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یادداشتناشر

با کشف نفت در جنوب ايران و تأسيس مراکز صنعتي، به ويژه پااليشگاه آبادان، عشاير و روستاييان 
در  نفت  بيشتر  صدور  و  توليد  ضرورت  شدند.  کار  مشغول  نفت  صنعت  در  کارگر  عنوان  به  منطقه 
سال های جنگ جهاني اول به افزايش تعداد کارگران در شرکت نفت انجاميد که نتيجه آن مهاجرت 
وسيع کارجويان شهري و روستايي از نقاط مختلف کشور به سوی مناطق جنوب غربي ايران بود. شرايط   
کاري کارگران ايراني در شرکت نفت که با مديريت انگليسی ها اداره می شد، فصل جديدي در تاريخ 
اجتماعي ايران گشود. اگرچه تاکنون کتاب های بسياري درباره صنعت نفت به نگارش درآمده است، 
اما به نظر می رسد که هنوز پژوهشي جامع در اين حوزه صورت نگرفته و به اين پرسش که »صنعت 
نفت چه تأثيری بر تحول حيات اجتماعي در مناطق نفت خيز جنوب ايران داشت؟« پاسخ دقيقي داده 
نشده است. کتاب حاضر که حاصل چند سال پژوهش نويسنده فاضل آن است، با پرداختن به مسائلي 
چون: شرايط زندگي و کار کارگران نفتي و خانواده های آنان ازنظر مسکن، بهداشت، آموزش، بررسي 
زندگي در شرکت - شهرهاي مناطق نفت خيز، تأثير صنعت نفت در ايجاد تحول در سبک زندگي مردم 
و قرار گرفتن جامعه سنتي و عشيره ی در مسير تبديل به جامعه شهري و مدرن را در مناطق نفت مورد 

پژوهش قرار داده است.
اثر مهاجرت به  تغيير ساختار جمعيت و جا به جايي جمعيت در  اين پژوهش،  يافته های  بر اساس   
دگرگوني  و  سنتي  جامعه  در  عشاير  اجتماعي  نقش  کاهش  سبب  نفتي،  مناطق  و  شهرها   - شرکت 
رشد  با  و  ايران شده  مناطق جنوبي  در  درهم آميخته  و  و جمعيتي مختلط  فرهنگ  ايجاد  و  فرهنگي 
زندگي شهرنشينی، آگاهي سياسي و سطح آموزش عمومي و تخصصي افزايش يافته است. عالوه بر 
آن، صنعت نفت عامل ايجاد تحول در سبک زندگي و الگوي مصرف و تفکر کارگران نفتي، کارگران 

خدمات شهري و کسبه در مناطق نفت خيز جنوب ايران بوده است.
البته مانند هر پژوهش علمي ديگري، يافته های اين پژوهش نيز قابل نقد و بررسي است و انتظار 
می رود پژوهشگران حوزه مسائل اجتماعي و تاريخ صنعت نفت، اين گام آغازين را پي بگيرند و با ارائه 

نقد و نظرات عالمانه خود دريچه های تازه ای در اين حوزه بگشايند.

کسرینوری
مدیرکلروابطعمومیوزارتنفت





یادداشتنویسنده

کشف نفت در 1908 م/1287 ش در جنوب ايران، زمينه ساز تأسيس پااليشگاه های نفتي، احداث 
به عنوان  ايران و استخدام عشاير و روستاييان  بافت شهرهاي سنتي  با  شرکت - شهرهايي متفاوت 
کارگر در مجموعه صنعت نفت شد. وابستگي صنايع جهان غرب به نفت ايران از يک سو و ضرورت 
توليد و صدور بيشتر نفت در طول جنگ جهاني اول از ديگر سو سبب افزايش تعداد کارگران در شرکت 
نفت ايران و انگليس شد. چنانکه تعداد کارگران ايراني اين شرکت از 2500 نفر در 1910 م/1289 ش 
به 17 هزار نفر در 1918 م/ 1297 ش رسيد، ايجاد صنعتي جديد با مديريت يک شرکت انگليسي و 
استخدام تقريبًا 40 درصد کل کارگران مشغول به کار ايراني که با دغدغه ها، مسائل و ويژگی هايی 

متفاوت فصل تازه ای در تاريخ اجتماعي ايران گشود.
 اين پژوهش بر آن است تا با مقايسه داده های تاريخي درباره تاريخ اجتماعي جامعه سازمان يافته 
از سوي صنعت نفت و داده های آماري درباره ی کارگران و وابستگان حاشيه نشين و نه سياست گذاران 
و تصميم گيرندگان اين صنعت، سال های موردنظر را موردبررسي قرار داده و به اين سؤال مهم پاسخ 
دهد که صنعت نفت چگونه سبب تغيير و تحول حيات اجتماعي مناطق نفت خيز جنوب ايران شده است.

 يافته های اين پژوهش بر اساس روش توصيفي- تحليلي و متکي بر اسناد و مدارک موجود در 
آرشيوهاي ايران و انگلستان نشان می دهد، تأمين نيروي انساني شاغل در شرکت نفت انگليس و ايران 
موجب سيل مهاجرت به اين منطقه شد. مهاجرت های داخلي و خارجي که تفاوت مذهب، نژاد، قوميت، 
مليت و خصوصًا زبان را در اين منطقه فراهم آورد و فرهنگي التقاطي و مختلط را در سال هايی اندک 
و شهرسازي،  مسکن  رشد  سال ها  اين  در  کرد.  در شرکت- شهرها  عشاير  بومي  فرهنگ  جايگزين 
افزايش آگاهي سياسي کارگران و کسبه و در نتيجه ايستادگي در مقابل زياده خواهی ها و استعمارگري 
شرکت نفت، آشنايي با بهداشت و درمان به سبک غربي و جايگزيني آن با طب سنتي، استقبال از 
شيوه های جديد آموزشي و تالش براي يادگيري حرفه ای کار، رونق شهرنشيني به سبک غربي، تغيير 
الگوهاي مصرف و بسياري دگرگونی های ديگر را، در کنار رشد صنعت نفت در منطقه نفتي ايجاد کرد. 
افزون بر اين، توسعه صنعت نفت به جا به جايی و افزايش جمعيت، تغيير مشاغل و شکل گيری قشر 

کارگر صنعتي در مناطق نفت خيز جنوب ايران انجاميد.
 در تدوين  يافته های پژوهش حاضر، به منظور پاسخگويي به فرضيه های موجود در زمينه چگونگي و 
ميزان نقش صنعت نفت در تحوالت اجتماعي مناطق نفتي جنوب ايران، در کنار بخش اختصاص يافته 



به بررسي جامع کليات موضوع، درفصلی جداگانه، تحول جمعيتي مناطق نفت خيز در طول دوره 18 
ساله 1287 تا 1304 شمسي موردبحث و ارزيابي دقيق قرارگرفته است. در اين فصل، جابه جايی جمعيت 
و تجمع فرودستان در مناطق نفتي به اميد يافتن کار و استخدام در صنعت نفت موردتوجه قرارگرفته و 

تقسيم بندی کرونولوژيک تحول جمعيت در سال های موردنظر ارائه شده است.
 در فصول بعدي، سير تحول حيات اجتماعي در مناطق نفتي طي سه مرحله از آغاز تا اوج گيری 
صنعت نفت در سال های 1908 م تا 1925 م / 1287 ش تا 1304 ش موردتوجه قرارگرفته و در هر 
از اسناد و مدارک موجود، تالش شده است تا به  با بهره گيری  با رويکرد توصيفي-تحليلي و  بخش 
تبيين موضوع های شاخص حيات اجتماعي همچون کار، مسکن، بهداشت و خانواده در بازه های زماني 

مشخص پرداخته شده است.
 اسناد مورداستفاده در اين کتاب عمومًا سندهاي منتشر نشده در آرشيوهاي مختلف است. اسناد 
انگليسي متعلق به آرشيو شرکت نفت انگليس و ايران و اسناد آرشيو وزارت امور خارجه انگلستان به 
شيوه غيررسمي ترجمه  شده اند، بنابراين از نقل قول مستقيم داده ها و اطالعات آن ها خودداري شده 

است.
اسناد مجلس  مرکز  و  موزه  کتابخانه،  آرشيو  از  که  نفتي  مناطق  به  مربوط  عريضه های  و  اسناد   
شوراي اسالمي گردآوری شده، متعلق به کميسيون عرايض مجلس شوراي ملي دوره چهارم بوده و 
در يک پرونده با يک شماره واحد تنظيم و پردازش شده است، بنابراين تمام عرايض آن آرشيو که در 
اين پژوهش استفاده شده، با همان شماره پرونده و با مشخصه تاريخ و ارسال کننده عريضه يا نامه در 

ارجاعات ذکرشده است.
 اسناد متعلق به اداره اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه ايران به صورت تک برگ تنظيم و 
پردازش شده و هرکدام داراي شماره مخصوص است که اين اقدام ضرورت ذکر نشانی های ديگر سند 
را کم می کند. با وجود اين، اغلب اسناد مورداستفاده  در اين کتاب که از آن آرشيو دريافت شده، با ذکر 

تاريخ و نام ارسال کننده سند در پاورقي مشخص شده است.
 اسناد گردآوری شده از آرشيو ملي )سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران( نيز معمواًل با ذکر تاريخ 
مراسله و نام فرستنده و گيرنده در ارجاعات آمده است. تاريخ اسناد، گاه قمري و گاه شمسي است 
اين رو  از  است،  فلکي  برج های  و  خورشيدي  قمري،  به شکل های  اسناد  اين  در  ذکرشده  ماه های  و 
پژوهشگر به هنگام ارجاع اسناد در پاورقي، سال ها و نام ماه ها را تبديل نکرده است تا در صورت لزوم، 



يافتن اصل اسناد در آرشيو براي پژوهشگران و محققان آ سان تر باشد. برخي پرونده ها که به صورت 
کلي و تمامًا مورد استفاده قرار گرفتند، فقط با شماره بازيابي، ارجاع داده  و از ذکر تاريخ همه برگ ها 

خودداري شده است.
به صورت  است،  شده  استناد  آن ها  اسناد  به  پژوهش  اين  در  که  اسنادي  آرشيوهاي  آدرس دهی   
اختصار و به شيوه استاندارد شده در سازمان اسناد ملي ايران، در پاورقی ها آورده شده است. بديهي 

است که آدرس کامل اين آرشيوها و اسناد در کتابشناسي ذکرشده است.
 با توجه به  دشواری خواندن بعضي از اسناد و مخدوش بودن برخي ديگر، در صورت ناخوانا بودن 

بعضي واژه ها در نقل قول مستقيم، جاي کلمه موردنظر خالي گذاشته شده است.
 نام مراکز آرشيوي که در اين کتاب به اسناد آن ها استناد شده است، به شيوه استاندارد سرواژه سازی 

شده است:
BP: آرشيو شرکت نفت انگليس و ايران در شهر کاونتري انگلستان، دانشگاه واريک.

FO: آرشيو وزارت امور خارجه بريتانيا.

در ادامه الزم مي دانم مراتب قدردانی ام را نسبت به همه عزيزاني که سال هاست، در کنارم هستند 
و پدر و مادر نازنينم به زبان بياورم. از نيمه ديگر هستی ام که با مهرباني و بزرگواري، کج مداری ها و 
کاستی هايم را پذيرفت، صميمانه متشکرم. همچنين از نازنين اسطوره زندگی ام پوريا که هميشه بهترين 
و بزرگ ترين دوستم بوده است، سپاسگزارم. از استاد فرهيخته و گران قدرم پروفسور تورج اتابکي که 
سال ها در پي ايشان دويدم تا شاگردی ام را بپذيرند، به دل سپاسگزارم که بی مزد و منت، با رنج و 
زحمت فراوان راهنمايی ام را به عهده گرفت، بی آنکه امکان قدرداني شايسته و درخورش را داشته باشم.
اين  موردنياز  اسناد  تهيه  در  با گشاده رويی  که  ملي  اسناد  آرشيو  در  عزيزم  از همکاران  همچنين 
پژوهش مرا ياري دادند و نيز از مارال، پيمان و سرحان عزيز که در ترجمه اسناد التين دستم را گرفتند، 

کمال تشکر رادارم.

ربابهمعتقدی
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فصل اول

پیش درآمد



تاثیر صنعت نفت بر تحوالت اجتماعی مناطق نفت خیز جنوب 14

تاریخ ایران در پایان دوره قاجار و آغاز سلطنت پهلوی، تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
عظیمی را پشت سرگذاشت که از جمله آن ها می توان به انقالب مشروطه، استبداد صغیر، دخالت 
بیگانگان در امور داخلی، شورش بختیاری ها، کشف نفت، اشغال ایران در طی جنگ جهانی اول 
توسط بیگانگان، وقوع قحطی های مكرر، تاثیر انقالب کمونیستی روسیه در تنویر افكار ایرانیان، 

جمهوری خواهی و زوال سلطنت قاجاریه، تأسیس سلسله پهلوی و ...اشاره کرد.
وضعیت مناطق جنوبی ایران با توجه به ناتوانی دولت مرکزی در ایجاد یك حكومت متمرکز و 
قدرتمند و سرکشی و نافرمانی های مكرر خوانین لر و امیران عرب، به مراتب بدتر از اوضاع مناطق 
مرکزی و شمالی بود. درگیری حكومت قاجار با قوای مشروطه خواه در تهران و آذربایجان و شمال 
کشور نیز مزید بر علت شده و بیش از پیش سبب بی التفاتی دولت به این مناطق محروم شده بود.

در  دارسی  کمپانی  مهندسان  و  کارگزاران  توسط  1908م/1327ق  سال  در  نفت  چاه  اولین 
مسجدسلیمان کشف شد و در این سال های پر آشوب و تنش که هر روز دولتی بر سر کار می آمد 
و مشروطه خواهی و استبدادطلبی فضای سیاسی کشور را بی توجه به آنچه در سراسر دنیا و کشور 
ناامنی و تالطم آکنده ساخته بود، به سرعت تأسیسات نفتی در جنوب گسترش  از  می گذشت، 
در  کار  و عشایر، جذب  کارگران  و  از کشاورزان خوش نشین  بیشتری  تعداد  روز  و هر  می یافت 

کارگاه های انگلیسی شرکت نفت ایران و انگلیس می شدند. 
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کارگران ایرانی خسته از ناامنی های سیاسی- اقتصادی و اجتماعی، در پناه امنیت حاصله توسط 
این شرکت، به دور از قیل  و قال آنچه در شهر ها و ایاالت می گذشت، به سختی کار می کردند، 
آموزش فنی می دیدند، با تكنولوژی نفت آشنا می شدند و با حقوق ناچیزی که در پایان هر ماه 
دریافت می کردند، اقتصاد خانواده مبتنی بر پول را می آموختند. شرکت نفت ایران و انگلیس به مدد 
نیروی نظامی که اغلب افراد آن را هندی ها تشكیل می دادند، به اجتماعات کارگری و کارمندی و 
محله های تازه تأسیس در حوزه های نفتی نظم می بخشیدند. خاطیان را محاکمه و تنبیه می کردند 
تا از بروز تخلفات و نافرمانی های مكرر جلوگیری کرده  باشند. مجازات هایی که شامل تنبیه بدنی، 
کسر حقوق، اضافه کار اجباری و حتی اخراج می شد و این گونه بود که سیستم محاکمه، قضاوت و 

دادرسی در این منطقه با سلطه شرکت نفت، با نظام قضایی کل ایران تفاوت داشت.1
 در سال های قحطی، شرکت به تأمین موادغذایی مورد نیاز کارمندان خارجی و سپس کارگران 
خارجی و ایرانی اصرار داشت و با واردات محصوالت غذایی از اروپا و هند، کم کم برنامه غذایی 

و فرهنگ تغذیه مردم شاغل در شرکت نفت نیز دستخوش تغییر شد. 
شرکت نفت ایران و انگلیس موظف بود، مسكن و محل استراحت کارمندان و کارگران درجه یك 
را تأمین کند، از این رو محله هایی مسكونی در نزدیكی حوزه های نفتی و چاه های نفت تأسیس شد که 
بافت آنها با بافت شهرهای سنتی ایران تفاوت های عمده داشت و بیشتر شبیه به شهرها و شرکت-
 شهرهای اروپایی بود. وجود کلیسایی در مرکز، بیمارستان های کارمندی و کارگری2، تفریحگاه ها، 
این  نمی شدند.  دیده  ایرانی  شهرهای  در  که  بودند  پدیده هایی  همگی  خرید،  مراکز  و  کلوپ ها 
شرکت - شهرها که به سرعت توسعه و گسترش می یافت کامال بافت طبقاتی داشت و هر محله به 
شكل های مختلف از محله های دیگر جدا می شد، چنان که الیه بندی اجتماعی در بافت محله ها و 
کوچه های این شهرها به روشنی قابل مشاهده بوده و اغلب شبیه شهرهایی با امكانات شهرهای 
اروپایی ساخته می شد. کادر امنیتی شرکت نفت ایران و انگلیس نیز حتی بر رفت و آمد مردم از 
دیگر شهرها و مناطق به شهرهای نفتی نظارت جدی داشت و در مواردی فقط افرادی که دارای 

مجوز و برگه عبور از سوی شرکت نفت بودند، حق رفت و آمد به این مناطق را داشتند3. 

1. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 293005892 و شامره بازیابی  240042017و شامره بازیابی 240028474 
درباره سیستم قضاوت در منطقه نفتی و خودمختاری رشكت نفت ایران و انگلستان

2. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 240035868 سال 1309ش. 
3. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 240014788، محل در آرشیو: 806 ك 3 الف الف 1.



تاثیر صنعت نفت بر تحوالت اجتماعی مناطق نفت خیز جنوب 16

در  می توانستند  می آمدند،  در  نفتی  تأسیسات  استخدام  به  که  مهاجر  روستائیان  و  عشایر 
اقامتگاه های عمومی کارگری به صورت مجرد زندگی کنند یا با انتقال خانواده هایشان از روستاها 
و ایل و طایفه به حومه شرکت شهرهای حوزه های نفتی کوچ کرده و در کپرها و آلونك هایی 

محقر و کوچك شیوه دیگری از زندگی خانوادگی را تجربه کنند.
عالوه بر اقلیت های قومی همچون لرها و بلوچ ها، اقلیت های دینی نیز از فرصت پیش آمده 
استقبال کرده و از مناطق مختلف ایران به این شهرها و شهرك های نفتی آمدند چنان که بسیاری 
از ارامنه مسیحی و تعدادی از یهودیان که اکنون در این مناطق ساکن هستند، برای کار در شرکت 

نفت به این مناطق مهاجرت کردند .4
و  نخبگان  نقش  وقایع،  این  تعدیل  یا  گسترش  و  کیفیت  و  چگونگی  در  نمی توان  چه  اگر 
روشنفكران، تاثیر روابط خارجی و برخورد رجال و دولتمردان با مسایل مذکور را نادیده گرفت اما 
دغدغه اصلی این پژوهش، پرداختن به تاریخ و زندگی »فرودستان«5 در این برهه از تاریخ ایران 
است. کسانی که بار اصلی بر دوش آن ها بوده اما بنا به دالیل مختلف، از جمله بی سوادی، فقر و 
فشار اقتصادی، عدم اعتماد به نفس، نداشتن تجربه و سواد تاریخ نگاری و ثبت اوضاع و احوال 
و ...هرگز به فكر مشارکت در نگارش تاریخ عصر خود نیفتاده و روشنفكران و اهل قلم معاصر و 

پس از آن ها نیز کمتر به ایشان پرداخته اند.
کارگران  شامل  تنها  ونیز  نبوده  »تهیدستان«  معنای  به  الزاما  تحقیق  این  در  »فرودستان« 
شرکت نفت ایران و انگلیس نمی شود. اگر چه بود و باش کارگران صنعت نفت، بخش بسیار 
مهمی از این پژوهش را تشكیل می دهد اما عالوه برآن ها، نیروی انسانی شاغل یا آماده به کار 
در بخش های خدماتی شهرهای تازه تاسیس نفتی همچون کسبه خرده پا، کارگران ساختمانی 
قرار می  تحقیق  این  در  فرودستان«   « زیر مجموعه  در  نیز  روستایی  نشینان  و خوش  رعایا  و 

4. برای آگاهی بیشرت می توان به »جامعه شناسی آبادان » نوشته عبدالعلی لهسایی زاده )تهران، انتشارات كیان 
مهر، چاپ دوم 1385(.ص 283تا 325 مراجعه كرد.

گفته ی  »به  شد.  استفاده  گرامشی  آنتونیو  توسط  بار  اولین   «subaltern« ای ها  حاشیه  یا  فرودستان  واژه   .5
گرامشی، طبقات فرودست آن طبقاتی هستند که هژمونی آن ها را مسخر خویش کرده است و از هر گونه نقش 

معناداری در نظام قدرت کنار گذاشته شده اند. منظور خود گرامشی کارگران بودند اما بعدها از این اصطالح برای 

سایر گروه های محذوف که جایگاهی برای سخن گفنت ندارند نیز استفاده کردند. » رک: تورج اتابکی، دولت و 

فرودستان، ترجمه ی آرش عزیزی، تهران،1390، نرش ققنوس، ص91.
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گیرند. سومین گروهی که در این پژوهش پرداختن به آن ها به عنوان »فرودستان« ضروری به 
نظر می رسد، زنان و کودکان هستند که علی رغم محدودیت اطالعات موجود در منابع تاریخی 
و اسناد، نمی توان به آنها بی توجه بود. آنها نیز به عنوان بخشی قابل توجه از جمعیت این مناطق 
مشكالت خاص خود را داشتند. آن ها عالوه بر انجام امور منزل و نگهداری کودکان، به تولید و 
فروش صنایع دستی اشتغال داشته و زندگی شهرنشینی، بسیاری از آزادی های آن ها را سلب کرده 

و مسئولیت هایشان را تغییر داده بود .
در آن ایام آموزش کودکان و اوقات فراغت آن ها نیز توسط شرکت نفت برنامه ریزی می شد، 
امری که تنها به کودکان کارگران شرکت نفت منحصر نبود و بیشتر مدارس این مناطق را که 
توسط آن شرکت تاسیس شده و یا با کمك مالی مستقیم شرکت نفت به حیات خود ادامه می داد6، 
در بر می گرفت. مخارج مدارس و حقوق معلمین و مستخدمین و کمك هزینه های دانش آموزان 
مدارس از محل کمك های نقدی و غیر نقدی شرکت نفت ایران و انگلیس تامین می شد و طبیعتًا 
این شرکت اصرار داشت در برنامه ریزی های درسی مدارس دخالت مستمر و محسوس داشته باشد. 
تأسیس  نوجوانان  و  برای کودکان  از سوی شرکت  نیز  آموزشگا ه هایی  و  مدارس  آن،  بر  عالوه 
شده بود که در آنها دروس فنی مقدماتی جهت آمادگی کار در تأسیسات نفتی آموزش داده می شد.

زندگی عشایر این منطقه نیز به شدت تحت تأثیر صنعت نفت دستخوش تغییر و تحول شد. 
اراضی  به منطقه دچار فراز و فرود شد: فروش  با ورود شرکت نفت  از چند جهت  دنیای آن ها 
آن ها  مردان  استخدام  انگلیس،  و  ایران  نفت  به شرکت  توسط خوانین  ایشان  مراتع مشترك  و 
به عنوان کارگر دائم یا فصلی در تأسیسات نفتی، تأمین امنیت لوله ها و تأسیسات نفتی در دشتها و 
طول مسیر استخراج تا آبادان و اهواز به عنوان تفنگچی و محافظ و ... همگی از مواردی است که 
پیش از کشف و استخراج نفت برای عشایر این خطه معنایی نداشت. بنابراین چهارمین گروهی 
که به عنوان فرودست در این پژوهش مورد تدقیق قرار می گیرند، مردم عشایر منطقه هستند. 
همچنین در میان این افراد، گروهی از مهاجران که در کپرها و آلونك های اطراف شهر به امید 
استخدام در شرکت نفت سكونت داشتند و هر کس دیگری که به نوعی زندگی کاری و اجتماعی 
و حیات شخصی اش تحت تاثیر صنعت نفت دستخوش تغییراتی شده بود، دیده می شد.7                           

6. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 297021457، سال 1310ش. 
7  .توضیح واژه»فرودستان »در بخش واژگان عملیاتی تحقیق به اختصار تكرار شده است.
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معیشت،  شیوه های  و  مشاغل  تغییر  درمانی،  خدمات  و  بهداشت  همچون سطح  موضوعاتی 
تغییر الگوهای مصرف، آشنایی مردم بومی  با فرهنگ های بیگانه، تغییر در سطح آگاهی سیاسی، 
شتاب گرفتن مهاجرت های داخلی و خارجی و... نیز مواردی هستند که در این پژوهش به عنوان 

متغیرهایی برای شناسایی و توضیح حیات اجتماعی به آنها پرداخته خواهد شد.

علت انتخاب »صنعت نفت« به عنوان متغیر مستقل 
کشف نفت در 1908م/1287ش در جنوب ایران، موجب تأسیس پاالیشگاه های نفتی، احداث 
شرکت - شهرهایی متفاوت با بافت شهرهای سنتی ایران، استخدام عشایر و روستاییان به عنوان 
کارگر در مجموعه وسیع صنعت نفت شد. وابستگی صنایع جهان غرب به نفت ایران و ضرورت 
تولید و صدور بیشتر نفت در طی جنگ جهانی اول نیز به افزایش تعداد کارگران در شرکت نفت 
ایران و انگلیس انجامید. چنانكه تعداد کارگران ایرانی این شرکت از 2500 نفر در 1910م/1289ش 
به 17هزار نفر در 1918 م/ 1297ش رسید. ایجاد صنعتی جدید با مدیریت یك شرکت انگلیسی 
و استخدام تقریبا40 درصد کل کارگران مشغول به کار ایرانی با دغدغه ها، مسائل و ویژگی هایی 
متفاوت فصل تازه ای در تاریخ اجتماعی ایران گشود. این پژوهش می کوشد با یافتن پاسخی برای 
پرسش های مربوط به قومیت، جنس و سن کارگران، چگونگی شرایط استخدام، حقوق و مستمری 
و مزایای دریافتی و از کار افتادگی، چگونگی آموزش مهارت های شغلی، مقید شدن به مقررات 
و انضباط کاری، اعتراضات و شكوائیه های کارگران از بدرفتاری کارفرمایان انگلیسی، جنبش ها، 
تحصن ها و چگونگی شرایط زندگی کارگران نفت همچون مسكن، تغذیه، بهداشت و ... در دوره 
تاریخی مورد نظر، نوری بر تاریخ اجتماعی نفت در آن دوره افكنده و تصویر صحیحی از زندگی 
اجتماعی، حیات کاری و فعالیت های روزانه کارگران ترسیم کند و به این سؤال اصلی پاسخ دهد 
که »صنعت نفت چه تاثیری بر تحول حیات اجتماعی در مناطق نفت خیز جنوب ایران داشت؟«

پرسش های پژوهش 
اصلی ترین پرسشی که در این پژوهش با آن درگیر خواهیم بود و سعی خواهیم کرد برای آن 
پاسخی شایسته بیابیم این است که: »صنعت نفت چه تاثیری بر تحول حیات اجتماعی فرودستان 
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در مناطق نفت خیز جنوب ایران داشت؟«
سواالت دیگری نیز که به عنوان پرسشهای فرعی به آنها پرداخته خواهد شد، عبارتند از:

1 - زندگی کارگران نفتی، کارگران خدمات شهری و کسبه تحت تاثیر صنعت نفت، دستخوش 
چه تغییراتی شد؟

2 - صنعت نفت چه نقشی بر بود و باش زنان و کودکان در مناطق نفتی جنوب ایران داشت؟
3 - تاثیر صنعت نفت بر وضعیت بهداشت شرکت- شهرهای مناطق نفت خیز جنوب چگونه بود؟
4 -  نقش صنعت نفت بر آموزش و توسعه ی سوادآموزی در میان » فرودستان« منطقه ی نفتی 

چه بود؟

فرضیه های پژوهش
1( صنعت نفت موجب ایجاد تحول در سبك زندگی مردم و قرار گرفتن جامعه سنتی و عشیرتی 

در مسیر تبدیل به جامعه شهری و مدرن در مناطق نفت خیز جنوب شد.
اثر مهاجرت به شرکت - شهرها و مناطق  به جایی جمعیت در  تغییر ساختار جمعیت و جا   )2
نفتی سبب کاهش نقش اجتماعی عشایر در جامعه سنتی و دگرگونی فرهنگی و ایجاد فرهنگ و 

جمعیتی مختلط و در هم آمیخته در مناطق جنوبی ایران شد.
3( با رشد زندگی شهرنشینی و مهاجرت و آموزش حاصل از توسعه صنعت نفت، آگاهی سیاسی 
و سطح آموزش عمومی و تخصصی در زنان و کودکان افزایش یافته و درعین حال نقش سنتی 

زنان عشایر کم رنگ تر شد.
نفتی،  کارگران  تفكر  و  مصرف  الگوی  و  زندگی  سبك  در  تحول  ایجاد  سبب  نفت  صنعت   )4

کارگران خدمات شهری و کسبه در مناطق نفت خیز جنوب ایران شد.

واژگان عملیاتی تحقیق
و  پادشاهان  حال  شرح  فقط  دیگر  شناسی،  پویایی  رویكرد  در  تاریخ    : اجتماعی  حیات 
قهرمانان نیست، بلكه به همه اقشار جامعه توجه نشان می دهد و سعی در شناساندن ابعاد پنهان 
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حوادث دارد. در تاریخ اجتماعی، روشن می شود که مردم در دوران های مختلف و در نقاط گوناگون 
دنیا، چه عقاید، آراء فلسفی، سیاسی، اجتماعی و علمی داشته اند و این که در مورد امور مختلف 
زندگی چگونه فكر می کرده اند؟ نهاد اقتصاد، نحوه معیشت، اشكال حكومت و سازمان های اداره 
اجتماعی چگونه بوده است؟ تاریخ اجتماعی بر خالف تاریخ استاتیك و سنتی8، نگاه خرد )نه کالن( 
به حوادث دارد و به الیه های زیرین تحوالت اجتماعی توجه می کند و در مقام تحلیل و تبیین 
شیوه  و  و سبك  اخالقی  ویژگی های  فكری،  گرایش های  تأثیر  کردن  آشكار  در  حوادث، سعی 

زندگی عامه مردم به عنوان یك عامل اثرگذار بر روند حوادث دارد.
استقرار رژیم های دموکراتیك و مداخله ملت ها در تعیین سرنوشت خود، سبب شد که تاریخ 
جنبه انحصاری و اشرافی خود را از دست بدهد و باعث شود که مورخان نیز تحت تأثیر شرایط 
جدید، روش سابق را ترك گویند و به جای آنكه تاریخ را بیشتر در انحصار شرح حال سالطین و 
امرا و توضیح وقایع مهم نظامی قرار دهند، به خصوصیات اجتماعی مردم قبل از هر چیز بپردازند و 
علل منطقی تحوالتی را که در زندگی اجتماعی یك ملت در ادوار مختلف روی داده است، دریابند. 
صنعت نفت : نخستین بار در سال 1901م/1280ش امتیاز بهره برداری از نفت ایران به یكی 
از اتباع انگلیسی به نام دارسی9 واگذار شد. پس از تالش های گسترده سرانجام در سال 1908م/ 
1287ش در منطقه مسجدسلیمان، یكی از چاه ها به نفت رسید و این آغاز تحولی جدید در عرصه 
سیاسی، اقتصادی ایران و حتی جهان شد. نفت ایران هنگامی اهمیت بیشتری پیدا کرد که دولت 
انگلستان در پی محاسبات کارشناسان اقتصادی-سیاسی این کشور درصدد برآمد با خرید سهام 
ایران در سراسر  دارسی به طور مستقیم  در این پروژه عظیم مشارکت کند، چنان که بعدها نفت 

8 . نگاه استاتیک یا ایستایی شناسی و دینامیک یا پویایی شناسی باید به دلیل ارتباطی که هر یک از این دو نوع 
نگاه یا روش مطالعه می توانند با تعریف تاریخ و تاریخ اجتامعی داشته باشد بررسی شود.داشنت نگاه استاتیک 

یا رویکرد ایستایی شناسی نسبت به یک پدیده، به معنای مطالعه جامعه و اجزاء و عنارص آن در مقطع خاصی 

از زمان است. در این نوع مطالعه موضوع بدون توجه به پیشینه تاریخی و یا تغییر و تحوالتی که در آینده 

ممکن است پیدا کند مورد بررسی قرار می گیرد. در این رویکرد، زمان و تغییر در طی زمان از موضوع مورد 

مطالعه حذف می شود. بنابراین، ایستایی شناسی را می توان مطالعه یک پدیده در مقطع یا برشی از زمان و مکان 

دانست. در این نگاه به پدیده ها، تاریخ را می توان رشح حال گذشتگان یا مجموعه حوادثی که در گذشته روی 

داده است دانست. برخالف نگاه استاتیک یا ایستایی شناسی، پویایی شناسی ضمن قبول ایستایی و ثبات نسبی 

وقایع و رخدادهای اجتامعی، طلوع، رشد و غروب پدیده ها را مطالعه می کند و سعی در وارسی و جست  وجو 

درباره حرکات اجتامعی دارد.

9. William Knox D Arcy
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دوران جنگ اول جهانی، در تأمین انرژی و سوخت الزم جهت ناوگان دریایی انگلستان نقشی 
ایفا کرد. با توجه به ثروت عظیمی که از کشف و صدور نفت ایران عاید انگلیس می شد، خیلی 
زود بر محافل داخلی کشور آشكار شد که قرارداد پیشین دارسی نمی تواند حقوق اقتصادی دولت 
ایران را تأمین کند، بنابراین زمزمه هایی برخاست تا در مفاد این قرارداد تجدید نظرهایی صورت 
بگیرد. در دهه اول سلطنت »رضاشاه«، افكار عمومی داخلی و خارجی به دالیل یاد شده درصدد 
کاستن از شدت تسلط و تملك انگلیس بر منابع نفتی ایران برآمدند و درپی چنین واکنش هایی 
بود که »رضاشاه« در سال 1312ش تصمیم گرفت قرارداد اولیه دارسی را بی اعتبار دانسته و ملغی 

اعالم کند.

کارگران  شامل  تنها  نیز  و  نبوده  تهیدستان  معنای  به  الزاما  فرودستان :10»فرودستان« 
شرکت نفت ایران و انگلیس نمی شود. اگر چه بود و باش کارگران صنعت نفت، بخش بسیار 
مهمی از این پژوهش را تشكیل می دهد اما عالوه برآن ها، نیروی انسانی شاغل یا آماده به کار در 
بخش های خدماتی شهرهای تازه تأسیس نفتی به عنوان کارگران شهری و رعایا و خوش نشینان 
روستایی نیز در زیر مجموعه ی»فرودستان« در این تحقیق قرار می گیرند. سومین گروهی که در 
این پژوهش پرداختن به آن ها به عنوان »فرودستان« ضروری به نظر می رسد، زنان و کودکان 
هستند که علی رغم محدودیت اطالعات موجود درمنابع تاریخی و اسناد، نمی توان به آنها بی توجه 
مناطق، مشكالت  این  از جمعیت  توجه  قابل  بخشی  به عنوان  نیز  و کودکان  زنان  که  بود، چرا 
امور منزل و نگهداری کودکان، به تولید و فروش  انجام  بر  خاص خود را داشتند. آن ها عالوه 
را سلب کرده و  آزادی های آن ها  از  اشتغال داشته و زندگی شهرنشینی، بسیاری  صنایع دستی 

مسئولیت هایشان را تغییر داده بود .
در آن ایام آموزش کودکان و اوقات فراغت آن ها نیز توسط شرکت نفت برنامه ریزی می شد، 
امری که تنها به کودکان کارگران شرکت منحصر نبود و بیشتر مدارس این مناطق را که توسط 
شرکت نفت تأسیس شده و یا با کمك مالی مستقیم آن شرکت به حیات خود ادامه می داد،11 
دربر می گرفت. مخارج مدارس و حقوق معلمین و مستخدمین و کمك هزینه های دانش آموزان 

10. Subaltern

11. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 297021457 سال 1310ش. 
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مدارس از محل کمك های نقدی و غیر نقدی شرکت نفت ایران و انگلیس تأمین می شد و طبیعتًا 
داشته  و محسوس  مدارس دخالت مستمر  برنامه ریزی های درسی  در  داشت  اصرار  این شرکت 
باشد. عالوه بر آن مدارس و آموزشگاه هایی نیز از سوی شرکت برای کودکان و نوجوانان تأسیس 
شده بود که در آنها دروس فنی مقدماتی جهت آمادگی کار در تأسیسات نفتی آموزش داده می شد.

زندگی عشایر این منطقه نیز به شدت تحت تاثیر صنعت نفت دستخوش تغییر و تحول شد. 
اراضی  با ورود شرکت نفت به منطقه دچار فراز و فرود شد: فروش  از چند جهت  دنیای آن ها 
آن ها  مردان  استخدام  انگلیس،  و  ایران  نفت  به شرکت  توسط خوانین  ایشان  مراتع مشترك  و 
به عنوان کارگر دائم یا فصلی در تاسیسات نفتی، تامین امنیت لوله ها و تاسیسات نفتی در دشت ها 
و طول مسیر استخراج تا آبادان و اهواز به عنوان تفنگچی و محافظ، همگی از مواردی است که 
پیش از کشف و استخراج نفت برای عشایر این خطه معنایی نداشت. بنابراین چهارمین گروهی 

که به عنوان فرودست در این پژوهش مورد تدقیق قرار می گیرند، مردم عشایر منطقه هستند. 
آلونك های  و  کپرها  در  که  است  مهاجران  از  تحقیق، شامل گروهی  این  همچنین موضوع 
امید استخدام در شرکت نفت سكونت داشتند و هر کس دیگری که به نوعی  به  اطراف شهر 
زندگی کاری و اجتماعی و حیات شخصی اش تحت تأثیر صنعت نفت دستخوش تغییراتی شده بود، 

می شود.

1287 ش  سال  به  ایران  جنوب  نفت خیز  مناطق  در  نفت  اکتشاف  سابقه   : نفتی  مناطق 
مناطق  در  نفت  کاوشگران  و  حفاران  چندساله  تالش  پی  در  که  سالی  برمی گردد،  /1908م 
شمال غرب و جنوب کشور، اولین چاه خاورمیانه با تولید اقتصادی، در میدان نفتون مسجدسلیمان 
حفر و در عمق 338 متری به نفت رسید. بهره برداری از این چاه که با تولید 500 بشكه در روز، 

عماًل از سال 1290 خورشیدی آغاز شد، سرآغاز فعالیت صنعت نفت ایران محسوب می شود.
ادامه  دیگر  مخازن  کشف  برای  کاوش  عملیات  مسجدسلیمان،  در  نفت  پیدایش  از  پس 
یافت و درپی آن در برخی نقاط دیگر نیز ذخایر نفت کشف شد. عالوه بر کشف و استخراج 
نفت، تاسیسات دیگری نیز به منظور آماده سازی آن برای صدور، مورد نیاز شرکت نفت بود 
که با راه اندازی این تأسیسات و توسعه چاه های نفتی، کارکنان ایرانی و خارجی شرکت نفت 
در همان حوزه ها اسكان یافته و با انتقال خانواده هایشان به آن مراکز، شهرها و شهرك هایی 
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همچون مسجدسلیمان تأسیس شد و برخی شهرها و بخش ها که از قبل وجود داشتند- مانند 
محمره )خرمشهر (و عبادان )آبادان( و رامهرمز- به سرعت توسعه و گسترش یافته و با رشد 

جمعیت مهاجر با مسایل تازه ای رو به رو شدند.
منظور از مناطق نفتی در این پژوهش شهرها و حوزه های نفتی است که در محدوده استان 
خوزستان قرار داشته و به نحوی درگیر موضوع نفت و تأسیسات نفتی در مقطع زمانی مورد نظر 

این پژوهش شده بودند.
 روش شناسی پژوهش 

با توجه به اینكه موضوع این کتاب، مطالعه بود و باش مردم، جابه جایی مردمان و شكل گیری 
شهرهای نفتی است، سعی بر آن بود تا با استفاده از روش توصیفی و تحلیل محتوا به نتایجی 
در خور دست یابیم و طبعا، گام نخست در انجام این تحقیق، شناسایی و گردآوری اطالعات و 
منابع بوده است و همان طور که موضوع مورد مطالعه این پژوهش تاریخ سیاسی محض نیست، 
شیوه کار نیز به منابع تاریخی و تاریخ نگاری موجود در کتابخانه ها منحصر نشد و اساس کار بر 
انتخاب، مطالعه و بررسی اسناد و مدارك و گزارش های موجود در مراکز اسناد و آرشیوهای داخلی 
و خارجی قرار گرفت و گزارش های تاریخ شفاهی و مصاحبه های انجام شده پیرامون موضوع نیز 

مورد استفاده واقع شد. 
با توجه به آنكه ارائه توصیفی از حیات اجتماعی مردمان ساکن در مناطق نفت خیز جنوب ایران 
در سال های مورد نظر در این تحقیق، سبب روشن شدن اوضاع اجتماعی-تاریخی در محدوده 
زمانی و مكانی پژوهش خواهد شد، این بخش با بهره گیری از روش توصیفی بر اساس تحلیل 
محتوای داده های تاریخی و از دل اسناد به انجام رسید و در گام دوم نیز با رویكردی تبیینی و علت 
کاو، به چگونگی تحول و تغییر حیات اجتماعی و اجرای تجدد در محدوده زمانی و مكانی مورد 
نظر در پژوهش- تحت تاثیر صنعت نفت- پرداخته شد که این مهم با کمك چارچوب نظری پسا 

استعماری،12 با تاکید بر برداشتی آزاد از آن و در راستای تاریخ نگاری سوبالترن13 صورت گرفت.

پیشینه پژوهش 
12.  post colonial.

13.  Subaltern.
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به  نسبت  داده اند،  نشان  عالقه  سیاسی  مباحث  به  که  پژوهشگرانی  و  مورخان  کلی  به طور 
مباحث اجتماعی، توجه کمتری ابراز کرده  اند و شاید از همین رو باشد که تا کنون در زمینه تاریخ 
اجتماعی نفت در ایران، کار مدونی انجام نشده است و اغلب کتاب هایی که به موضوع نفت ایران 
پرداخته اند، نگاه شان به تاریخ سیاسی و وقایع نگاری تحوالت سیاسی یا اقتصادی با محوریت 
نفت بوده است. اگرچه در این میان برخی کتاب ها و مقاالت نیز به نوعی به موضوع این پژوهش 
نشان داده اند که از آنها می توان به عنوان پژوهش های پیش از این تحقیق یاد کرد، اما هنوز بسیار 
نقاط تاریك و مبهم دیگری وجود دارد که پژوهشگران عالقه مند، باید سال ها بر روی آن کار 
کنند تا شاید بتوان ادعا کرد تاریخ اجتماعی صنعت نفت ایران بررسی شده است .در این بخش از 
پژوهش، تالش شده است تا با ارائه تعدادی از آثار مرتبط با موضوع، از پژوهشگران و محققانی 
که در این زمینه کار کرده اند، قدردانی شده و توضیح و نقدی کوتاه درباره ی تالیف آنها ارائه 
شود. کتب و مقاالتی که به عنوان پیشینه در این پژوهش به آنها نگریسته شده است، به چند دسته 

تقسیم می شوند:
دسته نخست :کتاب ها و مقاالت تاریخی و تاریخ اجتماعی با موضوع آبادان و مسجدسلیمان 
که در آنها به تاریخ شكل گیری و توسعه شهری این دو شرکت شهر ویژه در خوزستان پرداخته 
و صد البته در همه آنها نقش صنعت نفت به طور جدی -همچنان که باید باشد- در نظر گرفته 
شده است، از جمله تاریخ مسجد سلیمان14 نوشته »دانش عباسی شهنی« که به طور بسیار 
مبسوط و گسترده به تاریخ مسجد سلیمان از روزگاران باستان تا امروز و به ویژه در دوره معاصر 

پرداخته است. نام دیگر این کتاب »تاریخ تحوالت صنعت نفت« است.
تاریخ  اوضاع  به  بخشی  و  مسجدسلیمان  باستان شناسی  به  کتاب  این  نخست  بخش 
مسجدسلیمان از پیش از میالد مسیح تا پهلوی به طور خالصه پرداخته و بخش سوم به نفت در 
گذشته و تاریخچه آن و بخش چهارم به کشف نفت در قرن بیستم اختصاص یافته است و بخشی 
این  در  نفت  واحدهای خدماتی شرکت  و  در منطقه مسجدسلیمان  نفت  واحدهای عملیاتی  نیز 
منطقه را مورد توجه قرارداده است. حسن این کتاب فراگیر بودن و پرداختن به همه موضوعات 
مربوط به مسجدسلیمان است. در واقع تمام مطالبی که در هر کتاب، جزوه و یا مقاله ای درباره ی 
مسجدسلیمان نوشته شده در این کتاب گردآوری شده است، اما همین حسن در جاهایی تبدیل به 

14. دانش عباسی شهنی،تاریخ مسجد سلیامن ) تاریخ تحوالت صنعت نفت(، تهران ، انتشارات هیرمند1374.
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عیب بزرگ کتاب نیز شده است، چنان که دربسیاری جاهای این تالیف مطالب تكرار شده  و بسیاری 
از مطالب بدون انسجام در کنار هم قرار گرفته و به منابع و پانوشت ها توجه کافی نشده است، 
با  ناهماهنگ آن،  فراوان و  بین مطالب  ندارند و خواننده  پیوستگی  به هم  همچنین موضوعات 

نگارش و ادبیات متفاوت و چندگونه سرگردان می شود.
جامعه شناسی آبادان15 نیز همچنان که از نامش پیداست، پژوهشی جامعه شناختی است 
که به عنوان تك نگاری شهری به زمینه های پیدایش این شهر پرداخته وبه روشنی رشد و توسعه 
شهر آبادان در سایه استخراج و صدور نفت توسط شرکت نفت ایران و انگلیس در صد سال گذشته 

را به تصویر می کشد. 
مسئله اساسی این کتاب که نویسنده می کوشد برای آن پاسخی مناسب بیابد، این است که 
چرا در تاریخ نفت ایران، آبادان به عنوان یك پایگاه صنعتی اصلی انتخاب شده، چرا در رشد این 
شهر، تضادهای آشكاری به چشم می خورد و شهر به گونه ای دوگانه رشد کرده است؟ همچنین در 

این اثر به تاریخ سیاسی آبادان نیز توجهی خاص شده است.

From ‘Amaleh )Labour( to Kargar )Worker(Recruitment Work Disci-

pline and Making of the Working Class in the Pesian/ Iranian Oil Indus-

 try16.

این مقاله  از تورج اتابكی با موضوع کارگران صنعت نفت ایران در پیشینه ی پژوهشی کتاب 
غیر  و  کارگری ساده  از  کارگران  پیداست، سیر رشد  نامش  از  که  و همان طور  دارد  قرار  حاضر 
تخصصی به کارگری ماهر و صنعتی را مورد توجه قرار می دهد. نویسنده پیرامون چگونگی ورود 
مردمان بومی عشایر به صنعت مدرن نفت تحقیق و بررسی کرده و در پی پاسخ به این پرسش 
است که نخستین گروه های کارگری صنعت نفت چه کسانی بودند و چگونه بیرون از الگوهای 
سنتی زندگی عشایری، نظم و انضباط زندگی صنعتی و شهری را پذیرفته و به تدریج به کارگران 

ماهر و توانمند تبدیل شدند.
15. عبدالعلی لهسایی زاده، جامعه شناسی آبادان،چ دوم تهران،انتشارات کیان مهر1385. 

16. Touraj Atabaki,«From ‘Amaleh (Labour) to Kargar (Worker)Recruitment Work Disci-

 pline and Making of the Working Class in the Persian/ Iranian Oil Industry«, International

Labour and Working-Class History, Volume 83, Fall 2013.
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مقوله هایی چون نظم پذیری، تغییر هویت فرهنگی، مهاجرت، روابط کارگران با کارفرمایان، 
ترکیب قومی کارگران و مناسبات قومی و سلسله مراتب مردان قبایل در ورود به صنعت نفت 
و تقسیم کار در کارگاه ها و مشاغل کارگران، همگی در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند. 
تحقیق مذکور بر اساس منابع معتبر و اسناد و مدارك آرشیوهایی چون آرشیو شرکت نفت در 
انگلیس و مدارك موجود در  آرشیو ملی  انگلستان در  امور خارجه  اسناد وزارت  واریك،  دانشگاه 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران انجام یافته است. شایان ذکر است که بسیاری از دیدگاه های 

ارائه شده نویسنده در این مقاله زمینه ی مطالعات انجام شده در کتاب  حاضر بوده است. 
مقاله کاوه احسانی با موضوع »تجدد و مهندسی اجتماعی در شركت شهرهای خوزستان«  
بررسی تطبیقی است از طراحی آبادان و مسجدسلیمان و تاثیری که این دو  شرکت- شهر  بر نوع 
شهر نشینی در ایران معاصر بر جا گذاشته اند. نویسنده معتقد است در اثر این تجربه، الگوی خاصی 
از مهندسی اجتماعی و نوسازی ارادی توسط بازیگران متعددی چون سرمایه های بین المللی، دولت 
مرکزی و نخبگان متخصص وارد زندگی اجتماعی ایران شد. این مقاله به بررسی انتقادی اثرات 
این  به لحاظ محتوایی و نوع نگرش، به موضوع  اثر  این  الگوی شهرسازی پرداخته است.  این 

پژوهش بسیار نزدیك است.
 

دسته دوم: تالیفات با موضوع تاریخ شرکت نفت انگلیس و ایران است که نویسندگان آنها به 
دالیل شغلی، دسترسی کامل بر اسناد این شرکت داشته اند. از جمله ی این کتب، اثر ارزشمندی 
 17  (The History Of The British Petroleum به نام تاریخ شركت نفت انگلیس
 (Co است که توسط ر. و. فریر نوشته شده است کتابی بسیار مفید و مفصل درباره ی صنعت نفت 

ایران قبل از ملی شدن است.
این کتاب در سال 1982م توسط دانشگاه کمبریج در دو جلد منتشر شده است. جلد اول کتاب 
که مورد استفاده این پژوهش بوده، به توسعه صنعت نفت در ایران از سال1901 تا 1932، یعنی 
از سال انعقاد قرارداد دارسی تا 1932 م که سال تجدید نظر در پیمان مذکور در دوره رضاپهلوی 

17. R. W. Ferrier: The History Of The British Petroleum Company, Published: Cambridge Uni-

versity Press, 1982.
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بود، می پردازد.
موضوعات مورد بحث این کتاب، دربرگیرنده اوضاع ایران، انعقاد قرارداد دارسی، شروع حفاری 
و  تلگراف، کشف  برقراری خطوط  و »شیخ خزعل«،  بختیاری  خوانین  با  همكاری  قراردادهای 
استخراج نفت، تأسیس پاالیشگاه آبادان، سال های جنگ جهانی اول و موفقیت های شرکت نفت، 
فروش نفت در سال های جنگ، سال های پس از جنگ و توسعه فعالیت های شرکت نفت، تغییر 
اوضاع سیاسی در ایران پس از جنگ جهانی و بازار فروش جهانی نفت است، که در سیزده فصل 

و یك مقدمه تنظیم شده است.
سال های  در  نفت  شرکت  تاریخ  و  داشته،  دسترسی  نفت  شرکت  مدارك  و  اسناد  به  فرییر 
به  ویژه  به طور  کتاب  است. این  نگاشته  آن شرکت  در  اسناد موجود  اساس همان  بر  را  مذکور 
اوضاع  درباره ی  هم  اطالعاتی  آن،  مطالب  خالل  در  اما  پرداخته  نفت  شرکت  اقتصادی  تاریخ 
استخدام دستمزدها و رخدادهای مربوط به کارکنان و کارگران شرکت نفت و تأسیس آبادان و 

مسجدسلیمان می توان یافت.
طالی سیاه یا بالی ایران18: از جمله منابعی که به تاریخ نفت در ایران پرداخته اند، کتاب 
مذکور به قلم ابوالفضل لسانی است. او در این کتاب به امتیازاتی که در قرن 19 برای استخراج 

معادن نفت به شرکت های مختلف خارجی واگذار شد، پرداخته است. 
همچنین درباره کمپانی هایی که پس از انعقاد قرارداد دارسی تشكیل شد و نظرات »رضاشاه« 
اما بخش  ارائه کرده است  امتیازات واگذار شده، توضیحاتی مبسوط  ایران و  درباره نفت جنوب 
انتقادات وارد بر  اعظم اثر به چگونگی لغو امتیاز دارسی تا ملی شدن نفت پرداخته و ایرادها و 
قرارداد نفت دارسی و تجدید قرارداد در 1933 را به طور مفصل و مشروح از نظر گذرانده است. در 
این میان آنچه به کار این پژوهش می آید بررسی شرایط کار در شرکت نفت ایران و انگلیس و 
رعایت نشدن حقوق کارکنان ایرانی و مسایلی از این دست است که صاحب اثر در ضمن انتقاد بر 

فعالیت های کمپانی توجهی خاص به آن نشان داده است.
پنجاه سال نفت ایران19: مصطفی فاتح یكی از افرادی است که به حق می توان او را 
درباره نفت و تاریخ نفت ایران صاحب نظر دانست. او از سال 1300ش در پست ها و سمت های 

18. ابوالفضل لسانی: طالی سیاه یا بالی ایران. تهران، امیركبیر، 1357.
19. مصطفی فاتح: پنجاه سال نفت ایران. تهران، علمی، 1384.
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مختلف در شرکت نفت ایران و انگلیس مشغول به کار بوده و در 1326 ه.ش پست معاونت کل آن 
شرکت را از آن خود کرد اما در واقعه ملی شدن نفت، در اعتراض به بی اطالعی و غیرمتخصص 

بودن هیأت خلع ید، از امور شرکت نفت کناره گیری کرد.
کتاب پنجاه سال نفت ایران مجموعه اطالعات و تجربیات وی در دوره خدمت سی ساله اش 
در صنعت نفت است که به مطالعاتی در تاریخ نفت ایران افزوده است. او خود دراین باره می نویسد: 
»آنچه من درباره نفت می نویسم، متكی به اسناد و مدارك و مبتنی بر تجربیات و اطالعات عملی 

سی ساله است که تا کنون چنین تالیفی به زبان فارسی منتشر نشده است.«
در این اثر می توان به اطالعاتی درباره ی پیدایش ذخایر نفتی در جهان، نفت از نظر علمی، 
صنعتی، تصفیه و حمل ونقل و فروش و...، مبارزه و رقابت در راه نفت، نفت خاورمیانه و تاثیر 
اقتصادی و اجتماعی نفت در خاورمیانه، انرژی اتمی و در نهایت تاریخچه نفت جنوب ایران دست 

یافت. 
نفت  تاریخچه  به  مربوط  پژوهش حاضر، قسمت  برای  نظر  مورد  کتاب  از  بخش  مهم ترین 
اول و مداخله دولت  تا جنگ جهانی  امتیاز دارسی  نوزده،  امتیازات قرن  جنوب است که شامل 
انگلستان در امور شرکت نفت ایران و انگلیس، اختالفات ایران با شرکت نفت پس از جنگ جهانی 
اول بر سر حقوق ایران و تجدید امتیاز، الغای یكطرفه امتیاز از سوی حكومت پهلوی و مذاکرات 

قرارداد1933م. است.
همچنین نمی توان نسبت به آثاری چون کتاب رئیس نفت تالیف مرحوم علی یعقوبی نژاد20 
بی توجه بود. او در کتاب خود به شرح و توضیح درباره زندگی و اسكان عشایر در محدوده کار 
شرکت نفت ایران و انگلیس در سال های اول کشف و استخراج نفت، بهداشت و آموزش آن ها 
پرداخته و همچون دیگر آثار تاریخی حوزه نفت، نگاهش تنها به تاریخ اقتصادی و یا نقش نفت 

در تحوالت سیاسی نبوده است.
پژوهشگرانی که به این موضوع پرداخته اند، بیشتر تاریخ سیاسی و اقتصادی شرکت نفت ایران 
و انگلیس را مد نظر قرار داده اند، اما گه گاه می توان از میان وقایع و رخدادهای سیاسی و اقتصادی 

ردپایی از تاریخ مردم عادی و حاشیه نشین در صنعت نفت را به روشنی مشاهده کرد.

20 .علی یعقوبی نژاد: رئیس نفت، تهران، یادواره كتاب ،1373.
21. خدابخش قربان پور دشتکی، انگلیس و بختیاری 1925-1896م، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معارص ایران
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و  بختیاری  خوانین  با  ایران  و  انگلیس  نفت  شرکت  رابطه  به  که  تألیفاتی  سوم:  دسته 
»شیخ خزعل« پرداخته اند. این منابع نیز اگرچه به طور مستقیم به موضوع تاریخ اجتماعی صنعت 
نفت توجه نكرده اند اما می توان در میان اطالعات موجود در آنها ، مطالبی مفید درباره ی موضوع 
انگلیس و  ارزشمند  تحقیقی  اثر  منابع،  این دسته  یافت، از جمله  پژوهش  این  در  مورد بحث 
به  که  کتاب  است. این  پوردشتكی  قربان  خدابخش  نوشته ی  بختیاری1896-1925م21 
تازگی منتشر شده در چهار بخش و یك فصل مقدماتی تنظیم شده  که فصل مقدماتی شامل 
شناخت ایل بختیاری و دورنمای تاریخی آن است؛ فصل اول با عنوان انگلیس و بختیاری، به 

روابط غیر رسمی و ناکامی های دولت انگلستان در برقراری این ارتباطات پرداخته است. 
فصل دوم به روابط انگلیس و بختیاری از آغاز سلطنت مظفرالدین شاه تا سرنگونی محمدعلی شاه روابط 
رسمی و قراردادهای این دو مربوط می شود و به قراردادهایی همچون احداث جاده بختیاری و کشتیرانی در 
رودخانه کارون و در نهایت امتیاز نفت دارسی در1901 م و برقراری رابطه انگلیسی ها با خوانین بختیاری برای 
بهره برداری از این امتیاز پرداخته است. نویسنده در ضمن توصیف وقایع، مغبون شدن خوانین ایل بختیاری 
در مراودات با انگلستان و زیاده روی در پشت گرمی به آن دولت را به خوبی به تصویر کشیده و معتقد است 

که همین نقطه ضعف سبب از هم پاشیدن قدرت و از دست دادن حمایت مردمی و بومی آن ها شده است.
کتاب  نفت و بختیاریها22 و همچنین اثر پژوهشی سیاست بریتانیا در خلیج فارس23 

و تاریخ سیاسی، اجتماعی بختیاری نیز از جمله این دسته تالیفات هستند.24 
اتحادیه های كارگری و قانون كار در ایران25 نوشته ی ویلم فلور، از مجموعه کتاب های 
»جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران« است که بخش هایی از آن به موضوع اتحادیه های کارگری 
از جمله در حوزه فعالیت صنعت نفت در سال های 1906 تا  در شهرها و استان های مختلف و 

1924 م پرداخته است.

   

22. علیرضا ابطحی، نفت و بختیاری ها، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معارص ایران، 1384.
23. نادره جاللی، سیاست بریتانیا در خلیج فارس. تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1379.
24. جن، راف، گارثویت، تاریخ سیاسی، اجتامعی بختیاری، ترجمه مهراب امیری، تهران، نرش سهند،1373.

25. ویلم فلور، اتحادیه های کارگری و قانون کار در ایران1900-1941، ترجمه ابوالقاسم رسی، تهران، انتشارات 
توس، 1371.



تاثیر صنعت نفت بر تحوالت اجتماعی مناطق نفت خیز جنوب 30

این کتاب همچون دیگر آثار ویلم فلور به تاریخ اجتماعی پرداخته و نگاه ویژه ای به طبقات 
فرودست جامعه در سال های مورد نظر دارد. همچنین وضعیت کارگران و اتحادیه های کارگری در 
منطقه نفت خیز جنوب غربی ایران را در کنار اوضاع دیگر کارگران در مناطق و صنایع دیگر مورد 
بحث و بررسی قرار داده است. ارائه اطالعاتی درباره اعتصابات کارگری، شرایط زندگی کارگران 

و مشكالت معیشتی و مسكن و بهداشت آن ها از جمله امتیازات این اثر است. 

واكاوی نظری
نظریه پسا استعماری،26 می کوشد تا فرم های دانشی را که از راه سلطه گری غرب بر جهان 
و بر اساس تفكر اروپا مدارانه تعریف شده است، دوباره بسازد. مطالعات پسا استعماری سعی بر 
ساختار زدایی تئوری های اروپا و آمریكا مدارانه تاریخ نگاری، فلسفه، ادبیات و دیگر رشته های 

علوم انسانی دارد.
واژه »پسا استعماری« یا »پست کلونیال« نخستین بار در فرهنگ لغات آکسفورد ظاهر شد 
به کار گرفته  امروزی  معنای  به  و  استعماری داشت  از حكومتهای  بعد  زمانی  به دوره  اشاره  که 
نمی شد، مفهومی که در آغاز بیشتر همچون یك نیروی سیاسی مخالف استعمار و البته نه چندان 
مهم در میان روشنفكران رواج یافت. ولی امروزه این واژه و متعلقات آن در دایره روشنفكری 
جهان به عنوان امری نقادانه رشد کرده و گسترش یافته است.27پیشوند »پسا« در اصطالح »پسا 
مرحله ی  گیری  شكل  گویای  باشد،  استعماری  نظام  تشدید  نشانگر  آنكه  از  بیش  استعماری« 
جدیدی از آگاهی است. نظریه ی پسا استعماری از پایان عصر استعمار نمی گوید بلكه مدعی است 
که راه برون رفت از سلطه ی استعماری را یافته است.28 این نویسندگان در آثار خود به مسائلی 
و  ملی  برساخت هویتی  پی  در  و  پردازند  می  قومیت  و  نژادپرستی  نژاد،  چون جنسیت، هویت، 
درعین حال پسا استعماری هستند. آنها همچنین پاسخ به این پرسش را که چگونه استعمارگر، 
دانش مستعمره را در خدمت منافع خود در می آورد و این که چگونه دانش، تحت برخی روابط 

26.  Post- Colonial

27.  لیال گاندی : پسا استعامرگرایی، مرتجم : مریم عامل زاده و هامیون كاكاسلطانی،تهران، پژوهشكده مطالعات 

فرهنگی و اجتامعی، 1388، ص هفت.

فصلنامه  علمداری،  معینی  جهانگیر  استعامری»،  پسا  هویت  یک  جوی  و  جست  در  تاویل:  و  هویت   «  .28

مطالعات ملی، 25، سال هفتم، شامره 1، 1385.
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قدرت تولید می شود و درنهایت به سود اهداف امپریالیستی به کارگرفته می شود، در حوزه فعالیت 
خود قرار می دهند. در رسیدن به پاسخ این پرسش ها، پسااستعمارگراها هر گونه تقابل دوتایی را 
که به گفتمان  استعماری دامن می زند و در آن زمینه ای فراهم می شود تا به مستعمره به چشم 

»دیگری« نگریسته شود، کنار می زند.29
اقتصادی و سیاسی که  نكته است که سلطه  این  آشكار کردن  استعماری در صدد  پسا  نقد 
با  همواره  می داد،  تشكیل  را  ونوزدهم  هجدهم  قرون  در  استعمار  و  امپریالیسم  کلیدی  عناصر 
صورت بندی و تكوین گفتمان هایی همراه بود، که در آنها »غیریت« مردمان آسیا و آفریقا به عنوان 
هویتی مستقل نفی می شد و از نظر فرهنگی نیز استعمار می شدند، ضمن اینكه برتری فرهنگی 
و اخالقی قدرت های امپریالیستی غربی نیز همواره بدون کمترین تردید یا پرده پوشی مورد تایید 
و تاکید قرار می گرفت. به این ترتیب نقد پسا استعماری درصدد به چالش کشیدن نژادپرستی و 
قوم محوری و غیریت سازی سرکوبگرانه غربی است که با تولیدات فرهنگی، ادبیات و تفكر غربی 

به پیش می رود.30 
برخی متفكران چپ گرای دهه  های 50 و60 میالدی بر نظریه ی پسا استعماری تاثیرات مهمی 
این  یافتن  شكل  در  مستقیم  به طور  که  )1961-1925م(  فانون31  فرانتس  جمله  از  اند،  نهاده 
را  استعمار  داشت  اگزیستانسیالیستی   - مارکسیستی  گرایش های  که  او  بوده است.  موثر  نگرش 
نظام سرکوب نژادی و بسیار پر دسیسه ای می دانست که هم بر ذهن و جسم تاثیر می گذارد و هم 

نگرش ها و کردارها را منحرف می سازد.32
پس از فانون نیز صاحب نظرانی چون میشل فوکو33 بر این نظریه تاثیر گذاشتند. طرفداران این 
مطالعات بر این باورند که با استفاده از دیرینه شناسی علوم انسانی و رابطه قدرت و دانش میشل 

فوکو، می توان خوانشی تازه از تاریخ و فرهنگ کشورهای حاشیه ای و مستعمره داشت.
در سال های اخیر، گفتمان »پسا استعماری« بحث های مختلفی را در برگرفته است. برخی 

29. » نقد پسا استعامری» پریسا صادقیه: روزنامه ایران، سال 15، شامره 4232، 21 خرداد 1388.
30. »مقدمه ای بر نظریه و نقد پسا استعامری»،احمد ساعی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شامره 

73، ص138.

31. Frantz Fanon

. 32 هامن .

33. Michel Foucault
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آن را در قالب نظریه های نقد ادبی و بعضی دیگر آن را در چارچوب دیگر رشته های علوم انسانی 
همچون جامعه شناسی، روان شناسی، علوم سیاسی، فلسفه و به ویژه تاریخ معنا می کنند. 

 این تئوری، سعی بر نظم بخشی دوباره و بازسازی فرم های دانشی دارد که از طریق تسلط 
غرب بر نیم بیشتر جهان و تفكر اروپا محور نوشته و تعریف شده اند. این گفتمان به مسائل بین 
اروپا/ تئوری های  از  پیوسته می کوشد  و  قدرت می پردازد  نابرابر  ترکیبات  در چارچوب  فرهنگی 

هستند  فرض  براین  قائل  که  را  رشته هایی  دیگر  و  ادبیات  فلسفه،  تاریخ نگاری،  محور  آمریكا 
و  باشد  جهانی  تواند  می  و  دارد  فرا-مكانی  و  فرا-زمانی  کاربردی  توانایی  آن ها  مدل های  که 
ساختارزدایی کند.34 به طور کلی مهم ترین جریان های پسا استعمارگرایی را در دو رویكرد می توان 

دسته بندی کرد: 
 نخست، در چارچوب نقد شرق شناسی، نقدهای متعددی بر مطالعات شرق شناسی در 
قرن بیستم صورت گرفته که معروف ترین آنها شرق شناسی و علم اثر ادوارد سعید35 است.36 
نقد پسا استعماری و مواضع ضد امپریالیستی و شالوده شكنی های پساساخت گرا علیه شرق شناسی 
در این آثار تحت تاثیر روابط دانش و قدرت و بر مبنای تحلیل های فوکو در دیرینه شناسی دانش 

و انضباط و مجازات قرار گرفته است.37
ادوارد سعید متفكری فلسطینی است که با الهام از اندیشه های میشل فوکو و فرانتس فانون 
مهم ترین اثر در تاریخ نگاری انتقادی پسا استعماری به نام  شرق شناسی را به رشته تحریر در آورد. 
قانونی و سیاسی میان استعمارگر و مستعمره  بر روابط نظامی،  انتقادی  با دید  این کتاب  او در 
امروزه می شناسیم،  انسانی که  دانش علوم  و  معتقد است همه مطالعات  را مرور می کند. سعید 
توسط کشورهای استعمارگر و غالب تولید وتعریف شده است، بنابراین برای تدوین تاریخ صحیح 
و واقعی باید تعریفی جدید از آنها به دست داد. او مفهوم شرق در مقابل غرب را به مثابه جنون 
در برابر عقل در گفتمان فوکو به چالش می کشد و بر آن باور است که واژه هایی چون شرق و 
غرب یا جهان سوم و اصطالحاتی اینچنین و حتی رشته مطالعاتی شرق شناسی، همگی زاییده 
دارد.  سلطه  تحت  کشورهای  تاریخ  و  فرهنگ  تعریف  در  سعی  که  است  استعمارگرایانه  تفكر 

34. » گفتامن پسا استعامری»، شعله وطن آبادی، نرشیه بایا، شامره 6و7و8، ص2.) ش بازیابی 13804366(
35. Edward Said

و  فرهنگی  مطالعات  پژوهشكده  تهران،  قاسمی،  علی  محمد  ترجمه  رشق شناسی،  رسدار،  ضیاءالدین   .36
اجتامعی،1387، ص 8.

37. ادوارد سعید، رشق شناسی، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، دفرت نرش فرهنگ اسالمی،1371، ص16.
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»شرق شناسی« نخستین کتابی است که سعید در آن سرسختانه نقاب  ایدئولوژیك را کنار می زند 
و می کوشد نقش ویژه ی تحقیقات ضد استعماری را با ارائه ی تفسیری موشكافانه - هر چند کمی 
اغراق آمیز - از رابطه ی دوطرفه ی دانش استعماری و قدرت استعماری نشان دهد. این اثر بیان 
کننده ی این است که  شرق شناسی یا پروژه ی آموزش، نوشتن و تحقیق درباره ی شرق، همیشه 
مالزمی از جنس شناخت و نیز مشوقی ضروری برای ماجراجویی های امپریالیستی اروپا در شرق  

فرضی بوده است.38
در ادامه ی حكایت»نقد شرق شناسی« اندیشمند دیگر پست کلونیال، متفكری از هند به نام 
»هومی بابا«39 است که به روابط روان شناختی میان فرهنگ غالب و مغلوب می پردازد. او کمتر از 
ادوارد سعید با دید انتقادی به روابط مستعمره و استعمارگر نگاه می کند و معتقد است در روابط 
استعماری هویت هیچ یك از دو طرف اصیل نیست و هر دو برای ساخت هویت فردی به یكدیگر 
نیازمندند.40 او معتقد است مستعمره زمانی قادر خواهد بود در برابر قدرت استعمارگر مقاومت کند 
که بتواند نگاه استعمارگر را به خود پاسخ گوید و او نیز به استعمارگر نگاه کند و با قدرت خود، 
از کنش هایی  با یكدیگر  تعامل  در  استعمارگر و مستعمره، هردو  بكشد.  به چالش  را  استعمارگر 
بهره می گیرند که از ناخودآگاه آنها برخاسته است، بنابراین استعمارگر چه از نظر فیزیكی و چه از 
نظر سیاسی آن طور که ادوارد سعید در شرق شناسی معتقد است، در امان نیست. ادوارد سعید در 
شرق شناسی بر روی روابط نظامی، قانونی و سیاسی میان استعمارگر و مستعمره متمرکز می شود، 
در حالی که هومی بابا به روابط روان شناختی میان فرهنگ غالب و فرهنگ زیردست می پردازد. 
از دیدگاه هومی بابا در روابط استعماری، هویت هیچ یك از دو طرف اصیل نیست و هر دو طرف 
برای بر ساخت هویت خود به یكدیگر نیازمند هستند. در واقع هنگامی که هر یك از دو طرف 
با دیدن دیگری تفاوتی احساس کند، می کوشد خود را به دیگری نزدیك و مرزهای سنتی و 
کهنه ای را که میان خود و دیگری وجود دارد، پشت سر نهد. در واقع هومی بابا روابط فرهنگی 
با رویكرد  با رویكرد سیاسی مورد مطالعه قرار دهد،  به جای آن که  را  میان غالب و فرودست 
روان شناختی بررسی می کند. او معتقد است مستعمره با استفاده از امكاناتی که دارد، می تواند کنار 

38. لیال گاندی، ص 102.
39 . Homi K. Bhabha

40 .» تاملی بر نقد پسا استعامری هومی بابا»، بارمور گیلربت، مرتجم : پریسا صادقیه، روزنامه ایران، 
.1388/4/3
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زدن استعمارگر را محقق سازد. در واقع تقلید سیاسی، شیوه ای استراتژیك و راهبردی است که 
می تواند مغلوب را غالب سازد.41این شكل از مقاومت تا اندازه ای خودآگاه و تا اندازه ای ناخودآگاه 
است اما همان طور که میشل فوکو در تاریخ جنون می گوید: »تمام اشكال قدرت، حتی قدرت 

استعماری نیز چالش برانگیزند.« 
در این میان بابا معتقد است تقلید سیاسی یكی از شیوه هایی است که می تواند زبان و فرهنگ 
استعماری را به چالش فراخواند، هرچند این تقلید از جنبه هایی به نفع مستعمره است. در واقع تقلید 
همیشه شامل دو کنش تكرار و تغییر است. بازنمود فرهنگ استعمارگر در بافت بیگانه مستعمره، 
جوهر آن فرهنگ را تغییر می دهد و سبب می شود تا آن فرهنگ در بافت مستعمره حضوری ناقص 
داشته باشد. او معتقد است فرهنگ استعمارگر دارای قدرت تام نیست و به همان اندازه ای که تأثیر 
می گذارد، تأثیر نیز می پذیرد. تقلید به همان اندازه که ابزار قدرت است، ابزار مقاومت نیز هست. 
در واقع از دیدگاه هومی بابا، این تقلید و هم زمان تغییراتی که مستعمره در فرهنگ استعمارگر 
به وجود می آورد، تا بدانجا ادامه می یابد که در نهایت نوعی توازن میان غالب و مغلوب به وجود 

می آید و نقاط شباهت بیشتر از تفاوت ها می شود.42
رویكرد دوم »مطالعات پسا استعماری« که این پژوهش نیز بیشتر به آن توجه دارد، »مطالعات 
فرودستان«43 است. » گروه مطالعاتی فرودستان« بیشتر در شبه قاره هند و اخیرا در آمریكای 
التین فعال هستند. نمونه ی جهت گیری تبار شناسانه ی پسا استعماری را می توان در آثار مورخان 
مكتب» گروه مطالعاتی فرودستان« مشاهده کرد. مطالعات »رانجیت گوها«44 درباره ی تاریخ و 
جامعه ی هند نقطه ی آغازین این مكتب بوده است. تحقیقات »گوها« در سال 1982م در دانشگاه 
»گروه  یك  به  تدریج  به  جدید،  همكاران  پیوستن  با  و  شد  شروع  انگلستان  در  »ساسكس«45 
در سال  و  داد  و هندوستان گسترش  استرالیا  به  را  فعالیتش  دامنه ی  تبدیل شد که  مطالعاتی« 

1993م به تأسیس شعبه ای در آمریكای التین اقدام کرد.
مكتب  به  وابسته  انگلیسی  مورخان  تاثیر  تحت  ابتدا  فرودستان«  مطالعاتی  »گروه   

41. برای اطالع بیشرت درباره ی افکار هومی بابا نگاه کنید به: لیال گاندی، ص231-211
42. بارمور گیلربت : تاملی بر نقد پسا استعامری هومی بابا، 

43. Subaltern Studies

44. Ranajit Guha

45. Sussex University
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اما  بودند  اریك هابسبام«47   « و  تامپسون«46  پی  همچون»ای  پایین«  از  مارکسیستی»تاریخ 
و»  سعید«  »ادوارد  فوکو«،  »میشل  افكار  تاثیر  تحت  و  گرفته  فاصله  مكتب  این  از  تدریج  به 

اسپیواك«48 به پست مدرنیسم گرایش پیدا کردند. 
هدف اصلی گروه مطالعاتی فرودستان، بررسی تاثیرات استعمار و ناسیونالیسم بر تاریخ هند بود 
که روایت های لیبرالی و مارکسیستی و ناسیونالیستی در تاریخ نگاری هند را نارسا تشخیص دادند. 
»گوها« به هنگام بازخوانی تاریخ هند، نخبگان ناسیونالیست و استعمارگران را در یك ردیف قرار 
می دهد و در مقابل، از حیطه ی سیاسی مستقلی به نام » سیاست زیردستان« سخن می گوید که 
به مردم ساده و عامی هند تعلق دارد و که طبق فرهنگ بومی خود عمل می کنند. در این خوانش 
جدید از تاریخ هند، طبقات پایین اجتماع و کسانی که قبال توسط مورخان مورد غفلت قرار گرفته 
بودند و نحوه ی مقاومت آنها در مقابل نخبگان و استعمار، به موضوع اصلی بحث تبدیل می شود.49 
اصطالح »فرودست«50 از »حاشیه های تاریخ، تاریخ گروه های اجتماعی فرودست« گرامشی 
گرفته شده است. گرامشی واژه ی فرودست را هم ارز مفاهیم »زیردست« و ابزاری در توصیفاتش 
از طبقه به کار می برد. معنای »رده پایین تر« آن و در منطق خاص و نه عام آن، بدان معناست 
که این مفهوم به ویژه برای توصیف تنوع گروه های تحت سلطه و استثمار شده  و فاقد »آگاهی 
طبقاتی« مناسب است51. از نظر او انسان فرودست، انسانی در حاشیه مانده و نه لزوما تهی دست 
و ناتوان از اعمال قدرت در جامعه است. با چنین تعریفی گروه هایی از اقلیت های مذهبی یا قومی 
و زنان نیز در بسیاری از جوامع درحاشیه قرار می گیرند و از جمله گروه های »فرودستان« به شمار 

می آیند. 
به این ترتیب اولین مورخان مكتب تاریخ نگاری »فرودستان« در اواخر دهه 1980 به عنوان 
شاخه و رشته ای از مطالعات پست کلونیال، در کنار نقد ادبی و مطالعات فمینیستی، دست به 

نگارش تاریخ با نگاهی جدید زدند. 

46. E. P. Thompson

47. Eric John Ernest Hobsbawm

 48. Gayatri Chakravorty Spivak

49. » هویت و تاویل: در جست و جوی یک هویت پسا استعامری»، جهانگیر معینی علمداری، ص9.
 50. Subaltern.

. 51 رابرت یانگ، اسطوره سفید غرب و نوشنت تاریخ، ترجمه جلیل کریمی و کامل خالق پناه، تهران، انتشارات 

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتامعی، 1390، ص410.
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پیش  یابد.  می  گسترش  اخیر  دهه  در  پست کلونیال،  مطالعات  سیر  اصلی ترین  و  مهم ترین 
و  مارکسیستی«  »مكتب  اجتماعی  نگاری  تاریخ  زمینه  در  فرودستان«52  »مطالعات  مكتب  از 
سپس مكتب» آنال« شروع به کارکرده بودند. مكتب مارکسیستی تحت تاثیر اندیشه های هگلی 
تاریخ و علوم دیگر  بینا رشته ای  آنال که اگر چه به مطالعات  تاریخ نگاری  و مارکسی و مكتب 
می پردازد اما نگاه ویژه ای به تاریخ اقتصادی و تاریخ و روان شناسی دارد اما با پیدایش تاریخ نگاری 
»فرودستان« شیوه ی جدیدی در تاریخ نگاری به وجود آمد که به »تاریخ نگاری از پایین« بسیار 

نزدیك است. 
نگاه نقادانه ی دیگری نیز در »مطالعات پسا استعماری« مطرح است. این نگرش متعلق به 
که  است  هندی  اندیشمندی  و  فمینیست  زنی  او  است.  اسپیواك«53  »گایاتری  نام  به  متفكری 
نگاهی نقادانه به ادبیات جوامع پست کلونیال دارد. او به »ادواردسعید« و »هومی بابا« انتقاد دارد 
زیرا معتقد است که در خوانش خود از تاریخ ممالك مستعمره به زنان کم توجهی کرده54 و تاریخ 

را مردانه خوانده اند.
 زیباترین و مهم ترین گفتار اسپیواك مقاله ای است تحت عنوان » آیا فرودستان می توانند 
سخن بگویند؟« 55 به این ترتیب او با طرح یك سوال، بی بصیرتی محافل آکادمیك غربی را 
نسبت به نژاد و طبقه به چالش می طلبد. پرسش او پی آمد مطالعات سوبالترن یا »فرودستان« بود. 
»فرودستان« که به دالیل مختلف از جمله نداشتن سواد، نداشتن انگیزه، فقر مالی و فرهنگی، 
نداشتن وقت و فرصت کافی و ... اغلب به بازسازی و رونمایی نقش خود در تحوالت و حیات 
اجتماعی یا حتی رویدادهای سیاسی توجهی نشان نداده اند، بخش مهم اما نهان تاریخ اجتماعی 
هستند. آن ها بر خالف دولتمردان نه برای توضیح فعالیت های سیاسی و اجتماعی یا اقتصادی خود 
و نه برای عبرت آیندگان دست به قلم نبرده اند تا با تثبیت نقش خود، گامی در مسیر ثبت تاریخ 
تحوالت سیاسی یا اجتماعی بردارند. این ناپیدایی و در سایه بودن ایشان به معنای بی اهمیتی 
نقش آنها در جامعه روزگار خودشان نیست بلكه ریشه در مشكالتی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

دارد که در پروژه هایی مفصل باید به آن پرداخت. 

52. Subaltern Studies

53 .Spivak,Gayatri Chakrabarty.

 54.  » هومی بابا و مطالعات پسا استعامری»، جلیل کریمی، نرشیه شهر هشتم، شامره 6، مرداد 1386، ص67.
55. «Can Speak the Subaltern?«
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زیبایی تاریخ نگاری سوبالترن، وابستگی و مالزم بودن تاریخ با مردم شناسی، جامعه شناسی، 
علوم اجتماعی، روانشناسی اجتماعی و ادبیات فولكلور است، زیرا اطالعات مربوط به آن ها را باید 

از متن این دانش ها بیرون کشید تا موفق به نگاشتن تاریخ اجتماعی از این دست شد 

 آیا فرودستان می توانند سخن بگویند؟
سخن  شنیدن  برای  اما  هستند  اجتماعی  تاریخ  از  بخش هایی  صاحب  نیز  »فرودستان« 
و  اسناد  خالل  در  آن ها  تاریخ  جست.  سود  خودشان  ابزار  و  شیوه ها  از  باید  »فرودستان« 
استعالجی و خدمات درمانی،  اداری همچون گواهی های  اسناد  مدارك، عریضه ها و شكواییه ها، 
نامه های  و  یادگاری  عكس های  خانوادگی،  قرآن های  پشت نویسی  همچون  اسناد خانوادگی 

خصوصی و خاطراتی که هرگز به ثبت نرسیده، پنهان است. 
و  مطالعات  گونه  این  به  کمكی  چندان  مكتوب  منابع  و  تاریخی  کتاب های  در  جست وجو 
مردم  زندگی  واقعیت های  از  شایسته  درکی  به  رسیدن  که  چرا  نمود،56  نخواهد  جست  وجوها 

فرودست نیازمند خوانشی جدید از پدیده ها و تحوالت تاریخی و فرهنگی است. 
در این پژوهش سعی بر آن است تا با نگاه پسا استعماری به دگرگونی های جمعیت، معیشت، 
از دغدغه ی  نان و فرار  کار و استخدام، مسكن، بهداشت و سالمت مردم فرودستی که در پی 
قحطی و ناامنی و مرگ و میر ناشی از بیماری ها به مناطق تحت پوشش صنعت نفت مهاجرت 

کردند، پرداخته شود. 
  پژوهشگر این کتاب، در پس تأسیسات پاالیشگاه و دکل های نفتی سربرافراشته به آسمان، 
پاالیشگاه  و  کارخانجات  بختیاری،  برای خوانین  اعتبار  اقتصادی، گشایش  پیشرفت  فقط شاهد 
و  صنعتی  مدرن  جلوه گری های  این  پشت  او  نیست،  روز  غربی  تكنولوژی  به  مجهز  و  مدرن 
لر و عربی را می بیند که  اروپایی، کارگران و روستائیان و عشایر  باشگاه های تفریحی کارکنان 

56 . عبدالرسول خیراندیش درباره ی فقر منابع مکتوب در تاریخنگاری سوبالرتن می نویسد: » منابع مکتوب ما 
برای تاریخنگاری سوبالرتن اندک است. عالوه بر بی سوادی بسیاری از کارگران مهاجر یا امتناع مهاجران از تنظیم 

اسنادی در این باره، خارج بودن اکرث مهاجرتها از محدوده ی قاعده و قانون نیز امکان فراهم آمدن منابع مکتوب 

را کم کرده است. اسناد آرشیوی نیز باید منتظر گذشت نیم قرن برای یافنت قابلیت عرضه باشند. لذا راهی که می 

ماند اتکای به تاریخ شفاهی، خاطره نویسی و تحقیقات میدانی و محلی است. »رضورت توجه به تاریخ نگاری 

سوبالرتن در ایران»، عبدالرسول خیراندیش، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شامره 73
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منطقه  این  به  درآمد  کسب  و  کار  یافتن  امید  به  اطراف  کشورهای  و  ایران  کنار  و  گوشه  از 
مهاجرت کردند و با وجود دشواری های زندگی در سرزمین دیگری و بدون حمایت قانون، با وجود 
بیماری های گوناگون و اختالفات مذهبی و قومی و بسیاری مشكالت دیگر، تن به یك زندگی 
در یك محیط نامانوس ساخت »دیگری« دادند. آن ها نه تنها حق حرف زدن را از دست دادند، 

که حتی درباره ی مسكن، شیوه و شكل زندگی شخصی خود نیز فرصت تصمیم گیری نداشتند.
هدف این تحقیق نگاهی تازه به تاریخ و زندگی اجتماعی مردمی است که تحت تاثیر استخراج 
منابع نفتی در جنوب ایران ، محل زندگی، شیوه امرار معاش، طرز فكر و حتی آداب و سنن حاکم 

بر ایشان و خواسته ها و آرزوهای شان دستخوش تغییر شد.

 نقد وبررسی منابع پژوهش
 منابع مورد استفاده در این تحقیق با توجه به موضوع به چند دسته تقسیم می شوند:

اسناد :  با توجه به ضعف منابع تاریخی در این زمینه، مهم ترین منبعی که در این پژوهش 
از آن استفاده شده اسناد است که بر اساس موضوع، منشاء و محل نگهداری خود به چند دسته 

تقسیم می شود:
اداری موجود در مرکز اسناد وزارت خارجه، سازمان اسناد  اسناد دولتی:  اسناد و مكاتبات 
و کتابخانه ملی، مرکز اسناد ریاست جمهوری، کتابخانه وزارت نفت و کتابخانه مجلس شورای 

اسالمی.
اسناد خصوصی: خاطرات مكتوب و نامه های شخصی و مدارك و اسناد خانوادگی نخستین 
کارگران شرکت نفت و بستگان آن ها )موجود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی، وزارت نفت و 
در میان اسناد و مدارك شخصی بازماندگان آن کارکنان( , اسناد شرکت نفت ایران و انگلیس و 
گزارش های کنسولگری ها و سفارت انگلستان در ایران. )موجود در آرشیو ملی انگلستان، لندن.   (57
آنها  مهم ترین  نقد  و  معرفی  به  خارجی،  و  داخلی  آرشیوی  مراکز  در  موجود  اسناد  میان  در 

می پردازیم:

FO: Foreign Office :57. این اسناد با این کد شناخته و بازیابی می شوند
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اسناد وزارت امور خارجه انگلستان در آرشیو ملی لندن : 58 یكی از ویژگی های اخالق 
حرفه ای کارکنان انگلیسی وزارت امور خارجه و شرکت نفت انگلیس و ایران، دقت و اصرار آن ها 
بوده است. اسناد و مدارك  به  نوشتن وقایع و مستند کردن کارها  اسناد مكتوب و  در گردآوری 

در تمام کنسولگری های انگلستان که در سراسر ایران و در ایاالت مختلف در دوره ی مورد نظر 
این پژوهش مشغول به کار بودند، دفاتری وجود داشت که در آن گزارشهای روزانه جمع آوری و 
از اسناد ارسالی یا رسیده، رونوشت برداشته می شد. عالوه بر آن در دفاتری در سفارت انگلیس 
از  ای  و خالصه  ایران  در  انگلیس  کنسولگری های  گزارش های  کلیه  از  نسخه  تهران، یك  در 
روز  اقتصادی  و  اجتماعی  و مسایل سیاسی -  دیگر  با کشورهای  ایران  روابط  و  وقایع عمومی 
تهیه می شد که در نهایت به آرشیو وزارت امورخارجه آن کشور انتقال می یافت. اغلب این دفاتر 
بسیار ارزشمند، هم اکنون در آرشیو ملی انگلستان در لندن- در مجلدات شماره گذاری شده و 

عنوان دار- نگهداری می شوند. 
طبیعتًا اسناد این دفاتر که توسط کارکنان کنسولگری ها و سفارتخانه نوشته شده، با مالحظات 
سیاسی و دیدگاه ها و ایده های خاص استعمارگرانه مسایل را مورد قضاوت قرار داده است اما با 
توجه به اهمیت این اسناد و منحصر به فرد بودن آنها- از این منظر که بسیاری از موضوعات 
به  دفاتر  این  در  نشده است،  یافت  آنها  برای  دیگری  توجه  قابل  مستند  و  مدرك  کنون  تا  که 
چشم می خورند- نمی توان از کنارشان به سادگی گذشت. مورخ و محقق تاریخ، با کمی دقت و 
دربست نپذیرفتن قضاوت ها و تحلیل های جانبدارانه ی آن کارشناسان، در برخی موارد می تواند به 

اطالعات ارزشمندی دست یابد. 
برای مثال اسناد و مدارك موجود در این آرشیو درباره ی وقایع روزانه ی ایاالت و والیات ایران 
در انقالب مشروطه )1907-1905م( بیش از 240 مجلد است که هر یك 500 تا 1500 برگ 

FO416 41 1909 58. اسناد آرشیو رشكت نفت ایران وانگلیس مورد استفاده در این کتاب به شامره های : 
FO416 43 1910

FO416 46 1910 Oct-Des

FO248 923 1907-08

FO416 42 1909

FO416 45 1910 Jul –Sep

FO416 47 1911

CAB129 13 1945
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سند را دربرمی گیرد. این حجم انبوه از اطالعات چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی با آنچه تا 
کنون در آرشیو های ایران موجود است، قابل مقایسه نیست. 

این  واریک:  دانشگاه  كتابخانه ی  در  ایران  و  انگلیس  نفت  شركت  آرشیو  اسناد 
مجموعه، شامل اسناد دفتری و اداری است که در طی سال های فعالیت شرکت نفت در ایران، 
در بخش اداری آن شرکت، تولید و نگهداری و سپس به آرشیو آن شرکت منتقل شده و اکنون 
در کتابخانه ی دانشگاه واریك59 در شهر کاونتری انگلستان نگهداری می شوند. نسخه ای از اسناد 
مذکور جهت انجام تحقیقات پیرامون »تاریخ اجتماعی کارگران در صنعت نفت ایران«60 تحت 
انتقال یافته، که منبع  انستیتو مطالعات تاریخ اجتماعی آمستردام هلند  اتابكی به  مدیریت دکتر 
مورد استفاده ی این پژوهش قرار گرفته است. این اسناد به زبان انگلیسی بوده و شامل تمام وقایع 
مهمی است که در تأسیسات نفتی در سال های مدیریت شرکت نفت بر صنعت نفت ایران رخ 
داده است. همچنین اطالعات مربوط به بازاریابی و فروش نفت، چاه ها و میادین نفتی، پاالیشگاه 
آبادان، استخدام کارگران و کارمندان، نیازمندی های روزانه شرکت نفت، خرید اراضی از خوانین 
و قراردادهای منعقد شده میان »شیخ خزعل« و خوانین بختیاری و بسیاری اطالعات دیگر را که 

مربوط به فعالیت های آن شرکت در ایران بوده، در این مجموعه می توان جست  وجو نمود. 
آنچه مسلم است این که اسناد یادشده توسط کارکنان اداری شرکت نفت- که اغلب کارمندان 
سیاست گزاری های  آن ها،  گردآوری  و  تولید  اساس  و  شده   نوشته  بوده اند-  انگلیسی  یا  هندی 
مدیران شرکت نفت بوده  که در خالل انجام امور اداری و تهیه ی گزارش های گردآمده است، 
بنابراین نمی توان انتظار داشت، چیزی جز سیاست های شرکت نفت در آنها یافت شود. اغلب این 
اسناد، نامه هایی است که از سوی شرکت نفت برای مسئوالن یا وزارت خانه های امورخارجه و 
فواید عامه و مجلس شورای ملی نوشته شده است، یا گزارش هایی درباره ی فعالیت های شرکت 
نفت و خرید لوازم و تجهیزات و فروش و صدور نفت و تأمین نیروی انسانی متخصص و غیر 
متخصص و یا اعداد و ارقامی درباره ی کارهای تأسیسات نفت است. در واقع مجموعه اطالعاتی 
است که برای پیشبرد اهداف آن شرکت مورد نیاز بوده است. بیشتر اطالعاتی که در این اسناد 
انعقاد  شرایط  و  نحوه  استخدام،  آمارهای  و  ارقام  می شود،  نفت یافت  کارگران  زندگی  درباره ی 
قراردادها، شرایط کار کنتراتچی ها و مقاطعه کاران، میزان دستمزدها و شرایط کار، مشكالت و 
59. Warwick University

60. «A Social History of Labour in the Iranian Oil Industry.«
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مسایل موجود در تأسیسات نفتی و اطالعاتی از این دست است. این اسناد برای منتشر شدن در 
رسانه ها و یا ارائه شدن به دولت ایران و مجلس شورای ملی یا بزرگ نمایی فعالیت شرکت نفت در 
اذهان عمومی نوشته نشده  و همان گونه که اشاره شد، در طی اقدامات اداری، برای انجام کارهای 
روزانه شرکت نفت تولید شده اند. بنابراین گمان اینكه اطالعات موجود در این اسناد ممكن است 
مخدوش یا دستكاری شده و غیر قابل استناد باشند، بسیار اندك است اما از آنجا که می دانیم 
این اسناد توسط کارکنان غیر ایرانی شرکت نفت و در جهت نیل به اهداف و برنامه ریزی های آن 
شرکت نوشته، به منافع کارگران ایرانی و دولت ایران توجهی نشده است. محقق می تواند پس از 
گرفتن اطالعات خام از این اسناد، با نگاه به اوضاع و شرایط روز ایران و منطقه و شرایط کار، به 

تحلیل و تفسیر آنها بنشیند.

مركز اسناد مجلس شورای اسالمی:تا زمانی که فرمان مشروطیت صادر شد، ملجاء 
شكایات و خواست های مردمی، حكومت و امرای والیات و گهگاه وزارت ها بودند،که البته بسیار 
ضعیف عمل می کردند، زیرا هم تعداد کارمندان آن ها کم بود و هم بودجه آنها آنقدر قابل توجه 
با تشكیل مجلس شورای ملی،  به درخواست های مردمی کنند.  بتوانند صرف رسیدگی  نبود که 
تعداد زیادی درخواست و عریضه خطاب به رئیس مجلس و نمایندگان از والیات مختلف سرازیر 
نیز  مجلس  داشتند.  حق  احقاق  و  رسیدگی  توقع  مرجع،  این  بودن  مردمی  به  امید  با  که  شد، 
کمیسیونی به نام کمیسیون عرایض تشكیل داده که موظف بود تا حد ممكن به عرایض رسیدگی 

کرده و گاه نیز شكایات را به یكی از وزارت خانه ها ارجاع دهند. 
»رضاخان«  و  شد  قدرت  از  جدیدی  دوره ی  وارد  ایران  حكومت  1299ش  کودتای  از  پس 
کوشید از طریق بازسازی اقتدار دولت، حكومتی مقتدر و متمرکز ایجاد کند. این کوشش وی در 
بسیاری زمینه ها چون سرکوبی قیام سعادت در جنوب، جنبش جنگلیان در شمال، قیام خیابانی 
در آذربایجان، سرکوب شورش کلنل پسیان در خراسان و... بر افكار عمومی و به ویژه مطبوعات 
متقاعد ساخت  را  تاثیر گذاشته و همگان  زمان،  آن  در  ابزار رسانه ی جمعی  به عنوان مهم ترین 
که وزارت جنگ و در  رأس آن، سردارسپه را به عنوان کانون ایستادگی در مقابل بیگانگان یا 
شورشیان تلقی کنند. از این رو بسیاری از اعتراضات مردمی درباره ی اجحافات و ستم شرکت نفت 
انگلیس و ایران در این دوره، وزارت جنگ و سردارسپه را فریادرس و ملجاء و پدر ملت خوانده 
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اند، درحالی که شكایات و عرایض آن ها به لحاظ قانونی پس از ارسال به مجلس شورای ملی باید 
به وزارت امورخارجه یا وزارت فواید عامه ارجاع می شد و موضوع عریضه، ربط منطقی به حوزه 

کاری و وظایف وزارت جنگ نداشت. 
تا سال 1304ش که سلطنت از خاندان قاجاریه به خاندان پهلوی انتقال یافت نیز عنوان بیشتر 
عریضه های ارسالی از سوی کارگران و »فرودستان« مناطق نفتی، خطاب به مجلس شورای ملی 
و وزارت جنگ و مطبوعات فعال روز و حتی برخی نمایندگان مجلس بود که این اسناد می توانند 
مورد ارجاع تحقیقات تاریخ اجتماعی قرار بگیرند، اگر چه بسیاری از آن ها که در طول دوره ی اول 
گشایش مجلس شورای ملی در این محل گردآوری شده بود، به علت سوختن ساختمان مجلس 
شورای ملی در وقایع استبداد صغیر نابود شد و از میان رفت. گذشته از اسناد دوره ی اول مجلس، 
به دوره های دوم و سوم  ایران که متعلق  انگلیس و  از کارگران شرکت نفت  عریضه و سندی 
بنابراین بیشترین عریضه های مورد  مجلس باشد نیز در آرشیو مجلس شورای ملی یافت نشد. 
استفاده در این کتاب، منحصر به سال های پس از 1300 ش و متعلق به مجلس دوره ی چهارم 
شورای ملی به بعد است، به ویژه در موضوع همدستی شیخ خزعل با شرکت نفت به منظور تحت 
فشار قرار دادن مردم آبادان و خرمشهر و همچنین موضوع بازسازی و مهندسی شهر آبادان توسط 
شرکت نفت در سال های 1303تا 1305ش که بیشترین استفاده از عریضه های مردمی این منطقه 
شد. مقایسه و نگاه همزمان به این موضوع از دید مردم ساکن آن منطقه و در مقابل آن از چشم 
مدیران شرکت نفت از سوی دیگر و آمیختن آن واقعه با گزارش های کارگزاری وزارت امور خارجه، 

تصویری از آن می سازد که ممكن نیست در هیچ منبع دیگری بتوان آن را مشاهده کرد. 
اسناد وزارت امور خارجه ایران

این اسناد اغلب شامل گزارش های کارگزاران وزارت امور خارجه به آن وزارتخانه است. این 
و  بودند  آگاه  و  با سواد  اغلب  امور خارجه- که  وزارت  رتبه  کارمندان عالی  گزارش ها که توسط 
معمواًل نگاه استعمارستیزی داشتند- نوشته شده است. توضیحات و توصیفات این گزارش ها بسیار 

دقیق، اعداد و ارقام مستدل و همراه با تحلیل و تفسیر و ارائه ی راهكار و نظر می باشد. 
تاریخ شفاهی 

به عنوان یكی از تازه ترین منابع و ابزار دسترسی به اطالعات بكر و منتشر نشده می توان 
از مصاحبه ها و تاریخ شفاهی در زمینه موضوع مورد نظر استفاده کرد. خاطرات کارکنان قدیمی 
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شرکت نفت و بازماندگان نخستین کارگران آن شرکت، از جمله این دسته از منابع تحقیق خواهند 
بود.

مذاكرات مجلس شورای ملی
 مذاکرات انجام شده در مجلس شورای ملی توسط نمایندگان آن مجلس که هم به صورت 
نمایش  به  مجلس  سایت  در  دیجیتالی  منبع  یك  شكل  به  تازگی  به  هم  و  شده  منتشر  چاپی 
گذاشته شده است، نیز از جمله منابعی است که نمی توان آن را نادیده گرفت. بخشی از مذاکرات 
و  شرایط  و  نفت  موضوع  به  پژوهش،  این  بحث  مورد  سال های  در  نمایندگان  گفت وگوهای  و 

مشكالت کارگران و دست اندرکاران صنعت نفت می پردازد.

عکس های تاریخی
ابهامات این موضوع  عكس های تاریخی و قدیمی که بتواند به روشن تر شدن زیر و بم و 

کمك کند، قطعًا در مجموعه منابع پژوهش مورد نظر قرار گرفته است. 
در  موجود  تاریخی  عكس های  نفت،  وزارت  آرشیو  در  موجود  تاریخی  عكس های  مجموعه 
سازمان اسناد ملی ایران و همچنین عكس های موجود در آرشیو شرکت نفت در لندن، از جمله 
منابعی است که به آن ها توجه شده است. هرچند بسیاری از این عكس ها در آرشیوهای یاد شده 
تكراری هستند. زیرا در سال های آغازین کشف نفت، عكس گرفتن  نوعی تجمل محسوب می شده 
و یقینًا کارگران استطاعت چنین یادگاری هایی را نداشتند و عكس هایی که باقی مانده اند، اغلب 
توسط کارکنان اروپایی شرکت نفت تهیه شده اند. بنابراین مرجع اصلی آنها همان آرشیو شرکت 

نفت در لندن است که باقی آرشیوها از برخی از عكس ها کپی برداری کرده اند. 

مطبوعات 
نشریات و مطبوعات به دو طریق در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند:

نخست: مطبوعات قدیمی همچون روزنامه »حبل المتین« و »شفق سرخ« و...که در سال های 
1908تا 1932 چاپ می شده و به طور پراکنده اطالعاتی درباره ی موضوع تحقیق به دست می دهد 
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ایران در سال های مورد  و دوم روزنامه های قدیمی که در مقایسه اوضاع اجتماعی و اقتصادی 
بحث این کتاب با مناطق نفتی مورد استفاده قرار گرفته است. 

كتاب ها
منابع مورد استفاده در این پژوهش با توجه به موضوع و محتوای آنها به چند دسته تقسیم 

می شوند:
• منابع تاریخی با محوریت موضوع صنعت نفت ایران که اگر چه دقیقا به مطالب مورد نظر این 
باره  این  در  اطالعات ذی قیمتی  آنها  نوشته های  در البه الی  اما می توان  اند  نپرداخته  پژوهش 
 The Record Of یافت. از جمله این تالیفات، کتابی است نوشته »الرنس الکهارت«61 با نام
The Anglo-Iranian Oil Co.Ltd 62 است که در سال1938 م نوشته شده است. الرنس 

الکهارت مورخ، محقق و ایران شناسی است که در 1890م در لندن متولد شده و زبانهای شرقی را 
در دانشگاه کمبریج فرا گرفت و سپس از سال 1924 به مدت 26 سال در شرکت نفت انگلیس و 
ایران کار کرد و مدت 30 سال به طور مرتب به ایران رفت و آمد داشت. او در 1953 به کمبریج 

بازگشت و کتاب های خود را منتشر کرد. 
و تحقیقات  ایران  و  انگلیس  نفت  آرشیو شرکت  در  و مدارك موجود  اسناد  اساس  بر  الکهارت 
ایران، رخدادهای  در  نفت  فعالیت های شرکت  از  بسیار جامع و بی نظیر  شخصی خود، گزارشی 

مربوط به صنعت نفت و تحوالت اجتماعی و اقتصادی مربوط ارائه داده است.
 این گزارش مفصل در دو مجلد در ژانویه سال 1938 میالدی در لندن و توسط شرکت نفت 
انگلیس و ایران چاپ شد، که در حال حاضر نسخه ای از آن در آرشیو بریتیش پترولیوم موجود 
را  وقایع  و  است  کار وی مشهود  در سراسر  تاریخ نگاری  اخالق حرفه ای  و  امانت داری  است.63 
وقایع صنعت  کتاب  این  جلد اول  است.  تحریر کشیده  رشته  به  ثبت شده اند،  اسناد  در  چنانكه 
نفت از 1901 تا1918م را در برمی گیرد که حاوی اطالعات بسیار دقیق و ارزشمندی است. این 

61. Lawrence Lockhart

62. Lawrence Lockhart: The Record Of The Anglo-Iranian Oil Co.LTD, )1901-1918( vol1

64. تصویری از کتاب مذکور توسط دکرت اتابکی از آرشیو رشکت نفت در لندن تهیه شده که از آن نسخه در این 
کتاب استفاده شده است. 

65. اسناد نفت، اداره کل انتشارات و تبلیغات وزارت امور خارجه، 1330
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تالیف بر اساس اسناد موجود در شرکت نفت در سال های اقامت الکهارت در ایران و استخدام در 
شرکت نفت نگاشته شده  و به همین دلیل اطالعات دقیق و اعداد و ارقام موجود در کتاب، محل 
اطمینان است. الکهارت عمیقًا به تاریخ ایران عالقه مند بوده و سال های زیادی در ایران زندگی 
کرد. همچنین کتاب »اسناد نفت« کاری از اداره کل انتشارات و تبلیغات وزارت امور خارجه نیز در 

این مجموعه قرار می گیرد.64
• منابع جغرافیای تاریخی و تاریخ های محلی با محوریت موضوع خوزستان نیز از جمله منابع حائز 
اهمیت در این تحقیق هستند، که نقش قابل توجهی در تعیین حدود و شناسایی پیشینه و تاریخ 
منطقه مورد نظر این پروژه داشته اند. از آن جمله می توان به کتاب تاریخ پانصد ساله خوزستان 

نوشته ی احمد کسروی ، تهران، چاپ بهمن1373 اشاره کرد.
اند.  پرداخته  آن  شاخصه های  و  محورها  و  شهری  جامعه های  به  که  شناسی  جامعه  منابع   •
کتآب هایی همچون جامعه شناسی65 اثر گیدنز66 که به طورکلی به مباحث جامعه شناسی اختصاص 

دارند و در این کتاب از کلیات آن ها بهره گرفته شده است. 
کتاب های تاریخی و تاریخ اجتماعی همچون کتاب تاریخ مختصر احزاب سیاسی67 نوشته   •  
ملك الشعراء بهار و شیخ خزعل و پادشاهی رضا خان68 اثر سر پرسی لورین69 و ایران و قضیه ایران 

70 نوشته جرج کرزن71 از دیگر منابع مورد استفاده در این تحقیق هستند. 

خاطرات و سفرنامه ها
سفرنامه  گرفت،  قرار  استناد  مورد  کتاب  این  دوم  بخش  در  به ویژه  که  کتاب هایی  از  یكی   

65. آنتونی گیدنز، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، چ سوم، تهران، نرش نی،1376 .
66. Anthony Giddens

67. محمد تقی ملک الشعراء بهار، تاریخ مخترص احزاب سیاسی ایران،چ پنجم، تهران، انتشارات امیر 
کبیر،1386.

انتشارات  تهران،  مهرآبادی،  رفیعی  ترجمه محمد  پادشاهی رضا خان،  و  پرسی، »شیخ خزعل»  لورین، رس   .68
فلسفه، 1363

69. Percy Loraine

70. کرزن، جرج ناتانائیل، ایران و قضیه ایران، ترجمه غ. وحید مازندرانی، تهران، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، 
،1362

 72. Lord George Nathaniel Curzun
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ویلسن تاریخ سیاسی و اقتصادی جنوب غربی ایران72است که دربرگیرنده خاطرات سرگرد آرنولد 
ویلسون73 در سال های 1907تا 1914 میالدی است. ویلسون افسری انگلیسی بود که مدتی در 

جنوب ایران مأموریت های مختلفی را به عهده داشت.
 نقشه برداری از ارتفاعات و اراضی مورد نیاز شرکت نفت ایران و انگلیس و برقراری ارتباط 
دوستانه با خوانین و سران عشایر از جمله اولین مأموریت های او در ایران بود که انگیزه الزم برای 
یادگیری زبان فارسی و حتی اصطالحات لری و عربی عشایر و اعراب جنوب ایران را به وی داد. 
مأموریت های بعدی او کفالت کنسولگری بوشهر و معاونت سرپرسی سایكس بود که به خوبی از 
عهده آن ها بر آمد.74 در سال 1914م. به عنوان نماینده سیاسی انگلیس در کمیسیون تعیین حدود 
ایران و عثمانی به ایفای نقش پرداخت و در سال 1918 نماینده سیاسی انگلستان در خلیج فارس 
بود. هم چنین از سال 1921 تا 1930م. به عنوان یكی از مدیران شرکت نفت ایران و انگلیس در 
جنوب ایران مشغول به کار بود.75 این کتاب در واقع نسخه ای است از یادداشت های غیر رسمی و 
نامه های نویسنده به خانواده اش که بعدها توسط خود او تدوین ویرایش شده است و در ضمن آن 
به ارائه اطالعات تاریخی و باستان شناسی و گیاه شناسی درباره ی منطقه ی مأموریت خود پرداخته 
اطالعات  نفت،  اجزای شرکت  کار  بر  نظارت  و  در محافظت  نویسنده  به وظیفه  توجه  با  است. 
ذی قیمتی درباره وضعیت کارکنان و کارگران شرکت نفت در کتاب مذکور یافت می شود. اگر چه 
این اطالعات مختصر و اندك است اما اهمیت آن را نمی توان نادیده انگاشت. مسائلی همچون 
شیوع بیماری های واگیردار طاعون و کلرا )وبا( یا درگیری میان کارگران بومی و غیر بومی داخلی 

و خارجی شرکت نفت، از جمله این اطالعات است. 
عالوه بر آن باید از کتاب خاطرات و خطرات نوشته ی مخبرالسلطنه هدایت76و  شرح زندگانی 
من از عبداهلل مستوفی77، کتاب خاطرات سردار اسعد78و همچنین کتاب خاطرات ژنرال دنسترویل 

 72 .آرنولد ویلسن: سفرنامه ویلسن یا تاریخ سیاسی و اقتصادی جنوب غربی ایران، ترجمه حسین سعادت نوری/

تهران: وحید، 1363.

73. Sir Arnold Wilson

74 .پیشین، ص: 259.
75. پیشین، پیش گفتار.

76. هدایت، مهدیقلی ) مخربالسلطنه(، خاطرات و خطرات) توشه ای از تاریخ شش پادشاه و گوشه ای از دوره 
زندگی من(، چ6، تهران، انتشارات زوار 1385 

77. مستوفی عبدالله، رشح زندگانی من، چ3،تهران، انتشارات زوار، ج3، 1371. 
78. امیربهادر، جعفرقلی، خاطرات رسدار اسعد بختیاری،به کوشش ایرج افشار، تهران، انتشارات اساطیر، 1372.
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سرکوبگر جنگل79 نوشته ی دنسترویل80 نام برد. خاطرات و سفرنامه ی ژنرال آیرونساید81 که به 
روشنی به روابط انگلستان با خوانین و خزعل در سال های پس از جنگ جهانی اول پرداخته است 

و کتاب خاطرات تاج السلطنه82نیزمی توانند در این دسته قرار گیرند.

79. دنسرتویل، ل ی ون ل چ ارل ز، خاطرات ژنرال دنسرتویل: رسکوبگر جنگل/ ترجمه حسین انصاری، تهران، کتاب 
فرزان ، 

80. Lionel Densterville

81. آیرونساید، رس ادموند، خاطرات و سفرنامه ی ژنرال آیرونساید در ایران) به ضمیمه ی اسناد و مکاتبات 
سیاسی وزارت خارجه انگلستان( ترجمه بهروز قزوینی، چ دوم، تهران، نرش آینه1363

، به کوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان، چ2، نرش تاریخ  82. تاج السلطنه، خاطرات تاج السلطنه 
ایران، تهران، 1362.
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نیاز شرکت نفت ایران و انگلیس به نیروی انسانی پس از کشف نفت در 1908م و استقبال 
نفت خیز  مناطق  سوی  به  روستایی  و  شهری  مهاجرت»فرودستان«   موجب  مهاجر،  کارگران  از 
جنوب شد. به این ترتیب مسیر مهاجرت های بسیاری از مردم محروم اجتماعی که تا این زمان 
به سوی کشورهای هند و روسیه و عثمانی بود، به جنوب ایران تغییر یافت. همان طور که اقتصاد 
شکوفای قرن نوزدهم و عرصه ی سیاسی نسبتا لیبرال قفقاز و آسیای مرکزی مهاجران بسیاری 
را جذب کرده بود 1، توسعه ی صنعت نفت در خوزستان و استخدام نیروی کار در بحبوحه ی جنگ 
اول جهانی و بیکاری و قحطی در اوایل قرن بیستم، عاملی جذاب برای مهاجرت » فرودستان« 

به این سامان شد. 

عوامل جابه جایی جمعیت 
و  ناامنی  همچون  منفی  دالیلی  بوده است،  دخیل  کار  نیروی  جابه جایی  این  در  فراوانی  دالیل 
آشفتگی عمومی در کشور، خشکسالی های متعدد و ناامنی در مناطق مختلف به همراهی انگیزه 
هایی مثبت که شرکت نفت به وجودآورده بود، مانند دریافت دستمزد مناسب نسبت به بقیه مشاغل 
و فعالیت های اقتصادی در این برهه، وجود مراکز درمانی و بهداشتی و ایجاد امنیت نسبی برای 

1 . تورج اتابکی، دولت و فرودستان )فراز و فرود تجدد آمرانه در ترکیه و ایران(، ترجمه آرش عزیزی، تهران، نرش 

ققنوس، 1390، ص 62.
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کارگران که همگی در کنار هم، عواملی تعیین کننده برای مهاجرت به این نقطه از ایران در 
سال های مذکور بود.2

ناامنی
و  نظم  برقراری  در  مرکزی  ناتوانی حکومت  علت  به  عمومی کشور  اوضاع  سال ها،  این  در 
امنیت و درگیری های حاصل از اختالف طرفداران مشروطه و استبدادطلبان دستخوش اغتشاش 
شده بود. فرصت طلبی یاغیان و سرکشان نیز مزیدبرعلت شده و موجبات ناامنی و آزار عموم مردم 
را فراهم می ساخت.3 این ناامنی شامل تمام ایاالت و والیات کشور و از جمله شامل مناطق نفتی 
نیز می شد. در سال های مذکور در جنوب و غرب ایران، به واسطه طبیعت بکر منطقه و اشتغال 
از گسترده شدن فعالیت  تا قبل  بود.  ناامنی امری متداول  به راهداری و راهزنی،4  اغلب عشایر 
صنعت نفت در این منطقه، با نگاهی به حمالت و دستبردهای گاه و بیگاه به خارجیان، کاروان ها و 
حتی روستاهای محل و تقاضاهای مکرر و مختلف ایالت و طوایف محلی از شرکت نفت با توجه 
به احساس مالکیت بر اراضی و منطقه5، می توان ناامنی و آشفتگی را در نواحی جنوب غربی و 

مناطق نفت خیز خوزستان مشاهده کرد. 

قحطی و بالیای طبیعی
در ادامه ی ترشیح عوامل منفی که در سطح کشور سبب استقبال فرودستان ـ به عنوان آسیب 
پذیرترین قشر ـ از مهاجرت به مناطق نفت خیز جنوب شد، نباید نقش قحطی ها و بالیای طبیعی 
را دست کم گرفت. در کنار همه ی آشفتگی های این ایام، طبیعت نیز با اوضاع سیاسی همداستان 

2 . پروفسور اتابکی عوامل هدایت کننده در مهاجرت های انسانی را عوامل  PULL& PUSHمی خواند. عوامل 
منفی که در منطقه سکونت افراد سبب هل دادن و گریخنت شده و عوامل تشویق کننده و برانگیزاننده در منطقه 

ای دیگر که موجب رسازیر شدن مهاجران به آنجا می گردد.

3. پس از فتح تهران، عزل محمد علی شاه و انتصاب احمدشاه، حمله اکراد رسحدی به ارومیه و قتل عام 2000 
مرد و زن، طغیان نایب حسین کاشی و پرسانش در کاشان و اطراف، تعقیب و گریز قوای بختیاری با آن ها، حضور 

بیش از 500 تن راهزن در الر، بلوای یهودی کشی در شیراز، همگی منونه هایی از آشفتگی و ناامنی این روزها 

هستند. رک: باقر عاقلی، روزشامر تاریخ ایران از مرشوطه تا انقالب اسالمی، ج اول، تهران، نرش گفتار،1369، ج 

اول، ص:27-36.

4. 176309 :BP Archive Reference ٪17 .The Persian Oil Industry,». P«, 

5. چارلز عیسوی، تاریخ اقتصادی ایران، ترجمه یعقوب آژند، چ دوم، تهران، نرش گسرته،1369، ص502و506.
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شده و فشار بر مردم را دو چندان ساخته بود. در این سال ها به دفعات خطه های مختلف دستخوش 
آفات و بالیای طبیعی شد. حوادثی که نمی توانست بر ایجاد انگیزه برای مهاجرت بی تاثیر باشد.
بروز قحطی در لرستان و تأمین غله از عراق عجم6، قحطی در قزوین7، کمبود نان و نظارت بر 
خبازی ها در تهران به سال 1329ق/1911م8، بروز قحطی و خشکسالی در استرآباد9، کردستان10و 
و  قحطی  علت  به  اصفهان  در  همچنین  اند.  جمله  این  از  1912م   / 1330ق  سال  در  مالیر11 
کمیابی نان، عده ای از زنان دست به تظاهرات زده و به عمارت بلدیه یورش برده پس از غارت 
اموال، رئیس بلدیه را به قتل رسانده، جسد او را در میدان شاه آویزان کردند.12 دو سال بعد در 
سال های 1330و 1331ق / 1913 و 1914م اصفهان بار دیگر با خشکسالی، قحطی و آفت زدگی 
محصوالت کشاورزی مواجه شد.13 بنابر این تعجبی نداشت که تعداد زیادی از کارگران و کسبه 
مناطق نفتی آبادان، اهواز و مسجد سلیمان، مهاجران اصفهانی باشند. چارلز عیسوی در این باره 
این  و  بودند  زمین  بدون  روستائیان  از  زیادی  درصد  اصفهان،  اطراف  روستاهای  می نویسد:»در 
روستاها نیروی غیرماهر صنعت نفت جنوب را عرضه می کردند. بیشتر از 1500 نفر از کارگران 

شرکت نفت متعلق به ناحیه اصفهان بودند.«14 
اینها از جمله عوامل بازدارنده ای بود که مردم را به مهاجرت وامی داشت. حال این مهاجرت 
می توانست به مناطق صنعتی همسایه مانند شهرهای صنعتی روسیه همچون باکو، ماورای خزر 

یا عثمانی باشد، یا مهاجرت های داخلی همچون مناطق نفت خیز جنوب.
در کنار این عوامل، دالیل تشویق کننده و برانگیزنده نیز وجود داشت که سبب می شد مردم 
بیش از پیش از ایده مهاجرت به حوزه فعالیت شرکت نفت و استخدام در آن صنعت استقبال کنند. 
با اشاره دوباره به وجود ناامنی در سراسر کشور در سال های 1908-1914م/1327-1332ق و 

6 . سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 240/7691 _ محل در آرشيو : ۵۲۱ز۱آآ۱. ص1-13.    

7 . سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران : ۲۱۹/۲۹۳   محل در آرشيو : ۲۳۰ط۲ب آ۱. ص: 1.                

8 . سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: ۷۸۵۳/۲۴۰   محل در آرشيو : ۷۰۶ز۲آآ۱. ص:1-156.                

9 . سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: ۱۸۶۲۸/۲۴۰   محل در آرشيو : ۵۲۴ی ۱آآ۱. ص:1-9                

10 . سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: ۵۲۱۳/۲۹۶   محل در آرشيو : ۸۳۲پ ۴آز۱. ص: 2.                

11 . سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: ۲۳۳۶/۲۴۰   محل در آرشيو : ۳۲۳ت ۲آآ۱. ص:1-16.                

12 . باقر عاقلی: روز شامر تاریخ ایران ، ج __ ، ص: 55. ذیل وقایع 16 اردیبهشت 1290ش مقارن با 8جامدی 

االول 1329/ 7 می 1911.

13 . سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: ۳۰۷۹/۲۴۰   محل در آرشيو : ۴۰۴ث ۳آآ۱. ص: 1-23.                
14 . چارلز عیسوی، هامن کتاب، ص73.
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ناامنی ویژه و مزمن در سرزمین های جنوب غربی ایران، شرکت نفت موفق شد امنیت منطقه را 
به طور نسبی برقرار کند تا بتواند فعالیت های خود را توسعه بخشیده و تعداد مستخدمین ایرانی 
و خارجی را افزایش دهد. زیرا در صورت ادامه ناامنی در منطقه و با توجه به شرایط بد آب و 
هوایی، دیگر به سختی می شد کارکنان شرکت نفت را به ماندن و ادامه کار تشویق کرد. بدین 
امنیت محل به بیشترین کسانی که  از شیوه ی سپردن  منظور، مدیران و مسئوالن شرکت نفت 
از  پس  که  شد  یادآور  باید  موضوع  این  توضیح  در  جستند.  بهره  بودند،  دخیل  ناامنی  ایجاد  در 
انعقاد قراردادهای متعدد شرکت نفت با رؤسای ایالت و التزام تفنگداران بختیاری به محافظت از 
کارگران و تأسیسات نفتی15، امنیت نسبی در منطقه پدید آمد که سبب امیدواری ساکنین محل و 

کارکنان شرکت نفت در رهایی از ایلغار ها و دستبردهای معمول شد.
 شرکت نفت موفق شد پس از انعقاد قراردادهای متعدد و ایجاد ارتباط دوستانه و مشارکت مالی 
با خوانین بختیاری و شیخ خزعل، آنان را متعهد سازد تا با استفاده از تفنگداران عشایر بختیاری و 
محافظان عرب، از راه های ارتباطی، تأسیسات نفتی و کارگران و مستخدمین آن شرکت محافظت 
این منطقه  بر  بنا  بگیرند.  را  ایالت و طوایف دیگر  کرده و جلوی شرارت ها و غارت و دستبرد 
نفت خیز جنوب در زمانی که تمام کشور دستخوش بلوا و قحطی های دوره ای طبیعی و ساختگی 
بود، مأمنی برای کسانی شد که آماده بودند تن به کاری سخت در هوایی سوزان بدهند اما قحطی 
و ناامنی را دوباره تجربه نکنند. در چنین اوضاع و احوالی امنیت ایجاد شده در مناطق نفتی برای 
کسانی که در این آشفتگی منافعی نداشتند، مغتنم شمرده می شد. به گفته ویلسون:»اوضاع سیاسی 
ایران در تمام سال 1910 به مراتب وخیم تر از سال قبل بود و با این وجود این جای مسرت 
است که امنیت و آرامش خوزستان مثل سایر نقاط ایران دستخوش هرج و مرج نگردید و اعضای 

شرکت در یک محیط عادی و آرام به انجام وظایف خود توفیق حاصل نمود.«16 
این امنیت اگر چه در آن حد و اندازه ای نبوده است که در یادداشت های ویلسون خودنمایی 
می کند اما یقینًا اوضاع بهتر از سال های گذشته بوده است زیرا عشایر خود درگیر ایجاد امنیت 

شده بودند.
همچنین فعالیت شرکت نفت در زمینه بهداشت و خدمات درمانی در مناطق نفتی و به ویژه ارائه 

15  . FO: 248 923, 18 November1907& 29 December 1907.

16. سفرنامه ویلسون، هامن کتاب، ص:164.
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خدمات و امکانات بهداشتی همچون آب آشامیدنی، واکسیناسیون و آبله کوبی، قرنطینه بیماران 
مبتال به بیماری های واگیردار ... و برخورداری از بیمارستان و درمانگاه هایی که مشابه آن ها در 
دیگر شهرهای ایران کمتر یافت می شد نیز از دیگر جذابیت های منطقه در تشویق مهاجرت به 

این سرزمین به حساب می آمد. 
با توجه به همه ی آنچه گفته شد، در هنگامه ای که »هجوم سریع فرودستان ایرانی به مرزهای 
روسیه مدام رو به افزایش بود و کنسولگری های روسیه در ایران ... برای هزاران نفر از ایرانیانی که 
می خواستند برای جست  وجوی کار، کشورشان را ترک کنند، جواز کار و ویزا صادر می کردند«17، 
استقبال از مهاجرت به مناطق نفتی جنوب کشور برای یافتن کار، به مراتب راحت تر و کم هزینه تر 

از مهاجرت به کشورهای همسایه و تحمل مشکالت و هزینه های جانبی آن بود. 

جابه جایی از روستاها و شهرها به مناطق نفتی ) 1914-1918(
با استناد به وجود ناامنی و آشفتگی حضور نیروهای بیگانه و تالطم سیاسی و بروز قحطی در 
بیشتر ایاالت ایران، طبیعی بود که سیل مهاجرت به سوی مناطق نفتی جنوب ایران که حوزه 
استحفاظی انگلیس محسوب می شد، روان شده باشد. سراسر ایران در طی سال های جنگ و حتی 
پس از آن درگیر قحطی و گرسنگی بود که راهی برای گریز از آن وجود نداشت و حتی بارندگی 
فراوان و محصول نسبتا خوب گرمسیر و دشتستان در سال های 1916 و 1917م نیز کمکی به رفع 
آن نکرد چرا که قوای بیگانه پیشاپیش آن محصول را نیز خواسته بود.18 قحطی در ایاالت شمالی 
کشور دست کم یک چهارم جمعیت را به کام مرگ کشیده بود19، آنچنان که توصیف مجمل و 
شیوای دولت آبادی از اوضاع ختم این کالم خواهد بود: »فقیران مرده و اغنیا فقرا گشته بودند.«20 
در مقابل اوضاع نامناسب اقتصادی و شایع شدن قحطی و فقر در سراسر کشور، اقدام مسئوالن 
شرکت نفت و دولت انگلستان به برقراری امنیت نسبی و تهیه ی مواد غذایی برای جلوگیری از 
شیوع قحطی21 در کنار پرداخت حقوق ثابت و کار دائم، همگی عواملی تشویق کننده و برانگیزنده 

17. تورج اتابکی، دولت و فرودستان، ص73.
GH 1333-58-04-153.1 , GH 1333-58-04-153.2 :18. مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه

19. نیکی کدی، ریشه های انقالب ایران، ص 130
20. یحیی دولت آبادی، حیات یحیی، ج4، ص90.

ایران و تالش رشکت نفت  اول در رسارس  بعدی درباره ی قحطی های دوره ی جنگ جهانی  21. در قسمتهای 



55فصل اول : تحول جمعیتی در مناطق نفتی

برای مهاجرت فرودستان به این منطقه بود. آنان که توانایی سفر و کار در گرمای سوزان مناطق 
نفتی را داشتند، غالبا رنج سفر را بر خود هموار می کردند تا بتوانند زنده بمانند. عالوه بر استقبال 
شرکت نفت در استخدام کارگران غیر ماهر ایرانی در طی سال های جنگ جهانی اول، ارتش بریتانیا 
از آنان را به کار گرفته بود. انجام کارهای یدی و بارگیری  ایران، تعداد بسیاری  نیز در جنوب 
تدارکات نظامی و آذوقه، کمک به انجام کارهای تعمیر و ساخت و ساز بارج ها و کارهایی از این 
دست به عهده این کارگران گذاشته می شد22و این موضوع سبب می شد تا نیروی کار بیشتری 
در این منطقه توسط شرکت نفت و ارتش متفقین به کار گرفته شود. وجود کار و تأمین غذا در 
منطقه ی نفتی، عامل دیگری برای تشویق فرودستان بود تا به مهاجرت به این سرزمین بیندیشند. 
در این میان نباید از نظر دور داشت که این روند جابه جایی جمعیت، نسبت به توسعه ی امکانات 
شهری، تهیه ی مسکن مناسب و گسترش خدمات بهداشتی کامال بی تناسب بود. کارگران مهاجر 
و  آبادان  و  کنار شرکت- شهرهای مسجد سلیمان  و  در گوشه  مناسب  و مسکن  بدون سرپناه 
خرمشهر اقامت داشتند. شرکت نفت که فقط به فکر افزایش تولید و تصفیه هر چه بیشتر نفت و 
صدور آن به نیروهای متفقین و انگلستان بود، تمهیدی برای ارائه ی خدمات بهداشتی – شهری 
به کارکنان خود، به ویژه کارگران ایرانی نیندیشیده بود. نظافت معابر، جمع آوری زباله ها، آب رسانی 
به محله ها و منازل و گندزدایی منابع آب به صورت ناقص و نا منظم و بی برنامه انجام می شد و تنها 
پس از شیوع بیماری های واگیردار مختلف در طی جنگ جهانی اول بود که مدیران و مسئوالن 
خدمات بهداشتی شرکت نفت به فکر توسعه ی خدمات و امکانات بهداشتی متناسب با رشد جمعیت 

در این شهرها افتادند. 
در هرحال با وجود کوتاهی شرکت نفت در ارائه ی خدمات متناسب با جمعیت این منطقه و 
نامتناسب بودن راه ها، مسکن و خدمات شهری، افراد زیادی از سایر نقاط ایران به مناطق نفتی 
جنوب مهاجرت کردند. نمودار و جدول استخراج و پاالیش نفت در این سال ها نشان دهنده افزایش 
کار صنعت نفت و باال رفتن آمار مستخدمین آن شرکت در سال های مذکور است زیرا شرکت نفت 
برای افزایش تولیدات نفتی و صدور آن، ناچار به بهره گیری از فرودستان مهاجر و استخدام آنان 

در برقراری امنیت در منطقه ی نفتی جنوب با کمک تفنگداران بختیاری و »شیخ خزعل« مفصل توضیح داده 

شده است.

  22. George Thomson, »Abadan During the World War», Naft Magazin, September 1932,.  

vol8,no3,P8
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در صنعت نفت بود.

درگیری های مذهبی، قومی و فرهنگی
کارگران شرکت نفت که اغلب به تازگی فضای زندگی روستایی یا عشیره و قبیله ای را ترک 
گفته بودند، کمتر با قوانین کار در یک شرکت بزرگ و مقررات حاکم بر آن آشنا بودند، به ویژه 
در سال های 1908تا 1914م که سال های آغازین فعالیت شرکت نفت انگلیس و ایران در مناطق 
نفت خیز ایران بود. پس از فوران چاه های نفت در مسجدسلیمان مسئوالن شرکت نفت سیاست 
افزایش نیروی انسانی و جذب نیروی کار را در پیش گرفته و کارگرانی از نقاط مختلف ایران و 
کارگران و مهندسانی از دیگر کشورهای جهان به استخدام در آوردند که در آغاز، همکاری آنان 

با یکدیگر نیز دشواری هایی داشت.
جمعیتی که در این سال ها به همت شرکت و چاه های نفت در این منطقه جمع شده بود، به 
لحاظ دینی، قومی، ملیت، معیشت و الگوهای مصرف، زبان، فرهنگ و ویژگی هایی از این دست 
با هم متفاوت بودند و آموختن چگونگی کار و مقررات آن در شرکتی بین المللی و خارجی توسط 
این جماعت کاری سخت بود، به ویژه برای کارگران ساده ایرانی که اغلب نخستین تجربه کارگری 
آنها به حساب می آمد. آنان نه تنها باید انضباط کاری و مقررات شرکت نفت را می آموختند- که این 
کاری دشوار بود- بلکه می بایست همزیستی با بیگانگان، همکاری با افرادی جز هم طایفه ای های 
از  گزارش هایی  می آموختند.  نیز  را  مختلف  ایاالت  از  مردمی  و  اقوام  با  همسایگی  همیشگی، 
برخوردهای غیردوستانه و درگیری های قومی با رنگ و صبغه  مذهبی در سال  های مذکور میان 
کردهای سنی مذهب با لرهای شیعه، بویژه در ایام محرم در دست است23 که این دشواری ها را 
بهتر نشان می دهد. درمیان کارگران ایرانی به دالیل قومی، خانوادگی، مذهبی و به علت تنوع 
و ترکیب جمعیت، درگیری های زیادی پیش می آمد. نویسنده مقاله » اولین خط لوله ایرانی« در 

23 . در محرم سال 1326ق)ژانویه 1909 (یکی از کارگران کرد سنی مذهب به سوی یکی از کارگران لر رشکت 
 نفت که در دسته عزاداری حرکت می کرد، تیری شلیک کرد که سبب جراحت شدید وی شد. عزاداران کوشیدند تا 

شلیک کننده را مجازات کنند اما آرنولد ویلسون که اتفاقا در آنجا حضور داشت او را نجات داده و  پس از بهبود 

یافنت مجروح، مسئولین رشکت نفت رضایت وی را جلب کرده و مانع از ادامه ی اقدامات جدی و خشن بعدی 

میان کردها و لرها شدند. ）Lawrence Lockhart:1.p. 108（بختیاری ها از ویلسون و کارگزاران رشکت به 

علت پشتیبانی از کردهای سنی در قتل مسلامن ها شیعه شاکی شده بودند رک: آرنولد ویلسون، ص: 102
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این باره چنین می نویسد:»آدم هایی که از بیرون )غیر عشایر محلی( می آمدند و آدم های محلی، 
همیشه با بیل و کلنگ دعوا می کردند. البته صدمات زیاد نبود چون کاله اجازه نمی داد که آسیب 

جدی ببینند.«24 
گاه نیز بر سر گرفتن شغلی که اعضای یک خانواده یا طایفه می توانستند با همکاری هم از 
عهده آن بر آیند با طایفه ای دیگر اختالف و رقابت پیش می آمد، همچون درگیری عالسوندی ها و 
شوشتری ها برای به دست آوردن شغل آجرسازی در حومه مسجدسلیمان که مسئوالن شرکت نفت 

موفق شدند با دخالت نگهبانان بختیاری غائله را کوتاه کنند.25 
اما این همه ی داستان نبود، بلکه بسیار پیش می آمد که میان کارکنان هندی و کارگران ایرانی 
منازعه اتفاق می افتاد و یا بین مهندسان خارجی با ایرانیان شاغل در شرکت نفت اختالف روی 
دهد. در ماه رجب سال 1329ق/ژوئن1911م درگیری میان کارگران هندی و ایرانی شرکت نفت 

رخ داد که منجر به مجروح شدن چند تن از کارگران شد. 
وزارت امورخارجه ایران با استناد به گزارش کارگزاری خوزستان در این مورد، با شرکت نفت و 
سفارت ایران در لندن به وزارت امور خارجه انگلستان اعتراض کرد، همچنین از وزارت فوایدعامه 
خواست تا از طریق کمیسر نفت موضوع را پی گیری کرده و از حقوق کارگران ایرانی دفاع کند.26 

بیکاری، قحطی و افزایش مهاجرت )  1918-1925(
کمبود مواد غذایی و گرانی قیمت ارزاق و بیکاری حاصل از جنگ جهانی اول، چیزی نبود 
که به یک نقطه ی خاص منحصر بوده باشد و در واقع، تقریبا تمام والیات و ایاالت ایران درگیر 

24 . ’ The first Persian Pipe-Line’ Naft Magazine,1926, vol 1928, VOL6, NO6. P. 11.

25.  شوشرتی ها و دزفولی ها در صنعت آجرسازی مهارت و تخصص داشتند و رشکت نفت مشتاق استخدام آن ها 
بود تا آجر مورد نیاز کارگاه ها، مسکن ها و ساختامنهای اداری را تامین کنند. مردم محلی و خصوصا عالسوندی ها 

ارصار داشتند این شغل را به آنها سپرده و برای استخدام در رشکت نفت، نسبت به افراد غیر بومی اولویت داشته 

باشند و این موضوع سبب درگیری با عوامل رشکت نفت و صنعتگران شوشرتی و دزفولی می شد.

 26.  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 24006246، مربوط به سال 1298-1299ش.

27.  مکاتبات انجام شده مربوط به این موضوع از ماه رجب تا جامدی الثانی سال۱۳۲۹ق/۱۹۱۱م ادامه داشت. 
الثانی  ۱۷جامدی  ۱۳۲۹ق،  رجب  اول  تاریخ  مکاتبات   ،۲۴۰۰۱۴۷۸۳ ایران:  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  رک: 

۱۳۲۹ق، ۱۸جامدی الثانی۱۳۲۹ق، ۲۶جامدی الثانی ۱۳۲۹ق.

25 . راه نجات، س5، ش8، 10 جوزا 11/1299 رمضان 1338، ص3.
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داستان قحطی و بیکاری بودند. گزارش های فراوانی از بروز قحطی در تهران و بلوکات اطراف آن 
در سال های پس از جنگ اول تا سقوط سلسله ی قاجاریه در دست است. این قحطی شامل نان، 

غله و گوشت وسایر مواد غذایی مورد نیاز می شد.27
در ماه رمضان سال 1299 سرداراعظم در میان مردم قحطی زده، بلیت نان توزیع کرد تا هر 

کسی بتواند با ارائه ی آن به نانوایی، مقداری نان دریافت کند.28
 در سال 1302/ 1923 به قدری تعداد فقرا و بیکاران در سطح شهرها زیاد شده بود که بلدیه ها 
تصمیم به جمع آوری آنان گرفتند تا با به کار گماشتن کسانی که قادر به انجام کار هستند و اعزام 
عاجزها و درماندگان به دارالمساکین و داراالیتام، خدمتی به شهروندان کرده باشند. البته از اینکه 
این طرح انجام شد یا نه، اطالعی در دست نیست اما آنچه معلوم است اینکه در یک مرحله فقرا و 
بیکارانی که در تهران جمع آوری شدند بالغ بر 1500 نفر بودند.29در گلپایگان قصاب ها در خانه ی 
ایاالت  ایام  در همین  افزایش دهند.30  را  قیمت گوشت  آنها،  موافقت  با  تا  علما متحصن شدند 

اصفهان و فارس نیز هم چون دیگر نقاط کشور درگیر بیکاری و قحطی بودند.31
تعداد کارگران بیکار و متقاضیان کار در ژانویه ی 1921 آنقدر زیاد بود که »آیرون ساید«32 را 
به تعجب واداشته بود. او برای باز کردن راه جنوب در سرمای زمستان، از این نیروی کار فراوان 

و مشتاق و ارزان استفاده کرد تا راه برای تخلیه ی قوای انگلیسی هموار گردد.33 
 در چنین فضایی آکنده از گرانی و کمبود مواد غذایی و بیکاری و فقر عمومی، عجیب نبود 
که بسیاری از نیروهای فعال جامعه برای یافتن کاری دائمی و حقوق و دستمزدی ثابت، علی 
رغم کمبود وسایل نقلیه، سختی سفر و گرمای خوزستان، از شمال و شرق و غرب کشور به سوی 

جنوب مهاجرت کنند.
در طی جنگ جهانی اول، به علت نیاز مبرم انگلیس به نفت ایران، پاالیشگاه آبادان توسعه 
یافت، عملیات لوله کشی برای انتقال نفت از مسجدسلیمان و حوزه های نفتی به پاالیشگاه شتاب 

29 . شفق رسخ، ش196، 11 ربیع الثانی 1342/ 28 عقرب 1302/ 20 نوامرب 1923. ص1.
30 . شفق رسخ، ش 302، 11 رجب 1343/ 16 دلو 1303/ 5 فوریه 1925، ص2

31 . شفق رسخ، ش134، 23 شعبان 1341/ 20 حمل 1302/ 12 آوریل 1923، ص2.
32 . Edmund Ironside

33  . رس ادموند آیرونساید، ص60
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گرفت و استخراج و تصفیه ی نفت به چند برابر رسید.34 
با شرایط  بیکاری و فقر شده بودند،  به علت وقوع جنگ دچار  ایرانی و خارجی که  کارگران 
سخت و ساعات طوالنی کار در شرکت نفت کنار آمده و کار طاقت فرسا را به بیکاری و فقر ترجیح 

می دادند.
 در این سال ها افراد از شهرهایی چون بهبهان، تهران، مشهد، تنگستان، کرمانشاه، بوشهر، 
استخدام  به  و  کرده  مهاجرت  جنوب  نفتی  مناطق  به  گیالن  و  مازندران  ایاالت  حتی  و  شیراز 

شرکت نفت انگلیس و ایران در می آمدند.35
صدمات ناشی از جنگ، در کنار خشک شدن زاینده رود و کاهش امکان  زراعت در استان 
اصفهان ، سبب شد تا در سال های بعد از جنگ اول جهانی، بیشترین مهاجرت بیکاران از آن ایالت 

به مناطق نفتی مسجدسلیمان و حتی آبادان و اهواز صورت گیرد.
و  اراضی  آن  از  و فقط  نمی شود  زراعت  بی آبی  به واسطه ی  زاینده رود هم  اطراف  اراضی   «
امالک جز یک مقدار نوشتجات که در نزد صاحبانش می باشد و یک قلعه خرابه، چیز دیگر باقی 
نمانده و تمام رعایای آنجا به واسطه ی خشکسالی و بی آبی متواری شده اند و علت دیگر ندارد و 
به طوری که بنده تحقیق کرده ام دو ثلث عملجات اداره ی نفط جنوب از همان رعایای اصفهان 

هستند که نتوانسته اند در اصفهان زیست کنند و به آنجا رفته و مشغول عملگی شده اند...«36 
همچنین علی رغم وجود کارخانه های ابریشم بافی و مزارع کشاورزی در شمال کشور، به علت 
ناامنی ایجاد شده از حضور بلشویک ها و درگیری های قوای دولتی با جنگلی ها، بسیاری ترجیح 
می دادند به محلی دیگر کوچ کنند تا آنجا که عده ای کارگر از شمال به جنوب رفته و در ایام معین 
به صورت فصلی مشغول به کار می شدند و عده ای از این جماعت نیز تصمیم به اقامت دائم در 

این منطقه می گرفتند:
»عده ی زیادی از شمال ایران به جنوب رفته و درصدد تحصیل کار در کمپانی در فصول معینه 
بر می آیند و به عالوه عده] ای[ شان هم هر سال توقف دائمی را در منطقه عملیات کمپانی ترجیح 

34 . نگاه کنید به جدول ضمیمه 1/10، فرییر، ص659.
افراد مستخدم رشکت نفت استخراج شده است که امضا  از نام خانوادگی  . اسامی شهرهای مبداء مهاجرت   35
کنندگان یک عریضه علیه رفتار مسئولین رشکت نفت بودند. رک: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای 

اسالمی: 5/146/35/13 کمیسیون عرایض .

36 . مرشوح مذاکرات مجلس ملی، دوره چهارم، جلسه 73، ص73.



تاثیر صنعت نفت بر تحوالت اجتماعی مناطق نفت خیز جنوب 60

به این می دهند که به بالد دیگر ایران که موقتًا مختصر اجرت زیادتری می دهند، بروند.«37 
مکاتباتی از حکومت خوزستان با وزارت فواید عامه و نایب الحکومه ی مسجدسلیمان نیز در دست 
است که حاکی از تقاضای مکرر تعدادی از اهالی فارس برای اشتغال در حوزه های نفتی در سال های 

پس از جنگ است. 38
 آنچه مسلم است اینکه شرکت نفت نیز از این مهاجرت ها استقبال می کرده است. با نگاهی به روند 
رو به رشد تولیدات نفتی و تعداد مستخدمین مشغول به کار در آن صنعت،39به روشنی می توان دریافت 

که در این سال ها مهاجرت به این سرزمین بیش از هر زمان دیگر صورت گرفته است. 
در همین ایام بود که با توجه به فراوانی نیروی انسانی بیکار و افزایش نرخ مهاجرت به مناطق 
نفتی، شرکت نفت فرصتی یافت تا مطابق شیوه ی استعماری حقوق و دستمزد کارگران را کاهش داده 
و از آنان سوءاستفاده کند. افزایش تقاضای کار این امکان را به مدیران شرکت نفت داد تا با ایجاد 
فضای رقابتی و ریزش نیرو و تعطیل کردن برخی از حوزه ها و میادین نفتی، کارگران را وادار به قبول 

دستمزدی کمتر کنند.
در اثر عوامل بازدارنده ای همچون ناامنی ، قحطی های مکرر، بالیای طبیعی ... عوامل برانگیزنده ای 
چون دریافت حقوق ثابت و به دست آوردن کار دائمی و برخورداری از امنیت نسبی و مصونیت از عواقب 
ناگوار جنگ جهانی اول، با جابه جایی فرودستان از روستاها و ایالت و شهرهای مختلف به مناطق نفتی 
روبه رو می شویم. این تحول از جابه جایی فصلی عشایر و دامداران کوچ نشین در دشت های منطقه و 
جابه جایی دوره ای و فصلی روستائیان و خوش نشینان در ایام تعطیلی کار کشاورزی به مناطق نفتی 
شروع شد و به تدریج نیروهای انسانی جویای کار که از ایاالت و والیات دیگر در جست  وجوی کار و 

کسب درآمد بودند، نیز به گروه های قبلی افزوده شدند.
 آنان که تا این زمان هدفشان از ترک شهرها و روستاها، ورود به بازار کار کشورهای همسایه 
را  جنوب  و خطه ی  یافتند  مناسب تر  مهاجرت  برای  را  کشور  داخل  گسترده ی  نفتی  تأسیسات  بود، 
مقصد جابه جایی خود قرار دادند. جابه جایی تهیدستان و استخدام آنها در صنعت مدرن نفت، حرکت 

خانواده های آنان به شرکت- شهرها را در پی داشت. 
37 . سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران : 240014651، 3 رسطان 1303/ 24 ژوئن 1924. 

38 . سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران : 29002025، 14 برج جدی 1302، منشاء وزارت کشور.
  Ferrier, vol1,:39. در فاصله ی سال های 1909 تا 1925 تعداد کارکنان رشکت نفت در آبادان نه برابر شده است. رک
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و  مناسب  تهیه ی مسکن  امکانات شهری،  توسعه ی  به  نسبت  جابه جایی جمعیت،  روند  این 
گسترش خدمات بهداشتی از سوی شرکت نفت کاماًل بی تناسب بود. کارگران مهاجر بدون سرپناه 
اقامت  خرمشهر  و  آبادان  و  مسجدسلیمان  شهرهای  شرکت-  گوشه وکنار  در  مناسب  مسکن  و 
داشتند. آنچه برای شرکت نفت اهمیت داشت، افزایش تولید و تصفیه هر چه بیشتر نفت و صدور 
بهداشتی–  خدمات  ارائه ی  برای  تمهیدی  بنابراین،  بود،  انگلستان  و  متفقین  کشورهای  به  آن 
کرده بودند،  وطن  جالی  شرکت  آن  ویژه ی  خدمات  امید  به  که  کارگری  گروه های  به  شهری 

اندیشیده نمی شد. 
در این پژوهش، مهاجرت به عنوان یک واقعه ی تأثیرگذار بر رشد و تغییر جمعیت و به عنوان 
یک پدیده ی اجتماعی در بستر زمان و مکان مورد نظر این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. 
جمعیت سنتی بومی و مهاجر در تعامل با بخش های مدرن دستخوش تحوالتی فرهنگی و امتزاج 

آداب و رسوم شدند.
و  خارجی  مهاجر،  و  میزبان  مختلف  فرهنگ ها ی  برخورد  در  سنت ها  و  مصرف  الگوهای   
داخلی، بومی و تازه وارد تغییر یافته و فرهنگ جدید التقاطی به وجود آمد. به این ترتیب در سایه ی 
این پدیده ی اجتماعی، جامعه ای نو با فرهنگ و نگاهی تازه از دل فرهنگ هایی مختلف و حتی 

متفاوت نمایان شده است. 





فصل سوم

مسائل کارگری
 در صنعت نفت
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كشف نفت در 1908م/1287ش در مسجدسليمان، موجب تأسيس پااليشگاه هاي نفتي، احداث 
شركت ـ شهرها يي متفاوت با بافت معمول شهرهاي سنتي ايران در منطقه ی مسجدسليمان و 
آبادان كنونی و همچنين استخدام عشاير و روستائيان به عنوان كارگر در مجموعه وسيع صنعت 

نفت شد. 
در اين بخش از پژوهش كه از شروع كار صنعت نفت و فراخوانی مهاجران جويای كار در 
منطقه نفتی خوزستان در سال های 1908تا 1914م )1293 -1287 ش(  كه با كشف و استخراج 
نفت در مسجدسليمان آغاز شده و با شروع جنگ جهانی اول در سال 1914م پايان می يابد، به 
نفتی،  تأسيسات  گارد محافظ  و  و خارجی  ايرانی  كارگران  استخدام  و  كار  موضوعاتی همچون 
مشکالت و مشاغل كارگران، بهداشت و خدمات درمانی، مسکن و مهندسی شهری و... پرداخته 

می شود.
 ايجاد صنعتي جديد با مديريت يك شركت انگليسی و استخدام تقريبا40درصد كل كارگران 
مشغول به كار ايرانی كه با دغدغه هايی متفاوت روبه رو بودند، فصل تازه ای در تاريخ اجتماعی 

ايران گشود .
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ورود فرودستان ایرانی به صنعت نفت
در سال های آغازين واگذاری امتياز نفت به دارسی، يافتن نيروی كار در حوزه های نفتی برای 
مسئوالن كمپانی بسيار سخت بود. افراد روستايی نخستين گزينه های انتخابی بودند كه گه گاه 
حاضر به همکاری با كمپانی در ماماتين و حوزه نفت مسجد سليمان می شدند اما اغلب با فرا 
رسيدن فصل برداشت، كار را رها كرده و به روستاها برمی گشتند.1 تا پيش از فعاليت كمپانی در 
ميدان نفتون مسجدسليمان و اطراف آن، كمتر كسی در آن منطقه زندگی می كرد و عشاير نيز 
در فصل های گرم سال در اين سرزمين كه مشهور به قشالق و گرمسير بود، نمانده و به ييالق 
بود.  نااميد كننده  برای كار در كمپانی  افراد كافی درآن منطقه  يافتن  بنابراين  كوچ می كردند. 
يافتن كارگر فصلی نيز ساده نبود. كمپانی هنوز نتوانسته بود اعتماد عشاير محل را آنقدر جلب 
كند كه حاضر باشند شيوه زندگی و معيشت شان را تغيير داده، وابسته به صنعت نفت شوند. آرنولد 
ويلسون افسر فرمانده گارد حفاظتی كنسولگری اهواز، دست و دلبازی طبيعت را در بی انگيزه 
بودن افراد برای پذيرفتن كار در كمپانی نفت دخيل می داند و می نويسد:» همه جا به قدری وفور 
نعمت است كه تأمين معاش مستلزم زحمت و مشقت نمی باشد و از همين نقطه نظر است كه 
شركت نفت بايد با التماس و تمنی و پرداخت دستمزدهای گزاف كارگر و عمله استخدام نمايد.«2
گذشته از مشکالت جذب نيروی كار در فصل های بهار و تابستان، در فصول سرد سال نيز 
مسئوالن كمپانی بايد تالش زيادی برای به دست آوردن كارگر می كردند. آنان تا جايی كه امکان 
داشت از عشاير و روستائيانی كه بر روی زمين كار می كردند، به خدمت گرفته می شدند.3 رؤسای 
شركت نفت از خوانين محلی كمك گرفته و از طريق آنان به استخدام كارگرانی از عشاير اقدام 
می كردند. خوانين كه طی قرارداد 1905م./1324ق با شركت نفت،4 متعهد شده بودند محافظان 
تأسيسات نفتی را تأمين كنند، عالوه بر اعزام تفنگچی ها، تعدادی از افراد ايل را نيز برای كار به 
كمپانی می فرستادند. در ازای اين خدمت كارگران موظف بودند، مبلغی از حقوق و دستمزد خود 

1. BP: 78 723, 27th June 1906. Geo. B. Reynolds. Ahvaz	
آرنولد ویلسون، سفرنامه ویلسون یا تاریخ سیاسی و اقتصادی جنوب غربی ایران، ترجمه حسین سعادت   .  2

نوری، تهران، انتشارات وحید، 1363، ص: 176 

  3.	H. M. Mc Intyre, »The First Persian Pipe-Line,» NAFT Magazine, November, 1926.Vol 2,

No: 6, P11 ( BP Archive: 175262.)

	4 . BP: 69830. 15 November. 1905/ 1324	رمضان
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را توسط كدخدايان به خان تقديم كنند5.
در تاريخ 25 ژوئن مدير شركت نفت طی نامه ای از مباشر شلمزار خواست تا كارگرانی را كه 
زمستان گذشته نيز برايش كار كرده بودند، دوباره به محل كار شركت اعزام كند، زيرا برای آنها 

كار بسيار داشت و كارگر مناسب و كافی نيافته بود.6
اگر چه شركت نفت تعهدات سخت و جريمه های مالی متعدد برای جلوگيری از ترک كار برای 
آنان هر زمان سختی كار، گرمای طاقت فرسای خوزستان،  كارگران عشاير مقرر كرده بود،7اما 
تفاوت نوع و شيوه زندگی در حوزه های نفتی با زندگی عشيره ای و محدوديت هايی كه كار در 
صنعت نفت به نسبت زندگی آزادانه كوچ نشينی را غيرقابل تحمل می يافتند، ادامه كار را رها 
كرده و قيد و بند كار ثابت را گردن نمی نهادند. اين كشمکش ادامه داشت تا زمانی كه حفاری 
چاه های نفت مسجدسليمان در سال1908م به نتيجه نشست و با استخراج نفت، نياز شركت به 

افزايش نيروی كار قطعيت يافت.
پس از موفقيت در كشف و استخراج نفت، شركت برای توسعه ی تأسيسات حفاری و لوله 
كشی نفت، كارگاه های ساخت و تعمير ابزار و ادوات الزم، حمل و نقل وسايل و لوازمی كه به 
تناوب از اروپا به خليج فارس فرستاده می شد و بايد مسيری سخت ناهموار و طوالنی از سواحل 
جنوب تا مسجدسليمان را می پيمود، به افزايش گسترده و سريع نيروی انسانی نيازمند شد. راه 
اندازی و تأسيس تصفيه خانه نفت و اسکله در منطقه ای از محمره8 به نام عبادان9 نيز بر اين 

ضرورت افزود10.
در اين ايام عالوه بر كارگران روستايی و عشاير محلی، الزم بود از اياالت و مناطق اطراف نيز 
كارگر استخدام كنند،11 بنابراين با سياست افزايش دستمزد بر جذابيت مهاجرت به مناطق نفتی 

5 . ویلسون، هامن کتاب، ص : 63.
 6 . BP: 78 723, Geo. B. Reynolds. 25 June 1906.

7 . BP: 69830. 1 April 1909.

8. محمره : خرمشهرکنونی.
9. عبادان: آبادان کنونی.

10. مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه: GH1328-k31-p14-99اقدام به بنای تأسیسات نفتی در 
عبادان( آبادان) توسط رشکت نفت: گزارش کارگزاری عربستان( خوزستان) 15 ذی حجه 1327ق، 

 11 . H. M. Mc Intyre, »The First Persian Pipe-Line», NAFT Magazine, November, 1926.Vol 2,

 BP Reference: 175262.(No: 6, P11
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افزوده و تمايل بيکاران به استخدام در شركت نفت بيشتر شد. موضوع استخدام كارگر،  فراتر از 
آن رفت كه   از عهده  » كدخدايان« محلی و »سركارگر« ها برآيد، از اين رو در بخش اداری 
شركت نفت قسمتی نيز به اين مهم اختصاص يافت و با ثبت و ضبط مشخصات متقاضيان كار و 
مستخدمين شركت نفت و سوابق كاری آنان در »اداره كارگران«12 شکل استخدام در شركت نفت 
تغييريافت.13» هنگامی كه مشهور شد كه دستمزد خوبی در آبادان پرداخت می شود، مردان از 

كوهستان های كردستان و لرستان در صف كارگران ثبت نام می كردند.«14 
از اين زمان ديگر شکايتی از سوی مسئوالن شركت نفت درباره ی كمبود كارگر يا سختی 
نگهداشتن آنان ديده نمی شود، زيرا با مهاجرت مردم روستايی يا كارگران شهری از اياالت و 

واليات مختلف به مناطق نفت خيز روبه رو هستيم.

مشاغل کارگران ایرانی 
در سال های آغازين كشف نفت در جنوب ايران، افراد مختلف در سمت ها و مشاغل گوناگونی 
در شركت نفت كار می كردند. عده ای، كاركنان متخصص و مهندس هايی بودند كه از كشورهای 
شركت  مديران  و  كارفرما  به عنوان  و  كار  رأس  در  و  شده   به كار  دعوت  آمريکايی  و  اروپايی 
مشغول به كار بودند. همچون مهندسان حفاری كانادايی، »مستر ريچی«15 اسکاتلندی مهندس 
نصب لوله های نفتی، »مستر رينولدز«16 رئيس شركت نفت، »مستر يانگ«17 سرپرست حفاظتی 
و  سركارگر  ماهر،  كارگر  به عنوان  كه  مستخدمين  از  نيز  و...تعدادی  شركت  ويژه ی  پزشك  و 
كارمندان دفتری در شركت نفت به كار مشغول بودند، اغلب غير ايرانی بوده و بيشتر از هندوستان 
و بين النهرين و تعدادی نيز از كشور چين به استخدام شركت در آمده بودند. كارگران ايرانی كه 
بيشتر از عشاير و روستائيان محلی بودند، اغلب در كارهای ساده و غير تخصصی مشغول به كار 

می شدند كه ازجمله اين كارها نگهبانی و حفاظت از مجموعه ی تأسيسات نفتی بود.

 12 . Staff office & Laibur office

 13 . »The Persian Oil Industry, 3 -Fields Development«, NAFT Magazine, May 1929, Vol 5,

No3,P16( BP Reference:176311).

14.  Lawrence Lockhart: The Record Of The Anglo-Iranian Oil Co.LTD, Vol1. P172.

15 . Charls Richie

16 . Geirge W.M. Reynolds

17 . Dr. James Young . 
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نگهبانی 
داوطلب  عشاير  عمومًا  كه  بود  كاری  نگهبانی،  قالب  در  كارگاه ها  و  تأسيسات  از  محافظت 
انجام آن بودند، خصوصًا كه پيش تر نيز به عنوان تفنگچی همراه با سركردگانی از سوی ايلخانی 
به راهداری می پرداختند و سابقه ای برای اين كار داشتند. آنها پس از انعقاد قراردادهای خوانين 
بختياری با رؤسای شركت نفت كه پيش تر از اين ذكر شد، به طور ثابت و تمام وقت به استخدام 
و  كار  وسايل  و  لوازم  از  مراقبت  چاه ها،  و  نفتی  حوزه های  از  محافظت  آمدند.  در  شركت نفت 
و  شده بود  كشيده  آبادان  تا  مسجدسليمان  مسير  در  كه  لوله هايی  نگهداری  و  حفظ  كارگران، 
نگهبانی از ساختمان های اداری شركت نفت، همگی در محدوده ی كاری آنها بود.در قراردادی كه 
توسط خوانين بختياری و دكتر يانگ در تاريخ 28 آوريل 1911امضا شد، محافظت از كارگاه ها و 
ساختمان های وابسته، مراكز پمپاژ لوله ها در مسير انتقال نفت از مسجدسليمان به آبادان، انبارهای 
ذخيره مواد غذايی، اصطبل، مخازن موتورخانه، مراقبت از منازل مهندسان، خانه های آشپزها و 
پيشخدمت ها، اقامتگاه های عمومی، خانه های محافظان و كلبه های كولی ها از جمله وظايف آنها 

به شمار آمد. 18  
لباس فرم در حين انجام وظيفه برای آنان در نظر گرفته نشده  و »اسلحه آن ها عبارت از تفنگ 
مارتينی است و هر سواری در حدود پنجاه گلوله فشنگ و يکی دو عدد خنجر و قمه و قداره 
دارد.«19محافظانی كه با عنوان »سوار« به خدمت شركت درآمده بودند، وظيفه داشتند هميشه 
با اسب ، آماده خدمت باشند و كسی از آنها حق نداشت بدون اطالع يا كسب اجازه محل خدمت 
را ترک كند. محل خدمت از سوی رئيس اداره تعيين و به رئيس محافظان اعالم می شد وهيچ 
مستحفظی حق سرپيچی از دستور را نداشت. همچنين نگهبانان و مستحفظين اجازه مداخله در 

منازعه و درگيری ديگر كارگران را نداشتند. 20
داشتند،  اشتغال  آن  انجام  به  غيرماهر  كارگران  به عنوان  ايرانيان  معموال  كه  مشاغلی  ديگر 
بر  را  بار  حمل  وظيفه  كه  بود  كارگرانی  كار  تعريف  برای  اصطالحی  كولی  بود.  كولی گری21 

18.  BP: 69830,Translation of PIPE LINE GUARDING AGREEMENT, 28 April 1911

19.  آرنولد ویلسون، هامن، ص63.
20 . BP: 69830, 1th April 1909.

21.  کولی واژه ای هندی است که تا به امروز از آن استفاده می شود و به کسی اطالق می شود که باری بر کول 
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عهده داشتند. اغلب كارگران با توجه به آغاز ساخت و ساز تأسيسات نفتی و اسکله در سال های 
1908تا1914م به اين گروه تعلق داشتند، كه به كارهای غيرحرفه ای اما سخت و طاقت فرسا 
بار  تخليه  آنها،  وظايف  از جمله  داشتند.  را  دريافتی حقوق  ميزان  كمترين  و  می شدند  گماشته 
كشتی هايی بود كه سفارش های شركت نفت را تهيه كرده بود، همچنين حمل لوله های نفت و 
ساير لوازم كار از اهواز تا حوزه های نفت، جابه جايی وسايل حفاری در هنگام تغيير محل حفاری 
وكارهايی از اين دست بر عهده ی آن ها بود. بر اساس آماری كه الكهارت به دست می دهد، از 

تعداد 495 ايرانی مستخدم شركت نفت در آبادان در سال 1911م 415 نفر كولی بودند.22
و  می كردند  كارگر خدمت  چند  سركارگر  به عنوان  كه  بودند  كارگرانی  تندیل23:  یا  تندل   
ايرانی  تندل  تعداد كولی و  به حساب می آمدند. در سال 1328ق  نيمه ماهر  به عبارتی كارگران 
مستخدم شركت نفت كه در گزارش كارگزار خوزستان از آن ها ياد شده است 1400 نفر بوده است.24

سورنگ یا سرهنگ25:  سركارگران ماهر را سورنگ می ناميدند. البته اغلب آنها كارگران 
مهاجر هندی بودند.26

کارگران راه سازی: به علت نبود راه مناسب برای حمل لوازم و لوله های نفت و تجهيزات 
تا  فارس  خليج  های  كناره  از  راه هايی  ساخت  برای  بايست  می  شركت نفت  نفتی،  تأسيسات 
و  اهواز  و  تا مسجدسليمان  نفت  چاه های مختلف  از  فرعی  راه های  و همچنين  مسجدسليمان 
تصفيه خانه آبادان اقدام كند. اين راه ها در بعضی جاها مالرو بوده و برخی مواقع برای حمل لوازم 

یا دوش حمل کند. امروزه وسیله ای مندی یا ساخته شده از چوب و پارچه بر پشت می گذارند تا هم حمل بار 

 Coolie:.porter,  backerراحت تر شود و هم بتوانند بار بیشرت و بزرگرتی بر دوش بکشند

22 . Lawrence Lockhart Vol1.P172.

23 . In South and Southeast Asia, the term tandil was often used to name the overseer or fore-

 man. See: Russell Jones (ed.), Loan-words in Indonesian and Malay (Jakarta: Koninklijk Instituut

voor Taal-, Land- en Volkenkunde & Yayasan Obor, 2008), p. 312.

24. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 298500392، 03رسطان 0031خ.

 25 .Surungs 

سورنگ (از ریشه رسهنگ در زبان فارسی) در رده های کارگران کشتی به ملوانانی می گفتند، که مهارت در لنگر 

اندازی کشتی ها داشتند. به معنای کارگر/رسکارگر ماهر نیز به کار میرود. تورج اتابکی

26 . BP: 70 895, Mohamareh, 6/11/1924.

26. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران:240014783،گزارش صدیق السلطنه به وزارت فواید عامه، 23جامدی 
االولی 22/1329می 1911م. 
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با گاری و تردد اتومبيل های شركت نفت ساخته می شد، در قسمت هايی نيز راه های آهنی برای 
اروپا وارد كرده بودند، ساخته شد. حتی  از  با واگن های مخصوص شركت نفت كه  حمل وسايل 
برای تسهيل كار حمل و نقل، مذاكراتی با اوليای دولت پيرامون دريافت امتياز راه آهن به مقصد 
خرم آباد نيز انجام شد.27آنچه معلوم است اينکه طول راه های احداثی شركت نفت بسيار زياد بود، 
البته اين كار مقطعی بوده و بيشتر  بنابراين تعداد زيادی كارگر در ساخت آن ها مشغول بودند. 
محدود به سال های اوليه فعاليت شركت نفت در منطقه بود، زيرا پس از ايجاد راه های الزم، ديگر 

نيازی به اشتغال كارگر در اين حوزه كاری نبوده است.
عالوه بر آن تعداد اندكی از ايرانيان كه سواد دفتری داشتند، در كادر دفتری شركت به كار 
گرفته شدند. همچنين در شمار كارگران نيمه ماهر نيز تعدادی كارگر ايرانی در كنار همتايان غير 
ايرانی خود خدمت می كردند. از جمله عده ای به نجاری، آهنگری،تعمير ابزار و لوازم و معماری 

اشتغال داشتند.28 تعداد كارگران نيمه ماهر ايرانی در آبادان سال 1911م به 79 نفر رسيده بود.29
از آنجا كه بسياری از عمارات و انبارهای مورد نياز شركت نفت با آجر ساخته می شد، يکی از 
ضرورت ها برای مسئوالن شركت، تهيه مصالح ساختمانی مورد نياز بود و افرادی كه بتوانند عالوه 
بر توليد مصالح آن ها را در ساختمان سازی بکار گيرند.30 در ابتدا شركت نفت مصالح و آجر و سنگ 
را از مناطق اطراف و جزيره خريداری كرده و به حوالی چاه های نفت منتقل می كرد اما پس از 
توسعه ی كار، ترجيح دادند كارگاه های توليد اين مصالح در نزديکی محل موردنظر راه اندازی شود. 

بنابراين تعدادی از اهالی شوشتر در استخدام شركت نفت به آجرسازی و بنايی مشغول شدند.

اصرار دولت و مجلس بر استخدام کارگران ایرانی
مجلس شورای ملی و وزارت امور خارجه در مقابل طفره رفتن شركت نفت از استخدام كارگران 
ايرانی واكنش های جدی نشان دادند. دولت و مجلس شورای ملی نمی پذيرفتند كه تمام كارگران 

ذیحجه  لندن،8  مقیم  وزیر  به  السلطنه  صدیق  240014783،گزارش  ایران:  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان   .28
11/1328 دسامرب 1910م.

 29 . Lawrence Lockhart, Vol1.P172.

امور خارجه،  وزارت  به  عربستان  کارگذاری  راپورت  ایران:240014783،سواد  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان   .30
صفر 1329ق.
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خارجی استخدام شده توسط شركت نفت، دارای تخصص هايی باشند كه در ميان كارگران ايرانی 
يافت نمی شود. همچنين نمايندگان مجلس شورای ملی به ميزان تفاوت ميان حقوق كارگران 
ايرانی با كارگران خارجی نيز معترض بودند. مديران شركت نفت با استناد به ماده دوازدهم قرارداد 
دارسی، استخدام كارگران خارجی را توجيه می كردند اما بسياری از كارگرانی كه به عنوان كارگران 
متخصص خارجی استخدام می شدند، نجار و آهنگر و يا صاحبان مشاغل فنی بودند كه در ميان 

ايرانيان نيز بسيار يافت می شد. 
شركت نفت توجيه قانع كننده ای برای ترجيح استخدام چنين كارگرانی نسبت به كارگرانی 
با مليت ايرانی و با تخصص مشابه آنان نداشت. اين نحوه ی استخدام كارگران خارجی با فصل 
دوازده امتياز نفت دارسی مغاير بود. طبق اين فصل: »عمله و فعله كه در تأسيسات فوق كار 
می كنند بايد رعيت اعليحضرت شاهنشاه باشند، به استثنای اجزای علمی از قبيل مدير و مهندس 
و عّماق و مباشرين.«31 بنابراين مجلس شورای ملی و وزارت امورخارجه نسبت به اين موضوع 
حساسيت نشان داده و در سال های آغازين كار شركت، در نخستين جلسه از دوره اول مجلس 
شورای ملی بر روی اين موضوع بحث شد و با استناد بر تلگراف رئيس تلگرافخانه رامهرمز و 
گزارش صديق السلطنه تعداد كارگران ايرانی شركت نفت 2000 و كارگران متخصص خارجی 30 
نفر اعالم شد. اين تعداد شامل رئيس و نايب رئيس، دكتر و ماكينه چی و عملجات علمی بودند اما 
سعدالدوله درباره تعداد و مليت آن ها اعتراض داشت. او از كارگران خارجی حرف می زد كه شامل 
افرادی از هند و عثمانی و يهوديان بغداد بودند.32بار ديگر در جلسه سی ودوم دوره اول مجلس 

شورای ملی موضوع استخدام كارگر در شركت نفت از سوی وی به بحث كشيده شد:
» سعدالدوله – .... اينها را كه عرض كردم نوشتيد يا نه، اگر نوشتيد جوابش كو و اگر ننوشتيد، 
گدائی  ايرانی  رعيت های  و  می برند  مواجب  همه  اين  فرنگی ها  می گويم  من   ... ننوشتيد  چرا؟ 
می كنند. برای چه هر يك از اين مطالب را راپورت می دهند به صدر اعظم و می گويند سی و پنج 
نفر اجزاء خارجه داريم و دو هزار نفر ايرانی. اوال حرف ما بر سر عدد نفوس نبود، حرف بر سر 

 31. منت قرارداد دارسی که در تاریخ 9 صفر 1319 قمری در کاخ صاحبقرانیه به امضا رسیده است. رک: اسناد 

نفت، اداره کل انتشارات و تبلیغات وزارت امور خارجه، 1330.

. http://www.ical.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2379&Itemid=14

سایت کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس، مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره اول، جلسه اول، ص 78.

 32. هامن منبع، دوره اول، جلسه سی و دوم، ص58.



تاثیر صنعت نفت بر تحوالت اجتماعی مناطق نفت خیز جنوب 72

مواجبی بود كه می برند. بايد ديد كه اين دو هزار نفر كيستند و شغلشان چيست و چقدر مواجب 
می برند و آن سی و پنج نفر چقدر؟ آخر چشم بندی تا كی و شبهه كردن تا چند؟«33 

   صديق السلطنه كميسر نفت پس از بازديدی كه در سال 1907م از ميدان نفتون و ماماتين 
كه  نمود  يادآوری  نامه ای  طی  شركت نفت  رئيس  رينولدز  به  آورد،  عمل  به  مسجدسليمان  در 
استخدام كارگران غير ايرانی با مفاد قرارداد منعقده مغايرت دارد. او در اين نامه خواسته بود تا 
شركت، كارگران خارجی را كه جزو اجزای علمی شركت نيستند، اخراج كرده و از جايگزين ايرانی 
آن ها استفاده كند. او حتی دوستانه به منافع مادی و صرفه جويی در هزينه های شركت نيز در 
اين مورد اشاره كرده بود. صديق السلطنه از نجارها و آهنگران مهاجر تبعه ی عثمانی نام برده بود 

كه در ماماتين مشغول به كار بودند و خواسته بود آنان را با صنعتگران اصفهانی تعويض كنند. 34
در ماه می1910م شركت نفت با استناد به استخدام اتباع عثمانی از بصره و بغداد دركارگزاری 
و حتی توسط »شيخ خزعل« برای ساخت قصر و عمارات خود، بر ناتوانی كارگران ايرانی از انجام 
كارهای تخصصی اصرار ورزيده و سعی در توجيه افزايش تعداد كارگران خارجی داشت.35 كارگزار 
عربستان و شط العرب در گزارشی به وزارت امور خارجه در تاريخ 23 رمضان 1328ق/29 سپتامبر 
1910م از استخدام و ورود » عملجات و كارگر از عثمانی و هند و حتی از چين« خبر داد.36 در نامه 
ای ديگر خبر استخدام كارگرانی از استراليا، پرتغال و عثمانی از سوی صديق السلطنه تاييد شد، 
اگر چه بر متخصص بودن آنان نيز اصرار ورزيده و اعتراض در اين مورد را بی دليل دانسته بود.37

در ماه های بعد كمپانی از استخدام تعدادی نجار ايرانی در معادن نفت به جای نجاران چينی 
خبر داد38 و كمی بعد، گزارشی درباره ی پيشرفت كار شركت و قول و قرار پيرامون تغيير و تبديل 

كاركنان و كارگران معادن نفت و حتی آموزش آنان برای كميسر نفت دولت ايران فرستاد:
  »دراين موقع كه صورت معمولی عملجات را در ايران ضميمه می كنم، می خواهد تصديق 

33 . BP: 78726. 23 Safar 1325/ April 1907.

34 . Lawrence Lockhart:v 1.P 146

35 . سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 240014783، 24 رمضان 29/1328 سپتامرب 1910.
36 . سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 240014783، 8 ذی حجه 11/1328 دسامرب 1910.

37 . سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 240014783، گزارش صدیق السلطنه به وزارت فواید عامه درباره مالقات 
با مسرت گرینوی،22می23/1911 جامدی االولی 1329ق.

38. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 240014783، 11آوریل 1911/ 7 جامدی 1329ق،ترجمه نامه کمپانی.
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بکند مذاكره را كه چند روز قبل شما با من داشتيد در باب فصل 12 امتياز نامه و اينکه شما گفتيد 
به دولت خودتان ارسال كرده ايد كه كمپانی كامال ساعی است و الزم می داند كه حتی المقدور 
تبعه ايران در سر كار بگذارد و فقط در موقعيکه نتوانسته مجبور شده از تبعه خارجه اجير كرده 
كه آن ها بلد كار بوده اند. اين يك مسئله ای است كه كمپانی هميشه در نظر دارد. وقتی كه كار 
كمپانی به آن موقع بيرون آوردن نفط و برداشتن حاصل رسيد، قصد او اين است كه نه تنها تبعه 
ايران در سر كارهايی بگذارد كه در فصل 12 ذكر شده بلکه آن ها را تربيت كرده در سر كارهای 

علمی بگذارد.«39
با ديگر مسئوالن  با آنچه در مکاتبات خصوصی رينولدز  اين برخورد مسئوالن شركت نفت 
مديران  گفت وگوی  ادامه ی  در  كه  بود.  متفاوت  بسيار  شده ،  نوشته  ماه  همين  در  شركت نفت 
شركت نفت  رئيس  رينولدز  امور خارجه،  وزارت  نفت  كميسر  اعتراضات  پيرامون  شركت نفت، 
داشت،  اظهار  و  ندانست  كارگران  جزو  را  آهنگران  و  نجارها  او  نپذيرفت.  را  مذكور  اعتراض 
صنعتگران ايرانی تجربه كار با ابزار و ادوات اروپايی را نداشته، شركت نيز تعهدی در قبال آموزش 

آنها ندارد.40
در  آنان  استخدام  و  ايرانی  كارگران  آموزش  ساختن  مطرح  از  آنان  قصد  احتمااًل  بنابراين 
شغل های فنی وعده ای بيش نبوده و تعهدی برای انجام اين قول برای خود متصور نبودند اما با 
اعالم و مطرح كردن استخدام كارگران ايرانی به جای كارگران خارجی و آموزش آنان، سعی در 

آرام ساختن دولت ايران و ناديده گرفتن فصل دوازدهم قرارداد دارسی داشتند.
در توضيح اين امر كه چرا شركت نفت گذشته از نياز به كارگران متخصص، در ساير موارد نيز 
ترجيح می داد كارگرانی از مليتهای ديگر استخدام كند، بايد گفت كارگران خارجی علقه ای در 

اين كشور نداشتند و بيشتر به كار كردن برای شركت دل می سپردند.
ايران  با دولتمردان  همچنين روسای شركت نفت معتقد بودند، بهتر است تعامل و همراهی 
را به حداقل برسانند، زيرا پس از آن، اعتراض ها و دخالت ها آغاز خواهد شد. علت ديگر برای 
مقاومت آنان در استخدام كارگران نيمه حرفه ای ايرانی، بی تجربگی آنان در استفاده از ابزار و 
وسايل مدرن بود. مديران شركت نيز بر اين باور بودند كه موظف به ارائه آموزش فنی و علمی 

39. BP: 78726. 17 April 1907.

40. BP: 78726. 17 April 1907.
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به كارگران ايرانی نيستند .41 عالوه بر آن اين احتمال می رفت كه با كشف نفت و توليد ثروت از 
معادن، عشاير مستخدم شركت نفت تالش كنند امور را در دست خود گرفته و اوليای شركت از 

اين بابت متضرر شوند.42 
زبان  كشورشان،  مستعمره بودن  سابقه  به  توجه  با  گفت،  بايد  نيز  هندی  كارگران  درباره ی 
اوليای انگليسی شركت نفت را بهتر فهميده و دستورات را بهتر اجرا می كردند و هر زمان از آنان 
ناراضی بودند يا اعتراضی داشتند، بی آنکه كسی از آن ها حمايت كند، می توانستند آنان را به كشور 

خودشان برگردانده و غائله را تمام كنند.

كارگران و كارمندان كمپانی نفت در ايران 1914-1910م43

طبق اين آمار، روند افزايش كارگران ايرانی نسبت به روند افزايش كارگران خارجی، به ويژه 
كارگران 

مديران  وعده ی  و  قول  وجود  با  است.  نداشته  برابر  رشد  1914م  1910تا  سال های  در  هندی 

41. آرنولد ویلسون، هامن کتاب، ص44.
42 . ویلم فلور، اتحادیه های کارگری و قانون کار در ایران1900-1941، ترجمه ابوالقاسم رسی، تهران، انتشارات 

توس، 1371، ص 62.

43. منظور از دیگران کارگران و کارکنان خارجی است که هندی و اروپایی نبودند. مانند اتباع عثامنی یا چینی ها.
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شركت نفت به كاهش كارگران خارجی پس از كشف نفت و محدود ساختن آن ها به نيروهای 
كامال متخصص، همچنان روند رو به رشد آمار كارگران خارجی، در اعداد و ارقام ضبط شده در 
اسناد و مدارک شركت نفت مشاهده می شود. به اين ترتيب باور اينکه در مقابل 5500 كارگر ساده 
ايرانی، شركت نفت به 3 هزار نفر نيروی متخصص نياز داشته است، عجيب و سخت می نمايد. 
شركت نفت كه موظف به استخدام كارگران ايرانی و تنها مجاز به استخدام مهندسان و عماق 
و مباشرين غير ايرانی بود، احتماال نيروهای ماهر و كارگران فنی را نيز جزو مهندسان و عماق 

قلمداد كرده و حاضر به استخدام همتايان اين كارگران از ميان متقاضيان ايرانی نشده است. 
البته اين محدوديت و اصرار به استخدام كارگران فنی غيرايرانی تا سال شروع جنگ جهانی 
اول ادامه داشت و پس از آن بنابه داليل مختلف، از جمله كمبود كارگر فنی و ماهر، پيوستن 
كارگران خارجی به جبهه های جنگ و نياز شركت نفت به افزايش توليدات نفتی، اين سياست 

خواه ناخواه تغيير يافت.

استخدام محافظان و تفنگچیان بختیاری 
  مستحفظين يا مستخدمين بختياری44: در مجموعه مستخدمين شركت نفت دارسی در جنوب 
ايران عالوه بر كارگرانی كه بايد در تأسيسات نفتی در مشاغلی همچون حفاری، تعمير لوازم و 
وسايل، ساخت دكل ها، راه سازی و ... به كار می پرداختند، افرادی هم وظيفه نگهبانی و حفاظت 
از كارگران و لوازم و تأسيسات مربوط را به عهده داشتند. ناتوانی حکومت مركزی از ايجاد نظم 
و امنيت سبب به وجود آمدن آشفتگی در اياالت مختلف شده بود و از سوی ديگر ناامنی تقريبا 
هميشگی موجود در سرزمين هايی كه متعلق به عشاير فارس و عرب بود نيز سبب می شد نياز 
جدی به وجود سربازان و گاردی برای ايجاد نظم و امنيت احساس شود. در سال 1907م ميان 
كاركنان شركت نفت و عشاير محلی درگيری پيش آمد كه منجر به زد و خورد شد. عشاير محلی 
در »بطوند« نزديکی مسجدسليمان به يکی از مسئوالن شركت نفت به نام »مستر هريس« حمله 
كرده و او را زخمی كردند. 45وزارت امور خارجه ايران طی يادداشتی پس از يادآوری تالش دولت 

44. FO: 248 923. 1907-1908. Oct. 9. 1907

شارژدافر اصفهان طی نامه ای به صمصام السلطنه و شهاب السلطنه ، وظایف دولت و بختیاریها در محافظت از 

کارکنان رشکت نفت را یادآوری کرده و از عدم تنبیه مهاجامن اظهار تعجب منوده است.

45. FO: 248 923. 1907- 1908.	1325	 ذی حجه									
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برای تنبيه مقصران و محافظت از اجزای معادن نفت، از سفارت انگلستان در تهران خواست، برای 
برقراری آرامش در منطقه از اعزام محافظين هندی كنسولگری به محل واقعه منصرف شود.46

ورود گارد هندی به منطقه ی نفتی
اگر چه تفنگچيان عشاير بختياری طبق قرارداد 1905م منعقد شده ميان خوانين و شركت نفت 
و به موجب دستور خوانين، در ادامه ی همکاری با شركت نفت به عنوان هم پيمانان و شركای آنها، 
موظف به پاسداری از شركت نفت بودند47 اما به علت آشفتگی و ناامنی در سرزمين بختياری و 
ايجاد اختالل در كار شركت نفت توسط ايالت و عشاير، بنابر تصميم وزارت امور خارجه انگلستان 
گاردی متشکل از 20 تن از نيزه داران بنگالی از طريق كراچی و با فرماندهی »آرنولد ويلسون«48و 
افسری ديگر در تاريخ 20 ژانويه 1908م به ميدان نفتون آمدند49. اين گارد، ظاهرا مأمور تقويت 
كادر كنسولگری اهواز بود اما وزارت امور خارجه انگليس در نامه ای خطاب به »پرس« كنسول 
از  محافظت  و  برای كمك  موقت  اقدام  را يك  گارد  نيروهای  افزايش  اين  شيراز،  در  انگليس 

كاركنان و اموال شركت نفت تعبير كرده بود.50
  استفاده از گارد و سربازان هندی محدود به شركت نفت نبود، بلکه كنسولگری های انگليس 
در شهرهای مختلف خصوصًا در اياالت جنوبی ايران كه سهم بريتانيا از قرارداد 1907 بود، مفصاًل 
از خدمات آن ها بهره می بردند. اگر چه بارها گارد هندی دستخوش حمالت و برخوردهای غير 
دوستانه عشاير و ايالت و حتی تفنگچی های محلی شده بود اما باز هم برای سفارت انگليس 
برخورداری از آن ها برای مداخله در امورداخلی ايران و محافظت از كارمندان و اتباع انگليسی، 

   46. BP, 69830. 15 Nov. 1905/		1324 رمضان	17

انگلستان در اهواز و نویسنده  انگلیسی- هندی کنسولگری  : افرس فرمانده گارد کنسولی  47. آرنولد ویلسون 
کتاب خاطرات ویلسون. 

48 . آرنولد ویلسون، هامن کتاب، ص 37- 36و
49	.	lawrence Lockhart: Vol1. P96. 31 December 1907. 

50 . FO 60 967: Nov. 24. 1905

 یادداشت مشیر الدوله وزیر امور خارجه ایران درباره رفتار مداخله گرانه سفارت بریتانیا در درگیری مسلامنان 

و یهودیان شیراز و واعرتاض به اعزام گارد هندی در محافظت از یهودیان توسط کنسولگری انگلستان در شیراز.         

51 . آرنولد ویلسون، هامن کتاب، ص 44.      



77 فصل سوم : مسائل کارگری در صنعت نفت

شورش ها،  داخلی،  وقايع  در  انگلستان  مستقيم  مداخالت  اغلب  و  بود  رايج  و  معمول  امری 
اعتراضات و درگيری های قومی يا مذهبی در شهرهای شيراز و اصفهان با كمك سربازان هندی 

انجام می پذيرفت.51
 حضور اين سربازان هندی در ميان مردم، به ويژه ساكنين مناطق نفتی كه بيشتر عشاير لر 
و عرب بودند، سبب حساسيت مردم شده و آنان را به نشان دادن واكنش های خشونت آميز وادار 
می ساخت؛ عالوه بر آن هزينه های نگهداری اين گارد نيز در دراز مدت مقرون به صرفه نبود. 
با اين همه مقامات وزارت امور خارجه انگليس چون پيش بينی می كردند كه اگر عمليات مأموران 
اينکه  برای  ماجراجوی محل  و عشاير  ايالت  برسد،  نتيجه  به  در خوزستان  و حفاری  اكتشاف 
رأسا از منابع نفت بهره برداری كنند، ممکن است از مأموران انگليسی ممانعت نموده و كار را 
متوقف سازند، لذا برای جلوگيری از وقوع چنين پيش آمدی، چند دسته سرباز مسلح از هندوستان 
اقدامات احتياطی به عمل  ادامه داشت گسيل كردند و پيشاپيش  به نقاطی كه عمليات حفاری 

آوردند.52
 اما همچنان حضور سربازان بيگانه در ميان مردم بازتابی منفی داشت. نمايندگان مجلس 
شورای ملی از وزير امور خارجه درباره ورود گارد هندی و قزاقان روس به كشور بدون داشتن 
مجوز رسمی، توضيح خواسته و به ورود سربازان هندی  به اسم »حفظ معدن نفت« با يادآوری 
اين نکته كه: » البته هر كس از رعايای خارجه دراين خاک است در حمايت دولت عليه بوده و 

هست و ملت ايران با جان و مال در حفظ جان و مال آن ها می كوشند«53اعتراض كردند.
حضور سربازان بيگانه در كشوری مستقل و غيرمستعمره برای مردم و مجلس قابل قبول 
نبود، به ويژه اينکه اين سربازان بيگانه در ميان افراد بومی مناطق نفتی نيز نتوانستند مقبوليتی 
كه  نظامی  قوای  اين  داشتند،  و دشمنی  آنان خصومت  با  كه عشاير همچنان  آنجا  از  و  بيابند 
موظف به محافظت از تأسيسات نفتی بودند، نتوانستند مدتی طوالنی در ايران بمانند. با مخالفت 
شديد مجلس شورای ملی و اعتراض به حضور گارد هندی – انگليسی در خاک ايران، هزينه 

52 . مذاکرات مجلس شورای ملی. دوره اول، جلسه اول، ص:621-619  وزیر امور خارجه در پاسخ به منایندگان 
اقدامات الزم بعمل آمده و در کمیسیون خارجه و مجلس وزراء مشغول  اظهار داشت:» درباب سوار هندی 

مذاکره و نتیجه 

این اقدامات هستیم هنوز نتیجه که بشود گفت حاصل نشده بعد که نتیجه حاصل شد عرض میکنم. »

53 . مهدیقلی هدایت( مخربالسلطنه)، خاطرات و خطرات( توشه ای از تاریخ شش پادشاه و گوشه ای از دوره 
زندگی من)، چ6، تهران، انتشارات زوار 1385، ص 259
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بر بودن اقامت اين سربازان در ايران برای دولت انگلستان و عدم پذيرش آنان به عنوان سربازان 
بيگانه در ميان عشاير و مردم بومی منطقه ی نفتی خوزستان، شركت نفت به فکر يافتن چاره ای 
مناسب تر افتاد: تفنگچی های بختياری كه از قبل نيز كمابيش برای محافظت از كاركنان خارجی 
و لوازم و تجهيزات حفاری بهره گرفته بودند، برای اين منظور مناسب بودند.  به تدريج مسئوالن 
شركت نفت به اين نتيجه رسيدند كه مصالحه با خوانين و عشاير بختياری برای محافظت از جان 
و مال عوامل شركت و تأسيسات نفتی، به نگهداری گارد سربازان هندی ترجيح دارد. زيرا احتمال 
درگيری سربازان هندی با مردم محلی و ايجاد ناامنی در مناطق نفتی توسط تفنگچيان عشاير، 

هزينه های بسيار بيشتری را به شركت تحميل می كرد. 
 »افراد ايل به صورت حرفه ای و به عنوان شغل تفنگچی به محافظت راه ها اشتغال داشتند 
...و از عهده ی راهزنان و اشرار كه آنان نيز از قبايل و ايالت و عشاير بودند، جز افرادی ايلياتی بر 
نمی آمدند. بنابراين می توان اصرار شركت نفت به استخدام و جلب رضايت محافظان ايل و عشاير 

جهت محافظت از تأسيسات و كارگران نفتی را درک كرد.«54
چارلز عيسوی از قراردادی سخن می گويد كه درباره ی حفاظت منطقه ی نفتی ميان ايلخانی 
و شركت نفت منعقد شده بود و ايلخانی يکی از خان زاده ها را به عنوان سرمستحفظ به شركت نفت 

معرفی كرده و عده ای تفنگچی در اختيار او می گذاشت. 
حقوق اين سرمستحفظ و تفنگچی ها با شركت بود و در مقابل، آنها موظف به حفظ امنيت 
منطقه بودند55و تا قبل از انعقاد قرارداد 1909م ميان خوانين بختياری و رؤسای شركت نفت درباره 

گارد محافظ، اخراج، تعويض، احضار، جابه جايی و مجازات مستحفظان به عهده خوانين بود.56 
آنچه مسلم است اينکه در سال های 1907و 1908 م بيشتر مسئوليت محافظت از تأسيسات 
نفتی به عهده ی تفنگچيان بختياری بود، كه از سوی خوانين به مناطق نفتی اعزام می شدند. 
يا غيرمستقيم مکاتباتی  ايران به طور مستقيم  انگليس در  طبق اسناد موجود، شارژدافر و سفير 

دراين مورد با خوانين داشتند.57 

54 . چارلز عیسوی، هامن کتاب، ص:507 
55 . آرنولد ویلسون،هامن کتاب ص: 63-64. 

56 . FO: 248 923, 1907-1908. 20 March 1907  
 FO : 248923_1907,1908 . 18 Nov . 1907

				57 . Lawrence Lockhart:, Vol1. P95/ December 1907  
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  علی رغم اشتغال تفنگچيان بختياری به امر حفاظت از تأسيسات نفتی، مسئوالن شركت نفت 
اتفاق  ايشان  از سرقت ها توسط خود  بودند بسياري  نبودند، زيرا معتقد  آنان راضی  از عملکرد 
مي افتد58و به علت گرفتن رشوه و باج59 و زد و خوردهاي مکرر ميان آنان، فضايی نه چندان 
را متهم  نيز مديران شركت نفت  اما خوانين  ايجاد شده است  امن در محيط كاري شركت نفت 
به  ملقب  بختياری  خوانين  از  يکی  می كردند.  مقرر  مواجب  پرداخت  در  تعلل  و  بدرفتاری  به 
سردارمحتشم، طی تلگرافی به مشيرالدوله وزير امورخارجه وقت اظهار داشت كه علی رغم تالش 
آنان برای محافظت از راه ها و تجهيزات و كاركنان شركت نفت، در پرداخت حقوق و مستمری 

آنان كوتاهی كرده اند. 60
احتماال وجود سربازان هندي نيز همزمان با حضور تفنگچي هاي بختياري در منطقه نفتي 
بود و  برخورنده  آزار دهنده و  آنها  براي  تفنگداراني ديگر  زيرا تحمل  افزود،  ناامني مي  اين  بر 
رابطه ی  اين، نقش خوانين در  بر  بيشتر تشويق مي كرد. عالوه  به درگيري و شرارت  را  آنان 
مي كاست،  شركت  رؤسای  به  نسبت  آنان  فرمانبرداري  از  نيز  نفت  شركت  و  تفنگداران  ميان 
بنابراين بهترين تصميمي كه شركت نفت مي توانست اتخاذ كند، تبديل تفنگچي هاي بختياري 
به مستخدميني بود كه مستقيمًا تحت نظارت و فرمان اداره شركت نفت باشند . چرا كه مسئوالن 
شركت با پرداخت حقوق و دريافت جريمه و مجازات براي تفنگداران بختياري مي توانستند آنان 
را تحت كنترل درآوردند. بدين ترتيب شركت نفت به اهداف چند گانه اي دست مي يافت: هم 
امنيت مناطق نفتي بيشتر از پيش تامين مي شد، هم تفنگچي ها به عنوان مستحفظ و مستخدم 
حقوق بگير شركت نفت اميدواري بيشتري به كارشان داشته و وابستگي افزون تري نيز به شركت 
مي يافتند و عالوه برآن، نفوذ و قدرت خوانين نيز در ميان عشاير و تفنگچيان و همچنين در 
مقابل شركت نفت كمتر مي شد. شايد دورنماي توسعه ي فعاليت هاي آن شركت در منطقه، در 
تالش براي وابستگي كارگران و مستخدمين طبقات و سطوح مختلف نقش بسزايي داشته است.

58 . BP: 69 830 / 1 April 1909

در منت قرارداد سندیکای نفت و خوانین در این مورد چنین نوشته شده است: مستحفظین ...هرگاه...از احدی به 

جرب رشوه بگیرند از خدمت خارج و به خوانین عظام راپورت داده خواهد شد.
 59.	FO : 248923_1907,1908 . 18 Nov . 1907

اختالف و  لزوم رفع  بختیاری درباره ی  السلطنه خوانین  السلطنه و شهاب  به صمصام  انگلیس  نامه شارژدافر 

اعزام مستحفظ کافی به حوزه های حفاری نفت همچنین  با مسیو الریمر و مسئولین رشکت نفت و  همکاری 

تلگراف غالمحسین خان از رامهرمز به مشیر الدوله تاریخ 23 ذی قعده1325هامن پرونده 

60 . Lawrence Lockhart:, Vol1/ December 1908-March1909, p109.
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در دسامبر 1908 وزارت امور خارجه انگلستان مستر دارسی را مطلع ساخت كه دولت نمی تواند 
به پرداخت هزينه های نگهداری گارد محافظ هندی ادامه دهد.61 اگر چه »آرنولد ويلسون« با 
حركت افراد ارتش هند از ايران موافقت كرد اما »مستركاكس« كه نگران امنيت منطقه و سرايت 
انقالب مشروطه به اين حوزه بود، ترجيح داد سربازان هندي تا سال بعد به خدمت خود در ايران 

ادامه دهند.62 
طبق برنامه ريزي هاي انجام شده، قرار بر اين بود كه مسئوالن شركت نفت براي محافظت 
از لوله هاي نفتي، تاسيسات و كارگران شركت نفت از مستحفظين و تفنگچيان بختياري استفاده 
كنند. دكتر يانگ در ايام اقامتش در مالمير، هنگام درمان بيماری سردار محتشم ايل بيگی موفق 
شد ذهن او و ديگر خوانين بختياری را برای پذيرش انعقاد قراردادی درباره محافظت تفنگداران 
عشاير از تأسيسات نفتی آماده سازد.63 كمي بعد در اول آوريل سال 1909م قراردادي ميان»مستر 
رينولدز«64از طرف شركت نفت و»صارم الملك«65،»سردارمحتشم«،66 »سردار اسعد«67و»صمصام 
 السلطنه«68 خوانين بختياري منعقد شد. اين قرارداد شرايط استخدام، كار و مقررات كاري، حوزه 
اختيارات رئيس شركت بر مستخدمين و ديگر جزئيات كاري نگهبانان و محافظان بختياري را 
كامال روشن مي ساخت،69 قراردادی كه انعقاد آن، شركت نفت را با هزينه ای اندک به اهدافی 
بزرگ نايل كرد. چنانکه رينولدز رئيس شركت نفت، آن را يك موفقيت سياسی بزرگ برای شركت 
خواند كه از نظر وی به اعتبار فراوان و كاردانی دكتر يانگ نزد عشاير و خوانين مربوط می شد. 70
نوامبر 1905م خوانين و شركت نفت  پانزدهم  يادآور شد كه سال ها قبل، طی قرارداد  بايد   

61 . Percy Cox

62 . Lawrence Lockhart, p109

63 .  رينولدز رئيس رشكت نفت انگليس و ايران در سال های آغازین تأسیس رشکت نفت انگلیس و ایران. 
64 . نصري خان صارم امللك فرزند امامقيل حاجي ايلخاين كه بعدها ملقب به رسدار جنگ شد. 

65 . غالمحسني خان ملقب به شجاع السلطنه، شهاب السلطنه و رسدار محتشم فرزند دوم امامقيل حاجي ايلخاين . 
66 . رسدار اسعد بختیاری:جعفر قلی خان، فرزند حاج علی قلی خان رسدار اسعد سوم.(1258_3131خ) رک: کریم 

سلیامنی: القاب رجال دوره قاجاریه، تهران، نرش نی، 1379. 

67 . صمصام السلطنه: نجف قلی خان، فرزند حسین قلی خان ایلخانی بختیاری(1267-1349)برادر بزرگرت حاجی 
علی قلی خان رسدار اسعد. وی در این زمان رئیس ایل بختیاری بود. رک: هامن، ص:100: 

     68  . BP: 69830, 1th April 1909    قرارداد رشکت نفت و خوانین بختیاری         
69 . Lawrence Lockhart:, Vol1/ March 1909,p110

70 . آرنولد ویلسون، هامن کتاب، ص :63 .
 71  .BP: 69830, 1th April 1909.  قرارداد رشکت نفت و خوانین بختیاری 
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توافق كرده بودند، در ازای دريافت مبالغی، اراضی مورد نياز شركت نفت را به آنان واگذار نموده 
و برای محافظت از اموال و تأسيسات شركت نفت، دستمزدی برای محافظان بختياری دريافت 
كنند. بنابراين طبيعی بود كه خوانين مبلغی به عنوان حقوق و دستمزد به مستحفظين بپردازند71اما 
ايلی  نيست. طبق»رسوم  قرارداد در دست  از سوی طرفين  ماده  اين  رعايت  بر  دال  اطالعاتی 
از  نگهبانی  به  موظف  آن ها  و  می فرستادند  نفتی  مناطق  به  را  بختياری  تفنگچيان  »خوانين، 
كارگران و حوزه های نفتی بودند، دست كم تا سال 1909م شواهدی وجوددارد كه ثابت می كند 
حقوقی به محافظان از سوی خوانين پرداخت نمی شده است. 72 در قرارداد بعدی ميان خوانين و 
رؤسای شركت نفت مقرر شد به محافظان بختياری نيز، همچون بقيه مستخدمين شركت نفت، 
توسط رئيس يا وكيل شركت نفت، دستمزدی مشخص پرداخته شود.73 بنابراين شركت نفت پس 
از آن، مستقيما و مثل بقيه مستخدمين شركت به محافظان دستمزد مي داد و در مقابل بدون 
واسطه خوانين، كارفرماي ايشان شناخته مي شد. خوانين از اين تاريخ فقط نقشي نظارتي بر كار 
آنها داشته و رابطه كاري رؤساي شركت با محافظين بختياري وارد مرحله جديدي شد: »از روزي 
كه اين قرارداد به موقع اجرا خواهد رسيد، مواجب مستحفظين را اداره خواهد پرداخت و ايشان هم 
خدمات اداره را قبول مي كنند كه در زيردست و فرمان برداري جناب رئيس اداره مشغول خدمت 

شوند و به نوعي كه پسنديده باشد و از جانب خوانين عظام مقرر شده رفتار نمايند.«74 
بدين ترتيب گاردی از محافظان بختياری به وجود آمد كه رسمًا به استخدام شركت نفت درآمده 
به عنوان مستخدمين  بلکه  بيگی،  ايل  فرمان  تفنگچيان تحت  به عنوان  نه  اين  از  بودند و پس 
امنيتی آن شركت با حقوق، مقررات و قوانين كاری خاص مشغول به كار شدند. سرانجام چندی 
پس از انعقاد توافق نامه مذكور، در تاريخ 25 سپتامبر 1909م گارد محافظ هندي ايران را به قصد 
هندوستان ترک گفت.75 در سال 1909م زمانی كه شركت نفت انگليس و ايران طی قراردادی، 

 72  .BP: 69830, 1th April 1909.  قرارداد رشکت نفت و خوانین بختیاری 

73 . Lawrence Lockhart:, Vol1/1901-1918, p:154 .

 74 . FO: 416 41/ Messrs. Lioyd, Scott and Co. to the Anglo-Persian Oil Company, London.

Mohammerah, July 17, 1909.

75. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 240014783، گزارش کارگذاری عربستان به وزارت امور خارجه، 8صفر 
1329ق/18فوریه 1911. 

76 . سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 240014783، نامه صدیق السلطنه کمیرس نفت، 8 ذی حجه 1328/ 
11دسامرب 1910.
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اراضی آبادان را از »شيخ خزعل« به اجاره گرفت، ترجيح داد در آن منطقه كه هنوز عبادان خوانده 
می شد، گارد نظامی داشته باشد تا از شورش و آشوب احتمالی از سوی مردم محل جلوگيری كن، 

اما اينکه اين گارد متشکل از سربازان هندی بودند يا بختياری، روشن نيست.

استخدام کارگران خارجی
شناسان  زمين  و  فنی  كارشناسان  حفاری،  مهندسان  استخدام  نفت،  صنعت  كار  ابتدای  در 
اروپايی يا آمريکايی به ويژه متخصصان انگليسی با توجه به كمبود متخصصان علمی و كارگران 
ماهر در ايران ضروری به نظر می رسيد. اين افراد از اسکاتلند، انگلستان، پرتغال، كانادا و...برای 
محسوب  شركت نفت  يك  درجه  كاركنان  جزو  و  كرده   مهاجرت  ايران  به  شركت نفت  در  كار 
می شدند اما عالوه بر اينان گروه هايی از كارگران ماهر و فنی نيز از كشورهای هند يا عثمانی 
به استخدام در آمده بودند. الكهارت در توضيح اين موضوع می نويسد: » با توجه به نبود كارگر 
ماهر در آبادان اين قابل قبول بود كه كارگران صنعتی آموزش ديده رنگونی به ايران منتقل شوند. 
اين كارگران صنعتی شامل انواع مختلف مردان آموزش ديده مورد نياز می شدند. اين تعداد بعدها 

بوسيله كارگران ماهری از هند افزايش يافتند.«76
 همچنين تعداد زيادی به عنوان كارمند دفتری ازانگلستان و هند برای ادارات مختلف كمپانی 
به ايران آمدند كه كارگرهای نيمه ماهر هندی و ارمنی نيز جزو مستخدمين خارجی كمپانی قرار 
داشتند. كارگرانی از بين النهرين كه از اتباع عثمانی محسوب می شدند و كارگران چينی، يونانی و 

حتی پرتغالی77 نيز در اين ميان به چشم می خوردند. 

انضباط و مقررات کاری 
كارگران شركت نفت كه اغلب به تازگی فضای زندگی روستايی يا عشيره و قبيله ای را ترک 

گفته بودند، كمتر با قوانين كار در يك شركت بزرگ و مقررات حاكم بر آن آشنا بودند.
رعايت مقررات كاری همچون ساعت ورود وخروج، كسب اجازه و مرخصی برای غيبت از 
كار، پذيرش و اطاعت از كارفرما، انجام امور محوله، حضور در محل كار در ساعات مقرر، رعايت 

از آن در قرارداد اول آوریل این دفاتر در اسناد و مدارک موجود مشاهده نشد. فقط ذکری  از   77. منونه ای 

9091م آمده است.
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ايرانی  كار  تازه  كارگران  برای  كاری  از ضوابط  ديگر  بسياری  و  اداری  و  كاری  مراتب  سلسله 
از سوی  ترفندهايی  اعمال  و  آموزش  به  نياز  كه  امری  نمود،  می  ناممکن  گاه  و  دشوار  بسيار 
كادر مديريتی شركت نفت داشت كه الزمه آن گذاشتن وقت و انرژی كافی و تعيين پاداش ها و 
تنبيه های موثر و كارساز بود. متعهد ساختن كارگران و نگهبانان، موضوعی بود كه معموال با 
توسل به قراردادهای كاری با كارفرمايان، خوانين، سرمستحفظان و مستخدمان صورت واقعی 
می يافت. از سويی ديگر از كارگران و نگهبانان نيز التزام نامچه و تعهد خدمت گرفته می شد و 
اسامی آنان در ليست حقوقی به ثبت می رسيد و تخطی و سرپيچی های كاركنان و جرايم آنان 
در دفتری نوشته می شد تا در صورت اعتراض و شکايت آن فرد، با استناد به آن نوشته جرم وی 
اثبات شود.78 معموال هنگامی كه فرد ايلياتی از شركت نفت به خوانين شکايت می كرد، از اين 
دفتر استفاده می شد.79مسئوالن و سر مستحفظان نيز تعهدنامه و ضمانت نامه هايی را كه در آن 
انتظارات شركت نفت و ميزان حقوق و چگونگی پرداخت دستمزد آنان و افراد زير دست شان مقرر 

شده بود، امضا می كردند.80
در قراردادی كه در اول آوريل 1909م/دهم ربيع االول 1327ق ميان شركت نفت و خوانين 
تاريخ به  اين  از  بختياری تنظيم شد، مقرراتی برای مستحفظين و نگهبانان بختياری كه پس 
استخدام شركت در می آمدند، در نظر گرفته شده بود. در بخشی از اين قرارداد، تعهدات شركت 
نسبت به كاركنان و محافظين و در قسمتی ديگر وظايف آنها نسبت به شركت شرح داده شده بود. 

شركت متعهد می شد كه: 
*حقوق نگهبانان و كارگران را در پانزدهم هر ماه مسيحی بپردازد.

*خطاها و تخلفات كارگران و مستخدمين را به خوانين توضيح و ارائه كند و البته خوانين نيز 
بدون توضيحات مسئوالن شركت، به شکايت كارگران و نگهبانان توجه نکنند. 

*تعيين مجازات كاركنانی كه مرتکب دزدی می شوند را به خوانين واگذار كند.
وظايف كاركنان و محافظين در حين خدمت در شركت نفت شامل موارد ذيل می شد:

78  .  BP: 69 830, 1th April 1909 & 24 April 1909.

79. منونه هایی از این قراردادهای کار با نام حیدر خان رس مستحفظ و قرارداد دیگری میان محمود خان مسئول 
مستحفظین میدان نفتون و دکرت یانگ به عنوان مناینده رشکت نفت در اسناد بی پی وجود دارد:

Translation of Mahmud Khan’s Guarantee. Jamad-ul-Aval 1329/ May 1911. ,BP: 69 830«
80  . BP: 69 830, Maidan-i-Naftun, M.V.Young, 28.2.1909.
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*اطاعت از اوامر رئيس و مسئوالن شركت.
*ممنوعيت از ترک كار بدون اطالع قبلی) در صورت ترک كار بدون هماهنگی با مسئوالن 
شركت، نيمی از حقوق يك ماه مستخدم كه هميشه در نزد شركت بود، به نفع شركت ضبط 

می شد.(
*ممنوعيت از مداخله در درگيری ها و دعوای كارگران.

*انجام خدمات محوله در هر مکان و نقطه ای كه مسئوالن شركت تعيين كنند.
*ممنوعيت گرفتن رشوه و باج از مستخدمين شركت نفت.

 رئيس مستحفظين غالبا از افراد ايل و از سوی خوانين انتخاب می شد و تأمين كارگران و 
تعداد  به  پياده و سوار  اختيار استخدام نگهبانان  اين مسئول،  بود.  به عهده ی وی  نيز  محافظان 
كافی را داشت، همچنين اين شخص مسئول، در آغاز و با مشاهده ی اهمال كاری يا گستاخی و 
بدرفتاری افراد تحت فرمانش، حق تنبيه، جريمه و حتی اخراج آنان را داشت،81 اما در قراردادی كه 
به تاريخ اول آوريل 1911م ميان خوانين بختياری و شركت نفت بسته شد، سرمستحفظ وظايف 
مشخص تر و اختيارات تعديل شده تری پيدا كرد. او ديگر اجازه اخراج، تنبيه و جريمه زيردستان 
خود را نداشت، بلکه موظف بود سرپيچی يا خطای آنان را به مسئوالن شركت گزارش كند تا آنها 
درباره ی مجازات خاطی تصميم گيری كنند. همچنين سر مستحفظ از سوی شركت نفت موظف 

به انجام وظايف و رعايت مقرراتی بود، از جمله: 
*اطاعت از رئيس شركت نفت 

* آگاه ساختن رئيس شركت از تخلفات كارگران و محافظان، همچون ترک محل كار در هنگام 
انجام وظيفه، دزدی از اموال شركت، رشوه گرفتن،ترک خدمت و ...

*عدم اقدام به تنبيه يا اخراج خودسرانه مستخدمين
*به كار گماردن اشخاصی به جای افراد اخراجی از شركت نفت

*نظارت بر انجام امور محوله به نگهبانان
* ممانعت از ترک خدمت نگهبانان در حين انجام وظيفه

81. BP: 69 830, 1th April 1909 & 24 April 1909.
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*دستگيری سارقين و نگهداشتن تحت الحفظ آنان تا پايان انجام تحقيقات مربوط به سرقت82.
در صورت سرقت اموال شركت نفت و لوازم حفاری، معادل خسارت وارد آمده از حقوق و اموال 

نگهبانان و محافظان به عنوان جريمه اهمال در انجام وظيفه برداشت می شد:
»چنانچه از اسباب و اشياء ماكينه وغيره دزديده شود و از معادل مواجب نصفه ماهانه مستحفظ، 
قيمت اشياء مسروقه بيشتر باشد، رئيس اداره به خوانين عظام اطالع می دهند و تفصيل قيمت 
تنخواه مسروقه را می نويسند كه به موجب التزامی كه خوانين عظام از رئيس مستحفظين و خود 
مستحفظين گرفته اند عالوه قيمت اشياءمسروقه را كه از مواجب نصفه ماه طلب مستحفظ كسر 

شده مطابق التزام نامچه از اموال مستحفظ مأخوذ و به اداره مسترد دارند.« 83
متاسفانه مواردی از تنبيه بدنی و ضرب و شتم كارگران در هنگام كار به عنوان روشی برای 
القای نظم و تربيت آنان از سوی مسئوالن شركت نفت ديده شده است.84 يکی از مشکالتی كه در 
اوايل كار صنعت نفت، مديران با آن روبه رو بودند، آموزش ساعات كاری به كارگرانی بود كه تا 
اين زمان با ساعت و حضور در محل كار در زمان مشخص آشنايی نداشتند. درک زمان و هنگام 
شروع و پايان كار در تأسيسات نفتی موضوعی بود كه بايد به زبانی ساده برای كارگران تفهيم 
می شد. اگر چه ساعت و استفاده از آن كمابيش در ميان رجال و متمولين رايج شده بود اما عموم 
مردم در اين زمان، وقت را با اوقات شرعی می سنجيدند. طلوع و غروب آفتاب و زمان برگزاری 
بنابراين  می شد،  محسوب  زمان  تعيين  و  تشخيص  برای  مبنا  معمول ترين  پنج گانه،  نمازهای 
معمواًل در كارخانه ها و كارگاه ها برای يادآوری و تذكر زمان شروع و ختم كار، شيپور يا بوقی در 
باالی برجی قرار می گرفت كه با نواختن آن نوبت كار تغيير می كرد و يا آغاز و پايان آن معلوم 
می شد. در خوزستان، در صنعت نفت اين شيپور را »فيدوس«85 می ناميدند و دوبار در روز، ساعت 

82. ibid: 1th April 1909

 85.Touraj Atabaki,»From ‘Amaleh (Labour) to Kargar (Worker)Recruitment Work Discipline

 and Making of the Working Class in the Persian/ Iranian Oil Industry», International Labour

and Working-Class History, Volume 83, Fall 2013.p18

86. Faidus
87. تورج اتابکی، دولت و فرودستان (فراز و فرود تجدد آمرانه در ترکیه و ایران)، ترجمه آرش عزیزی، تهران، 

نرش ققنوس، 1390، ص22. 

88. خاطرات خانلر جهانبانی کارگر قدیمی صنعت نفت مسجدسلیامن. 
news.nisoc.ir/NSite/FullStory/HTM/?Id=571 
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7 صبح و 5 بعدازظهر نواخته می شد. پنج شنبه ها ساعت كاری كمتر بود و تنها ظهرها شيپور به 
صدا در می آمد.86 »فيدوس« سه بار سوت می زد، هركس هرجا كه بود بايستی با سوت سوم در 
محل كار خود حاضر باشد، تاخير به هيچ وجه پذيرفته نبود و جريمه سخت و تنبيه در پی داشت.87 
كارگری كه با تاخير در محل كارش حاضر می شد، يا محل كار را زودتر از ساعت مقرر پايان 
كار ترک می كرد، يا اينکه به نحوی سبب رنجش كارفرما می شد جريمه نقدی می شد. بخشی از 
حقوق و دستمزد هر كارگر و نگهبان در نزد شركت باقی می ماند كه در چنين مواقعی اغلب مبلغی 
از آن به عنوان جريمه كسر می شد.88 مبلغ اين جريمه ها معموال با ميزان تخطی كارگر برابری 
نمی كرد و ناعادالنه بود. كارگری كه 5 تا 15 دقيقه دير آمده بود، می بايست جريمه ای دو برابر 
مزد يك روز خود بپردازد. اين امر اگر چه موجب نارضايتی و شکايات متعدد كارگران می شد اما 
به عنوان يك عامل بازدارنده، تاثير به سزايی در ايجاد انضباط  كاری در كارگاه ها و تأسيسات نفتی 
داشت. همچنين كارگران به جرم دير آمدن ممکن بود از كار معلق شوند. در اين صورت كار آنان 
را به ديگری واگذار كرده و اگر چه به طور رسمی در شمار كارگران محسوب می شدند اما تا وقتی 
كه كار ديگری در شركت يافت شود، بی حقوق می ماندند. اين شيوه در تنبيه های انضباطی نيز 

معمول می شد، كيفر بدرفتاری چند روز معلق ماندن از كار بود.«89 
روزهای كاری در سال های اوليه راه اندازی صنعت نفت بسيار طوالنی بود  و هيچ استاندارد 
و مقرراتی روزهای كاری را محدود نمی كرد. معموال انتظار می رفت كه تمام روزهای هفته را 
جنگ  سال های  در  موضوع  اين  باشند.90اگرچه  كار  مشغول  آفتاب  غروب  تا  طلوع  از  كارگران 

جهانی اول تعديل شده و ساعات كار محدود و مشخص تر شد.
كار در ميدان نفتون مسجدسليمان حتی در سال های اوليه پس از كشف نفت در دو يا سه 
شيفت انجام می شد. كارگرانی كه در شيفت شب كار می كردند، اگر چه كمتر از ديگر كارگران 
در معرض گرما و آفتاب سوزان بودند اما بسيار بيش از آنان دچار مسموميت با گازهای سمی 

89. BP 69 830, 1th April 1909 & 24 April 1909

90. ویلم فلور، اتحادیه های کارگری و قانون کار در ایران 1914-1900،ترجمه ابوالقاسم رسی، تهران، انتشارات 
توس، چ اول، 1371، ص:146.

91. Touraj Atabaki,»From ‘Amaleh (Labour) to Kargar (Worker)…», p19.
  92. BP 78 737, Camp Maidan I Naphtune, August 24th 1908.       

d7.k123.j20.2.p7 :وهامن d7.k122.j20.1.p5 :93. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی 
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چاه های نفت می شدند.91 
كارگران در سال های آغازين كار در شركت نفت، لباس كار نداشتند و غالبا با همان لباس 
محلی يا روستايی خود در محل كار حاضر می شدند. عکس هايی از كارگران در هنگام راه سازی و 
كار گذاشتن لوله های نفت در جاده مسجدسليمان تا آبادان و كار در چاه های نفت مسجدسليمان 
نشان دهنده ی اين موضوع است.92 كارگران راه سازی و كارگاه های فنی، اغلب پای برهنه يا با 
گيوه به كار می پرداختند.93 هر كارگر دارای شماره وكد بود، كه نوع كار و رتبه كاری وی با آن 
مشخص می شد. با توجه به معمول نبودن نام خانوادگی و فاميل در سال های مذكور، اين شماره 
ها نقش نام اصلی و كدكارگری آنان را نيز ايفا می كرد. اغلب كارگران با شماره  شناسايی می شدند 
و با شماره  حقوق می گرفتند، حتی هنگامی كه به مجلس يا وزارت دربار عريضه می نوشتند، خود 

را با شماره و كالس كارگری تعيين شده در شركت نفت معرفی می كردند.94
ميزان حقوق دريافتی نگهبانان و مستحفظان بختياری كه در سال های 1909 تا 1911 و سال 

 های  بعد به صف كاركنان و مستخدمين شركت نفت پيوستند، به اين ترتيب بود: 
•	مواجب	مستحفظان	پياده،	هر	نفر	در	هر	ماه	هفت	تومان

•	مواجب	يك	نفر	سوار	در	هر	ماه	دوازده	تومان	
•	مواجب	رئيس	دوم	يا	معاون	رئيس	مستحفظين	در	هر	ماه	سيزده	تومان

•	مواجب	رئيس	مستحفظين	سواره	و	پياده	هرماه	بيست	و	پنج	تومان
نگهبانان و كارگران شركت نفت، در سال 1909 و قبل آن، حقوق خود را در تاريخ پانزدهم 
از ميزان حقوق و ميزان دريافت كارگران شركت نفت در  هر ماه مسيحی دريافت می كردند.95 
تفاوت  نبايد  آنان  دستمزد  احتماال  اما  نيست  دردست  دقيقی  اطالع  سال های 1908تا 1914م 
معادل  كارگر  هر  كه  بپذيريم  اگر  حتی  باشد،  داشته  سواره  و  پياده  نگهبانان  حقوق  با  چندانی 
كمترين حقوق مقرر يك مستحفظ- يعنی هفت تا دوازه تومان در ماه- دريافت می كرده است، 
ايران  روزگار  آن  شرايط  در  بدون تخصص  و  ساده  كارگری  برای  دستمزدی خوب  مبلغ،  اين 
94 . BP 69 830, 1 April 1909.

92.  Lawrence Lockhart:v1. p:172   

.
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ای  به گونه  در سال1910م خبر می دهد  افزايش دستمزدها  از  به ويژه كه الكهارت  بوده است. 
كه موجب هجوم نيروی كار به مناطق نفتی می شود.96 در حالی كه كارگران قالی باف در سال 
1905م 8 تا 10 ريال در ماه و استادان قالی باف بين 4 تا 5 تومان بر اساس مهارت شان دريافت 
می كردند.97 در ادامه اين مقايسه بايد به ميزان دستمزد كارگران متخصص و غير متخصص در 
ديگر اياالت ايران در طول سال های قبل از جنگ جهانی اول نيز توجه كرد: در سيستان تا اواخر 
سال 1908م كارگران ساده روزانه فقط نيم ريال تا سه چهارم ريال، نجارها 3 تا 4 ريال و آهنگرها 
2 تا 3 ريال دريافت می كردند. البته در سيستان به علت ارزانی احتياجات اوليه زندگی، نيروی 
كار نيز ارزان بود اما در مشهد در طول همين سال ها كارگر در روز 2 ريال و آهنگر 5 ريال و 
نجار 6 ريال دستمزد می گرفتند. در بوشهر در سال 1907م به جز ايام برداشت محصول، دستمزد 
معمول كارگران روزانه يك و نيم ريال، بنا 3ريال و بارگير كشتی يك و نيم ريال به اضافه غذا 

دريافت می كرد.98
سال های اوليه تأسيس شركت نفت تا سال 1911م ميزان دستمزد كارگران ايرانی نسبت به 
ميزان حقوق دريافتی كارگران در ساير نقاط ايران بيشتر بوده است، اگر چه اين دستمزد نسبت 
به حقوق كارگران خارجی صنعت نفت بسيار ناچيز بود. علت اين باالتر بودن دستمزد را بايد در 
اصرار شركت نفت برای ايجاد جذابيت برای متقاضيان كار دانست. به اين ترتيب شركت نفت با 
ايجاد جذابيتی ويژه برای كار در صنعت نفت، كمبود نيروی انسانی خود را جبران كرده و كار 
سخت و طاقت فرسا در گرمای خوزستان را برای فرودستان مهاجر قابل تحمل می ساخت. البته 
اين سياست منحصر به همين چند سال بود زيرا شركت نفت پس از جذب نيروی كار به ميزان 
كافی، انگيزه ای برای پرداخت حقوقی بيش از آنچه معمول بود، نداشت. البته الزم به ذكر است 
كه پرداخت حقوق در حد دستمزد بقيه ی كارخانجات و كارگاه ها و حتی اندكی بيش از آن ها، 
منحصر به چند سال اوليه ی تأسيس شركت نفت بود، زيرا در سال های بعد كه تعداد متقاضيان 
كار برای استخدام در صنعت نفت بيشتر شد، شركت نفت كاهش تدريجی دستمزدها را در پيش 
 96. اوضاع اقتصادی ایران در آغاز قرن،گزارش هيئت بازرگاين هند بريتانيا، اعزامي به جنوب رشقي ايران، 1904 

- 1905 / 1283 - 1284 شميس/ مرتجمني معصومه جمشيدي ...وديگران تهران : موسسه مطالعات تاريخ معارص 

ايران بنياد مستضعفان و جانبازان،1376، ص240.

ایران عرص قاجار 1215-1332ق. ترجمه یعقوب آژند. تهران، نرش گسرته،   97. چارلز عیسوی، تاریخ اقتصادی 

1369، صص:61-60.

98. موضوع کاهش دستمزدها در فصل چهارم مفصاًل توضیح داده خواهد شد.
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برای پرداخت  به چهار دسته تقسيم می شدند و روش شركت  99 كاركنان صنعت نفت  گرفت. 
حقوق هر گروه متفاوت بود: دسته اول كه شامل كارشناسان ايرانی و انگليسی بود100، دسته دوم 
شامل كارمندان هندی و گاه ايرانی101، دسته سوم كارگران ايرانی102 و دسته چهارم تکنيسين 
های هندی 103بودند. كارمندان دسته ی اول و دوم در پايان هر ماه حقوق خود را از صندوق104 
دريافت می كردند. دسته سوم _ كارگران ايرانی روز مزد _ دستمزد خود را هر پانزده روز يکبار در 
بسته ای با صورت حساب می گرفتند و روز قبل از پرداخت، برگ رسيد دستمزد كه كارگران به 

آن »چيتی«105 می گفتند، همزمان توزيع می شد.106 
رئيس شركت يا يکی از معاونين وی دستمزدها را در پاكت همراه با قبض ميزان دريافتی به 
آنان تحويل می داد107. اين دستمزدها به روپيه بود كه با كشتی های انگليسی از هند به ايران 
وارد می شد108. كمتر پيش می آمد كه شركت نفت برای حل مشکالت مالی خود از پول رايج ايران 
استفاده كند. به اين ترتيب هم از پول هندوستان به عنوان يك مستعمره انگليسی بيش از ارز 
ايران استفاده می شد و هم كارگران مجبور بودند پول غير ايرانی را به رسميت شناخته و آن را 

به مصرف روزانه برسانند. 

  مشکالت کار
 مشکالت كاركنان شركت نفت گاه مربوط به اقليم و جغرافيای منطقه همچون گرما، كمبود 
درگير  نيز  گاه  و  می شد  سيل  يا  كم آبی  و  خوارگی  ملخ  مثل  طبيعی  باليای  و  آشاميدنی  آب 

99 . First Class.
 100 . Second Class.
101  . Third Class.

102  . Artisan.

103   . Cash Office

104   Chiti.

105. شکل 4-3 .
106. عیسی قیرصی،»چیتی، برگه رسید دستمزد در سال های دور»، مجله زندگی نو، سال پنجم، شامره 101، 

آیان 1389.

107. مجله فالحت و تجارت، سال 1910، ش 11 دوره دوم، ضمیمه 4، ص 423.
108. آرنولد ویلسون، هامن کتاب، ص50.



تاثیر صنعت نفت بر تحوالت اجتماعی مناطق نفت خیز جنوب 90

برای  نفت  كار در حوزه های  و  نفتی  دليل تجمع در مناطق  به  مشکالت ديگری می شدند كه 
كارگران بوجود  آمده بود، مثل بيماری های واگيردار و غير واگير، استنشاق گازهای مضر و متعفن 

برخاسته از چاه های نفت، سوختگی در اثر انفجار گاز، سقوط از باالی دكل های نفت و .... 

گرمای هوا
آنچه معموال باعث آزار كارگران و كندی جريان پيشرفت كار می شد، گرمای وحشتناک هوا 
در مناطق نفتی بود، گرمايی كه حتی افراد محلی نيز به سختی آن را تحمل می كردند و اغلب 

برای فرار از آن، به سرداب ها و زيرزمين ها پناه می بردند.109 
كارگران غير بومی نيز در زمين حفره هايی كنده، در آن منتظر گذشت ساعات روز می شدند 

تا در سايه عصر به كار بپردازند.
  »كارگران سفيد كمپانی نفت، جنگيدن با طبيعت را رها كرده اند و در غارهايی كه برای خود 
كنده اند، در وسط روز استراحت می كنند و تا غروب می نشينند...در اين حفره ها دما بيش از 40 

درجه باال می رود. اين سوراخ ها صنعتگران را از گرما نجات می دهد.«110
همچنين ساختمانی سنگی به عنوان سالن غذا خوری در نزديکی چاه شماره 3 مسجد سليمان 

ساخته شده بود كه برای خوردن غذا يا فرار از گرما همگی در آنجا جمع می شدند.111

کمبود آب آشامیدنی
مشکل ديگر كاركنان شركت نفت، تهيه ی آب آشاميدنی بود. آب مصرفی اهالی محل اغلب 
آلوده بود و بسيار امالح داشت و موجب بيماری می شد. هنگامی كه ملخ ها در بركه و رودخانه 
می ريختند و در آب غرق می شدند، وضع آب بدتر هم می شد.112 عالوه بر آن آب رودخانه هايی 
اين  نزديك  بزرگی  پمپ  بعدها  اگرچه  بود،  استفاده  غيرقابل  و  شور113  تنبی  رودخانه  همچون 

 109 . London, Perceval ’Through Persia to a New Oil-field’Janury1926, Naft Magazine, VOL2,

p.11( BP ARC: 175257).

110.  Ibid.,p.11.

111. چارلز عیسوی، هامن کتاب، ص492.
112 . Lawrence Lockhart: Vol1, P92.

113 .____’ The first Persian Pipe-Line’， Naft Magazine,1926, vol
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رودخانه برای تصفيه آب ساخته شد،114 اغلب آب های منطقه عالوه بر آلودگی، با نفت مخلوط 
شده بود. چنان كه در سال 1909م همه جا آغشته به نفت بود، روی آب های رودخانه ها و حتی 
چاه  بايد  يا  پاكيزه  آب  آوردن  به دست  روبرای  اين  از  شده بود.115  نفت  از  پر  كوه ها  حفره های 
به محل كار و حوزه های  را  از چشمه های موجود همچون چشمه چمی بيد آب  يا  و  می كندند 
استخراج نفت انتقال می دادند. آب آشاميدنی را معموال در پوست بز يا بشکه، بر روی االغ حمل 
می كردند116 و در بسياری مواقع، كمبود منابع آب سبب بروز درگيری ميان اهالی محل و كاركنان 

شركت نفت می شد.117 

مسمومیت با گازهای سمی 
هوای آغشته به انواع سموم و گازهای متعفن برخاسته از چاه ها و منابع نفت سبب آلودگی هوا 
و مسموميت تعداد بی شماری از كارگران، اهالی محل و حتی حيوانات اهلی و غير اهلی منطقه 
اثر تنفس گازها  می شد. در اطراف منابع نفت اجساد جانوران بسياری به چشم می خوردكه در 
جان خود را از دست داده بودند. »كارگران درهنگام فوران گاز غير قابل رؤيت هيچ تضمين جانی 

نداشتند و فقط بايد فرار می كردند.»118 

بیماری 119
بيماری هايی چون وبا، طاعون، ماالريا و بيماری های چشمی از مهم ترين بيماری های اين 
منطقه بود. به علت نزديکی به مرزها و كمبود امکانات و فقر آموزش بهداشت، بيماری های واگير 
دار به سرعت انتشار می يافت و هربار صدمات زيادی به ساكنان منطقه وارد می كرد. حتی گاه 

114 . Through Persia to a New Oil-field, p.9

115 . -----The Persian Oil Industry, 1928, p. 16

116 . FO 248 923, 1907-1908, 9 October 1907, P32-36,252-3

117 .   London, 1926, p. 8

118. درباره ی بیامری ها در بخش مربوط به بهداشت و سالمتی به تفصیل توضیح داده خواهد شد.
 119 . Lawrence Lockhart，1938p.142.
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شيوع يك بيماری سبب می شد تا اهالی يك روستا يا طايفه محل سکونت خود را ترک گويند.120 
عالوه بر اين سختی های طبيعی و جغرافيايی، مشکالت ديگری نيز در ميان كارگران وجود داشت 
كه تحمل فضا را دشوارتر می ساخت، ازجمله ساعات كار زياد و طوالنی چرا كه هنوز قانون كار 

در ايران وجود نداشت و رفتار عموم كارفرمايان و كارگران از سوی مرجعی كنترل نمی شد.121 

سال های 1908تا 1914م  در یک نگاه
جمعيت ساكن بومی منطقه ی نفت خيز خوزستان در اين زمان بسيار كم بود. به شکلی كه 
تأمين كارگران مورد نياز صنعت نفت از اين جمعيت بومی را غير ممکن می ساخت. عالوه بر 
آن بدی آب و هوا و بی ميلی فرودستان برای مهاجرت به اين نقطه و استخدام در صنعت نفت 
نيز مزيد بر مشکالت پيشين بود، لذا شركت نفت در اين سال ها با پرداخت دستمزدی بيش از 
ايده آل داشت.  كارخانه ها و كارگاه های ديگر سعی در معرفی شركت به عنوان يك كارفرمای 
عشاير و روستائيانی كه از اطراف و مناطق مختلف خوزستان و لرستان و كردستان به اين منطقه 
آمده و مشغول به كار می شدند، ترجيح می دادند به صورت فصلی كار كنند. آنان زمان قشالق 
و ييالق يا فصل برداشت محصول كار را به راحتی ترک گفته و به نزد خانواده های  خود باز می 

گشتند.
با تداوم سياست شركت نفت به پرداخت حقوق مناسب و نگهداشتن مبالغی از دستمزد هر ماه 
كارگران و برخی روشهای تنبيه و تشويق ديگر، شركت نفت آنان را به مهاجرت خانوادگی به 

مناطق نفتی ترغيب كردند. 
فرودستان عشاير و روستايی كه در اطراف ميادين نفتی زندگی می كردند، در آغازين سال های 
همکاری  به  موظف  ايلی  رسوم  طبق  و  خوانين  و  كدخدايان  به خواست  شركت نفت،  راه اندازی 
با شركت نفت می شدند. دستمزد آن ها بيشتر به خوانين و كدخدايان می رسيد و كار آنها نوعی 
واسطه،  با  انسانی  نيروی  جذب  مشکالت  مشاهده ی  با  و  تدريج  به  می شد.  محسوب  بيگاری 
مديران شركت نفت ترجيح دادند برای كنترل بيشتر و انضباط دادن به آنان و جلوگيری از ترک 
محل كار، به طور مستقيم كارگران را استخدام كنند. آشنايی با اقتصاد پولی و نظم كاری سبب 

120 . (ibid:172)

121 . BP: 78726. 17 April 1907.
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شد تا فرودستانی كه درگير كار با صنعت نفت شده بودند، كار دائم و حقوق ثابت را گردن نهند. 
كارگران فصلی به اين ترتيب كمتر شده و كارگران ثابت افزايش يافتند. مهاجرت های موقتی و 
دائم به مناطق نفتی شکل گرفت و شركت نفت موفق شد از نيروی گسترده ی فرودست ايرانی 
بيشترين بهره را ببرد و با صرف هزينه ای بسيار كمتر از آنچه صرف كاركنان خارجی می شد، 
اين  توسط  نبودند،  آن  انجام  به  خارجی حاضر  كارگران  كه  را  غيرتخصصی  و  كارهای سخت 

فرودستان به انجام برساند. 
طی اين سال ها تبعيض حاكم بر فضای كار در تفاوت دستمزدها، نوع مشاغل واگذار شده 
به كارگران بر اساس مليت آنان، ارائه ی خدمات درمانی و بهداشتی، ارائه ی تسهيالت و خدمات 
رفاهی و ايجاد مسکن، كامال به چشم می آمد. در سال های ابتدايی تأسيس صنعت نفت در جنوب 
مداخالت  كه  پيوست  به وقوع  خارجی  و  ايرانی  كارگر  هزاران  تجمع  بار  نخستين  برای  ايران 
همزمان وزارت امورخارجه و وزارت ماليه و مجلس شورای ملی را نيز می طلبيد. حقوق كارگر و 

قوانين كار و دفاع دولت و مجلس از آنان، مباحثی بودند كه پس از اين مطرح شد. 
در توضيح اين امر كه چرا شركت نفت گذشته از نياز به كارگران متخصص، در ساير موارد 
كارگران خارجی علقه  بايد گفت  استخدام كند  مليت های ديگر  از  كارگرانی  ترجيح می داد  نيز 
ديگر،  از سوی  برای شركت دل می سپردند.  كار كردن  به  بيشتر  و  نداشتند  اين كشور  در  ای 
روسای شركت نفت معتقد بودند، نبايد به مسئوالن ايرانی ميدان داد، زيرا پس از آن اعتراض ها و 
دخالت ها آغاز خواهد شد. بهانه ی ديگر اينکه كارگران ايرانی تجربه ی استفاده از ابزار و وسايل 
مدرن را ندارند و شركت نيز موظف به ارائه آموزش فنی و علمی به آنان نيست.122 عالوه بر 
آن اين احتمال می رفت كه با كشف نفت و توليد ثروت از معادن، عشاير مستخدم شركت نفت 
تالش كنند امور را در دست خود بگيرند و اوليای شركت از اين بابت متضرر شوند.123 با همه ی 
اين احوال در نخستين دوره ی مورد بحث در اين كتاب يعنی در فاصله سال های 1908تا 1914م 
باآغاز مردم پذيری كار در صنعت نفت روبه رو هستيم. موضوعی كه سبب همگام شدن فرودستان 

با قوانين كار و انضباط كاری و در كنار آن برخورداری از مزايای كار ثابت شد.

122. آرنولد ویلسون، هامن کتاب، ص44.
123. علی یعقوبی نژاد، رئیس نفت، تهران، یادواره کتاب، 1373، ص 146.
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مسائل کارگری
 در سال های جنگ اول جهانی

استخدام و حفظ نيروی كار در سال های جنگ، دشواريهای خاص خود را داشت. از سويی 
دولت بريتانيا، مسئوالن شركت نفت را برای افزايش ميزان نفت استخراج شده تحت فشار قرار 
داده بود و از سويی ديگر، اعراب و عشاير جهاد طلب گاه و بيگاه مناطق نفتی و تأسيسات آن را 
تهديد می كردند. ضمن اينکه مشکل ديگری نيز وجود داشت و آن دزديده شدن كارگران فنی 
شركت نفت توسط قوای نظامی بريتانيا در بنادر جنوب و بين النهرين بود.124 ارتش بريتانيا كه 
در محمره و ناصری نيرو پياده كرده بود، برای ساخت اسکله ها و بندرگاه ها و كشتی های باری و 
انجام تعميرات نياز به تعداد زيادی نيروی انسانی فنی داشت. بسياری از كاركنان اروپايی و غير 
اروپايی شركت نفت به قوای نظامی بريتانيا پيوسته بودند چرا كه دستمزد پيشنهادی ارتش بسيار 
به فکر  اين رو در زمانی كه مديران شركت نفت  از  بود،125  پرداختی شركت نفت  از مبلغ  بيشتر 
افزايش نيرو برای افزايش استخراج نفت طبق تقاضای امپراتوری انگلستان بودند، تأسيسات نفتی 
آبادان تعدادی از كارگران ماهر خود را از دست داد. با اعتراض شركت نفت، از سوی ستاد ارتش 
بريتانيا دستور ويژه ای صادر شد كه هيچ واحد نظامی يا دريايی حق استخدام كارگران شركت نفت 
انگليس و ايران را ندارد. با اين وجود تعداد زيادی از كاركنان اروپايی ترجيح می دادند به داليل 

مالی يا وطن دوستانه به ارتش در حال جنگ ملحق شوند.126
اما مشکالت شركت نفت به همين جا ختم نمی شد چون كارگران غيرفنی و ساده ی شركت 
درمی آمدند.127  استخدام  به  ناصری  و  عبادان  محمره،  در  بريتانيايی  نظامی  مقامات  توسط  نيز 
آنان به انجام كارهايی چون حمل و نقل تداركات و تجهيزات نظامی، بارگيری موادغذايی توسط 
كشتی های انگليسی و انجام كارهای ساده تر در كنار كارگران فنی برای ساخت اسکله ها و بارج ها 
گماشته می شدند. از اين رو متقاضيان كار، به اين مناطق مهاجرت كرده و به استخدام شركت نفت 

و قوای نظامی بريتانيا درمی آمدند.

 124 . George Thomson, »Abadan During the World War», Naft Magazin, September 1932,

vol8,no3,P9.

125 . George Thomson, p8.

128. هامنجا
127 . Touraj Atabaki,»From ‘Amaleh (Labour) to Kargar (Worker)…,p19.
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مقررات و قوانین کار
 اگر چه حجم كار، زياد و ساعات كار طوالنی بود اما برای كارگران چه فنی و چه غيرفنی، 
كار بسياری برای انجام دادن وجود داشت. كارگران موظف بودند در هوای داغ و سوزان تابستان 
آبادان از ساعت 6:00 صبح تا 6:00 عصر مشغول كار باشند. در سال های جنگ جهانی اول در 
طی هفته، 6 روز كاری وجود داشت. يك روز كاری بسته به فصل تابستان يا زمستان معموال از 
9 تا دوازده ساعت در روز معنا می شد. روز تعطيل در اين سال ها يکشنبه قرار داده شده بود. اگرچه 
تعطيل مذهبی مسلمانان جمعه بود و جمعيت عمده ی كارگران و جمعيت شاغل در صنعت نفت 
ايرانی و مسلمان بودند.128 البته كارگران اروپايی يك ساعت و نيم برای صبحانه و يك ساعت 
برای ناهار وقت استراحت داشتند129 اما از مدت زمان تعيين شده برای غذا و استراحت كارگران 
ايرانی اطالعی در دست نيست. ضمن اينکه حتی روزهای يکشنبه و تعطيل هم كارهايی برای 

انجام دادن وجود داشت. 130
در سال های جنگ جهانی اول به دليل مشکالت حمل و جابه جايی پول از هندوستان، ديگر 
يا  به قران  بلکه حقوق كارگران  پرداخت نمی شد.  به روپيه  همچون گذشته، دستمزد كارگران 
ريال كه واحد پول رسمی ايران بود، پرداخت می شد و درحالی كه همان طور كه پيش از اين گفته 
شد، سال های قبل و بعد از جنگ جهانی اول دستمزد كاركنان و كارگران صنعت نفت معموال با 
واحد روپيه پول هندوستان پرداخته می شد. معموال بانك شاهنشاهی اصفهان مسئول تأمين وجه 
مورد نياز شركت نفت و ارسال آن به مناطق جنوب بود. در فوريه سال 1915 بنا به درخواست 
مديران شركت نفت بانك شاهنشاهی 800 هزار قران به ميدان نفتون مسجد سليمان ارسال كرد 
تا حقوق كاركنان و مبالغی نيز به خوانين بختياری پرداخته شود.131 در سال های جنگ جهانی 
يکی از مهم ترين اقالم وارداتی، فلز نقره از هندوستان به ايران بود كه توسط شركت نفت و برای 

 128. Captain J.D.M. Baillie, »Following the Pioneers at Ababdan» The Naft Magazin, May 1937,

vol8, no5,p4

129. هامنجا
 130 . BP:69 830, Maidan-i-Naftun, 15th feb 1915,DrYoung to Gillespie

این  انگلیس در سال آغازین جنگ به دلیل نقصان عمومی مبادله در کل کاالها بود.  از  131. کاهش واردات 
کاهش مربوط به اقسام منسوجات، چای، برنج، ادویه، فلزات، وسایل چوبی، لباس و محصوالت شیمیایی بود اما 

افزایش محسوسی در واردات شمش نقره در همین سال دیده می شود که مربوط به ورود این فلز توسط بانک 

شاهنشاهی جهت رضب سکه بوده است. رک: سهیال ترابی فارسانی، تجار مرشوطیت و دولت مدرن، ص343 
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پرداخت حقوق كارگران وارد می شد.132 
در اين سال ها همچون گذشته، اغلب مهندسان و متخصصان، اروپايی بوده و كارگران ماهر 
از اياالت مختلف هندوستان استخدام می شدند، كارگران نيمه ماهر و كارگران ساده نيز اغلب 
اينان  داشتند.  تعلق  كردستان  و  لرستان  عشاير  يا  جنوب  قبايل  اعراب  به  كه  بودند  ايرانيانی 
از اين دست  بار و تداركات و كارهايی  از تجهيزات و حمل  بار، محافظت  معموال برای تخليه 
كه در عين سادگی نياز به توان جسمی داشت، استخدام می شدند. 133در يك مقايسه ميان تعداد 
كارگران در سال 1914 و 1919 می توان به توسعه ی كار و تأسيسات نفتی و پااليشگاه و افزايش 
استخدام - به ويژه استخدام كارگران ايرانی- در شركت نفت در سال های مذكور پی برد: در ماه 
اوت 1914در آبادان، اروپائيان 18 و ايرانيان 722 نفر بوده و از هندی ها و اعراب 104 نفر در 
استخدام شركت نفت بودند. در حالی كه در سال 1919 تعداد اروپائيان به 32 و ايرانيان به 3536 
نفر رسيده بود. در اهواز يا ناصری نيز 9 نفر مستخدم اروپايی و 188 كارگر ايرانی در استخدام 

شركت نفت بودند.134

پیشرفت صنعت نفت در سال های جنگ جهانی اول 
از  نفت  انتقال  برای  كه  لوله هايی  سال های جنگ،  در  نفتی  توليدات  افزايش  به  توجه  با 
مسجد سليمان به آبادان كشيده شده بود، كفايت نمی كرد. توليد نفت در اين سال ها با توجه 
از  برابر سال های قبل   3 به  تقريبًا  بيشتر،  بريتانيا و متفقين و حفاری چاه های  ارتش  نياز  به 
حوزه های  در  ها  حفاری  توسعه ی  و  نفت  انتقال  های  لوله  افزايش  برای  بود.  رسيده   1914
نفتی، گروه بزرگی از قاطر و اسب ها برای جابه جايی لوازم و تداركات مورد نياز بود. چنان كه 
در دسامبر1914م شركت نفت فقط از اصفهان بيش از900 قاطر خريداری كرد.135 اگر چه تا 
اما  شد  تهيه  امور شركت نفت  برای سهولت  نيز  اتومبيل  زيادی  تعداد  سال های جنگ  پايان 
و  وسيله ی حمل  مناسب ترين  و  مهم ترين  مناطق، همچنان  اين  راه های  ناهمواری  دليل  به 
 132 . Captain J.D.M. Baillie,» Following the Pioneers at Ababdan».The Naft Magazin May			
 1937,

vol8, no5

133 . Lockhart, vol1, P267,276

134 . Ibid,P268

135 . Ferrier, The history of the British pet…, vol1, p268
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نقل، حيوانات باركش بودند.136 اسکله های بزرگی نيز برای ايجاد امکان بارگيری كشتی ها 
عظيمی  بسيار  پروژه ی  شد137كه  ساخته  آبادان  كيلومتری   3 در  بوارده«   « نام  به  محلی  در 
محسوب می شد. همچنين ساخت پمپ هايی برای ايجاد فشار بر نفت خطوط انتقالی نيز در 
از  يکی  به عنوان  برق  كارخانه ی  توسعه ی  قرارداشت.  شركت نفت  سال های  اين  كار  دستور 
ملزومات كار شركت138 و ساخت مخازن نفتی به نام بارج139 برای حمل و جابه جايی نفت در 
آب های خليج فارس و كارون نيز از جمله كارهای بسيار مهمی بود كه در سال های مذكور 
انجام شد و برای ساختن و به آب انداختن هر يك از آن ها صدها كارگر فنی و غيرفنی مورد 
نياز بود.140 انجام تعميرات و نگهداری موتورها و ديگ های بخار نيز از ديگر كارهايی بود كه 

بايد به مجموعه ی فعاليت ها و مشاغل مورد نياز شركت نفت در اين ايام افزوده می شد.141 
در اين سال ها فشار كار زيادی بر كاركنان شركت نفت وارد می آمد. كمبود مسکن، نداشتن نيروی 
كار كافی، عدم وجود وسايل حمل و نقل مناسب و كافی به همراه خطرات ناشی از گسترش جنگ 
و تهديد نيروهای متخاصم 142 همگی از موانعی بود كه بر دشواری كار می افزود، اما با اين حال در 
صنعت نفت شاهد پيشرفت های فراوانی هستيم. همان طور كه در گزارش دكتر »يانگ« در تاريخ 
مارس 1915 آمده است: »اگر چه اوضاع ناراحت كننده ای كه در مناطق نفتی به دليل جنگ ايجاد 
اما كار صنعت نفت همچنان در حال پيشرفت بود.«143 اين پيشرفت ها شامل توسعه ی  شده بود، 
پااليشگاه، افزايش حجم و تعداد خطوط انتقالی نفت از مسجدسليمان به عبادان144، ساخت بارج ها 
و كشتی های باری، ساخت اسکله ها و مسکن های كاركنان اروپايی و حفاری تعداد زيادی چاه های 

136 . George Thomson, »Abadan During The World War», P10

137 . دانش عباس شهنی، تاریخ مسجدسلیامن، ص134. 
138. دوبه یا بارج شناوری است که برای حمل و نقل حجم نسبتا زیادی از کاال یا مواد بر روی آب به کار می رود. 
بیشرت دوبه ها را در کانال ها به کار می برند. دوبه معموالً موتور یا پیرشانه دیگری ندارد و آن را قایق یا کشتی 

دیگری بر روی آب می کشد یا به جلو می راند .

   139. Captain J.D.M. Baillie,» Following ….P. 5

  140 . Lockhart, vol1, p265& Georg Thomson, p9

141 . Ibid, p277.

 142  . BP: 70 297, Maidan-i-Naftun, 19th march 1915.

 143 . دانش عباس شهنی، تاریخ مسجدسلیامن، ص134  

  144.  BP: 70 297, Maidan-i-Naftun, 19th march 1915	



تاثیر صنعت نفت بر تحوالت اجتماعی مناطق نفت خیز جنوب 98

جديد نفت بود.145 حجم نفت استخراج شده در اين سال ها گاه آنقدر زياد بود كه با وجود مخازن متعدد 
ساخته شده و افزايش لوله های نفت، گاه مجبور به سوزاندن مازاد آن به منظور جلوگيری از آلودگی 

آب رودخانه ها و محصوالت كشاورزی می شدند.146 
»پيشرفت صنعت نفت تا به مرحله ای رسيد كه كاركنان آن توانستند شانزده قايق سبك و چهار 
قايق بزرگ توپ دار برای درياداری انگلستان نصب كنند و عالوه بر نگهداری و تعمير ناوگان های رو 
به تزايد شركت نفت، يدک كشها و دوبه هاكه مورد نياز نيروی واكنش سريع انگليس در منطقه بود و 
همچنين توسعه ی پااليشگاه و احداث يك خط لوله ی جديد به قطر 10 اينچ از جمله اقدامات ديگر 
كاركنان شركت نفت بود. توليد نفت از چاه های ايران از 274هزار تن در سال 191م به يك ميليون و 
385 هزار تن در سال 1920م رسيد. تعداد كاركنان ايرانی، هندی و انگليسی با توسعه ی كار صنعت 
نفت افزايش يافت و شركت در  منطقه ی خوزستان شروع به ايجاد تأسيسات و ابنيه رفاهی نمود.«147

افزايش استخراج و صدور نفت از سال 1914 تا 1919 148

استخدام کارکنان اروپایی در صنعت نفت
طی اين سال هاتأمين و نگهداری كارگران ماهر و متخصص كاری بس دشوار بود زيرا نه 
تنها به علت وقوع جنگ جهانی، كاركنان و مهندسان كمتری مايل به مهاجرت به سرزمينی 

145 . Lockhart, vol1, p265.

 146 . علی یعقوبی نژاد، رئیس نفت، ص191 و مصطفی فاتح، پنجاه سال نفت ایران، ص274. 

 147 . دانش عباس شهنی، تاریخ مسجدسلیامن، ص134. 

148 . Lockhart, vol1, p266.
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دور دست و در دل درگيری های برخاسته از جنگ بودند، بلکه كاركنان اروپايی متخصصی 
هم كه پيش از اين تاريخ به استخدام شركت نفت درآمده بودند، ترجيح می دادند برای شركت 

در جبهه های جنگ به ارتش بپيوندند.149 
فارغ از اين كه انگيزه ی اين عمل كاركنان، مالی و اقتصادی بود يا اغنای حس وطن دوستی 
مديران شركت نفت  اين رو  از  دچار مشکل جدی شده بود.  در جنگ، شركت نفت  و مشاركت 
ارتش  از  و  بمانند150  خود  پست  و  كار  سر  بر  باطنی  ميل  علی رغم  تا  خواستند  كاركنان  از 
درخواست كردند تا كاركنان اين شركت را _ به دليل اهميت استخراج و تصفيه نفت برای 
دولت و قوای نظامی بريتانيا _ استخدام نکنند.151 همچنين شركت نفت تالش كرد تا با ايجاد 
جذابيت های مالی و امکانات رفاهی، تعداد بيشتری از كارگران متخصص اروپايی را استخدام 
نيروی كار متخصص و فنی  از  برخورداری  پيشرفت صنعت نفت مستلزم  زيرا توسعه و  كند 
و غيرفنی بيشتر بود. كاركنان اروپايی تا هندوستان با كشتی آمده و سپس با كشتی ديگری 
به بنادر جنوبی و محمره منتقل می شدند. به افتخار ورود آنان سوت نواخته می شد و پس از 
گذراندن دوره ی اجباری قرنطينه، در ميهمانی خاصی كه به مناسبت ورود آنان ترتيب داده 
می شد شركت كرده و پس از ارائه ی گزارشی ازنوع كار و تخصص خود به يکی از مديران 

شركت نفت، محل كار و پست آنان تعيين شده، در شغل جديد شروع به كار می كردند.152
ساعات كار طوالنی و گرمای هوا طاقت فرسا بود اما آنچه بيش از اينها تحمل فضای كار 
را سخت می كرد، فشار عصبی ناشی از جنگ بود. پيروزی يا شکست نيروهای بريتانيا در برابر 
تركان عثمانی و متحدان شان در بين النهرين، تاثير زيادی بر روحيه ی آنان داشت. همچنين 
حادثه ی قطع لوله های انتقال نفت در فوريه 1915 توسط قبايل عرب مخالف بريتانيا و به 
ژانويه  اهواز در  بود.153 هنگامی كه  نگران ساخته  به شدت  را  آنان  آلمان،  مأموران  تحريك 
1915 مورد تهديد نيروهای متخاصم بريتانيا قرار گرفت، كنسولگری انگليس تصميم گرفت 

149 . Georg Thomson, p8

150 . Ibid.

 151 . Captain J.D.M. Baillie,» Following the Pioneers at Ababdan».The Naft Magazin May 1937,

vol8, no5.P. 5

152 . Ferrier, vol1, p268.

153 . Lockhart , vol1, p269
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تمام نيروهای اروپايی مستقر در آن شهر را با كشتی به محمره منتقل كند154 زيرا شركت نفت 
كاركنان  ديدن  آسيب  يا  نفتی  تأسيسات  به  احتمالی  حمالت  نگران  جنگ  طول  در  همواره 
اروپايی خود بود. بسياری از كاركنان اروپايی شركت نفت كسانی بودند كه پيش از اين نيز در 
شركت نفت برمه كار كرده بودند155 و معموال در رده سنی 40 سال و كمتر از آن قرار داشتند.156 

امکانات رفاهی و تفریحی کارگران
شركت نفت سعی داشت خوراک مناسب، نوشيدنی مورد عالقه، مسکن در خور و شايسته 
در  غذايی  مواد  كند.  فراهم  خارجی  كاركنان  رضايت  و  خشنودی  برای  مفرحی  تفريحات  و 
حد امکان اغلب به صورت كنسرو و در جعبه های وارداتی در فروشگاه های مختلف شهرهای 
مسجدسليمان، آبادان و اهواز ارائه می شد كه البته مقدار و تنوع آن قطعا محدود بود و به همين 
دليل از مواد غذايی محلی و بومی نيز استفاده می شد. قبل از آغاز جنگ، ميوه و سبزيجات 
از اطراف توسط شركت نفت تهيه می شد اما با شروع جنگ متوقف شد و تنها مواد غذايی و 
احداثی شركت نفت  باغ های  باغچه ها و  وارد می شد. چون  از هندوستان توسط كشتی  ميوه 
هنوز به ثمر نرسيده بود و ميوه ای غيراز خرما در سال های جنگ در اين  منطقه يافت نمی شد. 
157 تهيه ی نوشيدنی های الکلی در ايران به علت ممنوعيت دينی چندان راحت نبود،158 بنابر 

اين شركت نفت آن را در حد نياز كاركنان اروپايی وارد می كرد. هر فرد اروپايی در طی جنگ 
اغلب دستگاه يخ ساز دچار  اگر چه  و  از موادغذايی داشت  از مشروبات و جيره ای  سهميه ای 
مشکل می شد اما كاركنان خارجی معموال از لحاظ تأمين موادغذايی و نوشيدنی كمتر شکايت 

داشتند.159
و  مجالت  اما  نداشت  وجود  نفتی  های  شهر  ديگر  و  آبادان  در  كتابخانه ای  چه  اگر 
كتاب هايی كه معموال از هند می رسيد، دست به دست می شد و مورد استفاده قرار می گرفت160 
 154. Captain J.D.M. Baillie,» Following….P. 5 

155 . Lockhart , vol1, p266.
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و همان طور كه انتظار می رفت مديران شركت نفت مکان هايی به عنوان باشگاه يا كلوپ برای 
كار  پايان  از  پس  معموال  بودند.161  گرفته  نظر  در  كاركنان  اين  ورزش  و  و سرگرمی  تفريح 
شركت  چای،  نوشيدن  را صرف  خود  وقت  از  بيشتر  يا  ساعت  يك  اروپايی  كاركنان  روزانه 
روزانه  تفريحات  ترين  معمول  از  كه  بيليارد162  و  تنيس  بازی  و  نمايش ها  و  كنسرت ها  در 

باشگاه های مذكور بود، می كردند.
در ايام جنگ جهانی اول، با وجود مشکالت عديده  ای كه در كنترل امنيت منطقه ی نفتی 
و كنار آمدن با خوانين جوان عشاير و مهار نمودن اقدامات نيروهای آلمانی و عثمانی وجود 
داشت، شركت نفت به لحاظ پيشرفت و توسعه ی كار صنعت نفت، روزهای موفقيت آميزی را 
می گذراند. در اين سال ها كه سوخت و منبع انرژی انگليس از زغال سنگ به نفت تغيير يافته 
بود، فرصت مناسبی برای شركت نفت ايجاد شد تا با افزودن بر ميزان توليد و پااليش نفت 
از منابع و ذخاير نفتی ايران، تبديل به يك شركت بسيار بزرگ و موفق نفتی شده و ميزان 

سوددهی و ارزش سهامش را به حداكثر برساند. 
برای گسترش فعاليت های صنعت نفت الزم بود تعداد كاركنان متخصص و غير متخصص 
نيز به تعداد  نيروهای نظامی متفقين در جنوب كشور  يابد و برای كارهای خدماتی  افزايش 
ايرانی كه  بنابراين در اين گيرودار برای فرودستان  نياز بود؛  زيادی كارگر ساده و نيمه فنی 
پردردسر  مهاجرت های  به جای  تا  شد  مهيا  فرصتی  ديده بودند،  آسيب  جهانی  نتايج جنگ  از 
و هزينه بر به كشورهای همسايه، به جنوب ايران و در پی يافتن كار در صنعت نفت برآيند. 
اگرچه احتماال وضع حقوق و مواجب چندان مناسب نبوده و مسکن و سرپناهی نيز برای آنان 
اختصاص داده نشده بود اما همان اندازه كه جايی برای كار كردن و نانی برای سير شدن وجود 
داشت، مغتنم بود. طی اين سال ها در ميان اسناد و مدارک داخلی و خارجی، هيچ نشانه ای 
از ريزش نيرو و اخراج های دسته جمعی و يا تحصن و اعتصاب كارگران صنعت نفت به چشم 

نمی خورد. 
كارگران ايرانی اگر چه از امکانات رفاهی كاركنان خارجی بهره ای نداشتند اما آنچه مسلم 
اين منطقه  بود، در  مالی كه در سراسر كشور شايع  اقتصادی و  اينکه فشار بحرانهای  است 

كمتر آزاردهنده بوده است. 
161 . Captain J.D.M. Baillie,» Following….P. 6.
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به  مربوط  مدارک  ديگر  و  كارگران  عرايض  و  ايران  آرشيوهای  اسناد  ميان  از  كه  چنان 
ديده  نفتی  مناطق  در  قحطی  وجود  از  حاكی  گزارشی  هيچ  ايران،  در  روزگاران  اين  قحطی 
اما  نيست  سرزمين  اين  در  قحطی  نبودن  بر  قطعی  دليلی  گزارش،  نبود  اگرچه  و  نمی شود 
واليات  ديگر  حد  در  قحطی  و  گرسنگی  نفتی  مناطق  در  كه  كند  ثابت  حدودی  تا  می تواند 

ايران نبوده است.

بیماری های شایع در ایام جنگ جهانی اول
از قبل شده بود  ارائه خدمات درمانی و بهداشتی سخت تر  با وقوع جنگ جهانی اول، كار 
و  بيکاری  ايجاد قحطی،  نظير كمبود محصول،  با مشکالتی  ناآرامی های دوران جنگ  زيرا 
فقر همراه بود. وبا، تيفوس و طاعون163بيماری هايی بود كه در اين ايام به صورت فراگير در 

سراسر دنيا گسترش يافته و قربانيان بسيار می گرفت .
 آنفلوآنزا كه اروپا را درنورديده بود، به شرق نيز سرايت كرد و صدها نفر در ايران را به كام 
مرگ فرستاد.164 تيفوس نيز همه جا را گرفته و رقم مرگ و مير ناشی از بيماری و گرسنگی 

بسيار باال بود.165
 گزارش های فراوانی از شيوع امراض واگير در همه جای ايران در اين دوره وجود دارد. 
مهاجرت  و  جابه جايی  يکديگر،  نزديکی  در  مختلف  مليت های  از  سربازانی  حضور  قحطی، 
جمعيت، فقر و فراوانی اجساد بر روی زمين، همگی سبب ايجاد و انتشار بيماری های مختلفی 
در  وبا كه  بيماری  داشت.  زيادی  تلفات  و گرسنگی،  دارو  و  بهداشت  كنار كمبود  در  شد كه 
بعد  تا سال  نيز سرايت كرد و  به ديگر واليات  آذربايجان شايع شده بود166  سال 1333ق در 

)1334ق( به طور گسترده تری در نقاط شمالی و جنوبی كشور فراگير شد. 
مسئوالن امور بهداشتی در رشت سعی كردند با آن مقابله كنند167 اما بيماری سر از محمره 
جداگانه  محيط  در  را  بيماران  تا  شد  برقرار  قرنطينه  آن  انتشار  از  جلوگيری  برای  آورد.  در 
163 . آنفلونزای اسپانیایی در سال 1918م شایع شده و چهل میلیون نفر یعنی بیش از کل تلفات جنگ جهانی 

 http://www.firstworldwar.com/features/spain.htm.اول را به  کام مرگ کشید

164 . نیکی، آر، کدی، ایران دوران قاجار و برآمدن »رضاخان«، ص121. 
165 .سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 360/1569 

 . GH 1334- 25- 1- 305: 166. مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه
167. هامن. 
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ساخت.  محدودش  قرنطينه  با  بتوان  كه  شده بود  شايع  آن  از  بيش  بيماری  ولی  نگهدارند168 
تلفات بيماری حصبه نيز كه در بسياری از نقاط كشور شيوع يافته بود169 تا جايی كه عبداهلل 
مستوفی درباره ی آن چنين نوشت: » مرگ و مير مردم تهران از گرسنگی نبود بلکه از حصبه 

و محرقه بود.«170
بيماری طاعون نيز از جمله بيماری هايی بود كه در اين سال ها بسياری از مردم قحطی 
زده را مبتال كرد و از ميان برد. محمره كه ورود و خروج مسافرين خارجی اغلب از آن محل 
اين  بود.171 عالوه بر همه ی  بيماری  اين  از مراكز مهم بروز و گسترش  انجام می شد، يکی 
ماالريا،  ی  پشه  وجود  خاطر  به  نيز  ماالريا  بيماری  گذشته،  سال های  همچون  ها  بيماری 

بيماری اختصاصی  منطقه ی نفتی جنوب به حساب می آمد.172
 اگر چه يکی از كاركنان اروپايی شركت نفت كه در سال های مورد نظر در آبادان حضور 
و  نداشت  بيماری همه گير جدی وجود  نوشته است: »خوشبختانه هيچ  اين مورد  داشت در 
بهداشت عمومی ايستگاه در طی اين دوره بسيار خوب بود«173 اما نمی توان به اين سخن 

اعتماد كرد.
افزايش  و  اقليمی  شرايط  دليل  به  و  اروپايی  و  هندی  ايرانی،  افراد  مهاجرت  سبب  به   
جمعيت در سال های جنگ در حوزه ی عملياتی شركت نفت در جنوب ايران، نمی توان باور 
و  مهار  به  موفق  خوبی  به  شركت نفت  يا  نداشته  وجود  جدی  واگيردار  بيماری های  كه  كرد 

كنترل آنها می شده است.
تيم های پزشکی شركت نفت تحت مديريت دكتر »يانگ« در مسجد سليمان،  اگر چه   
و  بهداشتی  خدمات  نفتی  تأسيسات  كاركنان  به  داشتند  سعی  رام هرمز  و  عبادان  ناصری، 
درمانی ارائه كنند اما گزارش های موجود از بروز و شيوع بيماری ها می گويد،174 بيماری هايی 

168. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران :297/7146
169. عبدالله مستوفی، رشح زندگانی من، ج2، ص513. 

 .GH 1334- 25- 1- 305, GH 1334- 25- 1- 302 .:170. مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه
 .Captain J.D.M. Baillie,» Following the Pioneers aThe Naft Magazin May 1937, vol8, no5, p4.

171
172 . George Thomson, »Abadan During The World War», P9.

 . GH 1334- 25- 1- 302173. مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه
174. نادره جاللی، سیاست بریتانیا در خلیج فارس، ص132. 



تاثیر صنعت نفت بر تحوالت اجتماعی مناطق نفت خیز جنوب 104

چون وبا، طاعون، ماالريا، تب های مهلك و زكام مسری] آنفلوآنزا[ در محمره، ناصری، بصره 
و ديگر مناطق خوزستان بقدری شايع شده بود كه برخی از متمولين موقتا منطقه را ترک كرده 
و به كشورهای همسايه از جمله كويت پناه بردند.175 اگر چه از ميزان دقيق تلفات اين بيماری 
ها در اين سال ها اطالعی در دست نيست اما احتماال بهتر از اياالت شمالی كشور موفق به 

كنترل بيماری و تلفات آن ها شده اند.

قرنطینه
برای جلوگيری از شيوع بيماری ها و ممانعت از انتقال امراض از كشورهای ديگر به ايران 
در سال  مراكز كه  اين  اندازی شده بود.  راه  قرنطينه  مراكز  قبل  از سال ها  مناطق مرزی،  در 
1298ق توسط مجلس حفظ الصحه176 در مرزهای ايران و عراق و بندر بوشهر پيش بينی شده 
و در سال های بعد در ديگر بنادر و مرزها نيز راه اندازی شدند، كنترل ورود و خروج مسافران 

در هنگام شيوع بيماری را به عهده داشتند. 
در سال های جنگ جهانی اول در محمره، قرنطينه ای وجود داشت كه مسافرين خارجی 
را تحت كنترل گرفته و در صورت عدم مشاهده ی عاليم بيماری، به آنان اجازه ی ورود به 
كشور می داد. بيشترين نگرانی پزشکان اين منطقه ورود بيماران وبايی و مبتال به طاعون و 
شايع شدن اين امراض بود. كاركنان اروپايی و هندی كه به منظور استخدام در شركت نفت با 
كشتی به اين بندر می آمدند، به مدت 10 روز در اين قرنطينه تحت نظر و مراقبت بودند177 اما 
با وجود اين تمهيدات، باز بيماری طاعون اين منطقه را در سال 1334ق و بعدها در سال های 
پس از جنگ آلوده ساخت178، ضمن اين كه قرنطينه ی ديگری نيز تا سال 1334ق در جزيره ی 

175. اعتامدالسلطنه در کتاب املآثر و اآلثار درباره ی این مجلس چنین می نویسد:» ...موسوم فرمود که از اساتید 
از کلیات  تا آن مجلس  تلفیق دهد  حکام و حذاق اطباء هفته ای یک روزمجتمعی حافل و دارالشورای کامل 

اغذیه و اهویه ی ماملک محروسه ی ایران به همه وقت استحضار به هم برساند، اسباب صحت نیک نگاه بدارد 

و موروثات امراض را به واجبی راه بربندد و از این انجمن طبیبان ممتحن هر شهر و ایالت با سمت » حافظ 

الصحه» مبعوث شوند تا هم در آن ماملک مشغول معالجه مردم گردیده و هم از احوال راجعه به صحت و 

مرض اهالی به دایره حفظ الصحه مرکزی راپورتها رسانیده باشند.» رک: اعتامدالسلطنه، املآثر واآلثار، ج1، ص156. 

   176	.Captain J.D.M. Baillie,» Following.  p4
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عبادان مشغول به فعاليت  بود. 179

بیمارستان ها و مراکز درمانی
چند  همچون  شركت نفت  سوی  از  نفتی  مناطق  در  كه  سياری  درمانگاه های  بر  عالوه   
سال گذشته به كاركنان تأسيسات نفت و مردم بومی منطقه خدمات بهداشتی و درمانی ارائه 
می دادند، بيمارستان هايی در عبادان و ناصری توسط اين شركت، يا از سوی دولت انگلستان 
برای تداوم بهتر فعاليت شركت مزبور در سال های آغازين جنگ اول ساخته شد. برای مثال 

در 1334ق بيمارستان غير نظامی اهواز توسط نظاميان انگليسی تأسيس شد.180 
بيمارستان آبادان نيز در سال 1917 با ورقه هايی از آهن گالوانيزه ساخته شد. برای تأمين 
نيروی حرفه ای خدمات پزشکی و بهداشتی اغلب و به ويژه در سال های جنگ، شركت نفت 
مشکل  و  نبود  مستثنی  قاعده  ازين  نيز  عبادان  بيمارستان كوچك  كه  بود  روبه رو  مشکل  با 
كمبود پرستار را در اين سال ها تجربه می كرد.181 گذشته از كمبود نيروی خدماتی، تهيه ی 
تداركات مورد نياز درمانگاه ها و بيمارستان ها و تهيه ی دارو نيز مشکل ديگر تيم های پزشکی 
دارو  تهيه ی  برای  بود.  ابتدايی  بسيار  ايران  در  پزشکی موجود  ابزار  و  لوازم  بود.  شركت نفت 
وارد  برای  گمركی  حقوق  پرداخت  و  باشند  انگليسی  كشتی های  رسيدن  منتظر  بايست  می 
ساختن داروی درخواستی پزشکان شركت به نظر مديران آن مجموعه ی صنعتی غير منطقی 

و ناعادالنه بود. 182
با وجود همه ی اين مشکالت با جديت و سخت كوشی تيم پزشکی شركت نفت و سعی 
و  نظر  مورد  در منطقه  بيمارستان ها  ايجاد  درمانی،  و  بهداشتی  امکانات  تهيه ی  و  ايجاد  در 
نسبت  به  موفق شدند  منطقه می شدند،  اين  وارد  كه  برای همه ی كسانی  قرنطينه  برقراری 
بقيه ی اياالت كنترل بيشتری بر روی انتقال و شيوع بيماری ها داشته باشند. اين كنترل با 

179. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 1.240/1548 
 180. ____, » Development of the Companys Medical Service», The Naft Magazin, July 1932,

 .vol8, no4. P. 9.

181. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 240018279، 3محرم 1334ق وزارت مالیه به اداره ی گمرک و 19 
دسامرب 1914 اداره ی گمرک به وزارت مالیه 

182. الول ساتن، »رضاشاه« کبیر یا ایران نو، ترجمه عبدالعظیم صبوری، بی جا، بی نا، 1344 ص388. 
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اجباری ساختن معاينه ی پزشکی متقاضيان كار و مستخدمين شركت نفت در مراكز درمانی 
شکل واقعی تری يافته بود.183 

افزودن دو يا سه بيمارستان و قرنطينه توسط شركت نفت در طی سال های جنگ جهانی 
اول در مناطق نفتی، اقدامی مؤثر در جهت تحديد بيماری ها و افزايش سطح خدمات بهداشتی 
و درمانی ارائه شده در اين سال ها بود، خصوصًا اينکه در سال های جنگ جهانی اول بقيه ی 
اياالت بيشتر درگير مهار ساختن قحطی و يا درگيری سياسی بودند و كمتر به موضوع بهداشت 

و خدمات زيربنايی همچون احداث بيمارستان می انديشيدند.
 اما با توجه به افزايش چندين برابری كارگران و كاركنان صنعت نفت و حضور نيروهای 
نظامی انگليسی و متفقين در منطقه ی نفتی و خوزستان، افزودن دو بيمارستان چندان كافی 
جمعيت،  برابری  چند  افزايش  به  توجه  با  و  جنگ  سال های  طول  در  منطقه  اين  در  نبود. 
جابه جايی جمعيتی بسيار عظيمی رخ داده كه قطعًا خدمات درمانی بيش از اينها را الزم داشته 

است. 
عالوه  باشد.  بوده  خاصی  مليت  يا  افراد  انحصار  در  ويژه  به طور  خدمات  اين  اينکه  مگر 
بر اينکه با افزايش مهاجرت كارگران هندی به منطقه ی نفتی و اعزام نيروهای نظامی متفقين 
آنفلوآنزا هم به شدت  بيماری های واگيردار كشنده ای چون وبا و طاعون و  به اين سرزمين، 

شيوع يافته بود.
اينکه آماری از مرگ و مير كارگران در اثر بيماری های شايع واگير دار همچون وبا و طاعون 
در مدارک شركت نفت ديده نمی شود، دليل بر مصون ماندن آنها نيست بلکه با توجه به تعداد 
بيشمار تلفات اين امراض در محمره و آبادان، می توان يقين داشت كه اغلب آنان از كارگران 
محمره  و  و مسجدسليمان  آبادان  در شهرهای  زيرا  بوده اند،  آنها  خانواده های  و  نفت  صنعت 
عمومًا كارگران شركت نفت و تعداد بسيار كمی پيله ور زبه كار مشغول بودند. بيکاران نيز مطابق 

مقررات شركت نفت از شهر اخراج می شدند. 
و محمره  آبادان  در  بيماری ها  به شيوع  مربوط  فراوان  گزارش های  به  نگاهی  با  بنابراين 
می توان حدس زد كه با توجه به مشغله فراوان مديران و مسئوالن شركت نفت در طی اين 
سال ها به منظور افزايش توليدات نفتی و جديت تيم پزشکی به محافظت از كاركنان اروپايی 

GH1334-25-1-305, 302 :183. مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه
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در مقابل بيماری های شايع، احتمااًل گزارش های حاكی از كنترل بيماری ها،184محدود به كاركنان 
خارجی بوده و ارائه ی آماری از كارگران بيمار ايرانی، الزم ديده نشده است.

184. مارک کرینسون،» آبادان: شهرسازی و معامری تحت مدیریت رشکت نفت ایران و انگلیس، ص 96«. 
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بهداشت و سالمت
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در کتاب ها و مقاالت بسیاری می خوانیم که تا قبل از ورود اروپائیان به ایران، بیمارستانی به 
سبک جدید وجود نداشت و نخستین تأسیسات بیمارستانی و درمانگاه ها در منطقه جنوب توسط 
انگلیسی ها ایجاد شد. اگرچه باید اذعان کرد که خدمات درمانی شرکت نفت به کارگران در سطح 
کشور بی رقیب بود چنان که نخستین بیمارستان در مسجدسلیمان و آبادان توسط انگلیسی ها و 
اما شایسته است عالوه بر شرح و وصف حکایت توسعه ی  با هزینه ی شرکت نفت تأسیس شد 

بهداشت در آن منطقه، به چرایی و چگونگی این اقدام نیز پرداخته شود.

فرودستان، مجذوب خدمات درمانی 
پزشکی  تیم  ایران،  جغرافیایی جنوب غرب  در حوزه ی  کار شرکت نفت  ابتدای  در سال های 
شرکت نفت به عموم مراجعه کنندگان اعم از مستخدمین آن شرکت یا غیرمستخدمین، سرویس 
و خدمات درمانی ارائه می کرد. اگر چه شاید این خدمات بیشتر برای جلب توجه و همکاری مردم 
نسبت به اروپائیان و خارجیان مهاجر بود اما نمی توان منکر تاثیر آن در بهبود کیفیت زندگی مردم 
بومی  شد. اینان که اغلب عالقه ای به پذیرش بیگانگان نداشتند و در موارد متعدد با آنان درگیر 
شده، یا اموال شان را بارها به سرقت برده بودند و از کار کردن برای آنان امتناع می ورزیدند، با 
جبران  در  سعی  قدر شناسانه  بهداشتی،  و  درمانی  خدمات  دریافت  و  نزدیک تر  ارتباط  برقراری 
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این زحمت داشته و محبت ویژه ای نسبت به کارکنان و رؤسای شرکت نفت پیدا می کردند. این 
تجربه ای بود که در اغلب مستعمرات از آن بهره گرفته بودند و در ایران نیز به خوبی نتیجه داد. 

سیستم بهداشت عمومی
با آغاز کار شرکت نفت در منطقه نفتی خوزستان، حوادث و اتفاقات متعددی در حین انجام کار 
برای مستخدمین پیش می آمد که حضور یک تیم پزشکی در حوزه کار را ضروری می ساخت، 
بنابر این شرکت نفت از همان ابتدا همراه با کادر فنی و مهندسی حفاری و تجسس نفت، پزشک 
پزشکی  تیم  مدیر  و  ارشد  پزشک  به عنوان  »یانگ«  دکتر  کرد.  استخدام  نیز  پزشک  دستیار  و 
شرکت نفت با جدیت به راه اندازی یک سیستم سیار درمانی اقدام کرد که عالوه بر درمان کارگران 

به ارائه خدمات پزشکی به مردم بومی غیرمستخدم شرکت نفت نیز می پرداخت. 
» سیاست شرکت بر این مبنا بود که نه تنها به معالجه و درمان خارجی ها بپردازد، بلکه به 
مردمی هم که در اطراف و یا در نزدیکی تأسیسات شرکت بودند توجه کند. این امر بیشتر جهت 

کسب وجهه و شهرت بین مردم منطقه بود.«1
و  یانگ  دکتر  توسط  مردم  معالجه  از  هدف  که  بود  عقیده  این  بر  نیز  ویلسون«  »آرنولد 
نیامده و  نائل  آنان بوده است، اگرچه چندان به این مقصود  با  ارتباط دوستانه  همکارانش، ایجاد 
نتوانسته اند دوستی عشایر و اهالی خوزستان را نسبت به اروپائیان جلب کنند و همچنان مردم 
اسناد و مدارک، سیستم نسبتًا گسترده ی  به  استناد  با  اما  اند.2  آنان رفتار غیر دوستانه داشته  با 
مراقبت های بهداشتی عمومی که توسط دکتر یانگ پایه گذاشته شد، در مقبولیت انگلیسی های 
شرکت نفت در میان مردم بومی منطقه تاثیر فراوان داشت و تنها پس از گذشت 7 ماه از ورود 
دکتر »یانگ« به ایران تا ژانویه 1908 توسط او و دستیارانش3800 بیمار معاینه شده و بسیاری 

از آن ها تحت عمل جراحی قرار گرفتند.3

 1. آرنولد ویلسون، هامن، 114.

  2 . Lawrence Lockhart tvol1. P 103.

 3 . London, Perceval: ‘Through Persia to a New Oil-field’ January 1926, Naft Magazine, VOL2,

P8.
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درمانگاه ها و بیمارستان ها
در آغاز درمانگاه هایی در نزدیکی محل کار کارگران و تأسیسات نفتی راه اندازی شد4 و در کنار 
آن درمانگاه های سیار و اورژانس نیز در مسیر شعبه ها و حوزه های مختلف کارگاه ها و تأسیسات 
نفتی مسجدسلیمان تا آبادان برای درمان بیماران سرپایی توسط پزشکان شرکت نفت به ویژه دکتر 
یانگ، پزشک ارشد و حاذق کمپانی ایجاد  شد. توصیه های بهداشتی و مشاوره رایگان، تجویز 
داروی رایگان و حتی جراحی های فراوان که بر روی بیماران انجام می شد، محبوبیت وی را نزد 
مردم، شیوخ عرب و خوانین عشایر تضمین می کرد. حتی » شاید روزهای اول، مردم شرکت نفت 
را فقط به خاطر حکیم سفید5 تحمل کردند.«6 او که به زبان فارسی مسلط بود، با بیماران و مردم 
بومی بخوبی ارتباط برقرار کرده و در طی یک ماه موفق به درمان 681 بیمار شد که از این جمع، 
تعداد 290 تن آنان مشمول عمل های جراحی شده بودند. بیمارانی که مستخدم شرکت نفت بودند 
تعداد 390نفر از کل این بیماران را تشکیل می دادند و بقیه، مردم بومی غیرمستخدم بودند که 

تحت درمان قرار گرفتند.7
نقش دکتر »یانگ« در پیشبرد سیاست های شرکت نفت نیز با اشاره ای به حکایت او با ایل 
بیگی بختیاری روشن تر می شود: در اوایل 1909م ایل بیگی »سردار محتشم« از عفونت ناحیه پا 
رنج می برد، دکتر »یانگ« موفق شد در طی اقامت در مالمیر، وی را درمان کند و در طول درمان، 
اشتیاق »سردار محتشم« را برای سهیم شدن خوانین در شرکت نفت برانگیزد و مقدمه ای برای 

همکاری بیشتر سران بختیاری با شرکت نفت ایجاد کند.8
در سال 1909م بیمارستان مسجد سلیمان که به تازگی راه اندازی شده بود، تحسین و تعجب 
فخرالملک حاکم شوشتر را برانگیخت.9 کمی بعد بیمارستان آبادان نیز راه اندازی شد. در طی 
بر می گشتند،  ناحیه مسجد سلیمان و خوزستان  به قشالق در  زمستان که عشایر کوچ نشین 
بیمارستان های منطقه نفتی مملو از بیماران پیر و جوان و زن و مرد می شد. این بیمارستان ها در 

 4. منظور از حکیم سفید، دکرت یانگ است.

5 . London, Perceval, op. cit, 2. P9.

6 . BP: 78 737, Camp Maidan-i-Naphtun, Sept. 4th, 1908. Dr Young to Bradshaw.

7 . Lawrence Lockhart ,vol1. P 109.

8 . Ibid, P 154.

9 . -------,’The Persian Oil Industry, Fields Development’, P18.
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نوع خودشان مجهز و مدرن بودند و بخش اورژانس، اتاق عمل،چشم پزشکی و دندان پزشکی 
و بخشی ایزوله در آنها در نظر گرفته شده بود. ویژگی خاص این مراکز دارا بودن بخشی بود که 
دمای آن تا پنجاه درجه می رسید و مخصوصا برای بیماران گرمازده مورد استفاده قرار می گرفت.10 
اغلب اوقات بیماران و خانواده های آنها برای قدردانی از پزشک، هدیه هایی فراخور امکاناتی که 

داشتند تقدیم می کردند.11
 پراکندگی و توزیع بیماری ها در مناطق مختلف، متفاوت است. نوع و پراکندگی بیماری ها در 
مناطق گوناگون را می توان به سطح رفاه، بهداشت فردی و اجتماعی، مواد غذایی مورد استفاده، 
سبک زندگی و رژیم غذایی و حتی سختی و خطر آفرین بودن نوع کار مربوط دانست. در حوزه ی 
فعالیت شرکت نفت، آنان که از اوضاع مالی بهتری برخوردار بودند، یقینا از تغذیه ای مطلوب تر نیز 
بهره  می بردند و همین امر سبب توانایی بیشتر بدن در مقابل بیماری ها بود؛ عالوه بر آن به علت 
برخورداری از خدمات درمانی به موقع و مناسب، کمتر از عامه مردم در هنگام بروز بیماری آسیب 
می دیدند. به این ترتیب کارگران که اوضاع مالی مناسبی نداشتند بیشتر از کارمندان اروپایی و 
حتی هندی شرکت نفت در معرض ابتال به بیماری های عفونی و ویروسی واگیر دار و سوء تغذیه 
بودند، در حالی که بارها درباره ی نجات اروپائیان از خطر ابتال به امراض مختلفی که گهگاه اپیدمی 
می شد، در گزارش ها یاد شده است. در هنگام شیوع وبا در سال 1329ه.ق/ 1911م. در گزارش های 
وزارت امورخارجه و مجلس حفظ الصحه هیچ ذکری از درگیری مستخدمین اروپایی با این بیماری 
به چشم نمی خورد.12 دکتر »یانگ« نیز در گزارش های خود معمواًل از سالمت کارمندان اروپایی 
و خارجی و موفقیت در محافظت آنان از وبا و مسمومیت با گاز و دیگر بیماری ها خبر می دهد.13

بیماری های شایع
به علت گرمای زیاد هوا، کمبود امکانات بهداشتی، فقر و... بسیار معمول بود که بیماری های 
عفونی و ویروسی واگیردار همچون کچلی، آبله، طاعون، وبا و ...در فصل هایی از سال همه گیر 

شود.

 10. London, Perceval, op. cit, 2. P9.

 GH 1329- 36- 15-2,25,51,52,55,64,65:11. مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه
 12 . BP Archive: 78 737, Camp Maidan-i-Naphtun, Sept. 4th, 1908.

 13. آرنولد ویلسون، هامن، ص 159.
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معمواًل  امر  همین  و  داشت  فراوان  تلفات  معمواًل  که  بود  بیماری هایی  از  یکی  وبا  بیماری 
برای مردم ایجاد ترس و اضطراب می کرد. ویلسون از شیوع وبا در سال 1910م در خرمشهر یاد 
کرده است که مأموران قرنطینه، مسافران را 7 روز متوالی در مرز نگه داشته بودند.14 در تابستان 
1911م بیماری وبا در آبادان شیوع پیدا کرده بود. صنعتگران هندی در استخدام پاالیشگاه آبادان 
اعتراضی به انجام ضد عفونی و گند زدایی نداشتند، اما طبق گزارش الکهارت، مسلمانان از هر 
عمل پیشگیرانه ای امتناع می ورزیدند. بنابراین در 10 اگوست 1911م. خبر شدت یافتن مرگ و 
میر در اثر بیماری کلرا در میان کارگران بومی توسط مسئوالن شرکت نفت در آبادان گزارش شد15 
که در پی آن، مجلس حفظ الصحه گزارشی از مشاهده این بیماری در بندر ناصری16 برای سفارت 
انگلیس در تهران ارسال کرد.17 سه روز پس از مشاهده نخستین آثار بیماری، گزارشی از ابتالی 
91 نفر در محمره18 و 19 نفر در عبادان19 به وزارت امور خارجه رسید. طی این گزارش 76 تن در 
محمره و 8 نفر در عبادان از این مرض تلف شده بودند.20 دو ماه پس از شیوع بیماری، کم کم از 
شدت آن کاسته شد و تا پایان ماه سوم تعداد مبتالیان منجر به فوت در محمره به 3 نفر در روز 
رسید.21 در مجموع طی این سال در منطقه جنوب تا زمانی که بیماری به طور کل ناپدید شد، طبق 
گزارش پزشک مجلس حفظ الصحه به وزارت امور خارجه 266 تن مبتال شده بودند که از این تعداد 
208 نفر جان باختند.22 اگر چه اطالعی از میزان مرگ و میر و ابتالی کارگران نفت به این مرض 
در دست نیست اما احتماال باز هم این بیماری آنان را که نه قوه ی گریز از شهر داشتند و نه امکان 

مقابله و رعایت اصول ایمنی، بی نصیب نگذاشته است. 
اگرچه به محض مشاهده بیماری، مجلس حفظ الصحه که موظف به اطالع رسانی به سفارت 

14 . Lackhart: vol1. P 174.

15. نارصی: اهواز
GH 1329-36-15-12 :16. مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه

17. محمره: خرمشهر
18. عبادان: آبادان

GH 1329-36-15-3,25,51,53,55,65 :19. مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه
 GH 1329- 36- 15- 52. 6th Oct, 1911:20. مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه

 GH 1329- 36- 15- 3 :21. مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه
GH 1336- 28- 20- 2 :22. مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه
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خانه ها و وزارت امور خارجه23 و انجام اقدامات الزم جهت جلوگیری از انتشار بیماری بود،24 اقدامات 
پیشگیرانه و درمانی را آغاز کرد اما در مهار ساختن بیماری چندان موفقیتی حاصل نشد. اقدامات 
مجلس حفظ الصحه معمواًل با همکاری سفارت خانه های خارجی و حاکم محلی صورت می گرفت، 
به این صورت که سالن های قرنطینه ای در نزدیکی مرزها و خارج از شهرها تعبیه می کردند و 
مسافران و رهگذران را بسته به نوع و خطرناکی بیماری شایع شده، به مدت یک روز تا یک هفته 
در آنجا نگه می داشتند تا از ابتالی آنان به بیماری آگاه شده و از انتشار بیماری جلوگیری کنند.25 
از دیگر بیماری هایی که به اقتضای طبیعت منطقه، مردم این خطه را درگیر می ساخت، بیماری 
ماالریا بود که در تابستان و پاییز غوغا می کرد و اغلب مردم بزرگسال و کودک به این مرض آلوده 
شده و دچار تب های مزمن و نوبه ای آن می شدند. 26 مردان در صف های طوالنی همراه کودکان 
خود ـ که اغلب از مرض مزمن ماالریا رنج می بردند ـ در انتظار معالجه توسط دکتر یانگ و تیم 
پزشکی شرکت نفت بودند.27 اگر چه تیم پزشکی موفق شده بود کارمندان خارجی شرکت نفت را از 
ابتالی به این بیماری مصون دارد اما در میان کارگران ایرانی، مبتالیانی بودند که باوجود اصرار 

پزشکان به ضدعفونی کردن محیط و کمپ های کارگری، از این بیماری تلف می شدند.28
طاعون نیز از جمله بیماری هایی بود که تقریبا هر ساله در میان مردم این منطقه شایع می شد 
و تلفات می گرفت. کارگذار خوزستان در گزارشی از» بروز و شیوع طاعون طبق معمول سه ساله 

اخیر« و تلف شدن 10 نفر طی 3 روز در محمره نوشته است.29
همچنین در هنگام شیوع امراض واگیردار، از سوی تیم پزشکی شرکت نفت برای جلوگیری از 
انتشار بیماری در میان کارگران و مستخدمین نفت، محیطی ایزوله و مخصوص برای مبتالیان 
در نظر گرفته می شد.30 دکتر »یانگ« در گزارشی درباره ی تنوع بیماری ها و امراض در مناطق 

نفتی خوزستان چنین می نویسد: 

 GH1335- 28- 5- 11  :23. مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه
 GH 1329- 36- 15- 35,57,58,149 :24. مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه 

25 . BP Archive: 78 737, Camp Maidan-i-Naphtun, Sept. 4th, 1908.

26. علی یعقوبی نژاد، هامن، ص 147.
27 . BP: 78 737, Camp Maidan-i-Naphtun, November 2th, 1908. Medical Report.

 GH 1335- 28- 5- 31 :28. مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه
29 . BP: 78 737, Camp Maidan-i-Naphtun, November 2th, 1908 Medical Report.

30. علی یعقوبی نژاد، هامن، ص147.
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» هرجا که اکیپ پزشکی ما عبور می کرد مردان و زنان و کودکان به دور ما جمع می شدند و از 
من به عنوان حکیم باشی التماس می کردند که برای آنان یک نسخه دوا بپیچم. روش درمان اروپایی 
هنوز در ایران متداول نشده بود. مردان در صف های طوالنی همراه با بچه های خود که اغلب از مرض 
ماالریای مزمن رنج می بردند در انتظار معالجه بودند. زخم های قانقاریا، پاهای عفونی و بد منظره که در 
نتیجه حمله کوسه و قطع عضو صورت گرفته بود، از جمله نمونه هایی از دردها و ناراحتی های مردم 
بود. در مواردی مردم منطقه از من التماس می کردند تا فردی را که دچار عقرب زدگی و یا مارگزیدگی 
شده و یا رعیتی را که سگ هار او را شدیدا گاز گرفته و از شدت درد به حالت دیوانگی رسیده بود 
و دست و پایش را بسته بودند تا به دیگران آسیبی نرساند، معالجه کنم. اگر آبله شیوع پیدا می کرد، 
صورتهای ورم کرده مبتال به آبله که به همه چیز بجز شکل آدمیزاد مشابه بودند، در صف های طویل 

جهت معالجه در انتظار من بودند. در چنین مواردی تعداد کثیری از بچه ها به آبله مبتال می شدند.«31

صدمات ناشی از کار 
برخی بیماری ها به طور غیر مستقیم با نوع کار کارگران یا حضور آنان در مناطق و حوزه های نفتی 
مرتبط می شد، همچون تاثیر بخارها و گازهای متصاعد شده از چاه های نفت به ریه و مجاری تنفسی 
آنها، یا گرمازدگی کارگران و خانواده های آنها در فصل های گرم سال؛ اما وجود بعضی بیماری ها به کار 
در کارگاه ها و تأسیسات نفتی مربوط می شد. قطع عضو کارگران در حین انجام کار، سوختگی در اثر 
آتش گرفتن منابع یا چاه ها، شکستگی استخوان در هنگام جابه جایی و کارگذاشتن لوله های نفت، کور 

شدن و دیگر آسیب ها که اغلب در حین انجام کار رخ می داد. 
گرمای هوا هم مشکالت فراوانی برای کارگران نفت ایجاد می کرد: گاه نیز موجب سوختگی می شد 
و گاهی نیز به گرمازدگی های شدید و حتی مرگ افراد منجر می شد، 32آفتاب آنچنان بود که لوازم و 
ابزار کار به شدت داغ شده و اغلب دست و ساعد کارگران در اثر تماس با آن وسایل سوخته و تاول می 
زد. گاه نیز گاری های لوازم و ابزارآالت بر روی کارگران بر می گشت و موجب صدمه دیدن و شکستگی 
های شدید آنان می شد.33 فرو ریختن سقف و دیوار خانه های کارگری که بسیار سرسری و بی دقت 
ساخته شده بود، نیز باعث می شد کارگران در زیر آوار مانده و دچار شکستگی استخوان و آسیب های 

31 . BP: 78 737, Camp Maidan-i-Naphtun, Sept. 4th, 1908.

32 . BP: 78 737, Camp Maidan-i-Naphtun, August 3rd, 1908.

 33 . BP: 78 737, Camp Maidan-i-Naphtun, November 2th, 1908 Medical Report.
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تنفسی شوند.34 شکستگی ها و قطع عضو در اثر برخورد ابزار و آالت سنگین حفاری و لوله های عظیم 
انتقال نفت از جمله صدماتی بود که بسیار برای کارگران شرکت نفت اتفاق می افتاد و سبب خرد شدن 
استخوانهای آنان می شد.35 با این حال، همه این مشکالت در برابر مسمومیت با گازهای برخاسته از 

چاه های نفت کوچک به نظر می آمد. در گزارشی از دکتر »یانگ« می خوانیم: 
 »فوران گاز، آمار بیماری ها را باال برده. بیشتر حفاران و دستیاران شان دچار مسمومیت با گاز شده اند. 
گاز خیلی فشار دارد و درجه سمی بودنش را از روی مسموم کردن حیوانات می توان فهمید. ده حیوان 
در روزهای مختلف در اثر مسمومیت با گاز مرده اند. تاثیرش بر روی آدم ها نیز همین قدر سریع اتفاق 
می افتد. یک تنفس کافی است که فرد بی حس شود و وقتی مسموم افتاد، اگر فوری وی را به فضای 

غیرآلوده نبرند، شانس بهبودی وی بسیار کم خواهد بود.« 36
درهرحال علی رغم همه تمهیدات پیش بینی شده، باز هم گازهای مسموم برخاسته از چاه های نفت 
سبب آسیب دیدن بسیاری از کارگران و حفاران می شد، به ویژه این خطر کارگران شب کار را بیشتر 
از بقیه تهدید می کرد چنان که که در 24 آگوست 1908م تعدادی از کارگران در اثر نشت گاز در هوا 

مسموم شدند.37
بیماری ها و التهابات چشمی نیز از جمله صدماتی بود که در حین انجام کار در حوزه های نفت و بر 

روی چاه ها برای کارگران و به ویژه حفاران پیش می آمد. 
» التهاب چشم که گاز ایجاد می کرد، بسیار جدی تراز آنچه بود که از چاه شماره یک فوران کرد ولی 
خوشبختانه غیر از روباه و شغال و جغد و خارپشت کسی چندان آسیب ندیده است. همه پیشگیری ها 

شده است تا دوباره این اتفاق تکرار نشود. خانواده های اروپایی وضع سالمت شان خوب است.«38 
علی رغم بشارت دکتر »یانگ« در این گزارش مبنی بر انجام اقدامات پیشگیرانه، تعداد افرادی 
که در اثر گازهای متصاعد از چاه های نفت بینایی خود را از دست می دادند کم نبود. شاهد این مدعا 
شکایات کارگرانی است که حقوق درمان و از کار افتادگی خود را در سال های بعد تقاضا می کردند. اگر 

34 . Ibid.

35 . BP: 78 737, Camp Maidan-i-Naphtun, Sept. 4th, 1908.

36 . BP: 78 737, Camp Maidan-i-Naphtun, August 24th, 1908, Report of H. E. Bradshaw.

37 . BP: 78 737, Camp Maidan-i-Naphtun, Sept. 4th, 1908.

 38 . E.P. Thompson: The Making of the English Working Class, Victor Gollancz Ltd, 1980.

P367.
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چه شاید در ابتدای کار صنعت نفت، ارائه ی خدمات بهداشتی و درمانی به مردم بومی و متقاضیان کار، 
برای جلب توجه و همکاری آنان نسبت به اروپائیان و خارجیان مهاجر بود اما با توجه به افزایش نیروی 
کار در شرکت و خطرآفرینی نوع کار کارگران و مخاطرات فراوانی که آنان را تهدید می کرد، ضرورت 
وجود مراکز درمانی کامال آشکار بود. بنا براین خدمات رسانی به مستخدمین آسیب دیده تأسیسات 
نفتی به عنوان انگیزه ایجاد بیمارستانها در اولویت جدی قرار گرفت. تا پیش از این تاریخ، نه این همه 
نیروی انسانی در منطقه خوزستان یکجا جمع شده بودند و نه این همه خطرات و آسیب دیدگی در 
میان مردم یک منطقه معمول بود. عشایر و مردمان محلی نیز به شیوه های سنتی و از طریق طب 
گیاهی تا حدودی مشکالت و بیماری های موجود را درمان می کردند اما حوادث بی شماری که در 
ارتباط با کار نفت برای کارگران پیش می آمد، آنقدر فراوان و جدی بود که پیش بینی محل درمان 
و وجود پزشکان متبحر برای رسیدگی به آن غیر قابل اجتناب بود.  از آنجا که سیاست شرکت نفت، 
طبقاتی دیدن کارکنان نفت و در ابعاد وسیع تر، ساختن اجتماعی طبقاتی و سلسله مراتبی بود، این امر 
در رده بندی شغلی در صنعت نفت با تفاوت گذاشتن میان کارکنان اروپایی با هندی و هندی با ایرانی، 
در ارائه ی حقوق و دستمزد، خدمات بهداشتی و درمانی و استفاده از بیمارستان ها و تهیه ی مسکن و 
سرپناه، ساخت محله های شهری و ارائه ی خدمات شهری همچون آب لوله کشی، نظافت خیابان ها در 
شهرهای مسجدسلیمان و آبادان، به خوبی قابل مشاهده بود. این بخش از طرح استعماری صنعت نفت 
و شرکت - شهرهای نفتی بود که هر کس جایگاه ویژه ای داشته باشد و دسته ها و طبقه های مختلف 
رابطه ای با هم نداشته باشند. بنابراین کارگران ایرانی علی رغم استخدام در شرکت نفت مجاز به استفاده 

از بیمارستان ها و امکانات مخصوص اروپاییان و هندی ها در شرکت – شهرها نبودند. 

 سال های 1918-1925م
فقر و آشفتگی پس از جنگ جهانی اول، شیوع بیماری های واگیر را سرعت بخشید.در سال 1918م 
بیماری آنفلوآنزا در سراسر دنیا شایع شد و میلیون ها نفر را به کام مرگ فرستاد که ایران نیز از این 
قاعده مستثنی نبود.این بیماری که با نام زکام شناخته می شد، به ویژه در نواحی جنوبی ایالت فارس 
منتشر شده بود. معتمدالوزاره کارگزار امورخارجه اهواز این بیماری را چنین گزارش کرده است: » امسال 
بواسطه بروز مرض طاعون و پس از آن مرض تب های مهلک و زکام مسری که در بصره و عربستان 
و اهواز و غیره شدت یافت سردار ارفع به کویت رفته ...یک ماه قبل که امراض مزبور به کلی از این 
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صفحات و عراق عرب دور و برطرف شد از جهت اطمینان چند کشتی سردار ارفع و بعضی اشخاص 
دیگر که به اطراف نقل مکان نموده بودند مراجعت، حالیه عموم مردم به سالمت، شکرگزار و به کسب 
و تجارت خود مشغول هستند.«39 آلودگی و نبود قانون برای نظافت شهرها نیز مزید بر علت شده و 

بیماری هایی همچون آبله و گال و کچلی40 نیز به طور پراکنده در سراسر کشور دیده می شد.

بهداشت عمومی در مناطق نفتی جنوب
در سال 1923م /1302ش عالوه بر بیماری های معمول، طاعون نیز در محمره و آبادان شایع شد. 
این بیماری در نخستین روزهای انتشار، در محمره  79نفر را مبتال و  43تن را تلف کرد. در آبادان 
شمار مبتالیان به  481تن رسید که 409 نفر از آن ها جان سپردند. بالفاصله قرنطینه در بوشهر برقرار 
شد و مجلس حفظ الصحه اقدامات درمانی و پیشگیرانه خود را آغاز کرد.41 آنچه در خور توجه بود اینکه 

بیماری مذکور از میان شهرهای جنوب فقط در آبادان و محمره انتشار یافته بود.
 طاعون طی1917 تا 1924م42

رخدادهای محلی
با طاعون همه گیر خبر رسید،  آبله همراه  از شیوع  از شوشتر به تهران،  طی گزارشی رمزی 

درحالی که کمبود دارو و پزشک نیز به وخامت اوضاع افزوده بود:
»به واسطه بروز طاعون دراهواز بین راه شوشتر بعضی ترتیبات الزم است. عجالته هفتصد 

 39. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 240039065، 1335-1336 ق/ 1296ش.

 40. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 293008737، گزارش رئیس قرنطینه حفظ الصحه بوشهر، 9 آوریل 

.1923

 41. ویلم فلور، سالمت مردم در ایران قاجار، ص23

42. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 290000095، 25 ثور 1303.
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تومان حواله کنید. آبله نیز شایع شده، فرستادن اطباء و دوا ضروری است.«43
این بیماری طاعون که محمره، آبادان و سپس اهواز را آلوده ساخته بود از طریق جهازات دریایی و 
کشتی های انگلیسی که از هند آمده بودند، انتقال می یافت 44و اگرچه از سوی دولت ایران وسایل تنظیف 
و حفظ الصحه و بهداشتی در اختیار مردم و بیماران قرار نمی گرفت،45 اما » اداره حفظ الصحه کمپانی 
فوق العاده خدمت کرد. سرم ضد طاعون وارد و به اغلب اهالی تزریق نمود. چند روزی قبل یک نفر چند 
فرسخی شوشتر با این مرض تلف، رفیق مشارالیه غفلتاً شوشتر آمد. فورا گرفتار و در خانه محاصره شد. 
به وسایلی که ممکن بوده تا حال جلوگیری شده است، مریضی هم رو به بهبودی الحمداهلل هنوز در 
شهر(...)است. مأموران صحیه سرحد اقدامات الزمه نموده اند. سایر مأموران هم با آنها به طوریکه مقدور 
بود، مساعدت کرده اند ولی فقط چیزی که دافع این مرض است، گرمای فوق العاده است که این چند 

روزه قدرت نمایی می کند. 15جوزاء مشارالدوله«46
در همین سال بیماری وبا نیز در بغداد و عراق عرب شایع شد. اگر چه مقامات مسئول قرنطینه 
سعی در جلوگیری از انتشار این بیماری در ایران داشتند اما وبا در محمره و عبادان همه گیر شد.47
گزارش رئیس کل قرنطینه خلیج فارس در تاریخ دوم می1923 م خبر از شیوع وبا در محمره، عبادان 
و چا بهار داد48 و بالفاصله قرنطینه برای تمام کسانی که از این بنادر و محمره وارد ایران می شدند، برقرار 

شد.49 با این همه تمهیدات  911تن در اثر ابتال به این بیماری در آبادان جان سپردند.50

بهداشت و نوسازی شهری
پس از مهار بیماری آبله و طاعون در مناطق نفتی، شرکت نفت مصمم شد تا برای پیشگیری 

43. ویلم فلور نیز معتقد است که  «به احتامل زیاد بیامری سهوا از هندوستان وارد شده بود .یکی از دالیلی که 
نشان می دهد بیامری اندمیک نبوده، آن است که به جز سواحل خزر و بنادر جنوب موش در ایران پراکندگی 

نداشت و ناقلین غیر انسانی دیگری نیز دیده منی شدند« .رک: سالمت مردم ایران، ص 24.

44. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 290004708، تلگراف 21 جوزاء 1302.
45. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران290004708:، تلگراف از شوشرت به تهران،15جوزا 1302.

46. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران290004708:، تلگراف از بوشهر به تهران، به تاریخ  17اسد 1302.
47.سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 290004747، مجلس حفظ الصحه دولت علیه ایران، 2 می 1923.

48. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 290004747، تلگراف از بوشهر به تهران، 2 ثور 1302.
49. ویلم فلور، سالمت مردم ایران....ص17

50. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 240009253، 8 آگوست 1925.
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بروز و شیوع بیماری به اوضاع بهداشت و پاکیزگی شهرک ها بیشتر رسیدگی کند. برای تأمین 
بر  می شد51 عالوه  دریافت  مالیات  مبلغی  منطقه  ساکنین  از  بلدیه  و  خدمات صحی  هزینه های 
مشاغل  صاحبان  و  کسبه  می کردند،  زندگی  مخصوص  محله های  در  که  شرکت نفت  کارگران 
جانبی که در اطراف شهرک های نفتی ساکن شده بودند، نیز موظف به پرداخت این مالیات بودند52 
این محله ها به لحاظ بهداشتی وضعیت مطلوبی نداشتند و الزم بود خدمات شهری و بهداشتی 
شرکت نفت شامل حال آن ها نیز باشد تا آلودگی و بیماری تحت کنترل در آید. ضعف عملکرد 
حکومت مرکزی و ادارات حکومت محلی، دست مدیران آن شرکت را برای راه اندازی تشکیالت 
سیاسی و مدنی بازگذاشته بود و آن ها هم بهره الزم را از این فرصت می بردند. در سال 1334ق/ 
1915م، وزارت مالیه با اختصاص بخشی از عایدات نواقل 53برای تعمیر معابر و نظافت شهرها 
موافقت کرده بود54 اما وصول این مالیات در طی سال های جنگ از مردم بسیار دشوار بود و اتباع 
مالیات معاف می شدند 55و در  این  از پرداخت  آنها  با حمایت کنسولگری های   اغلب  نیز  خارجی 
بود. اوضاع در  مانده  برنامه  بی  و  بهداشت شهرها همچنان بالتکلیف  و  نظافت  نتیجه موضوع 
شهرهای تازه تأسیس نفتی بدتر از بقیه ی شهرها بود چنان که بیش از 25 هزار نفر در مجاورت 
ساختمان های شرکت نفت ساکن شده بودند که هیچ برنامه ریزی برای فاضالب و جوی های آب 
باران و انتقال زباله های آنها وجود نداشت. شرکت نفت در قسمت های مسکونی و تأسیسات نفتی 
به  متعلق  محله های  مجاورت  اما  کرده بود  ارائه  بهداشتی  خدمات  و  امکانات  خودش  به  متعلق 
کسبه و کارگران روزمزد و سایر مشاغل حومه نشین، موجب سرایت آلودگی و بیماری ها می شد. 
شرکت نفت مصمم بود تا با کمک مالی و تقویت بلدیه آبادان، برای تنظیف و بهداشت شهر به 
مکاتبه ی  درآورد. در  کنترل  تحت  را  بهداشت شهری  اوضاع  و  کرده  برنامه ریزی  عمومی  طور 

51. هامن.
52. مالیاتی که از صاحبان اسبها و چهارپایان به منظور نظافت خیابانها در شهرها گرفته می شد.

  GH1334-25-1-25 :53. مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه
54. طبق اسناد موجود اردبیل، اسرت آباد، اصفهان، بیرجند، خراسان، رشت، سیستان، قزوین، قم، کردستان، کرمان، 
تهران، یزد، بوشهر و زنجان از پرداخت این مالیات توسط اتباع خارجه امتناع شد .اتباع ایرانی نیز به اخذ این 

مالیات اعرتاض داشتند چون نه معابر نظافت می شد و نه اوضاع اقتصادی سال های جنگ جهانی فرصتی برای 

پرداخت های این چنینی می گذاشت، عالوه بر آن در مقایسه و رقابت با اتباع خارجی، پرداخت این مالیات را 

GH1339- و GH1334-25-1-46 :اجحاف می دانستند. رک: مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه

 25-1-44

55. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 240009253، مراسله رشکت نفت جنوب به وزارت داخله، 
16اردیبهشت.
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شرکت نفت با وزارت داخله درباره ی خدمات مورد نظر چنین نوشته شده است:»تصمیم داریم که 
مساعدت های ذیل را با بلدیه عبادان بنماییم:

- بنای مجانی کلیه مستراح های الزمه در شهر بدون آنکه خرجی متوجه دولت علیه ایران بشود.
- بنا و ایجاد کلیه مراکز الزمه برای دفع و سوزاندن فضوالت.

- تهیه محل های مناسب برای فضوالت و گذاردن آنها در محل های مناسب در تمام شهر.
- قرض دادن سرویس اطفائیه شرکت در مواقعی که حریق شهر روی می دهد تا آنکه بلدیه مزبور 

محتاج به ایجاد و نگهداری چنین سرویسی نباشد و مخارج آن صرفه جویی شود.
- توسعه تسهیالت شرکت درعین حال برای جدا نگه داشتن و قرنطینه کردن مرضایی که مبتال 

به امراض مسریه می شوند.
ما کامال وظیفه مشکلی را که دولت علیه از حیث ایجاد منازل و تنظیفات صحیح در عبادان با 
آن مواجه خواهد شد، مستحضریم و اطمینان می دهیم که شرکت در تمام اوقات حاضر است برای 

پیشرفت مصالح دولت علیه و مردم به  هر قسمی که ممکن باشد مساعدت نماید.«56
بخش بزرگی از منازل مسکونی که بنا به نظر مدیران شرکت نفت و اطبا و مأموران صحی 
کمپانی مزاحم اجرای برنامه نوسازی آبادان بود، با اجازه ی وزارت تجارت و فالحت و فواید عامه 
و پس از درگیری های بسیار زیاد میان ساکنین و اهالی آن محله ها با مأموران شرکت، تخریب 
شد و هم چنین شرکت نفت توانست مجوز ساختن بازاری با رعایت اصول صحی و بهداشتی و 
گرفتن مالیات صحی از مردم آبادان را از دولت بگیرد.57 دریافت مالیات صحی یا چنانکه در میان 
مردم مشهور بود »تنظیفات«سبب اعتراض جدی اهالی و حتی وزارت فالحت و تجارت و فواید 
از سوی  مالیات هایی  به وزارت داخله علت دریافت چنین  نامه ای  عامه شد. وزارت مذکور طی 
شرکت نفت را نبودن بلدیه ی منظم و تشکیالت دولتی در آبادان دانست و پیشنهاد کرد که نظر 
به اهمیت موضوع و عظمتی که شهر عبادان به تدریج کسب کرده، ترجیحا با ایجاد یک بلدیه 
به  اموری که مربوط  قوی و تأسیس تشکیالتی منظم در آن شهر، دخالت های شرکت نفت در 
حکومت است، محدود گردد.58 پس از شیوع طاعون در سال 1924م/1303ش در مناطق نفتی، 

56. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 240009253، مراسله مسرت گرینهوس مناینده ی کمپانی نفت در تهران. 
8 اگوست 1925.

57. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 240009253،، وزارت فالحت و تجارت و فواید عامه به وزارت داخله 
به تاریخ15تیرماه .1304 

اق ت ص ادی و  اج ت م اع ی ،  ق رن ب ی س ت م : ب ررس ی اوض اع س ی اس ی ،  ای ران در  ی ان ری ش ار،  ه ورک اد،  ب رن ار  دیگار،  پییر  ژان   .58
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سرویس بهداشت عمومی این شرکت اقداماتی در شهر برای پیشگیری از این بیماری انجام داد. 
این شرکت از کارمندان خود خواست تا مکان های موش های مرده را شناسایی کرده و هم زمان 
اقدام به کشتن موش ها کنند.  59مایه کوبی آبله و واکسن بیماری های واگیر که از سال 1910 
متداول شده بود، 60  از سال 1302 ش/ 1924م، توسط تیم پزشکی این شرکت در مناطق نفتی 

به طور جدی آغازشد.61 
موضوع کمبود آب آشامیدنی و آلودگی منابع آب و استفاده ی عموم مردم از آب رودخانه که 
از وسط شهر می گذشت، همچون سال های قبل ادامه داشت62 و اگر چه چند تلمبه و منبع آب 
آشامیدنی توسط شرکت نفت در چند محل مختلف تعبیه شده بود و عموم مردم از آن بهره می بردند 
ممنوع  شهر  مردم  برای  را  آن  از  استفاده  دانستند،  می  الزم  شرکت نفت  مدیران  زمان  هر  اما 
استفاده می شد63. همچنان که در هنگام  اهرم فشار  به عنوان  آنها  از  این طریق  به  و  می کردند 
درگیری مردم شهر آبادان به ویژه کسبه با شرکت نفت بر سر نوسازی شهر و تغییر محله ها و بازار، 
تلمبه های آب فقط برای کارگران هندی باز بود و کارگران و اهالی ایرانی آبادان مجاز به استفاده 
از آنها نبودند. ایجاد آلودگی هایی نظیر کشتن گوسفندان در معابر و خیابان ها جریمه ی نقدی و 
تنبیه بدنی داشت 64و اگر فردی دچار بیماری مسری می شد، خانه های اطراف ضدعفونی شده و 

لوازم بیمار را سوزانده و خانه را تخریب و بیمار را به قرنطینه می فرستادند.65 
چنانچه فردی در یک کپر یا خانه ی کارگری فوت می کرد، چند کپر اطراف و خانه ی متوفی 
همگی آتش زده می شدند، از این رو بود که بسیاری اوقات مرگ افراد از سوی خانوده و بستگان 
پنهان شده و متوفی را در داخل کپر به خاک می سپردند .»یک نفر عمله یا یک نفر از عائله اش 

ف ره ن گ ی ای ران در ی ک ص د س ال اخ ی ر، ترجمه ع ب دال رض ا )ه وش ن گ ( م ه دوی. ت ه ران : ن ش ر ال ب رز، .1377، ص104.

 

59. ویلم فلور، سالمت مردم....ص24.
60. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران290004708:، تلگراف از شوشرت به تهران،16جوزا 1302.

61.  J. D. M, Baillie. »Following The….».p. 3

62. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی: 5/146/35/13  راپورت سوم میرزا احمد خان، از طرف 
منایندگان اهالی عبادان، محمد هادی طهرانی.

63. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی: 5/146/35/13، 3 رجب 1342ق.
64. ویلم فلور، سالمت مردم ایران...، ص.24

 65. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی: 5/146/35/13، 3 رجب 1342ق. ص9.
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در کپر خودش مرحوم شود، فوری دکتر آمده چند کپر از طرف یمین و چند کپر از طرف یسار و 
به انضمام همان کپر ]را[ با اسباب و اثاثیه اش آتش می زنند. ازین سبب اغلب کپرها قبرستان 
شده است. خوف از آتش زدن مانع از بردن جنازه به قبرستان است، در همان محل بدون خبر 
دفن می کنند.«66 بیماری های طاعون، وبا و آبله شامل این قانون می شد و چنانچه فرد بیمار از 
بایست محل  و می  نداشت  را  قبلی  در محل  کپر  بازسازی  اجازه  بیرون می آمد،  قرنطینه سالم 
جدیدی برای احداث مسکن در نظر می گرفت67. آنچه روشن است اینکه در طی سال های پس از 
جنگ، شیوع بیماری ها در مناطق نفتی جنوب، به دلیل گستردگی مهاجرت های خارجی ـ به ویژه 
مهاجرت کارگران از هند و بین النهرین ـ فراوانی و تنوع بیشتری داشت. مهم ترین و کشنده ترین 
بیماری های سال های مذکور طاعون و وبا بود که هر دو در اثر عدم دقت در قرنطینه مهاجران 
و رعایت بهداشت در این مناطق رخ می داد. بیماری های خاص همچون صدمات ناشی از آتش 
سوزی و گازگرفتگی نیز مختص به حوزه های نفتی بود. با این حال نباید تالش تیم پزشکی و 

بهداشتی شرکت نفت را در مهار ساختن و درمان بیماری ها نادیده انگاشت. 

بیمارستان های شرکت نفت
بهداشتی  خدمات  قبل،  سال های  همچون  1925م،  تا  سال های1918   طی  در  شرکت نفت 
در  سیار  های  درمانگاه  و  آبادان  و  سلیمان  مسجد  بیمارستان های  طریق  از  را  خود  پزشکی  و 
حوزه های نفتی به کارگران و کارمندان به طور ویژه وبه سایر مردم و اهالی محل به طور عموم 
ارائه می داد.68  بیمارستان  میدان های نفتی مسجدسلیمان مدرن ترین بیمارستان ایران بود. هم 
چنین دوازده دواخانه ی جداگانه _ نه واحد در میدان های نفتی، یکی در محمره یکی در بوارده 
و یکی در پاالیشگاه_ را تأسیس کرد. بیمارستان مناطق نفتی دارای  88تخت، یک دواخانه، دو 
اتاق عمل یکی برای موارد عفونی و دیگری برای موارد غیر عفونی، یک آزمایشگاه و یک واحد 
رادیولوژی بود. بیمارستان آبادان دارای ظرفیت 100تخت، یک دواخانه، یک تشکیالت جراحی 
دندان، یک اتاق عمل، آزمایشگاه پاتولوژی، ایستگاه ضد عفونی و تجهیزات اشعه ایکس بود. در 

66. هامن.
67. شکل شامره 1-5.

68. ویلم فلور، سالمت مردم ایران...ص 264.
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مناطق نفتی یک سرپرست پزشکی ارشد و دو سرپرست پزشکی مقیم، یک سرپرست پزشکی 
عیادت کننده، یک جراح مشاور و یک پاتولوژیست استخدام شده بودند. این افراد با  26پرستار 
مشابهی  پشتیبانی می شدند. تعداد  اروپایی  پرستار  با هشت  اروپایی  رئیسه  نظر یک  زیر  محلی 
ازین کارکنان نیز در آبادان استخدام شدند. 69کارگزار خوزستان نیز در بازدیدش از مناطق نفتی، 
بیمارستان مسجدسلیمان را بی نظیر خواند. 70اهمیت و ارزش این تجهیزات و تشکیالت درمانی 
زمانی بهتر روشن می شود که به بیمارستان های سراسر کشور در همان سال ها نظر افکنده شود. 
در سال 1920هشت بیمارستان دولتی در سراسر ایران به جز تهران وجود داشته است که جدول 

زیر تعداد تخت ها و امکانات آنها را نشان می دهد:71

 

کل  در  عامه،  فواید  و  تجارت  و  فالحت  وزرات  مأمور  گزارش  طبق  که  حالی است  در  این 

69. کارگزار خوزستان در وصف این بیامرستان نوشت« :در مسجد سلیامن مریضخانه ای موجود است که تصور 
می کنید نظیر آن در ایران نباشد .مریضخانه ی مزبور دارای چهل و پنج نفر مستخدم و مستخدمه و چهار طبیب 

است .ماشین هم دارد .رئیس مریضخانه دکرت یانگ است که از بدو تأسیس و رشوع معدن نفط در این صفحات 

است «....رک :مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه:5 :-3-57-1303ش

70. ویلم فلور، سالمت مردم ایران...ص 256.
71 سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 240014651، به تاریخ 27 جوزاء 1303ش.
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و  بوده  نمونه  ترکیبات  سایر  و  نظافت  لحاظ  به  که  بوده است  بیمارستان   6 کمپانی  مؤسسات 
بیمارستان های  است. تفاوت  قرنطینه  تخت   120 و  عمومی  تختخواب  دارای170   مجموع  در 
شرکت نفت با دیگر بیمارستان ها فقط در تعداد تخت و فضای درمانی نبود، بلکه امکانات و دارو 
و تجهیزات نیز کامال متفاوت بود.72  اما الزم به ذکر است که این تجهیزات و امکانات درمانی 
برای کارکنان اروپایی و خارجی شرکت استفاده می شد و معموال بیمارستان های کارگران ایرانی 
فاقد امکانات و تجهیزات پزشکی بودند. این موضوع با رجوع به اسناد و اعتراضات فرودستان به 

تبعیض شرکت نفت میان کارگران ایرانی و خارجی به روشنی خودنمایی می کند. 

اعتراضات کارگری به خدمات درمانی و بهداشتی
 در سال های پس از جنگ جهانی با توجه به رشد آگاهی کارگران نسبت به حقوق خود، 
با اعتراضات مکرر و متفاوتی روبه رو می شویم که نشان از سوء رفتار مدیران شرکت نفت با 
شده  ارائه  درمانی  خدمات  به  مربوط  که  است  شکایاتی  اعتراضات،  این  جمله  از  دارد.  آن ها 
به  متعلق  بخش  از  کارکنان  بخش  مذکور  بیمارستان های  در  می شود.  شرکت نفت  سوی  از 
کارگران ایرانی مجزا و بر اساس شواهد موجود نوع خدمات ارائه شده به کارگران ایرانی نیز 
با خدماتی که به کارکنان غیر ایرانی ارائه می شده  متفاوت بوده است؛ حتی در آبادان در سال 
کارگران  بیمارستان  از  بعد  دیگری  در محل  ایرانی  کارگران  1924م، بیمارستان   1303ش/ 
و  ترتیبات  داشتند،  اصرار  اگر چه مسئوالن شرکت نفت  است.73  داشته  قرار  و هندی  اروپایی 
یکسان  و  مشابه  کامال  ایرانی ها  و  اروپایی ها  برای  است  موجود  مراکز  این  در  که  معالجاتی 
است74 اما شکایات و اعتراضات کارگران ایرانی به مجلس و جراید روز و وزارت داخله چیزی 
انگلیسی ها و هندی ها عمارت عالی و دارای تمامی  بیان می کرد: »مریض خانه ی  را  این  جز 
اثاثیه مریض خانه است. مریض خانه ی برادران ایرانی شما آقایان محل متعفن خرابه ای است 
که در قبرستان بنا نموده اند. تا به حال دیده نشده که مریض را در آن مریض خانه برده باشند 
و سالمت خارج شده باشد. بل شخص سالمی را اگر ده روز در آن مریض خانه توقیف نمایند، 

 72. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی: 5/146/35/13، کمیسیون عرایض، 28 جوزا 1303.

 73. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 240014651، به تاریخ 3 رسطان 1303ش.

 74. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی: 5/146/35/13، کمیسیون عرایض، 15 جوزا 1303. ترتیب 

معامله ی کمپانی نفت جنوب با کارگران.
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تلف خواهد گردید.75« البته 
از دیگر اعتراضات کارگران که به خدمات درمانی شرکت نفت وارد بود، اهمال در تحویل 
دست ها و پاهای مصنوعی بود که مطابق تعهد شرکت نفت باید برای کارگرانی که در حین 
توسط  استعالجی  مرخصی  ندادن  می شد.76  تهیه  بودند  داده  دست  از  را  خود  اعضای  کار 
اما  کارگران  بود،  شکایات  جمله  نیز از  بودند،77  بیمار  که  کارگرانی  به  بیمارستان  پزشکان 
نشده است. طریقه ی  نوشته  ای  عریضه  تخت  کمبود  یا  بیمارستان  در  پذیرش  عدم  درباره ی 
و  مبتال  مسری  مرض  به  که  افرادی  و  بیماران  منزل  لوازم  و  کپر  سوزاندن  و  ایزوالسیون 
به کادر خدمات  اعتراضات خیلی جدی کارگران و کسبه  از  نیز یکی دیگر  فوت می شده اند، 

بود.78 شرکت نفت  بهداشتی 
ملی  کارگران، مجلس شورای  عرایض  و  اعتراضات  1303پیرو  تاریخ  20جوزا/خرداد  در 
درباره ی  فواید عامه  و  و تجارت  وزارت فالحت  ایران و هم چنین  و  انگلیس  از شرکت نفت 

نامناسب بودن خدمات درمانی کارگری توضیح خواست. کاهش دستمزد کارگران و 
شرکت نفت در پاسخ به این سوال درتاریخ  3تیر  1303نوشت:

» در موضوع فقره ی دوم که مریض خانه های ما کافی بر احتیاجات کارگران ایرانی نیست، 
بدون اینکه نسبت خودستایی و مبالغه داده شود می توانم بگویم که از حیث ترتیب و تنظیم 
و تکمیل اثاثیه و ادوات، مریض خانه های کمپانی از هیچ یک از بهترین مریض خانه هایی که 
با  مریض خانه هایی که  در  چه  کمپانی  نیست. سرویس صحی  کمتر  است  ایران  مملکت  در 
مخارج زیاد و از طرف کمپانی ایجاد شده و چه در دواخانه ها و پست های امدادی که کمپانی 
نیز  به عالوه معالجات مجانی  برای تمام مستخدمین کمپانی مجانی است و  تأسیس نموده، 
برای تمام اهالی ( به عنوان معالجات مرضای خارجی) در تمام نقاطی که اطبای دیگر نباشند، 
آمده  معالجه  تحت  سنه  1923 م  در  نفط  معادن  ناحیه ی  در  فقط  که  عده ای  است.  فراهم 
بالغ بر هشتاد و چهار هزار و چهارصد و یازده نفر بوده است. مراکزی که از سرویس صحی 

 75. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 240014651، به تاریخ 3 رسطان 1303ش.

76. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی: 5/146/35/13، کمیسیون عرایض، 28 جوزا 1303..
77. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی: 5/146/35/13، کمیسیون عرایض، 15 جوزا 1303. ترتیب 

معامله ی کمپانی نفت جنوب با کارگران.

 78. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 240014651، 3 رسطان 1303/ 24 ژوئن 1924.
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_ ناحیه ی  قسمت مسجدسلیمان  در  نفت  معادن  ناحیه   شامل  تأسیس شده،  آنجا  در  کمپانی 
لوله ی نفت که مرکز آن اهواز است _ ناحیه ی کارخانجات تصفیه در عبادان و نواحی بیکرز، 
برای  است،  موجود  مراکز  این  در  که  معالجاتی  و  است. ترتیبات  ماماتین  و  دهلران، قشم 

ایرانی ها کامال مشابه و یکسان است.«79 اروپایی ها و 

مناطق  در  بیماری ها  شیوع  جنگ  از  پس  سال های  طی  در  اینکه  است  روشن  آنچه 
هند  از  کارگران  مهاجرت  به ویژه  خارجی  مهاجرت های  گستردگی  به دلیل  جنوب،  نفتی 
بیماری های  کشنده ترین  و  مهم ترین  داشت.  بیشتری  تنوع  و  فراوانی  بین النهرین،  و 
و  مهاجران  قرنطینه  در  دقتی  بی  اثر  در  دو  هر  که  بود  طاعون  و  وبا  مذکور  سال های 
صدمات  همچون  خاص  بیماری های  داد.  رخ  شرکت نفت  هندی  و  انگلیسی  مسافران 

بود.  نفتی  حوزه های  به  مختص  نیز  گازگرفتگی  و  آتش سوزی  از  ناشی 
یا تجهیزات  بود،  بقیه ی والیات کشور  از  زیادتر  این منطقه  بیمارستان ها در  تعداد  اگر 
نمی تواند  آن  دلیل  داشت،  تفاوت  ایران  مراکز  دیگر  با  درمانی  مراکز  این  در  پزشکی 
کارکنان  بخش  که  چرا  باشد  ایرانی  فرودستان  به  درمانی  متفاوت  خدمات  ارائه ی 
اساس  بر  و  مجزا  ایرانی  کارگران  به  متعلق  بخش  از  شرکت نفت  بیمارستان های  خارجی 
کارکنان  به  که  خدماتی  با  نیز  ایرانی  کارگران  به  شده  ارائه  خدمات  نوع  موجود  شواهد 
داشتند  اصرار  شرکت نفت  مسئوالن  چه  بوده است. اگر  متفاوت  می شده،  ارائه  غیرایرانی 
کاماًل  ایرانی ها  و  اروپایی ها  برای  است  موجود  مراکز  این  در  که  معالجاتی  و  ترتیبات  که 
اسناد و مدارک موجود  ایرانی و  اعتراضات کارگران  اما شکایات و  مشابه و یکسان است 
صنعت  ایرانی  و  خارجی  کارکنان  به  خدمات  این  ارائه ی  در  تبعیض آمیز  رفتار  گواه 
حاکمیت  اعمال  ابزار  و  فشار  اهرم  به عنوان  بهداشتی  خدمات  از  شرکت نفت  است.  نفت 
محروم  آن  از  را  مردم  دانستند  می  مدیران شرکت نفت الزم  زمان  هر  و  می کرد  استفاده 
مردم  برای  را  آن  دفعات  به  که  آشامیدنی  آب  های  ازتلمبه  استفاده  همچون  می کردند، 

کردند. ممنوع  شهر 
بود  اروپایی  پزشکان  آزمایش های  و  مطالعات  انجام  برای  مناسبی  محیط  نفتی،  مناطق 

79 . London, Perceval »Through Persia to a New Oil-field». P9



دهند.  انجام  را  خود  تحقیقات  و  مطالعات  زنده،  انسانی  نمونه های  روی  بر  می توانستند  آن ها  و 
و  بیماری های چشمی  مالت،  تب  و  ماالریا  بیماری های  درمان  که  یادآور شد  باید  حال  عین  در 
عفونی و حتی انواع جراحی ها و قطع عضوها بر روی کارگرانی که برای کار در صنعت نفت به 

انجام می شد.80 بودند،  آمده  نفت خیز جنوب  منطقه ی 

80. کاخ حکومتی »شیخ خزعل« در نزدیکی خرمشهر » قرص فیلیه«نام داشت. محبس فیلیه زندان حکومتی »شیخ 
خزعل» نیز در همین محل بنا شده بود. 

129 فصل چهارم : بهداشت و سالمت
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و  کودکان  زندگی  و  باش  بود  نحوه ی  از  کافی  اطالعات  فراوان،  جوی  وجود جست و  با 
نوجوانان در سال های مورد نظر این کتاب در مناطق نفتی در میان اسناد و مدارک به دست 
در  ماندن  به  محکوم  خردسالی،  دلیل  به  که  هستند  فرودستانی  نیز  کودکان  قرار  از  نیامد. 

البه الی سطرهای نانوشته تاریخ هستند.
استفاده از نیروی کار کودکان در طی تاریخ، پدیده ی نادری نبوده است، اما تا پیش از صنعتی 
شدن جوامع معمواًل کودکان در مزارع و کارگاه ها و خانه ها در کنار والدین  خود به کارهای خرد 
و ریز مشغول بوده و تحت تعلیم و نظارت پدر و مادر بودند اما در جوامع صنعتی، کودکان تحت 

نظارت کارفرما وارد فضای کار با ساعات طوالنی و شرایط دشوارتر می شوند.
 آنچه درباره ی کار کودکان و نوجوانان می توان گفت، اینکه یقینًا همچون دیگر نوجوانان، 
کمابیش برای کمک به درآمد خانواده، بسیاری از آنها مشغول به کار بودند، هر چند در همه ی 
کارهای صنعت نفت امکان اشتغال آنان نبود و سختی و سنگینی برخی از این کارها سبب 
می شد تا کمتر مایل به اشتغال در این بخش از کار باشند. در عکس های موجود از کارگران 
نصب خط لوله های نفت و راهسازی تعداد کمی کودک و نوجوان در میان انبوه کارگران دیده 

می شوند، در حالی که کار کردن نوجوانان در والیات دیگر کامال معمول بوده است. . 
احتمااًل به علت سختی کار راه سازی کمتر از متقاضیان نوجوان استفاده می شده است. زیرا 
در تصاویری دیگر از سایر بخش های کاری شرکت نفت همچون تعمیرگاه ها و آهنگری1 و ... 

 1. در بخش مربوط به آموزش در فصل پنجم مفصالً دراین مورد توضیح داده شده است.



133 فصل پنجم : زندگی زنان و کودکان در مناطق نفتی

کمابیش نوجوانان مشغول به کار یا کارآموزی دیده می شوند. 
البته نباید از نظر دور داشت که پس از سال های 1۲۹۹ و 1۳۰۰ش، مدارس دولتی و مدارس 
اعانه بگیر شرکت نفت نیز راه اندازی شده و بسیاری از کودکان به امید استخدام در سال های آتی 
به تحصیل در این مدارس پرداختند و تعدادی از نوجوانان نیز در آموزشگاه های فنی شرکت نفت 
در مناطق نفتی مشغول به کارآموزی شدند تا در فرصت مقتضی در بخش های مختلف صنعت 

نفت استخدام شوند.۲  

 زنان، فرودستان جنسیتی 
مطالعات تاریخی و اسناد و مدارک موجود، غالبا خانواده را و به ویژه زنان را آنچنان نادیده 
انگار  بوده اند.  تاریخ ساز  عامالن  تنها  مردان  یا  نداشته اند  خارجی  وجود  گویی  که  انگاشته اند 
از  بخش سنگینی  و  می دهند  تشکیل  زنان  را  انسانی  جامعه  از  نیمی  که  فراموش شده است 
مسئولیت های زندگی اجتماعی بر دوش آنان است. در این میان باوجود پذیرش عموم گه گاه 
اندک  چه  اگر  وجودی  اظهار  کرده بودند،  تحصیل  معموال  که  اشراف  و  باال  طبقات  از  زنانی 
کرده اند اما در میان طبقات پایین و کارگران که نگاه جنسیتی و قشری به آنها عمیق تر و امکان 
ابراز وجود در میان آنها کمتر بوده، تقریبا ردپایی از آنها دیده نمی شود. در دوره تاریخی مورد 
نظر این پژوهش و در میان اسناد و مدارک موجود، تاریخ اجتماعی زنان را باید از البه الی 

سطور و در خط های نانوشته بازیافت.  
نفتی مهاجرت کردند،  به سرزمین خوزستان  یافتن شغل  انگیزه ی  با  در میان مردمی که 
عالوه بر کارگرانی که به تنهایی تن به جابه جایی و سفر می دادند، خانواده های بسیاری بودند 
که همگی از شهرها و روستاهای دیگر به مناطق نفتی مهاجرت کرده بودند. خانواده هایی که 
روابط خانوادگی شان دستخوش تغییر شده و کمتر امکان ایجاد ارتباط فامیلی گذشته را داشتند 
اما درباره ی مهاجران  از خاندان و وابستگان خونی و سببی خود جدا شده بودند،  . زیرا اغلب 
خود  ایل  و  ها  طایفه  در  شرکت نفت،  در  استخدام  از  پیش  آنان  می کرد.  فرق  وضع  عشایر 

»عمال در همه جوامع می توانیم آنچه را که جامعه شناسان و مردم شناسان خانواده هسته ای   ۲. هامنجا. 

نامیده اند تشخیص دهیم که شامل دو بزرگسال است که با هم در خانواده ای با فرزندان خود یا کودکانی که 

به فرزندی پذیرفته اند زندگی می کنند.» 
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به صورت دسته جمعی و به شکل خانواده گسترده زندگی می کردند، یعنی دو تا سه نسل و حتی 
بیشتر شامل پدربزرگ ها و مادربزرگ ها و عمه ها و عموها و فرزندان آن ها تا این زمان با هم 
می زیستند اما حال باید در شهرک های نفتی با همسر و فرزندان خود در آلونک ها و کپرها یا 
در شرایط بهتر در منازل مسکونی سازمانی زندگی می کردند. بنابراین نه تنها چگونگی و میزان 
روابط خانوادگی برای آنان دستخوش تغییر شده بود، بلکه نوع و شکل زندگی خانوادگی آنها 
نیز دگرگون و به خانواده هسته ای۳ تبدیل شده بود. در زندگی کارگران نفتی دیگر جایی برای 

همزیستی با اعضای فامیل گسترده دیده نمی شد.

زنان و اشتغال
و  کودکان  از  مراقبت  بر  افزون  گوناگون،  وظایفی  نظر  مورد  دوره ی  در  ایران  زنان  اکثر 
کارهای خانه انجام می دادند. آنان که در شمال کشور می زیستند، در مواقع برداشت محصول 
برنج و توتون و زیتون و پرورش کرم ابریشم و بسیاری از تولیدات کشاورزی و فعالیت های 
زراعی چون نشاندن نشای برنج، خوشه چینی و آسیاب کردن گندم و سایر غالت4 را نیز انجام 
می دادند. آنان که ساکن روستاها بودند، به کشت سبزیجات مصرفی خانه در باغچه و همراهی 
با مردان در امر زراعت در کشتزارها می پرداختند. از گوسفندان، بزها و گاوها مراقبت می کردند، 
نان مورد نیاز خانواده را می پختند و مواد غذایی الزم را ذخیره می کردند، همچنین زنانی که در 
ایل ها و طوایف عشایر و عرب زندگی می کردند نیز در دامداری نقشی پررنگ داشته و تولید 
صنایع دستی و انواع فرش و منسوجات مورد نیاز خانواده به عهده ی آنها بود. در کنار همه اینها 
تهیه ی خوراک و پوشاک و نگهداری کودکان وظایفی بود که همیشه بر گرده زنان بود، از 
این رو خانه به عنوان محل کار زنان برای انجام امور آشپزی و تولید صنایع دستی و امور دیگر، 

یک واحد تولیدی محسوب می شد.5
پس از استخدام انبوه مردان بومی و غیر بومی در تأسیسات نفتی، عده ای از مردان عشایر 

 ۳. هانري رنه داملاين، سفرنامه از خراسان تا بختياري، ترجمه فره ويش)هاميون سابق(، تهران، امريكبري.1335 

ص265

 4. گیدنز خانه جوامع پیش از صنعتی شدن را یک واحد تولیدی مستقل می خواند. رک: هامن، ص 545.

 5. لیدی شیل نیز معتقد است وضع زنان روستایی و عشایر در دوره ی قاجار به مراتب بهرت از زنان شهری است. 

رک: ماری شیل، خاطرات لیدی شیل، ترجمه حسین ابوترابیان، تهران، نرش نو، 1362، ص87.
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کوچ نشین یا روستایی با خانواده های خود به این مناطق مهاجرت کردند و پس از استخدام در 
شرکت نفت با احداث کپر یا آلونکی در اطراف و حومه مناطق مسکونی متعلق به دیگر کارگران 
نفت در این شهرک ها ماندگار شده و تبدیل به کارگران تمام وقت شرکت شدند. محیط کار 
به  و عشیره ها  طوایف  به  متعلق  مراتع  و  چراگاه ها  یا  روستا  در  مزارع  و  کشتزارها  از  مردان 
کارگاه های نفتی، جاده های در دست احداث و نصب تأسیسات نفتی و حمل لوله ها و ابزار و 
ادوات مورد نیاز شرکت نفت تغییر یافت و در ازای آن از دستمزد ثابت و امکان داشتن شغل 
تمام وقت برخوردار شدند. این، آن چیزی است که هویداست اما آنچه در این میان پنهان است 
و اسناد و مدارک موجود اطالعی درباره آن به دست نمی دهد این است که خانواده و همسران 
کارگرهای تازه استخدام شده شرکت نفت، دچار چه تحولی شدند و این تغییرات را چگونه برخود 

هموار کردند؟
زنان که تا این زمان یا در روستا در کنار مردان شان در مزارع و باغچه ها مشغول کشاورزی 
بودند، یا در عشیره خود به تولید محصوالت دامی و نگهداری از احشام می پرداختند، با انتقال 
به شهرک های نفتی و سکونت در کپرها و آلونکها از خاندان و بستگان خود جدا شده و ناچار 
به زندگی در فضایی کوچک با امکاناتی کمتر از زندگی گذشته شدند. آنها با تغییر محل زندگی 
در واقع واحد تولیدی خود را نیز از دست دادند زیرا در مکان جدید امکان نگهداری و پرورش 

دام و ماکیان و تولید صنایع دستی چون فرش و منسوجات وجود نداشت. 
از سوی دیگر آزادی عمل و فعالیت های اجتماعی شان- که در اجرای مراسم آیینی و سنتی 
باخت. همچنین در  این جابه جایی رنگ  با  نیز  تبلور می یافت-  فامیل  آنها و در میان  توسط 
سنین باالتر در روستا یا در عشیره زنان، صاحب احترام ویژه و مسند گیس سفیدی بودند که 
در شهرک های نفتی و فضای زندگی کارگری این امتیاز به فراموشی سپرده شد. به این ترتیب 
نمی توان گمان داشت، اوضاع زندگی در حوزه ی فعالیت شرکت نفت برای زنان به خوبی پیش 

رفته و شرایط مطلوب تری در اختیار آنان نهاده شده بود.6
از این پس محل کار مرد و زن از هم جدا شد و زنان در خانه- که دیگر نقش تولیدی 
نداشت- ماندند و مردان برای کار و کسب درآمد، به کارگاه ها و تأسیسات نفتی رفتند. تا سال ها 
بعد اثر و مدرکی از استخدام زنان در شرکت نفت دیده نمی شود، اگر چه در بسیاری نقاط کشور 

 6. محمدحسین، خرسوپناه، هدفها و مبارزه ی زن ایرانی از انقالب مرشوطه تا سلطنت پهلوی، انتشارات پیام 

امروز، تهران، 1381، ص136.
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زنان نیز در کارگاه ها و کارخانه ها و کشتزارها مشغول کار بودند7 اما بنابر فرمان مظفرالدین شاه، 
زنان از استخدام و کار در کارخانجات خارجی ممنوع شده بودند.8 

به این ترتیب زنان چه همراه با شوهران شان به مناطق نفت خیز مهاجرت می کردند و چه 
در روستاها در انتظار بازگشت همسر می ماندند، به لحاظ اقتصادی کاماًل وابسته به درآمد آنان 
بوده و باید خود را با شرایط شغلی و درآمد شوهران شان تطبیق می دادند. با توجه به معمول 
و درآمدزا،  ثابت  اشتغال در یک کار  امکان  زنان در مشاغل مختلف و عدم  استخدام  نبودن 
عماًل وابستگی زنان به مردانشان غیر قابل اجتناب بود. دوره های طوالنی بارداری های متعدد 
و مراقبت از فرزندان و عدم پذیرش زن شاغل در جامعه سنتی، مهم ترین دالیل برای عدم 

اشتغال زنان به کارهای با دستمزد مشخص بود. 
می  تولید  به  زنانشان  دوشادوش  دیروز  تا  که  دامدار  و  روستایی  مردان  نفت،  صنعت  در 
پرداختند، حال تنها نان آور خانه بودند و زنان اگر چه کمتر از همسرانشان کار نمی کردند- هنوز 
وظیفه نگهداری و پرورش کودکان و تهیه خوراک و پوشاک خانواده را به عهده داشتند- اما 
به  به لحاظ مالی و مادی  این گونه  بیکار محسوب می شدند و  نداشتند،  چون کار مزدبگیری 
همسران خود وابسته شده و نقش مصرف کنندگی را پذیرفتند. در سال های نخستین تأسیس 
شرکت نفت زنان عشایر و روستایی که بنابر موقعیت شغلی همسرانشان ترک دیار گفته و در کنار 
هم در شرکت- شهرهای نفتی و اطراف چاه های نفت زندگی می کردند، اغلب همان لباس های 
محلی خود را استفاده کرده و به ریسندگی نخ برای تهیه ی لباس و ریسمان می پرداختند چرا که 
در چادرها و کپرها و آلونک هایی که آنها زندگی می کردند، بیش از این نمی شد فعالیتی انجام 

 7. هیُت بازرگانی هند بریتانیا در گزارش مأموریت خود به جنوب ایران در توضیح »قانون منع کار زنان در 

»حتی در بسیاری کارخانه های قالی بافی، صاحب کارخانه طرح و مقداری  کارخانجات خارجی» می نویسد: 

خامه به بافنده می داد تا زنان و کودکان کار را در دستگاه قالیبافی دستی در خانه انجام دهند.» رک: اوضاع 

اقتصادی ایران در آغاز قرن بیستم گزارش هیُت بازرگانی هند بریتانیا اعزامی به جنوب رشقی ایران 1904-1905م 

/ 1283-1284 شمسی، مرتجمین: معصومه جمشیدی و دیگران، تهران، موسسه ی مطالعات تاریخ معارص ایران، 

1376، ص239.

8.کار خانگی: کار بی مزد  -یعنی کاری که بدون پرداخت مستقیم و خارج از حوزه ی یک شغل خاص انجام 
می شود  -دست کم تا این اواخر، هرگز مورد توجه قرار منی گرفت.. .کار بی مزد، به ویژه کار زنان در حوزه خانگی، 

تا اندازه زیادی نادیده گرفته می شد، با وجود این، اینگونه کار به هامن اندازه برای اقتصاد رضوری است که 

اشتغال مزد بگیری. برآورد شده است که کار خانگی از نظر ارزش تقریبا معادل یک سوم کل تولید ساالنه در یک 

اقتصاد امروزی است. رک: آنتونی گیدنز، هامن کتاب، ص545.



137 فصل پنجم : زندگی زنان و کودکان در مناطق نفتی

داد. پای اغلب آنان برهنه بود و همگی سربند و لباس کاماًل پوشیده داشتند.۹ 

زنان و مشارکت سیاسی
با وجود اشتیاق زنان والیات و ایاالت دیگر برای مشارکت در فعالیت های سیاسی روزهای 
و  بوده  ضعیف  بسیار  منطقه  این  در  زنان  سیاسی  مشارکت  آن،  از  پس  و  مشروطه  انقالب 
برعکس زنان شهرهای دیگر همچون تهران، تبریز، اصفهان و...خبری از هیجان و یا نشانه ای 
از بیداری سیاسی در آنان گزارش نشده است.  در سال های استبداد صغیر که »انجمن نسوان« 
در تهران، نمایش ، کنفرانس و سخنرانی های چند هزار نفری در تثبیت حقوق و ابراز وجود زنان 
در جامعه ترتیب می داد1۰و »انجمن مخدرات وطن«11 با جمع آوری اعانه ی ملی برای دولت 
به منظور جلوگیری از استقراض خارجی و انتشار اسامی اعانه دهندگان در روزنامه ها، مجلس 
شورای ملی و عموم مردم را تحت تاثیر قرار می داد1۲، در مناطق نفتی، نمودی از فعالیت های 
اجتماعی- سیاسی یا جنبش های اصالح طلبانه زنان به چشم نمی خورد. این محدوده جغرافیایی 
اگر چه در سال های بعد تبدیل به یکی از مراکز مهم فعالیت های کارگری و جنبشهای سیاسی 
شد اما در این سال های آغازین، هنوز مستخدمین شرکت نفت به لحاظ فرهنگی و اجتماعی خود 
را به عنوان کارگر و طبقه کارگر به رسمیت نمی شناختند و بیشتر مشغول جابه جایی و مهاجرت 
و آشنایی با نوع کار و محیط کارگری بودند تا فعالیت های سیاسی و اجتماعی، زنان آنها نیز از 
این قاعده مستثنی نبودند. آنها نیز برای شناخت موقعیت جدید و پذیرش مشکالت و امکانات 
روزگار  که  1۳۳4ق  1۹14م/1۳۲7تا  1۹۰8تا  سال های  در  داشتند.  زمان  به  نیاز  تازه  زندگی 
بالفصل کشف نفت در مسجدسلیمان و تأسیس تصفیه خانه آبادان بود، افراد تحت استخدام 
شرکت نفت و خانواده های آنان هنوز آنقدر با کار در کارگاه های نفتی و فضای کارگری و زندگی 
در مجموعه های جدید التأسیس مسکونی شرکت عجین نشده بودند که به دنبال کسب امتیازات 

اجتماعی و حقوق فردی و کارگری خود باشند. 
 ۹. ژانت آفاری، انجمن های نیمه رسی زنان در نهضت مرشوطه، ترجمه جواد یوسفیان، نرش بانو، تهران، 1377، 

ص42.

 1۰. »انجمن مخدرات وطن به وسیله شصت تن از زنان فعال ایرانی در 1910م بنیاد گردید. اعضای انجمن مزبور 

از طرح تحریم کاال و وام خارجی حامیت می کردند. رک: هامن، ص24.

 11. » الیحه ی انجمن مخدرات وطن، روزنامه رشق، ش79، 21ربیع الثانی 1328، ص3.

 1۲. آرنولد ویلسون، سفرنامه ویلسون، ص66.
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زنان و ازدواج
ازدواج دختران وپسران در سنین بسیار پایین  ایران مرسوم بود،  همان طور که در سراسر 
انجام می گرفت1۳، ضمن اینکه محدودیت ها و شرایط ازدواج آنقدر سخت و پیچیده نبود که 
ایاالت  و  مناطق  از  افراد  مهاجرت  به  توجه  با  گردد.  این موضوع  در  تعلل  یا  اشکال  موجب 
مختلف به مناطق نفتی، اطالعی از چگونگی و امکان برگزاری مراسم سنتی و آداب و رسوم 
مخصوص مربوط به ازدواج در حوزه های کارگری در دست نیست اما احتماال نباید برگزاری 
سنن و رسوم در میان کارگران خیلی جدی بوده باشد، به ویژه اینکه افراد غالبًا از ایل، طایفه و 

فامیل خود جدا شده بودند.

ازدواج موقت 
 اگر چه به طور کلی خانواده ها در دوره ی قاجار نسبت به ازدواج موقت خوشبین نبوده و حتی 
این موضوع گاهی مبحثی اهانت آمیز به حساب می آمد اما در برخی ایاالت به فراخور فضای آن 
ایالت و فرهنگ مردم آن منطقه صورت معمول یافته و بعضی خانواده ها بنا به دالیل اقتصادی 
ازدواج  یا دینی به آن تن می دادند. عبداهلل مستوفی درباره پذیرش عمومی جامعه نسبت به 

موقت یا صیغه چنین می نویسد:
» در این دوره مردمان با حیثیت، بی زن زندگی نمی کردند و زنها هم به صیغه شدن حیثیت 
خود را از دست نمی دادند.«14 اما بسیاری از مردم نیز صیغه و صیغه روی را موجب ننگ دانسته 
و آن را برابر روسپی گری می دیدند که کاله شرعی بر سر گذاشته باشد.15 در هر حال این نوع 
ازدواج اگر چه نامطبوع بود اما نا معمول نبود. در شهرهای بزرگ نظیر تهران، مشهد، اصفهان 
و همچنین شهرهایی که مهاجر پذیر بوده و یا بر سر راه زوار و مسافران قرار داشت، ازدواج 

موقت یکی از خدماتی بود که غالبا به رهگذران و مسافران ارائه می شد.16

1۳. عبدالله مستوفی،  رشح زندگانی من ج1، ص234.
 14. جعفر شهری، تاریخ اجتامعی تهران در قرن سیزدهم، ج1، ص259-260.

 15. جرج ناتانائیل کرزن، ایران و قضیه ایران، ترجمه غ. وحید مازندرانی، تهران، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، 

1362، صص230-231.
 16. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 240000668، 5 ثور 1299.
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 منطقه نفتی خوزستان نیز که در این سال ها خیل عظیمی از مهاجران را در خود جای داده 
بود، از این قاعده مستثنی نبود. مهاجرت مردان به صورت مجرد و بدون خانواده و مهاجرت 
کارگران هندی به شکل دسته جمعی و بدون همسران شان، سبب ایجاد مشکالتی در زمینه 
معلوم  زنان   « با  یا  و  می آوردند  رو  موقت  ازدواج  به  یا  جماعت  می شد. این  جنسی  مسایل 
الحال« 17ارتباط برقرار می کردند. »پوالک«18 در توضیح این شیوه ازدواج می نویسد: » رسم 
است مرد ایرانی در سفر، جنگ یا مأموریت، هرگز زن خود را همراه نمی برد و تقریبا در هر 

جایی که مدت زیادی درنگ کند، زن صیغه ای می گیرد.«1۹
اما این شیوه همسرگزینی موقتی منحصر به مردان ایرانی مهاجر نبود، بلکه غیر ایرانیان 
که  می کردند  استفاده  آن  از  و  داشته  را  ازدواجی  چنین  امکان  منطقه  این  در  نیز  مسلمان 
هندی های مهاجر مستخدم شرکت نفت نیز از این جمله بودند. آنان در مناطق نفتی با توجه به 
قرابت فرهنگی و داشتن دین مشترک، غالبا می توانستند بی اینکه مورد اعتراض جدی واقع 
شوند، همسران موقت اختیار کنند: »هندی ها مادام که غذا و وسایل عیش و نوش شان فراهم 
دیگر  نواحی  در  قبال  گروهبانان  از  نفر  چند  و  هندی  ..افسران  ندارند.  کاری  کسی  با  است، 
صیغه گرفته و فعال با همان زوجه های موقتی که با خود همراه آورده اند، روزگار را به خوبی 

می گذرانند.«۲۰ 
کرده،  اشاره  ازدواج  روش  این  بودن  معمول  به  مجددا  نیز  دیگر  جای  در  ویلسون  آرنولد 

می نویسد:

» دو نفر از هندی ها که زیردست من کار می کردند...به پیروی از سایر مسلمان ها صیغه 
گرفته اند، ولی من وقتی زن ها را توی چادر دیدم هیچ به روی خودم نیاوردم و فقط سربسته 

گفتم که امیدوارم هر دو نفر از وضع خود راضی و مسرور باشند.«۲1 

17. Jakob Edvard Polak

18. ادوارد پوالک، سفرنامه پوالك )ايران و ايرانيان(، ترجمه كيكاووس جهانداري، انتشارات خوارزمي، تهران 
1368

1۹. آرنولد ویلسون، هامن، ص373.
۲۰. هامن، ص123.

۲1. تاج السلطنه ارصار دارد که در اواخر دوره قاجار » یک زن فاحشه در متام دهات وجود ندارد.» رک: تاج 
السلطنه، خاطرات تاج السلطنه ، به کوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان، چ2، نرش تاریخ ایران، 

تهران، 1362، ص101.
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اما ممنوعیت  نبود  پذیرای آن  اگر چه عرف  بود و  ارتباط مجاز و مشروع  ایجاد  نوع  این 
شرعی و قانونی نداشت. البته درباره ی مستخدمین غیر مسلمان شرکت نفت وضعیت به گونه ای 
متفاوت بود. حتی ارامنه که جزو اقلیت های قومی و دینی ایرانی بودند نیز به سختی می توانستند 
ارتباط داشته باشند. این نوع رابطه به طور کلی در جامعه پذیرفته شده  با زنان بومی منطقه 
نبود و در جوامع سنتی ایران و خصوصا در روستاها کمتر به چشم می خورد۲۲ و به عنوان روابط 
بی قید و بند و فحشاء به آن نگریسته می شد. اگر چه برخی را اعتقاد بر این بود که » فحشا 
و مواقعه های نامشروع در این حدود جز در شهر های بزرگ مفهوم خارجی ندارد«۲۳ اما باید 
پذیرفت که با توسعه زندگی شهری و ورود انبوه مهاجران ایرانی و خارجی به مناطق نفتی، 
خواه ناخواه بافت سنتی و قدیمی اجتماع نیز در این محدوده ی جغرافیایی تغییر کرد و نمی توان 
منکر آن شد که در چنین فضاهایی معمواًل تعدادی از زنان در جست  وجوی درآمد و پول، تن 

به ایجاد ارتباط با مهاجران ناشناس می دادند.
و  بزرگ  شهری  نواحی  توسعه ی  محلی،  کوچک  اجتماعات  فروپاشی  با  روسپی گری   
قدیمی،  کوچک  اجتماعات  در  یافت.  افزایش  اجتماعی  روابط  شدن  تجاری  و  غیرشخصی 
که  یافته ی شهری  توسعه  نواحی  در  اما  می گردید  آن ها  کنترل  روابط جنسی سبب  نمایانی 
به سختی کنترل مدیران صنعت نفت را برخود می پذیرفت، ارتباطات اجتماعی ناشناس تر، به 

آسانی برقرار می شد.۲4 
در اوایل سال 1۹۰8م/ ذی حجه 1۳۲5، اقدام فردی ارمنی از مستخدمین نفت، در برقرار 
کردن ارتباط با یکی از زنان مسلمان بومی، سبب تیرگی روابط میان ساکنین محلی رام هرمز 
و رؤسای شرکت نفت شد و خوانین بختیاری و بزرگان محلی، فرد ارمنی را با خشونت و هیاهو 
حبس کردند، هرچند مسئوالن شرکت نفت کوشیدند رضایت خوانین را جلب کرده و موضوع را 
به نحوی مسالمت آمیز پایان بخشند. پس از تالش وزارت امور خارجه برای پی گیری موضوع، 

در نهایت آشوب با اخراج فرد ارمنی از سوی شرکت نفت پایان یافت. 
»17محرم 1۳۲6 / ۲۰فبروری ]فوریه[ 1۹۰8/ شارژدافر به مشیرالدوله:

 ۲۲. آرنولد ویلسون، هامن، ص66.

۲۳. آنتونی گیدنز، ص210: 

FO 248-923,  .۲6  محرم 1326/ 20 فوریه 1908
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پس از وصول مراسله ی مورخه نهم ذی حجه گذشته، جناب مستطاب اجل عالی، حاوی بر 
شکایت از سوء رفتار یک نفر ارمنی از اجزاء کمپانی نفط با یک زن مسلمان به قونسول انگلیس 
مقیم اهواز تلگراف شد به طوریکه در مراسله ی خود، مورخه سیزدهم ذی حجه گذشته به جناب 
مستطاب عالی اظهار داشته بودم تحقیقات بنماید. حال قونسول مشارالیه اطالع می دهد که این 
مسئله سابقًا تمام شده و اگر چه تقصیر شخص ارمنی به طور وضوح به ثبوت نرسیده، مستر 
رینالدز رئیس کمپانی مشارالیه را از خدمت اخراج نموده است. کپتین]کاپیتان[ الریمر قونسول 
اظهار می دارد که در این مسئله عالئمی ظاهر بوده که بعضی از ساکنین شهر رامهرمز می 
خواسته اند، شلتاقی بنمایند. کپتین الریمر به کارگزاران محلی و خوانین بختیاری اطمینان داده 
که حاضر بوده است در اینکار رسیدگی و قرار آن را بدهد و پس از اینکه شخص متهم را اخراج 

می نمایند خوانین مزبور اظهار رضایت نموده اند. 
تمام  مساعد  به طور  مسئله  این  که  دهم  اطالع  عالی  مستطاب  جناب  به  می توانم  لهذا 
شده است و نیز باید اظهار دارم که در حبس شخص مزبور به توسط اشخاص غیر مسئول از 
قرار معلوم قدری بی ترتیبی شده است. کپتین الریمر این مسئله را به خوانین خاطر نشان نموده 
و مشارالیهم اطمینان مساعد در این باب داده اند، ولی نکته این است که نیز دوست دار باید به 

جناب مستطاب عالی خاطر نشان نمایم که در آتیه از حدوث این قبیل اتفاقات احتراز شود.
اینکه ظاهرا جناب مستطاب عالی قبل از وقت تحقیق فرموده و با وجود اطالع که قونسول 
انگلیس در همان نقطه به اینکار رسیدگی کرده و به طور دلخواه کارگزاران محلی این مسئله را 

تمام نموده، باز اقدام به آن فرموده ا ند، اسباب تعجب دوستدار گردید.«۲5
ایران،  جنوب  در  و  نفت  سرزمین  از  دیگر  مکانی  در  و  روزگار  از  دیگری  فصل  در  باز  و 
رویدادی مشابه رخ داد که رد پایش در اسناد و مدارک ماندگار شده است: ظاهر موضوع چنین 
بود که در شهریور 1۳۰۲/ سپتامبر1۹۲۳م در محدوده ی چاه های نفت واقع در دشت میشان و 
دشت قیر، شورشی علیه کارکنان و مهندسان اروپایی شرکت نفت رخ داد که منجر به درگیری 
مسلحانه و تیراندازی شد. سردارعشایر از مدیران شرکت نفت خواسته بود تا قرارداد جدیدی 
برای پرداخت سهام سود نفت و استخدام محافظان و تفنگچی های عشایر از تأسیسات نفتی 
این منطقه تنظیم کنند، همچنین به مذاکرات پنهانی مسئوالن شرکت با تفنگچی ها و عزل و 

۲5. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران:مقدم/ 1302 گزارش مدیر گمرک گناوه، سواد پاسخ مراسله 
31سنبله1302.



تاثیر صنعت نفت بر تحوالت اجتماعی مناطق نفت خیز جنوب 142

نصب خودسرانه ی آن ها نیز معترض شده بود اما مدیران شرکت نفت به این اعتراضات توجهی 
نشان نداده بودند. سردارعشایر تفنگچی های لر را از خدمت شرکت نفت فرا خواند. آنان مواجب 
چهل و پنج روزه ی معوقه ی خود را از کمپانی مطالبه کردند. مسئوالن کمپانی و مهندسان 
اروپایی بدون پرداخت مواجب کارگران ترک عثمانی و لر تصمیم به ترک منطقه گرفتند. 
کارگران به آنان تیراندازی کردند و متوقف شان ساختند، ماشین و لوازم شان را منهدم نموده و 

خودشان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.۲6
اما در یکی از گزارش های موجود مربوط به این واقعه اشاره شده است که زنی از عشایر 
ترک متهم به ارتباط با مهندسی انگلیسی در میادین نفتی بود که شورش و بلوای عشایر علیه 
مهندسان و کارکنان اروپایی و ضرب و جرح و اخراج آنان و در نهایت قتل آن زن در دشت 

میشان، پایان این ماجرا بود.۲7 
با توجه به اینکه در طی هفده سال تاریخ اجتماعی فرودستان در سرزمین نفت در جنوب 
ایران تنها برگ هایی که در میان اسناد درباره ی آنان یافت شد، دو سه برگ با نگاه تبعیض 
فرودست«  »زنان  به  که  دید  را  دوگانه«  »استعمارگری  می توان  روشنی  به  است،  جنسیتی 
به عنوان قربانیان فراموش شده ی ایدئولوژی امپریالیستی و نظام های پدرساالری بومی و بیگانه 
می نگرد.۲8 زن به عنوان »فرودست جنسیتی« در هردو واقعه ی فوق مهر سکوت بر لب دارد و 
خبر را دیگری نقل کرده است که قصد دارد از نقش او برای اثبات ادعاهای خود بهره جوید. 
این راوی می تواند شارژدافر انگلیس باشد با هدف متهم کردن مردمان بومی رامهرمز به شلتاق 
و باج خواهی و یا نماینده ایل حیات داوودی باشد که برای پوشاندن اتهام تخریب و سرقت لوازم 
کارکنان صنعت نفت، سعی در ناموسی قلمداد کردن موضوع درگیری از سوی افراد ایل مذکور 
داشته باشد. تنها جاهایی هم که از این فرودست درجه دوم سخن رفته است »صرفا واسطه ای 
او بی  اند.  او بهره جسته  از  ادعاهای خودشان«  بازنمایی  برای  است که گفتمان های رقیب، 

۲6 سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران :مقدم ص 153گزارش تلگرافی به نرصالدوله حکمران بنادر جنوب /به 
تاریخ1 مهر24/ 1302 سپتامرب 12 / 1923صفر 1342 

۲7 . لیال گاندی، پسا استعامرگرایی، ص 131-130.      

۲8 .Company towns.
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خانمان و خاموش و قربانی است. از یکسو قربانی مهندسان و کارکنان خارجی و اروپایی که با نشانه های 
نوسازی و صنعت جدید نفت به سرزمینش قدم گذاشته اند و از سویی قربانی فرهنگ پدرساالرانه ی 

سنتی و بومی خشونت آمیز که تا سال ها بعد نیز امکان نگریستن به خود و سخن گفتن ندارد. 





فصل ششم

مسکن و مهندسی شهری
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مسجدسلیمان و آبادان، بارزترین نمونه های مهندسی اجتماعی یک شرکت انگلیسی در ایران 
این  بنیان نهاده شدند. در  هستند که به عنوان یک کشور جهان سومی و به سبک مستعمرات 
این  ایجاد  ضرورت  چگونگی  می پردازیم.  شهر  دو   این  تطبیقی  بررسی  به  پژوهش  از  بخش 
شهرها پس از تحول جمعیتی منطقه ی نفتی، ترکیب جمعیتی آن ها، شکل و فضای کالبدی و 
تقسیم محله ها و قسمتهای مختلف شهرها، تاثیرپذیری شکل مسکن و محله ها از شهرک های 
مستعمراتی و چگونگی اعمال قدرت شرکت نفت در نحوه ی سکونت مردم فرودست در این شهرها، 

سواالتی ست که باید پاسخی برای آن یافت. 

شرکت - شهرها
یا  صنعت  یک  کارکنان  اسکان  برای  که  هستند  شهرک هایی  یا  شهرها1شهرها   - شرکت 
بهره برداری از منابع طبیعی معادن و کشاورزی، معموال دور از شهرهای موجود و در کنار مجتمع 
های ذکر شده، به وسیله ی موسسه ی بهره بردار ایجاد می شوند. فراهم آوردن مسکن مناسب برای 
نیروی انسانی مجتمع های ذکر شده، به ویژه متخصصان آن ها، قرار گرفتن اجباری یا اختیاری 
اکثر مجتمع ها در مناطق بکر و دورافتاده و سرانجام گاه دالیل سیاسی، مانند محصور کردن نیروی 

1 . کامل اطهاری »مسجد سلیامن رشکت شهری مدنیت یافته«، مجله گفت وگو، شامره 47و48، ص65. 
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کار و یا مجموعه ی این عوامل باعث احداث شرکت- شهرها می شود اما در شرکت- شهرها به 
دلیل حاکمیت انحصاری دستگاه بهره بردار بر حیات اقتصادی و اجتماعی ساکنان، یعنی تک پایه 
بودن اقتصاد شهر و عدم امکان یا اجازه ی حضور ساکنان غیر شاغل در مجتمع بهره برداری، تنوع 
اشتغال و به دنبال آن تنوع اجتماعی ایجاد نمی شود و درنتیجه شرکت- شهر فاقد تولید و مبادله 
متنوع درونی و بیرونی کاالها و خدمات، فرهنگ و عقاید و مشارکت های سیاسی و اجتماعی با 
هویت مستقل می گردد، یعنی مشخصه هایی که شهرنشینی یا مدنیت را معنا می بخشد یا امکان 
آن را فراهم می سازد. این بی هویتی و انزوا بر ساکنان شرکت- شهرها تاثیر می گذارد و موجب 
گریزان شدن نیروی انسانی شاغل در مجتمع های بهره بردار می شود که جذب آن ها خود یکی از 

دالیل ایجاد این نوع شهرها بوده است.2 
شرکت - شهر، شهرک یا شهری است که تمام زمین ها، ساختمان ها - اعم از مسکونی یا 
تجاری - امکانات خدمات ضروری و اولیه، بیمارستان ها، بنگاه های تجاری کوچک مانند مغازه ها 
قراردارد.  آن  انحصاری  تعلق  در  و  تملک شرکت  محدوده ی  داخل  در  دیگر  رفاهی  امکانات  و 
شرکت- شهرها با تمامی شئون اقتصادی، فرهنگی، رفاهی و ... در منطقه ی زیر پوشش خود سر و 
کار و تعامل دارند، حال آن که شهرک های صنعتی معمواًل و صرفًا با تمرکز تأسیسات و نیروی کار 

در زمان های مشخصی از شبانه روز و تنها با تولید در ارتباط هستند.
با کشف نفت در میادین نفتی مسجدسلیمان، شرکت نفت بنیان شهرهای مسجد سلیمان و 
سپس آبادان را گذاشت. مسجدسلیمان دوره ی قاجار، تا این زمان هیچ سکنه ی ثابتی به عنوان 
روستا یا شهر نداشت. بلکه محل عبور عشایر کوچ نشین بود. آبادان نیز در این دوره ی تاریخی، 
وجود عینی به عنوان شهر و مرکز جمعیتی نداشت. بلکه تعدادی روستاهای پراکنده و عشایر عرب 
در اطراف آن زندگی می کردند که معموال سرگرم کار در نخلستان ها و پرداختن به دام هآنها بودند. 
شرکت نفت انگلیس و ایران موفق شد تا در منطقه ی نفتی خوزستان و به مدد صنعت نفت، 
جامعه و شهری متفاوت با دیگر شهرهای ایران بسازد. حضور صنعت نفت در خوزستان منجر به 
شکل گیری و ظهور هویت و حتی » قومیتی« جدید شد: هویت »آبادانی« و »مسجدسلیمانی«. 
این هویت جدید در پی تأسیس سریع این شهرها، استقرار و اشتغال نیروی کار مهاجر، گسست از 

2 . کاوه احسانی، »تجدد و مهندسی اجتامعی در رشکت شهرهای خوزستان: نگاهی به تجربه آبادان و مسجد 
سلیامن«، گفت وگو، شامره25، پاییز 1378، ص 19. 
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محیط اجتماعی سابق و فضایی که در آن زندگی می کردند، سازماندهی و نظام جدید زندگی مادی 
و فرهنگی، تغییر شکل زندگی خانوادگی و جمعی طبق معیارهای این مکان جدید، تعلیم و تربیت 
نسل جوان در نهادهای تازه تأسیس یافته و دیگر تحوالت بنیادین، شکل گرفت. مدرنیته ای که 
شالوده ی این شرکت – شهرها را پی ر یزی کرد، آن ها را از دیگر شهرهای تاریخی ایران و حتی 

تهران متمایز کرد.3 
در شرکت- شهرهای آبادان و مسجد سلیمان برخالف شهرهای عادی که صاحب فرهنگ و 
اقتصاد متنوع بودند، نه فعالیت های اقتصادی گوناگون وجود داشت و نه ساکنان آن دارای فرهنگ 
همگون بودند، بلکه کادر حرفه ای و مهندسان از اروپا، کارگران ماهر از هند و کارگران ساده از 
نقاط مختلف ایران با هم در یکجا با انگیزه ی واحد کار در صنعت نفت جمع شده بودند. اینان قرار 

بود با هم و در کنار هم زندگی کنند و فرهنگی التقاطی و اقتصادی مدرن را تجربه کنند. 

شکل گیری مسجد سلیمان
با کشف و استخراج نفت در خوزستان، شرکت نفت انگلیس و ایران که از ماندگاری در منطقه 
و ادامه ی فعالیت پیرامون توسعه ی صنعت نفت اطمینان حاصل کرده بود، برنامه ریزی برای ساخت 
شرکت- شهری برای سکونت کارگران و کارکنان کارگاه های نفتی در نزدیکی چاه ها و تأسیسات 
در  دیگری  صنعتی  شهرک های  احداث  تجربه ی  این  از  پیش  که  انگلستان  کرد.  آغاز  را  نفتی 
مستعمرات را داشت. با الگوبرداری از آن ها و کمک مهندسان اروپایی که در این زمینه صاحب 
مدرن  نسبتا  بار شرکت- شهرهایی  نخستین  برای  نیز  نفتی خوزستان  منطقه ی  در  بودند،  نظر 
ساخته شد. مسجدسلیمان نخستین شهرک ساخته شده توسط شرکت نفت بود که بالفاصله پس 
از کشف منابع نفتی در 1328ق/ 1908م شروع به شکل گیری کرد. با توسعه بیشتر مسجدسلیمان 
شد.  نمایان  نیز  شهر  برای  درمانی  مرکز  احداث  شهر، ضرورت  این  در  بیشتر  افراد  سکونت  و 
از سوی حکام  بسیار مجهز شرکت نفت در آن سال ها، موجب تحسین شرکت نفت  بیمارستان 

شهرهای دیگر شد.4 
3.  Lackhart: The Record of the Anglo_Iranian Oil Co, LTD, (1901-1918) vol1. P154.

دلیل  به  منطقه  این  كه  باز می گردد  دوره ای  به  كنونی)  (مسجدسلیامن  پارسوماش  منطقه  در  . شهرنشینی   4
داشنت روغن مقدس دائم (قیر یا نفتی كه به روی سطح زمین تراوش می كرد) از آتشكده ای همیشه جاویدان 

برخوردار بوده و حضور مردم در این محل به دالیل مذهبی بوده است. این منطقه پس از ورود اسالم به كشور 
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مسجدسلیمان که اولین حضور جمعیت را به علت برخورداری از نفت و آتش مقدس، در سال ها 
پیش از ورود اسالم به ایران تجربه کرده بود، از دوره هارون الرشید با خاموش شدن آتشکده، برای 
قرون متمادی خالی از سکنه شد.5 درپی کشف نفت در مسجدسلیمان و استخراج آن، کلیه ساخت 
و سازهای منطقه تحت تأثیر این صنعت قرار گرفت و شرکت نفت عملیات استخراجی خود را به 
استخراج اراضی حوالی میدان نفتون منحصر کرد که چراگاه ایل بختیاری و متعلق به عموم افراد 
ایل بود و از آنجا که عملیات شرکت مستلزم داشتن حق تصرف در آن ناحیه بود، سران بختیاری 
به آسانی به این امر راضی نمی شدند. جنبه حقوقی موضوع از یک طرف و ناامنی ناشی از مخالفت 
بختیاری ها از سوی دیگر انگلیسی ها را مجبور کرد که برای این منطقه فکری بکنند، نتیجه آن 
شد که از مبلغ کل سرمایه شرکت نفت 12 هزار سهم مجانًا به خوانین بختیاری واگذار شد و در 
مقابل خوانین متعهد شدند که هر سال عواید سهام را گرفته بین دیگران تقسیم کنند، همچنین 
درباره ی اراضی مورد نیاز شرکت نفت نیز قرار شد تا آن زمین ها را از سران ایل یعنی ایلخانی و 

ایل بیگی خریداری کنند.6 

به نام مسجدسلیامن شناخته شد و آتشكده آن نیز تا زمان هارون الرشید همچنان روشن بود . برای اطالع بیشرت 

نگاه کنید به: دانش عباسی شهنی، تاریخ مسجد سلیامن ( تاریخ تحوالت صنعت نفت)، تهران 1374، انتشارات 

هیرمند، ص60-13.

5. رشکت نفت پول آن اراضی را به خوانین می پرداخت و آنها اگر زمین فروخته شده صاحب یا صاحبان معینی 
داشت طبق مرسوم ایل، پول را به صاحبان زمین میدادند و اگر زمین صاحب معینی نداشت خود پول را ترصف 

می كردند. رک: حسین محبوبی اردكانی، تاریخ موسسات متدنی جدید در ایران، ج3. ص:230-232. 

6 . عباسی شهنی معتقد است که تا سال 1303 خ نام این شهر میدان نفتون بوده و سپس تغییر کرده است: »در 
سال 1303 رضا شاه پهلوی و كابینه وی در معیت خوانین بختیاری از شهر آن دوران به مسجد سلیامن سفر کرد و 

پس از بازدید از تأسیسات نفتی شهر و مشاهده قدیمیرتین آتشكده ایران باستان در آن شهر، نام شهر از »میدان 

نفتون« به »مسجد سلیامن«تغییر یافت.انش عباسی شهنی، ص55.

مسجد  نام  با  شهر  این  1303خ  1343ق/  تا  ق   1329 سال های  در  موجود  مدارک  و  اسناد  در  که  حالی  در 

سلیامن خوانده می شده است. البته میدان نفتون نام بخشی از حوزه های نفت خیز منطقه است. رک: س.ا.ک.م.ا: 

240014651، گزارش کارگذار درباره ی مسجد سلیامن و میدان نفتون، 11 جوزاء1303خ.و همچنین نگاه کنید به 

رونوشت قرارداد رشکت نفت دارسی با خوانین بختیاری در سال 1910م /1328ق / 1289ش درباره ی خرید اراضی 

.GH1328-54-06-1 :منطقه با تاکید برنام مسجد سلیامن: مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه
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به این ترتیب نخستین شرکت- شهر صنعت نفت در سال های 1908 و 1909م و در مکانی 
که صدها سال قبل، تمدن شهرنشینی را به دلیل وجود نفت تجربه کرده بود، بنیان گذاشته شد. 
7علی رغم آنچه اتفاق افتاد، به لحاظ جغرافیایی این منطقه هیچگونه قابلیت شهرنشینی نداشت 

چنان که براساس توپوگرافی انجام شده، شیب زیاد اراضی، وجود 5 دره اصلی و 7 دره فرعی به 
همراه گرمای خشک و بسیار شدید هوا در 9 ماه از سال، همگی از دالیل مهم اثبات این ادعاست. 
ساخت،  متفاوت  مستعمره  کشورهای  شهرهای  شرکت-  سایر  با  را  مسجدسلیمان  شهر  آنچه 
طراحی متفاوت آن با شرکت- شهرهای دیگر بود. مسجدسلیمان متناسب با توپوگرافی منطقه، به 
شکل خطی توسعه یافت.8 این شهر به طول 13 کیلومتر و به عرض تنها یک کیلومتری آن هم 
در عریض ترین قسمت شهر، فرم بسیار نامناسبی را به عنوان یک شهر دارد. موضوعی که حمل 

و نقل در شهر را با مشکل روبه رو ساخته است.
نیازمندی های  واسطه ی  به  واقع  در  و مسجدسلیمان  آبادان  احداث شهرهای  مکان  انتخاب 
فنی همچون استخراج، حمل، انبار، پاالیش، صدور و توزیع نفت، تحمیل شد و الزامات اجتماعی 
انزوای  این  از سوی دیگر  نداشت.  انتخاب  این  و زیست محیطی ساکنان و کارکنان نقشی در 
جغرافیایی ابزار مهمی  برای جدا کردن نیروی کار از محیط زندگی سابق و شکل دادن به آن از 

طریق ابزارها و سازوکارهای خاص شد. 9

شکل گیری آبادان مدرن
پس از کشف چاه های نفت در مسجدسلیمان، شرکت نفت تصمیم به تأسیس پاالیشگاه در 
در سال1289 ش و دربحبوحه ی تأسیس پاالیشگاه،  رو  این  منطقه و جزیره عبادان گرفت،از 
شرکت نفت برای مهندسان و کارکنان عالی رتبه ای که قرار بود در آبادان مشغول به کار باشند، 
شروع به ساخت ساختمان هایی ویالیی با نام بنگله و کمپ ها و چادرهایی برای کارگران هندی و 
ایرانی کرد و با افزایش تعداد مستخدمین و پیشرفت تولید و پاالیش نفت و احداث خط لوله انتقال 

7 . مصاحبه با پیام مهستی،  ۱۵آذر ۱۳۸۷، پایگاه خربی شوشان.
و  آبادان  تجربه  به  نگاهی  خوزستان:  شهرهای  رشکت  در  اجتامعی  مهندسی  و  تجدد  احسانی،  کاوه   .  8

مسجدسلیامن، مجله گفت وگو ش، ص22

9 . کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی: . 5/146/35/13 کمیسیون عرایض، به تاریخ 28 جوزاء 
1303ش/ 15 ذیقعده 1342ق.
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نفت از مسجدسلیمان به آبادان، جمعیت این منطقه نیز رو به افزایش گذاشت.
هنوز دو سال ازکشف نفت نگذشته بود که عده ای برای استخدام در شرکت و تعدادی برای 
سوداگری و فروش لوازم و اجناس شان به مهاجرین در این منطقه ساکن شدند. در ابتدا شرکت نفت 
وبند  قید  در  که نگاهش به توسعه صنعت نفت و افزایش فعالیت موفقیت آمیزش بود، چندان 
مهندسی شهری و شکل و فضای شهرهایی که با سرعت شکل می گرفتند، نبود، بنابراین با استناد 
به عریضه ی یکی از اهالی آبادان:»با گرفتن وجهی، اجازه ی بنای منزل داده است و اجاره مکان 
های چوبی که فعال مرسوم به قماره و وعده نمود که در موقع لزوم اجازه ی مکان های آجری 

خواهم داد.«10
به این ترتیب نخستین شالوده ی شهر آبادان گذاشته شد، آن هم به صورت ملغمه ای از بناهای 
مدرن با معماری خاص به نام بنگله، کمپ هایی به عنوان خوابگاه، چادرها و خیمه ها و کپرهای 
کارگری، تعدادی بنای خشتی و گلی با چند دکان چوبی به نام قماره. این محله های کارگری 
برخالف بنگله ها و محله های مخصوص کارگران هندی و خارجی، فاقد آب آشامیدنی، راه فاضالب 
و دیگر امکانات بهداشتی بود. هرچه تعداد مهاجرین افزایش می یافت بر تعداد کپرها و چادرها 
و خانه های خشتی نیز افزوده می شد و هرچه تعداد کارگران و کارکنان خارجی و هندی افزودن 
می شد، تعداد خانه های سازمانی و بنگله ها و ویالهای ساخت مهندسان شرکت افزایش می یافت.
با استخدام گسترده ی نیروی انسانی در آبادان، مهاجرانی که به امید یافتن کاری مناسب به 
این منطقه آمده بودند، درپی سرپناهی برای خود و احیانا خانواده هآنها بودند. محله هایی از چادر ها 
و آلونک های حصیری و خشتی در اطراف تأسیسات نفتی پدید آمده بود اما شرکت نفت در مقابل 
آنها هیچ تعهدی را نمی پذیرفت. ازهمین زمان بود که شهر به دو بخش تقسیم شد، بخش شرکتی 
که متعلق به ساختمان های اداری و مسکونی و کارگاه های نفتی بود و بخش دوم که توسط 
مردم و بدون مهندسی متخصصان، تنها بر اساس نیاز و مطابق الگوها و امکانات موجود، با ابزار 
و مصالح ممکن ساخته شده بود. نقشه ی این محله های کارگری و خودجوش، نقشه ی خیالی ذهن 
های صاحبان آلونک ها و خانه های خشتی بود که هیچ ترتیبی و آدابی بر آن مترتب نبود. اگر 
چه برای کارگرانی که به تازگی از روستاها یا زندگی دامداری عشایری به مناطق نفتی مهاجرت 
کرده بودند، زندگی در کپر و چادر خیلی سخت نبود اما تفاوت بسیار میان زندگی کارکنان خارجی 

10 . مقارن با مرداد 1293 خورشیدی/ رمضان 1332قمری. 
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و کارگران ایرانی در نوع مسکن، مواد غذایی، پوشاک و میزان حقوق دریافتی، فاصله میان این 
با رشد جمعیت  دو را بیشتر به نمایش می گذاشت. تفاوتی که در سال های جنگ جهانی اول 

شرکت-شهرها بیشتر نیز شد. 

مسکن و مهندسی شهری پس از  جنگ جهانی اول
بیماری های  بروز  علت  به  داده شد،  توضیح  پیشتر  اول، همچنان که  جهانی  با شروع جنگ 
واگیر و شیوع قحطی های برآمده از احتکار و خروج موادغذایی از کشور، عموم مردم و به ویژه 
جمعیت  جابه جایی  شدند.  مواجه  گرسنگی  و  فقر  بیکاری،  مشکل  با  پیش  از  بیش  فرودستان، 
سوی  به  بیکار  مهاجران  سیل  بنابراین  است.  شرایطی  چنین  در  گزینه ها  معمول ترین  از  یکی 
نفتی و صدور آن  تولیدات  افزایش میزان  بر  به علت اصرار  نیز  جنوب سرازیر شد. شرکت نفت 
به کشورهای متفقین، نیاز بیشتری به استخدام نیروی انسانی داشت. با توجه به افزایش تعداد 
مذکور،  سال های  در  ایران  جنوب  نفتی  حوزه های  در  ایرانی  غیر  و  ایرانی  کارکنان  و  کارگران 
شرکت- شهرهای نفتی در حال احداث مسجدسلیمان، عبادان و همچنین بخش هایی از ناصری 
امکانات،  تمامی  و  یافتند  بسیار گسترش  با سرعت  بودند،  در خدمت شرکت نفت  که  و محمره 
و  معماران  بر  افزون  آجر  و  آهک  سنگ،  ماسه،  جمله  از  سازی  ساختمان  مصالح  و  تجهیزات 
مهندسان ماهر نیز برای ساخت و ساز فضای شهری مورد نظر شرکت نفت به این مناطق آورده 
 شد. در آبادان ساختمان های اداری و دفاتر شرکت نفت در فاصله ی بین پاالیشگاه و رودخانه و در 

مسجدسلیمان در اطراف چاه های نفت ساخته شد.11
از آنجا که مدیران شرکت نفت نسبت به تأمین مسکن کارگران ایرانی تعهدی نپذیرفته بودند، 
در حومه ی تأسیسات نفتی همچنان با افزایش مهاجرت و ورود کارگران جدید، چادرها و کپرها 
افراشته می شد تا سر پناهی باشد برای مهاجرانی که در پی کار و نان به صورت مجرد یا همراه 
با خانواده، اراده کرده بودند روزگار جنگ را در این سرزمین سپری کنند، مردمانی که اغلب در 
شرایطی بسیار بد با خانواده در چادرها زندگی می کردند.12 کارگران هندی نیز به صورت جمعی 
انبار و سوله هایی که به منظور استفاده خوابگاهی  در چادرها و یا سالن هایی مخصوص شبیه 
ساخته شده بود زندگی می کردند. نسبت مسکن به تعداد متقاضیان مسکن- چه اروپایی و چه غیر 

 11 . Ferrier, vol1, p268

 12. Ibid.
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اروپایی- بسیار کم بود. ازدحام جمعیت در سال های جنگ جهانی اول به حدی بود که کارکنان 
اروپایی شرکت مجبور بودند تا 5 نفر در یک بنگله زندگی کنند،13 بنگله ها در فاصله ی بین رودخانه 
و پاالیشگاه ساخته شده بودند و هنگام بارندگی یا افزایش آب رودخانه مشکل جاری شدن سیل 
آنها را تهدید می کرد، چنان که در سال 1915 وقوع یک سیل پس از چند روز بارندگی سبب دردسر 
و آب گرفتگی خانه ها و ایجاد نگرانی برای اروپاییان و دیگران شد.14عالوه بر کارکنان اروپایی 
شرکت نفت که به صورت مجرد زندگی می کردند، در ژوئیه 1914م 35خانواده ی اروپایی نیز در 
آبادان سکونت داشتند، 15رودخانه کارون که حکم خیابان اصلی شهر آبادان را داشت محل شست و 
در پشت  فروشگاه  و  اصلی  اسکله  درمانگاه،  بود.  بازی کودکان هم  و  ها  خانواده  شوی وسایل 
تپه های عظیم شن و ماسه و ایستگاه برق قرار داشت. تقاضا برای مسکن زیاد بود و مصالح و مواد 
برای ساخت و ساز کمیاب، بنابراین شرکت نفت عالوه بر نگرانی هایی چون خنثی سازی حمالت 
خصمانه ی عثمانی و آلمان، ممانعت از تهاجم عشایر و اعراب مخالف، افزایش تولیدات نفتی و 
حمل آن، استخدام کارگران جدید و مدیریت بحران های جاری، باید در تکاپوی تهیه ی مواد و 
مصالح ساختمانی نیز می بود. عالوه بر کارگران و کارمندان شرکت نفت، کسبه و تجار یهودی و 
مسیحی و هندی و عثمانی زیادی هم در طول این سال ها در شهرهای مذکور و به ویژه محمره به 
سبب افزایش جمعیت و تنوع ملیت فرصت اشتغال یافتند.16 جمعیت آبادان در سال 1336ق حدود 
5 هزار نفر گزارش شده است که این تعداد شامل مستخدمین شرکت نفت و کسبه و بازاریان- که 
به واسطه ی حضور کارکنان تأسیسات نفتی و وجود فضای مناسب برای خرید و فروش در این 
منطقه حضور یافتند- می شد. »عبادان در یک فرسخی جنوبی محمره محلی است که لوله های 
نفط به آنجا منتهی می شود و کارخانجات مخصوص تصفیه نفت در آنجا ساخته شده، فعال قریب 
پنج هزار نفر سکنه دارد. از عملجات و کسبه و غیره. شهر کوچک جدیدی است، دارای بازار و 

دکاکین و غیره و روز به روز ترقی می کند.«17
اما وضع در مسجدسلیمان اندکی متفاوت بود زیرا دو سال قبل از تأسیس پاالیشگاه آبادان، 

 13.  Captain J.D.M Baillie,P3.

 Ibid. P 4

GH1337- 49- 2- 20 .14 مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه  
GH1337- 49- 2- 14.2  .16 مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه:.

17. چارلز عیسوی، تاریخ اقتصادی ایران، ص ۵06.  
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کارکنان شرکت نفت در مسجدسلیمان ساکن شده بودند و نخستین شرکت- شهر نفتی  منطقه ی 
خوزستان در آنجا بنا شده و طی این سال ها شکل نسبتًا کامل تری به خود گرفته بود.18

فضای کالبدی19 تبعیض آمیز آبادان و مسجدسلیمان
در ابتدا برای استقرار اقشار مختلف شاغل در این صنعت، محالت مختلفی در منطقه طراحی و 
احداث شد که بعدها شالوده شهرسازی مسجدسلیمان را شکل داد. محله های این شهر با نگاهی 

تبعیض آمیز به سه گروه کارگران، کارمندان و مدیران دسته بندی شده بود. 
به طور کلی شرکت- شهرها در طراحی با یک ویژگی اساسی روبه رو هستند و آن جداسازی 
محالت از یکدیگر است که با توجه به ویژگی های شغلی و رده هر کدام از مشاغل متفاوت بوده 

و باعث بروز اختالف طبقاتی شدید می شود. 
به این ترتیب تفکر طبقاتی به کل شهر تعمیم داده شد، به حدی که کارگران نمی توانستند در 
محالت مدیران حضور یابند، حتی حضور در خود مسجدسلیمان و وارد شدن به شهر نیز به دریافت 
نوعی مجوز احتیاج داشت چرا که حضور نیروی امنیتی و پلیس انگلیسی در داخل شهر به شدت 
بر رفت و آمد افراد در شهر نظارت و کنترل داشت. موضوعی که بعدها سبب حساسیت و واکنش 

دولت »رضاشاه« شد و موجبات اعتراض دولت به شرکت نفت را پدید آورد.20
 همزمان با شکل گیری محالت جدید در شهر، تعدادی از کسبه و بازاریان شهرهای اطراف 
همچون اصفهان، بوشهر و شیراز21 برای تامین مایحتاج کارکنان صنعت نفت در اطراف مناطق 
18 . در داد و ستد مستمر میان محیط فرهنگی اجتامعی شهرهای قدیمی و فضای کالبدی آنها به تدریج نوعی 
از فضای کالبدی شکل گرفت که حتی در یک نگاه تصویری روشن از ویژگی های فرهنگی ساکنان خود را باز 

اقلیمی و محیط طبیعی، هندسه مکانی بی  این فضا هامنند ساکنان خود متأثر و همراه با رشایط  می مناید. 

ارتباطی  ارتباطی برقرار می کند که رصفا  با شهروند  این محیط کالبدی  نظیری را شکل می دهد. در مجموع 

مکانیکی و از جنس رفع نیازهای فیزیکی نیست. در واقع رابطه ای اجتامعی است که در عمیق ترین ژرفای 

 اندیشه و احساس شهروندان جای می گیرد. رک: سایت باشگاه اندیشه، »محیط های کالبدی فرهنگی در شهرها

http://www.bashgah.net/fa/content/show/5733 ،«
 19. س.ا.ک.م.ا: 240014788، به تاریخ 1307/2/24 و 14/ 1307/1. مراسله حکومت خوزستان به وزارت 

داخله.

20. س.ا.ک.م.ا: س.ا.ک.م.ا : 29002025، 14 برج جدی 1302، منشاء وزارت کشور.
21. مارک کرینسون،»آبادان، شهرسازی و معامری تحت مدیریت رشکت نفت ایران و انگلیس«ترجمه فرزین فر 
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مسکونی اقدام به ایجاد بازار کردند که این بازارهای محلی بعدها تبدیل به محالت جدیدتری 
شد که بر عکس محله های اولیه فاقد طرح قبلی بود و کامال« طبیعی و فوق العاده ناهموار بود.

تبعیض در آبادان
ساختمان ها و امکاناتی که شرکت نفت در آبادان ایجاد می کرد، اغلب در خدمت اروپائیان بود. 
در واقع شرکت نفت همسو با افکار و ایده های تفوق نژادی، مستخدمین بومی ایرانی و کارکنان 
اروپایی را با ایجاد مسکن هایی متفاوت و محله هایی مجزا، از هم جدا می کرد. نابرابری آشکاری 
که نه فقط در منابع شرکت و در پاداش های اروپائیان، که به وضوح در شکل فضاهای شهری 
و دیگر  برای ساخت مسکن  بیشتر  منابع شرکت  دیده می شد.  نیز  آبادان  و مسکن در محالت 
امکانات برای کارکنان ارشد به مصرف می رسید. مسکن نیز همچون کارکنان شرکت به سه طبقه 
تقسیم می شد: خانه های کامال مجهز با اسباب و اثاث کامل برای کارکنان انگلیسی و تنی چند از 
مقامات ارشد ایرانی، خانه های نیمه مجهز برای کارکنان جزء و غیر اروپایی، خانه های بدون اثاث 

و تجهیزات برای کارگران روز مزد.22 
در سال های بعد، بخش شرکتی شهر آبادان دارای چندین محله بود که هر کدام به وسیله یک 
مانع جدی از دیگری جدا می شد. کارکنان و کارگران شرکت نفت به لحاظ شغلی نژادی و ملیت 
اروپایی ها و متخصصان خارجی در  یافتند.  از هم جدا شده و در محله های مختلف اسکان می 
بنگله ها در محله ی بریم و کارگران و سرکارگران هندی و گاه ایرانی نیز در محله های کارگری 
که شامل ردیف خانه های بسیار کوچک متحدالشکل چسبیده به هم با دیوارهای بلند مستقر بود.23

دانش، گلستان هرن 6، زمستان1385، ص99. 

22. کاوه احسانی، »تجدد و مهندسی اجتامعی در رشکت شهرهای خوزستان: نگاهی به تجربه آبادان و مسجد 
سلیامن«، گفت وگو، شامره25، پاییز 1378، ص 23. 

23 . Frederick William Victor Albert (Kaiser)
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سال های  1918تا 1925م
  با مشاهده ی مهاجرت کارگران از مناطق مختلف به منطقه نفتی و به ویژه آبادان و افزایش 
جمعیت در این شهر تعداد زیادی از کسبه شهرهای اطراف مثل شوشتر، اصفهان و … به قصد 
راه اندازی کسب و کار به آبادان آمدند. از سوی دیگر، در سال های پس از جنگ جهانی اول 
شرکت نفت چندین بار با شورش ها و اعتراضات عمومی مواجه شد زیرا تمامی ساکنین جزیره به 
نوعی در ارتباط با صنعت نفت بودند و هر اعتراضی جنبه ی عمومی می یافت. بنابر این شرکت نفت 
ترجیح می داد با فضای شهری تحت کنترل مواجه باشد. محله ها، بازار، اهالی و کارگاه ها همه 
با هم مجموعه ای را تشکیل می دادند که شرکت نفت نسبت به آن احساس مالکیت داشت و تنها 
کسبه بودند که به طور مستقیم تحت سیطره شرکت نفت نبودند، هر چند آن ها نیز با فشارهایی که 
از سوی کنتراتچی های “شیخ خزعل« به آن ها وارد می آمد و عوارض و حق االرض و صحیه ای 
که باید به شرکت نفت می پرداختند، تا حدودی کنترل می شدند. معترضین نیز با محبس فیلیه24 
و اداره تأمینه ی کمپانی و مأموران پلیس شرکت نفت در لباس آتش نشان، مورد ارعاب و تنبیه 

قرار می گرفتند. 

آغاز برنامه ریزی و مهندسی شهری
رشد و توسعه شهر آبادان تا سال1300 ش/1921م بسیار ناموزون و بی برنامه بود. فضای 
شهری شامل محله های کارگری در کنار محله های متعلق به کارمندان کمپانی با بازاری بی نظم 
و کپرهایی در گوشه و کنار بود. رودخانه کارون که از وسط شهر می گذشت، هم محل دفع زباله 
و فاضالب و هم مکان بازی کودکان و شست و شوی وسایل و لوازم خانواده ها شده بود. کارگزار 
وزارت امورخارجه بارها از وزارت متبوع خود تقاضا کرد تا نقشه ای برای تأسیس شهر ارائه شود تا 
شکل و معماری همگون و زیباتری به شهر بدهد و یا ال اقل مهندس یا مهندسانی بر انجام ساخت 
و ساز در شهر آبادان نظارت داشته باشند 25که با بی تفاوتی حکومت وقت مواجه شد. شرکت نفت 
که اراضی مورد نیاز در آبادان را از “شیخ خزعل« اجاره کرده بود، پس از ساکن شدن کارگران و 
کسبه در آن اراضی مشهور به اراضی کمپانی، تصمیم به دریافت مالیاتی با عنوان حق االرض »از 

24. مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه: GH1332-43-57-296، 18 محرم 1332ق. 
25 . سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 240009253، گزارش کارگذاری محمره به وزارت امور خارجه، 31 

میزان.
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آن ها گرفت26 که  این مبلغ با وجهی که هنگام صدور مجوز بنا به آن ها داده می شد متفاوت بود.
1299ش، وزارت  در10ژانویه1921 م/20دی  یعنی  کمی قبل از کودتای اسفند1299ش 
امور خارجه درباره ی راپورت کارگزار محمره با وزارت فواید عامه مکاتبه ای انجام داد که موضوع 
آن، رسیدگی به اعتراض کسانی بود که در جزیره ی آبادان خانه بنا کرده بودند و اکنون شرکت نفت 

آن ها را ملزم به پرداخت حق االرض کرده بود27.
دریافت مالیات از سوی شرکت نفت به همین جا ختم نشد بلکه دو سال بعد کارگزار محمره 
به وزارت امور خارجه درباره ی اعتراض روسای اصناف و کسبه عبادان نسبت به رفتار شرکت نفت 
گزارشی ارسال کرد. آن ها معترض بودند که عالوه بر پرداخت حق االرض به شرکت نفت، ملزم 

به پرداخت مالیات نیز شده اند28.
 شرکت نفت با کمک سردار اقدس »شیخ خزعل«، اهالی آبادان را مجبور به پرداخت مالیاتی به 
نام حق االرض و عوارضی به نام عوارض صحیه کرده و مدعی بود که پول به دست آمده از طریق 
این مالیات ها را به مصرف نظافت و پاکسازی و بهداشت شهر می رساند. مالیات صحیه در ازای 
خدمات درمانی بود که شرکت نفت به ساکنین آبادان ارائه می کرد و حق االرض، وجهی بود که 
یک مالک می توانست از کسانی که از ملکش استفاده می کردند، دریافت کند. درواقع حق االرض 

دلیل اثبات مالکیت شرکت نفت بر اراضی مورد نظر در آبادان نیز بود.
تصمیم روسای شرکت نفت برای دریافت عوارض صحیه در مقابل خدماتی همچون سرم ضد 
طاعون و برقراری قرنطینه و آتش زدن کپرهای مبتالیان به بیماری و گندزدایی29 بود که در این 
سال به اهالی آبادان و خرمشهر ارائه کرده بودند. با یادآوری اینکه در این سال فقط از بیماری وبا 

 911نفر در آبادان جان سپردند،30 اهمیت این اقدامات پیشگیرانه معلوم می شود. 31

26 . سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 240009253، مکاتبه وزارت امور خارجه با وزارت فواید عامه، تاریخ 
سلخ ربیع الثانی 1339ق.

27 . سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 240009253، تاریخ 5 جدی 1302ش.
28 . سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 290004747، مجلس حفظ الصحه، 2 می 1923/ 17 اسد 1302.

29 . ویلم فلور، سالمت مردم ایران ص17
30 . در بخش مربوط به بهداشت و سالمتی سال های 1918-1925 مفصال دراین باره توضیح داده شده است.
31 . مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه: GH1332- 43-57-196، به تاریخ 18 محرم 1332ق.
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نوسازی و حاشیه نشینان بی خانمان
شیوع بیماری های واگیردار، گسترش شرکت- شهر آبادان و حساسیت مدیریت جدید بر روی 
شکل، مهندسی و سبک معماری بناها در این جزیره، همگی سبب شد تا مدیران شرکت نفت 
سال1910 م که شهر آبادان شکل گرفته بود تا  از  برنامه ریزی شهری تازه ای داشته باشند. 
پاالیشگاه  به جز ساختمان های اداری شرکت،کارگاه ها، تراشکاری و آهنگری ...  سال 1923م 
و بنگاه ها، بیمارستان و باشگاه های کارمندی و ساختمان های خوابگاهی هندیان، بقیه شهر و 
اهالی برای مدیران شرکت نفت اهمیتی نداشت و اینکه چگونه ساخت و ساز انجام بگیرد، مصالح 
ساختمانی چه باشد، کوچه ها و خیابان ها و مهندسی آن چگونه باشد، هیچکدام موضوعی نبود که 
بتواند توجه مسئوالن شرکت نفت را در این سال ها به خود جلب کند. این رشد ناموزون شهر و 
بی ترتیبی بناهای کارگری و کسبه در اطراف پاالیشگاه و محله های مخصوص شرکت نفت، بارها 

مورد اعتراض و انتقاد کارگزاری خوزستان و خرمشهر نیز قرار گرفته بود32.
یکی از معترضین به رفتار تبعیض آمیز شرکت نفت در عریضه ای به مجلس شورای ملی نوشته است: 
منازل انگلیسی ها عمارات عالی و تماما گل کاری و دارای مبل های تمیز، منازل ایرانی های 
کارگر کمپانی، کپرهایی است که از حصیر بوریایی خودشان ساخته اند. محل کپرها در اماکن 

متعفن است، بواسطه اینکه بنای کپر منوط به اجازه ی شیخ است. 
بعضی بیچارگان تمکن تهیه ی چند عدد بوریا و چوب را دارا نیستند، چند چوبی به هم دوخته 
این وضعیت خانه ها و سرپناه  حیات می کنند33...  خیمه مانندی ساخته در تحت ظل آن امرار 
ساکنین تازه وارد جزیره در سال1303بود  اما اوضاع قماره ها و مکان ها نیز بهتر از این نبود، 

اگرچه اغلب صاحب درآمد خوبی بودند.

تخریب محله های تهیدستان در آبادان
تا این زمان برای ساخت و ساز و بنای خانه و قماره در آبادان، نیاز به دریافت مجوز از 
شرکت نفت بود که معموال در ازای پرداخت وجه مشخصی این اجازه صادر می شد. به دلیل آبادانی 

32 . کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی: 5/146/35/13 کمیسیون عرایض، به تاریخ 28 جوزاء 
1303ش/ 15 ذیقعده عریضه یکی از اهالی آبادان به مجلس شورای ملی. 

33 . هامن.
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آبادان در سال های جنگ جهانی اول و پس از آن، کار قماره ها آنقدر رونق یافت که در میان اتباع 
ایرانی از800 تا هزار روپیه خرید و فروش می شد، در حالی که هر کارگر روزمزد، ماهیانه فقط 
 30روپیه حقوق می گرفت. در سال1300ش /1921م،  25باب قماره توسط یک فرد بغدادی و 
با اجازه ی شرکت نفت تخریب و به جای آنها دکان های اجری بنا شد. صاحبان اولیه ی قماره ها 
که با پرداخت وجه به شرکت مجوز ساخت قماره را در سال های قبل دریافت کرده بودند، معترض 
شدند، اما شرکت نفت پیشنهاد کرد تا مالکین اولیه از آن تاریخ در ازای پرداخت 20 روپیه ماهانه 

از دکان آجری به جای قماره های قبلی استفاده کنند34.
پس از شیوع بیماری های وبا و طاعون در خوزستان و بنادر جنوب، شرکت نفت که با مرگ و 
میر بسیار اهالی آبادان از این بیماری ها غافلگیر شده بود، ترجیح داد برنامه ای جدی برای بازسازی 
و نوسازی شهر و اداره ای برای رسیدگی به بهداشت و نظافت شهر تنظیم و اجرا کند، چرا که 
تشکیالت بلدیه در تمام کشور به صورت عام و در خوزستان به طور خاص هنوز بسیار ضعیف بود.
در سال1302ش مجددا صاحبان دکان های آجری جدید، ملزم به پرداخت اجاره ای بیش از 
سال گذشته شدند و در پاسخ، شرکت نفت معترضین را تهدید به تخلیه ی دکان ها کرد، همچنین 
چند قماره ی دیگر برای بازسازی و نوسازی به یک فرد هندی و تعدادی دکان دیگر نیز به یکی از 
مهاجرین رنگونی واگذار شد که این دکان های چوبی نیز تخریب و با آجر و سیمان ساخته شدند 

و در اجاره ی متقاضیان قرار گرفتند35.
در ادامه ی طرح نوسازی شهر آبادان و تبدیل آن به شرکت- شهر مدرن در اوایل تیرماه1303ش، 
طی اخطاریه هایی به صاحب خانه هایی که در اطراف پاالیشگاه و در اراضی معروف به اراضی 
کمپانی  بنا شده بودند اعالم شد که فقط 6 ماه فرصت تخلیه خانه را دارند زیرا کمپانی قصد 
برنامه ریزی برای اراضی خود را دارد، اما این اقدام شرکت نفت مورد اعتراض کارگزاری خوزستان 
واقع شد، زیرا به عنوان یک شرکت خارجی حق برخورد و گفت وگوی مستقیم با اهالی و اتباع 

ایرانی جز در موارد کاری در ادارات صنعت نفت را نداشت36.

34 . هامن. 
35 . سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 240009253، 26 خرداد 1304، کارگذاری خوزستان به وزارت امور خارجه.
36 .BP.72187, H.E.Nichols To Eissa Khan, 2nd June1929

37 . کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی: 5/146/35/13 کمیسیون عرایض، عریضه تلگرافی از 
محمره به تهران، کمیسیون، 9 رسطان 1303.
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مدیر شرکت نفت در پاسخ به سوال کمیسر نفت و وزارت فواید عامه درباره ی افزایش قیمت 
ارزاق و دریافت اجاره بها از دکان ها و دیگر اعتراضات کسبه و اهالی آبادان، توضیح مفصلی 
درباره ی بازسازی دکان ها و تهیه ی گارد و حصارکشی اطراف آن برای امنیت بیشتر که طبعًا 
منجر به افزایش هزینه ها و در نتیجه افزایش اجاره بها شده بود، ارائه کرد؛ هم چنین به پررونق 
بودن تجارت در شهر آبادان با توجه به قیمت های ارزاق و اجناس اشاره کرده و آن را علت اصرار 
کسبه به ادامه ی کار در آن منطقه دانست. او در پاسخ به اعتراض کاهش دستمزدها نیز جذابیت 
های دیگر کار در شرکت نفت همچون غذا و منزل و خدمات درمانی رایگان برای کارگران را 

مطرح کرد37. 
در عریضه ی تلگرافی جمعی از اهالی آبادان به مجلس شورای ملی در تاریخ9تیر 1303 چنین 

آمده است:
تخلیه ی خانه و دکان تقاضا می کند. سواد  از مالکین به توسط اخطاریه،  »کمپانی جدیداً 
اخطاریه پیوست است. اسامی مالکین میرزا بابا قماره، علی قماره، سید عبدالکریم قماره، میرزا 
علی اکبر قماره و خانه، حسن قماره، رحمن خانه38....« به این ترتیب صاحبان خانه ها و قماره های 
و مجلس شورای ملی و  اخطار گرفته از شرکت نفت، به کارگزاری خرمشهر و وزارت خارجه 
وزارت فواید عامه شکایت بردند و کمک خواستند.  ادعای معترضین این بود : نظر به این که 
هیچ موسسه  خارجی نمی تواند برای رتق وفتق دعاوی خود با رعایای دولت شاهنشاهی مستقیما 
مذاکره نماید، علی هذا سکنه آبادان این اقدام کمپانی را بی قانون و خالف رویه دانسته و به وسیله  
آن مقام محترم جدا اعتراض می نماییم و استدعا داریم که آن مقام به طور مقتضی از این حرکات 

متجاسرانه که لطمه به حیثیت دولت می زند جلوگیری بفرمایید.39
کمی بعد شرکت نفت نامه ای برای وزارت فالحت و تجارت و فواید عامه فرستاد که تغییر 
تصمیم شرکت نفت مبنی بر عدم تخریب خانه های کسانی را که در اراضی کمپانی ساکن هستند 

- تا زمانی که برای آنها از سوی شرکت منزلی تهیه شود - اعالم می کرد. 

38 . کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی: . 5/146/35/13، کمیسیون عرایض، عریضه تلگرافی از 
اهالی آبادان به تهران، 

39 . کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی: . 5/146/35/13، راپورت کارگذاری خوزستان، 21 سنبله 
.1303
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 مهندسی که متخصص شهرسازی آبادان بود و باید از لندن به منطقه ی نفتی می آمد تا ترتیب 
نقشه و مهندسی شهر را بدهد، سفرش به تعویق افتاده و بنابراین برنامه های شرکت در نوسازی 

شهری نیز تغییر کرده بود40.
در گیرودار این موضوع، شورش و بلوای »شیخ خزعل« در خوزستان و قیام سعادت نیز آغاز 
شده بود.  شرکت نفت از فرصت حداکثر استفاده را کرده و بدون اطالع کارگزاری با کمک شیخ 
عبداهلل نایب الحکومه »شیخ خزعل« در آبادان و یک منشی، صاحبان خانه های مورد نظر را با 
کتک و تهدید مجبور به امضای قرارداد فروش خانه کرد  و بدین ترتیب، خانه ها در ازای مبلغی 
اندک بالفاصله تخریب و اراضی به کمپانی تحویل شد41.در نتیجه شکایات مکرر اهالی آبادان 
و تالش نمایندگان و وکالی آنها در وزارتخانه های فواید عامه و امور خارجه و مجلس شورای 
ملی سرانجام شرکت نفت مجبور به اعزام نماینده به »کمیسیون رسیدگی به عرایض« با حضور 
کارگزار و وکیل کنسولگری انگلیس در کارگزاری انگلیس گردید.پس از برگزاری چندین جلسه 
و انجام تحقیقات از صاحبان خانه های خراب شده و گذشت چندین ماه سرانجام در آغاز سال 
1304ش محق بودن ساکنین و صاحبان خانه ها و قماره های تخریب شده مورد تأیید قرار گرفت 
و شرکت نفت پذیرفت که مبلغ غرامت تعیین شده 15 هزار روپیه به اهالی خسارت دیده بپردازد42.

مبلغ تعیین شده به این ترتیب تقسیم می شد:
* خسارت برای اتاق هایی که با آجر ساخته شده بود 175 روپیه

* اتاقی که با خشت خام ساخته شده 88 روپیه 

40 . در هجده ژوئیه شیخ در پیام خود به پیل کنسول انگلیس در اهواز اطالع داد که نامه ای از »رضاخان»دریافت 
کرده که در آن نوشته شده در تاریخ 10 ذی الحجه 10 / 1320 مارس 1906 مظفرالدین شاه با صدور فرمانی 

متام فرامین صادره در مورد اراضی دولتی در بنادر خلیج فارس را لغو منوده است .این اراضی باید به دولت 

بازگردانده شود و خزعل می بایست متامی فرامینی را که از این تاریخ به بعد صادر شده است برای تصمیم 

گیری نهایی درباره ی وضعیت ارضی به تهران ارسال کند .این آغاز اعالم جنگ و دشمنی علنی »شیخ خزعل«و 

»رضاخان«بود.
رک :ویلیام تئودور سرتانگ، حکومت »شیخ خزعل«ابن جابر و رسکوب شیخ نشین خوزستان ترجمه : صفاالدین 

تربائیان، تهران1385، انتشارات موسسه مطالعات تاریخ معارص ایران، ص333. 

41. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 5،240009253 فروردین 1304. راپورت کارگذاری خوزستان به وزارت 
امور خارجه.

42 . هامن.
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* برای اتاقی که با گل ساخته شده5  5روپیه43
این تقسیم غرامت نوع مصالح ساختمان سازی و میزان تمکن اهالی آبادان در این دوره را به خوبی 
نشان می دهد. گذشته از محروم ترین و ضعیف ترین افراد که قطعا ًتعدادشان نیز اندک نبوده است و 
ـ آنهایی  ـ هیچ بحثی درباره ی خسارت دیدن  ایشان مطرح نبود  در کپرها و خیمه ها زندگی می کردند 
که »خانه خراب« شده بودند 139 خانواده بودند. از این تعداد بسیاری کارگران شرکت نفت بودند که بنا 
به مصالح شغلی خود، حاضر به شرکت در جلسات و تحقیقات کمیسیون نشدند و  20خانواده نیز از 
اهالی بین النهرین و یا هندی بودند که آنها نیز مشمول دریافت خسارت نبودند. به این ترتیب مجموع 
خانواده هایی که حاضر به ادامه شکایت بودند 57 خانوار بودند که با این همه، شرکت نفت از پرداخت 
مبلغ خسارت تعیین شده خودداری و اعالم کرد مبالغ تعیین شده بیش از واقعیت بوده و شرکت ملزم 
به پرداخت آن نیست44 زیرا هم خانه ها توسط شیخ عبداهلل نایب الحکومه تخریب شده و هم اینکه 
رضایت نامه از مالکین در دست است، به ویژه اینکه تمام قراردادها و قولنامه ها با امضای یک روحانی 
اعتبار یافته بود45.در نهایت، اگر چه رای کمیسیون به نفع شرکت نفت صادر نشد اما مدیران کمپانی 
نیز مبلغ خسارت تعیین شده را نپرداختند و منکر هر اقدام خالف قانون شدند. محله های خود ساخته و 
خودجوش آبادان به ویژه در اراضی مشهور به کمپانی تا پایان سال1303ش تخریب شده و نقشه های 
جدیدی برای آنها کشیده شده بود. مرحله ی بعدی، طراحی بازار ویژه شرکت- شهر بود. در اوایل سال 
1304ش طرح تأسیس بازاری نسبتاً مدرن به نام بازار شیخ توسط شرکت نفت به وزارت فواید عامه ارائه 
شد تا جایگزین قمار ه های تخریب شده باشد، بازاری که طبق خواست شرکت نفت باید در بیرون دروازه 

آبادان ساخته می شد.
 تفسیر بسیار دقیق و زیبایی از کارگزار مهام خارجه خوزستان در علت تخریب این محله ها و 
تالش شرکت نفت برای تأسیس دوباره شهر طبق اصول و نقشه جدید و مهندسی فضاها و کالبد 

شهری آبادان به شکلی دیگر را می خوانیم:
»البته خاطر مبارک مستحضر است درآبادان دو محله می باشد یکی محله معروف به کمپانی 

43 . سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 240009253، گزارش کارگذار خوزستان به وزارت امور خارجه12 
اردیبهشت 1304  .

44. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 240009253، گزارش کارگذار خوزستان به وزارت امور خارجه، 4 خرداد 
.1304

45. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی: . 5/146/35/13، راپورت کارگذاری خوزستان به وزارت 
امور خارجه. 26 خرداد 1304.
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و دیگری محله معروف به شیخ، خانه ها و دکاکین که در اراضی معروف به شیخ می باشد به حال 
خود باقی و فعال هم موجود است و قسمت اعظم شهر عبادان دراین قسمت می باشد و روز به 
روز هم از طرف اهالی در آبادی آن کوشش می شود. در اراضی معروف به کمپانی هم قسمتی از 
خانه ها را خراب کرده اند هنوز دکاکین زیاد و خانه های دیگر باقی می باشد که کمپانی خیال دارد 
آنها را هم خراب کند ولی اقدامات الزمه به عمل آمده و کمپانی باید رضایت صاحبان آنها را به 
عمل آورد و تا حال در خرید و تخریب آنها اقدامی نشده و به حالت خود باقی هستند. در واقع 
اقدامات کارگزاری برای این بوده ]که[ خانه هایی که سابقا خراب کرده اند و از میان رفته و اهالی 
اقدام برای عموم  این  را جبرا مجبور به امضا نموده اند، وجهی به عنوان خسارت اخذ شود، واال 
خانه ها نبوده و قسمت اعظم شهر در دست اهالی و ایرانی ها می باشد. .. اما مقصود کمپانی از 
تخریب خانه های واقعه در اراضی معروف به کمپانی هنوز قطعًا معلوم نیست برای چه ]مصرفی؟[ 
از محوطه خودشان خارج  را  ایرانیها  اقدام را کرده است. بعضی ها عقیده دارند، می خواهد  این 
و  عمارات  که  نمایند  حفر  کانالی  اراضی  آن  در  می خواهند  که  می گویند  بعضی ها  کرده باشند. 
کارخانجات خود را به وسیله کانال از شهر جدا نمایند. عقیده فدوی این است که کمپانی نهایت 
سعی را دارد که وضعیت عبادان را مثل مسجدسلیمان نماید. یعنی غیر خودشان احدی در آنجا 
مستقالت ]مستغالت[ نداشته باشند. زیرا در مسجدسلیمان تمام خانه ها را خودشان ساخته و به 
عملجات و غیره داده اند. بازاری هم خودشان بنا نموده اند، منتها دکاکین را به ایرانی ها اجاره داده 
اند. اشخاص مختلف در آنجا خانه و دکان ندارند . به همین جهت اختیارات آنجا کاماًل در دست 
خودشان است. در عبادان هم بناهای جدیدی برای عملجات کرده اند که در خارج شهر حالیه است 
و بازاری هم به اسم بازار شیخ می خواهند بسازند و تفصیل آن در تحت تلگراف نمره 11 عرض 
شده و به این وسیله تدریجًا شهر حالیه بی اعتبار خواهد شد. زیرا عمده معامالت توسط عملجات 
و مستخدمین کمپانی می شود. وقتی که عملجات را به محل خارج شهر منتقل کردند و بازار هم 
برای آنها ساختند، تدریجًا وضعیات شهر به هم خواهد خورد و کمپانی اصرار دارد، زودتر حکومت 
به آنها اجازه دهد بازار را بسازند. به عقیده فدوی حتی المقدور باید از این نیات کمپانی جلوگیری 
نموده، در وضعیات عبادان مثل مسجدسلیمان نشود. ولی از طرف دیگر هم بلدیه عبادان که فعاًل 
عایداتی دارد و در دست حکومت است باید در تنظیم کوچه ها و تنظیفات شهر نهایت جدیت را 

بنماید که بهانه برای کمپانی باقی نماند.«46 
46. این اتفاق یک هفته پیش از تاجگذاری »رضاشاه«در 5 اردیبهشت 1305ش رخ داد.
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با تخریب و بازسازی محله های آبادان ـ همان طور که کارگزار امور خارجه خوزستان پیش بینی 
کرده بودـ محله های مسکونی متعلق به شرکت نفت کامال از باقی محله ها و ساکنین آبادان جدا 
شد و حصارها، کانال و خیابان هایی که بعدا ساخته شدند، فاصله ای میان طبقات مختلف ساکن در 
این شهر ایجاد کردند، گویی محله های شهر ادامه ی ترتیب و سلسله مراتب شغلی در شرکت نفت 

بود و هر محله به گروهی از مستخدمین و کارکنان تعلق داشت. 
در واقع شهری که به نام آبادان به عنوان یک شرکت- شهر مدرن صنعتی از آن یاد می شود، 
اولیه در سال های 1302تا 1304ش توسط شرکت نفت  آبادان  شهری است که پس از تخریب 
ساخته شد، آبادانی که در طی 15 سال و همزمان با تأسیس پاالیشگاه ساخته شده بود، همچنان 
با  و  به صورت خود جوش  و کسبه  کارگران  که  بود  متفاوت  و  ناموزون  گفته شد، شهری  که 

امکاناتی که در دسترس داشتند، بدون نقشه و اصول مهندسی بنا کرده بودند.

نوسازی شرکت - شهر مسجدسلیمان
 بعدها در سال های 1924م/1303ش شرکت نفت که برنامه درازمدت تری برای ادامه فعالیت 
برنامه و نقشه های مهندسان  در این شهر و منطقه داشت، ترجیح داد شهر نوساخته را مطابق 
مردم  توسط  که  محله هایی  تا  کند  بازسازی  استعماری  شهرهای  شرکت-  با  برابر  و  انگلیسی 
حاشیه نشین و کسبه ایجاد شده بودند، نیز از نقشه ی شهرسازی مورد تایید شرکت نفت تبعیت کنند 

که این موضوع سبب اعتراضات گسترده و شورش های متعدد کسبه در سال مذکور شد.
روز چهارم شوال 1344ق) مقارن با 27 فروردین 1305ش/ 17 آوریل 1926م( در بازار مسجد 
سلیمان آتش سوزی مهیبی رخ داد47 که طی آن 51 باب دکان با تمام اموال و اجناس و دفاتر 
حساب آنها از بین رفت.48کسبه و بازاریان مال باخته واقعه را عمدی دانسته و شرکت نفت را متهم 
به دست داشتن در آتش سوزی دانستند. شرکت نفت نیز در اقدامی مشابه آنچه در آبادان انجام 
داده بود، دست به تخریب بازار و محله هایی زد که با مهندسی شهری مورد نظرش مغایرت داشت. 
مسجد سلیمان نیز در این سال باید بیش از گذشته شکل »شرکت - شهری مدنیت یافته« 49 را 

47. مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه: 5-22-54-1305ش.به تاریخ 13/ 1305/6
48. اشاره به نام مقاله ی کامل اطهاری: »مسجد سلیامن رشکت شهری مدنیت یافته«.

49. کاوه احسانی،» تجدد و مهندسی اجتامعی در رشکت شهرهای خوزستان :نگاهی به تجربه آبادان و مسجد 
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به خود می گرفت. 
معماری منازل کارگری آبادان و مسجد سلیمان به جای اینکه از خاستگاه عشایری و روستایی 
کارگران این شهرها برگرفته باشد، از شهرک های صنعتی استعماری الگو گرفته بود. همجواری 
منازل، حیاط های بسیار کوچک و دیوارهای بلند مانع از جریان آزاد هوا به ویژه هوای شرجی و 
جان فرسای تابستان می شد. استفاده از مصالح جدید مثل سنگ و آجر و آهن و سیمان به جای 
کاهگل و چوب اگر چه ارزان و سریع بو د، ولی مثل مصالح سنتی توان تعدیل نوسانات اقلیمی و 
فصلی را نداشت و از طرف دیگر منازل را محتاج خدمات نوین مثل پنکه و برق و بخاری و کولر 

می کرد. 
مسجدسلیمان،  و  آبادان  شهرهای  شرکت-  در  شهری  فضاهای  بر  شرکت نفت  مدیریت  با 
الگوهای بومی و سنتی معماری و شهرسازی ایرانی همچون قهوه خانه ها، حمام های عمومی، 
آنچنان که در دیگر شهرها به چشم می آمد، در  بازار، مسجد جامع و ارگ  کاروانسرا، زورخانه، 
فرهنگ  نتوانست  نیز  بختیاری  ایل  نمی شد. حضور  مشاهده  روزگار  آن  آبادان  و  مسجدسلیمان 
ایرانی را در شکل دهی به مسجدسلیمان به عنوان یک شهر ایرانی پیاده کند، شاید به این دلیل که 
ایل بختیاری خود با معماری و شهرسازی بیگانه بود و به سختی تن به سکونت در مسکن های 
ایرانی  معماری  بومی  الگوهای  به  تعلقی  و  بود  داده  شهرها  شرکت-  در  یکجانشینی  و  دائمی 
نداشت. زندگی در این شرکت - شهرها که بارزترین نمونه های مهندسی اجتماعی یک شرکت 
انگلیسی در ایران بود، سبب تحول و تغییر اساسی در فرهنگ و زندگی ساکنین این شهرها شد. 
به  با فرهنگ های متفاوت  ایران  نقاط مختلف  از  جابه جایی جمعیت و مهاجرت مردم فرودست 
سرزمین نفت، آن ها را وادار ساخت تا در کنار دیگر کارکنان اروپایی، آمریکایی و هندی صنعت 
نفت زندگی کنند و اگر چه شرایط و امکانات هر یک از این گروه ها با هم فرق داشت اما فضای 
کاری واحد و سکونت در شهری تازه  تأسیس و تحت کنترل و مدیریت شرکت نفت، خواه ناخواه 
بومی  از فرهنگ های مختلف  امتزاجی  را وارد فضای فرهنگی دیگری کرد، فرهنگی که  آن ها 
ایرانی و اروپایی وهندی بود. شهری مدرن، فرهنگ التقاطی و فضای طبقاتی، هدیه ی صنعت 
نفت به مردمانی بود که تن به جابه جایی داده و در مسیر تحوالت این منطقه قرار گرفته بودند. 

سلیامن«، گفت وگو، شامره25، پاییز1378 ، ص25.
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با عنوان »سال های تحول و توسعه«  تا 1918 م  از کتاب به سال های 1914م  این بخش  در 
پرداخته شده است. اگر چه مباحث بخش پیشین همچون موضوع های کار و استخدام، بهداشت و 
خدمات درمانی، در طی سال های جنگ جهانی اول در این بخش نیز بررسی می شود اما آنچه بیش از 
هر چیز در این قسمت مورد توجه قرار گرفته است، موضوع جنگ جهانی اول در ایران و بروز قحطی 
در بیشتر نقاط ایران و آسیب دیدن مردم در دوران جنگ از آشفتگی های سیاسی و اقتصادی است. 
جنگ جهانی نه تنها در تاریخ ایران بلکه برای تاریخ سراسر جهان یک نقطه  عطف مهم به شمار می آید 
که نمی توان آن را کوچک انگاشت. تغییر دولت ها و حکومت ها، فروپاشی امپراتوری ها، استقالل طلبی 
مستعمرات، تغییر شیوه های استعمار و تبدیل منابع انرژی از زغال سنگ به نفت همگی از نتایج این 
واقعه بود اما آنچه در این پژوهش به آن نگاه عمیق تری شده است، وضعیت مناطق نفتی جنوب ایران 
در طی جنگ جهانی است. به دلیل اهمیت پاالیشگاه و چاه های نفت این منطقه برای بریتانیا در طی 
سال های جنگ، شهرهای نفتی و ساکنان آن کمتر از باقی ایاالت کشور از جنگ آسیب دیدند و حتی 

قحطی و کمبود مواد غذایی نسبت به دیگر شهرها در این منطقه کمتر به چشم می خورد.

جنگ جهانی اول در ایران و جهان
در اوت 1914م جنگ جهانی اول در اروپا آغاز شد.1چندی بعد در اکتبر همان سال با حمله عثمانی 
به ایران برای مقابله با سربازان روسی مستقر در شمال کشور، آتش جنگ بین الملل دامن ایران را نیز 

1. احمد علی سپهر) مورخ الدوله(، ایران در جنگ بزرگ)1918-1914(، تهران، نرش ادیب، 1362، ص101. 
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گرفت، هر چند احمد شاه قاجار طی نطقی موضع بی طرفانه  ایران را به دول متخاصم اعالم کرد.2 دولت 
ایران می کوشید تا برغم ورود سربازان روس به ایاالت شمال و شمال غرب و توسعه قدرت انگلیس در 
ایاالت جنوبی کشور، بی طرفی خود را حفظ کند اما فعالیت و تحریکات مأموران آلمانی در میان مردم، 
به ویژه ایالت و عشایر و بیزاری عمومی از سیاست های روس و انگلیس در ایران، سبب تمایل بسیاری 
به حمایت از آلمان و متحدین در جنگ جهانی شده بود. به این ترتیب ایران ناخواسته صحنه ی درگیری 

های بزرگی در طی جنگ جهانی اول شد.3 
روسیه و انگلیس به بهانه جلوگیری از خطر احتمالی نفوذ متحدین در ایران تصمیم گرفتند پایتخت 
را تهدید و یا اشغال کنند. بدین منظور نیروی روس از انزلی به سوی قزوین رهسپار شد و تا کرج پیش 
آمد. اشغال تهران به وسیله ی سپاهیان روس برای مأموران سیاسی آلمان و اتریش و عثمانی خالی از 
خطر نبود و برای دولتمردان ایرانی نیز نگرانی و دل مشغولی به همراه داشت، چنان که مستوفی الممالک 
پس از مشورت با برخی از رجال و نزدیکان و هم اندیشی با وزیر مختار آلمان تصمیم گرفت پایتخت را 
از تهران به اصفهان منتقل کند.4 رؤسای حزب دمکرات شبانه به قم رفتند و اسلحه، مهمات و مقداری 
طال از سوی دولت آلمان در اختیار آنان گذاشته شد. دولت مخفیانه مشغول انتقال پایتخت بود.5 اگر 
چه در آخرین لحظات احمد شاه از مهاجرت و جابه جایی پایتخت منصرف شد اما رجالی که به قم رفته 
بودند و هواداران آلمان، در پی وزیر مختار و مأموران آلمان به کرمانشاه مهاجرت کرده و در آنجا دولت 
موقت تشکیل دادند.  » آری جنگ بین الملل احساسات فشرده و فسرده مذکور را منبسط و گرم کرد و 
خبر فتوحات سربازان آلمان در روسیه، ایرانیان حساس را که از روسها نا امید و از انگلستان رنجه خاطر 

بودند به هواداری متحدین وادار کرد.«6

جنوب ایران در سال های جنگ جهانی اول
انگلستان عالوه بر ترس از هجوم قوای نظامی متحدین از راه ایران به مهم ترین مستعمره اش 

2. حسین سمیعی و امان الله اردالن، خاطرات یا اولین قیام مقدس ملی در جنگ بین امللل اول، تهران، ابن سینا، 
1332، ص13.  

3. خدابخش قربان پور دشتکی، انگلیس و بختیاری 1896-1925م، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معارص ایران، 
1390، ص268. 

4. مورخ الدوله سپهر، هامن، ص239. 
5. ملک الشعرا بهار، تاریخ مخترص احزاب سیاسی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چ هشتم 1386، صص 14-16.  

GH 1332-38-01-13  .6   مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه
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هندوستان، نگران آسیب دیدن تأسیسات نفتی و در خطر افتادن منافع خود در حوزه های نفت خیز 
جنوب ایران نیز بود، به ویژه که به تازگی نیروی دریایی آن کشور به پشتوانه نفت ایران، سوخت کشتی 
های خود را از زغال سنگ به نفت تغییر داده بود. به همین سبب هیچ » سوء رفتاری که خللی به 
مصالح کمپانی نفت وارد شود«7 قابل اغماض نبود، این سوء رفتار چه از سوی عشایر و ایالت ایرانی 
بود و چه از سوی قوای نظامی آلمان و عثمانی، در اصل موضوع فرقی نداشت و موجب برخورد جدی 

انگلستان شد.
نمایش قدرت کشتی های جنگی انگلیس و عثمانی در آب های شط العرب و کارون و استقرار قوای 
نظامی در مرزهای غربی ایران موجب نگرانی و اضطراب مردم بومی منطقه خوزستان به ویژه عبادان 
و محمره شده بود. در حالی که دولت مرکزی ایران همچنان درگیر تکرار اعالم موضع بی طرفی بود،8 
نواب های هندی و اتباع انگلیسی مقیم شهرهای بغداد، کاظمین، کربال و نجف که سال ها در این 
شهرها زندگی کرده بودند، به امر سفارت استانبول، با کشتی های کمپانی لینیچ به محمره انتقال یافتند.9

پانزدهم ذی حجه  تاریخ  در پی حمالت مکرر عشایر عثمانی به خاک لرستان و خوزستان در 
1332ه.ق کارگزاری وزارت امور خارجه در خوزستان با کنسولگری های خارجی در این ایالت پیرامون 
لزوم حفظ مواضع بی طرفانه دولت ایران مکاتبه کرد10 اما تلگراف رمزی که در شانزدهم همان ماه از 
سوی اکرم الملک11 به وزارت امور خارجه ارسال شد نشان  داد که موضع انفعالی ایران در روند گسترش 

جنگ به خاک ایران تاثیری نداشته است:
» شش روز است عثمانی ها سیصد و پنجاه نفر عسگر، چهار عراده توپ آورده و در جزیره مقابل 
محمره روبه روی گمرک خانه گذاشته اند. گویا مقصودشان ربودن کشتی جنگی انگلیسی است که 
در شط کارون مقابل گمرک خانه لنگر انداخته ... مردم متوحش اند که این کار عاقبت وخیم دارد. 

7.  تاریخ 19 ذی قعده 1332ق تلگراف رمز از محمره به وزارت امور خارجه:GH 1333-58-04-13. مرکز اسناد 
و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه:   

  8. 1333-58-04-36 GH.  مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه 
9. GH1332-66-35-059 , GH 1332-66-35-06. مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه 

10 . میرزا آقا خان اکرام امللک متولد 1281. او در 1299قمری کارمند وزارت امور خارجه و در 1309 ق کارگزار 
کردستان شد. ویس قونسولگری بادکوبه کفالت جرنال قونسولگری تفلیس، کارگزاری دره جز و کالت 1318ق و 

کارگزاری کرمان و بلوچستان و سیستان 1323ق . کارگزاری عربستان 1329ق از دیگر مشاغل وی بود. رک: کریم 

سلیامنی، القاب رجال دوره قاجاریه، ص38. 

11 . یکی از القاب »شیخ خزعل». القاب دیگر وی رسدار اقدس و معزالسلطنه. رک: کریم سلیامنی، القاب رجال 
دوره قاجاریه، ص199. 
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سردار ارفع12 فدوی را مالقات، با نهایت دلتنگی اظهار داشت در باب اقدامات عثمانی ها و کشتی 
جنگی انگلیسی بال تکلیف مانده است. به این محذورات دوچارم ] دچارم[. هر چه از حضور اولیای 
دولت تلگرافا کسب تکلیف می نمایم، ابدا تعیین تکلیف و دستورالعملی مرحمت نمی شود. بالتکلیف و 
متحیر مانده ام. فقط احتیاطاً در برم 13 عبادان پنجاه نفر و در گمرک خانه محمره هم دویست و پنجاه 
نفر تفنگچی گذاشته ام. عجالتاً در آنجاها هستند تا تعیین تکلیف از طرف اولیای دولت بشود. از فدوی 
خواهش کرد، مراتب را به عرض وزارت خارجه رسانیده جناب معزی الیه استدعای مخصوص دارد 

به طور فوری تعیین تکلیف نمایید. اکرام الملک «14

روابط خوانین با انگلستان در سال های جنگ 
در این میان از سوی ستاد کل ارتش آلمان به منظور انجام عملیات در خاک ایران هیئتی تشکیل 
شد. این هیات متشکل از 12 افسر و 4 درجه دار بود و دو وظیفه داشت: 1. منهدم ساختن تأسیسات نفتی 
شرکت نفت انگلیس در شهر آبادان و بقیه مناطق نفتی 2. تبلیغ علیه متفقین نزد مراجع مذهبی شیعه 
در شهرهای نجف و کربال و ترغیب آنان به اعالم جهاد در میان ایرانیان علیه انگلستان و متحدانش.15

پس از پیاده شدن قوای نظامی انگلیس در جزیره ی فاو و محمره، حکومت محلی و اهالی مضطرب 
شده و آنان که می توانستند از شهر خارج شدند. بزرگان شهر نیز عشایر را به کمک طلبیدندو روستاییان 
اطراف شط العرب برای دفاع مسلح و آماده شدند.16 همچنان که پیش از این گفته شد، قوای متحدین 
ترجیح می دادند که ایران را نیز در شمار دوستان خود وارد جنگ کنند و بر این خواسته پافشاری داشتند. 
به همین منظور جاوید پاشا حاکم بغداد کتباً و شفاهاً سعی در متحد ساختن رؤسای ایالت و عشایر 
داشت و آنان را به جنگ و همراهی با عثمانی تشویق می کرد. اعتراض وزارت امور خارجه به این 
موضوع و اصرار بر ادامه بی طرفی ایران،17 بیشترین اقدامی بود که در پاسخ به این تحریکات انجام 
می شد:» دولت ایران اطراف امر را در این مخاصمه با دول کاماًل مالحظه کرده و محض کناره جویی از 

12.یکی از محله های آبادان 
13. به تاریخ 61 ذی حجه 2331ق.   HG 3331- 85-40-51  مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه  

14. الیور باست، آملانی ها در ایران، ترجمه حسین بنی احمد، تهران، انتشارات شیرازه، 1377، ص28. 
15. مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه GH 1333-58-04-26.1به تاریخ 19 ذی حجه 1332ق .

16. به تاریخ 2 محرم 1333ق.  GH 1332-66-35-076 مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه 
17.  به تاریخ 2 محرم 1333ق، رمز به کارپردازی بغداد.  GH 1332-66-35-076  مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی 

وزارت امور خارجه: 2
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مضرات حتمیه و خونریزی هایی که به مصلحت ایران صدمات شدیده می رساند بیطرفی خود را اعالم 
نموده هیچ مقتضی مناسبات دولتین نیست که به نقض بی طرفی ایران اقدام و رؤسای ایالت و عشایر 
این دولت را به موافقت تهییج و در صورت عدم همراهی تهدید نمایند، چه مسلم است که رؤسای 
عشایر وقتی به حالت بی طرفی ساکت باشند مصلحت دولت عثمانی بیشتر حفظ و رعایت می شود.«18

هم زمان با فعالیت ترک های عثمانی و هیات جاسوسی آلمان در ایاالت مختلف ایران در جهت 
تهییج مردم به ایستادگی علیه متفقین و اعالم جهاد علیه کفار و حمایت از عثمانی،19 قوای نظامی 
انگلستان موفق شد محمره را در دست بگیرد و نیروی نظامی عثمانی را به عقب براند. از آنجا که 
خوزستان مهم ترین هدف عثمانی و آلمان در ایران بود، اهمیت این پیروزی برای انگلستان چیزی 
بیش از دستیابی به یک ایالت مورد توجه عثمانی بود، زیرا بزرگترین منبع انرژی نیروی نظامی انگلیس 
در طی جنگ از این منطقه تأمین می شد. ترک ها که پیش از این دارایی های شرکت نفت در بغداد و 
بصره را ضبط کرده بودند، تصمیم داشتند با غرق کردن کشتی بزرگی در دهانه ی دریا مانع آمد و شد 
کشتی های انگلیسی به آبادان شوند اما قوای نظامی انگلستان موفق شدند آنان را تا بصره عقب برانند 

و بدین ترتیب محاصره آبادان ناموفق ماند.20
کارگزار امور خارجه در بصره از طریق مخابرات محمره به وزارت امور خارجه درباره ی تسخیر بصره 
به دست نیروهای انگلیسی و برقراری حکومت نظامی و قطع ارتباط با سایر نقاط خاک عثمانی گزارش 
داد. این گزارش حاکی از خوش رفتاری مأموران انگلیسی با مردم و جریان داشتن دادوستد و امور 
روزمره مردم پس از حکومت نظامی بود. کارگزار حتی از برگزاری مراسم تعزیه خوانی و عزاداری روز 

عاشورا همچون سال های گذشته نیز خبر داده بود.21
پاسخ حکومت عثمانی به این موفقیت انگلستان، انتشار فتاوی جهاد به زبان عربی، فارسی و ترکی 
در میان عشایر و ایالت لر و عرب بود، که موجب تهییج خوانین قدرت طلب جوان شد.22دولت ایران 
برای جلوگیری از نقض بی طرفی توسط نیروی خودی عشایر، مجبور به هماهنگی با وزارت داخله 

18. کاوه بیات، ایران و جنگ جهانی اول، ص109 و خدابخش قربانپور دشتکی، انگلیس و بختیاری، ص269 
19. علی یعقوبی نژاد، رئیس نفت، ص188 

20. گزارش مأمور ایران در برصه/ محمره 13 محرم 1333ق.  GH 1333-58-04-44,45   مرکز اسناد و تاریخ 
دیپلامسی وزارت امور خارجه

21. به تاریخ 29 محرم 1333ق. GH 1332-66-35-064 2. مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه 
22. به تاریخ 13صفر 1333ق.  GH 1332-66-35-024  مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه 
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و وزارت مالیه شد.23 در ژانویه 1915 م »واسموس«24 نایب کنسول آلمان در بوشهر به خوزستان 
رفت تا با تبلیغ و تحریک خوانین جوان و جویای قدرت بختیاری جانبداران و موافقینی برای متحدین 
بیابد. بی بی مریم25 از خاندان ایلخانی و خواهر سردارظفر و ابراهیم خان ضرغام السلطنه از جمله ی این 
هواداران بودند. نصیرخان سردارجنگ که با شرکت نفت از قبل همکاری داشت، وظیفه ی سرکوب 
راهزنان و کنترل خوانین جوان و محافظت از چاه های نفت و منطقه ی بختیاری را به عهده داشت،26 اما 
انجام این کار با فعالیت های مأموران آلمانی و عثمانی و کارشکنی های برخی خوانین به دشواری انجام 
پذیر بود.عالوه بر تحریک عشایر و ایالت توسط آلمان، قوای نظامی عثمانی نیز مترصد فرصت بودند 
تا هر از چند گاهی به خاک کردستان، کرمانشاه و حتی حدود محمره دست اندازی داشته باشند و این 
رفتار موجب آزردگی دولت ایران بود، اگر چه عکس العملی بیش از اعتراض سیاسی نشان نمی داد.27اما 
آنچه بیش از این نیز دولت انگلستان و شرکت نفت را نگران می کرد، تصرف حوزه های نفتی توسط 

قوای متحدین یا آسیب زدن به تأسیسات آن شرکت بود که سرانجام اتفاق افتاد.
در تاریخ ششم فوریه 1915 م فشار خط لوله ی مسجدسلیمان آبادان به تدریج کاهش یافت و در 
ساعت 4 بعد از ظهر جریان ارسال نفت به آبادان قطع شد. خط لوله انتقال نفت توسط عده ای از طایفه 
باوندی تحت تاثیر تحریکات واسموس آلمانی و ترکان عثمانی قطع شده بود. در اهواز نیز ضمن قطع 
دو خط لوله در مسیر اهواز به کوت عبداهلل، نفت موجود در لوله ها را نیز آتش زده، انبارهای شرکت را 
غارت و تخریب نموده و پایه های سیم تلفن و تلگراف را قطع کرده بودند. از آنجا که در مناطق نفتی 
وسیله ای برای متوقف کردن کامل جریان استخراج نفت وجود نداشت، مدیران شرکت نفت مجبور 
شدند دستور آتش زدن نفت اضافی تولید شده را صادر کنند28 چون دیگر امکان انتقال آن به پاالیشگاه 
آبادان نبود. این نیز صدمه ی دیگری بود که به منافع شرکت و انگلستان وارد آمد. اگر چه این خرابکاری 
به وسعتی که مأموران آلمانی پیش بینی می کردند اتفاق نیفتاد و آنها پس از انجام نیمه تمام مأموریت 

23.  Wilhelm Wassmuss

24. بی بی مریم: او خواهر رسدار ظفر بود که همراه با ابراهیم خان رضغام السلطنه و فتحعلی خان رسدار 
معظم با واسموس و نیروهای آملانی برای همکاری علیه انگلیسی ها متحد شدند. رک: احمد احرار، طوفان در 

ایران، تهران، انتشارات نوین، 1368، ج1 ص 92. 

25. علیرضا ابطحی، نفت و بختیاری ها، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معارص ایران، 1384، ص 151. 
26. مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه   GH 1332-66-35-06به تاریخ 23ربیع االول 1333ق، 

وزارت امور خارجه به سفارت استانبول. 

27. علی یعقوبی نژاد، رئیس نفت، صص190-189. 
28. الیور باست، آملانی ها در ایران، ص48. 
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خود به کرمانشاه بازگشتند.29
دولت ایران به امیرمفخم30 مأموریت داد تا عشایر را از همراهی با آلمان و عثمانی منصرف کند و 
با نصایح دوستانه عثمانی را از پیش روی به سوی آبادان و محمره باز دارد31 اما این مذاکرات جز قول 
و قرار و وعده های پوچ باب عالی و سفیر آلمان مبنی بر نداشتن قصد حمله به کردستان و خوزستان و 

اظهار تاسف از مشکالت ایجاد شده برای ایران در اثر تخریب لوله های نفت نتیجه ای دربرنداشت.32
فتاوای علما در اعالم جهاد علیه »شیخ خزعل« و قوای انگلستان و عزیمت چند تن از روحانیون از 
عراق به کرمانشاه، آماده شدن قوای عثمانی برای تجاوز به کرمانشاه و هم رای شدن بسیاری از عشایر 
با آلمانها و عثمانی، سبب شد تا حکومت ایران در والیات سرحدی غرب، بیش از پیش تحت فشار قرار 

بگیرد، به طوری که امیر مفخم به دولت مرکزی و وزارت امور خارجه هشدار داد: 
»...مطابق راپورتهایی که متواتر از رؤسای عشایر و غیره به حکومت می رسد عثمانی ها تصمیم 
گرفته اند از خانقین و مندلیج به حدود کرمانشاهان تجاوز نمایند و یکی از دالیل اینکه امیرحشمت با 
چند نفر به خانقین آمده و قصد آمدن کرمانشاهان را دارد _ اگر چه تلگرافاً به حکومت قصر]شیرین[ امر 
شده که مشارالیه را نگذارند به کرمانشاهان بیاید _ ولی از آنجایی که عالج واقعه را قبال باید تدارک 
کرد، ناچار به عرض اولیای دولت می رسانم غالب عشایر در باطن با عثمانی ها همراه و هم عقیده 
هستند. اگر قشون عثمانی از حدود تجاوز کند عشایر مزبوره، یا برای جلب منافع شخصی یا برای بر هم 
زدن انتظام حاضره احتمال قوی می رود که با عثمانی ها هم خیال بشوند. فرضاً هم ]__[ حکومت در 
جلوگیری بی تکلیف مانده، مستدعی است از طرف هیئت وزرای عظام در این خصوص بذل توجهی 

شده و عاجاًل تعلیمات الزمه را بفرمایند.«33
 اگرچه دولت ایران به تخریب لوله های نفتی به دولت عثمانی اعتراض می کرد34 اما این موضوع 

29.لطفعلی خان امیر مفخم، فرزند حاج امام قلی خان بختیاریريال سایر القاب: ظفرالسلطان. رک: کریم 
سلیامنی، القاب رجال دوره قاجاریه، ص41. 

  GH 1332-66-35-014 .30.مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه. به تاریخ 7ربیع الثانی 1333ق
 .  GH 1332-66-35-004 31.مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه

32. مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه :.GH 1332-66-35-015 GH 1332-66-35-099به تاریخ 
8 ربیع الثانی 1333ق. تلگراف رمز از کرمانشاهان

33. مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه. GH 1332-66-35-006:. به تاریخ 9 ربیع الثانی 
1333ق

34. مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه GH 1332-66-35-060. به تاریخ 12 ربیع الثانی 
1333ق
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مهم ترین نگرانی دولت ایران نبود، مشکل جدی تر، هیجان علمای دینی و عشایر در همراهی با عثمانی 
با شعار جهاد علیه کفار بود. عالوه بر فتواهای صادر شده از سوی علمای طراز اول، تعدادی از مقامات 
روحانی در کردستان و کرمانشاه به سخنرانی در میان اجتماعات مذهبی پرداخته و امر به مبارزه ی 
برای تهیه ی  با دولت بی طرف می دادند و  انگلیس و حتی مقابله  مسلحانه علیه »شیخ خزعل» و 
مقدمات جنگ از مردم اعانه جمع می کردند و هم زمان ساالرالدوله به میان ایالت آمده و آنان را به 

جنگ تحریک می کرد.35
حمالت عثمانی به خوزستان و محمره نیز مزید بر علت شده و بیش از پیش مردم بومی غرب 
و جنوب کشور را به شکست متفقین امیدوار می ساخت. دولت از سوی عثمانی و آلمان در خارج از 
کشور و از طرف عشایر و ایالت و روحانیون طالب جهاد در داخل کشور سخت تحت فشار بود. روسیه 
وانگلستان نیمی از کشور را در تصرف خود داشتند و ساالر الدوله نیز در این میان می کوشید تا در این 

آشفته بازار به نفع خود طرفی بربندد.
 اما تکلیف دولت انگلستان بسیار روشن تر از دولت ایران بود. در پاسخ به اقدامات عثمانی و آلمان 
آتش  تأسیسات و  نفتی و تخریب  نفوذ و حوزه های  به مناطق تحت  در حمالت جسته و گریخته 
زدن انبارهای شرکت نفت با همکاری و کمک ایالت بومی منطقه36، اقدامات گسترده ای را جهت 
بازگرداندن امنیت به منطقه و رفع مشکالت ایجاد شده سازماندهی کرد که نخستین گام آن دستگیری 
دو تن از اتباع آلمان در ایران و تبعید آنان به هندوستان بود: » حدود جنوب ایران منقلب و انگلیسی 
ها محض حفظ منافع و جلوگیری از عثمانی ها ]از[ تجاوز، دو نفر اتباع آلمان را گرفته به سمت هند 

فرستاده اند.«37
از  اطمینان  درپی  آنها  بود.  انگلستان  بعدی  تدافعی  اقدام  بختیاری ها،  با  روابط  مجدد  تحکیم 
بی تقصیری طوایف بختیاری در تخریب تأسیسات نفتی و دست داشتن طایفه ی باوی و اعراب محلی 
در این اقدام، سعی در همراه کردن طوایف مخالف آنان با خود کردند. دکتر »یانگ« در نامه ای به 

»گرین وی«38 رئیس شرکت نفت انگلیس و ایران در تاریخ 19 فوریه می نویسد:

35. Lockhart, V1, P269.

 GH1332-66-35-075:36. مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه
37.  Charles Greenway

38. جن، راف، گارثویت، تاریخ سیاسی-اجتامعی بختیاری، ترجمه مهراب امیری، تهران، نرشسهند، 1373، ص241-
 240
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 » سابوتاژ و قطع خط لوله نفت، کار طوایف بختیاری نبود، بلکه این اقدام به دستور شیخ باوی و 
اعراب متمرد محلی صورت گرفته است. سردارجنگ و سرداربهادر به طور کامل به ما وفادار هستند... 
خوانین با »شیخ خزعل» و مأموران ما در خوزستان به تفاهم رسیده اند و قرار شد با هم تشریک مساعی 
کنند...آن ها به بهانه اینکه می بایست بی طرفی را حفظ کنند حاضر نیستند دست به هیچ اقدامی بزنند. 
به همین دلیل هم بهانه ی کافی در دست دارند که بتوانند در مقابل مالها در قلمروی خود مقاومت 
کنند... در حال حاضر برای جلوگیری از خرابی و آسیب رساندن به مناطق نفت خیز بهتر است خوانین 

خود را وارد مسائل اعراب نکنند.«39
میان اعراب تحت فرمان »شیخ خزعل« به عنوان متحدان قدیمی و وفادار دولت انگلستان در جنوب 
ایران و اعراب و عشایر طالب جهاد، اختالف نظر زیاد شده و با حمایت قوای عثمانی حتی کار به مانور 
نظامی و نمایش قدرت و درگیری و غارت اموال یکدیگر نیز رسید. بیشترین محل بروز درگیری ها 

اطراف ناصری40 بود.41
اقدام دیگر دولت بریتانیا در محافظت از منافع آن دولت در مناطق نفتی ایران مذاکره ی مجدد با 
خوانین بختیاری و سعی در انعقاد قراردادی دیگر با آنان بود. سرپرسی کاکس مأموریت یافته بود تا 
با سردارجنگ و سرداربهادر گفت وگو و موافقت آنان را برای خواسته های انگلستان جلب کند. این 

خواسته ها که همگی به محافظت از قلمروی تأسیسات نفتی مربوط می شد، از این قرار بود:
الف( خودداری از عملیات مسلحانه علیه بریتانیا و مخالفت با فتوای جهاد که از سوی علما به 

طرفداری از آلمان و عثمانی صادر شده و جلوگیری از اشاعه ی آن در قلمروی بختیاری.
ب( اتخاذ ترتیبات الزم برای تأمین نگهبان و محافظان چاه های نفت و راه کاروان رو بختیاری و 

سیم تلگراف اصفهان تا مرزهای قلمرو ایالت فارس.
ج( همکاری با »شیخ خزعل« در خوزستان در رابطه با عدم ورود مهاجرین )دولت موقت( به منطقه 

و استقرار امنیت در سرحدات.
د( ایلخانی باید متعهد شود از کلیه منافع و عالئق بریتانیا در جنوب محافظت کند.42

39. نام قدیم اهواز امروزی 
40. مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه GH 1332- 66- 35- 007 :به تاریخ 17 ربیع الثانی 1333، 

گزارش »شیخ خزعل» به وزارت امور خارجه 

41. علیرضا ابطحی، نفت و بختیاری ها، ص153 
 42 .BP: 70 297 , Gatwand, 24 April 1915 .
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در ازای این درخواست ها انگلستان استقالل داخلی خوانین بختیاری را تحت نظارت انگلیسی ها 
به رسمیت می شناخت، با گماردن یک حکمران بختیاری در اصفهان موافقت می شد و به هر یک از 
خاندان های ایلخانی و حاجی ایلخانی پنج هزار لیره پرداخت می شد، که در صورت وفاداری تا پایان 
جنگ به ده هزار لیره افزایش می یافت. این قرارداد به دلیل تداخل با منافع روسیه طبق قرارداد 1907 
و تعلق اصفهان به قلمرو آن ها و احتمال پیوستن دولت ایران به قوای دشمن انگلیس ) متحدین( 
منعقد نشد و الزم آمد مذاکرات به گونه ای دیگر از سرگرفته شود. در نهایت پس از وعده های بسیار و 
مذاکرات فراوان برای جلب همکاری مجدد ایل بختیاری43 سرانجام خوانین و نماینده های بریتانیا در 
منطقه ی خلیج فارس توافق نامه ای در پایان سال 1915 تنظیم کردند که در آوریل 1916 مورد تایید 
مجدد خوانین بزرگ قرار گرفت. مفاد این قرارداد به گونه ای بود که بختیاری ها موظف به حفاظت 
از تأسیسات نفتی و منافع بریتانیا در جنوب ایران بودند و در مقابل، بریتانیا از مقام و موقعیت سیاسی 
خوانین در برابر دولت ایران حمایت می کرد. این توافق نامه که موضوع عمده ی آن متعهد شدن طایفه 

بختیاری به حفاظت از مناطق نفت خیز بود، در پانزدهم فوریه 1916 به امضاء طرفین رسید.
طبق این قرارداد خوانین بختیاری متعهد می شدند که همچون قبل اتحادشان را با شیخ خزعل حفظ 
کرده و از قلمرو بختیاری و منطقه ی عملیاتی نفت محافظت به عمل آوردند و در طی جنگ، امنیت 
راه های کاروان رو اهواز و اصفهان را تأمین کنند. چنانچه هر یک از خوانین از این شرایط عدول کند، 
سهام وی از سود نفت به نفع انگلستان مصادره شود. در مقابل انگلستان نیز تعهد می کند در حل و 
فصل اختالفات خوانین با هم و با دولت کمک نماید. این قرارداد یکسویه می توانست منافع انگلیس در 

منطقه ی بختیاری و مناطق نفتی را در طی جنگ تضمین کند. 44
به این ترتیب بریتانیا موفق شد با عقد این قرارداد، امنیت حوزه های نفتی و جاده های بختیاری را 
تا پایان جنگ تضمین کرده و خوانین بزرگ بختیاری را وادار سازد تا از حرکت های مغرضانه ی خوانین 
جوان علیه انگلستان و همراهی با آلمان جلوگیری کنند، در غیر این صورت هم اتحادشان با بریتانیا به 
هم می خورد و هم سهام نفت را از دست می دادند و در ضمن چنانچه آلمان و متحدانش پیروز می شدند 
موقعیت و منصب ایلی آنها در برابر قدرت طلبان جوان از دست می رفت. بنابراین در مجموع این قرارداد 

بیشتر به نفع بریتانیا و شرکت نفت بود تا به سود خوانین بختیاری.

43. جن، راف، گارثویت، تاریخ سیاسی اجتامعی بختیاری، صص349-351. 
44. مخرب السلطنه درباره ی توجه مأموران آملانی به ایالت فارس و بوشهر مفصل نوشته است. رک: مهدیقلی 

هدایت مخربالسلطنه، خاطرات و خطرات، صص270-275. 
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این موضوع که خوانین این همه تعهد را پذیرفته اند و در مقابل از بریتانیا حمایت در برابر دولت 
مرکزی و خوانین ایالت دیگر را خواسته اند، بیانگر روابط نه چندان دوستانه ی آنها با دولت مرکزی و 
بقیه ایالت بوده و حتی می توان چنین برداشت کرد که در این برهه ی خاص زمانی، اقتدار و مرکزیت 

دولت را نیز به رسمیت نمی شناخته اند که وارد چنین بده بستان سیاسی شدند.

پلیس جنوب 
بریتانیا در محافظت از منافع خود در منطقه ی جنوب ایران و حفاظت از چاه ها، تأسیسات و کارکنان 
صنعت نفت به هر اقدامی که ممکن بود دست زد. بختیاری ها و کشکولی ها در شمال و شمال غرب 
حوزه های نفتی، »شیخ خزعل« و سپاه مجهز و بزرگش در اهواز و محمره )جنوب منطقه ی نفتی(و 
قوای نظامی بریتانیا در غرب آن منطقه در مقابل سپاه عثمانی از منافع انگلستان محافظت می کردند. 
مأموران عثمانی و آلمانی در تالش و تکاپو بودند تا بلکه بتوانند از ضلع شرقی مناطق نفتی و از طریق 
ایالت های فارس و اصفهان به منطقه ی نفوذ و مورد عالقه ی انگلستان رسوخ کرده و به متفقین آسیبی 
برسانند.45 درنتیجه دولت بریتانیا برای مقابله با دشمنان و جلوگیری از ورود آنان به منطقه مورد نظر 
تصمیم های جدی اتخاذ کرد. در بهار سال 1916م سرپرسی سایکس مأموریت یافت تا در بندرعباس 

یک قوای محلی تشکیل دهد که حافظ منافع انگلیس باشد.46
 این نیروی نظامی که پلیس جنوب نامیده شد،47 از سربازان ایرانی و هندی _ انگلیسی تشکیل 
شده بود.48مدارک فراوانی حاکی از مزاحمت های پلیس جنوب برای مردم بومی و عشایر است ، مقابله 
آنها با قشقایی ها به سرکردگی سردارعشایر در ایالت فارس علی رغم تالش حکومت محلی در آرام 
ساختن طرفین، محاصره و غارت روستای دهچ در ایالت یزد، قتل اهالی روستا و تخریب منازل و 
اسارت تعدادی از روستائیان آن روستا 49 و حمله، غارت و قتل اهالی میمند از توابع یزد نیز از جمله 
فجایعی بود که در بحبوحه ی جنگ جهانی اول توسط پلیس جنوب اتفاق افتاد و در جراید و افکار 

45. مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه : 19-19-27-1302 ش. 
46. مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه : 20-19-27-1302 ش. 

47. کاوه بیات، ایران و جنگ جهانی اول، صص 170- 167. 
48. بهروز قطبی، اسناد جنگ جهانی اول در ایران، صص252-255. 

49. هامن، صص268-260. اسناد منترش شده از عریضه های اهالی روستاهای مذکور و پاسخ های وزارت داخله 
و مسئولین. 
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عمومی تأثیر عمیقی به جا گذاشت. 50  عالوه بر سربازان هندی که توسط کشتی به بندرعباس آمده 
بودند و سربازان انگلیسی که در استخدام پلیس جنوب بوده و بوشهر را تصرف کرده بودند51، از اهالی 
شهرها و روستاهای مختلف نیز تعداد زیادی به عنوان سرباز به اجبار یا اختیار به خدمت پلیس جنوب 
درآمده بودند.52 همچنین برخی از طوایف عشایر دقیقاً و منحصراً برای محافظت از ذخایر و چاه ها و 
تأسیسات نفتی به عنوان »پلیس جنوب« به استخدام درآمدند: »قونسول انگلیس به عنوان حفاظت چاه 
نفت در موقع کشکولی ها، قوه تشکیل می دهد و امراهلل کشکولی را که از افراد قشون جنوب بود، با 
ارتقاء درجه، قریب پنجاه نفر ابواب جمعی کرد، سی هزار فشنگ و سی اسب و هزار تومان به او داده و 
گفته است سیصد نفر تفنگچی بگیرد و با کشکولی ها حدود اراضی نفت برای مختصر گوسفندی سکنی 
گرفته است.«53 اگر چه دولت ایران با نامه پراکنی و اعتراضات سیاسی به سفارت انگلیس کوشید تا آنان 
را متقاعد به انحالل یا حتی تعدیل این قوای نظامی کند اما موفق به این کار نشد. وزیر امور خارجه در 

این مورد، در یادداشتی به سفارت انگلیس نوشت: 
»... فی الحقیقه وجود این قوای غیر رسمی را باید سر چشمه ی وخامت اوضاع کنونی دانست که 
نمی گذارد دوستی دولتین به سهولت جریان داشته باشد و به طور مطلوب مورد استفاده باشد. باالخره 
وجود همین قوه است که اخیرا اسباب تجاوز عساکر یکی از دول متخاصمه به ایران و موجب مصائب 
تازه تری شده. حوادث فارس، کرمانشاهان و گیالن و کلیه ی خسارات مادی و معنوی که به طرق 
مختلف به این مملکت و اهالی آن وارد آمده و می آید مستقیما یا غیرمستقیم مربوط به همین علت 
است، زیرا اگر این مانع بزرگ در میان نبود دولت ایران می توانست در حال بی طرفی دوستی خود را 
با تمام دول نگاه داشته با خیال فارغ به اصالحات داخلی و تشکیل قوا، محض حفظ حدود و تکمیل 
امنیت طرق تجارتی که بالخصوص متضمن منافع دولت بریتانیای کبیر است بپردازد... یک بار دیگر آن 
جناب جاللتمآب را متوجه اهمیت و لزوم فوری تسویه ی مسئله ی قوای موسوم به قشون جنوب نموده 

تمنا دارم موافقت نظر خود را ...هر چه زودتر اشعار نمایند.«54
 در پاسخ سفارت انگلیس به این اعتراض، به صراحت به منافع بریتانیا در جنوب ایران اشاره شده 

و حضور قشون جنوب تا پایان جنگ در آن مناطق الزم دانسته شد.
 GH1336 -48- 14- 8050. مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه

GH 1336 – 48- 14-45 51. مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه
52. مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه  17-19-27-1302ش

 GH 1336 – 48- 14- 48 53. مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه
 GH 1336 – 48- 14- 89 54. مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه
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» باالخره به مالحظه ی مصالح فوق العاده انگلستان در جنوب ایران که همجوار است و به مالحظه 
ی هرج و مرجی که بواسطه ی عدم یک قوه ی منظمه ممکن است به ظهور برسد دولت علیه قشون 
جنوب را به طوری که حال تشکیل یافته و مخارج آن را دولت انگلیس متحمل است تا آخر جنگ 

رسماً بشناسد.«55

شیخ خزعل و انگلستان
انگلستان تمام تالشش را برای محافظت از منافع موجود در جنوب ایران و منابع نفتی به کار بست. 
از انعقاد قرارداد مجدد با خوانین بختیاری و تشکیل قوای جنوب برای ایجاد کمربند امنیتی حوزه های 
نفتی تا پیاده کردن نیروی نظامی در بنادر جنوب و اقدام به جنگ دریایی و زمینی با نیروهای متخاصم 

در آب های اطراف محمره و مرزهای غربی ایران.
 هدایت جنگ با عثمانی به دست وزارت جنگ بریتانیا بود اما سپاهی که در این میادین می جنگید، 
از تفنگداران و سربازانی از طوایف عرب تحت فرمان »شیخ خزعل« بودند. تأمین  بیشتر متشکل 
مهمات و تسلیحات این ارتش و همچنین دستمزد و هزینه های آنان را دولت انگلستان به عهده داشت 
و هماهنگی و فرماندهی آنان با »شیخ خزعل« -متحد وفادار و قدیمی بریتانیا- بود. اگر چه برخی 
از قبایل و طوایف عرب ترجیح می دادند در سپاه مسلمانان عثمانی و با شعار جهاد و جنگ مقدس در 
مقابل آن کشور بایستند56 اما اغلب اعراب، تحت سلطه و فرمان »شیخ خزعل« بوده و طبعا در جبهه ی 
دوستان انگلیس قرار داشتند. حتی اعراب باوی که اقدام به تخریب لوله های نفت نموده بودند نیز از 
سوی شرکت نفت تطمیع شده و پذیرفتند که در مقابل حقوق و دستمزد از همان خط لوله انتقال نفت تا 
پایان جنگ محافظت کنند.57 پشتیبانی »شیخ خزعل« از بریتانیا و شرکت نفت به شدت سبب رنجش 
خاطر دولت عثمانی از ایران شده بود زیرا: » با وجود اعالن بی طرفی دولت علیه ایران، بدوا شروع 
انگلیسی ها به تحریکات با دستیاری و معیت شیخ خزعل حاکم رسمی آن دولت علیه در آن سامان از 
قبیل شلیک کردن اعراب به امر خزعل بر روی عثمانیان در ام الرصاص، سرقت و ضبط قورخانه  عثمانی 
و فرستادن اعراب به آن سمت شط و غارت کردن حیوانات و تفنگ و همچنین اعزام اعراب عونه خود 
برای غارت گمرک بصره که اکنون مغضوبات مزبوره در نزد آدمهای مخصوص خود به راهنمایی قوای 

 55 . BP: 70 297, Maidan-i- Naphtun, 19th march 1915, M.Y Young to Mr. Greenway.

56. علی یعقوبی نژاد، رئیس نفت، ص190. 
 GH 1333 – 66- 34- 4557. مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه .ا
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انگلیس در اراضی عثمانی و قبال تجمع قبایل و انگلیس با خزعل و شیخ کویت و همدستانشان در 
امارت فیلیه برای تطمیع و اتخاذ قراردادهای قطعی در اجرای انواع تحریکات بر ضد عثمانی«58همگی 
اتهاماتی علیه شیخ خزعل بود که سفیر عثمانی در پاسخ به اعتراض وزارت امور خارجه ایران نگاشته 

و ارسال کرده بود.
قوای نظامی بریتانیا به کمک »شیخ خزعل« و سپاهش به سختی سعی داشتند، ارتش عثمانی را 
عقب رانده، حدود و ثغور را حفظ نموده و از ورود و خروج مأموران دول متخاصم و مخالفین بریتانیا59 
به محدوده ی آبادان، اهواز، محمره و مسجدسلیمان که مناطق صنعت نفت بود، ممانعت کنند. »شیخ 
خزعل« که در گزارش هایش خود را بی طرف و مطیع دولت مرکزی قلمداد می کرد، مبارزه ی همه 
جانبه و علنی علیه دشمنان بریتانیا در جنگ جهانی اول را عهده دار شده بود. در یکی از گزارش های 

وی چنین نوشته شده است: 
»....قشون عثمانی و اعراب سه فرسخی امینیه، قشون انگلیس هم در امینیه آن طرف رودخانه ی 
ناصری، فدوی در حفظ بی طرفی ذره ای غفلت ندارد ولی اختالف فی مابین عشایر و طوایف داخله در 

ازدیاد، همه جا مشغول زد و خورد و نهب و غارت هستند.«60 
چون ناصری]اهواز[ به تصرف قوای عثمانی در آمد، »شیخ خزعل« با کشتی پرسپولیس بین محمره 
و ناصری به حمایت انگلیسی ها در برابر »اعراب مجاهد«61 ایستاد.62 هنگامی که قوای نظامی بریتانیا 
پس از تخریب لوله ها و تأسیسات نفتی، الزم دید تسلیحات و تجهیزات جنگی به مسجدسلیمان و 
حوزه های نفتی منتقل کند تا حفاظت از این تأسیسات مطابق دستور انجام شود، »شیخ خزعل« فرمان 

تهیه ی شتر و قاطر الزم برای حمل قورخانه انگلیس به مناطق مورد نیاز را صادر کرد.63
کارگزار وزارت امورخارجه سپاه »شیخ خزعل« را که در محمره آماده ی فرمان بودند 5 تا 6 هزار 
نفر گزارش کرده بود.64 در هر حال آنچه مسلم است اینکه حمایت و وفاداری شیخ در داخل محدوده ی 

58. جن، راف، گارثویت، تاریخ سیاسی اجتامعی بختیاری، ص349. 
   GH 1332 – 66 – 35- 007 59. مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه

60. منظور از» اعراب مجاهد« اعرابی هستند که به فتاوی علامی اسالم علیه متفقین و در همکاری با عثامنی 
لبیک گفته و علیه انگلستان اعالم جهاد کردند. 

 GH 1332 – 66 – 35- 100 :.61. مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه
GH 1332 – 66 – 35- 45 :62. مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه
 GH 1333- 58- 04- 28 : 63.  مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه

64. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 240-3920.
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خوزستان و تالش او برای محافظت از منافع انگلستان، نقش بسیار ویژه ای در پیشرفت اهداف بریتانیا 
در طی جنگ اول جهانی داشت. بی تردید ایجاد امنیت و تداوم سلطه بریتانیا در منطقه نفتی که الزمه ی 
ادامه و افزایش استخراج و صدور نفت مورد نیاز قوای نظامی بریتانیا به ویژه در دریا بود، بدون کمک 

»شیخ خزعل« به سختی امکان پذیر بود.  

قحطی
قحطی سال های جنگ جهانی اول، تنها برآمده از خشکسالی و آفات و بالیای طبیعی نبود، بلکه 
عوامل متعدد دیگری نیز در شکل گیری آن دخیل بودند. فقط بعضی از ایاالت همچون فارس در برخی 
سال های این ایام، دچار خشکسالی و بالیای طبیعی چون ملخ خوارگی شدند. گرسنگی و کمبود ارزاق 

در ایاالت آذربایجان، گیالن، سیستان، خراسان و...در گرو بحران برخاسته از جنگ بود. 
پس از آغاز جنگ جهانی اول، علی رغم اعالم بی طرفی از سوی دولت ایران، قدرت های روسیه 
و انگلستان که پیش از این طبق قرارداد 1907م تصمیم به تقسیم ایران به دو منطقه تحت نفوذ و 
یک منطقه بی طرف گرفته بودند، قوای نظامی خود را به مناطق مورد توافق گسیل داشتند. با ورود 
سربازان متفقین به شهرهای مختلف و کمی پس از آن با تشکیل نیروی پلیس جنوب، گذشته از بروز 
بحران سیاسی و تحت فشار قرار گرفتن دولت، مردم نیز دچار بحران معیشتی شدند. آنان باید غذای 
شان را با سربازان بیگانه تقسیم می کردند. مدارک موجود حاکی از این است که در طی جنگ جهانی، 
تجاوزات نظامیان روس و عثمانی سبب خسارات فراوانی به اهالی گروس و مالیر شد.65پلیس جنوب 
نیز در والیات یزد وکرمان فجایع زیادی مرتکب شد، که از جمله آن ها آسیب های جدی به کشاورزان 
و روستاییان بود اما صدمه ی بزرگ تر جمع آوری آذوقه از میان مردم توسط کارگزاران و صاحب منصبان 
متفقین بود. آنان برای اطمینان از امکان ادامه ی جنگ، ذخایر فراوانی از ارزاق مردم برای نظامیان 

خود تدارک دیدند.66
همچنین برای تأمین تدارکات نیروی نظامی خود در میادین نبرد، دست به صدور گسترده ی غله 
و دام به جبهه ها زدند. روسیه دام و غله موجود در ایاالت شمال و شرق کشور را به رضا یا نارضایی 

65. دنسرتویل: ص156.
66. حضور روسیه در خراسان سبب ایجاد ناامنی و کمبود شدید مواد غذایی شده بود. رک: مرکز اسناد و تاریخ 
دیپلامسی وزارت امور خارجه GH1333-58-4-93 و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 3828-293 و 1493-

240
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از صاحبان آن ها خریده و از ایران خارج می کرد.67 انگلیس نیز همین کار را با ایاالت جنوبی و جنوب 
شرقی انجام داده و غالت و احشام جمع آوری شده را از طریق بنادرجنوب و به ویژه محمره از ایران 
خارج می ساخت.68 با ورود نیروی نظامی بیگانه به کشور، آسیب دیگری که به مردم وارد آمد ایجاد 
هیجان عمومی و وحشت زدگی از کشیده شدن جنگ به ایران بود. این هیجان، ترس از ایجاد قحطی 
متأثر از جنگ و ایجاد گرانی و افزایش قیمت ها را نیز در برمی گرفت. همچنین بسیاری از تجار با انگیزه 
سودجویی دست به انبار و احتکار موادغذایی زدند که این امر نیز بر افزایش قیمت ها تاثیری دوچندان 

داشت. 

خروج مواد غذایی از ایران توسط متفقین
خروج غله از ایران، ذخیره کردن موادغذایی در انبارهای متعلق به نیروهای متفقین مستقر در خاک 
ایران و فرصت طلبی محتکرین، همگی سبب بروز قحطی وسیع و غیرمعمول در ایران شد. به ویژه 
تهران و بلوکات اطراف آن که از شروع جنگ تا سال های پس از آن، درگیر قحطی و کمبود ارزاق 
بودند. کمبود نان، شکایت نانوایان از نبود آرد، احتکار غله و دخالت اتباع روس در حمل نان به تهران 

از جمله مسایل روز در پایتخت در این سال ها بود.69 
ایالت فارس نیز که معموال ارزاق مورد نیاز خود را از کشاورزان گرمسیر تهیه می کرد به علت خرید 
محصوالت کشاورزی توسط مقاطعه کارانی که در استخدام انگلیس بودند، با کمبود شدید مواد غذایی 

مواجه شده بود. 
در نوامبر 1915م سیستان نیز در اثر فروش بی رویه و گسترده غله، توسط امین مالیه و محتکران 
به قوای انگلیس دچار قحطی شد، به شکلی که گندم خرواری بیست تومان هم یافت نمی شد.70 راه ها، 
نیروی کار، ارزاق و احشام خراسان نیز در تسخیر نیروهای روس بود و مصادره و خروج مواد غذایی 

67. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 18279-240 به تاریخ 21 ربیع االول 1337ق و بسیاری دیگر از اسناد 
همین پرونده.

68. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: پرونده های 6246-240 و 240-5161.
69. مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه: GH1333-58-4-91 به تاریخ 28 ذی حجه 1333ق و 

GH1333-58-4-68

70. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: .293003828
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سبب نایاب شدن آن در میان مردم و به سختی افتادن آنها شده بود.71
همدان که پذیرای قشون نظامی انگلیس نیز بود، در اثر احتکار آذوقه و ذخیره سازی مواد غذایی 
انگلیسی آنچنان دچار قحطی و کمبود شده بود که »دنسترویل« درباره ی آن چنین  توسط عوامل 
می نویسد: » از پنجاه هزار نفر جمعیت شهر تقریبا صدی سی گرفتار چنگال سفاک مجاعه بودند و 

وضعیت آن سیه روزان به قدری سخت و ناگوار بود که مرگ حتمی آن ها پیش بینی می شد.«72

دشواری حمل و نقل ارزاق
اصرار مقامات روس و انگلیس در جمع آوری قاطرها و شتران که مهم ترین وسیله ی حمل و نقل 
به شمار می رفت، برای حمل و جابه جایی تدارکات نظامی و آذوقه73 نیز به فراگیر شدن قحطی کمک 
کرد. زیرا از آنجا که مهم ترین وسیله ی حمل و نقل، حیوانات بارکش بودند، با خارج شدن آن ها از شبکه 
حمل و نقل، امکان جابه جایی مواد غذایی از ایاالت دیگر و حمل بار از بنادرجنوب به دیگر نقاط کشور 
سخت تر و پرهزینه تر می شد. در سال 1333ق/ 1915م قیمت گندم در بوشهر یک من هزار و هشتصد 
دینار بود و حمل یک من گندم از بوشهر به شیراز دو هزار دینار )دو قران( هزینه داشت.74 به عبارتی 
علی رغم افزایش شدید نرخ ارزاق، هزینه حمل و جابه جایی از قیمت مواد غذایی پیشی گرفته بود. مردم 
نیز از مشاهده ی بارهای آذوقه که علی رغم نیاز عمومی به خارج از کشور حمل می شد، دچار هیجان 
و اضطراب می شدند که این ترس و نگرانی عالوه بر ایجاد بلوا و آشوب سبب آشفتگی بیشتر وضع 
ارزاق و افزایش قیمت ها نیز می شد. همچنان که در گزارشی از حکومت بنادر به وزارت مالیه نوشته 
شده بود:» نسخ حکم منع حمل غله از بوشهر و محمره و بنادر عربستان به خارجه که از طرف گمرک 

اعالم شده است، با عدم بارندگی باعث ترقی غله و هیجان مردم شده است.«75

71. دنسرتویل: ص139.
72. ژنرال باراتف در سال 1334 ق از حکومت اراک مقدار معینی جو و قاطر درخواست کرد که پس از تحویل 
آن از پرداخت وجه و قیمت آنها استنکاف ورزید. این مقدار هفتاد و پنج خروار جو بود که با دویست قاطر و 

شرت حمل شد. رک: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 293-3379.

73. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 18279-240 به تاریخ 4 دلو 1333ق، سواد تلگراف حکومت بنادر به 
وزارت داخله.

GH1333-58-4-254 :74. مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه
75. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 18279-240 به تاریخ 15 ذی حجه 1332ق.
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تالش حکومت مرکزی برای خروج از بحران قحطی
در چنین اوضاعی نه دولت مرکزی توانایی مقابله با اقدامات متفقین را داشت و نه دولت ملی امکان 
جلوگیری از رشد و گسترش قحطی را یافت. مهم ترین اقدامی که حکومت مرکزی در این زمینه انجام 
داد، حکم ممنوعیت صدور مواد غذایی و دام به خارج از کشور »به هر مقدار و توسط هر کس« بود76، 
حکمی که صدور آن سبب بروز عکس العمل شدیدی از سوی صاحب منصبان و سفارت خانه های 
خارجی در ایران شد. آنان سعی بسیار کردند تا تبصره ای برای فرار از آن بیابند. برخی مأموران گمرک 
که خود از طرفداران متفقین بودند و آنان که از عواقب جنگ و ادامه خصومت با متفقین نگران بودند، 
در اجرای این حکم مسامحه نشان داده و خروج مواد غذایی را نادیده می انگاشتند اما گروهی که در 
اجرای این دستور جدیت به خرج می دادند، اغلب متهم به دوستی و طرفداری با آلمان می شدند.77 البته 
فرار از این قانون چندان سخت نبود. یکی از این راه ها قراردادهایی بود که مقاطعه کاران و کنتراتچی ها 
با بیگانگان می بستند تا مواد غذایی و ارزاق را در ایران یا خارج از مرزهای ایران به آنان تحویل دهند 
و در صورت دستگیری این مقاطعه کاران توسط حکومت ایران، مقامات انگلیسی و روسی به شدت از 
آنان دفاع می کردند زیرا مسئولیت خروج موادغذایی از کشور به عهده آنها بود و به این ترتیب سفارت 
و مأموران انگلیسی و روسی در مقابل دولت ایران و مأموران گمرک و حکومت بنادر جنوب مقصر و 
مسئول شناخته نمی شدند. در این ایام خروج ارزاق و دام با جلب رضایت پنهان گمرک و یا از طریق 
قاچاق انجام می شد78و از آنجا که دوستی شیخ محمره با انگلستان بر کسی پوشیده نبود، نمی توان باور 
داشت، حکم حکومتی برای »شیخ خزعل«، محدودیتی در ارائه خدمات به انگلستان ایجاد کرده باشد. 
با حمایت و پشتیبانی »شیخ خزعل« کاروان های حامل آذوقه و گله های دام بدون اینکه با مانعی جدی 
روبه رو شوند یا توضیحی قانع کننده برای مأموران دولتی داشته باشند، توسط مقاطعه کاران از محمره 
برای قوای انگلیسی به بصره و دیگر شهرهای بین النهرین صادر و یا از راه آب های خلیج فارس و 
توسط کشتی های انگلیسی حمل می شد. خروج و تحویل ماهانه 15 هزار رأس گوسفند و هزار تن گندم 
برای قشون انگلیس79، تنها یکی از ده ها قرارداد پیمانکاران در محمره و بنادر جنوب بود که از طریق 

GH1333058-4-165 :76. مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه
77. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 18279-240 به تاریخ 12 سپتامرب 1916 و  30 ژوئن 1915 و  10 ژوئیه 

1916 و 7 ربیع االول 1337ق.

78. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 18279-240 به تاریخ 12 دسامرب 1918 و 20 دی 1297 و 4 ربیع الثانی 
1337 ق و 7 ربیع االول 1337 و ...

79. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 18279-240 به تاریخ 24 ژوئن 1915. منظور از »خواهش انگلیسی ها» 
درخواست رفع ممنوعیت حمل غله و صدور مجوز قانونی برای خروج آن از کشور است.
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مرزهای خوزستان از کشور خارج می شد. در گزارشی از گمرک بوشهر به وزارت مالیه این موضوع 
چنین توضیح داده شده است: 

»انگلیسها اصرار و ابرام فوق العاده در رفع قدغن صدور غله دارند. چون شیخ در محمره این قدغن 
را موقوف کرده است، تمام غالت دیلم و بهبهان را به محمره برده و از آنجا خارج می کنند. اگر چه 
ایالت در این موضوع با من هم عقیده است، پیشنهاد می کنم خواهش انگلیسی ها اجابت شود. زیرا نظر 
به مقدار کثیر غله که در تنگستان و دشتی به قاچاق حمل می شود، خسارت فوق العاده متوجه خزانه 

دولت است.«80
در هر حال این برنامه دولت هم آنقدر کارساز نبود که بتواند سدی بر گسترش قحطی برآمده از 
جنگ جهانی در کشور بی طرف ایران ایجاد کند. به ویژه آنکه طی این سال ها، واردات ارزاق و خصوصا 
آرد از کشورهای صادر کننده ای چون هندوستان نیز توسط انگلستان ممنوع شده بود و تالش وزارت 
مالیه نیز برای متقاعد ساختن سفارت آن کشور با رفع این ممنوعیت فایده ای نبخشید، حتی پیشنهاد 
رفع ممنوعیت از حمل غله ایران برای انگلستان، در صورت صدور مجوز حمل مواد غذایی همچون 
گذشته از کراچی و بمبئی نیز مورد قبول آن سفارت قرار نگرفت:» ...اقدام مجدد در رفع قدغن، موجب 
انقالب و شورش شده و پیشرفت نخواهد نمود چرا که از طرف اولیای امور انگلستان همین معامله 
مجری و حمل غله از هندوستان به ایران ممنوع است. الزم است که از طرف مأموران انگلیس در حمل 

غله ممانعتی نشود تا در عوض از طرف دولت ایران نیز اجازه حمل غله داده ...«81
  به این ترتیب سراسر ایران در سال های جنگ جهانی اول درگیر قحطی و گرسنگی بود که غالبًا 
عامل طبیعی نداشت، بلکه ساخته ی اقدامات متفقین و به ویژه انگلستان در این کشور بود. در یک 

جمع بندی می توان علل بروز قحطی طی این سال ها را چنین برشمرد:
1 - ایجاد ناامنی و از بین رفتن کشاورزی و روستاها در مسیر حرکت نیروهای بیگانه ی روس و انگلیس 

و عثمانی.
2 - ایجاد اغتشاش و هیجان و آشوب میان مردم در اثر جنگ و ترس آنها از کمبود مواد غذایی که 

سبب افزایش قیمت ها و انبار آذوقه می شد.

GH 1333-58-04-149 :80. مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه
 81. Edward Palmer Thompson: The Making of the English Working Class, Victor Gollancz

Ltd,1980, P237.
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3 - احتکار و ذخیره سازی ارزاق از سوی تجار و مالکان به امید سود بیشتر.
4 - خروج غله، دام و مواد غذایی دیگر از کشور توسط عوامل متفقین برای تأمین تدارکات و آذوقه 

مورد نیاز سربازان شان در جبهه های جنگ.
5 - تأمین آذوقه و مواد غذایی برای سربازان و نیروهای روس و انگلیس که در طی سال های جنگ 

در ایاالت مختلف ایران مستقر بودند.
6 - بروز خشکسالی در برخی مناطق ایران.

از سوی  تجارت  این  ممنوع ساختن  به علت  هندوستان  از  به ویژه  غذایی  مواد  واردات  کاهش   - 7
انگلستان برای تجار کراچی و بمبئی.

8 - بد بودن وضع راه ها و بلوکه شدن حیوانات بارکش در دست نیروهای روس و انگلیس که نتیجه ي 
آن ایجاد بحران در حمل و نقل کشور و جابه جایی مواد غذایی بود.

9 - ناتوانی حکومت مرکزی در کنترل اوضاع و حمایت از قحطی زدگان با کنترل قیمت ها و ممانعت 
از احتکار غله.

10 - ناتوانی دولت در کنترل مرزها و جلوگیری از خروج ارزاق و احشام توسط عوامل انگلیس و روس. 

سال های بالندگی و شکوفایی 
در این بخش که »سال های بالندگی و شکوفایی« نامیده شده است، به همان شاخص های بخش  
قبلی، در سال های پس از جنگ جهانی اول تا سال تغییر سلطنت قاجاریه به پهلوی یعنی -1919 

 1925می پردازد، با این تفاوت که در این بخش، پرداختن به فعالیت ها و اقدامات مدیران و مسئوالن 
شرکت نفت برای مهندسی شرکت- شهرهای مسجدسلیمان و آبادان و تخریب خانه ها و محله ها برای 
نوسازی شهری و مشکالت و اعتراضات مردم، در خالل این بخش آمده است. همچنین بیداری و 
آگاهی سیاسی کارگران طی این سال ها قابل توجه و تعمق است. ضمن اینکه فعالیت های صنفی و 
اتحادیه های کارگری و بسیاری موضوعات جزئی تر دیگر نیز در این بخش مفصل مورد توجه قرار 

گرفته اند.

اوضاع عمومی جهان پس از جنگ اول بین الملل
در پایان سال 1918 پس از گذشت 4 سال از آغاز جنگ اول جهانی، جبهه ی متحدین کمابیش 
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ترکیه  و  بلغارستان  کرد.  موافقت  بس  آتش  و  جهانی  پیشنهاد صلح  با  و  پذیرفت  را  خود  شکست 
نوامبر 1918م و  در  اتریش  تسلیم  با  تسلیم شدند.  اکتبر 1918م  و  در سپتامبر  ماه،  فاصله یک  با 
تبعید قیصر کارل،82 دیگر متحدی برای آلمان باقی نمانده بود و شوراهای کارگران و سربازان در 
بسیاری از شهرهای آن کشور به ترغیب رهبران سوسیالیست تشکیل شده و تظاهرات متعددی را علیه 
جنگ ترتیب می دادند. نمایندگان جمهوری جدید آلمان در هنگام امضای معاهده ی صلح، اگر چه با 

مشاهده ی توقعات متحدین غافلگیر شدند،83 اما چاره ای جز پذیرفتن آن نداشتند.
پس از انعقاد پیمان صلح جهانی، نقشه ی سیاسی قاره ی اروپا به نحو چشمگیری دچار تغییر شد 
به  گونه ای که از 3 امپراتوری بزرگی که در شروع جنگ در سال 1914 م در اروپا وجود داشت، یکی 
نابود شده  و دو امپراتوری دیگر نیز بخش های بزرگی از سرزمین های خود را از دست داده بودند. در 
قلمرو این 3 امپراتوری درهم شکسته، 59 کشور جدید می کوشیدند استقالل خود را بدست آوردند.84 
با پایان یافتن جنگ و پیروزی متفقین، حذف بزرگ  ترین رقبای سیاسی و اقتصادی آنان از مجموعه  
قدرت های جهانی تحقق یافت. عثمانی با قبول شکست و تجزیه  قلمرو، همچون قطعه ای یخ آب شد 
و آلمان علی رغم ادعاهایش در زمینه  اطالعاتی ونظامی، شکست را پذیرفت. روسیه نیز اگر چه در صف 
متفقین قرار داشت اما قبل از پایان جنگ، با پیروزی انقالب اکتبر در آن کشور، از صحنه ی جنگ کناره 

گیری کرده و به حل بحران های داخلی خود پرداخته بود.85
فاتحان که هنوز موفق به اتخاذ سیاستی مشخص در مقابل شوروی نشده بودند و از سویی نیز از 
کناره گیری شوروی برای دریافت غرامت و تقسیم مستعمرات ناراضی نبودند، به قرار دادن آن کشور در 
انزوا و برقراری نوار امنیتی در مرزهای آن کشور برای جلوگیری از توسعه ی نفوذ افکار ضد سرمایه داری 

82. منایندگان آملان به فرانسه رفتند تا پیامن متارکه جنگ را امضا کنند اما دریافتند متحدین مواد بیشرتی را 
مطرح می کنند که تجدید جنگ از سوی آملان را غیر ممکن میسازد. ارتش آملان می باید به ساحل رشقی رود 

راین عقب نشینی می کرد، بخش عمده ی ناوهای شناور و زیردریایی ها، نیروی هوایی، بخش عمده توپخانه و 

تسلیحات نظامی خود را باید تسلیم می کرد و همچنین باید خساراتی را که غیرنظامیان در رسزمینهای اشغالی 

تحمل کرده بودند، می پرداخت. رک: تاریخ مخترص قرن بیستم) عرص امپریالیسم( : ریچارد گاف- والرت ماس- 

جنیس تری- جیوا آپشور، مرتجم: خرسو قدیری، تهران،1372، نرش رازان، ص196. 

83. پیر رنون، جنگ جهانی اول، ترجمه عباس آگاهی، چ سوم، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد،1375، 
ص129. 

84. به محض وقوع انقالب اکترب، شوروی ها قرارداد 1907 را ملغی و کان مل یکن اعالم کردند و مغایر با اصل 
حق تعیین رسنوشت ملتها دانستند. رک: آندره فوننت، تاریخ جنگ رسد، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، ج1،چ 

سوم، تهران، 1369، نرش نو، ص357

85. جان باومن، تاریخ معارص جهان1900-1988، ترجمه یحیی افتخارزاده، تهران 1372، نرش هیرمند، ص137. 
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و کمونیستی اکتفا کردند، نواری امنیتی که با حمایت نظامی و اقتصادی و دادن وام های مختلف به 
کشورهای ضعیف هم مرز با شوروی یا انتخاب حکومت های دست نشانده و تحت قیمومیت گرفتن 

آن ها تقویت شد. 
   اگر چه در نظامنامه ی صلح، تنها اراده ی فاتحان به حساب آمده بود اما میان این فاتحان، 
همبستگی دوران نبرد پایان پذیرفته و اختالف نظرها و تضاد منافع آشکارا و به شدت بروز کرده بود، 
اختالفاتی که بسیاری از آنها بر سر تقسیم غنایم و مستعمرات بود. سرانجام انگلستان طبق توافق 
جامعه ی ملل حق قیمومت در فلسطین و بین النهرین ]عراق[ را که پیش از جنگ قلمرو عثمانی 

محسوب می شد، از آن خود کرد و سوریه و لبنان هم به قیمومت فرانسه بازگشتند.86 
تلفات انسانی ناشی از جنگ در اروپا به هشت و نیم میلیون رسیده بود که تقریبا همگی به جمعیت 
فعال تعلق داشتند و کشورهای روسیه، آلمان و فرانسه که 20درصد از جمعیت جوان خود را از دست 
داده بودند، به شدیدترین وجه صدمه دیده بودند87 و بحران اقصادی نیز با کمبود تولید و تمام شدن 
ذخایر مواد اولیه، فرسودگی یا نابودی تجهیزات مکانیکی، نبود سازمان در ترابری و کمبود نیروی کار 
شدت یافته بود. در این میان، مردم کشورهای تحت استعمار، با وجود بحران اقتصادی به وجود آمده در 
سال های پس از جنگ و تغییر نقشه ی کشورها و تحت قیمومت قرار گرفتن کشورهای ضعیف توسط 
فاتحان جنگ و با مشاهده ی نابودی امپراتوری ها و تضعیف ابرقدرتها و جایگزینی قدرتهای جدید 
همچون ژاپن و آمریکا و فروپاشی حکومت روسیه و برقراری حکومت کمونیستی، به نجات کشورهای 

خود از دست استعمارگران امیدوارتر شدند.
»این تمایل به استقالل، هم از طریق انتشار اصول پریزیدنت ویلسون مبنی بر آزادی ملتها در 
انتخاب سرنوشت خود و هم از طریق ایدئولوژی کمونیستی مورد تشویق قرار گرفته است...در حقیقت 
جنبش های مقاومت نسبت به سلطه ی کشورهای اروپایی، در سال 1919م در هند، مصر، اتحادیه ی 
جنوب افریقا، امریکای التین و سرزمینهای هند هلند تظاهر کرده اند و در همین احوال نهضتهایی که 
علیه نفوذ سیاسی غربیها جهت گیری کرده اند در چین و در میان مردم ترک و عرب امپراتوری پیشین 
عثمانی رشد می کنند. در همه جا  اروپائیان هنوز مسلط بر اوضاع هستند،  اما این نخستین تالشهای   

استعمارزدایی  بیان گر ورود جهان در مسیری تازه است.«88 

86. پیر رنورن، جنگ جهانی اول، ترجمه عباس آگاهی، چ سوم، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد،1375، 
ص128  

87. هامن کتاب، ص132.  
88. بین النهرین و انگلیس ، شفق رسخ، یک شنبه 20 ربیع االول 1341، 18 قوس 1301، شامره 98، ص 1و3.  
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با توجه به مشکالتی که انگلستان در تعیین حکومت دست نشانده و تحت قیمومت خود در عراق 
مواجه شده بود89 و هم چنین با نگاهی به مشکل دیگر انگلیس در شرق و درگیری با مردم و جنبش های 
استقالل طلبانه هندوستان، می توان به روشنی دریافت که انگلیس در خاور میانه دچار موقعیتی خاص و 
دشوار شده بود. همان طور که پیشتر گفته شد، پس از جنگ جهانی اول بسیاری از کشورهای مستعمره و 
نیمه مستعمره برای به دست آوردن استقالل خود تالش کردند که هند یکی از آنها بود. در سال 1919م 
مهاتما گاندی پس از مراجعت از آفریقای جنوبی مبارزات منفی خود را آغاز کرده و تالش برای تأسیس 
یک هندوستان یک پارچه و مستقل را شروع کرد.90  در فوریه 1921 گاندی و حزب کنگره ملیون 

صریحا خواستار یک هندوستان متحد و مستقل از بریتانیا در داخل کشورهای مشترک المنافع شدند.
 این نهضت اگر چه تا چند سال بعد به پیروزی قطعی نرسید91 اما سبب تغییر سیاست انگلیس در 
این سال ها و تالش برای پنهان کردن سیاست های استعماری در کشورهای تحت سلطه شد. بنابر 
تصمیم گیری های تازه ی سیاستمداران انگلیسی الزم بود هر چه زودتر سلطه فکری و سیاسی بریتانیا 

بر این منطقه تثبیت شود، تا مانع نفوذ افکار کمونیستی و انقالبی یا استقالل طلبانه گردد.

اوضاع عمومی ایران پس از جنگ اول جهانی
ایران که سال ها قبل از آغاز جنگ به عنوان منطقه نفوذ قدرت های انگلستان و روسیه در آمده بود، 
در طی جنگ علی رغم اصرار بر بی طرفی، عماًل میدان نبرد نیروهای متخاصم شد. در آغاز سال 1918م 
و قبل از پایان جنگ، دولت تازه تأسیس شوروی آمادگی خود را برای تخلیه ی فوری ایران از واحدهای 

89. گاندی روش خود را ضد خشونتی ) ساتیا گراها( نام نهاد. حاکامن عصبانی انگلیسی دست به اعامل شدیدی 
نهایت شکست  در  اما  دادند  ادامه  هند  در  قیمومیت  موضع  تحمیل  برای  کوشش خود  به  انگلیسی ها  زدند. 

خوردند. رک: جان باومن، تاریخ معارص جهان1900-1988، ترجمه یحیی افتخارزاده، تهران 1372، نرش هیرمند، 

ص141و 131. 

90. نهضت ضد انگلیسی در هندوستان تا سال ها بعد ادا مه داشت. تهدید زنان انگلیسی مقیم کلکته از سوی 
استقالل طلبان هندی به قتل از جمله ی مبارزات علیه انگلیسی ها بود. رک: روزنامه شفق رسخ، شامره 2599، 

23 اسفند 1312، 14 مارس 1934،ص1. 

91. در سال 1907 رضورت تشکیل جبهه ی واحدی علیه امپراتوری آملان، انگلستان را وادار کرد با سن پطرزبورگ 
قراردادی منعقد و ایران را به مناطق نفوذ دو کشور تقسیم کند. روسیه بیدرنگ منطقه ی نفوذ خود را در شامل 

ایران به صورت یک تحت الحامیه ی واقعی در آورد. ..به محض وقوع انقالب اکترب شوروی ها قرارداد 1907 را 

ملغی و کان مل یکن اعالم کردند و مغایر با اصل حق تعیین رسنوشت ملتها دانستند. رک: آندره فوننت، تاریخ جنگ 

رسد، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی،ج1، چ سوم، تهران، 1369نرش نو، ص357. 
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نظامی که برای اشغال ایران به کار گرفته شده بود، اعالم کرد. اقدامی که از ژانویه تا مارس ادامه داشت. 
همچنین در روز 14 ژانویه همین سال، دولت شوروی طی یادداشتی همه ی پیمان ها و قراردادهای 
نابرابر با ایران را رسما لغو کرد و متذکر شد که حقوق مردم ایران برای تحصیل آزادی و استقالل در 
معرض هیچ گونه تهدید یا تضییقی قرار نخواهد گرفت92 اما دولت ایران بالفاصله با مشکل تصرف 
کشور توسط قوای هندی- انگلیسی که تا این زمان در بین النهرین مستقر بودند، به بهانه ی محافظت 
مرزهای ایران از حمالت عثمانی و آلمان مواجه شد.93 اما پس از پایان جنگ، انگلستان نیز مجبور به 
تخلیه ی ایاالت شمالی و جنوبی ایران شد زیرا هم طبق قرارداد صلح امضا شده، موظف به این کار 
بود و هم بنابر مصالح اقتصادی و تصمیم گیری دولتمردان آن کشور مبنی بر صرفه جویی در هزینه ها، 
مجبور به عقب نشینی و بازگرداندن نیروهای نظامی و غیرنظامی به خانه های شان شده بود. ضرورت 

تخلیه ی نیروهای انگلیسی از ایاالت ایران در خاطرات ژنرال آیرونساید چنین منعکس شده است:
»روز سی ام )دسامبر1920( تلگرام رمزی از وزارت جنگ رسید. از من پرسیده شده بود که تا چه حد 
امکان پذیر است که من نیروهایم را فورا از ایران تخلیه کنم؟ حکومت می خواست تا آنجا که ممکن 

است صرفه جویی کند و می خواست که این عملیات پیش از آوریل خاتمه یابد.«94
اما گذشته از قدرت های بزرگی که در طی جنگ، ایران را میدان نبرد با یکدیگر کرده بودند، اوضاع 
داخلی کشور نیز چندان به سامان نبود. هنوز قحطی های دوره ی جنگ پایان نیافته بود و حکومت 
مرکزی نیز به علت درگیری های میان رجال و دولتمردان و ناتوانی های خاندان قاجار به شدت تضعیف 
شده بود. درجنوب ایران نیز شیخ خزعل که فرمان حکومت خوزستان را از مظفرالدین شاه گرفته بود، با 
توجه به ناتوانی حکومت مرکزی نسبت به این منطقه و حمایت های انگلستان از وی، حاکم بالمنازع 
در سراسر  ارزاق  و  غذایی  مواد  انحصار  گرفتن  در دست  و  او  از  منطقه  مردم  فراوان  بود. شکایات 

خوزستان، نشانه هایی ازین مدعاست که به آن پرداخته خواهد شد. 

92. محمدعلی مهیمد، پژوهشی در تاریخ دیپلامسی ایران، تهران 1361، نرش میرتا، ص319.  
اسناد و مکاتبات  ایران) به ضمیمه ی  آیرونساید در  آیرونساید، خاطرات و سفرنامه ی ژنرال  ادموند  93. رس 

سیاسی وزارت خارجه انگلستان )ترجمه بهروز قزوینی، چ دوم، تهران 1363، نرش آینه،ص 56. 

94. حسین آبادیان، ایران از سقوط مرشوطه تا کودتای سوم اسفند،تهران 1385، موسسه مطالعات و پژوهشهای 
سیاسی، ص521 
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تالش انگلستان برای کنترل اوضاع ایران
با توجه به مشکالت عدیده ی انگلستان در برقراری حکومت دست نشانده در عراق و شورش های 
استقالل طلبانه ی هندوستان و دیگر مستعمرات آن کشور، می توان درک کرد که چرا نگرانی عمده ی 
انگلیس در ایران، شکل گیری جنبش های ضد انگلیسی، توسعه ی نفوذ افکار کمونیستی و پذیرش نظام 
بلشویکی تحت تاثیر حکومت شوروی بود چرا که دراین صورت منافع این کشور که به  منابع نفتی ایران 
گره خورده بود، در معرض خطر قرار می گرفت.  هم مرزی با شوروی و داشتن نقش مهم در کمربند 
حفاظتی در مقابل کمونسیم و اهمیت منابع نفتی در اقتصاد پس از جنگ انگلستان و کارخانجات 
تولیدی آن کشور، نشان دهنده ی دالیل توجه انگلستان به چگونگی حل مشکالت پس از جنگ در 
ایران است. تالش برای ظاهر شدن در نقش منجی و یاری رسان برای ایرانیانی که از قدرتهای جهانی 
و جنگ بین الملل آسیب فراوان دیده بودند، در طراحی قرارداد 1919م کامال مشهود است: »یک دوره 
قحطی و مرگ و میر ناشی از گرسنگی، ناامنی راه ها و شهرها، سربرآوردن دزدان و غارتگران و اشرار، 
فساد و ارتشا و ورشکستگی اقتصادی و باالتر از همه هراسانیدن مردم از شبح سرخ، ابزارهای الزم را 
به دست بریتانیا داد تا برای این کشور که خود نقش عظیم و غیرقابل انکاری در انحطاط آن داشت، 
نقش ناجی ایفا کند و به بهانه ی نجات مردم ایران از افالس وارد میدان گردد و سناریوی جدید خود 

را به معرض اجرا گذارد.«95 
دولت  که  داشت  نشانده  دست  حکومت  یک  به  نیاز  قرارداد  این  اجرای  و  رساندن  تصویب  به 
و               قرارداد  این  با  سیاستمداران  و  مردم  جانبه   همه  مخالفت  و  نشد  آن  انجام  به  موفق  وثوق الدوله 
» سیل تبلیغات کرملین که علیه زمامداران تهران جاری شد و آنان را بخاطر امضای قرارداد 1919 
که کشورشان را دربست در اختیار امپریالیسم انگلیس قرار میداد به باد حمله گرفتند«96 سبب شد تا 
هرگز این قرارداد به امضا نرسد و انگلستان به راه های دیگری برای تحت کنترل گرفتن ایران بیندیشد. 

عبداهلل مستوفی نگاه انگلستان به مسئله ایران آن روزگار را چنین توصیف می کند:
» برای هندوستان، مستعمره ی زرخیز قدیمی و بین النهرین، شکار تازه ی او از جنگ های بین المللی 

الدوله، مستعمره ی  با عقد قرارداد وثوق  »لرد کرزن تصور می کرد  نویسد:  95. عبدالله مستوفی چنین می 
جدیدی از ایران دست و پا کرده، و بتواند رس و رویی به این سیاست شکست خورده بدهد، و افکار عامه ی 

ایرانی ها علنا  از یک طرف  نداد.  نتیجه  اقدام هم  این  امپریالیزم مناید. ولی  این فیروزی طرفدار  با  را  انگلیس 

مخالفت را با قرارداد کذایی رشوع کردند، و از طرف دیگر در اروپا و حتی آمریکا هم سو صدای زیادی بر ضد این 

استعامر جدید بلند شد. رک: عبدالله مستوفی، رشح زندگانی من، چ3،تهران 1371، انتشارات زوار، ج3، ص142. 

96. عبدالله مستوفی، رشح زندگانی من، چ3،تهران 1371، انتشارات زوار، ج3، ص140. 
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هنوز فکری نشده و در حقیقت این دیوار بلشویزم، از سمت ایران بازمانده و قرارداد وثوق الدوله و به دست 
آوردن اختیار مالی و اداری و قشونی ایران هم که باید این کل دیوار را سد کند، دچار عدم قبول ایرانی 

ها و باالخره اجرای آن گرفتار توقیف و تعطیل گشته بود. پس چه باید کرد؟«97
انگلستان برای حل مشکل ایجاد امنیت در میادین نفتی دو راه در پیش رو داشت: راه اول شامل 
برقراری و تقویت اتحادیه ی قبایل برای ایجاد امنیت و محافظت از منابع نفتی جنوب ایران بود و راه 
حل دیگر، در تقویت حکومت مرکزی از طریق دست  برداشتن از حمایت خوانین بختیاری و شیخ خزعل. 
این چنین بود که هم دولتمردان انگلیس و هم رجال سیاسی ایران و حتی نمایندگان مجلس، استقبال 

از سردارسپه را به عنوان بهترین راه حل برون رفت از گرفتاری های روز ایران اندیشیدند.98 

  سردی روابط با خوانین بختیاری
این بخش از پژوهش به مشکالت و مسائل مالکان اراضی نفتی با شرکت نفت نمی پردازد، حتی 
به روابط ایل بختیاری با آن شرکت نیز از منظر قرارداد ارضی و دریافت سود سهام نفت نیز نمی نگرد، 
بلکه فقط به شکل ارتباط خوانین با شرکت نفت به عنوان تأمین کننده نیروی انسانی برای کار در چاه ها 
و پاالیشگاه نفت و نقل  و انتقال نفت در مسیر مسجدسلیمان تا آبادان و نیروی تفنگدار محافظ تأسیسات 
نفتی مورد نیاز شرکت نفت و نیز به عنوان محافظان اراضی نفتی و پاالیشگاه در مقابل قوای متخاصم 

و سارقین می نگرد.
خواهان  نفتی،  منطقه ی  در  به ویژه  و  ایران  در  خود  منافع  از  محافظت  برای  انگلیس  حکومت 
ایجاد و برقراری ثبات سیاسی و اقتصادی بود، خواسته ای که با وقوع انقالب روسیه شدت یافت، اما 
قرارداد1919 نیز با مخالفت همه جانبه رجال و مردم ایران مواجه شد. انگلستان در راستای حفظ منافع 
نفتی موجود در ایران، باید از ثبات و امنیت مناطق نفتی مطمئن می شد. یکی از راه های آن پس از 
قطع امید از انعقاد قرارداد استعماری 1919، تقویت نیروی پلیس جنوب بود. این قوای نظامی که در 
آغاز جنگ جهانی و توسط خود انگلستان در جنوب ایران تشکیل شده بود، می توانست نقطه  اتکایی 
جهت ایجاد امنیت برای تأسیسات نفتی در مناطق جنوبی ایران باشد99 که این کار با اهداف سیاسی 

97. برای مطالعه بیشرت در زمینه ی مقدمات وقوع کودتا و نحوه ی برخورد رجال با آن نگاه کنید به: تاریخ 
مخترص احزاب سیاسی ایران، نوشته ی ملک الشعراء بهار چ7، تهران 1386، انتشارات امیرکبیر، ج1، ص50- 99 

98. ادموند آیرونساید، ص145و 157.
99. علی رضا ابطحی، ص 186.
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انگلستان هماهنگ نبود، زیرا پس از انقالب اکتبر روسیه و لغو همه ی قراردادهای یک جانبه از سوی 
حکومت تازه تأسیس شوروی، انگلستان به کسب وجهه و اعتماد سازی در میان مردم منطقه نیاز داشت 
و به عنوان یک حکومت آزادی خواه و طرفدار دمکراسی نمی توانست بیش از این از یک نیروی نظامی 

غیرمردمی و بیگانه در کشور ایران حمایت کند. 
در مقابل تخلیه ی ایران از قوای نظامی شوروی، انگلستان نیز تصمیم گرفت نیروی نظامی و قوای 
رزمی خود را از ایران خارج کند که انحالل پلیس جنوب نیز به همین منظور صورت گرفت. به ویژه 
اینکه با توجه به بحرانهای مالی پس از جنگ، دولت انگلستان حاضر به پرداخت هزینه ی نگهداری 

این قوای نظامی نیمه انگلیسی نبود.
گزینه ی بعدی انگلستان و شرکت نفت برای ایجاد فضای مناسب و امنیت الزم برای ممانعت از 
توسعه ی نفوذ افکار کمونیستی و محافظت از پاالیشگاه و چاه های نفت خوزستان، تقویت اندیشه ی 
ایجاد » اتحادیه ی قبایل« متشکل از خوانین بختیاری، »شیخ خزعل«، قوام الملک و ایالت خمسه 
فارس، صولت الدوله قشقایی و »غالمرضاخان« والی پشتکوه در منطقه ی جنوب و جنوب غربی ایران 
بود،100 طرحی که از سوی »سرپرسی کاکس« مطرح شد. مطابق این برنامه ریزی، دولت انگلستان می 
بایست به والی پشتکوه، »شیخ خزعل« و بختیاریها فرصت می داد تا اعالم استقالل کنند و پیمان سه 
جانبه ای ببندند تا به کمک هم، منافع شان را حفظ کنند و در مقابل بلشویک ها بایستند.101 در یادداشت 
»نورمن« به »لرد کرزن« در تاریخ 28 ژانویه 1921م با اشاره به عدم وفاداری بختیاری ها به انگلیس 
در طی جنگ اول بین الملل، پیشنهادهای خوانین بختیاری برای همکاری با انگلستان چنین توضیح 

داده شده است: 
» خان ها به ژنرال کنسول اعلیحضرت در اصفهان و همچنین به خود من پیشنهادات موقتی در 
مورد همکاری به هنگام سقوط حکومت ایران در برابر هجوم بلشویکها تسلیم کرده اند. این پیشنهاد ها 
شامل این است که هر مقدار زمین که می توان از چنگ بلشویکها نجات داد، در اختیار بختیاری ها قرار 
بگیرد و یک شاهزاده ی قاجار نقش یک شاه آلت دست را در آن سرزمین ها بازی کند. خان ها هنوز 

100. خدابخش قربان پور دشتکی، ص299. ملک الشعرا بهار این اتحاد برای طغیان را »معام و بازی طرفه« 
متحدین وی، یک معامی  و  پشتکوه  وای  و  بختیاری  و خوانین  او  داستان طغیان  و  کار خزعل   «: می خواند 

بزرگ و بازی طرفه ای بود و...از قضا باقی این داستان تا آمدن خزعل به تهران و رسانجام تا خفه شدن وی 

 در بسرت و مردن ناگهانی رسدار اجل پرسش در هامن روزها در خانه ی خود یکرسه دنباله ی هامن معامست.

» رک: ملک الشعراء بهار، ج2، ص159.
101. رس ادموند آیرون ساید، ص185.
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تصمیم نگرفته اند که آیا می توانند مسئولیت نگهداری تهران را هم بپذیرند یا نه اما گفته اند که اگر به 
کمک قوام الملک با قشقایی ها همداستان شوند و در ضمن از کمک مالی ما برخوردار گردند، می  توانند 
اصفهان و جنوب را برای ما نگه دارند. اگر حکومت تهران راه را برای یک دولت از نوع شوروی باز 
کند ...شاید ما بتوانیم با منتقل کردن حق امتیاز نفت که در حال حاضر به ایران پرداخت می شود به 
بختیاری ها، آن ها را از نظر مالی ارضا کنیم. همچنین الزم خواهد بود که پول الزم جهت حفظ نظم 
فارس در اختیار قوام الملک قرار گیرد.«102 این طرح با مخالفت جدی »آیرون ساید« روبه رو شد. او با 
تاکید بر غیرقابل اعتماد بودن بختیاری ها و تزلزل آنها در وفاداری به انگلستان در طی جنگ جهانی 

اول، معتقد بود نمی توان با تکیه بر هم پیمانی با آنان امنیت مناطق نفتی را به خطر انداخت.
»بختیاری ها اساسا غیرقابل اعتمادند و آنچنان خودخواه و متفرقند که نمی توان گفت خان های 
بزرگ فعلی تا چه حد خواهند توانست قدرت خود را بر جوان ترها اعمال کنند. جوانانی که شورشی 
مزاجند و عجله دارند تا در آشوب هایی که بزرگتران شان برمی انگیزند، سهمی داشته باشند. هر گونه 

موافقتی از این دست یک اقدام ناامید کننده خواهد بود.«103
ایران در مقابل حمله ی احتمالی  انگلستان از سقوط حکومت  در نهایت این آشفتگی و نگرانی 
بلشویک ها راه حل دیگری یافت. عبداهلل مستوفی درباره ی استقبال دولتمردان انگلیس از طرح یک 

کودتای نظامی و اقدام به تغییر حکومت، چنین می نویسد: 
» چه باید کرد که این دیوار)در مقابل بلشویسم شوروی( بی خرج و زحمت از طرف ما به دست خود 
ایرانی ها ساخته شود؟ و هند عزیز محفوظ و بین النهرین که شکار تازه ی این جنگ است برای ما باقی 
و سیاست و آقایی ما در این کشور که نفت فراوانی هم دارد برقرار باشد؟ باید حکومت مقتدری در ایران 
سر پا نمود که به دست آن این مقصود تأمین گردد...پس با تشکیل یک حکومت که با قدرت و رنگ 
و روی ملی که به آن خواهیم داد، خوب می توانیم بدون اینکه اسمی یا خرجی از ما در کار باشد، خود 

را انجام دهیم.«104
  پس از وقوع کودتا، بریتانیا که مشتاق حفظ امنیت و آرامش در منطقه ی نفتی بود، از حضور یک 
ارتش قوی و سرکوبگر طغیان های محلی استقبال کرد. امید به اینکه حکومت ضعیف ایران به یک 

102. هامن کتاب، ص186.
103. عبدالله مستوفی، ص 196.

104. علی اصغر زرگر، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در دوره ی رضا شاه. ترجمه کاوه بیات، تهران 13472، 
انتشارات معین و پروین، ص86.
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دولت متمرکز قدرتمند تبدیل گردد، به نفع انگلیس بود، از این رو موضع گیری سیاستمداران انگلیسی 
در برابر »رضاخان« »موضع انفعالی خیرخواهانه« بود و مانعی در جهت ایجاد یک حکومت مقتدر 

توسط وی ایجاد نمی کردند.105
و  قشقایی  و  بختیاری  قبایل  سران  اتحاد  پیمان  و  قرارها  1300ش/1921م  سال  طی  در     
»شیخ خزعل«،106 توجه دولت رابخود جلب کرد. عالوه بر آن تعداد زیادی اسلحه از سوی انگلیس در 
میان عشایر توزیع شده بود که مراقب امنیت منطقه باشند.107 این رفتارهای عشایر لر و عرب به کام 
دولت کودتا شیرین نیامد. در 1301ش/1922م وزیر جنگ 300 تن از افراد نظامی را از راه بختیاری به 
خوزستان اعزام کرد. خوانین بختیاری تصمیم گرفتند، نظامیان را ممانعت کرده و خلع سالح کنند108 
اما دولت خوانین را مجبور به پرداخت مبلغی غرامت بابت خون بهای کشته شدگان و خسارت جنگ 
کرد که با استنکاف و مسامحه ی خوانین از پرداخت جریمه و غرامت روبه رو شد. پس از انجام انتخابات 
مجلس پنجم و موفقیت »رضاخان« در ورود نمایندگان طرفدارش به مجلس، موضوع خلع سالح 
بختیاری ها با جدیت بیشتری از سوی سردار سپه دنبال شد.109سردار ظفر و دیگر خوانین کوشیدند 
تا انگلیسی ها را متقاعد کنند که از آنها در برابر سردار سپه حمایت می کنند اما دولتمردان انگلیسی 
رابطه با دولت مرکزی با ثبات و قوی را ترجیح می دادند: »باید خاطر نشان ساخت که ما مسئول این 
نیستیم که برای بختیاریها و به جای آن ها بجنگیم، بلکه وظیفه مندیم در حفظ مصالح انگلستان کوشا 
باشیم و تردیدی نیست که تشخیص و قضاوت سفارت انگلیس در گذشته با همکاری و نظارت وزارت 
امور خارجه درباره ی مصالح حقیقی دولت انگلیس از داوری هر سیاستمدار ایرانی یا رئیس قبیله درست 

تر و دقیق تر بود.«110
با سرکوب قیام »شیخ خزعل« ، نیروی نظامی به خوزستان و لرستان اعزام و با جلب همکاری 
برخی از خوانین همچون سردار اسعد، سردار ظفر، سردار معظم و سلطان مشیری و...خلع سالح عشایر 

105. علی رضا ابطحی، ص 186.
106. خدابخش قربان پور دشتکی، ص305.

107. این اتفاق در گردنه ی شلیل رخ داد و به همین مناسبت به واقعه ی شلیل معروف شد. برای اطالع بیشرت 
نگاه کنید به: خدابخش قربان پور دشتکی، ص310-305.

108. علی دشتی، صص 66-61.
109. هامن کتاب، ص68.

ج2،  کبیر،  امیر  انتشارات   ،1386 تهران  پنجم،  ایران،چ  سیاسی  احزاب  مخترص  تاریخ  بهار،  الشعرا  ملک   .110
ص148. برای اطالع بیشرت درباره ی این وقایع نگاه کنید به: خدابخش قربان پور دشتکی، ص316-310.
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با موفقیت انجام شد.111 برنامه ی تخته قاپو و یکجانشینی عشایر در سال های بعد، بیش از پیش آنان را 
تضعیف کرد، بی اینکه حمایتی در خور خدمات پیشین، از انگلیس دیده باشند. 

به این ترتیب سیاستمداران انگلیسی مشکل امنیت در مناطق نفتی و محافظت از بین النهرین، هند 
و ایران در برابر رشد کمونیسم را چاره کردند، بی اینکه مجبور به پرداخت هزینه و سرمایه گذاری مالی 
شوند و در حالی که برای ایجاد اتحادیه ی قبایل مجبور به پرداخت هزینه های الزم و پول به خوانین 
بختیاری و قشقایی و سپاه »شیخ خزعل« بودند، با تقویت دولت کودتا، مسئولیت همه ی این اقدامات 
را بر دوش دولت جدید نهاده اند، اگر چه شرکت نفت در مقابل به دست آوردن این امنیت، وادار به 
دست شستن از رفاقت دیرینه ی بختیاری و خزعل و قربانی کردن آنان در پای رابطه ی جدید دوستانه 

با حکومت کودتا شد. 

سلب حمایت از شیخ خزعل
پرداختن به جریان »شیخ خزعل« و مقاومت وی در مقابل سردارسپه از آن جهت در این پژوهش 
حائز اهمیت است که شیخ مهره ای کلیدی در اجرای اهداف کمپانی نفت انگلیس در منطقه نفتی 
جنوب بود. در توضیح این اهمیت باید یادآور شد که قدرت و استقالل عمل »شیخ خزعل« در اوایل 

سده بیستم افزایش بسیار یافت، این قدرتی که ناشی از 3 عامل بود: 
1. ضعف حکومت مرکزی و ناتوانی در ایجاد ارتشی نیرومند همزمان با وقوع انقالب مشروطه. 

2. حفظ امنیت و تجارت هند برای انگلستان که نیازمند آرامش در خلیج فارس و خوزستان بود و از 
طریق با دولت انگلستان، تحقق می یافت. 

تازه کشف شده  از میدان های نفتی  انگلستان در صورتی می توانستند  از آنجا که شرکت نفت و   .3
بهره برداری کنند که حقوق احداث راه برای نصب لوله ها و اجازه تأسیس یک پاالیشگاه در آبادان را 
به دست آورند و »شیخ خزعل« طبق فرمان مظفرالدین شاه مالک این زمین ها بود، انگلیسی ها ناگزیر 

بودند دست به دامان »شیخ خزعل« شوند.112
»شیخ خزعل« اگر چه در طی سال های پس از مشروطه و ایام جنگ جهانی اول به شدت در 

 ،1363 مهرآبادی،تهران  رفیعی  محمد  ترجمه  خان،  رضا  پادشاهی  و  خزعل«  »شیخ  لورین،  پرسی  رس   .111
انتشارات فلسفه، ص58.

112. به این موضوع در بخش »مهندسی رشکت شهرهای آبادان و مسجد سلیامن« پرداخته شده است. 
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همراهی با قوای انگلیسی و تحقق اهداف شرکت نفت تالش کرده بود، درنهایت با کم مهری شرکت نفت 
و دولتمردان انگلیسی، در مقابل قوای نظامی »رضاخان« تنها ماند و مجبور به تسلیم شد. نقش او در 
سرکوب شورش ها و اعتراضات مردمی و کارگری در مقابل شرکت نفت در تاریخ 1303ش را نمی توان 
نادیده گرفت، همچنان که همسویی وی با برنامه ریزی شرکت نفت در تغییر و تحوالت شهری آبادان 
و اهواز و ایستادن در مقابل کسبه و بازاریان در سال های 1300تا 1304ش از جمله خدمات فراموش 

نشدنی »شیخ خزعل« به شرکت نفت انگلیس و ایران بود.113 
محافظت از پاالیشگاه نفت آبادان، لوله های نفت در مناطق عرب نشین خوزستان و مراقبت از لوازم 
و تجهیزات و کارکنان شرکت نفت به ویژه در بخش های جنوبی خوزستان که بیشتر مالکان و ساکنان آن 
اعراب خوزستانی بودند،114 نیز به عهده ی وی بود.  او برای مسئوالن شرکت نفت، متحدی به مراتب مورد 
اعتمادتر و مطمئن تر نسبت به خوانین بختیاری بود، امری  که بارها از سوی رؤسای شرکت مورد تأیید قرار 
گرفت. همه ی این خدمات در کنار تالش »شیخ خزعل« و سپاه تحت فرمانش در طی جنگ جهانی اول در 
مقابله با نیروهای عثمانی در بین النهرین و حوالی شط العرب و بصره و اهواز و آبادان، دین بزرگی بر گردن 
عوامل مسئول کمپانی نفت و سیاستگذاران انگلستان در مستعمرات شرقی گذاشته بود، بنابراین توقع شیخ 
مبنی بر درخواست حمایت جدی انگلستان در مقابل قوای »رضاخان« و دولت مرکزی ایران توقعی بی جا 
نبود، خصوصاً اینکه در تاریخ 1910 قراردادی میان »شیخ خزعل« و »سرپرسی کاکس« امضا شده بود که 
دولت انگلستان را موظف به حمایت از خزعل می کرد: »دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان آماده است تا 
حمایت الزم را از شما به عمل آورد به نحوی که راه حل رضایت بخشی در صورت هرگونه تجاوز حکومت 

ایران به قلمرو شما به عمل آورد و حقوق شما را نسبت به دارایی تان در ایران به رسمیت بشناسد.«115

113. خدابخش قربان پور دشتکی، ص 279
114. رس پرسی لورین، ص58.

اینکه اوضاع  با  از واالس اسمیت موری، کاردار سفارت آمریکا دراین باره نوشته شده است:»  115. در گزارشی 
کنونی مشکوک به نظر می رسد و بسیاری بر این باورند که شیخ محمره و رسدار سپه هر دو بازیچه دست بریتانیا 

هستند اما دالیلی وجود دارد که اثبات می کند بریتانیا لشکر کشی رسدارسپه را به جنوب تشویق می کند تا اگر 

در استفاده از قوای نظامی برای محافظت از چاه های نفتی در خوزستان رضورت پیدا کرد، توجیه قابل قبولی 

داشته باشد. بسیاری از مردم ایران یقین دارند متام این عملیات در جنوب، آغاز یک فاجعه بزرگ است وبریتانیای 

کبیر برای محافظت از داشته های خود در چاه های نفت انگلیس- ایران، متام نیروهای هندی خود را رسازیر دره 

کارون می کند. گفته می شود که اگر چنین رویدادی به وقوع بپیوندد، حاکمیت دولت بر بسیاری از استان های 

زرخیز ایران پایان خواهد یافت.» رک: محمدقلی مجد، از قاجار به پهلوی بر اساس اسناد وزارت خارجه آمریکا، 

تهران1389، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، ص325.
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 این قرارداد در سال های بعد نیز، مورد تایید بیشتر قرار گرفت چرا که نه تنها مسئوالن شرکت نفت 
بلکه دولتمردان انگلیسی مأمور در خلیج فارس همچون »کرزن« و »سرپرسی کاکس« نیز قول های 
مساعدی مبنی بر حمایت از وی و خاندانش در مقابل مخالفان و حتی حکومت مرکزی داده بودند 
اما در هنگامه ی درگیری وی با قوای مرکزی، سیاستمداران انگلیسی، ایجاد بلوا و آشوب و جنگ در 
مناطق نفتی را صالح ندانسته و پس از تالش نافرجام در ممانعت از حرکت سردارسپه به خوزستان، 

مجبور به تغییر سیاست خود شدند116.
»سردار اسعد بختیاری« در خاطرات خود درباره ی تالش انگلستان برای جلوگیری از بروز درگیری 

میان قوای دولتی و خزعل در جنوب می نویسد: 
» گمان ندارم انگلیسی ها بگذارند در طرف عربستان جنگ شروع شود ، چون اواًل تجارت آن ها 
خواهد خوابید ، دوماً خطر نفت به قسمی است که امروز تمام عملیات انگلیس در بین النهرین به واسطه 
نفت جنوب است. اگر بخوابد تمام کارهای انگلیس خواهد خوابید. پس امکان ندارد جنگ بشود. البته 

شیخ تسلیم خواهد شد.«117

چشم بستن بر سرکوب »شیخ خزعل«
     انگلیسی ها ترجیح دادند از مهره ای چون خزعل به نفع تقویت حکومت مرکزی و تضمین 
امنیت خوزستان صرف نظر کنند، و این همان روشی بود که در هنگام بروز اختالف میان دولت 
»احمدشاه«  زیرا  گرفتند.118  پیش  در  نیز  هفت لنگ  و  چهارلنگ  بختیاری،  خوانین  با  سردارسپه 
علی رغم اصرار خزعل، حاضر به اتحاد با وی علیه سردارسپه نشد و حمایت بیش از این از »شیخ 
قرارداد  دادن  قرار  در معرض خطر  و  ایران  با حکومت  معنای خریدن خطر دشمنی  به  خزعل« 
خوزستان  به  »رضاخان«  حمله ی  احتمال  این خصومت،  افزایش  و  ادامه  با  همچنین  بود.  نفتی 
منافع مستقیم  افتادن  به خطر  و  نفتی جنوب  امنیت منطقه  تهدید  و  بهانه ی سرکوب خزعل  به 

انگلستان، شدت بیشتری می یافت.

116. جعفرقلی خان امیر بهادر، خاطرات رسدار اسعد بختیاری، به کوشش ایرج افشار، تهران، انتشارات سازمان 
اسناد ملی، 1372، ص134.

117. ملک الشعراء بهار، ص 159.
118.  رس پرسی لورین، ص 60.
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 » اگر به طور منطقی بتوانیم امیدوار باشیم که »رضاخان« می تواند به مدت بیست سال دوام 
آورد و ایران را از نو تقویت کند و اصالحاتی انجام دهد، در این صورت ما باید به جای سیاست جنوبی 
) حمایت از »شیخ خزعل«( یک سیاست ایرانی) حمایت از »رضاخان« و دولت مرکزی( را در پیش 
گیریم اما کسی که شاهد عظمت و انحطاط رهبران بی شماری در تهران بوده است آیا می تواند متکی 

به چنین معجزه ای باشد؟«119 
بنابراین بهترین گزینه برای حفظ منافع سیاسی و اقتصادی در ایران، پشت کردن به اتحادیه قبایل 
بختیاری- اعراب به رهبری »شیخ خزعل« و پشتیبانی از سیاست های حکومت مرکزی و تقویت آن 
بود. این پیمان که پس از کودتای 1299ش و قدرت یافتن »رضا خان« سردار سپه به عنوان وزیر 
جنگ، میان خوانین بختیاری و »شیخ خزعل« در بهار 1300ش/ 1921م در مسجد سلیمان بسته شد، 

بر اتحاد بختیاری ها و خزعل مبتنی بود . 
از سوی دیگر خوانین بختیاری سعی در اتحاد با »قوام الملک« و ایالت خمسه فارس و »صولت 
الدوله قشقایی« داشتند و »شیخ خزعل« نیز نه تنها با »قوام الملک« و »صولت الدوله« روابط خوبی 

داشت بلکه سعی می کرد تا با »غالم رضاخان«– والی پشتکوه- نیز عقد اتحاد بندد.120
    تحلیل عبداهلل مستوفی از نادیده گرفتن سرکوب »شیخ خزعل« توسط قوای نظامی »سردارسپه« 

چنین است:
   » انگلیس ها از سابق، با  شیخ خزعل بند و بستی داشته و وجود او را جهت کارهای نفت جنوب، 
حقاً یا باطاًل الزم می دانسته اند. از طرف دیگر با سردارسپه هم قرار و مدار جدیدی راجع به ساختمان 
یک ایران قوی، که بتواند جلوی بلشویزم بند شود را گذاشته اند. سیاست عاقالنه در اینجا این است که 
تا این دو بند و بست با هم مزاحمتی ندارند، باید هر دو را در دست داشت. وقتی که با هم تماس پیدا 
کردند، تا ممکن است باید میان آن ها را گرفت. ولی همین که مسلم شد یکی از دو طرف را باید فدای 
دیگری کرد، البته آنکه نفعش بیشتر است، باید جلو بکشند و از دیگری صرف نظر کنند. شک نیست 
اگر انگلیسی ها می توانستند میان این بز و کلم، یا به قول خودمان این گرگ و میش را آشتی بدهند و 
»شیخ خزعل« را هم برای روز مبادا و خورده کاریهای سیاسی خود نگاهدارند، برای آن ها نافعتر بود، 
...ولی وقتی که دیدند ...سردارسپه از خیال خود که پاک کردن خوزستان از این خار راه آبادی و عمران 

119.  علی رضا ابطحی، ص186.
120. عبدالله مستوفی، ج3، ص644.
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این ناحیه ی زرخیز، منصرف نمی شود، چاره ای جز انتخاب اصلح نداشته و در سر این دو راهی، راه 
نافعتر را اختیار و شیخنا را فدای سردار سپه کرده اند.«121

بودند  ایستاده  مقابل سردارسپه  در  که  اعراب خوزستان  و  قیام خزعل  بر سرکوب  بستن  چشم 
از واقعه ی شلیل، گام هایی بود که  لر، به ویژه بختیاری پس  تنبیه عشایر  و پذیرش قلع و قمع و 
سیاستمداران انگلیسی به نفع حکومت در حال تغییر ایران و به بهای دستیابی به امنیت در منطقه ی 
نفتی و صرف نظر سردار سپه از دخالت در امور آن مناطق برداشتند و این چنین بود که دو بازوی قوی 
و دو یار روزگاران سخت کمپانی نفت، قربانی سیاست جدید مدیران شرکت در برابر حکومت تازه ایران 

شدند؛ در حالی که » متجاوز از بیست سال بود که قشون دولت در خوزستان نبود.«.122

121. جعفرقلی خان امیر بهادر، خاطرات رسدار اسعد بختیاری، به کوشش ایرج افشار، تهران، انتشارات سازمان 
اسناد ملی، 1372، ص144. 

122. ادموند آیرونساید، ص60
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سال های 1918 تا 1925، روزگاران رونق گرفتن کار صنعت نفت در ایران بود. مردم با کار ثابت و 
حقوق مشخص و دائمی آشنا شده و با توجه به سختی های روزهای جنگ، مشتاق به دست آوردن یک کار 
بی وقفه  بودند. هیاهوی درگیری های سیاسی و قحطی های ساختگی و شورش های خراسان و گیالن و 
آذربایجان بعد از یک جنگ ناخواسته و اجباری برای عموم مردم خستگی و آشفتگی آورده بود. کمبود مواد 
غذایی و بیکاری برآمده از جنگ جهانی اول تقریبا تمام والیات و ایاالت ایران را درگیر ساخته، چنان که 
انبوه فرودستان بیکار، برای گرفتن لقمه ای نان حاضر بودند روزها خارج از شهر به عملگی برای نیروهای 
نظامی بیگانه بپردازند و گاه حتی از گرسنگی تا پایان روز دوام نیاورند.1 در طی جنگ جهانی اول، به 
علت نیاز انگلستان به نفت ایران، پاالیشگاه نفت آبادان و فعالیت در میادین نفتی گسترش یافت، برتعداد 
لوله های انتقال نفت از مسجدسلیمان به آبادان افزوده شد و استخراج و تصفیه ی نفت به چند برابر قبل 
رسید.2 فرودستان که با وقوع جنگ جهانی دچار بیکاری و فقر بیشتر شده بودند، با شرایط سخت کار در 
هوای گرم خوزستان و برخوردهای تبعیض آمیز مسئوالن شرکت نفت کنار آمده و به استخدام آن شرکت 
در می آمدند و این موضوع بود که سبب ایجاد فضایی مناسب برای سوءاستفاده شرکت نفت از آنها شد. 
فراوانی بیکاران متقاضی کار، مدیران شرکت را برانگیخت تا شرایط کار و استخدام را تغییر داده و میزان 

حقوق و دستمزدها را کاهش دهند. 

1 . ferrier, p659 

2. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران:240/1956، 9آذر 1304، لندن.
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اصرار بر اجرای قرارداد دارسی  
نماینده ی وزارت مالیه از آوریل 1924 م با شرکت نفت وارد مذاکره شد تا از حقوق فرودستان 
قرارداد  دوازدهم  ماده ی  اساس  بر  و  کرده  دفاع  شده بود،  پایمال  شرکت  آن  سوی  از  که  ایرانی 
تا  پی گیری  این  ورزد.  تأکید  ایرانی  کارگران  استخدام  به  شرکت نفت  تعهدات  بر  دوباره  دارسی 
نوامبر 1925 ادامه یافت و در نهایت با تهدید شرکت نفت به اعزام یک نماینده ی دائم از سوی 
دولت ایران به مناطق نفتی و نظارت بر نحوه ی استخدام، نماینده ی وزارت مالیه موفق به جلب 
اختالفات میان کارگران و مدیران  برای حل  برقراری جلسه و کمیسیونی  با  رضایت شرکت نفت 
آن شرکت شد. علت اعتراض دولت ایران به شرکت نفت نقض ماده دوازدهم قرارداد دارسی بود. 
شرکت نفت در طی سال های قبل از 1924م بیش از 5000 کارگر خارجی استخدام کرده بود اما 
پس از انجام مذاکرات، قرار بر اخراج تدریجی کارگران خارجی و جایگزینی کارگران ایرانی شد. 
بر این اساس مسئوالن شرکت نفت پذیرفتند تا تعدادی از کارگران ایرانی را طی 8 سال آینده با 
هزینه ی شرکت نفت آموزش داده و به آنان شغل های فنی واگذار کنند. همچنین تأسیس مدارس 
و آموزشگاه های فنی با هزینه ی شرکت نفت به منظور ارتقای علمی و فنی کارگران به عهده ی آن 
نحوه ی  گرفت،  قرار  گفت وگو  مورد  کمیسیون  این  در  که  مواردی  دیگر  از  گذاشته شد.  شرکت 
جذب و استخدام نیروی انسانی بود. شرکت نفت پذیرفت که ازین پس از طریق مطبوعات و جراید 
در سراسر کشور، نیاز خود به استخدام کارگر را به اطالع عموم برساند تا واجدین شرایط بتوانند 
تقاضای خود رابه مسئوالن شرکت ارائه دهند و سپس استخدام از میان آنان صورت بگیرد. طبق 
آماری که مدیران شرکت نفت اعالم داشتند، در این تاریخ 82/5 درصد از کل کارکنان صنعت نفت 

دارای ملیت ایرانی بوده اند. 3 

افزایش استخدام فرودستان در صنعت نفت
افزایش میزان استخراج نفت در طول سال های پس از جنگ جهانی اول به خوبی بیانگر نیاز 
شرکت نفت به استخدام تعداد کارگران بیشتر برای انجام خدمات در بخش استخراج و پاالیش نفت 
در این سال ها است. طبق داده های آماری فقط افزایش میزان نفتی که از حوزه های نفت مسجد 

سلیمان به دست آمد، در جدول صفحه بعد ذکر شده است:

3. مصطفی فاتح، ص 280.
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مناطق  گسترش  و  چاه ها  تعداد  افزایش  برنامه ی  نفت،  صدور  و  تولید  رفتن  باال  بر  عالوه 
جست  وجوی نفت از حوزه ی اطراف مسجد سلیمان به اراضی پشتکوه، دشت قیر، ماماتین، شاردین، 
گناوه و هلوان4 و بسیاری چاه های دیگر نیز سبب افزایش استخدام کارگران در این مناطق شده بود. 
همچنان که در جدول های ارائه شده از سوی »فرییر« آمده، تعداد کارگران استخدام شده ایرانی 
در سال های 1919 تا 1925م با افزایشی جدی روبه رو بود. در این سال ها تعداد مستخدمین ایرانی، 
در پاالیشگاه نفت آبادان، تقریبا 9 برابر رشد نشان می دهد: در سال 1919 در آبادان تعداد کارگران 

ایرانی تنها 806 نفر بودند، درحالی که این تعداد در سال 1923 به 7336 نفر رسید. 5
طبق اطالعات دریافت شده از شکایت نماینده ی اهالی آبادان به مجلس شورای ملی در سال 
1303ش/ 1924م در اعتراض به عملکرد شرکت نفت، مستخدمین آن شرکت در سال مذکور دوازده 
هزار و هشتصد نفر بوده اند.370 نفر انگلیسی، منشی و 280 نفر کارمند هندی ، 2000نفر سرکار 
های هندی، 8500 نفر کارگر ایرانی ، 1500 نفر متفرقه عرب و غیره.6 در حوزه های استخراج نفت 
در حوالی مسجد سلیمان نیز اوضاع بر همین منوال بوده است، بدین ترتیب که با رشد تعداد کارگران 
استخدام شده ایرانی از 3173 نفر در سال پس از جنگ جهانی به 4536 نفر در 1921 و 8617 نفر 

در سال 1924م روبه رو هستیم.7

  4.  Ferrier, vol1, p659

تاریخ 28 جوزاء  به  اسالمی: 5/146/35/13 کمیسیون عرایض،  اسناد مجلس شورای  کتابخانه، موزه و مرکز   .5
1303ش/ 15 ذیقعده 1342ق.

6.  Ferrier, vol1, p659

6. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران : 240014651، رونوشت راپورت منره 206 به وزارت امور خارجه، 11 جوزاء 
.1303
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کاهش حقوق مستخدمین صنعت نفت
با افزایش تعداد متقاضیان کار و هجوم سیل بیکاران به مناطق نفتی، در سال 1303ش/1924م 
شرکت نفت تصمیم گرفت حقوق و دستمزد کارگران مشغول به کار را کاهش دهد. کارگران معترض 

از کار اخراج شدند و کارگران جدید با حقوق مورد نظر مدیران شرکت نفت به استخدام درآمدند.
 اجرای این طرح سبب ایجاد نارضایتی زیادی در میان کارگران شد اما نه اعتراضات کارگری و 
نه تالش کارگزار امور خارجه برای اعمال فشار از سوی وزارت امور خارجه به مسئوالن شرکت نفت 

در این مورد، نتیجه ای دربر نداشت.8 
با توجه به بروز بحران های مالی جهانی و اصرار سیاستمداران انگلستان بر لزوم صرفه جویی، 
مسئوالن شرکت نفت تعیین میزان دستمزد یکسان برای کارکنان و کارگران صنعت نفت را حق 
به  کارگر  استخدام  به  تمایلی  این سال ها،  در طی  رو شرکت نفت  این  از  طبیعی خود می دانستند 
صورت ثابت و دایم نداشت زیرا متقاضیان کار آنقدر بودند که مسئوالن شرکت نفت اطمینان داشتند 
در تمام طول سال می توانند به تعداد کافی کارگر روزمزد با حقوقی بسیار کمتر از حقوق کارگر 

دائم استخدام کنند.9 
حقوق کارگر روز مزد 3 ریال در روز بود، درحالی که یک کارگر دائم در شعبه گناوه ی شرکت نفت، 

ماهانه بین 24 تا 30 تومان حقوق دریافت می کرد.10 
 یکی از بهانه ها و دالیل شرکت نفت برای کاهش دستمزد کارگران در آبادان، همسان سازی 

حقوق کارگران مستخدم شرکت نفت در مسجدسلیمان و آبادان بود. 
از زمان تأسیس پاالیشگاه و استخدام نخستین کارگران در این محل، حقوق بیشتری نسبت 
به حوزه های نفتی مسجد سلیمان برای آنان مقرر شده بود 11زیرا هزینه های زندگی در آبادان بسیار 
باالتر از مسجدسلیمان و سایر جاها بود که علت آن هم به زیاده خواهی »شیخ  خزعل« برمی گشت.

8. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران : 240014651، 23 جوزاء 1303. 
9. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران : 2930032674 .

ایران : 240014651، رونوشت راپورت منره 206 به وزارت امور خارجه، 11  10. سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
جوزاء 1303.

11. احمد کرسوی، تاریخ پانصد ساله خوزستان، تهران، چاپ بهمن،1373،   
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 او به عنوان کنترات، انحصار مواد غذایی و مایحتاج مردم را به عوامل خود سپرده و آنها آزاد 
بودند تا بر ارزاق مورد نیاز مردم قیمت های دلخواه بگذارند12 و هیچ کاسبی حق نداشت بدون اجازه 

مقاطعه کاران »شیخ خزعل« به خرید و فروش در این منطقه بپردازد.
 این موضوع سبب شده بود بر مردم فشار آمده و کسبه و بازاریان تازه مهاجر نیز برانگیخته و 
خشمگین شوند.  اعتراضات و عریضه ها ی فراوان علیه کنتراتچی های »شیخ  خزعل« شاهدی بر 
این مدعاست.13کارگزار وزارت امور خارجه در اعتراض به کاهش حقوق کارگران ایرانی، به نماینده ی 

شرکت نفت اعالم داشت: 
  »...باید همیشه نسبت به گرانی و ارزانی ارزاق و مایحتاج زندگانی در محل، اجرت کارگر را 
با عبادان)آبادان( مساوی  ارزاق در مسجد سلیمان  معین نمود. شما نمی توانید بگویید که قیمت 
است، که اجرت عملجات را هم به طور مساوی بدهید و اگر به دقت به میزان قیمت ارزاق عبادان 
و مسجد سلیمان مالحظه نمایید خواهید دید که قیمت ارزاق در عبادان دو برابر بلکه بعضی چیزها 
سه برابر قیمت مسجدسلیمان است. بنابراین باید شما در این خصوص رعایت حال عملجات ایرانی 

را نموده و از روی عدالت و حقانیت با آن ها معامله نمائید.«14
پاسخ  اما  نداشت  تاثیری  دستمزدها  تقلیل  در  خارجه  وزارت  کارگزار  اعتراض  این  چه  اگر    
شرکت نفت که همچنان خود را به ایجاد هماهنگی در پرداخت حقوق به کارکنانش محق می دانست، 
بیش از پیش توجه دولت را به مسئله ی خوزستان و شیخ خزعل جلب کرد. نماینده ی شرکت نفت 
و موضوع  دانسته  دولت  را مشکل  کنتراتچی های خوزستان  اجحاف  و  آبادان  مردم  ارزاق  مشکل 

گرانی را خارج از مسئولیت و اختیار شرکت نفت اعالم کرد.15 
علت دیگر کاهش حقوق کارگران، تالش مسئوالن شرکت نفت برای کاهش هزینه های شرکت 
و صرفه جویی در مخارج بود. در این سال ها دولت انگلستان دچار بحران اقتصادی شده و شرکت نفت 

12. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی: 5/146/35/13 کمیسیون عرایض، به تاریخ 28 جوزاء 
1303ش/ 15 ذیقعده 1342ق..

امور خارجه، 11  به وزارت  راپورت منره 206  ایران: 240014651، رونوشت  کتابخانه ملی  و  اسناد  سازمان   .13
جوزاء 1303.

ایران : 240014651، رونوشت راپورت منره 206 به وزارت امور خارجه، 11  14. سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
جوزاء 1303.

15. برای اطالع بیشرت نگاه کنید به جدول چاه های به نفت نرسیده در سال های 1919م-1298/1925-1303خ، 
رئیس نفت، ص332-331.
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نیز اقدام به حفر تعداد زیادی چاه در مناطق مختلف کرده بود که اغلب به نفت نرسیده و از این بابت 
هزینه ی مضاعفی بر شرکت نفت تحمیل شده بود.16

البته این کاهش دستمزد در سال 1303ش/ 1924م نه تنها نسبت به حقوقی که در دو سال گذشته از 
سوی شرکت نفت پرداخت می شد، تغییر قابل توجهی داشت، بلکه حتی نسبت به حقوق کارگران در دیگر 
نقاط کشور نیز متفاوت بود. در سال 1924م/1303 دستمزد کارگر روزمزد در بوشهر و بندرریگ 4 قران 
بود17 درحالی که در همین سال دستمزد کارگر روز مزد در شرکت نفت 25 درصد کمتر از این مبلغ یعنی 3 
قران بوده است.18 تفاوت حقوق کارگران ایرانی با کارگران و کارکنان خارجی و هندی شرکت نفت آنقدر زیاد 
بود که بدون توجه به کاهش دستمزدها هم حساسیت برانگیز بود تا چه رسد به کاهش حقوق و تحریک 
بیشتر آنان، اگر چه طبق اطالعات موجود کارگران هندی نیز در این سال ها از میزان حقوق در یافتی چندان 
راضی نبودند و شاهد این مدعا، شورش های پی در پی است که در سال های 1919م تا 1924 م در میان 

آنها در حوزه های نفتی جنوب ایران رخ داد. 
به  نگاهی  است  کافی  صنعت نفت،  مستخدمین  میان  در  دستمزدها  تفاوت  مشاهده ی  برای 

دستمزدهای دریافت شده در سال 1924 م - 1303ش داشته باشیم:
* کارکنان اروپایی: 700 تا 3000 روپیه ماهانه
* کارکنان هندی : 150 تا 500  روپیه ماهانه

* کارگران ایرانی: 30 تا 45 روپیه ماهانه19
با توجه به اینکه هر روپیه در این سال ها تقریبا معادل 3 ریال ارزش داشت، دستمزد یک اروپایی 
صد برابر در بیشترین حالت و در کمترین میزان، 23 برابر حقوق یک کارگر ایرانی بوده و یک کارگر 

هندی 16 برابر تا 5 برابر حقوق کارگر ایرانی دستمزد می گرفت.. 

16. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران : 2930032674 امار بوشهر.
17. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران : 240014651، 23 جوزاء 1304،گزارش مأمور مالیه به وزارت فواید عامه 

درباره ی بیامرستان ها و دستمزدها در مناطق نفتی.

18. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی: 5/146/35/13 کمیسیون عرایض، به تاریخ 28 جوزاء 
1303ش/ 15 ذیقعده 1342ق. 

19. جنبش جنگل، فشار نیروهای شوروی بر مردم آن منطقه و برنامه های بی رسانجام دولت های مستعجل برای 
برقراری امنیت در آن مناطق، همگی سبب بی اعتامدی مردم به آینده زندگی در شامل و ترجیح مهاجرت به 

مناطق دیگر به ویژه جنوب می شد. 
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شرکت نفت با اشاره به ناامنی و آشفتگی های نقاط شمالی کشور20 تمایل کارگران به مهاجرت 
به مناطق نفت خیز و ترجیح اشتغال در کارگاه های نفتی، در مقابل اعتراضات وزارت امور خارجه و 

وزارت فواید عامه ایستادگی می کرد.21 
از مکاتبه ی کارگزار وزارت امور خارجه با نماینده ی شرکت نفت نیز چنین بر می آید که افزایش 

آمار بیکاری در طی سال های پس از جنگ در این تصمیم گیری بی تاثیر نبوده است:
» به طوریکه خاطر مبارک مستحضر است، کمپانی نفط جنوب عالوه بر مراکز مسجد سلیمان 
و میدان نفتون چند نقطه دیگری را نیز برای پیدا کردن نفط در نظر گرفته و مخارج هنگفتی در 
آن نقاط نموده است و تا حال موفق به پیدا کردن نفط نگردیده، نقاط معروضه عبارت هستند از 
گناوه، دشت قیر، مامتون و شاردین در طرف رامهرمز و هلوان در اراضی پشتکوه. در گناوه شش 
چاه، در مامتون چهار چاه، در هلوان سه چاه تا حال برای امتحان حفر کرده ولی به نفت نرسیده 
اند. کمیسیونی که اخیرا در مصر از طرف مأموران کمپانی تشکیل گردیده نظر به مخارج زیاد که 
کمپانی می کرد چنین قرار داده اند که عجالتا مراکز مزبور را تعطیل نموده یعنی عملیات راجع به پیدا 
کردن نفت را در مراکز مزبور تا چندی تاخیر انداخته و عایدات زیاد نمایند تا قیمت اسهام کمپانی که 
تنزل نموده، ترقی کند. معلوم است بواسطه تعطیل مراکز مزبوره عده عملجاتی در آنجا ها مشغول 
از قبیل مسجدسلیمان و عبادان و غیره آمده،  به کار بودند، بیکار شده و به مراکز دیگر کمپانی 
دنبال کار خواهند گشت. نظر به اینکه کمپانی سعی دارد که حتی االمکان بودجه خود را کم نموده 
و در مخارج تقلیل پیدا شود، در نظر دارند از کثرت عملجات که به عبادان و مسجدسلیمان آمده اند 

استفاده نموده، اجرت و معاش عملجات ایرانی را در عبادان کم وکسر نمایند.«22

حقوق و دستمزدهای کارگری
در این سال ها در شرکت نفت دستمزدها با واحد پول هندوستان یعنی روپیه پرداخت می شد. 
موضوعی که منحصر به ایام پس از جنگ نبود، بلکه از سال ها قبل نیز برای شرکت نفت، مقرون 

20. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران : 240014651، 3 رسطان 1303خ/ 24 آوریل 1924 .
ایران : 240014651، رونوشت راپورت منره 206 به وزارت امور خارجه، 11  21. سازمان اسناد و کتابخانه ملی 

جوزاء 1303.

22. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران : 2930032674، 19می 1923، مکاتبه مناینده ی کمپانی نفت ایران و 
انگلیس با حکومت بنادر و جزایر خلیج فارس.
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به صرفه تر از پرداخت حقوق با واحد پول رایج ایران یعنی قران بود. این وجوه توسط کشتی و از 
مستعمره ی هندوستان به ایران حمل و به کارگران پرداخت می شد. کارگران هندی ترجیح می دادند 
بخش عمده ی دستمزد خود را به هند، نزد خانواده های شان  بفرستند ولی کارگران ایرانی مجبور به 
هزینه کردن روپیه های دریافتی از شرکت نفت، برای خرید کاالهای وارداتی فروشگاه های انگلیسی 
آن شرکت بودند که به این ترتیب، بخش قابل توجهی از پول توزیع شده دوباره به جیب شرکت نفت 
و انگلستان باز می گشت. از سوی دیگر رواج داشتن پول متفاوت با پول بقیه ی کشور در مناطق 

نفتی، نشانگر قدرت و سلطه ی شرکت نفت در آن مناطق نیز بود.
کاروان های قاطر، وجوه روپیه ی نقره را از کشتی های انگلیسی بارگیری کرده و همراه با محافظان 
بختیاری یا عرب که توسط خوانین بختیاری یا »شیخ خزعل« تأمین می شدند، به ساختمان اداری 
شرکت نفت منتقل می شد تا حقوق کارکنان پرداخت شود. در سال های پس از 1922م که حکومت 
مرکزی قدرت بیشتری در منطقه اعمال می کرد، شرکت نفت موظف بود از حکومت کل بنادر و جزایر 
خلیج فارس درخواست صاحب منصب و مأمور کرده و محموله ی پول روپیه را تحت محافظت آنان 
جابه جا کند.23 البته رواج روپیه در مناطق نفتی، ربطی به رایج شدن استفاده از آن واحد پول در بقیه 
کشور در سال 1921م/1300ش نداشت. در سال مذکور به دلیل بحران اقتصادی و متزلزل بودن 
ارزش قران، بازار و کسبه حتی در تهران، ترجیح می دادند با پول خارجی و به ویژه روپیه که مورد 
قبول تجار انگلیسی نیز بود، خرید و فروش کنند.»همه ی مغازه دارها پول انگلیسی یا هندی می 

خواستند و هرگز قیمت چیزی را بر حسب قران یا تومان اعالم نمی کردند...«24
اما در سال های پس از این بحران، که حکومت مرکزی ایران قدرت بیشتری یافت و اوضاع 
اقتصادی نیز ثبات گرفت، دولت کوشید تا کسبه و بازاریان و حتی شرکت های خارجی را وادار به 
استفاده از پول رایج مملکت کند. در مجلس شورای ملی نیز در این مورد مذاکراتی انجام گرفت. در 
این سال ها شرکت نفت مجاز به وارد کردن روپیه _ فقط به اندازه ی دستمزد کارگرانش _ بود و 

ادارات دولتی و پستخانه و گمرک نیز از قبول روپیه به جای قران ممنوع شدند.25 
نباید از نظر دور داشت که مطابق سیاست مسئوالن شرکت نفت، اغلب کارگران، بخشی از حقوق 

23. رس ادموند آیرونساید، ص59. 
24. مرشوح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 6، جلسه 30، ص30.

25. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی: 5/146/35/13 کمیسیون عرایض، به تاریخ 28 جوزاء 
1303ش/ 15 ذیقعده 1342ق
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ماهانه شان را از شرکت نفت طلبکار بودند و حساب آنان معموال به طور کامل تسویه نمی شد. زیرا 
مدیران شرکت معتقد بودند، درصورت پرداخت کامل حقوق به کارگر، ممکن است انگیزه اش برای 
ماندن در شرکت نفت و ادامه ی کار کم شده و در فرصت مناسب کار را ترک و از مناطق نفتی کوچ 

کند.26 
برخی از کارگران و مستخدمین صنعت نفت در کنار دستمزد از امکانات رفاهی ویژه ای برخوردار 
بودند. مثاًل کارگران راه سازی و کارگران حمل و نقل )قاطرچیان( و حفاران، عالوه بر دستمزد مقرر، 
موفق به دریافت غذا و آب آشامیدنی و جای خواب از سوی شرکت نفت یا مقاطعه کاران می شدند27 

ضمن این که تأمین هزینه ی لباس قاطرچیان نیز بر عهده ی کارفرما یا شرکت نفت بود.28

مقاطعه کاران و کنتراتچی ها
اداره ی  محدودیت های  و  مختلف  حوزه های  در  شرکت نفت  کارهای  و  فعالیت ها  گسترش  با 
مدیران شرکت نفت  آنان،  بر  نظارت  و  کنترل  و  نقاط مختلف  از  کارگر  استخدام  برای  کارگران29 
ترجیح دادند تا با واگذاری بخشی از استخدام کارگران نیمه فنی و غیر فنی به مقاطعه کاران، مسئولیت 
استخدام، نظارت بر انجام کار، رسیدگی به مشکالت ناشی از کار و مشکالتی از این دست را از 
دوش شرکت نفت بردارند. گاه نیز کارهایی که به طور مستقیم به عملیات حفاری چاه ها و یا کار در 
تصفیه خانه نفت مربوط نمی شد، به کنتراتچی ها واگذار می شد، کارهایی همچون ساخت و آماده 
سازی مصالح ساختمانی گچ و آجر، احداث بناهای مسکونی مخصوص کارگران ایرانی یا خارجی، 
ایجاد و تسطیح راه ها، نصب لوله های انتقال نفت و ... این مقاطعه کاران که به آن ها کنتراتچی یا 
متعهدین نیز گفته می شد، اغلب ایرانی بودند اما تعدادی کنتراتچی خارجی نیز در استخدام کارگران 

غیر ایرانی و هندی، با شرکت نفت همکاری داشتند. 
اداری– دفتری و فنی بیش  اینکه مستخدمین هندی شرکت نفت در بخش های  به  توجه  با 
از بقیه مستخدمین خارجی بود، نوع استخدام و انتقال آنان به ایران نیز متفاوت بود. آنان توسط 
انعقاد قرارداد به استخدام شرکت نفت  از  کنتراتچی هایی در هندوستان دعوت به کار شده و پس 

26.   BP: 70 895, 4th April 1920.

27. BP: 70 895, 4th April 1920.

28. Labor office.

29. BP: 54 496, 6th November 1924.
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ایران مطابق قراردادی که  اعزام می شدند. در  ایران  به  انگلیسی  درآمده و به وسیله ی کشتی های 
امضاء کرده بودند، در ازای دریافت مبلغی معین، به کار پرداخته و هرماه مقداری از حقوق خود را برای 

بستگان خود در هند ارسال می کردند.
 کنتراتچی هایی که این کارگران را استخدام می کردند، معموال مبلغی از دستمزد آنان را به عنوان 
به  توجه  با  اما  بود  آنان  حقوق  درصد   50 شامل  مبلغ  این  1924م  تاریخ  تا  برمی داشتند.  کارمزد 
برنامه ی صرفه جویی شرکت نفت در هزینه ها و کاهش دستمزدها، دستور تقلیل این مبلغ داده شد. 
این پس در صورت استخدام کارگر در بمبئی 25  از  مقاطعه کار و استخدام کننده کارگران هندی 
درصد و در صورت استخدام نیروی کار در الهور و دیگر شهرهای هندوستان مجاز به دریافت 30 

تا 35 درصد مبلغ مقرر بود.30 
متعهد  را  شرکت نفت  پروژه های  در  استخدام  برای  کارگر  چندهزار  تأمین  گاه  کاران،  مقاطعه 
می شدند و گاه نیز انجام بخشی از یک پروژه و کار را به کنترات برمی داشتند. به عنوان نمونه »زایر 
حسین دباش« یکی از مقاطعه کاران طرف قرارداد شرکت نفت بود که در سال 1920م برای تأمین 
3 هزار کارگر ساده- کولی اعالم آمادگی کرد. پیشنهاد وی برای پرداخت دستمزد کارگران از این 

قرار بود:
* سورنگ / سرکار  8 قران در هر روز _ در ازای سرپرستی 100 کارگر

* تندل) کارگر نیمه ماهر( 6 قران در هر روز _ در ازای عهده داری مسئولیت 20 کارگر
* کولی )کارگر ساده غیر ماهر( 4 قران در هر روز 

 در صورت موافقت شرکت نفت با این پیشنهاد، مقاطعه کار، هزینه های آب آشامیدنی، غذا و 
خواب کارگران را به عهده می گرفت.31 

اگر کنتراتچی انجام پروژه و یا کاری را در شرایط خاص متعهد می شد، کارفرما یا شرکت نفت 
در قبال آن تعهدات، ملزم به پرداخت مبلغ معینی به وی می شد. در این نوع قرارداد، تعداد کارگر 
کاران  مقاطعه  از  یکی  داشت.  کمتری  اهمیت  شرکت  برای  کار،  انجام  زمان  یا  کار  به  مشغول 
شوشتری، به نام »علی صالح مکوندی« متعهد شد تا بخشی از راه درخزینه به مسجد سلیمان را 
تسطیح کند. در نهایت پس از انجام پروژه، مسئوالن شرکت نفت از پرداخت مبلغ قرارداد به وی 
استنکاف ورزیدند، زیرا از نتیجه کار راضی نبودند. عریضه ها و شکایات زیادی از سوی کنتراتچی 

30.  BP: 70 895, 30th April 1920.

31. اسناد وزارت امور خارجه: 1و2-15-59-1305ش.
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مزبور در وزارت امور خارجه موجود است که برای روشن تر شدن شکل مقاطعه، به برگی از آن اشاره 
می کنیم: 

» عرض حال علی صالح
نمره 1244  مورخه 22 ماه صفر 1345

به مقام محترم مجلس ملی و انجمن وزراء سیده ادام اهلل افاضاتهم بمقام محمد و آله
در  آنکه  باشد،  آب شوشتر  میان  که  مکوند  اهل  من  علی صالح  کمترین  حقیر  داشت  عرضه 
مدتی قبل که یکی از پیشکاران کمپانی نفت مسجدسلیمان است، صاف کردن عمارات و تنگه های 
درخزینه را به من کنترات داد و قرار داد با من که هر هزار فوت کار را ده تومان بدهد. بعد از زحمات 
زیادی و 1666 کولی و عمله، آمد کار مرا فوت بگیرد، نیمه کاره فوت نگرفت. دید خوب می شود مرا 
مغبون نمود. غرض به حساب نود هزار تومان باید بدهد، هفتصد و کسری به من داد و من که با او 
نتوانستم نبرد کنم. آنچه نزد رئیس نظامی و حکمران آنجا و قونسول رفتم اعتنایی ننمودند. الحال 
که تاحال صاحب ما ایرانیان بدبخت معلوم نبود، الحمدهلل و المنه امروزه روز چشم همگی بر قدوم 

شما روشن شده ، استدعا دارم نوعی بفرمائید که احقاق حق حقیر بشود.«32 

مشاغل کنتراتی
به صورت  کارگرانی که  و  بودند  استخدام شرکت نفت  در  ثابت  به طور  کارگرانی که  بر  عالوه 
از  زیادی  تعداد  استخدام  به  دست  می آمد شرکت نفت  گاه الزم  می آمدند،  در  استخدام  به  فصلی 
انجام می دادند. این کارگران که  کارگران موقت بزند که این کار را کنتراتچی ها و مقاطعه کاران 
فقط برای انجام یک پروژه خاص به کار گرفته می شدند، پس از انجام آن کار، قراردادشان پایان 
می یافت. مشاغلی که معمواًل شامل این نحوه ی استخدام می شد، عبارت بود از حفاری و مقنی گری، 

راه سازی و قاطرچی. 

حفاران و مقنی ها
در کار حفاری چاه های نفت، عالوه بر ضرورت وجود مهندسان فنی که اغلب اروپایی و آمریکایی 

   32. BP: ARC 17 63 11,P 13.
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بودند، کارگران حرفه ای حفار با عنوان مقنی و کارگران غیر ماهر و دستیار مقنی ها، نیاز به وجود 
ابزار و لوازم خاصی نیز بود که این ابزار و تجهیزات معموال از اروپا وارد می شد و گاه ماه ها منتظر 
رسیدن آن می ماندند.33 اگر در پایان کار نفت به دست می آمد، به طول انجامیدن کار حفاری چاه ها 
قابل تحمل بود، اما در  بسیاری اوقات، حفاری ها بی نتیجه بود و یا مقدار نفت موجود آنقدر کم بود 

که ادامه کار مقرون به صرفه نبود. 
در سال های 1901 تا 1932م در مناطق نفتی، بیش از 80 چاه نفت با صرف هزینه فراوان حفر 
شد که نفت آن قابل استفاده نبود و یا اصال به نفت نرسید. 34در سال 1921 م دستمزد یک کارگر 
مقنی یا حفاری 6 ریال، معادل دو روپیه بود که یک حقوق کامال متوسط در شرکت نفت محسوب 

می شد.جدول حقوقی کارگران شرکت نفت در چاه های نفت، در سال 1920 م به این ترتیب است: 
* سورنگ: 8قران حقوق برای یک روز 

* تندل: 6 قران حقوق برای یک روز
* کولی: 4 قران حقوق برای یک روز

* مقنی: 6 قران حقوق برای یک روز35
این جدول دستمزد در سال های 1923تا 1925م، نشان می دهد که با توجه به آنچه درباره ی 
کاهش دستمزدها گفته شد، میزان آن تقریبا به نصف تقلیل پیدا کرده بود، یعنی 6 ریال دستمزد 

کارگر روز مزد به 3 ریال تغییر یافته بود.

 کارگران راهسازی
باتوجه به توسعه ی فعالیت های شرکت نفت در سال های جنگ جهانی و پس از آن و با نگاهی 
و  تسطیح مسیر  به  مبرم  نیاز  این شرکت   نفت،  پاالیش  و  استخراج  و  تولید  برابری  به رشد چند 
جاده سازی داشت. حمل و نقل لوازم و تجهیزات از بنادر خلیج فارس به حوزه های استخراج نفت 
از  بخشی  فعالیت  از  ای  گوشه  فارس همگی  خلیج  بنادر  و  پاالیشگاه  به  چاه ها  از  نفت  انتقال  و 
کارگران مستخدم شرکت نفت بود، عالوه بر این آماده سازی بستر مناسب برای نصب لوله های 

33. این تعداد چاه به استثنای چاه های مسجد سلیامن و اللی و هفتکل بود. برای اطالع بیشرت نگاه کنید به: 
رئیس نفت،صص332-331 .

34.BP: 70 895, Mohammare, 6/11/1924.

 35. . BP: 70 895, 4th April 1920.
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انتقال نفت در مسیر کوهستانی و پر فراز و نشیب مسجدسلیمان تا آبادان نیز کاری بس سخت و 
نیازمند زمان بود. استخدام کارگران برای راه سازی به دو طریق انجام می شد: تعدادی که از طریق 
ارائه ی درخواست کار به طور مستقیم و شخصی توسط اداره ی شرکت نفت به استخدام درمی آمدند، 
کارگران عشایر که معموال از سوی خوانین توصیه می شدند، و گروهی نیز توسط مقاطعه کارانی که 
مستقیمًا طرف قرارداد شرکت نفت بودند، به استخدام درمی آمدند. اغلب این کارگران کامال غیرفنی 
و بدون تخصص بوده و تحت عنوان کولی یا کارگر ساده استخدام می شدند.  یک مقاطعه کار در 
قبال قراردادی که با شرکت نفت داشت، تعداد مشخصی کارگر استخدام می کرد و آنها در صورت 
انجام کار، موفق به دریافت دستمزد مقرر می شدند و از جمله مزایا و امکانات این کار، تأمین غذا 
و آب آشامیدنی و محل خواب توسط شرکت نفت یا مقاطعه کار برای کارگر بود36 زیرا کارگران به 
دلیل انجام کار در خارج از شهر و حوزه های نفتی امکان تهیه ی مایحتاج اولیه ی زندگی را نداشتند. 
در آمار کارگران شرکت نفت که توسط فرییر ارائه شده است، احتماال تعداد کارگران تحت استخدام 
کنتراتچی ها به حساب نیامده چون در آن صورت می بایست شمار آن ها بسیار بیش از این آمار 
می شد. برای مثال، فقط در یک پروژه راه سازی، تعداد 1666 عمله و کولی، عملیات تسطیح راه ها 

ی درخزینه را تحت فرمان یک مقاطعه کار ایرانی انجام دادند. 37
مطابق آمار ارائه شده توسط فرییر، در سال1920 در خطوط لوله نفت 4579 کارگر ایرانی و 606 
کارگر هندی مشغول به کار بوده اند که پس از گذشت دو سال یعنی در 1922 این آمار به 2226 نفر 
یعنی تقریبا به نصف تقلیل یافته است. کاهش تعداد کارگران راه سازی و نصب خط لوله هر سال 
نسبت به سال قبل کاماًل محسوس است تا جایی که در سال 1925 از کارگران ایرانی 1647 نفر و 

از کارگران هندی فقط 494 تن باقی مانده اند.
 ظرف مدت 5 سال، دو سوم از کارگران ایرانی و یک سوم از کارگران هندی راه سازی کاهش 
یافته اند38 که احتماال علت این اقدام، بی نیازی شرکت نفت و ساخته شدن راه های ضروری و به 

36. وزارت امور خارجه-59-15-2-1305ش، 1345/1925ق.
علی صالح مکوندی اهل شوشرت کار تسطیح راه های درخزینه را به مقاطعه برداشته بود. او به عملکرد رشکت در 

پرداخت حق العمل و انجام قرارداد، علی رغم انجام تعهدات از سوی خودش، معرتض بود و عریضه های متعددی 

به وزارت امور خارجه و مجلس شورای ملی دراین باره نوشته بود.  

 37. Ferrier, Appendix 10.1, p. 659.

و  شد  کشیده  آبادان  و  مسجدسلیامن  بین  مرت  سانتی  سی  قطر  به  جدیدی  لوله  خط   1921 سال  در   .  .38
ایستگاه های تلمبه ی بزرگرت و کاملرتی بنا گردید. رک: مصطفی فاتح، پنجاه سال نفت ایران، تهران 1384، نرش 

علم، ص280.
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پایان رسیدن خط لوله دوم مسجدسلیمان تا آبادان بوده است.39در قراردادهای مقاطعه کاری راه سازی 
جاده های مربوط به شرکت نفت، دستمزد، کمی متفاوت بود، در صورتی که امکانات آب آشامیدنی و 
غذا و محل خواب )کمپ یا چادر( توسط کنتراتچی تأمین می شد، میزان این دستمزدها چنین بود: 

* کولی  5/4 قران  برای هر  نفر در یک روز  
* تندل  6 قران   برای هر نفر در یک روز  

* سورنگ 7 قران  برای هر نفر در یک روز 40 
البته این مبلغی بود که مقاطعه کار با شرکت محاسبه می کرد و معلوم نیست پولی که در نهایت 
به دست کارگر می رسید، همین مقدار بوده باشد، اما در صورتی که غذا و آب آشامیدنی و جای خواب 
بر عهده ی شرکت نفت بود، از دستمزد فوق روزانه مبلغی کسر می شد. به این ترتیب دریافتی هر 

کارگر روزانه چنین بود: 
* کولی  5/2 قران  برای هر نفر در یک روز
* تندل 4   قران  برای هر نفر در یک روز  

* سورنگ  5 قران  برای هر نفر در یک روز 41 
در همین ایام در بوشهر، دستمزد و حقوق هر کارگر روزمزد، با کاری مشابه در شرکت نفت انجام 

می شد، از این قرار بود: 
* کولی  5/3 قران  برای هر نفر در یک روز
* تندل 5  قران  برای هر نفر در یک روز  

* سورنگ 6  قران  برای هر نفر در یک روز 42

قاطرچی ها
 از دیگر کسانی که برای شرکت نفت کار می کردند و با آن ها قرارداد کاری بسته می شد، قاطرچی 
هایی بودندکه همراه با کاروان قاطرها، وسایل و تجهیزات شرکت و پاالیشگاه را حمل می کردند. 
از جمله کارهایی که قاطر چیان باید انجام می دادند، حمل لوله های نفت بود که تا حد ممکن به 

39. BP: 70 895, 4th April 1920.

  40. I.b.i.d

 41. I.b.i.d.,

 42. . BP: ARC 17 52 62 , P 11
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قطعات کوچک تقسیم شده بود تا قابل حمل گردد و گاه مجبور می شدند 4 قاطر را به هم ببندند تا 
تکه ای از لوله ها را حمل کنند.43

 آن ها متعهد می شدند هزینه هایی همچون غذا و آب برای قاطرها و مخارج غذا و آب آشامیدنی 
و لباس برای قاطرچیان را عالوه بر دستمزد مقرر بپردازند. دستمزد آنها در یک قرارداد کاری چنین 

آمده است:
* برای یک ماه هر قاطرچی 12 تومان ) هر روز 4 قران(

* غذا برای هر مرد در یک روز 3 قران
* غذا برای 14 قاطر در یک روز 3 قران

* لباس برای قاطرچی ها، برای هر نفر 5 قران 44
کارگرانی که توسط مقاطعه کاران تأمین می شدند، برای کارهای استخراج نفت و پاالیش آن در 
نظر گرفته نمی شدند و بیشتر در کارهای جانبی و اموری که به صورت غیر مستقیم با صنعت نفت 

مرتبط بود، به کار گرفته می شدند. 
    فرار از قحطی و بیکاری، آوازه ی خوش امنیت نسبی در مناطق نفتی، تفاوت نوع کار صنعتی 
با کار کشاورزی، دستیابی به شغلی ثابت و درآمدی دائم و رهایی از کار فصلی و موقتی کشاورزی، 

همگی امتیازاتی بود که سبب انتخاب این نقطه از کشور برای کار و مهاجرت می شد.
سیل جمعیت بیکار که به سوی جنوب سرازیر شده  و در اطراف میدان های نفتی و پاالیشگاه 
آبادان در شرایطی بد و نامناسب، در انتظار ارجاع کار با هر دستمزدی از سوی شرکت نفت بودند، 
کارگران  تعداد  افزایش  و  دستمزدها  کاهش  به  را  شرکت نفت  مسئوالن  که  بود  دلیلی  مهم ترین 
هنوز  دستمزدها،  محسوس  کاهش  وجود  با  که  بود  این  داشت  واقعیت  آنچه  اما  می کرد  تشویق 
کارگران ترجیح می دادند در صنعت نفت جنوب مشغول به کار شوند تا در دیگر مناطق کشور منتظر 

دریافت کار بمانند. 
در کنار هجوم مهاجران جویای کار به منطقه ی نفتی، اصرار دولت ایران به نظارت بر استخدام 
کارکنان صنعت نفت و اجرای ماده دوازدهم قرارداد دارسی و آغاز جنبش های استقالل طلبانه در 

مستعمرات نیز مزید بر علت شده و مدیران شرکت نفت بیش از پیش تحت فشار قرار گرفتند.

  43.  BP: 70 895, 4th April 1920

44. احتامال اعرتاضات کارگری و اعتصاب کارگران هندی صنعت نفت در سال های 1919 تا 1921م تحت تاثیر 
شورش های داخلی هند علیه انگلستان بود. رک: ویلم فلور، اتحادیه های کارگری...،ص 44. 
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شرکت نفت که ترجیح می داد در فضایی آرام تر و با تنش کمتر به کار تولید و صدور نفت ادامه 
دهد، برای پرهیز از سرایت اعتراضات و اعتصابات هند توسط کارکنان هندی شرکت نفت به صنعت 
ایران و صرفه جویی در هزینه ها، برای اجرای طرح جایگزینی  ایران45و رضایت خاطر دولت  نفت 
کارگران ایرانی با کارکنان هندی شروع به برنامه ریزی کرد و چنین به نظر می رسد که شرکت نفت 
در این مقطع از تاریخ صنعت نفت تصمیم به تغییر سیاست ها و شیوه های رفتاری اش در ایران 
گرفته باشد و با در نظر گرفتن اعتصابات کارگران هندی و درگیری انگلستان در مستعمره ی هند، 
شرکت نفت ترجیح داده دست از اصرار به استخدام کارگران متخصص و فنی غیر ایرانی و خصوصا 

هندی برداشته و با آموزش کارگران ساده ی ایرانی، آن ها را به کارهای فنی و تخصصی بگمارد. 
همچنین  است.  مشی  تغییر  این  بارز  نشانه ی  آموزشگاه ها،  و  کارگاه ها  و  فنی  مدارس  رشد 
استخدام تدریجی فارغ التحصیالن و دوره دیدگان آموزشکاه های فنی در سال های پس از 1923م 

در رشته های مختلف فنی، اگر چه به کندی، اما در هر حال آغاز شده بود. 
 فرودستان ایرانی که به عنوان کارگر ساده وارد صنعت نفت شده و به مدت 12 سال پس از 
کشف نفت، با مقاومت شدید شرکت نفت برای پیشرفت شغلی مواجه بودند، پس از جنگ جهانی 
اول و رشد آگاهی سیاسی کارگران و درگیری انگلستان با مشکالت داخلی و خارجی موفق شدند، 
آن  مختلف  کارگاه های  در  یا  شرکت نفت  فنی  آموزشگاه های  در  آموزشی  های  دوره  گذراندن  با 
شرکت به عنوان کارگر متخصص وارد کار صنعت نفت شوند. از این پس کارگران با سرعت بیشتر 
وارد کارهای تخصصی و فنی این صنعت شده و تا آنجا پیشرفت کردند که وقتی جنبش ملی شدن 
نفت و خروج نیروهای متخصص انگلیسی مطرح شد، به خوبی از عهده ی انجام کارهای فنی و 
تخصصی آن صنعت برآمده و توانستند همچنان چرخ های عظیم صنعت نفت را بدون کمک فنی 

بیگانگان به حرکت درآورند.

45. ویلم فلور، اتحادیه های کارگری...، ص 13.





فصل نهم

بیداری و آگاهی سیاسی



تاثیر صنعت نفت بر تحوالت اجتماعی مناطق نفت خیز جنوب 222

 از سال 1907 م / 1324ق همزمان با پیروزی انقالب مشروطه، آشنایی با اتحادیه های کارگری 
و اعتصابات ان ها تقریبا نخستین تجربه  در فعالیت جمعی کارگران ایرانی بود که در سال های بعد 
این فعالیت ها با رشد افکار سوسیالیستی و به ویژه فعالیت سوسیال دمکرات های قفقاز گسترده تر شد.1 
با پیروزی انقالب اکتبر روسیه در 1917م و سپس پایان یافتن جنگ جهانی اول در 1918م، 
احزاب سیاسی و اتحادیه های کارگری و صنفی بیشتری در ایران راه اندازی شد. پایان جنگ جهانی 
اول در ایران با پیدایش نظم سیاسی جدید همراه است که طی آن، استقالل قبایل و ایاالت کاهش 
یافته و شتاب روند شهرنشینی همراه با توسعه ی صنایع جدید فرصتی برای کارگران جدید شهری 
پدید آورده بود که برای دستیابی به خواسته های شان، به فعالیت های دسته جمعی همچون تحصن، 
اعتصاب و تظاهرات بپردازند.  در این شرایط طبیعی بود که کشور کمونیستی اتحادجماهیر شوروی 
در همسایگی ایران نمی توانست نسبت به این گونه فعالیت های کارگری در ایران بی تفاوت بماند، 
بنابراین جنبش کمونیستی در ایران تا حد زیادی با فعالیت های کارگری در این کشور درهم تنیده 

شد.2 

1 . Touraj Atabaki,«The Comintern, the Soviet Union and Working Class Militancy in Inter-

 war Iran«, Stephanie Cronin (Ed.), Iranian-Russian Encounters. Empire and Revolution since

1800 (London: Rutledge, 2012). p. 298.

2 . آبراهامیان، ایران بین دو انقالب، ص 160.
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اتحادیه های کارگری تالش داشتند حقوق و قوانینی خاص برای کارگران تثبیت کنند تا کمتر 
مورد اجحاف قرار گیرند. این قوانین شامل مشخص و محدود شدن ساعات کاری و اضافه کار، حقوق 

دوره ی بیماری و از کارافتادگی، تعطیل یک روز در هفته و حقوق تقاعد می شد.
 بخشی از برنامه های حزب سوسیالیست نیز به حقوق کارگران از جمله حقوق روزهای تعطیل، 
ممنوعیت کار برای کودکان کمتر از 14 سال، 8 ساعت کار روزانه و اجرای طرح هایی برای از بین 
بردن بیکاری در شهرها و روستاها بود.3  کمونیست ها و بلشویک های قفقاز و روسیه که در طی 
سال های جنگ جهانی اول سعی داشتند افکار کمونیستی و بلشویکی را در میان ایرانیان تبلیغ کنند 
و بارها با مقاومت و ممانعت قوای دولتی در گیالن و مازندران روبه رو شده بودند،4 اما در سال های 
پس از جنگ اول جهانی، با توجه به آزادی نسبی که در فضای سیاسی ایران ایجاد شده بود، موفق 
شدند تا فعالیت های گسترده تری داشته باشند. احزاب و اتحادیه ها نیز بیش از پیش فعال شده بودند، 
با همه ی اینها، بنا به دالیل مختلف، فعالیت های سوسیالیستی و کمونیستی در منطقه کارگری نفت 
جنوب چندان با اقبال روبه رو نشد.5 شورای متحده در سال 1300ش/ 1921م با تعداد 9 اتحادیه 
داروسازان،  اتحادیه ی چاپخانه داران،  اتحادیه شامل   9 این  کار کرد که  به  آغاز  تهران  در  وابسته 
کفاشان، دالکان، نانوایان، کارگران ساختمانی، کارکنان شهرداری، خیاطان و کارگران نساجی بود.6
»سه سال بعد شورای متحده گسترش یافته و ...به تشکیل بیست و یک اتحادیه ی جدید در 
و  بارانداز  کارگران  اتحادیه ی  از  بودند  عبارت  اتحادیه ها  این  رسانید.  یاری  کشور  مختلف  نواحی 
اسکله ی بندر انزلی، بافندگان فرش کرمان، کارگران نساجی اصفهان، کارگران دخانیات، آموزگاران، 
باربران و ... و کارگران صنعت نفت جنوب.»7 بنابراین در سال 1924م/1303ش اتحادیه ی کارگران 

3 . کاوه بیات، فعالیت ها، ص 9-12.
نفت،  صنعت  بودن  مدرن  ویژه  به  و  ایران  جنوب  نفتی  منطقه  در  کارگران  زیاد  بسیار  تعداد  رغم  .علی   4
بافی  پارچه  مثل  مدرن  کمرت  صنایع  ی  اندازه  به  حتی  سوسیالیستی  فعالیت های  یا  و  اتحادیه ها  فعالیت های 

و نساجی نیز درمیان این کارگران مورد استقبال قرار نگرفت. حال این ضعف به دلیل قوی عمل کردن رشکت 

انگلیسی نفت در جلوگیری از آن ها بود یا به علت بی انگیزگی شورای مرکزی کمونیست از فعالیت در حوزه ی 

رقیب یا دالیل دیگر؟ در هر حال این موضوعی است که نیاز به بررسی بیشرت دارد.

5 . یرواند آبراهامیان، ایران بین دو...ص 161.
6 . هامن  ص161.

7 . فلور، اتحادیه های کارگری...، ص 27.
فهرست اتحادیه های کارگری حارض در شورای مرکزی در سال 1922 

1.اتحادیه ی چاپچیان،2.اتحادیه ی کفاشان،3. اتحادیه ی نانوایان، 4.اتحادیه ی کارگران داروسازان،5.اتحادیه ی 

آموزگاران، 6.اتحادیه ی مقامهای پست خانه، 7.اتحادیه ی کارکنان شهرداری،8. اتحادیه ی کارگران ساختامنی، 
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نفت جنوب تشکیل شده بوده است. اگر چه در فهرستی که در کتاب اتحادیه های کارگری و قانون کار 
در ایران از اتحادیه ها آمده، نامی از اتحادیه ی کارگران صنعت نفت به میان نیامده است. 8 با توجه به 
تعداد 26 هزار و 156 کارگر شاغل در صنعت نفت جنوب در سال 1922م،9 اگر در کنار اتحادیه هایی 
کارگران  برای  اتحادیه  یک  راه اندازی  به  مرکزی  شورای  و  احزاب  پزان،  تافتون  و  دالکان  چون 
صنعت نفت بی توجه مانده باشند، جای شگفتی و تعجب است.  آزادی نسبی موجود در سال های 
پس از جنگ اول در ایران سبب شد تا احزاب و اتحادیه ها بیش از قبل فعالیت کنند اما اینکه چرا 
فعالیت های کمونیستی و سوسیالیستی در  منطقه ی نفتی جنوب ایران با استقبال چندانی مواجه نشد 
و یا اینکه اصال چرا احزاب سوسیالیستی یا دموکرات در آن منطقه سرمایه گذاری و هزینه ی در 
خورتوجهی نکردند، موضوعی است که باید در یک پژوهش جداگانه و مستقل به آن پرداخت. زیرا 
خوزستان و حوزه های نفتی جنوب، به عنوان یک کانون تجمع کارگری 20هزار نفری و بزرگترین 

صنعت مدرن موجود در ایران، می توانست فضای بسیار مناسب برای چنین فعالیت هایی  باشد. 

مجازات وتبعیض
با  مطابق  ایرانی،  کارگر  استخدام  و  تأسیس شرکت  نخستین سال های  از  مدیران شرکت نفت 
رفتاری که در مدیریت مستعمره های شان آموخته بودند، برای کنترل اوضاع و تربیت کارگران، دست 
به مجازات، جریمه و حتی تنبیه بدنی آن ها می زدند که این اقدام ، بارها از سوی کارگزاری محمره و 
خوزستان و با حمایت وزارت امور خارجه، مورد اعتراض قرار گرفت، اما از آنجا که حکومت مقتدری 

در پس این اعتراضات نبود، نتیجه ی قابل توجهی به  بار نیامد. 
در دستور تلگرافی از اداره ی تحریرات وزارت امور خارجه به کارگزاری شوشتر وبوشهر و آبادان، 
انداخته است و  اعتراض شده بود که» نوشته اید کمپانی نفط در بریم محکمه و چوب وفلک راه 
دعاوی و منازعات بین اتباع را خودشان فصل و ختم می کنند و هر کسی را مقصر بدانند چوب و 
شالق می زنند و حبس می نمایند. آیا از طرف کارگزاری در این باب اعتراضی شده است یا نه و اگر 

9.اتحادیه ی سیگارسازان، 10.اتحادیه ی کارگران حاممی،11.اتحادیه ی کارگران پارچه فروش، 12.اتحادیه ی 

فروشندگان، 13.اتحادیه ی کارگران بافنده، 14.اتحادیه ی باراندازان، 15.اتحادیه ی تافتون پزان،16. اتحادیه ی 

جوراب بافان

8 . ویلم فلور، اتحادیه های...، جدول کارمندان و کارگران اپک در 1932-1901، ص 63
9 . برای مطالعه بیشرت نگاه کنید به :  مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه: 63-1-30-1329ق 
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شده است و بالنتیجه مانده عجب است که راپورت نداده اید؟ و اگر هنوز اعتراض و اقدامی نکرده اید 
سکوت شما عجیبتر خواهدبود. الزم است فورا با قونسولگری مذاکره کرده از این اقدامات جلوگیری 

نمایید.» 10
انداختن  آبادان به مجلس شورای ملی در سال 1303ش به محبس  اعتراضات مردم  از  یکی 
تا  برخورد  این شیوه  بود که نشان می دهد  و چوب زدن کارگران و معترضین توسط شرکت نفت 
سال های 1303ش/1924م نیز ادامه داشته است.11کارگران ایرانی در  منطقه ی نفتی و آبادان مورد 
اجحاف و تبعیض فراوان بودند. این تبعیض از دریافت حقوق و شرایط کار شروع می شد و تا نوع و 
کیفیت ارزاق و مواد غذایی و محل زندگی؛ نوع مصالح استفاده شده در مسکن و حتی آب آشامیدنی 
و دیگر جزئیات زندگی روزمره ادامه می یافت. میان کارگران ایرانی و کارکنان اروپایی تفاوت بسیار 
بود، تفاوتی که نوع برخورد مسئوالن شرکت نفت با کارگران هندی و ایرانی را نیز دربر می گرفت. 
کارگران هندی اگر چه وضع شان به اندازه ی کارکنان اروپایی بسامان نبود اما در وضعی به مراتب 
بهتر از کارگران ایرانی به سر می بردند. آنها، نسبت به کارگران ایرانی حقوق بیشتری می گرفتند، 
بیشتر از کارگران ایرانی ارتقای شغلی می یافتند و اغلب آنها کارگران نیمه ماهر و ماهر یا کارمند 
دفتری بودند زیرا مسئوالن شرکت نفت معتقد بودند، ایرانی ها در اولین فرصت کار را ترک خواهند 
کرد و بنا بر این شایستگی ارتقای شغل را دارا نیستند. مأمور وزارت فالحت و تجارت و فواید عامه 
که مسئول بررسی اوضاع و اعتراضات کارگران نفت در خوزستان شده بود، در توضیح این امر چنین 

نوشت:
» در توضیح حقوق مستخدمین ایرانی، علت عدم اطمینان از ادامه خدمت آنها)را( ذکر نمود. به 
این معنی که کارکنان ایرانی چون مجبور به ادامه  خدمت نیستند، لهذا کمپانی مطمئن نیست که 

کارهای فنی را به ... آن ها )محول( نموده و حقوق آنان را زیاد کند...»12 

10 . کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی: 5/146/35/13، عریضه کارگران به ریاست مجلس شورای ملی، 26 
شوال / 15 خرداد 1303   

    سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران:293005892، گزارش کارگذاری خوزستان به وزارت امور خارجه، 18 رسطان 

1300

11 . سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 240014651، به تاریخ 23 جوزاء 1304، مکاتبه ی وزارت فالحت و 
تجارت و فواید عامه با رئیس مجلس شورای ملی.

12 .کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی: 5/146/35/13، عریضه کارگران به ریاست مجلس شورای 
ملی، 26 شوال / 15 خرداد 1303.
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به  ملی  شورای  مجلس  به  رسیده  عرایض  و  شرکت نفت  مستخدم  ایرانیان  مکرر  اعتراضات 
روشنی حکایت از تفاوت و تبعیض میان کارگران ایرانی و هندی در وضعیت زندگی، بهره مندی از 
بیمارستان و امکانات پزشکی، مسکن و دیگر خدماتی داشت که ارائه آنها به کارگران به عهده ی 

شرکت نفت بود.13

مطالبات کارگری و قانون کار
اما این همه ی داستان نبود، در کنار رفتار آکنده از تحقیر و برخوردهای تبعیض آمیز مسئوالن 
شرکت نفت با کارگران ایرانی، آن ها کم کم آموختند که چگونه از حقوق خود دفاع کنند. به روشنی 
نمایان بود که آگاهی سیاسی به طور محسوسی رشد کرده است. کارگران این آگاهی را بیشتر مدیون 
آموخته های کسانی که پیش از این در حوزه های نفتی باکو و قفقاز کار کرده، کارگران هندی که در 
زمینه مبارزات ضد استعماری ید طوالیی داشته و همچنین آموزش های اتحادیه های کارگری بودند. 
نوشته زیر که در واقع نظامنامه و تعیین مقررات و قوانین کار است، دست نوشته ای است متعلق 

به یکی از جمعیت های سیاسی این سال ها: 
»مقام منیع ریاست وزراء العظام دامت عظمه

نظر بر اینکه در موقع اعطای امتیازات مخصوصا امتیازاتی که به کمپانیهای خارجه داده می شود، 
بایستی در ضمن مالحظه منافع مالیه دولت و اقتصاد مملکت، حقوق و مصالح کارگران و نفوس 
ایرانی نیز کامال مرعی و منظور گردد، چه از بدیهیات است که تأمین صالح کارگران که قسمت 
عمده نفوس را تشکیل می دهند، الزم و ملزوم مصالح همه مملکت است و متاسفانه می بینیم در 
بعضی شرکتها و تأسیسات مثل نفط جنوب بهیچ وجه این مسائل مراعات نشده و مسجدسلیمان و 
عبادان که بایستی نگین حوزه ثروت و سعادت ایران بشمار رود محل رنج و محنت هزاران نفوس 
گردیده است و بواسطه عدم رعایت نکات فوق امراض مهلکه هیچ زمان آنجا را ترک نمی نماید. 
بدین لحاظ از مقام منیع تقاضا داریم که در امتیازات آتیه مخصوصا امتیاز مهمی که برای نفت شمال 

داده می شود، این چند مسئله مراعات گردد:
1.در ابتدای هر سال حداقل مزد و حداکثر کار روزانه کارگران را هیئتی که مرکب از نمایندگان دولت 

13 . سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 240014651،، جمعیت اجتامعیون مستقل شیخ حسین راسخ؟ گیوه 
چی. 26 شوال املکرم 1342
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و کمپانی باشد معین  نماید.
2. تعطیل یک روز در هفته با استفاده از اجرت آن روز برای عموم کارگران و مستخدمین کمپانی 

اجباری شود. 
گردد  تلف  یا  شود  وارد  او  به  جسمانی  صدمه  محول  شغل  درضمن  کارگری  که  صورتی  در   .3
کمپانی ملتزم باشد که به مناسبت اهمیت آن صدمه غرامت معینی به آن کارگر یا فامیل او بپردازد 
و همچنین کارگرانی که در مدت معین طوالنی در موسسات کمپانی خدمت نموده اند حق حقوق 
تقاعد دارند و کمپانی ملتزم است دو صندوق تقاعد منصفانه برای این مقصود تأسیس نماید، نظام 

نامه علی حده با توافق نظر نمایندگان دولت و کمپانی در موضوعات فوق ترتیب داده می شود.
4. کمپانی در عموم موسسات خود راجع به حفظ الصحه کارگران تابع قوانین و نظامات صحی دولت 
بوده و ملتزم باشد تسهیالت الزمه را برای ترتیب منازل و مایحتاج اولیه ارزان برای کارگران منظور 

بدارد و تداوی و معالجه کارگران به عهده کمپانی و مجانی باشد.
5. برای رفع اختالفات حاصله بین کارگران و کمپانی یک محکمه تشکیل  شود از دو نفر نماینده 

کمپانی و یک نفر نماینده دولت و تصمیمات این محکمه برای طرفین واجب االجرا باشد.
از طرف جمعیت اجتماعیون مستقل شیخ حسین راسخ گیوه چی» 14 

این در حالی است که کمابیش در مطبوعات و مجلس شورای ملی و میان روشنفکران، صحبت 
از لزوم تدوین قانون و مقررات کار و استخدام مطرح بود و درباره ی ضرورت آن گفت وگو می شد. 
15همچنین بخشی از اهداف احزاب سوسیالیستی، مربوط به رعایت حقوق کارگران و ایجاد تسهیالت 

برای آن ها بود اما قانون کار هنوز تدوین نشده بود تا کارگران بتوانند با اتکای به آن از حقوق خود 
دفاع کنند.  نگاهی به ماده ی هشتم مرامنامه ی نهضت جنگل، اهمیت یافتن موضوع مقررات کار و 

حقوق کارگران در جامعه ی آن روزها را به روشنی نشان می دهد: 
- ممنوع بودن کار برای اطفالی که سن شان به چهارده سال نرسیده

ـ  برانداختن اصول بیکاری و مفت خواری بوسیله ایجاد موسسات و تشکیالتی که تولید شغل و 
کار می کنند.

ـ  ایجاد و تکثیر کارخانجات با رعایت حفظ الصحه کارگران

14 . شفق رسخ، س دوم، ش 197، ص2، 13 ربیع الثانی 1342ق/ 30 عقرب 1302/ 22 نوامرب 1923.
15 . ابراهیم فخرایی، رسدار جنگل، تهران، بی نا، 1344، ص 50.
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ـ  تجدید ساعات کار در شبانه روز منتها به هشت ساعت 
ـ  استراحت عمومی اجباری در هفته یک روز.16

خنثی  در  کارگری سعی  هواداران حقوق  مقابل هجوم  در  و  ننشسته  بیکار  نیز  کارفرمایان  اما 
کارگران  حقوق  از  حمایت  در  ملی  شورای  مجلس  که  هنگامی  داشتند.  آن ها  اقدامات  ساختن 
می کوشید و برآن بود تا شرایط کار بهتر شده و امکانات و تسهیالتی برای کارگران فراهم کند، 
کارگران قالی باف تحت فشار و تهدید کارفرمایان ، دست به تحصن در تلگراف خانه ها زدند و اعالم 
کردند که ترجیح می دهند همان شرایط قبل را داشته باشند. در گزارشی از مذاکرات مجلس شورای 
ملی دراین باره چنین آمده است: » گفتم پنجره را باز کنند طرف جنوب و کارخانه ها را از گودی خارج 
کنند که الاقل سطح کارخانه ها مساوی زمین باشد و نشیمن گاه عملجات یک قدری بلندتر باشد که 
به طور راحت بنشینندو کار کنند و خواستیم یک اقداماتی که البته وظیفه هر کس است و باید بکنیم، 
کرده باشیم ولی یک عده مخالفت کردند و یقین دارم هیچ یک از نمایندگان تصور نخواهند فرمود 
که کی مخالفت کرد. خود شاگردها به دستور استادهای خودشان بیست و پنج روز در تلگرافخانه بر 
ضد این اقدام من متحصن بودند.»17 با توجه به نبودن قانونی دراین باره و نوپابودن صنایع، دولت و 
مجلس نیز ترجیح می دادند سرمایه گذار را تحت فشار را نگذارند. مورد مشابه آنچه برای کارگران 
قالی باف خانه ها اتفاق افتاد، بارها پیش از این تاریخ نیز رخ داده بود اما درباره ی صنعت نفت موضوع 
کمی متفاوت بود.  محدوده ی فعالیت وسیع، وجود یک سرمایه گذار خارجی، به همراه یک قرارداد 
محکم و تعداد بیش از20 الی  25هزار کارگر، شرکت نفت را درحد یک حکومت محلی خود مختار 
قدرتمند ساخته بود به گونه ای که بارها اعتراضات وزارت امور خارجه یا وزارت فواید عامه درباره ی 
نحوه ی برخورد با کارگران یا پرداخت دستمزد و دیگر شکایات را بی پاسخ گذاشته و پیشنهادهای 
آن وزارتخانه ها و مجلس را عملی ندانسته بود اما این امر سبب نمی شد کارگران در دفاع از حقوق 

خود دست به شورش و اعتصاب نزنند. 

اعتراض و شورش  علیه مدیران صنعت نفت
مدیران شرکت نفت از همان روزهای آغازین با مشکالتی از سوی سکنه و اهالی بومی مناطق 
با  اغلب  که  نفتی و درگیری هایی با کارگران تازه استخدام شده در صنعت نفت روبه رو بودند 

16 . مرشوح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 5، جلسه 113، ص 113.
17 . آرنولد ویلسون، ص 47.
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برخوردهای دوستانه، تطمیع و حتی تهدید برطرف می شد. »ویلسون» در سفرنامه اش دراین باره 
چنین می نویسد:

»رینولدز در راه انجام وظایفی که به او محول گردیده با اشکاالت گوناگون مواجه شده و گاهی 
روحانیون، سکنه نیمه وحشی محل را علیه او برانگیخته و گاهی بازرگانان به تحریک متنفذین 
از تهیه ی کاالهای مورد نیاز او خودداری و یک روز کارگران و مستخدمین که زیر نظر او به کار 
اشتغال داشته اند دستمزد سنگین و گزاف مطالبه کرده اند، ولی وی با وجود تمام این موانع و اشکال 
تراشی ها بیم به خود راه نداده و هرگونه محذوری را با خونسردی مرتفع ساخته است. به نظر من 
هرگاه دیگری به جای او بود هرگز نمی توانست به این سهولت با کسانی که سروکار دارد، سازش 

کرده و وظایف خود را ضمن تأمین منافع کمپانی به انجام رساند.»18     
اما همیشه اوضاع به این ترتیب نبود که با خونسردی و رفتارهای سیاستمدارانه بتوان از عهده ی 
اعتراضات کارگری برآمد. نخستین اعتراض رسمی در شرکت نفت در اولین سال پس از کشف منابع 
نفتی مسجدسلیمان در 1328ق، در میان کارگران هندی اتفاق افتاد. 19این درگیری مورد اعتراض 
وزارت امور خارجه نیز قرار گرفت و به مسئوالن شرکت نفت هشدار داده شد که چنین برخوردها 
اینکه  بر  مبنی  نظر »ویلم فلور»  با وجود  بنابراین  و شیوه هایی نباید در آن منطقه تکرار شود.20 
نخستین برخورد و دردسر کارگری21 درصنعت نفت، مربوط به واقعه ای در سال1914 م بوده ، قطعا 
چنین نبوده است. این واقعه در اعتراض به بی توجهی مسئوالن شرکت نفت به حقوق کارگران اتفاق 
افتاد. دو کارگر در اثر رویدادی صنعتی کشته شدند و همکاران شان از شرکت نفت خواستند که از 
خانواده ی کشته شدگان حمایت کرده و اقدام های احتیاطی را در حفظ جان کارگران معمول دارند. 
شرکت نفت از پذیرش خواسته های کارگران خودداری کرد و آنها هم به سکونت گاه های کارمندان 
انگلیسی صنعت نفت سنگ پرانی کردند. در پی این ماجرا کارهای صنعت نفت در آبادان تعطیل شد 
و مدیران شرکت نفت برای حل موضوع، ناچار به یاری خواستن از »شیخ خزعل» حاکم خوزستان 
شدند.22 در سال های پس از جنگ جهانی اول که جنبش های استقالل طلبانه در سراسر دنیا در 

18 .سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 240014783، 22 شوال 1328، وزارت امور خارجه به وزارت فواید 
عامه.

19 . هامنجا.
20 . البته با توجه به سند مربوط به شورش هندیان در 1908/ 1328ق، قطعا آشوب سال 1914 اولین شورش 

کارگری در صنعت نفت نبوده است.

21 . ویلم فلور، اتحادیه های کارگری و...، ص 44-43.
22 . جان باومن، تاریخ معارص جهان1900-1988، ترجمه یحیی افتخارزاده، تهران، نرش هیرمند1372، ص131.
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میان کشورهای تحت استعمار آغاز شده بود، مردم هندوستان نیز امیدی تازه به رهایی از استعمار 
انگلیس یافته و با رهبری مهاتما گاندی دست به شورشی همه جانبه  علیه انگلستان زدند.23 با توجه 
به سابقه کارگران هندی صنعت نفت در مبارزات ضد استعماری، مهارت و توانایی بیشتر آن ها نسبت 
به کارگران ایرانی برای مهندسی مبارزات و شورش علیه مدیران شرکت نفت قابل درک است. در 
اعتصاب ها و اعتراض های همگانی معموال کارگران هندی آغاز کننده بودند و کارگران ایرانی با 
تأسی به آن ها حرکت را ادامه می دادند. این امر با نگاهی به شکل و سازماندهی شورش های آنها و 

مشخص بودن اهداف و خواسته های شان از مدیران شرکت نفت به خوبی محسوس است. 

 شورش کارگران هندی1920م/1299ش
دردسر تازه  ای در سال 1920 رخ داد. شورش های سال1919 امریتسار 24به ناراحتی های سیاسی 
در میان 3000 تن کارگر هندی در آبادان انجامید.25 شورشگران وضع بد زندگانی، دستمزد کم، 
شرایط بد کار را برای بارور ساختن باورهای خود مناسب یافتند. در 9 دسامبر1920 کارگران هندی 
دست به اعتصاب زدند و فردای آن روز کارگران ایرانی به آنها پیوستند، خواسته های اعتصابگران 

به قرار زیر بود:
ـ افزایش دستمزد

ـ تقلیل ساعت های کار روزانه
ـ دریافت دستمزد اضافی برای اضافه کار 

ـ بهبود وضع بهداشت و پایان دادن به بدگویی و آزار کارمندان به کارگران
شرکت نفت ناچار برای آرام کردن کارگران تسلیم شد و دستمزد آنها را 80 درصد افزایش داد. 
مدیر بعدی شرکت نفت که تازه از راه رسیده بود، کوشید سیستم طبقه بندی دستمزد و شرایط کار 

23 . Emritsar

24 . در13 آوریل1919 م،اندکی پس از خامته ی جنگ جهانی اول،مردم هندوستان به طور یکپارچه در اعرتاض 
به دشواری های اقتصادی و سیاست سختگیرانه ی بریتانیا، علیه استعامر انگلیس دست به تظاهرات مساملت آمیز 

زدند اما این تظاهرات در شهر آمریتسار پنجاب،  با کشتار وسیع صدها هندی بی اسلحه توسط قشون انگلیس 

پایان یافت

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/21847/Massacre-of-Amritsar  :رک

25 . ویلم فلور،اتحادیه ها...، ص 44
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را بهبود بخشد. با اینکه پیشرفت هایی در دستیابی به این مقصود حاصل شد، اما در شرایط زندگانی و 
کار کارگران تغییری بنیادی پدید نیامد26.

شورش کارگران ایرانی1921م/1300ش
در چهاردهم سرطان1300 ش، شورشی گسترده از سوی کارگران ایرانی در آبادان رخ داد27 که 
اعتراضی به نحوه ی عملکرد استعمارگرانه و سودجویانه ی کارفرمایان انگلیسی بود و علت اصلی 
اعتراضات کارگران ایرانی، کاهش دستمزدها و تعلل در پرداختن حقوق معوقه آن ها بود. در این 
ماجرا بیش از 1400 تندل )کارگر نیمه ماهر( و کولی) کارگر ساده( در کارگزاری خوزستان متحصن 

شدند. 
اعتراض آنها به نپرداختن مطالبات 28روز کاری آنها، سبب حبس و کتک خوردن شان شده بود. 
و  اعتراض  ادامه ی  در  تنبیه و کتک رها شدند. آن ها  از  باقی شاکیان پس  و  توقیف  رهبران شان 
شورش خود به اداره ی کارگزاری خوزستان پناه برده و در آنجا متحصن شدند. کارگزار خوزستان 
کنسولگری  و  مدیران شرکت نفت  با  امور خارجه،  وزارت  برای  مکرر  گزارش های  ارسال  بر  عالوه 

انگلیس نیز مذاکره کرد. 
 در نهایت رهبران شورشیان آزاد شدند اما شرکت نفت راضی به پرداخت حقوق معوقه کارگران 
نشد. 28در پی این موضوع حکومت خوزستان از سوی وزارت داخله تحت فشار قرار گرفت تا به ماجرا 
رسیدگی کرده و اسباب آرامش و رضایت کارگران ایرانی را فراهم کند و به نایب الحکومه خوزستان 

به علت حبس و شکنجه کارگران معترض و همکاری با شرکت نفت تذکر داده شد:
از تندل و کولی های تبعه دولت علیه که در کمپانی نفط کار  »مطابق راپرت واصله، جمعی 
می کرده اند، از بابت حقوق خودشان که نرسیده بوده متظلم بوده اند و کارگذاری   ]کارگزاری[ درصدد 
استیفای حقوق آنان بوده ولی مأموران حکومتی بی موجب آنها را حبس کرده، کتک می زنند. البته 
رسیدگی و تحقیق نموده، در حفظ حقوق و آسایش آنها اقدامات مقتضیه به عمل آورده و مراقبت 

26 . سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 23005892، سواد راپورت کارگذار عربستان به وزارت امور خارجه، 18 
رسطان 1300.

27 . هامن
28 . سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 293005892، وزارت داخله به حکومت خوزستان، 5 سنبله 1300/ 23 

ذی حجه 1330ق/ 28 اگوست 1921.
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نمایید، نسبت به اتباع دولت علیه بی اعتدالی نشود .»29
در کتاب اتحادیه های کارگری و قانون کار نوشته شده است پس از اعتراضات و تحصن سال         
1921م حقوق کارکنان هندی80  درصد افزایش یافت که البته سندی دال بر این موضوع دیده 
اما واضح است که تعداد کارکنان هندی مشغول به کار در آبادان طبق گزارش های  نشده است. 
چه طی جنگ جهانی  اگر  1922 م،634  نفر کاهش یافته است30.  از سال1921 تا  »فریر»  
مستخدمین صنعت نفت افزایش حقوق و دستمزد داشته اند اما در طی سال های پس ازجنگ، با 
توجه به اشاره مکرر به بحران مالی انگلستان و اصرار مدیران شرکت نفت به صرفه جویی و کاهش 
هزینه  ها، باال رفتن80 درصدی حقوق کارگران هندی، آنچنان که فلور می نویسد، 31در کنار کاهش 
تعداد آن ها امری بعید می نماید، به ویژه اینکه تعداد بیکاران و متقاضیان کار بسیار بیش از سال های 
قبل بوده و شرکت قدرت مانور زیادی برای گزینش کارگر و پایین آوردن نرخ دستمزد داشته است. 
شکایات و اعتراضات زیادی دال بر کاهش دستمزدهای کارگران در این سال ها موجود است که 
ادعای افزایش حقوق کارگران در سال 1921م را زیر سوال می برد. احتماال در این سال هم تعدادی 
از کارکنان شاکی و معترض هندی ازکار برکنار شده اند که یکباره آمار آنها از 3300 به2600 نفر 
رسیده است، به ویژه اینکه تعداد کارگران ایرانی با افزایش بی سابقه در این سال روبه رو بوده است. 
کارگران ایرانی در سال1921 م در آبادان 1608 نفر بوده اند،در حالی که تا سال1922 م این تعداد 

به 4941 نفر افزایش یافت.32 

شورش کارگران هندی و ایرانی 1922م/1301ش
در سال 1922م مجددا شورش کارگری دیگری در صنعت نفت برپا شد که کارگران هندی 
درشروع آن نقش ویژه داشتند و در ادامه کارگران ایرانی نیز به معترضین پیوستند. خواسته های 
کارگران هندی بهبود کیفیت امکانات و تسهیالت از بدو استخدام از هندوستان تا ایام اشتغال به 
کار در جنوب ایران بود. آنها از تبعیض میان هندی ها و اروپایی ها و بدرفتاری با بیماران و نامناسب 

 Ferrier, Ap-:29 . کارکنان و کارگران هندی در سال 1921 م1113 نفر و در 1922 م 2679 نفر بوده اند.  رک
 pendix 10.1 . p 695.

30 . ویلم فلور، اتحادیه های...، ص 48.
  31 . Ferrier, Appendix 10.1. Anglo_persian Oil Company staff and labour in persia1919-27 .

p 695

32 . ویلم فلور، اتحادیه های...، ص 45.
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بودن امکانات زندگی شکایت داشتند، اعتراضاتی که با مبارزات استقالل طلبانه هند همزمان بود و 
به نحوی گسترده درمطبوعات هندی انعکاس یافت.اعتراض های هندیان مستخدم شرکت نفت به 

این ترتیب اعالم شده بود:
_ نبودن جای کافی برای مسافران طبقه ی دوم کشتی های بخاری که میان محمره و منتهی الیه 
رودخانه در آمد و رفت هستند و بسنده نبودن وسیله های آسایش مسافران در ایستگاه های میان راه

_ نبودن جای کافی هنگام آمدن به میدان های نفتی از جمله نبودن آشپزخانه ها و آبریزگاه ها و 
بی اعتنا بودن و گوش ندادن به همه ی شکایت هایی که در این زمینه شده است 

_ طوالنی بودن ساعت های کار به طور نامعمول 

_ به نمایش گذاشتن نفرت طبقاتی یعنی رفتار تبعیض آمیز اروپاییان با هندیان بر اساس تعصب 
های نژادی دسته ی اول 

_ رفتار عاری از عاطفه با بیماران 
_ ناکافی بودن اثاثه ی منزل و خوراکی ها حتی در ازای پرداخت پول 

_ دستمزد اندک که هزینه ی خانواده ی کارگران را در هند تکافو نمی کند 33
کنسول انگلستان در خوزستان از مواضع شرکت نفت در مقابل معترضین هندی دفاع کرد و 
کوشید آنها را مجاب کند، اما در14 مارس 1922 م  شماری از کارگران هندی، ایرانی و عرب در 
آبادان دست به اعتصاب زده خواستار افزایش حقوق شدند. شرکت نفت تسلیم خواسته های آن ها 

نشد و »شیخ خزعل» را از کویت فراخواند.
 او با کارگران ایرانی و عرب کنار آمد.... نماینده ی سیاسی انگلیس با رهبران کارگران هندی 
هنگامی که کارگران از بازگشت به سر کار خودداری  و  اما به نتیجه ای نرسید  گفت وگو کرد 

می کردند، آن ها را با کشتی به هند بازگرداندند. 34
تعداد کارگران هندی در آبادان در طی سال های 1919 تا1920 م خیلی بیش از کارکنان ایرانی 
بود و پیداست که تا این تاریخ هندیان بسیاری به ایران مهاجرت کرده  بودند، اما در سال های بعد و 
پس از شورش های مکرر هندی ها و تصمیمات جدی مدیریت شرکت در تغییر سیاست های قبل و 

33 George Thomson, «Abadan During the World War p. 10«
34 Ferrier, vol1, p659.
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ترجیح تربیت و استخدام کارگران ایرانی، از تعداد آن ها کاسته و بر شمار کارگران ایرانی افزوده شد.35

شورش1923م/1302ش 
و تصمیم گیری دولت و مجلس در برپایی یک حکومت مقتدر و  پس از کودتای1299 ش 
متمرکز، سعی بر محدود کردن قدرت حکومت های محلی و ایاالت به ویژه عشایر شد. بختیاری 
ها و قشقایی ها در طی انقالب مشروطه و طی داستان استخراج نفت، موقعیت سیاسی و پایگاه 
اقتصادی و اجتماعی ویژه ای یافتند که این موضوع با وجود یک حکومت متمرکز مغایر بود. در سال 
1301ش/1922 م وزارت امورخارجه و وزارت فواید عامه تالش کردند تا مانع از انعقاد و تجدید 

قرارداد میان خوانین کشکولی قشقایی و کمپانی نفت جنوب شوند36.
شرکت نفت که پس از جنگ اول جهانی در پی توسعه ی قلمرو نفتی و کشف و استخراج چاه های 
جدید در منطقه ی جنوب بود، در دشت میشان و دشت قیر و گناوه اقدام به احداث چندین چاه 
کرد که برای محافظت از کارگران و لوازم حفاری و مهندسان اروپاییاین چاه ها نیاز به محافظت و 
همراهی تفنگچی ها و خوانین قشقایی داشت و برای تأمین و خرید اراضی نیز باید با خوانین محلی 
وارد مذاکره می شد، همان گونه که در سرزمین بختیاری و مسجد سلیمان عمل کرده بود با این 
تفاوت که این بار فضای سیاسی و آگاهی نسبت به قراردادها نیز تغییر کرده بود و حتی کارگران نیز 

نسبت به حقوق خود آگاهانه تر رفتار می کردند.
در شهریور 1302/ سپتامبر1923م در محدوده ی چاه های نفت واقع در دشت میشان و دشت 
قیر شورشی علیه کارکنان و مهندسان اروپایی شرکت نفت رخ داد که منجر به درگیری مسلحانه 
و تیراندازی شد. شرح واقعه از این قرار بود که سردار عشایر از مدیران شرکت نفت خواسته بود 
تا قرارداد جدیدی برای پرداخت سهام سود نفت و استخدام محافظان و تفنگچی های عشایر از 
تأسیسات نفتی این منطقه تنظیم کنند، در ضمن به مذاکرات پنهانی مسئوالن شرکت با تفنگچی 
ها و عزل و نصب خودسرانه ی آنها نیز معترض شده بود که بی توجهی مدیران شرکت نفت را در 
پی داشت. سردار عشایر تفنگچی های لر را از خدمت شرکت نفت فرا خواند و آن ها مواجب چهل 
و پنج روزه ی معوقه ی خود را از کمپانی مطالبه کردند. وقتی مسئوالن کمپانی و مهندسان اروپایی 

35 . سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 293003257، برگ 1 تا 9.
36 . Sharp
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بدون پرداخت مواجب کارگران ترک عثمانی و لر تصمیم به ترک منطقه گرفتند، کارگران به آن ها 
تیراندازی کردند و متوقف شان ساختند، ماشین و لوازم شان را منهدم کرده و خودشان را مورد ضرب 
و شتم قرار دادند. تنها دو روز بعد که » مستر شارپ» 37رئیس کل اداره گناوه برای حل موضوع 
به منطقه  مذکور آمد شورش پایان یافت38 و به دنبال آن صاحب منصبان اروپایی و هندی و حتی 
کارگران ایرانی توسط خوانین کشکولی از دشت قیر اخراج شدند39.  این واقعه در تلگرافی از بندر 
ریگ به بوشهر چنین یاد شده است:»مقام منیع حضرت مستطاب اجل امجد اکرم ارفع عالی آقای 
نصرالدوله حکمران جلیله ی کل بنادر دامت شوکه راجع به واقعه ی دشت قیر چیزی که واضح و 
آشکار است، این است که تقی بیگ نماینده ی خوانین فعلی کشکولی در میشان با تفنگچی های 
خودش به طور سختی اذیت به شدت تمام صاحب منصبان و مهندسان و کارکنان کمپانی نفط را 
از انگلیسی و هندی و ایرانی از میشان و هرجای اطراف میشان و حوالی دشت قیر مشغول عملیات 
بودند، اخراج کردند و خرابی هم به موتر]موتور[، گاری منازل و شی ء ......نموده اند و چیزی که بنده 

شنیده ام که این امر از سردار عشایر به خوانین کشکولی........به تقی بیگ شده است. » 40

شورش عمومی1924م/1303ش
شورش های کارگری به اینجا ختم نشد، چنان که در سال1924 م 1303 /ش با شورشی از نوع 
دیگر رو به رو هستیم. کارگران و کسبه ی ایرانی و دیگر اهالی شهرهای خرمشهر و آبادان دست 
به اعتراض عمومی علیه »شیخ خزعل» و شرکت نفت زدند. اعتراضات آن ها شامل شکایت از موارد 

زیر بود:
* کاهش حقوق کارگري توسط کمپاني نفت

* نداشتن ارتقاي شغل در صنعت نفت
* نداشتن امتیاز مسکن

37 . سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: بدون شامره بازیابی . مقدم/ 1302 گزارش مدیر گمرک گناوه، سواد 
پاسخ مراسله31 سنبله1302.

38 . سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران:290004081، برگهای 1 تا 3 تاریخ. 1303 
مقدم ص 153گزارش تلگرافی به نرصالدوله  بازیابی.  شامره  ایران: بدون  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان   .  39

حکمران بنادر جنوب /به تاریخ1 مهر24/ 1302 سپتامرب 12 / 1923صفر 1342.

40 . اطالعات فوق از میان عریضه های مردم آبادان برگرفته و استخراج شده است. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد 
مجلس شورای اسالمی: 5/146/35/13 
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* بد بودن اوضاع بیمارستان هاي ایراني
* تبعیض میان کارگران ایراني و هندي و اروپایي

* همدستي شرکت نفت و حکومت محلي در گرفتن مالیات هاي مکرر
* نداشتن اجازه کسب و کار در سطح شهر

* تخریب مغازه ها و منازل به بهانه نوسازي محله مسکوني و بازار
* اعتراض به قیمت ارزاق و اجحافات کنتراتچي هاي شیخ خزعل

* اعتراض به رفتار غیر قانوني پلیس و گارد محافظ و آتش نشان شرکت نفت
* اعتراض به مأموران حکومتي در گرفتن عوارض مختلف و غیر معمول.

این اعتراضات گسترده که همزمان با مقاومت »شیخ خزعل« در برابر حکومت مرکزی و سردار 
سپه بود، سبب شورشی عظیم در منطقه و به ویژه در آبادان شد و »شیخ خزعل« ناگزیر برای آرام 
کردن اوضاع به آبادان آمد و قول رسیدگی به خواسته های مردم درباره ی سوء رفتار کنتراتچی ها 

و گرانی ارزاق را داد.
 مستشار آمریکایی به نام »سرهنگ مک کورماک» 41که برای بازدید به محمره آمده بود نیز از 
این داستان بی نصیب نماند و مجموعه ای از عرایض و فهرستی از قیمت ارزاق در آبادان درمقایسه با 
ارزاق دیگر ایاالت توسط نماینده های معترضین در محمره به وی ارائه شد42  و تعدادی از شورشیان 
به دیدار او رفته و شرحی از مشکالت را برایش بازگو کردند. او نیز متعهد شد که به محض رسیدن 

به تهران برای کمک به آن ها اقدام کند، اگر چه تالش موثری از او دیده نشد.
هم  چنین نمایندگان معترضین چندین بار به مالقات مویدالدوله حکمران خوزستان و شوشتر 

رفتند تا وی را به کمک بگیرند اما پاسخ موید الدوله ارجاع مسئولیت موضوع به »شیخ خزعل» 
بود. شورشیان عالوه بر تحصن و اعتصاب عمومی، عریضه های مختلف به مجلس شورای ملی، 

41 . لورین دولت مرکزی ایران را ترغیب منود تا رسهنگ مک کورمک، یکی از مشاوران مالی آمریکایی را به 
منظور عزیمت به محمره و مذاکره با شیخ برای حل و فصل نهایی مسئله ی عایدات تعیین کند.ویلیام تئودور 

سرتانگ، حکومت »شیخ خزعل» بن جابر....ص324-323 و رک: خدابخش قربان پور دشتکی، ص311.

ریاست مجلس  به  کارگران  عریضه   ،5/146/35/13 اسالمی:  اسناد مجلس شورای  مرکز  و  موزه  کتابخانه،   .  42
شورای ملی و عریضه تلگرافی به تاریخ25 رسطان1303.

و کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی: 5/146/35/13 عریضه به تاریخ 15 خرداد 1303و بسیاری 

دیگر از اسناد هامن پرونده.

رس پرسی لورین، »شیخ خزعل» و پادشاهی رضا خان، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران، انتشارات فلسفه، 

.224 ،1363
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وزارتخانه ها و افراد صاحب نفوذ فرستاند. عرض حال های عمومی درباره ی مشکالت مردم مکررا 
وزارت جنگ، رئیس مجلس شورای ملی و وزارت  رونویسی شده و به مراجع مختلف ارائه شد. 
امور خارجه و جراید به کمک خوانده شدند43. بی سیم مسکو این خبر را در تاریخ 3 اوت 1924/ 
1303 چنین گزارش کرد: » در دهم ژوئیه به واسطه تقلیل مزد عملجات، اعتصابی در آبادان اعالم 
شد لیکن پیشرفتی ننمود.»44  شرکت نفت در پاسخ به اعتراض کمیسر نفت به نارضایتی کارگران 
در منطقه ی نفتی اعالم کرد کارکنان و کارگران صنعت نفت در حال حاضر بهترین وضعیت در چند 
سال گذشته نسبت به کارگران ایرانی را دارا هستند. مدیر شرکت نفت ناکافی بودن حقوق و بقیه ی 
دستمزد ها را نیز قابل قبول ندانست و دستمزد کارگران روزمزد تقریبا برابر حقوق بقیه ی کارگران 
روزمزد را در سایر نقاط دانسته و اعالم کرد که حقوق کارکنان ماهر و فنی هم در سال های گذشته 
از6  تومان به10 تومان افزایش یافته است. مشکالت مسکن و گرانی و مالیات و دیگر شکایات 

مردم را نیز مربوط به خوانین و »شیخ خزعل» دانست45.

موضع گیری حکومت مرکزی در برابر شورش های کارگری
پس از شورش های مکرر سال های 1919 تا 1923 وزارت امور خارجه و وزارت فواید عامه که از 
پرسش های مکرر و اعتراضات متوالی به شرکت نفت طرفی نبسته بودند، تصمیم گرفتند کمیسیونی 
مرکب از نمایندگان وزارت امور خارجه و فواید عامه و نمایندگان شرکت نفت تشکیل دهند تا این 
کمیسیون به حل اختالفات شرکت و کارگران پرداخته و به اجحافات شرکت نفت مطابق ادعای 
کارگران رسیدگی کند که فعالیت این کمیسیون در عمل پس از شورش های سال 1924/1303م 
آغاز شد. وزارت فواید عامه نیز که در سال های پس از مشروطه تأسیس شده بود، مرجعی بود که 
سعی در پی گیری عرایض کارگران علیه شرکت نفت داشت چرا که در شرح وظایف این وزارتخانه 
رسیدگی به امور صنعتی ایران ذکر شده بود46 اما بودجه ی سالیانه این وزارتخانه بسیار کم و تعداد 

کارمندانش هم کمتر از آن بودند که بتوانند نظارتی جامع بر اداره ی امور صنایع داشته باشند. 
وزارت امور خارجه نیز به علت خارجی بودن شرکت نفت و غیر ایرانی بودن مسئوالن و بسیاری 

43 BP:72187, Angelo-persianoil.co.id To Eissa Khan , 2th June 1924.

رسی،تهران،  ابوالقاسم  ترجمه  مدنی1925-1900،  احمد  شیخ  شورش  و  صنعتی شدن ایران  ویلم فلور،   .  43
انتشارات توس، 1371، ص20. 

44 . جان فوران، تحوالت اجتامعی ایران، ترجمه احمد تدین، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا، 1380، ص306.
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از کارکنان فنی و اداری آن موظف به مداخله در مسائل ایجاد شده بین کارگران و کارفرمایان 
صنعت نفت بود. مجلس شورای ملی نیز که در سال های پس از مشروطه تأسیس شده بود می 
کوشید تا با احقاق حقوق معترضین و کارگران و توضیح خواستن از شرکت نفت و وزارتخانه های 
امور خارجه و فواید عامه، گاهی به نفع مردمی که به آنها مدیون بود، بردارد. در کنار همه ی این 
مراجع شکایات مردمی، حکومت وقت که کم کم رنگ اقتدار به خود می گرفت نیز قرار داشت. در 
این میان »رضاخان» سردار سپه که با کودتای1299 ش به عنوان وزیر جنگ روی کار آمده و مدتی 
پس از آن در حکم رئیس دولت ایفای نقش می کرد، سعی داشت با استفاده از روحانیون و تایید 
گرفتن از احزاب و اتحادیه ها و رسیدگی به شکایات مردمی، وجهه ای مثبت و نمودی مردم دوستانه 
از خود به جا گذارد . مهارت او در استفاده ی به جا از این گروه ها _ حزب محافظه کاران و روحانیون 
و دموکرات های تحصیل کرده ی غرب و لیبرال، تجدد خواهان ملی گرا و طرفدار حاکمیت قدرت 
حزب های سوسیالیست و کمونیست و جنبش اتحادیه های کارگری47 - همگی سبب رسیدن وی 
به اقشار محروم جامعه و رسیدگی به شکایات آن ها یکی از نقش  به موفقیت مطلوب شد.توجه 
های اجرا شده توسط وی بود، خصوصا رسیدگی و توجه به شکایات مردمی از شرکت نفت، خوانین 
بختیاری و »شیخ خزعل» در جنوب ایران، شکایاتی که او را به مقصود خود ـ که ایجاد حکومتی 

متمرکز و یکپارچه بود  ـ نزدیک تر می ساخت.
خود،  حقوق  به  کارگران  نسبی  آگاهی  و  نفت  صنعت  در  کار  شروع  از  سال  چند  گذشت  با 
ایستادگی آن ها در مقابل تبعیض ها و اجحافات شرکت نفت و کاهش دستمزد یا اخراج های بی مورد 
و ...در نوع برخورد و اعتراضات و اعتصابات سال های پس از جنگ جهانی اول به روشنی نمایان 
است.کارگران راحت تر و مطمئن تر از گذشته نسبت به در خواست های خود پافشاری و اعتراض 
می کردند و از وزارتخانه ها و دولت و مجلس کمک و حمایت می طلبیدند و توقع داشتند به شکایات 
نارضایتی عموم مردم مناطق جنوب از شرکت نفت باعث ایجاد فضا برای  آن ها رسیدگی کنند. 
مداخله ی »رضاخان» در امور صنعت نفت می شد و شکایت مردم از »شیخ خزعل» و خوانین به 

47. استفانی کرونین، رضا شاه و شکل گیری ایران نوین، تهران، انتشارات جامی، 1387 چ دوم، ص189. 
» تعلیامت اجباری: به موجب ماده ی سوم قانون اساسی معارف 1329 ق تعلیامت ابتدایی برای عموم ایرانیان 
اجباری است و والدین مکلف هستند اطفال خود را از 7 سالگی به تعلیامت ابتدایی وا دارند. به منظور اجرای 

این امر در 1306 ش مجلس شورای ملی، بودجه ی وزارت فرهنگ را افزود. در مهر ماه هامن سال وزارت مالیه 

را مکلف کرد که عتبارات الزم را در هر سال از محل عایدات عمومی بپردازد. در 1322ش مجددا قانونی برای 

اجرای برنامه های تعلیامت اجباری از مجلس گذشت.» رک: مرتضی راوندی، سیر فرهنگ و تاریخ تعلیم و تربیت 

در ایران و اروپا، تهران، نرش گویا 1364، ص118. 
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سرکوب آن ها جهت تمرکز بخشیدن به حکومت کمک بسیار می کرد، بنابراین دولت »رضاخان» در 
سال های 1302تا  1304 /1923 تا 1925م کامال آگاهانه به شکایات و عرایض مردمی این منطقه 
توجه نشان داد. در تمام این وقایع و شورش ها تغییر اندیشه و رشد آگاهی سیاسی عموم نسبت به 
گذشته مشهود است. جابه جایی جمعیت در اثر جنگ جهانی، انقالب کمونیستی شوروی، هم نشینی 
مردم کشورها و ملیت های مختلف در منطقه ی جنوب، تغییر شیوه و سبک زندگی از عشیره ای و 
روستایی به شهرنشینی، فعالیت جراید و مطبوعات، فعالیت نمایندگان مردم در مجلس شورای ملی، 
باز شدن فضای سیاسی روز و تشکیل احزاب مختلف، همگی در روشن شدن اذهان و آگاهی عمومی 
نسبت به حقوق فردی و اجتماعی تاثیر داشت.  همراهی دولت و مجلس شورای ملی با اعتراضات 
تاثیری مثبت داشت،  ادامه کار آن ها در صنعت نفت  بر حیات شغلی و  فرودستان به شرکت نفت 
زیرا همزمان با توجه مجلس و »رضاخان» به درخواست ها و استمداد مردم ساکن در مناطق نفتی 
جنوب علیه شرکت نفت و »شیخ خزعل»، وزارت مالیه در لندن نیز پیگیر اعتراضات قبلی در باب 
لزوم اجرای ماده ی دوازدهم قرارداد دارسی در مورد استخدام کارگران ایرانی و جایگزینی آن ها با 

کارگران خارجی در صنعت نفت بود.
 – شرکت  ساکنان  و  نفت  صنعت  کارگران  توسط  سویی  از  فشارها  این  همه ی  شدن  مقارن 
فشار  و  مطبوعات  دیگر  از سوی  و  خانه ها  وزارت  و  دولت  و  از طرفی مجلس  و  نفتی  شهرهای 
افکار عمومی، سبب شد تا مدیران شرکت نفت در سیاست ها و برنامه ریزی خود تجدید نظر کنند. 
اعتراضات و اعتصابات کارگران هندی صنعت نفت نیز مزید بر علت شده و مدیران شرکت نفت را 
مصمم ساخت با کاستن از شمار کارگران هندی و جایگزینی تعدادی از کارگران ایرانی در مشاغل 
تا حدودی رضایت دولت و کارگران را به دست آورند. برای تبدیل وضعیت  فنی، به طور موقت و 
کارگران ساده به کارگران فنی باید دوره های آموزشی در کارگاه ها و آموزشگاه های فنی برای آن ها 
در نظر گرفته می شد و قطعا برای شرکت نفت نیز به لحاظ مالی، مقرون به صرفه تر بود که کارگران 
ایرانی را به جای کارگران هندی و خارجی دیگر به کار بگیرند، زیرا حقوق و دستمزد آن ها کمتر از 
همتایان خارجی خود بود. به این ترتیب کارگران ایرانی که تا این زمان فقط در شغل کارگری ساده 
و کولی گری مشغول بودند، پس از این توانستند در موقعیت های شغلی شایسته تری قرار گرفته و 

به تدریج کارهای کلیدی تخصصی صنعت نفت را در اختیار بگیرند.
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سال های پس از صدور فرمان مشروطیت تا پایان دوره ی حکومت »رضاشاه« سال هایی مهم 
در رشد سطح فرهنگ، سواد آموزی و توسعه ی مدارس ملی و دولتی است. اگر چه وقفه ای در 
سال های جنگ جهانی در اوج گیری این پدیده رخ داد اما پس از جنگ، مجددا و با اشتیاق و 

استقبال بیشتری از سوی عامه ی مردم و رجال صاحب نام به آن پرداخته شد. 
در این بخش نقش آموزش به عنوان یکی از عوامل تغییر اجتماعی طی سال ها و محدوده ی 
جغرافیایی مورد بحث این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برای رسیدن به این منظور به 
شمه ای از فعالیت های آموزشی شرکت نفت در مناطق نفتی جنوب و جایگاه این اقدامات در بستر 

تاریخی ایران آن روزگار پرداخته خواهد شد.

آموزش و انواع مدارس ابتدایی در ایران
تا قبل از دوره ی مشروطیت، مدارس و تحصیل مختص فرزندان رجال و اشراف زادگان بود و 
مکتب خانه های سنتی نقش مراکز آموزشی عمومی را ایفا می کردند. اقلیت ها نیز مدارس ویژه ی 

خود را داشتند. 
به صورت  تحصیل  دوره ی  و  اعالم  اجباری  تربیت  و  تعلیم  فرمانی  سال 1285ش طی  در 
۶ کالس اجباری برای پسران و دختران شد، اما این فرمان تا سال ها بعد اجرایی نشد، چرا که 



243 فصل دهم : آموزش

تسهیالت و امکانات آموزشی برای اقشار کم درآمد جامعه در نظر گرفته نشده بود. تنها در »سال 
130۶ش بود که فرمانی برای تحصیل رایگان کسانی که توانایی مالی پرداخت شهریه ی مدارس 

را نداشتند صادر شد.«1
بنابراین تا قبل از مداخله ی دولت در تأسیس مدارس و فعالیت گسترده تر وزارت معارف و 
اوقاف و صنایع مستظرفه، هر کسی می توانست مدرسه ای باز کند و هر مدرسه ای شیوه آموزشی 

خاص و منابع درسی متفاوت داشته باشد. مراکز آموزشی ابتدایی شامل موارد زیر بودند:
* مدارس سنتی یا مکتب خانه ها: که آشنایی با قرآن، زبان عربی و فارسی در صدر آموزش های 

آنان قرار داشت.
* مدارس خارجی: اغلب موسسات مدرنی بودند که به شیوه ی آموزشی انگلیس یا فرانسه عمل 
کرده و توسط میسیونرها و معلمان خارجی اداره می شدند. مطالب درسی این مدارس شامل علوم 

جدید، آموزش زبان فرانسوی یا انگلیسی و تعالیم دینی مسیحیت یا یهودیت بود. 
* مدارس ملی: مدارسی که توسط رجال و بزرگان دینی و سیاسی و اغلب در تقابل با مدارس 

خارجی در پایان دوره ی قاجار تأسیس می شد. 
در این مدارس نیز آموزش های علوم جدید و تعالیم دینی در صدر قرار داشت. هزینه های این 
مدارس از محل اعانات و کمک های رجال و مؤسسین و شهریه های دانش آموزی تأمین می شد. 
»از 1285 تا 1300ش شاهد رشد قابل توجه مدارس عمومی دولتی می باشیم. در سال 1922م 
/1301ش همزمان با اعتصابات گسترده معلمان به علت تعلل در پرداخت حقوق 9 ماهه ی آنها، 
مجلس شورای ملی تشکیل شورای عالی معارف و تهیه ی نظامنامه و دستور تشکیالت و تأ  لیفات 

الزمه برای یکسان سازی نظام آموزشی را در صدر اهداف آموزشی خود قرار داد.«2
در همان سال شورای معارف تشکیل و مأمور تهیه ی برنامه ها و مواد درسی برای مدارس 
ابتدایی و متوسطه بر اساس الگوی آموزشی فرانسه شد.3 در پی این موضوع مدارس میسیونری ها 
و همچنین موسسات آموزشی اقلیت های دینی، ملی اعالم شدند. نظام آموزشی دولتی از سیستم 
آموزشی فرانسه الگوبرداری شد و بر اساس آن مدارس به دو سطح ۶ ساله ابتدایی و متوسطه 

تقسیم شد.

تهران،  پنجم(،  تا  و  سوم  دوره  ملی)  شورای  مجلس  و  آموزشی  نظام  اسناد  گزیده ی  فارسانی،  ترابی  سهیال   .1
کتابخانه و موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، 1389، ص73. 

2.  ژان پییر دیگار- برنار هورکاد- یان ریشار، ایران در قرن بیستم، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران، نرش 
الربز، 1377، ص106.

3.  یرواند آبراهامیان، تاریخ ایران مدرن، ترجمه محمد ابراهیم فتاحی، تهران، نرش نی، چ پنجم 1389، ص158 . 
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 این نظام بر یکپارچگی تاکید داشت و در سراسر کشور دارای برنامه آموزشی و کتاب درسی 
اقلیت ها  پیشتر در مدارس  زبان ها که  به سایر  بود و تدریس  فارسی  زبان واحد  البته  و  یکسان 
مجاز بود، ممنوع شد. در سراسر کشور، توجه بیشتری به سواد آموزی و تحصیل نمایان بود که 
 این استقبال را می توان در افزایش تعداد مدارس از ۶12 باب در سال 1301 به 1943 باب در

1303 ش کامال مشاهده کرد.4

مدارس مناطق نفتی
توسعه شهرهایی  و  آبادان  و  بودن شهرهایی چون مسجد سلیمان  تأسیس  تازه  به  توجه  با 
همچون اهواز و خرمشهر پس از کشف و استخراج نفت، طبیعی بود که تأسیس مدارس به سبک 
قدیم و جدید، همزمان با دیگر موسسات مدنی این شهرها مورد توجه و استقبال قرار گیرد اما 
شاید به علت غالب بودن جمعیت کارگران مهاجر و متعهد نبودن شرکت نفت به مسائل آموزشی 

کارگران و فرزندان آنها، تا مدت ها این موضوع نادیده گرفته شد.
موضوع تأسیس مدارس و بها دادن به آموزش کودکان تا سال ها پس از جنگ جهانی اول در 
مناطق نفتی جنوب ایران کاماًل غیر ضروری به نظر می آمد. نخستین مدارس پس از 1299ش در 
این مناطق احداث شد. هر چند مردم نیز از نبودن مدارس و عدم وجود امکانات آموزشی شکایتی 
نداشتند. همچنانکه موضوع مسکن و بهداشت محله های کارگری در سال های اولیه تأسیس این 
شهرها از سوی شرکت نفت مورد توجه قرار نگرفته بود و تنها پس از مواجهه با مشکالت ایجاد 
با پیشرفت صنعت نفت، ضرورت  به تدریج و  انجام شد.  برنامه ریزی هایی برای رفع آن  شده، 

حضور نهاد آموزش خودنمایی می کرد. 
دیگر  و  هندوستان  از  ماهر  فنی  کار  نیروی  تأمین  با  بود  کوشیده  ابتدا  در  که  شرکت نفت 
کشورها، صنعتگران ایرانی را نادیده بگیرد و تنها از کارگران ساده ایرانی بهره ببرد، پس از گذشت 
یک دهه کم کم به این نتیجه رسید که با آموزش این مستخدمین می تواند با صرف هزینه کمتر، 

نیروی کار ورزیده تر و بهره وری بیشتری داشته باشد.

4.  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 297/10509، احصائیه ی شاگردان دبستان پهلوی ذکور دولتی رامهرمز 
1314ش. 
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مدارس ابتدایی 
 مدرسه ی ابتدایی پسرانه ی رامهرمز که در سال 1289ش تأسیس شد5 و پس از آن مدرسه ی 
ابتدایی آبادان که در سال 1299ش/ 1920م راه اندازی شد، نخستین مدرسه ی این مناطق به 
تأسیس  اهواز(   ( ناصری  در  در همین سال  نیز  دیگری  پسرانه ی  بود.۶ مدرسه ی  نوین  شیوه ی 
شد. این مدرسه 3 کالسه بود و از محل بودجه ی دولتی تأمین هزینه می شد.7 در سال 1303ش 
و  می شد  پرداخت  شرکت نفت  توسط  آن  ابتدایی  مدرسه  مخارج  کلیه ی  شهر  این  در  /1924م 

مدارس آبادان و محمره نیز از کمک های مالی شرکت نفت بهره مند می بردند.8
ابتدایی از سوی شرکت نفت،  در مسجد سلیمان نیز در سال 1304ش/1925م دو مدرسه ی 
تأسیس  خزعل«  »شیخ  سوی  از  محمره  در  هم  مدرسه ای  مدارس،  این  کنار  شد.9در  ساخته 

شده بود.10 
در توضیح ضرورت توجه به امر آموزش از سوی شرکت نفت یکی از مدیران آن شرکت در 
توزیع  و  تصفیه  و  استخراج  قسمت  در  شرکت  وسیع  »عملیات  بود:  نوشته  چنین  خود  گزارش 
محصوالت نفتی که استخدام عده ی زیادی کارگران ماهر را از هر قبیل ایجاب می کند، باعث 
فراهم شدن مشاغل زیاد برای جوانان ایرانی است که دارای تحصیالت و معلومات کافیه بوده و 
بخواهند از موقع استفاده نمایند. تا بحال معارف خوزستان خیلی از معارف ایاالت شمالی ایران 
عقب بوده و بعالوه غالب جوانان ایرانی هم حاضر نبوده اند تحمل آب و هوای خوزستان را نمایند. 
بالنتیجه شرکت از حیث استخدام اعضای ایرانی برای عملیات خود در معادن نفت و تصفیه خانه ها 
با اشکاالت زیادی مواجه بوده است. برای آنکه تا اندازه ای رفع اشکاالت مزبور شود، شرکت مصمم 

شد که با وزارت معارف مساعدت نموده و مؤسسات معارفی خوزستان را توسعه دهد.«11 

5.  عبدالعلی لهسایی زاده، جامعه شناسی آبادان، ص 458. 
۶.  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 297/10509، احصائیه دبستان نارصی ذکور پهلوی در آخر سال 1314. 

7.  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 40063/ 240، صورت جلسه سالیانه رشکت نفت انگلیس و ایران محدود، 
ص 24. 

8.  هامن. 
9.  نادره جاللی، سیاست بریتانیا در خلیج فارس، ص233. 

10. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 2400040063 صورت جلسه سالیانه رشکت نفت انگلیس و ایران، 
ص23. 

11. هامن و جامعه شناسی آبادان، صص 458-457. 
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افتتاح  به  دولت،  از سوی  ابتدایی ساخته شده  مدارس  به  مالی  بر کمک  شرکت نفت عالوه 
مدرسه هایی به هزینه ی خودش در مناطق نفتی مسجد سلیمان و آبادان نیز پرداخت. این مدارس 
اگر چه با هزینه ی شرکت نفت ساخته و اداره می شد اما تعیین آموزگاران و برنامه ی درسی آن ها با 
وزارت معارف بود و البته فرزندان کارگران شرکت نفت از تحصیل رایگان بهره مند بودند.12 در سال 
1304ش/1925م شرکت نفت برای کمک مالی به دولت برای توسعه ی مدارس ابتدایی در محمره 
و اهواز و حتی راه اندازی مدارس متوسطه ای هم سطح با مدارس اروپایی اعالم آمادگی کرد و به 
تقاضای رئیس معارف خوزستان برای تأمین هزینه های مدارس نیز پاسخ مثبت داد.13 در همین 
سال دو مدرسه در مسجد سلیمان در منطقه ی چشمه علی و میدان نفتون به هزینه ی شرکت نفت 
راه اندازی شد که در سال 192۶م بین 200 تا 300 دانش آموز داشت. این مدارس تحت نظر 
وزارت معارف مدیریت شده و آموزگاران و برنامه درسی آنها از سوی آن وزارت خانه تأمین می شد. 
ورود همه ی دانش آموزانی که والدین شان مستخدم شرکت نفت بودند در این مدارس آزاد بود، 
دانش آموزان موظف به پوشیدن یونیفرم بوده و زبان انگلیسی و عربی را می آموختند. متقاضیان 
ثبت نام در این مدارس معموال بیش از ظرفیت و گنجایش پیش بینی شده بود14 که احتماال در این 
امر، تشویق شرکت نفت و امیدواری والدین به استخدام فرزندان شان در شرکت نفت، پس از پایان 
ابتدایی بر اساس 30ساعت  این مدارس  این استقبال بی تاثیر نبود. برنامه ی درسی  تحصیل در 
آموزش در هفته تنظیم شده بود و درس های فارسی، تعلیمات دینی، حساب، تاریخ، زبان عربی در 

حد مقدماتی، تعلیمات اجتماعی و تربیت بدنی در این برنامه هفتگی گنجانده شده بود.15

مدارس دخترانه
در آخرین سال های حکومت قاجار، اگر چه محافل سنت گرا با آموزش دختران موافق نبودند 
اما با استقبال عموم، آموزش آنها نیز با توسعه ی موسسات آموزشی گسترش می یافت. در 1922م 

12. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 240/1956 به تاریخ 18 نوامرب 1925. 
13.  دانش عباس شهنی، تاریخ مسجد سلیامن، ص162. 

14.  استفانی کرونین، رضا شاه و شکل گیری ایران نوین، تهران، انتشارات جامی، 1387 چ دوم، ص188. 
15.  ژان پییر دیگار- برنار هورکاد- یان ریشار، ایران در قرن بیستم، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران، 

نرش الربز، 1377، ص104 
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تعداد دخترانی که در سراسر ایران به مدرسه می رفتند 7500 نفر بود1۶ در حالی که تا این زمان 
هنوز اطالعی از تأسیس مدرسه دخترانه در مناطق نفتی به دست نیامده است. در کتاب جامعه 
شناسی آبادان از »دبستان عفت« به عنوان یک دبستان چهار کالسه در سال 1305 ش در آبادان 
نام برده شده است.17 اگر چه معلوم نیست که این مدرسه دولتی یا ملی بوده، اما باید نخستین 
مدرسه دخترانه این منطقه بوده باشد زیرا تا بهمن سال 1305 ش » مدرسه بنات آبادان« که 
اوقاف  و  معارف  رئیس  و  نشده  راه اندازی  هنوز  مدیره  نداشتن  علت  به  بود،  دولتی  مدرسه ای 
مدرسه  این  بودجه  واگذاری  درخواست  مستظرفه  و صنایع  اوقاف  و  معارف  وزارت  از  خوزستان 
به مدارس پسرانه را کرده بود.18 مدارس ابتدایی مسجد سلیمان نیز تا این تاریخ منحصر به دو 

دبستان پسرانه بود.
 

مدارس اقلیت ها 
از  زیادی  تعداد  مهاجرت  یادآوری  و  ایران  نفتی جنوب  مناطق  بودن  مهاجرپذیر  به  توجه  با 
ارامنه و یهودیان در سال های جنگ جهانی اول به این منطقه، طبیعی بود که در شهرهای تازه 
تأسیس مسجد سلیمان و خصوصا آبادان و پس از آن در اهواز و محمره جمعیت ها و محله های 
اقلیت نشین دیده شود.  نخستین مدرسه ی ارامنه در سال 1304ش در آبادان با 15 تا 20 نو آموز 
ارمنی افتتاح شد. این مدرسه یک خانه ی دو اتاقه اجاره ای بود که معلمانش به صورت افتخاری 

تدریس می کردند، در حالی که عده ای از آنها در چادر و مسکن های موقتی به سر می بردند19. 
در سال 1303ش مدرسه ای توسط کلیمیان در محمره تأسیس شد و در سال بعد نیز مدرسه ی 
نصرانی ها در ناصری یا اهواز بدون دریافت مجوز رسمی افتتاح شد. مدرسه ی کلیمیان محمره 
محل  از  آن  هزینه های  و  شد  راه اندازی  شهر  آن  مقیم  عراقی  کلیمیان  توسط  و  بود  مختلط 
دریافت شهریه های دانش آموزان پرداخت می شد.20 مدرسه ی نصرانی های ناصری نیز که توسط 

1۶. عبدالعلی لهسایی زاده، جامعه شناسی آبادان، ص 467.  
17.  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 297004097 تاریخ 23 بهمن 1305، رئیس اداره معارف خوزستان به 

وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه.  

18.  عبدالعلی لهسایی زاده، جامعه شناسی آبادان، ص 467.  
19. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 297021435، صورت مدارسی که اجازه تأسیس نداشته اند.  

20.  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 297021435، فهرست مدارس غیر دولتی خوزستان در آخر سال 
تحصیلی 1308-1309ش.  
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محل  از  کلیمیان  مدرسه ی  شده بود،همچون  اندازی  راه  شهر  این  مقیم  عراقی  نصرانی های 
شهریه های دانش آموزی تأمین هزینه می شد.21  یکی از راه های تأمین هزینه مدارس، دریافت 
نوعی مالیات از تجار بود. به این صورت که از عموم تجار، تومانی یک عباسی به عنوان هزینه ی 
معارف گرفته می شد که نماینده کلیمیان مجلس شورای ملی سعی داشت سهمی از این مبلغ به 
مدارس اقلیت ها به ویژه مدارس کلیمی پرداخته شود، که البته تالشش موفقیت چندانی به همراه 
نداشت.22  مدارس کلیمیان عالوه بر دریافت شهریه از دانش آموزان، مبالغی دریافتی از سوی 
وزارت مالیه از محل عوارض مشروبات الکلی نیز داشتند که به عنوان کمک هزینه ی مدارس و 
فعالیت های آموزشی محسوب می شد، به این ترتیب که طبق مجوز صادره از سوی وزارت مالیه 

»بطری صد دینار اضافه باندرول عرق گرفته می شود و به این مدارس داده می شود.«23

مدارس متوسطه 
در سال های پایانی دوره ی قاجار تعداد مدارس متوسطه در سطح کشور بسیار کم و اغلب این 
مدارس غیردولتی بود. اگر چه »در پی بحث هایی که در دهه 1300 درباره ماهیت و آینده آموزش 
و پرورش در ایران چه در مجلس و چه در مطبوعات صورت گرفت، تالش و سرمایه ی بیشتری 

برای تعلیمات متوسطه به کار گرفته شد.«24
به  پایان می رساندند و  به  با موفقیت  را  ابتدایی  نفتی دانش آموزانی که دوره ی   در مناطق 
خانواده های مستخدمین شرکت نفت وابسته بودند، با هزینه ی آن شرکت می توانستند در مقطع 

21. منیر قادری- حبیب الله اسامعیلی، کلیمیان و ارامنه در اسناد مجلس شورای ملی)دوره های دوم تا پنجم(، 
تهران، انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، 1390، ص262 

22.   سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 297021435، به تاریخ 1309/5/7، اداره ی معارف و اوقاف خوزستان 
به وزارت معارف و اوقاف.

دانشرسای  یا  داراملعلمین  ایران شامل  در  و عالی  آموزشی متوسطه  23.  در سال 1304ش فهرست موسسات 
مقدماتی که عمر آن به 12 سال می رسید، مدرسه ی پزشکی، مدرسه ی فنی، مدرسه تجارت، مدرسه داروسازی، 

مدرسه حقوق، مدرسه کشاورزی، مدرسه دندان پزشکی و مدرسه ی علوم سیاسی می شد. عالوه بر اینها کالج 

آمریکایی تهران، دو مدرسه ی فرانسوی، مدرسه نظام، مدرسه تلگراف بیسیم و یک مدرسه هوانوردی که توسط 

ایران نوین، تهران،  وزارت جنگ اداره می شد نیز وجود داشتند. رک: استفانی کرونین، رضا شاه و شکل گیری 

انتشارات جامی، 1387 چ دوم، صص190-189. 

 4. »The Persian Oil Industry» Naft Magazin, may 1929,Vol 5, No 3, P16. .24
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متوسطه ادامه ی تحصیل دهند.25  یک مدرسه ی متوسطه که هزینه هایش به عهده ی شرکت نفت 
بود، در سال 1304ش در اهواز یا ناصری تأسیس شد که معلمان آن از سوی وزارت معارف انتخاب 
شدند. همچنین هر ساله شرکت نفت مخارج سفر و تحصیل تعدادی از دانش آموزان را می پرداخت 
تا به اصفهان اعزام شده و در مدرسه ای به نام »گاژ یادگاری استوارت« ادامه تحصیل دهند. اینان 
پس از پایان تحصیل موفق می شدند به استخدام شرکت نفت درآیند.2۶ در سال های بعد مدارس 
متوسطه دولتی با مشارکت مالی شرکت نفت راه اندازی شد تا متقاضیان بتوانند در همان مناطق 

به تحصیل خود ادامه دهند.

 مدارس فنی شرکت نفت انگلیس و ایران
نخستین مدرسه ی فنی »مدرسه  فنی آلمانی« در تهران بود که با شروع جنگ اول جهانی 
تعطیل و بار دیگر در 1304ش بازگشایی شد. این مدرسه بهترین موسسه ی آموزش فنی تا این 
زمان در ایران بود.27 تعداد مدارس فنی که در ایران وجود داشت تا آغاز دوره ی پهلوی اول بسیار 
کم بود. اقدامات شرکت نفت در تأسیس مراکز آموزش فنی چشمگیر بود. مدیران شرکت نفت که 
در سال های گذشته موضوع آموزش و مهارت آموختن به کارگران را وظیفه خود نمی دانستند، پس 
از شورش های مکرر هندی های مستخدم شرکت نفت در سال های 1919 تا 1922م تغییر رویه 
داده و تصمیم گرفتند با آموزش دادن به کارگران ساده ی ایرانی، گروه جدیدی از کارگران ماهر و 
فنی تربیت کنند تا در رویارویی با شورش های کارگران خارجی غافلگیر نشوند. در واقع با تأسیس 
کارگران  زمان بیشترین  آن  تا  که  هندی-  متخصص  کارگران  برای  جانشینی  فنی،  موسسه ی 
حرفه ای شرکت نفت بودند- تدارک می دیدند.  این مدارس و موسسات فنی، هم در آبادان و هم 
در مناطق نفتی مسجدسلیمان راه اندازی شده بود. شرکت نفت در سال 1304ش/ 1925م پذیرفت 
که »هر عده مدارس ابتدایی و متوسطه و فنی که افتتاح آن در والیت خوزستان امکان پذیر باشد، 
مخارج آن را متکفل شود و ضمنا بر عده شاگردانی که فعال در کارخانجات و مدارس فنی خود 
کمپانی در صحرای نفت و عبادان مشغول آموختن صنایع و فنون الزمه هستند، بیفزاید تا اندک 

ایران،  و  انگلیس  سالیانه رشکت نفت  ایران: 2400040063، صورت جلسه  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان    .25
ص23و  5.24

2۶. استفانی کرونین، رضا شاه و شکل گیری ایران نوین، تهران، انتشارات جامی، 1387 چ دوم، ص 205. 
27.  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 240/1956، 18 نوامرب 1925 و 9 آذر 1304
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اندک از وجود مستخدمین خارجی بی نیاز شود.«28
با افزایش مدارس ابتدایی و متوسطه و موسسه های فنی در خوزستان و قبول پرداخت هزینه ها 
و کمک های مالی به مدارس دولتی تازه تأسیس در آن ایالت، شرکت نفت امیدوار بود تا بتواند 
توسعه ی  بر  دایر  ما  پیشنهاد  باشد. »حس می کنم که  داشته  ایران  با دولت  روابط دوستانه تری 
ظرفیت مدارس صناعتی و میدان های نفت و تصفیه خانه به منظور ازدیاد عده ی کنونی محصلین 

این مراکز یقینا از طرف دولت شاهنشاهی حسن تلقی خواهد شد.«29
در سال 1304ش، شرکت نفت عالوه بر موسسات فنی که پیش از این تأسیس کرده و در 
مدرسه  راه اندازی یک  به  نسبت  داده می شد،  آموزش  نفت  به صنعت  مربوط  فنون  و  علوم  آن 

متوسطه ی فنی برای فرزندان مستخدمین آن شرکت نیز اقدام کرد.30 
در مسجدسلیمان، اهواز و آبادان کارگاه های مهندسی و فنی زیادی وجود داشت که در آنها 
کارگران مکانیک، لوله پیچ، جوشکار و ریخته گر و کسانی که دانش مهندسی مختصری در نقاط 

دیگر ایران کسب کرده بودند، به وسیله مهندسان اروپایی آموزش تخصصی می دیدند. 
»در هر یک از این کارگاه ها نوجوانان ایرانی در حال آموزشی هستند که اغلب از کوچ نشینان 
می باشند. به هر صورت شرکت سعی بر آن دارد که این جوانان را به طور سیستماتیک آموزش 
دهد... همه آنها می توانند دستورالعملهای روی دستگاه ها، اعداد و شماره های انگلیسی را بخوانند. 

بعضی ها یاد گرفته اند که فارسی را به طور کامل بخوانند و بنویسند.«31 
به عنوان  و  تربیت شده  این مراکز  در  بسیاری  آموزان  دانش  این سال ها کارگران و  در طی 
192۶م  و   1925 سال های  در  می شدند.  شرکت نفت  کار  فضای  وارد  ماهر  کارگر  و  متخصص 
رغم  علی  اما  بود.32  بر 500نفر  بالغ  بودند  دیده  تعلیم  موسسات  این  در  که  عده ی صنعتگرانی 
همه ی این تالش ها باز شرکت نفت در فصل کوچ با مشکل اشتیاق این کارگران جوان برای ترک 

28.  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 240/1956، 18 نوامرب 1925، م، آ، نیکولز. همچنین نگاه کنید به 
شکل 2-5. 

29.  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 2400040063، صورت جلسه سالیانه رشکت نفت انگلیس و ایران، ص45. 
30. دانش عباس شهنی، تاریخ مسجد سلیامن، ص 163. 

31. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 2400040063، صورت جلسه سالیانه رشکت نفت انگلیس و ایران، ژانویه 
1927، ص25. 

32.  دانش عباس شهنی، تاریخ مسجد سلیامن، ص 164 
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کار و پیوستن به ایل برای ییالق و قشالق مواجه می شد.  در گزارشی از شرکت نفت در سال 
192۶م اعالم شد که 390 نفر از این دانش آموزان که طی 3 سال گذشته )1923تا 192۶م( در 
مدارس فنی مسجد سلیمان دوره آموزشی دیده بودند، در فصل کوچ کار را رها کرده و به ایالت 
پیوسته اند.33 با همه ی این احوال تالش شرکت نفت برای تعلیم کارگران فنی بسیار موفقیت آمیز 
بود. مدارس فنی عبارت از مراکز مخصوص تعلیم و تربیت صنعتگران بود که در مسجدسلیمان و 
آبادان در سال های پس از جنگ جهانی اول تأسیس شد. این مراکز آموزشی دو وظیفه بر عهده 

داشتند:
 1- آموزش نوجوانان و جوانانی که به عنوان دانش آموز وارد این مراکز می شدند تا پس از 

گذراندن دوره ی آموزش فنی و صنعتی وارد شرکت نفت شوند. 
2- آموزش کارگران مستخدم شرکت نفت جهت ارتقای پست. معموال کارگرانی که به این 
مراکز می رفتند، پس از گذراندن دوره ی آموزشی و دریافت گواهی نامه شرکت در آزمون، به درجه 

و پست باالتر ارتقا یافته و حقوق و دستمزد آن ها افزایش می یافت. 
آموختن حرفه هستند در حین مدت  الذکر مشغول  به جوانانی که در مراکز فوق  » شرکت 
تعلیم، حقوق می دهد. فرصتی که برای صنعتگران موجود و بوسیله کار کردن و گذراندن امتحان 
درجات مختلف موجب بهبودی وضعیات آنها می شود، باعث تشویق آنان شده و آنان را به کار 
خود عالقمند نموده و بر میزان استعداد آنان می افزاید.«34 این سیستم کارآموزی دارای سلسله 
... را در  لوله کشی و سیم کشی، تراشکاری و برق کاری و  مراتب بود و کارآموزان پذیرفته شده 
چندین سطح می آموختند و هر بار پس از موفقیت در آزمون، کار و درآمدشان تغییر می کرد و 
در آخرین سطح، آن ها را سرکار35 می خواندند.3۶ با استقبال کارآموزان از برنامه های آموزشی و 
پیشرفت شرکت نفت در برنامه ریزی کارهای فنی صنعت نفت، تربیت کارگران فنی ایرانی توسط 
شرکت نفت در سال های بعد به طور جدی و رسما در تعهدات آن شرکت نسبت به ایران قرار گرفت 

33.  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران: 2400040063، صورت جلسه سالیانه رشکت نفت انگلیس و ایران، ژانویه 
1927، صص25و 24.  

34. Fore man.

 35. »The Persian Oil Industry» Naft Magazin, may 1929,Vol 5, No 3, P16

3۶.  بعدها در بند 4 ماده 16 قراردادی که میان رشکت نفت انگلیس و ایران و دولت پهلوی اول در تاریخ 1933م/ 
1312ش منعقد شد، رشکت نفت موظف به پرداخت هر ساله 1000 لیره اسرتلینگ برای مصارف تعلیم و تربیت 

افراد ایرانی در علوم و فنون مربوط به صنعت نفت شد. رک: ابوالفضل لسانی، طالی سیاه یا بالی ایران، ص268. 
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که این امر مورد توجه و استقبال دولت ایران نیز بود.37
از سال 1908م نخستین پایه های شهرسازی در مناطق نفتی مسجدسلیمان و سپس سال بعد 
در آبادان ریخته شد اما تا سال ها بعد یعنی تا سال 1299ش وجود مدارس چندان ضروری به نظر 
نمی رسید. این بی تفاوتی فقط از سوی شرکت نفت نبود، ضمن اینکه شرکت نفت بارها مستقیم 
و غیر مستقیم یادآور شده بود که در قبال آموزش کارگران و کودکان شان تعهدی ندارد و عمال 
تمایلی نسبت به تعلیم آنان نداشت، اما خود کارگران و ساکنان متفرقه ی شرکت – شهرها نیز 

همتی برای راه اندازی مدرسه و آموزشگاه نداشتند. 
با مقایسه ی ساکنان این شهرها با سایر شهرهای قدیمی تر ایران می بینیم که ساکنان این 
که  داشتند  روستایی  یا  ایلیاتی  خاستگاه  که  بودند  مهاجر  فرودستانی  عمومًا  شهرها   – شرکت 
آموزش و سوادآموزی اغلب در آموزه ها و فرهنگ طبقاتی آنها جایگاه جدی نداشت. همچنان که 
در شهرها و روستاهای دیگر نیز فرودستان و حاشیه نشینان اغلب آنقدر در پی معاش و تأمین 
نیازهای اولیه ی زندگی بودند که کمتر فرصتی برای پرداختن به آموزش می یافتند. اینان در نهایت 

اگر همتی می کردند کودکان شان را به یکی از مدارس اعانه بگیر می فرستادند. 
در شهرهای دیگر، آن ها که اقدام به تأسیس مدارس می کردند، اغلب خیرین سرمایه دار از 
طبقات روحانی و رجال سیاسی یا کسبه ی صاحب نام بودند و کسانی چون اتحادیه و دولت آبادی 
و امین الدوله در شهرهای تازه تأسیسی چون آبادان و مسجدسلیمان حضور نداشتند تا اقدام به 

راه اندازی چنین موسساتی کنند.
 در نتیجه تا زمانی که شرکت نفت تصمیم به مشارکت در تأمین هزینه های آموزشی کارگران 

و کودکان آن ها نگرفت، آموزشگاه ها و مدارس در این شهرها چندان رونقی نداشتند.
دالیل توجه شرکت نفت به تعلیم و تربیت کارگران و کودکان شان در مناطق نفتی را می توان 

چنین برشمرد: 
1- ارزان بودن نیروی کار ایرانی و مقرون به صرفه بودن بهره مندی از خدمات آنها به نسبت 

کارگران فنی و ماهر خارجی.
2- فشار دولت و مجلس شورای ملی به مدیران شرکت نفت برای استخدام کارگران ایرانی و 
اخراج کارگران خارجی با استناد به ماده دوم فصل 12 قرارداد دارسی که ایجاب می کرد کارگران 

37.  نادره جاللی،.ص 132
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ایرانی برای عهده دار شدن مشاغل نیمه حرفه ای و فنی آموزش دیده باشند.
نوسازی  به  دولت  تمایالت  به  توجه  با  جدید.  دولت  دوستی  و  اعتماد  حس  آوردن  3- به دست 
کشور و آموزش به سبک جدید، شرکت نفت نیز با پیشقدم شدن در احداث مدارس و آموزشگاه ها 
و همچنین مشارکت در پرداخت هزینه های مدارس دولتی، سعی در نزدیک کردن خود به دولت 

داشت، در حالی که نهایتا این کمک ها را از سهم سود ساالنه  1۶ درصدی ایران کم می کرد.





فصل یازدهم

برداشت آخر
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درخالل گردآوری اسناد و مدارک تاریخ اجتماعی کار در مناطق نفت خیز جنوب، آنچه به روشنی 
دیده می شود، نامردمی و اجحاف و سختگیری بر مردمانی ست که هر یک به امید زندگی بهتر، 

آزادی وعزت نفس شان را به فروش گذاشته بودند. 
در نگارش تاریخ سیاسی و اقتصادی شاید بتوان زشتی ها و کژرفتاری ها را با واژگان نا آشناتر و 
آمار و ارقام و شاخ و برگ دادن به کارهای رجال و نخبگان و پرداختن به پیروزی ها و جنگ ها 
رنگ و لعابی دلنشین تر داد، اما در تاریخ اجتماعی این سرزمین در آن دوره ی تاریخی مورد نظر 
دیگر واژگان و کالم و آمار هم شوخ چشمی و فتانی خود را فراموش می کنند. زیبایی کار پژوهش 
تاریخی در حوزه ی مطالعاتی، گفت وگوی بینارشته ای با استفاده از ابزارهای کمکی مردم نگاری و 
جامعه شناسی و ادبیات فولکلور، در کنار نیوشیدن آواهایی از زندگی پر همهمه و فریادهای از سر 

استیصال مردمانی نیک، ناچار، شربت و زهر را در هم می آمیزد.
در سال های آغازین کشف نفت در جنوب ایران، الزم بود افراد مختلف در سمت ها و مشاغل 
کشورهای  از  که  مهندسانی  و  متخصص  کارکنان  از  گذشته  کنند.  کار  شرکت نفت  در  گوناگون 
اروپایی و آمریکایی و هندوستان دعوت به کار شده بودند و در رأس کار، به عنوان کارفرما و مدیران 
بایست  داشت که می  نیاز  کارگر ساده  زیادی  تعداد  به  بودند، شرکت نفت  به کار  شرکت مشغول 
به کارهایی غیرتخصصی، کم درآمد و سنگین بپردازند و کارگران ایرانی گزینه بسیار مناسبی برای 
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این منظور بودند چون به کارگرفتن آن ها هم بسیار مقرون به صرفه بود و هم مطابق قرارداد دارسی، 
شرکت نفت موظف به استخدام کارگران ایرانی بود. با توجه به آنکه که اقتصاد جامعه ایرانی اقتصاد 
کشاورزی و دامداری بود، در اوایل جذب نیروی کار برای مسئوالن شرکت نفت کاری دشوار بود، 
اما با گذشت زمان و بهبود شرایط استخدام همچون افزایش سطح دستمزد ها و ایجاد امکانات 
بهداشتی، واکسیناسیون، قرنطینه بیماران مبتال به بیماری های واگیردار و تأسیس بیمارستان ها و 
درمانگاه ها جهت ارائه خدمات درمانی در حوزه های استخراج نفت و تأمین امنیت نسبی در منطقه، 
بودند،  یا روستایی  به طوایف عشایر  متعلق  اغلب  فرودستی که  برای مردم  نفتی  مناطق  در  کار 
جذابیت بیشتری یافت. اگر چه عالوه بر گرمای طاقت فرسای هوای خوزستان، مشکالت زیادی 
مستخدمین شرکت نفت را در ضمن کار در کارگاه های صنعت نفت درگیر می کرد ـ همچون قطع 
عضو یا سوختگی های شدید و بیماری های واگیر خطرناکی چون وبا و طاعون و ...ـ اما تحمل 
این مشکالت آسان تر از ادامه ی زندگی در اوضاع سیاسی – اقتصادی نا به سامان آن روزگار در 

دیگر ایاالت بود. 
 وجود ناامنی و بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در ایران مقارن با دوره ی تاریخی استبداد صغیر و 
قحطی های مکرر در مناطق مختلف نیز تاثیر بسزایی در انتخاب گزینه مهاجرت به سرزمین گرم 
و غریب خوزستان داشت. به این ترتیب محیط کار مردان از کشتزارها و مزارع در روستا یا چراگاه ها 
احداث و نصب  نفتی، جاده های در دست  به کارگاه های  به طوایف و عشیره ها  متعلق  مراتع  و 
تأسیسات نفتی و حمل لوله ها و ابزار و ادوات مورد نیاز شرکت نفت تغییر یافت و جمعیتی طی این 
سال ها و در این منطقه گرد هم آمدند که به لحاظ دینی، قومی، ملیت، معیشت، زبان، فرهنگ و 
بسیار ویژگی های دیگر با هم متفاوت بودند و این چیزی بیش از یک جابه جایی جمعیت بود، با 

اطمینان می توان گفت، زندگی و بود وباش آن ها تغییر کرد.

جزیره ای در انزوا
ایاالت همجوار  بر روی  ناامنی و قحطی  از پژوهش آشکار شد که عمده ی فشار  در بخشی 
خوزستان بود. منطقه ی نفتی دچار قحطی دوره ی جنگ نشد و پس از آن نیز کمبود ارزاق، همچون 
دیگر والیات آزار دهنده نبود. سوال این است که چرا در طی جنگ و پس از آن، قحطی فراگیر 

نتوانست خوزستان نفتی را در برگیرد؟
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در طی جنگ جهانی اول، اغلب والیات و ایاالت ایران تحت تاثیر جنگ دچار مشکالت شدید 
اقتصادی و ناامنی شدند، هم چون یزد که تحت ستم و شرارت های پلیس جنوب قرار گرفته بود یا 
فارس که عمده ی موادغذایی مردم آن ایالت به انبارهای قوای نظامی متفقین انتقال می یافت و 
ایجاد قحطی در آن خطه را شدت می بخشید و همدان که دچار قحطی ناشی از صدور موادغذایی 
جنگی  قوای  و  بود  روسیه  نظامی  نیروهای  اشغال  در  خراسان  شده بود.  انگلستان  توسط  غله  و 
متفقین که در آذربایجان با استدالل جلوگیری از قوای عثمانی، ناامنی و کمبود ارزاق را به مردم 
تحمیل کرده بودند. در چنین فضای سیاسی و اقتصادی، نشانه ای از ناامنی های ناشی از جنگ در 
این منطقه مشاهده نمی شد، آن هم در شرایطی که منطقه ی نفتی به عنوان پایگاه اصلی فعالیت 
نیروهای انگلیسی در ایران و منبع انرژی قوای دریایی انگلستان، حضور قوای نظامی و متخصصان 
نفتی بریتانیایی را به شدت احساس می کرد. اگرچه در تمام طول جنگ، رفت و آمد نیروهای ارتشی 
و کشتی های جنگی و ارسال آذوقه و خوار وبار توسط کنسولگری انگلیس برای میادین جنگ 
متفقین همگی در خوزستان و خصوصًا خرمشهر و آبادان متمرکز بود، اما در اسناد و مدارک، نه 
از هیجانات منفی مردم در اثر حضور نیروهای بیگانه در منطقه خبری هست و نه از کمبود ارزاق 
البته غیر از کاالهای مصرفی لوکس که مورد  و احتکار و تغییر قیمت ها گزارشی دیده می شود، 
استفاده کارکنان خارجی بود و از اروپا وارد می شد، مانند بیسکوئیت، قهوه و شکالت که با کمبود و 
افزایش قیمت روبه رو شده بود. عالوه برآن به علت افزایش فعالیت شرکت نفت در استخراج و تصفیه 
نفت، استخدام کارگر نیز بیش از پیش در صدر برنامه های شرکت قرار گرفته بود. بنابراین نه تنها 
اوضاع در این منطقه به بدی بقیه ایاالت و والیات نبود، بلکه افزایش مهاجرت و سیر صعودی آمار 
مستخدمین صنعت نفت به ما می گوید جذابیت های خوزستان نفتی از قبل بیشتر شده بوده است. 
سیاست انگلستان در کشوری چون ایران، بر تأمین خواسته ها و نیازهای نیروهای نظامی بریتانیایی 
در مرتبه نخست و رسیدگی به خواسته های کارکنان و وابستگان آن دولت در درجه بعدی در طی 
جنگ بود. مستخدمین صنعت نفت نیز از این شمار خارج نبودند و دست کم در طی جنگ به علت 
حیاتی بودن نفت برای آن کشور، قحطی و کمبود مواد غذایی را _ همچون بقیه شهرهای ایران _ 
تجربه نکردند. وقتی همه کشور درگیر بحران بیکاری است، منطقه ی نفتی افزایش استخدام دارد 
و متقاضیان کار را به راحتی جذب می کند، زمانی که نرخ دستمزد ها در سراسر کشور تقریبًا به طور 
یکسان ۴ قران است، شرکت نفت تصمیم می گیرد مبلغ دستمزد ها را تا 25 درصد پایین بیاورد و با 
جدیت بر خواسته و تصمیم خود در مقابل اعتراضات کارگری و پرسش وزارت امور خارجه پافشاری 
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کرده و لزومی بر یکسان بودن حقوق کارگران با دیگر نقاط ایران نمی بیند. 

تحول جمعیتی
به  زمینه ساز مهاجرت گسترده  ایران  انگلیس و  نفت  انساني شاغل در شرکت  نیروي  افزایش 
مناطق جنوب و جنوب غرب کشور شد. مهاجرت هایی با خواستگاه داخلی و خارجی، با توجه به 
تفاوت مذهب، نژاد، قومیت و ملیت و خصوصًا زبان مهاجران، در مدتی کوتاه فرهنگی التقاطی و 
مختلط را جایگزین فرهنگ بومی عشایر لر و عرب در شهرک هایی مدرن با تمدن اروپایی کرد 
که خود مسائل و مشکالت و  پیامدهای گوناگونی داشت. در طول این سال ها انگیزه هاي متعددی 
از  از جمله فرار  ایاالت دیگر به مناطق نفتي بود،  از شهرها و روستاهای  موجب مهاجرت مردم 
قحطی و ناامنی در ایاالت دیگر ایران که عاملی مهم در مهاجرت مردم از سرزمین مادری به ایالتی 
ناآشنا و بد آب و هوا بود. توسعه صنعت نفت افزون بر بسترسازی برای سکونت عشایر در شهرهای 
نفتی، به جابه جایی جمعیت، افزایش جمعیت، تغییر مشاغل و شکل گیری قشر کارگر صنعتی در 

مناطق نفت خیز جنوب ایران انجامید. 

 آگاهی سیاسی
از  بهره مندی  نفت و  به عنوان کارگر در مجموعه وسیع صنعت  استخدام عشایر و روستاییان 
امنیت نسبی، امکانات مالی ثابت و خدمات بهداشتی، در کنار مهاجرت افراد از نقاط مختلف به 
منطقه نفت خیز خوزستان، گام بزرگی در جهت قوام یافتن طبقه کارگر، آشنایی با شهرنشینی به 
شورش ها  مدرن، شکل گیری  بهداشتی  خدمات  با  آشنایی  مصرف،  الگوهای  تغییر  غربی،  سبک 
اختالطی  تولد فرهنگی  از همه  آکادمیک و مهم تر  ارائه آموزش حرفه ای  اعتراضات کارگری،  و 
برگرفته از فرهنگ ملیت های مختلف مهاجر بود که سختی ها و دشواری های خاص خود را داشت.
دیگر همان  کارگران  قرار گرفت،  بررسی  مورد  پژوهش  این  در  دوره ای که  پایانی  سال های 
روستائیان و عشایر تحت فرمان خوانین و کدخدایان نبودند که به بیگاری در تأسیسات شرکت نفت 
فرستاده شوند. رفتار آکنده از تحقیر و برخوردهای تبعیض آمیز مسئوالن شرکت نفت با کارگران، به 
آنان آموخت که چگونه از حقوق خود دفاع کنند. آگاهی سیاسی به طور محسوسی رشد کرده  بود و 
کارگران این آگاهی را بیشتر مدیون آموخته های کسانی بودند که پیش از این، در حوزه های نفتی 
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باکو و قفقاز کار کرده بودند و نیز کارگران هندی که در زمینه مبارزات ضد استعماری تجربه بیشتری 
داشتند. در کنار عوامل یاد شده، آموزش دیدن کارگران ساده و فرزندان آنها،  فضای کار و کارگری 
را دستخوش تغییر کرد. طی این سال ها کارگران و دانش آموزان بسیاری در مراکز آموزشی وابسته 
به شرکت نفت تربیت شده و به عنوان متخصص و کارگر ماهر وارد فضای کار شرکت نفت شدند. 
در سال های 1925 تا 1926م، عده ی صنعتگرانی که در این موسسأت تعلیم دیده بودند بالغ بر 
500نفر بود و دیگر تنها گزینه برای کار کردن در صنعت نفت کولی گری و کارگری ساده نبود. 
در تمام این وقایع و شورش ها، تغییر اندیشه و رشد آگاهی سیاسی عموم نسبت به گذشته مشهود 
است. جابه جایی جمعیت در اثر جنگ جهانی، انقالب شوروی، هم نشینی مردم کشور ها و ملیت های 
مختلف در منطقه ی جنوب، تغییر شیوه و سبک زندگی از عشیره ای و روستایی به شهرنشینی، 
فعالیت جراید و مطبوعات، فعالیت نمایندگان مردم در مجلس شورای ملی، باز شدن فضای سیاسی 
و تشکیل احزاب و گروه ها، همگی در روشن شدن اذهان و آگاهی عمومی نسبت به حقوق فردی 
و اجتماعی تاثیر داشته است. در پی افزایش آگاهی سیاسی و اجتماعی، مردم  راحت تر و مطمئن تر 
از گذشته نسبت به درخواست های خود پافشاری و به اقدامات شرکت نفت اعتراض می کردند، از 
وزارتخانه ها کمک و حمایت می طلبیدند و در مقابل، از مجلس و دولت نیز توقع داشتند به شکایات 

آن ها رسیدگی کنند. 

تجربه ها و پیشنهادها
و  احزاب  تا  شد  سبب  ایران  در  اول  جنگ  از  پس  سال های  در  موجود  نسبی  آزادی  وجود 
اتحادیه ها بیش از قبل فعالیت کنند اما خوزستان و حوزه های نفتی جنوب، به عنوان یک کانون 
چنین  برای  مناسبی  بسیار  فضای  ایران،  در  موجود  مدرن  صنعت  بزرگ ترین  و  کارگری  تجمع 
فعالیت هایی می توانست باشد. با توجه به تعداد 26هزار و 156کارگر شاغل در صنعت نفت جنوب 
در سال 1922م، اگر در کنار اتحادیه هایی چون دالکان و تافتون پزان، احزاب و شورای مرکزی، 
به راه اندازی یک اتحادیه برای کارگران صنعت نفت بی توجه شده باشد، جای شگفتی و تعجب 
است. اینکه چرا فعالیت های کمونیستی و سوسیالیستی در منطقه ی نفتی جنوب ایران با استقبال 
احزاب سوسیالیستی سرمایه گذاری و هزینه ی  یا اصال چرا در آن منطقه  چندانی مواجه نشد و 

درخور توجهی نکردند، موضوعی است که پتانسیل یک پژوهش جداگانه و مستقل را دارد.
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همچنین مبحث اقلیت ها در مناطق نفتی و چگونگی و کیفیت مهاجرت آن ها به این منطقه در 
سال های 1908 تا 1925م، و نحوه ی قضاوت و رسیدگی به شکایات در شرکت- شهرهای نفتی، 
محاکم شرع و نحوه ی حل و فصل مسائل و درگیری های مردم این سرزمین و بسیاری موضوعات 
دیگر نکته های مبهم تاریخ اجتماعی این منطقه هستند که پرداختن به آنها از توان این کتاب خارج 
بوده و همتی تازه می طلبد. ویژگی کار با اسناد آرشیو های مختلف در این تحقیق سبب شده است 
آن منطقه، شرکت نفت،  در  روز  آن  با عینک مردم  را  واقعه  او خواننده،  کنار  در  و  پژوهشگر  که 
مسئوالن و دولتمردان ایرانی ببیند. تلفیق اسنادی که از سوی مردم و کارگران و کسبه تولید شده  
و اسنادی که از سوی رجال و کارگزاران وزارت امورخارجه صادر شده، با اسنادی که در شرکت نفت 
ایران و توسط مدیران و مسئوالن آن شرکت ثبت و ضبط شده است. درکنار اخبار و  انگلیس و 
اطالعاتی که وزارت خارجه انگلستان ثبت کرده است، در بسیاری موارد تصویری چند بعدی ازیک 
واقعه را به دست می دهد. همچنین حکایت مراودات و دوستی های سیاسی خوانین عشایر و مدیران 
شرکت نفت، یا موضوع بیماری ها و بهداشت و خدمات درمانی در منطقه ی نفتی خوزستان همگی 
مثال هایی برای این نگاه چند بعدی به حقایق تاریخ اجتماعی خوزستان آن روزگار است که هر 

یک می تواند موضوع پژوهشی جدید قرار گیرد.
اسناد"  "سکوت  از  مسجدسلیمان،  تاریخ  درباره ی  ارزشمند  بسیار  پژوهشی  در  اطهاری  کمال 
پژوهشگران  می گوید.  تا 1932م  م   1908 سال های  بین  آبادان  و  نفتی  مناطق  اوضاع  درباره ی 
این چند سال که  اما در  از »سکوت اسناد« گفته اند،  نیز  اند  از آن مقاله مدد گرفته  دیگری که 
درپی گردآوری اطالعات درباره ی موضوع مورد گفت وگو بودم، به روشنی شاهد بودم که اسناد 
سکوت نکرده ، بلکه نویسندگان و پژوهشگران فرودستان را نادیده گرفته بودند. آن ها اغلب اشتیاق 
بیشتری برای پرداختن به وقایع سیاسی و زندگی نخبگان و نهایتا اوضاع اقتصادی داشته اند. فقط 
برای یک اعتراض به تخریب محله های کپرنشین و خانه های خشتی و گلی در سال های اولیه ی 
فعالیت شرکت نفت در ) 1302-1303 ش( بیش از 550 برگ سند در آرشیوهای مختلف یافته شد 
که قطعا بسیار بیش از این رقم در گوشه و کنار آرشیوها و صندوق خانه ها از یاد رفته است. اگر به 
اسناد با مهر بیشتری بنگریم و از این داده ها مدد بیشتری بجوییم، حرف های تازه ای در توضیح و 
تبیین وقایع و تاریخ داشته، از تکرار نوشته های یکدیگر رها خواهیم شد و در نهایت، نوشتارهایی 

تاریخی را خواهیم خواند، که طرح و شکل دیگری دارد و البته حرف های بسیار.



به روایت تصویر



نمایی از زندگی مردم آبادان در سال های آغازین کشف نفت



انتقال لوله های نفت با تالش بختیاری ها از رودخانه تمبی- 1289



حمل لوله نفت بوسیله چهارپایان برای چاه شماره 10



حمل دیگ بخار برای چاه شماره یک



حمل لوله بوسیله چهارپایان



لوله گذاری به دست کارگران بختیاری



روز پرداخت حقوق به کارگران شرکت نفت 



حمل نفت با چارپایان از پاالیشگاه آبادان - سال 1289 شمسی



کاروان حمل فرآورده های نفتی



پیاده کردن اولین دیگ بخار برای حفاری چاهای نفت در بندر خرمشهر



فعالیت های اکتشافی و نقشه برداری در سال های اولیه صنعت نفت



بسیاری از نمادهای زندگی مدرن از جمله ورزش های جدیدی چون فوتبال
 با صنعت نفت واردمناطق نفتخیز شد



حفاظت از تاسیسات نفتی بر عهده تفنگچی های محلی بود





اسناد و منابع  
 فارسی و انگلیسی
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                   اسناد منتشر نشده:

11 1GH11328-13-115-134اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.
21 1GH1328-131-114-199اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.
31 GH1328-154-106-148اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.
41 1GH11328-154-06-153اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.
51 GH1329-30-1-63اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.
61 1GH11329-36-15-1اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران1.
71 1GH11329-136-115-2اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.
81 1GH11329-36-15-3اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.
91 1GH11329-36-15-12اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.

1GH11329-36-15-25اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.101
H11329-136-115-135اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.111
1GH11329-36-15-511اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.121
1GH11329-136-115-52اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.131
1GH11329-36-15-53اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.141
1GH11329-36-15-551اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.151
GH11329-136-115-57اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.161
GH11329-136-115-58اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.171

اسناد و منابع فارسی
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1GH11329-136-115-64اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.181
1GH11329-36-15-651اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران191.1
GH11329-36-15-1149اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.201
GH11332-38-01-135اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.211
1GH11332-143-57-191اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.221
1GH1332-43-57-1196اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.231
1GH11332-43-57-197اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.241
GH1332-43-57-1991اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.251
1GH11332-43-57-211اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.261
1GH1332-66-35-004اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.271
GH11332-66-35-0061اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.281
1GH1332-66-135-007اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.291
1GH11332-66-35-014اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.301
GH11332-66-35-015اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.311
1GH11332-66-35-024اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.321
1H11332-1661-135-145اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.331
GH11332-66-35-059:اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.341
1GH11332-66-35-060اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.351
1GH11332-66-35-064اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.361
GH11332-66-35-068:اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.371
1GH1332-66-35-0751اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.381
GH1332-66-35-076مرکز1اسناد1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.391
GH11332-661-35-100اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.401
GH1333-58-04-13اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.411
GH11333-158-04-15اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.421
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1GH1333-58-04-26.1اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.431
GH1333-158-104-128اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.441
GH11333-58-04-36اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران451.1
1GH1333-58-04-44,45اداره1اسنادوتاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.461
1GH1333-58-04-681اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.471
1GH1333-58-04-911اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.481
1GH1333-58-04-931اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.491
1GH11333-58-04-149اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.501
1GH1333-58-04-153.1اداره1اسنادوتاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.511
1GH1333-58-04-153.2اداره1اسنادوتاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.521
GH1333-58-04-1651اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.531
1GH1333-58-04-2541اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.541
GH11333-166-134-145اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.551
1GH11334-25-11-1302اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.561
GH11334-125-11-1305اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.571
1GH11334-125-1-1345اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.581
1GH1335-128-15-1111اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.591
1GH11335-128-15-131اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران601.1
1GH11336-128-120-12اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.611
1GH113361–148-114-45داره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.621
1GH13361-48-114-180اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران631.1
GH113361–148-114-84اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.641
GH113361–148-114-89اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.651
1GH1337-149-12-1201اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.661
1GH1337-149-2-114.2اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.671
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1302-27-19-17ش1اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.681
1302-27-19-119ش1اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.691
130210-27-19-2ش1اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.701
1305-2-15-59ش1اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.711
1و1305-59-15-2ش1اداره1اسناد1و1تاريخ1ديپلماسي1وزارت1امورخارجه1جمهوري1اسالمي1ايران.721
سازمان1اسناد1و1کتابخانه1ملي1ايران:2400023361 ..731
سازمان1اسناد1و1کتابخانه1ملي1ايران:1231،2400146511جوزاء13031..741
سازمان1اسناد1و1کتابخانه1ملي1ايران1141،290020251:1برج1جدي1،13021منشاء1وزارت1کشور..751
سازمان1اسناد1و1کتابخانه1ملي1ايران:2400078531 11..761
امورخارجه،11جوزاء771.1 وزارت1 به1 1206 نمره1 ايران:240014651،راپورت1 ملي1 اسنادوکتابخانه1 سازمان1

.1303
سازمان1اسناد1و1کتابخانه1ملي1ايران:1،2930032571برگ111تا91..781
به1حکومت1خوزستان،151سنبله791.1 ايران:1،2930058921وزارت1داخله1 اسناد1و1کتابخانه1ملي1 سازمان1

1231/1300ذي1حجه13301ق/1281اگوست19211.
عامه،801.1 فوايد1 وزارت1 به1 السلطنه1 ايران:240014783،گزارش1صديق1 ملي1 کتابخانه1 و1 اسناد1 سازمان1

23جمادي1االولي1329/221مي19111م.
سازمان1اسناد1و1کتابخانه1ملي1ايران714600297:1..811
سازمان1اسناد1و1کتابخانه1ملي1ايران:1،293005892گزارش1کارگذاري1خوزستان1به1وزارت1امورخارجه،821.1

118سرطان13001
سازمان1اسناد1و1کتابخانه1ملي1ايران3379-2931..831
سازمان1اسناد1و1کتابخانه1ملي1ايران:1231،2400146511جوزاء13041،گزارش1مأمور1ماليه1به1وزارت841.1

فوايد1عامه1دربارهي1بيمارستانها1و1دستمزدها1در1مناطق1نفتي.
سازمان1اسناد1و1کتابخانه1ملي1ايران:1،2970105091احصائيهي1شاگردان1دبستان1پهلوي1ذکور1دولتي851.1

رامهرمز13141ش.1
سازمان1اسناد1و1کتابخانه1ملي1ايران:1493-2401..861
سازمان1اسناد1و1کتابخانه1ملي1ايران:871.1548/2401
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سازمان1اسناد1و1کتابخانه1ملي1ايران:881.1569/3601
سازمان1اسناد1و1کتابخانه1ملي1ايران:2401-118279به1تاريخ1121دسامبر119181و1201دي891.1

11297و141ربيع1الثاني113371ق1و171ربيع1االول113371
سازمان1اسناد1و1کتابخانه1ملي1ايران:1181،2400019561نوامبر119251و191آذر901.13041
سازمان1اسناد1و1کتابخانه1ملي1ايران:2400186281 111ص9-1                ..911
سازمان1اسناد1و1کتابخانه1ملي1ايران:2400030791 921.11
سازمان1اسناد1و1کتابخانه1ملي1ايران:151،2400006681ثور12991..931
شرکتنفت941.1 ساليانه1 جلسه1 صورت1 1،2400040063 ايران:1 ملي1 کتابخانه1 و1 اسناد1 سازمان1

انگليس1و1ايران،1ژانويه119271
سازمان1اسناد1و1کتابخانه1ملي1ايران:1،2400147831گزارش1کارگذاري1عربستان1به1وزارت951.1

امورخارجه،81صفر13291ق/18فوريه19111.
1329ق،961.1 رجب1 اول1 تاريخ1 مکاتبات1 1،240014783 ايران:1 ملي1 کتابخانه1 و1 اسناد1 سازمان1

17جمادي1الثاني13291ق،181جمادي1الثاني1329ق،261جمادي1الثاني13291ق.
السلطنه1به1وزير1مقيم971.1 ايران:2400147831،گزارش1صديق1 سازمان1اسناد1و1کتابخانه1ملي1

لندن،18ذيحجه11328/111دسامبر19101م.
سازمان1اسناد1و1کتابخانه1ملي1ايران:1،240062461مربوط1به1سال12991-1298ش..981
سازمان1اسناد1و1کتابخانه1ملي1ايران:2930002191 1..991
نماينده1ي1001.1 ايران:191،29300326741مي1،19231مکاتبه1 ملي1 کتابخانه1 و1 اسناد1 سازمان1

کمپاني1نفت1ايران1و1انگليس1با1حکومت1بنادر1و1جزاير1خليج1فارس.1
سازمان1اسناد1و1کتابخانه1ملي1ايران:301،2930058921سرطان13001ش..1011
سازمان1اسناد1و1کتابخانه1ملي1ايران296005213 1021.11
اداره1031.1 رئيس1 1،1305 بهمن1 123 تاريخ1 1297004097 ايران:1 ملي1 کتابخانه1 و1 اسناد1 سازمان1

معارف1خوزستان1به1وزارت1معارف1و1اوقاف1و1صنايع1مستظرفه.
سازمان1اسناد1و1کتابخانه1ملي1ايران:1،2400146511به1تاريخ1231جوزاء1،13041مکاتبه1ي1041.1

وزارت1فالحت1و1تجارت1و1فوايد1عامه1با1رئيس1مجلس.
سازمان1اسناد1و1کتابخانه1ملي1ايران:1،2970214351به1تاريخ1،7/5/13091ادارهي1معارف1و1051.1

اوقاف1خوزستان1به1وزارت1معارف1و1اوقاف.
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سازمان1اسناد1و1کتابخانه1ملي1ايران:2930038281..1061
سازمان1اسناد1و1کتابخانه1ملي1ايران2400039201..1071
سازمان1اسناد1و1کتابخانه1ملي1ايران:1،24001400631صورت1جلسه1ساليانه1شرکت1نفت1انگليس1081.1

و1ايران1.
سازمان1اسناد1و1کتابخانه1ملي1ايران:1091.1.2410007691
سازمان1اسناد1و1کتابخانه1ملي1ايران:240014783،گزارش1صديق1السلطنه1به1وزارت1فوايد1عامه،1101.1

23جمادي1االولي1329/221مي19111م.
سازمان1اسناد1و1کتابخانه1ملي1ايران:1161،2400478جمادي1الثاني1و1غره1رجب13291ق.1111.1
سازمان1اسناد1و1کتابخانه1ملي1ايران161،2400478ژوئن/118جمادي1الثاني1121.1.1329
سازمان1اسناد1و1کتابخانه1ملي1ايران:1261،240014651شوال1المکرم113421..1131
وزارت1141.1 به1 خوزستان1 کارگذاري1 گزارش1 ايران:1،293005892 ملي1 کتابخانه1 و1 اسناد1 سازمان1

امورخارجه،1181سرطان13001.
1151.115 1303ش/1 جوزاء1 128 تاريخ1 به1 عرايض،1 کميسيون1 113/35/146/5 1. ملي1 شوراي1 مجلس1

ذيقعده
         

             منابع و اسناد منتشر شده:

11 مشروح1مذاکرات1مجلس1شورای1ملی1.
21 اسناد1نفت،1اداره1کل1انتشارات1و1تبليغات1وزارت1امور1خارجه،113301.
31 اميربهادر،1جعفرقلی،1خاطرات1سردار1اسعد1بختياری،به1کوشش1ايرج1افشار،1تهران،1انتشارات1.

اساطير،13721.
41 اوضاع1اقتصادی1ايران1در1آغاز1قرن،گزارش1هيئت1بازرگاني1هند1بريتانيا،1اعزامي1به1جنوب1شرقي1.

ايران،119041-112831/119051-112841شمسي/1مترجمين1معصومه1جمشيدي1...وديگران1تهران1:1
موسسه1مطالعات1تاريخ1معاصر1ايران1بنياد1مستضعفان1و1جانبازان،1376

51 آيرونسايد،1سر1ادموند،1خاطرات1و1سفرنامه1ی1ژنرال1آيرونسايد1در1ايران)1به1ضميمه1ی1اسناد1و1.
مکاتبات1سياسی1وزارت1خارجه1انگلستان(1ترجمه1بهروز1قزوينی،1چ1دوم،1تهران،1نشر1آينه1363.

61 باست،1اليور،1آلمانی1ها1در1ايران،1ترجمه1حسين1بنی1احمد،1تهران،1انتشارات1شيرازه،1377..
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71 بيات،1کاوه،1ايران1و1جنگ1جهانی1اول،1اس1ن1اد1وزارت1داخ1ل1ه1،1ت1ه1ران1،1س1ازم1ان1اس1ن1اد1م1ل1ی1اي1ران1111111111111111111111111111111111111111.13691،11.
81 پوالك،1ياکوب1ادوارد،1سفرنامه1پوالك1)ايران1و1ايرانيان(،1ترجمه1کيکاووس1جهانداري،1انتشارات1.

خوارزمي،1تهران13681
91 تاج1السلطنه،1خاطرات1تاج1السلطنه1،1به1کوشش1منصوره1اتحاديه1و1سيروس1سعدونديان،1چ1،2.

نشر1تاريخ1ايران،1تهران،13621.
101 ترابی1فارسانی،1سهيال،1گزيده1ی1اسناد1نظام1آموزشی1و1مجلس1شورای1ملی)1دوره1سوم1و1تا1.

پنجم(،1تهران،1کتابخانه1و1موزه1و1مرکز1اسناد1مجلس1شورای1اسالمی،1،13891ص1.73
111 دالماني،1هانري1رنه،1سفرنامه1از1خراسان1تا1بختياري،1ترجمه1فره1فره1وشي)همايون1سابق(،1.

تهران،1اميرکبير1335.
121 دشتی،1علی،1پنجاه1و1پنج،1تهران،1انتشارات1اميرکبير،1.1355.
131 دنسترويل،1ل1ي1ون1ل1چ1ارل1ز،1خاطرات1ژنرال1دنسترويل:1سرکوبگر1جنگل،1ترجمه1حسين1انصاری،1.

تهران،1کتاب1فرزان13.11111111111111111111111111111111111111111،1
141 دولت1آبادی1يحيی،1حيات1يحيی،111تهران،1جاويدان13111--ج411111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.
151 سپهر،1احمد1علی1)1مورخ1الدوله(،1ايران1در1جنگ1بزرگ)1918-1914(،1تهران،1نشر1اديب،1.

1.1362
161 سميعی،1حسين1و1امان1اهلل1اردالن،1خاطرات1يا1نخستين1قيام1مقدس1ملی1در1جنگ1بين1الملل1.

اول،1تهران،1ابن1سينا،13321
171 شيل،1ماری،1خاطرات1ليدی1شيل،1ترجمه1حسين1ابوترابيان،1تهران،1نشر1نو،13621.
181 قادری،1منير1-1حبيب1اهلل1اسماعيلی،1کليميان1و1ارامنه1در1اسناد1مجلس1شورای1ملی)دوره1های1.

دوم1تا1پنجم(،1تهران،1انتشارات1کتابخانه،1موزه1و1مرکز1اسناد1مجلس1شورای1اسالمی،1390.
191 قطبی،1بهروز،1گزيده1اسناد1جنگ1جهانی1اول1در1ايران،11ت1ه1ران1،1اطالع1ات1111111111111111111111111111111111111111.13811،111.
201 کرزن،1جرج1ناتانائيل،1ايران1و1قضيه1ايران،1ترجمه1غ.1وحيد1مازندرانی،1تهران،1مرکز1انتشارات1.

علمی1و1فرهنگی،13621.
211 کسروی،1احمد،1تاريخ1پانصد1ساله1خوزستان.1تهران،1چاپ1بهمن،1373..
221 مستوفی1عبداهلل،1شرح1زندگانی1من،1چ3،تهران،1انتشارات1زوار،1ج1.13711،3.
231 ملک1الشعراء1بهار،1تاريخ1مختصر1احزاب1سياسی1ايران،چ1پنجم،1تهران،1انتشارات1امير1کبير،1ج1،2.

.1386
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241 ويلسون،1آرنولد،1سفرنامه1ويلسون1يا1تاريخ1سياسی1و1اقتصادی1جنوب1غربی1ايران،1ترجمه1حسين1.
سعادت1نوری،1تهران،1انتشارات1وحيد،1.13631

251 هدايت،1مهديقلی1)1مخبرالسلطنه(،1خاطرات1و1خطرات)1توشه1ای1از1تاريخ1شش1پادشاه1و1گوشه1.
ای1از1دوره1زندگی1من(،1چ1،6تهران،1انتشارات1زوار13851.

           تاریخ شفاهی:

111خاطرات1خانلر1جهانبانی1کارگر1قديمی1صنعت1نفت1مسجدسليمان،1روابط1عمومی1شرکت1نفت

           پژوهش ها:

ابطحی،1عليرضا،1نفت1و1بختياری1ها،1تهران،1موسسه1مطالعات1تاريخ1معاصر1ايران،13841..11
اتابکی،1تورج،1ايران1و1جنگ1جهانی1اول،1ترجمه1مهدی1حقيقت1خواه،1تهران،1انتشارات1ققنوس،21.1

.1387
اتابکی،1تورج،1تجدد1آمرانه،1ترجمه1مهدی1حقيقت1خواه،1چ1دوم،1تهران،1انتشارات1ققنوس،31.1.13871
اتابکی،1تورج،1دولت1و1فرودستان،1ترجمه1آرش1عزيزی،1تهران،1انتشارات1ققنوس،13901..41
آباديان،1حسين،1ايران1از1سقوط1مشروطه1تا1کودتای1سوم1اسفند،1تهران،1موسسه1مطالعات1و51.1

پژوهشهای1سياسی،1.1385
آبراهاميان،1يرواند،1تاريخ1ايران1مدرن،1ترجمه1محمد1ابراهيم1فتاحی،1تهران،1نشر1نی،1چ1پنجم61.1

.1389
آبراهاميان،1يرواند،1ايران1بين1دو1انقالب،1ترجمه1احمد1گل1محمدی1و1محمد1ابراهيم1فتاحی،1چ71.1

چهاردهم،1تهران،1نشر1نی،13871.
آفاری،1ژانت،1انجمن1های1نيمه1سری1زنان1در1نهضت1مشروطه،1ترجمه1جواد1يوسفيان،1نشر1بانو،81.1

تهران،13771
باومن،1جان،1تاريخ1معاصر1جهان1900-1،1988ترجمه1يحيی1افتخارزاده،1تهران،1نشر91.1

هيرمند1.1372
بيات،1کاوه،1فعاليت1های1کمونيستی1در1دوره1"رضاشاه")1310-1300(،1تهران،1انتشارات1سازمان101.1
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اسناد1ملی1ايران،1370،
پيير1ديگار.1ژان1-1برنار1هورکاد-1يان1ريشار،1ايران1در1قرن1بيستم،1ترجمه1عبدالرضا1هوشنگ111.1

مهدوی،1تهران،1نشر1البرز،13771،
جمالزاده،1علی1محمد،گنج1شايگان)اوضاع1اقتصادی1ايران(.1تهران،1بنياد1موقوفات1محمود121.1

افشار،1376
جن،1راف،1گارثويت،1تاريخ1سياسی،1اجتماعی1بختياری،1ترجمه1مهراب1اميری،1تهران،1نشر1سهند،131.1

1373
حبيبی،1محسن،1از1شار1تا1شهر،1چ17تهران1،13861انتشارات1دانشگاه1تهران،1ص141.146-421
خسروپناه،1محمدحسين،1هدفها1و1مبارزه1ی1زن1ايرانی1از1انقالب1مشروطه1تا1سلطنت1پهلوی،151.1

انتشارات1پيام1امروز،1تهران،113811
دايره1المعارف1بزرگ1اسالمی.161
ديگار،1ژان1پيير،1ب1رن1ار1ه1ورک1اد،1ي1ان1ري1ش1ار،1اي1ران1در1ق1رن1ب1ي1س1ت1م1،1ب1ررس1ی1اوض1اع1س1ي1اس1ی1،1اج1ت1م1اع1ی171.1،1

اق1ت1ص1ادی1و1ف1ره1ن1گ1ی1اي1ران1در1ي1ک1ص1د1س1ال1اخ1ي1ر،1ترجمه1ع1ب1دال1رض1ا1)ه1وش1ن1گ1(1م1ه1دوی.1ت1ه1ران1:1ن1ش1ر1
ال1ب1رز،11377.1

راوندی،1مرتضی،1سير1فرهنگ1و1تاريخ1تعليم1و1تربيت1در1ايران1و1اروپا،1تهران،1نشر1گويا181.13641
رنورن،1پير،1جنگ1جهانی1اول،1ترجمه1عباس1آگاهی،1چ1سوم،1مشهد،1انتشارات1آستان1قدس191.1

رضوی.1.1375
زرگر،1علی1اصغر،1تاريخ1روابط1سياسی1ايران1و1انگليس1در1دوره1ی1رضا1شاه.1ترجمه1کاوه1بيات،201.1

تهران،1انتشارات1معين1و1پروين،1372.
ساتن،1الول،1رضا1شاه1کبير1يا1ايران1نو،1ترجمه1عبدالعظيم1صبوری،1بی1جا،1بی1نا،211.1.13441
سردار،1ضياءالدين،1شرق1شناسی،1ترجمه1محمد1علی1قاسمی،1تهران،1پژوهشکده1مطالعات221.1

فرهنگي1و1اجتماعي،1387،
سعيد،1ادوارد،1شرق1شناسی،1ترجمه1عبدالرحيم1گواهی،1تهران،1دفتر1نشر1فرهنگ1اسالمی،1371،.231
سليمانی،1کريم،1القاب1رجال1دوره1قاجاريه،1تهران،1نشر1نی،241.1.13791
عاقلی،1باقر،1روزشمار1تاريخ1ايران1از1مشروطه1تا1انقالب1اسالمی،1ج1اول،1تهران،1نشر251.1

گفتار،1369.
عباسی1شهنی،1دانش،1تاريخ1مسجد1سليمان1)1تاريخ1تحوالت1صنعت1نفت(،1تهران،1انتشارات261.1
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هيرمند،13741.
عبدالعلی،1جامعه1شناسی1آبادان،چ1دوم1تهران1،1385انتشارات1کيان1مهر.1لهسايی1زاده،.271
عيسوی،1چارلز،1تاريخ1اقتصادی1ايران1عصر1قاجار12151-1332ق.1ترجمه1يعقوب1آژند.1تهران،281.1

نشر1گستره،13691.
فاتح1مصطفی،1پنجاه1سال1نفت1ايران،1تهران،1نشر1علم،13841..291
فخرايی1ابراهيم،1سردار1جنگل،1تهران،1بی1نا،301.13441
فره1وشی،1بهرام،1ايرانويج،1تهران،1انتشارات1دانشگاه1تهران،1370..311
فلور،1ويلم،1اتحاديه1های1کارگری1و1قانون1کار1در1ايران1900-1،1941ترجمه1ابوالقاسم1سری،321.1
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AbstrAct

1The1present1 research1 tries1 to1find1an1answer1 for1 the1 role1of1 the1oil
1industry1 in1social1changes1 in1oilfield1 in1southern1 Iran.1Based1on1 the
1descriptive-analytical1method1and1 the1documents1available1 in1 Iran
1and1Britain1archives,1the1findings1of1this1research1show1that1supplying
1the1man1power1in1Iran1and1Britain1Oil1Company1led1to1immigration1to
this1region.

11The1 inside1and1outside1 immigrations1which1provided1differences1 in
1religion,1race1tribe,1nationality1and1language1of1this1region1replaced1in
1few1years1the1local1culture1of1Lor1and1Arab1tribes1by1a1mixed1culture.

Meanwhile,1this1was1 led1to1the1growth1of1the1housing1and1city-mak-
ing,1increasing1the1political1knowledge1of1the1workers1and1business-
1men,1resistance1against1overindulgences1and1colonization1of1the1oil
1company,1acquaintance1with1health1care1in1west1style1and1replacing
1the1traditional1medicine1by1west1medicine,1welcoming1to1new1training
methods,1striving1to1learning1the1professional1work,1city-dweller1flour-
1ishing1in1west1style,1changing1the1consumption1patterns,1the1growth
of1oil1industry1in1oilfield1and1many1other1changes.

1In1addition,1the1growth1and1development1of1the1oil1industry1was1led1to
1the1immigration1and1increase1of1population,1job1changes1and1creation
of1industrial1workers1in1oilfield1in1southern1Iran.
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