
تحلیلی بر اسناد و گزارش های بریتانیا در مورد  

منطقۀ نفت خیز بیکرز در دورۀ پهلوی اول

هدف: بیکرز اسم قصبه ای در منطقۀ ماهور- میالتی در استان 
فارس است. این منطقه در نقشه ها و آثار جغرافیایی ایران چندان از 

شهرت برخوردار نیست؛ اما گزارش های ساالنۀ اسناد اداری انگلستان 

“Administration Report of Persian Gulf”، در دورۀ رضاشاه، 

اطالعات پی درپی و مهمی را زیر عنوان بیکرز و درمورِد مسائل سیاسی 

و اقتصادی آن به ویژه مسائل مربوط به اکتشافات نفت دارد. هدف 

این پژوهش بررسی چرایی گزارش های این اسناد زیر عنوان بیکرز است 

که حدود جغرافیایی آن نیز یکسان در نظر گرفته منی شده است.

روش/رویکرد پژوهش: این پژوهش با رویکردی توصیفی – تحلیلی 
و با استفاده از منابع آرشیوی و کتابخانه ای اجراشده است.

یافته های پژوهش نشان می دهد که منایندۀ  یافته ها و نتایج: 
انگلستان گزارش های خود را بر مبنای اهمیت جغرافیایی مناطق برای 

حفاری چاه های نفت تنظیم می کرده است بنابراین سیر جغرافیایی 

گزارش ها از سمت جنوب منطقۀ بیکرز به سمت شامل آن بوده است. 

همچنین روند گزارش ها نشان می دهد که از یک سو با قدرت گیری 

دولت رضاشاه از نقش فعال طوایف محلی کاسته شده است و از 

سوی دیگر رشکت نفت در تحوالت اقتصادی و اجتامعی منطقه بسیار 

مؤثر بوده است.
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مقدمه
ایران سرزمین وسیعی است و دارای مناطق مختلفی از پستی  و بلندی هایی است که در 
طول تاریخ به اسم های گوناگون یا یکسان شناخته شده اند. گاهی نام منطقه ای در نقشه ها در 
طول زمان گم گشته است؛ اما از دل اسناد، کتاب ها و گاهی هم از زبان مردم محلی می توان 
آن نام ها را یافت. بیکرز یکی از این مناطق است. روستایی در منطقه ای وسیع و سنگالخ 
که مردم منطقه به مناسبت نام آن و آبادی دیگری در نزدیکی آن به اسم میشان، کل منطقه 

را که در میانة چند شهر بزرگ قرار دارد، بیکرز و میشان )بیکرز و میشون( می نامند.
 نام این روستا در نقشة کنونی ایران زیر عنوان »بیدکرز« میان میالتون و بابا کالن قرار 
دارد؛ اما گزارش های ساالنة انگلیسی ها از این منطقه که نفت خیز هم بوده است با تأکید بر اسم 
»بیکرز« بر اهمیت شناسایی حدود این منطقه می افزاید. این اسناد که گزارش های ساالنه از روند 
کار و فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس در منطقة بیکرز هستند بیان گر اهمیت این منطقه از 
کشور در دورة رضاشاه می باشد. به نظر می رسد که ثبات قدرت مرکزی در کشور از یک سو و 
اهمیت شاخصی اقتصادی مانند نفت از سوی دیگر موجب شده است که این منطقة جغرافیایی 
تحوالت مهمی را تجربه کند. بر اساس این فرضیه، این پژوهش قصد دارد که دو مسئله را از 
طریق تحلیل محتوایی اسناد اداری انگلیسی ها و کتاب های جغرافیای تاریخی ایران پیگیری کند 
نخست جغرافیای منطقه ای که بیکرز نامیده می شد و سپس به بررسی شرایط سیاسی، اقتصادی 

و گاهی هم اجتماعی این منطقه در سال های حکومت پهلوی اول بپردازد.
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 جغرافیای منطقه
 نام این منطقه در فارسنامة ناصری بیکرد1 نوشته شده است و همچنین آن را از روستاهای 
بلوک ماهور- میالتی دانسته اند )فسایی، 1367، ج2، ص1527(. همچنین در فرهنگ 
جغرافیایی ایران که در سال 1330 درموردِ استان هفتم که شامل بوشهر، شیراز، جهرم، 
نوشته شده  آن  یادشده و درموردِ  بیدکرز2  نام  با  از دهستانی  بوده است  کازرون و الر 
است: »ده از دهستان ماهور3 و میالتی بخش خشت شهرستان کازرون در شصت وهفت 
کیلومتری شمال باختر کنار تخته، جنوب کوه دیمه انجیر. کوهستانی، گرمسیر، سکنه 241، 
شیعه« و محصوالت آن را غالت، تریاک، قالی بافی و راه آن را فرعی دانسته است )1330، 
ج7، ص 43(؛ اما حوضة ماهور و میالتی که منطقه ای نفت خیز است را فارسنامة ناصری 
جزء نواحی گرمسیر فارس، میانة مغرب و شمال شیراز دانسته است که حدود آن از شرق 
به نواحی بلوک کازرون و ممسنی، از طرف غرب به کوه گیلویه و از جنوب به بلوک 
خشت و دشتستان می رسیده است. لوریمر فاصلة منطقه ای که حیات داود4 را از شبانکاره5 
جدا می کند، بیکرز و میشون یا تَویسه6 دانسته است. قصبة اصلی این منطقه، بابامنیر بوده 
که مسافت آن تا شیراز سی وهشت فرسنگ بوده است. ماهور میالتی پنج قریه داشته که 
بیکرد یکی از آن ها بوده است.7 )فسایی، 1367، ج2، ص1527(. فسایی در مورد نفت 
در ماهور- میالتی نوشته است: »چشمه های نفت سیاه و آب های بدبو و گوگردی فراوان 
است و اگر کسی تفتیش کند البته معدن سنگ زنگ سنگ را خواهد یافت« )فسایی، 1367، 
ج2، ص 1527(. در سال 1323 وزارت کشور روستاهای بابای کالن، بابا منیر، چشمه 
شور، قره گل، قره گزلو، قره دشت، میالتون و میشان را جزء دهستان ماهور از توابع کازرون 
آورده است و اسمی از بیکرز یا اسامی مشابه آن نیاورده است )وزارت کشور: اداره کل 
آمار و ثبت احوال، 1323، ص 345(. اما مفخم پایان در 1339 در فرهنگ آبادی های ایران 
از روستایی با نام بابای بیکرز که جزو ناحیة کازرون بوده، یادکرده است )1339، ص49(. 
بنابراین بیکرد، بیکرز و بابای بیکرز همه یک روستا بوده است و گزارش های اداری بریتانیا 
در مورد این منطقه در سال های حکومت پهلوی اول، 1926-1941 که در بیش از ده مورد 
زیر عنوان بیکرز یادشده اند8 به احتمال زیاد به دلیل شهرتی بوده که این اسم بین مردم منطقه 
داشته است و بنابراین کل منطقة ماهور- میالتی را زیر عنوان بیکرز یاد می کرده اند؛اما این 
گزارش ها در سال هایی تحت عنوان میشان و قره گل9 نیز یادشده است.10 که میشان )در 
اصطالح محلی میشون( از دهستان های ماهور- میالتی بخش خشت بوده است و در سال 
1330 با یک راه فرعی هشت کیلومتری به گچ ساران راه داشته است )فرهنگ جغرافیایی 

ایران ...، 1330، ج7، ص 230(.

1. Bikard

2. Bid karz

3. به منطقه ای که پشته های بلند و 

دره های گود سنگالخی فراوان داشته باشد 

ماهور می گویند.

4. لوریمر در مورد حدود حیات داود 

می نویسد: از سمت غرب به دریا محدود 

می شود ... در جنوبی ترین نقطه که یک 

جریان موسوم به رود شور از تپه های 

موسوم به بیکرز و میشون یا تویسه جاری 

می شود حیات داود از شبانکاره جدا 

می شود )لوریمر، 1394، ص 119(.

5. شبانکاره از جنوب به نواحی ساحلی 

دشتستان، انگالی و رود حله متصل است 

این ناحیه در منطقۀ داخلی فارس است و 

به وسیلۀ منطقۀ ساحلی حیات داود از دریا 

جدا می شود )لوریمر،1394، ص 95(.

6. تویزه یا تویسه زنبیلی است که از 

حصیر درخت خرما بافته می شود و چون 

این منطقه به صورت تپه ها و دره های 

به هم پیوسته و درهم پیچیده است آن 

را ماهور یا تویسه )تویزه( می نامند 

)خیراندیش، عبدالرسول )مصاحبه(، 

.)1395/5/10

7.  توج که یکی از شهرهای بسیار قدیمی 

و مشهور فارس بوده نیز در همین ناحیه 

قرار داشته است )خیراندیش، عبدالرسول 

)مصاحبه(، 1395/5/10(.

8.  Note on events in the Bikarz 

Area during …

9. Note on events in Mishun and 

Gach Qaraguli area during…

10.   در بین مردم منطقه به دلیل کوه های 

گچی که وجود دارد )گچ( به عنوان پسوند 

یا پیشوندبرای اسامی جغرافیایی استفاده 

می شود. ) قره گل( در گویش محلی به 

کار می رود اما در اسناد حرف )i( به اخر 

لغت اضافه شده است.

مریم شیپری 
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قابل ذکر است که گزارش ها در دو مورد زیر عنوان گزارش از منطقة A.P.O.C 1 و 
همچنین A.I.O.C  2 آمده است که منظور همان شرکت نفت ایران و انگلیس3 است )نائبیان، 
1378، ص79(. منتها به کار بردن حرف)I(  به جای)P( یعنی ایران به جای پرشین بعد از 
دستور رضاشاه برای به کار بردن نام ایران برای کشور بوده است. توجه به روند جغرافیایی 
گزارش ها در طی سال های مختلف نشان می دهد سیری از سمت جنوب بیکرز که بیشتر 
قشالق طایفة کشکولی فارس بوده است به سمت شهرهای شمالی منطقه دیده می شود؛ 
زیرا در سال های 1939 تا 1941- که سال های آخر دورة مورد بررسی این تحقیق است- 
عنوان گزارش ها در مورد بیکرز است؛ اما ازنظر جغرافیایی گزارش ها بیشتر به سمت شمال 
منطقه یعنی گچساران و درنهایت بهبهان است و دیگر در مورد مناطق جنوبی گزارش داده 

نمی شود.
 در نقشة کنونی ایران، مناطقی که میانة کازرون در جنوب، نورآباد و باشت در شرق، 
بهبهان در شمال و بی بی حکیمه و گناوه در مغرب هستند در حقیقت مناطقی است که 
تحت عنوان بیکرز، میشان و قره گل درموردِ آن ها گزارش هایی وجود دارد. در تمام این 
گزارش ها گناوه بسیار مهم بوده است. گناوه از شمال غرب به بندر بوشهر و فاصلة آن 
در سال های دهة 1330 هجری شمسی تا بوشهر 156 کیلومتر از راه برازجان بوده است 
...، 1330، ج7، ص 204(. در حقیقت گناوه ناحیه ساحلی  )فرهنگ جغرافیایی ایران 
داود بوده است و از سه روستا )شمالی، میانی و قوسی( تشکیل شده بود  منطقة حیات 
)Adamec,1989, Vol 3, p 264(. در آن سال ها گناوه به دلیل حضور پررنگ انگلیسی ها در 

آن، شهری آباد بوده است. هرمان نوردن سیاحتگری که در آن سال ها از گناوه به بیکرز 
سفرکرده، نوشته است که: »یک کاروان حمل کننده ابزار و لوازم از گناوه در خلیج فارس او 
را به منطقه میشون... که درروی آخرین نقشه جهانی به چاپ رسیده، هنوز به لحاظ نفتی، 

کشف نشده اعالم شده بود.« رسانده است )نوردون، 2536، ص 41(.
گچساران که یکی از بخش های شهرستان بهبهان است )فرهنگ جغرافیایی ایران ...، 
1328، ج6، ص 311( از دیگر شهرهایی است که درموردِ آن گزارش های متعددی ارائه 
می دهند. گچساران ازنظر جغرافیایی قصبة بخش گچ ساران بوده که در جنوب شرقی بهبهان 
واقع شده است. از دورة موردبررسی به بعد کارگر شرکت نفت بودن یکی از مشاغل اصلی 
مردان گچسارانی بوده است. شاپور جاویدی، محقق در تاریخ طایفة کشکولی، می نویسد که: 
»بعد از انتقال شرکت نفت به گچساران بسیاری از کشکولی ها به استخدام رسمی شرکت 
نفت درآمدند و کم کم زندگی کوچ نشینی و یا روستانشینی خود را رها کرده و شهرنشین 
شدند« )1391، ص 116(. به یک معنا با انتقال تأسیسات نفتی از جنوب بیکرز به سمت 

1. Report on A.P.O.C. 

Southern area

2. Report on A.I.O.C. 

Southern area

3. Anglo Iran Oil Company or 

Anglo Persian Oil Company

تحلیلی بر اسناد و گزارش های 
بریتانیا درمورد منطقۀ

 نفت خیز بیکرز ...
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شهرهای شمالی بسیاری از ایلیاتی هایی که در منطقة بیکرز قشالق داشته اند به همراه شرکت 
نفت به آن شهر کوچ کرده اند؛ بنابراین شرکت نفت به نوعی در یکجانشینی تأثیر داشته است. 
آخرین شهری که این اسناد درموردِ آن گزارش داده اند بهبهان است. شهرستان بهبهان از شمال 
به رود کارون از غرب به شهرستان اهواز و از جنوب به خلیج فارس و شرق به شیراز محدود 
است. گچساران و آغاجری از بخش های مهم آن بوده اند. مناطق نفت خیزی که توجه کاشفان 
نفت را به خود جلب کرده بودند )فرهنگ جغرافیایی ایران ...، 1328، ج6، ص62(. بهبهان 
در سال 1914م/1292ش 39847 نفر جمعیت داشت )Adamec,1989, Vol 3, P127( لودویگ 
آدامک درموردِ فاصلة شیراز تا بهبهان می نویسد »بین بهبهان و شیراز در فاصله بیش از 60 
مایل جالب ترین روستاها وجود دارند که پوشیده از چوب و سبزه هستند و این مناطق به دلیل 
وجود کوه های منطقه، غیرقابل دسترسی هستند و مردمانی از قبایل باستانی در آنها زندگی 
می کنند« )Adamec,1989, Vol 3, P 242(. بی تردید بخشی از این منطقه ای که آدامک توصیف 

می کند بیکرز و میشان است.
منطقة ماهور- میالتی که بسیار زیبا و پرنعمت است محل کوچ زمستانی )قشالق( 
طایفة کشکولی1 در ایام کوچ نشینی این طایفه بوده است. هرمان نوردن که کتاب خاطراتش 
درموردِ ایران در سال 1928 در لندن چاپ شده است دربارة جذابیت و زیبایی منطقه نوشته 
است: »وقتی من چمنزار وسیعی را از فاصله دور و در سراشیبی ده دیدم که شتران و گاوها 
در آنها مشغول چرا بودند با خودم گفتم که اینجا سرزمین موعود است...« نوردون در 
جای دیگری می نویسد که: چشم انداز منطقه او را به یاد سویس می اندازد )نوردن،2536، 

ص143(.
قابل ذکر است نقشة مذکور بخشی از نقشه ای است که لوریمر در سال های اول 
قرن بیستم از منطقة خلیج فارس ترسیم کرده است و در آن منطقة بیکرز را زیر عنوان 
»تپه های تَویسه« )Taviseh Hills(  آورده است )Lorimer, 1986, V 6, map(. در بخش بررسی 
جغرافیایی منطقه ذکر شد که لوریمر حد فاصلة بین حیات داود و شبانکاره را در سمت 
جنوب، منطقة بیکرز و میشون یا تَویسه نامیده است. موقعیت کنونی روستای بیکرز در 

نقشة جهانی Google Map در بخش پایانی مقاله آورده شده است.

1. کشکولی ها، طایفه ای از ایل قشقایی 

هستند که به دو شاخۀ اصلی کشکولی 

بزرگ و کوچک تقسیم می شوند. ایالت این 

منطقه در دورۀ رضاشاه تضعیف قدرت 

سیاسی شده بودند و این تضعیف از 

یک سو موجب تحوالت سیاسی من جمله 

اوج گیری قدرت دولت مرکزی در منطقه  

و از سوی دیگر موجب تحوالت اجتامعی 

مانند یکجانشین شدن و شهرنشین شدن 

ایالتی ها گردید که منونۀ آن را می توان 

در پیوسنت به رشکت نفت دانست برای 

شناخت بهرت وضعیت ایالت این منطقه 

 Adamec,1989, Vol( :نگاه کنید به

)3, P 241
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توضیحی درمورِد اسناد Administration Report دربارۀ منطقۀ بیکرز
گزارش های اداری انگلیسی ها در ایران یکی از مهم ترین اسناد اقتصادی - سیاسی تاریخ 
معاصر ایران است این اسناد یک مجموعة یازده جلدی است و سال های 1873م/1286ق 
تا 1957م/1376ق را در برمی گیرد. این مجموعه توسط »انتشارات آرشیو ملی انگلستان« 
منتشرشده است. همة گزارش ها در دورة موردِنظر از پایگاه بوشهر برای انگلستان و هند 
ارسال شده است و همة تحوالت سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک منطقه را بیان می کرده اند. 
در هرسال این اسناد به بخش های مجزایی تقسیم می شده اند که بر اساس اهمیت منطقه برای 
دولت انگلستان عناوین گزارش ها تغییر می کرده اند. اولین گزارش ها به طور مشترک توسط 
رزیدنت بوشهر و نمایندة انگلستان در مسقط نوشته می شد که مهم ترین بخش آن آمار 
دقیق تجارت بود؛ اما از سال 1905م/1285ش با توجه به تغییر ماهیت حضور انگلستان در 
منطقه گزارش ها نیز تغییریافته و بنابراین جداول تجاری حذف شده اند؛ هرچند روند اقتصادی 
به طورکلی ذکر می شده است. در سال های بعد، از نمایندگان ساکن در بحرین و کویت 
خواسته می شد که گزارش های مجزایی برای این مجموعه داشته باشند. این گزارش ها که 
سازمان منتشرکننده، آن را معدنی از اطالعات دربارة خلیج فارس می داند در طول دو جنگ 
جهانی نیز منتشر می شده اند. باید در نظر داشت که گزارش ها تنها، بیان کننده وضعیت حضور 
انگلستان در منطقة خلیج فارس نبوده است بلکه به نوعی جغرافیا و تاریخ این منطقه را به طور 

 
تصویر  1

 Lorimer,( موقعیت جغرافیایی بیکرز
 1986, Map of Persian Gulf, Oman

)and Central Arabia
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 .)Cambridage Archive Edition. 1, 8, 2016( مستمر برای حدود هفتادسال بررسی می کنند
به عنوان مثال شهری میانی مانند کرمان بر اساس موقعیت سیاسی و اقتصادی که در هرسال 
داشته است گاهی زیرمجموعة بندرعباس، گاهی مستقل و در مواردی با شرق کشور بررسی 
می شده است. هرچند تمرکز اسناد بر بندرها و مناطق مختلف جنوبی ایران یا در دوره هایی 

کل منطقة خلیج فارس بوده است.

 چنان که در تصویر )2( مالحظه شد گزارش مربوط به سال 1939م/1317ش از 
مناطق مختلف خلیج فارس است؛ که از مناطق داخلی ایران مانند کرمان، فارس، بندرعباس 
تا بحرین، مسقط، کویت و... را موردنظر قرار داده اند. ردیف شمارة دو این فهرست 

چنان که قابل مالحظه است در مورد منطقة بیکرز است.
پهلوی  حکومت  سال های  در  منطقه  این  مورد  در  بریتانیا  اداری  گزارش های 
اول)1926-1941( چنانکه در تصویر )2( قابل مالحظه است در بیش از ده مورد دیگر 
نیز زیر عنوان بیکرز یاد شده اند1 و این به احتمال زیاد به دلیل شهرتی بوده که این اسم بین 

مردم منطقه داشته است.
تصویر شمارة سه سندی از منطقة بیکرز در سال 1939م/1317ش است که مربوط 
به مسائلی مانند وضعیت چاه های نفت گچساران، مسائل کارگران انگلیسی و هندی- 
انگلیسی، به ویژه آب شرب آن هاست. در ادامه، گزارش به موضوع جاده ها و وضعیت 
ترانزیت در منطقه می پردازد. چنان که گفته شد این گزارش ها در سال هایی تحت عنوان 

 
تصویر  2 

فهرست گزارش 
Administration Report … 
در سال 1939 است

1.  Note on events in the 

Bikarz Area during …

مریم شیپری 



35
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ  104

میشان )Mishun( و قره گل )gach Qarguli(1 نیز یادشده است.

 
تصویر  3

Administration Report گزارش
دربارۀ منطقۀ بیکرز برای سال 1939م

 
تصویر  4

گزارش Administration Report از 
منطقۀ میشان و قره گل

 سال 1935م است.

1. Note on events in Mishun and 

Gach Qaraguli area during …
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به نظر می رسد یکی از دالیل تغییر عنوان ها بر اساس اهمیت منطقه در اکتشافات نفتی 
بوده است؛ زیرا در سال های 1939 تا 1941 که سال های آخر دورة موردبررسی این تحقیق 
است عنوان ها در مورد بیکرز است اما ازنظر جغرافیایی بیشتر به سمت شمال منطقه یعنی 

گچ ساران و درنهایت بهبهان است و دیگر در مورد مناطق جنوبی گزارش داده نمی شود.

تحلیل گزارش های اداری انگلستان درمورِد منطقۀ نفت خیز بیکرز
به دنبال کشف نفت در مسجدسلیمان در سال 1908م/1287ش عملیات گسترده ای برای اکتشاف 
نفت در نواحی غرب و جنوب غربی ایران آغاز شد و دامنة اکتشافات در سال 1921م/1300ش 
به منطقة بیکرز رسید )جاویدی، 1391، ص100(. پیش ازاین گفته شد که این منطقه جزو قشالق 
طایفة کشکولی بود. شرکت نفت در غیاب دولت قدرتمند مرکزی از همان ابتدا سعی کرد که با 
عقد قرارداد با خوانین کشکولی و جلب موافقت، آن ها را با خود همراه و فعالیت های اکتشافی 
خود را نیز ایمن کند )جنگ جهانی در جنوب ایران ...، 1373، ص 146(؛ بنابراین سر آرنولد 
ویلسون به نمایندگی از طرف شرکت در سال 1926 م/1305ش با حیدرخان حیات داوودی 
و خوانین کشکولی مذاکره و قراردادهایی را با آن ها منعقد کرد )جاویدی، 1391، ص 104(. 
در اسناد انگلستان مکرراً از حیدر خان که امنیت گناوه تا بیکرز را تأمین می کرده، یادشده است 

.)Administration report…, 1989, v: IX, 1932, P 15 and 1926, P 27(

در آن سال ها روابط خوانین کشکولی با صولت الدوله، ایلخان قشقایی ها، چندان 
مناسب نبود1؛ ازاین رو خوانین کشکولی می خواستند که شرکت نفت با صولت الدوله نیز 
مصالحه داشته باشد، زیرا آن ها نمی توانستند در مقابل اقدامات او از منافع شرکت نفت 
دفاع کنند )جنگ جهانی در جنوب ایران ...، 1373، ص146(. درنهایت این کشمکش ها 
موجب شد عده ای از عشایر حتی از میان کشکولی ها مکرراً به تأسیسات شرکت نفت 
حمله کنند )جاویدی، 1391، صص 106-108(؛ بنابراین شرکت و عمالش مجبور شدند 
که با صولت الدوله نیز مالقات و پیام های دوستی ردوبدل کنند و قرارداد تازه ای نیز با او 
منعقد کنند؛ اما با قدرتمند شدن هر چه بیشتر دولت ایران در دورة رضاشاه شرایط تغییر 
کرد. دولت مرکزی به زودی اعالم کرد که با این قراردادها مخالف است و از آن ها حمایت 
نمی کند )جنگ جهانی در جنوب ایران ...، 1373، ص147(. مسئلة درگیری های منطقه ای 
و اعزام نیرو به مناطق آشوب زده را درروند مطالب گزارش ها نیز می توان دریافت. در 
سال های نخست عمدة مطالب گزارش ها بر وضعیت ایالت و عشایر به ویژه موقعیت 
با آن ها و گزارش از حمالت  کشکولی ها و بویراحمدی ها و همچنین نحوة برخورد 
گاه وبیگاه آن ها به تأسیسات شرکت نفت در نواحی مختلف بیکرز متمرکز بوده است؛ 

1.  برای اطالعات بیشرت نگاه کنید به 

)Oberling, 1960, PP 330-338(
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اما در گذر زمان گزارش ها از ثبات سیاسی منطقه خبر می دهند. اسناد در دورة بعدازاین 
ماجراها و بین سال های 1926م/1305ش تا 1941م/1320ش، که دورة حکومت پهلوی 

اول است، از آرامش در منطقه خبر می دهند.
 رضاشاه حکومت خویش را در آشفتگی سال های پس از مشروطه آغاز کرد. در 
سال های اول حکومت، بیشترین عملکرد سیاسی دولت پهلوی درموردِ تثبیت قدرت 
مرکزی در تهران و سرکوب گروه های مختلف از روشنفکران شهری گرفته یا عشایر مسلح 
گذشت. )آوری، 1388، صص 22-32( رضاشاه شیوه و منش زندگی عشایری را قبول 
نداشت و نسبت به رهبران آن ها بدبین بود؛ بنابراین هر چه او بیشتر قدرت می گرفت سران 
عشایر ضعیف تر می شدند؛ چنان که بنابه روایاتی صولت الدوله را نیز که روزی از دوستان 
خود او بود در زندان قصر کشت )Oberling, 1960, P 355(.  بررسی آماری از سال هایی 
که غارت و حملة عشایر به تأسیسات اکتشافی منطقه  انجام شده تا سال هایی که آرامش 

برقرارشده است نیز این موضوع را به وضوح نشان می دهد.

چنان که جدول )1( نشان می دهد آخرین باری که از خشونت در منطقه یادشده است 
مربوط به سال 1932م/1310ش است که 300 تفنگدار بویراحمدی به منطقه حمله می کنند 
)Administration report, 1989, v IX, 1935, P 15(. البته گزارش ها در سال های آخر خبر 

از کاهش شدید افراد خارجی در منطقه می دهند که مربوط به مسئلة جنگ جهانی دوم و 
خروج نیروهای انگلیسی از منطقه است.

شورش عشایر منطقه1928

غارت اموال کمپانی1929

غارت اموال کمپانی1930

1931-------------

شورش عشایر بدون آسیب1932

1933-------------

1934-------------

1935-------------

1936-------------

1937-------------

1938-------------

1939-------------

1940------------- 
جدول  1

گزارش ناآرامی های منطقه
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بررسی ها نشان می دهد که آرام ترین شهر برای حضور دائمی نمایندة کمپانی در 
منطقه، شهر گناوه بود. نمایندة کمپانی ساکن در گناوه هفته ای دو بار به مناطق مختلف 
بیکرز می رفت و از فعالیت ها و کارهای مربوط به چاه های نفت بازدید می کرد؛ بنابراین 
ایستگاه تلگراف گناوه در سال 1935 تأسیس شد، ایستگاهی که با انگلیسی های مستقر در 

)Administration report, 1989, v: IX, 1935, P 18(. سایر نقاط خلیج فارس در ارتباط بود
همچنین جاده ای که گناوه را به بهبهان متصل می کرد در سال 1936 تکمیل شد. 
اهواز و  به  را  بهبهان  بود و  تأسیس کرده  به جادة اصلی که دولت مرکزی  این جاده 
مسجدسلیمان وصل می کرد، متصل شد)Administration report, 1989, v: IX,1936, P 15(؛ 
بنابراین در سال 1330 فرهنگ جغرافیایی ایران ضمن گزارش از آباد بودن گناوه از وجود 
یک صد باب مغازة تجاری و همچنین ساختمان های شرکت نفت خبر می دهد که خود 

نشان از پررونق بودن بازار گناوه بوده است )1330، ج7، ص 204(.
 شهر دیگری که در سال های آخر گزارش ها چنان که پیش ازاین نیز گفته شد دارای 
اهمیت بیشتری از گناوه می شود، گچساران بود. گچساران در این دوره به دلیل کشف نفت و 
ایجاد تأسیسات نفتی در آنجا آن چنان دارای اهمیت می شود که کارگر شرکت نفت بودن به 
یکی از اصلی ترین شغل مردان آنجا تبدیل می شود. در سال 1936 گزارش ها حاکی از وجود 
 Administration(  684 کارگر بومی دون پایه و 748 کارگر مقاطعه کار در گچساران است
report, 1989, v  IX, 1936, p 15(. با دقت در آمار آن زمان با افزایش جمعیتی از اروپائیان در 

این شهر روبرو هستیم. گزارش ها از تأسیس یک کارخانة یخ، کالب تفریحی برای کارگران 
.)Administration report, 1989, v IX, 1938, p 15( و یک سینما در شهر خبر می دهند

دربارة تعداد اروپاییانی که در گچساران و گناوه حضور داشتند نیز بین سال های 
1936 تا 1940 گزارش هایی ارائه شده است

.)Administration report, 1989,1936 ,  (

چنان که مالحظه می شود در سال 1931 نیز گزارشی از حضور 9 اروپایی در منطقه 
شده است. همچنین در سال های 1940-1941 و آغاز جنگ دوم جهانی آن ها نیروهای 
انگلیسی ها و  افراد خانوادة  از منطقه خارج کرده اند. همچنین در مورد تعداد  خود را 

1931193619371938193919401941کارمندان

92835493596انگلیسی

15343444----------انگلیسی _ هندی

 
جدول  2 

تعداد کارمندان انگلیسی و انگلیسی - 
هندی در گچساران و گناوه
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انگلیسی –هندی ها نیز گزارش های منظمی ارائه می شده است جدول )3(.

نیز  پازنان  و  آغاجری  در  اروپایی  کارمندان  تعداد  از  آخر  دو سال  در  گزارش ها 
آمارهایی ارائه می دهند. گزارش ها عموماً به ترتیب گزارش های زمین شناسی1، جاده ها2، 
ساختمان ها3، تأمین آب4، ارتباطات بی سیم5، ذخایر نفتی6 و حفاری، کارکنان7 و وضعیت 

رفاهی8 تنظیم شده اند.
گزارش ها دربارة اکتشافات نفتی عمدتاً بر دو موضوع تأکید دارند. نخست پیدا کردن 
مکان های جدید که احتمال وجود چاه نفت در آن ها است و سپس گزارش از حفاری و کندن 
چاه های نفت، عمق چاه ها و میزان فشاری که از گاز و نفت در آن ها وجود دارد. برای این کار 
ابتدا گزارش هایی از جانب گروه های جغرافیایی ارائه می شده و سپس عملیات حفاری انجام 
می گرفته است. برای نمونه، این اسناد گزارش های پی درپی از دو عملیات جغرافیایی و حفاری 
 Administration Report,1989, v IX, 1932, P 15( در مورد منطقة قره گل و کوه مند ارائه کرده اند
and 1933, P 15(. همچنین گزارش ها دربارة نحوة انتقال نفت منطقه به پاالیشگاه آبادان از طریق 

لوله کشی و احداث جاده های مناسب خبر می دهند. )این جاده امروزه بین مردم منطقه به جادة 
شرکتی بین آبادان – گچ ساران مشهور است.( نوردون دربارة فعالیت های گستردة انگلیسی ها در 
منطقه نوشته است: »اینجا اردوگاه نسبتاً بزرگی شامل گاراژها، انبار نگه داری و تعمیر ماشین آالت 
مربوطه به ساختمان های اداری و دفتری دارد... گویی ذره ای از انگلستان است که با سیم خاردار 

از دنیای ایرانی و ایران مجزا شده است« )نوردون،2536، ص 143(.

نتیجه
بیکرز، نام دهی در منطقة ماهور و میالتی است که در دورة رضاشاه انگلیسی ها بر منطقة 
وسیعی بین کازرون در جنوب تا بهبهان در شمال آن و باشت در شرق آن تا بی بی حکیمه 
در غرب آن اطالق می شده است. این منطقه هم ازلحاظ ذخایر نفتی و هم ازلحاظ ذخایر 
آبی به دلیل وجود دو رود زهره و خیرآباد منطقة مناسبی برای اسکان کارگران، اکتشاف 
و حفاری چاه های نفت بوده است. تحلیل محتوای این گزارش ها عمدتاً نشان می دهد که 
با گذر زمان، قدرت دولت مرکزی در منطقه بیشتر شده و نقش ایالت و عشایر به ویژه 

سال

زنان و بچه ها                                                                     
19371938193919401941

47151121انگلیسی

------17442انگلیسی – هندی
 

جدول  3
گزارش از افراد خانوادۀ انگلیسی و 

انگلیسی – هندی در گچ ساران و گناوه

1. Geological

2.  Roads

3. Buildings

4. Water supply

5. Wireless communications

6. Oil reserves

7. staff

8. welfare
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روش استفاده از عشایر برای حفظ مراکز عملیاتی کم رنگ شده است. از سوی دیگر 
گزارش ها نشان می دهد که نیروهای انگلیسی مستقر در منطقه برای رفاه خود و همچنین 
جلب توجه مردم بومی به همکاری با شرکت نفت انگلیس و ایران، امکانات رفاهی مانند 
سینما و کارخانة یخ سازی ایجاد می کرده اند. روند مطالب، بر افزایش تعداد اروپاییان و 
همچنین به کارگیری افراد محلی بیشتری در شرکت نفت ایران و انگلیس تا پیش از شروع 
جنگ دوم جهانی تأکید دارند؛ همچنین نشان می دهد که میزان عالقه شرکت نفت ایران 
و انگلیس بر اساس وجود چاه های نفت منطقه از سمت جنوب به شمال آن بوده است. 
چراکه در سال های پایانی، گزارش ها عمدتاً بر روی شهرهایی مثل بهبهان و آغاجری است 

که انتهای منطقة بیکرز بوده است.
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