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مقدمه

حفاری و استخراج نفت دورۀ جدیدی از صنعتی شدن اهواز را رقم زد .با کشف و استخراج
نفت در مسجدسلیمان زنگ رشد دیگر شهرهای نفتخیز خوزستان ،بهخصوص اهواز که
چهار سال بعد از مسجدسلیمان نفت در آن استخراج شد ،بهصدا درآمد .با گسترش عملیات
بهرهبرداری در اهواز ،مراکز و تأسیسات صنعت نفت نیز در این شهر توسعه یافت .اهواز،
بهواسطة واقع شدن بین پاالیشگاه آبادان و سایر مناطق ،به نقطة مناسبی برای انبار کردن وسايل
و متمرکز نمودن تعمیرگاههای صنعت نفت در جنوب تبدیل شد .حفر و استخراج نفت ،در
خوزستان ،در زمان حفاریهای شرکت نفت ایران و انگلیس به نتیجه رسید.
تشکیل شرکت نفت ایران و انگلیس ،نفوذ انگلیسیها را در ایران ،بهخصوص
خوزستان افزایش داد .در این دوره ،چندین مورد عملیات اکتشافی شرکت نفت ایران
و انگلیس در اهواز و یکسری اقدامات در جهت توسعة عملیات این شرکت در شهر
مذکور صورت گرفت که در جهت منافع شرکت نفت ایران و انگلیس بود ،باوجوداین،
اقدامات شرکت بهتدریج در رشد و تغییر ساختار اقتصادی و عمرانی و فرهنگی اهواز
تأثیر گذاشت.
درآمدهای حاصل از بهرهبرداری منابع نفتی در کشورهای نفتخیز مهمترین بخش
درآمد آن کشور محسوب میشود ،حال آنکه در ایران ،بیشتر این درآمد به شرکت نفت ایران
و انگلیس تزریق میشد .تا اینکه مصدق توانست با ملی کردن صنعت نفت ،بهطورموقت،
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محمدرضا علم است که با همکاری روابط
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 .2دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید
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جلوی زیادهروی انگلیسیها را بگیرد .البته ،تالشهای مصدق با قرارداد کنسرسیوم ،که بعد
از ملی شدن نفت در زمان محمدرضاشاه امضا شد تا حدود زیادی از بین رفت.

پرسشپژوهش

پرسش اصلی این پژوهش به شرح زيراست:
 فعاليتهای شرکت نفت ایران و انگلیس چه تأثیری در ساختار شهری اهواز داشته است؟بر این اساس ،فرضیة ما میتواند این باشد که «فعاليتهای شرکت نفت ایران و
انگلیس در تغییر معیشت و سبک زندگی مردم ،روی آوردن به فعاليتهای تجاری ،توسعة
تأسیسات عمرانی و ورود تعدادی واژگان بیگانه در گویش مردم تأثیر گذاشته است».

تاریخچۀ امتیاز نفت در ایران تا تشکیل رشکت نفت ایران و انگلیس

1. Baron Julius de reutter
2. Hotz
3. William knox darcy
4. first explation company
5. Burma oil company
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سابقۀ نخستین امتیاز نفت به زمان ناصرالدینشاه باز میگردد .وی ،در فرمانی ،در 1289ق.
امتیاز استخراج کلیۀ معادن فلزات(غیر از فلزات قیمتی) و زغالسنگ و نفت را به فردی به نام
بارونژولیوسدورویتر 1داد .هرچند امتیاز لغو شد ،ولی ناصرالدینشاه ،در 1309ق ،.در سفر
سومش به اروپا ،ضمن اعطای امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی ،امتیاز استخراج و بهرهبرداری
کلیۀ معادن ایران و ازجمله معادن نفت را بهمدت شصت سال به رویتر داد .پنج سال پیش از
تجدید امتیاز معادن به رویتر ،در 1302ق ،.یک شرکت انگلیسی به نام «هوتز» 2امتیازی برای
استخراج نفت در حوضۀ دالکی ،نزدیک بوشهر ،را از دولت ایران گرفت و دو چاه نفت حفر
کرد ،ولی به نفت نرسید(شمیم ،1384 ،صص.)296،293
3
مدتها بعد ،در 1280/1901ش ، .ویلیامناکسدارسی انگلیسی توانست امتیاز کشف
و بهرهبرداری و صدور نفت را بهمدت شصت سال از مظفرالدین شاه بگیرد(عیسوی،
 ،1388صص .)4-3وی ،طبق مادۀ شانزدهم امتیاز دارسی در سال 1321/1903ق .شرکتی
با سرمایۀ 600هزار لیره تشکیل داد که نام آن را شرکت بهرهبرداری اولیه 4نامید و سهامی
را که تعهد کرده بود(بیست هزار لیره)تسلیم و بیست هزار لیرۀ نقدی به ایران پرداخت
کرد(شمیم ،1384 ،ص .)305دارسی ،مدت سیسال به حفاری ادامه داد بدون اینکه به
نفت برسد و در این مدت دویست هزار لیرۀ انگلیسی از دستش رفت .در این هنگام،
شرکت نفت برمه- 5که میدانست دارسی امتیاز استخراج نفت در ایران را بهدست آورده-
به دارسی پیشنهاد کمک داد و دارسی به کمک آن شرکت بهمدت دو سال دیگر در ایران
حفاری کرد تا اینکه در 1287/1908ش .به نفت رسید و به بدین ترتیب استخراج نفت از
ایران بهشکل بازرگانی آغاز شد .یک سال بعد ،دارسی و شرکت نفت برمه ،شرکتی بهنام
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«شرکت نفت ایران و انگلیس» 1تشکیل دادند .در این میان ،بيشتر سهام شرکت به شرکت
نفت برمه رسید .شرکت نفت برمه در سالهای بعد بر اثر خشک شدن چاههای نفت برمه
دچار مشکل شد و مجبور شد قسمتی از سهام خود را به شرکت نفت ایران و انگلیس
بفروشد(سمسون ،1356 ،ص.)26
در 1287/1908ش ،.نفت از چاه با فشار زیادی در مسجد سلیمان فوران کرد .بعد از
کشف این معدن مهم ،چند ماه بعد در آوریل 1288/1909ش ،.شرکت نفت ایران و انگلیس،
با سرمایۀ دو میلیون لیره تشکیل و در لندن به ثبت رسید(شمیم ،1384 ،ص .)308بهطورکلی،
شرکت نفت برمه در تأسیس و ترویج شرکت نفت ایران و انگلیس سهم عمدهای داشت و
اهمیت شرکت نفت برمه از اینجا مشخص میشود که نخستین هیئت مدیرة شرکت نفت
ایران و انگلیس از کسانی تشکیل شده بود که مدتها در هندوستان مشغول و فکر آنها با
اصول و روش استعماری اشباع شده بود .البته ،بیشتر کارکنان فنی و بازرگانی شرکت از
انگلستان استخدام شده و غالب ًا اطالعی از ایران نداشتند(فاتح ،1384 ،ص.)422
ازآنجاکه منطقۀ حفر چاه نفت در مسجدسلیمان بود و بيشتر مردم این منطقه از طوایف
بختیاری بودند ،شرکت نفت ایرا ن و انگلیس برای توسعة عملیاتش در ایران سه فقره قرارداد
با آنها منعقد کرد .نخست ،قراردادی بود که بهموجب آن خوانین بختیاری را در امور شرکت
سهیم میساخت و برای این منظور شرکت نفت ایران و انگلیس ،شرکت تابعهای بهنام «شرکت
نفت بختیاری»تشکیل داد .سرمایۀ شرکت چهارصد هزار لیره بود که مجاني به خوانین بختیاری
واگذار شد .دوم ،قراردادی راجعبه خرید اراضی بود که هر سال شرکت اراضیای را که در
حدود خاک بختیاری الزم داشت از ایلخانی و ایلبیگی به قیمت معین میخرید و این دو ،که
خود را نمایندۀ دولت میدانستند ،متعهد بودند وجه آن را به صاحبان حقیقی اراضی برسانند.
سوم ،قراردادی دربارۀ حفاظت محل بود که ایلخانی یکی از خانزادهها را بهعنوان سرمستحفظ
به شرکت معرفی میکرد و عدهای تفنگچی در اختیار وی میگذاشت .شرکت ،حقوقی به
سرمستحفظ و تفنگچیان میپرداخت و آنها امنیت ناحیه را حفظ میکردند و سالی سههزار
لیره هم به ایلخانی میداد .عالوهبراین ،شرکت ،در 1288ش .قراردادی با شیخ خزعل منعقد و
یک میل مربع از اراضی آبادان را برای ایجاد پاالیشگاه از او خریداری کرد .سال بعد ،ساختن
پاالیشگاه آبادان شروع و سه سال بعد خاتمه یافت(شمیم ،1384 ،صص.)310-309

آغاز عملیات اکتشافی رشکت نفت ایران و انگلیس در اهواز

بعد از اینکه نخستین چاه نفت در مسجدسلیمان فوران کرد ،گمانهزنیها در مورد حفر چاه
نفت در دیگر نقاط خوزستان از جمله اهواز از سر گرفته شد؛ بهگونهای که شرکت برای

1. Anglo Persian oil company
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توسعة عملیاتش در اهواز مبادرت به حفر پنج چاه اکتشافی کرد .حفاری نخستين چاه نفت
در سال1291ش شروع شد و به عمق  3317متر رسید و باوجود اینکه به نفت نرسید و
حفاری در 1295ش .متوقف شد ،سهم بسزايی از لحاظ کسب اطالعات زمینشناسی این
ناحیه داشت .در سال1316ش .شرکت نفت ایران و انگلیس عملیات ژئوفیزیکی دامنهداری
در دشتهای منطقۀ اهواز شروع نمود .اهواز در این دوره به دالیل زیر مورد توجه واقع شد:
 .1اهواز در سر راه خط لوله مسجدسلیمان به آبادان واقع شده بود و درصورت کشف
نفت وسیلۀ الزم برای حمل و نقل به حداقل میرسید؛
 .2احتمال کشف یک منبع عمدۀ نفت ،در این منطقه ،برای تکمیل محصول روزانۀ
اللی -مسجدسلیمان و هفتگل زیاد بود؛ و
 .3منطقۀ اهواز در دشت واقع بود و وسایل نقلیه و وسایل زندگی شهری از هر لحاظ
آماده بود( سعادت ،بی تا ،ص.)146
شروع جنگ جهانی ،حفاری را در این منطقه به تعویق انداخت ،ولی بعد از جنگ مجددا ً
عملیات اکتشافی برای تکمیل اطالعات قبلی شروع شد و در 1327ش .چاه دوم حفر شد که
در عمق  7812متر بهعلت رها شدن متة حفاری در چاه ،متروک شد .درحالیکه احتمال رسیدن
به نفت در چاههای مزبور فوقالعاده زیاد بود ،لذا حفر چاه شمارۀ  3در 1328ش .در نزدیکی
چاه شمارۀ  2آغاز شد که در عمق 9894متر به آب با فشار برخورد کرد و حفاری متوقف شد.
حفاری چاه شمارۀ  4به فاصلۀ  300متری از چاه شمارۀ  3آغاز شد .همزمان ،چاه شمارۀ  5نیز
در 1329ش .بهعنوان جایگزین چاه شمارۀ  4شروع و در 1330ش .در عمق  8200متر در وضع
خوبی ،بهعلت ملی شدن صنعت نفت متوقف شد(سعادت ،بی تا ،ص.)147
اهواز در دورۀ تسلط شرکت نفت ایران و انگلیس بهشکل جایگاهی درآمد که
مشکالت خطوط لوله در آن بررسی و تصمیمگیری میشد .در مناطق نفتخیز خوزستان،
بهخصوص در منطقۀ اهواز ،انبارهای بزرگی وجود داشت که نهتنها هزاران وسیله برای
حفاری ،راهآهن ،لولهکشی ،جادهسازی و تأسیسات در آن وجود داشت؛ بلکه نیازهای
کارکنان شامل موادغذایی ،مبلمان ،و وسایل استراحت آنان در این منطقه بهوفور یافت
میشد و این انبارها مملو از کاالهای لوکس و مختلف بود .عالوهبراین ،در اهواز تعمیرگاه
بزرگی نیز برای ماشینهای سنگین و نیز کارگاه مهندسی وجود داشت که این کارگاهها
شامل لولهپیچ ،تراشکار ،ریختهگر ،آهنگر ،مکانیک ،اتومبیلران ،آل موتوربند ،تعمیرکار
وسايل برقی ،دیگبخارساز ،ابزارساز ،و جوشکار بودند(عباسی شهنی ،1382 ،صص،156
164و .)169در کنار این مراکز ،در اهواز ،اصطبلی برای قاطرها وجود داشت که وجود
این اصطبلها و قاطرها چارهای برای حل مشکالت خط لوله بود .ازآنجاکه قرار بود خط
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لولهای به موازات رودخانة کارون احداث شود ،برای نصب خط لوله از دوبه(قایق)استفاده
میکردند .لولهها با استفاده از دوبه و از طریق رودخانه تا آبگنجی ،در نزدیکی درخزینه(بین
شوشتر و مسجدسلیمان) حمل میگردید .از آن نقطه به بعد خط ،لولهها میبایست از قلۀ
کوه و ارتفاعات تپهها با شیبهای تند کشیده میشدند .قهرمانان این عملیات ،قاطرهایی
بودند که از مناطق اصفهان و بغداد و حتی قبرس خریداری شده بودند و محل نگهداری
آنها در مناطقی مانند اهواز ،درخزینه ،و تمبی بود(یعقوبینژاد ،1372 ،ص .)134نقش اهواز
برای شرکت نفت ایران و انگلیس به همین منوال بود تا اینکه در 1317ش .شرکت نفت
ایران و انگلیس از ادارۀ امتیازات و نفت ایران تقاضای سه قطعه زمین به مساحت37/438
متر مربع برای ساختمان و احداث خط لولة حمل نفت از آبادان به اهواز کرد .خالصهای
از متن این تقاضا ،که از طرف شرکت نفت ایران و انگلیس به ادارۀ امتیازات و نفت ارسال
شده چنین است« :شرکت سهامی نفت ایران وانگلیس طی نامۀ شمارۀ695/80694به تاریخ
هفدهم آذر 1316که رونوشت آنرا در ضمیمه مالحظه می فرمایند تقاضا نموده است که از
نظر ساختمان و احداث خط لوله حمل نفت از آبادان به اهواز سه قطعه زمین که مساحت
یوهشت مترمربع است طبق مقررات مادۀ4
کلیۀ آنها سی و هفت هزار و چهارصدوس 
امتیازنامه به شرکت واگذار شود»(ساکما .)240/9577،اهمیت اهواز برای شرکت نفت
ایران و انگلیس بدین گونه بود ،تا اینکه در 1329ش .تصمیم گرفته شد امور اداری شرکت
نفت ایران و انگلیس در مناطق نفتخیز از مسجدسلیمان به اهواز انتقال یابد .اهواز ،از آن
جهت برای این منظور انتخاب شد که مرکز اداری مناسب و راحتی برای مناطق نفتخیز
بود که با پاالیشگاه آبادان از خشکی و رودخانه ارتباط داشت و نیز به وسیلۀ خطآهن به
خرمشهر و بندر شاهپور مربوط بود(اخبارهفته ،شماره ،1329/12/4 ،224ص.)15.

تأثیرعملیات اکتشافیرشکتنفتایرانوانگلیسدرتوسعۀشهریاهواز

بهنظر میرسد آبادان و مسجدسلیمان نقطۀ عطف توجه شرکت نفت ایران و انگلیس
بودند .وجود پاالیشگاه آبادان و نیز محل اداری شرکت در مسجدسلیمان دلیلی بر این گفته
است .باوجوداين ،گسترش عملیات اکتشافی شرکت نفت ایران و انگلیس و حفر چند
چاه اکتشافی در اهواز تغییراتی در امور اقتصادی و عمرانی و فرهنگی این شهر برجای
گذاشت .این تغییرات را در موارد زیر میتوان بیان کرد:

الف .ایجاد زیر بنای اقتصادی

مهمترین ویژگی الگوی سنتی سازمان اجتماعی و اقتصادی خوزستان این بود که ایالت
به دو بخش جدا یعنی مناطق قبیلهنشین و مناطق شهری تقسیم میشد .نیمۀ جنوبی
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خوزستان بيشتر از قبایل عرب و نیمۀ شمالی آن از سه گروه لر ،بختیاری ،و عرب تشکیل
میشد که هریک درصدد تالش برای بهرهبرداری و دریافت سهم بیشتری از منابع کمیاب
منطقه بودند .ساختار اقتصادی این قبایل با هم تفاوت داشت .مهمترین تفاوت در ساختار
اقتصادی این قبایل به نوع بهرهبرداری آنها از محیط مربوط میشد .فعالیت کشاورزی
گرایش به یکجانشینی را ایجاب میکرد و فعالیت دامپروری گرایش به کوچنشینی را
الزامآور مینمود .بااینحال ،شایعترین شکل این ساختار اقتصادی آمیزهای از دو طیف
یکجانشین و کوچنشین بود(طرفی ،1383،ج ،1صص.)59،61
مردم شهرهای خوزستان ،در اثر تحول اقتصادی ،که بهواسطۀ نفت و وجود شرکت
نفت در خوزستان روی داده بود ،شهرهای آباد خویش را رها و به دور کارخانهها و
چاههای نفت جمع شدند .با اکتشاف نفت فرصت اشتغال در منطقه فراهم شد ،ولی زمانی
که زارعان و باغداران خوزستان مزارع و باغهای خود را رها کردند و به طرف میدانهای
نفتی سرازیر شدند ،از میزان محصوالت کشاورزی خوزستان کاسته شد .در زمان تسلط
شرکت نفت ایران و انگلیس ،بیش از سه مرتبه قحطی در خوزستان روی داد که بیشتر آنها
دسیسههای شرکت نفت برای محتاج کردن مردم خوزستان بود .مردمی که گرد تأسیسات
شرکت جمع میشدند میبایستی اشخاص ثروتمندی را تشکیل دهند ،ولی اغلب کپر و
اتاقهای محقر حصیری را برای زیستن خود آماده میکردند(افشین ،1333 ،ص .)68این
افراد با رها کردن شغل کشاورزی ،کارهای پست و سنگین انجام میدادند.کشاورزان و
صنعتگران اصفهانی ،چهارمحالی و یزدی با قاطر از راه ایذه و مالامیر به مسجدسلیمان
میآمدند و کشاورزی و صنعتکاری را رها میکردند تا در شرکت به شغل فراشی و
ُکولی(کارگر ساده) و جاروبواال(رفتگر) استخدام شوند ،ولی این افراد ناخودآگاه تحت

تأثیر فرهنگ غرب قرار گرفتند(یعقوبی نژاد ،1372 ،ص.)302
بنابراین ،بهنظر میرسد در سالهای قبل از اکتشاف نفت ،جامعة خوزستان جامعهای
سنتی بود که شیوة معیشت اهالی شهرها و روستاهای آن بر پایة کشاورزی ،یکجانشینی،
و کوچ نشینی بود و با شروع عملیات حفاری بهتدریج مردم به سمت فعاليتهای حفاری
نفت روی آوردند.
با شروع عملیات حفاری در مناطق نفتخیز و روی آوردن مردم به دور تأسیسات
نفتی در نوع اشتغال مردم منطقه تغییر اساسی ایجاد شد .بدین ترتیب ،مردم منطقه ،که
فعاليتهایشان حول محور کشاورزی و دامپروری میچرخید ،کار خویش را رها کردند
و به کار جدیدی روی آوردند .اکتشاف نفت ،فرصتهای شغلی فراوانی ایجاد کرد و با
پرحجم شدن عملیات نفتی و افزایش سطح تولید و توزیع درآمد ناشی از مشاغل نفتی،
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فعاليتهای اقتصادی دیگری همچون کشاورزی و تجارت ،که از دیرباز در اهواز وجود
داشت ،کمرنگ شد(علم ،1386،ج ،1ص.)166
در ابتدای فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس ،کارمند ایرانی وجود نداشت و
فقط از خوانین محلی و شیوخ برای آرام گردانیدن مردم استفاده میشد و با پرداخت
حقوق مکفی به خوانین و شیوخ سعی در آرام گردانیدن مردم داشت ،ولی با افزایش
تشکیالت شرکت احتیاج به کارگران و کارمندان ایرانی افزایش یافت و برای این کار ابتدا
شروع به استخدام باسوادان محلی کرد ،که میتوانستند بنویسند و بخوانند و استعداد یاد
گرفتن زبان انگلیسی را داشتند .اما شرایط استخدام آنها بههیچوجه با شرایط استخدام
کارمندان انگلیسی منطبق نبود و ایرانیان باسواد از کارمندان درجه دوم شرکت محسوب
میشدند(افشین ،1333 ،ص.)123
برای استخدام کارگران نیز ادارهای به نام ادارۀ کارگزینی وجود داشت که این اداره
کارگران را برای بخشهای مختلف شرکت از قبیل چاهکنی یا کارگاههای فنی پاالیشگاه
میفرستاد .اگر رئیس بخش مربوط مایل به استخدام او میشد شرکت او را استخدام
میکرد و ترفیع مقام و مقررات کارگر مزبور بهدست رئیس همان بخش بود(افشین،1333 ،
ص .)119کلیۀ کارکنان فنی ،اداری ،و بازرگانی شرکت که مشاغل عمده و مسئولیت
اداری داشتند ،انگلیسی و کلیۀ کارمندان دفتری و عموم کارگران فنی و حتی آشپزها و
پیشخدمتها هندی و پاکستانی بودند و فقط کارهای غیرفنی به ایرانیان محول شده بود.
تنها کارگران فنی ایرانی عبارت بودند از یک عده بنا و نجار و عدۀ معدودی که زیر دست
هندیها و انگلیسیها کارهای فنی آموخته بودند .معدودی از ایرانیان هم بهعنوان منشی و
میرزا استخدام شده بودند که کمی انگلیسی میدانستند(فاتح ،1384 ،ص.)428
لونقل بهوسیلۀ قاطر و االغ ،حمل
از کارگران ساده برای عملیات جادهسازی ،حم 
ماشینآالت و مواد گوناگون ،و نصب وسایل حفاری استفاده میکردند .بعضیها ،که در
اطراف کشور دانش مهندسی کسب کرده بودند ،بهوسیلۀ مهندسان اروپایی آموزش تخصصی
بیشتری کسب کردند(عباسی شهنی ،1382 ،ص .)163در جریان رشد کام ً
ال مجزای حوزههای
نفتی خوزستان اشتغال بهسرعت زیاد افزایش یافت وتعداد کارگران تا سال 1299ش .به
 2000نفر رسید .این تعداد همچنان افزایش یافت ،بهگونهای که در 1330ش 55/000 .کارگر
برای پیمانکاران شرکت نفت کار میکردند(هالیدی ،1358 ،ص.)18
ایرانیان ،در 1310ش ،.بیش از  94درصد کارگران شرکت نفت را تشکیل میدادند؛
حال آنکه فقط 1/12درصد آنان جزء کارمندان بودند .این وضعیت ،بعدها در اثر مبارزات
کارگران ایرانی که حکومت را وادار میکردند از شرکت نفت بخواهد که تعداد بیشتری
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کارگر ماهر ایرانی استخدام کند ،تغییر کرد(وزیری ،1380 ،ص.)229
بهنظر میرسد با گسترش فعاليتهای نفتی در خوزستان ،بازارهای شهری نیز
رونق یافت .بازار نیز در این رهگذر به محلی برای رفع نیازمندیهای کارگران و کارمندان
1
تبدیل شد .حقوقی که به کارگران پرداخت میشد هر دو هفته یکبار و با دریافت چتی
(کارت کوچکی که مبلغ حقوق بر روی آن درج شده بود) بین کارگران توزیع میشد.
وقتی که شرکت تصمیم میگرفت مبلغی به دستمزد کارگران اضافه کند بازاریان از این امر
خوشحال میشدند که کارگران بکپی(2مقدار پولی که از تاریخ تصویب اضافه دستمزد
تا تاریخ پرداخت عملی آن به کارگران پرداخت میشد) حقوق خود را خرید خواهند
کرد(وزیری ،1380 ،ص .)277البته ،شرکت نفت ایران و انگلیس در مراکز عمدۀ خود
مغازههایی داشت که کلیۀ مایحتاج کارمندان را از خارج وارد میکرد و تا زمان عقد قرارداد
1312(1933ش)کاالهایی که در این مغازهها به فروش میرسید ،به کارمندان انگلیسی
اختصاص داشت ،ولی بعد از قرارداد 1933شرایط تا حدودی بهتر از قبل برای کارکنان
ایرانی در نظر گرفته شد(فاتح ،1384 ،ص.)421
در مورد قرارداد1312/1933ش .نیز باید گفت که شرکت نفت ایران و انگلیس در
 1932به دولت ایران اطالع داد که حقالسهم دولت ایران بابت عایدات نفت در سال قبل
فقط  302/000لیره شده است ،درحالیکه در سال1309/1930ش .عایدات ایران از این
بابت چهار برابر این مبلغ بود .این تقلیل فاحش مورد اعتراض دولت ایران قرار گرفت و
تقاضای رسیدگی کرد ،ولی ازآنجاکه شرکت زیر بار نرفت ،رضاشاه در آذر  1312امتیازنامۀ
دارسی و پروندۀ نفت را در آتش بخاری انداخت و به وزیرانش دستور داد که امتیازنامۀ
دارسی را لغو کنند که فردای آن روز عملی شد(هوشنگ مهدوی ،1388 ،ص .)388بهنظر
میرسد این قرارداد که جهت لغو امتیاز دارسی صورت گرفته بود در عمل معنایی جز
تمدید امتیاز دارسی نداشت .بهموجب قراردادی که در 7خرداد 1312در تهران به امضا
رسید ،حقالسهم ایران از عواید نفت صادراتی افزایش یافت .حوزۀ امتیاز شرکت نفت به
یکصدهزار کیلومتر مربع در خوزستان و کرمانشاه محدود شد و شرکت متعهد شد برنامۀ
آموزشی سریعی برای اینکه ایرانیان بتوانند مشاغل فنی صنایع نفت را عهدهدار شوند،
ترتیب بدهد ولی در مقابل امتیاز نفت بهمدت شصت سال دیگر تمدید شد(هوشنگ
مهدوی،1388 ،صص .)390-389به طور کلی ،شرکت نفت از زمان امتیاز دارسی تا بیست
سال بعد ،که قدرت حکومت مرکزی در سال 1303ش .در خوزستان مستقر گشت ،کلیۀ
لوازم خود و کارکنانش را از خارج تهیه میکرد و بهانۀ شرکت این بود که فقدان راه و
راهآهن بین خوزستان و سایر نقاط مانع از این است که شرکت از فرآوردههای داخلی
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استفاده کند ،ولی پس از اینکه راهآهن سراسری ایران نیز ایجاد شد وضع بههمین منوال
ادامه داشت(فاتح ،1384 ،ص.)422
احداث فروشگاهها نیز از اقدامات مهم شرکت جهت تأمین رفاه کارکنان و حفظ
قدرت خرید آنها در تشکیالت خود بود .این فروشگاهها که به استور 1معروف بودند به
فروشگاههای کارگری و کارمندی تقسیم میشدند که نقش مهمی در تعدیل قیمتها و
2
حفظ و باال بردن قدرت خرید کارکنان ایفا میکردند.جیرۀ ماهانۀ کارگران به نام ریشن
طبق برنامة مشخصی در فروشگاههای کارگری توزیع میشد(عباسی شهنی،1382 ،
ص.)349
فروشگاههای شرکت تا 1312/1933ش .فقط به انگلیسیها جنس میفروختند ،تا
اینکه این فروشگاهها برای وارد کردن کاالهای خود از معافیت گمرکی برخوردار شدند
و بهشرط آنکه به کارگران ایرانی نیز جنس بفروشند درهای خود را بهسوی ایرانیان
گشودند(وزیری ،1380 ،ص.)331
اهمیت اهواز در این دوره از اینجا مشخص میشود که اجناس مورد نیاز فروشگاه
جیرۀ کارگران توسط انبار عمدۀ خواروبار در اهواز تهیه میگردید و بدین ترتیب توزیع
آن به فروشگاههای تعاونی صنعت واگذار شده بود که با نظارت مستقیم سرپرست
تدارکات منطقه انجام میگرفت .الزم به ذکر است که ریشن شامل آرد ،برنج ،روغن ،شکر
بود(عباسی شهنی ،1382 ،ص.)349
عالوهبر این موارد ،شرکت ،سالیانه میلیونها آجر برای عملیات عمرانی خویش از
عراق وارد میکرد و مقادیر زیادی شن و ماسه از کویت خریداری میکرد .این امر اعتراض
اهالی خوزستان و دولت وقت را برانگیخت .تااینکه در 1316ش .دو قطعه زمین در
کوتعبداهلل ،به مساحت 37/3هکتار به شرکت نفت ایران و انگلیس جهت تهیۀ آجر داده
شد .متن نامهای که از طرف وزارت جنگ به وزارت مالیه مخابره شده چنین است« :عطف
به نامۀ شمارۀ 423/4170راجع به واگذاری دو قطعه زمین در کوتعبداهلل به مساحت
37/3هکتار به شرکت نفت ایران و انگلیس جهت تهیۀ آجر مراتب از شرف عرض گذشت
و اوامر مطاع مبارک شاهانه ضمن تصویب واگذاری اراضی چنین شرف صدور یافت(باید
صاحبان آنجا را راضی کنند)»(ساکما .)240/8732،ازآنجاکه منطقة کوتعبداهلل در اهواز
قرار داشت ،ساخت این کارخانه نقش بسزایی در اقتصاد اهواز ایجاد کرد .بهگونهای که در
1327ش ،.دولت ایران طی تلگرافی از شرکت نفت ایران و انگلیس تقاضا کرد که آجر و
مصالح دیگر را در اهواز و شوش تهیه کند تا عدهای از ایرانیان از این طریق بهکار گماشته
شوند(ساکما .)240/12127،این کارخانه ،که در جهت امور عمرانی شرکت ساخته شده
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بود ،توانست شرایط اشتغال را برای عدهای از ایرانیان ایجاد کند.
بعد از عقد قرارداد1312/1933ش .شرکت ،بهتدریج اقالم مورد نیازش را از ایران
تهیه کرد.تا سال1331ش .اقالم مورد نیاز شرکت میبایست ابتدا از ادارۀ گمرک اهواز
بگذرند .وزارت دارايي در نامهای به ادارۀ گمرک اهواز دستور داد تا به شرکت اجازه داده
شود تا بتواند اقالمی را که برای بیمارستان و رستوران شرکت و کشتیهایی که به آبادان
حمل و نقل میکنند عبور دهد(ساکما.)240/8153،

ب .ایجاد زیر ساخت های عمرانی

با رونق فعاليتهای اکتشافی شرکت نفت ایران و انگلیس نیاز به مسکن برای کارکنان به
یکی از مهمترین دغدغههای شرکت تبدیل شد .تا قبل از اینکه نظارت حکومت مرکزی
در خوزستان گسترش یابد(قبل از 1303ش)شرکت برای عموم کارکنان انگلیسی ،درمناطق
نفتخیز ،بهویژه اهواز ،خانههایی با امکانات رفاهی ساخت .کارکنان هندی و پاکستانی
نیز در اتاقهایی که بهشکل سربازخانه بنا شده بود سکنی داشتند ،ولی برای کارکنان ایرانی
خانه و مسکن ساخته نشد ،بهگونهای که آنها مجبور بودند در کپرهای حصیری و در
خانههای متفرقهای که ساختۀ بعضی افراد بود زندگی کنند .از 1303ش .که نفوذ و قدرت
حکومت مرکزی در خوزستان مستقر شد ،کارکنان ایرانی شرکت که احساس میکردند
حکومت مرکزی سرپرست آنها میباشد دیگر حاضر نبودند شرایط خفت بار پیشین را
تحمل کند(فاتح ،1384 ،ص .)428
بهتدریج ،با توسعۀ عملیات نفتی در ایران و افزایش تعداد نیروی کار ،تأکید شرکت
بر ساخت خانههای مطلوب و مناسب بیشتر شد ،تا جایی که شرکت در تولید و ارائة برق،
خدمات درمانی ،آب تصفیه شده و زهکشی به شهرداری محل کمک میکرد(طرفی،1383،
ج ،1ص .)248شرکت در 1317ش .مقدار  98صدم هکتار زمین در کوتعبداهلل(منطقهای
در اهواز)که پیوسته جایگاه تلمبهخانۀ شرکت نفت ایران و انگلیس بود ،برای ساخت
خانههای شرکتی دریافت نمود .در نامهای که از طرف وزارت مالیه به ادارۀ امتیازات و نفت
در این خصوص صادر شده چنین آمدهاست« :هیئت وزرا در جلسۀ  24اردیبهشت ماه
1317ﻫ.ش .مطابق پیشنهاد شمارۀ/761ف17/2/22-وزارت مالیه تصویب نمودند مقدار
98صدم هکتار زمین در کوتعبداهلل که پیوسته جایگاه تلمبۀ شرکت نفت انگلیس و ایران
در آن محل است برای خانهسازی جهت کارکنان شرکت مطابق مقررات امتیازنامه به
شرکت مزبور داده شود»(ساکما.)240/8732،
با ادامه و گسترش عملیات اکتشافی و ورود تعدادی کارشناس خارجی ،نیاز به
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اداری بیشتر کام ً
ِ
ال محسوس بود؛ ولی تفکر اصلی غالب بر مسئوالن
واحدهای مسکونی و
وقت(معطوف به عملیات اکتشاف ،حفاری ،و بهرهبرداری) مجالی برای مسائل رفاهی
کارکنان باقی نگذاشت و علیرغم احداث چندین ساختمان هنوز تمامی کارگران بومی و
تعدادی از کارشناسان و کارمندان رده پائین در چادر به سر میبردند .بدین ترتیب ،شرکت
برای حل این مشکل ساخت چندین باب ساختمان را به پیمانکاران محلی واگذار کرد.
نخستین پیمانکار شرکت فردی بهنام حاج محمدتقیهادیزاده بود که در افواه عمومی به
«نفتی»معروف شده بود(کسایی ،1386 ،ص.)5
ساختمانهای اولیۀ شرکت با سبک و سیاق معماری متداول آن زمان خوزستان
دارای دیوارهای بسیار بلند و قطور از سنگ و الشه و مالت گل یا مخلوطی از خاک و
گچ بود .در مواردی که دهنۀ دیوارها به یکدیگر نزدیک بود از سقف طاق ضربی استفاده
میشد و در غیر این صورت ،با قراردادن لولههای فوالدی قطور با فصول معینی بر روی
دیوارها و چیدن ورقهای موجدار فلزی روی آنها نسبت به ایجاد سقف ساختمان اقدام
میشد .در ساختمانهایی که با طاق ضربی پوشانده میشد ،بهدلیل محدودیت در ایجاد
داربست و عدم ضرورت آن ،سقفها نسبت ًا کوتاه بود اما هالل سفقها را بهدلیل جلوگیری
از تبادل گرما از باال به پایین بلند طراحی میکردند .پس از ایجاد سقف ،به ضخامت نسبت ًا
زیادی خاک رس بر روی آن ریخته و پس از شیببندی پشتبام با کاهگل اندود میشد.
اینگونه بناها مختص به مسجدسلیمان بود و بعدها به اهواز نیز سرایت کرد و چندین انبار
و کارگاه در محلۀ خرمکوشک اهواز نیز برپا شد(کسایی ،1386 ،صص .)7-5ازآنجاکه
این ساختمانها عجوالنه ساخته شده بود سبک معماری خاصی در آن دیده نمیشد و از
استحکام کافی و همچنین از امکانات رفاهی نیز برخوردار نبودند .فقط در بعضی از ادارات
و منازل جهت تهویة هوا بادبزن ،حصیر یا ترکیبی از هر دو تهیه و در فاصلۀ معینی از
ساختمان آویزان میشد و طنابی را به قسمت تحتانی و وسط آن متصل نموده و مستخدمی
در امتداد طناب ایستاده و با کشیدن و رها نمودن منظم این بادبزن هوایی ،هوای گرم و
طاقتفرسای محیط را قابل تحمل مینمود .در محوطۀ خرمکوشک اهواز ،ساختمانها
بدون سقف کاذب و شیروانی و دارای بادگیر بودند .با توجه به اینکه تعبیة اینگونه بادگیرها
مختص منازل مناطق کویری و از جمله شهر یزد میباشد میتوان طراحی و ساخت این
تعداد خانه را به معماران یزدی نسبت داد(کسایی ،1386 ،صص.)7-5
بهتدریج ،با افزایش عملیات و گسترش فعاليتهای شرکت نفت ساختمانهایی
ساخته شد که در آنها هنر و معماری و ظرافت در طراحی ساخت منازل دیده میشد.
در آبادان و مسجد سلیمان ،که نقطۀ عطف توجه شرکت نفت ایران و انگلیس بودند،
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برای کارکنان شرکت سه نوع ساختمانسازی صورت گرفت .بهگفتۀ عباسیشهنی:
«بنگلههای بزرگ و جادار مخصوص کارکنان سطح باال ،بنگلههای کوچکتری برای
کارمندان ،خانههای ردیفی برای کارگران ماهر و ساده که آنها را ده فوتی و بیست فوتی
میگفتند .طراحی خانهها بهخاطر گرمای هوا طوری ساخته شده بود که نور کمتری
به آن بتابد»(عباسیشهنی ،1382 ،ص .)159بنگله ،از لفظ خارجی بنگلو ،بهمعنی خانه
یا محل نشیمن گرفته شده است(یعقوبینژاد ،1372 ،ص .)174در ساخت بنگلهها ،که
بیشتر مخصوص رؤسا و مدیران خارجی شرکت نفت در مسجدسلیمان بود ،از هنر
معماری و ظرافت در طراحی و ساخت منازل استفاده میکردند .سنگنمای ساختمانی
صیقلخوردهای ،درهای تمام چوب با کندهکاری و در بعضی از قسمتهای ساختمان
آثاری از گچبری در سقف و دیوارها دیده میشد .خصوصیات دیگر اینگونه اماکن،
پوشش ایرانی در جلوی ساختمان و قسمتهای دیگر آن ،که در معرض مستقیم تابش
آفتاب بود ،میباشد و در کنار این ساختمانها از ایجاد فضای سبز نیز غافل نماندند و
این درختان فضای دلپذیری را برای خانههای کارکنان سطح باال فراهم کرده بود(کسایی،
 ،1386ص.)8
بهنظر میرسد برای کارگران ،که ابتدا در چادرهای حصیری زندگی میکردند،
بهتدریج خانههایی مناسب ساخته شد ،ولی امکانات رفاهی این خانهها بهپای خانههای
کارمندی نمیرسید .طبق سندی که از 1328ش .موجود است ،خانههای کارگری،
بهخصوص در محلۀ احمدآباد آبادان ،تا 1328ش .دارای دو يا سه اتاق بودند که دارای
حیاطی با دیوار آجری و دارای اسکلت فلزی و سقفهای دو طبقه بودند که بین شیروانی
و سقف اتاق باز بود و با جریان هوا از بروز حرارت شیروانی به سقف اتاق جلوگیری
میشد .مؤسسهای که خانهها را از آن خریداری میکردند موسوم به آرکن بود و این
سقفها را برای مناطق گرمسیری تعبیه کرده بود و ساختوساز این خانهها ،که در عرض
چهار هفته تکمیل میشد ،مجهز به لولهکشی نبود و برای هر بیست خانه یک تلمبۀ آب
آشامیدنی تعبیه کرده بودند(ساکما.)240/942،
بهطورکلی ،معماری داخلی ساختمانهای کارگری و کارمندی بسیار ساده بود ،ولی
منازل مسئوالن شرکت ،که اغلب انگلیسیها در آن ساکن بودند از معماری خاصی بهره
میبرد .پنجرهها در عمق دیوار قرار گرفته ،بهطوریکه حداقل گرما به داخل نفوذ میکرد.
در داخل سالن نیز شومینه با گچبری ساده پیرامون آن و آجر نسوز در داخل آن حاکی از
تبحر و تجربه معماران آن دوره بود .بسیاری از کارشناسان این نوع معماری را الهام گرفته
از منازل قدیمی انگلستان میدانند با این تفاوت که کاربرد شیروانی در انگلیس بیشتر به
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جهت محافظت از نزوالت آسمانی بوده و هدف از تعبیه شومینه در انگلیس این بود که
بهجای سوخت گاز از زغال سنگ و چوب استفاده میگردید .آنچه مسلم است ،با توجه
به اشراف کامل مسئوالن خارجی ،بهویژه انگلیسیها به امور کلیدی و ارکان نفت ،همۀ
ساختوسازها با طراحی و نظارت آنها صورت میگرفت .خیابانبندی و ایجاد معابر در
بخشهای مختلف مسکونی و اداری با همان سبک و سیاق اروپایی شکل میگرفت.
منطقۀ فدائیان اسالم(یا نیوسایت) 1در اهواز نمونۀ بارزی از اینگونه معماری است(کسایی،
 ،1386ص.)10
بنابراین ،با کشف نفت ،نوع سکونت و شهرنشینی نیز دچار تغییرات اساسی شد.خانم
پولینالوانیه ،پژوهشگر فرانسوی ،که رسالۀ تحصیلی وی در خصوص شرکت شهرهای
شرکت نفت ایران و انگلیس بود معتقد است« :ورود مدرنیته به ایران از طریق خوزستان
بوده و از راه همان شهرسازی نوین .زیرا پیش از آن شهرنشینی نوین وجود نداشته و
این نوع شهرنشینی با استقرار صنعت نفت ایجاد شدهاست»(کتاب خوزستان،1381،ج،1
ص .)43کاوه احسانی ،که مقاالتی در مورد نقش شرکت نفت و تأثیر آن در خوزستان
نوشته نیز معتقد است« :صنعت نفت شهرهایی در خوزستان ایجاد کرد که تفاوت اساسی
با سایر شهرهای ایران داشتند .یکی از کارکردهای مهم شهرهای کالسیک تأمین قسمتی
از نیازهای روستائیان از لحاظ بعضی از مواد غذایی ،پوشاک و نیز ابزار تولید و جذب
و توزیع مازاد اقتصادی روستا بودهاست درصورتیکه شهرهایی که شرکت نفت ایجاد
کرد فاقد این کارکرد مهم بودهاند و کارکرد اصلی آنها سازماندهی و سازمانیابی آنها
در ارتباط با نیازهای صنعت نفت و شرکت نفت ایران و انگلیس بوده است» ( کتاب
خوزستان،1381،ج ،1ص.)24
ساخت خطآهن از جمله اقدامات عمرانی شرکت محسوب میشود که در جهت
منافع خود شرکت ساخته شد .طبق اسناد موجود در سال1303ش ،.شرکت نفت در پنجسال
ن آالت سنگین شروع به ساختن خطی از درخزینه( سر
قبل(1298ش).برای حمل لوله و ماشی 
راه بین اهواز و مسجدسلیمان)به تمبی(در نزدیکی مسجدسلیمان)کرد و لوله و ماشینآالت
شرکت نفت از محمره(خرمشهر فعلی) بهوسیلۀ کشتی به اهواز حمل میشد و از آنجا با
کشتیهای کوچکتری به درخزینه حمل و از درخزینه هم با خط مزبور به مراکز معدن نفت
حمل و نقل میگشت و واگنهایی داشت که تمام ًا بارکش بود و فقط یک واگن مسافربری
داشت(ساکما .)240/14783،ساخت این خطآهن در زمانی صورت گرفت که هنوز جاده
مسجد سلیمان به اهواز ساخته نشده بود .این خطآهن از مسجدسلیمان تا درخزینه به طول
72کیلومتر امتداد داشت .در درخزینه ،کاالها پس از تخلیه به دوبه(قایق)ها منتقل و مسافران
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پس از پیاده شدن نیز بهوسیلة کشتی شرکت به اهواز حرکت مینمودند .بعد از مدتی که
جادة مسجدسلیمان به اهواز ساخته و آسفالت شد و حمل و نقل شرکت بهوسیلة کامیونها
انجام گرفت ،تأسیسات خطآهن و کشتیرانی مزبور بین اهواز-درخزینه و مسجدسلیمان در
1322ش .برچیده شد(عباسیشهنی ،1382 ،ص.)187
بهتدریج ،با افزایش عملیات اکتشافی شرکت نفت ایران و انگلیس ،خطآهن نیز
نتوانست پاسخگوی نیازهای شرکت باشد .بههمین دلیل ،با افزایش مصرف مواد نفتی
در ایران و از آنجا که مصرفکنندگان مواد نفتی در مراکز پرجمعیت و دور از میدانهای
نفتی زندگی میکردند ،سال به سال رساندن محصوالت نفتی برای دستگاه پخش شرکت
نفت دشوارتر شد و در اثر کندی وسایل حمل و نقل راهآهن و خرابی جادهها ،شرکت در
1328ش .پیشنهاد کشیدن خط لوله از اهواز به تهران را داد که از نقطهای به نقطهای دیگر
در وسط راه لولۀ دیگری به طرف اصفهان منشعب میشد(ساکما.)240/493،
ساخت جاده نیز در راستای عملیات اکتشافی شرکت نفت ایران و انگلیس صورت
گرفت .برای ساخت این جادهها ،که اغلب در تپههای پرپیچ و خم بودند ،از مهندسان
و کارگران زیادی استفاده میشد که بيشتر ایرانی بودند که با حقوق و وسایل ابتدایی
به این کار میپرداختند .قسمت اعظم جادههایی که ساخته میشدند برای رسیدن به
نواحی جدیدی بود که عملیات اکتشافی در آنجا شروع شده بود و غالب ًا مسافت زیادی تا
مرکز فعاليتهای مناطق نفتخیز شرکت در مسجدسلیمان داشتند(عباسیشهنی،1386 ،
ص .)168البته ،شرکت ،برای تسهیالت در امور زندگانی مردم گام برنداشت با وجودیکه
راههای آبادان تا اهواز و اهواز به مسجدسلیمان مورد استفادۀ کلی شرکت از لحاظ حمل
و نقل قرار میگرفت ،شرکت نفت حتی تا پساز جنگ جهانی دوم اقدام به آسفالت و
آبادانی آنها نکرد و برای توسعۀ عملیات به کارگران مزد کمی میداد و بیشترین بهره را
از آنها میبرد(افشین،1333 ،صص68و .)117ساخت جاده در اهواز نیز در ادامة عملیات
شرکت نفت ایران و انگلیس صورت گرفت .چنانچه در 1317ش ،.شرکت ،قطعه زمینی
در کوتعبداهلل برای احداث میدان فرودگاه از دولت ایران گرفت ،ولی در کنار این قطعه
زمین ،تقاضای قطعه زمینی دیگری برای ساختن جاده بین فرودگاه نامبرده و مرکز شرکت
در کوتعبداهلل ،جمع ًا به مساحت  38هکتار ،کرد .در خالصهای از متن نامهای که ادارۀ
امتیازات و نفت برای اعطای این مقدار زمین با شرکت نفت ایران و انگلیس به توافق
رسید ،چنین آمده است«:طبق تقاضانامۀ شماره 4/804744ز به تاریخ هفتم شهریور1317
هیئت دولت اصوالً با واگذاری قطعه زمین در کوتعبداهلل برای احداث میدان فرودگاه و
همچنین قطعه زمین باریک دیگری برای ساختن جاده بین فرودگاه نامبرده و مرکز شرکت
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در کوتعبداهلل که جمع ًا به مساحت سیوهشت هکتار و دو دهم()38/2میباشد موافقت
فرمودهاند»(ساکما .)240/8732،ایجاد جادهها در جهت تسهیل در رفت و آمد اتومبیلهای
باری و سواری صورت گرفت(یعقوبی نژاد ،1372 ،ص.)268
از دیگر اقدامات عمرانی شرکت باید به ساخت فرودگاه در جهت حمل و نقل
سریعتر امور شرکت اشاره کرد .شرکت ،ابتدا ،در1310ش .تقاضای یک قطعه زمین مسطح
در درخزینه از آقای معینالتجار بوشهری جهت احداث فرودگاه ضروری از مسجدسلیمان
به ناصری کرد ،ولی از آنجا که اطراف این زمین با تپهها و ماهورها احاطه شده بود و برای
پرواز هواپیما خطرناک بود ،شرکت از تقاضای خود صرف نظر کرد(ساکما.)240/16595،
شرکت ،دو سال بعد از انصراف از تقاضای زمین برای فرودگاه ،در 1312ش ،.بار دیگر
از دولت اجازۀ احداث فرودگاه اهواز را از دولت گرفت؛ ولی ازآنجاکه فرودگاه اهواز در
مواقع بارندگی برای شرکت غیرقابل استفاده بود شرکت در 1317ش .از دولت تقاضا کرد
که فرودگاه جدیدی با رعایت اصول معموله در کوتعبداهلل ایجاد نماید که مساحت این
فرودگاه 38/200هکتار بود(ساکما.)240/8732،
از دیگر اقدامات عمرانی شرکت باید به ایجاد کارخانههای برق اشاره کرد که
در جهت منافع شرکت و برای تأمین رفاه کارکنان شرکت صورت گرفت .در بسیاری
از محدودههای تولید نفت کارخانههای برق ایجاد گردید(یعقوبینژاد ،1372 ،ص.)268
احداث فاضالب را هم میتوان از اقدامات عمرانی شرکت به حساب آورد .استانداری
خوزستان برای انجام این امر ،در 1326ش .از شرکت نفت تقاضای تهیۀ نقشههای هوایی از
شهر اهواز کرد که سریعتر و دقیقتر از نقشههای زمینی بود .وزارت جنگ نیز با تهیۀ نقشۀ
هوایی ،بهمنظور تشریک مساعی و تأمین رفاه اهالی شهر موافقت کرد(ساکما.)240/30132،
در پی این اقدام ،در اثر توصیۀ بهرامی ،استاندار وقت خوزستان ،شهرداری اهواز موظف
شد  7/5کیلومتر مجرای آب و فاضالب در شهر بسازد .از اینرو ،شرکت ایران باختر ،که
برندۀ مقاطعه شده بود ،آغاز عملیات این کار را برعهده گرفت(خبرهایروز ،شماره،928
 ،1328/12/25ص.)4.
عالوهبراین ،شرکت در 1328ش ،.تقاضای واگذاری یک قطعه زمین به مساحت
2/55هکتار ،واقع در اهواز ،جهت عرصۀ مخزن آب آشامیدنی نمود(ساکما.)240/578،
با وجود اینکه در اهواز در مناطق شرکتی اقدام به احداث لولهکشی شده بود ،به گفتۀ
علییعقوبینژاد« :در غالب مناطق مسکونی کارگری و شخصی لولهکشی آب وجود
نداشت و در سر هر ردیف خانه که اصطالح ًا به لفظ انگلیسی به آن لین 1میگفتند ،یک
شیر فشاری آب نیز وجود داشت که به آن بمبو میگفتند و زنها و دخترها ظرفهای
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خالی آب را به صف قرار میدادند تا به نوبت پر شود»(یعقوبینژاد ،1372 ،ص.)277

ج .ایجاد زیربنای فرهنگی

1. M.v.young
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از ابتدای عملیات شرکت نفت ایران و انگلیس مشخص بود که پیشگیری از بیماریها
و دادن خدمات بهداشتی بیش از دادن حقوق برای جذب کارگران مؤثر بود .ازاینرو،
اعزام یک گروه پزشکی مجهز به امکانات و وسایل برای رسیدگی به امور درمانی در
برنامۀ شرکت نفت قرار گرفت .یکی از اشخاصی که در ابتدای امر توسط شرکت به این
مناطق آورده شد فردی به نام «ام.وی.یانگ» 1بود .از جمله روش موفقیتآمیز درمانی
وی ،عمل برداشتن آبمروارید چشم بود که ابتدا بر چشم یک گوسفند و سپس بر
چشم یکی از رؤسای قبایل بختیاری صورت گرفت که بر محبوبیت وی بیش از پیش
افزود(راسخی لنگرودی ،1385 ،ص.)135دکتر یانگ ،ابتدا رئیس کل ادارۀ تأمینه شرکت
در مسجدسلیمان بود که در بین انگلیسیها به «مأمور سیاسی» لقب داشت .افراد مورد
استخدام ادارۀ تأمینه بعد از تعلیمات نظامی بهعنوان آتشنشان در این اداره مشغول بهکار
میشدند(فاتح ،1384 ،ص.)426
دکتر یانگ ،نخستین بیمارستان نفت را در 1293/1914ش .در مسجدسلیمان تأسیس
کرد .بیمارستان مسجدسلیمان مدتهای مدیدی تنها بیمارستان مناطق نفتخیز بهشمار
میآمد و به اهواز و سایر مناطق نفتخیز خوزستان خدمات درمانی ارائه مینمود(سرداری
پور ،1387 ،ص .)77بعد از قرارداد1312/1933ش ،.شرکت بر تعداد درمانگاهها و
تختهای بیمارستانی افزود(فاتح ،1384 ،ص .)432درمناطق نفتخیز ،بعد از بیمارستان
مسجدسلیمان ،بیمارستانهایی در دیگر مناطق نفتخیز بهویژه اهواز نیز ساخته شد .البته،
سازمان بهداری شرکت طوری تنظیم شده بود که با کمترین مبلغ ممکن اداره شود و آن
اندازه وسیع و کامل نبود که حتی احتیاجات کلیۀ کارکنان و خانوادههایشان را تأمین کنند
و اگر کارگری در حین کار مبتال به بیماری صعبالعالج میشد شرکت بهعذر اینکه
بیماری مزبور ناشی از کار نبوده از مساعدت الزم دریغ میکرد(عباسیشهنی،1382 ،
ص .)159بااینحال ،اقدام وی در ساخت بیمارستان مسجدسلیمان زمینهای برای ساخت
بیمارستانهای شرکت در دیگر مناطق نفتخیز از جمله اهواز شد.
ساخت مدرسه در حوزۀ عملیات شرکت نیز از دیگر اقداماتی بود که در جهت
توسعه و گسترش عملیات اکتشافی شرکت صورت گرفت .نخستين گام شرکت در
خصوص ساخت مدارس در1302ش ،گشایش یک مدرسۀ ابتدایی در آبادان و پس از
آن مدرسۀ دیگری در اهواز بود .متعاقب آن مدارس دیگری نیز در سالهای بعد گشایش
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یافت بهگونهای که در اوایل 1309ش .تعداد پنج مدرسه در حوزههای نفتخیز در مرکز
شرکت به فعالیت آموزشی پرداختند(طرفی ،1383،ج ،1ص .)252دبستان شش کالسۀ
خیام و دبستان فرهنگ کوتعبداهلل در اهواز را میتوان از مدارسی برشمرد که در راستای
عملیات اکتشافی شرکت نفت ایران و انگلیس ایجاد شدند(سالنامه فرهنگ خوزستان،
 ،1333ص .)76شرکت نفت ایران و انگلیس تا جنگ جهانی اول مدارس را تحت نظر
داشت ،ولی پس از خاتمۀ جنگ آن را به کارگران ایرانی محول کرد(سالنامه فرهنگ
خوزستان ،1333صص51و .)56رونق و گسترش مدارس شرکت نفت از زمانی شروع
شد که بعد از قرارداد1312/1933ش .طرحی هشتساله از طرف وزارت دارایی به شرکت
داده شد که شرکت ناچار شد آن را قبول کند .طی این طرح ،شرکت موظف بود در ساخت
تعدادی مدرسه ،آموزشگاه فنی و حرفهای ،ساخت دانشکده فنی ،خانهسازی ،و توسعه
بهداشت کمک مالی کند(طرفی ،1383،ج ،1ص.)432
بعد از این طرح ،وضع بهداشت و فرهنگ شرکت در حوزههای عملیاتی خویش
بهتر از قبل شد .طبق اسنادی که بعد از این طرح منتشر شد ،شرکت در 1313ش .کمک
هزینهای به مبلغ13/000ریال برای تجهیز مدارسی که در حوزۀ عملیات شرکت بودند،
پرداخت کرد(ساکما .)240/68،شرکت نفت تأکید داشت که منظور از مدارس مورد نظر
شرکت ،مدارس عادی ابتدایی و متوسطه بود که در نواحی عملیات شرکت تأسیس شده
بودند(ساکما .)240/68،شرکت ،در سندی ،در 1313ش .هدفش را از تأسیس مدارس در
خوزستان دو عامل مهم ذکر کرده است :الف .تهیۀ کارکنان آزمودۀ جدید برای ادارۀ امور
شرکت ،و ب .ایجاد مؤسسههای معارفی در خود مراکز عملیاتی برای تربیت کودکان
کارکنان ایرانی تا بتواند بهاین وسیله اعضای الیق را در خدمت شرکت نگاه دارد .شرکت،
از همان آغاز که بودجهای را به مدارس اختصاص داده بود ،طی تلگرافی از آقای داور،
وزیر مالیۀ وقت ،تقاضا کرده بود که حقوق بیشتری به معلمانی که در مراکز عملیات
شرکت هستند داده شود و دبیرستان اهواز دورۀ تجارت را درعوض دورۀ علمی تعلیم
دهد ،زیرا دورۀ تجارت برای شرکت مفیدتر است .البته ،شرکت این امر را نیز یادآور شد
که تعهدی ندارد که به معارف مراکز مهم عملیاتش یا معارف خوزستان اعانه بدهد ،ولی
میتواند مساعدت مالی را در این زمینه انجام دهد(ساکما.)240/68،
در دورۀ رضاشاه تا جنگ جهانی دوم ،همواره جدال و چانهزنی بین دولت مرکزی
و شرکت نفت وجود داشت .جدال بر سر هزینه مدارس و مواد آموزشی وجود داشت.
آموزش و پرورش حاضر نبود این هزینهها را تقبل کند و از طرفی ،شرکت نیز معتقد بود
که یک شرکت تجاری است و تعلیم و تربیت دانشآموزان برعهدۀ آن شرکت نیست.
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ولی بعدها شرکت برای حفظ منافع خودش مجبور شد این هزینهها را تقبل کند(کتاب
خوزستان ،1381،ج ،1ص .)32امکانات و تسهیالت رفاهی برای کارکنان نیز از دیگر
خدمات شرکت در راستای عملیات اکتشافی خویش بود .به گفتة نویسندة کتاب رئیس
نفت« :از بازیهای تنیس ،گلف و فوتبال تا تیراندازی ،اسکواش ،قایقسواری ،بریج،
عکاسی ،نقاشی و تئاتر و پارتیهای شبانه همه در دسترس بودند با این تفاوت که دسترسی
به این نوع تفریحات در انگلستان مستلزم پیمودن بعد مسافت زیادی بود»(یعقوبینژاد،
 ،1372ص .)273سینماهای بسیاری در مناطق نفتخیز ساخته شد .در 1317ش .کارکنان
شرکت نفت ایران و انگلیس که در اهواز ساکن بودند ،در گوشه و کنار شهر پردۀ نمایش
را به دیوار میآویختند و فیلمهای کوتاه داستانی یا تبلیغاتی به نمایش میگذاشتند(تقیزاده،
 ،1384ص.)193
شرکت نفت ایران و انگلیس ،در مناطق نفتخیز ،بهویژه اهواز ،باشگاههایی جادار،
خوشساخت و مجهز به اتاق استراحت ،اتاق بیلیارد ،اتاق ورقبازی ،اتاق مطالعه ،معموالً
سالن رقص ،سکوی نمایش ،و اتاق تعویض لباس نیز برای کارکنان بهخصوص اروپاییان
ساخت(عباسیشهنی ،1382،ص .)167باشگاههایی مانند کوت عبداهلل ،نفت ،و ساحل در
اهواز که بعد از ملی شدن نفت برای رفاه کارکنان نفت گسترش یافتند ،ابتدا در زمان شرکت
نفت ایران و انگلیس پیریزی شده بودند(نامه صنعت نفت ایران ،شماره،1350/5/- ،3
صص .)20-18بااینحال ،عضویت باشگاههای عمدۀ شرکت ،حق رفتن به سینما ،سوار
شدن اتوبوسهای خصوصی ،و استفاده از مغازههای شرکت که کاالهای اروپایی داشت،
استفاده از زمینهای ورزشی و استخرهای شنا فقط اختصاص به انگلیسیها و معدودی از
ایرانیان عالیرتبه داشت(فاتح ،1384 ،ص.)455
در زمان تسلط شرکت نفت ایران و انگلیس ،انگلیسیها ،استرالیاییها ،کاناداییها،
نیوزلندیها ،و هندیها اغلب با کاله چوبپنبهای در شهر دیده میشدند .اروپاییها در
استخرهای آب خنک به شنا و آب تنی میپرداختند ،درحالیکه زنان کارگران ایرانی
ساعتها جلوی شیر آب صف میکشیدند تا سطل و کوزههای خود را پر کنند(معتضد،
 ،1378ص.)532
همزمان با اکتشاف نفت در خوزستان و نیز آغاز فعاليتهای شرکت نفت ایران
و انگلیس پدیدۀ وامگیری واژگانی ،بهصورتی بسیار عمیق و گسترده در مناطق نفتخیز
شکل گرفت .ازآنجاکه تأسیسات همه مدرن بودند و برای ابزار و آالت معادل فارسی وجود
نداشت ،ایرانیان مجبور بودند از همان کلمات خارجی را که انگلیسیها بهکار میبردند،
استفاده کنند تا بتوانند با رؤسای خارجی ارتباط برقرار کنند .همچنین ،ایرانیان برای اینکه
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بتوانند موقعیت بهتری را در سیستم بهدست آوردند سعی میکردند تماس نزدیکی با
انگلیسیها داشته باشند .در نتیجه ،میبایستی نشان میدادند که زبان انگلیسی را میتوانند
بهتر استفاده کنند .بهتدریج ،بهکارگیری این زبان حتی در گفتوگوهای روزانه خارج
از محیط کار نیز رواج یافت .بهکارگیری و یادگیری زبان انگلیسی یکی از لوازم ارتقاء
شغلی نیز بود .همۀ این عوامل باعث شد که افراد در یادگیری و بهکارگیری زبان انگلیسی
از یکدیگر پیشی بگیرند(قاسمی ،1387 ،ص .)111رواج زبان انگلیسی بین کارکنان
انگلیسی و بعضی کارکنان ایرانی باعث شد که به مرور بعضی واژگان انگلیسی در گویش
روزانة مردم معمول شود .کلماتی مانندگیالس ()glassبهمعنی لیوان ،مکینه()makineh
بهمعنی ماشین اصالح-آسیاب ،وایر( )vayerبهمعنی سیم برق ،آفیس( )officeبهمعنی اداره،
لین( )lineبهمعنی ردیف و کوچه از کلماتی هستند که هنوز هم در میان عامه مردم رواج
دارند(علم ،1386،ج ،1ص.)168
فعاليتها و اقدامات حساب شدة شرکت ،بهتدریج موجب ترویج فرهنگ غربی
در خوزستان شد و با برنامههای بلندمدت در تالش بودند این فرهنگ غربی را که با مبانی
ملی مذهبی ایرانیان در تعارض بود را نهادینه کنند .توجه انگلیسیها بر روی فرهنگ
آموزش و پرورش از این سیاست نشأت میگرفت(علم ،1386،ج ،1ص.)168
سرانجام ،اقدامات و امکانات شرکت میان کارکنان و کارگرانش ،بهمرور باعث
تبعیض میان کارکنان شد .این تبعیضها در مواردی نیز منجر به اعتصابات نیز میشد.
نمونههای فراوانی از اعتصابات کارگران ایرانی نسبت به سیاستهای شرکت نفت وجود
دارد .از جمله به اعتصابات سالهای1300و  1308و 1328ش .و نیز در سال 1329ش .که
همزمان با ملی شدن نفت در مناطق نفتخیز صورت گرفت ،میتوان اشاره کرد .اعتصابات
1300ش .و1308ش .و همچنین 1325ش .برای افزایش دستمزد و مسکن و امکانات
بهداشتی صورت گرفت .در اعتصابات سال 1325ش .و 1329ش .عالوهبر اعتراض به
وضعیت معیشتی ،کارگران به امور اداری شرکت نیز اعتراض شد و کارگران در آن
اعتصابات خواهان عدم دخالت شرکت نفت درامور سیاسی و داخلی ایران شدند(کاشانی،
 ،1391صص76و.)94
تسلط شرکت نفت ایران و انگلیس به همین وضع ادامه داشت تا اینکه با ملی شدن
صنعت نفت ایران جلوی سیاست استعماری انگلستان گرفته شد .این شرکت ،در فاصلۀ
سالهای 1328-1312ش .مبلغ 895میلیون پوند به دولت انگلیس مالیات میپرداخت و
115میلیون پوند سهام سهامداران غیرایرانی(و بیشتر غیرانگلیسی) بود و تنها 15میلیون پوند
به دولت ایران میپرداختند .در 1324ش ،.ایران بهتنهایی بیش از تمامی کشورهای عربی از
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جمله(عربستان ،بحرین ،و عراق)نفت تولید میکرد .شرکتهای نفتی آمریکایی در اواخر
دهۀ 1320ش .قراداد مستقیم سود بر مبنای پنجاه-پنجاه را با عربستان سعودی و ونزوئال
امضا کردند .وقتی ایران خواهان تجدید نظر در میزان حق امتیاز شد ،شرکت نفت ایران و
انگلیس تنها با یک«قرارداد الحاقی»موافقت کرد که حق امتیاز ایران را از تاریخ 1328ش.
بهجای  4شیلنگ به 6شیلنگ افزایش میداد .مصدق ،با کش دادن مسئله مانع تصویب آن
شد(فوران ،1389 ،صص.)442-424
در تظاهراتی که در دی و بهمن 1329از سوی جبهۀ ملی و بهرهبری مصدق برپا
شد ،مردم از دولت خواستند صنعت نفت را ملی اعالم کند .روز 17اسفند  ، 1329یعنی
یک روز بعد از ترور رزمآرا ،نخست وزیر وقت ،مجلس پیشنهاد ملی کردن نفت را به
مجلس داد .در ماههای فروردین و اردیبهشت 1330کارگران صنعت نفت طی اعتصاب
دو هفتهای خواهان افزایش دستمزدها و ملی شدن ایران شدند و محمدرضا شاه در 10
اردیبهشت  1330رسم ًا قانون ملی شدن صنعت نفت و خلع ید از شرکت نفت سابق و
ایجاد شرکتهای ملی نفت ایران را اعالم کرد .از این پس ،مبارزۀ دو ساله بر سر ملی شدن
نفت و محاصرة اقتصادی ایران توسط انگلیس آغاز شد(فوران ،1389 ،ص .)425در تاریخ
ملی شدن صنعت نفت ،شرکت نفت ایران و انگلیس متجاوز از 4500کارمند انگلیسی
داشت که بیشتر آنها کارمندانی بودند که تخصص فنی یا حتی اداری نداشتند(تاریخچه
نفت ،ج ،1ص .)7
بنابراین ،شرکت نفت ایران و انگلیس با عملیات اکتشافی خویش تغییراتی را در
امور اقتصادی و بهخصوص عمرانی و فرهنگی مناطق نفتخیز ایجاد نمود و در ایجاد
زیربناهای اقتصادی و عمرانی و فرهنگی مناطق نفتخیز از جمله اهواز تأثیر گذاشت،

نتیجهگیری

کشف ،استخراج ،و بهرهبرداری از منابع نفت سرآغاز تحوالت جدیدی در تاریخ و
زندگی مردم ایران بهخصوص مناطق نفتخیز شد .قرار داشتن اهواز در مسیر خطوط لوله
مسجدسلیمان به آبادان ،واقع بودن این شهر در دشت که امکان دسترسی به وسایل نقلیه
و زندگی شهری را راحتتر میساخت و همچنین همجواری اهواز با رودخانة کارون و
نزدیک بودن به خلیج فارس از جمله دالیلی است که باعث شد شهر اهواز در کنار مسجد
سلیمان و آبادان بهعنوان یکی دیگر از مراکز مهم نفتخیز مطرح شود.
بهدنبال تسلط شرکت نفت ایران و انگلیس در بهرهبرداری از منابع نفتی کشور ،مردم
نیز در مناطق نفتخیز خوزستان از جمله اهواز و شهرها و روستاهای اطراف بهمنظور
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تأثیراقداماتشرکتنفتایران
وانگلیسدرساختاراقتصادی،
عمرانی،وفرهنگیاهواز

پیدا کردن شغل پردرآمدتر خانه و کاشانة خود را رها کردند و به سمت میدانهای نفتی
سرازیر شدند .درنتیجة چنین اقدامی وضعیت کشاوزی مناطق نفتخیز دچار رکود شد
وگرایش مردم به سمت فعاليتهای تجاری افزایش یافت .از طرفی ،اقدامات شرکت
نفت ایران و انگلیس بهمرور باعث شد شهرسازی نوین ابتدا وارد خوزستان و سپس وارد
ایران شود .از جمله مظاهر شهرسازی نوین میتوان به ساخت خانههای مجهز به سبک
اروپایی ،بهخصوص سبک انگلیسی ،تأسیس واحدهای مخابراتی ،ساخت جاده ،صنایع
برق ،تصفیهخانهها ،تأسیس مدارس و بسیاری از موارد دیگر اشاره کرد .تجهیزات مدرن و
نیز الگوهای شهرسازی مدرن بهمرور توسعة شهری اهواز را گسترش داد .بنابراین ،شرکت
نفت ایران و انگلیس بهتدریج به توسعة شهری گذاشت ،بهگونه ای که میتوان بعضی
از زیرساختهای اقتصادی و عمرانی و فرهنگی اهواز را مدیون نفت و شرکت نفت
ایران و انگلیس دانست .تغییر معیشت و سبک زندگی مردم ،روی آوردن به فعاليتهای
اقتصادی ،توسعة تأسیسات عمرانی و رواج تعدادی واژگان بیگانه در گویش مردم ازجمله
تأثیراتی است که نشان میدهد نفت تا چه حدی در زندگی مردم نواحی نفتخیز رخنه
کرده است؛ بااینحال ،اقدامات شرکت نفت ایران و انگلیس بهمرور باعث ایجاد شکاف و
فاصله میان کارکنان خارجی و کارکنان ایرانی شد ،زیرا بسیاری از امکانات و امتیازات به
کارکنان خارجی بهخصوص انگلیسیها تعلق میگرفت .بههمین خاطر ،ایرانیان هیچگاه از
تبعیضاتی که مدیران شرکت نفت ایران و انگلیس بین خارجیها و ایرانیان بهوجود آوردند
راضی نبودند و صدای نارضایتی آنان در اعتصاباتی که از طرف کارکنان ایرانی شرکت
صورت گرفت نمایان است.
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