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چکیده

شبهجزیرۀ آبادان دارای پیشینۀ تاریخی طوالنی است و عوامل مختلفی به تشکیل و تداوم حیات
این شبهجزیره کمک کرده است .یکی از مهمترین کارکردهای آن ،موقعیت جغرافیایی است.
شهر آبادان در کمتر از  30سال بین سالهای  1300تا  1330ش .از یک روستای کوچک به
یکی از شهرهای پرجمعیت و توسعه یافتۀ در ایران تبدیل شد .مقالۀ حاضر بر آن است که به شیوۀ
توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای ،اسناد و مطبوعات به تبیین کارکردهای این
شهر بپردازد و به سبک تاریخنگاری فرودستان (سوبالترن) بررسی کند که شرکت نفت ایران و
انگلیس چه تأثیری بر شکلگیری طبقات اجتماعی و ساختار شهری آبادان در بین سالهای 1300
تا  1320ش .داشته است.
شهر آبادان با توجه به سیاستهای حکومت مرکزی و موقعیت جغرافیایی برای تداوم حیات
خود کارکردهای متفاوتی داشته است ،اما اکتشاف نفت مهمترین عامل جذب جمعیت در این
شهر بود .تأثیر مستقیم پاالیشگاه نفت بر روی ساختار شهری آبادان سبب شکلگیری سه طبقۀ
اجتماعی شد و این شهر را به یک شهر طبقهبندیشده تبدیل کرد .در این دوران ،بزرگترین
طبقۀ کارگری که در پایینترین سطح اجتماعی ،رفاهی و هویتی بودند در آبادان به وجود آمد.
کلیدواژهها :آبادان ،شرکت نفت ایران و انگلیس ،طبقۀ کارگری ،کارکردهای شهری،
سالهای .1300-1320
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مقدمه

با گسترش یکجانشینی ،شهرها و روستاهای مختلفی با کارکردهای متفاوت به وجود آمدند.
توسعۀ دانش بشر و صنعتیشدن جهان بر عوامل تشکیل شهرها با کارکردهای متفاوت ،وسعت
و قدرت آنان تأثیر بسیاری داشت .در گذشته شهرها برای رشد اولیه ،باید دارای موقعیت
جغرافیایی ،تجاری ،سیاسی ،مذهبی و شرایط آب و هوایی مناسب بودند ،اما با افزایش دانش
بشر دالیل متعدد دیگری به کارکرد شهرها افزوده شد.
آبادان جزیرهای است که در دلتای شطالعرب قرار دارد .در دورۀ پهلوی طول این
جزیره  84کیلومتر و عرض آن میان  6تا  30کیلومتر متغیر بود .شهر آبادان در 31
درجه و  21دقیقه عرض شمالی و  48درجه و  17دقیقه طول شرقی گرینویچ واقع شده
است (سلطانی بهبهانی .)111 :1342 ،از طرف شمال و مشرق به رود کارون و بهمنشیر
و از طرف مغرب ،به شطالعرب و جنوب آن به خلیج فارس محدود میشد (کیهان،
 ،1311ج  .)467-466 ،2قسمت عمدۀ جزیرۀ آبادان صحرا و شورهزار است ،اما به دلیل
شیرینبودن آب شطالعرب ،دو طرف آن پوشیده از نخلستانهایی است که بالفاصله از
کنار دریا شروع میشود .عرض این نخلستانها در هر دو سو حدود یک کیلومتر است.
بعد از نخلستانها جلگهای صاف و لمیزرع بود (رزمآرا .)72 :1320،هرچند شبهجزیرۀ
آبادان دارای قدمت بسیار زیادی است ،اما تا اوایل قرن بیستم دهکدۀ کوچکی بود که
تعدادی خانوار در خانههای گلی و کلبههای حصیری آنجا زندگی میکردند و از طریق
ماهیگیری ،بهرهبرداری از نخلستان ،صنایعدستی (حصیربافی) و به میزان اندکی دادوستد
امرارمعاش میکردند (سیادت.)315-312 :1374 ،
شبهجزیرۀ آبادان دارای پیشینۀ تاریخی طوالنی است .عوامل مختلفی به تشکیل و تداوم
حیات این شبهجزیره کمک کرده است .برخی از محققان معتقدند یکی از شهرهای (دیلمون،
مکن و ملوخ) ذکرشده در کتیبههای مربوط به تمدن بینالنهرین ،نواحی جنوب غرب ایران یا
نواحی آبادان کنونی بوده است (کرزن ،1362 ،ج  .)414 :2بر اساس این فرضیه و کارکردهای
بیانشده برای این شهرها ،در آن زمان شهر آبادان کارکرد تجاری داشته است .محل ارسال
یا انبار برخی از اقالم تجاری؛ مانند چوب یا سنگ به بینالنهرین بود .و در زمان هخامنشیان و
ساسانیان ،آبادان و نواحی اطراف آن غیر از زمان کوتاهی بعد از حمله اسکندر ،جزو ایاالت
ایران بود (لهسائیزاده 155-154 :1383،و زرینکوب .)1364:416،کارکرد تجاری -نظامی
مهمترین نقشی است که این شهر ایفا کرده است .پس از فتح ایران توسط مسلمانان ،در منابع
دوران اسالمی بهویژه منابع جغرافیایی ،شهر آبادان جزء چهار شهر بارونق و دارای عمران و
آبادانی بیان شده است( 1مستوفى قزوینى .)762 :1364،در برخی منابع این شبهجزیره بهعنوان
( .1این چهار شهر عبارتند از اسکندریه ،عسقالن ،عبادان و قزوین) ،تاریخ گزیده ،حمد اهللبنابى بکربناحمد (نوشته در) ،تحقیق
عبدالحسین نوایى ،تهران :امیر کبیر ،چ سوم 1364 ،ش ،ص .762
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محلی برای باراندازی کاالها یا یک محل تجاری 1و در برخی دیگر کارکردی عبادی و مذهبی
آن بیان شده است2؛ اما بیشتر منابع به شرح موقعیت جغرافیایی ،وضعیت ،شرایط آبوهوایی و
شرایط رو به افول آبادان در سالهای بعد اشاره کردهاند3؛ بر این اساس ،میتوان بیان کرد ،در
زمان ورود اسالم به ایران ،آبادان رونق تجاری نسبی خوبی داشت که با گذشت زمان از رونق
آن کاسته و به یک روستای کوچک تبدیل شد .چنانچه بیان شد شبهجزیرۀ آبادان در دوران
حیاتش کارکردهای متفاوتی داشته است .با تکیه بر این مطالب ،میتوان بیان کرد موقعیت
جغرافیایی آبادان باعث شده است این محدوده با قرار گرفتن در یک منطقه استراتژیک بتواند
کارکردهای متفاوتی بپذیرد و در طول تاریخ ایران حیاتش تداوم داشته باشد ،اما با اکتشاف
نفت ساختار اجتماعی و اقتصادی این منطقه تغییر کرد .این پژوهش بر آن است تا با نگاهی نو
نقش شرکت نفت ایران و انگلیس را در شکلگیری ساختار شهری و طبقات اجتماعی شهر
آبادان بهویژه طبقۀ کارگری در بین سالهای  1300تا  1320ش .بررسی کند.
آبادان در قرن هشتم هجری یک ده بزرگ ،در سرزمینی شورهزار بود .ساکنان آنجا
بهتدریج زمینهای شورهزار را زهکشی کردند و نخلستانهای وسیعی به وجود آوردند ،اما
پیشرفت چندانی نداشت و رو به ویرانی رفت (سعدیان .)474 :1360 ،شبهجزیرۀ آبادان تا
اواخر دوران قاجاریه ،با عقبنشینی تدریجی آب ،شرایط بهتری برای فعالیتهای کشاورزی،
دامپروری و صیادی پیداکرد .در آن زمان آبادان یک بندر بدون تجهیزات بود که مردم بومی
برای تجارت از آن استفاده میکردند.
 .1أحسن التقاسیم فى معرفۀ األقالیم ،القاهرۀ ،أبو عبد اهلل محمدبنأحمد مقدسى ،مکتبۀ مدبولى ،الطبعۀ الثالثۀ ،ُّ.1991/1411،ص
 10،11،17،18،23،412،413و تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانى به عصر اسالمى ،محمدمهدى مالیرى ،ج
 ،2تهران :توس 1379 ،ش ،صص 350-249؛ و نیز آثار البالد و اخبار العباد ،القزوینى ،زکریابنمحمدبنمحمود ،تهران :امیر کبیر،
 1373ش ،صص  488-478و بر گزیدۀ مشترک یاقوت حموى ،تهران :امیرکبیر 1362 ،ش ،ص  36و جفرافیاى حافظ ابرو ،حافظ
ابرو ،شهابالدین عبداهلل خوافى ،ج  ،2تهران :میراث مکتوب 1375 ،ش ،ص .239
 .2جغرافیاى حافظ ابرو ،ج  ،2ص  87و رحله ابن بطوطۀ  /ترجمه ،ابن بطوطه ،شمس الدین ابى عبد اهلل محمد بن عبد اهلل اللواتى
الطنجى ،ج  ،2تهران :آگه 1376 ،ش ،ص  17و همان ،ج  ،1ص  233و االشارات الى معرفۀ الزیارات ،الهروى ،ابو الحسن على بن
ابو بکر ،قاهره ،مکتبۀ الثقافۀ الدینیه 1423 ،ق ،ص  73و آثار شهرهای باستانی سواحل و جزایر خلیج فارس و دریای عمان ،احمد
اقتداری ،تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،روایت 1375 ،ش ،ص .568
 .3تاریخ قم ،حسنبنمحمدبنحسن قمى (نوشته در  ،)378ترجمۀ حسنبنعلىبنحسن عبدالملک قمى (در  ،)805تحقیق سید
جالل الدین تهرانى ،تهران :توس 1361 ،ش ،صص  180-1و مجملالتواریخ و القصص ،مؤلف مجهول (نوشته در  ،)520تحقیق
ملکالشعرای بهار ،تهران :کالله خاور ،بى تا ،ص  512و بررسى تاریخى ،سیاسى و اجتماعى اسناد بندر عباس ،حسن حبیبى و
محمد باقر وثوقى ،تهران :بنیاد ایرانشناسى 1387 ،ش ،ص  208و تاریخ الفی ،قاضى احمد تتوى ،آصف خان قزوینى ،تصحیح
غالم رضا طباطبایى مجد ،ج  ،3تهران :علمى و فرهنگى 1382 ،ش ،ص  1608و تاریخ طبری ،محمدبنجریر طبرى ،ترجمۀ
ابو القاسم پاینده ،جلد  ،15تهران :اساطیر 1375 ،ش ،صص  9400-6399و صورۀ االرض ،ابنحوقل ،ابوالقاسم محمدبنحوقل
النصیبى ،ج  ،1یروت ،دار صادر ،افست لیدن 1938 ،م ،ص  19،21،46،47،48،249،250،251و عجایب االقالیم السبعۀ الى نهایۀ
العمارۀ ،سهراب ،تهران :پژوهشکده فرهنگ و هنر اسالمى ،بى تا ،ص  214و مسالک الممالک ،اصطخرى ،ابواسحاق ابراهیم بن
محمد الفارسى ،لیدن افست بیروت ،دار صادر 2004 ،م ،ص  12،13،14،88،90و نخبۀ الدهر فى عجائب البر و البحر ،شمسالدین
محمدبنابى طالب انصارى دمشقى ،تهران :اساطیر 1382 ،ش ،ص  145و تاریخ گزیده ،ص  771و رحله ابن بطوطۀ  /ترجمه،
ابن بطوطه ،ج  ،1ص  24و حدودالعالم من المشرق الى المغرب ،مؤلف مجهول ،القاهره ،الدار الثقافیه للنشر 1423 ،ق ،ص 160
و الروض المعطار فى خبر االقطار ،محمد بن عبد المنعم الحمیرى ،بیروت ،مکتبه لبنان 1984 ،م ،ص  225،525و سفر نامه ناصر
خسرو ،ناصر خسرو قبادیانى مروزى ،تهران :زوار 1381 ،ش ،مقدمه ص  6و البلدان (ابن الفقیه) ،ابن الفقیه ،احمدبنمحمدبناسحاق
الهمذانى ،بیروت ،عالم الکتب 1416 ،ق ،صص  390-377و تاریخ واسط ،بحشل ،اسلم بن سهل الرزاز الواسطى ،بیروت ،عالم
الکتب 1406 ،ق ،صص  69-68و جفرافیاى حافظ ابرو ،ج  ،1ص .161،258 ،100،104
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ساکنان شبهجزیرۀ آبادان در شش سکونتگاه بهمنشیر ،صلبوخ ،سالحی ،منیوحی ،قصبه
محمره و قصبه نصار زندگی میکردند .در هر یک از سکونتگاهها ،روستاها و آبادیهایی به
وجود آمد .ساکنان این مناطق ،طوایف عرب ایرانی سواحل جنوبی خلیج فارس ،خوزستانیها
و فارسها بودند .بیشتر فعالیت آنان با توجه به محدودۀ جغرافیاییشان کشاورزی ،دامپروری و
ماهیگیری بود .آبوهوای سراسر این مناطق ،گرمسیری و ماالریایی بود (لهسائیزاده:1383،
 .)168-163این منطقه تا اواخر دورۀ قاجاریه با رشد جمعیتی اندکی به حیات خود ادامه داد.
تحوالت نیمۀ اول قرن بیستم تاریخ جدیدی را در حیات این شهر رقم زد.
تحوالت قرن بیستم و تأثیر بر افزایش جمعیت آبادان

در سالهای اواخر قرن نوزدهم و نیمۀ اول قرن بیستم تحوالت بسیاری در سواحل شمالی خلیج
فارس رخ داد .بسیاری از تحوالت اقتصادی این مناطق تحت تأثیر تحوالت جهانی به وقوع
پیوست .شدت این تحوالت در این مناطق به حدی بود که کارکرد اصلی سواحل خلیج فارس
(تجاری) را که از زمان پیدایش مهمترین عوامل شکلگیری سکونتها بود ،تغییر داد .کارکرد
تجاری سواحل شمالی خلیج فارس در پایان قرن نوزدهم با توجه به بازار جهانی به سمت
تکمحصولی شدن سوق پیدا کرد (سوادگر .)99 :1356 ،تجارت اسلحه در این مناطق بیش
از دیگر کاالها رونق داشت .با تصویب قوانین منع تجارت اسلحه هرچند مبادالت این تجارت
کم شد ،ولی بهطور کامل از میان نرفت .تجارت اسلحه به شیوۀ قاچاق همچنان تا سالهای بعد،
با توجه به درگیریهای بسیار در این نواحی ،پررونق بود .با تصویب قوانین انحصار (سیزدهمین
راپورت رئیسکل مالیۀ ایران :1304 ،ضمیمۀ نمره  ،)3-1 /2افراد سودجو در دو سوی سواحل
با استفاده از ضعف قدرت دولت مرکزی در سواحل شمالی خلیج فارس ،این کاالها را بهطور
قاچاق مبادله میکردند .با چنین شرایطی افول تجارت سواحل شمالی خلیج فارس آغاز شد.
تحول اصلی تجارت ایران با این شرایط در قرن نوزدهم ،افزایش زیاد تجارت با انگلیس از
طریق ترکیه ،خلیج فارس و هند بود (عیسوی .)110-108 :1369 ،انگلستان در دو دهۀ آخر
قرن نوزدهم تجارت خلیج فارس را بهصورت کامل در دست گرفت .انگلستان تالش کرد با
بینالمللیکردن آبراه کارون بازار غرب ایران را نیز در دست بگیرد و از این طریق با روسیه در
شمال رقابت کند (کیانفر و استخری.)169-165 :1363 ،
در نیمۀ اول قرن بیستم بیشترین مبادالت تجاری سواحل ایران در بوشهر انجام میشد .از
کل مبادالت تجاری سواحل شمالی خلیج فارس در سال  1902م  1320/ه ق 23 ،.درصد در
بوشهر 6 ،درصد در بندرعباس و حدود  4درصد در خرمشهر انجام میشد .باید در نظر داشت
که این رتبهبندی  12سال بعد بهطور کامل تغییر کرد .حجم مبادالت در خرمشهر در مقایسه
با دیگر بنادر رشد بسیاری داشت (فلور .)50 ،1389 ،وجود رودخانۀ کارون در این تحوالت
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نقش بسیاری داشته است.
سیاستمداران و گروه بازرگانی انگلیس برای تقویت موقعیت تجاری خود در منطقه و سلطه
بر بازارهای ثروتمند ایالتهای مرکزی و جنوبی ایران ،حدود نیم قرن پیش از بازشدن رودخانۀ
کارون ،تالش خود را برای بینالمللیشدن این آبراه آغاز کردند .پس از مذاکرات سیاسی
طوالنی ،سرانجام دولت ایران در  25اکتبر  7 / 1888صفر  1305مسیر رودخانه کارون را از
محمره تا اهواز برای کشتیرانی بینالمللی اعالم کرد ،اما کشتیرانی در کارون علیا ،از اهواز تا
ش خود
شوشتر در انحصار شرکتهای کشتیرانی ایرانی بود .انگلستان از این تاریخ به بعد تال 
را برای احداث جاده و رونق تجارت در این مسیر بهطورجدی آغاز کرد .اندکی پیش از
گشایش رودخانه ،امتیاز احداث راهآهنی در طول رودخانه کارون برای سهولت حملونقل
کاال در اهواز ،به تجار ایرانی واگذار شد ،اما در ژانویه  1307 / 1890ق ق امتیاز دیگری از
سوی دولت مرکزی به بانک شاهی برای احداث جاده شوسهای از تهران به شوشتر داده شد
(انصاری .)103-91 :1377 ،دولت با تأکید بر حقوق انحصاری بانک اعالم کرد ،به شرکت
مذکور حق تحریم دیگران از حمل مسافر و کاال در این جاده واگذار شده است (عیسوی،
 ،)306-305 :1369اما یک قسمت از جادۀ جنوب به نام خوزستان-بختیاری یا جاده لینچ به
دلیل غیراقتصادیبودن ساخته نشد (انصاری .)103-91 :1377 ،از سال  1902م .راه خوزستان
به اهواز و داخل کشور زیر نظر شرکت «برادران لینچ» بود که با همکاری انگلیس اداره میشد.
این شرکت عالوه بر ساختن جاده ،کارهای حملونقل در رودخانه کارون را نیز بر عهده
داشت .هرچند تردد و حملونقل مالالتجاره در این مسیر افزایش قابلتوجهی پیدا کرده بود و
در بین سالهای  1904تا  1912م .حدود  3برابر ،بر حجم کاالها افزوده شد ،لیکن ساختهنشدن
جادۀ خوزستان-بختیاری و خرابی بیشازحد این راه موجب کاهش حملونقل این مسیر از
سال  1910م .شد .در طی جنگ جهانی اول در سواحل خوزستان تعدادی از جادهها تسطیح
شدند و نسبت به قبل از وضعیت مطلوبی برخوردار شدند (عیسوی.)306-305 :1369 ،
دولت مرکزی ایران برای افزایش جمعیت جلگه پهناور خوزستان ،در نیمۀ اول قرن بیستم
تالش کرد با یکجانشینساختن عشایر خوزستان و حمایت از کشاورزان جمعیت این نواحی را
افزایش دهد .در سالهای پایانی قرن نوزدهم بعد از بازگشایی آبراه کارون بر روی کشتیهای
بینالمللی نیاز به محصوالت کشاورزی افزایش یافت (انصاری )174-173 :1377 ،و همچنان
در سالهای بعد نیز تداوم داشت .سرانجام بهموجب قانون  16فروردین  1314به دولت اجازه
داده شد که اراضی خوزستان را به اشخاصی واگذار کند که آنها را آباد کنند؛ درنتیجۀ
تصویب این قانون اراضی زیادی در طرفین رودخانهها با نصب تلمبه آبیاری شد و به کشاورزی
اختصاص یافت (عدل.)1601 :1343 ،
دولت مرکزی ایران برای افزایش جمعیت خوزستان و با توجه به مشکالت ایرانیهای مهاجر
در بینالنهرین و فشارهای زیاد دولت عراق برایرانیها ،تصمیم گرفت با وضع قوانینی و حمایت
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از این مهاجران ،آنها را به بازگشت به ایران ترغیب کنند و با سیاستهای تشویقی آنها در
جلگه پهناور و کمجمعیت خوزستان ساکن کند .در شهریور  1306ش .بیان شد که در بهطور
تقریبی دویست تا سیصدهزار نفر مهاجر ایرانی در نواحی عراق زندگی میکنند .دولت عراق
ی داشت .برای مثال «ایرانیها را از معامله
بیشترین تعدی و اجحاف را نسبت به مهاجران ایران 
محروم کردهاند ،بهطوریکه نه او معامله با کسی میتواند بکند و نه کسی با او معامله میکند .نه
طرف بیع میتواند واقع شود نه طرف شری» .فشار زیادی بر ایرانیها ،بهویژه اقلیتهای مذهبی
ساکن در آن منطقه وارد میشد تا تابعیت کشور عراق را بپذیرند .در چنین شرایطی مجلس با
تصویب قانون اعتبار  10هزار تومان مخارج احصائیه ،توزیع تذکره و راهنمایی به اتباع ایرانی
مقیم عراق در  19شهریورماه 1306 ،و همچنین اختصاص مبلغ یک صد هزار قران از محل
صرفهجویی اعتبار سال  1305ش .مخارج غیرمترقبه دولت ،به حمایت از مهاجران اقدام کرد .با
اعزام مأموران ،امکان بازگشت برای تعدادی از ایرانیها که فراهمشده تمایل به بازگشت داشتند
(مشروح مذاکرات مجلس ملی ،دورۀ ششم ،جلسه صد و چهلویک).
اقداماتی که در سال  1306ش .توسط دولت مرکزی انجام شد ،تعدادی از مهاجران بینالنهرین
را به نواحی خوزستان بازگرداند ،ولی این افراد از بضاعت مالی برای ادامۀ زندگی برخوردار
نبودند .دولت برای کمک به اسکان این افراد ،با توجه به اینکه مساحت زیادی از امالک
خوزستان بهصورت امالک خاصه بود ،مقداری از امالک را در اختیار آنها قرار داد تا از طریق
کشاورزی امرارمعاش کنند؛ همچنین ،قانونی را در  22بهمنماه همین سال تصویب کرد که مبلغ
 20هزار تومان برای امرارمعاش به اتباع ایرانی که از بصر ه به خوزستان آمدهاند ،تعلق میگرفت.
دولت مرکزی اقدامات دیگری مانند راهسازی ،خدمات بهداشتی و آموزشی نیز برای اسکان
افراد در منطقۀ خوزستان انجام داد (مشروح مذاکرات مجلس ملی ،دورۀ ششم ،جلسه دویست و
نه) .چنانچه بیان شده تا ابتدای قرن بیستم و قبل از بهرهبرداری از صنعت نفت ،همچنان کارکرد
تجاری و امنیتی مهمترین عامل جذب جمعیت در منطقه خوزستان بود .در این دوره ،دولت
مرکزی تالش کرد کارکرد کشاورزی را به یکی از مهمترین عوامل جذب جمعیت تبدیل کند،
اما با توجه به اکتشاف نفت و تغییرات منطقه ،این تالشها نتایج چندانی در بر نداشت.
استخراج نفت از میدان نفتی مسجدسلیمان در سال  1287ه.ش .به مهمترین عوامل جذب
جمعیت در این مناطق تبدیل شد .پس از چند سال با استخراج میزان قابلتوجهی نفت و
اطمینان از وجود این منبع ،شرکت نفت برای پاالیش احتیاج به مکان مناسبی داشت .آبادان
ازنظر جغرافیایی ،به سبب برخورداری از آب کافی برای عملیات پاالیش و دسترسی به
آبهای آزاد از طریق خلیج فارس ،موقعیت مناسبی داشت؛ بهاینترتیب اکتشاف نفت و
حضور انگلستان تاریخ جدیدی را در حیات این شهر رقم زد .آبادان کنونی نمونۀ کاملی
از شهرهایی است که کام ً
ال بهوسیله صنعت ایجاد شده است .رشد جمعیتی آن با احداث
پاالیشگاه شرکت نفت ایران و انگلیس آغاز شد (لهسائیزاده.)168-161 :1383 ،
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احداث پاالیشگاه و تأثیرات بر افزایش و ساختار جمعیت

جمعیت شهر آبادان در هنگام احداث پاالیشگاه بسیار اندک بود و جمعیتش در آن زمان
کمتر از هزار نفر بیان شده است .آقای داویدسون اولین کسی بود که در سال  1909م اداره
شرکت نفت را در آبادان بر عهده گرفت .اولین نامهای که او برای خانوادهاش نوشت ،محل
جدید را سرزمین «آفتاب ،گل و پشه» نامید .سرزمین آبادان ،منطقهای صاف با پوشش گیاهی
و جانوری اندک بود ،به صورتی که در مواقع سیلهای ناگهانی او ناگزیر بود از بلم استفاده
کند تا بر روی آب شناور باشد (یعقوبینژاد .)174-170 ،1373 ،فقط چند کپر و مقداری
نخلستان وجود داشت (کتاب جغرافیا و اسامی دهات کشور .)181 :1329،اولین وظیفه داوید
سون احداث کوره آجرپزی بود که نتایج موفقیتآمیزی نداشت؛ سپس ،وی اقدام به طراحی
و ساخت اسکله کرد .بعد از چند ماه تعدادی از اعضای باتجربه فنی و اداری شرکت نفت برمه
به همراه تعدادی تکنسین ماهر از پاالیشگاه رانگون برمه به وی پیوستند .با رونقگرفتن کار در
آبادان ،افراد قبایل مختلف به آبادان مهاجرت کردند.
مجموعه فعالیتهای وسیع صنعتی در پاالیشگاه و احتیاجات روزافزون به نیروی انسانی
فعال ،سبب مهاجرت عدۀ کثیری از روستاییان و شهرنشینان مختلف خوزستان و جنوب ایران
به بندر آبادان شد (سیادت .)313 :1374 ،یکی از قدیمیترین اطالعات در دسترس دربارۀ
آبادان مربوط به سال  1305ش 1926/.م .است که در توصیف آن شهر بیان میکند« ،اکنون
(آبادان) یکی از شهرهای بزرگ و آباد به شمار میرود و خیابانهایی در آنجا کشیده شده که
شبها با الکتریک روشن میشود و چنانچه گفتم مردم آنجا از هندی ،ایرانی و اروپایی از سی
هزار تن بیشتر میباشند ».این اطالعات نشانگر رشد سریع و غیرمعمول یک شهر با جمعیت
بسیار اندک است (لهسائیزاده .)422 – 420 :1383،انگلستان و دولت مرکزی برای جذب
جمعیت در محدودۀ خوزستان ،بهویژه شهر آبادان اقدامات عمرانی انجام دادند که مهمترین
آن احداث راه و تسهیل در حملونقل کاال بود.
در زمان اکتشاف نفت راه عرابهرو در منطقه خوزستان وجود نداشت و حملونقل وسایل
حفاری با زحمت بسیار انجام میشد (محبوبی اردکانی :1376 ،ج  .)224 ،3در راستای تسهیل
لونقل ،شرکت نفت ایران و انگلیس در حدود  26فرسخ راهآهن در خوزستان احداث
در حم 
کرد که حدود  21کیلومتر آن در آبادان بود (محبوبی اردکانی :1376 ،ج  .)337-336 ،3بعد
از جنگ جهانی اول با افزایش استخراج نفت و گسترش پاالیشگاه آبادان ،شرکت نفت با توجه
به نیازهای خود مسیرها و امکانات حملونقل جدیدی در مناطق نفتخیز احداث کرد .بندرگاه
آبادان توسعۀ بسیار یافت و اسکلهای جدید در بوارده و خسروآباد ساخته شد (محبوبی اردکانی،
 .)264-162 :1376حکومت مرکزی نیز همانند دیگر حکومتهای قبل در مسیر خوزستان با
مشکالت امنیتی روبهرو بود (مقامی ،)106 :1335 ،برای حل مشکالت تأمین امنیت ،به دستور
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رضاشاه دستههایی از مأموران برای تأمین امنیت کارگران در محل جادهسازی مستقر شدند و با
فعالیت چهار هزار کارگر سرانجام جادۀ بروجرد و دزفول در سال  1307ش به اتمام رسید (سردار
اسعدبختیاری .)219 :1392 ،منطقۀ خوزستان از میان دیگر سواحل شمالی خلیج فارس سهم
بیشتری از احداث راههای شوسه را در دوران رضاشاه داشت .در این منطقه  11را ه شوسه احداث
شد (رزمآرا122-117 :1320 ،؛ همان94-92 ،؛ حامی .)1470 :1343 ،تأمین امنیت ،تسهیل در
لونقل سبب تسریع افزایش جمعیت در منطقه خوزستان شد.
توآمد و حم 
رف 
شهر آبادان مرکز و محور صنعت نفت در ایران شد و در مدتی کوتا ه این جزیرۀ بسیار
کمجمعیت به یکی از  5شهر مهم و پرجمعیت کشور تبدیل شد .در سال  1909م .که محدودۀ
آبادان برای احداث پاالیشگاه نفت انتخاب شد ،جمعیت آن در چند منطقۀ کپرنشین ساکن بود
که تعداد بسیار اندکی بودند .بعد از شروع فعالیتهای شرکت نفت ایران و انگلیس افراد مختلفی
از اطراف و دیگر نقاط ایران برای امرارمعاش بهسوی جزیرۀ آبادان مهاجرت کردند .در سال
 1911م .حدود  814نفر در شرکت نفت مشغول فعالیت بودند (لهسائیزاده.)179-175 :1383 ،
جدول رشد جمعیتی شهر آبادان در نیمۀ اول قرن بیستم
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ﺑﻪوﻳﮋه آﺑﺎدان ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ .اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮهﺑﺮداريﻫﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺘﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺸﻚﺳﺎﻟﻲﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞﻓﺎرس ﺑﻪﻃﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ،ﺳﺒﺐ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮔﺴﺘﺮدة ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺖﺧﻴﺰ ﺷﺪ.
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جمعیت شهر آبادان در نیمۀ اول قرن بیستم چنانکه در جدول و نمودار مشاهده میشود،
رشد بسیار زیادی داشته است .از ابتدای این قرن بهطور پیوسته تا سالهای جنگ جهانی اول
هر سال ،رشد جمعیتی چند برابری داشت .در سالهای جنگ جهانی اول با توجه به افزایش
درگیریها و کاهش بهرهبرداری از صنایع نفتی ،رشد جمعیتی منطقۀ آبادان در مقایسه با
سالهای قبلی و بعدی ،دارای سرعت کمتری بود .در سالهای حکومت رضاشاه ،سرعت
رشد جمعیتی مناطق نفتخیز بهویژه آبادان چندین برابر شد .افزایش بهرهبرداریها و گسترش
صنایع نفتی همراه با خشکسالیهای شدید در سراسر سواحل شمالی خلیج فارس بهطور
پیوسته در چند سال ،سبب مهاجرت گستردۀ مردم بهمناطق نفتخیز شد.
نکتۀ قابلتوجهی که در آمارهای جمعیتی شهر آبادان همواره باید در نظر گرفته شود ،شیوههای
آمارگیری جمعیتی است .در اکثر آمارها ،جمعیت زیادی که در اطراف شهر آبادان با نبود
امکانات اسکان یافته بودند و بر تعداد آنها افزوده میشد ،جزو جمعیت شهر آبادان محسوب
نشدهاند .برای نمونه در سال  1306ش .آمار جمعیتی این شهر در روزنامه اطالعات حدود 60
هزار نفر برآورد شده بود که بیش از  25درصد یا بهعبارتدیگر ،حدود  15تا 20هزار نفر در
بیرون از شهر سکونت داشتند (اطالعات ،س  ،2ش  .)5-4 :267چنانکه در جدول و نمودار نشان
داده شده است ،آمار جمعیتی شهر آبادان با 30هزار نفر در سال  1310ش .کاهش قابلتوجهی را
نشان میدهد .این کاهش به سبب شیوۀ ارائه آمار است؛ زیرا چنانچه بیان شده است ،تعداد زیادی
از کارگران شرکت نفت در حاشیۀ شهر آبادان یا در مکانهایی مسکونی زندگی میکردند که
شبیه به سربازخانهها توسط شرکت احداث شده بود که به نظر میرسد نویسندگان جزو جمعیت
شهر آبادان به شمار نیاوردهاند (کیهان ،1311 ،ج .)476-466 :2
با آغاز جنگ جهانی دوم و نابسامانی اقتصادی ناشی از آن و بهتبع نابسامانی اوضاع اقتصادی
شهر آبادان ،مسئوالن برای رسیدگی به وضعیت محرومان اقدام به سرشماری شهروندان
کردند تا از این راه بتوانند تقسیمبندی مواد غذایی را انجام دهند .آقای «سیدنی تیلور» از
طرف شرکت نفت ایران و انگلیس ،با سازماندهی نیروی  700نفری در یک روز سرشماری
شهر آبادان را انجام داد .نتایج این سرشماری جمعیت آبادان را  125هزار نفر بیان میکند
(یعقوبینژاد .)229 :1373 ،با توجه بهاینکه این سرشماری بهصورت میدانی و خانهبهخانه انجام
شد ،امکان خطای آن در پایینترین حد ممکن نسبت به دیگر آمارها قرار دارد؛ همچنین ،این
نتایج نشاندهندۀ رشد جمعیتی چندین برابری شهر آبادان در مقایسه با چند سال پیش است.
جمعیت مناطق نفتخیز خوزستان در حدود سال  1320ش .به بیش از یکمیلیون و پانصد
هزار نفر افزایش یافت (رزمآرا .)29-30 :1320 ،چنانچه بیان شد بیشتر مهاجران شهر آبادان،
کارگران بودند که با توجه به عملکرد شرکت نفت طبقۀ بزرگی از کارگران غیرماهر را با
شرایط معیشتی حداقلی به وجود آورد.
از آغاز احداث پاالیشگاه نفت ،ساخت شهر آبادان بر اساس هویت ،موقعیت و مصالح
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برنامهریزی شد .انگلیسیها هویت شهری واحدی را برای آبادان در نظر نداشتند .استفاده از
بانگالو (خانه ویالیی یک طبقه به سبک خاص انگلیسی -هندی که در مستعمرۀ هند پدید
آمده بود) در بخش اروپایینشین در مقابل کپرهای حومۀ شهری آشکارترین نشانههای این
نوع اندیشه است که انگلستان در کشورهای تحت سلطهاش از سالهای آخر قرن نوزدهم به
بعد ،این شیوه را آزموده بود (لهسائیزاده.)96 :1383،
در آبادان ،به علت همجواری نظامهای سنتی ،شهری و شرکت نفت در یک مجموعه،
روابط پیچیدهای وجود داشت .ساکنان این شهر در یک طرح طبقاتی شطرنجی (طرح
سرامیکی) در کنار یکدیگر قرار داشتند و طبقات اجتماعی بهصورت دوقطبی در مقابل هم
بودند .در این ساختار دوقطبی ،هر قطب در درون خود سلسلهمراتبی داشت .طبقات اجتماعی
در ساختار شهر آبادان نیز نمایان بود.
در سال  1910م .با تأسیس پاالیشگاه نفت ،محوطهای هم برای ساخت خانههای ویالیی
قطعهبندی شد .اولین ساختمان را از سازهای فلزی با روکش چوبی ساختند و بهزودی نخستین
بنای ویالیی ساخته شد .در نقشههای قدیمی الگوی سادهای برای توزیع ساختمانها دیده
میشود ،پاالیشگاه ،بهصورت منظم از کنارۀ شط در خشکی گسترده شده بود .دفترها و
ساختمانهای کاری دیگر را در نواری باریک میان پاالیشگاه و رودخانه ساختند .کارگران یا
در چادر زندگی میکردند یا در خانههای کوچک گلی که در جنوب شرقی پاالیشگاه مثل
سربازخانه ردیف شده بود و محوطه آنها به «کولیالینها» معروف بود .منطقۀ ویالیی که به
آن بریم هم میگفتند ،در مرز جنوب غربی پاالیشگاه قرار داشت (لهسائیزاده.)96 :1383،
بافت شهر آبادان به سبک انگلیسی ساخته شد ،به این صورت که دارای محلههای مختلف و
جدا از هم (درجهبندی) با خیابانها و کوچههای کمعرض و میدانهای متعددی بود .درواقع،
طبقات اجتماعی و نیروهای کارمندی و کارگری به این شیوه جدا میشدند .ناحیۀ صنعتی
پاالیشگاه و مجتمع پتروشیمی در قلب شهر در کنار ساحل رودخانه اروندرود احداث شده
بود تا انگلیسیها بهراحتی فراوردههای نفتی موردنیاز را از راه آبی حمل کنند .در نزدیکی این
واحدهای صنعتی منازل شرکتی اعیاننشین کارمندی (بریم و بوارده) بود و منازل کارگری را
در منطقۀ بهمنشیر احداث کردند ،بعدازاین مناطق کوی کارگری بهار ،پیروز آباد ،سیکلین
و اروسیه احداث شد و محدودۀ حاشیه شهر که فاقد خدمات بود محل سکونت خانوارهای
ایرانی بود (سیادت .)315-314 :1374 ،استقرار در آبادان بر این اساس بود که نخبگان فنی و
مدیران ارشد و همچنین کارگران تا جای ممکن در نزدیکی پاالیشگاه ،حتی بهناچار در دو
طرف باشند (لهسائیزاده.)97 :1383،
اختصاص محلههایی به طبقات و گروهای شغلی در شرکت نفت آبادان در طراحی شهر
آبادان تأثیر گذاشت .انگلیسیها شدیدا ً به جدایی فضا ،بر اساس جدایی اجتماعی یا نابرابری
اجتماعی معتقد بودند و تمام تالششان بر این بود که یک الگو مکانی منطبق بر الگوهای نابرابر
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در صنعت نفت به وجود آورند .از همان ابتدا آبادان شهری دوگانه بود .مدیران و متخصصان
شرکت نفت در قسمتی از شهر با فضای رسمی و مناسب بودند ،قسمت دیگر فضایی نامناسب
بود که توسط مهاجرین به آبادان احداث شد .ازنظر اقتصادی شهرآبادان از دو قسمت تشکیل
میشد یکی صنعتی که ویژه کارخانهجات بود و دیگری شهری که بازار ،منازل و خیابانها
در آنجا واقع بود و محل کسبوکار افراد مقیم آبادان بود .هر نوع اختالف و تبعیض در این
شهر ،ازنظر انگلیسیها حسابشده و بهجا بود .در خانه به خانه ،کوچه به کوچه و محله به
محله ،تفاوت به چشم میخورد ،شرکت نفت برای آن که تماس با مردم شهر نداشته باشد،
کانالی بین قسمت شهری و مؤسسات خود حفر کرده بود که عبور از آن برای کسانی که عضو
شرکت نفت نبودند ،بدون اجاره مسیر نبود (سیادت.)315-314 :1374 ،
کارکنان شرکت نفت از همان ابتدا در یک ساختار طبقاتی و دوقطبی شروع به فعالیت
کردند .دو قطب کارمندی و کارگری ،در مقابل با یکدیگر قرار داشتند .این دو قطب در
درون خود دارای سلسلهمراتبی بودند .سلسلهمراتب کارکنان شرکت نفت بهصورت یک هرم
بود که پایینترین رده آن کارگری بود .ردۀ کارگری خود از پایین به باال به سه قشر مشخص
تقسیم میشد .این طبقه را اصطالحاً در شرکت نفت آبادان طبقۀ سوم میگفتند؛ دومین رده
کارمندهای معمولی (جرنیوراستف) بودند که درواقع به هفت پایه (گرید) تقسیم میشدند.
آخرین رده مدیران بود که به چند دسته تقسیم میشدند .باالترین درجه در شرکت نفت
معروف به گروه «غیرقابل طبقهبندی» یا به عبارتی «فوق طبقهبندی» بود .تا قبل از ملیشدن
صنعت نفت گروه «غیرقابل طبقهبندی» انگلیسیها بودند .سطوح کارمندان عالی مرکب از
اروپاییها و تعدادی هندی و عدۀ اندکی ایرانی بود که تعداد آنها درمجموع به  3500نفر
میرسید .این عده از وضعیت بهتری در مقایسه با کارمندان معمولی برخوردار بودند .کارمندان
معمولی را بیشتر ایرانیها و هندیها تشکیل میدادند که بالغبر  6000نفر بودند؛ طبقۀ سوم
مرکب از  60تا  70هزار نفر اهالی محلی ،شامل کارگران متخصص و کارگران بسیار ساده و
غیر ماهر بود که دستمزدشان بسیار کم بود (لهسائیزاده.)522-513 :1383 ،
شرکت نفت برای کارکنان اروپایی خود نقش دولت رفاهی و نمایندۀ بریتانیا در مستعمره
را ایفا میکرد ،اما در برابر تعداد زیاد کارکنان غیراروپایی مسؤولیت چندانی نداشت .نظام
اجتماعی کارکنان غیراروپایی تنها بر پایۀ قوانین کار بود .نابرابری در منابع شرکت و در
پاداشهای اروپاییان و غیر اروپائیان بهوضوح در شکل فضای شهری و محالت دیده میشد.
منابع شرکت بیشتر در جهت ساخت مسکن و دیگر امکانات برای کارکنان ارشد هدایت
میشد .مسکن کارکنان شرکت به سه دستۀ خانههای مجهز با وسایل کامل برای کارکنان
انگلیسی و تنی چند از مقامات ارشد ایرانی؛ خانههای نیمۀ مجهز برای کارکنان جزء و
غیراروپایی؛ خانههای بدون اساس و تجهیزات برای کارگران روزمزد تقسیم میشد؛ بنابراین،
هرچند جداسازی نژادی بهطور رسمی انجام نشده بود ،اما در عمل با تفاوت در تأمین مسکن،
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این جداسازی انجام شد .این وضعیت بر اوضاع اجتماعی و اقتصادی تأثیر مستقیمی داشت و
موجب نابرابری اقتصادی و اجتماعی میگردید.
از دهۀ  1920م .که آبادان رونق صنعتی گرفت تا سال  1951م .که سرانجام شرکت
نفت ایران و انگلیس از ایران خارج شد ،نیروی کار را مستقیماً و یا از طریق پیمانکاران،
از جنوب غربی ایران ،خلیج فارس و هندوستان جذب میشد .در سال  1951م .جمعیت
آبادان بالغبر  200هزار نفر شده بود .هرچند که شهر آبادان زیر نظر شهرداری اداره
میشد ،اما بخش بزرگی از آبادان متعلق به شرکت نفت ایران و انگلیس بود و قسمت
دیگر آن بهظاهر تابع تشکیالت محلی دولت بود و در حقیقت وابسته به فعالیتهای
شرکت نفت بود .امکانات و تسهیالتی که شرکت در آبادان ایجاد میکرد ،عمدتاً در
خدمت رفاه بیشتر اقلیت اروپایی بود که بخش بسیار کوچکی از جمعیت شهر را تشکیل
میداد .درواقع میتوان گفت دیدگاه کلی شرکت در ادارۀ شهر آبادان مبتنی بر تفوق
نژادی بود (لهسائیزاده.)99-98 :1383 ،
مهاجرت عدۀ کثیری به شهر آبادان موجب گسترش برخی از صنایع و خدمات وابسته
به صنعت نفت شد .در سالهای بعد مجتمع پتروشیمی ،دانشکدۀ نفت ،فرودگاه بینالمللی
(دومین فرودگاه پس از فرودگاه تهران) (حامی ،1343 ،ایرانشهر ،راههای شوسه،)1493 :
تأسیس اسکله بارگیری و باراندازی در محدودۀ گمرک آبادان در ساحل شرق اروندرود،
فرستندۀ موج متوسط رادیوئی توسط شرکت ملی نفت ایران به نام «رادیوئی نفت ملی» و غیره
(سیادت )314-313 :1374 ،احداث شد .رشد صنعت نفت بهبودهایی در تسهیالت زیربنایی
نیز برای سود تجاری-سیاسی (انصاری )195 :1377 :1377 ،را به وجود آورد .برخی از این
امکانات زیربنایی به شرح زیر است:
کشاورزی و دامپروری :از ابتدای شکلگیری شهر جدید آبادان برای برطرفکردن
نیازهای اساسی زندگی به مسئله کشاورزی و دامپروری توجه شد .در غرب آبادان در کنار
اروندرود تأسیسات شرکت نفت ،مزرعه بزرگی به نام مزرعه لبنی و مزرعه بزرگ یونجه
ساخته شد (لهسائی .)1383:178،در حوزۀ گاوداری و کشاورزی در سالهای بعد اقداماتی
انجام شد (کتاب جغرافیا و اسامی دهات کشور :1329 ،ج  ،)182 /2اما همچنان خرما مهمترین
محصول کشاورزی آنجا بود (کتاب جغرافیا و اسامی دهات کشور ،1329 ،ج .)279 :2
کشتیرانی :آبادان ،با توجه به موقعیت ویژه و عبورومرور مداوم کشتیها ،به یکی از
بهترین بنادر در خاورمیانه تبدیل شد .تأسیسات و تجهیزاتی در این بندر احداث گردید که
به شرکت ملی نفت تعلق داشت .اسکلههای متعدد آن فقط اختصاص به صدور مواد نفتی و
ورود ماشینآالت موردنیاز شرکت بود ،امور بندری آبادان توسط شرکت نفت انجام میشد
(حامی .)1486-1487 :1343 ،باوجود بنادری ،مانند بمبئی و کلمبو که پاسگاه تعمیر کشتی
بودند ،بعضی از کشتیها از صدها کیلومتر فاصله حتی از غرب هندوستان در نوبت تعمیر ادارۀ
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خدمات دریایی شرکت نفت بودند .آبادان دارای  26اسکلۀ بزرگ و لنگرگاه کشتیهای
بزرگ نفتی بود (لهسائی.)181 :1383،
فعالیتهای ورزشی :باشگاه پدیدهای کام ً
ال نو در ایران معاصر است که نخستین بار در
آبادان تأسیس شد (لهسائی .)352 :1383،فوتبال و شنا از بین ورزشها بیشتر مورد توجه قرار
گرفت (لهسائی.)364 :1383،
آموزشوپرورش :نخستین مدرسۀ آبادان به شیوۀ نوین در سال  1299ش 1920/.م .ساخته
شد .در سال  1304ش 1925/.م .برای اولین بار ادارۀ فرهنگ آبادان تشکیل گردید .در
سال تحصیلی  1305-1306ش 1926-27/.م .اعالمیهای از طرف رئیس معارف خوزستان
منتشر شد ،مبنی بر اینکه در آبادان  100کودک مشغول به تحصیل هستند .همانطور که
شهر آبادان در اثر توسعۀ تشکیالت و مؤسسات نفتی تغییر میکرد و وسیع میشد ،امور
مربوط به آموزشوپرورش هم روند تدریجی پیشرفت را طی میکرد (رزمآرا75 :1320 ،؛
لهسائی.)459-458 :1383،
کارخانه برق و آتشنشانی :کارخانۀ برق کمپانی مرکب از دو دستگاه بود و در آتشنشانی
حدود  40نفر آموزشدیده مشغول به کار بودند (رزمآرا.)75 :1320 ،
بهداشت و درمان :پس از تأسیس پاالیشگاه در آبادان و با افزایش جمعیت کارکنان
شرکت نفت و ساکنان آبادان ،مسئله بهداشت و درمان در این شهر روزبهروز اهمیت بیشتری
پیدا کرد؛ زیرا جزیرۀ آبادان به علت شرایط آبوهوایی دارای پشه ماالریا بود؛ از سوی دیگر،
بیماری وبا شیوع پیدا کرده بود؛ لذا شرکت نفت ایران و انگلیس در سال  1306ش 1927/.م.
تأسیسات بهداشتی و درمانیای به کمک دکتر یانگ ،رئیس ادارۀ کل تامینه شرکت نفت،
به وجود آورد .بیمارستان بزرگ شرکت نفت راهاندازی شد .این بیمارستان کام ً
ال به سبک
بیمارستانهای انگلستان اداره میشد و میان بخشهای کارمندی و کارگری تفاوت بود .در
سال  1305ش 1926/.م .یک شعبه از ادارۀ صحه تحت نظارت ادارۀ صحی در آبادان تأسیس
گردید؛ همچنین ،شرکت نفت اقدام به تأسیس یک درمانگاه خارجی کرد و انواع کلینیکها
ازجمله :کلینیک بررسی و تحقیقات پزشکی و کلینیک آلرژی ،کلینیک چشمپزشکی،
دامپزشکی ،درمانگاههایی در پاالیشگاه و شش درمانگاه شبانهروزی را احداث کرد؛ عالوه
بر این ،در سیستم بهداری یک قرنطینه برای بیمارانی تأسیس شد که گرفتار بیماریهای مزمن
بودند (لهسائی.)504-499 :1383 ،
وضعیت اجتماعی و اقتصادی بزرگترین طبقۀ اجتماعی آبادان

کارمندان عالیرتبه شرکت نفت که بیشتر از افسران بازنشستۀ ارتش مقیم هند یا از مأمورین
سیاسی مقیم آن کشور بودند بنا به عادت خود ،شرقیان را به نظر تحقیر مینگریستند .در
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شرکت نفت ،از ابتدا کارکنان فنی ،اداری و بازرگانی شرکت که مشاغل و مسئولیتهای
اداری داشتند همه انگلیسی بودند .بیشتر کارکنان قسمت اداری ،هندیهایی بودند که رفتارشان
هم مانند انگلیسیها بود .پایینترین ردههای شغلی هم در دست ایرانیان بود که عمدتاً شامل
کارهای ساده و غیرمهارتی میشد (محبوبی اردکانی :1376 ،ج .)275-274 :3
شرکت نفت ایران و انگلیس تعداد زیادی از کارکنان انگلیسی ،هندی و عراقی را در
کمپانی نفت استخدام (سازمان کتابخانه و اسناد ملی ،ش 240014783:حبلالمتین ،س  ،32ش
7-6 :21؛ همان ،س  ،35ش 17-16 :25؛ اسناد وزارت امور خارجه ،ک  ،59ش  )13کرده بود
که با شرایط بهتری نسبت به کارکنان ایرانی و حقوق بسیار بیشتر به کار میپرداختند .بر اساس
قرارداد نفت دارسی؛ شرکت نفت برای کارهای ساده باید افراد ایرانی را استخدام میکرد و
نباید جز در موارد خاصی که ایرانیها ناتوان بودند کارکنان خارجی را به کار میگرفت (اسناد
آرشیو ریاست جمهوری :1306 ،نمره 766؛ آژند ،)44-42 :1378 ،اما کمپانی نمیخواست
دولت ایران در انجام امور وارد شود؛ به همین دلیل ،از کارکنان خارجی استفاده میکرد.
کمپانی برای آموزش مهارتهای صنعتی هیچگونه آموزشگاه یا مدرسهای احداث نکرد و
حتی در کارهای رختشویی ،مهتری و آشپزی (Lockhart, 1938, 1/ 172؛ حبلالمتین،37 ،
شماره 12 :28-27؛ همان ،37 ،شماره  )12 :37-36هم از هندیها استفاده میکرد.
شرکت نفت ایران و انگلیس در مسائل اجتماعی و اقتصادی بین کارکنان ایرانی و غیرایرانی
تبعیضهای زیادی قائل میشد .رفتار مأمورهای شرکت نفت با کارکنان ایرانی در کنار تحوالت
داخلی کشور ایران و شرایط اقتصاد جهانی سبب افزایش شکاف بین کارکنان شرکت و هرچه
بیشتر دوقطبیشدن ساکنان مناطق نفتخیز شد .افزایش اختیارات شرکت نفت تأثیر بسیاری
در زندگی اجتماعی ساکنان این شهر داشت .شرکت نفت برای تأمین نیازهای خود و منافع
کشور انگلستان ،به شرایط سخت زندگی مردم توجه نمیکرد؛ برای مثال ،زمینهای موردنیاز
از مردم گرفته و به شرکت نفت واگذار میشد .در بسیاری مواقع برای تأمین زمین مدنظر ،مردم
مجبور بودند ،خانههای خود را نیز واگذار کنند ،ولی اقدامی برای کسب رضایت مالکان به عمل
نمیآمد .1وجه پرداختی شرکت نفت ایران و انگلیس کمتر از آن بود که مردم بتوانند با آن
خانۀ دیگر برای خود بسازند .این کار به کپرنشینی و حاشیهنشینی در اطراف شهر دامن میزد و
بیماریهای واگیردار را رواج میداد (روزنامۀ چهرهنما ،س  ،1927ش  6و  :7ص  .)18-17از
دیگر مواردی که به کارکنان ایرانی فشار مالی مضاعفی وارد میکرد ،افزایش بهای روپیه و تنزل
قیمت قران بود .شرکت نفت ایران و انگلیس با پرداخت دستمزد کارکنان ایرانی به ازای قران و
دیگر کارکنان خارجی به ازای روپیه فشار مالی بیشتری (حبلالمتین ،س  ،38ش -21 :17-16
 )22را بر کارکنان ایرانی وارد ساخت و موجب دلزدگی آنان از کار در شرکت نفت میشد.
 .1در اوائل س  1345هجری مخبرالسلطنه چهارد هزار جریب زمینهای مردم رنجبر آبادان را از آنان گرفته و به کمپانی واگذار
کرده و وجه پرداختی کمپانی به مردم رضایت بخش نبوده و به میزانی نبوده که مردم بتوانند با آن خانه دیگری برای خود بسازند
(روزنامۀ چهره نما ،ش  4و .)20-16 :5
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کارکنان ایرانی شرکت نفت ایران و انگلیس برای بهبود وضعیت خود نامهای به مجلس
شورای ملی نوشتند و در آن با بیان مشکالت خود و شرایط سخت کار و حقوق کم ،خواستار
رسیدگی دولت شدند .برای حل مشکالت ،پیشنهاد تشکیل یک هیئت مختلطه ،متشکل از دو
نفر کارگر یک نفر صنعتگر ،یک نفر مستخدم و یک نفر از طرف دولت را دادند تا از این
طریق به خواستههایی ،ازجمله کاهش ساعت کار در تابستان به  7و در زمستان به  8ساعت،
حداقل حقوق دوازده تومان در ماه ،تهیه خانه و مریضخانه برای کارگران ،اخراجنکردن
کارگران بدون دلیل ،رعایت شئونات کاری ازجمله پرهیز از ناسزاگفتن و کتکزدن کارگران
توسط کارفرمایان ،رفع اجبار کارگران روزکار به کار شبانه جز در صورت تمایل و دریافت
مزد بیشتر ،پرداخت حقوق کارگران در صورت نقص عضو یا مرگ آنان در حین کار در
شرکت نفت و دخالتنکردن در امور سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی کارکنان بعد از ساعت
کار دست یابند (حبلالمتین ،س  ،35ش  :13ص  .)17-16خواستههای کارکنان ایرانی حداقل
خواستههای معیشتی بود که با حمایتنشدن از طرف دولت و کمتوجهی ،برای بهرهبرداری از
این منبع عظیم ثروت در جنوب کشور ،از میان رفت.
رفتار تبعیضآمیز شرکت نفت در مقابل مردم تداوم داشت .در سال  1311ش .نمایندۀ
مجلس شورای ملی این وضعیت را بدین شرح بیان کرده است؛ «اگر از لندن دستور میرسید
به کمپانی که یک قدری صرفهجویی در مخارج بکنند بالفاصله کمپانی هرچه عملهجات بود،
بیرون میکرد .مستخدمین انگلیسی سه هزار تومان ،چهار هزار تومان ،ده هزار تومان حقوق
میگرفتند ،دست به ترکیب آنها نمیزدند ،اما صد تومانی را میکردند هشتاد تومان  ،هفتاد
تومانی را میکردند پنجاه تومان به همین ترتیب از حقوقشان کسر کردند  ...هر وقت کمپانی
میخواست صرفهجویی کند اعضای ایرانی را بیرون میریخت  ...حقوقی که به اجزا میدادند
یک تفاوت فاحشی مابین ایرانی و انگلیسی بود .اگر مهندس انگلیسی بود هزار تومان حقوق
میدادند .اگر همان مهندس عین آن کار را میکرد و ایرانی بود دویست تومان ،سیصد تومان
بیشتر حقوق بهاو نمیدادند  ...کمپانی نفت جنوب یک حکومتی بود در قلب حکومت ایران.
کمپانی نفت جنوب در  6سال پیشازاین که بنده دیدم پلیس داشت ،سوار داشت ،آدم مسلح
داشت ،عالوه بر اینها ادارۀ دیپلماسی و ادارۀ سیاست داشت که رابطههای سیاسی داشتند با
عراق  ...یک عدده از عملهجات ایرانی تقاضای اضافهحقوق کرده بودند ،البته ازدیاد حقوق
هم چیزی نبود ،مث ً
ال ده تومانی را یازده تومان میخواستند بکنند ،برای اینکه اینها را بدعادت
نکنند ،متهمشان کردند به بلشویکی و باالخره متوسل شدند به حکومت خوزستان حکومت
خوزستان هم از برای اینکه بهانه اینها را رفع کند و درب دهان اینها را ببندد مجبور شد،
تقریباً دویست سیصد نفر را تبعید کند مردم را از خانه و النهشان بیرون کردند» (مشروح
مذاکرات مجلس ملی ،دورۀ هشتم ،جلسۀ .)117
کارگران ایرانی از حیث حقوق و مزایا پایینتر از کارگران انگلیسی ،هندی ،عراقی و غیره
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قرار میگرفتند .در سالهای قبل از  1312ش 1933/.م .شرکت نفت ایران و انگلیس حدود 16
هزار نفر کارگر ایرانی داشت که  8الی  10نفر منشی و بقیۀ کارگران ساده بودند (حبلالمتین،
س  ،33ش  .)21 :20کارکنان انگلیسی در مقابل شش ماه کار ،شش ماه مرخصی با حقوق و
همۀ مخارج رفتوآمد به اروپا ،استرالیا و آمریکا دریافت میکردند .به ایرانیان در مقابل 6
ماه خدمت  3ماه مرخصی با نصف حقوق پرداخته میشد .حقوق کارگران هندی و عراقی
بیسواد هم 3 ،الی  4برابر کارگران ایرانی بود (حبلالمتین ،س  ،38ش 22-21 :17-16؛
همان ،ش  .)24 :18حقوق کارگران ایرانی بین  8الی  12تومان در ماه بود و به آنان هیچگونه
امکانات رفاهی از طرف کمپانی داده نمیشد .کارگران ایرانی در کپرهایی زندگی میکردند
که خود در حومۀ شهر ساخته بودند (روزنامۀ چهرنما ،س  ،1927ش  4و  .)20-16 :5رفتار
تبعیضآمیزی (اسناد وزارت امور خارجه ،س  ،1305ک  ،59ش 10؛ همان ،ک  ،59ش 15؛
همان ،ک  ،59ش 16؛ حبلالمتین ،س  ،33ش 13 :13؛ همان ،س  ،35ش  :13ص 17-16؛
همان ،س  ،37ش 28 :29-28؛ آژند )38-37 :1378 ،از طرف شرکت نفت با کارکنان ایرانی
میشد و آنها در مقابل این رفتارها اعتراضاتی (حبلالمتین ،س  ،37ش 28 :29-28؛ همان ،س
 ،37ش 15 :33-32؛ آژند )111-103 :1378 ،میکردند که در برخی موارد به دلیل همراهی
مأموران دولت مرکزی (حبلالمتین ،س  ،35ش 16 :9؛ روزنامه چهرنما ،س  1346/1927ه ق،
ش  ،)14-10 :1کارکنان ایرانی مجبور به سکوت میشدند.
فقر معیشتی سبب قدرت بیشتر شرکت نفت در مناطق نفتخیز شده بود .با توجه به ناتوانی
دولت مرکزی برای رفع مشکالت مردم ،شرکت نفت خود را مالک کامل آن مناطق و جان
مردم میدانست .تعداد زیاد کارگران و هجوم پیدرپی مهاجران به مناطق نفتخیز باعث شده
بود که تعداد زیاد مرگومیر در آن مناطق بیاهمیت شود؛ همچنین ،علت مرگ این افراد نیز
هیچ اهمیتی برای دولت مرکزی نداشت .تنها اقدام دولت مرکزی جمعآوری اجساد ،توسط
ماشینهای شهرداری از سطح خیابانها بود (محیایی61-60 :1381 ،؛ همان .)84:مهاجران که
برای کار در شرکت نفت شناسنامههای خود را تحویل داده بودند و هیچگونه هویت اجتماعی
نداشتند .زندهماندن در آن سالها که قحطی و گرسنگی سراسر کشور بهویژه سواحل شمالی
خلیج فارس را فرا گرفته بود ،تنها هدف مهاجران بود .ساکنان این نواحی هیچگاه فقر و
بیهویتی را بهاین حد تجربه نکرده بودند (محیایی66 :1381 ،؛ همان .)93 :فقر و خشکسالی
در سالهای قبل نیز این مناطق را فرا گرفته بود ،اما این بار همراه با تبعیض و بیهویتی بود.
رفتار و تبعیضهای شرکت نفت با توجه به فقرمعیشتی که سواحل شمال خلیج فارس را
با رکود تجارت فراگرفته بود ،منجر به مهاجرتهای گسترده ساکنان این نواحی به سمت
سواحل جنوبی شد .ایرانیهایی که به سواحل جنوبی خلیج فارس مهاجرت کرده بودند،
زندگی سختی داشتند .با توجه بهاینکه بیشتر آنها غیرقانونی مهاجرت کرده بودند ،مورد ظلم
و تعدی قرار میگرفتند (محیایی30 :1381 ،؛ رزمآرا .)127-126 :1323 ،دولت مرکزی ایران
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نیز اقدامی برای حمایت و یا بازگرداندن آنها به سرزمینشان انجام نداد .در بسیاری از موارد
در آبادان و دیگر مناطق نفتخیز خوزستان کار وجود داشت ولی دستمزد آن بسیار اندک
بود و همان دستمزد کم نیز ،قسمتی از آن توسط مقاطعهکاران پرداخت نمیشد؛ به همین
سبب ،کارگران ناچار شده است با مشکالت بسیار بهسوی سواحل جنوبی خلیج فارس و بصره
مهاجرت کنند (محیایی.)83 :1381 ،
شرایط کارگران تا پایان نیمۀ اول قرن بیستم با کمی تغییر با همان تبعیضها و اجحافها
روبهرو بود .چنانچه در تیرماه  1327ش .بیان شده است« ،کارگران بیچارهای که در این
صحرای خوزستان و آفتاب سوزان آنجا کار میکنند درنهایت سختی زندگی میکنند ...
کارگران ایران در یک دخمههای تاریکی زندگی میکنند که هیچ حیوانی زندگی نمیکند؛
معذلک شرکت اینقدر هم نخواسته است که کارگران ایرانی داشته باشد و کارگران هندی
هم آورده است اینهمه کارگر هندی برای چه آنجا است؛ درصورتیکه در مملکت ما
بیکاری بهحداعالی خودش رسیده است( ».مشروح مذاکرات مجلس ملی ،دورۀ پانزدهم،
جلسۀ )79؛ همچنین ،کارگران ایرانی از بیمه نیز برخوردار نبودند (مشروح مذاکرات مجلس
ملی ،دورۀ پانزدهم ،جلسۀ .)62
ارائه برآورد دقیقی از تعداد ایرانیانی که توسط شرکت به کار گمارده شده بودند ،دشوار
است ،در ایالت خوزستان میان سالهای  1908-1907م .حدود  30نفر اتباع هندی انگلیس
وجود داشت .این تعداد در سال  1910م .به  368نفر و در سال  1912م .به حدود  1067نفر
افزایش یافت (انصاری .)194 :1377 ،تعداد کارگران ایرانی شاغل در شرکت نفت نیز از
 5708نفر در سال  1913م .به  16382نفر در سال  1928م .افزایش یافت (اتابکی:1392 ،
 .)193-192کمپانی تعداد قابلتوجهی کارگر از هند به خوزستان انتقال داد .تعداد کارگران
هندی که در زمینههای فنی و زیربنایی کار میکردند .در سال ( ،1908-1907درست پیش از
اکتشاف نفت) ،حدود  30نفر اتباع هندی انگلیسی در ایالت وجود داشتند .در ایام جنگ تعداد
هندیها بهصورت قابلمالحظهای افزایش یافت و در اوایل دهۀ  1920تعداد آنها به حدود
 3000الی  5000نفر میرسید.
پرداخت حقوق کم به کارکنان ایرانی و شرایط تبعیضآمیز کارکنان خارجی نسبت به
کارکنان ایرانی باعث فقر مردم این ناحیه میشد .کمپانی با ایجاد بازار تجارت داخلی در شرکت
نفت ایران و انگلیس و اجبار کارکنان برای خرید از آنجا باعث خرابی بازارهای داخلی شهر
آبادان شد؛ زیرا کمپانی با پرداختنکردن گمرک اجناس را به بهای کمتری وارد میکرد
و بهصورت ارزانتر در اختیار کارکنان شرکت نفت قرار میداد؛ بنابراین ،عدهای از تاجران
ورشکسته و عدهای دیگر دست به مهاجرت زدند (حبلالمتین ،س  ،35ش  .)7 :4شرکت نفت
ایران و انگلیس نفت خام را از ایران صادر میکرد؛ درحالیکه با تصفیۀ آن هم عدهای از ایرانیان
شاغل شدند و هم درآمد بیشتری نصیب کشور ایران میشد (م.س .ایوانف74-73 :1356:،؛
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فرمانفرمائیان )350 :1378 ،و حتی سادهترین اقالم موردنیاز شرکت مثل میوه و روغن حیوانی
را از خارج وارد میکرد ،در حقیقت کلیه مواد الزم برای تولید نفت از خارج تأمین میشد
(انصاری .)195-193 :1377 ،ایرانیان نیز با توجه به افزایش جمعیت کارگر غیرمتخصص همچنان
در خانههای حصیری و کپرآبادهای اطراف شهر زندگی میکردند.
در سال  1320ش 1941/م .شاخص کل هزینه زندگی تقریباً دو برابر و نیم شد ،ولی
دستمزد کارگران شرکت نفت به همان میزان سابق باقی مانده بود .در طول جنگ جهانی
دوم بهواسطۀ تورم و احتکار کاالها هرجومرج اقتصادی در آبادان حکمفرما بود ،اما به علت
حضور ارتش بیگانه در این شهر ،کارکنان هرگونه مشقت و سختی را تحمل میکردند .بین
سال  1315و  1320ش .کارکنان نفت هم مانند سایر مردم در مضیقه قرار گرفته بودند ،اما در
آن زمان ارتشهای آمریکا و انگلستان محتاج به کارکنان و مستخدمان فنی بودند و رقابتی بین
ارتشهای متفقان و شرکت نفت ایجاد شد؛ لذا شرکت در سال  1942م .بر دستمزد کارگران
افزود ،ولی ترقی روزافزون هزینۀ زندگی ،کاهش ارزش پول ایران ،کمیابی مایحتاج و از همه
بدتر کرایه گزاف مسکن ،کارکنان را همچنان در شرایط سختی قرار میداد .برنامۀ خانهسازی
شرکت هم در ایام جنگ جهانی دوم متوقف شده بود .از طرفی افزایش تعداد کارکنان و از
طرفی دیگر کمی خانههای مسکونی مناسب سختی زندگی را در این مناطق افزایش میداد
(عباسیشهنی.)194-191 :1383 ،
توسعۀ عملیات پاالیشگاه آبادان در دوران جنگ جهانی دوم مستلزم استخدام کارکنان
جدید بود؛ چون در ایام جنگ تعداد کارمندان متخصص بسیار کم بود ،شرکت نفت نیروی
کار متخصص را از چکسلواکی ،دانمارک ،یونان ،سوئیس و فلسطین استخدام کرد تا با شتاب
پاالیشگاه را توسعه دهند و در همان حال بر تعداد مستخدمان ایرانی شرکت نیز افزوده شد.
مهاجران ایرانی بیشتر از شهرهای دیگر استان خوزستان و سپس از استان اصفهان ،فارس ،یزد
و عشایر بختیاری بودند (لهسائیزاده.)436-432 :1383 ،
کارکنان شرکت نفت برای دستیابی به شرایط بهتر برای زندگیکردن از سال  1914م.
نخستین اعتراضات خود را شروع کردند (فلور)45-43 :1371 ،؛ باوجوداین که وضعیت
کارگران ایرانی بسیار اسفبار بود و آنها در محلههای پرجمعیت ،کثیف و بدون بسیاری از
خدمات عمومی و ضروری چون آب آشامیدنی زندگی میکردند؛ ولی در آن زمان کارگران
ایرانی نه آمادگی شرکت در اقدامات اعتراضی را داشتند و نه خود میتوانستند رأساً چنین
اقداماتی را سازماندهی کنند (اتابکی .)193 :1392 ،در اعتراضات  9دسامبر  1920بعد از
چند روز کارگران ایرانی نیز به معترضان هندی پیوستند .شرکت نفت ایران و انگلیس برای
آرامکردن کارگران دستمزد آنها را  80درصد افزایش داد (فلور46-44 :1371 ،؛ کیبل،
 .)36بار دیگر در سال  1922م .اعتراضات کارگری ناحیۀ شرکت نفت ایران و انگلیس را
دربرگرفت .این بار نیز کارگران هندی فعال بودند ،اما این اعتراضات نتیجهای دربرنداشت.
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سفارت انگلیس پسازاین شورشها نسبت به هر فعالیت کارگری با عنوان کمونیستی در حوزۀ
شرکت نفت برخورد کرد و از تعداد کارگران هندی کم کرد (اتابکی195-193 :1392 ،؛
فلور .)49-46 :1371 ،در سالهای بعد نیز اعتراضات کارگران نتایج چندانی دربرنداشت
و وضعیت کارگران ایرانی همچنان در شرایط نامطلوبی بود .سرانجام برای بهبود شرایط
کارگران دولت پس از اعتصابات سال  1323ش .بر آن شد که توجه بیشتری به وضع کارگران
نفت جنوب کند و در سال  1325ش .اولین مقررات مربوط به کار بین دولت ایران و شرکت
نفت منعقد شد ،اما اجرای ناقص آن پیوسته موجب نارضایتیکارگران بود .در اردیبهشتماه
 1325نخستین قانون کار شامل  40ماده بهموجب تصویبنامهای آزمایشی وضع شد .مدت
آزمایش این قانون یکسال بود و بعد از انقضای این مدت ،دولت الیحۀ جدیدی با درنظرگرفتن
مشکالت و مسائلی که ضمن عمل به وجود آمده بود ،تقدیم مجلس شورای ملی کرد .طرح
جدید در جلسۀ سهشنبه  21شهریور  1329از طرف وزیر کار به مجلس شورای ملی تقدیم شد،
ولی مطرح و تصویب نگردید (راسخ .)1544-1543 :1343 ،کارکنان ایرانی شرکت نفت تا
قبل از ملیشدن صنعت نفت در ایران ،بهجز تعداد بسیار اندکی همچنان شهر طبقهبندیشده
آبادان در پایینترین طبقه اجتماعی و شرایط نامطلوبی زندگی میکردند.
نتیجه

در پیشینۀ تاریخی برخی از شهرها ،کارکردهای متفاوت شهری برای تداوم حیات آنان وجود
دارد .آبادان نیز تا قبل از سال  1300ش .دارای کارکردهای تجاری ،نظامی ،عبادی و تا
حدودی کشاورزی بود و با توجه به موقعیت طبیعی و جغرافیایی ،با فرازوفرودهای بسیاری
حیاتش تداوم یافته بود .سرانجام اکتشاف نفت ،این شهر را به یک شهر با کارکرد صنعتی
تبدیل کرد.
اکتشاف نفت و تأسیس پاالیشگاه شرکت نفت ایران و انگلیس ساختار شهر آبادان را ازنظر
سکونتگاه و برخورداری از امکانات معیشتی و تفریحی به محلههای کام ً
ال مجزایی با امکانات
متفاوتی تقسیم کرد؛ بر همین اساس ،ساختار دوقطبی جمعیتی در این شهر نمایان شد.
شرکت نفت ایران و انگلیس برای توسعه بهرهبرداری از صنعت نفت در بین سالهای 1300
تا  1320کارمندان ماهر و فنی و کارگران غیرماهر زیادی را استخدام کرد .با توجه به رویکرد
انگلیسیها در مستعمرات خود کارکنان ماهر و فنی اغلب اروپایی بودند و برای کارمندان
دفتری بیشتر هندیان را به کار گرفتند .تعداد زیاد کارکنان غیرماهر با دستمزد اندک و بیبهره
از امکانات رفاهی را ایرانیها تشکیل دادند .در بین این سالها ،شرایط داخلی کشور ایران
و خشکسالیها مداوم ،در مهاجرت مردم برای استخدام در شرکت نفت با حداقل دستمزد
برای زندهماندن بسیار تأثیرگذار بود .تضاد طبقاتی با رشد سریع جمعیت افزایش یافت و طبقۀ
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بزرگی از فرودستان را در این شهر به وجود آورد.
افزایش تضاد طبقاتی و شکلگیری طبقۀ فرودستان در روند رشد ناموزون شهر آبادان
و ساختار شهر آن نیز کام ً
ال مشهود است؛ زیرا شرکت نفت ایران و انگلیس تمایز رفاهی و
هویتی را در همۀ شیوههای اجرایی خود برای ادارۀ شرکت ،تداوم و بهرهبرداری بیشتر اجرا
کرد؛ بنابراین ،این شهر در بین سالهای  1300تا  1320ش .به یک منطقۀ متفاوت با دیگر نقاط
کشور ایران تبدیل شد که دولت مرکزی کمترین نقش را در ادارۀ آن داشت .در بین سالهای
 1320-1300ش .طبقۀ بزرگ کارگری آبادان با تبعیضهای نژادی و معیشتی مسئوالن شرکت
نفت به یک گرو ه از فرودستان تبدیل شدند ،دولت مرکزی با اطالع از شرایط این طبقه و با
توجه به مسائل داخلی کشور و شرایط جهانی اقدام مؤثری برای بهبود وضعیت آنها نتوانست
انجام دهد.
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