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 1398نامه زمستان  ويژهتي اسالم و ايران، طب سنّ مجلّة 

 
 هاي مسري، نخستين چالش پزشكي در صنعت نفت ايران بيماري

 
 بپور ، علي بحرانيالف سكينه كاشاني

 
 

 اهواز، ايران چمران، شهيد دانشگاه اسالمي، تاريخ ايران دورة گروه الف
 از، ايرانگروه تاريخ، دانشگاه شهيد چمران، اهوب 

 چكيده
گـذار بـوده    هـا تـأثير   گيري ايـن بيمـاري   هاي مسري در ايران تلفات بسياري داشته است. فقدان يا كمبود امكانات پزشكي و درماني در همه در طول تاريخ بيماري

كـرد. در دورة قاجـار بـه كوشـش      بـيش از پـيش مـي   ها را  است. موقعيت جغرافيايي ايران و سرحدات پرتردد، خصوصاً در مرزهاي آبي، امكان انتقال اين بيماري
حل اساسي براي مقابله با بيمارهـاي مسـري مـورد توجـه قـرار       عنوان راه پزشكان اروپايي، نخستين تشكيالت صحي در ايران شكل گرفت و قرنطينه در مرزها به

هـاي   ايجاد حفظ و نظارت بر بهداشت عمـومي و نيـز مقابلـه بـا بيمـاري     عنوان مسئولِ  خيز جنوب، شركت نفت ايران و انگليس به زمان در مناظق نفت گرفت. هم
ها در امـان نبـود و شـركت نفـت ايـران و انگلـيس ناچـار از ارائـة          خيز همچون ديگر مناطق از ورود و شيوع بيماري شد. مناطق نفت مسري در منطقه شناخته مي

ت، ايجاد نخستين بيمارستان در منطقه و خدمات بهداشتي و درمـاني در ايـن حـوزه بـود. ايـن      خدمات پزشكي در محدودة عملياتي خود بود. از جملة اين اقداما
هاي آغازين عمليـات اكتشـاف    هاي مسري فراگير در دورة موردنظر به بررسي وضعيت بهداشتي و پزشكي در سال عنوان بيماري بر وبا و طاعون به تأكيدنوشتار با 
 پردازد. نفت مي

 هاي واگيردار، بهداشت، موريس يانگ، درمان، ايران، وبا، طاعون نفت، بيماري: صنعت ها كليدواژه
 

 مقدمه
پس از اعطاي امتياز استخراج نفت جنوب به ويليام ناكس 

ش و تأسيس شركت نفت ايران و 1280م/1901دارسي در 
انگليس، اين شركت با توسعة عمليات نفتي و توجه به 

خيز جنوب، حضوري  نفتهاي اين توسعه در مناطق  زيرساخت
جدي يافت و تا دورة ملي شدن نفت، اين نقش را كماكان 

هاي بسياري مشهود  برعهده داشت. تأثيرات اين حضور در زمينه
هاي سياسي، اقتصادي،  كه جنبه و قابل بررسي است. آنچنان

اجتماعي عمليات شركت نفت ايران و انگليس در ايران تا كنون 
 ي قرار گرفته است.هاي بسيار موضوع پژوهش

از همان ابتدا و با شروع عمليات حفاري توسط جورج 
هاي كار در منطقه مشخص بود. گرماي  رينولدز، سختي

فرساي جنوب، همراه با مشكالت مربوط به آب و  طاقت
ساز بود.  تغذية نامناسب براي رينولدز و همراهانش مشكل

هاي تيم  ويلسون مأمور انگليسي حاضر در منطقه، شاهد تالش

تدريج و با  حفاري براي مقابله با محيط و شرايط بود. به
برداري  اطمينان يافتن از وجود منابع عظيم نفتي در منطقه، بهره

از آنان در دستور كار قرار گرفت. استفاده از اين منابع نياز به 
نيروي كار را بيش از پيش مشخص كرد. كارگران بومي و 

زي چون مسجدسليمان و آبادان خي غيربومي جذب مناطق نفت
زمان با  اندازي خطوط لوله و تأسيس پااليشگاه هم شدند، راه

هاي نفت مورد توجه قرار گرفت و اكنون ديگر  حفاري چاه
هاي رسمي و غيررسمي شاهد جمعيتي بود كه  گاه سكونت

هاي جديدي را سبب شده بود.  شرايط زيست آنان چالش
ين زمينه فقدان امكانات يكي از موارد مورد توجه در ا

بهداشتي مناسب در منطقه بود؛ عاملي كه سبب شده بود تا 
كاركنان ايراني و انگليسي شركت نفت در معرض ابتال به 

هاي واگير قرار بگيرند. در اين زمينه شركت نفت ايران  بيماري
و انگليس سعي در بهبود اوضاع و درمان مبتاليان داشت. اين 

پزشك شركت نفت، تأثيرگذار بود؛ چرا كه  امر با ورود يانگ،
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وي عالوه بر مداواي مأموران كمپاني، مردم بومي منطقه را 
ها  كرد و در بهبود مناسبات شركت نفت و بختياري درمان 

كه عمليات  رسد همچنان نظر مي هاي مثبت برداشت. به گام
خيز  يافت، تعداد جمعيت ساكن در مناطق نفت نفتي توسعه مي

كرد و در نتيجه شرايط بهداشتي  ي كار افزايش پيدا ميو نيرو
ارائة خدمات  تر و انتظارات از شركت نفت براي بغرنج

 شد. پزشكي بيشتر مي
 ها مواد و روش

 دست آمده در پژوهش حاضر، بيش از هر چيز بر هاي به داده

اساس مطالعه در ميان گروهي از كتابها كه جملگي به بررسي 
دست آمده  پردازند به صنعت نفت ايران ميگيري  تاريخچة شكل

نگاري نيز در قالب مقاله و  است. در اين بين، چند گزارش و تك
گير تاريخ ايران طي  هاي همه ترين بيماري دربارة معرفي مهم

اواخر دوران زنديه تا اواسط دورة قاجار وجود دارد كه به آنها نيز 
ه زبان مراجعه شده است. در شبكة جهاني و به خصوص ب

هاي متعدد و البته قابل اعتمادي دربارة موضوع اين  فارسي داده
هم رفته بايد گفت اين مقاله يك گزارش  مقاله وجود ندارد. روي

نگر است كه فقط به سالهاي نخستين  مروري، تاريخي و گذشته
هايي كه در همين دوران در ايران  اكتشاف نفت در ايران و بيماري

 پردازد. گير بودند، مي همه
 ها يافته

براي معرفي مواد مورد مطالعه دراين مقاله و نيز 
شناسي مطالعه دربارة بهداشت و درمان صنعت نفت  روش

هاي  هاي مسري در ايران طي دوره ايران، مروري بر بيماري
هاي واگيردار  ترين بيماري گذشته ضروري است. از جمله مهم

هجري به بعد از 12ميالدي/ 18هاي  ايران در طي قرندر 
جمله بايد از دو بيماري وبا و طاعون ياد كرد كه همواره در 

شماري داشته است. در تاريخچة پزشكي  ايران قربانيان بي
هايي همچون وبا و طاعون  كهن و مدرن ايران ردپاي بيماري

يا » مرض موت«شود. بيماري وبا را  به كرات ديده مي
هاي  اند. وبا از خصوصيات سرزمين ناميده» مرگامرگي«

ماندگي است. از جهتي زادة فقر  افتاده و از عوامل عقب عقب
دنبال قحطي  آورد و به است و از جهتي موجد فقر. قحطي مي

آيد. اصوالً دامنگير مردمي است كه از وسايل مقدماتي  مي

 ).1بهداشت و تأمين اجتماعي برخوردار نيستند (
هاي  گيري بيماري دوران زنديه چندين مورد همه در

ش وبا 1151م/1773خصوص وبا، رخ داد. در سال  مسري، به
به بوشهر رسيد و از آنجا سراسر اراضي ساحلي را آلوده 
ساخت و سپس به سوي مناطق مركزي به حركت درآمد. 
شركت هند شرقي انگليس كه در بوشهر و بصره نمايندگي و 

سعي كرد تا از اشاعة اين بيماري جلوگيري  بيمارستان داشت،
و  تجارت رشد دنبال به هم قاجار عصر ايران ). در2كند (

 هاي واگيردار بيماري روستاها، و شهرها بين ارتباط افزايش

بيشتري شد.  موجب مشكالت و كرد پيدا شيوع گذشته از بيش
 پذيري مسئوليت عدم و و درماني بهداشتي تدابير نبود البته

 هاي روش ارائة و زا بيماري كنترل عوامل خصوص در لتدو

 اين علت بود. شدت بر مزيد خود و درماني، بهداشتي درست

 فلج كلي به را روستا يا شهر يك كه بود حدي گاه به ها بيماري

 نوبة خود بر به جمعيت كاهش اين و كرد خالي مي از سكنه و

 ير مخربتأث ايران مردم اقتصاد و زندگي كلية شئون روي

). با وجود تأثيرات اقتصادي و اجتماعي اين 3داشت (
ها و تلفات فراوان، دولتمردان ايران در راستاي مقابله و  بيماري

 ها اقدامي نكردند. درمان اين بيماري
 فراگيرِ هاي ي بيمار بيشترين طاعون و در دوران قاجار، وبا

 بهداشت نامناسب وضعيت بودند كه با توجه به شده ثبت

 ).4نبود ( انتظار از دور كشنده هاي بيماري شيوع عمومي،
هاي فراگير و واگيردار كه در  ظاهراً در گذشته بيماري

شدت فراگيري و تلفات مشابه هم بودند، در زمرة وبا و 
 به تنگاتنگ قالبي در بيماري شدند. دو طاعون پنداشته مي

 گاه ود كهب اي گونه به پيوند اين. بودند خورده پيوند يكديگر
 در و گاه گشت تلقي مي وبا قسمي طاعون بومي، طبابت در

در اين دوره . )5شد ( مي خوانده طاعون وبا، موارد اي پاره
هاي  دداشتها و يا (قاجار) ردپاي اين بيماري (وبا) در سفرنامه

 پزشكان نيز مشهود است.
هاي ظهور اين بيماري از سال  هما ناطق ضمن بررسي دوره

ش، ضمن ذكر ميزان تلفات، به تمهيدات 1199م/1821ق/1236
موردنظر براي مقابله با آن اشاره كرده است. در اين بين، حكومت 
وقت در سرايت و گسترش و عواقب وبا مسئوليت مستقيم 
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گرفتند و  داشت. هنگام بروز ناخوشي حكام راه گريز در پيش مي
ميان  با پنهان ساختن حقيقت و فريبكاري رسمي، مردم را در

ها، خبر  كردند و كارگزاران از بيم مسدود شدن راه مهلكه رها مي
كردند و با برقرار كردن  ناخوشي را به ساير ممالك هم اعالم نمي

هاي  قرنطينه كه مستلزم گردآوري آذوقه و غالت و هزينه
 .)1ورزيدند ( گوناگون بود، مخالفت مي

 و ها شيوه و ها توصيه در و بيماري و تبيين فهم در پزشكان
 مشكالت و با طاعون، و وبا چون هايي درمان بيماري

 آن رو از شايد اين مسئله. روبرو بودند اي عديده ترديدهاي
كرد و تلفاتي  مي ظهور نو هر از گاهي از امراض اين كه بود
گذاشت و معموًال تدابير يا اثر  جا مي حد و حصر به بي

عموماً  ت. اگرچهبخشيد يا امكان اثربخشي وجود نداش نمي
 اين دانستند، با هوا مي عفونت را وبا پيدايش سبب پزشكان

بيماري  چيستي در ايران در آن شيوع ابتداي در كم دست حال،
). ظهور ناگهاني، تلفات 5داشت ( وجود جدي ترديدهايي

ها در ايران  هاي حضور اين بيماري شمار و مهاجرت، دوره بي
 دنبال داشت. ي را نيز بهبود كه آثار زيادي همچون قحط

وبا يك بيماري خودتمام است؛ به اين معني كه پس از 
كه ممكن  رود؛ درحالي شود و از بين مي مدتي ناگهان تمام مي

است هيچ اقدامي براي مبارزه با آن صورت نگرفته باشد. 
ها هرگز به فكر آن  شايد به همين علت است كه ايراني

ن اقدامي براي جلوگيري از اشاعة اند كه به هنگام بروز آ نبوده
يك از مقامات دولتي ايران  طور كلي هيچ ). اما به2آن بكنند (

). به همين 2متوجه اهميت و خطرات ناشي از اپيدمي نبودند (
منظوركنترل و مقابله با اين  ها اقدام خاصي به دليل تا سال

بيماري صورت نگرفت. در اين دوره پزشكان اروپايي 
اي كه  مان بيماران را بر عهده داشتند. در مقالهمسئوليت در

دربارة درمان وبا در روزنامة وقايع اتفاقيه به  )Cloquetكلوكه (
درج كرده، براي درمان اين بيماري  1269رجب  19تاريخ 

). با 6توصيه كرده است كه به بيمار نفت سفيد خورانده شود (
ها براي  يتپيشنهادات و كوشش پزشكان اروپايي نخستين فعال

هاي مسري و توجه به بهداشت عمومي در دستور  مهار بيماري
در اين  )Tholozanكار قرار گرفت. در دورة ناصري، تولوزان (

زمينه مصدر خدمات بسياري بود. وي مجلس صحت را كه در 

وجود آورد، سازمان  واقع نخستين شوراي بهداشتي بود، به
ن عمومي را كه توسط قرنطينه را بنيان گذارد، واكسيناسيو

كلوكه شروع شده بود، احيا كرد و پزشكاني را كه زيردست 
ها فرستاد  خود در دارالفنون تحصيل كرده بودند، به شهرستان

) و به اين ترتيب، نخستين اقدامات براي پيشگيري، مبارزه 2(
هاي مسري در ايران صورت گرفت.  و مقابله با بيماري

يريت و بهبود اوضاع بهداشتي اقداماتي كه اگرچه براي مد
 توانست مفيد باشد. ها مي عنوان نخستين قدم كافي نبود، اما به

 جمله راه حل ديگري كه براي مبارزه با بيماري ها از

 براي مقابله و مهار بيماري وبا به آن كشورها كه هايي حل راه

 توجه مورد قرنطينه مسأله قديم بود. از» قرنطينه«كردند،  توجه

 اجرا نشد. در راه مؤثر و علمي صورت گاه به هيچ ولي بود؛

 گاه كه داشت وجود فراواني مشكالت و قرنطينه موانع ايجاد

 داخلي كشور در امور خارجي كشورهاي دخالت به حتي منجر

عنوان راهي براي جلوگيري از  ). ايجاد قرنطينه به3گرديد ( مي
د مبتاليان و توانست تعدا شد كه مي سرايت بيماري شناخته مي

 تلفات بيماري را به حداقل برساند.
النهرين و ايران و  پي بيماري وبا در بين در بروز و شيوع پي

گذاشت و خطر  آثاري كه بر اهداف شركت هند شرقي مي
ها را به  سرايت اين بيماري به هندوستان، سرانجام انگليسي

مقابله  اين فكر انداخت كه الزم است به جاي فرار از مقابل، به
؛ رئيس شعبة Manisteبرخيزند و در پي اين فكر، منستي (

ش دستور داد تا براي 1180م/1802شركت در بصره) در سال 
اولين بار در منطقة خليج فارس مقررات قرنطينه به موقع به 
اجرا گذاشته شود و اين دستور هستة مركزي سازماني شد كه 

در اين بين،  معروف گشت.» قرنطينة جنوب«بعدها به نام 
تماس بين كاركنان با مردم محلي به حداقل ممكن كاهش پيدا 

شد، سرنشينانش حق  اي وارد منطقه مي كرد و اگر كشتي
). بدين ترتيب نخستين تشكيالت قرنطينه 2خروج نداشتند (

ها  كار كرد و تا سال ها و در جنوب شروع به توسط انگليسي
يران بر عهده گرفتند. مسئوليت اين امر را با بودجة دولت ا

هايي درمورد حضور در قرنطينه از سوي ايرانيان و نيز  اشاره
 ييان حاضر در منطقه ثبت شده است.اروپا

)، باني تشكيالت پزشكي در Youngورود يانگ (
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ش از طريق 1285م/1907خوزستان و صنعت نفت در ماه مه 
خليج هاي  بمبئي و با شيوع طاعون و آغاز قرنطينه در بندرگاه

زمان شد. وي نيز در بدو ورود به مدت ده روز در  فارس هم
 ).7سر برد ( خرمشهر در قرنطينه به

كه از سال  )Arnold Wilson( آرنولد ويلسون نيز
هاي بسياري داشت،  ش در ايران مسئوليت1292م/1914

) به Sir Percy Coxكه سرپرسي كاكس ( نويسد: زماني مي
نامبرده «داركات پذيرايي از وي، خرمشهر وارد شد، با وجود ت

به علت شيوع مرض كلرا و لزوم انجام تشريفات قرنطينه از 
كشتي پياده نشد و اينجانب با بلم نزديك كشتي رفته و چهار 

طور كه او در كشتي و من در بلم نشسته  ساعت تمام همان
 ).8» (بودم دستورات او را يادداشت كردم

دامه پيدا كرد. در سال اين رويه در دورة پهلوي نيز ا
 شيوع كنترل منظور به اي پيشگيرانه اقدامات ش،1302م/1924

 4534 مجموع و در گرفت صورت خوزستان استان در طاعون

 گرفتند قرار قرنطينه در بيماران شدند. واكسينه آن مقابل در نفر

 بهتر طاعون قربانيان شد، تا فوت اجباري جواز صدور و

رة رضا شاه ژنرال كلونيه ). در دو4( شوند مشخص
)Klouniehساله براي  )، رئيس صحيه كل مملكتي، نقشة سه

بهبود وضعيت صحي ايران طرح كرد كه در آن همكاري 
مقامات دولتي، شمارش اهالي و توجه به طرز تهية آب شرب 
(از نظر انتشار و سرايت امراض حاصل از آب همچون وبا و 

، توجه به تغذيه و مواد غذايي، ها خانه ها، زباله حصبه)، مستراح
امراض بومي و غيربومي، عمليات ضدعفوني، غسل اموات و 

 ).6ها مطرح شده است ( توجه به نواقص قرنطينه
هايي براي ادارة قرنطينه جنوب توسط  تالش اين دوره در
ها صورت گرفت. اما در اين ميان،  ها به جاي انگليسي ايراني

نفع بود. امور  جمله اضالع ذي شركت نفت ايران و انگليس از
بهداشتي كلية مناطق تحت قرارداد، از جمله آبادان، بندر 

شد.  خرمشهر و بصره، زير نظر مستقيم شركت مزبور اداره مي
فاصلة چند كيلومتر از يكديگر، سه بندر  به اين ترتيب به 

وجود دارد كه در آن زمان بر طبق يك نوع مقررات بهداشتي 
هاي  ها و فعاليت . تا حدودي بين طرحشدند اداره مي
گرفت، نوعي هماهنگي  اي كه در آنها صورت مي بهداشتي

وجود داشت، اما وقتي ايران خواهان در دست گرفتن امور 
آمد كه هماهنگي  وجود مي بهداري خرمشهر شد، اين خطر به

). اما سرانجام دولت ايران موفق شد 2ها بهم بخورد ( فعاليت
 دست بگيرد. جنوب، از جمله خرمشهر، را به ادارة قرنطينة

 خيز جنوب هاي مسري در مناطق نفت قربانيان بيماري
شركت با اكتشاف و استخراج نفت و پس از آن تأسيس 

سال  عرض چهار در ، اين شركتانگليس نفت ايران و
آن  مناطقي كه پيش از در آبادان را شهرهاي مسجدسليمان و

ة جزير ،گذاري كرد. آبادان پايه ،سكنه بودند خالي از عمدتاً
سطح  با جمعيتي پراكنده در؛ بود اروندرود ةدهان بزرگي در

 نداشت.تراكم جمعيتي خاصي كه چندين روستا  در جزيره و

 تنها. بردند مي سر وضعيتي مشابه به در مسجدسليمان نيز ةسكن
مراتع منطقه استفاده  فصلي از طور كه به بختياري بودند عشاير

 ساؤر باكه قراردادهايي  ةنتيج در). شركت نفت 9( ردندك مي
 ،دست آوردن اراضي الزم هب با و شد خوانين بختياري منعقد و

براي حل . اين شركت همچنين ادامه دهد خود توانست به كار
 با هاي نفتي خود لوله تأسيسات و حفاظت از مسائل زمين و

و ) 10( تدست ياف اين زمينه هايي در به توافق خزعلشيخ 
گيري شركت نفت ايران و انگليس  بدين صورت با شكل

اين  خيز با جديت دنبال شد. عمليات نفتي در مناطق نفت
شدند و در  مناطق جزئي از قلمرو صنعت نفت محسوب مي

 حال و پيش از آن در قلمرو حكومتي ايران بودند. عين
از نظر سالمت عمومي، وضع ايران در اولين نيمة قرن 

، همانند بيشتر كشورها، كابوسي براي پزشكي بود. اين بيستم
كرد؛ چراكه  ويژه در خوزستان، بيشتر خودنمايي مي موضوع به

ومير نيز بسيار باال بود.  اي مسري بومي فراوان و مرگه بيماري
اي،  هايي همچون تراخم، ماالريا، امراض روده مردم از بيماري

ه بودند. اين اوضاع و سل و مواردي از اين دست، به ستوه آمد
گرديد. افزون بر اين، مانند  واسطة سوءتغذيه، بدتر مي احوال به

گيري  طور دائم دچار همه ساير نقاط ايران، خوزستان نيز به
، 1904، 1911هاي  گيري وبا (در سال شد. همانند همه مي

، 1901، 1904هاي  )، آبله (در سال1889-90و  1893، 1903
 ).11( فلوآنزا)، طاعون و آن1893

بيمار مبتال به  79 خرمشهر از ش در1296م/1918در 
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 جان نفر 409 بيمار 481 از آبادان در و مردند نفر 43 طاعون،

هاي  ). آمار باالي مبتاليان به بيماري4دادند ( دست از خود را
ها از طريق  مسري در خوزستان نشان از ورود اين بيماري

به آن در اين منطقه بود.  مرزها و وسعت و شدت عوامل منجر
وضعيت نامناسب بهداشتي خصوصاً آب شرب ناسالم زمينة 

 مساعدي براي گسترش اين بيماري بود.
به همين ترتيب، كاوشگران انگليسي نيز در آغاز مأموريت 

لحاظ شرايط خاص اقليمي،  خيز ايران، به  خود به مناطق نفت
. نبود تجهيزات در معرض ابتال به انواع بيماري قرار داشتند

توانست آنان را با خطرهاي  پزشكي و لوازم درماني مي
 ).12بيني نشدة جاني مواجه سازد ( ناشناخته و پيش

در گزارشي به دارسي از دشواري  )Reynolds(رينولدز 
نويسد. آب آلوده و مواد غذايي  كار در منطقة عملياتي مي

ز نامناسب در صدر مشكالت قرار داشت. وي در يكي ا
آورد: بهتر است به جاي آب، نام  هاي خود چنين مي گزارش

 ).12آن را سرگين راكد بگذاريم (
ويلسون نيز كه در آن موقع در جنوب ايران مشغول 

در موقع شيوع وبا در «آورد:  كشي از منطقه بود، مي نقشه
رسيد از خرمشهر  خرمشهر هر كس كه دستش به دهانش مي

فت و خوشبختانه شدت مرض چند ر فرار كرده و به اهواز مي
روزي بيشتر به طول نيانجاميد و تلفات زيادي هم نداشت. در 

هايي  العاده براي كارگران كمپاني و اروپايي موقع بروز من فوق
كه در اين منطقه به خدمت اشتغال داشتند، نگران بودم، ولي 

يك از آنها سرايت  خوشبختانه اين بيماري مهلك به هيچ
) مسئول Ritchieريچي (اما با اين وجود . )8» (ننمود

گرديد  مبتال سرخك به م1914سال  در اندازي خطوط لوله راه
 هاي سرخك و بيماري قربانيان از يكي تنها ريچى و فوت كرد.

 مهندسين رئيس ،)Jackson(بود. جكسون  طاعون مانند متداول

در زمان شيوع وبا  كه كند بازگو مي خود خاطرات در شركت،
 و شب خورد مي شام همكار يك با شب يك م1911در سال 

 بسيار هوا گرمي كرد. مي شركت وي جنازة تشيع در ديگر

 108تا  سطح زمين روي خورشيد حرارت و بود فرسا طاقت

 همانند كه دارد خاطر به جيمسون .رسيد فارنهايت مي درجة

 رد ها زيرزمين و غارها به حرارت آفتاب، كاهش براي ها ايراني

). از جمله عواملي كه 7برد ( مي پناه آبادان و مسجدسليمان
هاي مسري همچون وبا در  منجر به شيوع و سرايت بيماري

مرور   منطقه بود، آب آشاميدني ناسالم بود. در اين مورد به
ها آب  شركت نفت نسبت به مسئله توجه نشان داد اما تا سال

 سالم در منطقه وجود نداشت. 
س از جنگ اول، بيماري طاعون از يكي دو سال پ

هندوستان به آبادان سرايت كرد و عدة زيادي از مردم تلف 
شدند. شركت ديد كه اگر در وضع بهداشت اهالي شهر آبادان 

هاي واگير به آن شهر سرايت  تغييري داده نشود، بيماري
نصيب  خواهد كرد كه بالطبع كاركنان شركت هم از آن بي

مند به اين شد كه آب لوله براي اهالي  قهنخواهند بود. لذا عال
). 13شهر تهيه كند و اصالحي در وضع بهداشت شهر بنمايد (

فلور نيز به چندين مورد شيوع وبا و طاعون در منطقه از سال 
كند از آن جمله يك نمونة شديد  اشاره مي 1924تا  1893

رخ  1923طاعون در آبادان و مسجدسليمان بود كه در سال 
كشي آب در منطقه  باعث شد شركت نفت نسبت به لوله داد و

 ).11(واكنش نشان دهد 
هاي بعد شيوع سرخك و آبله، تراخم و  حتي در سال

شد. آن  هاي روزمرة مردم محسوب مي طاعون از گرفتاري
كشي بودند، مردم شهر از جريان  روزها منازل فاقد آب لوله

نفت ايران و  هاي قبل شركت ها كه سال هاي كوچه آب كانال
ها استفاده  انگليس ساخته بود، براي نظافت و شستشوي لباس

 ).14كردند ( مي
، هزاران كارگر به آبادان، خرمشهر، اهواز و 1942در سال 
آمدند كه در جستجوي كار و غذا  هاي بزرگ مي ديگر مكان

بودند. شرايط قحطي به مدت دو سال ادامه داشت. با وجود 
الم و تندرست نيز به گداياني گرسنه تبديل اين شرايط، افراد س

شيوع  1942شدند. در چنين شرايطي بيماري آبله نيز در پاييز 
پيدا كرد. براي جلوگيري از گسترش اين بيماري، 

اي توسط تيم پزشكي كمپاني صورت  واكسيناسيون گسترده
كار گرفته  گرفت و به پيشنهاد كمپاني، مقامات نظامي نيز به

هايي را به روستاهاي اطراف بفرستند و افراد را  هشدند تا جوخ
واكسينه كنند. در آبادان بيماري تيفوس نيز شايع شده بود كه 

بر بيش از هزار كارمند كمپاني تأثير گذاشت.  1943در سال 
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شد كه در محوطة  پروندة اين بيماران به بيمارستاني ارائه مي
ران را در آن خود چادر زده بود تا پس از پر شدن بخش بيما

 ).15) (1(جدول چادرها نگه دارد
ها و  از جمله داليل توجه شركت نفت به مقابله با بيماري

ترينشان تأثير شيوع آنها بر سالمت كاركنان و از  درواقع مهم
خيز بود. ادامة روند  هاي حاضر در مناطق نفت جمله انگليسي

اكتشاف، حفاري، پااليش و صدور نفت منوط به حضور 
هاي  روي انساني كارآمد در منطقه بود و عالوه بر هزينهني

ها، هر  بهداشتي، انساني و اقتصادي ناشي از شيوع بيماري
كرد، اقدامات  آنچه كه در روند توسعة نفتي خلل ايجاد مي

 دنبال داشت. پيشگيرانه شركت را نيز به
 

: آمار مبتاليان به تيفوس و آبله در ميان كاركنان شركت 1جدول
 )15(  ت ايران و انگليسنف
 آبله تيفوس سال

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

10 
10 
31 
21 

1003 
100 
20 

8 
3 
3 
20 
37 
27 
27 

 

 
هاي  ها يا به تعبير بهتر خارجي در خصوص انگليسي

حاضر در جنوب ايران كه در صنعت نفت مشغول به كار بوده 
دست دادند، هاي مسري جان خود را از  و بر اثر بيماري

رسد با توجه به  نظر مي هاي بيشتر هستيم و به نيازمند بررسي
وضعيت بهداشتي منطقه، مردم بومي نخستين و بيشترين 

ها بودند و در معرض شيوع و انتقال  گونه بيماري قربانيان اين
 زا قرار داشتند. عوامل بيماري

 نخستين اقدامات پزشكي در حوزة شركت نفت
كت نفت ايران و انگليس در استان قبل از ايجاد شر

طور كلي، بيمارستان و پزشكان ايراني آموزش  خوزستان به
ديده به شيوة مدرن كه بتوان روي آنها حساب باز كرد، وجود 

شد،  ترين مكاني كه دواخانه در آن پيدا مي نداشت. نزديك
هاي شديد، مجبور  اصفهان بود و مردم براي درمان بيماري

گيري صنعت نفت،  ). اما با شكل11ره بروند (شدند به بص مي
شركت نفت ايران و انگليس مسئول ارائة خدمات پزشكي در 

خيز شد. با اطمينان از حضور در ايران اكنون به  مناطق نفت
 گذاري شد. اقتضاي اين حضور در اين زمينه سرمايه 

رسد از ابتداي كار مشخص بود كه پيشگيري از  به نظر مي
دادن خدمات بهداشتي و پزشكي بيش از دادن  ها و بيماري

). شركت نفت ايران 16حقوق براي جذب كارگران مؤثر بود (
و انگليس همانند دولت بريتانيا به واقعيت اثر وابستگي مردمي 
به برنامة پزشكي آگاه بود و بنابراين از اين موقعيت و كادر 

هاي  تمنظور ايجاد و ابقاي تصويري مثبت از فعالي پزشكي به
 ).11كرد ( شركت نزد مردم، استفاده مي

با توجه به اوضاع نامساعد بهداشتي در منطقه، محيط 
وري بيشتر بايد  زيست و فعاليت شركت نفت در راستاي بهره

دو نفر از كساني كه دارسي براي يافت. در اين زمان  بهبود مي
برداري نفت خوزستان استخدام كرد، شهرت  عمليات بهره

داشتند. اين دو نفر از كساني هستند كه در پيشرفت فراوان 
عنوان نيروي  عمليات كمپاني مساعي فراوان داشتند: رينولدز به

پزشك مخصوص اعضاي كه اگرچه فني عمليات و يانگ 
كمپاني بود، ولي با درمان بيماران ديگر نيز وجهة مثبت و نفوذ 
زيادي بين سكنة محل داشت و شيوخ و رؤساي عشاير به 
حذاقت او ايمان و اعتقاد كامل داشتند و هر موقع نياز به 

كردند و حاضر نبودند  درمان داشتند، فقط به او مراجعه مي
ديگري جز او آنها را تحت درمان قرار دهد. پزشك نامبرده در 
فاصلة كوتاهي در زبان فارسي تسلط كامل يافت و با 

رباب اصطالحات محلي نيز آشنا شد و طرز رفتار وي با ا
رجوع و حسن سلوك او در پيشرفت كار شركت زياده از حد 
مؤثر واقع گرديد. در حقيقت او يكي از عناصر برجسته و 

 ).8رفت ( شمار مي كارمندان ارزشمند كمپاني به
دكتر «ها او را به علت قد كوتاهش  يانگ كه انگليسي

ناميدند و مردم عادي جنوب غربي ايران او را حكيم  مي» كوچيكه
ها مرد بزرگي بود كه با خدمات  گفتند، از نظر انگليسي فرنگي مي

ترين نيكوكاران  عنوان يكي از بزرگ درماني خود در واقع به
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رفت، مورد احترام قرار  خارجي شهرت پيدا كرده بود و هر جا مي
گرفت. بسيار باهوش و جدي و آزموده بود. وي شالودة  مي

هاي  اساس بيمارستان بهداري شركت را در خوزستان ريخت و
 )17، 16، 7مسجدسليمان و آبادان را بنيان نهاد (

با شيوع وبا، نياز به خدمات يانگ در پااليشگاه آبادان 
طور اضطراري اعالم گرديد. اين شيوع باعث مرگ بسياري  به

از كارگران هندي شده بود. مقاومت كارگران مسلمان در 
(مانند سوزاندن جسد  كننده پيروي از بعضي اقدامات پيشگيري

شدند) موجب بدتر شدن وضعيت  افرادي كه مبتال به وبا مي
در خصوص كارگران هندي مير شده بود؛ مشكلي كه  و مرگ

 ).18، 17، 16( وجود نداشت
شد،  مسئوليت يانگ فقط به بخش پزشكي محدود نمي

بلكه او در ساير مشاغل اداري نيز مسئوليت داشت. اولياي 
فاده از موقعيت ممتاز وي در برقراري ارتباط شركت براي است

با شيوخ محلي و حفظ امنيت در داخل محوطة عمليات 
شركت، او را براي رياست كل ادارة امنيت و حفاظت شركت 

 1315سال كار مداوم در سال  30برگزيدند. وي پس از 
 ).12بازنشسته شد و به كشور خود، انگلستان، بازگشت (

ز به فضاي بيمارستاني، در سال با در نظر گرفتن نيا
م، يانگ پيشنهاد ساخت بيمارستان ميدان را در 1914

م، گشايش 1918مسجدسليمان داد. اين بيمارستان در سال 
ترين بيمارستان در خاورميانه  يافت كه در آن زمان، مدرن

تخت  24شد و داراي ساختماني به گنجايش  محسوب مي
 هوا بود. همراه با تهوية

مدت، بيمارستان آبادان، اهواز و خرمشهر افتتاح در اين 
شدند و در واقع تنها مؤسسة پزشكي ايراني در منطقه به سعي 

اي به  شيخ خزعل ساخته شد. خزعل تصميم گرفت تا موقوفه
طور  مقياس كافي براي نيازهاي آن تعيين نمايد. بيمارستان به

 ، توسط خزعل گشايش يافت و1923رسمي در هشتم ژانويه 
نام گرفت. در عين حال، » اقدسيه«به افتخار او بيمارستان 

اندازي اين بيمارستان  شركت نفت ايران و انگليس در راه
دخالت داشت؛ زيرا همة ابزارها و وسايل بيمارستاني را اين 

، دواخانه خيرية 1924شركت به بيمارستان اهدا كرد. در سال 
تحت درمان قرار بيمار سرپايي را  4000بريتانيايي بيش از 

مورد وبا نيز  26مورد طاعون و  40داده بود كه در ميان آنها 
 ).11شد ( ديده مي

در بحبوحة شيوع وبا، شيخ «كند كه  ويلسون نيز اشاره مي
خزعل با اينجانب براي جلوگيري از بروز مرض ميان اعضاي 

 ). 8» (كمپاني همه نوع تشريك مساعي كرد
بهداشتي در منطقه ضدعفوني از جمله اقدامات و عمليات 

پاشي بود. اگر  ها با تله و سم ها، گرفتن موش كردن خانه
گرديد تا  شد، شديداً كنترل مي بيماري سرخك يا آبله شايع مي

افراد مبتال با ساير كاركنان تماس برقرار نكنند. لباس بيماران 
اكسيد سولفور  هاي آنها با بخار دي شد و خانه سوازنده مي

شدند،  هايي كه وارد ايران مي شد. همة انگليسي مي ضدعفوني
ها واكسينه بودند و حتي كساني كه از  عليه خيلي از بيماري

شدند. آنها وقتي كه در  آمدند، واكسينه مي هند به خرمشهر مي
شدند، براي بار دوم واكسينه  خيز مشغول كار مي مناطق نفت

نفر  10000 م در طي نه ماه تقريبا1928ًشدند. در سال  مي
). در مدت 16) (161: 1374واكسينه شدند (عباسي شهني، 

حضور شركت نفت ايران و انگليس در ايران بروز چندين 
مورد شيوع وبا و طاعون و در معرض ابتال قرار گرفتن 
كاركنان، سبب شد اين شركت اقدامات مؤثري براي مقابله با 

دامات كافي ن اقها صورت دهد. اما كيفيت و كميت اي بيماري
 دانسته نشده است.

در اين مورد توجه به امور بهداشتي در محدودة حضور 
شد؛ چراكه صريحاً در  شركت نفت جزء وظايف آن قلمداد مي

 ش تصريح شده بود كه:1312م/1933 دادرهفدهم قرا ةماد

وسائل  ةكمپاني تشكيالت و مخارج تأسيسات و تفتيش و ادار«
 ةالصح جديدترين طريقة حفظصحي و صحت عمومي را مطابق 

ات جعمل محموله در ايران در تمام اراضي و ابنيه و مساكن اعضا و
 ».گيرد عهده ميه ب ،كنند امتياز كار مي ةخود كه در حوز

فوق اين است  ةماد ةساده و عادالن ،تفسير و تعبير صحيح
كه شركت متعهد بود سازمان كاملي براي بهداشت عموم 

ود در تمام اراضي و ابنيه و مساكن اعضا و خ ةزينه كاركنان به
 ).13( عملجات خود ايجاد نمايد

وجود  هواسطة صنعت نفت ب هشهر آبادان ب ،گذشته از اين
شد و بيماري  آمده بود و اگر غفلتي در امور بهداشتي آن مي
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ها و مراكز  سرايت آن به خانه ،كرد واگيري در آنجا بروز مي
دار ايجاد  ركت بايستي عهدهش شركت حتمي بود و قاعدتاً

وسايلي بشود كه بهداشت ساكنين تمام شهر آبادان را تأمين و 
شركت ). 13( هاي گوناگون جلوگيري كند از بروز بيماري

نفت ايران و انگليس در اولين مرحلة ساخت و توسعة 
) خود، در ارائة خدمات پزشكي براي كارمندان 1928-1907(

شركت كامالً كارآمد بود. اما پس و كارگران و مردم خارج از 
از آن كه دورة بنيان خود را پشت سر گذاشت و موقعيت خود 

المللي استحكام بخشيد، چيزي بيش از آنچه  را در سطح بين
 ).11(كه الزم و ضروري بود، انجام نداد 

به  تجارت، فالحت و فوائد عامه اي از وزارات در نامه
كمپاني با كارگران ايراني  به طرز رفتار ش1303م/1924 تاريخ

اند،  اجرت آنها را تقليل داده«اعتراض شده است؛ چراكه 
كه كافي به مخارج مشاراليه نبوده و همواره در  طوري به

صحي و  مسألهعسرت و قرض دچار هستند و ديگر 
كلي غيرمنظم و  ها تهيه شده به مريضخانه است كه براي ايراني

). توجه به 19آنها نيست ( وجه كافي به احتياجات هيچ به
 موارد يكي از خيز مناطق نفت درماني در امكانات بهداشتي و

اگرچه بيمارستان ه و بود در اعتصابات كارگرياعتراض  مورد
آن  كارگران از ةاستفاد، بود مند امكانات خوبي بهره شركت از

 .بود محدود
آبادان  نام بهداري در اي به اداره ،طرف وزارت بهداري از

 آن موجود گونه وسايل بهداشتي در كه هيچ تأسيس شده بود
طبيب  و حيث دوا بيمارستان شركت هم كه از اما. نبود

 ولي، كارمندان بود براي كارگران و ظاهراً بخش بود، رضايت
كارمندان  استراحت مهندسين و حقيقت براي معالجه و در

 .)20( انگليسي تأسيس شده بود
ه برز عمل شركت نفت، شركت در مقابل اعتراضات به ط

اشاره كمپاني  ةدر حوز درمانيتوجه به وسايل مجاني بودن و 
مراكزي كه سرويس صحي كمپاني در «آورده است: و كرده 

معادن نفت در قسمت  ةآنجا تأسيس شده شامل، ناحي
 ةناحي -نفت كه مركز آن اهواز ةلول ةمسجدسليمان، ناحي

قشم  -دهلران -احي بيكرزو نو -بادانآكارخانجات تصفيه در 
و ماماتين است. ترتيبات و معالجاتي كه در اين مراكز موجود 

مشابه و يكسان است  ها كامالً ها و ايراني براي اروپايي ،است
و آسايش و راحتي كارگران هميشه مورد توجه كمپاني نفت 

). با تمام اين اوصاف، 19» (انگليس و ايران ليميتد بوده است
جويي در زمينة ايجاد امكانات  انگاري و صرفه شركت به سهل

گرفته توسط شركت نفت   پزشكي متهم بود. اقدامات صورت
گيري خدمات پزشكي در مناطق  هاي شكل اگرچه پايه

خيز، از جمله خوزستان، بود، اما وضعيت نامناسب اين  نفت
منطقه از يك سو و روية اقتصادمدارانه و متكي بر صرفة 

فت از سوي ديگر، سبب شد اين اقدامات اقتصادي شركت ن
ها و توسعة بهداشتي منطقه كافي نباشد.  براي مبارزه با بيماري

شماري از  ها تعداد بي به همين دليل، در هر بار شيوع بيماري
ها  خصوص كاركنان بومي شركت نفت، به اين بيماري مردم، به

هاي آغازين  ويژه در سال شدند. اين موضوع به مبتال مي
عمليات شركت در ايران چالشي اساسي براي شركت نفت 

شد و خدمات پزشكي، بيمارستاني و دارويي  محسوب مي
دنبال داشت. هر چند اين خدمات بر اساس  شركت را به

شد و  هاي اقتصادي شركت نفت تعيين مي ضوابط و چارچوب
 رسيد. نظر مي در مواردي نيز ناكافي به

 گيري نتيجه
تبع  غازين قرن نوزدهم در ايران و به هاي آ در طول سال

آن در خوزستان، شرايط بهداشتي و پزشكي مساعدي وجود 
دليل مجاورت با  نداشت و اين در حالي بود كه خوزستان به
هاي مسري قرار  مرزهاي جنوب در معرض انواع بيماري

شد و فقط  داشت. راهكاري جدي براي بهبود اوضاع ديده نمي
ن سياست پيشگيرانه مورد استفاده قرار عنوا ها به قرنطينه

ها در منطقه و تأسيس شركت  گرفتند. با حضور انگليسي مي
نفت ايران و انگليس، اكنون اين شركت نخستين مؤسسات 
پزشكي را در خوزستان بنيان نهاد. شيوع چندين مورد بيماري 
وبا و طاعون در منطقه سبب شده بود تا اقدامات مؤثري به 

ها و بهبود شرايط پزشكي در  ري از اين بيماريمنظور پيشگي
برنامة شركت نفت گنجانده شود. خطرهايي كه كاركنان 

كرد،  شركت نفت را در محل زيست اين شركت تهديد مي
خيز  هاي پزشكان شركت نفت در مناطق نفت منجر به فعاليت

هاي آغازين عمليات شركت  جنوب شد. اقداماتي مؤثر در سال
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ه به وسعت و عمق مشكالت زيرساختي در نفت كه با توج
زمينة پزشكي و بهداشتي اين مناطق، دردهايي را درمان و 

 دردهايي را باقي گذاشت.
خيز جنوب  طور كلي، وضعيت توسعه و پزشكي مناطق نفت به

اي را به همراه داشت. از يك سو شركت نفت  صورت دوگانه
و دقت هاي حضور خود، توجه  ضمن استقرار و تحكيم پايه

در بهبود اوضاع بهداشتي و پزشكي را در دستور كار قرار داد. 

كرد تا  حضور در اين مناطق و استمرار اين حضور ايجاب مي
شركت نفت براي سالمت كاركنان خود در درجة اول و از 

هايي بردارد. اما داستان  سوي ديگر جلب قلوب مردم گام
تان خيز جنوب همچون داس وضعيت پزشكي مناطق نفت

توسعة اين مناطق سوي ديگري نيز داشت و آن محالت و 
مناطق فاقد امكانات بهداشتي در قلمرو فعاليت شركت نفت 

 بود.
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