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 1398نامه زمستان  ويژهتي اسالم و ايران، طب سنّ مجلّة 

 
 خيز جنوب بهداشت و درمان در مناطق نفت مسألةد شركت نفت به رويكر

 از اكتشاف تا انقالب اسالمي
 

 الفشادي معرفتي

 
 

 كارشناس مركز اسناد صنعت نفت ايرانالف 

 چكيده
اند، كه هر چند سال يك بار،  ايرانيان بوده هاي واگيردار در ميان ترين بيماري از جمله مهم هاي واگيردار ديگر، طاعون، وبا، تيفوس، تيفوئيد، سل و بسياري بيماري

وهوايي جنوب ايران، در اين منطقه شيوع فراوان داشت.  خصوص به دليل شرايط آب گرفت و ماالريا، كه به تلفات بسياري از مردان و زنان اين سرزمين مي
ها در خوزستان تلفات بيشتري بگيرند. وقتي شركت  ا اين بيماريگرماي خوزستان، شرجي جنوب، آلودگي آب و نبود امكانات بهداشتي، مزيد بر علت بود ت

اي بر پيكر اين صنعت نوپا بود. از همين رو، بهداشت و درمان در صنعت نفت،  نفت انگليس و ايران به استخدام كارگران پرداخت، شيوع هر بيماري، ضربه
هاي واگيردار اختصاص يافت و يكي از نخستين  ها به پيشگيري و مبارزه با بيماري ز هزينهقدمتي به عمر اكتشاف نفت در ايران دارد و از همان ابتدا، بخشي ا

كوبي  ها، به اقداماتي از قبيل مايه اقدامات پيشگيرانه، ايجاد قرنطينه در بنادر براي ممانعت از ورود كارگران بيمار بود. شركت نفت، براي مبارزه با شيوع بيماري
پاشي با د.د.ت و  هاي آلوده و سم ، تخريب خانهها ها، بازرسي مواد غذايي و كشتارگاه ها و سگ  هاي آلوده، از بين بردن موش خريب خانهسازي، ت عمومي، قرنطينه

ت. از خزدايي دست زد. عالوه بر اين براي پيشگيري نيز به اصالحات شهري، ارتقاي بهداشت محيط و رسيدگي به وضعيت بهداشتي ـ درماني شهرها پردا حشره
هاي  هاي عمومي و تميز كردن جوي ها، ساخت حمام ماند خانه آوري و سوزاندن پس كشي، جمع توان به احداث فاضالب، آب لوله جمله اقدامات پيشگيرانه مي

شركت بيشتر حفظ سالمت كاركنان رسد اولويت  نظر مي شهري اشاره كرد. اگرچه شركت نفت از همان ابتدا، بهداشت و درمان را در اولويت خود قرار داد، اما به
گر بوده تا وظيفه، اما با گذر زمان  انگليسي شركت بوده باشد تا توسعة بهداشت مناطق جنوب و ارائة خدمات به كارگران ايراني بيشتر به صورت يك لطف جلوه

اصلي در اين  مسألةيكي از وظايف شركت نفت تبديل شد. خيز به  ، توسعة بهداشت مناطق نفت1933خصوص پس از عقد قرارداد  و افزايش آگاهي عمومي و به
خيز جنوب است و تكية اين مقاله بر اين پرسش است كه در فاصلة اكتشاف  بهداشت و درمان عمومي در مناطق نفت مسألهمقاله بررسي رويكرد شركت نفت به 

 مسألةو باال رفتن سطح آگاهي عمومي مردم، رويكرد شركت در قبال  تا وقوع انقالب اسالمي، آيا با افزايش نظارت حكومت مركزي 1285نفت در سال 
 بهداشت تغيير كرده است؟

 هاي واگيردار، وبا، طاعون صنعت نفت ايران، بيماري ،بهداشت و درمانها:  كليدواژه
 

 مقدمه
هاي پيشگيري با عباس ميرزا  پزشكي نوين با ابداع روش

ادامه پيدا كرد. دورة آغاز شد و با تأسيس مدرسة دارالفنون 
خصوص تأسيس دارالفنون، يك نقطة عزيمت  قاجاريه و به

تاريخي بسيار مهم در انتقال جامعة ايراني از رويكرد سنتي به 
رويكرد نوين در قبال علوم مختلف و از جمله پزشكي 

آيد. تأسيس اين مدرسه، در كنار عوامل ديگري  شمار مي به
و سفرهاي انجام شده به خارج  نظير افزايش ارتباطات فرا ملي

از كشور، افزايش روند اعزام دانشجو به خارج، افزايش 
خصوص پزشكان خارجي  حضور مستشاران و متخصصان و به

طور كلي ظهور گفتمان نوخواهي و نوانديشي در  در ايران و به
بين نخبگان فكري، سياسي و برخي از مشتاقان تمدن غرب، 

ت به مدرنيته هرچند توأم با زمينه را براي عبور از سن
هاي فراوان فراهم نمود. روند اين تحوالت را در تمامي  ضعف
خصوص علمي از جمله پزشكي و  هاي اجتماعي و به عرصه

توان اين  توان مشاهده كرد. در واقع مي بهداشت عمومي مي



 .... شت و درمانرويكرد شركت نفت به مسئلة بهدا

 مجلّة طب سنّتي اسالم و ايران -- 48

جاي  دوره را دورة تالش براي جايگزيني پزشكي جديد به
 آورد.  شمار طب قديم يا سنتي به

هاي واگيرداري  ضرورت مبارزه و پيشگيري از بيماري
همچون طاعون، وبا، آبله و برخي ديگر، كه از ديرباز دغدغة 
پزشكان ايراني بود، در اين دوره اهميت بسزايي يافت و 
اميركبير با نهضت واكسيناسيون آبله آغازگر اين راه پرمخاطره 

ا و مقابله با اين اقدام بود كه با ناآگاهي مردم، شيادي فالگيره
 مواجه شد.

خيـز   هـا در منـاطق نفـت    اكتشاف نفت و حضور انگليسـي 
هاي واگيرداري كه بـه اقتضـاي    جنوب و لزوم مقابله با بيماري

تـر و شـديدتر بـود، بحـث      شرايط جوي جنوب ايران، سخت
تـر كـرد.    قرنطينـه را پررنـگ   مسـألة هـا و   پيشگيري از بيماري

منظـور ارتقـاي سـطح كيفـي زنـدگي       مديران شركت نفت، به
هـاي   كاركنان انگليسي و حفاظت از آنها در مقابله بـا بيمـاري  

شايع در جنوب ايران، از همان اوان اكتشـاف نفـت، بـر لـزوم     
رسـد   نظـر مـي   داشـتند، امـا بـه    تأكيدوجود بهداشت و درمان 

تمركز اصلي آنها، حفاظت از سالمت كاركنان انگليسـي بـوده   
بهداشت را لطفـي   ةلأنيان و همواره توجه به مساست و نه ايرا

خـويش.   ةاي بـر گـرد   دانستند و نه وظيفه از جانب شركت مي
، حفـظ بهداشـت   1933پس از ظهور رضاشاه و عقد قـرارداد  

كاركنان ايراني، جزو وظايف شركت درآمد و انـدك انـدك بـا    
باال رفتن نظارت حكومـت مركـزي و افـزايش سـطح آگـاهي      

خصوص كارگران، شركت توجه بيشـتري بـه    هعموم مردم و ب
 بهداشت و درمان كاركنان ايراني صورت داد. ةمسأل

 ها مواد و روش
بهداشت و درمان در صنعت نفت، عمري به قدمت اين 
 صنعت در ايران دارد، با اين وجود با توجه به قدمت نسبتاً

تاريخ صنعت نفت مغفول مانده،  ةطوالني آن، اغلب در ساي
هاي تاريخ صنعت نفت، اشاراتي  بسياري از كتاب هرچند در

ود از بهداشت و درمان شده است. با اين وج ةنيز به تاريخچ
تاريخ بهداشت و درمان در  ترين مآخذي كه به مقولة مهم

 توان به موارد زير اشاره كرد:  صنعت نفت اختصاص يافته، مي
 اي بر تاريخ يكصد سالة نفت (مقدمهحكايت سيمرغ و 

ليف دكتر محمدرضا أشت و درمان صنعت نفت) تبهدا

هايي كه به  نژاد: در ميان كتاب پور و دكتر علي يزدي سرداري
تاريخ بهداشت و درمان صنعت نفت پرداخته شده، اين كتاب 

طور كامل به بهداشت و درمان صنعت  تنها كتابي است كه به
نفت اختصاص يافته و پس از مروري بر تاريخ سياسي ـ 

بندي مورد نظر  صفويه، دوره ةي نفت در ايران از دوراقتصاد
هاي اول و دوم در تكامل  در اين مقاله را نيز با عناوين موج

 بهداري و بهداشت و درمان صنعت نفت، ذكر كرده است. 
ليف ويلم فلور: أمطالعاتي در تاريخ پزشكي ايران ت

تاريخ پزشكي است كه به تازگي  ةپژوهش ديگري در زمين
شده و بخشي از آن به بهداشت و درمان صنعت نفت  منتشر

ابعاد ناديده «اين فصل از كتاب با عنوان اختصاص يافته است. 
، به شرح »گرفته شده از تاريخ اجتماعي صنايع نفت ايران

پرداخته و  1950 ةخدمات پزشكي شركت نفت از ابتدا تا ده
اگرچه اين خدمات را موفقيتي براي پيشبرد اهداف شركت 
محسوب داشته، با اين حال اذعان داشته كه دستاوردهاي 

 شركت در اين زمينه بسيار اندك بوده است. 
ثير صنعت نفت بر تحوالت اجتماعي أنفت و زندگي (ت

ليف دكتر ربابه معتقدي: أخ) ت1304-1287خيز  مناطق نفت
يكي ديگر از تحقيقاتي كه در اين زمينه صورت گرفته، كتاب 

ثيرات صنعت أكه در كنار پرداختن به ت نفت و زندگي است
هاي مندرج در  براساس دادهنفت بر تحوالت اجتماعي منطقه، 

توان گفت ميان افزايش قدرت  اسنادي كه به آن اشاره شد، مي
و نفوذ، و تسلط حاكميت بر منابع ناشي از درآمدهاي نفتي، 

عمومي  ةخدمات بهداشتي مرتبط با صنعت نفت نيز در عرص
شتري يافته است. اگرچه براساس اسناد، چنين وسعت بي

شود كه مديران شركت نفت، همواره براي برعهده  دريافت مي
خيز با  هاي بهداشت و درمان در مناطق نفت گرفتن مسئوليت

اند، اما آنچه واضح است اينكه  دولت مركزي در مناقشه بوده
نخست براي محافظت از سالمت  ةمديران شركت در وهل

دار شدن برخي  انگليسي خود، ناگزير از عهدهكاركنان 
اند، اما تا جايي كه در توان  ها در اين زمينه بوده مسئوليت

اند و اين شرايط  جويي كرده ها صرفه اند در مصرف هزينه داشته
در گذر زمان با باال رفتن سطح آگاهي كارگران ايراني از 
 حقوق خود و همچنين افزايش قدرت و نفوذ دولت مركزي
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محدود كاركنان انگليسي  ةتغييري اساسي كرده و از داير
شركت نفت به عموم مردم گسترش يافته است. هرچند، به 

شدن نفت  رسد حتي در دوران پس از ملي نظر مي اسناد به ةگفت
نيز همچنان اين مناقشات ميان دولت و شركت ادامه يافته و 

دامات توان منكر اق حال نمي پايان نگرفته است. با اين
ها، حفظ بهداشت  شركت نفت در مبارزه با بيماري ةپيشگيران

 خيز جنوب شد. عمومي و ارتقاي سطح بهداشت مناطق نفت
بهداشت و درمان را نيز مورد واكاوي قرار داده است. تفاوت 

گسترده از  ةبارز اثر دكتر معتقدي، رويكرد سندي آن و استفاد
ه است. اين اثر نيز اسناد سازمان اسناد ملي و وزارت خارج

بهداشت و درمان اختصاص  ةبخشي از مطالعاتش را به مقول
بندي آن، تا آغاز روي كار آمدن  داده، اما مدت زمان دوره

 پهلوي است.  ةسلسل
نگاه آن  ةهاي نامبرده، زاوي حاضر با پژوهش ةتفاوت مقال

بهداشت و درمان از منظر گسترش خدمات به  ةبه مقول
است كه از جمله با تكيه بر اسناد موجود در  كارگران ايراني

ملي كشورمان، اسناد موجود در  ةسازمان اسناد و كتابخان
كتابخانه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي و نيز بعض 

تحرير  ةاسناد موجود درمركز اسناد صنعت نفت به رشت
 درآمده است. 

 ها يافته
 بهداشت و درمان ألةشركت نفت و مس

هاي  ي چون وبا، طاعون، كلرا، ماالريا و بيماريهاي بيماري
خيز بود. به علت  هاي مناطق نفت ترين بيماري چشمي از مهم

نزديكي به مرزها و كمبود امكانات و فقر آموزش بهداشت، 
يافت و هربار  سرعت انتشار مي هاي واگيردار به بيماري

كرد. گرماي شديد  صدمات زيادي به ساكنان منطقه وارد مي
ا، كمبود آب آشاميدني، مسموميت با گازهاي سمي، هو

هاي نفت، عدم آموزش  گازهاي متعفن برخاسته از چاه
ترين مشكالت بهداشتي مردم جنوب بود.  بهداشت و فقر مهم

شد تا اهالي يك روستا يا  گاه شيوع يك بيماري سبب مي
 محل سكونت خود را ترك گويند. اي هطايف

آب آشاميدني بود. از همان ترين معضل، كمبود  اما مهم
فرساي جنوب و كمبود  هاي نفتي، گرماي طاقت ابتداي كاوش

ترين چالش بهداشتي تيم حفاري  آب بهداشتي سالم بزرگ
بود. آب مصرفي اغلب آلوده بود و امالح زيادي داشت و 

ها در بركه و  شد. هنگامي كه ملخ موجب بيماري مي
شدند، وضع آب بدتر  يريختند و در آب غرق م ها مي رودخانه
هايي همچون تنبي شور  شد. عالوه بر آن، آب رودخانه هم مي

هاي منطقه با نفت مخلوط  و غيرقابل استفاده بود. اغلب آب
شد و  دست آوردن آب پاكيزه يا بايد چاه حفر مي بود. براي به
هاي موجود همچون چشمه چمي بيد آب را به  يا از چشمه

دادند (فلور،  خراج نفت انتقال ميهاي است محل كار و حوزه
رينولدز در گزارشي به دارسي آب آلوده را  .)251-250ص 
نويسد: بهتر  كند و مي ترين مشكل تيم حفاري عنوان مي مهم

است به جاي آب آن را سرگين راكد بناميم (يرگين، ص 
256(. 

اي شكل گرفت كه پيش از حضور  صنعت نفت در منطقه
و دست نخورده داشت؛ در جغرافيايي  كاوشگران، طبيعتي بكر

كه پاي انسان كمتر به آن باز شده و آلودگي و تخريب نيز 
كارگري در مناطق مختلف هاي  گروهكمتر بود. اما ايجاد 

خيز، توليد آلودگي، پسماند، زباله و در نتيجه مشكالت  نفت
 .همراه داشت زيست محيطي را به

ته بود كه همپاي اروپايي كاوشگران به آنان آموخ ةتجرب
هاي بهداشتي و  ريزي هاي صنعتي، بايد برنامه فعاليت ةتوسع

زيست محيطي را نيز به انجام برسانند و به همين دليل ايجاد 
همزمان با شروع فعاليت صنعت  واحد بهداشت محيط تقريباً

 .نفت در ايران آغاز شد

طور  ها به از اين رو عمليات كنترل حشرات ناقل بيماري
انجام گرفت. عمليات بهداشتي مثل ضدعفوني كردن  مند نظام
. آمد عمل مي ها با تله و سمپاشي نيز به ها، گرفتن موش خانه

ها انجام  آوري نمونه ازرسي مداوم غذا، آب، شير با جمعب
شد. بازار سبزي در مناطق مسجدسليمان روزانه بازرسي  مي
 .)161شد (شهني، ص  مي

هاي گرم و مرطوب  نبايد توجه داشت كه تابستا
ماالريا بود.  ةخوزستان، بهترين محيط براي زندگي و تكثير پش

نفت و تجارت در در جستجوي مرگ بسياري از اروپائيان 
 ناگواري ةسوماترا، هند و ساير مناطق گرم و مرطوب، تجرب
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هاي اطراف ميدان نفتون  همين دليل در دره بود و به
و خرمشهر و ساير مناطق، (مسجدسليمان) و نيزارهاي آبادان 

 ةبندي شد هاي زمان واحدهاي بهداشت محيط طي برنامه
 .دادند پاشي ضد ماالريا را انجام مي فصلي، همواره سم

زا  ي عالوه بر ماالريا، براي از بين بردن ساير عوامل بيمار
بهداشت،  ةگرفت. سمپاشان ادار پاشي انجام مي نيز همواره سم

انداختند و در كنار  دوش مي ههاي مخصوص را ب كپسول
هاي اطراف  هاي فاضالب، نيزارها و دره هاي آب، كانال جوي

 .كردند پاشي مي مناطق مسكوني، سم

شد.  براي حمل ادوات كارگاه نيز از چهارپايان استفاده مي
اين حيوانات بر خالف ديگر چهارپايان آزاد و سرگردان، از 

هاي شناسايي  الكعلوفه و اصطبل، معاينات دامپزشكي و پ
هاي واحد بهداشت محيط در مناطق  فعاليت. برخوردار بودند

فاضالب را  ةهاي فاضالب و مراكز تصفي خيز، ايجاد شبكه نفت
 شد.  ل مينيز شام

بهداشت و درمان  ةلأبرآنيم تا رويكرد شركت نفت به مس
را بر اساس گسترش امكانات و بهداشت عمومي مورد 

ه بررسي اجمالي اقدامات شركت در واكاوي قرار داده و ب
هاي واگير در  بهداشت عمومي و پيشگيري از بيماري ةتوسع

به گسترش خدمات شركت نفت هر دوره بپردازيم. با توجه 
زماني از اكتشاف  ةتوان دور بهداشت و درمان، مي در زمينة

 كلي تقسيم كرد:  ةنفت تا وقوع انقالب اسالمي را به سه دور
 ؛1933تا عقد قرارداد نفت : از اكتشاف قليبهداشت حدا -1

تا  1933: از عقد قرارداد بهداشت براي شركت نفت -2
 ؛شدن نفت ملي

 .شدن نفت تا انقالب اسالمي بهداشت عمومي: از ملي -3
از  : بهداشت حداقلي)ش1311تا  1285( دورة اول

 1933قرارداد عقد اكتشاف نفت تا 
امور بهداشتي بين  ةردر اين دوره اگرچه توافقاتي دربا

شركت نفت انگليس و ايران و برخي حكام محلي از جمله 
-9253ملي سند شماره ة(سازمان اسناد و كتابخانشيخ خزعل 

، توافقات شركت نفت انگليس و ايران با شيخ خزعل) 240
در اختيار شركت  گرفت و امور بهداشتي عمالً صورت مي

ي و شركت منعقد نفت بود، اما قراردادي بين حكومت مركز

نشده بود و با وجودي كه شركت به دليل حفظ سالمت 
كاركنان و مهندسين انگليسي، ناگزير از حفظ بهداشت عمومي 

جويي مالي  بود، اما تمام تالش خود را براي حداكثر صرفه
از جمله داليل توجه شركت نفت به مقابله با داد.  انجام مي

أثير شيوع آنها بر سالمت ترينشان ت واقع مهمها و در بيماري
خيز هاي حاضر در مناطق نفتكاركنان و از جمله انگليسي

روند اكتشاف، حفاري، پااليش و صدور نفت منوط  ةبود. ادام
به حضور نيروي انساني كارآمد در منطقه بود و عالوه بر 

-هاي بهداشتي، انساني و اقتصادي ناشي از شيوع بيماريهزينه

كرد، نفتي خلل ايجاد مي ةروند توسعها، هر آنچه كه در 
عليرغم شركت را نيز به دنبال داشت، اما  ةگيراناقدامات پيش

ادعاي مديران انگليسي مبني بر برابري امكانات بهداشتي براي 
ها و ايرانيان، تعدد عرايض و شكايات در اسناد مجلس  اروپايي

 كند.  شوراي ملي، خالف اين ادعا را ثابت مي
جمعيت اجتماعيون مستقل در شكايتي به  ،نمونهعنوان  به
سازد كه  به رياست وزرا خاطرنشان مي 1303خرداد  30تاريخ 

امتيازاتي كه  نظر به اينكه در مواقع اعطاي امتيازات مخصوصاً«
شود، بايستي در ضمن مالحظه  هاي خارجه داده مي به كمپاني

ارگران منافع ماليه دولت و اقتصاد مملكت، حقوق و مصالح ك
ور گردد. چه از بديهيات مرعي و منظ و نفوس ايراني نيز كامالً

 ةمين صالح و رفاهيت كارگران كه قسمت عمداست كه تأ
ملت و  ةدهند، الزم ملزوم مصالح مهم نفوس را تشكيل مي
ها و  بينيم در بعضي شركت سفانه ميأمملكت است و مت

اعات وجه اين مسائل مر هيچ سيسات مثل نفط جنوب بهأت
ثروت  ةنشده و مسجدسليمان و عبادان كه بايستي نگين حوز

شمار رود، محل رنج و محنت هزاران  و سعادت ملت ايران به
عدم رعايت نكات فوق،  ةواسط نفوس گرديده است و به

نمايند. بدين لحاظ  امراض مهلكه هيچ زمان آنجا را ترك نمي
امتياز  مخصوصاً از مقام منيع تقاضا داريم كه در امتيازات آتيه

شود، اين چند  مهمي كه براي استخراج نفط شمال داده مي
نويسندگان اين نامه، ضمن آوردن  .»له مراعات گرددأمس

حفظ  ةنكاتي درخصوص حقوق كارگران ايراني، دربار
كمپاني در عموم «اند كه  بهداشت كارگران يادآور شده

 نين وكارگران تابع قوا ةسسات خود راجع به حفظ الصحؤم
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نظامات صحي دولت خواهد بود و ملتزم است تسهيالت 
ارزان براي  ةالزمه را براي ترتيب منازل و مايحتاج اولي

كمپاني،  ةعهد كارگران به ةكارگران منظور بدارد. مداوا و معالج
 ةملي، سند شمار و كتابخانة سازمان اسناد» (مجاني خواهد بود

تقل به رياست جمعيت اجتماعيون مس ة، نام14651-240
 .)1303جوزا  30وزرا، 

سيسات نفتي أهاي مسكوني و ت شركت نفت در قسمت
متعلق به خودش امكانات و خدمات بهداشتي ارائه كرده بود، 

هاي متعلق به كسبه و كارگران روزمزد و  اما مجاورت محله
ها  نشين، موجب سرايت آلودگي و بيماري ساير مشاغل حومه

كاتبات موجود مبين اين است كه شد. با اين وجود م مي
مديران شركت نفت رسيدگي به امور بهداشت و درمان را 

كردند و تنها براي حفظ جان  جزو وظايف شركت تلقي نمي
مورين و كارمندان انگليسي در جهت حفظ بهداشت أم

از طرف  1305ارديبهشت  16كوشيدند، در سندي به تاريخ  مي
مساعي «مده است: شركت نفت جنوب به وزير داخله آ

شركت در تحصيل و برقرار داشتن يك ترتيب صحيحي راجع 
به تنظيفات عبادان همواره مبني بر صميميت و خلوص نيت 

طور  عبادان به ةبوده است، ولي مطمئن است جز اينكه بلدي
صحيحي اداره شود و با اين مساعي شركت جويد، نتايج 

 ملي، ةكتابخان(سازمان اسناد و » مطلوبه حاصل نخواهد شد
شركت نفت جنوب به  ةمراسل ،240009253 ةسند شمار

شيوع  ةدر نتيج .)1305ارديبهشت  16وزارت داخله، 
هاي مسري دو سال قبل در آبادان، شركت ناچار شد  بيماري

براي چندين هزار نفر كارگر منازل جديدي با جديدترين 
ه اصول معماري به قيمت گزافي بنا نمايد و حتي اقدام ب

نظافت منطقه نمايد، اما مسئوالن شركت نفت خاطرنشان 
به «آنها نيست و  ةنظافت شهر برعهد ةاند كه وظيف ساخته

قدري كه مقدور است ما در عبادان و محوطه كه در تحت 
اختيار شركت است، در آنجا از سرايت كردن امراضي كه از 

نظر  نماييم، لكن از نقطه شود، محافظت مي خط دريا توليد مي
نفر و در  25000شان بالغ بر  مصالح اهالي عبادان كه عده

 مجاورت ما سكني دارند، كمتر اقدامي از طرف شهر عبادان 

گونه وسايل تنظيفيه موجود  براي رفاهيت آنها شده است، هيچ
هاي  از حصير و ني بنا شده است، مخرج ها غالباً نيست، خانه

هالي است آب بسيار ناقص و خطري كه متوجه صحت ا
 العاده زياد است.  فوق

 واسطة نظر عدم بودجه و چه به كنوني چه از نقطه ةبلدي
هايي نگرديده است،  عدم تشكيالت مرتب موفق به پيشرفت

لذا البته در نظر جناب مستطاب اجل واضح خواهد بود تا 
زماني كه اين ترتيب ادامه دارد، صرف نظر از آنچه شركت 

هاي خود بنمايد، مخاطرات  ممكن است در حدود قسمت
دائمي براي شيوع امراض مسريه در شهر و بازارها موجود و 

العاده مشكل خواهد بود كه  دفعه شايع گردد، فوق چنانچه يك
الذكر  از امراض مذكور جلوگيري نموده، نظر به مراتب فوق

است كه به جناب مستطاب اجل مراجعه نموده و تقاضاي 
صحيحي كه متكي به نظافات  ةمساعدت براي ايجاد بلدي

متفقه كه صحت عمومي را از قبل منازل (روشنايي)، 
هاي آب و رفع فضوالت متضمن باشد، جهت شهر  مخرج

 نمايد. عبادان مي
با منظور داشتن مقاصد فوق الذكر شركت حاضر است كه 

بلديه هر قسم كمك و مساعدتي بنمايد، حتي  ةبراي توسع
عنوان كمك خرج تا موقعي كه  هآنكه حاضر است مبلغي هم ب

كردن امور خود برآيد، به آن  اداره ةاز عهد بلديه بتواند مستقالً
 .(همان سند)» اداره بپردازد

بهداشت  ةاقدامات خود در زمين ةشركت نفت در اين دور
 ةعبادان محسوب كرده و دربار ةو درمان را مساعدت به بلدي

موارد زير را هايي كه شركت صورت خواهد داد،  مساعدت
 برشمرده است: 

هاي الزمه در شهر بدون  بناي مجاني كليه مستراح -1
 ؛آنكه خرجي متوجه دولت عليه ايران بشود

بنا و ايجاد كليه مراكز الزمه براي دفع و سوزاندن  -2
 ؛فضوالت

هاي مناسب براي فضوالت و گذاردن آنها  محل ةتهي -3
 ر تمام شهر؛هاي مناسب د در محل

 شركت در مواقعي كه  ةاطفائيقرض دادن سرويس  -4
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مزبور محتاج به ايجاد  ريق در شهر روي دهد تا آنكه بلديةح
جويي  و نگاهداري چنين سرويسي نباشد و مخارج آن صرفه

 ؛شود

حال براي جدا  تسهيالت شركت درعين ةتوسع -5
داشتن و قرنطينه كردن مرضائي كه مبتال به امراض مسريه  نگه
 .شوند (همان سند) مي

كمبود آب آشاميدني و آلودگي منابع آب و موضوع 
استفاده عموم مردم از آب رودخانه كه از وسط شهر 

هاي قبل ادامه داشت و اگرچه چند  گذشت، همچون سال مي
تلمبه و منبع آب آشاميدني توسط شركت نفت در چند محل 

بردند، اما  مختلف تعبيه شده بود و عموم مردم از آن بهره مي
دانستند، استفاده از آن را  شركت نفت الزم ميهر زمان مديران 

كردند و به اين طريق از آنها به  براي مردم شهر ممنوع مي
شد. همچنان كه در هنگام  عنوان اهرم فشار استفاده مي

درگيري مردم شهر آبادان به ويژه كسبه با شركت نفت بر سر 
اي هاي آب فقط بر ها و بازار، تلمبه نوسازي شهر و تغيير محله

كارگران هندي باز بود و كارگران و اهالي ايران مجاز به 
 .)119استفاده از آنها نبودند (معتقدي، ص 

هايي نظير كشتن گوسفندان در معابر و  ايجاد آلودگي
نقدي و تنبيه بدني داشت و اگر فردي دچار  ةها جريم خيابان

هاي اطراف ضدعفوني شده و  شد، خانه بيماري مسري مي
ار را سوزانده و خانه را تخريب و بيمار را به قرنطينه لوازم بيم

فرستادند (كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي  مي
، سواد مراسله فرج 13/35/146/5 ةاسالمي، سند شمار

 .)1342رجب  3شوشتري به سردار اقدس، 
الملل اول در مناطق  هاي پس از جنگ بين طي سال

ويژه  هاي خارجي، به جرتخيز جنوب، با گسترش مها نفت
هاي زيادي در منطقه  النهرين، بيماري كارگران از هند و بين

ترين آنها وبا و طاعون بود كه هر دو در اثر  شايع شد. كشنده
مهاجران و مسافران انگليسي و هندي رخ  ةدقتي در قرنطين بي

زيادي از مردم تلف شدند و شركت به ناگزير اقدام  ةداد و عد
و  وبي طاعون در خوزستان كرد (سازمان اسنادك به مايه
، تلگراف از شوشتر به 2904708 ةملي، سند شمار كتابخانة

ش، در مجموع 1302). در سال 1302جوزا  15طهران مورخ 

بيماران در قرنطينه نفر در مقابل طاعون واكسينه شدند،  4534
قرار گرفتند و صدور جواز فوت اجباري شد، تا قربانيان 

). شركت 115(عزيزي، ص بهتر مشخص شوند طاعون 
هاي مرده را  همچنين از كارمندان خود خواست تا مكان موش

ها كنند و  شناسايي كرده و همزمان اقدام به كشتن موش
ها به انجام  همزمان تالشي مضاعف را براي كشتن موش

 .)24، ص 1386رساند (فلور، 
، به ويلم فلور در بررسي اقدامات بهداشتي شركت نفت

-1893چندين مورد شيوع وبا و طاعون در منطقه از سال 
 ةكند، از جمله يك نمونش اشاره مي1302-1271م/ 1924

شديد طاعون در آبادان و مسجدسليمان كه در سال 
 ةش رخ داد و باعث شد شركت نفت، خط لول1302م/1923

اي را براي آبادان ايجاد و تكميل نمايد (فلور،  رساني ويژه آب
 .)271، ص 1397

هاي واگير نيز كه از سال  كوبي آبله و واكسن بيماري مايه
ش توسط تيم 1302ش متداول شده بود، از سال 1287

طور جدي آغاز شد  پزشكي اين شركت در مناطق نفتي به
 .)119(معتقدي، ص 

هاي گرم و مرطوب خوزستان،  عالوه بر اين، تابستان
ماالريا بود. مرگ  ةبهترين محيط براي زندگي و تكثير پش

بسياري از اروپاييان در مناطق گرم و مرطوب، بر اثر ماالريا 
افتاد. عمليات براي جلوگيري و كنترل حشرات ناقل  اتفاق مي

كردن  گرفت و كم طور سيستماتيك انجام مي هها ب بيماري
ثير فراواني در پايين آمدن تعداد افراد مبتال به ماالريا أها ت پشه

دهد كه  ش نشان مي1307ت پزشكي در سال داشت. گزارشا
نه تنها ماالريا كمتر شده، بلكه نوع آن نيز تضعيف شده بود. 

 4385دهد كه  نشان مي 1308-1307هاي  اعداد سال ةمقايس
مورد بيمار مداوا  2177نفر از مبتاليان به ماالريا كمتر شده و 

 .)161اند (شهني، ص  شده
ا توجه به رشد آگاهي هاي پس از جنگ جهاني، ب در سال

كارگران نسبت به حقوق خود، با اعتراضات مكرر آنان نسبت 
شويم. از جمله اين  به سوءرفتار مديران شركت مواجه مي

اعتراضات، شكاياتي مربوط به خدمات درماني ارائه شده از 
سوي شركت است. در بيمارستان هاي مذكور، بخش كاركنان 



 شادي معرفتي 

 53 --1398 زمستان ةنام ويژه 

اساس شواهد  ي مجزا و براز بخش متعلق به كارگران ايران
موجود، نوع خدمات ارائه شده به ايرانيان و غيرايرانيان 
متفاوت بوده است. حتي اگرچه مسئوالن شركت نفت اصرار 
بر يكسان بودن معالجات و رفاهيات ايرانيان و اروپاييان 
داشتند، اما شكايات و اعتراضات كارگران ايراني، خالف اين 

ترين منازل امرار  در پست«ن ايراني كرد: كارگرا را بيان مي
كثيري رهسپار وادي عدم  ةحيات و در هر ناخوشي عد

ها] عمارت  ها و هندي آنها [انگليسي ةخان گردند... مريض مي
 ةخان خانه است. مريض مريض ةعالي و داراي تمامي اثاثي

اي است كه در  برادران ايراني شما آقايان محل متعفن خرابه
حال ديده نشده كه مريض را به آنجا  اند. تا به ودهقبرستان بنا نم

برده باشند و سالمت خارج شده باشد. بل شخص سالمي را 
خانه توقيف نمايند، البته تلف خواهد  اگر ده روز در آن مريض

(كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي، » گرديد
ه ، عريضه محمدهادي طهراني ب13/35/146/5سند شماره 

مشابه  .)1302جوزا  15مورخ  رياست مجلس شوراي ملي،
چنين عرايضي بسيار زياد است كه حكايت از وضعيت 

رگران ايراني در آن روزگار نابسامان بهداشت و رفاهيات كا
 دارد.

جنوب از  ة قرنطينةهايي براي ادارها، تالش در همين سال
ر اين ها صورت گرفت، اما دجاي انگليسيها بهسوي ايراني

ميان شركت نفت ايران و انگليس از جمله موانع بود. امور 
مناطق تحت قرارداد، از جمله شهر آبادان، بندر  ةبهداشتي كلي

محمره (خرمشهر فعلي) و بصره زيرنظر مستقيم شركت مزبور 
چند كيلومتر از يكديگر،  ةاين ترتيب به فاصلشد. بهاداره مي

شدند و تا  شتي اداره ميسه بندر طبق يك نوع مقررات بهدا
هنگي اهاي بهداشتي نوعي همها و فعاليتحدودي بين طرح

وجود داشت، اما وقتي ايران خواهان در دست گرفتن امور 
هنگي اآمد كه هموجود ميبهداري خرمشهر شد، اين خطر به

اما نهايتاً دولت ايران  ).823(الگود، ص هم بخورد  هها بفعاليت
جنوب از جمله خرمشهر را در دست  ةينقرنط ةموفق شد ادار

 بگيرد.
 ة: بهداشت در محدودش)1329تا  1311( دوره دوم

 شدن نفت تا ملي 1933از انعقاد قرارداد ، شركت نفت

در اين دوره، در نتيجه اعتصابات و اعتراضات كارگران به 
طور  بهوضعيت و امكانات بهداشتي، حفظ بهداشت منطقه، 

 ةفت گذاشته شد. به موجب مادشركت ن ةبر عهد رسمي
كمپاني تشكيالت و مخارج تأسيسات «، 1933هفدهم قرارداد 
وسائل صحي و صحت عمومي را مطابق  ةو تفتيش و ادار
محوله در ايران در تمام اراضي  ة حفظ الصحةجديدترين طريق

امتيازيه  ةو ابنيه و مساكن اعضاء و عملجات خود كه در حوز
بند هفدهم از متن قرارداد گرفت ( ميبر عهده » كنند كار مي

1933.( 
در وزارت  23-13-28-35555 ةشمار ةبه موجب نام

شركت سهامي نفت انگليس و ايران از لحاظ وظائف «دارايي 
ها و ساير قراردادهايي كه با  موجب امتيازنامه اجتماعي و به

مين بهداشت و اصالح محل سكناي أدولت دارند، مسئول ت
شد. در اين دوران، لحن  محسوب مي» تكارگران آن شرك

گذشته تفاوتي فاحش دارد.  ةكالم مسئوالن ايراني، با دور
، وزير 1324اي به تاريخ چهارم ارديبهشت  طور مثال در نامه به

بهداري به دكتر پورمند رئيس بهداري خوزستان يادآور شده 
مين بهداشت مناطق أكه شركت نفت انگليس و ايران، مسئول ت

براي اينكه اقداماتي كه شركت مزبور بايد به «يز است و خ نفت
مورين دولت انجام أتعيين و تحت نظر م عمل آورد، دقيقاً

گردد و در نظر است كه كميسيوني مركب از نمايندگان 
شركت و آقاي فرماندار آبادان و رئيس بهداري آنجا و نماينده 

ده باال وزارت دارايي در محل تشكيل گردد كه در امور نامبر
هاي  پيشرفت الزم را تهيه و ضمناً ةمشاوره نموده و برنام

سند  (سازمان اسناد ملي،» حاصله را به مركز اطالع دهند
وزير بهداري به رئيس بهداري  ، نامة240-4004ة نامه شمار

 )04/02/1314استان ششم، مورخ 
بهداشت عمومي  ةبه موجب همين نامه، امور زير در حيط

 كت نفت تعريف شده است:جزو وظايف شر
ساختمان اگو (فاضالب) در شهر بر طبق اصول  -1

 ؛بهداشت

 ؛تشكيل نواقص ساختماني و فني بيمارستان -2

   ؛كشي و غيره لوله ةوسيل مين آب مشروب شهر بهأت -3
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هاي  هاي اطراف شهر و آب كردن باطالق خشك -4
 ؛راكد براي جلوگيري بروز ناخوشي ماالريا

ها و دانش  موزشگاهرسيدگي به وضع بهداشتي آ -5
 ؛آموزان

 ةوران و پيشين پيشه ةرسيدگي به امور بهداشتي كلي -6
 ؛آنها

هاي مسلح و  رعايت اصول بهداشتي در ساختمان -7
 ها؛ خانه عمال

ها و اماكن عمومي از  خانه رسيدگي به وضع مهمان -8
 ؛نظر اصول بهداشت

رسيدگي به وضع ساختماني محل سكناي كارگران  -9
 .اصول بهداشت و ساير (همان سند) و كارخانجات از لحاظ

، شركت اهتمام بيشتري بر امور 1933پس از عقد قرارداد 
ة كافي نبود. عالوه بر بهداشتي كرد، اما اين اقدامات به انداز

رسد مديران شركت، خود را مسئول برخي از  نظر مي اين، به
اند كه  ردهاي خاطرنشان ك دانستند و در نامه موارد باال نمي

يس وسايل رساندن آب و مشروب ساختن شهر آبادان از ستأ«
 .»شهرداري است يف شركت نبوده و بدون شك با ادارةوظا

شركت همواره نهايت «اند  هرچند در همان نامه يادآور شده
اشتياق را داشته و دارد كه در راه بهبود وضع عمومي زندگي 

اي ه در آبادان همه نوع مساعدت نمايد و همانطور كه گزارش
هاي  شركت به دولت شاهنشاهي و همچنين گزارش ةماهيان

شهرداري حاكي است در ظرف ده سال گذشته پيشرفت خيلي 
فعلي اصالحات  ةزيادي در اين راه حاصل شده است. برنام

آن را شركت  ةـ كه اجرا و رساندن بودج 5شهري ـ مرحله 
ل زده ميليون رياطور تخمين متجاوز از شان در دست دارد، به
ملي ايران، سند  و كتابخانة(سازمان اسناد  »تمام خواهد شد

، رونوشت قسمتي از نامه شركت سهامي  240-4004 ةشمار
 .نفت انگليس و ايران)

با اين وجود اختالفاتي نيز ميان دولت ايران و شركت 
 ةنفت درباره اين بند از قرارداد رخ داد، تفسير صريح و ساد

شد  اين است كه شركت متعهد مي 1933هفدهم قرارداد  ةماد
خود در  ةسازمان كاملي براي بهداشت عموم كاركنان به هزين

تمام اراضي و ابنيه و مساكن اعضا و عملجات خود ايجاد 

نمايد و موظف بود در شهر آبادان و نقاط مجاور معادن، 
تشكيالت بهداشتي درماني داشته باشد، گذشته از اين، شهر 

وجود آمده بود و اگر غفلتي در  ت نفت بهصنع ةواسط آبادان به
شد و بيماري واگيري در آنجا بروز  امور بهداشتي آن مي

ها و تمام مراكز شركت حتمي بود  كرد، سرايت آن به خانه مي
شد كه  دار ايجاد وسايلي مي شركت بايستي عهده و قاعدتاً

مين كند؛ ولي شركت مدعي أبهداشت ساكنين تمام آبادان را ت
فوق رخ داده و عبارتي حذف  ةماد ةه اشتباهي در ترجمبود ك

در «صحيح قسمت آخر چنين بايد باشد:  ةشده است و ترجم
تمام اراضي و ابنيه و مساكن اعضاء و عملجات خود كه در 

كنند و شركت آنها را براي استفادة  حوزه امتيازيه كار مي
 ».گيرد عهده مي سازد به مستخدمين خود فراهم مي

حالي بود كه تنها متني كه به تصويب مجلس رسيد اين در
و از لحاظ دولت و مجلس ايران معتبر بود، متن فارسي 

، اولياي دولت توجه 1933قرارداد بود. در تمام مدت قرارداد 
توانستند طبق  كافي به اين امر نكردند و اگر كرده بودند مي

شهر  بهداشت در تمام تأمينقرارداد مزبور شركت را وادار به 
اين كار براي  ةخيز نمايند. تفاوت هزين آبادان و مناطق نفت

دار بهداشت  شركت اهميت نداشت و حتي اگر شركت عهده
اش جلب رضايت عموم مردم  شد، نتيجه عموم مردم شهر مي

شد. گذشته از اين، شركت  بود كه موجب حسن شهرت آن مي
رد كه ك ها مي موردي هم در برخي قسمت هاي بي  جويي صرفه

اي  هاي آخر كه عده در سال شد. مثالً موجب آزردگي خاطر مي
از كاركنان مبتال به سل توسل به قانون كار جسته و تقاضاي 
درمان و پرداخت دستمزد خود تا ختم معالجه را داشتند، 
شركت به عذر اينكه بيماري مزبور ناشي از كار نبوده است، از 

اين  تي كه علت عمدةريغ كرد، در صورهاي الزم د مساعدت
بد و مسكن نامناسب بود كه مسئوليت هر دو  ةبيماري تغذي

 .)97-95پور، ص  شد (سرداري متوجه شركت مي
هاي بهداري  حال اولياي شركت در برخي از گزارش با اين

در طي اين دوره بر عمومي بودن خدمات بهداشتي و تغيير 
در گزارشي به عنوان نمونه  اند. به كرده تأكيدرويكرد شركت 

سرويس پزشكي شركت «آمده است  1326تاريخ ارديبهشت 
نفت انگليس و ايران در ابتدا فقط جهت كاركنان شركت 



 شادي معرفتي 
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كاركنان  ةعائل ةسيس شده بود، اما از همان اول مورد استفادأت
 ةو در نواحي كه سرويس پزشكي ديگري نبود، مورد استفاد

دند، قرار زيادي از كساني كه حتي عضو شركت نبو ةعد
هاي شركت در مواقع  ها و بيمارستان گرفت. به عالوه درمانگاه

نظر از اينكه عضو شركت  اضطراري هر نوع مريضي را صرف
ملي ايران،  ة(سازمان اسناد و كتابخان» بود يا نبود، پذيرفت

هاي بهداشتي شركت نفت  ، سرويس293-1424 ةسند شمار
 .)1326ارديبهشت  17انگليس و ايران، 

ترين اقدامات شركت براي حفظ بهداشت  از جمله مهم
گندزدايي كردن،  به توان مي ،عمومي آبادان طي اين دوره

بري، كشتن تخم حشرات، بازرسي اغذيه، مبارزات  زباله
ضدماالريا، طاعون و تيفوس، اشاره كرد. تمام نواحي شهر 

شد.  ياب د.د.ت گندزدايي مي با گرد تازه طور مرتب به
گندزدايي در آن  ةشركت اين گرد را كه بهترين وسيلهمچنين 

و بهار سال بعد بين اهالي پخش  1324دوران بود، در زمستان 
و ماالريا  نقشي مهم در از بين بردن تخم پشة كرد كه

اي نيز براي  ايفا كرد و عمليات گستردهكني اين بيماري  ريشه
ملي  ةابخانمبارزه با طاعون به اجرا درآمد (سازمان اسناد و كت

  .)293-1424ايران، سند شماره 
هاي جنگ جهاني دوم، حضور متفقين در ايران  در سال

باعث بروز قحطي شد، عالوه بر اين هجوم هزاران كارگر 
هندي و خارجي در جستجوي كار و غذا به آبادان، خرمشهر، 

خيز جنوب، شرايط قحطي را تشديد  اهواز و ساير مناطق نفت
دت دو سال ادامه داشت و حتي افراد سالم و كرد. قحطي به م

تندرست را به گداياني گرسنه تبديل كرد. در چنين شرايطي، 
خيز جنوب شيوع پيدا كرد.  ، آبله در مناطق نفت1321در پاييز 

اي  براي جلوگيري از گسترش بيماري، واكسيناسيون گسترده
توسط تيم پزشكي كمپاني صورت گرفت و به پيشنهاد كمپاني 

هايي را به  كار گرفته شدند تا جوخه قامات نظامي نيز بهم
روستاهاي اطراف بفرستند و افراد را واكسينه كنند. در آبادان 

بيش از  1322بيماري تيفوس نيز شايع شده بود كه در سال 
سال سياه «هزار كارمند كمپاني را مبتال كرد، اسناد آن سال را 

 اند (سازمان اسناد ملي، هاز لحاظ وضعيت بهداشتي ناميد» ايران
، گزارش بهداشت كارگران ايراني) 293-1424 ةسند شمار

بيماران برپا شد و مراكز  ةبيمارستان خاصي براي قرنطين
پاكسازي و تزريق واكسن، توانستند اين بيماري را تحت 

 ).248-247(بامبرگ، ص  كنترل درآورند

ز در همين دوره، شركت تعدادي پزشكان ايراني را ني
خصوص جهت درمان كارگران ايراني به استخدام شركت  به

ة ملي ايران، سند شمار ( سازمان اسناد و كتابخانة درآورد
امتيازات نفت به شركت سهامي  ةرئيس ادار ، نامة2236-240

 .)24/10/1314نفت انگليس و ايران، 
از  : بهداشت عموميش)1357تا  1329( سوم ةدور

 الب اسالميشدن صنعت نفت تا انق ملي
شدن صنعت نفت، ايرانيان متولي اصلي بهداشت  با ملي

خيز شدند و مسئوليت بهداشت كاركنان نفت به  مناطق نفت
شركت ملي نفت ايران سپرده شد. پس از انعقاد قرارداد 
كنسرسيوم، امور بهداري به صورت موقت در اختيار 

در دي ماه  هاي عامل قرار گرفت، ولي مجدداً شركت
، تمامي تشكيالت بهداري به شركت ملي نفت ش1335

هاي بهداشتي شركت ملي نفت  برگزاري كنفرانسواگذار شد. 
 ةلئ، نشان از اهميت مس1342تا  1335هاي  ايران طي سال

نظر  بهداشت و درمان در اين دوره دارد. با وجود اين به
 ةرسد همچنان مناقشاتي ميان شركت نفت و دولت دربار مي

تن مسئوليت بهداشت و درمان منطقه وجود بر عهده گرف
اند  شركت معتقد بوده ةداشته و برخي از اعضاي هيئت مدير

 ؛بهداشت تأمينشركت نفت، فروش نفت است و نه  ةكه وظيف
 و رسيدگي به امور بهداشتي تنها اتالف هزينه است. 

، سومين كنفرانس بهداشتي ش1342در ارديبهشت ماه 
مفصلي  و در آن گزارش نسبتاً 1زارشركت ملي نفت ايران برگ

ة شركت در حوز ةسا و اعضاي هيئت مديراز سوي رؤ
توان به  ها مي . از جمله اين فعاليتبهداشت و درمان ارائه شد

طب پيشگيري و بهداشت كاركنان، امور پرسنلي و اجتماعي و 
طب درماني، طب صنعتي، پرستاري و امور اداري بهداري و 

بهداشت و درمان همچنين به تشخيص و بهداشت اشاره كرد. 
هاي رايج در  گيري از آخرين روش ها با بهره درمان بيماري

 هاي واگير، مبارزة ر انواع بيماريجهان، واكسيناسيون در براب
كني  پيگيرانه با بيماري مهلك سل، اقدامات چندجانبه در ريشه
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خم و هاي عفوني از جمله ترا بيماري ماالريا، مبارزه با بيماري
آموزان مدارس  چشم دانش ةآموزان، معاين واكسيناسيون دانش

منظور آشنا ساختن آنان با  ابتدايي، آموزش كاركنان به
هاي حفظ و ارتقاء سالمت، گسترش بهداشت عمومي،  روش

كنترل آب آشاميدني و نظارت در امر تصفيه و توزيع آب در 
و  خيز، ساخت نواحي مختلف آبادان و ساير مناطق نفت

س تمام اين أفضاهاي بهداشتي ـ درماني و در ر ةتوسع
ها احداث بهداري صنعتي و طب صنعتي كه در آن  فعاليت

 ةجهان به ارائ ةپاي صنايع كشورهاي پيشرفت دوران پابه
 پرداخت.  خدمات مي

مسعود روحاني رئيس كل بهداري وقت، در گزارشي از 
هداشت طب پيشگيري و ب ةاقدامات انجام شده در زمين

 كاركنان، به موارد زير اشاره كرده است:
بهسازي فاضالب و بهداشت محيط آبادان و مناطق  -1
 ؛خيز نفت

 ؛هاي سبزي معدوم نمودن باغ -2

  ؛خيز آب آشاميدني آبادان و مناطق نفت ةتصفي -3

 ؛خيز بهسازي مسكن كاركنان در آبادان و مناطق نفت -4

تصويب موازين بهداشت و مقدمات ايجاد مراكز  -5
  ؛اشتبهد

 ؛مبارزه با ماالريا -6

  ؛مبارزه با سل -7

 ؛آموزش بهداشت -8

پرسنل درماني (گزارش سومين كنفرانس  تأمين -9
 .)20-10بهداشتي، ص 

روحاني همچنين در اين گزارش، به برخي از عدم 
هاي  يشرفتپ«ها نيز اشاره كرده و يادآور شده  موفقيت

مسكن با وضعيت مناطق  ةتهي درخشان آبادان در زمينة
سفانه مطابقت ندارد و كمبود مسكن به طرز أخيز مت تنف

نفر از  2000فاحشي هنوز ادامه دارد. عالوه بر بيش از 
نفر  1500باشند، در حدود  كاركنان شركت كه فاقد مسكن مي

ر آنها گذاشته و فاقد هايي كه شركت در اختيا از آنها در اطاقك
مرگ و مير  .برند سر مي باشد به آب و مستراح مي پنجره، لولة

اطفال فراوان است و شيوع بيماري سل و ساير امراض عفوني 

شود. وضع استحمام در  در اين دسته از كارگران مشاهده مي
نهايت بغرنج و اسفناك است، در اكثر  خيز بي مناطق نفت

(گزارش سومين » نواحي حمام عمومي وجود ندارد و...
 .)13كنفرانس بهداشتي، ص 

 ةرسد كه هيئت مدير نظر مي ت، بهجود اين خدمابا و
خدمات درماني  شركت همچنان خود را موظف به ارائةايراني 

اند، چنانچه باقر مستوفي عضو  دانسته به ساير اهالي منطقه نمي
شركت معتقد است كه شركت نفت، كارش  ةهيئت مدير

 .)53فروش نفت است و بيمارستان كارش درمان (همان، ص 
ما بيمارستان را «ش خاطرنشان ساخته: وي در بخشي از سخنان

دانيد  سازيم كه بيماران ما وسايل برايشان فراهم باشد و مي مي
كه در آبادان و مناطق هم اين كار شروع شده است، ولي در 

تا سه هزار  2تهران كه يك شهر دو ميليوني است و ما بيش از 
كارمند نداريم كه در حدود يك هزارم جمعيت شهر است و 

شوند، پس  آنها نيز بيش از يك صدم نمي ةگران و خانوادكار
آنها نيز بروند و از همان تسهيالتي كه در اختيار عموم است، 
استفاده كنند، ما كه فرقي با سايرين نداريم... اين استثنائي كه 

ما  به شود، در اجتماعي كه شركت براي افراد خود قائل مي
وليد كينه و نفرت كرده كنند، ت خارجي نگاه مي صورت نيمه به

  .)54-53(گزارش سومين كنفرانس بهداشتي، ص » است
اين دوره كه با اجراي اصل چهار ترومن و طرح عمراني 

شدن  دف بود، كمك شاياني بود به عموميخوزستان مصا
خيز. روند مبارزه با بيماري  خدمات بهداشتي در مناطق نفت

 ةدر زمر هاي آغازين شركت نفت، ماالريا كه از سال
تر از گذشته ادامه  هاي بهداشت و درمان بود، جدي اولويت

هاي بهداري و بهداشت نفت را  توان فعاليت پيدا كرد و مي
خيز  كني ماالريا در مناطق نفت يكي از اركان اصلي ريشه

شمار آورد. با اجراي اصل چهار ترومن در سال  جنوب به
كني  ريشهطرح «، انجام برخي امور اجتماعي مثل 1328
طور مشترك توسط سازمان برنامه و شركت نفت  به» ماالريا

در » طرح عمران خوزستان«اجرا شد. ابوالحسن ابتهاج باني 
با «نويسد:  عمراني دوم، در بخشي از خاطراتش مي ةبرنام

نقاط  ةمبارزه با ماالريا در كلي ةاعتبارات سازمان برنام
 ةرسيده و اكنون برنامدهستان به اتمام  23500ماالرياخيز در 
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كني و مراقبت در جريان است، همچنين در سراسر  ريشه
 .)472(ابتهاج، ص » كشور نوبت اول تلقيح آبله تمام شده

هاي راكد و  ها و آب عالوه بر اين طرز مبارزه با باتالق
ها در مناطق ماالرياخيز مثل شمال و جنوب  خشكاندن باتالق

هاي  شد. از برنامه ش داده ميايران به مهندسين بهداشت آموز
هاي مختلفي از  توان به بخش كني ماالريا مي مبارزه و ريشه

دارويي  ةپاشي القايي با استفاده از ماالتيون، برنام جمله سم
شناسي، درمان  وسيع، مراقبت پاسيو، مراقبت اكتيو، حشره

صورت بستري و آموزش بهداشت در قالب صدور  مبتاليان به
بهداشتي، سخنراني در مدارس و نشان دادن فيلم هاي  اطالعيه

هاي راديويي و توزيع  هاي بهداشت، اجراي برنامه در كالس
هاي بهداشتي راجع به ماالريا در بين كاركنان اشاره  جزوه

ها زماني كه با اصل چهار ترومن همراه شد،  نمود. اين تالش
خيز شد  سبب كاهش شيوع ماالريا در مناطق نفت

 .)110ور، ص پ (سرداري
شدن صنعت نفت،  اساس آمار موجود پيش از ملي بر

بيماري ماالريا در نواحي جنوبي ايران بسيار شايع بود، 
% از كاركنان صنعت نفت 50نحوي كه در آن زمان بيش از  به

 23، فقط 1348به بيماري ماالريا مبتال بودند، ولي در سال 
تعداد در سال مورد ماالريا در آبادان شناسايي شد و اين 

خيز رسيد كه  مورد ماالريا از كل مناطق نفت 9، فقط به 1351
مورد آن در مسجدسليمان ديده شد و ساير مناطق جز يك  8

اند (همان،  مورد در خارك، به كلي عاري از وجود ماالريا بوده
 .)111-110ص 

خورشيدي، بهداري  1342-1340هاي  در حدود سال
كاري كشور همسايه، عراق، طرح شركت ملي نفت ايران با هم

كني ماالريا در مرزهاي غربي و جنوب غربي   هماهنگ ريشه
 نمايندگان جلسات مشتركي با حضوركشور را آغاز كرد و 

 
 
 
 
 

كني ماالريا، سازمان  شركت ملي نفت ايران، سازمان ريشه
 شد. طور مرتب برگزار مي بهداشت جهاني و دولت عراق به

 گيري نتيجه
هاي مندرج در اسنادي كه به آن اشـاره شـد،    دادهبراساس 

توان گفت ميان افزايش قدرت و نفوذ و تسلط حاكميت بر  مي
منابع ناشي از درآمدهاي نفتـي، خـدمات بهداشـتي مـرتبط بـا      
صنعت نفت نيز در عرصة عمومي وسعت بيشتري يافته است. 

شـود كـه مـديران     اگرچه بر اساس اسناد، چنـين دريافـت مـي   
هـاي   ت، همـواره بـراي برعهـده گـرفتن مسـئوليت     شركت نف

خيـز بـا دولـت مركـزي در      بهداشت و درمان در مناطق نفـت 
اند، اما آنچه واضح است اينكه مديران شـركت در   مناقشه بوده

وهلة نخست بـراي محافظـت از سـالمت كاركنـان انگليسـي      
ها در اين زمينـه   دار شدن برخي مسئوليت خود، ناگزير از عهده

هـا   اند در مصرف هزينـه  د، اما تا جايي كه در توان داشتهان بوده
اند و اين شرايط در گذر زمان بـا بـاال رفـتن     جويي كرده صرفه

سطح آگاهي كارگران ايراني از حقوق خود و همچنين افزايش 
قدرت و نفوذ دولت مركزي تغييري اساسـي كـرده و از دايـرة    

م گسـترش  محدود كاركنان انگليسي شركت نفت به عموم مرد
رسـد حتـي در    نظـر مـي   يافته است. هرچند، به گفتة اسناد بـه 

شدن نفت نيز همچنان ايـن مناقشـات ميـان     دوران پس از ملي
حـال   دولت و شركت ادامه يافته و پايان نگرفته است. بـا ايـن  

شـركت نفـت در مبـارزه بـا      ةتوان منكر اقدامات پيشگيران نمي
اي سـطح بهداشـت   ها، حفظ بهداشت عمـومي و ارتقـ   بيماري

 خيز جنوب شد. مناطق نفت
 ها نوشت پي

با وجود جستجوي فراوان، امكان دسترسي به گزارشـات   1
 اولين و دومين كنفرانس بهداشتي فراهم نشد.
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