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  چكيده
جواري تاريخي ايران و هند و قدمت روابط سياسي و فرهنگـي و اقتصـادي    هم به باتوجه

و در  ندديگر حضـور داشـت   هاي يك همواره شماري از ايرانيان و هنديان در سرزمين ها آن
پـژوهش تـاريخي بـا رويكـرد     ايـن  در . كردنـد  فعاليت ميهاي فرهنگي و اقتصادي  زمينه

هاي اسناد و منابع سير حضور و اشتغال كارگران هنـدي   تحليلي و برمبناي داده ـ توصيفي
 آمـدهاي آن  در صنعت نفت ايران از اواخر عهد قاجاريه تا پايان سلطنت پهلوي اول و پي

ن حضور و اشتغال كـارگرا  كه شود بررسي مياين نوشتار اين موضوع در . شود بررسي مي
 ةآمـدهايي در جامعـ   گرفته و چـه پـي    و چگونه صورت چراهندي در صنعت نفت ايران 

كه ورود كارگران هندي به صنعت نفت گر آن است  بيان ها گذاشته است؟ يافته  جا ايران به
عواملي چون سياست مديران بريتانيايي شركت نفـت   علت ايران و استمرار حضور آنان به

ايران و انگليس براي استفاده از نيروي كار متخصص و ارزان و نيز تأمين منافع اقتصـادي  
يك  درجايگاهكارگران هندي كه با گذر زمان  است شده باعثاين امر . بوده استبريتانيا 
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 مقدمه .1

هـا   حضور هنـدي  ةارتباطات سياسي و اقتصادي و فرهنگي ايرانيان و هنديان و سابق ةپيشين
از دوران نخـواهيم  قدمت اين مناسبات گسـترده اگـر    ةاست. درزميندر ايران بسيار طوالني 

ـ      باستان سخن بگوييم، اشاره به دوران صفويه كفايت مـي  و  هـا  هكنـد كـه ايـن امـر در مقال
در  ،چنـين  هم گران داخلي و خارجي موردتوجه قرار گرفته است. هاي بعضي پژوهش كتاب

ق)،   1135 - 907حكومـت صـفويه (   ةز دورجامانـده ا  ها و منابع اصلي به برخي از سفرنامه
بـاوجود   .شـود  ديـده مـي  توجهي براي مناسبات ايرانيان و هنـديان  درخور مطالب و شواهد

هنـد، بـه داليلـي چـون رونـق       ةقـار  هاي معدود ميان حكام ايران و شبه و جنگ ها اختالف
و شـماري از  تجار هنـدي در ايـران    توجهي از ها شمار قابل مناسبات اقتصادي و امنيت راه

  ).165: 1394(نوروزي و رمضاني  هند حضور داشتند ةقار تجار ايراني در شبه
ترين تجمع  مراكز استقرار تجار هندي در قلمرو ايران عصر صفوي پراكنده بود، اما بيش

 ،) در سفر خود به ايـران E. Kaempfer( ها در اصفهان و شهرها و بنادر جنوبي بود. كمپفر آن
، تعـداد  اسـت  ق) انجـام گرفتـه    1077 - 1052( سلطنت شاه سـليمان صـفوي   ةكه در دور

). 197 ،57: 1360(كمپفـر   كنـد  هاي مقيم اصفهان را حدود ده هزار نفـر بـرآورد مـي    هندي
دهد كه آنـان بـراي زيسـت     هايي به اين ميزان در پايتخت صفويه نشان مي حضور جمعيت

هـاي مقـيم    رسد، هندي مي  نظر چنين، به هماجتماعي از آزادي عمل نسبي برخوردار بودند. 
اصــفهان عناصــري از مظــاهر فرهنگــي و ســبك زنــدگي خــويش را حفــظ كــرده بودنــد. 

  ندكرد وكار مي هاي ديگر كسب اقليت دركنارترين مزاحمت و دردسر  ها با كم براين، آن افزون
  ).326: 1363 آفيگروسيلوا اي (

هاي مقيم اين بندر  ران بندرعباس بود. هنديمقر مهم ديگر تجار و مهاجران هندي در اي
شدند. گروه دوم، دركنار اشـتغال   پرست تقسيم مي بت به دو گروه مورهاي مسلمان و بانيان

 آوردنـد  مي  جا به امور اقتصادي چون تجارت و داللي، ظاهراً آداب و سنن قومي خود را به
ها همه طبق رسـوم و   اين): «197: 1360( كمپفر ةنوشت ). به286: 1390 (بازماندگان خميري

كنند و حق دارند لباس خاص خود را بپوشند، بـه زبـان خـود     آيين خاص خود زندگي مي
اين مهاجران براي برگزاري مراسـم اعيـاد خـود    ». سخن بگويند و از دين خود پيروي كنند

صـاد  چون واردكردن ضررهايي بـه اقت  علليالبته گاه، به )؛ 219 :(همان محلي خاص داشتند
هـا   هـاي معابـد آن   گرفتند. حتي زماني فرماني براي شكستن بت ايران، مورد تهاجم قرار مي

شد كـه باعـث شـود شـمار      قدر تكرار نمي و برخوردها آن ها رماناما اين قبيل ف، صادر شد
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غيراز تجار، مندرجات برخي  ). به541: 1352 (حسيني توجهي از آنان ايران را ترك كنند قابل
 ة) از حضور بردگان و كنيـزان هنـدي در ايـن دور   800: 1379(جعفريان  منتشرهتحقيقات 

  گويند. تاريخي سخن مي
مناسـب اسـتمرار    ةومرج و ناامني حاكم بر ايران، زمين هرج علت به سقوط صفويه، بعداز

فعاليت تجار هندي تا حدود زيادي از ميان رفت و بسياري بـه مـوطن خـويش بازگشـتند.     
هاي اجتماعي چـون كـارگران هنـدي در     تجار هندي از ايران، ديگر گروهباوجود بازگشت 

در  گروه اخيـر  ةمفصل دربار ياطالعات كه اين مناطق جنوبي ايران كمابيش حضور داشتند. با
كـه بخشـي از كـارگران هنـدي در امـوري ماننـد بازرگـاني،         رسد نظر مي به، دست نيست

 راني به كار اشتغال داشتند. و كشتي ،گيري ماهي

حضـور و   ةم زمينـ  1903 /ش 1282 ق/ 1321دنبال اكتشاف نفت در ايران، در سال  به
ثر أها مت د. بخشي از اين زمينهشها در صنعت نفت ايران مهيا  اشتغال گروهي ديگر از هندي

ها در حكومت وقـت   ه آنتوج هند و نفوذ قابل ةقار ها در شبه بريتانيايي ةبودن سلط  از مقارن
هايي  ها در امور اقتصادي ايران و هند تفاوت سلطه و نفوذ بريتانيايي ةايران بود؛ البته در شيو
تـر كـارگران    هايي كه در اواخر حكومت قاجاريه به ايران آمدنـد بـيش   وجود داشت. هندي

هـاي   كمپـاني ماهر موردنياز صنعت نفت بودند كه عمدتاً در خوزستان مستقر شدند. اولـين  
قيمـت و   جـوي يـافتن كـارگران ارزان   و خارجي شاغل در استخراج نفت ايران، در جسـت 

خدمت گرفتند. اين قبيل كارگران هندي تـا چنـد سـال     بهها را  دردسر، شماري از هندي كم
سلطنت پهلوي اول در صنعت نفت ايران باقي ماندند. حضور كارگران هنـدي   ةخاتم بعداز

آمـدهاي فرهنگـي و    صـفويه، داراي پـي   ةحضـور تجـار هنـدي در دور   در ايران، هماننـد  
  بود.  اجتماعي

اي از اسناد و منابع تـاريخي و تحقيقـات جديـد و     اين مقاله كه برمبناي مندرجات پاره
را  ش  1320 - 1282هـاي   زماني بين سال ةدور است تحليلي تنظيم شده ـ توصيفي ةشيو به

 دردسـترس با تكيه بر اسـناد و منـابع    كه است گيرد. در پژوهش حاضر تالش شده دربرمي
هايشـان در   ل كارگران هنـدي و خـانواده  ئو مسا ،هايي از زندگي اجتماعي، مشكالت گوشه

ينـد تركيـب و تلفيـق و    اچنين، بيان زوايـايي از فر  شود. هم تبيينخيز خوزستان  مناطق نفت
مظاهر فرهنگي و آداب و رسوم كارگران هندي در محـل اقامتشـان    حذف و استقرار برخي

  اين مقاله است.در طي چند دهه از ديگر اهداف 
ها درخصوص كارگران هندي شركت نفت ايران و انگلـيس بـه    تر، برخي پژوهش پيش

 ةاتحاديـ در كتـاب   ) .FloorWزبان فارسي و انگليسي صورت گرفته است. مثالً ويلم فلور (
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، حضور كـارگران  »وضع در قلمرو اپك«)، ذيل عنوان 1371( و قانون كار در ايرانكارگري 
ا ه ا و اعتراضه گيري اعتصاب در شكلرا كارگران ايراني و نقش اين حضور  دركنارهندي 

صنت نفـت و  «ديگر،  ةاست. مقال بررسي كردهپهلوي  ةقاجاريه و اوايل دور ةدر اواخر دور
قلم ربابه معتقـدي، محمـدامير    به، »خيز جنوب ايران طق نفتمنا تحول جمعيتي و شغلي در

 تحقيقات تاريخ اجتمـاعي  ةنام دوم دوفصل ةو تورج اتابكي است كه در شمار ،شيخ نوري
در را ) منتشر شـده و رونـد اسـتخدام كـارگران بـومي و خـارجي       1392(پاييز و زمستان 

ـ   شـد منتشرترين پژوهش  است. تازه بررسي كردهصنعت نفت ايران   ةه در ايـن زمينـه، مقال
 ةنامـ  نخسـت فصـل   ةليف تورج اتابكي است كه در شـمار أت 1،»دور از ديار، در دياري نو«

مهـاجر   كارگران ةمزبور كارنامه و زمان ةچاپ رسيده است. در مقال به) 1395(پاييز  نامه مردم
)، بـا  ش 1359( قاز همان آغاز كشف نفت تا زمان آغاز جنگ ايران و عرا هندي در ايران،

و  ،تكيه بر اسناد مراكز آرشيوي چون آرشيو شركت بريتيش پتروليوم، آرشيو ملي هندوستان
تا با استفاده  است ه است. در پژوهش حاضر، سعي بر آن بودهشدآرشيو ملي بريتانيا بررسي 

ـ لي جزئدر ايـران مسـا   هاز مندرجات تعدادي از اسـناد منتشرنشـد   تـر چـون مهـاجرت     يئ
هاي كارگران هندي، مشـكالت پـيش روي آنـان، مسـائل آموزشـي فرزنـدان ايـن         هخانواد
  شود. بررسيدر ايران آنان و وضعيت زندگي  ،نامهاجر

هـاي حضـور    داليـل و زمينـه   اند از: كنيم عبارت بررسي مياين مقاله در كه  موضوعاتي
نفـت  ها در صنعت نفت ايران، چگونگي زندگي كارگران هنـدي شـاغل در صـنعت     هندي

آمدهاي حضور ايـن گـروه    ايران در اواخر عهد قاجاريه و دوران سلطنت پهلوي اول، و پي
  در ايران است.

  
 در صنعت نفت ايران  حضور كارگران ماهر هندي ةاولي ة. پيدايي زمين2

هفتم  ق/  1319در نهم صفر ) W. K. D’Arcy( قرارداد نفتي ميان ايران و ويليام ناكس دارسي
سـال منعقـد شـد. قـراردادي كـه       60م به مدت   1901 هشتم مي و بيست /ش  1280 خرداد

هـاي   تفحص و استخراج نفت، حفر چـاه  تفتيش و ةاجاز گذار بريتانيايي براساس آن سرمايه
غيـراز   و ... را در سراسـر ايـران بـه    ،سيس كارخانـه أها، محل تلمبه، ت نفت، احداث حوض

 شـاه   رضـا  ةنفـت در دور ( آورد  دسـت  سترآباد بهو ا ،آذربايجان، گيالن، مازندران، خراسان
اي مستقيماً بـه نيروهـاي انسـاني مربـوط      ماده ). سه ماده از اين قرارداد هجده15 - 6: 1378
ن ازجانب شركت مزبور بود. براسـاس ايـن   اپنجم مربوط به حق داشتن مهندس ةشد. ماد مي
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امتياز يا خود او خواهـد بـود.    ن صاحبامهندس باها  كارگذاشتن لوله ةريزي و نقش بند طرح
منظـور   بـه امتياز بايد يك يا چنـد نفـر از اهـل خبـره را      مطابق مندرجات بند هشتم صاحب

  ).11همان: ( تفتيش براي كشف معادن نفت بفرستد
دوازدهم قرارداد دارسي بر تابعيت ايراني كارگران موردنياز بـراي اسـتخراج نفـت     ةماد

كنند بايد  سيسات فوق كار ميأعمله و فعله كه در ت«بند آمده: كيد داشت. در بخشي از اين أت
استثناي اجزاي علمي ازقبيل مدير و مهندس و عماق  حضرت شاهنشاه باشند، به رعيت اعلي
درصد جمعيت فعال كشور در كشاورزي مشغول  90«(همان). در روزگاري كه  »و مباشرين

در  اي جـدي   زيرا فعاليت صـنعتي  ،جايگاه بود بياي   )، كارگر واژه57: 1394 (موحد »بودند
صنعتي باشـد.   ةگر و اهل حرف ي صنعتمعنا بهآمدش كارگر  گرفت تا پي ايران صورت نمي

كردنـد و در   موقت كار مي صورت بهآمدند  روستايياني كه به استخدام شركت دارسي درمي
كردنـد و   كوچ مي اًدائم گشتند. عشاير نيز هنگام برداشت محصول به روستاهاي خود بازمي

  ).124 - 123: 1392ديگران (معتقدي و  ها مقدور نبود م براي آنئاسكان دا
 شناس بريتانيايي، پيش از ورود گروه دارسـي  )، مهندس معدن و زمينH. T. Burls( برلز

بيد شـد. او در گـزارش خـود     (چياسرخ) و دره گزارش از دو ميدان نفتي ذهاب ةمور تهيأم
م   1901/ بيسـتم جـوالي   ش  1280ونهـم تيـر    ق/ بيسـت   1319الثـاني   وم ربيـع تاريخ س به

روزانـة  مـزد   درخصوص ميدان نفتي چياسرخ در كرمانشاه تعداد كافي كارگر كُرد با دسـت 
ي خان محلي بـا  همكارشرط استخدام آنان جلب يگانه و ا ةنوشت قران را برآورد كرد. به يك

 ةاو درخصـوص وضـعيت اسـتخدام كـارگر در منطقـ     ). 5: 1395(برلز  اعضاي كمپاني بود
  بيد نوشت: دره

شك  توانند مشغول به كار شوند؛ بدون ساكنان عرب در حوالي، با كمك شيخ محلي، مي
هاي منظم و رفتار خـوب تعـداد    درابتدا مشكالتي وجود خواهد داشت، اما با پرداخت

هـا روش برخـورد بـا     ميترين عامل در تعامـل بـا بـو    آورد. مهم  دست توان به كافي مي
 كننـد  شـوند بـا شـك نگـاه مـي      اي كـه وارد منطقـه مـي    زيرا به افراد غريبه، هاست آن
  ).3   :همان(

م در   1902 هـاي دقيـق مورداشـاره فعاليـت خـود را در       دريافت گزارش بعدازدارسي 
 رينولـدز  راه هـم  بـه ن حفار لهستاني و انگليسي اترتيب، مهندس اين غرب ايران آغاز كرد. به

)G. B. Reynolds(،    كارشناس انگليسي نفت كه به استخدام دارسي درآمده بـود، وارد قصـر
ـ و ان اروپـايي، بـازرس تـرك،    گر آهن). 60: 1394 (موحد شيرين شدند ن و پزشـك  امعاون
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 علت نبود نيروهاي متخصص ايراني در اين عمليات حضـور داشـتند. ظـاهراً،    هندي هم به
). پزشـك  13: 1394 نفـت چياسـرخ كرمانشـاه   ( ض مفاد قرارداد نبـود حضور اين افراد ناق
بلكـه افـراد محلـي نيـز      ،ت حفـاران بـود  ئـ تنها در خدمت هي نه 2چي، هندي، واساي رستم

  ).69 همان:(شدند  ميدرمان  زيرنظر اودرصورت بروز مشكل 
منـدرجات  ها مطـابق   كار اكتشاف نفت درحالي در ايران آغاز شد كه دارسي و بريتانيايي

راحتـي مقـدور    شدن اين موضوع بـه   اما عملي ،قرارداد ملزم به استفاده از كارگر ايراني بودند
زيادي از ايرانيان ساكن نواحي شـمال و   ةق) عد 1313 - 1263(حك:  ناصري ةدوردر نبود. 
 بـا اي كه  پديده .شدندو در صنايع نفت مشغول كار  ندغربي ايران به قفقاز مهاجرت كرد شمال

). 96- 61: 1390 (اتابكي اين صنعت در روسيه رو به فزوني گذاشت ةگذشت زمان و توسع
اكتشاف نفت از غرب به جنوب ايران، حدود  ةيعني مقارن با تغيير عمليات حوز ،م 1905در 

امـا ايـن    ،)75: همـان ( هاي نفتي باكو مشغول بـه كـار بودنـد    ده هزار كارگر ايراني در حوزه
هاي مركزي و غربي و جنوبي  هاي شمالي ايران بودند و از بخش مهاجران محدود به سرزمين

  ايران مهاجرتي به قفقاز صورت نگرفت و ساكنان اين مناطق با كار صنعت نفت آشنا نبودند.
 درجهـت برداشـتن   تبـع آن گـام   حضـور اسـتعماري بريتانيـا در هندوسـتان و بـه      ةسابق
و بيش  بشوندكار در مراكز صنعتي آشنا  ةها با سابق كشور باعث شد هندي شدن اين   صنعتي

هاي استخراج نفت باشند. كشف نفت و ساخت پااليشگاه  حضور در صحنه ةاز ايرانيان آماد
عنـوان كـارگران نفتـي در     بـا  م) طيفي از كـارگران را  1886 /ش 1265 ق/ 1303( در برمه

نيـروي كـار   ي مهـارت ضـعف   علت ها به رو، بريتانيايي ينآورده بود. ازا بر سر كارهندوستان 
هـا   كردند. بريتانيايي ها را استخدام مي هاي جنوبي اين سرزمين هندي ايراني ساكن در بخش

دانســتند كــه تاحــدي از معلمــان بريتانيــايي خــود  مــي» شــاگردان مســتعدي«هــا را  هنــدي
  ).41: 1394 (ويلسون بودند  ههايي چون تقسيم كار و بازده اقتصادي را فراگرفت آموزش

  
  ايران به اشتغال كارگران هندي در صنعت نفت ةاعتراض اولي .3

دوازدهم قرارداد ايران و دارسي بـود،   ةكه نقض ماد ،حضور كارگران هندي در صنعت نفت
مردان ايراني را موجب شد. عبدالحسين ميرزا فرمانفرما، حاكم وقت كرمانشاه،  اعتراض دولت
باشـي معـادن نفـت     دسنمه«توجهي رينولدز  بيبا اعالم كرد كه  باره اين دررا نارضايتي خود 

 /ش  1282ق/   1321شـد. در   مواجـه ) 45 :1394 كرمانشـاه  نفـت چياسـرخ  ( »جنوبي ايران
 بعـداز ). 109: 1394 نيـا  (حسـن  قراردادش به بريتانيا سفر كـرد م رينولدز براي تمديد   1903
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نفت آسام و باكو  حضور در صنايع ة) كه پيش از اين سابقR. Plaenter( روزن پالنتر وارفتن 
اي  واسـطه  درجايگاهالملك سيرجاني، كه  شيخ  خان را داشت جاي او را گرفت. محمدحسن

وششم محـرم   تاريخ بيست بهاي  ، ضمن نامهكرد ميان شركت دارسي و دولت ايران عمل مي
م بـه فرمانفرمـا از اقـدام      1903وچهارم آپريل  بيست /ش 1282 ق/ سوم ارديبهشت 1321

تمجيـد  و درخصوص اخراج كارگران خارجي شـركت نفـت   انظر  جلبروزن پالنتر براي 
  :است . در بخشي از اين نامه آمدهكرد

اقدس اشرف روحي فداه بر ايـن اسـت كـه    كه فهميد ميل مبارك حضرت  اين محض به
ها برآمد و فعالً  جات از اتباع دولت عليه بايد باشد، فوراً درصدد تغيير و تبديل آن عمله

باشي كه بـه طبيعـت و حـال او بلـديت حاصـل       گزاران مهندس جز دو سه نفر خدمت
و آالت حمل اند، با چهار پنج نفر گاريچي كه متصل بايد با گاري از بغداد اسباب  كرده

جات خارجه نيست. تمام اتباع دولـت عليـه هسـتند؛ اگـر      هنمايند، ديگر احدي از عمل
داد، ولـي مخصوصـاً    ها را نيز تغييـر مـي   توانستند گاري را هم راه ببرند، آن ها مي ايراني

 وداند؛ والّا، مانعي نبـ  ها را تبديل نكرده واسطه، آن اين ها نتوانستند. به تجربه كرديم ايراني
  ).53: 1394 كرمانشاه نفت چياسرخ(

صـورت موقـت روي داد و شـركت دارسـي      شويم كه اين امـر بـه   مقاله متوجه مي ةدر ادام
  مسئوالن ايراني به استخدام كارگران غيرايراني ادامه داد. ياه توجه به اعتراض بي
  
  ايرانيان ةافزايش كارگران هندي صنعت نفت و اعتراض دوبار .4

غرب رو به پايان گذاشت،  ةهاي منطق حفاري ةچهارسال ةدارسي در دور ةسرمايكه  آن بعداز
اي  مسـئله اين  .هاي مشتاق ديگر داشت او قصد فروش و واگذاري امتياز خود را به شركت

كه موجب نگراني مقامات حكومتي بريتانيا شد و به فكـر اتخـاذ تـدبير مناسـب بـراي      بود 
گـذاري   بال اين سياست، شركت نفت برمه بـراي سـرمايه  دن ممانعت از اين عمل برآمدند. به

استخراج نفت ايران شد. حاصل اين توافق تشكيل شـركت سـنديكاي    ةمشترك وارد صحن
 پــانزدهم ارديبهشــت ق/  1323 ونهــم صــفر در بيســت )concession syndicateامتيــازات (

حفاري براي نفت در ايـران   ة). تغيير حوز61 :1394 (موحد م بود  1905پنجم مي  /ش  1284
ترتيب، نيروهاي حفاري از غرب ايران به جنـوب   اين شركت نفت برمه بود. به ياهنهاد از پيش

). سـرانجام  39: 1384 (ابطحي (مسجدسليمان) روي آوردند 2يعني ماماتين و شاردين و نفتون
  ).7 - 6 :1323 المتين حبل( ق، در جنوب به حفاري مشغول شد 1323تيم حفاري، در رجب 
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كارگران غيرايرانـي   كارگرفتن به ،حفاري از غرب به جنوب ايران ةدر جريان تغيير حوز
برخـي از مسـئوالن    ةچنان مدنظر مسئوالن شركت نفت برمه بود. اين امر اعتراض دوبار هم

اعتراض كردنـد و جوادخـان    باره ايراني را برانگيخت. نمايندگان مجلس شوراي ملي دراين
 ةالقعـد  هفتم ذي ةاول مجلس شوراي ملي، در جلس ةاعيان در دور ةطبق ةسعدالدوله، نمايند

دولت ايران كمپاني  ة. سعدالدوله خواهان حضور نمايندرا بررسي كردق اين موضوع   1324
بخشي  اين موضوع توضيح دهد. در بارةالسلطنه) در مجلس شد تا در خان صديق (عبدالعلي

جات بايد رعاياي مسلمان ايراني باشند، ولي  عمله: «است از نطق اعتراضي اين نماينده آمده
ها از رعايـاي   جات از ارامنه و رعاياي عثماني و هندي و غير اين از قرار معلوم تمامي عمله

  ).77: 1384 (ميرزا صالح كه مسئوالن بايد به چرايي اين امر پاسخ دهند» خارجه هستند
 الممالك كاشي) الدين مهندس (ميرزا نظام ق، وزير معادن 1324 ةالحج پنجم ذي ةجلس در

استخدام كارگران غيرايراني در مجلـس حاضـر    ةگويي به مسئل السلطنه براي پاسخ و صديق
 ةهمـ «تـذكر دولـت ايـران     بعداز كه شدند. وزير معادن در پاسخ به سعدالدوله توضيح داد

و  ،هـا  هـا نيـز شـامل مقامـات بـاال، تكنسـين       كه آن» جات ايراني هستند مگر سي نفر عمله
السـلطنه نيـز در    شوند كه حضورشان ناقض قرارداد نيسـت. صـديق   مي» جات علمي هعمل«

جنوب نداشـته   ةموريتي براي حضور در منطقأپاسخ به سعدالدوله اظهار داشت تا به حال م
 ةهاي نماينـد  ). سعدالدوله كه از پاسخ106: همان( »بيرون بيايدچاه نفت «و منتظر است كه 

اند  آن سي نفر را كه خارجه«بود كه  ممرسيد هنوز مص نمي  نظر دولت و وزير معادن قانع به
  (همان). »كاره هستند چههم معلوم كنيد 

بـار از   السـلطنه بـراي نخسـتين    فشار نمايندگان مجلس شوراي ملي باعث شد تا صديق
حضور نجـاران و   رايبازديد اعتراض به رينولدز ب ة. نتيجكندق نفتون و ماماتين بازديد مناط
گـران اصـفهاني ايـن     كـه صـنعت   السلطنه، درحالي نظر صديق ان ترك عثماني بود. بهگر آهن

اين اعتراض، رينولدز پاسـخ   درمقابلنداشت.  يها توجيه تخصص را داشتند آوردن عثماني
 نـد داررا ن شـوند و ايرانيـان ايـن تخصـص     كارگران محسوب نمي ةرداد كه اين گروه درزم

رسـمي   ياه توجه به اعتراض ها بي ترتيب، بريتانيايي اين ). به130: 1392ديگران (معتقدي و 
  .كار گرفتند بهاكتشاف نفت  ةدرزمين را چنان كارگران غيرايراني مقامات ايراني هم

  
  ها تداوم حضور روزافزون هنديفوران چاه نفت و ساخت پااليشگاه و  .5

 /ش  1287پنجم خرداد  ق/ 1326الثاني  وچهارم ربيع با كشف نفت در مسجدسليمان در بيست
) شـكل  anglo-persian oil company( پرشـين  ــ  م شركت نفت آنگلو  1908مي وششم  بيست



 215   كارگران هندي صنعت نفت ايران در اواخر قاجاريه و دوران پهلوي اول

 

شركت  ةمدير حال، دارسي نيز در هيئت داران قبلي بود؛ بااين اي از سهام گرفت كه مجموعه
بريتانيـا   ةت امـور خارجـ  ر). در ايـن مرحلـه، وزا  70: 1394(موحد  جديد حضور داشت

منظور حفاظت از نيروي اكتشاف و حفاران بيست سرباز فـوج هجـدهم    تصميم گرفت به
 نـد ك) به جنوب ايـران اعـزام   A. T. Wilson( بنگال را به فرماندهي آرنولد تالبوت ويلسون

سربازان  ة). هزين94(همان:  ين نظاميان اهل پنجاب و مسلمان بودند). ا46: 1394 (ويلسون
ها و سوخت  سطح باال و نيازمندي ةجير«تر از سربازان بريتانيايي بود كه  مراتب كم هندي به

 ).170(همان:  خواستند مي» و گوشت و لوازم پرخرج

مسجدسليمان پيدايي مباحثي چون ضرورت سـاخت پااليشـگاه،    ةكشف نفت در منطق
و اسـتخدام كـارگران مشـخص و دائمـي را      ،اسكان و استقرار نيروهـاي متخصـص   ةمسئل
ق/   1327) ازسوي كمپاني نفـت برمـه در بهـار    A. Campbell( داشت. آندرو كمپبل  دنبال به

ايران آمد. محل انتخابي او  ساخت پااليشگاه به جنوب ةم براي بررسي و تعيين منطق  1909
 ةساخت پااليشگاه برعهـد  ).British Petroleum Archive 1931: 14( بود آبادان عبادان/ ةمنطق

ن پااليشگاه برمه گذاشته شد. كارگراني كـه بـراي ايـن كـار بـه اسـتخدام درآمدنـد        امهندس
واقـع در   نگـون در شهر ر را ساخت پااليشگاه ةتر تجرب كارگران ماهر هندي بودند كه پيش

ثر در اسـتخدام كـارگران هنـدي    ؤعامل مديگر ). 72: 1394(موحد  داشتند )rangoon(برمه 
خوزسـتان   ةبراي عمليات ساخت پااليشگاه آن بود كه تحمل هواي گـرم و شـرجي منطقـ   

ويلسون . )British Petroleum Archive 1931: 15( تر از كارگران اروپايي بود ها سهل براي آن
كارگراني از هندوستان و ساكنان بنـادر  » كثير«گزارشي مربوط به همين دوران از حضور در 

  ).216: 1394 (ويلسون نويسد فارس مي و جزاير خليج
هندي كه مشاغل مشخص داشـتند، شـماري از روسـتاييان     كارگران ماهر عمدتاً دركنار

و در كارهـاي  شدند تخدام اسهم  نداشتند راهاي الزم  منطقه و حتي استادكاراني كه مهارت
توجـه شـركت    مزد قابـل  سنگيني كه مهارت خاصي الزم نداشت به كار گرفته شدند. دست

 و كردسـتان بـراي كـار در پااليشـگاه شـد      ،بختيـاري ايـل  باعث تشويق مرداني از لرستان، 
)British Petroleum Archive 1931: 15.( جامانـده از سـاخت خـط لولـه و      تصـاوير بـه   در

انتقـال نفـت بـه      هـاي  حمل لولـه  درحالشوند كه  شگاه آبادان كارگران ايراني ديده ميپاالي
  ).www.petrophoto.ir( ندا پااليشگاه

تـري از كـارگران    كارگيري شـمار بـيش   ها براي به در ترغيب انگليسيديگر ثر ؤعامل م
صنعت نفت ا بين كارگران ايراني و هندي ه هندي در صنعت نفت ايران بروز برخي تعارض

منفي در كارگران ايرانـي   يمديران انگليسي بازخوردنظر ها در برتري كار هندي ةبود. مسئل
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هاي مديران شركت نفت براي پرهيز از طـرح   اعتنايي به توصيه داشت. كارگران ايراني با بي
ـ   خود را در كار پيش مي ةها شيو اختالف با هندي خير در اجـراي  أگرفتند؛ اين امر باعـث ت

تري از كارگران هندي كه بعضـاً   شد. اين مسئله بر حضور تعداد بيش هاي موردنظر مي طرح
  ).British National Archive Fo 460/3 1909( افزود مهارت خاصي هم نداشتند مي

 بـرخالف دهد  ترجيح مي عللي پرشين بهـ  آنگلوگذشت زمان نشان داد كه شركت نفت 
زيـرا اسـتخدام ايـن كـارگران      ،نيز از هند تهيه كنـد  تعهد خود نيروي كار غيرماهر خود را

 British National( تر از استخدام كارگران كُرد و لُر ايرانـي بـود   تر و ارزان صرفه مراتب به به

Archive Fo 460/3 1911كـه  (شـيخ خزعـل) انتظـار داشـت     ديگر، حاكم محمره سويي ). از 
). ايـن  ibid( ها حاضر باشـند  خرما در نخلستانبرداري از  هنگام بهره كارگران بومي عرب به

  زد. امر، يعني غيبت مقطعي كارگران عرب، به روند كار صنعت نفت لطمه مي
  

  چگونگي روابط كارگران هندي با كارگران ايراني صنعت نفت .6
 70- 60 تعداد كارگران هنـدي  )ق  1328 م/  1910(در آمارهاي سال آغاز ساخت پااليشگاه 

تـر   ). احتياج به نيروي كار بيش1396 (فلور اروپايي بود 4كارگر ايراني و  400 درمقابلنفر 
 1329توجـه داد. در   قابـل  يدر پااليشگاه ورود كارگران هندي را در ظرف يك سال افزايش

نفـر ايرانـي بـود.     1884 درمقابـل نفر  334م تعداد كل كارگران هندي درمجموع  1911 ق/
 ،يعني محل ساخت پااليشگاه ،تعداد كارگران هندي در آبادان ترين براساس اين آمارها بيش
نفـر   770 درمقابـل رسيد. در قسمت خط لوله نيز  نفر مي  218ها به  فعال بودند كه شمار آن

  ).252 - 251: 1394 نيا (حسن نفر كارگر هندي مشغول به كار بودند 49كارگر ايراني 
داشت متوجـه    خوزستان را برعهده ت نظاميان هندي درئكه مدتي سرپرستي هي ويلسون

 ناشي از اين امر بـود  ةپديدآمد ياه ايرانيان و نيروهاي هندي و تعارض ميان تفاوت فرهنگي
ها و برخوردهايي بـين   ). اگرچه با ورود اين تعداد كارگر هندي واكنش104 :1394 (ويلسون

داده بـين دو طـرف    زاي رخ تدريج موارد تـنش  با گذر زمان، به ،آنان و بوميان ايراني روي داد
كم فضاي زندگي براي كارگران مهاجر در ايران باز شـد و ارتبـاط اجتمـاعي     تر شد و كم كم

 ،بـروز برخـي مشـكالت    درصـورت آهستگي برقـرار شـد.    به ميان اين دو فرهنگ متفاوت
  ).217: همان( كرد گيري و حل مي ي بريتانيا برخي مسائل كارگران هندي را پيگر كنسول
آمدهاي ناشـي   اي از مشكالت كارگران هندي شاغل در صنعت نفت ايران به پي هپار

ها با بوميان ايرانـي ارتبـاط داشـت و     آنروابط ديگر و نيز  ياز زندگي و كار در سرزمين
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كـار و زنـدگي    وضعيتگرفتن  بخشي ديگر به عملكرد مسئوالن شركت نفت در ناديده
نمونه، كارگران هنـدي سـاخت پااليشـگاه تـا زمـان       رايشد. ب آنان در ايران مربوط مي

 هاي حصـيري يـا چادرهـا مقـيم بودنـد      شدن مقري مستحكم براي آنان در كلبه  ساخته
)British Petroleum Archive 1931.(  

كـارگران هنـدي عبـارت بودنـد از: حـوادث       يها برخي ديگر از مشكالت و گرفتاري
شد.  ندگي كه بعضاً به امور بهداشتي مربوط ميو تفاوت در سبك ز ،كاري، اختالفات ديني

م  1911/ هجدهم نـوامبر  ش 1290وششم  ق/ بيست 1329 ةالقعد وششم ذي مثالً، در بيست
پرشـين در آبـادان درگيـري     ــ  نگلوآميان كارگران هندي و محافظان بختياري شركت نفت 
شـد.  منجـر  كـار   ي فنيها غير از سيك روي داد. اين امر به اعتصاب اغلب كارگران هندي به

و مشكالت  ندي بريتانيا در خرمشهر رفتگر كنسولكارگران هندي براي حل مشكل خود به 
حال، سرانجام با ترغيب و تشويق كنسول بريتانيا يك روز  فراوان خود را مطرح كردند. بااين

  ).Political Diaries of the Persian Gulf 1990, vol. 4: 459( كار خود حاضر شدند بعد سر
هاي واگيردار در جنوب  آمدهاي حضور كارگران هندي شيوع برخي بيماري از ديگر پي

ها  جلوگيري از انتشار اين بيماري ةنظر بين ايرانيان و مهاجران در شيو ايران و بروز اختالف
ـ    ق هم 1329م/  1911بود. براي نمونه، در سال  انتقـال نفـت از    ةزمان با سـاخت خـط لول

د. شيوع ايـن بيمـاري   شبه آبادان و پااليشگاه بيماري وبا در اين مناطق شايع  مسجدسليمان
و  )1396(فلـور،   ومير كـارگران  علت مرگ وساز به آمد داشت: يكي تعويق در ساخت دو پي

فرهنگي ميان كارگران مهاجر و بومي. يكي از  ياه ازپيش اختالف شدن بيش  ديگري نمايان
يماري سوزاندن اجساد مبتاليان بود. اين امر كه ميان كارگران هاي جلوگيري از شيوع ب شيوه
مذهب امري رايج بود براي كارگران ايراني مسلمان امري غيرقابل پذيرش و نـاممكن    هندو

  ).120: 1374 (عباس شهني رسيد نظر مي به
 ها، مناسبات ميان ايرانيان و نيروهاي هندي شركت نفت ايران و برخي گزارش با مطابق

ديگر، اين روابط و مناسـبات گـاه    عبارت انگليس هميشه توأم با دشمني و خشونت نبود. به
مواردي چون برتري اين اتباع خـارجي نـزد مـديران انگليسـي      ةواسط دوستانه بود و گاه به

دو  ةخود از روابط دوستان ياه شد. ويلسون در يكي از گزارش ها برانگيخته مي خشم ايراني
ديگـر  منبعـي  ). 180: 1394(ويلسـون   گويـد  با بوميان ايرانـي سـخن مـي    بردار هندي نقشه

ايـن   بـا  مطـابق ؛ تيو ارائه كـرده اسـت  وهندي لكوم ةگزارشي از دعواي كارگران لُر با رانند
بـار   نفر بودند در اعتراض به تصـادف مـرگ   1500گزارش، كارگران لُر كه جمعيتي بالغ بر 

آن هندي بود مدتي تجمـع كردنـد. لُرهـاي معتـرض      ةتيوي كه رانندويك كارگر لُر با لكوم
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كنـد  نو را پرداخـت  ابهـاي   خود تا زماني كـه راننـده خـون    همكاراعالم كردند كه از دفن 
پاسخ موردانتظـار، واكـنش    نكردن دريافت علت مدتي، به بعدازكنند. معترضان  خودداري مي

هـاي شـركت زدنـد. سـرانجام ايـن       و دست به تخريب و انهدام كارگاه ندنشان داد يتندتر
گيري سه تـن از رهبـران معترضـان خاتمـه      ي بريتانيا و دستگر كنسولاعتراض با دخالت 

  ).Political Diaries of the Persian Gulf 1990, vol. 5: 417( يافت
  

  آمدهاي آن كاري و پي وضعيتكارگران هندي به  ياه . اعتراض7
ها در محيط كار آگاهي تـدريجي كـارگران    از محاسن حضور كارگران هندي و عملكرد آن

چه در بـاال اشـاره    هايي مشابه آن بومي ايراني از حقوق قانوني كارفرما و كارگر بود. با اتفاق
ها از حالت اعتراض به كـارگران يـا محافظـان ايرانـي بـه       مدتي، اعتصاب هندي بعداز، شد

االول  ربيـع   وهفتم نمونه، در بيست رايشد. ب كارفرمايان انگليسي تبديل مي به رفتاراعتراض 
زمـان  ايـن   در م كـارگران هنـدي كـه    1920ش/ نهم دسامبر  1299ق/ هجدهم آذر  1339

خود دسـت بـه اعتصـاب     يكار وضعيترسيد در اعتراض به  نفر مي سه هزارتعدادشان به 
مزد، تقليل ساعات كار روزانه،  از: افزايش دست ندهاي آنان عبارت بود زدند. برخي خواسته

آميز كارمندان با  و تغيير رفتار توهين ،كار، بهبود وضع بهداشت مزد براي اضافه دريافت دست
ساعت از اين اعتصاب، كـارگران ايرانـي    24تر از  ). با گذشت كم44: 1371 (فلور كارگران
بـه كـارگران   » شرايط زندگي كثيفو  مزد اندك، تسهيالت ناكافي، دست«چون  علليهم به 

ورد و ااتحاد و پيوند اين دو طيف كارگر دسـت  .)32: 1395(اتابكي  پيوستند  معترض هندي
هــاي  خــوش داشــت و شــركت نفــت انگلــيس بــا پــذيرفتن برخــي خواســته يســرانجام
  ).44: 1371(فلور  درصد افزايش داد 80ها را  حقوق آن كنندگان اعتصاب
گـاه ايـن    مشوق كارگران ايراني و هندي براي تداوم گـاه  يادشدهعتصاب گرفتن از ا نتيجه

بـار   ،م  1922 مـي  /ش  1301دو سال بعـد، در ارديبهشـت    كارگري شد. ياه قبيل اعتصاب
بودن    ا حاكي از محقه اعتراض كردند. برخي گزارشحاكم  وضعيتديگر كارگران هندي به 

  :اتابكي ةنوشت كارگران هندي است. به» بار فالكت«ا و وضعيت ه اين قبيل اعتصاب
و زغال از شروع اعتصاب  پيشهيچ محدوديتي براي ساعات كار روزانه وجود ندارد. تا 

هـاي   دليل عدم توجه شركت نفت بـه خواسـته   شد. كارگران به يخ به كارگران داده نمي
 يرنـد م الريـه مـي   دليـل گرمـازدگي و در زمسـتان براثـر ذات     شان در تابستان بـه  رفاهي

)1395:  33(.  
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 ش  1301 سـال  هرحال، مسئوالن كمپاني نفت انگليس و ايران در واكنش به اعتصاب به
جاي  چنين اين بار، به اساس خواندند. هم ا را كذب و بيه در اين اعتراض شده دعاوي مطرح

ترتيـب، در   ايـن  ها، بهترين راه را در اخراج كـارگران اعتصـابي ديدنـد. بـه     پاسخ به خواسته
) كارگر هندي از 240- 88093 (ساكما نفر 4942نفر از مجموع  دو هزارم   1922 /ش  1301

و با كشتي به هندوستان بازگردانده شـدند. اكثـر   شدند كمپاني نفت انگليس و ايران اخراج 
). شدت واكـنش كمپـاني   34: 1395 (اتابكي كارگران اخراجي هندي پيرو آئين سيك بودند

در گـزارش   تـايمز لنـدن   ةاي بود كه روزنام گونه كارگري به ياه ضدر برخورد با اين اعترا
  ).24: 1388(بهبودي  ي از اين دست را بعيد دانستياه خود احتمال تكرار اعتصاب

ش   1301در تيرمـاه   شـفق سـرخ   ةچندي از اين اخراج گسترده نگذشته بود كه روزنام
ــادان و    ــليمان و آب ــي در مسجدس ــارگران ايران ــر اعتصــاب ك ــتانخب  ورود حــاكم خوزس

  :است به اين جريان منتشر كرد. در بخشي از گزارش اين روزنامه آمدهرا خزعل)   (شيخ
جات معادن جنوب چند روزي اعتصاب و  هاي اختالفات، چندي قبل عمل پاره ةواسط به

 هـا سـردار اقـدس    از مـذاكرات و اسـتعالم تقاضـاهاي آن    پـس تعطيل نموده بودند كه 
انجـام   ةو وعـد  ،هـا را احضـار   ه مسجدسليمان آمده، نماينـدگان آن خزعل] نيز ب  [شيخ

ايشان را كه تحت ده يازده ماده است داده بودند. اينك درخصوص يكي از  ةمقاصد حق
جات هنـدي از خـدمت معـادن بـوده      هنمودن عمل هاي مهم ايشان كه خارج درخواست

 ،جات هندي را هه عملازطرف دولت نيز اقدام شده و درنتيجه موفقيت حاصل گرديد ك
ها  جاي آن بهشوند، منفصل و به هندوستان عودت دهند و  كه بالغ بر چهار هزار نفر مي

  ).41 : ش1301 شفق سرخ( جات ايراني استخدام نمايند هعمل

شـدن مجـدد    خبرساز كارگران هندي بـاز  ياه ا و اعتراضه آمدهاي اعتصاب از ديگر پي
اتباع بيگانه در صنعت نفت ايـران در برخـي محافـل     نداشتن حضور دربارةفضا براي بحث 

و  ،خارجـه   ها بين وزارت ماليـه، وزارت امـور   نگاري دولتي و حكومتي ايران بود. برخي نامه
حضور كارگران خـارجي در   ةگيري دولت ايران براي رسيدگي به مسئل سفارت بريتانيا از پي

). 240- 88093، (ساكما دارد حكايت دارسي دوازدهم قرارداد ةشركت و برخورد با نقض ماد
(فريدالسـلطنه) در بهمـن    دولت ايران در شركت نفت ايران و انگلـيس  ةنمونه، نمايند رايب

اعتراض كرده بـود كـه پاسـخي    » جات هندي و چيني عمله« ةروي ش به استخدام بي  1300
  ).15: 1378 رضا شاه ةنفت در دور( درخور نيافت

 درمقابـل تـدريج تعـداد كـارگران ايرانـي      نفت در ايران به با گسترش عمليات صنعت
باوجود كاهش تدريجي شمار كـارگران هنـدي، برخـي    ، اما كارگران هندي افزايش يافت
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ر كارگران ايراني از ميان نرفـت. كـارگران ايرانـي بـراي طـرح      دكارگران هندي  ياهتأثير
 ،چنـين  دند. هـم كرالگوبرداري شان از رفتار كارگران هندي هاي ها و اعتراض برخي خواسته

هـاي خـود    ا و طرح خواستهه مرور مهارت الزم را براي رهبري و هدايت اعتراض ها به آن
آميز مسئوالن شـركت نفـت انگلـيس و ايـران بـا كـارگران ايرانـي و         يافتند. رفتار تبعيض

كـارگري را   ياهـ  آمدهايي چون تشـديد اعتـراض   غيرايراني ازلحاظ حقوقي و معيشت پي
 اوضاع و احـوالي دنبال داشت. اين قبيل رفتارها ازسوي كارگران ايراني صنعت نفت در  به

(شوروي)  شمالي ايران ةاين ايام جنبش چپ كارگري در همسايدر گرفت كه  صورت مي
نفوذ ايـن جنـبش در كـارگران صـنعت نفـت       ةتوان دربار اگرچه نمي؛ رونق زيادي داشت

تـري در رفتارهـاي اعتراضـي     هاي بعد جديت بيش ر سالداما د، كرايران اظهارنظر قطعي 
ش شـايع شـد    1306در اسفند  ،نمونه رايشود. ب كارگران شاغل در صنعت نفت ديده مي

). ايـن  36 :همـان ( كه كمپاني نفت جنوب قصد اخراج ده هزار نفر كـارگر ايرانـي را دارد  
ايـن  » بـاران  سـنگ «ت و كارگزيني شـرك  ةادار درمقابلشايعه باعث تجمع كارگران ايراني 

). در مقابله با اين معترضان شـماري از كـارگران هنـدي و عـرب بـا      38(همان:  محل شد
 ا گام برداشتنده اين اعتراض كردناثر بي برايسوي كارگران معترض ايراني  اندازي به سنگ

  ).37: 1395 (اتابكي
 قائـل شـدن ميـان    )، نقد نشريات آن روزگار بـه تفـاوت  200: 1390( نظر كاوه بيات به

كارگران هندي و ايراني از عواملي بود كه تاحـدي در تشـويق كـارگران ايرانـي بـه تـداوم       
 ةاي بـه نـام محمـود خوزسـتاني در روزنامـ      نمونه، نويسـنده  برايا نقش داشت. ه اعتراض

  وضعيت كارگران هندي و ايراني نوشت: ةدر مقايس سرخ  شفق
كند و عمله و كارگران هندي را با حقـوق   فتار ميطور ر ايراني اين ةچرا كمپاني با عمل

گونـه وسـايل آسـايش و منـزل و مخـارج       هـا همـه   تـري از هنـد آورده و بـه آن    بيش
ها ندهـد و اگـر روزي    دست ايراني سره به كه كار را يك دهد؛ براي اين وذهاب مي اياب

ارخانجات از ك ةهاي عمد حقوق خود را بنمايد، در قسمت ةكارگر ايراني بخواهد مطالب
  ).1: 1307 شفق سرخ( نياز باشد وجود كارگر ايراني بي

  
 ها گاه كارگران هندي در آبادان و برخي اماكن عمومي آن اقامت .8

حضور جمعيتـي متشـكل از    و كشف نفت در مسجدسليمان و ساخت پااليشگاه در آبادان
هـاي اجتمـاعي متفـاوت موجـب رونـق آبـادان و        هـاي مختلـف بـا جايگـاه     اقوام و مليت

مسجدسليمان شد. شركت نفت ايران و انگليس براي كارگران و كاركنان خارجي پااليشگاه، 
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 ة. جزيـر سـاخت هاي مسكوني  محله ،)1396(فلور  يافت تدريج تعدادشان افزايش مي كه به
در زمان انعقاد قرارداد اجاره ميان كمپاني نفت ايران و انگليس و شيخ خزعل جمعيتي آبادان 
اين جزيره سكونت گوناگون هزار عرب بومي داشت. اين جمعيت در روستاهاي  24حدود 

  ).همان( هاي شيخ خزعل مشغول به كار بودند داشتند و در نخلستان
سـازي   اني با ساختار طبقاتي شد. خانهبا ساخت پااليشگاه تبديل به شهركي سازمآبادان 

كارگران هندي و ايراني شركت نفت انگليس و ايران و  براي كارمندان و سازندگان اروپايي
). بـا  www.historiae.org/abadan.asp( صورت جدا از هم در منـاطق متفـاوت آغـاز شـد     به

 تـالش شـده   هاي اروپاييان و ايرانيـان ظـاهراً   ها در حد واسط محله هندي ةساخت محل
هـاي مسـكوني    اي كه خانه شود. محلهبرقرار دو فرهنگ دور از هم بين كه تعادلي  است

اي  گذاري شد. كارگران هندي در منطقه نام )brime( كارمندان اروپايي در آن واقع بود بريم
علـت سـكونت    نام داشت. اين محله مدتي بعد به 3ها ليكو ةابتدا منطق در ساكن شدند كه

 هـا تغييـر نـام داد    هنـدي  ةنام گرفت و درنهايت، بـه محلـ  ) sikh lane( لين   سيكها  سيك
  ).27: 1395(اتابكي 

 ).29: همان( و معبد هندوها ساخته شد ،ها مسجد سنيان، مسجد شيعيان هندي ةدر محل
هاي  مذهب رنگوني است كه طي سال يهاي آبادان يادگاري از كارگران سنّ مسجد رنگوني

در  ).هـا  يرنگـون مسـجد   (كعبـي فالحيـه،   م ساخته شد  1921 - 1912ش/   1300 - 1291
غربي پااليشگاه و كنار ارونـدرود   جنوبهاي اين مسجد كه در  ساخت بخشي از ساختمان

آهن در سقف و كف آن استفاده شد. اين مسجد  ريل راههاي نفت و  بود از لولهواقع شده 
برطـرف   مـايي ساخته شد تا نياز مسلمانان هندي را براي برپـايي نمـاز و عبـادت و گرده   

  (همان).  كند
ناك بود، اما هنوز در مقايسه بـا   امكانات زندگي براي كارگران هندي شركت نفت اسف

جمعـي   صورت بهامكانات كارگران ايراني از كيفيت باالتري برخوردار بود. كارگران هندي 
 ش/  1303گذراندنـد. كـارگران ايرانـي نيـز تـا       شكل سربازخانه روزگار مي بههايي  در اتاق
رگران هنـدي  جامانده از زمان اقامـت كـا   م در همان كپرهاي حصيري و چادرهاي به  1924

). بيمارسـتان مجهـز   180 - 179: 1373 نژاد ؛ يعقوبي243: 1394نيا  (حسن كردند زندگي مي
. درمقابل، بيمارستان قرار داشتها به نام بيمارستان كمپاني در مجاورت شركت نفت  هندي
اين  علت كثيف و بدبوي شيخ قرار داشت و فاقد تجهيزات مناسب بود. به ةها در محل ايراني

هاي آشكار كارگران ايراني صداي اعتراض خود را ازطريق نوشتن شكوائيه بـه   قبيل تبعيض
  ).36: 1395(اتابكي  گذاري مجلس شوراي ملي رساندند مرجع قانون
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  . توسل كارگران هندي به مقامات ايراني براي اقامت و حل مشكالتشان9
دي شـاغل در صـنعت نفـت    مسكن نامناسب گروهي يكي از مشكالت كارگران هن ةمسئل

هاي اين كـارگران   مهاجرت خانواده برايشده  هاي اعمال ايران بود. مشكل ديگر محدوديت
به ايران بود. مسئوالن بريتانيايي شركت نفت انگلـيس و ايـران بـه كـارگران هنـدي اجـازه       

زمان از ). با گذشت 240- 17531 ،(ساكما داشته باشند راه هم بهخود را  ةدادند كه خانواد نمي
هاي خود در ايـران   استقرار كارگران هندي در ايران، شماري از آنان مايل به حضور خانواده

ها خود را  و حتي كسب مجوز اقامت در ايران بودند. اين درخواست گوياي آن است كه آن
  پنداشتند. ايراني نمي ةجدا از جامع

شاه و اهميـت آن   رضا ةيانگرا جمعي از كارگران مسلمان هندي با درك تمايالت باستان
شاه پهلوي خـود   اي خطاب به رضا در عريضه ،ش 1306در منظر حكومت پهلوي، در آذر 

و اعريضـه از   ة؛ سـپس در ادامـ  نـد خواند» العـاده بـه ايـران    محبت فوق«و با » نژاد ايراني«را 
حكمي به حكومت هندوستان و رئـيس كمپـاني نفـت انگلـيس و ايـران صـادر       «خواستند 

اي  داري بگيرد كه خانه آوردن عيال بدهند؛ كمپاني نفت ذمه ةاين به ما اجاز بعدازند تا فرماي
پسند كارگران معترض هندي براي طرح  ). ازجمله داليل محكمههمان( »بار به ما بدهد عيال

دو مسـئله بـود: يكـي     ،»آب و خاك ايـران «بر اظهار عشق به  ، عالوهشده هاي اشاره خواسته
شـماري از كـارگران   عريضـة  اسـتعمار. در بخشـي از    ةزدن توطئـ  مسلماني و ديگري برهم

  :است مسلمان هندي به شاه ايران آمده
از پـول   ... كه پول اسالم در كفرستان كه هندوستان باشـد خـرج بشـود    راضي نيستند

جا باشـند تـا    ت ما اينخواهيم عياال مسلمانان كفار نفع بخورند. همين است كه ما مي
هـا بـرود تـا بـرادران      ايرانـي  ةجا بشود. پول ايران بايسـتي در كيسـ   ها همين خرج آن

اسالمي ما ايرانيان ترقي بكنند. همين است كه كمپـاني نفـت اجـازه بـه آوردن عيـال      
  ).همان( دهد نمي

 ميل به مهاجرت و استقرار در ايران و تالش بـراي حـل برخـي از مشـكالت ازطريـق     
خيـز   نفت ةمحدود به كارگران هندي شاغل در منطق فقطنوشتن به مسئوالن ايراني    عريضه

ملي،  ةخان براساس مندرجات اسناد سازمان اسناد و كتاب ،نمونه رايشد. ب جنوب ايران نمي
 راه هـم  بـه زاهـدان نيـز    مند هندي مسـتقر در دزدآب/  ش، شماري از تجار ثروت  1301در 

سيس مدرسه أدنبال ت بهاي رسمي به وزارت معارف و اوقاف  ايراني در نامهتجار از تعدادي 
  ).240- 28482 ،(ساكما براي فرزندان خود بودند



 223   كارگران هندي صنعت نفت ايران در اواخر قاجاريه و دوران پهلوي اول

 

  فعاليت آن ةها در آبادان و مشكالت ادام هندي ةشدن مدرس رئدا .10
كـارگران   ةهايي چون رفع ممنوعيت ورود همسران و خانواد طرح خواسته بعدازچند سال 

آموزان هندي در زاهدان،  سيس مدرسه براي دانشأهندي شاغل در خوزستان يا تقاضاي ت
صـورت   اي رسيد كه شركت نفت انگليس و ايران به تعداد اطفال هندي در آبادان به اندازه

كرد. اقـدامي  اقدام غيررسمي به افتتاح دبستان خصوصي براي اطفال هندي در شهر آبادان 
، وزارت بـاره  با مخالفت دولت ايران مواجـه شـد. درايـن   » چندين سال«ت گذش بعدازكه 

ظـرف ايـن   «كـه در   اي به شركت سهامي نفت انگليس و ايران از ايـن  دارايي ايران در نامه
ركردن مدرسه به دولت ايـران داده نشـده بـود ابـراز تعجـب      ئدا ةاطالعي دربار» چند سال

  ).240- 349 ،(ساكما كردند
سيس مدرسه را منكر شد و از كودكسـتان  أاعتراض دولت ايران ت ابلدرمقشركت نفت 

مسئوالن شركت نفت،  ةنوشت سال در بهمنشير سخن گفت. به ششمخصوص كودكان سه تا 
سيس شـده و در  أت» كودكان افزارمندان هندي«داري  نگه منظور هاين كودكستان براي مدتي ب

 ). گرچه بعدها تحقيقات وزارت امورهمان( تعطيل شده بود )ش  1318(زمان نگارش نامه 
اسـت. در  » و انگليس  هند«اي جدا از دبستان  خارجه مشخص كرد كه اين كودكستان مسئله

  :است يكي از اسناد مرتبط با اين موضوع آمده

سيس آن تحقيقاً معلوم نيست، ولي اين قسمت محرز است كه در حدود أتاريخ ت
بوده است؛ دبستان داراي شش كالس بـود   چهار پنج سال جريان داشته و مفتوح

شد. موادي كه در آن تـدريس   مدارس هندوستان در آن تدريس مي ةو عيناً برنام
 ،هـاي هندوسـتان   طرز آموزشـگاه  تمام به، شده اردو، عربي، انگليسي، جغرافي مي

شده است. مـدير دبسـتان يـك نفـر هنـدي       ولي تدريس زبان فارسي در آن نمي
  ).همان(  بود

اي معلم در محلـي خـاص از    كودكان و عده ةاً فعاليت اين مدرسه و حضور هرروزقطع
گيـر   شاه در آبادان پنهان نبود. درهرحال، شركت نفت انگليس و ايران پي ديد شهرباني رضا

فرهنـگ و اوقـاف خوزسـتان     ةرو، در تماس مكرر بـا ادار  ازاين، بازگشايي اين مدرسه بود
 رئـيس ). همان( تعطيلي مدرسه و رفع موانع بازگشايي آن شدشدن علت   خواهان مشخص

فرهنگ و اوقـاف خوزسـتان بـراي     ةبا مراجعه به ادار ،كه انگليسي بودنيز، ها  باشگاه هندي
  ).همان( بازگشايي اين مدرسه تالش كرد
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  گران هندي در پااليشگاه نفت آبادان توجه كارگران و صنعت قابلحضور  .11
سازي مرتبط بـا نفـت در    سيسات پااليشگاه نفت آبادان و راهأوساز ت ساختبا آغاز عمليات 

ـ   ـ خوزستان چند شركت بريتانيايي مين كـارگر و نيـروي فنـي و    أهندي در هندوستان بـه ت
كارمند اداري موردنياز شركت نفت ايران و انگليس مشغول شدند. ازجمله كارگران ايرانـي  

هاي فني و  قسمت ةا و نجار بودند. در بقياي بنّ مدند عدهكه به استخدام پااليشگاه آبادان درآ
سيسـتم   ة). ادار15: 1395 اتـابكي ( ها و آشپزها نيز هنـدي بودنـد   خدمت غيرفني حتي پيش

طريق چگونگي حركـت و فشـار نفـت از     ها بود كه ازاين هندي ةخطوط ارتباطي نيز برعهد
  ).277: 1394 نيا (حسن شد مسجدسليمان به ايستگاه بعدي گزارش داده مي 4)tembi( تمبي

هـا   هايي داشتند كه باعث رجحان آنان بر ايرانـي  كارمندان اداري و دفتري هندي ويژگي
تسـلط آنـان بـه زبـان     هـا   ايـن ويژگـي   ةجمل شد. از ها مي و در برخي موارد حتي انگليسي

ه مترجم و واسطه براي انتقال دستورات كارفرمايـان  آن احتياجي ب ةبود كه درنتيجانگليسي 
انگليسي نبود و كارفرمايان در ارتباط مستقيم با مرئوسان و زيردستان خود بودند. گذشته از 

ها در  ها، نداشتن منافع ملي و ميهني هندي وخوي هندي آشنايي كارفرمايان انگليسي با خلق
مقامـات   كـار  مقايسـه بـا كـارگران ايرانـي     شد در مهم ديگري بود كه باعث مي ةايران نكت

مزيت ديگـر  ؛ دردسرتر باشد تر و بي شركت نفت در برخورد با كارگران و اخراج آنان سهل
 تري براي شـركت نفـت داشـت    كم ةها بود كه هزين ها سطح توقع پايين آن استخدام هندي

  ).170: 1394 (ويلسون
تعداد كارگران هندي در پايان عمليات ساخت پااليشگاه  شده، هاي اشاره ويژگي به باتوجه

اندازي پااليشگاه نفت آبادان، مـديران   ). با راه17 :1395(اتابكي  نفت آبادان به هزار نفر رسيد
شركت نفت انگليس و ايران بيش از گذشته به كارگران مـاهر هنـدي احتيـاج پيـدا كردنـد.      

كوبي، رانندگي، مكانيكي،  پرچ«در مشاغلي مانند  دنبال استخدام كارگران ماهر بهشركت نفت 
اما در نگـاه نخسـت چنـين     ،)18: همان( بود» سازي قالبگري آهن و برنج، و  مونتاژ، ريخته

رسيد كه قوانين مهاجرت هندوستان موانعي براي اشتغال و مهاجرت اين كارگران  مي  نظر به
براي حل مشكل قـوانين مهـاجرت بـا    رو، شركت نفت انگليس و ايران  ازاين؛ كند ايجاد مي

. از نكات جالب در پاسخ حكومت هند به اعتراض شركت نفـت  مذاكره كردحكومت هند 
حضور كارگران ماهر هندي در صنايع نفـت   ةشد مانع عمدبيان انگليس و ايران آن بود كه 

باالي زندگي در اين منـاطق اسـت كـه سـبب      ةبلكه هزين ،فارس نه قوانين مهاجرتي خليج
  ).19: همان( دشو گران هندي براي كار در اين مناطق مي ميلي صنعت بي
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قدري مهم بـود كـه بـا آغـاز      بهكارگران هندي در صنعت نفت براي بريتانيا كارگيري  به
ال اشـتغ  ةسـابق با جنگ جهاني اول ارتش و درياداري بريتانيا استخدام كارگران ماهر هندي 

مشـكالت  «علـت   حال، كارگران هندي به اين در شركت نفت انگليس و ايران را منع كرد. با
) ايـن ممنوعيـت را   21: همـان ( »اجباري كار ةو شيو ،ناشي از جنگ، گراني مخارج زندگي

ناديده گرفتند و به هندوستان بازگشـتند تـا بـه اسـتخدام ارتـش بريتانيـا دربياينـد. برخـي         
دوسـتان و  بـا  نگـاري   نامـه ازطريق آن است كه شماري از اين كارگران ا حاكي از ه گزارش

كردند كه به استخدام شركت نفت انگلـيس و ايـران    بستگان خود در هند به آنان توصيه مي
  ).20: همان( درنيايند

  
  تنوع قومي و مذهبي كارگران هندي صنعت نفت ايران .12

اديان گوناگون در شركت نفت انگليس  كارگران هندي از مناطق مختلف هند و با مذاهب و
نـد از  ا هـاي قـومي و مـذهبي عبـارت     ايـن گـروه   ةجملـ  و ايران مشغول به كـار بودنـد. از  

مـذهب اهـل    يمذهب شاغل در ساخت پااليشـگاه آبـادان، كـارگران سـنّ     يهاي سنّ رنگوني
ل هاي پنجابي شاغ ونقل دريايي، سيك شاغل در بخش مهندسي بندرگاه و حمل گچيتاگون

مور امنيتـي، اهـالي مـدرس شـاغل در كارهـاي      أدر بخش رانندگي و مشاغل تكنسين و مـ 
  ).21: همان(ي شوي رخت رايگازارهاي مسلمان پنجابي بو دفتري، 

 

  هاي شاغل در صنعت نفت ها با ديگر گروه هندي ةايجاد فاصل .13
هـا   يتانيـايي مـديريت بر  بـا  سيسات نفتي و ساخت پااليشـگاه آبـادان  أدر عمليات احداث ت

و متخصصـان انگليسـي، كـارگران و كارمنـدان      گروه عمده حضور داشتند: كارفرمايـان   سه
تبار شـركت نفـت    رتبه و بريتانيايي دفتري هندي، و كارگران ايراني. مسئوالن و مديران عالي

استعماري بريتانيا، بر رعايت فاصله بـين ايـن سـه گـروه      ةديرين ةروي رانگليس و ايران، بناب
برابري و تناسبي درخصوص امكانـات رفـاهي يـا ميـزان حقـوق و      . كيد داشتندأاصرار و ت

در مقايسـه بـا   هـا   هنـدي گرچـه  . حـاكم نبـود  اجراي نظم و نظام اداري بين اين سه گروه 
از بسياري جهات در مـوقعيتي برتـر از   هنوز  اما قرار داشتند، يتر پايين ةرتب درها  بريتانيايي
ش كارگر مـاهر ايرانـي چهـارده تـا       1308 - 1307 م/  1929نمونه، در  راي. ببودندايرانيان 

تـا   500اما در اين سال مديران و كارمنـدان انگليسـي از    ،گرفت مزد مي بيست تومان دست
تر از  مبلغي بيش اًقطعكارگران و كارمندان هندي  زمانتومان دريافتي داشتند؛ در اين  1500



  1396زمستان سال هفتم، شمارة دوم، پاييز و ، تحقيقات تاريخ اجتماعي   226

 

هـا باعـث    ها و تفـاوت  ). اين قبيل تبعيض136: 1371 (فلور كارگران ايراني دريافتي داشتند
  شد. واكنش و خشم كارگران ايراني ميبروز 
 هـا بـر   ها آن ها با ايراني ها براي حفظ فاصله و مرزبندي هندي موازات تالش انگليسي به

مثال،   رايب ها هم در بسياري از امور حفظ شود. با انگليسيها  گروه هندي ةآن بودند تا فاصل
ن بريتانيايي بر اين كمپاني براي كاركنان هندي ترجيح مسئوال ةخان استفاده از كتابدر بحث 

تـا اعضـاي    ودهاي اضافي و كهنه براي اين كارگران ايجاد شـ  اي از كتاب خانه بود كه كتاب
 ،چنين ). همwww.historiae.org/abadan.asp p 9( دچركين نشون انگليسي از عضويت آنان دل

تـر بـود.    هـا پـايين   ها بيمارستاني جدا داشتند كه ازنظر كيفيت از بيمارستان انگليسـي  هندي
و تجهيـزات   وضـعيت  بيمارستان كارگران ايراني در مقايسه باها  حال، بيمارستان هندي بااين

  ).ibid( بهتري داشت
گاه  و گاه كردند كارگران ايراني برتري پيدا مي برفتري هندي در برخي موارد كارمندان د

بازديـد از نـاو    ةدر يك برنامـ  ،نمونه راييافتند. ب ها را مي حضور در محافل بريتانيايي ةاجاز
اعضاي اروپايي براي شركت در ايـن مراسـم    راه هم بهجنگي بريتانيا كارمندان دفتري هندي 

هـاي ايـن قبيـل اقـدامات      شركت نفت داليل و زمينه برخي مسئوالن). ibid( دعوت شدند
و  نـد كرد مـي هاي شاغل در صنعت نفت را به سياست دولت ايران مـرتبط   جداسازي گروه

بستگي فرهنگي بـين   نزديكي و هم«اي به  داشتند كه مسئوالن ايراني عالقه گونه اظهار مي اين
  ).31: 1395 (اتابكي ندارند» نيروي كار

  
 لغو قرارداد دارسي بعدازها در صنعت نفت  كارگيري هندي هب ةتداوم روي .14

م قرارداد جديدي   1933 ش/  1312شاه پهلوي در لغو قرارداد دارسي در  اقدام رضا دنبال به
 ةاسـتخدام كـارگران براسـاس مـاد     ةم بين ايران و بريتانيا منعقـد شـد. شـيو     1933در سال 

شانزدهم چهار بنـد داشـت كـه بنـد دوم بـه انتخـاب        ة. مادكردشانزدهم اين قرارداد تغيير 
مسـتخدمين  «از بين اتبـاع خـارجي و اسـتخدام    » گران و مستخدمين فني و تجاري صنعت«

شد. بند ديگـر ايـن مـاده بـه موضـوع طـرح تقليـل         مربوط مي ياز بين اتباع ايران» غيرفني
تـرين مـدت    كوتـاه «و افزايش تصاعدي شـمار كاركنـان ايرانـي در    » مستخدمين غيرايراني«

اختصاص داشت. مندرجات بند چهارم شركت نفت انگلـيس و ايـران را ملـزم بـه     » ممكن
هـاي مـرتبط بـا     آموزش اتبـاع ايرانـي در رشـته    راياسترلينگ بليرة پرداخت مبلغ دو هزار 

  ).427: 1378 رضا شاه ةنفت در دور( كرد صنعت نفت در بريتانيا مي
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شـود.   ماده نيز همانند قرارداد دارسي ناديده گرفته مـي با گذر زمان مشخص شد كه اين 
بـه  » چهارصد نفر هندي«شد كه  داده در همان آغاز امضاي قرارداد به وزارت ماليه گزارش

تكراري شـركت   ة). در بخشي از جوابي240- 248 ،(ساكما اند استخدام شركت نفت درآمده
 ةها در مواقعي كه شـركت نقشـ   استخدام خارجي«نفت به اعتراض دولت ايران آمده است: 

سسات خـود محتـاج بـه    ؤساختماني وسيعي در جلو دارد يا در مواردي كه براي عمليات م
 »گـاه اتفـاق بيفتـد    فقدان كارگر ماهر ايرانـي، ممكـن اسـت گـاه     درصورتاستخدام است، 

  ).240- 4676 ،(ساكما
شركت نفت معنايي متفاوت داشت و برخالف انتظـار امـري    ةدر جوابي» گاه گاه«عبارت 
كارهاي مختلف  راه دنبال بهكاري شركت نفت بود. شركت نفت انگليس و ايران  ةدائم در روي

كـارگزيني   ةادار رئيسنمونه،  رايجاي كارگران ايراني بود. ب براي استخدام كارگران هندي به
هاي بمبئـي   ش به انتشار اعالني در روزنامه  1316شركت نفت انگليس و ايران در بمبئي در 

كرد. در اين اعالنات از ايرانيان ساكن هندوستان براي استخدام در شركت نفت ايـران  اقدام 
هـا بـه    آمد. انتشار اين اطالعيه باعث هجوم بسياري از هنـدي  انگليس دعوت به عمل مي و

بـودن، خواهـان    نـژاد  ادعاي ايرانيي ايران در بمبئي شد. اين مراجعان پرشمار، با گر كنسول
  ).240- 4676 ،(ساكما ايراني و استخدام در شركت نفت بودند ةدريافت گذرنام

هاي استخدام در شركت نفـت، سـفارت ايـران در دهلـي بـا       انتشار اعالميه بعدازمدتي 
هـا بـه    د كـه تعـداد زيـادي از هنـدي    كـر ايـران اعـالم    ةارسال گزارشي به وزارت خارجـ 

 و ادعاي تابعيت ايراني دارند. در بخشي از اين گـزارش  ندا هبمبئي مراجعه كرد يگر كنسول
  :است آمده

نژاد و بعضي هـم   ... هر روز گرفتار جماعتي از اين گروه هستيم كه همه خود را ايراني
قلم داده و آن  ... العابدين خود را از احفاد امام زين تاز كثرت ولع دخول در خدمت نف

  ).همان( ... دانند راني ميحضرت را هم اي

آمدند كامالً ازحيث حقوق و  كه با اين شيوه به استخدام شركت درمي اي كارگران هندي
صـورت   اوضـاع و احـوالي  ). ايـن امـر در   همـان ( مزايا با كارگران ايراني متفـاوت بودنـد  

از بـودن سـن    وظيفـه يـا بـاال    هايي چون مشـكل نظـام   كارگران ايراني با بهانه گرفت كه مي
 »ايرانـي  ةيكي دو نفر از ارامن«، استخدام زمانماندند. در اين  استخدام در شركت نفت بازمي

هاي شركت نفت براي تظاهر به رعايت منـدرجات قـرارداد و    حل ) از شگردها و راههمان(
  متعهدماندن شركت به اجراي بند شانزدهم قرارداد جديد بود.
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 ةداد كه ادار ي روي ميدرحالگران هندي شركت نفت در جذب كار ةشد هتخلفات اشار
حتي براي ؛ گمرك بندر محمره وظيفه داشت تعداد كارگران هندي را به دولت گزارش دهد

نظـر   اما بـه ، شد اطالعات نيز در گمرك خرمشهر حاضر مي ةموري از ادارأتر م نظارت دقيق
هندي مسئوالن خـود  مرجع اطالع دقيق براي محاسبه و اعالم شمار كارگران يگانه رسد  مي

غيراز بنـدر خرمشـهر    زيرا بسياري از اين كارگران از بنادر و مجاري ديگر به ،كمپاني بودند
شدند. اين ناكامي امري است كه خـود دولـت ايـران آن روزگـار نيـز بـه آن        وارد ايران مي
  ).240- 22550 ،(ساكما معترف بود

احتيـاج روزافـزون بـه نفـت تقاضـا بـراي        ةدوم و بـروز مسـئل  جهـاني  با آغاز جنگ 
رو به افزايش  ،منظور باالبردن ظرفيت توليد به ،كارگيري كارگران هندي در شركت نفت به

شـكل سـابق بازگشـت.     بـه ها در شركت نفت  حضور هندي ةترتيب، مسئل اين گذاشت. به
نفر رسـيده   2498هاي رسمي به عدد  تعداد كارگران هندي در برخي گزارش ،كه اي گونه به

  ).26: 1395 (اتابكي است
  
  گيري نتيجه .15

قصـد كـار يـا مهـاجرت در      بـه آنـان  ديگـر و حضـور    هـا بـا يـك    و هندي ها ارتباط ايراني
زمـين در اواخـر    هـا در ايـران   طوالني دارد. حضـور هنـدي   اي ديگر سابقه هاي هم سرزمين

ها در  ايران و فعاليت انگليسيقاجاريه و عهد پهلوي اول متأثر از كشف و استخراج نفت در 
سيسات نفتي چون پااليشگاه آبادان در مناطق جنوب ايران اسـت.  أت داستخراج نفت و ايجا

 ةكارگيري نيروي هندي در عمليات استخراج نفت و ادار ها در به سياست انگليسي ةواسط به
طقي چـون  و در منـا  نـد هـا بـه ايـران آمد    توجهي از هنـدي درخورصنايع نفتي ايران شمار 

رانـي داشـتند بـا     ها كـه در ايـن ايـام بـر هنـد حكـم       خوزستان مشغول كار شدند. انگليسي
 ياه اي اعتراض گونه و به ندها را مستمر نگه داشت كارگيري هندي به ةترفندهاي مختلف روي

ها در ايام اشتغال در صـنايع نفتـي ايـران بـا      . هنديكردند را رفع ميگاه مسئوالن ايراني  گاه
هـا بـا    گـاه ايرانـي   بـر مخالفـت گـاه    . افزونرو بودند روبههاي متفاوتي  ها و تبعيض تاريگرف

  داشتند. اين اقليت روا مي بههاي چندي را  ها هم تبعيض ها، انگليسي هندي
 ةها از مسئوليت ادار شدن انگليسي  ش) و خارج  1330( شدن صنعت نفت ايران  با ملي

تـر شـد و بسـياري از     ها در ايران سـخت  حضور هنديم وشركت نفت انگليس و ايران تدا
 درسمت ها شدن صنعت نفت هندي  از ملي پيشها به موطن خود بازگشتند. در چند دهه  آن
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و كمـابيش   ندو كارمند صنعت نفت در جنـوب ايـران حضـور داشـت     ،خدمت كارگر، پيش
نفت،  صنعت شدن  ليم بعدازجايگاهي بين مردم برخي شهرها چون آبادان پيدا كرده بودند. 

ها در شركت نفت كاسته شد، برخي از مهاجران هندي مقـيم جنـوب    گرچه از تعداد هندي
وكارهاي ديگر روي آوردند. شماري از اين  و به كسب ندچنان در ايران ماندگار شد ايران هم

شدن صنعت نفـت، بـا كسـب موافقـت مجلـس        ملي بعدازها افرادي بودند كه  قبيل هندي
  .)38: 1395اقامت در ايران بگيرند (اتابكي  ةلي، توانستند اجازشوراي م

هــا در جنـوب ايــران   تـوجهي از هنـدي  درخورشــمار  اي حضــور چنددهـه  ةواسـط  بـه 
يم. شـاهد در برخي شهرهاي خوزستان  را دادوستدهاي فرهنگي و تمدني ايرانيان و هنديان

ايران تبديل شـدند. يكـي از    در جنوباثرگذاري اقليت قومي مشخص و   تدريج به ها به آن
از  .انـد  كه بعضي از واژگان هندي به زبان فارسـي راه يافتـه  است هاي بارز اين امر آن  نشانه

ها در خوزستان حفـظ اسـامي و آثـار برخـي امـاكن و       ديگر شواهد حضور طوالني هندي
توان  ان، ميمي بناهاي بازمانده از آن روزگار در شهرهايي چون آبادان و خرمشهر است. ازاين

هاي ديني  و مكان ،ها، سينما، بازار ها، باشگاه و رستوران هندي هندي ةبه مواردي چون محل
ها اشاره كرد. حفظ اين قبيل اسامي و آثار در خوزسـتان گويـاي    يرنگونها چون مسجد  آن

ها قومي كـامالً   ها در اين منطقه ديگر آن ها از حضور هندي گذشت مدت بعدازآن است كه 
هـا بـا ايرانيـان در     و تاحدي بستر تلفيـق فرهنگـي و نـژادي و زبـاني هنـدي      ندريب نبودغ

  .بودشهرهايي چون آبادان هموارتر شده 
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 :دولت و فرودستان ، در:»1308يا بركنار از كارگران ايران: آبادان ارديبهشت  دركنار« ،)1390( كاوهبيات، 
 ،آرش عزيـزي ة ترجمـ  ،كوشـش تـورج اتـابكي    بـه  ،فراز و فرود تجـدد آمرانـه در تركيـه و ايـران    

 ققنوس.  تهران:

پژوهشـگاه حـوزه   تهـران:   ،2 ج ،دين و فرهنگ و سياست ةدر عرص صفويه ،)1379( جعفريان، رسول
 دانشگاه.  و

  رجب. 11، 3ش  ،)1323( المتين حبل
 تهران: اميركبير. ،1914 - 1901 تاريخ نفت ايران ،)1394( نيا، محمد حسن

ــين (  ــيني، عبدالحس ــايع ،)1352حس ــوام  وق ــنين و االع ــودي  ،الس ــدباقر بهب ــحيح محم ــران:  ،تص ته
 اسالميه.  فروشي كتاب

 ؛240- 349 ؛240- 28482 ؛240- 17531؛ 240- 88093سـاكما).  ( ملي ايران ةخان سازمان اسناد و كتاب
  .240- 22550 ؛240- 4676 ؛240- 248

آ سـفير اسـپانيا در دربـار شـاه     سيلوا فيگوئرو دن گارسيا د ةسفرنام ،)1363(د  اي، گارسآسيلوا اي فيگرو
 نو. تهران: نشر، غالمرضا سميعي ةترجم ،عباس اول

 سرطان. 6، 41ش  ،)1301( شفق سرخ

 مهر. 8، 1057ش  ،»شركت نفت جنوب با كارگران ةمعامل« ،)1307( شفق سرخ

 تهران: هيرمند. ،تاريخ مسجدسليمان ،)1374( عباس شهني، دانش

 ،ابوالقاسم سـري  ةترجم ،1941 - 1900: هاي كارگري و قانون كار در ايران اتحاديه ،)1371( فلور، ويلم
 تهران: توس.

  .<http://www.abadan.wiki/fa/309-2>، بازگويي آبادان، »شروع روزگار مدرن آبادان« ،)1396فلور، ويلم (
 فردا. ةتهران: انديش ،واژگان هندي در گويش مردم آبادان ،)1393( كعبي فالحيه، احمد

  لف.ؤم :تهران ،واژگان هندي در گويش بومي خوزستان ،)1395( كعبي فالحيه، احمد
مـوزة اسـناد و   ، »هندي در شـهر آبـادان  ها: نماد معماري  مسجد رنگوني« ،)1395( كعبي فالحيه، احمد

  .<www.petromuseum.ir>، صنعت نفت ايران
 تهران: خوارزمي. ،كيكاووس جهانداري ةترجم ،كمپفر ةسفرنام ،)1360( كمپفر، انگلبرت
شغلي  صنعت نفت و تحول جمعيتي و« ،)1392( اتابكيتورج شيخ نوري، و محمدامير  ،معتقدي، ربابه

 .2ش  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي ،»رانخيز جنوب اي در مناطق نفت
 تهران: كارنامه. ،از قرارداد دارسي تا سقوط رضا شاه :نفت ةخواب آشفت ،)1394( موحد، محمدعلي
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 تهران: مازيار. ،1326 - 1324مذاكرات مجلس اول  ،)1384( ميرزا صالح، غالمحسين
كوشـش   بـه  ،)1394( : منتخبي از اسناد حكـومتي عبدالحسـين ميـرزا فرمانفرمـا    نفت چياسرخ كرمانشاه

 تاريخ ايران. تهران: نشر ،، اسماعيل شمس، سعيد روحي(نظام مافي) منصوره اتحاديه
كل آرشيو  ةتهيه و تنظيم ادار ،)1378( دارسي ة: اسنادي از تجديد نظر در امتيازنامرضا شاه ةنفت در دور
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي. تهران: ،جمهور رئيسدفتر  ةو موز اسناد
 ،»نقش بانيان و تجار هندي در اقتصاد ايران عصر صفوي« ،)1394( شهرام رمضاني و جمشيدنوروزي، 
 .21ش ، هاي تاريخ ايران و اسالم پژوهش ةمجل

 توضـيحات ترجمـه و   ،ويلسـون در جنـوب غربـي ايـران     ةرنامسـف  ،)1394( تـالبوت ويلسون، آرنولد 
 .آباد: شاپورخواست خرم ،مهر كوشش فريبرز ساكي به ،محمد ساكي علي
 كتاب. ةتهران: يادوار، يس نفتئر ،)1373(نژاد، علي  يعقوبي
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