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بدون ما .  ما بخشی از دستگاه های حفاری هستیم  "
..." این دستگاه ها هیچ ارزشی ندارند

گفتگو در جمع كارگران حفاری

مقدمه

نده ای از دوران شان و آموز بارزاتی درخ جارب م فاری ت صنعت ح كارگران 
ـه۵۷انقالب  ـد از سـقوط رژیـم پهلـوی، كـارگران حفـاری سـریعا ب بع ند .  دار   

در دوره ای كه اقتصاد دچار .  تشكل شورای مستقل انقالبی خود پرداختند
هرج و مرج شده بود و مقامات شركت های حفاری و شركای خارجی آنان،
راه فـرار و خـروج سـرمایه هـای خـود از كشـور را در پیـش گرفتـه بودنـد،

) در شرایط اعتالی۱( شورای كارگری برای برقراری نوعی از كنترل كارگری
ضوعات ـه مو شاره ب ا سید نی ر ستاوردهای معی به د بی تالش كـرد و  .  انقال
سطح شنتری را از  ـی توانـد تصـویر رو توجه كـارگران در آن مبـارزه م مـورد 
آگـاهی، دغـدغه هـا و شـور انقالبـی همسـنگران طبقـاتی مـا بـه نمـایش
ـا پشـتیبانی اكـثریت شورای كـارگری حفـاری ب ـه  یكـی از اقـداماتی ك گذارد .  ب
به سازماندهی امر  آموزش مهارت به عمل آورد  كارگران  به اتفاق  قریب 
های ضـروری كه كالس  صمیم گرفـت  سریعا ت شورا  شد می  .  ها مربـوط 
ـا هزینـه مناسـب تشـكیل ـا اسـتخدام مدرسـان مناسـب و ب بـرای ایـن كـار را ب
آمـوزش زبـان انگلیسـی نیـز بـا تـوجه بـه نیازهـای فنـی ایـن رشـته .  دهـد
در ایـن مـورد، مبـارزه معینـی میـان برخـی از ـر قـرار گرفـت ـد نظ .  صـنعتی م
ـا یكـی از موسسـات متخصصـان كـه خواهـان عقـد قـرارداد گـران قیمـت ب
شـورا بـا احتسـاب .  آمـوزش زبـان بودنـد بـا نماینـدگان كـارگران در گرفـت
هزینه ها و برای جلوگیری از حیف و میل و زد و بندهای پشت پرده، تصمیم
نرخ كالس ها تماس بگیرد و از با چند موسسه مختلف در مورد  گرفت كه 
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. میان آنها، بهترین و با صرفه ترین پیشنهاد را انتخاب كند؛ كه چنین نیز شد
یك موضوع دیگر به مبارزه و اقدام قاطعانه شورا و كارگران حفاری برای
در جهت سیاست های ( جلوگیری از انتقال یك دكل اصلی به خارج از كشور 
ین به محض اطالع از ا شورا  بوط می شد مر ستی .  شركت های امپریالی   (
طرح توطئه آمیز به افشای آن پرداخت و به نیروی خود كارگران جلوی این
حل كارگران و م هار  یه نا برای ته كارگری  شورای  به عالوه،  .  كار را گرفت
غذا خوری، دست به ابتكار زد و به جای عقد قرارداد با یكی از هتل ها كه
ـا آن زمـان رایـج بـود، كانتینرهـای موجـود را بـه ناهـارخوری تبـدیل كـرد . ت

كه حاكمان شد  باعث  ندگان شورا  ستقالل رای نمای گاهی و هوشیاری و ا آ
برای ند و  خود ببین موی دماغ  ین شورا را  سیده اسالمی، ا قدرت ر به  تازه 
مقامـات دولـتی نخسـت .  برچیـدن یـا فاسـد كـردن آن، تـوطئه چینـی كننـد
تصـمیم گرفتنـد، نماینـدگان شـورا را بـه اصـطالح بـه كنـاری بكشـند و بـرای
ــا ام ــد ــوت كنن ــانبه دع دو ج ــی ــات خصوص جلس ــه  ــذب ب ــع و ج .  تطمی   "  "

نمایندگان شورا زیر بار نرفتند و در اقدامی موثر موضوع را با همه كارگران
مالقــات نماینــدگان شــورا در كنــار كــارگران بــه  " در میــان گذاشــتند  "   .

ـا پوشـیده نمانـد ـا هیـچ بحـث و تصـمیمی از نظـر تـوده ه . مقامـات رفتنـد ت
كه مقامات دولتی نتوانستند از این راه به هدف خود برسند . نتیجه آن شد 

شورای كـارگران بر  مال فشـار  ید و اع ـا بـرای تهد كه تـوطئه ه جا بـود  از این
پرونــده سـازی امنیـتی بــرای .  حفــاری و بــه تعطیـل كشـاندنش آغــاز شــد
غاز به آ تا  كه نهای وقایع بعد  بود توطئه ها  ین  ندگان شورا بخشی از ا .  نمای
جنگ ایران و عراق انجامید، عمال به فعالیت این شورا خاتمه داد؛ اما تجربه
اعمـال قـدرت و كنـترل واقعـی از سـوی كـارگران حفـاری و شـورای منتخـب

. آنان در حافظه و تاریخچه مبارزات طبقه كارگر ایران باقی ماند

عالین عی از ف جم بان وبالگ  كی از مخاط سوی ی صاحبه ای از  تن م تازگی م ” به 
كارگران عدادی از  مع ت صاحبه در ج ین م ا شده است ما ارسال  برای  .  كارگری   “

به موضوعات مختلفی پرداخته كنونی شركت ملی حفاری صورت گرفته و در آن 
نده، از او و فراوان و صمیمانه از دوست مصاحبه كن ما ضمن تشكر  .  شده است
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سایر دوستانی كه امكان تهیه چنین گزارشات یا مصاحبه هایی را در محیط كار و
زیست طبقه كارگر و دیگر زحمتكشان جامعه دارند می خواهیم كه با ارسال آن
به این وبالگ، به امر آشنایی با تجارب و تبادل فكر هر چه بیشتر در صفوف طبقه
. مــــــــــــــــــــــــــــا كمــــــــــــــــــــــــــــك كننــــــــــــــــــــــــــــد

" جمعی از فعالین كارگری  "

: سخنی کوتاه

ـه تصـمیم ، چنـد وقـتی بـود ک جمعـی از فعـالین کـارگری » دوسـتان عزیـز   »
داشتم برای وبالگ شما در مورد کارگران شرکت ملی حفاری گزارشی تهیه
تا اینکه حدود .  کنم، اما به دلیل مشکالت فنی موفق به این کار نمی شدم
شدم و شرکت  ین  کارگران ا تن از  با چند  قات  به مال فق  بل مو ماه ق یک 
ـا ـا ایـن رفقـا دیـداری چنـد روزه در یکـی از اردوگـاه ه توانسـتم از نزدیـک ب
ـا آشـنا شـدم و در مـورد ـا شـرایط کـاری آنج ـا حـدودی ب ـن ت م .  داشـته باشـم
های عمده و فوری سته  كارگران حفاری، خوا سائل و مشكالت روزمره  م
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آنــان، مشــكالت درازمدتشـان، معضـل اخــراج گسـترده و تعطیلـی بعضـی
كار مجدد، نوع كار، درجه بندی سختی كارها، قسمت ها، سیاست تقسیم 
ـه صی و خـانوادگی آنـان ب سیاری از مسـائل شخ ستمزدها و ب جه بنـدی د در
یدوارم ام ید می کن ظه  جا مالح که ماحصل آن را در این ستم  گو نش فت و  .  گ

.   که این گزارش به انتقال تجربه به دیگر جمع های کارگری کمک کند

ـه در کـارگرانی ک ـا تغییراتـی از روی نـوار پیـاده شـده اسـت .  متـن مصـاحبه ب
ـا نـام كوچـك مسـتعار و نـوع شـغل شـان ایـن مصـاحبه شـرکت کردنـد را ب
ـه خـاطر در ضـمن بعضـی از قسـمتهای ایـن گـزارش را ب .  مشـخص کـردم
ـه  امیـدوارم در متـن مصـاحبه خللـی بوجـود مسـائل امنیـتی حـذف کـردم ک

. نیاورده باشد

ـا درود بـر شـما و خسـته نباشـید، اگـر میشـود مختصـری در مـورد تاریـخ :  ب
حفاری و شرکت ملی حفاری، اهمیت این بخش در صنعت بطور كلی، اینکه

. چقدر وجودش حیاتی است، بفرمائید
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یق حم فاریرف ح ) د  ستیم(  حال توان هر  به  که  از این شما خدمت  سالم  . با    :
ـد مـاهه همـدیگر را ـد از دشـواری چن شیم، و بع قاتی حضـوری داشـته با مال
ـا بقـول ام ـا گرفتیـد ـد از مـدتها سـراغی از م بـاالخره بع .  بـبینیم خوشـحالیم   .

.  معروف ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است

بدون مقدمه بگویم کشور ایران یکی از غنی ترین کشورها از لحاظ منابع
ستیابی حفـاری در واقـع دروازه ورود بـرای د شود سوب می گاز مح .  نفـت و 
مثـل قبـل از انقالب شـرکت هـای حفـاری خـارجی  ( بـه ایـن منـابع اسـت   .
ـ ـه کـارش تجهیـزات ابـزار در گـردش، سـیمان کـاری و ـ ک ...  هـالی برتـون 
عالیت ف سدکو و  شرکت  ـ  گرر ـ شلم بل ـ شـرکت  یدن بسـک  ... )  شرکت ر

نی فاری ایرا عد از انقالب نیروهای ح فاری ب نا براهمیت کارح ند، ب می کرد
در تاریخ  ۱. ( تشکیل شرکت ملی حفاری را دادند ۱۰ ۵۸/ /(

ـا گفتـه نمانـد کـه شـرکت هـای حفـاری در دنیـا بـه صـورت شـرکت هـای ن
یران در دوران مصدق نفت ملی شده و که در ا از آنجا  .  خصوصی هستند
ـه نـام شـرکت ملـی نفـت تاسـیس شـده بـود، قبـل از انقالب ایـن شـرکتی ب
شرکت های خصوصی به عنوان پیمانکار طبق قراردادی برای شرکت نفت
ـای آن شـرکتهای ـا بعـد ازانقالب شـرکت ملـی حفـاری ج ام ـار مـی کردنـد .  ک
ـه عنـوان پیمانکـار بـرای شـرکت ملـی نفـت ـه تنهـائی ب خـارجی را گرفـت و ب

. مشغول به کار شد

شد از همان ید احساس می  به کشف مخازن جد یاز  شه ن که همی از آنجا 
ـه نـام  ـهاکتشـاف و تولیـددوران قـدیم شـرکتی ب ـه قصـد آن دسـت یـابی ب  ک

ایــن شــرکت در راســتای کشــف .  مخــازن هیــدروکربنی بــود تاســیس شــد
ـا را تحویـل مخـازن نفـتی گـازی عمـل مـی کـرد و بعـد از کشـف مخـازن آنه

. شرکت ملی نفت می داد
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هم اکنون ایران به مناطق مختلفی جهت استخراج نفت تقسیم بندی شده
می که  ست  شده ا سیس  یز تا گری ن های دی شرکت  ستا  ین را ست و در ا ا

شـرکت نفـت مرکـزیتـوان از  ـه دریاسـت  ـه مربـوط ب _  شـرکت فالت قـاره ک
. نام برد_  شرکت نفت شمال    _

ــار: ــورد ك ــی در م ــان دارد كم ــر امك اگ
 . حفاری، و ابزار آن بگویید

.  حتمـاحمیــد وقـتی كــه كـار حفـاریاز :  
اولیـنشـروع شـده، یعنـی از وفـتی كـه 

تــــاندمخزن نفت را در اعماق زمین پیدا كرد
ست كرده ا شد  با ر صنعت مرت ین  هــم. حاال ا

ظراز نظر روش كار و تقسیم كارها؛ هم از ن
درحفاریهر چه نیاز به  .  تكنولوژی و ابزار

الزم تری پیشرفته تكنولوژی، باشدعمق بیشتر
یعنیاست به طور كلی شده است نه تكامل تكنولوژی  ین خودش زمی .  ا   .

ند می ك گر آمـاده  های دی لوژی  لی از تكنو شد خی برای ر نه را  فاری زمی . ح
! هر چه زمین را بیشتر حفر می كنیم، صنایع دیگر هم بیشتر رشد می كنند

ـه تكنولـوژیمثال االن  دسـت پیـدا" engines "موتور هـایی صـنعت نفـت ب
مایی و فضا سازی، صنعت هواپی شین  كه در ما ستفاده كرده است  مورد ا

در اعماق بیشتر برخوردار هر كشوری كه از توانایی حفاری  .قرار می گیرد
بنـابراین می تـوان گفـت  .زد  را خواهـداولباشـد، در دنیـای فنـاوری حـرف 
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كشـور در آینـده و همچنیـن رشـد بخـش عمـده ای از سرنوشـت تولیـد نفـت
.  البته وقتی به حفاری وابسته است هم ها در كشور ماتكنولوژی از خیلی

ـا سـود ـه همـه چیـز را ب ـر و كـار داریـم ك ـه مـدیریت و مقامـاتی س ـا ب ـه م ك
ـن ین بحـث م ند، ا ـد دار ـای خـارجی زد و بن طرف ه ـا  ـی كننـد و ب محاسـبه م

مثال همین حاال  ی نیاز كه عده ای مطرح می كنند.  چندان موضوعیت ندارد
 بهچوننیست،  در كشوریا بقیه تجهیزات حفاری دكل طراحی و ساخت به 

ـا اصـال انجـام.  كـردمی تـوان آن را از كشـورهای دیگـر خریـداری راحـتی   ی
ـه ـه طـور كامـل، ب ما . كشـورهای دیگـر محـول كـرد حفـاری را ب ـرا  خـب، اگ

شد و آن وقت مردم با خود  ست  یز د مه چ عا ه شود و واق شرایط عوض 
بخواهیم یك اقتصاد مستقل بسازیم، باید به این چیزها فكر كنیم و برایش
می ین  ما تعی برای  گر  سانی دی مه چیز را ك كه ه لی االن  و یم شه بریز .  نق

چه بود؟ یك نكته دیگر هم پرسیدی .  كنند، چه در داخل و چه خارج   .

. در مورد ابزار و نحوه كار    :

فكــر كنـم خودتــان هـم مــی دانیــد كــه متــه، یــك ابـزار اساســی !  آهــان   :
قدیم ها از مته های  چکشی استفاده میشد كه با پیشرفت .  حفاری است
ـای دسـتگاه ه داد شی چرخ ـای دورانـی  ـه ه ـه مت ـای خـود را ب .  صـنعت ج   (  )

.  چرخشی مته و لوله با نیروی موتور های دیزلی كار می كنند

دكل حفاری مجموعه .  بعد از دستگاه مته و لوله می رسیم به دكل حفاری
كانیكی تشـكیل ـه از تجهیـزات مختلـف مكـانیكی و الكتروم یده ای اسـت ك پیچ

به طوركلی به شش مجموعه اصلی تقسیم شده :  شده   .

( سازه فلزی ۱   -Mast & Substructure (
(  مجموعه كشش و تعلیق  ۲  -Hoisting

System (
(  مجموعه برق و كنترل  ۳  -SCR & MCC
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System (
(  مجموعه دوران و چرخش ۴  -Rotation

System (
(   مجموعه گل حفاری ۵  -Mud System (
(   مجموعه كنترل فوران  ۶  -B.O.P.

System (

ین مجموعه ها از مجموعه های متنوعی از تجهیزات و قطعات یك از ا هر 
نی، های ف شده تیم  جام  های ان نامه ریزی  ساس بر بر ا شود می  شكیل  .  ت
یزات و تامین تجه یا  ساخت و حی و  برای طرا سی  طالعه و برر سئولیت م م
در .  قطعـات مـورد نیـاز از سـازندگان و تولیـد كننـدگان را بـه عهـده دارنـد
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مواردی هم تامین كاال از طریق تولید كنندگان و سازندگان خارجی ضروری
تا حاال دانش فنی در كه  ین است  كه وجود دارد ا ما نكته ی مهمی  ا .  است
به وجود یك دكل در داخل كشور  لف  بط میان تجهیزات مخت مورد درك روا

كل حفـاری را  فاع ایـن د برای نمـونه چـرا ارت ظر۵۰.  نیامـده اسـت متر در ن   
ـا عمـق چـه ایـن مقـدار ارتفـاع ب ـا نمـی دانیـم .  گرفته انـد؟ ایـن را هنـوز م
ید طوری كل با جزای د لز ا نوع ف خاب  ضمنا انت یم می دان باطی دارد؟ ن .  ارت
هم چنیـن از وزن مشخصـی ـر و دوام معینـی داشـته باشـد ـا عم ـه ت .  باشـد ك
ایـن مـوارد در هیـچ كتـابی .  بـرای برقـراری و حفـظ تعـادل برخـوردار باشـد
نوشـته نشـده  و دانـش فنـی و اطالعـات آن در اختیـار شـركت های سـازنده

ها بخش انحصار شده دانش و اطالعات در دستدكل در واقع، این .   است
. كشورهای سرمایه داری پیشرفته است

سیم فاری، تق لی ح شرکت م ساختار  مورد  شود در  گه می شن، ا یق رو :  رف
. کار، چند نوع کار، بخشهای مختلف آن، بفرمائید

دکلبان ) روشن  :  من هم به نوبه خودم از شما تشکر می کنم و امیدوارم( 
. که اینجا به شما سخت نگذشته باشد

: سه بخش دارد شرکت ملی حفاری ایران

یكم، کارکنان طرح عملیاتی اقماری 

دوم، کارکنــان مــاموریتی شــاغل در کارهــای فنــی مســتقیم در ارتبــاط بــا
کارهـای عملیـاتی ماننـد لـوله جـداری ،سـیمان کــاری،نمودار گیــری،ابزار در

....   گردش ، ابزار دقیق و

سوم، کارکنان امور اداری و سازمانی 

درجـه چنـد نـوع كـار /  اگـه میشـود در مـورد ایـن بخشـها، و تقسـیم كـار   /   :
بندی سختی كارها، بیشتر توضیح بدهید؟
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از کارکنان طرح اقماری شروع می کنمروشن  . بله حتما   .   :

ـر چنـد کارکنـان :  کارکنـان طـرح اقمـاری حفـاری   )  ماننـد اجـزاءcrew( ه
ستند معذالک قسمت مهمی از دستگاه حفاری هستند . دستگاه حفاری نی
گروه حفاری ممکن ندارد نی ارزشی  .  بدون کارکنان، وسایل حفاری دورا

تا ۴است  یاج دستگاه حفاری۶   ندازه و احت به ا ستگی  ین ب که ا شند  فر با   ن
یات یا عمل که آ یعنی این یات دارد نوع عمل به  ستگی  نان ب عداد کارک ت .  دارد   .

ندان است؟سرکشتی inland(  حفاری̗در خشکی است؟ در منطقه ی یخب

bargeـه متخصـص ـه احتیـاج ب ـا در دسـتگاه حفـاری دریـائی، ک )  اسـت؟و ی
. بیشتری از دستگاه های حفاری معمول دارد

ممکن است گاه گاهی برای کمک به کارکنان حفاری در کارهایی از قبیل
گروه ویژه ین مورد  که در ا ندن رشته طویل جداری افراد اضافه شوند  را
نده برای انجام عمل فراخوا کار  با وسایل مخصوص این لوله های جداری 
ـه عهـده  گـروه لـوله هـای جـداری اسـت و گـروه اجـرای کـار ب .  مـی شـوند

اما تقسیم بندی کارکنان، .  حفاری در طول کار به آنها کمک می کنند

کارکنان شیفت روز 

)tool pusher( رئیس دستگاه  -۱
شب کار ـ یا رئیس دستگاه شب-۲ ) سرحفار   )
)driller( حفار -۳
کمک حفار-۴
دکلبان-۵
) roughneck( کارگر سکو -۶
گل شناس-۷

کارکنان شیفت شب 

شب کار ـ یا رئیس دستگاه شب-۱ ) سر حفار   )
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)driller( حفار -۲
کمک حفار-۳
دکلبان-۴
) roughneck( کارگر سکو -۵
گل شناس-۶

یک مکانیک ارشد و مکانیک  ،۲هر دستگاه حفاری دارای  یک ) کمک مکان  )
یک ستگاه،  بر روی د به موتورهای موجود  شی  سر ک جهت  من تور  “  مو  ”

یک برقكار  شد و  یک۲برقکار ار یل و  نده ی جرثق یک ران  ، کار مک برق ) ک  )
شکار و  یک جو پل  سنگین جیم  شین  نده ی ما شو۳_  ران کارگر شست فر    ن

است .  کمک صنعتگر   (  )

) tool pusher( رئیس دستگاه حفاری 

. کسی است که کلیه مسئولیتهای دستگاه حفاری و عملیات را بر عهده دارد
ـًا بطـور شـبانه روزی آمـاده بـه کـار بـوده و در کـاروانی در محـل او عموم
دستگاه حفاری زندگی می کند و در بیشتر موارد طبق برنامه تنظیمی، كه
تجربـه اش ـی مانـد ـاه بـاقی م ـر چ ـا دو هفتـه باشـد، س ـک ی .  ممکـن اسـت ی
کافی درامر شامل سالها کار کردن بعنوان کارگر و حفار است و تخصص 
او یزات مربوطه دارد بزار و تجه شین آالت دستگاه حفاری، ا فر چاه، ما .  ح
ــه عهــده دارد ــاری را ب ــان حف ــاری و کارکن ــات دســتگاه حف . رهــبری عملی

بعالوه مسـئول امـور اداری و پرسـنلی حفـار و کـارکن حفـاری و نیـز امـور
. مربوطه به کار فرما و پیمانکار را هماهنگ می کند

)driller( حفار 

شـکل ( مسـئول حفـاری اسـت و ماشـین آالت حفـاری را بکـار مـی انـدازد 
) روبرو
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ظارت دارد سکو ن نان  مام کارک بر ت ست و  فار ا سر ح ستقیم  یر نظر م . و ز
( ساعت کار می کنند که یک شیفت ۱۲او و سایر کارکنان    tourیا نوبتکار ،

، سـپس بوسـیله ی حفـاری دیگـر و گروهـش تعـویض ) نامیـده مـی شـود
ـی م کمـک حفـار خود  ـه دسـتیار  کاری را ب حفـار دسـتورات الزم  شوند )  می  )   .

  نفر هستند۶  تا ۵دهد و او هم این دستورات را به سایر کارکنان گروه که 
در ایـران، کمـک حفـار نفـر بعـد از حفـار ارشـد سـکوی حفـاری .  مـی دهـد

. است و در طول شیفت بعضی مواقع به جای او کار می کند

)derrick man(  دکلبان 

در کشـورهای پیشـرفته سـرمایه داری ماننـد آمریکـا و کانـادا و بسـیاری از
کشـورهای دیگـر دکلبـان از نظـر رتبـه بعـد از حفـار بـوده و در بعضـی از
دسـتگاه هــای حفـاری ممکــن اســت او را بعنــوان معـاون حفــار در نظـر

بان  سکوی دکل او روی  ( گرفت   .monkeyboardکوچکی سکوی  )  یعنی 
تقریبًا  کار می کند، موقع لوله۹۰( به ارتفاع یک استند لوله حفاری  )  فوت   

باال گرفتن، آنها را با نظم خاصی در تجهیزات ویژه ایکه بدین منظور تعیین
روبرو شکل )  شده می چیند  ) .
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  که کارگر حفاری نیز نامیده می)floopman roughneck( کارگر سکو 
شود

روبرو ) شکل  )
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ـه ـه س را ک سلیبس ـای حفـاری  )  مسـئول زمـان جابجـا کـردن پـائین لـوله ه  )
یک گروه کامل کارگران .  دسته دارد موفع لوله باال یا لوله پائین می باشد

ین بوسیله آچار، كار باز و بسته۴  تا ۲حفاری شامل  آنها همچن .  نفر است   
عالوه بر انجام وظایف روی سکو، آنها لوله ها را انجام می دهند .  كردن 
اغلب نگهداری، تمیز کردن و رنگ زدن تجهیزات را به عهده دارند تا دستگاه

. حفاری در وضعیت خوبی باقی بماند

)mechanic(مکانیک دستگاه حفاری 

ستگاه نان د سازمان کارک جزء  كه  حال  ین  فاری، در ع ستگاه ح یک د مکان
ـه اجـزاء مکـانیکی دسـتگاه حفـاری مربـوط ـه ب ـا آنجـائی ک حفـاری باشـد، ت
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او ممکـن اسـت تغییـرات جـزئی موتورهـا، پمـپ .  میشـود همـه کـاره اسـت
. های کوچک و سایر ماشین آالت دستگاه حفاری را انجام دهد

)electrician( برقکار

برقکار دستگاه حفاری، کارهای تعمیراتی سیستم تولید و توزیع برق را بر
ـا یـا موتورهـای الکــتریکی،بازرسی تغییـرات جـزئی ژنراتوره .  عهـده دارد

.  سیم کشی برق و سایر ادوات برقی به عهده اوست

) کمک برقکار۲برقکار   )  

که شامل موتور کمک برقکار مسئولیت کارهای برقی در اردوگاه حفاری 
برق اردوگاه، روشنائی محل، سیم کشی کاروانها، و تعمیر و نگهداری ابزار

را بر عهده دارد کمپاس . آالت آشپز خانه و دستورات ریئس اردوگاه    (  )

)motor man( کمک مکانیک 

یل کی از قب یزات کم ها و تحه سوخت موتور ها،  سئولیت موتور ـًا م او عموم
ژنراتورها، کمپرسورهای هوا، پمپ های آب و سایر چیزهای مربوطه را به
جام ها را ان جزئی موتور یرات  گاهی تعم سی روغن و  او بازر هده دارد .  ع
میدهـد ولـی بـرای تعمییـرات اساسـی، عمومــًا یـک مکانیـک بکـار گرفتــه

او مسـئولیت مسـتقیم  شود ـا۲.  می ـر چـاه ی   عـدد پمـپ هـای آب مصـرفی س
دستگاه حفاری را دارد 

زیر سکو ) اپراتور جرثقیل و کارگران ساده   )

در دسـتگاه هـای حفـاری دریـائی، گـروه کارکنـان حفـاری مشـابه کارکنـان
در بیـن ـم هسـت ـا زیـاد ه ـتی تعـداد آنه ح .  دسـتگاه حفـاری خشـکی اسـت   .

. افراد اضافی، اپراتور جرثقیل  و کارگران ساده  یا زیر سکو را داریم
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ـد تخلیـه و مـی رس شکی درخ ـه مرتـب از مرکـز  )  کـارگر سـکو وسـایلی را ک  )
آنها موقع بارگیری یا تخلیه بار زیر نظر اپراتور جرثقیل کار .  جابجا می کند

. می کنند

جوشکار  

است . مسئول کارهای ساده جوشکاری روی سکو ، پائین سکو و   ....

گل شناس

شناس  گل  به  یاز  فاری ن کار داردmud engenier( ح شب  کار و  . روز    (
که این گل شناس دارای یک کارگر تخصصی بنام آزمایش گر و یک کارگر
ـه ـم چنیـن تعـدادی کـارگر محلـی ک ه اسـت کمـک صـنعتگر  .  کمکـی بنـام    (  )

تا  ثر نیاز کار، می تواند    نفر افزایش یابد و یک دستگاه کرین جهت۲۰بر ا
ـه دارای  ـل ک ـه یکـی در روز و یکـی۲جابجـائی مـواد گ   راننـده ی جرثقیـل ک

ا. درشب است

:  بهرام، شما می خواستید چیزی بگوید؟ 

گل شناس  ) رفیق بهرام  گل:  می خواستم برای اطالعات بیشتر بگویم که ( 
حفاری، یك سیال پیشرفته است كه در هنگام حفاری برای خنك كردن مته،
ـه درون چـاه تزریـق ب ...  بـاال آوردن كنـده ها، نگـه داری فشـار سـازندها و 

گل حفاری  به ایجاد آنپیچیده ترین سیالی.  می شود كه بشر موفق   است 
از سوی دیگر هر چه عمق چاه بیشتر شود، فشار گل حفاری .  شده است
ـه كـار گرفتـه ـه ایـن منظـور ب ـه ب نیـز، بیشـتر خواهـد شـد، بنـابراین پمپـی ك
بر حسب اسب بخار توان  ید  ین فشاری با به چن برای دسترسی  ( می شود، 

Horse  Powerــد از آلیــاژ خاصــی ــابراین بای )  بیشــتری داشــته باشــد، بن
ــه ب ــوژی پیشــرفته ی دیگــری اســت ــد تكنول ــه خــود نیازمن . ســاخته شــود ك
یقین،بارها شنیده اید كه ایران چندمین كشور صادر كننده نفت است؛ اما این
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زمــانی بایــد افتخــار كــرد كــه در .  مســاله یــك افتخــار محســوب نمی شــود
بر مصرف مقدار نفتتكنولوژی نفتیصادرات  یم و عالوه   موفق عمل كن

فت یز ن شورها ن سایر ك كا از  ند امری ید، همان شده در داخل جهت تول ید  تول
ـه بـرای تـامین ـا فـروش نفـت خـام هماننـد فـردی هسـتیم ك ـا ب م .  وارد  كنیـم

.   خود استكلیهزندگی اش مجبور به فروش 

به بخش هایروشن گه اجازه بدهید بعد از توضیح دوستمان در ادامه  :  ا
دیگر بپردازیم

:  خواهش می کنم 

شن نی صـحبترو های ف شاغل در کار نان مـاموریتی  :  کمـی در مـورد کارک
ببینید    نفر هستند، که این۷  تا ۲کارکنان ماموریتی غالبًا در گروه های .  کنم

:  گروهها شامل

-  سیمان کاری ـ در زمانیکه عملیات لوله جداری به پایان می رسد گروه۱
سیمانکاری عملیات تزریق سیمان به بغل لوله  های جداری را انجام می

دهد 

متراژی که۲ برداری از عمق نهائی چاه در هر  کار نمونه  مودار گیری ـ  -  ن
کـه بـا دسـتگاه مخصـوص .  باشـد وظیفـه گـروه نمـودار گیـری مـی باشـد

نمودار گیری انجام می شود

-  ابزار در گردش ـ در واقع کنترل کیفیت تمام ابزار حفاری از جمله خود۳
لوله کردن  بر عهده دارد بعنوان مثال می توان از چک  دستگاه حفاری را 

ها و تبدیل های حفاری نام برد 

-  ابزار دقیق ـ همانطور که از نام ان پیداست کار چک کردن ابزار ها از۴
گیجها، کنترل رومها و کنترل ولوهای برقی و ..... جمله   )
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ایــن گــروه معمــوال در حیــن انجــام۵ کیســینگ گــروه )  _  لــوله جــداری   )   -
حفاری تا نقطه ی ایکه زمین شناس مشخص کرده وارد عمل می شود که

۱۸این لوله ها از  ۵  تا .۵۸ . می باشد.۵۸   

ـه طـی چـارت سـازمانی ـا کارکنـان امـور اداری و سـازمانی ک و در رابطـه ب
ـا نگهبـان ت مـدیر عامـل )  شـرکت ملـی حفـاری از بـاالترین مقـام در شـرکت   )

به حساب می آید . دم گیت   (  )

گر می خـواهم ا حاال  ما  ا لی ممنـونم ید خی حاال داد تا  كه  ضیحاتی  .  از تو   :
هر کدام از شما در مورد تعداد تخمینی كارگران حفاری، نسبت دائمی ها و
پیمانی ها، اینكه آیا كارگر یا كارمند زن هم در بینشان هست، رگ و ریشه

اطالعاتی دارید بگویید . محلی و قومی و ملیتی كارگران حفاری و   ...

:  در مورد تعداد کارکنان حفاری آمار دقیقی ندارم، اما فکر می کنمبهرام
تا ۴چیزی در حدود  که رسمی ها حدودًا ۹   ( هزار نفر در مجموع باشد    ۳

ـا  ـا بیشـتر اسـت و میشـود۴ت ـا از دائمـی ه نسـبت پیمانیه ).  هزارنفـر هسـتند   
یم، یا کارمند زن دار کارگر  که  ما این و ا ست یک ا به  سه  سبت  ین ن فت ا .  گ
ــیاری ــاران زن بس ــازمانی همک ــور اداری و س ــان ام ــش کارکن در بخ ــه .  بل

. هستندکه کارهای گوناگون بسیاری انجام می دهند

که در کارگران  یتی، یک بخش از   در مورد رگ وریشه محلی و قومی و مل
ـا ۱۵اردوگـاه حفـاری معمـوال حـدود  . نفـر مـی شـوند محلـی هسـتند۲۰  ت   

فراد مثال ا ستند قرار دارد ه فاری  کل ح که د قه  مان منط بومی  ه . ( یعنی 
  میدان بی بی حكیمه،۱۴۶محلی از مكان استقرار دكل چاه های شماره 

امــا در شــرکت حفـــاری۳  میــدان آغاجــاری، شــماره ۱۲۷ ...)  الوان، و   
از قبیـل بختیاریهـا، عربهـا، ترکهـا .  بیشـتر کـارگران از منـاطق ملـی هسـتند
کـه بخــاطر وضــعیت تــاریخی منطقـه ی نفـت خیــز خوزســتان بیشـتر ...  و

. بختیاری هستند
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ـا وجـود ـه چـاه ه ـک منـاطقی ک ی ـه دو نکتـه اشـاره کردیـد ـاال ب .  شـما در ب   :
منظور چیست؟ .  دارد و یکی اردوگاه

لهبهـرام .  ب ـه گفتـم منظـور محـل  اسـتقراردکل هـای:   در مـورد منـاطق ک
برای حفاری حدود  یران  ناوگان شركت ملی حفاری ا تا۴۰.  حفاری است   

  چاه نفتی و گازی در نقاط مختلف كشور دکل هایی در موقعیت هایی۵۰
ید از روابط عمومی حفاری بگیرید می توان ها را  مار آن که آ . مستقر ساخته 

)*(

ــی اســت در نزدیکــی چــاه حفــاری امــا در مــورد اردوگــاه حفــاری :  محل
  کاروان، یک ژنراتور برق، کاروان نانوائی، سرویس های۱۵  تا ۱۴:  شامل

حفار و۱بهداشتی، خوابگاهها که شامل خوابگاه  _  برای سر حفار   )  
و خوابگاه  که باید جای بسیار۲)  کمک حفار )  برای بقیه کارکنان سکو  )  

برای سرحفار و حفار وکمک۱آرامی باشد، سالن غذا خوری شماره  که    
ـه در همـان۲حفـار، و شـماره  ک ـه بـرای بقیـه کارکنـان اسـت، آشـپزخانه  ( ك   

بــا یــك دســتگاه تلویزیــون بــرای ، نمازخــانه  ( جالبــاس شــوئی و  (.....
، چــادر هــایی بــرای کــارگران ســاده بــومی، کــه ) اســتفاده کارکنــان
می را انجـام  ـاه و سـیمان خـالی کـردن  ـاه و چ بانی اردو گ نگه های ...) کار  )

. دهند
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گاه حـدودا  ـک اردو شامل۶۰افـراد ی فر هسـتند :  ن   . ساده و۲۰- ۱۵     کـارگر 
کــه کمپــاس )  بــومی مــابقی، کارکنــان خــود حفــاری و مســئول  اردوگــاه   )

فراد  ین ا ا سر دکل و اردوگاه است مور  مام ا مل در۲. عهده دار ت   هفته کا
. این اردوگاه هستند

كــه پــایه نــه كارمنــد و متخصـص )  آیــا قشـر ممتـاز و راضــی كــارگری   )   :  
ین نظام باشد هم در بین كارگران حفاری وجود دارد؟ از نظر اجتماعی ا
یا یك عقیدتی و مذهبی، تقسیم بندی میان كارگران چقدر پر رنگ است؟ آ
تاثیر گذار از طرف دولت در این بخش وجود دارد؟ نیروی مذهبی فعال و 

مثال نماز جماعت در چه سطحی و با چه تعدادی برگزار می شود؟ 
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شن ـهرو بلـه، یـک قشـر نـازک ممتـاز وجـود دارد ک .  در مـورد سـئوال اول   :
از نطر عقیدتی ندارد بودن  بودن و  متخصص  به کارمند  .  زیاد هم ربطی 
و مذهبی، تقسیم بندی پر رنگ وجود ندارد و فشار و سختی کار، نزدیکی و
ایــن موضــوع را از بیــن ....  زنــدگی فشــرده کــارگران،دوری از خــانواده و
گه وقت هرکسی ا ست خبری نی ماز جماعت  جا از ن ما در این ا ست .  برده ا   .
و فشار کار اجازه بده جداگانه نماز می خواند شاید در مناطق دفتر مرکزی

منطقـه ی کـوروش کارگـاه شـماره ( در شـهر اهـواز، در امـور اداری  ـا۱(  )  ی
مثل خیلی دیگر از ادارات، نماز جماعت برگزار۲کارگاه  )  پیچ کارون  )  

.  شود

همیشـه معمـوال یـك نفـر ملیجـک بـرای .  و امـا در مـورد پـایه هـای نظـام
گزارش دهی وضعیت را بین كارگران دارند اما کسی با او ارتباط نمی گیرد

.  یا بقولی تحویلش نمی گیرند

:  مسائل و مشكالت روز كارگران این  بخش طرح اقماری چیست؟

 :روشن

پایان بخش اول

: توضیحات

)  برای اطالعات بیشتر در مورد کنترل کارگری رجوع شود به مقاالت منتشره در وبالگ۱(
جمعی از فعالین کارگری

های *- هم اكنون دكل  هواز  یران مستقر در ا بط عمومی شركت ملی حفاری ا :  روا   ۱۱
شماره  چاه  شماره ۱۲  گچساران، ۱۴۹قدر روی  چاه  قدر روی  یر، ۲   فتی جف یدان ن ۱۳  م
شماره  چاه  گان، ۵قدر روی  یدان آزاد شماره ۱۴  م چاه  ین، ۷قدر روی  یدان رام قدر۱۶  م
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  رسالت در بندر لنگه استقرار۱۳قدر روی آرك۱۸  میدان گچساران و ۲۳۵روی چاه شماره 
.  یافته اند

فاری  كل ح ین د شماره ۴۰همچن چاه  تح روی  كل، ۶۳  ف یان هفت موقعیت۴۱  م تح روی    ف
۴۴  سفید باغون، ۱  فتح روی چاه شماره ۴۳  خارگ، ۲۹فتح روی چاه شماره B،42سبالن 

شماره  چاه  تح روی  نار، ۱۰ف عه  چاه شماره ۴۵  قل خانگیران، ۵۴  فتح روی  تح روی۴۶     ف
  میـدان گچسـاران۳۵۵  فتـح روی چـاه شـماره ۴۷  میـدان مـارون و دكـل ۳۵۳چـاه شـماره 

.  مستقرشده اند

های    فتح،۵۷  فتح، ۵۶  فتح، ۵۵  فتح، ۵۴  فتح، ۵۳  فتح، ۵۲  فتح، ۵۱  فتح، ۵۰فتح، ۴۹دكل 
ـای شـماره ۵۹  فتـح و ۵۸ ـر روی چـاه ه ـه ترتیـب ب ـی حكیمـه، ۱۴۶  فتـح ب ـی ب ۱۲۷  میـدان ب

۹  آب تیمـور، شـماره ۴۲  منصـوری، شـماره ۶۰  الوان، شـماره ۳میـدان آغاجـاری، شـماره 
گان، شـماره  ـار، شـماره ۲۸  میـدان رگ سـفید، شـماره ۱۲۵آزاد شماره ۵۳  ن ۴۷  خـانگیران، 
.  میدان شادگان مستقر شده اند۱۵كوپال و شماره    

مارون، شماره ۳۵۲همچنین روی چاه های شماره  پال، شماره ۴۶  میدان  ۴۱۸  میدان كو
شماره  هواز،  یدان ا شماره ۱۲م گان،  یدان آزاد شماره ۱  م بان،  یدان آ شانول،۹  م یدان    م

  میـدان۱۵  میـدان منصـوریه و شـماره ۷۵  و ۷۳  میـدان مـارون، شـماره هـای ۳۵۷شـماره 
ـا ۶۱  دكـل حفـاری ۱۰ذیالیـی  ـای توسـعه ای۷۰  ت   فتـح مسـتقر و مشـغول حفـاری چـاه ه
.  هستند

ـاه شـماره  ـر روی چ ـای پیـروزی ب ـر روی چـاه شـماره ۷۵  جفیـر، دكـل ۴دكـل ه ـر ب ۳۳  نص
  میدان آغاجاری و شماره۱۴۷  نصر نیز به ترتیب بر روی چاه های شماره ۷۹  و ۷۸كنگان، 

ـل مـورب در مـوقعیت اسـكله خرمشـهر جزیـره خـارگ۳ دك ـد .  میـدان پرنـج، مسـقر شـده ان   
های  ـل  ـده و دك ستقر ش تا ۸۰م گان ۸۷   های كن ـاه  بر روی چ به ترتیـب  ـز  تح نی چاه۳۲  ف  ،

۳۷  میـدان اهـواز، شـماره ۴۱۶  میـدان اغـار، شـماره ۱۴  آزادگـان، چـاه شـماره ۱۱شـماره 
مشـغول ۱۰۸  میـدان اهـواز و چـاه شـماره ۴۱۷میـدان كرنـج، شـماره  .  میـدان رگ سـفید

.  انجام فعالیت حفاری طبق برنامه دستگاه نظارتی هستند

)jafk( جمعی از فعالین کارگری 

۸۷آذر ماه 
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گفتگو در جمع كارگران حفاری

ضیح ـک تو ـا اسـتقبال: ی کارگران حفـاری ب با  ـو  فت و گ   انتشـار بخـش اول گ
ـا دوسـتان تهیـه ـا تشـکر از دوسـت ی گر ب ـار دی ب شد بان وبالگ روبـرو  .  مخاط
بر که خود  مورد مقدمه ای  ین مطلب، الزمست یکی دو نکته را در  نده ا کن
ـا برخـی دوسـتان در تمـاس ب ـو نوشـته بـودیم توضـیح دهیـم .  آن گفـت و گ

  و فعــالیت شــورای کــارگران۵۷وبالگ مطــرح کردنــد کــه در دوران انقالب 
ـه مربـوط ب ـا در واقـع کـاروان هـا ی ـا  )  حفـاری، طـرح اسـتفاده از کانتینره  )
ـه از نقـاط دیگـر بـرای کـار مـی آمدنـد و بـرای محـل اقـامت کسـانی بـود ک
در آن مقدمه، ما به اشتباه، استفاده از .  روزهای آخر هفته جایی نداشتند
نکته دیگر در مورد بودیم کرده  به عنوان ناهار خوری را مطرح  .  کانتینرها 
جان باختن چند نفر از اعضای شورای کارگران حفاری در سوانح کاری در
یکـی از دوسـتان ایـن سـوانح کـاری را .  همـان دوران فعـالیت شـورا اسـت
برای ضربه زدن مشکوک دانسته و آن را جزئی از سیاست سرکوب دولتی 

. به شورا معرفی کرده است

 
»   جمعی ار فعالین کارگری  »
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:  مسائل و مشكالت روز كارگران بخش طرح اقماری چیست؟

ــتر اســت ایــن ســوال را او جــواب به علــی، کــارگر ســکو اســت .  روشــن   :
. بدهد

من هم مثل بقیه دوستان به شما خوشامد می گویم و امیدوارم در:  علی
هر من  ست کم نی شکالت  م شد شته با سخت نگذ شما  به  ند روز  ین چ !  ا   .

. چه به نظرم می رسد را می گویم

ـاندوری از خـانوادهاول از همـه،  ـه شـرایط ش ـه کارگرهـایی ک .  ایـن را هم
این جای خالی را با هیچ چیز نمی شود .  مثل ماست، خوب حس می کنند

.   پر کرد

نات ایمنی بود امکا یاز دردوم، ن بر حسب ن ید  کار، وسایل ایمنی با ین  .  در ا
چـون مـا هـر روز بـا آب و مهمـترینش، دسـتکش اسـت .  دسـترس باشـد   .

اصالً باید در اردوگاه، یک  انبار وسایل.  گریس و روغن و غیره تماس داریم
.  داشته باشیم، نه اینکه هر چند ماه از اداره بیاورند و تحویل بدهندایمنی

کارگرها همیشه به واسطه نوع کار یا محل کار در معرض خطر جدی قرار
ید حواست شش دانگ که اطراف دستگاه حفاری هستی با وقتی  ند .  دار
خیلـی کارهـا را بایـد بـرای پیشـگیری از خطـر و صـدمه دیـدن .  جمـع باشـد
اهمیــت ایــن پیشــگیری هــا کمــتر از لبــاس و تجهیــزات ایمنــی .  انجــام داد
انگشـتان را ـا اسـت ـا متـوجه دسـت و پ بیشـتر خطـرات و آسـیب ه ست .  نی   .
ــا ــا م در اینج ــت دور نگهداش ــا و ــا و زنجیره ــر راه آچاره ــد از س .  بای   ....
و کفـش پنجـه آهنیـن کمبـود کفـش کـار  )  کمبـود دسـتکش مناسـب داریـم  )   .

داریم لباس یک تکه )  بیلرسوت   )
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.

یز هر چ شتر از  قره زنجیر بی ست از قر ستفاده نادر که ا گویم  هم ب ین را  ا
درسـت موقـع بلنـد کـردن اجسـام :  دیگـری بـاعث آسـیب دیـدگی مـی شـود
ـی ـه بـاالی دکـل بـرده م ـه ب سـنگین، ابـزار، تلمبـه، گریـس و سـایر وسـایلی ک
ست مداوم هم ه ستادن  کار و ای سختی  ثر  مر در ا یدگی ک سیب د آ . شود   .
شند شته با نی دا نک ایم ید عی فاری با ستگاه ح هر د سکوی  نان روی  . کارک

با گل  سازی  شیمیائی و به مواد  با  کارکردن  صًا موقع  شم، مخصو چون چ
ما آتش خاموش کن در اینچا  قرار دارد شیمیائی، در معرض خطر  .  مواد 
ـاک ـتن چشـمها و پ بع بـزرگ آب بـرای شس ـک من ـتی ی ح .  های بـزرگ نـداریم

.  کردن بدن از مواد شیمیائی هم نداریم

:  دیگر چه مشکالتی دارید؟
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آچــار لــوله هــا بســیار: علــی آچــار لــوله هــا را هــم بگــویم ــد .  صــبر کنی   !   
افراد گروه بایستی کابل های ایمنی را بازرسی کنند و موقعی .  خطرناکند

.  که آچارها تحت کشش زیادند اطراف آن نایستند

چون گل حفاری لغزنده است و .  یک خطر دیگر، لغزنده بودن سکو است
که نرده باال و پایین رفتن از پلکانی  باعث بروز حوادث کار می شود،  ین  ا
ستگاه االن در د نرده نـدارد ـه  !  هایش خـراب اسـت بـدتر از پلکـانی اسـت ک
هـای حفـاری مـدرن دنیـا، تجهیزاتـی را بـرای جلـوگیری از حـوادث و آتـش
ـا و پلکـان هـا، بـرای جلـوگیری از در گـذرگاه ه .  سـوزی طراحـی کـرده انـد
منظـورم بـرای تمـام قسـمتهای متحـرک  ( سـقوط، نـرده نصـب کـرده انـد   .
و بـرای وسـایل تخلیـه فشـار روی خطـوط و پمـپ )  تسـمه و زنجیرهاسـت

.  های گل، حفاظ گذاشته اند

ید ظـاهرا: حم اینجـا مسـابقه حفـر چـاه مـی گذارنـد .  یـک چیـز را نگفـتی   !   
ـا نـتیجه اش ام ـه بهـتر و سـریعتر کـار کـردن اسـت .  بـرای تشـویق کارکنـان ب
. عوض کردن بی رویه ریتم کار و بر هم زدن دقت و تمرکز کارکنان است
چاه، فر  سابقه ح ین م هم می خواهـد صی  صله خا کاری وقـت و حو .  هر 

. یکی از دالیل باال بودن ضریب سوانح است



گفتگو در جمع کارگران حفاری

برای دوره ای: علی نوع مسابقه بعد از جنگ و  ين  ته ا و الب .  درست است   
برای يم  كه رژ ، نوع مسابقه ندارند ين  به ا ياز  در حال حاضر ن بود  ) خاص   )
آنكه بتواند در اوپك حرفی داشته باشد بايد توليد خود را باال می برد، و اين

. داستان خودش را دارد

 اگر باز هم بخواهم از مشکالتمان بگویم باید بگویم که کار طاقت فرسا و
ین را بگذار در کنار  حاال ا .  و غیر استانداردتغذیه نامناسب.  سنگینی داریم

. امکانات فرهنگی و ورزشیبگذار در کنار نبود 

ید در صـورت حسـاب: حم بگـذار در ایـن مـورد کمـی توضـیح بـدهم .  ببین   .   
ما  قوق  پارامتر است تحت عنوان ۲ح « تا  ندگی   سهیالت ز » محرومیت از ت

شرایط محیط کار فوق العاده کارگر » .  به نظر شما اینها چه« و 
  شـبانه روز کـار۱۵مفهـومی مـی توانـد داشـته باشـد؟ کارگرهـای حفـاری 

بی خبری کامل از با خانواده و دوستان؛ در  باط  بدون ارت ند؛  مداوم می کن
یا به نظر شما با پولی که بابت این دو پارامتر می آ .  مسائل اجتماعی روز
دهند می شود مسائل و کمبودهای روحی کارگرها را بر طرف کرد؟ شما
باال است؟ خب مار مصرف مواد مخدر در اردوگاه ها  ید چرا آ فکر می کن

ـه مـن بـاالی دکـل در سـرمای  ۵۰  درجـه زیـر صـفر و در گرمـای ۲۰وقـتی ک
ید در بیابـان بـدون ستراحتم را با ـی کنـم، و زمـان ا ـار م درجـه بـاالی صـفر ک
ـه گذرانم، چ شی و غیـره ب نات ورز خانه و امکا بدون کتاب نات رفـاهی،  امکا
چیزی جایگزین اینها می شود؟ می دانم که در این شرایط و با این نظام،
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این حرفم ممکنست شوخی به نظر بیاید یا خواب و خیال باشد، ولی چرا
ـه در چنیـن اردوگـاه هـایی کـار مـی کننـد، در مـورد مسـائل نبایـد کسـانی ک

 داشته باشند؟مشاور یا روانپزشکاجتماعی و کاری، 

خواب دیدی خیر باشد !.... خودت قبال جواب خودت را دادی   !   :   

از نیازهای فرهنگی و روحی کارگرها صحبت شد؛ می خواستم ببینم میزان
استفاده از ماهواره در میان كارگران چقدر است؟ 

ما: روشن ا ندارم نه  ین زمی کل کارگرهای حفاری در ا مار دقیقی از  .  من آ   
در سطح دوستان و آشنایان و دیگران که ارتباط دارم می توانم بگویم که
عمومًا آنهایی که ماهواره دارند کانال های لس آنجلسی را بیشتر نگاه می
برای سرگرمی است ماهواره  به  کردن  یادی از تماشا  ته درصد ز الب ند . کن   .

یک بخش کوچکی هم هستند مثل رفقای خودمان که کانال های چپی و
ــال  ــد، کان ــال جدی ــومله، کان ــل ک ــی مث ــد۶سیاس ــی کنن ــاه م را نگ . و    ....   

عادی و روزمـره شـده اسـت شان  ـم برای ـا ه ین کانـال ه ته ا ته رفتـه رف . الب
می یح  برای تفر خانواده  با  مراه  هم ه ها  که این نم  می بی ها  قت  لی و خی
البتـه نـاگفته .  نشـینند و سـریال هـای مزخـرف تلویزیـون را نگـاه مـی کننـد

را هم خیلی ها تماشا می کنند صدای آمریکا .   نماند که    «  »

آیا خبر دارید که  .  یک موضوع دیگر شركت های حفاری خارجی در ایران:  
یا واقعا تکنولوژِی پیشرفته را انحصاری نگه می دارند و ند؟ آ چکار می کن

انتقال نمی دهند؟ 

ید ـی گـویم و شـعار نمـی:حم ایـن را بـدون تعصـب م ـه ـه ن !  معلـوم اسـت ک   
شركت هایی كه برای حفر چاه به كشور دعوت شدند، نه تنها دكل و .  دهم

انجـام تکنولـوژی خاصـی را وارد نكردنـد، بلكـه بـا دكل هـای خودمـان بـه
ید فکر نکن ستفاده كردند ما ا یروی انسانی  ند و از ن یات حفاری پرداخت .  عمل
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هم همین شورهای همسایه  در ک گویم می  یران  مورد ا قط در  ین را ف .  ا
تمــام ایــن كشــورها از طــرف كشــورهایی کــه صــاحب تکنولــوژی .  اســت

ستند، حدود در ه شكل م به  فاری را  صنعت ح فن آوری  شوند می  نترل  .  ك
در بعضی كشورها، خودشان پیشرفت های  البته . اختیارشان قرار داده اند

تکنولوژیـک داشـته انـد ولـی مسـاله اینسـت کـه کشـورهای پیشـرفته، کـل
در حال حاضر، شركت های . اختیار آن ها نمی گذارند فن آوری حفاری را در

نی های چی كه دكل  حالی   در  ند فاری معموال دكل ها را از چین می خر .  ح
ین دكل ها در اعماق كم فقط هزار اسب ا )shallow (.  بخار توان دارند

برخی مخازن نفتی قادر به حفاری  gas capو گاهی تنها تا كالهك گازی
اما االن در ایران نیاز  به دكل هایی.  هستند و در اعماق بیشتر كارآیی ندارند

ست شارا لی ف که خی جایی  نی  یع ند فاری كن گورپی ح یه  ند در ال كه بتوان    .
االن در میادین . فشار و میزان عظیمی نفت دارد  PSI   هزار۱۵:  باال است

بـه: تولیـد می شـود نفـتی ایـران از دو الیـه .  الیه  آسـماری و الیـه بنگسـتان   
دلیل نبود دكل و تكنولوژی مورد نیاز آن در كشور در حال حاضر حفاری در

فقط وجود دارد،  یك دكل از این نوع در كشور.  این الیه  امكان پذیر نیست
ـه میـزان  اگـر ب فعـالیت و تـوجه شـركت های!  خـب، وابسـتگی یعنـی همیـن

خش به ب كایی  به آن نگاه آمری بوط  لوژی مر صنایع و تکنو فاری و  فت، ح ن
.  کنی می توانی این فاصله و شکاف را بیشتر بفهمی

  اصال شركت های خارجی چقدر در نفت و گاز ایران نقش دارند؟ بیشتر:
از کدام کشورند؟ 

دولت قراردادهایی زیادی برای حفاری و اكتشاف نفت با خارجی:  روشن
که اکثرشان۱۳.  ها بسته است تا شركت خارجی شاید هم بیشتر هستند    

خبر دارم هم  ها را  نروژی  ها و  شی  اتری ستند ها ه یایی  ایتال ند . اروپایی   .   .
وی  ام .  او فتی .   حوزه ن که در  ست  سالی ا سه چهار  یش  هراتر  اكتشافم

اتریشی ها با   که باید ایتالیایی باشد یک قرارداد باالیادسون گاز.  می کند



گفتگو در جمع کارگران حفاری

ند۸۰ برای حفاری چاه نفت در گچساران و شمال اهواز دار یون دالر  . میل   
. حفاری چاه نفت در حوزه منیر هم به عهده همین شرکت ادسون است
ند و حفاری می کن منطقه زاگرس مانی ها اطراف سمیرم و درودزن  )  آل  )

مرز عراقنروژ هم در ساگای  ).  اناران   )

. با این حساب اروپایی ها باید خیلی هوای این رژیم را داشته باشند   :

شن ـه خـوب دارنـد بهشـان مـی: رو اینهـا هـم ک منـافع حیـاتی دارنـد .  آره   .   
شـركت نفـتی  « رسـند اینهـا از هفـتانـی.   .  ایتالیـا خیلـی مشـهور اسـت   «

فتی سعه میدان ن برای تو یارد دالری  یك میل قرارداد  یک  سال پیش  هشت 
ـا پنـج میلیـارد بشـكه ـه ت مـی گوینـد ایـن میـدان س .  دارخـوین امضـاء کردنـد

شـرکت فرانسـوی  ـتی دارد « ذخیـره نف تال.   ـم بـرای توسـعهتو »  فرانسـه ه
ـه البتـه بعـد از دعواهـای میـدان هـای نفـت و گـاز سـیری قـرارداد بسـت ک
گاه کنی که ن خوب  واقعا  به کجا کشید نم کارشان  .  سیاسی اخیر نمی دا
ین مملکت دست همین هاست . می بینی که شیشه عمر اقتصاد و منابع ا
ــت ــت؛ همــه اش دس چیــز کمــی نیس دورود ــازی  »  میــدان نفــتی و گ  »

ایتالیایی ها و فرانسوی ها .  « اینهاست « و الف.   » .  میدان نفتیانی»  
خالصه نفت و .  بالل را هم فرانسوی ها و کانادایی ها به دست گرفته اند
گـاز و پتروشـیمی ایـران فقـط اسـمش مـال ایـران اسـت، ولـی در واقعیـت
گویم ته ب یادم نرف تا  مانی اسـت ـتی رو پا و ح صلی ارو شورهای ا ست ک .  د

.  که شرکت های انگلیسی هم هستند

برگردیـم بـه وضـعیت  ـا حـرف زدیـم ـه انـدازه کـافی از سـرمایه داره !  ب   :
. خودمان

.  درست است: علی   

کارگران حفاری صحبت :  اگر ممکنست یکی از شما در مورد سطح سواد 
. کند
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در حـال حاضـر: حمیـد ـنل رسـمی را مـی گـویم پرس )  در بخـش اقمـاری،   )   
باال هستند سر چاه تقریبا، دیپلم و دیپلم به  . سطح سواد تقریبا باال است   .

بیشتر پرسنل رسمی، .  ولی کارگرهای محلی معموال بیسواد و کم سوادند
کم سبت  به ن شان  ته حقوق که الب ستند  سواد ه با  جوان  ید و  نیروهای جد
ـه در زمینـه ـه تغییـرات حسـاب شـده ای اسـت ک ـر مـی گـردد ب ایـن ب .  اسـت

. استخدام داده اند

. لطفا توضیح بده   :

که خودشان را از شر: حمید بود  ین  اولین کارشان ا کار کردند .  اینها دو تا    
ـه کـارگران چنـدین سـال پیـش آمدنـد و ب خالص کردنـد .  کـارگر رسـمی   «  »

رسمی گفتند که می خواهیم شما را به جای کارگر، کارمند یا کارکن شرکت
کثرا گول همین اضافه کردن ا یم یاد کن یم و حقوقتان را ز .  ملی حفاری کن
قالبــی دســتمزدها را خوردنــد و ورقــه هــای جدیــد اســتخدامی را امضــاء
به ین اجازه را  غافل از اینکه، خارج شدن از ردیف کارگر رسمی ا .  کردند
ـا را گرفتـار بازنشسـتگی پیـش از ـر وقـت خواسـت آنه ـه ه شـرکت مـی داد ک
ـا ایـن کـار، ب ند بک ـا در واقـع بیکـاری اجبـاری ی .  موعـد اجبـاری و بازخریـد    (  )
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شرکت توانست خودش را از شر حق و حقوقی که کارگر رسمی در قانون
. استخدام دولتی داشت خالص کند

. ولی ما که در شرکت ملی حفاری، بیکارسازی گسترده ندیدیم   :

ولـی تـدریجا نیـروی کـار جـا افتـاده ی قبلـی را بـا: حمیـد .  درسـت اسـت   
حــداقل هزینــه هــای پرداخــتی، کنــار زده انــد و نیــروی جدیــد و جــوان را
البتـه در مـورد کـارگران مــاهر و متخصـص بــه ایــن .  جـایگزین کــرده انــد
چون تجربه اینها را هیچکس ندارد و یک شبه به دست .  سادگی ها نیست
یدی را نگهداشته یا کارکنان کل ین کارگرها  به همین خاطر، ا .  نیامده است

.  اند

کار دومشان چه بود؟ .  گفتی که دو کار کردند   :

ید ـه عنـوان پیمـانی: حم ولـی از همـان اول ب ـا . همیـن اسـتخدام جـوان ه   .   
ـه سـطح تحصـیالت ـبت ب ـم نس ـا دسـتمزد ک ب . بـدون حـق و حقـوق رسـمی   .

اینطوری هم از انرژی و مهارت و توانایی یادگیری سریع جوان ها استفاده
می کم  ها  نه  ند و از هزی می بر باال  شی را  هره ک یزان ب هم م ند و  می کن

.  کنند

از نظــر تعــداد و تجمــع ( بزرگــترین و كوچكــترین واحــدهای حفــاری    :
ند؟ می كن كار  هم  نار  موال در ك عداد مع چه ت ست؟  ندازه ا چه ا )  كارگران

مثال اگر اعتراض یا اعتصابی شود، چند نفر را می تواند در گیر کند؟

ست و: روشن ا طرح اقماری یات حفاری  گترین واحد، عمل ظرم بزر )  به ن  )   
نانش  عداد کارک که ت ست  ست ا خش اداره پ تا ۳کوچکترین ب ست۴   فر ا . ن   

  نفرند که معموال۶۰از نظر تعداد و تجمع، کارگران در یک اردوگاه حدودًا 
ـا اعتصـاب۱۵ ـر اعـتراض ی اگـر قـرار ب ـم کـارمی کننـد ـا ه ـا ب .  روز در یـک ج   

. باشد، تاثیر فوق العاده ای دارد
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:  چرا؟

شن سیت و اهمیـت حفـاری و تـاثیرش روی بقیـه بخـش: رو ـه خـاطر حسا   ب
لی در طور ک به  فاری و  نداختن در ح صاب راه ا ته اعت الب گاز فت و  .  های ن
ـر کـار آمـده انـد همـه اینهـا از وقـتی س !  صـنایع نفـت و گـاز خیلـی کـار دارد
جوره برای پیشگیری و سرکوب اعتراضات و اعتصابات کارگری برنامه ریزی
ـان جـدی و حرفـه ـم سیسـتم حراسـت و کنـترل و شناسـایی ش ه .  کـرده انـد
ـه ـم سیاسـت تطمیـع و رشـوه دهـی و امتیـاز دادن ب ـد و  ه ـی کن ای عمـل م

.   بخشی از کارگرها و کارمندها را پیاده می کنند

می:   قاتی را ن بارزه طب لوی م که ج ید  بول دار ین را ق لی ا و بول دارم .  ق
شود گرفت؟

بایـد یـک وقـتی بگـذاریم و مفصـل: حمیـد ولـی بحـث زیـاد اسـت .  قبـول   .   
....  بحث کنیم

۱ ضمیمه 

واقعیاتی در مورد وابستگی اقتصاد ایران

  وزارت نفت۱۳۸۶به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بهمن ماه سال 

ـا برگـزاری همایشـی در هلنـد از  ۱۶  شـركت خـارجی بـرای اكتشـاف در ۹۰ایـران ب
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  میلیون دالر و مدت۳۰۰بلوك نفتی ایران دعوت كرد كه هزینه اكتشاف این بلوكها 

.  سال برآورد شد۲۵اجرای آن    

كه از سال  ین  با اعالم ا شتر  نرژی آمریكا هم پی تاكنون ۱۹۹۶اداره اطالعات ا   ۳۰

جذب شـده اسـت، گاز ایـران  میلیـارد دالر سـرمایه گذاری خـارجی در بخـش نفـت و 

بوده است، در تاریخ یران  یه ا كه مخالف تحریم اقتصادی عل پا  اتحادیه ارو :  افزود

یروی شركتهای اروپایی از۲۲۷۱  قطعنامه ۱۹۹۶  نوامبر سال ۲۲ بر عدم پ نی    را مب

تصویب كرد قانون تحریم اقتصادی آمریكا علیه ایران و لیبی . قانون ایلسا    (  )

  )  آلمان نیز اعالم كرد كه قصد دارد به عنوانE.ON( شركت نفتی ای ان 

.  نخستین شركت آلمانی در بازار انرژی ایران سرمایه گذاری نماید

ــه ایــن شــركت آلمــانی مقــام هــای عــالی رتب نوشــت ــدلز بالت هن ــامه  :  روزن   «  »

یران ، با مقامهای ایرانی مذاكرات بسیار مهمی را در به ا پیش از این طی سفری 

ــازار آلمــان در ب ای ان ــد و وارد شــدن شــركت  ــن خصــوص انجــام داده ان »  ای  »

تا حد بسیار فتی روسیه  گازی و ن به منابع  ین شركت را  یران ، وابستگی ا نرژی ا ا

.  زیادی كاهش خواهد داد 

فتی  شركت ن كه  ین  یان ا با ب هران  یس در ت بهBPسفیر انگل ندارد  صد  یس ق   انگل

به ند  ین شركت عالقه م ا گذاری كند، گفت یران سرمایه  :  صورت كوتاه مدت در ا

ریچــارد دالتــون در مــورد همكــاری .  ســرمایه گــذاری بلنــد مــدت در ایــران اســت

شركتهای نفتی انگلیسی با شركتهای ایرانی و آینده حضور آنها در پروژه های نفتی

ــه  ــتی انگلیســی از جمل در حــال حاضــر شــركتهای نف ــار داشــت ــران اظه BG:  ای

ــركت ش ــرد ــافه ك او اض ــتند ــال هس ــران فع در ای ــل ش و  ــاز ــتیش گ :  بری   .   «  »   (  )
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ـتی  گترینBPنف كاری دارد و از بزر نی هم شركتهای ایرا با  تور  غن مو ید رو   در تول

ـنعت ـه در بخـش ص ـی رود، ضـمن ایـن ك ـه شـمار م ـا ب خریـداران نفـت ایـران در دنی

. پتروشیمی و فروش لیسانس به شركتهای ایرانی فعال است

۲ ضمیمه 

برای اطالعات عمومی

تاریخچه اكتشاف نفت در ایران

تاریخچه اكتشاف نفت در ایران با واگذاری امتیازات در اواخر دوره قاجاریه همراه

قدامات صورت ا مادرهر  ست ا قدمه خـارج ا ین م هداف ا ـه آن ازا كه ورود ب ست  ا

آغاز و در خرداد ۱۲۸۰عملی اكتشاف نفت از سال دارسی "  با عقدقرارداد  با۱۲۸۷" 

بابروز جنگ جهانی ید .  كشف میدان نفتی مسجد سلیمان وارد مرحله عملی گرد

  كه آغاز بحران اقتصادی جهانی بود۱۳۰۷اول ركورد اكتشاف فراگیرشد و تا سال 

. جمعًادو میدان نفتی دیگر یعنی هفتگل و نفت شهر كشف گردید

یران و شركت نفت بریتانیا ركودی دیگر بر۱۳۱۲  تا سال ۱۳۰۹از سال    مناقشات ا

ـال  ـا س ـا تمـام ایـن احـوال ت ـرد ولـی ب   میـدانهای بزرگـی۱۳۱۷رونـد اكتشـاف وارد ك

از سال نان و گچساران كشف شد جاری، پاز فت سفید، آغا تا ۱۳۱۸  .  همچون ن   

كشــف شــد۱۳۲۷  ســال اللــی ــدان  ــت وقــوع جنــگ جهــانی دوم تنهــا می . بعل   "  "   
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بشـمار مـی۱۳۲۷كشـف ایـن میـدان در سـال  بنگسـتان "  اولیـن اكتشـاف مخـزن   "   

از اسفند ماه  ید   تاریخ انعقاد قرارداد كنسرسیوم ركودی كامل بر۱۳۳۳  تا ۱۳۲۹.  آ

از سال    كه فعالیت اكتشافی شركت۱۳۳۷  تا سال ۱۳۳۳.  اكتشاف حكم فرما بود

و آسـماری و بنگسـتان شف میـدان اهـواز  ـه ك ـر ب ـد منج فت آغـاز ش ـای عامـل ن )  ه  )

. مخزن بنگستان میدان آغاجاری گردید

  

  ۱۳۳۸-۴۸دهه 

این دهه یكی از مهمترین و پربارترین دهه های اكتشافات نفتی در جنوب غربی

ـه  ـی آن تعـداد مخـازن جدیـد كشـف شـده ب ـه در۳۳ایـران و ط ـید ك ـی رس   میـدان م

ـه اثبـات۴۶مجمـوع حـدود  ـل ذخـایر در جـای كشـور در طـی ایـن دوره ب   درصـد ك

ـد زاگـرس، اولیـن میـدان ـر میـدانهای كشـف ش در ایـن دوره عالوه ب . رسـیده اسـت

  كشف گردید و متعاقب آن میدانهای دورود،۱۳۳۸دریایی یعنی بهرگانسر در سال 

سروش، سلمان ، اسفندیار، فروزان، نوروز، رشادت، پارس شمالی، هندیجان، و

.  رسالت نیزكشف شد

  ۱۳۴۸-۵۷دهه 
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یانی استیالی شركت های كه آخرین دهه قبل از انقالب و سالهای پا ین دهه  در ا

به باالترین مقدار خود یران است، حجم فعالیت های اكتشافی  عامل نفت منابع ا

ـر مـی رسـید و از تمـامی امكانـات بهمـراه فنـاوری روز اسـتفاده گردیـد ولـی در ه

تا  به یك پنجم دهه قبل  یون۱۲صورت مقدار نفت در جای كشف شده    هزار میل

میــدانهای كشـف شــده ایـن دوره از نظـر حجـم ذخـایر كوچـك تـا .  بشــكه رســید

. متوسط بحساب می آیند

  ۱۳۵۷-۶۷دهه 

در این دهه اكتشاف با ركورد نسبی همراه بود كه جنگ مهمترین عامل آن بوده

در ایـن دوره امكانـات اكتشـاف صـرف امـور تولیـد شـد و میـدانهای كشـف .  اسـت

. شده مرتبط به فعالیتهایی است كه قبل از انقالب آغاز شده بود

  ۱۳۶۷-۷۷دهه 

سرعت گرفت و یج  شافی بتدر های اكت عالیت  عد از انقالب آهنگ ف هه دوم ب در د

با افزایش فعالیت ها مقدار نفت كشف .  امكانات بیشتری تخصیص داده می شد

شافات در مترین اكت له مه از جم بود بر دوره قبـل  بًا دو برا ین دوره تقری .  شده در ا

گازی پارس جنوبی است كه جزو بزرگترین میادین گازی ین دهه، كشف میدان  ا

. كشف شده در جهان می باشد

۸۷آذر ماه 
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