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  *حادثھ اي در پارس جنوبي

  یاور

دیگر نسبت . صورت بھ پایین سرازیر شده استو  سیل عرق از سر. گرما و باز ھم ھواي گرم و شرجي
ولي قطره ھاي عرق قصد دارند بھ . بھ خیس شدن لباس ھا و جاري شدن قطرات عرق بي تفاوت شده ام

براي دیدن مشخصات روي خط لولھ و فلنج ھایش باید خم شوم . ھر نحوي اعصاب مرا بھ چالش بگیرند
دیدم تار و غیرشفاف . ي دھد كھ خود را بھ روي شیشھ عینكم بیاندازندمھاي عرق فرصت  و این بھ دانھ

باید . عینك دید خوبي ندارم كھ بدون ام فراموش كرده. مرگذامي م ودر جیبم نكمي عینك را تا .مي شود
بھ سر ببرم تا با  یردر این ھواي خیس و گرم كھ تنفس بھ دشواري در آن صورت مي گدزمان بیشتري 
این  .با آستین لباس كارم، بتوانم مشخصات را بخوانم سر خشك كردن عرق پیشاني و ینك وتمیز كردن ع

آن را براي عبور گاز  ،كوره خط لولھ از جنس كربن استیل معمولي است كھ با عملیات حرارتي در
اس وو ما باید با دقت و وس ، آماده و پردازش كرده اندكھ خورندگي باالیي ھم دارد) H٢S(مرگ بار 

  . شناسایي مشخصات فني را دنبال كنیم كار زیادي

كنترل كیفي پیمانكار است مسوول جوانكي تپل و چاق كھ قطر لپ ھایش از قطر جمجمھ اش بیشتر است، 
فقط نگاه . حوصلھ ي كار با مرا ندارد .مرتب این پا و آن پا مي كند. باید كار را بھ من تحویل بدھد و

 ،كار را مي فھمد ولي نمي خواھد در این ھواي ناجور خود را خستھ كند كردن را یاد گرفتھ است، شاید
مداركش را  ،چون مثل برخي ھا. آرزو دارد خرخره ي مرا بجود شاید ھم دارد دندان قروچھ مي كند و

 لم بدھد، چاي بخورد و جك ھاي آن ،كولرگازي دفترش بیاندازد امضا نمي كنم تا بدود و خود را بھ زیر
  . یف كندچناني تعر

آرام و قدم زنان خودم را بھ  ھم من. مي روداو با سرعت بھ سوي دفترشان  د ووش مي كارمان تمام
وجودم  با باز كردن در دفتر توده ي ھواي سرد ھمھ ي. رسانممي ) كانتینري كھ دفتر كار ماست(كانكس 

از پشت شیشھ ي . استكولر گازي این فضاي كوچك را بھ بھشت خنكي تبدیل كرده  .یردگمي فرا  را
نفري كارگران را مي بینم كھ روي یك لولھ ي داغ  ٤٠ردیف . كنم دفتر بھ فضاي جھنمي بیرون نگاه مي

ولي بعد . ھاي نصفھ نیمھ روبرویم م با یكي از آن اعتصابنك مياول فكر. روبروي درمانگاه ،نشستھ اند
اینك ھمھ با چھره ھایي  مسموم كرده و شام دیشب ھمھ را. اند د ھمھ شان اسھال گرفتھوش مي معلوم

) كارگاه بھ این عظمت یك دكتر ندارد. (پزشكیار بگیرند زعصبي در انتظار نوبتند تا دارویي ا خستھ و
اسكلت . محوطھ سایت زیبا بھ نظر مي رسد. دیدني استكارگاه  ،از پشت شیشھو در ھواي سرد كانكس 

در كنار تجھیزات  ،تو در تو با پیچ و خم ھاي متعدد ،فلزي رنگ شده، خطوط لولھ ریز و درشتھای 
غول پیكر و كارگراني كھ با شتاب بھ این سو و آن سو مي روند و ابزار و وسایل كار را بھ جوشكاران 

چند میلي متر بعد از جھنم ِ و از پشت این شیشھ ھمھ چیز زیبا بھ نظر مي رسند. و استادكاران مي رسانند
  . شیشھ، قابل درك نیست



كمكي با دستارھاي كارگران . طبقات بھ رغم ھواي شرجي و گرما با شدت ادامھ دارد در ھمھ ي كار
و صورتشان را پاك و خشك مي  با دنبالھ ي آن مرتب عرق سر بلندي كھ دورگردن شان انداختھ اند و

در یك  ، با یك اشتباهكنند تا بتوانند از مناطق امن تختھ بندي ھا در ارتفاع، بدون خطر عبور كنند، واال 
ممكن مي گردد و مرگ سقوط از چند ده متري بر روي تعداد زیادي لولھ و اسكلت فلزي چشم بھ ھم زدن 

   .مي گشاید آغوش خونینش را برایشان

او اھل . دور گردنش پیچیده شده و بقیھ ي آن تا روي شكمش آویزان افتاده بود ،دور دستار صادق یك
) استادكار لولھ كش صنعتي(فیتر ،... روح ا. از لرھاي كھكیلویھ و بویراحمدي بود ،نورآباد ممسني

  :صدایش مي زند

 ...مگھ بھ تو نگفتم زود بیا، كار داریم؟مگھ بت نگفتم صادق كجا رفتي؟ -
توي نوبت . من تنھا نیستم ھمھ ي كارگران خوابگاه ما امروز اسھال گرفتھ اند. بابا اسھال دارم -

 ...از ھمین باال نگاه كن.ه صف نشستھ اندجلوي درمانگا
 !فكر كردم اعتصاب كرده اند -
 .نھ بابا ھمھ اسھال دارند -
 آنجاھایي كھ عالمت زده ام ببر از این لولھ را  بیا .خیلي خب حرف بسھ -

قاب حفاظ قبل از آمدن صادق بھ . سنگ جت بدون حفاظ بود .و سنگ جت بزرگ را بھ او نشان داد
بھ این . سرعت بیشتري براي برش داشتھ باشد ر برداشتھ شده بود تا قدرت مانور ووسیلھ ي استاد كا

او تجربھ . صادق قبل از شروع بھ كار قاب حفاظ را نصب كرد. صورت كار كردن بسیار خطرناك است
اي بوشھر رحادثھ اي كھ در جزیره ي صد .حادثھ شكستن صفحھ سنك دستگاه برش بدون حفاظ را داشت

. بھ این كار صادق ایراد نگرفت استادكارش نگاھش كرد و. دوستانش را تا پاي مرگ برده بودیكي از 
  :بھ صادق رسید) سرپرست فني فیتر(اولین قسمت را برش داده بود كھ فورمن 

-  ُ  این كامبیز بازي چیھ؟ .ورُ ھي ل

نگ جت در صداي بلند و تیز س. كار را متوقف كرد. مخاطب فورمن است صادق متوجھ شد كھ مورد
درحالي كھ با دنبالھ ي آویزان دستارش عرق پیشاني و صورتش را پاك . حال برش نمي گذاشت بشنود

  :مي كرد، پرسید

  چي ؟ -

   :... روح ا

 . ظ سنگ اشاره كردامي گھ این كامبیز بازي ھا چیھ؟ و بھ حف -

فورمن سنگ را  بي اعتنا بھ با نگاھي بي تفاوت و. صادق سنگ را برداشت تا بھ كارش ادامھ دھد
بھ این  از این رو حاضر نبود. ولي فورمن برخورد صادق را توھین آمیز تصور مي كرد. روشن كرد

  :سادگي گذشت كند



-  ُ  ورُ صبركن ل
-  ُ ُ مگھ خودت ل  ...رير نیستي؟ تو ھم ل
 ...نھ من بختیاریم -

  :صادق با خنده اي تمسخرآمیز

-  ُ   !ر فرنگي ھستیدیادم نبود شما ل
با حفاظ كار كني نباید سرعت كارت پایین بیاد، مي فھمي؟ واال باید بري  گوش كن اگھ مي خواي -

  ...پي كارت جاي دیگھ

  :صادق با عصبانیت در خود فروریختھ

عمو اگھ صفحھ سنگ بشكنھ، اونم این صفحھ سنگ ھاي جدید  كھ معلوم نیست از كدام جھنمي  -
ِ  آمده اند، آن وقت ھر تكھ اش بھ ھر كي بخوره اونو مي كشھ،  ش مي كنھ، یعني تو اینھا را یا كور

 .نمي دوني
كمكي ھا  ھمھ ي. بت مي گم كامبیزي براي ھمینھ) با پوزخند( .ببین با كیا اومدیم سیزده بھ در -

 حادثھ رخ داده، ھان؟  تو بگو چند بار اینجا... وح ار. دارن بدون حفاظ كار مي كنن

برش صفحھ سنگ روي آھن او را از  صادق دكمھ ي استارت را زد و صداي گوش خراش سنگ و
  :رو بھ فورمن... روح ا .دنیاي بگومگوھا جدا كرد

  .با سرعت ھم كار مي كنھ .كارش درستھ. كاریش نداشتھ باش -
ایراده، آن وقت از این پشت كوھي دفاع مي كني؟ این كامبیزه و بھ درد پروژه  رتوخودت كارت پُ  -

ِ ) با تاكید بیشتر(  نمي خوره   ره، حالیتھ؟... خو... مي... ن
یكي دیگھ رو  ھا ھنوز بھ كارشان مسلط نشدن، مي زنن خودشونو یا این ،ند رھا تازه كا بابا این -

اگھ بختیاري بود بازم . گیر دادي بھ اون ھا، تازه كي میاد این جھنم كار كنھ كھ تو نفلھ مي كنن
 این حرف ھا را مي زدي؟

 ه نمي خورهگم، كامبیز بھ درد پروژ بھ خاطر ھمین مي -
 .حق داره نون بخوره. كار یاد بگیره ،گرفتي مثل تو كھ توي پروژه كار یاد ،این ھم حق داره -
 . بھ من چھ ارتباطي داره كھ اون كار بلد نیست. من ھم باید نون بخورم -

  .صادق تحت تاثیر صداي گوش خراش سنگ جت مكالمھ را نمي شنید

  : ...روح ا

 . حاال وظیفھ داري كار یاد بدي. تو ھم پیش كارگر فني كار یاد گرفتي -
 .گرفتم من خودم یاد. ھر كي اینو گفتھ غلط كرده -
 .آره ارواي ننھ ات -



د بھ نفس و برخورد شجاعانھ اش فورمن را وادار بھ كوچكتر از فورمن بود ولي اعتما. ..ھیكل روح ا
  :د با قدرت بیشتر ادامھ دادرا دی كھ ضعف او...روح ا. عقب نشیني كرد

 مگھ نمي ببیني این جوانان دانشگاه رفتھ اي را كھ با مدرك لیسانس دارند عملگي مي كنن؟ -

  :حرفش را قطع کرد. را داد... ن زاویھ از گفت و گو بھ فورمن روحیھ درگیر شدن با روح ایباز شدن ا

داد با  ھ عالمت تھدید تکان میدر حالی کھ انگشت سبابھ اش را ب! خب پس تو ھم بعلھ... خب  -
 :پوزخند گفت

 پس کلھ تو ھم بوی قورمھ سبزی میده؟ - -
اینجا آخرشھ، خوب می فھمی؟ کی می یاد توی این جھنم : حرفش را با خشم قطع کرد... روح ا -

 ...دھنتو سرویس می کنم. تو ھم ھیچ غلطی نمی تونی بکنی ،کار کنھ 
 کجا با این عجلھ؟  یواش ، یواش، بیا پایین با ھم بریم ، -

سنگ را روی زمین گذاشت در حالی کھ با . کار صادق بھ پایان رسید .و با پوزخند از این دو تن دور شد
اول یک لیوان آب . دستار بلندش سرو صورتش را از عرق پاک می کرد، بھ سوی کلمن آب یخ رفت

طرف سنگ رفت و محافظ آن بھ ... روح ا. ھای بعدی را سر کشید سرش ریخت و لیوان يسرد را رو
  :صادق با تبسم. را باز کرد و در سطل فلزی کھ آچار و بقیھ ی وسایل کارشان در آن قرار داشت انداخت

 آخر کار خودشو کرد؟ مگھ نھ؟ -
 .اگھ ببینھ بازم با سنگ محافظ دار کار می کنی، در اولین فرصت اخراجت می کنھ. آره -
 .جا ناومی رم . می کننددوستام شرکت بغلی کار . باشھ بھ جھنم -
 جا ھم بھ تو گیر بده ناودوستانی داره شاید  جا ناوم ناو -

  :بھ صدا در آمد... بیسیم روح ا

 موقعیت؟ کجایی؟... روح ا... روح ا -

  ...: روح ا

  ...بگو چی می خوای، تو کھ ھمین دو دقیقھ پیش اینجا بودی -
 .باید بار خالی کنھکپسول ھای اکسیژن آمده  ،کمکی ات را بفرست جلوی انبار -
 .داره کار می کنھ. من بھ او احتیاج دارم -
 مفھوم بود؟. خودت سنگ بزن. بفرستش در انبار کارگر نداریم -
 .کمی صبرکن. باشھ می فرستم -

  :بعد چند فحش چارواداری داد و رو کرد بھ صادق

کنھ کھ خودت پا اگر بھ میل او کار نکنی آنقدر اذیت و آزارت می . می بینی تازه اول گیردادنشھ -
 .بری بھ فرار بگذاری و



 .اینجا بکشھ یک کتک سیری از من می خوره و بعد می رم اگھ کار بھ -
بھ  .آنھا را دوست دارند ھم یراندم ارند ووای بابا کتک چھ فایده ای داره اینھا یک مشت پاچھ خ -

تازه مگھ ھیکلشو ندیدی از تو . ھاخراجت می کن ببینھ ور جای دیگھ ای ھم توحتا اگھ این جھت 
 قوی تره 

یک چوب تو کمر یا گردنش می زنم کھ از اینجا افقی ببرنش . نمی خوام کھ رو در روباش بجنگم -
 خونھ اش تا کھ قبرش آماده بشھ

 برای چنین کاری کسی را نمی کشن ؟ھی چھ خبره -
 .ش ھمینھوقتی اون من و خانواده ام را از نون خوردن بندازه حق .چرا می کشن -
 .کنی اون ھم مثل ما یک کارگره اشتباه می -
 .او سگ پیمانکاره. یستننھ او کارگر  -
 )باخنده و خوشرویی( خب بگذریم، خالی بند ھم بودی و ما نمی دونستیم -
فقط این را بدون کسی نمی تونھ با نون زن و بچھ ی من بازی . بعد می فھمی کھ خالی بندم یا نھ -

 .ھکنھ ، ھرکی می خواد باش

  . سنگ بدون حفاظ را برداشت و دوباره حفاظ را روی سنگ کار گذاشت

 ...حداقل امروز این کار رو نکن -
بابت ھمین بی احتیاطی دستش برای ھمیشھ ناقص شد و شکمش . یکی از دوستام بچھ آبادان بود -

 . درب و داغون شد و تا پای مرگ رفت

میلیمتری در ھر دقیقھ  ٣سنگ جت بزرگ با صفحھ . و با سنگ شروع بھ برشکاری روی لولھ کرد
بسیار  چرخشبا این . دور می زند و بھ این ترتیب لولھ ھا و پلیت ھا را مثل پنیر برش می دھد ٨٥٠٠

ی میل م ٣باال اگر کارگر صفحھ سنگ را نادرست در شیار قسمت برش داده شده حرکت بدھد، صفحھ 
حفاظ . نزدیک منجر بھ مرگ شود می عمیق و در فاصلھ یخشکند و ھر تکھ ی آن می تواند منجر بھ ز

کارگران بھ دلیل فشار عوامل کارفرما و . صفحھ سنگ درصد باالیی از این خطر را کاھش می دھد 
 قات بازدیدطب ر ھمھ یدایمنی باید ل ومسؤ. پیمانکار و برای سرعت برشکاری این حفاظ را برمی دارند

مانور می دھد و سایت و کارگاه فقط در سطح ھم کف  مسؤول ایمنیولی . مانع این عمل گردد کند و
  . درکی از چنین مسایلی ندارد

...  

در  و سر و این طبقھ خلوت بود. می کردم اینچ را بررسی ٦من باید بھ طبقھ ی سوم می رفتم و یک خط 
الی  ٣مخزنی با سطح مقطع (در کنار یک تاور بلند . نمی رسیدرگران بھ گوش كا صدایزمان انجام کار 

 او.توی صف اسھالی ھا نشستھ بود چند ساعت قبلکھ  ی را دیدمیکی از کارگران) متر ٣٠متر و ارتفاع ٤
و یک تکھ  ھایش را زیر سرش گذاشتھ بود پوتین. روی پاگرد مشبک تاور بھ خواب عمیقی رفتھ بود

ی  زانوھا را تا زیر سینھ جمع کرده و بھ این ترتیب ھمھ. کمرش قرارداده بودکارتون را زیر کتف و 
. از رنگ زردش پیدا بود کھ دیگر نای پایین رفتن را ندارد. ا داده بودجتکھ کارتون  بدنش را روی این



باالی سرش ایستادم تا . اسھال و اینک گرما و ھوای شرجی و تعریق فراوان دیشب و از یک سو غذای
. مثل اینکھ روی تشک پرقو خوابیده است. شمرده نفس می کشید و آرام. ئن شوم بھ اغما نرفتھ استمطم

مشاجره  ، فکر کردم در این ھوای گرم .بھ پا شدسرو صدای زیادی از طبقات پایین  .بھ راھم ادامھ دادم
بگو مگو  ی ورگیرکارگر کھ مسموم شده اند امکان د و با وجود تعداد زیاد ستو صدا امری عادی سر و

ولی آژیر آمبوالنس و دویدن ھای کارگران نظرم . م ادامھ دادمبی اعتنا بھ کار. غیرطبیعی نیست چندان
خون تازه ھمھ جا را . در محل کار صادق شلوغ بود. دم مرا جلب کرد و بھ سرعت طبقات را پایین آ

ھم عصبانی  یعده ا. گریھ می کردندچند نفری . اسکلت فلزی و لولھ ھا ھمھ خونی بودند. پوشانده بود
  .نمی توانستند حرف بزنند ،برخی مات وحیرت زده. بھ زمین و زمان توھین می کردند بودند و

جریان باد دنبالھ آویزان دستارش را بھ سوی سنگ جت . دستار صادق حادثھ ای را بوجود آورده بود
متوجھ خطر شده بود کھ دستار دور  ھدایت کرده و صادق کھ بھ شدت مشغول برش لولھ بود، زمانی

صفحھ سنگ پیچیده در نتیجھ، شتاب باالی صفحھ سنگ در دھم ثانیھ سنگ را برگردانده و صفحھ ی 
  . پرشتاب را با گلوی صادق آشنا کرده بود

اعصاب کارگر  و ھم دقت باالیی داشتھ باشدھم باید  ،موزشآبرای کار با سنگ جت بزرگ عالوه بر 
سختی کار و ھوای غیرمعمول ھمراه با نگرانی ھایی  ،ھمھ حاشیھ ھای پراسترس کار ولی این. آرام باشد

کارگران را از تعادل خارج می کند،  و کارگران را می جود کھ مثل خوره شبانھ روز جان و وجود
چون  یطرح ھای ،گرانی روزافزون تورم و بھ دلیل کاھش ارزش واقعی دستمزد نگرانی ھایی ناشی از

ھمراه با حاشیھ ھای کار در کارگاه کھ  اعی،ماجت –ایی از فشارھای اقتصادی یدر ،...و رمزد منعطفکا
کافی حادثھ تنھا حفاظ سنگ برای جلوگیری از دیگر  ،وجود این واقعیت ھا با. پیمانکاران خالق آن ھستند

  ...نیست

او برای ھمیشھ این  .در میان ما نیست ،از شھرستان نورآباد ممسنی ،عزیزی صادق دیگربھ ھر حال 
  .زندگی پر استرس، سراسر ستم و بیداد و فساد را ترک کرد و خانواده اش در وادی ھولناک تنھا ماندند

باید این ھزینھ ھا را کارگران از نظر مدیریت ارشد صنایع کشور کار پروژه درصدی تلفات دارد و ما 
  . "بپردازیم

با وجود حتا این گونھ اعترافات  اما. اعتراف بھ سختی کار پروژه استقع در وااین اعتراف مسووالن 
کامل  بھ طور بیمھ آنھا راپیمانکار . ران محاسبھ نمی کنندگکار را برای کار سنوات مربوط بھ سختی

باز  كارگران ولی. نھ حقوق دریافتی بر اساس حداقل حقوق پرداخت می شودحق بیمھ  .پرداخت نمی کند
تشكل چھ ستم ھا كھ بدون  وپراکنده  كارگران رب راستي كھ. امنیت شغلي ندارندھم سکوت می کنند چون 

  ؟روا نمي دارند

سخت و با  ھای طی سالكارگران را کھ  امتیازاتي و آن ھا را مي دوشند ،آقایان ست كھین روھماز 
  .می گیرندباز پس طوالنی بھ دست آورده اند ، از آنھا  مبارزه



و  چھ راست ،ر باشد کھ در یک مملکت ھمھ ی دولت ھااریخ صنعت و اقتصاد بسیار کم نظیدر تشاید 
. صادی نئولیبرالیسم باشندتاق دنبالھ رو مناسبات ،اصولگرا و چھ اصالح طلب و لیبرال و چھ راست میانھ

سیاست  ،روشن در نمازھای جماعت جمعھ شجاعانھ مشت نثار پوزه ی امریکا می کنند ولی در سایھ
 سازمان صندوق بین المللی پول را با آغوش باز می پذیرند و در آرزوی عضویت درھای اقتصادی 
رفاقت . کارگر ایران را بھ دستور عموسام لگدمال می کنند حقوق قانونی طبقھ ی ھمھ ی ،تجارت جھانی

  .دالل ھا شیرین است مذاقعموسام بھ با فرھنگ اقتصادي 

 فرصت بازگشت بھ یک ساختار انسانی و آرزو مي كنندکارگران  ھمھ ی ھمراه با ای کارگران پروژه
   .آزاد و صنعتی از دست نرفتھ باشد

  ٩١شھریور  ٢٠

 -----  

شامل حال  وده شھای روزانھ کارگاه در روند یک حادثھ بازسازی  تنش ھا و درگیریگزارش این در *
  .استھمھ ی کارگران پروژه 


