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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

  .ما بخشی از دستگاه های حفاری هستيم"

  "... دنبدون ما اين دستگاه ها هيچ ارزشی ندار
١٣٨٧ اول آذرجمعه                                                                                         ی کارگرني از فعالیجمع  

  

یگفتگو در جمع آارگران حفار  
  مقدمه

  ۵٧دوران انقالب مبارزاتی درخشان و آموزنده ای ازآارگران صنعت حفاری تجارب 

تقل انقالبی  آارگران حفاری سريعا به تشكل شورای مس،بعد از سقوط رژيم پهلوی. دارند

در دوره ای آه اقتصاد دچار هرج و مرج شده بود و مقامات شرآت های . خود پرداختند

 راه فرار و خروج سرمايه های خود از آشور را در پيش ،حفاری و شرآای خارجی آنان

در شرايط )١( شورای آارگری برای برقراری نوعی از آنترل آارگری،گرفته بودند

اشاره به موضوعات مورد . د و به دستاوردهای معينی رسيداعتالی انقالبی تالش آر

 دغدغه ها و شور انقالبی همسنگران ،توجه آارگران در آن مبارزه می تواند تصوير روشنتری را از سطح آگاهی

يكی از اقداماتی آه شورای آارگری حفاری با پشتيبانی اآثريت قريب به اتفاق آارگران . طبقاتی ما به نمايش بگذارد

شورا سريعا تصميم گرفت آه آالس های . به عمل آورد به سازماندهی امر  آموزش مهارت ها مربوط می شد

آموزش زبان انگليسی نيز با . ضروری برای اين آار را با استخدام مدرسان مناسب و با هزينه مناسب تشكيل دهد

 مبارزه معينی ميان برخی از متخصصان ،در اين مورد.  فنی اين رشته صنعتی مد نظر قرار گرفتیتوجه به نيازها

شورا با . آه خواهان عقد قرارداد گران قيمت با يكی از موسسات آموزش زبان بودند با نمايندگان آارگران در گرفت

 تصميم گرفت آه با چند موسسه ،احتساب هزينه ها و برای جلوگيری از حيف و ميل و زد و بندهای پشت پرده

 بهترين و با صرفه ترين پيشنهاد را انتخاب آند؛ آه چنين ،س ها تماس بگيرد و از ميان آنهامختلف در مورد نرخ آال

يك موضوع ديگر به مبارزه و اقدام قاطعانه شورا و آارگران حفاری برای جلوگيری از انتقال يك دآل اصلی . نيز شد

شورا به محض اطالع از اين . مربوط می شد) در جهت سياست های شرآت های امپرياليستی(به خارج از آشور 

 شورای ،به عالوه. طرح توطئه آميز به افشای آن پرداخت و به نيروی خود آارگران جلوی اين آار را گرفت

 دست به ابتكار زد و به جای عقد قرارداد با يكی از هتل ها آه ،آارگری برای تهيه ناهار آارگران و محل غذا خوری

آگاهی و هوشياری و استقالل رای نمايندگان . ای موجود را به ناهارخوری تبديل آرد آانتينره،تا آن زمان رايج بود

 اين شورا را موی دماغ خود ببينند و برای برچيدن يا فاسد ،شورا باعث شد آه حاآمان تازه به قدرت رسيده اسالمی

به اصطالح به آناری بكشند و  نمايندگان شورا را ،مقامات دولتی نخست تصميم گرفتند.  توطئه چينی آنند،آردن آن

اما نمايندگان شورا زير بار نرفتند و در اقدامی .  دو جانبه دعوت آنند"جلسات خصوصی"برای تطميع و جذب به 

 مقامات رفتند تا "مالقات"نمايندگان شورا در آنار آارگران به . موثر موضوع را با همه آارگران در ميان گذاشتند
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نتيجه آن شد آه مقامات دولتی نتوانستند از اين راه به هدف خود . توده ها پوشيده نماندهيچ بحث و تصميمی از نظر 

از اينجا بود آه توطئه ها برای تهديد و اعمال فشار بر شورای آارگران حفاری و به تعطيل آشاندنش آغاز . برسند

ايع بعد آه نهايتا به آغاز جنگ ايران و وق. پرونده سازی امنيتی برای نمايندگان شورا بخشی از اين توطئه ها بود. شد

 عمال به فعاليت اين شورا خاتمه داد؛ اما تجربه اعمال قدرت و آنترل واقعی از سوی آارگران حفاری ،عراق انجاميد

  .و شورای منتخب آنان در حافظه و تاريخچه مبارزات طبقه آارگر ايران باقی ماند

. برای ما ارسال شده است“ جمعی از فعالين آارگری”خاطبان وبالگ به تازگی متن مصاحبه ای از سوی يكی از م

اين مصاحبه در جمع تعدادی از آارگران آنونی شرآت ملی حفاری صورت گرفته و در آن به موضوعات مختلفی 

  از او و ساير دوستانی آه امكان تهيه،ما ضمن تشكر فراوان و صميمانه از دوست مصاحبه آننده. پرداخته شده است

چنين گزارشات يا مصاحبه هايی را در محيط آار و زيست طبقه آارگر و ديگر زحمتكشان جامعه دارند می خواهيم 

          . به امر آشنايی با تجارب و تبادل فكر هر چه بيشتر در صفوف طبقه ما آمك آنند،آه با ارسال آن به اين وبالگ

  "ریگ از فعالين آاریجمع"
  

  :سخنی کوتاه
، چند وقتی بود که تصميم »جمعی از فعالين کارگری«دوستان عزيز 

داشتم برای وبالگ شما در مورد کارگران شرکت ملی حفاری 

گزارشی تهيه کنم، اما به دليل مشکالت فنی موفق به اين کار نمی 

القات با چند تن از  تا اينکه حدود يک ماه قبل موفق به م. شدم

کارگران اين شرکت شدم و توانستم از نزديک با اين رفقا ديداری چند 

من تا حدودی با شرايط . روزه در يکی از اردوگاه ها داشته باشم

  آارگرانمرهمسائل و مشكالت روزکاری آنجا آشنا شدم و در مورد 

 ، قسمت های بعضیاخراج گسترده و تعطيلمعضل  ، مشكالت درازمدتشانان، آنی عمده و فوری خواسته هاحفاری،

 و بسياری از مسائل شخصی و  دستمزدهای درجه بند، آارهای سختی درجه بند، نوع آار مجدد،سياست تقسيم آار

اميدوارم که اين گزارش به انتقال . خانوادگی آنان به گفت و گو نشستم که ماحصل آن را در اينجا مالحظه می کنيد

  .  جمع های کارگری کمک کندتجربه به ديگر 

کارگرانی که . متن مصاحبه با تغييراتی از روی نوار پياده شده است

در اين مصاحبه شرکت کردند را با نام آوچك مستعار و نوع شغل 

در ضمن بعضی از قسمتهای اين گزارش را به . مشخص کردم شان

ی خاطر مسائل امنيتی حذف کردم که  اميدوارم در متن مصاحبه خلل

   .بوجود نياورده باشد
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 اهميت اين با درود بر شما و خسته نباشيد، اگر ميشود مختصری در مورد تاريخ حفاری و شرکت ملی حفاری،: 

  .، بفرمائيد استیچقدر وجودش حياتاينکه  ی،آلبطور بخش در صنعت 

ضوری داشته باشيم، و بعد از از اينکه به هر حال توانستيم مالقاتی ح .با سالم خدمت شما: )حفار(د يرفيق حم

اما بقول معروف ماهی را . باالخره بعد از مدتها سراغی از ما گرفتيد.  را ببينيم خوشحاليمديگردشواری چند ماهه هم

  . هر وقت از آب بگيری تازه است

ی در واقع  حفار.ترين کشورها از لحاظ منابع نفت و گاز محسوب ميشودغنی کشور ايران يکی از  بگويم مقدمهبدون 

که  ـهالی برتون ثل م (قبل از انقالب شرکت های حفاری خارجی. دروازه ورود برای دستيابی به اين منابع است

... )  سدکو و شرکت ــ  ـ شرکت ريدن بسک ـ شرکت شلم بلگرر...وی  سيمان کار، تجهيزات ابزار در گردشکارش

 .ب نيروهای حفاری ايرانی تشکيل شرکت ملی حفاری را دادندبراهميت کارحفاری بعد از انقال فعاليت می کردند، بنا

  )١/١٠/٥٨در تاريخ (

در دوران  از آنجا که در ايران .ندهستنا گفته نماند که شرکت های حفاری در دنيا به صورت شرکت های خصوصی 

های خصوصی به نفت ملی شده و شرکتی به نام شرکت ملی نفت تاسيس شده بود، قبل از انقالب اين شرکت مصدق 

بعد ازانقالب شرکت اما  .عنوان پيمانکار طبق قراردادی برای شرکت نفت کار می کردند

ملی حفاری جای آن شرکتهای خارجی را گرفت و به تنهائی به عنوان پيمانکار برای 

  .شرکت ملی نفت مشغول به کار شد

وران قديم شرکتی به از آنجا که هميشه نياز به کشف مخازن جديد احساس می شد از همان د

اين . دش که قصد آن دست يابی به مخازن هيدروکربنی بود تاسيس اکتشاف و توليدنام 

شرکت در راستای کشف مخازن نفتی گازی عمل می کرد و بعد از کشف مخازن آنها را 

  .تحويل شرکت ملی نفت می داد

 است و در اين راستا هم اکنون ايران به مناطق مختلفی جهت استخراج نفت تقسيم بندی شده

شرکت فالت قاره که مربوط به ده است که می توان از ششرکت های ديگری نيز تاسيس 

  .ام برد ن- شرکت نفت شمال -  شرکت نفت مرکزی-درياست 

.ديي و ابزار آن بگوی، در مورد آار حفاریاگر امكان دارد آم:    

 یحفار  آه آاریوقت از. حتما: ديحم

اولين  آه ی از وفتیعني ،شروع شده

مخزن نفت را در اعماق زمين پيدا 

روش نظرهم از. صنعت مرتبا رشد آرده استنيحاال ا تا ندآرد

از به يچه نهر .  و ابزارینظر تكنولوژهم ازم آارها؛يو تقسآار

. است  الزمی ترپيشرفته یتكنولوژ ، باشدحفاری در عمق بيشتر

 ی های از تكنولوژیلي رشد خینه را براي زمی حفاریعني.  شده استیه طور آل بینه تكامل تكنولوژين خودش زميا

صنعت نفت مثال االن !  آنندیشتر رشد ميگر هم بيع دي صنا،ميآن یشتر حفر مين را بيهر چه زم.  آندیگر آماده ميد
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دست پيدا آرده است آه در ماشين سازی، صنعت  "engines" هايی موتور به تكنولوژی

در  هر آشوری آه از توانايی حفاری  .گيرد مورد استفاده قرار می  و فضاهواپيمايی

بنابراين   .زد  را خواهداولاعماق بيشتر برخوردار باشد، در دنيای فناوری حرف 

 یليخآشور در آينده و همچنين رشد  ای از سرنوشت توليد نفت توان گفت بخش عمده می

ت و يري آه ما به مدیالبته وقت. ابسته است به حفاری و همها در آشور ما یتكنولوژاز 

 ی آنند و با طرف هایز را با سود محاسبه ميم آه همه چي سر و آار داریمقامات

ی ه ا عدن حاال يمثال هم. ت نداردين بحث من چندان موضوعي ا، زد و بند دارندیخارج

 آشوردر  یزات حفاريه تجهيا بقيدآل  و ساخت یطراح به ی نياز آهآنند مطرح می

  يا اصال انجام حفاری را به طور آامل، به. آردتوان آن را از آشورهای ديگر خريداری می  به راحتیچوننيست، 

ز دست خود مردم باشد و آن وقت يط عوض شود و واقعا همه چي اگر شرا، خباما .آشورهای ديگر محول آرد

 یز را آساني االن آه همه چیول. ميزيش نقشه بري و براميزها فكر آنين چيد به اي با،ميك اقتصاد مستقل بسازيم يبخواه

  چه بود؟. یديگر هم پرسيك نكته دي.  چه در داخل و چه خارج، آنندین ميي ما تعیگر برايد

  .در مورد ابزار و نحوه آار:  

 استفاده ميشدچکشی   ی مته هااز ها قديم.  استی حفاریك ابزار اساسي ،د آه متهي دانیفكر آنم خودتان هم م! آهان: 

 نيروی بادستگاه های چرخشی مته و لوله  . داد)یچرخش (دورانی یمته ها با پيشرفت صنعت جای خود را به آه

   .ندن آیآار مموتور های ديزلی 

ت آه از تجهيزات مختلف مكانيكی ای اس  پيچيده دآل حفاری مجموعه. یم به دآل حفاريرسيدستگاه مته و لوله مبعد از

  : شدهطورآلی به شش مجموعه اصلی تقسيم  به. مكانيكی تشكيل شدهالكتروو

  ) Mast & Substructure( سازه فلزی -١

  ) Hoisting System(   مجموعه آشش و تعليق-٢

  ) SCR & MCC System (  مجموعه برق و آنترل-٣

  ) Rotation System( مجموعه دوران و چرخش -٤

  ) Mud System(  مجموعه گل حفاری -٥

  ) B.O.P. System ( مجموعه آنترل فوران  -٦

ريزی  بر اساس برنامه. های متنوعی از تجهيزات و قطعات تشكيل می شود مجموعه ها از مجموعهن يايك از  هر

 مسئوليت مطالعه و بررسی برای طراحی و ساخت ويا تامين تجهيزات و قطعات مورد ،های فنی های انجام شده تيم

 تامين آاال از طريق توليد آنندگان و سازندگان همدر مواردی .  به عهده دارند راان و توليد آنندگاننياز از سازندگ

 درك روابط ميان  در مورد دانش فنیحاالی مهمی آه وجود دارد اين است آه تا  اما نكته. خارجی ضروری است

متر  ٥٠چرا ارتفاع اين دآل حفاری را برای نمونه . امده استيوجود نبه تجهيزات مختلف يك دآل در داخل آشور 

 انتخاب ضمنا. مي دانی نم اين مقدار ارتفاع با عمق چه ارتباطی دارد؟.مي دانین را هنوز ما نمي ااند؟ در نظر گرفته

چنين از وزن مشخصی برای برقراری  هم. داشته باشد ینيمع دوام عمر وی باشد آه تا طورنوع فلز اجزای دآل بايد 



 

 5

های  اين موارد در هيچ آتابی نوشته نشده  و دانش فنی و اطالعات آن در اختيار شرآت.  برخوردار باشدو حفظ تعادل

  .شرفته استي پیه داري سرمایشده دانش و اطالعات در دست آشورهانها بخش انحصاري ا،واقع در. استدآلسازنده 

  .چند نوع کار، بخشهای مختلف آن، بفرمائيدکار،ساختار شرکت ملی حفاری، تقسيم مورداگه ميشود در،روشن رفيق :

  .نجا به شما سخت نگذشته باشديمن هم به نوبه خودم از شما تشکر می کنم و اميدوارم که ا: )دکلبان(روشن 

  :سه بخش دارد شرکت ملی حفاری ايران

 ماری قکارکنان طرح عملياتی ا ،كمي

م در ارتباط با کارهای عملياتی مانند لوله جداری ،سيمان کارکنان ماموريتی شاغل در کارهای فنی مستقي ،دوم

 ....  کاری،نمودار گيری،ابزار در گردش ، ابزار دقيق و

  کارکنان امور اداری و سازمانی  ،سوم

  د؟ي، بيشتر توضيح بده آارهای سختیدرجه بند/ چند نوع آار/ تقسيم آارشود در مورد اين بخشها، و ياگه م: 

      .از کارکنان طرح اقماری شروع می کنم. بله حتما: روشن 

ذالک قسمت مهمی از عم مانند اجزاء دستگاه حفاری نيستند) crew(هر چند کارکنان : ماری حفاریقکارکنان طرح ا

 نفر ٦ تا ٤ گروه حفاری ممکن است . وسايل حفاری دورانی ارزشی ندارد، بدون کارکنان.دهستندستگاه حفاری 

 يعنی اينکه . تعداد کارکنان بستگی به نوع عمليات دارد.ی به اندازه و احتياج دستگاه حفاری داردباشند که اين بستگ

و يا در دستگاه ؟است) inland barge(حفاری ̗سرکشتی؟ در منطقه ی يخبندان است؟آيا عمليات در خشکی است

  . که احتياج به متخصص بيشتری از دستگاه های حفاری معمول دارد،حفاری دريائی

يل جداری افراد اضافه شوند کارهايی از قبيل راندن رشته طوهی برای کمک به کارکنان حفاری درممکن است گاه گا

 اجرای .شوندنده ميااين مورد گروه ويژه لوله های جداری با وسايل مخصوص اينکار برای انجام عمل فراخوکه در

  تقسيم بندی کارکنان، اما .ر طول کار به آنها کمک می کنند و گروه حفاری داستگروه لوله های جداری عهده ه بکار

   کارکنان شيفت روز
 )tool pusher(رئيس دستگاه   -١

 )يا رئيس دستگاه شب ـ شب کار( سرحفار -٢

 )driller( حفار -٣

 کمک حفار -٤

 دکلبان -۵

 ) roughneck( کارگر سکو -٦

 گل شناس -٧

  کارکنان شيفت شب 
 ) يا رئيس دستگاه شب ـشب کار( حفار سر -١

 )driller( حفار -٢
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 کمک حفار -٣

 دکلبان -٤

 ) roughneck( کارگر سکو -۵

 گل شناس -٦

 جهت سر کشی به “موتور من” ،)کمک مکانيک(٢دارای يک مکانيک ارشد و مکانيک حفاری دستگاه هر

 يک راننده ی جرثقيل و يک ،)کمک برقکار(٢ كاربرقيک  يک برقکار ارشد و ،تورهای موجود بر روی دستگاهوم

  . است) کمک صنعتگر(  نفر کارگر شستشو٣و  يک جوشکار_ نگين جيم پل راننده ی ماشين س

  ) tool pusher(رئيس دستگاه حفاری 

او عمومًا بطور شبانه روزی آماده به کار . کسی است که کليه مسئوليتهای دستگاه حفاری و عمليات را بر عهده دارد

 زندگی می کند و در بيشتر موارد طبق برنامه تنظيمی، آه ممکن است یبوده و در کاروانی در محل دستگاه حفار

تجربه اش شامل سالها کار کردن بعنوان کارگر و حفار است و تخصص . يک يا دو هفته باشد، سر چاه باقی می ماند

گاه او رهبری عمليات دست. کافی درامر حفر چاه، ماشين آالت دستگاه حفاری، ابزار و تجهيزات مربوطه دارد

بعالوه مسئول امور اداری و پرسنلی حفار و کارکن حفاری و نيز امور . حفاری و کارکنان حفاری را به عهده دارد

  .مربوطه به کار فرما و پيمانکار را هماهنگ می کند

  )driller( حفار

  )شکل روبرو(مسئول حفاری است و ماشين آالت حفاری را بکار می اندازد 

ر حفار است و بر تمام کارکنان سکو و زير نظر مستقيم س

 ساعت کار می کنند که ١٢او و ساير کارکنان . نظارت دارد

، سپس بوسيله )، يا نوبتکار ناميده می شودtour(يک شيفت 

حفار دستورات . ی حفاری ديگر و گروهش تعويض ميشوند

می دهد و او هم ) کمک حفار(الزم کاری را به دستيار خود 

 نفر هستند ٦ تا ٥ه ساير کارکنان گروه که اين دستورات را ب

 کمک حفار نفر بعد از حفار ارشد سکوی ،در ايران. می دهد

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

  )derrick man (دکلبان 

 از نظر رتبه بعد از در کشورهای پيشرفته سرمايه داری مانند آمريکا و کانادا و بسياری از کشورهای ديگر دکلبان

او روی سکوی . حفار بوده و در بعضی از دستگاه های حفاری ممکن است او را بعنوان معاون حفار در نظر گرفت

کار می کند، )  فوت٩٠تقريبًا ( سکوی کوچکی به ارتفاع يک استند لوله حفاری یعني) monkeyboard(دکلبان 

  روبرو) شکل. (در تجهيزات ويژه ايکه بدين منظور تعيين شده می چيند آنها را با نظم خاصی ،موقع لوله باال گرفتن
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 که کارگر حفاری نيز )floopman roughneck(سکو کارگر

  .ناميده می شود

  )شکل(

  را) سليبس(مسئول زمان جابجا کردن پائين لوله های حفاری 

           

  

  

  

يک گروه . که سه دسته دارد موفع لوله باال يا لوله پائين می باشد

آنها همچنين .  نفر است٤ تا ٢کامل کارگران حفاری شامل 

. وسيله آچار، آار باز و بسته آردن لوله ها را انجام می دهندب

وی سکو، آنها اغلب نگهداری، تميز عالوه بر انجام وظايف ر

کردن و رنگ زدن تجهيزات را به عهده دارند تا دستگاه حفاری 

  .در وضعيت خوبی باقی بماند

  )mechanic(مکانيک دستگاه حفاری 

 جزء سازمان کارکنان ن حال آهيدر عمکانيک دستگاه حفاری، 

دستگاه حفاری باشد، تا آنجائی که به اجزاء مکانيکی دستگاه 

او ممکن است تغييرات . فاری مربوط ميشود همه کاره استح

جزئی موتورها، پمپ های کوچک و ساير ماشين آالت دستگاه 

  .حفاری را انجام دهد

    )electrician(برقکار

 کارهای تعميراتی سيستم توليد و توزيع ،برقکار دستگاه حفاری

تغييرات جزئی ژنراتورها يا موتورهای . برق را بر عهده دارد

الکتريکی،بازرسی سيم کشی برق و ساير ادوات برقی به عهده 

  . اوست

  )کمک برقکار (٢برقکار 

کمک برقکار مسئوليت کارهای برقی در اردوگاه حفاری که 

شامل موتور برق اردوگاه، روشنائی محل، سيم کشی کاروانها، و تعمير و نگهداری ابزار آالت آشپز خانه و 

  .را بر عهده دارد) سکمپا( اردوگاه ريئسدستورات 

  )motor man(کمک مکانيک 

او عمومًا مسئوليت موتورها، سوخت موتورها و تحهيزات کمکی از قبيل ژنراتورها، کمپرسورهای هوا، پمپ های 

او بازرسی روغن و گاهی تعميرات جزئی موتورها را انجام ميدهد . آب و ساير چيزهای مربوطه را به عهده دارد
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 عدد پمپ های آب ٢او مسئوليت مستقيم . ت اساسی، عمومًا يک مکانيک بکار گرفته ميشودولی برای تعمييرا

  مصرفی سر چاه يا دستگاه حفاری را دارد 

  )زير سکو(اپراتور جرثقيل و کارگران ساده 

حتی تعداد آنها .  گروه کارکنان حفاری مشابه کارکنان دستگاه حفاری خشکی است،در دستگاه های حفاری دريائی

  .مي اپراتور جرثقيل  و کارگران ساده  يا زير سکو را دار،در بين افراد اضافی. زياد هم هست

ه يا تخلي یريآنها موقع بارگ. می رسد تخليه و جابجا می کند) درخشکی(کارگر سکو وسايلی را که مرتب از مرکز 

  .بار زير نظر اپراتور جرثقيل کار می کنند

  جوشکار  

  .است.... شکاری روی سکو ، پائين سکو ومسئول کارهای ساده جو

  گل شناس

 که اين گل شناس دارای يک کارگر . داردروز کار و شب کار) mud engenier(حفاری نياز به گل شناس 

هم چنين تعدادی کارگر محلی که بر اثر . است) کمک صنعتگر (و يک کارگر کمکی بنام  تخصصی بنام آزمايش گر

 راننده ی جرثقيل ٢ جهت جابجائی مواد گل که دارای نيکر نفر افزايش يابد و يک دستگاه ٢٠ می تواند تا ،نياز کار

  ا.استکه يکی در روز و يکی درشب 

   بهرام، شما می خواستيد چيزی بگويد؟ : 

 حفاری، يك سيال پيشرفته است آه در هنگام گلاطالعات بيشتر بگويم که ی خواستم برای م: )گل شناس(رفيق بهرام 

گل . شود می به درون چاه تزريق... ها، نگه داری فشار سازندها و  آردن مته، باال آوردن آنده اری برای خنكحف

ديگر هر چه عمق چاه بيشتر شود، فشار  از سوی.  است آه بشر موفق به ايجاد آن شده استترين سيالی پيچيدهحفاری 

شود، برای دسترسی به چنين   منظور به آار گرفته میآه به اين گل حفاری نيز، بيشتر خواهد شد، بنابراين پمپی

 بيشتری داشته باشد، بنابراين بايد از آلياژ خاصی ساخته شود (Horse Power)اسب بخار فشاری بايد توان بر حسب

آننده نفت   آشور صادرچندمينايد آه ايران  به يقين،بارها شنيده.ی ديگری است آه خود نيازمند تكنولوژی پيشرفته

 موفق عمل تكنولوژی نفتیدر صادرات  زمانی بايد افتخار آرد آه. شود ت؛ اما اين مساله يك افتخار محسوب نمیاس

داخل جهت توليد، همانند امريكا از ساير آشورها نيز نفت وارد  آنيم و عالوه بر مصرف مقدار نفت توليد شده در

   .ت خود اسآليهاش مجبور به فروش  مين زندگیخام همانند فردی هستيم آه برای تا ما با فروش نفت. آنيم 

  بپردازيمبخش های ديگر به  ادامه بعد از توضيح دوستمان دراگه اجازه بدهيد : روشن

  خواهش می کنم : 

کارکنان ماموريتی غالبًا در گروه ببينيد . در مورد کارکنان ماموريتی شاغل در کارهای فنی صحبت کنمکمی : روشن

  : تند، که اين گروهها شامل نفر هس٧ تا ٢های 

ات تزريق سيمان به بغل يسيمان کاری ـ در زمانيکه عمليات لوله جداری به پايان می رسد گروه سيمانکاری عمل -١

 لوله  های جداری را انجام می دهد 

. می باشدی که باشد وظيفه گروه نمودار گيری ژنمودار گيری ـ کار نمونه برداری از عمق نهائی چاه در هر مترا -٢
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 که با دستگاه مخصوص نمودار گيری انجام می شود

 را بر عهده دارد بعنوان مثال واقع کنترل کيفيت تمام ابزار حفاری از جمله خود دستگاه حفاریگردش ـ دردرابزار -٣

 توان از چک کردن لوله ها و تبديل های حفاری نام برد مي

ها، کنترل رومها و کنترل ولوهای جگي(جمله ها ازچک کردن ابزاراست کارن پيدآنام که ازدقيق ـ همانطورابزار -٤

 .....برقی و

اين گروه معموال در حين انجام حفاری تا نقطه ی ايکه زمين شناس مشخص کرده _ ) کيسينگ گروه(لوله جداری  -۵

 . می باشد٥٫٥٨ تا ١٨٫٥٨وارد عمل می شود که اين لوله ها از 

ان امور اداری و سازمانی که طی چارت سازمانی شرکت ملی حفاری از باالترين مقام در رابطه با کارکندر و 

  . به حساب می آيد)دم گيت(تا نگهبان ) مدير عامل(شرکت 

 یتعداد تخمين خواهم اگر هر کدام از شما در مورد یاما حاال م.  ممنونمیليد خي آه تا حاال دادیاز توضيحات: 

 یرگ و ريشه محل ،نشان هستيدر بآيا آارگر يا آارمند زن هم نكه يا ، های ها و پيمانیم نسبت دائ،ی حفارآارگران

  .ديياطالعاتی داريد بگو...  وی حفار آارگرانی و مليتیو قوم

 هزار نفر در مجموع ٩ تا ٤در مورد تعداد کارکنان حفاری آمار دقيقی ندارم، اما فکر می کنم چيزی در حدود : بهرام

ن نسبت سه ينسبت پيمانيها از دائمی ها بيشتر است و ميشود گفت ا).  هزارنفر هستند٤ تا ٣می ها حدودًا که رس(باشد 

در بخش کارکنان امور اداری و سازمانی همکاران زن .  بله،و اما اينکه کارگر يا کارمند زن داريم. به يک است

  . می دهندمکه کارهای گوناگون بسياری انجابسياری هستند

 ٢٠ تا ١٥د رگ وريشه محلی و قومی و مليتی، يک بخش از کارگران که در اردوگاه حفاری معموال حدود  در مور

 از مكان یمثال افراد محل(.  هستندهمان منطقه که دکل حفاری قرار داردبومی  يعنی . نفر می شوند محلی هستند

 اما در شرکت )...و الوان، ٣ری، شماره  ميدان آغاجا١٢٧ ميدان بی بی حكيمه، ١٤٦آل چاه های شماره استقرار د

که بخاطر وضعيت تاريخی منطقه ... از قبيل بختياريها، عربها، ترکها و. حفاری بيشتر کارگران از مناطق ملی هستند

  .نفت خيز خوزستان بيشتر بختياری هستندی 

  منظور چيست؟. اردوگاهيک مناطقی که چاه ها وجود دارد و يکی . شما در باال به دو نکته اشاره کرديد :

شرآت ملی حفاری ايران ناوگان  .دکل های حفاری است استقراردر مورد مناطق که گفتم منظور محل . بله: بهرام

 که ساخته مستقر یموقعيت هاي رددکل هايی  چاه نفتی و گازی در نقاط مختلف آشور ۵٠ تا ۴٠حدود برای حفاری 

  )*(.ی حفاری بگيريدآمار آنها را می توانيد از روابط عموم

 کاروان، يک ژنراتور برق، ١٥ تا ١٤ :شاملمحلی است در نزديکی چاه حفاری : ردوگاه حفاریاما در مورد ا

و ) حفار و کمک حفار_ برای سر حفار  (١ها که شامل خوابگاه خوابگاهکاروان نانوائی، سرويس های بهداشتی، 

 که برای سرحفار و ١ شماره غذا خوری سالن ، باشدی جای بسيار آرامکه بايد) برای بقيه کارکنان سکو (٢خوابگاه 

 نمازخانه ،.....) در همان جالباس شوئی وکه(آشپزخانه  ، آه برای بقيه کارکنان است٢ و شماره ،حفار وکمک حفار

 گهبانی اردو گاهن(، که کارهایبرای کارگران ساده بومیهايی چادر ، )برای استفاده کارکنانتلويزيون ك دستگاه يبا (

  .را انجام می دهند...)سيمان خالی کردن  و چاهو 
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  مسئول و خود حفاری  کارکنان،مابقیبومی  وکارگر ساده  ٢٠ -١۵ :شامل. هستند نفر ٦٠ حدوداافراد يک اردوگاه 

    .ن اردوگاه هستند هفته کامل در اي٢اين افراد . که عهده دار تمام امور سر دکل و اردوگاه است)کمپاس(اردوگاه 

 ین آارگران حفاري هم در ب باشدن نظاميا یآه پايه اجتماع) نه آارمند و متخصص (ی آارگریراضوآيا قشر ممتاز: 

 فعال و یآيا يك نيروی مذهب رنگ است؟پر ميان آارگران چقدری تقسيم بند،ی و مذهبینظر عقيدتاز وجود دارد؟

    شود؟ی برگزار می و با چه تعدادیجماعت در چه سطحمثال نماز ؟خش وجود داردطرف دولت در اين بازتاثير گذار

ند بودن و  متخصص  يک قشر نازک ممتاز وجود دارد که زياد هم ربطی به کارم،بله. در مورد سئوال اول: روشن

زديکی و زندگی فشرده ر عقيدتی و مذهبی، تقسيم بندی پر رنگ وجود ندارد و فشار و سختی کار، نظناز. بودن ندارد

هرکسی . اما در اينجا از نماز جماعت خبری نيست. بين برده است اين موضوع را از....،دوری از خانواده وکارگران

امور اداری  در،اهوازشهرشايد در مناطق دفتر مرکزی درکار اجازه بده جداگانه نماز می خواند اگه وقت و فشار

  .  نماز جماعت برگزار شود،اداراتمثل خيلی ديگر از) پيچ کارون(٢ا کارگاه ي) ١( شمارهکوروش کارگاهمنطقه ی (

ن آارگران دارند اما يرا ببرای گزارش دهی وضعيت ك نفر مليجک يشه معموال يهم.  نظامیه هايو اما در مورد پا

   . يا بقولی تحويلش نمی گيرندردي گیکسی با او ارتباط نم

  چيست؟ماری ق طرح اشين  بخگران امسائل و مشكالت روز آار: 

  :روشن
  

 پايان بخش اول
  

  

 )jafk(جمعی از فعالين کارگری 

Kargaran_fa@yahoo.com 

Jafk.blogfa.com 

  ٨٧ هآذر ما
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  :توضيحات
   جمعی از فعالين کارگری برای اطالعات بيشتر در مورد کنترل کارگری رجوع شود به مقاالت منتشره در وبالگ)١(

 قدر ١٢ گچساران، ١٤٩ قدر روی چاه شماره ١١هم اآنون دآل های : روابط عمومی شرآت ملی حفاری ايران مستقر در اهواز  -*

قدر روی ١٦ ميدان رامين، ٧قدر روی چاه شماره ١٤ ميدان آزادگان، ۵ قدر روی چاه شماره ١٣ ميدان نفتی جفير، ٢روی چاه شماره 

  . رسالت در بندر لنگه استقرار يافته اند١٣قدر روی آرك١٨ ميدان گچساران و ٢٣۵چاه شماره 

 ٤٣ خارگ، ٢٩فتح روی چاه شماره B،۴٢ فتح روی موقعيت سبالن ٤١ ميان هفتكل، ٦٣ره  فتح روی چاه شما٤٠همچنين دآل حفاری 

 فتح روی چاه ٤٦ خانگيران، ٥٤ فتح روی چاه شماره ٤۵ قلعه نار، ١٠ فتح روی چاه شماره ٤٤ سفيد باغون، ١فتح روی چاه شماره 

  .اند ن مستقرشده ميدان گچسارا٣٥٥ فتح روی چاه شماره ٤٧ميدان مارون و دآل  ٣٥٣شماره 

 فتح به ترتيب بر روی چاه ٥٩ فتح و ٥٨ فتح، ٥٧ فتح، ٥٦ فتح، ٥٥ فتح، ٥٤ فتح، ٥٣ فتح، ٥٢ فتح، ٥١ فتح، ٥٠فتح، ٤٩دآل های 

 ٩ آب تيمور، شماره ٤٢ منصوری، شماره ٦٠ الوان، شماره ٣ ميدان آغاجاری، شماره ١٢٧ ميدان بی بی حكيمه، ١٤٦های شماره 

  .ميدان شادگان مستقر شده اند١٥آوپال و شماره  ٤٧ خانگيران، شماره ٥٣ نار، شماره ٢٨ ميدان رگ سفيد، شماره ١٢٥ه آزادگان، شمار

 ميدان آزادگان، شماره ١٢ ميدان اهواز، شماره ٤١٨ ميدان آوپال، شماره ٤٦ ميدان مارون، شماره ٣٥٢همچنين روی چاه های شماره 

 10 ميدان ذياليی ١٥ ميدان منصوريه و شماره ٧٥ و ٧٣ ميدان مارون، شماره های ٣٥٧نول، شماره  ميدان شا٩ ميدان آبان، شماره ١

  . فتح مستقر و مشغول حفاری چاه های توسعه ای هستند٧٠ تا ٦١دآل حفاری 

ب بر روی چاه  نصر نيز به ترتي٧٩و  ٧٨ آنگان، ٣٣ نصر بر روی چاه شماره ٧٥ جفير، دآل ٤دآل های پيروزی بر روی چاه شماره 

دآل مورب در موقعيت اسكله خرمشهر جزيره خارگ مستقر  . ميدان پرنج، مسقر شده اند٣ ميدان آغاجاری و شماره ١٤٧های شماره 

 ميدان اغار، شماره ١٤ آزادگان، چاه شماره ١١، چاه شماره ٣٢ فتح نيز به ترتيب بر روی چاه های آنگان ٨٧ تا ٨٠شده و دآل های 

مشغول انجام فعاليت حفاری . ميدان رگ سفيد ١٠٨ ميدان اهواز و چاه شماره ٤١٧ ميدان آرنج، شماره ٣٧واز، شماره  ميدان اه٤١٦

   .طبق برنامه دستگاه نظارتی هستند

  

  
  

    


