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 نفت های دکل حفاری کارگران زیست و کار شرایط

 
در چاه شماره يك نفتون مسجد  یحفار  ی ، متهیخورشيد 7821رگاه پنجم خرداد سال سح

های حفاری با مشکالت  سال هنوز کارگران شاغل دکل 771بعد از  .سليمان، به نفت رسيد
کارگران شاغل در اين . کنند کنند و در شرايطی سخت کار می بسياری دست و پنجه نرم می
يادی دارند و از همه بدتر هر روز با خطر حوادث شغلی و از  بخش مطالبات بر زمين مانده ی ز

 دست دادن جانشان روبرو هستند. 

  شود میاين مقاله تقديم 

 های حفاری  های کارگران شاغل در دکل به خانواده

  ی به کارگران جانباخته

 رگ سفيد  741فتح در چاه  59دستگاه حفاری 

 کنگان 32کارگران جانباخته چاه گازی 

يت اهواز  95چاه شماره و   کر

..... 

.ندبه کار   مشغولهای نفتی  در دکلهزاران کارگر بی نام و نشانی که به توليد ثروت و 
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 مقدمه

 خیلی باید کار ینا تکنولوژی پیشرفت با که آید می نظر به است. گاز و نفت کاوش منظور به زمین شکافتن حفاری صنعت
 نفت حفاری است. پیچیده و یفن دانش با همراه دشوار و سخت کار ای مجموعه حقیقت در صنعت این اما باشد شده تر ساده

 ایران حفاری ملی شرکت 8571 سال در اما بود. ملیتی چند های شرکت دست در انحصاری طور به 75 بهمن از قبل تا گاز و
  .شد تاسیس

 برای دولتی های شرکت چه و ملیتی چند شرکتهای مالکیت زمان در چه آن، از بعد چه و 75 بهمن از بلق چه کار شرایط
 و خانه از دور به فرسا طاقت گرمای در و بیابان در طوالنی روزهای هست. و بوده سخت بسیار بخش این در شاغل کارگران
 مطالبات بخش این در کارگران افزود. را کار محیط در حادثه خطر اینها همه به باید تازه و ،سخت شرایط در کار و خانواده

 در هستند. محروم نیز خود مستقل های تشکل داشتن از ایران کارگر طبقه های بخش دیگر همانند و دارند زیادی ی نیافته دست
  باشیم. تهداش صنعت این در شاغل کارگران مطالبات و زیست و کار شرایط به نگاهی که کنیم می سعی مقاله این

 حفاری دکل یک به کلی نگاهی

 57هر دستگاه حفاری بین  .8شوند ای که باید حفاری کنند به آن نقطه جابجا می های حفاری بعد از مشخص شدن ناحیه دکل
هنگامی که دستگاه حفاری در یک نقطه  .شود ها کمتر یا بسیار بیشتر می محموله دارد که گاهی تعداد این محموله 877تا 

ی  ها بر عهده د. وظیفه جابجایی محمولهنشو ها از محل قدیم به محل جدید برده می این محموله ،کار کندبه غاز خواهد آ می
 است.  2های جابجایی فوق سنگین ماشین ی های مهم دکل بر عهده ها و بعضی از محموله تریلی

 
 جیم پل ماشین فوق سنگین برای حمل قطعات مهم دکل

                                                           
  گویند میمووینگ  به این جابجایی -1
گویند.  جیم پل ها ماشین های بسیار قدیمی، اما از قدرت بسیار باالیی برخوردار هستند. بعنوان نمونه وظیفه  به این ماشین های فوق سنگین جیم پل می -2

 .ها است پل مهده جیجابجایی پمپ گل که از سنگین ترین وسایل یک دستگاه حفاری است به ع
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در موقعیت یک دستگاه دکل  .شود کار بر روی دکل آغاز می ،ها به محل جدید و باال آوردن دکل حفاری حمولهانتقال مبعد از 
. همچنین وجود داردها  و اردوگاه یتعمیرات، مکانیک، خدمات پشتیبان عملیات، سیاالت، شامل یمختلف یها ، بخشیحفار

 ،رادیومن ،توان رییس دستگاه از جمله این افراد می .دفه خاصی دارکنند که هر کدام وظی کار میبر روی این دکل  افراد زیادی
میانگین از سکو، به طور  با توجه به نوع عملیات   که و ... را نام برد  دریک من ،پزشک ،کمپانی من ،سرحفار ،حفار ،گلشناس

از تمام  یتنوعم یها ، فعالیتییک دکل حفار یتوان گفت که رو مي 5دستگاه مشغول فعالیت هستند. ینفر رو 877نفر تا  57
 در جریان است....و یگیر تا نمونه یو برقکار ینعت نفت در جریان است؛ از جوشکارعملیات ص

به  یهای دکل، کاروان ی آن. در محوطه یخارج یها هم در بخش یدکل مشغول فعالیت هستند و برخ یرو ازکارگران یبرخ
شناس، گل شناس، مکانیک ارشد، پزشک، برقکار و مکانیک  رئیس دستگاه، زمینمربوط به  یها آید که در واقع اتاق یچشم م
روزی است و  کار در روی دکل شبانه .اختصاص دارد یهم به سالن غذاخور یکنیسین، آمبوالنس و... است و بخشارشد، ت

ه همراه دستگاه به محل باشد که ب هر دستگاه حفاری دارای یک کمپ میشود. به همین دلیل  کار به هیچ وجه تعطیل نمی
کیلومتر باشد تا اگر  پنجستگاه حفاری معموال باید بیش از فاصله کمپ تا د. شود منتقل میجهت عملیات حفاری جدید 
 ای پیش آمد افرادی که در کمپ در حال استراحت هستند در امان باشند. حادثه

اند. این  ردیف شدهه د دارد که در مقابل دکل حفاری بکاروان وجو 87معموال در ایران بر روی یک دستگاه حفاری بیش از 
کاروان  ،کاروان پزشک ،)مشترک( کاروان برقکار و مکانیک ،کاروان کمپانی من ،ها عبارتند از کاروان رییس دستگاه کاروان
یرد و از پنجره گ معموال کاروان رییس دستگاه روبروی دکل حفاری قرار می. ...  سالن غذاخوری و ،کاروان پسماند ،مهمان

سالن غذاخوری وجود  4هر دستگاه حفاری و کمپ آن معموال در . کوچک آن میتوان بصورت مستقیم دکل را نظارت کرد
 .سالن مخصوص کارمندان آن دستگاه است 2سالن مخصوص کارگران و  2 .دارد

 یسکواولین بخش دکل . کانیک استیک دکل حفاری شامل چهار بخش سازه، هیدرولیک و پنوماتیک، برق و ابزار دقیق و م
، یحفار یرسیدن به طبقات باالتر سکو یها، برا دکل به آن رسید. هنگام باال رفتن از پله یها آن است که باید از مسیر پله

جیحا تر (پله 53حدود  ) آن هم به تعداد زیادزیاد  و با شیب یفلز یها پله دلیل  . به ها گرفت حتما باید دو دست را به راه پله
ها که  پله . به دلیل رفت و آمد مستمر ازدکل است یکار رو یها یاز سخت یبه پا باشد. همین یک مخصوص یها باید کفش

 .با مشکل مواجه شودشود مفاصل کارکنان  یباعث مبار این تعداد پله را باال و پایین بروند،  87 یممکن است روز

است که فقط  یترم 47تا  53اصله است؛ اما باالترین نقطه سکو در ارتفاع حدود متر و نیم ف 87سکو تا زمین معموال  یاز باال
از تجهیزات  یو دنیای ی، کابین حفاریحفار یدکل، اتاقک کارکنان سکو یسکو یودکلبان مجاز به حضور در آن است. ر

ت اما بیشتر از هر چیزی توان در مورد ساختار دکل و مسائل فنی آن مقاالت زیادی نوش می .مختلف سنگین وجود دارد
 وضعیت کارگران شاغل و شرایط کار و زیست شان و مطالبات و .... هدف این نوشته است.

                                                           
 یک مراجعه کنید.ی برای شناخت مشاغل روی دکل به ضمیمه -3
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 های استخراج نفت شرایط زندگی و کار کارکنان شاغل در دکل

شده از های ساخته  بیابان و دکل های نفتی بسیار سخت و طاقت فرساست. کار در شرایط زندگی وکار کارگران شاغل در دکل
های حفاری  گیری. کارگران دکل رسد و فقط با نگاه به آن سرگیجه می متر می 47ن به آهایی که ارتفاع  لوله و آهن. دکل

 .«ان باخدام ان است و برگشتمخودها با  روی این دکل رفتن"گویند:  می

ا استرس کار با مواد شیمیایی و راه رفتن های زیادی باید تحمل کنند. از دوری خانواده ت افرادی که در این شغل هستند سختی
  .ای اتفاق بیفتد های داغ و خطرات ناشی از کار در ارتفاعات باال، چراکه در یک لحظه ممکن است حادثه برروی آهن

 :شود فهمید های بعضی از کارگران شاغل در دکل بیاندازیم بخشی از شرایط کار را می اگر نگاهی به گفته

 4:فتح 31فار دکل عبدالرضا رضايي، ح

مايش و حفر چاه که به پي یو همه کارهاي یها و وسايل، ميزان چرخش عمق حفار تمام دستگاه»
ساعت  41ستيم، هفته اول اينجا ه یروز کار 44 شود. یحفار کنترل و انجام م یمرتبط است، از سو

 یها خ دادن حادثهکار ما سنگين، پرفشار و پر از حادثه است. اينجا احتمال ر.کنيم یشب کار م
گر سراغ بدتر از اين هم م یشود. سخت یهمکاران مزيادي وجود دارد که باعث نقص عضو و فوت 

درجه. کار  56 یباال یکند. آن هم در گرما یجسم و روح را خسته م یساعت شيفت کار 41داريد، 
کار آنجاست که  یيد نفت هم جريان داشته باشد. سختدکل به شکل مداوم جريان دارد تا تول یرو
 شود. ین کار ما کمتر ديده ماي

 6:ساله و اهل اهواز 04فتح  31 ی، دکلبان سکویعماد بان

به طور دائم سرپا هستيم. لوله زدن در ارتفاع و هر  یانجام کار حفار یاست. برا یکار بسيار سخت
ر داشتن با جز سروکا یهم چيز یکار ما بسيار زياد است. کار حفار یکار ماست. سخت یا نقطه

 وسايل سخت و سنگين نيست.

 5فتح 31، کمک حفار دکل یحسين خادم

                                                           
  فتح 35 یحفاریک روز با کارکنان دکل به نقل از گزارش  -4
 فتح 35 یحفارکارکنان دکل   یک روز بانقل از گزارش  -7
 فتح 35 یحفارکارکنان دکل   یک روز بانقل از گزارش  -3
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را باال و پايين کنند يا  یساعت، يک تجهيز چند تن 41ش چاه، همکاران ما ممکن است در حين پيماي
مرتبه بلند کنند و زمين  144کيلو است که ممکن است آن را  44دار  وسايل ديگر، سيليبس دسته

 بگذارند. 

 : فتح در بخش چاه 31، جوشکار دکل ین مواليکيوا

 یريم که در اين حين با خطرات زيادکار سر چاه، بسيار سخت است. با زمين، نفت و گاز سر و کار دا
کار دست و پنجه نرم  یلوکيشن دکل تا لحظه خروج با سخت شويم. از ساعت ورود به یمواجه م

 .گذاريم یمان مايه مکار ی. همه ما، اينجا از جان و دل براکنيم یم

يس فرد، مسؤول منطقه ايمن   یحفار  یدستگاه ها یدر

و بهداشت محيط زيست، پدافند غيرعامل، مديريت  یشامل چند بخش از جمله حوزه ايمن کار ما
ر طول فرايند انجام کار است. به عبارت ديگر، تالش ما اين است که د یپزشک یها بحران و فوريت

 .اران فراهم کنيمهمک یرا برا یمحيط امن

مشغول فعاليت هستند، اين است که  یکارکنان صنعت نفت که در بخش حفارتفاوت کار آن دسته از 
شوند و در اقصا نقاط کشور در  با توجه به ماهيت کار، از يک منطقه به منطقه ديگر جابه جا مي

ط پرسروصدا، شامل گرما، کار در محي یخطرات مختلف، عوامل زيانبار محيطبا  یهاي محيط
، سقوط از ارتفاع، سقوط اجسام و مهمتر از یشامل برق گرفتگ یمختلف، خطرات ايمن یوادشيميايم

همه فوران چاه نفت و گاز که بارها جان نفرات را تهديد کرده، مواجه هستند. افزون بر آن خطر نشت 
 .افراد خارج از محيط را تهديد کند یتواند کل نفرات و حت یم H2S گاز

 کارگران بخواهند دهد چه برسد که هر روز ها حتی از پایین قابل تحمل نیست و حالت سرگیجه به آدم دست می اه به سازهنگ
های آهنی با ابزارهای سنگین  درجه از این سازه 77بان دستگاه مجبور است دردمای بیش از  دکل .ندها را باال و پایین برو این پله

 .ریک و فلزی این سازه باال و پایین برودی باها پلهچند بار در روز از 

نیروهای  .بردار نیست تعطیل یحفار کار ی چرخهشناسد،  کار در صنعت حفاری شب و روز، گرما و سرما و طوفان نمی
برند، ولی حین استراحت در کمپ دستگاه  ساعت در استراحت به سر می 82ساعت کار و  82حفاری و گل حفاری ی سکو

ها به خاطر استرس کار خواب ندارند و با هر مشکلی مجبورند که برای رفع اشکال  اش هستند و عمال شبب هم بطور آماده
 است که چند کیلومتر با محل دکل فاصله دارد. یهای مکان استراحت اردوگاه دستگاه اقدام کنند.

کنند.  هفته استراحت می 2اضرند و هفته در محل کار ح 2کارگران در این شغل به صورت اقماری مشغول به کار هستند یعنی 
بعد از مدتی تبدیل به  اما دارد، ای برای ورود به این شغل ذبهشرایطی که برای بسیاری ابتدا وسوسه برانگیز است و جا
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روز از خانواده دور بودن، همیشه نگران خانواده بودن و شرایط سخت کار باعت  84شود.  شان می ترین دغدغه در زندگی جدی
کار و زندگی کارکنان اقماری چنان به هم گره  د که کارگران بعد از مدتی کار در این شغل دچار فرسودگی شغلی شوند،شو می

سال اقماری کار کرده  14گويد که  وقتی کارگری میکنند.  خورده که گاه تفریح کردن و کنار خانواده بودن را فراموش می
 .ان گذرانده استکاری خود را در بياب ی از دوره سال 71يعنی 

غول فعالیت است مش یمتر 27تا  83در ارتفاع  ییک دکل است، فرد یکار رو یها از سخت ترین بخش یبان و دکل یسکوبان
، یین آن جابه جا کردن پیچ، تمیزکارتر که ساده . کارهاییاز ارتفاع یک و نیم متر به باالتر با دکلبان است یو مسؤولیت هر کار

 .سختي کار ییعن ها همه م و... است. اینمحکم کردن نصب پرچ

 ها سر گره خورده است. کارکنان در روز بسیار با آن ها به آن یفعالیت حفار ویک دکل، فوق سنگین است  یتمام ابزارآالت رو
دت سنگین و آچارها بش این ابزارآالترا انجام دهند. هر یک از  یرا جابه جا کنند و عملیات حفار ها کار داشته و باید آن و

 است.

خوابند صدای بسیار زیادی را با توجه به اینکه در مقابل دکل قرار دارند باید  معموال کسانی که بر روی دستگاه حفاری می
ترین کسی هستید که در آن  البته در کنار دکل خوابیدن نیز دارای خطراتی هست چون به محض حادثه شما نزدیک .تحمل کنند

 5 .یزی را که دارید بگذارید و از محل حادثه دور شویدو باید هر چ حوالی است

 شرایط ایمنی در دکلها

ای اتفاق بیافتد. از  بردار نیست مگر اینکه نفت تمام شود یا حادثه روزی است و هیچوقت تعطیل های حفاری شبانه کار در دکل
سود کسب چیزی که مهم است  ،کنند کار می مهم نیست که کارگران در چه شرایطی ،حاکم بر تولید داری   سرمایهسیستم نظر 

هوایی، دوری از خانواده باعث  و طراب ناشی از آن، شرایط بد آبضو اروزی  های طوالنی کار شبانه است. ساعتحداکثری 
به توانند وظایف خود را  مسئولین ایمنی عمال نمیدهد.  شود و احتمال حوادث کاری را افزایش می افزایش فشار بر کارگران می
و خود وی نیز هر چند مسئول ایمنی کارگران است، منتهی در که اولویت کارفرما سود است. درستی انجام بدهند چرا 

 و برای این کار حقوق می گیرد. ستاستخدام کارفرما

 

 مطالبات کارگران

                                                           
7
 https://www.naftonline.ir/report/19076 
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شاید طالباتی دارند. حاکم بر روند تولید و کار، کارگران م داری   تحت این شرایط سخت کاری و از طرفی نظام سرمایه
مطالبات بر زمین بتواند دیگری  ی از هر گفتهبهتر  "ما من یک اقماری"یک کارگر ملی حفاری تحت عنوان  ی هایی از نامه بخش
 کارگران را نشان دهد: ی مانده

 
 م؛ا من يک اقماری

های سياه  بالشت های زهوار در رفته و روز در يک کمپ کاروانی،دريک اتاق کوچک چهار تخته با تشک ۴۱
 .يابم از آلودگی و پتوهای پلشت اسکان می

کنيم را در هيچ مغازه ای پيدا  از کيفيت غذا همين را به عرضتان برسانم که برندهايی که ما مصرف می
 .کنيد نمی

های  شويم که در گرمترين روزهای سال بدون کولر در جاده بوسی بين مسير دکل و کمپ جابجا می با مينی
ها به جای صندلی  ب معدنیآکند و به علت کمبود صندلی هميشه چند نفری بر روی شيلهای  تردد میخاکی 

 .ها هم عمدتا فرسوده و چينی هستند نشينند اين مينی بوس می
 .کنيم سهميه لباس و البسه و کفشمان را گاها با يکسال تاخير دريافت می

 .گيريم های ... کارفرما قرار می مندر حين کار به ناحق مورد هجمه و فشارهای کمپانی 
 .کنيم درجه تابستان برای رفع حاجت استفاده می ۵۶ما از توالت فلزی در گرمای 

 .هايمان در عذابيم و از داشتن فضای مجازی محروميم ههميشه برای ارتباط گرفتن تلفنی با خانواد
مواد آالينده و زير گرما و سرما آفتاب و  ر،آور موتورها، فشا صدای سرسام در مجاورت سرو ما بايد در ارتفاع،

 .ساعت مفيد کار کنيم ۴۱باران 
ورده که بعضا از گفتنشان آروانی و جسمی به بار  ،روحی ،گی کار اقماری برای ما مشکالت خانواد

 ...شرمساريم
 .لطفا پايتان را از روی گلوی ما برداريد
 .بدبينی ما از شما را به تنفر تبديل نکنيد

گذاريد بيش از اين مارا بر سر هر مورد کوچکی  ه از برای حل هيچ کدام از موارد باال قدمی پا پيش نمیشما ک
 .بازخواست نکنيد

کنيد.اگر قرار بر بازخواست  جديدا برای آوردن ماشين بر روی دکلها ما را تحت فشار قرارداده و بازخواست می
 .بازخواست کنيم ضها و کمبودهاو گرفتن توضيح باشد ما بايد شمارابرای همه تبعي

ها را درون خانه هايتان در شهر تحمل کنيد و بعد بازخواست شويد که چرا  آيا شما حاضريد همه اين نارسايی
 رويد؟ با ماشين شخصيتان به محل کارتان در کارگاه يک يا کارگاه دو يا ديگر کارگاههای شرکت می

 
)جنگ با اين کار سخت( هستيم و همه  ای ملی در حال انجام وظيفه ها ما نجيبانه با تمام اين مشقتها و سختی

 .داريد تان را بر می شما در طول پشت سر ما ايستاده و از غنايم اين جنگ نابرابر بهره
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و مريض ادامه دهيم و بيش از اين ما را تحت فشار قرارندهيد تا بتوانيم هم نان  دار بگذاريد ما اينکار را کش
بيابان در بياوريم هم اينکه شرايط را برای کار ستادی شما و استفاده از زندگی شهريتان برآورده  خود را در اين

 .سازيم
 قلل الحق ولو علی نفسک

 
 بخشی از مطالبات فوری کارگران شاغل در دکل های حفاری به شرح زیر است:

  تعطیل کاری و.... . العاده قفوحق ارتفاع، حق مواد، حق تخصص،  -
  ها ها، حق آالیندگی برای همه کارگران شاغل حتی پرسنل شاغل در کمپ وهبرگشت گر -

  کسر از حقوق به دلیل مرخصی رفتن -

 تحویل لباس کار و کفش ایمنی استاندارد -

 های شغلی برگشت سمت -

 و نحوه محاسبه آن  وری ناچیز بودن پاداش بهره -

  ر حق بیمه تکمیلی از کارگرانها و خدمات توسط بیمه تکمیلی علیرغم کس عدم پرداخت پول نسخه -

 های انگیزشی حقوق کارگران  غیر قانونی بودن کسر مالیات از آیتم -

  قسط( 3قسط یا  5پرداخت عیدی و سنوات به صورت قسطی )گاهی به صورت  -

 عدم ایمنی مینی بوس دکل و غیر استاندارد بودن آن  -

 ها  برخورداری از امکانات ورزشی مناسب برای کارگران در کمپ -

 بسیاری از خواسته های ریز و درشت. و    

 :در ادامه شرحی در مورد بعضی از مطالبات مهم و مشترک بین همه بخش ها را می آوریم

  ....پيمانکاری، حجمی، ارکان ثالث، قرارداد مدت معين ، شرکتی، رسمی، قراردادی 

های  تقسیم کارگران به شکل از طریقه بین کارگران دارد تفرق ودیکی از مسائلی که در شرکت ملی حفاری به طور جدی وج
است. همین مسئله ...  و ردادی، پیمانی، شرکتی، رسمی، قراردادمدت معین نوین، حجمیهمانند قرا یمختلف استخدام

چه واقعیت این است که با هر وضعیت استخدام، شود.  می شان برای کسب منافع مشترکباعث تفرقه و عدم اتحاد بین کارگران 
های یکسانی روبرو هستند به هیچ کارگری  قراردادی یا پیمانکاری ... عمال کارگران در هنگام کار یکسان هستند و با سختی

ر در دو کارگعمال  .هستی بایستی کمترکار کنی یا ساعت کارت کمتر باشد قراردادی یا حجمی یا ...شود که چون تو  گفته نمی
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ر های کارگران تغیی یکی از مهمترین خواستهسالهاست که کنند.  میفاوتی را دریافت مزایای مت وحقوق  یکسان،یک شغل 
های پیمانکاری و قرارداد مستقیم با شرکت و رسمی شدن و برخورداری از حقوق و مزایای  وضعیت استخدامی و حذف شرکت

ومی در میان همه کارگرانی که حقوق عم ی یکسان است. در این مورد با پیگیری کارگران تغییر وضعیت شغلی به یک خواسته
 شود تبدیل شده است.  شان از محل بودجه دولتی پرداخت می

 يان آور بودن شغل و بازنشستگی پيش از موعد  سخت و ز

... مواردی هستند که باعث عوارض زیادی برای شاغلین در این و کار در ارتفاع و همچنین مواد شیمیایی و ساعات طوالنی 
های طوالنی و  هبود شرایط کار یکی از مشکالت عمده کارگران این بخش است. علیرغم اینکه کارگران ساعتبشود.  شغل می

نگرفته آور قرار  در شرایط سخت همانند دمای باالی هوا و در بیابان مشغول به  کار هستند کار آنان در ردیف کار سخت و زیان
این شرایط باید فشارهای  ی به همه. شود میآور بودن این کار کاسته ن حتی با بهبود شرایط محیط کار، از سخت و زیان .است

در  اعث شده که عمال بسیاری از مشاغلبکارگری روحی و روانی ناشی از دوری از خانواده و ... را هم افزود. نبود تشکل 
پیش از موعد شامل کارگران  ها و قوانین و همچنین بازنشستگی آور قرار نگرفته و آیین نامه مشاغل سخت و زیان ی حیطه

 های مهم کارگران است.  آور و بازنشستگی پیش از موعد از خواسته شود. اجرای قانون مشاغل سخت و زیان نمی

  طرح طبقه بندی مشاغل 

در واقعیت امر برای اجرای بندی مشاغل است.  طرح طبقه دشاغل در ملی حفاری دارناز عمده مشکالتی که کارگران 
بایستی حتما نمایندگان همه مشاغل در کمیته بررسی وضعیت مشاغل حضور داشته باشند. انتظار کارگران این است بندی  طبقه

...( و که در این طرح مواردی مانند عوامل موثر در هر شغل )همانند استفاده از مواد شیمیایی، ارتفاع، مشکالت جسمی 
سابقه کار و تحصیالت و شرایط محیطی و ...  ی . همچنین مسئلهشناسایی و ضرایب مناسبی در دستمزد آن شغل لحاظ شود

 اعثدر مورد کارکنان ملی حفاری عمال ب طبقه بندی مشاغل طرحاجرای برای هر شغل بایستی در نظر گرفته شود. اما 
های  ی از آیتمبندی به شکل ناقص بسیار اجرای طرح طبقهبا به گفته بسیاری از کارگران  است. نارضایتی همه کارگران شده

 عمال دستمزدو  هحذف شداز فیش حقوقی  ...و  حق جوشکاریهمانند حق ارتفاع، کار با مواد پرتوزا، دستمزد کارگران 
شود، یا برای نبان حق ارتفاع در نظر گرفته  اگر قرار باشد مثال برای یک دکل .کارگران بعد از اجرای طرح کاهش پیدا کرده است

اجرا طرح طبقه بندی در واقع  ،ده از مواد شیمیایی یا تخصص در نظر گرفته نشوداار ضریبی برای استفپرسنل انباردار پای ک
ه جوشکاری، حق ارتفاع، حق العاد فوق ،سازگی، فوق العاده کار با مواد پرتو. با اجرای این طرح عمال حق آالیندنشده است

شده است و همچنین پایه دستمزد کاهش پیدا کرده است. یکی  های حقوقی حذف کاری از فیش تعطیل ی فوق العاده و اقماری
های دستمزدی است. البته باز هم مدیریت سعی کرده است که این  های همه کارگران برگشت همه این موارد به آیتم از خواسته

نل خدمات اردوگاهی های مهم پرس ها نیز اجرا نشود که از خواسته طرح در مورد بخش هایی همانند کارگران خدمات اردوگاه
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طرح اجرا شده بندی وضعیت مشخصی ندارد.  ناشی از اجرای طرح طبقه 1پی مسئله بک اجرای همین طرح است. البته
نگاری و  ، کار را به نامهجای حل فوری و اساسی این مشکالت بهمشکالت بسیاری دارد و البته عمال مدیران نفتی 

تالش زیادی کارگری شان شود. نمایندگان  باعث سردرگمی کارگران و هم نمایندگاناند که هم  های اداری انداخته خم و پیچ
و نه فقط یک  دارند که همه موارد را در جلسات مطرح کنند. تجربه نشان داده است که تنها اعمال فشار از طرف بدنه کارگری

بهتر است که  از طرف دیگر .ره را به پیش ببرندبهتر بتوانند مذاککارگری شود که نمایندگان  باعث می فرد به عنوان نماینده،
 را به شکل اصولی تر پیش ببرند. پیگیری مطالبات  ،مداوم وضعیت و مشورت با کارگران نمایندگان با گزارش

 
 
 

 تشکل های کارگران حفاریاعتراضات و  

گیری  برای شکلویژه عمال مانعی در ملی حفاری با توجه به حساسیت بسیار روی استخراج نفت، فضای امنیتی حاکم است و 
اند  ها کارگران توانسته های اعتراضی مرسوم همانند تجمع و اعتصاب و ... است. علیرغم این فضای امنیتی و محدودیت روش

. شکل غالب گرفتن مطالباتشان اقدام کنند یا دست به اعتراض بزنند برایشان را اعالم کنند و  های مختلف مطالبات به روش
های کوچک و یا حضور نمایندگان در دفاتر مدیریت است. اعتراضات کارگران  نگاری و طومار و تجمع ضات نامهاعترا

نگاری و  ای از این اعتراضات است. آنها با تجمع در مقابل شرکت، یا نامه های حفاری نمونه های دکل رسانی اردوگاه خدمات
 . ندنشان اعالم ک یخود را به شرایط شغلاند که اعتراض  . سعی کرده ..

از مشاغل مختلف بدین ترتیب که است.  بوده های کارگری نمایندهگری از کارفرما  مطالبهشکل از تنها در ملی حفاری تا امروز 
فشار معیشتی و سختی کار باعث شده است . اند بودهاند که پیگیر مطالبات کارگران  مایندگانی انتخاب شدهمشغول در دکل، ن

که برای پیگیری مطالبات باید متحد و همبسته به پیش  برسنداخراج و ... به این نتیجه به علیرغم تهدید ارگران بخشی از ککه 
 :گوید رفت. وقتی کارگری می

 ها... قضيه مينی بوس نليم می شويم مثل همييم که به راحتی توی هر شرايطی تس... خودمون خيلی جاها مقصر هست

 شکالت استبهترين کار رسانه ای کردن م

 فقط تجمع کارمونو درست ميکنه نه وعده 

به و باید ایستاد  ،که برای رسیدن به مطالبات باید مبارزه کرد اند رسیدهخود کارگران به این درک درست که دهد  این نشان می
 . متحد مطالبات را پیگیری کرد. شاید همه هنوز به این ضرورت نرسیده باشند اما حرکت شروع شده استطور 

                                                           
به کار می رود. هر طرحی بعد از تصویب تا زمان اجرا عمال دوره زمانی ای طول می کشد و  )معوقات ناشی از اجرای طرح(  ی پرداخت معوقاتبرابک پی  -8

  این بازه زمانی تا زمان اجرای واقعی بایستی تمامی معوقات پرداخت شود.
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مدیریت  .اند دل خوش کردهبه پیگیری و صداقت مدیریت کارگران هایی از  های کارگری و همچنین بخش برخی از نماینده البته
مخالفین نظام از این قضایا  در صورت تجمع یا اینکه اید تجمع یا اعتصاب کردسعی کرده است که با رواج این مسئله که نب

 نی جدیپشتیبابدون اما  ،بخشی از کار پیگیری مطالبات است «نگاری نامه» .ن را بترساندکارگراکنند و....  بهره برداری می
توانند کاری را به پیش ببرند. نمایندگان با گزارش  نمایندگان به تنهایی قدرتی ندارند و نمیهای مختلف،  کارگران به شکل جمع

توانند توازن قوا را به نفع کارگران  گری و حضور کارگران می تدادن روند مذاکرت به کارگران و گرفتن نظرات و همچنین با دخال
 نمایندگان به تنهایی قدرتی نداشته و نمی توانند ،ملی حفاری و عدم حضورشانکارگران ی  عوض کنند. بدون دخالت بدنه

اش هیچ  ده بدون بدنههای اعتراضی باید برای پیگیری مطالبات استفاده کرد. نماین ی ظرفیت از همه. قدمی به پیش برداشت
 قدرتی ندارد. 
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 نمونه هایی از نامه نگاری های نمایندگان

 

آیا شرکت ملی حفاری ایران ورشکسته  -وضعیت اقتصادی شرکت ملی حفاری خصوصی سازی

 است؟ 

ه به خاطر و البتها تنها در بخش کارگری فعال بودند  در دست کشورهای خارجی بود و ایرانی ۸3۳۱عملیات حفاری تا سال 
تنها شرکت ملی حفاری ایران در این  ۸3۱۱سال شرکت ملی حفاری تاسیس شد.  ،شرایط این دوران و در صحنه بودن کارگران

یب در قشرکت ملی حفاری تا سالها بدون ر های خصوصی نیز وارد عرصه کار شدند. زمینه فعالیت داشت اما بعد از آن شرکت
عنوان  ههای خصوصی ایرانی و خارجی، همچنان ب مروز نیز علیرغم بوجود آمدن شرکتااین عرصه مشغول کار بوده است و 

 ی صنعت حفاری در ایران مشغول به کار است. اصلی و گسترده زءج

شود  های تابع شرکت ملی نفت ایران محسوب می ترین شرکت شرکت ملی حفاری ایران از لحاظ حوزه فعالیت، یکی از بزرگ
ترین  ترین منطقه سرخس و خانگیران، مناطق مرکزی، غرب و جنوب غربی ایران تا جنوبی ی آن از شمالیجغرافیای ی که گستره

گیرد. مناطقی که هر یک از  های مشترک با کشورهای همسایه را در برمی فارس، میدان پارس جنوبی و حتی میدان نقاط خلیج
 نعت نفت در شرایط موجود در حال برداشت و تولید از آنهاست. منابع عظیم نفت و گاز ایران هستند که ص ی برگیرنده آنها در

 به گفته مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران:اما 
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حلقه چاه نفت و گاز در کشور توسط اين شرکت حفر شده که  ۱۶۵۵از ابتدای انقالب تا پايان سال گذشته تعداد 
رصد چاه های حفر شده در کشور از بعد از د ۶۸بيش از  9حلقه در دريا حفاری شده است. ۱۴۴از اين تعداد 

 .انقالب توسط اين شرکت حفر شده است

مخزن  ۱۶های  با توجه به اهداف صنعت نفت در زمينه توسعه مخازن و افزايش توليد به ويژه پروژه ۴۱۸۸...سال 
 شود .....  های صنعت نفت، افق روشنی برای صنعت حفاری کشور پيش بينی می و ساير پروژه

های مختلف، به لحاظ دامنه جغرافيايی،  شده و با توجه به ضرورت حفاری ريزی انجام شرکت براساس برنامه اين
های  رود که خدمات خود را از حفاری چاه شمار می های فرعی شرکت ملی نفت ايران به ترين شرکت از بزرگ

ازی تحت مديريت شرکت نفت های گ اکتشافی حوزه عمليات شرکت نفت خزر در شمال کشور تا حفاری ميدان
های نفت و گاز متعلق به  مناطق مرکزی ايران، در بخش مرکزی و غرب کشور تا مجموعه خدمات حفاری ميدان

خيز جنوب که در جنوب، غرب و جنوب غربی ايران مستقر هستند تا حفاری دريايی  شرکت ملی مناطق نفت
 87.دهد. فارس انجام می های نفتی مستقر در خليج ميدان

طور  های حفر شده( که در دنيا به های موفق نسبت به تعداد چاه های اکتشافی )تعداد چاه ضريب موفقيت چاه
سال گذشته، در حوزه گاز، به ازای توليد  ۱۸درصد اعالم شده و در  ۵۸درصد است، در ايران حدود  ۰۸ميانگين 

در رتبه اول دنيا  تن کل ذخاير هيدروکربوری،واحد جايگزين شده است. ايران با در نظر گرف ۴۶۸واحد،  ۴۸۸هر 
  44است.  قرار گرفته

صاحبان سرمایه به دنبال سود بیشتر  ی همه ؟با توجه به این شرایط چگونه می شود گفت که این شرکت مشکل مالی دارد
 ی برای سود بیشتر  گاه .شود افتد و زندگی کارگران چه می هستند. مهم نیست که برای کسب این سود بیشتر چه اتفاقی می

باز هم در خدمت دیگر داری، حوزه ای از کار و صنعت را بچرخاند و زمانی  داران باید دولت در خدمت سرمایه سرمایه
سازی مطرح  آن حوزه از کار و صنعت را به بخش خصوصی واگذار کند. برای همین است که بحث خصوصی ،داران سرمایه

 کل مالی دارد.شود شرکت مش شود. مدام گفته می می

برای اولین بار بحث  .شرکت ملی حفاری چند سال است که در فهرست واگذاری به بخش خصوصی قرار دارد
سازی این شرکت به شکلی دیگر  در دولت نهم و دهم، خصوصی .سازی این شرکت در دولت اصالحات مطرح شد خصوصی

شرکت ملی نفت ایران و دولتی باقی ماند. در دولت  ذیل مطرح شد که درنهایت اتفاق خاصی رخ نداد و این شرکت در
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هایی که زنگنه، وزیر نفت  جریان افتاد؛ برخالف سایر شرکت بهواگذاری این شرکت در سه سال نخست باز هم  یازدهم
 ها شد.  ها از لیست واگذاری خواستار خروج آن

ای از سازمان  نامه 33مردادماه  ۳ف شد. اما متوق سازی شرکت ملی حفاری ایران با حکم رهبری، خصوصی ۵۳ماه  در دی
سازی است؛ این  سازی ملی حفاری برای خصوصی داد وزارت اقتصاد در تدارک آماده سازی بیرون آمد که نشان می خصوصی

هایی  در ردیف شرکت ۵۵اردیبهشت  مهیئت عالی واگذاری مورخ یک ی گوید شرکت ملی حفاری طی مصوبه نامه می
قانون برنامه ششم توسعه، همه اتفاقات این  ۵۳ماده « ب»بند  بر اساس اید واگذار شوند. در این نامه ذکر شدهقرارگرفته که ب

 .سازی باشد باید با مجوز سازمان خصوصی… مدیره و اموال، اخذ تسهیالت و  شرکت اعم از جابجایی هیئت

سازی  خبرنگار مهر درباره آخرین خبر از روند خصوصی گفتگو با ریزی در برنامه هوشنگ فالحتیان، معاون وزیر نفت در امور
سازی  سازی شرکت ملی حفاری مطابق روال معمول از طریق سازمان خصوصی یند خصوصیاشرکت ملی حفاری گفت: فر

سازی تشخیص دهد که این  شود و وزارت نفت مخالفتی با این خصوصی سازی ندارد. اگر سازمان خصوصی پیگیری می
 .و فروخت، وزارت نفت مخالفتی ندارد خصوصی کرده انتو شرکت را می

 شایعه خصوصی سازی و لزوم ایستادگی در برابر آن

 :ای به نقل از مدیر امور مالی شرکت ملی حفاری منتشر شد که در آن نامه آمده است نامه 33در مرداد ماه 

و روانی کارکنان برای استفاده مطابق قانون کار و جهت استفاده از مرخصی ساليانه و تامين سالمت جسمی 
 .ريزی شود برنامه 99و  99در سال  های استفاده نشده از مرخصی

تعدیل نیرو به دلیل واگذاری شرکت ملی حفاری به بخش خصوصی را در بین کارکنان شرکت ملی حفاری به  ی این نامه شائبه
ی کنند یعنی سخت تر شدن شرایط و تحمل فشار سازی برای کارگرانی که در این شرایط سخت کار م خصوصی وجود آورد.

های مستقل نه تنها پیگیری بهبود شرایط کار بر زمین مانده است بلکه چماق تعدیل نیرو باالی سر  بیشتر. در نبود تشکل
 .کارگران ملی حفاری است
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کاناتی که به واسطه مبارزات سازی یعنی از دست دادن باقیمانده ام که خصوصی اند به این درک رسیدهکارگران به درستی 
، دستمزدهای پایین، عدم کارگران با پیمانکاری، قرارداد موقت موقعیت کنونیاند. در همین  به دست آوردهدر گذشته کارگران 

ایی ه سازی در شرکت مشکالت بسیاری وجود دارد و تجربه خصوصی .و ... روبرو هستند بندی اجرای درست طرح طبقه
تحمیل شرایط  به سویسازی گامی  در واقع خصوصیکارگران قرار دارد. پیش چشم .. ب و ..هپکو و آذرآ همانند هفت تپه و

یستی در لیست مطالبات قرار سازی هم با در کنار مبارزه برای دیگر مطالبات، مقابله با خصوصیتر به کارگران است.  سخت
 گیرد.

دهد که بایستی دست به کار شد. باید متحدانه  کارگران نشان می ی های حفاری و مطالبات بر جای مانده شرایط کار در دکل
مبارزه متحد ایجاد تشکل مستقل کارگری است. ما کارگران تنها با حرکت  علیه این وضعیت غیر انسانی مبارزه کرد و تنها راه

 گامی برداریم.  مانتوانیم برای پیگیری مطالبات متشکل و حمایت همه کارگران و حفظ استقالل از کارفرمایان می

 چاره کار ما وحدت و تشکیالت است.

 8477 بهمن
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