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سوم خرداد ،ســالروز آزادي خرمشــهر زيبا و قهرمان مبارك باد

ملت ایران ،پیروز واقعی آزمون تاریخی انتخابات
وزیر نفت در پیامی از حماسه حضور پرشور و کمنظیر
مردم عزیز ایران در انتخابات ریاست جمهوری 29
اردیبهشتماه قدردانی کرد .متن پیام مهندس بیژن
زنگنه ،وزیر نفت به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
«حماسه حضور پرشور و کمنظیر مردم عزیز ایران در
انتخابات ریاست جمهوری  29اردیبهشتماه ،شایسته
سپاس به درگاه خداوند و صمیمانهترین تبریکات به
پیشگاه مقام معظم رهبری و ملت بزرگی است که
بیهیچ شبهه و تردیدی ،پیروز واقعی این رویداد و
آزمون تاریخی بودند .بیگمان مشارکت هوشمندانه
ایرانیان در این انتخابات و آرای برآمده از صندوقها،
گواه متقنی بر آگاهی ،قدرت تحلیل و موقعیتشناسی
ملتی است که در کوران حوادث و فراز و نشیب
روزگار ،آبدیده و بالنده شده و به نیکی دریافته است

که خواستههایش را میتواند با حضور در انتخابات به
عنوان مهمترین نماد مردمساالری مطالبه کرده و به
کرسی بنشاند .راهی که مردم ما برگزیدند ،میانهروی
و اعتدال ،پرهیز از افراطگرایی ،نفرتپراکنی و دوری
از خشونت بود .این انتخابات صحنه تصمیمگیری
و روشی مردم ساالرانه برای حل مسالمتآمیز
اختالفنظرهای سیاسی برپایه رای مردم بود و نه

آغازی برای تعمیق منازعات بین جریانهای سیاسی.
مردم ما در این انتخابات با شنیدن و درک نظرها و
دیدگاههای مختلف ،راه آینده خود را برگزیدند و همه
باید به این خواست و اراده ،احترام بگذارند .اکنون این
دولت و دیگر ارکان نظام جمهوری اسالمیاند که
باید در عمل نشان دهند ،شایستگی اعتماد این ملت
نجیب و فهیم را دارند .ما با تاکید بر مشترکاتمان
برای توسعه ایران و به ویژه برای آینده بهتر جوانان و
زندگی محرومان جامعه ،باید دست در دست یکدیگر
و همه با هم ایران عزیز را بسازیم .در پایان به حجت
االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
که بار دیگر با آرای اکثریت قاطع مردم به عنوان
پیروز انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم برگزیده
شدند ،تبریک و تهنیت گفته و توفیق روزافزون ایشان
را از درگاه خداوند بزرگ مسالت مینمایم».
د

حضور وزير نفت بر مزار شهداي گمنام

يبا چ ـه

مهندس بيژن زنگنه وزير نفت در هفتمين سالگرد خاكسپاري شهداي گمنام وزارت نفت در
روز  27ارديبهشت بر مزار اين عزيزان حضور يافت و با قرائت فاتحه براي علو درجاتشان
دعا كرد .در اين آيين مهندس عباس كاظمي معاون وزير نفت و مدير عامل شركت ملي
پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران  ،منصور رياحي مدير عامل پخش فرآورده هاي
نفتي ايران و جمعي از مديران ارشد و همچنين محمد علي فالح فرمانده مقاومت بسيج
صنعت نفت و گروهي از كاركنان حضور داشتند  .شايان ذكر است كه در سال 1389
پيكر سه شهيد گمنام دفاع مقدس در مقبره الشهداي وزارت نفت واقع در حياط ساختمان
مركزي به خاك سپرده شدند.

كالم نخست...

ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ...از دفاع ﺗﺎ ﺁزادي

ﺟﻨﮓ تحميلي رژيم بعثي عراق عليه ايران اسالمي،
ﻳﮑﻲ از ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺮهزﻳﻨﻪ ﺗﺮﻳﻦ درﮔﻴﺮي هاي
ﻧﻈﺎﻣﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ(ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ميالدي) و روﻳﺪاد
ﺗﻠﺨﻲ ﺑﻮد ﺑﺎ اﺑﻌﺎد و ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺟﻬﺎﻧﻲ.
ﺟﻨﮕﻲ كه در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻋﻮاﻣﻞ و زمينه هاي
ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ .در يك سو
ارﺗﺶ متجاوز ﺑﻌﺜﻲ ﻋﺮاق كه ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺪرت هاي
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدﻩ استان هاي غرب و جنوب اﻳﺮان
را ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار داد .در سوي ديگر ملت ايران بود
كه با ياري خدا و با تكيه بر نيروهاي خودي به دفاع
برخاست .ﻳﻜﻲ از مهمترين اهداف متجاوزان ﺗﺼﺮف
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،بندر اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ و آبادان و انهدام
تاسيسات نفتي كشورمان ﺑﻮد .دﻻور ﻣﺮدان ﺧﺮﻣﺸﻬﺮي

در ﺁﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ  ٣٥روز ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻬﻤﺎت و
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ،ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ زﻳﺮ ﺑﺎران ﮔﻠﻮﻟﻪ هاي ﺧﻤﭙﺎرﻩ و ﺗﻮپ
و ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺗﺎﻧﻚ هاي دﺷﻤﻦ ﺑﻌﺜﻲ ﻣﺮداﻧﻪ اﻳﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﻳﻜﻲ
ﭘﺲ از دﻳﮕﺮي ﺷﻬﺪ ﺷﻬﺎدت را ﭼﺸﻴﺪﻧﺪ .ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ كه
ﺧﻮن ﺳﺮخ و ﻣﻄﻬﺮﺷﺎن ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ را ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺖ.

از ﺁن ﭘﺲ قهرمانان زﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮ در و دﻳﻮار ﺷﻬﺮ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ:

ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺷﻬﺮ ما مي آييم!

ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ خرم و زيبا ﭘﺲ از  ٣٥روز ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ در روز  4آبان
 1359اشغال شد و اشغال آن  20ماه به طول انجاميد،
تا اينكه در روز  3خرداد  1361در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺰرگ ﺑﻴﺖ
اﻟﻤﻘﺪس و با همت رزمندگان مدافع ايران اسالمي ﺑﻪ مام
ﻣﻴﻬﻦ ﻋﺰﻳﺰﻣﺎن ﺑﺎزگشت .در اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﺶ از ١٤٠٠٠
اﻓﺴﺮ و ﺳﺮﺑﺎز ﻋﺮاﻗﻲ اﺳﻴﺮ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﻏﻨﻴﻤﺖ
رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼم در ﺁﻣﺪ .اﻓﺴﻮس كه اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺧﺮم و زﻳﺒﺎ
توسط متجاوزان ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎ ﺧﺎك ﻳﻜﺴﺎن ﺷﺪ و ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از
ﺁن ﺑﻪ ﻃﻮر كامل توسط اشغالگران ﺑﻪ ﺗﻠﻲ از ﺧﺎك ﻣﺒﺪل
ﮔﺸﺖ .از آن پس بازسازي اين شهر خرم آغاز شد و امروز
نگين تابناك و درخشان ايران است.
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يادمان

آزادسازی خرمشــهر به روایت «دا»
هنوز صــدای گوینده رادیو
در گوشــم زنــگ می زند:
«شنوندگان عزیز توجه فرمایید!
شنوندگان عزیز توجه فرمایید!
خرمشهر ،شهر خون آزاد شد»...
سوم خرداد ،1361فقط یک تاریخ
نیست ،روزی است غرورآفرین که
در خاطر تک تک ما ،یاد رشــادت
های غیور مردان این ســرزمین
را تداعی می کند .به مناسبت فرا
رسیدن سی و پنجمين سالروز
آزادسازی خرمشــهر ،قســمت
هایی از کتاب «دا» روایت سیده
زهرا حسینی از آزادسازی خرمشهر
و حال و هوای آن روز را با هم مرور
می کنیم:

«با آغاز عملیات (بیت المقدس)
ورود و خروج افراد متفرقه به منطقه
ممنوع شده بود .کارت های رفت
و آمد ما به منطقه را هم باطل
کرده بودند .با نامه یا تلفن هم نمی
توانستیم ارتباط برقرار کنیم .به خاطر

نوستالژي

عملیات ،تمام ارتباط ها با منطقه قطع
شده بود .از مجروحین عملیات در
بیمارستان ها پرس و جو می کردیم
که وضعیت چطور است و پیگیر اخبار
می شدیم».
باالخره ساعت دو بعد از ظهر ،روز
سوم خرداد سال  1361اعالم کردند
خرمشهر آزاد شده .چه کسی می
توانست حال و هوای ما را از شنیدن

شــهری به عظمت حماسه

خوزستان ،چکامه بلندی است که مردان و زنان حماســه آفرین نفت آن
را سروده اند و خرمشهر شاه بیت این سروده سبز است .سرزمینی که دل خاکش،
چندصباحــی ،آزرده چکمه بعثیان شد و آب رودخانه اش ،شهدی شیرین در
کام شــان .اما هنوز ،سرمســت این باده گوارا بودند که دالوران سرزمین سبز
سعادت ،شــرنگ مرگ در جام جانشان ریختند و ناگهان ،بانگی شیرین و رسا،
گوش جان ســاکنان ایران زمین را نواخــت که:
 ...خرمشهرآزاد شد ...
در پي عملیات «ثامن االئمه (ع)» که حصر آبادان را در مهر ماه 1360
درهم شکســت و سپس آزادي شهر استراتژيك «بستان» در آذر همان سال،
نبــرد بــزرگ ،سرنوشت ســاز و غرورآفرین
بیت المقــدس در بهــار ســال  1361برای
رهاسازی خرمشهر از سلطه نیروهای مهاجم
عراقی آغاز شد که عالوه بر پایان بخشیدن به
 19ماه اشغال بخشی از حساس ترین مناطق
خوزستان و آزادســازی خرمشهر ،ضربه ای
سهمگین و کمرشــکن به توان رزمی و جنگ
طلبی های دشمن مهاجم وارد آورد و به تعبیر
امام راحل «فتح الفتوح» دفاع مقدس گردید.
مسجد جامع خرمشهر ،قلب شهر بود که
می تپید و تا بود مظهر ماندن و استقامت بود.
مسجد جامع خرمشهر ،مادری بود که فرزندان
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این خبر درک کند .توی ساختمان
کوشک و لوله ای افتاد ،همه یکدیگر
را بغل کرده و از خوشحالی گریه می
کردند .مردم و همســایه های تهرانی
به ما تبریک می گفتند .همه و همه
خوشحال بودند .از خوشحالی نمی
دانستیم چه کار کنیم.
رفتیم بیرون ساختمان .مردم،
کارمندان اداره ها همه از شادی این

خبر کارشان را رها کرده و به خیابان
ها آمده بودند .همه جا پر از هیاهو و
سرو صدا شده بود .همه جا شــادی
موج می زد .تهران غلغله بــود .هر
جا پا می گذاشتیم مردم شــیرینی و
شــربت پخش می کردند.
ماشین ها چراغ های شان را روشن کرده
و بوق می زدند .خیلی از مردم پرچم
جمهوری اســالمی ایران را در دست
گرفته و تکان می دادند .در آن لحظات
یاد شهدا برایمان مرور می شد.
گریه ها و خنده های خوشحالی فضای
قشنگی درست کرده بود .حال و هوای
خاصی بود که به زبان نمی آید.
در عملیات بیت المقدس خیلی از بچه
های خرمشهری شهید شده بودند.
عبدالرضا موسوی -فرمانده سپاه
خرمشهر بعد از جهان آرا -اسماعیل
ســروی همسر رباب حورسی که چند
روز بعد از شهادت او دخترش ،ودیعه به
دنیا آمد ،از شهیدان این عملیات بودند...

خویش را زیر بال و پر گرفته بود و در بی پناهی پناه داده بود و تا بود ،مظهر
ماندن و استقامت بود و آنگاه نیز که خرمشهر به اشغال متجاوزان در آمد و
مدافعان ناگزیر شدند که به آن سوی شــط خرمشــهر کوچ کنند ،باز هم مسجد
جامع ،مظهر همه آن آرزوهایی بود که جز در باز پس گیری شــهر برآورده نمی
شد .آري :مسجد جامع ،همه خرمشهر بود.
خرمشــهر از همــان آغاز ،خونین شــهر شــده بود.
خرمشهر ،خونین شــهر شده بود تا طلعت حقیقت از افق غربــت و مظلومیت رزم
آوران و بســیجیان غرقــه در خون ظاهر شود و مگر آن طلعت را جز از منظر این
آفاق می توان نگریست؟ آنان در غربت جنگیدند و با مظلومیت به شهادت رسیدند و
پیکرهاشان زیر شنی تانک های شیطان تکه تکه
شد و به آب و باد و خاک و آتش پیوســت تا این
گونه ،راز خون آشکار شود ،رازی که جز شهدا ،آن
را نمی شناسند و درنمی یابند .گردش خون در رگ
های زندگی شیرین است اما ریختن آن در پای
محبوب ،بسی شیرین تر.
ســوم خرداد ،روز رهایی خرمشهر ،شهر دالور
مــردان و شــیرزنان ایــران زمین ،به ویژه
دالور مــردان نفت که در ســخت ترین
شرایط ،از حریم تاسیسات نفتی کشور دفاع
و خرابی های ناشــی از بمباران هواپیماهای
بعثی را به سرعت بازسازی کردند ،گرامی باد!

خاطره

و سرانجام چاه را مهار كرديم!

در زمان دفاع مقدس من به مدت 7
سال از واحد عمليات بهره برداري مامور
بودم تا واحدها را استتار كنيم .يك كار
ديگر من اين بود كه وقتي بمباران مي
شد براي اين كه جريان نفت را سريع
تر راه بياندازيم يك سري از قطعات را
از كارخانه هايي كه هنوز به بهره برداري
نرسيده بودند ،باز مي كرديم و مي برديم
سر تاسيسات آسيب ديده مي بستيم تا
آن ها عملياتي شوند .يك روز داشتيم
شيفت هايمان را عوض مي كرديم كه
ناگهان صداي انفجاري شنيديم .من در
مارون چهار بودم و عراق مارون يك را
بمباران كرده بود.
سريع حركت كرديم سمت آن جا و
مجروحين را فرستاديم عقب و شروع
كرديم به اطفاي حريق و الحمدهلل
آتش را مهار كرديم .در اين بمباران 5
نفر از بچه ها شهيد شدند.
بعدها هم كه مارون يك و اهواز دو را
بمباران كردند من براي كمك رساني

در آن ها حضور داشتم .عالوه بر اين در
سر چاه هاي نفتي كه در جنگ تحميلي
آسيب ديده بودند يا منفجر شده بودند
هم حضور داشتم .مثال ،منافقين چاه
 50اهواز را در يك برهه اي منفجر
كردند.

نوع انفجار به صورتي بود كه نشان مي
داد اين افراد نسبت به چاه اطالعات
داشتند و بمب را جايي گذاشته بودند
كه نصب ويل هد نابود شد .من آن
موقع در ماموريت بودم و روي چاه
هاي نفت سفيد داشتم كار مي كردم

محمود رحيمي
كارمند ارشد واحد عمليات بهره برداري
مارون در دوران دفاع مقدس

كه رئيسم آقاي علي عدالتي كه االن
از دنيا رفته اند من را برداشت و رفتيم
سرچاه  50و  35روز آن جا بودم .اين
چاه جزو چاه هاي پر توليد و پر فشار ما
بود ،وقتي كه منافقين اين چاه را منفجر
كرده بودند راه ها را هم بسته بود.
سر اين چاه حاج حيدر بهمني خيلي
زحمت كشيد و نيرو گذاشت .ما براي
خاموش كردن آن ،چهار بار به سمت
چاه حمله كرديم تا بتوانيم آن را
خاموش كنيم ولي نشد .من آن موقع
در خدمات عمليات بودم .در اطراف چاه
يك سري حوضچه هايي زديم آب را
به سمت شيلترهايي كه كار گذاشته
بوديم برساند تا بچه هايي كه نزديك
چاه داشتند كار مي كردند بتوانند خنك
شوند .تاسيساتي كه براي چاه بود را جا
سازي كرديم سرچاه و با هر بدبختي
اي بود آن را سر جايش نشانديم و
سرانجام چاه را مهار كرديم...

تالش

دستاوردهاي فني نفت
در دفاع مقدس

تير ماه سال  1366بود .بعد از پشت سر گذاشتن يك ترم دانشجويي ،دو ماه تابستان
فرصتي بود كه توفيقي حاصل شد و با موافقت خانواده به رغم گوشه و كنايه
هاي مدرس كارگاهي دانشگاه ،از طريق جهاد دانشگاهي جهت انجام كارهاي
تداركاتي و تراشكاري به اهواز اعزام شدم.
در اهواز در پادگاني تداركاتي مشغول به خدمت شدم كه در مقابل آن يك كارگاه
تراشكاري قرار داشت كه به ((دو هكتاري)) معروف بود .پنج –شش نفر بوديم
كه در اين كارگاه مشغول بوديم و هر يك كارهاي محوله را انجام مي داديم.
روحيه ايثارگري اين عزيزان با توجه به شدت گرماي طاقت فرساي آنجا ،بسيار
باال بود .بيشتر كارهاي ما در آنجا تعمير پمپ هاي آبي بود كه از خط مقدم جبهه
به آنجا منتقل مي شد و ما آنها را در اسرع وقت تحويل مي داديم.
پس از كار در كارگاه ،در پايان وقت با جان و دل به كمك ديگر دوستان مي
رفتيم و در خالي كردن و بارگيري تداركات اهدايي ملت عزيزمان به جبهه
همكاري مي كرديم.
يكي از روزها دستگاه تراش دچار مشكل شد و با توجه به حجم كار و سرعت
انجام كارهاي محوله ،بايستي پمپ ها رديف مي شد.
از آنجا كه اينجانب در تعمير دستگاه تراش ،اطالعاتي كسب كرده بودم ،با
تشويق دوستان اين دستگاه در همان روز تعمير و كار در موعد مقرر تحويل شد
كه از سوي رئيس پادگان و ديگر دوستان تشويق شدم.

احمد پهلوان زاده
شركت ملي گاز ايران

هنگامي كه شهر عراقي فاو به دست رزمندگان اسالم افتاده بود ،با هماهنگي
مسئول عقيدتي -سياسي با يك اتوبوس به بازديد شهر هاي خرمشهر و آبادان و
فاو رفتيم .در مسجد جامع خرمشهر بوديم كه مسئول عقيدتي -سياسي مشغول
صحبت بود و از جنايات هاي صدام مي گفت كه توپخانه هاي عراقي به سمت
ما شليك كردند كه گلوله آن در فاصله نزديكي از ما به زمين برخورد كرد.
سريعا آن محل را ترك كرديم و براي بازديد از آبادان و فاو از روي پل بعثت كه
خراساني ها آن را احداث كرده بودند عبور كرديم كه در كنار اين پل نيز يك پل
متحرك ديده مي شد كه با موتور تراكتور كار مي كرد .ديدن اين دستاوردهاي
فني در آن شرايط حساس و بحراني براي ما خيلي جالب بود.
ديدن روحيه باالي رزمندگان اسالم در مقابل جنايات هاي صدام ،ما را مصممتر
كرد و اراده ما را باالتر برد كه بيشتر تالش كنيم.
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شــعر همكار

نماییم از شهیدان وطن یاد
رها کردی مرا از دست دشمن
شدم بار دگر عضوی زمیهــن
چه مدت ها که بودم در اسارت
تمام هستی ام بردند به غـارت
درود حق به ارواح شهیــدان
به شهر خون و هر شهری زایران
به روز ســوم از هر ماه خرداد
نماییم از شــهیدان وطن یاد
به هنــگام ورود انــدر ترابم
وضو ســاز و بیا بنمــا دعایم
عبدالحسین نمد مالی
اهواز  -عملیات مدیریت غیر صنعتی

