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مهندس بيژن زنگنه وزير نفت:

حفظ ارزش ها
پشتوانهمعنوي
نظام است

چرخه افتخار
نفت

حمد و سپاس خدای بزرگ را که فرصتی دوباره پدید آورد تا در
کسوت و مسئولیت خطیر وزیر نفت دولت تدبیر و امید بار دیگر
خدمتگزار خانواده معزز شهدا و ایثارگران صنعت نفت باشم.
بی شک غرور آفرینی شهیدان ،جانبازان ،آزادگان و رزمندگان
صنعت نفت در همه مقاطع به ویژه پیروزی انقالب اسالمی و
هشت سال دفاع مقدس ،بزرگترین پشتوانه معنوی و الهی برای
خانواده بزرگ وزارت نفت جمهوری اسالمی ایران است.
زنده نگه داشتن یاد ،خاطره و حماسه تالش و از خود گذشتگی
شهدا و ایثارگران و تکریم و تعظیم بازماندگان و خانواده های
معزز آنان از مسئولیت های بسیار مهم همه ما به ویژه معاونین،
مدیران و کارکنان صنعت نفت در بخش های مختلف است.

نگاه

كجائيد اي شــهيدان خدايي ...
تاريخ صنعت نفت از ديرباز همواره فراز و فرودهاي
متعددي را پشت سر گذاشته است .چهار دوره اصلي اين
صنعت در تمام شئون زندگي اجتماعي و ملي ايران داراي
اهميت و به نوعي جريان ساز بوده است.
اولين دوره مربوط به ملي شدن صنعت نفت ايران است
كه باعث شد تا دوران سلطه استعمار رو به افول نهاده و
سرآغازي بر تبلور اراده و هويت ملي ايران قلمداد شود.
دومين دوره مربوط به پيروزي شكوهمند انقالب
اسالمي ايران و آغاز اعتصابات كاركنان صنعت نفت و
همراهي آنان با ديگر اقشار ميهن اسالمي مان است كه
به نوعي پايبندي كاركنان زحمت كش اين صنعت را به
انقالب اسالمي و كشورمان نشان مي دهد.
سومين مرحله به دوران دفاع مقدس باز مي گردد كه
كاركنان صنعت نفت جانانه در مقابل حمله رژيم متجاوز
بعث به تاسيسات نفتي ايران ايستادند و در اين دوره حتي
يك روز هم توليد و صادرات نفت كه پايه اصلي اقتصادي
ما بود متوقف نشد .
دوره چهارم مربوط است به دوره بازسازي تاسيسات

تخريب شده در دوران جنگ تحميلي است .دوران بازسازي
كه به باور بسياري ،يكي از درخشان ترين تجليگا ه هايي
است كه توان علمي و فني ايرانيان را به رغم رفتارهاي
غير حرفه اي برخي كشورها و اعمال تحريم هاي همه
جانبه عليه ميهن عزيزمان به رخ جهانيان كشيده است.
در تمام اين مراحل صنعت و كاركنان نفت نشان داده
اند كه در كنار مردم ايران هستند .مويد اين مطلب هم
نثار بيش از هزار شهيد از ميان كاركنان صنعت نفت به
ميهن و نظام مقدس جمهوري اسالمي است .به عنوان

برادر ديني ،همكار و عضو كوچكي از اين مجموعه پرشور
و خدوم در عرصه صنعت كشور اميدوارم ثبت و ضبط
خاطرات زحمتكشان نفت در جريان انقالب اسالمي،
جنگ تحميلي و دوره بازسازي و سازندگي به نوعي برگي
از تالش ها و جانفشاني ها را پيش روي مخاطب بگشايد
و به نوعي يادمان و اداي ديني باشد به شهدا ،جانبازان و
ايثارگران صنعت نفت كه براي پويايي و سربلندي نظام
مقدس اسالمي و كشور عزيزمان جان خود را در كف
اخالص نهادند تا امروز ما بتوانيم در سايه الطاف بيكران
حق تعالي در سالمت و آرامش زندگي كنيم.
مهندس حميد بورد
مدير پيشكسوت صنعت نفت
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يادمان
نام نفت و پااليشگاه آبادان با دفاع
مقدس و شكسته شدن حصر آبادان در
مهر ماه  1360عجين و پااليشگاه يادآور
روزهاي بزرگ در عرصه هشت سال
دفاع مقدس است .ايامي كه رزمندگان
مدافع ايران اسالمي با طراحي عمليات
پيروز ثامن االئمه(ع) محاصره يك ساله
آبادان به عنوان قلب صنعت نفت ايران
را شكستند و اين منطقه استراتژيك را
از اشغال متجاوزين صدامي آزاد كردند.
در  19مهر  1359متجاوزان صدامي از
رود كارون عبور كردند و با تصرف دو
جاده آبادان -اهواز و آبادان " ماهشهر و
بمباران مداوم پااليشگاه و خطوط لوله
و تاسيسات مناطق نفت خيز جنوب،
در ساحل رودخانه بهمن شير موضع
گرفتند و سپس در  9آبان  59وارد جزيره
آبادان شده و اين شهر را به محاصره در
آوردند .امام خميني (ره) در همان مقطع
از رزمندگان جمهوري اسالمي خواستند
كه با شكستن محاصره آبادان هدف
دشمن را از اشغال تاسيسات نفتي خنثي
كنند .به همين جهت از همان ابتدا با

خاطره

آبــادان ،پيروز و مقاوم

فداكاري رزمندگان و كاركنان تاسيسات
نفتي و با انجام ده ها عمليات نظامي ،از
سقوط شهر جلوگيري شد و در نهايت
در هفته اول مهر  1360با عمليات پيروز
ثامن االئمه(ع) ،محاصره آبادان بطور كامل
شكسته شد و ارتش متجاوز صدامي به
غرب كارون رانده شد.
فداكاري كاركنان صنعت نفت آبادان
در برابر متجاوزان صدامي و صيانت از
اين منطقه استراتژيك از جمله فرازهاي
شاخص  8سال دفاع مقدس است.
تالشگران هميشه سر افراز مناطق نفت

منتشر شده به اين مقاومت تاريخي
پرداخته شده است.
يادآوري عمليات پيروز" ثامن االئمه(ع)
در واقع يادآوري فداكاري و ايثار بخش
مهمي از خانواده بزرگ صنعت نفت ايران
همگام با ديگر مدافعان ايران اسالمي در
شكستن حصر آبادان و صيانت از اين حوزه
استراتژيك نفتي ايران است كه حفظ آثار،
اسناد و خاطرات مربوط به اين مقطع ،از
جمله ارزش هاي پايدار تاريخ دفاع مقدس
مردم ايران در برابر تجاوز خارجي است.
مطلوب است كه كليه اسناد و آثار
و خاطرات بجا مانده از اين مقطع
تاريخي در موزه صنعت نفت كه قرار
است يك بخش آن در آبادان تشكيل
شود ،حفظ و براي آيندگان به يادگار
بماند .زيرا آبادان و پااليشگاه آبادان
بخش مهمي از حافظ تاريخي مقاومت
تالشگران صنعت نفت ايران در برابر
اشغال بيگانگان و نمادي بارز از همت
و اراده كاركنان صنعت نفت براي حفظ
قدرت اقتصادي ،اجتماعي كشورمان
است.

مارون را سريع احياء كرديم

در زمان بمباران مارون سه ،من كارمند ارشد نوبت كار
بهره برداري مستقر در آن جا بودم .نيمه اول مهر ماه سال
 66يك روز جمعه اي حدود ساعت دو بود .در حالي كه
توي اتاق فرمان بهره برداري داشتم گزارش روزانه را جمع
آوري مي كردم ،يكهو صداي بلند انفجاري آمد .وقتي
هواپيماهاي عراقي مارون را بمباران كردند اطاق فرمان
تكان شديدي خورد و بخشي از سقفش ريخت .با بچه ها
به سمت سنگر واحد دويديم كه در فاصله  20متري اطاق
فرمان بود .تا به سنگر برسيم ،دو نفر از همكاران مان ،آقاي
طهماسبي از بهر برداري و آقاي زراسوند از حراست تركش
خوردند و زخمي شدند .وقتي به سنگر رسيديم ،شير هواي
مصرفي واحد را به هواي آزاد باز كرديم تا در اثر تخليه
فشار گاز و قطع نفت آسيب كمتري به تاسيسات وارد شود.
چون اگر اين اتفاق مي افتاد اكسيژن محيط جذب و افراد
خفه مي شدند كه خوشبختانه اين طور نشد.
مجروحان را سوار ماشين كرديم و فرستاديم اهواز .بقيه
بچه ها هم كه به لحاظ روحي حال خوبي نداشتند آن جا را
ترك كردند و برگشتند اهواز .يكي از همكاران هم با موتور
آبدارچي واحد رفت سمت چاه هاي كوهستاني گل روغني
فصلي تا آن ها را ببندد .فقط من و استاد كار واحد ،آقاي
شاهوند مانده بوديم كه بطرف واحد نمك زدايي حركت
كرديم .توي اطاق فرمان نمك زدايي با كنترل تماس
گرفتم و گفتم كه مسئولين را در جريان بمباران مارون
سه قرار دهند .بعد با بهره برداري چهار و پنج تماس گرفتم
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خيز جنوب در شرايط محاصره يكساله
آبادان همگام با رزمندگان ارتش و سپاه
پاسداران ،بسيار پرجوش و فعال بودند و
ده ها شهيد تقديم ايران نمودند كه شرح
حال بسياري از اين عزيزان در كتاب هاي
"ستارگان راه" " ،مشعل هاي سرخ" و"
پرواز عشق هاي جزيره" كه به همت
شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب
انتشار يافته ،آمده است.
همچنين در كتاب " آبادان در جنگ"
كه توسط مركز مطالعات و تحقيقات
جنگ سپاه پاسداران انقالب اسالمي

سيد هاشم هوشي سادات

و خواستم كه چاه هاي شرق و غرب واحد سه را ببندند.
صداي آقاي شاهوند پشت خط گرفته بود فهميديم اتفاقي
افتاده ،پرسيديم :چي شده؟ گفت :آقاي شعباني؛ يكي از
بچه هاي اين جا كه براي ثبت فشار چاه ها رفته بود چند
راهه ،احتماال شهيد شده است .رفتم دنبال شاهوند و با
هم رفتيم سمت چند راهه بهره برداري .توي راه بوديم
كه هواپيماهاي عراقي آمدند و شروع كردند به بمباران.
دو تا بمب خوشه اي خورد بين دو مخزن آلوده و كلسر
نمك زدايي كه شكر خدا عمل نكردند .وقتي به چند راهه
رسيديم اثري از آقاي شعباني نبود .گفتم پس شهيد شده
احتما ًال .تا اين كه بعدا ديدمش و ماجرا را برايم تعريف
كرد .مي گفت با ديدن هواپيما هاي عراقي از حصار ته
واحد خارج شده است.
بعد از بيرون آمدن از چند راهه به سمت چند راهه گاز
مايع  400داشته مي رفته تا شيرهاي ايمني گاز شرق و
غرب را چك كند كه در بين راه آقاي كاكاوند و حجت

حيدري را مي بيند و آن ها از او وضعيت بعد از بمباران
را سوال مي كنند و او توضيح مي دهد ماجرا را .بعد به
سمت چند راهه گاز  400رفته بود كه خوشبختانه شيرهاي
ايمني عمل كرده و بسته بودند .بعد از اين كه خيال مان
از طرف شعباني راحت شد رفتم سمت واحد .در آن موقع
بچه هاي شيفت عصر با مسئولين عمليات به واحد آمده
بودند تا وضعيت را كنترل كنند .در آن وضعيت به خاطر
آتش سوزي در ورودي و قسمتي از سقف مخزن كلسر و
حجم آتشي كه وجود داشت آتش نشان ها مي گفتند كه
بايد فشار شعله كمتر شود تا ما بتوانيم شعله را سريع تر مهار
كنيم .من و آقاي برومندفر ،داوطلب شريم تا برويم شير
مخزن را ببنديم .به خاطر وسعت آتش و گرماي شديد زير
چتر آب آتش نشاني شروع به بستن شير ورودي مخزن
كلسر كرديم تا شعله با كمك آتش نشان ها خاموش شد.
پس از خاموش شدن شعله و كنترل اوضاع با اين كه
توربين ها و تفكيك گرها صدمه ديده بودند و از كار افتاده
بودند اما با آماده كردن دو بنك سالم باقيمانده پس از 48
ساعت كارخانه دوباره راه اندازي شد .بعد از راه اندازي با
تشكيل گروه بازسازي؛ من به همراه برادران اسماعيلي فر
و خيراله زاده به سرپرستي آقاي حسن نيا مدت  3ماه درگير
بازسازي و مرمت كليه قسمت هاي واحد بوديم.
غالم عباس صفاپور -كارمند ارشد نوبت
بهره برداري مارون در دوران دفاع مقدس

شاهدان

ﮔﺬﺭﻯ ﺑﺮ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻨﻘﻞ ﺳﺎﺯ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺣﺴﻴﻨﻰ ،ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻬﻴﺪ
دﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻭ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ:
ﻭﻗﺘﻰ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﻯ ﺍﻡ ﺁﻣﺪ،
15ﺳــﺎﻟﻪ ﺑﻮدﻡ .ﺑﺰﺭگ ﺗﺮﻫﺎ ﺧﻮدﺷﺎﻥ
ﺑﺮﻳﺪﻧﺪ ﻭ دﻭﺧﺘﻨﺪ ،ﻣﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﻢ
ﻧﻨﺸﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺻﺤﺒﺘﻰ ﺑﻜﻨﻴﻢ.
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺯدﻭﺍﺝ ﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدﻳﻢ.
ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎﻳﺶ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﺣﺠﺎﺏ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ « :ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﭼﻴﺰ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﻰ
ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻭ ﺁﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﻌﻰ ﻛﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺣﺠﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﻰ » .ﺗﻌﺼﺐ ﻋﺠﻴﺒﻰ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺵ دﺍﺷﺖ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ
دﻟﻴﻞ ﻏﺎﻳﺐ ﻧﻤﻰ ﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﺮﺧﺼﻰ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺕ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻢ
ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﺍﻭ ﻛﺎﺭﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﺵ
دﻭﺳﺖ دﺍﺷﺖ.
ﻫﻴﭻ ﻭﻗﺖ ﺍﺯ ﺳﺨﺘﻰ ﻛﺎﺭﺵ ﺣﺮﻓﻰ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻥ
ﻧﻴﺎﻭﺭد ﻭ ﻫﻴﭻ ﮔﺎﻩ دﻡ ﺍﺯ ﺧﺴﺘﮕﻰ ﻧﺰد .ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﺑﺎ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻛﺎﺭ ﻣﻰ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﻛﻪ ﺑﺮﻣﻰ ﮔﺸﺖ ،ﻗﺒﺮﺍﻕ ﻭ ﺳﺮﺣﺎﻝ ﺑﻮد .دﺭ
ﻃﻮﻝ دﻭﺭﺍﻥ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﻰ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﻭ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ
ﺍﺵ دﻭﭼﻨﺪﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﻣﻰ ﮔﻔﺖ « :ﻛﺎﺭ دﺭ
ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻀﻮﺭ دﺭ ﺧﻂ ﻣﻘﺪﻡ ﺟﺒﻬﻪ
ﺍﺳﺖ .ﻣﺎ دﺭ ﺟﺒﻬﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎدﻯﻣﻰﺟﻨﮕﻴﻢ.
ﺍﮔﺮ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﻮد ﻳﺎ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻧﺶ
ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻟﻄﻤﺎﺕ ﺟﻨﮓ ﻣﻬﻠﻚ
ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ».ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺍدﺍﻣﻪ ﻣﻰ دﻫﺪ:
« ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﻡ .ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﺸﻜﻠﻰ
ﺑﺮﺍﻳﻢ ﭘﻴﺶ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ ﺍﺯ ﺭﻭﺡ ﭘﺎﻙ ﺍﻭ ﻃﻠﺐ
ﻳﺎﺭﻯ ﻣﻰ ﻛﻨﻢ .ﺍﻭﻝ ﺗﻮﻛﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﻢ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ
ﻭ ﺗﻮﺳﻞ ﻣﻰ ﺟﻮﻳﻢ ﺑﻪ ﺍﺋﻤﻪ ﺍﻃﻬﺎﺭ(ﻉ) ﻭ ﺑﻌﺪ
شهيدان ،ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻳﺸﺎﻥ .ﺑﺮﺍﻯ دﺭد دﻝ ﻣﻰ
ﺭﻭﻡ ﺳﺮ ﻣﺰﺍﺭﺵ ﻣﻰ ﻧﺸﻴﻨﻢ ﻭ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﻯ
دﻟﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﻰ ﺯﻧﻢ .ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻛﻤﻜﻢ
ﻛﻨﺪ .شهيدان ﻧﺰد ﭘﺮﻭﺭدﮔﺎﺭ ﺁﺑﺮﻭ دﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﮔﺮﻩ
ﻫﺎﻯ ﺯﻳﺎدﻯ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻫﻴﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﻨﻴﻢ
ﻭ ﺍﺯ ﻳﺎدﺷﺎﻥ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﻮﻳﻢ .ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺑﺮﺍﻯ
ﭘﺴﺮﻡ ﻣﺸﻜﻠﻰ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺍﺯ ﺣﻞ
ﺁﻥ ﻋﺎﺟﺰ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻳﻢ .ﺧﺪﺍ ﻣﻰ دﺍﻧﺪ ﻛﻪ
ﻭﻗﺘﻰ ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻬﻴﺪﻡ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﻛﻤﻜﺶ
ﻛﻨﺪ ،ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻰ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺷﺪ.
ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ
ﻣﺎﻥ ﺁﺳﺎﻥ ﻛﺮد .ﺍﮔﺮ ﺷﻬﺪﺍ ﺭﺍ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻛﻨﻴﻢ،

ﻛﺎﺭ دﺭ ﺧﻂ ﻣﻘﺪﻡ ﺟﺒﻬﻪ

ﺷﻬﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻨﻘﻞ ﺳﺎﺯ دﺭ ﺳﺎﻝ  1330دﺭ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ
ﺧﻮد ﺭﺍ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻰ ﻧﻈﺎﻡ قديم ﺍدﺍﻣﻪ دﺍد ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ دﻭﺭﺍﻥ
ﺳﺮﺑﺎﺯﻯ دﺭ ﺳﺎﻝ  1348ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﻧﻔﺖ دﺭ ﺁﻣﺪ ﻭ دﺭ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺷﺪ .ﻭﻯ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺯﺑﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ دﺭ
ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﺑﻮد .ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﺴﻮﻭﻟﻴﺖ ،ﭘﺸﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ
ﺧﺼﻴﺼﻪﻫﺎﻯ ﺑﺎﺭﺯ ﺍﻭ دﺭ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭﺵ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻰ ﺁﻣﺪ .ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻧﺶ ﺍﻭ ﺭﺍ
ﺑﺎ ﺍﺧﻼﻕ ﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﺻﺒﻮﺭﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭ ﻣﻰ دﺍﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻨﻘﻞ ﺳﺎﺯ دﺭ
ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺍﺭدﻳﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎﻝ  1365دﺭ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻤﺐ ﺍﻓﻜﻦ ﻫﺎﻯ دﺷﻤﻦ ﺑﻌﺜﻰ ﺑﻪ
ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدﺕ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﭘﺮ ﮔﺸﻮد.
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ﻣﺤﺎﻝ ﺍﺳﺖ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﻰ ﺑﺮﮔﺮدﻳﻢ».
ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻬﻴﺪ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﺷﻬﺎدﺕ ﺍﻭ
ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ:
« ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻭﻗﺘﻰ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺳﺮ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﻭد،
ﺣﺎﻟﺶ ﺧﻮﺏ ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﮔﺮ ﻛﺴﺎﻟﺖ
دﺍﺭﻯ ،ﻧﺮﻭ .ﭼﻴﺰﻯ ﻧﮕﻔﺖ ﻭ ﺭﻓﺖ .دﻟﻢ ﺷﻮﺭ
ﻣﻰ ﺯد .ﻣﺪﺍﻡ دﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﺑﻮدﻡ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺮﺍﻳﺶ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻰ ﻣﻰ ﺍﻓﺘﺪ .ﺍﺯ  3ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ دﻟﺸﻮﺭﻩ ﺍﻡ ﺷﺮﻭﻉ
ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﺣﺎﻻﺕ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﻭ ﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﮕﺮﺍﻧﻢ
ﻣﻰ ﻛﺮد .ﺭﻓﺘﺎﺭﺵ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺴﻰ ﺭﺍ دﺍﺷﺖ
ﻛﻪ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﺑﺮﻭد .ﺁﻥ ﺭﻭﺯ
ﺑﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﻫﺎ ﺳﺮ ﺯد ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ دﻟﺠﻮﻳﻰ ﻛﺮد».

ﺭﺿﺎ ،ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷﻬﻴﺪ دﺭﺑﺎﺭﻩ ﭘﺪﺭﺵ
ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ:
«ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺍﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ شهيدان ﺯﻧﺪﻩ
ﺍﻧﺪ؟ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺁدﻡ ﺍﺯ
ﻃﺮﻳﻖ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﻼﻡ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ دﺭﻙ ﻛﻨﺪ.
ﻳﻚ ﻣﺼﺪﺍﻗﺶ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻬﺪﺍ ﻫﻴﭻ
ﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﻳﺎد ﻭ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎ ﻣﺤﻮ ﻧﻤﻰ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ دﺭ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺎ ﺁدﻡ ﻫﺎﻯ ﻣﺸﻬﻮﺭ
ﻛﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻛﻪ دﺭ ﻃﻮﻝ ﺣﻴﺎﺕ ﺷﺎﻥ زبان زد
ﺧﺎﺹ ﻭ ﻋﺎﻡ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺍﻣﺎ ﻫﻤﮕﻰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﻮﺕ
ﺷﺎﻥ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻰ ﺳﭙﺮدﻩ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﮕﺮ
ﺁﻥ ﻋﺪﻩ ﻛﻤﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﻮﻣﻨﻴﻦ ﻭ ﺧﻴﺮﻳﻦ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﺰﻭ ﺷﻬﺪﺍ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ

ﺍﻻ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺁدﻡ ﻫﺎﻯ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺷﺪﻩ
ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻰ ﻛﺮدﻧﺪ .ﭘﺪﺭ ﻣﻦ ﻛﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺳﺎدﻩ،
ﺻﺎدﻕ ﻭ ﻣﺘﺪﻳﻦ ﺑﻮد ﺟﺰﻭ دﺳﺘﻪ دﻭﻡ ﺑﻮد .ﺑﺎ
ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻛﻪ ﻳﻚ ﮔﺎﻡ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺭﻓﺘﻪ
ﻭ ﺑﻪ دﺭﺟﻪ ﺭﻓﻴﻊ ﺷــﻬﺎدﺕ ﻫﻢ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ .ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﻬﺎدﺗﺶ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ
 30ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻰ ﮔﺬﺭد ،ﻫﻨﻮﺯ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻳﺎد ﻭ
ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﺵ ﺑﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎ ﺟﺎﺭﻯ ﺍﺳﺖ.
ﮔﻮﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﻭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ دﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﻭ ﻣﺮدﻡ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
ﻧﺸﺴﺖ ﻭ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ دﺍﺭد».
ﻧﺪﺍ ﻣﻨﻘﻞ ﺳــﺎﺯ ،دﺧﺘﺮ ﺷــﻬﻴﺪ
ﻧﻴﺰ دﺭﺑﺎﺭﻩ ﭘﺪﺭﺵ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ دﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ
ﭘﺪﺭﻡ ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﺑﭽﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ
ﻣﺮگ ﻭ ﻣﺮدﻥ ﻭ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﺼﻮﺭﺍﺗﻰ دﺍﺭد.
ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻰ دﺍﻧﺴــﺘﻢ ﻛﻪ ﻣﺮگ ﭘﺪﺭﻡ ﺍﺯ
ﻳﻚ ﻧﻮﻉ ﻣﺮگ ﺑﺮﺗﺮ ﺍﺳــﺖ .دﺭ ﺁﻥ ﺳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺷﻬﺎدﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﻰ
دﺍﻧﺴﺘﻢ ،ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺑﺮﺧﻮﺭد ﺍﻃﺮﺍﻓﻴﺎﻥ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ
ﺣﺪﺱ ﺑﺰﻧﻢ ﻛﻪ ﻣﺮگ ﭘﺪﺭﻡ ﻳﻚ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ
ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻯ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ دﺍﺭد ﻛﻪ ﻣﺜﻼ ﻓﻮﺕ ﭘﺪﺭ
ﻓﻼﻥ دﻭﺳﺘﻢ ﻧﺪﺍﺭد .ﻭﻗﺘﻰ ﻭﺍﺭد دﺑﺴﺘﺎﻥ ﺷﺪﻡ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﻰ ﺑﺮدﻡ.
ﺳﻮﻡ دﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑﻮدﻡ ،ﻣﻄﻠﺒﻰ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪ ﻛﻪ
دﻳﺪﻡ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺪﺭﻡ ،ﺣﺘﻰ ﺧﻮدﻡ ﻧﻴﺰ ،ﺑﻪ
ﺑﺮﻛﺖ ﺧﻮﻥ ﺍﻭ ﻭ ﺭﺍﻫﻰ ﻛﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﻮﺭد
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺧﺎﺹ ﻫﺴﺘﻢ.
دﺭ ﺁﻥ ﺳﺎﻝ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻣﺎ ﺗﺎﺯﻩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ
ﺑﻮد .ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻛﻼﺱ ﻫﺎﻯ ﻃﺒﻘﻪ دﻭﻡ ﺭﺍ ﺁﻣﺎدﻩ
ﻛﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﻭ ﻣﺎ دﺭ ﺁﻥ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﻛﻼﺱ ﻣﻰ
ﺭﻓﺘﻴﻢ .ﻫﻨﻮﺯ ﻛﻼﺱ ﻫﺎﻯ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﻛﺎﻣﻞ
ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮد .ﻭﻗﺘﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﺭﺳﻪ
ﻣﺮﺍﺳﻤﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﺍد ﺗﺎ ﻛﻼﺱ ﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ
ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺷﻮد .دﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺎ
ﻭ دﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺣﻀﻮﺭ دﺍﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺮﺍ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻧﺪ
ﻭ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﭘﺪﺭ ﺷﻬﻴﺪﻡ ،ﻗﻴﭽﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺳﭙﺮد ﻭ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷﻬﻴﺪ
ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻛﻼﺱ ﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺭﺍ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ
ﻛﻦ .ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﻏﺮﻭﺭ
ﻭ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺷﺪﻡ ﻭ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺰﺭگ ﺗﺮ ﺷﺪﻡ ﺑﻪ
ﻧﻘﺶ ﻭ ﻣﺴﻮﻭﻟﻴﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺍﻡ ﺑﻮد ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻰ ﺑﺮدﻡ.
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معرفــي كتاب

مشعل هاي سرخ
يادواره شهداي مناطق نفت خيز جنوب با نام «مشعل
هاي سرخ» توسط روابط عمومي شركت ملي مناطق
نفت خيز جنوب در سال گذشته
انتشار يافت .در مقدمه اين كتاب
مي خوانيم  :بدون شك زنده نگه
داشتن ياد و خاطره شهدا ،كمترين
كاري است كه در راستاي تجليل
از شهادت و ارج نهادن به ارزش
هاي واالي انقالب اسالمي و دفاع
مقدس صورت مي گيرد .اين كتاب
به منظور قدرداني از خانواده هاي
معظم شاهد و با هدف زنده نگه
داشتن نام و ياد و خاطره  233شهيد
تحت پوشش ستاد و شركت هاي

تابع مناطق نفت خيز جنوب انتشار يافته است .امور
ايثارگران وظيفه خود مي داند از زحمات و تالش هاي
همكاران محترم در تحقق بخشيدن
به اين رسالت مهم تشكر و قدرداني
كند .در كتاب مشعل هاي سرخ ،اسامي
كارگران و كارمندان شريفي كه در
چارچوب فعاليتهاي خود در مناطق
نفت خيز جنوب ،در يكي از سخت
ترين شرايط تاريخ ايران و انقالب،
فداكاري كردند ،درج شده و فرازهايي
از وصيت نامه و خاطره و رهنمودهاي
اين عزيزان كه يادگاري ارزنده براي
نسل كنوني و نسل هاي آينده است،
آمده شده است.

