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ديباچه ...
آرزو فروردین

 ...و سرانجام شعله های
سرکش آتش در پهنای
اقیانوس به نفتکش سانچی
امان نداد و تالشها برای نجات
قهرمانان غریب و دلسوخته
صنعت نفت ایران ناتمام ماند
و با رفتن نفتکش به قعر دریا،
ملت ایران در سوز و فراق
فرزندانش بار دیگر داغدار و
عزادار شد.
***

حادثهکشتینفتکشسانچی،حادثه
تصادف  ۲کشتی نفتی و باری در
آبهای چین بود.
روز شنبه  ۱۶دی  ۶( ۱۳۹۶ژانویه
 )۲۰۱۸كشتي سانچی متعلق به
ديباچه
ملی نفتکش ایران که
شرکت
از عسلویه حرکت کرده بود و قرار
بود جهت تحویل میعانات گازی
عازم داسان کره جنوبی شود ،در
راه با یک کشتی فلهبر چینی با ۶۴
هزار تن بار غله به نام «کریستال»
در سواحل چین برخورد کرد؛
محموله نفتکش سانچی ،نفت
فوق سبک با درجه اشتعال بسیار
باال بود که این موجب آتشسوزی

بدرود ققنوس های نفتی ایران
فوقسریع کشتی شد .بر اثر اين
برخورد در  ۳۰۰کیلومتری بندر
شانگهای در سواحل شرقی چین،
 ۳۰ایرانی و دو تبعه بنگالدشی
ناپدید شدهاند ،که بعد از چند روز
جستوجو جسد  ۳نفر از ایرانیان
مفقود در این حادثه پیدا شد.
نفتکش سانچی حامل  ۱۳۶هزار
تُن نفت خام و میعانات سبک نفتی
بود .طول این نفتکش  ۲۷۴متر بود
در مقابل کشتی کریستال صدمه
اساسی ندید و تمام سرنشینان
آن از این حادثه گذر کردند .پس
از این حادثه رئیسجمهور ایران
رسیدگی
دستور تشکیل کمیته ویژه
ِ
نفتکش سانچی را صادر کرد
حادثه
ِ
و ریاست آن را به عهده علی ربیعی
وزیر کار سپرد ،و او برای پیگیری
وضعیت این کشتی به چین سفر
کرد .گروهی از تکاوران نیروی
دریایی ارتش ایران نیز به محل
حادثه اعزام شدند.
با وجود تالش های بسیار،
نفتکش «سانچی» سرانجام
عصر یکشنبه  ۱۴ژانویه ( ۲۴دی)

غرق شد و تمام سرنشینان آن
نیزشهید شدند .این حادثه در دریای
چین شرقی و در نزدیکی منطقۀ
انحصاری اقتصادی ژاپن روی داد.
ضمن آرزوی شادی برای ارواح
آزاده این قهرمانان و آرزوی صبر
و سالمتی برای خانوادههایشان،
نام این عزیزان را یک بار دیگر ذکر
می کنیم و برای علو درجاتشان در
پیشگاه خداوند دعا میکنیم :مجید
قصابی عروجی ،کاپیتان -فرید
محبی ،سرمهندس -مجید نقیان،
افسر اول -حسین جهانی هلآباد،
افسر دوم -احسان ابولی قاسمآبادی،
افسر دوم -میالد عنایتی ،افسر
سوم -محمدرضا رضازاده ماسوله،
مهندس سوم -مهدی سادگی،
مهندس سوم -حسن رومیانی،
مهندس چهارم- -محمد کاووسی
تکاب ،افسر تدارکات -بهرام اتحاد،
افسر برق -عبدالغنی سامری،
سرملوان -ابوذر نظامی ،کمک سر
ملوان  -سیدجواد حیدری ،ملوان
یکم -محمدساجب علی میریدها،
ملوان یکم -محمدهارون راشید،

ملوان یکم -علیرضا نجفیفر ،ملوان
دوم -علی حیدریه کهن ،ملوان
دوم -بهرام پوریانی ،تعمیرکار-یاور
افشاری ،روغن کار-میالد آروی،
روغن کار -مسلم علیزاده نودهی،
روغنکار  -عبدالکریم بشارتی
پور ،سرآشپز -امید ضیایی ،کمک
سرآشپز -ایوب مظفری آبدهگاه،
مهماندار -احسان فرجی ،مهماندار-
سعید دهقانی ،دانشجوی عرشه از
دانشگاه خارگ -پوریا عیدی پور،
دانشجوی عرشه از دانشگاه خارگ-
سجاد عبداللهی ،دانشجوی عرشه
از دانشگاه خارگ -محمد پیریائی،
دانشجوی موتور از دانشگاه صنعت
نفت محمودآباد -ساقی فعال،
همسر حسین جهانی هلآباد
* در پی اتفاق این حادثه دلخراش،
حضرت آیت اله خامنه ای رهبر
معظم انقالب ،دکتر حسن روحانی
رئیس جمهور و مهندس بیژن زنگنه
وزیر نفت در پیامهایشان این حادثه
دلخراش را به مردم ایران تسلیت
گفتند و برای بازماندگان این حادثه از
خداوند آرزوی صبر کردند.
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ادامه ديباچه
*متنپیامرهبرمعظمانقالب:
بسمهتعالی
«حادثـهی تلـخ و دل خـراش
جـان باختـن کارکنـان کشـتی
نفتکـش بـر اثـر آتشسـوزی و
غـرق را ،کـه حقـ ًا مصیبتبـار و
تأثرانگیـز اسـت بـه خانوادههـای
عـزادار و بازمانـدگان آن عزیـزان
صمیمانـه تسـلیت عـرض مـی
کنـم و تسـلی و آرامـش دل
هـای غمگیـن آنـان را از خداوند
متعـال مسـألت مـی نمایـم .آن
عزیـزان در راه انجـام وظیفـه و
خدمـت بـه کشـو ِر خـود جـان
باختهانـد و ایـن افتخـار بزرگـی
اسـت کـه شـاید بتواند سـنگینی
بـار ایـن غـم را کاهـش دهـد و
دل هـای مصیبتدیـدگان را
آرامـش بخشـد .از خداوند متعال
رحمـت و مغفرت بر آنـان و صبر
و اجـر بـرای بازماندگان مسـألت
میکنـم».

*پیام حجتاالسالم والمسلمین دکتر
حسن روحانی رئیس جمهوري :
بس م اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون
«وقوع سانح ه ناگوار و دلخراش آتشسوزی برای
کشتی نفتکش کشورمان در سواحل شرقی چین
که موجب درگذشت شهادت گونه تمامی خدمه و
پرسنل زحمتکش آن شد ،قلوب آحاد ملت ایران را
محزون کرد .اینجانب با ابراز همدردی ،این ضایعه را
به ملت بزرگ ایران بهویژه خانوادههای داغدیده از
صمیم قلب تسلیت میگویم و برای آن جانباختگان
مظلوم که تالشگران عرصه اقتدار ملی و پیشگامان
اقتصاد کشور هستند ،علّو درجات و برای عموم
بازماندگان صبر و سالمتی مسألت دارم .هماکنون
الزم است اولویت اصلی بر شناسایی و تعیین هویت
جانباختگان و کاهش آالم خانوادههای این عزیزان
متمرکز باشد .در عین حال از همه دستگاههای
ذیربط از جمله وزارتخانههای راه و شهرسازی ،نفت
و امور خارجه میخواهم با انجام اقدامات کارشناسی،
ف بار را به دقت بررسی
علت وقوع این سانحه تأس 
و پیگیری قانونی الزم را برای پیشگیری از حوادث
مشابه و نیز احقاق حقوق ملت ایران و خانواده های
ب دیده ب ه عمل آورند».
آسی 

معرفی کتاب

کتاب «بازجویی از صدام»  -تخلیه اطالعاتی رئیس
جمهور رژیم بعثی عراق -به قلم جان نیکسون و
ترجمه هوشنگ جیرانی ،ماه گذشته توسط بنگاه
ترجمه و نشر کتاب پارسه منتشر شد.
محتوای این کتاب بازجویی و تخلیه اطالعاتی
صدام حسین پس از سرنگونی و دستگیری،
توسط کارشناسان آمریکایی است .سردبیر
روزنامه نیویورک تایمز در خصوص معرفی این
کتاب می نویسد:
« ...در دسامبر سال  2003نیروهای ارتش ایاالت
متحده ،صدام حسین رئیس جمهوری عراق را در
نزدیکی زادگاهش تکریت دستگیر کردند.
جان نیکسون ،تحلیلگر ارشد سیا ،سال های
متمادی درباره دیکتاتور عراق مطالعه کرده بود.
وقتی از او خواسته شد تا کار تعیین هویت صدام
را انجام بدهد ،نیکسون پس از بررسی زخم ها
و نشانه هایی در بدن وی ،سوال هایی از صدام
پرسید که فقط او می توانست به آنها پاسخ بدهد.
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بازجویی از صدام

قطع ًا این مرد خود صدام بود ،ولی نیکسون در
هفته های بعد به این نتیجه رسید که هم
خودش و هم آمریکا ،عمیق ًا درباره صدام حسین
گمراه شده بودند .کتاب بازجویی از صدام؛ تخلیه
اطالعاتی رئیس جمهور ،تصویری بی طرفانه از
یکی از قدرتمندترین حاکمان بدنام عصر ما به
دست می دهد .نیکسون نخستین کسی بود که

*پیام تسلیت مهندس زنگنه وزیر نفت :
«سرانجام پس از قریب هشت روز نگرانی و امید
برای جان کارکنان خدوم نفتکش سانچی ،متاسفانه
خبر از دست دادن همه این عزیزان ،همچون آواری
سنگین فرود آمد .لذا با اندوه و تاثر فراوان ،ضایعه
دلخراش از دستدادن جمعی از دریانوردان عزیز
شرکت ملی نفتکش را به خانوادههای داغدار و
همکاران ارجمندشان تسلیت عرض میکنم.
بیگمان درد و آالم خانوادههای عزادار بزرگتر از
آن است که در وصف بگنجد و کلمات تسلیبخش
دلهای بیقرارشان باشد.شرکت ملی نفتکش ،چه
آن زمان که مستقیما زیرمجموعه شرکت ملی نفت
ایران بود و چه آن هنگام که با اجرای سیاست
خصوصیسازی از شرکت نفت منفک شد ،همواره
در سختترین شرایط کشور ،منشا اثر و خدمات
ارزشمند و فراموشناشدنی بوده که جز با رشادت
و دریادلی پرسنل غیور نفتکشها جامه عمل
نمیپوشید.
بار دیگر از جانب خود و صنعت نفت ،این حادثه
جانکاه را به خانوادههای عزادار و ملت شریف ایران
تسلیت و تعزیت گفته و از خداوند بزرگ برای روح
بلند آن عزیزان علو درجات و برای بازماندگان
شکیبایی و اجر مسئلت مینمایم».

در جلساتی متعدد از صدام بازجویی کرد .خواندن
ماجرای بازجویی ها ،عالوه بر اطالعاتی که
درباره شخصیت صدام در اختیارمان می گذارد،
او را چنان در برابر ما می نشاند که گویی صدا
و طنین کلماتش را هم می شنویم .بسیاری
از خاطره نویسی ها که با موضوع سازمان
سیا نوشته شده ،فاجعه بارند؛ محافظه کارانه،
شدیداً ناسیونالیستی و بدتر از همه ،مالل آور.
برخی نیز تحت نظارت شدید و سانسور سیا
منتشر شده اند ...اما در این میان استثناهایی به
چشم می خورد ،و یکی از نمونه های تازه آن،
کتاب«بازجویی از صدام؛ تخلیه اطالعاتی رئیس
جمهور» نوشته جان نیکسون است» ...
* با توجه به جنگ تحمیلی  8ساله صدام علیه
جمهوری اسالمی ایران ،بسیاری از بخش های
کتاب به این دوران بازمی گردد و لذا مطالعه
آن برای عالقمندان و پژوهشگران دفاع مقدس
مفید و ضروری است.

خاطره

خاطرات اولین وزیر نفت ایران منتشر شد
سرآغاز پروژه «تاریخ شفاهی
وزرای نفت ایران» ،انتشار خاطرات
مهندس علی اکبر معین فر اولین
وزیر نفت کشورمان بود که اخیراً
به همت مدیریت موزه ها و مرکز
اسناد صنعت نفت ایران منتشر شد.
البته مهندس معین فر به هنگام
چاپ این کتاب در بستر بیماری
بودند و متاسفانه امکان رونمایی
خاطرات توسط ایشان فراهم نشد
و چند روز پس از رویت آن و ابراز
خوشحالی از انتشار این کتاب ،دار
فانی را وداع گفتند و به مالقات
پروردگار شتافتند .روحشان در
جوار رحمت الهی غریق رحمت و
مغفرت باد .در این کتاب تحوالت
سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ایران
در دهه های  1320-60شمسی از
زاویه مسایل صنعت نفت ایران
مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته
است .مطالعه این کتاب برای
عالقمندان به تاریخ معاصر ایران،
به ویژه همکاران گرامی وزارت
نفت مفید و آموزنده است.
مهندس معین فر در صفحه
 24کتاب در خصوص ضرورت
تاسیس وزارت نفت در ابتدای
انقالب اسالمی و تاکید مهندس

ازراست:دكتريداهللسحابيمعاوننخستوزير،مهندس علياكبرمعينفروزيرنفت ،حجت
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بازرگان نخست وزیر دولت موقت
بر این مسئله می گوید« :اوضاع
با انقالب عوض شد و کسی هم
که به اصطالح کارهای اجرایی

مملکت را اداره می کرد ،مهندس
بازرگان بود .وی هم آدمی منضبط
و مرتب بود و می خواست هرکاری
برای خودش سروسامانی داشته

باشد و هر کسی هم جوابگوی
کارهای خودش باشد .او جای شاه
ننشسته بود که بخواهد حکومت
کند.
مدتی از پیروزی انقالب گذشته بود
که ایشان بارها می گفت همین
طور که االن دیگر کشورها وزارت
نفت دارند ،ما هم باید وزارت نفت
داشته باشیم تا این شرکت ها (گاز
و پتروشیمی) را زیر بال خودش
بگیرد .نه اینکه شرکت ملی نفت،
وزارتخانه شود .چون شرکت های
دیگر هم بودند؛ سه شرکت بودند
به نام هاي نفت ،گاز و پتروشیمی
و نظر مهندس بارزگان این بود
کارهای دیگری که باید انجام
بشود ،اینها همه زیر چتر وزارت
نفت فعالیت خود را انجام دهند ،که
حاال چگونگی آن را عرض می کنم.
خاصیت مهندس بارزگان آن بود
که همه چیز را بهم نمی زد .معتقد
بود باید آرام آرام کارها را پیش برد.
خودش هم می گفت« :گام به گام»
حاال عده ای به این سیاست ایشان
ایراد می گیرند که البته ایراد واردی
نیست .او آدم منظمی بود و می
خواست کار خودش را درست انجام
بدهد».

مراسم تقدير مهندس بيژن زنگنه از وزراي نفت گذشته  -زمستان 1392

از راست :مهندس نوذري ،مهندس زنگنه ،مهندس معينفر ،مهندس آقازاده ،مهندس غرضي و مهندس وزيري هامانه
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موزه گردي

آشنايي با موزه گنجینه شهدای تهران

موزه گنجينه شهداي تهران در سال
 ۱۳۵۹با هدف حفظ و ترویج دستاوردهای
معنوی فرهنگ ایثار و شهادت و در قالب
هنرهای تجسمی شروع به کار نمود و
مجموعه با ارزشی از آثار را در زمینههای
خطاطی ،نقاشی ،تذهیب و مینیاتور در خود
جای داد .این مجموعه با انتقال به ساختمان
مستقر در خیابان آيت اهلل طالقانی و جمع
آوری اسناد و آثار به جای مانده از شهداي
انقالب و دفاع مقدس ،در پنجم مهرماه سال

 ۱۳۷۵به صورت رسمی افتتاح شد .در این
موزه خاطرات ،عکس ها ،لوازم ،نشانه ها،
نوشته ها و آثار شهدایی به نمایش گذاشته
شده است که در نیم قرن اخیر از دوران
مبارزات منتهی به انقالب اسالمی و دوران
هشت ساله دفاع مقدس برگ های زرینی
به تاریخ فرهنگ و نظام اسالمی افزوده اند.
این مجموعه در حال حاضر با بخش های
مختلفی از جمله گالری هنری ،آمفی تئاتر،
سالن های نمایش آثار ،آرشیو (اسناد ،البسه،
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نشريه الكترونيكي ستاد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس وزارت نفت
مدير مسئول :
اكبر نعمت الهي

سردبير:
سيد هاشم هوشي سادات
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شادي حاجي مشهدي
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هنری) و کارگاه مرمت آثار در حال فعالیت
می باشد و با داشتن بیش از  ۱۲۰۰۰اثر از
مجموع  ۱۳۵۰شهید در بخش های مختلف
پذیرای اقشار مختلف بازدیدکنندگان داخل و
خارج از کشور است.
شايان ذكر است الماني از مهندس
تندگويان وزير شهيد نفت و ماكتي از
تاسيسات نفتي در بخش گنجينه هاي اين
موزه قابل مشاهده عالقمندان است.

