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نشريه الكترونيكي ســتاد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس وزارت نفت -شــماره  -13اسفندماه 1396

بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با مدیران وزارت نفت
شما ظرفیت فنی قابل توجه و مفید کشورمان را
در راهی به کار انداختید که از جهات مختلف ،برای
کشور و انقالب و دولت جمهوری اسالمی و خود
دستگاه نفت ،مایه ی بهره -چه بهرهی معنوی ،و
چه بهرهی ما ّدی – شد؛ و این نمونه یی شد برای
انجام کارهای خوب ،با توجه به ظرفیت های موجود
کشور .بنابراین ،من این فرصت را برای تشکر از
همه ی عوامل وزارت نفت ،از بابت همه ی کارهایی
که در طول جنگ و پس از جنگ انجام دادند ،و
ادامه هم دارد وباید هم ادامه داشته باشد ،مغتنم
می شمارم؛ ...
بحمداهلل ظرفیت فنی وزارت نفت ،ظرفیت
باالیی است .البته در گذشته ،این ظرفیت باال تحت
الشعاع حضور خارجیها بود .شعاع حضور متخصصان،

مدیران و مسووالن خارجی ،در تمام این منطقه
عظیم نفت و ملحقات و منضمات نفت ،گسترده
بود .در همه کارش حضور آنها محسوس بود؛ اما
امروز بحمداهلل حضور خود شماست .شما فرزندان
کشورید .شما بچه های این مرز و بوم هستید .شما
نسبت به این کشور مدیونید.
کشور متعلق به شماست؛ بایستی خانه ی
خودتان را آباد کنید .این ظرفیت را بایستی در راه
آبادی کشور به کار بیندازید و این صنعت عظیم را
که امروز تقریبا رگ حیات کشور هم به آن بسته
است ،یا الاقل بخش مهمی از آن این طور است،
هر چه می توانید پیش ببرید ،توسعه بدهید ،مدرن
کنید ،و از این برای پیشبرد کل صنعت و فن کشور
استفاده نمایید....

كالم نخست

نفت ،نماد پایداری

روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به عنوان
مولد و منشاء تولید نفت کشور و میراث دار بیش از
یکصدسال تالش و تجربه در صنعت نفت خاورمیانه،
از پیشگامان توسعه و بهره برداری از میادین نفت و گاز
کشور بوده و هم اکنون نیز مسئولیت خطیری در بهره
برداری از منابع هیدروکربوری کشور دارد.
مناطق نفت خیز جنوب تا قبل از پیروزی انقالب
اسالمی توسط دو شرکت خاص خدمات نفت ایران
مشهور به «اسکو» و شرکت خدمات غیرصنعتی اداره
می شد .پس از انقالب و آغاز جنگ تحمیلی مدیریت
مناطق نفت خیز در شرکت ملی نفت ایران تشکیل
شد و راهبری عملیات تولید از این مناطق را به عهده
گرفت .از نخستین روزهای آغازین جنگ تحمیلی،
تاسیسات مناطق نفت خیز جنوب به عنوان اهداف
بزرگ و قابل دسترس اقتصادی آماج حمالت زمینی،
هوایی و موشکی دشمن واقع گردید؛ از همان
ساعات آغازین روز  29شهریور،
گلوله باران پاالیشگاه
بزرگ آبادان که در
خط مقدم جبهه بود،
آغاز شد و خارک نیز
به عنوان بزرگترین
بندر صادراتی نفت ایران
هدف حمالت پی در پی
هوایی دشمن قرار گرفت و
تا پایان دوران دفاع مقدس،
تاسیسات و کارخانجات صنعت
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نفت در جنوب ،خسارات ناشی از  2500حمله هوایی
و موشکی را متحمل شدند .با این وصف ،با دالوری
ها و از خودگذشتگی های کم نظیر کارکنان مناطق
نفت خیز جنوب تا واپسين روز جنگ ،تولید و صادرات
نفت نفت خام را استمرار بخشیدند تا نسل های آینده از
این مقطع حماسی ،به عنوان سربلند ترین فصل تاریخ
صنعت نفت ایران یاد کنند.
روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز
جنوب با هدف زنده نگه داشتن ارزش های دفاع
مقدس و ثبت حماسه های جاویدان سازمانی،
تجلیل از نام بلند شهدا و ایثار و از جان گذشتگی
رزمندگان دلیر جبهه صنعت و نهایت ًا تجزیه و تحلیل
حوادث و رویدادهای آن دوران خطر خیز ،اقدام به
انجام تحقیقی پیرامون نقش صنعت نفت در دفاع
مقدس كرد و کتاب سه جلدی «نفت و پایداری» و
«مشعل های سرخ» حاصل این
تالش است.
گفتنی است
که در انجام مطالعات
تاریخی ،گردآوری
وتدوین مستندات این
مجموعه چند جلدی
پیشکسوتان ،مدیران و
کارکنانشاغلدرصنعت
نفت و موثر در دوران دفاع
مقدس نقشی اساسی و
مستقیمداشتهاند.

دیبای سرخ

تقدیم به شهدای صنعت نفت

ای حیات سبز مشعل های رسخ
نخل سبزی با قد و باالی رسخ
دست هایت جنبش رگ های نفت
ای شهید خفته در دیبای رسخ
شعله ها در سایه جانبازیت
مانده همچون الله بر صحرای رسخ
برگ های دفرت تاریخ را
کرده ای گلگون با سیامی رسخ
خون رسخت در فراسوی زمان
رشته ها دارد به عاشورای رسخ
خوانده ام در چهره نورانیت
صد ورق تفسیر از معنای رسخ
در کنار سنگر تولید نفت
خفته ای بر خاک رس تا پای رسخ
زورق چشم تو را من بارها
دیده ام بر موجی از دریای رسخ
شعله بود و آتش و ایثار تو
در دل میدانی از غوغای رسخ
احمد سمیع

خاطره

ایران برنده جنگ نفت در  8سال دفاع مقدس
آرزو فروردین

مهندس عباس کاظمی -مشاور وزیر
نفت -ازجمله مدیران برجسته وزارت
نفت است که در دوران دفاع مقدس
حضور فعال داشته است .با وی
در خصوص خاطراتش از فداكاري
خانواده بزرگ صنعت نفت در مقطع 8
سال دفاع از منافع مردم ایران ،گفت و
گو کردهایم که میخوانید:
جناب مهندس كاظمي در ابتدا مختصري
از شرح حال ،زندگي وتحصيالت خود
بگوييد؟
بنده عباس كاظمي و متولد سال  1333دركاشان
و داراي مدرك كارشناسي ارشد مديريت دولتي
هستم .بنده تا اخذ مدرك ديپلم در شهر كاشان
بودم و سپس براي ادامه تحصيل به تهران آمدم
و در دانشگاه علم و صنعت در رشته مهندسي
مكانيك مشغول به تحصيل شدم .سرانجام در
دهه  60به صنعت نفت پيوستم و فعاليت خود
را از پااليشگاه اراك به عنوان رييس تعميرات
آغاز كردم.
از نقش صنعت نفت در دوران هشت
سال دفاع مقدس برایمان بگوييد؟
دفاع مقدس ،دوران خلق حماسه هایی بود که
صفحات تاریخ کهن ایران را زرین کرد .هشت
سال دفاع جانانه ملت ایران ،تمام معادالت
کارشناسی را بر هم ریخت و اثبات کرد که
ایرانیان در دفاع از خاک ،عقیده و ارزش های
خود توان نامحدود دارند.
کارکنان صنعت نفت نیز در این دوران با تقدیم
یک هزار و  ١٧شهید الله روی ،نگذاشتند
صادرات نفت حتی یک روز هم متوقف شود،
کاری که جمهوری اسالمی ایران را برنده قطعی
جنگ نفت در هشت سال دفاع مقدس کرد.
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پااليشگاه رخ داد .بايد به اين نكته اشاره كنم52 ،
درصد انرژي كشور كه پااليشگاه آبادان تامين
ميكرد و از رده خارج شد و ما بايد هم جنگ و
هم كشور را اداره ميكرديم و اين خود يك هنر
باال و يك مديريت بسيار قوي نياز داشت .به
همين جهت همكاران ما در صنعت نفت ،ساير
پااليشگاهايي را كه در داخل كشور و به دور
از مرزهاي جنگي بودند راهاندازي كردند ،مثل
الوان ،تبريز ،كرمانشاه ،تهران ،شيراز و اصفهان.
پس از اين كه پااليشگاه آبادان از رده خارج شد،
پااليشگاه اصفهان ظرفيت خود را از  200هزار
بشكه به  370هزار بشكه افزايش داد تا بتواند
كمبود پااليشگاه آبادان را جبران و نيز انرژي
جبههها را تامين كنند.
همچنین در آن دوران پاالیشگاه تهران 2بار
بمباران شد و  ١٣واحد آن به طور کامل آسیب
دید و پاالیشگاه اصفهان كه بنده درآن مشغول به
خدمت بودم7 ،بار بمباران موثر شد و  ١٧واحد آن
آسیب دید و پاالیشگاه کرمانشاه نیز  30الي 40بار
و تبریز نیز  15بار بمباران شدند.

یکی از مهم ترین مباحث در حمله های نظامی
زمان جنگ که به نظر می رسد حتی از اسلحه
به دست گرفتن و جنگیدن رودررو نیز حساس
تر و سرنوشت سازتر باشد ،مدیریت جنگ و به
کارگیری تکنیک های نظامی در حفاظت از
تاسیسات نظامی و صنعتی است .مدیرانی که در
 ٨سال جنگ تحمیلی کشورمان در صنعت نفت،
مدیریت تاسیسات استراتژیک صنعت نفت کشور
را به عهده داشتند ،لحظات سخت و سرنوشت
سازی را در بطن حمالت دشمن تجربه کردند
تا در نهایت با به کارگیری بهترین تاکتیک ها
اجازه ندهند صادرات نفت کشور حتی برای یک
روز هم متوقف شود .تا سال  59در حقيقت به
دليل عدم توسعه گاز ،نقش اساسي را فراورده
نفتي داشتند.
پااليشگاه آبادان بزرگترين پااليشگاه دنيا از
لحاظ ظرفيت در آن دوران بود و روزانه 660
هزار بشكه نفت توليد و  52درصد انرژي كشور
را تامين مي كرد .در اولين حمالت دشمن
پااليشگاه آبادان از مدار خارج شد به صورتي كه
بهره برداران نتوانستند تعمير كنند .به دليل اين
كه بیشترین حمالت به پاالیشگاه آبادان انجام به جز پاالیشگاه ها کدام تاسیسات
شد و تقریبا می توان گفت این حمالت بی وقفه بیشتر بمباران می شد؟
بود و عمال پاالیشگاه آبادان از چرخه تولید خارج عالوه بر پاالیشگاه ها ،برخی از تلمبه خانه ها در
گردید .اما مواد نفتي در ظروف لوله هاي اين جنوب که نقش بسیار کلیدی در ارسال نفت خام
پااليشگاه باقي ماند و آتشسوزي وسيعي نيز در به پاالیشگاه ها داشتند ،سیبل حمالت دشمن شده

بود .تلمبه خانه ها ،هم نفت خام به پاالیشگاه ها و
هم فرآورده های خروجی پاالیشگاه ها را به نقاط
مختلف کشور منتقل می کردند؛ بنابراین نقش این
تلمبه خانه ها بسیار کلیدی و شاهراه حیاتی ارسال
نفت خام و فرآورده در کشور بود و دشمن به همین
دلیل این تاسیسات را به طور دائم بمباران می کرد
که تلمبه خانه شهرهای آبادان و اهواز و تلمبه خانه
تنگ فنی از آن جمله بود .تلمبه خانه تنگ فنی
یک شاهراه حیاتی در جنوب بود که عالوه بر
آن که در مسیر پرواز هواپیماهای دشمن قرار
داشت ،بمباران های متعدد آن تصادفی نبود و
دشمن برای آن برنامه ریزی ویژه ای داشت،
زیرا نقش تلمبه خانه تنگ فنی به لحاظ میزان
نفت خامی که به پاالیشگاه های متعدد ارسال
می کند ،بسیار کلیدی بود .در طول دوران جنگ
تحمیلی منطقه خارک به مدت  ٨سال منطقه
جنگی بود و صدها بار بمباران شد.
مدیریت بحران در آن دوره چگونه
انجام می شد؟
خارك ترمينال اصلي صادرات نفت ما بود .هدف
دشمن اين بود اين ترمينال را از چرخه خارج كند
تا ما نتوانيم نفت صادر كنيم و ارز وارد كشور كنيم.
خيلي از دوستان اين عقيده دارند منطقه خارك از
خود جبهه نيز بيشتر مورد حمله قرارگرفت!
افراد در این منطقه از کارکنان بوده و برای کار
آمده بودند نه برای جنگ .اما در دوران جنگ این
منطقه بیشتر از خود جبهه ها میدان جنگ بود!
در طول  2900روز جنگ  2هزار مرتبه جزيره
خارك مورد هجوم دشمن واقع شد و روزی سه
مرتبه این جزیره را دشمن بعثی بمباران می کرد.
در طول دوران جنگ تحمیلی در مجموع حدود

پدافند اطالع داديم كه علت را جويا شويم كه ناگهان
کارکنان صنعت نفت نیز
پااليشگاه مورد بمباران قرار گرفت و آتش عظيمي
در این دوران با تقدیم یک
تمام فضاي پااليشگاه را در برگرفت .و بالفاصله
هزار و  ١٧شهید الله روی،
عمليات بازسازي صورت مي گرفت اين حمالت
نگذاشتند صادرات نفت
گسترده شد و تا سال  66كه عمليات ها شبانه
حتی یک روز هم متوقف
صورت مي گرفت .در آن دوران به پدافند غيرعامل
شود ،کاری که جمهوری
نيزكمك مي رسانديم .در آن دوران رادار و سيستم
اسالمی ایران را برنده
ها از بين رفته و از ديده بان براي رصد هواپيماها
قطعی جنگ نفت در هشت
دشمن استفاده ميشد وضعيت در آن دوران
سال دفاع مقدس کرد
بسيار دشوار بود .خاطرات آن دوران تماما ايثار
كاركنان بود كه همزمان با بمباران به بازسازي مي
 ٦هزار کشتی نفتکش در خلیج فارس جا به پرداختند .بازسازيها در آن دوران  24ساعته بود
جا کردیم که تنها  ٢تا  ٣درصد این کشتی و بالفاصله پس از بمباران آغاز مي شد.
ها آسیب دید و این موفقیت بزرگی بود که با
همکاری کارکنان صنعت نفت و نیروهای هوایی از سمت ها و سوابق اجرايي كه برعهده
و دریایی ارتش محقق شد؛ البته این آمار به جز داشتيد براي ما مي گوييد؟
کشتیهای فرآورده و مواد غذایی بود ،کشتی سوابق اجرایی بنده  :سال  1361مهندس تعمیرات
های حامل بنزین از حساسیت باالیی برخوردار در پاالیشگاه های نفت ،سال 1367رییس تعمیرات
بود و اکثریت آنها هم به سالمت جابه جا شد .و نوسازی پاالیشگاه اصفهان 1371 ،رییس
با این حال با فداکاری نیروهای مستقر در آن تعمیرات و نوسازی پاالیشگاه اراک1375،رییس
منطقه توانستیم در مقابل دشمن ایستادگی کنیم پاالیشگاه اراک 1377 ،مدیر عامل پاالیشگاه اراک،
و صادرات نفت را نیز قطع نکنیم و توليد را هم 1385-1382مدیر عامل پاالیشگاه تهران1385 ،
تا  21مهر 1392مدیر عامل شرکت بهینه سازی
در برنامه ها داشته باشیم.
مصرف سوخت؛ 22مهر  1392مدیر عامل شرکت
از خاطرات شاخص آن دوران براي ما ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران،
مشاور وزیر نفت و سرانجام با سمت مدیرعامل
بگوييد.
اگر بخواهم از آن دوران خاطره اي ويژه بيان كنم شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی
مربوط مي شود ،به اولين بمباران پااليشگاه اصفهان ایران بازنشسته شدم و هم اكنون به عنوان مشاور
كه در  24اسفند سال  64اتفاق افتاد ،بنده در دفتر كار وزير مشغول به خدمت هستم.
مشغول كار بودم در آن دوران كارشناس تعميرات
مكانيك بودم ،كه ناگهان صداي غرش هواپيما بر نظر خود را درباره سايت ستاد حفظ آثار
آسمان پااليشگاه بلند شد ،با بيسم به آتش نشاني و نشر ارزشهاي دفاع مقدس وزارت
نفت ،بيان مي كنيد؟
راهاندازی این سایت ابتکار خوبی است و باید
از بعد کمی و کیفی توسعه یابد .در تعامل
بودن با كاركنان قديم وزارت نفت و كانون
بازنشستگان را در راس فعاليت خود بايد قرار
دهيد و ازخاطرات آنها استفاده كنيد و نظرات
آن ها را در سايت قرار دهيد .مصاحبه با نفتي
هاي قديمي و همين طور بخش فيلم و خاطرات
 عكس و استفاده بيشتر از فضاهاي مجازيهمه اين موارد مي تواند براي معرفي بيشتر
اين سايت به ديگر عالقهمندان كمك كند.

3

نوستالژي
نگاهی به خدمات بهداشت و درمان نفت آغاجاری در دوران دفاع مقدس

هميشه بيدار

یکی از مراکز فعال صنعت نفت در دوران
دفاع مقدس ،بهداشت و درمان آغاجاری است
که دکتر ها ،پرستاران و کارکنان فداکارش منشاء
خدمات بسیاری در آن دوران بودند.
بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری در سال
 1342هجری شمسی در ناحیه صنعتی شهرستان
امیدیه تاسیس گردید و قبل از آن نیز در ناحیه
آغاجاری مرکزی فعالیت داشت و تاریخچه آن به
 70سال قبل که چاه های نفت آغاجاری کشف
و به بهره برداری رسید برمی گردد .فعالیت این
مرکز درمانی شامل طب پیشگیری و انجام درمان
کارکنان صنایع نفت و گاز آغاجاری و خانواده های
وابسته می باشد .این مرکز بهداشت و درمان پس
از آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بصورت یک
بیمارستان پشت جبهه فعالیت می کرد و بصورت

ارزنده ای انجام وظیفه نمود .برای کلیه عملیات
های رزمی با کادر درمانی با تجربه و امکانات قوی
داروئی به مداوای سریع رزمندگان اقدام می شد و
در هر یک از عملیات ها حداقل  400نفر مجروح
از جبهه ها به این مرکز اعزام و پس از اقدامات
الزمه با هماهنگی با پایگاه پنجم شکاری امیدیه
به سایر استان ها فرستاده می شدند .با وجود این
هموطنان مهاجر جنگ تحمیلی از مناطق مرزی،
آبادان -خرمشهر -اهواز – سوسنگرد -هویزه به
این ناحیه آمده بودند و طی  8سال جنگ و ایام بعد
از جنگ (دوران سازندگی) بصورت کامال رایگان
از امکانات این مرکز بهداشت و درمان استفاده می
کردند .اضافه بر این ،کادر درمانی این بهداری از
اولین روز جنگ تحمیلی بصورت گروهی به منطقه
خارگ اعزام و با استقرار در مرکز بهداشت ودرمان
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خارگ ،نیازهای پرسنلی آن ناحیه را نیز تامین می
نمودند و با پروازهای منظم از فرودگاه امیدیه به
منطقه خارگ اعزام می شدند .زيرا جزيره خارك
مركز ثقل فعاليت هاي صادراتي نفت در دوران 8
سال دفاع محسوب مي شد و رسيدگي به نيازهاي
كاركنانش در آن شرايط حساس الويت اصلي
صنعت به شمار مي رفت .
این مجموعه بهداشت و درمان طی هشت سال
دفاع مقدس در تامین سالمت رزمندگان به جدیت
فعال بوده و مجروحان جبهه ها پس از درمان های
الزم بسرعت به مراکز درمانی سایر استانها اعزام
و بیش از یکصدنفرتیم پزشکی و درمانی شامل
جراحی – بیهوشی -پرستاری -پزشکیاری و اتاق
عمل بصورت شبانه روزی وظیفه وجدانی و انسانی
خود را نسبت به رزمندگان بجای آوردند.

