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ﮐﻼم ﻧﺨﺴﺖ

مﻘام معﻈم رهﺒرى :
«...ﻇرفيــت فنــی وزارت نفــت ،ﻇرفيت بااليی
اســت ...ايــن ﻇرفيــت را در راه آبادی كشــور به
كار بيندازيــد ...توســعه بدهيــد ،مــدرن كنيــد...
مــن ايــن فرصــت را ب ـرای تشــكر از همــه
عوامــل وزارت نفــت از بابــت همــه كارهايــی
كــه در طــول جنــگ و پــس از جنــگ انجــام
دادنــد و ادامــه هــم دارد و بايــد هــم ادامــه
داشــته باشــد ،مغتنــم مــی شــمارم.»...
وزير نفت:
« ...حماســههای بزرگــی در طــول
دفــاع مقــدس در صنعــت نفــت
بــه وقــوع پيوســته اســت كــه
چونــان بــرگ زرينــی در تاريــﺦ
مبــارزات حقطلبانــه ملــت ايــران و
تاريــﺦ قطــور ايــن صنعــت خواهــد
درخشــيد»...

ﺷﻌﺮ ﻫﻤﮑﺎر

مشعﻞهاى سرخ
ای حيات سبز مشعلهای سرخ
نخل سبزی با قد و باالی سرخ
دستهايت جنبش رگهای نفت
ای شهيد خفته در ديبای سرخ
شعلهها در سايه جانبازيت
مانده همچون الله بر صحرای سرخ...
اﺣمد سميﻊ

سايت اينترنتﻰ ستاد ﺣفﻆ آﺛار و نشر ارزشهاى دفاع مﻘدس وزارت
نفت در خدمت خانواده بﺰرگ صنعت نفت ايران

www.defa.mop.ir

ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﭘﯿﺸﺘﺎز دﻓﺎع ﻣﻘﺪس

نﺨست اينكه ،صنعت نفت اولين منبع درآمدی كشور است ،بنابراين،
دشمن متجاوز بعثی میخواست با هجوم به تﺄسيسات صنعت نفت ،ايران
را در تنگنای اقتصادی قرار دهد.
دوم آنكه ،نفت در حقيقت موتور محركه كشور است و در بحبوحه جنگ
به موتور جنگی كشور نيز بدل شد.
سوم اينكه ،آسيبپذيری صنعت نفت بسيار زياد بود؛ كمتر سازمانی در
كشور مانند مجموعه صنعت نفت دارای واحدهای بزرگی مانند پااليشگاهها
و پتروشيمیهاست .با بمباران و تخريب يك پااليشگاه ممكن است روزانه
توليد  600هزار بشكه نفت مختل شود و حدود يكصد ميليون ليتر از توليد
انرژی و در نتيجه ،سوخت و يا صادرات كشور بكاهد و اين مسﺌله اثر
مستقيم و منفی در اقتصاد كشور بر جای میگذارد.
چﻬارم آنكه ،گستردگی صنعت نفت در سراسر كشور ،پااليشگاهها،
پتروشيمیها ،خطوط لوله و تلمبهخانهها اين آسيبپذيری را افزايش
میداد.
ﭘنجم اينكه ،مناطق و تﺄسيسات نفتی در نزديكی و حتی تيررس دشمن
قرار گرفته بود .به هر روی ،مجموعه اين عوامل ،صنعت نفت ،گاز و
پتروشيمی را در نوك پيكان حمالت دشمن قرار داد ،به همين دليل
حتی قبل از شروع جنگ ،بعﻀی از مناطق نفتی ايران مانند نفتشهر
مورد حمله و تخريب دشمن قرار میگرفت؛ حتی خطوط لوله ما از ابتدای
انقالب مورد تخريب دشمن و يا عوامل داخلی آن بود .در روزهای نخست
جنگ ،در راديو بی.بی.سی گفته میشد كه اگر صدام موفق شود خوزستان
را از ايران جدا كند ،جنگ را خواهد برد كه خوشبختانه ايستادگی دليرانه و
شجاعانه ملت ايران و كاركنان غيور صنعت نفت اين آرزو را به دل دشمن
گذارد و كاركنان جانبركف صنعت نفت نگذاشتند حتی يك روز توليد و
يا صادرات نفت كشور قطع شود .شهادت بيش از يكهزار تن از بهترين
نيروهای متخصﺺ صنعت نفت و پيشتاز آنها شهيد مهندس محمدجواد
تندگويان ،نخستين وزير اسير و شهيد دفاع مقدس ،حﻀور پررنگ و نقش
اساسی صنعت نفت را در دفاع مقدس و پشتيبانی از دفاع مقدس بهخوبی
نشان میدهد.
مﻬندس بﻬروز بوشﻬرى

1

ﻗاﺋممﻘام وزير نفت و مديرﻋامﻞ شركت مﻠﻰ نفت ايران در ابتداى دوران دفاع مﻘدس
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ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ

ﺗﻤﺎم وﻗﺖ
در ﺧﺪﻣﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻮدم!
رﺿاﻗﻠي اﺣمدي ،در سال  1323در خانواده اي كشاورز در شﻬركرد متولد شد.
او تﺤﺼيﻼت متوسﻄه را در هنرستان صنعتي اهواز به ﭘايان برد و ﭘﺲ از فارغ
التﺤﺼيﻠي در رشته مكانيﮏ ،از دانشگاه ﻋﻠم و صنعت در سال  ،1352در واﺣد
تعميراتﭘاﻻيشگاهتﻬرانمشﻐولبهكارشد.وﻗوعانﻘﻼباسﻼمي،جنگتﺤميﻠي
و دوران بازسازي ﭘﺲ از جنگ ،از جمﻠه رويدادها و ﺣوادﺛي است كه اﺣمدي از
نﺰديﮏ درصنعت نفت شاهد آنﻬا بوده و به ﻗول خودش در همه اين مدت او و
همكارانﺶ تﻼش داشته اند تا از ميراث اين صنعت صيانت كنند .گفت و گو با اين
ﭘيشكسوتنفتﻰرا مﻰخوانيم:
راحله صحه

در مورد همكارىتان با صنعت نفت
بگوييد؟
بعد از پايان تحصيل در دانشگاه ،مدتی در انستيتو
ماشين هاي كشاورزي و آب و خاك اهواز به
تدريس پرداختم .اما هميشه عالقه مند بودم كه
در صنعت نفت خدمت كنم ،تا اين كه باالخره در
سال  1352چنين فرصتي فراهم شد و من توانستم
با شرايط خوبي در واحد تعميرات پااليشگاه تهران
مشغول به كار شوم.
چرا به خوزستان منتﻘﻞ شديد؟
دليل مهم سرپرستي پدر و مادر پيرم بود كه در اهواز
ساكن بودند و به ناچار به مناطق نفتخيز جنوب در
اهواز انتقال پيدا كردم و در اداره تعميرات كار جديد
را شروع كردم.
از اين دوران خاطره خاصي يادتان
هست؟
يادم هست آن زمان حراست نفت با ژاندرامري
بود تا اين كه دكتر اقبال ،مديرعامل وقت شركت
نفت ،گفت حراست بايد از خود نفتي ها باشد و
حراست نفت را به طور مستقل پايه گذاري كرد.
اولويت استخدام نيز با فرزندان خانواده هاي نفتي
بود تا با دلگرمي بيشتري كار كنند .البته براي راه
اندازي حراست نفت ،از ارتش و ژاندارمري هم
كمك گرفته شد.
نكته ديگر حﻀور خارجي ها تا قبل از انقالب در
صنعت نفت بود .بسياري از كارشناسان و مديران
خارجي بودند و طبعا ما ،بويژه نيروهاي جوان
صنعت نفت از حﻀور و امتيازاتي كه آنان داشتند
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دل خوشي نداشتيم .بعﻀي افسران انگليسي بودند
كه قبال در سودان خدمت كرده بودند ،يا يك نفر
آمريكايي كه در نزديكي های انقالب من يك روز
كه با او بحث مي كرديم ،دست كردم و به شوخي،
كارت شناسايي اش را از جيب بغل اش درآوردم و
گفتم :شما به زودي ديگر به اين كارت ها احتياج
نخواهيد داشت ،چون بايد برويد!
آن زمان در نفت كاركنان به دو گروه
كارمندي و كارگري تﻘسيم ميشدند ،آيا
از اين موﺿوع هم خاطرهاي داريد؟
بله ،در كارگاه مركزي اهواز كه بودم ،كارگران
زيادي تالش مي كردند تا مدرك ديﭙلم بگيرند
و از كارگري به كارمندي تبديل وضعيت شوند.
مي دانيد دارندگان مدرك ديﭙلم و باالتر كارمند
مي شدند ،اما در اين زمينه سختگيري هاي زيادي
مي شد .يعني متقاضي عالوه بر دريافت مدرك،
بايد مصاحبه اي مي داد كه هشت نفر در اتاقي
از او سوال و جواب مي كردند و اتفاق مي افتاد
كه كسي بارها از اين مصاحبهها ناكام ميشد و
هربار بايد  6ماه صبر ميكرد تا مجددا در امتحان
شركت كند.
وﻗتي انﻘﻼب شد ،شما در اداره تعميرات
نفت اهواز بوديد؟
 خير ،من در سال  1356از اداره تعميرات بهاداره كل مهندسي و ساختمان نفت و گاز منتقل
شدم .اين در شرايطي بود كم كم نسيم انقالب
وزيدن مي گرفت .ما هم فعاالنه در اعتصابات
شركت مي كرديم .در بهمن  ،1357زماني كه

امام )ره( در پاريس بود ،هياتي به سرپرستي مرحوم
مهندس بازرگان به مناطق نفتخيز فرستاد .هدف
اين هيات مذاكره با اعتصابيون براي تامين نفت
خام پااليشگاه هاي آبادان و تهران براي تامين
مصرف داخل بود .در آن زمان كميته اي به نام
«كميته تامين سوخت داخلي» تشكيل شد كه من
هم جزو افراد آن بودم .تالش هاي زيادي كرديم
تا سوخت براي توزيع در داخل كشور فراهم شود.
آن موﻗﻊ اﺣساس ﭘرسنﻞ نفت نسﺒت به
انﻘﻼب چگونه بود؟
در آن شرايط اكثرا با انقالب بودند و اگر چه خيلي
از كارها و پست هاي مهم به دست مديران و
كارشناسان خارجي بود ،اما خوشبختانه انقالب
موقعي اتفاق افتاد كه نيروهاي تحصيلكرده مجرب
و استادكار ايراني هم داشتيم .براي نمونه در سال
 ،1360يعني حدود سه سال پس از انقالب،
كشور ليبي براي راه اندازي صنعت نفت خود از
كارشناسان ايراني استفاده كرد .در جريان ملي شدن
صنعت نفت ،رزم آرا مي گفت كه ايراني يك آفتابه هم
نمي تواند بسازد ،اما ديديم شد .ايراني ها صنعت نفت
را خودشان اداره كردند و اين صنعت برخالف انتظار
خارجي ها از هم نﭙاشيد.
و باﻻخره انﻘﻼب ﭘيروز شد؟
بله ،پس از پيروزی انقالب در بهمن  57تا آغاز
جنگ تحميلی در شهريور  ،59دوران حساس و
پرالتهابی را در صنعت نفت گذرانديم.
در اين دوران براي حفﻆ و حراست و صيانت
تاسيسات و تشكيالت نفت ،كميته هايي در جنوب

تشكيل شد كه چندي بعد تحت عنوان «شوراي
اسالمي صنعت نفت» شناخته شد .من مدتي
رئيس اين شورا بودم .آنهايي كه در آن روزهاي
پرآشوب و آشفته در ميان گود بودند ،مي دانند كه
چه ميگويم .به هر حال به كمك دلسوزان انقالب
و صنعت نفت ،توانستيم نظم و نسقي را در سيستم
مديريت حاكم كنيم.
كم كم با جاافتادن انقالب و برقراري آرامشي نسبي،
سيستم مديريت و اداره صنعت نفت جنوب داشت وارد
مرحله عادي و روتين مي شد كه متاسفانه در روز
دوشنبه  ،1359/6/31ارتش مزدور بعث عراق بدون
هيچ اعالم قبلي ،حمله نابخردانه و ناجوانمردانه اي را
به مرزهاي ايران آغاز كرد.

گوشت صنعت نفت را تامين مي كردند .روزي كه
ديري فارم مورد حمله توپخانه ارتش عراق كه در
ساحل غربي اورند مستقر بود ،قرار گرفت و تعداد
از احشام كشته و زخمي شدند ،در ستاد نفت اهواز
تصميم گرفته شد كه اين گاوها جمع آوري و به
نقطه امني ارسال شوند.
در آن زمان به عنوان سرپرست ،به همراه دو نفر
ديگر كه آنها هم داوطلب بودند عازم آبادان شديم
تا شبانه اين احشام را كه تعداد آنها به  500تا 600
راس گاو شيرده مي رسيد ،از مهلكه نجات دهيم.
ماجراي انتقال اين حيوانات ،خود حكايت مفصلي
است كه در اين فرصت اندك نمي توانم برايتان
شرح دهم.

در اين زمان سمت شما چه بود؟
 در هنگام بروز جنگ من سرپرست كارگاه نفتاهواز بودم .آن موقع من به همراه چند نفري از
مديران نفت جنوب به سرعت ستادي را با عنوان
«ستاد جنگ نفت جنوب» تشكيل داديم و كميته
هاي مختلفي در آن بنا نهاديم .از جمله اين كميته
ها ،كميته اسكان مهاجرين جنگ تحميلي بود كه
براي اهالي آواره و سرگردان خرمشهر ،آبادان،
سوسنگرد ،بستان و هويزه در مناطق امن و دور از
تيررس ارتش عراق تشكيل داديم.

از فعاليتهاي تان در «ستاد جنگ نفت
جنوب» ديگر چه خاطراتي داريد؟
اين ستاد كارهاي زيادي براي جبهه و جنگ انجام
داد كه در همكاري با واحد مهندسي جنگ هاي
نامنظم كه بنيان گذار آن روان شاد دكتر مصطفي
چمران بود ،به امر بازسازي بعد از بمباران ها و
حمالت هوايي ميپرداخت .در واقع هركجا را كه
رژيم بعثي صدام مورد حمله و آسيب قرار ميداد،
بازسازي و راه اندازي ميكرديم و نميگذاشتيم
توليد نفت متوقف شود .حتي در يك مورد براي
بازسازي بخشهاي بمباران شده پااليشگاه
اصفهان به اين شهر رفتيم.
در يك مورد يادم هست ،در اين ستاد موفق شديم
دستگاهي بسازيم كه ني هايي را كه در هورالعظيم
مانع پيشروي قايق ها مي شد ،از عمق  50سانتي
آب ،قيچي مي كرد .اصل اين وسيله برزيلي بود ،اما
آنها حاضر نبودند ،دستگاه را به ما بفروشند .سرانجام

گويا يكي از كارهايي كه شما در اين مدت
انجام داديد ،نجات گاوهاي «موسسه
دامپروري صنعت نفت آبادان» موسوم به
«ديري فارم» بود؟
 بله ،اينها گاوهاي اصيل از نژاد هولشتاين بودندكه با هواپيما از هلند به آبادان آورده شده و شير و

از روي فيلمهايي كه به دست آورده بوديم ،مشابه
اين دستگاه را ساختيم كه كمك زيادي به پيشروي
رزمندگان مي كرد .يا نمونه ديگر اين بود كه در
كارگاه مركزي نفت تمام لوله هاي توپي را كه از
عراقيها به غنيمت گرفته ميشد ،پس از نوسازي
به لوله توپ ايراني تبديل و به جبههها ارسال
ميكرديم.
كمي هم از زندگي خانوادگي تان بگوييد؟
 من در سال  1345ازدواج كردم و اكنون پنجفرزند ،دو دختر و سه پسر دارم .متاسفانه يكي
از فرزندانم به نام محمود در كودكي و در سال
های نخست جنگ تحمیلی بر اثر اصابت موج
انفجار ناشي از بمباران مناطق مسكوني اهواز
توسط هواپيماهاي عراقي ،دچار ضايعه پرده مننژ
مغز شد و حاال به صورت « از كار افتاده كلي»
در خانه است .بقيه فرزندانم همگي داراي تحصيالت
عالي كارشناسي و كارشناسي ارشد هستند .به جز يك
دختر ،بقيه ازدواج كرده اند و من هم اكنون داراي پنج
نوه هستم .همسر هم خانه دار است و بسيار دلسوز و
مهربان .در واقع من هر چه دارم ،مديون او هستم و
صبر و بردباري و پايبندي اش به اصول خانوادگي.
درچهساليازصنعتنفتبازنشستهشديد؟
من در سال  1382با سمت رييس واحد مهندسي
نفت اهواز بازنشسته شدم .البته بعد از بازنشستگي
نيز مدتي براي همكاري در پروژه راهبردي گاز
منطقه سراجه قم ،مجددا به گاز فراخوان شدم و
به مدت چهار سال در آنجا در شرايط سختي به
كار فني تخصصي اشتغال داشتم تا آن تاسيسات
به سامان رسيد
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آرزو فروردين

خانم زيﺒا طاهرى به سال  1335در مﺤﻠه چشمه ﻋﻠﻰ
مسجدسﻠيمان و در يﮏ خانواده نفتﻰ چشم به جﻬان گشود.
ﭘدرش ﻋﺒاسعﻠﻰ طاهرى متولد  1308و ساكن اهواز است.
نﺰديﮏ به  17سال است كه همسرش ﻋﻠﻰ اصﻐر مرادى امانﻰ
را در سانﺤه سﻘوط هﻠيكوﭘتر در آب هاى خﻠيﺞ فارس از دست
داده و مسووليت اداره فرزندان و رسيدگﻰ به امور زندگﻰ و
تﺤﺼيﻠﻰشان را يﮏ تنه بر دوش كشيده است.

مﻘاومت و تﻼش بر روى
سكوى نفتﻰ

خانم زيبا طاهری ،كه فرزندانش از
كالس درس پايداری و مقاومت او بهره
های فراوان برده اند .می گويد :در خانواده
پرجمعيتی به دنيا آمدم .ما  11خواهر و
برادر بوديم 7 .دختر و  4پسر ،خودم هم
دارای چند فرزند شدم 5 .دختر و يك
پسر .سال  1357اولين فرزندم كه دختر
بود به دنيا آمد .كوچك ترين فرزندم كه
او هم دختر است در سال  1370چشم به
حهان گشود.
بيست و يك ساله بودم كه با مرحوم
علی اصغر مرادی امانی ازدواج كردم.
آغاز زندگی مشترك ما مصادف با شروع
جنگ تحميلی در اهواز بود كه به زندگی
مان رنگ و بويی متفاوت داد .همسرم
به معنای واقعی ،انسانی نوعدوست و از
كمك به خانواده های جنگ زده ابايی
نداشت .او بانی شركت من در فعاليت
های اجتماعی و انساندوستانه شد.
با شروع جنگ تحميلی ،همسرم مسووليت
سكوی نفتی ابوذر )محل خدمتش( را به
عهده گرفت .در سال  1363سكوی ابوذر
مورد تهاجم قرار گرفت و عده ای شهيد
و مجروح شدند .شركت ملی نفت پس
از اين حادثه ،طی نامه ای از همسرم
به عنوان فردی كه علیرغم حمالت

موشكی نيروهای دشمن همچنان در
سنگر كار و تالش مقاومت می كند،
تقدير كرد .در سال  1364اسكو بار ديگر
هدف حمالت همه جانبه دشمن قرار
گرفت كه باز هم عدهاي شهيد و عده
ديگری ازجمله همسرم ،مجروح شدند.
اين بار وی دچار موج ديدگي ناشي از

خانم طاهري از زمان جنگ و از
دشواري هاي تردد همسرش به
محل كار ياد ميكند و ميگويد :به دليل
اين مشكالت ناشي از جنگ و با وجود
گرماي طاقت فرسا ،كاركنان سكو ناگزير
بايد با اتوبوس از اهواز به بوشهر و از آنجا
با بارج به محل سكو مي رفتند.

انفجار و ضربديدگي و كوفتگي شديد
اندام و جراحاتي در ناحيه سروگوش و
چشم شد .پس از بهبود ،دوباره به محل
كار خود بازگشت .شركت ملي نفت با
تقديم تقديرنامه اي تحت عنوان «برادر
جانباز» از همسرم قدرداني كرد .زماني
كه تصميم به مرمت و بازسازي سكوي
بمباران شده ابوذر گرفته شد ،وي به
عنوان سرپرست ،مشغول انجام وﻇيفه
بود و در سال  1377از سوي مسووالن
بهرهبرداري منطقه مورد تشويق و قدرداني
قرار گرفت.

در زمان بازگشت ازمحل كار نيز ،زمان
رسيدن اتوبوس ها به داخل شهر ،اغلب
در ساعات اوليه بامداد بود .در آن زمان
محل زندگي ما به دليل حمالت موشكي
دشمن ،تقريبا خالي از سكنه بود.
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در همه اين سال ها و ﺣتﻰ در سال هاى دوران اشتﻐال همسرش
با مشكﻼت ،سﺨت آشنا بوده است .موج مشكﻼت بسيارى را
جانانه از سرخود و خانواده اش گﺬرانده و دشوارىهاى فراوانﻰ
را تاب آورده است .اين همه ،به اﻋتﺒار ﻋشﻖ و دلﺒستگﻰ ﻋميﻘﻰ
بوده كه به همسرش داشته است .ﻋشﻘﻰ كه هنوز و ﺣتﻰ ﭘﺲ
از مرگ وى نيﺰ گسيﺨته نشده است .داستان زندگﻰ اين همكار
ايﺜارگر را از زبان همسر فداكارش مرور مﻰ كنيم:

بايد بيدار ميشدم!

خانم طاهري در مورد چگونگي آگاهي
يافتن از ﺣادﺛه اي كه مرگ همسرش را

درﭘي داشت ،ميگويد :شنبه  21ارديبهشت
ماه سال  1381بود .همسرم بايد ساعت
 3بعدازﻇهر از راه مي رسيد .داشتم غذا
تهيه مي كردم كه خواهرم تلفني تماس
گرفت .او از همه چيز باخبر بود و وقتي
ديد ما از ماجرا خبر نداريم ،چيزي نگفت
و خداحافظي كرد .حوالي عصر ،پدرو مادرم
آمدند .پدرم گفت :چرا تلويزيون خاموش
است؟ گفتم :بچهها امتحان دارند .گفت
روشن كن و شبكه خبر را گرفت  ...و

چنين بود كه از روز واقعه و حادثه باخبر
شدم!! چنان شوكي به من دست داده
بود كه نميدانستم چه بايد بكنم مدتها
گذشت .وقتي چشم باز گردم ،ديدم دختر
كوچكم و پسرم در آستانه افسردگي قرار
دارند .كامال كه بيدار شدم ،گفتم بايد
خودم و بچه هايم را جمع كنم ،همسرم
آرزوهاي فراواني براي آن ها داشت.
از راه مشاور پزشكي ،تا حدودي زيادي
توانستم تعادل روحي و رواني را به خانوادهام
بازگردنم .بعدها از جزييات حادثه باخبر شدم.
شنيدم بالگرد حامل همسرم و همكارانش
پس از برخاستن از روي سكوي ابوذر به
عمق  40متري آب ها سقوط كرده است.
يكي از سرنشينان به همراه خلبان به بيرون
پرتاب شده بودند ،اما همسرم به همراه يكي
از تكنسين هاي سكو داخل هليكوپتر به
اعماق آب ها فرو رفته بودند .سرانجام پس
از سه روز گشتزني حراست فالت قاره،
هليكوپتر را از آب بيرون كشيدند و ...
سﻬم من كمتر از فﻼت ﻗاره بود!
خانم طاهري كه اينك از فعاالن انجمن
هاي خيريه در كرج است مي گويد :همواره
در زندگيام تالش كرده ام همسرم را الگو
قرار دهم .زندگي مشترك من و همسرم
دو بُعد داشت .يك طرف قﻀيه من بودم
و همسرم و طرف ديگر همسرم و شركت
نفت فالت قاره .اما به جرات مي توانم
بگويم سهم من در اين زندگي كمتر از
شركت فالت قاره بود .او زندگي خود را
وقف اعتالي صنعت نفت و كار و تالش
بر روي سكوهاي نفتي كرد و در نهايت در
آغوش آب هاي نيلگون خليج فارس جان
به جان آفرين تسليم كرد و آرام گرفت

