بسم ّال الرحمن الرحيم
نشريه الكترونيكي ســتاد حفظ آثار و نشــر ارزش هاي دفاع مقدس وزارت نفت -شماره  -۱۸مرداد 1397

میالد خورشــید درخشان ایران
ســوم مــرداد برابــر بــا یازدهــم ذی القعــده ،ســالروز میــاد
هشــتمین امــام ،خورشــید درخشــان ایــران ،حضــرت علــی بن
موســی الرضــا(ع) اســت .امــام مهربــان و رئوفــی کــه بــه همــه
مــا لطف دارنــد و حــرم زیبایــش مایه آرامــش معنــوی و لطافت
روحــی ایرانیــان اســت .ایــن رویــداد مبــارک و خجســته را بــه
خانــواده بــزرگ صنعــت نفــت تبریــک مــی گوییــم و امیدواریم
کــه اقشــار ملــت بــزرگ ایــران در پنــاه لطــف و احســان آن
امــام همــام ،همــواره شــاد ،خرســند و بــا نشــاط باشــند.

كالم نخست

مقام معظم رهبری :

«...ســالهای مجاهــدت خامــوش و دشــوار
آزادگان عزیــز مــا در اســارتگاههای رژیم بعثی
عــراق  ،از جملــه مقاطــع فرامــوش نشــدنی
تاریــخ پــر شــکوه ماســت».
سایت اینترنتی ستاد حفظ آثار و نشر
ارزشهای دفاع مقدس وزارت نفت در
خدمت خانواده بزرگ صنعت نفت ایران

www.defa.mop.ir
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پيشكسوتان آزاده
سرمايه معنوي صنعت نفت

 26مــرداد ،ســالروز بازگشــت آزادگان دفــاع مقــدس بــه دامــان ميهــن عزيــز پــس از
ســال هــا اســارت اســت.
بــراي صنعــت نفــت ايــران موجــب غــرور و افتخــار اســت كــه  1261نفــر از آزادگان
گرامــي ،از ايــن خانــواده بــزرگ بودنــد .ايثارگرانــي كــه در طــول ســال هــا اســارت از
عــزت ايــران و ايرانــي صيانــت كردنــد.
در ســال گذشــته عزيــزان آزاده صنعــت نفــت بــا صــدور بيانيــه اي ،از دســت آورد هــاي
ايــن مجموعــه در دولــت تدبيــر و اميــد حمايــت كردنــد و بــراي تحقــق برنامــه هــا و
سياســت هــاي راهبــردي وزارت نفــت در آســتانه تشــكيل دولــت دوازدهــم ،آمادگــي
حضــور خــود را اعــام كردنــد .بــدون شــك آزادگان صنعــت نفــت از برجســتگان
پيشكســوت دفــاع مقــدس اند و ســرمايه معنــوي صنعت نفت و وجودشــان بــراي دادن
انگيــزه كار و تــاش و انــرژي بــه نســل جديــد كاركنــان ارزنــده اســت .زيــرا بــه گفتــه
مهنــدس زنگنــه « :ايــن هــا در راه دفــاع از كيــان و عــزت ملت ايــران ،در برابر ســخت
تريــن ناماليمــات ايســتادگي كردنــد و از آرمــان هــاي واالي خود دســت برنداشــتنند».
 26مــرداد  ،1369گاه رهايــي اين ايثارگران را گرامي مي داريم.

گفت و گو

اجازه ندادیم صادرات نفت ایران قطع شود

* مقدمه
مظفر سهرابی ،ناخدای شرکت ملی نفت
ایران در دوران دفاع مقدس بود که با
عشق و ایمان ،در آن سالهای حساس به
میهن عزیز خدمت کرد.
با این همکارپیشکسوت گفت و گویی
انجام داده ایم که بخش های برجسته
آن را می خوانید:
لطفا بیوگرافی خودتان را ذكر بفرماييد.
مظفر سهرابی متولد  24آذر  1337در بندر
ماهشهر هستم .دوران دبستان را در زادگاهم،
دوران دبیرستان را در جزیره خارگ و دوران
دانشگاه را در «دانشگاه علوم و فنون دریایی
مناطق نفتخیز جنوب» در اهواز طی کردم و
موفق به اخذ مدرک ناخدایی شدم .همسرم دارای
مدرک کارشناسی ارشد و بازنشسته آموزش و
پرورش است .دارای دو فرزند هستم؛ دخترم 25
ساله و دارای مدرک کارشناسیارشد ادبیات زبان
انگلیسی و پسرم  20ساله دانشجوی مهندسی
شیمی است.
قبل از استخدام در شرکت ملی نفت ،دوران
مقدس سربازی را در جبهههای غرب کشور
(سرپل ذهاب و گیالنغرب) گذراندم .بعد از پایان
خدمت ،به عنوان دانشجوی ناخدایی ،بورسیه
شرکت ملی نفت شده و به استخدام شرکت ملی
نفت ایران در آمدم.
خاطراتي از دوران مسئوليت خود در ايام
هشت سال دفاع مقدس بازگو کنید.
خاطرات زیادی از آن دوران به یاد دارم ،اما
مهمترین آنها این بود که اجازه ندادیم صادرات
نفت قطع شود و منبع درآمد کشور آسیب ببیند.
در آن دوران توانستیم بسیاری از کشتیها را مهار
کرده و نجات دهیم؛ «سفینهالعرب»« ،االهود»،
«سنندج»« ،آوج»« ،میسرا»« ،مگنوم»« ،سان
بان»« ،نپتونیا» و ...از جمله کشتیهایی بودند
که توانستیم آنها را در دوران جنگ تحميلي از
خطر غرق شدن نجات دهیم.
یکی از مأموریتهای مهم و حساس ما در
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زمان دفاع مقدس ،اسکورت و هدایت کاروان
نفتکشهایی بود که به خارگ میآمدند و
بارگیری انجام میدادند .ما اینها را به صورت
تیمی ( 12-10-8تا) و به کمک یدککشهای
آتشخوار تا اطراف الرک هدایت میکردیم تا از
منطقه جنگی به سالمت عبور كنند .کار بسیار
سختی بود و با کمک نیروی هوایی و بیشتر
خلبان شهيد «عباس بابایی» كه فرمانده عملیات
بود ،توانستیم این کشتیها را به صورت کاروانی
اسکورت کرده و تا مقصد نهايي هدایت کنیم.
البته در این مسیر ،یکی دو تا از کشتیها به
وسیله موشکهای رژیم بعث عراق مورد اصابت
قرار میگرفت و ما عملیات امداد و نجات را انجام
میدادیم و با ادامه مسیر ،نفتکشها را سالم به
مقصد میرساندیم.
روزهای طاقتفرسايي بود .ما در هر عملیات
مرگ را به چشم میدیدیم ،اما چون هدف ما
ارزشمند بود و همگی با دل و جان از کشور دفاع
میکردیم ،توانستیم از آسیبدیدن تأسیسات
نفتی جلوگیری کنیم و اجازه ندهیم دشمن
آنگونه که میخواهد به کشور خسارت وارد کند.
از عمليات اطفای حريق كشتي چه
خاطراتي داريد؟
مطلب اول را در مورد آن کشتی ذكر ميكنم
که در غرب خارگ سوخته و به عنوان نماد دفاع
مقدس برای بازدید مردم به نمایش گذارده شده
است .این کشتی در روز  28شهریور  ،1364کنار
اسکله در حال بارگیری بود که توسط هواپیمای
بعثی مورد بمباران قرار گرفت .شعلههای آتش
زیاد بود و ما مأموریت داشتیم کشتی را از اسکله

جدا کنیم و به نقطهای که اکنون به گل نشسته
هدایت کنیم .زیرا این کشتی با شعلههای مهیب،
بر روی خطوط نفتی که از زیر دریا میآمد ،قرار
داشت و ما میخواستیم به مکانی دور از این
خطوط انتقال یابد و به گل بنشیند تا صادرات
نفت را به خطر نیندازد .کار بسیار دشواري بود؛
همکاران و غواصان بسیج شدند و با شناورها
به طرف کشتی حرکت کردیم .این کشتی
از فاصله  100متری حرارت زیادی را پخش
میکرد .با دشواری به کشتی نزدیک شدیم و
به آن چسبیدیم؛ عملیات امداد و نجات شروع
شد .زمانی که با کشتی پهلو گرفتیم ،کشتی به
طرز وحشتناکی منفجر شد .ترکشهای انفجار به
سر و روی بچهها پرتاب شد ،ولی به خیر گذشت.
سرانجام توانستیم کشتی را از «اسکله  - »14که
اسکلهاي مهم بود -هدایت کنیم و به این نقطه
که االن لنگر انداخته ،بیاوریم .این عملیات از
 10صبح  28شهریور شروع شد و تا ساعت 5
صبح روز بعد به طول انجامید .ساعت  5صبح
برای مهار آتش کشتی دیگری فراخوانده شدیم
که در اسکله شرقی بود .این کشتی متعلق به کره
شمالی بود و  33روز در آتش میسوخت.
همچنين كشتي «سفينه العرب»؟
بله! در سال  ،1362کشتی «سفینه العرب»
نفت را از خارگ گرفته بود و به سمت مقصد
میرفت که در نزدیکی «رأسالمطاف» (125
مایلی جزیره خارگ) هدف موشکهای دشمن
قرار گرفت .مأموریت اصلي ما نجات این کشتی
بود .از خارگ حرکت کردیم و به کشتی رسیدیم.
هنگامی که قرار بود عملیات امداد و نجات را

انجام دهیم ناوهای آمریکایی جلو ما را گرفتند
و اجازه عبور ندادند .ما به جلوگیری آنها اهمیتی
ندادیم و موفق شدیم آتش را مهار کنیم و کشتی
را نجات دادیم تا به طرف مقصد ادامه مسیر
دهد.
نجات كشتي «سانگ يانگ» كره
شمالي چگونه ميسر شد؟
کشتی «سانگ یانگ» متعلق به کره
شمالی بود .زمانی که این کشتی بمباران شد،
دو تن از کارگران کشتی  -که فیلیپینی بودند-
ناپدید شدند .زمانی که عملیات امداد و نجات
را شروع کردیم و توانستیم پهلو بگیریم ،کار
بزرگ را غواصان ما انجام دادند؛ آنها توانستند
لنگر کشتی را  -که در کف دریا گیر کرده و
ممکن بود به خطوط نفتی آسیب برساند -آزاد
کنند .همچنین موفق شديم کشتی را به کمک
شناورهای دیگر ،از منطقه خطر نجات داده و به
منطقه امن برسانیم .روز بسیار سختی بود .از این
روزها زیاد داشتیم؛ چهارشنبه سیاه داشتیم که
کشتی «مگنوم» را مورد اصابت قرار دادند و چند
بار پشت سر هم بمباران کردند.
عمليات كشتي «پنتونيا» چگونه بود؟
یکی از خاطرات مهم من ،مربوط به کشتی
«پنتونیا» است .این کشتی حامل نفت سفید برای
مصرف داخلی ایران بود که در نزدیکی آبهاي
عربستان سعودي هدف هواپیمای دشمن قرار
گرفت .طی این اتفاق ،مأموریت یافتیم این
کشتی را نجات داده و به سمت خارگ بیاوریم.
ساعت  3بعدازظهر بود که حرکت کردیم .در
مسير متوجه شدیم که درون شناور ما آذوقهای
نیست .ساعت  10شب به کشتی رسیدیم ،ديديم
که از محل استراحت کارکنان کشتی ،آتش به
طرف جلو زبانه میکشید .به همين جهت چهار
نفر از ما مأمور شدند که به باالی کشتی بروند
و طناب یدککش را به کشتی وصل کنند .به
سختی توانستیم باال برویم و طناب را ببندیم.

با آموزش و مقاومت در دوران

جنگ توانستیم به جای متخصصان

خارجی ،صنعت نفت کشور را اداره
کنیم و این مایه افتخار ماست

سپس به طرف جزیره خارگ حرکت کردیم.
کشتی در حال سوختن و غرق شدن بود .در حال
پیاده شدن قرار شد دستهای همدیگر را بگیریم
و پیاده شویم .همکار اول و دوم پایین رفتند و
بعد همکار بعدی و ...زمانی که قرار شد من بپرم،
ناگهان و بالفاصله بعد از پریدن من ،کشتی
دوباره منفجر شد و آنجا خدا خیلی به ما کمک
کرد .نزدیک صبح بود که متوجه شدیم کشتی
در حال غرق شدن است .یکی از همکاران گفت:
«باید به سرعت طناب کشتی را با تبر پاره کنیم
تا بتوانيم از این کشتی جدا شویم ».شاید ذکر
این خاطره به زبان آسان باشد ،ولی ما چند بار به
سختی تبر زدیم تا اینکه طناب پاره شد و کشتی
به ته آب رفت و ما نجات پیدا کردیم.
خاطره شناور «توكل» چگونه برايتان
تلخ شد؟
خاطره دیگر من مربوط به شناور «توکل»
است .این شناور مأموریت داشت به سمت جزیره
فارسی برود .در واقع مأموریت جنگی داشت ،اما
نزدیک جزیره فارسی هدف موشکهای دشمن
قرار گرفت و یدککش به طور کامل غرق شد
و همه خدمه آن (در حدود  12نفر) کشته شدند.
این واقعه از خاطرات تلخ دوران خدمتم به شمار
میآید.

از وضع خارگ در دوران جنگ ،بمباران
این جزیره و زماني كه آنجا حضور داشتيد،
صحبت بفرماييد.
میتوان گفت که جزیره خارگ به تعداد
روزهای جنگ تحميلي بمباران شده است.
خارگ و ساکنان آن بارها مورد بمباران قرار
گرفتند که مقاومت آنها در هم بشکند و نفت
صادر نشود .اما مردم دلیر این جزیره همچنان
به دفاع ادامه دادند .صدام با بمباران مخازن نفت
خارگ میخواست ما را از ذخیرهسازی محروم
کند؛ اما با هر بمباران ،به کمک همکاران و یاری
مردم ،آتش مخازن مهار میشد.
موضوع جالبی که همیشه در ذهن دارم
رهنمود امام خمینی (ره) بود که میفرمودند:
«جنگ نعمت است ».واقعا جنگ با وجود
سختيها و مشكالت ،از نگاهی ديگر برای ما
نعمت بود .زمانی که وارد صنعت نفت شدم،
بیشتر کارهای این صنعت را متخصصان خارجی
انجام میدادند که البته با وقوع جنگ ،کشور را
ترک کردند .بنابراین ،با آموزشهایی که در حین
جنگ میدیدیم ،سطح کیفی آموزش و تخصص
ما ارتقا یافت و توانستیم به جای متخصصان
خارجی ،صنعت نفت کشور را اداره کنیم و این
مایه افتخار ماست .خیلی خوشحالم که توانستم
تا حدودی دین خود را به صنعت نفت و کشور
ادا کنم.
خاطره چهارشنبه سياه را كه مربوط به
همين مقطع بود ،براي ما شرح دهيد.
کشتیها در اسکله شماره  35خارگ بارگیری
میکردند .در آن چهارشنبه معروف ،عراق 10
بار خارگ را بمباران کرد .این کشتیها بمباران
شدند و طناب کشتیها در اثر حرارت باز شد و
به سمت جلو راه افتادند .توانستیم کشتی ها را
با کمک یدککشها به یک نقطه امن هدایت
کنیم؛ آتش آنها را مهار کردیم و سپس ادامه
مسیر دادند.
از خاطرات دیگری که جا دارد به آن اشاره کنم
این است که شبی نیروهای دشمن ،موشکهای
اگزوست خود را به سمت کشتیهای مستقر در
لنگرگاه ،گرفته بودند و کشتیها را میزدند .در
این میان ،به اشتباه یک تیر پدافند هوایی به
شناور ما برخورد کرد؛ ما به سمت شناور این
همکارمان رفتیم و آن را به طرف آشیانه هدایت
کردیم؛ همکاران برای مداوا به بیمارستان منتقل
شدند و بهبود یافتند .در آن روزهاي بحرانی،
میان مردم و همینطور همکاران نفتي ،مسابقه
ایثار و فداکاری برقرار بود و همين امر موجب
پيروزي نهايي شد.

از لطف شما و اینکه برای مصاحبه
وقت گذاشتید ،سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
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آلبوم نفت

معرفی کتاب

«همسفران ققنوس» منتشر شد
* دفتــر اول خاطــرات پیشکســوتان
صنعــت نفــت در  8ســال دفــاع مقــدس
بــا نــام « همســفران ققنــوس » و بــه
همــت مدیریــت مــوزه هــا و مرکــز اســناد
صنعــت نفــت و ســتاد حفــظ آثــار و نشــر
ارزش هــای دفــاع مقــدس وزارت نفــت و
در چارچــوب پــروژه تاریــخ شــفاهی نفــت
منتشــر شــد و در اختیــار خانــواده بــزرگ
صنعــت نفــت قــرار گرفــت.
در ایــن کتــاب بــا  15تــن از پیشکســوتان نفــت گفتگــو شــده و
فرازهــای برجســته ای از ایثــار و فــداکاری صنعــت نفــت در آن مقطــع
حســاس از تاریــخ ایــران مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

در بخشــی از مقدمــه کتــاب بــه قلــم دکتــر اکبــر نعمــت الهــی مدیــر
مــوزه هــا و مرکــز اســناد صنعــت نفــت و رئیــس ســتاد حفــظ آثــار
و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس وزارت نفــت آمــده:

« ...در شرایط حساس و بحرانی پس از پیروزی انقالب اسالمی ،حفظ
تأسیسات صنعت نفت  -که در پیشانی تجاوزها قرار گرفته بود -اهمیت
حیاتی داشت؛ اقتصاد ایران وابسته به این صنعت بود (و هست) و به منظور
تأمین هزینههای کشور ،باید از این یگانه منبع درآمد اقتصادی محافظت
میشد .بهویژه آن که اساس این تأسیسات ،در نزدیکی مناطق مرزی
ایران و عراق در غرب ،جنوب غرب و جنوب کشور واقع شده است .با
این توصیف ،شرایط بسیار سخت و بحرانی ایجاد شد و با توجه به حضور
نیروهای نظامی (ارتش و سپاه) در میدان جنگ ،ناگزیر امر خطیر محافظت
پيك ايثار شماره  -۱۸مرداد 1397
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از صنعت نفت در عمل بر عهده کارکنان این
صنعت قرار گرفت .این مهم ،ابعاد مختلفی
را در بر میگرفت؛ به طوری که حتی تصور
آن نیز دشوار مینماید؛ حفاظت از تأسیسات،
حفظ جان کارکنان و خانوادههای آنان که
در همسایگی و در کنار تأسیسات زندگی
میکردند ،بازسازی فوری پس از تخریب
و یا حتی انهدام تأسیسات به منظور ادامه
تولید و جلوگیری از توقف صادرات نفت و...
بحثهای کلی این مقوله است.
در این راستا ،تشکیل ستاد جنگ وزارت نفت ،گامی مؤثر در جهت
برنامهریزیها برای تأمین تأسیسات صنعتی و حفظ و ادامه حیات چرخه تولید
و صادرات فرآوردههای نفتی بود .در بدنه این ستاد ،کارکنان و مدیرانی حضور
داشتند که در سنین جوانی با عشق به میهن و تعهد نسبت به صنعت نفت،
دوشادوش همکاران ازجانگذشته خود ،جانانه از منافع ملی کشور دفاع کردند.
اکنون ،ستاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس وزارت نفت ،به
عنوان متولی تدوین تاریخ شفاهی صنعت نفت در طول هشت سال جنگ
تحمیلی ،مصمم است با ثبت و انتشار خاطرات ،دیدگاهها و گفتههای مدیران
ارشد و پیشکسوت صنعت نفت ،بخش مهمی از تجربیات مدیریتی آنان را در
دوران حساس و بحرانی دفاع مقدس  -در یکی از مهمترین و حساسترین
فرازهای تاریخ صنعت نفت -در قالب کتاب پیش رو ،گامی مؤثر و پویا در انتقال
آموختهها و تجربیات ارزشمند پیشکسوتان رهپیموده این صنعت ،به نسل جوان
امروز و نسلهای آینده و همه عالقهمندان تاریخ معاصر ایران بردارد»...

