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كالم نخست

به استقبال سي و هشتمين سالروز هفته دفاع مقدس مردم ايران در برابر تجاوز و اشغال مي رويم
* اشاره

مشق عشق!

حیــدری  « :اذعــان دارم كــه هرگــز قــادر بــه بازگويــي آنچــه در روزهــاي جنــگ شــاهد آن بــودم ،نخواهــم بــود .تصويــر جانفشــاني هــا و ايثارگــري هــاي
كاركنــان صنعــت نفــت و آن صحنــه هــاي بــي بديــل عشــق و از خودگذشــتگي ،ســخت بــه نظــر مــي رســد و هرگــز نمــي تــوان حــق مطلــب را در مورد

عزيزانــي كــه دار و نــدار خــود را فــداي ايــران و ايمــان شــان كردنــد و بــه قافلــه بــزرگ شــهدا پيوســتند ،ادا كــرد» .همــکار نفتــی ،آقــای « اصغر حيــدري»
کــه از ســال 1357در اســتخدام شــركت ملــي نفــت اســت ،در تمــام 8ســال دفــاع مقــدس ،عــاوه بــر فعالیــت در مناطق حســاس عملیاتی ،ناظــر وقايع

جنــگ در منطقــه عملياتــي جنــوب نیــز بــود .بــا هم بخشــي از خاطــرات ايــن همــكار را مــرور مــي كنيم :

آن روزهــا بــه دليــل نيــاز كشــور ،بــه
ويــژه جبهــه هــاي جنــگ ،بــه فــرآورده
هــاي نفتــي ماننــد گازوئيــل ،بنزيــن
و نفــت ســفيد از یــک ســو و ويرانــي
تاســف بــار پااليشــگاه آبــادان از ســوي
دشــمن ،منطقــه جنوب بــه مركــز واردات
فــرآورده هــاي نفتــي تبديــل شــده بــود،
از ايــن رو بــا توجــه بــه اهميــت موضــوع
و حساســيت دشــمن ،منطقــه پيوســته
مــورد تهاجــم هواپيماهــاي بعثــي قــرار
مــي گرفــت .در بعــد از ظهــر يكــي از
روزهــا كــه هواپيماهــا آمدنــد و تمامــي مســير تاسيســات بارگيــري
فــرآورده هــاي نفتــي را بمبــاران كردنــد .ايــن بمــب هــا كــه حجــم
بســيار بزرگــي داشــتند ،پــس از انفجــار بــه بمــب هــاي كوچــك تــري
تقســيم مــي شــدند.
چنــان كــه مــي دانيــد ايــن نــوع بمــب را خوشــه اي مــي نامنــد .در آن
بعدازظهــر اولیــن روز چنــگ ،بچــه هــاي ده امــام حســن مشــغول انجــام
بــازي دوســتانه بــا تيــم فوتبــال شــيراز بودنــد و بمبــاران دشــمن تعــدادي
از بازيكنــان را مجــروح كــرد كــه خوشــبختانه زخــم هيــچ يــك عميــق
و خطرنــاك نبــود و زخمــي هــا بــا رســيدن بــه بيمارســتان گنــاوه مــورد
معالجــه قــرار گرفتنــد .از ميــان وســايل نيــروگاه ،توربين مخصــوص پمپاژ،
خســارت عمــده اي ديــده بــود كــه همــان روز با كمــك همــكاران مناطق
نفتخيــز جنــوب ،توربيــن يــدك بــه منطقه فرســتاده شــد و با تــاش فوق
العــاده بچــه هــا كــه تــا ســپيده دم بــه طــول انجاميــد ،تعميــرات نيــروگاه
انجــام گرفــت و توربيــن نيــز در كوتــاه تريــن زمــان نصــب شــد .نصــب
توربيــن خــود بــه تنهايــي مــي توانســت پــروژه اي مســتقل باشــد و نصب
آن بــا توجــه بــه محاســبات ضــروري و بســيار دقيــق بايــد بيــش از زمــان
صــرف شــده بــه طــول مــي انجاميــد.
از آنجــا كــه مــن شــاهد خلــق چنيــن شــگفتي هايــي بــودم بــاور آن
برايــم چنــدان ســخت نيســت ،امــا بــراي كســاني كــه از نزديــك ايــن
تــاش هــا را مشــاهده نكــرده و در مناطــق جنگــي حضــور نداشــتند
مــي توانــد تعجــب برانگيــز باشــد.
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و امــا خاطــره ديگــري كــه هنــوز در ذهنــم
مانــده ،بــه حملــه ميراژهــاي عراقــي بــه
منطقــه مربــوط مــي شــود .در ايــن حملــه
هواپيماهــا قصــد بمباران نفتكشــي را داشــتند
كــه مشــغول بارگيــري نفــت بــود .گويــي
مقــدر بــود كــه ايــن كشــتي هيــچ آســيبي
نبينــد و بــه جــاي آن ،يــدك كشــي مــورد
اصابــت قــرار گيــرد كــه در نزديكــي نفتكش
لنگــر انداختــه بــود .هواپيماهــاي ميــراژ پــس
از بمبــاران از صحنــه دور شــدند و لحظاتــي
بعــد دوبــاره بــه صحنــه بازگشــتند و آتــش
مسلســل خــود را روي ناخــدا و خدمــه كشــتي گشــودند ،كــه ايــن آتــش
بــازي بــي پاســخ نمانــد و پدافنــد دريايي ،هواپيمــا را مــورد اصابت قــرار داد
و هواپيمــا بــه دريــا ســقوط كــرد .متاســفانه ناخــداي آلمانــي يــدك كــش
در ايــن ماجــرا كشــته شــد و آقــاي عســگري كــه در آن هنــگام مســئول
عمليــات دريايــي و ناخــدا دوم يــدك كــش بــود بــا وجــود اصابــت تركــش
بــه ســينه اش ،هدايــت يــدك كــش را بــه عهــده گرفــت و در حالــي كــه
هنــوز خــون از ســينه اش جــاري بــود ،خلبــان عراقــي را از آب گرفــت و به
همــراه پيكــر بــي جــان ناخــداي آلمانــي بــه مــا تحويــل داد.
يــاد آقــاي عســگري بخيــر ،در آن روز شــايد اگــر كــس ديگــري بــه
جــاي او بــود ،نمــي توانســت مســائل را ايــن گونــه رتــق و فتــق كنــد.
آن روز بــا همــه مصائــب و مشــكالت نمــي توانســتيم كوچــك تريــن
خللــي در ايمــان ايشــان مشــاهده كنيــم .بزرگــي روح ايشــان بــه قدري
بــود كــه هيــچ گاه نخواســت اســمش در فهرســت مجروحــان زخمــي
منطقــه ثبــت شــود يــا كســي بدانــد كــه او بــا اصابــت تركــش مجــروح
شــده اســت يــا ايــن كــه بــه ايــن دليــل امتيــازي بخواهــد يــا پولــي
مطالبــه كنــد.
او انســان بســيار بزرگــي بــود و از آن زمــان تاكنــون پيوســته در كســوت
آمــوزگاري معنــوي در نظــرم جلــوه گــر مــي شــود ،آمــوزگاري كــه
درســش همــه عشــق بــود و ايثــار و آزادگــي .مــن فكــر مــي كنــم بــا
ايــن همــه از خــود گذشــتگي كاركنــان صنعــت نفــت ،هيــچ گاه حــق
مطلــب بــه درســتي ادا نشــده و بايــد در ايــن زمينــه بيشــتر كار شــود.

خاطره

ستاد بحران نفت در صف اول دفاع بود
* مقدمه
مهندس بهمن سروشی از مدیران پیشکسوت
صنعت نفت ایران است.
وی متولد  ۱۳۲۲در شهر یزد و فارغ
التحصیل دانشکده صنعت نفت آبادان در سال
۱۳۴۷است .وی در سمت های مختلفی از
جمله مدیریت عملیات خارگ مشغول به کار
بوده و در دوران دفاع مقدس خدمات شایانی
به صنعت نفت کرده است .فرازهایی از
خاطرات ایشان را تقدیم حضورتان می کنیم:

مناطق نفتخيز

همه میدانهای نفت و گاز کشور به جز
دریا ،از شمال شرق و سرخس تا گیالن و
تا بندرعباس و کنگان و ...به استثنای میدان
نفتشهر در غرب کشور ،زیر نظر مناطق
نفتخیز اداره میشدند .کارهای عملیاتی و
بارگیری کشتیها و صادرات و فعالیت نفت
و گاز توسط این مناطق انجام میشد و
برنامهریزی آنها بر عهده شرکت ملی نفت
بود .در سال  1359شهید تندگویان مديريت
مناطق نفتخيز را برعهده داشت ،اما وقتی به
وزارت نفت منصوب شد ،بنا به درخواست وی،
معاونت عملیات این منطقه را عهدهدار شدم.
خاطراتي از شهيد تندگويان

صحبت از شهید تندگویان بیشمار است،
اما در جملهای کوتاه میتوانم بگویم که وی
انساني وارسته ،مديري دلسوز براي كاركنان،
مهربان ،فهيم و آشنا به مسائل نفت بود .پس
از انتصاب من به معاونت عملياتي خارگ،
شهيد تندگويان با حفظ سمت (مديريت
مناطق نفتخيز) به مقام وزارت نفت منصوب
شد .در اوايل پيروزي انقالب ،مشكالتي وجود
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داشت و ازجمله ميتوان به مشكالت كاركنان
شركتي در آن زمان اشاره داشت؛ حدود چهار
تا پنج هزار نفر از نيروهاي نفت پيمانكار
بودند و به وسيله شركتهاي پيمانكاري
با ما همكاري داشتند .بعد از انقالب ،آن
شركتها منحل شدند و اين نيروها به طور
مستقيم زير نظر شركت نفت اداره ميشدند.
آنها خواستار مشخص شدن وضع خود از
قراردادي به رسمي بودند ،بنابراين به اعتراض
و اعتصاب میپرداختند و مشکالتی به وجود
آمد که شهيد تندگويان با درايتي مثالزدني بر
اين مشكالت فائق آمد و توانست نظم را در
سيستم برقرار كند.
باید توضیح دهم که ،ده روز قبل از شروع جنگ
تحميلي خبر رسيد ،عراق دكلهاي حفاري ما
را در منطقه دهلران مورد حمله قرار داده است.
در پي اين رويداد همراه با شهيد تندگويان و
مهندس غرضي  -كه آن زمان استاندار خوزستان
بود -به آن منطقه رهسپار شدیم .ضمن آرامش
دادن به کارکنان و مشاهده صفآرايي تانكها و
زرهپوشهايارتشمتجاوزعراق،ازحملهدشمن
آگاه شدیم؛ لذا به دستور شهید تندگویان ستادي
برای کنترل اوضاع در اهواز تشکیل شد.

نخستينحملههواییبهخوزستان
و تشكيل ستاد بحران

روز  31شهريور  1359با حمل ه جنگندههای
عراقی به فرودگاههای کشورمان عمال جنگ
آغاز شد .بر اين اساس مهندس غرضي،
استاندار وقت خوزستان طی نطق راديویی،
خواستار آمادگی مردم خوزستان براي دفاع
از شهرها شد .از سوی دیگر ،شهيد تندگويان
نیز مسئوليت ستاد بحران را در اهواز به من
واگذار كرد .در آن شرایط ،ارکان ستاد  -که
از مديريت تعميرات ،مدير عمليات و مديريت
عمليات بهرهبرداري نفت تشکیل شده بود-
گزارش حوادث و تصميمگيريها را به اطالع
میرساندند.
نبود تأسیسات جمعآوري گازهای همراه
نفت از نگرانيهای آن دوران بود؛ زیرا عمال
شعلههاي گاز بعد از تصفیه نفت در كارخانهها
سوخته و اطراف كارخانهها به واسطه
اين شعلهها روشن ميشد و هواپيماهاي
دشمن را متوجه منابع سوختي ما ميكرد
و آنان نيز منطقه را بمباران میکردند .لذا
به منظور محافظت از واحدهاي بهرهبرداري
تصمیم گرفته شد که با وجود تمام مشكالت

همچون انفجار و نیز انتشار سموم اين
گازها و به خطر افتادن سالمتي كاركنان
منطقه ،شعلهها خاموش نگاه داشته شود.
هنگامي كه گازها به سطح پايين ميآمدند،
بالفاصله شعلهها را خاموش ميكرديم؛
كاري بسيار خطرناك که در مواقع عادي
كسي قادر به انجام آن نيست! البته با
تدابيري كه مسئوالن بهداري و پزشكان
منطقه اندیشیده بودند ،توانستيم مقداري
از آلودگيهاي محيطي را كاهش دهیم.

احتیاج داشتند از جانب من این اختیار را دارید که
به آنها تحویل دهید».
البته همیشه خدا را شاکرم که در آن مقطع
زمانی پاکترین افراد با من همکاری داشتند،
اگر  100خودرو به آنها تحویل میدادیم ،همه
را به جبهه میبردند و برای دفاع از کشور
استفاده میکردند .در آن مقطع از زمان،
همکاران ما بدون داشتن توقع مادی بیوقفه
و شبانهروز عاشقانه فعالیت میکردند تا کار به
خوبی پیش برود.

خدمات هواپیمایی نفت
عالوه بر آن ،خوب است خاطرهای از وضع
هواپیمایی نفت در جنوب بگویم .در آن
دوران ،خدمات هواپیماهای شرکت نفت زیر
نظر مناطق نفتخیز جنوب بود ،لذا کاپیتان
«نیازی» را به دلیل تجربه و شایستگی به
سمت مدیریت هواپیمایی نفت منصوب
کردم .این هواپیماها کار خدماترسانی در خارگ
و پاالیشگاههای اصفهان ،شیراز و تهران را بر
عهده داشتند .در پی حمالت هوایی عراقیها،
خدماتهواییرابهآغاجاریمنتقلکردیم،زیرابا
شدتگرفتنبمبارانهاوطوالنیترشدنجنگ،
عمال ستاد به مرکز خدماترسانی بدل شده بود.
مهندس «عسکری» رئیسکل خدمات ستاد
با کمک دکتر «منافی» کار سرویسدهی و
اعزام نیروها را به جبهه بر عهده داشت .بعد
از حمله به آبادان ،ستاد به خارگ منتقل شد.
کار عملیات سوخترسانی ،توزیع سوخت و
جیرهبندی آن مطرح شده بود که دفتر ما همه
این مسئولیتها را بر عهده داشت.
با اینکه مهندس نفت بودم ،ولی به ضرورت در آن
شرایطوظیفهبهرهبرداری،مسائلسوخترسانی،
کمک به ارتش و نجات دادن نیروهای گرفتار
را در آبادان و خرمشهر و ...عهدهدار بودم .شهید
تندگویان نیز در این مورد توصیه کرده بود که
ارتش و مردم به هر کمکی نیاز داشتند در اختیار
آنان قرار دهید .مثال میگفت« :اگر  10خودرو

ایثار پزشکان نفت
انتقال نیرو ،رساندن تجهیزات و فراهم آوردن
خودرو و امکانات صنعت نفت برای کمک به
رزمندگان را ستاد بر عهده داشت .همزمان
با مجروح و شهید شدن تعدادی از افراد و
حمله شیمیایی بعثیها ،بیمارستان نفت را به
طور کامل در اختیار مردم ،ارتش و رزمندگان
سپاه و بسیج قرار داده بودیم .در کنار ستاد،
بیمارستانی بود که  350تخت و دو اتاق عمل
داشت؛ تمام پزشکان نفت را برای مداوای
مجروحانی که به عملهای سنگین نیاز
داشتند ،همراه کرده بودیم .سپس مجروحان را
برای ادامه درمان به تهران منتقل میکردیم.
رساندن کارکنان از آبادان به خرمشهر
و ارسال نیروهای کمکی زیر بمباران و
توپ دشمن بر عهده ستاد بود که با وجود
مشکالت رفتوآمد ،بیوقفه صورت
میگرفت .کار دیگری که باید در ستاد انجام
میدادیم مربوط به انباری قدیمی و اصلی
بود که در کنار پاالیشگاه آبادان و روبهروی
اروندرود قرار داشت؛ کشتیها در اسکله لنگر

میانداختند و کاالها وارد انبار میشد و بعد
به مناطق نفتخیز ارسال میشدند .تمام این
فعالیتها زیر بمباران و آتش توپخانه صورت
میپذیرفت .پس از تخلیه کامل انبارها ،ابتدا
قرارگاهی در ماهشهر ایجاد کردیم و سپس با
انتقال همه امکانات و تجهیزات به آغاجاری،
آنجا را به عنوان مقر اصلی برگزیدیم.
پس از تخلیه انبارها ،نوبت به خارج کردن بقیه
امکانات رسید .اینجا باید اضافه کنم که آبادان
در آن دوران یک کارخانه لبنیات داشت که شیر
و ماست تولید میکرد .این کارخانه  300رأس
گاو داشت که از نژاد اصیل بودند؛ برای حفظ
بقای نسل این دام ،آنها را به استادیوم آبادان و
از آنجا به صفیآباد دزفول و دارخوین و دانشکده
کشاورزی منتقل کردیم و تعدادی را نیز از منطقه
خارج کردیم و به آذربایجان فرستادیم .این کار در
مورد چند رأس اسب اصیل نیز انجام شد که آنها
را به گچساران انتقال دادیم.
خسارت وارده به پاالیشگاه آبادان

شهید تندگویان به اتفاق مهندس «ابوترابی»
مدیر شرکت مهندسی ساختمان شرکت نفت،
مهندس معینفر وزیر سابق نفت و مهندس
سادات مدیر وقت «شرکت ملی گاز» برای
بازدید از مناطق آسیبدیده به اهواز آمدند .در
دفتر مهندس «گرانمایه» مدیر پاالیشگاه آبادان
و با حضور این افراد جلسهای تشکیل شد؛ پس
از مشخص شدن خسارت دو میلیارد دالری
وارد شده به پاالیشگاه ،در مورد بازسازی آن نیز
صحبتشد.
و کالم آخر. . .
جنگ با خود خاطرات تلخ و شیرین بسیاری به
همراه داشت ،هرچند تلخیهای آن بسیار بود ،اما
با شنیدن خبر پیروزی و موفقیت رزمندگان در
هر عملیات بسیار شادمان میشدیم و این امر
موجب افزایش انگیزه ،استقامت و پایداری در
برابردشمنمیشد.
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موزه گردی

آشنایی با موزه گلزار شهداي بهشت زهرا

(س)

در چارچــوب صيانــت از ارزش هــاي هشــت ســال دفــاع مقــدس
مــردم ايــران ،مــوزه گلــزار شــهداي بهشــت زهــرا(س) وابســته بــه
ســازمان بنيــاد شــهيد و امــور ايثارگــران تهــران بــزرگ ،نخســتين
مركــز فرهنگــي شــامل مــوزه آثــار شــهدا و ســالن نمايــش فيلــم
اســت كــه از اســفند ســال  1373در كنــار مــزار شــهيدان تاســيس
شــد و تــا امــروز بــه ارائــه خدمــات فرهنگــي و رســالت نشــر فرهنــگ
شــهيد و شــهادت ادامــه داده و روزانــه بــا ارايــه خدمــات بــه صدهــا
نفــر مبــادرت مــي نمايــد ،كــه ايــن آمــار در روزهــاي پنجشــنبه و
تعطيــات رســمي بــه دو برابــر مــي رســد.
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نشریه الکترونیکی ستاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس وزارت نفت
مدیر مسئول:
اکبر نعمت الهی

سردبیر:
سید هاشم هوشی سادات
امور هنری:
شادی حاجی مشهدی
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امور اجرایی:
محمد علی کفیلی
آرزو فروردین

کدپســتی ۱۱۳۹۷۳۷۹۱۳:

http://defa.mop.ir/Portal/Home

برگــزاري ده هــا برنامــه در طــول ســال در ایــن مــوزه و دو مراســم
بــزرگ ملــي تحــت عنــوان ميهمانــي اللــه هــا و نيــز بزرگداشــت
ســرداران شــهيد و بــه ويــژه وزيــر نفــت شــهيد مهنــدس محمدجــواد
تندگويــان ،نمايــش فيلــم هــاي مســتند؛ بيــان خاطــرات انقــاب،
دفــاع مقــدس و شــهدا بــه صــورت زنــده ،دايــر نگــه داشــتن گنجينــه
آثــار شــهدا ،جمــع آوري و نگــه داري آثــار شــهدا و فيلــم بــرداري
از خاطــرات خانوادههــاي معظــم شــهدا و جانبــازان و رزمنــدگان
در كنــار مــزار شــهدا ،توزيــع فيلــم هــاي مســتند شــهدا بــه مــردم،
رســيدگي بــه امــور فرهنگــي و عمرانــي ،جمـعآوري و حفــظ گنجينــه
آثــار شــهدا در بهشــت زهــرا ،ارايــه نمايشــگاه ،فيلــم مســتند و وصيت
نامــه هــاي شــهدا بــه مراجعــان ،نمايشــگاه دايــم توزيــع محصــوالت
فرهنگــي در مــورد شــهدا ،از اهــم فعاليــت هــاي ايــن مــوزه و مركــز
فرهنگــي اســت.
برنامــه هايــي در دســت تهيــه و اقــدام اســت كــه ايــن مــوزه و مركــز
فرهنگــي متناســب بــا اســتانداردهاي ميــراث فرهنگــي توســعه يافتــه
و هرچــه بهتــر بتوانــد آثــار بــه جــا مانــده از هشــت ســال دفــاع
مقــدس را در معــرض ديــد همــگان گذاشــته و گامــي موثرتــر در راه
حفــظ و تــداوم ايــن ارزش هــا بــردارد.

