وی

ژه د
فا ع م
قد س

بسم ّال الرحمن الرحيم

نشــريه الكترونيكي ســتاد حفظ آثار و نشــر ارزش هاي دفاع مقدس وزارت نفت -شــماره  -20مهر 1397

کالم نخست
جنگ تحميلي يكي دو ماه مانده
به  31شهريور  ،1359عمال آغاز
شده بود .دولت بعثی عراق كه قصد
جداسازي استان خوزستان را از ايران
داشت ،در تیرماه و مردادماه آن سال
حمالت خود را از کوشک و شلمچه
و با آتشباری به پاسگاه های مرزی
و راه گیری و اسارت عده ای از افراد
عبوری آغاز کرد .اين حمالت از 31
شهريور به طور همه جانبه به صورت
گلوله باران هوایی و زمینی آغاز شد
و پاالیشگاه آبادان مورد شدیدترین
حمالت قرار گرفت.
کارکنان نفت با وجود مشاهده شهادت
و جراحت چندتن از همکاران خویش،
با توجه به تعهد کاری و مسئوليت ملی
تا پای جان ایستادند و نسبت به حفظ
بخش هایی از پاالیشگاه و جلوگیری
از انهدام کامل آن ،از هيچ اقدامي
فروگذارنكردند.
تخلیه کاالها و دستگاه های موجود در
انبارها و انتقال آنها به اهواز و امیدیه و
زیرگلوله باران رژیم بعثی ،از جمله اين
موارد بود ،به طوری که عده ای از افراد
دست اندرکار به شهادت رسیده و یا با
جراحت شدید از صحنه خارج شدند .در
این میان ،کارکنان رسمی ،قراردادی و
حتی روزمزد ،نیز از این شرایط ناگوار
برکنار نبوده و شرح آن را فقط می
توان « حماسه» نامید.
قبل از پیروزی انقالب ،کلیه کاالهای
مورد نیاز نفت از طریق پاالیشگاه
آبادان و اسکله اختصاصی وارد کشور
می شد ،بنابراین می توان حجم عظیم
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نفت پيشتاز دفاع

*سید نعمت اله امام

کاالها را حدس زد ،مدت تخلیه کاالها
چند ماه طول کشید .پوشاندن لوله ها و
تاسیسات با خاک براي در امان ماندن
از ترکش گلوله ها و یا بروز آتش
سوزی و سرایت به سایر تاسیسات،
از جمله مواردی بود که با تمام توان
انجام می شد.
رژیم متجاوز بعثی به خاطر نزدیکی
مرز و دسترس بودن تاسیسات مربوط
به پااليشگاه آبادان كه امکان گلوله
باران داشت و مدام پاالیشگاه و سایر
تاسیسات ،از جمله مخازن ،ادارات،
منازل و غیره را زیر رگبار توپ های
دوربرد می گرفت.
مناسب است در اينجا اشاره اي هم
داشته باشيم به يكي از راهکارهایی که
براي مقابله با گلوله باران پاالیشگاه
آبادان به کار گرفته می شد .اين شيوه
عبارت بود از قراردادن تعداد زیادی
بشکه قیر دور تا دور پاالیشگاه و
آتش زدن آنها برای مدت زیاد و به
طور شبانه روزی .به اين ترتيب آسمان
پاالیشگاه و شهر را دود غلیظی فرا مي
گرفت و دشمن تصور می کرد که تمام
پاالیشگاه در حال سوختن است .لذا
از گلوله باران کاسته شده بود و کمتر
کسی تصور می کرد که این آتش
سوزی ها تاكتيكي و عمدی و براي

صيانت از تاسيسات است.
در اواسط آبان ماه  ،1359يكي از
مسئوالن كه به آبادان و خرمشهر
سفر کرده بود ،در جلسه فرمانداری و
اتاق جنگ ،این موضوع را از همکاران
نفتی مي شنود و روز بعد به منظور
تقویت روحیه رزمندگان و مردم در
مصاحبه ای مي گويد كه علي رغم
تصور دشمن خوشبختانه پاالیشگاه
صدمات زیادی ندیده است .متاسفانه
همين اظهار نظر نسنجيده سبب مي
شود رژیم بعثی خبردار شود كه آتش
سوزی ها مربوط به پاالیشگاه نیست و
از فرداي آن روز گلوله باران پاالیشگاه
شدت بيشتري پيدا كند.
با اين همه دشمن متجاوز بعثی برای
تصرف شهر آبادان تالش زیادی کرد
و با وجود خسارات فراوان موفق به
تصرف آبادان نشد .نيروهاي عراقي
پس از تصرف بخش اصلی خرمشهر
که سمت شمال رودخانه بهمنشیر
است ،تالش زيادي كردند تا با عبور
از رودخانه به کوت شیخ به آبادان
دسترسي پیدا کنند که با تالش
مدافعان ناکام ماندند.
پس از آن نيز با دور زدن آبادان از
سوی مارد و کوی ذوالفقاری حمله را
آغاز کردند و تا ایستگاه هفت آبادان

رسیدند که با مقاومت رزمندگان
مجبور به عقب نشینی شدند .در آن
زمان با حکم قاطع امام خمینی (ره)
که دستور داده بودند آبادان نباید سقوط
کند ،نیروهای داوطلب و ارتش به
میدان آمده و دشمن را عقب راندند،
هر چند جاده اهواز /آبادان هنوز در
دست نيروهاي عراقي بود و مردم
برای خروج از آبادان بايد از راه دریا
و چوئبده ،ابتدا با قایق به ماهشهر و
سپس با اتومبیل به اهواز مسافرت می
کردند که این کار خالی از اشکال نبود.
در اين زمان ،افرادی که بنا به ضرورت
به آبادان می رفتند ،با مخاطرات
بسياري مواجه مي شدند ،چنانچه
شهید تندگویان که در هفته اول
مهرماه  1359به وزارت نفت رسید،
در تاریخ نهم آبان ماه ،در مسیر اهواز/
آبادان در منطقه ای که در تصرف
سربازان دشمن بود ،به اسارت درآمد.
زحمات ،از خودگذشتگی و مجاهدت
های کارکنان نفت به خصوص
پاالیشگاه آبادان و جزیره خارک در
دوران دفاع مقدس ،بايد بيش از پيش
مورد توجه قرار گيرد ،زيرا فرازي مهم
از آغاز و تداوم دفاع است.
از جان گذشتگی ،ایثار ،آوارگی خانواده
ها ،ایجاد خسارات سنگین به کارکنان
نفت وصف نشدنی است.
همچنين فداکاری کارکنان جزیره
خارک که در سخت ترین شرایط
نگذاشتند صادرات نفت متوقف شود
و آنچه واقعیت بود ،نقطه عطف اين
حماسه است

گفت و گو

لحظات بیم و امید آبادان وصف نشدنی است!
جعفر مدنی زادگان از مدیران پیشکسوت
صنعت نفت است که خاطرات فراوانی از
آغاز جنگ تحمیلی در آبادان دارد .با این
همکار تالشگر گفت و گوی مفصلی در رابطه
با آن روزهای پر حماسه صورت گرفته که
بخش هایی از آن را تقدیم حضورتان می
کنیم:

پس از حمله نیروهای بعث صدام به
آبادان چه شرایطی به وجود آمد؟

این تهاجم در ساعتهای اولیه روز 31
شهریور 59صورت گرفت .واقعا به همریختگی
بسیار عجیبی در شهر به وجود آمد .فرآوردهها و
محصوالت نفتی داخل مخازن میسوخت و دود
غلیظی به آسمان میرفت .بدون اغراق میگویم
که آسمان شهر آبادان پیدا نبود؛ پر و بال پرندهها
بهویژه گنجشکها کامال سیاه شده بود؛ در و
دیوار را سیاهی غم گرفته بود .محل ارتزاق مردم
همین پاالیشگاه بود .سالها با آن انس گرفته
بودند؛  50 - 40سال با این مجموعه زندگی
کرده بودند .وقتی که برای مهار و خاموش کردن
آتش ،دستگاهها را حرکت ميداديم ،همکارانی را
دیدم که چمباتمه زد ه و یا به دیوار تکیه کرده
بودند و گریه میکردند!
از آنها پرسیدم« :عزیزی را از دست دادهاید؟
کسی از همکاران شهید شده است؟» در جواب
گفتند« :نه! این دستگاههاي پااليشگاه در حال
سوختن است؛ این دستگاه از بین میرود؛ چرا
باید اینها بسوزد؟! چرا باید آتش بگیرد؟!» برای
پاالیشگاه و دستگاهها گریه میکردند! آنقدر با
پاالیشگاه انس داشتند و ُعلقه سازمانی میان
همکاران وجود داشت که پاالیشگاه را از اجزای
خانواده خود میدانستند.
هنگام کار و عملیات ترمیم و بازسازی ،هیچکس
مسئولیت کاغذی و اسمی نداشت؛ در جریان
مهار و خاموشکردن آتش همه همکاران ،متحد
و یکپارچه با یکدیگر کار میکردیم؛ کار تعریف
شده نبود ،هر لحظه اتفاقی میافتاد و باید همه
کارها انجام میشد .مدیریت جمعیت  18هزار
نفری کارکنان و خانوادههای آنها در آن شرایط
بحرانی ،کار سنگینی بود؛ مهار و خاموش کردن
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آتش ،جمعآوری پیکر دوستانی که شهید میشدند،
بازگرداندن این انتظام و پیشبینی آینده كه باید
با چه سناریویی به جلو هدایت میشد ،کار بسیار
سختی بود .از دو جهت درگیر بودیم؛ هم شهر از
ما کمک میخواست و به ما متکی بود و هم باید
اوضاع پاالیشگاه را کنترل میکردیم.

با بحران چگونه مقابله کردید؟

نخستین مطلبی که به ذهن ما رسید این بود
که از شکل اداری بیرون بیاییم! این طرز فکر
به مدیریت ویژه و مدیریت بحران بدل شد.
الزم است به این نکته مهم اشاره کنم که در
آن روزهاي حساس واقعا مدیریت بحران در
پاالیشگاه آبادان به صورت عملی ایجاد و اجرا
شد؛ برای نخستینبار ستاد تشکیل شد :ستاد
مرکزی پاالیشگاه آبادان و خدمات .ستاد مرکزی
از رئیس پاالیشگاه ،هیئترئیسه ،و همکارانی که
با ادبیات این موضوع آشنا بودند ،تشکیل شد.
مهندس «کنارکوهی» آن روز و مهندس
«مقتدایی» ،کفیل رئیس پاالیشگاه بودد.
رئیس پاالیشگاه به دلیل مختل شدن تولید،
نمیتوانست در پاالیشگاه بماند .همهچیز به
یکباره تعطیل شد .جمعیت حاضر در مجموعه
باید سرپرستی میشد.
مدیریت خروج آنها از آبادان و نگهداری کسانی
که الزم بود در آنجا حضور داشته باشند و
همینطور همکارانی که باید خانواده خود را به
جایی امن میرساندند و ...کار بسیار سختی بود.

به هر حال باید شهر تخلیه میشد ،زیرا خانوادهها
آسیبپذیر بودند .اگر تخلیه شهر بدون تدبیر و
برنامه انجام میگرفت ،مسائل حیاتی شهر با
مشکل روبهرو میشد؛ باید از این شهر دفاع
میکردیم؛ باید حضور میداشتیم؛ در این صورت
به آب و برق و حداقل مسائل حیاتی نیاز داشتیم.
تصمیمگیری و دقیقتر از آن ،تصمیمسازی
برای این برهه بسیار حساس ،کاری بس مهم
و سخت بود.
به دنبال تشكيل ستاد مرکزی بالفاصله و
بنا به ضرورت ستادهای فرعی ایجاد شد.
ستاد تخلیه سوخت از جمله این ستادها بود.
آنگونه که در ابتدا گفتم ،باید تمام سوختها
از داخل مخازن و دستگاههای تصفیه نفت
تخلیه میشد .زیرا در صورت باقی ماندن مواد
نفتی ،اصابت هر گلولهای موجب مشتعلشدن
مخازن و دستگاهها و در نتیجه از دست رفتن
آنها میشد .از سوی دیگر ،تولید متوقف شده
بود و باید از باقیمانده مواد و فرآوردهها
محافظت میکردیم .همچنین به دلیل آماج
شدید حمالت و اینکه نمیدانستیم چه اتفاقی
خواهد افتاد ،برنامهریزی و تصمیمگیری دشوار
بود ،اما عقل سلیم حکم میکرد که برای آینده
تدبیری بیندیشیم .هنوز امیدوار بودیم که به هر
حال در مقطعی کوتاه بحران ختم به خير شود.
دوستان ما مثل «تیرانداز»« ،دیلمی» و
«مکارمی» از کارمندان باسابقه پاالیشگاه آبادان
بودند .آنها مخازن روغن و مخازن بنزین را که

مورد اصابت ترکش قرار میگرفت ،بازسازی
کرده بودند؛ آنها به منظور تعمیر و بازسازی
مخازن ،چوب و ابزاری اینچنینی را  -که
برای مصارف دیگر بود -از انبار آورده بودند،
با این همه ،به داخل محوطه مخازن میرفتند.
دور تا دور مخزن دیواره خاکی وجود دارد که
اگر اتفاقی برای مخزن افتاد ،سیال محتوای
مخزن به بیرون راه پیدا نکند و به داخل جادهها
و خیابانها نفوذ نکند .به اصطالح ،اطراف
کانالهای ارتباطی پاالیشگاه دیوارهای از
خاک میگذارند كه به آن «باندوال» یا محوطه
مخزن میگویند.

پس از این مرحله چه اتفاقی افتاد؟

بعد از این ،جنگ و متعاقب آن ،بمبارانها ادامه
پیدا کرد .خرمشهر  35تا  37روز مقاومت کرد.
در آبادان نیز باید هم پاالیشگاه و هم فرمانداری
را حفظ میکردیم .جمعی از دوستان نفتی و
بچههای دانشکده نفت آبادان  -مانند مهندس
«علی غریبی»  -که مدیرعامل مهندسی گاز
شد -به مدیریت شهری پیوستند ،چون واقعا نظام
شهر به هم ریخته بود .فرماندار آن روز آبادان
مهندس «باتمانقلیچ» از بچههای دانشکده نفت
و پاالیشگاه آبادان بود« .مهندس جوادی»  -که
بعدها مدیرعامل شرکت نفت شد -به معاونت
سپاه آبادان منصوب شد .اوضاع چنان آشفته بود
که هر روز ،جلسات فرمانداری در جایی تشکیل
میشد؛ مثال روزی در فالن مسجد و روز دیگر
در فالن سینما و  ...برگزار میشد.
روند مقاومت چگونه ادامه یافت؟
به طور كلي مقاومت همگاني در آبادان و

خرمشهر ادامه داشت تا اينكه در  4آبان 1359
خرمشهر سقوط کرد .روز  9آبان ،دشمن از
باالدست جزیره ،آنجا را محاصره کرد .یعنی
جاده هشتی شکلی را که از آبادان به سمت
اهواز و ماهشهر میرود ،قطع کرد و جزیره را
از باالدست دور زد؛ قصد داشت از منتهیاليه
جزیره به داخل آن بیاید و محاصره را کامل
کند .به همین لحاظ خودمان باید خیلی از
کارها را به صورت تمام و کمال در جزیره
انجام میدادیم .ورود نیروی کمکی از بیرون
امکان نداشت .در ابتدا کار ما پشتیبانی از
خرمشهر بود؛ واقعا تمام تجهیزات پاالیشگاه
آبادان همچون امکانات خودرویی ،درمانی و
بیمارستان  200تختخوابی پاالیشگاه آبادان
در اختیار جبهه قرار گرفت.
کار برقآسا و باسرعت انجام میگرفت.
بخشهای درمانی بیمارستان را دو سقفه
کرده بودیم ،یعنی با داربست و گذاشتن
رشتههاي محکم فلزی ،بر روی آن نایلون
و گونی چینی كرديم .همچنين اتاق «رادیو
پاالیشگاه آبادان» که ارتباط ميان قرارگاهها،
اتاق جنگ و مقامات مسئول را در شهرهای
آبادان و خرمشهر برقرار میکرد ،محفوظ
كرديم و سه سقف از داخل زده بودیم ،زيرا
درست در کنار آب ،در  50متری دروازه اصلی
پاالیشگاه آبادان و روی به اروند قرار داشت.
عجیب آنکه دکل پاالیشگاه آبادان تا پایان
جنگ برپا بود و آسیب ندید! همچنین ،اتاق
رادیو زیر این دکل و تمام اِفایکسها هم
روی آن واقع شده بود .به طور طبیعی همه
نیروی ما عالوه بر حفظ پاالیشگاه ،باید بر
کنترل ورود و خروج و همچنین پشتیبانی

حساب و کتاب جبهه متمركز میشد .در
آن موقعیت ،خط مقدم ،جبهه خرمشهر بود؛
باید خرمشهر را تدارک میکردیم؛ تأمین آب
و غذا هم جای خود را داشت .در «باشگاه
پیروز» خرمشهر -که تابع پاالیشگاه آبادان
بود -مقداری غذای گرم برای رزمندهها تهیه
میشد .بعضی از آشپزهای پاالیشگاه آبادان
داوطلبانه مانده بودند و این کار را انجام
میدادند.

نیروی برق چگونه تامین می شد؟

مسئله برق هم خيلي مهم بود .برق آبادان واقعا
تعطیل نشد ،گو اینکه دیگر تولید برق نداشتیم؛
به عبارتی وقتی که بخار تعطیل و گاز بسته شد،
توربینها از کار افتاد ،اما در جایجای شهر و
نقاط امن ،ژنراتورهای دیزلی کار گذاشته بودیم
و آنها را به شبکه سراسری پاالیشگاه آبادان
وصل کرده بودیم .با این روش ،به محلهای
تجمع رزمندگان  -که از ديگر شهرها به آبادان
ميآمدند -برق میرساندیم .این مکانها که
برای ساماندهی ،خواب و تدارکات در اختیار
آنان قرار میگرفت ،بیشتر مدارس و سالن
اجتماعات باشگاههای پاالیشگاه آبادان بود.
سیستم ارتباطی و تلفن پاالیشگاه آبادان نیز
تا آخر جنگ حفظ شد؛ در خانهها ،محلهای
تجمع و اماکن اجتماعی تلفنها زنگ میخورد.
دوستان باقیمانده از مخابرات ،متعهدانه آنتن و
ارتباط را تا آخر جنگ حفظ کردند .امروز این
رویدادها را خیلی راحت و ساده بیان میکنم ،اما
آن روز هر کدام از این اقدامات ،بسیار سخت
بود و واقعا نمیتوان لحظات بیم وشوق و امید
آن روزهای آبادان را به تصویر کشید.
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موزه گردی

باغ موزه سمنان ،نمایی با شكوه از دفاع مقدس

* باغ موزه دفاع مقدس استان
سمنان به صورت یک فضای سبز و
پارک مفهومی ،در زمینی به وسعت
 ۱۲هکتار در حاشیه شرقی شهر
سمنان با هدف نشان دادن ماهیت
تهاجم و دفاع در تاریخ معاصر ایران
طراحی شده است .زیرمجموعه های
این پارک موزه عبارتند از:
* سـردر :سردر پارک مـوزه
به عنـوان ارتـباط دهـنده مجـموعه
دارای  ۳۰۰مترمربع مساحت
می باشد که سازه آن به صورت
خورشیدی در حال طلوع طراحی
گردیده است که روی سقف آن
طرح گره های معماری سنتی با
نمای بتن نمایان خودنمایی می کند.
عناصر مختلفی مانند یادمان
عاشورا و پرچم سبز عاشورا و
 ۷۲فواره به صورت آب نما به
عنوان وجه نمادین نهضت امام
حسین(ع) و عاشورا در پیش فضا
و زیر سر در طراحی شده است.
*صحن تاریخ :این صحن به
مساحت  ۵۵۰۰متر مربع طراحی
گردیده که با نمایش  ۲۴المان حجمی
و هنری به گذر تاریخ دفاع در ایران

تا وقوع انقالب اسـالمی اشاره دارد.
*میدان شروع جنگ
تحمیلی :این فضا نقطه عطف سیر
تاریخ جنگ های ایران و نماد آغاز
جنگ تحمیلی به عنوان جنگ دوره
معاصر است.
* ساختمان مرکزی موزه:
این ساختمان دارای  ۳۹۰۰متر مربع
زیربنا است .بنای موزه در سه سطح
زیر زمین ،همکف و طبقه اول طراحی
شده و هر یک از این طبقات به
تنـاسب اهـمیت و عـملـکرد خود در
کلیت بنا ،نقش خاصی را ایفا می کند.
*شب عملیات :هنگامی که
عملیاتی آغاز می شد رزمندگان از
عقبه خارج می شدند و به سوی
میدان اصلی نبرد حرکت می کردند.
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در فاصله بین عقبه جبهه و منطقه
عملیات لحظات حساس شرایط
شب های عملیات درقالب صدا،
عکس ،نوشته و  ...نوشتن وصیت
نامه ،گرفتن حاللیت از هم رزمان،
دعا ،مناجات و  ...بازسازی می شود.
* منطقه عملیاتی راه قدس:
در این قسمت عملیات طریق القدس
در زمینی به مساحت  1/5هکتار
در سطح ملی و با پیشرفته ترین
تکنیک های روز بازآفرینی می گردد.
* شهید گمنام :جهت ادای
احترام به مقام شهيدان واال مقام،
یادبودی با الهام از بنای قدس
شریف جهت مقبره شهید گمنام
طراحی و احداث شده است.
*یادمان  ۳هزار شهید استان

سمنان :این بنا که به منزله المان
مرکزی و شاخص است برای زنده
نگه داشتن یاد و خاطره سه هزار
شهید استان سمنان طراحی و احداث
می شود.
* عرصه نبرد و دفاع دریایی:
جهت بیان گوشه ای از تالش ها
و ایثارگری های رزمندگان اسالم
در بخش دریایی جمهوری اسالمی
ایران (سپاه و ارتش) فضایی آبی
به وسعت  ۵۰۰۰متر مربع با عمق
یک متر طراحی شده است که وجه
نمادین آن ساخت ناوچه پیکان در
ابعاد واقعی همراه با تجسم عینی
سواحل و جزاير سه گانه ایرانی و
خلیج فارس است.
* ساختمان مرکز فرهنگی
دفاع مقدس :شامل ۴۰۵۳
متر زیر بنا در دو طبقه و شامل
فضاهای مختلف مانند سالن آمفی
تئاتر مرکزی با ظرفیت  ۳۵۰نفر،
آرشیو اسناد دفاع مقدس ،کتابخانه،
نگارخانه ،مدیریت مجموعه ،نمازخانه
و  ...قابل ذکر است و می توان از آن
به عنوان فرهنگسرای دفاع مقدس
استان یاد کرد.

