خاطــرات پیشکســوتان صنعت نفت

سرشناسه :مدیریت موزه ها مرکز اسناد صنعت نفت و ستاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس وزارت نفت
پديدآور :وزارت نفت
موضوع :خاطرات پیشکسوتان صنعت نفت در  ۸سال دفاع مقدس (دفتر اول)

همسفران ققنوس
خاطرات پیشکسوتان صنعت نفت در  ۸سال دفاع مقدس (دفتر اول)

مدیر محتوایی :سید هاشم هوشی سادات
تنظيم کننده متن :فاطمه ترك چي
ويراستار :حميدرضا زاهدي
طراح جلد و صفحه آرا  :شادي حاجي مشهدي
چاپ اول۱۳۹۷ :
همه حقوق ،براي پدیدآور محفوظ است.
نقل مطلب از كتاب ،با ذكر ماخذ بالمانع است.

همسفران ققنوس
خاطرات پیشکسوتان صنعت نفت در  ۸سال دفاع مقدس
( د فتر او ل )

خاطــرات پیشکســوتان صنعت نفت

فهرست مطالب
مقدمه 6........................................................................................................................
ابراهيمي فرسنگي ،حشمت اهلل 9............................................................................
افتخاري ،حسين 19......................................................................................................
بهمني ،حيدر29.............................................................................................................
بوشهري ،بهروز 37.......................................................................................................
پور ضيايي ،داود 53.......................................................................................................
تواليي ،محمدحسن 63.................................................................................................
خوشنويس انصاري ،محمد جواد 81................................................................................
سروشي ،بهمن 93.......................................................................................................
سهرابي ،مظهر 103.....................................................................................................
شريفيان ،محمود 111..................................................................................................
صالحي فروز ،اسداهلل 125............................................................................................
صراف پور ،محمود 145.................................................................................................
عاصمي پور ،محمد جواد 157.........................................................................................
كسايي زاده ،سيدرضا 177............................................................................................
مدني زادگان ،جعفر 199...............................................................................................
پيوست ها  :گزيده اسناد و تصاوير ...............................................................................؟

4

مقدمه
صنعت نفت ایران را میتوان مهمترین منبع تأمین درآمد اقتصادی کشور برشمرد که از زمان
اکتشاف نفت (خرداد  )1287تا به امروز عالوه بر نقش اقتصادی ،در تحوالت سیاسی و اجتماعی
ی شدن صنعت نفت،
ایران نیز ،تأثیر بسزا و چشمگیری داشته است .به بیان دقیقتر ،از زمان مل 
سیر رویدادهای سیاسی تاریخ معاصر ایران ،پیوندی ناگسستنی با این صنعت یافته است؛ به
گونهای که حتی مبادالت نفتی ،یکی از اهرمهای تعیینکننده دیپلماسی بینالمللی با ایران شده
است .اوج این امر ،در سی و یکم شهریور  1359بود؛ زمانی که رژیم بعث عراق ،جنگ تحمیلی
علیه جمهوری اسالمی ایران را به طور رسمی اعالم کرد .پیش از آن ،با توجه به اطالعات موجود
در آرشیو «مرکز اسناد صنعت نفت ایران» ،مزدوران این رژیم متجاوز از سال  1358به گلولهباران
تأسیسات نفتی در مناطق غربی و جنوب غربی کشور و بهویژه «پاالیشگاه آبادان» ،خانههای
سازمانی کارکنان صنعت نفت و ایجاد آتشسوزی در چاههای نفت «نفتشهر» پرداختند و تا
زمان اعالم رسمی جنگ علیه ایران به خرابکاریها و دستاندازیهای خود ادامه دادند .به طور
قطع ،این عمل «صدام» ،رهبر حزب بعث عراق ،بر خالف «پیماننامه الجزایر» و نقض توافق
منعقده مرزی با ایران در سال  )1975( 1353بود .طبق این پپماننامه ،اختالف مرزی ایران و
عراق بهویژه در مورد خط آبی اروندرود با میانجیگری «هواری بومدین» رئیسجمهوری وقت
الجزایر به پایان رسید و این پیماننامه در حضور «عبدالعزیز بوتفلیقه» عضو شورای انقالب و وزیر
امور خارجه الجزایر ،به امضای «عباسعلی خلعتبری» و «سعدون حمادی» وزیران امور خارجه
وقت ایران و عراق رسید.
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
از صنعت نفت در عمل بر عهده کارکنان این صنعت قرار گرفت .این مهم ،ابعاد مختلفی را در
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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.
در این دفتر ،خاطرات  15تن از مدیران ارشد صنعت نفت در دوران دفاع مقدس ،به ترتیب
زیر آمده است:
مهندس «حشمتاهلل ابراهیمی فرسنگی» (مدیر پاالیشگاه اصفهان) ،مهندس «حسین
افتخاری» (رئیس پخش منطقه تهران و مدیرعملیات پخش در استانهای مختلف ،معاون مدیر
تأمین و توزیع و مسئول کمیسیون معامالت) ،مهندس «حیدر بهمنی» (رئیس منطقه اهواز
ـ مارون ،معاون مناطق نفتخیز ،مدیرعامل شرکت ملی حفاری و معاون ستاد جنگ وزارت
نفت) ،مهندس «بهروز بوشهری» (قائممقام وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران)،
مهندس «داود پورضیایی» (جانشین رئیس ستاد جنگ وزارت نفت مستقر در خارگ) ،دکتر
«محمدحسن توالیی» (مدیر مناطق نفتخیز و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران) ،مهندس
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«محمدجواد خوشنویس انصاری» (مسئول ستاد عملیات ،مسئول امور اداری و معاونت اداری
ـ مالی) ،مهندس «بهمن سروشی» (رئیس ستاد جنگ وزارت نفت و مدیر عملیات مناطق
نفتخیز) ،ناخدا «مظهر سهرابی» (ناخدای شرکت ملی نفت ایران) ،مهندس «محمود شریفیان»
(مدیرعامل شرکت حفاری) ،مهندس «اسداهلل صالحیفروز» (مدیر پاالیش شرکت ملی نفت
ایران) ،مهندس «محمود صرافپور» (رئیس ایمنی بازرسی و کنترل فنی منطقه یک خوزستان
مستقر در پاالیشگاه بیدبلند) ،دکتر «محمدجواد عاصمیپور» (مدیر مناطق نفتخیز در معاونت
امور جنگ و بازسازی و پدافند کل تأسیسات نفت) ،مهندس «سیدرضا کساییزاده» (مسئول
پدافند غیرعامل و بازسازی پاالیشگاه اصفهان و رئیس تعمیرات و خدمات پاالیشگاه اصفهان) و
مهندس «جعفر مدنیزادگان» (رئیس ستاد مرکزی پاالیشگاه آبادان).
متن پیش رو ،حاصل چندین جلسه گفتوگو با آنان است و موضوعات متنوعی از دوران
دفاع مقدس را شامل میشود .این مصاحبهها پس از پیادهسازی ،تنظیم ،تهیه عناوین و فهرست
مطالب به عنوان نخستین اثر از مجموعه «تاریخ شفاهی مدیران ارشد صنعت نفت» است که
چاپ و منتشر شده و در معرض دید خوانندگان و پژوهشگران قرار می گیرد .انشاءاهلل در آیندهای
نزدیک ،دفترهای بعدی خاطرات دیگر پیشکسوتان صنعت نفت نیز پس از تنظیم محتوا ،منتشر
خواهد شد.
در پایان ،ضرورت دارد ضمن تشکر از همکاری استودیوی مرکز فرهنگی پاسداران (اداره کل
روابط عمومی وزارت نفت) ،از موسیالرضا کریمیان در انجام گفتوگوها ،محمدعلی کفیلی و
زهرا یوسفی در امور اجرایی و پشتیبانی ،شادی حاجیمشهدی برای طراحی جلد و صفحهآرایی،
فاطمه ترکچی برای تنظیم محتوایی ،حمیدرضا زاهدی برای ویرایش متون ،مرضیه نظرلو و آرزو
فروردین در پیادهسازی نوارهای مصاحبهها ،تشکر کنم .همچنین ،از سیدهاشم هوشیسادات،
جانشین رئیس ستاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس صنعت نفت ایران نیز ،که در پیگیری و
هدایت محتوایی این مجموعه تالش کرد قدردانی میکنم.
اکبر نعمتالهی

مدیر موزهها و مرکز اسناد و

رئیس ستاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس صنعت نفت ایران
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گفت و گو با
حشــمت اهلل ابراهيمي فرسنگي
مدير پااليشگاه اصفهان در دوران دفاع مقدس
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لطفا بیوگرافی خودتان را ذكر بفرماييد.

حشمتاهلل ابراهيمي فرسنگي متولد سال  1320در كرمان هستم .دوران ابتدايي و دبيرستان
را در اين شهر گذراندم .سال  1340پس از موفقيت در كنكور به «دانشگاه پليتكنيك»
(اميركبير) راه یافتم و در رشته مهندسي شيمي و پتروشيمي تحصیل کردم .با پایان یافتن
تحصيالت و گذراندن دوران خدمت مقدس سربازي ،در مهر  1347به استخدام «شركت ملی
نفت» در آمدم و کار خود را در «پااليشگاه شيراز» آغاز کردم .در سال  1349براي راهاندازي
«پااليشگاه كرمانشاه» به این شهر منتقل شدم و به عنوان مسئول فرآيندي پااليشگاه به
انجام وظیفه پرداختم.
بعد از دو سال خدمت در پااليشگاه كرمانشاه براي گذراندن يك دوره چهار ماهه رهسپار
آمريكا شدم .پس از آن ،به پااليشگاه شيراز بازگشتم و در سمتهاي رئيس واحد كاتاليستي،
رئيس نوبتكاري و رئيس سرويسهاي آب و برق و بخار به فعاليت مشغول بودم تا اينكه در
سال  1355به عنوان مسئول پااليشگاه الوان  -كه در آن زمان زیرمجموعه پااليشگاه شيراز
به شمار ميآمد -انتخاب شدم.
پس از انقالب در چه سمتهايي فعالیت داشتيد؟

در سال  1360طي حكمي از جانب «مهندس كديور» مدير «پااليشگاه اصفهان» به عنوان
معاون اين پااليشگاه منصوب شده و در سال 1362نيز به مديريت پااليشگاه منصوب شدم.
پااليشگاه اصفهان ،آخرين پااليشگاهي بود كه قبل از انقالب احداث شده بود .اين
پااليشگاه از مجموع دو پااليشگاه تشكيل شده كه مجموعا روزانه  200هزار بشكه توليد
داشت .در اوايل انقالب ،توليد نفت كوره در پاالیشگاه بسيار كم بود ،اما توليد نفت سفيد ،گاز،
بنزين و گاز مايع به اندازه بود .مخازن نيز از نفت كوره لبريز بودند و برداشت از اين مخازن
به اندازه كافي صورت نميگرفت .مازاد نفت كوره در چاهها ريخته ميشد و عمال ميلياردها
ليتر نفت كوره هدر ميرفت و ضمن آلودگي محيط زيست امكان آتشسوزي نيز بسيار بود.
لذا راهكاري براي برطرف کردن اين مشكل ارائه كردم .به اين صورت كه به جاي توليد نفت
كوره ،قير توليد كنيم و به داخل چاله بفرستیم ،زیرا عالوه بر ایجاد آلودگي و نفوذپذيري كمتر،
احتمال آتشسوزي نيز از میان ميرفت .به همين جهت ،واحد قيرسازي را نيز از چهار هزار
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بشكه به  20هزار بشكه افزايش داديم .در پااليشگاه واحدي به نام «ویسبریکر» وجود دارد كه
هم قير را به نفت پااليشگاه بدل میکند و هم مقدار زيادي بنزين توليد ميشود.
مبناي طرح اوليه ،سوزاندن بويلرها بود كه من طرح سوزاندن نفت كوره را تنظيم كردم و
به مرحله عملياتي رسيد .بنابراين ،توليد روزانه پنج تا شش هزار بشكه بنزين نيز بر توليدات
پااليشگاه افزوده شد و ما توانستيم نفت كوره بيشتري در بويلرها بسوزانيم و از افزایش ذخیره
شدن نفت كوره نيز جلوگيري كرديم.
مطلب مهم دیگر در اين زمینه افزايش غلظت نفت كوره است .از سالها قبل در آبادان
غلظت نفت كوره  136سانتي استاك بود كه با باالبردن ويسكوزيته و پايين آوردن گرانروي
توانستيم در بازار ،نفت كوره را جايگزين نفت سفيد كنیم و در آن مقطع زمانی ،كمبود نفت
سفيد تا حدودي جبران شد .به این ترتیب ،حجم نفت كوره را كاهش داديم و از هدر رفتن
ميليونها بشكه نفت سفيد در طول سال جلوگيري شد.
نخستين حمله رژيم بعثي به پااليشگاه اصفهان و راهكارهاي دفاع در مقابل این
حمالت چگونه انجام شد؟

در سال  ،1364نخستينبار پااليشگاه اصفهان مورد حمله واقع شد .اين بمبارانها در واحد
 2تقطير اتفاق افتاد؛ بمبی نيز به واحد ويسبريكر اصابت كرد كه متحمل خسارت زيادي شد
که زمان زيادي براي بازسازي آن صرف شد .بمبی نيز بر روي لوله مشعل پااليشگاه افتاد كه
مجاور اتاق كنترل بود ،اما خوشبختانه خساراتي در پي نداشت.
بعد از حمالت دشمن ،به دلیل نداشتن سنگر و پدافند هوايي با مشكل مواجه شديم و به
سرعت به ساخت سنگر در اتاق كنترل ،قسمتهاي كارگاه ،اداري ،پاركينگ و ...پرداختيم تا
در مواقع بمباران ،نیروهای پااليشگاه به آنجا بروند .همچنين پدافند هوايي را مستقر کرديم تا
در مقابل حمالت رژيم بعثي آمادگی داشته باشيم .در پي نخستين حمله به پااليشگاه اصفهان،
شايعهاي به راه افتاد كه اين پااليشگاه از بين رفته و براي راهاندازي آن به نيروهاي آمريكايي
نياز داريم! اما با توانايي همكاران خود توانستیم ويسپريكر را از سرويس خارج كنیم و روز بعد
از آن اتفاق ،فعالیت پااليشگاه را از سر گیريم.
در پي اين اتفاقات و همزمان با راه افتادن كارخانهها و نيروگاهها كمبود نفت كوره به وجود
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آمد .پااليشگاه آبادان نيز از سرويس خارج شده بود و پااليشگاههاي ديگر هم ظرفيت زيادي
نداشتند .لذا با توليد نفت كوره از نفت خام ،ظرفيت توليد را به  380هزار بشكه در روز رسانديم
و توانستيم توليد را افزايش دهيم.
همچنین ،به منظور باال بردن توليد به كارهاي ديگري پرداختیم تا كيفيت را حفظ كنيم؛
مصرف واحد آب و بخار و برق ( )Utilityرا دو برابر كرديم و مخازن و تلمبه را عوض كرديم.
در نتیجه توانستیم نزديك به  50هزار بشكه توليد كنيم .در آن مقطع ،نيازهایی مانند سوخت
هواپيماها ،بنزين و غيره توسط پااليشگاه اصفهان تأمين ميشد و به جز آن ،تأمین بخش
عمدهاي از نياز به نفت ،گاز و نفت سفيد دوران جنگ بر عهده ما بود.
آمار تعداد حمالت دشمن به پااليشگاه و خسارات ناشی از آن را ذکر بفرمایید؟

در مجموع پااليشگاه اصفهان ،نه بار مورد حمله دشمن واقع شد كه پنج مورد از اين
حمالت بسيار شديد بودند .در یکی از اين حملهها واحد شماره  1تقطیر را زدند ،این حمله از
فاصله بسیار دور صورت گرفت ،به نحوی که اصال هواپیما را ندیدیم .با دقت وسط برج زد و
کل برج و قسمتهای آن از بین رفت.
به ياد ميآورم که در سال  ،1366دشمن واحد تقطیر را مورد حمله قرار داد و موشك به
وسط برج اصابت کرد و موجب خسارت شد .البته واحدهاي سرويسدهنده ،ديگهاي بخار،
تهيه آب و ...هميشه مورد حمله دشمن واقع ميشدند .در پي اين حمالت يكي از بويلرهای
بخار (استیم درام) مورد اصابت تركش قرار گرفت و مجبور به جوشكاري آن شديم؛ این کار
بسيار حساس بود و با همكاري وزارت نيرو انجام شد .همچنين يكي از بويلريها نيز از میان
رفته بود كه نيروهاي پااليشگاه توانستند جايگزين آن را بسازند.
در آن زمان ،همه نيروها آماده به خدمت بودند .گروهي ،افراد مجروح را به بيمارستان انتقال
ميدادند و عدهای دیگر ،مهندسي و بازسازي را بر عهده داشتند.
در آن زمان ،شرایطی پیش آمد که پااليشگاه توليد خود را متوقف کند؟

به ياد ندارم که در آن دوران پااليشگاه توليد خود را متوقف كرده باشد .حتي زماني كه واحد
آب و بخار و برق  -كه يك واحد سرويسدهنده است -مورد اصابت قرار گرفت ،با همكاري
13
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تمام نيروها توانستيم در مدت  10روز اين واحد را تعمیر كنيم و نگذاريم توليد متوقف شود.
کار به این ترتیب انجام گرفت که همكاران با تالش خود کار بزرگی انجام دادند؛ آنها با یک
واحد سوختي و چندين رديف لوله سروکار داشتند كه بمب به آنها اصابت کرده بود و اگر آتش
ميگرفتند ،از بمب خطرسازتر بودند! گفتني است که طراحی «پاالیشگاه تهران» برای روزی
 220هزار بشکه تنظیم شده بود که از  270هزار بشکه فراتر نمیرفت .ظرفیت پاالیشگاه
اصفهان  200هزار بشکه بود ولی تا  400هزار بشکه نیز تولید داشتیم.
در زمان جنگ ،چه تعداد نیرو در پااليشگاه فعالیت داشتند و با توجه به شرايط
حساس آن دوران ،در چه شرایط روحي بودند؟

در آن زمان ،پااليشگاه اصفهان دو هزار نفر نيرو داشت .البته با كمكار شدن پااليشگاه آبادان،
دو هزار نفر از نيروهاي اين پااليشگاه به اصفهان منتقل شدند .همچنین ،به دليل كار پدافندي و
سنگرسازي گاهي تعداد نيروهاي ما به پنج هزار نفر ميرسيد .آنها در نهايت ايثار كار ميكردند و
خستگي برايشان معنايي نداشت .خوب است از بعضي نيروها ياد كنم كه در آن دوره از كاركنان فعال
بودند؛ «اكبر سجاد» كه مسئول آتشنشاني بود ،اما هر جا که کمبود نیرو داشتیم ،عالوه بر وظیفه
اصلی خود ،در آن قسمت نيز کمک میکرد؛ وی متأسفانه چهار سال پیش بر اثر بیماری سختی دار
فانی را وداع گفت و او را از دست داديم .معاون پاالیشگاه ،مهندس «بشیکیان» كه در آن مقطع
زماني برای كنترل اوضاع بسيار تالش كرد .مهندس «نوروزی» ،رئیس مهندسان بود که ایشان
را یکی از بهترین مهندسان پاالیشگاههای ایران میدانم؛ در کار جدیت بسيار داشت و به واسطه
مدیریت قوی ،فعالیت مستمر و دانش مهندسی ،بسياري از پروژههای پاالیشگاه به دست وی اجرایی
شد .هیچ کاری در پااليشگاه بدون نظر مهندسان انجام نمیگرفت و همه کارها مطابق با استاندارد
بود .البته باید از همکاری موثر مهندس «صدیقیتبار» رئیس سرویس آب و برق و بخار نیز یاد کنم
که در حال حاضر نيز مشغول به خدمت است .همچنین ،یاد بسياري ديگر از همکارانم را گرامی
میدارم كه تيم خبرهای را تشکیل داده بودند و با كمك آنها توانستيم بر مشكالت جنگ چيره شويم.
اعزام داوطلبانه همكاران به جبهه چگونه انجام میگرفت؟

در آن دوران ،كاركنان پااليشگاه ميتوانستند به صورت داوطلبانه به جبهه بروند؛ تعدادي
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از آنها به شهادت نائل شدند ،اما در آن برهه از زمان ،حقيقتا خدمت در پااليشگاه نيز به نوبه
خود به گونهای مقاومت در جبهه و دفاع به شمار میآمد .جا دارد موردی را براي شما بازگو
کنم :در پي يكي از حمالت و اعالم وضع قرمز ،يكي از هواپيماهاي دشمن بر فراز پااليشگاه
اصفهان دیده شد و افراد براي پناه گرفتن به سنگرها رفتند ،در همين حين بمبی به مخزن
آبي  -كه باالي  100درجه سانتیگراد حرارت داشت -اصابت كرد و افرادي كه در آن مسير
بودند ،سوختند و نه نفر نيز به شهادت رسیدند.
پیگیری مسئوالن بعد از حمالت و همچنین ارتباط شما با کارکنان چگونه بود؟

با همكارانم ارتباطي بسيار صميمي داشتم .در آن دوران ،به طور معمول تعميرات اساسي واحدها
مانند واحد تقطير ،باالي  30روز طول ميکشید ،اما واحد تقطير پااليشگاه اصفهان نسبت به بقيه
واحدهای پااليشگاه داراي تجهیزات بيشتري بود ،با توجه به این شرایط ،نيروهاي ما توانستند
كاري را كه در عرض  30روز بايد انجام بدهند ،در مدت  10روز انجام دادند و اين مسئله نماد حس
وظیفهشناسی ،صداقت و همدلی در میان نیروهای ما بود.
بیشترین حمالت دشمن به پاالیشگاه اصفهان در زمان وزارت مهندس «آقازاده» اتفاق
افتاد .باید بگویم که ایشان بعد از هر حمله دشمن با من تماس میگرفت و از اوضاع و
احوال پاالیشگاه و کارکنان جویا میشد .در پی یکی از حمالت رژیم بعثی خسارت زیادی
به پاالیشگاه وارد شد؛ بعضی از لولههای واحد به لحاظ اندازه ،قطر کوچکی داشتند که سعی
کردیم آنها را با لولههای بزرگتر تعویض کنیم؛ در حقیقت تنگنازدایی انجام دادیم .از سوی
دیگر ،به دليل وضع بحراني سوخت در شهرها تحت فشار بودیم كه مشكل حل شود .به همین
جهت نيروهاي ما ايثارگرانه و در طول شبانهروز فعال بودند تا با رفع خرابيها ،پااليشگاه در
چرخه مجدد سوخترساني قرار گيرد.
بعد از جنگ تحمیلی کار بازسازی چگونه انجام گرفت؟

در سال  1367جنگ تحميلي پایان یافت و زمان بازسازي پااليشگاههاي آسيبديده فرا
رسيد ،مهندس «صالحي فروز» مدیر پاالیش طي تماسي از تمام پااليشگاهها درخواست
همكاري كرد؛ اولويت کار ،راهاندازي پااليشگاه آبادان بود و مهندس آقازاده (وزیر وقت نفت)
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نيز بر آن تأكيد داشت .از همه پاالیشگاهها گروههای مختلفی اعزام شدند؛ ما نیز به همراه200
  300نفر نیرو در قالب یک گروه متخصص از پاالیشگاه اصفهان به سوی پاالیشگاهآبادان حرکت کردیم و مسئولیت راهاندازی و هماهنگی بازسازی نیز با من بود .پاالیشگاه
آبادان هشت سال زیر بمباران بود و قریب به اتفاق مخازن از بین رفته بود .برجها ،ظروف،
محافظهای برق و میشود گفت همه قسمتها آسیب دیده بود .مسئولیتها تقسیم شد و هر
قسمت از بازسازی را بسته به نیرو و ظرفیت ،به یک پاالیشگاه دادند.
این پاالیشگاه با وجود حجم گستردهای از آسیب و مسائل مختلف ،در عرض کمتر از پنج
ماه با همت نيروها راهاندازی شد و روز  12فروردین  1368توسط مقام معظم رهبری  -که در
آن زمان ریاست جمهوری را بر عهده داشتند -افتتاح شد.
اين كار بزرگ در زمان محدود چگونه صورت گرفت؟

البته زمانی که بازسازی انجام شد ،مدتها طول کشید تا «کت کراکر» راه بیفتد .ما قسمتی
از واحد آب و بخار و برق را بازسازی کردیم .قرار بود یکی از بزرگترین واحدها را آماده کنیم
که ظرفیت طراحی آن  150هزار بشکه بود؛ برای راهاندازی آن باید خیلی از قسمتهای
پاالیشگاه راه میافتاد .روزی  20ساعت کار مفید انجام میدادیم.
الزم به یادآوری است که همه تأسیسات کنار آب صدمه دیده بود ،از جمله تلمبههای
آب با ظرفیت و سایز باال که هنگام راهاندازی ،شبکههای زیرزمینی آنها به مشکل برخورد و
مجبور شدیم در زمانی کمتر از چهار روز ،لولهای جدید با قطر تقریبا  40اینچ و طول بیش از
یک کیلومتر برای آن پاالیشگاه بکشیم .در راهاندازي واحد تقطير نيز مشاهده شد که در اثر
استرس کروژن یا همان خوردگی تنشی ،بعضی از تیوپها ترک دارند .در عرض سه تا چهار
روز توانستیم این کوره را فعال کنیم؛ کوره مذکور ،تیوپهای  9درصد کرون داشت که البته در
آبادان موجود نبود و از اصفهان آوردیم ،سپس لولهها ساخته شد و پس از تنشزدایی راهاندازی
شد .این کار در وضع عادی چند سال به طول میانجامد .در واقع اگر قرار بود بازسازی
پاالیشگاه آبادان به شیوه امروزی صورت گیرد ،چند سال زمان میبرد؛ آنگونه که گفتم ،تنها
با داشتن تیمی فداكار ،ماهر ،آگاه ،کاردان و وظیفهشناس این مهم به تحقق پیوست.

16

در مورد بازسازی دیگر پاالیشگاهها که با مديريت شما انجام گرفت ،توضیح
بفرمایید.

بعد از آنکه پاالیشگاه آبادان راهاندازی شد ،مهندس صالحیفروز مدیر وقت پاالیش در تماسی با
مهندس «رهگذر» معاون وزیر و مدیرعامل پتروشیمی پیشنهاد کرد که نیروهای پاالیشگاه بازسازی
پتروشیمی بندرامام(ره) را بر عهده گیرند؛ ایشان هم استقبال کرد .مهندس آقازاده وزیر وقت نفت هم
ضمن تشویق موضوع ،این پیشنهاد را پذیرفت .به این ترتیب ،به پتروشیمی بندرامام(ره) رفتیم و در
مدت زمانی بسیار کوتاه ،مشعلها ،مخازن ،مسیر لولهها و واحد آب و بخار و برق را بازسازی کردیم
و پتروشیمی بندرامام(ره) راهاندازی شد .البته در پاالیشگاه آبادان ناظر خارجي نداشتیم و همه ناظرها
ایرانی بودند ،اما در بازسازي پتروشیمی بندرامام(ره) ،مشاوران آلمانی بر راهاندازي نظارت داشتند .به
هر حال با همت نيروهاي ايراني توانستيم آنجا را نيز بازسازي كنيم.
در مورد خانواده خود و شرایط زندگي آنها در زمان جنگ صحبتی دارید؟

در آن زمان به دليل حساسيت كار ،فرصت زيادی براي همراهی با خانواده باقی نميماند،
لذا همه بار مسئوليت بر عهده همسرم بود که جا دارد از او تشكر کنم.
و كالم آخر...

در پايان بايد تأکید کنم كه در آن دوران حساس دفاع مقدس ضمن اینکه کمیت کار اهمیت
داشت ،اما هیچگاه کیفیت را فدای آن نميكرديم .در روند بازسازي و احياي پاالیشگاهها خطرات
بسیاری را از سر گذراندیم و بسیار ریسک کردیم به طوری که االن حتی فکر کردن به آنها ،مرا
میترساند! اما خداوند به ما کمک کرد .در آخر اضافه ميكنم که ما دوران بسيار دشوار و تلخی را
تجربه کردیم ،اما همگی با توكل به خداوند بزرگ و داشتن روحيه همدلي توانستيم با فائق آمدن بر
مشكالت ،سربلند و پيروز از امتحان دفاع مقدس بيرون آييم و عزت كشورمان را حفظ كنيم.
از لطف شما و اینکه برای مصاحبه وقت گذاشتید ،سپاسگزارم.
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گفت و گو با حســین افتخاری
رئیس پخش منطقه تهران ،مدیر عملیات پخش در استانهای مختلف،
معاون مدیر تأمین و توزیع ،مسئول کمیسیون معامالت
در دوران دفاع مقدس
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لطفا ضمن بیان بیوگرافی خودتان ،بفرماييد که چگونه در صنعت نفت جذب
شدهايد؟

حسین افتخاری ،متولد  1316در شهرستان نائین ،از توابع استان اصفهان هستم .دو سال
از دوران ابتدایی را در مکتب سنتي مالي محل زندگیام گذراندم ،بعد از آن در سال 1320
به همراه خانواده به تهران مهاجرت کردیم؛ دوره ابتدایی را در پایتخت به پایان رساندم و پس
از آن موفق به اخذ دیپلم شدم .تحصیالت دانشگاهی را در رشته حسابداری در دانشکده ملی
نفت به پایان رساندم .در سال  ،1338شرکت نفت کنکوری را برای استخدام برگزار کرد400 .
نفر در آن شرکت کرده بودند که البته حدود  30نفر از آنها انتخاب میشدند؛ در این میان ،من
با رتبه یازدهم پذیرفته شدم و در نهایت در مرداد  1339به استخدام شرکت ملی نفت در آمدم
و در کرمانشاه مشغول به کار شدم.
از سوابق و فعاليتهاي خود در صنعت نفت بفرماييد.

پس از استخدام ،در كرمانشاه به عنوان مسئول فروش به کار پرداختم .در آن زمان ،کارها به
صورت دستی انجام میشد؛ حواله و پول نقد میگرفتیم و بعد پولها به بانک ملی برده میشد .سه
سال کار من این بود تا اینکه در بهمن  1343در شهر بانه کردستان مشکلی پیش آمد .از آنجا که
راهها مناسب نبود ،هیچکس حاضر نشد به آنجا برود؛ اما من پذیرفتم و به عنوان مسئول ناحیه به بانه
رفتم .از کرمانشاه حرکت کردیم و به دلیل برف و كوالك چهار روز طول کشید تا به سنندج برسیم.
حدود یک هفته در سنندج بودیم و بعد از چند روز به سقز رسیدیم .از آنجا راه بانه بسته بود .یک ماه
میهمان رئیس ناحیه سقز شدیم تا در نهایت با کاروانی از نفتکشها و بولدوزرهای اداره راه توانستیم
به بانه برسیم .بعد از تغییر و تحول اداری ،به عنوان مدیر ناحیه بانه کار خود را آغاز کردم .کار در
آنجا خیلی مشکل بود؛ مخازن  12هزار لیتری وجود داشت که حدود  30هزار بشکه میشد که در
زير زمين دفن شده بود .تلمبهها هم تلمبههای ساتان بود ،یعنی هر پنج لیتری که میزد ،دوباره باید
از اول شروع میکردیم.
حدود پنج سال آنجا بودم .یک سال از این مدت مربوط به زمانی بود که «بارزانیها» و
«طالبانیها» با دولت بعث عراق وارد جنگ شده بودند و بعد به ایران پناهنده شدند .نيروهاي
بارزانی به کبودرآهنگ رفتند و نیروهای طالباني به بانه آمدند« .جالل طالبانی» را  -که بعد
21

خاطــرات پیشکســوتان صنعت نفت

از سقوط صدام ،رئیسجمهوری عراق شد -دیده بودم؛ لباسی به رنگ نظامی اما با فرم کردی
پوشیده بود و میگفتند لیسانس حقوق دارد .در آن زمان ،حملونقل بسیار مشکل بود و حلبها
را بار قاطر میکردیم و به اطراف میفرستادیم .تعاونیها بهتازگی دایر شده بودند و ما با حلب
و قاطر محمولهها را به روستاها میفرستادیم؛ بابت هر حلب هفت ریال کرایه میپرداختیم.
در سال  ،1348برای ارتقای سمت اداری باید سوابق کاری باالیی میداشتیم تا به ریاست
ناحیه دیگری منصوب شویم .خوشبختانه با موفقیتهایی که در دوران کاری در بانه به دست
آورده بودم ،به عنوان رئیس ناحیه سقز منصوب شدم و حدود سه سال در سقز کار کردم؛ و آن
سالی بود که دولت ایران با دولت بعث عراق درگیری مرزي پیدا کرده بود و به اصطالح لشگر
تبریز آماده بود که به قصرشیرین برود و با دولت عراق درگیر شود؛ تجهیزات آنها باید در آنجا
سرویس میشد و همزمان بود با جشنهای  2500ساله و کاروان سیتروئن از فرانسه میآمد.
فرمانداری تشریفاتی را در محل جایگاه ما تدارک دیده بود .آنها آمدند و رفتند.
با گذشت سه سال از خدمتم در سقز ،قرار شد که شعبه بیجار از کارگزاری به ناحیه تغییر
وضع دهد ،لذا مرا به دلیل آشنایی با شعبه غرب به آنجا فرستادند و در حدود یک و نیم سال
به عنوان مأمور موقت در بیجار فعالیت کردم و حدود  20تا  30کارگر و کارمند استخدام کردیم
و ناحیه بیجار تکمیل شد.
سال  1353به تهران آمدم و در مالقات با مدیر وقت به اعتراض گفتم« :به جای تشویق
بنده را تنبیه کردید »...مدیر گفت« :به دلیل آشنایی شما با منطقه به آنجا فرستاده شدید
و االن شما را برای شعبه و ناحیه درجه یک انتخاب کردهایم که آن ناحیه گنبد کاووس
است ». ...حدود سالهاي  1353و  ،1354رئیس ناحیه گنبد کاووس شدم .به موزات كار ،در
فعالیتهای ورزشی نیز حضور داشتم؛ رئیس هیئت فوتبال ،والیبال و بسکتبال بودم و اکنون
چند تن از افراد تیم فوتبال من ،مربی باشگاههای ورزشی هستند.
در سال  1356مرا به عنوان معاون مدیر منطقه گرگان منصوب کردند .بعد از یک سال
کار در گرگان ،مشکلی برای من پیش آمد اما زمینه انتقال فراهم نبود؛ انتقال الین به الین
امکانپذیر بود اما انتقال به الین باالتر فقط با دستور مقامات ارشد امکان مییافت .در آن
زمان ،پدرم در اصفهان از درخت سقوط کرده بود و من به عنوان پسر ارشد خانواده بايد از
ايشان پرستاري ميكردم .ماه مبارک رمضان بود و به حضرت علی(ع) متوسل شدم.
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از طرف دیگر ،در کنکور سراسری شرکت کردم و قبول شدم؛ البته بعد از  17سال و با
داشتن  3فرزند .ماجرا از این قرار بود که در آن سال ،دکتر«منوچهر اقبال» ،مديرعامل شركت
ملي نفت ايران اعالم کرد کسانی که از  3600به باال نمره بیاورند میتوانند وارد دانشکده نفت
شوند و به تحصیل ادامه دهند؛ این برای من یک موهبت بود .به تهران آمدم؛ گفتند شما 40
ساله هستید و نمیتوانید در کنکور شرکت کنید .البته چند نفر دیگر هم بودند که متقاضی
شرکت در آزمون دانشکده نفت بودند .جوانترین آنها من بودم و در نهایت به نمایندگی
این جمع انتخاب شدم تا با دکتر اقبال مالقات کنم و از او بخواهم براي این تصميم مهم
محدودیت سنی قائل نشود .وقت گرفتم و گفته شد« :ساعت  6صبح دوشنبه بیایید ».زمان
مشخصشده در دفتر حضور یافتم؛ به محض ورود ،دکتر اقبال گفت« :خوش آمدید آقای
افتخاری!»
ضمن ارائه مکتوبی مختصر از شرح حال خود و دوستانم ،از وی خواستم کمی بیشتر صحبت
کنم .او گفت« :هر چه میخواهد دل تنگت بگو ».بعد از شنیدن صحبتهاي من ،از برخورد اداره با
ما ناراحت شدند و گفتند« :من افتخار میکنم که ابواب جمعی من بعد از  17سال آنقدر دارای دانش
هستند که در کنکور سراسری قبول میشوند ».سپس به رئیسدفتر خود گفت 3« :تلگراف ،یکی به
محل کار ،یکی به اداره ستادی و یکی به آموزش دانشکده ارسال کنید».
مدیر منطقه گرگان از دوستان قدیمی کرمانشاهی من بود؛ از روي تعجب به من گفت:
«پارتی شما چه کسی بوده که دکتر اقبال خودش تلگرام زده که شما را به تهران منتقل
کنند؟» به هر حال ،اسباب و اثاثيه را بستهبندي كرده و با خانواده به تهران آمدیم و در دانشكده
نفت مشغول تحصيل شدم.
شما و همكارانتان در فعالیتهای انقالبی بهویژه در سال  1357چه نقشی داشتید؟

از سال  1356كه زمزمه انقالب اسالمي مطرح شد ،ميان دانشجوها تشکیالتی به وجود
آمده بود و اوج این فعاليتها در سال  1357بود .مهر و آبان  1357بود و در بخش حسابداری
فرآوردههای نفتی کار میکردم ،بچهها شجاعت خود را نشان دادند و کمکم عکسها و ...در
اداره پخش میشد .البته حراست ،امور را کنترل میکرد ،اما کار چندانی از دستش برنمیآمد.
قبل از  22بهمن ،در انبارها را به روی نظاميان میبستیم و به آنها سوخت نمیدادیم .همچنین
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با همکاران ،انجمنهای اسالمی تشکیل دادیم .ماجرای قطع لوله خارگ از طریق دوستان
انجمن انجام شد و با بستن در انبارها زمینه فراهم شد و بچهها را جمع کردیم؛ در خیابانها به
ماشینها و افراد ارتشی گل میدادیم .برای بعضی از ارتشیها که فرار میکردند ،لباس فراهم
کرده بودیم تا شناسایی نشوند .این روند تا زمان ورود حضرت امام خمینی(ره) به تهران ادامه
داشت؛ آن هم با استقبال باشکوهی که سراسر خاطرات زیبا و لذتبخش بود.
كمي هم از فعاليتهاي خود به عنوان يك مسئول در زمان جنگ تحميلي عراق
عليه ايران بگوييد:

در آن زمان ،مسئول حسابداری مناطق پخش شدم؛ زمانی که گروهک منافقین در آن
شلوغیها برنامههایی داشتند .بعد از حسابداری پخش ،به ریاست منطقه تهران منصوب شدم
که جنگ تحميلي آغاز شد و تدارک وسایل جنگی و کشیک شبانه شروع شد .سپس ،به عنوان
مدیر عملیات استانهای مختلف به خدمت خود ادامه دادم.
یادم هست زمانی که همدان موشکباران شد ،مهندس «آقازاده» زنگ زد .ساعت 3بامداد به سمت
همدان راه افتادیم .در استانداری هیچکس نبود و «بهارلو» رئیس اداره ما تنها نشسته بود .جایگاه،
مخازن انبار و ...را با موشک زده بودند و آتشنشانها مشغول خاموش کردن آتش بودند .آتش که
روشن شد ،به تهران بازگشتیم .بعد از آن ،اصفهان هدف بمباران قرار گرفت .پس از عملیات مرکز ،من
به عنوان معاون مدیر تأمین و توزیع منصوب شدم .در آن زمان ،تمام تلمبهخانهها را بمباران کرده بودند
و در زمینه ذخایر نفتی مشکل داشتیم .مدیرعامل به من مأموریت داد که نحوه تقسیم فرآوردههای
نفتی را در این شرایط بررسی کنم .طی این تحقیق نتایج جالبی به دست آمد؛ مثال به اصفهان که
منطقه معتدل آبوهوایی است ،بیش از خلخال که  120روز یخبندان دارد ،نفت داده میشد!
بر اساس تجربهای که داشتم ،فرمولی تجربی را طراحی کردم و مناطق را به سرد ،نیمهسرد،
معتدل ،نیمهگرم و گرم تقسیم کردم و بر اساس آن معدلی را برای سوخترسانی در نظر
گرفتم .به این ترتیب ،خلخال با  120روز یخبندان توانست نفت الزم را دریافت کند .البته طی
اطالعیهای به مناطق اعالم کرده بودم که نواحی خود را معرفی کنند؛ با این روش ،خوشبختانه
رضایت مناطق کشور جلب شد و کار بهخوبی انجام پذیرفت .بعد از مدتی به کسالتی مبتال
شدم و به عنوان مسئول کمیسیون معامالت منصوب شدم؛ به دلیل سرفههای شدید و بنا
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به تشخیص پزشک معالج باید از تهران بیرون میرفتم .در آن زمان ،مهندس محمدنژاد
مدیرعامل شرکت پاالیش و پخش بود که به من پیشنهاد داد با حفظ سمت به اصفهان بروم؛
از آن روی که اصالت اصفهانی دارم ،پیشنهاد ایشان را قبول کردم.
در آن زمان ،سوخترسانی به شعبهها به شکل نامناسبی انجام میشد .لذا رؤسای همه شعبهها را
خواستم و به آنها گفتم« :شما اجازه ندارید در شعبه به کسی نفت تحویل بدهید ،بلکه باید نفت را به
در خانهها ببرید و از آنها امضا بگیرید .»...براي اين كار از مساجد نیز كمك گرفتيم .در اصفهان هم
این مسئله وجود داشت که البته این روش در آنجا نیز اجرایی شد و رضایت مردم حاصل شد .از آنجا
كه مسئول برنامهريزي جهت سوخترسانی برای آینده نيز بودم ،لذا با کمک همکاران ،سوخترسانی
تا سال  2014را برآورد کردیم که در مناطق و نواحی مختلف چه تعداد جایگاه باید اضافه شود و چه
تعداد تقسیمات باید حاصل شود؛ برنامههایی پیاده شد که در حال حاضر نیز به همان نسبت کارها
در حال انجام است .به طور مثال برای رفاه مردم مقرر شد که شرکت پولی را در نظر بگیرد و در
جایگاهها ،نمازخانه و مکان کوچکی برای استراحت ساخته شود؛ در اصفهان و یزد این کار انجام شد.
کارها ادامه داشت تا اينكه در سال  ،1375به  60سالگی رسیدم .با این همه  2سال دیگر به خدمت
ادامه دادم و در نهایت به دلیل فوت همسرم به تهران بازگشتم.
جمعبندي شما از فعاليت در آن دوران حساس چيست؟

مسئله انقالب اسالمی و نهضت بزرگ مردم ایران ریشه در تاریخ دارد ،یعنی ملت ایران
تابع دو علت اصلی :یکی ،اعتقادی و دیگری ،هویت ملی هستند .هر وقت یکی از این دو
مورد کمرنگ شود ،جنبش و حرکتهایی (جدا از مسائل مادی) به وجود میآید ،مانند انقالب
مشروطیت و جنبش تنباکو و دیگر حرکتها .ولی انقالب ما بر اساس دو مورد اعتقادی و
ملی  -که ریشه در قدیم دارد -شكل گرفت.
چنانچه خاطرهاي از فعاليتهاي سوخترسانی در ايام جنگ داريد ،بفرمایيد.

خاطره سوخترسانی زیاد است .تمام تلمبهخانهها بمباران میشدند؛ مردم قناعت میکردند.
تقسیمات کشوری را بهگونهای انجام میدادیم که نسبتا بتوانیم سوخت را در همهجا تأمین
کنیم .بهخصوص بر سوخت ارتش و ديگر نيروهاي نظامي دقت داشتیم .شرکت ملی پاالیش
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و پخش فرآوردههای نفتی وظیفه سوخترسانی متناسب با نیاز مردم و وضع جغرافیایی مناطق
را بر عهده دارد .به طور مثال در مناطقی که جنگلی است ،به دلیل پرهیز از استفاده از چوب
جنگل ،برنامههایی وجود دارد و برای شرایط جنگی هم متناسب با وضع جنگ و جبههها برای
سوخترسانی برنامه داشتیم .مثال اگر انبار همدان را بمباران میکردند و آتش میگرفت ،ما
ناگزیر بودیم که اگر در انبار سنندج و یا در انبار کرمانشاه موجودی داشتیم ،طبق برنامهریزی
مشخص به وسیله نفتکشها سوخت را به مناطق جنگی برسانیم .البته گفتن این مطلب ساده
است ،ولی انجام آن در شرايط جنگي بسیار سخت بود که به لطف خدا این کارها بهخوبی
انجام گرفت .یادم هست ،ساعت سه صبح در خواب بودم که از دفتر وزیر زنگ زدند که انبار
همدان بمباران شده است .قبال اشاره کردم که وقتی رفتم آنجا کسی نبود ،فقط رئیس منطقه
حاضر بود .همه در تالش بودند که آتش را خاموش کنند .از آن طرف ،عدهای سودجو بودند که
میخواستند تانک فارم آبادان (شهر تانک) را که پر از تانک بود برای خود ببرند ،از سویی ،به
ما مأموریت دادند برای تعمیر مخازن آسیبدیده ،ورق خریداری کنیم؛ من هم تصمیم گرفتم
به جای خرید ،از فلز این تانکها برای تأمین ورق استفاده کنیم و به این ترتیب از سودجویی
آن عده جلوگیری شد .حتی کمپرسورهای گرانقیمتی وجود داشت که توانستم طی گزارشی
از دسترس آنها خارج کنم.
از دفترمرحوم «آیتاهلل مهدوی کنی»(ره) ،به من و چند تن دیگر نمایندگی داده بودند که
از محلهایی که بمباران میشد ،بازدید کنیم .یکی از این مناطق ،مسجدسلیمان بود که مورد
اصابت موشک قرار گرفته بود و زمین تا چهار-پنج متر فرو رفته بود؛ خانه عدهای از همکاران
خراب شده بود و عدهای هم به شهادت رسیده بودند .گزارشی تهیه کردیم و بعد از آن به
بهبهان رفتیم که در همین زمان ،مدرسه دخترانهای را با موشک زده بودند و بعد از بازدید
تأثرآمیز به تهران بازگشتیم.
برای برنامه سوخترسانی ،کشیک  24ساعته داشتیم و متناسب با امکانات سوخت میدادیم.
یکی از خاطرات وحشتناک این بود که ما در پخش بهار نشسته بودیم و در گاراژ کناری موشک
افتاد ،ولی عمل نکرد؛ اگر عمل میکرد همه تأسیسات از بین میرفت .سوخترسانی در آن
شرایط بسیار سخت بود؛ هر لحظه امکان داشت مخزنی آتش بگیرد ،اما به لطف خدا و با
تالش مردم فداکار ،سوخت جبههها به موقع میرسید و موفقیت حاصل شد.
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با توجه به اینکه مدیریت عملیات پخش را به عنوان یکی از حساسترین مدیریتها
بر عهده داشتید ،چگونه در زمان جنگ خدمترسانی انجام میدادید؟

طبیعی است که ما در هر جا نمایندهای داشتیم و از طریق آن نماینده ،ارتباطات برقرار
میشد؛ کمبودها یادداشت و برنامهریزی میشد و بر اساس برنامه ،سوخت ارسال میشد.
وظیفه همه خطیر بود ،ولی با همبستگی ،اتحاد ،انسجام و همکاری که میان کارکنان وجود
داشت ،به لطف خدا کارها بهخوبی انجام گرفت و توفیق نهایی نصیب ملت ایران شد و این
بزرگترین رشد و پیروزی برای ملت ایران است و مردم دنیا حسرت این مردم را میخورند.
از لطف شما و اینکه برای مصاحبه وقت گذاشتید ،سپاسگزارم.

موفق باشيد و انشااهلل ضبط تاريخ شفاهي پيشكسوتان صنعت نفت بهخوبي انجام و منتشر
شود.
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گفت و گو با حیــدر بهمنی
رئيس منطقه اهواز  -مارون ،معاون مناطق نفتخیز و مدیرعامل شرکت
ملی حفاری و معاون ستاد جنگ وزارت نفت
در دوران دفاع مقدس
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لطفا بیوگرافی خودتان را ذكر بفرماييد.

حیدر بهمنی متولد سال  1330در (روستای قیطاس) از توابع کهگیلویهوبویراحمد هستم.
دوران ابتدایی را در این روستا سپری کردم ،سپس،کالس ششم و هفتم را در رامهرمز گذراندم.
پس از آن وارد «هنرستان انستیتو تکنولوژی» در اهواز شدم.
پس از اتمام تحصیالت و گذراندن دوران مقدس خدمت سربازی ،در سال  1355به
استخدام شرکت ملی نفت در آمدم و در بخش برنامهریزی تعمیرات همکاری خود را با
مناطق نفتخیز جنوب آغاز كردم .سپس ،در واحدهای مختلف این صنعت به عنوان رئیس
خدمات سرچاهی ،خدمات فنی چاههای نفت ،معاونت بازسازی وزارت نفت ،بازسازی تأسیسات
صدمهدیده از جنگ ،معاون ادارهکل بهرهبرداری ،رئیس شرکت نفت منطقه اهواز  -مارون،
رئیس ادارهکل مهندسی پروژههای نفت و گاز ،رئیس ادارهکل حفاری مناطق نفتخیز جنوب
و معاون مدیر عملیات مناطق نفتخیز جنوب مشغول به خدمت بودم.
با آغاز جنگ تحمیلی نيز ضمن مشارکت در عرصههای مختلف جبهه و جنگ طی
مأموریتی از سال  1359به مدت سه سال به عنوان رئیس جهاد سازندگی چند شهر استان
خوزستان کار پشتیبانی جبهههای جنگ را نيز بر عهده داشتم.
از چگونگي تشکیل کمیته جهاد سازندگی و فعالیت این سازمان در آن دوران بفرماييد.

در سال  ،1358با توجه به ضرورت انجام اقدامات وسیع و سریع در راستای محرومیتزدایی و
افزایش توسعه عمرانی روستاها ،به فرمان «امامخمینی»(ره) «جهاد سازندگی» تشکیل شد .در پي
شروع جنگ تحميلي در سال  1359با پيگيريهاي مهندس «زنگنه» و مهندس «امانپور» ،جهاد
سازندگي در رامهرمز نيز تشكيل شد كه مسئوليت آن را بر عهده من گذاشتند .جهاد سازندگی در
دوران دفاع مقدس نقش بسیار بزرگی را ایفا کرد و یکی از دالیل پیروزی ما ،حضور این نهاد
انقالبی در جنگ تحمیلی بود.
در آن هنگام ،جهاد سازندگی حضور مهندسی داشت؛ با ساخت پل ،سنگر ،خاکریز و جاده
در مناطق مختلف باعث پیشروی سربازان میشد ،به همین دلیل و نقش مؤثر و بزرگ آن در
دفاع مقدس ،به تالشگران این نهاد لقب سنگرسازان بیسنگر داده شد .باید اضافه كنم که از
سال  1361به عنوان رابط میان صنعت نفت و جهاد سازندگی فعالیت داشتم.
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در مورد حمله به تأسیسات بوستر اهواز و بیبی حکیمه نيز توضيح بفرمایيد.

بوستر اهواز ،شاهرگ صادرات نفت بود .که مورد حمله ارتش بعث قرار گرفت .در آن زمان ،رئيس
منطقه اهواز  -مارون بودم؛ اطالع دادند که آنجا را بمباران كردهاند و مهندس «موسوي » رئيس
كارخانه نيز شهيد شده است .وقتی به محل رسیدم ،دیدم که گروهی از کارکنان (از مدیرعامل تا
کارگران) در حال جمعآوری پیکر شهدا هستند ،عدهای لولههای نفت را ميبستند ،عدهای برای
انتقال نفت ،لولهها را به یکدیگر وصل میکردند و گروهی نیز در حال خاموش کردن آتش بودند.
در شرایطی که واحد بوستر اهواز بر اثر حمله ،صددرصد تخریب شده بود ،کارشناسان ،راهاندازی
این واحد را در مدتزمان کمتر از دو سال غیرممکن دانستند ،ولی با توجه به ضرورت راهاندازی این
واحد برای حفظ تولید و انتقال نفت به پایانه نفتی خارگ برای صادرات ،با تالش همگانی با وجود
کمبود قطعات و تجهیزات موفق شدیم این واحد را پس از گذشت  ٢٠روز راهاندازی کنیم.
همچنین ،وقتی کارخانه بیبیحکیمه به طور کامل تخريب شده بود ،مهندس آقازاده
وزیر وقت نفت دستور داد که هر چه سریعتر این کارخانه بازسازی شود .در شرایط عادی
برای بازسازی این کارخانه به مدت یک و نیم سال زمان نیاز بود ،اما با تالش شبانهروزي
تمام همكاران در مدت سه ماه اين كارخانه بازسازي و توسط آيتاهلل «هاشمي رفسنجاني»
رئيسجمهوری وقت افتتاح شد.
درباره چگونگي مهار فوران آتش در چاه دهلران توضيح ميدهيد؟

در فرآیند حفاری چاههای نفت و گاز ،وقوع حوادث و فوران نفت و گاز اجتنابناپذیر است.
عملیات مهار چاههای نفت و گاز بسیار پیچیده ،خطرآفرین و نیازمند تجربه ،دانش فنی و فناوریهای
گوناگون است .دوران دفاع مقدس با امروز متفاوت بود ،در آن زمان ،همه متحد بودند که براي
اعتالي كشور كاري انجام دهند .به خاطر میآورم که در دهلران ،منافقان پنج حلقه چاه را آتش
زدند .فاصله دشمن تا چاه دهلران  1200متر و فاصله ما تا چاه نفت  12كيلومتر بود .زماني كه باخبر
شديم ،تمام چاهها آتش گرفته بود و تأسيسات به طور كامل منهدم شده بودند .در همين زمان ،شهيد
«سلطاني» يكي از كاركنان ایمنی و آتشنشانی صنعت نفت در حين انجام كار به درجه رفيع شهادت
نائل شد .با وجود این شرایط دشوار ،با ايمان قوي همه همكاران كارخانه «چشمه دهلران» در مدت
شش ماه بازسازی را به سرانجام رسانديم؛ کاری كه در شرایط عادي به دو سال زمان نیاز داشت.
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درباره مهار چاههاي نفتي كويت نيز صحبت بفرماييد.

در پي حمله صدام به کویت و آتش گرفتن چاههاي نفتی اين كشور ،قرار بر این شد در
قالب يك تيم براي كمك به آنجا برويم .همزمان با ورود ما ،يك شركت آمريكايي نيز در
آنجا مستقر بود .اوضاع كويت بسيار آشفته بود؛  700حلقه چاه در حال سوختن بود و نيروها
دو قدمي خودشان را هم نميديدند .شركت آمريكايي نيز به نيروهای ما مسئوليت محول
نميكرد ،پس از چند روز آنها را متقاعد كرديم كه بخشي از مهار چاهها را به ما واگذار كنند .به
هر ترتيب ،فرونشاندن آتش نخستین چاه با نام «گرگان  »15را به نيروهاي ما محول كردند.
در مدت كمتر از دو ساعت توانستيم آتشسوزی آن چاه را خاموش كنيم .بعد از آن بود كه
به عنوان يك تيم حرفهاي در كويت مطرح شديم و حدود  40حلقه چاه را خاموش كرديم.
روز آخر در گلوالي داغ و مواد مذاب افتادم و بدنم سوخت؛ يك ماه در بيمارستان بستري
بودم و سپس نشسته بر ويلچر به ايران بازگشتم.
مهار آتش چاه اهواز در سال  1371چگونه صورت گرفت؟

چاه شماره « ۵۰كریت» در منطقه نفتی اهواز قرار دارد .این چاه در سال  ،1371توسط
ایادی استكبار به قصد ضربه زدن به ایران اسالمی به آتش كشیده شد .مسئولیت عملیات مهار
چاه شماره  ۵۰اهواز بر عهده من گذاشته شد .طبق برآوردهای اولیه پس از به آتش كشیده
شدن این چاه ،روزانه  50تا  ۶۰هزار بشكه نفت خام در آتش میسوخت؛ ارتفاع شعله آتش
بیش از ۱۰۰متر و سرعت فوران چاه بیش از دو هزار فوت در ثانیه بود.
از همان ابتدای آتش گرفتن چاه ،فعالیتهای گوناگونی برای خاموش كردن آن انجام
گرفت؛ همچنین با به كارگیری دستگاههای حفاری به منظور حفاری انحرافی و بستن چاه
از اعماق زمین جهت مهار مستقیم چاه از سطح زمین کار ما آغاز شد .گروههای عملیاتی در
حالی كه جهنمی از آتش بر سر آنها در حال جوش و خروش بود ،با حمایت آبپاشهای مستقر
در محوطه به چاه نزدیك شدند و خسارات وارده را از نزدیك بررسی كردند.
پس از بررسی ،مشخص شد كه فلنجهای باالیی كامال صدمه دیده و شیر توپی و شیرهای
جانبی یا خسارت دیده و یا از بین رفته است؛ لذا باید فلنج باالیی از سر چاه جدا شده و به
جای آن یك شیر توپی دیگر بسته شود تا چاه به كنترل در آید .گروه مهارگر پس از برداشتن
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شیر توپی معیوب آماده شدند که شیر توپی جدید را بر روی چاه نصب كنند؛ در نهایت ،تصمیم
گرفته شد كه در عین شعلهور بودن چاه ،عملیات نصب شیر توپی انجام گیرد ،یعنی در یك
عملیات هم شیر توپی نصب شود و هم آتش به كنترل در آید! این روش بدیع نخستینبار در
دنیا توسط متخصصان صنعت نفت ایران به كار گرفته میشد و برای انجام آن باید مقدمات
كار فراهم میآمد.
در سال  ۱۳۷۲با یك نظم و برنامهریزی مناسب ،دودكش  ۴۲اینچ و شیر توپی بر روی
چاه قرار گرفت و طی  ۴روز ،مهارگران توانستند كار بستن پیچهای فلنج چاه را در میان آتش،
دود ،نفت ،گاز و آب به پایان برسانند؛ در حالي كه محوطه مملو از گاز و نفت آماده اشتعال
بود و با جرقهای همهچیز به آتش كشیده میشد ،با كاری بینظیر و بدیع ،مهارگران متعهد و
متخصص از یك غیرممكن ،ممكن ساختند .آنها در كاری جهادی ،پس از گذشت  ۴۵روز یكی
از پرفشارترین چاههای نفت را در یك عملیات ابتكاری به كنترل خود در آوردند و یك بار دیگر
ثابت كردند كه قادرند دشوارترین مأموریتهای محوله را به سرانجام رسانند.
صنعت حفاري ايران چگونه شکل گرفت؟

این صنعت تا پیش از انقالب شکوهمند اسالمی در ایران کامال در دست متخصصان
خارجی بود ،به طوری که در سال  1356بیش از  46شرکت خارجی  -که عمدتا آمریکایی
بودند -همه عملیات حفاری چاههای نفت و گاز و خدمات فنی و مهندسی وابسته به آن را در
اختیار داشتند .در واقع ،پیروزی انقالب اسالمی در سال  1357نقطه پایان سلطه بیگانگان بر
صنعت حفاری ایران بود .شرکتهای حفاری خارجی پس از پیروزی انقالب بخش عمدهای
از امکانات و تجهیزات خود را از کشور خارج کردند و از آنجا که همه امور ستاد و مهندسی
حفاری و نیز اطالعات مخازن را در اختیار داشتند ،بر این باور بودند که جمهوری اسالمی دست
نیاز به سوی آنان دراز خواهد کرد و دوباره بر بخش حساس اقتصاد کشور مسلط خواهند شد.
با خروج بیگانگان از کشور ،کارکنان غیور صنعت حفاری طی نامهاي به امامخمینی(ره) مسائل
و مشکالت این صنعت و نقش آن را در چرخه اقتصاد ملی و استقالل کشور مطرح کردند .در پی
این روشنگریها و پیگیریها ،امام(ره) دستور رسیدگی به مشکالت کارکنان صنعت حفاری را صادر
فرمودند؛ این تالشها در نهایت به تأسیس «شرکت ملی حفاری ایران» در یکم دی  1358انجامید.
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کارکنان شرکت ملی حفاری ایران از بدو تأسیس با جمعآوری تجهیزات و امکانات بهجامانده
از شرکتهای خارجی و بازسازی آنها توانستند ،شش دستگاه حفاری را راهاندازی کنند و
در مدار عملیات قرار دهند و بخش کوچکی از خدمات فنی و مهندسی مثل سیمانکاری،
اسیدکاری و لولهگذاری چاه و ...را نیز ارائه دهند.
در پی تالشهای گستردهای که در طول این  28سال صورت گرفت ،اکنون شرکت ملی
حفاری ایران یکی از بزرگترین شرکتهای حفاری دنیاست که با در اختیار داشتن  58دکل
حفاری و ارائه همه امور مهندسی و فنی چاههای نفت و گاز ،در عرصه رقابت با بزرگترین
شرکتهای حفاری جهان در منطقه عرض اندام کرده است.
در مدت  30سال گذشته ،دو پدیده مهم باعث رشد و شکوفایی صنعت حفاری شد ،یکی،
هشت سال جنگ تحمیلی و دیگری ،تحریم آمریکا بود؛ جنگ و تحریمها در واقع تلنگری بود
تا به خود آییم و توان و ظرفیتهای بیشمار منابع داخلی را تجربه کنیم.
این رویکرد ،امروزه ما را به جایی رسانده که با گذر از مرز قطعهسازی به توانمندیهای
گستردهتری دست یابیم؛ اکنون نهتنها پیچیدهترین بخشهای دستگاه حفاری را طراحی
میکنیم و آن را به مرز تولید انبوه رساندهایم ،بلکه دکل حفاری نیز توسط متخصصان داخلی
ساخته میشود.
نیروی انسانی در صنعت حفاری از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار است .در این
مورد وضع نیروی انسانی شرکت ملی حفاری ایران را چگونه ارزیابی ميكنید؟

برای پاسخ به این پرسش ناچارم به زمان ابتدای تأسیس شرکت بازگردم .همانگونه که پیش
از این عنوان شد ،شرکتهای خارجی در ایران همه امور ستاد ،مهندسی و اطالعات مخازن را در
دست داشتند و از نیروی ایرانی صرفا در بخش خدمات و امور پاییندستی اجرایی استفاده میکردند،
بر همین اساس ،باالترین سطح سواد در صنعت حفاری از دیپلم فراتر نمیرفت.
با تأسیس شرکت ملی حفاری« ،آموزشگاه تکنولوژی حفاری» راهاندازی شد و تالشهای
گستردهای برای جذب ،آموزش و به کارگیری نیروی انسانی تحصیلکرده در همه مقاطع و
رشتههای تحصیلی صورت گرفت .به طوری که اکنون بیش از  1065نفر در مقطع کارشناسی،
کارشناسیارشد و دکترا در بخشهای مختلف فنی و مهندسی شرکت در حال انجام وظیفه
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هستند .تلفیق نسل تحصیلکرده و نسلی که تجربه یکصد سال حفاری در ایران را با خود به
همراه دارد ،ساختاری را در نیروی انسانی شرکت ملی حفاری ایران به وجود آورده که میتوان
گفت در دنیا منحصربهفرد است؛ امروز نهتنها در این زمینه مشکلی نداریم ،بلکه قادریم در همه
سطوح تخصصی آموزشهای الزم را به دیگر کشورهای متقاضی ارائه دهیم.
در دوران بازسازی در چه عرصههایی حضور داشتید؟

با پایان یافتن جنگ تحمیلی ،بحث بازسازی تشکیالت و تأسیسات نفتی مطرح شد .بر
همين اساس ،پنج سال به عنوان مديرعامل شركت ملي حفاري مشغول به خدمت بودم .سپس
به لندن رفتم و به عنوان مديرعامل «شركت كاالي نفت لندن» انجام وظیفه کردم .پس از آن
به ايران بازگشتم و طي حكمي از سوي مهندس زنگنه ،مسئوليت راهاندازي حفاري شمال بر
عهدهام نهاده شد؛ پس از راهاندازي حفاري شمال ،وی مرا به عنوان مدير شركت ملي حفاري
ايران در عرصه نفت و گاز كشور منصوب كرد.
و كالم آخر...

در دوران جنگ تحميلي شرایط بسيار سختی را تجربه کردیم ،به طوری که یادآوری
خاطرات آن زمان بسيار آزاردهنده است؛ ما در اين راه نيروهاي فداكاري مانند شهيد
«الماسي» ،شهيد محمد «طرحچی» ،شهید «سلطانی» و بسياري ديگر از همکاران خود را از
دست داديم .ميتوانم بگويم با ايمان به خداوند و حفظ باورها و ارزشهاي ديني در ميان همه
نيروها توانستيم بر تجاوز و اشغال فائق آييم .امروز نيز افتخار ميكنيم كه با وجود تحريمها
هنوز ايستاده و مقاوم هستيم و در راه اعتالي ايران ثابت قدم و استواريم.
از لطف شما و اینکه برای مصاحبه وقت گذاشتید ،سپاسگزارم.
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گفت و گو با بهروز بوشــهري
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران
در دوران دفاع مقدس
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لطفا بیوگرافی خودتان را ذكر بفرماييد.

بهروز بوشهری متولد سال  1323در بوشهر هستم و در خانوادهای متوسط رشد كردم .پدرم
شغل آزاد داشت و به اتفاق یک نفر دیگر ،عاملیت توزیع قند و شکر را در بوشهر بر عهده داشت.
فروشگاهی داشتند که این کار را انجام میدادند .دوران ابتدایی را تا کالس هشتم در بوشهر تحصیل
کردم و بعد برای ادامه تحصیل به آبادان رفتم؛ به این دلیل که در محل تحصیل من ،دبیرستان
«سعادت بوشهر»  -که فکر میکنم دومین مدرسه ایران بعد از «دارالفنون» باشد و بیش ازیکصد
سال قدمت دارد -رشته ریاضی تدریس نمیشد ،بهآبادان آمدم و از آن زمان به خانواده نفت وارد
شدم .خواهری داشتم که در آبادان زندگی میکرد و همسرش کارگر «پاالیشگاه آبادان» بود.
بنابراین ،به آبادان آمدم و دوره دبیرستان را در آنجا ادامه دادم؛ کالس سوم دبیرستان یا کالس نهم را
در دبیرستان «دکتر فالح» و سه سال دوره دوم دبیرستان را در رشته ریاضی در دبیرستان «فرخی»
اين شهر گذراندم .در سال  ،1342با قبولی در کنکور «دانشکده نفت آبادان» ،موفق شدم در رشته
مهندسی نفت ادامه تحصيل دهم و در سال  1346از این دانشکده فارغالتحصیل شدم .سپس در اداره
مهندسی پاالیش پاالیشگاه آبادان مشغول به کار شدم .این امر تا سال  - 1351که در آبادان زندگی
میکردم -ادامه داشت و برنامهریز ارشد ،آخرین سمت من در این پاالیشگاه بود.
بعد از آن برای گرفتن فوقلیسانس و گذراندن دوره  MBAبه «مرکز مطالعات مدیریت
ایران» رفتم -که توسط «دانشگاه هاروارد» در ایران تأسیس شده بود .این دوره را در آن مرکز به
پایان رساندم و از سال  1352در شرکتهای مختلف بخش خصوصی به کار مشغول شدم .چندین
سال در شرکتهای تولیدی« پارستوشیبا» ( پارسخزر فعلی) کار کردم .یک سال هم در شرکت
صنعتی «بوتان» بودم تا سال  1356كه انقالب مردم ایران شروع شد .به واسطه جنبشهای مردمی
و در نتیجه راهپیماییها و حرکتهای آنان ،صنعت نفت نیز متحول شد و كاركنان و كارگران
صنعت نفت برای همراهی با ملت ،دست به اعتصاب زدند .در این زمان ،یعنی در آستانه پیروزی
انقالب اسالمی ،حضرت «امام خمینی» (ره) ،هیئتی را متشکل از افرادی چون آیتاهلل «هاشمی
رفسنجانی» ،مهندس «مهدی بازرگان» و عدهای دیگر از بزرگان تعیین کرده بودند که به مسائل
مربوط به اعتصاب کارکنان صنعت نفت رسیدگی کنند؛ در واقع این هیئت آمده بود که به مسائل
نفت سر و سامان دهد .در این هنگام از من دعوت شد که به صنعت نفت بازگردم و در این راستا
به آن هیئت کمک کنم؛ در حقیقت به دلیل فعالیت در انجمن اسالمی «دانشکده نفت» برای این
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همکاری دعوت شدم؛ بهویژه آنکه انجمن اسالمی دانشکده بسیار قوی و فعال عمل میکرد؛ میان
سالهای  1342تا  1346و همچنین تا سال  - 1351که من در آبادان بودم -از بزرگانی چون
«شهید مطهری»« ،عالمه جعفری» ،دکتر «شریعتی» ،آیتاهلل «بهشتی» و دیگران به منظور ایراد
سخنرانی در دانشکده دعوت میکردیم که به آبادان میآمدند .در واقع ،با این عملکرد سعی میکردیم
روحیه اسالمی را در محیط صنعت نفت و دانشکده نفت به وجود بیاوریم .بنا بر همین فعالیتها از من
دعوت شد که دوباره با صنعت نفت همکاری داشته باشم تا اينكه انقالب اسالمي به پيروزي رسيد.
پس از پيروزي انقالب اين فعاليت چگونه ادامه يافت؟

تمدیره« شرکت ملی گاز » شدم و
با پیروزی انقالب ،فعالیت من در نفت ادامه یافت و عضو هیئ 
مدیریت اداری« شرکت ملی نفت» را نیز بر عهده داشتم .در یکی از روزهای تابستان  1358از دفتر
امام(ره) از من خواسته شد که خدمت ایشان برسم .در قم به خدمتشان رفتم و ایشان فرمودند« :ما،
شاه را از طریق یا با کمک صنعت نفت و کارکنان نفت شکست دادیم ،بنابراین نگران هستیم که از
این ناحیه به ما ضربه بزنند ،شکایات متعددی از کارکنان صنعت نفت رسیده »...و بعد فرمودند« :شما را
به عنوان یک مهندس متخصص ،متعهد و مورد اعتماد به ما معرفی کردند و من میخواستم که شما
بروید و به صنعت نفت سر بزنید». ...
یک سری گزارش هم بود که گفتند« :این گزارشها را بررسی کنید ...به ما اطالع میدهند که مخازن پر
از نفت است و گازوئیل و بنزین داریم و همهچیز داریم ،ما نگران هستیم که خدای ناکرده گزارش غلطی به ما
داده بشود و شکایتی که از ناحيه کارکنان صنعت نفت رسیده ما را نگران میکند».

در آن جلسه ،مرحوم آیتاهلل «اشراقی» داماد امام(ره) هم حضور داشتند .فردای آن روز
1
مأموریت من آغاز شد و به اتفاق آیتاهلل اشراقی ،آیتاهلل «اسدی کافی» و مهندس «سادات»
در حدود سه ماه ،کل صنعت نفت را از سرخس و نکا ،شهرهای شمالی تا خارگ ،جزایر و
بنادر و آبادان ،اهواز ،مسجدسلیمان و غیره بهطور میدانی بررسی کردیم؛ مخازن چک شد و
مشکالت را دیدیم.

 .1چون زمانی که من به دفتر امام(ره) مراجعه کردم ،مهندس سیدحسن سادات را هم با خودم بردم؛ به او زنگ زدم و گفتم« :میخواهم
به دفتر امام(ره) بروم و یک چنین موضوعی است» .در نهایت به اتفاق مهندس سادات نزد ایشان رفتیم .مهندس سادات بعدها معاونت
پتروشیمی شد و در زمانی که ما در اسارت بودیم ،او کفیل وزارت نفت بود.
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آن زمان ،هنوز وزارت نفت تشکیل نشده بود و این صنعت وزیر نداشت .شرکت ملی نفت
ایران فعالیت میکرد و «حسن نزیه» ،مدیرعامل آن شرکت بود .بعد از اینکه این بررسی انجام شد،
گزارشی تهیه کردیم و ضمن آن ،به امام(ره) پیشنهاد کردم که «وزارت نفت» تشکیل شود .یک
روز  9صبح بود که نزد امام(ره) رفتم و گزارش و پیشنهاد را تقدیم کردم .امام(ره) همان روز تصمیم
گرفتند و به «شورای انقالب» اعالم کردند که «باید وزارت نفت تشکیل شود و باید تا امشب وزیر
نفت تعیین شود ».همان روز این اتفاق افتاد و مهندس علیاکبر معینفر به عنوان اولین وزیر نفت
انتخاب شد .شب در منزلآیتاهلل اشراقی بودیم که رادیو اعالم کرد وزارت نفت تشکیل شده و
مهندس معینفر هم به عنوان وزیر نفت منصوب شده است.
آیتاهلل اشراقی با مهندس معینفر تماس گرفت و ضمن تبریک انتصاب وزارت ،به او
گفت که« :امام(ره) گفتهاند :مهندس بوشهری باید در نفت بماند ».بالفاصله روز بعد مهندس
معینفر طی حکمی ،مرا به عنوان معاون وزیر نفت در امور اداری و مالی منصوب کرد .در این
سمت ،نمودار سازمانی و اداری وزارت نفت را با همکاری مسئوالن امور سازمانی قسمتهای
مختلف صنعت نفت تهیه و تنظیم کردم و وزارت نفت با شش معاونت تشکیل شد.
معاونتهایی را که آن زمان تشکیل دادیم شامل سه معاونت اصلی یعنی معاون در امور
نفت ،معاون در امور گاز و معاون در امور پتروشیمی بود که هر سه سمت ،مدیرعامل بودند:
مدیرعامل شرکت نفت ،مدیرعامل شرکت گاز و مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی .سه
معاونت ستادی نیز تشکیل شد که شامل معاون اداری ـ مالی ،معاون امور بینالملل (به دلیل
اهمیت بینالمللی نفت) و معاونت پژوهش و نیروی انسانی میشد.
بعد از آنکه در تابستان  1359دولت «شهید رجایی» تشکیل شد ،ایشان از من برای وزارت
نفت دعوت کردند؛ روزی که نزد وی رفته بودم به من گفتند« :میخواهیم شما را به عنوان
وزیر نفت معرفی کنیم »...به او گفتم« :ما یک تیم هستیم؛ افراد قابلی که میتوانند در صنعت
نفت مؤثر باشند،کسانی هستند که یا با من همدوره بودهاند یا دورههای بعد از من وارد صنعت
نفت شدهاند و االن در این صنعت فعالیت میکنند».
با اين پيشنهاد شما چگونه برخورد شد؟

شهید «رجایی» گفتند« :فردا صبح جمعه شما با گروهتان به دفتر نخستوزير بیایید».
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روز جمعه ،من به اتفاق مهندس تندگویان ،مهندس سادات ،مهندس «اجللوییان» و چند تن
از دوستان  -که همه از بچههای انقالبی در صنعت نفت بودند -نزد شهید رجایی رفتم .در
آن جلسه شهید رجایی از همه پرسید« :نظر شما چیست؟ من میخواهم وزیر نفت را انتخاب
کنم ». ...دوستان ،مرا به عنوان وزیر نفت پیشنهاد کردند .من گفتم« :پیشنهاد من ،مهندس
تندگویان است ».شهید رجایی گفت که همه بیرون بروند و من و مهندس تندگویان بمانیم.
همه از جلسه بیرون رفتند .من و مهندس تندگویان نزد شهید رجایی بودیم .از شهید تندگویان
پرسید« :چرا شما میگویید مهندس بوشهری وزیر نفت بشود؟» شهید تندگویان گفت« :حاال
که شما تصمیم گرفتید از میان ما یک نفر را انتخاب کنید ،مهندس بوشهری دانشکده نفت
بوده و سالها در صنعت نفت بوده است ،فوقلیسانس مدیریت دارد و پیشکسوت من است؛
پنج سال قبل از من وارد دانشکده نفت شده و رئیس انجمن اسالمی بوده است ».شهید
رجایی به من گفت« :شما چرا میگویید مهندس تندگویان؟» گفتم« :این مطالبی که مهندس
تندگویان میگوید حقیقت دارد ،اما به نظر من ،کابینه شما کابینه کسانی است که انقالبی
هستند؛ زندان رفتهاند و اگر شما مهندس تندگویان را به وزارت نفت منصوب کنید ،مناسبتر از
من است و اگر ایشان بخواهد و شما اجازه بدهید ،من کماکان در خدمت ایشان هستم .سالها
در زندان بوده است و زندگی بسیار ساده و محقری دارد».
در ادامه ،به او گفتم« :من بیشتر از مهندس تندگویان طعم و لذت زندگی رفاهی را
چشیدهام ،برای اینکه من  5سال زودتر از ایشان فارغالتحصیل شدهام و با حقوق مهندسی کار
کردهام .در حالی که وی به مجرد اینکه فارغالتحصیل شد ،زندان رفت و گرفتار شد ،نشان هم
داده که جوانی انقالبی است».
خوشبختانه شهید رجایی ،مهندس تندگویان را به عنوان وزیر نفت منصوب کرد .وی به
مجرد اینکه منصوب شد ،مرا به عنوان قائممقام خود و مدیرعامل شرکت نفت ،منصوب کرد.
بعد از آن ماجراهایی که پیش آمد و یک ماه بعد از شروع وزارت وی ،جنگ تحميلي شروع
شد .از «رادیو بیبیسی» شنیدم که صدام میگفت چند روزه میخواهد خوزستان را تصرف
کند و بعد هم تهران را متصرف شود .بیبیسی میگفت« :اگر صدام موفق شود ،جنگ را برده
است »...که الحمدهلل موفق نشد .بنابراین ،ما فکر کردیم کارکنان ما در خوزستان زیر گلوله
هستند و تصمیم گرفتیم که به آبادان برویم و پاالیشگاه را از نابودی نجات دهیم.
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در طول یک ماه که شهید تندگویان وزیر نفت بود و سپس به اسارت در آمد ،ما سه بار به آبادان
رفتیم و این واقعا یک رکورد است .اگر اکنون پاالیشگاه آبادان با وجود اینکه آسیب زیادی دید ،به
عنوان بزرگترین پاالیشگاه ایران مطرح است ،به این دلیل است که آنجا جانفشانیهایی صورت
گرفت؛ کارکنان صنعت نفت ،جوانها و مردم آبادان کمک کردند و در رأس آنها شهید تندگویان
وزیر نفت بود که ما به همراه او سه بار به آبادان رفتیم؛ همه برجها ،لوله ها و مخازن را تخلیه کردیم
و با انواع و اقسام وسیلههایی که ممکن بود ،با بخار ،با نیتروژن و ...اینها را شستشو دادیم که در تمام
طول هشت سال جنگ لحظه به لحظه تخریب فیزیکی شد.
نخستینباری که بعد از جنگ به آبادان رفتید ،اوضاع را چطور دیدید؟

صحنههای آن روز واقعا توصیف شدنی نیست .وقتی به آبادان رفتیم ،به دلیل بمبارانهای
پیاپی ،بخش مهمی از شهر تخلیه شده بود و باقی مردم نیز در حال خروج بودند .در همان
زمان ،بعضی روزها ده هزار وعده غذا تهیه میکردیم و به جبهه ،رزمندهها و ...در پاالیشگاه
آبادان میرساندیم .چون پاالیشگاه این امکان را داشت .آنقدر بمباران شدید بود که من از شهید
«قدوسی» ،دادستان انقالب درخواست کردم آتشنشانهایی را که به خاطر آتشگرفتن «سینما
رکس» در زندان بودند ،مرخص کند؛ آنها هم به خاموش کردن آتش کمک میکردند .دو نفر از
این آتشنشانها در همان روزها به شهادت رسیدند.
همچنين از مرحوم مهندس «توسلی» ،شهردار تهران ،دو دستگاه ماشین آتشنشانی همراه با
 12یا  24آتشنشان کمکی برای مهار آتش احتمالی قرض گرفتم و آنها به آبادان فرستاده شدند؛
به دلیل بمباران بیامان بعثیها و در نتیجه آتشسوزی مخازن و برجها ،دود تمام سطح پاالیشگاه
را میگرفت و همین موضوع موجب میشد که سطح شهر تاریک و دودآلود شود؛ فضا مثل شب
تاریک میشد و دوباره با بمباران بعدی فضا با نور آتش روشن میشد .از آن طرف رودخانه اروند
از نخلستانهای عراق به طرف ما شلیک میکردند و مرتب آنجا را میزدند؛ هر لحظه بچههای
ما زخمی یا شهید میشدند .واقعا شرایط غیرقابل توصیفی بود .اگر از وقایع آن روزها فیلمهایی
باقی مانده باشد ،بد نیست مردم آنها را دوباره ببینند.
ما در سفر سوم به آبادان موفق شدیم پاالیشگاه را حفظ کنیم .یکی از دوستان به من زنگ
زد و گفت« :در ساختمان شماره  5 ،3و ...که در گذشته محل اقامت مدیران ارشد صنعت نفت
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بود که گاهی به آبادان میآمدند ،فرشهای ذیقیمت و ...هست ».گفتم« :بله میدانم .ما آنها
را میفرستیم ».همین کار را هم کردیم .یکی از آشنایان من به نام «کرهوندی»  -که در اداره
خدمات اداری یا به اصطالح آن روز ،آفیس پاالیشگاه آبادان کار میکرد -به ما کمک کرد که
این وسایل به تهران فرستاده شود .اما به او گفتم دو چیز مهمتر از فرشهاست؛ یکی ،اطالعات
کامپیوتر آبادان بود که تمام مستندات صنعت نفت منطقه را در بر میگرفت؛ به خواست من
از همه این اطالعات کپی و بکآپ گرفتند و به تهران فرستاده شد .دیگری ،ادتیوها ،مواد
افزودنی ،کمیکالها و مواد شیمیایی موجود در اداره انبارهای پاالیشگاه بود که این اقالم نیز به
تهران فرستاده شد .مهمتر از همه اینها ،پاالیشگاه و شهر آبادان بود که با جانفشانی کارکنان
دلیر و از جانگذشته صنعت نفت حفظ شد .نام همه کسانی که جانبازی کردند و شهید شدند
در کتاب شهدای صنعت نفت ثبت شده است .به هر حال موفق شدیم پاالیشگاه آبادان را تا
حدودی حفظ کنیم و اگرچه بخشهایی از بین رفت ،اما آن چیزهایی که ارزش داشت  -و
االن نیز برای کشور ارزش دارد -باقی ماند .اکنون روزانه نزدیک به پانصد هزار بشکه نفت
در پاالیشگاه آبادان تصفیه میشود .در اصل ،پاالیشگاه آبادان نماد صنعت نفت و شهر آبادان
است .با این توصیف ،در آن سفر آخر ،بعثیها در میانه جاده کمین کرده بودند؛ ماشین ما را
متوقف کردند و ما در ابتدا فکر میکردیم که نیروهای خودی هستند!
به جز شما ،چه کسانی در ماشین بودند؟

شهید تندگویان وزیر نفت ،مهندس «یحیوی» سرپرست مناطق نفتخیز  -که از اهواز با
ما آمد« -اسماعیلی» راننده و دو نفر محافظ وزیر که نام یکی از آنها «بخشیپور» بود و نام
دیگری را به یاد ندارم .ما شش نفر در آن ماشین بودیم و اسیر شدیم؛ وقتی جلو ما را گرفتند،
ما خیال میکردیم که نیروهای خودی هستند ،چون لباس نظامی بر تن نداشتند.
در طول مسیر ،چند ایست و بازرسی را رد کرده بودیم و در آنجا هم فکر کردیم یکی از
همان پستهای نگهبانی خودمان است .یکی از محافظان از ماشین پیاده شد و چون سالح
یوزی به دست داشت ،به مجرد پیاده شدن ،بعثیها ماشین را به رگبار بستند .آن موقع
فهمیدیم که اینها عراقی هستند .بیرون آمدیم و پشت ماشین سنگر گرفتیم و بعد اسیر شدیم.
در این بازدید ،دو ماشین دیگر نیز همراه ما بودند و پیش از ما حرکت میکردند؛ یکی ،ماشین
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دکتر «منافی» وزیر بهداری و همکارانش بود و دیگری ،ماشین حامل چند تن از نمایندگان
مجلس از جمله مهندس معینفر ،مهندس «سحابی» و مهندس «صباغیان».
آنها عضو کمیسیون انرژی مجلس بودند .خوشبختانه آنها با فاصلهای  -که مهندس
یحیوی گفته بود -حرکت میکردند .آنها زود متوجه شدند که ما گرفتار شدهایم ،بنابراین فرار
کردند و بحمدهلل دستگیر نشدند .این آغاز اسارت ما بود .ما دیگر از این لحظه به اسارات دشمن
در آمدیم .رفتیم و ده سال در ایران نبودیم.
شما را از کدام مسیر به داخل عراق بردند؟

از طریق خرمشهر و شلمچه به بصره بردند .غروب به بصره رسیدیم .نماز مغرب و عشا را در
بصره خواندیم و صبح به بغداد رسیدیم .ما را به سلولهای انفرادی بردند و ده سال در اسارت ماندیم.
در مدت این ده سال انفرادی بودید؟

در این ده سال ،بیش از دو سال انفرادی بودیم ،که به نظر من ،شهید تندگویان در غرفهای
نزدیک ما بود .من و مهندس یحیوی در دو اتاق کنار هم بودیم .آنها به اتاقها غرفه میگفتند.
بعد از دو سال انفرادی ،من و مهندس یحیوی به اعتصاب غذا پرداختیم .بعد از آن اعتصاب
غذای طوالنی که بیحال شده و در حال مرگ بودیم ،ما را از انفرادی بیرون بردند و گفتند
که اعتصابتان را بشکنید .پرسیدند که« :چه میخواهید؟» گفتیم« :ما نامه ننوشتهایم« .صلیب
سرخ» را ندیدهایم .طبق «معاهده ژنو» هر اسیری میتواند در ماه یک نامه بنویسد و چهار
عدد کارت پستال بفرستد .ما اصال این چند سال که اینجا بودهایم ،هیچ نامهای ننوشتهایم و
حتی بعد از آن هم این وضع ادامه پیدا کرده است».
از سرنوشت شهید تندگویان خبر نداشتید؟

خیر! به بعثیها گفتیم که میخواهیم با هم باشیم ،اما آنها پاسخ دادند« :ما وزیر را به جای
دیگری فرستادهایم؛ به یک جای امن!» آنها قول دادند که ما دو نفر را کنار هم بگذارند .گفتند:
«غذا بخورید .ما شما را در کنار هم میگذاریم ».ما گفتیم« :اگر که ما خوردیم و این کار را
نکردید چه؟» گفتند« :خوب دوباره اعتصاب کنید!»
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ما هم غذا خوردیم .چند روز بعد ،من و مهندس یحیوی را در یک سلول دو در سه زندان
سیاسی بغداد گذاشتند .از آن به بعد نزدیک به هشت سال با هم در این سلول به سر بردیم.
زندانیهای سیاسی بسیاری را به آنجا میآوردند.
اجازه نامهنگاری دادند؟

به هیچوجه! در طول این ده سال به ما اجازه ندادند هیچ نامهای بنویسیم .بعد از اینکه جنگ تمام
شد و مراودات ایران و عراق تا حدودی بهتر شده بود و مدیر زندان هم عوض شده بود ،به ما گفتند:
«نامهای بنویسید ».ما هم نامهای نوشتیم .نامه را بررسی کردند و گفتند« :این جمالت را عوض
کنید »...و خط زده بودند که مثال این جمله را ننویسید؛ «اصال ننویسید که اسیر هستید؛ ننویسید که
در عراق هستید؛ مثل اینکه برای مسافرت و گردش به اروپا رفتهاید و به خانوادهتان نامه مینویسید؛
اینطور بنویسید!» ما هم نامهها را عوض کردیم.
بعد که به ایران آمدم ،متوجه شدم نامهام از لهستان آمده و نامه مهندس یحیوی از کشور
دیگری؛ نمیدانم از اسپانیا یا فنالند آمده بود .حدس من این بود که آن مدیر یک ذره انسانیت داشت
و نامه را داده بود به کسی که از آن طرف پست کند .یعنی واقعا نامههای ما از طریق صلیب سرخ و
از عراق نیامده بود ،بلکه این نامهها را از اروپا پست کرده بودند و زمانی که دیگر چیزی به بازگشت
ما نمانده بود ،نامهها به دست خانوادههای ما رسیده بود و آنها که تا آن موقع هم امیدوار بودند که ما
زنده باشیم ،در حقیقت برایشان یقین شد ،چون نامهها به خط خودمان بود و احتماال با اصطالحاتی
که ما نوشته بودیم ،متوجه شده بودند که در قید حیات هستیم.
این نامهها تاریخ نداشت .البته من اشارههایی کرده بودم ،مثال درباره فرزندم که ده سالش بود،
نوشته بودم الحمدهلل که حاال «دارا» مردی شده است؛ به گونهای نوشته بودم که آنها متوجه شوند
این نامه بهتازگی نوشته شده است.
به هر حال ،نامهها موجب خوشحالی خانوادههای ما شده بود .البته در سال 1986( 1365
میالدی) یعنی شش  -هفت سال بعد از اسارت خانواده شهید تندگویان ،خانواده من و خانواده
مهندس یحیوی پروندهها را در ایران پیگیری کرده بودند؛ گروهی از طرف سازمان ملل برای
تحقیق آمده بودند .طبق گفته و بررسی این گروه ،عراق اعالم کرده بود که وزیر نفت ایران
در زندان است .این اعالم عراق از آن جهت بود که همان شب اسارت شهید تندگویان ،وی را
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در تلویزیون نشان دادند و دیگر نمیتوانستند وجود ایشان را در خاک عراق انکار کنند .بعثیها
گفته بودند «:او در اسارت ما هست ،ولی اعالم کرده که اگر کسی بیاید به دیدنم ،خودکشی
خواهم کرد! بوشهری و یحیوی هم گفتهاند که ما اصال اسیرشان نکردهایم که بدانیم کجا
هستند!» به این ترتیب ،منکر وجود ما شده بودند .این گزارش را «سازمان ملل» در قالب
نامهای به ایران داده بود و در دست خانوادههای ما نیز قرار گرفت.
شما حدس نمیزدید که شهید تندگویان کجا برده شده است؟

بله! صدای قرآن خواندن او از سلول میآمد.

بعد از آنکه او را به جای دیگری بردند ،شما از محل نگهداری و وضعیت وی
سوال کردید؟

بله ،میپرسیدیم اما پاسخ نمیدادند! فقط میگفتند« :او را به جایی امن بردهایم!»
سال  1359ما اسیر شدیم؛ در یکی از شبهای سال  ،1361صدای شهید تندگویان قطع
شد .هر سه ما با صدای بلند قرآن تالوت میکردیم و دعا میخواندیم؛ بنابراین ،من و مهندس
یحیوی همیشه صوت شهید تندگویان را میشنیدیم .سال  1361همچنان در انفرادی بودیم.
آنموقع صدای او قطع شد و ما خبری از وی نداشتیم.
پس از جنگ و طی دو سال مذاکرات ،بحمدهلل آزادگان سربلند به میهن بازگشتند؛ در سال
 ،1369ما نیز برگشتیم اما هنوز از شهید تندگویان خبری نبود .نزدیک به دو سال طول کشید
تا اینکه پیکر مطهر ایشان را به جمهوری اسالمی باز پس دادند .پدر و دوست نزدیک او دکتر
تورج اعتمادی ،همراه با هیئتی از جمهوری اسالمی پیکر وی را تحویل گرفتند.
روزی که به دست دشمن اسیر شدیم ،آرزو میکردیم که بازگردیم و خدمت کنیم؛ مردم
شریفمان ،زن و مرد و پیر و جوان با شهامتها و جانفشانیهای بیدریغ توانستند در مقابل
رژیم بعث عراق مقاومت کنند .از این زاویه ،جنگ تحمیلی از جمله جنگهای نادری بود که
با وجود مدت زمان طوالنی ،شدت جنگ ،امکانات تسلیحاتی دشمن در استفاده از مدرنترین
نرمافزارها و سختافزارهای جنگی و حمایت همهجانبه بیشتر کشورها از آن ،کشور انقالبی
ایران توانست با نبود تجهیزات در مقابل دشمن بعثی ایستادگی کند و پیروزمندانه از میدان
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جنگ بیرون بیاید .در زمان جنگ ،ما در عراق حقایق بسیاری را شاهد بودیم؛ روزی که اسیر
شدیم در همان ماشینی که ما را حمل میکرد ،من نشسته بودم که ناگهان متوجه شدم بر
روی جسد یک عرب مصری نشستهام.
او افسری مصری بود که در جبهه کشته شده و او را در ماشین گذاشته بودند .یعنی از
همان روزهای اول جنگ خیلی از عربها به صدام کمک میکردند .در دوران اسارت ،صابون
اردنی و شامپوی عربستانی میدیدیم .از تانکهای انگلیسی تا میراژهای روسی تا کمکهای
نفتی کویت و عربستان ،همه اینها در اختیار صدام بود و تبلیغات بزرگ دنیا به نفع صدام
حرکت میکرد ،چون هیچکس عالقه مند نبود جمهوری اسالمی که بر شاه پیروز شده بود،
بر عراق هم پیروز شود و به قدرتی بدل شود که نتوانند جلو آن مقاومت کنند .بحمدهلل ملت
ما سربلند از جنگ بیرون آمد؛ یک وجب خاکمان را از دست ندادیم؛ عزیزانمان جانشان را
دادند؛ عزیزترین قسمتهای بدنشان را دادند؛ خانوادهها عزیزترین فردشان یعنی جوانهایشان
را دادند؛ زندگیهایشان را دادند؛ شهرهایشان ویران شد ،اما اجازه ندادند که رژیم بعث عراق
بتواند بر ایران مسلط شود و آن آرزویی که هم عراق و هم غربیها  -و شاید هم شرقیها
داشتند -به نتیجه برسد .خوشبختانه ما سربلند و با افتخار به وطنمان بازگشتیم و مورد محبت
و احترام هموطنان عزیزمان قرار گرفتیم.
اگر صحبتی راجع به نقش صنعت نفت در دفاع مقدس باقی مانده ،بفرمایید.

یادم هست آن روزهایی که به آبادان رفتیم ،یکی از برادران همسرم  -که بعدا سپاهی شد
و االن هم بازنشسته شده است -بهتازگی دیپلم گرفته بود و از تهران داوطلبانه برای دفاع به
خوزستان آمده بود .برای من از شرایط جبهه میگفت که« :ما هیچی نداریم که با آن بجنگیم؛
نه تفنگ داریم ،نه سالح ،نه تانک ،هیچی .»...یعنی واقعا بچهها با چنگ و دندان میجنگیدند
و ما دیدیم که چگونه پرپر میشدند.
بعضی وقتها در سریالها و فیلمهایی که درباره جنگ ساخته میشود ،گوشههایی از
واقعیت را میتوان دید ،اما هیچکدام از این فیلمها واقعا نمیتوانند آن صحنههایی را که در
خوزستان بهویژه اهواز و آبادان و سوسنگرد اتفاق افتاد ،نشان دهد .البته ،ساخت این فیلمها
تالشهای ارزندهای است و باید مورد قدردانی قرار گیرد ،اما بودن در دل بمباران با نشان دادن
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و گرفتن فیلم بمباران خیلی تفاوت دارد .به هر حال ،انعکاسهای خوبی است که نشان میدهد
چه اتفاقاتی افتاد؛ در حالی که عراقیها از همه امکانات برخوردار بودند و همهجانبه پشتیبانی
میشدند؛ عراق از طریق روسیه و کشورهای شرقی حمایت میشد« ،حزب بعث عراق» افتخار
میکرد که یک حزب سوسیالیستی است .با این وجود ،هم از هواپیماهای آواکس آمریکایی و
هم از سالحهای شیمیایی غربیها استفاده میکرد .یعنی واقعا همه دنیا در مسير کمک به او
بودند .اینها حقایقی هستند که به سادگی میتوان بیان کرد ،اما درک آن بسیار مشکل است.
من 10 ،سال در یک اتاق دو در سه بودم؛ هیچ امکانی نبود ،هیچ ارتباطی نبود؛ نامه ،روزنامه ،رادیو
و تلویزیون اصال وجود نداشت.
تنها آنقدرخواهش و تمنا کردیم که یک جلد قرآن به ما دادند .واقعا فقط یک قرآن دست من بود.
آن هم در اتاقی بدون نور که به سختی میتوانستم آن را بخوانم .پنجرهای باالی سر ما بود که دو سه
نوع کرکره روی آن زده بودند ،از این پنجره اندکی نور آفتاب رد میشد؛ فقط خط باریکی که ضخامت
آن از دو  -سه میلیمتر شروع میشد تا یک سانتیمتر و طول آن هم در طی سال نیممتر تا یک و نیم
متر میشد .از این خط نور استفاده میکردم و قرآن میخواندم.
فکر کنید در شرایط بسیار بسیار سختی قرار داشتم .اکنون که حتی تحمل و صبر ایستادن
به انتظار باز شدن در خانه را ندارم با خود فکر میکنم که خداوند چه نیرویی به من عطا کرد
که توانستم  10سال را در اسارت بگذرانم و چند سال آن را تنهای تنها زندگی کنم؛ این مهم
جز امداد الهی و جز توکل بر خداوند چیز دیگری نمیتواند باشد.
سال  ،1358زمانی که قرار بود به همراه آیتاهلل اشراقی برای افتتاح مجدد «پاالیشگاه
اصفهان» به آنجا برویم .1به دلیل مشغله زیاد از این سفر منصرف شدم .با خود فکر کردم ایشان
که میخواهند ضمن افتتاح پاالیشگاه برای بازدید و افتتاح لولهکشی گاز نجفآباد 2هم بروند ،پس
بهتر است مهندس سادات همراهی آیتاهلل اشراقی را انجام دهند و من به دیگر امور رسیدگی
کنم .بنابراین به مهندس سادات گفتم که« :خیلی گرفتارم و شما هم معاون وزیر نفت هستید،
لذا برای افتتاح و بازدیدها آیتاهلل اشراقی را همراهی کنید» .به این ترتیب ،به اصفهان نرفتم.
 .1بعد از انقالب با کمک همکاران ،این پاالیشگاه را راه انداختیم( .مهندس بوشهری)
 .2در آن زمان ،لولهکشی سراسری گاز در کشور آغاز شده بود.
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بعدها ،همان شبی که ما را به اسارت در بصره بردند ،هر سه نفر ما را در اتاقی جای دادند؛
به اتفاق شهید تندگویان و مهندس یحیوی به اقامه نماز مشغول شدیم .یک سرباز هم مراقب
ما بود .موقعی که نماز اول تمام شد متوجه شدم که سرباز لحظهای از اتاق بیرون رفته است.
به شهید تندگویان و مهندس یحیوی گفتم« :به هیچوجه نگویید که من مدیرعامل شرکت
نفت هستم .اگر به من گفتند میگویم معاون اداری ـ مالی وزیر نفت هستم .معاون در امور
نفت نیستم .که آنوقت مجبور نشوم اطالعات اضافه بدهم .چون اطالعات مدیرعامل شرکت
نفت از معاون اداری بیشتر است .به هر حال در بازحوییها گفتیم« :اصال وزیرمان یک ماه
است که وزیر شده و تازه بعد از چند روز ما را بر سر کار گذاشته است.» ...
از من میپرسیدند« :آبادان چقدر نیرو دارد؟ آنجا چطور است؟ و .» ...میگفتم« :ما اصال
اطالع نداریم ،تازه انقالب شده ،ما را آنجا گذاشتهاند؛ ما که اصال در نفت نبودهایم.»...
در بازجوییها به من گفتند« :مسیر خط لوله پاالیشگاه اصفهان را به ما نشان بده ».گفتم:
«نمیدانم .چه میدانم پاالیشگاه اصفهان از کجا نفت میگیرد و در چه مسیری میگیرد .من معاون
اداری ـ مالی هستم؛ اصال به من چه ربطی دارد ،من اطالعی ندارم».
میدانید که آن زمان ،اطالعات پاالیشگاه اصفهان  -که بعد از انقالب راه افتاد -هنوز در آرشیو
سازمان «اوپک» نبود ،بنابراین ،اطالعی از پاالیشگاه اصفهان نداشتند ،اما پاالیشگاههای دیگر را
مرتب بمباران میکردند .یکی از نخستین جاهایی که هدف قرار دادند ،تنگفنی و پلدختر بود که
در واقع ،ایستگاههای سوخترسانی به تهران بودند و خط لولهای که از جنوب به شمال میآید از
این مناطق میگذرد .ما در راه بازگشت از یکی از سفرها همراه با شهید تندگویان به عزیزانمان در
تنگفنی ،پلدختر و اندیمشک سر زدیم .عراقیها از مسیر ایستگاههای پمپاژ و خطوط لولهای که به
پاالیشگاه اصفهان میرسید ،اطالعی نداشتند ،لذا میخواستند با کسب اطالعاتی ،آنجا را بمباران
کنند
بعد از مدتی ،با داد و بیداد در اتاق را باز کردند و مرا حسابی کتک زدند که« :تو هر چه
اطالعات به ما دادی غلط بوده؛ دروغ گفتهای »...من هم گفتم« :کجای حرفم دروغ بوده؟»
گفتند« :ما االن مدرک داریم که تو دروغ گفتهای .تو خودت روز افتتاح پاالیشگاه اصفهان
آنجا بودهای ».مدرک آنها یکی از روزنامههای خودمان بود .گفتم« :من راست گفتهام؛ اگر
شما نشان دادید که من بودهام ،من دوباره بازجوییها را از اول انجام میدهم ».روزنامه را
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جلو من گذاشتند .در آن نوشته شده بود که« :در این مراسم معاون وزیر نفت جناب  »...گفتم:
«وزیر نفت که یک معاون ندارد .شش تا معاون دارد .بقیهاش را بخوانید ».همینطور خواندند
تا رسیدند به اینکه نوشته بود« :معاون وزیر نفت حسن سادات  »...گفتم« :اصال من نبودهام،
یک معاون دیگر بوده است ».با خودم گفتم« :خدایا آن روز که برای افتتاح به اصفهان نرفتم،
شاید اینجا به دردمان خورد!»
مرا در بازجوییها خیلی سوالپیچ میکردند .چندین روز؛ یکی  -دو ماه مرتب از من سوال
میکردند .یک بار در مورد انرژی اتمی مرا بازجویی کردند .گفتند« :شما اهل بوشهرید؟»
گفتم« :بله ».گفتند« :سقف ساختمان انرژی اتمی بوشهر چه رنگی است؟» گفتم« :من بچه
بودم که از بوشهر بیرون آمدم ،دیگر بوشهر نرفتهام .چه میدانم چه رنگی است ».یک مقدار
راجع به «فریدون سحابی» که مدیر انرژی اتمی بود از من سوال کردند که« :کجاست؟ و
خانهاش کجاست؟ و ». ...گفتم« :من اصال بوشهر نمیروم ». ...به هر حال این اطالعات را
میخواستند و میگفتند میخواهیم آنجا را بمباران کنیم.
بیشتر به دنبال چه اطالعاتی از صنعت نفت بودند؟

خطوط لوله ،پاالیشگاهها و نحوه تصفیه نفت در آنجا (چه برای صادرات و چه برای مصرف
داخل) ،مخازن نفتی ،صادرات نفت ایران در خارگ و ...مثال میگفتند« :به نظر شما پاالیشگاه را که
زدیم تا کی ایران نفت دارد؟» من میگفتم« :آنجا خیلی مخازن هست ،آنجا مخازن معمولی روی
زمین هست ،مخازن زیرزمینی هست ،مردم در خانههایشان مخزن دارند ».یک طوری میگفتم که
دلشان قرص نشود که حاال پاالیشگاهها را زدهاند دیگر تمام است .قبل از اسارت ما« ،پاالیشگاه
تبریز» را زده بودند .وقتی به تبریز رفتیم ،دیدم که از اتاق کنترل پاالیشگاه فقط یک دیوار باقی مانده
بود .با همان دیوار بچهها توانستند دستگاههای کنترل فشار و حرارت را که بر روی آن مانده بود،
بازسازی و تقویت کنند .بعثیها به دنبال فلج کردن ما بودند.
اکنون به چه کاری مشغول هستید؟

بعد از تشکیل وزارت نفت ،اولین مدیرعامل شرکت ملی نفت بودم و تا زمانی که از اسارت
بازگشتم هنوز کسی به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت جایگزین نشده بود .بنابراین ،بعد
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از اسارت و بازگشت به میهن ،مدتی را در وزارت نفت به عنوان مشاور مهندس«آقازاده» وزیر
نفت ،مشغول به کار شدم .سپس در زمان وزارت مهندس «محلوجی» برای معاونت وزارت
معادن و فلزات از من دعوت به همکاری شد و به مدت پنج سال معاون ایشان بودم.
پس از آن ،در زمان ریاست جمهوری آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،دو دوره متوالی به
مدت هفت سال ریاست منطقه آزاد قشم را برعهده داشتم .یک سال پس از ریاست جمهوری
«سیدمحمد خاتمی» از مسئولیت منطقه آزاد قشم مرخص شدم .مدت کوتاهی را نیز بنا به
دعوت مهندس نعمتزاده مدیرعامل «شرکت صنایع پتروشیمی» ،به عنوان مشاور ،در این
شرکت همکاری کردم .سپس در دوره قبلی وزارت مهندس زنگنه همزمان به دو سمت
منصوب شدم؛ هفت سال رئیس صندوقهای بازنشستگی کارکنان صنعت نفت بودم و نیز طی
حکمی دیگر به مدت هفت سال به عنوان رئیس هیئتمدیره «شرکت ملی حفاری» (البته
غیرموظف) منتصب شدم .بعد از آنکه از صندوق بازنشستگی فراغت یافته و بازنشسته شدم،
مدتی را در «شرکت نفت سپاهان»  -که متعلق به صندوق بازنشستگی است -به عنوان
رئیس هیئتمدیره همکاری کردم و اکنون نیز فعالیتهای جنبی در زمینههای نفت و گاز
انجام میدهم.
از لطف شما و اینکه برای مصاحبه وقت گذاشتید ،سپاسگزارم.

خواهش میکنم .تشکر میکنم از تالش مجموعه ستاد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس
براي پيگيري تاريخ شفاهي نفت و امیدوارم این کار زمینه خوبی باشد برای حفظ خاطراتی که
از دوران جنگ تحميلي و انقالب به جا مانده و در ارتباط با خانواده بزرگ صنعت نفت است.
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گفت و گو بــا داود پورضيايي
جانشین رئیس ستاد جنگ وزارت نفت

مستقر در خارگ در دوران دفاع مقدس
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لطفا بیوگرافی خودتان را ذكر بفرماييد.

داود پورضیایی متولد سال  1326در ساوه هستم .از 14سالگی پدرم را از دست دادم اما با
توکل به خدا ،کار کردم و به تحصیالتم ادامه دادم تا اینکه در رشته مهندسی شیمی تحصيالت
دانشگاهي را به پايان رساندم .حدود  40سال در وزارت نفت کار کردهام و اکنون با وجود
بازنشستگی همچنان در این زمینه فعالیت دارم ،چون توان کار کردن را دارم و از فکر و تجربه
و تخصصم استفاده میکنم.
با کمک دوستان و همکارانی که در خارگ خدمت کردیم ،میخواهیم وقایع جنگ تحمیلی
در خارگ و اطراف آن را از روز اول تا روز آخر دفاع به طور کامل و طی یک سازماندهی مرتب،
منسجم و معین ثبت کنیم .من در حال نگارش كامل خاطراتم هستم كه البته هنوز به پایان
نرسيده است .امیدوارم مجموعه اين اثر براي آيندگان ثمربخش واقع شود.
قبل از ورود به صنعت نفت ،یعنی پیش از دوران نوجوانی که درس را شروع کردم ،در
يك مغازه خیاطی به کار مشغول شدم .مدت زمان فعالیت در این مغازه را به گونهای تنظیم
کرده بودم که سر ساعت هفت بعدازظهر با پایان کار ،به آموزشگاه «نوبختی» میرفتم .در این
شرایط توانستم مدرک دیپلم ریاضی خود را اخذ کنم .سپس ،مدرک دیپلم تجربی را هم گرفتم
و در کنکور سراسری شرکت کردم.
پس از ازدواج ،کارم را عوض کردم؛ نحوه تعمیرات تخصصی تلفن را یاد گرفتم و در این
زمینه به کار پرداختم .در این میان ،از طریق روزنامه اطالع یافتم که شرکت «اوسکو» برای
خدمات خاص نفت نیرو استخدام میکند .من یادداشت را برداشتم و مدارک خود را به بخش
اداری ساختمان کنسرسیوم واقع در خیابان جمهوری اسالمی فعلی ،کوچه یغما تحویل داده و
ثبتنام کردم؛ به امتحان گزینش دعوت شدم و سپس با من مصاحبه انجام شد .رتبه نخست
این آزمون را کسب کردم و به اهواز منتقل شدم .در اهواز يك دوره آموزشي پنج ماهه را در
شركت اوسكو (خدمات خاص نفت) گذراندم و بعد به خارگ منتقل شدم .در آن زمان (سال
 )1352حقوق ماهانه حدود  3500تومان بود.
در همان زمان به دلیل داشتن انگیزههای سیاسی ،ساواک جزیره خارگ نسبت به من
حساس شد .لذا پس از چندی مجبور شدم همراه با خانواده از آنجا بروم .در همان مقطع که در
زادگاه خودم  -شهر ساوه -به سر میبردم ،متوجه شدم که شركت «آلوم پارس» ،متخصص
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شيمي و آزمايشگاه الزم دارد .من هم -كه دو سه سالي در این زمینه كار كرده بودم -به آن
شرکت مراجعه و خود را به عنوان متقاضی کار معرفی کردم .ايتالياييها آن شركت را به تازگی
تأسيس كرده بودند .شركت آلوم پارس شركت بزرگي بود .پس از مصاحبه پذيرفته شدم و به
عنوان رئیس آزمايشگاه آلوم پارس با حقوق  5500تومان استخدام شدم.
چطور شد که بعد از پیروزی انقالب دوباره به صنعت نفت بازگشتيد؟

در آن زمان که «حسن نزيه» مدیرعامل شرکت ملی نفت و مهندس بازرگان نخستوزیر
بودند؛ طي حكمي (بخشنامهای) اعالم شد كساني كه سابقه سياسي دارند و اخراج شدهاند،
ميتوانند دوباره به محل كار خود بازگردند .من نيز از اين فرصت استفاده كردم و به محل
خدمت سابق خود بازگشتم .در این زمان ،عضو هيئتمدیره شركت آلوم پارس شده بودم و اگر
هم به صنعت نفت بازنمیگشتم ،عضو هيئتمديره آن شركت بودم.
در نفت از من و کسانی که شرایط مرا داشتند ،استقبال شد؛ لذا به خارگ بازگشتم و
همزمان با کار در صنعت نفت ،عضو شورای فرماندهی سپاه پاسداران خارگ نيز بودم تا
اینکه در  31شهریور  ،1359نیروی متجاوز بعث عراق به خاک میهن هجوم آورد .از همان
آغاز تجاوز كه خارگ نيز مورد هدف قرار گرفت ،یادداشتهای مستندی از آن وقایع به رشته
نگارش در آوردم كه مبين بمبارانهاي پی در پی خارگ توسط متجاوزان است .گفتنی است
که نخستین بمباران خارگ در  2مهر  1359اتفاق افتاد که با کمک همکاران سختکوشی
همچون مهندس «ضیغمی و حجتاهلل «حیدری» و ...در مدت چهار روز آتش را مهار کردیم.
پس از این واقعه ،چه تحوالتی در خارگ رخ داد؟

ما همواره سعي داشتيم به هر قیمت که شده ،جریان صدور نفت از پايانه خارگ ادامه یابد.
اين تالشها در يادداشتهاي روزانه من در كتاب «خارگ ،جنگ ،مقاومت»  -که توسط
ادارهكل روابط عمومي وزارت نفت به چاپ رسیده -به طور كامل آمده است و عالقه مندان
ميتوانند به آن رجوع كنند .در اين كتاب  -كه حاصل حضور هشت ساله من در خارگ طی
دوران دفاع مقدس است -اخبار مربوط به حمالت نظامیان بعثی به تأسيسات نفتي ،اسكله تي،
نفتكشها ،سكوها و خطوط لوله آمده و چگونگي تالش من و همكارانم در مهار آتشسوزيها
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و بازسازي خطوط و تأسيسات و ادامه صادرات نفت شرح داده شده است.
درباره دو اسکله مهم «تی» و «آذرپاد» در خارگ و نحوه حمله به آنها توضیح بفرمایید.

اسکههای تی و آذرپاد در خارگ از بزرگترین اسکلههای دنیا به شمار میروند .پس از يك
سري بمبارانهاي مستمر در پاييز و زمستان  ،1359در اواسط ماه اسفند ،اسکله تی به شدت
بمباران شد؛ در اين زمینه یک سیستم اطالعرسانی در خارگ تأسيس کردیم که با سیستم
اطالعرسانی بوشهر در تعامل شبانهروزي باشد.
از اسکله تی خبر رسید که برای نصب تیربارهای مستقر در سهراهی اسکله الزم است خط
تلفن  31را قطع کنند؛ با این کار موافقت شد و یکی از هواپیماهای دشمن به وسیله پدافند و
دوتای دیگر در جنگ هوایی به وسیله هواپیمای اف  14ایران مورد اصابت قرار گرفت .طی
هماهنگی با ستاد ،مقرر شد که هر گونه قطعات و اجزای میگهای دشمن که از بین میروند
و در خشکی میافتند ،جمعآوری شده و به اتاق کنترل تحویل داده شوند.
با هماهنگی اداره بنادر و کشتیرانی منطقه ،ترتیبی صورت گرفت که یگانهای آتشنشانی
و دیگر امکانات بندر آمادگی کامل و لحظهای برای کمک به یگان دریا جهت فرونشاندن
آتش داشته باشند؛ در آن مقطع ،این مورد ،كار مهمی به شمار میآمد .با وجود تمام اقدامات
انجامشده ،تجاوز هوايي به اين دو اسكله مهم ادامه داشت و ما هم با تمام توان براي بازسازي
و حفظ صادرات نفت در تالش بوديم.
درباره جنگ نفتکشها و استفاده از موشکهای اگزوست توسط متجاوزان بعثی
توضيح بفرمایيد.

در سال دوم جنگ ،صدام موضع خود را تغییر داد و جنگ نفتکشها را شروع کرد؛ با این
روش ميخواست از صادرات نفت ایران جلوگیری کند .به همين جهت توسط نیروهای بعثی
با تجهیز خود به سالحهای دوربرد ،نقاط حساس خارگ ،کشتیها و ناوهای ما را به وسیله
موشکهای اگزوست مورد هدف قرار دادند که البته با فداكاري خلبانان ايراني بیشتر این
حمالت با شکست مواجه شد و موشکهای آنان به دریا و يا ساحل برخورد میکرد.
عامل مهم در برتری دفاعي خارگ ،مجهز بودن آن به سیستم پدافندی هاگ بود که بسیار
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دقیق و قوی عمل میکرد .با وجود این شرایط ،دشمن عقبنشینی نمیکرد و با راهاندازی
اسکادرانهای خود و آوردن تعداد زیادی هواپیما به بمباران منطقه ادامه میداد و حتی با
هلیکوپتر ،موشکهای اگزوست را به سمت اسکله خارگ شلیک میکرد.
باید اضافه کنم که در آن زمان يك نفتکش با  180هزار تن محموله نفتی در  60مایلی
خارگ به وسیله موشکهای اگزوست هدف قرار گرفت که خوشبختانه آسیب چندانی به آن
وارد نشد .همچنین در آن زمان ،خارگ را با دو فروند میگ  25بمباران کردند که بیشتر این
بمبها به خارج از مناطق مسکونی و صنعتی اصابت کرد.
موضوع اصل  74که در دوران دفاع مقدس و در حوزه حفاظت از خارگ تهيه شد ،چه بود؟

در اواسط جنگ تحميلي ،به منظور هماهنگي بيشتر ،ستادی به نام «طرح نصیر» برای
کمکرسانی و ارائه تسهیالت به خارگ تشکیل دادیم .در اين راستا و در ارتباط مشترك میان
نيروهاي مسلح و شرکت نفت ،طرحی به نام «طرح  »74ارائه شد كه شرح وظایف شرکت
نفت ،نیروی دریایی و ...در مورد حفاظت از پايانه نفتي خارگ و امنيت نفتكشها را مشخص
میکرد .این ارگانها موظف بودند گزارش صحیح و دقيقی از حركت كشتيها و ناوها ارائه
دهند .در اين زمينه همكاري تنگاتنگي ميان ما و شهيد «عباس بابايي» به عنوان فرمانده
امنيت هوايي منطقه به وجود آمد.
الزم به توضیح است که رژيم متجاوز بعث عراق پیشبینی کرده بود در کوتاهترین مدت
میتواند با تشديد حمالت هوايي ،ایران را از منبع اصلی درآمد نفتی محروم کند و با بمباران
جزیره خارگ و دیگر تأسيسات نفتی کشور ،شریان حیاتی اقتصادی ایران را قطع کند ،اما
پیشبینی صدام در عمل محقق نشد ،زیرا نیروی هوایی عراق در نابودی و وارد کردن ضربات
اساسی به تأسيسات نفتی ایران در خارگ به دلیل اجرای طرح  74عمال ناتوان شده بود و
موشكهاي اگزوست در عمل نتوانستند خارگ را از كار بيندازند .همچنين ،با هماهنگی
مهندس «آقازاده» وزیر وقت نفت و فرمانده نیروی هوایی اجازه داده شد از جنگندههاي اف
 14در دفاع از خارگ استفاده شود .پس از آن بود که شهید بابایی با دیدن نخستین هلیکوپتر
دشمن ،با اف  14آن را زد و صدای تکبیرش را همه از رادار بوشهر شنیدند؛ به این ترتیب،
بمباران تأسيسات حياتي خارگ با هلیکوپترهای دشمن و موشكهاي اگزوست منتفی شد.
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درباره از آتشسوزی میدان نفتی «فروزان» و «دهلران» و ساخت فیلمی در این ارتباط
توضیح دهید؟

زماني كه سکوی نفتی فروزان مورد اصابت موشک قرار گرفت ،یکی از چاهها دچار
آتشسوزی شد .طی تماسی که با مهندس«آجودانی» رئیس شرکت نفت « فالت قاره»
داشتم ،قرار بر این شد که من روند این عملیات را اداره کنم و خوشبختانه با همکاری تمام
کارکنان توانستیم آتش را مهار کنیم.
باید اضافه کنم که مهندس «نادری» از مناطق نفتخیز با من تماس گرفت و از آتشسوزی
چاه شماره سه دهلران خبر داد ،به همين جهت برای مهار آتش رهسپار اهواز شدم .چاه در
حال فوران آتش را شناسایی کردیم و با چند تن از متخصصان رهسپار آن منطقه شدیم و
توانستیم آتش را مهار کنیم .سالها بعد ،من و همکارانم با توجه به اين تجربيات ،در بازسازی
صحنههايی از فیلم جنگ نفتکشها با عوامل ساخت آن همکاری داشتیم.
چه اتفاقات ديگري در خارگ رخ داد؟

به هر حال در آن زمان اتفاقهای ناگوار بسیار بود و به یاد دارم با مهندس «گودرزی»
همکار بودیم که با خانواده اش در خارگ ساکن بود و منزل آنها مورد اصابت موشک واقع شد؛
همسر و فرزند ایشان در این حادثه به شهادت رسیدند ،همچنین ،مادری با سه فرزند خود بر
اثر اصابت موشک شهید شدند .اینها نمونهای از این اتفاقات ناگوار در آن زمان بود که البته
بعد از وقوع این اتفاقات تصمیم گرفته شد خارگ از جمعیت خالی شود و خانوادهها به جایی
دیگر منتقل شدند .مقاومت همكاران در آن مقطع بسيار قابل تحسين بود .امامخمینی(ره) در
این مورد فرمودند« :دشمن میگوید ،خارگ را ویران میکنیم ،ولي خارگ همچنان پابرجاست
و صادرات نفت را هم انجام میدهد».
روزي ،مهندس «دشتیزاده» رئیس صادرات نفت طی تماسی به من اطالع داد مسیر
خطوط لوله دریایی  -که از گناوه نفت را به خارگ منتقل میکند -دچار آتش شده و اين حادثه
در پی حمله یک فروند میگ  25بود كه چهار بمب به سوی خارگ و گناوه پرتاب کرد .در پی
این حملهها لولههای ارتباطی با مخزن آسیب دید و سقف آن فرو ریخت.
همچنین یک نفتکش هدف موشک اگزوست قرار گرفت که به وسیله کارکنان کشتی،
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تحت مديريت من ،آن آتش نیز مهار شد .همچنين ،مشکل لوله  52اینچ كه در عمق دریا
مورد اصابت قرار گرفته و دچار افت فشار شده بود ،به وسیله تیم غواصی به سرپرستی علی
حمادی برطرف شد.
به هر روی ،جزیره خارگ به دلیل اهمیت و موقعیت اقتصادی در دوران دفاع مقدس مورد توجه
دشمن قرار داشت .به گونهای که در طول  2888روز جنگ ،بیش از دو هزار و  800بار مورد حمله
جنگندههای دشمن قرار گرفت .بر اثر حملههای پیاپی جنگندههای دشمن به مخازن ذخیره نفت،
تأسيسات بندری و بارگیری اسکلههای شرقی و غربی ،تأسيسات آب و برق ،خطوط لوله ،منازل و
مکانهای عمومی خسارتهای فراوان وارد آمد و در مجموع  85درصد امکانات شرکتی و شهری
دچار آسیب شد که با یاری خداوند و همکاری همه نیروهای آن منطقه از پس تمام مشکالت
برآمدیم و نگذاشتيم صادرات نفت از اين حوزه حساس قطع شود.
به طور دقيق ميتوانيد نخستین حمله هوایی به مخازن خارگ را به یاد آوريد؟

بله .در نخستين روز جنگ خارگ بمباران شد و اطالعات عملیات سپاه حمله هوایی را تأیید
کرد و به همين جهت وضع قرمز اعالم شد .در اين زمینه مخازن  11و  12هدف قرار گرفت،
به گونهای که مخزن  11پس از اصابت راکت منفجر و به طور کامل منهدم شد .اما پس از
چند روز آتشسوزی مخزن شماره  12توانستیم آن را مهار کنیم .ماجراي خارگ در هشت
سال جنگ تحميلي ،چنين آغاز شد .این ماجراها دو مطلب مهم دربر داشت :نخست این که،
باید مسیرهایی را مشخص میکردیم كه در صورت بمباران ،نفت از آن مسير به راه خود ادامه
دهد .دوم آن که تأسيساتی را که سالم مانده بودند ،به سرعت استتار کرده و نجات میدادیم.
در اين زمينه راهكار جمعي چه بود؟

در آن زمان مهندس «حسنی» رئیس ستاد ،امکانات الزم را برای سه ماه مقاومت برای
ما فراهم کرده بود و ما نیز کماکان صادرات نفت را به عنوان هدف اصلي مد نظر داشتيم .به
همين جهت ،روز  4مهر  ،1359اسکله تی برای نصب پدافند هوایی در اختیار فرماندهی هوايي
خارگ قرار گرفت تا مسئله دفاع از جزيره مطمئنتر شود.
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در كتاب «خارگ ،جنگ ،مقاومت» به پنجشنبه سياه اشاره شده است ،در اين
زمینه توضيح دهيد؟

روز  16مرداد  1365كه با نام «پنجشنبه سیاه» معروف شد ،خارگ مورد حمالت پیاپی قرار
گرفت .این حمالت به وسیله هواپیمای میراژ با موشک ضد رادار هاگ انجام شد که ضمن
انهدام رادار ،موجب تخریب اتاق کارکنان سایت شد .در ادامه این حمالت ،یک فروند میگ 25
چهار بمب به خارگ پرتاب کرد و اسکله تی و پهلوگاه شماره  4 ،3 ،2و  5و خطوط لوله ورودی
گناوه ـ خارگ نیز با هشت فروند بمب مورد حمله واقع شدند .همزمان با این شرایط ،یدککش
آبادان متعلق به سپاه پاسداران در حالی که به طرف جزیره فارسی حرکت میکرد ،مورد اصابت
قرار گرفت و غرق شد .در این حمله ،سه تن از کارکنان یدککش به شهادت رسیدند.
شرایط بسیار سختی حاکم بود ،ولی با توکل به خداوند و همت همه کارکنان توانستیم از
اين بحران نيز عبور كنيم.
و کالم آخر...

سالهای دفاع مقدس ،دوران خلق حماسههایی بود که تاریخ ایران تا همیشه به آن خواهد بالید.
جا دارد از کارکنان صنعت نفت که با حضور پرشور و جهادگرانه خود در خط مقدم جبهه ،حسرت یک
روز توقف صادرات نفت را بر دل دشمن نهادند ،قدرداني کنم و همینطور از شما همکاران که وظیفه
ثبت این خاطرات و انتقال آن را به نسل آینده بر عهده دارید ،تشکر میکنم.
از لطف شما و اینکه برای مصاحبه وقت گذاشتید ،سپاسگزارم.
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گفت و گو با محمدحســن توالیی
مدیر مناطق نفتخیز و مدیرعامل شرکت ملی گاز
در دوران دفاع مقدس
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لطفا بیوگرافی خودتان را ذكر بفرماييد.

محمدحسن توالیی متولد  15بهمن  1329در شهر نیشابور هستم .تحصیالت ابتدایی و
سیکل اول متوسطه را در نیشابور و سیکل دوم را در دبیرستان «شاهرضا» در مشهد گذراندم و
از آنجا فارغالتحصیل شدم .در دانشگاه علم و صنعت نیز در رشته برق و بعد مکانیک و بعد راه
و ساختمان درس خواندم و در رشته مهندسی راه و ساختمان از این دانشگاه فارغالتحصیل شدم.
پس از پیروزی انقالب اسالمی و به موازات مدیریتهای مختلف دوباره وارد دانشگاه شدم
و در دو رشته مدیریت ،موفق به دریافت مدرک فوقلیسانس شدم؛ یکی ،فوقلیسانس مدیریت
دولتی و دیگری ،فوقلیسانس مدیریت دفاعی (با توجه به سابقه طوالنی خدمت در نیروهای
مسلح) و بعد وارد «دانشگاه عالی دفاع ملی» شدم و در رشته مدیریت استراتژیک دکترای
حرفهای را اخذ کردم.
اواخر سال  1360به وزارت نفت منتقل شدم .البته قبل از شروع جنگ تحمیلی معاون
استاندار خوزستان و معاون عمرانی بودم .با آغاز جنگ تحمیلی ،مسئولیت ویژه پشتیبانی جنگ
و شاید به عبارتی بهتر ،مأموریت اداری مربوط به جنگ به استانداري محول شد .در آن زمان،
مهندس «غرضی» که استاندار بود ،تمام و کمال وارد عرصه پشتیبانی جنگ شده بود و به
توصيه وي ،مسئوليت و مدیریت پشتیبانی جنگ را در خوزستان بر عهده گرفتم؛ در این زمان،
هیچ ساز و کار و ساختار مناسبی از نیروهای مسلح وجود نداشت.
حدود یک سال بعد از پایان جنگ ،او وزیر نفت شد و من به سرپرستی استانداری خوزستان
منصوب شدم .پس از چندي مهندس «فروزنده» که معاون من بود ،استاندار شد و من نيز
مدیر مناطق نفتخیز شدم .بعدها مهندس غرضی توضیح داد که در جلسه هیئتدولت،
حجتاالسالم «ناطق نوری» که وزیر کشور میشود با وی صحبت میکند و مهندس غرضی
پیشنهاد میکند« :یکی از دو تا نیرو باید به نفت بیایند و چون توالیی فنی است ،به نفت
برود ».به این ترتیب از آن موقع مدیر مناطق نفتخیز شدم .مناطق نفتخیز غیر از مناطق
کنونی است! آن چیزی که امروز هست ،تفاوت ساختاری ویژهای با شرایط قبل دارد؛ آن موقع،
مناطق نفتخیز مجموعهای بود که در هفت یا هشت استان گسترده شده بود و همه عملیات
نفت از جمله تولید نفت خام ،گاز ،انتقال نفت برای صادرات و تأمین خوراک پاالیشگاهها و...
در آن انجام میگرفت .این مختصری از نحوه ورود من به صنعت نفت بود.
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قدري از وضع نفت در دوران انقالب اسالمي و سپس جنگ تحميلي بفرمایید؟

در اواخر سال  1360که اوج جنگ بود ،صنعت نفت دچار مشکالت عدیدهای شد؛ بمبارانها،
مسائل سیاسی باقیمانده از شرایط قبل از انقالب ،هجوم نیروهای سیاسی معاند با جمهوری
اسالمی و ...این صنعت را هدف قرار داده بود .الزم به ذكر است كه مناطق نفتخیز پیش از
پیروزی انقالب توسط «هفت خواهران» یا کنسرسیوم اداره میشد که همه شرکتهای آن،
اروپایی و آمریکایی بودند .پس از پیروزی انقالب ،این شرکتها از ایران رفتند و جو بسیار
مسمومی بر نفت حاکم شد و نیروهای کاردان ،الیق و شایسته موجود در نفت را به عنوان
نیروهای ضدانقالب و همراه و هماهنگ با نیروهای خارجی مطرح کردند! در نتيجه ،مجموعه
نیروهاي تکنوکرات نفت مورد مواخذه و هجوم قرار گرفتند .از سوي ديگر ،نیروهای جدیدی
وارد شدند و صحنه جدیدی برای اظهار وجود پیدا کردند و دوگانگی و دودستگی بسیار زیادی
را به وجود آوردند .از طرفی ،گروههای مخالف داخلی کشور در مناطق نفتخیز فعالیتهایی
داشتند و به تضاد میان نیروهای انقالبی و نیروهای تكنوكرات نفت دامن میزدند.
در چنین اوضاعی ،مدیریت بسیار سخت بود و جنگ نیز باعث نابسامانی بیشتر شده بود.
از آن روی که در استانداری بودم ،هم متوجه مسائل پشتیبانی جنگ بودم و هم اطالعات
اولیه را از نامالیمات و تنشهای سیاسی در مجموعه نفت داشتم .بنابراین ،نخستین اقدام
برای شناخت صنعت نفت این بود که باید ميان این نیروها انس و الفت به وجود میآوردم.
باید میان نیروهای خدمتگزار و الیق با ایادی خائن و مزدور فاصلهای درست و منطقی ايجاد
ميكردم؛ افراد ناشایستهای که به هر دلیل سرسپردگی داشتند و الیق خدمتگزاری در نظام
مقدس جمهوری اسالمی نبودند ،کنار رفتند و بقیه هم با یکدیگر متحد شدند .این نخستین
اقدامی بود که انجام دادم .چون کار بر اساس اعتقاد بود ،خیلی سریع انتشار پیدا کرد و گفتم:
«هر کس میخواهد در این مجموعه کار کند باید به نظام معتقد باشد؛ به انقالب اسالمی و
مبارزه در زمان جنگ اعتقاد داشته باشد .برای خود چیزی نخواهد .اول کار ،باید توأم با اخالص
باشد .دوم کار ،باید همراه با اتکال به خداوند متعال باشد .سوم کار ،خدمت بیمنت باشد؛ هر
کس این تواناییها را دارد ،بیاید».
کارگروههایی تشکیل دادیم که طی مطالعاتی افرادی را انتخاب کردند؛ آنها تفاوت میان
تکنوکراتها و نیروهای انقالبی و شناسایی واحدهای مختلف را بر عهده گرفتند و در کمتر از
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چند ماه به آنها حکم مدیریت و سرپرستی دادند تا اینکه ساختار سازمان مشخص شد .خطوط
ارتباطی آنها را معلوم کردند که چگونه باید با هم ارتباط داشته باشند .چون ساختار کاری
کنسرسیوم ،ساختاری فنی و منطقی بود ،دوباره آن ساختار را منطبق با شرایط موجود بازسازی
و احیا کردیم .بنابراین ،نیروهای مناطق نفتخیز در مدت کوتاهی توانستند میان نیروهای
خائن و خادم خطی کشیده و جدا شوند.
این تعداد محدود از مجموعه صنعت نفت خارج شدند؛ آنها که با دشمن ارتباط داشتند و
لولههای خطوط انتقال نفت را منفجر میکردند ،صدمات زیادی میزدند؛ این خسارات باری
افزون بر خرابیهای ناشی از بمبارانهای هوایی بر دوش ما میگذاشت و از سوی جريان
وابسته معاند  -که حتی قبل از جنگ هم فعال بود -صورت میگرفت .بنابراین ،به عنوان
نیروی مناطق نفتخیز متحد و منسجم شدیم که وظیفه صادرات نفت به درستی انجام شود.
با امید و توکل به خداوند ،با یکدیگر عقد اخوت بستیم و قبول کردند که با هم کار مشترک
تولید و صادرات نفت را انجام دهیم.
در مناطق نفتخیز ،شب و روز وجود نداشت؛ برخی از پرسنل ،شیفتی و برخی دیگر ستادی
کار میکردند و از صبح تا عصر حضور داشتند؛ بعضی هم آنکال بودند و در صورت بروز هر
اتفاقی آماده میشدند .این وضع عادی ما بود ،در شرایط ویژه و جنگی همه آنکال بودند و باید
سر کار حاضر میشدند؛ اصال ساعت کار معنا نداشت.
شهادت شرعی میدهم كه همه نیروهای تحت مديريت من با جان و دل ایستادند و
خدمت کردند و کارشان هم در نهایت تخصص ،تعهد و انگیزه خدمت به ايران و انقالب بود.
هنگامی که منطقهای بمباران میشد و خطوط لولهای از بین میرفت ،از قبل به آن شرایط
فکر کرده بودیم که چگونه باید این خطوط لوله را جایگزین کرد؟ از کدام مسیر میتوان خط
جایگزین را کار گذارد؟ تجهیزات مورد نیاز بازسازی چیست؟ این تجهیزات در کجا باید دپو و
نگهداری شود؟ همزمان با این شرایط ،این نیروها در پشتیبانی جنگ نیز حضور داشتند؛ جنگ
به پشتیبانی نیاز مبرم داشت؛ بیمارستانهای شرکت نفت به طور كامل در اختیار نیروهای
مدافع بود .سیستم تدارکاتی نفت و مناطق نفتخیز  -که برای واحدهای شیفت و اقماری،
مواد غذایی و آذوقه تأمین میکرد -در اختیار دفاع مقدس قرار گرفت .به طور كلي ،کمپها
و واحدهای استخراجی چه پیمانکار دایمی و چه کمپهای شیفتی نفت ،همه و همه در اختیار
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رزمندگان بودند .همه ماشینآالت سنگین در اختیار جنگ قرار گرفت .مناطق نفتخیز سیستم
بیسیم و مخابرات ویژهای داشت که در اختیار جنگ گذارده شد .بنابراین ،ميان نفت و جنگ
رابطهای تنگاتنگ و مثبت برقرار شده بود.
دفتر اصلی من در اهواز بود ،اما در گچساران ،آغاجاری ،خارگ و مارون هم دفتر داشتم و
مجبور بودم روزانه در میان این دفاتر رفتوآمد داشته باشم .دفتری هم در تهران داشتم که
از قبل از انقالب بود ،اما بیشتر اوقات در مناطق عملیاتی بودم .حدود چهار سال و اندی این
مسئولیت را بر عهده داشتم.
این مطالبی که گفتم ،برای تبيین فضای کلی منطقه بود و میخواستم تصویری از آن
فضا و نحوه خدمت همکاران ارائه دهم .وگرنه خدماتی که آنها انجام دادند ،خدمات ویژهای
بود .اوایل سال  ،1360بعد از اینکه کنسرسیوم از ایران رفت و قراردادها به هم خورد ،کسی
برای پیگیری امور باقی نمانده بود .مناطق نفتخیز پروژههای عمدهای داشت؛ پروژههای
سرمایهگذاری برای تولید و صیانت از نفت که تعطیل شده بودند .خارجیها طرف قرارداد بودند.
حاال آنها رفته بودند ،ولي قراردادها باقی بود و ادعاهای خارجیها تازه شروع شده بود .لذا باید
برای ادعاهای آنها اسناد را مرور میکردیم و پاسخ آنها را در دادگاه یا بیرون از آن میدادیم و
اگر به توافق نمیرسیدیم ،پروژهها بايد با توان داخلی راهاندازی میشد .مختصر بگویم ،زمانی
که از مناطق نفتخیز آمدم ،در جلسه تودیع گفتم که بیش از  500پروژه مناطق نفتخیز با
مشاور و پیمانکار ایرانی در حال کار بود و این در شرایطی بود که روزی پنج بار منطقه بمباران
میشد .همه این پروژهها را همکارانم به جای پیمانکار و مشاور خارجی و با توان و نیروی
ایرانی راهاندازی کردند.
در خارج از دادگاه در مورد بسیاری از مسائل با کنسرسیوم به توافق رسیدیم و نگذاشتیم
موضوع به «دیوان بین المللی دادگستری» معروف به «دادگاه الهه» کشیده شود .یکی از
مهمترین پروژهها ،مثال پروپان دایلم (پروپان آمریکایی ،دایلم کرهای) بود .آنها پیمانکار بودند.
دایلم با ادعای بسیار باال حدود  400میلیون دالر خسارت میخواست! با آن توافق کردیم که
صفر ـ صفر از مجموعه خارج شود و بعد پروژه را به دایلم واگذار کردیم.
پروژه دیگر« ،انژل» بود 900 NGL .و  1000را در همان شرایط بمباران پیش برديم.
بدون اغراق در اهواز افراد فقط با لباس نظامی و سپاهي و بسیجی بودند ،ولی ترکیبی از
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نیروهای ایرانی و کرهای كه شاخص بودند ،پروژه را پيش ميبردند؛ بیش از  500پروژه انتقال،
صیانت ،بهرهبرداری ،نمکزدایی و پروژههایی که به دنبال بمباران نیاز به بازسازی پیدا کرده
بودند در حال انجام بود.
راهاندازي «دانشكده نفت آبادان» در گچساران در زمان تعطيلي دانشگاهها به چه
صورت انجام شد؟

در آن زمان ،با تصميم «شورای عالی انقالب فرهنگی» دانشگاهها تعطیل شدند و دانشکده
نفت آبادان نیز از این قاعده مستثنا نبود .البته ،دانشکده بمباران شده و تقریبا از بین رفته
بود .یک ترم جلوتر از مصوبه شورای انقالب فرهنگی دانشکده نفت آبادان را در گچساران
راهاندازی کردم؛ دانشجویان و استادان را فراخواندم و منطقه محدودی از گچساران را در اختیار
آنان قرار دادم و تأکید داشتم که به این جوانها براي آينده کشور نیاز داریم.
در کنار مدیریت بر مناطق نفتخیز به این کارها هم رسیدگی میکردید؟

بله .سرپرستی امور جنوب وزارت نفت را بر عهده داشتم و این کارها هم جزو مدیریت
مناطق نفتخیز بود .همکار بسیار خوبی به نام دکتر«امامزاده» داشتیم؛ او را خواستم و گفتم:
«نظرم این است که شما دانشکده را راهاندازی کنید ».ایشان نیز شرایط را بررسی کرد و گفت:
«این موارد خواستههای استادان و دانشجوهاست و در ضمن این هم محدودیتهای شورای
عالی انقالب فرهنگی است ». ...با این همه ،دانشکده نفت راهاندازی شد .با گذشت یکی  -دو
ترم ،شورای عالی انقالب فرهنگی مجوز شروع به کار دانشگاهها را صادر کرد ،لذا دانشکده را
به اهواز منتقل کردند و در این فاصله کریتکمپ را برای آنها آماده کردم.
خط هوايي مناطق نفتخيز جنوب در زمان جنگ تحميلي با وجود ممنوعيت
پروزاي چگونه راهاندازي شد؟

مناطق نفتخیز خط هوایی داشت که هوایپما ،هلیکوپتر ،فرودگاه و مقررات هوایی داشتند.
فرودگاههای خارگ ،گچساران ،آغاجاری و اهواز هم مربوط به مناطق نفتخیز بودند .از
هواپیماهای  F27كه صدمه دیده بود ،بازدید کردم .متوجه شدم یکی از هواپیماها سالم است.
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البته بال آن کمی صدمه دیده بود و مهندسان بر این باور بودند که قابل بازسازی است.
بنابراین ،خواستم که هوایپما را انتقال دهند ،اما اجازه پرواز داده نمیشد .قطعات هوایپما را
جدا کرده و بر تریلی سوار کردند تا انتقال آن از جاده اهواز به آبادان امکانپذیر شود .پلها،
خطوط انتقال برق و ...مانع بودند .لذا برای آن موانع ترتیباتی اتخاذ شد .خوشبختانه هواپیما
انتقال یافت .هواپیمای تویناتر چون کوچک بود؛ مشکل زیادی برای انتقال به وجود نیامد ،اما
این هواپیما بزرگ بود.
تنها  4فروند هلیکوپتر داشتیم که خط هوایی را راهاندازی کردیم زیرا ضرورتهای عملیات
ایجاب میکرد مدام این مناطق را بازبینی کنیم و در رفتوآمد مستمر باشیم؛ از سوی دیگر،
باید نیروها ،کاالها و تجهیزات منتقل می شدند و گروه تعمیراتی نیز باید به سرعت جابهجا
می شد .اما سیستم پدافند اجازه راهاندازی این خط هوایی را نمیداد و میگفتند« :اینجا منطقه
قرمز است؛ پرواز هر پرندهای به غیر از پرندههای نیروی هوایی به منزله پرواز دشمن تلقی
میشود».
نتوانستم با آنها به توافق برسم که قانع شوند صنعت نفت به این عملیات نیاز دارد .از آنجا
که جوان و پرشور بودم و نیاز صنعت را درک میکردم ،به آنها گفتم« :سوار هواپیما میشوم
و شما بزنید تا ببینم به شما مدال خواهند داد یا به من!؟» با این عمل چند پرواز بدون مجوز
پدافند انجام شد و نیروهای ما به خارگ رفتند ،اما بعد از مدتی این اجازه را گرفتم و کارها به
صورت منظم انجام گرفت؛ آموزش خلبان و میهماندار و تعمیرات اولیه هواپیما انجام شد و
خطوط به طور کامل برقرار شد.
راهاندازی دانشکده نفت و این خط ،فقط و فقط با مجوز مدیر مناطق و پذیرش مسئولیت
وی راهاندازی شد و بعد از آن ،مجوز رسمي و كامل اخذ شد .حتی یک بار كه دکتر «منافی»
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی را به خارگ میبردم ،هدف هواپیمای دشمن قرار
گرفتيم ،اما خوشبختانه در حال نشستن روي باند فرودگاه خارگ بوديم و نجات يافتيم .با
این اتفاق ،دکتر منافی متوجه شد که ما در چه شرایطی کار میکنیم .حتی او را به بیمارستان
خارگ بردم که آنجا را هم دشمن بمباران کرد .این مسئله برای ما عادی بود ،اما برای او و
همراهان وزیر ،این مساله عادی نبود .این موضوع باعث شد که دکتر منافی امکانات بیشتری
برای ما در نظر بگیرند.
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در چند جبهه فعالیت میکردید؛ جبهه جنگ با دشمن ،توجیه خودیها و توصیف
شرایط موجود و ...با اين اوضاع چگونه روبهرو ميشديد؟

در زمان جنگ عالوه بر تولید نفت باید برای استمرار تولید و نیز عادیسازی شکل زندگی
اقداماتی را انجام ميداديم؛ البته مسئوالن الزام این کار را قبول نداشتند و میگفتند« :این کار
را باید بعد از جنگ انجام دهیم!» تصور آنها این بود که در مدت کوتاهی جنگ تمام ميشود.
اما تصور من این بود که باید بدون در نظر گرفتن پایان جنگ ،به وظیفه خود عمل کنیم .در
این شرایط باید عالوه بر توجه به زندگی ،هم کار و هم پیشبینی شرایط ناگوارتر از وضع
موجود را در نظر داشته باشیم .نباید خانهسازی و معیشت کارکنان را به زمان پس از جنگ
موکول کنیم .به عبارت دیگر ،بر این باور بودم که باید شرایط را به گونهای مهیا کنیم که در
حين جنگ هم زندگی جنبه عادی داشته باشد.
به مسئوالن گفتم« :ممکن است جنگ  20سال ادامه پیدا کند ،به دلیل احتمال طوالنی
شدن باید برای زندگی ،کار و سیستم اداری برنامهریزی کنیم و برای نبردی طوالنی آمادگی
داشته باشیم .بنابراین ،عالوه بر نیاز به تأمین ملزومات ضروری چون بیمارستان ،برای فرزندان
کارکنان ،کودکستان ،پارک و ...میخواهم که مانند بچههای دیگر شهرها استفاده کنند .باید
یک شهرک بسازم که مناسب باشد .باید خطوط انتقال آب را درست کنم .نفت باید برای
خودش آب تأمین کند .باید راه ساخته شود؛ راهها مناسب نیست؛ به راههای عملیاتی نیاز داریم؛
وقتی میخواهم از اینجا به گچساران بروم باید یک انشعاب به خیرآباد بزنم و به بهبهان هم
راه بدهم .از امیدیه باید به بندر ماهشهر راه باشد .باید راه بسازیم ،اجازه دهید من این راهها
را بسازم». ...
میگفتند« :االن وقت این کارها نيست و البته مربوط به نفت هم نیست!» اما من پیگیری
میکردم و این کارها را انجام میدادم؛ آنقدر راه ساختم که وزیر راه در دولت از من شکایت
کرد .گفت« :توالیی در مناطق نفتخیز وظایف وزارت راه را انجام میدهد!» دولت نیز هیئتی
را مأمور رسیدگی به این مسئله کرد که آیا من پول اضافهای میدهم؟ چطور پیمانکاران برای
من کار میکنند و برای وزارت راه کار نمیکنند؟ همه پروژههای وزارت راه تعطیل شده و همه
پروژههای وزارت نفت فعالاند؟ در نهایت ،هیئتی آمد و پس از بررسی فنی ،گزارش بسیار
خوبی ارائه داد.
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پول اضافه كه نميداديد؟

اصال پول اضافه نمیدادم! شرایط پرداخت به آنها را تغییر دادم! نفت فهرست بهای خاصی
داشت که به یک روش دیگری کار را ارزیابی میکرد و من آن را احیا کردم .پیش از آن زمان،
معاون عمرانی بودم و با پیمانکاران و پروژهها سر و کار داشتم ،بنابراین ،با فهرست بهای راه و
مراحل آن آشنا بودم .اینها کارهایی فوقالعاده بود که در قبل سابقه نداشت .پیمانکاران خوب
کار میکردند و بدون معطلی و در زمان معین پولشان پرداخت میشد .حتی متعهد بودم که
اگر بمباران میشد و ماشین آنها از بین میرفت ،جایگزین کنم؛ به آنها گفته بودم« :خسارت
ناشی از جنگ را نفت پرداخت میکند».
از سخنان شما اين مهم برداشت ميشود كه دیدگاهتان در توسعه صنعت نفت
بلندمدت بوده است .در اين زمينه مطالب بيشتري را مطرح بفرماييد.

بله .همانگونه که گفتيد همواره نگاهم بر بلندمدت بودن برنامهها استوار بوده است .به
طور دقیق در سال  - 1368كه جنگ پایان یافته بود -در مورد بازسازی «پاالیشگاه آبادان»
این اتفاق افتاد و این زمانی بود که استاندار بودم و مهندس «صالحیفروز» مسئول بازسازی
پاالیشگاه آبادان بود .ایشان به من گفت« :تو استاندار هستی و من مسئول بازسازی و همدیگر
را میشناسیم .برای بازسازی نیاز به کمک شما دارم».
در آن زمان ،آیتاهلل «هاشمی رفسنجاني» رئیسجمهوری بود؛ ایشان را به پاالیشگاه
آبادان بردم و طرح موضوع کردم؛ تمام مسائل موجود را مطرح کردم؛ بهویژه آنکه اگر پول
موجود را هزینه نکنیم توسط بانک بلوکه میشود .ایشان مصوبهای را در دولت گذراند و
روند بازساري پاالیشگاه آبادان از این طریق سرعت گرفت و در نهايت ،خود رئیسجمهوری،
پاالیشگاه را افتتاح کرد و در سخنرانی خود گفت« :یکی از دالیل انجام این کار حضور و تالش

نیروهای متعهد و خوب است و دیگری ،پیگیری مهندس توالیی برای اجرای آن بوده است».

در آن زمان ،یکی از مسائلی که به صورت جدی مطرح بود ،پشتیبانی نیروهای ارتشی،
سپاهی و بسیجی بود .نفت مجموعهای خدمتگزار بود و تفکیکی میان نیروها وجود نداشت؛ به
نوعی ،همه مکمل هم بودند .روح زندگی ،شهادت و ایثار جاري و حاكم بود .نفس اماره غیبت
داشت و همه کارها سرشار از معنویت و ارتباط با خدا انجام میگرفت.
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درباره احياي دانشكده نفت و نقش دكتر «فاميلي» نيز مطالبی را بفرماييد.

به یاد آوردن دقیق همه خاطرات  30سال قبل ،کار سختی است .دکتر فامیلی اگر زنده
است ،خداوند طول عمر به ایشان بدهد و اگر فوت کرده است ،خداوند روحش را قرین رحمت
بفرماید .بعد از شروع به کار دانشگاه ،یکی از استادان نامهای برای دکتر فامیلی در آمریکا
نوشت .دکتر فامیلی در آن زمان استاد كامل و تماموقت «دانشگاه صنعتی نفت» بود و به
موازات آن در دانشکده فنی دانشگاه تهران نيز تدریس میکرد .در این نامه نوشته شده بود:
«درست است که االن ایران درگیر جنگ است ،اما دانشگاه نفت شروع به کار کرده است».
دکتر فامیلی نیز به ایشان پاسخ داد« :بسیار متأسفم که از ایران رفتهام؛ همیشه هنگام تدریس به
دانشجویان فکر میکنم که اینها بچههای ایران هستند و با شور و شوق درس را آغاز میکنم .اما به
آخر درس که میرسم باز میبینم که اینها خارجی هستند و متأثر میشوم».

ظاهرا او برای بازگشت به کشور مشکالتی داشت؛ پرسوجویی کردم و متوجه شدم
مشکلش پیچیده نیست .لذا به عنوان مدیر مناطق نفتخیز طی نامهای به وی نوشتم« :نامه
شما را مطالعه کردم ،آفرین به غیرت شما »...او را تشویق کردم که به کشور بازگردد .وی نیز
پاسخ داد« :اگر بازگردم میتوانم سر کار بروم و کرسی استاد دانشگاهی من وجود دارد؟» به
او تضمین دادم که هست .بالفاصله زندگیاش را از آمریکا جمع کرد و به کشور بازگشت .در
طول مدتی که در خوزستان بودم ،نهتنها در مسائل دانشگاه ،بلکه در مسائل پیچیده فنی با من
همراهی و همکاری بسیار زیادی داشت.
او دکترای مهندسی مکانیک سیاالت داشت و این درس را تدریس میکرد .بازگشت به
کشور در زمان جنگ و فعالیت در منطقه جنگی نشاندهنده همت باالی دکتر فامیلی بود.
در مورد پروژههاي نفت و گاز نيز مطالبي را مطرح بفرماييد.

یکی از مسائل عدیده و عمده مناطق نفتخیز ،گازهای همراه نفت بود .این گازها قابل
جمعآوری نبود .گاز نفت تولیدشده در چهار مرحله از آن تفکیک میشد و آن را به فلر میبردند
و در منطقه وسیعی از شهر اهواز معروف به «آتشگاه» ،آتش میزدند.
این گاز باید شبها خاموش میشد چون مورد بمباران قرار میگرفت .اما نمیتوانستیم آن
را خاموش کنیم ،چرا که برای تولید نفت باید روشن میماند .این موضوع مسائل عدیدهای
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را ایجاد کرده بود؛ غیر از مسائل پدافندی ،مسئله دیگری نیز وجود داشت؛ این گاز بهترین
گاز شیرین و غنیشده بود که سوزاندن آن خسارت بسیاری در پی داشت و حیف بود این گاز
سوزانده شود.
یکی از پروژههایی که در زمان جنگ برای انجام آن پیگیر بودم ،جمعآوری گازهای همراه
بود که البته با صرف مدت سه و نیم تا چهار سال موفق شدیم نزدیک به  75درصد گازها را
جمعآوری کنیم .جمعآوری این گازها دو ارزش اقتصادی جدید داشت :یکی اینکه وارد خط
لوله میشد و برای شهروندان مورد استفاده قرار میگرفت و دیگری تزریق گاز به میادین نفتی
بود .بنابراین ،جمعآوری گازهای همراه و جلوگیری از سوزانده شدن آنها یکی از پروژههایی
بود که پیگیری زیادی بر روي آن انجام گرفت.
همراه با این موضوع ،پروژههای صیانتی مطرح شد؛ در نفت فرهنگی باید حاکم میشد
که اگر تولیدی صورت میگرفت به روش صیانتی انجام شود .نفتی را که استخراج میکنند،
در برخی میدانها به همان اندازه نفت حبس میشد و دیگر قابل تولید نبود .یک بشکه نفت
استخراج میشد ،یک بشکه برای همیشه در داخل مخزن حبس میشد ،برای جلوگیری از
این اتفاق ،پروژههای صیانتی را اجرا کردم .این پروژهها از قبل توسط غربیها مورد مطالعه
قرار گرفته بودند ،اما فرصت انجام آن را نداشتند .ما آن مطالعات را مالک قرار دادیم و آنها
را دنبال کردیم.
نخستین پروژه صیانتی که نتیجه داد ،پروژه «میدان هفتگل» بود .هفتگل نشان میداد که
این پروژه درست بود و اطالعات فنی طراحی و محاسبهشده را تأیید میکرد .به همین جهت
مصمم شدیم که به صورت جامع در مخزنهای مارون ،بیبی حکمیه ،اهواز و آغاجاری این
کار را انجام دهیم .الزم بود گاز مورد نیاز را تأمین و تزریق کنیم و برای این کار الزم بود گاز
تولید کنیم و انتقال دهیم و بعد بتوانیم آن را با فشار مخزن باال ببریم تا وارد مخزن بشود،
کاری پیچیده و سخت و پر هزینه بود.
آن زمان با وجود شرايط تحریم این کار چگونه انجام شد؟

تحریمهای آن زمان مثل تحریمهای امروز نبود .راههای گریز از تحریم وجود داشت .کافی
بود پول و دالر داشته باشیم ،تجهیزات مورد نیاز تأمین میشد.
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در انگلستان شرکتی به نام «کاالی لندن» ( )Irossداشتیم که به مناطق نفتخیز تعلق
داشت .مناطق نفتی کاالهای مورد نیاز خود را از طریق این شرکت تأمین میکردند .آنقدر
این ارتباط قوی بود که احتیاجی به شمارهگیری نبود؛ با برداشتن گوشی ارتباط برقرار میشد.
در زمان حضور کنسرسیوم در ایران این امکانات فراهم بود ،اما متأسفانه در زمان جنگ این
ارتباط قطع شد.
در ادامه باید بگویم که در پروژههای صیانتی ،پروژه گاز گچساران را تا مخزن مارون انتقال دادیم
و از مخزن گچساران گاز به مارون انتقال یافت و پروژه برای تزریق آماده شد و تزریق آغاز شد .پروژه
«تزریق کرنج و مارسی» حدود سالهای  1363-1364و پروژه بیبی حکیمه نیز همراه آن شروع
شد .چون زمان گذشته است ،خیلی از جزئیات آن را به یاد نمیآورم.
این پروژهها از آن دست پروژههایی بودند که خیلی به آنها وابسته و عالقه مند بودم و براي
تحقق آنها وقت میگذاشتم و همه شرکت را بسیج کرده بودم که روی این پروژهها متمرکز
شوند .حقیقت این بود که پروژههای صیانتی ،تکلیفی ملی بود و هر مدیر و مسئولی مکلف
به انجام آن بود .خوشبختانه این فرهنگ تا به امروز در مناطق نفتخیز و در مجموعه وزارت
نفت حاکم است و همه به دنبال تولید صیانتی هستند.
تولید ما در آن زمان  4/5میلیون بشکه نفت بود که تولید باالیی به شمار میآمد و روزانه نزدیک
به  80میلیون متر مکعب گاز همراه داشتیم که به خط لوله سراسری انتقال میدادیم .البته در مقطعی
از جنگ اتفاق جديدی افتاد و دولت فرانسه به عراقیها هلیکوپتر و موشک اگزوست اجاره داد .این
موشکها از هوا به زمین پرتاب میشدند و هدایتشونده بودند؛ هلیکوپترهای حامل این موشکها
از جزیره بوبیان بلند میشدند و کشتیهایی را که برای رساندن فرآوردههای نفتی از خورموسی عبور
میکردند تا به بندر ماهشهر برسند ،میزدند؛ لذا فرآورده قطع شد.
ورود فرآورده قبال از طریق بندر ماهشهر و توسط امور بینالملل شرکت نفت انجام
میگرفت و ارتباطی با مناطق نفتخیز نداشت .مهندس غرضی وزیر وقت نفت گفت« :باید
برای راهاندازی خط فرآورده (غیر از بندر امام(ره) و بندر ماهشهر) تدبیر کنید .این کار باید در
مدت کوتاهی انجام شود ».اتفاقا این موضوع در فصل زمستان پیش آمد و هوا بسیار سرد
بود .خاطرم هست که در آن زمان بنزین کوپنی بود و در مناطقی همچون کردستان ،همدان،
آذربایجان و ...به دلیل نرسیدن بنزین ،کوپن در دست مردم مانده بود.
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بنابراین ،باید یک خط فرآورده را از دهکده امامزاده حسن(ع) (بهرگانسر) میآوردیم که در
یک سکوی نفتی صادرات نفت از فالت قاره بود .البته ،نفت تولیدشده در دریا توسط فالت
قاره به صورت نفت خام صادر میشد .زمانی که طرح مسئله کردم دوستان گفتند« :مهندسی
را میشناسیم که میتواند این کار را در مدت کوتاهی طراحی کند .فردی توانمند و اهل کار است؛
در زمان خدمت ،اصال کاری نداشت که مقصد کشتی کجاست ،فقط کارش را انجام میداد .شما با
ایشان مطرح کنید».

به هر روی ،با راهنمایی دوستان متوجه شدم که این کار تنها از دست مهندسی برمیآید که
به جرم صدور نفت در پیش از انقالب به اسراییل در زندان اصفهان به سر میبرد .وی کسالت
داشت و دچار عارضه قلبی شده بود .لذا در نامهای به آیتاهلل «جنتی» حاکم شرع خوزستان،
شرایط را شرح دادم .ایشان هم لطف کردند و او را به زندان اهواز انتقال دادند و سپس در
بخش  CCUبیمارستان نفت بستری شد .موضوع را با وی مطرح کردم که« :آیا میتوانیم
در مدت کوتاه ،انتقال فرآورده را از ده امامزاده حسن(ع) انجام دهیم؟»
وی از چند نفر نام برد که باید توسط آنها کار را شروع میکردیم .بنابراین در اتاق CCU
جلسات فنی برگزار شد .یکی از مهندسان مأموریت یافت که خطوط لوله را به لحاظ تعمیرات
رسیدگی کند؛ دیگری مأمور شد که خط لولههای موجود را شستوشو دهد؛ دیگری مأمور شد
که ورودی و خروجی پمپهای بهرگانسر را عوض کند (جای «این پوت» و «آوت پوت» را
عوض کند) ،یعنی به جای اینکه به دریا صادر شود ،از دریا برگردانده شود؛ دیگری مأموریت
یافت که توربینها را تعمیر و بازسازی کند.
در مدت چهل روز این کار انجام گرفت؛ از بهرگان تا  40مایل ،خط لوله کشیده شد .پمپها
و توربینها درست شد .خط شستوشو داده شد و به ترمینال اهواز وصل شد؛ این نتیجه اعتماد
من به نیروهای متخصص بود .در نتيجه ،اين متخصصان هم هر چه در توان داشتند ارائه
دادند ،وگرنه من ،نه بهرگان رفته بودم و نه میدانستم از کجا تا کجا خط نداریم یا اینکه کدام
خطها قابل تعمیر است و کدام نیست .آنها خطوط مختلف را به هم وصل کردند و با نصب
کمپرسور استیشن و برپا کردن تلمبهخانه کار بسیار بزرگ و پیچیدهای را انجام دادند؛ آنها
شبانهروز کار میکردند .در پایان کار ،فرآورده به داخل کشور ورود یافت ،به این صورت که
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کشتی فرآورده در بهرگان پهلو میگرفت و ما فرآورده را در اهواز دریافت میکردیم .از آنجا
تا بهرگان  400کیلومتر است.
یادم هست برای بازدید خط رفتیم ،ساعت 2یا  3بامداد بود که خبر رسید توپک میان
آغاجاری و منطقهای دیگر در داخل لوله گیر کرده و حرکت نمیکند .به آنجا رفتم و دیدم که
مدیر بهرهبرداری آنجاست .پرسیدم« :چرا گیر کرده است؟» همکاران توضیح دادند و گفتند:
«مشکل را حل میکنیم! این جمله مهم است و بقیه مهم نیست!» آنها یک وانت لندرور
داشتند که سه نفر میتوانستند در آن بنشینند .آنها شش نفر بودند و اتفاقا شب سردی هم بود؛
از شدت سرما سه نفر میآمدند و کار میکردند و سه نفر به درون ماشین میرفتند .مدیریت
کار با مهندس «محمودی» بود که اصال داخل ماشین نمیرفت! در این شرایط سخت ،تنها
عشق و عالقه و اتحاد بود که موجب میشد آنها بیمنت و بدون انتظار پاداش خدمت کنند.
بعدها دشمن ترفند دیگری زد و کشتیهایی را که از خارگ بارگیری میشدند در هنگام
خروج از منطقه مورد اصابت قرار میداد .بعد از مدتی کمپانیهای حملونقل حاضر نشدند که
نفتکش به خارگ بفرستند .بیمهها هم گران شد .بنابراین تصمیم گرفتیم یک سری کشتی
بخریم و خودمان محمولهها را حمل کنیم و به آن طرف جزیره سیری ببریم که دور از دسترس
دشمن بود ،سپس کشتی به کشتی کنیم و از این طریق نفت را صادر کنیم؛ البته این کار را
نیز انجام دادیم.
بعدها نیروهای ما تقویت شدند؛ موشکهای هاگ ،المپ نداشتند و تاریخ مصرف المپها
گذشته بود .هواپیماهای ما نیز  F14بود که به دلیل نداشتن موشک و هاگ ،در مقابل جوالن
هوایی دشمن نمیتوانست کار چندانی انجام دهد ،اما با فراهم شدن امکانات ،دشمن کنار
کشید .خداوند شهید «ستاری» را رحمت کند که در این زمینه خیلی کمک کرد؛ وقتی طرح
موضوع و مشکل می شد ،ایشان راهحل نشان میداد .در زمان جنگ یکی از استراتژیهای
صدام قطع صادرات نفت ایران بود و تمام توان و قدرت هوایی خود را در این زمینه بسیج
کرده بود؛ میخواست مخازن خارگ را از بین ببرد که نتوانیم نفت را دپو کنیم و بعد همزمان
دو اسکله تی و آذرپاد که پایانه صادراتی ما بودند ،را بمباران کند .همچنین میخواست با زدن
کشتیها صادرات ما را متوقف کند.
بنابراین باید برنامهای برای مقابله ارائه میدادیم .جلسهای در دولت با حضور نخستوزیر
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و همه وزرا تشکیل شد .آنها پرسیدند« :برای این کار چه برنامهای دارید؟» گفتم« :به من
تنخواه ارزی بدهید تا بتوانم از کاالی لندن کاالهای مورد نیاز را که در آتش از بین میرود،
خریداری کنم» .تیمی را برای رسیدگی به این موضوع مأمور کردند و تعدادی از وزرا ،رئیس
بانک مرکزی (مرحوم نوربخش) و رئیس سازمان برنامه به بررسی این موضوع پرداختند .در
این میان ،عراق بمبارانها را انجام داد .یعنی هم اسکله آذرپاد و هم اسکله تی را چندین بار
مورد اصابت قرار داد و هر دو اسکله از سرویس دادن خارج شدند.
تیم دیگری آمد که این بار از دفتر امام خمینی(ره) هم نمایندگانی در آن حضور داشتند.
وقتی مجموعه را دیدند ،گفتند« :قابل بازسازی نیست!»
جلسه دیگری در تهران برپا شد و مرا احضار کردند .به نخستوزیری رفتم؛ چهار  -پنج نفر
از وزرا و نخستوزیر آنجا بودند .گفتند« :حاال چه میکنید؟ دیگر نمیتوانید نفت صادر کنید!»
مهندس غرضی وزیر وقت نفت ،قبال گفته بود« :نفت را صادر میکنیم ،شما نگران نباشید
ما کمتر از  10-12روز یا حداکثر  15روز دیگر نفت را صادر میکنیم!» پیش از این جلسه او
با من صحبت کرده بود و در جریان بودم.
اعضای جلسه این صحبت وزیر را مطرح کردند و بیان کردند که« :این صحبت برای ما
قابل باور نیست؛ آمدیم و بازدید کردیم ،امکان ندارد بتوان با این اوضاع نفت را صادر کرد .شما
باید بنویسید که امکان صادرات نیست».
در پاسخ گفتم« :اگر گردنم را هم بزنید چنین نامهای نمینویسم! من میگویم نفت را
صادر میکنیم .مهندس غرضی گفت  15روز ،من میگویم  10روز!» گفتند« :چگونه؟»
گفتم« :نمیدانم ولی چون مصمم هستیم ،میتوانیم و نیروهای من حتما میتوانند؛ اگر نشد
از لولههای انعطافپذیر استفاده میکنم (لولههای ارتجاعی را روی آب میکشم) ».آن روز در
نخستوزیری جنجال بود.
البته برای انجام این کار کمکهای مالی و برای گشایش اعتبار و  LCکارهایی انجام شد
و خوشبختانه در مدت  10روز بدون کم و کاست دوباره نفت را صادر کردیم؛ با اینکه اسکله
از بین رفته بود و امکان پهلوگیری نبود ،با یدککشها کشتی را چسباندیم.
کار دیگری هم در همین شرایط انجام شد؛ اعضای هیئت دولت دوباره مرا خواستند و
گفتند« :نفت را باید به جاسک منتقل کنید ».گفتم« :امکانپذیر نیست؛ این طرح به پول
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زیادی نیاز دارد (در حدود  4میلیارد دالر) .همچنین اینقدر لوله باید ساخته شود که ما ورق
آن را نداریم و دو سال طول میکشد تا این لوله تولید شود ».سپس ادامه دادم« :میتوانیم تا
بندر طاهری بیاوریم (نزدیک عسلویه).
دلیل آن هم این است که قبال قرار بود نفت را از میدان پارس شمالی (در دریا) توسط یک
خط لوله به مخزن آغاجاری تزریق کنیم .این خط لوله طراحی شده است و به اندازه آن لوله
هم داریم .اگر پول باشد این کار را انجام میدهیم».
این مذاکرات در نخستین روز ماه محرم انجام شد ،به همین جهت اسم آن را «خط لوله
محرم» گذاشتیم .احداث خط لوله محرم شروع شد تا  200کیلومتر از خارگ فاصله بگیریم.
بعد از دوران خدمتم در آنجا نیز این خط لوله ادامه پیدا کرد و االن هم هست .ولی االن این
خط لوله ،گاز را منتقل نمیکند ،بلکه آب را انتقال میدهد.
از آنجا ارتباط با جاسک برقرار شد؟

خیر .اکنون یکی از برنامههای وزارت نفت انجام این کار است .االن برای طرح توسعه
مکران ،باید این خط لوله ادامه پیدا کند تا هم بتواند به «پاالیشگاه بزرگ خلیجفارس» پاسخگو
باشد و هم بتواند به منطقه سیستان و بلوچستان و چابهار برسد که پروژههای دیگری هستند.
همزمان با بحث پروژه انتقال به من گفتند« :شما باید یک پروژه کوتاهمدتی را ارائه دهید
که اگر خارگ دوباره مورد اصابت قرار گرفت یا اسکلههای آذرپاد و تی از میان رفت ،تولید و
صادرات از آن مختل نشود ».دوباره همکارانم در مناطق نفتخیز طرحی دادند که دو خط به
طول  18کیلومتر ( 36کیلومتر) از چند راهه گوره به دریا بیاوریم و کف دریا بخوابانیم ،سپس
دو «اس.پی.ام» نصب شود و از اس.پی.امها نفت صادر کنیم.
برای سرعت دادن به این کار ،چهار اس.پی.ام نصب کردیم؛ دو عدد روی خطوط موجود
کف دریا که به خارگ میرفت و دو عدد هم روی خط موجود نصب کردیم.
دو خط را با فاصله مشخصی کشیدیم (دو خط  18کیلومتری) که این کار هم در زمان
بسیار کوتاهی انجام شد .حتی در مجله «اکونومی» هم ذکر شد که ایرانیها موفق شدند در
مدت کوتاهی کاری ناشدنی را انجام دهند.
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توضیحی هم در مورد گشایش  LCبیان کنید.

در آن زمان برای اینکه بتوانیم پول بگیریم و صرف پروژهها کنیم ،با مشکل کمبود بودجه
مواجه بودیم؛ یا خرید خارجی بود و یا باید در داخل پول میپرداختیم و . ...لذا با منابع محدود
مالی ،هزینه باالی جنگ و درآمد پایین ارزی ،شرایط دشواری را تجربه کردیم .نمیتوانستیم
 LCباز کنیم؛ قرار نبود همه پول خریدها پرداخت شود؛  15تا  20درصد را میپرداختیم و بعد
از دریافت کاال بقیه مبلغ را پرداخت میکردیم .روش دیگر این بود که پیشنهاد  LCداخلی
داشتیم LC .داخلی به این مفهوم بود که عوض پیمانکار ایرانی ،پیمانکار خارجی حضور
داشت؛ پیمانکار خارجی اینگونه کار میکرد که پس از تأیید صورت وضعیت ،آن را به بانک
برده و از محل  LCپول میگرفت.
از لطف شما و اینکه برای مصاحبه وقت گذاشتید ،سپاسگزارم.
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گفت و گو با
محمدجواد خوشــنويس انصاري
مسئول ستاد عملیات ،مسئول امور اداری،

معاونت اداری ـ مالی در دوران دفاع مقدس
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لطفا بیوگرافی خودتان را ذكر بفرماييد.

محمدجواد خوشنویس انصاری ،متولد  1327در شهر اهواز هستم .در خانوادهای روحانی
به دنیا آمده و رشد کردم .در سال  1342بعد از گذراندن دوره سیکل اول دبیرستان در کنکور
شرکت نفت قبول شدم و با گروهی  40نفره ،یک دوره دبیرستان بازرگانی را در «هنرستان
صنعتی اهواز» شروع کردیم .در سال  1345از این هنرستان فارغالتحصیل شده و دیپلم گرفتم.
به این دلیل که پدرم نابينا بود ،به عنوان كفالت ،از خدمت نظام وظیفه معاف شدم .آنگاه در
شرکت نفت مسجدسلیمان مشغول به کار شدم .دو سال در آنجا بودم و بعد به بخش امور
مالی اهواز منتقل شدم.
همزمان با کار ،تحصیالتم را ادامه دادم و تحصیل در مقطع فوقلیسانس را در «مرکز
مطالعات مدیریت» معروف به « »ICMSاز طریق مرخصیهای بدون حقوق به پایان
رساندم .در این مقطع افتخار داشتم که با شهید تندگویان همکالس باشم .در تابستان 1357
فارغالتحصیل شدم و در همین زمان ،اعتصابات كاركنان صنعت نفت آغاز شد.
ت به اوج رسیده بود؛ مهندس مهدی
از تهران به اهواز آمدم و اعتصابات كاركنان صنعت نف 
بازرگان و آيتاهلل هاشمی رفسنجانی همراه با عدهای دیگر بنا به فرمان حضرت امام(ره) به
منظور سامان دادن به امور نفت به مناطق نفتخیز تشریف آمدند و ضمن سخنرانی در محوطه
چهار طبقه معروف شرکت نفت  -كه محوطه «نیوسایت» نام دارد -از کارکنان خواستند که
اعتصاب شکسته شود .برخي از گروههای چپ و کمونیست از این تصمیم ناراضی بودند ،اما
نیروهای مؤمن و معتقد به انقالب از لحاظ جمعیت و شعارها بر اين گروه غلبه داشتند و
خوشبختانه این دعوت اجابت شد؛ آیتاهلل هاشمی در سخنرانی خود ،افراد را مجاب کردند که
بر سر کار و توليد باز گردند.
یک روز پس از شروع کار ،تابلویی را دیدم که اسامی روی آن نوشته شده بود .اولین یا
دومین نام متعلق به من بود؛ از دیدن نام خودم تعجب کردم .همکاران گفتند« :ما فکر کردیم که
«شورای اسالمی کارکنان» را تشکیل دهیم که مسئولیتها را بر عهده گیرد .چون خارجیها رفتهاند و
افرادی که همکاری مستقیم دارند ،یا لیبرال مسلک هستند و دست به کار نمیبرند و یا بعضیها هم
رفتهاند و مسئولیتها تقریبا بالتصدی مانده است». ...

هرچه از آنها خواهش کردم که نام مرا حذف کنند ،قبول نکرده و گفتند« :این تصمیم
83

خاطــرات پیشکســوتان صنعت نفت

کارکنان است ».گفتم« :دیگران اعتصاب کردهاند و من دوره تحصیل را طی میکردم و اینجا
نبودهام ». ...چون آمادگی پذيرش این مسئولیت را نداشتم؛ بعد از یک سال مرخصی بدون
حقوق بر سر کار برگشته و از جريان کار غافل بودم .گفتم« :افراد زندانکشیده و افراد مبارز
زیادی در اینجا هستند ،نام مرا خط بزنید!» اما قبول نکردند .لذا مجبور شدم از فردای آن روز
در جلسات اعضای شوراي اسالمي شرکت کنم و با یکدیگر تصمیمات و ضوابطی برای شروع
کارها در نظر گرفته و تدوين كنيم.
مدتی بعد ،فردی به نام «احمد شریفی» ،که از سوی مهندس «غرضی» (استاندار خوزستان)
مسئول گزینش شده بود ،طی مصاحبهای گفت« :شما عضو مجموعه گزینش شوید!» در
حقیقت مسئولیت گزینش ،مسئولیت تماموقت و  24ساعته بود ،زیرا بیشتر پستها خالی بود و
با عدهای که وی تشخیص داد توان این کار را دارند ،مسئولیت گزینش را به انجام رساندم .از
جمله این افراد ،آقایان «نوذری»« ،باتمانقلیچ»  -که زمانی فرماندار آبادان بود« -دانشخواه»،
«بستاقزاده»  -که از مسئوالن شرکت صنایع پتروشیمی است -و «کاویانی» بودند .به هر
حال مسئولیت گزینش ،مسئولیتی سنگین بود.
پس از آن ،مسئولیت آموزش به من داده شد .این امور باعث شد که احساس کنم در این
مجموعه محلی از اعراب دارم و خداوند کمک کرد و با همت دوستان و عزیزانی که واقعا
نسبت به مسائل انقالب و اسالم متعهد بودند ،توانستیم هستهای را تشکیل دهیم .انجمن
اسالمی نیز از قبل تشکیل شده بود و عقاید و گرایشهای مختلفی در آن وجود داشت که
الحمدهلل بعد از مدتی هماهنگ شد ،بهویژه بعد از شهادت مظلومانه دکتر بهشتی و  72تن
از یاران ایشان ،انجمن اسالمی به طور منسجم و یکدست در آمد و در مسیر انقالب قرار
گرفت .از این سوی ،مسئولیت برخی مسائل فرهنگی را نیز برعهده گرفتم که مضاف بر
مسئولیتهای اداری بود .در اوایل جنگ ،زمانی که مهندس غرضی استاندار خوزستان بود،
مهندس «توالیی» مدير مناطق نفتخيز جنوب شد.
در زمان شروع جنگ تحميلي در اهواز بودید؟

بله .زمان شروع جنگ ،انجمن اسالمی ،نماز وحدت را برگزار کرد .در محوطه صنعتی كه
مشغول اقامه نماز بودیم ،صدای عجیبی شنیدیم؛ چون فرودگاه از سمت کارون اهواز به ما
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نزدیک بود .آنجا متوجه قضيه شدیم که حمله صورت گرفته و بعد هم رادیو اعالم کرد که
صدام به مرزهاي جنوب غرب در خوزستان حمله کرده است .از آن زمان به مسائل جنگ وارد
شدم و صنعت نفت با تشکیالت و تأسیسات عظیم ،بیشتر در معرض خطر بود و خوشبختانه با
وجود افراد متعهد در این صنعت ،توانستیم به سرعت از تأسیسات محافظت کنیم و برنامههایی
در این زمینه تنظيم شد.
ستاد عملیات تشکیل شد که مقر آن در نیوسایت بود  -که اکنون باشگاه شده است .این
مسئولیت نیز به دیگر مسئولیتهای من اضافه شد؛ مسئولیتی که شبانهروزی و تماموقت بود.
در مسائل جنگ حضور داشتم و اخبار را دریافت میکردم .مسئولیت اصلي من پشتیبانی بود؛
در مورد جنگ ،کمکرسانی ،تجهیز بیمارستان ،اعزام بعضی از نیروها به جبههها .یادم هست
که نیمهشبی تلفن زنگ زد؛ شهید دکتر «چمران» آن سوی خط بود و تعدادی کارگر و بیل و
کلنگ میخواستند .گفتند« :تانکهای صدام حرکت کردهاند و به سمت ما میآیند ،میخواهیم
کانالی را در مسیر آنها ایجاد کنیم که مانع حرکت آنها شود».
از آنجا كه شرکت نفت نسبت به دیگر وزارتخانهها و نهادها امکانات بیشتری داشت ،بالطبع
این کارها به شرکت نفت ارجاع داده میشد .البته این مسئولیت و این ستاد در همه دوران
جنگ برقرار و برپا بود .شهید تندگویان و همراهان وی از همین ستاد به طرف آبادان حرکت
کردند و در طول مسیر به اسارت بعثیها در آمدند.
مسئولیتهای مختلفی در مورد کار اداری و مسائل جنگ بر عهده داشتم .متأسفانه کثرت
مشاغل باعث شد که توفیق نداشته باشم لباس رزم بپوشم و با اینکه سنم اقتضا میکرد ،اما
به طور مستقیم در جبههها حضور نداشتم و سهم من چیز دیگری بود؛ خوشا به حال کسانی
که حضور مستقیم داشتند!
با شروع جنگ ،اهواز بهتدریج خالی از سکنه شد .شرايط شهر اینگونه بود که نيروهاي
متجاوز صدام تا نزدیک اهواز  -در حدود  10کلیومتری اهواز -در منطقه دبحردان رسیده
بودند و اهواز را مستقیما با توپ میزدند .شبی ،دقیقا ساعت گرفتم ،ظرف سه یا چهار دقیقه،
 96گلوله توپ به شهر شليك شد .هیچوقت در طول زندگی در مدتی به این کوتاهی ،این
همه اشهد خودم را نگفته بودم! اهواز بهشدت گلولهباران شد ،اما هنوز بعثیها قدرت ورود به
شهر را نداشتند؛ یا میترسیدند و یا برنامه ديگری داشتند؛ به هر حال وارد شهر نشدند .اما کل
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شهر در تیررس آنها بود .بهویژه بعد از جریان بمباران و شلیک خمسهخمسه ،شهر از زنها و
بچهها تخلیه شد و معدود سازمانهایی که شهر را ترک نکردند  -و البته نمیتوانستند آن را
ترک کنند -صنعت نفت ،بانکها و سازمان آب و برق بودند.
گرچه این سازمانها حضور داشتند ،اما صبح که وارد شهر میشدیم ،آن را خلوت میدیدیم؛
بیشتر دکانها بسته بود .تا مدت زیادی این وضع ادامه داشت؛ جز فعالیتهای جاری صنعت
نفت ،فعالیت چندانی در اهواز دیده نمیشد .این اوضاع تا قبل از شکسته شدن حصر آبادان
ادامه داشت.
در این زمان ،یکی از کارهای مهم ما کمکرسانی به ستاد آبادان بود ،چون در محاصره
بودند .همکاران مناطق نفتخیز اهواز در کمکرسانی همت باالیی از خود بروز دادند که
ستودنی است .در این میان ،مرحوم «آیتاهلل جمی» همواره از طریق انجمنها با صنعت نفت
در تماس مستقیم بود .همراه ایشان به دیدن بچههای پشتیبانی میرفتیم؛ از او خاطرات خوبی
برای ما به یادگار مانده است؛ سعه صدر ،متانت ،بردباری و شهامت وی در آن دوره ،کمک
مؤثری برای دستاندرکاران بود.
در اهواز نیز حضور آیت اهلل«موسوی جزایری» با حضور خود قوت قلب بود و واقعا صحنه
را حفظ می کرد .به هر حال روی دوران سختی بود و به نظرم میرسد که در عین حال
صحنهای برای امتحان ما بود .خوشبختانه خداوند کمک کرد و بچههای صنعت نفت از آن
روسفید بیرون آمدند؛ نیروهایی که مستقیم وارد جنگ شده و لباس رزم پوشیدند ،نیروهایی
که در پشتیبانی فعالیت میکردند و . ...من شاید از کمترین آنها هستم که توانستم تا حدودی
در پشتیبانی خدمت کنم.
بازدیدهای مختلفی از مناطق جنگی داشتم ،بهخصوص زمانی که قرار بود عملیات صورت
گیرد .من و همکارانم در پشتیبانی از افرادی بودیم که زودتر از دیگران نسبت به اوضاع منطقه
اطالع پیدا میکردیم ،زیرا بیمارستان را تجهیز میکردیم و حتی گاهی خودمان بیماران را
به خانههای شرکت نفت میبردیم و با بسیج بیمارستان ،آنجا را برای دیگر مجروحان آماده
میکردیم.
گاهی که احساس میکردم باید یک گام جلوتر بردارم ،مرخصی میگرفتم و به افراد
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کمکرسان میپیوستم .در عملیات «بیتالمقدس» ،مرحلهای که نيروها در جاده خرمشهر
آبادان بودند ،افتخار داشتم یک هفته در ایستگاه حسینیه کمکرسانی کنم؛ جمعآوری شهدا و
انتقال زخمیها به بيمارستان مهمترین کمکی بود که انجام میدادم.
هرگز شبی را از یاد نمیبرم که در خط مقدم و در تیررس و بمباران قرار گرفتم و
نمیتوانستیم حرکت کنیم ،و مجبور شدم آن شب را در میان  12 - 10شهید بگذرانم؛ توفیقی
بود که حداقل چند ساعتی کنار شهدا باشم.
برای رفتن به مناطق عملیاتی مرخصی گرفتید؟

بله! مثل دیگران مرخصی گرفتم.

براي کمکرسانی به خط مقدم رفتید؟

بله ،برای کمکرسانی رفتم .یادم هست یکی از مسئوالن ما معلم کمسن و سالی با
جثهای نسبتا نحیف به نام «مجدزاده» بود که در جنگ هم شهید شد .او برای بچههای سپاه
کالسهای ایدئولوژی برگزار میکرد و من وی را به عنوان مسئول آموزش انتخاب کردم.
سیستم آموزشی دقیق و مدونی داشت و به نظرم رسید که به لحاظ سالمت و انضباط کاری
میتواند مجموعه را بهخوبی اداره کند .خوشبختانه در مدت شش ماه کارایی خود را نشان داد
و از هر نظر بهویژه به لحاظ فکری و اخالقی مورد تحسین همگان قرار گرفت.
یادم هست که بحث مرخصی پیش آمد؛ روزی نزد من آمد و درخواست مرخصی داد .با او
کمی مزاح و شوخی کردم و گفتم« :شما بهتازگی مسئول شدهاید و صالح نیست به مرخصی
بروید؛ اکنون انقالب به شما نیاز دارد». ...
در پاسخ گفت« :ما اینجایی نیستیم ».و رفت .احساس کردم دلخور شده است .دو  -سه
روز بعد از آن مالقات به مأموریت رفتم و جانشینم به او مرخصی داد .یعنی شنبه روزی از من
درخواست مرخصی کرد ،یکشنبه آمده و تا پنجشنبه را مرخصی گرفته بود .شنبه که برگشتم،
همکاران گفتند او شهید شده است .افرادی داشتیم که واقعا بصیرت خاصی داشتند؛ اکنون
«مجتمع آموزشی صنعت نفت اهواز» ،مزین به نام شهید مجدزاده است.
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مسئولیت شما چه بود؟

در زمان مهندس توالیی ،مسئول امور اداری بودم .سپس به عنوان معاون اداری ـ مالی
ارتقا یافتم و در سال  1367به تهران منتقل شدم.
با شهید تندگویان همکالس بودید؟

بله ،در مرکز مطالعات مدیریت با شهید تندگویان همکالس بودم .او فارغالتحصیل دانشکده
نفت آبادان بودند .آنجا با وی آشنا شدم .رئیس هیئتامنای آن مؤسسه برادر «محمدرضا
پهلوی» بود و تقریبا همه استادان آن پروازی بودند .آنها بیشتر آمریکایی و بعضا ایرانیانی بودند
که از خارج میآمدند .این مؤسسه زیر نظر دانشگاه هاروارد فعالیت میکرد؛ دورههای تقریبا
یکساله مدیریت داشت که به صورت فشرده و شبانهروزی برگزار میشد.
ایشان از دانشجویان بسیار فعال ،باهوش ،منضبط ،مستعد و زبده کالس بود .در آن زمان،
تقریبا سه  -چهار نفر از آن مجموعه اهل نماز و روزه بوديم و شهید تندگویان نیز از جمله این
افراد و بسیار مقید بود .یادم هست که او با شهامت و اعتقاد راسخ ،کتابهای ممنوعه سياسي
و مذهبي را به مؤسسه میآورد و با این وجود که بسیار جوان بود ،از ایشان درس میآموختیم.
همچنین در «انجمن اسالمي دانشكده نفت آبادان» عضویت داشت و در سالهاي قبل از
انقالب ،استادانی چون شهید استاد مطهری را براي سخنراني به دانشکده نفت دعوت میکرد.
شما تا پایان جنگ در اهواز بودید؟

بله ،تا سال  1367که جنگ پايان یافت.

چه مسئولیتی داشتید؟

مسئولیت معاونت اداری را از سال  1365تا اواخر  1367بر عهده داشتم .پس از جنگ،
مسئوالن وزارتخانه در تهران تماس گرفتند و تقریبا از طرف وزارتخانه مكلف شدم که به
تهران بیایم .آمدم و به صنعت گاز وارد شدم؛ شرکتی تازهتأسیس به نام «گاز مایع» بود .دکتر
معظمی  -که از مدیران زبده نفت که معاون وزیر هم شدند -مدیریت این شرکت را بر عهده
داشت .در حقیقت ،دست تنها بود و برای کمک به او وارد آن شرکت شدم .یکی دو سالی آنجا
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بودم و بعد به شرکت صنایع پتروشیمی منتقل شدم .تا زمان بازنشستگی در آنجا خدمت کردم.
در آبان  1376تقاضای بازنشستگی دادم و از آن بخشنامهای استفاده کردم که افراد باالی
 20سال خدمت میتوانند با شرایطی بازنشسته شوند؛ من  31سال سابقه داشتم (از سال 1345
تا  .)1376البته سنم به  60سال نرسیده بود ،اما توانستم از آن بخشنامه استفاده کنم.
به هر حال دوران خوبی بود؛ میتوان گفت که در دوره انقالب و بهخصوص دوره جنگ
و دفاع مقدس ،تقریبا دچار تناقض شده بودم .از یک طرف ،نعمت الهی نصیبم شد و در عمر
کوتاه خیلی چیزها را دیدم؛ واقعا تجسم آیات الهی را به چشم دیدم! عظمت امام(ره) ،عظمت
انقالب و رفتار نیروهای متعهد در جنگ ،همه اینها آیات الهی بود.
تناقض آنجا بود که میدانستیم در مرحله امتحان قرار داریم و ترس و وحشت ،بسیاری از
ما را فراگرفته بود ،زیرا هرچه نعمتها بیشتر باشند ،امتحانها هم سختتر میشود .مثل این
میماند که میان هزاران نفر میخواستیم وارد مرحله آموزشی بشویم .از میان هزاران نفر80 ،
نفر توفیق نصیبشان میشود که در امتحان شرکت کنند .امتحان توفیق بزرگی است ،اما وقتی
برگه امتحان را به دستشان میدهند تا پاسخ دهند ،متوجه میشوند که سختترين پرسشها
را از آنها میپرسند .در آن دوره از اینکه نعمتي الهی نصیبمان شده است ،شادمانی خاصی به
ما دست میداد ،اما یک ترس و وحشت خاصی هم داشتیم که آیا میتوانیم در این امتحان
قبول شویم؟ این حالت غالبا باید همیشه همراه مومنان باشد.
در روند بازسازی مناطق نفتخیز حضور داشتید ،پس از بمباران ها و تخریب ،چه
کسانی در ترمیم و بازسازی این مناطق دخیل بودند؟

خیلی خوشحالم از اینکه افراد فعال در دوران جنگ تحمیلی ،بعضا از طریق ستاد حفظ
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس وزارت نفت مصاحبههایی انجام داده و خاطراتشان را
بیان کردهاند .عالوه بر کسانی که از طریق وزارت نفت پشتیبان اینها بودهاند ،میتوان از
این چهرههای شاخص نام برد مثل دکتر «عاصمیپور» ،مسئول پدافند غیرعامل که محور
بچههای متعهد و فداكار بود و همچنین مهندس «ضیغمی» مسئول ترمینال خارگ كه ضمن
فعالیت بسیار ،به دیگر مناطق هم نیرو میرساند.
در آن دوران گرچه به لحاظ صادرات نفت در مضیقه افتادیم ،اما خوشبختانه هيچگاه
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صادرات متوقف نشد .به لحاظ مسئولیتم در کمکرسانی و پشتیبانی بارها جزیره خارگ را
بازدید کردم و در این بازدیدها میدیدم کارکنان با چه جانفشانیهایی به کار مشغول هستند.
گاهی اتفاق میافتاد که بعد از بمباران به همراه دیگر مسئوالن به آنجا میرفتیم و بچهها
بهگونهای با شرایط برخورد میکردند که گویی اتفاقی نیفتاده است! با اینکه به لحاظ اداری
مسئولیت باالتری داشتم از آنها (کارگر تا کارمند) درس تربیتی میآموختم .آنها در خارگ بسیار
زحمت میکشیدند ،بهویژه مهندس ضیغمی که ضمن فعالیت بسیار ،رزمندهای در میان معرکه
و عامل و پرورشدهنده فکر بود و از وی به لحاظ روحیه و توان مدیریتی و اداری بسیار درس
آموختم .خداوند انشاءاهلل اجرشان دهد.
باید از کمکهای مهندس «شماسی» قدردانی شود ،زیرا بعضا به صورت رسمی و گاهی در
پشت صحنه ،سرپرستی مسائل فنی را زير نظر داشت .همچنین از مهندس نادری که عملیات
را به عهده داشت و مهندس سروشی که مسائل فنی را كنترل میکرد ،به نیکی یاد میکنم.
ایشان چهرههای شاخصی هستند که همواره در صحنه حاضر بودند و زندگیشان با کار و تالش
عجین شده بود ،بحمداهلل در مناطق مختلف نيروهاي بسياري فعال بودند.
درباره وضع خارگ در آن دوران بفرمایید؟
یکی از خاطرات مربوط به اسکله معروف «تی» ( )Tاست .در سفری به خارگ ،احساس
کردم برجی خراب شده ،اما ظرف مدت کوتاهی بچهها آن را بازسازي كردند .البته بازدید ما
هم به لحاظ کمکهای مالی و پشتیبانی مؤثر بود .اما مؤثرتر از آن ،روحیه بچهها بود که
توانستند بالفاصله اسکله به این عظمت را که سالها بر روی آن کار کرده بودند ،پس از
بمباران متجاوزان به حالت قابل استفاده قبل بازگردانند.
از «اسکله آذرپاد» هم بازدید داشتم .آنجا هم خساراتی دیده بود .جالب بود که روز بعد از
موشکباران با همت نيروها کشتی میآمد ،بار میزد و میرفت و این خیلی آموزنده بود .در
مناطق دیگر نیز کارکنان همینگونه جانفشانی و فداکاری میکردند ،مثال یونیت یک اهواز،
کرت کمپ و یا جاهایی که بمباران میشد و ما برای کمکرسانی به آنجا میرفتیم.
از لطف شما و اینکه برای مصاحبه وقت گذاشتید ،سپاسگزارم.
90

خواهش میکنم .امیدواریم این کارشما ادامه پیدا کند و بتوانید اطالعات ارزنده نيروهاي
فعال را در دفاع مقدس نفت جمع آوري بکنید .و به افرادی که صرفا مدير و سرپرست بودند،
اکتفا نکنید .گاهی یک کارگر گمنام نفتي هم ممکن است اطالعات وسیعی در این زمینه
داشته باشد و باید آن را کشف و ضبط و ثبت کرد.
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گفت و گو با بهمن سروشــي
رئیس ستاد و مدیر عملیات مناطق نفتخیز
در دوران دفاع مقدس
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لطفا بیوگرافی خودتان را ذكر بفرماييد.

بهمن سروشي هستم .سال  1316در شهر يزد متولد شدم .زماني كه شش سال بيشتر نداشتم
به دليل كار پدر ،همراه با خانواده از يزد به اهواز نقل مكان كرديم .دوران ابتدايي و دبيرستان
را در اهواز گذراندم و ديپلم خود را از دبيرستان «دكتر حسابي» اهواز گرفتم .سپس در سال
 1342در حالي كه در سه رشته ديگر در «دانشگاه تهران» نيز پذيرفته شده بودم ،به دليل
سكونت خانواده در اهواز ،وارد «دانشكده صنعت نفت» شدم.
در اواخر بهمن  1347و پس از پایان تحصيالت ،به خدمت مقدس سربازي اعزام شدم .بعد از
گذراندن مدت شش ماه آموزشي ،در پی مصاحبهای که با «شرکت مناطق نفتخیز» (فالت
قاره) انجام داده بودم ،در بخش مهندسي نفت آغاجاري به خدمت مشغول شدم .الزم به ذکر
است که منطقه آغاجاري ،ميدان نفتي بزرگی است كه ميدانهای نفتي «آغاجاري»« ،پازران»،
«رگسفيد» ،تلمبهخانه «اميديه»« ،كرنچ پارسي» و «رامشير» را شامل ميشود .پس از پایان
دوره سربازي و گذراندن دورههای آموزشی در مناطق «گچساران و مسجدسليمان» ،سرانجام
به آغاجاري اهواز منتقل شدم و به عنوان مهندس نفت به مديریت عمليات منطقه آغاجاري
منصوب شدم .پس از حدود  10سال (سال  )1357به سمت مدیر عملیات خارگ انتخاب شدم.
از مناطق نفتخيز بيشتر صحبت بفرمایید؟

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.

از خاطراتي كه در آن زمان با شهيد تندگويان داشتید براي ما بگویيد.

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
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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 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 زرهپوشهاي ارتش متجاوز عراق ،از حمله دشمن آگاه
شدیم؛ لذا به دستور شهید تندگویان ستادي برای کنترل اوضاع در اهواز تشکیل شد.
از نخستين حمله هوایی به خوزستان و متعاقب آن تشكيل ستاد بحران بگویید.

روز  31شهريور  1359با حمله 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
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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.
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 ،خدمات هوایی را به آغاجاری منتقل کردیم ،زیرا با شدت گرفتن بمبارانها
و طوالنیتر شدن جنگ ،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 شرایط وظیفه بهرهبرداری ،مسائل
سوخترسانی ،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 .به طور مثال میگفت« :اگر  10خودرو 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.
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
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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 .به دلیل شدت گرفتن حمالت و حجم فشار کار ستاد ،از شهید تندگویان درخواست
کردم که برای مدیریت مناطق نفتخیز شخص دیگری را انتخاب کند تا بتوانم به کارهای ستاد
رسیدگی داشته باشم .در آن زمان ،مهندس بوشهری ،دکتر صادق آیتاللهی و مهندس سادات از
جمله معاونان شهید تندگویان در وزارت نفت بودند .بنابراین ایشان نیز مهندس یحیوی را طی حکمی
به سمت مدیر عملیات مناطق نفتخیز منصوب کرد.
از حمله به پاالیشگاه آبادان در روزهای ابتدایی جنگ چه خاطرهای دارید؟

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
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شده به پاالیشگاه ،در مورد بازسازی آن نیز صحبت شد .بعد از جلسه همراه با شهید تندگویان،
مهندس بوشهری ،مهندس یحیوی و مهندس سادات برای بررسی اوضاع رهسپار منطقه
شدیم .البته شهید تندگویان از من و مهندس سادات خواست که در آبادان بمانیم.
با توجه به اینکه خانوادهام را به یزد فرستاده بودم و پدرم در بیمارستان بستری بود ،از شهید
تندگویان درخواست کردم برای رسیدگی به پدرم یک روزه به یزد بروم .او موافقت کرد و من
به سمت یزد حرکت کردم .لحظهای که به یزد رسیدم از وزارتخانه اطالع دادند که سریع باید
بازگردم به اهواز که حادثهای ناگوار رخ داده است! چند ساعت بعد از دیدار با خانواده ،به سرعت
به سمت اهواز حرکت کردم و متوجه شدم متأسفانه شهید تندگویان و مهندس بوشهری و
مهندس یحیوی و دو نفر از همراهانشان توسط متجاوزان بعثی اسیر شدهاند.
بعد از اسارت ایشان ،شرایط منطقه چگونه رقم خورد؟

متأسفانه با اسارت مهندس یحیوی وضع به شرایط گذشته بازگشت و اوضاع ناآرامتر شد .خبر
اسارت این بزرگواران شوک بسیار بدی به ما وارد کرد .رژیم بعث حمالت خود را شدت داده
بود و در پی این حمالت بخشهایی از تلمبهخانه اهواز دچار خسارت شد .لذا کار اعزام نیرو
را در اولویت قرار دادیم و به دلیل داشتن تجهیزات کافی در انبارها توانستیم مقداری از این
خسارت ها را جبران کرده و تولید نفت را ادامه دهیم.
حتی زمانی که مناطق دریایی ما در خارگ مورد حمله دشمن واقع شد ،تولید نفت را کاهش ندادیم.
یادآور میشوم که کشتیهای بزرگ خارجی که وظیفه صادرات نفت را بر عهده داشتند ،از ترس
اصابت موشک حاضر نبودند به خلیجفارس و خارگ وارد شوند ،کما اینکه دو کشتی نیز مورد اصابت
موشک واقع شده بودند ،که البته بقایایی از این کشتیها هنوز هم در نزدیکی اسکله آذرپاد وجود
دارد .با این همه ،در آن شرایط سخت توانستیم در جزیره سیری انتقال کشتی به کشتی نفت را برای
نخستینبار عملی کنیم تا تولید نفت متوقف نشود .در شرایط جنگی ،فشارهای بسیاری بر ما تحمیل
شد و با دو مسئله اصلی فراهم کردن تجهیزات و تولید نفت مواجه بودیم.
در سال  1361در پی درخواستهای من از مهندس غرضی ،سرانجام مهندس توالیی  -که
شخصی کاردان و الیق بود -طی حکمی از استانداری خوزستان به مدیریت مناطق نفتخیز
منصوب شد .در مدت همکاری با وی توانستیم تا حدودي مشکالت منطقه را برطرف کنیم.
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این همکاری تا سال  1364ادامه داشت تا اینکه مهندس آقازاده وزیر وقت نفت طی حکمی
دکتر «هاشمیپور» را به مدیریت مناطق نفتخیز منصوب کرد.
ظاهرا در آن مقطع مجموعه نفت با ارتش و تیمسار شهید «فالحی» رئیس ستاد
مشترک ارتش همکاری مشترک داشت .در این زمینه اگر خاطرهای دارید ،بفرمایید؟

در این مورد خاطرات جالبی دارم .یکی از این خاطرات مربوط به حفر کانال به وسیله نیروهای
نظامی در اروندرود و مرز آبی کشورمان با عراق است .در پی شدت گرفتن حمالت دشمن
در سال  ،1359نیروهای ارتش به حفر کانال و ایجاد سد بر روی کرخه پرداختند؛ بر اثر فشار
شدید آب ،این کار با مشکالتی مواجه شد ،لذا شهید فالحی در این مورد از تیم کارشناسی ما
درخواست مشاوره کرد .نیروهای ستاد همراه با مهندس «حسینی» مدیر خدمات لجستیک
برای کمک به آن منطقه اعزام شدند .پس از بازدید از منطقه ،تصمیم بر لولهکوبی و کارگذاشتن
لولههای افقی زیر آب گرفته شد .در آن زمان ،یک خودرو شمعکوبی داشتیم که کار شمعکوبی
رودخانه را انجام میداد؛ با اجرایی کردن این طرحها آب رودخانه همچنان جریان داشت و
بدون اینکه مسیر آب منحرف شود ،سرعت آب گرفته میشد.
خوب است برای ثبت در تاریخ به خاطره جالب دیگری اشاره کنم .دردوران جنگ برای گذر از
اروندرود از قایقهای پالستیکی استفاده میشد .سرعت باالی آب و موج خروشان ،قایقها را
بهشدت تکان میداد و هر آن احتمال واژگونی وجود داشت .هنگامی که به منطقه رسیدیم ،به
شهید فالحی گفتم« :این قایقها اصال امن نیستند ».او نیز گفت « :فعال همینها را در اختیار
داریم و مجبور هستیم در این شرایط از امکانات کم ،نهایت استفاده را ببریم و هر روز با این
قایقها از این مناطق عبور کنیم ».متأسفانه چند روز بعد خبر رسید که ایشان و چند نفر دیگر
در آن مسیر گرفتار امواج شده و دو قایق با سرنشین هایش ناپدید شدهاند؛ همکاران ما فقط
توانستند ،شهید فالحی و یک نفر را دیگر را نجات دهند.
از دیگر خاطرات زمان جنگ میتوانم به مسئله پدافند هوایی و اتفاق جالب مرتبط با آن اشاره کنم.
در آن دوران ،هواپیماهای دشمن حمالت خود را افزایش داده بودند و ما نیز از مرکز درخواست نیرو و
تجهیزات کرده بودیم .نیرو و تجهیزات برای ما فرستاده شد .اطراف محوطه عملیاتی را برای اسکان
افراد آماده کردیم و پارکینگ ستاد را نیز برای خودروها و تجهیزات آنان در نظر گرفتیم .به یاد میآورم
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که در بعدازظهر همان روز ،هواپیماهای دشمن برای حمله به دزفول ،تهران و واحدهای بهرهبرداری
از باالی سر ما عبور میکردند که این نیروها به گمان حمله دشمن ،به سمت هواپیماهای دشمن
تیراندازی کردند و توجه آنها به سمت ما جلب شد .دشمن به خیال اینکه اینجا مقر هوایی ما است،
شروع به بمباران و تیراندازی کرد .خوشبختانه حمالت دشمن در آن روز خسارتی به منطقه وارد
نکرد ،اما بعد از این ماجرا نیروها را از منطقه عملیاتی دور کرده و در واحدهای بهرهبرداری مستقر
کردیم .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 یک عملیات بسیار شادمان میشدیم و این امر
موجب افزایش انگیزه ،استقامت و پایداری در برابر دشمن میشد.
لطفا درباره دوران خدمت تا بازنشستگی خود صحبت بفرمایید.

در آن دوران ،رئیس ستاد و مدیر مناطق عملیاتی بودم .به دلیل فشار و حجم باالی مسئولیت
از مهندس آقازاده درخواست کردم که برای مدیریت مناطق نفتخیز شخصی را در نظر بگیرد
و من نیز در کنار ایشان همکاری داشته باشم .او طی حکمی مهندس «نادری» را به سمت
معاونت عملیات انتخاب کرد .در سال  1380بعد از  54سال سکونت در اهواز و سختیهای
دوران دفاع مقدس در آن منطقه با درخواست انتقالی من به تهران موافقت شد و در قسمت
برنامهریزی تلفیقی به فعالیت پرداختم .بعد از مدتی ،سازمان «مدیریت نظارت بر تولید» را
احداث کردیم و تا اوایل سال  1390که بازنشسته شدم ،مسئولیت آن واحد را بر عهده داشتم.
در انتها اگر صحبتی باقی مانده است ،بفرمایید.

در پايان بايد بگويم که اصوال جنگ و از دست دادن نيروهاي مؤمن و توانمند براي ما بسيار
تلخ بود ،اما به هر حال همگی از وطن و سرزمین خود دفاع کردیم و این برای نسلهای بعد
زیبا و آموزنده است .مطلب ديگری كه بايد اضافه كنم این است که داشتن ایمان به خداوند،
تعصب به میهن ،روحیه همدلی و همراهی در میان کارکنان نفت و مردم بود كه باعث شد اين
پيروزي براي ملت رقم بخورد؛ از همه آن نيروها تشكر ميكنم.
از لطف شما و اینکه برای مصاحبه وقت گذاشتید ،سپاسگزارم.
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گفت و گو با ناخدا مظهر ســهرابي
ناخدای شرکت ملی نفت ایران
در دوران دفاع مقدس
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لطفا بیوگرافی خودتان را ذكر بفرماييد.

مظهر 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
 25ساله 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 بفرماييد

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 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
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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 کشتی ذكر ميكنم که در غرب خارگ سوخته است 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 وبا 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  5صبح 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» ( 125مایلی 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
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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 .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
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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
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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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گفت و گو با محمود شــريفيان
مدير عامل شركت حفاري
در دوران دفاع مقدس
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لطفا بیوگرافی خودتان را ذكر بفرماييد.

محمود شریفیان ،فرزند احمد و متولد سال 1330در اصفهان هستم .دوره دبستان و
دبیرستان را در اصفهان گذراندم و برای ادامه تحصیل در كنكور شركت کردم و در رشته
راه و ساختمان دانشگاه پلیتکنیک (امیرکبیر) مشغول به تحصیل شدم .سال  1349در رشته
مهندسی مکانیک دانشگاه تهران و رشته راه و ساختمان دو دانشگاه امیرکبیر و «دانشگاه
شیراز» قبول شدم که البته در نهایت رشته راه و ساختمان دانشگاه امیرکبیر را برگزیدم و تا
سال  1354تحصیالتم ادامه یافت .در این سالها وقایع سياسي مهمی بهویژه در دانشگاهها
اتفاق افتاد .بحرانهای اجتماعي و سياسي موجب شده بود که درس خواندن در آن شرایط کار
مشکلی بشود؛ مبارزات بهشدت در مجامع دانشگاهی در قالب انجمنهای اسالمی ادامه داشت.
پس از فارغالتحصیلی در سال  1354به مدت دو سال در خارج از کشور در رشته مهندسی
مکانیک ادامه تحصیل دادم و سال  1356به کشور بازگشتم .طی این دو سال ،مدت کوتاهی
را در آلمان و مدتی هم در کانادا و آمریکا بودم.
در خارج از کشور چه فعالیتی داشتید؟

در مدتی که پاریس بودم با «اتحادیه انجمنهای اسالمی» و اعضای فعال آن از جمله
دکتر «صادق طباطبایی» خواهرزاده «امام موسی صدر»« ،کاشفی» از کارکنان صنعت نفت،
مهندس سیدمحمد غرضی و ...آشنا شدم .سال  ،1356این اتحادیه در کلیسای «سنتمری»
پاریس به اعتصاب غذا دست زده بود؛ خواست آنها انحالل ساواک ،بازگشت امام خمینی (ره)
به ایران ،آزادی زندانیان سیاسی و چند مورد دیگر بود .در این زمان احساس کردم که ماندن و
ادامه تحصیل در مقطع دکترا به صالح نیست؛ لذا به حج مشرف شدم و بعد به اروپا بازگشتم.
سپس ،مدت کوتاهی را در لبنان نزد دکتر«چمران» رفتم .همان سال  1356به تهران بازگشتم
و سپس رهسپار تبریز شدم؛ در این زمان ،قیام مردمی تبریز به وقوع پیوست و من شاهد
ماجرا بودم.

نحوه آشنایی شما با شهید چمران در لبنان چگونه بود؟ آیا فعالیت مشترکی با
ایشان داشتید؟

وقتی به لبنان آمدم به دلیل شناخت قبلی اتحادیه انجمنهای اسالمی از من و همچنین
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سابقه تایید و معارفه از سوی شهید «دکتر بهشتی» به عنوان روحانی تراز اول علمی ،معنوی و
انقالبی ،اتحادیه نسبت به من اطمینان یافت و به فوریت با ردههای باالی اتحادیه آشنا شدم.
در همین زمان ،از طریق اتحادیه انجمنهای اسالمی و بهویژه «دکتر طباطبایی»« ،حرکت
المحرومین» در لبنان تشكيل شده بود .بنابراین ایشان و نیز «کیارشی»  -که مدتی پس از
انقالب کاردار ایران در آلمان و سپس در اتریش بود -و »کاشفی» در معرفی من به شهید
چمران موثر واقع شدند و این روند موجب شد که نخستینبار ایشان را در بیروت مالقات کنم.
چه مدتی با دکتر چمران بودید؟

فکر میکنم به طور کلی حدود دو ماه در سوریه و لبنان حضور داشتم؛ یک بار قبل از سفر
حج و بار دیگر نیز هنگام بازگشت از حج ،از طریق امان پایتخت اردن به بیروت رفتم .مجموع
اینها حدود دو ماه به طول انجامید.
این سفر و مالقات در چه سالی اتفاق افتاد؟

در سال  1356به لبنان رفتم .در آن موقع لبنان درگیر جنگ داخلی بود و لشگر سوریه در
لبنان مستقر شده بود .دوستان ،مرا به جنوب لبنان و مرز اسرائیل بردند؛ در آنجا «مدرسه امام
موسی صدر» را در کنار رودخانه لیطانی ديدم.
پس از بازگشت به ایران در چه اموری به فعالیت پرداختید؟

بهمن  1356به این دلیل که فقط شش ماه از مدت دوران سربازی را گذرانده بودم و در
حقیقت ،سرباز غایب محسوب میشدم و نیز رشته تحصیلیام فنی بود ،برای گذران معاش در
بخش تأسیسات شرکتی خصوصی  -که تصفیه پسابهای صنعتی را انجام میداد -به عنوان
پیمانکار مشغول به کار شدم .در همین شغل فعالیت میکردم که زلزله طبس حدود شهریور
 1357اتفاق افتاد؛ لذا برای کمکرسانی به زلزلهزدگان از همان وسایلی که در آن شرکت تهیه
کرده بودیم ،جهت آبرسانی به روستاهای طبس استفاده کردیم .بعد از انقالب ،عدهای از بازاریان
جهت کمکرسانی به مستمندان در نهادی با عنوان «کمیته امداد امامخمینی(ره)» فعالیت
میکردند؛ شیوه کمکرسانی ما در طبس نیز شبیه به عملکرد «جهاد سازندگی» و کمیته امداد
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امام بود که البته طی برنامهای جامع در آنجا اجرا شد .پس از آن ،تقریبا دی  1357به تهران
بازگشتم؛ البته هنگام واقعه « 17شهریور» در میدان شهدای تهران بودم.
زمان جنگ در ایران بودید؟ ورودتان به صنعت نفت چگونه اتفاق افتاد؟

سال  ،1359در ایران بودم و تقریبا یک ماه از ازدواج من گذشته بود؛ خانه جدیدی گرفته بودم و
در حال رنگ کردن آن بودم که شیپور جنگ را زدند؛ بمباران فرودگاهها و حمله نيروهاي رژيم بعث
به مرزها و مسائل مختلفی در خوزستان و غرب کشور اتفاق افتاد .حدود مهر ماه در تدارک استقرار
در خانه نو بودیم که به ما اطالع دادند ،تعدادی از مردم اهواز ،شهر را ترک کردهاند و برخی نیز
عیال و فرزند و خانوادههای خود را به اصفهان ،شیراز و دیگر شهرهای به دور از مرزها و مناطق امن
فرستاده بودند .در همین زمان با یکی از دوستانم  -که بعد از انقالب در زمینه راهاندازی واحدهای
صنعتی با او همکار بودم -جهت ایجاد کارخانهای در اهواز فعالیت میکردیم .بنابراین در اهواز با
دوستانی آشنا شدیم که اگر درست یادم مانده باشد ،نام یکی از آنها «فرزاد نیکبخت» ،جوان بسیار
ارزشمندی بود که شهید شد و چند نفر دیگر از دوستانمان هم اسیر شدند .این عامل باعث شد که
احساس کنم با رفتن این دوستان سنگر خالی میشود ،لذا از تهران به اهواز رفتم.
شاید یک ماهی از جنگ گذشته بود؛ سوسنگرد محل رفتوآمد نیروهای خودی و دشمن
شده بود و من نیز توفیق یافتم در آن منطقه در زمینه کارهای فنی مثل تعمیرات خودرو و به
طور کلی امور مربوط به پشتیبانی جنگ با جهاد سازندگی همکاری کنم .آن فعالیتها بعدا زیر
عنوان ستاد پشتیبانی «ستاد کربال» و «ستاد نجف» شکل گرفت.
در آن شرایط ،بعضی دوستان دانشگاهی که در «لشگر امامحسین(ع)» در اهواز خدمت
میکردند و آنها را میشناختم ،گروهی به نام «منتظرین شهادت» تشکیل داده بودند .آنها در
باشگاه گلف اهواز  -که قبل از انقالب خارجیها و بهویژه آمریکاییها به آنجا میرفتند -مستقر
میشدند .البته برادران سپاه و کمیته مرکزی ،1دوستانی از خوزستان و دیگر شهرستانها نیز در
این باشگاه حضور مییافتند و جلسات گروه منتظرین شهادت را تشکیل میدادند.
 .1کمیتهها در آن زمان و نیز در آستانه انقالب ،اقتدار بسیاری داشتند و حتی امام خمینی (ره) در شهرها و مناطق مختلف ،نمایندگانی از سوی
خود در کمیته تعیین کرده بودند .مثال آیتاهلل «کنی» و آقای «باقری کنی» ،برادر ایشان در تهران سرپرستی کمیته را بر عهده داشتند .در
خوزستان هم دوستانی (چه عرب و غیرعرب) در کمیته حضور داشتند( .مهندس شریفیان)
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جا دارد خاطرهای را که به غیر از باشگاه گلف و گروه منتظرین شهادت در ذهن من باقی
مانده است ،برای شما بازگو کنم؛ در همان اوایل جنگ ،با چندتن از دوستان همکار نزد
مهندس فروزنده ،معاون سیاسی مهندس سیدمحمد غرضی (استاندار وقت خوزستان) رفتیم و
از وی در مورد نحوه کار و اینکه تا آن زمان خودروهای آسیبدیده را  -که از مناطق مختلف
از جمله سوسنگرد میآوردند و -در باشگاه گلف تعمیر کردیم و اموری از این دست توضیح
دادیم و برای ادامه کار کسب تکلیف کردیم .او گفت« :این کارها خوب است ،ولی االن ما بحرانی
داریم به نام بحران خانههایی که عراقیها با خمسهخمسه زدهاند .ما االن کمتر به کارهای نظامی
میپردازیم؛ ارتش مستقر شده و کمیتهها هم فعال هستند .شما اگر میتوانید ،برای این جنگزدهها
جایی برای زندگی بسازید».

الزم به یادآوری است که در این زمان ،رژیم بعث گروهی به نام «خلق عرب» تشکیل
داده بود .شرایط بهگونهای شده بود که در اهواز برای جابهجایی در هنگام شب باید با اسم
رمز از خیابانی به خیابان دیگر میرفتیم؛ یادم هست نخستین باری که در جهاد خوزستان در
اهواز مستقر شدم برای رفتوآمد در شب ،مانند دیگران ،اسم رمز را در گیتها و ایستگاههای
بازرسی مختلف بیان میکردم .در اهواز کمیتههای مناطق مختلفی فعالیت میکردند؛ در واقع،
کنترل شهر بهصورت جمعي انجام میشد ،اما شهرهای دیگر مانند آبادان به طور عمده توسط
کمیتههای تهران اداره میشد.
با این توصیف ،بعد از جلسه با مهندس فروزنده ،با دوستانی آشنا شدیم که آنها هم از فعاالن
صنعت نفت بودند .با همکاری یکدیگر توانستیم منطقهای را به دور از اهواز و مرز  -که در
حقیقت از منطقه جنگی و مسائل مربوط به آن مصون باشد -برای اسکان جنگزدگان بیابیم؛
با در نظر گرفتن حداقل دید مهندسی و مسائل مربوط به آب و دفع پساب و مسائل فاضالب
شهری و ...جای مناسبی را در کنار رودخانه انتخاب کردیم .این محل ،بعدها به نام «شهرک
والفجر» خوانده شد و گویا اکنون به شهرک بزرگی بدل شده است .البته به این دلیل که
تنها یک سال در این پروژه فعالیت داشتم ،اطالع دقیقی از فرجام و نحوه بازگشايي شهرک
والفجر ندارم.
در آذر  - 1360که بیش از یک سال از جنگ میگذشت -مهندس غرضی به وزارت نفت
منصوب شد .از آنجا که با یکدیگر در پاریس و همچنین دوران استانداری وی در خوزستان
116

پیشینه آشنایی داشتیم ،عنوان کرد« :با توجه به اینکه شما در جنگ ،امور فنی و پشتیبانی را
انجام میدادی ،خوب است به نفت بیایی و در اينجا خدمت کنی».
بعد از ورود به وزارت نفت در کدام قسمت و به چه کاری مشغول شدید؟

زمانی که به وزارت نفت رفتم ،بسیاری از مدیران قديمي رفته بودند و مشخص نبود که
کارها باید چگونه ادامه پیدا کند .البته شرکت ملی نفت ایران حدود  70سال سابقه داشت
و نیروهای بسیار کارآمدی در آن فعالیت میکردند ،اما در مورد مسائل انقالب و سیستم
جمهوری اسالمی الزم بود تحوالت و فعالیتهای جدیدی صورت گیرد.
به هر روی ،طی تحقیقاتی که به انجام رساندم« ،شرکت نفت فالت قاره» را نسبت به دیگر
شرکتها بیشتر بهسامان یافتم؛ شرکت نفت ،مدیری را از جانب خود برای آن تعیین کرده بود و به
همین ترتیب در دیگر مناطق مربوطه بهویژه در مناطق نفتخیز که همه امور به طور سامانیافته
انجام میشد .در این میان ،یکی از جاهایی که تقریبا بالتصدی مانده بود« ،شرکت ملی حفاری»
بود .در اینجا باید از مهندس «محمدرضا شماسی» به نیکی یاد کنم؛ او ضمن اینکه معاون اداری ـ
مالی مناطق نفتخیز بود ،مدیرعاملی شرکت ملی حفاری را نیز قبول کرده بودند.
شرکت ملی حفاری ایران در سال  1358ایجاد شد و از سال  1359تا  ،1360چهار
مدیرعامل در آن تعویض شد .اولین مدیرعامل شرکت« ،پاشا رمضانپور» بود که چند ماهی
مدیریت کرد و بعد جنگ اتفاق افتاد .بعد از ایشان« ،احمد ساقیان» آمد و چند ماهی آنجا را
اداره کرد ،اما مرحوم شد .سپس مهندس شماسی به مدیریت این شرکت منصوب شد .در آن
زمان ،هنوز تنظیم اساسنامه جدید شرکت ملی نفت مراحل مقدماتی کار را طی میکرد .از آذر تا
اسفند  ،1360هیئتمدیره شرکت ملی نفت و شخص مهندس غرضی مرا تحت فشار قرار دادند
که هرچه سریعتر حکم خود را دریافت کنم ،به اهواز بروم و کار را شروع کنم .اما من اصرار
داشتم که قبل از هر کاری به مدت سه ماه برنامهریزی خود را به انجام برسانم ،زیرا معتقد بودم
باید با آگاهی وارد چنین کاری شد .به هر روی ،وارد اهواز شدم .البته غیر از اهواز ،در سرخس،
خانگيران ،بندرعباس و در ناو کنگان و به طور کلی در همه جاهایی که فعالیتهای حفاری
شرکت ملی نفت انجام میشد ،معموال بیش از  40شرکت خارجی فعالیت داشتند و در شرکت
ملی حفاری ،هنوز مفاد اساسنامه کامال تنظیم نشده و نیز فرمان امام خمینی(ره) به طور کامل
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به اجرا در نیامده بود .بنابراین ،برنامهریزی کردم و در چند مرحله به تنظیم امور پرداختم که البته
اگر مایل بودید ،جداگانه درباره آن صحبت میکنم.
وارد شرکت ملی حفاری شدید؟ وضع جنگ در آن موقع چگونه بود و شرکت شما
چقدر درگیر جنگ بود؟

اوایل سال  1361که عملیات آزادسازی خرمشهر اتفاق افتاد ،وارد شرکت ملی حفاری
شدم .تا آنجا که حضور ذهن دارم ،تصور میکنم ما حتی مدتی در اطالعیهها «یا زهرا(س)
» مینوشتیم ،چون رمز عملیات «فتحالمبین» (آزادسازی خرمشهر در فروردین  )1361یا
زهرا(س) بود .در حقیقت ،عزم آزادسازی خرمشهر از عملیات «ثامناالئمه(ع)» (در مهر 1360
از آبادان شروع شد) و همینطور عملیات «بستان» ( در آذر  1360آغاز شد) تا عملیات
فتحالمبین ادامه پیدا کرد .عملیات فتحالمبین  -که نام بسیار بامسمایی هم بود -تا حد قابل
توجهی روحیه نیروها را ارتقا داد ،زیرا تصور میکردند تعدادی نیرو به نفت سرریز میشود
و میتوان به دیگر جاها سرویس داد .با این اوصاف ،در اهواز مستقر شدیم؛ من و اعضای
هیئتمدیره و در حقیقت مجمع ما  -که هیئتمدیره شرکت ملی نفت ایران تصویب کرده
بود -در آنجا مستقر شدیم.
آیا عضو هیئتمدیره شرکت ملی حفاری بودید؟

بله ،به عنوان رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل انتخاب شده بودم .دوستانی هم به عنوان
اعضای هیئتمدیره انتخاب شده بودند .بعدها در زمینه شروع فعالیتهای خود به این نتیجه
رسیدیم که باید برای بیش از پنج هزار نفر پرسنل که از بیش از  40شرکت حفاری و خدمات
جنبی مانده بودند ،برنامهای تدوين کنیم ،زيرا مدیران ،مسئوالن و رؤسای تخصصی آنها  -که
بیشتر آمریکایی ،کانادایی و بعضا فرانسوی بودند -ایران را ترک کرده بودند.
مدیریت بحران بهویژه در مواقع بمباران به چه نحوی انجام میگرفت و چه
برنامههایی در این راستا دنبال میشد؟

با تجربه ای که داشتم ،وقتی به شرکت حفاری آمدم ،یک ستاد پشتیبانی جنگ در شرکت
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ملی حفاری ایجاد کردم .میدانید که همکاران داوطلب  -همانطور که خودم نیز اولینبار
از تهران و از طریق جهادسازندگی به صورت داوطلب به جبهه رفته بودم -بهویژه با شروع
عملیات ثبت نام میکردند و از مناطق مختلف و همچنین از خوزستان به جبههها اعزام
میشدند .ما هم ضمن تشویق آنها ،افراد جایگزین را فرا میخواندیم .البته در تهران ،در اوایل
جنگ به لحاظ تولید و نظم و انتظام کارخانهها مشکالتی وجود داشت ،از جمله چگونگی
اعزام نیروهای داوطلب به جبهه و اینکه اگر شهید ،اسیر و یا مجروح میشدند ،به چه نحو
با خانوادههایشان ارتباط برقرار شود و مسائلی از این دست را تجربه کرده بودم .بنابراین در
شرکت ملی حفاری نیز ستاد پشتیبانی ایجاد کردم که هیچ مانعی برای اعزام نیروهای داوطلب
پیش نیاید و افراد جایگزین ،مسئولیت را تا بازگشت داوطلبان ،به انجام برسانند و کارها بر
روال بماند .البته ،شرکت ملی حفاری نیز مانند دیگر شرکتها شهدا ،مجروحان و اسرایی چون
«حسن قنواتی» و «تمیمی» داشت که اسامی آنان در بایگانی شرکت موجود است.
این افراد را میشناختید؟

بله ،در شرکت ملی حفاری همواره در کنار آنها بودم.
زمانی که مدیرعامل شرکت ملی حفاری بودید ،با حوادثی چون بمباران دکلها و
سکوهای حفاری مواجه شدید؟

در اوایل جنگ ،تعداد هشت دستگاه از بهترین دستگاههای به جای مانده از شرکتهای
خارجی (فعال در قبل از انقالب) را برای حفاری به مرز بردند؛ در همین نقطهای که االن
حدودا «میدان آذر» واقع شده است .چون این واقعه را شخصا ندیدهام ،به نقل از دیگران
عرض میکنم .در سال  1360برای بازدید به دهلران ،منطقه اناران و منطقه آذر رفتم.
مقداری باریت و بنتونیت و چیزهایی را که معموال سر چاههای نفت موجود است ،دیدم ،اما
همانطور که دوستان به من گفته بودند ،هیچ اثری از آن هشت دستگاه نبود .بعدها در ژنو،
شرکتهای خارجی ادعا کردند که آن دستگاهها را به عنوان غنایم جنگی به عراق بردهاند.
این اتفاق موجب شد که در سال  1360به منظور صورتبرداری از اموال شرکت ملی حفاری،
برنامهریزی کنیم.
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به هر روی ،ما از طریق ستاد پشتیبانی ،با جنگ در ارتباط بودیم؛ گرچه در جبهه اقتصادی و
نفت فعالیت میکردیم اما نبض جنگ و دفاع مقدس در قسمتهای مختلف شرکت و اعضای
هیئتمدیره و کارکنان به طور دائم ضربان داشت و مرتبا با دوستان و عزیزان فرماندهي جنگ
در ارتباط بودیم.
حتی گاهی در شبهای عملیات ،قرارگاه یا قسمتهای فنی از ما میخواستند که در
تصمیمگیریها مشارکت کنیم و یا اینکه تمهیداتی برای استقرار نیروها در جبهه به منظور
فعالیتهای فنی از جمله تست لولهها و یا پمپ تراکها  -که معموال سر چاههای نفتی برای
سیمانکاری یا اسید زدن استفاده میشود -بیندیشیم که البته پرسنل حفاری به این مناطق از
جبهه اعزام و پس از انجام مأموریت به محل اصلی خدمت خود بازمیگشتند.
مورد خاصی از اینگونه عملیات را به خاطر دارید؟

اگر درست در ذهنم مانده باشد ،عملیات بیتالمقدس از سه جبهه آغاز شد که یک جبهه،
رقابیه و دیگری ،خرمشهر بود .شهید «حسین ناجیان» ،فرمانده ستاد پشتیبانی جنوب ،به من
مأموریتی داد ،مبنی بر انتقال و پاکسازی وسایلی که از تابستان در مردابی به جای مانده بود.
البته ،نیروهای ارتش گفته بودند که میشود آنجا را پاکسازی کرد اما نتوانسته بودند این کار
را انجام دهند.
جهاد نیز بر سر امکان انجام این مأموریت ،مسئله داشت که آیا میشود از منطقه «فالح»
به نتیجه مطلوب برسند یا خیر .چرا که دو خط از سه خط نیروهای پیشرونده ،به اهدافشان
رسیده بودند ؛ اما آن دیگری از طریق این جبه ه نتوانسته بود پیشروی کند.
در واقع این مأموریت باید توسط گروه مهندسی و پشتیبانی انجام میشد و در حقیقت
همان دوستان جهادی  -که به سنگرسازان بیسنگر معروف شدند -باید وضع را بررسی کرده
و استقرار مییافتند .این تنها عملیات بزرگی بود که من در جبهه حضور پیدا کردم؛ نیروهای
دشمن من ّور میانداختند و مسلسلهای آنها بهراحتی دیده میشد؛ خط مقدم ما و خط مقدم
آنها کامال مشخص بود .جز این عملیات ،بقیه فعالیتهای ما در شرکت ملی حفاری عموما
پشتیبانی از جبههها بود.
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از چه سالی شما مدیرعامل شرکت ملی حفاری بودید؟

از سال  1360تا .1366

مهندس حیدر بهمنی در آن زمان در مجموعه شما بودند؟

خیر ،در آن زمان مهندس بهمنی در مناطق نفتخیز بودند و افتخار آشنایی با ایشان
نداشتم ،اما اکنون خدمت ایشان آشنایی و ارادت دارم.
در زمان مدیرعاملی شما در حفاری و با توجه به شرایط جنگی ،آیا شرکت به کارها و
وظایف خود ادامه داد یا اینکه کار متوقف شد و به جنگ کمک کرد؟

خیر .نکته اینجاست که در ابتدای ورود به حفاری جهت برنامهریزی امور در سه ماه دی،
بهمن و اسفند سال  1360به مطالعه و بررسی امور پرداختم .اولین کتابی که مجبور شدم در زمینه
مدیریت بخوانم ،کتاب نوشتهشده توسط علیمحمد اقتداری بود که چگونگی اصول اجرایی شدن
مدیریت علمی را آموزش میداد .از اوایل انقالب تجربه حضور در کارخانهها را داشتیم ولی از
اصول مدیریت علمی آگاهی نداشتیم ،بهویژه آنکه رشته تحصیلی من فنی بود و فقط درسهایی
مثل مدیریت پروژه را گذرانده بودم .به هر روی ،این کتاب توسط یکی از بستگانم  -که در مدرسه
عالی بازرگانی بود -به دست من رسید .با مطالعه آن با نحوه برنامهریزی ،هماهنگی ،اجرا ،نظارت
و کنترل و ...آشنا شدم و اینکه چگونه میتوان با کاربرد مدیریت علمی ،مجموعهای را اداره کرد.
بنابراین ،از نیروی انسانی (با توجه به اینکه  5هزار نیرو داشتم) ،امور مالی و اموال شرکتهایی که
مانده بودند ،صورتبرداری کردیم تا بدانیم از باقیمانده شرکتها چه چیزهایی داریم؟
سرانجام اطالعات بخشهای اداری ،مالی و عملیاتی را به دست آوردیم؛ به طور مثال
در بخش عملیاتی ،شش دستگاه از دستگاههای حفاری کار میکرد که بعدها تا زمانی که در
حفاری بودم به  22دستگاه رسید و حجم عملیات بیش از سه تا چهار برابر شد.
در زمان جنگ بود؟
بله ،در زمان جنگ بود .تا سال  1366بارها یادداشت میدادند و یا از تهران میگفتند که
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دستگاههای حفاری خریداری کنید .من تعدادی از یادداشتهای مهندس «میرحسین موسوی»
نخستوزیر وقت را دیده بودم که به وزارت نفت و شرکتهایی چون حفاری میگفت که دستگاه
نو خریداری کنید .ولی من معتقد بودم که به جای خرید ،میتوانیم با تعمیر دستگاههای روی زمین
(نزدیک به  30دستگاه) که خراب مانده بود ،کارها را به پیش ببریم و در فرصتی دیگر دستگاههای
نو خریداری شود .تمام آن دستگاهها در دوران مدیریت من راهاندازی شد.
تنها دستگاه حفاری که در دریا خریداری شد ،به مبلغ  40میلیون دالر بود و چون هزینه آن
با ین پرداخت شد ،از لحاظ دالر به تغییر قیمت برخورد کرد و قیمت آن حدود  36میلیون دالر
تمام شد.
این دستگاه به نام شهید «رجایی» در میدان «نصر» در خلیجفارس به فعالیت پرداخت.
آن ،تنها دستگاه نو خریداریشده بود؛ البته به این معنا نبود که وسایل نو نخریم .وسایل را از
شرکتهای مختلف میخریدیم .آن زمان ،شرکت کاالی لندن فعال بود و وسایل مورد نیاز حتی
وسایل آمریکایی را از انگلستان ،آلمان و دیگر کشورها خریداری میکردیم .الزم به توضیح
است که وسایل را جهت بهبود و تکمیل دستگاههای موجود خریداری میکردیم .در زمینه خرید
دستگاه حفاری نو  -با اینکه دستور نخستوزیر بود -اینگونه استدالل میآوردیم که هزینهها به
گونهای است که این دستگاهها روی زمین میماند و مسئله دیگر اینکه ،شرکتهای خارجی علیه
شرکت ملی نفت ایران کلیک کردهاند و ما باید پاسخگوی ادعاهای آنها نیز باشیم .به همین دلیل
دستگاه خشکی نو خریداری نشد و تنها یک دستگاه نو دریایی خریداری شد .بعد از مدیریت من،
تنها یک دستگاه خشکی ( 30هزار فوت) خریداری شد  -که البته بودجه آن را شخصا پیگیری
کردم -و با نام «پیروز  »1تا کنون برای جمهوری اسالمی فعالیت میکند.
بعد از شرکت ملی حفاری به چه کاری مشغول شدید؟

شش سال از عمرم را به صورت دو شیفت در حفاری کار کردم و به آن دلیل که از جنگ
بازگشته و کار در آن عرصه را تجربه کرده بودم ،برای این شش سال زندگیام بیش از 12-10
سال ارزش قائل هستم .البته به عنوان مهندس مکانیک ،تجربه بسیار خوبی را از سر گذراندم.
از دیگر تجربیات مفیدی که در حفاری آموختم ،بهرهمندی از پیشکسوتان بود؛ در دوران
اشتغال در سدسازی آلمان متوجه شدم کارکرد دانشجویان و مهندسان توسط پیشکسوتان
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مورد نظارت و کنترل واقع میشود؛ به طور مثال ،در بخش سدسازی اداره «اقتصاد آب» کار
میکردم و رئیس اداره مثال  13سال سابقه داشت ،بعد از مدتی عدهای از مونیخ آمدند و برنامه
مهندسان و دانشجویان جوان را کنترل کردند .در آن زمان ،وسایل الکتریکی مانند امروز نبود؛
نقشهها را به اطراف سالن نصب میکردند تا آنها بیایند .دیدم که چند فرد مسن از سدسازان
شاخص آلمانی ،از مونیخ آمدند؛ اگر آنها تصویب میکردند ،دومین سد ساخته میشد .به این
معنا که طبق فرهنگ آلمانیها اگر کارها و نقشهها توسط متخصصان عالیرتبه و خبرگان آن
رشته تصویب میشد ،پروژه ادامه مییافت.
این مدل را به ذهن سپرده و در شرکت حفاری به کار بردم؛ کسانی که  20و بعضا 30
سال سابقه داشتند و از زمان دکتر «مصدق» در حفاری خدمت کرده بودند و یا بعضی دیگر را
که در آستانه بازنشستگی بودند ،دعوت کردم و از وزیر مصوبهای مبنی بر تعویق بازنشستگی
آنان گرفتم .گروه مشاور حفاری به وجود آوردم؛ مشابه همان پیشکسوتانی که در آلمان دیده
بودم؛ مقرر شد که آنها برنامههای ما را طبق تجارب خود تایید کرده و تصویب کنند .این مدل
موفقیتآمیز در سراسر دوران مدیریتم در حفاری ادامه داشت .البته در سال  1366میخواستم
در راستای این برنامه ،مرکزی پژوهشی تأسیس کنم که ميسر نشد ،زیرا دچار عارضه قلبی
شدم و با نظر مهندس«آقازاده» و کسانی که مسئول وزارت نفت بودند ،یک سال مرخصی
بدون حقوق گرفتم و به تهران آمدم.
در دوران مدیریت در شرکت حفاری ،ارتباط نزدیکی با جنگ داشتهاید که بیشتر جنبه
پشتیبانی داشته است .در این زمینه سخن و خاطره دیگری دارید؟

مطلبی در ذهنم دارم که بیان آن خالی از لطف نیست .روزی با ورود به دفترم ،سه  -چهار
نفر از افسران ارشد هوانیروز ارتش را در آنجا دیدم که منتظرم بودند .هدف از این مالقات،
مذاكره در مورد مسئلهای فني بود؛ آنها میخواستند تعدادی توپ را هلیبرد کرده و به داخل
مرز عراق منتقل کنند؛ مسائلی مطرح شد از جمله اینکه میخواستند وقتی این توپها را زیر
هلیکوپتر با زنجیر و ، ...آویزان کنند ،لوله توپ به هلیکوپتر برخورد نکند و این کار به لحاظ
ایمنی ،با استفاده از حملونقل حفاری امکانپذیر شد.
در آن زمان ،جوشکار مسلط و ماهری در حفاری داشتیم؛ او و نیز مسئول حملونقل را
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فراخواندم؛ با نظر و همکاری آنها حلقههایی روی توپها و در جاهایی که مشكل خاصی از
نظر نظامی و عملکرد توپ ایجاد نکند ،جوش دادند .سپس زنجیری به آن وصل کردند که
هلیکوپتر بتواند بهراحتی توپها را از زمین بردارد ،به جایی دیگر برده و ارتفاع کم کند ،دستگاه
توپ را بر زمین بگذارد و بعد هم به پرواز خود ادامه دهد .این کار محرمانه بود و همان روز
مالقات ،چند نفر را برای انجام این مأموریت به کار گماردم .در دوران جنگ ،موارد بسیاری از
این قبیل کارهای جهادی در جبهه انجام دادهایم.
شما به طور مستقیم به جبهه اعزام شدهاید؟

بله .قبل از فعالیت در شرکت حفاری در جبهه بودم و لباس جبهه را در منزل داشتم .حتی
گاهی این لباس را در محل کار بر تن میکردم؛ در محل کار به این جهت که نیروی غیرنظامی
یعنی نیروی شهری و مدیر شرکت نفت بودم ،معموال با لباس نظامی ظاهر نمیشدم ،ولی
گاهی از منزل این لباس را میپوشیدم و به محل خدمت میرفتم .همچنین زمان حضور در
ستاد کربال ،دوستان لباس خاکی و یا لباس ارتشی و نظامی و سپاهی میدادند که البته به
جهت هماهنگی با جمع این لباس را بر تن میکردم.
با چه عنوانی در جلسات ستاد کربال شرکت میکردید؟

به عنوان نیروی داوطلب ،چون در جهاد سازندگی تهران ،کسانی که در شورای مرکزی
جهاد بودند مرا میشناختند .در آنجا نیز به همین صورت که در شورای جهاد خوزستان کار
میکردم ،با آنها همکار بودم .تیر  1366از نفت بیرون آمدم و در شهریور همان سال ،طی
حکمی از سوی مهندس «زنگنه» ،در جهاد سازندگی و در هیئتمدیره «سازمان شیالت»
مشغول به کار شدم.
از لطف شما و اینکه برای مصاحبه وقت گذاشتید ،سپاسگزارم.

خواهش میکنم.
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گفت و گو با اســداهلل صالحی فروز
مدير پخش و پااليش شركت ملي نفت ايران
در دوران دفاع مقدس
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لطفا بیوگرافی خودتان را ذكر بفرماييد.

اسداهلل صالحیفروز ،متولد سال  1326در اصفهان و فارغالتحصیل سال  1349در رشته مهندسی
برق از «دانشگاه علم و صنعت» و فوقلیسانس از «دانشگاه صنعت نفت» در رشته مدیریت هستم.
دوران كاري خود را از سال  1349در «ذوبآهن اصفهان» شروع کردم و تا بهمن ،1360
مدیرعامل «شرکت ملی فوالد» بودم .سپس معاون وزیر در وزارت معادن و فلزات شدم .در
بهمن  ،1362در دوران مهندس غرضی به صورت مأمور به وزارت نفت وارد شدم .شروع کارم
از «طرح کنگان» بود که در آن زمان طرح مهمی برای تأمین گاز كشور به شمار میآمد و
سعی بر این بود که این طرح هر چه زودتر اجرا شود و به بهرهبرداری برسد.
آن زمان در زمینه احداث زمین فرودگاه و تحویل اراضی مشکالتی وجود داشت؛ با اینکه با
ساخت فرودگاه در آن منطقه مخالفت شده بود و موضوع منتفی شدن آن را مطرح کرده بودند،
همراه با گروهی که برای این کار هماهنگ شده بود ،کار را شروع کردیم .الزم به توضیح
است که قبل از ورود به طرح ،طبق سنت حسنهای که با عنوان «روتیشن» از قدیم در نفت
وجود دارد ،همه واحدها و شرکتهای وابسته به وزارت نفت را طی یک ماه از نزدیک بازدید
کردم و دیدگاه خیلی خوبی به دست آوردم.
همزمان با این بازدید ،همکاران شرکت نفت فالت قاره ،مشغول بستن چاههای «نوروز»
بودند و پیمانکار اصلی طرح کنگان انتخاب و ساخت پاالیشگاه آغاز شد .بعد از آن ،پیمانکار
مراکز تفکیک را هم برگزید و به این ترتیب در موعد مقرر به تأمین گاز کشور کمک شد و
هم اکنون این طرح با  110میلیون متر مکعب گاز در روز ،نقش تعیینکنندهای در تأمین گاز
کشور دارد.
اواسط کارم در طرح کنگان که پاالیشگاه حدود  65درصد پیشرفت فیزیکی داشت ،به درخواست
مهندس آقازاده وزیر وقت نفت ،به مدیریت پاالیش شرکت نفت منتقل شدم  .اما از خرداد 1365
به کار در امور پاالیش پرداختم .در همین زمان ،بمباران پاالیشگاهها شروع شد؛ تا آنجا که یکی از
برادران به شوخی میگفت« :صدام به حکمی که آقای وزیر به شما داده اعتراض دارد!» چون فردای
روزی که حکم وزیر صادر شد ،پاالیشگاه تبریز و پاالیشگاه اصفهان بمباران شد.
بمباران پاالیشگاهها از نظر دشمن چند دلیل داشت؛ چون سوخت یکی از مسائل مهم
کشور و جبهه و جنگ به شمار میآمد و تأمین آن به این راحتی امکانپذیر نبود ،لذا بمباران
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پاالیشگاهها با هدف فلج کردن موتور جنگ و دفاع در داخل کشور انجام میشد .از سوی
دیگر ،با انهدام تأسیسات جزیره خارگ برای صادرات نفت خام در نظر داشت کشور را از تأمین
ارز مورد نیاز جنگ محروم کند؛ بنابراین ،فشار بر این دو قسمت افزایش یافت.
در اوایل جنگ ،پاالیشگاههای اصفهان و تهران یکی  -دو بار بمباران شد ،ولی بعد از مدتی
در خرداد  1365فشار بر پاالیشگاهها افزایش یافت؛ اگر این پاالیشگاهها در زمان جنگ بازسازی
نمیشد ،حتما کشور با مشکل مواجه میشد .بچههای پاالیش نقش تعیینکنندهای در بازسازیها
داشتند که البته با وجود جانفشانیها و از خودگذشتگیهایی که نشان دادند ،چندان نامی از آنها
مطرح نیست .آنها اجازه ندادند کشور دچار مشکل شود و در حین جنگ ،بازسازی پاالیشگاهها
عملی شد و خوشبختانه به موقع تعمیر میشد و در خط سرویس قرار میگرفت.
در آن زمان ،اطالعات درباره آمار فرآوردهها و مباحثی از این دست ،سری بود ،اما اکنون
میتوان آن را مطرح کرد .به طور معمول ،هر کشوری برای دوام چند ماهه خود در شرایط
ویژه ،ذخایر استراتژیک فرآوردههای نفتی را در نظر میگیرد؛ اما در اسفند  ،1366در آن بحبوحه
جنگ ،کشور فقط برای چند روز ذخیره داشت! آماری در اختیار دارم که رسما از سازمان پخش
گرفتهام؛ فکر میکنم تنها برای  10روز بنزین و  20روز گازوییل داشتیم .یعنی در کل کشور
برای  10روز ذخیره سوخت وجود داشت و اگر دشمن از این وضع مطلع میشد ،مطمئنا فشار
بیشتری وارد میآورد که بتواند نظام را فلج کند.
در آن زمان ،تأمین فرآورده از دو طریق صورت میپذیرفت :در شمال ،فرآورده از اتحاد
جماهیر شوروی سابق خریداری و به بندرانزلی آورده میشد و در جنوب با اسکورت کشتیها از
طریق بندرعباس و بندرامام(ره) ،فرآورده به دست ما میرسید .اما متاسفانه در اسفند  1366به
دلیل بمباران کشتیها در داخل دریا ،واردات از مبادی شمالی و جنوبی متوقف شد و فرآوردهای
به داخل نمیآمد .بنابراین با سازماندهی و مدیریت بحران ،بازسازیها به موقع انجام شد و
کارکنان صنعت نفت اجازه ندادند کشور در شرایط بحرانی دچار کمبود سوخت شود.
این اقدامات در زمان جنگ از اهمیت فوقالعادهای برخوردار بود؛ آمار بمباران پاالیشگاه
تبریز موجود است و میتوان به آن مراجعه کرد؛ دست کم هر یک از پاالیشگاههای کشور بیش
از  10بار بمباران شد.
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همزمان با ورود به مدیریت پخش ،پاالیشگاه های تبریز و اصفهان در یک روز بمباران
شدند .ما تمهیداتی را از قبل پیشبینی کرده بودیم؛ ستاد مرکزی مثل ستاد حوادث غیرمترقبه
تشکیل داده بودیم .به این معنا که انباری را از شرکت ملی صنایع پتروشیمی در شادآباد جاده
کرج برای گردآوری ابزار و وسایل مورد نیاز بازسازی ،مثل لوله ،موتورجوش ،کمپرس ،ورق،
تیرآهن و ...گرفتیم .نخستین کار ما ،مراجعه به پاالیشگاه و مسئوالن بازرسی فنی به منظور
مشخص کردن نیازها بود .سپس ،با شناسایی وسایل مورد نیاز از همان محل با تلفن هماهنگ
میکردیم و بارگیری و ارسال امكانات به محل پاالیشگاه انجام میگرفت .این کار در هنگام
بازسازی نقش مهمی داشت .احتماال فیلمهایی که آن زمان گرفته شد در آرشیو موجود باشد.
وقتی پاالیشگاهی مورد هدف بمباران قرار میگرفت ،همهچیز سوخته و آویزان بود؛
نه صدایی برمیخاست و نه بخاری بلند میشد؛ در حقیقت ،پاالیشگاه به گورستانی آرام
میمانست؛ هیچ صدایی نداشت و هر کس مراجعه میکرد با تعجب میپرسید« :چطور قرار
است اینجا بازسازی شود؟» اما حداکثر بعد از  20روز  -البته بسته به وسعت خرابیها -در
مراجعه مجدد ،میدیدید که پاالیشگاه دوباره کار میکند؛ این مهم با برنامهریزی و کار
24ساعته مداوم عملی میشد .به هرحال با همت نيروها پاالیشگاههای آسیبدیده بازسازی
میشد و دوباره در خط تولید قرار میگرفت.
شما در محل حاضر میشدید؟

بله ،به مجرد اینکه از بمباران پاالیشگاهی باخبر میشدم در محل حضور مییافتم .هنگامی
که پاالیشگاه تبریز بمباران شد ،به سرعت همراه با مدیر تدارکات به آنجا مراجعه کردیم؛
البته آن موقع امکان سفر هوایی نبود و با ماشین خودمان را به محل پاالیشگاه میرساندیم؛
نیازهای اولیه تأمین شد .هر هشت ساعت (صبح ،عصر و آخر شب) جلسه داشتیم؛ صبح هر روز
کارهایی که باید انجام میشد به افراد ارجاع میشد و بعدازظهر ،کیفیت کار بررسی و کنترل
میشد ،بهویژه از آن روی که کاری باقی نماند که منجر به تأخیر در تولید شود.
البته ،پاالیشگاههای مختلفی به این شیوه بررسی و بازسازی میشد و شرایط و نحوه
بازسازی پاالیشگاه تبریز را در اینجا به عنوان نمونه بازگو کردم .در آن زمان از نظر پدافند
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هیچ حفاظتی از پاالیشگاه انجام نمیگرفت؛ بهتازگی بحث پدافند غیرعامل شروع شده بود و
پدافند عامل هم هنوز امکاناتی نداشت .به طور مثال ،در پاالیشگاه اصفهان امکاناتی نداشتیم
که به موقع آژیر خطر به صدا در آید و افراد درون پاالیشگاه از حمله هوایی آگاه شوند! از
زمان دیدن هواپیما تا زمانی که میخواست بمباران کند ،فکر کنم حداکثر یک دقیقه یا کمتر
فرصت داشتیم؛ برای این کار تعدادی از مأموران نظامی را روی کوههای منطقه نجفآباد (در
فاصله  30کیلومتری پاالیشگاه اصفهان) قرار دادیم ،زیرا هواپیماها که از داخل شیار رودخانه
زایندهرود به سمت پاالیشگاه میآمدند ،در معرض دید رادار قرار نمیگرفتند ،لذا این نیروها
با مشاهده چشمی ،خبر حضور هواپیماها را به وسیله بیسیم اطالع میدادند و آژیر خطر
پاالیشگاه به صدا در میآمد و افراد با خبر میشدند که قرار است حمله هوایی صورت گیرد.
هنگام بازدید آثار یکی از این بمبارانها افرادی را دیدم که در حال رفتن به سنگر دچار
حادثه شده و بهشدت سوخته بودند؛ نیروگاه تولید برق پاالیشگاه ،ظرفی حاوی آب جوش 100
درجه سانتیگراد دارد؛ وقتی بخار تولید میشود و ژنراتور را میچرخاند و یا کمپرسورها را تغذیه
میکند ،آب برگشتی داخل این کندانسور میشود و به داخل این ظرف میآید؛ وقتی بمباران
صورت گرفت ،بمبی به این ظرف خورده و آب جوش آن بر روی افراد در حال فرار به سمت
سنگر ریخته بود و آنها دچار سوختگی شدید با آب جوش شده بودند.
این افراد را به تهران منتقل کردیم .هنگام مالقات آنها در بیمارستان دیدم که تمام بدنشان
سوخته است و حتی چند نفر از شدت سوختگی فوت کرده بودند .واقعا مداوای آنان کار سختی
بود؛ بدنشان مرتب تاول میزد که باید این تاولها را درمان میکردند؛ باید مدتی را بدون لباس
در زیر وسیلهای مانند کرسی زندگی میکردند که دچار عفونت نشوند و بدنشان بتواند خود را
بازسازی کند؛ منظورم این است که فرصتی برای این کار نبود!
در یکی از حمالت دشمن به پاالیشگاه اصفهان ،بمبی در فاصله  20متری برج تقطیر به
زمین خورد و با ایجاد حفرهای بزرگ موجب شد این برج با ارتفاع نزدیک به  55تا  60متر و
وزن حدود  300تن به سمت حفره کج شود .در آن شرایط ،تعمیر این برج مسئلهای بود که
بهراحتی امکانپذیر نبود.
خوشبختانه هواپیمای عامل بمباران توسط نیروهای خودی سقوط کرد و خلبان آن زنده
دستگیر شد .از سوی دیگر ،یکی از هواپیماهایی هم که پاالیشگاه تبریز را بمباران کرده بود،
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به همین سرنوشت دچار شد و هر دو خلبان به اسارت در آمدند .پس از آن ،فرصتی دست
داد که توانستم با هر دو آنها در تهران صحبت کنم؛ اینکه به چه ترتیب برای زدن پاالیشگاه
میآمدند و چگونه توجیه میشدند؟
مهمترین محور سخنان ما با یکدیگر بود؛ خلبانها از سوی فرماندهان خود بر روی ماکت
توجیه میکردند که« :وقتی شما به اصفهان میروید و از این مسیر وارد میشوید ،در ابتدای ورود و
قبل از پاالیشگاه به نیروگاه شهید منتظری میرسید .آنجا را کاری نداشته باشید! به جایی میرسید
که یک ظرف شبیه بطری وارونه وجود دارد .اینجا هدف شماست ،آن را بزنید!»

منظورشان از ظرف شبیه بطری وارونه ،برج تقطیر وکیوم بود! آنها این کار را انجام دادند
و پاالیشگاه واقعا دچار آسیب شد .به لحاظ اهمیت مسئله ،یک هواپیمای فرنشیپ (فالکون)
گرفته شد و همراه با وزیر نفت و نخستوزیر وقت به پاالیشگاه اصفهان رفتیم.
خاطره خوبی در آن جو روانی شکل گرفت؛ در هواپیما پیشنهاد شد که برای ایجاد انگیزه
در کارگرها جهت انجام سریع و کیفی عملیات بازسازی« ،حق کارگاهی» که بعد از انقالب
قطع شده بود ،دوباره برقرار شود و وصول آن در همین بازدید به کارگران اعالم شود .میدانید
که در نفت ،ده درصدی به حقوق تحت عنوان حق کارگاهی اضافه میشد که از سال 1360
قطع شده بود.
در پاالیشگاه اصفهان ،نخستوزیر برای صحبت به ميان کارگرها رفت .در پاالیشگاه تونل
خیلی بزرگی بود که همه کارگرها در آنجا جمع شده بودند .من هم به اتفاق وزیر برای بازدید
از برج رفتیم که شرایط و اقدامات ضروری را بررسی کنیم .صحبتها انجام شد و وضع را
دیدیم .برای تأمین پول دچار مشکل بودیم ،چون واقعا در آن زمان که این پاالیشگاه بمباران
شد (مهر  ،)1366ارز کشور رقم قابل توجهی نبود .فکر کنم بودجه ارزی کل کشور در آن زمان
هفت میلیارد دالر بود .در هر صورت ،در ماه مهر هیچ پولی برای وزارتخانهها باقینمانده بود.
عصر همان روز که به نخستوزیری بازگشتیم ،تعدادی از وزیران را که فکر میکردند پولی
در حسابشان باقی مانده است ،دعوت کردند؛ رئیس «بانک مرکزی» هم دعوت شد .جلسهای
تشکیل شد و از من پرسیده شد که« :برای انجام این کار به چه مقدار ارز نیاز دارید؟» برآوردی
کردم و گفتم« :اگر  20میلیون دالر در شرکت کاالی نفت لندن به ما داده شود ،امکان اینکه
این تجهیزات را بخریم و بیاوریم وجود دارد تا ما بتوانیم پاالیشگاه را به موقع بازسازی کنیم».
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در همان جا تقریبا قولی برای تأمين این پول داده شد .در حقیقت ،اعتبار داده شد ،زیرا پولی
به صورت نقدی به دست ما نرسیده بود.
یادم هست برای اینکه پول در لندن به ما داده شود ،نخستوزیر از رئيسکل بانکمرکزی
خواست که« :هر یادداشتی که شما میخواهید ،بنویسید که من امضا کنم تا شما این پول را
در لندن به مدیریت بدهید ».او هم یادداشتی نوشت و امضا شد و به هر حال قرار شد در لندن،
 20میلیون دالر به ما اعتبار بدهند .در همان موقع تجهیزات مورد نیاز را در خارج از کشور
خریداری کردیم که به طور مستقیم با هواپیما به فرودگاه اصفهان آورده شد.
چقدر طول کشید؟

خیلی سریع انجام گرفت؛ برای ما تعیین تکلیف شد که روز  22بهمن پاالیشگاه را به مدار
تولید برگردانیم؛ به این ترتیب ،روز  6مهر پاالیشگاه بمباران شده بود و تنها حدود سه ماه
فرصت داشتیم! کار خیلی سنگین بود ،زیرا برج وکیوم بود .جرثقیلی نداشتیم که بتواند در فاصله
 55متری ،وزن  300تنی را بلند کند .برای تأمین این کار باید برنامهریزی میکردیم؛ ورقی
نبود ،جنسی نبود .ورقش هم ورقی خاص است؛ ورقهای پایین برج تقطیر ،ورق «کلتدار»
است .یعنی ورق باید روکش فوالد ضدزنگ داشته باشد که اصال در داخل کشور موجود نبود.
در هر صورت این کار با همت مدیریت پاالیشگاه اصفهان و در حقیقت واحد مهندسی آنها
برنامهریزی شد؛ برج با ارتفاع  55متری در سه تکه بریده شد تا بتوانند آن را با جرثقیل پایین
آورده و تعمیر کنند .سپس این سه قطعه را باال برده ،نصب و جوشکاری کنند؛ کاری بسیار مهم
صورت گرفت .به این معنا ،ظرف فلزی که حداقل هفت یا هشت ساعت در داخل آتش حرارت
دیده و دچار تنش شده است ،حالت فنری پیدا میکند و هنگام برش ممکن است از جای خود
جهیده و به درآید .بنابراین ،مهار ،برش ،پایین آوردن و روی هم قرار دادن آن در فاصله 50
تا  55متری و نیز هممحور شدن آن ،کار آسانی نبود .کاری بس دشوار بود که خوشبختانه با
رسیدن مواد و اجناس مورد نیاز و تالش شبانهروزی کارکنان انجام گرفت.
از موارد مهمی که باید ذکر شود این است که متاسفانه ورقهای قسمت موشک خورده در
پایین برج تقطیر ،ورق کلتدار نبود ،یعنی روکش ضدزنگ نداشت .خوشبختانه با تدبیر واحد
مهندسی پاالیشگاه و همت کارکنان آنجا کاری انجام شد؛ قسمت پایین برج تقطیر به دلیل
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ورود نفت خام باید محافظت شود ،زیرا نفت خام دارای گوگرد و مواد خورنده است ،به همین
دلیل جنس آن را از ورق روکشدار میگیرند تا با نفوذ نفت خام دچار خوردگی و مشکل نشود.
تدبیری برای این کار اندیشیده و مقرر شد که ظرفی استوانهای شکل به قطر شش متر و ارتفاع
شش تا هفت متر به طور کلی کلتدار شود .برای این کار چه کردند؟ ورقهای فوالد زنگنزن
( )Stainless Steelمثال به طول یک متر و عرض  3سانتیمتر و قطر  6متر را ضرب در
محیط آن استوانه برش داده و از باال تا پایین جوشکاری میکردند .به این ترتیب که هر کمربندی
جوشکاری میشد ،باید تست میشد؛ با کف صابون امتحان میکردند که این جوشکاری کامال
سیبل باشد .چون اگر سیبل نبود ،نقض غرض بود .یعنی مواد نفتی در  - Base Plateکه در
مقابل نفت خام مقاوم نبود -وارد میشد .کار دقیق و حساسی بود که انجام گرفت و فکر میکنم
هم اکنون نیز با آن کاری که همکاران انجام دادند ،مشکلی در سرویسدهی آن پیش نیامده
است! واقعا اگر در آن دوران بحرانی جنگ ،همت و از خودگذشتگی و ابتکار نيروها نبود ،نهتنها
بازسازی صورت نمیپذیرفت بلکه شاید سرنوشت به گونهای دیگر رقم میخورد.
به یاد دارم که دو بخش پاالیشگاه دچار حادثه شده بود :یکی ،همین برج تقطیر در اتمسفر
و دیگری ،نیروگاه و مخصوصا دیالکترودی که عرض کردم برای نیروگاه بود و واحد تولید
بخار یا همان بویلرهای پاالیشگاه .بنابراین به منظور باال بردن سرعت عمل ،تقسیم کار کردیم
و مسئولیت بازسازی بخش برق نیروگاه به وزارت نیرو محول شد و مسئولیت مربوط به برج
تقطیر در اتمسفر را بچههای پاالیش بر عهده گرفتند .یادم هست که با چهار یا پنج روز تأخیر
کار ما تمام شد و به جای  22بهمن ،روز  27بهمن ،این واحد پاالیشی به سرویس آمد.
کمی بعد از این بازسازی ،پااليشگاه تهران بمباران شد؛ در مورد این رخداد چه
کاری انجام گرفت؟

حادثهای که بعدا اتفاق افتاد این بود که درست در ساعت  11صبح  6اسفند  - 1366زمانی
که در وزارت نفت و جلسه هیئتمدیره بودم -خبر دادند که پاالیشگاه تهران بمباران شده
است .همراه با دیگر اعضای هیئتمدیره از پشت شیشههای طبقه  14دیدیم که پاالیشگاه
در آتش میسوزد .معطل نکردیم و بالفاصله سوار ماشین شده و به محل پاالیشگاه رفتیم.
هر دو واحد پاالیش آسیب دیده بود؛ یکی ،نیروگاهش از بین رفته بود و دیگری ،واحدهای
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پاالیش خود را از دست داده بود .تمامی ایستگاههای آتشنشانی ،هوانیروز تهران و ...تا ساعت
 5بعدازظهر کمک کردند تا آتش خاموش شود .زیرا آتشسوزی مهیبی بود؛ به همه این مخازن
ذخیرهای مراجعه کردم ،دیدم یک مخزن ایزوفید نزدیک محل بمباران قرار دارد و نگرانی ما
این بود که مخزن مذکور بر اثر گرما منفجر شود.
در کنار هر مخزن یک «گیج کالسی» هست که مشخص میکند داخل مخزن تا چه حد
سوخته است .در آنجا به چشم خودم دیدم که این گیج کالسی به نقطه جوش رسیده است
و غلغل میزد؛ مواد نفتی و ایزوفیدی داخل این مخازن ،بر اثر گرما در حال جوشیدن بود.
تدبیر ما آن بود که طی  8ساعت ،همه ماشینهای آتشنشانی فقط به سرد کردن این مخزن
پرداختند؛ با پاشیدن آب روی مخزن ،دمای آن پایین آمده و سرد میشد ،به این ترتیب در
اثر حرارت و بخار ،به دیواره مخزن فشار کمتری وارد شده و جلوی انفجار را می گرفت .اگر
مخزن منفجر میشد محوطه وسیعی از پاالیشگاه از بین میرفت.
به هر حال تا ساعت  5بعدازظهر آتش مهار شد و بعد آن ،باید برای بازسازی برنامهریزی
انجام میگرفت .پاالیشگاه تهران نیز مانند پاالیشگاه اصفهان دو واحد دارد :واحد شمالی و
واحد جنوبی .مثال فرض کنید پاالیشگاهی با ظرفیت  200هزار بشکه ،دارای دو ظرفیت 100
هزار بشکهای است که یوتیلیتی مشترک اما واحدهای پاالیشی جداگانه دارد .در این شرایط،
ما قسمتهای سالم دو واحد پاالیش را به یکدیگر مرتبط کردیم؛ فرض کنید اگر واحد پاالیش
شمالی از بین رفته بود و از طرف دیگر ،واحد تأمین برق و بخار جنوبی منهدم شده بود ،بخش
سالم واحد تأمین برق و بخار شمالی را با بخش سالم واحد پاالیش جنوبی به روش اتصال
لولهها از طریق هاتتپ کردن ،یکی کردیم .یادم هست که ولوی میخواستیم که ساعت 12
شب از پاالیشگاه اصفهان قرض گرفتیم و در همان شب بر روی آن کار کردند .به هر حال
این دو واحد پاالیشی به سرویس آمدند.
نکته مهم این است که اگر واقعا این کار انجام نمیشد ،چه شرايطي به وجود ميآمد؟ در نظر داشته
باشید که پاالیشگاه اصفهان در زمان جنگ نیمی از سوخت کشور را بهتنهایی تأمین میکرد؛
با اینکه ظرفیت اسمی آن  200هزار بشکه در روز بود ،اما با تمهیدات پیشبینی شده ،ظرفیت
را تا  300هزار بشکه در روز رسانده بودند .وقتی که این پاالیشگاه بمباران شد و از کار افتاد،
ظرفیت زیادی را از دست دادیم .توجه داشته باشید که روز  27بهمن ،پاالیشگاه اصفهان به
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سرویس آمد و  6اسفند پاالیشگاه تهران بمباران شد .چند روز اختالف است؟  10روز.
یعنی اگر این کار در زمان معین و با آن امکانات اندک  -حتی برای تأمین مواد مورد نیاز
به لندن رفتیم و تمام کشور در این زمینه بسیج شده بود -انجام نمیشد ،هر دو پاالیشگاه را
از دست داده بودیم.
ظرفیت پاالیشگاه تهران بعد از پاالیشگاه اصفهان بود .پاالیشگاه های تبریز ،شیراز و
کرمانشاه هم که ظرفیتی نداشتند .در آن دوران ،مثال تبریز  80هزار بشکه ،شیراز  40هزار
بشکه و کرمانشاه  20هزار بشکه در روز سرویس میدادند که البته جوابگو نبود.
تهران و اصفهان مهمترین پاالیشگاههای کشور به شمار میآمدند .اصفهان  300هزار
بشکه و تهران نزدیک به  220تا  250هزار بشکه در روز تولید میکردند .بنابراین ،دشمن
حمالت خود را طوری برنامهریزی کرده بود که کشور با کمبود سوخت دچار مشکل شود! زیرا
از طرفی ،این دو پاالیشگاه همزمان از سرویس خارج میشدند و از طرف دیگر ،از راه شمال
(بندرانزلی) و جنوب (اسکورت کردن کشتیها در بندر عباس) امکان واردات نداشت.
خوشبختانه هر دو پاالیشگاه با همت و توان و غيرت نفتيها به موقع به سرویس آمدند و
اوضاع طبق برنامهریزی دشمن پیش نرفت .یادم هست که وقتی پاالیشگاه اصفهان بمباران
شد و خودمان را برای بررسی وضعیت و بازسازی به آنجا رساندیم ،هنوز خون شهدا  -به دلیل
جابهجایی آنها -بر روی پلهها باقی مانده بود .یکی از بچهها به من مراجعه کرد و گفت« :چرا
هنوز این خونها خشک نشده ،میگویید بازسازی کنید؟» گفتم« :وضع کشور اینطور هست
و ما مجبوریم این کار را بکنیم وگرنه کشور از دست میرود ».گفت« :شما اگر در خانهتان
یک مرغی را که با آن اخت بودید ،سر ببرند ،تا چند وقت ناراحت خواهید بود ،چه برسد به
اینها که همکاران ما بودند!»
با این شرایط ،تدبیری اندیشیدیم مبنی بر اینکه نیروها را برای بازسازی در پاالیشگاههایی
جز محل خدمت آنان به کمک بگیریم .در اوایل جنگ (شهریور  )1359پاالیشگاه آبادان با
وجود نزدیک به  17یا  18هزار نیرو از سرویس خارج شده بود .در این زمان ،نیروهای آن را
میان دیگر پاالیشگاهها و کل صنعت نفت تقسیم کرده بودند؛ تعدادی نیز به عنوان نیروی
تخصیصی به مدیریت پاالیش اختصاص یافته بودند .مثال وقتی در پاالیشگاه تبریز اتفاقی
میافتاد ،سعی میکردیم که از پاالیشگاه اصفهان نیرو بگیریم ،چون کارکنان با دیدن شهادت
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همکاران خود ،نمیتوانستند کاری انجام دهند؛ اینها مراسم تشییع جنازه داشتند ،فردای آن
روز هم مراسم ختم و بعد نیز مراسم هفتم برپا میکردند .بنابراین ،اصال نمیتوانستند کاری
انجام بدهند ،به همین دلیل از نیروهای تخصیصی و یا از نیروهای واحدهای دیگر  -که از
نظر روحی آمادگی بیشتری داشتند -استفاده میکردیم .عالوه بر اینکه مدیریت پاالیش در
این زمینه کار میکرد ،ستاد بازسازی پتروشیمی و مناطق نفتخیز هم به ما کمک میکردند.
ولی مدیریت کار با مدیریت پاالیش بود که تقسیم کار میکرد.
با این توصیف ،در لحظات اولیه پس از بمباران ،بازسازی آغاز میشد.

بله! هنوز خونها را از محل حادثه نشسته بودند که ما کار را شروع میکردیم! اعتراض هم
همین بود که« :شما چرا کار را شروع میکنید و روحیه ما را جریحهدار میکنید؟» میگفتیم:
«وضع كشور اینجاب میکند» .پیش از این گفتم که اگر به خود نیروهای پاالیش متکی
میشدیم این کار انجام نمیشد .چون درگیر مراسم عزای همکاران خود بودند و نمیتوانستند
از لحاظ روحي در آن شرایط کار کنند .لذا از مناطق نفتخیز ،پتروشیمی و دیگر واحدهای
پاالیش نیرو گرفته میشد و به خاطر اهمیت مسئله مجاز نبودیم باعث ایجاد وقفه در امر
بازسازی شویم.
راهاندازی مجدد این دو پاالیشگاه با وجود برنامهریزی دشمن عملی شد .این را از کجا
میگویم؟ از صحبتهای یکی از خلبانهای دستگیرشده میگویم که در تهران با او گفتوگو
کردم (آن خلبانبرای حمله به پاالیشگاه شیراز بود) .اینها وقتی بمباران میکردند ،هواپیمای
بعدی باید از حادثه عکس میگرفت! آن خلبان گفت« :وقتی که ما آنجا را بمباران و فیلمبرداری
کردیم ،به ما گفتند که اینجا هشت ماه کار دارد».
ولی یادم هست پاالیشگاه شیراز در عرض دو ماه بازسازی شد و درست سر هشت ماه ،بار
دیگر هواپیمای عراقی برای بمباران آمد؛ هشت ماه بعد از بار اولی که پاالیشگاه بمباران شد
و عکس گرفتند ،این خلبان ،برای انجام دور دوم بمباران در آسمان شیراز حاضر شد .بعثیها
فکر میکردند که پاالیشگاه بعد از هشت ماه بازسازی شده و آماده است تا مجددا بمباران شود
که البته هواپیما زده شد و خلبان آن دستگیر شد.
قصد من از بازگویی حادثه آن است که برآورد دشمن هم این نبود که بشود کار هشت
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ماهه را در عرض دو ماه انجام داد! به طور مثال یادم هست که برج تقطیر در پاالیشگاه شیراز
انحراف پیدا کرد .بنابراین باید تدبیری برای آن در نظر میگرفتیم .باید برج پایین میآمد و
بعد از تعمیر ،باال میرفت .اصال زمان و فرصتی نبود؛ تمهیداتی به کار گرفته شد از جمله
اینکه به منظور هم سطح شدن سینیهای داخل برج  -که از حالت افقی خارج شده بود -با
گذاشتن فاصله میان جایگاه قبلی ،آن را باال آورده و سعی میکردند با وجود کج بودن برج
و سینیهای صدمهدیده داخل آن همسطح شود .با چنین تکنیکهایی ،تعمیرات را انجام
میدادند و بازسازی صورت میگرفت.
هیچوقت آن روزها و حوادثی را که به چشم دیدم از یاد نخواهم برد .در هر صورت خاطرات
زمان جنگ در پاالیشگاهها زیاد است؛ ای کاش از آنها هم که درگیر مستقیم این تالشها و
قضایا بودند ،دعوت میشد که به بازگویی خاطرات خود بپردازند.
نام چند نفر را برای نمونه بفرمایید.

بحمداهلل رؤسای پاالیشگاهها در قید حیات هستند .مثال خوشبختانه مهندس «ابراهیمی»
رئيس وقت پاالیشگاه اصفهان االن هست .وی در جريان این بمبارانها فعال بود و به ما
کمک میکرد؛ در بازسازی پاالیشگاه اصفهان  -که پاالیشگاه مهمی بود -حضور داشت و در
بندرامام(ره) و آبادان مسئول بازسازی بود؛ اطالعات خوبی میتواند داشته باشد.
بعد از قبول قطعنامه ،کار مهمی که پاالیش انجام داد ،بازسازی پاالیشگاه آبادان بود که
داستان مفصلی دارد و اگر فرصت شد ،تاریخچه بازسازی آن را میگویم که چطور کاری دو
ساله در عرض کمتر از پنج ماه ،با چه امکانات ،چه برنامهریزی و چه پشتیبانی انجام شد.
مهندس «کساییزاده» معاون تعمیرات پاالیشگاه اصفهان بود و مسئولیت تعمیرات
پاالیشگاه آبادان را برعهده داشت .وی بهخوبی توضیح میدهد که چگونه در کمترین زمان،
برنامهریزیها و تعمیرات انجام شد .البته فکر میکنم در حال تهیه کتابی در اینباره است.
مهندس «عابدپور» که رئيس وقت پاالیشگاه تبریز بود نیز درباره این اتفاقات اطالعات خوبی
دارد .مهندس «اسماعیلی» نیز رئيس پاالیشگاه شیراز بود و میتوانید با او مصاحبه کنید.
خوشبختانه بیشتر اینها و بچههای آبادان  -که واقعا زحمت کشیدند -زنده هستند .البته،
تعدادی از آنها فوت کردهاند  -خداوند آنها را رحمت کند .خاطرات خوبی داشتند.
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از امکانات زمان جنگ و پدافند صحبت میکردم! گفتم که این نیروهای انتظامی که روی
کوههای نجفآباد مستقر بودند ،فقط خبر میدادند که« :شما یک دقیقه فرصت دارید!» هیچ
امکاناتی نبود .در پاالیشگاه تبریز ،هواپیما از روی دریاچه ارومیه ،سینهخیز میآمد .به طوری
که اتوبوس حامل مسافرانی که در جاده حرکت میکردند ،بر اثر فشار هواپیما به لرزه در
میآمد؛ آنها میدیدند که هواپیما سینهخیز حرکت میکند .به همین ترتیب هواپیما میآمد،
پاالیشگاه تبریز را بمباران میکرد و میرفت.
هیچ امکاناتی نداشتیم که خبر بدهیم! آن موقع به واسطه آشنایی که با مهندس توالیی
مدیرعامل «سازمان صنایع دفاع» داشتم به وی مراجعه کردم و وضع را تشریح کردم .خوشبختانه
او خیلی خوب کمک کرد و آن موقع ما نزدیک به  37دستگاه بیسیم پی آر سی  77گرفتیم که
بیسیم خیلی ویژهای هست و به این راحتی به کسی نمیدهند! مهندس توالیی بیسیمها را
تحویل دادند و ما هم میان پاالیشگاه اصفهان ،تهران و تبریز تقسیم کردیم .همچنین ،به نیروی
پدافند هم اطالع دادیم؛ آنها خودشان نتوانسته بودند از این بیسیمها دریافت کنند! لذا برای آنها
نیز تهیه کردیم .در آن زمان ،اين بهترين امکانی بود که با كمك آن مي توانستند بهسرعت
خبر داده و اطالعرسانی کنند؛ از دریاچه ارومیه تا پاالیشگاه یک مقدار فاصله هست که آنها
میتوانستند به موقع پاالیشگاه را از حضور هواپیما باخبر کنند ،بنابراین ،کارکنان فرصت داشتند
سنگر بگیرند و نیروی پدافند نیز آماده دفاع میشد و آژیر قرمز به صدا در میآمد.
قبل از دسترسی به دستگاه بیسیم ،اطالعرسانی چگونه انجام میشد؟

پیش از این گفتم! فردی بر کوه مستقر میشد که ممکن بود هنگام حضور هواپیما خواب
یا بیدار باشد! حتی اگر خبر میداد هم تنها یک دقیقه فرصت عکسالعمل داشتیم که آن
هم کارآمد نبود .البته بعدا از طریق جهاد سازندگی بالنهایی را در اطراف پاالیشگاه به هوا
فرستادیم؛ یکی از طرحهای حفاظت پاالیشگاه بالن بود؛ این بالنها حداقل تمرکز خلبان
دشمن را مختل میکرد .بعد از این مرحله ،امکانات بیشتری را در اختیار پدافند قرار دادیم؛
شاید فقط در پدافند اصفهان سه هزار نیرو فعالیت داشتند که از پاالیشگاه حفاظت میکردند؛
این امر در مورد پاالیشگاه تهران نیز اتفاق افتاد.
در مزارع و زمینهای اطراف پاالیشگاهها سکوهایی برای پدافند پاالیشگاهها ایجاد شده
138

بود که توپهای پدافند هوایی روی آن قرار گرفته بود .این کارها تنها گوشهای از فعالیتهای
پاالیشگاهها بود.
هر پاالیشگاهی ماجرای مخصوص به خود را دارد .یادم هست که زمانی در تبریز هوا خیلی
سرد بود .پاالیشگاه تبریز در زمستان بمباران شده بود و امکان کار کردن در آن شرایط سرد
وجود نداشت .با شناختی که آن موقع از فوالد داشتم ،میدانستم که ذوبآهن اصفهان ،زغال
کک دارد .بنابراین ،بخاریهایی را در محوطه باز برای گرم کردن کارگاه ساختیم و از طریق
راهآهن ،زغال کک را از اصفهان آوردیم .این زغال ،سوختی بادوام است و میتواند ساعتها
مورد استفاده قرار گیرد .با این تمهیدات ،نمیگذاشتیم کار متوقف شود .در آن شرایطی که
همهچیز یخ میزد و آب سرد بود ،میتوانستند از زغال استفاده کنند و با این روش ،زمان را
از دست نمیدادیم.
کار دیگری هم از نظر روانی انجام دادیم؛ میدانید وقتی که پاالیشگاه بمباران میشد،
سکوت مطلق حاکم میشد .بنابراین ،سعی کردیم که پیش از هر کاری ،نیروگاه را راهاندازی
کنیم ،زیرا همین که بخار تولید میشد و سروصدا ایجاد میکرد ،واقعا جنبوجوش هم به وجود
میآمد و متعاقب آن به هر حال کارها به موقع انجام میگرفت.
واقعا بچههای پاالیش و وزارت نفت در زمان جنگ ،کار خیلی مهمی انجامدادند که شاید
ابعاد آن برای کسانی که درگیر جنگ بودند ،خیلی روشن نباشد .پیش از این عرض کردم،
تصور کنید اگر کشور بدون سوخت میماند ،واقعا موتور جنگ با چه چیزی حرکت میکرد؟
اگر سوخت نباشد ،آیا تانک و هواپیما میتواند حرکت کند؟ بیمارستان میتواند به مجروحان
سرویس دهد؟ سوخت نقش مهمی داشت.
اگر خاطرهای در این زمینه باقی مانده ،بفرمایید.

این خاطرات شمهای از بمبارانها و بازسازیها در زمان جنگ بود .بعد از جنگ و صدور
قطعنامه نیز برای بازسازی پاالیشگاه آبادان برنامهریزی صورت گرفت و همه پاالیشگاهها
درگیر کار شدند .پاالیشگاه بعدی که در صف بازسازی قرار داشت ،پاالیشگاه بندرامام(ره)
بود .به این ترتیب ،این دو مرحله بازسازی را میتوان به دو بخش زمان جنگ و بعد از جنگ
تفکیک کرد.
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کدام پاالیشگاه بیشتر بمباران شد؟

فکر میکنم پاالیشگاه تبریز بود ،زیرا در مرز قرار داشت .وقتی به پاالیش آمدم ،پاالیشگاه
آبادان در شهریور  1359از سرویس خارج شده بود .پاالیشگاه کرمانشاه نیز به همین ترتیب
بود و تولید نمیکرد .بنابراین ،پاالیشگاههای اصفهان ،تهران ،تبریز و شیراز فعال مانده و در
سرویس بودند .اما در زمان جنگ ،پاالیشگاه کرمانشاه را با ظرفیت  20هزار بشکه به سرویس
آوردیم و این امر کمک بسیار خوبی برای تأمین سوخت بود.
در این مورد خاطره خیلی خوبی دارم .پاالیشگاه کرمانشاه از سرویس خارج شده بود و
باید برای برنامهریزی و بازسازی به آنجا میرفتیم .در راه ماشین نیاز به بنزین پیدا کرد .به
پمپبنزین رفتیم .گفتند« :کار نمیکند ،چون عراق پست برقی که کرمانشاه را تغذیه میکرد،
زده و قطع کرده است ».متحیر بودیم که چه کار کنیم .راهنمایی کردند که« :به پایگاه بسیج
بروید احتماال آنها بنزین داشته باشند .از آنها بگیرید و بروید».
در این فاصله دیدم خانمی یک ظرف پالستیکی  20لیتری به همراه دارد که فکر میکنم
نفت سفید بود .چون کرمانشاه برای بیشتر جاهای سختگذر که امکان رساندن فرآورده در
زمستان نبود ،نفت سفید تولید میکرد و به آنها نفت سفید میداد .دیدم این خانم مثل اینکه
خدا به او دنیا را داده است؛ واقعا چشمانش برق میزد .این ظرف  20لیتری را روی شانهاش
گذاشته بود و به سرعت میرفت که به منزلش برساند .این خاطره حدودا مربوط به سال 1367
است؛ مثل اینکه دیروز بود؛ هنوز چهره آن خانم در ذهن من باقی است که از پهنای خیابان
عبور کرد تا این نفت را به خانوادهاش برساند.
همان موقع فکر کردم که پاالیشگاه کرمانشاه مثال با  20هزار لیتر ظرفیت ،با فرآوردهای
که تولید میکرد ،چون وکیوم داشت حدود  40یا  50درصد آن میشد و در نتیجه  10هزار
بشکه تحویل میداد 10 .هزار ضرب در  159لیتر چقدر میشود؟ چون هر بشکه  159لیتر
هست .شما فرض کنید  10هزار بشکه چند تا از این ظرفهای  20لیتری میشد؟ متوجه شدم
کار بسیار مهمی است و مردم به تولیدات فرآورده پاالیشگاهها بسیار نیاز دارند.
چه انگیزهای در شما ایجاد شد؟

حاال راجع به آبادان سخن میگویم .این را به شما نگفتم ،چون یک مقدار پراکنده شد.
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داستان وضع کردن حق کارگاهی فراموش شد .در هواپیما به سمت اهواز و به منظور بازدید و
برنامهریزی بازسازی پاالیشگاه آبادان میرفتیم که در جریان قرار گرفتم نخستوزیر میخواهد
وضع حق کارگاهی را در میان کارگرها اعالم کند تا انگیزه ایجاد شود .این گذشت و به طرف
واحد بمبارانشده رفتیم .آقایان هم در تونل و سنگری که داخل زمین زده شده بود (سنگر
خیلی بزرگی بود که به اندازه  200نفر جا میگرفت) ،سخنرانی کردند و در نهایت به داخل
هواپیما بازگشتند.
هنگام پرواز ،رئيسدفتر نخستوزیر گفت« :من دیدم که نخستوزیر این موضوع را برای
کارگرها مطرح نکرد .فکر کردم فراموش شده .یادداشت دادم به ایشان که قرار بود موضوع را مطرح
کند ،ولی باز هم مطرح نکرد».

بعد نخستوزیر در هواپیما تعریف کرد (ما که در آن جلسه نبودیم ،ولی او در هواپیما تعریف
کرد) که« :وقتی من آنجا رفتم ،دیدم آنقدر جو معنوی است ،یعنی کارگرها بلند شدند و گفتند که:
«ما نه حقوق میخواهیم و نه چیزی! شما فقط کاری کنید اقالمی که مورد نیاز بازسازی است ،زودتر
به ما برسد ».روحیه آنها اینطور بود .اصال میگفتند و خواهششان از ما این بود که« :مواد مورد نیاز
را زودتر به ما برسانید تا ما اینجا را بازسازی کنیم ».نه بحث پول کردند ،نه بحث حقوق کردند و نه
بحث اضافه حقوق کردند و من حیفم آمد که این جو معنوی را با چیزهای مادی آلوده کنم».

روحیهها آن موقع اینطور بود! در مورد روحیه و انگیزه باید بگویم که مثال وقتی برای
پاالیشگاه آبادان سازماندهی کردیم و میان پاالیشگاههای مختلف تقسیم کار شد ،مهندس
کسایيزاده مسئول بازسازی پاالیشگاه اصفهان با نخستین اتوبوس و یا مینیبوس حامل
بچههای اصفهان به آبادان آمد و مسئول واحد خودش بود.
بچههای پاالیشگاه اصفهان میگفتند« :وقتی اتوبوس یا مینیبوس نزدیک در بهمنشیر برای

ورود به پاالیشگاه رسید به راننده گفت« :نگهدار!» از ماشین پایین آمد و بر خاک سجده کرد و به
واحدهای پاالیشگاه اشاره کرد و گفت« :تا شما را بازسازی نکنیم ،غیرممکن است که از این منطقه
عبور کنیم ».در این هنگام تمام مسافران به گریه افتادند».

حدود هفت هزار نفر در پاالیشگاه آبادان به صورت  24ساعته کار میکردند .البته ،بهتر
است در موقع مناسب درباره بازسازی سخن بگویم .در هر صورت اینکه میگویید انگیزه چطور
ایجاد میشد ،میخواهم بگویم که انگیزه وجود داشت و کسی هم بحث پول نمیکرد.
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خاطره دیگری اینکه مهندس «حسینی» در پاالیشگاه اصفهان مسئول مخازن بود .وقتی
پاالیشگاه آبادان راهاندازی شد ،گاز مایع تولید میکرد ولی ظرفیت مخازن کروی که این گاز
را ذخیره میکردند ،کم بود؛ چون بمباران شده بود و به اندازه کافی نبود .باید ماشینهای گازبر
(آنهایی که ال.پی.جی میبردند) سریع بارگیری میکردند و میرفتند تا گاز مایع ریگز نشود.
زیرا وقتی ال.پی.جی قابل استفاده نباشد و مخازن ظرفیت نداشته باشند ،مجبورند که دوباره
تبدیل به ریگز کنند و به خط لوله بزنند .او در پاالیشگاه آبادان دچار حادثه میشوند و سکته
ناقصی میکند .وقتی او را با آمبوالنس بهطرف ماهشهر میبردند ،میبینند که تانکرهایی که
ال.پی.جی حمل میکنند ،در پارکینگی استراحت میکنند .آمبوالنس را نگه می دارد و به
رانندگان تانکرها میگوید« :ال.پی.جی دارد ریگز میشود و آنها منتظر شما هستند .زودتر حرکت
کنید که ال.پی.جی مورد نیاز مردم به دستشان برسد!»

بازسازی پااليشگاه آبادان چگونه انجام شد؟

در مورد اینکه بازسازی پاالیشگاه آبادان بعد از قبول قطعنامه به چه ترتیب انجام شد و بعد
داوطلبانه به بندرامام(ره) رفتم و فاز اول پتروشیمی بندرامام(ره) را به عنوان مدیریت پاالیش
با تجارب و نیروهایی که داشتم ،قبول کرده و انجام دادم و کار مهمی شد.
در این بخش سخنی مانده که بفرمایید؟

از سال  1365تا  1370در پاالیش بودم و دشمن هم روزهای آخر با اینکه صحبت پذیرش
قطعنامه بود ،بسیار فشار میآورد .مثال اتاق کنترل پتروشیمی بندرامام(ره) را روزهای آخر بمباران و با
خاک یکسان کرد؛ به این ترتیب ،روزهای آخر جنگ به تأسیسات نفتی فشار مضاعفی وارد آمد که
در بخش بازسازی به آن می پردازم .حاال آمار و ارقامی هم هست که باالخره شهدای پاالیشگاهها
چند نفر بودند و شما احتماال به عنوان ستاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس شاید آمار داشته
باشید که پاالیشگاه آبادان یا دیگر پاالیشگاهها چند نفر شهید دارند .در روزهای آخر و حتی همان
روزی که قرار بود پاالیشگاه افتتاح شود ،اتفاقی افتاد و همه برنامهها ممکن بود به هم بریزد ،اما واقعا
خداوند به ما کمک کرد.
مقام معظم رهبري در آن زمان رئيسجمهوری بودند؛ تشریف آوردند و سخنان مهمی ایراد
کردند .اگر الزم شد من آن سخنان را ذکر می کنم تا شما به عنوان یک مدرک تاریخی داشته
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باشید .روز افتتاح درباره اهمیت پاالیشگاه و کسانی که در آنجا کار کردند ،سخن گفتند .مثال مهندس
ابراهیمی انسان کمحرف و بسیار زحمتکشی است .به نظر من واقعا از لحاظ کاری ،وجدان کاری و
اعتقاد به کار ،فرد شماره یک است و منبع اطالعاتی خوبی است .آن هنگام که مقام معظم رهبری
برای افتتاح آمده بودند و به اتاق کنترل رفته بودیم ،ماکت پاالیشگاه وجود داشت .به مهندس
ابراهیمی گفتم« :شما زحمت بکش و توضیح بده ».خودم در جلسهای که مقامات برای افتتاح آمده
بودند و همه کارکنان و کارمندان حضور داشتند ،در مورد ماهیت و روش کارهای انجامشده ،صحبت
کرده بودم ،لذا به او گفتم« :شما در اتاق کنترل صحبت کن ».وقتی نشسته بودیم چون ماکت دور
بود ،دست مهندس ابراهیمی به ماکت نمیرسید .مقام معظم رهبری عصای خود را به وی دادند
و فرمودند :این عصای موسی(ع) را بگیر و با عصای موسی نشان بده!» و بعد فرمودند« :واقعا کار
شبیه معجزه است». ...
این موارد را اکنون نمیتوانید بازگو بفرمایید؟

بله میشود ،اما چون مدون نیست ،حیف میشود .پاالیشگاهی که هشت سال در خط مقدم و در
فاصله  005متری دشمن بوده است؛ آن طرف اروند ،دشمن بعثی و این طرف آن ،پاالیشگاه قرار دارد.
یعنی با اسلحه ژ 3میشود به هدف گلوله زد! سالی هشت سانتیمتر خاک بر روی این لولهها  -که
روی زمین کشیده بودیم -نشسته بود.
هر پاالیشگاه یک بینجمارک دارد .نقطهای دارد که پاالیشگاه را نسبت به آن نقطه نقشهبرداری
میکنند 46 .سانتیمتر شن خورنده روی آن را گرفته بود ،یعنی طی هشت سال ،سالی هشت سانتیمتر
میشود .باد و توفان و یا گردوخاکی که به آبادان میآمد ،باعث انتقال و نشست شن بر روی دستگاهها،
لولهها و ...شده بود؛ این شن ،خورنده است .وقتی لوله زیر شن خورنده قرار میگیرد ،مثل خوره ،لوله
را میخورد؛ تعمیر این لولهها کار بسیار مشکلی است!
آنها را چگونه تعمیر کردید؟

لولهها چدنی و  06اینچ بود .به این دلیل که چدن در برابر موج انفجار شکننده است؛ با ایجاد این
موج ،همه اینها درهم کوبیده شده بود .برای تعمیر کردن آنها ،یک لوله چدنی به قطر  05میلیمتر
را در نظر بگیرید که وقتی میشکند بیشکل و نامنظم میشود؛ صاف نیست که دو تا لوله کنار هم
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بگذارید؛ تورفتگی و بیرونزدگی دارد .شما باید اینها را طوری جدا کنید که دو لبه آن کنار هم قرار
گیرد .باید آن را به نحوی با پتک بشکنید که تقریبا سر لوله صاف شود تا بتوانید آنها را روی هم قرار
دهید .زیرا اینطور نیست که بتوانید آنها را با جوش دادن به یکدیگر متصل کنید .زیرا چدن را جوش
نمیدهند .از روش دیگری برای اتصال استفاده میکنند که طی آن ،دو لبه را نزدیک هم میآوردند،
بعد یک ورق به فاصله یک سانتیمتر از این محیط لوله میگیرند و از دو طرف با سرب میکوبند.
سرب را درون آن میکوبند .با این روش لولهها را به هم اتصال میدهند .البته این کار بر روی زمین
انجام میشود .وقتی لولهها به آب انداخته شد ،متوجه شدیم از همه طرف آن ،آب بیرون میآید ،با
توجه به اینکه وقت نداشتیم ،باید چه کاری انجام میدادیم؟ حاال خواهم گفت که چه کار کردیم.
آبادان و پتروشیمی بندرامام(ره) قضایای جالبی داشتند .ژاپنیها  500میلیون دالر را برای
پتروشیمی بندرامام(ره) صرف کردند و در نهایت گفتند که دیگر به درد نمیخورد و رفتند500 .
میلیون دالر مشارکت کرده بودند .گفتند« :بولدوزر بگیرید و آن را به دریا بریزید .این پاالیشگاه دیگر
به درد نمیخورد».
چگونگی درک بازسازی این پاالیشگاه و مبنای بازسازی کل بندرامام(ره) اهمیت زیادی
دارد .پول که نداشتیم؛ تمام بودجه آن از محل درآمد این واحدی بود که بچههای ما بازسازی
کرده بودند .آنوقت معنای سخن عمیق «آیتاهلل هاشمی رفسنجاني» را میببینید؛ جملهای
که از قول ایشان بر روی در و دیوار زده بودند این بود« :اگر اینجا را خارجیها بازسازی کرده
بودند ،من برای افتتاح آن نمیآمدم ».با ایشان صحبت کردم و گفتم« :بچههای ما این کار را
کردهاند .مهندس ما ماهی  60دالر میگرفت .کارشناس «شرکت کروپالماس» که برای کار
به اینجا آورده بودند ،روزی  800دالر میگرفت!» در این موقع ،آیتاهلل هاشمی گفتند« :چرا
پول را به خود اینها ندادید؟»
این بخشی از خاطرات من درباره دفاع مقدس و زمان بازسازی در صنعت نفت است.
از لطف شما و اینکه برای مصاحبه وقت گذاشتید ،سپاسگزارم.
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گفت و گــو بامحمود صرا ف پور
رئيس ايمني بازرسي و كنترل فني منطقه يك خوزستان
در دوران دفاع مقدس
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لطفا بیوگرافی خودتان را ذكر بفرماييد.

محمود صرافپور متولد سال  1330در آبادان هستم و تحصيالت خود را در اين شهر
گذراندم .پس از خدمت سربازي ،در سال  1352براي ادامه تحصيل راهي آمريكا شدم و
در رشته مهندسي نفت از «دانشگاه  »A&Iفارغالتحصيل شدم .سپس در سال  1358با
اخذ مدرك كارشناسي ارشد رشته مهندسی گاز طبيعي به ايران بازگشتم .در سال  1361به
عنوان رئيس ايمني بازرسي و كنترل فني ( H.S.E.Qفعلی) منطقه يك خوزستان مستقر در
پااليشگاه «گاز بيدبلند» مشغول به خدمت شدم.
نحوه ورود شما به شرکت شل چگونه بود؟

سال  1357تحصیالتم در آمريكا به پایان رسيده بود ،لذا در آنجا به وسيله يكي از دوستانم
كه پدرش از اعضاي برجسته كمپاني شل بود ،به اين كمپاني معرفي شدم و پس از طي مراحل
گزينش كار در آن شرکت را آغاز کردم .پس از پيروزي انقالب اخباري از ايران ميرسيد كه
نیروی ضدانقالب در خطوط لوله نفت خوزستان بمبگذاري کرده است و اينكه با پيروزي
انقالب ،نيروهاي خارجي از شركت رفتهاند و کشور با کمبود نيروي متخصص مواجه است.
با عالقهاي كه به وطنم داشتم ،بعد از هفت سال اقامت در آمريكا و فعاليت سه ماهه در
بزرگترين و معتبرترين شركت نفتي جهان براي خدمت به مردم ميهنم به ايران بازگشتم.
در بدو ورود به اداره مركزي پااليشگاه آبادان رفتم ،اما به دليل دستور دولت موقت انقالب،
مجوز جذب هيچ نيرويي را نداشتند و متاسفانه نتوانستم جذب شركت نفت شوم.
بعد از آن چه شد؟

در  31شهريور  ،1359نخستين بمباران آبادان توسط رژيم بعثي عراق انجام شد .لولههاي
فرآيند پااليشگاه آبادان به ماهشهر مورد اصابت بمبهاي دشمن واقع شد .در آن زمان از
اصفهان رهسپار آبادان بودم؛ تأثر زیادی در مردم از آثار حمله دشمن مشاهده ميشد.
خانواده من نيز مانند دیگر مردم شهر در ترس و وحشت بودند .دشمن پااليشگاه آبادان
و مخازن ذخيره آن را مورد حمله قرار داده بود .شهر در خاموشي مطلق به سر میبرد؛ فقط
شعلههاي ناشي از سوختن پااليشگاه و مخازن بنزين دیده ميشد .به دليل حمالت مستمر
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دشمن ،خانواده ام را از آبادان راهي تهران كردم .در آن زمان شهر با كمبود سوخت و تغذيه
مواجه بود و به دستور امامخميني(ره) ،مغازهداران و كساني كه ميتوانستند كمكي به مردم
برسانند باید مايحتاج ضروري مردم را در اختيار آنها قرار میدادند؛ لذا مغازه خواربارفروشي پدر
را در اختيار مردم نهادم تا بتوانند از مواد خوراكي آن استفاده كنند .از سوی دیگر ،برادرهايم
براي دفاع به خرمشهر رفتند و من در آبادان ماندم تا در پايگاه بسيج مردمي ،آموزشهاي الزم
را تجربه کرده و در کنار دیگر دوستان برای دفاع از شهر آماده شوم.
هنگام اشغال خرمشهر توسط نیروهای رژيم بعث ،همه ،ترس از اين داشتيم كه آنها به
آبادان حملهور شوند .به ياد ميآورم که در يكي از اين حمالت ،نیروهای رژيم متجاوز تا كوي
ذوالفقار نخلستان پيشروي کردند و هيچ مانعي نيز بر سر راه آنها نبود؛ اما به خيال اينكه آنجا
توسط نيروهاي ما محاصره شده است ،عقبنشيني كردند و به پيشروي ادامه ندادند .اين
ميتوانست يك خوشاقبالي براي ما مدافعان بومي آبادان محسوب شود.
به هر حال ،به دستور امامخميني(ره) ،بسيج عمومي براي شكست حصر آبادان تشكيل شد .در پي
شكست حصر آبادان برادر كوچكم مجروح شد و او را به تهران منتقل كرديم .اين شرایط ادامه داشت
تا اینکه در بهمن  ،1359نيروهاي بسيج مرا براي پرستاري برادرم در بيمارستان و ديدار با خانوادهام
(بعد از شش ماه) به تهران راهي كردند .در آن هنگام به دليل حمالت شديد دچار موج انفجار شده
بودم و با استرس و فشارهاي روحي در شرايط بدي قرار داشتم ،به همين دليل مدتی را براي بهبود
و رسيدگي به خانواده در تهران سپري كردم و بعد رهسپار آبادان شدم.
چگونگی ورودتان به صنعت نفت را بفرماييد؟

سال  ،1361مهندس غرضي وزير وقت نفت دستور استخدام تعدادي مهندس و كارشناس
را صادر كرد .در همان هنگام خانواده نيز به من پيشنهاد دادند كه براي جذب در صنعت نفت
اقدام كنم .البته ،به دليل شرايط نامساعد و فشارهاي روحي و تهديدات آن زمان بنا داشتم
كه به آمريكا بازگردم اما با اصرار خانواده و پيگيريهاي جهاد و سپاه و با توجه به سوابقم به
وزارت نفت معرفي شدم.
در آن زمان ،مهندس «شفيعي» از شركت ملي گاز ايران ،پرسشهایي را از من مطرح کرد
از جمله اینکه« :آيا حاضر هستيد در خوزستان باشيد و در آنجا خدمت كنيد؟» پاسخ دادم:
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«سالهاي ابتدايي جنگ در آبادان بودم و در حال حاضر هر جا نياز به كمك باشد ،دريغ
ندارم ».جالب آنكه روز سوم خرداد كه خرمشهر آزاد شد ،رسما وارد صنعت نفت شدم و با
اعزام به منطقه آغاجاري ،به عنوان رئيس ايمني بازرسي و كنترل فني مستقر در پااليشگاه
گاز بيدبلند مشغول خدمت شدم.
از فعاليتهاي خود در پااليشگاه گاز بيدبلند و نيز حمالت رژيم بعثي به اين
پااليشگاه بفرمایيد.

پااليشگاه گاز بيدبلند نخستین پااليشگاه گاز در خاورميانه است كه در سال  1348تأسيس
شد .پیش از انقالب« ،شركت لويدز» انگليس ( )Lloydsمدیریت اين پاالیشگاه را بر عهده
داشت و با پیروزی انقالب و خروج نيروهای انگلیسی ،اين وظيفه به نيروهاي ايراني محول
شد .لذا به دليل تسلط بر زبان انگليسي ،اين وظيفه خطير و مهم را به من سپردند.
به منظور ورود همه تجهيزات پااليشگاه به مدار توليد و قبل از اينكه توليد صورت گیرد،
باید نسبت به صدورگواهينامه بازرسي فني آنها اقدام ميشد كه البته توسط كارشناسان ما اين
مهم صورت ميگرفت .در آن دوره ،پااليشگاه بيدبلند با ایستگاههای تقویت فشار گاز ،تنها
تأمينكننده گاز كشور به شمار میآمد که البته گاز شيرين نيز توليد ميكرد .از سوی دیگر،
کشیدن خط لوله  48اينچی انتقال گاز از بیدبلند تا آستارا و اتحاد جماهیر شوروی سابق برعهده
پاالیشگاه بيدبلند بود.
به خاطر ميآورم که در سال  ،1362طی نخستين بمباران هوايي پااليشگاه توسط نیروهای
دشمن ،هشت تن از همکارانم شهيد شدند و يك واحد تصفيه گاز كامال منهدم شد و پااليشگاه
از سرويس خارج شد .اما به دليل اين كه بیدبلند تنها پااليشگاه تأمينكننده گاز شيرين کشور
بود ،باید بهسرعت بازسازي ميشد؛ گرچه با كمبود امكانات مواجه بوديم .هفت ماه زمان صرف
شد تا كار نخستين بازسازي انجام شود و پااليشگاه براي راهاندازي آماده شود؛ اما به محض
فشارگيري واحدهاي عملياتي ،در اثر نفوذ ايادي استكبار و انعکاس اخبار پااليشگاه به دشمن،
دوباره اين پااليشگاه مورد حمله واقع شد .اين بار به دليل آسيب وارده يك و نيم سال زمان
صرف شد که بازسازي دوباره به پایان رسد.
در دوران جنگ تحميلي پااليشگاه بیدبلند چهار بار مورد حمله واقع شد؛ حجم حمالت بسيار
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وسيع بود و خسارات بسياری وارد آمد؛ بيش از 1500نقطه از تجهيزات پاالیشگاهی آن بر اثر اصابت
ترکش حمالت و بمبارانهای هوایی به شدت آسیب دیدند ،به گونهای که بارها با توجه به تحریمها
و در دسترس نبودن کاالهای مورد نیاز برای تعمير و یا تعويض تجهیزات و قطعات با مشکالت
جدی مواجه شدیم .اما به لحاظ ضرورت تأمین انرژی در داخل کشور ناچار بودیم در هر شرایطی و با
هر امکانی نسبت به راهاندازی پاالیشگاه تالش کنیم .بنابراین ،کاالهای مشابه را از طریق مهندسی
بومی ،جایگزین کاالی اصلی کردم! به طور مثال ،از لولههای  API-5Lبه جای لولههای بخار
بویلرها  -که از جنس  106و مخصوص حرارت  300درجه سانتیگراد بود -استفاده شد .البته با در
نظر گرفتن تمهیدات خاص ایمنی از جمله اینکه لولههای جایگرین را هر هفته به طور دقیق مورد
بازرسی قرار میدادم و در ضمن به مسئوالن امر نسبت به محدودیت دوام و کارکرد شش ماهه این
لولهها توجه داده و بر تعویض آنها با لولههای اصل پیش از این مدت تأکید میکردم ،خوشبختانه
مشکلی در این زمینه پیش نیامد .اين حمالت تا سال  1367ادامه داشت و در همه موارد كار
بازسازي توسط تيم ما انجام پذیرفت .پس از هر بار بازسازي و راهاندازي دوباره ،اشك شوق از
ديدگان همه كاركنان سرازير میشد .عملیات بازسازی کاری بس دشوار بود.
از نحوه عملکرد خود و همکارانتان در آن زمان بفرمایید.

ابتدا بايد بگويم دورهای که در پاالیشگاه بیدبلند کار میکردم انتقال گاز و سوخت به داخل
كشور با سه پديده یا معضل بمباران ،خوردگي خط لوله سراسري و بالهاي طبيعي مواجه بود.
به خاطر ميآورم که خط سراسري گاز از خروجي «ايستگاه تقويت گاز شهيد محمدي»
در اهواز دچار انفجار شد و اين حادثه باعث شد كه انتقال گاز به «نيروگاه رامين» در اهواز با
مشكالت عديدهاي مواجه شود .با توجه به اينكه درگير فعاليت بازسازي بيدبلند بودم ،وضع
اضطراي به وجود آمد و با توجه به فوريت كار به محل اعزام شديم .این نخستينبار بود كه
به دليل زمان كم ،جوشكاري را بر روي خط گازدار  -كه با خطرات بسياري همراه بود -انجام
داديم .جالب آنکه جوشكار در زمان جوشكاري به لحاظ وجود خطر انفجار حاضر نميشد ،بدون
حضور من اين كار را انجام دهد بنابراین ،با پذیرش خطر انفجار به او كمك كردم و توانستيم
در زمانی بسيار كوتاه خط لوله گاز را به نيروگاه رامين برسانيم.
همچنین ميتوانم براي شما بگويم كه در پي اعالم وضع سفيد در پااليشگاه گاز بيدبلند ،ناگهان
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دوباره مورد حمله هوايي مستقيم قرار گرفتيم؛ آن لحظه ،در كنار «واحد شماره  »100پااليش ،داخل
اتاق كنترل انتقال گاز بودم که بر اثر انفجار به زير پله پرتاب شدم؛ تمام بدنم پوشيده از خاك و راه
تنفسم بسته شد به گونهای که تنفس برايم مقدور نبود .اما به دليل احساس مسئوليت با تالش زیاد
توانستم شير گاز ورودي به پااليشگاه را ببندم و جلو حادثه بزرگتری را بگيرم .در پي اين حمالت،
گوش راستم دچار آسيب شد و بخشی از شنواييام را از دست دادم.
یکی از دستاوردهای مهم زمان جنگ تحمیلی در پاالیشگاه گاز بیدبلند ،تعمیر برج نمزدایی
در «واحد شماره  »300پاالیش بود .موضوع از این قرار بود که در تابستان  1365بر اثر اصابت
راکت به بدنه این برج ،حفرهای به قطر  20اینچ ایجاد شد .به این دلیل که آلیاژ برج جنس
مخصوصی داشت و ضخامت آن  75میلیمتر بود ،در بررسیهای اولیه کارشناسان بر این باور
بودند که باید برج تعویض شود .اما این کار به دلیل هزینهای بالغ بر یکصد میلیون دالر آن
زمان و نبود امکان مالی و تأمین خرید و جایگزینی از خارج از کشور ،عمال امکانپذیر نبود.
بنابراین ،طی جلسهای که با حضور واحدهای مهندسی و ستاد در تهران برگزار کردیم ،پیشنهاد
دادم که این برج در محل استقرار خود در پاالیشگاه تعمیر و بازسازی شود! پیشنهادم پذیرفته
شد .به این منظور ابتدا با کارخانه مخزنساز در اهواز تماس گرفتم .مسئوالن کارخانه گفتند
که برج باید برای تعمیر به محل کارخانه در اهواز منتقل شود .این گفته از دو جهت عملی
نبود؛ یکی ،وزن  65تنی برج و دیگری نامساعد بودن مسیر حدود  60کیلومتری پاالیشگاه تا
اهواز و وجود چند پل که قابلیت تحمل وزن برج را نداشتند .به ناچار تصمیم گرفتم که عملیات
تعمیر در پاالیشگاه انجام شود.
روش عملیات جوشکاری تهیه و تدوین شد؛ ابتدا برای تشخیص نحوه جوشکاری محل
آسیبدیده بدنه برج به لحاظ ضخامت باالی فلز ،از روش سرد مگنی دریل استفاده کردیم
و این کار  28شبانهروز به طول انجامید .لذا پس از آمادهسازی لبههای حفره (پَخسازی) ،به
جهت نصب وصله ( )Patchباید از همجنس آلیاژ برج تهیه میشد .برای این منظور از برج
صدمهدیده واحد  100که بیش از  70درصد آن بر اثر بمباران آسیب دیده بود ،دوباره با روش
سرد از بدنه برج بریده و پس از پَخسازی  18درجه نسبت به جوشکاری اقدام شد.
برای این منظور از جوشکاران ماهری که  -با درک شرایط بغرنج و حساس و به خواست
من و البته بدون مجوز کارفرمای خود -طی قراردادی از کارخانه مخزنساز اهواز به پاالیشگاه
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بیدبلند آمده بودند کمک گرفتم .آنها با الکترود کمهیدروژن  9018Lعمل اتصال و جوشکاری
را در  70پاس کار شبانهروزی انجام دادند .در پایان عملیات نیز پخت پیشگرم و پسگرم بر
روی جوشها صورت گرفت و برج برای سرویسدهی آماده شد .البته پس از جنگ تحمیلی ،این
کار به عنوان یکی از برجستهترین کارها در عملیات بازسازی ،الگویی عملی و کارآمد شناخته
شد .این کار مهم در شرایطی عملیاتی شد که تنها چهار سال از سابقه کاری من در صنعت
نفت میگذشت و این فکر و عمل مهندس جوانی که بهتازگی تحصیالت مهندسی نفت و
گازهای طبیعی را گذرانده و بدون تجربه قبلی چنین بازسازی را عملیاتی کرده بود ،مایه شگفتی
پیشکسوتان فنی در پاالیشگاههای کشور شد.
از دیگر عملیات بازسازی دوران جنگ تحمیلی ،رفع آسیبدیدگی برج احیای گاز بود؛ بر
اثر اصابت ترکش ،بدنه خارجی این برج دچار فرورفتگی شده بود ،در نتیجه ،پوشش داخلی
( )Claddingبا جنس فوالد زنگنزن ( ،)SS304-Lبه اندازه یک توپ پینگپنگ دچار
برآمدگی شده بود .به این دلیل که پوشش داخلی به فلز اصلی بدنه برج جوش خورده بود،
امکان تعمیر و یا تعویض آن وجود نداشت ،لذا پس از آزمایشهای مختلف و پذیرش ریسک
عملیات ،مجوز راهاندازی آن را صادر کردم .بیشتر کارشناسان اظهار داشتند که برآمدگی آن
پس از مدتی بر اثر فشار گاز و حرارت دچار ساییدگی خواهد شد ،اما بحمداهلل با گذشت 28
سال از زمان بازسازی ،این برج هنوز در سرویس قرار دارد و این عملیات در زمره بازسازیهای
برجسته آن دوره به شمار آمد و ستوده شد.
جا دارد خاطرهای ديگر از آن دوره براي شما بازگو کنم؛ سال  1365بود كه خط لوله 42
اينچ گاز بر اثر جاري شدن سيل در منطقه آغاجاري از داخل كانال بيرون آمد و در وسط جاده
در معرض تهديد قرار گرفت .با توجه به اينكه لوله خط انتقال گاز اهواز و تهران بود ،براي
بررسي فني با هليكوپتر به محل اعزام شديم .پس از بررسي ،بدون عمليات جوشكاري و انتقال
لوله به كانال ،آن را با جرثقيل در جايگاه اوليه قرار داديم .خوشبختانه با وجود دشواری شرایط،
در زمان فشارگيري و جريان گاز ،حادثه دیگري رخ نداد و جريان گاز برقرار شد.
در هنگام برگشت از اين مأموريت به لحاظ مهگرفتگي مسير اصلي را گم كرديم .اين در
حالي بود كه سوخت هليكوپتر در حال تمام شدن بود و خلبان هم ميگفت به ناچار بايد در
يكي از تپهها فرود اضطراري انجام دهيم .در همان لحظه به خلبان گفتم كه ارتفاع خود را
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افزايش دهد تا بتوانيم دكل مخابرات را در شهر میانکوه ببینیم .خوشبختانه دكل را مشاهده
كرديم و توانستيم با كمك خداوند فرود آييم؛ در حالي كه يك ليتر بنزين بيشتر براي ما باقي
نمانده بود!
در دوران جنگ ازدواج كرديد؟

بله .در سال  1361بعد از استخدام در شركت نفت ،با نظر خانواده ازدواج كردم و با توجه
به اينكه زمان جنگ بود و برادر همسرم و همسر خواهرم شهيد شده بودند ،با برگزاري مراسم
سادهاي زندگی مشترک ما آغاز شد .بدون داشتن هيچگونه امكاناتي همسرم را به منطقه جنگي
آوردم .وی به دليل شرايط نابسامان جنگ دو فرزند خود را در دوران بارداري از دست داد
و واقعا دچار ناراحتيهاي شديد روحي شد .همينجا بايد بگويم كه فداكاريهاي او موجب شد
نسبت به تالش در مسیر اهدافم مصممتر عمل کنم ،بهویژه آنکه بار مسئوليت تربيت فرزندان
نيز بر عهده وی بود؛ كمكهاي او جان دوبارهای به من بخشيد تا بتوانم بهتر خدمت كنم.
از پدافند غيرعامل و آشيانههاي جنگي در صنعت نفت بگویيد.

تجربه حاصل از جنگ تحمیلی و خسارتهای ناشی از حمالت هوایی و زمینی دشمن به
تأسیسات صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی ،ضرورت توجه به تحکیم تأسیسات و دفاع مؤثر از
آنها را بیش از پیش برجسته کرد .در دوران هشت سال دفاع مقدس ،بسیاری از تأسیسات
صنعت نفت در نقاط مختلف کشور بهویژه در مناطق نفتخیز جنوب شامل خطوط لوله،
تأسیسات فرآورشی و بهرهبرداری ،مخازن ذخیرهسازی ،تلمبهخانهها ،پاالیشگاهها ،مراکز توزیع
و پایانههای صادراتی ،بارها مورد حمله بمبافکنهای دشمن قرار گرفت.
گرچه کارشناسان و کارکنان صنعت نفت پس از هر حمله دشمن ،تأسیسات را بازسازی
میکردند و مدار تولید دوباره فعال میشد ،اما از همان سالها لزوم توجه به عوامل مهم
پدافندی (پدافندعامل و غیرعامل) مورد توجه مدیران صنعت نفت قرار گرفت ،تا جایی که
هماکنون این مهم برای کاهش آسیبپذیری نیروی انسانی و تجهیزات حساس این صنعت
با گستره عظیم ،به موضوعی بنیادی بدل شده و در اولویت کار وزارت نفت قرار گرفته است.
پدافند غیرعامل در واقع مجموعه تمهیدات و اقداماتی است که باید با استفاده از ابزار و
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شرایط محیطی و جغرافیایی موجود و بدون نیاز به نیروی انسانی انجام شود ،به گونهای که این
اقدامات هم توان دفاع از تأسیسات نفتی را افزایش دهد و هم موجب کاهش پیامدهای بحرانی
شود؛ ضمن اینکه باید امکان بازسازی مناطق آسیبدیده را با کمترین هزینه فراهمکند.
از سال  1363عضو پدافند غيرعامل شدم؛ در اين راستا به کمک دیگر همکاران ،با استفاده
از بشكهها و كيسههاي شن  -كه پس از مدتي دچار پوسيدگي ميشدند -كار محافظت از
تأسيسات را انجام ميداديم .بعدها این محافظت با کاربرد بتنهاي پيشساخته انجام گرفت .به
ياد ميآورم که «ايستگاه تقويت فشار شهيد دستياري» در اميديه به لحاظ شرایط استراتژيك،
با نصب اين سازههاي پيشساخته ایمن شد .اين کار در آن زمان يكي از اقدامات مؤثر براي
ايمن ماندن ايستگاهها و تأسيسات از حمالت دشمن به شمار میآمد و این سازه به صورت یک
آشيانه هواپيما طراحی و ساخته شده بود -که البته تا به امروز نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
پس از جنگ تحميلي در چه بخشی از صنعت به کار خود ادامه دادید؟

بعد از هشت سال جنگ تحميلي و راهاندازي پااليشگاه به تهران منتقل شدم .از سال
 1367تا  1374به عنوان كارشناسارشد تأسيسات پااليشگاههاي كشور مشغول به خدمت
بودم .سپس در سال  ،1380معاون عمليات و عضو هيئتمديره «شركت پااليش گاز سرخون
و قشم» شدم .از سال  1380تا  1384به عنوان مديرعامل «شركت پااليش گاز پارسيان» در
استان فارس خدمت کردم .پس از آن ،طی سالهاي  1384تا  1390در سمت مشاور عالي در
امور پااليشگاهي گاز كشور بودم و سپس ،رئيس امور اجرايي طرحهاي پااليشگاه گاز كشور
شدم .سرانجام ،به رياست امور مهندسي توليد گاز شركت ملي گاز ايران منصوب شده و در
نهايت با اين سمت بازنشسته شدم .اكنون نيز خدمت شما هستم.
سخن آخر...

با توجه به تجارب گرانبهايي كه در دوران هشت سال جنگ تحميلي كسب كردم ،تصميم
گرفتم اين تجارب را به نيروهاي جوان منتقل كنم .زماني كه معاون عمليات در پااليشگاه
سرخون و قشم بودم و نيز هنگامی كه به عنوان مديرعامل شركت پااليش گاز پارسيان خدمت
میکردم ،توانستم تا حدي اين تجارب را به نيروهای عالقه مند و پيگير انتقال دهم و اين براي
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من بسيار ارزشمند است .با وجود اينكه در دوران دفاع مقدس در تنگناها و محدوديتهایی
بوديم ،اما توانستيم با خودباوري كارهاي بزرگي انجام دهيم؛ لذا انتظار ما اين است که
نيروهاي جوان در صنعت نفت دنبالهرو اين خط باشند و به كار خود عشق بورزند تا بتوانيم
هميشه از عزت ايران عزيز صيانت كنيم.
از لطف شما و اینکه برای مصاحبه وقت گذاشتید ،سپاسگزارم.
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گفت و گو بامحمدجواد عاصمی پور
مديريت مناطق نفتخیز در معاونت امور جنگ و بازسازی
و پدافند کل تأسیسات نفت در دوران دفاع مقدس
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لطفا بیوگرافی خودتان را ذكر بفرماييد.

محمدجواد عاصمیپور ،متولد سال  1328در خرمشهر هستم .در خانوادهای مذهبی و بازاری به
دنیا آمدم .دوران تحصیالت ابتدایی را با موفقیت در زادگاهم طی کردم و در دوره دبیرستان به عنوان
شاگرد اول استان ،به دریافت جایزهای از سوی «بنیاد خوزستان» مفتخر شدم .همچنین در آزمون
ورودی «دبیرستان البرز» تهران قبول شدم و به طور شبانهروزی در اين دبیرستان به تحصیالت خود
ادامه داده و در نهایت به عنوان شاگرد اول ،مدرک دیپلم را از آن دبیرستان دریافت کردم.
بعدها در «مدرسه عالی بازرگانی» تهران که مدرسه آمریکایی بسیار خوبی بود ،ادامه
تحصيل دادم؛ بیشتر مدیران قبل و بعد از انقالب از جمله «کاظمپور اردبیلی»« ،نقرهکار
شیرازی»« ،نهاوندیان» ،بسیاری از شهدای واقعه هفتم تیر و نیز بسیاری از وزرا فارغالتحصیل
این مدرسه بودند.
پس از گذراندن دوره سربازی در یگان نیروی دریایی در خرمشهر به آمریکا رفتم و دوره
فوقلیسانس « »MBIو بعد دکترای اقتصاد را در شاخه اقتصادسنجی و اقتصاد ریاضی در
داالس گذراندم .در همین زمان ،همراه با شهید «رواقی» و مدیرانی مثل دکتر «تبریزی»
فعالیتهایی در مسائل بازرگانی انجام دادم و در انجمن اسالمی «ایالت داالس» عضویت
یافتم .در این دوران با شهید «امینزاده» از شهدای واقعه هفتم تیر و معاون وزارت بازرگانی،
همکالس و همرزم بودم .در این بستر به لحاظ فکری و عملی پرورده شدم.
در آستانه پیروزی انقالب (ابتداي زمستان  ،)1357نخستین حکم اجرایی خود را به
عنوان سرپرستی سفارت ایران در کانادا و خانه ایران در مونترال از سوی کمیته اجرایی
امام خمینی(ره) در آمریکا دریافت کردم و به اتفاق دکتر «عادلی»  -که از فارغالتحصیالن
مدرسه عالی بازرگانی بود -کار خود را شروع کردیم .در واقع ،دومین دوره مدیریت را در قبل
از پیروزی انقالب تجربه کردم .در همین زمان کارکنان سفارت اعتصاب کردند و دولت کانادا
حکم و سمت ما را نپذیرفت ،زیرا حکم رسمی از دولت ایران نداشتیم .در پی آن ،در فروردین
سال  1358به ایران بازگشتم و عادلي در سفارت كانادا باقی ماند.
در زمستان  1359طي حكمي از جانب شهيد محمدعلی رجايي به عنوان رئیسکل «سازمان
غله» کشور منصوب شدم؛ زمانی که با سيلوهای خالي و در نتیجه كمبود مواد غذايي مواجه
بوديم .در واقع ،دومین بحران مدیریتی را با سازمان غله کشور تجربه کردم؛ با اینکه نان در
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سبد غذایی مردم بسیار مهم و اساسی بود و هر روز اخبار سیلوهای خالی میآمد ،در مدت دو
و نیم سال خدمت در این سازمان توانستم بحران را مدیریت کنم .سپس در اواسط دهه 1360
به وزارت صنایع سنگین انتقال یافتم و به معاونت اقتصادی و بینالملل آن وزارتخانه منصوب
شدم .در همین هنگام ،بحران نفت پیش آمد و قیمتها به زیر هشت دالر سقوط کرد؛ درآمد
ارزی کشور  -که درآن زمان کامال وابسته به نفت بود -بهشدت کاهش یافت؛ در همین راستا،
بودجه وزارت صنایع سنگین از دو و نیم میلیارد دالر به  80میلیون دالر تنزل پیدا کرد .با این
شرایط ،مدیریت این وزارتخانه از اهمیت بسیاری برخوردار بود .نهادهاي نظامي به کمک آمدند
و قراردادهایی با ما بستند که باعث شد به جای واردات از کاالهای داخلی استفاده شود؛ به
این ترتیب ،صنعت داخلی رشد یافت و از اضمحالل آن جلوگیری شد .این تجربه دوم من بود.
همزمان با این معاونت ،بحران دوم غله پیش آمد و امام خمینی(ره) حکمی صادر فرمودند و
طي آن مهندس «موسوی» نخستوزير وقت مجددا مرا به عنوان رئیسکل سازمان غله کشور
منصوب کرد؛ همزمان دو سمت معاونت وزارت صنایع و ریاست کل سازمان غله را بر عهده
داشتم .بعد از سه ماه بحران را (با توجه به تجربه دوره اول بحران سازمان غله) برطرف کردیم.
سپس به ریاست دفتر طرح مشاوران نخستوزیر منصوب شدم و همچنین مسئول مقابله با بحران
بمبارانهای شهری و نیز مسئول مقابله با بمباران خارگ بودم .قبل از ورود به نفت ،مسئول خط
لوله ایران  -ترکیه بودم و به عنوان راهحلی برای جایگزینی صادرات از خارگ ،مسئول آنجا بودم.
نخستین اقدامي که در صنعت داخلی انجام دادم ،فسخ قراردادهاي شرکتهای خارجی بود
که تا آن زمان سیلوهای ما را میساختند و کنسرسیوم بزرگی داشتند .بنابراین ،ساخت سیلوها
را به «جهاد سازندگی» واگذار كردم .از زمان رضاشاه تا آن هنگام ،سیلوهای کشور را  -که
ظرفیت آنها حدود  600هزار تن بود -خارجیها ساخته بودند؛ در این دوره ،جهاد سازندگی
کمیته فنی کوچکی بود که با ریاست مهندس «مصطفی حسینیطبا» اداره میشد و این
قراردادها را به آنها سپردم؛ جهاد سازندگی امروز در زمینه سیلوسازی پیشرفت قابل توجهی
داشته است و نهتنها ساخت کل سیلوهای داخلی را بر عهده دارد ،بلکه در خارج از کشور از
جمله آسیای میانه ،سوریه و ...صنعت سیلوسازی را به انجام میرساند .برج میالد نیز محصول
فکر و عمل متخصصان و متولیان آن روز جهاد بخش سیلوسازی بود.
با این پیشینه و نیز داشتن دو دکترا در رشته های مدیریت و اقتصاد و تسلط بر سه زبان،
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عضو هیئت علمی «دانشگاه صنعت نفت» هم بودم و در بیشتر دانشگاهها تدریس میکردم و
با وجود مشغله بسیار ،هیچگاه دانشگاه را رها نکردم و عالوه بر تدریس واحدهای دانشگاهی،
راهنمایی و مشاوره بسیاری از رسالههای تحصیلی را بر عهده داشتم .همچنین افتخار دارم که
خیلی از مدیران و وزرای امروز بر صندلی کالس تدریس من نشستهاند.
با این پیشینه ،شبی که قرار بود فردای آن برای دریافت رأی اعتماد وزارت اقتصاد و دارایی
به مجلس شورای اسالمی بروم ،انصراف خود را به نخستوزیر اطالع دادم .فرداي آن روز به
مهندس «آقازاده» لبیک گفتم و به مديريت مناطق نفتخیز در معاونت امور جنگ و بازسازی
و پدافند کل تأسیسات نفت انتخاب شدم و فعاليت خود را شروع كردم .پس از آن به عنوان
مسئول «کمیته فنی کل پدافند غیرعامل کشور» به خدمت ادامه دادم.
از كارهاي خود در مديريت مناطق نفتخيز بگوييد.

نخستین اقدامي كه در مديريت مناطق نفتخيز اجرا كرديم نهادينه كردن جنگ و دفاع در
داخل صنعت نفت بود .در اين مورد دو جزوه نيز منتشر كردم.
آن زمان در اهواز یک سنگر ،دو عدد بيسيم و دو عدد تلفن موجود بود؛ تأسیسات و
امكانات امروز مثل موبایل و ...وجود نداشت .فقط يك رادیو بود که دستاندرکاران آن وظيفه
داشتند اخبار را مخابره کنند و به تبادل اطالعات و نامهها بپردازند .نخستین کار ما این بود که
فرهنگ دفاع مقدس را در هر کدام از مدیریتها و ادارات وارد کنیم و جز وظایف ذاتی آنها
قرار دهیم تا این تاریخ به يادگار براي آيندگان باقي بماند و نسل آینده که به آن اداره میآید،
بداند مهندس نفت  -که فقط وظيفهاش مطالعه در زمینه مخازن و ارائه برنامه برای حفاری
بود -در زمان جنگ تحميلي ،میاندیشید که چگونه از تأسیسات صنعت نفت دفاع کرده و در
واقع ،تداوم جریان نفت را تضمین کند.
در آن زمان حتی براي خدمات اجتماعی نيز وظیفه تعریف كرديم؛ اینكه در زمان بازسازی
چگونه از نيروهايي که  24ساعت خواب به چشم آنها نرفته بود و ناچار بودند در محل خطوط
لوله منهدمشده حضور داشته باشند ،پذیرایی کنند و خدمات ارائه دهند.
براي ثبت وقايع تاريخي ،روابط عمومی و دوربین دو رکن اساسی بود که همیشه در کنار
من حرکت میکرد .نهتنها برای پروژهها و انتقال تاریخ گذشته به نسل آینده ،بلكه جنبههای
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آموزشی آن نیز خیلی مهم بود .نسل آینده که از دانشگاهها فارغالتحصیل میشدند باید
چگونگی مدیریت زمان توسط پدرانشان را میفهمیدند و اینکه چگونه مجبور بودند خط لوله
 100کیلومتری را در فاصله  15 - 10روز به جریان بیندازند و بالفاصله بعد از بمباران ،خطوط
لوله زیرآب تعمیر و بازسازی میشد و آنها چه دانش فنی را به کار میبردند؟
به عبارتی دیگر ،اقتصاد ملی را در زمان جنگ به کار گرفتیم که به کمک جنگ بیاید؛ البته
بعد از جنگ هم نیازمند یافتههای دوران جنگ هستیم که به کمک اقتصاد ملی و مدیریت
ملی بیاید .فرزندان ایران در زمان جنگ خوش درخشیدند؛ مهندسی و ساخت پلهای شناور از
نمونههای بارز دانش و کارکرد عملیاتی آنها بود .اینها دانشی است که در جنگهای جهانی نیز
به اقتصاد ملی کمک کرده است ،مانند آنچه که در ژاپن و آلمان اتفاق افتاد و میان دورههای
مختلف ،گسل مدیریتی ایجاد نکرد ،بلکه آن را به عنوان سکوی دانش و معرفت قرار داد.
امیدوارم تهیه این برنامهها عالوه بر پیگیری جوانب و اهداف مختلف ،همچون مورخی
آگاه ،جنبه انتقال تاریخ را به آینده نیز داشته باشد كه به واسطه آن بتوانيم در بحث آموزش و
تهيه جزوات آموزشي براي نسل جديد مديريت ايجاد كنيم.
مناطق نفتخیز مسئول تولید در مناطق خشکی است که در مقایسه با تولید نفت از دریا از
مزیتهای زیادی برخوردار است از جمله اینکه هزینه تولید در مناطق نفتخیز کمتر است .در
زمان مسئولیتم به عنوان قائممقام مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ،چهار میلیون و  ۲۰۰هزار
بشکه نفت تولید میشد که از این میزان سه میلیون و  ۵۰۰هزار بشکه سهم تولیدی مناطق
نفتخیز بود .در زمان جنگ به هنگام مدیریتم در مناطق و پایانهها ،هواپیمایی وجود نداشت
و همه شرکتها مانند شرکت نفت مناطق مرکزی در ساختار مناطق نفتخیز اداره و راهبری
میشد ،به همین دلیل لقب «امپراتوری جنوب» را به مناطق نسبت میدادند.
درباره اقداماتي كه در راستاي طرح پدافند غيرعامل انجام گرفت توضيح بفرمایيد.

نخستین اقدام این بود که پدافند عامل و غیرعامل را مهندسی کنیم .کار دوم قرار دادن
پدافند غیرعامل در قالب نهادی بود که جزء وظایف ذاتی همه ادارات باشد؛ از دیدگاه من،
پدافند بحثی كامال علمي به شمار میآمد ،به همین دلیل جزوهای در بخش پدافند غیرعامل
تنظیم کردم که حول دو محور تدوین شده بود :درون سیستمی و برون سیستمی .در بخش
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درون سیستمی ،مهندسی نفت مأمور شد با بررسی دقیق مناطق برنامهای را تدوین کند که بر
اساس آن در کوتاهترین زمان ،هنگام بمباران با کمترین آتشسوزی و انفجار مواجه شویم و یا
همه چاهها را با احداث خط لوله جدید به همه واحدهای بهرهبردار وصل کنیم.
الزم به توضيح است که در بخش درون سیستمی طرحهای زیادی مثل لوپ کردن کل
چاههای نفت به کل  38واحد بهرهبرداری طراحی شد؛ میدانید که تولید نفت به این صورت
است که وقتی نفت از چاه بیرون میآید،از طریق خطوط لوله به پاالیشگاههای کوچکی به نام
واحدهای بهرهبرداری منتقل میشود .سپس گاز همراه را در چهار مرحله جدا میکنند و نفت
خام را به پاالیشگاهها یا برای صادرات میفرستند و گاز همراه را به شرکت ملی گاز میدهند
تا شیرینسازی کند و یا اینکه اگر ظرفیت نداشته باشد ،آن را میسوزاند.
فرض کنید پنج حلقه چاه به واحد شماره  2اهواز وصل بود .وقتی که واحد شماره  2اهواز
مورد حمله قرار ميگرفت ،با وجود اینکه ما چاه و ورودی را داشتیم ،عمال ظرفیت آن را از
دست میدادیم .تدبیری که به کار بردیم این بود که یک لوپ درست کردیم که کل چاهها به
کل  38واحد وصل بود .به محض اینکه واحد شماره  2اهواز را میزدند ،شیر ورودی به واحد
شماره  2اهواز از آن چاه را میبستیم و شیر ورودی به واحد شماره  3اهواز را باز میکردیم .لذا
دشمن فکر میکرد که روزی یک میلیون و  500هزار بشکه نفت را از اهواز تا بیبی حکیمه تا
گچساران و تا مارون بمباران کرده است ،ولی ما هنوز تولید داشتیم و از خارگ صادر میشد؛
این بزرگترین استراتژی ما بود.
در بخش برون سيستمي نيز موضوع پدافند سيستم را توسط سازمانهاي مختلف دنبال كرديم
و در پدافند عامل استفاده از تجهيزات جنگي پيگيري شد .تداوم توليد بخشي از اهداف ما بود و
بخش مهمتر آن اجرايي كردن استراتژي بود كه دشمن را نا اميد كند؛ وقتي عراقيها واحدها
را بمباران ميكردند و در نهايت خللي به توليد وارد نميشد ،دچار يأس و نا امیدی ميشدند.
بسياري از توريبنها را در زير زمين مخفي ميكرديم ،زيرا اگر از كار ميافتاد به مشكل
برميخورديم«.تلمبهخانه گوره» را از مدار انتقال و سيستم خارج كرديم و مانند جادههاي كمربندي
و طراحي سيستم بايپس به انتقال نفت خام پرداختيم .تلمبهخانه گوره بزرگترين پروژه بود .گوره
تلمبهخانهای است که فشار ایجاد میکند .وقتی میخواستیم نفت را از خشکی به طرف خارگ
بفرستیم و بعد به خط لوله  52اینچ گناوه  -که زیر آب است -برود و از خارگ خارج شود ،در واقع آنجا
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یک موتورخانه و ایستگاه تحت فشار بسیار عظیم با حدود  30 - 20عدد یا بیشتر توربینهای سولجر
داشتیم که همه آنها را از مدار استفاده خارج کردیم .به همين جهت تمام توربینها را به زیر زمین و
به دور از منطقه جنگ منتقل کردیم و عمال گوره به یک سوله بدل شد و ورودی به تلمبهخانه گوره
را به خروجی تلمبهخانه وصل کردیم و یک لوپ درست کردیم.
خارگ جزيرهای مرجاني است و حفاري در آن بسيار دشوار بود که البته به سختي توانستيم
همه اتاقهاي كنترل را به زيرزمين انتقال دهیم و با اين شرايط يك بيمارستان و يك اداره
نيز احداث كرديم؛ به طوری که خانوادهها اصال مایل نبودند از خارگ بروند ،زیرا هیچجایی
را امنتر از خارگ نمیدانستند .مسئله مهم این بود که باید نیروی انسانی را در جزیره حفظ
میکردیم ،از این روی ،برای كاركنان محل امنی احداث شد که تقاضای انتقال و مأموریت
از خوزستان را نداشته باشند؛ لذا در نیوسایت به همه خانههای سازمانی ،ماشین و امکانات
دادیم تا بتوانند سنگر بسازند؛ به این ترتیب ،برای آنها هیچجایی امنتر از خانههای خودشان
نبود! سنگرسازيها را با استاندارد باال در دستور كار قرار داديم تا امنيت كاركنان تأمين شود.
اين پروژهها تنها در خوزستان اجرا نشد ،بلكه در همه تأسیسات عملی شد .ناگفته نماند
در حوزه خدمات رفاهي نيز اقدامات خوبي انجام شد كه نقش مهي در حفظ و ارتقای روحيه
كاركنان و رزمندگان داشت؛ در زمینه تأسیس دانشگاه در آغاجاري ،گچساران و خارگ
همكاري داشتيم و بسياري از نيروهاي زبده امروز تربيتشدگان همان دانشگاهها هستند.
با این توضیح باید همیشه احتمال خطر ،احتمال حمله و احتمال وجود یک تعارض منطقهای
و بینالمللی را با ایران مد نظر داشت ،لذا كار دفاع و پدافند باید در ذات سازمانها قرار گیرد.
در زمان جنگ دلیل مخالفت شما با «طرح محرم» چه بود؟

پس از بمباران خارگ ،طرح محرم  -که شامل پنج پروژه بود -در دستور کار قرار داده شد
تا جایگزینی برای پايانه نفتي خارگ تعریف شود .هنگام انتصاب به مدیریت مناطق نفتخیز
از دو جهت فنی و نظامی با این طرح مخالفت کردم .این پروژهها با عنصر نظامی تعریف شده
بود ،اما شاخصه نظامی در آن دیده نشده بود.
قرار بر این بود که پنج گوی شناور در گناوه نصب شود تا خارگ از مدار صادرات خارج
شود .در طرح دیگر قرار بود که با دو خط لوله  46و  56اینچ ،نفت اهواز را به بندر طاهری
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انتقال دهند و با دو خط لوله دیگر با ظرفیت دو میلیون بشکه نفت را منتقل کنند ،که البته
مخالفت کردم ،زیرا بندر طاهری نقطه امنی نبود و گچساران نیز چنین حجمی از ظرفیت تولید
را نداشت و حداکثر ظرفیت آن  500هزار بشکه بود.
اين طرح چگونه لغو شد؟

باید در خارگ حلقههای دفاعی ایجاد ميكرديم .موشک زمین به هوا در خارگ و یک رینگ
عملیاتی مستقر میکردیم که با کمک نظامی ،روی آن قبضههای پدافندی  23میلیمتری و
اسکایگارد قرار میگرفت .لذا شهید تیمسار «ستاری»  -که در آن زمان زیر نظر دکتر حسن
روحانی در ستاد پدافند کشور کار میکرد 50 -میلیون دالر بودجه داد که به جای آن سه
میلیارد دالر ،بتوانیم  50اسکایگارد مخصوص خارگ و پایانههایمان را وارد کنیم.
در جلسهاي كه براي لغو اين قراردادها تشکیل شد ،مهندس موسوی نخستوزیر وقت به
من گفت« :مگر شما خط مشي تعیین می کنید؟» نخستين باري بود كه اين برخورد تند را از
وی ميديدم! سابقه همکاری زیادی با مهندس موسوی داشتم و خود را برای این برخورد آماده
کرده بودم .لذا متوجه شدم که در آن جلسه ،فضا برای صحبت من وجود ندارد.
در کنار «حجتاالسالم سید محمد خاتمی» وزیر وقت ارشاد نشسته بودم و دو صورتجلسه
در اختیار داشتم؛ یک صورتجلسه از قبل بود که طرح محرم را تأييد میکرد و یک صورتجلسه
دیگر که از مهندسان مشاور و مدیرانی گرفته بودم که طرح را تأييد کرده بودند .فقط فرضیات
جنگ را وارد طرح کرده بودم .شهید «بابايی» ،شهید «اردستانی» ،تیمسار «بقایی» ،تیمسار
«غالمی» و شهید «ستاری» در پدافند آن را امضا کرده و فرضیات را به مهندس مشاور
داده بودند .مهندس مشاور هم کلی جزوه داد که طرح را به دلیل ندیدن عنصر جنگ نیازمند
بازنگری جدی دیده بود .آرام به سیدمحمد خاتمی وزیر ارشاد گفتم« :خواهش میکنم قبل از
متن و محتوای این دو صورتجلسه ،اسامی را بخوانید ».وقتی اسامی را خواندند ،یکسان بود،
هر دو یک اسم بود .دو ایده از آن بیرون آمده بود .یک ایده که باید طرح محرم با سه میلیارد
دالر انجام میشد و ایده بعدی که باید متوقف میشد و این مؤخر بود .وقتي دو طرح خوانده
شد ،فضا برای سخنرانی من آماده شد ،نخستوزیر گفت« :حاال مطالبتان را مطرح کنيد ».لذا
مباحث را توضیح دادم و پس از قانع شدن افراد ،طرح محرم متوقف شد.
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فقط یک خط لوله باقی ماند ،چون در همان  15روزی که من نبودم ،پیمانکار را مشخص و ابالغ
کرده بودند .بنابراین به منظور جلوگیری از ادعاهای بعدی دادگاه بینالمللی ،این خط لوله را  -که
بخشی از پروژه بزرگ آینده به نام پارس شمالی بود -پذیرفتیم و آن را نفتی ـ گازی کردیم .از آن
جهت خواستیم نفتی ـ گازی باشد که «پارس شمالی» گازی است و در این صورت میتوانستیم
بعد از جنگ به عنوان یک خط لوله گازی از آن استفاده کنیم .لذا مقرر شد که این امر با توافق
شركتهاي خارجي مثل شرکت «دايليم كره» ،انجام شود؛ در نتيجه توافق کردیم که خط لوله را به
سه خط  100کیلومتری بدل کنیم؛ دو خط لوله  100کیلومتر اول و انتها با دو پیمانکار ایرانی باشد
و  100کیلومتر خط لوله وسط نیز بر عهده دایلیم قرار گیرد.
کل آن پروژه نیز در دو بخش شش میلیون دالر و  17میلیون دالر  -که جمعا  23میلیون
دالر بود -هزینه در بر داشت .با همه این کارها ،منیفولد بندر گناوه بالفاصله بمباران شد و
بنابراین ،آن سرمایهگذاری از میان رفت .گویهای شناور نیز بالاستفاده شدند و حتی بعد از
جنگ یک روز ،یک قطره نفت هم از آن گویهای شناور صادر نشد.
توقف محرم نقطه عطفی بود! همه متوجه شدند که باید به خودمان و داشتههایمان
بپردازیم؛ در خارگ باید با استقرار پدافند عامل و ایجاد رینگ دفاعی (به کمک ارتش و سپاه)
و تقویت استحکامات ،به دشمن میفهماندیم که عقبنشینی نمیکنیم و همینجا هستیم؛
البته که این امور عملی شد و تا آخر با قدرت ایستادیم.
درباره اصول مهندسی دفاع و ایمنی و  HSEصحبت ميفرماييد؟

در آن زمان ،خارگ به سنگر بزرگ و جبهه عظیمی بدل شده بود .وقتی تاریخ جنگ را
مرور میکنیم در بیان شرایط یک رزمنده در جنگ ،تنها بحث یک گلوله است ،اما در واحدهای
نفت ،بحث از  600- 500هزار پوند بر اینچ مربع ( )PSAفشار است .یعنی وقتی که یک چاه
نفت در حمله دشمن آتش میگرفت ،وقتی که یک مخزن پروپان در انجیال  600منفجر
میشد ،دیگر فقط گلولههای سرخ یک تفنگ یا یک تانک نبود ،بلکه هجمه عظیمی از خطر
و مسائل دیگر پیش میآمد .لذا به همان درجه ،مسائل ایمنی ،خطر ،ترس و حفاظت افزایش
پیدا میکرد .اقداماتی که در بحث پدافند غیرعامل درونسیستمی انجام شد بسیار مهم بود؛
تخلیه مخازن در فاصله دو دقیقه از اعالم وضع قرمز تا بمباران یکی از موضوعات اساسی بود
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که ادارات ما را به خود مشغول کرد؛ اینکه چگونه بتوانند بحران را در مدت زمان دو دقیقه
مدیریت کنند و آسیبهای بعد از بمباران را کاهش دهند ،امری حیاتی بود.
بعد از آن به پدافند برونسیستمی پرداختیم و حتی موضوع گونی بشکهای را به بحث
مهندسی بدل کردیم! معاونت مهندسی مسئولیت یافت که طرحهای مهندسی و سازههای
مربوطه را طراحی کند؛ طراحی سقفهای دوجداره روی مخازن ،یکی از همین مسائل بود؛
جدار اول باید توان گرفتن ضربه بمب را داشته باشد و جدار دوم ضربه ترکشها را به حداقل
برساند تا آسیبها کاهش یابد.
یکی از طرحهای بزرگی که عملی شد و اکنون به یادگار مانده است ،انجام بازرسی ایمنی
بود .روزی همراه با شهید بابایی ،شهید اردستانی ،و دیگر دوستان از واحدها بازدید میکردیم
تا نظر آنها را بدانیم .یادم هست که شهید بابایی گفت« :رنگهای نقرهای لولهها و زیبایی
واحدها اصال خلبان را جذب میکند که یک بمبی روی اینها بیندازد! کل این سیستم باید
ناپدید شده و دیده نشود ». ...بعد از آن ،وی در پروازی ما را با خود همراه کرد و نحوه گراهایی
را که خود آن سیستم به خلبان میداد و نیازی هم به رادار و سیستم برج کنترل نبود -نشان
داد .لذا آموختيم كه چگونه تأسیسات پاالیشگاه را مخفی کنیم.
بحث شن و ماسههای شسته نيز مطرح بود؛ با بچههای سپاه این موضوع را مطرح کردم و
تصمیم گرفتیم که این کار انجام شود؛ به این صورت که کل تأسیسات را زیر چهار  -پنج متر
ی به این امکانات را برای امر تعمیرات
شن و ماسه ببریم و چیزی دیده نشود و حداقل دسترس 
حفظ کنیم و بقیه را زیر سازه چهار متری ببریم .اما بازرسی ایمنی به ما اجازه اين كار را نداد!
زیرا تأسیسات دچار فلزخوردگی میشد.
آندگذاری کنار خطوط لوله نیز یکی از بحثهای مطرح بود .به این معنا که در مدت وجود
شن و ماسه ،کروژن را به حداقل برساند .آن موقع هم به ما فشار میآوردند که برای جنگ،
از وزارت نفت امکانات بگیريد .هنوز هم ممکن است که نقدهایی نسبت به کار ما باشد .کما
اینکه ما میخواستیم هم نيروهاي خودی را قانع کنیم ،هم مقابل دشمن بایستیم .این بحث
در کل پاالیشگاهها به عنوان یک استراتژی و تاکتیک نوین مطرح شد.
در مهندسی و طراحی هیچکدام از این واحدها ،اصول ایمنی دیده نشده بود .پاالیشگاه
آبادان با یک لوله شش اینچ آتشنشانی اداره میشد .در حالی که اگر جنگ هم نميشد،
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پاالیشگاه آبادان ،مرکز خطر بود و با روشن شدن یک کبریت آماده انفجار بود .بنابراین مسائلی
از این دست در واحدهای بهرهبرداری بمبهای انفجاری مطرح بود .در حالی که اصول
مهندسی دفاع و ایمنی و  HSEرا در خودشان ندیده بودند .همانجا این طرح عنوان شد که
در طرحهای در دست اجرا و آینده ،اصل پدافند دیده شود .در آن زمان ،دکتر «نژادحسینیان»،
معاونت مهندسی وزارت نفت را برعهده داشت .از آنجا که معاون امور جنگ بودم ،با مصوبه
هیئتمدیره به همه واحدها ابالغ کردیم که در تمامی پروژهها از طرح اصول مهندسی دفاع
و ایمنی و  HSEاستفاده شود.
درباره سفر به چين در راستاي دو منظوره كردن صنايع نظامي هم صحبت بفرمایید.

به خاطر دارم زماني كه در ستاد کل بودم ،برای بحث دوم دومنظوره کردن صنایع نظامی به چین
رفتم .در راستاي پروژهای که دکتر «فیروزآبادی» به من محول کرده بودند ،برای مطالعه پيرامون
آن به دانشگاه ستاد فرماندهی (دافوس) رفتم .برای من خیلی جالب بود که وقتی بحرانهای شهری
مثل سیل به وجود میآید ،یک گروه از نیروهای نظامی فقط مسئول ثبت تاریخ و وقایع هستند .هیچ
کاری نمیکنند .دوربینها با هم ،روایتگران با هم و فرماندهان نظامی با هم ،کارشان این است
که کاری را که بخش عملیاتی انجام میدهد ،ثبت کنند و اشکاالت را بیان کنند و این را به درسی
بدل کنند و در دانشگاه فرماندهی و ستاد (دافوس) برای فرماندهان آینده تدریس کنند که نیروهای
نظامی در شرایط بحرانهای اجتماعی چگونه باید وارد عمل شوند.
یادم هست که رئيس ستاد مشترک ارتش چین پیرمردی بود که ما به لحاظ حضور در
جنگ و ...در مقابل او كمتجربه بودیم .وی گفت« :امروز شما آمدید با ما صحبت کنید و
تجربه بگیرید ،اما ما نيز هیچوقت تجربه هشت سال جنگ معاصر شما را نداشتیم ». ...او از
نحوه ايستادگي ما در هشت سال جنگ تحميلي سؤاالتي پرسید و ما نيز تجربيات خود را
در اختيار آنها قرار داديم .اما در واقع ،او به من ياد داد که باید بر ذاتی شدن وظایف دفاع در
سازمانهایمان دقت کنیم.
در آن دوره چه کسانی همراه شما بودند ؟

در نیروی هوایی و پدافند دکتر روحانی و دکتر فیروزآبادی مسئولیت داشتند و «اراکی»
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سرپرست ستاد پدافند غیرعامل بود .او به لحاظ دستاورهایم در نفت ،طي حکمی مرا مسئول
کمیته فنی پدافند از کل تأسیسات کشور قرار داد.
شهید اردستانی در نیروی هوایی و پدافند ،هسته اساسی حضور در جنگ بود .بچههای سپاه
با «علی هاشمی» همکاری مؤثری داشتند .اگر میخواستیم انبارهای پاالیشگاه و پتروشيمي
آبادان را تخلیه کنیم ،سپاه ششم وضع قرمز یا وضع سفید را به ما اطالع میداد و ما متوجه
میشدیم که کامیونها و اجناس مربوط به عملیات بازسازی را جابهجا کنیم یا خیر.
تیمسار غالمی و تیمسار بقایی از کسانی بودند که با دریافت  30 - 20اسکایگارد کمک
کردند  18هزار کیلومتر ،خطوط مواصالتی و کابلکشی میان این سکوهای اسکایگاردها در
منطقه انجام شود .مهندس «ذراتی» از بچههای مهندسی ،مهندس «گچساز» مسئول ستاد
بازسازی در مناطق نفتخیز« ،نوذری» رئيس حراست که در واقع مسئول پدافند عامل بود
و مهندس کمالی (مدیرعامل بعدی اروندان) ،همچنین ،مهندس «بهمنی» جانشین من در
معاونت جنگ کل تأسیسات نفت ،مهندس «فوالدی» در گچساران و ...نقش بسیار موثر و
مهمی در کمک به سپاه و بخشهای نظامی آن منطقه در زمان جنگ تحمیلی ایفا کردند.
لشگر  92زرهی گرچه درگیر جنگ بود ،اما به کمک ما میآمد .امیدوارم مورخان ،بخشهای
نادیده تاریخ را ببینند و حتما با اینها مصاحبه کنند؛ این اشخاص از دریچه دیگری میتوانند
نقش صنعت نفت و قهرمانیها و حماسههای کارکنان صنعت نفت را در جنگ به عنوان یک
الگو مطرح کنند.
ماجرای اسکایگاردهایی که آيتاهلل هاشمي رفسنجاني در آن دوره به نفت دادند،
چه بود؟

زمانی که دکتر روحانی ریاست ستاد پدافند را بر عهده داشت ،نزد او رفتيم و اعالم کردیم که
روز به روز بر تعداد شهدای صنعت نفت افزوده میشود و تأسیسات ما از بین میرود ،لذا باید یک
اسکایگارد پدافند هوایی در اختیار مناطق نفتخیز قرار گیرد .در آن جلسه به ما گفتند بودجه نداریم؛
بنابراين تصمیم گرفتیم جلسهای را با آیتاهلل هاشمی رفسنجاني برگزار کنیم.
با يك تیم  30نفرهای با حضور افرادی مانند تیمسار بقایی فرمانده نيروي هوايي و فرمانده
پايگاه پنجم اميديه راهی جماران شدیم .در آن جلسه ،شرایط را توضیح دادیم و ایشان
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 10دقیقه اشک ریختند؛ فردای آن روز 25 ،اسکایگارد در اختیار ما قرار دادند؛ با همان
اسکایگاردها چند میراژ عراقی سرنگون شد و تعداد بمبارانها کاهش یافت.
مديريت آموزش در صنعت نفت تا چه حد ضروري است؟

چون خودم معلم بودهام ،اعتقاد دارم که پیشفرض مدیر شدن معلم بودن است .چون مدیر ارتباط
برقرار میکند ،مدیر مفاهیم را به زیرمجموعه خود منتقل میکند ،پیام میدهد و . ...تمام فرماندهان
خوب جبههها کسانی بودند که این زبان خوش و زبان انتقال ،یعنی هنر انتقال را داشتند.
لذا هر جایی که رفتم ،آموزش یکی از ارکان اساسی کارم بوده است .همه مدیرانی که
اکنون میبینید ،کسانی هستند که از این مکتب در دوران دفاع مقدس درس آموختهاند و تا 30
سال بعد از جنگ هنوز هم بر صنعت نفت مدیریت میکنند .از این مجموعه ،وزیر ،مدیرعامل
شرکت ملی نفت و مدیرعامل پاالیش و پخش بیرون آمده است؛ مهندس «عراقی» مدیرعامل
فعلی شرکت ملی گاز (در زمان مصاحبه) ،مهندس «زیرکجانزاده» مدیرعامل شرکت فالت
قاره ،مهندس «سوری» مدیرعامل نفت و گاز پارس ( - )POGCکه کار خود را با کاالی
مناطق نفتخیز شروع کرد -مهندس «جشنساز» و ...کسانی هستند که از این مکتب بیرون
آمدهاند به دلیل اینکه عنصر آموزش را در مورد آنها اجرا کردم .روزی من به اینها میگفتم که:
«در جريان جنگ از شما شهامت میخواهند ،ولي بعد از جنگ شعور و علم را به شما میدهند.
نسل جدید از راه رسیده ،میآید و جای شما را میگیرد».
جاهایی که به کار دعوت میشوم ،بیشتر به عنصر نفوذی من توجه دارند؛ به اینکه عدهای را
میشناسم و میتوانم معرفی کنم؛ کوپن شخصی و کوپن سیاسی دارم! به آنها میگویم که من اول
نخبه بودهام ،بعد مدیر شدم؛ به سه زبان زنده دنیا مسلط هستم؛ زبان فرانسه را در دوران دبیرستان
خواندهام؛ در کالج البرز ،بهترین کالج خاورمیانه درس خوانده و دیپلم گرفتهام؛ دو مدرک دکترا دارم؛
شاگرد اول مقطع دکترای مدیریت در کشور هستم؛ نخستین فارغالتحصیل مدیریت ایران از دانشگاه
تهران هستم؛ خب! این نخبگی من چه تأثیری در پیشبرد امور شما دارد؟
لذا به دلیل اینکه نگاه آموزشی داشتم ،دو اداره با من بودند .همان بحثی که در چین اتفاق
افتاد؛ با نگاه آموزشی به آنجا رفتم؛ اما آن نگاهم که روابط عمومی بود ،آن نگاهی که ثبت
و ضبط کند ،تاریخ بنویسد و به نسل آینده منتقل کند .آیا میشود تاریخی به وسعت تاریخ
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هشت سال دفاع مقدس و  30سال مدیریت بحران در ایران را نادیده گرفت؛ به قول پدرم:
«شما نسلی هستید که دو  -سه نسل تاریخ را تجربه کردهاید!» آیا به اندازه دو  -سه نسل
تاریخ ثبت کردهام؟
نکته دوم کار شما این است که ما میگوییم سالم بر شهیدان ،سالم بر رزمندگان ،سالم بر
اسیران و آخر سر هم من اضافه میکنم :درود فراوان بر مهاجران جنگ تحمیلی! اما کجایند
آن آدمهایی که جنگیدند؟  10بار در محیطهایی قرار گرفتند که به مراتب خطرناکتر و
شدیدتر از موقعیتهایی بود که دیگران در آن شهید شدند ،اما زند ه ماندند و دستاورد داشتند.
بعد از جنگ هم ماندند و استمرار داشتند .آنها کجایند؟ در حد اینکه ما را در موزه نگهداری
کنید ،خوب است ،اما کجا میتوانیم قدرشناس اینها باشیم؟ جایی که آنها بتوانند یافتههای
خود را از دوران دفاع مقدس منتقل کنند .یکی از این راهها ،دوربین و موزههاست؛ ثبت در
تاریخ است؛ راه دیگر آن آموزش است.
دوربینها و مطالب شما نباید فقط برای مردم عادی در موزهها باشد ،بلکه باید برای نخبگان
صنعت نفت و صنعت جنگ به عنوان الگو و انتقالدهنده تجربهها مطرح باشد؛ جنبههای آموزشی
این برنامههای شما نباید کمرنگ شود .برایم خیلی جالب بود که در دانشکده فرماندهی و ستاد چین،
بیشتر حوادث را شبیهسازی کرده بودند .ما امروز شبیهسازی را در این میبینیم که خلبانی بر یک
سیمیالتور بنشیند و براند .نه! سیمیالتور یک نرمافزار است.
به طور مثال وقتی که خط لوله  52اینچ گناوه را  -که مهمترین خط لوله ما بود و از زیر
دریا نفت را از خشکی به خارگ میبرد -بمباران کردند ،یک مثلث در کف دریا ایجاد کرد.
هنگام شب در «میهمانسرای سینا ( » 58محل اقامتم) ،فیلم نصب  52اینچ توسط انگلیسیها
را دیدم تا بتوانم درک درستی نسبت به مسئله بيابم .چرا برای «دانشگاه نفت آبادان» چهار
تا درس مدیریت نگذاشتهاند؟ این دانشجویان فردا در صنعت نفت استخدام میشوند؛ در
دانشکدهای که وابسته به خودمان است برای كساني که سرنوشت و آینده صنعت نفت را بر
عهده خواهند گرفت ،هیچ درسی از دوران دفاع مقدس نیست!
هنگامی که عضو هیئت علمی بودم ،همه موردهايي که در کالسها ارائه میدادم به قصد
انتقال تجربه و درسآموزی عملی بود؛ به طور مثال در اقتصاد مدیریت که یک درس ریاضی
است -ماکزیمایز کردن یعنی حداکثر کردن صادرات از خارگ با توجه به محدودیتهای یک
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معادله ریاضی را به عنوان یک مسئله برای دانشجویان مطرح میکردم .در کتاب اقتصاد
مدیریت خود نیز به این امر پرداختهام.
وقتی که در یکی از خیابانهای ژنو بودم ،مرا برکنار کردند! «مسعود میرکاظمی» وزیر وقت
نفت بدون اینکه مرا مطلع کند و قبل از اینکه مأموریتم تمام شود ،حکم برکناری و بازنشستگی
قبل از موعد مرا صادر کرد! اما بالفاصله در بانک ژنو و در بانک سوئیس به عنوان مشاور جذب
شدم .در مقطع فوقلیسانس دوره  MBAدانشگاه ژنو به تدریس مشغول شدم .موضوعاتی
که ارائه میدادم ،کالس مرا استثنایی کرده بود! اما دریغ از اینجا!
زمانی که قائممقام مدیرعامل شرکت ملی نفت بودم ،در فالت قاره دورهای را به نام
«کارگاه آموزشی مدیریت مخازن در نفت» طراحی کردم .کارکنان همه سکوها در خارگ،
سیری و ...به وسیله دوربین و به صورت آنالین در ارتباط مستقیم قرار میگرفتند و من هم
درس میدادم .بعد از آن به شرکت «نیکو» در سوئیس رفتم .درس را به آنجا منتقل کردم.
تدریس مرا ممنوع کردند .چون بحران  )2009( 90و تأثیر آن را بر فاینانسینگ (تأمین مالی،
داخلی ،تدارکات) بیان میکردم؛ مسئوالن دولت وقت گفتند« :ما بحران  90را یک کاغذپاره
دانستیم و گفتیم که اتفاقی نمیافتد ،شما میگویید اتفاق میافتد!»
همیشه صنعت نفت به آرشیو خود بالیده است؛ هنوز تلگراف و چاه مسجدسلیمان در آرشیو
جنوب باقی است .بنابراین در جنگ نیز با این دیدگاه پیش رفتیم .فکر میکنم آنچه که شما
ثبت میکنید ،اگر هدفتان یک مالتی دیسیپلین باشد ،چند هدفه و چند منظوره باشد ،میتواند
ابعاد وسیعی را ببیند .دوم اینکه چون در زمان ریاست جمهوری آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
مسئول خریدهای نظامی و نیز قراردادهای نظامی با شوروی بودم ،فرصت یافتم و همراه با
شهید دکتر «مصطفی چمران» از موزههای آنجا بازدید کردیم .هنر یعنی چه؟ یعنی ترجمان
یافتههای علمی و فلسفی به زبانی زیبا و قابل انتقال .بنابراین ،بخشی از کار شما ارائه این
محتواست .بخشی از کارتان شکل است؛ آن قابی است که آن عکس را درون آن میگذارید.
پسر کوچکم کالس اول راهنمایی بود و معلم کالس تاریخ به او و همکالسیهایش
پروژه داده بود که درباره «شاه عباس»« ،شاه اسماعیل»« ،خشایار شاه» و ...مطالبی بنویسند؛
نوشتهاش را به من داد تا بخوانم .جملهای زيبا باالی متن نوشته بود« :هر چه تاریخ را خواندم،
شاه عباس بود و خشایار شاه و کورش و داریوش! گویا این مملکت خالی بوده از مهندسان،
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کسبه ،بازرگانان ،فالسفه ،علما ،کارگران و»...
امروز میخواهم از صحنه تاریخ واقعی صحبت کنم .باید الگوهای مدیریتی را ثبت کنیم تا بتوانند
در قالب آموزش ،تجارب خود را به نسل جدید منتقل کنند؛ در این صورت ،نسل نو متوجه میشود
که همه کسانی که در صحنه جنگ حضور داشتهاند ،بیسواد و کم دانش نبودهاند.
مدیریت یک مجموعه است؛ یک لشگر است؛ یک گروه است؛ لشگر غیرقابل شکست است؛ اما
اگر سردار بسازی ،سردار را میزنند و ترور میکنند؛ باید مجموعه ساخت .اکنون از مدیریتی صحبت
میکنم که در جريان جنگ و دفاع پرورده شد و تا سه دهه صنعت نفت را اداره کرد.
در اين مورد خاطرهاي به ذهنم رسيد كه مربوط به حیدر بهمنی است؛ وی را در اهواز 2
نشان كردم ،در شرايطي كه آن محل مورد حمله دشمن قرار گرفته و اوضاع آشفتهاي پيش
آمده بود .وي را که فقط یک پست کارشناسی داشت ،به عنوان جانشین معاونت جنگ و
پدافندغیرعامل وزارت نفت منصوب کرده و بالفاصله به تهران منتقل كردم .یک روز با وزیر
و معاونان ،مهندس «نژادحسینیان» ،مهندس «محمدنژا» و مهندس «کدیور» (رئيس وقت
پاالیشگاهها) جلسهای در مورد پدافند عامل و غیرعامل داشتم .به «طباطبایی» رئيسدفترم
گفتم« :من نمیآیم ولی به ايشان حرفي نزنيد ،بگذاريد جلسه را اداره کند».
اعتمادم در آن روز باعث شكوفايي و رشد استعداد بهمنی شد و زمینه موفقيتهاي وی را
فراهم كرد ،تا جايي كه امروز به عنوان یکی از مدیران برجسته و از سرداران بزرگ صنعت
حفاری کشور به شمار میآید.
نقش رسانه و مطبوعات را در دوران جنگ چگونه ارزیابی میفرمایید؟

نقش دوربين از اهمیت باالیی برخوردار است؛ زمانی که در صداوسیما معاونت داشتم ،چهار
برنامه اقتصادی زنده را همزمان اداره میکردم؛ بنابراین دوربین را میشناسم .یادم هست
که طی جلسهاي در دفتر نخستوزیری ایتالیا اعالميه مشترک توسط حجتاالسالم خاتمی
رئیسجمهوری وقت و نخستوزیر ایتالیا نوشته شد؛ سپس با هم توافق کردند که بعد از جلسه
فقط اعالمیه را برای عموم بخوانند و به پرسش خبرنگارها پاسخ ندهند.
خبرنگارها در حیاط بودند و داد و فریاد میکردند که« :سؤال داریم ».این دو مقام پاسخ
ندادند .در این میان ،خبرنگار خانمی به نام «امانپور» صدای خود را بلند کرد .حجتاالسالم
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خاتمی به نخستوزیر ایتالیا گفت« :اگر اجازه دهید ،چون یک خانم هستند ،احترام بگذاریم؛
نروند علیه ما جوسازی کنند! من به نمایندگی از طرف شما به یک سؤال جواب بدهم ».به این
ترتيب خانم خبرنگار پرسشی را مطرح کرد و ایشان نیز پاسخ دادند .چیستی پاسخ اصال مهم
نبود ،مهم این درک مطبوعاتی رئیسجمهوری ایران بود! شب به هتل بازگشتیم و تلویزیون
را روشن كرديم ،همان خبرنگار ،برنامهای پنج دقيقهايي از سفر حجتاالسالم خاتمی تهیه
کرده بود و از همان اتفاق ساده با شناختي كه از دوربین داشت ،توانست رويداد و برنامهای را
به وجود آورده و آن را ثبت كند.
وقتی «نلسون ماندال» از زندان آزاد شد ،خبرنگاران در جلو زندان جمع بودند ،یکی از خبرنگاران
ماندال را تحریک کرد که به حرف بیاید! گفت« :با این سفیدپوستهایی که این بال را سر شما آوردند،
با این «آپارتاید سفید» و ...شما در آینده آفریقای جنوبی میخواهید با این سفیدها چه کار کنید؟»
ماندال گفت« :مدت  23سالی که در زندان بودم ،فکر نمیکردم که حاکم فردای آفریقای
جنوبیام ،اما به این سؤال شما فکر میکردم که با این حاکمان باید چه کار کرد؟ دلیل اینکه زود
جواب شما را میدهم این است که  23سال به این موضوع فکر کردهام؛ به این نتیجه رسیدم :با
وجود اینکه میگویید سفیدپوستها این بالها را بر سر سیاهپوستها آوردند ،اما باید توجه داشت که
امروز آنها به منابع مدیریت آفریقای جنوبی بدل شدهاند؛ حاکم آینده احمق خواهد بود اگر بخواهد
این منابع را نادیده بگیرد و بخواهد آپارتاید سفید را به «آپارتاید سیاه» بدل کند .لذا در چیدمان
مدیریتی خود سیاهپوستان جوان را در کنار یقهسفیدهای سفید پوست میگذارد و آموزش میدهد و
بهتدریج مدیریت کشور را به اینها میسپارد!»

عبید زاکانی هم داستانی درباره مديريت دارد؛ او

میگوید« :روزی شخصي میخواست بچه

 10سالهاش را تربیت کند ،به او میگوید« :برو در شهر و احمقترین آدم را پیدا کن و او را برای
ناهار امروز دعوت کن!» بچه رفت و جستوجو کرد ،اما کسی را نیافت تا اینکه نزديكيهاي ظهر به
میدان بزرگ شهر رسید و جمعیتی را دید که به تماشای شالقخوردن شخصی ایستادهاند! كودك
پرسید« :داستان چیست؟» به او گفتند« :کسي که شالق میخورد ،حاکم قبلی شهر بود و آن شخصي
هم که روی صندلی نشسته ،حاکم جدید شهر است ».کودک پرسید« :فلسفه اين كار چیست؟» به
او گفتند« :سنت ما این است .هر حاکم جدیدی که میآید ،حاکم قبلی را به شالق میکشاند ».کودک
به سراغ حاکم جدید رفت و گفت« :پدرم تو را به میهمانی دعوت کرده است ».حاکم به خانه پدر
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کودک رفت؛ غذا را خورد و بعد متوجه شد که چرا به این میهمانی دعوت شده است .رو به کودک
کرد و گفت« :ای بچه! چطور در کل این شهر به این نتیجه رسیدی که احمقترین آدم این شهر من
هستم؟» کودک گفت« :آخر میبینم که مادربزرگم نزد دعانویس و رمال و جادوگر میرود و پول خرج
میکند تا آینده را به او بگویند! اما تو آینده شش ماه و یک سال دیگر خود را میبینی و این سنت
غلط را ادامه میدهی!»

داستان ما نیز همین است! این گسلهای مدیریتی ناشی از آن است که دوربینها و
رسانهها نتوانستهاند طوری ثبت کنند که در فکر مدیران جدید زنگ خطر را به صدا درآورد و
کلیتی از تاریخ انقالب اسالمی ایران و الگوهای مدیریت را به آنها نشان دهد .گسل مدیریتی،
تفکرات متفاوت بیگانه به همراه خود میآورد.
این مکتب توانست فارغالتحصیالنی تربیت کند که همه وزرای ایرانی از آنها بهرهمند شوند.
امیدوارم این دوره آخر نیز همینطور باشد .طی دو دوره مدیریت نهم و دهم ،کال  250نفر از
مدیران صنعت نفت کنار گذاشته شدند؛ نابهنگام در بیرون از محیط اداره (در خیابان و یا هنگام
مأموریت) برکنار شدند و به اجبار بازنشستگی قبل از موعد را پذیرفتند! دولت دکتر روحانی که
دولت اصالحی است ،قصد دارد این تالیفاسدها را حل کند؛ با دنیا تعامل میکند و بهدرستی
فضای دنیا را نسبت به ایران به عنوان پایگاه قدرت در منطقه تغییر داده است .لذا میتواند در
زمينه مديريت داخلي نيز تغييراتی ایجاد کند؛ نبايد بگذاريم اين گسل مديريتي به وجود آيد.
به همین جهت مطلوب است از اشخاص خبرهاي كه در زمان جنگ سمت داشتند و كارهاي
مفيدي نيز انجام دادند در پستهاي كليدي در سطح مدیریت و یا مشاور بهرهمند شوند.
و كالم آخر...

در انتها بايد بگويم كه جنگ با تمام دشواريها و ناراحتي هایی كه به همراه داشت،
دستاوردهايي نيز براي ما به ارمغان آورد و نيروهايي را تربيت كرد كه در حال حاضر از مديران
موفق هستند و نبايد از وجود آنان غافل باشيم .باید براي پيشبرد و رسيدن به اهداف عالي،
نسل امروز را به نسل گذشته پيوند دهيم.
از لطف شما و اینکه برای مصاحبه وقت گذاشتید ،سپاسگزارم.
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گفت و گو با سيدرضا كسايي زاده
مسئول پدافند غیرعامل و بازسازی پاالیشگاه اصفهان
رئیس تعمیرات و خدمات پاالیشگاه اصفهان
در دوران دفاع مقدس
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لطفا بیوگرافی خودتان را ذكر بفرماييد و اینکه چگونه وارد صنعت نفت شديد و
چه مسئوليت هايي را به عهده داشتيد.

سیدرضا کساییزاده متولد سال  1328در مهاباد اردستان هستم .تحصیالت ابتدایی را
در مهاباد بودم و تحصیالت متوسطه را بعد از مهاجرت به تهران ،در «دبیرستان عظیمیه»
شهرری گذرانده و وارد «دانشگاه علم و صنعت» شدم .سال  1351در رشته مهندسی مکانیک
(گرايش تبدیل انرژی) فارغالتحصیل شدم.
بعد از پایان تحصیالت دانشگاهی در طرح نظاموظيفه  24هفتهای  -که در آن زمان مطرح
بود -شرکت کردم .در این دوران باید یک دوره آموزش تخصصی را در ارتش میگذراندم و
بقیه مدت را به عنوان کارمند «شرکت ذوبآهن اصفهان» فعالیت میکردم .در حقیقت ،شش
ماه دوره تخصصی و آموزشی ارتش بود و باقیمانده را  -که در حدود  18ماه میشد -در
ذوبآهن خدمت کردم .البته اواخر دوران خدمتم در ذوبآهن به دالیل خاصی آنجا را ترک
کردم و دوباره به ارتش بازگشتم .در ارتش هم در دپو تعمیرات جاده کرج مشغول فعالیت بودم.
بعد از دوران سربازی ،تصمیم گرفتم وارد بازار کار شوم ،به همین دلیل بعد از تالش زیاد
در «شرکت ایران ترانسفو» در جاده شهرری نزدیک «پاالیشگاه تهران» مشغول به کار شدم.
حدود یک سال در آنجا کار کردم و در این مدت به طور همزمان مسئولیتهای مختلفی از
جمله رئیس تعمیرات ،معاونت تولید ،مسئولیت ایمنی و آتشنشانی و عضویت کمیسیون
فروش ضایعات بر عهده من بود.
یک سال تالش کردم تا در شرکت ملی نفت استخدام شوم .به همین دلیل در مصاحبههای
مختلف در شرکت نفت حضور پیدا میکردم و در نهایت به عنوان کارمند پاالیشگاه اصفهان
استخدام و برای کارورزی و کارآموزی به پاالیشگاه تهران فرستاده شدم .آن زمان ،پاالیشگاه
اصفهان در حال ساخت بود و به وسیله شرکتی آمریکایی  -كه در پاالیشگاه تهران در حال
کار بود -به عنوان کارآموز وارد پاالیشگاه تهران شدم.
مدت کوتاهی در پاالیشگاه تهران کار کردم و توانايي خودم را نشان دادم .در آن زمان
رسم بود که هر مهندسی وارد مجموعه نفت میشد ،باید دو سال کارورزی کند ،یعنی هیچ
مسئولیتی نداشته باشد و فقط آموزش ببیند که چگونه باید در آینده کار کند و در حقیقت
آموزش عملی را طي کند.
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بعد از شش ماه مسئول اورهال یا تعمیرات اساسی برخی واحدهای پاالیشگاه شدم .باز
چیزی نگذشته بود که به دلیل نیاز پاالیشگاه اصفهان که در حال اجرا و ساخت بود ،من و
یک نفر دیگر به عنوان مأمور به بخش مهندسی و ساختمان پاالیشگاهها  -که آن زمان ،ناظر
ساخت پاالیشگاه اصفهان بود -اعزام شدیم.
این دوران برای من ،دوران طالیی و ارزشمندی بود ،تا در کنار یک پیمانکار توانمند خارجی
کسب تجربه کنم؛ همینطور هم شد و مدت کوتاهی (اوایل سال  1356تا اواخر  1357و قبل
از انقالب) در پاالیشگاه اصفهان ،همراه با پروژه بودم .در این مدت تجربیات خیلی خوبی را
بهخصوص در مورد آشنایی با استانداردهای بینالمللی و مهندسی و اجرا فرا گرفتم.
در سال  1370یعنی بعد از 14سال خدمت در پاالیشگاه اصفهان ،به عنوان رئیس پاالیشگاه
اراک انتخاب شدم و مدت سه سال در آنجا مشغول به کار بودم .پاالیشگاه اراک را از سازنده
خارجی تحویل گرفتم و راهاندازی کردم و بعد از سه سال دوباره به پاالیشگاه اصفهان بازگشتم
و رئیس پاالیشگاه اصفهان شدم .بعد از یک سال از من خواسته شد ،مدیر پاالیش پاالیشگاه
تهران شوم ،یعنی اینکه تمام پاالیشگاههای کشور تحت مسئولیت من قرار گرفت .با اینکه
خیلی عالقه مند نبودم سرزمین اصلیام یعنی اصفهان را ترک کنم ،در هر حال چون یک
تکلیف و همچنين ارتقای مسئولیت بود ،به همراه خانواده به تهران آمدم و مدیر پاالیش شدم.
دو سال مدیر پاالیش بودم و در سال  1376به مدیریت برنامهریزی تلفیقی «شرکت ملی پاالیش
و پخش» رفتم .حدود شش سال در پاالیش و پخش به عنوان مدیر برنامهریزی خدمت کردم و بعد
از شش سال ،مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمان شدم .از سال  1382تا پایان  ،1384در این
سمت بودم .سپس به شرکت ملی گاز ایران رفتم و از دی  1384تا اواسط  1387در این شرکت به
عنوان معاون وزیر و مدیرعامل انجام وظیفه کردم.
وضع صنعت نفت پس از انقالب اسالمي و خروج متخصصان خارجي از صنعت
نفت بهخصوص پااليشگاهها چگونه بود؟

بعد از انقالب ،بهتدریج کارکنان شرکت خارجی مستقر در پاالیشگاه اصفهان ،آنجا را ترک
کردند .در آن زمان پاالیشگاه اصفهان از دو پاالیشگاه تشکیل شده بود که هر پاالیشگاه
 100هزار بشکه ظرفيت داشت .کار احداث یکی از پاالیشگاهها در حال پایان بود و  10درصد
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از کار پاالیشگاه دیگر باقی مانده بود .تا اینکه به  13آبان  1358برخوردیم .در این زمان با
تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجويان مسلمان پيرو خط امام خمینی(ره)  -که بعدها «النه
جاسوسی» نامیده شد -تمام خارجیها ،ایران و پاالیشگاه ها را ترک کردند.
در آن زمان ،به عنوان عضوی از اعضای انجمن اسالمی پاالیشگاه اصفهان وارد عمل
شدم ،یعنی از بخش مهندسی و ساختمان به جایی برگشتم که قبال مرا استخدام کرده بودند.
به عنوان عضو فعال در پاالیشگاه اصفهان مشغول شدم؛ دوران عجیب و غریبی بود ،چون
پاالیشگاه در حال ساخت ،رها شده بود و نگرانی من از این بود که دستگاههای ساختهشده به
مرور زمان از بین برود.
در آن هنگام بزرگانی حضور داشتند که ما را در مورد چگونگی کار و نحوه سالمماندن
دستگاهها راهنمایی میکردند .مثال یک دستگاه کمپرسور و یا توربین که محورهای بلندی
دارند ،به مرور زمان محورهایشان خمیده میشود ،چطور هر چند وقت یک بار اینها را بچرخانیم
و جهت آنها را عوض کنیم که اینها سالم بمانند؟ و یا مسائل مختلف دیگری که وجود داشت.
از جمله کارهای ارزشمندی که در آن زمان انجام شد این بود که همان کسانی که داخل
پاالیشگاه کار میکردند؛ گروهها و سرپرستهای ایرانی ،شورایی با عنوان «شورای عالی
ساخت و اجرا» تشکیل دادند .کارهای باقیمانده را به این شورا سپردند و با همت نيروها کارها
با مدیریت مهندسی و ساختمان انجام و امور پاالیشگاه اصفهان تمام شد و در پایان سال
 ،1358یکی از پاالیشگاهها به پایان رسید و کار ارزشمند و نور امیدی بود برای تمام نیروهای
انقالبی که در پاالیشگاه اصفهان کار میکردند.
در حقیقت ،من در پاالیشگاه اصفهان هم آموزش تئوریک و هم آموزش عملی را گذراندم
و به عنوان یک نیروی جوانی که از ابتدا با بحرانهای فنی مواجه شده بود ،تجربه فراوانی را
کسب کردم .خاطرم هست که قبل از انقالب و قبل از راهاندازی پاالیشگاه ،سازمانی را برای
پاالیشگاه طراحی کرده بودند که تمام مسئوالن این سازمان انگلیسی بودند ،یعنی افرادی که
باید این پاالیشگاه را اداره میکردند ،ایرانی نبودند؛ افراد تاپ چارت همه انگلیسی بودند .تصور
کنید با رفتن تمامی این افراد خارجی ،پاالیشگاهی به این عظمت و دو پاالیشگاه  100هزار
بشکهای  -که مجموعا  200هزار بشکه میشد -با نیروی انسانی ایرانی باقی میماند و همين
مسئله اوج توانايي و تعهد همكاران در اداره بهينه امور فني را ميرساند.
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خاطرهاي جالب از تعميرات پااليشگاه اصفهان بعد از خروج مهندسان خارجي
به خاطر داريد؟

بله! در ابتدای راهاندازی پاالیشگاه« ،بُخا ِر تَر» از بویلر ،وارد دو ژنراتوری شد که در حال
کار بودند .این دو ژنراتور در اثر بخار تر ( )Wet Steamدر داخل آنها حرکت محوری کردند
و دو توربین شات داون داده و از کار افتادند و در همان ابتدای کار راهاندازی ،پاالیشگاه با
مشکل مواجه شد.
در آن زمان که با پروژه کار میکردم ،مسئولیتم بازرسی بخش مهندسی و ساختمان در
واحد آب و برق و بخار بود .در آن دوران ،زمانی که این ژنراتورها را میبستند گاهی میرفتم
و بعضی از اندازهگیریها را انجام میدادم و در دفترچه مخصوص خودم یادداشت میکردم .در
هنگامی که این اتفاق برای دو دستگاه ژنراتور افتاد ،افراد باتجربه زیادی در پاالیشگاه حضور
داشتند ولی این نوع تجربه را نداشتند و مسئوالن پاالیشگاه  -که افراد بنامی هم بودند -به
دنبال آدمهایی میگشتند که بتوانند این دو ژنراتور را احیا کنند.
من كه مهندس جوانی با حدود  30سال سن بودم ،به رئیس پاالیشگاه مراجعه کردم و
گفتم میتوانم این دو ژنراتور را تعمیر کنم .وی لبخندی زد و گفت« :شما که تجربه این کار
را ندارید!» گفتم« :درست است ولی من کتابچه راهنمای تعمیرات این ژنراتور را به طور کامل
خواندهام و یک سری اندازهگیریها را که قبال داخل کتابچه راهنمای تعمیرات انجام دادهام،
یادداشت کردهام .همچنين ،افراد باتجربهای که با خارجیها کار کرده بودند ،در پاالیشگاه
حضور دارند و من با کمک آنها میتوانم این کار را انجام دهم ».گفت« :ما فکر میکنیم و
بررسی میکنیم و اگر الزم بود ،خبر میدهیم».
دو هفته طول کشید .بعد از دو هفته« ،میرنظامی» مسئول ماشینری پاالیشگاه به من
گفت« :تصمیم گرفته شده کار را به شما بدهیم ».من هم خوشحال شدم ،تیمی از همکاران
پاالیشگاهی را  -چه افراد رسمی و چه افراد غیررسمی -جمع کردم؛ ژنراتور را باز کرده و
قطعات آن را خارج کردیم .خرابیهای داخل بررسی شد ،خوشبختانه در آن زمان تمام قطعات
یدکی ژنراتور در انبار پاالیشگاه وجود داشت .اما یکی از کارهایی که باید انجام میدادیم
باالنس روتور توربین بود؛ این روتور توربین توسط شرکت «زیمنس» ساخته شده بود و
دستگاهی نداشتیم که آن را باالنس کنیم ،بنابراین ،روتور به ذوبآهن اصفهان فرستاده شد.
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ذوب آهن نیز این روتور را بعد از اینکه ما تعمیرات الزم را روی آن انجام داده بودیم ،باالنس
کرد و برگرداند.
قطعاتی را که باید عوض میشد ،تعویض کردیم؛ قطعاتی را که باید تعمیر میشد ،تعمیر
کردیم و توربین را بستیم .باور بفرمایید در عمرم ندیده بودم چگونه کاور توربینی که اسپیلت
تایپ است ،برداشته میشود و دوباره گذاشته میشود ،اما چون کسی نبود این کار را انجام دهد،
روی پای خودمان ایستادیم و با همفکری و همدلی این کار را انجام دادیم.
بر اساس تجربه ،زمانی که توربین راه انداخته می شود و کار میکند ،باید طوری قرار بگیرد
که در اصطالح به آن سنتر میگویند ،یعنی فاصله دو طرف یکسان باشد .من دیدم در حرکت
اولیه ،توربین به طرف جلو حرکت کرد .توربین باید شش هزار دور کار میکرد ،ولی ناگهانی
به شش هزار دور نمیرسد ،آرامآرام دور را اضافه میکنند تا به شش هزار دور برسد .آن زمان
رئیس پاالیشگاه باتجربهای داشتیم (مهندس عالقمند)؛ ایشان را صدا کردم و گفتم« :به نظرم
میرسد که این توربین حرکت کرده است ».ایشان گفتند« :دور چقدر است؟» گفتم 3« :هزار
دور ».گفتند« :نگران نباش وقتی به  6هزار دور رسید ،این برمیگردد و سنتر میشود».
خوشحال شدم؛ همین کار را ادامه دادم و همین اتفاق افتاد؛ وقتی دور توربین به  6هزار دور
رسید ،کامال سنتر ایستاد و این تجربهای خوب برای من بود .باالخره توربین راه افتاد و بدون
هیچ مشکلی داخل سرویس قرار گرفت .به من گفتند« :توربین دوم را هم باید تعمیر کنی...
 ».توربین دوم را با همین روش تعمیر کردم.
کمکم مسئول ماشینری پاالیشگاه شدم؛ کاری که بسیار با اهمیت بود ،زیرا در بعضی از
قسمتهای پاالیشگاه مثل قسمت دوم  -که  10درصد از کار باقی مانده بود -خیلی از قسمتهای
کمپرسور بسته نشده بود و کمپرسورهای واحد آیزوماکس ،مثال کمپرسور بسته شده و پیستونها
و شاتون آن بسته نشده است .همه این کارها را با اطالعاتی که وجود داشت مطالعه میکردم و با
تجربه دوستان و دیگر همکاران انجام میشد و به ثمر میرسید .دوران اولیه راهاندازی پاالیشگاه
(قبل از شروع جنگ تحمیلی) برای من تجربه و اندوخته با ارزشی بود.
بعد از شرکت ملی گاز به مدت دو سال در شرکت ملی صادرات گاز ایران (سالهاي -1389
 )1387فعالیت کردم و در شهریور همان سال به افتخار بازنشستگی نائل شدم.
در  31شهریور  1359که جنگ تحمیلی آغاز شد ،نخستین حرکتهای دشمن این بود که
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مبادی ورودی نفت خام به پاالیشگاههای کشور را هدف قرار داد ،از جمله پاالیشگاه اصفهان
که از مسیر طوالنی (از حوزه مارون اهواز تا اصفهان) نفت خام مورد نیاز را تحویل میگرفت
و در این مسیر تلمبهخانههای مختلفی وجود داشت .نیروهای دشمن با هدف قرار دادن
تلمبهخانهها باعث میشدند نفت خام پاالیشگاه قطع شود و پاالیشگاه از سرویس خارج شود.
با توجه به مسئوليتي كه در زمان دفاع مقدس در پااليشگاه اصفهان داشتيد ،چه
اقداماتي براي محافظت از اين تأسيسات انجام داديد؟

از ابتدای جنگ تحميلي یکی از نگرانیهای مجموعه پاالیشگاه اصفهان این بود که چگونه
از تأسيسات و نيروهاي خودی در مقابل بمبارانها حفاظت کنیم .کارهای مختلفی را باید
انجام میدادیم؛ از پدافند غیرعامل گرفته تا پدافند عامل ،تقویت سیستمهای اطفای حریق و
سنگرهایی که باید برای پرسنل ساخته میشد و نحوه حفاظت از دستگاهها.
اولین حرکت این بود که پدافند عامل پاالیشگاه ،دور تا دور پاالیشگاه و نیروگاه اصفهان
مستقر شد .مسئله بعدی این بود که پدافند غیرعامل شکل بگیرد .یکی از مسئولیتهای من،
مسئولیت پدافند غیرعامل بود .برای پدافند غیرعامل از ابتدا با سطح پایین به مسائل جنگ
نگاه میکردیم و حتی میخواستیم سنگر درست کنیم ،بیل مکانیکی زمین را گود میکرد و
دیوار و سقفی آجری که سنگر میشد .ولی همین سنگر در طول جنگ و تجربیاتی که به
دست آوردیم به تونلهای بزرگ زیرزمینی بدل شد با دیوارهای بتونی و قیرگونی و نور ،صدا،
تلفن و ...بنابراین ،همه امکانات داخل سنگرها تعبیه شد و این سنگرها در برخی موارد سالن
سخنرانی بود .در زمان جنگ آنقدر پیشرفت کردیم که توانستیم سنگرهای مدرنی بسازیم که
در آنجا حتی امکان برگزاری جلسه و سخنرانی فراهم بود و حتی توانستیم برخی سیستمهای
کنترلی را در سنگرها قرار دهیم که از حمالت دشمن محفوظ بماند.
از جمله کارهای پدافند غیرعاملی که در آن زمان انجام میشد قرار دادن بشکهها و
کیسههای شن در اطراف تأسیسات بود؛ اینها بهتدریج به دیوارهای بتونی قوي بدل شد كه
توانست از تاسیسات مهم پاالیشگاه حفاظت کند .ما باید برای سیستمهای اتاقهای کنترل
 که به اصطالح قلب پاالیشگاه و مرکز فرماندهی است و حفاظت از آنها یکی از مشکالتاساسی ما بود -فكر اساسي ميكرديم .در نهايت به این نتیجه رسیدیم که دور تا دور اتاقهای
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کنترل را هم در ارتفاع و هم در طبقات داربست ببنديم؛ که اگر موشکی به این داربست در
طبقه باال اصابت کرد ،موشک در همانجا منفجر شود و نتواند وارد اتاق کنترل شود و همه
سیستم پاالیشگاه را از بین ببرد .پاالیشگاه اصفهان بیش از هشت اتاق کنترل داشت که با
این داربستها در مقابل موشکهای دشمن حفاظت میشد.
کار دیگری که برای پدافند غیرعامل انجام شد ،توزیع سیستم آتشنشانی در چند نقطه
از پاالیشگاه بود ،به این وسیله اگر یک مقر آتشنشانی مورد اصابت قرار میگرفت ،مقرهای
دیگر میتوانستند به کار خود ادامه دهند؛ قبال ،این سیستم در یک مکان مستقر بود .دستگاهها
و ماشینآالت آتشنشانی را افزایش دادیم و دستگاههایی را خریداری کردیم که بتواند در آتش
را در ارتفاع خاموش کند و به اصطالح واحدهای آتشنشانی کامال تجهیز بودند ،ضمن اینکه
در مواقع بحران و آتش از نهادهای شهری هم کمک میگرفتیم.
فعالیتهای دیگری که انجام دادیم این بود که بشکه آب آتشنشانی را تقویت کردیم،
به شکلی که اگر آب آتشنشانی تمام میشد و یا مشکلی پیش میآمد ،بتوانند از آب خام (یا
آب آشامیدنی یا آب کولینگ) استفاده کنند .همه این آبها را به بشکه آب آتشنشانی ارتباط
داده بودیم تا هیچوقت آتشنشانها با کمبود آب مواجه نشوند .حرکتهای دیگری که در
پاالیشگاه انجام دادیم این بود که همه پرسنل پاالیشگاه آموزش اطفای حریق دیده بودند و
در مواقع بروز آتش ،فقط آتشنشانها در صحنه حضور نداشتند ،بلکه همه پرسنل پاالیشگاه
برای اطفای حریق کمک میکردند.
تمام ستونهای فلزی پاالیشگاه را با مواد نسوز یا مواد پوشاننده عایقی پوشش داده بودیم که
در مواقع آتش خم نشوند و دستگاههایی که روی آنها قرار داشتند ،فرو نریزند .بنابراین تا حد امکان،
تحت عنوان پدافند غیرعامل  -که تأثیر بمباران دشمن را کاهش داد و خسارتها را به حداقل
رساند -هر کاری را که میتوانستیم برای حفاظت از تأسیسات پاالیشگاه انجام دادیم.
در مورد پدافند غیرعامل از توپ  23شروع کردیم؛ توپهای  23هواپیماهای دشمن را میترساند
ولی امکان اصابت به هواپیما خیلی کم بود .توپ  23به انواع موشکها و در نهایت به «اسکای گارد»
بدل شد .زمانی که اسکای گاردها اطراف پاالیشگاه مستقر شدند ،خیال ما راحت شد و باعث ترس
دشمن میشد و دشمن نمیتوانست بهسادگی به داخل پاالیشگاه نفوذ کند.
از دیگر کارهای ارزشمندی که تجربه کردیم این بود که در اطراف پاالیشگاه بالنهای
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هیدروژنی تعبیه کردیم .شهید سرهنگ «اردستانی» به پاالیشگاه اصفهان آمد و ما را راهنمایی
کرد .او گفت« :یکی از کارهایی که میتوانید انجام دهید این است که هواپیماهای دشمن را با
این بالنها بترسانید ».در پاالیشگاه اصفهان درهای میان دو کوه وجود دارد که هواپیماها بعد
از بمباران پاالیشگاهها از این دره فرار میکردند .ما این دره را با بالنهای هیدروژنی پر کرده
بودیم .شهید اردستانی فکر می کرد اگر بال هوایپما به این بالن یا نخ آن گیر کند ،سرنگون
میشود ،بنابراین خلبان دشمن این ریسک را نمیپذیرد که از این طرف حرکت کند ،بنابراین
راه برای او سد میشود.
عمال وقتی دشمن بمباران تلبمهخانههای نفت را به واسطه تعمیر فوری آنها بیفایده دید،
به این فکر افتاد که پاالیشگاه ها را مورد اصابت قرار دهد ،به همین دلیل از سال ،1364
پاالیشگاه اصفهان را هدف قرار داد.
این پاالیشگاه در زمان جنگ  40درصد سوخت مملکت را تأمین میکرد و ما نباید اجازه
میدادیم به هر دلیلی دچار شات داون یا کامال بسته شود؛  200هزار بشکه را در طول جنگ
تغییرات محلی دادیم و به  375هزار بشکه رساندیم ،یعنی واحدهای  100هزار بشکهای را به
بیش از  140هزار بشکه افزایش ظرفیت دادیم و واحدهای غلظتشکن را از سرویس وکیوم با
توجه به سرویس نفت خام تغییر دادیم و اکنون پاالیشگاه با همان ظرفیت در حال کار است.
با توجه به اینکه در آن زمان «پاالیشگاه آبادان» فعال نبود ،پاالیشگاههایی مثل تبریز
بیش از  20بار هدف دشمن قرار گرفتند ،چون بیشتر در تیررس بودند .پاالیشگاه کرمانشاه
بارها هدف قرار گرفت .با توجه به اینکه پاالیشگاه کرمانشاه ظرفيتی در حدود  25هزار بشکه
داشت ،روی سوخت کشور تأثیر چندانی نداشت .حتی پاالیشگاه شیراز که خیلی از دشمن دور
بود چندین بار هدف قرار گرفت.
نخستین بمبارانی که در سال  1364بر روی پاالیشگاه اصفهان انجام شد ،ما را هوشیار
کرد و با شناخت نقاط ضعف خود تالش کردیم این نقاط ضعف را برطرف کنیم .پاالیشگاه
اصفهان هفت بار هدف بمباران موثر قرار گرفت؛ این بمبارانها موجب بستهشدن پاالیشگاه و
یا حداقل واحدهای مورد اصابت بمباران میشد .دشمن به این جمعبندی رسیده بود که بهترین
محل هدف ،واحدهای آب ،برق ،بخار و تقطیر است ،چون اگر این واحدها مورد اصابت قرار
میگرفت ،تأمین آب ،برق و بخار مختل میشد و پاالیشگاه بسته میشد؛ به ویژه اگر واحد
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تقطیر از کار میافتاد ،خوراکی برای ادامه کار بقیه واحدها وجود نداشت.
خاطرهاي به ياد ماندني از دوران جنگ و دفاع از تاسيسات پااليشگاهي اصفهان
براي ما بفرماييد.

در جريان یکی از حمالت ،یکی از هواپیماهای دشمن هدف پدافند عامل با اسکایگارد قرار
گرفت؛ این هواپیما به داخل یکی از مخازن نفت کوره افتاد و مخزن آتش گرفت .مخزن تا
صبح میسوخت؛ با تالش همکاران آتشنشان اطراف مخزن با آب محاصره شد و تا آنجا که
امکان داشت ،مواد مخزن را تخلیه کردند که آتش به دیگر جاهای پاالیشگاه سرایت نکند و
فقط خود مخزن سوخت .صبح ،موتور هواپیما سالم از داخل مخزن بیرون آورده شد .خلبان هم
 که قبل از سقوط هواپیما با چتر نجات پایین آمده بود -دستگیر شد .طبق اطالعات ارائهشدهاز سوی خلبان  -که برای مجموعه پدافند و مجموعه پاالیشگاه اهمیت داشت -متوجه شدیم
قصد و هدف دشمن به واحدهای تقطیر ،آب ،برق و بخار پاالیشگاه معطوف است.
از بازسازي و تعميرات پااليشگاه اصفهان پس از حمالت دشمن خاطرهای داريد؟

عملکرد هواپیماهای دشمن در حمله به پاالیشگاه به اینگونه بود که از اصفهان خارج
میشدند ،مثال به طرف نطنز میرفتند و از آنجا در ارتفاع کم حرکت میکردند که رادار آنها
را شناسایی نکند و بعد وقتی نزدیک میشدند ،ارتفاع میگرفتند و از راه دور موشک را شلیک
میکردند؛ چون موشکها هدایتشونده بودند ،راحت به هدف اصابت میکردند .یادم هست که
در یکی از حمالت دشمن که در سال  1366اتفاق افتاد ،برج تقطیر پاالیشگاه اصفهان هدف
قرار گرفت .در همین موقع ،من  -به عنوان مسئول پدافند غیرعامل و بازسازی پاالیشگاه که
شغل رسمیام رئیس تعمیرات و خدمات پاالیشگاه بود -به داخل دره رفته بودم و بالن هوا
میکردم .از دور دیدم که وضع قرمز اعالم شد و بالفاصله پاالیشگاه هدف قرار گرفت و برج
تقطیر ،غرق آتش و دود شد .به سرعت دامنه کوه را ترک کردم و وارد پاالیشگاه شدم .کنار
برج تقطیر یک برج وکیوم هست که خطر انفجار داشت .چون این خطر وجود داشت ،عدهای
در فاصله دورتر از پاالیشگاه قرار گرفته بودند که مشکلی ایجاد نشود و همکاران عملیاتی هم
کار خود را انجام میدادند.
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من نیز به عنوان مسئول و مدیر ،کار خود را در خاموشکردن آتش انجام دادم؛ هر کسی
کار خود را انجام میداد؛ آن زمان کسی به کسی دستور نمیداد ،همه عادت کرده بودند کار
خودشان را انجام دهند .با کمک گرفتن از نیروهای شهری ،بعد از یک ساعت آتش خاموش
شد؛ این عملیات ارزشمند بود و نشاندهنده تبحر و تجربه همکاران آتشنشان بود؛ از جمله
آنها زندهیاد «سجاد» ،رئیس آتشنشانی بود که با وجود تحمل صدمات شدید در دوران جنگ،
لحظهای از کار و وظیفه خود غفلت نمیکرد.
وقتی آتش خاموش میشد ،با واحدی مواجه میشدیم که نیم متر مواد نفتی کف آن پخش
شده و تمام فنهای هوایی ،مبدلها ،لولهها ،سیمهای برق و کابلهای ابزار دقیق سوخته و
به پایین ریخته شده بود و تنها باقیمانده واحد ،اسکلت سیمانی و بعضا فلزی بود .اتفاقی که
در این برج افتاد آن بود که بر اثر اصابت موشک سوراخی  35متری ایجاد شده بود .داخل برج
تقطیر  50طبقه و قطر آن حدود شش متر است؛ این برج کج و سوراخ شده و بر اثر آتش ،ترد
و شکننده شده بود .آن زمان مهندس صالحیفروز مدیر پاالیش کشور بود .وی در پاالیشگاه
حاضر شد و همه را جمع کرد تا بایدها و نبایدها و همچنین مسئولیت افراد و چگونگی انجام
تعمیرات و ...مشخص شود.
آن زمان مهندس «آقازاده» وزیر نفت و مهندس «موسوی» نخستوزیر بودند .آنقدر
وسعت این بمباران زیاد بود و برای کشور اهمیت داشت که مهندس موسوی بالفاصله در
پاالیشگاه اصفهان حضور یافت .به ایشان گفتیم که عمق فاجعه خیلی زیاد است و دو سال
زمان میبرد که برجی را از خارج سفارش دهیم تا جایگزین این برج شود و همزمان بقیه
تاسیسات را بازسازی کنیم .وقتی وارد پاالیشگاه شد ،لباس کار پوشید تا طبقه  14سالن و تا
آنجا که محل اصابت بود از پلههای عمومی باال آمد و خیلی هم خسته شد و آنجا بود که عمق
فاجعه را دید .وقتی پایین آمد ،گفت« :از دست من چه کاری برمیآید؟»
آن زمان آنقدر حجم داربستبندی این واحد زیاد بود که ما داربستهای زمان اجرا را
داشتیم ،ولی تخته به اندازه کافی نبود؛ فقط از مهندس موسوی تخته خواستیم و او هم دستور
داد که از ذوبآهن اصفهان برای ما تخته آوردند .تختهها آورده شد ،ولی هنوز معلوم نبود که
چهکاری باید انجام دهیم .همه مشاوران و متخصصان جمع شدند ،باور کنید حرف همه این
بود که این برج باید از کف بریده و جدا شود و دوباره نصب شود.
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به تبع اینکه میدانستیم کشور با چه مشکل بزرگی مواجه شده ،با مهندس «نمازي» که
در پاالیشگاه اصفهان بود همفکری کردیم و پیشنهاد دادیم که بهترین کار تعمیر برج است
و البته مقبول افتاد.
این برج باید تعمیر میشد ولی ورق برج را نداشتیم .ورق این برج ضخامت  20میلیمتری
داشت که  17میلیمتر آن کربن استیل و سه میلیمتر فوالد زنگنزن ()Stainless Steel
بود و این دو کامال به هم چسبیده بود .این ورق در کشور وجود نداشت .بخشی از سینیهای
موجود در طبقات را داشتیم و بخش دیگر باید ساخته میشد.
در هر حال ،ما مسئولیت این کار را پذیرفتیم و قبول کردند که طرح ارائهشده انجام شود.
وزن برج  360تن بود .جرثقیلی که پای برج قرار میگرفت باید جرثقیل شیندلر میبود .در آن
زمان به جرثقیل اجازه ورود نمیدادند ،چون میگفتند کانالهای زیرزمین را خراب میکند.
خاک ریختیم ،پدبندی کردیم ،چوب و تخته گذاشتیم و یک جرثقیل  160تنی را پای کار
آوردیم .برج را سه تکه کردیم ،یک تکه را  -که  14طبقه اول و سالم بود -به حال خود
گذاشتیم ،تکههای بعدی را روی زمین آوردیم و باید آن قسمت معیوب را میساختیم.
از «ماشینسازی اراک» و «آذراب» ،ورق کربن استیل را رول کردیم .از بازار اصفهان از
کتریسازها ورق فوالد زنگنزن ( )Stainless Steelخریدیم .استاندارد  MSAآمریکا
را گرفتیم که از نحوه تعمیرات اطالعات به دست آوریم .این ورقهای فوالد زنگنزن را به
صورت نوارهای  10سانتیمتر در  50سانتیمتر بریدیم و مانند آجر داخل ورق کربن استیل
جوش دادیم و هر کدام از این جوشها را ا ِیرتست کردیم که جوشها اشکال نداشته باشد.
 90متر مربع ورق دوجداره درست کردیم و آن را روی کار بستیم .تکه تکه این کارها را انجام
دادیم .ضمن اینکه در داخل هم باید سینیهای معیوب و خراب را تعمیر میکردیم .زمانی
که جوشکارها داخل برج کار میکردند ،آنقدر تعدادشان زیاد بود که دود جوشکاری مثل یک
دودکش از برج خارج میشد.
به معنای واقعی  24ساعته کار میکردیم .اگر جوشکار انبرش را زمین میگذاشت ،جوشکار
بعدی انبر را برمیداشت .ضمن انجام این کارها ،بقیه امور مانند فنهای هوایی ،مبدلها و
برجهای دیگر ،لولههای برق ،کابلهای برق ،کابلهای ابزار دقیق و کورهها به طور همزمان
انجام میشد.
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افراد به طور مداوم کار میکردند .حدود  77روز طول کشید تا این برج تعمیر شد .قسمت
آخر ،کلگی برج توسط جرثقیل از زمین بلند شد و در باالی برج قرار گرفت و جوش داده شد.
به عنوان مسئول بازسازی وقتی که آخرین قسمت کار نصب شد ،اشک شوق میریختم؛ این
برج هنوز (از سال  1366تا کنون) بهخوبی در حال کار است و یکی از افتخارات همکاران در
پاالیشگاه اصفهان به شمار میآید.
وضع پااليشگاه آبادان در زمان جنگ تحميلي و چگونگي بازسازي آن بعد از دفاع
مقدس را توضيح دهيد؟

یکی از موضوعاتی که در مورد جبهه و جنگ اهمیت دارد ،بحث پاالیشگاه آبادان است.
پاالیشگاه آبادان از جمله پاالیشگاههایی بود که از زمان شروع جنگ ،کامال بسته شد ،زیرا
امکان بازسازی و سرویس مجدد آن وجود نداشت.
فاصله پاالیشگاه آبادان تا عراق حد فاصل رودخانه اروند است؛ با این فاصله اندک ،نیروهای
دشمن به راحتی با ابزارهای نظامی نهچندان پیشرفته هم میتوانستند هر لحظه پاالیشگاه را
هدف قرار دهند .به همین دلیل تا پایان جنگ امکان بازسازی پاالیشگاه وجود نداشت.
تنها توصیف مناسب برای مجموعه پاالیشگاه ،ضربالمثل «مثل آبکش شدن» بود؛ نقاط و
دستگاههای مختلف پاالیشگاه بر اثر اصابت ترکشها سوراخ سوراخ شده بودند.
بعد از جنگ همه به فکر بازسازی پاالیشگاه آبادان بودیم و همه کسانی که در جبهه
اقتصادی دستاندرکار بودند ،به خصوص مدیریت وقت پاالیش ،تمام متخصصان ديگر
پاالیشگاهها را بسیج کرد تا برای بازسازی پاالیشگاه آبادان همفکری کنند .در این زمینه،
طرحهای مختلفی برای چگونگی بازسازی پاالیشگاه ارائه شد .در نهایت به این نتیجه رسیدیم
که پاالیشگاه آبادان به وسیله دیگر نيروهاي پاالیشگاهها و از جمله متخصصان پاالیشگاه
آبادان بازسازی شود .ماجرا به این شکل شد که هر پاالیشگاهی یک مسئول بازسازی داشت،
زیرا بیشتر پاالیشگاهها در زمان جنگ در معرض حمالت دشمن قرار گرفته و بمباران شده
بودند و عملیات بازسازی داشتند؛ پاالیشگاهی مثل پاالیشگاه تبریز بیش از  20بار مورد حمله
قرار گرفت و پاالیشگاهی مثل پاالیشگاه شیراز که دوردستتر بود ،یکی دو بار مورد حمله
قرار گرفت و پاالیشگاه اصفهان هفت بار مورد حمله موثر واقع شد.
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مدیریت پاالیش در جلسهای با حضور نمایندگان همه پاالیشگاهها ،تقسیم کار متناسب با
توان هر پاالیشگاه را به انجام رساند؛ کار میان رؤسای هر پاالیشگاه و نیز رؤسای بازسازی
آنها تقسیم شده و هر یک مسئولیت یافتند که آن مجموعه را بازسازی کنند .این طور نبود
که پیمانکار عمومی بگیرند و بگویند «:این پاالیشگاه آبادان است ،آن را بازسازی کن ».خیر!
برخوردی که با پاالیشگاه آبادان شد یک برخورد جهادی بود ،یعنی در حقیقت در این جبهه
اقتصادی ،تمام تالش خود را کردند که در مدت کوتاهی آن را بازسازی کنند .تصمیم بر آن
شد که واحد تقطیر  ،85با ظرفیت  140هزار بشکه در روز ،نخستین فاز مورد بهرهبرداری باشد.
با این توضیح ،هر پاالیشگاه ،بخشی را انتخاب کرد؛ یک پاالیشگاه ،واحد آب و برق و بخار را
انتخاب کرد؛ ما هم که از پاالیشگاه اصفهان آمده بودیم و من مسئول بازسازی پاالیشگاه اصفهان
بودم ،تمام مسیر لولهها را  -که حاوی همه لولههای انتقال میان واحدها هست -بر عهده گرفتم .این
لولهها بعد از بمباران ،آتش گرفته ،سوخته و مانند ماکارونی به هم پیچیده بودند.
پاالیشگاه آبادان به دلیل وسعت ،تجهیزات بسیار زیادی داشت ،زیرا قبل از جنگ با ظرفیت
 600هزار بشکه در روز ،واحدهای زیرمجموعه بیشمار و بهویژه واحدهای تقطیر بسیاری
داشت .در هر حال این تقسیمبندی باعث شد که کار بازسازی پاالیشگاه آبادان با سرعت
خاصی پیش برود.
یکی از ویژگیهای بازسازی پاالیشگاه آبادان و تفاوت آن با پاالیشگاههای دیگر این
بود که مهندس صالحیفروز به عنوان مدیریت وقت پاالیش ،دفتر کار خود را از تهران به
پاالیشگاه آبادان منتقل كرد و تمام بخشهاي فرماندهی و مدیریت پاالیش مانند معاونان
مدیر پاالیش اعم از اداری ،بازرگانی و ...در پاالیشگاه مستقر شدند؛ این امر بسیار مهم و
تأثیرگذار بود ،به این معنا که احياي این پاالیشگاه اولویت ویژه دارد و کارهای دیگر فرع است
و اصل قضیه پاالیشگاه آبادان است .کار بسیار ارزشمندی بود که مدیر پاالیش شخصا لباس
کار به تن کند و میان همکاران پاالیشگاهی حضور داشته باشد و جلسات مستمر و ممتد داشته
باشد تا مشکالت پاالیشگاه را حل کند .الحق و االنصاف هر کس به نوبه خود آنچه را که در
توان داشت ،انجام داد و کار بسیار زیبایی شکل گرفت.
تصور کنید طی هشت سال بیکاری پاالیشگاه حتی نفت در داخل لوله نفت کورهای که
از آبادان به ماهشهر میرفت ،ماسیده بود و نمیتوانستند از این لوله استفاده کنند؛ با تالش و
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زحمت بسیار توانستند این لوله را تخلیه و راهاندازی کنند .لولههای آب هم همین مشکل را
داشت .زنگزدگی در همهجای پاالیشگاه مشاهده میشد ،تعویض قطعات ،تعمیر دستگاهها
و قطعات و ...انجام شد .همه این امور با صرف انرژی بسیار و مدیریت کارآمد به عنوان کار
جهادی ارزشمند در پاالیشگاه آبادان صورت پذیرفت.
به خاطر دارم ،یکی از همکاران اصفهانی شاغل در پاالیشگاه آبادان ،با وجود اطالع از
حضور همسرش در بیمارستان برای تولد فرزندشان ،حاضر نشد کار خود را رها کند و در کنار
همسرش باشد .وی با کمال دلسوزی برای کشورش کار میکرد و برای کار خود اهمیت قایل
بود و احساس مسئولیت داشت .این احساس مسئولیت مختص او نبود ،بلکه درک مسئولیت
جمعی در مورد همه همکاران ما صادق بود و در آن شرایط ،این امر مهم توانست پاالیشگاه
آبادان را به ثمر برساند.
چه خاطره جالبي از روند بازسازي پااليشگاه داريد؟

خاطره ارزشمندی از افتتاح فاز نخست ( 140هزار بشکهای) پاالیشگاه آبادان دارم که در
 12فروردین  1368به دست مقام معظم رهبری به عنوان رئیسجمهوری وقت انجام گرفت.
کار از آبان  1367شروع شده بود و مقرر شد در مدت پنج ماه کار به ثمر بنشیند .همین
اتفاق افتاد ،منتها چهار روز قبل از افتتاح ،مشكلي پيش آمد .ماجرا از اين قرار بود که طبق
یکی از برنامهها باید واحد شماره  85تقطیر راهاندازی می شد و از داخل این واحد نفت سفید،
نفت گاز و ...خارج میشد.
می دانید که قبل از راهاندازی هر واحد ،عملیات پیش راهاندازی انجام میشود و گازوییل را
داخل سیستمها میچرخانند .در این مورد نیز پنج روز قبل از  12فروردین (روز افتتاح) دیدند
که از حدود  32تیوب داخل کوره ،گازوییل خارج میشود و این نشاندهنده وجود سوراخ در
تیوبها بود .میدانید که نفت خام در ابتدا داخل این تیوبها و در کوره گرم میشود و با درجه
حرارت بیش از  350درجه وارد برج تقطیر شده و در آنجا به هیدروکربنهای مختلف تفکیک
میشود و به صورت فیزیکی از یکدیگر جدا میشوند.
این سوراخها نشان میداد که نمیتوان تیوبها را در جا جوشکاری و تعمیر کرد ،بلکه باید
آنها را از کوره بیرون میآوردیم و تعویض میکردیم .کار سادهای نبود ،تقریبا شرایط بحرانی
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در مجموعه به وجود آمده بود و با توجه به سنگینی کار به این نتیجه رسیدیم که نمیتوان در
روز مقرر ( 12فروردین) ،واحد تقطیر را راهاندازی کرد .در آن زمان ،مهندس صالحیفروز (مدیر
پاالیش) تمام رؤسای پاالیشگاهها و رؤسای بازسازی پاالیشگاهها را طی جلسهای پاسخ دادند
و بعد از شرح اتفاق ،گفت که باید این  32تیوب کوره تقطیر را تعویض کنیم و این کار باید حتما
انجام شود .او از همکاران پرسید« :انجام این کار چقدر زمان میبرد؟» همکاران پاالیشگاه
آبادان گفت« :کار سنگینی است و باید داربست ببندیم تا بتوانیم این تیوبها را بریده و به
بیرون بیاوریم؛ بعد تیوب نو بسازیم و جایگزین کنیم .بعد از آن هم باید داربست جمعآوری
شود که حدود یک ماه زمان میبرد».
مهندس صالحی فروز مکثی کرد و بعد به من گفت« :شما اگر بخواهید این کار را انجام
دهید ،چقدر زمان نیاز دارید؟ ما چهار روز زمان داریم!» به وی گفتم« :سه روزه این کار را
انجام میدهم ،یک روز هم برای راهاندازی که سرجمع چهار روز میشود ».همه سکوت
کردند؛ این کار یک کار نشدنی نبود! ولی من گفتم« :این کار شرط دارد؛ من هر چه بخواهم و
بگویم نه نگویید .نخستین حرکت این است که پای تلفن بنشینید و به پاالیشگاه تهران ،شیراز
و اصفهان زنگ بزنید هر چه تیوب  9درصد کروم دارید  -که مربوط به همین تیوبهاست
و باید تعویض شود -روی تریلی بگذارند و بدون توقف به پاالیشگاه آبادان برسانند .دومین
مطلب اینکه ،به این سه پاالیشگاه بفرمایید ماشینهای بازپخت ،رادیوگرافی ،الکترود و ...برای
پاالیشگاه آبادان بفرستند .سوم اینکه ،دو قسمت از پاالیشگاه آبادان ظرف دو ساعت تخلیه و
به همکاران اصفهان تحویل شود .یک شرط اجرایی هم دارم که کار را میان آبادان و پاالیشگاه
اصفهان تقسیم میکنیم .به این ترتيب که پاالیشگاه آبادان مسئول بریدن تیوبهای کهنه و
سوراخ شود و من و همکاران اصفهان نیز تیوب نو را میسازیم تا آنها نصب کنند ».او گفت:
«اینها مورد قبول است».
مدیریت پاالیش مطابق تمام گفتهها و خواستهها عمل کرد .به همین جهت من و همکارانم،
سه شبانه روز نخوابیدیم و بدون وقفه کار کردیم .کارگرها شیفتی عوض میشدند و باید کار با
نظارت و دقت زیاد صورت میگرفت .پاالیشگاه آبادان تخلیه شده بود و تعداد زیادی جوشکار
را مشغول کردیم .خاصیت تیوبها این بود که به هم وصل میشدند و جوشکاری انجام
میشد .هر جوشی که میدادیم باید رادیوگرافی میشد که مشکلی ندارد و بعد از رادیوگرافی
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باید عملیات احیا و بازپخت انجام میگرفت .به اینمعنا حجم کار سنگین بود ،اما توانستیم با
وجود همه مشكالت و حساسيتها این کار را ظرف سه شبانه روز انجام دهیم.
در آن زمان نمیتوانستم حرف بزنم ،صدا از دهان من خارج نمیشد و درخواستهایم را
مینوشتم؛ به دلیل وجود سر و صدای بسیار در کارگاه آنقدر با صدای بلند حرف زده بودم که
دیگر صدایی از دهانم بیرون نمیآمد .وقتی این تیوبها را میساختیم ،در ادامه ،همکاران
پاالیشگاه آبادان نیز کار خود را بهخوبی انجام میدادند و آنها را نصب میکردند؛ بعد از روز
چهارم ،واحد راه افتاد و به دست رئیسجمهوری افتتاح صورت گرفت و به همه مسئوالن
بازسازی و پاالیشگاههای مربوطه لوح تقدیر دادند.
در هر حال ،بازسازی فاز نخست پاالیشگاه آبادان به این ترتیب انجام شد ،اما باید بدانیم
که این بازسازی حاصل تجربیات هشت سال جنگ در جبهه اقتصادی بود .این خاطره هرگز
از یاد من و همه دستاندرکاران بازسازی پاالیشگاه آبادان زدوده نخواهد شد .همکارانی که
در پاالیشگاه آبادان کار میکردند ،همگی افرادی باتجربه بودند که با دلسوزی کار میکردند
و به تأسی از رزمندگان اسالم و با همان روحیه ایثار و شهادتطلبی انجام وظیفه میکردند.
نقش هشت سال دفاع مقدس در تربيت نيروي متخصص و ايجاد تقويت روحيه
جهادي ،خودباوري و خالقيت و مقابله با تحريمهاي بعد از جنگ را چگونه ارزيابي
ميكنيد؟

هشت سال جنگ تحمیلی به تربیت افرادی منجر شد که عمدتا خودباور ،ایثارگر و دارای صداقت
بودند و این امر برای کارهای بعدی و دوران بعد از جنگ بسیار اهمیت داشت ،زیرا بیشتر پروژههای
سازندگی به دست آنها اداره شد .به عبارت دیگر ،یکی از مهمترین دستاوردهای جبهه اقتصادی
در زمان جنگ تربیت چهرههایی بود که به عنوان سرمایههای بزرگ کشور بعد از جنگ ،طالیهدار
کارهای بزرگ شدند؛ انشاءاهلل راه آنها استمرار داشته باشد.
اگر ما روحیات زمان دفاع را در دوران کاری خود حفظ کنیم ،هیچ مشکلی نداریم .آن
زمانی که در جنگ و بازسازیها شرکت میکردیم کسی به خودش فکر نمیکرد ،همه به
فکر کشور بودند؛ همه به این فکر بودند که چه در جبهه رزمی ،چه در جبهه اقتصادی و چه
در دیگر جبههها در مقابل دشمن پیروز شوند .در آن زمان ،آنقدر مظلوم و محروم بودیم که
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نمیتوانستیم درباره کارهای بزرگ و محرمانهای که انجام میدادیم ،سخنی بر زبان بياوريم.
آن هم در کشوری که تعداد زیادی خارجی کار میکردند و حاال درگیر جنگ تحميلي شده بود
و باید با اتکا به نیروی خودش همه بازسازیها را انجام دهد.
کارهای بسیار بزرگی انجام شد که البته هنوز هم ادامه دارد .نزدیک به  30سال از پایان
جنگ میگذرد و ما هنوز در تحریم به سر میبریم؛ مقاومت ما در مقابل تحریم ،ناشی از
تجربیات و اندوختههای زمان جنگ است؛ در ابتدا اطالعات چندانی از چگونگی عملکرد در
صحنه جنگ و جبهه اقتصادی نداشتیم ،بنابراین در پی مطالعه کتابهایی با موضوع جنگ
دوم جهانی بودیم تا ببینیم آنها چه کردند!
تجربيات ارزنده ما در صحنه عمل به دست آمد؛ از همین روست که اکنون  70درصد
پروژهها بهویژه کارهای مهندسی ،خرید ،ساخت و اجرا توسط كارشناسان داخلي انجام میشود
و تنها درباره بخشی از محصوالت «های تک»( )HIGH-TECHناچار به واردات خارجی
هستیم؛ در حال حاضر ،کشور در حد قابل توجهی به خودکفایی دست یافته است؛ امروز پمپ،
توربین ،کمپرسور ،مبدلهای حرارتی ،برج و ...میسازيم و اینها نتیجه تجربیات زمان جنگ و
خودکفایی است .در زمان جنگ با توکل به خداوند متعال و همت باال کار میکردیم.
ايمان ،خودباوري و اتكای به خداوند چه نقشي در پيشرفت امور در زمان جنگ
و بعد از آن دارند؟

بارها در هنگام انجام کار ،در زمانهایی که خیلی عاجز میشدیم ،مقامات ارشد به ما
دلگرمی میدادند و میگفتند« :توکل کنید و کارتان را انجام دهید و هر چه بخواهید و خدا
بخواهد همان پیش میآید ».این توکل و این خودباوری باعث میشد کار را به نحو احسن و
با کمترین ناکامی انجام دهیم.
به خاطر دارم که در هنگام انجام یکی از کارهای مهم ،مستأصل شده بودم و میگفتم« :در
این فاصله زمانی نمیشود این کار را انجام داد؛ حجم کار زیاد است!» یکی از مقامهای باالتر
به من گفت« :شما توکل کن و کار را انجام بده ،هر چه شد ،مهم نیست! اگر دیرتر هم شد،
بشود ،ولی ما باید تالشمان را بکنیم».
بنابراین ،توکل بحث ارزشمندی است که به آن باور دارم و اینکه خداوند متعال در زمینههای
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مختلف به ما کمک کرد و ما موفق شدیم .خداوند در وجود انسان استعدادهایی را به ودیعه
گذارده که باید از آن بهره برد.
در آن زمان ،هیچکس به دنبال گرفتن اضافه کار و ...نبود؛ کسی به خانواده فکر نمیکرد؛
این از خودگذشتگیها در نهایت منجر به خودکفایی امروز شد .مایه افتخار است که اکنون
کشور در بسیاری از زمینهها به محصول و نیروی خارجی نیاز ندارد و در بسیاری از موارد به
استانداردهای مهمی حتی فراتر از استانداردهای جهانی دست یافتهایم .یکی از الطاف خداوند
 که برای ما ماندگار شد -این بود که در دوران جنگ از استانداردها تخطی نکردیم و اینبزرگترین نعمت بود و االن پروژههایی که در داخل کشور انجام میشود بر همان مبناست؛
وقتی در زمان جنگ از استاندارد عدول نکردیم ،به طور حتم در زمان صلح نیز باید بیشتر به
اصول پایبند باشیم .کسانی که با توکل این مسیر را هموار کردند ،ایثارگراني بودند كه در زمان
جنگ صادقانه و خالصانه برای کشور کار کردند.
در پايان اگر كالمي در وصف رشادتها و شجاعتهاي مردان صنعت نفت داريد،
بفرماييد.

در واقع برای بیان جزییات این رشادتها و اینکه ما با چه مسائل و مشکالتی مواجه شدیم
و چه تجربیاتی را کسب کردیم ،باید کتابهایی نوشته شود که تجربیات ارزشمند دوران جوانی
ما را به نسلهای بعد منتقل کند؛ باور ما خودباوری و ایثار بود؛ همه توجهات به آن سمت بود
که باید بازسازی انجام شود و هدفی جز این نبود .در مسیر دستیابی به این هدف ،حتی خانواده
فراموش میشد  -برای همه همینطور بود .در آن شرایط ،مدیر پاالیش به ما دستور داده
بود که به دليل شرايط سخت دوران جنگ نباید به کسی حتی یک ساعت اضافه کار بدهید.
خاطرات زیادی از دوران جنگ در جبهه اقتصادی کشور هست؛ عدهای در پشت میدان
جنگ و در جبهه اقتصادی زحمات فراوانی متحمل شدند .همانگونه که از زحمات رزمندگان
بهخوبی قدردانی نشد ،در این جبهه هم اصال یادی از ایثار تالشگران به عمل نیامد؛ اصال
کسی ننوشت و فیلم نگرفت ،زیرا صحنه کار آنها در زمره اسرار و امور محرمانه کشور بود و
امکان بازگویی این مطالب در رادیو و تلویزیون وجود نداشت .مردم نمیدانستند که در داخل
پاالیشگاهها چه اتفاقاتی میافتاد.
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یادم هست که وقتی برج تقطیر مورد اصابت قرار گرفت و دود و آتش تا ارتفاع  200متری
باال رفت ،برخی به پمپ بنزینها هجوم بردند که بنزین خود را تأمین کنند .چون میدانستند
پاالیشگاه بنزین ندارد .وقتی کار پاالیشگاه تمام شد ،هیچ بزرگداشتی برای بزرگوارانی که این
پاالیشگاه را ساختند و یا مدیریت کردند و حتی شهدای پاالیشگاه به عمل نیامد.
یادم هست پدافند عامل وضع قرمز را به موقع اعالم نمیکرد و یکی از مشکالت اساسی ما
همواره اين مسئله بود .آنقدر در این قضیه ضعیف بودیم که کسی را در شعاع  100کیلومتری
فرستاده بودیم تا اگر هوایپما دید ،اطالع بدهد .در یکی از این موارد اطالعرسانی دیر صورت
گرفت ،به محض اینکه وضع قرمز شد ،همه به طرف سنگر رفتند ،اما عدهای در مسیر سنگر به
شهادت رسیدند ،عدهای هنگام عبور از زیر بویلر و در نتیجه بمباران آن ،با آب جوش سوختند
و عدهای دیگر با ترکش از میان رفتند. ..
یادشان گرامی باد و انشااهلل که رهرو آنها و خدمتگزار مردم و مملکت باشیم.
از لطف شما و اینکه برای مصاحبه وقت گذاشتید ،سپاسگزارم.
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لطفا بیوگرافی خودتان را ذكر بفرماييد.

جعفر مدنیزادگان متولد سال  1334در آبادان هستم .تحصیالت ابتدایی و متوسطه را تا
مقطع سيكل در آبادان و سه سال آخر دبيرستان را در خرمشهر گذراندم .در سال  ،1356بعد
از آخرین آزمون سراسری  -که پاالیشگاه آبادان برای جذب نیرو برگزار کرد -پذیرفته شدم.
این آخرین جذب پاالیشگاه آبادان به صورت دسته جمعی بود.
در مرداد  1356با ورود به پاالیشگاه آبادان کار من آغاز شد .البته من نسل سوم خانوادهام
بودم که به پاالیشگاه آبادان وارد میشدم .در زماني كه پاالیشگاه به کارکنان خانه سازمانی
گلی میداد ،پدربزرگم کارگر پاالیشگاه بود .پس از وی ،پدرم به استخدام پاالیشگاه در آمد و
من نیز قبل از بازنشستگی او به پاالیشگاه آبادان وارد شدم.
زمان چندانی نگذشت که با دیگر همکارانم با مسائل انقالب آشنا شدیم و در فضای انقالب
قرار گرفتیم .تحرکاتی كه در شهر انجام میگرفت و رفتوآمد شخصیتهای مبارز و سياسي
و مذهبي که از تهران به آبادان میآمدند و صاحب منبر و اهل وعظ و خطابه بودند ،بالطبع بر
کارکنان پاالیشگاه تأثیر میگذارد .در واقع ،چرایی نقش پاالیشگاه در شهر آبادان را میتوان
اینگونه بیان کرد که تقریبا بیش از  77سال پیش این پاالیشگاه به دو دلیل ساخته شد :یکی،
نزدیکی به منابع نفتی مسجدسلیمان زیرا نفت باید در جایی تصفیه میشد.
دوم ،نزدیکی به رودخانه زیرا برای تصفیه نفت به آب فراوان نیاز داشتند که بتواند
دستگاههای پاالیشگاه را خنک کند و از طرف دیگر ،بخار مورد نیاز پاالیشگاه باید از آب
شیرین تأمین شود ،بنابراین ،پاالیشگاه در کنار اروندرود (به جهت راه داشتن به آبهای آزاد)
احداث شد تا هزینههای گزاف برای شیرین کردن آب و تبدیل آن به بخار صرف نشود و بتواند
به عنوان یک پاالیشگاه موازنهکننده عمل کند .همچنین اگر در داخل کشور با کمبود فرآورده
مواجه شدند بتواند آن را تأمین کند ،و اگر نیاز داخلی تأمین بود ،توانایی صادرات فرآوردهها را
از طریق آبهای آزاد داشته باشد.
در واقع ،آبادان شبه جزیرهای است که از شمال و جنوب در میان دو رودخانه پرآب آن
روز محصور بود؛ در شمال ،رودخانه بهمنشیر و در جنوب ،رودخانه اروند .به این ترتیب ،این
محل برای ایجاد پاالیشگاه انتخاب شد و در ابتدای کار با ظرفیت  2500بشکه در روز مورد
بهرهبرداری قرار گرفت.
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پااليشگاه چه تحوالتي را با خود به همراه آورد؟

ورود پاالیشگاه باعث تغییرات ساختاری شگرفی در جزیره شد .معیشت مردم در این
جزیره بیشتر ماهیگیری ،کشاورزی و نگهداری از نخلستان ها و صیفیکاری در میان آن ها
بود .آنگونه که «ابنبطوطه» و «ناصرخسرو» در سفرنامههای خود آوردهاند ،پیش از این،
آبادان را به نام «عبادان» میشناختند ،یعنی محل تردد و سکونت عباد و زهاد بوده است.
حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) نیز در خطبهای به این مطلب اشاره کردهاند که محل ترددی در
منتهیاليه جزیره به طرف خرمشهر امروزی وجود داشته است؛ البته در آنجا قدمگاهی از امام
علی(ع) وجود دارد .در تعابیر سفرنامهها آبادان ،به این عبارت تعریف میشود« :بعد از آبادان
هیچ قریه و آبادی نیست»؛ واقعا هم همینطور است!
در مصب رودخانه سالی یک تا سه متر رسوبگذاری صورت میگرفت و به عرض این
جزیره اضافه میشد .ورود نفت کامال وضع تاریخی و جغرافیایی این شهر را عوض کرد؛ با
اکتشاف نفت ،اشتغال بزرگی در این جزیره ایجاد شد و هموطنان ما از سراسر کشور از اقوام
کرد ،لر ،فارس ،آذربایجانی ،قشقایی و ترکمن به سوي این جزیره روانه شدند .صنعت نفت نیز
قبل از اینکه کار اساسی احداث پاالیشگاه را شروع کند ،به طور کامال اصولی بحث خدمات
اجتماعی را آغاز کرد؛ با ساخت خانههای سازمانی ،انواع و اقسام مدارس ،درمانگاهها و مراکز
بهداشتی ،تأسیساتی را  -که مورد نیاز و الزمه یک مدنیت هست -به وجود آورد.
این نخستین مدلی بود که صنعت بزرگ نفت در کنار خود به آن شکل داد؛ با صرف هزینه،
خدماتی را در جای جای آبادان ایجاد کرد و به مردم هدیه داد که هنوز با همان اسامی حفظ شده و
تقریبا بخش اعظمی از جزیره به این امکانات کامال طبقهبندی شده شرکت نفت اختصاص دارد؛ با
ایجاد مناطق کارگری و مناطق کارمندی ،درمانگاههای کارگری و درمانگاههای کارمندی و ...برای
هر گروه و مرتبهای ،امکانات مخصوص به آن را فراهم کرده است .در آبادان ،مساجد ،حسینیهها
و تکیههای مربوط به قومیتهای مختلف وجود دارد :مسجد «بهبهانیها» ،مسجد« اصفهانیها»،
مسجد «همایونشهریها» و . ...همینطور اقلیتها اماکن دینی و مذهبی خود را داشتند و کلیسای
پروتستان ،کلیسای کاتولیک و کلیسای ارتودکس ايجاد شده بود.
همه امکانات مورد نیاز یک شهروند (بهویژه انواع انجمنهای فرهنگی) توسط صنعت نفت
به وجود آمد .همکار ما ساعت چهار بعدازظهر که از کار در پاالیشگاه فارغ میشد برای اوقات
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فراغت خود حق انتخاب داشت؛ در گرماي طاقتفرسای  55درجه تابستان و سرمای بسیار
خشک و استخوانسوز زمستان ،همکاران به ندرت به مرخصی میرفتند! با ایجاد امكانات
متنوع و فراوان ،چنان این جزیره را تلطیف کرده بودند که این  18هزار نفر پرسنل مستخدم
نفت با خانوادههایشان نیازی برای خروج از آبادان احساس نمیکردند و اوقات فراغت متنوع
و خوشایندی داشتند.
در آن زمان به طور میانگین هر خانواده از پنج  -شش نفر تشکیل میشد و به این ترتیب
جمعیت قابل توجهی در اطراف پاالیشگاه حضور داشت .پاالیشگاه با وسعت  13هزار کیلومتر
مربع ،خانههای سازمانی را در شمال و جنوب شرق و غرب خود جای داده بود و امکانات مورد
نیاز را در میان این خانهها تعبیه کرده بود.
نظم فوقالعاده و انضباط حسابشده و مشخصی برای ورود و خروج پرسنل به داخل پاالیشگاه
تعریف شده بود؛ سر ساعت  ،7سوت به صدا در میآمد؛ صدای سوت در جایجای جزیره آبادان
شنیده میشد .سوت به وسیله بخار این صدا را تولید میکرد که به آن« ،فیدوس» میگفتند .فیدوس
نخست سر ساعت  ،7فیدوس دوم ساعت  7:15و فیدوس سوم ساعت  7:30زده میشد؛ با شنیدن
سومین صدای فیدوس باید همه کارکنان بر سر کار خود حاضر میبودند .اگر کسی بیانضباطی
میکرد و به موقع حاضر نمیشد ،آن روز نمره منفي میگرفت؛ نمره منفی یعنی حقوق یک روز قطع
و شماره رجیستر کامال بسته میشد و برای وی حقوق پرداخت نمیکردند .همگی باید با تجهیزات
ایمنی وارد پاالیشگاه میشدند و این سختگیریها موجب شده بود پاالیشگاه آبادان به عنوان
بزرگترین پاالیشگاه جهان با  670هزار بشکه در روز کار کند.
درآن موقع چه كاري انجام ميداديد؟

بنا به دالیلی ،مقطعی از دوران کارم در روابط عمومی پاالیشگاه سپری شد .در روابط
عمومی 11 ،مدال قدیمی وجود داشت که برای آنها آرشیوی تهیه کردم .هر یک از این مدالها
بابت  6میلیون ساعت کار بدون حادثه توسط سازمانهای بینالمللی به پاالیشگاه آبادان داده
شده بود .قصدم از آرشیو ،ایجاد فضایی مختصر بود که معرف کارکرد موفق پاالیشگاه باشد؛
زیرا با این جمعیت و با التزام بسیار دقیق و حسابشده ،چندینبار به کسب مقام برتر در جهان
دست یافته است.
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با این همه ،در  31شهریور  1359چندینبار آماج بمباران انواع جنگافزارهای دشمن
قرار گرفت! البته این اتفاق مقدمهای داشت :پیش از این حمله سراسری ،در مسیر شمالی
جزیره  -که فرآوردههای پاالیشگاه توسط  16 - 15خط لوله به طرف ماهشهر میرفت -طبق
«طرح چم» قدیم ،محصوالت به بندر صادراتی برده میشد که یا صادر شود و یا در شبکه
سراسری کشور تغذیه شود ،نیروهای دشمن در مسیر این خطوط لوله بمبگذاری میکردند و
لولهها آتش میگرفتند ،بنابراین باید به طور مرتب به آنجا میرفتیم و اطفای حریق میکردیم.
جز این ،حتی در داخل شهرها از جمله بازار خرمشهر و محلههای مسکونی آبادان نیز توسط
آنها بمبگذاری میشد و این موارد ،مقدماتی برای شروع جنگ تجمیلی و هدف قرار دادن
پاالیشگاه بود.
دشمن تحرکاتی را در مرز شروع کرده بود ،اما اینکه در یک روز با هجمهای وسیع و با
اسکادرانی بسیار قوی حمله کند ،قابل انتظار نبود .به هر روی در  31شهریور كه دانشآموزان
جهت آغاز سال جدید تحصیلی و رفتن به مدرسه آماده میشدند ،این حمله اتفاق افتاد.
بخش اعظم پاالیشگاه ،همه مخازن آن و نیز مخازن نفتی که در غربیترین نقطه جزیره
قرارداشتند ،بهشدت بمباران شدند .در این منطقه ،محصوالت متنوعی از نفت تصفیهشده براي
ارسال به طرف بندر صادراتی نگهداری میشد .به این ترتیب مدیریت منتظم و مردمی که با
نظم کاری آشنا بودند به اين مرحله حساس وارد شدند.
پس از حمله نیروهای بعث عراق به آبادان چه شرايطي به وجود آمد؟

این تهاجم در ساعتهای اولیه روز صورت 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 رادیدم که چمباتمه زده 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
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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
یدانستند.
م
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 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 .این لطف خداوند و از برکات انقالب اسالمی بود که
تعدادی از دوستان در آستانه پیروزی انقالب با یکدیگر آشنا شدند و ضمن ایجاد تشکل انجمن
اسالمی در پاالیشگاه آبادان ،با مجموعه مدیریتی پاالیشگاه نیز ارتباط برقرار کردند؛ این روابط
در زمان جنگ باعث همدلی و اطمینان متقابل میان آنها شد و این امر عامل مهمی در ارتقای
کیفیت کارها و دستیابی به اهداف سازمانی در صنعت نفت و بهویژه بازسازی تأسیسات بود.
با بحران چگونه مقابله كرديد؟

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.
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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.
اين مواد حساس نفتي چگونه جمعآوري و كنترل ميشد؟

مواد نفتی داخل این محوطه جمع میشد؛ دوستان لباسهای خود را درمیآوردند و با لباس
زیر به داخل مجموعهای از فرآوردههای نفتی میرفتند؛ این مجموعه بزرگ شامل دریایی از
بنزین ،دریایی از نفت و گاز و دریایی از روغن بود .سپس ،سوراخهای مخازن را با چوب ُپر
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میکردند که نشتی آنها کمتر شود و برای روزهای دیگر مقداری باقی بماند .این ریسک و این
تهور در موقعیتی که انواع ترکش و گلولههای خمپاره بر سر افراد میبارید ،قابل تأمل است!
فاصله ما تا عراق تنها یک رودخانه بود؛ رودخانهای به نام اروند؛ فقط همین! از این فاصله
نزدیک ،تیر کالشینکف هم به ما میرسید؛ اگر حتی یک گلوله داغ داخل این بنزین میافتاد
به یقین نهتنها بنزین بلکه کسی که در حال خاموش کردن آتش بود را سريع از بين ميبرد.
این تهور و ریسکپذیری بسیار ستودنی بود.
ستاد تخلیه سوخت و ستاد مهندسی  -كه از مجموعه دوستان فني پااليشگاه بودند -و نیز
بعضی دیگر که مکلف به ماندن شده بودند  -که البته با میل و رغبت پذیرفتند -در پاالیشگاه
ماندند 40 .روز کار میکردند و  10تا  20روز نزد خانوادههای خود بازمیگشتند؛ برخی از آنها ،از
موقعیت مکانی خانواده خود اطالع نداشتند و بعد از پرسوجو ،باالخره جسته و گریخته از مکان
استقرار آنها اطالع مییافتند .شاید نخستین ایستگاهی که دوستان ما برای یافتن خانوادهها
جستوجو میکردند ،شمال آبادان در نخلستانهای کنار بهمنشیر بود؛ زیرا خانوادهها به تصور
اینکه پس از یک هفته به آبادان باز خواهند گشت ،در نخلستانها اقامت گزیده بودند.
البته ،این شرايط چندان دوام نیاورد و آنها مجبور شدند به نخستین نقطه ماهشهر نقل
مکان کنند .خوشبختانه دو کمپ در بندر صادراتی ماهشهر وجود داشت؛ کمپهای  Aو B
که متعلق به شرکت پتروشیمی ایران و ژاپن (شرکت پتروشیمی امامخمینی(ره) بعدی) بود و
در اختیار بخشی از خانوادههای همکاران جنگزده قرار گرفت .تعداد دیگری از خانوادهها نیز به
ديگر شهرستانها رفتند .برای اینکه همکاران را از دست ندهیم و با آنها ارتباط داشته باشیم،
در شهرهایی که کلونی همکاران بود ،ستادهای تابع ستاد مرکزی به وجود آمد که همکاران
هر روز حضور خود را اعالم کنند؛ زیرا در موقع لزوم این امکان فراهم بود که آنها به پاالیشگاه
آبادان فرا خوانده شوند .الزم به ذکر است که این همکاران ،چه در داخل آبادان و چه در بیرون
از جزیره ،عامل مهمی در کمکرسانی به ستادها بودند.
ستاد تخلیه کاال نیز به وجود آمد .حدود  70سال فرآوردههای نفتی و کاالهای متنوع در
اسکلههای بیست و ششگانه گانه آبادان بارگیری و نقل و انتقال مییافت؛ تنها يك اسكله
بزرگ این مجموعه ،ترانزیتی بود که بارانداز داشت و در آنجا کاال تخلیه میشد .بقیه اسکلهها
نیز به حمل فرآوردههای نفتی اختصاص داشت .در اسکله ترانزیت کاال ،اجناس گرانقیمتی
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وجود داشت که با ارز وارد شده بود و در کنار اروندرود در انبارهای مرکزی نگهداری میشد.
اگر این کاالها  -که از قطعات بسیار ضروری و مهم به شمار میآمدند -را تخلیه نمیکردیم،
بعدها به منظور بازسازی بسیاری از دستگاهها و تأسیسات پاالیشگاه آبادان و حتی دیگر
پاالیشگاهها دچار بحران میشدیم.
با این توصیف ،کار بسیار شجاعانه و بسیار عالی که در آن زمان انجام شد ،همین بحث
تشکیل ستاد تخلیه کاال بود .همکاران ،جعبه مهمات را از ارتش و سپاه میگرفتند و تمام
قطعات را که طبق نظم هلندی ،بر اساس کد کاال چیده شده بود ،در داخل جعبه مهمات قرار
میدادند .سپس برای قطعات هر جعبه صورتجلسهای تهیه میشد که مشخص میکرد به
کدام طبقه و یا گروه کاالیی تعلق دارد تا به طور صحیح در جایگاه خود قرار گیرد .این کار،
بسیار مهم و سنگین بود.
پس از اين 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.
تعداد بسیار اندکی ساختمان بلندمرتبه در آبادان وجود داشت؛ بیشتر ساختمانها و به اصطالح
تأسیسات مسکونی آن ِفلَت بود (و اکنون هم هست) ،به همین دلیل به راحتی شناسایی میشدند،
لذا مجبور بودند مدام جای خود را عوض کنند .به این ترتیب ،بعضی از دوستان وارد یگان رزم شدند،
برخی هم ضمن خدمت در پاالیشگاه به کسوت بسیج وارد شدند ،بعضی نیز در مدیریت شهری
همکاری کردند و کسانی هم که در پاالیشگاه آبادان باقی ماندند و به خدمت در ستادها پرداختند.
به جز محافظت از مخازن سوخت ،مسئله مهم دیگر تخلیه آنها بود .در جایجای جزیره
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مخازن را به زیر زمین منتقل کرده بودند .از این فرآوردهها برمیداشتند و به منظور ذخیره روز
مبادا در داخل این مخازن میریختند .همچنين ،ستاد تغذیه تشكيل شد تا جمعیت باقیمانده
در آبادان و نیز کسانی را که برای دفاع آمده بودند ،تأمین کند .در مدت زمان  35روز نخست
جنگ ،مردم از راه آبادان برای کمک به خرمشهر میرفتند .یعنی نتیجه آن مقاومت این شد که
ما از آبادان برای کمک به خرمشهر میرفتیم .با شيوه جنگ هم چندان آشنایی نداشتیم؛ مثل
اداره ،صبح میرفتیم خرمشهر میجنگیدیم و بعدازظهر به آبادان بازمیگشتیم .هنوز فرهنگ
خاکریز و فرهنگ گردان و گروهان و تیپ و لشگر به وجود نیامده بود! اینها بعدها در آبادان
به وجود آمد.
روند مقاومت چگونه ادامه يافت؟

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 200
تختخوابی 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 گونیچینی 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
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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.
باید بگویم که در راستای خدماترسانی و تدارکات جبهه ،تصفیهخانههای آب پاالیشگاه
آبادان تا بعد از پذیرش قطعنامه کامال کار کرد و تعطیل نشد .این از آن اتفاقاتی بود که واقعا
توجه به آن مغفول مانده است .دو تن از همکاران قدیمی و مسن ما به نامهای «غالمپور» و
«اسفندیاری» بودند که شاید مثال با یکی دو تن نیروی کارگری ،تصفیهخانهها را میگرداندند
و مواظبت میکردند که کیفیت آب پایین نیاید و با همان استاندارد آب تولید شود.
غالم پور در زیر گلولهباران به شهادت رسید؛ ماجرا از این قرار بود که او و اسفندیاری برای
بررسی دلیل کمشدن ورودی آب خام ،به سرچشمههای ورودی به سمت بهمنشیر رفتند؛
هنگامی که سوار بر پیکان روي پل نظامی بهمنشیر مورد اصابت گلوله واقع شدند ،اسفندیاری
به طور معجزهآسا از شیشه ماشین بیرون آمده و نجات مییابد ،اما شهید غالمپور با پیکان به
رودخانه سقوط كرد و تقریبا  3روز بعد توانستیم پیکر او را بگیریم .این همکار بسیار خوب را
در اوایل جنگ از دست دادیم .البته خوشبختانه اسفندیاری را تا آخر جنگ به همراه داشتیم و
در واقع تصفیهخانهها با همت او برقرار بود.
نيروي برق چگونه تامين مي 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
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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 آن
روزها را به تصویر کشید.
وقتی خرمشهر سقوط کرد ،جمعیت بسیاری به آبادان روی آورد! شرایط آنقدر بحرانی و سخت بود
که حتی امکان نگهداری کارکنان بخش درمانی برای خدماترسانی به زخمیها و مجروحان وجود
نداشت .دکتر «شیبانی» به عنوان نماینده دولت برای ارائه خدمات و برقراری انتظام امور به آبادان
آمد .وجود او بسیار مؤثر بود و در بحث پزشکی ،بهداشت و درمان و کارکرد ادارات نظارت داشت و به
همه روحیه میداد .او از سوی دولت تنخواه مالی آورده بود و به کسانی که اضطرار داشتند ،پرداخت
کرد .کار کامال به شکل ستادی انجامگرفت .حتی فرمانداری هم شکل ستاد به خود گرفته بود.
از اتفاقاتی که برای ما بسیار سنگین بود ،نگهداری جراحخانهها و وضع بیمارستان بزرگ
نفت آبادان بود .قرار شد در زمینه جابهجایی بیمارستان آبادان با دکتر شيباني همفکری کنیم.
او پیشنهاد کرد که برای ما بیمارستان صحرایی ایجاد شود .به دلیل گلولهباران مستقیم دشمن
و پرواز هواپیماها بر فراز جزیره و در نتیجه ناامنی آن نمیتوانستیم بیمارستان صحرایی را
آنجا برپا کنیم .لذا تصمیم گرفتیم در بیرون از جزیره ،به سمت شمال در جاده آبادان ـ اهواز
حرکت کنیم .قصد کردیم که به دارخوین ،محل انرژی اتمی سابق آبادان برویم .تقریبا در 45
کیلومتری آبادان به سمت اهواز ،در دارخوین به دکتر شیبانی پیشنهاد کردم که این محل به
دور از معرکه جنگ است و بهتر است همینجا بیمارستان صحرایی برپا شود.
به یاد دارم  8آبان  1359بود و خرمشهر نیز سقوط کرده بود .همراه با دکتر شیبانی و
راننده شهربانی سوار بر وانت وارد جاده شدیم و به سمت دارخوین حرکت کردیم .در نزدیکی
روستای ما ِرد (تقریبا در  15کیلومتری آبادان) ،خانمهای روستایی را دیدیم که با پای برهنه به
سمت آبادان میرفتند! به دکتر عرض کردم« :خانمها دارند از کجا به طرف آبادان برمیگردند؟
معموال باید از آبادان خارج شوند!» کمی که جلوتر رفتیم ،نیروی نظامی را در جاده دیدیم.
دکتر شیبانی گفت« :احتماال تیپ قوچان است ،چون به ما میگفتند :شما مقاومت کنید تا
تیپ قوچان به کمکتان بیاید ».راننده ما کمی جلوتر رفت که متوجه شدیم این تانکها شبیه
تانکهای ما نیست! در همین صحبتها بودیم که یکی از نیروهای دشمن را دیدیم که در
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وسط جاده نشسته بود و با گلنگدن کشیده قصد داشت به ما تیراندازی کند .راننده ما خیلی
هوشیار بود ،بالفاصله دور زد .ما را به رگبار بستند و الستیکهای ماشین از بین رفت ،اما
توانستیم با رینگ به شهر بازگردیم.
در آن روز خیلی از دوستان اسیر شدند .ما نمیدانستیم که نیروهای عراق جاده آبادان  -اهواز
را قطع کردهاند و در وسط اين جاده مستقر شدهاند! این درست روزی بود که شهید مهندس
«محمدجواد تندگویان» زنگ زده بود که« :از اهواز میآیم آن طرف که شما را ببینم و به شما سر
بزنم ». ...او متعهدانه برای سرکشی آمده بود .قبل از جنگ ،بحث خودکفایی در ساخت قطعات مورد
نیاز پاالیشگاه آبادان را با شهید تندگویان آغاز کرده بودیم و اینکه قطعات موجود حفظ شود تا بتوان
به طور بهینه از آنها استفاده کرد .از اسارت وی و همراهش وی بسیار متأثر شدیم.
به هر روی ،به شهر بازگشتیم و حضور عراقیها را در آن منطقه به اطالع سپاه رساندیم.
میان ایرانیان و عراقیها درگیری صورت گرفت .فردای آن روز 9 ،آبان ،نیروهای عراق ،جاده
دوم یعنی جاده ماهشهر به آبادان را بریدند و بعد تا منتهیاليه جزیره دور زدند .این محاصره
مثال شاید  320یا  330درجه بود .زیرا تنها یک آبراهه انتهای جزیره برای ما مانده بود .از آنجا
فقط میتوانستیم از طریق منتهیاليه بهمنشیر وارد خور شویم و بعد از طريق خور عبداهلل به
ماهشهر برسیم؛ تنها راه ورود و خروج آبادان همین آبراهه بود که به سختی انجام میگرفت.
از آن پس ،کار ما هم سختتر شد؛ به ناچار دیگر امکاناتی نداشتیم که مانند گذشته بتوانیم
قطعات یدکی را تخلیه کنیم .باید آنها را به منتهیاليه جزیره در کنار بهمنشیر میبردیم.
دوستان کارگاه مرکزی پاالیشگاه که فلزکاری و کار مهندسی میکردند ،اسکلهای در انتهای
بهمنشیر ساختند .این اسکله باعث شده بود که محاصره به نوعی شکسته شود؛ گو اینکه
ما 349 ،روز در محاصره ماندیم؛ نزدیک به یک سال کاالها را از این آبراهه به کنار اسکله
میبردیم و وارد «بارج» میکردیم .بارج ،شناورهای بزرگ دریایی بود که بعضی از آنها ِفلَت
و برخی دیگر پانتون بودند که روي آنها کاال چیده میشد؛ داخلشان خالی بود و کاالها را
درون آنها قرار میدادند و با «تگ» تا ماهشهر کشیده میشدند .مقامات نفتی در ماهشهر
این کاالها را با بارنامه تحویل میگرفتند و به آغاجاری میرساندند .کاالها در آغاجاری نیز
بر همین انتظام چیده میشد .در تمام مدت هشت ساله جنگ ،این کاالها نیاز پاالیشگاههای
آسیبدیده از بمباران را تأمین میکرد.
212

این قطعات از کجا تأمین میشد؟

ستادهاي تشکیلشده در جایجای کشور که در تأمین این قطعات بسیار مؤثر بودند؛
پاالیشگاه آبادان بخش مهمی از قطعات و همچنین نیروهای خود را برای تأمین این ستادها
متمرکز کرده بود .این نیروها به صورت تیمی توسط ستادها به پاالیشگاههای بمبارانشده
اعزام میشدند؛ مثال همکارانی که در ماهشهر بودند برای کمک به بازسازی پاالیشگاه اصفهان
به آنجا و یا هر جایی که مورد نیاز بود ،اعزام میشدند .این نوع سازماندهی کمک میکرد که
هیچوقت از تأمین نفت داخلی عقب نمانیم.
ستاد مهندسی از جمله همین ستادها بود که کارهای خارقالعادهای انجام میداد .هنوز
صندوقچه اسرار مهندسی نفت در زمان جنگ باز نشده است .کارهای عجیب نفت در امور
مهندسی ،نخستینبار با کمک بچههای جهاد و دوستان طراح «پل بشکهای» انجام گرفت.
هنگامی که نیروهای بعث عراق قصد ورود به جزیره را داشتند ،روي بهمنشیر پل زدند؛ پس
از ساخت سر پل ،غواصهای آنها وارد محدوده ما شدند که شهید «دریاقلی» جریان را اطالع
داد .لذا بچههای بسيجي مساجد و نیروهای بومی و مختصر نيروهاي سپاه به آنجا رفتند و
نخستین درگیری و مقابله رو در رو با دشمن در «کوی ذوالفقاری» آبادان انجام شد .همه
موجودی شهر برای جنگیدن به آنجا رفت .نخستین اسرا  -که  60تا  62نفر از نیروهای دشمن
بودند -به دست این بچهها گرفتار شدند.
در محل سپاه آبادان با بیشتر اسرا مصاحبه کردم .هنوز طالهای مردم خرمشهر با جعبههایی
که آدرس مغازههای خرمشهر را داشتند ،درون جیب آنها بود .متأسفانه درون کیفهای آنها
عکس دخترانی بود که از آلبومها برداشته بودند! این نخستین مواجهه بود؛ نخستین شکست
غیرقابل انتظار دشمن از نیروی مردمی که موجب عقبنشینی آنها از بهمنشیر شد .در واقع،
اینجا جبهه جدي شکل گرفت .اما برای اینکه بتوانیم دشمن را دنبال کنیم و به آن سوی
رودخانه برانیم ،پل نداشتیم .لذا خالقیت و ابتکاری صورت گرفت که بسیار کارآمد شد؛
بشکههای  220لیتری نفت را پشت به پشت به هم جوش دادیم و در ردیفهای  16تایی با
تسمه و نبشی به یکدیگر وصل کردیم ،البته به این سادگی نبود که من عرض میکنم؛ روی
این بشکهها الوار پهن کردند كه ماشین بتواند از روی آن رد شود .به این ترتیب ،نخستین پل
بشکهای به ثبت رسید .بعدها در مقطعی از جنگ ،نمایشگاهی با موضوع جنگ ،در تهران در
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مجموعه «برج آزادی» برپا شد و نمونه کوچکی از این پل را به نمایش گذاشتیم.
«سنگر مدور» نمونهای ديگر از ابتکارات مهندسی پاالیشگاه آبادان بود .بتن این سنگر 43
سانتیمتر قطر داشت .این قالبهای بتنی محل شلیک آر.پی.جی ،ضد گلوله توپ و ضد بمباران
بود و در زمان جنگ به عنوان «سنگرهای تجمعی» ،سنگرهای «شاخ بزی» و سنگرهای
«حفره روباه» کمک مهمی به شمار میآمد؛ بچهها در کنار این سنگرها پناه میگرفتند و خود
را استتار میکردند .برانکارد تاشو نیز از ديگر ابتکارات مهندسی پاالیشگاه بود .البته ،موارد
بسیاری را میتوانم نام ببرم که حاصل اندیشه و کار ستاد مهندسی پاالیشگاه آبادان بود.
به هر حال ،نقش مديريتي و خدماتی صنعت نفت به جنگ از جایگاه ویژهای برخوردار
است؛ بهخصوص جایگاه و نقش پاالیشگاه آبادان ستودنی است ،زیرا به عنوان دژ تدارکاتی
بسیار مستحکم (از نظر پشتیبانی و نیروی انسانی) ،بعد از عنایت خداوند بزرگ ،عامل پایداری
جزيره آبادان شد و طی هشت سال دفاع مقدس در مواجهه با بحرانهای پیاپی ،محل تأمین
کاالها و قطعات مهم و حیاتی دیگر پاالیشگاهها و تأسیسات صنعت نفت بود.
از لطف شما و اینکه برای مصاحبه وقت گذاشتید ،سپاسگزارم.
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