بسم ّال الرحمن الرحيم
نشــريه الكترونيكي ســتاد حفظ آثار و نشــر ارزش هاي دفاع مقدس وزارت نفت -شماره  -21آبان 1397

السالم علیکم یا آل رسول الله
فزتــم واللــه فــوزاً عظیام ً...

ضمن گرامیداشت اربعین حرضت اباعبدالله الحسین (ع) ،
فرارسیدن رحلت پیامرب بزرگوار اسالم حرضت محمد بن عبدالله (ص)و شهادت
دو سبط عزیزش حرضت امام حسن مجتبی و حرضت علی بن موسی الرضا
علیهم السالم را به همکاران محرتم تسلیت می گوییم .
سخن سردبیر

مهندس زنگنه وزیر نفت :
« ...پیام عاشورا و اربعین و فلسفه قیام امام حسین (ع)  ،همیشه
چراغ راه و سلسله جنبان هشت سال دفاع مقدس بوده است،
و کارکنان سرافراز صنعت نفت نیز با درک مسئولیت خطیر
خود  ،همپای مردم ایران و با تمام توان و قدرت در این حرکت
حضور داشتند  ...و در این راه پرافتخار  ،بیش از هزار شهید و
بسیار جانباز و آزاده  ،تقدیم کردند » ...

مشعل های سرخ

ای حیات سبز مشعل های سرخ
نخل سبزی با قد و باالی سرخ
دست هایت جنبش رگ های نفت
ای شهید خفته در دیبای سرخ
شعله ها در سایه جانبازی ات
مانده همچون الله بر صحرای سرخ...
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احمد سمیع

اربعین و چهل منزل مروارید اشک ...
چهل روز از واقعه عاشورا گذشت ...
چهل روز از فدا شدن "ذبح عظیم آفرینش " که حسین بن علی علیه السالم نماد تاریخی
آن است  ،سپری شد ...
قرآن کریم فرموده  ... " :و فدیناه بذبح عظیم " (صافات آیه )107
امام رضا (ع) در تفسیر این آیه می فرمایند  " :منظور از ذبح عظیم  ،شهادت جد مظلومم
حسین در روز عاشورا است " .
آری " ،ذبح عظیم "  " ،ثاراهلل " شد ،تا پس از حرکت کاروان اهل بیت از کربال به کوفه و سپس
شام و با خطبه های تاریخی امام سجاد (ع) و زینب کبری (س) در کاخ های ظلم یزیدی و اثبات
حقانیت نهضت حسینی ،چهل منزل مروارید اشک را به "اربعین" منتهی کند .
اربعین و عدد چهل در فرهنگ دینی ما  ،تجلی کمال است .
 حضور حضرت موسی (ع) در میقات  ،یک اربعین بود ، اعتکاف حضرت محمد (ص) در غار حرا برای رسالت  ،یک اربعین بود ، روح انسان مومن پس از مرگ با گذشت یک اربعین به " وادی السالم " می رسد، نهضت عاشورا نیز پس از یک اربعین به اوج و کمال رسید و در بستر تاریخ ماندگار شد .آری  ،اربعین  ،تجلی پیروزی حق و نماد غلبه نور بر ظلمت است .
مسیر کربال تا کوفه و شام  ،چهل منزل بود و در طی این چهل منزل  ،اهل بیت با مروارید
اشک خود ،راه عاشورا را مطهر و شفاف نموده و در " اربعین " به شکوه الهی رساندند .
فرارسیدن اربعین را به خانواده بزرگ صنعت نفت  ،بویژه تمام پیشکسوتانی که با عشق
حسینی  ،در برابر ظلم وتجاوز و اشغال درطول هشت سال دفاع ایستادند  ،تعزیت می
گوییم و امیدواریم تا این حرارت  ،محبت و عشق به مقام و مرتبت ساالر شهیدان  ،به
فرموده امام صادق (ع)  ،تا ابد در روح و جانمان زنده و جاوید بماند .

گفت و گو

پاالیشگاه های بمباران شده را سریع بازسازی می کردیم!
* مهندس اسداهلل صالحی فروز از مدیران
پیشکسوت نفت در عرصه دفاع مقدس
است که در سمت مدیریت پاالیش و
پخش ،در سوخت رسانی و بازسازی
پاالیشگاه های بمباران شده در طول جنگ
تحمیلی حضوری همه جانبه داشت .با وی
گفت و گویی مفصل داشتیم که بخش هایی
از آن تقدیم حضورتان می شود:

لطفا مختصری از سوابق کاری تان را
بیان کنید؟
در بهمن  ،1362در دوران مهندس غرضی 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.
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  1365به بعد به کار در امور پاالیش
پرداختم.
در مواجهه با بمباران پاالیشگاهها چه
اقداماتی انجام میگرفت؟
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،
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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.

حدود  300تن به سمت حفره کج شود .در
آن شرایط ،تعمیر این برج مسئلهای بود که
بهراحتی امکانپذیر نبود ولی با همت کارکنان
فداکار بازسازی خیلی سریع انجام گرفت .زیرا
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.

شما در مواقع بحرانی 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.
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 .همچنین 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 کمی بعد از این بازسازی ،پااليشگاه
برج با ارتفاع نزدیک به  55تا  60متر و وزن تهران بمباران شد؛ در مورد این

رخداد چه کاری انجام گرفت؟
حادثهای که بعدا اتفاق افتاد این بود که
درست در ساعت  11صبح  6اسفند - 1366
زمانی 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 پاالیش خود را از دست داده بود.
تمامی ایستگاههای آتشنشانی ،هوانیروز
تهران و ...تا ساعت  5بعدازظهر کمک کردند
تا آتش خاموش شود.
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!
بحمداهلل بسیاری از 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؛ که
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 حداقل
امکانات و با برنامهریزی و 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.

ترتیب بود و تولید نمیکرد.
بنابرایـن ،پاالیشـگاههای اصفهـان ،تهـران،
تبریـز و شـیراز فعـال مانـده و در سـرویس
بودنـد .امـا در زمـان جنـگ ،پاالیشـگاه
کرمانشـاه را بـا ظرفیـت  20هزار بشـکه به
سـرویس آوردیـم و ایـن امـر کمـک بسـیار
خوبـی بـرای تأمیـن سـوخت بـود.
بازسازی پااليشگاه آبادان چه موقع
انجام شد؟
بازسازی پاالیشگاه آبادان بعد از قبول
قطعنامه به 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.

دراینبخشسخنیماندهکهبفرمایید؟
از سال  1365تا  1370در پاالیش بودم و
دشمن هم روزهای آخر جنگ 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
کدام پاالیشگاه بیشتر بمباران شد؟ تأسیسات نفتی فشار مضاعفی وارد آمد که در
فکر میکنم پاالیشگاه تبریز بود ،زیرا در مرز بخش بازسازی باید به آن پرداخت.
قرار داشت .وقتی به پاالیش آمدم ،پاالیشگاه
آبادان در شهریور  1359از سرویس خارج از لطف شما و اینکه برای مصاحبه
شده بود .پاالیشگاه کرمانشاه نیز به همین وقت گذاشتید سپاسگزاریم.
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خاطره
خاطره ی اعظم السادات جابری از همسرش خسرو رضایی زنگنه " ،شهید پاالیشگاه کرمانشاه"

قصه خسرو در گوش شیرین !

دوم مردادماه سال  1365حدود ساعت  13:45ظهر است.کسانی که از صبح برای کار از خانه خارج شده اند ،کم

کم خود را آماده می کنند که برای صرف ناهار و استراحت بعدازظهر به خانه برگردند .مدرسه ها ساعتی قبل تعطیل
شده و بچه ها به خانه رفته اند .ناگهان هواپیماهای عراقی باالی آسمان شهر ظاهر می شوند و دیوار صوتی را می شکنند.

دقایقی بعد ،صدای انفجار ،شهر را می لرزاند .خبر بمباران پاالیشگاه بین مردم شهر پخش می شود  ...آن روز در
یکی از خانه های شهر ،زن جوانی مضطرب و نگران بود .ساعتی قبل ،بعد از بمباران تا نزدیک پاالیشگاه رفته بود،

اما نتوانست وارد آن جا شود .نگران شوهرش بود .چیزی در دلش گواهی می داد که دیگر همسر خود را نخواهد دید.
تا اينكه شب برادرش آمد و خبر شهادت شوهرش را به او داد...

اینک پس از گذشت  32سال از آن روز غمناک ،اعظم السادات جابری ،همسر شهید خسرو رضایی زنگنه در فاصله

ساعات کاری خود در بیمارستان ،سری هم به پاالیشگاه زد و از آن روزهای آتش و خون برای ما خاطره گفت که می خوانید:

چطور به او گفتید که پدرش
شهید شده است؟

همسرتان چند وقت بعد از ازدواج،
بهشهادترسید؟

تازه  10ماه بود که ازدواج کرده
بودیم .آن موقع  20ساله بودم و قرار
بود چند روز بعد ،فرزندمان به دنیا بیاید.

از روز شهادت شان چیزی به یاد
دارید؟

آن روز صبح مثل همه روزه
خداحافظی کرد و رفت .فکرش را هم
نمی کردم که دیگر نبینمش .آن موقع
ما و خانواده شوهرم در یک ساختمان
در دو طبقه جدا زندگی می کردیم.
وقتی صدای آژیرقرمز را شنیدیم ،من و
مادرشوهرم رفتیم زیر راه پله ایستادیم.
وقتی صدای بمباران قطع شد ،به کوچه
دویدیم تا ببینیم چه اتفاقی افتاده است.
آن روز اصال قسمت مسکونی شهر
بمباران نشده بود ،اما شدت آتش
سوزی پاالیشگاه به حدی بود که
دود همه شهر را گرفته بود .یکی
دو ساعت بعد ،دیدیم که از او خبری
نشد .خسرو عادت داشت هرجا که
بود ،تماس بگیرد و وقتی خبری نشد،
با برادرم به سمت پاالیشگاه رفتیم.

بعد از شنیدن خبر شهادت او چه
شرایطیداشتید؟

وقتی خبر را فهمیدم ،آن قدر
حالم بد شد که االن روزهای نخست
بعد از شهادت خسرو را اصال به یاد
نمی آورم 23 .روز بعد دخترم به دنیا
آمد .اسمش را به یاد پدرش شیرین
گذاشتم .عید قربان نزدیک بود و پدر
شیرین همیشه می گفت ،دوست دارم
دخترم در این روز به دنیا بیاید .از یک
ماه قبل برای روز عید قربان مرخصی
گرفته بود .دخترمان هم درست در
همان روز به دنیا آمد ،اما پدرش نبود.

نشریه الکترونیکی ستاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس وزارت نفت
سردبیر:
سید هاشم هوشی سادات
امور هنری:
شادی حاجی مشهدی

تماس با ما۶۶۷۰۹۹۰۵ :
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بعد از تولد دخترتان بدون
پدرش چه کردید؟

دخترم که به دنیا آمد ،روحیه ام
تا اندازه ای بهتر شد .با این که مدام
اشک می ریختم ،اما خوشحال بودم
از این که یادگاری از همسرم برایم به
جا مانده است.

دخترتان در حال حاضر ،مشغول
چه کاری است؟

شیرین مهندس برق شده است.
در کرمانشاه با هم زندگی می کنیم
در آن 10ماهی که با شهید زندگی و باید بگویم که از نظر اخالقی هم
کردید او را چطور دیدید؟
شباهت بسیاری به پدرش دارد.
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مدیر مسئول:
اکبر نعمت الهی

مردی مهربان ،مومن و متعهد بود.

امور اجرایی:
محمد علی کفیلی
آرزو فروردین
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تازه مدرسه می رفت که به طور کلی
به او گفتم که چه اتفاقی برای پدرش
افتاده است .قبل از آن هم چون با
خانواده خودم زندگی می کردیم و آن
ها به ما خیلی محبت داشتند ،دخترم
کمبود پدر خود را کمتر احساس کرد.
تا این که بزرگ تر شد و الزم بود از
شرایط موجود و واقعیت زندگی مان آگاه
شود ابتدا نمی دانستم چگونه باید به او
بگویم .احساس می کردم که او از این
خبر شوکه خواهد شد ،اما چاره ای نبود.
مقدمات موضوع را در ذهنم بارها و بارها
مرور کردم و با توکل به خدا و استعانت از
ائمه اطهار ،قصه خسرو را برای شیرین
بازگو کردم ،گفتم که پدرش در راه حفظ
دین و میهن جان خود را نثار کرد و او
به خوبی گوش سپرد .البته برای او این
خبر در ابتدا خبر ناگهانی به شمار
می رفت که پذیرش آن برای دخترم
بسیار سخت بود .اما حاال خون همان
پدر در رگ های او جاری است ،او از نظر
اخالقی بسیار به پدر خود شبیه است و
صبوری پدر را به ارث برده است.

