بسم ّال الرحمن الرحيم
نشــريه الكترونيكي ســتاد حفظ آثار و نشــر ارزش هاي دفاع مقدس وزارت نفت -شماره  -23دی ماه 1397

سخن سردبیر

جاویدان سازی خاطرات

خانواده بزرگ صنعت نفت در دوران جنگ تحمیلی برای حفظ
منافع مردم ایران ،تامین نیازهای سوختی کشور ،بازسازی تاسیسات
آسیب دیده ،حفظ توان تولید و صدور نفت و ادامه فعالیت پاالیشگاه
ها تالش بسیار کرد 1055 .شهید 10 ،هزار جانباز 1200 ،آزاده و
افزون بر  13هزار ایثارگر و رزمنده ،نمادی بارز و درخشان از ارتباط
مستقیم نفت و دفاع مقدس است که خاطرات این مقطع درخشان تا
ابد در ذهن ها باقی می ماند .هدف ستاد حفظ آثار و نشر ارزش های
دفاع مقدس وزارت نفت ،حفظ این خاطرات است و مطلوب است
شما بزرگواران برای پیمودن این مسیر ما را یاری کنید و با ارسال
خاطرات و عکس های زیبای آن دوران ،هر چه بیشتر در غنای این
مجموعه بکوشید .شایان ذکر است که از این آثار مکتوب و تصویری
در نشریه الکترونیکی «پیک ایثار»« ،سایت ستاد» و مجموعه «تاریخ
شفاهی نفت در دفاع مقدس» - ،که دفتر اول آن با نام « همسفران
ققنوس» که مشتمل بر خاطرات  15تن از پیشکسوتان صنعت نفت
در  8سال دفاع مقدس است و به تازگی منتشر گردید -استفاده
خواهد شد.
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کالم نخست

ميثاق جاويد براي صيانت از ميراث شهيدان نفت
* مهنـدس بيـژن زنگنـه،
وزیـر نفـت در پیامـی ۲۹
آذرمـاه سـالروز بازگشـت
پیکـر مطهـر وزیـر نفـت
شـهید مهندس محمدجواد
تندگویـان بـه میهـن
اسلامی را گرامی داشـت.
در ايـن پيـام آمده اسـت:

«تاریخ پرفراز و نشیب ایران
اگرچه در همه دورانها با حماسهآفرینیهای دلیرمردان و شیرزنان این سرزمین همراه بوده ،اما
نقش کسانی که در برهههای سرنوشتساز هشت سال جنگ تحمیلی برای دفاع از نظام نوپای
اسالمی ،از جمله حفظ و حراست از حیاتیترین شریان اقتصادی کشور یعنی صنعت نفت از جان
گذشتند ،به گونهای دیگر ماندگار و پرافتخار است ۲۹ .آذرماه نه تنها سالروز بازگشت پیکر پاک
شهید بزرگوار محمدجواد تندگویان به میهن اسالمی است ،بلکه یادآور پیوند ایمان ،تعهد و از جان
گذشتگی در راه اعتالی کشور میباشد .اینک که با اعالم جنگ اقتصادی آمریکا علیه کشورمان
در برهه سرنوشتساز دیگری قرار گرفتهایم ،بر این اعتقادم که برگزاری این یادواره باید به فرصتی
ارزشمند برای به تصویر کشاندن زیباییهای بخشی از پایداریها و مقاومتها در عرصه صنعت
نفت تبدیل شود و به مثابه میثاقی محکم با همه شهیدان جاودان ،علیالخصوص شهدای صنعت
نفت به حساب آید .میثاقی که بر مبنای آن هر یک از ما متعهد شویم تا وارثانی شایسته برای
صیانت از میراث گرانبهای آن عزیزان باشیم و این کمترین کاری است که ما را در پیشگاه خداوند
متعال و ارواح واالی همه شهیدان سربلند و با آبرو میسازد .سالم بر همه شهیدان ،جانبازان و
خانوادههای معزز ایشان ،سالم بر شهید محمدجواد تندگویان ،سالم بر  ۱۰۵۵شهید صنعت نفت،
درود بر خانوادههای معظم شهدای این صنعت بزرگ و بر همه آنهایی که تا به امروز برای
پایداری آن تالش کرده و از جان مایه گذاشتهاند».

خاطره

با عبور از مرز قطعه سازي؛

هم اكنون دكل حفاري مي سازيم !

مقدمه

حيدر بهمني از همكاران پيشكسوت

صنعت نفت است .نقش وي در رشد
صنعت حفاري و مهار آتش چاه هاي
نفت جنوب در دوران دفاع مقدس و

مقطع بازسازي و سازندگي برجسته
است.

با وي گفتگويي مشروح در مورد

خاطرات و تجربياتش انجام داده ايم
كه بخش هايي از ان را مي خوانيد:

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
این 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
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رسیدگی به مشکالت کارکنان صنعت حفاری را
صادر فرمودند؛ این تالشها در نهایت به تأسیس
«شرکت ملی حفاری ایران» در یکم دی 1358
انجامید.
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 28
سال 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.
حمله به تأسیسات بوستر اهواز و بیبی
حکیمه چگونه صورت گرفت ؟
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.
فوران آتش در چاه دهلران چگونه مهار شد ؟
در فرایند 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 منافقان ،پنج حلقه چاه را در
دهلران 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.
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
نخستين 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 1371
چگونه 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 گذارده 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 از۱۰۰
متر و سرعت فوران چاه بیش از دوهزار 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 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.
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معرفي كتاب

« فوران » نفت در مسجد سليمان !
نگاهی به موزه مکتوب و مردم شناسانه
اولین شهر نفتی ایران

*فرشیدخدادادیان
مدرس دانشگاه و پژوهشگر تاریخ نفت

رمان «فوران» نوشته قباد آذرآیین ،نویسنده و
داستان نویس شهیر ایرانی و برنده جوایز معتبر ادبی به
تازگی توسط گروه انتشاراتی ققنوس به بازار نشر ارائه
گردیده است« .فوران» همچون دیگر آثار نویسنده یا
دقیق تر بگوییم ،بیشتر آثار پیشین نویسنده در بستر زمان
و مکان حیات و حضور وی در زادگاهش رقم می خورد.
آذرآیین متولد  1327در مسجدسلیمان است .نخستین
شهر نفتی ایران و جایی که بواسطه شرایط خاص
اقتصادی و اجتماعی خود ویژگی های جامعه شناسانه
و مردم شناسانه منحصر بفردی یافته بود.
پارادوکس سنت و مدرنیزاسیون در این شهر
نفتی و حضور استعمار نفتی با هر دو وجهه آن یعنی
از یکسو بهره برداری و منفعت طلبی استعماری و از
سوی دیگر عمران و آبادانی ناشی از حضور استعمار
(چنانچه از معنای واژگانی آن نیز قابل برداشت است)
منشاء و موجب و موجد رویدادها ،حوادث ،اتفاقات و خلق
خاطراتی شد که مرور آنها بسیار قابل توجه و تامل است.
خصوصا که راوی آن صاحب قلم توانمند و باسابقه اي
همچون قباد آذرآیین باشد.
پربیراه نیست اگر کتاب «فوران» را جوشش
و فوران تاریخ شفاهی و روایت وی از زندگی نفتی
خصوصا زندگی طبقه فرودست جامعه سنت زده غرق در
مدرنیزاسیون نفتی در یک قرن اخیر بدانیم!
فوراندردوبخشارائهگردیدهاست.بخشاولدرشصتو
هشتاپیزودبااینشعرازهرمزعلیپور،شاعرمعاصرآغازمیشود:
به هر نام ،عزیز ماست مسجدسلیمان
با گرمسیر شاهان گمنام
و هنرمندانی که از دورترین نقاط جهان
گریه های خود را برای زرده و کارون
پست می کنند ...

انتخاب این شعر از هرمز علیپور ،شاعر همشهری
آذرآیین که اتفاقا او هم از زادگاه خود دور افتاده است ،در
آغاز کتاب تکلیف خواننده را با داستان روشن می کند.
آذرآیین گریه های خود را از پایتخت برای زادگاهش
پست کرده است و این غم نوستالژیک در جای جای
اثر مشهود است.
نکته جالب داستان اما این است که در متن آن،
روایات شیرین و طنز و لحظات شاد نیز کم نیستند و
غم و شادی در کنار یکدیگر فراز و فرود یک شهر نفتی
و مردمانش را به تصویر کشیده است .روایتی تاریخی از
زندگی مردمانی سنت زده در یک فضای مدرن و تغییر
روحیات ایشان پا به پای ایجاد مدرنیزاسیون که تاریخ و
سرنوشت این شهر و البته در صورت بی توجهی ،فرجام
نافرجام کشوری است که همچون شهر خود ،میوه و
ثمری جز نفت نداشته باشد!
به تعبیر درست و دقیق دکتر اردشیر صالحپور در
خصوص این کتاب؛ «فوران» خود موزه ای دیدنی
و خواندنی از نفت است .روایت خواندنی از موضوعات
مختلف فعالیت صنعت نفت در ایران و کار و زندگی در
کمپانی نفت آنچنان زیبا و دقیق ارائه شده که خواننده
احساس می کند در موزه نفت و در داالن تاریخ یک قرن
اخیر قدم می زند ،می بیند و حوادث را دنبال می کند.
«بختیار البرزی» شخصیت اصلی بخش اول کتاب ،راوی
خاطراتی از زندگی و کار در کمپانی نفت برای خانم پرستار
زمخت ،اما مهربان بالین خود در آخرین شب زندگی اش
است و زندگی خود و خانواده و هم والیتی ها و هم تبارانش
را از تولد تا مرگ و یا همچنان در بقای ایشان واگو می کند.
در این بخش موضوعاتی همچون جذابیت های
کار در کمپانی برای عشایر کوچ رو ،کارگران موسمی
و فصلی جامانده از والیت ،آشنایی با مظاهر مدرن در
کمپانی ،گونه سخت زندگی طبقه فرودست در منازل
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موسوم به بیست فوتی و در عین حال صمیمت ها و
صفای خالص و برخاسته از اصالت ایلیاتی ایشان ،قهرها
و آشتی ها ،عشق ها و نفرت ها و  ...مرور می شود و
نویسنده در هر اپیزود از داستان به یک بخش و یک
محله از شهر سری می زند و شکل و ساختار آن را برای
مخاطب شرح می دهد.
در جای جای داستان و به فراخور فراز و فرود داستان،
راوی اشاراتی نیز به فرهنگ فولکلوریک ،اشعار ،متل ها،
افسانه ها و الالیی ها ،باورهای خرافی و تفکرات سنتی
و واگویه های شادی و عزای مردمان ساکن و شاغل در
شرکت شهر مسجدسلیمان را نیز به تصویر می کشد که
در نوع خود جالب و خواندنی است.
بخش دوم کتاب فوران با دنبال کردن زندگی چند تن از
شخصیت های داستان پس از مرگ شخصیت اصلی ،فراز
دیگری از شاهکار آذرآیین را پیش چشم مخاطب می گشاید.
فوران واجد زیباترین لحظات دراماتیک و نوستاثریک
بدیع ،پرکشش و خواندنی است که از وجوه گوناگون
ادبی ،مردم شناسانه و جامعه شناسانه و البته تاریخی
قابلیت نقد و بررسی دارد .عالوه بر آن بواسطه ساختار
اپیزودیک و ویژگی های دراماتیک ،از قابلیت تصویری و
سينمايي نيز برخوردار است .خصوص ًا اینکه تصویر سازی
نویسنده در این اثر به گونه ای است که با آغاز خوانش
آن دل کندن از ادامه خواندن و حواله ادامه آن به فرصتی
دیگر برای خواننده سخت و دشوار خواهد بود!
نویسنده در آغاز کتاب یادی کرده است از زنده یاد فتح
اهلل بی نیاز ،دیگر نویسنده و راوی زندگی مردم شهرهای
نفتی و چند نویسنده دیگر که کتاب وی را پیش از انتشار
خوانده و نظرات خود را به نویسنده منتقل کرده اند.

