بسم ّال الرحمن الرحيم
نشــريه الكترونيكي ســتاد حفظ آثار و نشــر ارزش هاي دفاع مقدس وزارت نفت -شــماره  -24بهمن 1397

چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران
را به خانواده بزرگ صنعت نفت تربیک می گوییم
امام خمینی (ره) :

« ...من ضمن تشکر از گردانندگان صنایع کشور
خصوصا نفت و گاز  ،از همه آنها می خواهم که با
تالش خود به دنیا ثابت کنند که می توانند با فکر
و تالش  ،چرخ های اقتصادی کشور را به حرکت
درآورند » ...

سخن سردبیر

 22بهمن  ، 1397آغاز چهل سالگی انقالب
اسالمی ایران است  .عدد چهل در فرهنگ
دینی و عرفانی  ،نماد کمال  ،رشد یافتگی و
بلوغ فکری است .
َ
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نابیع الحِ کمه مِن قلب ِه
ِهلل اَربعین َصباحا َ ،جرت َی ُ
َعلی ل ِسان ِه  :هرکس چهل روز صبح خدا را
خالصانه عبادت کند  ،خداوند منابع حکمت را از
قلبش بر زبانش جاری می سازد » این حدیث
شریف نمادی عام از تالش همه تالشگرانی است
که می خواهند حکیمانه زندگی کنند .
خانواده بزرگ صنعت نفت در طول چهل سال
پس از پیروزی انقالب اسالمی  ،همواره بر رشد
و بالندگی خود افزوده و ظرفیتهای درونی اش را
رشد داده و اکنون پیشران توسعه در ایران است
 .اداره این صنعت عظیم با تکیه بر استعدادهای

1

مهندس زنگنه وزیر نفت :
"  ...بی شک غرور آفرینی
شهیدان  ،جانبازان  ،آزادگان و
رزمندگان صنعت نفت در همه
مقاطع به ویژه پیروزی انقالب
اسالمی و هشت سال دفاع مقدس ،
بزرگترین پشتوانه معنوی و الهی
برای خانواده بزرگ وزارت نفت
جمهوری اسالمی ایران است ...

صنعت نفت و
چهل سال تالش
برای استقالل

درونی و بدون تکیه بر ظرفیتهای بیرونی ،
تبلور کمال و رشد یافتگی این مجموعه در
چهلمین سال انقالب است  .این صنعت در
مجموع چهار دوره رشد را در حیات  110ساله
خود طی کرده است:
 -1دوران ملی شدن نفت در سال های دهه
سی که به عمر شرکت نفت انگلیس در ایران
پایان داده شد و مدیران و کارشناسان ایرانی
حاکم بر امورات صنعت نفت شدند .
 -2مقطع حضور فعال در پیروزی انقالب
اسالمی مردم ایران در سال .1357
 -3ایفای برجسته ترین نقش در طول هشت
سال دفاع مقدس و صیانت از تاسیسات و
پاالیشگاه ها و حفظ توان تولید و صدور نفت
کشور .
 -4مشارکت همه جانبه در مقطع سازندگی

مقام معظم رهبری :
«  ...ظرفیت فنی وزارت نفت ،
ظرفیت باالیی است  ...این توان
و انرژی را در راه آبادی کشور به
کار بیندازید ...توسعه بدهید و
مدرن کنید »...

پس از جنگ و تالش برای بازسازی تاسیسات
تخریب شده در دوران جنگ تحمیلی و متجلی
نمودن توان کارشناسان ایرانی در تولید ظرفیت
های جدید که پروژه « پارس جنوبی و عسلویه »
نماد شاخص آن است .
در این دوران طوالنی  ،همواره راهبرد صنعت
نفت تالش برای حفظ و ارتقای استقالل
صنعتی  ،اقتصادی و اجتماعی ایران بوده است .
کاروان شهیدان  1055-شهید و درصدر آنها
وزیرنفت شهید مهندس محمدجواد تندگویان -
جانبازان  ،آزادگان و ایثارگران خانواده صنعت
نفت  ،گویای وفاداری این مجموعه به ملک و
دین و ملت است .
از خدای بزرگ خواهانیم که این خانواده بزرگ
در مسیر استقالل و توسعه و رشد ایران عزیز
همواره ثابت قدم و مستدام باشد .

گفت و گو

نقشپتروشیمی
در دفاع مقدس
* در چارچوب پروژه «تاریخ شفاهی صنعت نفت ایران» ،کتاب خاطرات
مهندس عباس شعری مقدم پیشکسوت صنعت پتروشیمی به همت

مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت و ستاد حفظ آثار و نشر
ارزش های دفاع مقدس وزارت نفت منتشر شد  .این کتاب عالوه بر

اینکه خاطرات ایشان است  ،به نوعی تاریخچه صنعت پتروشیمی

ایران از دهه  1340تاکنون است که مطالعه آن به همکاران محترم
توصیه می شود  .بخشی از این کتاب را که مربوط به نقش پتروشیمی

در دوران دفاع مقدس است تقدیم حضورتان می کنیم :

خاطراتی را از دوران دفاع مقدس و جنگ
تحميلي و چگونگی صیانت از این صنعت
در آن دوران حساس بازگو کنید.

در اوایل جنگ تحمیلی تا سال  ۱۳۶۲به عنوان
رئیس سرویسهای فنی در طرح گسترش شیراز
خدمت میکردم و از سال  1362به بعد نیز به
عنوان مدیر فنی شرکت ملی صنایع پتروشیمی
به تهران منتقل شدم و حوزه فعالیتم به تنها طرح
فعال صنعت پتروشیمی یا همان طرح گسترش
مجتمع پتروشیمی شیراز محدود بود ،بنابراین
کمتر به خوزستان  -که در حوزه فعالیت مدیر
عملیات بود -سفر میکردم .بنابراین ،خاطراتم
از دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی فقط به
چند مورد کوچک محدود است که به آن اشاره
خواهم کرد:
الف -در اواخر آذر  ،1360مرحوم مهندس نوری1
با من تماس گرفت و گفت که قرار است همراه
عدهای از بچههای انجمن اسالمی از خط مقدم
جبهه در غرب سوسنگرد (محل انجام عملیات
پیروزمندانه «طریق القدس») دیدن کنند و از
من هم دعوت کرد که در صورت تمایل همراه
آنان باشم که با کمال میل پذیرفتم و همراه
عالقهمندان به این سفر ،با یک دستگاه اتوبوس
به محل مورد نظر رهسپار شدیم .به یاد دارم
که پدر مرحوم نوری و آقای «ایزدی» 2نیز از
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همراهان بودند .هنگام غروب به بهبهان رسیدیم
و برای ادای نماز مغرب و عشا به مسجد بهبهان
رفتیم .در آنجا بود که متوجه شدیم که عدهای
از داوطلبان بسیجی هم که عازم جبهههای
جنگ بودند در این مراسم نماز جماعت حضور
دارند .پس از پایان نماز ،دعای «امن یجیب»...
با صدای بلند و تأثیرگذاری توسط آنان خوانده
شد .صوت و آهنگ دعا چنان زیبا و تأثیرگذار
بود که من دیگر هرگز این دعا را به این زیبایی
نشنیدهام.
شب هنگام برای استراحت به اهواز رسیدیم و
در ساختمانی نسبتا بزرگ  -که به بسیج تعلق
داشت -اسکان داده شدیم .اما هنوز چند ساعتی
از خوابمان نگذشته بود که با صدای اذان یکی
از بچهها از خواب پریدیم و برای وضو ساختن
به دستشویی رفتیم که معلوم شد یکی از بچهها
اذان بیموقع گفته است ،زیرا ساعت  ۲بامداد
بود و هنوز وقت نماز نرسیده بود .در هر صورت
صبحگاهان پس از اقامه نماز و صرف صبحانهای
مختصر به جبهه رفتیم و با گذر از چندین ایستگاه
ایست بازرسی باالخره به خط مقدم جبهه وارد
شدیم .وجود تعداد قابل مالحظهای ادوات جنگی
از قبیل توپ ضدهوایی و تانک و خودروهای
نظامی جلب توجه میکرد .در آنجا ما را به یک
سنگرعمومی  -که در زیر زمین ایجاد شده بود-

هدایت کردند و یکی از رزمندگان توضیحات
مفصلی در مورد عملیات طریقالقدس به ما
داد و توصیه کرد که حتیالمقدور از سنگر خارج
نشویم .هنگام ظهر پس از ادای نماز و صرف
ناهاری مختصر و بازدید از چند سنگر انفرادی و
تعدادی از تجهیزات جنگی غنیمت گرفتهشده و
یا از کار افتاده و صحبت با بعضی از رزمندهها راه
بازگشت به شیراز را در پیش گرفتیم.
ب -در سال  ۱۳۶۳برای بازدید از طرح لولهکشی
از ماهشهر به غرب کارون در شمال خرمشهر که
مهندس نجابت مدیریت اجرای آن را بر عهده
گرفته بود ،به اتفاق مهندس «مصطفی طاهری
نجفآبادی» مدیرعامل پتروشیمی و دکتر
«عباسزاده» مدیر امور اداری و مالی پتروشیمی
به خرمشهر و غرب کارون  -که محل انتهایی
خط لوله بود -رفتیم .پس از رسیدن به محل،
وجود یک پل شناور روی رودخانه کارون توجهم
را جلب کرد و تصمیم گرفتم که به صورت
آزمایشی از روی پل به سوی ساحل شرقی
رودخانه بروم .اما هنوز مسافتی را طی نکرده
بودم که باد وزیدن گرفت و پل ،مواج شد،
چنانکه حفظ تعادل روی آن بسیار دشوار شد .در
نتیجه تصمیم گرفتم که مسیر رفته را سینهخیز
بازگردم .این منظره موجب تفریح ناظران شد.
به هر روی ،ابتکار جالبی بود که امکان انتقال

تجهیزات نظامی را به غرب کارون فراهم کرده
بود.
پ -در بهمن  ،1364مدتی پس از افتتاح طرح
گسترش مجتمع پتروشیمی شیراز ،چون کشور
به کلر نیاز مبرم داشت و با بمباران واحدهای
کلر در پتروشیمی آبادان و کارخانه شیمیایی
پاسارگاد ،کشور در مضیقه شدید کلر قرار
گرفته بود و معلوم هم نبود که جنگ چه موقع
به پایان میرسد ،لذا برای بررسی امکان انتقال
تجهیزات سالم بهجامانده از طرح توسعه کارخانه
شیمیایی پاسارگاد (از آبادان به شیراز) به اتفاق
مهندس طاهری نجفآبادی مدیرعامل وقت
پتروشیمی و مهندس «محمد احتیاطی» مدیر
عملیات و مهندس «فالحینژاد» از مدیران
پتروشیمی آبادان و مهندس «ارضپیما» از
مسئوالن شرکت شیمیایی پاسارگاد به آنجا
رفتیم .پس از رسیدن به آبادان بالفاصله از پشت به پنجرهای داشتم که به طرف مجتمع
مجتمع پتروشیمی و پاالیشگاه آبادان  -که با پتروشیمی شیراز باز میشد .در این میان،
گلولههای توپ و خمپاره عراقی مثل آبکش ناگهان آژیر قرمز به صدا در آمد ،اما چون تا
سوراخ سوراخ شده بودند -بازدید کردیم .ضمن آن زمان مجتمع پتروشیمی شیراز از حمله
بازدید از پاالیشگاه آبادان به ما هشدار میدادند هوایی مصون مانده بود و ما فکر میکردیم
که مبادا به قسمتهای غربی پاالیشگاه (در که موقعیت جغرافیایی مجتمع طوری است که
نزدیکی اروندرود) برویم ،زیرا تکتیراندازان امکان حمله هوایی برای دشمن وجود ندارد ،لذا
عراقی در آن سوی اروندرود مستقر بودند .پس این آژیر را جدی نگرفتیم و به گفتوگوی خود
از بازدید از پاالیشگاه آبادان به محل کارخانه ادامه دادیم؛ خوشبختانه پس از مدت کوتاهی
شیمیایی پاسارگاد رفتیم که آن هم وضعی بهتر آژیر سفید نواخته شد و نگرانی اندکی هم که
از پاالیشگاه و پتروشیمی آبادان نداشت ،اما داشتیم برطرف شد .در گرماگرم صحبت بودیم
خوشبختانه مقداری از تجهیزات طرح گسترش که ناگهان انعکاس نور زرد شدیدی روی دیوار
در انبار نگهداری شده و سالم مانده بود.
روبهرو توجه مرا به خود جلب کرد به مجرد
پس از بازگشت ،از خانههایی که در منطقه
بریم در اختیار پتروشیمی آبادان بود نیز بازدید
کردیم .بعضی از این خانهها تقریبا سالم مانده
بود و بنابراین ،در یکی از این خانهها جا گرفتیم.
ساعت  ۹شب  ۲۲بهمن بود که ناگهان با
صدای تیراندازی و ضدهوایی از جا پریدیم و
به بیرون رفتیم تا ببینیم آیا زد و خوردی میان
نیروهای دو طرف شروع شده است که معلوم
شد این تیراندازیها صرفا از سوی نیروهای
ایرانی به میمنت سالروز پیروزی انقالب بوده
است ،اما همگی ترسیده بودیم.
نخستین بمباران مجتمع
پتروشیمی شیراز
 6آبان  ۱۳۶۶برای رسیدگی به پیشرفت
اجرای طرح کلر الکالی به شیراز رفتم و در
دفتر مدیریت طرح (واقع در جنوب شرقی
مجتمع) با مهندس نجابت که مسئولیت
اجرای طرح و مهندس «شفیعخانی»  -که از
جانب «دفتر طراحی و مهندسی شیراز» حضور
داشت -مشغول گفتوگو شدم ،در حالی که

آنکه به طرف پنجره چرخیدم تا منبع نور
را بیابم ،ناگهان صدای شدید انفجاری به
گوش رسید و شیشههای پنجره شکست و
بر سر و صورتم ریخت و صورتم را زخمی
کرد .بالفاصله برگشتم که ببینم نجابت و
شفیعخانی چه بر سرشان آمده است ،اما آنها
را نیافتم؛ خوب که گشتم دیدم آنها در زیر
میز پناه گرفتهاند.
تعداد صداهای انفجار حاکی از آن بود که
سه نقطه از مجتمع بمباران شده است .با
دور شدن هواپیماهای دشمن بهسرعت
خود را به دفتر مرکزی مجتمع رسانیدم تا از
سالمت همکاران مطمئن شوم .خوشبختانه
آنجا مورد اصابت قرار نگرفته و صدمهای
هم به کسی وارد نشده بود ،اما سه نقطه از
مجتمع شامل انبار اموال مازاد طرح ،واحد
آب و واحد آمونیاک هدف قرار گرفته بود.
بعد معلوم شد که سه نفر از همکاران واحد آب
شهید شدهاند .متعاقبا در نخستین فرصت به
تهران تلفن کردم و موضوع بمباران مجتمع و
سالمت خود و مختصر بودن جراحت وارده را
به خانوادهام اطالع دادم که مبادا با شنیدن خبر
از طریق رادیو نگران شوند.
اثربخشی باورنکردنی پدافند غیرعامل
مدتی پس از شروع جنگ تحمیلی دستورالعملی
برای انجام پدافند غیرعامل دریافت شد که در
آن روش ساخت انواع سنگر و شیوه چیدن
کیسه های شنی در اطراف تجهیزات حساس
توضیح داده شده بود.
بالفاصله پس از وصول این دستورالعمل
برای ساخت سنگر اقدام شد .اما اعتقاد
چندانی به مؤثر بودن چیدن کیسهها وجود
نداشت .با این وجود برای آنکه اجرای
دستور شده باشد ،تعدادی کیسه شن تهیه و
در اطراف بعضی از تجهیزات حساس چیده
شد .در بمبارانهای بعدی بود که اثربخشی
این کیسهها به صورت معجزهآسایی نمایان
شده و از اصابت ترکشها به تجهیزات
حساس بهخوبی جلوگیری شد.
از این به بعد بود که اعتقاد به مؤثر بودن
این نوع پدافند افزایش یافت و مسئوالن
با جدیت در محافظت از تجهیزات حساس،
با چیدن کیسههای شنی در اطراف آنها
میکوشیدند.
 -1آخرین سمت او مدیرعامل «رشکت پرتوشیمی
برزویه» بود( .مهندس شعریمقدم)
 -2وی بعدها ریاست روابط عمومی پرتوشیمی
شیراز را برعهده گرفت( .مهندس شعریمقدم)
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خاطره

صبح
پيروزي
آبادان
امیرحسن اسرافیلی

آغاز پاييز  1359بود  ...دشمن تا بن دندان
مسلح بعثی عراق حمله ناجوانمردانه خود را
به میهن اسالمی آغاز کرده بود به طوری
که تاریخ حمله مغول را دوباره در اذهان
مردم جهان زنده میکرد .پاالیشگاه آبادان
نیز از این تاخت و تاز مصون نمانده بود و
در آتش سهمگینی میسوخت.
با اینکه اوایل پاییز بود ،هنوز از گرمای
طاقتفرسای هوا کاسته نشده بود و گرمای
ناشی از سوختن مواد نفتی شهر را به
جهنمی سوزان تبدیل کرده بود .برق شهر
قطع شده بود و کولرها از کار افتاده بود.
گرمای هوا مردم را کالفه کرده بود
گلولههایی که پی در پی از توپها و تانکها
و مسلسلهای دشمن شلیک میشد نیز بر
شدت گرما میافزود.
عدهای در حال تخلیه شهر بودند و عدهای
نیز هنوز مات و مبهوت و هراسان در منزلهای

خود بودند و آخرین اوضاع را پرس و جو
میکردند .شعلههای مهیب آتش از پاالیشگاه
تا اوج آسمان زبانه میکشید .کیلومترها دود
سیاه آتش را پوشانده بود و چون ابری سیاه
جلوی نور خورشید را میگرفت.
پرسنل آتش نشانی و نیروهای نظامی
و انتظامی به کمک کارکنان نفت آمده و
برای مهار آتش اقدام کرده بودند ولی آتش
همانند سیلی خروشان به پیش میتاخت.
شب هنگام فرا رسیده بود ،شهر در وحشت
فرو رفته بود.
شعلههای آتش ،گاه ،شهر فروخفته در
خاموشی را چون آذرخشی روشن میکرد و
گاه ،صدای انفجار هولناکی ،که در مخازن
پاالیشگاه صورت میگرفت ،تمام شیشههای
ساکنین منازل اطراف را به لرزه درمیآورد.
مردمی که تا شعاع چند کیلومتری از
شدت حرارت آتش سر در گریبان مانده
بودند نمیدانستند ،در درون آتش پاالیشگاه،
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پرسنل و کارگران زحمتکش شرکت نفت،
با کمترین امکانات و حداکثر توان ،در
حال مهار آتش هستند .هواپیماهای رژیم
متجاوز بعث عراق نیز در حال فروریختن
انواع بمبها بر سر آنان بودند.
هر از گاهی به علت انفجار مخزنی یا
بمبی ،تعدادی از پرسنل شهید یا مجروح
میشدند و گاه در میان شعلههای آتش
میسوختند .لحظه به لحظه بر تعداد شهدا
افزوده میشد.
پاالیشگاه نیز چون کوه آتشفشانی فوران
میکرد و میغرید؛ سیل خون به راه افتاده
بود ...ولي با مقاومت دليرمردان آباداني،
سحرگاهان ،نسیم خنکی مژده ظفر آورد و
استقامت و دلیری گمنامان،آن شب خوفناک
را به صبح پیروزی مبدل نموده و با شكستن
حصر اين شهر زيبا ،برگ زرینی در تاریخ
دفاع از میهن و صنعت پرتوان نفت به ثبت
رسانیدند ...

