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کالم نخست
وزیر نفت:

ما مرد ايستادگي و
مقاومت هستيم
بیژن زنگنه در نشست خبري و مطبوعاتي ويژه سالروز دهه فجر ،ضمن
گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی گفت :ملت ما برای
انقالب هزینههای بسیار سنگینی پرداخت کرده است؛ همه افراد ملت به
ویژه ایثارگران ،جانبازان ،شهدا ،خانوادههای شهدا و ایثارگران و آزادگان
و همه مجاهدان این راه و بیشتر از همه ما سر تعظیم در مقابل شهدا،
جانبازان و خانوادههای معظم آنان فرود میآوریم و انشاءاهلل بتوانیم در
سالهای آینده با غلبه بر مشکالتی که هست و توطئههایی که دشمنان هر
روز علیه ما دارند ،آینده بهتری را برای نسل جوان رقم بزنیم.
زنگنه با تاکید بر اینکه ما مرد ایستادگی و مقاومت

هستیم،گفت :ما ایستادهایم تا مقاومت کنیم و
نگذاریم دشمن دستاوردهای ملت ما را هدر دهد.
ما به مقاومتمان افتخار میکنیم و امیدواریم
که هم مردم این مقاومت را از ما بپذیرند
و هم خداوند از ما بپذیرد تا روسفید باشیم.
وزیر نفت ادامه داد :من با قاطعیت میگویم ما با
همه استعدادمان ،همه راههای فکر شده ،گفته شده و
امکانپذیر را دنبال کردهایم ،اما نمیتوانیم این موارد
را افشا کنیم .هر روز چند صد نفر در دفتر کنترل
سرمایههای خارجی ( ،)OFACاز سازمانهای
وزارت خزانهداری آمریکا ،مسائل را لحظه به لحظه
دنبال میکنند و در هر لحظه به افراد تلفن میزنند و
اعالم میکنند که مانع کارهای وزارت نفت و شرکت
ملی نفت ایران شوند .این خبرها نیز به ما میرسد و
در مقابل ما نیز باید به گونهای عمل کنیم که جلو
کارهای آنها را بگیریم.
زنگنه افزود :خداوند به ملت ایران هوش و استعداد
عطا کرده است و به مجموعه نظام نیز توانایی و
بلوغ داده است تا در کنار هم و در سایه مقام معظم
رهبری بتوانیم بار این شرایط خطیر را بهخوبی به
مقصد برسانیم.
زنگنه ادامه داد :اینکه برخی میگویند شما اتاق
تاریک دارید .باید بگویم بله؛ ما برای دشمنان ایران
اتاق تاریک داریم و بسیاری از این موضوع ناراحت
هستند.
من تالش میکنم سطح حفاظت اطالعات باال
باشد ،اما همه موارد برای نظام ،شفاف و روشن است
و ما به گونهای عمل میکنیم که سرانجام شفافیت و
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روشنی برای نظام باشد و روزی که سختیها برطرف
شود به مردم نیز خواهیم گفت که چه کارهایی انجام
دادهایم ،اما اکنون مانند همان سربازان گمنامی
هستیم که کسی نمیداند چه کاری انجام میدهیم.
خیلیها به ما حرفهایی میزنند و کاری میکنند
تا ما را تحریک کنند حرف بزنیم ،اما هیچ حرفی
نمیزنیم.
وی با بیان اینکه هدف من و همکارانم سعادت

مردم است ،اظهار کرد :ما در پی آن هستیم که به
مردم خیری برسد و از بار مشکالتی که مردم با
آنها دستوپنجه نرم میکنند به عنوان فرزندان و
خدمتگزارانشان بکاهیم .ما به دنبال افتخار نیستیم،
بلکه افتخارات را مردم خلق میکنند .هدف ما این
است که به مردم خدمت کنیم و همه تالش خود را
نیز در این راه به کار میگیریم.
وزیر نفت اظهار داشت :هر آنچه تصویب و اجرا
میکنیم با توجه به شرایطی است که در آن قرار
داریم و تاکنون نیز به خوبی پیش رفتهایم ،به همین
سبب آمریکا از ما بسیار دلخور است و تمرکز زیادی
بر ما دارد ،اما به هر حال ،شرایط جنگ است و
سختیهایی دارد.
وی درباره تفاوت جنگ کنونی با جنگ تحمیلی عراق

علیه ایران گفت :من در همه دوران جنگ تحمیلی
در جهاد بودم .بخشی از جنگ را وزیر جهاد و
بخشی از جنگ را نیز عضو شورای مرکزی جهاد
بودم .من جنگ نکردم ،اما جنگ را درک کردم و
میخواهم بگویم فشاری که اکنون بر صنعت نفت
وارد می شود سختتر از دوران جنگ تحمیلی
است ،جنگ کنونی کشته و زخمی روزانه ندارد

و ممکن است فشار آن کمتر احساس شود ،اما
سختیهایی دارد و ما نیز با قدرت برخورد میکنیم.

وزیر نفت با تاکید بر اینکه ما در صنعت نفت با وجود
همه مشکالتی که داریم اما با قدرت ،امید و تالش

خستگیناپذیر برای توسعه صنعت نفت و رفاه مردم

کار میکنیم،گفت :نوک اصلی جنگی که آمریکا
علیه ملت ایران بهطور غیرقانونی و یکجانبه و به
تحریک کوردالنی مثل منافقین و با حمایت اسرائیل
و اشرار منطقه آغاز کرده ،صنعت نفت ایران است.

وی با بیان اینکه تمرکز حمله آمریکا بر صنعت نفت

ایران است ،ادامه داد :هدف نخست آمریکا آن
است که درآمد صادراتی ایران را به صفر برساند و
درصورتی که موفق به تحقق این هدف نشوند تالش
میکند مانع نقل و انتقال پول صادرات ایران شود.
عمده صادرات ایران نیز شامل نفت ،فرآوردههای
نفتی و پتروشیمی است که آمریکا تالش میکند
جلو صادرات آنها را بگیرد و در صورت صادرات نیز
نگذارد پول صادرات به مصرف تامین نیازهای مردم
و ملت ایران برسد تا گرانی و کمبود به وجود بیاید
و برای مردم ناراحتی و نگرانی ایجاد شود ،اما همه
تالشمان را به کار میگیریم تا نگذاریم آنها موفق
شوند.
همانطور که دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا در
ماه نوامبر هم موفق نشد و با وجود قولی که به
مردمش مبنی بر به صفر رساندن صادرات نفت ایران
داده بود اعالم کرد این امر شدنی نیست ،در نتیجه
به هشت کشور برای خرید نفت ایران معافیت داد و
به یاری خداوند در آینده نیز نخواهد توانست چنین
کاری را انجام دهد.

گفت و گو

از خودگذشتگي و ايثار در بين
مجروحان نفتي موج مي زد!
هفته گذشته در دفتر ستاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس وزارت نفت،
ميهمان ارزشمندي داشتيم كه از پيشكسوتان بهداشت و درمان صنعت نفت در
دوران هشت سال دفاع مقدس اند .سركار خانم رفعت الملوك آثاري ما را مورد
محبت قرار داده و به نقل خاطرات خود پرداختند ،كه مناسب ديديم كه بخشی از
اين گفت و گو را تقديم حضورتان كنيم:

آرزو فروردین

در ابتدا مختصري از شرح حال ،زندگي
وتحصيالت خود بگوييد؟
در  25خردادماه سال  1331در ساوه متولد
شدم .دوران دبستان و دبيرستان را در همان
شهر و در مدرسه (شاهدخت) به اتمام رساندم،
در مهرماه سال  1349در آزمون پرستاري
پذيرفته شدم و در سال  1352فارغالتحصيل
گرديدم .و با توجه به داشتن تعهد گذراندن
دوران سه ساله پرستاري در بيمارستان كاشان
مشغول به كار شدم.در آن زمان تنها پرستار
تحصيلكرده و كارشناس بيمارستان بودم كه
داراي بخشهاي اورژانس-اطفال و چشم بود.
از زماني كه در آن جا مشغول به خدمت شدم
خوشبختانهبدليلاينكهدرپانسيونمحلبیمارستان
اسكانداشتمبهصورتپرستارشبانهروزيبيمارستان
خصوصا در بخش اطفال خدمت كردم.
با پيگيري و همكاري مسووالن شهر و جناب
آقاي تفضلي بزرگ ،رييس كارخانه ريسندگي
و بافندگي كاشان موفق به تهيه لباس و كهنه
براي بخش اطفال شده و تا زماني كه در
كاشان بودم روند تهيه ادامه داشت(آن زمان
پوشك و لباس آماده بچه گانه وجود نداشت).
با اقدامات صورت گرفته آمار مرگ و مير به
شدت خوشبختانه كاهش يافت.در سال 1355
پس از سه سال به علت پايان يافتن طرح
پرستاري خود به تهران بازگشتم.
در تهران به مدت يك سال در بيمارستان پارس
تهران و در قسمت( )ICUمشغول بودم،به دليل
انتقال همسرم به مناطق نفتخيز در دي ماه 1356
به مناطق نفتخيز خرمشهر رفته و تقاضاي كار

2

در بيمارستان نفت آبادان را ارايه دادم و در  19آيا پذيرش به صورت آزاد هم صورت
فروردين سال  1357براي كار فراخوانده شدم مي گرفت؟
كه به مدت  6ماه به صورت قراردادي سپس به پذيرش بيماران با توجه به شرايط جنگ
صورت رسمي در بيمارستان نفت آبادان مشغول تحميلي براي عموم آزاد بود اگر هم تعدادي
خدمت شدم .در شهريور ماه سال  1360همزمان مراجعه نميكردند شايد تصور خودشان اين بود
با انتقال آموزشگاه بهياري آبادان به مسجدسليمان كه بيمارستان اختصاصي نفت است در حالي كه
و بسته شدم دانشگاه ها و انقالب فرهنگي به اصوال در موارد اورژانس و غيره محدوديتي وجود
عنوان مسوول آموزشگاه بهياري منصوب شدم .نداشت و هيچ هزينه اي هم دريافت نمي شد.
به اين ترتيب بيست و سومين گروه بهياران
آموزشگاه آبادان به مسجدسليمان منتقل و با توجه شرایط اجتماعی آبادان در آن زمان به
به ضرورت تربيت پرستار آقا دوره بهياري يك چه صورت بود؟
ساله با انتخاب پرستاران آقا تا پايان جنگ تحميلي در آبادان قبل ازانقالب و جنگ ،نظم خوبی
روند تربيت و رفع نياز بيمارستانهاي نفت و جبهه حاكم بود و امور شهر براساس سلسله مراتب و
ها ادامه يافت.
شايستگي اداره ميشد؛ افراد تازه وارد بايد مدت
چند سال شيفت و نوبتكار انجام وظيفه مي
با توجه به اين كه شما در بيمارستان كردند و سپس براساس سابقه و شايستگي
آبادان و مسجدسليمان نفت خدمت ارتقا شغلي صورت مي گرفت.
داشتيد آيا به لحاظ امكانات اين دو با
هم برابري داشت؟
لطفا از خاطرات کاری خود در دوران
گذشته از وسعت بيمارستان آبادان در دفاع مقدس براي ما بگوييد؟
بيمارستان مسجدسليمان بخشهاي اساسي دوران بسيار سختي بود و اكثر خاطرات مربوط به
(داخلي،جراحي،زنان  ،اطفال؛عفوني و اورژانس،اتاق هشت سال جنگ تلخ مي باشد ،خاطرات بسيار
عمل و درمانگاه هاي خانواده و دندانپزشكي و )...تلخي كه هرگز فراموش نمي شود .به خاطر مي
وجود داشت .از نظر امكانات و دارا بودن اين بخش آورم در يكي از اين حمالت و موشك باران هاي
ها در هر دو بيمارستان هيچ تفاوتي وجود نداشت و دشمن ،يك دختر بچه حدود  4ساله دستش
بخش زنان بيمارستان مسجدسليمان در نوع خود قطع شده بود ،مادر آن كودك جهت جلوگيري
از بهترين ها بود.
از خونريزي مقداري پارچه بر جاي كتف كودك
خود گذاشته بود ،اين صحنه يكي از دردناك
شرايط پذيرش بيمارستان نفت براي ترين خاطرات آن دوران براي من بود .يك بار
شركتي ها و غيره چه وضعيتي داشت هم يك پسر نوجوان  17-16ساله را در يكي

از اين حمالت كه شركت داشته و از گروه خود جا مانده
بود( ،به قول معروف از قافله جا مانده بود) و سه و چهار
روز گرسنه مانده بود ،زماني كه او را پيد كرده بودند،
اين پسربا شیرینی خاصی مي گفت من با خودم عهد
كردم وقتی كه من را پيدا كنند 10 ،تا نوشابه بنوشم،بعد هم
دلخوشي اش اين بود كه به شهر و به بيمارستان نفت مي
آيد ،قيافه آن پسر ،هيچ زماني از ذهن من پاك نمي شود.
يا يك شب در بمباران مسجدسليمان نتايج كنكور
اعالم كرده بودند ،يكي از اين بچه ها كه رفته بود نتيجه
كنكور را بگيرد و در اثر بمباران شهید شده بود ،پدرش از
روي قالب كمربندش فرزند خود را شناسايي كرده بود.
از اين خاطرات تلخ از دوران جنگ بسيار است.
خانم آثاري از خاطرات خوب آن دوره هم بگویید.
از خاطرات خوب هم همين كه نظاره گر آن بوديم كه
با تمام توجهاتي كه انجام مي داديم بيماري كه تصور
نداشتيم حالش خوب بشود ،اما بهبود پيدا ميكرد ،تمام
اين موارد از لحظات شيرين ما بود .به ياد ميآورم در
بخش  6مسجدسليمان روي زمين تعدادي مجروح
بدحال بودند به سراغ هركدام كه مي رفتيم ميگفتند
حال من خوب است سراغ ديگري برويد؛ در آن حالت
هم از خودگذشتگي در بين آنها موج ميزد.
بفرماييد در چه سالي بازنشسته شديد و كمي
هم از فعاليت هاي پس از بازنشستگي و
عاليق خود بفرمایید؟

در تيرماه سال  1386از بيمارستان نفت بازنشسته
شدم .در حال حاضر هم عضو هيات مديره
صندوق قرضالحسنه پرستاري مي باشم و
بيشتر زمان خود را در اين موسسه سپري مي كنم.
به مطالعه و همين طور سفر نيز عالقه خاصي
دارم و فرصتي مهيا شود حتما به سفر مي روم.

كالم آخر..
از ستاد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع
مقدس وزارت نفت كه كار ثبت و ضبط
خاطرات و مصاحبه با پيشكسوتان نفت را
انجام مي دهد بسيار سپاسگزارم .و در آخر
نيز اميدوارم كه به وضعيت امنيت شغلي
كادر پرستاري در نفت و بقيه بيمارستان ها
رسيدگي بيشتري صورت بگيرد و آرزوي
موفقيت براي شما و تمام همكارانتان را از
خداوند خواستارم.

اگر مايلید كمي هم از زندگي
خصوصي خود براي ما صحبت كنيد؟
داراي يك دختر و يك پسر مي باشم .دخترم
نيز پرستار و سوپروايزر بيمارستان صارم ما نيز از شما براي شركت در اين گفت
مي باشد .پسرم مهندس عمران و فوق و گو كمال تشكر را داريم و براي شما
ليسانس M.B.Aمي باشد .يك نوه دختري و خانواده محترمتان سالمتي و موفقيت
بنده هم دانشجوي دندان پزشكي است .روزافزون آرزومنديم.

موزه گردی

پااليشگاه آبادان ،نماد حیرت و حقانیت

هنگام ورود به منزل دوم باغ موزه انقالب
و دفاع مقدس تهران از داالن باریکی عبور
میکنیم و به تاالر حیرت و حقانیت میرسیم
و از کنار تصویر صدام عبور میکنیم و تصویر
پاره کردن توافق نامه الجزایر به دست او
نمایش داده می شود و صدایش که می گوید
من سه ساعته تهران را اشغال می کنم!! .....
آري ،این آغاز جنگ با ایران بود ...
صداي هواپیماي جنگنده و آژیر خطر ،بیننده را
شوکه می کند ،آنچنان که انسان یک لحظه

خود را میان تحوالت سالهای اوليه انقالب
و جنگ تحمیلی می بیند .تصاویر به سرعت
می گذرند ،صدای فریادها ،شلیک و ترور
شخصیتهای سیاسی و مذهبی ،اعزام رزمندگان
به جبهه و هزارن اتفاقی که بیننده را مجذوب
خود می کند .نمایش تصویری سه بعدی از امام
خمینی (ره) که صدام را به دیوانه ای تشبیه می
کند كه سنگي را به طرف كشورمان پرتاب
مي كند !! و اين انتهاي تاالر حیرت است ...
در سمت چپ تاالر بازار خرمشهر را مي بينيم،
موشک خورده و ویران ،با ابعاد واقعی که به
نظر واقعا موشک خورده است ،کالسی که
سقفش تا نیمهریخته ،مغازههای نیمهویران
و مادری که صدای نالهاش در خرمشهر
میپیچد ،از آجرهای شکسته و دیوارهای

ریخته بیرون میآییم و مقابلمان پاالیشگاه
آبادان است  ...نماد حيرت و حقانيت.
شماي بارز اين تاالر نمايي از پااليشگاه
قديمي آبادان است كه در طول جنگ تحميلي
آماج حمالت رژيم بعثي عراق گرفت و همواره
با وجود اين آسيب ها و تخريب ها با فداكاري
كاركنان صنعت نفت استمرار توليد نفت هرگز
قطع نشد و در حين اين بمباران ها به طور
مستمر بازسازي مي شد.
در اینجا حیرت مردم ایران از شوک جنگ
تحمیلی به نمایش در میآید .در روزهایی
که مردم از پیروزی انقالب شادمان بودند و
نظام اسالمی ایران در حال شکلگیری بود،
كه جنگ تحميلي ويران گر عليه مردم ايران
آغاز شد ...
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خاطره

روایت چهل سال
رشادت

تالشگران نفت

در خليج فارس
دهه فجر فرصت مغتنمي است تا كارنامه
قطب توليد نفت ايران در آب هاي نيلگون
خليج فارس را به مناسبت چهلمین سال
پیروزی انقالب اسالمی به قضاوت نشست؛
كارنامه اي كه با تمام فراز و نشيب هاي سال
هاي پس از انقالب و به ویژه در دوران 8
سال دفاع مقدس نشان از سرافرازي كاركنان
رشيد و جان بر كف شركت نفت فالت قاره
ايران دارد.
همزمان با چهلمين فجر انقالب اسالمي،
حمید بورد مديرعامل شركت نفت فالت قاره
ايران در گفت و گو با خبرنگارمان،صنعت نفت
را در راس هرم فشارهاي خارجی ها در دوران
پس از پيروزي انقالب اسالمي مي داند و
شركت نفت فالت قاره ايران را به دليل وجود
مرزهاي مشترك دريايي با ديگر كشورها ،در
معرض حمالت مداوم آنها معرفي مي كند.
به گفته بورد ،كارنامه عملكرد اين شركت
 40ساله ،با وجود تمامي محدوديت ها و
هزينه هاي سنگين ناشي از توليد نفت در
دريا و گذر از نيمه دوم عمر مخازن كه تاثير

نامطلوبي بر روند توليد نفت داشته است ،قابل
دفاع است و توانسته است تا سهم ايران از
توليد نفت در خليج فارس را با وجود توطئه
های خارجی حفظ كند.
مديرعامل شركت نفت فالت قاره ايران
تمامي موفقيت هاي اين شركت در سال هاي
گذشته و دستيابي  100درصدي به برنامه توليد
در سال  97را مرهون از خودگذشتگي كاركنان
هميشه در صحنه اين شركت مي داند و معتقد
است كه صنعت نفت ايران به مدد تالش و
تخصص كاركنان خود ،يك صنعت مقتدر و
جهاني ا ست.
بورد در ادامه از وجود  200سازه دريايي
در اين شركت در پهنه درياي نيلگون خليج
پارس ،از شمال تا تنگه هرمز خبر داده و اضافه
مي كند كه فرآيند نگهداري از تاسيسات و
فرآيند لجستيكي در اين گستره با دشواري
هاي زيادي همراه است كه البته با همت و
انديشه كاركنان ،اين شركت توانسته است تا
بر اين مشكالت فائق آيد.
وی موفقيت هاي بي نظير در حوزه ساخت
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داخل ،رشد  200درصدي در حوزه پژوهش،
نصب چهار جكت دريايي ،راه اندازي دوباره
 NGLسيري ،بهره برداري از پااليشگاه
هنگام در قشم و بهره برداري از شناور
 FPSOدر خليج فارس به همراه بازسازي
اساسي  2كارخانه تزريق آب كه باعث شد
تا برنامه تزريق آب در اين شركت نزديك
به برنامه پيش رود ،از موفقيت هاي ديگري
است با تالش کارکنان ایثارگر و وطن دوست
حاصل شده است.
وی در این گفت و گو به تالش های
سال های دفاع مقدس بویژه سالهای 1361
و  1362که تاسیسات چاههای میدان نوروز
توسط متجاوزین صدامی بمباران شد و آتش
گرفت و با همت و پشتکار و ایثار کارکنان و
متخصصان صنعت نفت مهار و بازرسازی شد،
اشاره کرد و گفت:
مجموع این تالش های ایثارگرانه سال
های جنگ و دفاع ،در خاطره مردم ایران
زنده و جاوید می ماند و جزو خاطرات جالب و
زیبای خانواده بزرگ صنعت نفت ایران است.

