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مقام معظم رهبري :

فرا رسيدن عيد سعيد فطر ،عيد پيروزي در آزمون
« رمضان » و طي كردن مراحل عبوديت ،معنويت و كمال و درك
« ليله القدر»  ،بر خانواده بزرگ صنعت نفت مبارك و فرخنده باد.

« از همه نگارندگان حوادث جنگ و
همه کسانیکه توان انجام وظیفه در
این امر مهم را دارند ،درخواست می
کنم از ثبت و ضبط جزئیات این دوران
غفلت نکنند و این گنجینه تمام نشدنی
را برای آیندگان به ودیعه بگذارند».

ديباچه
مهندس بيژن زنگنه  ،وزيرنفت :
يادآوري حماسه آفرينان صنعت نفت در دفاع مقدس و خاطره شهيدان گرانقدر صنعت نفت ،تداعی فداکاری ها و
جهاد در راه خدا است .روزهایی که از خودگذشتگی ،راز و رمز همه حماسه ها بود و شریف ترین انسان ها ،جان و
هستی خویش را فدا کردند تا شکوه و عظمت این ملت را بر پیشانی تاریخ ثبت کنند .در آن ايام رهاشدن از تعلقات
فردی و وابستگی ها ،چنان قدرتی را پدید آورد ،که حفظ شریان های حیاتی صنعت عظیم نفت در عین مبارزه و
مقابله با دشمن متجاوز ،حکایت خلق حماسه هایی شد که برای همیشه ،مایه مباهات و سرافرازی ما خواهد بود.

كالم نخست...

در دنياي امروز به حفظ آثار گذشتگان
اهميت فراوان مي دهند و وجود
هزاران موزه در سرتاسر دنيا نمادي
از اين حقيقت است .بر اساس جمله
حكيمانه«گذشته چراغ راه آينده است»،
نسل ها مي توانند در هر مقطع تاريخي با
مشاهده آثار بازمانده از زندگي پيشينيان،
براي امروز خود برنامه ريزي كنند .در
ايران نيز از گذشته تالش براي حفظ آثار
گذشتگان وجود داشته و ده ها موزه بزرگ
و كوچك در شهرهاي كشورمان گوياي
اين مسئله است.
البته موضوع حفظ آثار گذشتگان عالوه
بر ابعاد تاريخي و جغرافيايي ،زماني كه

گذشته چراغ را ه آينده است ...
وارد حوزه هاي فرهنگي و ارزشي مي
شود ،اهميت و اعتبار مضاعف پيدا مي
كند .زيرا رابطه اي مستقيم با اعتقادات و
ايمان مردم بر قرار مي كند .لذا مي توان
گفت كه حفظ آثار ارزشي گذشتگان
مقوله اي فراتر از حفظ آثار جغرافيايي
و تاريخي است و ضمن اينكه اين دو
عنصر مهم را در بر مي گيرد ،رابطه اي
فكري و عقيدتي بوجود مي آورد .از اين
زاويه مي توان گفت كه حفظ آثار مربوط
به  8سال دفاع مقدس ،عالوه بر اينكه
مقوله اي تاريخي و جغرافيايي است
و به حفظ سرزمين و تماميت ارضي
ايران توسط رزمندگان اسالم مربوط

مي شود ،به اين جهت كه به پاسداري
از انقالب اسالمي و احياء عنصر جهاد
دفاعي كه سرفصل مهمي در فرهنگ
ديني ماست بر مي گردد ،واجد عنصر
با اهميت ايماني مي شود .لذا رسالت
ستاد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع
مقدس وزارت نفت عالوه بر تشكيل
موزه ،انتقال مفاهيم ارزشي در مورد
تالش تاريخي كاركنان صنعت نفت به
نسل هاي آينده را نيز به همراه دارد.
در نتيجه تالش هاي اين ستاد بايد
اين مفهوم به نسل هاي بعد منتقل
شود كه چگونه پدرانشان با انديشه،
ايمان و مجاهدت خود از منافع ملي و

عزت و عظمت ايران در سخت ترين
شرايط دفاع كردند .با حداقل امكانات از
عظيم ترين تاسيسات اقتصادي كشور
در برابر دشمن تا بن دندان مسلح و
مجهز صيانت كردند و اوج اراده و ايمان
خود را عينيت بخشيدند .رسالت ستاد
حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس
وزارت نفت اين است كه از خالل جمع
آوري خاطرات تالشگران پيشكسوت
صنعت نفت در دوران جنگ تحميلي،
اين گذشته پر افتخار را همچون چراغي
فروزان فرا راه نسل امروز و نسل هاي
آينده قرار دهد و اين عزت و عظمت را
دائمي كند.
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نوستالژي

چگونه موزه دفاع مقدس خرمشــهر شــكل گرفت؟
موزه دفاع مقدس خرمشهر در
سمت چپ رودخانه کارون و در
بلوار امام خمینی (ره) این شهر
واقع شده است .قدیمیترین
موزه جنگ کشور که یادآور تاریخ
چندین ساله جهاد و مبارزه مردانی
است که برای حفظ اسالم ،ايران
و انقالب ،از همه تعلقات گذشتند
و به شهر خون و قیام «خونین
شهر» آمدند.
البته بايد توجه داشت که همه خرمشهر
خود موزه است! میان کوچههای این شهر
که قدم میزنی با چشمانت رد خون و تیر
و ترکش را بر دیوارها و خانههای مقاومش
میبینی و صدای «هل من معین» مردان
زنان در محاصره خرمشهر را میشنوی.
شهري كه با وجود ستم متجاوزان ،همچنان
ایستاد و صالبتش مثالزدنی است.
ساختمان موزه
ساختمان موزه جنگ خرمشهر که
امروز شاهد احياي آن هستیم یکی از
ساختمانهای قدیمی پاالیشگاه آبادان بود
که در سال  1309و در زمان پهلوي اول به
بهرهبرداری رسید و با عنوان شرکت ژنرال
آفیس جهت فروش نفت در ایران به کار
خود ادامه داد .این ساختمان در زمان جنگ
و محاصره خرمشهر به دست بعثيها افتاد
و به مقر تیپ فلوجه عراق تبدیل شد که
در  19ماه محاصره و اشغال این شهر،
مرکز فرماندهی این تیپ بود .اما در سال
 1361و بعد از پیروزی در عملیات بیت
المقدس به دست رزمندگان اسالم افتاد.
این ساختمان بعد از جنگ تحمیلی در
سال  1372به خاطر استحکام و مقاومتش
و وقایعی که در آن روزها در این مکان
اتفاق افتاده بود ،به عنوان موزه معرفی شد.
به همين جهت در طي سال هاي 1372
تا  1375محکمکاری و بازآرایی شد .موزه
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خرمشهر یکی از قدیمیترین موزههای
جنگ کشور است که آثار واقعی جنگ
بدون هیچ تغییر و کام ً
ال دست نخورده در
معرض دید بازدیدکنندگان قرار دارد.
تاالرهاي اصلي موزه
موزه جنگ خرمشهر دارای پنج تاالر است
که تاالر اول شامل بحران قبل از شروع
جنگ و هجوم اولیه ارتش متجاوز بعث
صدام است .تاالر دوم سالنی است که در
آن حماسه  45روزه مقاومت مردم قهرمان
خرمشهر در مهر و آبان 1359به نمایش
گذاشته شده است .در این تاالر تصاویر
و نشانههایی از خانههای مردم ،مبارزه
مردمی ،تخریب خانهها و ایستادگی زنان
و جوانان در  45روز مقاومت به نمایش
گذاشته شده است .تاالر بعدی تاالر اشغال
خرمشهر است که در آن عکسهایی
از تخریب شهر و حضور عراقیها در
خرمشهر ،عکسهایی از سرقت اموال
مردم توسط متجاوزان ،تخریب خیابانها و
حضورشان در خرمشهر مشاهده میشود.
در تاالر چهارم بازدیدکنندگان به عملیات
الی بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر
خواهند رسید و با مشاهده نقشههای
عملیات ،با چگونگی شکلگیری این
عملیات غرورآفرین آشنا خواهند شد.
تاالر پنجم این موزه به بازگشت مردم

از سوی هنرمندان در برابر دیدگان
بازدیدکنندگان قرار گرفته است .بیان
تاریخچه مرکز و خالصه ای از حماسه
رزمندگان اسالم در دوران دفاع مقدس
و بیان حماسه های ایثارگران از سوی
راویان از برنامه هایی است که به
بازدید کنندگان ارائه می شود .نمایش
هفت دقیقه ای فیلم مستند آزادسازی
خرمشهر و تشریح حماسه مقاومت،
اشغال و پیروزی رزمندگان و احياء
خاطره سرداران شهيد همچون جهان آرا
قهرمان خرمشهر به این شهر اشاره دارد .و موسوي از دیگر برنامه های این مرکز
همچنين تاالر ششم به نام تاالر«خرمشهر برای بازدیدکنندگان است.
امروز» نيز در حال تكميل است ،كه
عالقهگردشگران
روند دفاع تا پيروزي و بازگشت مردم
و بازسازي تا كنون را شامل مي شود .در دوران جنگ تحمیلی بعثی ها پس از
تصاحب بندرخرمشهر تمامی خودروهای
وارداتی گمرک را در جاده آبادان به اهواز
اتاق مقاومت
يكي ديگر از بخش هاي مهم موزه اتاق گذاشت و بخشی از این موزه ،نمادی از
مقاومت با محوريت خاطره گويي و تاريخ آن روز است .بعثی ها فکر می کردند،
شفاهي مي باشد تا كساني که از  45روز این جاده و بیابان های اطراف آن محل
مقاومت خاطرهای دارند ،در این مکان مناسبی برای فرود چرخبال و چتربازان
حضور پیدا کرده و راوی خاطراتشان باشند .ایرانی است و با این اقدام سعی داشتند که
از فرود آنان جلوگیری کنند .پس از فتح
خرمشهر ،رزمندگان نام این منطقه را میل
غرفه كودكان و نونهاالن
جهت آشنايي نسل جديد انقالب با آباد گذاشتند ،محلی که میله ها ،آهن پاره
همساالن آن دوران خود ،غرفه اي ها و ماشین ها سر به هوا ایستاده بودند تا
راه اندازي شدكه در این غرفه با ارائه چتربازان به هنگام فرود در برخورد با آن
برنامههایی کودکان با روشهای کشته شوند .شايان ذكر است به طور
جدیدی با جنگ و دفاع مقدس و متوسط روزانه هزار و  200گردشگر داخلی
مقاومت آشنا میشوند .همچنين در و خارجی از موزه دفاع مقدس خرمشهر
مورد نقش خواهران هم از خواهرانی بازدید می کنند.
که در روزهای مقاومت و فتح حضور گردشگرانی از آسیای میانه  ،آمریکا و
داشتند هم خواسته میشود حضور پیدا سایر کشورها نیز در میان بازدیدکنندگان
کرده و مخاطبان را از آن روزها و نقش از آثار باقی مانده از دوران دفاع مقدس در
زنان آگاه نمایند .در ادامه همچنين در این موزه حضور دارند .بیشتر گردشگران
بخشی از موزه مجموعه ای از وسایل خارجی از کشورهای آمریکا ،انگلیس،
مورد استفاده رزمندگان ،شهدا ،نمادهای آلمان ،چین ،عراق ،پاکستان و مالزی
مناطق جنگی ،تندیس های ساخته شده هستند.

خاطره

ادامه صادرات نفت ،با راه اندازي ترمينال سيار سيري

روز اول جنگ تحميلي من در
اسكله شرقي؛ نوبت كار بودم ،مي
بايد با مسئول اداره ي ايمني همكاري
مي كردم تا وسايل آتش نشاني را
براي استفاده آماده و آزمايش كنيم.
پس از پايان كار ،هنگام بازگشت،
متوجه هواپيمايي شدم كه ظاهراً
در حال سقوط بود ،با عجله خود را
به تلفن رساندم تا به اتاق كنترل
پهلوگاه»يك» اسكله ي شرقي،
سقوط هواپيما را گزارش دهم .لحظه
اي بعد با كمال تعجب متوجه شدم كه
هواپيما به طرف تاسيسات شيرجه مي
رود ،درست در همان لحظه كه فكر
مي كردم ديگر همه چيز تمام شد،
هواپيما اوج گرفت و از باالي سر من
گذشت ،و دقايقي بعد مخازن  11و
 12بمباران شد ،در اين حمله لوله 52
اينچ و محوطه ي نزديك رادار سپاه
آسيب ديد .بعد از بمباران ،ضد هوايي
ها شروع به تير اندازي كردند ...و براي
من جنگ اين گونه آغاز شد.
اولين وظيفه اي كه در دفاع مقدس
به من محول شد ،استتار تاسيسات
و حفظ و نگهداري آن بود .تا آن
هنگام ما كوچك ترين تجربه اي در
اين زمينه نداشتيم ،ما با ماشين آالت
سنگين آشنا نبوديم و با توكل به خدا
و فداكاري همكاران عزيزمان ،پدافند
غير عامل تاسيسات را ايجاد كرديم،
و همين تالش ها صادرات و واردات
نفتي را در دوران پر آشوب جنگ
تحميلي امكان پذير ساخت.
كم كم توانستيم نيازهاي بسياري را
رفع كنيم ،اتفاقات پي در پي نيز توجه
مسئولين منطقه را به لزوم گروه ويژه
اي كه بر كارها نظارت داشته باشد
و بتواند در شرايط ضروري تصميم
هاي الزم را اتخاذ كند جلب كرد.
نبود اين گروه مي توانست به متروك
شدن تاسيسات و ويراني خطوط لوله
منجر شود .تشكيل گروه باعث شد
تا بارگيري كه – براي مدت كوتاهي
متوقف مانده بود از سرگرفته شده و
صادرات امكان پذير شود .با آمادگي
كاملي كه گروه در احياي تاسيسات
داشت ،يكي از اسكله هاي متروك
فالت قاره به نام (ان -بي -ام) با

اسماعيل اعتقاد -سرپرست اسكله
شرقي و رياست عمليات بارگيري نفت
جزيره خارك در دوران دفاع مقدس

سکوی بهره برداری نصر خلیج فارس سیری
توجه به ظرفيت صادراتي محدودش
بازسازي شد و به تدريج اسكله ها را
كه براي جلوگيري از خسارت زياد از
آب پر شده بود ،تخليه كرده و نفت
را براي صادرات در خطوط جاري
كرديم .در كنار اين تالش هاي
سازنده ،گوش ما نيز آرام آرام با صداي
تيربار و انفجار خمپاره و ...آشنا شد و
در هماهنگي با ساير نيروها ،بازسازي،
حفظ و نگهداري تاسيسات ،به توسعه
صادرات اقدام كرديم ،گروهي از جهاد
استان بوشهر و گروهي از جهاد استان
خوزستان به ياري ما آمدند .مسوليت
گروه با من بود و همه ما زير نظر
رئيس منطقه ،انجام وظيفه مي كرديم.
در يكي از روزهاي گرم ماه مبارك
رمضان كه رطوبت هوا بسيار بود،
همراه رئيس ايمني مناطق و رئيس
ايمني و آتش نشاني براي بررسي
فعاليت گروه و قسمت هاي آسيب ديده

به محل مورد نظر مي رفتيم،نزديكي
هاي محل با توجه به وسعت آتش
سوزي ،رئيس كل مناطق از آقاي
جعفري كه رئيس ايمني وقت بودند،
سوال كردند كه اين افراد چه كساني
هستند؟ و آقاي جعفري آنان معرفي
كرد .من بر اين باورم كه هرگز قادر
نخواهم بود -تصوير كاملي از تالش
ها و ايثارگري هاي اين گروه را ترسيم
كنم .كاش مي توانستم از فعاليت هاي
گروه فيلمي بگيرم و عظمت كار را آن
گونه كه بود به نمايش بگذارم.
در آن روزها تمهيد ديگري كه براي
بهبود صادرات به كار بستيم؛ ايجاد
سيستم ترمينال سيار بارگيري بود .با
توجه به حمالت بي وقفه رژيم بعثي
عراق كه به كشتي ها و اسكله ها مي
شد ،مشتري ها تمايلي به حضور در
پهلو گاه هاي جزيره نداشتند .ابتدا
ترمينال سياري در جزيره سيري را داير

كرديم تا كشتي هاي بزرگ بتوانند در
آن پهلو بگيرند .و با اين شيوه ،نفت را
به وسيله ي كشتي هاي كوچك كه
در جزيره بارگيري مي كردند ،تحويل
گرفته و براي صادرات به كشتي هاي
مادر تحويل مي داديم .ظرفيت كشتي
هاي مادر كه مخزن هاي شناور ناميده
مي شدند بيش از  2/5تا  3ميليون
بشكه نفت بود .از آن جا كه دشمن
پيوسته تاسيسات و ترمينال هاي ما را
توسط موشك تخريب مي كرد ،ما نيز
بايد به فكر اقدامات تازه اي مي بوديم
تا هدف دشمن كه ايستايي صادرات
نفت و قطع درآمد ارزي كشور بود
محقق نشود.
با تعريف پروژه ي محرم و اجراي
آن ،صادرات نفت به آرامي به تنگه
ي هرمز انتقال يافت ،پيمانكاري ها
مشخص شدند و با ايجاد شبكه ي
خطوط لوله از جزيره خارگ ،صادرات
شكل تازه اي گرفت و در تالش شبانه
روزي -اي كه توسط گروه تعميرات
انجام مي گرفت ،خرابي هاي ناشي از
حمالت دشمن ترميم شده و صادرات
ادامه مي يافت.
آن روزها من شاهد فداكاري هاي
شگفت انگيز كاركنان صنعت نفت
بودم ،خدا رحمت اش كند ،كارگرجان
بر كفي لوله هاي تخريب شده را در
حالي كه نفت از آن فوران مي كرد،
جوشكاري مي كرد ،كارهايي كه آن
روزها انجام مي گرفت در حال حاضر
به هيچ وجه قابل انجام نيست ،يعني
به كسي اجازه داده نمي شود دست
به چنين كارهاي خطرناكي بزند .در
آن شرايط كاركنان جان خود را در
دست گرفته بودند ،و هنگام بمباران
نيز دست از كار نمي كشيدند ،و دريغ
و درد كه ما شاهد شهادت ،مجروح
شدن و مفقود االثر شدن بسياري از
اين عزيزان بوديم.
من وقتي در مقابل عظمت اين
ايثارگري ها قرار مي گيريم ،هرگز آن
چه را كه خود انجام داده ايم قابل توجه
و تقدير نمي دانم.
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معرفــي كتاب

شــعر همكار

سراغي از تو...

آن روزها...

سراغت را از كدام ناخدا بگيرم ؟
وقتي جزيره سر تا پا ُگر مي گيرد
و تو با نفتكش ؛
تا ارتفاع خدا باال مي روي !
از دور تكه هاي سوخته دلي روي موج مي لغزد
و تابوتي روي شانه جزيره پرواز مي كند
و من به نيت عشق  ،براده هاي دلم را
توي زمين چال مي كنم
تا شايد ناخداي پير سراغي از تو بياورد ...
خيري زارعي  -برازجان

كتاب خواندني «آن روزها»...
دومين سري مجموعه «نفت و
ايثار» شامل خاطرات كاركنان
شركت ملي نفت ايران در
طول  8سال دفاع مقدس است
كه توسط مديريت امور اداري
امور ايثارگران تنظيم و با همت
روابط عمومي شركت ملي
نفت ايران منتشر شده است.
در اين كتاب بخشي از خاطرات ارزنده چهل تن از مديران و كاركنان
شاخص شركت ملي نفت ايران مستقر در چهار جزيره خارك ،الوان،
سيري و بهرگان آمده است .مطالعه اين خاطرات ما را با فرازهايي
از تالش هاي خانواده بزرگ صنعت نفت ايران در جنگ تحميلي
براي صيانت از منابع ملي جمهوري اسالمي در برابر تهاجم رژيم
بعثي صدام آشنا مي كند.

