بسم اهلل الرحمن الرحيم
نشــريه الكترونيكي ســتاد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس وزارت نفت -شــماره هشتم  -مهر ماه 13 96
تقارن هفته دفاع مقدس با حلول ماه محرم و ايام تاسوعا و عاشوراي حضرت ابا عبداهلل الحسين عليه السالم
بر خانواده بزرگ صنعت نفت تسليت باد.

سخن سردبير

نفت ،دفاع مقدس و عاشورا

امام خميني (ره) :

«  ...عزيزان صنعت نفت در طول جنگ تحميلي  ،علي رغم
خطرات فراوان و بمباران هاي مكرر  ...هيچ گونه سستي به
خود راه نداده و با اراده محكم ،آبروي انقالب را حفظ كرده و
اسالم و ايران را سرافراز نمودند ...و براي حتي يك روز هم
توليد و صادرات نفت اين كشور قطع نگرديد » ...

پيام وزیر نفت بهمناسبت هفت ه دفاع
مقدس و روز تجلیل از شهیدان و
ایثارگران

بسمهتعالی
هفته دفاع مقدس ،یادآور رشادت و مجاهدت رزمندگانی
است که با نثار خون پاک خود از دین ،شرف ،حریت و سرزمین
خود دفاع کردند و صحنههای باشکوهی از حماسه و ایثار و
فداکاری آفریدند که مردم دنیا را متحیر و شگفت زده کرد.
امسال تقارن هفته دفاع مقدس با آغاز ماه محرم و قیام و
شهادت حضرت اباعبداهلل الحسین (ع) بار محتوایی و معنایی
دفاع مقدس را برجسته تر کرده است ،هرچند پیام عاشورا و
فلسفه قیام امام حسین (ع) همیشه چراغ راه و سلسله جنبان
هشت سال دفاع مقدس بوده است .کارکنان سرافراز صنعت
نفت نیز با درک مسئولیت خطیر خود همپای مردم با تمام
ديباچهدر دفاع مقدس حضور داشتند و ضمن پشتیبانی
توان و قدرت
جنگ ،تأمین سوخت مورد نیاز جبههها ،جلوگیری از توقف
صدور نفت و همچنین بازسازی سریع تأسیسات آسیب دیده
در حین جنگ ،داوطلبانه در خطوط مقدم جبههها حضور یافتند
و در این راه پرافتخار بیش از هزار شهید و بسیاری جانباز و
آزاده تقدیم حفظ استقالل و یکپارچگی کشور کردند.
حماسههای بزرگی در طول دفاع مقدس در صنعت نفت
به وقوع پیوسته است که چونان برگ زرینی در تاریخ مبارزات
حقطلبانه ملت ایران و تاریخ تطور این صنعت خواهد
درخشید .کارکنان و مدیران صنعت ،امروز نیز با همان انگیزه
و هدف توسعه صنعت نفت را پی گرفتهاند و هیچ عاملی آنان
را از این آرمان مقدس که همان اعتال و سربلندی کشور است
بازنخواهد داشت.
حماسه آفرینیهای هشت سال دفاع مقدس یاد و خاطره
جانفشانیها و پایمردیهای رزمندگان سلحشور اسالم
را گرامی داشته و به روح تابناک امام شهیدان و بنیانگذار
جمهوری اسالمی ایران و همه شهدای راه استقالل و آزادی
میهن اسالمی درود می فرستیم.

نسبت نفت ،دفاع مقدس و نهضت عاشورا مستقيم و طولي است .هدف
نخست نظام سلطه و متجاوزان بعثي از حمله به ايران براي نابودي انقالب
اسالمي ،انهدام تاسيسات نفتي در خوزستان و پايانه ها و سكوهاي نفتي
در خليج فارس بود تا با قطع شريان هاي اقتصادي كشور ،مردم ايران
تسليمشوند.
ولي كاركنان فداكار صنعت نفت با روحيه اي عاشورايي و با دفاع جانانه از
تاسيسات نفتي و بازسازي سريع پااليشگاه ها ،پايانه ها و سكوها و حفظ
توان توليد و صدور نفت ،در واقع پيشگامان به شكست كشاندن اهداف
متجاوزان بودند .به همين جهت نسبت نفت ،دفاع مقدس و عاشورا مستقيم،
طولي و پوياست و كاروان عظيم شهيدان ،جانبازان ،ايثارگران و آزادگان
اين مجموعه در طول  8سال جنگ تحميلي ،با الهام از ايثار كاروان كربال،
گوياي اين حقيقت و واقعيت است .البته همه نفتي ها ايثارگران دوران
دفاع مقدس اند و از اين جهت مفتخرند كه حافظان منافع ايرانيان بودند.
امروز نيز صنعت نفت ايران كه دوران انقالب ،دفاع مقدس و سازندگي را با
موفقيت پشت سر گذاشته ،براي روزگار پس از برجام نيز اميد مردم است.
تالش هاي خانواده صنعت نفت در جهت احياي همه جانبه اين مجموعه
در دوران دولت تدبير و اميد ،كه رشد بيسابقه عسلويه و پارس جنوبي،
جذب سرمايه گذاري خارجي و توسعه مناطق نفت خيز جنوب بخش
هاي محوري آن است ،نمادي از اراده استوارشان براي تداوم سازندگي
است .مفتخريم كه هفته دفاع مقدس امسال با ماه محرم و ايام تاسوعا و
عاشوراي حضرت اباعبداهلل الحسين عليه السالم مقارن شده است .مردم
ايران و خانواده بزرگ صنعت نفت اين راه پرشكوه را با الهام از قيام عاشورا
ونهضت كربال تاكنون پيموده اند و اميد است كه مسير سازندگي نيز با
حفظ همان روحيه عاشورايي و كرباليي ادامه داشته باشد.
در هفته دفاع مقدس كه با عطر «محرم» عجين شده با درود به روح
مطهر سرور شهيدان عالم امام حسين (ع) و ياران فداكارش ،ياد 1055
شهيد بزرگوار صنعت نفت را گرامي داشته و براي  11435جانباز و 1261
آزاده نفتي آرزوي سالمتي داريم.

نوستالژي

خانواده بزرگ صنعت نفت در طول  8سال دفاع مقدس ،نه تنها از تاسيسات نفتي در برابر متجاوزين بعثي صيانت كردند
و براي يك روز هم توليد و صادرات نفت قطع نشد ،بلكه با اعزام به جبهه هاي نبرد ،از تماميت ارضي ايران اسالمي
دفاع كردند .اين تصويري خاطره انگيز از مراسم اعزام كاركنان صنعت نفت به جبهه ها از محوطه ساختمان مركزي
وزارت نفت در دوران جنگ تحميلي است.
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موزه گردي

باغ موزه دفاع مقدس همدان

نگین گردشــگري غرب ايران
ساخت باغ موزه دفاع مقدس همدان در سال
 1376به همت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش
های دفاع مقدس استان آغاز و در سال 1384
افتتاح شد .این موزه با بهرهگیری از تکنولوژی
های مدرن در  6فاز و در یکی از خوش آب
و هواترین مناطق همدان واقع در میدان قائم
ابتدای بلوار کوالب به بهره برداری رسيد.
این مرکز فرهنگی هم اکنون در تمام روزهای
سال پذیرای میهمانان و بازدید کنندگانی
از سراسر استان های کشور و همچنین
گردشگرانی از سایر کشورها بوده و مي باشد.

مراحل احداث
اين باغ موزه در  6مرحله و فاز به شرح زير
احداث شده است:
خاطره
 فاز نخست با پنج هزار متر مربعمساحت ،شامل آمفی تئاتری با گنجایش160
نفر ،ساختمان اداری به متراژ  2هزار و 500
متر مربع و حرم شهید گمنام به مساحت 300
متر مربع است.
 در فاز دوم ،موزه کالسیک در سه هزارمتر مربع ،گالری بیان نقش نیروی هوایی ،گالری
ایثارگران ،گالری جهاد سازندگی و عملکرد بسیج
و سپاه  ،چیدمان در  2هکتار و گالری قرارگاه مقدم
قبل از جبهه قرار گرفته است.

 فاز چهارم نیز دریاچه مصنوعی در 6هزار متر مربع ،طراحی آب نمای موزیکال
برای نمایش فیلمهای دفاع مقدس بر پرده
آبی به طول  40متر و ارتفاع  20متر ،پخش
موزیکهای مرتبط با دفاع مقدس از طریق آب
نما و اجرای حرکات موزون با موسیقی توسط
ناظرهای الکترونیکی ،حرکت آب و ایجاد مه
سازی روی دریاچه و سکوهای نشیمن برای 2
هزار نفر را شامل میشود.
 -در فاز پنجم ساخت پارک دفاع مقدس به

مساحت  2و نیم هکتار ،برای افزایش فضای
سبز و محیطی با نشاط برای عموم مردم با
نمادها و اداوات سنگین و نیمه سنگین به
جا مانده از ارتش عراق ،استفاده از تندیس
فرماندهان و رزمندگان نقش آفرین نیز طراحی
شده است.
 فاز ششم شامل ساخت سراسر نما(پانوراما) به مساحت هزار مترمربع در استوانهای
به قطر  42متر و ارتفاع  27متر در سه طبقه
است که در واقع جبهه واقعی خرمشهر از
ابتدای شروع جنگ در این شهر تا پایان آن
به شکلهای مختلف طراحی و ترسیم مي
شود .باغ موزه دفاع مقدس همدان همچون
نگینی در گردشگری حماسي و مذهبی کشور
میدرخشد و از ابتدای بهرهبرداری ،بيش از
 فاز سوم نیز عبارت است از اجرا و طراحی پانصد هزار نفر از این مرکز فرهنگی بازدیدمحوطه بیرونی ،اجرای صفه سرداران ،صفه کردند و همه روزه نيز پذیرای گردشگران
عاشورایی ،کتیبه مقاومت ،صفه والیت برای مختلف است.
تبیین نقش امام و رهبری ،فضاسازی و نماسازی
نمای بیرونی از سنگ گرانیت و خاکریز مقاومت
پايتخت تمدن ايران
و عروج که اسامی قریب به هشت هزار شهید به نكته قابل ذكر اين است كه در دوران 8
همراه تندیس عروج تعریف شده است.
ساله دفاع مقدس ایران اسالمی ،سه استان
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خوزستان ،ایالم و کرمانشاه ب ه طور جدی
درگیر جنگ و تبعات آن بودند و آسیبهای
زیادی را متحمل شدند که همدان نیز از جمله
استان هایی است که اگرچه به طور مستقیم با
جنگ درگیر نبود ،ولی تأثیر زیادی در عملیات
های حساس از خود نشان داد و نقش موثری
به ویژه در حوزه پشتیبانی از خود بروز داد.
به طوری که وجود هشت هزار شهید واال
مقام و سرافراز و فرماندهان و سرداران مبتکر
گویای نقش پر رنگ این استان در دوران
دفاع مقدس بوده است ،ضمن اینکه چندین
مرتبه مورد حمالت هوایی دشمن قرار گرفت
و تعداد زیادی از مردم در سنین مختلف جان
خود را از دست دادند .از سوي ديگر نقش
بسیار پررنگ خلبانان و نیروهای پایگاه سوم
شکاری شهید نوژه همدان در این دوران
برای دفاع از میهن و بسياری ظرفیت های
دیگر باعث شد تا مسئوالن استان به فکر
ایجاد مرکزی برای حفظ و نگهداری آثار بر
جای مانده از دوران دفاع مقدس در همدان -
پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین  -باشند و
این فرهنگ را برای انتقال به نسل های بعد
صیانت و حراست کنند.
فضاي زيبا
در ابتدای ورود بازدید کننده با فضای عظیمی
مواجه میشود که ابتدای ورود با تندیس ها و
سردیس های فرماندهان جنگ تزیین شده که
در سویی تانک عراقی و در سوی دیگر عالوه
بر طبیعتی زیبا ادوات جنگی و ماشین آالت
به کار برده شده در جنگ توسط رژيم متجاوز
بعث عراق با استفاده از لوح نوشته هایی که

در کنار هر وسیله قرار داده شده معرفی
میشود.
طرف دیگر دریاچه آبی که آبنمای موزیکال
آن زبانزد مردم خوش ذوق همدانی است و
در شب های جمعه و اعیاد با فرا رسیدن
تاریکی شب از اتاق فرمان کنترل و هدایت
می شود و با حرکات موزون آب با تصاویر
مختلف در زمینه های دفاع مقدس ،شهدا و
غیره و همچنین نوای موسیقی به زیبایی
جلوه نمایی میکند .قسمت های مختلف
این فضا با مجسمه هایی تزئین شده که
در بین آنها مجسمه آزادی ،مجسمه مادر به
هنگام بدرقه فرزندان به جبهه ،هواپیما ،الله
های سرخ و غیره با هنرنمایی فوق العاده
چشم بیننده را به سمت خود جلب می کند.
در بخش درب خروجی موزه و در فضای باز
نام  8هزار شهید واالمقام همدان بر روی

کاشی هایی با رنگ سرخ نگاشته شده که
توجه هر بازدید کننده را به خود معطوف
میکند .در مقابل درب ورودی موزه پیکره
هواپیمای جنگی که توسط تیزپروازان میهن
منهدم شده به نمایش درآمده است.
در فضای داخل موزه  24غرفه در  4سالن اصلی
قرار گرفته است که بمبارانهای هوایی در همدان،
مراحل اعزام به جبهه و عملیاتهای دوران دفاع
مقدس را به نمایش میگذارد.
شناسايي بيشتر
اين موزه بعد از باغ موزه دفاع مقدس تهران
تنها موزه اي ست که  6و نيم هکتار برای
ایجاد فضای موزه ای و فرهنگی اختصاص
داده و امروز باغ موزه دفاع مقدس همدان با
باغ موزه دفاع مقدس تهران برابری می کند.
بیشتر مسافران و بازدیدکنندگان در یک

مورد اتفاق نظر دارند که این موزه با قابلیت
ها و اثرگذاری فراوان مجموعه بی نظیری در
فرهنگ دفاع مقدس است که ناشناخته مانده
و الزم است تا اطالع رسانی گسترده ای در
سطح کشور انجام پذیرد.
انتظار می رود با وجود چنین موزه ای در
همدان اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های
دفاع مقدس استان و دستگاه های فرهنگی
استان به منظور تبلیغات مناسب و در خور این
موزه فرهنگی همت کنند تا بتوان از این ظرفیت
موجود برای جذب گردشگران و بازدیدکنندگان
به درستی استفاده و بیش از پیش مردم را با
ارزشهای دوران دفاع مقدس آشنا کرد و نسل
جوان را با آن دوران پیوند داد.
* باغ موزه دفاع مقدس همدان در ابتدای بلوار
کوالب واقع شده و از ساعت  8:30صبح تا 8
شب پذیرای بازید کنندگان است.

شعر همكار

خارك  ،جزيره عشق و ايمان
مي كنم آغاز نامت صدق گفتارم دهيد
ماه شهريور شدم مشغول در پنجاه هشت
در همين تاريخ من در كار بودم شهر نفت
جنگ شد تحميل بر ما،ليك ايران شد بسيج
من كه شاهد بوده ام با آن شهيدان وقت جنگ
بمب و آتش در جزيره همچو باران در بهار
هركسي در سنگري با عشق ايمان در جهاد
هشت سالي جنگ خونين روز وشب در اين ديار
مرزداران جنگ كردند اين جزيره هشت سال
هر جنوبي استقامت كرد دنيا ديده اند
خاطراتم بيشتر باشد سرودم اختصار
داد پيروزي بما در جنگ مان او يار بود
ما شهيدان داده ايم تا مرزمان آزاد گشت
تاكنون هستم جزيره باز ماندم جاي جنگ
«ناصري» با شوق گويد چون حماسه مي سرود
 )1خليج فارس

خاطراتي مختصر از جنگ و از كارم دهيد
جنگ با ايران زمين پنجاه نه آغاز گشت
در جزيره جنگ ديدم هيچ از يادم نرفت
مرزداران هر كجا در جنگ محكم در خليج()1
اين جزيره بزم شد با رزم باشد سخت جنگ
بر همين دريا دالن در اين زمين شد آشكار
يك سالح بر دوش ديدم ديگري در اقتصاد
با همين ايثارجانبازي همه كردند كار
چون شهيدان داد خود را پند دادم در خيال
دور اگر بودند ليكن از خبر بشنيده اند
وقت فرصت كم بود تا جمله ريزم در كنار
شكر بايد گفت الحق نقش او در كار بود
زين صالبت هر كسي در خاك ايران شاد گشت
در جواني آمدم من پيرگشتم پاي جنگ
او به هر ميهن پرستي مي فرستد چون درود
*علي همت ناصري
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خاطره

نفت و آرزوهاي پا برجا
طفيل هستي عشقند آدمي و پري
ارادتي بنما تا سعادتي ببري
			
بكوش خواجه و از عشق بي نصيب مباش
كه بنده را نخرد كس به عيب بي هنري
مهندسعليرضاضيغمي؛درچهاردهمفروردينماهيكهزاروسيصدوپنجاهوپنجبهخانواده
صنعت نفت در جزيره خارك پيوست .در زمان شروع جنگ تحميلي با عضويت در شوراي
هماهنگي ستاد نفت ،انجام وظيفه كرده و در اواسط سال 1360به سمت معاونت منطقه و
سكوهاي دريايي منصوب شد ،كه حيطه ي وظايف شان عالوه بر فالت قاره ،مناطق نفت خيز
را هم در بر مي گرفت و در ماه هاي نخست سال  1361در كنار مسئوليت معاونت منطقه در
سكوهاي دريايي ،وظيفه ي مديريت منطقه ي خارگ را نيز به عهده گرفت .داستان هشت
سال حضور خانواده صنعت نفت در دفاع مقدس را از خالل خاطرات وي مرور مي كنيم:

 ...آن چه را كه مي گويم ،تنها ورقي از مثنوي
هفتاد من جنگ است .ورقي از ايثارگري هاي
مردم بومي مناطق نفت خيز كشور و خانواده
ي بزرگ صنعت عظيم نفت ،در هشت سال
دفاع مقدس .باشد تا آيندگان بخوانند و بدانند
كه در آن سال هاي آتش و خون ،پدران شان
چگونه براي استقالل سرزمين شان كوشيدند
و در راه آرمان هاي خود جان باختند ...تا پايان
تابستان سال  ،1359روند عمومي فعاليت ها
در خارك ادامه داشت .تا اين كه در دومين
روز از مهرماه 1359در ساعت سه و سي وشش
دقيقه بعد از ظهر خارگ بمباران شد .با توجه
به شرايط جوي منطقه ،به ويژه در شهريور و
مهر كه هوا بسيار گرم و درجه رطوبت نيز
بسيار باالست ،بمباران خطوط نفت و مخازن
پانصد هزار بشكه اي شماره يازده و دوازده،
جهنمي واقعي را پديد آورد و از آن جا كه ما
هنور تجاربي از اين دست را كسب نكرده
بوديم تمامي ساكنان منطقه از خانوارهاي
شيعه و سني بومي گرفته ،تا نيروهاي نظامي
و انتظامي ،با هر وسيله اي كه مي توانستند
به ياري نيروهاي صنعت نفت آمدند .خاطره
ي آن روز را هيچ گاه فراموش نمي كنم...
اهميت پايانه خارك
جزيره خارگ در آن روزها ،مثل امروز پر
بود از كشتي و اسكله و خطوط لوله و مخازن
ذخيره و ديگر تاسيسات ،و بيش از نود درصد از

حمله در  1367/3/14صورت گرفت .آمار اين
ويراني ها هر روز باالتر مي رفت .تا آخرين
ويران گري دشمن بعثي كه در ساعت
 10/40دقيقه ي  67/3/14لنگرگاه خارگ
صادرات نفت خام از خارك صادر مي شد .در را مورد اصابت قرار داد.
آن هنگام  6خط لوله ي زيردريايي  52و 42
اينچ و  4خط لوله ي  30اينچي ،نفت توليدي
تالش ها و ايثار
مناطق جنوب را به خارگ مي رساند .توليدات
در اين خاطره همچنين مي خواهم
ارسالي در مخازن با ظرفيت  20ميليون گوشه ي كوچكي از تالش ها و ايثارگري
بشكه در خارك ذخيره شد و سپس از  10هاي كاركنان قهرمان صنعت عظيم نفت
اسكله ي شرقي و  4اسكله ي غربي مراحل را برايتان نقل كنم .به تجربه دريافتيم
صادرات انجام مي گرفت .امكانات اسكه كه جنگ از نگاهي ديگر رحمت است و
هاي غربي به گونه اي بود كه بزرگ ترين ديديم كه جنگ از ما آدم هاي معمولي،
نفت كش هاي جهان مي توانستند در آن انسان هايي ساخت كه بتوانيم روي پاي
پهلو بگيرند و بارگيري كنند .جزيره ي خارگ خود استوار بايستيم و بي نياز به ديگران به
آن قدر با اهميت بودكه دشمن بعثي بيشترين توسعه ي پايدار ميهنمان بينديشيم.
نيروي خود را صرف انهدام آن مي كرد .زيرا توليد و صادرات ما در زير سهمناك ترين
حمالت دشمن از  520هزار بشكه نفت خام در
روند حمالت
سال  59به حدود  2ميليون بشكه در سال 62
در اينجا سعي خواهم كرد با ارايه آماري افزايش يافت .از ديگر دست آوردهاي جنگ،
مختصر گوشه اي از خسارات جنگ و عملكرد پدافند غيرعامل در ساخت تاسيسات و
ايثارگري كاركنان نفت را در دوران جنگ امكانات مورد نياز جنگ بود.
پيش روي تان بگذارم:
در آن روزها كاركنان توانمند صنعت نفت با
در  61/10/27دشمن بعثي مخازن نيم اتكا به دانش و تجارب خود خسارات جنگ
ميليون بشكه اي  14و  15را مورد هدف را در مناطق نفتي كه بيشترين حمالت را
قرار داد و در  61/7/27مخزن  273هزار تحمل مي كرد به حداقل رساندند .در آن
بشكه اي خارگ مورد حمله قرار گرفت .روزها ما نه تنها براي حفظ همكاران مان
در  61/8/25يكي ديگر از مخازن 500هزار سنگرهاي بتون آرمه ساختيم – كه براي
بشكه اي ما منهدم شد و  61/7/22مخازن برادران سپاهي و نيروي هوايي ارتش هم
يك ميليون بشكه اي  27و  31منطقه هدف سنگر ساختيم و در تمام مدت پشتيباني آب و
قرار گرفت .اوج حمالت به خارك مربوط سوخت پدافند سپاه و عزيزان نيروهاي هوايي
به سال هاي  1363و  1365است .آخرين را به عهده داشتيم.
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چنان كه مي دانيد در مقطعي از جنگ
به دليل حساسيت شرايط ،مشتريان ما
براي خريد نفت ،ديگر به خارگ نمي آمدند،
و نيامدن مشتريان به خارگ يعني توقف
صادرات نفت خام و توقف صادرات
نفت ،يعني توقف درآمد ارزي كشور.
ما براي جلوگيري از چنين وضعيتي طي
بررسي هايي كه گستره ي خليج فارس و
اقيانوس هند -تا سيستان و بلوچستان را در
برمي گرفت و با توجه به طرحي كه قبل
از انقالب آماده شده بود ،مبني بر استقرار
پايانه هاي صادرات نفت در آن سوي تنگه ي
هرمز با اجراي فاز يك اين طرح (به نام
طرح محرم) محل صادرات را به جزيره
سيري منتقل كرديم .كه متاسفانه در سال
 63جزيره ي سيري را هم بمباران كردند.
بدين ترتيب گام به گام و با اميد و پشتكار
مشكالت را پشت سر مي گذاشتيم ،بدون
آنكه لحظه اي توليد وصادرات نفت متوقف
شود .گرامي باد ياد شهداي جنگ تحميلي
و ياد و خاطره ي شهدا و مفقودين صنعت
عظيم نفت .سپاس ودرود به قهرمانان و
ايثارگران نفت كه با از خودگذشتگي بي
مانند خود در تمام سال هاي دفاع مقدس
توليد و صادرات نفت خام را پايدار داشتند
توليد وصادرات نفت كه توقف آن معنايي
جز ايستايي اقتصاد ملي در تمامي ابعادش
نداشت.
به اميد روزي كه با رسيدن به توسعه ي
پايدار ،از وابستگي به فروش نفت خام رها
شويم و به اميد آن روز كه آفتاب آرزوهاي
ما هرگز غروب نكند و همواره پابرجا باشد.

