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آشنايي با باغ موزه دفاع مقدس كرمان

عطر دفاع در دروازه شرقي ايران
باغ موزه دفاع مقدس كرمان به عنوان
يكی از بزرگترين باغ موزه های دفاع
مقدس كشور در زمان رياست جمهوری
مرحوم آيت اهلل هاشمی رفسنجانی در
سال  13۷5با  11ماه كار مداوم و مصادف
با سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر در شهر
كرمان و با الهام از معماری ايرانی و سنتی
اين شهر تاريخي طراحی و ساخته شد.
ساختمان اين موزه با الگو برداري از
معماری سنتی استان كرمان و با توجه به
اقليم و سازه های سنتی از قبيل بادگيرهای
كرمان و استفاده از مصالح اقليمی طراحی
و بنا شده است .موزه دفاع مقدس شهر
كرمان خاطرات جنگ و دوران دفاع
مقدس و دالور مردی ها و رشادت های
لشكر  ۴1ثاراهلل را در دوران دفاع مقدس
و همچنين يادبود روزهای جنگ تحميلي
و انقالب را در خود برای نسل های آينده
نگه می دارد .
زنده نگه داشتن ياد و خاطره شهيدان و
ايثارگران ،ترسيم ابعاد توطئه دشمن متجاوز،
مشاركت و همدلي همه جانبه مردمي و
انعكاس پيام شهدا در قالب وصيت نامه ها،
گوشه اي از جمله اهداف ساخت موزه دفاع
مقدس كرمان است
بهانه اجراي اين طرح فرهنگي ،برگزاري
كنگره سرداران و  8هزار شهيد استان
هاي كرمان ،سيستان و بلوچستان بود
كه به همت و تدبير سرتيپ پاسدار قاسم
سليماني فرمانده پيشين لشكر  ۴1ثاراهلل و
با هدف انتقال فرهنگ ايثار ،جهاد ،شهادت
و همچنين اثبات حقانيت ملت مسلمان
ايران در جنگ  8ساله ايران و عراق به
بهره برداري رسيد.
اين موزه را يكي از استادان دانشگاه علم
و صنعت تهران طراحي كرده و در زميني
به مساحت  23هزار مترمربع ساخته شد.
ساخت اين موزه در مركز شهر و جنب
مصالي بزرگ كرمان ،موقعيت قابل توجه
و جذابي براي مراجعه گردشگران به اين
مركز فرهنگي ايجاد كرده است.
 ۸شهيد گمنام دفاع مقدس
در بدو ورود به موزه ،پارك شهدا به
چشم مي خورد .در دو سمت اين پارك
 8شهيد گمنام مدفون هستند .در وسط
پارك آب نما و در دو طرف آن تنديس
هاي  1۷سردار شهيد استان ،روي سنگ

2

شيميايي ،حمله به مراكز عمومي ،مدارس،
بيمارستان ها و شكنجه آزادگان در دوران
دفاع مقدس و بعد از آن آثار مربوط به
آزادگان كه در دوران اسارت به دست
خودشان ساخته شده است ،در معرض ديد
بازديد كنندگان قرار گرفته است.

حكاكي شده كه در نگاه نخست تصويري
از گل الله در چشم بيننده مجسم مي
كنند .برفراز سر در محوطه نمايشگاه دو
نماد عاشورا و كوثر وجود دارد كه سردر
عاشورا از جنس پوكه و نمادي از شبكه
هاي ضريح مطهر امام حسين عليه السالم
است و قدري جلوتر پرچم «يا ثاراهلل» ديده
مي شود كه بر فراز آن پنجه اي وجود
دارد و كلمه اهلل اكبر در وسط آن نقش
بسته است.
ساختمان اصلي موزه
برفراز اين گنجينه يك گل الله در حال
شكفتن قرار دارد كه  ۴گلبرگ اطراف آن
ديده مي شود و سردر ورودي موزه 8
ستون به واسطه  8سال دفاع مقدس به
چشم مي خورد .موزه به دو بخش مجزا
تقسيم مي شود .يك بخش فضاي روباز و
بخش ديگر فضاي بسته كه در مجموع 2
هزار و  550مترمربع مساحت دارد .فضاي
بسته موزه شامل  8تاالر است كه هر تاالر
يك موضوع را دنبال مي كند.
تاالر عبرت
در اين تاالر دفاع مردم سلحشور ايران
با جنگ هاي  200سال قبل از انقالب
مقايسه شده و ناكامي هاي آن دوران با

استفاده از اسناد و نقشه ها در معرض ديد
بازديد كنندگان قرار گرفته است و اينكه
مردم ايران در طول  8سال جنگ تحميلي
از تماميت ارضي جمهوري اسالمي
صيانت كردند و مانع از تجزيه ايران شدند.
همچنين اسناد قراردادهاي تركمنچاي
و گلستان و همچنين متن قراردا 19۷5
الجزاير در معرض بازديد همگان قرار
گرفته است.

تاالر پيروزي
در اين تاالر  ،مدارك مربوط به پيروزي
ها و پايداري مردم ايران ،نامه هاي
مبادله شده ميان مرحوم آيت اهلل هاشمي
رفسنجاني رئيس جمهور وقت ايران و
صدام ،تصاوير مربوط به فتح هاي بزرگ از
جمله فتح خرمشهر و مدال هاي دريافتي
فرماندهان دفاع مقدس و ...به نمايش
درآمده است.

تاالر شهدا
تصاوير تعدادي از سرداران شهيد از
سراسر ايران و پيراهن شهيدان از جمله
پيراهن سردار علي ماهاني ،كه باقيمانده
تاالر بصيرت
در اين تاالر اسناد قبل از آغاز جنگ و حمله پيكر پاكش پس از  1۴سال پيدا شد ،به
هاي پراكنده دشمن ،شليك خمپاره ،تصرف نمايش گذاشته شده است.
برخي از پاسگاه هاي مرزي و چند وسيله
تاالر آزادي
مربوط به جنگ در معرض ديد قرار دارد.
در اين تاالر ماكت پويا و متحرك
عمليات «والفجر  »8جاي دارد .اين ماكت
تاالر نور
در اين تاالر اسناد مربوط به شروع جنگ ،با استفاده از نور ،تصوير و صدا به صورت
دستور صدام مبني بر تصرف شهرهاي الكترونيكي و مكانيكي عمليات والفجر 8
مختلف ايران و كمك كشورهاي غربي و عبور رزمندگان را به مدت 50دقيقه اجرا
و كشورهاي عرب به صدام به منظور مي كند .در اين ماكت  ۴5هزار متر سيم
تضعيف جمهوري اسالمي و خيال خام به كار رفته و حركت تانــك ها ،نفربرها،
به زانو درآوردن ايران به چشم مي خورد .سقوط هواپيما ،بمباران هواپيماها ،ريختن
منورهاي خوشه اي ،شليك تانك ها به
طور كامل شبيه عمليات والفجر  8طراحي
تاالر شقايق
در اين تاالر وحشيگري هاي ارتش و در مقياس  11هزار ساخته شده است ،به
متجاوز صدام در قالب حمله هاي طوري كه بيننده خود را در يك منطقه
عملياتي احساس مي كند .اين ماكت به
دست نيروهاي متخصص لشكر  ۴1ثاراهلل
طراحي و ساخته شده است.
فضاي روباز مجموعه
فضاي روباز در  3قسمت شامل نمايش
سالح هاي جنگي سنگين و سبك كه
 80درصد آنها غنيمتي است ،به صورت
سنگرهايخوديوسنگرهايدشمنتقسيم
مي شود .فضاي بيرون ،منطقه عملياتي
كربالي  5را در منطقه شلمچه به نمايش

مي گذارد و شبيه به قسمتي از منطقه
عملياتي كربالي  5طراحي و ساخته شده
است .سنگرهاي خودي با صداي بسيار
زيباي افكت هاي ويژه عملياتي زير پوشش
قرار گرفته است به طوري كه شخص
احساسميكنددرمنطقهعملياتيقراردارد
و ۷0درصد صداها مربوط به همان عمليات
كربالي  5است كه از بيسيم ها رد و بدل
شده و در داخل هر سنگر صداي مخصوص
آن سنگر شنيده مي شود.
در سنگر اورژانس صداي آمبوالنس
و صحبت هاي پرستار و پزشك و ناله
مجروحان جنگي ،در سنگر تبليغات
صداي اذان ،كالس هاي مختلف حديث
و قرآن در سنگر اجتماعات ،سخنراني و
در سنگر فرماندهي بحث توجيه نقشه
عملياتي كربالي  5با همان صداها
طراحي و در معرض بازديد عالقه مندان
قرار گرفته است.
در بخشي از اين فضا هم آب گرفتگي

گلزار شهدا
آخرين قسمت موزه دفاع مقدس كرمان
فضاي روباز گلزار شهداست كه  8هزار
سنگ قبر شهداي استان هاي كرمان و
سيستان و بلوچستان در آنجا به صورت
تزييني و نمادين ساخته شده است .در
اين بخش براي شهداي هر شهرستان به
تفكيك سنگ قبرهايي جداگانه طراحي
شده است.
كه نيروهاي دشمن در منطقه شلمچه به
منظور جلوگيري از نفوذ رزمندگان ايجاد
كرده بودند با  30هزار متر مربع آب در
بركه ،طراحي شده تا شبيه منطقه عملياتي
بازسازي و شبيه سازي شود و چندين
قايق براي بازديد عملياتي عالقه مندان و
ديدار از منطقه فرضي دشمن در اين بركه
قرار گرفته است.
همچنين پل هاي شناوري كه در

منطقه عملياتي خيبر استفاده مي شد
در اينجا روي بركه نصب شده به
طوري كه وقتي كسي وارد منطقه
فرضي دشمن مي شود باموانعي نظير
سيم هاي خاردار ،موانع خورشيدي،
ميدان هاي مين متعدد ،كانال هاي
شناسايي و همان صداهايي كه از
سنگر عراقي ها از توسط بيسيم گرفته
شده مواجه مي شود.

موقعيت موزه

اين بنا در مركز شهر كرمان در كنار
ميدان شهدا در شهر كرمان قرار گرفته
است و دسترسی به آن آسان است.
آدرس موزه  :كرمان – ابتدای بلوار
شهيد عباس پور ( پاراديس ) – بعد از
مجتمع مسكونی صدا و سيما – سمت
راست– موزه دفاع مقدس .
تلفن 03۴1-281650۴-۷ :

خاطره

با ايجاد ترمينال سيار ،صادرات نفت را حفظ كرديم

 ...روز اول جنگ من در اسكله ي شرقي؛ نوبت كار
بودم ،مي بايد با مسئوول 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 رابه 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 خطوط لوله  52اينچ و محوطه ي نزديك رادار
سپاه آسيب ديد .بعد از بمباران ،ضدهوايي ها شروع
به تيراندازي كردند ...و براي من جنگ اين گونه
آغاز شد.
اولين وظيفه اي كه در جنگ 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
غيرعامل تاسيسات را ايجاد كرديم ،و همين تالش ها
صادرات و واردات نفتي را در دوران پرآشوب جنگ
تحميلي امكان پذير ساخت.
كم كم توانستيم نيازهاي بسياري را رفع كنيم،
اتفاقات پي در پي نيز توجه مسئوولين منطقه را به
لزوم تشكيل 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 سر گرفته و صادرات
امكان پذير شود .با آمادگي كاملي كه گروه در احياي
تاسيسات داشت ،يكي از اسكله ها كه براي جلوگيري
از خسارت زياد از آب پر شده بود ،تخليه كرده و نفت
را براي صادرات در خطوط جاري كرديم.
درآن روزها تمهيد ديگري براي بهبود صادرات به كار
بستيم كه ايجاد سيستم ترمينال سيار بارگيري محور آن
بود .با توجه به حمالت بي وقفه ي رژيم بعثي كه به
كشتي ها و اسكله مي شد مشتري ها تمايلي به حضور
در پهلوگاه هاي جزيره نداشتند .ابتدا ترمينال سياري در
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
گرفتيم .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 به فكر اقدامات تازه
اي مي بوديم تا هدف دشمن كه ايستايي صادرات نفت و
قطع درآمدي 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 نفت بودم ،خدا رحمت اش كند ،كارگرجان
بركفي لوله هاي تخريب شده را در حالي كه نفت از
آن فوران ميكرد ،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 مفقوداالثر شدن
بسياري از اين عزيزان بوديم.
من وقتي در مقابل عظمت اين ايثارگري ها قرار
مي گيرم ،هرگز آن چه را كه خود انجام داده ام ،قابل
توجه و تقدير نمي دانم.
اسماعيل اعتقاد
سرپرست اسكله شرقي و رييس عمليات
بارگيري نفت خارك دردوران دفاع مقدس
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آلبوم رشادت

تصاويري از موزه دفاع مقدس كرمان

معرفــي كتاب

شعله هاي آبادان
هيچ گاه خاموش نمي شوند

به همت روابط عمومي شركت پايانه
هاي نفتي ايران شش اثر برگزيده
جشنواره نمايشنامه نويسي صنعت نفت
جنوب با عنوان " شعله هاي آبادان
هيچ گاه خاموش نمي شوند"  ،در سال
 139۴منتشر شد .متن هاي جذابي كه
مي تواند مبناي شكل گيري نمايشنامه
هاي ارزنده و آموزنده در خصوص
حضور فعال صنعت نفت ايران در طول  8سال دفاع مقدس باشد.
مطالعه اين متن ها براي عالقمندان به هنر تئاتر و بهره برداري از
اين هنر در انعكاس مجاهدت هاي نفتي ها در جريان جنگ تحميلي
هدفمند و جهت بخش باشد.
پيك ايثار شماره  -7شهريور ماه 1396

نشريه الكترونيكي ستاد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس وزارت نفت

مدير مسئول :
اكبر نعمت الهي

سردبير:
سيد هاشم هوشي سادات
امور هنري:
شادي حاجي مشهدي

تماس با ما  66709905 :و 66703006-7
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اموراجرايي:
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شــعر همكار
تقديم به مهندس تندگويان وزير نفت شهيد جمهوري اسالمي ايران

تو اعتبار طالي سياه خاك مني

بهار خط زده مشق شب زمستان را
و خط زده است تهيدستي درختان را
براي خاطر باغ نگاه توست اگر
ِ
ارديبهشت گلدان را
گلي رقم زده
هنوز پير زني ايستاده بردرگاه
گرفته سيني يك كاسه آب و قرآن را
هنوز پيرزني در پي نشاني توست
قدم زده است تو را  ،كوچه را  ،خيابان را
و پنج شنبه ي هر هفته راه مي افتد
كجا ؟ مسير تو را  ،قطعه ي شهيدان را
تو اعتبار طالي سياه خاك مني
تو كه نديده گرفتي عزيزي جان را
نگاه نفتي درياچه  ،چاه  ،ميدان را
تو آفتاب  ...نه ! اما به خود گره زده اي
نگاه خيره ي هر آفتابگردان را
به استجابت اين شعر عاشقانه ببار !
خودت ادامه بده روح خيس باران را

چه داستان بلندي كه گفتنش سخت است
چه سرنوشت غريبي ست تند گويان را
به اعتبار تو و دوستان رفته توست
سروده ايم اگر شعر خوب (( ايران ))را
تو خواستي متولد شوي در اين غزل و
بدل كني به شروعي دوباره  ،پايان را
عباس زارعي

