بسم اهلل الرحمن الرحيم
نشريه الكترونيكي ستاد حفظ آثار و نشــر ارزش هاي دفاع مقدس وزارت نفت -شماره ششم  -مرداد 13 96

كالم نخست

امام خميني (ره):
من ضمن تشكر از گردانندگان صنايع
كشور خصوصاً صنعت نفت و گاز ،از همه آنان
مي خواهم كه با تالش خود به دنيا ثابت كنند
كه مي توانند با فكر وتالش خود ،چرخ هاي
اقتصادي كشور را به حركت در آورند.

مهندس بيژن زنگنه ،وزير نفت:
در جريان هشت سال دفاع مقدس،
ملت ايران يك بار ديگر متولد شد.
در آن زمان ،وحدت ملي براي دفاع
از تماميت ارضي جمهوري اسالمي در
باالترين شكل خود متبلور بود و همه
ايراني ها – به ويژه خانواده بزرگ
صنعت نفت -براي دفاع از ايران
تالش كردند ...

ديباچه
رسالت ستاد حفظ آثار و نشر
ارزشهاي دفاع مقدس وزارت نفت،
كمك به احياء و ماندگاري اسناد و
خاطرات مربوط به ايثار و فداكاري
مديران ،كاركنان و كارگران خانواده
بزرگ صنعت نفت ايران در طول
جنگ تحميلي است.
اسناد گوياي آن است كه هدف
اصلي رژيم صدام ،انهدام تاسيسات،
پااليشگاه ها ،سكوها و پايانه هاي
نفتي ايران بود تا كشورمان توانايي
توليد و صدور نفت نداشته و تسليم

سايت
اينترنتي ما
درخدمت شما

www.defa.mop.ir

با ياري خداوند متعال ،سايت اينترنتي ستاد حفظ
آثار و ارزش هاي دفاع مقدس وزارت نفت كه در
سال گذشته و با همت دوستان و همكاران ستاد
بطور آزمايشي راه اندازي شده بود ،از ابتداي خرداد
امسال و در آستانه ماه مبارك رمضان بطور رسمي
و به آدرس « » defa.mop.irقابل مشاهده و
بهره برداري شد و از عيدسعيدفطر با عناوين فارسي
و التين “زير پورتال صنعت نفت در دفاع مقدس”،
“پايگاه اطالع رساني وزارت نفت  :صنعت نفت
در دفاع مقدس” “ ،ستاد حفظ آثار و نشر ارزش
هاي دفاع مقدس وزارت نفت “ و به آدرس اصلي
سايت « » defa.mop.irو واژه هاي مرتبط در
مرورگرهاي مختلف از جمله «گوگل و ياهو» قابل
جستجو و بازيابي مي باشد.

رسالت ما...

متجاوزان و حاميان سلطه گر جهاني
شان شود .ولي مقاومت و ايستادگي
نفتي ها در بحراني ترين شرايط ،اين
هدف را خنثي ساخت.
تالشگران صنعت نفت با تمام توان از
امكانات اين صنعت كه متعلق به ملت
بزرگ ايران است دفاع كردند .در طول
جنگ تحميلي جزيره خارك به عنوان
بزرگترين پايانه صادراتي نفت ايران و
ديگر تاسيسات و كارخانجات صنعت
نفت در جنوب  2500حمله هوايي و
موشكي دشمن را تحمل كردند .با

در اين سايت نقش تاريخي صنعت نفت در  8سال
دفاع مقدس در قالب فايل هايي مانند  « :نفت و
واليت ،نفت و سازندگي ،تاريخ شفاهي پيشكسوتان
صنعت نفت ،يادمان شهيدان نفت ،يادگاران دفاع
مقدس در عصر شكوفايي ،بانك اسناد  ،مدارك
و پژوهش ،عكس هاي خاطره انگيز از حضور
همكاران نفت در دفاع مقدس و  ...مطرح و سعي بر
اين است كه ضمن بهره برداري مراجعه كنندگان از
مطالب متنوع ارائه شده ،تجميع اين توليدات فكري
در سايت ستاد ،به عنوان گنجينه ارزشمند حماسه
آفرينان خانواده بزرگ صنعت نفت در دفاع مقدس،
براي آيندگان به يادگار بماند .به سايت ما مراجعه
كنيد و با ارائه نقطه نظرات ارزنده تان ما را در مسير
غناي هر چه بيشتر اين مجموعه ياري نماييد.

وجود اين حمالت سنگين ،در سايه
تالش خستگي ناپذير كاركنان نفت،
حتي براي يك روز هم توليد و صدور
نفت متوقف نشد و بدين ترتيب سربلند
ترين فصل تاريخ صنعت نفت ايران
رقم زده شد .لذا بايد گفت كه ستاد
حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع
مقدس كه در جهت ثبت اين فداكاري
ها حركت مي كند ،مجموعه اي
متعلق به همه خانواده نفت است.
به همين جهت همه بايد براي حفظ
اين خاطرات بكوشند و آن را براي

نسل هاي آينده به يادگار بسپارند .جمع
آوري ،حفظ و ثبت اسناد ،گردآوري
خاطرات پيشكسوتان ،انتقال آگاهي
و حس حضور و احياي افتخارات
كاركنان فعال در امر دفاع مقدس و
استفاده از كليه ابزارهاي فرهنگي و
هنري براي ماندگاري اين تالش ها،
رسالت مشخصي است .تحقق اين
رسالت بزرگ انجام شدني نيست مگر
با ياري و مساعدت همه خانواده بزرگ
صنعت نفت كه به نهادينه شدن اين
هدف متعالي كمك كنند.
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موزه گردي

با موزه انقالب اسالمي و دفاع مقدس آشنا شويم

آيينــه ايثار

مطالعات اوليه براي احداث پروژه موزه انقالب اسالمی
و دفاع مقدس در آذر ماه  1383آغاز شد و طرح اوليه
طي جلسات نهادهاي موثر در اين امر در فروردين 84
تدوين شد .سپس طراحي موزه به مسابقه گذاشته شد
و  250گروه در مسابقه شركت كردند كه از آن بين 42
اثر به دبیر خانه تحويل و جوايز برگزيدگان درتاريخ
 84/8/23طي مراسم ويژه اي اهدا شد.
اين موزه به عـنوان محلی برای ارائه بخش اندکی
از حماسه ملت غیور ایران در دوران انقالب و دفاع
مقدس در کنار مجموعه های بزرگ فرهنگی شهر
نظیر باغ کتاب تهران ،کتاب خانه ملی  ،فرهنگستان
های جمهوری اسالمی  ،باغ هنر ،تهران سرای قرآن
و مصالی بزرگ تهران به عنوان قطب فرهنگی شهر
تهران قرار گرفته است كه ابعاد و اهداف آن به شرح
زير است:
 -1ارائه ی محتوا ،روح حماسی و معارف دفاع مقدس
در قالب فناوری های نوین اعم از نمایشی  ،تعاملی و
تلفیقی.خاطره
 -2امکان روزآمدی و پویایی در تولید سناریوهای
مختلف بر اساس مفاهیم گرانقدر دفاع مقدس با
استفاده از صدها نمایشگر
 -3تجهيز به کیوسک های اطالعاتی با امکان
صفحات نمایش لمسی برای دریافت اطالعات تدقیق
شده مربوط به تاریخ شفاهی دوران دفاع مقدس ،مستند
به گفتار فرماندهان هشت سال دفاع مقدس و همچنین
اسناد معتبر ملی و بین المللی
 -4فضای مفرح و مشجر  18هکتاری با امکانات
ویژه برای پذیرایی و گذران اوقات فراغت و برگزاري
نمایشگاه های متعدد آثار هنری و فرهنگی مرتبط با
دفاع مقدس
 -5بهره گیری از سامانه های هوشمند نظارتی (
) BMS، CCTV

 -7ساخت مسجد جامع خرمشهر در ابعاد واقعی به
عنوان نماد مقاومت مردم شریف ایران اسالمی
 -8سامان دهی ویژه برای گذر جانبازان و معلوالن
حرکتی در کلیه فضاهای روباز و بسته

بزرگداشت و نمایش ابعاد زندگی و حماسه های
فرماندهان شهید و شاهد دفاع مقدس در تاالر پروانه
ها ایجاد مکانی برای نشست های دائمی پیشکسوتان
دفاع مقدس
 -17نمایشی از حماسه دفاع مقدس از آغازین روزهای
شکل گیری انقالب شکوهمند اسالمی  ،تهاجم  ،دفاع
همه جانبه  ،عملیات افتخار آفرین رزمندگان اسالم
 ،بزرگداشت نام و یاد شهداء  ،جانبازان  ،آزادگان ،
مفقودالجسدها و نیروهای نظامی و غیرنظامی درگیر
در جنگ و ارائه دستاوردهای این حماسه
 -18شبکه دسترسی مناسب از طریق مترو در
نزدیکترین نقطه به شمال و جنوب موزه
 -19وب سایت اختصاصی که در حال حاضر به چهار
زبان (فارسی  ،عربی  ،انگلیسی و فرانسه) به آدرس
 www.iranhdm.irبا امکانات عضویت  ،تورمجازی،
دریافت اطالعات و ...
 -20نمایش و ارائه صحنه های دفاع مقدس و تصاویر
رزمندگان و شهداء در فضای باز موزه با صفحات
نمایشگر بزرگ

 -10آمفی تئاتر هویزه  ،با ظرفیت  120صندلی ،امکان
برگزاری همایش ها و دوره های تخصصی و آموزشی
 -11آمفی تئاتر سوسنگرد در فضای باز ،با ظرفیت
 700صندلی و امکان برگزاری انواع برنامه های
فرهنگی هنری
 -12استفاده از آثار هنری هنرمندان ایرانی با بازسازی
بخشی از رویکردهای مختلف دفاع مقدس شامل :
بخشی از یک محله در شهر خرمشهر

امکانات ویژه برای بازدید کنندگان خاص:
استفاده از ابزار صوتی برای توضیح تاالرها با امکان
زبان فارسی و بیگانه برای استفاده فردی و گروهی
بهره گیری از مترجمین زبان های خارجی برای
همراهی اتباع بیگانه به صورت انفرادی یا گروهی
امکانات ویژه برای انواع معلوالن جسمی از
تاالرهای موزه
امکان نگهداری خردساالن بازدیدکنندگان

وجود سه آمفی تئاتر به شرح ذيل:
 -9آمفی تئاتر خلیج فارس  ،با ظرفیت  500صندلی
 ،امکان برگزاری نمایش  ،همایش و برنامه های
فرهنگی هنری و امکانات ترجمه همزمان  ،صدای
دالبی و سراند ،امکان نمایش فیلم سه بعدی دیجیتال
با عینک مخصوص

به رويت درآوردن بخشی از پاالیشگاه آبادان با
استفاده از قطعات اصلی

جذابيت ها
سنگرهای رزمندگان در اقلیم های سردسیر و حضور راویـان ویژه که خود فرمانده و یا رزمنده دوران
گرمسیر جبهه ها و بازسازی حضور رزمندگان اسالم دفـاع مقـدس بوده و به روایت صحنه ها و تـاریخ
در این سنگرها
دفـاع مقـدس می پردازند
 -13وجود منابع كتابي و غيركتابي با بيش از  19000نمایش ادوات زرهی اغتنامی از ارتش بعث با ارائه
هزار عنوان
بعضی کارکردهای آن در محوطه ی موزه
 -14توليد  70عنوان فايل صوتي كتابهاي با محوريت
موضوعي دفاع مقدس
 -15وجود بيش از  3250عنوان فايل الكترونيكي منابع
كتابي ،پايان نامه ،اسناد و روزشمارهاي دفاع مقدس
چاپ  19عنوان كتاب با محوريت موضوعي دفاع
مقدس و  5عنوان كتاب ترجمه شده به زبان اردو
چاپ فهرست منابع كتابخانه تخصصي شهيد سوداگر
-6بهرهگیریازیکپایگاهداده(دیتاسنتر)مجهزوپرظرفیت در  4مجلد
برای ذخیره و نگاهداشت اطالعات و اسناد دفاع مقدس  -16امکان نگهداری یادبودی از  240هزار شهید بزرگوار
اعم از عکس ،فیلم  ،مالتی مدیا ،مدارک و اسناد ،نقشه و  ....دفاع مقدس و نمایش دائمی آن ها در تاالر پروانه ها
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نمایش هواپیماهای شکاری  ،سبک و فوق سبک
نمایش موشک های زمین به زمین به کارگیری
شده در جنگ شهرها
نمایش هواپیماهای بدون سرنشین ( ) RPVبه
کارگیری شده در دفاع مقدس
بهره گیری از آخرین امکانات فناوری اطالعات
درزمینه مدیریت ارتباط با مخاطب  ،مدیریت دانش و
گردش اطالعات در موزه
امکان نمایش آخرین دستاوردهای علمی و نظامی
جمهوری اسالمی ايران .

شرایط بازدید
تاالرهای موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس و
سراسرنمای مقاومت در تمامی روزهای هفته از ساعت
 9صبح تا  17و روزهای جمعه و تعطیالت رسمی از
ساعت  11صبح تا  17آماده بازدید عالقمندان می
باشد .ضمن ًا با توجه به اینکه اکثر بازدید های صبح
گروهی می باشد عدم مراجعه برای بازدید های
انفرادی در صبح موجب امتنان است هماهنگی اولیه
به صورت تلفنی صورت پذیرد.

راه هاي ارتباطي :
آدرس :میدان ونک  -بزرگراه شهید حقانی  -انتهای
خیابان سرو  -روبروی پارک طالقانی
تلفن روابط عمومی موزه  30-88657026 :داخلی
 8366و  - 84158306 -8367فکس 88657016
 شماره 30004841 SMSتلفن معاونت فرهنگی هنری موزه -88657026 :
 30داخلی  - 8411-13فکس ،داخلی 8417
ایمیل روابط عمومیpub@iranhdm.ir :
ایمیل معاونت فرهنگی هنری ART@iranhdm.ir :

خاطرات

برگی ديگر از فداكاري پيشكسوتان خارک

مهندس بهمن سروشی از
نفتی های قدیمی و پيشكسوت
خارک می گوید:
با شروع جنگ تحمیلی ،جزیره
خارگ به همراه مخازن ذخیره سازی
نفت خام ،اسکله های بارگیری،
سیستم انتقال نفت و لولههای  ۴۲اینچ
آن ،نخستین جایی بود که مورد هدف
گلوله دشمن متجاوز قرار گرفت
اطالعات دریافتی از جزیره ،خبر از
وقوع یک آتشسوزی مهیب را می
داد که خوشبختانه به همت غیورمردان
عرصه نفت مهار شده بود با این حال
برای بررسی خسارت های مربوط به
تاسیسات و بازسازی محل ،نیروی
کمکی به منطقه اعزام شدند تا تمام
تالش خود را به کارگیرند تا صادرات

نفت برای لحظه ای متوقف نشود.
بی شک جریان بدون وقفه صادرات
نفت از جزیره خارگ ،مدیون خون
شهدایی است که در این آب و خاک
پرپر شدند ،زیرا میزان نفت صادر
شده از جزیره خارگ در طول  ۸سال
دفاع مقدس هرگز از حد برنامه ریزی
کاهش نیافت و شاید بتوان گفت
دشمن تنها سبب کاهش  ۵درصدی
در صادرات نفت پیش بینی شده بود.
خوب به یاد دارم که شهید مهندس
محمد جواد تندگویان؛ وزیر نفت وقت
به صراحت اعالم کردند :که وظیفه
شما مردان نفتی این است که ضمن

جلوگیری از قطع صادرات از هیچ
تالشی برای کمک به رزمندگان جبهه
ها دریغ نکنید ،حتی اگر الزم شد
کفش هایتان را به نظامی ها بدهید.
این سخن در حالی بود که شرکت
ملی نفت ایران در زمان جنگ تحمیلی
دو وظیفه اساسی و حیاتی بر عهده
داشت ،نخست ،تولید نفت برای
صادرات و تامین ارز برای گردش امور
کشور و دیگری تامین خوراک مورد نیاز
پاالیشگاهها و در نتیجه تأمین سوخت
مورد نیاز ماشین های ارتش که انصافا
خوب از عهده آن بر آمد و اجازه نداد
قلب تپنده صنعت نفت در خارگ برای

لحظه ای از حرکت بایستد.
در نهایت این مهم دست نیافت مگر
با رشادت های دالور مردان عرصه
صنعت نفت و مردان بی ادعایی که
هنوز هم در این عرصه زنده اند و
نامشان ماندگار...
آن دالور مردانی که در بمباران های
ددمنشانه بعثی ها به پاالیشگاه ها و
میادین نفتی مان تنها به واسطه ایمان
به هدف خویش که همانا خدمت،
فداکاری و ایثار بود از جان شیرین
خویش گذشتند و خود را در لهیب
سوزان کوه های آتش افکندند ،تنها با
این عشق که مانع از هدررفتن سرمایه
ملی که متعلق به نسل های آینده
است ،شوند.
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آلبوم رشادت

			

ـدس
		
تصاويــري از فضــاي داخلــي بــاغ مــوزه دفــاع مقـ

معرفــي كتاب

مرداني كه مي مانند ...

خاطرات جذاب و خواندني كاركنان شركت بهره برداري نفت و گاز مارون از دوران دفاع مقدس و بازسازي تاسيسات
نفتي در كتابي با نام«روزهايي كه مي روند ،مرداني كه مي مانند» به چاپ رسيده است .اين كتاب به همت روابط
عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز مارون در سال  1391منتشر شد .از خالل اين خاطرات مي توان به ايثار و
فداكاري كارگران و زحمتكشان شركت بهره برداري نفت و گاز مارون در جريان انقالب اسالمي ،جنگ تحميلي و
دوران بازسازي و سازندگي پس از دفاع مقدس پي برد كه چگونه و در چه شرايط حساس و با حداقل امكانات و با
عشق به ايران و اسالم و انقالب ،از توان و فكر خود براي رشد صنعت نفت و سربلندي نظام اسالمي استفاده كردند.
پيك ايثار شماره 6
مرداد 1396

نشريه الكترونيكي ستاد حفظ آثار و نشر
ارزش هاي دفاع مقدس وزارت نفت
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اكبر نعمت الهي
سردبير:
سيد هاشم هوشي سادات
امور هنري:
شادي حاجي مشهدي
اموراجرايي:
محمد علي كفيلي
خدمات و پشتيباني:
زهرا يوسفي

تماس با ما :
 66709905و 66703006-7
كدپستي :
1139737913
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شــعر همكار

مردان غيرت و ايثار
يك ناگهان تلخ بود  ...و
يك ناگهان سخت،
آنگاه كه اهرمن از هر طرف نمايان شد.
چاههاي نفت،
اسكله ها،
بوي خون گرفت
آتش
فراگرفت تمام زمين و زمانه را .
اما
مردان مرد

مردان غيرت و ايثار
مردان دست زجان شسته
در راه غيرت و آبادي وطن
تا آخرين لحظات حيات خويش
از كار دست نكشيدند.
جريان نفت
نبض حيات پرنده بود
وقتي كه نفت شد
با نفس عشق آشنا
وقتي كه ثانيه ها غرق نور شدند ...

كامران شرفشاهي

