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حلول ماه صفر  ،ماه حزن و عزاي اهل بيت عصمت و طهارت را گرامي
داشته  ،و فرا رسيدن اربعين ساالر شهيدان حسين بن علي ( ع )
و ياران با وفايش و همچنين رحلت پيامبر اسالم ( ص) و شهادت امام
حسن مجتبي ( ع ) و حضرت علي بن موسي الرضا ( ع ) را به خانواده
بزرگ صنعت نفت و بويژه پيشكسوتان جهاد و شهادت تسليت مي گوييم.
مقام معظم رهبري :
« از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه كساني
كه توان انجام وظيفه در اين امر مهم را دارند
درخواست مي كنم از ثبت و ضبط جزئيات اين
دوران غفلت نكنند و اين گنجينه تمام نشدني را
براي آيندگان به وديعه بگذارند ».

ديباچه
مهندس بيژن زنگنه :

« فرزندان شهدا ،يادگارهاي بزرگي از دوران
دفاع مقدس هستند ،امروز ايران عزت و اميد
به آينده خود را مديون شهدا است  .اگر صنعت
نفت با تدبير و عقالنيت و خلوص همچون
شهدا و خانواده آنها فعاليت كند ،قطعا بركات
و لطف آنها نصيب اين صنعت خواهد شد».

نوستالژي

كالم نخست...

شهید تندگو یان
نماد وفاداری نفت به انقالب

نهم آبان ماه سالروز اسارت وزیر نفت شهید ،مهندس
محمدجواد تندگویان به دست نیروهای متجاوز بعث
صدامي است .در سال  ۱۳۵۹و در دومین ماه جنگ
تحمیلی ،مهندس تندگویان که تنها یک ماه از آغاز
وزارتش در کابینه شهید محمدعلی رجایی می گذشت،
برای بازدید از تاسیسات نفت جنوب و پاالیشگاه آبادان
وارد منطقه شد ،ولی در جاده آبادان – ماهشهر به محاصره
نیروهای متجاوز درآمد و همراه دو معاونش اسیر شد.
بعثی ها برخالف اصول و موازین بین المللی نه تنها از
درخواست های مکرر ایران ،اعضای اوپک ،غیرمتعهدها و
سازمان ملل مبنی بر لزوم آزادی شهید تندگویان و همراهانش خودداری کردند ،بلکه به آزار
و شکنجه وي پرداخته و زمانی که مقاومت وی را مشاهده کردند او را به شهادت رساندند.
در سال  ۱۳۷۰پیکر پاک شهید تندگویان پس از  ۱۲سال به وطن باز گردانده و در
کنار دیگر شهیدان دفاع مقدس به خاک سپرده شد.
شهید تندگویان نماد بارز وفاداری خانواده بزرگ صنعت نفت به ایران عزیز و انقالب
اسالمی است.
یادش گرامی باد.

جوشكاري ناوچه پیکان در نيمه شب

 ...ناوچه های نیروی دریایی به ویژه ناوچه همیشه
جاوید پیکان که در اطراف چاه هاي 9و 10نوروز
مشغول به گشت زني بودند ،هر از گاهی از نزدیکی
های سکوها می گذشتند و یا به خاطر امر ضروری
به سکو پهلو می گرفتند .به یکباره حدود نیمه شب
یکی از ناوچه ها در كنار سکو پهلو گرفت و تعدادی از
پرسنل آن به سکو آمدند .افسر تعمیرات ناوچه مشكل
كندي حركت را مطرح كرد و گفت  :ناوچه هم اکنون
چیزی بیش از  ۲۰گره دریایی نمی رود.
زيرا سیستم خنک کننده یکی از موتورها شکسته و
احتیاج به جوش استیل دارد و ما فاقد امكانات هستيم.
در یک لحظه به نظرم رسید که کاری کنیم که
سرعت ناوچه بیشتر شود.
ساعت  ۳۰دقیقه بامداد بود .فورا سراغ یکی از
همکاران که جوشکاری می دانست( برادر حسین

کعبی زاده) رفتم ،از خواب بیدارش کردم و پرسیدم
آیا می توانیم در اینجا جوش استیل بدهیم که جواب
مثبت بود .جریان را برایش تعریف کردم و قرار شد
این کار را انجام دهیم.
پایین آمده و به افسر تعمیرات ناوچه گفتم امکان
جوش دادن لوله خنک کننده موتور در سکو وجود
دارد و اگر مایل هستید بروید لوله را بیاورید تا برایتان
جوش بدهیم.
به کمک تعدادی از برادران شرکتی و پرسنل ناوچه
مشغول استتار اطاقک محل جوشکاری شدیم ،زیرا
مجبور بودیم در طول شب خاموشی را رعایت کنیم.
به هر حال با پتو و سایر وسایل اطاقک را فورا استتار
کردیم و کار جوشکاری شروع شد.
بعد از حدود یک ساعت لوله جوش داده شده و
به ناوچه برگردانده شد و کار بستن آن به موتور

آغاز شد و ساعت  5صبح ناوچه از سکو جدا شد،
موتورهای آن همگی کار می کردند و به سرعت
ناوچه افزوده شده بود .فعالیت همکاران در آن شب
واقعا جالب ،حساس و كم نظير بود و همه از اینکه
خدمت کوچکی در راه پیروزی جنگ و دفاع مقدس
انجام داده بودند ،خوشحال بودند...
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موزه گردي

گشتي در باغ موزه دفاع مقدس تهران

ياد عاشــوراييان در تاالر شهادت
درباغ موزه دفاع مقدس
تهران  ،از مجموعه تاالرهاي
طراحي شده  ،تاالر شهادت
زيبايي و معنويت خاصي
دارد .چرا كه يادآور فداكاري
عاشوراييان دوران ما در دفاع
از ميهن و اعتقادات است.
به مناسبت حلول ماه صفر
و نزديك شدن به اربعين
حسيني ( ع )  ،به معرفي اين
تاالر مي پردازيم:
شهادت هنر مردان خدا است  .اين
جمله كافي است تا در مقابل تمام
آنهايي كه روزگاري با الهام از كربال
و محرم و عاشورا جنگيدند تا با دفاع
از دين و مذهب خويش  ،خاك پاك
كشورشان را حفظ كنند ،سر تعظيم
فرود آوريم  .مردان مردي كه جان
خود را در طبق اخالص گذاشتند تا
امروز  ،ايران سربلند و استوار باقي
بماند و تاالر شهادت نماد اين
حماسه است .آنچه در این تاالر می
بینید ،شامل اين موضوعات است:
تاالر عاشورا :دفاع هشت
ساله مردم این سرزمین که بی
نظیرترین جانفشانی ها و ایثارگری
ها را به تصویر می کشد ،متاثر از
نهضت بزرگی همچون عاشورای امام
حسین (ع) و یاران با وفایش بود .این
هشت سال كه ادامه نهضت حسینی
توسط سربازان امام خمینی (ره)
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نيز است در اين تاالر متجلي است.
بخش جانبازان :در این
قسمت مراحل مختلف زندگی این
بزرگواران را مي بينيم  .همچنين
متوجه مي شويم علی رغم اینکه در
دوره جنگ برخی از آنها جانباز بوده
اند ولی باز هم حضور پر رنگی در
جبهه ها داشته اند.
همچنین در اين قسمت ،پاره ای
از مشکالت و موفقیت های آنها در
دوران زندگی و پس از جنگ به
تصویر کشیده شده است.

مفقود االثرها :این قسمت
به نقش آسمانی های در زمین
اختصاص یافته است .اثر هنری
مفقوداالثرها در واقع یادگاری های
آنها همچون پالک ،چفیه و مهر و
 ....نشان می دهد.
پل شهادت :تاالر شهادت
با حركت در مسير پل شهادت آغاز
می شود .مخاطب با عبور از این پل
سفید رنگ ،اسامی شهدا را در دو
طرف خود مشاهده می کند .اسامی
انسانهای برگزیده که برای دفاع

از سرزمین و خاک ایران اسالمی
به مقام شهادت نائل شدند و اسوه
ايثار براي نسل هاي آينده گرديدند.
اثر هنری ماسک شیمیایی :اين
اثر نشان دهنده استفاده گسترده ارتش
بعث عراق از سالح های شیمیایی
چه در عملیات ها و چه در مناطق
مسکونی علیه غیر نظامیان است.
آزادگان :در این قسمت 3
نمایشگر ،فیلمی از زندگی اسرای
ایرانی را در اردوگاه های مخوف
رژیم بعث عراق به نمایش می
گذارند .در این فیلم هاي کوتاه
تحمل باالی اسرای ایرانی و ظلم
و شقاوت بعثی ها به مخاطب نشان
داده می شود.
نشان شهدا بر پالک کوچه
ها و خیابان هاي ميهن  :در اين
قسمت مجموعه اي از پالک های
کوچه ها و خیابان هايي را مشاهده
مي كنيم كه در اقصی نقاط ایران
اسالمی ،هر کدامشان به نام شهیدی
مزین شده است و تعداد شهدای هر
استان را نيز در آن نمایش داده اند.
***
آري  ،ديدار از اين مجموعه مارا
در اين روزها كه مردم مان همگام
با كاروان اسيران اهل بيت در كوفه
و شام مشغول عزاداري هستند،
با نمادهاي فداكاري شهيدان
جانبازان ،مفقوداالثرها و آزادگان
عزيز ،در اين روزگار همگام مي كند.

خاطره

در اوج بمباران ،سوخت را به آبادان رسانديم ...
روزهای نخست جنگ تحمیلی با از
بین رفتن تانک فارم -مزرعه مخازن
آبادان -برای جلوگیری از ایجاد وقفه در
سوخت رسانی به ویژه تامین سوخت
واحدهای نظامی و پشتیبانی کننده،
کرامت گازرزاده ماموریت یافت انبار
بهرگان را که متعلق به شرکت فالت
قاره بود در وضعیتی اظطراری تبدیل
به انبار شرکت پخش کند .او که خود
متولد آبادان است سال  ۱۳۵۳به
استخدام شرکت پخش این شهر
درآمده و سال  ۱۳۵۹نیز که جنگ آغاز
شد در همین مجموعه حضور داشته
است ،در مورد آن روزهاي حساس
چنینمیگوید:

« وقتی که جنگ شروع شد ،من در
انبار صادرات «باوارده» کار می کردم.
می توانم بگویم نقطه آغاز جنگ همین
محل بود .ما طبق برنامه روزانه مشغول
کار بودیم که یکباره دیدیم از آن طرف
به سوی ما تیر اندازی شد .در همان
فاصله مخازن پاالیشگاه بمباران شد.
یکی -دو ماه آبادان بودیم و وقتی
اوضاع خراب شد ،آبان ماه مجبور
به ترک شهر شدیم و با خانواده
به کازرون رفتیم .سه ماه بود که
در کازرون کار می کردم .روزی از
ماهشهر پیام رسید که به این شهر
بروم .تقریب ًا اوایل سال  ۶۰بود.
پاالیشگاه ابادان کامال از کار افتاده بود
و چاره ای وجود نداشت جز راه اندازی
انبار بهرگان و چون من در زمینه انبار
تجربه داشتم به آنجا منتقل شدم.
انبار بهرگان بی ظرف است و بنزین
وارداتی را ذخیره می کند و در واقع
متعلق به شرکت فالت قاره است
و ارتباطی با شرکت پخش ندارد
اما به شکل اظطراری و با توجه
به نیاز جبهه به ما واگذار شد.
فرآورده با کشتی به بهرگان
می رسید و به وسیله نفت کش
بارگیری می شد .این قضیه سال
 ۶۰آغاز شد و تا  ۶۷ادامه داشت.
مساله ایمنی ،حفاظت از فراورده
ها ،حفاظت از خود و جان افراد در
ان شرایط بحرانی تقریبا غیر ممکن

است و بمباران شدید مخازنی که
خود بدتر از بمب عمل می کنند ،گاه
موضعاتی همچون پدافند غیر عامل را
به موضوعی فانتزی تبدیل می کند.
با این همه در همان شرایط هم باید
کاری که تا ضایعات به حداقل برسد ».

بمباران مخازن بنزين
تقریبا همه مخازن بنزین بمباران
شد و ما مجبور بودیم از مخازن
دیگر استفاده کنیم تا مخزنی که
سوخته و از بین رفته است دوباره
تعمیر شود .کار ما به طور مدام همین
بود .بعضی از مخازن بنزین فاصله
کمی تا محوطه بارگیری داشت
و خود همین هم خطر آفرین بود.
شعله ور شدن مخزن ۷۰
میلیون لیتری بنزین صحنه
رعب آور و هراسناکی است.
مخازن از باال بمباران می شد و چون
سقف شناور داشتند ،به همان شکل از
باال می سوخت ،دیواره را ذوب می
کرد و پایین می آمد .اگر آتش مختصر
بود که باال می رفتیم و خاموش می
کردیم و در غیر این صورت هیچ کاری
نمی توانستیم انجام دهیم جز اینکه

شاهد سوختن و از بین رفتن باشیم.
در مقطعی شرایط سوخت رسانی چنان
سخت شده بود و جبهه چنان نیازی به
سوخت داشت که به ما گفتند تحت
هر شرایطی باید بالفاصله انبار را راه
اندازی کنیم و نفت کش ها شروع
به بارگیری کنند .بچه های فالت
قاره شب تا صبح کار کردند و انبار راه
اندازی شد.

حركت به سوي آبادان
یکی از روزهای فراموش ناشدنی
روزی است که انبار از سوخت خالی
بود ،واحدهای نظامی آبادان نیاز شدید
به بنزین داشتند و از سوی دیگر
امیدی وجود نداشت که نفت کشی
از سایر پاالیشگاه ها راهی این شهر
شود«:وضع بنزین خیلی خراب بود.
جبهه های اطراف آبادان واقعا از بی
بنزینی رنج می بردند .آن زمان برای
ما از شیراز سوخت می رسید.
دم در انبار نشسته بودیم و چشم به راه
بودیم که سر و کله نفت کشی پیدا شود.
داشتیم نا امید می شدیم که یک تریلی
از راه رسید.
دقیقا زمان حصر آبادان بود .آقای

انتظام گفت خیلی سریع بارنامه اش
کنید که برود آبادان .راننده که ترسیده
بود گفت من از اینجا تکان نمی خورم،
مقصد من ماهشهر بوده که محموله را
رسانده ام و کاری با آبادان ندارم .آقای
انتظام گفت که ما در ماهشهر بنزین
الزم نداریم شما باید بروید آبادان.
راننده پشت فرمان نشست و گفت
همین حاال بر می گردم شیراز.
یک دفعه یادم آمد این راننده قبال
در آبادان همكار ما بود .با او صحبت
كردم و با هم حركت كرديم .تا سه
راه شادگان راحت بود ،از آنجا به بعد
حدود  ۱۰کیلومتری آبادان سمت چپ
جاده ،یک راه فرعی درست کرده
بودند که از پشت آبادان وارد شهر می
شد و بعد از چو عبده که با دوبه های
شناورسوخت وارد ابادان می شد ،تنها
راه زمینی ممکن بود ،البته آن هم تا
مقطعی ،چون راه بسیار نا امنی بود.
از شادگان تا ابادان چشمم به سمت
چپ جاده بود که راه را گم نکنم و
به موقع به راننده بگویم که بپیچد .با
این همه جاده تاریک بود من راه را
گم نکنم و به موقع به راننده بگویم
که بپیچد .با این همه جاده تاریک بود
من راه فرعی را گم کردم.
کم کم به شک افتادم و با خودم
گفتم تریلی  ۱۰چرخ اگر جاده را رد
کرده باشد و جلوتر برود حتما شناسایی
می شود اما خدا خواست و چند نفر
نظامی وسط جاده جلوی ما را گرفتند.
نیروهای خودی بودند و به ما گفتند :
كجا مي رويد؟
گفتم داریم بنزین به آبادان می
بریم! گفتند باید از جاده فرعی می
پیچیدید سمت چپ .این طور که شما
می روید  ۲کیلومتر جلوتر محموله
را تحویل عراقی ها خواهید داد.
فهمیدم که راه فرعی را رد کرده ام.
راننده در آن شب تاریک و در ان جاده
باریک چنان تریلی  ۱۰چرخش را سر
و ته کرد که همه تعجب کردیم .آن
شب باالخره سوخت به آبادان رسید.
راننده برگشت و من همان جا ماندم.

3

آلبوم رشادت

ياد و خاطره وزير نفت شهيد مهندس محمد جواد تندگويان گرامي باد

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 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  -9آبان 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

اموراجرايي:
محمد علي كفيلي
خدمات و پشتيباني:

زهرا يوسفي

تماس با ما  66709905 :و  66703006-7كدپستي 1139737913 :
http://defa.mop.ir/Portal/Home
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شــعر همكار

تندگويان ،آينه استقامت

وزير نفت
وزير عشق
وزير حماسه
آميزه اي از آزاده و جانباز و شهيد
و آينه اي از استقامت و ايمان
مرد هنگامه هاي دشوار
مرد شگفت روزهاي پيكار
مردي سر افراز از جنس پوالد
بي آيا و اما
مرد عمل و انديشه
دكل هاي نفت
ايستاده اند
و سرود استقالل
در لوله هاي نفت جاريست
اگر
هرچه هست
ارمغان خون هايي است كه بر زمين ريخت
تا بازگردد به اين ديار  ،بهار ...

كامران شرفشاهي

