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ديباچه ...

مقام معظم رهبری:

من دردوران جنگ تحمیلی هم در میان شما بودم...
حضرت آیتاهلل خامنهای که برای بازدید از
مناطق زلزله زده و دلجویی از زلزله زدگان و
آسیب دیدگان به استان کرمانشاه سفر کردند ،در
جمع مردم این استان ،بیان داشتند :من با یکایک
دلهای داغدار شما همدردم .دوست داشتم در
وقت بهتری در جمع مردم شما حاضر می شدیم.
این نخستین باری نیست که چنین حوادثی برای
مردم این منطقه پیش می آید .من در دوران جنگ
تحمیلی هم در میان شما بودم .شما مردانگی و
استقامت خود را در جنگ تحمیلی نشان دادید.
امروز هم نشان بدهید .انسانهای دالور و پهلوان
می ایستند و حادثه را مغلوب خود می کنند.
رهبر انقالب با اشاره به این مطلب که این داغ و
مصیبتی است که مردم ما در این منطقه حدود ۵۰۰

ديباچه
كالم نخست

نفر از عزیران خود را از دست دادند ،بیان داشتند:
اما ببینید که مردم ایران چطور همه خودشان را
کرمانشاه می دانند .مردم احساس می کنند که به
کرمانشاه مدیونند .این حجم گسترده ای که هر
کس به قدر وسع خودش کمک کرد.

مسئوالن هم هر کدام در بخشهای مختلف تالش
کردند و اگر نبودند قطعا مشکالت بیشتری وجود
داشت اما من قانع نیستم .حضرت آیت اهلل خامنه ای
خاطرنشان کردند :روزگار بهتری انشاء اهلل در انتظار
مردم کرمانشاه است و ان شاءاهلل خداوند فرصتی
بدهد ،وقتی اینجا بیاییم که شهر آباد شده باشد .رهبر
انقالب ،همچنین در جمع مردم روستای زلزلهزده
کوئیکگفتند:انشاءاهللخدابردلهایشماآرامش
و صبر و سکینهی خودش را نازل کند.
مشکالت شما زیاد است؛ قبل از زلزله هم زیاد
بوده ،زلزله هم به اینها افزوده است .امیدواریم
انشاءاهلل این زلزله بهانهای بشود برای اینکه
مشکالت این روستا و روستاهای پیرامون و
منطقهی کرمانشاه ،تخفیف پیدا کند.

صنعت نفت
در خدمت
زلزله زدگان
در پي وقوع زلزله در استانهاي غربي
كشور ،مهندس بيژن زنگنه وزير نفت به
همراه دكتر حسن روحاني رئيس جمهوري
محترم به كرمانشاه رفت و با حضور در ميان
مردم اعالم كرد :وزارت نفت در خدمت
زلزله زدگان است .وزير نفت با مردم به
زبان كردي سخن گفت و با صميميت از
مشكالت آنان آگاه شد.
وي با حضور در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد
مقاومتي ،از تالش شبانه روزي همكاران
صنعت نفت در احياي شبكه گازرساني و
رساندن مداوم سوخت به مناطق زلزله زده
ياد كرد .وزير نفت همچنين با صدور پيامي
وقوع زلزله غرب كشور را به هم وطنان

تسليت گفت .متن پيام به اين شرح است:

« حادثه زلزله در غرب استان کرمانشاه و جان

باختن جمعی از هموطنان و مردم عزیز این
نواحی و ورود خسارات به ایشان ،مردم ایران
و باالخص شهرها و روستاهای آن منطقه را
در عزا فرو برد .به نوبه خود این ضایعه بزرگ
را به تمامی مردم ایران به خصوص هموطنان
پایمرد و غیور استان کرمانشاه که بیشترین
آسیب را متحمل شدند تسلیت عرض می
کنم و ضمن آرزوی مغفرت الهی برای
گذشتگان ،برای بازماندگان این حادثه تاسف
بار صبر جزیل و بهبودی هر چه سریعتر از
خداوند منان طلب می کنم .برای کاهش
درد آسیب دیدگان ،بر تمامی نهادهای
زیرمجموعه وزارت نفت ،تکلیف است که با
نهایت کوشش خود به یاری آسیب دیدگان
شتافته و خدمات رسانی در بخشهای مرتبط
نیز را به بهترین شکل ممکن دنبال کنند».
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موزه گردي

مســجد جامع خرمشــهر در قلب تهران
یادی دوباره زنده می شود و این
زنده شدن ،زیستنی جاودانه خواهد
بود .حکایت ،حكايت یک مسجد
است .مسجدی که سنگر بود و
ایثار در درونش جوشید .مسجدی
جامع که خبر از جنوب آورده .آمده
و در قلب پایتخت می تپد .آري ...
مسجد جامع خرمشهر...
یک بار نه ،چندبار ...چندین بار
باید وضو ساخت ...یک نفر بگوید
تقدس در تقدس را باید با چندین
وضو بر زبان آورد؟ یک نفر بگوید
«سنگر در سنگر » را چگونه؟
باید مقدس بود و پاک ،تا به یاد
خونهای بر دیوارش ،اشک بریزی
و به نام روز رهایی اش ،شوق را
با قطره قطره احساس درآمیزی.
یکی هست بگوید که خونین
ترین نقطه خرم ترین شهر را
کدامین صدا ،اذان بگذارد تا «قیام
نمازش » ،در ملکوتی در فرادست،
فرشته ات کند؟ راستی ،آن یک
نفر که بود که تقدس خرم ترین
ناحیه زخمی روزگاران دیروز
را ،با تمام مباهات ،در احساسی
مباح ریخت و در ابرشهر دیار
مهربانی ،ابهتی دیگر گونه داد
و آورد در دل تکرار ،تا حدیث
عاشقانگی ،مکرر از مناره هایش
به آسمان هبوط کند و چرخ بزند
در کهکشانی که این بار باید
فراموشی را فراموش کند و بداند
که این ،پرتوی است از ابهتی
ناتمام که در قلب خرم ترین ناحیه
زمین ،ناگهان از ویرانه هایش به
آبادترین نقطه الهوتی رسید.
یک نفر هم که از اهالی همان
روزگار بود ،روزنی در قلب
پایتخت گشود تا يادگاري از
گذشته نه چندان دور و يادبود
تمام خاطرات فتح خونين شهرسر
به فلك بر كشد.
مسجد جامع خرمشهر ،است که
مردانهمرزمدیروزش،پرتویازآن
برداشته و قلب پایتخت را خورشید
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خبر دادند .حاال در گوش های
پایتخت ،صدای مؤذن از گلدسته
آن ،تاریخ را تکرار میکند.
مسجد جامع خرمشهر در موزه
انقالب اسالمی و دفاع مقدس

باران کرده اند؛ درست همین جایی
که درختان موزه ،به احترام نماد هم
شکل و هم اندازه اش ،قیام کرده اند
و مقیم همین حوالی خواهند بود،
خواهند ماند و با مسجد خرمشهر،
سرود ابدیت خواهند سرود.
مسجدی با خاطرات حماسی
يكي از مهمترین مساجدي كه در
طول دوران دفاع مقدس ،شاهراه
حماسه های مقاومت بود ،مسجد
جامع خرمشهر است و اگر نبود،
خبري از مقاومت هم نبود .در
واقع مقدس ترین نقطه خرمشهر،
مركز ثقل و گرانيگاه دفاع جانانه

ِ
احداث «موزه
هدف از طرح و
انقالب اسالمی و دفاع مقدس»
تجسم بخشیدن به فضایی عینی
بوده است که از شکل فراتر رفته و
به معانی بزرگ رسیده است .این
نماد در واقع «هویت» یا «معنا»ی
مشترک و فراگی ِر دفاع مقدس را
به همراه شکل ماجرا به نمایش می
گذارد .مسجد خرمشهر به گونه
اي بناشده كه عالوه بر ساختار
مسجد ،سيستم نورپردازي ويژه
اي وجود دارد كه براي بيننده
نمايش تخريب و بازسازي مسجد
را تجسم مي كند.
به گفته مدیران شهری ،انتخاب
این مسجد برای بازسازی در موزه ،
آن را از بنایی در جنوب به نمادی
در حوزه دریافت و تفسیر جنگ
بدل میکند و به آن موضوعیت و
به مخاطب منظر تازه ای برای تفسیر
می بخشد .خود مفهومی می شود و
برای ابدی بودن و جاودانه ماندنش،
ضرورت ها را تذکر می دهد ،آن
هم در قلب پایتخت.

اين شهر بوده است .پس از آزادي
خرمشهر نيز مسجد جامع نقطه اميد
رزمندگان در تصرف و پاكسازي
شهر بود و با عمليات بيت المقدس
جاودانه شد .مسجدی که همیشه
یادآور خاطراتی است که می
تواند همه چیز را از دوران مقدس
 8ساله دفاع روایت کند.
سال  89و در ایام سالگرد
آزادسازی خرمشهر بود که مدیران
شهری پایتخت از شبيه سازي
مسجد جامع خرمشهر به عنوان
نماز خواندن در مسجد
نمادي از مقاومت در موزه انقالب
نمادین و البته واقعی
اسالمی و دفاع مقدس با همان شکل
و مساحت واقعی اش در خرمشهر ،شاید مهمترین ممیزه این بنای
یادبود با سایر نمادهای ممکن،
وجه کارکردی و البته آیینی
عمیق آن است .این بنای یادبود
صرفا برای تماشا نیست ،که خود
فضایی برای حضور و مشارکت
جمعی در آیین عبودیت است.
اين مسجد كه در مقياس يك
يكم ساخته شده است ،محلي
است براي برپايي نمازو برگزاري
مراسم هاي معنوي و مذهبي
موزه.

خاطره

سوخت رسانی در خاموشی مطلق

قربانعلی لشنی متولد 1333
آبادان است ،در سال 1360
با دیپلم هنرستان در رشته برق
به استخدام شرکت نفت فالت
قاره درآمد و تا سال 1363
در جزیره سیری کار کرد .از
آن پس به ماهشهر منتقل شد
و در تاسیسات شهید لشکری به
انجام وظیفه پرداخت .فرازی
از خاطرات این همکار نفتی
را می خوانیم:
« زمان انتقال من به تاسیسات شهید
لشکری ماهشهر ،دو سال از جنگ
گذشته بود .هر روز بمباران می
شدیم؛ یادم می آمد بارگیری را
تعطیل کرده بودیم و اضافه گاز
مخازن می بایست به خاطر پدافند
غیرعامل و جلوگیری از خالء
نسبی ،هر روز تخلیه می شد.
شب ها که هوا خنک بود ،مخازن
را باز می کردیم تا بخار غیرقابل
استفاده حاصل از گرمای روز و
انبساطی که بر اثر تابش خورشید
به وجود می آمد تخلیه شده و
ازدیاد حجم و فشار باعث انفجار
نشود.
چون در چنین حالتی انفجار ،حتی
براثر اصابت بمب ،باعث خالء
نسبی می شود که بسیار وحشتناک
است .در خالء نسبی ،اکسیژن
محیط به شدت به سمت مرکز
انفجار جذب می شود و بالفاصله
تا شعاع یک کیلومتری همه چیز
را به طرف خود می کشد و از بین
می برد».
لشنی درباره حمله  18هواپیما و
انفجار مخزن آب می گوید:

«وضعیت دلخراشی بود که در
نهایت پدافند ما توانست یکی از
هواپیماها را هدف بگیرد .الشه
هواپیما طرف اسکله سربندر ،بندر
امام افتاد که همه به سرعت آن جا
رفتیم و خلبان را که زخمی شده
بود دستگیر کردیم .چون مخازن
سفید بودند ،از باال کامال مشخص
بود ،هدف اصلی هم انهدام همین
مخازن بود که تیرشان به هدف
نخورد.

کشته شده اند و بقیه هم زخمی
هستند! خالصه که آقای قیصری
را آوردند و آقای نیکلو هم یک
بار دیگر ایشان را بمباران کرد!
همه گفته های آقای قیصری ناشی
از نگرانی به خاطر وضعیت بچه ها
بود.

بمب به مخزن آبی جلوی انبار
حیدری اصابت و آب با شدت
به بیرون فوران کرد .البته خیلی
زود بچه های ایمنی و آتش نشانی
توانستند آن را مهار کنند ».این
اولین و آخرین حادثه نبود که او
با آن مواجه بوده است.
کارمند تاسیسات نفت و گاز بودن
آن هم در جایی که اولین گلوله
های جنگ شلیک شد ،یعنی
زندگی در دل حادثه:
« ما  12مخزن  60تنی داشتیم که
روزها از طریق الین  8اینچ گاز
مایع می آمد و البته در تمام مدت
روز هم بارگیری انجام نمی شد.
روزها فقط الین ها را باز می
کردیم تا مخازن پر شود و شب
بارگیری شروع می شد .سعی می
کردیم بیشتر اوقات هم مخازن را
خالی نگه داریم .بارگیری به دلیل
حمله هوایی باید خاموشی مطلق
انجام می شد .هیچ چراغی روشن
نمی کردیم عادت کرده بودیم.
البته حجم عملیات هم خیلی پایین
بود و تقریبا هر شب  15تا 20
گازکش 20تنی بارگیری می شد».
لشنی پیش از آنکه به عنوان
مسوول تاسیسات گاز مایع آبادان
انجام وظیفه کند،مهارت ها و
تجربه های الزم را در سمت
معاونت تاسیسات گاز ماهشهر
اندوخته بود:
«زمانی که در ماهشهر رئیس
تاسیسات حضور نداشت من
موظف بودم با شرکت هایی که
گاز مایع نیاز داشتند هماهنگ

شوم ،بعد هم حواله ها را دریافت
می کردیم و اجازه بارگیری می
دادیم».
اما گویی هر بارگیری در ذهن او
خاطره بمبارانی را تداعی می کند:

«در روز 7،تا  8بار آژیر خطر به
صدا در می آمد و ما بالفاصله به
سنگر می رفتیم .در آن روزها با
توکل به خدا کار می کردیم.
ناگزیر بودیم هم مراقب جان
خودمان و هم پیگیر عملیات
بارگیری باشیم تا قطع نشود .یادم
می آید یک روز  40هواپیما با
هم حمله کردند .یکی از کارکنان
تحویل گاز فریاد کشید و با فریاد
او ،همه به سمت سنگر هجوم
بردیم .نزدیکی ما بمباران شد
طوری که انگار بمب روی سرمان
منفجر شده .آب باران جلوی
تاسیسات بود که آقای قیصری
همان طور که فریاد می کشید
داخل آن پرت شد ،بعد دست و
پا زد تا رسید سرجاده و مستقیم به
سمت مخابرات رفت.
به آقای ایرج نیکلو ،رئیس
تاسیسات گاز مایع شهید لشکری
زنگ می زند و می گوید چند
نفر کشته داده ایم و بقیه به شدت
زخمی اند .آقای نیکلو هم فاصله
فلکه شیر اهواز تا ماهشهر را خیلی
زود طی کرده تا خود را به ما
برساند .وقتی رسید هراسان از ما
سراغ کشته و زخمی ها را گرفت
و ما هم گفتیم خدا را شکر برای
کسی اتفاقی نیفتاده است! گفت
 :پس نادر قیصری چه می گفت!
به من زنگ زده که بیشتر بچه ها

يادي از پدرم
ابتدای جنگ ما منزل مسکونی
سازمانی داشتیم؛ ایستگاه  12جنب
مسجد پیروز .بمباران که شد ،چند
خانه آن طرف تر از خانه ما ،منزل
یکی از همسایگان تخریب شد و
پدرم از ترس سکته کرد طوری
که یک طرف بدنش فلج شد و
لکنت زبان پیدا کرد .هر چه گفتم
پدر جان همه دارند از شهر خارج
می شوند ،چرا مانده ای ،با همان
لکنت می گفت «:این جا شهر من
است ،همین جا می مانم و می میرم».
گفتیم شما مریض هستید الاقل
اجازه دهید شما را ببریم بیمارستان
ماهشهر بستری کنیم ،قبول نکرد
که نکرد.
آن جا در مدرسه مصطفی خمینی
مستقر شدیم 6 .خواهر و برادر
بودیم که مسوولیت شان با من
بود ،چون من پسر بزرگ خانواده
بودم ،یک پایم پیش برادر و
خواهرهایم بود یک پایم پیش
پدر و مادرم که آبادان مانده بودند
و راضی به رفتن نمی شدند».
جنگ اما قرار نبود یک ماهه پایان
یابد.به هر حال روزهای سخت
حصرآبادان در پیش بود و حال
پدر روز به روز بدتر می شد.
تا اينكه چند روز بعد در بيمارستان
شركت نفت ماهشهر بستري شد
و همانجا به رحمت خدا رفت
وپيكرش را شبانه و در تاريكي
به خاك سپرديم .به اين ترتيب
خاطره « سوخت رساني در
خاموشي مطلق » و « به خاك
سپردن پيكر پدرم در تاريكي»
همزمان شد و در ذهنم جاودانه
شد.
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آلبوم رشادت

ياد حماسه آفرينان نفت در دفاع مقدس گرامي باد

معرفــي كتاب

شــعر همكار

وزير نفت منم!

روايـت داسـتان زندگـي مهنـدس شـهيد
محمـد جـواد تندگويـان در قالـب كتابـي
بـا عنـوان « وزيـر نفـت منـم!» بـه قلـم علي
رسـتمي ،از سـوي نشـر آل احمـد منتشـر
شـده اسـت .
ايـن اثـر در  12روايت و از زبـان فرزندان،
همسـر  ،مـادر ،هـم رزمـان و همـكاران
شـهيد تندگويان نوشـته شـده اسـت.چاپ
نخسـت كتـاب « وزيرنفـت منـم!» در
قطـع رقعـي و  160صفحـه  ،بـا شـمارگان
 3000نسـخه و بهـاي بيسـت هـزار ريال از سـوي نشـر آل احمد همـدان و با
همـكاري سـازمان بسـيج مهندسـين منتشـر و روانـه بازار كتاب شـده اسـت.
پيك ايثار شماره  -10آذر 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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نفت است ...

نفت است سه حرفش همه تفسير و كالمي
با نام خدا گويم و با ذكر سالمي
نونش نزنم الف كه بيگانه برون كرد
ملي شدنش عطف به تاريخ و قرون كرد
«ف» فهم توان كرد كه در جنگ نوشتند
خطي كه به آن خون شهيدان بسرشتند
ما دل بدهيم بر سر اين عهد كه بستيم
تا جان به بدن هست به ذلت ننشينيم
ختمش به « ت» آمد كه تمام است كالمم
ثبت است د ر اين خاك مقدس كه در آنم
نام همه مرغان هوايي كه پريدند
با خون خود اين پرده اسرار دريدند
در كرببال گرچه نبودند  ،كه بودند
هيهات مناالذله به اين راه سرودند
كوته كند شرح غيوري غيوران
حكم است به ما حرمت پيغام شهيدان...
مهدي وكيلي

شركت پااليش نفت شازند

