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ديباچه ...

نهمين يادواره شهيدتندگويان برگزار شد

آرزو فروردین

وزيرشهيد،نگيندفاعمقدس

نهمین یادواره وزیر نفت شهید،
مهندس محمد جواد تندگویان و1055
شهید صنعت نفت به میزبانی شرکت
ملی پاالیش و پخش فراورده های
نفتی ایران و با حضور مهندس بیژن
زنگنه وزیر نفت ،حجت االسالم و
المسلمين شهيدي ،رییس بنیاد شهید
و مدیران ارشد صنعت نفت در باشگاه
شماره یک نفت برگزار شد.
این مراسم با تالوتی چند از آیات قرآن مجید و
پخش سرود جمهوری اسالمی آغاز گردید .در
ادامه مراسم مهندس صادق آبادی (معاون وزیر
و مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش) به
ديباچهمیزبان نهمین یادواره شهید تندگویان
عنوان
و  1055هزار شهید صنعت نفت ،به ایراد
سخنرانی در خصوص شهدا پرداخت.
وی گفت :هشت سال دفاع مقدس ،خاطره
 8سال جانفشانی ،عزت و خودباوری فرزندان
غیرتمند ایران اسالمی است .در شهریور  ،59در
حالی به سرزمینمان تجاوز شد که تنها فاصله
اندکی از پیروزی انقالب اسالمی سپری شده
بود .دشمنان تالششان این بود که با خدشه دار
کردن باورمندی الهی ،مردم ایران را از انقالب
مایوس کنند .توطئه دشمنان ایران نه تنها راه
به جایی نبرد ،بلکه مقاومت در برابر این توطئه
ها،موفقیتهای بزرگی را نصیب ملت ایران
ساخت .وی افزود :کارکنان جان برکف صنعت
نفت آرزوی قطع تولید و صادرات نفت و تامین
فرآوردههای نفتی را حتی برای یک روز بر دل
دشمن باقی گذاشتند.
استمرار تولید و صادرات نفت در وضعیت جنگی
به عنوان بحرانی ترین شرایط تجربه شده و در
نزدیکترین فاصله با دشمن ،موضوعی نیست
که در هیچ کالس آموزشی قابل تعلیم باشد.
کارکنان واحدهای عملیاتی و ستادی صنعت
نفت طی سالهای دفاع مقدس در عمل
ثابت کردند آن زمان که پای منافع ملی
در میان است ،هیچ قدرتی توان مقابله و
ایجاد مانع ندارد .وزارت نفت تنها مجموعه
ای است که افتخار وزیر شهید مهندس

محمدجواد تندگویان را بر پیشانی خود دارد.
وی درپایان گفت :وزارت نفت تنها مجموعه
غیرنظامی است که  1055شهید و صدها جانباز
و ایثارگر را تقدیم انقالب اسالمی و آسایش و
امنیت مردم ایران کرده است.

در ادامه مراسم حجت االسالم والمسلمین
شهیدی محالتی معاون رییس جمهور و
ریاست بنیاد شهید به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی گفت :شهدا از قداست خاصی برخوردارند.
شهید زنده است و نزد خدا روزی دارد.
ایثارگرانی که خدمت به بشریت کرده اند ،حتی
اگر مسلمان نباشند ،اجر و مزد دارد.
با این حال شهیدان در میان همه کسانی که
تالش کرده اند و از جان مایه گذاشته اند،
جایگاه باالتری دارند .این بزگواران عامل عزت
و مایه افتخار ما هستند.
رییس بنیاد شهید با اشاره به ویژگی های
بارز شهید تندگویان گفت :همه شهدا برای ما
جایگاه ویژه ای دارند ،اما شهدایی مانند شهید
تند گویان خدمات بزرگی به انقالب کردند
و اینکه ایشان تنها وزیر شهید و نگين دفاع
مقدس مي باشند و در حین  40روز وزارت

خویش چندین مرتبه به آبادان رفتند و اوضاع
آنجا را کنترل می کردند و سرانجام نیز به
اسارت متجاوزین درآمده و در نهایت به درجه
واالی شهادت نایل آمدند ارزشمندتر است.
در بخش بعدی برنامه گروه سرود نوجوانان
«نسیم قدر» به اجرای چند سرود زیبا در وصف
شهدا پرداختند.
در پایان این مراسم مهندس زنگنه وزیر نفت
از کتاب «سرو سبز قامت» ،روایت انتقال نفت
ایران در گذر تاریخ جنگ ،که به همت شرکت
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منتشر شده،
رونمایی کرد.
پایان بخش این یادواره ،تجلیل از خانواده
های شهدای چهار شرکت اصلی وزارت نفت
توسط وزیر نفت ،معاون رییس جمهور و رییس
بنیاد شهید و همچنین مهندس مهدی تندگویان
فرزند بزرگوار شهید تندگویان بود.

1

خاطره

شهيد رجايي:

جواد گل سرسبد كابينه من است
پس از اسارت مهندس محمدجواد تندگويان وزير نفت
دولت محمدعلي رجايي در آبان  1359توسط متجاوزين بعث
صدامي ،مهندس سيد حسن سادات به عنوان كفيل وزارت
نفت معرفي شد .در آن ايام اجالس اوپك در اندونزي برگزار
شد .در اين اجالس هيئت ايراني توانست با قرار دادن عكس
شهيدتندگويان در صندلي ويژه وزير ،در مورد تجاوز رزيم بعث
عراق عليه جمهوري اسالمي ايران افشاگري كند .مهندس
سادات در گفتگويي به بيان خاطرات آن روز ها پرداخته است.
با گرامي داشت خاطره وزير نفت شهيد مهندس محمدجواد
تندگويان ،كه  29آذر سالگرد گرامي داشت اين عزيز و 1055
شهيد صنعت نفت ايران بود ،خاطرات مهندس سادات را
تقديم حضورتان مي كنيم:

ابتكار هوشمندانه
قراردادن عکس مهندس تندگویان در صندلی
خالی او در اجالس  ۵۹اوپک در اندونزی،
ابتکار هوشمندانهای بود که صدای حقانیت
ایران را در آن شرایط به گوش جهانيان رساند.
قبل از اجالس ،وزیر نفت عراق در جلسهای
با حضور کشورهای عرب عضو اوپک اعالم
کردهبود که اجازه نخواهد داد ،موضوع آقای
تندگویان در اجالس مطرح شود.
در ایران هم این مساله مطرح بود که این کار
چگونه باید صورت بگیرد .به همین دلیل ،رایزنی
با شهید رجایی بهعنوان نخستوزیر در اینباره
آغاز شد .یکی از پیشنهادها این بود که هیات
ایرانی بهعنوان اعتراض در اجالس شرکت
نکند و در مقابل ،پیشنهاد دیگری مطرح شد
که برعکس باید ایران با حضوری قدرتمندانه،
از این فرصت بهدست آمده ،استفاده کند.
در اين راستا یک روز قبل از سفر به
اندونزی به اتفاق شهید رجایی برای بازدید از
پاالیشگاه گاز در حال ساخت خانگیران (شهید
هاشمینژاد) و افتتاح یک پروژه گازرسانی به
روستاهای منطقه به خراسان سفر کردیم و
در طی این سفر بود که برنامههای شرکت
در اجالس اوپک و از جمله موضوع قراردادن
عکس و همچنین بیانیه هیات ایرانی در
اجالس اوپک بررسی و جزئیات آن با ایشان
هماهنگ شد .هنگام سفر ،عکس مهندس
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تندگویان در چمدان من بود چرا که بهعنوان
رئیس هیات نمایندگی از بازدیدهای احتمالی
مصون بودم .روز اول احساس کردیم که سالن
اجالس ،تحت کنترل شدید امنیتی است و
ممکن است برای بردن عکس به داخل سالن
اصلی با مشکل مواجه شویم .بنابراین ،در یک
فرصت مناسب و با استفاده از غفلت نیروهای
امنیتی ،عکس به داخل سالن منتقل شد و ما
در جایگاه مخصوص قرار گرفتیم.
پس از استقرار در سالن ،مطابق رسم اوپک،
رئیسجمهور اندونزی بهعنوان میزبان برای
افتتاح مراسم در جایگاه سخنرانی قرار گرفت
که به دنبال آن ،خبرنگاران و عکاسان رسانهها
برای پوشش مراسم به سمت جایگاه در حال
حرکت بودند .در این فرصت ماعکس شهید
تندگویان را روی صندلی خالی وسط هیات
نمایندگی ایران قرار دادیم و خبرنگاران هنگام
عبور از برابر هیات ایرانی متوجه عکس و آن
وضعیت شدند .از این لحظه به بعد بود که تمام
خبرنگاران در جلوی هیات ایرانی متوقف شدند
ن روز
و به ثبت آن لحظه تاریخی پرداختند .آ 
عکس و خبر مربوطه در تمام مطبوعات دنیا
انعکاس یافت و عکس تا پایان جلسه افتتاحیه
روی صندلی باقی ماند.
تندگويان؛ موضوع اصلي اجالس 59
پس از این موفقیت بزرگ ،تقریبا  ۵۰تا

 ۶۰درصد وقت اجالس به موضوع وضعیت
تندگویان وزیر نفت جمهوریاسالمی ایران
اختصاص یافت و یک جلسه غیرعلنی پیرامون
طرح موضوع تندگویان برگزار شد.
عراق در این جلسه به شدت با موضوع
مخالفت کرد و قرار شد که درباره آن
رایگیری شود .وزیر نفت اندونزی
بهعنوان رئیس اجالس که میخواست
به اصطالح بیطرف بماند ،از شرکت در
رایگیری امتناع کرد .ما هم در برآوردی
که از نظر اعضا داشتیم ،احتمال دادیم که با
کنارهگیری میزبان ،ممکن است رایگیری
درباره موضوع به نفع ایران نباشد .از اینرو،
ابتکار دیگری را اجرا کردیم و بنده بهعنوان
رئیس هیات ایرانی با اشاره به اینکه
جمهوریاسالمی ایران ،یکی از اعضای
مهم و موثر اوپک است ،تصمیمگیری
درباره وضعیت برادر تندگویان را به وجدان
اعضا واگذار و جلسه را ترک کردم .
به این شکل ،اعضای اوپک در یک موقعیت
تاریخی برای تصمیمگیری قرار گرفتند .پس
از آن ،وزیر نفت اندونزی و کویت برای
بازگرداندن هیات ایرانی به اجالس و قرائت
بیانیه به محل استراحت ما آمدند و به این
شکل ،با وجود مخالفت عراق ،موضوع وزیر
نفت جمهوریاسالمی که در اسارت به سر
میبرد در اجالس اصلی مطرح شد.

صداي مظلوميت مردم ايران
بهدلیل اهمیت اجالس  ۵۹اوپک ،حدود ۲۰۰
خبرنگار و عکاس تقریبا از تمام رسانههای
معتبر دنیا برای پوشش آن به اندونزی آمده
بودند .در کنفرانس خبری پایانی ،پس از
اینکه رئیس اجالس گزارشی از برگزاری و
نتایج برای خبرنگاران ارائه کرد ،اعالم شد،
رئیس هیات ایرانی ،قصد دارد برای پاسخ به
پرسش خبرنگاران در سالن حضور یابد.
از اینرو با وجود رقابت و عجله خبرنگاران
برای رسیدن به اتاق تلکس و با توجه به اینکه
وضعیت ایران ،یکی از موضوعهای مهم و
خبرساز اجالس شدهبود ،خبرنگاران دوباره به
سالن کنفرانس بازگشتند .به این ترتیب ،ایران
در بین اعضای اوپک تنها کشوری بود که در
آن اجالس شانس مواجهه با تمام خبرنگاران
حاضر را پیدا کرد.
در آن شرایط که کشور ،زیر تهاجم سنگین
دشمن بود ،هیچ اتفاق دیگری نمیتوانست به
این اندازه صدای مظلومیت ایران را در جهان
منتشر کند .در این مصاحبه مطبوعاتی ،تعداد
زیادی عکس از فجایع دشمن در تهاجم به
ایران را برای خبرنگاران ارائه کردیم که با
استقبال آنها مواجه شد .وزیر نفت عراق
بهدلیل این رسواییها در جلسه نهایی حضور
نیافتهبود .در مجموع قرار دادن عکس شهید
تندگویان بر صندلی رئیس هیات ایرانی ،بیانیه
هیات ایرانی و کنفرانس مطبوعاتی ،باعث شد
ایران در مرکز توجه رسانههای دنیا قرار گیرد.
از سوي ديگر بازتاب این واقعه در داخل
کشور هم جالب توجه بود .پس از بازگشت به
ایران با گالیه شهید رجایی مواجه شدیم که
چرا بدون اطالع قبلی برگشتیم؛ چرا که ایشان
معتقد بود که هیات باید مورد استقبال خاص
قرار میگرفت.
دو هفته بعد نیز وزیر نفت اندونزی در یک
نامه اختصاصی که به ایران فرستاد از رفتار
هیات ایرانی در اجالس تشکر کر دهبود و
چندی بعد از آن به ایران سفر کرد که همین
انتخاب ،بین دو عضو اوپک که درگیر جنگ
بودند ،نشاندهنده موفقیت ایران در بین
اعضای اوپک بود.
شايان ذكر است كه در یکی از این مصاحبهها،
یک خبرنگار مسن و باسابقه از وال استریت
ژورنال در شروع گفتوگو با اشاره به عکس
آقای تندگویان گفت« :من تمام عمرم در کار
خیر بودهام و باید اعتراف کنم که از این کار که

شما با این عکس انجام دادید ،تاکنون کوبندهتر
و موثرتر ندیدهبودم و شما با این کار ،توانستید
موضوع مورد بحث خود را در مرکز توجه تمام
رسانههای دنیا قرار دهید».
ويژگي هاي شهيد تندگويان
از نگاه من ،شهید تندگویان بسیار باهوش بود و
در برخورد با افراد به سرعت ارتباط صمیمی برقرار
میکرد .زندگی ساده و رفتار صادقانهاش نیز بر
دیگران تاثیرگذار بود ،با اینکه مدتکوتاهی
در دولت شهید رجایی حضور داشت؛ اما شهید
رجایی درباره تندگویان گفته بود که «جواد،
گل سرسبد کابینه من بود» که نشان از
حضور موثر در همان دوران کوتاه داشت.

قبل از انتخاب بهعنوان وزیر نفت ،بهعنوان
نماینده وزیر در مناطق نفتی جنوب و
پاالیشگاه آبادان و فعالیتهایی که هنگام
سیل خوزستان انجام دادند ،قدرت مدیریت
ایشان بهخوبی به اثبات رسيد.
او با تمام وجود کار میکرد و روحیهاش در
برخورد با خطرات و مشکالت بهگونهای بود که
اسارت او ازسوی دشمن هم هیچکس را متعجب
و غافلگیر نکرد؛ چرا که در تمام سفرهایش به
استان خوزستان آگاهانه به استقبال خطر
میرفت و بدون شک این روحیه صداقت و
فداکاری آن شهید بزرگوار در تاریخ جاويدان
خواهد ماند و بحق نام شهید تندگویان بهعنوان
قهرمان ملی در تاریخ ایران ثبت شدهاست.

بخشی از بیانیه هیات ایرانی در اجالس اوپک در سال ۱۳۵۹
« روح اساسنامه سازمان ما ،اوپک و قطعنامههای صادره همیشه صحبت از یکپارچگی،
همبستگی و انسجام میکند و حتی تا آن حد جلو رفتهایم که در مادهای از اساسنامه عنوان
میکنیم ،عمل یک عضو نباید موجب اضرار و خسران عضو دیگری را فراهم کند ،ولی
تعجبآور است که وقتی به پای عمل میرسیم ،برعکس آن عمل میکنیم .صندلی برادر
تندگویان ،شاهد صادق این مدعاست .اینک ما اعضای اوپک در این مجمع گرد آمدهایم
و میخواهیم در مورد مصالح مشترک به بحث بنشینیم و از انسجام برای پیشبرد اهداف
مشترک سخن بگوییم.
برادران منصفانه قضاوت کنیم که آیا میتوان اسارت منجر به حضور نداشتن رئیس
هیات نمایندگی ایران را به کلی فراموش کرد و با فراغ بال و راحت خیال به کار معمول
خود بپردازیم؟ کدام وجدان آگاه و بیدار به چنین بیخیالی تن در میدهد؟ یکبار دیگر
به شعار سازمان ما بیندیشید «پیشبرد از طریق انسجام» و همزمان به این صندلی خالی
بنگرید .دشمنان سازمان اوپک از آنچه پیش آمده ،خوشحال هستند و برای رسیدن به
چنین روزی ،بیصبرانه دقیقهشماری میکردند؛ ولی دوستان و غمخواران ،اوپک نباید
بپذیرد که یک عضو موثر از خانواده شما در اسارت به سر برد و شما زیر شعار پیشبرد از
طریق انسجام بنشینید و با خیالی آسوده به حل و فصل مسائل روز سازمان بپردازید ،با
شناختی که از اعتقادات شما دارم ،اطمینان دارم که تمهیداتی خواهید اندیشید که مساله
برادر تندگویان را به نحوی مطلوب ملهم از وجدانهای بیدار و آگاه حل کنید» .
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موزه گردي

نمايش  10هزار سند
در موزه انقالب اسالمي و دفاع مقدس

گردهمايي و جشن ايثار ويژه
(دولتمردان شهيد) با هدف
تبيين نقش و عملكرد دولت در
دفاع مقدس در سالن اجالس
سران برگزار شد.
ستاد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع
مقدس وزارت نفت با حضور فعال در
اين نمايشگاه و در غرفه وزارت نفت،
برخي از كتاب هاي منتشر شده
در زمينه نفت و دفاع مقدس مانند
"خارك ،جنگ ،مقاومت"" ،نفت و
ايثار"" ،وزير نفت منم" به همراه چند
تابلو از وزير نفت شهيد محمدجواد
تندگويان را در معرض ديد ميهمانان
قرار داد.
در اين مراسم سردار یاحی ،جانشین
شورای راهبری و برنامه ریزی
اقدامات دولت (قوای سه گانه) در
دفاع مقدس ،با خوش آمد گویی به
حاضرین ،گزارشی مختصر از فعالیت
های اولیه دولت و نقش و عملکرد
دستگاه ها در زمینه دفاع مقدس و
این حوزه بیان كرد.
سپس عبدالخلیل معظم زاده،
معاون پشتیبانی و تحول اداری نهاد
ریاست جمهوری با خوش آمد گویی
به خانواده معظم شهدا و اعضای
ایثارگر دستگاه های دولتی گفت:
امروز ما توفیق دومین همایش
تجلیل از ایثارگران را داریم و امید
است همواره در نظام ارزشی ما از
خانواده بزرگ ایثارگران انقالب
اسالمی و دوران دفاع مقدس تجلیل
و قدردانی شود .وی گفت :در اجرای

فرامین رهبر معظم انقالب اسالمی
درخصوص نشر و حفظ اسناد دوران
دفاع مقدس ،باید همت و تالش کنیم
تا تمامی اسناد این دوران به محضر
مردم و جوانان و آيندگان تقدیم شود.
وی همچنین از راه اندازی سامانه
الکترونیکی نقش دولت در دفاع مقدس
با امکان دسترسی  19هزار کاربر و
جمع آوری  32هزار سند فعالیتهای
دیپلماتیک در دفاع مقدس خبر داد.
وی همچنین از تهیه و انتشار  25جلد

پيك ايثار شماره  -11دي 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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کتاب تخصصی در خصوص اقدامات
دستگاهها ،وزارتخانهها و نهادهای
دولت خبر داد.
معظمزاده با اشاره به دسته
بندی  32هزار سند در خصوص
فعالیتهای دیپلماتیک وزارت امور
خارجه در دوران دفاع مقدس اظهار
داشت :بخشی از کار موزه انقالب
اسالمی و دفاع مقدس با جمع
آوری  10هزار سند انجام شده
است.

معاون پشتیبانی و تحول اداری
نهاد ریاست جمهوری گفت :سامانه
الکترونیکی نقش دولت در دفاع مقدس
و ایجاد بانک اطالعاتی برای امکان در
دسترس قرار گرفتن  19هزار کاربر از
دیگر اقدامات دولت است.
معظم زاده دولتمردان شهید را
خادمانی کم نظیر خواند و تصریح کرد:
آنان خدمت صادقانه و بی منت خود را
پشتوانه و ارزشی برای انجام کار خود
قرار دادند وظیفه ماست که چراغ بس
منور و فروزان آنان را برای طی کردن
ادامه مسیر قرار دهیم.
همچنین با حضور خانواده شهدای
دولت از  12جلد کتاب تبیین عملکرد
دولت در دفاع مقدس رونمایی شد و
از خانواده  11تن از شهدای هشت
سال دفاع مقدس با اهدای لوح و
هدیه سفر زیارتی  4روزه به مشهد
مقدس تجلیل شد.
گفتني است که در این نمایشگاه
وزارت نفت ،بنیاد شهید ،وزارت
ورزش و جوانان ،هالل احمر ،ستاد
کل نیروهای مسلح ،نهاد ریاست
جمهوری ،وزارت بهداشت و درمان،
وزارت امور خارجه ،صدا و سیما،
جهاد دانشگاهی و وزارت جهاد و
کشاورزی حضور فعال داشتند.
شايان ذكر است كه در پايان مراسم
كتاب «خارك ،جنگ ،مقاومت» كه با
همت ستاد حفظ آثار و نشر ارزشهاي
دفاع مقدس وزارت نفت تهيه و منتشر
شده به ميهمانان حاضر در مراسم
هديه داده شد.

