نفت و دفاع مقدس

آشنایی با ستاد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس وزارت نفت

تالش برای حفظ میراث مقاومت

به منظور اجراي منويات مقام معظم رهبــري و با تصويب
هيئت وزيران مبني بر جمع آوري اســناد دفاع مقدس ،معاون
رياست جمهوري طبق نامه شــماره  29407/212503مورخ
 86/12/28به تمام وزارتخانهها ابالغ كرد تا به جمع آوري اسناد
دفاع مقدس در حوزه خود اقدام و يك نسخه آن را به مركز اسناد
دفاع مقدس ستاد كل نيروهاي مسلح ارائه كنند.
مقام عالي وزارت نفت براي تحقق اين هدف دســتور تشــکیل،
ستاد حفظ آثار و نشــر ارزش هاي دفاع مقدس را صادر کرد .اين ستاد
در تاريخ  87/6/31به دســتور وزير وقت نفت درهامش نامه شــماره
/581/538/3854م فرماندهي بســيج وزارتخانه متبوع تاســيس و
شخص وزيرریاست ستاد را بر عهده گرفت.
لزوم حفظ و نگهداري اســناد ،آثــار ،ارزش هــا ،الگوها و
افتخارهایكاركنانصنعتنفتدردوراندفاعمقدسبهمنظور
بهره برداري تخصصي اين افتخارها و الگو سازي براي نسلهاي
آينده اين صنعت و آگاهي رساني عمومي به منظور بقا و تداوم
ارزشهايصنفي،مديريتيواخالقيآندورانسببشدتاستاد
حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس تشکیل شود.
به طور کلی اهداف تشــکیل ســتاد عبارتند از :جمعآوري
اسناد مربوط به دفاع مقدس در صنعت نفت ،توليد مستندات و
تحقيقات،تبيينوترويجفرهنگارزشها،تجربياتمديريتياز
طريق ايجاد ستاد حفظ آثار ،مركز اسناد ،موزه تخصصي و مراكز
فرهنگي و يادمان ها با چهار رويكرد تاريخي ،فرهنگي ،اقتصادي
و صنفي به شرح ذيل:
الف :جمع آوري ،حفظ و ثبت اسناد و آثار نقش صنعت نفت در دوران
دفاع مقدس به صورت تخصصي
ب :تبيين ،تدوين ،نمايــش و انتقال مفاهيم ،ارزش هــا ،واقعيت ها و
دســتاوردهاي صنعت نفت در دوران دفاع مقدس به منظور توســعه و
گسترشفرهنگبسيجومقاومتدرنسلهايآيندهبهصورتتخصصي
ج :ايجاد زمينه ،فرصت و تسهيالت الزم براي انجام پژوهش هاي مورد
نياز به صورت تخصصي
د:انتقالآگاهيوحسحضورواحيايافتخارهایكاركنانصنعتنفت

در دوران دفاع مقدس در موضوع های مقاومت ،ايثارگري ،همبستگي،
تالش ،نوآوري ،مديريت بحران ،خود باوري ،خدامحوري ،انقالبي گري،
بسيجي و واليت مدار بودن
و :ارائه خدمات فرهنگي و گردشگري با رويكرد ترويج فرهنگ مقاومت
و بسيج و ايثار

ساختار و تشكيالت ستاد حفظ آثار

 اعضاي اين ستاد هنگام تاسيس عبارت بودند از: وزير نفت به عنوان رئيس ستاد فرمانده بسيج وزارت نفت به عنوان نماينده وزير و دبير ستاد حفظ آثارو نشر ارزش هاي دفاع مقدس
 مدير كل روابط عمومي وزارت نفت مشاور وزير در امور ايثارگران رئیس سازمان حراست وزارت نفت -معاون توسعه منابع انساني و مديريت وزارت نفت

برنامههاي ستاد حفظ آثار

به دنبال تشكيل ستاد حفظ آثار ،اعضاي ستاد در نشست هایی ،برنامه
كلي زير را مصوب كردند:
برنامه اول :جمع آوري اسناد و منابع دفاع مقدس صنعت نفت در
داخل و خارج صنعت به صورت سازماني و پيمانكاري و توليد اطالعات
بخش مجهول اسناد در قالب مصاحبههاي تاريخ شفاهي
برنامهدوم:توليد مستندات تاريخ شفاهي و فيلمهاي مستند تلويزيوني
برنامه سوم :تدوين تاريخ جامع نقش صنعت نفت در دفاع مقدس
از طريق تحقيقات و پژوهش
برنامه چهارم :نظارت بر اجراي طرحها و پروژهها
برنامه پنجم :اختصاص بخشــي از ســازمان موزه انقالب و دفاع
مقدس به تبيين نقش صنعت نفت در دفاع مقدس
برنامه ششم :تاسيس ســازمان دفاع مقدس صنعت نفت (ايجاد
ساختارهاي الزم همانند مراكز تخصصي اسناد ،كتابخانه ،موزه و مركز
فرهنگي برای حفظ و نگهداري آثار ،تبيين و نشــر ارزشها ،الگوها و
تجربيات)

احیای خاطره ها
رسالت ستاد حفظ آثار و نشــر ارزش هاي دفاع
مقدس در وزارت نفت ،كمك به احيا و ماندگاري اسناد
وخاطراتمربوطبهايثاروفداكاريمديران،كاركنانو
كارگرانخانوادهبزرگصنعتنفتايراندرطولجنگ
تحميلياست.
شواهدواسنادگويايآناستكههدفمبناييرژيم
متجاوز بعث عراق از ابتداي جنگ ،انهدام تاسيسات،
پااليشگاهها ،ســكوها و پايانههاي نفتي ايران بود تا
كشورمان توانايي توليد و صدور نفت را نداشته باشد و
تسليممتجاوزانوحاميانسلطهگرجهانيشود.ولي
مقاومتوايستادگينفتيهادربحرانيترينشرايط،اين
هدفراخنثيکرد.تالشگرانصنعتنفتباتمامتواناز
امكاناتاينصنعتدفاعكردند.بهعنوانمثالدرطول
جنگ تحميلي جزيره خارك به عنوان بزرگترين بندر
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صادراتي نفت ايران و ديگر تاسيسات و كارخانههای
صنعت نفت در جنوب بیــش از  2800حمله هوايي و
موشكي دشمن را تحمل كردند .با وجود اين حمالت
سنگين،درسايهتالشخستگيناپذيركاركنانصنعت
نفت،حتيبراييك روزهمتوليدوصدورنفتمتوقف
نشد و به این ترتيب سربلندترين فصل تاريخ صنعت
نفت ايران رقم زده شد .بايد گفت كه ستاد حفظ آثار و
نشرارزشهايدفاعمقدسمتعلقبههمهخانوادهنفت
است.همهبايدبرايحفظاينخاطراتبكوشندوآنرا
براينسلهايآيندهبهيادگاربسپارند.جمعآوري،حفظ
و ثبت اسناد ،گردآوري خاطرات پيشكسوتان ،انتقال
آگاهي و حس حضور و احياي افتخارات كاركنان فعال
درامردفاعمقدسواستفادهازكليهابزارهايفرهنگي
و هنري براي ماندگاري اين تالشها ،رسالت مشخصي

است.تحققاينرسالتبزرگ،انجامشدنينيستمگر
باياريخانوادهبزرگصنعتنفت.
مقاممعظمرهبريدربسياريازتوصيههاوبيانات
خود بر لزوم احيای تاريخ دفاع مقدس و حفظ اسناد و
خاطراتمربوطبهايندورانمهمازتاريخمعاصرايران
تاكيددارندوميفرمايند«:نگذاريدتاريخدفاعمقدس
از بين برود؛ بايد  50سال ديگر هم درباره دفاع مقدس
بنويسيموتوصيفكنيم».
به هر حال ستاد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع
مقدس ،نهادي تثبيت شده در ســاختار وزارت نفت
است ،ولي از بعد محتوايي و ارزشي ،نهادي متعلق به
همه كاركنان نفت و همگان رسالت تحقق اهداف آن را
بهعهدهدارندوبرايعينيتبخشيدنبهاهدافآنباید
كوششكنند.

نمایش عکس و اسناد نفت در نشست دولتمردان دفاع مقدس

عکس ها و اســناد تالش ها و پایمردی های کارکنان
صنعت نفت در دوران دفاع مقدس در حاشــیه نشست
دولتمردان دفاع مقدس به نمایش گذاشته شد.
در این نشســت که به یاد مجاهدتها ،ایثارگری ها
و پایداریهــای دولتمــردان دوران دفــاع مقــدس
روز شــنبه ( 6شــهریور  )1395در ســالن اجــاس
سران برگزار شــد ،حجتاالســام والمسلمین حسن

روحانــی ،رئیــس جمهوری ،آیــتاهلل اکبر هاشــمی
رفســنجانی ،رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام،
بیژن زنگنه ،وزیــر نفت و جمعــی از مدیــران عامل و
معاونــان پیشکســوت در دوران دفاع مقــدس حضور
داشتند.
ستاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس وزارت
نفت نیز در حاشیه این نشست نمایشــگاهی با موضوع

عکس و اسناد دوران دفاع مقدس برپا کرد.
اکبر نعمتالهی ،مدیرکل روابط عمومی و رئیس ستاد
حفظ آثار و نشــر ارزشهای دفاع مقدس وزارت نفت و
جمعی از پیشکسوتان صنعت نفت در دوران دفاع مقدس
از این غرفه بازدید و از برپاکنندگان آن تقدیر کردند.
در این غرفه همچنین یادمان دولتمردان دفاع مقدس
در قالب نقاشی روی بوم به تصویر کشیده شد.

خارک  ،جنگ  ،مقاومت

سالهایدفاعمقدس،دورانخلقحماسههایی
بودهکهتاریخایرانوبهویژهصنعتنفتهموارهبه
آن خواهد بالید .صنعت نفت با تقدیم بیش از یک
هزار شهید و جلوگیری از قطع تولید و صادرات
نفت حتی برای یک روز در خط مقدم مقاومت و
ایثار قرار داشت .در این میان خارک ،این جزیره
مهمنفتی،هدفاصلیبمبارانمتجاوزبعثعراق
قرارگرفت؛بهطوریکهبیشاز2800باربهآنحمله
شد و آسیب های فراوان دید .این نوشته برگرفته
از كتاب «خارك ،جنگ ،مقاومت» به حکم داوود
پورضیایی است که به کوشش انتشارات اداره كل
روابط عمومي وزارت نفت در خرداد  95منتشر
شدهاست.

«صدايتيراندازيازجنوبغربيجزيرهبهگوشمي
رسيد .آقاي حق شناس از اسكله آذرپاد اطالع داد كه دو
فروندهواپيمایجتبهطرفجزيرهمي آيد.پسازاطالع
از اين موضوع به اتاق جنگ ،معلوم شد كه اين هواپيماها
خودي بوده اند .با اين حال آقاي رئيسي(رئيس منطقه)
دستور داد اسكله شماره يك را فوري ببندند و كشتي را
باز كنند.ناخدايان ارشد كشــتي نيز دستور دادند تمام
كشتيهاييكهدرلنگرگاههستندبايدبهدهمايليخارک
برند.ساعت 17و 45دقيقهبابارگيرينفتمازوتاسكله
يك،كشتيمتوقفوساعت 19و 30دقيقهازاسكلهجدا
شد  .تصميم بر آن شد كه بعد از رفتن كشتي دو نا خدا به
اتاقكنترلمركزيرفتهودرآنجابهحالآمادهباشدرآیند.
به نگهباني زنجیر اسكله نيز اعالم شد كه بيشتر چراغها

خاموش شود و مينيبوسهايي هم كه روي اسكله تردد
ميكردند ،ملزم به رعايت اين موضوع شدند .همچنين
مقرر شد مخازن و اسكلههاي شرقي و غربي نيز از قانون
خاموشيپيرويكنند.آقايبردستانيازاسكلههاي 9و10
خبردادكهروشناييناشيازتيراندازيوجنگهواييدر
بوشهرديدهميشودكهاينموضوعبهاتاقجنگنيزاعالم
شد.آقايريحانيازژاندارمريخبرداداتوبوسهاييكهبه
طرفساحلآذرپادميروند،بايدچراغهاراخاموشكرده
ومسافران،پيادهبهسمتساحلآذرپادبروند.همچنين
مقررشد يدكکشهاييكهبيروناسكلهشرقيهستند،
چراغهايمربــوطبهلنگرخودراخامــوشكنند.البته
مشعلهاينفتيهمازاينقاعدهمستثنينماندودرتماس
بااهوازاعالمشدكهمشعلهاهمبايدخاموششوند».
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