نفت ،انقالب و دفاع مقدس

دیباچه

مقام معظم رهبري:
از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه کسانی که توان انجام وظیفه در این امر مهم را دارند،
درخواست می کنم از ثبت و ضبط جزئیات این دوران غفلت نکنند و این گنجینه تمام نشدنی
را برای آیندگان به ودیعه بگذارند.

روز شمار نفت در
دفاع مقدس

آنچه در ذيل ميآيد  ،روز شــمار
جنگ تحميلي در جزيــره خارك
است .مركز مهم نفتي ايران كه هدف
اصلي رژيم متجــاوز بعث عراق بود.
مطالب از كتاب «خــارك ،جنگ،
مقاومــت» از انتشــارات اداره كل
روابط عمومي و به نويسندگي داوود
پور ضيايي برداشته شده است .اين
كتاب خرداد  95و در آستانه سالروز
آزاد سازی خرمشهر منتشر شد.
• 1359/7/1
آقاي ناصري هشدار داد احتمال
حمله هوايي وجود دارد .ساعت  7و
 14دقيقه آقاي حسيني اعالم كرد
كه چراغ هواپيما ديده ميشود و اين
موضوع بي درنگ بــه اتاق عمليات
اعالم شد.
آقاي قويدل از پااليشگاه عمليات
دريايي اعالم كرد كــه هواپيماهاي
دشــمن بر فراز خارك قــرار دارند.
ســاعت  19و  44دقيقــه ناگهــان
همه تاسيســات نفتي خــارك در
خاموشي فرو رفت و انجمن اسالمي
اين منطقه مامور شد همه بلدوزرها،
خاك بردارها ،و تراكتورها در محل
مورد نظر اداري بارگيري نفت براي
خاموش كردن آتش ،به حال آماده
باش در آيند كه آقاي لشكري با اين
موضوع مخالفت كرد.
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در ثبت خاطرات بكوشيم
وقتي دشمن به كشورت حمله و بخشي
از آن را اشغال مي کند ،به صغير و كبير رحم
نخواهد کرد .تخريب ،كشتار و تجاوز ،سرلوحه
دشمن است  ..او ميخواهد تو نباشي و نامت
نيز نباشــد .نســل و دين و ايمان و فرهنگت
محو و نابود شــود؛ آن وقت است كه به حكم
وجدان ،انسانيت و تجربه تاريخي و دستورات
ديني ،مردانه ميايستي و مقاومت ميكني؛
از هر آنچه براي خود دوســت ميداري ،در
ميگذري و همــه چيزت را فــداي آرمان،
باورها ،ناموس ،همسايه و وطن ميكني و از
هر آنچه براي مملكتت
ارزشمند است ،حراست
و پاســداري ميكني و
آنقدر دفــاع ميكني تا
با مقاومــت و پايداري،
دوباره حيات و آرامش
و امنيت به ســرزمينت
هديه شود.
آ نــگا ه د و بــا ر ه
مينشــيني و در سايه
ايــن امنيــت ،زندگي
را ادامــه ميدهــي و با
خاطره هــزاران مردان
مرد ،تجربههــا را مرور
ميكني و دنبال كسي
ميگردي كه تمــام آن تجربهها را به او هديه
كني تا چنانچه دشــمن دوباره حمله كند،
نتواند تو را مغلوب كند.
حال اگر خاطرهها را ماندگار و ثبت نكني و
تجربهها را از ميان آنها بيرون نكشي ،آيندگان
با كدام تجربه به جنگ اهريمن بشتابند؟
آري تجربه ،دســتاورد مهم بشري است
كه از انتقال بين نســلها ،ســرانجام تمدن را
ميسازد .تجربه چيزي است كه ميبايد براي
بهره وري از عمرمان آن را پاس بداريم و مطابق
آيه كريمه« الذين يستمعون القول فيتبعون
احسنه»(سوره زمر ،آيه ،)18آن را با وجدان
پاك خود بسنجيم و بپذيريم .تجربه برنامهاي
است كه انسان با عقل خود و در گذر زمان و در
كشاكش پستي و بلنديهاي زندگي دريافت
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ميكند و در قالب خاطره بــه ديگران انتقال
ميدهد و خاطره ،عصاره مانــدگار تاريخ در
ذهن بشر است.
خاطرهها تجربه و تكــرار تجربهها عادت
ميشود و عادتها عموميت يافته و در جامعه
ارزش پيدا ميكند و تمدن را ميسازد.
آيا دفاع مقدس مربوط به گذشــته بوده
و ديگر تكرار نخواهد شــد؟ اگــر مربوط به
زمان حال و آينده هم هســت پس تكليف ما
چيست؟
ما اكنون در مســير گذر زمان نشسته ايم

تــا از البــه الي خاطرههاي دوران هشــت
ســال دفاع مقدس ،الگوهاي ارزشــي ايران
و دفاع عاشــورايي به رهبــري حضرت امام
خمينــي(ره) را نمايان ســازيم تــا جوانان
بخوانند و بشنوند.
همه ارزشهايــي كه رهبر ايــن انقالب
ترويج و حاكم كرد؛ در دوران هشت سال دفاع
مقدس تبلور يافت و تبديل به الگوهايي شد
كه براي نسل كنوني كشــور و تا صدها سال
ميتواند ذخيره خوبــي براي ملتهاي ديگر
باشد تا اين دفاع همچنان باقي بماند .اكنون
وظيفه من و شماست كه در جمع آوري آثار
و ثبت آن خاطرات ارزشــمند كوشش و آنها
را پژوهش كنيم و براي آينــدگان به وديعه
بگذاريم تا به دين خود عمل كرده باشيم و به

عنوان يكي از سربازان دفاع مقدس به شمار
آييم .و اما قصه نفــت و دفاع مقدس ،قصهاي
اســت كه در البه الي ماجراهاي مظلومانه
دفاع مقدس همچنان گمنام و محجوب مانده
است؛ قصهاي كه به دليل بزرگي وجودش در
سراسر پهنه ايران زمين ،به عنوان بزرگترين
صنعت كشور و بزرگترين منبع درآمد كشور و
توليدكننده سوخت كشور ديده نشده است،
همانطور كه وقتي آب همه جا دسترس است،
بي اهميت باقي ميماند.
اكنون تواي همكار گرامي كه اعتالي وطن
و اين صنعت در انديشه
توســت ،در كجاي اين
مســير قــرار داري؟ و
تواي پيشكسوت عزيز
برايمــان بنويــس كه
در دل ايــن صنعت در
ميان كوهــي از آهن و
مواد آتش زا چگونه در
مقابل حمالت و بمباران
دشمن روي خشكي و
دريا و بــاالي برجهاي
سوزان مقاومت كردي
و نگذاشــتي حتي يك
روز صادرات نفت قطع
شــود؟ چگونه نســل
جديد اين خانواده بفهمد تو چطور مديريت
كردي ،خدمــت دادي و رفتــار و روحيه تو
چگونه بود؟ چگونه ايستادي زير باران گلوله
و بمب و موشك و بر روي اســكلههاي ابوذر
و نوروز ،رشــادت و ...و هرگز ادعا نكردي كه
نامت چرا در ميان ايثارگران وجود ندارد.
اينك ســتاد حفظ آثار و نشر ارزشهاي
دفاع مقدس صنعت نفت در وزارتخانه و چهار
شــركت اصلي براي ضبــط و ثبت خاطرات
گرانمايه و ســوابق مستند شــما همچنان
آماده و براي عضويت و شركت در برنامههاي
مجمع پيشكسوتان دفاع مقدس صنعت نفت،
دستهاي پر مهر شــما را به گرمي ميفشرد و
به ياري ميطلبد ،تا اين رســالت به فرجام
برسد.

خاطره

شاهدان

ابتکار و خالقیت
تير ماه ســال  1366بعد از پشت سر
گذاشــتن يك ترم دانشــجويي ،دو ماه
تابستان فرصتي بود كه توفيقي حاصل
شــد و با موافقت خانواده به رغم گوشه و
كنايههاي مدرس كارگاهي دانشــگاه،
از طريق جهاد دانشــگاهي جهت انجام
كارهاي تداركاتي و تراشــكاري به اهواز
اعزام شدم.
در اهواز در پادگاني تداركاتي مشغول
به خدمت شــدم كه در مقابــل آن يك
كارگاه تراشكاري قرار داشت كه به ((دو
هكتاري)) معروف بود .پنج –شــش نفر
بوديم كه در اين كارگاه مشغول بوديم و
هر يك كارهاي محوله را انجام ميداديم.
روحيه ايثارگري ايــن عزيزان با توجه به
شدت گرماي طاقت فرساي آنجا ،بسيار
باال بود .بيشتر كارهاي ما در آنجا تعمير
پمپهاي آبي بود كه از خط مقدم جبهه
به آنجا منتقل ميشد و ما آنها را در اسرع
وقت تحويل ميداديم.
پــس از كار در كارگاه ،در پايان وقت
با جان و دل بــه كمك ديگر دوســتان
ميرفتيم و در خالي كــردن و بارگيري
تداركات اهدايي ملت عزيزمان به جبهه

همكاري ميكرديم.
يكي از روزها دســتگاه تــراش دچار
مشــكل شــد و با توجه به حجــم كار و
ســرعت انجام كارهاي محوله ،بايستي
پمپها رديف ميشد ،از آنجا كه اينجانب
در تعمير دســتگاه تــراش ،اطالعاتي
كســب كرده بودم ،با تشــويق دوستان
اين دســتگاه در همان روز تعمير و كار

معرفي كتاب «نفت و ايثار»

«نفت و ايثار» از جملــه كتابهاي آموزندهاي
است كه زندگي نامه و يادواره شهيدان و مفقودان
شــركت ملي نفت ايران را به رشته تحرير در آورده
اســت .اين كتاب بيانگر مجاهدتهاي همكاران
ســختكوش صنعت نفت ايران اســت که مطالعه
آن ،درس زندگي هدفمند و حق مدار را به همگان
ميدهد .در كتاب «نفت و ايثار» تالشهاي بيش از
چهارصد شهيد و مفقود واالمقام شركت ملي نفت
ايران بازتاب یافته است که  8ســال در خط مقدم
جبهه اقتصادي ايران در دوران دفاع مقدس حضور
داشــتند و از منافع ملي جمهوري اســامي ايران
صيانت كردند.

در موعد مقرر تحويل شــد كه از ســوي
رئيس پادگان و ديگر دوســتان تشويق
شدم .هنگامي كه شهر عراقي فاو به دست
رزمندگان اسالم افتاده بود ،با هماهنگي
مسئول عقيدتي -سياسي با يك اتوبوس
به بازديد شهرهاي خرمشــهر و آبادان
و فاو رفتيم .در مســجد جامع خرمشهر
بوديم كه مســئول عقيدتي -سياســي
مشــغول صحبت بــود و از جناياتهاي
صدام ميگفت كــه توپخانههاي عراقي
به سمت ما شــليك كردند كه گلوله آن
در فاصله نزديكــي از ما به زمين برخورد
كرد .ســريعا آن محل را تــرك كرديم و
براي بازديد از آبادان و فاو از روي پل بعثت
كه خراسانيها آن را احداث كرده بودند
عبور كرديم كه در كنار اين پل نيز يك پل
متحرك ديده ميشد كه با موتور تراكتور
كار ميكرد .ديدن اين دستاوردهاي فني
براي ما خيلي جالب بود.
ديدن روحيه باالي رزمندگان اسالم
در مقابــل جناياتهــاي صــدام ،ما را
مصممتر كرد و اراده ما را باالتر برد.
احمد پهلوان زاده -شركت ملي
گاز ايران

گام جديد با كمك تالشگران نفت
نسبت نفت و انقالب اسالمي با
دفاع مقدس نسبتي مستقيم است.
اعتصابات كاركنان صنعت نفت در
نيمه دوم ســال  1357زمينهساز
شكســت و انهدام رژيم استبدادي
پهلوي و پيروزي انقالب اســامي
شــد .در دوران دفــاع مقدس هم
تالشــگران صنعت نفت با صيانت
از ساختار اين مجموعه و مقاومت
در برابــر بمبارانهاي وحشــيانه
جنگندههاي رژيــم متجاوز بعث
عراق ،بازسازي ســريع و به موقع
تاسيســات آســيب ديده ،حفظ
صــادرات نفت و تاميــن نيازهاي
داخلي ،زمينه ســاز پيروزي مردم
ايران در اين پيكار و دفاع تاريخي
شدند .حفظ خاطره اين تالشها و
ثبت و ضبط جزييات اين مقاومت
و ايثار بــراي آينــدگان از جمله
اهدافي است كه ستاد حفظ آثار و نشر
ارزشهاي دفاع مقــدس وزارت نفت
بر عهده دارد .اين ستاد از سال 1386
تاكنون در راستاي تحقق اين اهداف
گامهاي موثري برداشته است .در اين
راه مصمم هستيم و شما نيز با ارسال مطالب ،خاطرات و عكسها به ستاد حفظ آثار
و نشر ارزشهاي دفاع مقدس وزارت نفت یاری رسانید.

شهيد بهزاد بهزادي
تاريخ تولد 10 :آبان 1341
محل تولد:گاودار /ديلم
تحصيالت :راهنمايي تحصيلي/
گناوه
وضع تاهل :متاهل
تعداد فرزندان 1 :پسر
تاريخ آغاز همكاري با شركت
ملي نفت ايران 26 :تير 1362
تاريخ شهادت :بهرگان
علت شــهادت :بمبــاران
هواپيماي متجاوز صدام

با خستگي بيگانه بود...

مرتضي بهزادي دربــاره برادر
شهيدش ميگويد:
وي كــه قبــل از انقــاب نيز
حضوری چشمگير در فعاليتهاي
ضد رژيم از جملــه راهپيماييها و
اجتماعات مردمي داشــت ،پس از
انقالب اسالمي با عضويت در بسيج
مسجد امام حسن (ع) فعاليت خود
را بيش از پيش ادامه داد.
همچنين در بخشــي از زندگي
نامــه وي آمده اســت« :وي كه به
علت فقر خانوادگي و مراقبت از پدر
و مادر بيمار خود ناچار شد تحصيل
را رها كند ،براي گذران معيشــت
خود و خانواده اش مقداري جنس
از گناوه خريــداري ميكرد و براي
فروش به روستاهاي اطراف ميبرد.
شهيد مرتضي بهزادي بر اين اعتقاد
بود كه انســان با كاري كه براي به
دســت آوردن ما يحتــاج زندگي
انجام ميدهد ،خسته نميشود».
شهيد بهزاد بهزادي يك شب قبل
از تولد فرزندش ،در  24ســالگي به
شهادت رسيد.
تهیه و تنظیم :
ستاد حفظ آثار و نشر
ارزشهاي دفاع مقدس
وزارت نفت
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