بسم ّال الرحمن الرحيم
نشريه الكترونيكي ســتاد حفظ آثار و نشــر ارزش هاي دفاع مقدس وزارت نفت -شماره  -۱۶خرداد 1397

مهندس زنگنه  ،وزیر نفت:

« فتــح خرمشــهر ،یــادآور رشــادت
و مجاهــدت رزمندگانــی اســت کــه
بــا نثــار خــون پــاک خــود ،از دیــن،
شــرف ،حریــت و ســرزمین خــود
دفــاع کردنــد و صحنــه با شــکوهی از
حماســه و ایثــار و فــداکاری آفریدند...
در این راستا ،حماسه های بزرگی در طول دفاع مقدس در صنعت نفت
به وقوع پیوسته است که چونان برگ زرینی در تاریخ مبارزات حق
طلبانه ملت ایران و تاریخ تطور این صنعت خواهد درخشید» ...

کالم نخست
سوم خرداد؛ سالروز حماسه آزادی خرمشهر بر
حماسه سازان صنعت نفت مبارک باد.

سخن سردبیر

رمضان  ...گرما  ...ایثار

فــرا رســیدن مــاه مبــارک رمضــان کــه در ســال هــای اخیــر در گرما و ســاعات
طوالنــی میــان ســحر و افطــار ،نمــاد صبــر مومنــان اســت ،دل مــا را بــه ســال
هــای دفــاع مقــدس مــی بــرد .ســال هایــی کــه «رمضــان مبــارک» در اوج
گرمــای تابســتان بــود و حماســه آفرینــان نفــت در جنــوب ،بــا زبــان روزه برای
حفــظ منافــع ملــی ایــران و ایرانیــان در برابــر بعثیــون متجــاور مقاومــت کــرده
و بــا حفــظ تولیــد و صــدور نفــت وبازســازی تاسیســات و پاالیشــگاه هــا «اوج
ایثــار » را در «اوج گرمــا» بــه منصــه ظهــور مــی رســاندند .در خاطرات منتشــر
شــده عزیــزان پیشکســوت نفــت ،از مــاه هــای رمضــان دوران دفــاع و حماســه
هــای مقاومــت در خوزســتان و خــارک و الوان و ســیری ،بســیار یــاد شــده کــه
بــا یــاد خــدا و بــا زبــان روزه و بــا شــوق و شــور در ســکوها و پاالیشــگاه هــا و
پایانــه هــا تــاش مــی کردنــد.
بــه فرمــوده قــرآن کریــم ،ثمــره «روزه و روزه داری» کســب تقــوی ورســیدن
بــه مقــام «متقیــن» اســت و حماســه آفرینــان مناطــق نفت خیــز جنــوب در آن
ســال هــا بــه ایــن مقــام معنــوی رســیدند و پیــروزی را رقــم زدنــد .در ایــن
مــاه مبــارک و در ایــام ســوم خــرداد ســالروز آزادی و فتــح خرمشــهر ،یــاد همــه
عزیــزان ایثارگــر نفتــی را گرامــی مــی داریــم و بــه یــاد رمضــان هــای گــرم
همــراه بــا ایثــار ســال هــای دفــاع ،برایشــان آرزوی موفقیــت مــی کنیــم.
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ما همه خرمشهریم...

خرمشهر ،خود ماست که می ایستد و سرود می خواند که ...
همچنان پابرجاست و ایستاده است و خرمی اش را از ما می گیرد...
که طی این همه سال جنگ همه ناروایی ها را تحمل کردیم
و ایستادیم تا خرمشهر آزاد شود .خرمشهر معنای شعر رنج و
استقامت است .معنای ایثار فرزندان ایران است ...خرمشهر نماد
جانفشانی کارکنان مناطق نفت خیز جنوب است...
برای همین ،دلم سودایی ندارد .سوخته ام .مانند نخلهای خرمشهر
دستهای دعایم در آتش ناجوانمردی و نامردمی سوخته است .کیست
که نبیند آتش جانم را و باور نکند حرمان وجودم را.
آری،خرمشهر سوخته خرداد است.
تن اش ،جان اش سوخته است تا نامش خرمشهر شود.
وقتی از نقطه هایش خون می بارید ،همه تنهایی هایش را
یک بار خاطره کرد و خونین شهر خرمشهر شد.
حاال خرمشهر مانده است و بیداری...
خرمشهر مانده است و عشق و خیابانهایش که از جویهایش
خون جاری است و این حماسه ابدی است که شعر خرمشهر در
گالب تن هایی که دود شدند و آدمهایی که شعر شدند و از شعور
پر شدند ،دوباره جان گرفت.
ای مسافر!
سر راهت به آبادان و پاالیشگاه ،سالم ما را به بچه های
شبهای کوی ذوالفقاری برسان.
آری،خرمشهر ،آبادان ،پاالیشگاه و نفت ،واژه های ایثارند که
همواره سرود عشق می خوانند...
ما خود از كوي عشقبازانيم
نه تماشاكنان رهگذري...

گفت و گو

بازسازي سكوها
شكوه پايداري نفت
آرزو فروردین

يوسف درويشي از پيشكسوتان صنعت
نفت در دوران دفاع مقدس است كه در
خارك و سيري و الوان فعال بود و بازسازي
سكوهاي نفتي را شكوه پايداري نفت در آن
دوران ميداند .در يك گفتگوي سه ساعته
خاطرات وي را شنيديم كه بخش هايي از
آن را تقديم حضورتان مي كنيم:

از كمبريج تا صنعت نفت!
بنده يوسف درويشي و متولد سال  1327در شهر
اهواز هستم .دوران كودكي و جواني را در اين
شهر سپري كردم و فارغ التحصيل رشته دكتراي
ايمني از دانشگاه مكاتبه اي كمبريج هستم.
پس از اخذ ديپلم در سال  1347و قبل از اينكه به
خدمت نظام وظيفه بروم ،يك سال و شش ماه در
مجموعه باشگاه آبادان مشغول خدمت به صورت
پيماني شدم و با دوستاني ارزشمند همچون
آقاي باغ به ،حسن آقايي و آقاي كتيبه و همايون
و اميل اوهانيان كه رييس بنده بود همكاري
داشتم .يك سال و نيم در آنجا مشغول بودم
اولين فعاليتم از باشگاه نوساخته پيروز آبادان حمالت به منطقه دو بار موفق شد جزيره را و همان زمان اسكله آذرپاد را مورد اصابت
شروع شد( .كه در منطقه پيروزآباد آبادان قرار مورد حمله سنگين قرار دهد كه ضربات جدي موشكهايشان قرار دادند.
داشت ).در اولين روزهاي خدمت با عنوان به اسكله نفتي جزيره وارد شد .ولي باز هم
عمليات نصر
مدير داخلي باشگاه فعاليت خود را آغاز كردم .با تالش كاركنان فداكار از جمله آقايان عبداله
سرانجام در  24دي ماه سال  1354به استخدام زاده و محمودي ،آتش را در اين منطقه مهار روزي كه آمريكا سكوي نفتي( نصر) را زد،
رسمي شركت ملي نفت درآمدم ،پس از ورود كردند و اين اسكله ها را سرپا نگه داشتند .دقيقا از ساعت  7بامداد تا  5بعدازظهر درگير
به صنعت نفت ،مدتي به عنوان كارمند آموزشي
عمليات بوديم ،در همين راستا ناوچه جوشن نيز
حمله به آذرپاد
در اهواز و آبادان دوره هايي را گذراندم .و بعد از
به حمايت ما آمد كه مورد اصابت موشك قرار
آنجا عازم منطقه سيري شدم.
در شروع جنگ تحميلي آذرپاد چند بار گرفت و تعدادي از رزمندگان ارتش به شهادت
مورد حمله هوايي دشمن قرار گرفت كه با رسيدند و گروهي نيز مجروح شدند .ناخدا عباس
استعانت خداوند متعال و با تالش جهادگران زادگان ازجمله آنان بود .بعد از يك هفته با
حمله به سكوي هاي نفتي و فداكاري
صنعت نفت يكهزار تن سازههاي فلزي تالش همكاران چرخ صنعت نفت در منطقه
نيروهاي زحمتكش
تخريب شده در اسكله ،مجددا بازسازي و را به گردش درآورديم تا اينكه در سال 1373
در فروردين  1367آمريكا به سكوهاي نفتي ما حدود  700تن سازه جديد جايگزين آن شد .مجددا اين سكو راه اندازي و بازسازي شد.
حمله كرد و بسياري از آن ها را در جزيره سيري حمالت به تاسيسات نفتي به وسيله هواپيماهاي
ميراژ فرانسه صورت مي گرفت .اينها براي اينكه در عملیات شکستن حصر آبادان مجروح شدم
و الوان از بين برد.
اما با همت نيروهاي فداكار منطقه از رادار گريزان باشند روي سطح دريا به سطح  5مهر سال  1360و عمليات شكسته شدن
سكويي كه منهدم شده بود را مجددا  10متر پروازو عمليات خود را آغاز ميكردند .حصر آبادان نقطه عطفي در طول مدت هشت
به كار انداختيم و توليد را از سر گرفتيم .يك روز صبح ساعت  6طبق معمول كه عادت سال دفاع مقدس بود كه بنده نيز در آن حضور
البته در طول دوران جنگ تحميلي ،رژيم بعثي به بازديد داشتم ،يك لحظه احساس كردم دو داشتم مجروح شدم .بعدها در عمليات آزادسازي
چندين بار به منطقه سيري حمله كرد .در پي هواپيما سفيد رنگ روي دريا در پرواز بودند سوسنگرد و فتح فاو نيز حضور يافتم.
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خارگ جزيره پايداري
در سال  ۱۳۶۱به مدت يك ماه و نيم به خارگ
منتقل شدم .در آن زمان خارگ به شدت بمباران
میشد و سکوهای نفتی ایران بهصورت جدی
آسیب دید .هدف اصلی دشمن قطع صادرات
نفت ایران بود ،هر نفتکشی که از جزیره خارگ
بارگیری می شد با فاصله کمی از جزیره خارگ
مورد اصابت موشک دشمن قرار میگرفت.
با پایداری مردم بومی و خانواده کارکنان
نفت و ایثارگری متخصصان صنعت نفت،
گاز ،پتروشیمی ،شرکت ملی نفتکش و سایر
دلسوزان حاضر در صحنه ،خسارتها ترمیم
و فعالیتهای جزیره ادامه یافت و نام خارک
به عنوان جزیره پایداری در تاریخ ثبت شد.
از استخدام تا بازنشستگي...
در بدو استخدام با شركت  ALFفرانسه و يا
همان (صوفيران) كار خود را به عنوان پزشكيار
ارشد شروع كردم ،سپس به جزيره سيري رفتم.

دو سال در درمانگاه سيري بودم و در آنجا يك
درمانگاه مجهز احداث كرديم ،سپس به دستور
آقای امین مدير عامل وقت صوفيران به عنوان
رييس خدمات اجتماعي سيري منصوب شدم.
در سال  1367به عنوان معاون خدمات عمومي
منصوب شدم ،كه در اصطالع (در برگيرنده
خدمات اجتماعي ،امور مسافرت ،خدمات
عمومي ،حسابداري و آمار نفت بود) سپس بنا
به نياز منطقه به عنوان افسر ايمني بهداشتي
صنعتي به آتش نشاني منصوب شدم و سرانجام
نيز با عنوان معاون ايمني آتش نشاني كل
منطقه سيري بازنشسته شدم .در تمام دوران
خدمتام در سيري دو پروژه مهم انجام شد:
يكي ساخت كارخانه NGLو ديگري كارخانه
انتقال گاز سلمان الوان به كشور امارات بود.

نفت در قالب بخش خصوصي ادامه مي دهم و
همان نشاط را دارم از اين بابت خدا را شاكرم.

سايت ستاد حفظ آثار
راهاندازي سايت كار بسيار مطلوبي بود و
بنده بسيار اين سايت را مي پسندم و اخبار
و مطالب آن را مي خوانم .خوب است اقدامي
صورت بگيرد كه خانواده هاي نفتي و
همين طور كاركنان صنعت نفت بتوانند از
تاسيسات جنوب بازديد داشته باشند و بتوانند
با رشادتهاي كاركنان وزارت نفت در دوران
دفاع مقدس آشنا شوند.
همچنين اميدوارم موزه هاي نفت نيز بتواند تمام
آثار باقي مانده را جمع آوري و در معرض دید عموم
قرار دهد و نگذارد اين تاريخ پرشكوه از بين برود!
در پايان از زحمات تمام همكاران شما در ستاد
حفظ و آثار و موزه هاي صنعت نفت تشكر
زندگي دوباره
در سال  ۱۳۸۹به افتخار بازنشستگي نايل آمدم .ميكنم و آرزوي موفقيت روزافزون براي شما
پس از بازنشستگي به فعاليتهاي خود در حوزه عزيزان دارم.

خاطره

غذای گرم به همکاران فداکارم دادم!

 ...در طــول ســال هــای دفــاع مقــدس بــا ســمت آشــپز در منطقــه ی
بهــرگان و در ســکوهای نفتــی بهرگانســر و نــوروز خدمــت کــردم .بــه
خاطــر دارم اولیــن روزی کــه بــرای کار بــه ســکوی بهرگانســر مراجعــه
کــردم ،در ســاعت  ۳بعدازظهــر ،ســکو از طــرف رژیــم بعثــی عــراق
مــورد حملــه قــرار گرفــت .مــوج انفجــار باعــث شــد تا مــن و همــکارم
آقــای نعمــت اهلل بیابانــی را بــه دریــا پرتــاب کنــد .تــا ســاعت 10/5
شــب در آب ســرد دســت و پــا مــی زدیــم ،تــا ایــن کــه کشــتی ســکو
آمــد و مــا را از آب گرفتنــد.
بــا نجــات مــا و دیگــر مجروحــان حادثــه پیکــر پــاک ســرباز پدافنــد
ســکو نیــز از آب گرفتــه شــد و بــه بوشــهر انتقــال یافــت.

محمدبهروزی

مــن نیــز پــس از اســتراحت کوتاهــی بــه منطقــه ی بهــرگان برگشــتم.
متاســفانه آن شــب جریــان گاز قطــع شــده بــود و تهیــه غــذای گــرم
مشــکل بــه نظــر مــی رســید .انصــاف هــم نبــود کارکنانــی را کــه در
تمــام هشــت ســال دفــاع مقدس شــاهد فــداکاری هــا و از خودگذشــتگی
هــای آن هــا بــودم از حداقــل غــذای گــرم محــروم بگــذارم .بــا وجــود
خســتگی فــراوان بــا اســتفاده از هیــزم ،غذایــی گــرم تهیــه کــردم ،تــا
ایــن عزیــزان الاقــل از ایــن بابــت کمبــودی احســاس نکنند .در آن شــب
بــا خــود مــی گفتــم:
دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند
خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش
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موزه گردی

موزه شهدای زنجان
گنجینه ايثار
موزه شهدای زنجان ،گنجینه اي غنی از
یادگارهای دوران دفاع مقدس است که نقش
بسزایی در انتقال مفاهیم به نسل جدید را
برعهده دارد .اين مكان در طول ايام مورد بازديد
اقشار مردم به ويژه نسل جوان است كه ببینند
پدرانشان براي حفظ اين ملك و ملت و آرمان،
ايثار و فداكاري كردند.

مجموعهفرهنگي-تاريخي

موزه شهدای زنجان یکی از موزههای فرهنگی و تاریخی
اين شهر است که زیر نظر بنیاد شهید استان در سال ۱۳۷۸
ایجاد شده و شناسنامهای از هویت تاریخی و معنوی این
مرز و بوم را به بهترین شکل ممکن حفظ کرده و خود را
متعهد به روایتگری برهه ای پرشكوه ازتاریخ کشور می داند.
ساختمان اين موزه از بناهای جذاب متعلق به اواخر
دوران قاجار است که به ثبت آثار ملی کشور رسیده
است و بافت معماري زيبا و فضاي آرام بخشي داشته و
«خانه توفيقي» نام دارد.
در این موزه آثار ارزشمند بسیاری از شهیدان استان
گردآوری و نگهداری شده که شامل چفیه ،لباس،
پوتین ،پالک ،کتاب ،دفتر و دهها مورد دیگر است که
هر یک سرگذشت و شاید بتوان گفت سبک زندگی
نسلی ايثارگر را بیان میکنند.
موزه شهدای زنجان در دو بخش مجزا شکل گرفته
که در بخشی از این مجموعه آثار و اسناد و فیلمهای
تهیه شده از خانوادههای شهدا تهیه و در مخزن ها
نگهداری میشود.
در این بخش عالوه بر فیلم ها و آثار به جام مانده از شهدا
مانند دفترچه یادداشت ،وسایل شخصی و لباس شهدا که
برای جلوگیری از پوسیدگی گندزدایی شده است نگهداری
میشود .درقسمت مجزایی از این ساختمان تاریخی بخشی
از آثار و لباسها ،وصیتنامهها و عکسهای شهدا به
نمایش درآمده است.

بازدیدگنندگان از این موزه فرهنگی و تاریخی است که
ورق زدن و خواندن این نوشتهها می تواند انعکاسی از
عمق دلبستگی ،اعتقاد و باور قلبی بازدید کنندگان به
شهیدان باشد.

این مجموعه وجود دارد که به علت محدودیت فضایی
که ساختمان موزه با آن مواجه است ،امکان ارائه همه
آنها برای بازدیدکنندگان وجود ندارد و تنها بخشی از
این آثار در این موزه در معرض دید قرار گرفته است و
بخشی از این آثار نیز در هنگام برگزاری نمایشگاهها در
اختیار دستگاهها و مدارس قرار میگیرد.
از دیگر بخش های موزه آثار شهدای زنجان
اختصاص فضایی به عنوان کتابخانه موزه و مکان
برگزاری نشست ها در این مجموعه ارزشمند است.
یکی از کارهای خوب در این موزه ثبت نظرات

بانک اطالعاتی انقالب و جنگ
آثار جمع آوری شده در این موزه ،بخشي از بانک
اطالعاتی تاریخ انقالب و جنگ است و آثار بسیاری در
پيك ايثار شماره  -۱۶خرداد 1397
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جزوه راهنمای موزه
این موزه میتواند نقش بسزایی در ارائه تاریخ ایثار و
شهادت داشته باشد لذا میتوان با نصب عالئم راهنمایی
و نیز ارائه بروشورهای راهنمای گردشگری این اطالع
رسانی را با همکاری اداره گردشگری و میراث فرهنگی
استان انجام داد.
محدودیت فضای مجموعه سبب شده که بسیاری
از این آثار در اتاقی که به عنوان مخزن تعریف شده
خاک بخورد که راه کار آن انتقال این موزه به فضایی
بزرگتر است.
ی برای ایجاد باغ موزه دفاع مقدس در
البته طرح 
استان در نظر گرفته شده است اما در کنار ایجاد باغ
موزه می توان نمایشگاهی دائمی نیز از آثار شهیدان را
در طرح سبزه میدان که به عنوان یک طرح و پروژه
برزگ شهری تعریف شده است ،گنجاند.
ارائه بروشوری از زندگی نامه شهدای شاخص استان
برای مراجعه کنندگان و بویژه دانش آموزانی که در این
مرکز حضور مییابند و ایجاد فضایی برای مخاطبان
جوان میتواند نقش موثری در کیفیت بخشی به این
موزه باشد.
تلفن موزه3220606-7 :
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