بسم ّال الرحمن الرحيم
نشــريه الكترونيكي ســتاد حفظ آثار و نشــر ارزش هاي دفاع مقدس وزارت نفت -شماره  -22آذر 1397

کالم نخست

مهندس زنگنه وزیر نفت:

" سالروز بازگشت پیکر پاک شهید مهندس
محمدجواد تندگویان و گرامیداشت شهدای
گرانقدر صنعت نفت  ،تداعی گر دورانی است که
تجسم همه شگفتی ها  ،فداکاری ها و جهاد در
راه خدا بود .روزهایی که ازخودگذشتگی  ،راز و رمز
همه حماسه ها بود و شریف ترین انسان ها  ،جان
و هستی خویش را فدا کردند تا شکوه و عظمت
این ملت را بر پیشانی تاریخ ثبت کنند  .رها شدن از
تعلقات فردی و وابستگی ها  ،چنان قدرتی را پدید
آورد که حفظ شریان های حیاتی صنعت عظیم
نفت در عین مبارزه و مقابله با دشمن متجاوز ،
حکایت حماسه هایی شد که برای همیشه  ،مایه
مباهات و سرافرازی خواهد بود  .اینجانب بر خود
فرض می دانم که ضمن گرامیداشت یاد و خاطره
همه شهدای واالمقام صنعت نفت به ویژه وزیر
شهید مهندس محمدجواد تندگویان  ،خود و همه
همکاران عزیز را به تالش بی وقفه  ،خستگی
ناپذیر و مجاهدانه در راه رشد و اعتالی صنعت
نفت و کشور توصیه می کنم  .زیرا این کمترین
کاری است که ما را در پیشگاه خداوند متعال و
روح واالی همه ی شهیدان  ،سربلند و با آبرو
می سازد ".
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خاطره

دست نگه دارید ؛ من وزیر نفت ایران ام !

* هفته پایانی آذر ماه به بزرگداشت وزیر نفت شهید مهندس محمدجواد تندگویان اختصاص دارد و هرساله در شهر

مقاوم آبادان خاطره این شهید عزیز احیا می شود  .در 29آذر 1370پیکر مطهر این شهید پس از 11سال اسارت به
ایرانعزیزمنتقلشد.بههمینمناسبت،ماجرایانتخابمهندستندگویانبهوزارتنفتدرتابستان 1359درکابینه

شهیدرجاییوهمچنیناسارتاینبزرگواردرآبان 1359رااززبانزندهیادمهندسعلیاکبرمعینفراولینوزیرنفت

جمهوری اسالمی ایران را دیگر بار مرور می کنیم  .این خاطره از کتاب « تاریخ شفاهی وزرای نفت ایران »  -خاطرات
مهندس علی اکبر معین فر ( دوره وزارت) 1358-1359؛ که از سوی مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت ایران

منتشر شد  ،انتخاب شده و تقدیم حضورتان می شود :

جنابمهندسمعینفرموقعي
که نماينده مجلس شديد ،آيا
هنوز مسئوليت وزارت نفت به
عهدهشمابود؟
تا زماني که هنوز اعتبارنامه ام
تصويب نشده بود ،وزارت نفت
را اداره مي کردم .همزمان با
تصويب اعتبارنامه ام در مجلس،
جريان حمله عراق به ايران پيش
آمد .پيش از آن ،شهيد «رجايي»

هم نخست وزير شده بود و بايد
وزير جديد انتخاب ميکرد .من
هم تصميم داشتم از سمت وزارت
نفت کناره گيري کنم.
در مجلس من رئيس کميسيون
نفت بودم .روزي در مجلس روي
صندلي خود نشسته بودم که
مرحوم رجايي به مجلس آمد و
يادداشتي به من داد که در آن
اسامي پنج  -شش نفر را نوشته

و از من پرسيد« :شما کداميک از
اين افراد را براي تصدي وزارت
نفت توصيه مي کنيد؟» همانجا
که نشسته بودم ،روي صفحه
کاغذ ،ماتريسي درست کردم .اسم
هر کدام را يک طرف و امتيازاتي
مانند :تحصيالت ،کارآمدي،
لياقت ،توان مديريت و ميزان
مقبوليت آنها ازنظر کارمندان را
هم طرف ديگر در يک جدول

نوشتم و با در نظرگرفتن شاخص
هاي يادشده به هر کدام نمرهاي
دادم .با آنکه در يادداشتم مشخص
شده بود چه کسي نمره بيشتري
دارد ،اما به ايشان نگفتم چه کسي
را انتخاب بکن يا نکن و بعد يادداشت
را براي او که همان جا در مجلس
نشسته بود ،فرستادم .مرحوم رجايي
هنگام خارج شدن از در مجلس به
من گفت« :يادداشت شما را ديدم،
خيلي خوب بود و متشکرم اما من
مهندس جواد تندگويان (نفر سوم) را
انتخاب کردم براي اينکه خانه اش در
خاني آباد است ».گفتم« :خب خودت
مي داني ،هر کاري ميخواهي بکن».
تا اين زمان هنوز هم به هيچکس
نگفته ام و نمي گويم چه کسي از
همه بيشتر رأي آورده بود و بيان آن
لزومي هم ندارد.
براي آن مرحوم ساده زيستي
شاخص مهمي براي انتخاب
مسئوالن حکومتي بود؟
حتما همينطور بود ،ولي به هر حال
ديدش فقط روي اين مسئله ،یعنی
ساده زیستی بود.
گمان ميکنم شهيد تندگويان در
زمان تحصيل در دانشکده نفت
آباداندانشجويدکترمرشدبود!
نمي گويم چه کسي بيشترين نمره را
آورده بود .البته مرشد هم کسي نبود که
با شهيد رجايي و امثال او همکاري کند.
به هر حال شهيد تندگويان را انتخاب
کرد .البته چون من رئيس کميسيون
نفت در مجلس بودم با وزير جديد
همکاري مي کردم تا به اصطالح
او سوار کار شود ،ولي همانطور که
مي دانيد مدت وزارت او زمان زيادي
طول نکشيد ،شايد بيش از يک هفته
طول نکشيد که او جهت بازديد از آبادان
رهسپار جنوب شد و آن داستان اسارت
ايشان پيش آمد.
مثل اينکه شما هم به جنوب
رفتيد و در مسير اهواز به آبادان
در اتومبيل پشت اتومبيل شهيد
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نادرستي پيش گرفته بودند و صرف
نظر از اينکه هيئت ما چه اندازه در
جلوگيري از اين کار مؤثر بود ،بنده
فکر ميکنم بيشتر به اين دليل که آنها
نتوانستند سد را تخريب کنند ،خود به
خود اين کار عقيم ماند و منتفي شد.
همانجا بود که تصميم گرفتيم از اهواز
به آبادان برويم .روز پيش از حرکت
ما به آبادان ،شهيد تندگويان و هيئت
همراهش مثل مهندس بوشهري و
مهندس «يحيوي» هم آمده بودند و
قصد داشتند به آبادان بروند.
تندگويان و همراهانش بوديد.
مشاهدات جنابعالي از نحوه
اسيرشدن آن مرحوم چيست؟
هم زمان با سفر مرحوم تندگويان به
جنوب از سوي وزارت نيرو خبردار
شديم استاندار وقت خوزستان يعني
مهندس غرضي قصد دارد سد
مسجدسليمان را خراب کند ،بدون
آنکه مطالعه کافي شده باشد که اين
کار چه عواقب وخيمي خواهد داشت.
کارشناسان وزارت نيرو از اين بابت
خيلي نگران بودند و موقعي که ما را
در جريان قرار دادند گفتيم« :بسيار
خب ،به اهواز ميرويم و در اين مورد
با استاندار صحبت ميکنيم.
شايد با گوشزد کردن عواقب آن
مانع اين کار شويم ».بنابراين به
اين مناسبت عزت اهلل سحابي ،بنده،
«عرب زاده» و چند تن از نمايندگان
وزارت نيرو به اهواز رفتيم.
در اهواز مهندس غرضي به ما گفت:
«ميخواهم سد مسجدسليمان را
خراب کنم و آب آن را سوي عراقيها
هدايت کنم!» نحوه کار هم به اين
صورت بود که يک تونل انحرافي
که آب رودخانه را رد ميکرده و قبال
آن را با بتن پر کرده بودند ،مي
خواستند با سوراخ کردن ،بتن ها را
بيرون بکشند تا آب از آنجا با فشار
زياد بيرون بزند.
با انجام اين کار نيروگاه نزديک سد
و همه چيز در معرض خطر نابودي
قرار مي گرفت .عده اي هم مشغول
سوراخ کردن بتن و تخريب بودند.

به هر حال اقدام بسيار ناگواري
بود .اتفاقا مسئول تخريب سد را مي
شناختم و آدم خطرناکي بود که حاال
اسم او را فراموش کرده ام اما قبال
در شرکت گاز کار مي کرد و سوء
سابقه داشت .موقعي که وزارت نفت
تشکيل شد ،شرکت گاز وضع آشفته
و درهم برهمي داشت .در ميان آنها
آدمي بود که بيشتر از همه اغتشاش
ايجاد مي کرد .جالب اينکه همان
روزها [شهيد حسن] «عباسپور»
(وزير نيرو) با من تماس گرفت و به
طور شفاهي به من گفت که« :فالن
کس را نياز دارم و مي خواهم او براي
وزارت نيرو کار کند ».نامه ای هم در
اين مورد به من نوشته بود.
ديدم شخص مورد نظرش همان آدم
است .البته من براي اينکه شر اين
شخص از سرم باز ميشد ،و بعد هم
احساس کردم البد وزير نيرو چون
روحيه خاص انقالبي دارد از پس اين
آقا  -که ادعاي انقالبي گري داشت-
برميآيد و حتما مي تواند او را کنترل
کند .از اين جهت به [شهيد] عباسپور
زياد توضيح ندادم که اين آدم اصال
موجود صالح و قابل اعتمادي نيست.
عرضم را خالصه کنم.
در اهواز موقعي که متوجه شدم
مسئول تخريب سد ،همان آدم
خطرناک است و دارد بتن را سوراخ
ميکند ،گفتم« :واويال! چه خواهد
شد!» خوشبختانه آنها وسط کار گير
کردند و نتوانستند به مقصود خود
برسند .ولي به هر حال رويه بسيار

گمان ميکنم مهندس سادات
در تهران بود .مهندس سادات
مي گفت که چند ساعت بعد از
شهيد تندگويان با هواپيما به
اهواز آمده و شب پيش از حرکت
وزير نفت به سوي آبادان هم در
اهواز به سر برده بود.
بله درست است .يادم هست که آن
شب باهم بوديم و ترتيب حرکت ما از
اهواز به آبادان را هم بچه هاي وزارت
نفت دادند.
شما چگونه به آبادان رفتيد؟
در اهواز چند جيپ بزرگ استيشن
براي حرکت به آبادان آماده شده
بود .در استيشن اول شهيد تندگويان،
مهندس بوشهري ،مهندس يحيوي
و راننده بودند .در استيشن دوم دکتر
«منافي» وزير بهداري با َم َردهاش
(مريدانش) بودند .در استيشن سوم
هم ،من و مهندس عزت اهلل سحابي،
عرب زاده (معاون وزارت نيرو) و يکي
ديگر از مديران شرکت نفت بوديم.
ديگر نمي دانم کس ديگري هم بود
يا نه .هر سه اتومبيل با هم و در يک
زمان راه افتادند و حين حرکت 10
متر از هم فاصله داشتند .وقتي که
به ايستگاه «ذوالفقاري» رسيديم،
عراقي ها ماشين جلويي را که
[شهيد] تندگويان در آن بود ،متوقف
کردند.
شما صحنه را مي ديديد؟
بله .همين که ماشين جلويي را

متوقف کردند ،راننده ماشين دوم که
دکتر منافي در آن بود با زرنگي فورا
دور زد و باسرعت به عقب حرکت
کرد .ما هم که در ماشين سوم بوديم
باعجله تصميم گرفتيم برگرديم ،اما
گرفتار شديم و ديگر نتوانستيم.
ماشين شما چطور نتوانست
برگردد؟
اصال نتوانست دور بزند چون جاده
خيلي باريک بود .ضمن آنکه آن
موقع فرصت تصميم گيري هم نبود.
چطور متوجه شديد که آنها عراقي
هستند؟
اول نفهميديم ،گفتيم مثل اينکه
مشکلي پيش آمده است و بعد
فهميديم .خدا سحابي را بيامرزد؛ او
روي ساده دلي خود گفت« :بگذار من
يک سري بزنم و ببينم اينجا چه خبر
است ».از ماشين پياده شد و مقداري
جلو رفت .ما هم رفتيم پشت ديواري
خود را پنهان کرديم.
شايد دقيقه اي نگذشت که ديديم

سحابي به سرعت و در حالي که مي
دويد سمت ما برگشت .کار خطرناکي
کرده بود .از او پرسيديم« :چي شد؟!»
گفت« :من جلو رفتم و ديدم طرف به
زبان فارسي به من مي گويد« :دستت
را روي سرت بگذار و جلو بيا( ».آنها
با اينکه عرب بودند با سحابي به زبان
فارسي حرف زده بودند ).خب! او بايد
دستش را روي سرش مي گذاشت و
جلو مي رفت وگرنه او را مي زدند! ولي
او به جاي اين کار فورا برگشت و به
سمت ما دويد .گفتيم« :خدا پدرت را
بيامرزد ».به هر حال ريسک بزرگي کرد.
راننده ما که از عرب هاي خوزستان
و خيلي هم زرنگ بود جلو رفت و به
او هم گفته بودند« :دستت را روي
سرت بگذار و جلو بيا».
راننده گفته بود« :مادر پيري
دارم و همين جا در اين نزديکي
زندگي مي کند .آمده ام که او را
ببينم و حاال هم دارم مي روم».
نظاميان عراقي چون اصال فرصت
کارهاي کوچک اين چنيني را نداشتند

که يک عرب را دستگير کنند و او را
ببرند ،لذا او را رها کردند و او هم
برگشت و به ما گفت« :شماها پياده
از آن پشت برويد ،من هم باالخره هر
طور شده دور مي زنم ،آنجا مي روم
و مي ايستم و به شما خبر ميدهم
که بياييد ».کار خطرناکي بود اما
چون چاره اي نداشتيم همين کار
را کرديم و خيلي هم طول کشيد .او
هم توانست به اين شکل نجات پيدا
بکند ،بعد ديديم دستش را بلند مي
کند که بياييد و بعد رفتيم سوار شديم.
اين اتفاقات در چه موقع از
روز بود؟
ساعت  10صبح بود .موقع رفتن
ديديم که مردم در حال فرارکردن از
آبادان هستند.
از ديدن اين صحنه که مردم چگونه
خانه و کاشانه خود را ترک مي کنند
دل آدم ريش مي شد و از اين نظر
به ما خيلي سخت گذشت .هنوز
خرمشهر در اختيار ما بود.

عراقي ها چگونه و چه زمان
فهميدند وزير نفت ايران را به
اسارت گرفته اند؟
وقتي که شهيد تندگويان و ديگر
سرنشينان اتومبيل اول را گرفتند ،من
به چشم خودم نديدم ،ولي دوستانی
ديده بودند چگونه مأموران عراقي آنها
را با خود بردند تا چند قدم دورتر وسط
راه به قتل برسانند .به طور قطع مي
خواستند آنها را بکشند .شهيد تندگويان
که دريافته بود موضوع جدي است و
جدا قصد دارند همه را بکشند ،با اين
اميد که شايد مانع اين اقدام شود
گفته بود وقتش رسيده که من خودم
را معرفي کنم .همينطور هم شد .زنده
ماندن آنها به اين جهت بود که او با
زباني شکسته بسته عبارت کوتاهي
به عربي و فارسي گفته بود« :انا وزير
االيراني نفت ».آنها هم متوجه شدند
لقمه چرب و نرمي است ،لذا از کشتن
او و بقيه صرف نظر کرده آنها را با خود
به عراق بردند .بعد هم با او چه ها که
نکردند .خدا او را بيامرزد.

موزه گردي

باغ موزه دفاع مقدس دزفول ،نماد مقاومت در برابر تجاوز
آثار هنری باغ موزه دفاع مقدس دزفول ،نگاه
به آینده دارد که نشان میدهد ما در جنگ متوقف
نشدیم و از دستاوردهای دفاع مقدس برای ساخت
آیندهای بزرگ برای سازندگي ایران اسالمی استفاده
می کنیم و صرفا نگاه به دفاع مقدس یک نگاه
نوستالژیک نبوده بلکه نگاه به اميد و آینده است.
شهرستان دزفول ،در دوران هشت سال جنگ
تحمیلی بارها مورد هجوم و موشکباران رژیم بعثی
عراق قرار گرفت تا آنجا که آن را با نام شهر موشک
ها نیز یاد کردهاند .مردم این شهرستان با وجود
موشکباران شدید سال های جنگ صبورانه مقاومت
کردند و شهر را تخلیه نکردند.
روز دزفول
چهارم خرداد در تقویم رسمی کشور به روز
مقاومت و پایداری نامگذاری و دزفول شهر نمونه
مقاومت معرفی شد .امروز بخش هایی از این
مقاومت و حماسه مردم دزفول را میتوان در باغ

موزه دفاع مقدس این شهرستان جست و جو کرد.
باغ موزه دفاع مقدس در راستای ترویج
فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس توسط بنیاد
حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در دزفول
احداث شد .علت اینکه دزفول به عنوان محل
احداث این موزه انتخاب شد ،این است که دزفول
در سال  ۶۶شهر مقاومت و پایداری نام گرفت .در
دوران دفاع مقدس مردم شهر را تخلیه نکردند و
با مقاومتی که از خود نشان دادند شهرشان شهر
نمونه مقاومت شد.
یکی از گنجینههای دفاع مقدس ،رمز و
رازی است که در مقاومت مردمی دزفول است که
باید نهادینه شود و در گنجینه تاریخ انقالب ثبت
شود .به لحاظ این ضرورت دارد هر چیزی را که
بخواهیم نهادینه کنیم از یک سو در دانشگاهها آن
را تدریس کنیم و از طرفی در مراکز ،موزهها ،این
مقاومت را به وسیله آثار فرهنگی و هنری به نسل
بعدی انتقال دهیم.
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این موزه دارای حدود  ۶۰اثر هنری است که
سیری از تاریخ مدنیت دزفول را نشان میدهد و
به شخصیتهای برجسته شهرستان مثل شیخ
انصاری (ره) تا موقعی که گروهی به نام منصورون
علیه رژیم شاهنشاهی مبارزه کردند و انقالب به
پیروزی میرسد ،نشان میدهد.
نقش روحانیت ،وحدت و همدلی مردم،
پشتیبانی مردم از نیروهای مسلح ،و نقش آنها
در حمایت از مسئوالن مملکتی ،تبعیت از والیت
و… که همه اینها از علل و عوامل پیروزی یک
ملت هستند ،سوژههای موزه هستند و هر کدام به
یک نوع با یک اثر هنری خود را نشان میدهند.
در موزه یک سری کارهای هنری ،آثار حجمی
هستند ،یک سری آثار گرافیکی ،آثار اینفوگرافیک،
یک سری تابلوهای آبرنگ و نقاشی خط و یک
سری پوسترهای اَسنادی هستند .یک سری نیز
آثار مفهومی هستند ،مثل نقاشی های قهوهخانهای
تلفیقی از عاشورا و دفاع مقدس که نشان میدهد
ریشه مقاومت در عاشورا است.
ایجاد  ۶۲اثر هنری در موزه مسقف
 ۶۲اثر هنری در موزه مسقف که در دو طبقه
است ایجاد شده است .از این تعداد  ۵۰اثر آماده و
نصب شدهاند ،هم اكنون موزه مورد بازدید مردم،
دانشآموزان ،دانشجویان ،مساجد ،کاروانهای
راهیان نور قرار گرفته است.
بخشی از آثار هنری موزه به جوانان و نوجوانان
دزفولی در دوران مقاومت اشاره دارد .اینکه بازیهای
کودکانه دزفول در دوران مقاومت چهطور بود؟
نگاه به آینده در بعضی آثار هست که نشان
میدهد در جنگ متوقف نشدیم و از دستاوردهای
دفاع مقدس برای ساخت آیندهای بزرگ برای
ایران اسالمی استفاده می شود و صرف ًا نگاه به
دفاع مقدس یک نگاه نوستالژیک نبوده بلکه نگاه
به آینده است.

کتابخانه تخصصی راجع به جنگ و دفاع
مقدس با حدود  ۱۱هزار جلد و  ۶۵۰۰عنوان کتاب
وجود دارد و معمو ًال مورد استقبال همه اقشار قرار
میگیرد .حقوق جنگ ،ادبیات جنگ ،شعرهای
آئینی ،جامعهشناسی جنگ ،روانشناسی جنگ ،آمار
شهدا و جانبازان کشور و دزفول ،معرفی نیروی
هوایی ارتش ،نیروی زمینی ارتش ،پایگاه چهارم
شکاری دزفول ،عملکرد لشکر  ۷حضرت ولیعصر
خوزستان و تیپ  ۷دزفول از موضوعات کتاب
هاست ،کتابهای اسنادی داریم که مورد توجه
پژوهشگران است .کتاب هایی درباره معماری
دفاع مقدس و روزنامهها و مجالت مختلف که در
دوران هشت سال جنگ تحمیلی منتشر شدهاند در
این کتابخانه جمعآوری شده است.
در مرکز فرهنگی یک گروهی به نام
کارگروه روایتگران شهدا زیر نظر مرکز به صورت
خودجوش فعالیت میکنند و زندگی نامه شهدا را
ثبت و ضبط میکنند .تاکنون  ۷جلد نیز از آثار
آنان به چاپ رسیده است و آخرین اثر این گروه
در فروردین امسال با موضوع شهید کیانی تحت
عنوان «جوانمرد قصاب» منتشر شد .کارگروه
دیگری به نام «تحقیقات و پژوهش» ،اسناد
مختلف در خصوص مقاومت مردم جمع آوری مي
كنند .چهلهزار سند ثبت شده است.
بخش سمعی و بصری و همچنين آثار صوتی،
تصویری و مستندهایی که از دوران دفاع مقدس
باقی مانده و در آن نگهداری میشوند .حدود ۲۰۰
ساعت فیلم و تصویر از مقاومت مردم ،موشکباران،
فعالیتهای مردمی و رزمندگان و خیلی از مستندسازها
و صدا و سیما از این آرشیو بهرهمند میشوند و بر اساس
این فیلمها چندین فیلم کوتاه نیز ساخته شده است.
سالن اجتماعاتی با ظرفیت  ۲۵۰نفر وجود
دارد که به نام سردار شهید احمد سوداگر که
بنیانگذار پژوهشگاه معارف دفاع مقدس در تهران
بوده نامیده شده است .دليل نام گذاري نقش فعال
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وي در معرفی گنجینههای دفاع مقدس از طریق
نهادینه کردن دو واحد درسی در دانشگاه داشت.
در حال حاضر ده استاد در حال تدريس دو واحد
علوم و معارف دفاع مقدس در دانشگاههای دزفول،
اندیمشک ،شوش و ایذه هستند .این واحد اختیاری
است و دانشجویان از آن استقبال خوبی کردند.
باغ موزه مرکز فرهنگی دفاع مقدس ،یک و
نیم هکتار است که در آن ادوات نظامی ،موشکها
و تجهیزاتی که جهادسازندگی با آنها در دفاع مقدس
از رزمندگان پشتیبانی کرده است ،توپها ،تانکها،
ادوات نظامی ،قرار داده شده است .از همه مهم تر
در وسط باغ موزه یادمان هشت شهید گمنام دفاع
مقدس دفن شده اند که مانند خورشید در میان باغ
موزه میدرخشند.
احداث موزه زیرزمینی مقاومت
نام این موزه ،موزه مقاومت است که فاز سوم
مرکز است و در حال طراحی و بررسی وضعیت
تجهیز محتوای آن در حال بهره برداري و تجهيز
محتوايي است .دزفول که از معدود شهرستانهایی
است که یک تیپ عملیاتی در آن تشکیل شد و
هفت گردان از مردم دزفول تحت عنوان  ۷مقاومت
در عملیات فتح المبین شرکت کردند و این تیپ در
عملیات بعدی نام تیپ  ۹۷ولیعصر را به خود گرفت
و در ادامه در عملیات والفجر مقدماتی تبدیل به
یک لشکر با نام لشکر  ۷حضرت ولیعصر(عج) شد
که کل مردم خوزستان و لرستان در آن گردان
داشتند و به مبارزه با صدامیان میپرداختند.
ک دشمن
شهر دزفول مورد اصابت  ۱۷۶موش 
قرار گرفت و به همين دلیل مدلهایی از این
موشکها در محوطه قرار دارد؛ ضمن آن که یکی
از دستاوردهای خالقیت جوانان ایران اسالمی
تحت عنوان موشک شهاب  ۳نیز در دوازده متر
و موشک سجیل در  ۱۸متر در محوطه نمایشگاه
جانمایی شدند

