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مقام معظم رهبری :

« تبریک عرض می کنم به هم میهنان عزیز و همه ملتهایی که نوروز را گرامی می دارند  ...امیدوارم
نوروزی شاد و شیرین داشته باشند .
امسال بهار طبیعت با فصل بهار معنویت  ،یعنی فروردین و اردیبهشت و خرداد با رجب و شعبان و
ماه مبارک رمضان  ،هم زمان است  .امیدوارم که ان شاء اهلل رشد طبیعی و رشد معنوی  ،هر دو را
امسال برای کشورمان و ملتمان داشته باشیم » ...

دکتر حسن روحانی ،رئیس جمهور :
« عید فرخنده نوروز را به حضور همه ملت بزرگ ایران تبریک
و تهنیت عرض می کنم ...
پیام نوروز برای ما  ،پیام زدودن کینه هاست
پیام نوروز برای ما  ،پیام شکوفایی و نشاط است .
از خداوند بزرگ می خواهیم که همه روزهای میهن ما  ،نوروزی
و همه حیات ما  ،بهاری باشد »...

مهندس بیژن زنگنه ،وزیر نفت:
«نوروز پرشکوه باستانی را که سده های طوالنی است با فراشدن بهار
و شکفتن دوباره برگ و بوستان همراه است  ،به یکایک شما عزیزان و
خانواده های صبور و گرامیتان تبریک می گویم .
بار دیگر از راه رسیدن بهار  ،با هزار نوید و ندا  ،ما را بر آن داشته تا به
رسم دیرین زیست بشری  ،تفکر و تعقل را برای بهره مندی از آنچه
خداوند یکتا بر ما عرضه می دارد  ،سرمشق و سرلوحه خود قرار دهیم ...

سخن سردبیر

هر روزتان نوروز ...

نوروز باستانی و بهار طبیعت در راه است .عید
سعید و فرخنده ای که میراث نیاکان ما و نماد
هویت ایران و ایرانی است .نوروز به معنای
نوشدن و پایان کهنگی هاست  ،همچون طبیعت
که از خواب زمستانی بیدار شده و بانشاط و
سرزندگی  ،شکوفایی جدید را آغاز می کند.
ایرانیان نوروز را با یاد خداوند "متحول کننده
قلب ها و دل ها " آغاز می کنند و از او برای "
رسیدن به نیکوترین کمال " یاری می خواهند.
در نگاه باستانی  ،نوروز  ،روز آفرینش انسان و
تکمیل خلقت جهان و در نگاه اسالمی  ،روز نزول
جبرییل امین بر رسول عزیز  ،روز عید غدیر و در
نهایت روز ظهور منجی است .ائمه اطهار علیهم
السالم از شادی ایرانیان مسلمان به هنگام عید
نوروز شاد و مسرور می شدند .موال امیرالمومنین
در پاسخ به تهنیت گروهی از مردم ایران در
کوفه به مناسبت فرارسیدن نوروز فرمودند ":
هر روز را برای ما نوروز قرار دهید".
امام جعفر صادق (ع) نیز در روز نخستین بهار
فرمودند  :نوروز از روزهای ما و شیعیان ماست.
نوروز  1398با ماه رجب همزمان شده است.
"رجب" نام نهری در بهشت است که مانند
شیر  ،سپید و زالل و همچون عسل  ،شیرین و
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گوارا است و این خود بر سپیدی و زاللی و
شیرینی نوروز می افزاید.
از خداوند بزرگ برای ایرانیان و به ویژه
خانواده بزرگ صنعت نفت ایران  ،نوروزی
زیبا و سال جدیدی همراه با موفقیت و عزت و
برکت مسئلت داریم.
عزیزانی که در طول این سال ها همواره برای
رفاه و رشد و توسعه این سرزمین باستانی در
تالش و تکاپو بوده اید :
هر روزتان نوروز
و نورزتان پیروز

نوپ ر و ز تا ن
یر و ز

که بسی گل بدمد باز و
تو در گل باشی

یا مقلب القلوب و االبصار
یا مدبر اللیل و النهار
یا محول الحول و االحوال
حول حالنا الی احسن الحال
**
ای دگرگون کننده قلبها و دیده ها
ای تدبیرکننده شبها و روزها
ای متحول کننده حال و روزگار
متحول کن حال ما را به بهرتین حال
**
نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی
که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی
من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش
که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی
چنگ در پرده همین می دهدت پند ولی
وعظت آن گاه کند سود که قابل باشی
در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است
حیف باشد که ز کار همه غافل باشی
نقد عمرت ببرد غصه دنیا به گزاف
گر شب و روز در این قصه مشکل باشی
گرچه راهیست پر از بیم ز ما تا بر دوست
رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی
حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد
صید آن شاهد مطبوع شمایل باشی
حافظ

خاطره

در اوج بمباران مسجدسليمان
مراسم ازدواج من انجام شد!
در دفتر سايت ستاد حفظ و آثار ،ميهمان
ارزشمندي داشتيم كه از پيشكسوتان
بهداشت و درمان صنعت نفت در دوران
هشت سال دفاع مقدس اند .خانم سكينه
كاووسي ما را مورد محبت قرار داده و به نقل
خاطرات خود پرداختند .بخشی از اين گفت و
گو را تقديم حضورتان كنيم:

آرزو فروردین

لطفا در ابتدا از بيوگرافي خودتان براي
ما بگوييد؟
بنده سكينه كاووسي حيدري ،متولد سال 1333
از مسجدسليمان مي باشم .دوران كودكي،
دبستان و دبيرستان بنده در اين شهر سپري
شد زيرا پدرم از كاركنان شركت نفت بود .بعد از
اتمام تحصيالت از طريق نشريات اطالع كسب
كردم كه شركت نفت طي يك آزمون در جذب
تعدادي پرستار خانم است .بنده نيز در اين
آزمون شركت كردم و پس از گذران تحصيل،
در تيرماه سال  1354به شركت نفت پيوستم.
در آن دوره براي دانشجويان خوابگاه هايي به
نام بنگله در نظر گرفته بودند ،مدير آموزشگاه
ما يك خانم انگليسي بود و زير نظر كادري
مجرب براي پرستاري آموزش ديديم .در آن
دوره مبلغ 250تومان به عنوان كمك معيشت
به ما تعلق مي گرفت.
سرانجام در سال  1354فارغالتحصيل شدم
و در بيمارستان نفت مسجدسليمان در بخش
جراحي مردان به طور رسمي كار خود را آغاز
كردم.
در شروع كار به صورت پرستار شيفت بودم
ولي بعد از گذشت دو ماه كه از مراحل كار بنده
سپري شده بود و مسووالن بخش از كار بنده
رضايت خاطر پيدا كرده بودند ،خيلي سريع بنده
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از حالت شيفتي خارج شده و به صورت روز كار
مشغول خدمت در بخش جراحي بودم.
با شروع جنگ تحميلي در شهريور سال 1359
بيشتر پرستاران باتجربه بنا به شرايط آن زمان
محل خدمت خود را ترك كرده بودند و كمبود
نيرو درآن زمان مشخص بود .به همين دليل
رييس بخش جراحان بنده را به اتاق عمل
منتقل كرد.
انتقال من به اتاق عمل بيمارستان مسجدسليمان
نفت ،متاسفانه مصادف با بمباران شهر شد و به
همين جهت؛ اولين روز كاري در اين بخش
براي من بسيار سخت بود.
از نقش سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت در دوران جنگ تحميلي
براي ما صحبت بفرماييد؟
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ،از
روزهاي آغازين جنگ تحميلي خدمات
انساندوستانه و شاياني به مردم اين منطقه
ارايه كرد  .بنده در زمان جنگ در بهداشت
و درمان صنعت نفت مسجدسليمان مشغول
خدمت بودم ،اين شهر آماج حمالت هوايي و
موشكي دشمن بود.
به دليل اين كه پس از پيروزي انقالب كادر
خارجي بيمارستان را ترك كردند و اداره

بيمارستان عمال به عهده كادر داخلي بود ،لذا
به دليل كمبود نيرو بنده تنها پرستار بخش اتاق
عمل بودم و همزمان مسووليت بخش جراحي
مردان را نيز برعهده داشتم.
در مورد كمبود نيرو در آن مقطع يك خاطره به
ياد مي آورم:
تازه يك روز بود كه به اتاق عمل منتقل شده
بودم و پس از جراحي روتين ،در دوم مهرماه
 1359در ساعت  4بعدازظهر از سركار به منزل
مي رفتم .به منزل كه رسيدم ناگهان غرش
چند فروند هواپيماي عراقي را شنيدم و در يك
لحظه چندين نقطه شهر بمباران شد .به بنده
اطالع دادند كه سريع به بيمارستان بروم .كه در
حين رفتن به بيمارستان يك نقطه ديگر شهر را
دشمن بمباران كرد ،و در پي اين حمله خيابان
ها نيز بسته شد!
به همين جهت مجبور شديم براي رفتن
به بيمارستان با تغيير مسير و از سمت جاده
تمبي به سمت بيمارستان بروم ،تمام راههاي
ورودي و خروجي شهر توسط آمبوالنس
ها و ماشين هاي اداري و آتشنشاني و
شخصي ،جهت حمل مجروحان با آژير به
سمت بيمارستان ميرفتند .با آوردن زخمي
ها و شهدا وضعيت بيمارستان حالت فوق
العاده به خود گرفت ،سردخانه بيمارستان

ن

جوابگوي شهدا نبود و در نتيجه سالن بزرگ
(  )OPDرا تخليه و تمامي شهدا را در سالن جا
دادند و ما نيز به درمان مجروحان مشغول شديم.
در آن روز جراح فقط زنده ياد دكتر غفارپور بود
و من تنها پرستار اتاق عمل بودم و عمل ها
تا ساعت  6عصر روز بعد ادامه داشت .بعد با
هماهنگي رييس بيمارستان دكتر طباطبايي یک
اكيپ پزشكي شامل جراح عمومي ،جراح قفسه
سينه و مغزو اعصاب و ...از تهران به مركز
مسجدسليمان اعزام شدند.
در آن زمان به علت كمبود نيرو و كادر پزشكي
دكتر طباطبايي مكاتباتي با مسووالن براي
راهاندازي مجدد آموزشگاه بهياري داشت ،كه
اين مركز پس از سال ها تعطيلي در سال 1361
فعاليت خود را با مديريت سركار خانم آثاري و
خانم شيرخانزاده،از سرگرفت.
اين عزيزان از پرسنل بهداشت درمان آبادان
بودند كه در روزهاي اوليه جنگ كه آبادان
توسط دشمن محاصره شده بود با تعداد زيادي
از همكارانشان به اين منطقه آمدند و با آمدنشان
وضعيت نيرو در بيمارستان بهتر شد.
در زمان جنگ تحميلي بیمارستان بهداشت و
درمان صنعت نفت براي عموم آزاد بود و همه
ميتوانستند از تمام امكانات موجود بهره ببرند.
ظاهرا ازدواج شما نيز در آن مقطع
حساس صورت گرفت؛ در اين زمينه
خاطره اي را بگوييد؟
من در آن سال ها به واسطه حضور در اتاق
عمل ،به عنوان مسوول و تنها پرستار اتاق
عمل ،شبانه روز مشغول خدمت رساني به
مجروحين بوديم و بنا به تعهداتي كه داشتم تا
آخرين لحظه منطقه را ترك نكردم و به خدمت
صادقانه خود ادامه مي دادم.
در دي ماه  1359وقتي مسئله ازدواج بنده در
خانواده مطرح شد ،با توجه به جنگ و موقعيت
شغلي به همسر آينده ام گفتم فعال آمادگي ندارم
باشد بعد از جنگ!
وي گفت :ممكن است اين جنگ چند سال به
درازا بكشد ،خالصه بعد از چند بار آمد و رفت
آنها و با توجه به اين كه شهر مرتب بمباران مي
شد ،ترسيدم بر اثر اين رفت و آمدها اتفاقی برای

سازمان بهداشت و درمان صنعت
نفت ،از روزهاي آغازين جنگ
تحميلي خدمات انساندوستانه و
شاياني به مردم اين منطقه ارايه
كرد  .بنده در زمان جنگ در
بهداشت و درمان صنعت نفت
مسجدسليمان مشغول خدمت
بودم و اين شهر آماج حمالت
هوايي و موشكي دشمن بود.

و ر و ز تا ن
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از زماني كه فارغ التحصيل شدم تا سال 1359
در بخش جراحي مسجدسليمان بودم ،بعد
از سال  1359تا  1379به عنوان پرستار در
بخش اتاق عمل فعاليت داشتم؛ از نيمه دوم
سال  1379به دليل مشكالتي كه براي فرزندم
پيش آمده بود به بيمارستان بهداشت و درمان
اراك منتقل شدم ،از سال  1379تا  1389در
بيمارستان بهداشت و درمان اراك مشغول بودم
و سرانجام با سابقه  34سال و اندي در تاريخ
 1388/11/1به بازنشستگي نايل آمدم.
از عاليق شخصي و زندگي تان
بگوييد...
بنده به ورزش و سفر عالقه بسيار دارم،در سال
 1359ازدواج كردم ،داراي دو دختر و يك پسر
هستم ،يك دخترم تحصيلكرده رشته كامپيوتر
است و دختر ديگرم زبان انگليسي خوانده و
به سه زبان زنده دنيا كره اي و فرانسوي و
انگليسي مسلط مي باشد ،پسرم هم طراحي
اتومبيل مي خواند و ساكن كشور ايتاليا است.

خانواده همسرم در راه بيفتد و به دليل اين كه
خانواده آنها از راه دور مي آمدند .قبول كردم و
در تاريخ معين عاقد جهت خواندن خطبه عقد
آمد .در حين خواندن خطبه عقد ناگهان صداي
غرش هواپيماها به گوش رسيد و چند نقطه
شهر بمباران شد .من فورا "بله" را گفتم و پس
از مراسم راهي بيمارستان شدم .تعداد شهدا و
مجروحين بسيار باال بود و بعد از سه روز كه به
منزل آمدم همه بستگان همسرم بر اثر وحشت
حاصل از بمباران فورا به شهر خودشان برگشته صحبت پاياني...
بودند .آن دوران سرتاسر مملو از خاطرات تلخ و در آخر از مجموعه موزه و ستاد حفظ و نشر
گاهي به ندرت شيرين بود.
آثار ارزش هاي دفاع مقدس وزارت نفت ،كه
خاطرات بازنشستگان را جمعآوري و ضبط
خانم كاووسي خوب هست به سوابق ميكنند ،تشكر مي كنم ،اين كار بسيار ارزشمند
خود در بيمارستان نفت نيز اشاره است و اميدوارم اين تجربه ها به آيندگان نيز
داشته باشید؟
منتقل گردد.
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*نفت ایران ملی شد

*روز طالیی
*نفت ایران برای ایرانی ...
روزنامه ها و خبرگزاری ها در روز 29
اسفند  1329با تیترهای باال از پیروزی
نهضت ملی شدن نفت ایران استقبال کردند
و به بررسی مهم ترین جنبش ضداستعماری
پس از جنگ دوم جهانی که با همت واالی
نکته جالب این است که در آن مقطع
مردم ایران به پیروزی رسید  ،پرداختند  « .اقدام برای ملی شدن نفت  ،سایر کشورهای
حرکتی که با حضور همه اقشار ملت ایران خاورمیانه از جمله عراق و مصر را بیدار کرده که دولت اتحاد جماهیر شوروی خود را ضد
اعم از دانشگاهیان  ،روحانیان  ،بازاریان  ،کارگران و است » .روزنامه تایمز نوشته بود  « :بکار بردن امپریالیست می دانست  ،نه تنها از نهضت
روزنامه نگاران از اوایل دهه  1320شکل گرفت شدت و زور در برابر تصمیم ملت ایران سبب ملی حمایت نکرد  ،بلکه طرح ملی شدن
و با راهبری دکتر محمد مصدق و نمایندگان خواهد شد که ایران و سایر ملل خاورمیانه علیه نفت را « طرح فریب کارانه آمریکایی ها»
دانست و روزنامه پراودا ارگان حزب کمونیست
اقلیت جبهه ملی در کمیسیون نفت در مجلس ما متحد شوند » .
شورای ملی منجر به جنبش و حرکتی فراگیر
شوروی مقاله مشروحی در این زمینه نوشت .
شد و با گذشت از موانعی که مخالفان داخلی و
نهضت ملی شدن نفت ایران  ،جنبشی
خارجی نهضت ایجاد کرده بودند  ،در آستانه بهار
اصیل ،مردمی و در جهت حفظ منافع و هویت
و نوروز به شکوفایی و پیروزی رسید و اعالم شد :
ایرانیان بود و علی رغم مواضع قدرت های
« به نام سعادت ملت ایران و به
سلطه گر ،به کارشناسان  ،مهندسان و کارگران
منظور کمک به تامین صلح جهانی
ایرانی شاغل در صنعت نفت به تدریج اعتماد
 ...صنعت نفت ایران در تمام مناطق
به نفس عزت مندانه ای داد تا پس از خلع ید
کشور بدون استثناء ملی اعالم می شود.
از شرکت نفت انگلیس در خرداد  ، 1330خود
و
یعنی تمام عملیات اکتشاف  ،استخراج
سکان امور نفتی را بدست گیرند و در صحنه
بهره برداری در دست دولت قرار می گیرد» .
عمل ،کارایی و توانایی خود را اثبات نمایند .
ملی شدن نفت ایران اثر عمیقی بر
آری  ،نفت ایران برای ایرانیان است و روز
تحوالت سیاسی بین المللی علیه قدرتهای
طالیی ملی شدن نفت همواره در اذهان مردم
مسلط و در جهت نفع ملل تحت سلطه داشت .
این سرزمین باستانی جاویدان خواهد بود .
منچستر گاردین در  19مارس  1951نوشت :
--19شهریور
۱۳۹۸ 1397
فروردین ماه
پيك ایثار شماره ۲۶

نشریه الکترونیکی ستاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس وزارت نفت
مدیر مسئول:
اکبر نعمت الهی

سردبیر:
سید هاشم هوشی سادات
امور هنری:
شادی حاجی مشهدی

تماس با ما۶۶۷۰۹۹۰۵ :
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امور اجرایی:
محمد علی کفیلی
آرزو فروردین

فاطمه زیبایی
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