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منظور از "دفاع مقدس" چيست و تفاوت 
آن را با جنگ بفرماييد.

در آســتانه هفته دفاع مقدس هستيم و ياد 
و خاطره رشــادتها و سلحشــوري هاي شهداي 
گرانقــدر، امــام شــهدا، جانبــازان، آزادگان، 
رزمندگان عزيز را گرامــي ميداريم و به روح 
مطهر و ملكوتي حضرت امام (ره) و همه شهدا 

صلوات مي فرستيم.
پر واضح اســت كــه رژيم بعــث عراق با 
تحريك و تجهيز اســتكبار به ايران حمله كرد 
و شروع كننده جنگ بود و هدف از اين جنگ 
هم ســرنگوني نظام نوپاي جمهـوري اسـالمي 
بــود. در مقابل ملت قهرمان ايران با تأســـي به 
فرهنگ عاشــورا با رهبـري حكيمانه حضرت 
امــام ( ره ) و روحيــه شــهادت طلبــي با تمام 
توان به پا خواســت و از دستاوردهاي ارزشمند 
انقالب اســالمي دفاع كرد و از آنجاكه انگيزه 
امت، پاسداري از اسالم و انقالب، آزاد سازي 

مناطق اشغال شده و تنبيه متجاوز بود، لذا دفاع 
مقدس نام گرفــت و با خصوصيات جنگ كه 
براي فتح خاك و سرزمين و يا گرفتن امتياز از 

طرف مقابل بود متفاوت است.
همـه سـاله بـراي ايـام دفـاع مقـدس 
برنامه هايـي تدارك ديده مي شـود، صنعت 
نفـت بـراي اين هفتـه چـه برنامه هايي پيش 
رو دارد و تفاوت آن نسـبت به سـالهاي ديگر 

چيست؟
ايــام دفاع مقــدس از ايــام غرورآفرين و 
افتخارآميز كشــور محســوب مي شود و بسيج 
مســتضعفين هم به عنــوان يكــي از نهادهاي 
مقدس كه بيشــترين ســهم را در عرصه جهاد، 
شــهادت و رشــادت در طول هشت سال دفاع 
جانانــه بــر عهده داشــت افتخــار دارد كه در 
گراميداشت اين ايام با شكوه برنامه هاي ويژه اي 
را اجرا نمايد. از مهمترين برنامه ها مراسم تجليل 
از ايثارگران هشــت سال دفاع مقدس، ديدار با 

خانواده هاي معظم شــاهد و جانبازان گرانقدر، 
ايجاد نمايشگاههاي عكس و فيلم دفاع مقدس، 
كوهپيمايــي خانوادگــي، برگزاري يــادواره 
شهدا، برگزاري مسابقات كتابخواني در زمينه 
دفاع مقدس، برگزاري صبحگاه مشــترك در 
برخي از حوزه هاي تابعه و شركت در گلباران 
مزار شــهدا عزيز خواهد بود. در ســال جاري 
كه همراه شــده با مــوج بيداري اســالمي در 
كشــورهاي منطقه كه قطعا متأثر از انديشه هاي 
نوراني حضــرت امام(ره) و مقام معظم رهبري 
(حفظه اهللا) و انقالب اســالمي و الگوگيري از 
روحيه مجاهدت و شــهادت طلبي رزمندگان، 
درهشت سال دفاع مقدس است فضاي كشور 

آكنده از شور و شعف مضاعفي خواهد بود.
شاخصه مهم اين سـال'' جهاد اقتصادي'' 
اسـت و اين وظيفـه بسـيج را در صنعت نفت 
سـنگين تر مي نمايـد. اقدامات انجام شـده و 
برنامه هاي آتي در اين خصوص را بيان نمائيد.

گفتگوي اختصاصي با مجيد چگني(فرمانده بسيج وزارت نفت)

علي رغم هشت سال جنگ، يك روز هم
 صادرات نفت قطع نشد

همزمـان بـا فرمـان تاريخي حضرت امام خميني (ره) در راسـتاي تشـكيل ارتش بيسـت 
ميليونـي و بـا هدف ايجاد توانايي و آمادگي هاي دفاعي، رزمي، فرهنگي و كمك بهنگام در 
حوادث غير مترقبه، بتدريج در راستاي اهداف نظام مقدس جمهوري اسالمي و صنعت نفت، 

بسيج وزارت نفت در آذرماه 1359 تشكيل گرديد. 
شـهيد محمدجـواد تندگويـان و همرزمانش از اوليـن گروه هايي بودند كـه بتدريج به 
فرهنگ بسـيجي پرداختند و با اتكا به توان و نيروي داخلي و راه اندازي تاسيسـات نفتي، در 

بعد از انقالب نقش بسزايي ايفا كردند. 
ماهنامه اكتشـاف و توليد به بهانه هفته دفاع مقدس، گفتگويي اختصاصي با فرمانده بسيج 

وزارت نفت انجام داده كه توجه شما را  به آن جلب مي نمائيم.

ابراهيم معنوى، الهام نظرى
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مقام معظم رهبري (حفظــه اهللا) با درايت 
و تدبير سال 1390 را ســال جهاد اقتصادي نام 
گــذاري فرمودند و وزارت نفــت و كاركنان 
پرتالش اين وزارتخانه هم افتخار داشتند كه در 
ابتداي سال ميزبان حضرت آقا در عسلويه باشند 
و ايشــان در اين بازديد پرخير و بركت بيانات 
ارزشمندي را درخصوص جهاد اقتصادي و به 
ويــژه كار و تالش در صنعــت مهم نفت ايراد 
فرمودند. به اعتقاد بســيج دستورات و منويات 
ايشان درخصوص جهاد اقتصادي به مثابه يك 
تكليف است و بسيجيان صنعت نفت با جان و 
دل و با عشــق و عالقه، تالش خواهند كرد كه 
به آن عمــل كنند و هدف گذاري وزير محترم 
نفت، مديران و كاركنان خدوم و بســيجي در 
جهت افزايش كمي و كيفي توليد نفت و گاز، 
صيانت از مخازن نفتي، تســريع در راه اندازي 
پروژه هاي توســعه اي بويژه در ميادين مشترك 
و باالخــص در ميدان مشــترك پارس جنوبي 
كه مقــام معظم رهبري تأكيــد زيادي كردند، 
بومي ســازي تجهيزات و دســتگاههاي مورد 
نيــاز صنعت نفــت و بويژه اجــراي پروژه هاي 
بنزين ســازي و در نتيجه خودكفايي كشور در 
اين محصول اســتراتژيك نمونه هايي از جهاد 
اقتصــادي در صنعت نفت اســت كه بحمداهللا 
دستاوردهاي خوبي در اين خصوص تاكنون به 

همراه داشته است.
فكـر مي كنيـد صدام بـا چـه اهدافي به 
كشـور مـا حمله نمـود و آيا در اين مسـير به 

حداقل خواسته هاي خود دست يافت؟
تجاوز عراق به ايران هم از نظر استراتژيكي 
و هم از نظر تاكتيكي قابل بررســي اســت و با 
نگاهــي گــذرا بــه تاريــخ روابط دو كشــور 
درمي يابيم كه همواره بر سرخطوط مرزي بين 
دو كشــور اختالف وجود داشــته است؛ ولي 
آغاز جنگ تحميلــي در حقيقت مقابله عملي 
با انقالب اســالمي و از پا درآوردن نظام نوپاي 
جمهوري اســالمي به حساب مي آيد، هر چند 
تجاوز گســترده عراق در ابتدا با موفقيت هايي 
همراه بود؛ اما ديري نگذشت كه شيريني تجاوز 

رژيم هاي مسـتبد بصورت زنجيروار در حال 
تداوم اسـت، به نظر شـما وظيفه ما به عنوان 

يك مسلمان در قبال مسائل پيشرو چيست؟
مردم فهيم و هوشــيار كشــور ما بدقت و 
مســتمر تحوالت منطقه را رصــد مي كنند و از 
حركت هاي اســالمي و ضد اســتكباري مردم 
مظلــوم منطقه بويــژه شــيعيان بحرين حمايت 
مي كننــد. با لطــف الهي در حركــت بيداري 
اســالمي تاكنون چند تن از سران فاسد، مستبد 
و خودفروخته منطقه ســرنگون شده اند و ساير 
حاكمان دست نشانده هم سرنوشتي مشابه آنها 

خواهند داشت.
با توجه به ناكامي هاي دشمن در اهداف 
نظامـي، آيا گزينه هـاي مختلـف در تقابل با 
نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران را تمام 
شـده مي دانيـد؟ و امروزه تكيه آنها بيشـتر بر 

روي كدام اهداف مي باشد؟
از زمان پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي 
و اســتقرار نظام مقدس جمهوري اســالمي در 
ايران، استكبار جهاني با اتخاذ شيوه هاي مختلف 
در صــدد براندازي اين نظام الهي بوده اســت. 
پس از ناكامي دشــمن در اهداف نظامي يعني 
براندازي ســخت، براندازي نرم در دستور كار 
آنها قرار گرفتــه و در اين فاز، تهاجم فرهنگي 
يا به تعبير مقام معظم رهبري شبيخون فرهنگي 
از اولويت هاي راهبردي آنها بوده و كم رنگ 
كردن باورها و اعتقادات ديني و مذهبي مردم، 
حمله به اصــول و چارچوب هاي نظــام بويژه 
اصل مترقي واليت فقيه و آســيب رســاني به 
وحدت ملي از اهداف كنوني دشمنان مي باشد.

اهـداف نظامـي دشـمن در صنعت نفت 
در هشـت سـال دفاع مقدس متوجـه كدام 

واحدهاي صنعت نفت مي گرديد؟
يكي از محورهاي حياتي كشور در دوران 
دفاع مقدس، صنعت پرافتخار نفت مي باشد كه 
در راســتاي تأمين انرژي كشــور و منابع مالي 
حاصل از صادرات نفت خام و سوخت رساني 
بــه جبهه هاي جنگ نقش مهمــي را عهده دار 
بوده اســت. لذا مراكز و تأسيسات توليد نفت، 

به تلخي زهرآگين شكست براي حاكمان بغداد 
و در رأس آنها استكبار مبدل شد.

آيـا ناكامي هاي صدام در جنگ با ايران 
مقدمـه اي بـراي حملـه بـه كويت و كسـب 
جايگاه جديد نبود و به نظر شما چرا صدام از 

گردونه مبادالت بين المللي حذف شد؟
طبيعي بــود كه وقتي مزدوري مانند صدام 
نتوانســت علي رغــم حمايت هــاي گســترده 
استكبار خواسته هاي آنها را عملي كند تبديل به 
مهره سوخته شد و تجاوز به كويت و همچنين 
در اختيار داشــتن سالحهاي كشتار جمعي كه 
خودشــان قبال به صــدام تحويــل داده بودند 
بهانه هاي الزم را براي حمله به عراق و اشــغال 
آن توســط كشــورهاي غربي به ســركردگي 
آمريكا با طمع دســتيابي به منابــع غني نفت و 
گاز عراق، تأمين امنيت اسرائيل و ايجاد مشكل 
و همچنيــن كنترل ايران و خليج فارس اهداف 
نامشــروع خود را عملي نماينــد، كه علي رغم 
گذشــت چندين سال از ســقوط رژيم بعث به 

اهداف خود دست نيافته اند.
با توجه به هالكت صدام و از هم پاشيدن 
رژيـم بعث در عراق هم اكنون اوضاع عراق 
در منطقـه و جايگاه آن در صحنه بين المللي 

را چگونه مي بينيد؟
با سرنگوني صدام، اشغالگران غربي تالش 
كردند حكومتي دســت نشانده و ضد ايراني بر 
ســركار بياورند ولي با خواســت خدا تاكنون 
موفق نشــده اند و بــا روي كار آمــدن دولت 
مردمــي و مجلس مردمي، همكاري خوبي بين 
دولت هاي ايران و عراق وجود دارد. پر واضح 
اســت آمريكا و تعدادي از كشــورهاي دست 
نشــانده عربي ســعي مي كنند با ايجاد نا امني و 
بي ثباتــي در عراق حضور خود را تثبيت كنند 
و امتيازات الزم را بدســت آورند ولي تاكنون 
موفق نشــده اند. قطعــا در آينده كشــور عراق 
مي توانــد در حــوزه تأمين نفت خــام يكي از 

كشورهاي مطرح و تأثير گذار باشد. 
ايـن ايام كـه بيشـتر بـه ''عصر بيـداري 
اسـالمي'' در منطقـه تبديل شـده و سـقوط 
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گاز و پااليشــگاههاي نفت و مبــادي صادرات 
نفت خــام از اهــداف اساســي بــراي حمله هاي 
پي درپي و ســنگين دشمن بود؛ ولي با جانفشاني 
و همت كاركنــان زحمتكش صنعت نفت حتي 
براي يك روز هم توليد متوقف نشد و صادرات 
نفت خــام هــم قطع نگرديــد و پــس از بمباران 
بالفاصله عمليات بازسازي و راه اندازي تأسيسات 
با كمترين امكانات ودر كوتاهترين زمان صورت 

مي پذيرفت.
چرا معادالت دشـمن در طول هشت سال 
دفاع مقدس منتج به نتيجه نشـد، و به نظر شـما 
اگر صدام با شـناختي كه در دهه 60 از قدرت 
نظامـي و دفاعي مـا پيدا كرده بـود، آيا با آن 

ديد به خود اجازه ميداد به ايران حمله كند؟
همان طوري كه خداوند در قرآن و عده داده 
اســت "ان تنصراله ينصركم و يثبــت اقدامكم" 
يعني اگر دين خدا را ياري كنيد حتما خدا شما را 
ياري خواهد كرد. لذا با اعتقاد به اين آيه شريفه، 
امت مســلمان ايران با اخــالص كامل مجاهدت 
نمودند و مردانه هشت سال با تمام استكبار چه در 
داخل و چه در جبهه هاي نبرد جنگيدند و عاقبت 
هم خــدا آنهــا را پيروز كرد. مشــخص بود كه 
صدام آلت دســت ديگران بود و برنامه هاي آنها 
را اجرا مي نمود و با آن غرور و تكبري كه داشت 
قطعا حتي با تغيير شــرايط بــاز هم به ايران حمله 
مي كرد؛ ولي بــا مدد الهي، رهبري حضرت امام 
( ره ) و حضور با شــكوه امت هميشه در صحنه، 
خواري و زبوني نصيب دشمنان و پيروزي نصيب 

كشور عزيزمان شد.
در خصـوص بحـث تحريمها، آيـا ميتوان 
بـه ايـن مسـاله و بحـث خودكفايـي و ايجـاد 
روحيـه خودبـاوري به عنـوان يـك تقابل دو 
سـويه نگريست؟ لطفا نظر خود را در اين مورد 

بفرماييد.
طبيعي اســت در تحريمها و تنگناها، تالش 
براي ســاخت، تأمين كاالهــا و تجهيزات مورد 
نياز صنعت نفت شــتاب مضاعفي گرفت و شايد 
يكي از بركات خفيه در ايجاد روحيه خودباوري 
و خوداتكايــي همين تحريمهاســت و در ســايه 

مشكالت، اســتعدادها و نوآوريهاي بي شماري 
در كشور شكوفا شد.

نفـت  صنعـت  در  اصـل  محوري تريـن 
سـازندگي  عصـر  مقـدس،  دفـاع  دوران  در 
و زمـان كنونـي چـه بـوده و صيانـت از منابع 
هيدروكربوري چه جايگاهي در اين خصوص 

داشته است؟
مهمتريــن اصــل در دفاع مقــدس و بعد از 
آن، توكل و اســتعانت از خــدا در تمام مراحل 
بوده و اتكا بــه توانمندي هاي كاركنان، نخبگان 
و متخصصان صنعت، پيمانكاران و مشــاوران با 
صالحيت كشور را كه در بازسازي و راه اندازي 
واحدهاي آســيب ديــده در دوران دفاع مقدس 
و انجام پروژه هاي بي شــمار توسعه اي در اقصي 
نقاط كشــور بــدون حضــور و دخالت خارجي 
نقش داشــتند مي توان اشــاره نمود. درخصوص 
صيانت از منابع هيدروكربوري، برنامه هاي ازدياد 
برداشت و تزريق گاز در دستور كار شركت هاي 

ذيربط قرار دارد.
آزادگان  و  جانبـازان  شـهداء،  تعـداد 
صنعـت نفـت و نحوه رسـيدگي و سرپرسـتي 
خانواده هـاي معظم آنهـا و اقداماتي كه براي 
جانبـازان و آزادگان در نظـر گرفتـه شـده را 

بطور مختصر بيان فرمائيد.
صنعــت نفــت افتخــار دارد كــه در حدود 
1016 نفر شــهيد گرانقدر را تقديم نظام مقدس 
جمهوري اسالمي نموده اســت، تعداد جانبازان 
عزيز شــاغل 10181 نفــر و آزادگان ســرافراز 
1197 نفر مي باشند. ارتباط مستقيم با خانواده هاي 
معظم شاهد در حوزه مســئوليت امور ايثارگران 
شركت ها مي باشد؛ ولي با برنامه ريزي هاي بعمل 
آمده بســيجيان عزيز در سراسر كشور سركشي 
از خانواده هاي معزز شــهدا را در مناســبت هاي 

مختلف انجام مي دهند.
در خصوص حفظ و نگهداري آثار و اسناد 
دفاع مقـدس در صنعت نفت چـه برنامه هايي 
تـدارك ديده شـده و به چه ميزان پيشـرفت 

حاصل گرديده است؟
يكــي از فعاليت هاي با ارزشــي كه در چند 

سال گذشــته در صنعت نفت شروع شده و ادامه 
دارد تشكيل ستاد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع 
مقدس صنعت نفت اســت. اين ستاد با مسئوليت 
مركز بســيج وزارت نفت، وظيفــه جمع آوري، 
حفظ و نگهداري و ثبت آثار نقش صنعت نفت 
در دوران دفــاع مقدس را بصورت تخصصي بر 
عهده دارد. تبيين، تدوين، نمايش و انتقال مفاهيم 
ارزش هــا، حقايــق، واقعيت ها و دســتاوردهاي 
صنعت نفت به منظور توسعه و گسترش فرهنگ 
بســيجي در نســل هاي آينده از اهداف اين ستاد 
است كه تاكنون پيشرفت خوبي در اين خصوص 
حاصل شده است از جمله اقدامات، جمع آوري 
بيــش از چند صد هزار از آثــار مكتوب، تجهيز 
ســاختمان ســتاد، انعقــاد قراردادهــاي مختلف 
بــراي انجام تحقيقات علمــي نقش صنعت نفت 
و كاركنــان عزيــز در دفــاع مقــدس و حضور 
فعــال در پروژه ملي و دائمــي موزه دفاع مقدس 
درجوار حرم مطهر حضرت امام (ره) بخشــي از 

فعاليت هاي اين ستاد است.
لطفا از همرزمان و همسنگرهايتان بگوئيد. 

از شبهاي سخت ولي زيباي جبهه.
بهتريــن و زيباترين لحظات عمــر حقير در 
دوران دفاع مقــدس بود و بهترين و نزديك ترين 
دوستانم در عمليات هاي مختلف در كنارم شهيد 
شدند و به فوز عظيم و سعادت ابدي نائل گشتند، 
بي شــك خاطرات و دالورمرديها، رشــادت ها، 
ايثارگري ها، شــب زنده داري ها، تقوا و اخالص، 
واليت مداري آنها هيچوقت به فراموشــي سپرده 
نمي شود. آنها حق بزرگي بر گردن ما دارند و بايد 

تا آخرين نفس راه پر بهجت آنها را ادامه دهيم.
به عنوان آخرين سؤال، وظيفه يك بسيجي 
در عصر حاضر با توجه به شرايط موجود را چه 
مي دانيـد؟ و چـه توصيه اي براي نسـل جوان، 
كساني كه آن سالها را درك نكرده اند داريد؟ 
وظيفه بسيجي در اين برهه از زمان، اطاعت 
از اوامــر رهبري، ارتقاء بصيــرت و بينش ديني، 
سياســي و حضور در صحنه هاي مورد نياز نظام 
بــراي اداي تكليــف و خدمتگــزاري بي مزد و 

بي منت است.




