
            

سید پیروز موسوی
مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران

موزه خــارگ؛
ویــترین از خودگذشتگی
 کــارکــنان صـنعت نفـت

جزيره خارگ به عنوان يكي از بزرگترين و فعال ترين 
مراكز بارگيري نفت خام در جهان كه خطوط لوله هاي 
انتقال نفت خام از مناطق اصلی صنعت نفت ايران به آن 

منتهي مي شود، سخن بسيار در سينه دارد.
ساعت 15 و 36 دقيقه روز دوم مهر 1359 بود كه جنگ 
با بمباران دو مخزن نفتي )مخازن 11 و 12( در جزيره 
خارگ آغاز شد؛ متاثر از نقش اين جزيره مرجانی به 
عنوان اصلی ترين پايانه صادرات نفت كشور و نقش مهم 
آن در تأمين منابع ملی و درآمد كشور بود كه نخستين 
آژيرهای خطر حمالت هوايی در آسمان اين جزيره به 

صدا درآمد.
اسناد موجود نشان مي دهد كه جزيره 24 كيلومترمربعي 
خارگ در طول 2888 روز جنگ تحميلي، 2834 بار 
مورد حمله  هوايي و موشكی دشمن قرار گرفت كه از 
اين ميزان 559 مورد آن حمله مؤثر عليه تأسيسات اين 

جزيره بود، با اين وجود جريان صدور نفت حتی برای يک 
روز هم قطع نشد.

بي شک جريان بدون وقفه صادرات نفت از جزيره خارگ، 
مديون خون شهيداني است كه در اين آب و خاك پرپر 
شدند، زيرا ميزان نفت صادر شده از جزيره خارگ در 
طول هشت سال دفاع مقدس هرگز از حد برنامه ريزي 
شده كاهش نيافت، حتی شايد بتوان گفت كه حمالت 
زمينی و هوايی دشمن تنها كاهش پنج درصدي صادرات 

نفت پيش بيني شده را سبب شده بود.
با توجه به نقش جزيره خارگ در دوران دفاع مقدس به 
نظر می رسد، راه اندازي موزه جنگ به عنوان ويتريني 
براي نمايش تالش هاي بي بديل و از خودگذشتگي هاي 
دوران جنگ تحميلي در اين جزيره استراتژيک، بتواند 

گام بلندي در اشاعه فرهنگ استقامت و پايداری باشد.
با راه اندازی اين موزه در جزيره خارگ می توان ضمن 

نگه داشتن ياد جان باختگان جنگ تحميلی،  كاری كرد 
تا مردم و به ويژه نسل جوان، بتوانند درك صحيحی از 
صنعت نفت، و ضرورت سختكوشی و جانفشانی برای 
اعتالی اين صنعت كه نياز اول و اصلی امروز كشور است، 

داشته باشند.
اين موزه همچنين می تواند محلی برای نگهداري، ثبت 
و ضبط آثار ارزشمند صنعت نفت و يادمانی از مجموعه 
تالش های و جانفشانی های انجام شده در آن دوران 
پرافتخار و همچنين محلی برای نمايش ظرفيت های 
ادبی و و پتانسيل های فرهنگی و ارزش های تاريخی 
موجود در اين جزيره برای نسل جوان ايران اسالمی باشد 
تا از نزديک با دشواری نحوه صدور نفت خام و شرايط و 

سختی های كار در اين منطقه آشنا شوند.

جزيره خارگ در آبهای نيلگون خليج فارس، اكنون يكی از 
مظاهر برجسته پيشرفت صنعت نفت ايران و صحنه تالش 
بی شائبه خدمتگزاران صنعت نفت در ايفای اين وظيفه 
غرورآميز ملی است. اين جزيره نه تنها به خاطر اكتشاف 
نفت مقام ممتازی در مناطق نفتی كشور يافته بلكه به 
عنوان بزرگترين بندر صادراتی نفت خاورميانه، باالترين 
مقام را در صدور نفت خام ايران به بازارهای بين المللی دارد.

در سال 1337 به علت اينكه سواحل صادراتی نفت خام 
ايران برای پهلو گرفتن كشتيهای بزرگ آمادگی و عمق 
كافی نداشتند پس از مطالعات بسيار و با توجه به داليل 
در  ايران  خام  نفت  برای صدور  اقتصادی جزيره خارگ 
نظر گرفته شد و به تدريج تأسيسات بارگيری و انبارهای 
ذخيره نفت در اين جزيره بنيان گرفت و كم كم به صورت 

بزرگترين پايگاه صدور نفت خام جهان درآمد.
به مدت  در طول دوران جنگ تحميلی منطقه خارگ 
هشت سال منطقه جنگی بود و صدها بار بمباران شد. اين 
حمله ها كامال برنامه ريزی و تمرين شده بود و حتی زمان 
بمباران در ساعات پيش از ظهر و در اوج گرما و شرجی 
جزيره انجام می شد و در چنين شرايطی خاموش كردن 

شعله ها و بازسازی تأسيسات انجام می شد. 
حضرت امام )ره( در بخشی از سخنان خود در زمان جنگ 
فرموده بودند: شما می گوييد خارگ را 49 بار را از بين 
برديم، مگر چند بار می شود يک جزيره را از بين برد!؟ 
اين گواهی می داد به اين كه آنان هرگز موفق نشدند به 
هدفشان كه از بين بردن جزيره خارگ و قطع صادرات 
نفت خام از دل آب های خليج هميشه فارس بود، دست 

پيدا كنند.

پایانه نفتی خارگ؛ از دیروز تا امروز

موزه ها در كنار حفظ و معرفی فرهنگ، تمدن و هويت ايرانی 
اسالمی می توانند نقش قابل توجهی در اقتصاد جامعه ايفا كنند 
كه به رغم ايجاد نگاهی ملی به صنعت نفت، متاسفانه موزه 
تخصصی برای نمايش آثار مجموع تالش های انجام شده در 
راستای توسعه اين مرز و بوم، در صنعت نفت ايجاد نشد است. 
اكنون اما خوشبختانه به همت و درايت مديركل روابط عمومی 
وزارت نفت اين مهم به عنوان يک حلقه مفقوده در توسعه 
سيمای فرهنگی و اجتماعی صنعت نفت در حال تحقق است .

با توجه به نقش بی بديل اين صنعت بزرگ در تحوالت كشور 

بيش از يک قرن اخير و همچنين جايگاه ايران در امنيت انرژی 
مختلف  طبقات  نمودن  آگاه  كه  است  بديهی  جهان،  آينده 
اجتماعی و اقشار مردم، به ويژه جوانان با چهره فرهنگی صنعت 
اقتصادی،  معادله های مختلف  در  آن  اثرگذاری  نحوه  و  نفت 
سياسی، بين المللی، اجتماعی، و حتی در شئون زندگی ساكنان 

يک سرزمين نفتی، الزامی است.
برای دستيابی به اين هدف و شناساندن صنعت نفت به عموم 
مردم، الزم است مجموعه برنامه جامع و به هم پيوسته ای از 
ايده ها و فعاليت های عملياتی در حوزه های فرهنگی و آگاهی 

بخشی به افكار عمومی، پياده سازی و اجرا شود كه يكی از اين 
فعاليت ها می تواند ايجاد موزه های نفت در نقاط مختلف كشور، 

به ويژه در مناطق عملياتی باشد.
در پی رخداد فرهنگی بسيار ارزشمند راه اندازی سه موزه نفتی 
در مناطق مسجد سليمان به عنوان زادگاه صنعت نفت ايران، 
پااليشگاه آبادان و  تهران، ايجاد موزه نفت در جزيره خارگ  
به عنوان قلب تپنده صادرات نفت ايران، بسيار ضروری است كه 
خوشبختانه هم اكنون عملی كردن اين مهم در كانون تفكر اداره 

كل روابط عمومی وزارت نفت قرار گرفته است.

موزه های نفتی؛ تصویری نو از سیمای فرهنگی صنعت نفت ایران
مجتبی عوض زاده

رئیس روابط عمومی شرکت پایانه های نفتی ایران
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امروزه تغيير نگرش به موزه ها در سطح دنيا، سبب شده تا نقش مهم 
تبادل فرهنگی اين اماكن در غنای فرهنگی جهان و ايجاد روحيه 
همكاری و هماهنگی و صلح ميان مردم جهان بيش از پيش برجسته 
شود. در راستای تحقق اين مهم و به منظور راه اندازی موزه های 
نفتی، كارگروهی مركب از صاحب نظران برجسته تشكيل شد تا 
نسبت به سياستگذاری و طراحی مفهومی برای پيشبرد طرح ايجاد 
اين موزه ها با مطالعه موارد مشابه در جهان، بهره گيری از مشاوران 
برجسته برای طراحی اين موزه ها در اين زمينه اقدام شود. بر اين 
اساس، الزم بود هماهنگی الزم با سازمان ميراث فرهنگی، صنايع 
دستی و گردشگری نيز انجام شود كه به همين منظور از نماينده اين 

سازمان برای طراحی مفهومی كار دعوت شد.
پس از انجام مرحله مطالعاتی و تهيه و تدوين طرح ها، كارهای اجرايی 
و عملياتی ايجاد موزه ها با استفاده از توانمندی های پيمانكاران داخلی 
و همكاری پيمانكاران خارجی كه در اين زمينه تجربه دارند، آغاز شد.
از مهم ترين اهداف اين موزه ها، آگاهی بخشی به بازديدكنندگان با 
هدف ايجاد اميد به آينده و شوق به تالش برای ساختن و توسعه 
ايران به ويژه در نسل جوان است و از ابتدا نيز به استفاده حداكثری 
از نمادهای ايرانی در طراحی موزه توجه شده است، به نحوی كه به 

روشنی آن را از ديگر موزه های مشابه متمايز و برتر كند.
ايران با داشتن  قدمت 1٠6 سال در صنعت نفت، فاقد موزه مرتبط  
با اين صنعت است، در حالی كه  كشورهای نفتخيز در دنيا و حتی 

برخی كشورهای 
موزه  نفتی  غير 
نفت دارند و ايجاد 
موزه های نفت در 
كشور با توجه به 
جايگاه  و  قدمت 
تأمين  در  ايران 
جهان،  انرژی 

اهميت بااليی دارد.
بر اين اساس، ايجاد پارك موزه نفت مسجد سليمان، موزه آبادان و 
موزه فناوری نفت در يكی از بوستان های بزرگ تهران در دستور كار 

قرار گرفت.
پارك موزه نفت مسجدسليمان به عنوان زادگاه پيدايش صنعت نفت 
در ايران و خاورميانه كه نخستين چاه نفتی در آن به توليد رسيد، 
اولويت اول محسوب شد. در زمينه ساخت اين پارك موزه پيش از 
اين اقداماتی صورت گرفته بود كه تكميل و بخش هايی نيز به آن 

افزوده می شود.
مسجدسليمان به دليل وجود تأسيسات قديمی و ابتدايی شكل 
گيری صنعت نفت، موقعيت ممتازی برای تحقيقات صنعتی و 
پژوهشی دارد. وجود تأسيساتی همچون پااليشگاه، كارخانه گوگرد 
سازی، كارخانه تقطير، نيروگاه توليد برق و نخستين چاه نفت 
خاورميانه موقعيت مناسبی برای انجام امور پژوهشی و فعاليت های 

علمی است.
اين موزه بايد بتواند چنين احساسی را به بازديدكنندگان اين موزه 
منتقل كند. بازديدكنندگان اين موزه عموما گردشگران خواهند 
بود و با اين هدف بايد طراحی شود كه به سئواالت كسانی كه 
وارد مسجدسليمان به عنوان زادگاه اصلی صنعت نفت ايران می 
شوند، پاسخ بگويد. اين موزه بيشتر حال و هوای دوران نخستين 

صنعت نفت ايران را با به كارگيری روش های مختلف بايد به 
بيننده منعكس كند.

به موزه آبادان با توجه به بخش های مختلف آثار، در قالب سايت موزه 
نگاه  می شود و با اهتمام به حضور مؤثر نفت در دوران دفاع مقدس، 
بخشی از فضای موزه به نفت و دفاع مقدس اختصاص خواهد يافت.

اين موزه بايد با اختصاص بخش قديمی پااليشگاه آبادان به آن ايجاد 
شود و به واقع عالوه بر ايجاد جاذبه های گردشگری جديد برای شهر 
آبادان، بايد تحوالت فناوری در بخش نفت و به ويژه پااليش آن را به 
خوبی به بيننده ناآشنا به صنعت نفت منتقل كند. تجهيزات قديمی 
كه در اين بخش وجود دارد به خوبی بيانگر تحوالت فناوری در 
صنعت نفت می باشد و بيانگر و به ارتقای فناوری ملی در طول يكصد 

سال گذشته در اين بخش خواهد بود.
موزه فناوری نفت در يكی از بوستان های بزرگ تهران هم در برنامه 
راه اندازی قرار دارد. در تهران بيشتر تالش بر اين است كه موزه 
علمی پژوهشی نفت ايجاد كنيم تا با استفاده از فناوری های روز 
روند اكتشاف، استخراج )توليد(،  پااليش و مبادی مصرف به تصوير 
كشيده شود، همچنين ارائه آثار و اسناد تاريخی از بخشهای مهم اين 
موزه است. اين موزه ها  فضايی مناسب برای آشنايی هنرجويان، 
دانشجويان، دانش پژوهان، محققان و عالقمندان با صنعت نفت 

فراهم می كند.
اين موزه به نحوی طراحی می شود كه جاذبه كافی داشته باشد تا 
همه دانش آموزان تهرانی در طول دوره تحصيل خود تمام دانش 
آموزان تهرانی در طول دوره تحصيل خود حداقل يک بار از اين 
موزه بازديد داشته باشند. تمركز در طراحی اين موزه بايد بر واقعيات 
جاری در صنعت نفت امروز ايران، اولويت های آن، آشنايی با مبانی 
مخازن نفت، طراحی آنها، مسائل پيچيده ای نظير حفاری و توليد 
نفت در خشكی و دريا باشد و به يكی از جاذبه های گردشگری در 

تهران نيز تبديل شود.

بایدهای برپایی موزه نفت در قطب های نفتی 

در چشم های بسته آفتاب بيشتری هست! و در خارگ؛ اين 
سرزمين آب و آفتاب حتی بيشتر! دور از ذهن نيست آل 
احمد همين سهم بيشتر آفتاب را ديده باشد و تأللو امواج 

آب را كه به خارگ می گويد: ُدّر يتيم خليج فارس.
آنچه اين سرزمين احاطه شده با نيلگونی های خليج فارس 
را خارگ كرده، بركت بخشِی ابر و باد مه و خورشيد فلک 

است. آنجا كه تاريخ به جغرافيا دست برادری داده و 
مهر  خارگ  نام  به  را  بزرگ  ايران  كوچک  شناسنامه 

زده است.
هشت كيلومتر طول )شمال- جنوب( و چهار كيلومتر عرض 
اين جزيره، در بردارنده عناصر هويتی و اقتصادی فراوانی از 
تمدن ايرانی است؛ آثار باستانی قابل توجه، حيات گونه های 
جانوری خاص، چاه های آب شيرين فراوان، بوميان مهمان 

نواز، صنايع بزرگ انرژی و ....
جزيره خارگ به عنوان شاهرگ اقتصاد ايران و نقطه پايانی 
خطوط انتقال نفت كشور، جايگاه و اهميت بسيار ويژه ای 
دارد. به همين دليل تأمين امنيت جزيره به معنای تأمين 
امنيت اقتصاد روزانه ايران است، زيرا حجم چشمگيری از 
صادرات نفت خام ايران به بازارهای جهانی از اين جزيره 
نفتی انجام می شود؛ چنانكه بسياری معتقدند كه خارگ نه 
فقط يكی از مهمترين پايانه های نفتی جهان كه مهم ترين 
پايانه نفتی جهان است، آن گونه كه به نظر می رسد لقب 

»پايتخت نفت جهان« برای اين جزيره ايرانی، لقب شايسته 
و بايسته ای باشد.

با بازگشايی چهار مخزن يک ميليون  همين روزها هم 
بشكه ای نفت خام در خارگ، ظرفيت ذخيره سازی نفت 
خام در اين جزيره از 24 ميليون بشكه كنونی به 28 ميليون 
بشكه افزايش می يابد، تا قطب صادرات نفت ايران و حتی 

جهان، غنی تر از پيش شود.
خارگ در حدود 57 كيلومتری شمال غربی بوشهر و 3٠ 
كيلومتری بندر ريگ و 35 كيلومتری بندر گناوه واقع شده 
و از لحاظ تقسيمات كشوری جزو استان بوشهر و از توابع 
شهرستان بوشهر است. ارتفاع متوسط آن از سطح دريا 
حدود سه متر و از نظر موقعيت جغرافيايی در 29 درجه 
و 15 دقيقه عرض شمالی و 5٠ درجه و 2٠ دقيقه طول 

شرقی قرار دارد.
اگر يک سال در خارگ بمانيد خواهيد ديد كه از مشخصه 
آب و هوای اين جزيره كوچک، تابستان های گرم همراه با 
شرجی و رطوبت محلی بدون بارندگی است. معموال گرمی 
هوا از اسفندماه آغاز می شود و حدود هشت ماه ادامه دارد. 
درجه حرارت در فصل های مختلف سال از چهار تا 46 
درجه سانتی گراد متغير است و ميانگين روزانه حرارت در 
زمستان به 17 درجه سانتی گراد و در تابستان به 6/32 
درجه می رسد. اما جزيره در فصل پاييز، به ويژه در حوالی 

آذر ماه باران ها به پايتخت برمی گردند و هوای پر طراوت 
دوباره زندگی را در جزيره می خنداند؛ حاصل آن اينكه، 
زمستان جزيره كوتاه است، كوتاه مثل زمستان سال 1357. 
از  پيش   - ايران  نفت  در  خارگ  جزيره  قديمی  اماكن 
استقرار صنعت نفت، از شرق به سمت غرب عبارت بودند 
از: آثار قلعه هلندی ها، گورستان اسالمی، آبادی خارگ، 

خط راه آهن، گورستان مسيحی، قبر ابوبكر، قبر علمدار، 
باغ هلندی ها، گورستان پيش اسالمی، دخمه ها، بقعه مير 
محمد، قبر ديده بان، كّره انگيزها، دو خواهرون )كه متاسفانه 

اكنون تخريب شده است(.
كتيبه 24٠٠ ساله مشهور خارگ در بردارنده نوشته ای است 
كه كوتاه شده حركت حضور ايرانيان در اين جزيره است. 
بر اين كتيبه كه متعلق به دوران داريوش اول هخامنشي 
است به خط ميخي فارسي باستان نوشته شده است: »اينجا 
محل خشک و بي آبي بود. من شادي آوردم« كه منظور 
حفر چاه ها و قنات هاي متعددي است كه در جزيره خارگ 

و اطراف اين كتيبه حفر شده است.
خارگ عمر طوالنی دارد، اما كماكان چون سروی ايستاده 
بر آب های عميق خليج فارس جوان و آينده ساز است. اينجا 
خارگ است! سرزمين آب و آفتاب! سرزمين آبادانی و آيينه! 

پاره تن ايران اسالمی! لطفا كاله از سر برداريد.

نماد ایستادگی
خــارگ؛ سرزمین آب و آفتاب

قلب نفت در سینه خلیج فارس  اکبر نعمت الهی
مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت




