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ــاه 1359، هم زمان با فرمان  در آذر م
حضرت امام خميني (ره) براى تشكيل 
ــت ميليوني و با هدف ايجاد  ارتش بيس
ــي،  ــي، رزم ــي  دفاع ــي و آمادگ تواناي
ــانى به هنگام در  ــي و كمك رس فرهنگ
حوادث غير مترقبه و در راستاي اهداف 
ــالمي ايران  نظام مقدس جمهوري اس
ــيـج وزارت نـفـت  و صنعت نفت، بس

تشـكيـل شد.
ــال جنگ تحميلي  ــت س در طي هش
ــادي از  ــده زي ــران، ع ــه اي ــراق علي ع
ــا به پاي  ــان صنعت نفت پ زحمت كش
ــؤالنه و با  ــار اجتماعي، مس ــاير اقش س
بصيرت و آگاهي در مقابل تجاوز دشمن 
ايستادند و با خلق حماسه هاي جاويد، 
ــهم بزرگي از پيروزي در جنگ را به  س

خود اختصاص دادند. 
آغاز جنگ تحميلي، سرآغاز درخشش 
ــيجيان در صنعت نفت است. دفاع  بس
ــه پايانه ها،  ــات نفتي از جمل از تأسيس
ــگاه ها، خطوط انتقال و مخازن  پااليش
نفتي از يك سو و حضور در جبهه هاي 
ــوي ديگر، برگ  ــه باطل از س حق علي
ــارات اين صنعت افزود.  زريني بر افتخ
ــن دوره، صنعت نفت افتخار  در طي اي
آن را يافت تا با حضور 13 هزار و 550 
رزمنده بسيجي، بالغ بر 10 هزار و 181 
جانباز، يك هزار و 197 آزاده و يك هزار 
ــهيد به نظام مقدس جمهوري  و 17 ش
اسالمي تقديم نمايد. شاخص ترين اين 
شهيدان، شهيد محمد جواد تند گويان 
ــت. آزاد مردي كه در باالترين مقام  اس
اجرايي وزارت نفت، با نمايش بارزترين 
نوع تفكر بسيجي،  افتخارآفريني كرد و 
با پشت پا زدن به ماديات دنيا و در راه 
ــاي رهبر فقيد انقالب،  اعتالي آرمان ه
دست از جان شست و با سرمايه ايمان 
و بينشي عميق و استوار به فيض رفيع 

شهادت نايل آمد.
ــدس،  مق ــاع  دف ــاله  س  8 دوران  در 
بسيجيان صنعت نفت با آگاهي و دانش 
ــريان حياتي  ــم بر اين كه نفت، ش و عل
انقالب و عاملي تعيين كننده در پيروزي 

يا شكست در برابر دشمنان تا بن دندان 
ــت، با اهداي  مسلح ميهن اسالمي اس
جان خود، بي مهابا به قلب اين دشمنان 
سفاك و كينه توز مي شتافتند و در زير 
ــاي اهدايي  ــاران گلوله ها و خمپاره ه ب
دوستان اروپايي و آمريكايي حزب بعث، 
به  پاسداري از مراكز مهم صنعت نفت 
كشور مي پرداختند. نقاط حساسي كه 
ــن منابع جنگ،  ــالوه بر وظيفه تأمي ع
ــايش خاطر خانواده هاي  آس مسؤليت 
ــالم در پشت صحنه هاي  رزمندگان اس

جنگ را نيز بر عهده داشتند. 
ــال هاي پر حادثه، بسيجيان  در آن س
ــم بيش از 2300 بار  صنعت نفت به رغ
ــاران هوايى جزيره خارگ و هزاران  بمب
بار حمالت مشابه آن در گستره مناطق 
ــر 2888 روز  ــور، بالغ ب ــي كش عمليات
ــت و گوشت  مقاومت كردند و  با پوس
ــتخوان خود از تأسيسات صنعت  و اس
نفت (به عنوان حياتى ترين ركن اقتصاد 
ــور) حراست نمودند. پس از جنگ  كش
ــازي سريع  نيز با همتي عظيم به بازس
ــمن قرار گرفته  آنچه مورد تهاجم دش
بود، كمر همت گماردند و موانع توليد 
ــادرات آن را از پيش روي  ــت و  ص نف
برداشتند. حركتي كه رؤياهاي دشمنان 
ــالمى را در وادار كردن  ــورى اس جمه
ايران به شكست و پذيرش خواسته هاى 

ناحق آنان نقش بر آب كرد.
امروز و پس از گذشت بالغ بر 22 سال 
ــيجيان كشور  از مقاومت و پيروزي بس
ــمنان  در برابر تجاوزات همه جانبه دش
اسالم به خاك ميهن و با تأثير گرفتن از 
پايداري برخاسته از روح وحدت و ايمان 
ــايه هدايت هاي  بزرگ مرداني كه در س
ــالمي ايران،   ــذار جمهوري اس بنيان گ
ــلحه  ــرت امام خميني (ره) ، با اس حض
نفت به حراست از سنگرهاي اقتصادي 
كشور پرداختند، سخت كوشان صنعت 
نفت بايد بسيجي وار در حفظ و اعتالي 
ــا كنار  ــيده و ب ــالمي كوش انقالب اس
ــش رو كه برآمده از  زدن چالش هاي پي
ــمني هاي ديرين بدخواهان انقالب  دش

ــالمي است و  هر چند گاه به شكلي  اس
ــعي در توقف چرخ هاي اقتصادي  نو س
ــتوارتر از  ــور دارد، اس صنعت نفت كش
ــوي آينده اي روشن گام  ــته به س گذش
بردارند. گام هاي قدرتمندى كه موجبات 
ــهداي مظلوم اين ديار كه  خشنودي ش
در برابر ظلم و زورگويي هاي اجانب سر 

تعظيم فرود نياوردند، فراهم مى آورد.
ــادي،  اقتص ــاي  تحريم ه ــان  زم در 
كاركنان بسيجي صنعت نفت وظيفه اي 
سنگين تر از گذشته بر دوش دارند. در 
دوران پس از جنگ، بسيج صنعت نفت 
به عنوان يك تشكل فرهنگي و يك نهاد 
ــي، همواره با برنامه هاي مدون و  آموزش
ايجاد پايگاه هاي علمي، سعي بر آن دارد 
تا با آماده كردن فضاي مناطق عملياتي 
ــري در ارتقاي  ــتادي، گام هاي مؤث و س
توان علمي و عملي كاركنان برداشته و 
با بهره گيري از پاك ترين، فداكارترين و 
آماده به كارترين نيروها، امكان دسترسي 
ــعه اي  ــريع تر به اهداف توس هر چه س
صنعت نفت و چشم انداز تعريف شده در 

اين بخش را فراهم  آورد.
ــت در  ــت نف ــيج صنع ــن رو بس از اي
سال هاي اخير با سازماندهي گروه هاي 
ــه  ــي و اراي ــي و تخصص ــت فن مقاوم
ــي در زمينه ارتقاي  طرح هاي مطالعات
ــمينارهاى  ــا برگزاري س كارآمدي و ب
علمي و پژوهشي، وارد مرحله تازه اي از 
كار شده است؛ به شكلي كه پاك سازي 
ــار  ــا و آث ــي از مين ه ــاي نفت ميدان ه
ــالش براى  ــده از جنگ، ت ــاي مان به ج
ــتعل، كمك به طرح  مهار چاه هاي مش
ــاي نفتي، كمك به  صيانت از ميدان ه
ــان گاز در زمان هاى مورد  ــال جري انتق
ــال  ــد موارد پيش آمده در س نياز مانن
1386، مبارزه با قاچاق سوخت، ايفاي 
ــر در مديريت بحران، پدافند  نقش مؤث
غيرعامل و پاك سازي محوطه چاه ها و 
مهار چاه هايى چون چاه پنجاه اهواز، 23 
هنگام و چاه نفت شهر، ساخت دكل هاي 
حفاري، تعمير دستگاه هاي ابزار دقيق، 
ــزرگ و در  ــات كوچك و ب توليد قطع

تفكر بسيجي
جانمايه حضور در عرصه نبرد علمي و فني 

صنعت نفت

سخن نخست
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ــور در  نهايت تالش در خودكفايي كش
توليد بنزين از جمله اقداماتي است كه 
ــت در طى آن ها، خود را  ــيج توانس بس
به عنوان يكي از بازوهاي توانمند و مؤثر 
ــتاب دادن به حركت رو به  در جهت ش

رشد صنعت نفت كشور مطرح كند.
و  ــي  تخصص و  ــي  فن ــازماندهي  س
ــر عامل، تهيه  ــاي پدافند غي آموزش ه
ــالغ به كليه  ــتورالعمل اجرايي و اب دس
ــور، فراخوان  ــر كش ــاي سراس پايگاه ه
ــاي  پايگاه ه و  ــا  حوزه ه ــان  فرمانده
سراسر كشور، برگزاري جلسات متعدد 
ــور در مناطق عملياتي،  توجيهي، حض
نشست با مديران عامل، طراحي و تهيه 
ــات در خصوص  ــتم جامع اطالع سيس
ــاماندهي نيروها، سازماندهي 5 هزار  س
نفر از بسيجيان فني، حضور در رزمايش 
ــاي مقاومت فني و تخصصي در  گروه ه
ــوزش 2535 نفر  ــق عملياتي، آم مناط
ــران، آموزش 1500  براى مديريت بح
نفر براى موضوع پدافند غير عامل، ارايه 
20 طرح دفاعي از مراكز حساس و دفاع 
ــيج  توجيهي از جمله اقدامات ديگر بس

صنعت نفت است.

        نيـروى انسـانى متخصـص و 
متعهد بزرگ ترين سـرمايه بسيج 

صنعت نفت
ــرايطى دشمن  از آن جا كه در هيچ ش
دست از توطئه عليه ايران بر نمى دارد، 
امروزه روش ها و  ابزارهاى پيچيده ترى 
ــت.  ــده اس ــب جنگ نرم آغاز ش در قال
بنابراين تربيت نيروى انسانى متخصص 
ــتور  ــد در همه زمينه ها در دس و متعه
ــرار گرفته و  ــيج صنعت نفت ق كار بس
ــكيل معاونت علمى و پژوهشى،  با تش
ــازماندهى گروه هاى مقاومت فنى و  س
تخصصى و تشكيل كانون هاى انديشه 
ــن نيروها  ــه جذب و تربيت اي و فكر ب
ــه اولويت  ــت. از اين رو س پرداخته اس
ــيج صنعت نفت به شرح ذيل  اصلى بس
ــاى مقاومت قرار  ــتور كار نيروه در دس

گرفته است:

1- نشست هاى تخصصى
ــوده مقام معظم  ــا كه به فرم از آن ج
ــروى نظامى  ــيج يك ني رهبرى:« بس
ــى  هم از او بر  ــت، البته كار نظام نيس
ــاير  ــد »،  نيروي مقاومت در س مى آي
ــى، فرهنگى،  ــا از جمله علم عرصه ه
ــى، اقتصادى فعاليت مى نمايند  سياس
ــكل فراگير  ــه دليل اين كه اين تش و ب
است و در همه اقشار و طبقات گسترده 
ــه  فرماندهان نيروى  ــد، وظيف مى باش
ــازماندهى آن  مقاومت نيز خطير و س

تخصصى تر است.
ــاى گوناگونى  ــا توجه به تخصص ه  ب
ــتى وزارت نفت  ــه در صنايع باالدس ك
ــالش و برنامه ريزى براى  وجود دارد، ت
ــيجيان متخصص در  ــتفاده از بس اس
ــداف و آرمان هاى انقالب،  ــتاى اه راس
ــت، از اين رو تشكيل  امرى ضرورى اس
ــن گام در اين  ــيج متخصصان اولي بس

زمينه مى باشد.

2- تشـكيل  كار گروه هـاى تخصصى 
شركت هاى مادر

ــى و  ــات فن ــت عملي ــته مقاوم هس
ــى  تركيب ــاختارهايى  س ــى،  تخصص
ــك عمليات  ــراى اجراى ي ــتند. ب هس
خاص، به عنوان مثال، هسته مقاومت 
عمليات تعمير خطوط لوله، از افرادى 
با  تخصص تعمير خطوط لوله استفاده 

مي شود.
ــته ها، بسته به  در هر يك از اين هس
كاركردهايى كه براى آن دسته در نظر 
گرفته مى شود، تركيبى از تخصص هاى 
ــراد حاضر  ــود دارد. اف ــاز وج مورد ني
ــته ها كه براى  ــك از اين هس در هر ي
انجام عمليات فنى و تخصصى خاصى 
تشكيل شده اند، هنگام نياز فراخوانده 

مى شوند.

3- تشكيل كانون هاى انديشه
نيروى  ــادى  زي ــداد  تع ــى  گردهماي
ــه خاص، اين  ــص در يك زمين متخص
ــتفاده  امكان را فراهم مى آورد كه با اس

ــر  ــاى يكديگ ــش  و توانمندى ه از دان
ــه در زمينه هاى  ــه توليد فكر و برنام ب

مختلف بپردازند.
يكى از امتيازات  بسيج در اين بخش، 
ــت آن به عنوان مجموعه اي بزرگ  هوي
ــت  ــم داش ــراد معتقد، بدون چش از اف
ــه خالصانه از  ــرادى ك ــت. اف مادي اس
تمام توانايى هاى خود مايه مى گذارند 
ــا مى تواند در قالب  ــه كار آن ه و نتيج
ــه علمى  ــى به جامع محصوالت علم
ــود يا به صورت پيشنهاد به  عرضه ش

مديران سازمان ارايه گردد.

        نتيجه گيري
در حال حاضر و با توجه به چالش هاي 
ــاي همه جانبه اي  پيش رو و تحريم ه
ــور را در بر گرفته  كه صنعت نفت كش
ــخت كوش  ــت، وظيفه كاركنان س اس
ــيجي در  ــا تفكر و عزم و راي بس كه ب
ــه كارند، اين  ــغول ب صنعت نفت مش
ــت كه هم چون دوران 8 ساله دفاع  اس
ــتواري خود را  مقدس كه صالبت و اس
ــالم و انقالب اسالمي به  در دفاع از اس
اثبات رساندند، اين بار نيز بايد با پيروى 
ــخنان گهربار رهبر معظم انقالب  از س
ــيج يعني  ــالمي كه فرمودند: «    بس اس
حضور در همه ميدان هايي كه از انسان 
ــد» «در  ــدان كاري مي طلبن در آن مي
ــيج مال جنگ است،  دوران جنگ، بس
ــتيباني،  ــتيباني مال پش در دوران پش
ــم مال تحصيل و تدريس  در دوران عل
ــازندگي مال سازندگي  و در دوران س
است»، در عرصه نبرد علمي و صنعتي 
ــازندگي و  ــد و  در جهت س حضوريابن
ــعه هرچه بيشتر و سريع تر كشور  توس
ــتفاده از توان علمي  ــند و با اس بكوش
ــتاب بخشيدن به سازندگي  خود در ش
ــت تالش كنند تا به رغم  در صنعت نف
ــان و تحريم هاي  خيال خام بد انديش
تحميلي دشمنان، استوارتر از هميـشه 
ــان، گـام   ــر زمـ ــتـاب تر از ه و پـرش

بردارنـد.
مدير مسئول


