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سخن نخست

نفت، خط مقدم مقاومت و ايثار در دفاع مقدس

وقــوع ناآرامــى، درگيرى هــاى نظامى 
و به ويــژه جنگ ها ميان كشــورها معموال تا 
ده ها ســال آثار و تبعات مخربى بر سرشت و 
سرنوشت رشد و توسعه اقتصادى كشورهاى 
درگير برجاى مى گذارد. اين گونه رويدادها 
به ويژه براى حوزه هايى از اقتصاد نظير صنايع 
حياتى و اســتراتژيك مى تواند بسيار مخرب 
و كمرشكن باشــد. اين وجه تخريبى جنگ 
نه تنهــا در انهــدام تاسيســات و تجهيــزات 
صنعتــى، بلكــه به دليل متوقف كــردن روند 
طبيعى توســعه و پيشــرفت آن حوزه صنعتى 

قابل تامل است.
صنعت نفت بى گمان در جهان امروز، از 
شــاخص ترين حوزه هاى صنعتى و اقتصادى 
اســت كه وقــوع هرنوع جنــگ و درگيرى 
نظامى در اطراف تاسيسات آن مى تواند آثار 
و عواقب بلندمدتى بر روند توســعه و رشــد 
آن برجــاى گذارد. وقــوع جنگ تحميلى 8 
ســاله ايران و عــراق در شــرايطى كه كانون 

درگيرى هاى نظامى در منطقه اى  واقع شــده 
بود كه قلب تپنده صنعت نفت ايران محسوب 
مى شــد، به صورت طبيعى و بديهى  بايد مهر 
پايانى بر روند توســعه و بالندگى اين صنعت 
در ايــران محســوب مى شــد؛ اما بــا نگاهى 
گــذرا به واقعيت هــاى امروزين اين صنعت، 
چنيــن حس مى شــود كه گويــا هيچ جنگى 
در مرزهاى غربى و جنوبى ايران واقع نشــده 
است، در حالى كه همگان مى دانند در فاصله 
ســال هاى 1359 تا 1367 تقريبــا چيز زيادى 
از تاسيســات توليد نفت ايران در كرمانشاه، 
خوزســتان و آبهاى خليج فارس باقى نمانده 
بود. امــا رمز اين پارادوكــس را بايد در چه 

مؤلفه هايى جستجو كرد؟
واقعيت اينجاست كه مهمترين سرنخ اين 
پارادوكس را بايد در فرهنگ مواجهه ايرانيان 
با پديده جنگ 8 ســاله با عراق جستجو كرد؛ 
آنچــه كــه در ادبيات عمومى و ملــى ايران با 
عنوان «دفــاع مقدس» از آن ياد مى شــود در 

حقيقت اصلى ترين بنيان نظرى مواجهه با آثار 
و تبعات مخرب جنگ است. در فرهنگ ملى 
ايران ايــن جنگ مخرب نه به عنوان رويدادى 
نظامى با هدف توســعه ارضى يــا خودنمايى 
منطقــه اى، كه در معناى كامل رويدادى براى 
دفع متجاوز و دفاعى داراى تقدس از سرزمين 
مادرى و نظام حاكميتى برخاسته از اراده ملت 
بوده اســت . به همين دليل روند پيشــرفت و 
بازگشت به مدار توســعه گرايى در رشته ها و 
حوزه هاى اقتصادى ملى با سرعتى عجيب رخ 

داده است.
صنعــت نفــت ايــران در طول 8 ســال 
دفــاع مقــدس، نه يــك صنعــت مرعوب و 
وحشــت زده از ترس جنگ، بلكه به پيشانى 
مقاومــت و رويارويى با دشــمن تا بن دندان 
مسلح تبديل شد. كاركنان شركت ملى نفت 
ايــران در 8 ســال  دفاع مقــدس، خط مقدم 
جبهــه نبرد اقتصــادى و مقاومت غيرمســلح 
را در برابــر تجاوز دشــمنان ايجــاد كردند. 
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كاركنان ســكوهاى نفتى ايران در شــرايطى 
بدون دسترســى بــه هيچ نوع ســالح در ميانه 
آبهاى خليج فارس بــه توليد و صادرات نفت 
مى پرداختنــد كه بــه جز مخاطرات ناشــى از 
توليــد هيدروكربن، با حمالت هوايى عراق و 
ناوگان متجاوز اياالت متحده نيز مواجه بودند.

در خوزستان و باختران و ساير نواحى توليد 
نفت و گاز هم همين وضعيت حاكم بود. امروز 
كه پس از 24 سال از پايان جنگ به آن رويداد 
مى نگريم و به يــاد مى آوريم كه در تمامى آن 
سال ها، حتى براى يك روز صادرات نفت ايران 
متوقف نشد، به عظمت جهاد كاركنان شركت 

ملى نفت ايران پى مى بريم.
واقعيت اينجاســت كه اگر چنين حجمى 
از درگيرى نظامى در هر كدام از كشــورهاى 
نفتخيز جهان به وقوع مى پيوســت، دست كم 
تــا چندين دهــه نبايد شــنيدن واژه توســعه و 
پيشرفت را از آن صنعت  انتظار مى داشتيم، اما 
امروز كه بيســت و چهار ســال از جنگ ايران 
و عراق سپرى شــده است ، صنعت نفت ايران 
نه تنها از مرز توســعه يافتگى عبور كرده است 
بلكــه به حدى از پيشــرفت دســت يافته كه به 
مبنايى براى سنجش توانمندى ساير حوزه هاى 
اقتصادى و صنعتى ايران تبديل شــده اســت و 
بى ترديد راز چنين روندى از توسعه و بالندگى 
را بايد در عميق بــودن فرهنگ تقدس دفاع و 

غلبه فرهنگى هنجار «جهاد و شهادت»  در ميان 
كاركنان شركت ملى نفت ايران جستجو كرد.

روايت جهاد و مقاومت در ســطح شركت 
ملى نفت ايــران  همچنان ادامــه دارد؛ روزى 
نيســت كه خبــر از فتحــى بــزرگ در حوزه 
دانــش و تخصص نرســد. هفته اى نيســت كه 
پژوهشــگران و محققان صنعت نفت زخمى بر 
پيكر انحصار صنعتى غرب نزنند. ماهى نيســت 
كه قــراردادى مهم در حوزه توســعه و توليد 

منعقد نشود.
 در ادامه نقش شــركت ملى نفت ايران به 
عنوان خط مقدم جهاد و مقاومت در سال هاى 
دفاع مقدس و به بركــت تداوم فرهنگ جهاد 
و مقاومت، امروز،  شــركت ملــى نفت ايران 
جايگاهــى رفيع تر و بلندتــر از تمام دوران 60 
ساله حياتش را  در سطح جهان تجربه مى كند، 
و اين البته جز با پيروى از آموزه هاى امام (ره) 
و رهبــرى معظم انقالب (حفظه ا...) به دســت 

نيامده است.
فرا رســيدن ايام ســالگرد دفاع مقدس را 
گرامى مى داريم و با ياد شهدا و بويژه شهداى 
صنعــت نفت و امــام راحل (ره) بــار ديگر با 
انديشــه و آرمان رهبرى معظــم انقالب براى 

پشتيبانى از ايران و انقالب هم قسم مى شويم. 
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