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  سي و دو سال پيش، صنعت مردان 
نفت براى اعالم همبستگي با ملت ايران 
ــتاي تحقق نهايي آرمان هاي  و در راس
ــتگي  ــي انقالب و قطع كامل وابس اصل
ــد تا حد  ــا كاهش تولي ــه بيگانگان، ب ب
ــي و در نتيجه قطع  رفع نيازهاي داخل
ــات رژيم  ــن اميد حي ــادرات، آخري ص
ــه يأس  ــگان ب ــته را در دل بيگان وابس

تبديل كردند.
اعتصاب سراسري كاركنان صنعت 
نفت و همراهي و همدلي آنان با سيل 
ــان مردمي، ماه هاي پاياني عمر  خروش
ــل افزايش  ــه به دلي ــت را ك آن حكوم
ــال هاي  ــت نفت در س ــي قيم ناگهان
ــي  ــش ناگهان ــا 1357و افزاي 1354 ت
ــور در سال 1356 به نفت  واردات كش
ــده بود، با كابوسي هولناك  وابسته ش

روبه رو ساخت.
با  ــود،  موج ــاي  آماره ــاس  براس
پيروزي انقالب اسالمي ايران در بهمن 
ــالمي  ــاي ايران اس ــام نوپ 1357، نظ
ــتگي به نفت،  ــور كاهش وابس به منظ
ــش از پنج ميليون و هفت صد  توليد بي
ــه حدود نصف  ــكه در روز را ب هزار بش
ــن رو، توليد در پايان  ــش داد. از اي كاه
ــال 1357 به سه ميليون و يك صد  س
و هفتاد و پنج هزار بشكه در روز يعني 
ــج درصد توليد يك  حدود پنجاه و پن
سال قبل از اعتصاب هاي صنعت نفت 
ــد نفت ايران  ــيد (آمار واقعي تولي رس

ــان مى دهد كه در سال هاي قبل از  نش
ــالب ميزان، توليد فقط براي دو ماه  انق
ــش ميليون بشكه در روز رسيده  به ش
بود ولي توليد نفت، به داليل مختلف از 
جمله توليد غيرصيانتي، در آن ميزان 

باقي نماند).
ــه  ــس از آن ادام ــاز و پ ــر آغ اگ
ــالل در  ــبب اخت ــگ تحميلي، س جن
ــادي به ويژه امور نفتي ايران  امور اقتص
ــد، سياست كاهش وابستگي به  نمي ش
ــت در دهه اول انقالب،  نفت مي توانس

تحوالت تعيين كننده اي ايجاد نمايد.
ــس از پيروزي  ــت نفت خام پ قيم
ــالمي و قطعي شدن كاهش  انقالب اس
ــت.  صادرات ايران، روندى صعودي داش
بنيان گذار  ــه  پيامبرگون ــاي  رهنموده
جمهوري اسالمي ايران و سياست هاي 
ــور مبني بر  ــي دولت مردان كش اجراي
ــتگي به نفت خام، مي رفت  كاهش وابس
ــتقالل سياسي، استقالل  تا به دنبال اس
ــتگي به درآمدهاي نفتي را نيز  از وابس
پايه ريزي كند. تالش هاي زيادي در اين 
ــارت هاي  زمينه صورت گرفت، اما خس
ــور به دليل جنگ  ــه اقتصاد كش وارده ب
ــراق عليه ايران،  ــي رژيم بعث ع تحميل

اولويت ياد شده را به تعويق انداخت.
ــي ارقام  ــه برخ ــاه ب ــي كوت نگاه
ــان از هدف قرار دادن  صنعت نفت، نش
ــط  ــت اين صنعت توس ــوان و ظرفي ت
ــران خارجي آن و  ــمن بعثي و آم دش

ــردن اين صنعت  ــد و متوقف ك ناكارآم
ــال ها  ــذار در آن س ــم و تأثيرگ عظي
ــت  ــه اين سياس ــه ك دارد. همان گون
ــگ تحميلي  ــال هاي پس از جن در س
تاكنون نيز از طريق اعمال تحريم هاي 
يك جانبه و تهديد طرف هاي نفتي به 
تحريم صنعت نفت ايران ادامه يافته و 
اشكال جديدتري به خود گرفته است.

ــد، بر اساس  هم چنان كه گفته ش
ــت كاهش وابستگي به صادرات  سياس
ــال  ــد نفت خام ايران در س نفت ، تولي
1357 (1979 ميالدى) به سه ميليون 
ــكه  ــد و هفتاد و پنج هزار بش و يك ص
ــال ظرفيت  ــن س ــيد. در اي در روز رس
ــش از يك  ــي بي ــران كم ــي اي پااليش

ميليون بشكه در روز بود.
ــال1359 (1981 ميالدى)  در س
ــي از حمله هاي  ــيب هاي ناش ــه آس ك
سبعانه رژيم بعثي، خسارت هاي جاني 
ــور اسالمي ايران  و مالي فراواني به كش
ــام به كم تر از  ــرد، توليد نفت خ وارد ك
ــال اول پيروزي انقالب  نصف توليد س
ــي صد و  ــون و س ــالمي (يك ميلي اس
ــكه در روز) و  ــزار بش ــت و پنج ه بيس
ظرفيت پااليش نيز به 625 هزار بشكه 

در روز كاهش يافت.
ــران مخلص و  ــه صنعتگ ــر چ اگ
ــال بعد، توليد را  بيداردل نفت، يك س
ــد و ده هزار  ــون و چهارص به دو ميلي
ــاندند و در دو سال  ــكه در روز رس بش

گام سي و سوم
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بعد نيز ظرفيت پااليش نفت كشور به 
ــكه در روز  ــش صد و هفتاد هزار بش ش
ــتيباني  ــت، ولي ادامه پش افزايش ياف
ــبب شد  ــتكبار جهاني از صدام، س اس
ــال 1364  ــام در س ــد نفت خ ــا تولي ت
(1986ميالدى) به يك ميليون و نه صد 
ــال  ــكه در روز و در س ــج هزار بش و پن
ــش به حدود پانصد  بعد، ظرفيت پاالي

و سي هزار بشكه در روز كاهش يابد.
سـترگ  گام هـاي  جملـه  از 
فرزندان اين مـرز و بوم در صنعت 
و  توزيـع  توليـد،  تـداوم  نفـت، 
صادرات نفت خـام و فرآورده هاي 
شـرايط  بحراني تريـن  در  آن 
جنگـي و غيـر ايمـن بـود. جهاد 
افتخار آميـز صنعت مـردان نفـت 
به رغم آسـيب پذيري و در تيررس 
بودن تأسيسـات نفتي، اين بود كه 
در تمام سـال هاي جنگ تحميلي 
حتي يك روز هـم توليد، توزيع و 
صادرات نفت خـام و فرآورده هاي 
آن و توليـد و توزيـع گاز كشـور، 
حتي در اسـتان هاي مركـزي نيز 
قطـع نشـد؛ اگر چـه در ايـن راه 
صنعـت نفـت بيـش از يك هـزار 
شـهيد، هزاران نفر جانباز و آزاده 
و ارشدترين عضو خود، يعني وزير 
آزاده و شهيد، مهندس تندگويان 

را تقديم انقالب اسالمي كرد.
ــي،  ــگ تحميل ــال هاي جن در س
ــالمي ايران  صنعت نفت جمهوري اس
ــازي و  ــا اقتدار بيش از پيش به بازس ب
ــع زماني  ــت و در مقط ــعه پرداخ توس
فعلي كه در واقع دوران جنگ تحميلي 
سياسي، فرهنگي، تبليغاتي و اقتصادي 
ــته  ــران همان جنگ تحميلي گذش آم
ــت، توانسته است با گام هاي استوار  اس
ــياري از  ــود را در بس ــوان خ ــر، ت ديگ
ــراي مثال،  ــش دهد. ب ــا افزاي زمينه ه
ــتحصال نفت كه قبل از  ذخاير قابل اس
ــاي فني و مديريتي  انقالب با كمك ه
ــركت هاي بزرگ بين المللي  بيش تر ش
ــكه بود،  ــادل 59 ميليارد بش نفت، مع

اكنون با اتكاء به دانش فني و تخصصي 
ــدود 151 ميليارد  جوانان ايراني به ح

بشكه افزايش يافته است.
ــام كه بخش  ــوان توليد نفت خ ت
عمده آن به كمك شركت هاي خارجي 
ــن توليد  ــدون در نظرگرفت ــه ب و البت
صيانتي در سال هاي پاياني عمر رژيم 
ــود، در جنگ  ــته افزايش يافته ب گذش
تحميلي عراق عليه ايران،  هدف اصلي 
حمله هاي شديد قرار گرفت و ظرفيت 
توليد نفت را به يك ميليون و سى صد و 
بيست و پنج هزار بشكه در روز كاهش 
داد؛ اما با همت، غيرت و توان علمي و 
تجربي فرزندان غيور ايران، اين ظرفيت 
ــازي شد؛ به گونه اي كه هم اكنون  بازس
اين رقم حدود چهارميليون و دويست 

هزار بشكه در روز است.
ــت پااليش ايران  هم چنين ظرفي
ــال پيش به  ــت و هفت س كه در بيس
ــه پانصد و  ــمن ب ــال حمالت دش دنب
ــكه در روز كاهش يافته  ــي هزار بش س
ــون به كمك فرزندان ملت در  بود، اكن
ــش از يك ميليون  ــت نفت، به بي صنع
ــش صد و پنجاه هزار بشكه در روز  و ش

رسيده است.
ــده گاز نيز كه در  ذخاير اثبات ش
ــال پيش، حدود چهارده  ــي و دو س س
ــي  تريليون متر مكعب و توليد آن، س
و سه ميليون متر مكعب در روز بود، با 
ــكالت ناشي از جنگ  وجود تمامى مش
ــي و تنگناهاي حاصل  ــي نظام تحميل
ــي،  از جنگ تحميلي فرهنگي، سياس
ــمن  ــادي و تبليغاتي آمران دش اقتص
ــت واالي فرزندان  ــي عراق، به هم بعث
ــلمان اين ديار، به حدود  شريف و مس
سي تريليون متر مكعب و توليد آن هم 
ــصت ميليون متر  به حدود پانصد و ش

مكعب در روز رسيده است.
ــلم آن است كه در طول  قدر مس
ــال اخير، بر اين صنعت  ــي و دو س س
ــش  ــم دوراني پر از تالش و كوش عظي
مخلصانه گذشته است. از تحصن جانانه 
كاركنان نفت و شكست اقتصادي رژيم 

ــين و مقاومت دليرانه در  ــته پيش وابس
ــات نفت و  ــل گلوله باران تأسيس مقاب
ــي رژيم  ــاوزان نظام ــط متج گاز توس
بعثي عراق گرفته تا بازسازي تأسيسات 
ــان از  ــا، همه نش ــاني آن ه و به روزرس
پايداري صبورانه در برابر مخاصمه هاي 
ــاي  ــي و تحريم ه ــي و فرهنگ سياس
بين المللي و شكست هيمنه تحريم ها 
ــير اعتالى بيش از  و گام نهادن در مس

پيش ايران اسالمي دارد.
شـركت ملي نفت ايـران در 
گام سـي و سـوم و در آسـتانه 
افتخـاري ديگر، نقش بـي بديل 
خود را به عنـوان تأثيرگذارترين 
و حساس ترين صنعت ملي كشور 
در تأمين بخش عمده اي از منابع 
ارزي، ايفـاد خواهد نمـود. آنچه 
در ايـن ميان شـگفت انگيز و در 
مي نمايد،  افتخارآفرين  عين حال 
جريـان درون زاي توليـد علـم، 
و ساخت  بومي سازي فن آوري ها 
تجهيـزات راهبـردي مـورد نياز 
نفت اسـت كـه تهديد مسـتمر 
از  جلوگيـرى  بـراي  را  دشـمن 
پيشـرفت و توسعه ايران اسالمي 
به فرصـت و غنيمت بـدل كرده 
اسـت. يقيناً ايـن موفقيت ها كه 
بـا اتكا به تـوان تخصصي و تعهد 
نيـروي انسـاني پويـا به عنـوان 
مهم تريـن و باارزش تريـن منابع 
و ذخاير صنعت آغاز شـده است، 
در ادامه راه با الحاق سرمايه هاي 
مادي و معنـوي موجود در بخش 
خصوصـي، به راحتي مسـيرهاي 
سخت و دشوار فراروي توسعه را 

در خواهد پيمود.
نفـت  صنعـت  پيشـى گرفتن 
ايران از برنامه توسعه در بخش هاي 
باالدستي و خنثي كردن تحريم هاي 
بخش هـاي  در  دشـمن  اخيـر 
پايين دسـتي به ويژه توليد سوخت 
جملـه  از  داخلـي  نيـاز  از  فراتـر 

توفيقات الهي بوده است.
مديرمسؤل


