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سخن نخست

سنگر نفت، پيشاني دفاع مقدس

نقطه آغاز، ســالهاي اوج و حتي خاتمة 
جنگ هشــت ساله ايران و عراق به گونه اي 
غير قابل انكار  با مســائل نفتى گره خورده 
اســت. در اوضــاع نابســامان اقتصــادى و 
سياســى ايران در ســالهاي جنگ، دشمنان 
انقــالب با نگرشــى كامًال سياســى به نفت 
ايــران نگاه و تــالش مي كردند تــا از اهرم 
نفت به عنوان ابزاري براي ســقوط انقالب 
اسالمى و شكست كشور در جنگ تحميلى 
اســتفاده كننــد. امّا كاركنــان صنعت نفت 
ايران بار ســخت فشــارهاى نفتى را مرحله 
به مرحله تحمل كردند تا ســرانجام ايران به 
شكوفايى رو به رشــد و خودكفايى رسيد. 
بر همين اســاس مي توان ادعا نمود صنعت 
نفت كشــور بر محور ايثارگري منطبق شده 
اســت و در حقيقت تمــام كاركنان صنعت 
نفــت ايثارگر به شــمار مي آينــد؛ زيرا اين 
كاركنان در طول هشــت سال دفاع مقدس 
در خط مقدم جبهه نفت ايســتادگي كردند 
و با وجودي كه اين مكان ها هر روز بمباران 
مي شد ولي صادرات نفت يك روز هم قطع 

نشد.
اگرچــه بــراى بخش عظيمــى از ملت 
ايــران جنگ از ســاعت 14 و 5 دقيقه روز 
سى ويكم شــهريور 1359 آغاز گرديد اما 

شــروع جنگ براى صنعت نفت كشــور از 
چند مــاه قبل با انجام عمليــات خرابكارانه 
در خطوط لوله نفت ايران آغاز شــده بود. 
آنچــه در روز ابتداى جنــگ براى خانواده 
صنعت نفت اتفاق افتاد فراتر از بمباران چند 
كارخانه و تاسيســات بود، زيرا حفار مردان 
ما در اولين ســاعات درگيرى در منطقه اى 
كــه امروز مياديــن نفتــي آزادگان و جفير 
قرار دارد تا آخريــن نفس مقاومت كردند 
و نهايتا همــراه با دكل حفارى به اســارت 

دشمن درآمدند.
در منطقه دهلران و نفت شهر نيز عالوه 
بــر اينكه واحدهــاى بهره بــردارى نفت به 
صورت كامل بدســت دشــمن افتــاده بود 
تعداد 4 دكل حفارى نيز منهدم و به غارت 
رفت و تعدادى از همكاران شــهيد و اســير 
شــدند و آنچــه كه مــردم از تصاوير آتش 
ســوزى و بمباران مهيب روزهاى نخســتين 
جنگ در پااليشــگاه هاي آبــادان و تهران، 
تاسيسات پخش فرآورده هاى نفتى و مناطق 
نفت خيز از طريق رسانه ها مشاهده مى نمايند 
تنها گوشــه اى از روايت هجــوم همه جانبه 
رژيم بعث عراق به ساختارهاي اقتصاد نفت 
در جمهوري نوپاي اســالمي ايران در سال 

59 است .

بــا گســترش دامنــه جنــگ در ابعاد 
مختلف، حضور صنعت نفت در مقابل اين 
تهاجــم همه جانبه حياتى تر و تاثيرگذارتر 
از روزهــاى قبــل خودنمائى كرد و حفظ 
اســتمرار و افزايش توليد و صادرات نفت 
جهت كســب درآمــد اقتصادى كشــور 
و اولويــت در تامين ســوخت مــورد نياز 
نيروهاى مسلح و تامين سوخت مورد نياز 
آحاد جامعه هيچ گاه به پيدايش معضالت 
اقتصادي در ســطوح جامعه منجر نگشت. 
اين پايمرديها در شرايطى به وقوع پيوست 
كه دشــمن كم كم به اين نتيجه رســيده 
بود كه بدون فتح ســنگر نفت تحت هيچ 
شــرايطى به موفقيت نخواهد رســيد و از 
ايــن رو با تصميم گيــرى و نگرش جديد 
دشمن، نفت هدف اصلى تمام تهاجمات 
آنــان قرار گرفت از ايــن رو آن ها جنگ 
قيمت هــا را بــه راه انداختنــد. هدف اين 
جنــگ كاهش قيمت نفت بــه پايين ترين 
ســطح بــه منظور تحت فشــار گذاشــتن 
اقتصاد كشــور ايران بــود. در كنار جنگ 
قيمت ها دشمن بارها به تاسيسات و مراكز 
نفــت در ايــران حمله كــرد. از مهمترين 
حمالت دشمن به تاسيسات و مراكز نفت 
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در ايران به شرح زير مي باشد.
•حملـة 21 مردادمـاه هواپيماهـاي عراقـي به 

پايانة هاي نفتي مهم ايران 
حملة 21 مردادماه هواپيماهاي عراقي به 
پايانة نفتي «سيري» و دو سوپرتانكر در حال 
بارگيري و دو نفت كش ويژة حمل نفت از 
«خارك» به «سيري»، صدور نفت ايران را به 

شدت كاهش داد.
•آلودگي خليج فارس و حمله به تاسيسات 

8 بهمن 1361 حمله به ميدان نفتى نوروز 
انجام شد و سكوى شماره 3 آسيب ديد. 21 
روز بعد دومين حمله به ســكوى چاه مزبور 
انجام شد كه نتيجه آن تخريب كامل سكو و 
فوران روزانه 2500 بشكه نفت خام به آبهاى 

خليج فارس و آلودگى وسيع آن بود.
•حمالت دشمن به تلمبه خانه هاى مهم نفتى

تلمبه خانــه اهــواز (شــهيد مصاحــب) 
پنج بــار، تلمبه خانــه شــماره 1 اميديه يك 
بــار،  تلمبه خانه شــماره 2 اميديــه يك بار،  
تلمبه خانــه گــوره A (گچســاران) 10 بار، 
تلمبه خانــه گــوره B (گچســاران) 10 بار، 
تلمبه خانه گورهC (گچساران) 10 بار مورد 

اصابت موشك هاى دشمن قرار گرفتند.
•حمالت دشـمن به كارخانه هـاى بهره بردارى 

مناطق نفت خيز
كارخانــه بهره بردارى شــماره 1 اهواز  6 
بــار، كارخانه بهره بــردارى شــماره 2 اهواز 9 
بار، كارخانه بهره بردارى شماره 4 اهواز 1 بار، 
كارخانه بهره بردارى شــماره 5 اهواز يك بار، 
كارخانــه بهره بردارى شــماره 1 مارون دو بار، 
كارخانــه بهره بردارى شــماره 2 مارون دو بار، 
كارخانه بهره بردارى شماره 3 مارون يك بار، 
كارخانه بهره بردارى لب سفيد سه بار، كارخانه 
بهره بردارى چشمه خوش به طور دائم و انهدام 
كامل، كارخانــه بهره بردارى دهلــران به طور 
دائم و انهدام كامل، كارخانه بهره بردارى آب 
تيمور به طــور دائم و انهدام كامــل، كارخانه 
بهره بــردارى شــماره 2 آغاجارى چهــار بار، 
كارخانــه بهره بردارى كرنج ســه بار، كارخانه 

بهره بردارى شــماره 1 پازنان ســه بار، كارخانه 
بهره بردارى شــماره 1 بى بى حكيمه چهار بار، 
كارخانه بهره بردارى شماره 2 بى بى حكيمه دو 
بار، كارخانه بهره بردارى شماره 2 گچساران  7 
بار، كارخانه بهره بردارى شــماره 3 گچساران 
پنج بار، كارخانه بهره بردارى شــماره 2 پازنان 
سه بار و كارخانه بهره بردارى منصورى يك بار 

مورد اصابت قرار گرفتند. 
•حمالت هوايى دشمن به واحدهاى نمكزدايى

كارخانه نمكزدايى شماره 1 اهواز  يك 
بــار، كارخانه نمكزدايى شــماره 2 اهواز دو 
بار، كارخانه نمكزدايى شماره 3 اهواز 1 بار، 
كارخانه نمكزدايى شــماره 5 اهواز يك بار، 
كارخانه نمكزدايى شــماره 1 مارون دو بار، 
كارخانه نمكزدايى شــماره 2 مارون سه بار، 
كارخانه نمكزدايى شماره 3 مارون يك بار، 
كارخانه نمكزدايى شــماره 2 آغاجارى دو 
بار، كارخانه و نمكزدايى شماره 2 پازنان سه 

بار مورد حمله دشمن قرار گرفتند.
•حمالت هوايى دشـمن و بمبـاران واحدهاى 

نفتى
كارخانــه تقويت فشــار گاز شــماره 1 
اهواز چهار بار، كارخانه تقويت فشــار گاز 
شــماره 2 اهواز چهار بــار، كارخانه تقويت 
فشار گاز شــماره 4 اهواز يك بار، كارخانه 
گاز و گاز مايــع 600 يــك بــار، كارخانه 
تقويت فشــار گاز شــماره 2 مارون سه بار، 
كارخانــه گاز و گاز مايع 500 - آغاجارى 
يــك بار، كارخانــه گاز و گاز مايع 200 – 
آغاجارى ســه بار، كارخانه گاز و گاز مايع 
1000 – آغاجارى دو بــار، كارخانه گاز و 
گاز مايع 900 – گچساران سه بار، كارخانه 
تزريــق گاز شــماره 2 گچســاران ســه بار، 
كارخانه تزريق گاز شــماره 3 گچساران سه 
بار مورد هدف نيروهاى دشمن قرار گرفتند.

با وجود حمالت مكرر دشمن به شهرها 
و تاسيسات نفتي، نه تنها غيورمردان صنعت 
نفت بلكه خانواده هاى آنــان نيز با مقاومت 
در شهرك هايى كه در تيررس گلوله باران 

دشمن قرار داشتند سبب شدند تا ساير اقشار 
شهروندان نيز به واسطه اينگونه ايثارگرى و 
مقاومت ها كماكان در شهرها باقى بمانند و 
بــه زندگى روزمره خــود ادامه دهند. تخليه 
اردوگاههاى عملياتى شــركت و اختصاص 
تخصيــص  جنگــى،  آوارگان  بــه  آنــان 
بيمارستانهاى شــركت نفت، تامين خدمات 
ترابرى جابجايى، سنگرســازى در شــهرها 
و صدهــا خدمــات رفاهى ديگــر از جمله 
هميــارى مردمى شــركت ملي نفــت ايران 

درطول هشت سال دفاع مقدس بوده است.
باعــث افتخار اســت كه عالوه برشــهيد 
تندگويان، وزير وقت نفت كه در همان ابتداي 
جنگ به اسارت درآمد و چندي بعد مظلومانه 
به شــهادت رســيد، صنعت نفت 1016 شهيد 
ديگر را نيز طي هشت سال دفاع مقدس تقديم 
انقالب اســالمي و راه خميني كبير (ره)  كرد. 
13 هزار و 550 رزمنده، 10 هزار و 181 جانباز 
و يك هــزار و 197 آزاده صنعــت نفت، مهر 
تاييد ديگري بر حضور درخشــان و فداكارانه 
تالشــگران عرصه نفت در طول هشــت ســال 
دفاع مقدس اســت. بهترين اســتناد براي نشان 
دادن جايگاه نفت در جنگ هشت ســالة ايران 
و عراق، در پيام امــام خميني(ره) پس از پايان 
يافتن جنگ بــه كاركنان صنعــت نفت نهفته 
است. ايشــان با اشاره به اهميت اين صنعت در 

دو مقطع انقالب و جنگ فرمودند: 
«ارزش مبـارزه كاركنـان صنعـت نفـت 
بـا رژيـم طاغوتـي شـاه در اعتصـاب و بسـتن 
شـيرهاي نفت بر روي بيگانگان و وارد كردن 
ضربـة قاطع بر آنان فراموش نخواهد شـد. اما 
مهم تـر از آن، اينكه در طول جنگ تحميلي... 
با ارادة محكـم، آبروي انقالب را حفظ نموده 
و اسـالم را و ايران را سـرافراز نموده اند و در 
سـخت ترين شـرايط، توليد و صادرات نفت را 
در باالترين حد نياز حفظ كرده اند... . در اوج 
حمالت دشـمنان حتـي يك روز هـم توليد و 

صادرات نفت اين كشور قطع نگرديد.»
مدير مسئول




