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در دوران شکوفايی و پيشرفت اقتصادی کشورمان، به کوشش و همت بزرگمردانی، همچون دکتر محمد مصدق، رهبر 

 قانون ملی شدن صنعت نفت، ١٣٢٩ اسفند ٢٩، در ]1[ مخصوص نفتجنبش ملی کردن نفت ايران و اعضای کميسيون
 .به  تصويب مجلس شورای ملی ايران رسيد

 
نمائيم که صنعت نفت  منظور کمک به تأمين صلح جهانی،ما امضاکنندگان ذيل پيشنهاد می نام سعادت ملت ايران و به به »

برداری در دست  ی تمام عمليات اکتشاف، استخراج و بهرهايران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعالم شود يعن
 «.دولت قرارگيرد

 

 
 

ضمن تجليل از خدمات دکتر محمد مصدق و همه کسانی که در اين کار عظيم و تاريخی ايفای نقش نمودند و همچنين  

نعت نفت و گاز ها و فداکاری های برجسته و ارزشمند آارآنان سخت کوش، شرافتمند و دلسوز ص قدردانی از فعاليت

 .دباش می گويمکشورمان، اين روز تاريخی و ملی را به تمام هم ميهنانم شا

منابع سرشار نفت و گاز، يکی از برگ های برنده . ايران از لحاظ ذخاير نفت و گاز در رديف دوم جهان قرار دارد

ری، مديريت آشفته و استفاده در عرصه کليدی نفت، با توجه به کمبود شديد سرمايه گذا. اقتصادی کشورمان است

 3.5 ميليون بشکه در روز نوسان می کرد، به 6امون نادرست از اين منبع،  توليد ايران که سی و دو سال پيش پير

 .در روز تنزل يافته است] 2[بشکه) سه و نيم ميليون(ميليون 

بعد از عربستان سعودی، از » اوپک«همچنين، جايگاه ايران به عنوان دومين کشور صادر کننده نفت در درون سازمان 

يکی از بزرگ ترين تراژدی های کشور ما، ميدان های . سوی نيجريه، عراق و امارات متحده عربی تهديد می شود

جمهوری اسالمی، منابع آنها عمال در انحصار همسايگان  مشترک نفت و گاز در مرزهای ايران است که به دليل ناتوانی

 .قرار گرفته است

جايی که دالرهای نفتی حاصل از صادرات نفت، فارغ از يک کنترل دموکراتيک در دست رهبران بی کفايت رها شده و از آن

ترديدی نيست که اين . مورد سوء استفاده قرار می گيرد، ساختارهای اقتصادی کشورمان نيز دچار آشفتگی شده است

ر را بيش از پيش در کام يک اقتصاد تک محصولی فرو و کشو بحران اقتصادی، به بی عدالتی های اجتماعی دامن زده

 .برده است



با اقتصادی چنين نحيف، که زاييده سی و سه سال بی کفايتی، آشفتگی و کجروی است، تحريم ها و مجازات های 

 و شرکت های بزرگ نفتی، ميدان های نفت. اقتصادی بين المللی عليه ايران نيز به گونه ای بی سابقه شدت گرفته است

همه، بانک مرکزی، با تحريم های رو به گسترش بين المللی  بانک های ايران و مهم تر از. گاز ايران را رها کرده اند

کشورهای وارد کننده نفت ايران، در انتقال ما بهای ارزی نفت خريداری شده خود به ايران با . دست و پنجه نرم می کنند

 ...موانع متعدد روبرو هستند

، اين سرمايه و ميراث ملی کشورمان، در ذهن شمار زيادی از ما ايرانيان، »طالی سياه«ای تاسف باری، در چنين فض

 .تشبيه شده است» بالی سياه«معادل 

 

 ،هم ميهنانم

 

در شرايطی آه بی کفايتی و ناتوانی حاکمان جمهوری اسالمی، هر روز مانعی جديد را در جهت پيشرفت صنعت نفت 

د، وظيفه يکايک ما مردم ايران، به ويژه کارکنان و متخصصان صنعت نفت است که با همدلی و اتحاد، آشور ايجاد می آنن

 .ان را از زوال کنونی، نجات دهيمدر سال پيش رو تالش نماييم تا منابع نفت و گاز کشورم

اير و ميراث آشور و دربرنامه های اقتصادی حکومت آينده منتخب ملت ايران، درآمدهای نفتی می بايست به عنوان ذخ

اقتصاد آينده ايران . ای ماندگار، در خدمت رفاه مردم ايران و افزايش اقتدار و آبادانی کشور به کار گرفته شود سرمايه

ضمن حفظ اين سرمايه ملی، بايد برای ايجاد و . پايه گذاری شود» د فرانفتیاقتصا«آزاد، سالم و قانونمند، بايد بر پايه 

سازندگان فردای ايران بايد ثابت . ژی ديگر، همچون انرژی های پاک و تجديدپذير سرمايه گذاری نمودگسترش منابع انر

می توان به عنوان گنجينه در  کنند که بهره برداری عقاليی از ذخاير نفت و گاز امکان پذير است و اين ثروتهای ملی را

 .خدمت توسعه پايدار کشور به کار گرفت

 

نوروز، سالی همراه با شادی، تندرستی و موفقيت را برای هم ميهنانم، بويژه کارکنان اين صنعت در آستانه فرارسيدن 

 عظيم ملی، آرزو می نمايم

 

 خداوند نگهدار ايران باد

 رضا پهلوی
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