کالم معصوم

سخن بزرگان

شعر هفته

هر كه به نیكگزینى خداوند دلگرم باشــد ،آرزو نمیكند در وضعى جز آنچه خدا برایش
برگزیده ،باشد.
امام حسن مجتبی(ع)

اگر مردم همهباهم دوست شدند ،عدالت الزم نخواهد بود؛ ولی اگر مردم همه
عادل شدند ،باز از دوستی بینیاز نخواهند شد.
ارسطو

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست
منزل آن مه عاشقکش عیار کجاست
شب تار است و ره وادی ایمن در پیش
آتش طور کجا موعد دیدار کجاست

حافظ

نشریه کارکنان صنعت نفت دوره جدید شماره 24 625دی1391
نشریه کارکنان صنعت نفت ایران
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بخوانیم

به یاد معلم اخالق
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ببینیم

دختر شینا؛ روایتی از زنانی که در خانه میجنگند

دختر شینا ،روایتی است لطیف از خانم قدم خیر محمدی کنعان و به
قلم بهناز ضرابیزاده .این کتاب شامل خاطرات و زندگی همسر سردار
شهید ستار ابراهیمی هژبر ،یکی از فرماندهان سپاه همدان است که
با نثری روان و شیوا و البته خاطراتی که بسیار خوب روایت شدهاند،
شــما را وادار میکند که بدون وقفه کتاب را بخوانید و لحظهای آن
را زمین نگذارید.
زبان آرام و نرم راوی ،حس اعتماد را در مخاطب ایجاد میکند ،چنانکه
در بخشهایی از کتاب ،انگار من خواننده با قدمخیر همراه میشوم و
با او در تمام مراحل هستم .داستان این کتاب ،سختیهای همسری
است که مردش در میدان جنگ است و او باید در سختترین شرایط،
بار زندگی را به دوش بکشد و برای فرزندانش ،هم مادر باشد و هم پدر.
این کتاب بــرای خوانندگان آن ،بهخصوص کســانی که آن زمان را
درک کردهاند ،کامال ملموس و عینی است .دختر شــینا ،نماینده تمام زنانی است که در سختترین شرایط با
استقامت میایســتند و در خانه و زندگی خود جهاد میکنند.این کتاب را امسال انتشارات سوره منتشر کرده
و قیمت آن هم  4900تومان اســت .اگر به فکر خواندن یک کتاب خوب هســتید ،خواندنکتاب دختر شینارا
از دست ندهید.

زیباییهای ساده در طال و مس

فیلم ســینمایی «طال و مس» ساخته تحسین شده همایون
اسعدیان به تهیهکنندگی منوچهر محمدی ،جزو موفقترین
فیلمهای اکران شده در سال  89بود.
داستان فیلم درباره طلبهجوانی به نام سیدرضاست که برای
فراگیری دروس حوزه ،به همراه خانوادهاش به تهران میآید
و چیزی نمیگذرد که برای درمان بیماری خاص همســرش
زهراســادات و تهیه هزینههای درمان او ،مجبور میشــود
تغییراتی را در شیوه زندگی خود ایجاد کند.
زندگی سید در مواجهه با بیماری  MSهمسرش ،وارد مقوله
جدیدی میشــود؛ گویی خداوند راهی دیگر را پیش پایش
میگذارد تا آنچه را به دنبال آن است ،بیابد .زندگی او حاال باید
با نرسیدن به کالسهای درس اخالقش بگذرد و در عوض باید

بچهداری کند و برای دخترش غذا بپزد.
فیلم در مسیری خوش آهنگ و زیبا ،راهی را میگشاید که به اعماق زندگی برویم و زیبایی را در سادگی
و بهترینها را در همینها ببینیم و گوشزدمان میکند که چقدر راحت میتوان خوب بود و گاهی چقدر از
این زیباییهای کوچک دور میشویم.

صنعت نفت  ،صنعت سخت

فراخوان

وقتی خبر برگزاری کالسهایش میرسید ،هر جای
تهران که بودم ،خودم را میرساندم خیابان ایران و
پای منبرش .جمعیت زیــادی میآمدند .اکثرا هم
جوان بودند .همه تیپ آدمی را میشد آنجا دید.
میآمدند تا پای منبر آیتاهلل بنشــینند که اخالق
به آنها میآموخــت .کالس آیتاهلل خندهروی ما،
یک نعمت بود ،نه برای من و آدمهایی که میآمدند
پای منبرش ،بلکه برای کل تهران .حاجآقا مجتبی
تهرانی که مرجع تقلید تهران هــم بود ،مثل باقی
مردم شــهر زندگی میکرد .شــاید اگر از کنارش
رد میشدی ،او را نمیشــناختی ،از بس که ساده و
بیتکلف و خالی از ریــا زندگی میکرد ،خالص بود
مثل آب .زندگی معمولــش هم برای ما یک کالس
درس بود .او اخالق را فقــط درس نمیداد ،بلکه با
همان اخالق زندگی میکرد.
اهل رسانهای شدن هم نبود .تا قبل از مرگش به غیر
از چند عکس ،چیزی از او منتشــر نشد تا به خواست
خودش گمنام باشد ،چون برای خدا باید گمنام بود
که شهرت آفت است ،اما حاال دیگر آقا مجتبی در کنار
ما نیست .او رفت ،اما هنوز زمزمههای اخالقیاش در
گوش مردم تهران میپیچد .او رفت ،اما هنوز سادگی و
بیتکلفی او سر زبان مردم شهر است .حاال هر بار که از
خیابان ایران رد میشوم ،بغض گلویم را میفشارد که
بعد از آقا مجتبی ،تهران دیگر معلم اخالق ندارد.
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تحریریه :اقتصادی :مهناز محمد قلي
جواد اصغری ،حمید رضاشاکری راد ،داوود رمضانی
کارکنان :محسن قزلی
الهام صادقی ،هدیه کرمانی ،زهره گتابي
ویرایش :مرضیه بیگی فرانی

گرافیک و صفحه آرایی :سعید تاج بخش،
حسین گلپایگانی ،بهزاد جوان
عکس :نازیال حقیقتی
اجرایی :شبنم زیرکسار ،مریم خجسته ،مریم دهلوی،
نرگس السادات میرقادری ،زهرا يوسفي

به اطالع کلیه همکاران و خانوادههای محترم میرساند:

شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی(شانا) در راستای معرفی هرچه بهتر صنعت نفت و تبیین زوایای پنهان صعوبت کار در این صنعت ،در نظر

دارد بخش ویژهای تحت عنوان «صنعت نفت ،صنعت سخت» راهاندازی نماید.
از عالقهمندان دعوت میشود آثار هنری و نوشتاری خود را که بیانگر مشکالت کار در صنعت نفت است ،در قالب عکس ،فیلم ،شعر ،مقاله و
داستان کوتاه به آدرس  farakhan@shana.irارسال نمایند.
اداره کل روابطعمومی وزارت نفت
				
شانا در حک ،اصالح و انتشار مطالب پذیرفته شده آزاد است.
شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی(شانا)

مناسبت

 26دی سالروز فرار شاه معدوم

در اواخر دیماه  ،1357دربار پهلوی ،بــا اکراه موافقت کرد که
دولت ائتالفی تشکیل شود و شاه ظاهرا به منظور درمان در خارج از
کشور ،ایران را ترک کند ،اما این تنها یک ظاهرسازی مضحک بود.
به نظر میرسید که کار سلسله پهلوی تمام شده باشد .در کنار این
مساله ،تولید نفت در مناطق نفتخیز نیز دست کم به طور موقت،
پایان گرفته بود.
به محض آن که بوی تغییر حکومت در صنعت نفت پیچید ،یک
بار دیگر وارثان ویلیام دارسی و جرج رینولدز ،مفتضحانه ایران را
ترک کردند ،اما این بار برخالف وداع با آبادان در ســال  ،32نه از
گاردهای تشــریفاتی و احترامات نظامی خبری بود و نه از دسته
موزیک و آوازهای دستهجمعی .خارجیان از ایران و صنعت نفت
برای همیشه بیرون رفتند ،بیآنکه خود این موضوع را باور داشته
باشند.
از سوی دیگر ،سفیر انگلیس برای خداحافظی به دیدن شاه رفت.
سلسلهای که طی حدود نیم قرن از شورشها و قیامها جان سالم
به در برده بود ،اینک روزهای آخر عمر خود را میگذراند .شکوه
جشنهای شاهنشاهی از میان رفته و قدرت شاه پایان گرفته بود.
شاه به هنگام گفتوگو با سفیر ،آرام و بیعالقه به جریان حوادث
اشاره کرد و درباره رویدادها چنان سخنگفت که گویی کمترین
ارتباطی با شخص وی ندارد و هنگامی که توصیههای متناقضی به

ویشد ،با ژستی غریب ،نگاهی به ساعتش انداخت و گفت« :اگر
اختیار با من بود ،ظرف  10دقیقه ایران را ترک میکردم».
ظهر روز  26دیماه شاه به فرودگاه تهران رفت و به گروه کوچکی
که در آنجا گرد آمده بودند و به شیوهای بیمارگونه وانمود میکردند
که شاه به مرخصی میرود،گفت« :احساس خستگی میکنم و به
استراحت احتیاج دارم ».آنگاه بر هواپیمای خویش سوار شد و به
این ترتیب ،سایه سنگین سلطنتش برای همیشه از سر کشور و
ملت ایران کنار رفت.
اگرچه این اولین باری نبود که شاه از ایران فرار میکرد .مردم هنوز
خاطره تلخ بازگشت شــاه پس از اولین فرارش در سال  32و پس
از کودتای  28مرداد را به یاد دارند ،اما این موضوع باعث نشد که
از شادی گریختن شاه از ایران به خیابانها نیایند و آن روز بزرگ
را جشن نگیرند 26 .دی ســال  57خیابانها شور و حال دیگری
ق ماشینها در خیابانها پیچیده بود ،چراغهای
داشت؛ صدای بو 
اتومبیلها روشن بود ،برفپاکنها که به تصویر امام خمینی(ره)
مزین بودند ،حرکت میکردند و روزنامه اطالعات هم به سرعت
برق ،با عنوان به یاد ماندنی «شاه رفت» ،بین مردم توزیع میشد.
در تهران و در سراسر کشور ،مردم خشمگین ،مجسمههای بزرگ
شــاه و پدرش را به زیر کشــیدند و اینگونه سلسله پهلوی برای
همیشه منقرض شد.

