
تبریک
روز معلم میلیون ها دانش آموز با قلبی ش��یفته و جانی جویای 
دانایی و خردمندی به مدارس می روند و با ش��اخه گلی به نش��انه 
مهر و سپاس، به دیدار معلمان خود می شتابند تا تالش بزرگ آنها 
را برای ترویج علم و فضیلت س��پاس گویند و در عمل نش��ان دهند 
ک��ه قدر تالش ها را می دانند و از همین امروز مصمم ند تا فردای 

بهتری را تحقق بخشند.
آموزگاران انسان 

آنچه مسلم اس��ت، اولین معلم بشریت، خود خداوند است که از 
پس خلق انسان، راه نیکو زیستن را به او آموخت؛ زشتی ها و زیبایی 
ها را به او نمایاند و چراغ خرد را به دست او داد تا درستی پیشه کند.

پس از حق تعالی، پیامبران الهی و جانش��ینان آنانند که برترین 
آموزگاران انس��ان محسوب می ش��وند و در طول عمر بشر، زندگی 
خود را وقف س��عادت انسان کردند و کوشیدند تا دست او را گرفته، 

به سوی سرانجامی نیک رهنمون شوند.
پدر و مادر هم در درجه بعدی تعلیم و تربیت انسان، نقش بسیار 
حساسی را ایفا می کنند و باالترین الگوی رفتاری فرزندانند که این 
امر نش��ان دهنده اهمیت جایگاه خانواده در شکل گیری شخصیت 

علمی، فرهنگی و اجتماعی فرزندان است.
پس از والدین، هرکس که چیزی به انس��ان بیاموزد، به همان 
میزان معلِم آن ش��خص به شمار می رود و هرچه مقدار آموختن از 
معلمی بیش��تر باشد، به همان اندازه نس��بت به او تعهد نیز افزایش 

می یابد.
یادبود شهادت استاد شهید مرتضی مطهری

یازدهم اردیبهشت مصادف اس��ت با سال روز شهادت استوانه 
دین و دانش، آیةاهلل اس��تاد مرتضی مطهری رحمه اهلل ؛ او که پاره 
تن امام بود و حاصل عمرش محس��وب می ش��د؛ او که مدافع دین 
و ش��ریعت بود و کمر همت بسته بود تا کیان اسالم ناب را صیانت 
کند؛ او که با تکیه بر توانایی های علمی، عقیدتی و فلس��فی خود از 
هرگونه ش��بهه و س��ؤال در حوزه دین استقبال می کرد و این امر را 

موجب پویایی و انتش��ار هرچه بیش��تر اسالم می دانست. با شمشیر 
قلم و بیان و با منطق و اس��تدالل، با التقاط و انحرافات ش��جاعانه 
مب��ارزه کرد و پنداره��ای غلط منحرفان را باطل س��اخت و تالش 
های دین س��تیزان و معاندان اس��الم را به یأس مبدل س��اخت و با 
تقدیم جان، راهش را تداوم بخشید و با خون سرخش پای صفحات 
مبارزات��ش را امضا کرد. او معلمی بود آش��نا به علوم اهل بیت علیه 
السالم که در لحظه لحظه عمر شریفش، معارف ناب محمدی صلی 
اهلل علیه و آله وس��لم از قلم و بیان او تراوش می کرد و منتش��ر می 
شد. از این رو مورد غضب شب پرستان قرار گرفت و در آتش کینه 
دشمنان عقیده و ایمان سوخت و تشنگان فضایلش را در فراق خود 

سوزاند. یادش برای همیشه جاودان و پر رهرو باد.
آثار معلم شهید از نگاه امام خمینی)ره(

درباره نوش��ته ها و آثار معلم شهید نظریات فراوان گفته شده و 
تمجیدهای زیادی ش��ده اس��ت. اما جامع ترین و محکم ترین نظر، 
فرمایش اس��تاد ایش��ان، یعنی حضرت امام خمینی رحمه اهلل است 
که فرمودند: »آثاری که از او هس��ت، بی اس��تثنا همه آثارش خوب 
اس��ت و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا 
آثارش خوب اس��ت. ایشان بی استثنا آثارش خوب است، انسان ساز 
اس��ت«. در سال روز شهادت آن حاصل عمر امام، که به نام زیبای 
معلم نام گذاری ش��ده، به روان پاکش درود می فرستیم وبه همین 
مناسبت در تجلیل از مقام ارجمند و وظیفه خطیر آنان چند نکته ای 

را گوشزد می کنیم  .
آمرزش برای معلم

خوش��ا به حال کسانی که بار س��نگین ادب و دانش را بر دوش 
می کش��ند و لذت معنوی آموختن و شکوفا کردن استعدادها و به بار 
نشاندن انسان ها را بر تمام لذت های مادی و زودگذر دنیا ترجیح می 
دهند و خش��نودند که در مس��یر تعلیم و تربیت به تالش می پردازند. 
در سعادت و نیک بختی و عاقبت به خیری آنان همین فرمایش امام 
صادق علیه الس��الم بس اس��ت که فرمودند: »تمامی جنبدگان روی 
زمین و ماهی های دریا و هر کوچک و بزرگ در زمین و آسمان برای 

معلم نمونــه
به مناسبت شهادت آیةاهلل مطهری و روز معلم                 

قسمت اول

..
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طلب  خ��وب  آم��وزگار 
آمرزش می کنند«.

معلمان و نیاز به 
فراگیری بیشتر

معل��م ع��الوه بر ای��ن که 
دیگ��ران را آموزش می دهد، خود نیز باید به س��طح 
دان��ش و آگاه��ی های��ش بیفزاید و ب��ه آموختن و 
گ��ردآوری مطال��ب جدید همت گم��ارد تا هم به 
فضایل خود افزوده باش��د و ه��م تدریس خود را 
پربارت��ر کند؛ هرچند که لذت 
آموختن از ل��ذت تعلیم دادن 

کم تر نیست.
معلم، الگوی جامعه

و  مربی��ان  معلم��ان، 
استادان همیشه به عنوان الگوی رفتاری مسلم 
و ق��وی مطرح ب��وده اند. آنان ن��ه تنها خواندن 
و نوش��تن می آموزند، بلکه معل��م رفتار و گفتار 
ش��اگردان هم هس��تند و تمام حرکات و سکنات 
استاد، چه در محیط تعلیم و چه در خارج از آن، زیِر 
نگاه های تیز شاگردان قرار دارد و ناخواسته 
در عمق جان آنها ریشه می دواند و آثارش 
در سالیان بعد نمایان می شود. به همین 

خاطر اس��تادان و مربیان اگر می 
خواهن��د الگوهای مناس��ب و 
جامعه  ب��رای  موفق��ی 
باید  ناگزیر  باش��ند، 
متناسب  رفتارهایی 
ب��ا ش��أن و منزلت 
باشند  داشته  معلمی 
را  تا س��المت جامع��ه 
تأمین کنن��د واز تخریب آن 

جلوگیری نمایند.
حق معلم بر شاگرد

هر خیری که از دیگران 

به انس��ان برسد، در مقابل، آن شخص احساس ِدین کرده، در صدد 
ب��ر می آید تا به نوع��ی آن را جبران کند. چه خیری باالتر از دانش 
که از معلم به انسان می رسد و چه دینی باالتر از دین معلم که باید 
حق آن را به جا آورد؟ امام س��جاد علیه الس��الم درباره حق معلم بر 
ش��اگرد می فرمایند: »حق استاد تو این است که در تعلیم و تکریم 
وی بکوشی و محضر او را بس ُموقَّر و محترم شماری و در فراگیری 
دانش به کلمات و بیانات او به نیکی گوش دهی و با روی گشاده و 
خویی آزاده و کامل و در کمال ادب و احترام به محفل و مجلس وی 

روی آوری و هرگز صدای خویش را بر صدای او بلندتر نسازی«.
حق شناسی و قدردانی از معلم

چقدر زیبا است که انسان قدر زحمات دیگران را بداند و خدمات 
آنان را ارج نهد و بنا به فرمایش قرآن کریم »جزای نیکی جز نیکی 
نمی تواند باش��د«. گرچه بسیاری از نیکی ها، از جمله آموختن علم، 
در این دنیا و به دست انسان ها جبران نمی شوند، ولی سزاوار است 
که انس��ان در مقابل احسان دیگران، نهایت سپاس گزاری را داشته 
باشد. پیشوایان معصوم علیه السالم بارها این زیبایی ها را تذکر داده 
اند. در روایتی وارد ش��ده اس��ت که »عبدالرحمان سلمی به یکی از 
فرزندان امام حسین علیه السالم سوره حمد را آموخت. وقتی کودک 
در حضور پدر سوره حمد را خواند، امام حسین علیه السالم به معلم 
پاداش��ی در خور عطا کردند و سپس فرمودند: کجا پاداش مالی من 
ب��ا عطای آموزش این معلم برابری م��ی کند؛ یعنی خدمت تعلیم و 

آموختن سوره حمد از عطای مالی من ارزنده تر است«.
ثواب تعلیم و ارشاد از دیدگاه امام سجاد)ع(

شخصی خدمت امام س��جاد علیه السالم عرض کرد: این مرد 
پدرم را کش��ته اس��ت و من می خواهم او را قصاص کنم. حضرت 
فرمود: »آیا این مرد تا کنون به تو خدمتی نکرده اس��ت که به جای 
قص��اص دیه بگیری؟« گف��ت: چند روزی به من درس داده و علوم 
ش��ما اهل بیت علیه الس��الم را به من آموخته است. ولی این سبب 
نمی ش��ود که از قصاص منصرف ش��وم. حض��رت فرمود: »چه می 
گویی؟! ارزش تعلیم و ارش��اد از خون بیش��تر اس��ت«. پس از این 
س��خن، آن مرد از قصاص چشم پوشی کرد و قرار شد صد شتر دیه 
بگیرد. ولی از آن جا که قاتل، توانایی پرداخت آن را نداشت، حضرت 
فرمود: »آیا خرسند می شوی ثواب هدایت و ارشادت را به من بدهی 
و در اِزایش صد شتر بدهم؟« آن مرد از حق خود گذشت و امام علیه 

السالم حدیثی به او هدیه کرد.
هنر معلمی

داش��تن محبت، اخالق خوش، عالقه به کار و آگاهی، به تنهایی 
برای موفقیت معلم کافی نیست؛ بلکه عالوه بر اینها معلم باید هنرمند 
باش��د تا بتواند از داشته های خود اس��تفاده مثبت بکند؛ چرا که روح 
کودکان و نوجوانان و جوانان بس��یار لطیف و شکننده است و کوچک 
ترین خطایی از طرف معلم، دیوار بلندی می ش��ود برای شاگرد و چه 
بس��ا مس��یر تحصیل او را تغییر دهد. با این مالحظات معلمان باید از 
زودرنجی و کم حوصلگی بپرهیزند و روحیات تک تک ش��اگردان را 
شناخته، با حوصله،متانت و سعه صدر برخورد کنند تا نتیجه دل خواه 

شاگرد و استاد حاصل آید و معلم خشنود و شاگرد رستگار شود.
به یاد روزگاران مدرسه

صحبت آموزگاران یاد باد       یاد باد آن روزگاران یاد باد 
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چه بس��یارند معلمانی که یا س��ر بر بالین خاک نهاده و آسوده 
خفته اند یا بر اثر کهولت س��ن و بازنشستگی، خانه نشین شده اند و 
با کرس��ی تعلیم و تربیت وداع گفته اند. اما این بدان معنا نیست که 
عشق خود به مدرسه و دانشگاه و دانش آموزان را از دست داده اند؛ 
بلکه باالجبار ترک عش��ق کرده اند. هنوز هم به عشق آن روزگاران 
نفس می کش��ند و با یاد آن ایام زنده ان��د. بیایید این پیران عرصه 
دانش و راه روان کوی معرفت را به نس��یم فراموش��ی نسپاریم و در 
این روز مقدس، به پاس زحمات چندین وچندس��اله آنان، با دس��ته 

گلی به دیدار آنها برویم یا بر مزار پاکشان فاتحه ای نثار کنیم.
لزوم احترام معلم پس از مرگ

معلم چه زنده باش��د و چه از دنیا رفته باش��د، بر شاگردان الزم 
اس��ت که احترامش را نگه دارند و حق او را محترم ش��مارند. نوشته 
اند: »س��یدرضی رحمه اهلل استاد ادیبی داشت که غیرمسلمان بود و 
پس از مرگ، او را در قبرس��تان غیر مس��لمانان دفن کردند. مرحوم 
س��ید رضی رحمه اهلل هرگاه از آن قبرستان سواره عبور می کرد، از 
اسب پیاده شده، تا آخر قبرستان پیاده می رفت. پرسیدند: علت این 

کار چیست؟ فرمود: معلم من در این قبرستان دفن شده است«.
رفتار معلم شهید

معلم هم حکم پدر را دارد و تکریمش بر ش��اگردان الزم اس��ت. 
سزاوار است که انسان باالترین تعظیم ها را در حق معلم خود روا دارد. 
درباره تکریم اس��تاد از ش��هید مطهری رحمه اهلل نقل شده است که 
وقتی نام استادان خود را می بُرد، با احترام و تعظیم بسیار زیاد از آنان 

تجلیل می کرد؛ برای مثال وقتی از مرحوم عالمه طباطبایی رحمه اهلل 
یاد می کرد، می فرمود: »روحی فداه؛ یعنی جانم فدای او باد«.

معلم، امانت دار مردم
معلم امانت دار اس��ت و دانش آموزان امانت های او. اما آنان بر 
خالف خیلی از امانت ها، کاال نیس��تند؛ بلکه انسان هایی هستند که 
جان خود را در اختیار معلم قرار می دهند تا آنها را بپرورد و روشنایی 
بخشد و از آنان مردان و زنانی راه یافته و کوثر معرفت چشیده بسازد. 

آری باید این امانت های گران بها را به زحمت پاس داشت. 
معلمی عش��ق است و عاشق می طلبد و معلم سر کالِس درس، 
مشق عشق می کند و با شور و شوق و شعف و با تمام وجود، آموخته 
ها و اندوخته هایش را به شاگردان انتقال می دهد و چون شمعی می 

س��وزد تا به دیگران حیات بخش��د. چه به جاست که بار دیگر سخن 
معلم دل سوخته، شهید محمد علی رجایی را بر زبان جاری سازیم که 
گفتند: »معلمی ش��غل نیست؛ معلمی عشق است. اگر به عنوان شغل 

انتخابش کرده ای رهایش کن و اگر عشق توست مبارکت باد«.
معلم متعهد

»معل��م، او که در ارتقا یا انحطاط یک جامعه، نقش��ی بس مؤثر 
دارد، اگر صالح باشد، دنیایی را به صالح، و اگر فاسد شود عالَمی را به 
فس��اد سوق می دهد. او که شیوه کار و صفات و روحیات و عواطفش 
در سازندگی افکار و بنای شخصیت اعتقادی و معنوی متعلمان اثراتی 
ژرف و جاودانه دارد و هر نقش��ی را که در برابر اذهان آیینه گون آنان 
قرار دهد، چه زش��ت و چه زیبا، صورتی پای��دار می یابد، باید خود به 
صفات و ویژگی هایی از ایمان و اخالق آراسته باشد. آنچه برای قشر 
مرب��ی و معلم الزم اس��ت، دانش و بینش��ی ژرف، پایبندی به اصول 
اخالق و ایمان و اعتقاد به خدا و مذهب است. معلم همه وقت باید به 
شغل خویش عشق ورزد و مسئولیتش را در قبال وظایفی که اجتماع 
به او محول می کند، به خوبی احس��اس نماید. آزاده، نجیب، پاکدل، 

پرهیزکار، شجاع و اهل تحقیق و مطالعه و نظر باشد.«
تکریم از معلم

»برادری نقل می کرد: روزی برای معالجه پدرم به آلمان رفته، 
در یکی از بیمارس��تان ها، منتظر تشکیل پرونده بودیم. وقتی نوبت 
به ما رس��ید، متصدی تش��کیل پرونده، پوشه نارنجی رنگی را پیش 
روی خود قرار داد. در همان اوضاع و احوال که من ش��دیدا در فکر 

هزینه های بیمارستان و معالجه بودم، متصدی، شغل پدرم را پرسید 
و من با حالت تردید پاسخ دادم: مریض، معلم باز نشسته است. پس 
از پاسخ من بالفاصله پوشه آبی رنگی را به جای پوشه نارنجی قرار 
داد و گفت: در آلم��ان، معلمان بدون نوبت و به طور رایگان درمان 

می شوند.«
مقام معلم از نظر اسکندر

به اسکندر گفتند: چرا معلم خود را بیش از پدر، بزرگ می شماری؟ 
گفت: زیرا پدِر من مرا از عالم ملکوت به زمین آورده و اس��تاد، مرا از 
زمین به آس��مان برده اس��ت، یعنی به معرفتم نسبت به عالم هستی 

افزوده و از خاک جهل به آسمان معرفت پروازم داده است.
                                                             ادامه دارد
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روز ش��نبه پنجم فروردی��ن 1391 جمع��ی از معلمین زحمتکش 
آم��وزش و پ��رورش از طرف مس��جد امام حس��ین )ع(  به اردو 

رفتند.
در این اردوی یک روزه صبح ساعت 7/30به مقصد العین حرکت 
کردند و 20/30 ش��ب برگش��تند .و از جب��ل الحفیت دیدن نموده 
وصبحان��ه را دور هم صرف ک��رده از آبگرم اس��تفاده کردند و از 
بیانات و مس��ابقاتی که جناب حجة االس��ام والمسلمین رمضانی 

قبول زحمت نموده اجرا کردند استفاده الزم را بردند.
س��پس به مدرسه العین مراجعت نموده و نماز را به جماعت اقامه 
کردند وپس از نماز از نکات اخاقی امام جماعت بهره مند شدند 
و بعد از آن دور هم نهار صرف شد و در بعد از ظهر از باغ گلها و 

باغ وحش تماشا نموده و بسیار لذت بردند.
در ضمن تم��ام امکانات اردو از صبحانه و نه��ار و پذیرایی های 

دیگر از طرف مسجد امام حسین )ع( تدارک دیده شده بود .

مراسم جش��ن تکلیف دانش آموزان مدرس��ه سلمان فارسی در 
مسجد امام حسین )ع( برگزار شد،ونماینده مقام معظم رهبری در این 
مراس��م معنوی حاضر شد و از بیانات زیبای خود حضار را بهره مند 
نمود وپس از تبریک به تازه مکلفین نکاتی ارزشمند در باب تکلیف 

به دانش آموزان گوشزد نمود.
پس از بیانات حجة االسام والمسلمین مدنی نماز جماعت شروع 
و دانش آموزان نم��از را به امامت نماینده مقام معظم رهبری برگزار 
نمودن��د. بعد از نماز دان��ش آموزان با هدایای تقدی��ر و ظهرمیهمان 

مسجد امام حسین )ع( بودند.

السالم علیک یا بنت ولی اهلل ویا اخت ولی اهلل ویا عَمة ولی اهلل
پنجم جمادی االولی سالروز میالد عقیله بنی هاشم زینب کبری 

)س( وروز پرستار گرامی باد.
به همین مناس��بت مجلس س��خنرانی و جش��ن و سروری بعد 
از اقامه نماز جماعت در مس��جد امام حس��ین )ع( بر پا گردید و 
مداحان و خطیب مجلس به ذکر فضائل بزرگ پرستار تاریخ کربال 
پرداخته و از مقام شامخ سپید جامگان عرصه سالمتی »پرستاران 

خدوم«تقدیر بعمل آوردند.

اخبارمسجد امام حسین)علیه السالم(
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مراس��م جشن و سرورامام حسن عسکری)ع(درشب والدت با 
س��عادت حضرت با حضور مردم خداجوی و عاش��ق اهل بیت 
)ع( بعد از نماز مغرب و عش��اء در مس��جد امام حسین )ع( بر 
گزار ش��د وحضار محترم از سخنرانی حجة االسام والمسلمین 
مروی استفاده بردند در این مراسم که نماینده مقام معظم رهبری 

نیز حضور داشتند مداح اهلبیت به مولودی خوانی پرداخت .
هنگام مداحی از حضار پذیرایی شد وپس از مراسم نیزدر کنار 

سفره اهلبیت )ع( به صرف شام پرداختند.

ش��ب جمعه و شب وفات جانسوز کریمه اهل بیت )ع( 
حضرت فاطمه معصومه )س( دوستداران ائمه )ع( در سوگ 
بی بی اشک ماتم ریخته و به عزاداری پرداختند در این دو شب 
که مردم شیفته خاندان رسول گرامی اسام حضوری گسترده 

داش��تند حجة االسام والمس��لمین مروی امام جمعه سابق 
سخنرانی نموده و جناب آقای خلیلی به مداحی پرداختند در 
پایان در شب جمعه دعای کمیل نیز مثل جمعه های گذشته 

قرائت و حضار در کنار سفره کریمه اهل بیت )ع( نشستند.

مراس��م شروع سال جدید در مسجد امام حسین 
)ع( با حضور نماینده مقام معظم رهبری وخیل کثیری 

از مردم جشن گرفته شد.
در این مراس��م که ابتدا ب��ا تاوت آیاتی از کام 
اهلل مجید آغاز ش��ده بود با اجرای مس��ابقه و اهدای 
جوائز توسط حجة االسام والمسلمین رمضانی برای 
حضار ادامه پیدا کرد س��پس آقای خلیلی دعای آل 
یاس��ین تاوت کردند ودر ادامه ش��رکت کنندگان در 
مراس��م از بیانات امام جمعه محترم  حجة االس��ام 
والمسلمین حاج سید محمود مدنی استفاده نمودند که 

این لحظات نزدیک به لحظه تحویل سال می شد آقا 
دعا کردند و بعد هم��ه با دعای یا مقلب القلوب......

آغاز سال جدید را جشن گرفتند.
در ادامه به فرمایشات مقام معظم رهبری گوش 
و جان س��پردند که در این هنگام با پخش ش��یرینی 
از حضار پذیرایی ش��د وبع��د از آن همه عید را به 
ه��م تبریک گفتن��د ودر پایان همه حضار ش��رکت 
کننده در کنار س��فره امام حسین )ع( با صرف میوه 
وصبحانه مراس��م را به پای��ان برده و به منازل خود 

باز گش��تند.
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بازگشت خارجیان و تشکیل کنسرسیوم 1330 
 آنچه نگاشته شد مروری بود بر مهمترین وقایع منجر به ملی 
شدن صنعت نفت ایران که بیشتر  تالش فعاالن حوزه قانونگذاری 
و دولتم��ردان و نخبگان جامعه را در برمی گرفت؛ اما حقیقت این 
اس��ت که صنعت بزرگ نفت در فرایندی طوالنی با گذر از پیچ و 
خم ها و فراز و نشیب های بسیار گریبان خود را از دست بیگانگان 
به در آورده و پس از افت و خیز بس��یار سایه سنگین خارجی ها را 
از س��ر خود کم کرده است. این مساله ساده ای نیست که تا زمان 
ملی ش��دن صنعت نفت تعداد کارمندان عالی رتبه ایرانی در تمام 
مناطق نفت خیز و ادارات شرکت نفت از 30 نفر تجاوز نمی کرده 
است؛ با این وصف  باید  ملی شدن صنعت نفت را به عنوان یک 
نقطه آغاز برای بومی ش��دن این صنعت پیچی��ده در نظر گرفت. 
صنعت��ی که تماما وارداتی بود. نفت و یکس��ره ش��دن کار کمپانی 
نفت ایران و انگلیس پایان نمی یابد و بعد از این واقعه باز  حضور 
خواهران نفتی و تشکیل کنسرسیومی جدید را در تاریخ هفتم آبان 
ماه 1333 ش��اهد هستیم؛ در این تاریخ قراردادی بین دولت ایران 
از یک س��و و کنسرسیومی از ش��رکتهای صاحب نام نفتی منعقد 
شد.  شرکتهای عضو کنسرسیوم نفت ایران دو شرکت به نام های 
»شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت ایران » و »شرکت سهامی 
تصفیه نفت ایران » تشکیل دادند که روی هم« شرکتهای عامل 
نفت ایران » نامیده می شد. این دو شرکت به ترتیب اختیار اکتشاف 
و تولی��د نفت خام و گاز طبیعی در حوزه معینی در جنوب ایران به 
ن��ام » حوزه قرارداد« و تصفیه نفت خام و گاز حاصله را عهده دار 
بودند. شرکتهای عامل نفت ایران طبق قوانین کشور هلند تشکیل 
ش��ده و در ایران به ثبت رسیده بودند.  هریک از شرکتهای عضو 
کنسرس��یوم نفت ایران یک ش��رکت بازرگانی تاسیس کرده و در 
ایران به ثبت رسانده بودند که منفردا و مجزا از یکدیگر عمل کرده 
و نفت خام و گاز طبیعی حاصل از حوزه قرارداد را از ش��رکت ملی 
نفت ایران خریداری کرده و به خارج از کشور صادر می کردند. این 
ش��رکتهای بازرگانی همچنین بخش��ی از نفت خام خریداری شده 

را پاالی��ش نموده و به ص��ورت فرآورده به خارج صادر می کردند. 
تعهدات مالی ش��رکتهای بازرگانی تاسیس شده در دل شرکتهای 
عضو کنسرسیوم، عبارت بود از یک پرداخت مشخص تحت عنوان 
حق االرض که شامل کلیه نفت خام صادراتی می شد و مالیات بر 
درآمدی بود که به نس��بت درصدی از منافع حاصل از صدور نفت 
بر اساس بهای اعالن شده نفت خام به دولت ایران می پرداختند.

)این درصد از 23 آبان ماه 1349 به 55درصد افزایش یافت.(
 وظایف و اختیارات شرکت ملی نفت ایران تا قبل از 

پیروزی انقالب اسالمی
تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی شرکت ملی نفت ایران کار 
توزی��ع و فروش فرآورده های نفت��ی و گاز طبیعی جهت مصارف 
داخلی را به عهده داشت. شرکتهای عامل نفت ایران فرآورده های 
نفتی ، گاز طبیعی و نفت خام مورد نیاز برای مصارف داخلی را به 

شرکت ملی نفت ایران تحویل می دادند.
شرکت ملی نفت ایران همچنین مسئولیت تامین ، نگهداری و اداره 
خدمات پشتیبانی تولید را تحت عنوان » خدمات غیرصنعتی« به عهده 
داشت که در مقابل » عملیات صنعتی« قرار می گرفت که انحصارا در 
اختیار خارجیان بود. تاسیسات ثابت صنعت نفت ایران در این دوره اگرچه 
متعلق به ش��رکت ملی نفت ایران بود، اما بر اساس قرارداد، شرکتهای 
عضو کنسرسیوم حق استفاده انحصاری از آنها را در طول مدت قرارداد 
داشتند.با آغاز فعالیت کنسرسیوم اگرچه قراربود  قانون ملی شدن نفت 
اجرا ش��ود اما در عمل دولت ایران و ش��رکت ملی نفت اختیارات بسیار 
محدودی داش��تند؛ تا مهرماه 1353 اعضای کنسرسیوم بدون دخالت 
دول��ت ایران برای تعیین میزان تولید و قیمت نفت که عوامل اصلی و 
تعیین کننده درآمد کشور بودند،تصمیم می گرفتند و دولت ایران در این 
خصوص هیچ اختیاری نداشت. از سال 1353 و تشکیل شرکت سهامی 
خاص خدمات نفت ایران)osco ( تغییرات عمیق و عمده ای در ارتباط 
با نحوه نظارت و دخالت دولت در کار کنسرسیوم به وجود آمد اما واقعیت 
این است که تا وقوع انقالب اسالمی، مالکیت ایران بر منابع نفتی خود 

به طور کامل تحقق نیافته بود. 

ملی شدن 
صنعت نفت  

قسمت دوم
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 وقوع انقالب اسالمی و اعتصابات گسترده در صنعت نفت
ش��عله های خشم مردم از دس��تگاه حکومت پهلوی بتدریج تمام 
کش��ور را در بر می گرف��ت. نفت، صنعت مادر و اصلی ترین ش��ریان 
اقتصادی کش��ور بیش از این نمی توانس��ت نظاره گر حضور بیگانه و 
تحمل تحقیر دیرپایی باشد که از ابتدای قرارداد دارسی بر نیروهای بومی 
روا داش��ته می شد. س��رانجام در آبان ماه 57 نخستین جرقه اعتصابات 
در مناطق نفت خیز جنوب زده ش��د و در یک اقدام نس��بتا هماهنگ، 
گروههای کارگری دس��ت از کار کشیدند.  بتدریج دامنه اعتصابات به 
ش��رکت خاص خدمات نفت ایران )OSCO( نیز که در اختیار خارجی 
ها بوده و عملیات تولید را راهبری می کرد، کش��یده ش��د . گروههای 
منس��جم کارگری و کارمندی چند نقطه از منطقه شرکتی نیوسایت از 
جمله ساختمان مرکزی شرکت نفت در اهواز موسوم به دوطبقه را محل 
تجمع خود قرار داده و ظهرها به نماز جماعت می ایستادند تا بر نگرانی 
روز افزون چش��م آبی ها که از پس پنجره های نیمه باز دفاتر خود، به 

این تجمعات روز افزون می نگریستند، بیفزایند.
به س��رعت دامنه اعتصابات گس��ترده شد، آبادان که مثل همیشه 
پیشگام بود و گچساران و خارک و مارون و آغاجاری و مسجدسلیمان 
و هفتکل ؛ هفت اقلیم نفت ایران تصمیم تاریخی خود را گرفته بودند. 
کارکنان پاالیش��گاه تهران نیز که در مرکز ح��وادث انقالب بودند. در 
جنوب اما کار به همین س��ادگی ها نبود ؛ کارکن��ان ایرانی که در طول 
س��الهای بعداز ملی ش��دن نفت بتدریج برتعدادشان افزوده شده و بجز 
راهبری عملیات و مدیریت میدانهای نفتی ، تقریبا برتمام امور راه اندازی 
و نگهداش��ت تاسیسات اشراف داشتند، اکنون دست از کار کشیده و به 
صفوف متراکم مردم و انقالب پیوس��ته اند. لذا ماموران امنیتی تالش 
مضاعفی برای برگرداندن نیروهای گریزپای نفت آغاز کردند و فشارها 
از هرس��و بر اعتصاب کنندگان فزونی می گرفت. بستن شیرهای نفت 
اوضاع را بکلی دگرگون کرده و انقالب را به پیروزی نزدیک ساخته بود؛ 
موقعیت دشواری بود و بیم آن می رفت که رژیم با شکستن اعتصابات 
و از سر گیری صادرات نفت جانی تازه گرفته و روحیه انقالبیون را نیز 
خدشه دار س��ازد. کارکنان نفت جنوب تا این زمان به هر دردسری که 
بود در برابر فش��ارهای مختلفی که از بیرون صنعت وارد می شد ، دوام 
آورده و ب��ه اعتصاب خود ادامه می دادند اما یک نیروی قاهره ای  نیاز 

بود که ش��ر برخی مدیران خارجی را که بی اعتنا به اوضاع کلی کشور 
و خواس��ته مردم، برای پایان دادن به اعتصاب��ات و برگرداندن اجباری 
کارکنان به تاسیس��ات می کوشیدند،از سر اعتصابیون کم کند.  دراین 
مقطع از انقالب نیروها و تش��کل های سیاس��ی فعال که تا این زمان؛ 
دورادور مراقب وضعیت اعتصابیون بودند، الزم دانستند که در چند مورد 
مستقیما وارد عمل ش��وند از جمله در برخورد با برخی مدیران شرکت 
خاص خدمات نفت ایران که بی توجه به اوضاع جاری و خواست عموم 
، همچنان بر طبل تولید و صدور نفت می کوبیدند. باری اختالفات که 
باال گرفت یکی دو تن از مدیران ارشد و میانی نفت جنوب جان بر سر 
لجاجت خود نهاده و از میان رفتند.  در شش��م دی ماه 57 درس��ت در 
زمانی که س��ران کشورهای غربی و آمریکا در گوادلوپ گرد هم آمده، 
اجالس فشرده ای را در باب اوضاع ایران پی می گرفتند، انتشار یک خبر 
تکان دهنده در رسانه ها، سران دنیای صنعتی را شگفت زده کرد: “امروز 

صادرات نفت ایران بکلی قطع شد!” 
 خروج خارجیان و راهبری صنعت نفت توسط 

متخصصان ایرانی
 س��رانجام اختیار امور تاسیسات نفتی به دست کارکنان ایرانی افتاد 
و خارجی ها برای دومین بار درتاریخ صنعت نفت مهیای رفتن شدند. در 
مناطق خارجی نشین اهواز، آبادان و سایر مناطق، کارشناسان آمریکایی و 
اروپایی با شتاب هرچه تمام  بخشی از اموال ، اثاثیه شخصی و اتومبیل 
های خود را به حراج گذاشته و خانه و باغ ها را رها نموده و مناطق نفت 
خیز را ترک می کردند.آنان اما با توجه به وضعیت اداره و راهبری صنعت 
نفت ایران که به نظر می رس��ید بدون حضور خارجیان س��امان نخواهد 
یافت، تصورمی کردند این اتفاق نیز چیزی شبیه جریان خلع ید و خروج 
یکباره انگلیسی هاست که بتدریج  فرو کش نموده و آنان بزودی بازخواهند 
گشت . فرودگاه اهوازکه زمانی ورود به موقع  کارشناسان خارجی را تسهیل 
می کرد، اکنون در آخرین روزهای مانده به پیروزی انقالب اس��المی، با 
پروازهای پی درپی، خروج ناگهانی آنان را سرعت می بخشید؛ در آستانه در 
ورودی فرودگاه، یک مهندس میانسال آمریکایی در حالی که چمدانش را 
پشت سر می کشید، روبه یکی از کارمندان ایرانی، گفت: دوباره می بینمت 
دوست عزیز! ما زود بر می گردیم!  و او بی درنگ پاسخ داد: نه این بار نه 

! بعید است دوباره برگردید!
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»بررسی عقده حقارت«
در ش��ماره قبل پیرامون روش��های برخورد با نیازهای 
عاطف��ی و روحی جوانان مطالبی را بیان کردیم و به اینجا 
رسیدیم که احترام به شخصیت جوان و توجه به نظرات او 
از عوامل رشد اجتماعی و تکامل اوست. و باز گفتیم پدران 
و مادرانی که جوانانش��ان را به حساب نمی آورند و آنها را 
همچون کودکان چند سال قبل می دانند و اجازه دخالت و 
اظهارنظر در امور را ب��ه آنها نمی دهند، باعث ایجاد عقده 
حقارت و خودکم بینی آنها می شوند. در این شماره پیرامون 
شکل گیری ارزشهای اجتماعی در جوانان و زمینه های 

رشد عقده حقارت در آنها، سخن خواهیم گفت.
* * *

ش��خصیت جوان بنا به نقل و انتقاالت محیط 
اطراف��ش، و عالق��ه های فط��ری و غریزیش و 
حاالت و روحیات اطرافیانش، ش��کل می گیرد. 
بعضی از جوانان روحیه مذهبی دارند و بعضی 
تیپ سیاس��ی، بعضی اجتماع��ی و مردم گرا 
هس��تند و بعضی دیگر اقتصادی و بازاری، 
بعضی تیپ نظ��ری و علمی دارند و بعضی 
دیگر غریزه زیباپس��ندی و اخالقی. از این 
رو جوان سعی می کند تا با الهام از محیط 
اطرافش ش��خصیت خود را با یکی از این 
ارزش��ها وف��ق دهد و خ��ود را مطابق آن 

تربت کند.
آن گون��ه که در بحث تعلیم و تربیت 
آمده اس��ت باید جوان��ان و فرزندان را در 
انتخاب راه و ش��غل آزاد گذاش��ت و آنان 
را در مس��یر مورد عالقه خودشان هدایت 

و ارشاد نمود.
»در جامعه دو دسته ارزش جریان دارد: 
یکی ارزش��های س��نتی و دیگری ارزشهای 
پیش بینی نشده. ارزش��های سنتی به وسیله 
فرهنگ یک جامعه منتقل می شود و ارزشهای 
پیش بینی نش��ده قباًل وجود نداشته و مقتضیات 
زمان آنها را برای فرد، جالب و دارای کشش نموده 
است. جوانان معمواًل به سمت ارزشهای پیش بینی 
نش��ده می روند و همین امر باع��ث برخورد آنان را با 
بزرگساالن و والدین که نماینده ارزشهای سنتی هستند، 
می شود و در برخی موارد به مشاجره می انجامد و حتی به 

کناره گیری و فرار از خانه منتهی می شود.«)1(
جوان��ان را نم��ی توان به آدابی ک��ه والدین به آن خو 
گرفت��ه اند، مجبور کرد زیرا در زم��ان آنها دیدگاهها، علم، 
ابزار علمی و ... تغییر کرده اس��ت، و آنها به گونه ای دیگر 

می اندیشند.

قسمت دوم
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علی)ع( می فرماید:
»الّناُس بَِزمانِهم اََشَبُه ِمْن آبائِهم«.)2(

شباهت مردم به زمانه خودش��ان بیش از شباهتشان به پدرانشان 
است.

طبع جوان نوخواه اس��ت و به هر چیز تازه عالقه دارد و به دنبال 
اف��کار و نظری��ه ها و مدهای جدی��د می رود، می خواهد ب��ا الفاظ نو 
حرف بزند و به س��بک نو بنویسد، مایل است کفش و دوخت لباسش، 

ساختمان و آرایش مویش همگی مطابق روز باشد.
عقده حقارت

یکی از آثار سوء تربیت، پدید آمدن عقده حقارت است. کسانی که 
به این حالت روانی گرفتارند و در خویشتن احساس یک نوع پستی می 

کنند، همواره پریشان خاطر و مضطربند.
برای »عقده« تعریفهایی ذکر ش��ده است که برخی از آنها عبارت 

است:
1� عقده، یعنی گره.

2� عق��ده، یعنی ناراحتیهای روان��ی و فکری و رنجهای حاصل از 
امیال سر کوفته.

3� عق��ده حقارت، یعنی ناراحتیهای روح��ی و رنجهایی که بر اثر 
لطمه خوردنهای متوالی به ش��خصیت افراد، و مورد حقارت و استهزاء 

واقع شدن آنها عارض می گردد.
از تعریفهای��ی که گذش��ت می ت��وان عامل عقده حق��ارت را در 
س��رکوفتگی امی��ال و ناتوانی در برآوردن و ارضاء آنها جس��تجو کرد. 
جوان��ی که امیال��ش به طور مش��روع و صحیح تأمین نش��ده، خود را 
شکس��ت خ��ورده می بیند به ط��وری که آثار آن در رفت��ار و گفتارش 

ظاهر می شود.
بس��یاری از خودخواهیه��ا، تکبرها، انتقام گرفتنها، پرخاش��گریها، 
گوش��ه نشینی و یا خودنماییهای زنانه و مردانه، اهانتها، عقب نشینیها، 
اف��ت تحصیلی و کینه توزیها، کمروییها از احس��اس حقارت 

سرچشمه می گیرند.
امام صادق)ع( می فرماید:

»ما ِم��ْن َرُجٍل تََکبَّ��َر او تََجبَّ��َر ااِل لِِذلٍَّة 
َوَجَدها فی نفسه«.)3(
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»هیچ انسانی به تکبر و جباریت آلوده نمی گردد مگر 
به س��بب ذلت و حقارتی اس��ت که در ضمیر خود احساس 

می کند.«
عقده حقارت ش��امل تمام مش��خصاتی می ش��ود که 
مظه��ر عدم اعتماد به نفس، حس شکس��ت نفس��ی، عدم 

شایستگی و فقدان اراده هستند.
در اینجا طرح این س��ؤال جا دارد که چرا عده ای این 
گونه می شوند؟ عامل ایجاد عقده حقارت چیست؟ و برای 

درمان آن چه باید کرد؟
از آنج��ا که جوان��ان زمینه هر گونه تربیت و ش��کل 
پذی��ری را دارند، رفتار اخالقی، فرهنگی و اقتصادی پدر و 
مادر در آنها اثر گذارده و موجب صالح یا انحراف آنها می 
شود. پدران خودخواه که آرامش و سکوت خانه را به خاطر 
خود می دهند و به هیچ یک از اعضای خانواده اجازه انتقاد 
و اظهارنظر نمی دهند و نیازهای اولیه مادی آنها را به طور 
متفاوت و معتدل تأمین نمی کنند، موجب احساس حقارت 

جوانان خویش می شوند.
برای پیش��گیری از عقده ها باید از س��رکوفتگی امیال 
جلوگیری ک��رد، نباید جوانان را مس��خره و تحقیر و اهانت 
نمود، از سلب آزادیها و سلب حقوق طبیعی فردی و اجتماعی 
آنها باید پرهیز نمود و باید گذاش��ت جوانان به ارضاء به جا 

و به موقع و صحیح امیال فردی و اجتماعی مناس��ب حال و 
موقعیت خود بپردازند. آنها را باید از آسیبها و خطرات به دور 
داشت اما نه به این معنا که به محاصره و بندشان کشید بلکه 
راهنمایی و ارشادشان نمود. آنها را به اندک کاری که خالف 
میل ما انجام می دهند و یا به اندک اش��تباهی که می کنند 
به باد س��رزنش و حمله نگیریم بلکه با آرامش و عاطفه و با 
دلیل و منطق آنها را متوجه خطایش��ان کنیم تا خودشان با 

عالقه، رفتارشان را اصالح کنند.
شما ممکن است هر روحیه ای را که در فرزندتان می 
پس��ندید، از خود بدانید و هر چه را که نپسندیدید از محیط 
و دوس��تان و یا دست تقدیر و خواست خدا، غافل از اینکه 
فرزند ش��ما نخستین نگاه را به شما می اندازد، و بررسی و 
ارزیابیهای او از شما شروع می شود و به اعمال و اخالق و 
روان شما چشم می دوزد. و تمام حرکات و رفتار شما او را 

تحت تأثیر قرار می دهند.
یکی دیگر از عوامل احساس حقارت نامگذاری هایی 
اس��ت که در جوانانی موجب سرخوردگی خواهد بود. دختر 
و پس��ری که نامش ب��رای خودش نامفهوم باش��د و مورد 
تمس��خر دیگران قرار گیرد بتدریج از آن نام متنفر ش��ده، 
عالوه بر گوشه گیری از جامعه، مرتکب گناهانی همچون 

دروغ و بدبینی به دیگران می شود.

شماره56   
فروردین و 
اردیبهشت ماه 
1391

30

تی
ربی

- ت
ی 

ماع
جت

ا


