
 سردبير سخن

 در اصلي منصبان صاحب از يكي مملكت اين تاريخ در بار اولين براي كه روزي

 دست همه باشد، مي شناسيزمين رشته آموخته دانش كه كرد پيدا حضور دولت

 عنوان به آن از اصطالح به و گرفتند نيك فال به را آن رشته اين اندركاران

 را اميدهايي دل در و كردند ادي شناسيزمين حرفه مظلوميت و انزوا پايان

 رياست خطير مسئوليت علم اين از ايآموختهدانش كه هم روزي و. دادند پرورش

 شناسانزمين شد، دارعهده را كشور نام به  و معتبر هايدانشگاه  از يكي

 و كردند آفاق سيرالنفس ها آسمان در و نگنجيدند پوست در خوشحالي از كشور

 .شد چنين خوابها آن تعبير نوعي به كه نديدند هك طاليي خوابهاي چه

 به و اسالمي جمهوري سيماي از ماندگار هاي چهره بزرگداشت مراسم پيش چندي

 در دانشگاهها اساتيد هنرمندان،  بيشتر را هاچهره. شد پخش زنده گونه

 بودند سرشناسي هايچهره آنها از بعضي كه دادند مي تشكيل مختلف هاي گرايش

 عظيم خيل آن در. داريم و داشته سروكار آثارشان با آنها با گي مرهروز كه

 حتي كه انداختيم چشم چي هر سيما و صدا هايهمايش مركز بزرگ سالن در حاضر

 . نشد كه نشد ميسر ببينيم را زمين علوم آموختگاندانش از تماشاچي

 يكصد  از بيش گذشت با باال سطوح در حتي ما مردم كه اينست قضيه واقعيت

 در دارسي توسط كه چاهي اولين كه هنگامي يعني ،(خورشيدي 6831 خرداد) سال

 تأمين نفت از روزيشان و رزق كه دانندنمي هنوز رسيد، نفت به سليمان مسجد

 گفته آنها به" نفتي ميادين"اصطالح به كه هاييزمين از هم نفت و شودمي

 كه است زمين علوم آموختگاندانش تنها هنر اين و آيد، مي دست به شودمي

 و شودمي تشكيل شناسيزمين شرايط چه در و چگونه كجا، در نفت دانندمي

 دنبال گذشته در كه بود چيزي اين. گشت آن دنبال بايد چگونه و كجا" اصوال

 را سياه طالي اين شان علمي اندوخته از استعانت با  و جوييپي با   و شد

 دالرهاي بركت به و كشيدند بيرون زمين عماقا دل از را آن و كردند كشف

 قرون بيش  و كم  حالت از مردم زندگي و شد آباد ايران آن فروش از حاصل

 را عظيم موهبت اين ما و شد دگرگون ابعاد همه در و درآمد به وسطايي

 .بگذريم نفت از. كنيممي لمس و بينيممي داريم

 عظيم معادن تا بگيريد ناقابل سيمان و ماسه و شن و گچ و سنگ و خاك از 

 البرز و كرمان سنگذغال و سيرجان گهرگل و بافق آهن و كرمان سرچشمه مس

 مملكت اين در كه...  و پالتين و نقره و طال مانند گرانبها فلزات... و

 مملكت اقتصاد در آنها نقش بازگويي به نيازي و دارند وجود آن كانسارهاي

 به و استخراج و شناسايي كارانمعدن و شناسانينزم توسط همه و همه  نباشد،

 به"  خالي و خشك دعوت" يك از دريغ اما.اندشده هديه مردان دولت و مردم

 از كه جايي. ماندگار هايچهره بزرگداشت مراسم ديدن براي تماشاگر عنوان

 ماندگار هاي چهره عنوان به نفر سه يا دو مطرح چندان نه هنري حرفه يك

 نقاب در همچنان ايران زمين علوم آسمان درخشان هايچهره دند،ش معرفي

 بازنشستگي توديع مراسم در كه بخير يادش. ماندند كه ماندند گمنامي

 كشور اين در سالها كه سوييس شناسيزمين آشناي نام چهره گانسر پروفسور

 .كردند تجليل دوگل شارل مانند ملي محبوب چهره يك همتاي او از كرده خدمت

 بزرگ قريب، سحابي، خادم، مرحومان چون بزرگاني ، كشور اين در كه حالي در

 ايچهره عنوان به خدمتشان و زندگي زمان در نه كه....  و زرعيان نيا،

 پاس به گل شاخه يك مردنشان در نه و شدند معرفي زمين علوم در  ماندگار

 كنندگان انتخاب و مرداندولت سوي از خاك و آب اين به گرانبهايشان خدمات

 چه را هايشچگونه و چراها جواب.  شد نثار مزارشان بر ماندگار هايچهره

 شما  دانيمنمي ما بدهد بايد ارگاني يا نهاد چه يا و كساني چه يا كسي

 نسل ستارگان از تعدادي هنوز چون. نماييد راهنمايي را  ما دانيدمي اگر

 اين به  دانش اين مختلف هايينهزم در بديلي بي خدمات كه زمين علوم اول

 از ماندگار هايچهره عنوان به توانمي و اندزنده هنوز  اندكرده مملكت

 رو رشته اين به كه جواناني براي شود ايانگيزه كه كرد تجليل خدماتشان

 .كنند باور را شناسيزمين كه كنكور داوطلبان و اندآورده

 


