
پنجه )خمسه مسترقه(
بنابر س��النمای کهن ایران هر یک از 12 ماه س��ال 30 
روز اس��ت و پنج روز باقیمانده سال را پنجه، پنجک، یا خمسه 
مس��ترقه، گویند. این پنج روز را خمسه مس��ترقه نامند از آن 
جهت که در هیچ یک از ماه ها حساب نمی شود. مراسم پنجه 
تا سال 1304 ، که تقویم رسمی شش ماه اول سال را سی و 

یک روز قرارداد، برگزار می شد.
میر نوروزی

از جمل��ه آیی��ن های این جش��ن 5 روزه، که در ش��مار 
روزه��ای س��ال و ماه و کار نبود، برای ش��وخی و س��رگرمی 
حاکم و امی��ری انتخاب می کردند که رفتار و دس��تورهایش 
خنده آور بود و در پایان جش��ن از ترس آزار مردمان فرار می 
ک��رد. ابوریحان از مردی بی ریش ی��اد می کند که با جامه و 
آرایشی ش��گفت انگیز و خنده آور در نخستین روز بهار مردم 
را س��رگ�����رم می کرد و چیزی می گرفت. و هم اوست که 
حافظ به عنوان » میرنوروزی« دوران حکومتش را » بیش از 

5 روز« نمی داند.
از برگزاری رس��م میر نوروزی، تا الاقل 70 س��ال پیش 
آگاه��ی داریم. بی گمان کس��انی را که در روزهای نخس��ت 
فروردی��ن، با لباس های قرمز رنگ و صورت س��یاه ش��ده در 
کوچ��ه و گذر و خیاب��ان می بینیم که ب��ا خواندن و رقصیدن 
مردم را سرگرم می کنند و پولی می گیرند بازمانده شوخی ها 
و س��رگرمی های انتخاب »میر نوروزی« و »حاکم پنج روزه 
« اس��ت که تنها در روزهای جشن نوروزی دیده می شوند و 
آنان در شعرهای خود می گویند: »حاجی فیروزه، عید نوروزه، 

سالی چند روزه«.

هفت سین نوروز
هفت سین قرآنی:

اِر ) س��وره رعد  1- َس��َ�ٌم َعلَْیُکم بَِم��ا َصَبْرُتم َفنِْعَم ُعْقَبی الَدّ
آیه 24 (

ِحیٍم ) سوره یس آیه 58 ( ٍبّ َرّ  2- َسَ�ٌم َقْواًل ِمّن َرّ
3- َس�ٌم َعلَی إِبَْرِهیَم ) سوره صافات آیه 109 (

 4- َسَ�ٌم َعلَی ُموَسی َو َهُروَن ) سوره صافات آیه 120 (
 5- َسَ�ٌم َعلَی إِْل َیاِسیَن ) سوره صافات آیه 130 (
 6- َسَ�ٌم َعلَی الُْمْرَسلِیَن ) سوره صافات آیه 181 (
 7- َسَ�ٌم ِهَی َحَتّی َمْطلَِع الَْفْجِر ) سوره قدر آیه 5 (

هفت سین باستانی:
 سیب سرخ، سنجد،سماق،سرکه،سمنو،سبزه،سیر

هفت سین رزمندگان در زمان جنگ: 
سرنیزه، سیم خاردار، سنگر، س��یم چین، سنبه، سجاده، سینه 

خشاب
هفت سین روستایی:

 سبزه،سنبل اتیو، سه پایه، سبد ،سیل بند، سبو، سبوس

هفتسین رایانه ای:
 س��رور، سی پی یو، سیستم، س��وکت، سی دی رام، سی دی 

رایتر، سیم
هفت سین بدن:

 سر ،سیاهرگ، سرخرگ، سرانگشت، سنگ کلیه، سینه، ساق
هفت سین حیوانات: 

سگ، سوسمار، سنجاقک، سنجاب، سوسک، سار، سمور
هفت سین مورد عالقه خانم ها:

 سبزه، سکه، سرمه، سفیداب، سرخآب، سفره، سوزن

هفت سین آقایان: 
سیادت ،سربازی، سرمایه، ساعت، سفر، سپر، سمند

هفت سین حافظ :
- سالها دل طلب جام جم از ما می کرد 

     آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد                                                                            
2- سحرم دولت بیدار به بالین آمد

گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
3- سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند

همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند
4- س�می چو بوی خوش آشنایی

بر آن مردم دیده روشنایی
5- ساقی حدیث سرو و گل و الله میرود

این بحث با ث�ثه غساله میرود
6- ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت

کار چراغ خلوتیان باز درگرفت
7- سالها پیروی مذهب رندان کردم

تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم
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ازنامه هاي مش��كل گشا چنين پيداست كه مشكل عده اي از مردم اين 
است كه نمي دانند روابط خود را با مردم بر چه اساسي بنا نهند تا به محبوبيت 
وعزيزي برسند اينست كه دراين مقاله درباره محبوبيت سخن مي گوئيم.اگر 
دلتان مي خواهد كه اطرافيان دوس��تتان داشته باشند وباهمنوعان خود روابط 
حس��نه برقرارسازيد و يقين پيدا كنيد كه دوس��تتان دارند مقاله زير رابه دقت 
بخوانيد. اگر دلتان محبوبيت مي خواهد هيچ  خجالت نكشيد زيرااين يك نياز 
طبيعي آدميزاداس��ت. ويليام جيمز روانشناس بزرگ امريكايي درجائي نوشته 
است كه )يكي از عميقترين وريشه دارترين انگيزه هاي آدميزاد اين است كه 
محبوب واقع ش��وند و مردم قدر آنها را بشناس��ند ( اما ميل به محبوب شدن 
گاه دور نيست مارادرمعرض خطر بگذارد بدين معني كه آنچنان به محبوبيت 
خودعاشق ش��ويم كه براي بدست آوردن آن به وسايل نامبارك دست يازيم 
. مثالبه چاپلوس��ي بپردازيم وتملق ديگ��ران رابگوئيم و حتي ازاين هم فراتر 
رفته محبوبيت خودرابه قيمت تحفه هائي كه به افرادمي دهيم تامين سازيم 
. به صراحت بايد بگويم كه محبوبيت يك امر مادرزادي وارثي نيس��ت البته 
بعيد نيس��ت عده اي بيش��تر ازسايرين آماده كس��ب محبوبيت باشند وليكن 
ديگران را نيز اگر بخواهند مي توانند بابذل مختصر كوش��ش به همان اندازه 
محبوب شوند .كساني كه محبوب مي شوند كساني هستندكه حاكم برروابط 
خودباديگران هس��تند و ما اكنون به عوامل ش��ش گان��ه راكه اگربدان عمل 
كنيد ش��ما را در خانه و اداره و مدرسه محبوب خواهد ساخت يكي 

بعدازديگري تشريح مي سازيم :
قال علی )ع(:غسل الثیاب یذ هب با لهم  
وسائل الشیعه 84/73/40

نخست -آنكه ظاهرآراسته دربسياري از مواردخيلي 
مفيد اس��ت وليكن دركارمحبوب شدن تاثيردردرجه 
اول نداردوح��ال آنك��ه اگ��ر درتمي��زي لب��اس 
وآراس��تگي آن بكوش��يد اين البت��ه در محبوبيت 
وعزيزشدن ش��ما موثراس��ت زني كه مي خواهد 
محبوب ش��وهرش واقع ش��ود مجبورنيست لباس 
فاخر بپوش��د و بهترين و گرانترين عطرها وكرم ها را 

اسرار 
روشهای نفوذ

 در دلها 

و
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به س��ر و صورت خود بمالد بلكه اگر تميز 
و مرتب باشد باهمان لباس ساده خانه نيز 
قادر است عزيز ش��وهرش شود بي گمان 
يك شخص عالي مثل خورشيد نورافشاني 
مي كن��د وجامه كثيف يا موه��اي ژوليده 
وپريش��ان وصورت ناشس��ته قادرنيس��ت 
ازنورافش��اني آن جلوگيري كند وليكن چه 
اسراري هست كه خورشيد تابان شخصيت 

خود را با ابر ژوليدگي بپوش��انيم ؟ زيرا ظاهر مانبايد مخل تشعشع 
باطن ما باشد كه هيچ بلكه بايد به تاللو باطن وشخصيت درخشان 
ما كمك كند . بس��يار اتف��اق مي افتد كه از طرز لباس پوش��يدن 
افراد مي توان به شخصيت آنان پي برد.با همه آنچه گذشت نقش 
ظاهر درمحبوبيت چندان زياد نيس��ت واهميت آن در اين است كه 
معاشران درنخستين وهله برخورد از روي ظاهر ما درباره ما داوري 

مي كنند .
قال رس�ول اهلل )ص(:یا بنی هاش�م انکم لن تسعوا الناس 

باموالکم فالقوهم بطالقه الوجه و حسن البشر 
وسائل الشیعه/161/12

دوم -آنكه براي كس��ب محبوبيت به تبسم وشادي نياز داريم 
البته ناگفته پيداست كه رفتار ما بايد متناسب با مقتضيات و اوضاع 
و احوالي كه در ان هس��تيم باشد.مثال ماهيچوقت انتظار نداريم كه 
فالن رئيس اداره اي كه براي نخس��تين بار به مالقاتش مي رويم 
قاه قاه باما بخندد وازاين قبيل .باري هركدام از ما مثل اين اس��ت 
ك��ه در هر مقامي كه باش��يم ش��رايطي در دور وب��ر خود پديد مي 
آوريم مثال ش��رايط دوروبر بعضي از مردم ناخوش��ايند است وآدمي 
رامي گريزاند وبر عكس شرايط عده اي ديگر گيرا ودلچسب است 

.اگر دلم��ان مي خواهد 
ك��ه محب��وب بش��ويم 
بايد بكوشيم كه فضاي 
دوربر خود را گيرا جذاب 
س��ازيم مثل اهن ربايي 
كه دوروبرش همه چيز 
را به خود جلب مي كند 
وبراي اي��ن كار بايد از 
غرولند كردن پرهيز كنيم ودر اش��خاص و اش��يا و احوال به دنبال 
چيزهايي بگرديم كه موجب نش��اط م�����ا مي ش�����ود. داشتن 
كنجكاوي وحساسيت نسبت به آنچه مردم درباره ما فكر مي كنند 
و ابراز عالقه واقعي در اين خصوص از جمله چيزهايي هس��تند كه 
مالل وخود خوري وس��اير عواملي راكه مخل و مزاحم نشاط خاطر 
ماست از ذهن مادور مي سازند . معناي وسيعتر نشاط و شادي اين 
اس��ت كه بچيزي عالقه داش��ته باش��يم مثال وقتي داريم نمايشي 
راتماش��ا مي كنيم و يا با كس��ي مشغول صحبت هستيم و يا داريم 
كاري مي كنيم  و يا بازي مي كنيم شوروشوق ما از ناصيه و رفتار 
ما پيدا خواهد بود  . شور و شوق ونشاط مزبور به اطرافيان ما منتقل 
مي گردد وميان ما و آنها رابطه اي برقرار مي س��ازد زيرا اين ديگر 
به تجربه ثابت ش��ده است كه آدمهاي پرشور و شوق بيش از افراد 

سرد و بيحال كسان رابه خود جلب مي سازند .
قال الصادق )ع(: من تواضع رفعه اهلل

س��وم - آنكه فروتني يكي از شرايط اساسي كسب محبوبيت 
است كساني كه خودخواه هستند و پيوسته از برتريهاي خيالي خود 
حرف مي زنند و بدان مي بالند كمتر ممكن است مردماني محبوب 
باش��ند. اين بدان معني نيس��ت كه براي محبوب شدن تا بدان جا 
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خفض جناح و شكس��ته نفسي و فروتني را افراط كنيم كه 
ب��ه عزت نفس وغرور و اعتماد به نفس ما لطمه وارد آيد . 
بايد تا آنجا كه امكان دارد كارهائي راكه به ما محول شده 
اس��ت به خوبي انجام دهيم و وقتي كار خود رابه خوبي به 
انج��ام رس��انديم به ان افتخار كنيم ام��ا در عين حال بايد 
خ��ود را اماده كنيم كه از ديگران چيز ياد بگيريم وباصالح 
اش��تباهات خ��ود بپردازيم تا نتايج آينده كار ما بهتر ش��ود 
آدمياني كه به واقع چيز دان هستند كمتر متكبر وخودخواه 
از آب در مي آيند .چون چنين كساني  بهتر از هر كس مي 
دانند كه معلوماتش��ان در نتيجه با مجهوالتشان چه اندازه 

ناچيز است شعر معروف كه مي گويد:
)تا بدان جا رسيد دانش من

كه بدانم همي كه نا دانم (
در واقع وصف حال اين عده اس��ت هميشه به فكر چيز 
يادگرفتن باشيم يعني از گهواره تا گور .گوش دادن به حرف 
ديگران محاس��ن زيادي دارد زي��را اطرافيان ما وقتي ببينند 
كه ما به حرفش��ان گوش مي دهيم تا چيز ياد بگيريم حس 
خودخواهي شان تس��كين مي يابد واين امر به محبوبت ما 
در مي��ان آنان كمك خواهد كرد .بنابراين بدنيس��ت در طي 
معاشرتهايتان بكوش��يد تا كس��ان رابصحبت كردن درباره 
ام��وري هدايت كني��د كه در آن خبره ومطل��ع اند .البته هر 
كدام از ما س��ليقه هاي خاصي در اي��ن زمينه داريم وليكن 
فروتني احترام به آزادي عقي��ده ديگران و حق حيات براي 
ديگران قايل بودن ازجمله چيز هايي اس��ت كه در هركسي 
بايد پيدا ش��ود و زيبائي گرائي خاصي خواهد داش��ت عوض 
آنكه به ديگران بگوئيد كه فالني عقيده اش صددرصد غلط 
اس��ت بهتر است بگوئي����د عقيده شما رافهميدم ول����ي 
فكر نمي كنيد 000چه رعايت ادب به كس��ب وجهه ش��ما 
در افرادكمك خواهد كرد .از اينها گذش��ته اگر ميان مردم به 
منطقي بودن وخردمندي معروف ش��ويد اين خود از وسايلي 

است كه شما رابه محبوبيت نزديكتر مي سازد 
چهارمي��ن نكته -اين اس��ت كه ديگ��ران رابيازماييد 
وبگذاريد ديگران ش��ما را بيازمايند .كمتر چيزي اس��ت كه 
بيش از حقه بازي ودوروئي موجب انزجار انسان از ديگران 
ش��ود منظورم اين اس��ت وقتي كه حس م��ي كنيم فالني 

قاب��ل اعتماد نيس��ت خيلي زود روابط خ��ود رابااوقطع مي 
كنيم .محبوبيت ما زماني افزايش مي يابد كه دربين مردم 
به اين صفت معروف ش��ويم كه پيوس��ته در فكر امتحان 
دادن وامتحان كردن معاش��ران خودهس��تيم . اش��خاص 
مرتب دلش��ان مي خواهد كه ديگران آنها رابيازمايند البته 
چندان مطبوع نيست كه حس كنيد كسي دارد در خفا رفتار 
وكردار وگفتارتان رابررسي مي كند .مردم معموال از كساني 
بدش��ان مي آيد كه به آنان بد گمان باش��ند ودر معاشرت 
باآن��ان جانب صراحت رارعايت نكنند وحال آنكه اگربدانند 
كه داريم آزمايشش��ان مي كنيم به ما عالقه مند مي شوند 
وبه محبوبيت ما افزوده م��ي گردد.به همين دليل نيز بايد 
خودمان رااشخاصي نشان دهيم كه ظاهر وباطنشان يكي 
است وچنين اش��خاصي از هر امتحاني سربلند در مي آيند 
وذيال ُطُرق س��ه گانه اي را كه براي نشان دادن  صداقت 

الزم است شرح مي دهيم:
 اول -گفت��ار وكردارماباي��د باه��م جوردربياي��د يعني 
اگر قول��ي داديم ياادعاي��ي كرديم بايد ب��دان عمل كنيم 
وباصط��الح خودمان واعظ غير متعظ نباش��يم .پاره اي از 
م��ردم ياد كنم به وعده وفا م��ي كنند وياهيچگاه به وعده 
خود وفا نمي كنند البته اگر چنين اش��خاصي به محبوبيت 

نرسند جاي شگفتي نخواهد بود .
دوم -اينكه صداقت ويكي بودن ظاهر وباطن مازماني 
برهمه آشكار خواهد بود كه بدانند پشت سرشان از آنها غيبت 
نمي كنيم يعني در غيابشان چيزي بگوييم كه در حضورشان 
نمي گوئيم .غيبت هر چند كه ممكن اس��ت از روی دشمنی 

نباشد وليكن دشمن شماره يك محبوبيت شماست .
س��ومين طريق -آنست كه اش��خاص بايدبه رازداري 
ش��ماايمان آورند وقتي كه از ش��ما خواه��ش مي كنند كه 
رازش��ان رافاش نسازيد جداوصميمانه از اين كار خودداري 
نمائيد اين بود راههاي سه گانه اي كه هر كسي مي تواند 
ديگ��ران رابه مددآن يبازمايد وه��م به ديگران اجازه بدهد 

كه اورابيازمايند .
چهارمي��ن نكته -اين اس��ت كه تا آنجا ك��ه برايمان 
مقدور اس��ت از تش��ويق ديگران مضايقه نكنيم چه بدين 
وس��يله عوض آنكه خود رابسازيم به ساختن ديگران اقدام 
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مي كنيم .وقتي كه ديگران رابه خودشان خوشبين ساختيم به ناچار انها رابه 
خودمان نيز خوشبين ساخته ايم روشن تر بگويم وقتي كه مرتبا از ديگران 
انتقاد مي كنيم باالخره به جائي مي رسيم كه انها نسبت به خودشان بدبين 
مي س��ازيم واين بد بيني س��رانجام به خود ما بر مي گردد وبه محبوبيت ما 
لطمه مي زند .اين طبيعت  بش��ر اس��ت از آدمي كه از و به شدت انتقاد كند 
خوش��ش نخواهد آمد .در كتاب ايوب در توراتس��ت كه يكي از برادرانش به 
اومي گويد)برادر س��خنان حكيمانه توموجب شده است كه عده اي به خود 
خوشبين واميدوار شوند ( مگر خود ما ازچنين كلمات حكيمانه اي در زندگي 
خصوصي خود سود نجسته ايم؟ پس اين به دست ماست كه باتشويق مردم 
به محبوبيت خود نزد آنان بيفزائيم چه يك س��خن گرم و اميد بخش نمي 
دانيد چه تاثير معجزه آس��ايي در التيام جراح��ات محرومان و درماندگان و 

نوميدشدگان دارد. به مصداق :
)تو نيكي مي كن ودردجله انداز          كه ايزد در بيابانت دهد باز (

هر كمك فكري كه به ديگري بكنيد از فوايد ان برخوردارخواهيد شد. 
به گفته شكسپير: براي كسب محبوبيت بهتر از اين نيست كه آدمي طوري 
مردم را تش��ويق كند كه آنها احس��اس نمايند بر اثر مالقات با او به زندگي 

اميدوار تر وقواي انساني خويشتن خوشبين تر شده اند.
پنجمين نكته -باالخره اين است كه به مردم كمك كنيد ممكن است 
عده اي بگويند كه اگربه مردم كمك كنيم سوء استفاده خواهند كرد وليكن 
به اين بهانه نمي ش��ود از كمك به مردم چش��م پوشيد .فراموش نبايد كرد 
يكي از ش��رايط كسب محبوبيت اين است كه به مردم كمك كنيم وهم از 
آنان كمك قبول كنيم .يكي از مش��كالت كار اين است كه بعضي از مردم 
ن��ه تنها از كمك هاي ما سوءاس��تفاده نمي كنند بلك��ه از پذيرفتن كمك 
ني��ز بيزارن��د. براي احتراز از اين مش��كالت بايد به نح��وي رفتار كنيم كه 
مردم تصور نكنند كه راه مي رويم تا به مردم كمك كنيم .بدنيس��ت قصه 
مردس��امري را از تورات در اينجا نقل كنم :حضرت عيس��ي در جواب عده 
اي از مردم كه از اوس��ئوال م��ي كردند چگونه به مردم كمك كنيم فرمود: 
روزي مردمحترمي در بيابان بيت المقدس اس��ير دزدان شد و دزدان زخمي 
به او زده واورا كناري گذاش��ته پا به فرارگذاشتن عده ي زيادي از مردم كه 
پاره اي از آنها اهل دين نيز بودند از كنار او رد شدند بدون آنكه توجهي به 
اوكنند تا آنكه مردس��امري كه هيچ داعيه اي هم نداشت از آنجا عب����ور 
م��ي كرد كه چش��مش به آن مرد زخمي افتاد بيدرن��گ به مداوايش همت 
گماشت ومرهمي برزخمش گذاشت )منظور حضرت مسيح اين بودكه آدمي 
ه��ر وقت كه فرصت كم��ك پيش آيد بايد كمك كند ن��ه اينكه كمك به 

ديگران راحرفه خود سازيم ( 
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پس از اش��غال ایران توسط انگلیس و 
شوروی و س��پس آمریکا در جنگ جهانی 
دوم، رقاب��ت اس��تعمارگران بر س��ر منافع، 
خصوصا نفت، تشدید شد. دولت ایران بعد 
از مواجهه با تقاضای شرکت های نفتی هر 
س��ه کش��ور، اع�م نمود که دادن هرگونه 
امتی��از باید به بعد از جنگ موکول ش��ود، 
زیرا در زمان حاضر و به دلیل وجود جنگ، 
وضعیت اقتصادی کش��ورها روشن نیست. 

در نتیجه تقاضای هر سه دولت رد شد. 
پس از اع�م موضع دولت، روزنامه های 
حزب توده، از رد پیشنهاد شوروی به خشم 
آمده، دول��ت را به باد انتق��اد گرفتند.دکتر 
محم��د مصدق هم چند روز بعد در مجلس 
شورای ملی نطق مفصلی ایراد کرد و پاسخ 
روزنامه ها و کشورهای خواستار امتیاز را داد 

و طرحی به مجلس پیشنهاد کرد.
پس از پایان جنگ جهانی دوم، انگلیس 
و ش��وروی موظف بودند ظرف مدت شش 

ماه پس از خاتمه جنگ، نیروهای خود را از 
خاك ایران تخلیه نمایند، اما شوروی نه تنها 
از خاك ایران خارج نشد، بلکه به  نیروهای 
دیگری هم وارد نقاط شمالی ایران کرد. در 
این زمان قوام، نخس��ت وزیر ایران بود، در 
نتیجه سیاستی که وی در قبال شوروی ها 
اتخاذ نمود، نیروهای ش��وروی خاك ایران 

را ترك کردند. 
یک��ی از اقدامات قوام، عقد قراردادی 
بود که بین دولت ایران و س��فیر شوروی 
در ته��ران به امضا رس��ید. براس��اس این 
ق��رارداد، نیروهای ش��وروی می بایس��ت 
ظرف یک م��اه و نیم خاك ایران را ترك 
کنند و قرار شد شرکت مختلط نفت ایران 
و ش��وروی ایجاد ش��ود و اساس��نامه آن 
ظرف هفت م��اه برای تصویب به مجلس 
پانزدهم پیش��نهاد گردد. در سی ام مهرماه 
1326، نماین��دگان مجلس ش��ورای ملی 
ماده واحده ای را به تصویب رس��اندند که 

منتفی شدن قرارداد نفت ایران و شوروی 
هدف اصلی آن بود. همچنین در این ماده 
واحده تاکید ش��ده بود ک��ه دادن هرگونه 
امتیازی به خارجی ها ممنوع است و دولت 
مکلف است که به منظور استیفای حقوق 

مل��ت ایران از نفت جن��وب اق��دام کن��د.
  تحرکات انگلیس و

قرارداد گس - گلشاییان
 دولت انگلس��تان از تصویب این ماده 
واحده  ناراضی نبود، زیرا این طرح موجب 
شده بود که دست شوروی ها از منابع نفتی 
ای��ران کوتاه گردد. اما دولت انگلس��تان به 
منظور حفظ سلطه خویش بر نفت جنوب و 
جلوگیری از اس��تیفای حقوق ملت ایران با 
مقامات کشور وارد مذاکره شد تا قراردادی 
را به تصویب برس��اند که قرارداد 1933 را 
م��ورد تایید و تاکید قرار ده��د. در پی این 
قرارداد که به قرارداد »گس- گلشاییان« یا 
قرارداد الحاقی  )الحاقی به قرارداد 1933( 

ملی شدن صنعت نفت  
قسمت اول
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مش��هور گشت،  مخالفت ها و اعتراض های 
ش��دیدی از س��وی بعض��ی از نمایندگان و 
همچنین از س��وی بخش آگاه جامعة ایران 
باال گرفت. قرارداد الحاقی در تاریخ 26 تیر 
ماه 1328، به عنوان ضمیمه قرارداد اصلی، 
یعنی امتیازنامه 1932 به امضای گلشاییان 
نماینده دولت ای��ران و وزیر دارایی وقت و 
»گس« نماینده شرکت نفت رسید. به رغم 
اینک��ه برخی از مواد ق��رارداد به نفع ایران 
بود، ام��ا در واقع ای��ن دول��ت بریتانیا بود 
که طبق قرارداد توانس��ت به اعتبار قانونی 
قرارداد دارس��ی ک��ه به تصوی��ب مجلس 
نرس��یده بود، بیفزاید و همچنین تمدید 33 
س��اله آن را تایید و تقویت کند. بر اس��اس 
قرارداد گس – گلش��اییان س��لطه انگلیس 
بر منابع نفتی ایران تا س��ال 1361 شمسی 
تضمین می شد.براس��اس م��اده ده قرارداد 
الحاق��ی، مقررات ق��رارداد 1933 در کمال 
اعتبار و قوت خ��ود باقی بود و دولت ایران 

براحتی نمی توانست آن را لغو نماید.
اما گفت و گوهای مقدماتی و پیرامونی 
آن به مردم ایران آگاهی بخش��ید و مبارزه 
برای دفاع از حقوق اساسی ایران را از حالت 

پارلمانی به یک جهاد ملی تبدیل کرد.
 آیت اهلل کاشانی ت�ش کرد تا مبارزه 
را هدف دارت��ر نمای��د. وی اع�میه ش��دید 
اللحنی علیه ش��رکت نفت صادر کرد و در 
آن خواهان لغو امتیاز ش��د. طرح لغو امتیاز 
نف��ت در بین مردم، ب��رای انگلیس و رژیم 
بسیار گران بود و برای خود آیت اهلل کاشانی 

هم تبعید به لبنان را در پی داشت.
 تشکیل مجلس شانزدهم و نخست 

وزیری رزم آرا
مجلس ش��انزدهم در 20 بهمن 1328 
آغاز به کار کرد و دولت ساعد به دلیل عدم 
رای اعتماد در 27 اس��فند ماه همین س��ال 
ساقط شد و علی منصور به خواست سفارت 
انگلیس بر ش��اه تحمیل و مامور تش��کیل 

کابینه گردید. منصور ب��رای جلب رضایت 
نیروهای مذهبی از آیت اهلل  کاشانی که در 
لبنان در تبعید به س��ر می برد دعوت کرد تا 
به ای��ران بیاید؛ ورود آیت اهلل کاش��انی نه 
تنها به نفع منصور نبود، بلکه تظاهرات خود 

جوش مردمی را نیز درپی داشت.
آی��ت اهلل کاش��انی یک هفت��ه پس از 
ورود، در 28 خ��رداد م��اه پیامی به مجلس 
شورا فرس��تاد که توس��ط دکتر مصدق در 
صحن مجلس قرائت گردی��د. این پیام در 
واکنش به طرح درباره ق��رارداد الحاقی در 
مجلس شورا، توسط منصور بود. منصور که 
از یک طرف با از دست دادن پشتوانه خود، 
یعنی انگلیس مواجه شد و از طرف دیگر با 
مخالفت ه��ای پی در پی آیت اهلل  کاش��انی 
روبرو گردید، به ناچار در پنجم تیرماه ، پس 
از س��ه ماه حکومت، مجبور به استعفا شد و 
رزم آرا جایگزی��ن وی گردید و به نخس��ت 

وزیری رسید.
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مساله مهمی که رزم آرا مامور 
آن ش��د، تصویب الیحه الحاقی 
گس– گلش��اییان ب��ود که در 
زمان منصور به مجلس تقدیم 
ش��ده و در کمیس��یون نفت 

تحت بررس��ی بود. کمیسیون موظف بود 
قرارداد الحاقی را بررس��ی و نظرات خود 
را به مجلس اع�م کند. پس از بحث های 
فراوان، کمیسیون در 19 آذر ماه، گزارش 
و نتیجه کار خود را به این شرح به مجلس 
تقدیم کرد: »چ��ون قرارداد الحاقی کافی 
برای اس��تیفای حقوق ایران نیس��ت، لذا 

مخالفت خود را با آن اظهار می دارد.«
س��رانجام روز 26 آذر م��اه، گزارش 
کمیس��یون در مجلس طرح شد و مجلس 
به آن رای مثبت داد و بدین ترتیب قرارداد 

گس – گلشاییان از دور خارج شد.
ملی شدن نفت 

نمایندگان در کمیسیون نفت در خ�ل 
بحث های خود، از ملی شدن صنعت نفت 
سخن به میان می آوردند. هنگام تصویب 
گزارش کمیسیون نفت طرحی با امضای 
یازده نفر، مبنی بر ملی شدن صنعت نفت 
به مجلس تقدیم ش��د، ام��ا چون امضای 

کافی نداشت، مطرح نشد.
از سوی دیگر رزم آرا ت�ش می کرد 
ت��ا راه حلی ب��رای خروج از بن بس��تی که 
کمیس��یون نفت برای او ب��ه وجود آورده 
بود، به دست آورد، بنابراین سعی می کرد 
با تم��ام توان از ملی ش��دن صنعت نفت 
جلوگیری کند. وی پس از مصوبه 26 آذر 
ماه مجلس، در س��وم دی ماه، در جلس��ه 
خصوصی مجلس شرکت کرد و به شدت 
علیه ملی ش��دن نفت، س��خن راند و در 
پایان با صراحت تمام گفت: » ملی کردن 
صنعت نفت بزرگترین خیانت است.«  دو 
روز بعد، وزیر دارایی، غ�محس��ین فروهر 
ب��ه مجلس آمد و ضم��ن مخالفت با ملی 
ش��دن صنعت نفت، الیحه قرارداد گس- 

گلشاییان را مسترد کرد. 
روز 8 دی م��اه به دع��وت آیت اهلل  
کاش��انی و برخ��ی اح��زاب جبه��ه ملی، 
جمعیت��ی چن��د ه��زار نف��ری در میدان 

بهارس��تان تجمع و در خاتمه قطعنامه ای 
صادر کردند که در آن به اس��ترداد قرارداد 

الحاقی اعتراض شد.
و  م��داوم  کارش��کنی های  از  پ��س 
ش��گردهای توطئه آمی��ز رزم  آرا، رهبران 
نهض��ت ملی ش��دن نفت به ای��ن نتیجه 
رس��یدند که در این بره��ه ، مانع اصلی، 
شخص رزم آرا ست. در آن زمان نهضت 
مردمی به رهبری آیت اهلل کاشانی، جبهه 
ملی به رهبری دکترمصدق به همراه برخی 
از نمایندگان مجلس و فداییان اس���م به 
رهبری ش��هید نواب صف��وی برای ملی 
شدن نفت ت�ش می کردند. نواب صفوی 
و فداییان اس�م تصمیم گرفتند تا با یک 
اقدام انق�بی، س��د راه نهضت ملی، یعنی 

رزم  آرا را از میان بردارند.
وای��ن مخالفت ه��ای رزم آرا  و قرار 
گرفتن او در مقابل خواس��ته ملی ایرانیان 
،در نهای��ت به ضرر او تمام ش��د ودر روز 
16 اسفند 1329، توسط خلیل طهماسبی 
از گروه فدائیان اس���م ترور شدو از پای 

در آمد.
پ��س از رزم آرا دیگ��ر هی��چ یک از 
نمایندگان وابس��ته به انگلی��س را یارای 
مقابله با نهضت ملی ش��دن  نفت نبود؛ از 
اینرو کمیسیون نفت، پیشنهاد ملی شدن 
صنعت نفت  در سراس��ر کشور را پذیرفت 
و طرح زی��ر را به مجل��س تقدیم کرد.« 
نظر به اینکه ضمن پیش��نهادهای واصله 
به کمیس��یون نفت مبنی بر ملی ش��دن 
صنعت نفت در سراس��ر کشور مورد توجه 
و قبول کمیسیون قرار گرفته و از آنجایی 
که وق��ت کافی برای مطالع��ه در اطراف 
اجرای این اصل باقی نیس��ت، کمیسیون 
مخص��وص نفت از مجلس ش��ورای ملی 
تقاضای دو ماه تمدید می نماید. بنابر این 

ماده واحده ذیل را با قیود دو 
فوریت برای تصویب، تقدیم 
مجلس شورای ملی می نماید.

ماده واح��ده: مجلس ش��ورای 
مل��ی تصمیم م��ورخ 29/12/17 
کمیسیون مخصوص نفت را تایید 
و ب��ا تمدید مدت موافقت می نماید.  
تبصره 1( کمیسیون نفت مجاز است 
از کارشناسان داخلی و خارجی در صورت 
لزوم دع��وت نماید و مورد اس��تفاده قرار 

دهد.
تبصره 2( آقایان نمایندگان حق دارند 
تا پانزده روز بعد از تشکیل کمیسیون حق 

حضور داشته باشند.
سرانجام ماده واحده ملی شدن صنعت 
نفت در روز 24 اس��فند در مجلس شورای 
ملی مطرح ش��د و به اتفاق آرا به تصویب 
رس��ید. و باالخ��ره در 29 اس��فند 1329 
مجلس بر ملی ش��دن صنعت نفت صحه 
گذاش��ت و گزارش پیشنهادی کمیسیون 

نفت را به شرح زیر تصویب نمود:
»ب��ه نام س��عادت ملت ای��ران و به 
منظور تامین صلح جهان، امضاءکنندگان 
ذیل پیش��نهاد می نماییم که صنعت نفت 
ایران در تمام مناطق کش��ور بدون استثنا 
ملی ش��ود، یعنی تمام عملیات اکتش��اف، 
اس��تخراج و بهره برداری، در دست دولت 

قرار گیرد.«
 پس از به نخس��ت وزیری رس��یدن 
مص��دق در اردیبهش��ت 1330 و اص�ح 
جزی��ی در گزارش 9 ماده ای کمیس��یون 
نفت، اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت 

در سرلوحه برنامه دولت قرار گرفت.
 با ملی ش��دن نفت هیئت خلع ید به 
جنوب عزیمت نموده و تابلوی« ریاس��ت 
شرکت« از س��ر در دفتر مرکزی خرمشهر 
کنده ش��د و ب��ه جای آن »هیئ��ت مدیره 
موقت » نص��ب گردی��د. از آن پس کلیه 
تاسیس��ات و ادارات شرکت زیر نظر هیئت 
مدیره جدید بود؛ کارکنان خارجی که از این 
رویداد ناراضی بودند، در تاریخ دهم مهرماه 

1330 همگی ایران را ترك نمودند.
ادامه دارد
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جوان و رسالت خانواده 

»هفده ساله هس��تم. گاهی در خودم احساس حقارت 
م��ی کنم و خود را موفق نمی بینم زیرا پدر و مادرم با من 
همچون ک��ودکان برخورد می کنند و ب��ه نظراتم اهمیت 
نم��ی دهن��د و نیازهای روانی و عاطفی م��را که هر جوان 
نیازمند توجه اطرافیان به آنهاس��ت، درك نمی کنند. آرزو 
دارم لحظ��ه ای را در کن��ار آنها بنش��ینم و درد دل کنم و 
با هم بگوییم و بخندیم! در مدرس��ه، ش��یفته نصیحتهای 
مربی��ان تربیتی م ش��وم و خود را امیدوار م��ی یابم اما به 
محض ورود به خانه و مش��اهده ش��یوه ه��ای رفتاری تند 
و خش��ن پدر و مادرم با خودش��ان و با من، همه آن امیدها 
نقش بر آب می ش��ود. از ش��ما می خواهم تا مرا دریابید و 

راهنماییم کنید.«
* * *

ای��ن زبان حال جمع زی��ادی از نوجوان��ان و جوانانی 
است که گرفتار عدم آگاهی کافی والدین خویش نسبت به 

مسایل تربیتی و اهمیت این وظیفه، می باشند.
از این رو بر آن شدیم تا ضمن پاسخگویی و راهنمایی 
این جوان و تذکرات تربیتی به والدین، به نیازهای عاطفی 
و روانی جوانان اش��اره کنیم تا والدین و مربیان با شناختی 
کامل و رفتاری حس��اب شده به پرورش روحی جوانانشان 

اقدام کنند.
ب��ا پای��ان یافت��ن دوران کودکی و آغاز بل��وغ، دوران 
جوانی که ارزنده ترین ایام عمر آدمی است شروع می شود 
و جوان را با مش��ک�ت و نیازهای روان��ی جدید همچون 
احس��اس ش��خصیت، نیاز ب��ه مذهب، اس��تق�ل طلبی و 
بحرانهای روحی دیگر مواجه کرده و او را دچار سردرگمی 
می کند.بزرگترین مش��کل تربی��ت جوانان هدایت صحیح 
و علمی احساس��ات آنهاس��ت. از این رو بسیاری از پدران 
و مادرانی که منش��أ تمام مش��ک�ت تربیتی جوانانشان را، 
مدرس��ه، دوس��تان و محیط می دانند و خود را از هر عیب 
و ایرادی مبرا می بینند، در اش��تباه بزرگی به سر می برند. 
اینان س��ر در الك خود فرو برده و از سوء رفتار و گفتار در 

مقابل جوانانشان غافلند.

»ب��دون تردید چگونگی تربیته��ای دوران طفولیت از 
پایه های آدمی در س��نین جوانی است.کودکانی که والدین 
دانا داش��ته و در محیط خانواده به خوبی پرورش یافته اند، 
در جوان��ی خیلی زود خود را با جامع��ه تطبیق می دهند و 
به کسب شخصیت نایل می شوند. برعکس کسانی که در 
کودکی از تربیت صحیح محروم بوده و بر اثر نادانی والدین 
و محیط فاسد خانواده، بد بار آمده اند در جوانی قادر نیستند 
ب��ه خوبی با مردم بیامیزند و به درس��تی، وظایف اجتماعی 

خود را انجام دهند.«)1(
مربی الیق کس��ی است که بتواند با برنامه ها و شیوه 
های دقیق و حساب شده تمای�ت عاطفی جوانان را تعدیل 
و تنظیم نماید؛ از طرفی احساس��ات آنان را به نحو شایسته 

ای ارضا کند و از طرف دیگر مانع طغیان آنها شود.
در خان��واده های��ی که پدر با همدمی و همنش��ینی با 

جوانان��ش و مادر ب��ا محبت به فرزن��دان و تفاهم با 
پ��در خانواده در مورد تربی��ت فرزندان، به آنها 

دلگرمی و امید بخش��ند، از نظرات آنها در 
اداره امور زندگی و امور خانه استفاده کنند 
و در تقویت اراده و ایمان و دوراندیشی 

آنها بکوش��ند، خدمت بزرگی به 
فرزندانشان کرده اند.

قسمت اول
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پیامبر گرامی اس�م)ص( می فرماید:
َّهم اََرقُّ أَْفئَِدًة«. »اُوصیُکم بِالْشبّاِن خیرا فَِان

»س��فارش می کنم که به جوان��ان نیکی کنید زیرا آنها 
نازك دل هستند و زود رنجیده خاطر می شوند.«

عمل به سفارش پیامبر این گونه است که به نیازمندیهای 
مشروع آنها پاسخ گوییم و روح آنها را سیراب سازیم؛ طبیعی 
است که مقدمه تأمین نیازمندیهای جوانان، شناخت روحیات 

و نیازهای آنهاست.
»بیش��تر انحراف��ات جوان��ان ک��ه س��رانجام منجر به 
 تیره روزی و س��قوط آنان می ش��ود، از دو منش��أ سرچشمه

می گیرد: یا برای آن اس��ت که پ��اره ای از تمای�ت فطری 
مورد توجه قرار نگرفته و عمً� سرکوب شده اند و یا برای آن 
اس��ت که جوانان در ارضاء بعضی از تمای�ت، دچار تندروی 

و افراط شده اند.«)2(
احترام به شخصیت جوان

یک��ی از نیازه��ای روح��ی جوان��ان بیدار ش��دن حس 
ش��خصیت و ع�قه به حفظ آن اس��ت. جوان احترام به خود 
را دوس��ت دارد و آن را نشانه توجه جامعه به خود می داند و 
از آن لذت می برد، او دوس��ت دارد که در حضور هم س��ن و 
س��االنش مورد احترام و اکرام باشد، و در شورای خانواده به 

حساب آورده شود.
جوانی که از نظراتش در کارهای خانه اس��تفاده شود، و 
به حرفهایش توجه ش��ود، و پدر و مادرش با وی، مانند یک 
دوست صمیمی رفتار کنند و همواره احترامش کنند، کوشش 
می کند تا خود را از آلودگیها به دور س��ازد و اعمالی 
که مقام و ارزش او را پایین می آورد، 

اجتناب کند.
امام صادق)ع( می فرماید:

َعلیَک بااَلْحداِث َفانَّهم اَْسَرُع اِلی ُکلِّ َخیٍر«)3(
»بر تو باد که به جوانان توجه داشته باشی، زیرا آنان در 

امور خیر از دیگران پیش قدم ترند.«
زمانی که پیامبر)ص( در مکه ظهور کرد و رسالتش را بر 
مردم اب�غ کرد، بیش��ترین گروندگان به او جوانان بودند که 
با روح لطیف خود و ش��جاعت و آمادگی و با عشق و ع�قه 
زیاد اطراف پیامبر را گرفتند و به دس��توراتش عمل نمودند. 
و این امر باعث خش��م بزرگان قریش شد. پیامبر بسیاری از 
کارهای خود را توس��ط همین نیروی جوان انجام می داد و 
آنها را با روشهای متناسب و متنوع به راه و هدفشان دلگرم 

می ساخت و از نظراتشان استفاه می کرد.
برعکس جوانی که مورد احترام پدر و مادرش نباش��د و 
کارهایش به مس��خره گرفته ش��ود و مرتب مورد انتقاد آنها 
قرار گیرد و به خاطر اشتباهی جزئی، سرزنش و م�مت شود 
و هر روز با س��ختگیریها و خشونتهای بی مورد و نیز تحقیر 
پدر و مادرش مواجه ش��ود، در ضمیر خود احساس حقارت و 
پستی می کند و همواره از این حالت روانی خود رنج می برد 

و سرانجام به ناهنجاری و ناسازگاری روی می آورد.
امام هادی)ع( ریش��ه ش��رارتها و ناهنجاریه��ا را عقده 

حقارت می داند و می فرماید:
ه«.)4( »َمْن هانَْت َعلَیه نَْفسُه َف� تَْأَمْن َشرَّ

کس��ی که خود را خوار و حقیر می داند، از شّر او ایمنی 
نداشته باش.

انس��انهای عقده ای و ش��رور برای تأمین نیازمندیهای 
روحی ارضا نش��ده خویش و جلب توجه اطرافیان، به اعمال 
ناشایس��ت دس��ت می زنند و خود را مخالف مقررات آداب و 

رسوم اجتماعی و عرفی جامعه معرفی می کنند.
محبت، نه خشونت

جوان همانند ش��اخه گلی است که 
ب��ه مراقبت و توجه کافی و دایمی نیازمند 
است، او ع�وه بر تغذیه مناسب جسمی، به 
تغذیه مناسب روحی هم نیاز دارد. شیوه های 
برخورد اطرافی��ان در مواقع بروز خطا و لغزش 
باید به گونه ای باش��د ت��ا او را در رفتار خ�فش 

جسور نکند.
پ��دران و م��ادران باید بدانند که وضع آش��فته 
روحی جوان یک پدیده ای طبیعی اس��ت و چون می 
خواه��د خود را از دوران کودکی خارج کرده و به دنیای 
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