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مقاالت3

و  زیاد  بارندگی  علت  به  کازرون  شهرستان 
زمان  در  فراوان  باغ های  و  جنگل ها  داشتن 
قدیم به شهر سبز معروف بوده و بنا به گفته 
افراد کهنسال و قدیمی، کازرون چه از غرب 
و چه از طرف شرق، یا شمال و جنوب، همه 
باغ های  و  بوده  درخت  و  جنگل  از  پوشیده 
فراوان در اطراف شهر کازرون وجود داشته 
که باعث سرسبزی و اعتدال هوای این شهر 

و شهرستان می شده است.
ازجمله  باستانی  شهر  این  خیابان های  اکثر 
خیابان  سابق(،  )پهلوی  خمینی  امام  خیابان 
خیابان  سابق(،  بهمن  )ششم  شریعتی  دکتر 
حافظ، در زمان قدیم و پیش از انقالب اسالمی، 
پوشیده از درخت و بسیار زیبا و باصفا بوده 
و رهگذران خسته با استراحت در زیر سایه 

آنها، خستگی را از تن به درکرده و موجب 
شادی و نشاط آنها می شده است.

درختان  و  سرسبزی  از  امروز  متأسفانه  ولی 
شهر  اطراف  فراوان  باغات  و  جنگلی  انبوه 
کازرون  سبز  شهر  و  هست  خبری  کمتر 
شده  تبدیل  امروز  خشک  شهر  به  دیروز، 
است. باغات اطراف کازرون اکثرًا به زمین 
خشک تبدیل شده و ساختمان ها جای درختان 
اطراف  جنگل های  گرفته اند.  را  سرسبز 
کازرون مثل دشت برم و... به علت بیماری و 
تبدیل  شدن به زغال و بریدن درختان، بسیار 
فکر  به  مسئوالن  و  مردم  اگر  و  شده  ُتُنک 
بیابان  به  دور  نه چندان  آینده ای  در  نباشند، 

تبدیل می شوند.
درختانی که در دو طرف خیابان های ذکرشده 
به  داشتند،  وجود  کازرون  باستانی  شهر  در 
دالیلی از بین رفته و زیبایی و باصفایی خود 

را از دست داده اند. 
کازرون  شهر  مغازه داران  از  بعضی  متأسفانه 
شدن  پنهان  باعث  درخت  اینکه  سبب  به 
البته  که  می گردد،  مشتری  دید  از  مغازه شان 
نیست،  فقط تصور آن هاست و اصاًل درست 
عامل قطع درختان و یا باعث خشک شدنشان 
می گردند و متأسفانه شهرداری و فضای سبز، 

با قاطعیت الزم با آنان برخورد نمی کند.
تپه های اطراف شهر باید درختکاری شده و از 

تخریب آنان جلوگیری شود.
سید مسعود سعیدی، 
شهروند و دوستدار کازرون 
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بازماندگان محترم را از درگاه خداوند منان مسألت دارد.

هفته نامه طلوع جنوب

...]می زنند زیردستش[، اسلحه می پرد باال.
دستگیری بخارایی

بخارایی را آنجا می گیرند. وقتی می گیرند آقای نیک نژاد 
از آن ور ماشین شروع می کند به تیراندازی کردن، گارد 
فرار می کند، آقای بخارایی هم فرار می کند. سربازهایی 
که دم مجلس بودند صدای تیر را که می شنوند، می آیند 
بیرون نیک نژاد را می گیرند. نیک نژاد می گوید من نبودم، 
وسط  آن ها  فریب  برای  ]و  می رود،  دارد  آنجاست[  ]او 
که  می بینند  برمی گردند  آن ها  می دهد[  نشان  را  میدان 
ولش  را  نیک نژاد  می کند،  فرار  دارد  خیابان  وسط  یکی 
می کنند که آن هم می پرد توی تاکسی، نیک نژاد از آن 
ور می رود. آقای بخارایی هم چون زمین یخبندان و ُسر 
بود، ُسر می خورد زمین، )می خورد زمین(، چند تا پلیس 
را آنجا و می آورند  او  بودند می گیرند  که عقبش کرده 

کالنتری بهارستان.«
آیت اهلل خمینی و ترور منصور

امام فتوای ترور منصور را نداد
پیرامون  همواره  بعد  سال های  در  که  مسائلی  از  یکی 
هیئت های  است که  این  بود،  مطرح  منصور  ترور  مسئله 
موتلفه با حکم شرعی )فتوا( دست به ترور منصور زدند 
امام  پیروان  به عنوان  زمان  در آن  باوجوداینکه آن ها  اما 
خمینی  امام  سوی  از  فتوا  این  می شدند،  شناخته  خمینی 
اقدامی مخالفت  با چنین  صادر نشده و وی حتی صریحًا 

کرده بود.
مشارکت در قتل

آیت اهلل محی الدین انواری که از سال ۱۳۴۴ تا سال ۱۳۵۶ 
با  منصور و همراهی  قتل حسنعلی  به جرم مشارکت در 
گروه های مؤتلفه اسالمی در زندان بود، درباره چگونگی 
جالبی  روایت  نخست وزیر  ترور  با  امام  مخالفت  اعالم 
من  بود.  مؤتلفه  مرکزی  شورای  در  اسالمی  آقای  دارد: 
در شورای روحانی بودم. از طرف شورا می آمد. در مسئله 
منصور آقای صادق امانی آمد منزل ما و گفت: با اعالمیه 
بود.  علم  اسداهلل  زمان  هنوز  این  نمی شود.  درست  کار 
صادق می گفت: علم را بکشیم. چند سؤال کردم و گفتم:  

چه می خواهی؟
 گفت: از آقا بپرسید که ما مجازیم بزنیم؟

 گفتم: کسی هست که بزند؟
 گفت:  آری، هستند جوان هایی که این کار را بکنند.

 من گفتم: این تبعاتی دارد، دستگیری دارد، اعدامی دارد.
 بازگفتم: کسانی هستند؟

 گفت: آری.
 گفتم: »باعث امیدواری است« که بعد همین جمله زمینه 

محاکمه ما شد.
 مالقات با آیت اهلل خمینی

آقای یداهلل جاللی فر تجارت خانه داشت. به من می گفت:   
کی قم می روی؟ من می خواهم حاج آقا را ببینم. بعد از نماز 
بود.  او پول آورده  قم.  به سوی  افتادیم  راه  مغرب و عشا 
یازده شب رسیدیم. ساعت دوازده رفتیم خانه آقا. دیدم در 
بیرونی، خلخالی، آقا مصطفی و توسلی صحبت می کردند. 
از دیدن من تعجب کردند. گفتم: می خواهم آقا را ببینم. 
آقا مصطفی رفت آقا را بیدار کرد. رفتم خدمت حاج آقا 

که لب تخت نشسته بود.
جاللی فر هم آمد دست حاج آقا روح اهلل را بوسید. آقا از 
بیایی؟  شب  وقت  این  داشت  لزومی  چه  پرسید:  ایشان 
آقای انواری هم وکیل من بود. جاللی فر گفت: بله ولی 
می خواستم خدمت شما برسم. امام هم پول را قبول نکرد 
و گفت: با ایشان حساب کنید که همان جا ما این کار را 
کردیم. بعد حاجی رفت. عذر خواستم که برای این کار 

نیامدم. بعد مسئله را طرح کردم.
اقدام مؤتلفه

می گویند  بزنند.  تند  اقدامات  به  دست  می خواهند  مؤتلفه 
دوره اعالمیه گذشته است، باید یک کاری کرد. امام اول 
یک داستان تعریف کردند. فرمودند: یکی از دوستان ما 
و  من  جلو  گذاشت  و  درآورد  را  اسلحه اش  و  آمد  اینجا 
گفت: من فردا دیداری با علم دارم. اگر اجازه بدهید علم 
را در دفترش می کشم. به او گفتم: نه، ما تازه اول کارمان 
این ها  بگذارید  ندارند.  منطق  این ها  است. خواهند گفت: 
را به مردم بشناسانیم. باید بگوییم این ها فساد آورده اند و 

ادعای اصالحات دارند.
را  خود  تکلیف  مردم  بعد  آرام آرام.  بشناسانیم  بگذارید 
می دانند. معین نکنید. صبح مکلف هستی بروی تهران و 
بگویی این کار را نکنید. این شب پنجشنبه بود. شب را 

به تهران برگشتیم.

مخالفت آیت اهلل خمینی با ترور
نبود.  خودش  امانی.  صادق  تجارت  محل  رفتم  راه  سر 
پرسیدم حاجی کجاست؟ گفتند رفته سرکشی به چند جا 
بکند. در راه او را دیدم و پیغام امام را دادم و گفتم: ایشان 

مرا تکلیف کرده که نکنید، به ما ضرر می زند.
حسنعلی  بعد  کرد.  سقوط  علم  اسداهلل  اینکه  تا  بود  این 
امام  بود.  نکرده  تغییری  وضعیت  کار؛  سر  آمد  منصور 
ماه  تا  می داد؛  اعالمیه  مؤتلفه  و  می کرد  را  کارهایش 
)آقا  مجلس  کتابخانه  کتابدار  بود  صبحی  رسید.  رمضان 

بهاء دایی من( به من زنگ زد: خبرداری؟
 گفتم: چه؟

 گفت: منصور را زدند. مگر شما خبر ندارید؟
 گفتم: اصاًل خبر ندارم. روزنامه ها درآمد. چند اسم بود که 
از دوستان ما هستند. کم کم درآمد که مؤتلفه این کار را 
کردند در شاخه نظامی. بخارایی، مرتضی نیک نژاد، صفار 

هرندی و صادق امانی )۳۳ یا ۳۴ ساله بود(.
بااینکه طبق روایت آیت اهلل انواری، امام صریحًا با ترور 
موتلفه  هیئت های  اما  بود  کرده  مخالفت  نخست وزیر 
شرعی  حکم  منصور  ترور  برای  می گویند  بااین وجود 
فتوای  عسگراوالدی  حبیب اهلل  جمله  آن  از  داشته اند. 
موتلفه  حزب  سابق  کل  دبیر  میالنی  آیت اهلل  توسط  قتل 
اسالمی عسگراوالدی صدور فتوای قتل منصور را منتسب 
به آیت اهلل میالنی می داند و می گوید: »شهید حاج صادق 
امانی در بیانات خود به کرات قبل از دستگیری و در زندان 
قبل از شهادت اظهار می داشتند که فتوای قتل منصور را 
آیت اهلل میالنی و تعدادی دیگر از مجتهدان صادر فرمودند 
که شاخه اجرایی هیئت های مؤتلفه آن را عملی ساختند...«

مرگ منصور پنج روز پس از ترور
مجلس  مقابل  در  ترور  از  پس  بالفاصله  منصور  حسنعلی 
فردای  شد.  داده  انتقال  پارس  بیمارستان  به  ملی  شورای 
آن روز شش جراح آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی برای 
معالجه نخست وزیر رو به احتضار به تهران دعوت شدند و 
در روز سوم بهمن ماه پزشکان ایرانی، آمریکایی، انگلیسی 

و فرانسوی خبر از بهبودی حال حسنعلی منصور دادند.
مالقات شاه؛ و فرح از منصور

پس از اعالم این خبر شاه و فرح در بیمارستان پارس از 
بار  بهمن   ۵ روز  در  اما  کردند  عیادت  منصور  حسنعلی 

دیگر حال وی رو به وخامت گذاشت و صبح روز ششم 
بهمن ماه بود که حسنعلی منصور در اثر شدت خون ریزی 
وزیر  هویدا  امیرعباس  وی،  مرگ  پی  در  و  درگذشت 

دارایی به حکم شاه مأمور تشکیل کابینه شد.
عوامل ترور منصور

و  هرندی  صفار  نیک نژاد،  مرتضی  بخارایی،  محمد  یعنی 
صادق امانی پس ازاین واقعه، بازداشت، محاکمه و به اعدام 
بامداد روز ۲۶ خرداد سال  محکوم شدند. حکم آن ها در 
۱۳۴۴ ه - خ، به اجرا درآمد. دیگر مرتبطان پرونده ازجمله 
حاج مهدی عراقی، محی الدین انواری و عسگراوالدی هم 

به حبس های طویل المدت محکوم شدن.
چرا حسنعلی منصور ترور شد؟

در  شمسی  هجری   ۱۳۰۲ اردیبهشت  منصور  حسنعلی 
و  )وزیر  منصور  رجبعلی  پدرش  آمد.  دنیا  به  تهران 
نخست وزیر معروف عصر پهلوی( و مادرش دختر حسن 
قاجار  عصر  دولتمرد  و  )حکمران  ظهیرالملک  رئیس 
منصورالملک  به  ملقب  حسنعلی،  پدر  بود،  پهلوی(  و 
رسید  صدارت  به  رضاشاه  سلطنت  ماه های  آخرین  در 
قرار  دولت  رأس  در  هم  پهلوی  محمدرضا  دوران  در  و 
وارد  پدر  از  تأسی  به  جوانی  در  هم  حسنعلی  گرفت. 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شد و پس 
لیسانس حقوق و  اخذ مدرک  پایان دوران تحصیل و  از 
علوم سیاسی از دانشگاه تهران، کار دولتی خود را آغاز 
طی  را  ترقی  مدارج  خانوادگی  قوی  پشتوانه  با  و   کرد 

کرد.
تسلط به زبان های خارجی

منصور که به زبان های فرانسه، انگلیسی و آلمانی آشنایی 
داشت، مدتی دبیر کل شورای عالی اقتصاد شد و مدتی نیز 
وزیر کار بود. وی پس ازآن به پست معاونت نخست وزیر 
و سپس ریاست دفتر مخصوص وزیر امور خارجه رسید. 
نوه  امامی  فریده  با  ناموفق،  ازدواج  یک  از  پس  منصور 
با  و  کرد  ازدواج  )وثوق الدوله(  وثوق  حسن  دختری 
خانواده های متنفذ وثوق، قوام، امینی و... هم نسبت فامیلی 

پیدا کرد.
کانون ترقی یا حزب ایران نوین شد

منصور همچنین اولین دبیر کل حزب ایران نوین بود که 
پیش تر به کانون ترقی شناخته می شد! پس از احراز پست 

نخست وزیری بجای امیر اسداهلل علم، قصد انجام اصالحات 
با  می کرد  تالش  منظور  همین  به  داشت،  را  تغییراتی  و 
روحانیت از در سازش درآید اما طرح الیحه کاپیتوالسیون 
مسیر فعالیت سیاسی و زندگی وی را تغییر داد. حسنعلی 
در  شد.  سفید  انقالب  دوران  نخست وزیر  دومین  منصور 
همین دوره بود که طرح الیحه کاپیتوالسیون )اعطای حق 

قضاوت کنسولی( به اتباع آمریکایی مطرح شد.
 حامی بزرگ کاپیتوالسیون

الیحه  جدیت  با  و  بود  طرح  این  بزرگ  حامی  منصور 
را  الیحه  این  وی  می کرد.  پیگیری  را  کاپیتوالسیون 
علیرغم  و  برساند  تصویب  به  را  آن  تا  برد  مجلس  به 
مخالفت های مردمی و اعتراض جامعه روحانیت و در صدر 
آن ها امام خمینی که در جمع مردم قم سخنرانی تاریخی 
علیه کاپیتوالسیون ایراد کرد، سرانجام موفق شد این الیحه 

را به تصویب برساند. 
تصویب کاپیتوالسیون خشم مردم را برانگیخت و باعث 
اسالمی  موتلفه  هیئت های  توسط  منصور  ترور  نقشه  شد 
برنامه ریزی شود. نقشه ای که در روز اول بهمن ۱۳۴۳ به 

اجرا درآمد. )وب سایت تاریخ ایران(
ادامه دارد...

  محمد رجبی

 رفراندوم؛
برگی از اوراق خاطراتم!قسمت بیست و نهم

کازرون، شهر سبز دیروز و شهر 
خشک امروز
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