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 سال سوم جنوب

مقاالت3

متأسفانه در چند سال اخیر شاهد افزایش تعداد زغال فروشی ها در 
سطح شهرستان هستیم. 

در همین رابطه، مغازه های زغال فروشی زیادی بازشده و شاید در 

حدود چند صد مغازه کبابی که اکثریت آنها کباب خود را با 
زغال تهیه می کنند، ازجمله مشتریان این مغازه ها هستند.

منابع  ازجمله  مربوطه  ادارات  و  ذی ربط  مسئولین  است  شایسته 
و  همکاری  با  اصناف،  اتاق  شهرداری،  محیط زیست،  طبیعی، 
اقدام  فرمانداری  کمک  و  پشتیبانی  همچنین  دادستانی،  تالش 
عاجل و قاطعی در این زمینه به عمل آورند؛ زیرا بیم آن می رود 
که خدای ناکرده در چند سال آینده در اطراف کازرون و مناطق 
دشت برم، اثری از جنگل های بلوط مشاهده نگردد که موجب 
آب وهوا  بر  مخرب  تأثیرات  و  خشکسالی  و  اقلیمی  تغییرات 

خواهد شد.
نابودی  به  اقدام  که  افرادی  سودجویی  جلوی  نشده،  دیر  تا  لذا 
جنگل های بلوط کرده و از چوب آنها اقدام به تهیه زغال می کنند 
و در سطح شهر با قیمت قابل توجهی به فروش می رسانند گرفته 
تا  از کلیه کبابی های شهر درخواست گردد  قاطعیت  با  شود و 

به جای زغال از گاز شهری برای پخت کباب استفاده کنند.
البته شایسته است اداره گاز، تسهیالت و اقدامات الزم درخصوص 
اختصاص انشعاب گاز جهت مغازه های کبابی به عمل آورد که 

جای تشکر دارد.
محمدصادقپورحسین،دوستدارمحیطزیست

مصدق به منزلش در روستای احمدآباد تبعید شد
کودتای ۲۸ مرداد

مصدق پس از کودتای ۲۸ مرداد در دادگاه نظامی محاکمه شد. او 
در دادگاه از کارها و دیدگاه های خود دفاع کرد. دادگاه وی را به 
سه سال زندان محکوم کرد. پس از گذراندن سه سال زندان، دکتر 
مصدق به ملک خود در احمدآباد رانده شد و تا پایان زندگی زیر 

نظارت شدید بود.
 ۸۴ سن  در  ضیاالسلطنه،  خانم  مصدق،  دکتر  همسر   ۱۳۴۲ سال  در 
سالگی درگذشت. حاصل ازدواج وی و دکتر مصدق دو پسر و سه 

دختر بود.
به دلیل  اسفندماه ۱۳۴۵ ساعت ۶ صبح دکتر محمد مصدق  در ۱۴ 
بیماری، در سن ۸۴ سالگی درگذشت. مصدق وصیت کرده بود او 
را کنار کشته شدگان ۳۰ تیر در ابن بابویه دفن کنند، ولی با مخالفت 
به  احمدآباد  در  اتاق های خانه اش  از  یکی  در  او  و  نشد  شاه چنین 

خاک سپرده شد
فضل اهلل زاهدی

فضل اهلل زاهدی ملقب به بصیر دیوان )۱۲۷۱ همدان - ۱۳۴۲ ژنو( 
 ۱۳۳۳ و   ۱۳۳۲ سال های  در  ایران  نخست وزیر  و  سابقه  پر  نظامی 

هجری شمسی بوده است.
او فرزند ابوالحسن خان بصیر دیوان از مالکان همدان بود و پس از 
کسب اجازه از میرزا مهدی زاهدی این فامیل را برای خود می گزیند. 
در جوانی به بریگاد قزاق پیوست. در دوره رضاشاه فرماندار نظامی 
خوزستان شد. سپس به ریاست شهربانی منصوب شد. هنگام اشغال 
عوامل  با  همکاری  به ظن  و  بود  لشکر  فرمانده  اصفهان  در  ایران، 
آلمان نازی به دست نیروهای انگلیس دستگیر شد و مدتی او را در 

فلسطین نگه داشتند. سپس به ایران بازگشت و پس از آن که یک بار 
دیگر در آبان ۱۳۲۸ به ریاست شهربانی رسید، بازنشسته شد.

زاهداب در کابینه های مختلف دولت های پیشین
کابینه  نخستین  در  و  بود  کشور  وزیر  عالء  حسین  کابینه  در  وی 
دکتر مصدق نیز این مقام را حفظ کرد. ولی بعدًا با مخالفان مصدق 

نزدیک شد.
زاهدی عامل شاه در برکناری دکترمصدق

مصدق،  دکتر  برکناری  توطئه  از  بخشی  اجرای  در  محمدرضاشاه 
فرمان انتصاب زاهدی به نخست وزیری را امضا کرد. پس از موفقیت 
کودتای ۲۸ مرداد، زاهدی نخست وزیر شد و درجه سپهبدی گرفت. 
نماینده  به عنوان  و  برکنار کرد  را  او  شاه  فروردین ۱۳۳۴  ر ۱۶  د 
دائمی ایران در دفتر اروپائی سازمان ملل متحد به سوئیس فرستاد. در 

شهریور ۱۳۴۲ در ژنو درگذشت.
منوچهر اقبال

منوچهر اقبال )متولد ۲۱ مهر ۱۲۸۸ در خلیل آباد کاشمر، متوفی ۱۴ 
رئیس  عفونی،  بیماری های  پزشک  سیاستمدار،  تهران(   ۱۳۵۶ آذر 
دوره  یک  و  ایران  نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل  تهران،  دانشگاه 

نخست وزیر ایران بود.
خانواده و تحصیالت

به  معروف  خراسانی  مقبل السلطنه  خان  ابوتراب  میرزا  فرزند  او 
و  مشهد  در  را  متوسطه  و  ابتدایی  تحصیالت  بود.  »اقبال التولیه« 
دارالفنون تهران انجام داد و برای تکمیل تحصیالت به فرانسه رفت و 

در رشته پزشکی فارغ التحصیل شد و به ایران بازگشت.
سمت های دکتر اقبال

دکتر اقبال پس از بازگشت به ایران مشاغلی همچون ریاست اداره 
بهداری شهرداری مشهد، ریاست بخش بیماری های عفونی بیمارستان 
رازی و دانشیاری و استادی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران را بر 

عهده گرفت.
منوچهر اقبال از سران فراماسونری ایران ]به قولی[ و موردحمایت 

اشرف پهلوی و دربار بود.
امر  به  و  اقبال رفت  دکتر  دیدن  به  دربار صبحگاهی  وزیر  هویدا، 
اعلیحضرت استعفایش را خواست. یک ساعت بعد اقبال سکته قلبی 
کرد و درگذشت. دکتر منوچهر اقبال، در تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۵۶ براثر 

سکته در سن ۶۸ سالگی بدرود حیات گفت.
جعفر شریف امامی

جعفر شریف امامی )زاده ۱۷ شهریور ۱۲۸۹ در تهران - درگذشته 
دوران  ایرانی  سیاست مداران  از  سیتی(  نیویورک  در   ۱۳۷۸ خرداد 
پهلوی که دو دوره نخست وزیر ایران و ۱۵ سال رئیس مجلس سنای 

ایران بود.
کارنامه و تحصیالت

شریف امامی او فرزند حاج محمدحسین معروف به نظام االسالم بود. 
تحصیالت ابتدایی خود را در مدرسه شریف به پایان رساند. سپس 
وارد مدرسه آلمانی شد و دوره متوسطه را در قسمت فنی تمام کرد و 
از طرف وزارت راه به همراه ۳۰ نفر جهت تحصیل در رشته راه آهن 
به آلمان اعزام شد. پس از پایان دوران تحصیل به ایران بازگشت و 

در راه آهن مشغول به کار شد. اندکی بعد مجددًا از طرف وزارت راه 
جهت ادامه تحصیل به سوئد اعزام گشت و در سال ۱۳۱۸ به تهران 
بازگشت و به شغل خود ادامه داد و مراحل ترقی را در راه آهن طی 

کرد.
برگرفته  در  اعتصاب  و  تظاهرات  را  ایران  سراسر  که   ۱۳۵۷ سال 
بود، محمدرضا پهلوی برای جلوگیری از بحران و انقالب مسئولیت 
نخست وزیری را با اختیارات تام به او سپرد، نامبرده با ایراد چند نطق 
مخصوصًا نطق معروف او »من شریف امامی بیست روز پیش نیستم« 
دولت آشتی ملی را تشکیل داد که ظاهرًا از مردم حمایت می کرد و 

خود را از خاندان روحانیون معرفی نمود.
به آزادی مطبوعات و رادیوتلویزیون، دادن  او می توان  اقدامات  از 
امتیاز به کارمندان، تغییر تقویم شاهنشاهی به شمسی، بستن مراکز 
فساد، عزل مدیرانی که ناالیق دانسته شدند و انحالل حزب رستاخیز 
 ۱۷ رخداد  حکومت نظامی  برقراری  با  امامی  شریف  نمود.  اشاره 

شهریور معروف به جمعه سیاه را به نام خود در تاریخ ثبت نمود.
امور  به  سیاسی  امور  از  اسالمی  انقالب  مسیر  تغییر  در  او  تالش 
را  او  و  پرداخته  او  با  مخالفت  به  مردم  و  ماند  بی نتیجه  رفاهی 
استعفا   ۱۳۵۷ آبان   ۱۴ در  سرانجام  و  نمودند  کناره گیری  به  وادار 
ترک  آمریکا  به قصد  را  ایران  سال  همان  بهمن  دوم  نیمه  و   داد 

نمود.
جعفر شریف امامی از دوران جوانی وارد لژ فراماسونری شد و رئیس 
درگذشت.  آمریکا  در   ۱۳۷۸ سال  در  او  شد.  ایران  فراماسون های 

)دانشنامه آزاد، ویکی پدیا(
دکتر حسین فاطمی برجسته ترین یار دکتر مصدق...

تیرباران  لحظه  در  مرداد،  از کودتای ۲۸  فاطمی پس  دکتر حسین 
گفت: ما از نهضتی به پیشوایی دکتر مصدق حمایت کردیم ... از هر 
قطره خون من هزاران نهال می روید و انتقام این ملت ستمدیده را از 

استعمار ناپاک خواهد گرفت
ماه  بامداد روز چهارشنبه نوزدهم آبان  ساعت چهار و هفت دقیقه 
۱۳۳۳، تیمور بختیار فرماندار نظامی و سرتیپ آزموده دادستان ارتش 
دکتر  ملی  دولت  خارجه  وزیر  فاطمی  حسین  دکتر  محبس  راهی 
مصدق در لشکر 2 زرهی شده و حکم اعدام را به وی ابالغ نمودند.

آزموده از زندانی ]فاطمی[ در آستانه اعدام خواست:
مرگ  از  من  می گفتید  مکرر  شما  بفرمایید،  دارید  وصیتی  »اگر 
بود:  ندارم و مرگ حق است.« و پاسخی که دریافت چنین  ابایی 
ندارم  ابایی  از مرگ  است و من  آقای آزموده، مرگ حق  »آری 
ایران  جوان  نسل  که  می میرم  من  پرافتخاری،  مرگ  هم چنین  آن 
از مرگ من عبرتی گرفته و با خون خود از وطنش دفاع کرده و 
نگذارد جاسوسان اجنبی بر این کشور حکومت نمایند، من درهای 
انگلستان  هست  دربار  تا  این که  از  غافل  بستم  را  انگلیس  سفارت 

سفارت الزم ندارد.«
بیان  نیز بدو اجازه دادند اگر خواسته ای دارد  نزدیک جوخه آتش 
کند. فاطمی گفت: »خواسته های من دیدن خانواده، مالقات با دکتر 
تاخت  بدو  خشمگین  آزموده  است«.  افسران  با  صحبتی  و  مصدق 
که: »هنوز هم دست از این مرد برنمی داری؟.« فقط می توانی دکتر 

را  رضوی  مهندس  و  شایگان 
که  انگار  فاطمی  دکتر  ببینی. 
بهارستان  ساختمان  بالکن  بر 
اعدام، خطاب  از  قبل  ایستاده؛ 
گفت:  سربازان  و  افسران  به 
لحظات  این  در  دیگر  »من 
به  و  نیستم  تظاهر  مقام  در 
آنچه  دارم.  یقین  خود  مرگ 
حقیقت  روی  از  می گویم 
است. ما از نهضتی به پیشوایی 
کردیم  حمایت  مصدق  دکتر 
جز  غرضی  و  قصد  هیچ  که 
مملکت  عزت  و  استقالل 
کشته  این  برای  من  نداشت. 

رابطه  قطع  و  سفارتخانه  بستن  وزارت  در  اقدامم  اولین  که  می شوم 
قطره خون من هزاران  از هر  نیستم.  مأیوس  هیچ  بود.  انگلستان  با 
نهال می روید انتقام این ملت ستمدیده را از استعمار ناپاک خواهد 
گرفت.« وقتی دکتر شایگان و مهندس رضوی با دیدگان اشکبار 
وارد محوطه شدند چشم سربازان از اثر سخنرانی دکتر فاطمی خیس 

بود. آن دو خود را روی برانکارد فاطمی انداختند و فقط گریستند
مرگ دکتر حسین فاطمی

سرانجام درحالی که هوا به شدت سرد می بود با تنی تب دار و رنجور از 
جراحت های پیشین به استقبال مرگ شتافت. هنوز سپیده ندمیده بود 
که هشت گلوله در قلب و سینه و یک تیر خالص در شقیقه دکتر 
میهنمان  فرزندان  میهن دوست ترین  و  برجسته ترین  از  یکی  فاطمی 

نشست و پیکر پاکش را گلگون نمود.
ادامهدارد...

  محمد رجبی

در ابتدا باید توجه داشته باشیم که از مهمترین 
دادن  آشتی  اختالف  حل  شورای  اهداف 
و  جامعه  در  اشخاص  بین  اختالفات  رفع  و 

خانواده هاست. 
متأسفانه  امروزه  که  مشکالتی  از  دیگر  یکی 
در جامعه و به ویژه در زوجین به وفور مشاهده 
شده  آنان  بین  فاصله  ایجاد  باعث  و  می شود 
گاهی  که  هست  تنبیه  شیوه  از  استفاده  همان 

اوقات نه تنها جواب نمی دهد بلکه گاهی اوقات 
باعث می شود که زن و یا شوهر مسیر اختالف 

و جدایی و حتی طالق را بهتر پیدا کنند. 
برخی از زوجین به خاطر حفظ اقتدار ظاهری 
خویش، به هیچ صراطی مستقیم نیستند و حاضر 
برای آشتی، مسئله  با پیش قدم شدن  نمی شوند 
پیش آمده را ختم به خیر کنند؛ و سعی می کنند 
بزرگ و  قهرهای  به  را  قهرهای کوچک  که 
طوالنی تبدیل کنند و بر این باورند که چون با 
همسرم درگیر شده ام و از او ناراحت هستم لذا 
با شیوه قهر و بی توجهی در مسائل زناشویی او 
را تنبیه می کنم و ارتباطم را با او بسیار ضعیف 
و  بداند  را  قدرم  و  بیاید  به خودش  تا  می کنم 
با  و همچنین  توجه کند؛  بهتر  به خواسته هایم 
به  که  دارند  این  بر  سعی  خود  انتقادناپذیری 
تا  کنند  دوری  خود  همسر  از  مختلف  اشکال 
متنبه شود؛ و گاهی تصور می کنند که با این 

شیوه نظر همسرشان را بیشتر به خودشان جلب 
بی توجهی  و  لجبازی  و  قهر  او  با  و  می کنند 
می کنند  زناشویی  خاص  و  عام  مسائل  در 
درحالی که می توان گفت این شیوه نادرست و 
غلط می تواند پیامدهای منفی و خطرناکی برای 
باشد؛  داشته  زناشویی  زندگی  و  کیان خانواده 
بنابراین به نظر می رسد برای دوام و استحکام 
حل  برای  زوجین  می بایست  مشترک  زندگی 
مشکالتشان بجای اینکه از تنبیه کردن و قهر 
بهتر است راه حل بهتر و  کردن استفاده کنند 
مناسب تری پیدا کنند زیرا استفاده از این شیوه 
نادرست مانند نداشتن ارتباط کالمی و جنسی 
و غیره مشکالتشان را اساسی حل نمی کند و 
باعث دلسردی و تضعیف عزت نفس در  فقط 
زوجین شده و کیان خانواده را به شدت متزلزل 
می سازد و درنتیجه این گونه رفتارها باعث تنفر 
درنهایت  و  شده  شوهر  و  زن  بین  جدایی  و 
مهر و محبت  تنفر جایگزین  و  عاطفی  طالق 
خطرناک  بسیار  که  می شود  آنان  زندگی   در 

است.

زغال و نابودی جنگل های بلوطتنبیه شیوه نادرست زوجین در زندگی مشترک
محمدعلي مختارزاده

كارشناس حقوق خانواده و عضو شوراي حل اختالف كازرون

دکتر محمد مصدق

»منوچهر اقبال« فرزند »میرزا ابوتراب« ملقب به »مقبل 
السلطنه« از رجال و مالکین خراسان بود که در یک دوره از 

مجلس نیر وکالت کاشمر را به عهده گرفت.

دکتر سید حسین فاطمی، وزیر امور 
خارجه دکتر مصدق

فضل اهلل زاهدی

از چپ؛ جمشید آموزگار نخست وزیر، جعفر شریف امامی 
رئیس سنا، عبداهلل ریاضی رئیس مجلس شورای ملی و 
سید حسن امامی امام جمعه تهران. اسفند ۱۳۵۶، شهر 

ری، مراسم یک صدمین سال تولد رضاشاه

دکتر محمد مصدق در دادگاه

 رفراندوم؛
برگی از اوراق خاطراتم!


