یکعضوشورایمشورتیرئیسدولتاصالحاتگزارشیاز
تصمیمهایموسویالریوخاتمیارائهکرد

یک شنبه  28 .مرداد 1397
 7ذی الحجه 19 . 1439آگوست 2018
شماره  . 19895سال هفتادم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها

پایانایدهپارلمان؛ شورایعالی
سکاندار اصالحات میماند
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 20 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
 48 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران
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باتصویبمحورهای 13گانهتحقیقوتفحصمجلسازبانکمرکزیدرکمیسیوناقتصادی

سالروزشهادتاماممحمدباقر
تسلیتباد

(ع)

هستی زماتمهجرتملولشد
باقر(ع)شهیدمکتب
آلرسولشد

حجت االسالم والمسلمین نظافت ،استاد
حوزه در گفت وگو با خراسان تبیین کرد

اهداف«تولیدثروت»درمنظومه
فکریامامباقر(ع)
12

عمادافروغ:جایخادمومخدوم
عوضشدهاست
16

بالتکلیفی  10ساله ،الیحه «حمایت از
حقوق کودکان» را آزار می دهد

کودکانهمچناندرانتظار
یکقانون!
5

یادداشت روز

جواد نوائیان رودسری

کودتای 28مرداد؛ ازترومنتاآیزنهاور
تــا پیــش از آنکــه در  28مــرداد ســال  ،1332کودتایــی کــه
آمریکاییهــا و انگلیســیها ،به صورت مشــترک ،برای ســاقط
کردندولتدکترمصدقطراحیکردهبودند ...صفحه ۲

تفحصازبانکمرکزیکلیدخورد

صفحه 14

«تنگهابوقریب»میلیاردیشد
6

محورهاینامهمحرمانهقالیباف
برایبرونرفتازمشکالت
اقتصادی
14

گفت وگو با اعضای باند مخوف «دزدان
طال» پای چوبه دار

ناگفته ها در اتاق اعدام

روایتی از حوادث مشهد در روز
«28مرداد »1332

13

روند پاسخ گویی به سواالت مردم در
سامانه دسترسی به اطالعات کوتاه شد

شهردردست
کودتاچیها

از شهریور  1320تا کودتای  28مرداد  ،1332جامعه مشهد
نقش فعالی در حوادث سیاسی -اجتماعی داشته است .مشهد
در این ایام شــاهد وقایع و اتفاقاتی بود که در اسناد ،مطبوعات
و خاطرات شــهروندان نقش بســته اســت .به عبارتــی فعالیت
احزاب و گروه های مختلف ،انتشار روزنامهها ،ایجاد کانونها و
انجمنها نشان از فضای آزاد و دسته بندیهای سیاسی قبل از
کودتای 28مرداد دارد .مخالفت با دولت مصدق و کوشش های
شاه و سازمان های اطالعاتی همچون سیا و اینتلیجنت سرویس
و ...زمینه ساز کودتای  28مرداد و ســقوط دولت مصدق شد.
شــهرهای ایران در مرداد  1332صحنــه راهپیمایی مخالفان
و موافقان دولت بود .این مطلب روایتی است از اتفاقاتی که در
آن روزهای حساس تاریخ کشور و شــهرمان رخ داد و در خاطر و
برگهای تقویم ماندگار شد :به استناد روایتهای تاریخی ،در
روز کودتا عالوه بر تخریب ،اموال مردم نیز به صورت گســترده
غارت میشود .شهر مشهد در روز کودتا شاهد وقایع و اتفاقاتی
بوده که دور از دید روزنامه ها نبوده اســت .مثال روزنامه اطلس
از جملــه نشــریاتی بود که مقــارن کودتا در مشــهد منتشــر می
شــد و دفتــر آن در کوچــه ارگ قــرار داشــت .آن هم بــا صاحب
امتیازی «حسنعلی ضرابی» و مدیر مسئولی «حمید شعاعی».
ایــن روزنامــه اخبــار و گزارشهایــی را از کودتا ثبــت و گزارش
حوادث مشهد در این روز را با تیتر «روز چهارشنبه در مشهد چه
گذشت؟» چنین منعکس کرده است:
«چهارشنبه ساعت  16که رادیو تهران خبر سقوط کابینه آقای
دکتر مصدق را اعالم کرد ،کلیه مردم با شــور و ولوله شــروع به
ابراز احساســات نمودند و ســیل جمعیت به هر ســو پرداخته با
شعارهای زنده باد شاه ...از هر طرف طنین انداز بود...
ادامه در صفحه ۲
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فقط 48ساعت
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گزارش «خراسان رضوی» از گودبرداری های
رها شده در شهر مشهد

گودهایخطرساز
خراسان رضوی

عکس :تسنیم

اعالمحکم
دادگاه
موسسهثامن
الحجج
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