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کودتای  28مرداد؛ از ترومن
تا آیزنهاور
تــا پیــش از آنکــه در  28مــرداد ســال  ،1332کودتایی
که آمریکاییها و انگلیســیها ،به صورت مشــترک ،برای
ســاقط کردن دولت دکتر مصدق طراحی کــرده بودند ،به
نتیجه برســد ،باور نخســتوزیر ایران این بود که میتواند
بــه همراهــی آمریکاییهــا دل ببنــدد و از قــدرت آن ها در
برابر اســتعمار انگلیس ،اســتفاده کند؛ بــاوری که نه فقط
بــرای دکتر مصــدق ،بلکه بــرای همه مــردم ایــران ،نتایج
مصیبتبار و هزینه سنگینی را در پی داشت .تا پیش از آن،
آمریکاییها خود را دوســت مــردم ایران و هــوادار نهضت
ملی شدن صنعت نفت نشــان میدادند .دولت ترومن ،در
ظاهر ،وعدههایــی به ایران داده بــود و حتی مأموران اصل
 4که در واقــع مجریان سیاســت دولــت آمریــکا در اقصی
نقاط جهان محسوب میشدند ،در ایران فعال بودند .اما با
جایگزین شدن آیزنهاور به جای ترومن ،به تدریج سیاست
همراهی و همســویی بــا نهضت ملــی شــدن صنعت نفت
ایران ،جــای خود را به انتقــاد و طرفــداری از انگلیس داد.
در آن زمان ،برخی گمان میکردند که سیاســت دو دولت
ترومن و آیزنهاور ،در قبال ملی شــدن نفت ایران با هم فرق
میکنــد .در حالی که ســالها بعد ،فاش شــد که طراحی
عملیات ،برای ســاقط کردن دولت دکتر مصــدق ،از زمان
رئیسجمهــوری ترومــن آغــاز و در دوره آیزنهاور بــه انجام
رسیده است؛ دیپلماسی به ظاهر متفاوت که هدف واحدی
را دنبال می کرد .اشــتباه راهبردی اعتماد به آمریکا در آن
دوران ،از این باور غلط ناشی میشد که میتوان دو قدرت
اســتعماری را در حالت تنازع با یکدیگر قرارداد و از آب ِگل
آلود شــده ماهی گرفت؛ غافل از اینکه ایــران ،تنها جایی
نیســت که منافع آمریکا و انگلیــس با یکدیگــر تزاحم پیدا
میکند .واقعیت این بوده و هست که دولتهای قدرتمند
غربی که خواستار به دست آوردن همه منافع هستند ،گاه
ناچار میشوند برای تثبیت موقعیتشان در یک منطقه ،با
رقیبشان بر سر منطقه و منفعتی دیگر ،به تفاهم برسند و
به عبارت بهتر ،اختالفاتشــان را مدیریت کنند .این تجربه
تلخ تاریخی ،یک بار دیگر نیز برای ایران اتفاق افتاده است؛
هنگامی که ناپلئون بناپارت به عهدنامه خود با دولت ایران
در «فینکنشتاین» پشت کرد و با تزار روس بر سر میز مذاکره
در «تیلســیت» نشســت و اصال از یاد بــرد که طبــق قراری
که با ایران گذاشــته ،ملزم به حمایت از این کشــور در برابر
حمالت روسیه تزاری است .دکتر مصدق نیز ،ظاهر ًا بدون
توجه به رویکرد منفعتطلبانه آمریکا و منافع مشترکی که
این کشــور در نقاط مختلف جهــان ،با انگلیســیها دارد،
پای در دام هولناکی نهاد که ثمره تلــخ کودتا و بر باد رفتن
آرمانهای نهضت ملی شــدن صنعت نفت ،یکی از تبعات
آن بود .با این حال ،برای ما که از پس  65سال ،به واقعهای
به نــام کودتــای  28مرداد بــه عنــوان یک عبــرت تاریخی
مینگریم ،تجربیات ارزشــمند و در دسترســی وجود دارد
که توجه و تأمل به آن ها ،در ترســیم نقشه راهی که فراروی
خود داریم ،بسیار مهم و کارگشاست .تجربه تاریخی ما ،به
ما میگوید که غرب ،با تمام ادعایی که در عرصه حقوق بشر
و آزادی بیان دارد ،وقتی پای منافع در میان باشد ،توجهی
به آنچه که پیشــتر گفته یا وعده داده است ،نخواهد کرد.
شــاهد این رویکرد منفعتطلبانه را بایــد در وقایعی مانند
کودتای  28مرداد جستوجو کرد .هرچند که در بروز این
واقعه ،عوامل مختلف داخلی نیز دست اندر کار بودند ،اما
نباید این واقعیت را از یاد برد که آمریــکا ،از  21ماه پیش از
وقوع کودتا ،در فکر طراحی و اجرای مشترک آن با انگلیس
بود؛ درســت در همان روزگاری که دکتر مصدق و بسیاری
از سیاســتمداران آن روزگار ،از التفات و دفاع دولتمردان
آمریکایــی به نفع ایران ،خرســند و خشــنود بودنــد .با این
حال ،درس بزرگــی که باید از کودتــای  28مرداد 1332
فرا بگیریم ،تنها به درک مسئله ریشه بیاعتمادی تاریخی
مابهغربیهابهطوراعموآمریکاییهابهطوراخص،خالصه
نمیشود؛ مهم تر از این مسئله ،باور به این حقیقت تاریخی
است که تنها با تکیه بر خویشتن و نگاه را رو به سوی داخل
داشــتن اســت که میتوانیم ،سرنوشــتمان را آنگونه که
میخواهیم رقم بزنیم .مرحوم عالمه اقبال الهوری ،شاعر
و اندیشمند مسلمان معاصر ،نیکو سروده است که:
غربیان را شیوههای ساحری است
تکیه جز بر خویش کردن کافری است

...
خبر

مشترکان موبایل در دام تبلیغات پنهان
برنامهها و سایتهای متخلف
گــروه دانــش وفنــاوری  -کاربــران موبایــل از تبلیغــات
ناخواســته موبایلی خبر میدهند و میگویند پس از نصب
برنام ه یا ورود به سایتهایی بدون درخواست عضو سرویس
ارزش افزوده یا گرفتار نصب غیراختیاری برنامهها شدهاند
و تبلیغات متعدد روی گوشی مشاهده میکنند.به گزارش
فارس،این دســته از مشــترکان می گویند که پس از نصب
برخی برنامهها یا ورود به برخی سایتها بدون درخواست
به عضویت سرویسهای ارزش افزوده در آمده اند که از آن
ها هزینه کم میکند؛ یا متوجه دانلود ناخواســته فایلها و
نصب غیراختیاری برنامههایی شــدهاند؛ آن ها می گویند
همچنین تبلیغات متعددی خارج از سرویس پیامکی روی
گوشی خود مشــاهده میکنند .به تازگی نیز مورد شایعی
از تبلیغات نامتعارف کشــف و علنی شــد کــه در آن با ورود
کاربــران موبایل به برخی ســایتها شــماره موبایــل آن ها
استخراج می شد و برای مقاصد تبلیغاتی مورد استفاده قرار
می گرفت.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات این تخلف را
علنی کــرد .در این تخلف که توســط یک کاربر کشــف و به
مرکز ماهر برای پیگیری اطالع داده شد ،مشخص شد که
یکی از شــرکت های ارائهدهنده خدمــات ارزش افزوده به
اپراتورهای اول و دوم موبایل IP ،مشــترکان این دو اپراتور
تلفن همراه را به شماره موبایل تبدیل میکرده و شمارهها
را در اختیار تبلیغ کنندگان قرار میداده اســت.این اقدام
عالوه بر این که تخلف محرز اســت مصداق کامــل ورود به
حریم خصوصی کاربران موبایل محسوب میشود.
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هستی زماتم هجرت ملول شد
باقر(ع) شهید مکتب آل رسول شد
نوائیان  -ای پنجمین شــکوفه شــکوفا شــده باغ امامت! ای
پرچمدار سرزمین رسالت! ای شاهد غوغای کربال! ای وارث
خونخدا!درشبهایمحنتزدهشهرمدینه،نخلها،غربت
تورافریادمیکنند.توییکهشاهدشهادتجدت،حسین(ع)
بودهای و محرم اســرار پدرت ،زینالعابدیــن(ع) ،در هنگامه
ستموبیدادامویان.توآوایبلندحقطلبیزینبراشنیدهای؛
دیدهای که چگونه با صاعقه بیانش ،کاخ ســتم را بر سر یزید و
یزیدیان ویران کرد .تو شــاهد رحلت جانگــداز عمه کوچکت
بودهای .چشمان تو ،در مســیر کربال تا کوفه و از آنجا تا شام،
چه صحنههای پرمصیبتی که مشاهده نکرد و گوشهای تو،
چه نغمههای حزن آلودی را که نشنید؛ نغمههایی که خون به
جگر انسانیت میکردند و مظلومیت آل رسول(ص) را فریاد



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

میزدند .یا باقرالعلــوم! تویی که پیامبرخدا(ص) شــکافنده
دانشــت نامید و جابر ،ســام پر مهر او را به تو رساند .امشب،
ماه و ســتاره بر غم فراقت میگریند .شهر پیامبر (ص) ،مرثیه
وداع با تــورا میخواند .بگــذار من هم در غم شــهادتت مرثیه
بخوانم .بگذار بر یتیمــی طالبان دانش و معرفــت مویه کنم.
بگذار عقده گلو را بگشــایم و مظلومیت تو را فریــاد بزنم که در
شــهر جدت غریب بودی؛ اما لحظهای از بیان حق و حقیقت،
فروگذارنکردی.سیمایسیرهپرفروغتو ،زینتبخشمعرفت
شناسیشیعهوجایگاهرفیعت،فخردوستداراناهلبیت(ع)
است .اماما! رهبرا! دستم بگیر در این ظلمت دهشتناک که
ســخت به دعای تو محتاجم .مرا دریاب ای حقیقت جاویدان
خفتهدربقیع .یاوجیه ًاعندا،...إشفعلناعندا...

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه مصوب کرد:

تشکیل «هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها» برای نظارت بر بازار

شــورای عالی هماهنگی اقتصادی ســه قــوه ،ضمن تعیین
ســاختار ،اهــداف و ماموریــت های ســتاد اطالع رســانی و
تبلیغــات اقتصــادی ،تصمیمات جدیــدی برای نظــارت بر
قیمت ها گرفت که ازجمله آن ها تشکیل هیئتیتحت عنوان
«هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها» اســت .به گــزارش ایرنا در
این جلســه که دیروز  -شــنبه  -به ریاســت حجت االسالم و
المسلمین دکتر حســن روحانی برگزار شد؛ اعضای جلسه
ســاختار ،اهــداف و ماموریــت های ســتاد اطالع رســانی و
تبلیغات اقتصادی کشور برای مقابله با هرگونه جنگ روانی
و التهاب آفرینــی در بازار و اقتصاد کشــور را تصویب کردند.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی همچنین با هدف تنظیم
بازار و نظارت موثر بر قیمت و نحــوه عرضه کاالها و خدمات،
وزارت صنعت ،معدن و تجارت را مکلف کرد تا ستاد سازمان
حمایــت مصــرف کننــدگان و تولیــد کننــدگان را تقویت و
تجهیز کند.در جلســه دیــروز همچنین تصویب شــد وزارت
صنعت ،معدن و تجارت در خصوص اطالع رسانی گسترده

قیمت کاالها و مقررات عرضه در فروشــگا هها با اســتفاده از
سامانه اطالع رســانی فراگیر برای دسترســی بر خط مردم
و ســازمان دهــی اســتفاده از نظــارت مردمــی اقــدام کند.
بهــره گیــری از شــبکه نظارتــی اتــاق اصنــاف و اتحادیــه
هــای صنفــی و تقویــت و حمایــت از انجمــن هــای حمایت
از حقــوق مصــرف کننــده در ســطح ملی و اســتانی توســط
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ،از دیگــر مصوبــات
جلســه دیروز شــورای عالــی هماهنگــی اقتصادی اســت.
بر اســاس مصوبه دیگر شــورای عالی هماهنگی اقتصادی
مقررشدتاکلیهعرضهکنندگانکاالهاییکهضرورتاطالع
رسانی آن ها توسط وزارت صمت اعالم می شود ،اعم از تولید
کنندگان ،وارد کنندگان و توزیع کنندگان ،موظف اند طبق
مقررات این وزارت ،به تطبیق قیمت با ضوابط قیمت گذاری
مصوب «هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها» و ثبت آن به صورت
خوداظهاریدرسامانهفراگیرالکترونیکیاقداموقیمترابه
صورت برچسب و قابل نظارت ،بر کاالها نصب کنند.

پاسخ سازمان امور اداری و استخدامی به نقص های سامانه افشای حقوق مدیران:

دغدغه های «امنیتی» ،مانع از انتشار عمومی حقوق مدیران!

در حالی که دوران امنیتی کردن همه چیز برای فرار از پاسخ
گوییگذشتهاست،سازماناموراداریواستخدامیدرپاسخ
بهانتقاداتمبنیبرحذفدسترسیعموممردم–کهبرخالف
نصماده29قانونبرنامهششماست-توضیحاتیعجیبارائه
کرد .گفتنی است چندین پیش احمد توکلی رئیس سازمان
دیدهبانشفافیتوعدالتدرنامهایضمناشارهبهاینماده
قانونی خواستار بازگشــت به قانون و ایجاد امکان دسترسی
عمومبهسامانهشدهبود.حاالسازماناموراداریواستخدامی
که متولی ایجاد این ســامانه است در پاســخ با اشاره به جدید
بودن آن و لــزوم حصول اطمینــان از امنیت اطالعــات در آن
آورده است« :پر واضح است که الزمه دادن دسترسی عمومی
برای رویت اطالعات سامانه در بخش پرداخت های مقامات،
روسا و مدیران ،مســتلزم حصول اطمینان از صحت عملکرد
آن و رعایت جوانب فنی و امنیتی بوده و عمال ایجاد دسترسی
همزمان با شروع فعالیت ســامانه ،بدون توجه به موارد فوق،
ممکن بود خساراتی بیشتر از عدم تسریع در ایجاد دسترسی
عمومرابهدنبالداشتهباشد.ضمناینکهدولتنهتنهاعدم
شفافیت در این موضوع را نمی پسندد بلکه انتشار اطالعات

حرفمردم

غیر ضــروری و بعضــا محرمانــه به دلیل عــدم توجه بــه نکات
ضروریامنیتیراهمصحیحنمیداند».بهگزارشفارس،در
اینتوضیحاتهمچنینبهسامانهدسترسیآزادبهاطالعات
اشارهشدهوآمدهاست»:طراحیفنیصورتگرفتهبهگونهای
استکهطبققانوندسترسیبهاطالعاتازطریقسامانههای
دســتگاههای مربوطه امکانپذیر خواهد بــود .همچنین در
ارتباطبازماندسترسیبهاطالعاتازطریقسامانه،برخالف
آن چه در نامه القا شــده اســت ،طبق برنامهریزیهای انجام
شده ،مقرر گردیده ،تا قبل از پایان تابستان جاری این امکان
دسترســی فراهم گردد».در این نامه همچنین آمده است که
هیچ یک از دســتگاه های اجرایی خارج از قوه مجریه از جمله
مجلس ،قوه قضاییه و بازرســی کل کشــور ،حقــوق و مزایای
کارکنان خود را درسامانه ثبت حقوق مدیران وارد نکردهاند.
درخصوصاضافهشدنافشایحقوقکارمندانبهاینسامانه
درکنارحقوقمدیراننیزبهدیگرتکالیفقانونیدولتدرمواد
دیگرقانونیاشارهکردهاستکهدرضمناینسامانهاجرایی
شدهاست.توکلیایناقدامرابهسنگبزرگیکهنشاننزدن
استتعبیرکردهبود.

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

••وزیر محترم آموزش و پرورش لطفا اگر رانت و مسائل
پشت پرده ای وجود ندارد دیگر قرارداد بیمه تکمیلی
فرهنگیان را با بیمه آتیه سازان حافظ تمدید نکنید!
••چند تا از دوستام به خاطر پیامک مزاحم همراه اول
اپراتور دیگری را خریدند و االن راضی اند منم مجبورم
همین کار را انجام دهم.
••بــرای وضعیت خــودروســازی انحصاری باید خون
گریست .ماشینی مثل ال  90را چهار میلیون افزایش
قیمت داده اند و به بهانه نبود قطعات تحویل نمی دهند
تا به بهانه تحریم دوباره افزایش قیمت بدهند.
••تا کی باید بخوانیم مسافران ما در کشورهای دیگر
هتک حرمت می شوند و دستگاه دیپلماسی ما دچار
انفعال است؟!
••آقای ظریف اگر واقعا مردم مهم ترین عامل قدرت
ملی کشور هستند پس چرا شما مسئوالن ،ما مردم
ایـــران را زیــرپــای فقر ،فــســاد ،گــرانــی و بیکاری له
می کنید؟
••صحبت هــای دادســتــان محترم کل کشور دربــاره
دادگاه علنی متهمان اقتصادی و پخش آن از تلویزیون
بهترین اقدام در صیانت از حیثیت مسئوالن صادق و
سالم نظام است و موجب همبستگی بیشتر مردم با
دلسوزان نظام می شود.
••خراسان تو یک بسته حمایتی برای مردم هستی به
ویژه مردم محروم و فقیر و آسیب پذیر!
••در گرانی بعضی اجناس مقصر مردم هستند .اگر
نخرند ارزان می شود .من االن یک ماه است گوشت
نخریده ام چه کارم شده!
•• کارخانجات اتیکت هــای روی کــاالهــای خــود را
افزایش داده اند .کافی است با چند ماه قبل مقایسه
کنید بدون این که حقوق ما یا حتی یارانه ها افزایش
داشته باشند.
••جالب است بدانیم ستاره ها خیلی نزدیک زمین
شده اند و نورشان روشن تر شده.
••اگرماهممثلکویتغرامتوخسارتجنگتحمیلی
را از عراق می گرفتیم از آقای العبادی گله ای نبود که
بخواهد پایبند تحریم های آمریکا باشد .عراق بابت
اشغال کوتاه مدت کویت  47میلیارد دالر تاکنون
غرامت پرداخت کرده ولی مابابت هشت سال جنگ
تحمیلی یک دالر هم از آن ها نگرفتیم .چرا؟
••کاش می دانستم در صفحه  6روزنامه (سینما و
تلویزیون) چرا در هفته چند بار از خندوانه و شوخی
هایش مطلب می نویسید! ســوژه و موضوع دیگری
وجود ندارد؟
••لطفا در خصوص عوارض روحی و روانی و آلودگی

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

صوتی عبور و مرور هواپیماها از روی شهر و همچنین
زماناقدامتغییرمسیرحرکتکهمصوبشدهگزارشی
تهیه کنید .امید که با گزارش های شما عزیزان گرهی
از مشکالت شهر کــه خیلی از ساکنان شهر را در
برمی گیرد باز شود.
••من دهه پنجاهی ام .در کتاب فارسی از دو شعر درس
زندگی گرفتم؛ چشمه و سنگ و اشک یتیم .چرا از
کتاب فارسی حذف شد؟
••از وزارت بهداشت مصرانه تقاضامندیم ادامه روند
درجه بندی در کیفیت انــواع داروهــا از شرکت های
مختلف تولید دارو را به طور کلی متوقف کند .حق
مسلم همه بیماران ،بهبود کامل وکسب سالمتی شان
با استفاده از داروهای اثربخش یکسان است .دارو کاال
نیست که از نظر کیفیت و قیمت درجه بندی شود.
••امروزه باید بیشتر پشتوانه مقام معظم رهبری باشیم
تا مملکت در امنیت کامل باشد.
••ایران باید از ظرفیت راه آهن شمال به جنوب و شرق
به غرب خود برای ارتباط تجاری شرق آسیا تا آسیای
میانه و اروپا استفاده کند.
••این که فرزندان دو وزیر درجایی دفتر تجاری داشته
یا نداشته باشند ،مشکل کشور نیست ،بلکه مشکل
این است که هر وقت عده ای به وضع موجود معترض
می شوند ،چند نفر دیگر که تقریبا هیچ سمت رسمی
دولتی و حکومتی ندارند بین ملت به ستوه می آیند
و مسئوالن کشور حائل می شوند و آخرت خود را فدا
می کنند.
••سالم به ملت ایــران ،خواهش می کنم دالر و طال
نخرید مثل زمان صلح جنگ با عراق ارزان می شود.
••زمان جنگ این همه شهید و جانباز دادیم و چقدر
اسیر شدند ولی اکثر دخترخانم ها با این بدحجابی
خون شهدا را پایمال کردند!
••می خواستم به مسئوالن محترم بگویم یک دیسک و
صفحه پراید شده  320هزار تومان تا دوماه قبل 130
هزار تومان بود! یعنی کسی نیست به این لوازم یدکی
ها بگه چرا گرون فروشی می کنن؟ بعضی ها امکان
داره از قبل دارن ولی به قیمت فعلی می فروشن شما
حساب کنین با اجــرت مکانیک چقدر میشه! لطفا
پیگیری کنین با تشکر.
••چرا پدیده پس از چهارسال پول ما تعهدنامه داران
را نمی دهد؟
••واقعا جای نهایت تعجب و حیرت است به رغم این که
سازمان غذا و دارو چند محصول غذایی مانند سوسیس
و کالباس را در حد سرطان زا بودن مضر و خطرناک
اعالم کرده است ،ولی همچنان تولید و فروش آن ها را

نمابر05137009129 :

مشاهده می کنیم!
••دولتمردان محترم ،سرپرست وزارت تعاون ،کار
و رفــاه! پنج ماه از سال گذشت ولی متاسفانه هنوز
مابهالتفاوتافزایشحقوقبازنشستگانزحمتکشو
بازماندگان که فرزند صغیر و یتیم دارند پرداخت نشده.
عجب دولت تدبیری! ای خدا چقدر داد و فریاد!
•• آقای روحانی یک ساله من نتونسته ام گوشت بخرم
و شرمنده بچه هام شده ام!
••28مرداد ،روز جنایت آمریکا علیه ملت بزرگ ایران
و بشریت و ادامــه کودتاها در اندونزی و شیلی و ...
فراموش نشود که باعث این تروریسم افسارگسیخته،
داعش و القاعده و  ...شده است.
••روزنامه خراسان مگر روزنامه گران شده که چهار
صفحه از روزنامه شنبه را حذف کردید؟
خراسان :به دلیل مشــکل تأمین کاغذ ،فعال مجبور به
حذف چهار صفحه از روزنامه شده ایم.
•• ایران خودرو و سایپا شبیه طفل 40ساله هستند که
هنوز تو کالسکه دارن توسط دولت رو گرده مردم راه
میرن! و دولت تو این 40سال عوض این که به این دو
طفل راه رفتن و خالقیت یاد بده ،اونا رو بی مصرف و
تن پرور بار آورده! االنم دولت باید این دو تا بی خاصیت
رو به حال خود رها کنه یا بمیرن یا هم خودشون بتونن با
خودروسازهای دیگه رقابت کنن و زنده بمونن!
•• آقای دکتر پزشکیان نماینده محترم مجلس فرموده
اند که درآمــد ایشان از حرفه پزشکی ماهانه حدود
500میلیون تومان است در حالی که دستمزد بعضی
از کارگران ماهانه یک میلیون تومان است و در کشور
آمریکا که مهد سرمایه داری است این اختالف حقوق
به این اندازه گسترده و عمیق نیست.
••من هر جور حساب می کنم با تخفیف ،تورم ما بیش
از 40درصد است .از شما تقاضا دارم فرمول محاسبه
تورم توسط دولت را منتشر کنید تا ببینیم چطور حدود
10درصد محاسبه می شود!
•• اگر گنده الت ها و سارقان حرفه ای را به جای زندان،
به کار در معادن در مناطق بد آب و هوا و شرایط سخت به
کاربگیرند،خیلیهااصالحمیشوند.زندانآسایشگاه
خالفکاران است و برای دولت هزینه های گزاف دارد!
••این که کشورهای حاشیه خزر سواحل خود را دیوار
بکشند یا نکشند به ما ربطی ندارد! چیزی که به ما ربط
دارد این است که در قراردادهای بین ایران و شوروی به
صراحت قید شده استفاده از منابع خزر مساوی است.
آیا به نظر شما این که یک خط از بندرترکمن به آستارا
بکشند و بگویند حق شما این است ،خوب است؟!
خراسان  :چنین چیزی در هیچ قراردادی وجود ندارد.





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار می دهد
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خبرهایخوبمحیطزیستیویکحاشیهجذابفوتبالی

روایتی از حوادث مشهد در روز «28مرداد »1332

شهردردستکودتاچیها

ادامه از صفحه اول.../در این موقع جمعیت زیادی که کسی
قادر به جلوگیــری آنان نبود به طــرف دفتر حزب ایــران رفته و
تمام درب و پنجره آن را شکسته و اثاثیه از قبیل میز و صندلی را
نیز تخریب کردند و سپس جمعیت به طرف کفاشی شیک که
متعلقبهاخالقیسردستهحزبمنحلهتودهمیباشدرفتهدرب
وپنجرهآنرانیزشکستهوکفشدوختهونادوزچرموغیرههرچه
بودراازبینبردند.»...طبقگزارشروزنامه«اطلس»ساختمان
احزاب ،روزنامه و سینما از دیگر اماکنی بودند که در روز کودتا
اوبــاش به آن ها هجــوم بردنــد« .در این موقع ســیل جمعیت و
احساسات مردم بیشتر می شــد و یک عده به طرف ساختمان
حزب پان ایرانیست ،نیروی سوم ،حزب زحمت کشان ،کتاب
فروشیبرومند،دارالوکالهحمیدموسویان،محلروزنامهآتش
شرق ،سینمای متروپل ،شیرینی سازی شفق ،سلمانی پرتو،
حلبی ســازی مقابل دارایی ،مغازه خواجه تور ارمنی حمله ور
شدند و کلیه اثاثیه و اشــیای درب و پنجره را از بین بردند و یک
عدهدیگربهدکانموسیالرضاآشپز،منزلغزلباشوسلمانی
پروانهکهمالکانآنهاجزوافرادحزبمنحلهتودهبودندحمله
کردهوتماماثاثیهآنهارانیزازبینبردند.اینافرادبعداتصمیم
گرفتندکهبهمنزلآقایکامرانکهسرپرستوحامیافرادحزب
منحلهتودهمیباشد،حملهبردهومقداریازاثاثیهاوراشکسته
و مقداری را هم بــه غارت بردند که در نتیجــه جدیت کالنتری
بخش 2؛اثاثیهمزبورازقبیلقالی،قالیچه،سماور،گلداننقره،
پرده های مخمل که عــده ای از ماجراجویان با خود می بردند،
با خود آن ها دســتگیر و با پرونده به دایره آگاهی فرستاده شد.
سپس مترصدین به طرف منزل حمید موسویان به راه افتادند
در این موقع رئیس کالنتری بخش  2از جریان اطالع پیدا می
کندوتعداد 16نفرپاسبانوسربازبهمنزلنامبردهفرستادهواز
اقداماتمتجاوزینجلوگیریکردندوحتیدیناریهمبهمنزل
مزبور خســارت وارد نشــد .دکان رزازی بازار ،جنب داروخانه
شــمس نیز مورد حمله قرار گرفت و یک لنگه درب آن شکسته
شــد ولی در اثر دخالت مامورین به دکان مزبور صدمه ای وارد
نیامد .مردم تماما دکاکین خود را بســته و دست از کسب و کار
کشیدند.تمامخیابانهایمشهدراخاموشیفراگرفتهوحتی
نانوایی ها دست از کار خودکشــیده بودند که بیشتر مردم نان
به دست نیاوردند .احساسات و هیجانات مردم شدت پیدا می



کرد چون ممکن بود عده ای اخالل گــر و ماجراجو از موقعیت
سوء استفاده کرده و دکان های مردم را شبانه سرقت کنند .از
ساعت 10بعدازظهرحکومتنظامیدرشهراعالمومامورین
شهربانیولشکربامراقبتکاملبهاوضاعمسلطشدهوتاصبح
هیچگونهاتفاقرخنداد».
▪شعارهای زننده علیه مصدق و تخریب مغازههایی که
سرودپخشنمیکردند

اما مولف کتاب دو جلدی «مشهد در تاریخ معاصر» در اشاره
بهاتفاقاتاینایام،گوشهچشمیهمداردبهشعارهایزننده
ای که مخالفان مصدق در خیابان ها فریاد می زدند و در این
باره مینویســد« :در مشــهد عده ای در حالی که شعارهای
زنندهایعلیهمصدقسرمیدادنددستبهغارتچندمغازه
و سینما و کتاب فروشی زدند.آن ها نزدیک ظهر موفق شده
بودند که دسته های ده پانزده نفری را تجهیز کنند و به ارگ،
خیابان پهلوی و خسروی و خاکی بفرستند .این دسته های
کوچک کمکم تعدادشــان زیاد می شــود و با شعارهای خود
همه جای میدان را از دست طرف مقابل می گرفتند .پلیس
و ژاندارم و نیروی نظامی نیز جانی گرفته و جرئت می کردند
عرض اندام کنند .در مشهد کفاشــی شیک با خاک یکسان
شده و هر لنگ کفشی در دست یک بی سر و پاست .و سینما
متروپلطوریویرانشدهکهمانندخرابههایزلزلهزدهدیده
می شد ».وقایع و اتفاقات روز کودتا دور از دید «جالل الدین
فارسی» نویسنده و سیاستمدار سابق نبوده و در مشاهداتش
از وجود تانــک در خیابان ها یاد کرده اســت« :در مشــهد دو
تانک ســبک با جمعی از اوباش و درجه داران ،خیابان های
شــهر را در نوردیدند .عده ای از آن ها به اشــاره گردانندگان
کودتا ،دست به غارت چند مغازه و سینماهایی زدند که در دو
شب گذشته ،از اجرای سرود شاهنشــاهی خودداری کرده
بودنــد ...غارت گــران ،کتاب هــای قیمتــی و صندلی های
ســینما را در خیابان می فروختنــد تا بتواننــد دوباره چیزی
بربایند .مردم عادی حیران ،ولی نه چندان متاثر و متاســف
در پیــاده رو قدم مــی زدند» .ادامــه این مطلب را مــی توانید
در روزنامه خراسان رضوی یا در ســایت روزنامه خراسان به
نشانی khorasannews.comمطالعه نمایید.
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1.1 M
2.1 M

حفظ درخت قدیمی
تالشهای شهرداری تبریز بــرای حفظ و نگهداری
یک درخت قدیمی با واکنش کاربران فضای مجازی
مواجه شد .کاربری در این باره نوشت « :جاهای دیگر
دنیا که کشورشون صاحب داره ،هیچکس اجازه نداره
روی درختان قدیمی وکهن خیابان های قدیمیشون
یادگاری بنویسه یا خدشه ای بهش وارد کنه،چه برسه
به اینکه درخــت رو قطع کنند!حتی آسیب زدن به
درخت جرم محسوب میشه ».کاربر دیگری نوشت:
«برایحفظمحیطزیستبیاییدخشونتعلیهدرخت
رومتوقفکنیم»

1.8 M

مغازهمهربانی
یکهموطنمیوهفروشدراراککهشایدخودشثروت
زیادینداشتهباشد،اماسفرهاشرابانیازمندانتقسیم
میکند.اینحرکتدوستداشتنیمیوهفروشاراکی
باعث شد کاربران نظارتی داشته باشند که چندتای
آن را باهم مرور می کنیم .کاربری نوشت« :کاشکی
الگویدیگرانبشهوبتونیمبهبقیهکمککنیم».کاربر
دیگری نوشت « :درود بر شما ،من ایمان دارم کار خیر
کردنوخوشحالکردندلهایدیگرانکارهرکسی
نیستبایدلیاقتداشتتابشهاینکارروکرد».کاربری
هم با تشویق دیگران به این کار نوشت « :ولی از هرچه
بگذریم در این وانفسای #گرانی کار #زیبایی است ،
کاش هرکه توان دارد دریغ نکند! این شهر و اون شهر
همنداره#،ایران»

یک حاشیه جذاب فوتبالی
تصویر جالبی از حاشیه بازی تراکتورسازی در تبریز
منتشر شــد کــه در آن پسر بچه کوچکی بــه همراه
مادربزرگش روی پشت بام خانه نشسته و در حالیکه
فالکسچایهمباخودبههمراهدارنددرحالتماشای
بازی هستند .کاربری نوشت« :خدا رو شکر توی خود
ورزشگاهنیستنکهحرفهایزشتوبوقداربشنون».
کاربردیگریهمضمنانتقادازفضایحاکمبرورزشگاه
ها نوشت« :کاش یه زمانی بیاد که جوی در ورزشگاه
های ما ایجاد بشه که خانواده ها نترسن بچه هاشون
رو بفرستن ورزشگاه .االن که فقط حرف های زشت
زده میشه و مواد مخدر رد و بدل ».کاربری هم نوشت:
«دم این مادربزرگ گرم که به خاطر نوه ش اومده و داره
فوتبالمیبینهقدرمادربزرگامونروبدونیم».

2.3 M

964.8

بهراحتیبافرهنگشو
کاربران فضای مجازی به انتشار عکسی که در آن
وضعیت کانال آمستردام در دهه  1970و اکنون
مقایسه شده واکنش داشتند و این عکس را با کپشن
« همه فکر میکنند کشورهای اروپایی از ابتدا با
فرهنگ و متمدن بودند ،خیر به کانالهای آمستردام
در دهه  1970نگاهی بندازید پر از آشغال است ،اما
امروز خبری از هیچ آشغالی نیست! » منتشر کردند.
کاربری نوشت« :اونا خواستن و انجام دادن ما چی
فقط شعار میدیم ».کاربر دیگری هم نوشت « :اونا از
یه زباله دونی یه منطقه توریستی و تفریحی ساختن
اونوقت ما طبیعت ناب کشورمون رو داغون کردیم!»
کاربری هم نوشت« :بهتره شعار ندیم و از همین امروز
عهد کنیم که زباله ها مون رو توی محیط رها نکنیم»

1.6 M

پولبهوانتنمیدیم!
با دیــدن کلی عکس و مخصوصا همین عکس که
درفضای مجازی به صورت گسترده بازنشر شده می
توان فهمید که ایرانی ها تا جای ممکن پول به وانت
نخواهندداد.کاربریحتیپارافراترگذاشتونوشت:
«نه تنها پول وانت نمی دیم؛ بلکه پول سواری که چه
عرض کنم پول بنزین هم نمیدیم» کاربر دیگری هم
نوشت«:ایناحتمالوجودداردکهدرضمیرناخودآگاه
هر ایرانی یک کمپین نه به وانت وجود دارد ».کاربری
هم این کار را به وضعیت اقتصادی این روزهای مردم
گره زد و نوشت«:خب بنده خدا داره دوزار توی این
خرابی بازار کاسبی میکنه مجبوره میفهمی مجبوره»
کاربر دیگری نوشت« :کاش به جای این کمپین «نه
به وانــت» کمپین «نه به دروغ»« ،نه به مــردم آزاری»
داشتیم».

تفکیک زباله از لحظه فروش
عکسیازبطریآبمعدنیدرفرانکفورتآلمانمنتشر
شد که ادعا شده بود قیمت آب معدنی 85سنت است
و درصورت پس دادن بطری به دستگاه بازیافت ۲۵
سنت به فرد عودت داده می شود .کاربری با حمایت از
این طرح نوشت« :خیلی کار خوبیه و برای  90درصد
بطریهاوقوطیهادرآلمانوخیلیازکشورهایدیگه
همینقانونهواینباعثمیشهتفکیکزبالهبهتمیزیو
خیلی خوب اجرا شه» ،کاربر دیگری هم با تعریف یک
خاطره نوستالژیک نوشت« :این آلمانیا از قدیمای ما
الگوبرداشتناگهیادتونباشهدههشصتبقالیها،یک
مبلغودیعهبرایشیشهنوشابهوشیردریافتمیکردند.
بعدازتحویل،عودتمیدادند».کاربریهمباانتقاداز
وضعیتتفکیکزبالهدرکشورنوشت«:سهماهبودزنگ
میزدمشهرداریکهبازیافتیماجمعشدهبیایدببرید
عوض یه پالستیک شدن سه تا! ولی مگه اومدن منم
دیگهقیدشوزدم».
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