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هنوز پوشش کامل در کشور به ۷۵ درصد 
 نرسیده است

واکسن گریزها؛ مانع تحقق 
ایمنی جمعی در برابر کرونا

جهان 5

ً  روسیه و آمریکا پس از ۷ سال مجددا
  بر سر اوکراین دست به گریبان شدند؛

 مرزبندی جدید 
در  کی یف
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درقالب تذکرات نمایندگان مطرح شد

گرانی ها صدای مجلس را 
درآورد

سياست 2

سياست 2

 ترور نافرجام کاظمی،
 متهمان اصلی و بحران بالقوه آن برای ایران

زیروبمهای
یکسوءقصد

روز گذشته منطقه سبز عراق به رنگ قرمز 
درآمد وقتی که ســاعت دو و بیست و چهار 
دقیقه بامداد و قبل از طلوع خورشید، منزل 
نخست وزیر تازه منتخب عراقی ها مصطفی 
الکاظمی مورد تعرض قرار گرفت و مردم این 
منطقه از صدای انفجار و درگیرهای نظامی 

متوجه ترور نافرجام وی شدند.
منطقه ســبز عــراق، منطقــه امن این 
کشور در شــهر بغداد که نهادهای سیاسی 
و دیپلماتیک به عالوه منزل شخصیت های 

سیاســی درجه اول در آنجا واقع شــده این 
روزها شــاهد اعتراضات گاه و بیگاه مردمی 
اســت که نســبت به اعالم نتایج انتخابات 
پارلمانی در این کشــور معترض اند و همین 
جمعه گذشــته بود که  در پی درگیری های 
خشــونت آمیز در جریان اعتراضات موسوم 
به جمعه فرصــت نهایــی و درگیری میان 
نیروهــای امنیتی و معترضــان در منطقه 
سبز، دســت کم ۳ معترض کشته و ده ها تن 

زخمی شدند. ا

خودرو رسما گران می شود 

وعده کاهش قیمت وزیرصمت  را 
فراموش کنید

چرتکه 3

 بازداشت ۱۵ نفر از
 کارکنان شهرداری کهریزک

شهرنوشت 6

شهرنوشت 6

 رب گوجه فرنگی
 ۱۰۰ درصد گران شد

چرتکه 3

بن خواروبار کارگران، همچنان نقدی پرداخت می شود

برگزاری شورای عالی کار 
پس از وقفه پنج ماهه

 اهدای عضو در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل
 66 درصد افزایش داشته است؛

 فرهنگ سازی، 
پیش نیاز نجات بخشی 

دسترنج 4

نزدیك شدن به بازي هاي ملي شاید بهترین اتفاق 
براي پرسپولیس باشد

تعطیالت یحیي
آدرنالين 7

یک فعال سیاســی بیــان کرد: بــا تخریب 
نمی شود شخصیت های تاریخ ساز و خدوم را از 
قلب مردم بیرون کرد زیرا این اتفاقات همیشه 
نتیجه عکس داشته است و نه تنها محو نمی شوند 

بلکه بیشتر شناخته می شوند.
محمدهاشــمی در گفت وگو با ایلنا، درباره 
تخریب سنگ مزار مرحوم ابراهیم یزدی »عضو 
شورای انقالب، وزیر خارجه و معاون نخست وزیر 
در دولــت موقت انقــالب« و اقداماتــی از این 

دست مانند هجمه به شخصیت های 
همچون مرحوم بــازرگان و آیت اهلل 
هاشمی رفســنجانی توسط جریانی 
در کشور، گفت: واقعیت این است که 
شــخصیت های تاریخی را نمی توان 
از تاریخ حذف کنــد. زمانی جریانی 
حذف ائمه اطهار را آغــاز کردند تا به 
افراد دیگری برســند، بــه طوری که 
در عربســتان مزار ائمــه را متروک و 
نامشخص می ساختند که کسی برای 
زیارت نرود اما این جریان ها هیچگاه 

موفق نمی شوند. 
این عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران 
ســازندگی با اشــاره به این که شخصیت های 
تاریخی و تاریخ ساز در اذهان مردم باقی خواهند 
ماند، بیان کــرد: امــام )ره( و آقای هاشــمی 
رفسنجانی را نمی شود حذف کرد، مرحوم دکتر 
یزدی و بازرگان را نمی شود از حافظه تاریخی 

حذف کرد. 
وی یادآور شد: هنگامی که کارتر 
پیام داد کــه ایاالت متحــده  قصد 
مذاکره با امام در پاریس را دارد، ایشان 
مرحوم دکتر یزدی را به عنوان نماینده 

خودشــان معرفی کردند تا 
بــا آمریکایی ها صحبت 
کننــد. آقای یــزدی ۷ 
جلسه به عنوان نماینده 

امام )ره( بــا آمریکا 
مذاکــره کردند و 
نتایج را می نوشتند 
و خدمت ایشان 

می دادند.هاشمی تاکید کرد: سابقه تاریخی افراد 
است که می ماند حال حتی اگر سنگ مزارشان 
را تخریب کنند و از بین ببرند. اتفاقا تجربه نشان 
داده اســت، نتیجه این اقدامات بلعکس است و 
هر شــخصی که در حد خودش خدمت کرده، 
زحماتش در تاریخ ثبت شــده است و همیشه 
نامش خواهد ماند؛ بنابراین بحث ســنگ قبر 
نیست بلکه خود شخص است که در قلوب مردم 

و تاریخ ثبت شده و از یاد مردم نمی رود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که امروز 
جریانی با جعل تاریخ می خواهد افکار خودش را 
به جامعه غالب کند و کسانی که از ابتدای انقالب 
حاضر بودند و هزینه دادند را حذف کنند، چگونه 
باید عمل کرد که این جریان به اهداف خودش 
نرسد، گفت: این نوع کارها نتیجه عکس دارد؛ 
زمانی مسئول صداوسیما بودم در آن هنگام ۷۵ 
رادیو به زبان فارســی از کشورهای بزرگی 
مثل آمریکا، چین و شوروری تا کشورهای 
کوچکی ماننــد آلبانــی و کویت علیه 
انقالب ما تبلیغ می کردند آن هم درحالی 
که ما یک رادیو و تلویزیون داشــتیم اما 
نتیجه چیز دیگری شد که آن ها 
انتظار نداشتند.هاشمی 
یــادآور شــد: یــک 
صداوســیما در برابر 
۷۵ رادیو وجود داشت 
بحــث روزنامه ها و 
رسانه های دیگر جدا 
بود. معاون سیاسی 

صداوســیما زمانی آمار گرفته بود که روزانه ۷ 
میلیون کلمه علیه انقالب اسالمی در روزنامه ها 
و رســانه های مکتوب مطلب نوشته می شد که 
از رادیو و تلویزیون پخش می شــد و ما تنها یک 
شبکه داشــتیم. جالب است که همین کارهای 
تخریبی رادیوها و روزنامه های بیگانه باعث شد 
انقالب ما بهتر معرفی شــود زیرا آن هایی که به 
اصطالح افرادی متفکر و منصف در دنیا بودند، 
هنگامی که مشــاهده می کردند یک کشــور 
انقالب و ایدلــوژی اش این گونه مورد 
تهاجم قرار گرفته به دنبال بررسی آن 
می رفتند که ببینند چه خبر است؟ چرا 
عده ای از آن واهمه و وحشت دارند؟ آن 
افراد هنگامی که درباره انقالب و قیام 
تحقیق می کردند به قرآن، نهج.البالغه 
و متون دیگر مراجعه می کردند و کالم 
امام را می دیدند که دیگر مشــخص 
اســت در چنین مواقعی نتیجه غیر از 
آن چیزی می شود که دشمنان انتظار 

دارند.
این فعال سیاســی با بیان این که به واسطه 
تحقیق درباره انقالب افراد زیادی به اســالم و 
تشیع گرویدند، گفت: بنابراین با برخی از کارها 
ممکن اســت یک عده فکر کنند افــراد محو 
می شوند؛ اما اشــخاص اگر متفکر، اندیشمند 
و منصف باشــند، با دیدن این نوع هجمه ها به 
بررســی این می پردازند که آن فــرد چه فکر و 
اندیشه ای داشته است؟ چه کسی بوده است؟ 
چه کاری انجــام داده و چه ســابقه ای دارد که 
عده ای بــا وی به دشــمنی می پرداختند و در 
جهت تخریب وی قدم برداشــتند.وی با بیان 
این که شخصیت های بزرگ و حرکات انقالبی، 
دشــمنان بزرگی هم دارد اما این دشــمنان 
نمی توانند طبق خواسته ای که دارند، اثرگذاری 
کنند، اظهار داشــت: زمانی مرحــوم آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی بسیار سختی کشیدند اما در 
تشییع پیکر ایشان مشاهده کردیم مردم چگونه 
حاضر شدند و چه کردند، این امر نشان می دهد 
با تخریب نمی شود شخصیت های تاریخ ساز و 

خدوم را از قلب مردم بیرون کرد.

گفتوگو
هاشمی در گفت وگو با ایلنا:

شخصیت های تاریخ ساز با تخریب از قلب مردم بیرون نمی روند 

 حکم تعطیلی ۴ بیمارستان
  در تهران به دلیل

 اضافه دریافت از بیماران
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