
 الریجانی:

 قیام 19 دی مبدا انقالب شکوهمند اسالمی است

 سرلشگر فیروز آبادی:
به مذاکرات طالبان و دولت افغانستان کمک می کنیم

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت:از آنجا که امنیت افغانستان برای 
ایران اهمیت دارد، قبول کردیم که به مذاکرات بین طالبان و دولت مرکزی 

آن کشور کمک کنیم تا به تفاهم برسند.
سردار سرلشگر حسن فیروزآبادی درگفت وگو با خبرنگارسیاسی ایرنا اظهارداشت: 
ایران در چارچوب قوانین بین المللی با طالبان گفت وگو می کند و این گروه مایل 

است که در امنیت افغانستان نقش داشته باشد.
وی افزود: این گروه امروز به عنوان بخشی از جامعه افغانستان که نظرات سیاسی 

خود را دارد، مایل است در اداره دفاع و امنیت افغانستان سهم داشته باشد.
مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با بیان این که ایران منافعی در مذاکره با طالبان 
ندارد، گفت: ما از این بابت که با افغانستان همسایه هستیم و امنیت این کشور برای 
ما اهمیت دارد، قبول کردیم که به مذاکرات بین طالبان دولت مرکزی این کشور 

کمک کنیم تا به تفاهمی برسند و برابر دشمنان ملت افغانستان ایستادگی کنند.
وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران هفته گذشته اعالم کرد که نمایندگان 

طالبان با سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران مذاکره کرده اند.
نقش ایران در برقراری امنیت حائز منطقه اهمیت است

وی با اشاره به جایگاه ایران در برقراری امنیت منطقه گفت: در شرایط کنونی 
نقش و نظر جمهوری اسالمی ایران برای برقراری امنیت در منطقه بسیار حائز 

اهمیت است؛ ایران برای نظر کشورها در امنیت جمعی ارزش قائل می شود.

سرلشگر فیروزآبادی ادامه داد: ما از حاکمیت قانونی کشورها دفاع می کنیم و در 
توافقاتی نیز که تاکنون بین ایران، ترکیه، روسیه، عراق سوریه انجام شد، نظر جمعی 

بر این بود که همه به مرزهای تعریف شده خود احترام بگذاریم.
آمریکا از ظالمان علیه یمن حمایت می کند

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به جنگ علیه ملت یمن اشاره کرد و 
گفت: آمریکا در منطقه به دنبال تجاوز، دخالت و شرارت است که این موضوع را در 

یمن با تمام وجود احساس می کنیم.
سرلشگر فیروز آبادی عنوان کرد: آینده آمریکا صرفه نظر کردن از منطقه و خروج 

از آن است و باید به دخالت های خود پایان دهد.

 پنجشنبه 20 دی 1397   سال دوم   شماره 325   8 صفحه   1000 تومان

صفحه 8

مالک همه چیز
رونمایی رسمی از مدل جدید تیم ملی

صفحه 2

شباهتی بین جلیقه زردهای فرانسه و 
کارگران ایرانی وجود ندارد

معاون اول رییس جمهور در گفت وگو با »یورو نیوز«:

قیمت جدید محصوالت ایران خودرو اعالم شد
بعد از ماه ها انتظار؛

گروه صنعتی ایران خودرو قیمت جدید محصوالت پرتیراژ خود را اعالم کرد.
و  رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان  این  از  پیش  گزارش  ایسنا،  به  
تولیدکنندگان اعالم کرده بود که قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی نهایی شده 

و به زودی اعالم خواهد شد.
در همین راستا گروه صنعتی ایران خودرو قیمت جدید محصوالت پرتیراژ 

خود را به شرح زیر اعالم کرد که به طور میانگین با افزایش ۱۰ میلیون تومانی 
همراه بوده است:

۱. پژو پارس دوگانه سوز ۵۴ میلیون و ۹۱۴ هزار تومان.
2. پژو پارس سال ۵2 میلیون ۷۷۵ هزار تومان.

۳. پژو پارس سال با سیستم اخطار سرقت و یورو چهار بهینه ۵۳ میلیون 

تومان.
۴. پژو ۴۰۵ بنزینی GLX معادل ۴2 میلیون و 82۹ هزار تومان.

۵. پژو ۴۰۵ دوگانه سوز GLX معادل ۵۴ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان.
۶. پژو ۴۰۵ بنزینی اس ال ایکس ۴۵ میلیون و ۶۳8 هزار تومان.

۷. سمند LX سال ۴۳ میلیون و ۵۹۷ هزار تومان.

 رطب خورده، منع رطب می کنند!!!
درد مردم تناقض میان گفتار مسئوالن و زندگی فرزندانشان است

صفحه ۳

صفحه ۶ صفحه ۵

صفحه ۵

ادبیات عامه پسند؛ اقتصاد تضمین شده چرخه نشرایران بیش از ۲.۵ برابر میانگین جهانی، انرژی مصرف می کند
 بررسی توفیق ادبیات عامیانه یا فاخر در بازار نشردر مراسم تقدیر از برگزیدگان چهارمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی عنوان شد

بروجردی: الریجانی:

 قیام 19 دی مبدا 
انقالب شکوهمند 

اسالمی است

سخنان وزیر خارجه 
آمریکا ایران 
بی ارزش است

صفحه ۷ همین صفحه

رییس مجلس شورای اسالمی قیام ۱۹ دی ۱۳۵۶ 
را مبدا انقالب شکوهمند اسالمی دانست و گفت: 
هر گونه اصالحات سیاسی و اجتماعی اگر بر ستون 
باورهای  دلیل  به  باشد  استوار  دینی  تفکر  های 

عمومی و اجتماعی موفق می شود.
الریجانی«  »علی  ایرنا،  پارلمانی  خبرنگار  گزارش  به 
در ابتدای جلسه علنی امروز - چهارشنبه - مجلس با 
گرامیداشت سالگرد 19 دی افزود: پس از اهانت وقیحانه 
مسووالن رژیم شاهنشاهی به ساحت امام راحل، مردم 
انقالبی قم به منازل مراجع عظام رفتند و با شعارهای 
انقالبی صحنه اجتماعی سیاسی قم را به میدان رژیم 

سفاک پهلوی تبدیل کردند.
انقالب  مبدا  آگاهانه  همین حضور  کرد:  تصریح  وی 
و  بخش  آگاهی  این حرکت  و  اسالمی شد  شکوهمند 
بیداری در سایر استان ها را شامل شد و در چهلم شهدای 

قم در تبریز و سایر شهرها جوشش انقالبی را ایجاد کرد.
وی ادامه داد: با کالبد شکافی این قیام و سابقه سایر 
قیام های یک صد ساله اخیر در ایران می توان به این پیام 
دست یافت که بطن فرهنگ ملت ایران تفکر دینی و تعلق 
به میراث گرانقدر اهل بیت عصمت و طهارت است و هر 
گونه اصالحات سیاسی و اجتماعی اگر بر ستون های تفکر 
های دینی استوار شود چه از نوع ایجابی و سلبی به دلیل 
باورهای عمومی و اجتماعی موفق می شود و در غیر این 

صورت نمی تواند در توده ها حرکت آفرین باشد.
رییس مجلس تصریح کرد: این نقطه اساسی همیشه 

مورد توجه مصلحین واقعی در تاریخ ایران بوده است، اما 
سالطین جرم به دلیل بی لیاقتی و نداشتن درک درست 
جامعه شناختی، گاه با این معنا مبارزه کردند و این درد را 
نداشتند و به جای آن تکیه بر آمریکا و انگلیس کردند و به 

کشور لطمات جبران ناپذیر زدند.
های  گروه  برخی  اظهارداشت:  همچنین  الریجانی 
سیاسی به ویژه مارکسیست ها با گرته برداری از سایر قیام 
ها که متناسب با شرایط کشورهای دیگر بود، مسیری را 

طی کردند که توفیقی نیافتند.
وی افزود: امام خمینی )ره(، شهید مدرس، آیت اهلل 
الدین  سیدجمال  و  مشروطه  صدر  علمای  کاشانی، 
اسدآبادی از مصلحان واقعی بودند که با شناخت درست 
از صحنه اجتماعی ایران بنای حرکت خود را بر تفکر 

دینی و البته روشن بینانه قرار دادند که نتیجه آن انقالبی 
شکوهمند شد.

الریجانی ادامه داد: این درس بزرگی است که اصالحات 
واقعی در ایران اگر از ماده اصلی تفکر دینی فاصله بگیرد، 
نمی تواند جریانی موفق باشد، در ایران عرفی کردن تمام 
حقایق چه در عرصه معرفت و چه در عرصه سیاست نه 
وجه عقلی دارد و نه تجربه، توفیقی برای آن ثبت کرده 

است.
وی تاکید کرد: این موضوع که رهبر معظم انقالب از 
سال ها پیش درمورد تهاجم فرهنگی اصرار داشتند به 
همین دلیل است که پایه تغییرات و اصالحات واقعی و 
حرکت به جلو چه در حدوث و چه در بقای انقالب منوط 
به رونق بخشی به تفکر دینی و غنا یافتن در این عرصه 

است.
رییس مجلس افزود: امروز ممکن است آمریکا به صورت 
علنی فضای مبارزه امنیتی، سیاسی و اقتصادی علیه ایران 
را مطرح کند اما اصل ماجراجویی آنها با مبانی دینی بوده 

که آن را نشانه گرفته اند.
تمامی  باوجود  ها  آمریکایی  توفیق  عدم  الریجانی 
فشارهای اقتصادی علیه مردم ایران را به دلیل فرهنگ 
حسینی و علوی دانست و گفت: ملتی که فرهنگ حسینی 
و علوی دارد میراث قلبی خود را به حراج نمی گذارد و 
تحمل سختی ها را سنگر صیانت از آیین خود می پندارد.
وی یاد شهدای قیام 19 دی را گرامی داشت و بر ارواح 

مطهر آنها درود فرستاد.


