
 دیپلماسی ریلی کره شمالی- چین 
مقابل فشار حداکثری ترامپ

یک قطار ویژه رهبر کره شمالی را به چین برد و برگشت و در نهایت 
بعد از سفر دو روزه این رهبر به پایتخت چین خاک این کشور را 
ترک کرد تا پیونگ یانگ و پکن دوباره رواب��ط ویژه خود را به رخ 
امریکا کشیده باشند؛ آن هم در ش��رایطی که تنش تجاری میان 
امریکا و چین ادامه دارد و مذاکرات کره شمالی و امریکا هم تقریباً 

دچار انجماد شده است.
با وجود آنکه از بیرون حضور کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در 
این قطار قابل مشاهده نبود اما گفته شده است او در این قطار دراز 
هنگامی که از ریل های مرتفع در یک خیابان پر رفت و آمد شهر 
پکن عبور و به سمت شرق چین و مرز کره شمالی حرکت کرده، 

حضور داشته است. 
کیم جونگ اون، رئیس حزب کارگران و رئیس ش��ورای دولتی 
کره ش��مالی از روز دو   ش��نبه 17 دی ماه به مدت چهار روز بنا به 
دعوت شی جین پینگ، دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست و 

رئیس جمهور خلق چین به پکن سفر کرده اند.
در همین حال وزارت خارجه چین روز چهار   شنبه با انتشار بیانیه ای 
ضمن پش��تیبانی از گفت و گوهای کره ش��مالی و امریکا اظهار 
امیدواری کرد تداوم این گفت وگو   ها با نتیجه ای مثبت همراه باشد. 
گزارشگر نیویورک تایمز به نقل از خبرگزاری شینهوا می نویسد که 
این خبرگزاری چینی پس از مجموعه ای از خبر   ها از رسانه های 
کره جنوبی تأیید کرد که قطار مذکور حامل رهبر کره ش��مالی و 
مقام    هایی از این کشور اس��ت که از داندونگ، شهر مرزی چین با 
کره شمالی، عبور کردند. کیم در سخنرانی خود به مناسبت سال 
نو میالدی، از سیاست ایاالت  متحده انتقاد کرد و گفت که به رغم 
آمادگی کره شمالی برای متوقف کردن برنامه هسته ای، فشارهای 
اقتصادی و سیاسی بر کشورش ادامه دارد. او تهدید کرد چنانچه 
واشنگتن در سیاست خود تغییری ندهد، کره شمالی نیز رویکرد 

خود را تغییر خواهد داد. 
 به نوشته نیویورک تایمز، سفر رهبر کره شمالی به چین یک سفر 
مشورتی با رهبران چین بود تا استراتژی های پیش رو در ارتباط 
با پرونده هسته ای، دیدار با ترامپ و روابط با کره جنوبی را با »برادر 
بزرگ« هماهنگ سازد. در دورانی که چین و امریکا بر سر تعرفه های 
تجاری سر شاخ شده و وارد فاز جنگ تجاری و تحریم شده اند، دیدار 
رهبر کره شمالی از چین اهرم نفوذی به پکن در برابر امریکا می دهد.  
در طرف کره شمالی هم، این سفر می تواند تالشی به منظور فشار 
وارد کردن به دونالد ترامپ همزمان با تداوم بن بست در مذاکرات 

مربوط به خلع سالح هسته ای کره شمالی نیز باشد. 

قم، سرچشمه   و پشتوانه 
معنوي انقالب

موقعیت ق��م در تاریخ انقالب 
اسالمي برکسي پوشیده نیست 
و کمتر کسي است که از انقالب 
اس��المي ایران اطالع داشته و 
از نق��ش ق��م در ای��ن انقالب 
بي اطالع باش��د. چ��ه در طول 
نهضت انقالب اس��المي و چه 
پس از پی��روزي آن، قم زادگاه 
حوادث مهم تاریخي بوده است. 
لیکن دو حادثه بسیار مهم آن از 

ویژگي خاصي برخوردار اس��ت؛ یکي جرقه انقالب )قیام 1۵ 
خرداد 1۳۴۲( و دیگري آتش انقالب )قیام 1۹ دي 1۳۵۶( 
که هر دو در بستر تاریخ این شهر زاده و رشد یافته است. عالوه 
بر این موارد، حوادث و وقایع تأثیرگذار مهمي نیز بوده است 
که مردم قم در پیروزي و تحقق آن نقش مؤثری داشتند. به 
همین دلیل اس��ت که مقام معظم رهبري مي فرمایند: »قم 

شهر انقالب و مرکز انقالب و مادر انقالب است. «
 رهبر معظم انقالب اس��المي دیروز به مناسبت سالروز قیام 
1۹ دي ماه 1۳۵۶ در دیدار هزاران نفر از مردم قم، فرمودند: 
»قم سرچش��مه اصلي انقالب و حوزه قم، پش��توانه معنوي 
براي آن حرکتي اس��ت که دنیا را ت��کان داد و البته ما هنوز 
در آغاز راهیم.« ایشان با اشاره به برخي اقداماتي که دشمن 
در ماه هاي اخیر در رابطه با این پای��گاه اصیل انقالب انجام 
مي دهد، فرمودند: »قم ش��هر انقالب و مرک��ز انقالب و مادر 

انقالب است. «
مردم قم از زمان شکل گیري انقالب اسالمي تا امروز، همواره 
در خط مقدم انقالب قرار داش��ته اند و از همین رو است که 
دش��من کانون توجه حمله خود را متوجه قم کرده اس��ت. 
آنگونه که رهبري معظم و سکاندار انقالب اسالمي در دیدار 
مردم قم، نگاه افکار عمومي را متوجه این نقشه دشمن کرده و 
فرمودند: »انگیزه هایي وجود دارد که فضا و روحیه انقالبي قم 
را کمرنگ کنند. از کید و مکر دشمن نباید غافل شد. بزرگان 
و جوانان قم نگذارند دست های خائن، نقش کانوني قم را در 

انقالب کمرنگ کنند. 
اما سابقه درخش��ان مردم قم به چند رخداد مهم و عملکرد 
مثب��ت آنها در ای��ن رخدادها ب��ر می گردد ک��ه عبارتند از؛ 
ایس��تادگي در مقابل اقدامات ضد دیني پهلوي، پیشگامي 
در مبارزه با انقالب سفید ش��اه ، عدم استقبال از محمد رضا 
پهلوي، حادثه جنایت فیضیه در سال ۴۲ و خروش انقالبي 
آنها در دفاع از روحانی��ون، قیام 1۵ خ��رداد و قیام 1۹ دي 
1۳۵۶و بسیاري از رخدادهاي ریز و درش��تي که ذکر آن از 

حوصله یک یادداشت سیاسي – تاریخي خارج است. 
اما مردم قم در تاریخ انقالب اس��المي از دو ویژگي برجسته 
برخوردار بوده و هستند که همین دو ویژگي، تاکنون باعث 
ش��ده، همواره پایگاه انقالبي قم مورد توجه امامین انقالب و 
دلسوزان نظام قرار گرفته و با مشاهده کوچک ترین حرکت 
انحرافي نسبت به آن نگران باش��ند و در رابطه با آن هشدار 
دهند. این دو ویژگي عبارتند از؛ 1- بصیرت، اقدام به موقع و 
تبعیت از والیت فقیه، ۲-قیام و حرکت توحیدي و اسالمي در 

مقابل حرکت هاي لیبرال دموکراسي دروغین غربي .
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رهبر معظم انقالب در ديدار هزاران نفر از مردم قم تأكيد كردند  

دولت معیشت قشر ضعیف را اولویت قرار  دهد

نرمش زیرپوستی عربستان در سوریه

آي�ت اهلل  حض�رت    سياسي
خامنه اي، رهبر معظم 
انقالب اسالمي صبح ديروز در سالروز قيام تاريخ ساز 
مردم قم در ۱۹ دي ۱۳۵۶ در ديدار هزاران نفر از مردم 
قم، با اش�اره به ض�رورت پرهيز از س�هل انگاري و 
سهل انديشي درباره ريشه دشمني امريكا و استكبار 
با ايران اسالمي، »ماهيت و حقيقت انقالب و شجاعت 
و وفاداري ملت و نظام به اه�داف و مباني انقالب« را 
علت اصلي اين خصومت عميق و مستمر خواندند و با 
بيان وظايف مهم »مسئوالن و مردم« در اين مقطع 
تأكيد كردند: رسيدگي به مشكالت معيشتي مردم 
به ويژه قش�رهاي ضعيف مهم ترين وظيف�ه امروز 
دولتمردان است و ملت و مسئوالن بايد با هوشياري، 
تحريم هاي امريكا را همانند دوران دفاع مقدس به 
شكستي بي سابقه براي شيطان بزرگ تبديل كنند. 
به گزارش پای��گاه اطالع رس��انی دفتر مق��ام معظم 
رهبري، حضرت آیت اهلل خامنه اي ب��ا تجلیل از قیام 
سرنوشت س��از مردم قم در 1۹ دي سال ۵۶ به  عنوان 
نقطه عطف انقالب اسالمي، قم را »شهر، مرکز و مادر 

انقالب« خواندند و افزودند: البت��ه انگیزه هایي براي 
تغییر فضاي انقالبي قم و کمرنگ کردن روحیه انقالبي 
و دیني در آن وجود دارد و نباید از مکر دشمن و عوامل 

آن غفلت کرد. 
   ب�زرگان و جوانان قم نگذارن�د مركزيت قم 

كمرنگ شود
ایشان با تأکید بر هوش��یاري در مقابل این انگیزه ها، 
تأکید کردند: قم سرچش��مه اصلي و پشتوانه معنوي 
انقالبي است که دنیا را متحول کرد، بنابراین بزرگان و 
جوانان قم نباید اجازه دهند دست هاي خائن، قم را از 
مرکزیت انقالب، خارج و این حرکت تحولي را در آن 

کمرنگ کنند. 
رهبر انقالب اسالمي سپس به بیان چند درس مهم و 
ماندگار از قیام 1۹ دي پرداختند و خاطرنشان کردند: 
رئیس جمهور وقت امریکا در 1۰ دي ۵۶ به تهران آمد 
و با تمجید اغراق آمیز و دروغین از محمدرضا پهلوي، 
ایران را »جزیره ثبات« یعني مایه آرامش خیال امریکا 
از ایراِن وابسته و مسئوالن نوکرمآب آن، خواند. ایشان 
قیام مردم قم علیه رژیم ظالم، وابسته و فاسد پهلوي در 

فاصله اي کمتر از 1۰ روز از این سخنان را نشانه ضعف 
عمیق دس��تگاه محاس��باتي امریکا و غرب دانستند 
و گفتند: کمتر از 1۰ روز پس از س��فر رئیس جمهور 
امریکا و تعبیر او از ایران ب��ه جزیره ثبات، قیام عظیم 
مردم قم شکل گرفت و به دنبال آن، قیام مردم تبریز 
و طوفان انقالب اس��المي و نابودي رژیم سرس��پرده 

طاغوت محقق شد. 
   برخي دولتمردان امري�كا احمق درجه يك 

هستند
حضرت آیت اهلل خامنه اي، اس��تمرار ضعف دس��تگاه 
محاسباتي امریکا تا امروز را یک واقعیت برشمردند و 
افزودند: با وجود آنکه ع��ده اي غربزده و امریکازده، پز 
قدرت محاسباتي و آینده نگري امریکایي ها را مي دهند 
اما امریکا همچنان دچار ضعف محاسباتي است. ایشان 
با اشاره به سخنان سال گذشته  یک دولتمرد امریکایي 
در جمع اوباِش تروریس��ت و وعده او به آنها که جشن 
س��ال ۲۰1۹ می��الدي را در ته��ران خواهیم گرفت، 
خاطرنشان کردند: توانایي محاسباتي دشمنان ایران 
در همین حد اس��ت، همان طور ک��ه آن زمان صدام 

امیدوار ب��ود یک هفته اي به تهران برس��د و منافقین 
مزدور نیز خیال مي کردند در حمله مرصاد سه روزه از 
کرمانشاه به تهران خواهند رسید. رهبر انقالب اسالمي 
افزودند: برخي دولتم��ردان امریکایي این طور وانمود 
مي کنند که دیوانه اند، البته بنده این را قبول ندارم اما 

آنها حقیقتاً »احمق هاي درجه یک« هستند. 
ایش��ان قیام مردم قم را نش��انه صف بندي دو دستگاه 
محاسباتي یعني صف بندي »لیبرال دموکراسي دروغین 
و پاي در ِگل غربي« در مقابل »نظام توحیدي و اسالمي« 
برش��مردند و گفتند: پس از انقالب نی��ز آنها با تحریم 
جمهوري اس��المي تصور مي کردند کار نظام در کمتر 
از شش ماه تمام خواهد ش��د در حالي که انقالب اکنون 
به ۴۰ سالگي رسیده اس��ت. حضرت آیت اهلل خامنه اي 
افزودند: در مقابل این محاسبات غلط استکبار، دستگاه 
محاسباتي دقیق نظام اسالمي وجود دارد که امام بزرگوار 
ما فرمود »صداي شکسته شدن استخوان هاي مارکسیسم 
را مي ش��نوم« و یکي دو س��ال بعد همه دنیا آن صدا را 

شنیدند. 
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  جهان مناب�ع لبنانی فاش 
كردند در پی مقدمات 
برگزاری اج�الس اقتصادی در لبن�ان و دعوت از 
عربس�تان، يك مقام عالی رتبه امنيتی سوری به 
اس�ت.  ك�رده  س�فر  س�عودی  عربس�تان 
لبن��ان در 1۶ تا۲۰ ژانوی��ه جاری میزبان نشس��ت 
اقتصادی سران اتحادیه عرب است. بیروت از آخرین 
کش��وری که دعوت به عمل آورد، عربستان سعودی 
است. روزنامه الجمهوریه لبنان روز چهار  شنبه خبر داد 
»در پی مقدمات برگزاری این نشست، هیئتی لبنانی 
به ریاس��ت جمال الجراح چند روز پیش به عربستان 
رفت و دعوتنامه رس��می را تسلیم س��ران آن کشور 
کرد«. در خصوص این دعوت دو نکته قابل ذکر است؛ 

نخست اینکه دعوتنامه را جبران باسیل، وزیر خارجه 
نبرد و جراح، وزیر ارتباطات که وابسته به فراکسیون 

المستقبل )متحد عربستان( است، به ریاض برد. 
طبق گفته الجمهوریه، نکته دوم این است که »ریاض 
آخرین پایتختی بود که دعوتنامه برایش ارسال شد« 
تا روشن شود آن که خواس��تار این تأنی بوده، ریاض 
بوده است »گویی که س��ران سعودی منتظر چیزی 
بودند تا مشارکت کردن یا نکردن یا سطح مشارکت 
در نشست اقتصادی س��ران در بیروت را برای خود 
روشن کنند به خصوص که زمزمه دعوت از دمشق نیز 
وجود داشت. حال همین که جراح سرانجام به ریاض 
رفت، معنایش این است که عربستان تصمیم گرفته 
در نشست حضور یابد و اکنون مسئله این است که در 

چه سطحی حاضر خواهد شد.«
الجمهوریه خبر داد ک��ه »در همین اثنای بحث های 
عربی لبنانی درباره مش��ارکت دمش��ق در نشست 
اقتصادی س��ران، اطالعات منابع مطل��ع در بیروت 
نش��ان می دهد که علی مملوک، رئیس دفتر امنیت 
ملی س��وریه چند روز پیش - در چارچوب تالش   ها 
برای فراهم کردن مقدمات مرحله ای جدید از روابط 
دو جانبه و همزم��ان با اقدام امارات در ازس��رگیری 
روابط با سوریه و بازگشایی س��فارت در دمشق- به 

عربستان رفته است«. 
این روزنامه لبنانی به جزئیات بیش��تری از این سفر 
اش��اره نکرد اما در ادامه نوش��ت که »جدای از روند 
ارتباط محرمانه ریاض و دمشق و ماهیت آن، منابع 

می گویند که گرم ش��دن روابط دیپلماتیک دمشق 
و ریاض قطعی اس��ت و عربس��تان دارد خود را برای 
نرمشی راهبردی آماده می کند؛ حال چه علت این امر 
تن دادن به توازن قوای موجود و لزوم تعامل با واقعیت 
باشد چه بر اساس این ادعا که گفته می شود سیاست 
باز کنونی خلیج ]فارس[ برای بیرون کشیدن اسد از 

سایه ایران است.« 
 الجمهوریه لبنان نوش��ت: »ش��اید اقدام عربستان 
در تغییر وزیر خارجه س��ابق عادل الجبیر که سقف 
خواسته اش ]از دمش��ق[ بلند بود با ابراهیم العساف 
)وزیر خارجه جدید عربستان( نش��انه ای از آمادگی 
عربس��تان باش��د برای تغییر موضع خود و تعامل با 

مقتضیات مرحله جدید و معادالت آن.«

تجليل از حجت االسالم قرائتی  -  محمدحسين موحدی نژاد - تسنيمقرعه كشي فيلم هاي سي و هفتمين جشنواره فيلم فجر - حميد رضا نيك عهد - جوان

  رئيس كميس�يون اقتصادي مجلس گفت: حدود 
۱۰۰ ه�زار ميليارد تومان منابع كش�ور  در س�ال به 
 دليل ع�دم نظ�ارت بر قيمت ه�ا توس�ط دولت به 

باد فنا مي رود |  صفحه 4

رئيس قوه مجريه دوباره 
منتقد وضعيت بازار شد!

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
پنج شنبه  2۰ دی ۱۳۹7   -    ۳ جمادی االول ۱44۰

سال بيستم- شماره ۵۵۶۳ - ۱۶ صفحه
قيمت:۵۰۰تومان

حسن رشوند

کارشناس مسائل سیاسي

سر مقاله

leader.ir |  همين صفحه 

برخي دولتمردان امريكا  احمق هاي درجه يك هستند. تهديد، قول و امضاي امريكايي ها و اروپايي ها اعتبار ندارد

دولت معيشت قشر ضعيف را اولويت قرار  دهد
رهبر معظم انقالب در دیدار هزاران نفر از مردم قم تأکید کردند  

  سياسي

 اعتراف وزير سابق اسرائيل 
به جاسوسی برای ايران

  گوگن سگف، وزير سابق انرژی و تأسيسات زيرساختی 
اسرائيل به جاسوسی به نفع ايران اقرار كرد كه مجازات آن 

۱۱ سال حبس است |  صفحه ۱۵

 مسئوالن تعزيه را به حاشيه بردند
تئاتر الكچری را ترويج می كنند

  داوود فتحعلی بيگ�ی در گفت وگ�و با »ج�وان«: بی مهری 
 مراكز آموزش�ی دولتی هنر س�بب ش�ده نمايش های آيينی 

مهجور بماند | صفحه ۶

ي
نگ

ره
ف

لل
لم

ن ا
بي اروپا نگران خروج ايران از برجام

۶ ديپلمات اروپايي همزمان با تحريم جديد اروپا عليه ايران در وزارت خارجه حاضر شدند
  یک روز بعد از اولین تحریم پس��ا برجام��ی اروپا علیه ایران، 
نش��انه   هایی جدی وجود دارد از اینکه اروپا به طور جدی نگران 

خروج ایران از برجام است

  برخورد تند مقام مالقات ش��ونده به عل��ت غیرقابل پذیرش 
ب��ودن اظهارات ۶ دیپلم��ات اروپایي در کمت��ر از 1۰ دقیقه به 

مالقات خاتمه داده است | صفحه ۱۵


