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  شماره صد و شصت و یکم/ ویژه نامه هیأت میثاق با شهدا              

دوازدهم شهریور ماه 1398 / شب چهارم محرم ۱۴۴1 قمری بسیجدانشجوییدانشگاهامامصادقعلیهالسالم

با خروج آمریکا از برجام و احیای 

خصوص  در  ثانویه  تحریم های 

ایران, اروپا متعهد شد تا با اتخاذ 

تدابیری مانع اثر بخشی این گونه 

تحریم ها شود. اما با گذشت زمان 

معلوم شد که اروپا اراده ی الزم برای 

مبارزه با تحریم های آمریکا را ندارد. 

عدم اجرای قانون مسدودسازی که 

باعث خروج شرکت های اروپایی از 

 SPV ایران شد و بعد از آن تقلیل

مقامات  اذعان  و   INSTEX به 

به  پایبندی  خصوص  در  اروپایی 

ساختار  در  آمریکا  تحریم های 

INSTEX این مدعا را ثابت می کند.

برخالف SPV که کانالی مالی بود 

و از طریق آن مبادالت مالی صورت 

یک  صرفًا  اینستکس  می گرفت، 

فقط  که  است  حسابداری  شرکت 

پشتیبانی  کاال  به  کاال  مبادله ی  از 

شهید  مثل  شجاعی  و  مؤمن  سردار  نام 

که  است  نامهائی  از  دلواری«  »رئیسعلی 

همیشه دلهای مؤمن را که آشنائی به وضع او 

و مبارزات او داشته اند، در سراسر این کشور 

به خود جذب می کرده است. 1389/4/5

روز مبارزه با استعمار انگلیس

اینستکس؛ ساز و کاری مالی یا سیاسی؟
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ابتدا  که  صورت  این  به  می کند. 

منابع مالی به صورت اعتبار در این 

محل  از  سپس  و  شود  ایجاد  ابزار 

به  کاال  صادرات  مالی  منابع  این 

اعتبار  افزایش  گیرد.  صورت  ایران 

است. پذیر  امکان  صورت  دو  به 

و  اروپا  به  ایران  از  کاال  صادرات 

در  که  ثالث؛  کشور  از  اعتبار  انتقال 

صورت ورود کشورهای غیر اروپایی 

به اینستکس باید شاهد آن باشیم.

از  حاصل  درآمد  دوم  روش  در 

)علی  داخلی  کاالهای  صادرات 

الخصوص نفت( به این کشورها به 

خواهد  منتقل  اینستکس  حساب 

از محل این  ایران می تواند  شد و 

غذا  اروپایی  کشورهای  از  حساب 

تأمل  اندکی  با  کند.  وارد  دارو  و 

می توان متوجه شد که این روش 

ایراداتی اساسی دارد که اجرای آن 

را تقریبا غیر ممکن می کند و حتی 

آسیب های شدیدی  اجرا  فرض  با 

برای اقتصاد ایران خواهد داشت.

بعد از خروج آمریکا از برجام، ترامپ 

تأکید داشت تا کشورهای خریدار 

نفت  خرید  تدریج  به  ایران  نفت 

باتوجه  اما  دهند.  کاهش  را  خود 

بازگشت  آبان و  فرا رسیدن ۱۳  به 

آمریکا،  ثانویه ی  تحریم های 

به  همچنان  ایران  نفت  خریداران 

و  دادند  ادامه  ایران  از  نفت  خرید 

)که  را  کشور   ۸ شد  مجبور  آمریکا 

خریداران اصلی نفت ایران بودند( از 

این تحریم ها به مدت ۶ ماه معاف 

آمریکا  ماه   ۶ گذشت  از  پس  کند. 

دیگر این معافیت را تمدید نکرد اما 

غیر  به صورت  ایران  نفت  صادرات 

علنی ادامه پیدا کرد و هنوز آمریکا 

نفت  صادرات  تا  است  تالش  در 

توحه  با  برساند.  صفر  به  را  ایران 

در  اینستکس،  شفاف  ساختار  به 

صورتی که کشورهای خریدار نفت 

درآمد  آن  طریق  از  بخواهند  ایران 

نفتی ایران را منتقل کنند، در واقع 

به آمریکا اعالم کرده اند که تحریم ها 

معرض  در  را  خود  و  زده اند  دور  را 

داده اند.  قرار  آمریکا  تحریم های 

اینستکس  اروپایی  مقامات  گفته ی  به  که  داشت  توجه  باید  البته 

درآمدی  انتقال  اساسًا  و  بود  نخواهد  آمریکا  تحریم  های  ناقض 

حاصل  بدهی  کشورها  این  عمال  پس  نیست.  ممکن  آن  طریق  از  نفتی 

کرد. نخواهند  پرداخت  اینستکس  از طریق  را  ایران  نفت  از خرید 

جاسوسی به سبک اینستکس



صحیفه خوانی

هیئت نوجوانان

اخبار  دیدن  مشغول  پدرشان  با  دوبرادر 
پدر  فرارسید.  اذان  وقت  که  بودند 
دعوت  را  پسرانش  و  برخاست  بالفاصله 
بهانه  به  آن ها  اما  کرد؛  وقت  اول  نماز  به 
نماز  خواندن  برای  اینکه  و  بی حوصلگی 
پدر  وقتی  نشدند.  بلند  هست،  وقت 
زنگ  خانه  تلفن  کرد،  شروع  را  نمازش 

تلفن  سمت  به  شتاب  با  پسرها  خورد. 
آن ها  از  یکی  کلنجار،  از  بعد  و  رفتند 
»کسی  پرسید:  نماز  بعد  پدر  داد.  پاسخ 
دادن  جواب  برای  که  داشت  مهمی  کار 
»کسی  پسرها:  می رفتید؟«.  کلنجار  باهم 
رو  تلفن  نمی شه  اما  نداشت  مهمی  کار 
واجبی  کار  کسی  شاید  بزاریم.  بی جواب 
هم  اذان  »صدای  پدر:  باشه«.  داشته 
بدیم  جواب  سریع  باید  تلفنه.  زنگ  مثل 
پسر  باشه«.  داشته  واجبی  کار  خدا  شاید 
ولی  بابا!  بود  قشنگی  مثال  »خیلی  اول: 
نمازمونو  گه  ا میشه  چیزیش  خدا  مگه 
چیزیش  »خدا  پدر:  بخونیم؟«.  دیرتر 
گه  ا می کنیم.  ضرر  خودمون  اما  نمیشه 
خدا  دادیم،  جواب  زود  رو  خدا  تلفن 

خیلی  گرفتاری،  و  نیاز  موقع  هم 
پسر  میده«.  مارو  تلفن  جواب  زود 
وقت  کلی  خدا  چرا  »پس  دوم: 
»درسته  پدر:  نماز؟«.  برای  داده 
همیشه  وقتی  ولی  داده  وقت  خدا 
پس  میده  ما  به  نعمت هاشو  بهترین 
ازش  رو  تشکرها  بهترین  باید  ماهم 
وقت  اول  نماز  یه  میشه  که  بکنیم 
دیگه  »یعنی  اول:  پسر  باحال!«.  و 
وقت  اول  نماز  از  مهمتر  کاری  هیچ 
حسین  »امام  گفت:  پدر  نیست؟«. 
نماز  هم  جنگ  وسط  در  حتی  )ع( 
ها  بچه  و  نکرد«  ترک  رو  وقت  اول 
رو  عاشورا  نماز ظهر  که  کرد  رو دعوت 
رو  ظهر  نماز  وقت  »ابوثمامه  ببینن: 
به امام )ع( یادآوری کرد و ایشان هم 
اذان  که  خواست  کبر  ا علی  از حضرت 
»نماز  گفت:  تمیم  بن  حصین  بگوید. 
دفاع  در  حبیب  و  نیست!«  قبول  شما 
او درگیر شد و در  با  از نماز امام )ع( 
سپس  رسید.  شهادت  به  درگیری  این 
عبداهلل  بن  سعید  تیرباران  صحنه 
آغوش  در  نیز  او  که  داده شد  نمایش 
رسید.« شهادت  به  )ع(  حسین  امام 

رفتار مى كنيد، بهتر  با مردِم ضعيف و مستضعف و محروم  آن طورى كه 

باشد از آنى كه با ديگران رفتار مى كنيد. اينها محروم بودند در طول تاريخ؛ 

اينها در انقالب خدمت كردند؛ اينها امروز جوان هايشان را مى دهند.

#رفتار_درست

             صحیفه امام، ج18، ص379

نماز
َپِر پرواز

قسمتی از نمایشنامه 
شب سوم هیات نوجوانان میثاق با شهدا



فتح یادداشـــت 

دیگر  بار  سازش  و  گفتگو  ادبیات  درحالی 

امید  و  تدبیر  دولتمردان  مجالس  نقل 

برجام  ثمرات  از  آواربرداری  مراحل  که  شده 

تفاوت  از  بگذریم  دارد.  ادامه  همچنان 

پرزیدنت  میان  دولتی  برادران  شدن  قائل 

بود  اوباما  گر  ا که  ترامپ  پرزیدنت  و  اوباما 

نیست  که  حال  و  می شد  چنان  و  چنین 

کره  مذا بزرگ نمایی  گرچه  ا چنین.  و  چنان 

روحانی  جمهور  رئیس  سوی  از  آمریکا  با 

پروژه  بردن  حاشیه  به  هدف  با  بیشتر 

از  اما  است؛  اروپایی  مقامات  با  گفتگو 

به  آقایان  تاریخی  حافظه ی  معلوم  قرار 

به  رجوع  است.  شده  فرسایش  دچار  کلی 

خوبی  به  هشتاد  دهه  روزنامه های  صفحات 

اتحادیه  از  منجی سازی  می دهد  نشان 

اروپایی،  وعده های  به  بستن  دل  و  اروپا 

است. کوبیدن  سندان  بر  مشت  مصداق 

از  روشنی  نمونه  سعدآباد  کرات  مذا

با  ایران  کره کننده  مذا گروه  تالش های 

مسئولیت حسن روحانی است که در نهایت با 

مربوط  ماجرا  شد.  مواجه  اروپایی ها  بدعهدی 

سوی  از  الحاقی  پروتکل  امضای  به  می شود 

وقت  رئیس  البرادعی،   82 خرداد  که  ایران 

آن  خواهان  اتمی،  انرژی  المللی  بین  آژانس 

عقب نشینی های  نتیجه  البته  روند  این  شد. 

بود  ملی  دستاوردهای  از  ایرانی  مقامات 

مجلس.  نمایندگان  تا  گرفته  دولتمردان  از 

مجلس  نماینده  نبوی،  بهزاد  که  گونه ای  به 

عمومی  افکار  در  ترس  ایجاد  با  ششم، 

کیست  می ترسم!  که  است  »مسلم  می گوید: 

که از یک آمریکایِی تا بن دندان مسلح که در 

و هیچ احترامی  داد  نشان  را چنین  عراق خود 

نترسد!  نیست،  قائل  دولت ها  استقالل  برای 

حامیان  جمله  از  نبوی  می ترسم!«.  من  بله 

»باید  بود:  گفته  الحاقی  پروتکل  امضای 

امضا  شرط  و  قید  بدون  را  الحاقی  پروتکل 

کنیم!« پرهیز  شعارگونه  برخوردهای  از  و  کنیم 

جز  پاسخی  عقب نشینی  این  نتیجه 

طوری  به  نداشت.  مقابل  طرف  زیاده خواهی 

برنامه  علیه  را  قطعنامه ای  حکام  شورای  که 

توقف  خواهان  و  کرده  صادر  ایران  هسته ای 

نتیجه  شد.  ایران  هسته ای  برنامه  کامل 

پالس های  و  غربی  کشورهای  زیاده خواهی 

قید  بدون  پذیرش  بر  مبنی  داخلی  آشکار 

شروع  کشورها،  این  خواسته های  شرط  و 

انگلیس،  کشور  سه  خارجه  وزرای  کرات  مذا

تجربه  شکست
گزارشی تحلیلی از 

مذاکرات سعدآباد - 1382

کره کننده  مذا تیم  با  آلمان  و  فرانسه 

بود.  روحانی  حسن  سرپرستی  به  ایرانی 

شد. معروف  »سعدآباد«  به  که  کراتی  مذا

که  بود  نشده  آغاز  کرات  مذا هنوز 

امتیازی،  هیچ  دریافت  بدون  دولتمردان 

مقابل  طرف  زیاده خواهی  برای  را  راه 

وقت،  جمهور  رئیس  خاتمی،  کردند.  باز 

عدم  برای  روحانی  حسن  به  پاسخ  در 

»هر  می گوید:  کرات  مذا روند  در  توقف 

ولی  کنید،  عمل  می دانید  مصلحت  طور 

بینجامد!« شکست  به  کرات  مذا نگذارید 

درباره  خود  خاطرات  در  روحانی  حسن 

»در  می گوید:  توافق  از  پس  اروپایی  مکر 

قبول  را  تعلیق  )سعدآباد(  تهران  کرات  مذا

»در  شد  نوشته  بیانیه  در  لذا  و  کردیم 

البرادعی  البته  آژانس«؛  تفسیر  چارچوب 

بعدًا تحت فشار اروپا تخلف کرد و آژانس 

نطنز،  بر  عالوه  جدیدی  تفسیر  با  هم 

موارد  جزء  هم  را  مونتاژ  و  قطعه سازی 

البرادعی  به  خطاب   . کرد...  اعالم  تعلیق 

من  نظر  گفت  کردید؟  تخلف  چرا  گفتم 

این  ولی  گفتم  تهران  در  که  است  همان 

روحانی  حسن  ماست«.  فنی  گروه  تقسیر 

اروپایی ها  وعده  به  خود  ساده لوحی  اوج 

نمایش گذاشت.  به  کره سعدآباد  را در مذا

اروپایی  مقامات  به  گالیه  در  او  خود 

محمد  به  خطاب  تاریخی  نامه ای  طی 

انرژی  سازمان  سابق  دبیرکل  البرادعی، 

سعدآباد  کرات  مذا خسارت بار  نتایج  اتمی 

در  »متاسفانه  می کند:  تشریح  این گونه  را 

مابه ازای  ایران  هیچ،  نگوییم  گر  ا مقابل 

بارها  و  کرد  دریافت  اندکی  بسیار 

و  داد  افزایش  را  خود  اعتمادساز  اقدامات 

انجام نشده  قول های  با  آن،  عوض  در  تنها 

شد.« روبه رو  بیشتری  درخواست های  و 

به  چنان  امید  و  تدبیر  دولت  اما  کنون  ا

گویا  که  است  بسته   دل  مجدد  گفتگوی 

حاصل  سعدآباد  شکست  تجربه   اصال 

روحانی  حسن  ریاست  به  کراتی  مذا تیم 

و  تدبیر  این  به  حاشا  است.  نبوده 

تا  کج  دیوار  این  سیاست!  این  به  کال 

می داند!  خدا  برود  باال  است  قرار  کجا 
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داریم  نقص  آن  در  ما  که  دوم  موضوع 

مسئلۀ  است-  اول  موضوع  از  مهم تر  و 

از  صحبت  وقتی  است.  جامعه  در  مدیریت 

»ما  می گویند:  خیلی ها  می شود،  کارآفرینی 

نمی شود!  اما  کنیم،  کارآفرینی  می خواهیم 

ما  راه  سر  بر  موانع  این قدر  مسئوالن  یعنی 

ما  مملکت  نمی شود!«چرا  که  می دهند  قرار 

جهان  در  کار،  و  کسب  راه اندازی  سختِی  در 

هم  رهبری  معظم  مقام  است؟  اول  تقریبًا 

و  تولید  موانع  باید  که  داده اند  تذکر  چندبار 

برداشته  کار،  و  کسب  راه اندازی  و  کارآفرینی 

مملکت،  این  در  زمانی  یک  شود.إن شاءاهلل 

جرم  رانت خواری  و  دزدی  که  همان طوری 

فتح فتحگـــــزارش  تقــــــویم 

پایگاه اطالع رسانی بسیج دانشگاه امام صادق علیه السالم :

www.basijisu.ir

سامانه پیامکی :  ۱۰۰۰۴۰۷۲

@fathisu  : نشریه فتح در شبکه های اجتماعی

شماره تماس :   09308871771

برای دریافت فایل 
 الکترونیکی نشریه 

کد روبرو را اسکن کنید.

است و افراد رانت خوار را دستگیر و محاکمه 

راه  کار  که  مدیرانی  روزی   یک  می کنند، 

کنند. محاکمه  و  دستگیر  هم  را  نمی اندازد 

»مدیریت  به  نسبت  جامعه  افراد  همۀ  باید 

صالح در جامعه« شناخت کافی داشته باشند

که  است  این  ظهور  برای  آمادگی  آخرین 

وضع  و  بشوند  اصالح  جامعه  مدیران 

این  بشود.  اصالح  جامعه  مدیریت 

حکومت  چون  است،  آمادگی  آخرین 

جنس  از  چیزی  او  ظهور  و  زمان )ع(  امام 

دعا  برای  که  است. حضرت  جامعه  مدیریت 

مردم  گر  ا می کنید  فکر  نمی آیند!شما  ثنا  و 

نفر   313 آسمان  از  حضرت  باشند  ناالیق 

الزم  اصالً  شما  »مردم،  می گوید  و  می آورد 

اصالً  چه؟  یعنی  مدیریت  بفهمید  نیست 

بد  و  خوب  مدیر  فرق  بفهمید  نیست  الزم 

خوب  مدیِر  شما  برای  خودم  من  چیست؟ 

ُخب  می کنم!«  درست  را  کارها  و  می گذارم 

گر بنا بود کارها این طوری درست بشود که  ا

در همان صدر اسالم، پیامبر)ص( و علی)ع( 

کارها را درست می کردند!مگر می شود من و 

 313 شما از مدیریت صالح سر در نیاوریم و 

لیاقت  بر ما حکومت کنند و  نفر مدیر صالح 

به  تا  کنند.  سروری  ما  بر  آنها  که  کنیم  پیدا 

حکام  نفر   313 روایات،  طبق  که  گفتند  شما 

بگویی:  باید  شما  شد،  خواهند  زمین  در 

بخوانم  مدیریت  درس  بروم  باید  من  »پس 

تک  تک  باید  کیست؟«  مدیر صالح  ببینم  تا 

امر  به  نسبت  کافی  شناخت  ما  جامعۀ  افراد 

باشند،  داشته  جامعه  در  صالح  مدیریت 

تک  تک  کنیم  تالش  باید  که  همان طوری 

خداپرست  و  بشناسند  را  خدا  جامعه،  افراد 

و... بخوانند  نماز  باشند  بلد  و  باشند 

زمانی که انگلیسی ها پس از نقض بی طرفی 

با  بوشهر،  اشغال  و  جهانی  جنگ  در  ایران 

اهالی  از  نفر  چند  مسلحانه  غیر  اعتراض 

به  و  دستگیر  را  آنها  شدند،  مواجه  بوشهر 

تکلیف  کسب  بدنبال  کردند.  تبعید  هند 

رئیسعلی از علمای نجف، »میرزای دوم«، از 

را  دفاعیه(  )فتوای  جهاد  وقت، حکم  مراجع 

انگلیسی ها  قیام،  از  پیش  کرد.  ابالغ  او  به 

حق السکوت  رئیسعلی،  تطمیع  هدف  با 

دادند؛  پیشنهاد  او  به  پوندی  هزار  چهل 

پشت،  از   1294 شهریور   12 در  تا  نپذیرفت 

گیرد. قرار  انگلیس  نفوذی های  گلوله  هدف 

کاش مدیرانی که 
»کار راه نمی اندازند«

 هم محاکمه شوند!
گزیده بیانات حجت االسالم پناهیان 
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شهیِد  استعمار


