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می گوییم مذاکره مجدد با آمریکا 

نخواهد  »هفت«  جز  پایانی 

جنگ  دوره  در  امروزه  داشت. 

مذاکره  اسم  به  چیزی  هستیم، 

دارای  و  عهدشکن  دشمنی  با  

به عهد و  پایبندی  بدترین سابقه 

روز  آن  ندارد.  وجود  خود  پیمان 

که  آرزو  و  امید  هزار  به  دولتی ها 

سخن از مذاکره می گفتند، آمریکا 

بود  نداده  نشان  را  خود  روی  آن 

این شکست در مذاکره  و ما هم 

را می گذاریم به پای دلسوزی های 

دولتی ها برای بهبود اوضاع کشور، 

یک  به هیج  آمریکا  که  االن  ولی 

المللی همچون  بین  معاهدات  از 

وفادار  و...  پاریس  پیمان  برجام، 

به هم عهدان درجه یک  و  نبوده 

نمی کنند  اعتنا  )اروپاییان(  خود 

و برای آن ها ارزشی قایل نیس، 

رهبر انقالب: اینی که باز بعضی زمزمه می کنند 

با  است  ممکن  اجالس  فالن  حاشیه  در  که 

قطع  بطور  این  بگیرد،  انجام  مذاکره  آمریکا 

که  جمهور  رئیس  آقای  حاال  است!  منتفی 

هیچ، وزیر خارجه هم همینجور! ۷/ ۶ /۱۳۹۷

بازخوانی مذاکره مجدد با آمریکا
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هیچ عقل سلیمی مذاکره مجدد با 

آمریکا را نمیپذیرد، با گذشت بیش 

از یک سال از خروج آمریکا از برجام 

عمل  در  نیز  اروپایی  کشورهای 

نشان دادند که اراده ای برای انجام 

تعهداتشان نداشته و باز رو سیاهی 

که  جمهورمان  رییس  برای  ماند 

ملت  خوردن  آب  مشکل  حتی 

بود! زده  گره  مذاکره  به  نیز  را 

در  آمریکا  با  مجدد  مذاکره  قبول 

ایران  به  کشور  این  که  شرایطی 

می کند  القاء  ها  کشور  دیگر  و 

اجرا  را  خود  تعهدات  بار  هر  که 

از  نمی کند، می تواند بدون هزینه  

ایران  دوباره  و  بگیرد  باج  ایران 

بنشاند. مذاکره  میز  سر  بر  را 

مثبت  دستاورد  از  نیز  ما  البته 

نمی کنیم؛  پوشی  چشم  مذاکرات، 

دستاوردی که برای مردم ایران و 

مشکل  شد  ثابت  جهانی  جامعه 

از ما نیست و در تعامل با جهان 

مشکلی نداریم. این آمریکا است 

نبوده  پایبند  خود  تعهدات  به  که 

و نخواهد بود. با این وجود و با 

مواردی  در  ها  آمریکایی  سابقه 

هاشمی  آقای  دولت  توافق  مانند 

 conoco با شرکت نفتی آمریکایی

که امتیاز بهره برداری از یک میدان 

نفتی در خلیج فارس را سپرده ولی 

دولت آمریکا به جای پاسخ مثبت 

ایران  وقت،  دولت  اقدام  این  به 

بحث  در  همچنین  کرد.  تحریم  را 

آزادی آمریکایی ها در لبنان و بحث 

حمله  در  آمریکا  با  ایران  همکاری 

رییس  که  افغانستان  به  نظامی 

جواب،  در  آمریکا  وقت  جمهور 

معرفی  شرارت  محور  را  ایران 

نمی دانیم  وجود  این  با  ولی  کرد! 

مذاکره  بر  اصراری  چه  ها  دولتی 

آمریکا  که  زمانی  دارند؛  مجدد 

با  ما  و  می کند  نقض  را  توافق ها 

می کنیم،  موافقت  جدید  مذاکره 

به  را  آمریکایی  طرف  ما  واقع  در 

می کنیم. تشویق  روند  این  ادامه 

سخن آخر اینکه اگر ما باز هم پای میز مذاکره بنشینیم بدون شک زمانی 

که آمریکا امتیازی نقد از ما گرفت، زیر میز مذاکره زده و با طرح بهانه 

ایران خواهد بود. از  امتیازات بیشتر و مضاعف  های جدید به دنبال گرفتن 

غرب گدایی



صحیفه خوانی

گـــزارش فتح

شهداي  با  ميثاق  نوجوانان  هيأت 

صادق  امام  دانشگاه  دانشجویی  بسیج 

فعالیت   1389 سال  از  السالم،  عليه 

و  برگزاری  طراحی،  دغدغه  با  را  خود 

سنی  شرایط  با  متناسب  هیاتی  معرفی 

که  همانطور  است.  کرده  آغاز  نوجوانان 

و   َهَیئات  برگزاری  از  هدف  مستحضرید 

معرفت  افزایش  )ع(  بیت  اهل  مجالس 

ایشان،  محبت  تقویت  و  مخاطبین  در 

اما  است  )ع(  اطهار  ائمه  به  نسبت 

خادمین  های  مشورت  و  ها  بررسی 

در  مند  دغدغه  و  خبره  افراد  با  هیات 

آن  نوجوان،  و  کودک  تربیت  حوزه 

محتوا  که  رساند  نتیجه  این  به  را  ها 

که  هیات  برگزاری  فعلی  ساختار  و 

و  تهیه  بزرگسال  مخاطب  مخصوص 

برای مخاطب کودک  طراحی شده است، 

نداشته  را  الزم  اثرگذاری  نوجوان  و 

اثرات  حتی  مواقع  از  ای  پاره  در  و 

از  نوجوانان  دلزدگی  همچون  منفی 

سوی  از  دارد.  دنبال  به  نیز  را  هیأت 

حضور  نفس  که  آن  به  باتوجه  دیگر 

هيأت  نام  به  بستری  در  نوجوانان 

فرد  به  منحصر  خصوصيات  تمام  با 

دینی  تربیت  در  پررنگی  نقش  آن، 

هیأت  خدام  دارد،  آنان  ایمانی  و 

طراحی  با  تا  شدند  برآن  نوجوانان 

محتوا  در  هم  که  هیاتی  برگزاری  و 

تناسب  برگزاری  شکل  در  هم  و 

و  سنی  های  ویژگی  با  بیشتری 

داشته  نوجوانان  تربیتی  الزامات 

بیشتر  اثرگذاری  بر  عالوه  باشد، 

برگزاری  اصلی  هدف  راستای  در 

یعنی  )ع(  بیت  اهل  مجالس 

محبت  تقویت  و   معرفت  افزایش 

نوجوانان  )ع(،  اطهار  ائمه  به  نسبت 

سنین  در  هیات  در  حضور  برای  را 

کنند. تربیت  و  آماده  نیز  بزرگسالی 

يا  را حساب مى  كنند  اینها مثل خرگوش ما  با آمریکا(  )در باب مذاکره 
بدتر!  ما با اينها چه صحبت بكنيم؟

 ما با كى  مالقات كنيم؟ با چه جمعيتى مالقات كنيم؟ با آنهايى كه اسم 
كه  ببينند  چنانچه  اگر  دوايى  لكن  گذاشتند،  بشردوست  را  خودشان 
بخواهند تجربه كنند كه آيا ضرر دارد يا ندارد، به دنياى سوم مى  فرستند. 

ما با اينها مى  توانيم بنشينيم صحبت كنيم؟

#مذاکره_نخواهیم_کرد

             صحیفه امام، ج11، ص13و14

 هیات نوجوانان
میثاق با شهدا



معــــرفی کتاب

ظالمان  ظلم  بار  این  اما  آمد؛  محرم  دوباره 

کند  جمع  الحسین«  »حب  تا  نگذاشته 

مسلمانان  گلوی  پاست.  زیر  اسالم  را.  ما 

و  ست  هندو  سربازان  چکمه ی  زیر  کشمیر 

دیپلماتیک  روابط  بخاطر  اسالمی  جمهوری 

و  مطالبه گری  دست  هند،  با  اقتصادی  و 

علمای  از  برخی  است.  کوتاه  اش  رایزنی 

معرفی  سلفی-تکفیری  را  کشمیر  مردم  هند، 

اند.  دانسته  روا  را  آنها  به  ظلم  و  کرده اند 

مسلمانی  که  زمانی  که  )ع(  علی  کجاست 

نفیو،  ریچارد  نوشته  ها  تحریم  هنر  کتاب 

پشتیبان  و  ایران  علیه  ها  تحریم  مسئول 

پیش  وی  است،  ژنو  در  کننده  کره  مذا تیم 

ایران  امور  مسئول  10سال  مدت  به  این  از 

به  و  بوده  سفید  کاخ  ملی  امنیت  شورای  در 

فرمانده چریک  عنوان  به  او  از  میتوان  نوعی 

های کت شلواری آمریکا علیه ایران نام برد، 

داشته  عملیاتی  کار  تحریم  حوزه  در  که  نفیو 

به  و  کشید  بیرون  خلخال  یهودی  زنی  پای  از 

در  کسی  گر  ا گفت  و  خواند  خطبه  برد،  غارت 

بزرگان  نیست.  مالمتی  او  بر  بمیرد،  غم  این 

اسالم  امت  برای  کردن  پدری  جای  به  هم  ما 

)بخوانید  زنکی  خاله  دعوای  کشمیر،  مردم  و 

شیخ  کجاست  می کنند.  طلبگی(  مباحثه 

بریتانیا  هدیه ی  به  را  مطلق  فقر  که  انصاری 

اعمال  نحوه  دارد  تصور  کتاب  این  در  است، 

میشوند  باعث  چگونه  اینکه  و  ها  تحریم 

تحریم  کشور  خواست  تسلیم  کشور  یک 

او  می دهد.  قرار  بررسی  مورد  را  شود  کننده 

چگونه  که  پردازد  می  نکته  این  به  همچنین  

تحریم  ایجاد  باعث  درد_مقاومت  گانه  دو 

توضیح  مثال  برای  می شود،  آن   اعمال  و 

کاالهای  تحریم  حین  در  کشور  که  میدهد 

کاالهای  واردات  گذاشتن  آزاد  با  ضروری 

شویم! مردم  درد  افزایش  باعث  لوکس 

امتی زیر سم اسبان

کتاب
هنر تحریم ها

خون  از  برآمده  که  هدیه ای  داد؟  ترجیح 

همان  کی؛  زکزا ابراهیم  بود.  کشمیر  مردم 

در  قیام  اهلل حکم  روح  امام  از  مستقیم  که 

که یک  در حالی  بود،  کرده  دریافت  آفریقا 

در  گلوله  و  افتاده  کار  از  اش  کلیه  و  چشم 

های  نوچه  زندان  در  میکند،  حمل  جمجمه 

دیروز  می برد.  بسر  آمریکا  نمای  مسلمان 

تظاهرات  دومین  و  هفتاد  فلسطین  مردم 

نفر   320 از  بیشتر  زدند؛  رقم  را  بازگشت 

شهادت  به  قدس،  آزادی  راه  در  آنها  از 

نفرشان مجروح شده اند.  هزاران  و  رسیده 

این گوشه ای از مصیبت وارده بر شیعیان 

است. قره باغ و چچن و مسلمانان تحت 

فشاِر حکومت چین را هم به فهرست باال اضافه 

شیعیان  بر  ارباب،  کنار  در  و  آمد؛  محرم  کنید. 

گریست. باید  امروزش  دیده  ستم 

مقاومت   به  ها  تحریم  توقف 

دارد بستگی  مقابل  کشور 

فتح یادداشـــت 
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خصوص  در  روحانی  پرزیدنت  های  صحبت 

یک  بیشتر  مردم،  رفاه  و  راحتی  برای  کره  مذا

سخنرانی  یک  تا  بود  پوپولیستی  سخنرانی 

صحبت  جای  که  خارجی  سیاست  منطقی. 

نیست.  فریبی(  )عوام  پوپولیستی  های 

که  می داند  هرشخصی  از  بهتر  روحانی  آقای 

می خواهیم. چه  ما  و  می خواهند  چه  آنها 

ترامپ  دسِت  در  خواهیم  می  ما  که  آنچه  نه 

عهده  از  می خواهد،  ترامپ  آنچه  نه  و  است 

را  امنیت مان  ما،  از  ترامپ  می آید.  بر  ما 

خواب  است  حاضر  کسی  مگر  می خواهد؛ 

بالستیک  موشک های  بدهد!  را  شبش  راحت 

کننده  تضمین  اسالمی،  جمهوری  امروز 

جمهوری  پس  است؛  ایرانی  جامعه  امنیت 

بهداشت  وزارت  که  آماری  آخرین  مطابق 

در  دندانپزشک  و  پزشک  سرانه  کرده،  ارائه 

یعنی  است.  نفر   ۱۰۰۰ هر  بازاء   1/6 ایران 

از  فارغ  ایران  دندانپزشکان  و  پزشکان  جمع 

چیزی  می کنند  طبابت  منطقه ای  چه  در  اینکه 

درحالی  این  است.  نفر   ۱۲۸۰۰۰ حدود  در 

بهداشت  وزیر  کل  معاون  گفته  به  که  است 

نیاز  نفر   ۱۰۰۰ هر  در   2/5 سرانه  به  حداقل 

پیشرفته  کشورهای  در  آمار  این  و  داریم 

حتی  است!  نفر   ۱۰۰۰ هر  در   ۵ تا   3/5 بین 

سوریه  نظیر  منطقه  جنگ زده  کشورهای  آمار 

فتح یادداشـــت 

فتح یادداشـــت 

پایگاه اطالع رسانی بسیج دانشگاه امام صادق علیه السالم :

www.basijisu.ir

سامانه پیامکی :  ۱۰۰۰۴۰۷۲

@fathisu  : نشریه فتح در شبکه های اجتماعی

شماره تماس :   09104970625

برای دریافت فایل 
 الکترونیکی نشریه 

کد روبرو را اسکن کنید.

دودستی  را  کشورش  امنیِت  اسالمی 

داد. نخواهد  آمریکایی  زرد  مو  مرد  تحویل 

جی  گروه  نشست  از  پس  امروز  که  ائتالفی 

برای  صرفًا  است،  گرفته  شکل  پاریس  در 

کاهش  عدم  و  برجام  به  ایران  بازگرداندن 

به  می شود؛  انجام  ایرانی  طرف  تعهدات 

ایران  در  کم  حا دولت  تمرکز  که  منظور  این 

خارجی  سیاست  به  داخلی  مسائل  روی  از 

فشار  بتوان  طریق  این  از  تا  گردد  معطوف 

را  اخیر  سال های  چندجانبه  تحریم های 

ایران  اقتصاد  مغزی  مرگ  به  منجر  -که 

اصطکاک  نهایتًا  و  کند  یکسره  است-  شده 

پاشیدگی  به  منجر  سال ها  این  اقتصادی 

بشود. ایران  جامعه  اقتصادی  ساختار 

از  روزها،  و  ساعات  این  در  کره  مذا

شد.  خواهد  بدتر  هم  چای  ترکمن 

کره  مذا میز  سر  بر  ایران  دولت  گر  ا

جامعه  هویت  سر  بر  باید  بنشیند، 

ظلم ستیزی  و  دفاع  کند،  کره  مذا ایرانی 

برابر  دو  از  بیش  هم  اشغالی  فلسطین  و 

گر  ا حال  ماست!  کشور  پزشک  سرانه 

 3/5  ،2/5 سرانه  به  ترتیب  به  بخواهیم 

 ،۷۲۰۰۰ به   ترتیب  ،به  کنیم  توجه   5 و 

نیازمندیم!  جدید  پزشک   ۲۷۲۰۰۰ و   ۱۵۲۰۰۰

پزشکان  آمار  گرفتن  درنظر  بدون  آمار  این 

بدون  و  غیرفعال  کرده،  مهاجرت  فوت شده، 

افزایش  و  کشور  جمعیتی  رشد  محاسبه 

است. ایرانی  جامعه  هویت  از  جزوی 

آمریکا   2020 انتخابات  برای  ترامپ 

ما  و  دارد  سیاسی  شوآف  به  نیاز 

شوآف  اهل  که  کسی  نان،  به  نیاز 

پل،  از  خرش  گذراندن  از  پس  است، 

حاال  نمی شناسد،  را  کس  هیچ  دیگر 

است؟ عقالنی  دولتی  چنین  با  کره  مذا

 ... و  آتی  سال های  در  جهانی  سرانه 

بیشتری  بسیار  تعداد  به  نیاز  وگرنه  است 

کردن  دخیل  بدون  حال  داریم!  پزشک 

ساالنه  پذیرش  به  توجه  با  و  فوق  موارد 

برای  رشته  دو  این  نفری   ۷۵۰۰ حدود 

سرانه های  این  از  کدام  هر  به  رسیدن 

 ۳۶ و  سال   ۲۰ سال،   ۱۰ به ترتیب  مذکور 

که  وحشتناکی  اعداد  داریم!  فاصله  سال 

تصور  فوق  انحصارطلبی  وجود  از  کی  حا

و  است  پزشکی  رشته های  ظرفیت  در 

ظرفیت های  برابری  دو  افزایش  حتی 

 ۱۸ تا  را  ما  کشور  پزشکی،  رشته های 

فعلِی  مناسِب  سرانه ی  به  آینده  سال 

نمی رساند! پیشرفته  کشورهای  در  موجود 

ما چه می خواهیم، 
آنها چه می خواهند؟

مافیای انحصار

از  کی  حا که  وحشتناکی  اعداد 
در  تصور  فوق  انحصارطلبی  وجود 

حتی  و  است  پزشکی  رشته های  ظرفیت 
رشته های  ظرفیت های  برابری  دو  افزایش 
آینده  سال   ۱۸ تا  را  ما  کشور  پزشکی، 
در  موجود  فعلِی  مناسِب  سرانه ی  به 

نمی رساند! پیشرفته  کشورهای 


