ترامپ بٍدوبال چیست؟
صبح نو :الساْ تطأپ زض تطٚضیؿتی
ذٛا٘سٖ ؾپب ٜچٔ ٝؼٙبیی زاضز  ٚچٝ
ٞسفی ضا ز٘جبَ ٔیوٙس .ث٘ ٝظط ٔیآیس
ایٗ الساْ ضا ثبیس زض چبضچٛة
ؾیبؾت «ضغیٓ چٙح» ایبالت ٔتحسٜ
تحّیُ وطز .خسای اظ اثؼبز ٘ظبٔی ٚ
أٙیتی ایٗ اتفبق ؤ ٝیُ تطأپ ضا ثٝ
ٔتكٙح
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ٔیضؾب٘س ،اثؼبز خبٔؼٝقٙبؾی-ؾیبؾی
ایٗ ٔٛيٛع  ٓٞإٞیت زاضز .تیٓ
تطأپ ثطذالف زٔٛوطاتٞب وٝ
ؾیبؾت زاذّی ایطاٖ ضا ث ٝثرف
ٔؼتسَ  ٚضازیىبَ تمؿیٓ ٔیوٙٙس ٚ

سیاست آتص افريزاوٍ

ابتکار:

«ایطاٖ ثبیس ٔهبِح ٝوٙس!«؛ ایٗ خبٖٔبی ٝضٚیىطز زِٚت تطأپ زض لجبَ ایطاٖ اؾت و ٝزض ٔمبِٝ

«ثطایبٖ ٛٞن» ٔؿئ َٛأٛض ایطاٖ زض ٚظاضت أٛضذبضخ ٝآٔطیىب ثبظتبة یبفت ٝاؾتٛٞ .ن و ٝثالفبنّٝ

تالـ زاض٘س اظ ایٗ قىبف زض خٟت

پؽ اظ اػالْ تطٚضیؿت ذٛا٘سٖ ؾپب ٜپبؾساضاٖ ا٘مالة اؾالٔی اظ ؾٛی ز٘ٚبِس تطأپٔ ،مبِ ٝذٛز ضا زض

ٔصاوطٔ ٚ ٜؼبّٔ ٝثٟط ٜثجط٘س ،ثٝز٘جبَ
قىبف ٔیبٖ زِٚت ّٔ ٚت ٞؿتٙس.

ضٚظ٘بٔ٘ ٝیٛیٛضن تبیٕع ا٘تكبض زاز ،ثب ٔت ٟٓوطزٖ خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ،ؾطا٘دبْ ذٛاؾتٞبی

ایٗ

قبیس

ثعضيتطیٗ

تفبٚت

ؾیبؾتٌصاضی ایٗ زٌ ٚط ٜٚؾیبؾی
زضثبض ٜایطاٖ ثبقسٔ .هساق ایٗ تفبٚت
ؾیبؾت زض ثطخبْ  ٚالساْ خسیس
تطأپ زضثبض ٜؾپب ٜلبثُ تٛيیح اؾت.
ثطخبْ ٕٕ٘ٞ ٝ٘ٛىبضی ٔیب٘ٝضٞٚبی
ایطاٖ  ٚزٔٛوطاتٞبی آٔطیىب ثٛز وٝ

چٟبضٌب٘ٝای ضا اظ تٟطاٖ ثیبٖ وطز :ػسْ زؾتیبثی ث ٝؾالح ٞؿتٝای؛ تٛلف آظٔبیف ٔٛقهٞبی ثبِؿتیه؛
تٛلف حٕبیت اظ ٌطٜٞٚبی ثٝظػٓ ا ٚتطٚضیؿتی  ٚتٛلف ثبظزاقت زٚتبثؼیتیٞب.
زِٚت تطأپ زض  ٕٝٞظٔبٖ تهسی لسضت زض آٔطیىب ث ٝنٛضت ٘بوبْ وٛقیس ٜاؾت ٌبْ ثٌ ٝبْ  ٚثب اػٕبَ
لسضت ٘ ٚفٛش خٟب٘ی ُٙٔ ٚمٝای ذٛز ،زض حٛظٜٞبی زیپّٕبؾی  ٚالتهبز ،فًبی تٙفؿی ایطاٖ ضا ٔحسٚز
 ٚحتی ث ٝپیف اظ تٛافك ٞؿتٝای «ثطخبْ» ثبظ ٌطزا٘س .آذطیٗ الساْ ٘ ٓٞعزیه قسٖ ث ٝزیٛاض ٜأٙیتی
ایطاٖ ثب تطٚضیؿت ذٛا٘سٖ ؾپب ٜپبؾساضاٖ زض چبضچٛة ؾیبؾت «فكبض حساوثطی» اؾتٞ .سف زض ایٗ
وبض اذالَ زض ؾیؿتٓ ػهجی ایطاٖ ثب چٙس اثعاض ثٛز ٜاؾت؛ ٘رؿت :ایدبز قٛن زض خبٔؼ ٝایطا٘ی  ٚز:ْٚ
ٔٙعٚی وطزٖ ایطاٖ زض خبٔؼ ٝثیٗإُِّ ثب ٘بٌعیط قسٖ تٟطاٖ ث ٝالساْٞبی ٚاوٙكی  ٚزؾت وكیسٖ اظ اثعاض

ث ٝتمٛیت ٔیب٘ٝضٞٚب زض زٚ
ا٘تربثبت ۶۶ ٚ ۶۴ا٘دبٔیس .أب الساْ

زیپّٕبؾی اؾت .ثٝػجبضت زیٍط  ٕٝٞتالـ ٚاقٍٙتٗ زض ایٗ ثرفٔ ،حط ْٚوطزٖ تٟطاٖ اظ أىبٖ

تبظ ٜتطأپ ٕ٘ ٝ٘ٛوبّٔی اظ لهس اٚ

زیپّٕبؾی اؾت وٛٔ ٝخت ٔب٘سٌبضی آٖ زض خبٔؼ ٝثیٗإُِّ اؾتٔ .تحساٖ وبخ ؾفیس زض اػٕبَ فكبض

ثطای ایدبز قىبف ٔیبٖ ٔطزْ ٚ

حساوثطی ث ٝتٟطاٖ تبو ٖٛٙث ٝاؾطائیُ ،ػطثؿتبٖ  ٚأبضات ػطثی ٔتحسٔ ٜحسٚز قس ٜاؾت.

حبوٕیت اؾت؛ ثسیٗ تطتیت وٝ
خبٔؼ ٝایطا٘ی ضا ػّی ٝؾپب ٜثكٛضا٘س،
أب حبنُ ث ٝػىؽ اؾتٓٞ .
٘یطٞٚبی ؾیبؾی ثب ٚخٛز اذتالف
٘ظط -اظ انالحَّت ضازیىبَ تب

ایٗ زضحبِی اؾت و ٝ٘ ٝتٟٙب ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس ،ثّى ٝاضٚپب ،ضٚؾی ٚ ٝچیٗ ثب ٍ٘طا٘ی  ٚؾٛءظٗ ثٝ
ؾیبؾتٞبی زِٚتٕطزاٖ آٔطیىبیی ٍ٘طیؿت ٚ ٝؾطا٘دبْ آٖ ضا ٔغبیط ثب ٔٙبفغ وٛتب ٚ ٜثّٙسٔست ذٛز اضظیبثی
ٔیوٙٙسٟٓٔ .تط ایٙى ٝزِٚت تطأپ زض اخطای ؾیبؾتٞبی يسایطا٘ی ذٛز ٔدجٛض ث٘ ٝمى تٛافمٙبٔٞٝب ٚ
لٛا٘یٗ ثیٗإِّّی قس ٜاؾت .تطٚضیؿت ذٛا٘سٖ ثركی اظ حبوٕیت یهوكٛض ،السأی ثیؾبثمٚ ٝ
ذُطآفطیٗ اؾت و ٝاٌط ٔٛضز تبییس خبٔؼ ٝثیٗإُِّ لطاض ٌیطز ،ث ٝػٛٙاٖ یه ضٚی٘ ٝبنٛاة ٘ ٚبلى

احٕسی٘ػاز  ٚثطذی چٟطٜٞبی
ٔكٟٛض ٔٙهف ذبضج اظ ایطاٖ -ثٝ

حبوٕیت ٘ظبْٞبی ؾیبؾی زض ٞط ٘مُ ٝاظ خٟبٖ ٔؼٕ َٛذٛاٞس قس .اظ ٕٞیٗض ٚخبٔؼ ٝخٟب٘ی ثٝضغٓ

حٕبیت اظ ؾپب ٜپطزاذتٙس ٓٞ ٚ

ٞطاؼ اظ زأ ٝٙلسضت ایبالت ٔتحس ،ٜثب تطزیس  ٚؾٛءظٗ٘ ،بظط الساْٞبیی ٞؿتٙس و٘ ٝبوبٔب٘ ٝز٘جبَ قسٜ

٘یطٞٚبی اختٕبػی ثب ؾپبٕٞ ٜسِی

اؾتٚ .اوٙف خبٔؼ ٝثیٗإِّّی ث ٝالساْ ٘بلى حبوٕیتی اذیط زِٚت تطأپ ،ا٘تظبضی اؾت و ٝثبیس ث ٝآٖ

وطز٘س .چٙیٗ حٕبیتی وٓ٘ظیط اؾت.

پبؾد زاز ٜقٛز .أب ٚاوٙف تٟطاٖ زض ایٗ ثعٍ٘ب ٜاظ إٞیت ٚیػٜای ثطذٛضزاض اؾت.
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چرا عصباویت امریکا از سپاٌ سر ریس ضذ؟
جوانٕٞ :ؿٛیی خًَّٙجبٖ حبوٓ ثط وبخ ؾیب ٚ ٜنٟی٘ٛیؿتٞب ٔٛخت قس ؾپب ٜپبؾساضاٖ ا٘مالة اؾالٔی زض ِیؿت
تطٚضیؿتی آٖٞب لطاض ٌیطز .ایٗ تهٕیٓ أطیىبییٞب ضا نطفبً ٕ٘یتٛاٖ أطی قتبةظز ٚ ٜاحؿبؾی تّمی وطز .آ٘چ ٝأطیىب
اػالْ وطز ٘تید ٝػمس ٜحمبضت ٘ ٚبوبٔی  ۴۴ؾبِٝای اؾت و ٝزغ اؾتٛاض ؾپب ٜزض حفبظت ٕٝٞخب٘ج ٝاظ ٛٞیت  ٚاؾتمالَ ایطاٖ
 ٚغطة آؾیب ث ٝاضٔغبٖ آٚضز ٜاؾت .ثس ٖٚتطزیس أطیىب ؾپب ٜضا ػبُٔ ٘بوبٔی َ ٕٝٞطاحیٞب  ٚزؾیؿٞٝبی ذٛز زض ذبٚضٔیب٘ٝ
اظ یه ؾٔ ٚ ٛب٘سٌبضی ٘ظبْ خٕٟٛضی اؾالٔی اظ ؾٛی زیٍط ٔیزا٘سٚ .لتی ضئیؽخٕٟٛض یه اثطلسضت و ۷ ٝتطیّی ٖٛزالض
زض ذبٚضٔیب٘ٞ ٝعی ٝٙوطز ٜاؾت ثب ٛٞاپیٕبی چطاؽ ذبٔٛـ  ٚقجب٘ ٝزض یه فطٚزٌبٔ ٜتطٚو ٝزض ػطاق ٔی٘كیٙسٔ ،یتٛاٖ فٕٟیس
و ٝؾٛظـ ایٗ زضز  ٚحمبضت اظ ودب ٘بقی ٔیقٛز .أب ثٝزٚض اظ تؼّمبت  ٚػٛاَف ّٔت ایطاٖ ٘ؿجت ثٟ٘ ٝبز ٔمسؼ ؾپب،ٜ
ٚالؼبً ػّت الساْ أطیىب چیؿت؟ زض ٍ٘ب ٜا ٕٝٞ َٚثط ایٗ ثبٚض٘س و ٝؾپب ٜػبُٔ اذطاج أطیىب اظ ذبٚضٔیب٘٘ ٚ ٝبوبْ ٌصاقتٗ
تطٚضیؿتٞب زض ُٔٙم ٝاؾالٔی اؾت ،ایٗ نطفبً ثركی اظ پبظَ ٘بوبٔی أطیىب اؾت.
 -۱أطیىب ثب خ ًٙاَالػبتی ،أٙیتی ،ضؾب٘ ،ٝضٚا٘ی  ٚؾبیجطی ثٔ ٝیساٖ ٔجبضظ ٜثب ٘ظبْ آٔس ٜاؾت .ضاٞجطز فطٚپبقی اظ زض ٖٚاظ
َطیك خ ًٙضٚا٘ی  ٚالتهبزی ٘ ٚفٛش خطیب٘ی  ٚفطزی تبو ٖٛٙثب ٔحٛضیت ؾپب ٜذٙثی قس ٜاؾت.
 -۲ؾپب ٜزض  ٕٝٞزٚضاٖ تحطیٓ تٛا٘ؿت ٝاؾت قؼّ ٝوبض  ٚتٛؾؼ ٝضا زض وكٛض فطٚظاٖ ٍ٘ ٝزاضز .زض اٚج تحطیٓ اظ پبالیكٍبٜ
تب ضاٜآ ٚ ٗٞخبزٌ ٚ ٜبظضؾب٘ی ،ؾس  ...ٚاظ ؾٛی ؾپب ٜا٘دبْ قس ٜاؾت .ؾپب ٜاظ ػٛأُ انّی يطثٌٝیطی تحطیٓٞبی أطیىب
ػّی ٝایطاٖ ثٛز ٜاؾت و ٝذٛزوفبیی ثٙعیٗ آذطیٗ قبٞىبض ایٗ خطیبٖ ٔمسؼ ٔ ٚطزٔی اؾت.
 -۳ؾپب ٚ ٜخطیبٖ ٔطزٔی ٚاثؿت ٝث ٝآٖ زض خٟبٖ اؾالْٔ ،حیٍ ذبٚضٔیب٘ ٝاؾالٔی  ٚذّیح فبضؼ ضا ثطای أطیىب ٘بأٗ وطزٜ
اؾت .وكتیٞبی آ٘بٖ ضا وٙتطَ ٔیوٙس .ثط ٔمطٞبی أطیىب زض ػطاق  ٚؾٛضی ٚ ٝحبقی ٝخٛٙثی ذّیح فبضؼ تب افغب٘ؿتبٖ
اقطاف زاضز  ٚایٗ اقطاف  ٚالتساض وبخ ؾفیس ضا ث ٝزیٛاٍ٘ی وكب٘س ٜاؾت.
 -۴ؾپب ٜزض  ۱۵ؾبَ ٌصقت ٝپطٚغٜٞبی زِٚتؾبظیّٔ ،تؾبظی ،افعایف أٙیت نٟی٘ٛیؿتٞب ،تدعی ٝخٟبٖ اؾالْ ،تؿٍّ ثط
ٔٙبفغ ثطذی وكٛضٞبی اؾالٔی  ٚضقس تطٚضیؿٓ زض غطة آؾیب ضا ٘بوبْ ٌصاقت ٝاؾت ِصا ثبیس ٚاوٙف ث ٝایٗ حمبضت ضا زضن
وطز.
 -۵ؾپبٔ ٜحٛض ثبظزاض٘سٌی زفبػی زض حٛظٛٔ ٜقىی ضؾب٘ٝای  ٚخ ًٙضٚا٘ی اؾت.
 -۶ؾپب ٜآچبض فطا٘ؿّٔ ٝت ایطاٖ  ٚؾ ًٙظیطیٗ آؾیبة زض  ٕٝٞحٛازث  ٚپسیسٜٞب اؾت .زض ٞط ٌٛقٝای ذألیی ایدبز قٛز
 ٕٝٞچكٓٞبی ٔطزٔی  ٚزِٚتی ث ٝؾپب ٜزٚذتٔ ٝیقٛز .اظ زٚض ظزٖ تحطیٓ تب ٔمبثّ ٝثب لبچبق ،اظ ؾیُظزایی تب آثطؾب٘ی ،اظ
ظِعِ ٝتب ٔمبثّ ٝثب تطٚضیؿٓ ثب ٔحٛضیت ؾپب ٜا٘دبْ ٔیقٛز.
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مخاطب اصالحات اقتصادی
دنیای اقتصاد :التهبز ایطاٖ زض ؾبَ ٌصقت ٝزٛ٘ ٚع
ٔىب٘یعْ ؾیبؾتٌصاضی ضا تدطث ٝوطز :لیٕتٌصاضی ثطای
ثطذی وبالٞب  ٚذسٔبت زض وٙبض ؾٕٟیٝثٙسی ٔمساضی.
لیٕتٌصاضی اضظ  ٚزض ازأ« ٝػطي ٝاضظ ثب ٘طخ پبییٗتط اظ
ثبظاض ثب ٞسف پبییٗ ٍ٘ ٝزاقتٗ لیٕت وبالٞب  ٚذسٔبت»
ٔهساق ٔىب٘یعْ ا َٚاؾت ،ث ٝتجغ ایٗ ؾیبؾت زض ثطذی
ٔمبَغ ثطای قٕبضی اظ وبالٞب ثطاؾبؼ وبضت ّٔی ؾٕٟیٝ
تؼییٗ قس .ایٗ ؾیبؾتٞب زض ٌصقت٘ ٝیع ث ٝاقىبَ ٔرتّف
تىطاض قس ٜاؾت؛ أب چ٘ ٝتیدٝای زاقت ٝاؾت؟ ٞط زٚ
ؾیبؾت زض ٔیبٖ ٔست ٘ٝتٟٙب ثبظاض ضا ٔتؼبزَ ٘ىطز ،ثّىٝ
ٔٙبفغ ؾیبؾتٌصاضٔ ،هطفوٙٙسٌبٖ  ٚحتی تِٛیسوٙٙسٌبٖ
ضا ث ٝذُط ا٘ساذت .اٌط ؾیبؾتٌصاض ثب ٞسف وؿت
ضيبیت چٙیٗ ؾیبؾتی ضا اخطا  ٚز٘جبَ وطز ،فمٍ وبفی ثٛز
یه ثطضؾی ؾبزٔ ٜیسا٘ی ا٘دبْ زٞس تب ثیٚاؾُ ٝزضیبثس
تهٕیٓ ثٞ ٝسف ٘رٛضز ٜاؾتٙٔ .بفغ ٔهطفوٙٙسٌبٖ ٚ
تِٛیسوٙٙسٌبٖ  ٓٞتبٔیٗ ٘كس ٜاؾت؛ چ ٖٛاخطای ایٗ
ؾیبؾت ث ٝثجبت ٔٙدط ٘كسٌ .عاضـ ضؾٕی ثب٘ه ٔطوعی
٘یع ٘كبٖ زاز ؾیبؾت ترهیم اضظ ثب ٘طخ  ۴۲۴۴تٔٛبٖ ،اظ
آشض ؾبَ لجُ اثطٌصاضی ذٛز ضا اظ زؾت زاز ٜاؾت .لیٕت
ثركی اظ وبالٞبیی و ٝشیُ ایٗ ؾیبؾت ٚاضز قسٜا٘س حتی
ثب ثبالتط اظ ٘طخ اضظ زض ثبظاض ث ٝزؾت ٔطزْ ضؾیسٜا٘س؛ قبٞس
لیٕت ٌٛقت زض ٔبٜٞبی پبیب٘ی ؾبَ لجُ .یب ثطذی
ٟ٘بزٜٞبی تِٛیسی و ٝث ٝوكٛض ٚاضز قسٜا٘س ثب اذتالَ زض
تٛظیغ ضٚثٝضٞ ٚؿتٙس  ٚثب لیٕتٞبی ثؿیبض ثبالتطی ثٝ
زؾت تِٛیسوٙٙسٌبٖ ٔیضؾٙس؛ قبٞس وٙدبِ ٝثطای نٙؼت
َیٛض .ث ٝایٗ ز ٚقبٞس ٔیتٛاٖ ٌعاضـ ٔطوع پػٞٚفٞب ضا
٘یع ايبف ٝوطز و ٝثب ثطضؾی وبض٘بٔ ٝؾجس وبالٞبی ٔكَٕٛ
اضظ اضظاٖ زض ثرف ٔهطفوٙٙس ٚ ٜتِٛیسوٙٙسٛ٘ ٜقت :ایٗ
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ابسارَای کارآمذ ایران برای مقابلٍ با جىگ ارزی آمریکا
خراسان :زض ضٚظٞبی اذیط ٕٞتی ضئیؽ وُ ثب٘ه ٔطوعی پبِؽ ٞبیی اظ یه ٘جطز تٕبْ ػیبض زض
حٛظ ٜاضظی ضا ٔی زازٙٔ .تٟی زلیمبً ٔكرم ٘جٛز و ٝخطیبٖ چ ٝثٛز ٜاؾت چطا و ٝثبظاض اضظ تب
ٕٞیٗ ضٚظٞبی اذیط ،زلیمبً ثط ذالف ؾبَ ٌصقت ،ٝض٘ٚس ٘ؿجتبً ثب ثجبتی ضا َی وطز .ثب ایٗ حبَ،
 ٓٞایٙه ٔكرم قس ٜاؾت و ٝآٔطیىب ثب ٕٞىبضی ثطذی وكٛض ٞبی ػطثی ُٔٙم ٝثب اؾتفبز ٜاظ
تدطث ٝؾبَ ٌصقت ٝذٛز زض تؼُیالت ٘ٛضٚظ ٕٞ ٚچٙیٗ ثب ؾٛء اؾتفبز ٜاظ تؼُیّی ٘ؿجی ثبظاضٞب
ٔ ٚدبَیبثی ٔؼبٔالت ِفظی ،فطزایی  ٚوبشة ،لهس زاقت ٝث ٝتِٛیس پبِؽ ٞبی لیٕتی ثپطزاظز ٚ
ثب خسی قسٖ اثط ضٚا٘ی ٘طخ ٞبی ٔدبظی اضظٕٞ ،بٖ ٚلبیغ اضظی ؾبَ لجُ ضا زض وكٛض پیبزٜ
وٙس .لهسی و ٝاتفبلبً ثب ٞدٕ ٝؾٍٙیٗ  ٕٝٞ ٚخب٘ج ٝای ٘یع ٕٞطا ٜثٛز ٜاؾتٔ .ؿیط ٞدٕ ٝاضظی
اذیط اظ زض ٖٚقید ٘كیٗ وٛچه خٛٙثی یؼٙی زثی زض أبضات ٔی ٌصقت ٔ ٚی ٌصضز .ایدبز
تمبيبٞبی ثعضي ثطای زض ٓٞخٟت افعایف ٘طخ ثطاثطی آٖ ثب ضیبَ و ٝثب تٛخ ٝث ٝضاثُ٘ ٝطخ
زض ٚ ٓٞزالض ،ث ٝوبٞف اضظـ ضیبَ زض ثطاثط زالض ٔٙدط ٔی قس٘ ،مُ ٝوب٘٘ٛی ایٗ تالـ ٞب ثٛزٜ
اؾت .ثب ایٗ حبَ ،ث٘ ٝظط ٔی ضؾس آٔطیىب زض ایٗ ػطن٘ ٝتٛا٘ؿت٘ ٚ ٝرٛاٞس تٛا٘ؿت تٛفیك
چٙسا٘ی وؿت وٙس .ث ٝزالیُ ظیط:
ٌ- ۱عاضـ ٞب  ٓٞایٙه حبوی اظ آٖ اؾت و ٝزض ٘مُ ٝآغبظ ایٗ ٞدٕ ٝاضظی یؼٙی تؼُیالت
٘ٛضٚظ ،ثط ذالف ؾبَ ٌصقت ،ٝنطافی ٞبی ثب٘ه ٔطوعی زض ثبظاض حًٛض زاقت ٚ ٝتؼُیُ ٘جٛزٜ
ا٘س.
-۲زض فطٚضزیٗ أؿبَ ،ثطذالف ؾبَ ٌصقت ٝو ٝزض تالَٕبت اضظی ث ٚ ٕٟٗاؾفٙس  ،۶۶زؾت
ثب٘ه ٔطوعی ثطای ٘مف آفطیٙی زض ثبظاض ٘مس ثؿت ٝثٛز ،ایٗ ثبض ثب٘ه ٔطوعی ثب ؾیبؾت ٞبی
پیكیٙی ،زؾت پطی اظ ٘ظط ٔٙبثغ اضظی زاقت.
 - ۳ؾٔٛیٗ ػبُٔ ٔطث ٌٛث ٝؾیبؾت خسیسی اؾت و ٝثب٘ه ٔطوعی پؽ اظ تغییط ٔسیطیت  ٚثٝ
تٛنی ٝوبضقٙبؾبٖ زض پیف ٌطفت ٝو ٝث ٝتغییط ٘مك ٝاضظی ٔٛؾ ْٛاؾت .ث ٝایٗ ٔؼٙب و ٝاتىبی
اضظی ػٕستبً ٔتىی ثط وب٘بَ ٞبی ٔٛخٛز زض زثی ،ث ٝزِیُ ٕٞىبضی ایٗ وكٛض ثب ثبظٞٚبی تحطیٓ
ٌط آٔطیىب زض ُٔٙم ،ٝث٘ ٝحٛٞ ٛقٕٙسا٘ ٝای زض حبَ چطذف ث ٝؾٛی ٕٞؿبیٍبٖ ٘عزیه ٚ
وب٘بَ ٞبی ُٕٔئٗ (ثِ ٝحبِ ؾیبؾی) ث ٝذهٛل ػطاق اؾت.
 - ۴چٟبضٔیٗ ػبُٔ ٘یع ث ٝثبظاض ٔتكىُ اضظی ثط ٔی ٌطزز و ٓٞ ٝایٙه ٔؿئٛالٖ ثب٘ه ٔطوعی
ٚػس ٜضا ٜا٘ساظی آٖ ضا تب اٚاذط فطٚضزیٗ زاز ٜا٘س .ثسیٗ تطتیت ثؿیبض أیس ٔی ضٚز ؤ ٝطخغ
لیٕت ٌصاضی ٘طخ اضظ ث ٝخبی اتىب ث ٝیه ٘مُ ٝذبضخی ،ث ٝزاذُ وكٛض ا٘تمبَ یبثس  ٚػطيٚ ٝ
تمبيبی زاذّی٘ ،طخ نحیح ضیبَ زض ثطاثط زالض ضا ٔكرم وٙس.

ؾیبؾت ٘تٛا٘ؿت ٝلیٕت وبالٞب ضا ثبثت ٍ٘ ٝزاضز  ٚزض
ٔمبثُ ؾجت ؾبیط ٞعیٞٝٙبی خب٘جی ٔب٘ٙس افعایف ضا٘ت ٚ
فؿبز ،اتالف ٔٙبثغ  ٚوؿطی ثٛزخ ٝثطای زِٚت قس ٜاؾت.
خسای اظ ػٛاضو التهبزی ،آثبض اختٕبػی َطح ٘یع لبثُ
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براي مثال ،يکي از فرماندهان سابق قرارگاه سازندگي خاتماالنبياء دربارهي چگونگي

ُٔبِؼ ٝاؾت .ثطای ٕ٘ٚ ٝ٘ٛلتی وبالٞب ثب لیٕت ثبالتط اظ
لیٕت ٞسف ث ٝزؾت ٔطزْ ضؾیس٘س ،تهٕیٓ ٌطفت ٝقس

شکلگيري واحد مهندسي جنگ چنين ميگويد":مهندسي جنگ در دفاع مقدس از
شکست حصر آبادان ،آن هم فقط با يک دستگاه لودر شکل گرفت و رفتهرفته در طول
يکي دو سال بعد به يک سامانهي مناسب در جهت رفع نياز اين دسته از دفاع تبديل شد.
در پايان دفاع مقدس يک لودري که مهندسي در زمان حصر آبادان داشت ،به  ۵-۴هسار
لودر و بولدوزر تبديل شده بود و اينها با شرايط آن زمان که ما از يک طرف در تحريم و
محاصره بوديم و از طرف ديگر با کارشکنيهاي دولت {بنيصدر} روبهرو بوديم ،يک

ضاٜحُ تىطاضی اضائ ٝقس ٘تیدٝ؛ پسیس ٜنف فطٚقی
3
ٌعاضـ قس

معجسه بود.

ثطذی وبالٞب ثطاؾبؼ وبضت ّٔی  ٚؾٕٟی ٝثٞ ٝط فطز زازٜ
قٛز .تدطثٌ ٝصقت٘ ٝكبٖ زاز٘ ٜتید ٝخیطٜثٙسی زض ٞط
ثبظاضی  ٚتمؿیٓ آٖ ث ٝزؾتٞٝبی ٔرتّف ٟ٘بیتب تالـ
ثبظیٍطاٖ ضا زضذهٛل اؾتفبز ٜاظ ایٗ قىبفٞبی لیٕتی
ٔ ٚمساضی زض پی زاضز .أب ثطای یه ٔؿبِ ٝتىطاضی یه
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