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سرمقاله

سرمقاله
دادگاه تجدید نظر اسفندیار
رحیم مشایی برگزار شد
جلسه دادگاه تجدیدنظر اسفندیار رحیم مشایی
که چندی پیش از سوی شعبه اول دادگاه انقالب
به  5سال حبس محکوم شد ،روز چهارشنبه 14
آذرماه در شعبه  36تجدیدنظر دادگاه انقالب
برگزار شد.
به گزارش ایسنا ،حسینی وکیل مدافع مشایی
پیشتر گفته بود :قرار بر این بوده که دادگاه در
تاریخ  ۲۵دیماه برگزار شود ولی احتماال ً زودتر
برگزار شود .غالمحسین اسماعیلی رئیس کل
دادگستری استان تهران چهارشنبه  ۲۱شهریو ر با
اعالم جزئیات حکم صادره برای مشایی از سوی
شعبه اول دادگاه انقالب گفت :در سه فقره
عنوان اتهامی رحیممشایی دایر بر اجتماع و تبانی
برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی مطابق ماده
 ۶۱۰قانون مجازات اسالمی به  ۵سال حبس،
در رابطه با تبلیغ علیه نظام به استناد ماده ۵۰۰
قانون مجازات اسالمی به تحمل یک سال حبس
و همچنین به اتهام توهین به مقامات قضایی به
سبب انجام وظیفه به  ۶ماه حبس محکوم شد.

اخبار

«ابتکار» تعامل دولتها با جامعه دانشجویی را بررسی میکند

توپ بحران در زمین مردم و
اقتصاددانان!
ادامه از صفحه یک
رئیس جمهوری در جایی از سخنان خود
اشاره میکند که در بحران ارزی مردم اگر بیشتر
همراهی میکردند تصمیم ارز  4200تومانی اجرایی
میشد .توپی را که آقای روحانی یک بار در زمین
اقتصاددانان انداخت بار دیگر به زمین مردمی
انداخت که از هراس کاهش ارزش داراییهایشان
پولشان را به ارز و سکه تبدیل کرده بودند .این
اظهار نظرها بار دیگر نشان میدهد که اقتصاد
کشور مانند چند دهه گذشته یک حفره بزرگ
دارد و آن نبود یک گفتمان غالب علمی و تئوریک
در اجرا است که همواره در بحرانها و مشکالت
با سخنرانی و دستورالعملهای آنی مواجه شده
است .گاها ًشنیده میشود که مشکالت اقتصادی
کشور محصول نگاه نئولیبرالیستی دولتها و
پرداختن بیش از حد به نقش بازار بوده است.
نقطه نظری که به دالیل مبرهن و واضح قابل
پذیرش نیست .چرا که اساسا ً ساختار اقتصادی
و سیاسی کشور تابع هیچ مدل نظر خاصی
نمیتواند باشد چنانچه حضور اقتصاددانان
برجسته در دولت فعلی هم نتوانست منشا اثر
چندانی باشد .بیشک اقتصاد آزاد زمانی معنا
پیدا میکند که ساختار اداری ،قوانین و نهادهای
قدرتمند انحصارطلب اجازه وجود فضای رقابتی را
در اقتصاد بدهند .آنچه مردم را در  5سال اخیر
همواره امیدوار کرده بود تا شرایط به وضعیت
مطلوب نزدیک شود ،میل به اصالح ساختاری
بود که در آن فساد و سوداگری به حداقل
برسد .بدون شک رئیس جمهوری محترم کشور
ش که
میدانند که اقتصاد نه تابع موعظه و خواه 
قواعد آن مبتنی بر رفتار حاکمیتی در حوزههای
مختلف سیاسی ،اجتماعی و حتی فرهنگی است.
ناکارآمدی تصمیمهای اقتصادی در مرحله اجرا
بیشک به دلیل ساختار پر ایراد نظام اداری کشور
طی سالهای گذشته است که اقدام موثری نیز
برای اصالح آن صورت نگرفته است.
در این رهگذر هر چند دولت نیز تنها بازیگر
اصلی اقتصاد و سیاست نیست و حسن روحانی
به درستی این نکته را یادآور شد ،اما حداقل
انتظاری که افکار عمومی دارد ،وجود شفافیت
در آگاهی از سهم نهادهای تصمیم گیرنده کشور
است .اگر رئیس جمهوری کشور امروز بیان برخی
مسائل را به صالح مملکت نمیداند باید آگاه باشد
که نگه داشتن افکار عمومی در ابهام ناگفتهها،
تنها شکاف بین مردم و دولت را عمیقتر خواهد
کرد .شکافی که با کوچکتر شدن سفرههای مردم
البهالی تصمیمهای آنی دولتمردان ،تبدیل به یک
بحران تمام عیار شده است.

سیاستروز
پیام مقام معظم رهبری به
بیست و هفتمین اجالس سراسری نماز

روزگار ناخوش تشکلهای دانشجویی
حسن روحانی دوشنبه در جریان سفر استانی
خود مراسم  16آذر را در دانشگاه علومپزشکی
سمنان برگزار کرد .برخی از منتقدان دولت
روحانی با بیان اینکه سخنرانی رؤسایجمهوری
در دانشگاههای خارج تهران در روز دانشجو
عرف نیست ،میگویند دولت برای اینکه دور از
حواشی رایج اینگونه سخنرانیها باشد و مورد انتقاد
دانشجویان قرار نگیرد حاضر شده در دانشگاهی
خارج از تهران سخنرانی کند .در مقابل برخی دیگر
با بیان اینکه رئیسجمهوری سال گذشته نیز در
چنین روزی در دانشگاهی خارج از تهران سخنرانی
کرد ،معتقدند چنین صحبتهایی برای زدن دولت
روحانی است چرا که دولت تدبیر و امید همیشه
گوشی شنوا برای شنیدن انتقادات دانشجویی
داشته است و فضای امنیتی حاکم بر دانشگاهها
را هم معتدل و شرایطی بهتر برای جنبشهای
دانشجویی فراهم کرد.
عبدالله ناصری ،فعال سیاسی اصالحطلب
دراینباره به «ابتکار» گفت :این سنت را خود
دانشجویان و اساتید دانشگاههای ایران پذیرفته
ی
بودند که روز دانشجو به عنوان یک روز مل 
که سالها سنت آن گرامی داشته شده است
و همانطور که بازگشایی فصل دانشجویی با
شکلگیری یک جشن در دانشگاه تهران به عنوان
دانشگاه مادر ،گرامی داشته میشود 16 ،آذر هم
در دانشگاه مادر که در واقع نماد  16آذر در سال
 32است ،برگزار شود.
ناصری افزود :یکی از ضعفهای دولت آقای
روحانی این است که نتوانسته بسیاری از مطالبات
اجتماعی ،فرهنگی و علمی دانشجویان را تامین کند
که بخش بزرگی از آن به خاطر رقبایی مانند شورای
عالی انقالب فرهنگی و ...است .آقای روحانی
حداقل کاری که میتوانست انجام دهد این بود
که در روز دانشجو در دانشگاه تهران حضور یابند
و این سنت تاریخی را حفظ کند.
این فعال سیاسی خاطرنشان کرد :دولت روحانی
باید این آمادگی را داشته باشد که اگر با انتقادات و
اعتراضات جدی روبهرو شود در واقع به نفع دولت
تدبیر و امید است .همانطور که رئیس دولت
اصالحات تا آخرین سال خود این سنت را ادامه
داد و در  16آذر  1383با وجود همه اهانتهایی
که به وی شد در بین دانشجویان حضور یافتند.
تشکلهای دانشجویی در طول تاریخ خود فراز
و نشیبهای زیادی داشته است .روی کار آمدن
دولت یازدهم با رویکردی میانهرو در سال 1392
مانند بسیاری از حوزههای جامعه ،فضای امنیتی
حاکم بر دانشگاهها را هم معتدل و شرایطی بهتر
برای جنبشهای دانشجویی فراهم کرد؛ شرایطی
که اگرچه بسیار بهتر از سالهای گذشته است اما
با فضای مطلوب و مورد نظر فعاالن و مسئوالن
تشکلهای دانشجویی فاصله بسیاری دارد .عبدالله
ناصری با بررسی وضعیت کنونی جنبشهای
ن تصریح کرد:
دانشجویی و موانع پیش روی آ 
جنبش دانشجویی در واقع خودخواسته دچار

اسماعیلی جمع حکم مشایی را  ۶سال و ۶
ماه عنوان کرد و گفت :چنانچه این رای مورد
تایید دادگاه تجدیدنظر قرار بگیرد ،به موجب
اجرای قانون اشد مجازات و صرفا  ۵سال آن
اجرا خواهد شد.

سردار نقدی:

الهام برخوردار

باید از ظرفیت مردمی
در نظم و امنیت کشور استفاده کنیم
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور با اشاره به
ضرورت کمک گرفتن از مردم و دادن نقش به
آنها گفت :نظرسنجیها نشان دهنده رضایت
باالی مردم از امنیت است و باید از ظرفیت
بیپایان مردمی در نظم و امنیت کشور
استفاده کنیم.
به گزارش ایرنا ،حسین ذوالفقاری اظهار
کرد :از جمله ویژگیهایی که موجب اثرگذاری
افراد در مسئولیتها میشود ،دانایی آن هم به معنای حقیقی ،تجربه،
مهارت انجام کار ،دلسوزی با تمام وجود ،مسئولیتپذیری ،شجاعت،
ریسکپذیری ،اخالق ،تعهد و درستکاری است و این ویژگیها باید در
کنار هم قرار گیرد تا جایگاه ارتقا یابد.
وی افزود :به این فکر کنید که میتوان رویکرد متفاوتی نیز اتخاذ
کرد.
وی با اشاره به کمک گرفتن از مردم و دادن نقش به آنها گفت:
نظرسنجیها نشان دهنده رضایت باالی مردم از امنیت است و باید از
ظرفیت بیپایان مردمی در نظم و امنیت کشور استفاده کنیم.

el.barkhordar13@gmail.com

 16آذر در تاریخ کشور به نام روز دانشجو ثبت شده است .در سالهای اولیه انقالب که دولت بیشتر درگیر مسئله جنگ بود ،تنها توجه دولت به
روز دانشجو ،پیامی بود كه وزرای بهداشت و علوم همه ساله صادر میكردند و همیشه با نوعی كلیگویی همراه بود .در واقع شرایط و فضای کشور
بهگونهای بود که رؤسایجمهوری به مناسبت روز دانشجو برنامهای برای حضور در دانشگاهها نداشته باشند .اما با روی كار آمدن دولت اصالحات،
رئیس جمهوری تبدیل به یكی از اكرامكنندگان این روز شد .از رئیس دولت اصالحات میتوان به عنوان مبدع حضور رئیس جمهوری در یكی از
دانشگاهها و در اجتماع دانشجویان در روز دانشجو که معموال با حواشی همراه بوده است ،نام برد .سخنرانی رئیس دولت اصالحات در  16آذر  77در
ی شریف درواقع اولین سخنرانی رئیسجمهوری ایران در روز دانشجو بود.
دانشگاه صنعت 

امروز
تشکلهای
دانشجویی
یا جامعه
دانشجویی
بسیاربیرمق
شده است
انفعال و بیرمقی نشده است .واقعیت این است
که به مرور شرایطی برای جنبش دانشجویی
پیش آوردند ،مخصوصا با نقطه عطفی که دوره
ت در شورای اولیه داشت .پویاییای که
اصالحا 
دانشگاه بر جنبش دانشگاه و کال آموزش عالی
داشت ،بعد از دولت اصالحات بهخصوص
در سال  ،88جریان موازی دولت ،علیه دولت
اصالحات این سنگر را کامال نشانه گرفتند .میتوان
گفت آنها تا حدود زیادی هم موفق بودند که سنگر
دانشجویی و در کنار آن سنگر رسانهای را به سمت
خود بکشانند .به مرور زمان که حوزه رسانه نقش
بیبدیلی پیدا کرد ،آنها درواقع حوزه مشاورهای را
هم با گسترش فضای مجازی گسترش دادند .البته
این جریان در عرصه رسانه خیلی نتوانستند موفق
شود .باالخره حوزه ارتباطات و رسانه خودش را پیدا
کرد و در حال حاضر هم تاثیرگذار است.
این فعال سیاسی در ادامه افزود :جنبش
دانشجویی در طول زمان از هویت اصلی خودش

دور شده و به سمت انفعال حرکت کرده است.
علت آن هم این بود که مخالفان جامعه مدنی
هزینه جنبش دانشجویی را باال بردند .در
سالهای اخیر عامل دیگری هم به آن اضافه
شده و آن بحران معیشتی جامعه است که حوزه
دانشجویی را به سهم خودش تحت تاثیر قرار داده
است .یعنی در واقع هزینه رفاهی دانشجویان به
دلیل کاهش بودجه دانشگاهها کاهش پیدا کرده
است ،به همین دلیل زندگی دانشجو و خانههای
دانشگاهی را تحت تاثیر قرار داده است .این امر
به این خاطر اتفاق افتاده چون مانند حوزه رسانه
جایگزین نداشت چرا که رسانه به وسیله فضای
مجازی خود را جبران کرد .اما جنبش دانشجویی
جایگزین نداشت و اینگونه شد که به سمت
انفعال حرکت کرد.
عبدالله ناصری در ادامه تصریح کرد :امروز من
معتقد هستم تشکلهای دانشجویی یا جامعه
دانشجویی بسیار بیرمق شده است .یک اتفاق

دیگری هم که در دو دهه اخیر رخ داده این است
که نهادهای قدرت در بیرون از دانشگاه به سمت
بازسازی یا تاسیس نهادهای دانشجویی خاص
رفتند .این نهادهای حکومتی و قدرت ساختهای
که در دانشگاهها شکل گرفت با امکاناتی که در
اختیار داشتند فضای دانشجویی را اشغال کردند.
آنها تا آنجا که در توانشان بود در مقابل جنبش
دانشجویی و انجمنهای اسالمی اصیل مقاومت
کردند .این روند در واقع روندی است که از سر
بیتدبیری و تغییر نگرشی بود که در بخشی از
ارکان حاکمیت پیش آمد .به نظر من حرکتها
و جنبشهای دانشجویی در جاهای دیگر اثرات
خودش را خواهد گذاشت .ما در آینده حتما شاهد
این خواهیم بود که عواملی که ساحت دانشجویی
را به این عرصه رساندند با توجه به آثار سوء
اقتصادی ،فرهنگی ،اخالقی و اجتماعی که قشر
دانشجو به خودش دید اظهار تاسف و پشیمانی
خواهند کرد.

خودباوری منطق غلبه بر دشمن است

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با
اشاره به مشکالت اقتصادی کشور ،آن را از سادهترین مشکالت
عنوان کرد و گفت :با منطق خودباوری و توکل بر خدا میتوان در
این عرصه نیز پیروز میدان بود.
به گزارش ایرنا ،سردار محمدرضا نقدی در سومین یادواره 83
شهید تدارکات و پشتیبانی چهارمحال و بختیاری در مصالی امام
خمینی(ره) شهرکرد افزود :امروز پس از چهل سال بالندگی و رشد
و کسب پیروزیهای متعدد بر دشمن ،با مشکل اقتصادی مواجه
هستیم که معتقدیم این مشکل در برابر مشکالتی که پشت سر
گذاشتهایم بسیار ساده است.
وی ادامه داد :در حالی که برخی عقیده دارند که برای رفع
مشکالت معیشتی و اقتصادی مردم کشور ناگزیر به مذاکره با
دشمن هستیم اما در پاسخ به این افراد باید گفت اگر به جای
مذاکره و رفاقت با دشمن ،مبارزه با وی را در پیش بگیریم

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور:

مدارس را به نمازخوانی نوجوانان
مزین کنید

میتوانیم بر این مشکالت چیره شویم.
سردار نقدی با بیان اینکه ایران اسالمی درخصوص امکانات
اقتصادی توانمندتر از دشمن است ،تصریح کرد :انرژی و
سوخت قابل توجه ،مواد اولیه ،نیروی انسانی جوان و نخبه،
مواد معدنی سرشار و نقدینگی الزم از مهمترین شاخصهای
یک اقتصاد پویا و پیشرو است که همگی این امکانات را در
اختیار داریم و با اتکا به آن میتوانیم مشکالت اقتصادی کشور
را برطرف کنیم.
معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران ،خودباوری،
اعتمادبهنفس و منطق شهادت طلبی را از الزامات پیروزی بر
دشمن برشمرد و گفت :اگر به این الزامات توجه کافی داشته
باشیم به چنان رشد و جهشی دست پیدا خواهیم کرد که
دستاوردهای چهل سال گذشته در برابر آن اندک خواهد بود.
سردار نقدی ،مذاکره با دشمن را بینتیجه دانست و افزود:

تجربه نشان داد که دشمن قابل اعتماد نیست و نمیتوان با آن
وارد مذاکره شد ،از همین رو توصیه میشود تا با تأسی از سخنان
مقام معظم رهبری به مسیر انقالب بازگردیم و به داشتههای خود
متکی شویم.
وی با اشاره به سالهای ابتدایی پیروزی انقالب اسالمی و 8
سال دفاع مقدس خاطر نشان کرد :در آن سالها با دستان خالی
در حالی که تمام زیرساختهای کشور از سوی دشمن ویران شده
بود ،توانستیم کشور را بسازیم و امروز به یکی از قدرتهای مهم
منطقه و دنیا تبدیل شدهایم.
سردار نقدی ،روحیه شهادتطلبی را عامل مهم غلبه بر مشکالت
و سختیها دانست و افزود :مردم کشور از طاغوت نترسیدند و در
حالی که هیچ امکانات و تجهیزاتی در اختیار نداشتند ،با تقدیم
جان خود توانستند به رهبری امام راحل انقالب اسالمی را به ثمر
برسانند و پس از آن نیز در این مسیر ایستادگی کردند.

مطهرنیا:

بازی دوسر باخت استیضاحکنندگان ظریف
کارشناس مسائل بینالملل استیضاح ظریف را بازی دوسر باخت استیضاحکنندگان دانست و گفت :محتملترین سناریو پس گرفتن
امضاها و سناریوی دیگر مطرح شدن استیضاح در مجلس و رای آوردن مجدد ظریف است که همین امر موجب استحکام جایگاه
وی در هیئت دولت میشود.
به گزارش ایرنا ،مهدی مطهرنیا گفت :استیضاح ظریف بیش از همه به سود وی و دولت است .آنها تالش دارند وزیری را
استیضاح کنند که  30سال در دستگاه دیپلماسی ایران درخشیده است و به عنوان دیپلمات برجسته نظام جمهوری اسالمی
ایران آوازه جهانی دارد.
این تحلیلگر مسائل بینالمللی تاکید کرد :این استیضاح به سود دولت است که وزیر امور خارجه قدرتمندش کنار برود ،چون
میتواند بگوید با ایجاد فضای ضد حرکتهای دیپلماتیک ،دولت تحت فشارهای جانبی قرار دارد و نمیتواند دستاوردهای گذشته خود
را حفظ و حرکت رو به جلو داشته باشد.
مطهرنیا خاطرنشان کرد :ظریف در شکلدهی به ساختار جدید وزارت امور خارجه و قوام بخشیدن به بافتار درونی این وزارتخانه چندان موفق نبود اما به
عنوان یک دیپلمات برجسته در امر مذاکره ،با تشکیل تیم قدرتمند ،قدرت و میزان چانهزنی خویش برای مذاکره در حوزه بینالمللی را به نمایش گذاشت.
از این جهت دولت میتواند در آینده از این استیضاح بهرهبرداری کند.
مهدی مطهرنیا ،کارشناس مسائل بینالملل اظهار کرد :استیضاحکنندگان در پی از صحنه خارج کردن نیروهای موثر در انتخابات 1400و ،1398
مجلس شورای اسالمی و ریاست جمهوری هستند .در این وضعیت جناح رقیب بسیاری از نیروهایی که امکان نامزدی آنها وجود دارد را تحت فشار
قرار میدهند.
وی همچنین گفت :خروج ظریف از صحنه با این اوضاع و احوال در دوسال آینده میتواند به سودش تمام شود چرا که با توجه به محبوبیتش،
استیضاح و کناره رفتنش ،میتواند موجب شکلگیری فضای مناسب برای جلب و جذب نیروهای اجتماعی باقیمانده در بعضی از الیههای افکار
عمومی شود.

آیتالله خامنهای در پیام به بیست و هفتمین
اجالس سراسری نماز ،این اجالس ساالنه را
نشان ه حقگزاری در برابر فریضه نماز خواندند
و درباره اهمیت نماز افزودند :نماز آنجا که با
خشوع و حضور گزارده شود جامعه را به صالح و
سداد در زبان و عمل میکشاند و اعتال میبخشد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم
رهبری ،متن پیام رهبر انقالب اسالمی به بیست
و هفتمین اجالس سراسری نماز که در استان
سمنان برگزار شد و آیتالله شاهچراغی نماینده
ولیفقیه در این استان ،آن را قرائت کرد به این
شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
اجالس ساالن ه نماز از سویی نشان ه حقگزاری
در برابر فریضهای است که میتواند بر همه
اعمال و فرایض دیگر ،روح بدمد و آنها را کارآمد
سواها» و از سوی دیگر
کند« :ان قُبِلَت قُب ِ َ
ل ما ِ
خدمت بزرگی است به آنان که حق این هدیه
الهی را ندانسته و در آن سهلانگاری میکنند.
نماز آنگاه که با خشوع و حضور گزارده شود
جامعه را به صالح و سداد در زبان و عمل
میکشاند و اعتال میبخشد.
بخش مهمی از گرفتاریها و آلودگیهای ما بر
اثر نپرداختن به این حقیقت هشداردهنده است.
از این رو ترویج نماز با هم ه شیوههای اثرگذار،
در شمار وظایف بزرگی است که همه باید بدان
اهتمام ورزیم و شما دستاندرکاران این اجالس
به ویژه عالم مجاهد جناب حجهاالسالم آقای
قرائتی بحمدالله در این راه از توفیق الهی بهرهمند
شدهاید .آموزش و پرورش میتواند در این عرصه
از اثرگذارترینها باشد.
مدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانان؛
این برترین تضمین برای سالمتی آیند ه جامعه
است».

رسولی:

عضوی به شورای عالی
سیاستگذاری اضافه نشده است
عضو شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان
گفت :دستور کار جلسه روز گذشته شورا
بررسی آییننامه شورا بود که در جلسه قبل
به کارگروهی سپرده شده بود .این کارگروه با
برگزاری چهار جلسه کاری پیشنهاداتش را دیروز
به جلسه شورای عالی ارائه کرد که در خصوص
کلیات موافقین و مخالفین صحبت کردند و طی
رایگیری کلیات آییننامه با رای اجماعی همه
اعضای شورای عالی به تصویب رسید.
به گزارش ایلنا ،حسن رسولی گفت :دستور
کار این جلسه ،بررسی آیین نامه شورا بود
که در جلسه قبل به کارگروهی سپرده شده
بود .این کارگروه با برگزاری چهار جلسه کاری
پیشنهاداتش را قبال به جلسه شورای عالی ارائه
کرد که در خصوص کلیات موافقین و مخالفین
صحبت کردند و طی رایگیری کلیات آیین نامه با
رای اجماعی همه اعضای شورای عالی به تصویب
رسید .وی افزود :در خصوص جزئیات نیز مقرر
شد که فرصتی داده شود تا دبیران کل احزاب و
دیگر اعضای شورای عالی طی این فرصت مواد و
تبصرهها را بررسی کرده و جزئیات آییننامه در
جلسه بعدی مورد بررسی و تصویب قرار خواهد
گرفت .رسولی با بیان اینکه عضوی به شورا اضافه
نشده ،گفت :خانم موالوردی که عضو شورا بودند
اما در جلسات قبل حضور نداشتند در جلسه روز
سهشنبه حاضر بودند.

معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور:

حمله به زیرساختهای هستهای ایران
یک بُلف است

معاون بسیج و امور استانهای سازمان پدافند
غیرعامل کشور گفت :تالش پدافند غیرعامل
حفظ حالت جزیرهای زیر ساختهای کشور
است.
به گزارش ایسنا ،سردار غالمعلی حیدری
در شورای پدافند غیرعامل استان مرکزی
با اشاره به توجه ویژه ستاد پدافند غیرعامل
کشور به مباحث آسیبهای زیرساختی عنوان
کرد :با پیشرفت علم و تکنولوژی تهدید نیز افزایش یافته است .معاون
سازمان پدافند غیرعامل کشور افزود :گاهی دشمن صحبت از حمله به
زیرساختهای هستهای کشور میکند که این نگاه قطعا یک ب ُلف است
چراکه توانمندی کشوری بسیار باال است ،یکی از کارشناسان هستهای
معقتد است که زیرساختهای هستهای ایران دارای  3حسن و شاخصه
است که شامل فزونی هزینه بر فایده در صورت حمله ،پراکندهسازی و
استفاده از فناوری بومی میشود ،به همین علت رعایت الزامات پدافند
غیرعامل مانع جنگ خواهد شد و در واقع پدافند غیرعامل راهبردهای
صلحآمیز را دنبال میکند.

