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ی دهیم حادثه تروریستی زاهدان تکرار شود
سخنگوی ارتش پاکستان :اجازه نم 

ســخنگوی ارتــش پاکســتان اعــام کــرد
کــه اســام آبــاد بــرای جلوگیــری از وقوع
حوادثــی همچــون حملــه تروریســتی به
اتوبوس سپاه پاسداران و همکاری با ایران
تــاش میکند .به گزارش ایلنــا به نقل از
النشــره« ،آصف غفور» ســخنگوی ارتش
پاکستان با تأکید بر ادامه همکاری با ایران
اعالم کرد که اســامآباد بــرای جلوگیری
از تکــرار حادثه تروریســتی اتوبوس ســپاه
پاســداران انقالب اسالمی تالش میکند.

آصف غفور ضمــن خوب توصیف کردن
ســطح همکاری با ایران بر تحکیم روابط
همه جانبه با تهــران تأکید کرد .وی گفت
که پاکستان همکاری بسیار خوبی با ایران
در زمینــه تقویت امنیت در مناطق مرزی
داشته و به این عملیات ادامه خواهد داد.
غفــور تأکیــد کــرد کــه طرفهــای دیگری
هســتند که بــرای تخریــب روابط ایــران و
پاکستان تالش میکنند.
مــا از جزئیــات حملــه تروریســتی کــه در

اســتان سیســتان و بلوچســتان صــورت
گرفــت ،کامــاً آگاهــی داریم .ســخنگوی
ارتش پاکســتان نســبت به وقوع حمالت
تروریســتی متعــدد در مناطــق مــرزی
مشــترک با ایران و افغانستان هشدار داد
و بــر لــزوم بررســی و حل ایــن معضل از
طریق همکاریهای دو جانبه تأکید کرد.
ëëانتقام نیروهای مســلح از تروریســتها
ادامهخواهدداشت
ســخنگوی ارشــد نیروهــای مســلح

جمهــوری اســامی ایــران بــا اشــاره به
اقتــدار نیروهــای نظامــی کشــور ،گفت:
انتقام نیروهای مســلح کشــور از عوامل
تروریســتی حادثــه شــهادت مرزبانــان
ســپاه تنهــا بــه اقدامــات اخیر ســپاه در
دستگیری عقبه تیم مختص نمیشود
و همچنان ادامه خواهد داشــت .سردار
سرتیپ پاســدار ابوالفضل شکارچی در
گفتوگو بــا ایرنا ،گفت :نیروهای ســپاه
پاســداران انقــاب اســامی پــس از این

حادثه در یک مرحله انتقام گرفتند و به
عقبه تروریستها ضربه وارد کردند .وی
با بیــان اینکه انتقام نیروهای مســلح از
تروریستها همچنان ادامه دارد ،گفت:
بــزودی نتایــج مراحــل بعــدی انتقــام
نیروهای مسلح از تروریستها را اعالم
خواهیم کرد.
ســخنگوی ارشــد نیروهــای مســلح
جمهــوری اســامی ایــران گفــت:
مــردم ایــران اســامی در راهپیمایــی

 22بهمــن مــاه و تشــییع پیکر شــهدای
حادثه تروریســتی در اصفهان به خوبی
پیــام والیتمــداری خــود را بــه جهــان
مخابره و تأکید کردند که تا پای جان پای
انقالب ایســتادهاند .ســردار شکارچی با
بیــان اینکه ملت ایران اســامی با خون
خــود از انقــاب دفــاع میکننــد ،گفت:
نیروهــای مســلح جمهوری اســامی از
جنس مردم هستند و خود را پیشمرگ
انقالب و ملت میدانند.

روحانی در جمع مدیران شرکتهای دانش بنیان و نوآفرین:

«آزادی اندیشه» اولین زیربنای پیشرفت است

باید خــون زیادی به
ادامـــــه از
مغزش برسد تا بلکه
صفحه اول
گرمای آنجا را کم کند
و مــواد الزم را بــرای کار به مغز برســاند .با
اینمقدمهبهنقدوضعیتتصمیمگیری
دولت باید پرداخت .اول اینکه تصمیمات
توزیع نشده اســت .بسیاری از تصمیمات
متمرکــز اســت و در نهایــت بایــد یک نفر
آنهــا را اتخاذ کند و این غیر ممکن اســت،
مگــر آنکــه آن فــرد نیز سرســری تصمیم
بگیــرد .بنابرایــن اولیــن کار این اســت که
تصمیمــات در حوزههای گوناگون مراجع
تصمیمگیری خاص خود را داشــته باشد.
مشــکل بعدی این اســت کــه تصمیمات
به سازوکاری ثابت ارجاع نمیشود تا یک
بار اتخاذ شــود و همواره یــا حداقل در یک
بازه زمانی طوالنی ثابت بماند .نمونهاش
سیاستهای ارزی و قیمتگذاری است که
هر روز و هر روز شاهد تصمیمات جدیدی
هستیم .مشــکل دیگر که مهم است ،زیاد
بــودن تصمیمات اســت .یعنــی دولت و
حکومت خود را متولی اموری کرده اســت
کــه اصــوالً میتوانــد ربطی به آن نداشــته
باشــد .این سه مشــکل حجم تصمیمات
حکومــت را دهها برابــر ظرفیتش افزایش
داده در نتیجــه یــا بســیاری از آنهــا بــدون
تصمیمزمینمیمانندیاآنکهتصمیمات
سادهلوحانهای درباره آنها اتخاذ میشود.
یک نمونه ســاده آن قیمت انرژی و ســایر
کاالهای مشــابه اســت که حکومت خود را
درگیر آن کرده است و هیچگاه هم نخواهد
توانست تصمیم کارســاز و مفیدی بگیرد
مگر آنکه اصوالً شــانه خود را از زیر بار این
تصمیماتخالیکند.برایاینتحولباید
مفهوم حکومت و دولت و مسئولیتهای
آن در برابــر جامعــه تغییر کند کــه ظاهراً
هنوز عالقهای به این اصالح وجود ندارد.

را از بین ببریم.
رئیــس جمهــوری بــا بیان اینکــه بخش
مهــم و بزرگــی از تحریمهــا در زمینــه
ارتباطــات پولــی و مالی ما با دنیاســت،
گفــت :فناوری ســرانجام این مشــکل را
حل خواهــد کــرد و راهها را میگشــاید و
شــرکتهای دانشبنیــان میتواننــد بــا
ی جدید مســیر فشــار
اســتفاده از فنــاور 
دشمن را سد کرده و جلوی آن را بگیرند
در ایــن مقطــع توقع مــا از شــرکتهای
دانشبنیــان این اســت کــه در این حوزه
کمک کنند.
روحانی با بیان اینکه شناسایی ذهنهای
ق و انســانهای توانمنــد در حــوزه
خــا 
فناوری و علم به عدالت کمک میکند،
گفت :شــما بــا کار خــود تنها بــه زندگی
و رفــاه مــردم کمــک نمیکنیــد بلکه به
عدالت و مبارزه با فساد کمک میکنید.
راه مبــارزه بــا فســاد شــفافیت و دولــت
الکترونیــک اســت ،دولــت الکترونیــک
باعث میشــود که یک مدیــر و یک ارائه
دهنده خدمت بــا مراجعهکننده چهره
به چهــره نشــوند .در گرفتــن امضاهای
طالیی همیــن چهره به چهره شــدنها
فساد و بدبختی میآورد.
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بازدید رئیس جمهوری از شهرک فناوری پردیس

فناورانــه اســت ،گفــت :بایــد شــرایط و
محیــط آزاد بــرای طــرح فکــر و ایــده در
زمینههای مختلف اجتماعی ،سیاسی و
علمی در کشــورمان وجود داشته باشد.
وی با اشــاره به اینکه اگر اســتاد دانشگاه
و دانشــجو بــرای بیــان دیــدگا ه و اظهــار
نظــر خود آزاد نباشــد ،امکان پیشــرفت
نیز وجــود ندارد ،خاطرنشــان کرد :هنوز
هم فکــر نمیکنــم آن میــزان آزادی که
در دوران خودمــان در  40الــی  50ســال
گذشته در حوزه علمیه قم وجود داشت،
در دانشگاههای ما وجود داشته باشد.
در آن دوران در حوزه علمیه یک عالم و
استاد ،تمام علمای بزرگ و نظرات آنها
را نقد میکرد و کنار میگذاشــت و گاهی
حتی دیدگاهی که روی آن علما و فقهای
بــزرگ اجمــاع داشــتند براحتی توســط
مدرس رد میشد و نام بزرگترین فقها
را میآوردند و میگفتند که اشتباه کردند
و در همــان جلســه شــاگرد نیــز براحتی
اظهــار نظر مــدرس را مورد اشــکال قرار
میداد.
روحانــی گفــت :دولــت مهمتــر از
آمادهســازی زیرســاختهای فیزیکــی
موظــف اســت زیرســاختهای حقوقی
را فراهــم ســازد ،چــرا کــه یک فنــاوری و

اختراع برای به ثبت رسیدن با دهها پیچ
و خــم حقوقی و مقرراتی مواجه اســت،
لذا دولت و مجلس باید زیرساختهای
حقوقی و مقرراتی را با کمک یکدیگر به
وجود بیاورند.
وی با بیان اینکه باالترین نشاط را گروهی
برخــوردار هســتند کــه خالقیــت دارند،
اظهار داشــت :باید به محقق و دانشجو
فرصــت خطــا و جبــران آن داده شــود و
بایســتی همــه فرصتهــا را برای نســل
جوان فراهم آورد ،چه بسا ممکن است
محققی در یک فناوری به نتیجه نهایی
نرسد ،اما باید فرصت و امکانات الزم را
مجدداً برای فعالیت وی فراهم ســازیم
تا به نتیجه مطلوب نائل آید.
ëëشــرایط امروز کشــور هــم خــوب و هم
سختاست
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه شرایط
امــروز کشــور هــم خــوب و هــم ســخت
اســت ،اظهار داشت :یکی از اعتقادات و
باورهای دولت از ابتدای کار در ســال 92
تاکنــون بر این بوده کــه علم نیز همانند
هنــر ،فنــاوری ،اخــاق و ایمــان ،مــرز
نمیشناسد و مؤلفههای علمی در همه
جای دنیا یکســان اســت و مــرزی ندارد.
رئیــس جمهــوری بــا تأکید بــر ضرورت

وجود ارتباط ســهل با دنیا ،گفت :یکی از
وظایــف دولت برقراری ارتباط ســهل با
جهان است؛ در چنین شرایطی برخی از
کشورها به فکر احداث دیوار در مرزهای
خــود افتادهانــد که در تأمیــن بودجه آن
با کنگره با مشــکل مواجه هســتند ،اینها
همچنیــن بــرای ویزا و علم نیــز قائل به
مرز و دیوار هستند در حالی که نمیدانند
تمام پیشرفتهایشان در سایه این بوده
که دیوار نداشتند.
روحانــی بــا تأکیــد بــر اینکــه مســئوالن
کشــور در تمــام ردههــا بایــد بپذیرند که
اگــر میخواهیــم از نوآوریهــای بومــی
اســتفاده کنیم ممکن اســت با اشکاالت
مــوردی هم مواجه شــویم ،گفــت :بروز
برخی خطاها و اشتباه ها طبیعی است و
ما باید برای رفع این خطاها و اشــتباه ها
تالش کنیم.
 ëëراه مبارزه با فســاد شــفافیت و دولت
الکترونیک است
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه ریســکپذیری
از کارهایــی اســت کــه دولــت بایــد آن را
بپذیرد ،گفت :ممکن است در استفاده از
فناوری و نوآوری بومی چند مورد اشکال
هم وجود داشــته باشد ،اما عیبی ندارد،
با ســعی و تالش خود باید این اشکاالت

مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسالمی:

رئیسجمهوری موانع کار را با مردم در میان بگذارد
حجتاالسالم مسیح مهاجری ،مدیر
مســئول روزنامــه جمهــوری اســامی
در ســرمقاله روز شــنبه ایــن روزنامــه
نوشــت :هــر کــس منصفانــه دربــاره
مزاحمتهایــی که برای به ســرانجام
نرسیدن برجام در داخل و خارج کشور
صــورت گرفت نگاه کنــد ،بیتردید به
ایــن قضــاوت خواهد رســید که رئیس
جمهــوری روحانــی و همکارانــش در
بخش سیاســت خارجی با تالشهای
طاقت فرســا ایــن کار مهم و بــزرگ را
به نتیجه رساندند .تأسف در این است
که عدهای با گذاشــتن نقاب دلســوزی
برای کشــور بر چهره خــود و با ظاهری
انقالبی و متدین نما همان حرفهای
دشــمنان خارجــی را در داخــل تکــرار
کردنــد و تا توانســتند چــوب الی چرخ
دولــت گذاشــتند .مهاجــری در ادامه
یــادآور شــد :مطــرح شــدن لوایــح
چهارگانــه «اف.ای.تــی.اف» نیز بهانه
جدیــدی بــه دســت مخالفــان دولت

داد و آنها تا توانســتند تنور تبلیغ علیه
دولت را گرمتر کردند .اف.ای.تی.اف،
بــا اینکــه در مجلس شــورای اســامی
تصویــب شــده اکنــون ماههاســت کــه
در مجمــع تشــخیص مصلحت نظام
مانــده و هنوز دو الیحــه از چهار الیحه
آن بالتکلیف هستند .این موضوع نیز
به وســیلهای دردست مخالفان دولت
تبدیل شده تا از یکطرف در کار برجام
اخــال کننــد و از طــرف دیگــر هرچــه
میخواهنــد علیه دولــت تبلیغ کنند و
بیعدالتی را به اوج برسانند.
مدیرمســئول روزنامــه جمهــوری
اســامی در ادامه با بیان اینکه تأســف
باالتر این است که خود رئیسجمهور
نیــز در اســتفاده از حقوقــی کــه قانون
اساســی بــرای او در نظر گرفته کوتاهی
میکنــد ،گفــت :رئیــس جمهــوری
حــق دارد هــر وقــت کــه الزم بدانــد
از طریــق رســانه ملــی مطالــب مــورد
نظر خــود را با مــردم در میان بگذارد.

صالحی :اروپا نمیخواهد احساس بنبست ایجاد شود

رئیس سازمان انرژی اتمی درباره تمدید
تعلیق اقدامتقابلی علیه ایران از ســوی
گروه ویــژه اقــدام مالــی ( )FATFاظهار
کــرد :این اقدام نشــان میدهد که طرف
مقابــل نمیخواهــد شــرایط را به جایی
برســاند کــه احســاس بنبســت ایجــاد
شود .به گزارش ایسنا ،علیاکبر صالحی،
رئیس ســازمان انرژی اتمی صبح دیروز
در حاشــیه بازدید از نمایشگاه سرآمدان
فنــاوری و صنعت در جمــع خبرنگاران
در پاسخ به پرسشی درباره اقدام متقابل
ایــران در برابر تعلل اعضــای برجام در

عمل به تعهداتشــان با تأکید بر اینکه
تصمیمات ما در رابطه با برجام حساب
شــده هســتند و بر اســاس احساسات در
ایــن زمینــه تصمیمگیــری نمیکنیــم،
اظهــار کرد :همان طــور که مقاممعظم
رهبری خیلی واضــح موضع جمهوری
اســامی را بیــان کردنــد ،ما اقدامــات را
رصد و تصمیماتی حســاب شــده اتخاذ
میکنیــم .وی افــزود :اگر هیــأت نظارت
بــر برجام و مقام معظــم رهبری به این
نتیجــه برســند که حضــور مــا در برجام
دیگــر مفیــد نیســت ،دســتورات الزم را

خبــر اول اینکه،هواپیمــای نــروژی ایاسای کــه در
دیـــگه پــی تحریمهــای امریــکا بیــش از دو مــاه در ایــران
چه خبر زمینگیر شــده بــود ،باالخره بــه آشــیانه اصلی خود
بازگشــت .به گزارش ایلنا به نقل از خبرگــزاری بلومبرگ ،این هواپیمای
بوئینــگ  ۷۳۷دیــروز -شــنبه -در فــرودگاه «ارالنــدا» در اســتکهلم بــه
زمیــن نشســت« .آســترید مانیون-گیبســون» ،ســخنگوی ایــن شــرکت
هوایــی ،بــا اعــام ایــن خبر گفــت کــه بازگشــت دوبــاره ایــن هواپیما به
خانــه «باعــث خوشــحالی بســیار» اســت .ایــن هواپیمــا کــه در تاریــخ
 ۱۴دسامبر از دبی به سمت اسلو در حرکت بود ،مجبور به فرود اضطراری
در فرودگاه شــیراز شد .مسافران این هواپیما با پروازی دیگر به سفر خود
ادامه دادند ،اما خود این هواپیما در فرودگاه زمینگیر شد ،چراکه در پی
تحریمهای امریکا علیه صنایع هوایی ایران امکان ارسال موتور جایگزین
وجود نداشت.

نتیجه یک نظرسنجی درباره افایتیاف

هر کشوری دور خود دیوار بکشد ،نابود میشود

رئیــس جمهــوری تــاش در مســیر
خودکفایــی را گامــی عملی در مبــارزه با
اســتکبار و قدرتهای بزرگ دانســت و با
بیــان اینکه روابــط دولت با شــرکتهای
دانــش بنیــان و نوآفرین ســهلتر خواهد
شــد ،تأکید کرد :هدف تحریمها ،کاستن
از رشــد فناوری اســت و بایــد از تحریمها
به عنوان فرصتی برای رشد فناوریها در
کشور بهره گرفت.
به گــزارش پایگاه اطالعرســانی ریاســت
جمهوری ،حجتاالســام والمســلمین
حسن روحانی روز شنبه در جمع مدیران
شرکتهای دانش بنیان و نوآفرین گفت:
امریــکا زمانی با جــذب متخصصان دنیا
پیشــرفت کرد کــه دورش دیوار نکشــیده
بــود و هر کشــوری دور خود دیوار بکشــد،
نابود میشود و پیشرفت نمیکند .رئیس
جمهــوری آزادی اندیشــه را اولین زیربنا
بــرای پیشــرفت در عرصههــای مختلف
علمــی ،اجتماعــی و سیاســی دانســت و
اظهارداشت:معتقدیمپیشرفتدرعلم
و فناوری در سایه آزادی اندیشه و محیط
مناسب انجام میگیرد و دولت ،حکومت
و نظام موظف هســتند این زیرساخت را
فراهمسازند.
روحانــی پــارک فنــاوری پردیــس را یکی
از مراکــز بســیار ارزشــمندی کــه میتواند
مبدأیــی بــرای تحــوالت بســیار خــوب
باشــد ،توصیف کرد و گفت :طی  5ســال
گذشــته اقدامات بســیار خوبــی در حوزه
علــم و فناوری انجام شــده که بیشــترین
مســئولیت آن بــر دوش شــرکتهای
دانشبنیان و معاونت علمــی و فناوری
ریاســت جمهــوری بــوده اســت و در این
عرصه تمام دســتگاهها و ارگانها به طور
شــبانهروزی در تالش و کوشــش بودهاند
تا زیربنای الزم را برای حرکت فناورانه به
وجود آورند.
ëëاهمیتآزادیبیانبرایاستادودانشجو
رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه آزادی
اندیشــه اولین زیربنا برای رشد و توسعه

هواپیمای نروژی زمینگیر در ایران،
به خانه بازگشت

س جمهــوری میتوانــد در تنظیم
رئی 
بودجــه کل کشــور ،مــوارد غیــرالزم را
حذف کنــد و اولویــت را به بخشهای
ضــروری بدهــد .رئیــس جمهــوری
مســئول برقــراری عدالــت در تمــام
زمینههــا در کشــور اســت و ایــن حق را
دارد که بــا بیعدالتیها در زمینههای
مختلف از جملــه بیعدالتی اخالقی،
بیعدالتــی اقتصــادی و بیعدالتــی
تبلیغاتــی مقابلــه کنــد و عدالــت را
در تمــام زمینههــا برقرار کنــد .رئیس
جمهــوری میتوانــد وزرای ضعیف را
برکنــار و افــرادی قــوی جایگزین کند.
رئیــس جمهــوری حــق دارد موانــع
کار را بــا مــردم در میــان بگــذارد و
بــرای برطــرف ســاختن آنهــا از مردم
اســتمداد کنــد .اســتیفای ایــن حقوق
قانونی ،از یکطــرف به رفع تبعیضها
و بیعدالتیهــا کمــک میکنــد و از
طرف دیگر بر توانایی دولت برای حل
مشکالت میافزاید.

صادر خواهند کرد .ما لحظهای تصمیم
نمیگیریم بلکه بر اساس حقایق و رصد
دقیــق تحــوالت عمل میکنیــم .رئیس
ســازمان انــرژی اتمی همچنیــن درباره
تمدید تعلیق اقــدام تقابلی علیه ایران
از ســوی گروه ویژه اقــدام مالی ()FATF
گفت :این اقدام نشان میدهد که طرف
مقابــل نمیخواهــد شــرایط را به جایی
برساند که احساس بنبست ایجاد شود؛
متقابالً نیز این موضوع در ایران بررســی
میشــود و هــر آنچه به نفــع منافع ملی
باشد تصمیمگیری خواهد شد.

روحانی افزود :بعضی وقتها ماشــین،
کار را عادالنهتر و دقیقتر از انسان انجام
میدهد .ماشــین کمتر اشــتباه میکند و
گاهــی وقتها هوش مصنوعی از هوش
طبیعی دقیقتر است .علم و فناوری در
مواقعی میتواند نقصهای احتمالی را
برطرف کند و این بسیار مهم است.
ëëقولرئیسجمهوریبهفعاالن
دانشبنیان
رئیــس جمهوری در پایان ســخنان خود
با قدردانــی از تالشهای فعــاالن حوزه
دانش بنیان گفت :قول من به شــما این
اســت که تــاش میکنیم روابــط دولت
بــا ایــن بخــش را راحتتــر و تســهیل و
نیازهای شــما را بــرآورده کنیــم .ما باید
محیــط را بــرای فعالیتهــای علمــی و
دانشبنیان مساعد و مناسب کنیم.
امیــدوارم بــا فعالیت شــما در آغاز دهه
پنجم انقالب در عرصه علم و دانش در
منطقه سرآمد باشیم .رئیس جمهوری
قبــل از ســخنرانی در جمــع مدیــران
و رؤســای شــرکتهای دانشبنیــان و
اســتارتاپها از نمایشگاه دســتاوردهای
جدیــد ایــن شــرکتها در حــوزه علــم و
فناوری نیز بازدید کرد.

خبردیگراینکه،سایت انصاف نیوز نظر مردم درباره موافقت یا مخالفت با
افایتیاف را جویا شده که  80درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی
اعالم کردهاند موافق تصویب لوایح  4گانه مرتبط با افایتیاف هستند.
در این نظرسنجی که در سایت و تلگرام انجام شد ،هزار و  830نفر شرکت
کردند؛ شرکت تکراری در این نظرسنجی ممکن نبود و هر کسی تنها یک
بار با یک آیپی میتوانســت شرکت کند .از مجموع هزار و  430پاسخ به
این ســؤال ســایت که آیا شــما موافق تصویب لوایح  4گانه هستید ،هزار و
 125نفــر موافق و  ۳۰۵نفر مخالف بودند .از مجمــوع  ۴۰۰رأی دهنده در
کانــال تلگرام هم  ۳۴۸موافق و  ۵۲نفر مخالفــت کردهاند .در مجموع از
میان هزار و  830شرکت کننده ،هزار و  ۸۰٫۵( 473درصد) موافق و ۳۵۷
نفر ( ۱۹٫۵درصد) مخالف تصویب  FATFبودند.

درخواست نهضت آزادی از احزاب جهان

دســت آخر اینکــه ،نهضت آزادی ایــران در بیانیهای خطاب بــه احزاب و
تشــکلهای سیاسی دموکراســی خواه جهان خواســته تا نسبت به خروج
امریــکا از برجام بی تفاوت نباشــند .به گزارش «ایران» ،در بخشــی از این
بیانیه که به امضای محمد توســلی ،دبیرکل نهضت آزادی رســیده آمده
اســت :نهضت آزادی ایران بــه عنوان یکی از قدیمیتریــن احزاب فعال
ایران با سابقهای نزدیک به  ۶۰سال در راستای باور به دموکراسی ،حقوق
بشر ،صلح جهانی ،منافع ملی ایران و حفظ امنیت منطقه ،از کلیه احزاب
و تشکلهای سیاسی دموکراسیخواه جهان تقاضا دارد تا نسبت به رفتار
غیر اخالقی ،غیر انســانی و خالف تعهــدات بینالمللی دولت امریکا که
دادگاه بینالمللی الهه هم بر نامشروع بودن آن صحه گذاشته ،بیتفاوت
نباشند و تالش کنند با بهرهگیری از کلیه ظرفیتهای ممکن ،از احکام و
مصوبــات نهادهای بینالمللی که ضامن صلــح و امنیت جهانند ،دفاع
کنند .همچنین از دولتهایشــان بخواهند نسبت به رفتار یکجانبه دولت
امریکا در تحریم مردم ایران ،موضعی قاطع اتخاذ نمایند.

