
« ایران پایان خودکار محدودیت های تسلیحاتی »به« و »از

وزارت امور خارجه بیانیه صادر کرد
(، همه محدودیت های انتقاِل اقالم تسلیحاتی »به« و »از« جمهوری  از امروز)دیروز
اسالمی ایران و همچنین اقدامات و خدمات مالی مرتبط با آن و تمامی ممنوعیت های 
ورود یا عبور از قلمرو دولت های عضو ملل متحد که پیش از این علیه برخی از شهروندان و 

مسئوالن نظامی ایران تحمیل شده بودند، به صورت خودکار خاتمه یافت.
]شهروند[ بیانیه وزارت امور خارجه درباره پایان محدودیت های تسلیحاتی ایران 

منتشر شد. به گزارش وزارت امور خاجه، متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

و  تسلیحاتی  محدودیت های  پایان  خصوص  در  ایران  اسالمی  جمهوری  بیانیه 
ممنوعیت سفر تعدادی از شهروندان و مسئوالن نظامی کشور

۲۷ مهر ۱۳۹۹-۱۸ اکتبر ۲۰۲۰
امروز، یک روز بسیار مهم برای جامعه جهانی است، که برخالف تالش های رژیم ایاالت 
متحده، از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد و برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
صیانت کرده است. از امروز، همه محدودیت های انتقاِل اقالم تسلیحاتی به و از جمهوری 
اسالمی ایران و همچنین اقدامات و خدمات مالی مرتبط با آن]۱[ و تمامی ممنوعیت  های 
ورود یا عبور از قلمرو دولت های عضو ملل متحد که پیش از این علیه برخی از شهروندان 
و مسئوالن نظامی ایران تحمیل شده بودند،]۲[ به صورت خودکار خاتمه یافت.]۳[ 
بر اساس یکی از نوآوری  های برجام، اختتام قطعی و بدون قید و شرط محدودیت  های 
تسلیحاتی و ممنوعیت  های مسافرتی مستلزم هیچ گونه تصویب قطعنامه جدیدی 
امنیت شورای  سوی  از  دیگری  اقدام  هیچ  یا  بیانیه  صدور  به  نیازی  هیچ  و   نیست 

 ملل متحد ندارد.
لغو محدودیت های تسلیحاتی و ممنوعیت مسافرتی به گونه  ای طراحی شده است 
که خودکار بوده و به هیچ اقدام دیگری نیاز ندارد. این مهم پس از مذاکرات نفسگیر و با 
پیش بینی  دقیق از امکان نقض تعهد از سوی یک یا چند طرف دیگر برجام به دست آمد. 
همین روش برای پایان محدودیت های موشکی در سال۱۴۰۲ )۲۰۲۳( و نیز پایان کامل 

پرونده هسته ای در شورای امنیت در سال ۱۴۰۴ )۲۰۲۵( هم پیش بینی شده است.
بنابراین، از امروز، جمهوری اسالمی ایران می  تواند هرگونه سالح و تجهیزات الزم را، از هر 
منبعی، بدون محدودیت قانونی و صرفا براساس نیازهای دفاعی خود تهیه کند و همچنین 
می تواند برمبنای سیاست های خود تسلیحات دفاعی صادر کند. در اینجا باید این نکته 
مورد تاکید واقع شود که سنگ بنای سیاست خارجی ایران رد سلطه و فشار در هر شکل آن 
است. از این رو، تحمیل هرگونه محدودیت در هر زمینه ای –از جمله مالی، اقتصادی، انرژی 

و تسلیحاتی– هیچ گاه از جانب ایران به رسمیت شناخته نشده است.
در عین حال، دکترین دفاعی ایران بر پایداری عظیم مردم و توانمندی  های بومی استوار 
است. از زمان دفاع مقدس و جنگ تحمیلی هشت ساله رژیم صدام علیه ایران -که طی 
آن مردم دالور ایران قربانی تسلیحات پیشرفته و آتش افروز غربی شد-تاکنون جمهوری 
اسالمی ایران با تکیه بر قابلیت ها و ظرفیت های بومی، نیازهای دفاعی خود را تأمین کرده 
است. این دکترین همچنان محور اصلی و اساسی کلیه اقدامات جمهوری اسالمی ایران 
در حفظ قدرت دفاعی بوده و خواهد بود. تسلیحات غیرمتعارف و کشتارجمعی و واردات 
بی رویه سالح های متعارف در دکترین دفاعی جمهوری اسالمی ایران جایگاهی ندارد. توان 
بازدارندگی کشور مبتنی بر دانش و توانمندی بومی و برخاسته از قدرت و مقاومت مردم 
ایران است. در تاریخ معاصر، ایران به رغم اختالف و برتری در قدرت، هیچ گاه آغازگر جنگ 

نبوده است.
ولی متاسفانه معامالت سودآور تسلیحاتی -عمدتا میان کشورهای غربی و برخی 
کشورهای منطقه- به طرز قابل توجهی به ارتکاب جنایات جنگی در منطقه -همانند تجاوز 

علیه مردم بی دفاع یمن-کمک کرده و به آن دامن زده است.
برغم تالش های ناموفق ایاالت متحده برای جلوگیری و ازبین بردن منافع ایران از 
قطعنامه ۲۲۳۱، دولت  های عضو ملل متحد موظفند قوانین و مقررات خود را با این 
قطعنامه که »از دولت های عضو دعوت می کند که نسبت به این تغییرات توجه مقتضی 
داشته باشند« سازگار کنند. جمهوری اسالمی ایران توجه همه دولت های عضو را به مفاد 

روشن قطعنامه ۲۲۳۱ و جدول زمانی مربوطه جلب می نماید.
ایاالت متحده، که نیرنگ های غیرقانونی و بدخواهانه آن در تالش برای نقض هر چه 
بیشتر قطعنامه شورای امنیت، در طول سه ماه گذشته چندین بار توسط شورای امنیت 
به طور قاطع رد شده است، باید رویه مخرب خود را در قبال قطعنامه ۲۲۳۱ رها کرده؛ به 
پایبندی کامل به تعهدات  خود بر اساس منشور ملل متحد بازگردد؛ اقدامات مغایر با 
حقوق بین الملل و نادیده گرفتن نظم بین المللی را متوقف نماید؛ و از دامن زدن به بی ثباتی 
در منطقه غرب آسیا اجتناب ورزد. بدیهی است هرگونه اقدامی در تعارض با مفاد قطعنامه 
۲۲۳۱ و خصوصا بند یک قطعنامه و چارچوب های زمانی مندرج در آن، در شمار نقض 
ماهوی قطعنامه و اهداف برجام محسوب گردیده و جمهوری اسالمی ایران متقابال حق 

انجام اقدامات الزم برای تأمین منافع ملی خود را محفوظ می دارد.
]۱[ مطابق بند پنجم و شق دوم بند ششم ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت 

ملل متحد
]۲[ مطابق شق پنجم بند ششم ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد

]۳[ تحریم های شورای امنیت ملل متحد بر جنبه های مختلف همکاری های دفاعی 
ایران -هرچند که نامشروع و بی پایه بودند– از قطعنامه ۱۷۴۷ در سال ۲۰۰۶ )۱۳۸۶( آغاز 
گردیده بود و به تدریج تا تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ )۱۳۹۱( دامنه آن گسترش یافت. الزم به ذکر 
است که در قطعنامه های )۱۳۸۵( ۱۷۳۷، )۱۳۸۶( ۱۷۴۷ و )۱۳۹۱( ۱۹۲۹ ممنوعیت بی دلیل 
سفر تعداد قابل توجهی از شهروندان و مقامات نظامی ایران به کشورهای عضو ملل 
متحد تعبیه گردید. متعاقب انعقاد برجام و تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل 
متحد در سال ۲۰۱۵ )۱۳۹۴(، مفاد قطعنامه های قبلی شورای امنیت—۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، 
۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹ و ۲۲۲۴ همگی خاتمه یافتند. به موازات، شورای امنیت، صادرات و واردات 
اقالم تسلیحاتی مشخص شده را برای مدت پنج سال مشمول نظام مجوزخواهی موردی 
کرد و همزمان ممنوعیت سفر را برای تعداد محدودی از شهروندان و مقامات نظامی 
کشور ادامه داد. امروز، بیست وهفتم مهر ۱۳۹۹ )برابر با هجدهم اکتبر ۲۰۲۰( تمامی این 

محدودیت  ها خاتمه یافتند.
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]ایرنا[ مرور بیانات و توصیه های رهبر معظم انقالب 
به نمایندگان مجلس یازدهم و مقایسه آن با رفتارها و 
گفتارهای اعضای قوه مقننه به ویژه در تعامل با قوه مجریه 
نشان می دهد که شماری از آنها در شرایط سخت جنگ 
اقتصادی نه تنها کنار دولت نیستند، بلکه با اقدامات 
اصلی  امور  از  را  دولت  تمرکز  بی سابقه،  توهین های  و 
منحرف می کنند.به گزارش خبرگزاری ایرنا، هجمه ها به 
دولت روزبه روز در حال افزایش است و اگر این هجمه ها 
پیش از این متوجه برخی اقدامات و تصمیمات دولت 
از پیش به سوی موضوعات بی پایه  اکنون بیش  بود، 
و جعلی سمت وسو یافته است و هر رویداد و کنشی از 
سوی دولت، مجموعه ای از خبرهای جعلی، توهین های 
دست  روایت های  واقع،  خالف  گزارش های  توییتری، 
چندم و سلیقه ای را از سوی مخالفان در صفحات مجازی 
و حقیقی در پی دارد. مخالفان برخالف توصیه های موکد 
ع و کامال  رهبر انقالب مبنی بر تعامل مطابق قانون و شر
در جهت عکس شعارهای انقالبی خود، از هیچ تهمت 
و توهینی به رئیس جمهوری دریغ ندارند. گویی، تفسیر 
وقاحت  و  بی ادبی  فحش دادن،  انقالبی بودن،  از  آنها 
بی اندازه است. این حجم از توهین و وقاحت نسبت به 
رئیس جمهوری در کمتر دوره ای پس از انقالب مشاهده 

شده است.

هجمه های بی پایان به روحانی
خود  به  را  کرونا  بودجه  رئیس جمهوری  »دختر 
از  مهم تر  رئیس جمهوری  ریش  است!  داده  اختصاص 
رئیس جمهوری  با  دیدار  برای  وزرا  است!  کشور  شرایط 
باید تست سریع کرونا بدهند! وزرا ماه ها رئیس جمهوری 
تحریف می کند!  را  تاریخ  رئیس جمهوری  نمی بینند!  را 
می شود،  پیگیری  رئیس جمهوری  استیضاح 
رئیس جمهوری در پی تسلیم کشور به بیگانگان است، 
رئیس جمهوری باید  هزار بار اعدام شود، اف بر روحانی و 
...« این گزاره ها تنها نمونه هایی از حمله ها و توهین های 
نخست  مقام  و  کشور  دوم  شخص  علیه  بی سابقه 
اجرایی است که فقط در یک هفته گذشته در رسانه های 
مخالف دولت یا حساب های توییتری منتقدان و رقبای 
سیاسی او منتشر و بازنشر شده است. هجمه  سنگینی 
که نشان می دهد گروهی به عمد در پی تضعیف دولت 
تفاوتی  برایشان  و  هستند  رئیس جمهوری  شخص  و 
امام  صلح  رئیس جمهوری،  سخنرانی  موضوع  نمی کند 
اقتصادی  شرایط  ریشه های  تشریح  یا  حسن)ع( باشد 
دشوار کشور، در هر حال قلم ها و تریبون ها آماده تاختن 
است.  روحانی«  »حسن  حجت االسالم والمسلمین  به 
این هجمه ها بعد از آخرین سخنرانی رئیس جمهوری در 
جلسه هیأت دولت و اشارات او به نحوه واکنش عقالیی 
ائمه معصومین به شرایط و مقتضیات زمان، بسیاری را 
وادار به واکنش های تندی کرده است که در برخی از آنها نه 
به ۵۰ سال درس طلبگی و حجت االسالمی روحانی توجه 
می شود و نه به جایگاه او به عنوان رئیس جمهوری ایران 
و نه حتی به سال ها حضور او در سطح نخست قدرت و 
ریاستش بر شورای عالی امنیت ملی. تمام این مناصب و 
مفاهیم در جدالی سیاسی، قربانی لجبازی گروهی می شود 
که روحانی آنها را در دو انتخابات متوالی با رأی و انتخاب مردم 
شکست داده است.گرچه وزرا و معاونان رئیس جمهوری 
دارند،  موضوعاتی  چنین  از  مهم تر  بسیار  مشغله های 
می رسد  به حدی  توهین ها  و  وقاحت  شدت  گاهی  اما 
که برخی آنها را وادار به واکنش می کند. »علیرضا معزی« 
رئیس جمهوری  دفتر  اطالع رسانی  و  ارتباطات  معاون 
به  توهین ها  شدت  به  واکنش  در  چهارشنبه  روز 
رئیس جمهوری در توییتی نوشت: »دهان دریدگی شاید 
چند صباحی شیوه  سیاست ورزی باشد، اما تا همیشه 

نشانه  فرومایگی است.« »محمود واعظی« رئیس دفتر 
رئیس جمهوری هم در توضیحی قابل تأمل، تحکیم چنین 
رویه ای را حتی به ضرر رقبای سیاسی روحانی دانست و 
گفت: »این بی اخالقی هایی که برخی انجام می دهند و برخی 
هم سکوت می کنند، باید بدانند که این بی اخالقی ها تنها 
به رئیس جمهوری نیست، بعدا نوبت خیلی های دیگر هم 
می شود.«»حسام الدین آشنا« مشاور رئیس جمهوری هم 
در دیدگاه مشابه دیگر مردان دولت نوشت: »دوره این 
دولت هم –با همه ضعف ها و قوت ها– مانند دولت های 
دیگر به پایان می رسد. آنچه می ماند ایرانیان نیک اندیشی 
هستند که با درک آثار اختالفات و رقابت های بی حاصل 
کنشگران درون حکومت، این بار کسانی را انتخاب خواهند 
کرد که بتوانند در مسائل اساسی و راهبردی، اجماع ملی 
ایجاد کنند.«اگرچه ماهیت سیاست و تالش برای کسب 
قدرت، رقابت را میان سیاستمداران گریزناپذیر ساخته 
است، اما اینکه چنین رقابتی درحال حاضر با معیارهای 
اخالقی و آموزه های دینی چه نسبتی دارد؛ نیازمند بررسی 
دقیق است. در چنین شرایطی، به نظر می رسد منظور 
مردان دولت در واکنش به توهین ها علیه رئیس جمهوری 
دقیقا این ضرب المثل پرنغز ایرانیان باشد که »آسیاب به 
نوبت است«. به عقیده کارشناسان، تداوم رویه دشنام به 
دولت به عنوان تنها واکنش به شرایط موجود، شرایطی را 
ایجاد خواهد کرد که ایجادکنندگان این رویه غیراخالقی هم 

از تبعات آن در امان نخواهند ماند.

مطالبات رهبری از نمایندگان مجلس
اهانت کنندگان به رئیس جمهوری نه تنها در مسیر 
زیرپاگذاشتن آموزه های اخالقی و دینی نظام از چیزی ابایی 
ندارند، بلکه حتی رهنمودهای چندماه پیش رهبر معظم 
یاد برده اند. ایشان بیست ودوم تیرماه   از  انقالب را هم 
سال جاری و به فاصله یک ماه ونیم از آغاز به کار یازدهمین 
دوره مجلس شورای اسالمی در سخنان مهمی خطوط 
خطیر  مسئولیت های  و  مهم  اهداف  قوا،  تعامل  مهم 
نمایندگان در این دوره از قانون گذاری را مشخص کردند. در 
این دیدار که به دلیل شیوع کرونا به صورت ویدیویی برگزار 
شد، رهبری مهلت چهار ساله نمایندگی را فرصت خوبی 
برای ریل گذاری حرکت عمومی کشور و تأثیرگذاری فراوان 
در روند حل مسائل و پیشرفت و آینده ایران دانستند. 
»عمل با نیت الهی و خالص«، »کار برای مردم« و »پرهیز 
از جوزدگی«، »توجه به سوگند شرعی« »توجه به مسائل 
کلیدی و اصلی کشور« و »پرهیز از دچارشدن به حاشیه ها 
و اولویت دادن به مسائل فرعی« از مهم ترین توصیه هایی 
بود که رهبر انقالب در دیدار با نمایندگان به آنها اشاره 
کردند. مهم ترین توصیه ایشان اما با توجه به شرایط کشور 
و نیاز جامعه به مشاهده همراهی و همدلی قوا؛ توصیه به 
»تعامل و هم افزایی قوا« بود. ایشان در تبیین این توصیه 
تأکید کردند: »روابط مجلس با دولتمردان باید مطابق 
ع باشد، یعنی سوال و تفحص به عنوان حق  قانون و شر
مجلس وجود داشته باشد، اما توهین و دشنام و نسبِت 

بدون علم به دولتمردان به هیچ وجه جایز نیست و برخی از 
این نسبت ها حرام شرعی است.« ایشان به صراحت اعالم 
کردند که نمایندگان مجلس از برخوردهای احساسی و 
غیرمنطقی پرهیز کنند و بیان دیدگاه و نظر مخالف، متین، 
خردمندانه، قوی و قابل توجیه باشد. با توجه به محورهای 
سخنان رهبری، سوال اینجاست که اقدامات پنج ماهه 
مجلس تا چه اندازه نزدیک به رهنمودهای ایشان است؟! 
چالش بر سر نوع خودرو سواری، سفر با خانواده و به 
هزینه کشور برای بازدیدهای به اصطالح میدانی آن هم در 
شرایط شیوع کرونا، اختصاص نخستین محموله واکسن 
آنفلوآنزا به نمایندگان، هجمه و طعنه به دولت  نایاب 
و  کرونا  ستاد  رعایت نکردن قوانین  رئیس جمهوری،  و 
قوانین،  این  رعایت  دلیل  به  رئیس جمهوری  به  کنایه 
 همکاری نکردن حتی در نامه نگاری با دولت و مواردی از 
این دست، با کدام یک از توصیه های رهبری هم خوانی 
دارد؟! اینها پرسش هایی است که نمایندگان مجلس 
یازدهم که خود را نماینده انقالبی می دانند، باید از خود 

بپرسند و به آن پاسخ دهند.

جایگاه هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان دقیقا کجاست؟
مجلس  نمایندگان  رفتار  بر  نظارت  »هیأت 
کجاست؟!« این پرسشی است که در پی هر توهینی از 
یا دیگر  سوی نمایندگان مجلس به رئیس جمهوری 
اعضای هیأت دولت پیش می آید و همه خردمندان 
کشور و دلسوزان نظام درباره شیوه برخورد با کسانی که 
در این شرایط سخت، مصالح کشور را در نوشته ها و 
گفته های خود رعایت نمی کنند و در پی برهم زدن آرامش 
و امنیت سیاسی و اجتماعی کشور هستند، می پرسند. 
گرچه قانون نمایندگان را در اظهارنظر آزاد و تعقیب آنها را 
به دلیل اظهارات شان در ایفای وظیفه نمایندگی منع 
قانون گذار،  منظور  که  کرد  توجه  باید  اما  است،  کرده 
اظهارنظر درباره امور مربوط به وکال و در حدود وظایف 
دیگر.  قوه  رئیس  به  هتاکی  و  توهین  نه  آنهاست، 
موضوعی که به نظر می رسد برای نمایندگان تازه کار و 
جویای نام مجلس یازدهم چندان درست تبیین نشده 
آیین نامه داخلی مجلس  قانون  این موارد  در  است. 
ضرورت رسیدگی به اظهارات خارج از چارچوب و اقدامات 
فراقانونی نمایندگان را به هیأت نظارت بر رفتار آنها واگذار 
کرده است. اکنون به نظر می رسد در شرایطی که کشور 
سخت مشغول مبارزه با دو ویروس پیچیده تحریم و 
کروناست، دست کم هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به 
منظور حفظ جایگاه خود باید با هتاکان به رئیس جمهوری 
برخورد کند. نظارت بر رفتار نمایندگان به معنای حقیقی و 
آن گونه که رهبر معظم انقالب بارها بر آن تأکید کرده اند، 
برخی  توهین های  بازنشر  و  نشر  حدودی  تا  می تواند 
نمایندگان را در رسانه ها کاهش دهد تا هم توجه دولت 
جایگاه  هم  و  بماند  متمرکز  مهم تری  موضوعات  بر 
مجلس به عنوان قوه مقننه و نه ستاد انتخاباتی رقیب 

دولت حفظ شود.

رئیس جمهوری با بیان اینکه دشمنان ایران روی اختالفات داخلی به عنوان مقوم تحریم 
سرمایه گذاری ویژه کرده اند، گفت: »از همه مسئوالن، فعاالن، دلسوزان نظام و کشور 

دعوت می  کنم با حفظ آرامش و عقالنیت سیاسی مانع از اختالفات و منازعات شوند.«
به گزارش »شهروند« از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانی روز یکشنبه در یکصدوهفتادوچهارمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت، با اشاره به برنامه  های دولت برای مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا افزود: »اگرچه 
تحریم های غیرانسانی و غیرقانونی آمریکا موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور شده است 
و درآمدهای ارزی کشور در  سال ۹۹ قابل قیاس با درآمدهای ارزی کشور در اوایل دهه ۹۰ 
نیست، اما با گذشت بیش از ۲.۵ سال از این تحریم  ها، دولت با برنامه  ریزی  هایی که انجام 

داده، مانع از تحقق هدف شوم آمریکا یعنی فروپاشی کشور شده است.«
روحانی با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش سیاسی و لزوم انسجام در کشور اظهار داشت: 
»ازجمله محورهایی که دشمنان این مرز و بوم در کنار جنگ پرفشار و سخت اقتصادی روی 
آن به عنوان مقوم تحریم  ها سرمایه  گذاری ویژه کرده  اند، منازعات و اختالفات داخلی است.«

رئیس جمهوری با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر توطئه دشمنان تصریح کرد: »از 
همه مسئوالن، فعاالن، دلسوزان نظام و کشور دعوت می  کنم که با حفظ آرامش و عقالنیت 
سیاسی مانع از اختالفات و منازعات شوند و اجازه ندهند برخی افراد معدود با انگیزه  های 
گروهی، جناحی، مقطعی و زودگذر سیاسی زمینه  ساز تحقق آرزوهای شوم بدخواهان این 
سرزمین شوند.«روحانی با بیان اینکه دولت بخش خصوصی را موتور محرک اقتصاد کشور 
می  داند، اظهار داشت: »حمایت  های همه  جانبه از افزایش نقش این بخش در اقتصاد 
و واگذاری میدان تولید و صادرات، به ویژه شرکت  های دانش  بنیان، جایگاه مهمی در 

سیاست های اقتصادی دولت خواهد داشت.«

خ سود است یت نر اقدام بانک مرکزی تدبیری به موقع برای مدیر
در این جلسه »عبدالناصر همتی« رئیس کل بانک مرکزی، گزارشی از روند تحوالت در بازار 

بین بانکی و عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی ارایه کرد.
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه سیاست گذاری پولی در دهه های گذشته با بی  ثباتی 
همراه بوده است، تصریح کرد: »اقدام بانک مرکزی تدبیری به  موقع و مهم برای مدیریت 
نرخ سود با تکیه بر سازوکار بازار است و نه بر پایه روش  های دستوری که ثبات بازار را برهم 

می  زند.«
روحانی خاطرنشان کرد: »بانک مرکزی برای هدایت نرخ سود بین بانکی از ابزارهای 
قانونی و بازار باز استفاده کند. عملیات بازار باز، حرکتی مفید برای به جریان انداختن اوراق 
دولتی و نقدینگی و تدبیری مهم برای ترغیب مشارکت مردم و پویایی آنها در بازار محسوب 
می  شود.« رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه این راهبرد باید کماکان با قوت بیشتر ادامه یابد، 
گفت: »بانک مرکزی باید از طریق تسهیل گری پولی و اعتباری، در تعامل با وزارت اقتصادی و 
دارایی آسیب  های وارده به اقتصاد را مهار و تعدیل کند. در این زمینه، باید گزارش  های منظم 
از روند عملیات بازار باز و دستاوردهای آن به اطالع عموم برسد.«روحانی عملکرد دولت در 
ایفای تعهدات ابزارهای مالی اسالمی را قابل اتکا دانست و اضافه کرد: »بخش خصوصی 
در عرضه اوراق مالی اسالمی جدید طی دهه اخیر همواره در بازار سرمایه حضور داشته 
 است و چنانچه خواهان حضور دائم بخش خصوصی و دولت در بازار سرمایه هستیم، 

ابزارسازی  های نوین برای تأمین مالی آنها استفاده شود.«
رئیس جمهوری با بیان اینکه در عرصه بازار انتشار و عرضه اوراق مالی اسالمی هنوز 
پتانسیل های زیادی برای استفاده وجود دارد، اظهار داشت: »با استفاده از این فرصت  ها 

فصل جدیدی از تأمین مالی بازارمحور باز می  شود.«
روحانی تصریح کرد: »دولت در راستای چابک  سازی، اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ 
قانون اساسی و حمایت از بازار سرمایه به  ویژه هدایت نقدینگی به سوی اشتغال  مولد، 
مردم  محور کردن اقتصاد و شفاف   سازی فعالیت های اقتصادی عرضه سهام شرکت  های 
دولتی در بازار سرمایه را به  جد در دستور کار قرار داده که بدون تردید تا پایان دولت دوازدهم 

ادامه خواهد یافت.«

آنچه رهبری گفت، آنچه نمایندگان انجام می دهند

دعوت به حفــظ آرامش و عقالنیت سیاســی
 روحانی: دشمنان روی منازعات و اختالفات داخلی سرمایه گذاری ویژه کرده اند

»روابط مجلس با 
دولتمردان باید مطابق 
ع باشد، یعنی  قانون و شر
سوال و تفحص به عنوان 
حق مجلس وجود داشته 
باشد، اما توهین و دشنام 
و نسبِت بدون علم به 
دولتمردان به هیچ وجه 
جایز نیست و برخی از 
این نسبت ها حرام شرعی 
است.« ایشان به صراحت 
اعالم کردند که نمایندگان 
مجلس از برخوردهای 
احساسی و غیرمنطقی 
پرهیز کنند و بیان دیدگاه 
و نظر مخالف، متین، 
خردمندانه، قوی و قابل 
توجیه باشد. با توجه به 
محورهای سخنان رهبری، 
سوال اینجاست که 
اقدامات پنج ماهه مجلس 
تا چه اندازه نزدیک به 
رهنمودهای ایشان است؟! 

رئیس جمهوری 
گفت: »بانک مرکزی باید از 
طریق تسهیل گری پولی 
و اعتباری، در تعامل با 
وزارت اقتصادی و دارایی 
آسیب  های وارده به اقتصاد 
را مهار و تعدیل کند. در 
این زمینه، باید گزارش  های 
منظم از روند عملیات بازار 
باز و دستاوردهای آن به 
اطالع عموم برسد«


