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محمد تقی رهبر:

برجام مورد نظارت همه بوده است
یکنمایندهپیشینمجلسمعتقداستکهتوافقهستهایوبرجام
از روز اول مورد نظارت کل نظام بوده اســت و همه ارکان تصمیمگیر
کشــور حوادث و روند مذاکرات را طی دو ســالی که این مباحث در
جریان بــود ،رصد کردند لذا اینطور نبوده که این توافق خیانتی علیه
ملت ایران باشد که حاال مسئول آن قرار باشد از مردم عذرخواهی کند.
به گزارش ایســنا ،محمد تقی رهبر با اشاره به نامه آیت اهلل جنتی
خطاب به روحانی و موضوع خروج ترامپ از توافق هستهای گفت :هر
چهره روز

آمریکا بدنبال هرج و مرج
امنیتیاست

رئیس مجلــس گفت :آمریکا قصــد دارد نهاد
بینالمللی ســازمان ملل را که به قصد ایجاد صلح
در جهان تأسیس شده اســت ،نابود کند و صحنه
بینالمللی را به ســوی نوعی هــرج و مرج امنیتی
سوق دهد.
به گزارش مهــر ،در ابتدای جلســه علنی روز
گذشته مجلس شورای اسالمی علی الریجانی در
نطق پیش از دســتور خود ،اظهار داشت :همانطور
که اطالع یافتید روز گذشــته رژیم صهیونیستی
دست به جنایتی وسیع زد و حدود  ۵۰نفر از مردم
مظلوم فلسطین را به شهادت رساند و دو هزار نفر را
نیز مجروح کرد.وی ادامه داد :این حادثه مقارن با دو
مسئله بود؛ یکی همزمان با روز نکبت بود که چند
دهه پیــش در چنیــن روزی قدرتهای بزرگ به
حمایت صهیونیستها پرداختند تا مردم فلسطین
را از ســرزمین خود آواره کنند و به جــای آنان ،از
گوشــه و کنار جهان افرادی را جمع و جور کردند و
خانه،کاشانهواراضیفلسطینیانراغصبنمودند.
رئیس مجلس شــورای اســامی افــزود :این
یک حادثه عظیمی بود که بیش از دو ســوم مردم
فلسطین را از سرزمین آبا و اجداد خود اخراج کردند
و با قتل عام کسانی که مقاومت میکردند ،زمینه را
برای وارد کردن دیگران فراهم آوردند؛ این فاجعه
تاریخی مبنای تولد این رژیم نکبت شــد که عامل
ماجراهای چند دهه اخیرگردید.
الریجانی تصریح کرد :دیگری ،موضوع انتقال
ســفارت رژیم آمریکا از تلآویو به قدس است که
روز گذشته به دســتور رئیسجمهور آمریکا انجام
شــد .با اینکه تقریباً همه کشورهای دنیا این اقدام
را محکــوم کردند و بــا اینکه همــه میدانند این
اقدام مخالــف مصوبات شــورای امنیت و مجمع
عمومی ســازمان ملل اســت ،اما ظاهرا ً از سالها
پیش آمریکاییها تصمیــم گرفتند این نهادهای
بینالمللیرابیاعتبارکنند.

وی اظهار داشــت :حمله به عراق بدون مصوبه
شــورای امنیت بود ،اما آمریکاییها با کمک یکی،
دو کشــور دســت به این اقدام زدند ،گرچه بعدها
چنان گرفتار شــدند که پا به فرار گذاشتند .خروج
از معاهده پاریس در مورد آب و هوا ،خالف معاهده
ســازمان ملل بود .رئیس مجلس شورای اسالمی
گفت :خروج از توافقنامه هستهای خالف قطعنامه
شورای امنیت سازمان ملل بود و همینطور انتقال
پایتخت آمریکا به قدس .همه اینها نشان میدهد
آمریکا قصد دارد نهاد بینالمللی از جمله سازمان
ملل را که به قصد ایجاد صلح در جهان تأســیس
شده است ،نابود کند و چون سازوکار دیگری برای
جایگزینی آن وجود نــدارد ،صحنه بینالمللی را
به ســوی نوعی هرج و مرج امنیتی ســوق دهد.
الریجانی گفت :کشتار مردم فلسطین آن هم صرفا
به خاطر اینکه اعتراض به چنین اقداماتی کرده اند
لکه ننگ بزرگی برای رژیم صهیونیستی و آمریکا
اســت و در تاریخ خواهد ماند و عدم اقدام ســایر
کشورها در مقابل این ســبعیت که همه نظامات
حقوق بشــری را زیر پا گذاشــت ،موضوع دیگری
است که نشــان می دهد این ترتیبات چیزی جز
ابزار بــرای قدرت ها نیســت.الریجانی خطاب به
ترامپگفت:آقایترامپ!اینبزرگترینمعاملهقرن
شما را فلســطینیان به بزرگترین ننگ تاریخ بدل
کردند و با چنین اقدامی ملت فلسطین و مسلمان
را متحدتر کردید و همین امر عامل اصلی پیروزی
آنان خواهد بود و دیگر کسی به وعده های شکالتی
شــما وقعی نمی نهد.وی ادامه داد :حتی برخی از
گــروه های فلســطینی که با طرح های ســازش
قالبی آمریکا ســالیانی منتظر حداقل هایی برای
زیســت خود بودند ،امروز متوجه شدند راه اصلی
احقاق حق فلسطینیان مقاومت است و البته این
بزرگترین دســتاورد قرن است که معامله پوشالی
قرن آمریکا را به زباله دان تاریخ فرستاد.وی گفت:
کمیته فلســطین اتحادیه بین المجالس اسالمی
روزگذشته در تهران حوادث اخیر در سرزمین های
اشغالی را بررســی و همگرایی خوبی برای مقابله
با اقدامات ماجراجویانه آمریکا و صهیونیســتها
به وجود آورد .از دســت انــدرکاران این همایش
سپاسگزاری می کنم .باید دبیرخانه بین المجالس
اســامی پیگیری های جدی تری برای اقدامات
عملی که در این اجالس مطرح شد به عمل آورد.

کس به این قضیه نگاهی دارد و بنده هم نظر خودم را مطرح میکنم
و اعالم میکنم در این مورد جای عذرخواهی رئیس جمهور نیست.
این نماینده پیشــین مجلس ادامه داد :توافق هستهای و برجام از
روز اول مــورد نظارت کل نظام بوده اســت و همه ارکان تصمیمگیر
کشــور حوادث و روند مذاکرات را طی دو ســالی که این مباحث در
جریان بــود ،رصد کردند لذا اینطور نبوده که این توافق خیانتی علیه
ملت ایران باشــد که حاال مسئول آن قرار باشــد از مردم عذرخواهی

کند.این عضو جامعــه روحانیت مبارز تاکید کرد :حاال اگر یک نفر به
خاطر شکســتهایی که در خاورمیانه خورده است ،توافق برجام را
نقض کند ،نباید انتظار داشــت که رئیس جمهور ایران عذرخواهی
کند،بنابراینمقامهایایرانخیانتینکردهاندکهبخواهندبهخاطرآن
عذرخواهیکنند.
نماینده مجلس هفتم و هشتم شورای اسالمی خاطرنشان کرد:
وظیفه دولت و سایر نهادها این است که با سیاست واحد ،همدلی خود
را حفظ کند و از منازعه و تخریب یکدیگر پرهیز کند و فراموش نکنند
اختالف بین مسئوالن نظام ،آرزو و برنامه دشمن است.
رهبر با اشــاره به اینکه امروز کشــورهای غربی و اروپایی ،رئیس
جمهور آمریکا را زیر سوال بردهاند ،گفت :ما باید ،با ید واحده و همدلی
سعی کنیم انسجام خود را به دنیا نشان دهیم.

حمایت بهارستانی ها از ادامه مذاکرات هسته ای؛

انصاری  :دیگران در عذرخواهی اولی تر هستند
نامه  182نماینده مجلس شــورای اسالمی به سران سه قوه درباره تاکید بر لزوم هوشیاری
تمام عیار مســئوالن نظام در مقابل عداوت و کینه ورزی دولــت آمریکا به ویژه جهالت اخیر رئیس جمهور
ایاالت متحده آمریکا در خصوص خروج از برجام ،از ســوی احمد امیرآبادی عضو هیأت رئیسه مجلس در
نشست علنی روز گذشته خانه ملت قرائت شد .در بخشی از این نامه آمده است که « نقش رهبری امام عظیم
الشان و تدابیر رهبر انقالب ،فداکاری ایثارگران و جانفشانی شهدای غیرتمند در قوام بخشی انقالب اسالمی
غیرقابل انکار اســت و بدیهی است وکالی ملت در مجلس شورای اســامی برای هر گونه تصمیم سازی،
مســاعدت و معاضدت برای خدمتی صادقانه به ملت ایران و قوام بخشــی به انقالب و توسعه کمی و کیفی
انقالب اعالم آمادگی می کنند ».البته این تنها نامه نگاری و بیانیه در خصوص برجام طی یک هفته گذشته
نبوده است .پیشتر نیز مجلس خبرگان رهبری با امضای ریاست آن یعنی آیت اهلل احمد جنتی نامهای خطاب
به رییس جمهوری کشورمان نوشته بودند که در آن انتقادات تندی علیه این توافق نامه هسته ای مطرح و
در نهایت این درخواســت را از روحانی داشتند که وی به خاطر برجام از مردم عذرخواهی کند؛ بیانیه ای که
برخالف نامه اخیر نمایندگان مجلس شــورای اسالمی با واکنش های متعدد و مختلفی در فضای عمومی
کشور و رسانهها مواجه شد که مهمترین آن را می توان نامه اخیر علی مطهری و همین طور بیانیه دبیرخانه
شورای اطالع رسانی دولت برشمرد .روز گذشــته نیز همچنان این واکنش ها ادامه داشت .از جمله مجید
انصاری یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و البته اعضای کابینه دولت یازدهم که در این خصوص
اعتقاد داشــت ،آیت اهلل جنتی بهتر بود که این انتقادات را به صورت علنی مطرح نمی کرد و صدور بیانیه به
نوعی نشــان دهنده مقابله با دولت بود .همچنین آیت اهلل مســعودی خمینی یکی از بنیان گذاران جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم در انتقادی نسبت به این بیانیه اعالم کرده است که « باید به آقای جنتی گفت که
شما در کلماتتان مواظب باشید و اال اگر مواظب نباشید ،سوءاستفادههایی که دارد از سخنهای این چنینی
می شود کامال مشخص است».
صدوربیانیهنشاندهندهمقابلهاست
حجت االسالم والمسلمین ،مجید انصاری با اشاره
به بیانیه اخیر مجلس خبرگان درباره برجام و پیشنهاد
عذرخواهــی رییس جمهوری از مــردم به خاطر این
توافقنامه بین المللی  ،گفت :بیانیه ای که در ســطح
رسانه ها به عنوان بیانیه رییس مجلس خبرگان مطرح
شد مایه شــگفتی و در عین حال تأسف است؛ گرچه
این بیانیه به هیچ وجه به عنوان بیانیه مجلس خبرگان
رهبری تلقی نمی شــود .بیانیه هایی کــه به عنوان
مجلس شورای اســامی ،مجلس خبرگان رهبری،
مجمع تشــخیص مصلحت نظام و یا هر نهاد حقوقی
دیگری صادر میشود راهکار خودش را دارد .اگر چند
نفر از اعضای یک نهاد حقوقی بیانیه ای را صادر کنند،
بیانیه شخصی آنها محســوب می شود و اعالم موضع
امضاء کنندگان آن است .طبق آیین نامه داخلی اگر به
نام مجلس خبرگان بیانیه صادر می شود ،هیأت رئیسه
آن را تنظیم می کند و بایــد در مجلس مطرح و مورد
تأییداعضاقراربگیرد.
او افزود :اگر رئیس یک نهاد از طرف آن نهاد بخواهد
بیانیه ای را صادر کند حتما باید با اطالع و تأیید آن نهاد
باشد؛ پس این اطالعیه صرفا اعالم موضع شخص آیت
اهلل جنتی است .مواضع آیت اهلل جنتی در مورد برجام
و حتی دولت آقای روحانی از ابتدا برای همه روشــن
بود؛ از این جهت این مواضع دور از انتظار نیســت .اما
اینکه رئیس یک نهاد مهم حکومتی ،آن هم در جایگاه
خبرگان رهبری ،در شرایطی که دشمنی های آمریکا
و مثلث شوم آمریکا ،اســراییل و عربستان با پادویی و
صحنه گردانی منافقین علیه ملت ایــران در جریان
است.
به گفته این حقوقدان ،اگر قــرار به عذرخواهی در
کشور برای اقدامات نســنجیده باشد ،دیگران خیلی

اولی هستند که با حمایتشان از دولت گذشته و مواضع
افراطی و اقدامات نسنجیده کار را به اینجا رساندند .آنها
باید از ملت ایران عذرخواهی کنند؛ کسانی که به نوعی
به تحمیل تحریم های دوازده ســال گذشته به مردم
کمک کردند .انصاری با بیان اینکه یک مسئول عالی
رتبه در نظام جمهوری اسالمی ایران از طریق بیانیه با
رئیس جمهور کشور صحبت کند نهایت نادیده گرفتن
مصالح عمومی کشور است ،افزود :آقای جنتی در این
بیانیه راهکاری ارائه نکرده اند و همان مسائل کلی که
مقام معظم رهبری خطوط آن را ترسیم کردند و دولت
هم با تمام توان دارد اقدام می کند را بیان کردند .ثانیا
فاصله بین دفتر آقای جنتی با دفتر آقای رئیس جمهور
فکر می کنم کمتر از صد متر یا دویســت متر باشد و
تلفن سیاسی هم َدم دستشــان است و خیلی راحت
می توانند نظرات خودشــان را با آقای رئیس جمهور
در میــان بگذارند .صدور بیانیه نشــان دهنده نوعی
مقابله است و در شرایط فعلی مقابله با دولت یا تضعیف
شخص آقای رئیس جمهور شرط انصاف نیست؛ ضمن
اینکه به هر حال حکایــت از این دارد که هنوز عده ای
در حال و هــوای دوران انتخابات هســتند و منویات
انتخاباتی خودشان را هر از چندگاهی یک بار در قالبی
بروز می دهند .در هر حال من فکر می کنم این اقدام از
سوی آقای جنتی به هیچ وجه پذیرفته شدنی نیست و
در جهت منافع ملی ارزیابی نمی شود.
بیانیه آقای جنتی بسیار بد بود
همچنین آیت اهلل علی اکبر مســعودی خمینی از
بنیانگذاران جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره
به بیانیه اخیر آیت اهلل احمد جنتی که به بهانه خروج
آمریکا از برجام و علیه آقــای روحانی رئیس جمهور
منتشــر شــد ،اظهار داشــت :در ابتدا باید گفت که

نگاه

مذاکرات هســتهای و توافق برجام ،با نظر مقام معظم
رهبری صورت گرفت .این عضو ارشد جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم ،افزود :از ابتدای مذاکرات هستهای هم
کامال مشخص بود که اگر مقام معظم رهبری با ورود و
خروج در برجام و مذاکرات هستهای مخالف بودند ،یک
کلمه میفرمودند که آقای روحانی! شما دیگر مذاکره
نکن و به کارهای دیگر خودت رسیدگی کن؛ و در این
صورت ،مگر آقای روحانی میتوانست بگوید نه؟ قطعا
در چنین شــرایطی ،آقای روحانی میگفت چشم و
میرفت دنبال کارها و مشغلههای دیگری که داشتند.
آیت اهلل مســعودی خمینی اضافه کرد :این که ما
میبینیم مقام رهبری همیشــه فرمودند آقاجان! کار
(مذاکرات) انجام دهید اما اعتماد (به دشمن) نداشته
باشید و مواظب باشید؛ این حرف ،یک حرف حسابی
است؛ که آقای رئیس جمهور هم میتواند بگوید من که
مخالفتیبافرمایشاتمقامرهبرینداشتموندارمواگر
بنا بود که ما مذاکره نکنیم ،یک کلمه ایشان (رهبری)
نهی میکردند ،و قطعا در این صورت ،نهی ایشــان بر
ما واجب االطاعه بــود و انجام میدادیم .این اســتاد
خارج فقه حوزه علمیــه قم گفت :رهبر معظم انقالب
با مذاکرات هستهای موافق بودند ،اما از طرفی موافق
نیستند با این که زیر بار زور برویم؛ بله ما هم موافق این
موضوع نیســتیم ،و آقای روحانی هم قطعا موافق این
موضوعنیستند.
آیت اهلل مســعودی خمینی در ادامه گفتوگوی
خود با خبرنگار ایلنا در قم بــا بیان این که بیانصافی
نســبت به آقای روحانی درســت نیســت ،گفت :اما
این جریانی که یکی از آقایان یــا آقای جنتی ،در این
اطالعیه شان گفتند ،بسیار چیز بدی است؛ اگر واقعا
آن طور که در این اطالعیه بی پایه و نادرســت نوشته
شــده ،آقای روحانی باید عذرخواهی بکنند ،پس (بر

طبق ایــن اطالعیه آقای جنتی) باید گفت که شــما
(رئیس جمهور) با مقــام رهبری نبودید ،چرا که مقام
رهبری برای مذاکرات هستهای اجازه ندادند؛ در حالی
که بر عکس ،مقام رهبری مذاکره را اجازه دادند؛ و اجازه
دادند تا تیم مذاکره کننده بروند و با طرفهای مقابل
صحبت کنند؛ اجازه دادند بروند در همه این مسائل کار
کنند ،و منتها زیر بــار ذلت نروند؛ چرا که رهبر معظم
انقالب مرتــب میفرمودند که ما به دشــمن اعتماد
نداریم و زیر بار ذلت نباید رفت.
تولیت ســابق حرم حضرت معصومه(س) ،با بیان
این که رهبــری در جریان مذاکــرات بودهاند ،گفت:
بنابراین چرا بایستی فردی مثل آقای جنتی بردارند و
چنین چیزی را بگویند و چنین اطالعیهای را منتشر
کنند؟ که در نتیجه مردم ما ،و همه دنیا بگویند ،پس
معلوم میشود که در داخل کشــور ایران و بین سران
کشورمان ،اختالفاتی شــدید هست که آقای جنتی
این جور حرف میزنند؛ این یک بحثی است که خیلی
مفصلاست.
آیت اهلل مسعودی خمینی تصریح کرد :باید به آقای
جنتی گفت که شــما در کلماتتان مواظب باشید؛ و
و اال اگر مواظب نباشــید ،سوءاستفادههایی که دارد از
سخنهای این چنینی می شود کامال مشخص است.
عضو ارشــد جامعه مدرســین حوزه علمیه قم تأکید
کرد :من نظرم این اســت که مقام رهبری با مذاکرات
هستهای موافق بودند و آقای روحانی هم سر سوزنی از
فرمانهایایشانتخطینکردندوحتماتخطینکردند
ونمیکنند؛ودیگران(مخالفاندولت)هماگربخواهند
این موضوع خروج آمریــکا از برجام و بهانه کردن این
موضوع برای حمله به دولت را ،پر و بال بدهند ،بدانند
که این کارشــان ،بسیار به ضرر اسالم و قرآن ،و همین
طور کشور ایران و انقالب اسالمی است.

خبر

علی اکبر صالحی:

اساس مذاکره بر بیاعتمادی خواهد بود
رئیس ســازمان انرژی اتمی کشور با تأکید بر
اینکه اســاس مذاکره با اروپاییها بر بیاعتمادی
خواهد بود ،گفــت :امیدواریم آنها خروج آمریکا از
برجام را جبران کنند در غیر این صورت به شرایطی
به مراتب باالتر از سطح پیش از برجام باز میگردیم.
به گزارش خانه ملت ،علی اکبر صالحی با اشاره
به جلسه مشترک با کمیسیون امنیت ملی مجلس
کهعصرروزگذشته (سه شنبه 25،اردیبهشتماه)
برگزار شــد ،گفت :جزییات امکاناتی که سازمان
انــرژی اتمی در اختیــار داشــته و آمادگی دارد
همانطور که مسئوالن ارشد نظام تصمیم بگیرند
اقدام شــود ،به صورت کامل و تبیین شــده برای
کمیسیونامنیتملیتشریحشد.
رئیس ســازمان انرژی اتمی بر همین اســاس
تصریح کرد :ایــن آمادگی واقعی و حقیقی خواهد
بود که البته امیدواریم هیچــگاه به این وضعیت
نرسیم و امیدواریم مسائل به گونه ای پیش برود که
شرایط برگشت پذیری در امر فنی ضرورتی نداشته
باشد اما آمادگی آن را داریم.
وی در ادامه با بیان اینکه مذاکرات را بر اســاس
اعتماد پیش نمــی بریم و اینگونه نیســت که با
خوشــبینی مذاکره کنیم ،عنوان کرد :اساس بر

بیاعتمادیخواهدبودچنانچهمقاممعظمرهبری
تأکید داشتند تضمین های الزم گرفته شود از این
رو توانمندی برای برگشــت پذیری وجود دارد که
البته نه به حالت پیش از برجام بلکه به شــرایطی
خیلی باالتر از پیش از برجام خواهد بود.
رئیس سازمان انرژی اتمی کشــور در پایان با
بیان اینکــه امیدواریم اروپایی هــا خروج آمریکا
از برجــام را جبران کرده و بــه تعهدات خود عمل
کنند ،خاطرنشــان کــرد :اگر تضمین هــا داده
شــود و این اتفــاق بیفتد ضرورتی بر برگشــت
پذیری نداریم در غیر این صــورت این آمادگی را
داریم که به شــرایطی به مراتــب باالتر از پیش از
برجامبازگردیم.

علیرضارحیمی:

بررسی آتش زدن برجام منتفی شد
رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس تاکید کرد :بعد از نطق روز یکشنبه
اینجانب ،آقای عــارف اعالم کردند که این نطق به
اندازه بیانیه فراکســیون امید اثرگذاری داشته و
دیگر نیاز به صدور بیانیه و مشــخص شدن پشت
پرده آتش زدن برجام و پرچم آمریکا نیست.
به گزارش ایرنا ،علیرضا رحیمی نماینده تهران
و عضو کیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس با اشاره به تشکیل کمیتهای در فراکسیون
امید برای بررسی پشــت پرده آتش زدن برجام و
پرچم آمریکا در صحن علنــی مجلس ،گفت :در
فراکســیون امید در این خصوص بحث شد و روز
یکشنبه قبل از اینکه بنده در مجلس نطق داشته
باشم کمیته سه نفرهای تشکیل شد و بنده هم عضو
آن کمیته بودم .او ادامه داد :قرار شد که این کمیته
برای تهیه بیانیه فراکســیون ،در واکنش به آتش
زدن پرچم آمریکا و برجام در صحن علنی مجلس
اقدام کند .همچنین قرار شــد این کمیته تا پشت
پرده آتش زدن برجام و پرچم آمریکا را نیز روشن
کند .این عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست
خارجی تاکید کرد :اما بعد از نطق بنده و تاثیر آن،
آقای عارف همان روز در صحن گفت و در جلســه

امروز شورای مرکزی فراکسیون هم بحث ایشان
این بود که آن نطق به اندازه بیانیه فراکسیون امید
اثرگذاری داشــته و دیگر عمال نیاز به صدور بیانیه
توسطفراکسیونامیدنیست.
رحیمی خاطرنشــان کــرد :آقای عــارف به
صورت تمام و کامل نطق بنــده را به عنوان بیانیه
فراکسیونی پسندیدند و عمال کار کمیته را منتفی
دانستند .البته آقای پارســایی اصرار داشتند که
پشــت پرده آتش زدن برجام مشخص شود و در
عین حال فراکسیون بیانیههم بدهد و جای بیانیه
را خالی می دیدند .اما برخی از اعضای فراکسیون
از جمله شــخص آقای عارف اعالم کردند که نطق
آقای رحیمی کفایت می کند.
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اخبار کوتاه

زمانی فقها حق تالیف
را قبول نداشتند

ایلنا :رئیس قوه قضاییه بــر ضرورت ایجاد
تعــادل و توازن میــان حقوق صاحبــان اثر در
چارچوب حقوق مالکیت معنوی و حقوق مصرف
کنندگانبهعنوانمخاطبانآثارتأکیدکرد.
آیتاهلل صادق آملــی الریجانــی در دیدار
فرانسیس گری ،مســئله مالکیت های فکری و
معنوی را یک مسئله مهم جهانی ارزیابی کرد و
اظهار داشت :خوشبختانه در سالهای اخیر بحث
مالکیت معنوی در کشــور ما مورد توجه جدی
بوده به نحوی که حتی رشــته حقوق مالکیت
معنوی در برخی دانشگاههای ما تأسیس شده
و در حال تدریس است.
آملی الریجانی ادامــه داد :در جهان امروز،
مســئله انفجار اطالعات و نحوه تبــادل داده ها
موضوعات جدید و چالــش برانگیزی را بوجود
آورده است .مسئله حاد امروز این است که جهان
سرمایه داری ،به موضوع داده ها نگاه انحصاری
و صرفاً مــادی دارد و این امر ،عکس العمل های
نقیض خــود نظیر حرکت هــای دیالکتیک را
در خود کشــورهای غربی ایجاد کرده و برخی
از متفکران آنهــا در مقابل این نــگاه معتقد به
دسترسی آزاد به اطالعات هستند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مالکیت یک
اثر ،لزوماً می تواند جنبه مادی هم نداشته باشد،
تصریح کرد :ممکن است کسی نخواهد اثر خود را
از نظر مادی به فروش برساند اما این حق را دارد
که رابطه آن اثــر را با خود که یک رابطه ایجادی
است ،حفظ کند.
آیت اهلل آملی الریجانی افزود :امروز در جهان
غرب و خصوصاً آمریکا و اروپا کتابهای علمی
و نشریات پژوهشــی به قیمت های فوقالعاده
گران فروخته می شــود و دانشــجویان از این
موضوع بسیار ناراضی هستند .در مواجهه با این
وضعیــت بغرنج باید تالش کــرد که میان حق
طبیعی مالکیت معنوی و حقوق مصرف کننده
یک تعادل و توازن منطقی ایجاد شود .رئیس قوه
قضاییه ابراز امیدواری کرد که با تمرکز روی این
مسئله در وایپو تا حدود زیادی در همه کشورها
ســاختاری برای ایجاد یک چارچوب متعادل و
قوانینی که هم حقوق مالکان معنوی و هم حقوق
مصرف کنندگان را حفظ کند ،پدید آید.
آملی الریجانی با بیان اینکه ما در جمهوری
اسالمی تالش می کنیم این مسیر اعتدالی حفظ
شود ،خاطرنشان کرد :بســیاری از فقهای ما از
گذشته تا امروز حق تألیف را قبول نداشته اند که
شاید این آراء در چارچوب اعتقاد این فقها به حق
دسترسی آزاد به اطالعات قابل تحلیل باشد اما
در عصر حاضر ،برخی از مراجع تقلید نسبت به
حق تألیف و مالکیت معنوی نظر مثبت دارند و بر
اساس مبانی فقهی آن را به رسمیت میشناسند.

اختالفافکنی
سم مهلکی است

ایســنا :یک عضو هیات رییسه فراکسیون
امید بــا تاکید بر اینکه سیاســت دولت ،دوری
از تحریم ،جنگ و رودررو شــدن با کشــورهای
دیگر است ،گفت :در چنین شرایطی الزم است
ضمن حفظ وحدت و انسجام و وفاق ملی از تنش
و تشتت در کشــور جلوگیری شود .همچنین
اقدامی صورت نگیرد که نتیجه آن سوء استفاده
دشمنان و بدخواهان ملت شود.
محمدرضا تابش با بیــان این مطلب ،اظهار
کرد :سیاستهای دولت که مبتنی بر رهنمودها
و هدایت رهبر معظم انقالب است ،این است که از
تحریم ،جنگ و رودررو شدن با کشورهای دیگر
و به تنگنا انداختن مردم پرهیز کند ،دولت از این
وضعیتاستقبالنمیکند.
وی افــزود :طبــق برجــام اگر یــک طرف
تعهداتــش را انجام نــداد و تحریمهایی را آغاز
کرد معاهده پایان یافته است اما دولت با اعتقاد
به سیاست خوب تساهل و تسامح به کشورهای
اروپایی دو هفته مهلت داد تا آنها مشخص کنند
چطور میخواهند ضررهای اقتصادی ناشــی از
خارج شدن آمریکا از برجام را جبران کنند.
اگر ایــن تعامالت به مقصد رســید ما نیز به
برجام منهای آمریکا ادامــه میدهیم ،اگر این
اتفــاق رخ نــداد اقدامات و کارهــای دیگری را
انجام میدهیــم .این نماینــده مجلس اضافه
کرد :بر این اساس وقتی که حاکمیت با هدایت
رهبری تصمیم گرفته ظرف دو هفته رایزنیها و
مذاکراتی با طرفهای خارجی ادامه دهد ،دیگر
احزاب ،گروهها ،افــراد و تریبونداران موظفند
که اجماع و وفاق ملی به وجود آورند .حاکمیت
این کار را انجام داد تا مردم نگویند که شــما ما را
وارد این وادی کردهاید ،پس نباید ما نیز اقدامات
تحریکآمیزی انجام دهیــم که مردم در مقابل
ما را محکوم کنند کــه اقداماتتان باعث ایجاد
تنگناهاییشدهاست.
تابش تاکید کرد :بر این اساس حفظ وحدت،
انســجام ،وفاق ملی و پرهیز از تنش و تشتت در
کشور ضروری است .نباید اقداماتی صورت گیرد
که نتیجه آن سوء استفاده دشمنان و بدخواهان
ملتمیشود.
اختالفافکنی یک ســم مهلک برای کشور
است و نباید اقداماتی صورت گیرد که بدخواهان
با سوء استفاده از تحریمها ،تنگناهایی را بر مردم
ماتحمیلکنند.

