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واعظی:

بنیه دفاعی خط قرمز  ایران است
قاضی زاده:

پیگیر قطع بودجه صدا و سیما هستم

3

صفحه 5

همانگونه که در خبرها آمده است، محمدرضا خاتمی، به جرم تشویش اذهان عمومی به 
2 سال حبس تعزیری محکوم شده است. فارغ از دالیل ارائه شده توسط او در دادگاه که 
هیچ یک مورد قبول واقع نش��ده است، موضع گیری برخی از صاحب نظران در حمایت از 
مشارالیه قابل توجه و تامل است. در این میان علی مطهری نیز که غالبا داعیه دار آزادی 

بیان است، حکم مزبور را مورد نقد قرار می دهد:
الف( وی در بخشی از مطالب خود بیان می دارد : 

»توهین به مقامات عالی کشور مجازات دارد، ولی کی و کجا و با چه میزان تأثیری؟ این 
بستگی به عقل و تدبیر مجری قانون دارد. مانند این که قانون می گوید عبور از چراغ قرمز 
ممنوع اس��ت، ولی اگر یک خودرو حامل مصدومی است که خونریزی شدید دارد، پلیس 

عاقل و با تدبیر اجازه عبور به او می دهد.«
در این خصوص ذکر مطالب ذیل ضروری است:

1_ در حالی معیار مجازات از س��وی ایشان، میزان تاثیر عمل مجرمانه تعیین شده است 
ک��ه قانونگذار، آگاهانه می��زان تاثیر جرم را در تعیین مجازات قبول ندارد. به موجب ماده 
۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اس��امی، »هرکس به قصد اضرار به غیر یا تش��ویش 
اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسات یا عرایض یا گزارش 
یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کند یا با همان 
مقاصد اعمالی را بر خاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی 
یا مقامات رس��می تصریحاً یا تلویحاً نس��بت دهد، اعم ازاینکه از طریق مزبور به نحوی از 
انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، عاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، 

باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.« 
ب��ا عنایت به این ماده، می توان گفت، جرم نش��ر اکاذی��ب، از جمله جرائم مطلق بوده و 
تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تش��ویش نیس��ت. قانونگذار در متن ماده مذکور 
ب��ه این نکته تصریح کرده اس��ت که » … اعم از اینکه از طری��ق مزبور به نحوی از انحا 
ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد ش��ود یا نه … « بنابراین ورود ضرر )تاثیر( نقش��ی در 

اصل مجازات ندارد. 
اکنون مجال ورود به فلس��فه چنین نگاهی از س��وی مقنن نیست لکن از یک نماینده که 
در کس��وت قانونگذاری اس��ت توقع می رود در اظهار نظر، به مستندات قانونی نیز توجه 
الزم را داش��ته باش��د. اینکه ایش��ان به طور ضمنی عملکرد خاف قانون در این موضوع 
خاص را نشانه عقل و تدبیر مجری می داند، مایه تاسف است چرا که اساسا رعایت قانون 
یا به قولی، حرمت امام زاده با متولی اس��ت. اگر هم ایش��ان بدون آگاهی از ماده قانونی 
به اظهارنظر پرداخته اس��ت، نش��انه عدم صاحیت در ارائه نظر است که در این صورت، 

آزادگی، حکم می کند نسبت به اصاح نظر اقدام شود. 
2_ بیان مثالی مشروع لکن نتیجه ای غیرقانونی و نامشروع در مطلب ایشان آشکار است. 
هر عقل س��لیمی رس��یدگی به مصدوم تا حد عبور از چراغ قرمز را تجویز می کند لکن با 
چه منطقی از چنین صغرا و کبرایی )داشتن عقل و تدبیر( معافیت از مجازات فرد توهین 

کننده، نتیجه گیری می ش��ود؟! آیا این قیاس مع الفارق نیس��ت؟ با چه توجیهی توهین 
کننده باید از مجازات معاف ش��ود؟ نکند چنین ف��ردی با توهین خود، جان مصدومی را 

)همانند عبور از چراغ قرمز( نجات داده و یا اینکه منفعتی عمومی را رقم زده است؟! 
اصا ایشان بگوید جایگاه عدالت اجتماعی در این قیاس و حکمشان کجاست؟ فردی که 
باید الگوی جامعه باشد اینگونه به نظام توهین می کند لکن در نگاه حامی وی، معافیت 
از مجازات چنین فردی نش��انه عقل و تدبیر است و در مفهوم مخالف، مجازات، نشانه بی 

عقلی و بی تدبیری است!! 
ب( مطهری در ادامه مطالب خود اظهار داش��ته اس��ت:  »اساساً این سؤال مطرح می شود 
که اگر کسی معتقد باشد در انتخابات سال ۸۸ تقلب شده و این عقیده خود را اعام کند 
حتماً باید محاکمه ش��ود؟ در مقابل، دهها نفر هم می گویند تقلب نشده است. قضاوت را 
باید به مردم واگذار کرد. این گونه حساس��یت نشان دادنها ایجاد شک و تردید درباره آن 
انتخاب��ات می کند یا به آن دامن می زن��د. طوری رفتار نکنیم که اظهارنظر درباره حوادث 
س��ال ۸۸ را مانند اظهارنظر درباره هولوکاست در اروپا جلوه دهیم و به زبان حال بگوییم 

همه باید یک حرف بزنند.« در این خصوص نکات ذیل مطرح می گردد:
3_ جناب مطهری باز هم قیاس��ی را مطرح می نمایند که  عائم و مفاهیم صحیحی از 
آن برداشت نمی شود. مقایسه »هولوکاست« و  »تقلب در انتخابات سال ۸۸« قیاسی مع 
الفارق است. در این بیان، قاعده بدیهی و روشن »البینة علی المدعی« فراموش شده است. 
توضیح اینکه موضوعات مذکور، از حیث بار اثبات دعوا، متفاوتند. در موضوع هولوکاست، 
مدعی، یهودیان صهیونیس��ت هس��تند و هم این��ان باید ادعای خود را مبنی بر کش��تار 
یهودیان اثبات نمایند. در واقع هر انس��ان آزاده ای می تواند ضمن انکار این ادعا، مطالبه 
دلیل نماید. آیا این مطالبه از نظر منطق عقلی و حقوقی پذیرفتنی نیس��ت؟ بدیهی است 
که این موضوع رخدادی )اثباتی( توس��ط مدعی قابل اثبات است و نمی توان از مخالفین 
توقع داش��ت کشته نش��دن یهودیان که امری عدمی است را اثبات نمایند. اما در موضوع 
تقلب در انتخابات، مدعی چه کس��ی اس��ت؟ آیا نظام باید بی گناهی خود را ثابت کند یا 
اینکه مدعی تقلب، بایس��تی اقامه دلیل نماید؟ بدیهی اس��ت مدعی تقلب باید دلیل ارائه 
نماید. عدم شناخت بار اثبات دعوا و آثار آن، به طنز می انجامد: آمده است در دادگاهی، 
قاضی به قاتل گفت: ما دو شاهد داریم که به قتل توسط  شما گواهی می دهند. قاتل نیز 
با قیافه ای حق با جانب پاس��خ داد: آقای قاضی! دو نفر که چیزی نیس��ت! بنده می توانم 

1000 نفر را حاضر کنم که ندیده اند من فانی را کشته ام!! 
بنابراین چنین قیاسی اساسا باطل است. 

۴_ آیا آزادی بیان به معنی بیان هرگونه مطلب، بدون تحمل آثار آن است؟ قطعا از منظر 
تئوری، جناب مطهری آزادی بدون قید را رد خواهند کرد لکن چگونه است زمانی که پای 
حیثیت نظام در میان است، تسامح، تساهل و بذل و بخشش در اوج خود بروز می نماید 
ب��ه طوری که اعام می نماید مردم باید در این خصوص قضاوت کنند. هر چند مردم در 
زمان خود اقدام مناس��ب را با فتنه گران انجام دادند لکن جای این سئوال باقی است که 
چرا جناب مطهری، زمانی که بحث حیثیت و حفظ تمامیت جسمی و عرضی خود مطرح 
است چنین بذل و بخششی را از ایشان ماحظه نمی کنیم؟ همگان برخورد وی در واقعه 

شیراز را هنوز به یاد داریم. 
 احمد اولیایی صابر-دانشجوی دکترای حقوق عمومی

درحالی قیمت دالر در بازار آزاد بیش از 300 تومان ارزانتر از نرخ نیما ش��ده اس��ت 
ک��ه برخی بازاری ها احتمال می دهند بانک مرکزی بنا دارد نرخ آزاد و رس��می دالر 
یکس��ان ش��ود. ادامه ریزش قیمت ها در بازار ارز موجب شده تا قیمت دالر در بازار نه 
تنها به نرخ های رس��می در س��امانه نیما و سنا برسد بلکه از قیمت های درج شده در 
این س��امانه ها نیز کمتر ش��ود. قیمت دالر در بازار آزاد هم اکنون با ریزش چشم گیر 
نسبت به روزهای قبل به 11 هزار و 100 تومان رسیده است؛ درحالی که قیمت دالر 
در صرافی های بانکی برای فروش به مردم 11 هزار و 550 تومان تعیین شده است.

قیمت دالر روز )س��ه شنبه( در خیابان فردوسی 11 هزار و ۷50 تومان شد و تاکنون 
به 11 هزار و 100 تومان کاهش یافت. این درحالی است که درج چنین قیمت هایی 

از دالر روی تابلوی صرافی ها، حداقل از 15 بهمن به بعد ممکن نبود.
اول تیرم��اه قیمت دالر 13 هزار تومان ب��ود و امروز 2۶ تیرماه به مرز 11 هزار تومان 
نزدیک ش��ده اس��ت؛ این یعنی قیمت دالر در فاصله ی کمتر از یک ماه 2 هزار تومان 
در بازار آزاد کاهش یافته اس��ت. اختاف قیمت دالر در بازار آزاد با نرخ های رس��می 
موجب امتناع فعاالن اقتصادی از معامات رس��می در س��امانه نیما شده بود اما دیروز 

رسماً قیمت دالر آزاد و قیمت دالر نیمایی با هم ماقات کرده و برای ساعتی یکسان 
شده بودند. روز قبل قیمت دالر در سامانه نیما 11 هزار و ۶۷۶ تومان بود.

روز گذشته اما نه تنها دالر نیمایی و آزاد یکسان شدند بلکه از ساعتی قبل، قیمت دالر 
در بازار آزاد کاهش چشم گیری نسبت به قیمت دالر در سامانه نیما را تجربه کرد.

در ماه های گذش��ته و با سیاست های اتخاذ شده توسط بانک مرکزی، قیمت دالر در 
س��امانه نیما حدود 30 درصد تعدیل ش��ده و به حدود 11 هزار و ۷00 تومان رسیده 
بود. بنابراین، قیمت دالر نیمایی و سنا بعد از عقب نشینی دالر آزاد، به مرز تک نرخی 
ش��دن نزدیک ش��ده اند؛ بدین ترتیب بازار ارز ایران در آستانه تاقی نرخ های سه گانه 
آزاد، س��نا و نیما قرار دارد که به باور برخی فعاالن بازار ارز پیش  زمینه راه اندازی بازار 

متشکل ارز از سوی بانک مرکزی ایران است.
کارشناس��ان اقتصادی، معتقدند، خروج بازیگران بزرگ از بازار ارز، فروش��نده ش��دن 
بازیگران خرد، رفتارهای موثر بازار س��از، افزایش عرض��ه و کاهش تقاضا و راه اندازی 
بازار متش��کل ارزی از مهمترین دالیل کاهش شدید قیمت ارز در روزهای گذشته به 

حساب می آید. تسنیم

قیمت دالر آزاد ۵۷۰ تومان کمتر از نیما
 دالر در آستانه تک نرخی شدن؟

متقاضیان کارت سوخت نیازی به درخواست مجدد ندارند
سخنگوی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: در شرایط حال 
حاضر اتصال کارت بانکی به کارت س��وخت در اولویت های ما قرار ندارد 

و برای تمام متقاضیان، کارت سوخت صادر خواهد شد.
فاطم��ه کاه��ی در خصوص پروژه اتصال کارت بانکی به کارت س��وخت 
گفت: این پروژه هم اکنون منتفی است و کسانی که متقاضی درخواست 
اتصال کارت سوخت به کارت بانکی بودند برایشان کارت سوخت مجدد 

صادر می شود.
وی با اش��اره ب��ه اینکه هم اکنون پروژه کارت بانک��ی در اولویت های ما 
نیست، بیان کرد: تیم کاملی با همکاری همه سازمان ها در قضیه صدور 
کارت سوخت جدید فعالیت می کنند تا این موضوع حل شود و به تاریخ 

تعیین شده برای استفاده از کارت سوخت در جایگاه ها برسد.
س��خنگوی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی عنوان کرد: اطاعات 

تکمیلی این موضوع طی روز های آینده منتشر خواهد شد.
 کاهی با اش��اره به اینکه متقاضیان کارت س��وخت نیازی به مراجعه به 
دفاتر پلیس +10 برای درخواس��ت کارت المثنی ندارند، گفت: در سایت 
این ش��رکت اطاع رسانی شده که افرادی که توسط سایت دولت همراه 

ثبت نام کرده اند نیازی به ارائه درخواست المثنی ندارند.
پروژه اتصال کارت س��وخت به کارت بانکی موضوعی است که از آذرماه 
س��ال گذشته و با ثبت نام مالکان وسایل نقلیه ای که به هر دلیل کارت 
س��وخت ندارند آغاز شد. در این دوران برای سهولت متقاضیان عاوه بر 
ثبت نام کارت س��وخت امکان اتصال کارت بانکی به کارت س��وخت نیز 
تعریف شد که این روش بیش از دیگر روش ها مورد استقبال قرار گرفت.

طبق اعام بیژن زنگنه وزیر نفت تنها در آذر ماه درخواست صدور حدود 
3 میلیون کارت س��وخت مجدد یا اتصال کارت بانکی به کارت سوخت 
ثبت شده بود. در کنار ثبت نام امکان ویرایش اطاعات به صورت دائمی 
نیز فراهم ش��ده بود تا در صورت ل��زوم مانند اتمام تاریخ انقضای کارت 
بانک��ی، تصمیم ب��ه تغییر کارت بانکی به عنوان کارت س��وخت و موارد 

مشابه امکان جایگزینی کارت دیگری وجود داشته باشد.  میزان

دولت دست از 
تصدی گری

 بردارد

آزادی عالم بزرگ 
جهان اسالم مطالبه 

جهانی 

مباحث مطرح در باب  جمهوری اس��امی ایران و 
آمریکا همچن��ان از اصلی ترین مباحث در صحنه 
بی��ن الملل اس��ت. آنچ��ه در این روند مش��اهده 
می ش��ود مجموع اقداماتی اس��ت ک��ه در فضایی 
رس��انه ای از سوی س��ران آمریکا در جریان است 
که جای تامل دارد. در اقدامی که محافل رسانه ای 
و سیاس��ی جهان آن را یک دروغ بزرگ می دانند 
مای��ک پومپئو، وزی��ر خارجه آمری��کا  در ادعایی 
مضح��ک گفته که ای��ران برای گفت وگ��و درباره 
برنامه موش��کی خود اعام آمادگی کرده اس��ت.  
این خبر دروغ پومپئو ک��ه به گفتگوی تلویزیونی 
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان با شبکه 
ان بی س��ی اشاره داشت، در حالی منتشر شد که 
در صحبتهای وزیر خارجه کشورمان اساسا چنین 
مطلبی عنوان نش��ده است و صرفا محور آن بحث 
فروش ساح های آمریکایی به کشورهای منطقه و 
تبدیل ش��دن این رفتار به تهدید امنیت منطقه و 

جهان معطوف بوده است. 
به نظر می رسد پومپئو که پیشتر در اظهار نظری 
سفسطه آمیز مدعی نبود آزادی بیان در ایران شده 
و خواس��تار حضور در مقابل دوربین صداوسیمای 
کشورمان شده بود، این بار نیز با این دروغ خود در 
پی القای این نکته بود که؛ سیاس��تهایش در قبال 
ایران جواب داده و ایران را به میز مذاکره موشکی 
کشانده است، ادعای دروغی که بافاصله دستمایه 
تمسخر او در فضای شبکه های اجتماعی، به ویژه 

توئیتر شد.
اما رفتار آمریکایی ها به همین جا ختم نش��د و در 
بعد دیگری طراحی س��ناریوی دروغ برایان هوک، 
رئیس میز ای��ران در وزارت خارجه آمریکا مدعی 
ش��ده که پیش��نهادهای رئیس جمهور این کشور 
درب��اره مذاکره با ایران »صادقانه« اس��ت. این در 
حالی اس��ت ک��ه روزنام��ه نیویورک تایمز چندی 
قب��ل به نق��ل از مقام های آمریکای��ی گزارش داد 
پیش��نهادهای دونالد ترامپ برای مذاکره با ایران 
جدی نیس��ت و او قصد دارد سیاست دولت خود 
را جایی بین دیپلماسی و تهدید نظامی قرار دهد، 
ب��دون آنکه قصد عملی کردن هیچ یک را داش��ته 
باش��د. جالب توجه آنکه هوک در حالی از صداقت 
ترامپ می گوید که دو س��وم ش��رکت کنندگان در 
نظرس��نجی موسسه گالوپ به این س��ؤال که آیا 
ترامپ فرد صادقی اس��ت، پاس��خ منفی دادند. اما 
دروغ پردازی هوک بخش دیگری نیز دارد آنجا که 
بدون اش��اره به اینکه اصا در برنامه ظریف دیدار 
ب��ا مقامات آمریکایی نبوده در یک مصاحبه ضمن 
تکرار لفاظی ها علیه ایران اعام کرد، اعضای دولت 
ترام��پ با محمد جواد ظری��ف در نیویورک دیدار 
نخواهند کرد. نگاهی بر واژه س��ازی صورت گرفته 
چنان القا می سازد که گویی طرف ایرانی به دنبال 
دیدار بوده و آمریکا پذیرنده این مسئله نبوده است 
حال آنکه ایران رسما اعام کرده در هیچ سطحی 

و در هیچ شرایطی با آمریکا مذاکره نخواهد. 
ابعاد تبلیغاتی این ادعا زمانی آش��کارتر می ش��ود 
که  ترامپ در جلس��ه کابینه گفته بود پیش��رفت 
بسیار بزرگی درباره ایران حاصل شده و در تاش 
برای مذاکره با این کشور و کار با آن هستیم. نکته 
قابل توجه اینکه وی مدعی شده بود که واشنگتن 
ب��ه دنبال تغییر نظام در ایران نبوده بلکه به دنبال 
کمک به این کشور و همکاری با آن است. ترامپ 
در حالی مدعی شده که واشنگتن به دنبال تغییر 
نظام در ایران نیس��ت ک��ه رودی جولیانی وکیل 
شخصی رئیس جمهور آمریکا در پیامی در توئیتر 
به تعریف و تمجید از گروهک تروریستی منافقین 
پرداخت و آنها را جانش��ینی مناسب به جای نظام 

کنونی ایران عنوان کرده بود. .
اما بعد دیگر جو به اصطاح دموکراتیک و مذاکره ای 
آمریکا را در سختان مارک اسپر سرپرست وزارت 
دفاع ایاالت متحده  می توان مشاهده کرد که در 
بیانیه ای که در این نشست قرائت کرد گفت با این 
موضوع موافق هستم که ما خواهان جنگ با ایران 
نیستیم. ما به دنبال جنگ با ایران نیستیم. باید به 

کانال دیپلماتیک بازگردیم.
اما این گفتار به اصطاح دوستانه در حالی مطرح 
ش��د که مروری بر س��خنان وی ابهامات بسیاری 
در صداقت گفت��اری وی ایجاد می کند. در حالی 
ترامپ ادعای اجماع جهانی برای مقابله با ایران در 
تنگه هرمز را مطرح می کرد، که اسپر ششم تیرماه 
پس از نشست ناتو در بروکسل گفت که نتوانسته 
از متحدان واشینگتن تعهدی جدی بگیرد تا برای 
تامین امنیت آب ه��ای بین المللی همپای آمریکا 
دس��ت به کار ش��وند. ادعای رویکرد دیپلماتیک 
را می ت��وان اقدام��ی ب��رای پنه��ان س��ازی این 
شکست دانس��ت. تمام این ژست های به اصطاح 
دموکراتیک و البته مدعی پیروزی در حالی صورت 
می گیرد که آمریکایی ها همچنان مانند گذش��ته 
نتوانسته اند نیات واقعی و ضد ایرانی خود را پنهان 
سازند چنانکه منابع خبری بر اساس یک یادداشت 
دیپلماتی��ک آمریکا گزارش کردند که واش��نگتن 
محدودیت های جدیدی را برای رفت  و آمد هیأت 
ایران در س��ازمان مل��ل و خانواده های آنها تعیین 
کرده اس��تبر اس��اس این گ��زارش  دیپلمات های 
ایران، احتماالً فقط می توانند بین س��ازمان ملل و 
هیأت نمایندگی ایران در س��ازمان ملل، اقامتگاه 
نماینده ایران در سازمان ملل و فرودگاه »جان اف 
کندی« رفت و آمد داش��ته باش��ند. این نوع رفتار 
آمریکایی ه��ا نش��ان می دهد، آنها ک��ه در عرصه 
تقابل مس��تقیم سیاس��ی و نظامی و حتی اجماع
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تجمع مردم نیجریه برای آزادی عالمه 
زکزاکی ادامه دارد 

ارزیابی کارشناسان از سخنان اخیر وزیر 
خارجه آمریکا برای مصاحبه با تلویزیون ایران

صفحه 6

از همان جا بگویید برای 
چه به برجام پشت پا 

زدید و از آن خارج شدید

دروغ و فشار 

ادامه صفحه 2 

رئیس قوه قضائیه:

2

صفحه 3

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزى و منابع طبیعى
 استان کهگیلویه وبویراحمد

آگهى مناقصه عمومى مرکز تحقیقات و 
آموزش کشاورزى و منابع طبیعى کهگیلویه 
وبویراحمد که در تاریخ هاى 98/04/02 و 

98/04/24درروزنامه سیاست روز چاپ گردیده 
تاریخ هاى ذیل اصالح مى گردد .

تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا پایان 
وقت ادارى 98/05/03 

تاریخ ارائه پیشنهادات تا پایان وقت 
ادارى 98/05/13

یادداشت یک

»بذل حیثیت نظام« 
نقدی بر مواضع علی مطهری در خصوص تقلب در انتخابات

انقالبی گری و 
اشرا فی گری با هم 

جمع نمی شود

»باستی هیلز«ها را نابود کنید؛

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی:
توقف پروژه اتصال کارت سوخت به 

کارت بانکی 


