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  يارگراميقابل توجه ايران

  ذريآقاي سياوش آ
  حقوقدان -اميرفيض

مبنی برتوجه به اظھارات  (ديروز) ٢٠١٧/١٠/٢۴دررابطه با درخواست مورخ  –با احترام 
ھمراه با ؛  ۵٧ازشورشحضرت د اتھام حمايت  ودخالت عليامور ور درآقای فخرآمنتشرشده ازسوی 

    .ته ايدت ندانسيمقابل اھ و مزبور را به شايعه تعبيرجريان ، متاسفانه  لطف خاصی که داريد

اوال منتشرکننده ويا ناقل ه منتشرشده ای است ک گفتار »شايعه«که  ،استحضارحضرتعالی بيشتر است
ن آقرينه ای ھمراه  دليل و ن مھمترز آا و ،به ھمين دليل ھم قابل وارسی نميباشد ون معلوم نيست آ

   .است فاقد اعتبارشايعه ن است که آ وعقيده عام بر ،ن شودآاصالت  ريکه شنونده بتواند پيگنيست 

 تكان وابواب شايعه هماهنگ نيسبا ار فيس بوک خودش منتشرساخته در ورآقای فخرآمطلبی را که 
مشخص  عالوه بر و ،مشخص استشخص خود فخرآور است و کامال ن آه منتشرکنند ناقل خبر وزيرا 
دنباله اظھارات  مدعی اصالت خبری را که روايت کرده ھم ميباشد  و منتشرکننده خبر سازنده و ،بودن

   .او گواه است که ناقل درموقعيت مدعی است

 جايگاه خبر در تنھا گرفته است نميتواندرقرا ورآخرقای فآ نچه که مورد نظر واظھارآميتوان گفت که 
فقط  ن کاری ندارد وآبه اصالت ونادرستی  ناقل خبر و خبر نقل ساده واقعه است زيرا ،گيرد قرار

نھم ادعائی که آ ،را درجايگاه مدعی وادعا قرار داده ور اوآقای فخرآاظھارات ولی   ،راوی خبراست
  .>بواسطه تھديد متوقف شده است<ای ضميمه  ادع درمقام طرح وبيان بوده منتھا بنابر

يا شايعه  با خبر وا نرآ که جايگاه خاصی دارد ونميتوان افتراست ور،آقاي فخرآت اظهارات ماهي
    . يکی دانست

است  اتھام خيانت به ايران  ۵٧ماھيت افترای مزبور که دخالت جدی وقاطع علياحضرت درشورش 
 ن حد ناديده گرفته شود کهآ ممکن است اين اتھام در چطور .نظام سلطنت مشروطه ايران است و

  ؟خودداری کنندن آطرح  از ھمذری آقای سياوش آ حتی 

 ، خيانت ھا ذری  مشکل ما ايرانيان ھمواره اين بوده که حاضرنيستيم با نادرستی ھاآجناب سياوش 
نيستيم  ، حاضر به خواندن و درک موضوعبرخورد مناسب داشته باشيم اظھارات نادرست ومتقلبانه و

که گربه شاخت  سته بروھآوشی ووھمواره ازمسيرالپ و انتظار داريم لقمه جويده به دھان ما بگذارند،
 را اسالموھم شاه را خواستيم وھم  را ورآھم علياحضرت را ميخواھيم وھم فخر ،نزند استفاده ميکنيم

                  .ت ميشودنادرسی ودروغ کم کم جايگزين حقيقاين راه است که حقيقت پنھان ميماند و در و
   !!يروزیرزوی پآبا 


