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  ومشاركت درنبرد بادروغ ،دبيرخانه                                    
  حقوقدان - اميرفيض

 الس ١۴٠٠و سايت  جاويد ايران از ايميلدر ٢۵/١١/٢٠١١منقبتی درنبرد بادروغ> که درتاريخ پس از انتشار تحرير <
   .،  دبيرخانه اعليحضرت حضورخودرادرنبرد بادروغ کيھان شريعت مداری بنمايش گذاشتپخش گرديد

نجا که  لزوم نبرد بادروغ آاز  ،وبعد وترک غفلت گذشته امتنان داشتسطحی،        ِ بيداری   از دبيرخانه بمناسبتنخست جادارد
  .مشارکتی درحاشيه داشته باشمدرنبرد دبيرخانه الزم است  م که ميکن ، احساس مدهآتحرير  نآربصورت تکليف د

  اصول شركت درنبرد بادروغ

 گاھی اجتماع است بھمين دليل ازآدرزمينه ھای حسن نيست وتعميم  ،نگيزه شرکت درنبردبادروغوعاليترين ا نخستين
ھمه کشورھا رعايت  گترين نقش  رادراطالع رسانی جامعه برعھده دارد لذا قانون گزارانرنجاکه انتشارات رسانه ای بزآ

است قانون مطبوعات ايران که درتبصره ذيل نجمله آمقرر داشته اند واز رسانه ای را برای انتشارمطالباداب واصولی 
ودرماده    ، تحقير وتخريب ممنوع ساخته ا ستبه توھيننھارا از توسل آمطبوعات ومتصديان  ،ماده سوم ھمان قانون

صورتی که مورد توھين وتحقير وياادعائی خالف واقع  رداز حقيقی وحقوقی داده شده  تا اين حق به اشخاص  اعم  ٢٣
م به توھين وتحقيراوشده است بنمايند                                                    ِ اعتراض خودشان راظرف يکماه به ھمان روزنامه ای که مقد   ميتوانند گيرند،قرار

  .وھمان قانون ھم مديرروزنامه  رابه درج اعتراض ذينفع موظف ساخته است

ھای  هشأن توجه قانونگزار به پاک ودوربودن نوشته وخبرو غيره از تحقيروتخريب وتوھين بدين جھت است که واژ
بزرگ بينی دخو               ِ وافتادن در فساد   دوری ازانسانيت، ، شرارتت ناپاک، طين، دشمنیمشخصه کينه عالئم نھاآمزبور ومانند 

معيوب و غيرقابل  ،ن واژه ھا مستقرگرديده استآنچه که برآنھا نوشته وخبروآووجود ھريک از نھاستآوامثال وحسادت 
ت که استفاده ــھداشتن مطبوعات ازبکارگرفتن واژه ھای ممنوعه درحدی اسنگ اھميت جامعه به پاک ،ميسازد عتبارا

   .ھا رامستحق مجازات  دانسته استه ن واژآگان کنند

، از اعليحضرت رضاشاه دوم باعنوان < ربع پھلوی >   ودر جائی رضا پھلوی ياد کرده تھران درنقل مطلبی کيھان
. درحاليکه رويه زبور توھين وتحقير وتخريب موقعيت اعليحضرت استپرواضح است که نيت مديرروزنامه م .است

متھمين نيست واز خطاب قراردادن حتی نام ونام فاميل  زنامه کيھان تھراندادگستری جمھوری اسالمی وھمان روقضائی 
    .حضرت بوده استاعلي تعمد وقصد تحقيروتوھين وتخريب، عمل کيھان مؤيد  استفاده ميشودنھا آنام اول  حروف ھای

از نظر حقوقی نميتوان به نوشته ای که باعداوت وکينه ودشمنی وبقصد تخريت واھانت ھرکسی تنظيم شده است جواب 
که متاسفانه دبيرخانه چنين موضوع اھانت وتحقيروتخريب را مطرح ساخت  ،داد مگراينکه درابتدای جواب وياتکذيب

که معترض بدون توجه به تحقيرواھانت وتخريبی که نسبت به اوشده، ودرغيراينصورت يعنی درصورتی کرده است ن
ِ                     وارد رد موضوع  عنوان شده وياتکذيب،  متوجه اوبطور ضمنی اھانت وتحقير وتخريبی که مدعی  ،زخود برايديادفاع ا             

د وتکذيب دفاعودرچنين حالی  نموده تصديق کرده ّ         ور   تحقيرواھانتاز سوی شخصی که خود قبول دارد که مستحق  ، 
   .است چندان شنيدنی نيستمدعی 

  رطب خورده منع رطب چون كند

 ازدبيرخانه اعليحضرت که به اھانت و وتوقع مقصود از طرح موضوع باال توجه به کليت موضوع است نه انتظار 
....> اھميت ميداد. زيرا موضوع مصداق < رطب خورده. شده استمتوجه  اعليحضرت  تحقيری که درکيھان تھران 

نھم به دشمن شناخته آاست  دبيرخانه اعليحضرت که اعليحضرت راباسبک ترين وزن غيرمتداول خطاب قرارداده است  
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درراه تحقيروتخريب اعليحضرت اقدام  الاقل درمقابل دشمن چگونه ميتوان متوقع بود که ،اعليحضرت             ِ شده وھراسمند  
  .نکند

> استفاده ميکرد  چرابايد اعليحضرت رضاشاه دوم شھريارايرانعنوان <از  درگذشته بيرخانه اعليحضرت بود کهھمين د

استفاده کند؟  ھيچ خادمی نيست که  >رضاپهلوي  <ميز آتوھين وتخريب از عنوان  درمقابل دشمن شاھنشاھی ايران

نميدھد که از  زهعرف وادب حاکم برروابط انسان ھا اجا امروزه دھد مخدوم خودش ر اباالفاظ سبک وغيرمعمول خطاب
ممکن است نوعی تحقير محسوب  و نھا استفاده نشود آ, ودکتر وامثال , مشھدیقا, حاجیآافراد مانند   عناوين خاص

  .گردد

ايشان را رضا پھلوی وشاھزاده وسلطنت  ،زاد گذاشته اند بھمين دليل مخالفينآدادن اعليحضرت مردم رادرخطاب قرار
                            ِ اعليحضرت رضاشاه دوم را ازآن   سلطنت وعدم مشروعيت جمھوری اسالمی عنوان قانونیطلبان به اعتبارفلسفه تداوم 

  ؟بااين قاعده معمول جای دبيرخانه کجاست  ايشان ميدانند

   :چنين باشدسعدی بيتی دارد که شايد  ن بسيار اھميت ميدھدـاحترام رسم وعادت وفرھنگ ماايرانيان به نام و

  برد که نام  بزرگان به زشتی   ھل خرد    ا نخوانندبزرگش 

      حداقل درخطاب گرفتن ميباشد ،ترامگ ھستند  ھرکس درسطح خود بزرگ وقابل احزرھمه مردم ب ،درفرھنگ ما

   :شاردن درجلد ھشتم کتابش نوشته است

غول ضمن مطالب ميرما رفت راه ن به دربار مغول بزرگدردوران شاه عباس دوم يک بازرگان ايرانی درسفربه چي««
. امير مغول گفت ؟ بازرگان ھيچ جوابی نداد وسربه زيرانداختديگراز اوپرسيد ازکشورشما چه خبروالی ايران چه ميکند

؟ بازرگان ھمچنان خودرابيخبر نکه برشما حکومت ميکند چطوراستآ ،عباس والی ايران رئيس کشورشما ازشماميپرسم
چيست بنوعی که اميرمغول ناراحت شد وگفت درباره کسی ميگويم که اوراشاه عباس می نشان داد وگفت نميدانم مطب 

اکنون متوجه شدم که مقصودتان شاه عباس است شاه درکمال صحت  ،اعليحضرتا ،آه؟ دراينوقت بازرگان گفت <ناميد
  ھمان کتاب )  ١۴٧(  صفحه                                                       »»بود که من پايتخت راترک کردم

  وامـــابعد 

   .، فاقد موضوعيت وتوجه استمتاسفانه  تکذيب  دبيرخانه

ن اقدام کرده آ، زيرا مطلبی راکه کيھان تھران مدعی شده،  موضوعی نيست که دبيرخانه به تکذيب موضوعيت ندارد

معطوف است تکذيب دبيرخانه  سبز درحاليکهاعليحضرت وسران جنبش  ارتباط بينخبرکيھان تھران دائر است بر  ،است
  .دربند جنبش سبز با سران رضاپھلوی ! به مذاکره

مذاکره،  فعلی درحاليکه    ن پيام داد پيام گرفت.آه بتوان بوسيله اعم است وشامل ھروسيله وواسطه ای ميشود ک ،ارتباط
دريک راستا نبوده است که بين دونفربدون واسطه صورت ميگيرد بنابراين  دبيرخانه موضوعی راتکذيب کرده که باادعا 

يم موقعيت دبيرخانه  رادرنبرد بادروغ وادعا پياده کنيم چنين است که دبيرخانه دراين نبرد بسوی ھدفی است  واگر بخواھ
  .علق به دشمن نبوده استتم ،ن ھدفآکه  تيراندازی کرده

نچه کيھان تھران مدعی شده ناروانی نيست که از حد اعليحضرت وياھرايرانی ديگری خارج آ، زيرافاقد توجه است

ن آ باشد ولی مسلما جمھوری اسالمی وکيھان تھران ھرنوع ارتباط ويا مذاکره ھرکس رابا کروبی وموسوی خارج ازحد
 ازتھام جديد دبير خانه بمنظور رفع ا ذيب. بنابراين تکايت بربار اتھام موسوی وکروبی می افزايدميداند ودرنھ نفر دو
وتوجھی به اعليحضرت ندارد خاصه اينکه اعليحضرت شھرت عينی واشتھار  بحساب ميايد قايان کروبی وموسویآ
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نھا مانند اقايان واحدی واميرارجمند آاز وارتباط با افراد وايادی جنبش که برخی ،جھانی درحمايت از جنبش سبز دارند
ن حدی که اعليحضرت آوحمايت در جزء وابسته وناچيزی ازکل حمايت است ،خودشان رانماينگان حضرات ميدانند

  .ممکن نيست فرمايند  بدون ارتباط ارزانی جنبش سبز فرموده ومي

  توضيح منطقي دربيرخانه 

   :مدهآنجاست که آاست. مقصود طقی درتکذيب دبيرخانه اشاره ای وجوددارد که من

منابع وروشھای  ،واقعی وعينی ميباشد نخستين اصل از وظايف روزنامه نگاری رسيدن به حقيقت درک  فضای<
  روزنامه نگاران بايد تاحد امکان روشن باشد تامخاطبان بتوانند علت راارزيابی کنند>

> ويا بطوريکه اطالع حاصل شده استاز قبيل < بع خبریتذکر دبيرخانه دررابطه بااين اصل حقوقی است که منا 
 که درنوشته کيھان بکاررفته است نھا آ>  وامثال گوينده نخواست نامش گفته شود< نطورکه شنيده شده است> وياآ<

رامنبع نھاآنھا نه سند ھستند ونه شاھد ونه ميتوان آزيرا  والجرم خبرميشود بی اعتبارنميتواند اصالت خبرراشکل بدھد
  .نرامسئول ميشناسدآبه ھمين دليل  قانون مطبوعات  ناشر  شناخت 

  

    

  

  

           

 


