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   درنبرد بادروغ 1 منقبتي
  حقوقدان - اميرفيض

نوقت است که جامعه درقمار آای سقوط نميکند اال اينکه احساس بی تفاوتی به دروغ براو غالب گردد.  ھرگز جامعه
 ن دروغ ميدھندآی است که شنوندگان به ينان بسته به بھاآ. حيات دروغگويان ودروغ حقيقت رابه دروغ ميبازد زندگی

،  خيره ساختن تازه دروغ نطفه خبيثه ای است که ازترس وضعف جان ميگيرد ودرمسيرخود به آلوده کردن راستی ھا
. ھيچ دروغی نيست که بتواند جای راست رابرای ھميشه بربايد  دروغ چون ازدو نگران نمودن متفکران ميپرد جويان

که برای ھميشه راست جلوه کند وباقی يد آ. دروغ نمی گاه استآغاصب حقيقت است،  خود به موقتی بودن سيطره اش 
  .بماند دروغ ميايد که اثرش رابگذارد وبرود

، يقين ميکند که ند وقتی دروغگو واکنشی نسبت به دروغش نديدن است که عام رانشانه گيری کآدروغ تبھکارانه 
ن دروغ برادرشده اند واين ھمان است که کم کم حقيقت رابه آ فکرشنونده بازکرده وافکارشنونده با در ، راھش رادروغ

   .پشت پرده دروغ ميکشاند

. سکوت ود درتوليد دروغ بيفزايدجازه ميدھد که از موج مساعد دروغ منتفع شده  وبرجسارت خروند به دروغگوااين 
، بی تفاوتی وعادت مردم به بی اعتنائی به ،  سکوت،  خاموشی، پروانه حرکت دروغ تبھکارانه استشنونده دروغ

   .ميگرددفربه وسبب تولد دروغ ھای وابسته  روغ عواملی است که دروغ راد

، برخی نرادربست می پذيرندآمختلفی دارند  گروھی انسان ھا درمقابل امواج دروغ واتھامات تبھکارانه واکنشھای 
ن نميگشايند ھرسه اين آدرفکرخود جائی برای رسوب ن نبينند آااصالت محکمی درت ن روبروميشوند وشماریآباترديد با

زيرا دروغ وارد برراست  گروه ھنگاميکه با تکذيب دروغ وارائه راست مواجه ميشوند بطور طبيعی راست رامی پذيرند
حق باال تراست وھيچ چيزی واگرازپايگاه مستحکم وغنی ازصداقت نباشد نميتواند باحق برابری کند < حقيقت استو
  ست>  گويای ھمين مطلب ان غالب نيستآبر

نھاميباشد ھم دودسته اند دسته ای که ھيچ اھميت نميدھند وانگار نه انگار آگروھی که اتھام ويادروغ وياشايعه متوجه 
    .شان ميدانند که اتھام ناروا ودروغ بی پايه است اين باوررابه ھمه مردم تسری ميدھندوچون خود

ودرصورت تناسب موضوع به عذرخواھی ھم ميکشند  اين  اگروی بسيارحساسند درمقام دفاع برميايند ودروغگو رارسو
د که دروغ بازان واتھام سازان اقدامشان سبب ميشو عمل ميکنند دگروه عالوه براينکه بوظيفه اخالقی واجتماعی خو

   .داحتياط بيشتری کنند ودرنھايت اين عادت شوم وزشت دردائره محدويت بيشتر قرارگير

وخبررابعنوان يک ادعا از مدعی تعبير  جامعه بيدار وفھميده ومنور درمقابل ھرخبری فی الفوردامن قبول نميگشايد
  .ھم نميگيردن خبررادرحد يک داستان آادعا ھمراه نباشد ارزش ند وتاداليل قابل قبول وعقل منشانه ای باميک

لود حساب شده ضربات کوبنده ای آاتھامات غرض  ،بتحقيق بايد گفت که جامعه ما از اخبار نادرست دروغھای بزک شده
  رده است وخ

. ميتوان وشنی دارندشاھنشاه ايران درکناب پاسخ به تاريخ به مسئله بی اعتنائی به اتھامات ودروغسازی ھا اشاره ر
ھمانطور که شاھنشاه ھم اشاره فرموده اند مردان وشخصيت ھای زمان شاه بااين تکليف اخالقی وقيام انسانی  گفت که

جای دارند  اخيرا نوشته ای  شنا نبودند ودرگروه اولی که اشاره شد آدر ايستادکی درمقابل دروغ واتھامات ناروا 
قای اردشيرزاھدی است  آگفنه  ميبشود مشحون از اتھامات ودروغ ھا وياتحريفھا وقلب حقايق از قول  انتشاريافته که
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قای اردشير زاھدی ازمردان آن نوشته را تکذيب بفرمايند يادمان باشد که آعده ای اصراردارند که ايشان مراتب 
نبوده  نھاآ مفتريان معمولتوجه دادن به  و يران است که متاسفانه عادت تکذيبوشخصيت ھای ھمان دوران شاھنشاھی ا

   .است

ھنوز ھم سياست جاری  اين عادت يعنی سکوت درمقابل نادرستی ھا واتھامات ناروا باھمه تجربيات تلخی که باقی گذاشته
  .ورم که شاھد مقصود باشدآيک نمونه ازبين صدھا مي ن تبعيت ميکندآاعليحضرت ودفترايشان از

  :خود خبری منشرساخت  بعبارت زير ٣١قای ناصر رنجبين درشماره آمديريت روزنامه  نھضت به 

  محافظين رضاپهلوي 

ھرينه محافظان مصری ومراکشی  دالر ھزار ۴٠٠ماه  دروراست که رضاپھلوی آخراين دردآ««
روھبانی که دررژيم پدراوخدمت کرده اند بايد گنوقت افسران وخلبانان وآميپردازد وخودرا مريکائیآو

باشند ودررستوان ھا وخانه خارجيان با غبان وپيشخدمت باشند وحتی دريک ھتل چمدان  گرسنه ودربه در
انان ما بايد جيره خوار بيا افسران وخلآ ندمحافظان شاه چرانبايد ازميان افسران انتخاب شوکش بشوند 
  »»  .عراق باشند

   :نوشت روزنامه موج  وابسته به بختيار به استناد نوشته روزنامه نھضت  

رضاپھلوی شماکه بھموطنان وبخصوص به افسران وافراد ارتش درتبعيد خود اعتماد واطمينان  قايآ««
نان آنان استفاده کنيد چگونه ميخواھيد بردوش آبجای محافظين خارجی از وجود نداريد که  وايمان

  .»»ايران کنيد سوارشده وعزم

ن را   ی و ھام رپ وغ  وا رسازی  ن  ی از ا ی  سده  ن  ای  ر   د  ھمان  ض رسا ر   ه د ی و
تد قا ای آ    دعا وا شد   ی  نا ند   ا ما فاوت  ی  وغ   رسازی  ت  ١٢ن  ی  کا یک ادعا ه 

ت  ھامات ز ت وا ت و را ر  خ  دآ پا یده  ل  ود  ور و وغ  ید   و ش کارخا  ا م  ن  ر ر    ن 


