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  حقوقدان -اميرفيض

ع قابل بحثی جريان يافت که متاسفانه درنقد مصاحبه  پياده وفرھودی موض قايان جباری وآرنقد مصاحبه د
   .استمده آبه وفاق  اين تحرير نشد واکنون

  روزنامه الوطنخبرمنتشره 

ه محکمه صحرائی علينامه ادعا و نجربه جنجال اخيرمنتشره روزنامه الوطن که م قای جباری خبرآ
اينطور توضيح داد که روزنامه الوطن متن خبری را منتشرکرده ونه مصاحبه ای  ؛اعليحضرت شده است

ليج فارس که انعکاس خبرھم رعايت امانت نکرده وموضوع خ در که بصورت زنده پخش شده باشد و
   .روزنامه الوطن انعکاس داده است در ،حمطر عِ ضواصال مطرح نبوده بعنوان يک مو

ايشان  و ای به روزنامه الوطن اعتراض کردقای جباری اضافه کردند که شورا بالفاصله ضمن نامه آ
  .ديگری نميشد کرد جباری عقيده داشتند که کاريعنی اقای 

 از ھای ديگری ھم منتشرشده است که طبق معمول و تن روايتاکنو ،متاسفانه درباره موضوع الوطن
ھستند ھنوز روايت وحديث قطعی دردست قضايا  شفاف بودنھای موضوع مدعی  نجا که ھمه طرفآ

  مثل ھمه موارد ديگر نيست 

  كارديگري نميشد كرد

لوطن جعل اند عمل روزنامه ا داده نطور که ايشان شرح واقعه راآ .قای جباری درست نيستآاظھارنظر 
شخصيت مصاحبه شونده اعتباری تضييع  که رابطه مھم بااست  احتماال تحريف والحاق ،عدع بَ مج در و

   .دارد

اين  ؛وق بشراست ومورد ھم ازمواردی نيست که بی سابقه باشدبنابراين قضيه منطبق با اعالميه حق
 معمول ترين جريانات درمطبوعات است و ،نآ چنين اقداماتی يعنی جعل ويا تحريف خبروسوء استفاده از

   .ن ترتيب داده شده استآاعالميه جھانی حقوق بشرمالحطات خاصی به  قوانين ھمه کشورھا به اعتبار در

معموال چاپ نامه معترض ھمراه  ،روزنامه الوطن اگرحسن نيت داشته باشد واعتراض شورا وارد باشد
ن پاسخ آبادرج نامه معترض به  ،اعتراض ناموجهعذر خواھی است واگرعمل روزنامه درست باشد و

موضوع به دادگاه ھای مطبوعاتی ارجاع وطرفين  ،حقيقت امرمکشوف نشد چنين مواردی اگر در ميدھد و
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لبه خسارت ويا عذر خواھی اعاده حيثيت ومطا خواستاررای دادگاه مطبوعاتی  ميتوانند با استفاده از
  .شوند

  سمبل كاري 

  .ھم به روزنامه الوطن داده شده باشد ادعائی اعتراضیحتی ھمان نامه ھيچ معلوم نيست که 

 دروغ است و ، ھمه چيزفضای دروغ قای جباری دروغ تحويل مردم داده است خير، دريکآنميگويم که 
  .نند باد سياه زخم است به ھرکه خورد اثرميگذارد. دروغ مادوغ ھم فرقی بين انسان ھا نميگذاررد

ه ای که ميتواند مقدمه اقدام اساسی باشد با نامه ای که قصد سمبل کاری داشته باشد  فرق است بين نام
ونامه اساسی را يک وکيل متخصص  وميفرستد نامه سمبل کاری را فردی ناوارد به مقررات مينويسد

وگيرنده نامه ھم  وحقوق بشری مينويسد وامضا ميکند وميفرستد وتعقيب ھم ميکند مطبوعاتی امور
    .اس مسئوليت قضائی ميکند درجواب دادناحس

بسياربعيد  عليه الوطن  حتی امکان اعتراض سمبلوليکی ھم  ،اساسا بنا برسابقه دبيرخانه اعليحضرت
  )بيانات سابقه( است  حتی بابيان اعليحضرت به اينکه مفتريان ودروغگويان بدون تعقيب نخواھند ماند

وضوع ماينکه  نشانی از ،قراردادمتوجه اعليحضرت  ھاماتِ مقابل ات در را مواردی که دبيرخانه خودو
   .داشته است دردست نيست جنبه واقعی وعملی 

افراد ھيچ الزام قانونی وحتی اخالقی ندارند که به اتھامات افراد (غيرازمقامات قانونی) پاسخ بدھند ولی 
فرمانده  سالمتی واعتبار ھمانطور که حفظ .زادی قابل تجديد نظراستآاين  ،درحالت مبارزه سياسی

سياسی ھم اين  قشون است درکار گريان است وافتادن فرمانده افتادنھده خود فرمانده ولشععمليات بر
يفه اعليحضرت وظ وسپس ھمه حاميان وطرفداران له اول نگھبانان ومشاورينقاعده مراعی است ودروھ

    .ا دارندثيت  اعليحضرت رحفظ اعتباروحيجھت  صحرائی  دفاع ازتعرضات واتھاماِت دادگاه

   

 


