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آقای سياوش آذری – برنامه شما و فخرآور – اميرفيض -حقوقدان

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎرﮔﺮاﻣﻲ
آﻗﺎي ﺳﻴﺎوش آذري
اميرفيض -حقوقدان
با احترام – دررابطه با درخواست مورخ ) ٢۴/١٠/٢٠١٧ديروز( مبنی برتوجه به اظھارات
منتشرشده ازسوی آقای فخرآور در مورد اتھام حمايت ودخالت علياحضرت ازشورش ۵٧؛ ھمراه با
لطف خاصی که داريد ،متاسفانه جريان مزبور را به شايعه تعبير و قابل اھميت ندانسته ايد.
استحضارحضرتعالی بيشتر است ،که »شايعه« گفتار منتشرشده ای است که اوال منتشرکننده ويا ناقل
آن معلوم نيست و به ھمين دليل ھم قابل وارسی نميباشد ،و از آن مھمتر دليل و قرينه ای ھمراه آن
نيست که شنونده بتواند پيگير اصالت آن شود ،وعقيده عام بر آن است که شايعه فاقد اعتبار است.
مطلبی را که آقای فخرآور در فيس بوک خودش منتشرساخته ﺑﺎ ارﻛﺎن واﺑﻮاب ﺷﺎﻳﻌﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻴﺴﺖ
زيرا ناقل خبر و منتشرکننده آن شخص خود فخرآور است و کامال مشخص است ،و عالوه بر مشخص
بودن ،سازنده و منتشرکننده خبر مدعی اصالت خبری را که روايت کرده ھم ميباشد و دنباله اظھارات
او گواه است که ناقل درموقعيت مدعی است.
ميتوان گفت که آنچه که مورد نظر واظھار آقای فخرآور قرارگرفته است نميتواند تنھا در جايگاه خبر
قرار گيرد ،زيرا خبر نقل ساده واقعه است و ناقل خبر به اصالت ونادرستی آن کاری ندارد و فقط
راوی خبراست ،ولی اظھارات آقای فخرآور او را درجايگاه مدعی وادعا قرار داده ،آنھم ادعائی که
درمقام طرح وبيان بوده منتھا بنابر ادعای ضميمه >بواسطه تھديد متوقف شده است<.
ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻇﻬﺎرات آﻗﺎي ﻓﺨﺮآور ،اﻓﺘﺮاﺳﺖ که جايگاه خاصی دارد ونميتوان آنرا با خبر و يا شايعه
يکی دانست.
ماھيت افترای مزبور که دخالت جدی وقاطع علياحضرت درشورش  ۵٧است اتھام خيانت به ايران
و نظام سلطنت مشروطه ايران است .چطور ممکن است اين اتھام در آن حد ناديده گرفته شود که
حتی آقای سياوش آذری ھم از طرح آن خودداری کنند؟
جناب سياوش آذری مشکل ما ايرانيان ھمواره اين بوده که حاضرنيستيم با نادرستی ھا ،خيانت ھا
و اظھارات نادرست ومتقلبانه برخورد مناسب داشته باشيم ،حاضر به خواندن و درک موضوع نيستيم
و انتظار داريم لقمه جويده به دھان ما بگذارند ،وھمواره ازمسيرالپوشی وآھسته برو که گربه شاخت
نزند استفاده ميکنيم ،ھم علياحضرت را ميخواھيم وھم فخرآور را وھم شاه را خواستيم وھم اسالم را
و در اين راه است که حقيقت پنھان ميماند ونادرسی ودروغ کم کم جايگزين حقيقت ميشود.
با آرزوی پيروزی!!

