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: چرا قوه  ایدنیجاو  /یس یرئ  م یدابراه یبه س  ی رقانون ی غ  نگ یلتریف  ان ی عامالن و حام  حمله»   خبر با عنوان  خصوص  در

  ب یفر ی مجاز یفضا  نه یهشدار داده بودم که در زم  یسی !/ به رئکندی ها افتخار منکردن از رسانه  ت یبه شکا  هیقضائ 

 :به آدرس 2/3/1400تشار تاریخ ان «دینخور
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 منتشر شود.  لینکهاهمه همراه   به قانون به صورت کاملطبق  بایستکه می  کلمه 1220 :پاسخ  کلمه 770 حاوی :صل خبرا

 
(  یحقوق  ای  یقیاعم از حقانتقاد نسبت به شخص )   ایخالف واقع و    ایافترا،    ای  ن یمشتمل بر توه  یهر گاه در مطبوعات مطالب  -قانون مطبوعات  23  ماده

 ی کیو پاسخها را در  حاتیمزبور موظف است آن گونه توض هیبفرستد. و نشر هیهمان نشر یماه کتباً برا کیحق دارد پاسخ آن را ظرف  نفعیذ مشاهده شود، 

به  به چاپ برساند،   ی همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجان  ا یدر همان صفحه و ستون و    شود، یکه پس از وصول پاسخ منتشر م  یاشماره از دو 

 باشد. ن یو افترا به کس  نیشرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توه 

 از یاست. درج قسمت  یمعترض باق  یمجدد برا  ییچاپ کند، حق پاسخگو  یمجدد  حاتیتوض  ایعالوه بر پاسخ مذکور مطالب    هیاگر نشر  -  1  تبصره 

 شماره درج شود.  کیدر  د یبه آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ با یافزودن مطالب نینا مفهوم سازد و همچن   ایکه آنرا ناقص  یپاسخ به صورت

  ی دادگستر  سیکند و رئ  ت یشکا  یبه دادگستر  تواند یم  یپاسخ را منتشر نسازد، شاک   ایاز درج پاسخ امتناع ورزد    هیکه نشر  یدر صورت  -  3  تبصره 

 که ه یموقت نشر ف یاخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توق ن یه او هرگا کندیاخطار م  هیجهت نشر پاسخ به نشر تی صورت احراز صحت شکادر

 .کندی مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد به دادگاه ارسال م

  .باشدینم یبه مراجع قضائ ت یدر جهت شکا یشاک   اراتیاخت یآن ناف ی هاماده و تبصره  نیاقدامات موضوع ا - 4 تبصره 
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 متن جوابیه 

 ای سانه ر  هایپاسخ دکتر جاویدنیا به بی اخالقی 

 نّ السّمع و البَصرَ والفؤاد کلّ اولئک کان عنهُ مسئوالًوالتقفُ ما لیس لک به علُم ا

به دنبال انتشار نامه خیلی محرمانه اینجانب جواد جاویدنیا مبنی بر فیلترینگ اینستاگرام، گوگل پلی  ، تشره فوقدر خصوص خبر من

ها و انتشار خبر بزرگنمایی شده تحت تعقیب قرار گرفتن بنده که یک تخلف انتظامی در دست بررسی در دادسرای  VPN و فیلترشکنها و

بر خالف قانون  که    موصوفاره به انتشار نامه  با اشآن خبرگزاری  جلوه داد،    انتظامی قضات را در حد یک جرم بزرگ و نابخشودنی

نر بیگانه  امنیتی  عنصر  غریبتوسط  دستاودر    یمان  و  شد  منتشر  حمله  توئیتر  بییز  های  داخلی  گانه  رسانه  نفاق  جریان  با  به  همراستا 

فیلترینگ  رئیسی را    اإلسالمحجه بهانه  اقدامی غیرحرفه ای    ،ساختفراهم  به  به سوابق آشکار و رسانه ای    بدون در  و  جانب  اینتوجه 

 : نمود مطالبی خالف واقع علیه اینجانب القاء واین خبر اقدام به درج ،  بندهپیرامون شخصیت و اقدامات  تحقیقات حداقلی

موضوع  چرا که    .هیچ ارتباطی به موضوع ندارد  أساسا«  ه یتحول قوه قضائ  ری در مس  ز ساه یحاش  تی اقل  یانداز سنگ عبارت » (1

است که همگی دارای اعتبار    با فضای مجازیدر ارتباط  مراجع قانونی    اجرا نشده  صوباتدستورات و م  الغ، اببنامه صادره اینجان

سازی و سنگ   چ عنوان حاشیههیپیگیری اجرای قوانین و مقررات در فضای مجازی به  ض نشده اند و  اند و هیچ کدام نقبوده  

بالاجرا ماندن مصوبات قانونی دانست که همیشه مورد  قضائیه را  نباید نماد تحول در قوه  آن محسوب نمی شود و    أمثالاندازی و  

 تأکید مقام معظم رهبری بوده است.

این برنامه حدود  کذب است.    نیز متأسفانه  «یسی رئ  م یدابراه یبه س   ی رقانون ی غ  نگ یلتریف  انیعامالن و حام  حمله » عبارت (2

آن  بارگذاری شده است، اما متأسفانه      https://javidnia.blog.ir/post/1467  ه آدرسبدر وبالگ اینجانب    سه ساعت

 دقیقه در توئیتر   10حدود  که اصل آن  یع شده ای  دقیقه از فیلم تقط  2حدود    با انتشار  به صورت کامال غیرحرفه ای و  خبرگزاری

نریما به  بی  عامل کددار   ریب غ   ن متعلق  نمنتشر شده است،  گانه  سرویسهای  نه    قد مطلبی که در یک فضای آرام  به قوه قضائیه و 

القاء و مستندات  حمله  ه عنوان  را ب  نی صدور نامه را تشریح نموده است مستندات قانومطرح شده است و    مستقیما شخص آقای رئیسی

  کامل در وبالگ و آپارات بنده   فیلمدارد که پاسخ دهند چگونه با وجود اصل    و جا  غیرقانونی ارائه شده را غیرقانونی خوانده است

 https://twitter.com/NarimanGharib/status/1395753028238577668      از فیلم منتشرشده سرویس بیگانه استفاده شده است:
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هشدار داده بودم که    یس ی!/ به رئکند ی ها افتخار منکردن از رسانه   ت یبه شکا  هی: چرا قوه قضائ ای دنیجاو»عبارت  (3

در سخنان   أصال  «شکایت نکردن از رسانه ها»موضوع  ، نیز حاوی تحریف است،  «د ینخور  بیفر   یمجاز   یفضا   نهیدر زم

سوال    سخنگوی قوه قضائیه اشاره شده است.  اظهارات به    و سایتها است که  عدم مسدودسازی رسانه ها   ،مطرح نیست، بلکه موضوع

و مسدودسازی    بستن رسانه هابت به  طبق قانون وظیفه دارد که نسقوه قضائیه    ه دنبال ارتکاب جرم،ب  کهی  این است که آیا در موارد

ی مقام معظم  مورد نهمر افتخار به ولنگاری فضای مجازی نیست که ؟ آیا این ااز زندوظیفه سر بمی تواند از این سایتها اقدام کند، 

تیتر بوده است، اشاره دارد، اما  مدنظر    سخنگو  خاص   ارات اظهن خبر به اینکه  لب آنجاست که در متجا  فته است؟رهبری قرار گر

با این لحن   صال أرئیسی نیز ت بعدی در خصوص هشدار به جناب عبارهمانگونه که  تحریف شده را مورد استفاده قرار داده است. 

ادبیات  و    یحاتی همراه بوده است که متأسفانه حذف آن شکل بی ادبانه ای به آن داده استو توض  بیان نشده است و با مقدمات 

 قابل تبدیل کرده است.یاست محترم قوه را به تدلسوزی برای ر

  ن ی از ا   ی ر یها و جلوگ حمله کرده و به عدم برخورد با رسانه   ی سی رئ  م یدابراهیس  ت یریبه مد  ی به تند » در عبارت   (4

 . رسانه ها نبودند  أصالوجود دارد، موضوع بحث نیز متأسفانه همان تحریف « د تاختن ی رقانونیابالغ غ

  ان یجر  یخود برا   بیو غر  بیعج  یهادر کشور که هر بار با صحبت   تیاقل  سازانه یحاش »در خصوص عبارت   (5

 رای انقالب؟!!! برشمرده شود.زی بارد حاشیه سازی حقیر و هزینه ساز جا دارد مو نی «اندکرده  یساز نه یانقالب هز 

توسط   ست که بر اثر کم کاری رسانه های جریان انقالبا واقعی  موضوعی «گان یرا  نترنت یا  گی با دو گ  ی باردار موضوع »  (6

ابت به  این موضعکشیده شد و  خره  مسذال و  جریان مخالف  ن  ی ضدعقالن  ی اچهرهدر فضای مجازی  »  اینکه    ی روها ی از 

 علمی اثبات شود.در مناظرات باید  «ساخته  ی انقالب

  ارات ی بدون اخت  هی در داخل قوه قضائ گری بار ددعی می شود »دروغ م افشاشده به  تن  یک بار مطالعه محتی  نگارنده بدون   (7

ر  هیچ دستور فیلترینگی صاد ، در حالی که اینجانب  «دهد ی را م  ی اجتماع  یها از شبکه   ی کی   نگیلتریدستور ف  ی الزم حت 

متن یا    این احتمال را تقویت می کند کهکه    ردتا اشاره دا صراحین مطلب از ناحیه بنده  تن به بیان ا، حال آنکه در ادامه منکرده ام

 . تتوسط دونفر تنظیم شده اس

را برعهده داشته، پس از احضار   یمعاونت دادستان   ی جان یالر ی که در دوران آمل  ا یدنی جاو»دروغ دیگر این است:  (8

از یک    أوال چرا که  «تهران تنزل داده شد  ی سمت  برکنار و به معاونت دادگستر  نیاز ا   ی جهرم یآذر  هی پرحاش

  ریجانی بوده است و ثانیا ماه آن در زمان ریاست جناب آملی ال   5متم در معاونت فضای مجازی دادستانی کل، تنها  سال و نیم خد

 انجام شده بود. 99و در اردیبهشت  ارتباطی به احضار آذری جهرمی نداشتبه دادگستری استان تهران انتقال اینجانب 

  ی موضوع  «ها لترشکن یها و ف   انیپی و  ،یپلگوگل   نستاگرام،ی ا  نگیلتریو البته مشکوک دستور ف  ب یعج  اقدام» (9

 ه شود.کوک بودن آن ارائ که باید دالیل عجیب و مشاست 

تحول قوه   ری در مس  ی از مانع تراش  د یپر سر و صدا ناام  تیاقل   ن یا  دهد ی که نشان م  ی اقدام»صوص عبارت  در خ (10

گونه اقلیتی که در همه رسانه ها سانسور هستند و  چ«، توضیح دهند که  هستند هیدر قوه مجر  شانی نگران حضور ا ه،یائ قض

قضائیه داشته اند؟ در حالی که مطالب یر تحول قوه  تراشی در مساخبارشان پوشش داده نمی شود، پر سر و صدا هستند؟ چه مانع  



نگران حضور ایشان در قوه  ، چگونه  داشته اند  هاییکاری هم  نیز  ستاد جناب رئیسیبا  ده اند و  به نفع جناب رئیسی نیز منتشر کر

 ند؟ مجریه هست

عنوان تحت    هیی به مخاطب القا کند که مرکز رسانه قوه قضا  یاداشت به گونه   ی اگرچه سع  ا یدنیجاو» عبارت  در   (11

  ح ی توض  یادا   یقضات برا   یانتطام  یاز حضورش در دادسرا   شی هادر صحبت   یرا به او نسبت داده ول  ب یتعق

ادسرای انتظامی قرار  هیچ عنوان »تحت تعقیب دبه  طیع و تحریف وجود دارد، چرا که  ، نیز متأسفانه تق«خبر داد   نه یزم  نیدر ا

انتقاد قرار  مورد  در دادسرای انتظامی  قطعی  قبل از صدور رای    و انتشار آن  اقدام غیرقانونی  « نفی نشده است، بلکه انتسابگرفتن

  گرفته بود.

گزیده ای از موضع گیریهای رسانه ای ام از بدو ایجاد وظیفه حرفه ای خود را فراموش کرده بودند،    دوستان  از آنجا کهضمنا  

جناب آملی الریجانی و پس از آن   تصدی ر دورهماهه آخ 3 به ویژه و 1397کانال در پیام رسان ایتا و پیام رسانهای خارجی در آذرماه 

وبالگ در  که  ام  را  »  است،  آمده  نیز شخصی  عنوان  تحت  مطلبی  انقالبیدر  یا  نفوذی  آدرس  جاویدنیا  به   »

https://javidnia.blog.ir/post/1696  کذب   این  و  اند  شده  بیجا  قضاوت  مرتکب  موجود  جو  از  ناشی  که  عزیزانی  شایدتا    کردم  منتشر  

ام نمایند تا خدای ناکرده حساب  اقد  خود  اشتباه  اصالح   به  نسبت  مقتضی  نحو  به   نمودند،  حیثیت  هتک   به   اقدام  یا  اند   کرده   منتشر  را  بزرگ 

 به روز قیامت واگذار نشود.

 به شرح ذیل است:صوف نامه مو بنده در خصوص نتشرهم  بارو اخ توضیحات سایر ضمنا
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