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  حقوقدان -اميرفيض

زمانی مجری برنامه  قاآقای مھدی آ تا جاويد ايران مطلبی را تحت عنوان شايعه انتشارداده وخواسته است
نام فاميل مھدی ،  تشابه  علت اين درخواست ،ن ورود داشته باشدآبه  ،شورای تجزيه طلبان          ِ افق ايران  

درخدمت جمھوری  )ابوشريف(نام  وبا ۵٧قازمانی است که ازفعاالن شورش آقازمانی با نام عباس آ
   .اسالمی است

    توضيح الزم

وارد دانست چنانکه اتھامات  ،برعکس يا و سربه پ را منطق وقواعد حقوقی اجازه نميدھد که اتھامات پدر
را کانديد رياست جمھوری  بوش خود مروز که برادربه پسرش توجه نيافت وھمين ا ،شيخ فضل هللا نوری
يعنی  »من به پدرم وبرادرم افتخارميکنم ولی من خودم ھستم« :مريکا کرده گفتآحزب جمھوريخواه 

  .. امــــااتھامات پدروبرادرم بمن ارتباطی ندارد

يگانه ب ر، تود نشان ازپدپسرگرندارمعروف < اين حکم حقوقی ومنطقی مورد قبول توده مردم نيست وشعر
 منطقشعرا وادبای فارسی زبان نيز به  ،بيان کننده نيت وبرداشت مردم است >خوانش نخوانش پسر

 ،زمانھا قواعد حقوقین آپسرچندان توجھی نشان نداده اند وشايد ھم  و دررابطه بين پدر وقواعد حقوقی
   :ازباب نمونه ؛استه متمايز ومشخص دربيان وافکارنبود

  :فظ گفته استحا

  )پدرم  روضه رضوان به دو گندم بفروخت             ناخلف باشم اگرمن به جوئی نفروشم(

   :حکيم فردوسی ھم سروده

  رو برنھانـــــاب کارــــشآند ــــک    پدرچون بفرزند ماند جھان

  توبيگانه خوانش مخوانش پسر    راوبيفکند  فرو نام پدرــــگ

  تعارض قاعده حقوقي وقضاوت عمومي 

 يد که بين قضاوت عمومی وقضاوت حقوقی وآ بوجود عرض شد ممکن است اين تصورنچه باختصارآ زا
 زا تصور, اين ورده ميشودآدارد که باعث سردرگمی ميشود ولی با توضيحی که  رضی وجوداقانونی تع

   .جايگاه خود فرومی افتد

که شروع  ،ضاوت حقوقی است، ھمان قمرحله اثبات ،ن ثابت شودآقضاوت عمومی اصيل است مگرخالف 
اتھامات  از را قضاوت حقوقی ميخواھد که او از و ،غازميشودآدرخواست فرزند متھم  ن بوسيله اعالم وآ

پدرش مبرا سازند  ويا عالئمی نشان ميدھد که جامعه درقضاوت خود نسبت به وجود ھماھنگی فکری 
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ی زدن پدرش حضورشاد رمراسم دارمانند پسرفضل هللا نوری که د ،ر ميکندظوعملی بين پدروپسرتجديد ن
   .انگيز داشت

ن آ ؛وارد ماھيت نميشود قضاوت عمومی که بسيارحساس است درسطح افکارجامعه حرکت ميکند و
 است کهشده . برھمين مبنا که عرض شد بسيارديده چيزی که وارد ماھيت ميشود قضاوت حقوقی است

ه اينجاست که شخصی ک ؛نيست شده است وارد او کسی که اتھام بر تشابه نام فاميلی سبب جذب اتھام به

 وبايد وتکيف قانونی دارد که با معرفی خودش  يا شايعه ای به او نسبت داده شده شده براو اتھام وارد

به جامه کمک کند ومانع حرکت باطل ورسوب اينکه بين او ونامی که مورد اتھام  قرارگرفته نسبتی نيست 

  .ن گرددآ

سم مردم براين قاعده فرارميکنند رن آ بدی است که ھمه از نجا که اتھام يک زخم وصفت بسيارآ از
 وا از يا شايعه ای نسبت به او در جريان است نسبت به در جه اتھام)کسی که متھم است ( ،استوارشده

 اگردرفاميل مشترکلی انکار ميکنند و را خود     ِ نسبت   ،ھستند دوری ميکنند واگردرنام خانوادگی مشترک
ه شخص البته اين موارد درحاليست ک ،دخالت وتوجه اتھام رابه خودشان مردود اعالم ميکنند ،ھستند

تنھا اعالم برائت نميکند بلکه بداند نه  نرا افتخارآ باشد واال اگر متاثر اتھام مزبور متالم و از ورد نظرم
   .برخواھد داشت در را افتخار ثاری ازآسکوت برای او 

  تطبيق مورد 

قازمانی معروف به آقازمانی با عباس آبحث باال درمورد خبری که راجع به رابطه فرزندی بين مھدی 
  .چنين خواھد بود دهشاعالم  )شريفابو(

  

 آقا زمانی (ابوشريف)عباس 
 مجری برنامه افق ايران -آقا زمانیمھدی 
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گاه بوده آوارد است  )بوشريف(قازمانی معروف به آقا زمانی ازاتھاماتی که به عباس آبطور حتم مھدی 
 قازمانی اتھامآمھدی  شريف ازباب اتھام است بنظره متوجه ابوچنآ. سکوت اوبدين معناست که ميباشد و

   .نيست که افتخارھم ھست

، اتھام ويا خالف باورھای خودش ميدانست ) راابوشريفقازمانی (آانی اعمال عباس قازمآمھدی  زيرا اگر
م بطور حت ،ن دوآ مغاير باداشتن تشابه فاميلی وحتی اسمی ومالحظات سنی وموضوع فعاليت سياسی

ونميشود گفت که اين موضوع  ؛مدآقازمانی برميآاس بوبدون تاخيردرمقام دفاع ازبرائت خود نسبت به ع
   .يب وقت وتوجه ندھدتن ترآقازمانی به آقابل اھميت نبوده که مھدی  نقدرآحساس 

نگاھی است به اين  ؛توسط جاويد ايران برای يافتن ارتباط احتمالی، رح پرسشطفاش شدن موضوع و
پوسش مخفی کاری قراردارد واينکه جمھوری اسالمی مدعی است که برھمه  قازمانی درآمورد که مھدی 

زمانی ھم يکی ازمراتب ھمان اشراف آقا ضه مھدی فعاليت ھای اپوزيسيون خارج ازکشوراشراف دارد ق
   ١. است

يكه كسين است <ن اآ د ون تبعيت ميکننآ اعالم کرد که ھمه جوامع سياسی از وزيرکشور فرانسه تزی را
   >رفع اتهام ازاوبشود مورد اتهام قرارگرفت بايد كنارگذاشته شود تا

قای مھدی آبه اطالع  ،شريفزمانی وابوقاآجاويد ايران خواسته است  که خوانند گان موضوع مھدی 
> واال ميدان مبارزه ويا کاری عيب نميکند است مککارازمحمصداق < اين امر که زمانی رسانده شودآقا

 ،قازمانی مجری برنامه افق ايرانآارنيست که مھدی جانبداری ازجمھوری اسالمی درحدی درپوشش واست
   .گاه نباشدآھا واعمال او قازمانی معروف به ابوشريف را نشناسد وازکارآعباس 

 قازمانی اين برداشت جاری است کهآگاھی شورای تجزيه طلبان ازسابقه نسبی مھدی آبنابراين با قبول 
ستگاه شورای تجزيه طلبان عالمتی است برای اطمينان خاطر جمھوری اسالمی قازمانی دردآمھدی  حضور

وحراست ميکنند که جمھوری  لسيون ھمان را دنبااپوزي قازمانی درآقازمانی درتھران ومھدی آعباس  که
    .ن استآ اسالمی خواستار

  

 

                                               
ابو «ی آقا زمانی وارد نکرده است. تشابه اسمی موجب پرسشی شده است که ضمن شرح زندگانی جاويد ايران اتھامی به مھد- ١

 دو شخصارتباط داشتن يا نداشتن ی آقا زمانی مطرح کرده است تا آقای مھدی آقا زمانی پاسخگو باشد و پرسش رو به مھد» شريف
متوجه آقای مھدی آقا زمانی نيست. اتھامی مشخص گردد. وگرنه » مھدی آقا زمانی«و » عباس آقا زمانی شھره به ابوشريف«

درجه اختالف داشته باشد ولی پنھانکاری  ١٨٠باشد، از نظر فکری و رفتار ھم با پدر خودش ميتواند فرزند عباس آقا زمانی ايشان 
ھانکاری است. ــگويی و پنـــپسری (اگر چنين رابطه ای وجود دارد) خالف اخالق و دور از انصاف و نوعی دروغاين رابطه پدری و 

  ک-ح


