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  محمد اميني آقايو برنامه 
  حقوقدان -اميرفيض

   .اميد دانا قرارگرفتم آقایيارگرامی به ھمت جاويد ايران درجريان برنامه رودست بمديريت ايران

ارزيابی درمحکمه افکارعمومی  ،مينه ھای حقوقی ازباب ادعانامه ودفاعبرنامه مزبورراميتوان درز
گاھی عامه آامينی ازموارد ومسائلی بسيارپيچيده ومحروم ومکتوم ازنظارت و آقایادعانامه عليه  ؛کرد

شمرده شود واينھمه کوشش برای  ک کاربسيارسنگين واستثنائی ي ميتواند نآشکل گرفته بود که تنظيم 
   .ستدرخورتحسين ودقت درطرح مسائل ا                                         ِوری مدارک ودالئل واقعا که کاری فوق العاده  آجمع 

 حد خودرادرمقام شايستگی تجليل  اين ارادتمند که سالھاست کارتحقيقی ميکنم ،ھمينقدراشاره کافی است
   .نميدانم تحقيق برنامه رودستوسيع دقت ودامنه  از

  اميني  آقايامـــــا دفاع 

 در دمادعانامه باشد نديامينی که درھمان برنامه پخش شد موردی که متوجه تکذيب  آقایدراظھارات 
   .باعث رسوب توجه حقيقت به ادعانامه ميشود ،حاليکه ادعا نامه بدون تکذيب مورد وارائه داليل

 رد ادعانامه رودست عباراتی رابکاربردند که درعلم منطق به سفسطه معروف و امينی بجای دفاع آقای
اين ازاين طريق استفاده لبی بدون ھمراھی دليل ومنطق وھدف يعنی عنوان کردن مطا ،سفسطه  .است

   .به طرف بقبوالند از مجرای کالم ،ميخواھد سفسطه گر چيزی راکهاست 

کدام کس است که کژراھی  )١اجمال دفاع ايشان اين بود که  کدام کسی است که دارای پيشينه نباشد (
دريچه توطئه وبرنامه  از را ) اينھا پرونده ميسازند وھمه چيز٣) گرفتاری نداشته باشد (٢( نرفته باشد

سال پيش فالن کس چنين حرفی زده است   ۴٠) وفرياد ميزنند که ۴( ريزی وافشاگری نگاه ميکنند
  )۵مگربايد يکی باشد (

  دريافت نگراني ايشان 

   .يکرد پيشينه اشخاص وخودشان است، نگرانی ازمراجعه ورودريافت کلی ازاظھارات ايشان

ھرگونه ھمکاری چه اين امرنه تنھا دفاع محسوب نميشود بلکه نگرانی نا موجھی ھم ھست زيرا
است امروزه برای ساده ترين استخدام  افراد اجتماعی ويا سياسی وحتی تفريحی نيازبه پيشينه مناسب

مريکا آبا سفارت  ،شوربه            ِ انيان خائن  که برخی اير ١٣٣٢پاک است ازسال  و به پيشينه روشن نياز
نھا برای ھمکاری تائيد ويارد ميشد  آداوطلب ھمکاری ميشدند بوسيله ماشين دروغ سنجی شخصيت 

ھيچ نوع ھمکاری سياسی واجتماعی وحتی مشارکت دراموراقتصادی بدون توجه به پيشينه  امروز
 ھستند که پييشينه ھای افراد مورد بغيراز دستگاه ھای فنی وعلمی موسساتی افراد عملی نميشود
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. ھرکس درھرکاروفعاليتی وارد ميشود تکليف وری ودراختيارمتقاضی قرارميدھندآدرخواست را جمع 
مظان خواھد شکارکند واگرنکرد درآ وسوابق واميتازات ويا تحوالت کاری خودرااوست که پيشينه کاری 

 ان ميھراسد وباطناب پوسيده احتمال وظن وبود واصل مورد عمل جامعه ھم اين است که ازظن وگم
   .ويزان مشکالت نميکندآگمان خودرا 

چوب امينی التھاب خاصی نسبت به پيشيه يابی افراد وخودشان نشان بدھند اين مصداق ( آقایچرابايد 
   .) استرا که بلند کنی گربه دزده فرارميکند

نھا ونه آد ونه اظھارات ی ميباشند نه ظاھرافراانسانھا تنھا ازطريق پيشينه ای که دارند قابل شناسائ
> به ھمين معناست که اول ازپيشينه اخالقی وصفات اول طريق بعد رفيق<      ِ فلسفه   .تعاريف ديگران

ودرھمکاری سياسی اول بفھميد که  ؛دوستی ووفاداری اشخاص مطلع بشويد وبعد طرح رفاقت افکنيد
 غيرقابل اعتماد ورفيق قافله ويا آا ظاھروباطن دوتاست يآ ،سترو يا دوآج است                ّ طرف چند مرده حال  

ھماھنگ با ھدف شماست يا خيرداستان گرگ به  يا عقيده سياسی شاخص اوچيستآشريک دزد است 
  ؟لباس ميش است

اين خدمت به مبارزه وکسانی است که دست اميد دانا  پيشينه افراد رابازگوئی کنند  آقایاينکه امثال 
د يک دستگاه اطالعاتی است  که خطروجودی افرادی رابه نا پيشينه ديگران ندارند مانشنائی بآتحقيق و

ان موضوع رامنطبق امينی اينگونه فھميده ميشود که ايش آقایازمنطوق اظھارات  .عموم گوشزد ميکند
ازی زحسادت وبا ھدف دست انداين با تفتين تفاوت دارد  تفتين معموال ناشی ا . ولیتفتين گرفته است با

اگردستش   ؛به چاه است اگربينی که نابيناواميد دانا مصداق < آقایعمل  .است موقعيت ومقام اشخاص
   .باشديم  >ن گناه استآنگيری 

 تصور نميکنم درھيچ امری امروزه مسئله توجه به پيشينه افراد يک امرغيرالزم تلقی ويا ازاستقبال و
 امينی بااين قوت قلب به اين اقدام ميھنی عنوان پرونده سازی و آقایکه  نياز جامعه کناررفته باشد

  .برنامه ريزی ميدھند

   تحليلي برمراتب دفاع ايشان 

ازارکان تمايزوارتباط  ن شده وآزمينه ھائی که سبب طرح نخستين توجه اينجاست که ماھيت اتھام و
گردش جرم برقضاوت يده  واساسا  اينکه امينی ملحوظ نگرد آقایدراظھارات  ادعا نامه است دفاع از

ازباب  .امينی حضوری نداشته است آقای افکار در ،محدود ومشخص است                     ِ در زمان ومکان وموضوع  
نمونه کسی که به اتھام افشای اسرارنظامی تحت ادعانامه قرارميگيرد بايد دفاعش مترتب برموضوع 

 بگويد خوب ھرکس يک کژ کلی گوئی کند و نميتواند ؛افشای اسرارنظامی درزمان ومکان مشخص باشد
امينی بکارگرفته يک  آقایاين عبارات که  ؛وھيچکس نيست که گرفتاری نداشته باشد ؛راھی رفته است

 نھا وآورابطه بين  عانامه محسوب ميشودازنظرحقوقی اعتراف وتسليم به اد نوع سفسطه است که
   .ادعای مطرح شده عليه ايشان بکلی مفقود است
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   است زيراسفسطه 

مطلب  البته که ھرکس دارای پيشينه است  وانسان معنوی مجموعه ای ازپيشينه ھای اوست ولی )١( 
  ؟اميد داناست آقایمورد توجه  ،امينی است وکدام پيشينه آقایمورد اشاره  ،کدام پيشينهاين است که 

 ومربوط به مبارزه است ورودست دررابطه با پيشينه سياسی  پيشينه مورد نظر ومتعلق به برنامه
                                                                  ِ امينی پيشينه ھای رفتاری وگفتاری خصوصی است حتی نه اجتماعی زيرا بار   آقایپيشينه مورد اشاره 

ثاری است که درنھايت به آپيشينه ھای ناشی ازروابط اجتماعی ھمانند پيشينه ھای سياسی متعلق به 
   .حقوق عمومی کشيده ميشود

 جنگ است وھمانطور که درجنگ احتياط شرط است و      ِ ماھيت  مبارزه سياسی با جمھوری اسالمی در
ھمانطور که سابقه افراد ازارکان اصلی قبول خدمت درجنگ محسوب است  درمبارزه سياسی ھم که 
  .بقصد براندازی جمھوری اسالمی است حرف اول را پيشينه افراد ميزند زيرا اصل رعايت احتياط است

کشتی ھا ومردان شمشيرزن نيست فقط مديون مردان معتقد با پيروزی مديون « :يکی ازفالسفه ميگويد
 واعتقادی  وشناسائی اين مھم ممکن نيست مگربا توجه به پيشينه فعاليت سياسی  »عقيده راسخ است

   .افراد

برعکس دريک مبارزه مانند مبارزه ايرانيان خارج ازکشور احتياط بی معناست وھمانطور که رئيس 
ونتيجه اش را می بينيم   >نطرف بيايد اينطرف مقبول استآ ھرکس از<: فرمودندشورای تجزيه طلبان 

نجا اين فساد علنی است که آکه مبارزه دروضعيتی است که دوغ ودوشاب قابل شناسائی نيستند وتا 
  .سالمی دراپوزيسيون حضوريافته اندپنتاگون اعالم کرده که به بھانه زندان عوامل جمھوری ا

نھا مالک آن افراد التفاتی نميشود وحال واظھارت کنونی آھمين است که به پيشينه علت اين افت بزرگ 
) اصل احتياط که مده اين ورآحاال  ؛فالن بوده حاال که نيستخوب سالھا قبل وگفته ميشود ( قرارميگيرد

 وس والزمه يک مبارزه جدی است اين قبيل تعارفات وخوشبينی ھارا نميپذيرد  ورود يک ناقال يک جاس
    .ورده استآحتی يک متمايل  به اردوی دشمن کافی است که چنان به سرمبارزه بياورد که 

                ّ           مثالي براي تقر ب به موضوع 

ن حزب به پيشينه آ اگر ،له را بنمايدموعضويت حزب کتقاضای امينی اگر آقای ؛ورده ميشودآمثالی 
حسب اعالم ه طلبی را دارد (ايشان رجوع کند که حتما خواھد کرد چون پيشينه مخالفت با تجري

امينی اگربه شورای  آقاین پيشينه سبب رد تقاضای عضويت ايشان خواھد شد ولی ھمين آ) رودست
تجزيه طلبان که با ھدف تجزيه ايران تشکيل شده برای عضويت رجوع کند چون  شورای مزبور 

 بجی نازيال سکرترآين دليل عضو نميگيرد واھميتی به پيشينه افراد نميدھد وبھم ،برقاعده پيشينه
م قاطی مل جمھوری اسالمی ھستند چنان درھ) وسبز سفارت که عواکروبی وموسوی (اصالح طلبان

حکم ( امينی عملی ميشود آقاید براحتی قبول عضويت شده که مھره وخرمھره ازھم قابل شناخت نيستن
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) دليل ولنگاری درشورای تجزيه داول قطعنامه شورای تجزيه طلبان امضا وبعد مالقات ويا گفتگو شو
   .طلبان وشاھد موضوع است

له دررجوع به پيشينه افراد مويا شيوه عمل حزب کآامينی سوال ميکند که  آقایاين تحريرھم اکنون از
شورا ميشود واگر  وصله تنتجزيه طلبان که ھرکه ازراه رسيد درست ومعقول است يا شيوه شورای 

    .يل وعذرخواھی رابه رودست بدھکاراستلاولی رادرست ميدانند  يک تج

  کژراھه  )٢( 

نياز به توضيح دارد کژراھه  ،نکه ھيچکس نيست که کژراھه نرفته باشدآامينی مبنی بر آقایاظھار
نکه بعد آممکن است کم ويازياد کژراھه رفته باشند ولی  یھمه افراد درزندگی خصوص .ريم تا کژراھهدا

ن آبه منافع ملی وکشورراه کج ميرود عنوان قانونی وعرفی وسنتی ازرسيدن به سن مسئوليت  نسبت 
ازحقوق عمومی است ونه قابل عذرخواھی است ونه جرمش به کشوروجامعه و خيانتکژراھه نيست 

   .شت او ازقضيه رفع رجوع شودذکه باگ دارای شاکی خصوصی است

ومی وخيانت است وبرخالف نامه رودست مطرح شده ازمبانی تضييع حقوق عمااتھاماتی که درادع

 درکشوری که نظم و .دنن راه رارفته باشآ راھی چيزی نيست که ھمه افرادامينی اين کژ آقایی ادعا

   .ژراھی مورد اشاره باعث مجازات وسلب حقوق اجتماعی وسياسی ميگرددکنسق دارد 

  ادعای حرف  )٣(

ماه رودل  ٩يک نه بگوثاراست <آبه . حرف متعلق حرف باد ھواکه نيست ،امينی تعجب ميکنم آقای از
حرف وشعاراست  . باحرف سبب اغوای جوانان ميشود  ؛> نشانگرباورمردم به تاثيرحرف استنکش

 داختگی وگتش آ حرف از ؛. حرف مقدمه عمل استتش کشيده ميشود که کشيده شدآکه مملکت به 
کلمه طاغوت که شعارشورشيان  .رابطه با شخصيت ومقام رادارد ،تاثيرحرف -عملش بيشتراست وسعت

احق خون شود تا حرف ن< ؟!ه گرفتديا ميتوان ناديآ ن راآ ن وحکم درآشد يک کلمه است ولی محتوای 
   .ومقصودوگاه بيان معنا  )سخنوری( حرف گاه بيان عين است .حق شود

   :حکيم مولوی بيتی دارد که ميگويد

  معناو عالم محسوس چنانکه عالم    سخن وری وسياست زھم جداباشند  

ھميشه يکسان است  ،بيان اعتقاد    ِ حرف   ،چه سياسی وچه مذھبی ،يعنی بيان اعتقاد  ،بيان مقصود ومعنا
 درفرھنگ ايرانی  ؛يدآنيست که ھرساعت برنگی درفتاب گردان آگل  ،. اعتقادچون اعتقاد يکسان است

اعتقاد ھم زمان  .)حرف مرد يکی است(وپايدارنباشد مرد شناخته نميشود کسی که دراعتقاد راسخ 
اعم ازاينکه بيان عين  ،حرف ؛ساله قائل شده است ۴٠ن مرورزمان آامينی  برای  آقاینيست که  بردار

اروپائيان بوش < ،ن بی مقدارشناخته ميشودآ، گوينده نبود يکسانياوباشد اگرمتلون  دن مقصويا بيا و
  (نيويورک تايمز)                                       > ت حرفھای ضد ونقيضش مسخره ميکنندبمناسب را
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  بازگشت به حق 

بازگوکننده ھمين تالش  ،اديان در                                                       ِ کوشش اخالقی بشريت بستن راه ناحق وگشودن راه حق است  توبه  
برای اجازه ورود به پيشينه ای که ازراه حق  ،. توبه ورق خوردن پيشينه فرد استانسانی است
  .مفروش  است

ن پيشينه افراد  راه حق گشوده نميشود مگربارعايت ارکانی که عبارتند از ندامت واقعی که باورق خورد
گذشته درموارد تعدی به جبران  –ينده آ م برترک عمل درتصمي –قلب گفته ميشود روشنی بابيان و

   .حقوق خصوصی و طلب بخشش

ازجوئی از   ب فصل مسبوطی درچندين صفحه به تحقيق واب امام حسين درايران تلمانی درکآکرت فريشلر 
مد وحاضربه آ علی درکه به اردوی حسين فرزند بن رياحی  بنام حر يزيد يکی ازسرداران مشھور

ن آنقدراين تحقيقات دقيق است  که انسان حيرت ميکند ازحساسيت آه اوشد تخصيص داده خدمت درجبھ
نقدربه اصالت جبھه آبا ايرانيان امروز که به اصالت وپاک بودن مبارزه  سال قبل ١۴٠٠عربھای 

   .مبارزه بی اعتنا ھستند

جداشده وبه دسته وقتي يكنفرازدسته اي < :کرت فريشلر درھمان مبحث اين توصيه  را ميدھد
مخالف ملحق ميشود بايد توضيح دهد كه چراازدسته خود جداشده وچرابه دسته مقابل پيوسته است 

ن توضيح راندهد ويا توضيحش قانع كننده نباشد درنظردسته دوم يامظنون جلوه ميكند ويا آ اگر و
  >يشودبه شكل خاصي جلوه ميكند كه داراي اراده ثابت نيست وهرروز بيك دسته محلق م

  )٢١٢ھمان کتاب صفحه (                                                                                          

 ه ايشان بوسيله نمحمد امينی وبيان پيشي آقایسطحی به توصيه کرت فريشلروموقعيت  يک نگاه
  .اددخواننده محترم اين تحريررادرموقعيت تصميم گيری قرارخواھد 

  د گان براه حقموقعيت كاري بازگشت كنن

بازگشت  راه حقمحمد امينی اگربخواھند ب آقایاميد دانا اشاره ای بود براينکه امثال  آقایدرادعانامه 
   .درمبارزه خواھند داشت که ھرچه باشد درصف مقدم مبارزه نيست کنند جايگاھی

است که نمونه ھای برجسته ای  موازين عقالئی  از و احتياط درمبارزهگرچه نظريه ايشان ناشی ازحکم 
وارد شده است تاريخ کشورخودمان وجود دارد که دراثربی احتياطی واعتماد ناموجه چه زيانھائی  در

بھتراست ازنصوص نزديک به موضوع  بنظربرسدريرحاضربرپايه بحث حقوقی تح تممکن اس اما چون
   .ينه ای باشد برای اخذ نتيجهاسرای جنگی استفاده کرد که قرعھدنامه رفتاربا جمله  از از



 حقوقدان -اميرفيض -برنامه رودست و آقای محمد امينی                                                    ۶    ٢٠١۶/٠٣/٠١شيد (سه شنبه) بھرام 

نھا درامورنظامی آ اسرای جنگی درصورتی که مايل به ھمکاری با دولت اسيرکننده باشند نميتوان از
   .استفاده کرد وميتوان ازامورکشاورزی وحمل ونقل وخدمت درکارخانه ويا پشت جبھه استفاده نمود

بعھده دولت اسيرکننده است رعايت شده  ورد است اول اينکه امنيت اسيرکهآمزبور متضمن دودست تدبير
دوم اينکه امنيت نظامی دولت اسيرکننده تاحدودی بعلت دوری اسيرازفعاليت ھای نظامی ممکن است  و

   .تامين شود

جبھه وپيوستن به ) ادعای جداشدن تطبيق مورد کسانی که ازجبھه دشمن (جمھوری اسالمی در
نان محفوظ بماند وھم آتاھم امنيت  گاه حساس مبارزه قرارگيرنددرموقعيت وجاي ايد نب  دارند مخالفان را

باانجام  نانآوراه معقول وقابل قبول اين است که  ،ی مبارزه عليه جمھوری اسالمیتامنيت وسالم
    ١. ان قرنطيه خودرا طی کنندخدمات تبعی دور

   

 

                                               
ن ست پاسخ داده است ايشاکه امنيت جانی اعليحضرت مورد نظر شورای تجزيه طلبان نيدر اعتراض به آبجی نازيال  - ١

به محافظت و گارد شخصی نياز ندارند، علياحضرت در شانزليزه راه ميروند و اعليحضرت به خريد ميروند و کسی به 
ديگران که در پاريس ترور شدند ھم  فريدون فرخزاد، تيمسار اويسی، واالگھر شھريار شفيق وايشان کاری ندارد. آيا 

 ک-حدر کنارشان بود؟؟ » بجی نازيالآ«


