
 توطئه ناجوانمردانه میرفطروس علیه محمد امینی

 غالمعلی بیگدلی، دکتر در حقوق از دانشگاه تولوز، فرانسه

حسن اعتمادی باید اسناد و مدارکی دال بر اتهاماتی که به محمد امینی وارد کرده است، ارائه دهد. اگر  

اعتمادی نتواند در راستای نوشته اتهام آمیز خود مدرکی ارائه کند، هم از نظر حقوقی و هم از نظر حسن 

و سایت های   اخالقی در پیشگاه مردم ایران مسئول شناخته می شود، و مردم باید وی را طرد نموده

تمادی، در آن ها که احتماالً اع  اینترنتی وی را بایکوت اخالقی نمایند، و سازمان های اپوزیسیونی

عضویت دارد از وی سلب اعتماد کرده و او را اخراج نمایند. اعتمادی باید بداند که نمی تواند با آبروی 

مردم بویژه هم میهنان خود بازی کند، و با یک میرزا بنویس بی آبرو که تشت رسوائی اش از بام بر زمین 

 افتاده است، همدست و همداستان باشد.

از سوی نویسنده رسوایی که به میرزا بنویس شاهزاده و مادر! معروف شده است، در دیروز ایمیلی  

در آن، نشانی مقاله ای علیه آقای محمد امینی تبلیغ شده بود. عنوان مقاله:  اینترنت پخش شد و 

می باشد. در « ومحّمدامینی )بخش اّول(، نوشته حسن اعتمادی« دموکراسی ناقص»دکترمحّمدمصّدق،  »

مقاله با استفاده از روش های سازمان های امنیتی شوروی سابق ، مشتی تهمت و افترا به محمد امینی، این 

 بود.  نثار شده  “با تاریخ  سوداگری“نویسنده کتاب 

حسن اعتمادی، با اعتماد به نفسی! بی اندازه ، بدون ارائه هیچ سند یا مدرکی، ابتدا به محمد امینی هویتی 

 سپس او را بجای شخص دیگری محاکمه و محکوم می کند. جعلی اهدا کرده و

، یعنی دو روز مانده به سالروز 2931این مقاله سراپا دروغ و دغل! در تاریخ بیست و ششم امرداد  

کودتای بیست و هشتم امرداد،منتشر شد. در این مقاله، انگشت اشاره میرفطروس و سبک و سیاق شخص 

، قابل ردیابی است. حدیدی ماسوله، اهل گیالن و همشهری میرزا دیگری بنام؛ رحیم حدیدی ماسوله

بنویس! است. این مقاله دست پخت مشترک این سه تفنگدار خلق، سابق می باشد. چند ماه است که این سه 

نفر، در رادیو تلویزیون های اینترنتی و ماهواره ای، علیه محمد امینی توطئه ای را سازمان داده اند و کار 

 اهانت و افترا هم فراتر رفته است. شان از



بزرگترین افتخارات زندگی اعتمادی و ماسوله، چند مصاحبه با خانمی بنام سوزی یاشار، رقاصه سابق  

 کاباره ها و فیلم های فارسی در دوران رژیم پیشین است.

ن مطلب را یک تنه حسن اعتمادی، نویسنده این مقاله از متملقان میرزا بنویس است، و گویا بار حقوقی ای 

به دوش می کشد. اعتمادی و چند ساده لوح دیگر، مدت ها است در دام فریب میرزا بنویس گرفتار آمده اند 

 و به مقام سیاهی لشکر! و قلمدان وی مفتخر شده اند. 

میالدی در سوئد به دست یک پیر مرد  1002به گفته یک دوست آگاه ؛ حسن و برادرش، در سال  

به کسوت زرتشتیگری! در آمدند و نام های   “هومر “   ه شده، بد نام وهوچی ، معروف بهجاسوس شناخت

شد ، ولی متاًسفانه با همکاری در توطئه بدنام   کورش و داریوش بر خود نهادند. حسن آقا ، یکشبه کورش!

د و هم خود به نام زرتشت آسیب رسان  کردن یک ایرانی چون محمد امینی، هم آبروی کورش را برد و هم

 را در نزد مردم بی اعتبار و بی آبرو کرد. 

در پی نام و نانی به هر در و دیواری سر خود را می کوبد، او گمان   “بی اعتمادی “ حسن معروف به 

از شدت خوشی و سر مستی،   می کند که اگر قلمدان! میرفطروس! شود به جایگاهی دست خواهد یافت.

“ نگل یا کشتزاری است که می توان در آن با لجام گسیختگی عربده کشید. گمان کرده است که اینترنت ج

 وعده داده است که این تهمت و افترا ها، بخش های دیگری را نیز به دنبال خواهد داشت .  “بی اعتمادی 

به گفته یکی از کسانی که میرفطروس را بخوبی می شناسد، این شخص اصوالً آدم ترسو و بزدلی است و 

ه تاکنون دیده نشده است که خودش در برابر منتقدین اش پاسخگو باشد، او همیشه با نام های مستعار هیچگا

با تهدید و ارعاب، به دیگران تهمت و افترا می بندد. میرفطروس نتوانست  و به کمک چند ساده لوح، 

مین دلیل خود و شرکاء، نوشته محمد امینی داشته باشد، به ه  “با تاریخ  سوداگری“پاسخی در برابر کتاب 

 دست به این عمل ناشایست زدند.

 


