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  بعد ادعا احراز صالحيت و

                     

  توقع چيزی است که ما ازديگران داريم  بدون اينکه«

  »ديگران ازخودمان اھميت بدھيم به توقع

  حقوقدان  -اميرفيض

تحمل  ،مشنيداوه بدلی راباتحمل زحمت  بسيارقای کآنوارصحبت ھای نھم وھشتم  ،تاکيدی بنابرتوصيه
راحت ض نابا عوار ،نآتادن درفندارد وا ، زيرا وضع سالمتی وجسمانی ام قبول تحمل صدا راوزحمت

    . کننده ای توام است

 که از بود قای کاوه بدلی آبرخورد با حاکميت گرداب توقع   نخستين مايه ای که ازاين تحمل برداشتم
   .بدون اينکه بدانند توقع دوطرفه است ،نھم با بد دھنیآ وقع ھستندھمه مت

  توضيح وابسته 

قای کاوه بدلی نيست  بلکه طرح کلياتی است آاين تحرير درمقام پاسخگوئی به اظھارات ھشتم ونھم 
که ممکن است بعنوان پاسخ حاشيه ای تعبيرشود وپاسخ حقوقی ومستند به ادعاھای ايشان پس 

 ده دررديفذکرش ، تحت عنوان درخواست اساسیحيت ايشان بشرحی که دراخراين تحريرازاحراز صال
   .کاراين تحريرقرارخواھد گرفت

  همه كاوه هاي بدلي هستيم

اين اشاره بجاست که ھمه کسانی که بطريقی خودراشاخص درمبارزه ميدانند   قبل ازورود به تحرير
نھا ميخواھند باحرکتی که فراھم ميکنند زمينه ساز ورود اعليحضرت آھمه  ،کاوه ھای بدلی ھستند

سبب  ،که درگذشته صحبت کردم قايانآن آ من بابرخی از ،ن باشندآفريدون) به مبارزه ورھبری (
گفتند وقتی ماشروع کرديم ايشان ھم خواھند  ،قای سرلشگر روحانیآھمين  ،ت استحقيق دريافت اين

شادروان تيمسارامجدی که سازمانی مرتبط باافسران ايرانی داخل کشور داشت وبنده درجريان  .مدآ
وقتی فريدون موفقيت ھای کاوه را ديد به  اشاره شده درسنگرھا) گفتند  مگر کاوه راه نيفتاد و( بودم
   .ست  ماھم درايفای نقش کاوه ھستيم الغيراوپيو

جاويد پور ھنگاميکه ازاودرخواست شد که رھبری مبارزه عليه جمھوری اسالمی  جمشيد  تيمسار
درزمان کاوه قانون اساسی نبود ولی امروز قانون < :ھنگر برعھده بگيرد  بمن گفتآرادرنقش کاوه 

د زيرا فريدون درمقام پادشاه سوگند ياد کرده اساسی وسوگند سربازی اجازه کاوه شدن رابمن نميدھ
  .>است  وفرمان رھبری مبارزه بايد ازناحيه شاه باشد نه سازمان ھا
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موقعی که سپھبد رضوانی درکيھان لندن دعوت به سازماندھی عليه جمھوری اسالمی کرد وبانقد 
ه ميشود وسلطنت چ پس سوگند وفاداری به شاه :گفتمواجه شد درگفتگوی تلفنی که اعتراضی سنگرم

  .>اقدام من درجھت تحقق وفاداريم به سلطنت است نه رھبری خودم<: گفت

ديديم وشاھديم واسناد مبارزه نشان ميدھد که ھيچيک ازکاوه ھای بدلی درراھی که انتخاب کردند ويا 
   .طرحی راکه ريختند موفق نشدند

ن آد بودنقای کاوه بدلی آ ا شما ويارمثال بنده وييا فکر ميکنيد اشکال درشخصيت رھروان بود واگآ
 ١۵ن درسنگرھای آپاسخ مفصل ومستند  ،؟ البته که خيرسازمان ھادرنجات ايران موفق ميشدند

اين کمک به خواننده  ،نآ پياده شده واشاره بسيارفشرده ای از ١٣٧٢فروردين سال  اسفند واول
  .خواھد بودتحرير

گردانندگان سازمان مشروطيت وياکسانی که شوراھای  ، سوء سابقه، فقدان صالحيتيا عدم بصيرتآ<
   ؟نرابراه انداختند  سبب عدم موفقيت اين بازی تکراری بوده استآ مشروطيت سابق وقطار

قايان فعال آ ٧٢ن سال آدر( قايان خوانساری وداريوش ھمايونآ يا چنين می انديشيم که اگرمثال بجایآ
سا که چه ب، حقيقتا که خير >يم ساقط شده بود ........ خير،) بنده وشما بوديم تاحال رژسياسی بودند

بيش  قايان عمل ميکرديم وآ قرارميگرفتيم خيلی بدترازماده ای  ١۴رمان نامه آاگرماھم درخط ھمان 
ت اشکال رابايد دررکن وتربي ؟ميدانيد چرا ،بروئی وبی اعتباری شاه ومبارزه ميشديمآنھا سبب بی آ از

زی رچيھ«نرادراين عبارت کوتاه خالصه کرد آيرانيان يافت  که ميتوان فرھنگ سياسی ورھبری ما ا
  مولوی بيتی دارد که گويای فلسفه باالست   »که درمسيرطبيعی خود براه نيفتد قادربه حرکت نيست

  درجھان ھرچيز چيزی جذب کرد     گرم گرمی راکشيد وسرد سرد

   :ورده استآمولوی درتجزيه تحليل بيت باالاين مثال راھم 

رف ط اگرچه از زيرا تش نميگيردآليون ھادانه کبريت راروشن کنيم يب است مآدرميان حوضی که پراز
تش ماده محترقه آ، ھوائی ندارد که بآن مقتضای احتراق وجود دارد ولی آکبريت ومواد محترقه 

  )١٣٧٢اسفند سال   ١۵رگدرسنن آمفصل بحث ودالئل ( .رارھا کند

   .مسير رھبری درفرھنگ ايرانی مسيرتاريخی شاه ويا رئيس مذھب است

ُ اين زمانه می غ د دسته درــــص   رکس زمرام خود سخن ميگويدــــرند         ھــ

  مدی سخن ميگويندآسردسته حق بدست شاھنشاھی است        باقی به خوش 

  طرحها وتهديد وارعاب 

 سلطنت طلبان نمايان شدند توقع داشتند که ھنگرآھمه کسانی که درنقش کاوه  ؛ن ميدھدمدارک نشا
نھا به راه تھديد وارعاب واھانت وتحقير متوسل شده آھيچ سابقه ای نيست که  ولی ،به اوبه پيوندند

   .باشند

 بعنوان  قای پرويز قاضی سعيد طرح انتخاب علياحضرت راآ که برای اولين بار ٧٣و ٧٢درسال 
فروردن  ١۵وھمچنين سنگر ١٠٠١ن درعصرامروز شماره آمصلحت رھبری ارائه داد که مشروح 
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ابدا اين خشم گرائی وستيزه گری وبی حرمتی  ،درج شده براميان آقای آوتحريرات مربوط به  ٧٣سال 
ند دست نساخت ابزار به قانون اساسی وتوھين به سلطنت طلبان وبه خفت کشيدن اساس سلطنت را

   .ه کردند که ازطرح استقبال نشدوفقط گل

ن زمان تب مبارزه بسيارحاد ترازامروز بود وشخص قاضی سعيد ھم درتبليغ شخص آ درحاليکه در 
  .باتجربه ووفاداربه سلطنت شناخته ميشد

ماه طرحی را  دراجالس مشروطه خواھان فرانکفورت دربھمن ١٣٧٠قای صوراسرافيل درسال آ
  مزبور به طرح بند ناف ناميده شد)طرح ( درعبارت زير ارائه دادند

حال فرض کنيد اعليحضرت باھمه اقداماتی که شد تغيير عقيده ندادند پس تکليف ما چيست که <
دمھای آ. ما . بنده استدعا ميکنم کمی اين بند ناف راببريدميخواھيم مبارزه کنيم ووطنمان رانجات دھيم

، سرنوشت خودمان رابيک مشت موجوداتی که نميدانيم مبوجود بياوري عاقل وبالغيم بيائيد اين تشکل را
چيستند وکيستند واسمشان چيست ودردفتری که نميدانيم کجاست ندھيم بيائيد وظيفه سربازی خودمان 

خودمان تعيين کنيم  سرجوخه ھای خودمان را ،راانجام دھيم واگرفرمانده کل تکليفش معلوم نيست
اعليحضرت ازما استفاده خواھند کردايشان به وجود ما احتياج انجام بدھيم وباالخره  وکارخودمان را

  >خواھند داشت وماھم ازاول محتاج ايشان بوده وخواھيم بود

  .تائيد کف زدند ضرين برای اظھارات ايشان به راهدرپايان جلسه اتفاق حا

  )٧٢اسفند   ١۵نقل ازسنگر(                                                                                  

قای صور اسرافيل انتخاب شد که اشاره ای باشد به مثل استنادی آازبين نمونه ھای فراوان پيشنھاد 
  )تش گرفتن خانهآ([کاوه بدلی امروز]  براميانآقای آ

ن آلوی ارائه داد که مشروح ومفصل يرملو طرحی بنام طرح نجات ايران بدون پھآتيمسار محمد 
   .نرا منعکس ساختآ ٧۵نجلس مطرح شد وسنگرھم درشماره  اول خرداد آدرروزنامه ھای لوس 

قای شفا چنين نتيجه گرفته است <پس آبعداز ارائه دالئل واستناد به تالشھای سنگروتوجھات  او طرح
اھم پيسنھاد کرد م اصاد بدون نفت رخوب است دل ازرضاپھلوی برکنيم وھمان گونه که دکترمصدق اقت

  ھمان سنگر)(                              >سياست ومبارزه بدون پھلوی را پيشنھاد ميکنيم

يت نرا حماآايران  قای سياوش بشيری درپرتوآ ،سياست پيکاربدون اعليحضرت دامنه ای وسيع دارد
ن شاه رح مبارزه بدوشماره درصفحه اول ازط ۵٠کيھان لندن در –نراطرح کرد آقای شفا آ –کرد 

ردی وھمايونفر درکيھان باسروصدای قای کُ آدالری  ۵طرح   ،) حمايت کردچی حراج طرح مھندس (
جبھه بازگشت  وبسياری نامھای ديگر که معروفترين  –جنبش مردمی احمد زابلی  –بسيارمطرح شد 

 جنبش رھائی ايران به سرپرستی تيمسارشجاعی بود کهن آنھا ازحيث شخصيت تشکيل دھندگان آ
  )٧۵مشروح درسنگر اول خرداد (         .ھچيک بااستقبال مردم مواجه نشد

تکليف وھنجارگوئی ونقالی  برای پيوند يافتن طرحھايشان به ايجاد ن طرحھاآھيچيک از گردانندگان 
   .بازی روی نياوردند

ر ظاانت نميشود توقع و ،ن مستتراستآزادی قبول ويارد درنفس آطرح ويا يشنھاد چيزی است که 
 .ن استقبال کنند نه تنھا طرح ھای سياسی که اقتصادی ھم ھمين مسيرراالزم داردآ داشت که ھمه از
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اين رفتارھا  ،نھا گرفتآک مغری ت سلطنت طلبان رابه فال دشمنی وسبمعقول نيست که مقاوم
ن آبی اعتبارميسازد زيرا پشتوانه  را ،وسياستھا ھرقدر که طرحی روشن ومشخص وقاطع باشد

  .وبالطبع با واکنش سخت ومنفی روبرو ميشود باروتھديد واھانت وتحقير قرارگرفته است اج

يادتان ھست که وقتی اعليحضرت نيمچه اصراری فرمودند به پيوستن ايرانيان خارج ازکشوربه 
  .باچه واکنش نامطلوبی روبروشد !ی بااصطالح ملیقطعنامه شورا

  توقع هاي يكطرفه

قای قاضی سعيد طرح رھبری علياحضرت رامطرح ساخت  آھنگاميکه  جادارد اين سوال مطرح شود
  ؟ن طرح پيوستند ياخيرآبه  (کاوه بدلی امروز) براميانآ قای ھومرآيا آ

ھد ھزينه ريالی مبارزه ھنگاميه تيم نجات ايران طرح تشکيل دولت موقت رابوسيله اعليحضرت باتع
دفاع وتوضيح وتشريح نجات  ھم بنمايندگی تيم مطرح ساخت ونشريه سنگر ،ازطرف تيم درايران

  ١ ؟براميان به طرح مزبور عنايتی نشان دادندآقای آيا آطرح راعھده دارشد 

  طرح اصيل 

ن درسنگرھمان زمان آسنگر طرحی ارائه داد بنام طرح اصيل که مشروح   ۶٧شھريورسال  ٢٢در
منتشرشده است  موضوع طرح رفع موانع ومحظورات اعليحضرت ورجعت ايشان به سوگند سلطنت  

صفحه ای پياده وازھمه باب دفاع  ١٢بود که دريک سنگروپاکسازی دبيرخانه  وانتخاب دولت موقت
مختصروبسيار فشرده طرح اين بودکه رسانه ھای گروھی وسازمان ھای سلطنت طلب  .شده است

  .ماه به سنگراختياربدھند وموافقت کنند که دراطراف برنامه ھای سنگرتبليغ وھمکاری نمايند ۶تنھا 

که  الت وتوضيحات پاسخ داده شدط توجه واميد سنگربود وبتمام اشکاماه طرح مزبور درمحّ  ١١
   .ھمراه باتاسف مالحظه کردنی است ۶٨ارش اجرائی طرح درسنگر اول شھريورماه سال گز

 ،ن بمناسبت پشتوانه  ھای قانونیآاھميت اجرائی  ،يتقای کاوه بدلی به طرح مزبور که درماھآيا آ
فراموش نکنيد که  ؟ن کردندآتوجھی به کوچکترين   ،قای کاوه بدلی نيستآابل مقايسه باطرح ق

ن زمان تاقبل ازبرنامه پيکره کورش آ براميان بود وايشان درآقای آسنگرھا دراستراليا دردسترس 
کاتبه م ايشانھم باسنگر در سنگربود ھمکاری سياسی داشتند وخود ،بزرگ با نشريه گام که ھمسنگر

  .ودب

 نھارا بیآ ؟را فحش باران کرد نھاآيا سنگربمناسبت بی توجھی وعدم استقبال رسانه ھای گروھی آ

قانون اساسی مشروطه رادرسبد اشغال  و ؟خواند ومامورجمھوری اسالمی  عقل ومحجوروبوزينه

ن عنوان چرک وخون داد واعالم بيزاری وتنفرنسبت به سلطنت کرد؟  که ايشان درمقابل آ انداخت وبه

                                                            
(يک يھودی که به دليل ھمکاری با رژم جمھوری اسالمی در  آقای کاوه بدلی با ھمکاری آقای خسرو شکيب ٢٠٠٩در ماه آگوست سال  - ١

طی نامه مفصل و مستدلی اورا از اين کار منع کرديم. آيا  در پی تشکيل دولت موقت بود  )بيرون دايره تحريم ھا تحت پيگرد قانونی در آمريکا
(ھنوز سازمان چريکی  مطرح کرد را یبه آن طرح کسی اعتنايی کرد؟ چندی بعد طرح تشکيل گروه چريکی مسلح با ھمکاری ھمان يھود
ه ھای سعيد سکويی ھمراآريامھر با فرياد «سوريه نمونه ای نشده بود) در نامه ديگری اورا منع کرديم آيا کسی به آن برنامه که در تلويزيون 

 ک-؟؟ حکسی به آن طرح اعتنايی کرد» بود
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سلطنت طلبان به چنين واکنشھای لجنبار متوسل شده  درست و ،تاکيد ميکنم بحق و ،بحق مقاومت

 .اند

ازاعليحضرت سخن بزرگی داريم که <
نکه قانون اساسی مشروطيت آ>  درتطبيق مورد با اھانت ھای کاوه بدلی ميشود 

ايران را بافرھنگ وتاريخ وافتخارات  ،غشته ميداندآچرک وخون  نراباآ به خاکروبه انداخته و را
يا آ .غشته به خون وچرک کرده وبه خاکروبه انداخته استآا اريوش وسيمرغ وغيره روکوروش ود

    .ی فرھنگ داری اين استمعنا

    .>نفرت ھمان خشم وغضب است که رويھم انباشته ونفرت ميشود<  :سيسرون گفته است

تاريخ مبارزه  در و ،طرح رھبری علياحضرت که اساسا طرح ايشان ويا سازمان سربازنيست خرآ
يا  و چه ارتباطی به لجن کشيدن قانون اساسی مشروطه ،قای قاضی سعيد ثبت استآام نبايرانيان 

بھای ايران دارد  آ اظھارنظرھای جاھالنه به سرزمينھا و يا و ابراز بيزاری ونفرت نسبت به سلطنت
خودخواھی وغرور است که به  مده ازآ ناشی ازخشم وغضب براين ھا بی احتياطی نيست بلکه 

ب وخاک ايران وسلطنت طلبان پاشيده شده آصورت نفرت برقانون اساسی وسلطنت وسرزمينھا و
  .است

     تاسف جاي تحسين 

قای کاوه بدلی درباره موضع قانون اساسی مشروطيت وانتخاب نخست وزير ازسوی شاه آھنگاميکه 
ھا ازجمله سنگر  مد که برداشتھای حقوقی سنگرآيادم  ،وعدم توجه مسئوليت به شاه صحبت کرد

 نظرشان بوده دِ مّ وديگرسنگرھا که بموضوع حقانيت ومشروعيت دولت موقت تخصيص يافته  ١۵٠
! ايشان به قانون !چرکين مراحم فرين بگويم که يکبارهآخواستم به ھوش وحواس ايشان  م دردل

ين فرين وتحسآزمينه ، سلطنت طلبان به نسبت به سلطنت واھانت وسيع وپرمعنای اساسی وبيزاری
   .مگرنه اين است که شرافت وجدان باطنی بروجدان ظاھری حاکم است  ،را خشکاند

  درخواست اساسي 
براميان که درنقش کاوه بدلی فعاليت ميکنند دراظھاراتی خودشان آقای ھومرآنظربه اينکه  -١

 ش درکالمشان مانع است که معلوم شودکنند واغتشايبه سازمان سرباز معرفی م راوابسته
ل خودشان ارائه مطلب وايجاد اتھام وبذل توھين واھانت ھای غيرقابل تحم ايشان ازناحيه 

 و الجرم کسی که مايل نسبت به قانون اساسی مشروطه مينمايند يا بنمايدگی سازمان سرباز
است به اظھارات ايشان پاسخ بدھد بايد برايش معلوم ومسلم باشد که مدعی اين اظھارات 

وھرنوع پاسخ بھرطريق مناسبت خاص باشخصيت طرف دارد  وصالحيتش کدام است  کيست
ن درخواست ميشود که سند نمايندگی خودشان را ازسازمان سرباز برامياآ قای ھومرآ لذا از

  .ونيز سند موجوديت حقوقی سازمان مزبور را ارائه دھند

  

براميان خودشان راپيشکارشنوندگان برنامه خودشان درفرھنگستان آقای آنظربه اينکه   -٢
قول  انتقال ،کنند ومعنا ومفھوم پبشکاری درامورغيرمالیيمعرفی مزرگ بجھانی کورش 

است که اظھارات ايشان خاصه نسبت  درنھايت رساگر اين و استکارفرمای پيشکارومنويات 



 حقوقدان-اميرفيض -احراز صالحيت و بعد ادعا                                            ۶ برگ  ٢٠١٣/٠٨/١٢ ،دوشنبه(مھشيد)  

لذا شک  است و ازجمله خود منبه قانون اساسی مشروطيت وسلطنت اقوال ونظرات ايرانيان 
پاسخ به ايشان  براميان دراين ميان چيست ازالزمات آای قآدراين موضوع واينکه جايگاه 

   .است

الب نزمان به مطآايشان  وصالحيت ت انندگان اين تحرير اجازه ميخواھد پس ازاحراز موقعيازخو
   .داده شود ايشان پاسخھای شايسته وحقوقی مستند 

   

  

  

                      

   

  

 


