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  اليحه اتهامي كورش كاوياني !!
  حقوقدان -اميرفيض

نوشته ای بسيارسخيف وگستاخانه ومملو ازاتھامات کينه جويانه نسبت به اعلحيضرت منتشرشده که 
برای چند  ن نوشته راآ<کورش کاويانی> استفاده کرده است. جاويد ايران که  ،ن، ازنام غيرخودآنويسنده 

نفری محدود فرستاده اين سوال رامطرح کرده که نويسنده اين نامه که بند حجاب فرھنگ ايرانی ر 
   .اگسيخته کيست

   .ن نامه ھستم ميخواھم به سوال مطروحه جاويد ايران پاسخ بدھمآبنده چون يکی ازگيرندگان 

   .است لمانآنويسنده نامه که برعايت اختصارحاج منصورناميده ميشود مقيم 

درسالھای نخست مبارزه ازطرفداران جدی سلطنت وخاصه تداوم مشروعيت سلطنت رضاشاه دوم 
   .وھمچنين ازگيرندگان نشريه سنگربود

 نميدانم چه ،ن مشخص است) گفته شد که حضوراعليحضرت شرفياب ميشودآدرچند سال قبل (تاريخ 
مراجعت  کنشی روبروشد ولی ميدانم که پس ازن انتظارات باچه واآ انتظاراتی درراستای مبارزه داشت و

حضوراعليحضرت به تشکيل يک سازمان مبارزاتی (اسمی) برپايه ناسيوناليستی مبادرت کرد وسرکاغذ  از
ماه مطالعه وصرف وقت  ۶به سنگرنوشت که  قای حاج منصورآوعالمت بسيارقشنگی ھم برگزيد که خود 

 .يک جزوه ای ھم بنام سازمان انتشاريافت ،ت درست کرده استنترنياين عالمت ونام رابوسيله ا  کرده تا
 نطور که جريان نشان داد مورد تحويل اعليحضرت قرارنگرفت ونتوانست ازشرفيابی حضورآولی بعدا 

(مقصود درراه مبارزه وھدف سازمانش  نه مقاصد شخصی) والجرم فعاليت . اعليحضرت مستفيض گردد
  .او متوقف گرديد

بوجود  نامطلوبی درروحيه او که نظايربسيارھم دارد باقلب انتظارات اوھمراه شد و تتاثيراين سرخوردگی 
  .ورد که مجموعا درمحورمخالفت باشخص رضاشاه دوم شکل ميگرفتآ

کم کم به دوستان جمھوری اسالمی  ،رضاشاه دوم با شکارآحاج منصور، بموازات مخالفت ھای نيمه 
که بطورطبيعی انسان ھای ضعيف به يک اتکاء نياز  چرا .نزديک شد وشايد ھم بتوان گفت کشيده شد

   .جمھوری اسالمی پرميکرد که کرد خالء مزبور را ،وقتی اين اتکاء شاه نبود  ،دارند

دعوت جمھوری اسالمی  در حاج منصور
ياحت ازايرانيان خارج ازکشوربرای س

ايران ومالحظه اقدامات عمرانی!! 
جمھوری اسالمی درصدر مدعوين 

خودش اعالم ! حاج منصور .قرارداشت
نکرد که ميھمان جمھوری اسالمی است 
وبه دعوت جمھوری اسالمی به ايران 
ميرود وپذيرائی واغتنام ميشود ولی به 

دعوت  در کسانی که ازشرکت او
 ؛جمھوری اسالمی مطلع ميشدند ميگفت
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  دعوت جمھوری اسالمی جازده ام> در <برای کسب خبر خودم را

اراده داشته  او اولين ھنرنمائی! اونيست درگذشته نيز ازاين حرکتھای خارج از ناگفته نماند که نوشته اخير
 نام مستعار مقصود از پس ازانتشارنوشته ای شخصا به اينجانب گفت که نوشته اوست و حتی يکبار ،است

که من درخواست   .ولی ازمن درخواست کرد که اين موضوع بکلی محرمانه تلقی شود ،تخود ايشان اس
ن آمحرمانه بودن ايشان رانپذيرفتم ومشارکت درکارشيطانی رارد ومطلب را منعکس کردم که سبب توقف 

   .حرکت نامعقول وصحنه سازيھا شد

يک رابطه  نھاآدارد که بين حاج منصور بعلت سابقه مبارزه سلطنت طلبی دوستان سلطنت طلبی ھم 
   .نان نفوذ کالم ھم داردآ احترامی وجود دارد وحاج منصور دربرخی از

ن آشده است وکمترکسی متوجه ميشود که حاصل  بسيارظريف وحساب استراتژی مبارزه حاج منصور
شھرستان ھا  درتھران و <من؛ خود ايشان درگفتگوی تلفنی بمن گفت. متوجه جمھوری اسالمی است

حتی پدرش راھم قبول  بامردم صحبت کردم حتی باراننده تاکسی ھا ھيچکس طرفداررضاپھلوی نيست و
قبول دارند بنابراين بھتراست مخالفين جمھوری اسالمی برای جلب مردم  را ندارند وفقظ رضاشاه کبير

  .رضاشاه کبيرطرفداری کنند> رضاپھلوی از بجای طرفداری از

   .مالت سلطنت برای تحکيم جمھوری اسالمی استفاده شده است از ،درک است قابل ظرافت استراتژی کامال

سوی  از حاج منصور درلباس سلطنت طلبی وزيرپوش جمھوری اسالمی ايجاد کننده جريانی است که اخيرا
يکی ازسلطنت طلبان به ميدان 
 مبارزه فرستاده شده که با

   .اعتراضاتی نيز مواجه شده است

بطورکلی وقتی  انسانھای کم ظرفيت

ورده نشد بی تحمل آانتظاراتشان بر
ميشوند، ازجاده اخالق به بيراھه 

فراموش ميکنند،  ميروند  گذشته را
فراموش ميکنند که اگرحاج منصور 

دم شديم ازصدقه آويابنده يک قدری 
سلطنت دودمان پھلوی است نه 

   .جمھوری اسالمی

يادم ھست که درمدرسه خوانده 
   :بوديم

  دميزاده ناسپاسآ واھی کس حق شناس     به ازگرانصاف خ

باشيم. حمله ناجوانمردانه ازحمله نکردن بد  بسياآھمه مابايد مرد باشيم و درکشاکش دھر سنگ زيرين 
   .اھانت کارمرد نيست به اميد اينکه ھمه مرد باشيم نه نامرد ،تراست

    .چيزھا در صف سنگربود برايش مينويسمبياد روزھائی که حاج منصور فارغ ازبرخی  اين بيت مولوی را

  تش وخاموش کن ای دل        درکش توزبان راکه زبان توزبانه است آدربيشه مزن            


