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  !مهم مهم،دررابطه با اسناد                                    
  حقوقدان -اميرفيض

ن است ظرفيت تحمل را لبريز آکامال قابل درک است که مسئله اسناد ونگرانی ھائی که به درستی متوجه 
 اخير تقرير ،ردرست وکامل ھمچنان ادامه دارد بايا الاقل کسب اخ رفع اثرو ساخته است وتالشھا برای

موضوع  رشيوآدرباره اسناد الزم ساخت که اين مختصر وارد  (نوشته را در پايان ببنيد) جاويد ايران
   .مھم بشود ،اسناد مھم

. ١مده استآازکجا  ٩۵شده نميدانم رقم  ذکر ٩۴قای ميالنی تعداد صندوق ھای اسناد آدراظھارات  -١
نی گرچه اين تفاوت مھم نيست ولی قرينه ای است که منتقدين به موضوع واظھارات ميال

ن قابل آ. ادعای مدعی بايد درست عنوان شود تا پاسخ درخصوص اسناد توجه درست ندارند
   .استماع گردد

بوده ويا تصورشود که جناب زاھدی بتواند کليه اسناد رابازبينی کرده ومانع شود تا  اينکه انتظار -٢
گيرد  نه قرارن ويا کسرحيثيت شاھنشاه گردد دراختياردانشگااسنادی که احتماال موجب زيا

   :تصورنادرستی است زيرا
صندوق کارساده ای نيست که ازسن وسال  ٩۴نھم درحد آبازبينی تعدادزيادی اسناد  

   .يدآجناب زاھدی بر

   .مزنده دربازبينی اسناد يک پرونده تحقيقی که به صندوق ھم نميرسد عاجب

 که احتماال مد پيش بينی کرد واسنادیآکه پيش خواھد را اقات ومسائلی نميتوان اتف 
. ماھيت سند طوری است که ممکن است دن جھت قابل استفاده است کنارگذارآ در

   .امروز مھم نباشد ولی فردا به مناسبتی مھم باشد
سند محرمانه اگرتاريخ رفع سند محرمانه با اسناد تاريخی ويا اداری تفاوت دارد  

کننده نامه محرمانه ن نباشد برای ھميشه به احترام خواست تنظييم آ محرمانه در
    .است

متوجه شاھنشاه که مقام ارجح  قای زاھدی صفت محرمانه بودن راآ اھيت نامه ھای بين شاھنشاه وم
  .امرمحرمانه بودن اسناد ميسازد حفاظت ازقای زاھدی را محدود به آاست مينمايد  وموقعيت جناب 

 .بسيارمحترم است یدرمنش ايرانی وحقوق مدون ما ايرانيان احترام به منويات متوف 
باشد نمودی  تن بين دو اگر و ،نيست متوفی ھميشه الزم است مدت بردار حفظ اسرار

اظھاراتی که  ونمود مزبور از ن اسناد ازعامه است آمرتبه محفوظ بودن  اعال از
   .قای ميالنی شده کامال قابل برداشت استآبوسيله 

بوديم وھستيم > مصداق موضوع است ماخواب مرغ ازدرخت پريدضرب المثل < 
   .وکاروان رفته است

                                                
 ک-صندوق به اضافه يک صندوق عکس اشاره کرده بود. ح ٩۴ميالنی به  - ١
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ساخته واينکه ايشان  نراآقای ميالنی آ تصوراينکه اصال داستان دروغ باشد و 
درست است که ميالنی  ٢ .ارتباط چندانی درمورد اسناد ندارددروغگو وخودنماست 

يکی ازاظھاراتش مدعی شده بود که يکصد ھزارسند محرمانه  در اھل غلو است و
دست انتقادی گذاشتم  او که بنده ھم روی اين غلو ،طالعه کردهم ۵٧درباره شورش 

ولی ميالنی نميتواند درمورد اسناد مھم غلو کند زيرا برای دانشگاه ايجاد حق ميشود 
. وانگھی دراظھارات ميالنی امده است که به اتفاق ودانشگاه بدھکارخواھد گرديد

که  نطورآتعداد صندوقھا  اگر نيرابناب نماينده دانشگاه صندوقھارا تحويل گرفته اند
 ن ميشود وتصورآ صندوق نباشد دانشگاه متھم به دست اندازی در ٩۴ميالنی گفته 

   ٣. ميالنی به اين مھم توجه نداشته باشند يا نميکنم که دانشگاه و
مبارزه که سامانه درست نداشته باشد اين چيزھا ازجمله ھمين مسئله نامه ھای مھم  

   .امری عادی است

وارد مھم بوده که بسادگی ازمقابل ايرانيان خارج ازکشورگذشته است ازجمله وصيت سياسی سياری مب
شت که ديديم چه دا ن درصدر قرارآارائه ورعايت مراتب  شاھنشاه که مھمترين سندی بود که تکليف بر

  سرنوشتی پيدا کرد. 

تفاوت  نآنسخه اصلی  درچاپ کتاب پاسخ به تاريخ دستبرد زده شد وکتاب پاسخ به تاريخ منتشرشده با
   .)مشروح درسنگرمربوطهدارد (

اين اوضاعی که ناظريم وازھرجھت سنگ فتنه برشاھنشاھی ايران ميبارد کجا ميتوان انتظارداشت که  با
   .مان بماندا اين فتنه ھا در ازمھم  ،ن اسناد مھمآ

 حفظ شورخری که ھمراه تاسف بايد عرض کنم اين است که تالش اپوزيسيون خارج ازکآنکته  
  .ستمريکاآحيثيت شاھنشاه وايران نيست رعايت رضايت 

***  

  موضوع اسناد جناب آقاي زاهدي   ايرانياران گرامي

الم شنگه ای که عباس ميالنی اين دروغگوی بزرگ، شارالتان، دغلباز، خودبزرگ بين و مغلطه گر قرن 
  راه انداخته کم، کم رنگ خودرا نشان ميدھد. 

                                                
تن  احتمال اينکه آقای ميالنی يک موضوع را به موضوع ديگر مرتبط ميکند کامال وجود دارد. او در مورد مکاتبه خصوصی دو - ٢

کاغذ ومدارک ديگر مربوط ميسازد زاھدی) را شنيده و داستان کيف ھای ويژه را شنيده ولی آنرا به احتمال زياد به (شاھنشاه و جناب 
خودش آن غلو و دروغ » شاه«اگر مقيد به اخالق بود ھرگز در کتاب ميالنی  نميدانيم. و ممکن است ايندو بھم مربوط نباشند. ھنوز 
اگر اخالق داشت يک عضو چريک و مخالف کرد. ھويدا آن بی ربط ھا را جاری نمی ھارا سرھم نمی کرد و در کتاب اميرعباس 

 ک-ح که اورا از زندان نجات دادند نيمی از مسئوليت را به گردن دارند.... آنانی  کشورش نمی شد.
 يا بوده باشد ورعايت اخالق را بکند ولی تابحال ميالنی خالف آنرا ثابت کرده است.ممکن است دانشگاه ماخوذ به ح - ٣
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البته به ھزار دليل ھنوز مستقيم با جناب آقای زاھدی گفتگو نکرده ام زيرا ايشان روز چھارشنبه برای 
منظور ھای پزشکی در بيمارستان زير بيھوشی رفته بودند تا معاينات پزشکی انجام شود و نخواسته ام 

  کدر بکنم. در اين فاصله اوقات ايشان را م

توسط واسطه ای که خيلی نزديک به جناب آقای زاھدی ھستند مطالب زير بصورت رئوس مطالب بدست 
  آمده است. 

جناب آقای زاھدی در سالھايی که سفير ايران در      .١
واشنگتن بوده اند (ايشان دو دوره در واشنگتن سفير 
بوده اند)، دانشگاه استانفورد به ايشان دکترای 

ی داده است و ايشان خودرا نسبت به اين افتخار
  دانشگاه مديون ميدانسته اند.

دوسه سالی است که دانشگاه با ايشان در حال      .٢
مذاکره بوده است و اين مذاکرات مستقيم انجام شده و 
ارتباطی با عباس ميالنی نداشته. ولی عباس ميالنی از 

  موضوع آگاه بوده است.

صندوق کاغذ ومدارک درست است اما ھنوز  ٩۵     .٣
مشخص نيست دقيقا چه مدارکی در درون اين صندوق 
ھا بوده است و اندازه صندوق ھا ھم مشخص نيست 
ممکن است اندازه قوطی کفش يا جعبه ھای بزرگتری 

  باشد. تا مشخص نشده نمی توان اظھارنظر کرد.

فورد ترتيب قرار ھايی را داده است ووکيلی نيز از گويا گروه آرشيو محرمانه دانشگاه استان     .٤
سوی جناب آقای زاھدی ناظر بر روند کار بوده است. گويا قرار براين است که اگر الزم باشد 
مطلبی منتشر بشود بايستی ھمه مطالب مربوط باھم منتشر شود و قطعه برداری وسوء استفاده 

اب آقای زاھدی چقدر قابل اعمال باشد مشخص در کار نباشد. البته اين امر پس از درگذشت جن
نيست مگر به دخترشان واالحضرت مھناز وصيت ھای الزم شده باشد. اصوال گروه آرشيو 
محرمانه دانشگاه چه کسانی بوده اند آيا با سازمان ھای اطالعاتی وزارت امورخارجه آمريکا، 

در پی پژوھش دانشگاھی ميباشند. پنتاگون وسيا در ارتباط ھستند يا تنھا استادانی ھستند که 
استاد دانشگاه چه ارتباطی ميتواند بااسناد رسمی دولتی کشور ديگری مانند ايران داشته باشد و 

  چرا؟

گويا آنطور که رابط اظھار داشته به دليل ميھن پرستی و عشق بيش از حد جناب آقای زاھدی      .٥
دی را که بتواند عليه ايران و شاھنشاه بکار به ايران و شاھنشاه درخاک خفته ھرگز ايشان اسنا

گرفته شود را بجای نمی دھند ولی ھنوز ممکن است البالی کاغذ ھا مطلبی از نظر دور افتاده 
  باشد.

موضوع جعبه ھايی که مستقيم بين جناب آقای زاھدی و شاھنشاه رد وبدل ميشده ودو کليد      .٦
و ارتباطی به اين اسناد ندارد. صندوق ھايی بوده  بيشتر نداشته ھم از اغراق ھای ميالنی است

ولی ارتباطی با اين موضوع ندارد وميالنی با توسل به شارالتانيسم روغن داغ دروغ ھايش را 
  زياد کرده است.

اسناد برخالف ادعای بی مورد ودروغ و اغراق آميز عباس ميالنی به اين جرثومه که ھنوز      .٧
تری خود عليه خاندان پھلوی را يدک ميکشد داده نشده بلکه اسناد پس از اينھمه ھنوز کينه ش

تحويل تيم دانشگاه شده است. ولی از آنجا که اين مفت خور (کرسی استادی او از سوی رژيم 
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اسالمی پرداخت ميشود) از موقعيت استفاده و در رفت و آمد ھای بين نمايندگان دانشگاه به 
انشگاه شرکت کرده است ولی با اين ھمه برخالف ادعايش سوييس به احتمال زياد با ھزينه د

مدارک تحويل اين دروغگوی نجس نشده است. البته نه اينکه تحويل اين اسناد به دانشگاه ارجح 
  است خير ولی تنھا برای نشان دادن دروغ و مغلطه گری اين جرثومه چريک فدايی عنوان ميشود.

و توضيح ھای الزم برای درک بھتر به آن اضافه شده و کسی  اين مطالب بصورت نقل قول به من رسيده 
تا کجا درست است و تا کجا نادرست است اگر خدايی «که مطلب را ارائه داده خودش عنوان ميکند، 

  ».باشد، خدا ميداند

  ھنوز بايستی چند مدتی منتظر بود تا بتوان مستقيم با جناب آقای زاھدی صحبت کرد.  

ين مختصر نشان ميدھد چقدر عباس ميالنی دروغگو و شارالتان و اھل شانتاژ و در اين فاصله ھم 
  پروپاگاندا است حرف ھايش قابل پذيرش و اعتماد نيست.

  ک-ح 

 


