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  اسناد جناب آقاي زاهديموضوع 
  ايران يارگرامی  –جاويد ايران 

 ی جناب زاھدی به دانشگاه داده شدهاسناد محرمانه ای که ازسو ،خواندم که اظھاراميدواری شده
  ؛اسناد مزبور ھديه شده است ،يدآقای دکترميالنی برميآنطور که ازسياق عبارت آ ،برگشت داده شود

   .برگشت پذيرنيست مگراينکه ثابت شود که مال مورد ھديه متعلق به ھديه کننده نبوده استھديه 

بنظرميرسد که ازمنظرحقوقی اسناد مزبور بصورت عقد ھبه دراختياردانشگاه قرارگرفته است زيرا 
   .وردآبا مکاتباتی ھمراه بوده است که ايجاب وقبول عقد ھبه را بتصويرمي

وشخصيت اھدا کننده که اھدی  وھمچنين مدت مکاتبه دانشگاه وجناب ز باز بنظرميرسد که جريان
  .انتظاربرگشت اسناد مزبور را انتظار ناموجھی ميسازد ، بنابراينفارغ ازکره تلقی ميشود

مھم اين است که سندی که بين جناب زاھدی ودانشگاه تنظيم وامضا شده واجد چه ماھيت حقوقی 
   .است

فاده عموم باشد  اين عمل نياز به متولی ويا ھيئت ويا شخص اگرغرض ازواگذاری به دانشگاه است
نظارت دادستان  با واگر کسی معرفی نشده باشد حق عمومی است که ،ناظر به غيرازدانشگاه دارد

   .وارد عمل بشود

اده ن استفآبھرترتيب که مايل است از خواھد بودزاد آولی اگرمتن سند حکايت ازھديه باشد  دانشگاه 
قای ميالنی اينطور دستگيرم شده که ماھيت حقوقی سند مزبور بايد نزديک آت فحوای اظھارا از ؛کند

   .قای ميالنی باشدآبه ھبه ويا ھديه بقول 

  :دسبنظرمير

يد جناب زاھدی  سناد ازان آخارج ساختن  ،غرض ازاجرای برنامه تحويل اسناد به دانشگاه 
  . درگذشت ايشان بوده است  نه استفاده دانشگاه پس ازاحتماال  و
مريکا اشاره ای ھست آدراسناد سفارت  .دادن دانشگاه يک فيلترظاھرصالح است واسطه قرار 

ن کتاب ويا کتاب آيادم نيست ( که ھنگاميکه شاھنشاه ايران خواستند کتاب انقالب سفيد
 قبل از ،مريکا درتھران تالش کرد وتوانست ازمتن کتابآسفارت  ،تدوين کنند را )ديگری
  .گاھی يابدآف امامی بصورت پنھانی يبوسيله شر انتشار

نبايد تصورکرد که مسئله واگذاری  .اھميت ميدھند مريکائيھا به موضوع انتشارات سياسی بسيارآ
 ممکن است کسان ديگری که نامی از ؛اسناد به دانشگاه يک کارعادی ويا زيرکی ميالنی بوده است

رروحی که خيلی مستعد خود نمائی است معرکه نھا نيست ھم دراين ماجرا بوده اند ولی ميالنی ازنظآ
مريکا که مترصد ايجاد حيثيت آبرای  ،. اين يک حرکت ساده وکوچکی نبوده استگردان شده است

 ،قای ميالنی به بسيارآ. اشاره اھميت است با بسيار، اين اسناد بسيار ،است دست رفته از سياسی
   .ھا ست مريکائیآبرای ما ايرانيان نيست برای  ،اھميت ومھم بودن با بسيار

فرق بين جعبه  ميالنی کسی نيست که ؛صندوق است ٩۴چيزی که بنده باورم نميشود تعداد  
گاه آن آ نطور که ھيچکس ازآ سال ٣۵    ِ ظرف   ،صندوق ٩۴ھداری نگ ؛نداند صندوق را و
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نشود چندان قابل قبول نيست  واساسا مگرچقدرمکاتبه بين شاه وزاھدی وبرعکس بوده که 
چگونه ممکن  ؟نھم اسنادی که با دست تنظيم شده باشدآ صندوق داشته است و ٩۴نيازبه 

ران اي را از قای زاھدی بتواند بعد از استيالی شورشيان اين تعداد صندوقآاست باور کرد که 
ته اند به اين موضوع اشاره ای ــــطول مصاحبه ھائی که داش در ن مھمترآ از خارج کند و

ن آمد مسلما روی آجوابی  خدمتشان فرستاده ام که اگربنده نامه ای دراين خصوص  .،نکنند
   .کاربيشتری خواھد شد

که  یمعموال اين چنين واگذاری ھا که بصورت غيرمعوض ھم انجام ميگردد با صورت مجلس 
 ؛ن صورت مجلس مشخصات کاملی ازمورد ھبه را ضبط داردآ حاوی شھادت چند نفراست و

 اب . اين موضوع بسياری به چنين صورت مجلسی نکرده استقای ميالنی ھيچ اشاره اآلی و
امانت داری کامل که  کجا از ن اسناد تحويل دانشگاه شده باشد وآاھميت است ازکجا که تمام 

مھم  ومحرمانه ودستخط شاه ياد  بسيار، ن بسيارآ قای ميالنی ازآی که اسناد .رعايت گرديده
ريخی واينکه خط شاھنشاه ايران است  واجد ارزش تا نھا به اعتبارآکرده صرفنظر ازمحتوای 

 و ؛داده نميشود اسنادی ھيچگاه يکنفره نقل وانتقال ؛ارزش ميباشد وچيزی که ارزش دارد
د بدون صورت مجلس کامل وجامع که خصوصيات صندوقھا ناساسا شخصی که سوء نيت ندار

  .عمل نميکند ن آ مبادرت به ن صورت مجلس را داشته باشند آ ويک نسخه از نوشته شود
ن چه بوده وھست عاملی بوده که آمحظوراتی که ما نميدانيم حد وحدود  ،ميتوان تصورکرد 

اشد نب درست تصور اين جناب زاھدی ناچارگرديده درمسير انتقال اسناد ھمکاری کند وشايد ھم
   ن اسناد دانشگاه را دانسته اند آوايشان بھترين راه برای حفظ 

  با احترام اميرفيض                                                                                  

   

 


