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اميرفيض-حقوقدان
آقای دکترعباس ميالنی ھمين روزھا گفتگوئی داشت با حسين مھری درباره اسناد بسيارمھمی که نزد
جناب اردشيرزاھدی بوده واسناد مزبوربوسيله آقای ميالنی تحويل دانشگاه استانفورد آمريکا شده است.
فصل مشبھی ازاظھارات آقای ميالنی درمورد اھميت ومقداراسناد مزبوربود ايشان چندين بار از اسناد
مزبور با عنوان )بسيار ،بسيارمھم( ياد و از ھمت واالی جناب زاھدی ھم در اھدای آنھا به دانشگاه
تقدير و تحسين کرد.
درباب اھميت اين اسناد ايشان چند بارتاکيد کرد که بدون توجه به اسناد مزبور ھرگونه قضاوت نسبت به
روابط سياسی آمريکا وشاه وبرعکس دردھه آخر حکومت شاه غافلگيرانه محسوب ميشود .اسناد مزبور
تاکنون درھيچ جا منتشرنشده است و آنھا نشان ميدھد که حقيقت سياست آمريکا نسبت به شاه و برعکس
تاچه اندازه حساس وچالش گربوده است.
بخش مھمی ازاين اسناد با قلم وخط آقای زاھدی نوشته شده ومتقابال اعليحضرت ھم پاسخ زاھدی را با
دستخط خودشان داده اند.
آقای ميالنی دليل اين امررا محرمانه بودن
مکاتبات آقای زاھدی وشاه اعالم کرد
وتوضيح داد که يک صندوق )صندوق که
نميشود شايد مقصودشان کيف ديپلماتيک
باشد( با دوکليد که يکی نزد شاه وديگری
نزد آقای زاھدی بوده نامه ھا دراين کيف
رد وبدل ميشده وبا آنکه آقای زاھدی
سکرتر معتبری داشته معھذا ازاين روش
برای فاش نشدن مکاتبات استفاده ميشده.
آقای ميالنی علت اينھمه مخفی کاری را
چنين توضيح داد که دريکی ازميھمانی
اين نمونه کيف ديپلماتيکی بود که برای رد وبدل کردن اسناد بين ھای رسمی يکی ازکارمندان کادر رياست
جمھوری آمريکا درحال مستی به آقای
وزير امورخارجه وجناب زاھدی با شاھنشاه بکار ميرفت .ح-ک
زاھدی ميگويد کاخ سفيد ازعالئم رمز سفارت ايران مطلع است .از آن زمان تدبيراستفاده ازکيف دستی
ودستخط جريان يافت ولی درمواردی که الزم بود آمريکا درجريان مسائلی قرارگيرد ،مانند سابق ازکد
سفارت استفاده ميشد.
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آقای ميالنی تعداد بسته ھای اين اسناد را  ٩۴صندوق که  ٨٠صندوق آن آثاری است که تاکنون درھيچ
جا ديده نشده ومربوط به دھه آخرسلطنت شاه وبا دست شاه وزاھدی نوشته شده ميباشد وسه جعبه
تصاويراست که کمترديده شده وشايد ھم ديده نشده باشد.
آقای ميالنی برای سومين باردرھمين گفتگو تاکيد کردند که >قضاوت درباره آقای زاھدی ،قضاوت در
مورد آمريکا وروابطش با شاه برای ھرکه ميخواھد قضاوت دقيق بکند بايد بعد ازخواندن اين اسناد
باشد<.
درمورد اينکه آيا ممکن است که ايرانيھا ھم از آن اسناد استفاده تحقيقی بکنند )سوال حسين مھری(
آقای ميالنی گفت» :دريک مقطع اميدوارم که بخش مھمی از آن را بگذاريم در دسترس عموم«.
آقای ميالنی گفت» :من از ده سال قبل مطلع شدم که اين اسناد گرانبھا نزد آقای زاھدی است ازبخشی از
آنھا ھم درکتاب "شاه" استفاده کرده ام ودوسال بطول انجاميد که جريان انتقال ھمه آنھا به دانشگاه
استانفورد ممکن شود اکنون اين اسناد درراه است وتا چند روز ديگر به دانشگاه خواھد رسيد«.
درضمن آقای ميالنی اين توجه راھم دادند که نيکسون وکسينجر با آنکه بسياربه شاه اطمينان داشتند
ترتيبی داده بودند که ازمکاتبات شاه با سفارت مطلع بشوند.
دﺳﺘĤورد ازاﻇﻬﺎرات آﻗﺎي ﻣﻴﻼﻧﻲ
اظھارات آقای ميالنی درباره تالش وعالقه آمريکا به استراق سمع و آگاھی ازجريانات محرمانه
کشورھا با واقعيت ھای موجود کامال منطبق است وحتی درھمين سالھا باوجود اعتراضات
کشورھا ورھبران آنھا فعاليت آمريکا دراستراق سمع وضبط مکالمات رھبران وحتی افراد عادی
ھم ادامه دارد.
دراين ماجرا نميتوان قائل شد که آمريکا ودستگاه اطالعاتی آن کشور از وجود کل اسناد آگاه نبوده ولی
دسترسی به آن نياز به برنامه ريزی داشته است و آمريکا نميخواسته به زور از آن استفاده کند و کليد
١
آسانی که دردست دارد جايش رابه اقداماتی که زننده بشمارميرود بدھد.
کليد اين معما آقای ميالنی بوده است که ھم بعنوان محقق ايرانی شھرت دارد وھم سابقه رفت و
٢
آمد ودوستی با جناب زاھدی را داشته وکتاب "شاه" ايشان نتيجه ھمين ماموريت ھاست.
آقای ميالنی آنطور که خودشان گفته اند اولين کسی بوده اند که ازوجود اين اسناد مطلع ميشوند
البته نميفرمايند که چگونه اولين کسی بوده اند ولی معلوم است که اوليـــن ايرانی بوده اند که
ازطريق سازمان ھای اطالعاتی آمريکا به اين آگاھی رسيده اند.

 -١پيشتر با قلم استاد اميرفيض خوانده ايم کسی بنام تيمسار مخاطب رفيعی که مدتی در پست سرپرستی اداره رمز وزارت امورخارجه و سپس در
راس دفتری در سفارت شاھنشاھی در واشنگتن بود جاسوس آمريکايی ھا بوده و بسياری از اسناد را بدون نياز به استراق سمع يا کشف رمز
بصورت کپی به آمريکايی ھا ميداده است .ح-ک
 -٢اگر کسی کتاب "شاه" نوشته ميالنی را خوانده وظيفه دارد نوشته انتقادی در آن باره را حتما بخواند .از جاويد ايران درخواست کنيد .ح-ک

ناھيد شيد )آدينه(  ٢٧/١١/٢٠١۵برگ  ٣از ۴

اسناد بسيار مھمی که مھمش رفت ،گوشت به گربه منتظر رسيد ٠اميرفيض  -حقوقدان

ايشان موفق ميشوند که جناب زاھدی را به طرح خودشان مبنی برواگذاری اين اسناد به دانشگاه
استانفورد ترغيب وموافق سازند درتشبيه يعنی گوشتی را که سالھا آقای زاھدی از آن حفاظت
کرده اند راست وحسينی با واسطه دانشگاه استانفورد تقديم سازمان اطالعاتی آمريکا بنمايند.
دانشگاه مزبور با آن اسناد چه خواھد کرد؟ ابتدا اسناد به کنترل وبازبينی مامورين اطالعات
وزارت خارجه آمريکا ميرسد تا آنچه ازاسناد که افشای آن مترصد منافع آمريکا وسياست جاری
اين کشور نباشد ازدسترسی عموم برکنارماند .اين روش معمول ھمه کشورھا و بيشترآمريکاست
که تحت عنوان مصلحت ملی برخی اطالعات واسناد از انتشارويا دسترسی عمومی برکنارميگردد.
آقای ميالنی به حقيقت مزبور واقف است که ميگويد> :بخشی از آن اسناد ممکن است در دسترس
عموم قرارگيرد< يعنی آن ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﻨﻔﻊ ﺷﺎه اﻳﺮان وﺑﻪ ﺿﺮرآﻣﺮﻳﻜﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﺛﺒﺎت ﻣﺮاﺗﺐ دﺧﺎﻟﺖ
آﻣﺮﻳﻜﺎ درﺷﻮرش  57اﺳﺖ دراﺧﺘﻴﺎرﻋﻤﻮم ﻗﺮارﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ واجرای اين مھم با آقای ميالنی
ويا دانشگاه نيست بلکه با وزارت خارجه آمريکا ودستگاه ھای اطالعاتی ان کشوراست.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
البته که اسناد مزبور بسيار ،بسيارمھم است )نقل قول آقای ميالنی( ولی اين مھم بودن تا وقتی
است که اسناد تحت کنترل دانشگاه وسازمان ھای اطالعاتی آمريکا قرارنگرفته باشد اين اسناد
بعد ازغربال شدن بوسيله سازمان ھای سياسی واطالعاتی آمريکا فاقد صفت مھم بودن ميشود و
برعکس سبب گمراھی بيشترھم خواھد شد .اھل تحقيق ميدانند که حذف يک سند ازيک جريان
٣
ميتواند بکل نتيجه تحقيق را معکوس کند.
چه کسی ميتواند قبول کند که دولت آمريکا که دردھه آخرسلطنت شاه تاحدودی ازدسترسی به اسناد مبادله
شده بين شاھنشاه وزاھدی محروم بوده دراين روزگار که سياست حساسی را با جمھوری اسالمی َد َول
ميرود به سرکشی و ـگاھی از آن اسناد عالقمند وبرنامه ريزی نکند ويا اين اسناد در جھت ھای خاصی
مورد معامله با جمھوری اسالمی ازجھت فاش شدن اسرار قرار نگيرد؛ آيا اھميت اين اسناد برای آمريکا
از استراق سمع ميلياردھا انسان بيکاره کمتراست؟
چه کسی ميتواند قبول کند که بھترين فرد ايرانی برای اينکه اين اسناد ازاختيار آقای زاھدی و
در نھايت مردم خارج گردد ھمين چريک پيشين؛ شخص آقای عباس ميالنی بوده است.
دانشگاه استانفورد بعد ازغربال شدن اطالعات آن نامه ھا بوسيله سازمان ھای متعدد آمريکا با
آن نامه ھا چه خواھد کرد ،معلوم است که نخاله ھای غربال شده را ھمانطور که آقای ميالنی
گفته است به اينترنت برای استفاده عموم! خواھند داد.
دانشگاه اين عمل يعنی انتقال متن اسناد به اينترنت را چگونه انجام خواھد داد؟ پاسخ روشن است بوسيله
کارمندانی که به اينترنت وکامپيتورتخصص دارند ،خوب چرا اين کار را خود آقای زاھدی انجام ندادند و
 - ٣در بين اين اسناد ممکن است سند يا سند ھايی باشد که حتا با وجود حضور رژيم آخوندی در کشور ما به ضرر کشور ما بھره برداری شود
ويا به ضرر کسانی باشد که زنده ھستند و به ترتيبی به حيثيت خانوادگی يا جانی آنان خطر آفرين بشود .اگر کسی فيلم »افعی« که در سال ١٩٧١
با شرکت يول برينر و درک بوگارد ووو درست شده و شرح داستان پناھنده شدن يک افسر اطالعاتی شوروی در فرانسه به آمريکا و مسئله خلبان
يو ٢-که در شوروی زندانی بود را ديده باشد پی به اين نکته حساس خواھد برد .ح-ک
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با استخدام موقت يکی دونفرتمام مطالب اسناد را به سايت مخصوصی انتقال که بعد ازاتمام کار،
دردردسترس عموم قرار ميگرفت .اين کار ميتوانست حتی بوسيله کارمندی که فارسی و حتی انگليسی
ھم نميدانست انجام شود که از بروز برخی احتماالت ھم جلوگيری ميشد.
اين کار نه نيازی به آقای دکترميالنی داشت نه دانشگاه ونه آگاھی ودخالت سازمان ھای اطالعاتی آمريکا
ونه ھزينه ھای سنگين انتقال  ٩۴صندوق از اروپا به آمريکا ومسافرت ھا وغيره وبھرصورت دانشگاه
استانفوردھم از آن اسناد ازطريق اينترنت استفاده ميکرد ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ اﺳﻨﺎد ازﻓﻴﻠﺘﺮﺳﺎزﻣﺎن
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ رد ﻧﻤﻴﺸﺪ.
ﺣﺎﺷﻴﻪ= يک وقت تصميم داشتم که تمام نمرات سنگر را به اينترنت منتقل کنم که قابل استفاده ھمگان
باشد بايک کمپانی خدمات کامپيوتری تماس گرفتم وپاسخ گرفتم که بله ما با استفاده ازيک دستگاه اسکن
جديد وقوی اين کاررادرمحل خود شما درچند روز انجام خواھيم داد) .......پايان حاشيه(.
اقای دکتر ميالنی خيلی راحت ميتوانست آقای زاھدی را راھنمائی کند که اھميت اين اسناد و
ارتباط آن با منافع ملی ايران اجازه نميدھد که آنھا مستقيما به خارجيانی که درشورش  ۵٧نقش
ويران کننده ای داشته اند به امانت سپرده شود اين عمل مانند امانت سپردن گوشت به گربه است
ولی باسکوت وتشويق آقای زاھدی امانتی که سالھا محفوظ مانده بود وکسی ھم از آن اطالعی
نداشت تحويل گربه مترصد ربودن آن اسناد دادند.
ﻏﻔﻠﺖ ازﺣﻴﺮت
درپايان اين تحرير نميتوانم ازبيان اين حيرت غفلت کنم که چرا بايد اعليحضرت فرزند شاھنھشاه که از
نظر قانونی وحتی َنسبی مسئوليتی درمورد آن اسناد داشته اند درچنان موقعيتی قرار داشته باشند که
ھرتصميم و کاری که با ميراثھای سياسی واعتباری شاھنشاھی ايران که در دو قدمی ايشان است انجام
ميگيرد بی تفاوت باشند.
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