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  خرين مسافرت شاهنشاهآبراي اهل تحقيق  دررابطه با
  حقوقدان –فيض مير ا

قای آخش شد  به شھادت  جناب پ ٢٠١٠ژانويه  ١٣درتاريخ عنوان آخرين مسافرت شاھنشاه ايران که            ِ درتحقيق زير  
  :اميراصالن افشار استناد شد که چنين شھادت داده اند

مريکا ميرويم  شماھم برای سه ماه چمدان برداريد  سوال کردم  ھمراھان آشاھنشاه بمن فرمودند که مابرای سه ماه به «
فقط شما وخانم پيرنيا> عرض کردم برای استراحت ويامذاکره تشريف ميبريد اعليحضرت چه کسانی ھستند فرمودند <

وزارت  نطور که ھست به اطالع مقاماتآ د حقايق ايران رامريکادرايران نميتواند ويانميخواھآسفير فرمودند <
مريکا مثل کارتر مجلس سناومقامات ارتش آبدين جھت من ميخواھم بروم وبامقامات موثر ،مريکابرساندآامورخارجه 

ع مريکاھم دراين موقآسفير  >.نھا سرعقل بيايند وراه حل منطقی وسياسی پيدا شودآمريکا واينھا مذاکره کنم شايد آ
مريکا بيائيد وروز ورود به واشنگتن ھم حتی معلوم شد وماھم قبال چمدان آشرفياب شد وعرض کرد شماميتوانيد به 

 اعليحضرت ھم حاضر شدند که برويم  اماچند روز قبل از اينکه ازتھران پرواز کنيم  کارترو مريکا فرستاديمآھارابه 
مريکايک مسافرتی ھم به مصربکنند ودرمذاکرات آحضرت درسرراه مريکا پيشنھاد کرد که بھتراست اعليآبوسيله سفير

    »فورد باسادات شرکت کنند

اکنون بجاميدانم مورد ديگری که به اصالت  ،مورد ارائه گرديد ۴ >قرائن درجھت اصالت شھادتدربخش <ن تحريرآدر
    .١٣٨۶فرھودی درسال بيژن  ن اظھارات علياحضرت است درمصاحبه باآشھاد ت کمک موثری است استناد شود و

پرزيدنت  مريکاآ ١٩٧۶عقيده دارند که اگرانتخابات رياست جمھوری سال  برخی< :قای بيژن فرھودی سوال ميکندآ
مريکارا بردست ميداشت  انقالب درايران رخ آاياال متحده  فورد برکارتر پيروز ميشد ودرسالھای قبل ازانقالب زمام امور

  .نميداد

  ميفرمايند :، چنين پاسخ علياحضرت

نجابودند  آسوان رفتيم  ايشان ھم آدرارتباط باپرزيدنت فورد بايد بگويم ھنگاميکه ماپس ازخروج ازايران به «
که اگرمن  ؛پرزيدنت فورد بمن گفت< اعليحضرت بمن گفتند وبسيارصميمانه ودوستانه بااعليحضرت ديدارکردند بعدا

  » اد>مريکابودم چنين اتفاقی نمی افتآ رئيس جمھور

قای آباتحقيق خروج شاھنشاه ازکشور دوامراثباتی راحائز است نخست اينکه شھادت  هشھاد ت علياحضرت دررابط
اثبات گفتگوی سادات وفورد شرکت کند رادرمرتبه  رکارتر ازشاھنشاه خواست که درمصرد  مبنی براينکهاصالن افشار

    .موکد قرارميدھد

 دليل دخالت روی نميداد تفاقیمريکابودم چنين اآاگرمن رئيس جمھوری  دوم اظھارات پرزيدنت فورد مبنی براينکه
    )۴٧١+٣٣٢مريکامشروح درسنگرآ(مصاحبه باشبکه تلويزيونی است  ۵٧درتدارک شورش  مريکاآموثرکاترو

                      باپوزش  از تصديع مجدد
                          
                          
       


