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ﺟﻮﻳﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﻴﻘﺖ
درﮔﺬﺷﺖ واﻻﺣﻀﺮت ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮي
حيواناتی ھستند که به قطعه طعمه ای راضی ھستند – پرندگانی ھستند که به برکه آبی فرود آيند متفکرانی ھستند که
ازديدن چيزی وشنيدن صدائی راضی نميشوند تا آنچه که شنيده وياديده اند به صوررت حق اليقين درآيد
) ويکتورھوگو(

****
وموضوع )تداوم محظورات سياسی شاه( که رويدادھای مربوط به درگذشت واالحضرت
قرارفکر ،برتنطيم اين تحريرنبود
ِ
وليعھد آنرادرفکرم زنده ساخت ميبايستی اين تحريررامنظم ميساخت .تحرير ،درجريان تنطيم بود که ،از نوشته يک
آمريکائی بنام آقای >لی کيمن< بوسيله جاويد ايران مطلع شدم نوشته آن آمريکائی که سابقه قضائی دارد تحت عنوان
)آيافرزند شاه درخاک آمريکا کشته شده( درانترنت قابل مالحظه است.

آن اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ ﭼﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
گفته است ،سلطنت طلبان ايران واقعا پرنس عليرضا را وارث سلطنت ايران بعد از برادرش رضاپھلوی ميدانند.
گفته است :ايرانيان برای نجات از اين مالھای بربربه اواميد بسته بودند واکنون اميدشان رانسبت به رھبرآينده شان
ازدست داده اند.
گفته است :خيلی زود اعالم شد که علت قتل ،خودکشی بوده وانگيزه آنرا غمگينی دائم اعالم کردند درحاليکه علياحضرت
فرح دربياناتشان درمراسم بزرگد اشت واالحضرت عليرضا ازعشق وعالقه اوبه زندگی صحبت کردند.
گفته است :ترجيح داده شد که نتيجه کالبد شکافی مکتوم بماند.
گفته است :خبرمرگ واالحضرت عليرضا مانند آتش غيرقابل کنترل به ھمه جا سرايت واثر گذارشد گفته است که
سکورتی درمراسم خوب وقشنگ واالحضرت عليرضا خيلی سخت وسفت بود ،چرا؟
ودرپايان نوشته است که مايل است برای کشف حقيقت موضوع درخدمت به حقيقت قرارگيرد ودرصف جويندگان حقيقت
پافشاری کند.

درﺳﻬﺎﺋﻲ ﺑﻤﺎ
ِ
حقيقت درگذشت واالحضرت عليرضا عالوه براينکه قابل تقدير وتشکراست درسی ھم
حساست آن آمريکائی به کسشف
برای شرمندگی ماھست زيرا که:
اوکه يک خارجی است به اھميت مسئله تداوم سلطنت وموقعيت وليعھدی واالحضرت عليرضا واقف وآنرادرتحريرش
رعايت کرده ،ولی آنطورکه ازمالحظات بزرگداشت مراسم واالحضرت عليرضا برميآيد فقط يکنفر تکرارميشود فقط يکنفر
آنھم ستار ،رعايت موقعيت ومشروعيت اعليحضرت رضاشاه دوم رانموده وبقيه ھيچ.
بی حياھان کی کنند احساس شرم

شرم انسان مخزن وجدان بود
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شرم ديگر اينکه ،برخورد ما بادرگذشت واالحضرت چيزی بود شبيه به يک درگذشت پيرمردی  ٨٠ساله که بمرگ
طبيعی درگذشته است عوامانه گفتيم» :طافت وتحملش تمام شده بود« گفتيم ناراحتی عصبی داشت وخودش راکشت
ولی اين آمريکائی بماميگويد شرم کنيد وليعھد شما اميد مردم ايران درگذشته ،آيا حقيقتا اوخودکشی کرده است؟ آيا
اوراکشته اند وشکل خودکشی راازخود باقی گذارده اند؟
يادم ھست ھنگاميکه پرنسس دايانا درفرانسه درحادثه اتومبيل کشته شد پدر نامزد پرنسس دايانا تاسالھا برای کشف
حقيقت قتل دايانا تالش کرد ولی درمورد درگذشت واال حضرت بماتذکرداده شد که:
»دررابطه بادرگذشت شادروان واالحضرت عليرضا به تارنمای رسمی ما رجوع کنيد – فرح پھلوی ورضاپھلوی« يعنی
تحقيق موقوف ،اظھارنظر وسوال ممنوع ،ھرچه الزم باشد خومان خواھيم گفت.
کما اينکه گفتيم اعصابش ناراحت بود وخودش راکشت.
ِ
محدويت تحقيق ،ھيچگاه نميتواند جويندگان حقيقت رامتوقف وياحقيقت رادرپرده ابھام وپوشيدگی نگاه دارد حقيقت
اين
درمسيرخود برای تجلی وظھور ،حرکت ميکند .چه محقق به دنبالش برود يانرود .البته که تحقيق به کشف حقيقت کمک
ميکند ولی ايجاد کننده آن نيست وحقيقت بھرحال ھرقدرھم که زمان گيرباشد باالخره خودنماميشود.
بسيار موارد ديده شده است که سالھای سال مجاز ،جای حقيقت راگرفته بود يعنی حقيقت ،تحت الشعاع مجاز قرارگرفت
قطعی محاکم محکوم وبه زندان
مانند ترورمحمد مسعود ومرگ تختی مواردی ديده شده که پس ازآنکه افرادی به حکم
ِ
رفته اند جويندگان حقيقت ،حقيقت رااز ِسترخود بيرون کشيده وبيگناھی محکوم رابه اثبات رسانيده اند ونيز مواردی
داريم که کسانی که ادعا شده به مرگ طبيعی مرده اند بعدھا ثابت شده که مرگ آنھا طبيعی نبوده است ،مانند عرفات
وبسياری ديگر.
آن امريکائی موصوف ،ھم مواردی ازاين قبيل که ترور اشخاص به خودکشی تعبير شده و ياسعی شده که حقيقت
ِ
ومشخصات مقام آنھا رااعالم کرده است.
وچگونگی ماجرامکتوم بماند بااسم
درتحرير )قضيه مختومه وقضيه مفتوحه(  ١که قبال تقديم شد مقصود ازمختومه بودن موضوع ،مختومه بودن اداری
وقضائی وتسليم به آنچه که پرونده ميگويداست ،ھمانطورکه جنبه معنوی يک قتل فراموش شدنی نيست حقيقت امر
شامل مراتب متعددی که وابسته به امراست نميتواند فراموش شود تاحقيقت خودش راظاھر وآشکارسازد .حقيقت امور،
يک نيروی معنوی است که برخی از حکما آنراخارج از حيطه اقتدارانسان ميدانند يعنی انسان نميتواند برای ابد آنراپرده
پوشی کند.
البته که دادگاه ،برای کشف حقيقت ازباطل است ومراحل متعدد دادگاه ھم برای اطمينان ازتشخيص حقيقت ازمجازاست
ولی موفقييت دادگاه ھا وقتی است که مجاز با تقلب ودروغ وصحنه سازی وشھود باطل تالش درپوشش حقيقت و
ِ
گمراھی دادگاه ھانکند واگرکرد آنوقت است که
حقيقت امر ،جويندگان حقيقت وحق رابه کنکاش دعوت ميکند.

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﻠﻴﺪ ﻛﺸﻒ ﺣﻘﻴﻘﺖ
نخستين ومھمترين کليه کشف حقيقت يک مرگ غيرطبيعی اين است که چه کسانی وبيشترازھمه کی از درگذشت آن
شخص بھره مند ميشود وحيات او چه خطرات احتمالی به موقعيت ومنافع اووارد ميسازد.
قفل بسته بسوی حقيقت راباز
اين کليدی است که درکشف جنايات وقتل ھاو انگيزه آن ھا بکارگرفته ميشود واين کليد ِ
ميکند.

 - ١اينجا را نگاه کنيدhttp://1400years.org/AmirFeyz/Ghaziyeh‐Makhtoomeh‐Alireza‐AmirFeyz‐Jan22‐2010.pdf :
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دراين معادله چه کسی است که نميتواند جمھوری اسالمی رادرموقعيت نخست منتفع ازدرگذشت واالحضرت قراردھد؟
شاھدی ازدوستان نزديک شادروان واالحضرت به کيھان لندن گفته است» :عليرضا ميخواست فرياد برآوردوبرعليه
ظلم وستم قيام کند وآرزو ميکرد که نيروئی می يافت تابه جنگ اھريمن برود وجوانان راکه قربانی ضحاک ماردوش
شده اند نجات بدھد« شھود چندی نيز گفته اند» :اومانند يک فرمانده نظامی منظم ومرتب بود «.بستگان شادروان،
خصوصيات وسرسختی ھای رضاشاه کبيررا دراومی دييدند.
خواست وآرزوی واالحضرت عليرضا مبنی برقيام ومبارزه عليه جمھوری اسالمی ،ھمراه باموقعيت وليعھدی وزمينه
ھای وسيع نارضايتی مردم ازجمھوری اسالمی ،گرايشھای ملی وتاريخی ايرانيان به شاه وسلطنت و نيز اميدواری مردم
به رھبری شادروان ،جمھوری اسالمی رادرموقعيت توجه به خطرواقدام به پيشگيری آن قرارميداد .بااين آگاھی که
سياست حکومت جمھوری اسالمی برساقط کردن ھرنوع کانون احتمالی خطر عليه حکومت است ميباشد جمھوری
اسالمی  ۶۴نفرازايرانيان مخالف خودش رادرخارج از کشورکه ھيچيک ازآنھا يک ھزارم موقعيت وخطر واالحضرت
عليرضارانداشتند ترور کرد ،ساده لوحانه است اگر بگوئيم واالحضرت وليعھد خطری برای جمھوری اسالمی نبود و
بيشتر خودفريبی است که فکرکنيم شيوه جمھوری اسالمی درخفه کردن مخالفت ھای جدی درنطفه نيست.

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺗﺮورﻫﺎ
امروزه شکل ترورھا تغييرکرده است ازروشھائی استفاده ميشود که حالت خودکشی داشته باشد وياابتالء به بيماری ھای
ناشناخته ای باشد که درمان پذيرنباشد مگريادتان نيست که مخالف سرشناس روسی چگونه درلندن ترورشد.
ميگويند اگردرگذشت واالحضرت تروربود وصيت نامه نوشته نميشد .مگرممکن نيست تروريستھا برای طبيعی نشان
دادن خودکشی يک وصيت مختصری ھم به خط واالحضرت پيشاپيش درست کنند وانگھی چه کسی تاکنون آن باصطالح
وصيت نامه راديده وآياکارشناسان خط آنراگواھی کرده اند وآياخطی است وياکامپيوتری ھيچکس چيزی نميداند فقط
٢
ميدانند که واالحضرت خواسته اند سوزانده شوند وخاکسرشان به دريای خزر ريخته شود ھمين وھمين.
درجائی خواندم بوسيله ابزارھای الکترونيکی امواجی به تلفن ھای ھمراه فرستاده ميشود که آن امواج درمغز استفاده
کننده ازآن تلفن ھای دستی ھرحالتی راکه بخواھند ايجاد ميشود ،شنيده ام حتی داروھائی ميسازند که مصرف آن فورا
خودکشی را بعنوان ميل مفرط به شادی ولذت درانسان بوجود می آورد.
ِ
نبود
البته کشف اين موارد آسان نيست ولی آسان نبودن کشف آنھا دليل نميشود باوجود اينکه منتفع درجه نخست از
واالحضرت وليعھد مشخص است ،نميتوان داستان خودکشی واالحضرت راجدی گرفت.

ﻧﻮع ﺧﻮدﻛﺸﻲ
خود کشی بردونوع است يکی غيرارادی وديگری ارادی است درخودکشی غيرارادی ،شخص بطورآنی درمقابل تالمات
غيرقابل تحملی قرارميگيرد که رابطه بين عقل وتفکر باعمل ارادی قطع ميشود وجای اراده را عمل به خودکشی ميگيرد
دراين حالت آنقدر خودکشی سريع وآنی است که شخص به ھيچ چيزی جز موفقيت درخودکشی نمی انديشد بنابراين
دراين حالت موضوع تنظيم وصيت وبيان علت خودکشی کال منتفی است.

 - ٢ھمه آنانی که در غرب به ويژه در آمريکای شمالی زندگی می کنند معقوالنه می دانند و حکم قانون است که يک وصيت نامه به
روز و معتبر داشته باشند .در غير اينصورت پس از مرگ طبيعی ھمه اموال و دارايی ھايشان از سوی دولت ھا کسب و تصاحب
خواھد شد ،بنابراين ھمه مردم متفکر يک وصيت نامه دارند .بسياری ھم ممکن است در آن سوزاندن ويا بخشيدن اندام ھای بدن را
گنجانده باشند .وجود يک وصيت نامه صرفا با اشاره به رفتار با کالبد نشان از چيزی نيست که بتواند جلوی پژوھش ھای ھوشمندانه
را بگيرد .گواھی مرگ بھر حال از سوی پزشک قانونی  Coronation officeگرچه ممکن است نھاثی تلقی شود ،ولی قطعی
نيست ،چه مواردی که پس از سالھا معلوم شده نادرست بوده است .ح-ک
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خودکشی ارادی باتفکر وتصميم ھمراه است دراين حالت ،خودکشی ،واکنشی است که عقل وتفکر حکم آنرابعنوان چاره
انديشی صادرميکند .ھمان عقل وتفکرکه فرمان خودکشی راميدھد اين دستورراھم ميدھد که شخص علت خودکشی
راپنھان نکند ،حتی اگرعلت ،جرم وجنايت باشد ويارفع اتھام وناشی ازآثارتحقيروامثالھم باشد مسئله فاش گوئی علت
خودکشی بسياربااھميت تراست برای شخصی که خودکشی ميکند تاوصيت نامه ،زيرا انگيزه خودکشی وصيت نامه نيست
بلکه آن چيز وياچيزھائی است که کسی نميداند جز کسی که خودکشی ميکند ،واگر اين انگيزه آنقدر مھم نبود که
خودکشی روی نميداد وھمين مھم بودن انگيزه برای شخص سبب ميشود که آنرااعالم کند.
اگر آزردگی از شخص ثالث وياجريانی داشته آنرابرای انتقام وياتوجه به جريان وپرھيز ازآن ،درجائی ونامه ای منعکس
ميکند ويااگربه عللی الزم بداند آنراباپست برای کسانی ميفرستد بھرحال علت خود کشی برای شخص مقدم است برعمل
خودکشی چراکه علت است که درموقعيتی خود نماميگردد که عقل فرمان خودکشی رابه شخص ميدھد ،واگر خودکشی
کننده شخصيتی علمی وياسياسی ويا اجتماعی باشد بيش ازديگران سعی ميکند با توضيحاتی که ميدھد خود کشی
خودراتوجيه کند تا خودکشی اوبه حسابھای شخصی وتوھمات گوناگون مواجه نشود.
واالحضرت وليعھد شخصيتی علمی وباموقعيت سياسی وتاريخ دان بود وميدانست که بيان علت خودکشی رابطه مستقيم
با حيثيت علمی وموقعيت سياسی اودارد ونميتوان تصورکرد که شادروان به اين وظيفه معمولی خود ناآگاه بوده ويا
نخواسته آنراانجام بدھد.
اظھاراتی مبنی براينکه تالمات درگذشت پدر وخواھر ومادربزرگ وخواھرزاده علت خودکشی شادروان بوده بسيار بسيار
ضعيف وبی اعتباراست زيرا طبيعت انسان طوری است که تالمات حاصله ازدرگذشت عزيزان رافراموش ميکند واگرھم
فراموش نکند ھيچگاه خودکشی نميکند .تالمات ممکن است مزيد برعلت خودکشی باشد ولی نميتواند علت اصلی و زير
بنائی تصميم به خودکشی شناخته شود.

ﺳﻪ ﻛﻠﻴﺪ
درکيھان لندن ازقول علياحضرت آمده است که دررابطه بادرگذشت واالحضرت فرموده اند> :تحملش تمام شده بود<
سوال ا ين است که تحمل شادروان ازچه چيز وچه کسانی تمام شده بود .
درگزارش کيھان لندن دوبار درباره علت خودکشی ازواژه ھای؛ >تنھائی وبی پناھی< استفاده شده است.
بنابرشھادت درھمان کيھان واالحضرت عليرضاچه ازنظرفاميلی وچه دوستان واھل تحقيق ورفقای تحصيلی تنھا نبودند
پس مقصود از تنھائی چيست وبی پناھی به چه معنايی است وقتی کسی حقيقتا بی پناه است که حمايت دولت کشوری
که شخص درآن جا زندگی ميکند از اوسلب شود بی پناھی امری نسبی ودررابطه باشخصيت است ،برای واال حضرت
وشخصيتھای نطير او بی پناھی درعدم امکان شخص به افرادی درسطح خودش ويا باالتر نيست .ھمه مردم درپناه قانون
وعمال درحمايت دولت ميبباشند .آيا اظھارات شادروان به اينکه >درخانه خومان ھم نميگذارند زندگی کنم< وياپرونده
سازی عليه اقامت ايشان درخانه خودشان عالئمی ازعدم حمايت وخارج از پناه بودن ايشان درکشورآمريکانيست؟
)مستند کيھان لندن(
بنظر ميرسد که اين سه واژه )تحمل و تنھائی وبی پناھی( کليد ھائی است که خيلی قابل استفاده است درعلت خودکشی
ويانمايش خودکشی.

ﻣﺰاﺣﻤﺖ وﻟﻴﻌﻬﺪ ﺑﺮاي آﻣﺮﻳﻜﺎ
ھمانطور که بارھا وبه مناسبت ھای الزم به طرح >ھنری برشت< آمريکائی درسنگرھا وازجمله سنگر )محظورات
سياسی شاه( سنگراول ديماه  ١٣٧٨اشاره شد طرح مزبور مبتنی براين است که دولت آمريکا روند قانون اساسی ايران
را درانتقال سلطنت به وليعھد قبول ندارد .اين طرح درسال  ١٣۵٨مورد تصويب وزارت امورخارجه آمريکا قرارگرفت
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ودرطرح آمده است که بايد اين مسئله رايعنی عدم موافقت آمريکا باتداوم سلطنت رابه آگاھی شاھنشاه ايران که درخارج
ازکشور ،مکزيک اقامت داشتند برسانند که اين ماموريت رانھاوندی عھده دارشد )کتاب نھاوندی( وکسی ھم که
ماموريت يافت که دربين ايرانيان خارج ازکشور مسئله قطع تداوم سلطنت رامطرح کند يعنی محصول ھمان طرح ھنری
برشت رابه ايرانيان طرفدارسلطنت تفھيم کند )نوری زاده( بود که درچھارم ارديبھشت سال  ١٣۶١مقاله >من آنچه
شرط بالغ است باتو ميگويم< خطاب به اعليحضرت درنشريه ايران وجھان نوشت.
مقصود ازاين اشارات تشريح طرح ھنری برشت نيست که آن به تحرير ديگری نيازدارد ھدف از تمسک به آن نشان
دادن مخالفت اصولی آمريکاباتداوم سلطنت درايران است ،ودريافت اين نتيجه است که علی القاعده آمريکا نميتواند
پناھگاه کسی باشد که اوال براساس سنت ايرانی وصراحت قانون اساسی وليعھد است ،آنھم وليعھدی که بنابر شھود
قضيه خواھان سفت وسخت براندازی جمھوری اسالمی است ،درحاليکه ميدانيم سياست آمريکا براندازی جمھوری
اسالمی که اپوزيسيون واقعی آن رژيم سلطنتی ايران است ،نيست وازطرفی اين ھم معلوم است که آمريکاميل ندارد که
درشرائط فعلی مشکلی برمشکالت خود باايران بيفزايد ،يعنی باتعقيب موضوع درگذشت وياقتل شادروان واالحضرت
عليرضا متھم واقعی راشناسائی ودردسرھائی برای خودش فراھم کند.
بھترين راه برای تامين اين ھدف ھمان است که آن امريکائی نوشته است يعنی بسرعت اعالم کنند که خودکشی بوده
وھمه مالحظات وکالبد شکافی واسناد مربوطه رامکتوم سازند ،بديھی است جمھوری اسالمی حق اين خدمت بزرگ را
درک ميکند ودرحاليکه ھراتفاقی درجھان روی ميداد آمريکا انگشت اتھام بسوی جمھوری اسالمی بلند ميکرد سکوت
آمريکا دراين مورد چگونه قابل توجيه است.
گاه ميشود که انسان بادشمنش دريک مورد ،منافع مشترک دارد آمريکا به مالحظه مخالفت با اساس سلطنت ووليعھدی،
وجمھوری اسالمی بمناسبت ماھيت جمھوری ،درنبودن واالحضرت وليعھد عليرضاپھلوی مشترک المنافع ميباشند.
آن آمريکائی اشاره کرده به سکوريتی محکمی که درمراسم بزرگداشت واالحضرت رعايت شده از جستجوی کيف ھا
ودوربين وگمادرن محافظ وغيره چرا؟ خوب يک نفرخودکشی کرده وبازماندگانش ميخواھند برايش مراسمی بگذارند
ديگر دخالت اف بی ای وسيا چه دليلی دارد ،مگراين يک رسم وقانون آمريکائی است؟ آمريکائی ھاکه نه اعليحضرت
راشاه ميدانند ونه وليعھد راوليعھد ديگر اين نگرانی ھا درمورد حفظ امنيت مراسم چه لزومی داشته؟
ميتوان اين فرض را آورد که آمريکائيھا به نقش جمھوری اسالمی در از بين بردن واالحضرت واقف بوده اند ونگران
بوده اند که اکرکوتاھی کنند بقيه مقاصد جمھوری اسالمی ومامورين آنھا درمراسم بزرگداشت واالحضرت ،عملی شود و
گند کاردرآيد زيرا آنراديگر نميشود مانند قتل واالحضرت عليرضا مکتوم ساخت بنابراين بايد آگاھانه ومسئوالنه نسبت
به مراسم بزرگداشت عمل کنند که کردند.

آﻳﺎﻋﻤﻞ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ
آيا عمل آمريکا درناديده گرفتن حقوق انسانی بخاطرمنافع سياسی وازجمله رضايت جمھوری اسالمی باسابقه است؟
پاسخ آری است.
 -١درسال ١٩٨٠يک آمريکائی بنام ديويد بلفيلد که بعدا نام داود صالح الدين رابرخودگذاشت ،علی اکبرطباطبائی
را باموريتی که از جمھوری اسالمی داشت ترورميکند وبه ايران ميگريزد .دولت آمريکا نه قضيه راجدی
ميگيرد ونه تعقيب ميکند وبه ھمه مراجعات ايرانيان اعتنائی نميشود .درسال ١٩٩٧روزنامه واشنگتن پست
مصاحبه خبرنگار روزنامه بنام )ديويد اوتاوی( رادرتھران با داود صالح الدين ،قاتل طباطبائی زيرعنوان
اعترافات يک مسلمان آمريکائی رابخش کرد که صريح وروشن کيفيت ترور طباطبائی راتشريح کرده بود
باوجود اين اقرارصريح قاتل ومراجعات ايرانيان وطرحی که زيرنام )طرح تعقيب موضوع قتل طباطبائی(
ازسوی سنگر براه افتاد آمريکا ھيچ اعتنائی ننمود ،واکنون ھمين قاتل درحکومت اسالمی پست مھمی دارد
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درحاليکه قاتل طباطبائی آمريکائی بود و آمريکاحق داشت که ازجمھوری اسالمی خواستار تحويل اوبشود
ونکرد چراکه رضايت جمھوری اسالمی ملحوظ بود نه حقوق انسانی ورعايت قانون آمريکا.
 -٢تمام نامردی ھائيکه آمريکا به شاھنشاه ايران درآمريکا تحميل کرد به مالحظه رضايت جمھوری اسالمی بوده
است
در  ١۶تيرماه سال ١٣٧٢بود که الريجانی )رئيس امروزی طويله اسالمی( که آنروز معاون کميسيون
-٣
وزارت خارجه جمھوری اسالمی ونماينده طويله اسالمی بود گفت:
»آمريکا حاضراست ميلياردھا دالربھای يک لبخند مارابدھد« براستی که درعمل چنين است ويکی ازھمين موارد
موضوع درگذشت واالحضرت عليرضا وماست مالی کردن آن است.
گفته ميشود که اجازه پخش سراسری مراسم بزرگداشت راازراديو وتلويزيون داده نشده بود وھمچنين آوردن گل منع
شده بود چرا؟ زيرا استقبال عمومی خاصه ايرانيان ازمراسم ومشارکت آنان دراين ماتم عمومی جمھوری اسالمی
راناراضی ميساخت .واقعا چه علتی جز موضوع رضايت جمھوری اسالمی ميتوانست مانع بخش سراسری مراسم گردد؟
=====================

?Was shah's son 'murdered' by regime on U.S. soil

Posted: January 29, 2011
1:00 am Eastern © 2011

On Jan. 4, just after the New Year, the youngest son of the late shah of Iran,
Alireza Pahlavi, was found dead in his Boston apartment, at the age of 44 his head
blown off by a double‐barrel shotgun – both chambers of which had discharged.
Educated in Ivy League universities, and an artistic sort, Prince Alireza was a
dashing heir to the Iranian monarchy after his elder brother, Reza Pahlavi, who
lives in the Washington, D.C., area with his mother, Empress Farah, and his
children.
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To many, if not most, of the Iranians who fled Iran after the fall of the shah in the
late '70s, and his subsequent death from cancer in exile, the royal family
symbolizes a time when the nation held great promise. Iran was rich with oil
revenues – and a well‐educated population that was free to live life in religious
freedom and without fear of the rapes, stonings, torture and executions at the
hands of what now is a radical Islamic regime that enforces Shariah law. Prince
Alireza epitomized the hope of a great civilization on the verge of throwing off the
yoke of the barbaric mullahs who now terrorize their own people and Christians
and Jews worldwide.
The news of Alireza's death spread like wildfire, and the Persian diaspora deeply
mourned the passing of one of its hoped for future leaders. Years earlier, the
prince's sister, Leila Pahlavi, had died in London flat from what was said to be an
overdose of barbiturates. The family has paid its price but always soldiered on,
knowing what they symbolized to their own people.
Following news of Alireza's death, with lightening speed the Suffolk County
district attorney quickly declared it a suicide, claiming that the prince was
"depressed." But at the moving and beautiful memorial funeral for Alireza, which I
attended with my "adopted" Persian family held in the Washington, D.C., area
Sunday, Empress Farah, eloquently and lovingly, giving "her" eulogy for her fallen
son, made it known that he was not depressed and indeed had every reason to
live. As is true for Jews and Christians, it is a mortal sin for a sane and rational
person of Muslim origin – even if not practicing, like Alireza – to take his own life.
While the Pahlavi family had also previously declared the death a suicide, this was
to be expected. Having experienced how the United States had sold out the shah
under President Jimmy Carter – leaving Iran in the hands of fanatic mullahs bent
on killing them – the family has always felt that it is living on thin ice and does not
want to cause "trouble" for its reluctant American hosts. It has tried to keep a low
profile and, frankly, has always feared that it could be assassinated by agents of
the Islamic regime in this country – which are many, particularly in the national
Capitol area. At Alireza's funeral, security thus was very tight. As Prince Reza and
Empress Farah approached the dais to speak, each was accompanied by four large
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body guards. Like all attendees, I was questioned and searched before entering
the concert hall where the memorial service took place.
Although the autopsy report is apparently being kept under wraps by the district
attorney, I have learned that the both barrels of the double‐barrel shotgun used
to kill Alireza were found discharged. Firearms experts will tell you that it is

extremely difficult if not nearly impossible for a person training a
shotgun on himself to pull both triggers at the same time, and that
usually the first discharge will incapacitate the suicidal person. Moreover, the way
that the body was found was peculiar, reminiscent of what many people thought
was the murder of Vince Foster years ago, during the Clinton administration.
Foster, a deputy White House counsel who was more than "close" at the time to
First Lady Hillary Clinton, was found dead, also allegedly at his own hand, in Fort
Marcy Park in McLean, Va. – having gone to the barber and then munched on a
cheeseburger just hours before – an unlikely scenario for someone contemplating
killing himself. The death was never adequately explained and likely covered up
by independent counsel Kenneth Starr, the ultimate establishment judicial "yes
man" of the era, despite his later role in the Monica Lewinsky scandal. It would
not have been good for Starr's hoped‐for chances of being nominated and
confirmed as a Supreme Court justice to have ruled the death a murder; the
controversy surely would have caused pro‐Hillary Democrats to block his
confirmation. Of course, after the failed Lewinsky debacle, even the Republicans
saw Starr as "radioactive," so he never realized his dream.
I am not equating the death of Alireza to Vince Foster, but instead only pointing
out that our government has the motive and means to cover up tragedies such as
this.
For if Alireza did not commit suicide, and if he was assassinated by the regime,
this would be an act of terrorism on American soil – putting President Obama "on
the spot" to respond in kind during a period when the mullah in chief is dead set
on his policy of appeasing Tehran to convince it not to build nuclear weapons.
Years ago, I encountered a similar situation. You might all remember the case of
Lt. Cmdr. Jack Daly, the Navy counterintelligence officer who was attacked with a
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laser by a Russian spy vessel while hovering in a helicopter over Puget Sound, the
site of our nuclear submarine fleet. Jack went nearly blind over the incident, but
when he complained to the Clinton administration to do something about it, the
Navy told him never to use the "L‐word" (for "laser"), attempted to remove his
security clearance and then threatened him with a dishonorable discharge. I
intervened to protect Jack, sued the Russians, and our client later retired without
further incident. However, throughout it all, the Clinton administration refused to
admit that the attack was an act of war on American soil – so as not to require it
respond in kind to the Russians, whom Clinton was also attempting to appease for
his foreign‐policy reasons.
So here is the question: Has President Obama and his government minions also
covered up a plausible act of terrorism by Iran on American soil, so as to make it
easier for him to continue his failed policy of appeasement toward the regime? I
hope that my Persian friends, who so love the shah and his family, and all
Americans, will join with me in trying to uncover the "truth," since more than just
the death of Alireza is at issue; but what we have together sadly learned over the
years is the politicized lack of integrity of the establishment.

Larry Klayman is a former Justice Department prosecutor and the founder of Judicial
Watch and Freedom Watch. His latest book is "Whores: Why and How I Came to Fight
the Establishment."
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