ی
در جشن شش سالگ پرنسس ایریانا لیال پهلوی دخت رعنای دوست و یار مهربانم شاهزاده شهید
ر
علتضا پهلوی پیام آور خرد و اندیشمند اوستای به هزاران مهربان یاری که یط این سالها از
دکت ی ر
ارش به ر
نازنی پرسان شده اند یط گز ی
چگونگ قتل و ترور این ر ن
دختش به آنها پاسخ میگویم.

ی
هست هرگز ف راموش نکن
با درود فراوان و مهر بسیار به پ رنسس لیال ایریانا پهلوی نازنینم تو عشق میلیونها ای ر یان
ی
این نوشته ارمغان من در جشن شش سالگ تو میباشد
ی
تلویزیون در این مورد بارها و بارها سخن گفته ام دیگر بار تایید و تاکید میکنم که بر اساس اسناد و
هر چند در برنامه های
ی
ی
غی قابل پذیرش و مردود است
علیضا پهلوی ر
مدارک و گواهیهای موجود نظریه ی خودکش شاهزاده شهید دکی ر
ی
ی
موسیق و شعر و ادبیات پاریس بود در مدرسه رازی و مدرسه دربار درس خوانده
علیضا پهلوی که از کودیک ازعاشقان
دکی ر
دبیستان گری الک ریجینال در شهر
بود و پس از انقالب سیاه و خروج ازمیهن در مدرسه سنت دیوید نیویورک و سپس در ر
ویلیامز تاوون ،ایالت ماساچوست تحصیالتش ار دنبال کرد
ی
موسیق مدرک کارشنایس گرفت او
وی پیش از پرواز خواهر مهربانش پرنسس لیال پهلوی در سال  ۷۶۳۱از دانشگاه پرینستون در رشته
ی
بخون میشناخت و ویلن و فلوت و ساکسیفون را بسیار زیبا و عایل مینواخت.
موسیق ایر یان را
همه ردیفهای
ی

در روز بخاکسپاری پ رنسس لیال پهلوی و دیدار و گفتگویش با من ( سیاوش اوستا) و پرسش ایشان در باره سالنامه هفت
هزار ساله که در جیب داشت و میگفت یادگار پ رنسس لیال میباشد خواهان مطالعه کلیه کتابهایم شده و از آنروز پیوندش با
کنیل ی
اوستا بدور از چشم بدخواهان و ماموران ی
گسیده و پایدار شده و عشق و عالقه عمیقش به تاریخ پیش از اسالم ایران و
ی
ی
بیشی شد
بیشی و
زبانها و تمدن و تاریخ کهن
ی
در ر ی
همی دوران بود که پس از موسیق ای رانشنایس پیش از اسالم و تاریخ هزاران ساله میهن اهور یان را بعنوان رشته
تحصییل برگزید و توانست مدرک کارشنایس ارشد «ایرانشنایس پیش از اسالم» را از دانشگاه کلمبیا دریافت کرد.
شاه زاده شهید ی
علیضا پهلوی سپس در رشته زبانهای ایران باستان و فلسفه در دانشگاه هاروارد ،برای کسب مدرک
دکی ر
ی
دکیا تحصیالتش را ادامه داد.
ی
استاد احسان یارشاطر ،جیمز راسل ،حمید ی
علیضا پهلوی در
دبایس و اکتور یشوو از جمله اساتید ایرانشناس شاهزاده شهید دکی ر
دانشگاههای کلمبیا و هاروارد بودند.

تز ی
دکیای شاهزاده شهید عیلرضا پهلوی ،ی
متت به زبان پهلوی به نام «مینوی خرد» میباشد که تا کنون نه تنها این کتاب
ی
منتش نشده است
آریان
بلکه هیچ نوشته و اثری از این اندیشمند ب رتر تاریخ و تمدن
ی
ی
ی
علیضا پهلوی با سیاوش اوستا
آخرین یار زندیک ایشان پرنسس رها دیده ور میباشد که یط قراری که شاه زاده شهید دکی ر
آریان عرویس کند
گذاشته بود در نظر داشت تا در ماه ژوالی همان سال شوم ( )1122با ایشان بسبک
ی
آریان ین بردیم که هدف از گزینش ماه ژوالی چشم براه بودن زایش فرزند دلبندش بوده
پس از جانبازی این اسطوره عشق
ی
است زی را ایریانا لیال پهلوی در  12ژوالی همان سایل که شاهزاده شهید شده بود چشم به جهان گشود درست در چهارم
نبیه او ایریانا بدنیا آمد ی
یعت مشخصا همش ایشان پ رنسس رها دیده ور در هنگام ترور
کبی ر
مرداد ماه روز درگذشت رضا شاه ر
شوهرش سه ماهه حامله بوده است
اینک این پرسشهای بزرگ که تا کنون ین پاسخ مانده است پدید میآید که چگونه شاهزاده ای که همیشه خندان و شوخ طبع
ی
ی
ی
زیبان های زندیک بوده است و همشش و عشق
بوده است و اهل شعر و موسیق و چیبازی و غوایص و بهره وری از ی
زندگیش سه ماهه حامله بوده است خودش را با دوگلوله تفنگ شکاری کشته است؟ بویژه اینکه در رابطه با مهر و عشقش
ی
عشق رها
اردشی خان زاهدی گفته بود که این رها م را از همه شگرمیها و شدرگیم های
به همشش بارها بمن و جناب آقای
ر
ی
ی
کرد و اینک با آسودیک و عشق واقیع زندیک میکنم .و مشخصا این سخنان را در آخرین سفرش به پاریس که چند روز پیش از
شهادتش در بوستون امریکا بود به سیاوش اوستا و ( )...گفته بود .

ی
ی
ی
خودکش کند؟ بویژه
انسان به این پر شوری و عشق به زندیک و زنده ماندن و همش و فرزند
پس چگونه میتوان باور کرد که
باشیان ای ران میهن را از ضحاک یم
اخی مرتب میگفت که من چکمه های رضا شاه را میپوشم و ر
اینکه در این سالهای ر
ی
ی
ی
ی
رهانیم او ی
میفت چکمه میپوشید و در راه رفی و سخن گفی و چهره از رضا شاه
وقت در اطراف خانه اش به پیاده روی ر
ی
ی
نادان و
هست ات یم آورم و ای
بزرگ تقلید میکرد و همواره میگفت ای سیایه با نور روشنت میکنم ای تبایه با عشق به
گم رایه با دانش راه راست و ر ی
است را مینمایانیم ...
شاه زاده شهید مهر و ی
اردشی زاهدی داشت و تقریبا هرگاه با هم بودیم تمایل بسیاری داشت تا صدای
احیام ویژه ای ب رای
ر
اردشی خان از ی
دفی من در خیابان شانزه ر ی
دسامی  1121و چند روز
لیه پاریس در ماه
ایشان را بشنود و آخرین گفتگویش با
ی
ر
پیش از شهادتش بود:
علتضا پهلوی را “ی نهایت تعجب بر ر ن
سفت ایران در آمریکا  ،خو ی
انگت ” خواند.
آقای
دکش شاهزاده ر
اردشت زاهدی ،داماد دمحم رضا شاه و آخرین ر
ر
ی
ن
علتضا مکالمه تلفن داشته است
با
اقعه
و
این
از
قبل
هفته
یک
گفت
یورونیوز
با
اختصایص
ای
مصاحبه
در
.وی
ر
ن
ایشان پاریس بودند که با هم صحبت کردیم .روحیه اش بسیار خوب بود ،با هم شوخ کردیم ”.زاهدی در ادامه افزود“ :تعجب من از این است “
ن ن
ر
چت آی پیش آمده است
که در این یک هفته چه اتفاق افتاده است… فکر یم کنم یک ر
”.

ی
دادستان شهر بوستون ر ی
ی
خودکش طبقهبندی نشده است و
«علیضا پهلوی» رسما در ردیف
نی گفت که مرگ
سخنگوی
ر
ی
کارآگاهان ویژه قتل در حال تحقیق و رسیدیک به این موضوع هستند
پس از قتل شاهزاده شهید ی
«علیضا پهلوی»« ،لری کلیمن» دادستان آمریکا که از مخالفان سیاست اوباما بوده و
دکی
ر
یی
کلینی را دنبال کرده است یط مقالهای با ذکر چند نمونه از قتلهای مرموز سیایس در آمریکا و شپوش
قضان بیل
پرونده
ی
ی
ی
علیضا پهلوی پدر ایریانا لیال و همش پرنسس رها
گذاری دولت امریکا ،اساس نظریه خودکش کردن شاهزاده شهید دکی ر
دیده ور را به چالش کشید
ی
ی
ی
علیضا پهلوی» در واشینگی ،نوشت که در دیداری که با
آقای لری کلیمن در زمان مراسم ترحیم «شاهزاده شهید دکی ر
ی
علیضا داشته ،وی (شهبانو) منکر هر گونه افشدیک فرزندش بوده و بر خالف گفته های دیگ ران
«فرح پهلوی» مادر ر
ی
«علیضا پهلوی» همه دالیل را ب رای زندیک کردن دارا بوده است
ر
ی
امریکان گفته است که نحوه کشتهشدن «وینس فاسی» در زمان ریاست جمهوری
این دادستان و وکیل برجسته و مشهور
ی
ی
ی
ی
ی
گذاشی بر ر ی
ی
چنی
انگیه و اب زار کاف برای شپوش
فاسی
کلینتون و شپوشگذاری بر قتل
،نشانهان است که دولت آمریکا ر
ی
ی
«علیضا پهلوی» را هم از توجه افکار عمویم دور کند تا بر وجهه جهاناش
هان را دارد و تالش یمکند تا موضوع مرگ
ر
تراژدی ی
.آسیت نرسد
ی
عکسی که در پایین مشاهده میشود تنها عکسی است که در هنگام جانبازی شاهزاده شهید توسط همه خبرگزاریهای معتبر جهانی از جمله سی ان ان و
فرانس پرس و آسیوشیتد پرس و بی بی سی و امریکا منتشر شده بود
چون این عکس از فیلمی که با دو دوربین تلویزیون جهانی مهر تهیه کرده بود برگرفته شده بود ما را بر آن داشت تا با خبرگزاریها درباره چگونگی
گزینش این عکس تماس بگیریم
همه خبرگزاریها گفتند که عکس را از فرانس پرس گرفته اند در پی تماس ما با آزانس فرانس پرس این خبرگزاری معتبر جهانی کتبا بما نوشت که این
تنها عکسی است که پس از مرگ شاهزاده دکترعلی رضا پهلوی شهبانو فرح پهلوی در اختیار آنها گذاشته است
در پاسخی که متن کامل فرانسه آن را میبینید مدیر آژانس فرانس پرس مینویسد که آقای دیوید عباسی (سیاوش اوستا) پس از درگذشت شاهزاده
علیرضا پهلوی ما برای دریافت عکسهایی با شهبانو تماس گرفتیم و ایشان تنها یک عکس را که در آیین بخاکسپاری لیال پهلوی گرفته شده بود را در
اختیار ما گذاشتند که از آن عکس ما این کلیشه را گرفته و پخش کردیم
(در پاسخ آژانس فرانس پرس آمده است که این عکس توسط شهبانو فرح پهلوی در اختیار ایماپرس گذاشته شده بود تا هر آژانسی که مایل به انتشار
عکسی از شاهزاده بود از آن استفاده کند و آژانس فرانس پرس نیز از همان عکس بهره برده است)

سیاوش اوستا

