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 ضميمه شهادت تحقيقي
  حقوقدان -اميرفيض

   ايرانيارگرامی  –جاويد ايران 

  .نرا وظيفه دارمآتوضيحی داده اند که تکميل  ١ قای مھندس روحانی دررابطه با تحرير شھادت تحقيقیآ

بلکه  ،ائی نيستشھادت تحقيقی کارقضائی ويا پليس جن ؛ھمانطورکه درتحرير شھادت تحقيقی بيان شد
مواجه ميشود وچون موضوع ن آ د باردا تحقيقات ديگری قرار شخصی که درمسير درک تحقيقی است.

اعالم ميکند  ن نميشود ودرک کلی خودش راآاصلی تحقيق ھم برای محقق نيست، محقق وارد جزئيات 
   .ن استفاده کنندآ تا کسانی که متصدی امرقضا ھستند از

تحقيق اصوال امری کلی ودررابطه علت ومعلول مسائل است نه فعل وانفعالت مادی موضوع ازباب مثال  
س پلي کار کيست،ن اشوب کشته شده ـ شوب يک امرتحقيقی است ولی اينکه قاتل کسی که درآعلت 

   .قضائی است

وده اينھا بحادثه  ويا يا اساسا قتل صورت گرفته ويا خودکشیآاينکه چه شخصی متھم اصلی است واينکه 
پليس ن ازمسائلی است که درصالحيت آ نظاير و

     .رھاستجنائی دستگاه قضائی کشو

بنده درست يا نادرست به اين نتيجه رسيده ام که 

منتفع ازقتل شادروان واالحضرت سياست مخالفت با 

که رعايت وتوصيه کننده  تداوم سلطنت ايران است 

البته دراين ماجرا  ؛مريکاستآن وزارت خارجه آ
ميتوان گفت که جمھوری اسالمی ھم منتفع ازحذف 

 تحقيق، و ،عليرضا بوده استشاھپور واالحضرت
نشان  مريکا آرا بروی وزارت خارجه  کشش وتوقف

شايد ھم تحقيقات ديگران ناسخ اين تحقيق  ،ميدھد
   .باشد

 شت باال را ازتفکردوراديکی از قرائنی که بر
ل معمول برای کشف جرم نميسازد عدم رعايت اصو

درجائی  ؛مسائل تابعه است ن وآانگيزه  ومتھم و
 بوستون به نقل ازخواندم که يک روزنامه محلی 

تحقيقات اوليه < :پليس نوشته است يک افسر
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حکايت ازخودکشی ظاھری دارد ولی ھمزمان سخنگوی دادستان بوستون ميگويد که مرگ عليرضا پھلوی 
شده طبقه بندی ن زطبقه بندی نشده وبازتاکيد ميکند که اين پرونده دررديف قتل ني ،دررديف خود کشی

  .>تل درحال تحقيق اندان وپرونده قگاھآولی کار

ه عامل نست کآمرگ طبيعی وغيرطبيعی مرگ طبيعی  ؛قسم است ميگويد مرگ بردو ئين دادرسی کيفری،آ
   :دسته تقسيم ميشودسه  ومرگ غيرطبيعی خود به ،خارجی درمرگ شخص وجود نداشته باشد

   .خودکشی، قتل بوسيله ثالت، مرگ دراثرحادثه

درصورتی که طبق نظر دادستان بوستون خودکشی نبوده زيرا درطبقه بندی خود کشی  –درتطبيق مورد 
ن خيلی ساده آمرگ طبيعی ھم نبوده زيرا تشخيص . قتل ھم نبوده چون درطبقه  قتل ھم نبوده . نبوده

پس بنظر دادستان بوستون مرگ واالحضرت عليرضا دراثرحادثه بوده به اين . است و چنين اعالمی نشده
حرکت کرده وروبروی واالحضرت که رسيده  ؛جای تفنگ     ِ قفسه   يب که تفنگ دولول شکاری خودش ازترت

   !!دوتير پشت سرھم رھاکرده است

خودکشی با دوگلوله ساچمه ای ممکن نيست  < :بمن گفته استدادستان ديگر بوستون بنام لری کلييک 

  >عليرضا کشته شده وبايد پرونده قتل رسيدگی شود

   .ازرسيدگی منتشرنشده است معھذا خبری

عدم تعقيب واظھارنظربسيارفکاھی نسبت به قتل يک جوان اگريک امرعمومی پليس ودستگاه قضائی 
 نشانی ازسياسی بودن قتل و ،ععدم تعقيب موضو حرفی نيست ولی اگرغيراين باشدخوب  ،مريکا باشدآ

   .ی مرسوم استقتلھای سياس يعنی عملی که دربيشترن بنظرميرسد آسعی دراختفای 

 

از سوی پيتر خان زندران  ٢٠١١در جستجوی نوشته ای در اين باره به نوشته زير که در فوريه سال 
ن اي نوشته شده برخورد کردم. آنرا برگردان کردم تا اگر ياری به پژوھش ميکند در سند باقی بماند. 
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مطالب تنھا جنبه پژوھشی دارد و نه تاييد و نه تاکيد و نه مورد پذيرش است. ما مسئول نوشته ديگران 
  ک-ح    .نيستيم

Peter	Khan	Zendran		

The blog of Peter Khan Zendran 

Saturday,	February	05,	2011	
Ghatl	e	Ali‐Reza;	Taman	shud	Pahlavi		

  قتل عليرضا؛ تمام شد پھلوی

The death of Prince Ali‐Reza on January 4, 2011 of a gunshot to the head under 

mysterious circumstances in Boston is one of great importance for Iran and World 

affairs. With the death of Ali‐Reza the Pahlavi dynasty is effectively at an end, for 

reza Pahlavi has no proper heirs, and by this reza has demonstrated a complete 

neglect of duty and a pattern of disgraceful behavior which goes back to the 

1980’s, and the handling of Ali‐Reza’s death is the latest in this series of events.  

توسط شليک گلوله به سر دروضعيت مرموزی در  ٢٠١١مرگ شاھپور عليرشا در چھارم ژانويه 
بوستون يکی از مھمترين وقايع جھان است. با مرگ عليرضا پھلوی؛ خاندان پھلوی عمال به پايان خود 

شان داده است غفلت در انجام ميرسد؛ چرا که رضا پھلوی وارث درستی نيست و آنچه رضا پھلوی ن
برميگردد و رفتار با مرگ  ١٩٨٠وظايف و نشانه ھايی از رفتار ننگ آوری دارد که به سالھای 

  عليرضا آخرين اين سری از وقايع است.

 

Had the Pahlavi’s really cared about the death of Ali‐Reza they would have made 

sure a thorough investigation was done into his death. Instead of making sure the 

Boston police did a thorough investigation of Ali‐Reza’s death. Instead, they were 

quick to go along with reza Pahlavi’s lame excuse that his death was a suicide 

brought on by depression. It was the Iranian community in the Boston area, be 

they royalists or not, to notice that the Boston police did not do a proper 

investigation, that is not examining the neighbors, not checking for signs of forced 

entry, not handling the suicide note that was supposedly found and examining it 

properly, no proper ballistics test on the gun which supposedly killed Ali‐Reza, in 

short doing everything to give cause to suspect his death was not a suicide. On 

top of it all reza Pahlavi chose to remain in Boston only for January 5, leaving that 



 حقوقدان -اميرفيض –ضميمه شھادت تحقيقی                                                      ٨از  ۴برگ  ٢٠١۵/٠٣/١٨بھرام شيد (سه شنبه)  

day and not attending any memorial services there for his brother or to meet with 

members of the Iranian community there who were effected by his loss.  

که  دچنانچه پھلوی به راستی در باره مرگ عليرضا اھميتی قايل بودند آنان ميتوانستند خاطر جمع شون
پژوھش ھای درست ودقيقی در اينباره انجام شود. بجای اينکه گمان کنند پليس بوستون اين چنين 

  پژوھشی انجام خواھد داد. 

اه خوانده بود ھمر» افسردگی«بجای آن آنان با بھانه لنگ، رضا پھلوی که آنرا خودکشی بر اثر ديپرشن 
سلطنتی وفادار ھستند يا نيستند متوجه شدند که پليس  شدند. جامعه ايرانيان بوستون؛ آنانی که به خاندان

دست به پژوھش ھای کامل و درستی نزده از ھمسايه ھا پرس و جو نکرده و آزمايش نکرده اند بوستون 
که ورود به زور به خانه انجام شده، يادداشت خودکشی را آزمايش نمی کنند که اگر پيدا شده بدرستی 

درستی آزمايش پرتابه شناشی (اسلحه) انجام نشده که موجب مرگ عليرضا مورد آزمايش قرار گيرد، به 
شده است؛ در کوتاه سخن، ھرکاری که الزم بود تا موجب مرگ او غير از خودکشی چه بوده مورد 

ژانويه در بوستون بماند و  ۵آزمايش قرار نگرفته. در باالی ھمه اينھا رضا پھلوی تصميم ميگيرد تا 
ترک ميکند و در سرويس خاکسپاری شرکت نمی کند و با جامعه ايرانی  که از اين آنروز بوستون را 

  مرگ ناراحت بودند مالقاتی ندارد.

As with any murder we must ask the question who benefits and who has 

benefitted. Certainly the Iranian community have not benefitted, that includes 

the mullahs. After all, as much as the mullahs were against Mohammed Reza Shah 

they as Muslims never would sanction any assassination that would create a 

topkill scenario for any family of their believers as this has done. Furthermore, 

there is an impending crisis over who would succeed ali khameni when he dies, 

and many mullahs are related to Iran’s royal families, and would be partial to a 

possible restoration, and as both reza and Farah have worked with the alavi 

foundation the mullahs have demonstrated they are not averse to Iran’s royals. 

This leads us to the Royalists. The same goes for Royalists, as many people forget 

that there are dozens of houses related to Iran’s royal dynasties, that despite 

their differences with the Pahlavi’s they would not want something like this to 

happen. The only benefit for royalists is that now Iran’s other royal houses will 

come into prominence as it is clear the Pahlavi’s are no longer in charge of Iran’s 

royalists.  

ھمانند ھر مرگی بايستی پرسيده شود چه کسانی منتنفع می شدند و چه کسی سود ميبرد. مسلما جامعه 
ايرانی سود نبرده است، آن می تواند شامل مالھا ھم باشد. پس ازھمه اينھا؛ گرچه مالھا ضد محمد رضا 

وند که سناريويی به عنوان  يک مسلمان ھرگز نمی توانند قتلی [سوء قصدی] را موجب ششاه بوده اند 
چنين ناگواری را که در ھم کيش ھای آنان ايجاد کرده است را بانی بشوند. عالوه برآن فاجعه ای در 
پيش رو است که پس از مرگ علی خامنه ای چه کسی جانشين او خواھد شد. و بسياری از مالھا در 
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دو فرح و رضا با بنياد علوی ارتباط با خاندان سلطنتی ھستند و نجات بسيار دشوار خواھد چرا که ھر
ھمکاری کرده اند و  آن دسته از مال ھا نشان داده اند مخالف فاميل سلطنتی نيستند. اين مارا به سوی 

خاندان سلطنتی برميگرداند. ھمينطور وفاداران را ھم در بر ميگيرد، شايد مردم فراموش کنند که دوجين 
ه با وجود اختالف موجود نمی خواھند شاھد چنين ماجرايی خانه ھايی به خاندان سلطنتی وابسته ھستند ک

باشند. تنھا سودی که برای وفاداران سلطنت دارد اينکه حاال خانواده ھای ديگر سلطنتی به صحنه بيايند 
  زيرا اينطور ديده ميشود که پھلوی ھا ديگر در کنترل وفاداران پادشاھی نيستند.

This leads to the question who would want Ali‐Reza dead. Clearly someone who 

wants to harm Iran. At present it has become clear that both the American 

government and the Zionists are having a hard time menacing Iran, be it by direct 

military invasion, economic and technological attrition, or by subversion within 

the country. After all, had Mohammed Reza Shah lived to 1982 without disruption 

Iran would have become strong enough to keep any country out of the Gulf, 

America included, and would have assisted the Palestinians in their struggle.  

اين مارا به پرسشی ھدايت ميکند که چه کسی مرگ عليرضا را ميخواست. مسلما کسی که ميخواھد به 
ايران صدمه بزند. در حال حاضر روشن است که آمريکايی ھا در دولت خود و صھيونيست ھا دشواری 

رک ھايی در رودررويی با ايران دارند؛ شايد تجاوز نظامی؛ تحريم اقتصادی و تکنولوژی، يا تدا
بدون دردسر زندگی کرده بود امروز ايران  ١٩٨٢براندازی باشد. از اين گذشته؛ محمد رضا شاه تا 

کشوری قدرتمند در ناحيه خليج [پارس] بود؛ که شامل آمريکا ميشد و می توانست فلسطينی ھارا در 
  چالششان ياری برساند.

Furthermore, there are transnational groups like the council on foreign relations 

who want Iran weak. Nor should we forget other factions in Asia and the region 

who would benefit from a weak Iran. As it is clear now who would want Ali‐Reza 

dead we must now ask would someone have had the opportunity readily 

available to kill Ali‐Reza? Were one to spend time in his neighborhood one would 

notice many hangouts for anarchists, political activists, and other radical action 

groups in the area, be they at colleges, bookstores, restaurants, or clubs, in other 

words plenty of place a potential assassin or terrorist would have to hang out 

while staking out Ali‐Reza without drawing too much attention to themselves. The 

one remaining thing to succeed would be to have enough influence to make sure 

that the authorities would regard it as a suicide. At present not only have the 

Boston pd done a botch job in investigating Ali‐Reza’s death no federal law 

enforcement agency is willing to investigate as well. This same scenario occurred 

around the strange deaths of Prince Shahriar, Princess Leila, Queen Soraya and 

Bijan Bakhtiari, Shabour Bakhtiar, Fereydoun Farrokhzad, which leads one to 
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conclude that there was endorsement at some government level of any 

assassination. 

ايران را ضعيف ميخواھند. نبايد عالوه بر آن؛ گروه ھای فرا ملی مانند شورای روابط خارجی ھستند که 
فراموش کنيم که جبھه ھای ديگری در آسيا و منطقه ھستند که از ايران ضعيف بھره ميبرند و خوشحالند. 

بنابراين شايد روشن باشد چه کسانی مرگ عليرضا را ميخواستند و بايستی بپرسيم آيا کسی وجود داشته 
در ھمسايگی زمانی را گذرانده بود که از جمله آنارشيست ھا تا عليرضا را به اين آسانی بکشد؟  آيا کسی 

يا ديگر گروه ھای راديکال در محل بوده يا در کالج؛ کتابفروشی؛ رستوران يا  يا فعالين سياسی بوده
کالب يا ديگر جاھای اين دنيای بزرگ که موقعيت ترور و قتل را فراھم سازد  وعليرضا را بکشد بدون 

ب کند. نکته ای که ميماند که موفقيت آميز باشد آنکه آنقدر نفوذ داشته باشد که اينکه توجھی بخودجل
مقامات را قانع کند که يک خودکشی بوده است. در حال حاضرنه تنھا پليس بوستون يک کار سرسری 

وسرھمبندی در پژوھش ھای خود نسبت به مرگ عليرضا کرده است حتا مجريان قانون فدرال ھم تمايلی 
ش نشان نداده اند. اين سناريو در زمان مرگ مرموز واالگر شھريار و پرنسس ليال و ملکه ثريا به پژوھ

و بيژن بختياری، شاپور بختيار؛ فريدون فرخزاد ھم رخ داد که ھرکدام ميتواند نشانه ای از توافق 
  وخواست در سلطح دولتی  برای قتل بوده باشد.  

 

As to the role of Farah and reza in covering up the true nature of Ali‐Reza’s death 

one of two explanations abound. The first is that they are too distraught with 

grief, however if that were so they would not be acting so reclusive in avoiding 

the public, including those who share their grief. The second and most likely is 

that they know who did it, and if so there may be a degree of complicity in Ali‐

Reza’s death. If one would question why observe the behavior of Farah and reza 

since 1991 and you will see they have done everything to ruin the chances of a 

restoration in Iran. Consider their cremating Ali‐Reza’s remains. Were the 

Pahlavi’s true Muslims they would not have done this, as Islam forbids cremation, 

were they closet Zoroastrians they would not have done it as Zoroastrianism 

expressly forbids cremation. However cremation would be an excellent way to 

cover up the true cause of death, which the Pahlavi’s clearly do not want know. 

Bear in mind that in Farah’s memoirs she clearly states she authorized a doctor to 

perform a procedure on Princess Leila which resulted in Leila’s death, after Leila 

had told Farah she did not want any contact with her.  

اما نقشی که فرح و رضا در پنھانکاری حقيقت قتل عليرضا دارند ميتواند يکی از موارد زير باشد. 
اين مورد بود آنان نمی توانستند از جامعه  آنان بسيار از غم بزرگ ناراحت ھستند؛ ولی اگرنخست آنکه 

دوری کرده و آنان را در انزوا قرار دھند؛ حتا شامل کسانی که اين غم را شريک می شوند. دومين مورد 
که بيشتر بنظر می آيد ميدانند که انجام داده اند و اگر اينطور بوده تا اندازه ای مرگ عليرضا را پيچيده 
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در نظر بگيرد خواھيد ديد که آنان  ١٩٩١رفتار فرح و رضا را از سال ميکند. اگر کسی بپرسد و 
ھرکاری کرده اند تا شانس بازيابی ايران را از بين ببرند. از جمله سوزاندن باقيمانده عليرضا. اگر 

پھلوی ھا مسلمان راستين بودند چنين کاری نمی کردند؛ زيرا اسالم سوزاند جسد را منع می کند و حتا 
تی ھم بودند اينکاررا نمی کردند زيرا زرتشتی گری ھم آشکارا سوزاند کالبد را سفارش نمی اگر زرتش

کند. بھر حال سوزاند جسد بھترين راه است تا علت مرگ واقعی روشن شود؛ که پھلوی ھا آشکارا به آن 
ا اجازه داد واقف بوده اند.  در نظر داشته باشيد که خاطرات فرح به روشنی اشاره دارد که او پزشکی ر

    ليال گفته بود ديگر نمی خواھد اورا ببيند. بررسی کند؛ پس از آنکهمعاينه و ليال را واال حضرت تا 

Consider also why reza would not remain in Boston after January 5, nor would he 

and Farah attend any memorial services for Ali‐Reza outside of Bethesda. Clearly 

they were afraid that someone in the Iranian community would have confronted 

them about the inconsistences with Ali‐Reza’s death. Furthermore, form their 

behavior and the way the media related the news, I for instance did not learn the 

details until the morning of January 5 while doing work for RI’s Judiciary, it is clear 

the days of power and influence for the Pahlavi’s are over.  

ژانويه در بوستون بماند و  ۵ھمچنين اينرا در نظر داشته باشيد که چرا رضا نخواسته است پس از 
رون از باتستا در باره عليرضا شرکت نکرده اند. روشن است که آنان ھمچنين او وفرح در مراسمی بي

نگران بوده اند که جامعه ايرانی با ايشان در باره مرگ غيرمعمول عليرضا رودر رو ميشدند. عالوه 
ژانويه  ۵برآن از رفتار آنان و رسانه ھا و خبر ھا من بطور نمونه نتوانستم چيزی دريابم تا بامداد روز 

کار انجام ميدادم؛ روشن است که روزھای نفوذ و قدرت برای پھلوی ھا » آر آی«قوه قضاييه  که برای
  پايان يافته است.

  

پليس رود آيلند را عليه رفتار پليس سوء [تعقيب قانونی] کرده است. اين برمبنای اين بوده که پليس رود آيلند  ٢٠٠۴اکتبر  ٢١پيتر خان زندران، در 
دستگير شده است. در ھر دو  ٢٠٠۴به اتھام ساختگی وموھوم دستگير و در مه سال  ٢٠٠٣سانده است. او در فوريه سال اورا اذيت و آزار ر
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مورد حقوق فردی او بشدت نقض شده است. اين مورد يک مورد ويژه است. آقای زندران نيمه آسيايی و زرتشتی است و خودرا با وراثت آسيايی 
سياسی است. اين نخستين باری بوده است که مقامات قضايی آمريکا را يک زرتشتی سوء کرده بود و زمانی که معرفی ميکند. نويسنده و فعال 

 (اين مطالب در سايت ايرانيان دات کام آمده است)             زندان بوده به او اجازه نداده اند در زندان مراسم دعا ونيايش زرتشتی را بجا آورد. 


