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PORTRET

Ali-Reza Pahlavi, nãscut la Téhéran în
ziua de 28 aprilie 1966 ºi mort la Boston,
Massachusetts, pe 4 ianuarie 2011, este
fiul cel mai mic al ultimului ªah al
Iranului ºi a celei de a treia soþii a acestuia, împãrãteasa Farah. El era prinþ al
casei imperiale Pahlavi ºi al doilea succesor la tronul Iranului. Prinþul Ali-Reza a
fost fratele mai mic al lui Reza Pahlavi,
prinþ imperial, ºef al casei imperiale
Pahlavi ºi monarh de jure al Iranului.
Cel dispãrut era, de asemenea, fratele
prinþeselor Farahnaz ºi Leila, ºi frate
dupã tatã cu prinþesa Shahnaz. Într-un
testament redactat în urmã cu mai mulþi
ani, Ali-Reza spunea cã îºi doreºte ca
cenuºa sa sã fie împrãºtiatã în marea
Caspicã, la nord de Iran, de unde este
originarã dinastia Pahlavi.
Fiul cel mai tânãr al ºahului Iranuluicare a fost îndepãrtat de la putere prin
revoluþia islamistã- Ali Reza Pahlavi, în
vârstã de 44 de ani, s-a sinucis la domiciliul sãu din Boston, Statele Unite, a
anunþat fratele lui Reza Pahlavi, pe siteul sãu. “Le aducem la cunoºtinþã compatrioþilor noºtri, cu mare tristeþe, decesul
prinþului Ali Reza Pahlavi”, scrie fiul cel
mai mare al ºahului Mohammad Reza
Pahlavi, alungat din Iran în 1979, ºi care
a decedat la Cairo, în iulie 1980.
Moartea lui Ali Reza este anchetatã de

procurorul districtului Suffolk (Boston,
Massachusetts). El a decedat în urma
unui foc de armã pe care, aparent, a
îndreptat-o împotriva sa. Prinþul
Pahlavi îºi cumpãrase în 2001 un imobil
în valoare de douã milioane de dolari la
aceastã adresã, potrivit Registrului proprietãþilor imobiliare din Boston. ”Ca
milioane de tineri iranieni, era profund
afectat de toate relele care s-au abãtat
asupra patriei sale scumpe, purtând, de
asemenea, povara pierderii unui tatã ºi a
unei surori, în timpul tinereþii sale”,
adaugã Reza Pahlavi pe site-ul familiei.
Ali Reza Pahlavi, care nu era cãsãtorit,
era înscris în al treilea ciclu la
Universitatea Harvard, unde studia
filosofia ºi istoria anticã iranianã. Cel
mai tânãr dintre cei patru copii ai ªahului a obþinut o primã diplomã la
Universitatea Princeton, în 1984, ºi un
master la Universitatea Columbia, în
1992. “Deºi a luptat ani de zile pentru aºi depãºi durerea, în noaptea de 4 ianuarie 2011, la domiciliul sãu din Boston, sa sinucis, provocând o profundã durere
familiei ºi prietenilor sãi. Era un om
inteligent, sensibil ºi devotat familiei,
dar mai ales patriei sale, Iran”, scrie
prinþ moºtenitor Reza Pahlavi.De altfel,
întotdeauna s-a ºtiut cã în spatele multor
miºcãri de protest contra puterii actuale

din Iran a fost neobositul Ali Reza.
ªi fiica cea mai tânãrã a ªahului, Leila
Pahlavi, s-a sinucis în 2001, la Londra, la
vârsta de 31 de ani, dupã ce a luat un
amestec de medicamente ºi cocainã, conform rezultatelor autopsiei. Ea a fost
gãsitã moartã în apartamentul de patru
camere, închiriat într-un mare hotel din
Marea Britanie. «Timpul nu i-a cicatrizat rãnile sufleteºti», a explicat atunci
îndureratã Farah Diba.
Acum, Farah Pahlavi, vãduva ultimului
împãrat al Iranului, trebuie sã
supravieþuiascã decesului celui de al
doilea copil, dupã ce ºi-a pierdut soþul ºi
þara. Cronica unei familii al cãrei destin
nu are nimic din basmul “O mie ºi una
de nopþi”…
Dacã împãrãteasa Farah Pahlavi a
susþinut întotdeauna cã fiica sa mai
micã, Leila, nu s-a sinucis, de aceastã
datã n-are nicio îndoialã cã fiul sãu Ali a
fãcut acest gest, împuºcându-se. De altfel, în anunþul oficial al morþii lui Ali
Reza, decizia celui dispãrut de a se sinucide este enunþatã fãrã echivoc.
Se ºtiu puþine lucruri despre viaþa lui Ali
Reza: a fost licenþiat la celebrele universitãþi americane Princeton ºi Columbia
ºi a obþinut un doctorat în arta veche
persanã, la Universitatea Harvard. ªi-a
pus capãt zilelor în eleganta sa reºedinþã
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