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 ن و ی  ا ی
 ر

 رو . وت ای وارد  ر زا    ۱۲۷۵ از ۱۹ ارد  انا  ر

 اا ب آزهی  لا اآدی  و  از ت  ان   ر د  ا د و «زا

ر   ا ه، در ای او را        در ه ر، لا اآدی

را زدا و ار و  ده د و   زا ر در آن روز  ام ی د از ه  و  ام

رری   د را»1.

 از ا د » ور» وارد   رن . ا  ور در ر م - ادی  لی ر دور ز

دد. در ام او ری ور  از  ام و اف    ا ده د (ا اردی از ور در زن

  . ور را دا م ا ب تن در اد واژه   دا   .(2د داردو  ما  د

.ا  و از روی  دی  و دا ن از   «» .ده ا ا  و    یل در

«ارب» در وا   ن ا ا در م و  ور زن  اد س ای اد   ی از ام ری رد

 ا ا  از آن وت ا رود. ذ ر  ادیا  د      «لا» . ار دها

 در لی    اس ان ااع وری رت  را  ی د.

 ا أو ا أو دا أن ٔرضا  نو ور ن ار اء ا ٕا» ه آا  ه ره ۳۳ ٓس اا 

  د  و در ز    لا و ر   نٓا  ) «...ٔرضا  ا ف أو  وأر ٔا

 دور ز از  و    و   ف  ن و د   دار   هر   را ٓا   ا

( آ از ی ا ای). 3 آ در لی  اره د ان و ن رت  را ز ا   ور

» ر» و «د  ارض»  ون اری داده و اای « دو» (اام) د»  ی ا «. در

  ن در    ده  دو  اریل اد   «بار»  و دق ا   رهآن ا   ٓا ا

ی  د د. در وا در   «اذن» ام   ص او و  ر و  ا ون اری داده ان

 ا رآا  اا» را ا » ور دارد ٓاز ا ا   ع  د. در ا اما  ن ور  

. رج  ور و هو از دا  ن  «س» 

ور در دوران  ی

در دوران ی اول (آز:  ۱۳۰۴) ا ور ی ی ا د. در ا دوران ن دو  و  ن

 ن ر از و روز  ، زاده .  ،د ه ز دو  -ی دوو  رود

 او    از آن  . داده  ۱۳۰۳  ۱۲ در    او  ی .د ن ی روز 

.ه ا  د ام رد  و  

  ،د ا ،رس  ،( ا ز) وتا زا وز ،  ،شر ا

.ها ور ن د  ی اول در دوران     ( رس د ری  اندر ز) ارا  دی و

. اا ٓی اور ن رد در  و د  ار  هد  رد ٓم ا

دوره ی دوم ا ای وری  در اان  دی  د . ده   روی ر آن ر ه ی

رد  ن د را  های د  . در ا دوران ا  د از وری  ی د را در  اان ز
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م در ۲۰ اا و  ش رو ناق رو   ر دات او ازد. ا ور ی ا وی او د. ا

»  ۱۳۲۹ان ام» ور . در رد ور  د، ه و روز ر ف و ی ری ود دارد،

.4 ان و ی درون  آا  ا دا ان ن و ور وژهی از ادا  آا 

 ل   د  رزمآرا در  و  ا .د ور  را وز  وی دو ور از  من اا

ر  وه از ا د او   ل و  هر وه ا  «ی اامدر آن دوران «ا . ور من اا

. ا «ا » یا  انا وز  ر د  ور ای ای را د

۱۳۵۷) ب ااز ا  یور ای ایرا ز ٓان ا د ا ه ما ی دوهد  ور ا ا 

.دا (

ب ااز ا  یور

   ین رو  ون «بی اهدر «داد  س اا  انا   ا  دوران در ا

اام اران  داده د ا ی د ا وری ون زی د. ر ر ا ٓ وز دوران ی و ر ر

 س   ا ٓد.  5ور ا ٓ ا» ٓان ام» ام داده د در م ور  ای ا ) ٓور

» ور م اا ٓاز ا . ما «ور ا» ان  و اا  و ای او از    د ( 

.6 ار اندر ا  هد  رد  نور د دا «د و 

در  دوران ا  وهی دی د  ور ن و ت ری ا ز. ا ا وه ن «ن»

 م و ا  ت  رزه و   د ا  ده و   د «انا   نز» و

 داز . ا  ان شی ری ا ای ور ر ه ی را  ا د، وری  ه

وا  ا  و ش ای اای آن  در ادا ن  د   از اب ل  ۵۷ی ه د.

  ا  ا  اول  و ر ور  ر زد  ان  ن ی  ای ب ن

 د روزری    ن  رت  د. ی  آا ا در «ارج»  ور ام اول ن

.7دا ری ا  «ن»   آن د و در ادا ه

در وا دو روی    در دن  «آن دی» د را   ار د و    ازه ور   د

 د. از آ ا  ور   ا ری ری    و وری ا ا د ی  ن د را

 ر ن (دو)  ر ا دا .ا  د را ا در     ر  در لی

.دی زدها ی  م دا و ا م   ه او   

ن داار و د رج از یور

  ور . زٓان ادر ا  هن د  رد از د  ا   انرج از ا یور  از 

د   ا  زٓا ز  از  ا   ان د .ن ا از ا   ت «هایی ز» 

 ، وز ا دو س زرن را ان آز  دا  لی   ف ان و دان ل د.
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و ر ،ر  د. ا م وده رج از و دن   ا  اا ان ا از  

ا ی ر  ت و او ا ی او از» :ا  ۱۳۶۷ ر ۶ آذراز د   در رای ا 
 ا  ک را  ی    د، ن در ا ن      رد».8

 .د رز آن   ی ا   و ن راو د  ادی ا    یل ن در ا

  و    ا ی ر او    ای، ر ری ا  زه در ز او ب

: د و ه لای او ار 10ی ث وا    رها ری ا ر   ی دوم او 9 در.

«ب آی ای م ب ا ٓب  را آی ی ا ا، و  م،    ا  رد  آن م

دت ا  ع ازگ در راه د  ،ر ا را  ب ا  در  زودی ا  ام و ار 

.«اا ا دت از گ  و

 ری او درت ااا   ل .در   ون ی و ه ۹ از  و  د  ی 

  و و شری، دارا وا ،ری  ،ه   ور    ا ادا .  «»

ا  ۱۳۷۷ ه ای در ۱۶ دی در    ت دوم وزارت اا .د ا ادا  - د

.اا  وزارت در ا «د و ا  ،س » ران ادی از دن  را 

 ام از د. در وا ٓای اای ا دره  و   ٓاد ا ا از هایز  م ی در  

در ا ت ور ه و   رها در  داد ( ) م ه د . اس  از اد11 واات

 ا   ان ن ا ا وه   م ا   ام اراد در ه از ی  رون  ام

ه ا. او در  از اات د  دارد » ن 12 ود ا ٓد  ع د، ا  و در ارد س

 آا ، آح، ا آا ، آم را از اا د. او ا در  ن رار ف ما

و   از ام  اژهای در د و   داد»13.

از ا  یل در  های .ا دو ور و  ، ن ٓا در  ا قدوران ا در ا ٓا

اما   را  ی وت  در دو ری ا   در وا .  ر    و ا

،ب اه اد دادو ی د از .ده ا اا   دا   ور  و  هاری داد ون

د  ۴ د  از وزی اب  ۵۷ آن ا  م     وج از روی ا و  د

.د ا ا ی وژه ل اداد   و  رت  د  ی  ارد و

ا   اام  ی ا ه  ا اات  «از ی دو  م دو ،   دا و ون

 ر داده  اا در ا «ٓاق  ر د ری ا در لی  ا. اام  در

دادهی  «»  در »       ورام» ام د.

م اا  ن

  ر زه    د  دی  فا   ،  ما  ورود ای ال  ن

و دم را    ام دت د.  ام در  از ران د » :وردرا، در ازای اری  او وده و

س  آر  ا     ،ا او را ا ی» و  از آن     » :  اف

را از  د   ا آزرده ا»14. ا  ا   روز    اف      د.

دا ا  و ا « ما   » د   ای را  ا   یل در  ا روا 

. در ی ا  د 
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ل  از ر ام  ی    روحا  «ا ن،   ا ب را  ،ن ص د

 و ب اوزی ا از   س اا   15.« د در   ری ا در  ، ارد  و د

 دا (...و  ، ،ذ ،ذ)  ٓا ا  ٓم ام ا  (۳۱۰ ده) زات ا ن
ص ا و   دا  و د م د.16

ارد. ا ز   ٓی ااز د    ای 17 راه را، ره ۸۹ ٓا    نرو  ی د از

 ٓا ا  ازی در رم  .د ما   ری از     رهآن ا  ر  ر راه ا

 ٓو از ا  از آن   ده دل ن از    رهدر  ٓا  در  ٓا ا» :

   د ر در  ا   با اي دو را آن [...] ن دا مرا از ا ٓا  آن و د

و د از ق و  دار و  آن ا ا  از   و ق   ام ت . ا ا   ت

ا رت در ا ،ا  اضا    م آنر او ا اا  د ق و  از د ا ،

.18«   وم رت در  و  را ا ٓا ، د ٓا   

    د افا » د   و ،یا   از  رد ٓدر ا  س اا  

ادی د  ا  و زدها و ن آی ای  ده و  از  ان  . ا ٓ اد آای از

آن  دن  دا ام آ ا، د  ا ر زده ا و ف ا    ٓده و  ده  آن

.19«   د

  ٓا ادیا   (ری ا ب در) زات ا ن و ا  ا   ا ا در ا

 دا در  آن  ی   ٓور ا  د    دی د  ی  و ا ع را   ا

ه ادرت ورز   از     ا ز را ا ی ای راه را    ا د20. ا ا

 
(اا ر)   - ر ه   ما  1

 مه ارات داا «ن ا ر وٓدر ا ت وارف اة اد: «دا ا 2

۳۳ ٓه: ا ره ان 3

4 ا ٓب ده اان در   د  دا؟ -  اوی -  ره آورد

http://www.iranhrdc.org/english/publications/reports/3150-murder-at-mykonos-anatomy-of-a- :انا  ق دا  ارش 5

political-assassination.html
6 ال ر از «ن» در ان، دا    ر در ر (راد دا)

(اا ر)     «ن وه ر»  د ا 7

(اا ر)  ات از 8ر

رو  -ای  یٓا    ی ی 9

 10م ری  وا  ث ی   س  د  وی را از ر  زد

:۱۹۹۹ ژو ن در ا 11

http://www.independent.co.uk/news/world/death-riddle-over-irans-spymaster-1101895.html
ری ر ن رت در زا 12 وز

/http://www.rahesabz.net/story/52633  :س – هن د ز  از  13

    14 اف -  دی ای - وه ام

۱  ،صا  ها اا  لص، اب ا ،۲  ،ا  .15

 16ده  -۳۱۰ه  ن،   ی  ن، ذ   ٔ ،د،  ص  ا. در ا ا ،و ن ادن،

 و ا ی ی . ا ن، ذ   ،  ٔ ، ذٔ ، و    وارد  ،ص  د.
در ا رت   زات ی ر در ب » ات» م  د

https://quran.com/4/89 : ره 17
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۷۷  ،رم  ،ا رات دار اان، ا ،  18

 19ت  د    ای -  ز -  اول آن ۱۳۹

د ل - ق و  - ی ث د  «انم و ای ا ق ن در  »  ا ا  ای 20

 ا ۳۲ ره




