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                                                      رانيا

 اثر : آلن پيرتز(1) : سردبيرنويسنده 
 

  سوال ريز دربرابر ونيروحان ديشد واکنش
  انيرانيا توسط خود تيمشروع رفنت

 
 از رانيا در تيروحان یرهرب تيحقان و یريپذ باور به ديشد محالت

 مرغيعل که 2004 هيفور 20  خيتار در) پارملان( جملس انتخابات زمان
 جلب در کماکان انتخابات از" طلبان اصالح " اصطالح به گذاشنت کنار

 شيافزا به رو  مانده ناکام قبول قابل دهنده یرا يیگردمها کي
 جمبور حد چه تا ونيروحان که داد نشان انتخابات نيا. است گذاشته

 در آنان ضعف کننده آشکار و شدند انتخابات در تقلب به توسل به
 یشالودهها که دارد وجود يیها نشانه اکنون هم .بود قدرت حفظ

  در" خصوصا گرفت خواهد قرار یشرتيب محالت مورد کماکان ونيروحان
 بر یمبن شانيادعاها آنکه از یحاک دارد وجود یمدرک که یحال
 .است  رفته سوال ريز درآشکارا یمذهب اراتياخت

 
 داشته اراظه نيچن شرتهايپ سابق یشورو ديفق رهرب نياستال جوزف
 مهم که است یرا مشارنده بلکه ندارد یتيامه دهنده یرا " که بود
 2004 هيفور ستميب در رانيا یمل انتخابات در که یتيروا" است

 .است داشته بازتاب
 یرهرب مقام به ميمستق یپاسخگو یانتخابات مسئوالن از یريکث گروه
 را جينتا مشرده  را آراء" یا منه خا ینيحس یعل ،یافراط یروحان

 منتشر دارد باور را آن صحت یکس خارج در نه و رانيا در نه که
 ).2 (کرد
 یشرتيب بيآس یهنگام" اساسا 2004 هيفور 20 انتخابات یريپذ باور

 یتقلب" آرا از وآکنده  پر مهين قبل از یها صندوق شاهدان که ديد
 جاديا یساختگ یها ازدحام و  یريگ یرا یها حوضه به شده منتقل

 هر در موجود یريگ یرا یها صندوق تعداد از کاسنت با را دهش
 در بزرگ يیگردمها ک يبه وتظاهر یطوالن صفوف جاديا یبرا هيناح
 از ک يهر که یوقت یبکاريفر نيا. بودند گر نظاره انتخابات روز
 حوضه هر در انتخابات دهنده پوشش یخارج نگار روزنامه تن 300

" کن اجاره دسته دار" یگروهها ی  لهيبوس دنشد حاضر یانتخابات
 تيمحا شوند عمل وارد بودند خواسته آا از که اهيس" چادر " زنان
 .شد

 شد ديناپد یرا پراز صندوق 54 که دهنديم گزارش هتران در منابع
 نشان که را دهنده یرا تيمجع " درست" ارقام کشور ريوز نکهيوا

 تيمسئول نيا. کرد ئهارا است هتران در یدرصد 11 حضور ک ی يدهنده
 تختيپا یبرا درصد 30 از شيب از یحاک یآمار و سلب کشور وزارت از
 .شد منتشر کشور سراسر یبرا درصد 50 از شيب یاندک و
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 ختهير ديسف یآرا کالن مشار بود شده ديناپد آمار کل از که آنچه
 افتيدر جهت که بود یآموزان دانش و دولت کارمندان توسط شده
 با  ندهيدرآ آن بدون که شانيها شناسنامه در" ادد یرا" مهر

 .بودند شده دادن یرا به جمبور شدند یم مواجه یاحتمال مشکالت
 نيجماهد یگرا چپ سازمان مجله از طلب اصالح و خمالف یها گروه هيکل
 10 حدود فقط تيمحا از" واقعا ها یافراط که کردند برآورد رانيا
 .بودند برخوردار رانيا دهندگان یرا درصد 15 تا
" طلبان اصالح" اصطالح به و ونيافراط انيم زيست از شيب که آنچه 
 که است یاسيس یها وخامت از برخاسته ینابسامان است توجه خور در
 ثبات یب یبرا یديهتد گذشته يیدانشجو یها یآرام نا از فراتر یبس

 نيا تيمشروع يیتنها به اکنون هم بوده رانيا در یفعل وضع کردن
 .است داده قرار هدف را یاسالم یکودتا

 ندارند دادن دست از یبرا یزيچ گريد که یحال در" طلبان اصالح" 
 از حاصله قدرت تصاحب و ندگانشانيمنا شدن تيصالح رد از نيخشمگ و

 یا محله مرتصد ملت، اتفاق منتخب یدولت گروه تنها یها یافراط یسو
 از ، حاکم تيروحان تاظهارا کردن تيصالح فاقد یبرا اند شده

 برمسند بودن تا یحت گرفته تيمشروع گونه هر از آن یبرخوردار
 برند یم گمان کيپلماتيد منابع. کردن حکومت به رسد چه ، قدرت
 عيسر سقوط به تواند یم یراحت به مالحظه قابل زشيانگ ک يکه

 .  اجنامديب رانيا ونيروحان
 آشکارا کردن، حکومت در ، یا خامنه یعل معظم، رهرب توان و تيصالح
 یاعضا جانب از سابقه یب سرگشاده نامه کيدر ميطورمستق به و

 یا گسرتده طور به  را مهگان وتوجه رفته سوال ريز) پارملان( جملس
" یرانيا ی روزنامه دو. است کرده جلب خود به رانيا از خارج در
" فورا دکردن چاپ رانيا در" جمددا را نامه که" شرق " و" * نوح اسي

 یرهرب برابر در سابقه یب" واقعا يیارويرو نيا. شدند ليتعط
 یمشاجرات یها جنبه یرا و بود یتالش از یحاک رانيا یروحان

 درجهت موجود قدرت یساختارها سوءاستفاده ا يانتخابات
 .رآخوندهايحتق
 اهللا روح" اهللا تيآ "اتيح زمان سان به گريد ونيافراط نيا وجود با
 گروه ک  ي1979 سال در یشاهنشاه دولت سقوط از پس  یو یدتص و ینيمخ

 .ستندين مشرتک یمذهب و یآرمان اهداف و باورها یدارا متحد
 ارگان هيکل حفظ در کدندهيو ريناپذ انعطاف یتيقابل و اراده ینيمخ

 اختالف اکنون اما بود داده نشان خود رازيمس ک يدر افراد و ها
 و تراست روشن هم روز ز ا بود شده یپوش پرده" قبال که یا دهيعق
 ونيافراط توسط" یمردم و منصفانه انتخابات" نقاب که هنگام آن
 .شد گر جلوه بود نظر مد آنچه از شيب} اختالف نيا { د،يدر هم در

 و مصلحت صيتشخ جممع سيرئ و رانيا سابق مجهور سيرئ نکهيا جالب
  آشکارا هم ینرفسنجا یهامش عباس" اهللا تيآ" ،یامللل نيب تاجر
 االتيا با گفتگو مورد در یا خامنه یعل با را خود استيس خمالفت
 ضد دستورات به یا خامنه دنيچسب نکهيا از تاسف اظهار با متحده
 رانيا تيقابل ، انهيگرا واقع یمش خط ک يیجا به ینيمخ يیکايآمر
  .کرده خفقان دچار یاسيس شرفتيدرپ را

 شيخو به خود عنوان یبرا  نه یساسا و هيپا  یمذهب دانشمندان
 استفاده نه ابند،يم یا خامنه یعل} ی{" اهللا تيآ"  یدهيخبش

  واسطه به یو  گرچه ،ینيمخ عنوان یبرا نه و لقب نيا از یرفسنجان
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 تيآ" از استفاده و افته يعيترف یا بکارانهيفر طور به جانش جنات
 .  بود شده اواعطاء به" اهللا
 اکنون هم شان نشسته گل به یها یکشت مهه وجود با طلبان اصالح    
  شدن ديناپد درمورد یبررس بر و زده اعتصاب به دست انقالب قلب در
 از یداريد یط در قبل سال 25 حدود در صدر یموس) یلعظم ا (اهللا تيآ
 شده زاده لبنان انيعيش رهرب نيا). 3( کنند یم یپافشار یبيل
. بود احرتام و ميتکر مورد عهيش عامل گريد رهربان یمتام از شيب رانيا
 با و زد باز سر" اهللا تيآ " عنوان به ینيمخ رفنتيپذ از او

 سر بر عبور قابل ريغ یمانع به مبدل داشت که ینفوذ از یبرخوردار
 یبرانداز به که بود شده يیآا زين و ینيمخ یاسيس یها نقشه راه
 ازين دست لتآ عنوان به ینيمخ چون یارباب به کرده کمک شاه

 .داشتند
 هرگز کرشيپ} که{( یبيل در صدر یالعظم اهللا تيآ مرموز شدن ديناپد

 به که گشود رانيا به تاخنت یبرا ینيمخ یرو به را در) نشد دايپ
 آن در نه که است گانهيب تبعه ک يتوسط یکشور تصاحب مصداق یراست
 مادر چه و پدر جانب از چه یرانيا خون چگونهيه نه و شده متولد

 .است یجار شيرگها در
 ینيمخ از احرتام با  ايفرنيکال در متعصب یرانيا ک يکه یحال در
 تعصب کم انيرانيا کند یم ادي" تلريه چون بزرگ یمرد" عنوان به

 .کننديم هيتشب مغول آفت ، خان زيچنگ مانند یجتاوزگر  به را تراو
 
 

 ک يدر ونيراطاف به محله در خود افنت يناتوان از پس طلبان اصالح
 مانانيپ هم هيعل را اريع متام یهتامج اکنون نامهوار، یباز نيزم

 یمجهور انگذاريبن و بنا ريز سنگ . اند کرده آغاز خود سابق یروحان
 یبرا را شيخو تيمشروع یکنون حاکمان که یشخص مهان ران،يا یاسالم

 اپ بر او که بود یساختار و ینيمخ کردند، افتيدر او از یحکمران
" اوال ینيمخ که دارد وجود کننده قانع مدرک ، نيا وجود با. کرد
. نداشت انيرانيا به شيها استيس ليحتم در یحق و نبود یرانيا هرگز

 مصلحت ک يجز یزيچ" اهللا تيآ " عنوان به او عيترف  نکهيا و
 جرم به شدنش ختهيآو دار به از یريجلوگ یبرا" آبرو حفظ" یاسيس
 .نبود 1964 سال در هنيم به انتيخ
 مورد در هم یسند هرگونه کردن نابود در یفراوان تالش 1979 سال در

" اهللا تيآ "لقب از اش استفاده ماخذ  هم و او یرانيا ريغ اصالت
 بازگشت ساعات یط ینيمخ که یاقدامات نيخنست از یک يو گرفت صورت
 هک برجسته مرد دو اعدام داد اجنام شاه رفنت از پس رانيا به خود

 یکي. بودند او " یالله تيآ " نيدروغ مقام و اصالت زنده شاهدان
 یمل تيامن و اطالعات سازمان ساواک، سيرئ پاکروان مساريت آا از

 .بود رانيا یشاهنشاه
 که را یعتمداريشر اهللا تيآ تا کرد تالش بالفاصله او نيا بر عالوه
 اهللا تيآ با مهراه  1964 سال در و بود فراوان احرتام مورد
 قتل به بودند داده ینيمخ به را یساختگ عنوان نيا یگانيگلپا

 با زمان آن در که ینيمخ به بودند کرده توافق آا. برساند
 جانش جنات یبرا بود مرگ انتظار در" واقعا هنيم به انتيخ اهتامات
 تيآ" ک يکردن اعدام که چرا شود، خطاب" اهللا تيآ " بدهند اجازه

 آوردن فشار با 1964 سال در هيقض نيا. بود ممنوع انزم آن در" اهللا
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 داد رخ هنگام آن پاکروان مساريت و رانيا در ايتانيبر ريسف بر
 از یريجلوگ یبرا" آبرو حفظ" یقانون یا چاره ستيبا یم که

 یبرا ن پاکروا که است بارز. شود دهيشياند ینيمخ کردن زيآو حلق 
 .کرد  اريبس بارزهم زمان درآن ینيمخ ازاعدام یريجلوگ
 نظر از که یعتمداريشر جان به 1979 سال قصد سوء که یوقت ها بعد

 او ماند، نافرجام بود ینيمخ از باالتر اريبس یمذهب مراتب سلسله
 و موعظه حق داشنت بدون و یخانگ بازداشت حتت  شده  ارتباط سلب

 یورط گرفت قرار کينزد شاوندانيخو از چند یتن جز به کننده مالقات
 قابل یراحت به بودن مغرضانه برچسب با ینيمخ هيعل اظهاراتش که

 .باشد انتقاد و بازخواست
 دستور( } ی{"فتوا " که بود آن انگريب هتران از رياخ یگزارشها

 سندهينو هيعل ینيمخ جانب از صادره مرگ) یمذهب حکم اي
 هک" یاسالم ضد" کتاب ک ينوشنت ليدل به ،یرشد سلمان ،يیايتانيبر
 تا بازگشت خود سابق قوت به دوباره ، بود شده لغو قبل سال چند
 ونيروحان که یسندگانينو ا ينگاران روزنامه یبرا باشد یخطر زنگ
 ک يیحت چنانچه نکهيا بر یمبن ستندين کنرتلشان به قادر" مايمستق
 موضع ا يبرانند قلم ا يزبان بر رانيا در حاکمان هيعل کلمه
  کرده فيتضع قدرتشان نامشروع خاستگاه دنکر افشا با را آنان
 بر شان یساالر آخوند مطلقه حکومت ليحتم در آا حق منکر نرويوازا
 مسلمان  یها مقدس خشکه دست به مرگ خطر با شوند رغبت یب یمردم
 یگهدنيامن .شد خواهند مواجه
 یريکشم یهند ک يینيمخ مادر که هستند نيا منکر یمشار انگشت تعداد
 ا يیرانيا ( یتعداد کماکان ن،يازا کمرت  فرض بر یحت اما بوده

 ،یرانيا ديفق سناتور. آگاهند پدرش یقيحق نام ا ياصالت از)ريغ
 سلطنت عصر در رانيا جنوب در را خوزستان استان که  یکس ،یموسو

 شناخت،يم یخوب به را او پسر چهار هر و  ینيمخ پدر کرد  یگهدنيامن
 گرفنت یبرا خود نفوذ از و کرد یم یدگيرس شانيها یکاست و کم به

 ريغ تولد یها حمل و خيتار با یرانيا }شناسنامه{یيشناسا کارت
 سناتور. کرد استفاده شانيبرا یسرباز خدمت از اجتناب جهت یواقع
 یشخص دستورات بر بنا کمک نيا واسطهء به را شيخو جان یموسو

 یکودتا از پس  فرانسه از آخوند نيا بازگشت در بالفاصله  ینيمخ
 .داد کف از 1979 سال
 1964 سال در را ینيمخ جان که یفرد پاکروان، مساريت ساواک، سيرئ
 ،ینيمخ سوابق از کامل یا پرونده کردن یگرداور خاطر به داد جنات
 قتل به گلوله ضرب به شده برده اش خانه بام پشت  یرو به شب مهان
 ک يچون است موجود هنوز ساواک به متعلق سوابق پرونده نيا.ديرس

 مرتادف" ( ما ساوا"به و ترک را ساواک که سازمان نيا ارشد مقام
 نيا خود که شده گزارش. کرد تصاحب را آن وستيپ) ساواک یآخوند
 تيحکا منابع و بوده متحده االتيا در ما ساوا سردسته یمدت شخص
 داشته نگه" مبادا روز " یبرا را پرونده نيا او که دارند آن از
 بازگشت؟ رانيا به خون تشنه یذهن حالت چنان با ینيمخ چرا. است

 بود گفته که بود یانتقام مهان لشيدل که رسديم نظر به آشکار
 یب 1979 سال در رانيا به بازگشتش از قبل  ینيمخ. گرفت خواهد
 کيدر که پسرش سر یرو یموها تعداد به که بود داشته اظهار پرده
 بود شده کشته یرانيا ئوالنمس بدست او نظر به اما یرانندگ ساحنه

 .کرد خواهد عام قتل مشرد یم مقصر یمهگ شيشاپيپ که را انيرانيا
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 قبول قابل یپدر نهيشيپ از سابقه ک يارائه در یناکام از پس
 راثيم به اش یپدر راثيم ساخنت مرتبط یبرا یتيروا ، ینيمخ یبرا
 اهل زين و ( هند متولد یوپدر شد سرهم او یريکشم مادر یپدر
 یفرد نيچن قتيحق در .شد یمعرف یرانيا راثيم یدارا اما) ريکشم
 گمراه و مشابه صاتخمش با یفرد شک یب اما. نداشت }یخارج{ وجود
 باور ،یهند پدر ک يیواقع ريغ یماجرا نيا به که داشت وجود کننده
 . ببخشد
 در 1872 سال در امسون،يليو چاردير اميليو ، ینيمخ یواقع پدر
 نيا. شد متولد یسيانگل تبار و نيوالد از انگلستان ستوليبر
 اسبق کارمند ک يجانب از است یاول دست مدرک اساس بر اتيجزئ
 یب: ميپرتول شيتيبر ها بعد"(نيرانيا-آنگلو " نفت شرکت یرانيا
 کرده مالقات و یمهکار نامه رزم نيا یاصل گرانيباز با که )  یپ

" شومليک یآرک " سرهنگ جانب از انکار فقدان با قتيحق نيا. بود
) " روزنامه( نيشيپ ريسردب و"  یپ یب " در یاسيس منصب صاحب کي

 در" کورک یکانت" در منزلش در که یا مصاحبه یط" مزيتا فاننشال
 .شد تيتقو گرفت اوصورت با نهيزم نيا در 1979 سال
 من : " که داشت اظهار نيچن بود ساله 78 هنگام آن در که شومليک

 یم خوب رو) شديم شناخته آن با" بعدا امسونيليو که یلقب ( یحاج
 -شد }اوجنا{ یايبوم مثه" قطعا. کرد یم کار من واسه اون شناسم،

 ." بگم یزيچ تومن یمن نه ا يباشه ینيمخ پدر نکهيا درمورد اما
 جانب نظراز مورد پاسخ مهان توانديمن آشکار زيآم متسخر انکار ک يايآ
  ؟ "شناختيم  یخوب به را} قتيحق جهينت در و { یجحا " که باشد یکس
 نبود؟ فته داشنت يیايتانيبر یپدر نسب اد در یقتيحق ايآ
 جنجال ک يمنجربه که کرد اجتناب یعبارت انيب از" عمدا شومليک
 در را قدرت ینيمخ که یسال مهان در یاحتمال یشخص عقوبت ا يیاسيس
 یاسيس منصب صاحب ک يعنوان به زين خود و. شديم کرد تصاحب  رانيا

 تازه کشمکش نيا به ايتانيبر کشاندن به یليمتا کارکشته
 دروغ ک  يکردن سرهم یبرا او صورت هر در اما. نداشت انهيخاورم
 .نداشت یآمادگ" ندارم ینظر " عبارت یجا به  اريع متام
  :عيوقا مهه دادن رخ چون و چند اما و

 نام به ستوليبر اهل رهيت یهامو با و افهيق خوش ، تپل یپسرک
 یکشت ک يدر پادو عنوان به یسالگ 13 سن در امسونيليو چاردير

 دنيرس از شيپ اما. گذاشت فرار به پا ايدر مست به اياسرتال عازم
 .کرد ترک را یکشت آجنا به
 واقع عدن، در یسالگ 20 سن در که یزمان تا نبود یچندان خرب یو از
 سيپل به که يیجا ،یجنوب من يدر عرب رهيجز شبه یجنوب یانتها در
 .شد دايپ اش کله و سر شد ملحق یحمل
 

 را" الحج" حاکم" یعل بن فضل سلطان" عيسر یليخ او یبايز چهره
 یزندگ یو با تا کرده سيپل یروين ترک به جماب را او که واداشت

 وسفي" نام به گريد خيش ک يقصد به را او بعدها چاردير. کند
 حکم تيکو بر امروزه که " الصباح " -خاندان شاونديخو" ميابراه
 .کرد ترک  کند یم یران
 آن در عرب رهيجز شبه هيناح و فارس جيخل باره در نکته چند

 .شود یآور اد يديبا روزگار
 یصعود عربستان ه،يسور اردن، عراق، لبنان، مثل یا هيناح یکشورها

 توسط قبل سال 70 و نداشتند وجود مستقل تيمتام عنوان به رهيغ و
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 به منطقه، نيا یبند ميتقس هنگام سيانگل و فرانسه یها دولت
  شديم خطاب که آنگونه ا يران،يا. آمدند ديپد نيمناد یصورت

 مشال جانب از که شد قرار بعد یزمان اندک"رانيا یطور امپرا"
  ايتانيبر ارتش لهيوس به جنوب در و هيروس یها قزاق  توسط
 سلسله کنرتل حتت مستقل یشاهنشاه ک  يصورت هب گرچه شود اداره
 .ماند یباق  قاجار سلسله ملک از بيغا اغلب
 به بعدها( کسيسا دوم سرهنگ نظر ريز رانيا در ايتانيبر ارتش
 امر حتت یاسيس نظر از اما بود  رازيش در مستقر) کسيسا یپرس سر نام
 کمک و) دش خوانده مهمره" بعدا که ( خرمشهر در لسونيو آرنولد سر
 در مستقر انگ يدکرت  و مانيسل مسجد در" تون -نگيالک.يیا " یسو از

 به" بعدا که بودند خوزستان استان در واقع شهر هرسه. بود اهواز
 که لورنس. يیا. یت  سرهنگ. شد یگهدنيامن یموسو سناتور ی لهيوس
 نيالنهر نيب در بصره اطراف به و شد مشهور" عربستان لورنس " به
 .کرد یکش لشگر خرمشهر به آن با زمان هم و) عراق(

 یفن توان از خارج آا توسعه و دانسنت قدر که ینفت یها حوضه
 نفت شرکت توسط  ها یسيانگل دست به بود) رانيا اي (عرب ليقبا

 جنوب در خوزستان استان از نفت دنيمک منظور به که نيرانيا-آنگلو
 .شد استثمار و کشف  شد، پا بر رانيا
 .نبود کشور ک يزمان آن در هنوز فارس جيخل یآنسو در هم تيکو
  انهيم خاور نفت صنعت در یاصل گريباز عنوان به ايتانيبر
 یاسيس و ینفت کارکنان قيطر از را خود تسلط و نفوذ ستيبايم

 به 1924 سال در که یهنگام امسونيليو عبداهللا یحاج. کند خوداعمال
 آا از یک يوستيپ وميپرتول شيتيبر به یاسيس منصب بجصا عنوان
 بازنشسته یسالگ 65 سن در و  1937 سال در دوران مهان در او. بود
 .شد
 چاردير شوديم دهينام تيکو امروز که آنچه در و نيا از شيپ
 یبرا را عبداهللا کوچک اسم دهيگرو اسالم به عيسر یليخ امسونيليو

 یعبارات زا و نبود جيرا هنوز یخانوادگ نام. بود دهيبرگز خود
" ور شهيپ ا يکارگر نوع فالن پسر  " اي..." پسر...  پسر " چون
 ليقبا انيم در سال 14 مدت او. شد یم استفاده مردم يیشناسا یبرا
 و 1895 یها سال در و کرد یزندگ عرب رهيجز شبه در نينش چادر
 و  کرده کسب را "یحاج " یقانون  لقب رفته " مکه " ارتيز به 1898
 جهت آن به" یريزب " افزودن از پس را" فضل"  کوکارين نام نيخنست

 چاردير اميليو " جهينت در. گرفت کار به يیمنا برجسته
  ".یريزب فضل عبداهللا یحاج" به شد ليتبد" امسونيليو
 عبداهللا یحاج فارس جيخل در وميپرتول شيتيبر  در خدمتش مدت در
 هند ريکشم در فارس جيخل ديشد یگرما از آسودن یبرا را التشيتعط
 رسوم و آداب طبق بار هر و بار هفت کم دست مدت نيا یوط گذراند یم

 که بچه 13 آن جهينت که کرد ازدواج یهند و عرب زنان با یاسالم
 لياوا در شرتشانيب که  بودند  دخرت هيبق و پسر  آنان از تن هفت
 .مردند یبچگ

 اش یريگ وهبره یهند مهسران ر،يکشم به او مکرر یحيتفر یسفرها
 برداشت نيا شيافزا موجب" احتماال"  یريزب فضل عبداهللا"ازعنوان

  عبداهللا حاج نيا.  شوديم" یريکشم یهند"یپدر}نسب{ مورد در غلط
 به که یتيخصوص متعصب، یافراط طور به یمسلمان ، رهيت یموها با

 (یفهرست زين و یمذهب تاب و تب پر نگرش نيا کرد، ليحتم فرزندانش
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 یبرا منتظره یقيتلف تواند یمن" عتايطب یعرب یاسام از )یونيکسکل
 . باشد یسيانگل ک يخبصوص یخارج کي
 در (جنف یمذهب مدرسه در اش بازمانده پسر چهار کردن شرکت در او

 به(یرازيش"و)" زد ياهل یمعن به( یزدي" اهللا تيآ"آموزش حتت) عراق
 یمعن به ( زاده یدهن " آا دوتن. داشت اصرار) رازيش اهل یمعن

 به) " شده بيوتصو نديخوشا یمعن به ( دهيپسند " و)" هند متولد
 .افتند يدست خود" یالله تيآ " حق به سراجنام کرده ليحتص یستگيشا
 مانده ناکام جنف در منراتش کسب در ن،يآفر دردسر یجوان ، سوم پسر
" اهللا تيآ" نظر ريز ليحتص به آجنا و شد رانيا در قم مقدس شهر یراه

 دوران در قانون توسط یخانوادگ نام که یزمان. پرداخت یبروجرد
 سکونت حمل شهر جوان مرد نيا ، شد یالزام شاه رضا حضرتيعلا حکومت
 به را)" نيمخ اهل مفهوم به ( ینيمخ"  نام دهيبرگز را ،"نيمخ" خود،
 .اد خود بر} دهنده{لقب ک يعنوان
 فارس جيخل یآنسو در تيکو عازم و دبو زاريب اتياهل از پسر نيچهارم

 یپدر یخانوادگ نام از کرده پا بر نيبنز پمپ ستگاهيا دو و شد
" اصال که ستين معلوم چند هر کرد استفاده امسونيليو یعل" یحاج"
 را ینيمخ خود یخود به هيقض نيا. نه ا يداد اجنام را" حج "ارتيز

 نه وگر. دهديم ونديپ امسونيليو یحاج به ) برادر آن قيطر از( 
 نام از ینيمخ اهللا روح یچرا و چون یب  برادر که داشت یليدل چه

 ؟ کند استفاده امسونيليو یخانوادگ
 یحاج }آقا{آکا( یريزب فضل عبداهللا یحاج ، فهيطا نيا خاندان بزرگ
 به یرانيا ضد یها تيفعال ليدل به.) یپ.یب در امسونيليو عبداهللا
 شاه رضا لهيبوسيی ايتانيبر یاسيس  انمنصب صاحب از تن سه  مهراه

 بود آجنا. شد ملحق پسرش به تيکو در شده انداخته رونيب رانيا از
 دار عهده نيرانيا-آنگلو نفت شرکت یبرا را نفت عيتوز فيوظا که
 . شد
 ک ياش یاسالم مذهب و عرب یايدن در خود نيريد ارتباطات با

 ینفت یها شرکت حبانصا انيم ار} نصف -نصف{ 50/50 ی موافقتنامه
 نيمهچن و کرده اعمال نيرانيا-آنگلو نفت شرکت و تيکو در يیکايآمر
 در وميپرتول شيتيبر یبرا یاحنصار اکتشاف حق ريگيپ 1932 سال در

 .شد یابوظب
 یآرک ارسال به وادار را وميپرتول شيتيبر او یرمس التيحتص فقدان

 کرد بود سابقه با یريمد که) ديکن مالحظه را باال (شومليک.یت.چيا
 یحاج یاسيس نفوذ با ومهراه کند منعقد را یابوظب قرارداد تا

 و نيحس خيهوملز،ش فرانک سرگرد از تيموفق با را سبقت یگو عبداهللا
 شومليکر .ربودند یاحنصار قرارداد آوردن دست به در نيات يحممد

 .شناخت یم خوب را ینيمخ پدر گفت، که مهانطور
 بود مشرده متيغن را فرصت ینيمخ ،1960 سال در رانيا به جمدد یدرنگاه

 فلسفه گرفته یسخت انتقام رانيا از پدرش اخراج خاطر به تا
 مشکالت بانيگر به دست که یرانيا به را خود یاسالم انهيگرا اديبن

 یخارج ینفت یها شرکت توسط نفتش  کنرتل از یناش که بود یا بودجه
 یم ميتصم کشور نفت فروش متيق و جماز ديتول زانيم درمورد که

 .کند ليحتم) رانيا نه (گرفتند
 قيطر از را سلطنت ضد یشورش اش خانواده و خود یمذهب نهيشيپ با

 سراجنام و ینظام حکومت یبرقرار به 1964 سال تا که زد دامن مساجد
 افتيدر آن یدرپ و. دياجنام دار طناب با مرگ به تشيحمکوم و یريدستگ
 .بود نشده لينا آن به که جانش یمنج)  ی"(اهللا تيآ" عنوان
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 آورد در عراق از سر سراجنام شد ديتبع هيترک به" رمسا ازآنکه پس
 آنقدر که چنان نوشت یفلسف و یاجتماع رفتار در رساله چند که يیجا
 قدرتش تصاحب یط در که بود مهاهنگ نا یاسالم یارهايمع با سنجش در
" کال رانيا وقت دولت توسط ها رساله نيا داشت امکان که جا هر
 بود  زبان یعرب یها نسخه آا نيتر مزخرف. شد معدوم و یداريخر
 شيرايو یها ترمجه شکل به زتريمت و تر  یها نسخه آن یپ در سپس و

 .شد چاپ یفارس زبان به شده
 یبررس مورد را اش یعموم یها یسخنران که شناسان زبان از یبرخ
 کمرت او یفارس  لغات دامنه که دنديرس جهينت نيا به دادند قرار
 یرانيا نصب و اصل از تنها نه یو نيا بنابر بود، لغت 200 از

 با. کرد یمن صحبت هم) یفارس(زبان آن به یحت بلکه نبود برخوردار
 سال 25 طول در نانشيجانش و او خاطر به که یکسان مشار به توجه
 اگر البته شود؛يم نفر هزار صدها بر  بالغ که شدند کشته گذشته

 شيب اريبس به سر وعراق رانيا ساله هشت جنگ تلفات رقم افزودن با
 یمذهب یمبان با یسيانگل-یهند) تيشخص (نيا نزند، ونيليم ک ياز
 به نسبت یدلسوز ا يحمبت چيه ديشا یاسالم یعرب تسنن یفلسف و
 . است نداشته انيرانيا
 یمايهواپ داخل در 1979 سال لياوا در رانيا به بازگشت پرواز در
 او از نگار روزنامه ک  يروشن، یها نيدورب برابر در ريا رانيا

 او"  ؟ ديدار یاحساس چه رانيا به بازگشت مورد در : " ديپرس
: " داد پاسخ دوباره او و شد، تکرار سوال!" یچيه : " داد جواب

 !"یچيه
 

 :ها یپاورق
 
 صرف را یاديز یساهلا هک است یخربنگار مستعار نام" رتزيپ آلن. " 1

. کرد رانيا در یواطالعات یتيامن ليمسا با کردن نرم پنجه و دست
 .رتزاستيپ آلن  2004 یاحنصار نشر و چاپ حق ، گزارش نيا
 23 ، " یخارج و یدفاع امور روزنامه :  " به شود مراجعه. 2

 مدت کوتاه قدرت حفظ به رانيا انتخابات"  : 2004 ، هيفور
                  "       .کرد ديتشد را یاسيس یثبات یب  کرده کمک تيروحان

 و یدفاع امور روزنامه" به شود مراجعه: ريسردب داشت ادي. 3 
 یبرا است يیراهها یپ در رانيا یرهرب: " 2004، مارس 1" یخارج
 یبيل یافشاگر بر گذاشنت سرپوش و ، "یا -يیا -یا - یآ" از احرتاز

 .ید -ام -ويدبل" و" 103 یا -یپ " در رانيا نتداش دست مورد در
 ینگران به گزارش نيا که یحال در نکهيا توجه قابل نکته
 آشوبگرانه و یستيترور محالت آغاز نهيزم در یرانيا ونيروحان
 با مرتبط مسائل خاطر به ،یالغزاف معمر ، یبيل رهرب هيعل یاحتمال
 یگذار مبب و" ید - ام -ويدبل "یها برنامه در رانيا دخالت
 ونيروحان که روديم هم نيا احتمال پردازد،يم 103.یا.یپ یستيترور
 متحده االتيا با یبيل روابط حتول که باشند نيا دلواپس نيمهچن
 یموس یالعظم" اهللا تيآ " شدن ديناپد مورد در تلخ یقيحقا از پرده
 .بردارد صدر
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اهللا مخينی ، (راست)                      روح اهللا" آيت تصاوير: (چپ) " ير نويس
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