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  شيخ نمر ظاھر وباطن قضيه
  حقوقدان -يضيرفام

اسالمی عربستان به حکم قضائی ھبرشيعيان عربستان سعودی باتھام محاربه عليه حکومت شيخ نمرر
حکومت عربستان از مخالفان تن ل وھفت ھمراه  چھ ،او تان به اعدام محکوم وحکم اعدامعربس   ِ خاص  

  .شده است اھل تسنن بوده اند اجرا ،مخالفان اکثر که گفته شده

   تشابه شيخ نمر وروح اهللا خميني

شرح حال ومراتب درگيری شيخ با حکومت 
نی خمي بين او و را تشابه مستقلی ،سعودی

 ادعای چند کتاب و      ِ تحرير  . نشان ميدھد
ھمه مخالفت با  رھبری شيعيان ومھمتراز

وخواستاری انتقال حکومت  شاه عربستان
 خواست ھای ن عربستان بخشی ازبه شيعيا

که بنای تشابه فکری وعملی شيخ نمر است 
  .ميدھد کار و ساز خمينی را بين او و

نظرحقوق اسالمی مفھوم بسيارسنگين ومجرمانه دارد  شيخ که از ھای يکی ازشعارھا وخواست 
   :اين است که او ميگفت واصرارداشت به اينکه

 کرامت ما. يت بما برگردانده نشود من شيعيان رابه جدائی ازعربستان فراميخوانماگرشان وحيث<
  )١( >مھمترازتماميت ارضی کشوراست

موزشی ودرسی کنونی آشيخ ازعربستان خواسته بود که مذھب تشيع رابرسميت بشناسد وشيوه ھای 
  )٢( .حاکم برعربستان را تغييردھد ويا لغو کند

    ؛ن استآلی باورھای مذھبی وتحقق     ّ ، تج  نيستدرجوامع تشيع نان وگوشت ورفاه  شان وکرامت  )١(

   .تشابه مفھومی بين ادعای شيخ نمررابا اظھارات خمينی ميتوان دراين گفته خمينی يافت

ی وبزرگوار برقلل کرامتتصميم داريم پرچم الاله اال هللا را  ما مابرسرشھرومملکت باکسی دعوا نداريم<
   .>وريمآر دبه اھتزاز

واين چيزی است که  امام به مراجع تقليد است ١٢ری حق امامت از  ّ تس   ،مھمترين باورواعتقاد اھل تشيع
 شان وکرامتینھايت رعايت  در و ،تکامال مخالف فلسفه اسالمی وکارکرد اسالم درعربستان سعودی اس

  .وردآ اليت فقيه درن بود وبصورت وآ ھمان است که خمينی خواستار ،ن بوده استآ که شيخ خواستار
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درجوامع تشيع را ميتوان درارزيابی او با تماميت ارضی عربستان دانست. بنظر  شان وکرامتاھميت 
 ، امرعجيب واتھام سازیکه تفوق وبرتری حاکميت تشيع را برترازتماميت ارضی عربستان ميداندشيخ 

   .رت اسالم وتشيع براين روال حکم ميراندطنيست  ف

 اسالم و وجوددارد وبا اينکه اين نکبت مشترک درفلسفه تشيعشيخ  نکبتی که دراين خواستالبته باھمه 
اظھارنظرنسبت به است وحکومت اسالمی تشيع ايران ھم به تماميت ارضی ايران اھميتی نميدھد (

نه فااما متاس )وچيزقابل اھميت فقط اسالم است کشوری بنام ايران را نميشناسد واصالخوزستان وسوريه 
 حالت بی اعتنائی به تماميت کشوريک پروسه وطرح خارجی است که گروھی ازايرانيان خارج از

ه زمين و به توسعه وحمايت ازسلب اھميت تماميت ارضی کشورکشورتحت عنوان 
  .سازی برای اجرای پروسه تجزيه ايران فعالند

ائيان بھ ن است که رھبرآھمانند  ،ميت بشناسدخواست شيخ ازدولت عربستان که مذھب تشيع رابرس )٢(
ظاھراين درخواست شيخ  .به رسميت شناخته شود ء هللازجمھوری اسالمی بخواھد که مذھب بھا

بی  ازپی افکندن اسالم و محتوای اين درخواست متضمن اجرای اعالميه حقوق بشراست ولی
بھرحال پيشوای  ،عربستان که ا مسلمان جھان استاعتبارساختن دولت عربستان نزد ميلياردھ
 بت شرک و نوعی که مذھبی رافضی را يکباره تشيع را ؛کشورھای اسالمی جھان شناخته ميشود

 قبرستان بقی را و ،اسالمی برسميت بشناسد ذھب ھایمدررديف  )تشخيص درست( پرستی ميداند
رعراق وايران که ھزارسال است به صورت اسالمی اداره ميشود يکباره مانند مدفن ائمه اھل تشيع د

لياردھا يردانی مگسر اين يعنی اضمحالل دين اسالم و ومناره ھای بت پرسی بپا سازد. وردآدر
 ١ .جھانمسلمان 

عربستان بود ولی حادثه مکه وتھديد ايران به پادشاھی شيخ نمرازسالھا قبل مخالف حکومت  
سالمی قرارگيرد گوشمالی عربستان سبب گرديد که شيخ دردامان حمايت وقول وقرارجمھوری ا

اطمينان  دراظھارات شيخ ھم تعلق خاطر و(نمودی قابل مزاحمت برای حکومت عربستان بشود  و
شيخ ازطرفداران واليت فقيه  –است بوده کامال مشھود شيخ ازقدرت ايران درمقابل عربستان 

  .ميداند)جھان وسيدعلی رارھبرشيعيان 

ليس مريکا وانگآخمينی ھم وقتی ابزارسياست  دقيقا ھمسو با موقعيت خمينی بود که ،اين موقعيت شيخ
  .ن کشورھا درمقام براندازی رژيم سلطنتی ايران قرارگرفتندآشد که 

  مواضع متفاوت 

مھمترين موضع متفاوت بين شيخ نمردرعربستان وخمينی درايران ميتواند اين باشد که کشورھای  
جمھوری  ،ی درمورد شيخ نمرفرانسه ازخمينی حمايت ميکردند ول لمان وآ مريکا وانگليس وآ

   .وتفاوت اين دوحمايت کامال معلوم است ن شيخ حمايت ميکردآ اسالمی است که از
ن واتھام محاربه با حکومت آعربستان سعودی ميتوانست وتوانست که شيخ رابه اعتبارقانون قر 

کی مانع نسبت به خمينی نداشت ي زادی عمل راآاسالمی  اعدام کند ولی حکومت شاھنشاھی اين 
و  که درمورد اعدام شيخ نمر اين مانع وجود نداشت ودوم خمينی شيعه بود ؛بين المللی بود

                                                
 ک-رب از جمله انگليس و آمريکا ھم ھمين باشد. حچه بسا نظر متخصصين اسالم سياسی غ - ١
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اجرای حکم سخت جزائی  و ،حکومت ايران ھم به اعتبارقانون اساسی حامی شيعه محسوب ميشد
   .ايران ممکن نميشد قانون اساسی وسنت تشيع حاکم بر برای خمينی به اعتبار

ستان باگرعربستان سعودی نميجنبيد ودرمقابل شيخ قاطعيت نشان نميداد عرقرائن نشان ميدھد که  
 اسالمی برمبنای واليت فقيه در ت يافته ازحکومت جمھوریتجزيه ويک حکومت اسالمی نشا

  .کشورمستقرميشدنآ
رای مريکا بآعليرغم برداشت باال اين نکته پنھان کردنی نيست که شيخ ازتوقعات وبرنامه ھای  

اھميت گاه بوده وآقسمت  ١۴تان به سه قسمت وتقسيم کل کشورھای خاورميانه به تجزيه عربس
عربستان درمقابل تماميت ارضی عربستان، درباغ سبزی است که به دادن به فرقه گرائی شيعيان 

    .استه بودھا پيشکش کرده  مريکائیآ

يمن وليبی  –عراق  –سوريه  –کشورعربستان  ۵روزنامه نيويورک تايمزاخيرا نقشه ای ارائه داده که 
ن کشورھای کوچک بمراتب زياد آ کشورکوچک تقسيم خواھند شد واستعداد دمکراسی شدن در ١۴به 

   .ترخواھد شد

جمھوری اسالمی درمقابل اعدام شيخ  
نمر واکنشی نامعقول به اعتبارحقوق 

 امور اصل عدم مداخله در بين الملل و
 نظر از !واکنشی معقول و، کشورھا

 سياست حمايت ازجنبش ھای شيعه در
کشورھای اسالمی نشان داد وبا برنامه 

به را لم سفارت عربستان را        ّ ريزی مس  
گرچه فورا  ؛تش کشيد وغارت کردآ

متوجه سياست نامعقول خود شد ولی 
نوشدارو بعد ازمرگ سھراب است  

ايران  ،وشورای ھمکاری خليج فارس
کشورھا  امور رابه ادعای دخالت در

مھوری جايت ازتروريسم بشدت محکوم کرد وبرخی ازکشورھای اسالمی ھم روابط سياسی با وحم
  .را قطع  کرده اند اسالمی

  پشت پرده قضيه شيخ نمر

نجا که رويداد ھای سياسی جھان آ نچه درباال بتحريررفت ناشی ازظواھرقضيه شيخ نمر است ولی ازآ
ی ھا برای تحوالت وايجاد رويدادھا نجا که زمينه سازآ بدون سابقه وزمينه سازی ممکن نيست واز

  Centre ھایکزمرمعموال ازجانب کسانی که در و نميتواند پوشيده وکامال محرمانه پايه ريزی شود
   .تنھا خواھند داشآوبيش اشاراتی به  نھا کمآ و ی ھستند نميتواند مخفی بماندسياس

   هالل شيعي
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 ھای عرب منطقه عليه ايران قراردسته بندی کشور و موضعی که بنظرميرسد پشت پرده اعدام شيخ نمر
 و ولبنان که با مشارکت شيعيان عراق ودولت سوريه وشيعيان يمن ،دارد موضوع ھالل شيعه است

   .يک نيروی مقتدری درخاورميانه بوجود بيايد برھبری جمھوری اسالمی شيعيان عربستان سعودی

   شاهدان موضوع

او خطر  لک عبدهللا شاه اردن مطرح شد وبرای اولين بارخطرھالل شيعی بوسيله م ٢٠٠۴درسال  
عمده ای خطر را تشکيل حکومت متحد دولت ھای شيعی عراق وسوريه وحزب هللا برھبری ايران

   .درخاورميانه دانست
شيعيان درجھان عرب به <: حسنی مبارک ھم خطرھالل شيعی را تائيد کرد وگفت  ٢٠٠۶درسال  

  .طريق به کشورھای عرب ھشدار دادوبدين  >ايران وفادارترازکشورخودشان ھستند
طرح تحت عنوان ( ٢٠١٢قای احمد خالد  نويسنده مصری  درمقاله ای درسايت التغيير درسال آ 

ايران ازمواضع خوددرقبال تحوالت منطقه < :) نوشتھالل شيعی ايران برای تحقق رويای
 :نوشت او >يکندن کشوراست را پيگيری مآخاورميانه رويای ھالل شيعی که ھدف انقالب 

رمان ھالل شيعی ايران آمشکالت اقتصادی کشورھای اردن وسوريه موقعيت خوبی برای تحقق «
   ».خواھد بود

 ات) کوشيده است خيزش شيعیفرزند حسين نصر درکتاب خود بنام ( ،نصر  قای سيد ولی رضاآ 
 تب خطرناک ترمريکا رابه خطرھالل شيعی متوجه سازد او درکتابش گفته که ھالل شيعی به مراآ
   .استبنياد گرايانی چون القاعده وسلفی  از

مريکا ضمن شرح مفصلی درباره ھالل شيعی آاطالعات مرکزی سازمان گراھام فول کارمند سابق  
قبله انقالب اسالمی ايران را برای تبديل شدن به " طرح ومفھوم ھالل شيعی،< :نوشته است

  .>" يا مرکز سياسی جھان اسالم  فرض کرده استعالم
بند را  سال پس ازاظھارنظرشاه اردن قاسم سليمانی فرمانده سپاه قدس ١٠يعنی  ٢٠١۴درسال  
 درصد نفت جھان از ٧٠< :سياسی ازھالل شيعی ارائه داد وگفت –ديدگاھی اقتصادی  و ب دادآ

 نفتی در ن کشورھا ذخائرآ کشورھای ايران وعراق وعربستان وسوريه تامين ميشود که در
   .>يعی يک قدرت سياسی واقتصادی بی ھمتا خواھد شدن است بنابراين ھالل شمنطقه شيعه نشي

  استنباط ازشهادت شهود

مراتب زيرازاسباب استباط محکم ازشھادت  ،درکنارشھادت شھود که صاحب صالحيت شناخته ميشوند
  :شھود خواھد بود

  .فلسفه حاکميت تشيع واينکه تشيع خودرا پرچمدارواقعی  اسالم ميداند -١
   .عای جمھوری اسالمی مبنی بررھبری کشورھای اسالمیاد -٢
طرح تقسيم ايران وکشورھای عربستان وعراق وسوريه وليبی به واحدھای کشوری براساس  -٣

   .مريکا واسرائيل قرارگرفته استآکه مورد تائيد واجرای  مذھب 
با نيتجه ضعف ودرماندگی کشورھای مريکا درايجاد جنگ شيعه وسنی آ سياست جھانی اسرائيل و -۴

   .مقابل اسرائيل
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 نھا ازآمادگی کشورھای عربی برای مقاومت درمقابل طرح ھالل شيعی ودرک آ؛ ازھمه مھمتر -۵
   .اثرات تحقق ھالل شيعی

ن اھل تشيع راخارج ازاسالم ميدانند وحکم نبين اھل تسنن وتشيع که تس فلسفی  اختالف شديد -۶
   .فتوا داده است را نھاآداد ونابودی ارت

درشورای ھمکاری خليج فارس که درھمين روزھا  وری اسالمی (ايران)مھجمحکوميت شديد  -٧
   .اتفاق افتاد

را سخت گرفتارساخته، بی حمايت عربستان سعودی وقطر ازداعش که عمال عراق وسوريه  -٨
    .ھالل شيعی نميتواند باشد از وحشتارتباط  با 

 اعدام شيخ که درپوسته جريانيد که خطرھالل شيعی آب تواند بخشی ازقرائنی به حسايماشارات باال 
   .نشان بدھد را  استتمرخوابيده 

  به اين فتواي جنگ توجه كنيد 

دالرحمن بعکه (ميتوان به فرمان وفتوای جنگ  امام جمعه ميف باال رد  ۶ و ۵اھميت رديف درباره 
  :گفته استاستناد کرد که  ٢) ديس ُ س    ُ ال  

. جنگ ، جنگی بين سنی ھا وشيعيانجنگ ما باايران فرقه ای است<
. ما باايران وشيعه ميجنگيم چراکه ما با شيعيان جنگ ايمان وکفراست

بايد ازصالح الدين الگو بگيريم که پيش  ما ؛نھا بما اتھام وارد ميکنندآ
   .ازجنگ با مسيحيان ويھوديان با شيعيان جنگيد

. فريب اين تحليلگران ونمايندگان قه ای استبخدا سوگند که جنگ ما فر
سی است نه  جنگ رسانه ھارا نخوريد که ميگويند اين درگيری ھا سيا

. ای اولويت مبارزه ما با شيعيان است نه يھوديان بين شيعه وسنی
    .مسلمانان گوش فرادھيد جنگ ما باايران وشيعه است

وجود ھا روی زمين نآبه خدا سوگند ما اين جنگ راتمام زمانی که 
   .داشته باشند ادامه ميدھيم

ن آ به ما اعتماد کنيد اول باشيعيان بجنگيد بعد از ؛جنگ ما با ايران به اوائل دوره شيعه گری بازميگردد
  فيسکال تايمز)(               >نھا خواھد رسيدآ، به خدا نوبت نوبت يھوديان ومسيحيان خواھد رسيد

  موقعيت حقوقي كشورهاي عرب 

                                                
٢ - shaikh abdul rahman sudais 
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اتحاديه عرب خيلی مشغول است که يک واکنش عمومی نسبت به جمھوری اسالمی نشان بدھد ودراين 
  :ارحقوقی است زيرا کهنھا فاقد اعتبآورد ولی ھمه آراستا ھرچه توانست درمجامع اتحاديه بدست 

کشورھای عضو اتحاديه عرب با عضويت جمھوری اسالمی درسازمان ملل متحد اعالم موافقت  
عضويت  نھا برآ نھا با جمھوری اسالمی دليل براصالت ورضايتآ معمر کرده اند وروابط سياسی

تفاوتی بين ميتوان ن ،جمھوری اسالمیبا عضويت  .د استجمھوری اسالمی درسازمان ملل متح
منشورسازمان ملل = برابری ( ن الملل قائل شديبمی ازنظرحقوق کشورھای عرب وجمھوری اسال

   .)کشورھا
 ادعای اينکه جمھوری اسالمی درکشورھای اسالمی دخالت ميکند وبه مخالفان حکومتھا کمک و 

 مستحضر گاھانه وآ، زيرا کشورھای عرب ؛فاقد اعتباراست ی، ادعاي           ِ درعين درستی   حمايت ميدھد
ن ااينکه درقانون اساسی جمھوری اسالمی صدور انقالب وکمک به مخالفان حکومتھا بعنو از

نخی خود                                      ِ ، جمھوری اسالمی را بعضويت سازمان وھم س  تکليف دولت جمھوری اسالمی قيد شده
ه باعث ضميم چيز سنخيت ميان دو<به معنای  )اصل تالزم وسنخيتپذيرفته اند وبنا برقاعده (

عضو اتحاديه عرب نميتوانند جمھوری اسالمی را بمناسبت ن دو ميگردد> کشورھای عرب آشدن 
زيرا تائيد عضويت جمھوری  ،دخالت درامورکشورھا وحمايت ازمخالفان وتروريستھا محکوم کنند

برابری) جمھوری اسالمی وھمه ( ن قانون اساسی اش به معنای ضميمه شدن ماھویآ اسالمی با
  .زمان خواھد بودکشورھای عضوسا

که درجايگاه اعتمادی است نميتوان محاکمه کرد ومعمول را اصلی درحقوق مدرن ھست که کسی  
ابتدا ازجايگاه اعتمادی واعتباری ساقط ميشود وبعد به محاکمه دعوت ميگردد  ،اين است که طرف

ه خيانت متھم زيرا نميتوان کسی را که امين ميدانيم ودرمقام امانت داری ھم قرارش داده ايم ب
   ٣ .سازيم اول بايد ازاوسلب اعتماد کرد وبعد داستان خيانت درامانت رامطرح ساخت

جمھوری اسالمی ھم مادام که عضوسازمان ملل ھست وسازمان وکشورھا اعتمادی مساوی ويکسان    
الت ا دخاقدامات تروريستی ويبين خود ازجمله جمھوری اسالمی قائلند نميتوان جمھوری اسالمی رابه 

   .امورکشورھا محکوم ساخت. اين نوع محکوميت سطحی وفاقد مفھوم حقوقی است در

حمايت جمھوری اسالمی را درجايگاه محکوميت  يا ميز وآکه بتواند اقدامات دخالت نجامعه جھانی برای اي
ن کشور تجديد نظری بشود که آبايد نخست درموقعيت کنونی جمھوری اسالمی وقانون اساسی  ،قراردھد

  .منشورسازمان واعالميه جھانی حقوق بشرمنطبق گرددبا 

رجوع  ) ازانتشارات سنگرراھی برای تامين امنيت جھانیساله (يتوانند به رعالقمندان به موضوع م
    .فرمايند
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English Version: 

                                                
 ، طالبان،کشور عربستان در راس و کشور ھای امارات متحده عربی از جمله قطر در پشتيبانی مالی و سياسی و نظامی داعش- ٣

داخلی کشور ھای ديگر از جمله افغانستان و عراق دخالت دارند  ديگر شرارت ھای تروريستی که در امورالقاعده و بوکو حرام و
  ک-قرار گرفته است. رطب خورده منع رطب چون کند؟ ح
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