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اعدام شیخ شیعی، مهدی کروبی، دادگاه ویژه روحانیت، 

   و اراذل و اوباش ضّد ایرانی

 محمد سهیمی

 مقدمه

، رژیم عربستان سعودی شیخ نمر باقر النمر، یک روحانی ۱۱۲۲ژانویه  ۱، ۲۹۳۱  دی ۲۱روز شنبه 

نفر با بریدن  ۱۹نفر اعدام شده دستکم  ۱۴از . نفر دیگر اعدام نمود ۱۲شیعی اهل عربستان را همراه با 

ساله بود و تحصیالت  ۶۲ نمرشیخ . های اعدام سپرده شدند نفر دیگر به جوخه ۱سر اعدام شدند، و ظاهراً 

رژیم . کرده بود  سال در ایران زندگی ۲۱ایشان . حوزوی خودرا در ایران و سوریه انجام داده بود

در پاسخ به این اتهام شیخ . کند کار می"  قدرت خارجی"برای یک عربستان ایشان را متهّم کرده بود که 

است، چرا [ عربستان]های شیعیان  مسول اعتراض  اگر یک کشور خارجی"گفت،   در یک سخنرانینمر 

و اگر مقصودتان ایران   کنید؟ به مسول اصلی ها حمله می کنید؟ چرا به ما بدبخت به آن کشور حمله نمی

 ".ه کنید، و ببینید چقدر توانش را داریداست، به ایران حمل

صرف نظر از اینکه نگارنده مخالف مجازات اعدام تحت هرگونه شرایطی است، واقعیت این است که شیخ 

درصد جمعیت عربستان را  ۲۶که حدود  بوداز رهبران شیعیان عربستان   یک فعال سیاسی و یکی نمر

اعدام یک فعال سیاسی در تضاد کامل با  . بود صدای اقلیت شیعه عربستانایشان در واقع . تشکیل میدهند

احترام برای حقوق بشر تمامی شهروندان تمام کشورها میباشد، و بنا بر این با توجه به جهان شمول بودن 

حقوق بشر، اعتراض به این اعدام ها، از جمله اعدام شیخ باقر وظیفه تمامی آنهائی است که خودرا فعال و 

های حقوق بشری معتبر  های جهان و سازمان دولتتانه بسیاری از خوشبخ. مدافع حقوق بشر میدانند

 . اند ها اعتراض کرده به این اعدام المللی بین

ها شامل  این واکنش .است نمرها در ایران به اعدام شیخ  حث درباره واکنش تندروهدف این مقاله ب  ولی

ها به  ای، و همچنین حمله عوامل تندرو خامنه  هللا علی تند آیت  های سپاه بر ضّد عربستان، سخنرانی تهدید

مهم تر از   ولی. سفارت عربستان در تهران، به آتش کشیدن آن، و وارد کردن خسارات بسیاری به آن بود

کشور میباشد، به خصوص در شرایطی که خاور میانه   همه، حمله به سفارت بر ضّد مصالح و منافع ملی

وجه  نمرهمچنین، اعتراض روحانیون در ایران به اعدام شیخ . های عظیم است غرق در خون و ویرانی

این مقاله بحث   هدف اصلی دیگری از تبعیضات آنها نسبت به شهروندان کشور مارا به نمایش گذاشت، که

مانند همیشه تمامی منابع این مقاله در . قبل از آن به دو نکته اشاره میشود  ولی .در باره این جنبه میباشد

 .آن موجود هستند   دی اف  نسخه پی

 نمراسناد ویکیلیکس درباره شیخ 

http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2016/Jan-02/329922-executed-saudi-preacher-gave-voice-to-anger-of-shiite-minority.ashx?utm_medium=email&utm_source=transactional&utm_campaign=Newsletter
http://www.huffingtonpost.com/entry/saudi-execution-of-shiite-cleric-draws-worldwide-protests_56881948e4b06fa688828fa9
http://www.huffingtonpost.com/entry/saudi-execution-of-shiite-cleric-draws-worldwide-protests_56881948e4b06fa688828fa9
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با  نمرهای شیخ  اسناد مالقات. سفارت آمریکا در عربستان با شیخ نیمر در تماس بود ۱۱۱۲دستکم از سال 

که در آن درباره گفتگو بین دو طرف  توسط ویکیلیکس منتشر شده استهای آمریکا در ریاض  دیپلمات

 های آمریکا در عربستان، بر طبق گزارش محرمانه دیپلمات. صحبت شده است

ایجاد [ به دولت عربستان]های قاطع ایشان  پرسیده شد که آیا هدف اعتراض[ نمراز شیخ ]که   زمانی"

ها در  که ادامه نارضأی[ به دولت عربستان]است، و یا هشداری است [ بین دو طرف]خشونت و تندی 

بوجود آید، [ بین دو طرف]اگر برخورد "پاسخ دادد که  نمرجامعه شیعه به خشونت کشیده خواهد شد، 

ادامه داد که اگرچه  نمر ."نخواهد بود[ عربستان]دم حمایت خواهد کرد، و هرگز با دولت ایشان از مر

نیست که ایشان همیشه از تمامی کارهای مردم حمایت   این بدین معنی  کند، ولی ایشان از مردم حمایت می

 ".خواهد کرد

  ،درباره آمریکا پرسیدندرا  نمرها نظر شیخ  که دیپلمات  زمانی

، [سابق]های استعمارگر اروپا، و یا شوروی  گفت که به نظر او، در مقایسه با بریتانیا و دیگر کشور نمر "

یمر ن. های موفق تر مستقل بیشتر مالیم بوده است، با رفتار بهتر با مردم و کشور  آمریکا خیلی" امپریالیسم"

بیشتر از سنّی ها، متحدان طبیعی آمریکا هستند، بدلیل آنکه تفکر شیعی،   همچنین گفت که شیعیان، خیلی

تفکر ]در   فرمودند، بر مبنای عدالت و آزادی است، آرمان هایی که نقش اصلی  همانطور که امام علی

نشان داد که درباره تاریخ  نمری، های آمریکائ عالوه بر مقایسه تفکر شیعی با آرمان. آمریکا دارند[ نظام

آقای ]های دولت  درباره تالش[ نمر]بعنوان مثال . است  آمریکا دارای دانش قابل توجهی  سیاست خارجی

بطور مثبتی صحبت کرد، و همچنین بخوبی درباره انتخابات ریاست جمهوری   کارتر در خاورمیانه[ جیمی

 ". آگاه بود[ ۱۱۱۲]

 ،درباره ایران سوال شد نمرزمانیکه از شیخ 

ها  ، از جمله ایران، این است که این کشور های خارجی پاسخ داد که نظر اصولی او درباره قدرت نمر"

[ رژیم]بخاطر وظیفه دینی یا مٔومن بودن  ، [اگر اقدامی انجام میدهند]بدنبال مصالح و منافع خود هستند، و 

همچنین گفت که او مخالف این است که شیعیان عربستان از ایران انتظار کمک داشته  نمر. خود نیست

گفت که [ همچنین] نمر[  ولی. ]است  سیاست ملی که هم مذهب بودن مهمتر از [ تصور میکنند]باشند چون 

های دیگر تقاضای کمک کنند، اگر بین آنها و و بقیه  کشور شیعیان عربستان حق اینرا دارند که از

برای دریافت   از ایران بعنوان آن کشور خارجی  نامی نمر. بوجود آید[ خونین]عربستان سعودی برخورد 

 ". کمک نبرد

درباره حکومت را چنین  نمرهای آمریکا در عربستان مدل مورد نظر شیخ  گزارش محرمانه دیپلمات

 توصیف کرد،

که در آن کشور توسط یک رهبر " والیت فقیه"گرایش خود درباره حکومت اسالمی را چیزی بین  نمر "

ادارٔه میشود توصیف   که در آن کشور توسط یک شورای مذهبی" شورای فقها"رهبری میشود، و   مذهبی

http://foreignpolicy.com/2016/01/04/this-wikileaks-cable-explains-why-the-death-of-one-cleric-has-the-mideast-on-edge/
https://wikileaks.org/plusd/cables/08RIYADH1283_a.html
https://wikileaks.org/plusd/cables/08RIYADH1283_a.html
https://wikileaks.org/plusd/cables/08RIYADH1283_a.html
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[ در عین حال]داشته است   سال در ایران و چند سال در سوریه آموزش مذهبی ۲۱که  نمر [ ولی. ]نمود

 ".گفت که تمام امور باید با مشورت انجام شوند

شیخ نمر، مخالف   ما، خانواده"، در یک مصاحبه گفتدر همین حال، آقای محمد نمر، برادر شیخ نمر، 

نمر در داخل و خارج از عربستان خواهش ما از حامیان شیخ . خشونت و شعله ور کردن آتش هستیم

های ایران و  ما از دولت.... کنیم که از خشونت بپرهیزند، و تظاهرات مسالمت آمیز انجام دهند می

 ".کنیم که روابط خودرا به حال عادی برگردانند، چون هر دو کشور اسالمی هستند عربستان خواهش می

 ثبات عربستان سعودی و رژیم آن  اوضاع بی

 ،اینجا، اینجا، اینجا (ثبات است  سیاری از کارشناسان غربی معتقدند که رژیم عربستان سعودی کامال بیب

یا بیماری ایشان . ثباتی آن از زمان به قدرت رسیدن ملک سلمان تشدید یافته است  ، و بی)اینجا، و اینجا

ریشه ژنتیکی آن   که عالئم آن شبیه بیماری آلزایمر است، ولی مبتال به فراموشی هستنددارند، و یا  آلزایمر

ساله ایشان، محمد ابن سلمان ال صعود یک فرد ارتجاعی است که بر خالف بسیاری از  ۹۱پسر . متفاوت

های عربستان در غرب تحصیل نکرده است، و تحصیالت خودرا در عربستان و در مدارس  شاهزاده

کارشناسان غربی . ایشان وزیر دفاع و معاون ولیعهد عربستان میباشد. وهابی و سلفی انجام داده است

تشدید اختالفات با ، و د مداخله آن کشور در سوریهتشدی، مسول حمله عربستان به یمنن سلمان را محمد اب

او همه کاره  در غرب این نگرانی وجود دارد که در صورت درگذشت ملک سلمان، پسر. میدانند ایران

شود، که با توجد به مواضع رادیکال و ریشه سلفی افکار او، قدرت گرفتن بیشتر او باعث فاجعه بیشتر در 

که فرد مورد نظر آمریکا برای  رسد به نظر میمحمد ابن سلمان آنقدر خطرناک . منطقه خواهد شد

، که گفته میشود هم دشمن ایران و القاعده است، و هم محمد ابن نایف ولیعهد عربستان استجانشینی سلمان 

از   کار به جائی رسیده است که یکی. و عمیق در نظام حکومتی عربستان  دشمن هرگونه اصالحات اساسی

و از کار برکنار کردن  ر عربستانخواهان تغییر رژیم دهای ملک عبدالعزیز، پادشاه سابق عربستان،  نواده

ملک سلمان و پسر او شده است، چراکه به نظر ایشان در غیر اینصورت رژیم پادشاهی در عربستان به 

 .سرنگون خواهد شد  کلی

با تولید زیاد نفت عربستان . عربستان خوب نیست  اوضاع داخلیرهبران غربی،   علیرغم سکوت رسمی

هدف دیگر عربستان پایان دادن به سرمایه گذاری در غرب بر ]قصد فشار بر ایران و روسیه را دارد 

سقوط قیمت نفت از   ، ولی[در سنگهای شیل است تشاف و تولید نفت از طریق تزریق مواد شیمیاییروی اک

کسری بودجه . ا بکلّی بهم ریخته استعربستان ر  توان مالیدالر  ۱۱دالر در هر بشکه به کمتر از  ۲۱۶

دولت عربستان مجبور شده است که بودجه . درصد است که بسیار عظیم است ۱۱عربستان چیزی در حد 

شدید در مملکتی شده است که دارای   این خود باعث نارضایتی  ، ولیکاهش دهدبه طرز فاحشی مملکتی را 

که عربستان تا  المللی پول هشدار داد صندوق بین ۱۱۲۶در سال . شاهزاده است ۴،۱۱۱یک رژیم فاسد و 

 . پنج سال آینده ممکن است بکلّی ورشکست شود

را برای عربستان ایجاد   عظیمی  جویانه عربستان هم تعهدات مالی ماجرا  در عین حال سیاست خارجی

ماه حمله به یمن، کشتن چند هزار یمنی  ۳بعد از بیشتر از .کرده است، و هم در حال شکست کامل است

http://rudaw.net/english/kurdistan/050120162
http://www.thenation.com/article/how-unstable-saudi-petro-kingdom/
http://www.thenation.com/article/how-unstable-saudi-petro-kingdom/
http://fpif.org/while-saudi-arabia-goes-to-war-abroad-its-simmering-at-home/
http://www.huffingtonpost.com/david-oualaalou/a-possible-coup-in-saudi_b_8325456.html
http://www.afr.com/news/world/middle-east/divisions-in-saudi-arabia-which-might-make-it-the-next-unstable-nation-20151130-glbamt
http://www.afr.com/news/world/middle-east/divisions-in-saudi-arabia-which-might-make-it-the-next-unstable-nation-20151130-glbamt
http://carnegieendowment.org/2013/08/15/is-saudi-arabia-stable
http://www.straight.com/blogra/812751/does-saudi-arabias-new-king-salman-have-alzheimers-disease
http://www.straight.com/blogra/812751/does-saudi-arabias-new-king-salman-have-alzheimers-disease
http://www.straight.com/blogra/812751/does-saudi-arabias-new-king-salman-have-alzheimers-disease
http://www.straight.com/blogra/812751/does-saudi-arabias-new-king-salman-have-alzheimers-disease
http://www.mintpressnews.com/saudi-king-hospitalized-for-dementia/210145/
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/5bb2f7b2-d464-11e4-9bfe-00144feab7de.html#axzz3wLSREBy6
http://www.independent.co.uk/voices/a-young-prince-may-cost-syria-and-yemen-dear-10156167.html
http://www.npr.org/sections/parallels/2016/01/04/461944919/under-king-salman-saudi-arabia-takes-a-harder-line-with-iran
http://www.npr.org/sections/parallels/2016/01/04/461944919/under-king-salman-saudi-arabia-takes-a-harder-line-with-iran
http://www.npr.org/sections/parallels/2016/01/04/461944919/under-king-salman-saudi-arabia-takes-a-harder-line-with-iran
http://www.npr.org/sections/parallels/2016/01/04/461944919/under-king-salman-saudi-arabia-takes-a-harder-line-with-iran
http://foreignpolicy.com/2015/02/25/in-with-the-old-in-the-new-saudi-arabia-king-salman/
http://foreignpolicy.com/2015/02/25/in-with-the-old-in-the-new-saudi-arabia-king-salman/
http://www.brookings.edu/research/essays/2015/the-prince-of-counterterrorism
http://www.middleeasteye.net/news/saudi-arabia-senior-royal-urges-change-amid-fears-monarchy-collapse-1612130905
http://contrarianprogressive.blogspot.com/2016/01/the-house-of-saud-is-in-deep-trouble.html
http://www.businessinsider.com/saudi-arabia-budget-deficit-2015-and-oil-prices-2015-12?r=UK&IR=T
http://oilprice.com/Energy/Energy-General/Saudi-Arabia-Cuts-Subsidies-As-Budget-Deficit-Soars.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudi-arabia-could-be-bankrupt-within-five-years-imf-predicts-a6706821.html
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. که بیرون آمدن از آن سخت است یمن تبدیل به باتالقی شده استکردن صدها هزار از آنها،   بیگناه و آواره

ها  عربستان میلیارد. عربستان برای کمک به نیروهای تروریستی در سوریه سرسام آور است  تعهدات مالی

ارتش . تا سقوط نکند قرار داده ژنرال عبدالفتاح السیسی مصردر اختیار رژیم کودتأی  دالر کمک

در عین حال، عربستان میلیاردها . عربستان که بحرین را اشغال کرده است دارای هزینه بسیاری است

  سیدر طول . کند های فقیر اسالمی مانند پاکستان هزینه می دالر برای ترویج وهابیسم در مدارس کشور

های  بین سال. غرب خریداری کرده است میلیارد دالر اسلحه از ۱۱۱تا  ۲۶۱گذشته عربستان بین  سال

 میلیارد دالر اسلحه ۹۱ ۲۳۳۴تا  ۲۳۳۶های  ، و بین سالمیلیارد دالر ۶۲عربستان  ۲۳۳۹تا  ۲۳۲۲

خواهد  میلیارد دالر اسلحه به عربستان ۲۱آمریکا اعالم کرد که  ۱۱۲۱در سال . خریداری نمود

با این وجود، این کشور  .میلیارد دالر است ۲۶به مبلغ عربستان در حال خرید اسلحه از کانادا . فروخت

، نیروهای سوداننیست، و ندارند   که اسلحه قابل توجهی شیعیان یمن  در مقابلقادر به دفاع خود حتی 

هم توسط عربستان و  عالوه بر اینها، مزدوران کلمبیایی .اند به کمک عربستان رفته  و کویت، امارات

نام داشت و  بلک واتر حتی مزدوران آمریکائی از شرکتی که .اند تا در یمن بجنگند امارات استخدام شده

نیز استخدام تغییر داد،  و بعد به آکادمی  بعد نام خودرا به زی، و مرتکب شددر عراق  جنایات بسیاری

 .جنگند اند که هم در عربستان کار میکنند و هم در یمن می شده

جدید را خلق   های اینچنین عمیقی بسر میبرد مجبور است که یک بحران خارجی چنین دولتی که در بحران

با تحریکات سکتاریستی رژیم آن ست، دارای ثبات نی  عربستان چون از لحاظ داخلی. کند تا فعالً نجات یابد

های تروریستی در ّکل  در منطقه، از جمله مقابله با شیعیان در ایران، سوریه و یمن و با حمایت از گروه

در تحریک احساسات مذهبیون سلفی در داخل کشور خود دارد تا دستکم بطور موقت توجه   منطقه، سعی

های ایران میباشد که آنها نیز با خلق  این دقیقا مانند تندرو .افکار مردم خودرا به موضوع دیگری جلب کند

روز یک بحران جدید برای کشور   به قول آقای محمد خاتمی، آنها هر نه. بحران به حیات خود ادامه میدهند

را باید در  نمرنفر در یک روز، و بخصوص اعدام شیخ  ۱۴بنا بر این اعدام . در دوران ایشان آفریدند

های ایران به واکنشی عصبی و جنگی است که از  هدف عربستان تحریک تندرو. ر چوبی دیدچنین چها

 . طریق آن برای خود مفری درست کند

 ایران  دفاع از شیخ عرب، حمله به روحانیون ناراضی

و دیکتاتوری شخص آقای   علیرغم تمامی مشکالت داخلی. در آغاز باید به یک نکته مهم اشاره شود

های  در ایران گروه. جمهوری اسالمی و رژیم عربستان به هیچ عنوان قابل مقایسه نیستندای،  خامنه

چنین چیزی در عربستان وجود . ها دائماً انتقاد شدید دارند های تندرو متعددی وجود دارند که به سیاست

ان نیستند، و با همه محدودیت ها، مطبوعات در ایران قابل مقایسه با مطبوعات در عربست. ندارد  خارجی

قابل مقایسه با هیچ کشور در آن ناحیه، بجز اسرائیل  --بودن است   تاکید بر نسبی --آنها   سطح آزادی نسبی

ها اقداماتی بر ضّد منافع  در ایران اگر تندرو. ندارند  در عربستان مطبوعات مستقل وجود خارجی. نیست

ها با صدای بلند به این اقدامات  و دیگر گروه  مذهبی-- های ملی کشور انجام دهند، اصالح طلبان، نیرو  ملی

اعتراض میکنند، کما اینکه دولت آقای روحانی بالفاصله حمله به سفارت عربستان را شدیدا محکوم کرد، 

https://www.wilsoncenter.org/publication/saudi-arabias-yemeni-quagmire
http://www.timesofisrael.com/saudi-arabia-to-invest-8-billion-in-egypt/
http://www.timesofisrael.com/saudi-arabia-to-invest-8-billion-in-egypt/
http://www.timesofisrael.com/saudi-arabia-to-invest-8-billion-in-egypt/
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-04/saudi-arabia-to-support-egypt-with-3-billion-of-loans-grants
http://fas.org/asmp/profiles/saudi_arabia.htm
http://fas.org/asmp/profiles/saudi_arabia.htm
http://www.reuters.com/article/us-usa-saudi-arms-idUSTRE69J4ML20101020
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/canada-is-going-ahead-with-15-billion-saudi-arms-deal-despite-condemning-execution-a6797436.html
http://www.reuters.com/article/us-yemen-security-sudan-idUSKCN0SC0E120151018
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/yemen/11845899/United-Arab-Emirates-loses-45-soldiers-in-Yemen-fighting.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/yemen/11845899/United-Arab-Emirates-loses-45-soldiers-in-Yemen-fighting.html
http://uk.reuters.com/article/uk-kuwait-yemen-security-idUKKBN0UC0I520151229
http://www.nytimes.com/2015/11/26/world/middleeast/emirates-secretly-sends-colombian-mercenaries-to-fight-in-yemen.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1205625/Blackwater-worlds-biggest-private-army-faces-terrible-charge--crusade-wipe-Muslims.html
https://www.washingtonpost.com/local/crime/four-blackwater-guards-sentenced-in-iraq-shootings-of-31-unarmed-civilians/2015/04/13/55b777e0-dee4-11e4-be40-566e2653afe5_story.html
https://www.washingtonpost.com/local/crime/four-blackwater-guards-sentenced-in-iraq-shootings-of-31-unarmed-civilians/2015/04/13/55b777e0-dee4-11e4-be40-566e2653afe5_story.html
https://www.youtube.com/watch?v=L2Bq0KSnFpA
http://www.wsj.com/articles/SB10001424052970204319004577089021757803802
http://www.forbes.com/sites/charlestiefer/2015/11/26/in-yemen-war-mercenaries-launched-by-blackwater-head-were-spotted-today-not-good-news/
http://www.forbes.com/sites/charlestiefer/2015/11/26/in-yemen-war-mercenaries-launched-by-blackwater-head-were-spotted-today-not-good-news/
http://www.forbes.com/sites/charlestiefer/2015/11/26/in-yemen-war-mercenaries-launched-by-blackwater-head-were-spotted-today-not-good-news/
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های تندرو نیز مجبور به عقب نشینی شده و حمله را سرانجام محکوم  از جناح  بطوری که حتی برخی

  . ندارد  یزی در عربستان وجود خارجیکردند، در حالیکه چنین چ

خواسته و یا . اند، انتظار دیگری نمیرود از اراذل و اوباشی که به سفارت عربستان در تهران حمله کرده

مصباح یزدی و حامیان ایشان در میان   هللا محمد تقی که به احتمال قوی طرفداران آیت، ناخواسته اینها

هستند، چراکه تمامی اقدامات آنها بر ضّد مصالح   عناصر ضّد ایرانی هستند،  نیروهای امنیتی و اطالعاتی

را بخون کشیدند، در سرکوب  ۲۹۴۲این جماعت همان هایی هستند که جنبش دانشجوئی  . کشور است  ملی

به کتاب  ۲۹۴۱ایفا کردند، به سفارت بریتانیا در تهران حمله کردند، در دهه   جنبش سبز نقش مهمی

ای را   های زنجیره قتلجنایات   ا حمله میکردند، و یاران و همدستان آنها در نیروهای اطالعاتیه فروشی

که   زمانی. نفر از اینان، این جماعت مصونیت آهنین نیز دارند ۱۱م دستگیری علیرغم اعال. مرتکب شدند

خود میرود، آزادانه به عراق میرود، و برای دادگاه " دادگاه"جنایتکاری مانند سعید مرتضوی با محافظ به 

 .کند، انتظاری نمیرود که عامالن حمله به سفارت مجازات شوند بر طبق برنامه خود وقت تعیین می

گیرد، چه  نظام لقب می" تک تیرانداز"تواب سازی مانند حسین شریعتمداری  و گر زمانیکه شکنجه

 انتظاری از اراذل و اوباش میتوان داشت؟

المللی  عربستان بطور عمدی به تحریک ایران پرداخت، چرا که نیاز به یک بحران جدی در سطح بین

در . های تهران و یا دستکم رهبران پشت پرده اراذل و اوباش به این تحریک لبیک گفتند دارد، و تندرو

سابقه در  های بطور تاریخی بی های خونین و ویرانی نتیجه، رژیمی که مهمترین نقش را در جنگ

بطوریکه سازمان ملل فقط حمله به سفارت عربستان را محکوم است، " مظلوم"دارد حاال    خاورمیانه

شد که   اتفاق افتاد که سرانجام دنیا، و بخصوص غرب، متوجه نقش مهمی  این دقیقا در زمانی .کند می

های  به پایگاه گروه  ربستان در تروریسم، جنگ در سوریه، سیاست جنایتکارانه آن در یمن، و تبدیل لیبیع

به . مختلف تروریستی سنّی که عربستان در براه انداختن آن نقش کلیدی را داشت، بازی کرده است

بیشتر مقامات کشورهای اروپأیی و همچنین تحلیلگران و کارشناسان در  گزارش روزنامه نیو یورک تایمز

از نقش ویرانگر   ، چرا که سرانجام درک درستیمیدادند تنش بین ایران و عربستان حق را به ایران

 .اند بدست آورده  عربستان در وقایع خاورمیانه

حامیان پشت پرده این اراذل و اوباش به تحریک عمدی عربستان پاسخ مثبت دادند، چون از رهبران و 

تمام  -موضوع این نیست که دولت آقای روحانی بد و یا خوب است . دولت آقای حسن روحانی متنفرند

اال تنها دلیل بلکه آنچه در اینجا اهمیت دارد و مهمترین و احتم  -هموطنان میتوانند نظر خودرا داشته باشند 

های پشت پرده و رهبران این اراذل  تندرو  حمله به سفارت عربستان در تهران است، اینستکه هدف اصلی

ای  اینها از توافق هسته. آن کشور، بلکه دولت آقای روحانی است  و اوباش از حمله به سفارت عربستان نه

مریکا خشمگین هستند، چراکه قدرت سیاسی و در روابط سیاسی و اقتصادی با اروپا و آ  و گشایش احتمالی

 .قادر به حیات خود میباشد  های ملی این گروه فقط در بحران. بینند اقتصادی خودرا در خطر می

  اند، ولی بسیاری از روحانیون ایران و عراق اعدام شیخ نمر را با شدت تمام محکوم کرده مهم اینستکه  ولی

اند  اند، یا سکوت کرده اعتراض کرده ها تندروبا روحانیون داخل ایران که به اعمال  ها تندرودر باره رفتار 

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2011/01/the-chain-murders-killing-dissidents-and-intellectuals-1988-1998.html
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2011/01/the-chain-murders-killing-dissidents-and-intellectuals-1988-1998.html
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2011/01/the-chain-murders-killing-dissidents-and-intellectuals-1988-1998.html
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35229385
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35229385
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35229385
http://www.nytimes.com/2016/01/05/world/europe/europe-saudi-arabia-iran.html
http://www.nytimes.com/2016/01/05/world/europe/europe-saudi-arabia-iran.html
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این آقایان، عالوه براینکه مردم ایران را به خودی و غیر خودی تقسیم کرده . اند و یا حتی با آن همصدا شده

ج سال تمام در حصر ساله پن ۴۲مگر آقای مهدی کروبی  .اند، چنین تقسیم بندی را در میان خود نیز دارند

که ایشان مرتکب نشده اند، و یا از   نیست؟ جرم ایشان چیست، و دادگاه عادالنه برای رسیدگی به جرمی

منصفانه با   در دادگاهیکه آماده هستند تا اند، کجاست؟ ایشان بارها اعالم کرده اند  نظر حاکمیت شده

نیستند؟ مگر   ؟ چرا دلسوزان شیخ نمر دستکم خواهان برگزاری چنین دادگاهیدرهای باز از خود دفاع کنند

اند؟  خود جمهوری اسالمی انجام دادند، کار دیگری کرده  ایشان بجز آنچه که در چهارچوب قانون اساسی

ای در انتخابات ریاست  خامنه  نقش آقای مجتبیآقای کروبی افشا گری درباره " خطای نابخشودنی"

نژاد در سطح کالن مدیریت کشور  و تقلب در آن که باعث ظهور آقای محمود احمدی ۲۹۲۱جمهوری سال 

 ۲۹۲۲دیگر ایشان اصرار درست بر وجود تخلف و تقلب در انتخابات " خطای نابخشودنی. "یباشدشد، م

کجاست اعتراض . درباره جنایت بعد از آن انتخابات بود افشاگری ایشان" نابخشودنی"سوم " خطای. "بود

 دلسوزان شیخ نمر به رفتار حاکمیت با آقای کروبی؟

از زمان انقالب تا کنون دادگاه . قرار گرفته اند ها تندروآقای کروبی تنها روحانی نیستند که مورد تعرض 

 این دادگاه کامال غیر. های قرون وسطی دربار کاتولیک هارا در ایران دارد ویژه روحانیت نقش دادگاه

قوانین کنونی   از آن برده شده است، نه  خود جمهوری اسالمی نامی  در قانون اساسی  نه. قانونی است

کشور کار   حتی این دادگاه زیر نظر قوه قضائیه و یا دیوان عالی  جمهوری اسالمی شامل آن میشود، و نه

چند نفر از روحانیون منتقد در . های دیگر متفاوت است حتی روند دادرسی در این دادگاه با دادگاه. کند می

ایران توسط این دادگاه به زندان فرستاده شدند، یا لباس روحانیت از آنان گرفته شد، و یا دستکم به این 

و هللا محمد کاظم شریعتمداری  که نگارنده به یاد دارد شامل آیت  دادگاه احضار شدند؟ روحانیون معروفی

ن عبدهللّا نوری، هادی قابل، محسن کدیور، حسن یوسفی اشکوری، سید هللا حسینعلی منتظری، و آقایا آیت

 ۲۹۲۲هللا منتظری که در سال  برادر داماد آیت]  مهدی هاشمیای،  حسین کاظمینی بروجردی، هادی خامنه

 محمد رضا نکونام، و اند مجید جعفری تبار که به همراه همسر خود به اعدام محکوم شده، [اعدام شد

روحانی هستند نیز عمل کرده و   از خانواده  که روحانی نیستند ولی  این دادگاه حتی درباره کسانی. هستند

بعنوان مثال، همسر آقای جعفری تبار توسط این دادگاه حکم اعدام دریافت کرده است، . کند حکم صادر می

به این دادگاه احضار [ از روحانیون بسیار مرتجع]هللا ابوالقاسم خزعلی  ، فرزند آیتدکتر مهدی خزعلیو 

برای آغاز تظاهرات دانشجوئی، به دستور  ای شد جرقه ۲۹۴۲که بستن آن در سال روزنامه سالم، . اند شده

. ها منتشر میشد هللا محمد موسوی خوئینی توسط آیتروزنامه ، چون این برای پنج سال توقیف شداین دادگاه 

اینها روحانیون  .، که به حالت تعلیق درامدها به پنج سال حبس محکوم شدند آقای موسوی خوئینیخود 

نگارنده ایمان دارد که تعداد زیادی . اند ای هستند که با دادگاه ویژه روحانیت سروکار داشته ه شدهشناخت

دو دوست، که . روحانیون دیگر هم توسط این دادگاه به انواع و اقسام گوناگون تحت تعقیب قرار گرفته اند

بودن   بدلیل مذهبی  دس هستند ولیاز آنها از دوران دبیرستان دوست نگارنده میباشد، و هردو آنها مهن  یکی

 .اند اند، بارها به این دادگاه احضار شده خود آموزش حوزوی هم داشته

چرا اقایانیکه حاال به زندانی شدن و اعدام شیخ نمر اعتراض میکنند، در مورد این روحانیون، و بطور 

تر، درباره همه زندانیان سیاسی اعتراض نمیکنند؟ صدها فعال سیاسی بعد از جنبش سبز زندانی   کلی

نفر از  ۱،۱۱۱به که اعدام نزدیک  ۲۹۲۴اعدام شدند، بخصوص در  ۲۹۲۱هزاران زندانی در دهه . شدند

http://news.gooya.com/politics/archives/2011/01/115648.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2011/01/115648.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2011/01/115648.php
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2009/10/the-sheikh-of-the-reforms-mehdi-karroubi.html
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2009/10/the-sheikh-of-the-reforms-mehdi-karroubi.html
http://www.zamaaneh.com/humanr/2009/02/post_13.html
http://www.zamaaneh.com/humanr/2009/02/post_13.html
http://www.zamaaneh.com/humanr/2009/02/post_13.html
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_(%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1)
http://sahamnews.org/2015/02/274357/
http://nirimiz.ir/news/6677
http://www.bbc.com/persian/iran/2009/06/090629_nm_ir88_brief_norouzi.shtml
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2010/07/anniversary-of-a-turning-point.html
http://www.bbc.com/persian/iran/story/2004/07/040706_a_mb_salam_newspaper.shtml
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2009/10/power-behind-the-scene-khoeiniha.html
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چندنفر از اقایانیکه نگران شیخ نمر بودند، به آن . زندانیان سیاسی دقیقا مصداق جنایت بر ضّد بشریت بود

ها اعتراض کردند؟ به استثنای چند نفر، چندنفر از این آقایان به حصر پنجساله رهبران شریف جنبش  اعدام

تر زهرا رهنورد، و آقای کروبی اعتراض سبز، مهندس میر حسین موسوی و همسر ایشان خانم دک

 اند؟ کرده

 اپوزیسیون خارج از کشور و عربستان سعودی

از   حمایت مستقیم و یا غیر مستقیم برخی  ترین نکات درباره اوضاع کنونی خاورمیانه یکی از زشت

عربستان تامین از انهأییکه در موسساتی که بودجه آنها توسط . ایرانیان از رژیم عربستان سعودی است

 دریافت میکنند،  و یا برای وبسایت، رادیو، و تلویزیون خود از عربستان کمک مالی،  میشود کار میکنند

یک مالک بسیار خوب برای قضاوت  در عین حال نگارنده معتقد است که .انتظاری بیش از این نیست

که  از آنها در العربیه فارسی استدرباره نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور بازنشر مقاله های برخی 

در این  . ی با خود را بازنشر می کند" اپوزیسیون همسو"العربیه مقاله های  .بلندگوی رژیم عربستان است

  ؟  دیگران چی  ولیشاید بشود از مواجب بگیران گذشت، مورد 

از آقایان   ، و یکیهای سوریه کشته میشود رهبر تروریست، حقوق بگیر سلفی عربستان و علوشزهران 

ای  از فعاالن سیاسی مقاله  یکی. کند ی در مدح ایشان، هم در این وبسایت و هم در العربیه منتشر میا مقاله

به   کند، و برخی نفر توسط عربستان در همین وبسایت منتشر می ۱۴واقع بینانه درباره علت اعدام 

و اصال کاری ندارند که  در زیر مقاله انواع و اقسام فحاشی را انجام میدهند  اصطالح میهندوستان ایرانی

از   ، و برخی سی  بی  صدای آمریکا، بی  مفسران و تحلیلگران ایرانی. های نویسنده چیست بحث و استدالل

  اند، ولی اشباع کرده  های خود درباره اوضاع خاورمیانه خارج از کشور را با تحلیل  های ایرانی وبسایت

حتی . ستان سعودی و نقش آن در اوضاع وحشتناک کنونیدریغ از دو کلمه انتقاد درباره جنایات عرب

گویند، در اینباره کامال یک طرفه  نویسند و سخن می که معموالن منصفانه می  مذهبی-- فعاالن ملی

 .نویسند می

آیا انتشار مقاله ای انتقادی از دولت آمریکا در رادیو فردا امکان پذیر است؟ رادیو فردا   :از خود بپرسیم 

البته به ) بی سی مقاله ها و مصاحبه های بسیاری در ضرورت حمله نظامی به ایران و تجزیه ایرانو بی 

و حتی دروغ بزرگ اقدام جمهوری اسالمی به  ، (ولی به اندازه بودن آمریکا!! دلیل بزرگ بودن ایران؟؟

  بریتانیا درباره خاورمیانهاز سیاست آمریکا و  آیا یک مقاله در انتقاد  ولی ، تولید بمب اتمی منتشر کردند

 منتشر میکنند؟ اگر منتشر نمیکنند، که همینطور است، چرا باید برای آنها نوشت؟

. تا به ایران حمله نظامی انجام دهد ورد آ دولت پرزیدنت بوش فشار میبه عربستان همان کشوری است که 

ی آن استفاده های هوائ که در صورت حمله به ایران از راه که به اسرائیل اجازه داداین همان کشوری است 

این همان کشوری است که بلند . های بلوچ کمک کرده است به تروریستاین همان کشوری است که . کند

، اینجا، اینجا (خوزستان برای جدائی آن از کشور حمایت میکنند" اعراب"آن از  ومواجب بگیران گوها

میلیارد دالر کمک  ۹۲ این همان کشوری است که در طول جنگ با عراق .  )اینجا ، واینجا، اینجا، اینجا

 ای مخالف سرسخت توافق هستهاین همان کشوری است که . تا با ایران بجنگد در اختیار آن کشور قرار داد

http://www.joshualandis.com/blog/zahran-alloush/
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/12069257/Top-Syrian-rebel-leader-Zahran-Alloush-killed-in-air-strike-in-Damascus-suburb.html
https://wikileaks.org/gifiles/docs/16/1660009_saudi-reservations-over-iran-cut-off-the-head-of-the-snake-.html
http://www.timesofisrael.com/saudis-said-to-mull-air-passage-for-israeli-jets-to-attack-iran/
http://www.globalresearch.ca/destroying-a-nation-state-us-saudi-funded-terrorists-sowing-chaos-in-pakistan/5323295
https://www.middleeastmonitor.com/articles/europe/18129-massive-demonstration-in-brussels-on-anniversary-of-iranian-occupation-of-al-ahwaz
https://www.middleeastmonitor.com/articles/europe/18129-massive-demonstration-in-brussels-on-anniversary-of-iranian-occupation-of-al-ahwaz
http://www.minorityvoices.org/news.php/en/1770/iraneu-massive-ahwazi-demonstration-in-brussels-commemorates-the-90th-anniversary-of-the-iranian-occ
http://wewritewhatwelike.com/2015/04/08/al-ahwaz-90-years-of-occupation-and-injustice/
http://wewritewhatwelike.com/2015/04/08/al-ahwaz-90-years-of-occupation-and-injustice/
http://adpf.org/adpf2/index.php/reports/item/237-demonstrations22
http://drrichswier.com/2015/05/14/irans-dirty-little-secret-the-genocide-of-ethnic-arabs/
http://reportinglive.co.uk/2015/04/19/quotthe-iranian-government-is-seeking-to-eradicate-ahwazi-arab-existence-and-presen/
http://www.globalsecurity.org/wmd/library/report/2004/isg-final-report/ch2_anxd_img06.jpg
http://www.globalsecurity.org/wmd/library/report/2004/isg-final-report/ch2_anxd_img06.jpg
http://www.globalsecurity.org/wmd/library/report/2004/isg-final-report/ch2_anxd_img06.jpg
http://www.aljazeera.com/news/2015/04/saudi-arabia-israel-oppose-iran-nuclear-deal-150401061906177.html
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 اکثریتهنوز  ایران مثنوی هفتاد من است، ولی  ستان بر ضّد مصالح و منافع ملیجنایات عرب. با ایران بود

ها  صحبت میکنند، و در وبسایت  سی  بی  که در صدای آمریکا و بی  قریب به اتفاق تحلیل گران ایرانی

نویسند، حتی چند کلمه درباره این جنایت و جنایات دیگر عربستان در ّکل منطقه و شمال آفریقا  می

 .نویسند نمی

، بغیر از همسویی با آمریکا و اسرائیل، به همسویی با "اپوزیسیون همسو"نکته شرم آور این است که 

، که اخیرا دیکتاتوری برخی از آنها همسوی با رجب طیب اردوغان .پرداخته است دولت ها و گروه ها نیز

هستند، برخی همسوی با کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی،  هیتلر را سرمشق خود قرار داد،

 .بارزانی که معلوم نیست کی به حکومتش پایان خواهد داد مسعود  "پادشاهی"برخی همسوی با  و

 ".اگر ایمان ندارید، الاقل آزاده باشید"همانطور که امام حسین فرمودند، 

 کالم پایانی

تروریسم و مهمترین دشمن ایران در حال حاضر، برای رهایی از   عربستان سعودی، بزرگترین حامی

های تهران هم به  نفر قصد تحریک ایران را داشت، و تندرو ۱۴خود با اعدام   و خارجی  های داخلی بحران

به نقض حقوق بشر  این درست است که. این تحریک لبیک گفتند تا اهداف ضّد میهنی خودرا به جلو ببرند

اعتراض باید یکسان و بدون تبعیض در باره نقض حقوق بشر در همه   در همه جا باید اعتراض کرد، ولی

چطور میتوان به زندانی کردن و اعدام شیخ نمر . بطور انتخابی  جا، بخصوص در خود ایران باشد، نه

نورد، و بقیه زندانیان سیاسی سکوت درباره آقای کروبی، میر حسین، خانم دکتر ره  اعتراض کرد، ولی

ای با حمله به سفارت یک کشور  در عین حال اعتراض مدنی به نقض حقوق بشر هیچگونه رابطهکرد؟ 

به احترام برای   تنها کمکی  ها نه اینگونه اعتراض . ترین مملکت جهان باشد، ندارد ، حتی اگر خبیث خارجی

تر از همیشه  را روشن و حامیان آنها  اراذل و اوباش ضّد ایرانی  حقوق بشر نمیکند، بلکه چهره واقعی

 . کند می

 

ها در باره ایران و  ها و تحلیل کند که  برای دریافت آخرین خبر دعوت می  نگارنده از خوانندگان گرامی

 های خاور میانه اخبار ایران و گزارشبقیه خاور میانه، هم به فارسی و هم به انگلیسی، از وبسایت او، 

 .کنند در اینجا تماشارا  اوهای تلویزیونی  ها و دیگر برنامه و مصاحبه بازدید کنند،
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