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  ٢٠١٥/ ١٣/١٢  پيکارپامير

  

  مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از 
  )٢٣بخش (

 

  تروريسم و انديشۀ وھابيت

 چنانکه واقعيت ھا ميرسانند، انديشه ھای عقب گرايانۀ وھابيت ازقلمروعربستان سعودی، افکارديوبندی

ِو موج تروريسم  (و رژيم عربستان حکومت پاکستان(با سياست ھای رسمی دوکشور ازقلمروپاکستان، طوری ِ
ِخونريزدرمنطقه و جھان عجين گشته اند که سرتاسرکرۀ زمين را موازی با سياست ھای ابرقدرتھای طماع، تحت 

اھل تشيع مباح الدم "، "جنگ برضد ھندوئيسم " ، "جھاد عليه صليبيون " ، "برگشت به اصل اس=م" شعارھای ظاھری 
ِدرميان خون و آتش قرارداده اند که افغانستان با مردم مظلوم آن ازچندين سال  ...  اس=می وِبرگشت به خ=فت "، "اند  ِ ِ

  .اين آتش ميسوزند ِبدينسو درميان شعله ھای سرکش

ِھمانطورکه درصفحات گذشته نيز متذکر شديم، درعقب آنھمه درامه ھای خونين و دھشت انگيزی ھای ضد  ِ
 (با توافق ابرقدرت امريکا وانگليس البته(ِھای ثروتمند رژيم عربستان سعودی انسانی درمنطقه و جھان، وھابی 

ِيعنی عربستان سعودی، موازی با صدورنفت به جھان، صادرات تروريسم، نفرت و خشونت مذھبی رانيز . قراردارند ِ
ِرژيم مذکوربا استفاده ازامکانات سرشار مالی، اززمرۀ بزرگترين پرورش . بدوش گرفته اند ِ ِدھنده گان افراد و گروه ِ

  .درسراسر جھان است (وھابی ھا، تکفيری ھا و تبليغی ھا )ھای تروريستی تبھکار

 مي=دی تا امروز را با دقت ٢٠٠١مسير رويداد ھای دھشت افگنانۀ دھه ھای اخير، بخصوص از سال  ھرگاه
  . يستی با وضاحت مينگريمِبررسی نماييم، جای پای وھابی ھای جنونزدۀ سعودی را درھمۀ اعمال ترور

ِبگونۀ بسيارفشرده بايد گفت که مذھب وھابی درسرزمين عربستان سعودی، تاريخ کوتاه و اما خونينی دارد که  ِ
واما، اينقدرمتذکر ميشويم که وقتی محمد بن   که بحثی است جداگانه ما نميخواھيم دراينجا، آنرا به کاوش گيريم

" نجد " ِم درگذشت، ازبيابان ھای خشک و بی حاصل ١٧٩٢شد و در سا ل  تولد ١٧٠٢عبدالوھاب که درسال 
 ِالگوبرداری نمود و پسانھا، يعنی درآستانۀ اقدامات نظامی" ابن تيميه" وخشن مذھبی  سربرآورد، ازانديشه ھای خشک

ِداده شد تا بعنوان ِاط=عاتی بريتانيای کبيرعليه امپراتوری عثمانی، ازسوی جواسيس کارکشتۀ استعمار َپرو بال  –
ِمسلمان بنياد گرای خشن و ضد عثمانی ھا که مانع بزرگی در برابرتاخت و تاز استعمار بريتانيا بسوی سر زمين ھای  ِ ِ ِ

ِبنيانگزار ( و آنگاه که محمد بن سعود، . مذھبی شود – ِعربی وکشور ھای آسيايی پنداشته ميشد، داخل فعاليت سياسی
ِتاريخ اين مذھب جديد التأسيس ميگويد که ميان . ِمراه وھمنوا گرديد، کار وھابی ھا باU گرفتبا وی ھ) ِسلسلۀ آل سعود ِ

ِمحمد بن عبدلوھاب وحکام آل سعود قراردادی بدين شرح به امضا رسيد که امورحکومتی يا اجرايی بعھدۀ آل سعود و  ِ
ِرتق وفتق امور مذھبی ِبه شمول صدور فتواھا و سايرتصاميم و قضايی ِ ِ مذھبی حق مسلم محمد فرزند عبدالوھاب و ِ ِ

رابرت " بدين ترتيب، قرارنوشتۀ . ِدرآن کشورمورد اجرا قراردارد ِچنانکه مفاد اين توافق، تا امروز. س=لۀ او باشد
 "ِم با اقدامات مشترک و بيرحمانۀ نظامی خويش، ١٩٢٠مذھبی، تنھا درسالھای  – ِ، اين دومتحد سياسی"دريفوس

زار انسان را به قتل رسا نيدند، چھل ھزار نفر را به پای چوبۀ دار کشانيدند و دست و پای سيصد و پنجاه چھارصد ھ
          "...ھزار نفر را قطع کردند

وھابی ھای عربستان سعودی، بيرحمی، وحشيگری و خشک مغزی ھای مذھبی را تا بدانجا . اين تنھا نبود
 م به کرب� شھر مقدس شيعيان واقع درعراق ١٨٠٢در سال  " ت دريفوسکشانيدند که بازھم باساس نبشتۀ رابر

بنيانگذار شيعه را در ھم کوبيدند و  اموال مردم، س�ح  ِکنونی ھجوم بردند، اغلب ساکنان شھر را کشتند، گنبد مقبرۀ
  عين انديشه وعملی که ) " ...ھا، لباسھا، فرشھا، ط� ھا ، نقره ھا و نسخه ھای گران بھای قرآن  را به غارت ُبردند
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  .)ًدقيقا پيروی ميکنند از آن امروز، گروه داعش يا دولت اس=می عراق وشام در سر زمين ھای اس=می شرق ميانه

ِامروزه، پيروان ھمين مذھب خشن سعوديھا ست که درکشورھای اس=می، ازيمن تا اندونزی و از  پيروان آن ِِ
ِسرمی بُرند وخون   "Y اکبر" با بلند کردن نعره ھای  ه و اقصا نقاط جھان،فليپين تا افغانستان و ازچچن تا سوري

م، ازقول يک منبع سعودی ٢٠١٣منابع رسانه يی درماه آگست .  بيگناھان را بيدريغانه  به زمين می ريزانند
ِدرفرودگاه بين المللی َملک فھد افشا نمودند که به تعداد ھفتاد جسد وھابی ھای آن کشوراز ِ ِخاک سوريه به عربستان ِ

 )ًوغالبا به مراتب بيشتر از آن( رسانه ھا اع=م کردند که ھمين حاU، به تعداد بيشترازھشت ھزار. سعودی فرستاده شد
ِجنگجوی وھابی درسوريه حضورفزيکی دارند که با ساير تروريستھای جھادی وسلفی، ازيکطرف عليه رژيم بشاراسد  ِ

ُتکفيرکردنھا، گردن زدن ھا، جگرکشيدنھا، مثله کردنھا، سنگسارھا، دره زدن ھا و ديگر می جنگند وازسوی ديگر، با 
ِاعمال وحشتناک ضد ِانسانی، دود از دمار ِمردمان ِ صاحب اين قلم، درماه جوUی ) .کشيده اند قلمرو متصرفۀ خويش ِ

 صفحه تکميل، چاپ و به را دريکصد و ده "وھابيت و تروريسم جھانی " م، اثرتحقيقی تحت عنوان٢٠١٥سال 
اختياربرخی ازع=قه مندان قرارداد که طی آن، عوامل، ريشه ھا، سيرتاريخی وجنايات انجام شده توسط وھابيت 

 ) .عربستان سعودی را به بحث کشيده شده است

ِگزارش داد که بعضی ازشھروندان عربستان سعودی ازدولت خواسته اند تا فرزندان شان را " پرس تی وی"  ِ
" فتوا " شايد برای خوانندۀ گرامی جالب و درعين حال تعجب انگيز باشد اگر .  ازسوريه به خانه ھای شان برگرداند

عليه حکومت بشار اسد رييس جمھور سوريه " جھاد " ھای وھابی عربستان درمورد " شيخ"ھای صادر شده از سوی 
  .را در اينجا درج نماييم

ِرانسه، ترکيه، اردن، قطر وعربستان سعودی ومتحدان پشت پردۀ آنان، دسته انگلستان، ف پس ازآنکه امريکا، ِ
ِمي=دی، با پول وس=ح وافربه خاک ٢٠١١ِھای تروريستی به شمول تروريستھای سازمان القاعده را درسالھای پس از 

توا صادر نمودند که زنان ھای وھابی عربستان ف" مفتی " ھا و " شيخ" سوريه فرستادند تا عليه رژيم بشاراسد بجنگند، 
ِبايستی درکنارجنگجويان مسلمان . . . ِو دختران کشورھای عربی مانند سوريه ، تونس و  را انجام " جھاد النکاح " ِ

در ميدان ھای جنگ  (جھادی ھای تروريست داعشی، النصره و غيره) ِدھند و جھاد آنھا اينست که بروند با مردان
" ِ ھای جھان گزارش دادند که صد ھا زن و دختر تونسی پس ازانجام دادن اين چنانکه رسانه. ھمخوابه شوند

اين تنھا نبود، شيخ ھای وھابی ع=وه ازآن، بی حيايی و ياوه گويی را تا . ِ، بصورت حامله برگشته اند"جھادالنکاح 
 نيز در رسانه ھای جھان غرب ًبعدا اين موضوع ". ھخوابه شدن با محارم نيز روا ست" بدانجا ادامه دادند که گفتند 

افشا شد که صد ھا دخترجوان، حتا از کشورھای اروپايی مانند آلمان، انگلستان، فرانسه ونيز ازآستراليا وسايرکشورھا، 
  .و يا جنگ به سود گروه داعش، رھسپارعراق و سوريه شده اند" جھادالنکاح " به مقصد 

چندی پيش روزنامۀ  " خورشيدی نوشت که١٣٩٣ِول ماه قوس سال ِشبکۀ اط=ع رسانی افغانستان، به تاريخ ا  
نيويارک تايمز محتوای برخی از مدارک را منتشر کرده بود که آنھا رابطۀ تروريسم و امرای خاندان ِحاکم 
 برعربستان را اثبات ميکرد و نشانگرحمايت ِ گستردۀ سعودی ھا از شبکۀ القاعده بود، اما اوباما به وزارت عدليۀ
ِامريکا دستور داد اين اسناد که مقاماِت سعودی را به خاطر حمايت از تروريسم محکوم ميکند، منتشر نشود و به 

  "دادگاه ھم ارائه نگردد

ُدرواقع، حمايت ِمالی و لجستيکی حکومت ِسعودی از گروه ھا و   ... " شبکۀ مذکورھمچنان افزود که  

ِتان، نقش ِبه سزا و تعيين کننده ای درگسترش فرھنگ ِتکفير و نفرت شخصيت ھا و جمعيت ھای افراطی در افغانس
  ). ًطی صفحات آينده، شرح نسبتا بيشتری در اين زمينه خواھيم داشت( )٥٥..." (ايفا کرده است 

ِع=وتا، پيروان انديشۀ وھابيت، ھرگزاعتقادی به علم ودانش وفرھنگ و ھنر نداشته با پيشرفت  تمدن و    ِ ً

ِشعارعمده واعمال شباروزی آنھا را تکفيرکردن ديگران، بکارگيری خشونت وجنايت، . سازگاری ندارندِبشری سر ِ ِ
ِاينھا ھرچند درظاھرامر، دربرابرامريکا .  ِضديت با حقوق و شخصيت زنان، بيرحمی و شناعت تشکيل ميدھد

ِدو ابرقدرت  جھان قرار داشته نافع اين ِوانگليس ضديت نشان ميدھند، اما تاريخ نشان داده است که ھميشه درخدمت م
  .ندا

  ِپنجاه و چھار ساله، درحالی ازطرف  پوليس " منيرفاروقی" م، شخص پاکستانی اUصلی بنام ٢٠١١درسال   
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ِلندن دستگير شد که ميخواست به يکتعداد افرادجذب شدۀ خويش، ساخت و ساز بمب و مواد  انفجاری را آموزش دھد ِ .
      .انی، ازسوی محکمۀ لندن به حبس ابد محکوم گرديدِاين شخص پاکست

 مي=دی، مقام ھای ٢٠٠٩به سلسلۀ شناساييھا و دستگيريھای تروريستھای پاکستانی دراطراف ِجھان، درسال 
امنيتی امريکا، پنج تروريست پاکستانی بنام ھای احمد عبدY، عمرفاروق، امان حسن، وقارحسين خان و رامی زمزم 

  .ِ از آنکه اقدام به عمليات تروريستی نمايند، درشھر الکساندريۀ واشنگتن دستگير نمودندرا قبل

قرارگزارشھای منابع غربی، يکی ديگراز تروريستھای پاکستانی بنام نجيب Y زازی که ميخواست درسال  
َمي=دی، با استفاده از مواد منفجرۀ نوع مايع، طياره ھای مسافربری ميان انگل٢٠٠٩  امريکا و کانادا را - ستانِ

ِيکتعداد تروريستھای ديگر پاکستان که درنظر داشتند باUی اھدافی درجرمنی، فرانسه، ھالند، . منفجرسازد، دستگيرشد
                                .ھسپانيه و ھندوستان حمله نمايند، توسط نيرو ھای امنيتی کشورھای مذکور دستگيرگرديدند

ِم يکی ازتروريست ھای سياه پوست مسلمان، سريک٢٠١٣اه می ھمچنان، درم ِسرباز سابق بريتانيا    ِ را در  ِ
ِروز روشن، به روی خيابان عمومی و پيش چشم عابرين، با کارد درآن زمان  .ازتنش جدا نمود، بدون آنکه فرار کند ِ

  .ودگفته شد که وی نيزطی سفری به خاک پاکستان، آموزش ھای تروريستی ديده ب

رژيم آل سعود بزرگترين حامی مالی تروريستھا  " ِباساس مدارک ِمؤثق نوشت که" ويکيليکس " وبسايت 
القاعده ، طالبان و  " عربی نوشت که" النخيل" به نقل ازخبرگزاری " اس=ميک مديا" ھمچنان  "...درجھان ميباشد

ُريستی ھستند که از آل سعود کمک ھای فراوانی ِگروِه لشکر طيبه در پاکستان از جملۀ مھم ترين گروه ھای ترو
  "دريافت ميکنند

ِو اينکه چرا اياUت متحدۀ امريکا، علی رغم آنھمه تبليغات ضد تروريستی اش، ھيچ نوع واکنش مؤثردرقبال   ِ ِ
  : تند رويی ھا و خشونت فزايی ھای رژيم مذکوراز خود نشان نميدھد، چند دليل عمده دارد

ِکا بحيث بزرگترين کشورسرمايه داری جھان، به نفت ِعربستان نياز مبرم داشته و ميخواھد نخست اينکه امري
ِدوم آنکه رژيم سعودی درراه پيشُبرد بسا برنامه ھای . چنين ذخيره گاه حياتی را ھمچنان دراختيار داشته باشد

لی اش درمنطقه و جھان سھم عمده دارد ِاستراتژيکِ ابرقدرت امريکا، با استفاده ازنيروی تندرومذھبی و امداد ھای ما
ِو سوما بايد گفت که از چندين سال بدينسو پايگاه ھای نظامی و نيروھای ارتش امريکا درخاک عربستان سعودی  ً

ِبمنظور نظارت برخاورميانه و درصورت لزوم، سرکوب ھرنوع جنبش مردمی و انق=بی وجود دارد ِ.  

 " ود که ھي=ری کلنتن وزير امور خارجۀ امريکا باری گفته استافشا نم" ويکليکس" با آنھم، وبسايت 

ِو اين، البته ھمان حرف بدون فعل را   " عربستان بزرگترين منبع حمايت مالی از گروه ھای تروريستی در جھان است
      .ماند که گوشھای مردم ِجھان، ديگر بدان عادت کرده اند

ِکه در چھارچوب دانشگاه ھاروارد قرار دارد، آمده است که " نزده ِمرکزتحقيقاتی کشورھای ُبحرا" درگزارش  ِ
ًبا ھر فرمانده يا قوماندان طالبان که مصاحبه صورت گرفته، تقريبا ھمۀ آی پاکستان تا سطح .اس.آنھا می پذيرند که آی ِ

 وع رابصورت علنیفی مابين يکديگر، اين موض ِبخاطرعدم ِ اعتماد رھبری آنھا حضور ونفوذ دارد، مگرنميتوانند

آی راپور داده ميشود و آنگاه، اقدام به نابودی .اس.زيرا اگر چيزی در اين باره بگويند، به مقام ھای آی. ابراز نمايند
 " ِباساس ھمين گزارش، يکی ازفرماندھان گروه طالبان درجنوب ِافغانستان گفته است.  فزيکی آنھا صورت ميگيرد

تمام برنامه ی استراتژيک ... کند يا کنترول آنرا نپذيرد، دچارپروبلم سختی ميشودآی را رد .اس.اگرکسی دستور آی
آی تنھا در . اس. آی. . . ما درخاک پاکستان طرح ريزی شده قدم به قدم به منظور ِعملياِت نظامی، بما سپرده ميشود

فرماندھان ِطالبان در قندھار، چھارده نفراز   " .شورای کويته حضور ندارد، بلکه اجنت ھای آن در ھمه جا ھستند
درجريان مصاحبه گفته اند که استخبارات ِنظامی پاکستان م= عمر را تحت کنترول دارد و اضافه کرده اند که گروپ 

  (٥٦) .آی ھميشه در ميان طالبان وجود دارند. اس.ھای کنترول کننده  آی

ًکا، پس ازمسافرت ِتحقيقاتی درمنطقه، رسما يکی ازنماينده ھای کنگرۀ اياUت متحدۀ امري" دونکان ھانتر"
                            ."آی به پيش ميبرد. اس. رھبری عمليات طالبان را سازمان استخباراتی آی " اظھارنمود که

                                                           

 ) ادامه دارد(


