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 ۲۰۱۵ الیجو ۱۶                                          پامیر پیکار.  ک

 جهانی تروریسم و وهابیت
 (و آخر مهد)قسمت   

 

 راه های مقابله با پدیدۀ وهابیت

تعصباتی، خشن، فرقه گرا و  وقتی از پدیدۀ وهابیت سخن بمیان می آوریم، در واقع صحبت ازیک بیماری واگیر  
ژی ایدئولوحث قرار میگیرد. این متمایل به کشتار و امحای " غیر خودی ها " در زیر لوای دین و مذهب، مورد ب

ظاهراً اسالمی که تراوش  مغز  متحجر و پوسیدۀ تنی چند از شیخکان صحرا نشین  عقبگرای عرب  میباشد، به 
مرور زمان، چنان به مذاق امرای قبیله پرست  )آل سعود( و سردمداران استعمارجهان غرب برابرآمده است که 

وص جهان اسالم را به زودی به کام مصیبت های غیرقابل تصور بکشاند. متأسفانه قراراست جهان کنونی، بخص
مذهبی(  –نظامی -تصویر این کشتار و غارت و تباهی را همین امروز، در وجود گروه ها و ساختارهای )سیاسی

ب" ، " بنام های" سپاه صحابه"، " جمعیت التبلیغ"، " انصارالمجاهدین"، " حزب التحریر"، " بوکوحرام" ، " الشبا
القاعده" ، " طالبان"، " جیش محمد "، " جهنگوی "، " لشکر طیبه "، " دعوت االرشاد" وباالخره " داعش" میتوان 

 با وضاحت مالحظه نمود.                      

مذهبی معموالً  –نظامی  –امرمسلم است که تخمه گزاری، رشد و تکامل چنین گروه ها وساختار های سیاسی 
فرهنگی و در وجود فقراقتصادی وشرایط سختگیرانۀ قبیله یی درکشورهای  -گندیدۀ عقبمانده گیهای فکری درتاالب  

اسالمی همانند پشه های زهردار و ناقل  بیماریهای مزمن امکان پذیراست. البته موضوع تا اینجا قابل فهم است 
مناطق  مختلف توسط واما، رشد  ازحد فزون  تشکیالتی، تسلیحاتی، عملیاتی و حتا پیشرفت ها و تصرفات  سریع السیر 

ً مستقل و با  آنها )درسوریه، عراق، افغانستان، نایجیریا، سومالی و ...(، آنهم در تحت  حاکمیت  دولت های نسبتا
ثبات  عربی، آسیایی وافریقایی ازیکطرف و " درمانده گی " های ظاهری قدرتهای بین المللی درمهارسازی این 

ازسوی دیگر، سؤال اساسی یی است که پاسخ درست  آنرا تنها میتوان دربررسی وشناخت   دقیق   هیوالی سرکش
 ماهیت و منافع استعمارجهان ُجست وجو نمود.                                                

معنی این سخن اینست که گروه های وهابی، تکفیری و تبلیغی، همانقدرکه به سهولت دراینجا و آنجای ممالک 
اسالمی سربلند میکنند، بهمان اندازه، عملیات و تحرکات  خونین  آنها روز تا روز وبگونۀ معجزه آسا گسترش می 

دشمنی ازسوی ابرقدرتهای جهان وبراه اندازی اقدامات نظامی یابد و ظاهراً، علی رغم نشان دادن تضادها و
سرکوبگرانه، بازهم به رشد و تکامل خویش سر سختانه ادامه میدهند. این واقعیت تلخ، دیگر کامالً آشکار گردیده 
است که اژدهای خونخوارداعش، همانند سایرمارها و اژدهای تروریستی درسالهای پسین، ازخریطۀ اسرارآمیز 

ده بازان  قدرتمند  جهان غرب بیرون جهیده است. این اژدهای سرکش، تا زمانیکه دشمنان شناخته شدۀ جهانی شعب
 اربابش را نه بلعد، ازپا نخواهد نشست و یا سرکوب نخواهد شد.                                                        

وص جوامع اسالمی و عقب نگهداشته شده اینستکه بنابرآن، جای نگرانی بزرگ برای مردم جهان و بخص
قبیله یی با حمایت های بیدریغ  آل سعود واستعمارانگلیس، تنها درجغرافیای سیاسی عربستان  اگردیروزوهابیت  قهار 
رو به گسترش نهاد وموجب قتال هزاران انسان معصوم تحت نام کذایی " مشرک " و " کافر" و " بیدین"  وغارت 

آنها و نیزویرانی و تبهکاری دردناک درچارچوب همان جغرافیای خاص و برخی از سرزمین های مال ومکان 
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قرین به عربستان مانند عراق  ویمن و... گردید و باد  خشونت پرور  آن تا سرزمین هندوستان نیز وزیدن گرفت، 
ستان سعودی با وحشت سیاسی امروز متأسفانه همین اندیشه های رجعتگرایانۀ هولناک، نه تنها درجغرافیای عرب

وثروت های قارونی عجین گشته وبرمسند حکمروایی مطلق نشسته است، بلکه این حاکمیت  ظلمت وثروت، درپناه 
حمایت های ارادتمندانۀ ابرقدرتهای باهم متحد  جهان وتکنالوژی سحرآمیزآنها، دارد مرزهای فکری و جغرافیایی را 

بجان و مال ملیونها انسان روی زمین می افگند.  تا اقصا نقاط جهان می شکند و آتش

 

 شرمیان افراد داعجان مک کین  عضو متنفذ کانگرۀ امریکا د

 

روی همین استدالل است که باصراحت میگوییم اگرمسلمانان کشورهای اسالمی، رژیم های واقعاً خرد ورز و 
یخواه، گروه ها و تشکالت پیشرو ومترقی و مردمی، نهاد ها و مؤسسات حقوق بشری، خقلهای انسانگرای آزاد

اربابان عقل و شعورهرچه زودتر دست بکار نشوند و راه های مقابله و مجادله علیه هجوم سرسام آور تفکرات 
عقبمانده، کین پرور، فرقه گرا ودانش ستیز وهابیت )سلفیسم( را ُجست وجونکنند و راه پیشتازیهای گستاخانۀ آنرا 

              باشد که جهان ما، بخصوص جوامع اسالمی بیشتر ازپیش با زوال فکری و فرهنگی مواجه گردند.                                           سد نسازند، دیر ن

م دریکی از مساجداهل تشیع درشهر قطیف مربوط ایالت الشرقیۀ 2015وقتی انفجارانتحاری، درهفتۀ اخیرماه می 
گرفت و بیشترازبیست نمازگزار را به قتل رسا نید وبیشترازیکصد نفر را زخمدارنمود، عربستان سعودی صورت 

شیخ طارق یوسف، خطیب سنی مذهب مسجد اولوااللباب واقع درشهر نیویارک امریکا با جرأت و صراحت 
ه از فکر این یک مشکل بزرگ است که باید حل شود. اینها )تروریستهای انتحاری( برخاستاظهارنمودکه : " ... 

سلفی و هابی و افکار منسوب به ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب است . وهللا هرکس کتب ابن تیمیه و ابن 
عبدالوهاب را بخواند، بدون تردید کارش به جایی میرسد که تروریست میشود... مجموعۀ کتب ابن تیمیه و بن قیم 

بن عثمیین و العربفی و محمد حسان و حوینی ... همچنین و ابن عبدالوهاب و در این دوره هم، کتب ابن باز و ا
                                                                 نوشته های سلمان العوده و عثمان الخمیس...، این کتابها بچه ها را تروریست میکند. "

ع کند، تنفر و بیزاری را در دنیای اسالم هرکسی که از ابن تیمیه دفا"  این شیخ سنی مذهب عالوه نمود که : 
ترویج کرده است و هرکسی که از ابن عبدالوهاب و سلفی ها دفاع کند، داعشی است و باید به چشم تروریست به 

   آنها نگاه کنیم... راه حل مشکل تروریسم، ریشه کنَی وهابیت است ."

میق تر  مسوولیتهای انسانی شان، به منظور پس، وقت آن فرا رسیده است که نسلهای امروز با درک هرچه ع
فرهنگی و مبارزاتی میان بر بندند، کرختی ها،  خیزارستحرکت  به سوی یک ُرنسانس فکری و اصالحی و یک 

ندانم کاریها،  بیحالی ها ورعایت های مالحظه کارانۀ زیان بار و خاموشی گزینی های ننگ آور را کنار گذارند و 
های دینی و مذهبی، با سود و سرمایه کنارآمده  و بیشتر از  ینا پاک و مغز های متعفن قشراجازه ندهند دستهای 
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این برخون و جان و مال و هستی و آیندۀ شان بازی کنند.  تردیدی وجود ندارد که امروز افغانستان  جنگزده پس 
هابیت آل سعود، دیوبندیسم نوع ازسومالی و عراق و بنگله دیش و پاکستان، مساعد ترین بستر نفوذ اندیشه های و

پاکستانی وتروریسم طالبانی را تشکیل میدهد؛ زیرا استمرار جنگهای سی ساله، فعالیت های وسیع استخبارات 
جهادی چندین ساله،  –خارجی، فقراقتصادی وفرهنگی، بیماری قومیت، استخوان شکنی های ناشی ازتقابل  تنظیمی 

اکمیت شش سالۀ امارت جهل و بیداد گری گروه طالبان، موجودیت هزاران اسبتداد سیاسی و تعصبات مذهبی، ح
مرکزتبلیغاتی نوع اخوانی، مدارس متعدد تکفیری و سلفی، دخالتهای آشکار فکری، سیاسی، اطالعاتی و حتا 
نظامی همسایه ها، موجودیت مافیای مواد مخدر، حاکمیت تفنگ و تفنگ ساالر، بیداد بیسوادی و زوال  سیستم 
آموزشی، فساد گسترده و عمیق  مالی و اداری، سقوط ارزشهای عاطفی و اخالقی، حضورلشکری ازجوانان بیکار 
و بی روزگار و بخصوص، موجودیت همسایۀ ناباب و صادرکنندۀ همه گونه مصایب تیره روزی، همه و همه، 

                                نشانه های آشکار موجودیت چنین یک بسترمساعد درافغانستان پنداشته میشود. 

 

 منابع و مؤخذ

 " نشریۀ " دیلی بیست 

  رو " –نشریۀ انترنتی " ایران 

 " نشریۀ " مشرق 

 پایگاه پژوهشی تخصصی وهابیت شناسی 

 سرویس فرهنگی مشرق 

 خبرگزاری دانشجو 

 خبرگزاری ایسنا 

  مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برد فورد بریتانیاخبرگزاری بی بی سی )افشین شاهی استاد روابط بین المللی و 

  یا مرکز بین المللی مطالعات صلحIPSD 

 آسیا پرس 

  دکتر نوذرشفیقی  –وهابیت در پاکستان 

  محمد علی رجایی –خطرگسترش وهابیت در افغانستان و راهکار های مقابله با آن 

 نگاهی به جنبش های اسالمی معاصر 

 نشبکۀ اطالع رسانی افغانستا 

 حزب همبستگی افغانستان 
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