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 ۲۰۱۵جون  ۲۴                                پامیر پیکار.  ک
 

 جهانی  تروریسم و وهابیت
 (ومس)قسمت   

 

 کارنامه های محمد بن عبدالوهاب و آل سعود

داشت و به حدی به سوِد احیای سلفیسم توسط محمد بن عبدالوهاب بعنواِن مذهب ِجدید برای آل ِسعود چنان جذبه 
آنها تمام شد که پس ازمرِگ بنیانگذارآن، وهابیت تحت شمشیِرخونچکاِن فرزنداِن ابن سعود )عبدالعزیز و اخالف 
وی( و نیز پیروان خشن و خشک مغِز این مذهِب نو بنیاد، رفته رفته به ابزاِرترور، قتِل عام، غارِت دارایی های 

دئولوژیک علیه دگراندیشان گردید. مثالً، عبدالعزیزجانشین ابن سعود درسال مردم وسختگیریهای بی نظیِر ای
میالدی، پس تصرِف شهرهایی درداخل عربستان، با بیست و پنجهزارشمشیرداِر تشنه بخون، اعم از افراِد  1801

شرکین "، دست به عشایِر جنوب و تهامه و حجاز وغیره  به سوی کربال هجوم بُرده با بلند کردِن شعار " اقتلو الم
کشتاِر بیرحمانۀ مسلمانان زدند. باساس آماری که ثبت تاریخ شده است، به تعداد پنجهزارمسلماِن اهِل تشیع و اهِل 
تسنن، اعم ازخورد و بزرگ را دریک روز از دَِم تیغ گذرانیدند، هزارها انسان را زخمی و معلول و معیوب 

خریب کرده هرآنچه ازجنِس طال و جواهر و فرش و ظرف و اشیای قیمتی در نمودند،  گنبِد آرامگاِه امام حسین را ت
 آن بود، به غارت بردند.                                                                             

رک و م با اقداماِت مشت1920مذهبی، تنها درسالهای  –قرارنوشتۀ " رابرت دریفوس"، این دومتحِد سیاسی   
" چهارصد هزار انسان را به قتل رسا نیدند، چهل هزار نفر را به پای چوبۀ دار کشانیدند بیرحمانۀ نظامی خویش، 

      و دست و پای سیصد و پنجاه هزار نفر را قطع کردند..."

یز این لشکِر خونریز، هرچند پس ازقتاِل وسیع وغارِت کربال، سوی نجف، شهِرمقدِس دیگری درخاِک عراق ن
حمله ور شدند، ولی اهالی آنجا که ازوضعیِت خونیِن کربال آگاهی حاصل نموده بودند، به مقاومِت مرگ و زنده گی 
پرداخته وهابی ها را به عقب گرد وادارساختند. یک مؤرخ سعودی بنام عثمان بن بشیر نجدی که درموقع حمله 

ال را تسخیر کردیم وسالخی نمودیم و مردمش را به "  ماکربباالی شهر کربال حاضربوده است، چنین مینگارد : 
برد گی گرفتیم. الحمدهللا رب العالمین ما برای این موضوع عذر خواهی نمیکنیم وبه کفار میگوییم سر نوشتی 

                                          مشابه در انتظارآنهاست. "       

هجری قمری به فرماندهی عثمان مضایفی، باالی شهِر 1217سال لشکِرخونریِز وهابی های سعودی همچنان در
طایف واقع درنزدیکی های مکه حمله ورشده به قتل و غارِت عمومی متوسل گردیدند. یکی از محققان بنام جمیل 

"  از زشت ترین کارهای وهابیان، قتِل عام ِمردم بود که صدقی زهاوی در مورِد فاجعۀ طایف چنین نگاشته است : 
ه کوچک و بزرگ رحم نکردند، طفِل شیرخواره را روی سینۀ مادرش سر بُریدند، جمعی را که مشغول فرا ب

 گرفتِن قرآن بودند، کشتند وچون درخانه هاکسی باقی نماند، به مغازه ها و مساجد حمله کردند و هرکس رایافتند،
مردِم این شهر را به خاک و خون کشیدند  حتی گروهی را که درحال رکوع و سجود بودند، کشتند، به حدی که تمامِ 

و شماِر اندکی از پیرمردان و زناِن باقی مانده را از شهِر طایف اخراج کردند و به وادی وج بُردند و در برابِر 
سرمای شدید، بدون غذا و لباس رها کردند. همچنان کتابها را که درمیان آنها تعدادی قرآن و نسخه هایی از صحیح 

                                               سلم و دیگر کتابهای فقه وحدیث بود، درکوچه و بازار افگندند و آنها را پامال کردند"بخاری و م
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پس ازهمین " فتح و پیروزی " خونین بود که لشکِر وهابیان باالی شهِر مکه هجوم بُردند و همینکه اهالی   یکسال 
ها تسلیم شدند، شروع کردند به تخریِب قبوِربزرگاِن صدراسالم مانند قبرابو طالب، مکه در برابِربیرحمی های آن

 عبدالمطلب، خدیجه و مجموع گورستاِن "جنت المعلی" وسایربقعه ها و نشانه های مورِد احترام ِمسلمانان.                

شهر را درمحاصره گرفتند و پس هجری قمری به سوی مدینه هجوم بُردند و برای مدتی  1220وهابیان درسال  
ازتصرِف شهر، درآنجا نیز هرآنچه بناِم آرامگاه و ُبقعه و نشان از اماکِن مقدسۀ اسالمی بود، بخاک یکسان نمودند. 
آنها میخواستند آرامگاِه پیامبراسالم را نیز ویران کنند، ولی با دخالِت آِل سعود ومالحظاِت جهانی از اینکار 

 منصرف شدند.     

وهابی های عربستان سعودی، عالوه از سایرویرانگریها، بیرحمی ها و خونریزی های وحشتناِک شان، یکی  
ازکتابخانه های بسیارغنی و عظیم بنام " المکتبه العربیه " را که گفته شده درآن، بیش از شصت هزار جلد کتب 

دوراِن جاهلیت و قرار داد های فی مختلف النوع  و بیش از چهل هزار نسخۀ خطی منحصر به فرد مربوط به 
 مابین کفاِر قریش و یهودیها برضد پیامبراسالم و امثالهم وجود داشت نیز به آتش کشیدند.                       

اینک، فهرسِت کوتاهی از آنعده ازآثار و اماکِن مقدس و تاریخی اسالم را دراینجا درج میکنیم که توسط ِفرقۀ 
 رخاک ِعربستان منهدم گردیده اند:                وهابی وآِل سعود د

 آرامگاه یسع در روستای اوجام واقع درقطیف 

 بقایای خندق مربوط به جنِگ مسلمانان در مدینه 

 نخستین منزلگاِه پیامبر)ص( پس از هجرت در شهرمدینه 

 مسجد و آرامگاه حضرت حمزه 

 )آرامگاه عبدهللا پدر پیامبر)ص 

 حضرت علیآرامگاه ابوطالب پدر 

 مسجِد سلمان در مدینه 

 )آرامگاه عبدالمطلب جد پیامبر)ص 

 خانه یی که پیامبر درآن تولد شده بود، واقع درمکه 

 مسجِد شمس در مدینه 

 بارگاه شهدای بدر 

 خانه یی که امامان )حسن وحسین ( درآن تولد شده بودند 

 دیواِر قدیمی اطراِف شهِر مدینه 
نمونۀ کوچکی ازمجموع ویرانگریهای وهابیان در دو شهِر مقدس مکه و مدینه  البته  اسمای شامِل این فهرست،

                             تلقی شده میتواند، ورنه ده ها اسم دیگری نیزبایستی بر این فهرست افزود.                                                         

اطالعاتی استعمارانگلیس درمنطقه و  –ن سعودی، بربنیاِد برنامه های سیاسی باید متذکر شد که وهابی های عربستا
پس از حصوِل پیروزی هایی در نجد و ریاض و مکه و مدینه و حجاز و سواحِل خلیج فارس، چنانکه طی صفحاِت 

مبارزه علیه قبلی نیز تذکر داده شد، درعیِن حال شعاِر اتحاِد قبایِل عربستان، وحدِت عرب، استقالل خواهی و 
امپراتوری عثمانی را نیز بلند نمودند که یکی ازخواسته های مهِم استعماِرانگلیس بود. بنابرآن کلیه این تحرکات و 
اقداماِت نظامی و تبلیغاتی آنها، با پشتیبانی مالی، سیاسی و اطالعاتی انگلیسها توأم بود؛ زیرا هر پیروزی و 

وپایی را یک قدم به هدف های ازقبل تعیین شدۀ آن نزدیکتر میکرد. مثالً، یکی پیشرفِت وهابی ها، استعماِر پیِر ار
( آن 6ازجواسیِس دیگِر بریتانیای کبیر بنام " سنت جان فیلبی " که در واقع، افسِر سازمان ِاطالعاتی )ام. آی.

گاتنگ با محمد بن کشوربود، نه تنها وظیفه داشت همیشه درکنارَمِلک عبدالعزیزباشد، بلکه وی درارتباِط تن
عبدالوهاب، " همفر"، " الرنس" و سایرجواسیِس وزارِت مستعمراِت انگلستان درمنطقه، سعی خسته گی نا 
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پذیربخرچ میداد تا ویروِس خشونِت مذهِب وهابی وخصومت دربرابِر اهِل تشیع وسایرفِرِق اسالمی را درمغز و 
فیلبی " تا بدانجا ادامه یافت که حتا بگونۀ تاکتیکی به وهابیِت رواِن آل سعود تزریق نماید. این تالش و نزدیکی " 

                            نوظهور پیوست و ناِم " شیخ عبدهللا " را برای خویشتن برُگزید و مشاوِربسیار محرم ِملک عبدالعزیز گردید.                          

، قدرِت مالی و فعالیت های استخباراتی استعماِر بریتانیا و شوکت ابن عبدالعزیز، چنان تحِت تأثیِرعظمِت نظامی
یابی سیاسی در پناِه حمایت های آن کشور رفته بود که طی یکی از پیام های تلگرامی اش عنوانی دولت بریتانیا، 

 چنین مینویسد :                       

ستدام باد! وروِد سپاِه بزرِگ انگلیسی شما به عراق، "  آقای من ! سرپِرسی کوک نمایندۀ برتانیای کبیر، عزتش م
پیروزی آشکار برای مسلمین وعزت و جاه برای ماست. بزرگی وخدماِت ما را برای بریتانیای بزرگ ودوستی و 

                                                                             صمیمیت ما را برای همیشه بپذیرید. نوکرشما : امیرنجد وعشایر آن عبدالعزیزآل سعود "     

ودرجای دیگر، سرسپرده گی اش به استعماِر انگلیس و خیانت به حِق مردِم مسلمان فلسطین را اینگونه ابراز 
 میدارد:                                                                

ل آل سعود اقرار میکنم برای " سرپِرسی کوک" نمایندۀ بریتانیای کبیر، فیص"من سلطان عبدالعزیز بن عبدالرحمن ال
یهود و یا غیر یهودکه بریتانیا بخواهد، ببخشم. از زیر پرچم  نانِ مانعی نیست که فلسطین را به مسکی ازطرف من

                               "بریتانیا بیرون نخواهم رفت تا روز قیامت. 

م به 1818و  1815 -1812یزباید متذکرشد که وهابیان، پس ازلشکرکشیهای عثمانیها درسالهای این نکته را ن
شکستهای سختی درداخِل عربستان نیزمواجه شدند. لشکرعثمانی، شهرهای متصرفه توسط نیرو های وهابی مانند 

ِت آِل سعود را بخاک یکسان نجد ودُرعیه و ریاض و مکه ومدینه را مجدداً تسخیر کردند و شهِر نجد، مرکِز وهابی
نمودند. پس از آن بود که وهابی ها بقیه سالهای قرن نزدهم را ازنظرسیاسی درحاِل نیمه جان درصحرا های 
عربستان سپری نمودند و حاکمیِت خون و خشونِت آن ها تا مدتی درهاله یی از سکوِت نسبی فرو رفت.  اما، 

یز، اخالِف محمد بن عبدالوهاب و حمایت های بی انقطاعِ مالی و نظامی درنتیجۀ تالشهای پیگیِر محمد بن عبدالعز
بریتانیا، بازهم آِل سعود با اندیشه های وهابیت احیا گردید. بویژه درقرن بیستم، بخصوص پس ازجنِگ اوِل جهانی، 

ه خاوِر میانه تضعیف و تالشی امپراتوری عثمانی و بازشدِن پای ابرقدرِت تازه نفس )ایاالت متحدۀ امریکا( ب
واستخراجِ نفت ازسینۀ صحاری آن کشور، جنبِش وهابیت در زیِرعبا و قبای آِل سعود جاِن دو باره گرفت. 

میالدی و با تراکم ِثروِت هنگفِت ناشی ازفروِش نفت، این جنبِش مذهبی فتنه 1970بخصوص پس از سالهای 
مرِز کشوِرسعودی را عبورنموده بصورت شتابنده یی  انگیز، به گسترِش بیشتر پرداخت تا آنکه، درسالهای اخیر،

 به سوی سایرکشورهای اسالمی خاورمیانه و حتا کشور های آسیایی و افریقایی می تازد. 

نظامی آتی را سپری نمود تا استوار و  –گفتنی است که تأسیِس سلطنِت وهابی آِل سعود، سه مرحلۀ تاریخی 
 مستحکم شد :

میالدی: طی این مدت، آِل سعود توانست سراسِرخاک ِعربستان را به تصرِف خویش  1818تا  1744از  .1

درآورد. مگرچون سراپای حاکمیِت آنها را بیماری هویتی دربرگرفته بود، بنابرآن، با مخالفت های جدی 
اتوری عثمانی به فرماندهی محمد علی پاشای مصری کشور های خارجی، بخصوص مورِد حملۀ امپر

 قرار گرفت و راِه اضمحالل پیمود.       

میالدی : طی این سالها، بازهم آِل سعود موفق شد منطقۀ نجد، واقع درعربستاِن  1887تا  1824از .2

ونی مواجه شد مرکزی را متصرف گردیده و بر وهابیسِم مطلق تکیه نماید. ولی با نزاع ها و اختالفات در
 و توسط ِنیرو های " رشید پاشا " منقرض گردید.  
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نظامی خویش، توسط عبدالعزیز بن  –تا امروز:  دولِت آِل سعودی درمرحلۀ سوم ِفرود و فراِز سیاسی  1932از 
دید م و پس از جنگها و تالشهای طوالنی و اما، با پشتیبانی آشکاِراستعماِر برتانوی تأسیس گر1932سعود درسال 

 و پس ازتصرِف ریاض، نفوذ وحاکمیت اش در آن سر زمین سراسری شد.                                                   

البته هردوره ازسه دورۀ مذکور، توضیح و تفسیِرخاِص خودش را دارد که هرگاه به همۀ آنها بپردازیم، سخن به 
عود را در اینجا درج میکنیم تا خواننده با مالحظۀ آن، به ُکنه هستی درازا خواهد کشید. پس اینک نَسب نامۀ آِل س

 این خانواده پی بَرد:                          

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملک عبدالعزیز فرزند محمد بن سعود سرسلسلۀ آل سعود

ز در دهۀ دوِم قرن بیستم، با موجی ازاعتراضات و اقداماِت این موضوع نیز گفتنی است که باری َملک عبدالعزی
خشونت باِر بخشهایی از وهابی های تندروتر درچارچوِب سلطنِت آن کشور، بخصوص با مخالفِت مسلحانۀ شبه 
ً دراعتراض به پدیده های تکنالوژی و  نظامیاِن وهابی که درخدمِت شاه بودند، مواجه شد. این مخالفت ها، عمدتا

جهاِن غرب مانند تمدیِد تلفون و تلگراف، احداِث شوارع و بکار گرفتِن بخشهای دیگری ازفرآورده های  دانِش 
علمی مورِد نیاِز استعماِراروپایی درخاِک عربستان بود که به زعِم شورشیاِن رجعتگرای وهابی، " این بدعت ها " 

مد بن عبدالوهاب تلقی میشد. این شورشها ومخالفت به معنای دورشدن ازاندیشه های احمد بن حنبل، ابن تیمیه و مح

م رژیم سلطنتی خود کامۀ 1932میالدی توسط آِل سعود سرکوب شد و درسال  1929های مسلحانه، عاقبت درسال 

سلسلۀ سعود بازهم درپناه فتوا ها و اندیشه های آِل شیخ )بازمانده های محمد بن عبدالوهاب( وباالی استخوانهای 
ی بیشمار بنا نهاده شد و آهسته آهسته به سوی استحکام حرکت نمود. ازآن زمان تا کنون، همان پیماِن کشته شده ها

دوجانبۀ آِل سعود با آِل شیخ  پا برجاست؛ یعنی جلو سیاست و کیاست درکِف آِل سعود و قبضۀ اموِرمذهبی و قضا 
                                                           و فتوا در یِد اخالِف بنیانگذاِر وهابیت میباشد.               
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محمد بن سعود نشسته در وسط، محمد بن عبدالوهاب ) ایستاده به سمت چپ وی( و سرپرسی کاکس نمایندۀ انگلیس 
 )نفرآخرسمت چپ (

یون و یکصد چهل و نهُ حال باید گفت که نام رسمی این کشور، " المملکت العربیت السعودیه "  است  که  با دومل
ملیون افراد بومی وبقیه اتباع خارجی( را درخود جا داده  16نفوس ) ملیون   27ملیون کیلو متر مساحت،  تخمین 

است. عربستان سعودی، درجنوب با اوقیانوِس هند، خلیج ِعدن، َحَضَرت الموت، ُعمان و یمن، ازغرب با دریای 
به کویت، قطر، اماراِت متحدۀ عربی، بحرین، ابوظبی، خلیج فارس و  سرخ، ازشمال به اردن و عراق و ازشرق

شارجه هم مرزاست و ازنظِر مساحت نیز یکنیم برابِر ایران، سه برابِرفرانسه و چهار برابِر عراق میباشد. عوایِد 
                                    ملیارد دالرگفته شده است  .           17سالیانۀ این کشور از مدرک استخراج و فروش نفت، مبلغ 
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عربستان سعودی دارای سیزده ایالت است مانند ماجه، تبوک، جاران، گجوف، حائل، حدود ِشمالی،ایالت شرقی، 
 ریاض، عسیر، قصیم ، مدینه ، مکه و نجران.                  

در اختیار " شریف حسین "، )نیاکاِن  فراموش نباید کرد که قبل ازعروجِ آِل سعود، شهرهای مقدس مکه و مدینه
نظامی اوایِل قرِن بیستم و جنگهای  –مذهبی  –" َملک حسین" پادشاه متوفای اردن بود( اما فعل و انفعاالِت سیاسی 

فرسایشی و خونبار میان نیرو های آِل سعود و " شریف حسین "، استعماربرتانوی را وادارنمود تا جغرافیای 
" را درخاور میانه و در انتهای غربی قلمرو عربستان سعودی ایجاد نموده آِل شریف حسین را جدیدی بنام " اردن 

 درآنجا به حاکمیت برساند که این سلسله تا امروز ادامه دارد.                                   

 

الت متحدۀ امریکا درسال ستارۀ بخِت آِل سعود وقتی بیشتر درخشیدن گرفت که فرانکلین روزولت رییس جمهور ایا
م یعنی درسالهای پایانی جنِگ دوِم جهانی، بنابر نیاِزآن کشوربه نفت وگاز، با َملک عبدالعزیز درکشتی 1945

جنگی امریکایی بنام ) یو.اس.اس. کونسی( درکاناِل سویس مالقات بعمل آورد و یک قراِر داد مخفی میان دو 
د میگفت که عربستان سعودی منابع نفتی اش را با حفِظ مصوونیت کشور به امضا رسید. متن ومفاِد قراردا

دراختیار امریکا قرار میدهد و ایاالت متحدۀ امریکا بالمقابل، بقای سلطنِت آِل سعود و امنیِت قلمرو او را تضمین 
 اشد.                                             مینماید. مقاِد این قرار داد تا امروز، مورِد احتراِم هردو جانب بوده و با جدیت مرعی االجرامیب

برهمین بنیاد است که علی رغم آنهمه افراطگرایی، دهشت فزایی و تروریست پروریهای آِل سعود وهمه گونه 
نقِض آشکاِرحقوِق بشر، حقوِق زنان، سربُریدنها، ظلمت گستریها، حمایِت مالی وسیاسی ازگروه های طالبان، 

رام، القاعده و داعش که ازسوی وهابیاِن اورنگ نشیِن سعودی صورت می گیرد، بازهم نه تنها الشباب، بوکوح
اندکترین اعتراضی ازسوی ابرقدرِت امریکا به مشاهده نمیرسد، بلکه مورِد حمایت های جدی و دایمی آن نیز قرار 

          دارد.                                                                 
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 روزولت رییس جمهوروقت امریکا حین مالقات با ملک عبدالعزیز درداخل کشتی جنگی

 میالدی                                                1945درسال 

اقتصادی و این رابطۀ خاِص دوجانبه میان ایاالت متحدۀ امریکا و عربستان سعودی به حدی  –ین نزدیکی سیاسی ا 
و دقیق است که حتا واقعۀ تروریستی خونیِن یازدهم سپتمبرکه درنتیجۀ نقِش عمدۀ پانزده تن از شهرونداِن عمیق 

سعودی انجام داده شد و با آنکه حمایِت فکری و مالی مقام های آِل سعود از این برنامۀ تروریستی محرز گردید، 
 ی باالی رژیم وهابی آن کشور وارد نکردند.                                                                                      بازهم مقام های امریکایی َخم برابرو نیاورده و هیچگونه فشار

آِل سعود قبل ازعقِد قرارداِد دوجانبه با ایاالت متحدۀ امریکا، قرارداد دیگری نیز با انگلستان به امضا رسا نیده 
نِب سعودی تعهد سپرده بود نفِت آن کشوررا انگلستان استخراج نموده وآنرا بگونۀ خاص بودند که بروفِق آن، جا

وانحصاری خریداری نماید و بالمقابل، مقام های انگلستان متعهد شده بودند که دربرابِر حصوِل چنین 
آورند. مفاِد این نظامی بعمل  –سیاسی، ازبقای خانداِن سعود و امنیِت عربستان حمایِت سیاسی  -امتیازاقتصادی

 قرارداد نیز تا امروزمورِد احترام و رعایِت هردوجانب میباشد.                    

برخی ازدانشمنداِن اموردینی و تحلیگراِن تاریخِ اسالم، وهابی ها را همسان و همفکِرخوارج میدانند که درزماِن 
در مسیرتاریخِ اسالم شمرده میشوند. این علی بن ابی طالب ظهورکردند و در واقع، نخستین گروه تکفیری 

دانشمندان و تحلیلگران میگویند، خوارج بودند که  مخالفاِن شان را ُکالً کافر و مشرک میخواندند، کسانی را که به 
نفع آنها مایل به جنگ نبودند، نیزکافرمیگفتند، سرزمیِن مخالفاِن  شان را " دارالکفر" و باشنده های آنرا " واجب 

 ل" و زنان وفرزندان ِشان را " مباح الدم " میدانستند .                القت

محمد بن عبدالوهاب نیز با همین ساده گی ُحکم تکفیرعلیه مسلمانان را صادر میکرد و خوِن آنها را به سهولِت تمام 
ند، کافر ومشرک است مرده گان استعانت کهرکس شهادتین را بخواند، مگر از" به زمین می ریخت. مثالً میگفت : 

                  )ادامه دارد(                           . او حالل " و خون و مالِ 
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