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 ۲۰۱۵جون  ۲۴                                          پامیر پیکار.  ک

 جهانی تروریسم و وهابیت
 (چهارم)قسمت   

 

 نمونه هایی ازفتوا ها و طرز دید وهابی ها 

وهابی ها، همانطور که قرائت و برداشِت خاص و مندراوردی خود شان را ازآیات و حدیث و درجمع، ازدستوراِت 
می دارند، همانسان که با سهولت و بیباکی تمام ُحکِم تکفیر و قتل و تاراجِ دگراندیشاان را ااادرمینمایند، هماان اسال

طورهم وقتاً فوقت، فتوا هاای ججیاو و مکاح  و کاِد ج ال و شانوِر انساانی را نیاز از فابریکاز فتاوا ساازی شاان 
وخ و جلماای وهابیات را در اینجاا درج نمااییم تاا بیرون میکشند.  باد نخواهاد باود برخای از فتااوای باه اااطال  شای

 :                      دانش ستیزی و خرد گریزی های آنان بیشترشناخته آید 

  تخایص دادِن دو روز جید برای زیارت یا دیدار زنده ها بدجت است 

 ازجا برخاستن دربرابِر پرچِم هر کشور ویا سالمی به آن، ازجملز بدجت های منکری  است  

 آویزان کردن ِتاویر بر دیوار، بخاوص که سِر آن آشکار باشد، ااِل شرک است 

  شستِن  دستها و اورت با اابون در موقع وکو گرفتن  نامشروع است 

 اگرکسی وکو داشته باشد، گوشِت شتر ) نر یا ماده ( را بخورد، وکویش باطل میشود 

  ،کراهت است وجواز نیست                 ایستادِن دختران یا پسران در م ابِل منلمین ِشان 

  چون ظاهراً ادله شرجیه اثبات میکند که خورشید است که به دَور زمین می چرخد و به سبِو آن، شو و روز
در سطح زمین پدید می آید، آما آنچه را که جلمای نجوِم امروزه میگویند برای ما به درجز ی ین نرسیده است 

 وردگار وسنت نبی بر نمیداریم.                                                                                                و لهذ ا، دست از کتاِو پر

       جیِد میالِد شخص یا اوالدش یا به مناسبت ِازدواج و نحو آن، تماماً غیر مشروع است 

  رفتن به غاِرکوه ِحرا بدجت و شرکت است 

 ه با ماشین هایی که مخاوص جنازه است )امبوالنس( و تشییع جنازه ای که درماشین است ، غیر حمِل جناز
 مشروع است .                                                                  

  اگرمردی دخترش را که درشرِق جهان با وی زنده گی میکند به همسری پسری در آورد که او در غرِو
ا پدرش زنده گی میکند وهیچگاه یکدیگر را نبینند و از محل ِزنده گی بیرون نروند و شش ماه از جهان ب

ازدواجِ آنها بگذرد و دخترااحِو فرزند شود، پدر او همان کسی خواهد بود که در غرِو دنیا   زنده گی 
       میکند، اگرچه هیچگاه همسرش را مالقات نکرده و حتا ندیده باشد.               

  هرکسی که در بازی فتُبال گول بزند و سپس بدود تا ب یه او را دنبال کنند و بغل نمایند، باید  باورتش تُف
 انداخت و تنبه اش کرد                                                                         

 انع قکا و قدر میشود بستِن کمربنِد ایمنی }درموقع راننده گی{ حرام است؛ زیرا م 

  شستِن گوشت قبل از پختن  بدجت است 

                                                                  جشن گرفتن برای میالِد پیامبر شرک است 

                                                   بنا کردِن گنبد با الی قبور و بوسیدِن کریح شرک است 

                                                    اجت اد داشتن به سلطز غیبی پیامبر و اولیا شرک است 

                                                    هردرخواست وطلو ِحاجات، غیر از خدا، شرکت است 

                تبُرک ُجستن  از آثاِر انبیا و االحان شرکت است                                           

  همبستر شدِن شوهر با زنش که تازه فوت کرده باشد، رواست 
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  خوردِن گوشت ِ" جن " )؟(  حالل است 

  جهاد النکا  با محارم رواست 

 .جهاد النکا  " }همخوابه شدِن دختراِن جوان با جهادگران اسالمی در جریان جنگ { رواست 

 همکاراِن بی نماز رواست کشتن ِهمکار یا 

 بوسیدِن همسر، وکو را باطل میکند 

  حکوِر دختر با پدرش در ی  مکان ِخلوت حرام است 

  کارکردِن زن بننواِن فروشنده حرام است 

 خوابیدِن زن در کناِر دیوار حرام است؛ زیرا دیوار مذکر )؟( میباشد 

  بازدید از فیس بُ  حرام است 

 حرام است ؛ زیرا بایسکل جرادۀ شیطان میباشد سوارشدِن زن باالی بایسکل 

  خوردِن گوشتی که بدست شینه ذ بح شده باشد، حرام است 

 هرگاه چند نفر از شیِر ی  گوسفند استفاده کنند، خواهر و برادر رکایی )؟( میشوند 

  گردد، زن وقتی دو نفر ) ی  زن و ی  مرد( در ی  محل کار میکنند، اگربخواهند محرمیت میان شان ایجاد
باید پنج بار ازشیر خود به همکاِر مرد بخوراند. درآن اورت است که زن میتواند چهره و موی خود را به 

 مرد همکارش بنمایاند.

  کسی که به جلت بیماری ایدز بمیرد، شهید است 

  شنیدِن آیاِت قرآن حین راننده گی و درمحل کار حرام است 

 ام است ؛ زیرا وقتی آنرا بطور جمودی قطع میکنید، الیبی را )؟( خوردِن بادنجان رومی برای مسلمان حر
 در وسط آن می بینید

 .پوشیدِن شلوار) پطلون ( برای زنان جایز نیست 

  هرکسی که از آنفلوانزای خوکی بمیرد، شهید است 

  مرگ به سبو طاجون، شهادت است 

 با کشتن ِ هفت نفر از محبان ِاهِل بیت، به بهشت خواهید رفت 

 دای گُل برای بیمار، حرام است  اه 

  شستِن گوشت قبل از پختن آن، بدجت است ؛ زیرا ااحاو پیامبر گوشت را بدون شست وشو می پختند و
 میخوردند.

  خریِد بادرنگ توسط زنان حرام است 
 

اواخر،  وهابیت یا سلفیسم که دنیایی ازخشونت و بیرحمی و بی خردی را در نهاد خودش نهفته دارد، بخاوص دراین
درکارنامه های خونیِن گروه های " الناره " و " بوکوحرام" و طالبان و" لشکرطیبه" و داجش درکشور های سوریه، 
جراق، نیجریه، پاکستان و افغانستان  وجاهای دیگرمتبارز است؛ زیرا افراِد این گروه ها و پیروان آنها دارای افکار و 

  هاو هستند.اجت اداِت ابن تیمیه و محمد بن جبدالو

 عوامل گسترش وهابیت 

  ًدرکناِر سایراسباو و جوامِل گسترش وهابیت درمنط ه و جهان، دالیل و جوامِل آتی نیز دراین زمینه، کامال
 مؤثربوده اند :

                    )ساخت وساِز مساجد با هزینه های زیاد درکشورهای اسالمی وحتا غیراسالمی ) درآسیا، اروپا وامریکا                                                                  

  تأسیِس مراکز و دانشگاه های اسالمی دربرخی ازکشورها مانند دانشگاه اسالمی درمراکش، مسجد و دانشگاِه
                                          فیال دراسالم آباد و این ، مرکِز بزرِگ اسالمی که قراراست به زودی درقلو شهر کابل اجمارگردد.     

  چاپ و پخِش وسیع آثاِر " ابن تیمیه " و پیرواِن او به زبانهای مختلِف جهان برای مسلماناِن ساده دل و ساده
 اندیش درممال  اسالمی                                            

 ده گان ودانشگاهیان درمراکز ومؤسساِت وهابی                                                                                  استخداِم تنداد زیاد "جلمای دین "، مح  ان، نویسن 
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  اجطای بورسیه ها برای اتباع کشورهای اسالمی، مغزشویی آنها درخاِک جربستان سنودی توسط مدرسیِن
ار و تبلیغ و تالش درجهِت تزریق اندیشه های سلفی نوع وهابی و فرستادِن آنها به کشورهای شان غرض ک

 سنودی درمیاِن نسِل جوان.                   

                                     چاِپ هزاران جلد قرآن با تفسیر و ترجمز نوع وهابی )سلفی( و توزیع آنها درمیان مسلماناِن جهان                                                 

                                     حمایت وتمویِل ادها گروه، نهاد و سازمان وهابی درسراسِرجهان با مخارجِ ملیونها  دالر و دینار                                                     

 )واستخداِم تنداد زیادی گرداننده  تأسیِس اد ها دستگاِه تبلغیاتی )نوشتاری، گفتاری، تاویری و انترنتی
 وگوینده و نویسنده برای پیشبُرِد آنها                                    

  "تبلیغ و ترویجِ اندیشه های جهادی، بخاوص درسرزمین های اشغال شده و استفادۀ ابزاری از "مجاهدان
          درجهِت وهابی سازی آنها                                     

  استخداِم هزاران استاد و مدرس و ُمبلغ درمساجد، مکاتو، دانشگاه ها و مراکزاسالمی با پرداخِت ح وق و
 امتیازهای وسیع برای آموزِش شاگردان، طلبا و نمازگزاران          

 وت اسالمی ارساِل کتو درسی ودینی به مکاتو و مدارِس اسالمی برای کشورهای ف یر، ظاهراً تحِت نام " اخ
                         " و اما، در واقع با رویکرد های خاص تبلیغی و ترویجی افکاروهابی                                                                

  برگزاری مساب اِت قرآن خوانی، حفظ وتجویِد آن درممالِ  مختلِف اسالمی با پرداخِت مخارجِ مالی و با
                                       ردست داشتِن ااِل اداره و نیز تزریِق افکاِرسلفی درمیاِن قاریان و حافظاِن قرآن                                                 د

 ماناِن گزینِش ل ِو " خادم الحرمین الشریفین " ازسوی سردستز آل سنود و سؤاستفاده از این ل و درمیان مسل
 دنیا

  جلِو حمایِت قدرتهای بزرِگ جهان درجهِت گسترِش وهابیت با فرستادِن افراد " تبلیغی" به کشورهای اروپایی
 و امریکایی وهموارسازی سهولت های الزم برای آنها.    

  پخِش ملیونها جزوه، اجالمیه و رساله به منظورآموزشهای مذهبی )وهابیت( درمیان ملیونها نفر
 سالیانز حج وحتا جلو و جذو وسربازگیری                            ِدرمراسم

  ادجای دفاع و نماینده گی از اهِل تسنن درجهان وفریِو اذهان ِجامه 
                        

 عربستان سعودی آبستن حوادث خونین

ادی اسات و از نظِرسیاسای هام رژیم دیکتاتوری وهابی جربستان سنودی، جلی رغم آنکه امروزغرق دررفااِه اقتاا
ازحمایت های بیدریغِ ابرقدرِت امریکا بهره مند بوده ظاهراً رژیِم باثبات انگاشته میشود، با منکال و مواناع )مرئای 
و نا مرئی( داخلای و خاارجی زیاادی مواجاه اسات کاه  احتمااالً درآینادۀ ناه چنادان دور، چاون بماِو سااجتی باه اادا 

ِل ایاان ِگااره هااا و آبسااتن هااای ناشاای از وکاانیِت سیاساای، اجتماااجی و ایاادئولوژیِ  آن درخواهااد آمااد. اسااباو و دالیاا
 کشور، درمسایل آتی نهفته میباشد:

                                           

 دربعُد داخلی:                                                                           
رهاا، پاانزده درااد نفاوِس جربساتان را شاینیان تشاکیل داده واکثریاِت آنهاا درمنااطِق نفات خیاز باساِس برخی از آما

واقع درشرِق کشور زنده گی میکنند. و اما، بربنیااِد اندیشاه هاای وهابیات ازیکطارف و نباوِد تاأمیِن جادالت و تطبیاِق 
ینساو تحاِت فشاارهای سیاسای و تنااباِت برنامه های رفاهی جادالنه ازسوی دیگر، این اقلیات ِاهاِل تشایع ازساالها بد

شدیِد مذهبی قرارداشته حتا مورِد نفرِت م ام های آِل سنود و آِل شیخ قراردارند و گاهی هام بنکای ازایان م اام هاا، 

میالدی برای نخستین  2015این بخش ازشهروندان را " نجاسات شیطانی " میخوانند. چنانکه، دراواخِرماه می سال 

و خااونینی در یکای از مساااجِد اهااِل تشایع درشااهرِک " قطیااف " واقاع درایالاات الشاارقیز جربسااتان  باار، انفجاااربزرگ
انجام داده شد که درنیتجز آن، به تناداد بیسات و یکنفرکشاته و بیشاتر از یکااد نفار زخمای شادند. مسالماً ایان حادثاز 

ض و نگااران میسااازد، بلکااه غمناااک، نااه تنهااا شااهرونداِن شااینه مااذهِو جربسااتان ساانودی را بیشااتر از پاایش نااارا
احساساِت جمهوری اسالمی ایاران، شاینیان سراسارجهان و هرانسااِن باا وجادان را دربرابرحاکمیاِت آل سانود قارار 

 میدهد.                                 
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 انفجارخونین دریکی ازمساجد اهل تشیع در جربستان سنودیِ 

گاذِر اقتااادی و اجتمااجی دچارمحرومیات هساتند، بلکاه غالبااً ماورِد این بخش از شهرونداِن سنودی، ناه تنهاا ازره
تهدید، تخویف، سؤظن و سرکوِو  همیشه گی نیز قرار میگیرند. زیرا م ام هاای سانودی، بربنیااد تکااد هاای جادی 

سیاساای کااه بااا جمهااوری اسااالمی ایااران دارنااد، تاااورمیکنند شااینیان جربسااتان، مااورد اسااتفادۀ اباازاری و  –فکااری 
 یغاتی ایران قرار دارند.                                                                                            تبل

دشمنی و خاومِت وهابی ها در برابِر اهل تشیع آن در جدی و جمیاق اسات کاه یکای ازشایوخ آنهاا درماورِد شاینیان 
ردِن دختراِن اهل سنت به فرزناداِن شاینه جاایز نیسات و درااورِت " به ازدواج درآو چنین فتوا اادر کرده است :

وقوعِ آن، نکا  باطل است؛ زیرا آنچه از شینه منروف است این که آناان اهاِل بیات را اادا زده و باه آنهاا اساتغاثه 
    میکنند و این شرِک اکبراست. "

د، اما اکثر آنها در آتِش بیکااری و تبنایِض سیاسای نسِل جواِن این مملکت، با آنکه غالباً دارای تحایالِت بلند میباشن
میسوزند؛ زیرا تماِم شاغل دولتای وکرسای هاای رسامی درانحااارآِل سانود، آل شایخ و رواباِط آنهاا میباشاد. بربنیااِد 
برخی از آمارهای منتشر شده، مجموع افراِد خانداِن شاهی دراین کشور، ازچهارهزار تاا هفات هازارتن تخماین زده 

مینهاا، همااه کاارۀ امااور، حاکمااِن خااود کاماه و ااااحباِن تماام امتیااازات ِماالی و سیاساای جربساتان ساانودی شاده کااه ه
میباشند. برخی ازآماِر منتشره نشان میدهند که ثروِت خالِص خانداِن شاهی جربستان سنودی، بالغ بر یا  اجشااریه 

ت ایان کشاور، درزیاِرخِط ف رزناده گای چهار تریلیون دالر میگردد. ایان درحالیسات کاه بیسات درااد مجماوع جمنیا
 مینمایند.               

مااذهبی و اختنااِق سیاساای درتحاِت حاکمیااِت آِل سانود چنااان شادید اساات کاه نااه تنهاا کااوچکترین  –دیکتااتوری دولتای 
ا آزادی افکار وبیان درآنجا وجود ندارد، بلکه اگریکی از شهرونداِن آن کشور، جارتت بخارد داده زباان یاا قلماش ر

درجهِت انت اد یا اجتراض جلیه حاکماِن مستبد بکاراندازد، جایش یا به زنادان اسات و یاا سارش بایساتی از تانش جادا 
ساخته شود. چنانکاه یکای از وباالک نویسااِن جاواِن سانودی بناام )رائاف بادوی(، تنهاا باه ُجاِرم نشاِری  انت ااد مبنای 

 ال زندان و یکهزارتازیانه محکوم گردید.                                                                    بروکنیت ِبِد اقتاادی کشور درماه های اخیر، به ده س

زناِن جربستان، درتحِت شرایِط ننگیِن فکری و تناباتی ناشی ازحاکمیاِت ارتجااع وهاابی و اختنااِق سیاسای، بگوناز 
ِت حاکمیاِت آِل سانود اااالً مطار  نیسات. رانناده گای بارای بَرده وار بسر میبرناد. ح اوِق زن و ح اوِق بشار در تحا

زنان و دوشیزه گان درُحکِم گناه کبیره بوده و مجازاِت زندان دارد. زناِن جربستان، ولو ساخت بیماار و حتاا درحااِل 
رنااِگ کوماا قرارداشااته باشاند، نمیتواننااد باادوِن " محارم " بااه بیمارسااتان مراجناه کننااد. حجااو ِکاماال یااا پوشاِش ساایاه 

ازسارتا پاا کاه توساِط آِل شایخ تنیاین شاده، حتمای اسات. حتاا دربرخای ناواحی کشاور مانناد شاهرهای جناوبی مانناد " 
خمیس" و " مشیط " اوکاع چنان مختنق وغیرقابل تاوراست که  مثالً، شوهر، جلی رغم آنکه زناده گای مشاترِک 

بینااد. پااس، ایاان بدنااز باازرِگ جامنااز جربسااتان چناادین ساااله بااا زن ِخااویش داشااته باشااد، نمیتوانااد روی همساارش را ب
                      مذهبی و اجتماجی سخت ناراض  بوده کالً مخالِف چنین شرایِط بیداد گرانه هستند.                                                    -نیزازاوکاعِ مسلِط سیاسی 

اگاااِه شااان از روشااها و سیاساات هااای شاااه وحواریااوِن آن را پنهااان اکثریااِت شااهرونداِن ایاان کشااور مخالفتهااای گاااه و ن
نمیکنند. این تکاد ها و مخالفت ها، گهگاهی دری  سلسله حوادِث خونباِر انفجاری و تروریستی نیز متبلورمیشوند. 
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

ال سیاساای وهابیاات جلیااه خانااداِن شاااهی جربسااتان دراوایاال، ساا –برجسااته تاارین ایاان تبلااور و تبااارِز مخالفااِت فکااری 

میالدی به نمایش گذارده شاد کاه اننکااِس جهاانی نیاز داشات. موکاوع ازاین ارار باود کاه یا  گاروِه پنجااد  1979

نفری اجم از مردان و زناِن مسلح به رهبری یکی از وهابی های تند رو بنام " جهیمان النتیبی" )یاا جهایمن قطیبای( 
باود، مساجد الحارام را بارای چنادین شاو و روزاشاغال که خود، اززمرۀ افسراِن نظاامی ساابِق گاارِد ملای جربساتان 

 نموده جلیه فساِد خانداِن شاهی تبلیغ نمودند و جداِل خونین با نیرو های امنیتی آن کشور به راه انداختند.                         

 

 نمونه یی ازمجازات های مذهبی و خیابانی درجربستان سنودی

دست داشتز این گروِه مخالف و مهاجم، از دروِن زراد خانه های گارد ملی آن کشاور بنداً افشا گردید که سال  های 
بیرون کشیده شده بود. هرچند اجکای ایان گاروِه مسالح، باا اساتفاده ازگازاشا  آور و اساتنماِل ساال ، باا همکااری 

نشست، اماا اختالفاات  نزدی  متخاایِن امریکایی، انگلیسی و فرانسوی، دستگیریا کشته شدند و غایله ظاهراً فرو
میان وهابیاِن تندرو با آِل سنود از یکطارف و میاان  )وهاابی هاای نارم و افراطای( هناوزهم باه قاوِت خاود باقیسات. 
دلیال ِجمادۀ تکااد و اخاتالف میاان وهاابی هاای افراطای و خاناداِن شااهی ازآنجاا نشاأت میکناد کاه افراطیاون، شااه و 

مراه و خدمتگزاِرجهاِن غرو دانسته اجماِل آنها را مغایر راه و رسِم االی شهزاده های جیاش و قدرتمند را فاسد، گ

م باه پادشااهی رساید، 1982وهابیت یا سلفیسم می انگارند. این درحالیست که " َمل  فهد بن جبدالنزیز" که درساال 

کاِرجامااز مساالمانان بگونااز فریبکارانااه یاای خااودش را  " خااادم الحاارمین " خوانااد تااا ناازِد آِل شاایخ درداخاال و ناازِد اف
 درخارج ازجربستان سنودی وجهه و مشروجیِت بیشتر کسو کند.

 )ادامه دارد(
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