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 جهانی تروریسم و وهابیت
 (مشش)قسمت   

 

 عربستان سعودی نفوذ وهابیت درخارج ازمرزهای

هسته گزاری و نفوِذ فکری وهابیِت عربستان سعودی عالوه ازکشورهای اسالمی مانند پاکستان، هندوستان، مغرب، عراق، 
دیش و غیره، حتا شامل ممالک آسیایی و سوریه، اندونزیا، نیجریا، یمن، سومالی، افغانستان، تاجیکستان، قزاقستان، بنگله 

اروپایی ما نند فرانسه، انگلستان، روسیه، لبنان، فلپین، قزاقستان، گرجستان، تاتارستان، چچنیا، مالزی و حتا جزیزۀ کریمه  
سعودی را  وامثالهم نیز میشود. ازجملۀ همۀ کشورهای متذکره، میخواهم دراینجا اثرات، تبلیغات و تالشهای وهابیوِن عربستان

 بسیار گذرا مورد مطالعه قرار دهیم: بگونۀ نمونه تنها در سه  مملکت ) روسیه ، پاکستان وافغانستان(، بگونۀ

 در فدراتیف روسیه 

اگرمقام های نظام شوروی دیروز تحِت شعارهای فریبکارانۀ " صلح و سوسیالیسم " و" کُمک به خلقهای تحت 
نظامی علیه  –ۀ استعماری دست به تجاوز و توسعه جویی های سیاسی ستم" و . . . چون غوِل لجام گسیخت

میالدی،  1992تا  1979کشورهای جهان سومی درقاره های مختلف دنیا و ازجمله، درافغانستان زد و ازسال 

)مدت ده ساِل تمام( پیوسته موجِب قتاِل هزاران هزارشهرونِد این کشوِرفقیر و ویرانگریهای بی مانند مادی و 
عنوی درجغرافیای افغانستان گردید، غوِل ویرانگِر دیگر )ابرقدرت امریکا و متحداِن جهانی اش( نیزبالمقابل، م

بعنواِن حریف قدرتمنِد شوروی دیروز، دست بکارگردیده با بسیج ِهمه جانبۀ ایدئولوژیک، اطالعاتی، جنگی و 
زهم جای دیگری جز قلمرو مصیبت دیدۀ افغانستان تبلیغاتی وارِد میداِن معرکه شد واین میدان معرکۀ خونین، با

 نبود.

اززمرۀ متحداِن دستورپذیرابرقدرِت ایاالت متحدۀ امریکا، یکی هم رژیم وهابی عربستان سعودی به رهبری آِل 
سعود بوده و هست. این کشور به ظاهر اسالمی، نه تنها دردوراِن سالهای جهاِد ضد تجاوزی مردم افغانستان، بخِش 

مخارجِ جنگی ایاالت متحده برضد شوروی دیروز را بعهده گرفت، بلکه دربخِش نفوِذ ایدئولوژیک وحصول  عمدۀ
سیاسی درمیان مجاهدین افغان درخاک پاکستان، مناطق تحت کنترول تنظیم های جهادی و مردم  –جای پای مذهبی 

 دیانت پیشۀ افغانستان نیزسرمایه گذاری حساب شده یی بعمل آورد. 

ً پس از سالهای هشتاِد قرِن بیستم یا سالهای جهاِد مردم افغانستان علیه قشوِن پس،  پای بیماری وهابیت، عمدتا
روسی، دراثربرنامه ریزی های مشترک و ماهرانۀ اطالعاتی )سی.آی.ای(، )انتلجنس سرویس( انگلستان، شبکۀ 

که به قلمرو شوروی دیروز وروسیۀ امروزنیز اطالعاتی پاکستان و عربستان سعودی نه تنها به خاِک افغانستان، بل

م یا متعاقِب سقوِط امپراتوری شوروی، درهردو کشور پُرشتاب 1992بازشد. سیرحرکِت این بیماری پس ازسال 

ترگردید. این بیماری فکری )وهابیت(، بخصوص، درجریاِن جنگهای جدایی طلباِن چچن علیه شوروی، عملی تر 
گفته اند به تعداد پنجصد هزار نفرازچچنی ها درقفقاز، عربستان، داخل روسیه و  و گسترده ترشد، تا آنجا که

 دانشگاه های مختلف تحت کنترول وهابی های سعودی آموزش دیده اند. 

عربستان سعودی البته با همکاری نزدیک ایاالت متحده و یاراِن بین المللی شان، به منظوربرهم زدِن اسالم ِسنتی، 
یان مسلمانان و بذِر تخم ودانه به منظور ریشه کَن کردِن هرنوع فکرواندیشۀ " کمونیستی" درقلمرو ایجاِد اختالف م

روسیه، دست به آموزش و پرورِش تروریستهای نوع وهابی زده دستگاه ها و پایگاه های مذهبی، تبلیغاتی، نظامی 
یغاتی زیادی در راستای تحمیِل افکاِر و حتا قضایی درسرزمین چچن و تاتارستان بنیاد نهادند وکتب و آثاِرتبل

تکفیری و سلفی درعمِق خاِک روسیه توزیع نمودند، تا آنجا که سازمانهای متعدِد نوع وهابی مانند " الحرمین "، 
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جماعِت احیای میراِث جامعۀ اسالمی" ، " رستگاری " ، " حزب التحریر"، " االخوان "، " قطر" ، " الخیریه ، " 
 . درآنجا سر بلند کردند و مقام های روسی را تا حد زیادی نگران ساختند.المسلمین " و ..

باید افزود که همین اکنون به تعداد سی ملیون مسلمان درنقاط ِمختلِف این کشور مانند تاتارستان، باشقیر، حاشیۀ 
کشور زنده گی ولگا، سیبری، اورال جنوبی، مسکو و سن پترزبورگ درکناِر شهرونداِن مسیحی و ارتدوکِس آن 

میکنند. یکی ازشیوخ یا مفتی های وهابی درخاِک روسیه شخصی است بنام " عمرآل سیفی " که ظرف سالهای 
اخیر، تالشهای زیادی البته با هزینۀ هنگفت و امکاناِت آل سعود، در جهت مغزشویی نسِل جوان، با براه اندازی 

شرعی و امثالهم اقدام بعمل آورده است. خطیِب دیگِرفرقۀ وهابی دستگاِه تلویزیون، روزنامه، رادیو، مسجد، داد گاه ِ
که قبالً کشته شده، مگرسخنرانی های ثبت شدۀ وی درداخل و خارج ِروسیه، درمیاِن پیرواِن وهابیت دست به دست 

 میگردد، "سعید بوریاتسکی " بود.

زی، ازتالشها و دست بازیهای مرئی و جالب اینست که مقام های شوروی دیروز و رهبراِن فدراتیف روسیۀ امرو 
نا مرئی آِل سعود مبنی برترویجِ وهابیِت خشن دردروِن جامعۀ روسیه و شوراندِن مسلماناِن آن خطه علیه یکدیگر و 
همۀ آنها علیه رژیم های برسِر اقتدار درماسکو و کشورهای محور، آگاهی الزم را داشته و دارند. روی همین 

خیزِش جدایی طلبانۀ چچن را که درسالهای نود سدۀ گذشته به اوج خود رسیده بود، با تماِم درک و آگاهی بود که 
 قوت سرکوب نمودند و درتعامالِت سیاسی و دپلوماتیک با عربستان سعودی، جانِب احتیاط را رعایت میکنند.                         

عربستان سعودی درامور داخلی فدراتیف روسیه بحدی  این دستبازیها وگستاخیهای مقام های دولتی و استخباراتی
افشا شده است که وقتی رژیِم بشار اسد رییس جمهور سوریه عمداً ازسوی آِل سعود، اردن، ترکیه، امریکا، 
انگلستان و اسراییل با اتکا به نیرو های مزدور و حمالِت گستردۀ تروریستی درآغاِز دهۀ دوِم قرن جاری تحت 

ومقام های ماسکو دردفاع و حمایت از دولِت بشاراسد موضع گرفتند، بندرابن سلطان رییس ادارۀ  فشار قرارگرفت
اطالعاِت سعودی، خطاب به والدمیرپوتین رییس جمهور روسیه گفت که اگرازحمایِت رژیِم بشار اسد دست برنه 

ً اظهار دارد، القاعده را بجانش خواهد فرستاد.  چنانکه " پوتین " نه تنها زیرباِرچن ین اخطارها نرفت، بلکه رسما
 داشت که رژیم عربستان سعودی حمایت کنندۀ قوی تروریسم درجهان است .                                

برهمین بنیاد است که درسالهای اخیر، تشکالت و سازمانهای مخفی و علنی زیادی درجامعۀ روسیه و کشورهای  
ه، )آسیای میانه( عمدتاً با کارهای اطالعاتی و سرمایه گذاریهای هنگفت عربستان تازه به استقالل رسیدۀ این حوز

                        سعودی به وجود آمده اند که برخی از آنها از اینقرار اند :                                             

 *حرکِت اسالمی ترکستان شرقی
 ری عثمان غازی* حرکِت اسالمی ازبکستان به رهب

 * جماعت التبلیغ
 * سازماِن تاجیکستان آزاد

 * فرقۀ سلفیه
 * جماعت انصارهللا 

 * حزب التحریر
 * لشکراسالمی

 * جامعۀ اصالحاِت اجتماعی
 * شورای عالی نظامی اتحادیۀ نیرو های مجاهدیِن قفقاز

 * اخوان المسلمین
 * الخیریه

 * الحرمین
 سالمی* جماعِت احیای میراِث جامعۀ ا

 * رستگاری
 * انصارهللا

 * قطر
عالوه ازآن همه رتق و فتِق تشکیالتی، مقام های آِل سعود، به منظورنفوِذ سهل ترو ماهرانه تردرامورکشورهای 
اسالمی و هموارسازی راه برای هودجِ وهابیت به سوی سایِر مناطق و کشورهای جهان، البته با استفاده ازثروِت 

 نفت و گاز، دو سازماِن آتی را قبالً نیز ایجاد نموده اند:                                                سرشاِر ناشی از فروِش 
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 سازمان کنفرانس اسالمی (1

 بانک توسعۀ اسالمی (2

 رابطه العالم االسالمی (3

 اتحاداسالمی جوانان (4

 جمعیت بین المللی اسالمی جوانان (5

میتواند، ازکانال این دو سازمان به اصطالح  اسالمی فوق الذکر، با سهولت در وجوِد یعنی، آِل سعود توانسته و 
 مکانیسم های دولتی کشور های اسالمی نیز نفوذ نماید.        

رژیم وهابی آل سعود، به منظورنظارِت کامل برافکار و اعماِل شهرونداِن آن کشوروتداوِم هرچه بیشتِر وهابیت، 
ر داخِل آن کشور ایجاد نموده است. مانند " کمیته برای اشاعۀ عفت و پیشگیری از گناه و فساد اداراِت دیگری نیزد

" و ادارۀ " مطوعین " یا چماق داراِن مذهبی که وظیفۀ شان  وادارساختِن مردم برای رفتن به مساجد وادای نماز، 
 ن جزا های متنوع برای آنها میباشد.                                                                          کنتروِل نوع لباس، بخصوص مطیع و مقید نگهداشتِن زناِن عربستان وتعیی

همچنان، ساختارهای دیگری نیز مانند وزارت حج، اوقاف، ارشاد و شئوناِت اسالمی درخدمت وهابیت یا سلفیسم 
یالت دیگری هم درجامعۀ عربستان سعودی وجود دارند قراردارند. عالوه ازاین ساختارهای دینی و مذهبی، تشک

که با تمام نیرو وتوان درخدمت استحکام و استمراِروهابیت کارمیکنند، مانند جامعۀ ام القری، الجامعۀ االسالمیه 
بالمدینه المنوره، جامعۀ االم محمد بن سعود االسالمیه، جامعۀ الَملک سعود، رئاسه ادارات الحبحوث العلمیه و 

 الفتأ، الدعوه االرشاد  وغیره.                                             ا

دستگاِه عظیِم انتشاراتی و  117موازی با اینهمه مراکز به اصطالح اسالمی و تشکالِت تبلیغاتی، به تعداد بیشتر از  

زشی درعربستان سعودی چاپخانه های بزرگ به منظورچاپ و نشر کتب، مجله ها  و رساالِت تبلیغاتی و آمو
 مشغوِل فعالیِت دایمی میباشند.            

مذهبی و فشار های جسمی و روانی باالی شهرونداِن عربستان سعودی به حدی است که هیچ  –دیکتاتوری سیاسی 
فردی درآن سرزمین از آزادی مذهبی، آزادی بیان، فعالیت سیاسی، هنری و فرهنگی برخوردار نمیباشد. سینما، 
تیاتر وسایر تسهیالت تفریحی برای مردم وجود ندارد، زناِن عربستان سعودی، ازسر تا به پا ) به جز دو چشم آنها( 
سیاه پوش اند، )تازه فتواگران وهابی گفته اند که زنانی که چشمان " فتنه انگیز" دارند، باید آنها را پنهان نمایند(، 

ریِد مایحتیاجِ شان به خیابان رفته نمیتوانند، آواز خوانی  و رقص و حق راننده گی را ندارند، به تنهایی برای خ
 موسیقی، آنهم بصورِت  محدود ، مخفی و 

منحصربه دروِن خانواده ها است، مجازاِت قطع سر و دسِت " ُمجرم " همه روزه و بدون وقفه ادامه دارد و تا سال 

دیکتاتوری، شدِت عمل وحاکمیِت خشِن وهابیت    میالدی، برده گی وبرده داری جوازداشت.           1960

درعربستان سعودی ازسالهاست که بدون اندکترین مانع و مالحظه علیه شهرونداِن آن کشور تطبیق میشود و روزی 

م، مقام های آن کشور رسماً و 2015نیست که چندین نفردر مأل عام گردن زده نشوند. چنانکه دراواخِرماه می سال 

وشی، آگاهی یی را مبنی بر ضرورت و استخداِم )جالد( غرِض قطع کردِن سر و دست و پای " ُمجرم بدون پرده پ
    " ازطریق روزنامه های داخلی به نشررسانیدند.                                                                                   

خورشیدی " ایران  اکونومیست " در اینجا 1394( اردبهشت سال 29اینک، متِن خبر و اصِل آگاهی را ازشمارۀ )

                                                            درج میکنیم :

 آگهی استخدام جالد در عربستان سعودی! 

کشور عمومی عربستان سعودی منتشر شده، دولت این بر اساس یک آگهی که در پایگاه اینترنتی وزارت خدمات ِ

 85مجرمین استخدام می کند. این در شرایطی است که سعودی ها با اعدام  جدید را برای گردن زدنِ  هشت جالدِ 

 .                                خود را شکسته اند 2014سال  تاکنون، رکورد کلُ  سال  نفر از آغازِ 

این گروه تروریستی با  ست های داعش و جنایاتِ در حالی که عربستان سعودی ادعا می کند برای مبارزه با تروری 

مجرمین در این کشور، همواره  مشابه، از جمله گردن زدنِ  اقداماتِ آمریکا و دیگر کشورها همراه شده، انجام ِ
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 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

بین المللی بوده است. اما سعودی ها نه تنها توجهی به این اعتراضات ندارند، بلکه برای  مورد انتقاد و اعتراِض 
 اند.                    جالدهای جدید آگهی عمومی نیز منتشر کرده استخدامِ 

 

 اصل آگاهی رسمی وزارت داخلۀ عربستان سعودی راجع به استخدام جالد

 

 صحنه یی ازسرزدِن یک ُمجرم درمال عام در عربستان سعودی

شغل معرفی نشده؛ اما این نکته این  در این آگهی، هیچ گونه تجربه و مهارت خاصی به عنوان پیش نیاز درخواستِ 
مذکور به  ۀدر نظر گرفته شده، کف حقوقی است که در ساختار وزارتخان حقوقِ  مورد اشاره قرار گرفته که میزانِ 

 داخت میشود.                                                                         کارمندان پر

ازاوضاع چنین برمی آید که اگرکشتی رژیم وهابی و ثروتمنِد آل سعود ازتالطم های سیاسی داخلی و خارجی جاِن 
سالم بدر بََرد وچند ساِل دیگر به حاکمیتش ادامه دهد، خطراِت عظیِم ناشی ازخشونتگرایی وهابیسم و تروریسم 

  ا تهدید خواهد کرد.برخاسته از آن، ثبات و امنیِت کشورهای زیادی ر
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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

 

 ستان سعودینمونه یی از پوشش زنان در عرب

  وهابیت در شبه قارۀ هند

میالدی( با اندیشه های  1762 -1703یکی از شخصیت های دینی تأثیر گزار بنام شاه ولی هللا دهلوی درسالهای )

اه ولی هللا  درسالهایی که محمد ابن عبدالوهاب بنیادگرایانۀ نوع وهابی )سلفی( درشبه قارۀ هند ظهورنمود. ش
سیاسی خویش بود، مدتی را در حجاز به آموزِش حدیث سپری  –درعربستان سعودی داخل فعالیت های دینی 

نمود. یا بعبارۀ دیگر، شاه ولی هللا دهلوی هم عصر بنیانگذاِرمذهِب وهابی بود. این شخصیِت دینی، آنگاه که 
رۀ هند برگشت، احتماالً با الهام ازاوضاع آنروِزعربستان سعودی و برداشتهایی از راه ورسم ازعربستان به شبه قا

ابن عبدالوهاب،  به تألیِف کتِب دینی، تدریس فقه وحدیث و رهنمایی مسلمانان به سوی اصالتهای اسالمی پرداخت. 
ها عبارت  از " ازالۀ الخفا " و " حجت گفته شده که مجموع تألیفاِت وی بالغ بر یکصد جلد میشود که مشهورترین آن

 هللا البالغه " میباشد.                                                           

 کتاب " ازالۀ الخفا " در واقع، به ضِد افکارو اندیشه های اهِل تشیع نگاشته شده است .   

                                        عمده ترین نقاِط نظِرشاه ولی هللا دهلوی عبارت بود از:

 احیاگری اسالمی .1
 تأکید برقرآن و حدیث .2
 بازگشت به خلوِص اولیۀ فرهنگ اسالمی .3
 و چاره اندیشی برای حل معضِل مسلمانان. .4

 

م(  1824-1746میالدی، فرزندش شاه عبدالعزیز )1762پس ازوفات اودرسال 

درقسمِت تدریس و تعمیم  آن سعی  اندیشه های پدر را نه تنها دنبال نمود، بلکه
 بسیار بخرچ داد. 

هرچند جریاِن تاریخی فعالیتهای علمای دینی در شبه قارۀ هند سری دراز دارد و قرارنیست طی این اثر به شرح و 
ز، بسِت کامِل آن بپردازیم، ولی تذکراین نکته درعین حال الزم است که افکارو اعتقاداِت شاه ولی هللا، شاه عبدالعزی

شیخ اسماعیل سرسید احمد و امثالهم، مایۀ اصلی تحرکات و فعالیتهای بعدی مدارِس دیوبندی درهند و پاکستاِن 
 امروزی را تشکیل داد.                                                                                      

 (دامه داردا)

 

 یدهلو اهلل یول شاه
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