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                                           را درک کنید  اگر شما ( ISIS)شما نمیتوانید  داعش      

                                                           ن سعودی راندانید تاریخ  وهابیگری  درعربستا         

You  can’t  understand(ISIS ) if  you  don’t  know  the History 

of Wahabism in  Saudi  Arabia                                                                                            

ا ری از مردم درصحنه و سرزمین  عراق   بسی(  ISIS) ورود چشمگیر داعش: بیروت

به نسبت اینکه داعش  درجوا نا ن سنی مسلما ن  درغرب را تکا ن داد ،اکثریت از آنها را

خته  وحشت زده ساخشونت دامن میزند  نا راحت و   با کشش هرچه سریعتر واشکا ر به

آنها را دمد می مزاجی  عربستان   سعودی  به نسبت   ، اما بیشتر از این  ناراحتی  .است

عدم واکنش وتوضیح درمواجه شدن  به این رویداد وتظاهر متعجب ساخته  وآن اینکه آیا 

آنها را  نیز (  ISIS=داعش)براستی  عربستان سعودی  این را نمیداند ویا نمی  فهمد که  

                                                               تهد ید نخواهد کرد؟ 

                                                                                                                            تمیمیب  عبد الوهامحمد ابن                             

نخبگان حاکم  عربستان سعودی  بینهم  به چند ر شده است  که  همین اکنو کاماًل اشکا     

مذهبی سنی ها    تش ن  می کنند  که داعش  با آ اذعا ستگی  تقسیم شده اند ، بعضی ها  د

رزه میکنند  تا اگر بتوانند  یک دولت  جدید  علیه آتش  شیعه ها درجنگ وجدال اند  ومبا



تا ریخی سنی ها   درنظر  دارند    سنی ها را درقلب آنچه که آنها  آن را  بعنوان  میراث

شکل دهند  وخود را با ا ید یولوژی  سختگیرانه ای  از  سالطین   داعش  آراسته واگاه 

.                                                                                                                       ومجهز سا زند 

ا علیه شاه ریخ شورش رامیکنند  وتر از سعودی ها  بیشتر احساس ترس داد دیگاما تع    

د  یا  بهصورت گرفت (  می های مسلمان  شبهه نظا) وهابیت اخوانعبدالعزیزکه توسط 

هیچ ارتباطی   با اخوان المسلمین   «Ikhwan»  این اخوان=  سلب مسولیت )می آورند 

ته باشید که همه مراتب بعدی به وهابیت اخوان ارجاع لطفاً توجه داش -(واخوانی ها ندارد

اما دراواخر   -(که ریشه  ومنشای آن درمصر جوانه زد) میشود ونه به اخوان المسلمین 

                                                                        .                                                                         وها بیت و آل سعود  تقریباً  فروکش کرده بود(  0291)دهه 

مگر اکنون  بسیا ری ازاهل سعودی درعربستا ن سعودی عمیقاً  درتحت تا ثیر آموزه     

نها  بخا طر اگاهی های  رادیکا ل داعش قرار گرفته  وبه آن آشنا شده اند  واکنون اکثر آ

به طرح سواالت برخی ازجنبه های این ایدیولوژی  از مقامات داعش های خود ازآموزه 

                                                                                                                                   .عربستان سعودی  دست بکا ر شده اند 

اختالفا ت  وتنش ها ی   داخلی  در    (:the Saudi  Duality)  سعودی ها دوگا نگی 

که در هسته ای (  پایدار)تنها  با درک دوگانگی ذاتی   عربستان سعودی درمورد داعش 

آرایش دایمی پادشاهی عربستان  منشا تاریخی  دارد صورت میگیرد  ، که یکی از ریشه 

محمد بن عودی  به های این دوگا نگی  ویا یکی  از رعا یت وقبولی  حا کمیت  هویت س

آن ایده ونظریه   «ابن سعود »ارتبا ط میگرد  که « بنیا د گذار وها بیت »  عبد الوهاب

او اخرین  رهبر  ) در بر   را دیکا ل  وخبیثا نه او را مورد استفاده  قرار داد ویا آنرا  بکا

قبیله های    بدوی   با د یه نشین     –( ری ها بود  ن  از بسیا وراهنما ی کوچک  درمیا

نی  کوهستا   تی است فال  )نجد  از دشت ها وبیابانها ی سوخته  وصحرانشین  پیوسته 

متر میباشد  از شمال «  0511»تا « 051»درکشورعربستان سعودی  که ارتفاع آن بین 

     ز حجاواز مغرب به   احسا مشرق  بهاز لی ربع الخااردن ازجنوب به  به عراق وکشور

                                                                                                       . بیرون رفتند (پیدیااز ویکی ...... محدود است  

                                                                                          



شاهی   د پا    به تغیرات  بعدی  دقیقاً   وبغرنج  نگی  پیچیده  ریشه دوم  این دوگا         

 تغیرات یکی ازاین.سرمیخورد ( 0291)ودوران زمامداری دولتی اش به دهه عبدالعزیز

او میخواست   میشدتحمیل ( Ikhwan)که توسط اخوانبود  هایشامل محدود کردن خشونت

با داشتن  موقیعت دیپلماتیک بعنوان  یک کشور مادری با انگلیس وامریکا )که کشور اش

بیت اصلی  وها  تغیر دیگر دوران تسلط او   نها د ینه ساختن انگیزه  (روابط داشته باشد

طرودالر  که پ  پرفروش ترین قلم صادراتی  بنامبعدًا موضوع کشف ذخیره  نفت   –بود 

های خانگی   که اخوان ایش سود بود  زمینه را مساعد ساختپیوسته در حال فزونی وافز

 -اموال وبویژه به صادرات  نفت  بپردازند   گردش وبه صادرات  به بیرون از خانه  به

نه از نوع  انقالب  خشن    اوخواست تا همچو تغیرات را توسط  یک انقالب فرهنگی  لذا

.                                                                                              تحقق دهد سر  جهان اسالم  درسرا

اما این انقالب فرهنگی   انقالب  مودبانه ویا مطیع نبود  که زمینه را برای آوردن          

که ژاکوبن   هازآنچ  انقالب برخالف  این  یعنیالحاتی که اومیخواست مساعد سا زد اص

( آورد  ییت  بعمل م وردهای انقالب فرانسه حما ستا حزب ژاکوبن حزبی بود که از د) 

ت بوها خود از پوسیدگی وانحرافات و چونکه عبدالبود از آن نفرت داشتند  و عبدالوهاب

پرستی در دنیای اسالم  منزجر بود   و او میخواست  که  با  تحقق  یک انقالب فرهنگی 

.                                                                                 خرافات و بت پرستی ها را  از جها ن اسالم بدور اندازد  این همه

 steven)نویسنده و روز نا مه نگار امریکا یی استیون کول :نان دغلکا ر مسلما 

coll  ) چگونه  این شاعر سرسخت وسزاوار  شگفت اور اینست  که :  چنین نوشته است

تزین ، هنر ، »  از  (  ibn Taymiyyah)دانشمند قرن چهاردهم  عبد الوهاب  ابن تمیه 

سیگا روحشیش کشی ومشروب  نوشیدن ودهل ودرام زدن اسرایلیهای مصری وعثما نی 

 مکه  سفر که به سراسرعربستا ن سعودی  بخاطر ادای فریضه حج  به « ها نجیب زاده 

مسلما ن نیستند   اصاًل   میکنند یا د اوری میکند ؛ چونکه  ازچشم آنداز عبدالوهاب  اینها 

ر  ن  رفتا درعین زما   عبدالوهاب او یعنی  –ز اند  ر ودغلبا ن فریبکا نا بلکه آنها مسلما

ن را  نیز  بیشتر وبهتر نمی  یه نشینا د وبا( Bedouin)وکردار عرب های محلی بدوین 

در باالی    مینمودند  ات مقدس خود افراط گرایید  چونکه آنها در هنگام ادای عبادی پسند

تزین مقبره های الهه ها  ) مقبره های خویشاوندان وبویژه  باالی  مقبره های  معبود خود 

سنگ های بلند میگذاشتند واکثر شان مصروف خرافات بودند که موجب ( یا اماکن مقدسه

اومثل   – رفتارها وروشها را خدا منع کرده استیگفت که اینگونه وم خشنودی اومیگردید

محمد  که   حضرت  پیغمبری  ابن تمیه  قبل از خود  را عقیده بر آن بود که در دوران  

امروز همه  او در مدنیه  می زیست  جامعه اسالمی یک جامعه  ایدیال اسالمی بود  که 

ر سازند   ر ها عیا ورفتا کولوخودرا  به همان  سگیرند  مسلمانان جهان باید از آن الهام 



بهر صورت ابن تمیه را باید     . شد اساسی میبا(  salafism)که این خود  یک سلفیزم 

                                                           .شناخت  که ذیاًل معرفی میگردد

در  ۲۴۳بهمن  ۲/  ۳۲۲۱ژانویه  ۲۲) ابن تیمیهمعروف به  احمد بن عبدالحلیم بن تیمیه حرانی  } 
و   دان منطق ، فقهو    حدیث  ، الهیاتعالم    (  دمشقدر   ۷۰۷مهر  ۵/  ۳۱۲۲سپتامبر  ۲۲ - حران

و این را ردی بر  هستند   علوم ریاضی او باور به این داشت که علوم طبیعی برتر از . بود اخترشناس
بهترین   قائل به آن هستند که  ارسطودانست و همچنین کسانی که به پیروی از  می سفه مشاءفل

که در  چنان. ها نخست فلسفه الهی و سپس فلسفه ریاضی و سپس فلسفه طبیعی است فلسفه
ردی بر منطقیین، تعارض خرد و گفتار، رساله عرشی او نقض فلسفه : ی متعددی از او شاملها کتاب

 [۱][۲].به خوبی مشخص است یاضیفلسفه رو ( مانند فیزیک)های فلسفه طبیعی  الهی و بیان نیکی

و عنوان درست او    دربارٔه القاب. است وهابیتگذار نظری  و مبتکر و بنیان سلفیو  حنبلیوی فقیه 
محمد بن  [۴]   اند یاد کرده ادیبو  مفتی، رجالی، مفّسرچه او را با القابی چون . اختالف بسیار است

« بن حنبل احمد»   هب  مذ پدر او روحانی حنبلی مذهب بود که در عقاید و فقه از ( ق۲۲۲. م) خضر
. را فرا گیرد فقه حنبلیکرد، از این جهت فرزند خود را به مدارس حنابله فرستاد تا  پیروی می( ۲۴۳/م)

 .تین فرد ملقب به ابن تیمیه بوده استجّد اعالی وی از دانشمندان حنبلی مذهب و نخس

ای که شناخت عقاید  به گونه. هجری بر اساس افکار و آراء او پی ریزی گردید ۳۲در قرن  وهابیتآیین 
مؤسس وهابیت  محمد بن عبدالوهابالبته . اء و عقاید او استوهابیان در گرو شناخت ابن تیمیه و آر

وی همچنین اصرار  [۴].آنرا رها کرد و به آن اهمیت نداد های دیگر بخشی از عقائد او را گرفت، و قسمت
وارد شده، بر همان معانی لغوی و متداول عرفی باید حمل شود و  احادیثو  قرآنورزد که آنچه در  می

و کنائی و   از کسانی که این نوع از صفات را به کمک قرائن موجود در آیات و روایات بر معانی مجازی 

همه صحابه و تابعان نیز بر »: گوید کند و می نامیده انتقاد می( تاویل گرا) مؤولهکنند،  معقول حمل می
                                                                                                                (                                                                                                         اند این عقیده بوده

                                                                                                                     .  تمیه جنگ ومبارزه را  با شیعیان  ، تصوفیان  وفلسفه ای یونان  اعالم  کرد

گذاری از  جشن روز بر و  محمد زیارت وبازدید  از مقبره حضرت اوهمچنان به ارتبا ط
که این نوع رفتار ها صرفًا تقلید از پرستش مسیح   تولد آن حضرت  سخن زد  واعالم کرد

همه ای این یکسان سازی ها   عبد الوهاب –است «  یعنی بت پرستی»بنام خدای بندگان او 
از طرف    هرگونه شک وتردید »وشبیهی  سازی ها را  تعریف  کرد  واظهارداشت  که 

این مفهوم است  که اگر او   یک مومن  در رابطه  با پذیرش این تفسیر خاص از اسالم به
ید محروم  گفته ها و آموزه های  عبدالوهاب را نه پذ یرد ا ز زند گی واموال  خود با این 

.                                                                                                               «گردد
است  که « تکفیر» یکی از اساسی ترین  آموزه های  عبدالوهاب ایده ویا نظر کلیدی       

د  همسایگان مسلمان خودرا  بخاطر برحسب آموزه تکفیری  عبد الوهاب  پیروانش میتوانن
تکفیر نمایند درصورتیکه اگر آنها  مصروف فعالیت های  شوند  که ریافت سود ومنفعت د

.                                                  بنما یند   ( شاه د پا)رت مطلق  کمیت قد سرپیچی وتخطی  از آوامر  به نفع حا
احترام میگذاشتند   مسلما نا نی راکه به مردگان ومقد سا ت وفرشتگانعبد الوهاب  همه    

چنین احسا سا ت     ویا میگذارند  محکوم میکند  اومی پذ یرفت  ویا  به این با ور بود   که
دور  میسا زد    بصورت کامل  انحطا طی بوده  واز احسا س  ونزدیکی  بخدا  ا نسا ن  را

 ید بسوی خدا باشد ؛بنا براین وهابی ها اسالمی  احترام گذاشتندرحالیکه احسا س والتجا با
به عزیزان وخویشاوندان ؛ زیارت گاه ها ،  اماکن مقد سه ، مقبره ها ، مساجد  وبرگزاری 

وگذاشتن   محمد حضرت شن گرفتن  عید قربان وروز مولود جل ومجشن های مذهبی  بش
.                                                                            ند سنگ ها باالی مقبره ها را ممنوع  قرارداده ا
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لذا آنهایکه  این دستورات فوق الزکر را نه پیذیرند  ویا از انطباق آن سرپیچی وتخطی 
نمایند باید کشته شوند وبرهمسران ودختران  آنها  تجاوز صورت گیرد  وملک وجایداد 

.                                                                               مت گرفته شده مصادره شود واموال آنها  به غنی
واستار  تحقق  وانطباق  اندیشه ها وآموزه های  خود شد  که باید نظریات خ عبد الوهاب   

ن داده شود  فزیکی   بطور ملموس  نشا  راههای زاا رگیری روش ها  وایده های او  با بک
ردید وشک وعذر خواهی  او استدالل میکرد که همه مسلما نان باید بطور جداگانه  وبدون ت

را بجا    شاناداری تعهد  و حلف وف(  خلیفه اگر وجود نداشته باشد ) مسلما ن به یک رهبر
 :                                                                                            د  او اضافه نموده  میگفت ننما ی
او موافق نباشند و این نظریات  اورا نه پذیرند                                                                    اینظرات وایدهین  نی با که اگر کسا     
وز                                                        ن تجا ید کشته شوند  باالی دختران وهمسران شا آن سرپیچی نمایند با واز تحقق    

                                                                                                    دره شود ن مصا وملکیت ودارای های شا لصورت گیرد  ، ما           
شیعیان ،   مل  شا  آنها  فهرست میکردند    نیکه از اوامر او سرپیچی منظور او ازکسا   

                  .مید  ن نمی نا ن بود  که عبدالوهاب آنها را مسلما نا صوفیان  ودیگر مسلما
اما به  لهذا دراینجا چیزی قابل تجسم وجود ندارد  که وهابیت را از داعش جدا سازد       

یک »بن عبداوهاب بعنوان   احتمال زیاد اگر بعد از نهادینه سا زی ازآموزه های  محمد
ان سعودی سه ستون به ترتیب  دراشاره به پادشاه عربست« مسجد ویک قدرت یک، حاکم

ت گیرد تاکید صور« مسجد»وکنترول آن بر  کلمه مطلق وهابیت رسمی با داشتن  اقتدار
این سه ستون ( داعش)مد چونکه آد داعشی ها  بوجود خواهدرز وبریدگی میان وهابیت و

ایجاد دولت اسالمی ت برای  ما که درتمام مقا ومتوقع هستندیرد وآنرانمی پذ میکننددررا 
که این  ید  قرارداشته باشند سنی ها با «داعش=آی اس آی اس )افراطی عراق وسوریه 

                                                                                                 .خود  یک تهد ید جدی  برای عربستا ن سعود ی است 

حما یت وپا فشاری عبدالوهاب   : (4141تا   4041)تاریخچه  فشرده از 

از این  د ید گاهها یش ناگزیرًا منجر به اخراج او  از شهر خودش گردید وباالخره  بعد 
پناهگاهی درزیرچتروحما یت  ( 0001)ازگذ شت وسپری شد ن زما ن چندی ؛ اودرسال 

 ن  روما ریس وتد  ازآموزش    ابن سعود  که  آنچه،    یا فتو  قبیله ای او   ابن سعود
عرب  ق سنت ورسوم و میثاسرنگونی     عبدالوهاب  درک کرده بود  وسیله ای  برای

.                                                  نه راهی بود که او توا نست قدرت را تصا حب کند گردید  واین یگا
سلطه وتسخیر شده ای  این بودکه مردم تحت  (ISIS)داعشامروزنند  همااستراتیژی آنها    

    .                                                                                                                            ند خودراتحت شکنجه قرار میدادند ویا آنها را میترسا نید
اب ، اکنون  میتوانند  کاری  را که قبلیه آیین  سعود  با استفاده از آموزه های عبدالوه     

باید برای همیشه انجام میدادند ؛انجام میدهند وخودرا بخاطرترویچ آموزه های عبدالوهاب 
به قرا ودهات  دور دست رساندند وهر آنکس ویا کسانی که اگر از پذیرفتن این آموزه ها 

غارات وتاراج  سرپیچی میکرد  مال وملکیت وهست وبود شان را تحت نام مال غنیمت 
محدوده  سنت عرب بکار  را نه دررویا غارت  این کاآنها فقط در حال حاضر  میکردند 

 دسعو ابنوعبدالوهاب یگرسوی دواز–انجام میدهند می بندند بلکه درزیرپرچم جهاد اکبر
ایده ای ویا مقوله ای شها د ت رابنام جهاد دانسته وبه ترویج مجد د آن دست بکار شد ند 

.                                                       وگفتند  که شهدای  راهی جها د  فورًا وارد جنت میشوند 



برآن جوامع تحمیل  آنها درقدم اول چند جوامع محلی را فتح کردند وتسلط خودرا           
تخاب  محدودی داشتند  وآن به امر وگفته ای  آنها  ، سا کنا ن جوامع فتح شده  ان) کردند
این ایتالف ویا این غارتگران  «  0021»ودرسا ل  (بیت  آین وها قبولی مرگ ویا اینکه 
وباالی مد ینه وسوریه   درآوردند  درتحت کنترول خود  ن را م شبهه جزیره عربستا تما

                                                                                          . وعراق با ر با ر حمله  کردند 
این بود  که مردم تحت تسلط (  ISIS)آنچه که درفوق گفتیم  ستراتیژی آنها همانند داعش 

این ایتالف  به شهر  متفقین ویا( 0010»درسال بهرصورت  –به وحشت اندازند   خودرا
وهزاران شیعه را ازجمله زنان وکودکان آنها را کشتند وبسیاری حمله کردند مقدس کربال

نوه  حضرت   اما م حسین زیارت گاهها ی شیعه ها را ازجمله تمام حرم  ویا اهل بیت  
                                                                                     .را کشته  وبخا ک یکسا ن ساختند « محمد»

( Francis Warden) فرنسس وردن یکی از مقامات  بریتانیاوی  وفرما نده لشکر       
راغا رت   { کربال} آنها یعنی این ایتالف   تمام : با توجه به وضیعت در آن زمان  نوشت 

در جریان  روز قیام  با ظلم وستم  ....  کردند وارامگاه امام حسین را نیست ونابود کردند
                                                                                        .                عجیب وغریب  بیش از  پنج هزار نفر  از باشندگان  کربال را  قتل عام کردند

« ابن مسعودکه » : نوشت اولین مورخ عربستان سعودی چنین  عثمان ابن بصره نا جی
 مرتکب    قتل عا م  در کربال  شد  اوبا افتخا ر اعالم   کرد که کشتا ر( 0010)درسال 

ما کربال  را کشتیم  ومردم خودرا  همچو برده ها کشتیم                    : میگویند   ل عامویا قاتالن قت
وهرگز بخاطر این اعما ل وکشت   ن نیا وسپس ستایش کردیم به خداوند وپروردگار جها

وکشتار خود  عذر خواهی نمیکنیم  ومیگویند  که  ندا  وسزای کا فران وبی باوران  باید  
.                                                                                                                            همین سا ن باشد

که  در تحت تا ثیر   شهری   وارد شد «  مکه »  عبدالعزیز بعدًا به (0011)ل  رساد    
به آن مواجهه    «مد ینه»به همان سرنوشت  که مردم  )ترور ووحشت  الزاًما تسلیم شد 

بعد یکی   پیروان  عبدالوهاب  اثار تاریخی  وتمام مقبره ها وزیارتگاه ها  را( شده بودند
ر وابدات  تاریخی ومعماری   آنها  تمام اثاودرنهایت امر از دیگری بخاک یکسان ساختند 
ران  اسالمی  ت معما وزحمار ت وعرق ریزی قرن ها کا اسالمی را که محصول زحما
                                                                 . از بین بردند «  مکه»بود  درنزدیکی مسجد بزرگ  

کشت  را شاه عبدالعزیزتل ویا یک جالد شیعیه  یک قا( 0011)ل  اما در ماه نومبرسا    
جاگزین  لعزیز ا عبدسعود بن  بعد از او پسرش ( ازقتل عام  مردم کربال  انتقام گرفت ) 

نی  به اینصورت  حاکمان عثما.ادامه داد قسمت های با قی مانده عربستا ن  اوشد وبه فتح
که آرام بنشینند  وتماشای فتوحات پسر عبدالعزیز را ستند ونخواستند شدست به االشه نه ن

(  0009) همان بود که درسال  –بنمایند  ویا که امپراتوری آنها قطعه قطعه از هم بپا شد 
و مکه    جده  ،مد ینه  ارتش عثما نی  متشکل ازمصریان  ایتالف ویا متحد ین  را  از 

 دراثر ابتال به تب  شد ید فوت سعود  بن عبدالعزیز ( 0001)ل  ند ، ودرسا به عقب راند
واعدام گردید   گرفتار  وبه استانبول منتقل   عبدهللا بن سعودکرد ومتاسفانه که  پسر او  

گذارش داد میت عبدهللا بن سعود  برای مد ت سه روز   نبول  یک بازدید کننده  از استا) 
از آن مد ت سر  اورا از تنه وبعد  نمودندانبول  با توهین وتحقیر  کش  درخیابانهای  است

.                                                                      اویختند اش جدا  فلب اش را ازسینه اش بیرون اورده وبروی صد رش



دریک (  نی ها  درتحت نظر عثما)نیروها وهابی  توسط مصری ها ( 0005)در سال    
عثما نی ها  پا یتخت وهابی ها را (  0000)خرد وخمیر شدند ودرسال  جنگ تعین کننده 

بود  تصرف کرده  آن را ویران کردند  وبه این ترتیب  اولین دولت (  Dariyah)که در 
وهابی ها  نیست ونابود گردید  ووهابی ها باقی زنده مانده  به دشت ها وبیابان ها سوزان  
برگشتند تاکه مجددًا گردهم جمع شد ند وبرای مد ت زیا د چیزی کم وبیش ازگذ شت یک 

.                                                                                   ا قی ما ند ند وزندگی کرد ندقرن درهمان بیا با نها ود شتها ب

د شوار است تا  بدا نید  که چگونه  :برمیگردد (  ISIS)داعش  تاریخ با ظهور

درعراق معاصر  بوجود می آید  ( آی اس آی اس )دولت اسالمی افراطی عراق وسوریه 
ویا ایجاد میگردد ؛  درمیان کسانیکه  این تاریخ را  به یاد می آورند چنین واکنش  نشا ن 

 (Nejd) نجد در درقرن هژدهم  نه اینکه  وها بیتمیدهند که درواقع  اخالق  وصفا ت  
نی  در جنگ  نا پد ید نشد بلکه با ازبین رفتن وانقراض  وهرج ومرج  امپراتوری عثما

.                                                                                          اول جهانی  دوباره داخل مسیر  رشد زندگی خود شد 
ی  برای عبدالعزیز  از نظر سیاسست  بیستم  به ریا  قرن  ال سعود دراین رنسا نس      

به   ربع( ikhwan)رهبری شد  او او درپی پیوستن  اخوان مدت کوتاه بگونه مستحکم 
با روحیه ای    سعودی را  ن  بود وخواست که عربستا (Bedouin)قبایل فرعون بید وین

.                                                        با مبا رزه ای  پیگیر خود تغیر آیین دهد   عبدالحسین  وابن سعود
ونیمه مستقل    ید شد  پیشقراوالن  جنبش تکراری از سخ ویا  تنا ( ikhwan)ایخوان        

موفق به (  0011)مسلح  بودند  که تقریباً در اواخر دهه    (moralists)ن  اخالق گرایا
نیز مجد دًا  درسا لهای (  ikhwan)گرفتن عربستا ن شد ند ؛ همانگونه که قباًل  ایخوا ن 

عبدالعزیز رویهمرفته .موفق شده بودند   وجده، مد ینه، مکهدر  (0291)و ( 0201)
( Jacobinism) ثیر  تا  تحت را در  فع گسترده اش آعازبه فعالیت نمود که منای بخاطر

 و   شورش کرد  ایخوان انقالبی که توسط ایخوان  براه می افتاد تحت نفوذ قرار دهد  ، 
  فت یا  ادامه   (0211)لهای  سا  شد  که تا  شورش باالخره  منتج  به آغاز جنگ داخلی

                                                                       .پادشاه همه آنها را به گلوله بست و سربه نیست کرد تا آنکه  
پا د شاه عبدالعزیزحقایق وواقیعت های ساده دهه های گذ شته فرسا یش پیداکرده  برای    
بریتانیا وامریکا  متمایل  –ود  ومطلب قابل تذکر  اینکه در شبهه جزیره  نفت کشف شد ب

شدند تا با شاه عبدالعزیز روابط دوستا نه  برقرار نما یند ولی ناگزیرًا با آنهم مکلف بودند  
 ،دهند  دواماز او   حما یتبه بعنوان تنها حا کم قا نونی عربستا ن    اشرف حسینکه از 

.                                                   سعودی ها نیا ز به گسترش وتوسعه وضیعت دیپلما تیک بغرنج وپیچیده تری داشتند  

دی انقالبی  وپاک سازی تکفیری  م  از جنبش جها به شد ت تما  بیت وهابنا براین      
 و مذ هبی محا فظهالهی   درحرکت دایمی  به سوی  تغیرات اجتماعی ، سیاسی ،  دینی  

وتوجیهه نهادهای که وفاداربه خانواده سلطنتی سعودی  وقدرت «تاسالمیدعوت به »رکا
                                                                                                                   .یت میکرد  طرفداری وحما شوند  دشاه  مطلقه  پا

محقق فرانسوی   یک  با آغاز حصول پول نفت   : بیزم نفت موجب گسترش وها

سعودی  گسترش    عربستا ن  اهداف  : نوشت   چنین  (Giles Kepel)بنام جیلیس کپیل 



بی اسالمی  که درنتیجه  باعث  به وها.......... درسراسر جهان اسالم میباشد  وها بیت
؛ جنبشی شد ( اعتقاد واحد)به هب  ین ومذ دورون  د صدا های ازدی از کاهش تعداد زیا
ت  قومی وشهروندی بود ودرراه تحقق این آرزو وایده  به ملیاردها  تقسیمابودکه فراتراز

                                                                                               «. لراز درآمد پول نفت دربخش قدرت نرم افزار  سرمایه گذاری شد دا
این ترکیب  پرسروصدا از طرح وبه سرمایه گذاشتن  ملیارد دالری  قدرت نرم وتما یل    

 آن هردو  هردو به نفع امریکا  بود؛ زیرا که هما هنگیاسالم  برای مدیریت سنیسعودی 
ویا شی ،اجتماعی  وفرهنگی  درسرتاسردنیای اسالمی  تعبیه را به لحاظ  آموز  بیت وها

ووابستگی عربستا ن سعودی  با امریکا از زما ن د ید ا رومالقات عبدالعزیز  جابجا کرد
که   ریس جمهور  ایاالت متحده امریکا( Rossvelt)پادشاه عربستان سعودی با روزولت 

یا لتا  از کنفرانس  روزولتدرعرش کشتی جنگی ایاالت متحده امریکا حین بازگشت  

«Yalta»   صورت گرفت  تا امروز ادامه دارد .                                                                                         
ن  به ثروت  غربی ها به پادشاهی  سعودی  نگاهای عمیقانه مبذول داشتند ونگاهای شا   

اندوزی از نوسازی ظاهری رهبری  استادانه  جهان  اسالم   معطوف  شده  بود ،   آنها 
تصمیم گرفتند  و ادعا کردند که  پا دشاه  با ید  به  نیا زمند یهای زندگی  مد رن   عطف 

                                                              .  اسالم نیز پا دشاهی وسلطنت را به زندگی  مد رن  خویش درآمیزد توجه ومدیریت سنی
      بی است وها عمیقا   (ISIS) وسوریه  عراق از یکطرف دولت اسالمی افراطی  }        

                                                              رادیکال است  شان  فوق العا دهد یگربا شیوه های  مرغی االجراء واز سوی           
  معا صردیده    بیگری اصالحی وها  یک حرکت  بعنوان   میتواند  که این اساسا           

                                                                                              . }وپنداشته شود                                               
به قوت (  0211)سعودی  به اسالم تا سال   (ikhwan) اما برخورد ویا رویکرد ایخوان

خود باقی مانده بود،ازبین نرفته وفراموش  نشده  بود  بلکه  ازآن   محضاً  عقب  نشینی 
  رویکرد را  حفظ کردند   صورت گرفته بود  اما بخش های زیا دی  ازآن  سیستم ویا آن

رویکرد دوگانگی (  ISIS)به آنچنانیکه ما امروز  در دیدگاه عربستان سعودی  نسبت       
:                                                                                                             می بینیم  طور ذیل را

عمیقاً وها بی است واز سوی ( ISIS)ازیکطرف دولت  اسالمی  افراطی عراق وسوریه  
االجراء  خود فوق العاده  رادیکال است  که این اساساً میتواند دیگربا عملکردهای مرعی 

                        .صر  دیده وپنداشته شود  بیگری معا بعنوان  یک حرکت اصالحی وها

وچنین به نظرمیرسد  که اعمال  دوخلیفه  است«  مد ینه» داعش یک جنبش پس از      
ان   یک منبع  تقلید  وبه شد ت  از ادعای بعنو« محمد»اول بجای خود حضرت پیغمبر 

.                                                                              قد رت درعربستان سعودی حکا یت میکند 
تبدیل شده    همانطورکه پادشاه عربستان سعودی  درعصر نفت  به یک نهاد ماندگارتر   

باوجود کمپین ) ست  دادپیام ویا الها می را بد (  ikhwan)ندرخواست تجدید نظر ایخوا
رویکرد ایخوان  ازحمایت وپیشتیبا نی  ( وتبلیغ مدرنیزه شد ن شاه عربستا ن  یعنی فیصل

 اسامه :بسیاری ازمردان وزنان برجسته وشیوح با لذت همراه بوده  ا ست  بگونه مثا ل 
دقیقًا نماینده وگل سرسبد دیرینه ای  ازاین رویکرد ویا سیستم  ایخوانی عربستان  بن الدن

                                                                                                                    . سعودی  میتواند باشد 



امروز آنطوریکه دیده میشود داعش  بصورت مشروع  به تضعیف مشروع شاه مشکل   
.                                                                  ساز نیست  بلکه با زگشت به حقیقت واقعی پروژه ء عربستا ن سعودی است 

وسط   سعودی ها راضی ت سیاستمداران غربی درمورد  مدیریت  همکاری منطقه        
،  Ba,athismسوسیا لیزم ،   مبارزه با )ند وآن اینکه تمام پروژه های غربی اعم ازهست

ل به ثمر رسیدن است  ویا در حا بوجه بهتر  تحقق می یابد (  ناصریزم ونفوس شوروی 
ب خود  ازعربستان سعودی  خواهان پرتو انتخاسوی هم این سیاستمداران غربی  درواز 
وآنها تصمیم گرفته اند که انگیزه وها بیت  خود هستند   «رزی  ونفوذ بیشت نوسا» ت روث

                                                                                            . را نادیده  گیرند ویا ازترویج آن چشم پوشی  نمایند 
استنباط میگردد که همه جنبشهای افراطی ورادیکال   بعد ازاین همه یا دآوری ها چنین     

تروریستی اسالمگرا  که  بوسیله  سرویس های اطالعا تی  غربی بعنوان  حربه ء موثر 
درسرنگونی  شوروی سا بق درافغا نستا ن ومبا رزه  با رهبران  ودولت های خاورمیانه 

                                                                                              .صورت گرفت رویداد های  غیر قابل انکار میتواند باشد
 وآوامر ستور ازد  اینکهاز  زده شویم  شگفت  دآوری ها یا  همهبا این نایید بعد از باچرا 

برای مدیریت شورش  غربی ها   عربستان سعودی ؛( price Bandar) با ند ر شهزاده
جدید از ( ikhwan)ایخوان یک تبپ یا نوع از با « اسد»جمهور   سسوریه  علیه ریدر 

 تسلط بود  دربین مردم درتحت آمیز که توام با ایجاد ترس ورعب جنبش پیشرو خشونت 
شگفت زده   ید ویا چرا با  وردرا بوجود آ( ISIS)  عراق وسوریه اطیدولت اسالمی افر

شورشیان   ن داستا  که  ؟بیگری چیزی ندانیم  بیزم ووها مورد وها ید در با شویم وچرا
ویا به یک اسطوره ای مبدل نشده  درسوریه  کمتر ازیک اسطوره ء نیست «  ل معتد»

مدرن باشد؟  یا چرا ما   ل  میتواند بیګری رادیکا که وها  کنیم تصور  ید است ؟ چرا با
به آن    یک مسجد ت  ما قااز م یکی ،یک رهبر ) ین آموزه  ا میتوانیم  تصورکنیم که
                       .مل میشود حدر نها یت  منجر به اعتدال  یا ت(  میرسد  یا کشته  میشود 

                                                                                                                           
-----------------------------------------------------------   

                                                                                                        
ریخی   تا  تحلیل  یک له مقااین  بخش اول آنچه را که درفوق تا اینجا یاداآور شدیم        
تاثیر آن  و  وسوریه دولت اسالمی افراطی عراق ازریشه های ( ر کورکیاالست)توسط 

 : ید  این مقاله را  تحت عنوان ذیل  مطالعه نما سمت دومقست  نه  ا براوضاع شرق میا

                                                                                                       
    که خانواده اینست (  آی اس آی اس )قعی داعش هدف وا: نه  بمب زمان خاورمیا   

               . سعودی را بعنوان امیران جدید عربستان سعودی جاگزین کند                  
                                         درادامه                            

 (7740-70-70)  با تقدیم سالمها  ----------------------------------------  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


