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 Political  سياسی

  
ِ راينر ھرمان:نويسنده ِ*  

  حميد بھشتی: برگردان از
  ٢٠١۵ دسمبر ٠٧

  

  اسالم عربستان سعودی و رشد تروريسم اسالمیۀدامن
 درآمد نفت اسالم تحمل ناپذير خود را به سراسر جھان صادر و با  دالراز نيم قرن پيش عربستان سعودی با ميلياردھا

  .اينکار از افراطگری حمايت می کند

نفت خام عربستان سعودی روغن گريس . نفت و اسالم: عربستان سعودی دو محصول را بيش از ھر چيز صادر می کند

بيش از نيم قرن پيش سلطان نشين . ھانیاما اسالم عربستان سعودی خطری است برای صلح ج. اقتصاد جھان است

عقب گراست زيرا از الگوی مسلمانان اوليه تبعيت و . مزبور آغاز به صدور اسالم عقب گرا و تحمل ناپذير خويش نمود

قرآن را فقط با تکيه بر معانی واژگان تفسير می کند و تحمل ناپذير است زيرا طرفداران تفاسير ديگر را کافر قلمداد می 

 ميالدی، بدان به مثابه تنھا ١٨مبلغان اينگونه اسالم وھابی از زمان ايجادش در قرن . د که بايد با آنھا مبارزه کردنماي

  .اسالم حقيقی می نگرند که به نظر آنھا تنھا دين حق است

 نفت تأمين ر درآمدالاز يک قرن پيش دعوت تھاجم آميز سعودی ھا ھر ساله با ميلياردھا د. آن مصيبت بار استۀ نتيج

ھمچنين با سنی ھای سکوالر، با اھل تصوف وشيعيان و البته با . آنھا با تفاھم دينی در جھان اسالم مخالف اند. می گردد

که  با اين. اين تھاجم سعودی ھا موجب رشد دينی و ايدئولوژيک ترور فعلی تحت لوای اسالم گشته است. ساير اديان نيز

ً  نظامی خالفت اسالمی که به نظام سلطنتی سعودی اعالم جنگ نموده است مستقيماعربستان سعودی از نيروھای شبه

به شدت خشونت ۀ زيرا خالفت اسالمی به جز ادام. ھيوالی مزبور می باشدۀ وجود آورنده حمايت نمی کند، اما خود، ب

  .بار اسالم وھابی نيست

  

  مبارزه بر سر سلطه بر جھان عرب

) غربی ھا(ِ بزرگترين اشتباھات غرب اين باور نادرست می باشد که رژيم سعودی به ما ۀسلمان رشدی از جملۀ به گفت

: وھابيت استۀ ول گسترش اسالم افراطی به گونؤزيرا در نظر او عربستان در واقع مس. به نظر دوستانه می نگرد

 با درآمد نفت خود وھابيگری که سعودی ھا آغاز نمودند اين تفکر جريان بسيار کوچکی در ميان اھل سنت بود تا اين«

 .»را در سراسر جھان تبليغ نمايند
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 جمال عبد الناصر در مصر با سياست پان ۵٠ ۀاز پايان دھ. تقويت عربستان سعودی را فراھم ساختۀ جنگ سرد زمين

اخلی او با اتحاد جماھير شوروی متحد گشت و در جنگ د. خود نمودۀ عربيسم و سوسياليسم عربی اش اعراب را شيفت

ِمصر چپگرا و عربستان سعودی به شدت محافظه کار .  از جمھوری خواھان انقالبی حمايت نمود١٩۶٢يمن در سال  ِ
عالوه بر آن دربار . استندجھان عرب با ھم به مبارزه برخديگر قرار گرفتند و بر سر حاکميت بر  در يمن در مقابل يک

ستی که به شيعيان استان جنوبی نفت خير آن کشور رسيده بود، جای سلطنتی سعودی از اين بيم داشت که افکار سوسيالي

  .پس از يک سال حزب سوسياليستی بعث در عراق قدرت را به دست گرفت. پا بيابد

  
  ٢٠١۵ جنوری در دنيقدرت رسه  رتبه پس از بی اشخاص عالرشير حال پذ السعود دزي سلطان سلمان بن عبدالعز

ی ئ برای مبارزه با جدا١٩۶٢ در سال شاھزاده فيصل که وليعھد بود کنفرانسی را. عربستان سعودی دست به کار شد

، فکر حاصل آن. دين از دولت و ناسيوناليسم عربی ناصر، دو خطر عمده برای دربار سعودی ، در مکه تشکيل داد

. بود که تبديل به مھم ترين وسيله در خدمت نشر برداشت اسالم سعودی در جھان گشت» رابطه عالم اسالمی«ايجاد 

 جوانان، حمايت از امو اسالمی در سراسر ۀبنای مساجد، مدارس و مراکز فرھنگی اسالمی، حمايت از پروژه ھای ويژ

يکی از . مه جا جوامع اسالمی مطابق مدل سعودی ايجاد گرددقرار شد در ھ. جھان و انجام کمک ھای انساندوستانه

 عالم اسالمی از ھمان آغاز کار سلطان فعلی عربستان، سلمان بن عبدالعزيز السعود ۀدست و دلبازترين حاميان رابط

  .بود

  

  افراطی شدن جوانان عربستان سعودی

آن ۀ را قرار داد و برنام» ھمبستگی اسالمی«يش، در مقابل ناسيوناليسم عربی ناصر، سلطان فيصل تازه ترين شعار خو

ما خواھان تجديد حيات «:  بدين قرار اعالم نمود١٩۶٨ سال پس از به قدرت رسيدن خود در سخنرانی حج سال ۴را 

در اين زمان . »، اما با دعوت به اسالم و جھاد برای دفاغ از دينمان ھستيمئیاسالمی بدون ناسيوناليسم، قوم و حزب گرا

 از ١٩۶٧ربستان سعودی قدرت رھبری در ميان اعراب بود و ناصر با شکستی که در جنگ شش روزه در سال ع

ھنگامی که دو سال بعد در بيت . ده بود با سرافکندگی موقعيت رھبری در جھان عرب را از دست داده بودراسرائيل خو

رھای اسالمی را اعالم کرد که به تضعيف المقدس مسجد االقصی به آتش کشيده شد، سلطان فيصل ديدار سران کشو

بود که امروزه بدان » سازمان کنفرانس اسالمی« اين ديدار، ايجاد ۀنتيج. بيشتر جنبش سکوالر ناصر منجر گشت
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ۀ گفته می شود که به خاطر اتحاد کشورھای اسالمی تشکيل گشته و دومين وسيل» کنفرانس ھمکاری ھای اسالمی«

 .د نفوذ خود بر ساير کشورھای اسالمی وبر جھان اسالم می باشدعربستان سعودی برای ايجا

اولريکه فرايتاک، رئيس ۀ به گفت.  عربستان سعودی زيربنای فعاليت ھای سال ھای بعد را پی ريزی نمود١٩٧٠ ۀدر دھ

ا در سلطان فيصل علمای وھابيت ر«مرکز شرق مدرن در برلين که يکی از بھترين کارشناسان عربستان سعودی است 

به موازات آن . » شورای علمای اعالی دين را تأسيس کرد١٩٧٢نظام اداری کشور جذب نمود وبرای اين کار در سال 

بايد توجه داشت . نظام آموزشی اسالمی به شدت تقويت گشته و ھمين موجب تقويت افکار افراطی در ميان جوانان گشت

 درصد در سابق ١٠د، زيرا ميزان کارگران خارجی از کمتر از  بيکاری در عربستان فزونی يافته بو١٩٧٣که از سال 

  . درصد رسيده است٣٠به بيش از 

  

  دانشگاه در خدمت حکومت

 ۵ساالنه » ھمبستگی اسالمی« بدين سو قادر گشته است بابت مخارج ١٩٧٣به ميمنت باال رفتن بھای نفت، عربستان از 

مک ھزينه تحصيل دانشجويان خارجی در دانشگاه مدينه نيز محسوب در اين ھزينه ک. درصد درآمد نفت را ھزينه نمايد

 در مقابل دانشگاه االزھر قاھره که قريب به يک ھزار سال مھم ترين آموزشگاه علمای اھل سنت ١٩۶١ که در می شود

ن سراسر  اصول کار دانشگاه اسالمی مدينه اين است که برای تربيت دانشجوياۀاز جمل. به حساب می آيد، ايجاد گشت

، چنفی احمدنام ه  تاريخدانی از اھالی مجمع الجزاير کومور بۀبه گفت. جھان و نشر رسالت اسالمی در دنيا بکوشد

در اين ميان اسالم سعودی در .  نمودءخوبی ايفاه دانشگاه مزبور نقش خويش را در سياست خارجی سلطان فيصل ب

 .تتربيت اسالمی نيز نقش رھبری را بر عھده گرفته اس

 از اين دانشگاه از زمان تأسيس آن تا کنون به افريقا رفته و جوانانی را برای دادن مخارج تحصيلی انتخاب ئیت ھاأھي

 را برای محل کار فارغ التحصيالن اين دانشگاه ئیآنھا ھمچنين مکان ھا. و به جمعيت ھای اسالمی کمک مالی می دھند

در آغاز به طور عمده . ممالک را به عربستان سعودی دعوت می نماينددر آن کشورھا برگزيده و رھبران اسالمی آن 

عنوان مبلغ ه  تحصيل بۀو پس از خاتم.  برای تحصيل به مدينه می رفتندا، شبه جزيره ھند و اندونزيئیدانشجويان افريقا

در فغانستان  نيروھای شوروی به اۀپس از حمل. و فرستادگان عربستان سعودی به کشورھای خويش باز می گشتند

  . کار تبليغاتی دانشگاه مدينه قرا گرفتندۀ بود که آسيای مرکزی و پاکستان در دامن١٩٧٩مبر دس

  

  تبليغ جھانی ھويت حقيقی اسالم

عالوه .  کشور گيتی در آنجا تحصيل کرده اند١۶٠ کادر دينی از ۴۵٠٠٠ شمار ١٩۶١ از زمان تأسيس اين دانشگاه در 

 دانشجوی ديگر نيز در مؤسسات آموزشی خارج از عربستان و در داخل نيز تحصيل  دانش آموز و١٠٠٠٠بر آن 

، ا عربی، اندونزيۀ تأسيس گشته است، شعباتی را در امارات متحد١٩٧۴دانشگاه اسالمی ابن سعود نيز که در . نموده اند

 .فعال نموده است» میھويت حقيقی اسال«مريکا ايجاد و برای ايجاد ا ۀ و اياالت متحدجاپانمالزی، جيبوتی، 

در سال . مؤسسات عالی تعليماتی در خارج نيستند که به کمک و خواست عربستان سعودی تأسيس گشته اندۀ اينھا ھم

 در پاکستان توسط سازمان ١٩٨٠ دانشگاه سلطان فيصل در چاد آغاز به کار نمود و پيش از آن نيز در سال ١٩٩١

 آنزمان عربستان سعودی، ترکی الفيصل السعود، دانشگاه اسالمی اسالم آباد کنفرانس اسالمی و رئيس سازمان جاسوسی

  .  بسياری از جنگندگان عرب برای جھاد بودۀدانشگاه مزبور در زمان جنگ افغانستان محل مراجع. تأسيس گشت
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 دالئل صدور اسالم سعودی

 ١٩٧٩سه واقعه در سال . دی گشتجنگ داخلی اعراب ميان عربستان سعودی و مصر محرک صدور اسالم سعو

، انقالب اسالمی ايران بود و تھديد رھبر انقالب، بروریِآغاز آن در ماه ف. بار سعودی را تحريک به اين کار نموددر

مبر که روز آغازين نو ٢٠سپس در . خمينی، به صدور اسالم انقالبی شيعی به کشورھای سلطنتی محافظه کار سنی

ان خطيب افراطی جھيمان العتيبی مسجد بزرگ مکه را اشغال و داعی سرنگونی  بود صد تن از وابستگ١۴٠٠ ۀصد

  .خاندان غيراسالمی و فاسد السعود گشتند

  
 ابن سعود یدانشگاه اسالم) ینارنج(شعبات، ) ديسف( و مدارس، یمراکز اسالم) سرخ: ( در نقشهی رنگیعالمت ھا

 IIRO یسازمان امداد اسالم) یآب(، WAMY جوانان مسلمان یسازمان جھان) زرد(، ISA کايدر آمر

 مفتی اعظم ١٩٩۴از که در سال ِجھيمان يکی از فارغ التحصيالن دانشگاه اسالمی مدينه و شاگرد عبدالعزيزبن ب

 ١٩٧۴جھيمان از استاد خويش در سال . عربستان سعودی گشت، از عقب گراترين علمای سعودی در قرن بيستم است

اشغال مسجد اعظم، حقانيت اسالمی دربار ابن سعود را به . روی برتافت زيرا او را عامل خاندان ابن سعود می دانست

اما خالف آن .  توانست در مقابل آن با تساھل و مدارا عکس العمل از خود بروز دھدبيت سلطان می. ال بردؤزير س

 قدرت بيشتری داده و دست آنھا را در تصميم گيری ھا باز نمود، نظام آموزشی را بيش از پيش ءبه علما. واقع شد

  .اسالمی نمود و به پليس ارشاد اختيارات بيشتری داده شد

افراطيون مزبور می بايست نيروی خويش را :  نمودرن افراطی را به خارج صاداعترضعالوه بر آن دربار سعودی م

در افغانستان صرف می کردند و رھبری عربستان سعودی تصور می کرد با حمايت از جنبش ھای افراطی در ممالک 

انستان عزيمت ده ھا ھزار جھادگرای عرب به افغ. ديگر دارای حقانيت جديدی در مقام رھبری اسالم خواھد گشت

  .نمودند و از آنجا به ساير کشورھای درگير بحران سرازير گشتند، به کشمير، چچن، الجزاير و بوسنی

  

  ميان کمک انساندوستانه و حمايت از ترور

وجود آورده ه  بھره می بردند که عربستان سعودی ده ھا سال پيش تر بئیاين در حاليست که جھادگرايان از بنيادھا

از .  عالم اسالمی تأسيس گشتۀعنوان يکی از سازمان ھای زيرين رابطه که ب» سازمان امداد اسالمی«له از جم. است

ِمھمترين اعانه دھندگان آن وزير دفاع پيشين عربستان، سلطان بن عبدالعزير السعود و سلطان فعلی سلمان بن عبدالعزيز 
ی مردم بوده، بسته ھای کمکی ارسال و خانه ھای يتيمان ًسازمان امداد اسالمی رسما در خدمت يار. السعود می باشند
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ِ دفتر آن در جھان از گروه ٨٠برخی از . ھمچنين ھزاران مسجد بنا کرده و ده ھا مدرسه ساخته است. را می گرداند
 ١٩٩۴برای نمونه محمد جمال خليفه که يکی از باجناق ھای بن الدن است از سال . ھای تروريست حمايت نموده اند

وی پيش از آن حمله . اين سازمان در فيليپين را برای استتار فعاليت گروه تروريستی ابوسياف استفاده نمودۀ عبش

 . را تأمين مالی نموده بود١٩٩٣کنندگان به مرکز تجارت جھانی در سال 

انی جوانان سازمان جھ«مريکا به اين نتيجه رسيد که ا ۀ به برج ھای دوقلو در کنگر٢٠٠١کميسيون بررسی حمالت 

 کشور ۵۶سازمان مزبور در .  تأسيس گشت نيز از ترور اسالمی آشکارا حمايت کرده است١٩٧٢که در سال » مسلمان

جھان دارای شعباتی بوده، پروژه ھای جوانان را سازماندھی و تأمين کننده مالی تحصيالت در آموزشگاه ھای عربستان 

. سر گيتی مدارس، بيمارستان ھا و خانه ھای يتيمان را اداره می نمايدسازمان جوانان مزبور در سرا. سعودی می باشد

 اعالم نمود، اگر ھم عربستان سعودی اکنون عليه تروريست ھا اقدام می کند، ٢٠٠۵ جوالیمريکا در اوزارت دارائی 

تروريستی ھنوز ھم مبالغی پول از طريق رابطه عالم اسالمی و سازمان جھانی جوانان مسلمان به سازمان ھای 

  .پرداخت می شود

  

  لبانیاپناھگاه جھادگرايان در 

 ميليون کتب ١٣ عالم اسالمی متعلق بوده و بيش از ھزار مسجد بنا و ۀاست که به رابط» بنياد حرمين«سازمانی ديگر 

 سازمان بنياد مزبور اکنون ديگر منحل گشته است زيرا دستگاه ھا و امکاناتش را در اختيار. اسالمی پخش نموده است

بوسنی .  دفتر خود در بوسنی را ببندد٢٠٠٢به ھمين جھت نيز مجبور بوده است در سال . ھای تروريستی قرار داده بود

 عالم اسالمی برای آموزش ۀعربستان سعودی و رابط. در بالکان يکی از مراکز تبليغاتی عربستان سعودی بوده است

متعلق به » سازمان تعاون«در دفتر . مان را در شھر بيھاج بنا نمودندملک سلۀ مربيان دينی در سراسر بالکان دانشکد

 . بوده اند٢٠٠١ و ١٩٩٨عربستان سعودی در سارايوو تصاويری يافته شده است که مؤيد  ترورھای 

از جمله سلطان . عربستان سعودی در ساير کشورھای بالکان و در شوری سابق نيز به اختالفات موجود دامن زده است

 گذاشت، اين امکان را يافت که لالح دستگاه ھای دولتی رو به اضم١٩٩٢لبانی پس از ا مزبور به ھنگامی که در نشين

 مدرسه ساخته و ٢٠٠خطيبانی بدانجا ارسال ، بيش از . کشور اسالمی مزبور را مطابق تصورات خويش سامان دھد

  .ن عرب نيز در آنجا پناھگاه و اشتغال يافتندجھادگرايا. لبانی در آنجا پخش کردندايک ميليون قرآن به زبان 

 وبندیيدوذ ف عالی جنبش پرنۀاين دستگاه از مدرس.  عالم اسالمی ھستندۀدر آسيا پاکستان و ھندوستان گرانيگاه کار رابط

از درون حزب جماعت اسالمی . ش در ھندوستان که شعبه ای از اسالم وھابی است، حمايت می کنديدر ايالت اوتاپراد

  .اکستان  که متعلق به جنبش مزبور می باشد طالبان افغانستان سر در آوردپ

  

  خطيبان نفاق افکن سيار سعودی

عربستان سعودی اين مکان ھا را . مساجد و مدارس، سخت افزاری ھستند که توسط آنھا اسالم به جھان صادر می گردد

نفاق افکنی که از جانب عربستان سعودی سال ھا در يکی از مشھورترين خطيبان .  و نوشتجات تأمين می کندءبا خطبا

ِشنگن را ۀ  ورود به محدودۀوی ديگر اجاز.  ميليون طرفدار است١١ است که در تويتر دارای محمد العارفیلمان بود، ا ِ
 ادبيات معمول اسالم. اين است که عربستان سعودی خطيبان سيار ديگری را که نفاق افکنی می کنند می فرستد. ندارد

 . و تفاھم نيستمذاکرهوھابی که عربستان سعودی پخش آنھا را وظيفه خود نموده است در خدمت 
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ی و سايت ھای اينترنتی که ھمه جا مجانی در ئسلطان نشين مزبور دامنه فعاليت خويش را توسط فرستنده ھای ماھواره 

ُبر طبق مشاھدات اوليور ری ک.  گسترش داده است،اختيار مراجعين ھستند  در فرانسه می ئیه از کارشناسان اسالمگراِ

  . آموزشی مؤسسات تربيتی اسالمی را در سراسر گيتی تغذيه می کندۀباشد عربستان سعودی با اين وسايل برنام

 ميليون کارگر خارجی در ١٠زيرا . اولريکه فرايتاک در گسترش اسالم سعودی کارگران مھاجر نيز نقش دارندۀ به گفت

 او ھنگامی که آنان برای تعطيالت يا ۀبه گفت. ه و اکثر آنھا از کشورھای مسلمان نشين بدانجا رفته اندعربسان شاغل بود

آنھا از خانواده . برای ھميشه به کشورھای خويش بازگشت می کنند فقط پس اندازھای خويش را ھمراه خود نمی برند

آنگاه اگر مسجدی که از . عربسان سعودی ھستھای خويش می خواھند که به ھمانگونه اسالمی زندگی کنند که در 

جانب عربستان سعودی تأمين مالی شده باشد در آنجا باشد، در اينصورت آمادگی برای پذيرش اسالم سعودی افزايش 

  .می يابد

  

  سختی زدودن ايدئولوژی سعودی

اما او که اولين . حگر است به سلطنت رسيد گفته می شد که اصال١٩٨٢ھنگامی که فھد بن عبدالعزيز السعود در سال 

ی خويش را در دانشگاه اسالمی در مدينه ايراد نمود، برداشت و اعتقاد سلطان نشين سعودی را در ئسخنرانی رسانه 

او برای تضمين حقانيت اسالمی . » عربستان سعودی استۀ ستراتيژيکجھان اسالم ادام«: يک کالم خالصه کرد

  .يعنی مکه و مدينه استفاده نمود» بان ھر دو مکان مقدسنگھ«از » سلطان«خويش به جای عنوان 

گفته می . عربستان سعودی گرددۀ وی موجب گشت جھان اسالم دنبال. سلطان فھد فقط قصرھای مجلل بنا نکرده است

.  مرکز اسالمی را بنا کرده است٢١٠عالی و ۀ  مدرس٢٠٠ن،  دبستا٢٠٠٠را تأمين مالی،  مسجد ١۵٠٠شود او بنای 

نام او وجود دارند ه  دانشکده ب١۶در اروپا .  زبان به چاپ رسانده است٢٠ ميليون قرآن را به ١٣٨نام او ه نه ای بچاپخا

  .که در آنھا مطابق برنامه ھای آموزشی عربستان سعودی تدريس می شود

 بررسی کتب .لمان قرار گرفتاليس مخفی و تحت نظارت پ٢٠٠١ سلطان فھد در بن پس از ضربات تروريستی ۀدانشکد

اما .  مزبور در حال تحليل رفتن استۀاز آن زمان دانشکد. درسی اين دانشکده نمايانگر خطرناک بودن اين مؤسسه بود

به ھمان گونه که خالفت اسالمی که . ايدئولوژی مربوطه در جھان حضور داشته و به اين زودی ھا قابل حذف نيست

  .باشد نيز به اين زودی ھا قابل حذف نيستِترور آن متکی بر اسالم سعودی و خشونت می 
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