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 مقدمه

در سوریه وارد مرحله جدیدي شد . تصمیم آمریكا  یبا شروع جنگ داخلتحوالت خاورمیانه 

واقمار آن بر این بود كه دولت بشار اسد با دخالت كشورهاي عربي حوزه خلیج فارس 

سرنگون شود .كشورهاي عربي حوزه خلیج فارس به اضافه تركیه بر این باور بودند كه براه 

م پاشیدن رژیم بشار اسد خواهد شد ، ویكي از انداختن جنگ داخلي درسوریه منجر به از ه

جبهه ممانعت از هم خواهد پاشید و راه براي و ، اضالع جبهه مقاومت از بین خواهد رفت 

صهیونیستي در منطقه هموار خواهد شد ، ومنطقة با سازش  -امریکائی تقویت جبهه 

 گرفت. كشورهاي عرب با صهیونیست ها  كامال در اختیار آمریکا قرار خواهد

نقشه امریكا با پایداري نظام سوریه وكمك روسیه ، ایران وحزب هللا خنثى شد ، كلیه تالش  

هاي دوستان امریكا در منطقه از جمله عربستان ، كشورهاي عربی حوزه خلیج فارس  

 .وتركیه با شكست مواجه گردید 

با پرداخت شم عربستان از شكست تالش هایش در سوریه بحدي رسید كه حاضر شد خ  

 روهك  داعشگمنطقه خارومیانه را به آتش بكشد.ایجاد جبهه النصره و ،دالر نفتي میلیاردها 

واعزام اعضاي گروه هاي تروریستي به سوریه براي این بود سوریه را كامال در اختیار 

د شبگیرند , ولي شكست نقشه امریکا وعربستان وكشورهاي عربي حوزه خلیج فارس موجب 

 شود .خنثی ه هاي عوامل امریكا  كلیه نقش

عوامل امریكا كه به اعزام گروههاي تكفیري وافراطي به سوریه پیش قدم شده بودند ، با 

وآن درگیري خونین بین این گروهها كه هریك تالش  ،مشكل جدیدي در منطقه مواجه شدند 

 .اد نمایدگروه دیگر را از صحنه خارج سازد وخودرا نماینده ملت سوریه قلمد ردمي ك

قتل ده  ،جنگ سوریه كه بیش از  نه سال ازآغاز آن مي گذرد ، چیزي جز ویراني ،  خرابي 

ها هزارنفر بي گناه ومیلیون ها آواره ،  ببارنیاورده است ، و بعید بنظر مي رسد كه تالش 

سازمان ملل جهت حل وفصل بحران سوریه به نتیجه مطلوب برسد وبتواند صلح را به این 

 ین بازگرداند.سرزم

وگروه های سلفی  ، اینک منطقه خاورمیانه ،  با بحران وجنگ وناارامی مواجه است 

وتکفیری توانسته اند در غیاب حکومت های مقتدر عرض اندام کنند ، ومشکل جدیدی در 

منطقه خاورمیانه بیافرینند .این گروه ها برای رسیدن به قدرت از قوه قهریه  ، جنگ 
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وغارت استفاده می کنند ومسلما این گروه ها  سربریدن ر مسلمانان وقتل وودرگیری وتکفی

 بدون حمایت ابرقدرت ها بویژه امریکا قادر به قدرت نمایی نمی باشند.

ه خاورمیانسلفي وتكفیري در  وهابی ، روه هايوپیدایش گكتاب حاضر سعي مي كند منشأ  

از این گروه ها در ایجاد ناآرامی ،  نقش هر یکرا مورد بررسی قرار دهد ووشمال آفریقا 

عوامل کمک دهنده به این گروه ها را شناخته وبه معرفی قتل ، وحشت وغارت تشریح و 

 آنها بپردازد. وسرکردگان تئوریسین ها یکایک  
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 پیشگفتار

 نقشه برنارد لوئیس برای تجزيه وتفکیک  خاورمیانه

زبیگنیف   ، نک تحمیلی عراق بر ایران ادامه داشت زمانی که ج 0911در سال       

مشاور امنیت ملی دولت امریکا اعالم کرد چگونه می توان جنگ دومی بر پاکرد برژینسکی 

ن مرزهای قرارداد سایکس پیکو را تغییر داد.؟.بدنبال این اظهارات  برنارد لوئیس آکه طی 

بر اساس نژاد  ومذهب  وطایفه   طرح خودرا برای تجزیه کشورعربی واسالمی خاورمیانه

 ، ترکیه  ، ایران  ، سودان  ، لبنان ،  سوریه ، ارائه کرد. این طرح شامل کشورهای : عراق 

خلیج فارس وکشورهای شمال حوزه کشورهای عربی  ، عربستان  ، پاکستان  ،افغانستان 

 افریقا می شد.

های عربی واسالمی که وی اضافه براین طرح , نقشه های مخصوصی برای همه کشور

 ند گرفت تهیه نمود.همورد تجزیه قرار خوا

کنگره امریکا به اتفاق آرا در یک جلسه محرمانه طرح لوئیس را تصویب  0913در سال 

نرا برای اجرا جزو پرونده های سیاست خارجی امریکا قرار داد. جزئیات طرح آکرد و

 برنارد لوئیس بدین شرح است : 

 مصر

 کشور تقسیم می شود :  4وئیس مصر به بر اساس طرح ل

: سیناء وشرق دلتا که تحت  نفوذ صهیونیست ها  خواهد بود تا گامی برای تحقق رویای از 0

 نیل تا فرات اسرائیل باشد.

: یک کشور مسیحی  به پایتختی اسکندریه . این  کشور از جنوب بنی سویف تا جنوب 2

است خود شهر فیوم  نیز شامل شود. این کشور دمیاط واز غرب تا فیوم کشیده شده وممکن 

یابد تا این منطقه را به اسکندریه در امتداد خط بیابانی با گذر از دشت نطرون ادامه می

 مرتبط کند.

ور از شود. کش: کشور النوبه به انضمام سرزمین شمال سودان به پایتختی اسوان تشکیل می3

ه تا کشور نوبه در منطقه صحراى بزرگ را نوبه صعید مصر تا شمال سودان را دربرگرفت
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 همجوارتشکیل دهد و با کشور بربرها که از جنوب مغرب تا دریای سرخ تشکیل خواهد شد،

 شود.

ت شود و البته تح: مصر اسالمی به پایتختی قاهره که در واقع از بازمانده مصر تشکیل می4

 نفوذ و سیطره اسرائیل خواهد بود.

 سودان :

 کشور تقسیم می شود:  4برنارد لوئیس سودان نیز بسان مصر به  بر اساس طرح

: کشور النوبه   که در واقع تکمیل کننده دولت نوبه مصر به پایتختی شهر أسوان است و 0

 شوند.اراضی سودان به این کشور ملحق می

 .: کشور اسالمی سودان در شمال 2

پرسی دروغینی اعالم اری همه: کشور مسیحی جنوب سودان که جدایی خود را با برگز3

 از سودان جدا شد( اولین جدایی بر اساس طرح لوئیس بود. 9/0/2100خواهد کرد )در 

طال  ،: دارفور . تالش برای جدا کردن آن از سودان ادامه دارد.دارفور دارای اورانیوم 4

 ونفت است.

 کشورهای شمال افریقا :

 تقسیم لیبی والجزایر ومغرب به هدف تشکیل :

 : کشور بربرها: در امتداد کشور النوبه  مصر وسودان خواهد بود.0

 : کشور پولیساریو 2

: مابقی اراضی برجای مانده همان کشورهای کوچک شده مغرب و الجزایر و تونس و لیبی 3

 را دربرخواهد گرفت. 

 شبه جزیره العرب وخلیج فارس 

ای رات متحده عربی از نقشه بگونهمحو کویت و قطر و بحرین و پادشاهی عمان و یمن و اما

 :که شبه جزیره عربستان و خلیج فارس تنها سه کشور را دربرگیرد

 .گیردکشور شیعی احساء که کویت و امارات و قطر و عمان و بحرین را دربرمی -1
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 . کشور سنی نجد -2

 .کشور سنی حجاز -3

 عراق

بی و دینی بشکلی که در سوریه ها و اصول عرقی و نژادی و مذهتجزیه عراق براساس پایه

کشور کوچک تشکیل  3گیرد و از تجزیه این کشور صورت می عهد عثمانی بوقوع پیوست،

 .خواهد شد

 .شودکشور شیعی در جنوب که پیرامون بصره تشکیل می -1

 .شودکشور سنی در مرکز عراق که پیرامون بغداد تشکیل می -2

عراق که حوالی شهر کردنشین موصل تشکیل  کشور کردستان در شمال و شمال شرقی -3

هایی از مناطق کرد نشین ایران و سوریه و ترکیه و اتحاد شوروی سابق را شود و بخشمی

 .گیرددربرمی

 توجه به يک نکته اساسی

به  29/9/2116در اینجا الزم است، به یک نکته مهم اشاره کرد، مجلس سنای آمریکا در 

آمریکایی از عراق موافقت کرد که بغداد با تشکیل سه کشور  نشینی نیروهایشرطی با عقب

که در سطور باال به آنها اشاره شد، موافقت کند و از مسعود بارزانی خواست برای تعیین 

خیز کرکوک در این منطقه همه پرسی برگزار سرنوشت منطقه کردستان به پایتختی شهر نفت

هایی در عراق خواستار تشکیل ایالتکند و معروف است که فرمان پریمر و متحدانش 

ها در ای بودند که سه ایالت شیعیان در جنوب و سنیای طایفهخودمختار در عراق برپایه

 .گیردمرکز و کردها در شمال را دربرمی

 سوریه

براساس طرح تفکیک لوئیس سوریه نیز باید برپایه اصول و مبادی مذهبی و عرقی و نژادی 

 .شود کشور کوچک تقسیم 4به 

 .کشور علوی شیعیان در امتداد سواحل -1

 .ها در منطقة حلبکشور سنی -2
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 .ها درپیرامون  دمشقکشور سنی -3

ها در جوالن و لبنان ) این کشور از اراضی جنوب سوریه و شرق اردن و کشور دروزی -4

 . ) .شوداراضی لبنان تشکیل می

 لبنان

کشور کوچک نژادی  1ارد لوئیس از تقسیم لبنان بر پایه طرح تقسیم جهان اسالم و عرب برن

 :آیدو مذهبی به شرح زیر بدست می

 .کشورسنی درشمال به پایتختی طرابلس -1

 .کشور مارونی در شمال به پایتختی جونیه -2

کشور علوی دشت بقاع به پایتختی بعلبک که تحت نفوذ سوریه شرق لبنان قرار خواهد  -3

 .داشت

 .بیروتکشور بین المللی  -4

کشور فلسطینی اطراف صیدا تا رود لیتانی که سازمان آزادیبخش فلسطین بر آن حاکم  -5

 .خواهد بود

ها در جنوب که مسیحیان و یک و نیم میلیون نفر از شیعیان لبنان را کشور کتائبی -6

 .گیرددربرمی

 لی تشکیلهایی از اراضی لبنان و سوریه و فلسطینی اشغاها که از بخشکشور دروزی -7

 .خواهد شد

 .کشور مسیحی که تحت نفوذ اسرائیل خواهد بود -8

 ایران و پاکستان و افغانستان

 :کشور کوچک و تضعیف شده نژادی تقسیم شود 01این سه کشور باید به 

 .کردستان -1

 .آذربایجان -2

 .ترکستان -3



9  
 

 .عربستان -4

 شد. ایرانستان )از مابقی ایران پس از تقسیم تشکیل خواهد -5

 .بوخونستان -6

 .بلوچستان -7

 .افغانستان )از ما بقی افغانستان پس از تقسیم تشکیل خواهد شد -8

 .(پاکستان )از ما بقی پاکستان پس از تقسیم تشکیل خواهد شد -9

 .کشمیر -10

 ترکیه

 .جدا کردن بخشی از اراضی آن و الحاق آن به کشور کردستان عراق

 اردن

 .تشکیالت خودگردان فلسطینی محو اردن و اعطای آن به

 فلسطین

 محو کامل این کشور و ملت فلسطین ) به نقشه اسرائیل بزرگ نگاه کنید(.

 یمن

 (0محو کامل موجودیت کشور یمن چه شمال و چه جنوب و الحاق آن به کشور حجاز.)

 

 

 

 

                                                             
 روزنامه الشعب الجدید ,   1
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 العرب ةدر جزير وسلفی  مذهب وهابیفصل اول : 

در جزیره العرب  پایه گذاری کرد , واین زمانی بود  مذهب وهابی را محمد بن عبد الوهاب

که وی درنیمه قرن هجدهم با اتحاد با محمد بن سعود  تشکیل یک حکومت را پایه گذاری 

میالدی  0646کرد. ال سعود طبق توافق نانوشته با محمد بن عبد الوهاب در سال 

از قوه قهریه حمایت  هجری شمسی ( متعهد گردید از دعوت وهابی حتی با استفاده0021)

که ود ، شوپشتیبانی کند .این توافق موجب گردید که یک حکومت در جزیره العرب تشکیل 

سعود ریاست انرا برعهده گرفت ومحمد بن عبد الوهاب جنبه مذهبی حکومت را محمد بن 

عهده دار شد.محمد بن  سعود برای حفظ حکومت خود نیاز به پوشش دینی داشت واین پوشش 

را محمد بن عبد الوهاب بردوش کشید. حکومت در جزیره العرب با ریاست محمد بن  دینی

سعود ورهبری دینی محمد بن عبد الوهاب تشکیل گردید وال سعود خود وفرزندانش ریاست 

سیاسی را برعهده گرفتند در حالی که محمد بن عبد الوهاب وفرزندانش دعوت دینی این 

 .شراکت تا کنون ادامه دارد واین دار شدند ،حکومت را عهده 

حکومت ال سعود به ریاست عبد العزیز ال سعود نفوذ خودرا در منطقه جزیره العرب 

گسترش داد وبا جنگ وخونریزی توانست قبایل جزیره العرب را به زیر سلطه خود قرار دهد 

را  هابیومذهب وهابی را تبلیغ نماید وبا کلیه فرق ومذاهب دیگر بجنگد وکلیه مذاهب غیر و

  .مشرک وکافرمعرفی نماید

محمد بن عبد الوهاب خود از مذهب حنبلی یعنی از راه وروش محمد بن حنبل پیروی می کرد 

ومذهب حنبلی از منهج سلف تبعیت می کرد در حالی که مذاهب دیگر اهل سنت ازمنهج 

رن میه که در قافکار ابن تیپیرو وطریقه اشعری ها تبعیت می کردند . محمد  بن عبد الوهاب 

 بود.هشتم هجری قمری زندگی می کرد 

 

 وهابیت نمونه ای از يک حركت افراطي

حركت وهابیت یكي از حركت هاي افراطي در جهان اسالم است که اسالم را برای خود 

  . احتکار کرده ودیگر مسلمانان را کافر ویا خارج از دین معرفی می کند
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 ، دتین را مالک خود قرار داده برسمیت نمی شناسداین حرکت افراطی امت اسالمی که شها

بلکه تالش می کند از طریق استفاده از زور وخشونت وائتالف با حکومت های مقتدر ومسلح 

نظر خودرا بر دیگر مسلما نان تحمیل و حرف خودرا به کرسی بنشاند. این حرکت افراطی با 

 .دوخودرا بنا نماستفاده از قوه قهریه ورد دیگرمذاهب  , نظام سیاسی 

مشکل این حرکت افراطی در اینست که دیگر مسلمانان را تکفیر وبا مطرح کردن شرایط 

ودائما خودرا درگیر با دیگر حرکت ها ، نان تنگ کرده  آسخت ودشوار عرصه را بر 

 .نها را دشمن فرض می نمایدآوگروه های مسلمان نموده و

ن وردن شهادتیآمسلمانان فقط با بر زبان  تفسیرخاص  وهابیون از توحید سبب گردید که

 .بلکه بایستی به این گروه بپیوندد تا یک مسلمان واقعی شناخته شوند, مسلمان محسو ب نشده 

وهابی ها با تکفیر دیگر مسلمانان اساس خشونت وزور وتروریسم را خط مشی خود در 

    . ند.تعامل با دیگران قرار داده ا

به پیشینیان یا سلف صالح یعنی اصحاب پیامبر وتابعین وتابعین  وهابیان خواستار بازگشت

تابعین می باشند ومعتقدند که میراث ابن تیمیه وابن قیم الجوزیه بزرگترین پشتوانه فکری 

  .می باشدمسلمانان 

زیرا که محمد بن سعود از این مذهب حمایت وبا اتحاد , وهابیت در جزیره العرب منتشر شد  

   .بد الوهاب توانست حکومت خودرا در جزیره العرب مستحکم سازدبا محمد بن ع

جهان را به دو گروه مسلمان ومشرک تقسیم می ، وهابیان در اجرای احکام اسالم سختگیر  

نمایند. وهابیون با مخالفینشان ازخشونت وقتل وتکفیر استفاده می کنند ونسبت به عقاید دیگر 

 .واین عقاید را مخالف راه اسالم قلمداد می نمایندمسلمانان موضع مخالف اتخاذ کرده 

پیروان وهابیت روشهای خاصی در ارزیابی تعالیم اسالم بکار می برند . انها نقل را بر عقل 

 .ترجیح داده وتاویل را رد واقوال وافعال سلف صالح را مورد استناد قرار می دهند

خواندن نزد قبور وذبح ونذر کردن را نماز وهابیان عالوه بر تکفیر پیروان مذاهب دیگر , 

کفر می دانند وبدین علت قبور ائمه اهل بیت را در بقیع مدینه منوره تخریب کرده وهمچنان 

 به تخریب اثار باستانی در مکه ومدینه به بهانه توسعه حرم مکی ومدنی ادامه می دهند.

هابیان در تخریب اقدامات وقرن گذشته مصطفی عبد الرازق  یکی از روشنفکران مصری 

نها )وهابیان ( از اسالم آ "ثار باستانی در عربستان را بشدت محکوم کرده ومعتقد است :آ
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ثار تاریخی آپیروی نمی کنند, بلکه دین اهل نجد را قبول دارند. دین اهل نجد اجازه میدهد 

.وی "نندثار را می داآکه ارزش این  ندوهنری را تخریب نمایند ولی این اهل هنر وتاریخ ا

خدشه دار می کنند دین اسالم از این اندیشه ها بیزار است .اینها دین اسالم را "نوشت : 

 ..( 0) ." وقصدشان گمراهی عقل ها ودل ها است

 ابن تیمیه وطرح سلفی گری 

ابن تیمیه اولین بار مفهوم سلفی گری را مطرح کرد ومفهوم او از سلفی گری این بود که باید 

لف صالح یعنی اصحاب پیامبر وتابعین وتابعین تابعین تبعیت نمایند وبه قرآن مسلمانان از س

 ( . 2وسنت پیامبر پایبند باشند.)

فیگری یعنی اصالح اوضاع فاسد ورسیدن به خالفت راشده وجامعه لابن تیمیه معتقد بود که س

 . سلف صالح است

ي بود كه ابن تیمیه  اصطالح سلفي واصولگرا در قرن هشتم هجري شكل گرفت واین زمان

كلمه  سلفیه را بمعني پایبندي به قرآن وسنت بكار برد وتاكید كرد كه اندیشه اصولگراي 

اسالمي بمعني اصالح وضع فاسد ونزدیك كردن آن به الگوي خالفت راشده وجامعه سلف 

   . .صالح است

في ند :دسته  اول سلمحمد عابد جابري  نویسنده مغربي  سلفي ها  را به سه دسته  تقسیم مي ك

هائي كه نظم جدید ومعاصر  را بكلي رد مي كنند وآنرا به عصر جاهلیت تشبیه مي نمایند , 

 . ودعوت به بازگشت به راه صحیح اسالم میکنند

دسته  دوم : سلفي هاي میانه رو ومعتدلند  كه حاضرند تمدن عصر حاضر را  بپذیرند 

 .د نباشدبشرطیكه با احكام شریعت اسالمي در تضا

دسته  سوم : كساني هستند كه دعوت به جستجو در مورد تمدن عربي اسالمي ومقایسه انها با 

واین بدین معني است كه گروه سوم نظام هاي پارلماني  ،ارگان هاي تمدن فعلي مي كنند 

لیبرال را شبیه شوراهاي اسالمي دانسته واصول سوسیالیست رانزدیك  به اصول اسالمي 

 .ات وگرفتن حق فقرا ومستمندان از ثروتمندان  می پندارندهمچون  زك

                                                             
 تمهید لتاریخ الفلسفه االسالمیه –مصطفی عبد الرازق – دار الکتاب اللبنانی – دار الکتاب المصری  , ص 071 1
 السلفیون والسیاسه – دکتر حافظ دیاب ، الهیئة المصریة العامة للكتاب- قاهره ص 722 -  7102 2



13  
 

سلفیه یک حرکت افراطی است که خودرا پیرو سلف صالح یعنی اصحاب پیامبر , کسانی که 

در صدر اسالم زندگی می کردند واحکام دین را بطور صحیح درک می کردند  وبه مورد 

 اجرا می گذاردند , می داند .

ه سلف بمعنی صحابه پیامبر وتابعین وتابع تابعین اند و آن کسانی برخی از علما معتقدند ک

 ( 0هستند  که در پانصد سال اول هجری قمري زندگی می کردند.)

لف کتاب )االصول العلمیة للدعوة السلفیة ( معتقد است که سلفیون ؤعبد الرحمن عبد الخالق م

دین پیروی می کنند .وی به کسانی اطالق می شود که از راه وروش سلف صالح در درک 

می افزاید: "سلف صالحی که ما از آنها پیروی می کنیم صحابه پیامبر وتابعین هستند.واین 

نامگذاری ضروری است زیرا تمایز قائل شدن بین طایفه هدایت شده وسایر طوایف گمراه که 

وتقلید راه وروش صحابه در درک دین را ترک کردند وراه خوارج افراطی وتاویل کنندگان 

 کنندگان متحجر را در پیش گرفتند ضروری است " .

شیخ محمد ناصر الدین االلبانی یکی از سران سلفیه  می گوید: " سلفیه  به سلف منتسب است 

سلف همان کسانی هستند که در سه قرن اول هجری زندگی ، .برماست که بدانیم سلف کیست 

آنها شهادت داد. وگفت: " خیر الناس قرنی  می کردند وپیامبر اکرم )ص( بر خیر وبهتر بودن

,ثم الذین یلونهم , ثم الذین یلونهم " این افرادی که در سه قرن متوالی زندگی می کردند  

 ،وپیامبر بر خیر وخوب بودن آنها گواهی داد همان سلف  اند که سلفیه به آن منتسب است 

 (2سلفی ها به این سلف منتسبند )

( چنین استنباط می کند که سلف صالح به کسانی اطالق 3البوطی ) دکتر محمد سعید رمضان

 (4می شود که در سه قرن اول هجری قمری زندگی می کردند.)

بنا بر این ، سلفی ها کسانی هستند که در سه قرن اول هجری قمری زندگی کرده وجزو 

ری ظاهر شدند حنبلی ها بوده اند.سلفی ها با اغاز دعوت ابن تیمیه در قرن هفتم هجری قم

                                                             
 . 72السلفیة بین اهل السنة واالمامیة , السید محمد الکثیری , ص 0 

2 https://www.sahab.net/home  شبکة سحاب السلفیة  
محمد سعید رمضان البوطی بلندپایهترین روحانی سنی مذهب سوریه و امام جماعت مسجد جامع اموی دمشق بود. وی نویسنده بیش از ۰1 کتاب  3

 انتحاری حمله یک طی دمشق، مرکز در «مزرعه» منطقه در ایمان مسجد دروی  میالدی، 7102 مارس 70 تاریخ در دبو اسالمی علوم با مرتبط
 عالم این ترور پیامی در اسد بشار. کردند  متهم بوطی دکتر عالمه کشتن به را دیگری یک هر مخالفان و دولت. شد کشتهتوسط سلفی های افراطی 

 تکذیب را انتحاری حمله این در داشتندست سوریه آزاد ارتش. ساخت متهم اقدام این در داشتن دست به را دولت مخالفان و کرد محکوم را برجسته
.َبردنمی حمله مساجد به گاههیچ گروه این که استشده مدعی و کرده  

 
 السلفیة مرحلة زمنیة مبارکة ال مذهب اسالمی , دکتر محمد سعید البوطی , ص9.  . 4

https://www.sahab.net/home
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کرد وراه  زندگی می.محمد بن عبد الوهاب در قرن دوازدهم هجری قمری در جزیره العرب 

 (.0ابن حنبل وابن تیمیه را دنبال کرد.وهابی ها هنوز این دعوت را دنبال می کنند.)

ائمه اربعه اهل سنت ) حنفی , مالکی , شافعی وحنبلی ( که خودرا پیروان قرآن وسنت می 

یامبر ران صحابه پوبعنوان سلفی شناخته نشدند , چرا که دوران انان فاصله زیادی با د دانستند

وتابعین نداشت , بلکه آنان تابعین را دیده وبر آنها تلمذ کرده اند . ولی با مرور زمان وپس از 

اینکه مذاهب اسالمی متعددی ظهور کرد وانحرافاتی در عقیده  اسالمی بوجود آمد جدل وبگو 

بین سلفیون واصحاب مذاهب از یک سو واشاعره که انحرافاتی در عقیده اسالمی بوجود مگو 

 (.2آوردند از سوی دیگر رخ داد هر یک از دو طرف مدعی دعوت به مذهب سلفیه بودند.)

با روش معتزله مخالفت می کردند زیرا معتزله در بیان عقاید اسالمی به طریقه فالسفه  اسلفیه

 می خواستند بیان عقاید اسالمی ااقتباس کرده بودند ,عمل می کردند وسلفیهکه از منطق یونان 

به همان نحو باشد که در عصر صحابه وتابعین بود ,  به این معنی که آنچه درباره عقاید 

اسالمی به همان نحو باشد که در عصر صحابه وتابعین بود به این معنی که انچه درباره 

تاب وسنت فراگیرند واینکه علما از فکر کردن  در دلیل هائی عقاید اسالمی می خواهند از ک

 (.3غیر از دلیل های قرآن منع شوند.)

سلفیون از این روی که اسلوب های عقلی ومنطقی را در اسالم از امور جدیدی میدانستند که 

ث یقرآن وحد متون در زمان صحابه وتابعین معمول نبوده است به آن اعتقاد نداشتند وتنها به 

وبه دلیل هایی که از نص فهمیده می شود معتقد بودند ومی گفتند که برای دریافت عقاید 

ن آواحکام دینی چه بطور اجمال وچه به تفصیل چه بعنوان اعتقاد چه بعنوان استدالل جز قر

ن وجز سیره ای که در مسیر قران وسنت باشد راه دیگری وجود آوسنتی مبتنی بر قر

 ( 4ندارد.)

اصطالح به جنبشی اطالق می شود که خواستار انجام اصالح وخروج از اوضاع  سلفیه در

نابسامان سیاسی ودعوت برای احیای میراث اسالمی وبازگرداندن چهره تابناک اسالم است  

 (5 .). 

                                                             
 المذاهب االسالمیة , محمد ابو زهره , ص200. 1

 اسالم بال مذاهب , دکتر مصطفی الشکعة , ص۰62- ۰64- 2
 وهابیان , علی اصغر فقیعی , ص71. 3

 همان منبع ,ص 71. 4
 السلفیه والربیع العربی ,د. محمد ابو رمان ,  مرکز دراسات الوحده العربیه – بیروت – لبنان ,ص 021  5



15  
 

ریشه سلفیه در مذاهب فقهی سنی وجود دارد که این مذاهب با معتزله وارد مناقشات شدیدی 

هجری قمری  با سقوط بغداد یک گرایش سلفی  151شدند .در سال  درباره مسائل عقیدتی

ظهور کرد این بار ابن تیمیه سردمدار این جریان بود . ولی در عصر حاضر گروه سلفی 

وهابی با اتحاد شیخ محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود در اواخر قرن نوزدهم شکل 

اصالحی همزمان با سقوط دولت عثمانی گرفت واین گروه را سلفی اصالحی می نامند .سلفیه 

رشد یافت ومحمد رشید رضا یکی از چهره های سلفیه اصالحی در مصر بشمار می 

 (.0رفت.)

گرایشهای سلفی مجددا ظهور کرد وعربستان سعودی نقش اصلی را در ادغام  0961در دهه 

واز  پیدا کردند سلفیه با قدرت ایفا کرد.ولی سلفی ها این بار به جنبه دعوت ومذهب گرایش

 .سیاست دوری جستند

, میان اندیشه جهادی وسلفی نزدیکی بوجود آمد وموجب بوجود آمدن سازمان  0991در دهه 

 ( 2جهادی از این سازمان حمایت وپشتیبانی کرد.) –القاعده شد.گرایش سلفی 

 .یکبعد از قیام مردم مصر علیه حسنی مبارک وسقوط وی,  سلفی ها دچار دو دستگی شدند

گروه معتقد به ورود به صحنه سیاسی بود ولی گروه دوم معتقد بود باید خارج از صحنه 

 .سیاسی ماند

گرایش سلفی قطبی برهبری محمد عبد المقصود در مصر ودعوت سلفیه در اسکندریه مصر 

بر ضرورت انتقال به یک مرحله  جدید  شدند.  آنها معتقد بودند که باید ایدئولوژی با 

ادغام گردد واین امر نیازمند توجیه شرعی وایدئولوژی بود.در اینجا مساله تدوین  دمکراسی

قانون اساسی در مصر پیش آمد  واین دو گروه معتقد بودند که سیستم دمکراسی بهتر از 

حکومت استبدادی است , چرا که این یک مرحله موقت است وبه تشکیل حکومت اسالمی 

لف كتاب " السلفیه والربیع العربی " معتقد است که ورود منجر می شود..محمد ابو رمان مو

سلفی ها به صحنه سیاسی وتشکیل احزاب سیاسی ابتدا در مصر صورت گرفت وسپس به 

دیگر کشورهای عربی سرایت کرد.سلفی های مصر توانستند بعد از انقالب در مصر روی 

ذشته این عربستان سعودی گروه های سلفی در منطقه عربی اثر بگذارند , در حالیکه در گ

 .می کرد  تحمیل بود که خط مشی را به دیگر گرو ه های سلفی در جهان عرب 

                                                             
 ( السلفیه والربیع العربی , د. محمد ابو رمان , مرکزدراسات  الوحده العربیه بیروت –لبنان ص027 . 1

 ( السلفیه والربیع العربی,  ص022. 2
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وتقسیم قدرت در  0644بدنبال اتحاد محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود در نجد در سال 

در منطقه  0902حرکت االخوان در سال  ، جزیره العرب که بنام توافق الدرعیه شناخته شد 

ج .این حرکت به تدریبود  طاویه تاسیس شد .رهبر این حرکت شیخ عبد الکریم المغربیاالر

جنبه نظامی به خود گرفت ورهبری نظامی این حرکت را فیصل الدویش رهبر قبیله مطیر 

 . بعهده گرفت

عبد العزیز بن سعود به حکومت در عربستان ادامه داد واتحاد خودرا با فرزندان ونوادگان 

بد الوهاب استمرار بخشید ولی وی قصد داشت با کشورهای خارجی روابط محمد بن ع

برقرار کند که وهابی ها با توافق وی با شرکت استاندارد اویل اوف کالیفورنیا " مخالفت 

بهانه وهابی ها این بود که با این توافق غیر مسلمانان وارد جزیره العر ب می شوند  .کردند

هی به مخالفت وهابی ها نکرد ودر برابر نیروی نظامی وهابی ولی ملک عبد العزیز هیچ توج

نها را شکست داد آ 0929مارس  29نها جنگید ودر جنگ سبله  در آها ایستادگی کرد وبا 

 ..(0نها را بنام سلطان بن بجاد زندانی کرد. )آوفرمانده 

نی در سال ملک عبد العزیز از قدرت اخوان وهابی می ترسید وبدین علت او با صدور فرما

نها را "مطاوعه" یعنی عضو " آن ها را در دولت بعنوان کارمند استخدام کرد ونام آ 0931

هیات امر به معروف ونهی از منکر " گذاشت .این هیات وابسته به نیروی امنیت داخلی است 

از طرف حجاب رعایت کنترل مسائل اخالقی جوانان واش ووظیفه ( 2)وتا بحال فعال است 

 .است. ودی زنان سع

در بدو امر , ریاست هیئت امر به معروف ونهی از منکر در منطقه شرقی به شیخ عبد 

وریاست این هیئت در منطقه غربی بر عهده  ، العزیز بن عبد اللطیف ال شیخ  واگذار شد 

العزیز گذاشته شد .این هیئت عهده دار تبلیغ وهابیت شد , تعداد کارمندان این  بد فیصل بن ع

 ورد می شود.آهزار نفر رسید وتعداد مراکز هیئت به ده هزار مرکز بر 311به  هیئت

ظهور محمد بن عبد الوهاب در جزیره العرب وتحمیل افکار خود  بر جوامع اسالمی به بهانه 

پاکسازی دین از بدعت ها موجب شد که تئوریسین هایی همچون ناصر الدین االلبانی ومحمد 

  بن باز ظهور کنند.بن صالح عثیمین وعبد هللا

اندیشه سلفی در عربستان مبتنی بر اطاعت از ولی امر یعنی حاکم سیاسی عربستان "پادشاه" 

است وسلفی ها خروج بر ولی امر را جایز نمی دانند , از اینرو حاکم در عربستان با پشتیبانی  

                                                             
 مقاله ,  التیار  السلفی السعودی , سیدی احمد بن احمد السالم –پایگاه اینترنتی تلویزیون الجزیره-   . 1
 پس از زوی کارآمدن محمد بن سلمان ولیعهد عربستان نقش مطاوعة کمرنگ شد . 2
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نها آنکه  از آ بی، روحانیون از نسل محمد بن عبد الوهاب  می تواند بر مردم حکومت کند 

زیرا فرزندان ونوادگان محمد بن عبد الوهاب  که رهبری دینی را , نگرانی داشته باشد 

 برعهده دارند از حاکم سیاسی یعنی پادشاه حمایت وپشتیبانی می نمایند .

ومشروعیت بخشیدن به  یرهبری مذهبی در عربستان نقش بزرگی در حفظ حکومت پادشاه

لیکه پادشاه موظف است حقوق رهبران دینی را رعایت ودر امور در حا ، آن ایفامی کند 

 نها دخالت ننماید.آدینی ووظایف 

سلفی های عربستان در دو مورد نقش بارزی در تشویق جوانان به مبارزه علیه  کفار ایفا 

نمودند .مورد اول جنگ در افغانستان واشغال این کشور توسط نیروهای شوروی سابق بود 

جوانان را به عزیمت به افغانستان وجنگیدن با نیروی شوروی سابق تشویق ل سعود آکه 

ومبالغ هنگفتی برای این هدف اختصاص دادند وامریکایی ها  نقش بارزی در تشویق ، کردند 

 ل سعود به اعزام نیرو به افغانستان وجنگیدن علیه نیروهای شوروی سابق ایفا کردند.آ

 ,را برای اشغال کویت به این امیر نشین اعزام کرد  ولی زمانیکه صدام حسین نیروهایش

رژیم  عربستان سعودی به امریکا وغرب متوسل شد ونیروهای امریکایی وغربی برای 

اشغال ورژیم  2113اخراج نیروهای عراقی به کویت لشکر کشی کردند وعراق را در سال 

ت ضد توسل به صدام حسین را سرنگون نمودند.در اینجا در داخل عربستان یک حرک

خارجیان بروز کرد که مخالفت خودرا با توسل به نیروهای امریکایی اعالم کرد ولی 

روحانیون وهابی مجبور شدند از اقدام رژیم مبنی بر درخواست کمک از امریکایی ها 

 وغربی ها  حمایت وپشتیبانی نمایند.

ر العلماء )هیئت علمای روحانیون سلفی وهابی تشکیالت متعددی دارند که شامل : هیئة کبا

بزرگ( والهیئة الدائمة للبحوث واالفتاء )هیئت دائمی مطالعات وفتوا( وقضات سعودی .این 

لی و، تشکیالت در مورد مسائل عقیدتی وتوحید وشرک وفقه ومعامالت اظهار نظر می کنند 

، هند مسائل  سیاسی را بر عهده هیئت حاکمه یعنی پادشاه وشاهزادگان سعودی قرار می د

ن دخالت نمی کنند.از اینرو سلفی های مرتبط به مسائل اخروی را جماعت هدم القبور آودر 

ویران کننده قبرها  توصیف شدند در حالیکه مخالفین انها وکسانی که نظرات مخالف عملکرد 

حکومت را دارا بودند به "طرفدارن هدم القصور " یعنی طرفداران ویران ساختن قصرها 

 .(0.)توصیف شدند

                                                             
 مقاله : السلفیه السعودیه فی میدان السلطه , هشام بن غالب , مرکز الجزیره للدراسات 7102/۰/00.  1
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 ل سعودآرژيم توسط افراطی سلفی گروه های تقسیم کار بین 

از مذهب حنفی وافکار واندیشه های و ،خودرا پیرو سلف صالح  می دانند سلفی ها همگی 

از جمله السلفیة  ابن تیمیه  ومحمد بن عبد الوهاب الهام می گیرند. برخی از این سلفی ها 

ة ة المدخلیة  والسلفیة التقلیدیة والسلفیة العلمیة والسلفیاالصالحیة والسلفیة الجامیة والسلفی

السروریة  از حکومت عربستان ودیگر حکومت ها  حمایت کرده وخروج بر حاکم را کفر 

دانسته واطاعت از ولی امر را واجب  قلمداد کرده است.با توجه به این امر می توان نظر 

در این ای عربی واسالمی  تشخیص داد.هریک از این گرایش ها را  نسبت به حکام کشوره

کومت حالسلفیه الحرکیة والسلفیة القطبیة  والسلفیة الجهادیة والسلفیة  المحتسبة  است که  حالی

سعودی ودیگر حکومت های عربی واسالمی را غیر اسالمی قلمداد کرده ومبارزه علیه انها 

 لفی را به شرح زیر معرفی کرد.می توان گروه های س، از اینرو ، را وظیفه خود می دانند 

در اسالم می الح طلب محمد بن عبد الوهاب را داعیه اص، : سلفی ها  السلفیة االصالحیة

دانند واو را مصلح قلمداد می کنند ومعتقدند که حرکت محمد بن عبد الوهاب یک حرکت 

ز حرکت اصالحی بوده است .انها  معتقدند که هر حرکت اصالحی در جهان اسالم متاثر ا

. سلفیه اصالحی همزمان با سقوط دولت عثمانی رشد یافت ومحمد  محمد بن عبد الوهاب است

نویسندکان وهابی  رشید رضا یکی از چهره های سلفیه اصالحی در مصر بشمار می رود.

حرکت اصالحی جمال الدین اسد ابادی وشاگرد او محمد عبده وحرکت اصالحی محمد رشید 

 ..در حرکت وهابی می دانند رضا در مصر را ریشه

 

: به كساني اطالق مي شود كه فعالیت سیاسي وفكري را پذیرفته ومخالفت با  السلفیة الحركیة

نظام حاکم را مشروع می دانند ومعتقد به ضرورت تغییر رژیم ها هستند ,   وحکام را تکفیر 

هنیه یکی از پایه گذاران می نمایند ولی این دسته  فعالیت مسلحانه را رد می کند.. حسن ابو 

السلفیه الحرکیه در اردن است وی اولین شخصی بود که به  جهانی شدن جهاد دعوت کرد. 

(0 ) 

: این گرایش بر كتاب وسنت از نقطه نظر سلف صالح استوار است وبیشتر السلفیة التقلیدية

روان دهد واز پی بر سنت پیامبر تاكید مي كند.این گرایش ترك سیاست را مورد تاكید قرار مي

                                                             
 انا سلفی , محمد ابو رمان , ناشر موسسه فریدریش ایبرت .7102  ,ص021 1



19  
 

واموال اورا زده اگر ولي امر اورا تازیانه  یخود مي خواهد از ولي امر اطاعت كرده حت

 .ده باشد.کرمصادره 

برخي از عامه مردم معتقدند كه این گرایش به  فقه میانه ومعتدل نزدیك است ولي یكي از 

بستان قلیدیه از سوي دولت عرنویسندگان اردني بنام یاسر الزعاتره  معتقد است كه السلفیه الت

حمایت مي شود وافكار واندیشه هاي این گرایش بوسیله پول عربستان ورسانه هاي ان مورد 

یم هاي عرب و ژوتا بحال از سوي ر 0991حمایت قرار مي گیرد.این گرایش در دهه 

لجهادیه ا سازمان ها امنیتي انها مورد پشتیباني قرار گرفته است تا بتواند در برابر السلفیه

قرار گیرد وطرفداران جهاد را تضعیف نماید .حكومت هاي عربي از این گرایش حمایت 

  .(0).گذارند میودرهاي مساجد را بروي خطباي این گرایش باز 

این گرایش با پشتیباني از حكومت ها ي منطقه اقدامات انرا علیه حركت هاي جهادي 

سي ومشاركت در حاكمیت را مورد تایید وسركوب هرگونه اعتراض ودرخواست اصالح سیا

 . قرار مي دهد

ز اه تظاهرات اعتراض امیز وانتقاد ژاین گرایش سلفي هرگونه اقدام علیه حكام منطقه را بوی

هیئت حاكمه  را رد مي كند ومعتقد است كه همه اینها موجب فتنه واغتشاش مي شود .بنا بر 

ت كردن حكام واطاعت از ولي امر را در سر این گرایش قانوني بودن استبداد وعباد, این 

لوحه اهداف خود قرار داده وفعالیت حزبي را حرام مي داند. این گرایش جهاد را منوط به 

 ( 2).می داند  اگر ولي امر منصوب متجاوزین باشد یاذن ولي امر حت

ته یش گرف: یكي از گرایش هاي سلفي است وراه اعتدال ومیانه روي را در پ السلفیة العلمیة

وهمواره متوسل به دعوت به اسالم ووعظ وارشاد مسلمانان مي شود.پیروان این گروه مردم 

موزش تعالیم اسالم جهت فراگیري عقیده توحید وانكار شرك دعوت مي كند وخواستار آرا به 

تبعیت از سنت پیامبر وانكار بدعت ها است .این گروه معتقد است با مطالعه مي توان احكام 

ه را تشخیص داد .این گروه سلفي وي از جمله حالل وحرام وواجب ومستحب ومكرشرع

ن وحدیث پیامبرواصول فقه مي كند .شیخ محمد ناصر الدین آدعوت به فراگرفتن تفسیر قر

ي دین زیعني پاكسا وتربیت قلمداد مي كرد زکیه االلباني یكي از رهبران سلفي این روش را ت

الجزایر ، سوریه ، یمن ، رز تفكر در كشورهاي مصر اسالم از گمراهي ها .این ط

                                                             
 مقاله"  السلفیة التقلیدیة في معارك األمة ودینها " بقلم نویسنده اردنی یاسر الزعاتره  در پایگاه اینترنتی تلویزیون الجزیره . 1
 همان منبع  2
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جوانان را مورد هدف قرار مي داد تا علم شرعي بین جوانان رسوخ  ووعربستان منتشر شد 

   .ظالم وستمكار باشدحاکم اگر  یحتاست , پیدا كند .سلفیه علمیه مخالف خروج بر حاكم 

را در پیش گرفته واز   می شود که جهادن دسته از سلفی هایی اطالق آ: به  السلفیة الجهادية

افکار سید قطب بویژه مساله حاکمیت وکفر قوانین وضعی تبعیت می نمایند. این دسته ازافکار 

ابو محمد مقدسی اردنی در کتابش به عنوان ) کتاب مله ابراهیم واسالیب الطغاه فی تمییعها( 

الزرقاوی اردنی در پیش گرفت.این  نیز تبعیت می کنند .همان اندیشه هایی که ابو مصعب( 0)

گرایش پس از ترور انور السادات رئیس جمهوري مصر قوت گرفت .این گروه اعالم مي 

كند كه راه سلف صالح وجهاد را براي مقابله با دشمن مسلمین وحكامي كه شریعت اسالم را 

در سوریه  این دسته از سلفی ها توجه خودرا به جنگ. اجرا نمي كنند در پیش گرفته است

  معطوف داشته است

: منتسب به امان هللا جامي  است این گروه  یكي از گرایش هاي سلفي است  السلفیة الجامیة

یم وحاكمیت ژكه در عربستان سعودي حضور دارد و  شدیدا مخالف هرگونه حركت ضد ر

 . در عربستان است

 , را در پیش گرفته این گروه راه سلف صالح یعني سمع وطاعت  وحرمت خروج بر حاكم

ومعتقد است كه این خط مشي همان خط مشي حنبلي ها واوزاعي ها است كه مخالف خروج 

 .بر حاكم مي باشند

این گروه پس از حمله صدام حسین به كویت وبسیج نیروهایش در مرز عربستان بوجود آمد 

دند كه دا اان فتونها شیخ عبد العزیز بن باز مفتي وقت عربستآس أ.علماي این گرایش ودر ر

مي توان از كفار براي دفع تجاوز ومتجاوزین وحفظ دین وحكومت استمداد طلبید .ولي 

نرا باطل تلقي كردند .شیخ محمد امان آمخالفت كرده و بسیاري از علماي عربستان با این فتوا

تواي ز فجامي یكي از علماي سلفیه به مخالفین این فتوا پاسخ داد واعتراض انها را رد كرد وا

مفتي عربستان دفاع كرد.لذا طرفداران این گرایش به شیخ محمد امان الجامي منتسب مي 

 .باشند

در  حبشه متولد و پس از طی مراحل درسی ابتدائی وحفظ  0931محمد بن امان الجامی در

به مکه نجا آاز سپس به یمن و ،عزیمت  ن وفراگرفتن دروس عربی وفقه به سومالیآقر

                                                             
 در همین فصل  کتاب مله ابراهیم معرفی شده است . 1
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بود ودر  عربستان مشغول مذهب او شافعی  درگذشت . 0995در سال ی ومهاجرت کرد.

 دانشگاه اسالمی شد . در تدریس 

الجامی به اتفاق ربیع بن هادی المدخلی مدرس دانشگاه در دانشکده حدیث در عربستان پایه 

از جنگ خلیج  س.ظهور گرایش سلفی جامی پندریزی کرد های گرایش سلفی جامیه را پی

ورود نیروهای خارجی با بود .این گرایش مخالفت خودرا با کسانی که 0991ال فارس در س

 .این گرایشبه کویت جهت ازادی این کشور از نیروهای صدام حسین مخالف بودند اعالم کرد

 .(0) . رددا اردن والجزایر،مصر ، یمن ، طرفدارانی در منطقه خلیج فارس 

ي است وخودرا جزو مذاهب اهل سنت مي : یكي از گرایش هاي سلف السلفیه المدخلیه

را رد مي كند .این گروه ودمکراسی تحزب , فرقه گرایي , داند.این گرایش طایفه گري 

مخالف اعتراض به حاكمیت وتقدیم نصیحت به حكام است.این گرایش معتقد است كه 

اعتراض به حاكم بمعني خروج بر حاكم مسلمان است.این گروه معتقد است كه جماعت 

سلمان متشكل از مردم وحاكم است .السلفیه المدخلیه خواستار پایان دادن به تفرقه وحمایت م

رهبر این گرایش ربیع بن هادی المدخلی مدرس دانشگاه در دانشکده  .وپشتیباني از حاكم است

حدیث در عربستان بود .پیروان این گرایش معتقدند که خروج بر حاکم مسلمان حتی اگر 

ز نیست رهبر این گرایش معتقد است کسانی علیه عثمان بن عفان خروج کردند فاسق باشد جای

وضعف  سبب فتنه بین اصحاب پیامبر شدند.وخروج بر ولی امر سبب تفرقه ودودستگی

که نباید بر حاکم مسلمان خروج کرد وحتی  ند این گرایش معتقد سران  .مسلمانان می شود

رایش بر این باورند که اعتراف به حاکم واطاعت از نصیحت نمود. رهبران این گ او نباید به

بلکه باید موسسات وابسته به حاکم از جمله مفتی حکومت را برسمیت ، او کافی نیست 

نچه که مفتی فتوا بدهد باید مورد قبول واقع شود ومخالفات با او خروج  از اسالم آشناخت.و

 است  .

ایش در جنگ دوم خلیج فارس در سال سران این گراین گرایش در عربستان ظهور کرد.و

فتوا دادند که ورود نیروهای خارجی به کشورهای اسالمی جایز است چون مصلحت  0990

 کشورهای اسالمی ایجاب می کند.

المدخلیه مخالف افکار واندیشه های سید قطب است زیرا معتقد است  که سید قطب دعوت به 

 .( 2 )است .خروج بر حکام کرده و انها را کافر دانسته 

                                                             
 مقاله : "السلفیة الجامیة: مواالة للحكام ..البعد عن السیاسة ..الهجوم على "اإلخوان ..بوابه الحرکات االسالمیه . 1
 مقاله : السلفیه المدخلیه وعالقاتها باالخوان والسلفیات االخری : بوابه الحرکات االسالمیه 2
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:یا قطبیون یا الفكر القطبي یا التیار القطبي : این گروه نیز به االسالم الحركي  السلفیه القطبیه

وان سید قطب یكي از رهبران اخوان روالتیار الحركي نامیده مي شوند.این گروه به اتباع وپی

ن انها محمد بدیع .از میاانها بهمراه سید قطب محاکمه شدند المسلمین مصر منتسب مي باشد. 

واعضاء دفتر ارشاد از جمله رشاد البیومی ومحمود عزت که  رهبر فعلی اخوان المسلمین 

( 0هریک از انان ده سال در زندان بسر بردند . ) ، انها را به گروه ده نفره می شناختند 

واند با ت طرفدان سید قطب معتقدند كه افكار حسن البنا پایه گذار سازمان اخوان المسلمین نمي

از اینرو از افكار واندیشه هاي سید قطب تبعیت ، تحوالت شرایط مسلمانان سازگار باشد 

وسید قطب این اندیشه ها را در كتاب هاي  خود"  في ظالل القران"  و" معالم في ، كردند 

از افكار  0911و 0951ق"  گنجاند .عناصر واعضاي اخوان المسلمین در دهه هاي یالطر

عاصر از جمله جوامع مكه جامعه  بود هاي سید قطب تبعیت كردند .سید قطب معتقد واندیشه 

اسالمي جامعه جاهلي است وحكومت هاي فعلي در بالد مسلمین كافرند ونباید مردم مسلمان 

در حكومت شركت كنند او دعوت به مبارزه با حكومت هاي كافر مي كند.افكار سید قطب 

   .تكفیر حكام واحیاي جهاد ومخالفت با حب وطن استبعنوان مرجع اول سلفي ها در 

:این گرایش بعنوان یكي از گرایش هاي بارز  سلفي بشمار مي رود .پایه  السلفیه السروريه

سرور زین العابدین سوري از حوران سوریه است. وي عضو بن گذار این گرایش محمد 

ه به تدریس اشتغال داشت .شیخ سازمان اخوان المسلمین بود ولي از انها جدا شد ودر سوری

وي اقرار .به عربستان رفت ودر دانشگاه محمد بن سعود مشغول تدریس شد  سرور  محمد

 .كرد كه منشا ایده او از عربستان بوده است

وي .محمد بن سرور افكار خودرا تلفیقي از افكار واندیشه هاي ابن تیمیه وسید قطب مي داند 

وافكار انقالبي سید قطب در مورد حاكمیت را مالك عمل خود  افكار ابن تیمیه درمورد شیعه

 ..قرار داده وبا اصل سمع وطاعت كه از اصول عقیده اهل سنت است مخالفت مي كند

وي در این كتاب نوشت كه كتاب  .تالیف كرد" منهج االنبیاء " محمد بن سرور كتابي بعنوان 

د چون این كتاب ها براي گذشته گان نوشته هاي عقاید سلفي ها نمي تواند جوانان را ارضا كن

ل خود است وبایستي راه یشده وبه درد جامعه امروزین نمي خورد.چون عصر ما داراي مسا

. وي براین باور است كتاب هاي قدیم جامد است لذا وي خواستار جمع ارائه شود  حل جدید

صائب همان منهج سلف  اخوان مسلمین شده ومعتقد است كه اندیشهافکار بین افكار سلفي و

                                                             
 دعاة ال قضاة " - حسن الهضیبى المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمین - دار التوزیع والنشر اإلسالمیة 1
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در قطر  2101نوامبر 00محمد بن سرور در تاریخ  . (0).وروش هاي عصري ومدرن  است

 درگذشت. 

جماعت  السلفیة المحتسبة  یا جماعت اهل الحدیث  یا الجهیمانیة  در سال :  السلفیة المحتسبة

به راه سلف تاسیس شد. هدف از تاسیس این جماعت  دعوت واحتساب وتوجه واهتمام  0911

ومبارزه با بدعت ها ومنکرات  ذکر گردید. این جماعت بطور اشکار فعالیت میکرد واز 

حمایت مفتی سابق عربستان ابن باز وشیخ ابو بکر الجزایری برخوردار بود.جهیمان العتیبی 

وجهیمان وگروهی از ، س این جماعت قرار داشت از حاکمیت  وابن باز جدا شد آکه درر

وارد خانه خدا شدند  ( 0969نوامبر  21هجری ) 0411ر اول محرم سال همفکرانش د

ام الحر ددر مسجنان آنیروهای دولتی ضمن حمله به . وتعدادی از مردم را به گروگان گرفتند 

نها را به قتل رسانده وبقیه را دستگیر وخود جهیمان وهمراهانش را به آتوانستند تعدادی از 

 قتل رساندند.

بهمراه قبل از حمله به مسجد الحرام ، جهیمان العتیبی  ,ش های منتشره  بر اساس گزار

سلیمان شتیوی وناصر الحربی وسعد التمیمی با شیخ عبد العزیز بن باز مفتی عربستان 

ی ن نفآوبه او اطالع دادند که تصمیم گرفته اند یک جماعت سلفی که هدف از مالقات کردند 

 نها اعالمآتشکیل دهند. ، وپایبندی به کتاب وسنت  است مذهب  ودعوت به  توحید والتزام 

. انها به شیخ بن باز کرده اندنام گذاری ( الجماعة السلفیة ) کردند که نام این جماعت را 

که ابن باز با این درخواست موافقت کرد. ، نها باشد آپیشنهاد کردند که او مرشد وراهنمای 

 الجماعة السلفیة المحتسبة  "  تغییر داد. ابن باز نام الجماعة السلفیة را به "

در مدینه  0915بنا بر این گزارش , تاسیس این جماعت نتیجه حادثه ای بود که در سال 

منوره اتفاق افتاد وآن حمله گروهی از اخوان سلفی به استدیوهای تصویر برداری ومغازه 

 های تجاری وشکستن عکس ها ومجسمه ها  بود.

خودرا در مکه مکرمه وشهر ریاض وسپس به بقیه مناطق عربستان این جماعت فعالیت 

 گسترش داد  وبا اعتقاد به مهدی منتظر )صاحب الزمان(  به خانه خدا حمله کرد.

بنا بر این گزارش  , قبل از حمله جهیمان وهمراهان به مسجد الحرام , شیخ عبد العزیز ابن 

ه اگر به رویه خود یعنی دعوت به ظهور مهدی بازمفتی سابق عربستان ,  انها را تهدید کرد ک

                                                             
 مقاله : محمد سرور زین العابدین.. مؤسس السلفیة السروریة ..   بوابه الحرکات االسالمیه 1
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او علیه انها موضع گیری خواهد کرد.ولی جهیمان العتیبی با نادیده گرفتن ، منتظر ادامه دهند 

 این تهدید اقدام به صدور هفت نامه درکویت نمود تا از صدور فتوای ابن باز جلوگیری نماید. 

 (0ربستان تحریک نمود.)جهیمان در این نامه ها مردم را علیه حکومت ع

 

 سلفی ها  وهابی ها و مورد استفادهکتاب های 

 المسند : احمد بن حنبل: 0

مسند احمد بن حنبل رئیس مذهب حنبلی , شامل احادیث پیامبر اکرم )ص( است .از مشهور 

هزار حدیث نبوی جمع   41ترین کتاب های حدیث نزد اهل سنت است ودراین مسند حدود 

 صحابی پیامبر نقل کرده است. 914بن حنبل این احادیث را از شده است.احمد 

گفته می شود امام احمد بن حنبل یک میلیون حدیث پیامبر را حفظ بوده واز مجموع این 

احادیث ان تعداد از حدیث را در المسند انتخاب کرده است .گفته می شود مسند احمد بن حنبل 

ی مجموع احادیث ضعیف در مسند احمد بن حنبل احادیث ضعیف کم دارد بلکه عده ای گفته ا

 حدیث است. 05حدیث یا  9

ابن تیمیه در کتاب منهاج السنة کفته است : شرط احمد بن حنبل در نقل حدیث این بوده که از 

 حدیث نقل نمی کرده است." دروغ " گفتن افراد معروف به 

احادیثی اضافه کرده است ابن تیمیه اضافه کرده است پسر احمد بن حنبل به مسند پدرش 

وقطیعی نیز به مسند احمد بن حنبل احادیث اضافه کرده است .ودر میان این احادیث احادیث 

ساختگی بوده است .وکسانی که با احمد بن حنبل آشنائی نداشته اند گفته اند که این احادیث 

 ساختگی را احمد بن حنبل روایت کرده است.

"القول المسدد فی الذب عن المسند" مدعی شد که هیچ حدیث الحافظ ابن حجر کتابی بعنوان 

ساختگی در مسند احمد بن حنبل وجود ندارد.وگفته است که اکثر احادیث مسند خوب است 

 وهیچ حدیثی از احادیث مسند ثابت نشده که ساختگی است 

, ت ل اسمده قابل قبوآنچه در مسند احمد بن حنبل آسیوطی در الجامع الکبیر گفته است : هر

 (2)وحدیث ضعیف در آن تقریبا حسن )خوب ( است .

                                                             
1 www.islamist-movements.comجهیمان العتیبي.. مؤسس السلفیة المحتسبة 
 مسند االمام احمد بن حنبل , تحقیق احمد معبد عبد الکریم , ناشر جمعیة المکنز االسالمی ودار المنهج , 7114-0279.   22
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 : الفتاوی الکبری : ابن تیمیه2 

ن احمد بن عبدالحلیم بن عبدالسالم بن عبدهللا ابعباس الابوالدین تقی: الفتاوی الکبری تالیف 

ل وتیمیٔه حّرانی معروف به ابن تیمیه و ملقب به شیخ االسالم فقیه و متکلم مسلمان دورٔه مغ

 .های وی، مبنای نظری مکتب سلفیه قرار گرفتبود که اندیشه

گنجانده شده جلد است ودر ان فتواهای ابن تیمیه در مورد مسائل شرعی  5الفتاوی الکبری 

 (0است .)

بسیاری از کارشناسان معتقدند که اقدامات خشونت امیز گروه های سلفی وتکفیری از جمله 

 ابن تیمیه که مبتنی بر مذهب حنبلی است .داعش الهام گرفته از فتواهای 

هجری خورشیدی( در حران  7۴0بهمن  2میالدی )برابر با  0273ژانویه  22در  بن تیمیه ا

مهر  5میالدی )برابر با  0321سپتامبر  21دنیا آمد و در سال از شهرهای ترکیه کنونی به

ی خیلی زود به مقام هجری خورشیدی( در زندان درگذشت. ابن تیمیه در فقه حنبل 616

کرد و حتی بسیاری اجتهاد رسید ولی در ارائٔه فتواها هرگز خود را محدود به فقه حنبلی نمی

از فتواهای او مطابق هیچ یک از مذاهب چهارگانه اهل تسنن یعنی حنبلی، شافعی، مالکی و 

 ر میانبود که به نوعی خرق عادت د« عقیده»حنفی نبود. یکی از نخستین آثار او کتاب 

ها شد. وی در این کتاب به نقد و رد بسیاری از عقاید کالمی اشعریسنیان محسوب می

های ابن است. از جمله ویژگیپرداخته و نسبت به سستی و ضعف آن باورها معترض بوده

تیمیه، جسارتش در ارائٔه عقاید و باورهایش بود. وی پیرو نقل و حدیث است و دشمن 

ود. ابن تیمیه بخاطر عقایدش که سخت با مذاهب اسالمی در سرسخت شیعه و تصوف ب

تعارض بود از دمشق اخراج شد و علمای آن روزگار تا مرز تکفیر او پیش رفتند  .  همچنین 

الورود علمای دینی مدینه و مکه نیز از او ابراز برائت کرده و او را به این شهرها ممنوع

 (2)اعالم نمودند.

 

 ن عبد الوهاب: التوحید : محمد ب3

                                                             
1 https://www.almeshkat.net/book  شبکه  مشکاة 
2 http://salafi-vahabi.blogfa.com/post/384 

https://www.almeshkat.net/bookشبکه%20%20مشکاة
https://www.almeshkat.net/bookشبکه%20%20مشکاة
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هجری در شهر عیینه از توابع نجد عربستان به دنیا آمد.  0005محمد بن عبدالوهاب در سال 

پدر وی قاضی شهرحریمله و از علمای طراز اول شهر به حساب می آمد .وی فقه حنبلی را 

در زادگاه خویش و نزد پدرش آموخت و برای ادامه تحصیل رهسپارمکه و از آنجا عازم  

منوره شد و مدتی را نزد شیخ عبد هللا بن ابراهیم ابن سیف ونیز افرادی چون سلمان مدینه 

الکردی و محمد حیات السندی مشغول تحصیل شد.وی درمدینه استغاثه مردم را در کنار قبر 

پیامبر ایراد گرفته و بر زائرین قبر رسول خدا زبان اعتراض می گشود و آنرا عین شرک 

 .می دا نست

مردم به دلیل نا آشنایی با اسالم و فقر فرهنگی حاکم بر منطقه نجد ادعای محمدبن  عده ای از

عبدالوهاب را باور کرده و با او بیعت نمودند و عده ای هم به دلیل ترس از وحشت آفرینی و 

 خشونت پیروان وی ، سکوت اختیار کردند

د مجموعی استفاده علمی بعد از مدتی راهی نجد شد و از آنجا به بصره رفت و از  شیخ محم

کرد . در خالل این مدت از بسیاری از سنتها و رفتارهای دینی مردم ایراد می گرفت که در 

نهایت مردم بصره او را از شهر اخراج کرده و وی پس از اقامتی کوتاه در 

بغداد،کردستان،همدان ، اصفهان،و قم در نهایت به حریمله مراجعت نمود و نزد پدرش 

اقامت گزید. وی در ادامه خرده گیریهایی که در مدینه و بصره نسبت به سنتهای  عبدالوهاب

دینی داشت ، به عقاید اسالمی مردم نجد هم زبان اعتراض گشود و این رفتار سئوال برانگیز 

شیخ  نهی و نصیحت پدرش را به دنبال داشت . اما او برخالف نصیحتهای پدر این رفتار را 

یت میان او و پدر و برادرش اختالف و نزاع به وجود آمد و حتی برادرش ادامه داد که در نها

ت های او نوشسلیمان بن عبد الوهاب از مخالفان سر سخت وی شد و بعدها کتابی در رد اندیشه

پدر وی همانند دیگر علما در فرزندش آثار ». احمد زینی دحالن در این رابطه می نویسد: 

زد و او را سرزنش نموده و مردم را از ارتباط با وی بر حذر الحاد و بی دینی را حدس می 

 ( .0«)داشت

محمد بن عبد الوهاب کتاب توحید را با نقل ایات قران وحدیث پیامبر )ص( وگفته یکی از 

نویسد که محمد بن عبد الوهاب این کتاب را در یسلف تالیف کرده است.شیخ صالح ال للشیخ م

یسنده کتاب در ابتدا درباره توحید عبادت صحبت کرده وبه شهر بصره تالیف کرده است .نو

 توحید اسماء وصفات ختم نموده است.

                                                             
 وبگاه تبیان  1
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: معرفت توحید که خداوند 0محمد بن عبد الوهاب کتاب خودرا به پنج قسمت تقسیم کرده 

: حمایت از 4 : ترس از شرک وانواع آن.3توحید بخشیدن : تحقق 2پیامبران خودرا فرستاده 

ایت از حمی التوحید. کتاب التوحید محمد بن عبد الوهاب شامل شصت وشش : حم5توحید 

 باب است.

محمد بن عبد الوهاب در کتاب التوحید درباره عبادت خدا وهشدار نسبت به مخالفت با اصل 

 توحید یعنی شرک به خدا ومنافات کماالت او وانرا شرک اصغر وبدعت توصیف می کند .

باب فضل التوحید وآنچه که کفاره ذنوب می شود. وباب دیگر ‘   یکی از ابواب کتاب التوحید

کتاب نست هرکه توحید را محقق سازد بدون حساب وعذاب وارد بهشت می شود .باب دیگر آ

باب دعاء است به شهادت ان ال اله اال هللا و باب تفسیر التوحید وشهادت ان ال اله اال هللا .از 

ک است که شامل استغاثه به غیر خدا وذبح برای غیر خدا ابواب دیگر کتاب التوحید باب شر

وباب نذر برای غیر خدا وباب شرک استعاذه به غیر خدا .از دیگر ابواب کتاب بدعت وشرک 

 اصغر وغلو مردم نزد قبور.

وهابی ها همین نوشته های محمد بن عبد الوهاب را دال بر مشرک بودن کسی که به زیارت 

م ها نذر می کند  .ال سعود وسلفی ها با استفاده از نوشته های محمد قبور می رود وبرای اما

بن عبد الوهاب واستناد به ان اقدام به تخریب قبور امامان اهل بیت در بقیع وهمچنین تخریب 

وهمچنین تخریب حسینیه قبور ائمه اهل بیت در طول تاریخ بویژه در کربال ونجف و سامرا 

 (0)نمودند. های شیعیان 

 

 . عالم فی الطریق  : سید قطبم-4

کتاب " معالم فی الطریق " ) نشانه های راه ( تالیف ابراهیم حسین الشاذلی معروف به سید 

است.وی در این کتاب نقطه نظر خودرا درباره بوده  قطب از رهبران اخوان المسلمین مصر

ی ها بر تغییر اوضاع جهان بیان داشت .سید قطب در این کتاب می نویسد رهبری غرب

بشریت رو به زوال است , نه بخاطر اینكه  تمدن غرب از نظر مادی به ورشکستگی رسیده 

بلكه  نظام حکومتی غرب به پایان راه رسیده  ، واز نظر اقتصادی ونظامی تضعیف شده است 

چون فاقد ارزش هااست ودیگر نمیتواند رهبری جهان را برعهده بگیرد.در مقابل بایستی این 

طریق یک قدرت دارای تمدن وراهکار اصیل ومثبت وواقعی اداره شود .واین تنها  جهان از

                                                             
 کتاب التوحید , محمد بن عبد الوهاب , تحقیق ابو مالک الریاشی , ناشر مکتبة عباد الرحمن ومکتبة العلوم والحکم , 0۰79- 7114.   1
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اسالم است که این ارزش ها وبرنامه ها را دارا است .سید قطب در کتاب خود بر مفهوم 

ن کریم را خوب درک آحاکمیت خدا تاکید می کند ومعتقد است که اصحاب ویاران پیامبر قر

 . مل کردندوانها به دستورات خدا عه کرد

سید قطب بر این باور است كه جامعه اسالمي جامعه اي مبتني بررابطه عقیده است عقیده 

وهمه  هرومیان ونژادهاي دیگر را  یكپارچه كرد, عربها , فارس ها  : اسالم همه قومیت ها 

  .نده ا وهمه انسان ها یكسان شد ه تفاوت ها از بین رفت

صر از جمله جوامع اسالمی جاهلی است , وحکومت های د بود که جامعه معامعتقسید قطب 

کشورها ی اسالمی کافر است , وجایز نیست در حکومت ها شرکت وفعالیت سیاسی در سایه 

حکومت های کافر انجام شود وضروری است با حکومت های کافر مبارزه کرد.نوشته های 

مجذوب نماید ن عرب سید قطب توانست افکار جوانان را نه تنها در مصر بلکه در جها

 .وبدین ترتیب سید قطب نخستین مرجع تکفیر حکام واحیای جهاد در این عصر است.

که به سازمان سید قطب موسوم  0975در پایان محاکمه عناصر اخوان المسلمین در سال 

گردید , گروهی بنام قطبیون متشکل از رهبران واعضای سازمان اخوان المسلمین  از جمله 

رادر سید قطب وعبد المجید الشاذلی و مصطفی الخضیری ودکتر محمد مامون محمد قطب ب

 (0تشکیل گردید .)

به دستور جمال عبد الناصر  0911اوت  29د ر  متولد شد و 0911سال سید قطب  در 

وی رئیس جمهوري مصر به اتهام توطئه براي برندازي رژیم  به اعدام محكوم وحكم اعدام 

 .به اجرا در امد

وجهادي وسلفي   ان گروه هاي اسالم گراره هاي سید قطب تاثیر زیادي بر طرفدااندیش

 .( 2) مدأگذاشت ویكي از منابع الهام بخش این گروه ها در

 

 :  الجهاد , الفریضة الغائبة : محمد عبد السالم فرج: 5 

با ( نظریه پرداز ورهبر سازمان الجهاد مصر که 0340)0912محمد عبد السالم فرج متولد 

نوشتن کتاب ) الفریضه الغائبه (حکم قتل انور سادات رئیس جمهوری سابق مصر را صادر 

ی وکرد.او فارغ التحصیل دانشکده مهندسی قاهره بود ودر همان دانشگاه مشغول تدریس شد .
                                                             
 مقاله القطبیون .. بوابه الحرکات االسالمیه 7106/۰/09 1
 رجوع شود به کتاب " معالم فی الطریق"  – تالیف سید قطب.  2
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و کتاب های سید قطب وابو االعلی المودودی ومحمد بن ا . از کودکی گرایش مذهبی داشت

مطالعه کرد وعالقمند بود که حکومت ها بوسیله کودتا سرنگون را تیمیه عبد الوهاب وابن 

شوند. او خوب می دانست اغلب رهبران گرایش های مذهبی در جهان اسالم از جمله سید 

 صالح سریه وشکری مصطفی یا ترور ویا اعدام شدند. - حسن البنا  -قطب 

قاهره انجام وظیفه می کرد ودر محمد عبد السالم فرج بعنوان امام جمعه یکی از مساجد 

سخنرانی های خود مشکالت مسلمانان را مطرح می کرد ومعتقد بود مشکالت مسلمان زیر 

سر روسای کشورهای اسالمی است .وی خالد االسالمبولی را متقاعد کرد که دست به ترور 

 طراح بزرگ جماعت جهاد اسالمی وسازمان الجهاد مصر  بود .انور سادات بزند.وی 

سرانجام خالد اسالمبولی وچند تن از نظامیان مصری انور سادات را در سالگرد جنگ بین 

 ( به قتل رساند.0311مهر  04) 0910اکتبر  1اعراب واسرائیل در 

محمد عبد السالم فرج معتقد بود که مصر یک کشور اسالمی است ولی حکومت مصر 

 اسالمی نیست وکافر است ورفتارهای جاهلی دارد.

به اتهام ( 0310) 0912" تالیف محمد عبد السالم فرج که در سال  ةالغائب ة" الفریض کتاب

شرکت در ترور انور سادات رئیس جمهوری مصر اعدام شد , پایه فکری سازمان الجهاد 

تشکیل شد به دنبال تدوین استراتِژی ( 0345) 0911.این سازمان که در سال بود مصر 

کتاب ( 0359) 0911تا اینکه عبد السالم فرج در سال  ,  فکری وفقهی وعقیدتی خود  بود

 .خودرا به رشته تحریر دراورد

یر ابن ن وفتاوی ابن تیمیه وتفسآسازمان الجهاد قبل از تدوین این کتاب از کتب فقه وتفسیر قر

 وکتاب الشفا تالیف قاضی عیاض  وکتاب, کثیر وتفسیر سید قطب درباره حکومت وسیاست 

 .ابن تیمیه استفاده می کردتالیف یر والصارم المسلول االیمان الکب

علمای اسالم در عصر حاضر جهاد در راه  : نویسنده کتاب در مقدمه کتاب خود می نویسد

رغم اینکه می دانند که جهاد تنها راه اعتالی شان اسالم است .چرا بند ه ا خدا را فراموش کرد

 . ین می روندکه طاغوت های زمین تنها بوسیله شمشیر از ب

همان رژیم های حاکم در " یعنی دشمن نزدیک " وی خواستار دادن اولویت به جنگ با 

 .دشبر " دشمن دور" یعنی دشمنان خارجی کشورهای اسالمی 
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نکس که غیر از آوی درمورد حکم وحاکمی که بغیر از کالم خدا عمل می کند  می نویسد : 

حمد عبد السالم فرج حکام کشورهای اسالمی را کافر است .م , حکم خدا را اجرا می کند 

نها بر سفره استعمار بزرگ شده واز اسالم جز اسم چیزي آمرتد قلمداد می کند ومی نویسد 

ومعتقد است که , نمي شناسند  .وی همکاری با حکام کشورهای اسالمی را حرام می داند 

ه شود.وی قتل این حکام را اموال این حکام بایستی بصورت غنیمت به نفع مسلمانان مصادر

 . واجب دانسته چون انها کافرند

نویسنده معتقد است که مسلمانان بایستی با جنگ اوضاع خودرا دگرگون سازند نه اینکه 

ا جنگیدن ب: منتظر عذاب خداوند باشند .وی خروج برحکام کافر را واجب دانسته ومی نویسد 

حکام جهان اسالم سبب وجود استعمار دشمن نزدیک اولی تر از مسائل دیگر است چون 

 .می باشند. وصهیونیسم در بالد مسلمین

جهاد در اسالم وسیله دفاع نیست بلکه : نویسنده الفریضه الغائبه درمورد جهاد می نویسند 

جهاد بر هر مسلمان واجب است . محمد عبد السالم فرج در خاتمه کتاب خود به دیگران 

.رجوع شود به کتاب "  الجهاد )ص در نیت جهاد داشته باشندنصیحت می کند که بایستی اخال

الفریضه الغائبه "  , تالیف محمد عبد السالم فرج ومقاله : محمد عبد السالم فرج : قاتل بدرجه 

 .( مفتی .

 : کتاب ملة ابراهیم : تالیف ابو محمد المقدسی 1 . 

سی تئوریسین جریان سلفی کتاب" ملة ابراهیم " تالیف شیخ ابی محمد عاصم احمد المقد

جهادی ومسئول شرعی سابق اردوگاه های سازمان القاعده در افغانستان واز رهبران سلفی 

اردن است .این کتاب اختصاص به شرح عقیده توحید  است وتوحید مرجع گرایش سلفی 

جهادی است این کتاب به ملت ابراهیم ودعوت انبیاء و مرسلین وروشهای طاغوت ها برای 

(  در 0315)  0911بین بردن این دعوت ها اشاره می کند .این کتاب اولین بار در سال از 

پاکستان چاپ شد  وبه چند زبان ترجمه شد .سپس در عربستان سعودی منتشر وغوغایی برپا 

کرد . مقامات سعودی انرا تحریک مردم علیه ال سعود دانستند .تعدادی از علمای وهابی از 

قاد کردند وانرا وسیله ای برای تحریک جوانان سعودی علیه حکام این مولف وکتاب او انت

 .کشور ووالت امر قلمداد کردند

نام اصلي ابو محمد المقدسي "عصام محمد طاهر محمد محمود سلیمان الحافی العتیبی ملقب به 

 0331) 0959البرقاوي " است . روستای برقه در شهر نابلس در فلسطین است . نامبرده در 

 در این روستا متولد شد .  (
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علت اینکه او خودرا المقدسی معرفی می کند اینست که وی در روستای برقه  در نزدیکی 

شهر بیت المقدس بدنیا آمده است .. ابو  محمد المقدسی تنها سه ماه با خانواده اش در روستای 

ابو ل کار بود.برقه زندگی کرد سپس خانواده اش به کویت منتقل چون پدرش در کویت مشغو

 محمد المقدسی  تحصیل خودرا ازمرحله ابتدایی تا دبیرستان در کویت  گذراند.

المقدسی تحصیالت دانشگاهی را نیمه تمام گذاشت وبه بوسنی رفت وبه یکی از دانشگاه های 

سرایووملحق شد .ودر رشته مهندسی تحصیل کرد.المقدسی بعلت مشکل بودن یاد گیری زبان 

 یل را رها کرد وبه اردن بازگشت.بوسنیایی تحص

وی سپس به دانشگاه موصل عراق پیوست ودوسال را در دانشکده علوم تحصیل کرد .ولی 

پس از دوسال بخاطر مختلط بودن کالس های دانشگاه این دانشگاه را رها کرد وبه خانواده 

ن العزیز ب اش درکویت ملحق شد.ابو محمد المقدسی هنگام تحصیل در دانشگاه موصل از عبد

باز مفتی عربستان سوال کرد که ایا می توان در دانشگاه مختلط تحصیل کرد؟ مفتی به او 

پاسخ داد که جایز نیست وبه او وعده داد که به  یکی از دانشگاه های عربستان توصیه خواهد 

 کرد تا اورا بپذیرند.

ه ه اسالمی در مدینالمقدسی با توصیه مفتی عربستان به این کشور سفر کرد ولی دانشگا

منوره  به او پذیرش نداد  .وی در عربستان اقامت کرد ودر مدارس دینی تحصیل کرد وبر 

 تعدادی از علمای وهابی از جمله عبد العزیز بن باز تلمذ کرد.

ابو محمد المقدسی در کویت با گروه های اسالمی اشنا شد وبه جریان السروری در کویت 

د بن سرور در کویت پایه گذاری کرد محمد بن سرور در پیوست .این جریان را محم

عربستان اقامت داشت ولی بعلت اختالفش به اخوان المسلمین از عربستان اخراج ودر کویت 

 اقامت نمود..

المقدسی با جریان السروریین اختالف پیدا کرد وبدین علت از این جریان اخراج شد وبه 

 پیوست. جماعت القطبیون نسبت به سید قطب مصری

( در 0359) 0911هجری  0411المقدسی سپس به جماعت جهیمان العتیبی که در سال 

عربستان قیام کرد وکعبه را اشغال نمود ملحق شد .وافکار این جماعت را پذیرفت  .ابو محمد 

المقدسی در نیمه دهه هشتاد میالدی )دهه شصت شمسی( چند بار به افغانستان وپاکستان رفت 

گاه های مجاهدین افغان که توسط دکتر عبد هللا عزام فلسطینی تاسیس شد ملحق .او به اردو
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گردید .ولی وی با دکتر عزام اختالف پیدا کرد واین اردوگاه ها را ترک کرد وبه اردوگاه 

 های القاعده در خوست پیوست وبعنوان مسئول امور شرعی تعیین شد.

د الرحمن روحانی مصری که هم اکنون در ابو محمد المقدسی در افغانستان با شیخ عمر عب

امریکا زندانی است مالقات کرد وی همچنین با ایمن الظواهری رهبر فعلی القاعده  وسران 

دیگر گروه های سلفی از جمله ابو عبیده المنشیری وابو حفص المصری وابو مصعب 

 السوری دیدار کرد.

نیروهای امنیتی بازداشت شدان ( به اردن بازگشت واز سوی 0362)0993المقدسی در سال 

 با ابو مصعب الزرقاوی در یک سلول بودد .وی 

وي بارها بعلت افكار واندیشه هاي تندرو از سوي مقامات اردني بازداشت شده وطی بیست 

سال در زندان رژیم اردن بسر برد. . ابو محمد المقدسی بعنوان استاد  01سال گذشته مدت 

 .هبران القاعده بشمار مي رودابو مصعب الزرقاوي یكي از ر

این  2110سپتامبر  00ابو محمد المقدسي پس از حمله به دو برج دوقلو در امریکا در  

عملیات را مشروع دانسته واز حمله كنندگان دفاع كرد وبدین علت دستگیر شد.) رجوع شود 

 (. کات االسالمیهبه مقاله : محمد سرور زین العابدین.. مؤسس السلفیة السروریه.. بوابه الحر

ابو محمد المقدسی در جریان اختالف بین جبهه النصره وگروهک داعش از النصره حمایت 

 کرد.وداعش را مورد حمله قرار داد.

المقدسی اخیرا طی بیانیه ای ائتالف بین المللی علیه داعش را اقدام صلیبی توصیف کرد.) 

 .(0.)منبع : تلویزیون الجزیره ( .

 زین العابدین   اء فی الدعوة  الی هللا :   محمد سرورمنهج االنبی: 6

تالیف : محمد سرور بن نایف زین العابدین در " منهج االنبیاء فی الدعوه الی هللا " کتاب 

هجری قمری منتشر شد.وی علت تالیف این کتاب را  عدم برخورداری کتب عقاید از  0414

اند تاب ها در عصر دیگری نوشته شده ونوشت این ک, راه حل های مشکالت معاصر دانست 

درا داریم وبایستی راه حل هایی برای ان بیابیم .وی می افزاید کتب عقاید ووما مشکالت خ

ونمیتواند با روح عصر حاضر سازگار باشد وبدین علت اکثر جوانان از این کتاب است خشن 

 ..گرداندندیها رو

                                                             
 رجوع شود به مقاله : محمد سرور زین العابدین.. مؤسس السلفیة السروریه.. بوابه الحرکات االسالمیه 1
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.وي پس از سركوب اخوان است  در حوران سوریه(  0306) 0931محمد سرور متولد 

به وبه عربستان رفت ودر عربستان مشغول تدریس شد  ( 0341) 0911المسلمین در دهه 

افكار واندیشه هاي  سلفي معتقد شد ودر انجا جوانان را به جنگ هاي مسلحانه وجهاد ورفتن 

س مركز لیبه افغانستان تشویق كرد سپس به كویت رفت واز انجا به انگلیس عزیمت ودر انگ

" منتشر كرد.السلفیه السروریه یكي از ة " السن ممطالعات سنت نبوي را تاسیس ومجله اي بنا

اده با استفگرایش هاي سلفي است كه به وي منتسب است وناظران معتقدند كه محمد بن سرور

 (0) از افكار ابن تیمیه وسید قطب نظریات خودرا تدوین نموده است

اخوان المسلمین سوریه بود وزمانی که بین اخوان المسلمین  محمد بن سرور ابتدا جزو

 اختالف افتلد وی از جناح عصام العطار حمایت کرد 

وی پس از انتقال به عربستان افکار وهابی سلفی را تبلیغ وبعنوان معلم ریاضی در مراکز 

توان از  دینی مشغول تدریس شد .تعداد زیادی از اخوندهای وهابی بر او تلمذ کردند که می

 سفر الحوالی وسلمان العوده وناصر العمر وبشر البشر نام برد.

منهج االنبیاء فی الدعوه  –مهم ترین کتاب های وی عبارتند از : دراسات فی السیره النبویه 

. الشیعه فی لبنان . –ازمه اخالق  –العلماء وامانه الکلمه  –حقیقه انتصار حزب هللا  –الی هللا 

 سلسله الحکم بما انزل هللا  –مساجد الضرار  –جا حرکه امل نموذ

محمد بن سرور زین العابدین کتابی تحت عنوان : " .وجاء دور المجوس""  اینک نوبت 

مجوسیان )آتش پرستان ( فرارسیده است".این کتاب درباره ابعاد تاریخی واعتقادی وسیاسی 

دهد نویسنده ایرانیان را مجوسی  انقالب اسالمی ایران  نوشته شده , وعنوان کتاب نشان می

روی  ( وآتش پرست توصیف می کند.محمد بن سرور نام مستعار ) عبد هللا محمد الغریب 

گذاشته واز نوشتن نام واقعی خود خودداری کرده است  . عبد العزیز بن باز مفتی خود کتاب 

اد نخبه در افر در اختیار خریداری ورا ین کتاب از ا هزار نسخهسابق عربستان  سه 

 .(2) قرار داد! . عربستان

 

  ادارة التوحش : ابو بكر ناجي: 1  

                                                             
  رجوع شود به مقاله : محمد سرور زین العابدین.. مؤسس السلفیة السروریه.. بوابه الحرکات االسالمیه  1
2     http://majles.alukah.net/  پایگاه االلوکه – المجلس العلمی 
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نام اصلي او محمد حسن  ( از تالیف ابو بکر ناجی کهتوحش   تیکتاب اداره التوحش )مدیر

سازمان .  بود او عضو سابق الجماعه االسالمیه الجهادیه المصریه . خلیل الحکیم است 

.این این کتاب را چاپ ومنتشر ساخت ج در كشورهاي عربيالقاعده براي ایجاد هرج ومر

است .این کتاب کرده وری آدر یک کتاب جمع نرا آکتاب مجموعه مقاالتی است که نویسنده 

همزمان با تحوالت ودگرگونی در جنبش سلفی جهادی صورت گرفت واین جنبش از جنگ با 

ف می کند به جنگ با دشمن نها را مرتد توصیآدشمن نزدیک یعنی حکومت های منطقه که 

 .دور یعنی غرب وامریکا واسرائیل تغییر موضع داد

ژی نرا استراتآولی وزارت کشور عربستان ,  هدر اکثر کشورهای عربی منع شدمزبور کتاب 

.وزارت دفاع امریکا این کتاب را به انگلیسی هسازمان القاعده در جزیره العرب توصیف کرد

 ه است .حکومتی امریکا ووزارت دفاع این کشور قرار دادترجمه ودر اختیار مسئولین 

کلمه توحش بمعنی حالت هرج ومرج است که بدنبال از هم پاشیدن حکومت های منطقه در 

ید.مولف کتاب معتقد است حالت هرج ومرج ناشی از سقوط آاثر سقوط حاکمان بوجود می 

القاعده که جایگزین این  لذا بایستی سازمان , حکومت ها باعث سردرگمی مردم می شود

حکومت ها می شود وحکومت اسالمی برقرار می سازد  بتواند مدیریت کند .نویسنده معتقد 

وحمله به دو برج دو قلو در نیویورک بایستی  2110سپتامبر  00است که پس از حوادث 

امریکایی ها را خارج از امریکا درگیر جنگ کرد تا قدرت این کشور تضعیف شود.وی بر 

ضرورت استفاده از عملیات انفجاری وانتحاری برای درگیر کردن امریکایی ها تاکید می 

 .کند

ن تاکید شده که القاعده آمقامات امریکایی کتاب دیگری را از القاعده مطالعه می کنند که در 

بایستی دست به عملیات کوچک علیه امریکایی ها وهم پیمانانشان در خاورمیانه بزند نه در 

 .ایاالت متحدهداخل 

 ,مغرب  ,  در این كتاب نویسنده پیش بیني كرده كه هرج مرج دامنگیر كشورهاي نیجیریه

 .وجزیره العر ب)عربستان سعودي ( خواهد شد, پاكستان  , مصر, یمن 

 و نفت وامنیت را اهداف مشروع مي داند. ,  ه هدف ها از جمله جهانگرديمنویسنده كتاب ه

 .نیتي كشورهاي عربي را با انجام عملیات استشهادي جایز مي داندنفوذ در سازمانهاي ام
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برخي از عناصر گروه هاي سلفي معتقدند كه نویسنده كتاب موسوم به سیف العدل افسر 

مصري است كه  سخنراني هائي   براي اعضاي سازمان القاعده دراردوگاه هاي این سازمان 

 .ورده اندآوري وبصورت  كتاب درآع نرا جمآدر افغانستان ایراد كرده وشاگردانش 

ولی ممدوح اسماعیل کارشناس گروه های اسالمی در مصاحبه ای گفت مولف کتاب از نظر 

ایدولوژی با سازمان القاعده مرتبط است  ولی یک کارشناس دیگر بر این عقیده است که 

م اشخصیت ابو بکر ناجی ممکن است یک شخصیت موهوم وغیر حقیقی است وممکن است ن

 مستعار باشد .

طبق اطالعات منتشره نویسنده کتاب با مرکز بررسی ها ومطالعات اسالمی )الجهادی( 

بریاست شیخ یوسف العبیری رابطه داشته و وبگاه صدای الجهاد این کتاب را منتشر ساخته 

 است.

 هناجی سربریدن را توجیه می کند زیرا معتقد است که نه تنها از نظر شرع جایز است  بلک

خدا ورسولش به ان سفارش کرده اند ومدعی است که اجماع مسلمین بر اباحه خون کافر 

بطور مطلق است وکمک گرفتن از کفار علیه مسلمین کفر بزرگتر است وبدین ترتیب فرد 

رجوع شود به مقاله : الجذور االیدیولوجیه والسیاق السیاسی فی    بطور قطع کافر می شود.)

میه ,بقلم  حسن حسن پایگاه اینترنتی : مرکز کارینغی للسالم ومقاله : اداره تنظیم الدوله االسال

 ( .التوحش مخطط القاعده الثاره الفوضی

 

  رساله االیمان : صالح سریه: 9

نقطه نظر خودرا درباره  جهاد وحکومت اسالمی کتاب " رساله االیمان "در صالح سریه 

راری حکومت اسالمی است .وی حکام را کافر : جهاد تنها راه برقبیان داشت .وی گفت  

هرکه دستورات حکومت کافر را : .وی افزود   ه استوجامعه را جاهل ونادان توصیف کرد

علیه اسالم وجنبش انسانی اجرا کند  کافر است وترک هر رکنی از ارکان اسالم کفر 

ا در جمعیت صالح سریه در کتاب خود نوشت : هرکه در یک حزب غیر اسالمی وی(.0).است

اگزیستانسیالیسم   ی از طرفدار. است در پیش گیرد کافروفراماسونری شرکت کند 

 فر است نیز ک موبراگماتیس

                                                             
 رجوع شود به مقاله : " صالح سریه , الکارزما .نهج الثوره االسالمیه المسلحه " . 1
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وی فعالیت حزبی اسالمی وشرکت در انتخابات وعضویت در پارلمان ووزارتخانه ها را 

 جایز می دانست مشروط بر  اینکه هدف از آن رسیدن به قدرت وتشکیل حکومت اسالمی

 باشد. 

: جایز است مسلمان در  ا منتشر کرد نوشت آنر 0964كه ىر سال در کتاب خود صالح سریه 

د واز مقام خود جهت کمک به گروه وحزب خود استفاده نماید نهمه امور حکومت دخالت ک

اگر نیت او خدمت وهیج مانعی وجود ندارد که فرد در حکومت طاغوت به وزارت برسد 

 همه قوانین دولت کافر را علیه اسالم وانسانیت اجرا کند کافر است.باشد.هرکه دستورات 

هرکه ومخالف اسالم کفر است وهرکه این قوانین را تهیه کند وبه تصویب برساند کافر است 

 این قوانین را اجرا کند وبه ان اعتراض نکند کافر است.

ات جاهلیت است ویک نواختن سرود ملی از اقدامکشور و سرباز گمنام و احترام به پرچم 

 نوع شرک بشمار می رود.  

( در روستای اجزم در شهر حیفای فلسطین چشم به 0961-0931دکتر صالح عبد هللا سریه )

به عراق رفت .به دانشکده تربیت  0941جهان گشود.وی همراه افراد خانواده اش در سال 

ی ازدواج نمود واز او معلم دانشگاه بغداد پیوست وفارغ التحصیل شد وبا یک دختر عراق

کتاب " االتباع والتقلید" را نوشت واز عالم  0951شش دختر وسه پسر داشت. وی در سال 

سلفی عبد الکریم الصاعقه علوم شرعی را فراگرفت وبا  محمد محمود الصواف رهبر اخوان 

ی االمسلمین عراق ارتباط برقرار کرد وبه  صفوف انقالب فلسطین پیوست .وی بهمراه عده 

جبهه التحریر الفلسطینیه را تاسیس کرد وبا یاسر عرفات مرتبط بود .به  0959در سال 

اخوان المسلمین عراق پیوست وفرمانده نظامی این سازمان شد وبعنوان افسر در گردان 

التحریر الفلسطینی مشغول فعالیت گردید وی با شیخ تقی الدین نبهانی رهبر حزب التحریر 

بی داشت.صالح سریه معتقد بود كه اخوان المسلمین مصر نمیخواهند با االسالمی روابط نس

انور سادات رئیس جمهوري مصر مقابله كنند . صالح سریه بعنوان پایه گذار گروه سازمان 

دانشكده نظامي مصر بشمار مي رود وتئوریسین این گروه شناخته مي شود.این گروه براي 

ه مرحله اجرا گذاشت .صالح سریه بعلت شركت در قتل  انور سادات برنامه ریزي وآنرا ب

 قتل سادات به اعدام محكوم شد

 فلسفه المواجهه نوشته : سلفی ها کتاب های دیگری را مطالعه می کنند که می توان از :کتاب

ایمن الظواهری وکتاب  : کشف اللثام  نوشته :: طارق الزمر  وکتاب   العمده فی اعداد العده :
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ه االمام :تالیف  ابو محمد  المقدسی وکتاب : فقه الجهاد فی سبیل االسالم : عمن وصفوا ببیع

 الشوکانی.محمد بن علي بن عبد هللا تالیف 

 

 : الدیمقراطیة فی المیزان : سعید عبد العظیم 01

شیخ سعید عبد العظیم علی محمد از شیوخ دعوت سلفی واز بنیانگذاران جماعت اسالمی 

یه مصر ومعاون رئیس الدعوه السلفیه است .وی فارغ التحصیل ومدرسه سلفی در اسکندر

, وامامت  جماعت مسجد الفتح اسکندریه  0916دانشکده  پزشکی دانشگاه اسکندریه در سال 

را برعهده داشت .  او همچنین یکی از بنیانگذاران دعوت سلفی در مصر است. او هم اکنون 

رئیس جمهوری معزول محمى مرسي ان در عربستان سعودی زندگی می کند واز طرفدار

 مصر بوده است.

سعید عبد العظیم با انتشار کتابی بعنوان :"الدیمقراطیة فی المیزان " معتقد است که تفاوت بین 

اگر ما بتوانیم برای شرق وغرب بابت دوری از دین خدا عذر واسالم ودمکراسی زیاد است 

مت اسالم بهانه ای بابت دوری از دین وتبعیت از برای ا  وبهانه ای را پیدا کنیم ,  نمیتوانیم

 .کفار وملحدین وجدائی دین از حکومت بیابیم

وی در این کتاب ضمن حمله به دمکراسی می نویسد:" دمکراسی بمعنی حکومت مردم بر 

مردم وملت منبع قدرت است بنا بر این دمکراسی نظام حکومتی است که مردم را منبع قدرت 

ردم حق قانون گذاری را می دهد , واین تضادی است بین شرع وعقل , زیرا وبه م ، می داند 

قانون گذاری حق خدای تبارک وتعالی است وقوه مقننه باید به کتاب خدا وسنت رسولش 

 بازگردد". 

سعید عبد العظیم ضمن تکفیر پارلمان ها می نویسد: " ما نمیتوانیم پارلمان هایی را تشکیل 

یا مشروبات الکلی منع شود آیا ربا حالل است یا نه وآطلب بررسی شود ن این مآدهیم که در 

یا نه .ما نمیتوانیم احکام خدا را به افراد بشر عرضه کنیم عقل بشر باید احکام شرع را بفهمد 

 , وتسلیم حکم خدا شود , حالل خدا را حالل کند , وحرام خدا را حرام کند.

منبع در قوه قضائیه باید شرع خدا دهد ومی گوید : وی قوه قضائیه را مورد حمله قرار می 

 باشد نه مردم وقضات باید حکم خدا را اجرا کنند نه قوانین ساخته وپرداخته انسان ها .
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بنا بر این , ها می دهد ه وبند ات وی در خاتمه می نویسد : دمکراسی حق خدا را به مخلوق

وانین به دشمنان خدا در دیار دمکراسی یک چیز است واسالم چیز دیگری است .این ق

واین قوانین از تحقق هدف ها ناتوان است زیرا این قوانین ساخته انسان میدهد مسلمین قدرت 

ها است وانسان ها قاصر وعاجرند .بنا برا این نمیتوان بین قوانین ساخته بشر وقوانین الهی 

م است ودمکراسی به وشریعت اسالمی سازش ایجاد کرد .بنا بر این دمکراسی مخالف اسال

 (0کافر وزن اجازه می دهد بر مسلمین حکومت کنند واین خالف اسالم است.)

 

 : اصطالحات گروه هاي تروريستي

 

  االنغماسي

مواد  جنگجویی است دالور که آن یكي از اصطالحات گروه هاي تروریستي است ومعني 

مهمهاتش به اتمام برسد در  منفجره به کمر خود بسته واسلحه سبک همراه دارد می جنگد تا

این اصطالح را برای اولین بار سازمان القاعدة هنگام ( 2این حالت خودرا منفجر می کند.)

انغماسی کسی است که در خالل جنگ به درون نیروهای انجام عملیاتی در عراق بکار برد.

 دشمن نفوذ می کند. 

 ت خودرا پشت خطوط دفاعي دشمنعملیاکه گفته می شود   ژهنیروهاي ویانغماسی نیز به  

 .انجام مي دهند

این نیروها آموزش هاي نظامي عالي جهت حمله وورود به هدف  دیده وداراي قدرت جسمي 

كه مي توانند مدت طوالني به جنگ ومانور ادامه دهند .این نیروها قادرند  ند فوق العاده ا

ي انغماسي تضعیف روحیه مهماتي بیش از اندازه معمول حمل نمایند.ماموریت نیروها

نیروهاي نظامي است وورود به هدف ومعني انغماسي اینست كه مي تواند وارد عمق 

نیروهاي دشمن شود. یكي از فرماندهان سابق سازمان الجهاد بنام نبیل النعیم معتقد است كه 

 انغماسي كسي است كه دست به عملیات انتحاري مي زند وخودروهاي پر از مواد منفجره را

                                                             
 . الدیمقراطیة فی المیزان , سعید عبد العظیم , دار االیمان , القاهره , ص 024 . 1
 
 مقاله : ما هو الفرق بین االنغماسی واالنتحاری ؟ بقلم امل طالب ,  پایگاه اینترنتی الحدث نیوز. 2
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درمیان نیروهاي  دشمن  منفجر مي كند.انغماسي كسي است داوطلبانه به خطوط مقدماتي 

 .دشمن نفوذ مي كند وراه را براي نیروهاي خودي بازمي كند

نیروهاي انغماسي اولین بار در جنگ امریكا علیه  افغانستان وارد عمل شدند .سازمان القاعده 

 . ایي بكار برداین نیروها را در مقابل كماندوهاي امریك

گروهك داعش از نیروهاي انغماسي جهت ترساندن دشمن استفاده مي كند .زیرا انغماسي  ها 

.داعش انغماسیون را موثرترین  اماده انجام عملیات انتحاري هستند واز مرگ نمي هراسند

 نیروها در جنگ با دشمنانش می داند.

 .داد می کنند قلمگروه های مسلح انغماسیون را بعنوان نیروهای زبده 

اصطالح انغماسي با شروع جنگ در سوریه مطرح شد واین نیروها علیه نیروهاي بشار اسد 

 .وارد عمل شدند

انغماسي ها در مواردي خودروهاي حامل مواد منفجره را با كنترل از راه دور منفجر مي 

 وسیله انغماسي هاكنند وخودرا از اثار انفجار دور مي سازند.داعش بیشترین عملیات خودرا ب

  انجام مي دهد

موزش هاي بدني وجنگي آاین افراد در گردان هایي عضو هستند كه قبل از هرگونه عملیات 

انها عملیات را طبق .ورواني سختي مي بینند ونسبت به گروه خود اطاعت كوركورانه دارند 

د واز صحنه فرار دستورات فرمانده انجام مي دهند وهرگز از انجام عملیات سرباز نمي زنن

نمي كنند.داعش كلیه عملیات هجومي انتحاري خودرا علیه مواضع ومراكز دشمن با استفاده 

 .از این عناصر انجام مي دهد

 

  الذبیحة

كه با كارد ویا شمشیر  سر افراد دشمن را از   كسانيذبیحة  مشتق از كلمه ذبح است یعني ال

 . بدستور گروه خود این كار را انجام مي دهندتن جدا مي كنند . اینها افرادي هستند كه 

بكار برد خود گروه داعش اولین بار افرادي را براي جدا كردن سر از بدن عناصر دشمن 

واین افراد در برابر چشمان مردم ومقابل دوربین تلویزیون ها سر از بدن مخالفان خود جدا 

 . كردند
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دگر جون " ونام واقعی او محمد داعش  عکس یکی از عناصر خود که معروف به " جها

اموازی است پس از کشته شدن وی توسط امریکایی ها منتشر کرد. عکس نامبرده در مجله 

 انگلیسی زبان دابق منتشر شد.

وی نام دیگری داشت وان ابو محارب المهاجر بود. او همیشه چهره خودرا می پوشاند و او 

داعش چهره وی را سازمان " می نامیدند. را "  سفا ح داعش " ویا جزار التنظیم " قصاب

 بدون نقاب منتشر کرد .

  210۴جون همواره با نقاب ظاهر می شد وبه زبان انگلیسی صحبت می کرد.و ی در اوت 

بهمراه یک روزنامه نگار امریکایی بنام جیمز فولی ظاهر شد.او بارها با قربانیانش ظاهر 

 (.  0)می برید. می شد ودربرابر دوربین قربانیان خودرا سر

تحصیل ودر رشته قصاب داعش در یکی از کشورهای عربی متولد شد ولی در انگلیس 

 برنامه ریزی کامپیوتر فارغ التحصیل شد.

 

 الحاكمیة

الحاكمیه یكي اصطالحات مورد استفاده گروه هاي سلفي وافراطي است .  این اصطالح از 

ونباید حكام كشورها در حاكمیت خدا دخالت ن خدا است آنظر این گروه ها بمعني حاكمیت از 

نمایند .از اینرو گروه هاي افراطي وسلفي حاكمیت افراد را رد كرده وحكام كشورها را 

مخالف حاكمیت خدا مي دانند لذا  این گروه ها با شركت در انتخابات پارلماني مخالفت مي 

انین خدا یعني شریعت اسالم كنند ومعتقدند كه پارلمان ها قوانین را وضع مي كنند وبه قو

   .توجه نمي كنند

: 2سماني  آ: كتاب هاي 0برخي از كارشناسان منابع حاكمیت  را به شرح زیر مي دانند : 

 . : علم كه شامل اجتهاد براي دانستن حاكمیت خدا است3پیامبران وسنن آنها 

ا شریعت اسالم باید تنهالحاكمیه مهم ترین پایه فكري گروه هاي سلفي است .انها معتقدند كه 

ن خداوند است آمنبع قانون اساسي  وقوانین كشورها باشد.چون حاكمیت وتدوین قوانین از 

 .وهرگونه اقدام براي استفاده از قوانین دیگر شرك وكفر است

                                                             
 بنقل از بی بی سی 71 ژانویه 7102 1



41  
 

گروه هاي سلفي مصر براي اولین بار این اصل را زیر پا گذاشتند وبا شركت در انتخابات 

ل قبورا فعالیت سیاسي را پذیرفته وعضویت پارلمان  2103ور در سال پارلماني در این كش

 .وحاضر شدند در تدوین قانون اساسي مصر شركت كنند

یكي از سران سلفي مصر بنام شیخ عبد المنعم الشحات قبل از سقوط حكومت حسني مبارك  

میتواند ما را در مصاحبه اي اعالم كرد ما دمكراسي را رد مي كنیم ومعتقدیم كه دمكراسي ن

به شورا برساند وشوراي اسالمي مقید به وحي است مرجعیت اسالم وحي وشورا است ولي 

  مرجعیت دمكراسي راي مردم است

شیخ محمد اسماعیل المقدم یكي از سران دعوت سلفي مصر درباره دمكراسي مي گوید: ما 

دمكراسي سرابي بیش  معتقدیم كه دمكراسي نمیتواند به دعوت براي اسالم خدمت كند بلكه

نیست دعوت اسالمي فقط توسط فرزندان مسلمان قابل اجرا است .او معتقد است كه دمكراسي 

 . سراب است

از اینرو موافقت سلفي ها با شركت  در روند سیاسي در مصر بمثابه انقالب بر حاكمیت 

كارهاي خدا  بود.این گروه سلفي در پارلماني شركت كرد كه قبال انرا مشاركت در یكي از

.لذا تعدادي از سران  می دانست  یعني تدوین قوانین شریعت ومشاركت در تدوین قوانین

سلفیه از كساني كه حاكمیت خدا را نقض كرده اند میخواهند كار خالف شرع خودرا براي 

 .(0) مردم توجیه كنند

 

 الوالء والبراء

وشرط ایمان است . معنی الوالء : اعتقاد سلفیون الوالء والبراء از ارکان عقیده است ه ب

 نها.آدوستی وحب خدا ورسول خدا وصحابه ومومنین وموحدین ویاری کردن 

معنی البراء : بغض ودشمنی با کسی که با خدا ورسولش وصحابه ومومنین موحدین مخالفت 

 که میتوان از کافرین ومشرکین ومنافقین وبدعت گذاران وفاسقین نام برد., می کند

                                                             
 الدیمقراطیة فی المیزان , سعید عبد العظیم , دار االیمان , القاهره . 1
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شیخ عبد العزیز بن باز در كتاب " مجموع ‘یكي از اصول سلفي ها است البراء الوالء و

فتاوي ومقاالت متنوعة " معتقد است که الوالء والبراء بمعنی :" محبت ومواالت مومنین 

 (.0وخشم نسبت به کافرین ودشمنی با انها است وبرائت از انان ودینشان "  )

اساس حاكمیت اسالم باشد نه برا ساس حاكمیت واین بدین معني است كه حكومت باید بر 

.حكومتي كه در باشدمردم .حكومت باید به اسالم ومسلمین وفادار ومخالف شرك ومشركین 

سیاست داخلي خود اسالم را معیار قلمداد نماید تا مسلمانان عزیز باشند واسالم در همه  امور 

ود هدفي جز اعالء كلمه هللا حكومت باید در سیاست خارجي خ. حكومت نقش داشته باشد 

یم هاي محارب وغیر ژوبرقراري حكومت جهاني اسالم نداشته باشد  .حكومت باید مخالف ر

 .(2)شرعي باشد

 

 الطاغوت

رهبران گروه هاي سلفي كلمه طاغوت را شرح داده وسلفي ها انرا در درس هاي خود مي 

  ذكر شده استیات متعددي كلمه الطاغوت آن كریم در آدر قرگنجانند . 

شیخ صالح بن فوزان الفوزان یکی از سران سلفی در عربستان طاغوت را مشتق از طغیان 

سوی باطل وگذشت از ایمان ورفتن به سوی  می داند وطغیان را گذشت از حق ورفتن به 

کفرمعنی می کند .او طاغوت را کافر می داند وطاغوت ها را پنج نفر می داند که در راس 

 قرار دارد. انها ابلیس

ابن القیم جوزیه مي گوید كه طاغوت هر چیزي است كه به غیر خدا رجوع داده شود . 

طاغوت هاي جهان از عبادت خدا روي گردانده اند واز طاغوت تبعیت مي كنند واز طاعت 

 .پیامبر سرباز زده واز طاغوت اطاعت وفرمانبردار شده اند

مي داند كه هر چیزي كه  غیر از خدا باشد محمد بن عبد الوهاب طاغوت را بدین معني 

طاغوت است وهر چیزي كه بنده را از عبادت واخالص براي خدا واطاعت خدا ورسول او 

درخت وسنگ باشد.وي معتقد  ,بازدارد طاغوت است.مي تواند شیطان باشد یا جن وانس 

م درست نمي وي معتقد است كه دین اسالاست .است كه اجراي احكام غیر از اسالم طاغوت 

 . شود مگر مسلمانان  از طاغوت هاي روي زمین تبري جویند

                                                             
 مجموع فتاوي ومقاالت متنوعة   ..عبد العزیز بن باز ج2ص 1.722
 مقاله : ماهوالوالء والبراء؟ بقلم : محمد بن صالح العثیمین, پایگاه اینترنتی طریق االسالم ,  2
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ابن باز مفتي سابق عربستان معتقد است كه انسان باید بنده خدا باشد ولي اگر از این كار 

 .نآطاغوت تبدیل مي شود وبدین ترتیب كافر مي شود ویا بدتر از ,به منصرف شود 

بستان درباره طاغوت مي گوید :خداوند كفر به شیخ ابن عثیمین یكي از سران وهابیت عر

 ( 0) وظیفه هر مسلمان مي داند , طاغوت را قبل از ایمان به او 

  

  :الجهاد

سلفي ها معتقدند كه جهاد یك وظیفه كفائي است كه بر اهالي یك منطقه خاص یا زمان خاص 

دین او ودفاع از  واجب مي گردد.هدف از جهاد از نقطه نظر سلفیون دعوت براي هللا ونشر

مقدسات دیني ومال وعرض وعقل مسلمان است .رهبران گروه هاي سلفي همواره مسلمانان 

دارد كه باید این شرایط  ی ند .انها معتقدند كه جهاد شرایط وضوابطنرا دعوت به جهاد مي ك

ا ر وضوابط فراهم شود .اگر مسلمانان در حالت ضعف باشند نمي توانند جهاد كنند .بلكه صبر

واز پیامبر اسالم زماني كه , پیشه كرده وبه دعوت در راه خدا با زبان وبیان مبادرت مي كنند 

 .در مكه بود تبعیت مي كنند

: الجهاد ,  الفریضه الغائبه درمورد جهاد می نویسد : کتاب محمد عبد السالم فرج نویسنده 

به دیگران وی جب است . جهاد در اسالم وسیله دفاع نیست بلکه جهاد بر هر مسلمان وا

 ( 2.)نصیحت می کند که بایستی اخالص در نیت جهاد داشته باشند

 

    نها آي با علمای سلفیه وطرز تفکر ئآشنا

 : احمد بن حنبل 9

احمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن اسد بن ادریس بن عبدهللا الشیبانی المروزی البغدادی 

میالدی در  611هجری قمری  014االول سال  رهبر مذهب حنبلی است .وی در ماه ربیع

هجری قمری در بغداد چشم از جهان  240( زاده شد ودر دوازدهم ربیع االول سال 3بغداد )

 فروبست.پدر ومادرش در مرو ساکن بودند .

                                                             
 مقاله : محمد بن صالح العثیمین.. أحد مؤسسي الوهابیة المعاصرة  .. بوابة الحرکات االسالمیة .1
 رجوع شود به کتاب "  الجهاد الفریضه الغائبه "  , تالیف محمد عبد السالم فرج 2
 برخی منابع زادگاه وی  را مرو ذکر کرده اند.  3
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احمد بن حنبل برای جمع آوری حدیث پیامبر به یمن ,کوفه , بصره , مدینه ,مکه وشام رفت 

 همت گمارد اورا امام المحدثین نامیدند.وبه جمع آوری حدیث 

وی احادیث خودرا در کتابی بنام " مسند احمد بن حنبل " جمع آوری کرد که یکی از منابع 

حدیث  31،111احادیث  بالغ بر  بزرگ اهل سنت در حدیث پیامبر بشمار می رود. مجموعه

ای که به انها استناد بود . این احادیث نه به ترتیب موضوعی، بلکه برحسب اسامی صحابه

 ترین مجموعه در نوع خودش استاست. این بهترین و بزرگشده، تنظیم شده

برخی از نویسندگان معتقدند که پیروان مذهب حنبلی از نظر برخورد  خشن وافراطی بوده 

وسبب ایجاد فتنه واختالفات مذهبی شده  است .انها طبق سلیقه وذوق  خود امر به معروف 

 نکر می کنند .ونهی از م

  احمد بن حنبل، پیشرو تفکر سلفیه

احمد بن حنبل به عنوان امام وپیشوای سلفیه نیز شناخته می شود، زیرا او اولین کسی بود که 

هنگامی که با هجوم فلسفه ها و فرهنگهای بیگانه از قبیل هند و یونان و ایران به حوزه های 
اجه شد، به این فکر افتاد که حدیث را از این اسالمی و مخلوط شدن آن با عقاید اسالمی مو

هجمه نجات دهد، ولی به تفریط شدیدی گرفتار شده و به طور کلی عقل گرایی و عقالنیت را 

انکار کرده و راه ورود آن را به احادیث بست. بنابراین اگر چه می خواست از برخی 
فتار شد. تکیه اساسی مشکالت رهایی یابد ولی در عوض به مشکالتی بسیار دشوارتر گر

احمد بن حنبل، بر سماع و شنیدن است یعنی توجه کردن به ظاهر آیات و احادیث نبوی در 

بن حنبل درباره عقیده و کیفیت تبیین آن، این بود که از  عقاید و عدم توجه به عقل روش احمد
 ت میدر هرچه آنان سکو هرچه که صحابه وتابعین سخن می گفتند او نیز سخن می گفت. 

کردند او نیز سکوت می کرد. وبر ظاهر کتاب وسنت حکم میکرد، وهیچ حدیثی را تأویل 

 نمیکرد. ودر مورد صفات خبریه نیز، بدون تاویل به ظاهرشان اعتقاد داشت.

شخصی از احمد بن حنبل در مورد احادیثی سوال کرد که می گوید: خداوند متعال هر شب به  
ود وقدمش را در آتش می گذارد و امثال این احادیث. در جواب آسمان دنیا می آید دیده میش

گفت:ما به تمام احادیث ایمان داریم و آنها را تصدیق میکنیم . هیچ گونه تاویلی برای آنها نمی 

کنیم. ابن تیمیه نیز که ازرهبران سلفی هاست، وهمچنین محمد بن عبد الوهاب، در عقاید اصلی 
د ،که معتقد بودند؛ که مذهب سلف اثبات هر معنا وصفتی است که خود تابع احمد بن حنبل هستن

، وجه، دست  تحتیت، استوای بر عرش،  در قرآن برای خداوند ثابت شده است مانند فوقیت،

 محبت، بغض ونیزآن چه که درروایات به آن اشاره شده است .البته بدون هیچ گونه تأویل.
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 اعتقادات احمد بن حنبل

 حدوث قرآنالف: جريان قدم و

معتزله که در مقابل تفکرات احمد بن حنبل بودند، وقائل به اعتبار عقل بودند، در زمان 
مامون عباسی مورد حمایت او قرار گرفتند و پس از آن معتصم و واثق عباسی نیز از حامیان 

سرسخت معتزله گشتند. در همین زمان بحث داغ حادث یا قدیم بودن قرآن كریم، بعنوان كالم 

لهى پیش آمد و بنا بدستور مأمون مقرر شد كه هر كس به خالف نظر معتزله، معتقد به عدم ا
خلق و حدوث قرآن گردد تأدیب شود. و بدنبال این دستور افراد فراوانى به زندان افتادند و 

بود که قائل به خلق قران وحدوث آن نبود، بلکه  حنبل ها دیدند از جمله آنها احمد بنشكنجه

 را قدیم می دانست. قران
این جریان تا زمان متوكل  احمد ابن حنبل بر نظریه خود اصرار کرد وسالها در زندان ماند، 

ادامه داشت. متوكل بر ضد معتزله برخاست و معتزلیان رامنكوب كرد.ودر دوره او احمد بن 

لی هم حنبحنبل مورد اکرام قرار گرفت و متوکل عباسی که درعقیده خلق نشدن قرآن با شیخ 
رأی بود ومقاومت او را در برابر مأمون می ستود، جایگاه باالیی برای او قائل شد. همین 

اقبال دولت به شیخ منجر به نفوذ هر چه بیشتر کالم او شد ومردم به دور او جمع شدند 
( یاد میكنند. این حادثه تاریخى سبب ومذهب او رواج پیدا کرد. از این دوره به )دوره محنت

 ضعیف معتزله و قدرت مخالفین آنها یعنى )اهل السنة( و )اهل الحدیث( گردید. ت

 ب: نقش او در عقیده تربیع خلفا

تا پیش از احمد بن حنبل عقیده اکثر اهل سنت این بود که بعد از پیامبر سه خلیفه )ابوبکر ، 

که خالفتش  عمر  و عثمان( بر سر کار آمده اند و حضرت علی)ع( در نظر آنها فردی بوده

مورد تشکیک بود. و حضرت علی)ع( را افرادی مانند: عایشه، عبدهللا بن عمر،سعد وقاص، 
ل که احمد بن حنب  طلحه، زبیرو معاویه به عنوان خلیفه به رسمیت نشناخته بودند. با این حال

 خود مدتی شاگرد شافعی امام سوم اهل سنت بود و از گرایش های دوستانه او نسبت به حضرت

بهره برده بود، برای نخستین بار عقیده به تربیع )چهار خلیفه( را مطرح کرد  امیرالمومنین)ع( 
و توانست آن را در میان عامه نهادینه کند. واعالم کرد که اشکالی ندارد اگر کسی علی)ع( را 

 و این اعتقاد باعث نمیشود فرد از دایره اهل سنت خارج شود.  خلیفه ی چهارم بداند. 

از او نقل شده که اعالم کرد هرکس حضرت علی)ع( را به عنوان خلیفه چهارم نپذیرد با او  و 
 ازدواج وصحبت نکنید. 

 تالیفات واصول مذهب احمد بن حنبل

 است که حدود چهل هزار« المسند»مشهورترین آنها کتاب  احمد بن حنبل دارای تالیفاتی است؛ 

ز: الناسخ والمنسوخ، کتاب الزهد، المعرفه والتعلیل، حدیث دارد، وکتابهای دیگر او عبارتند ا

 الجرح والتعدیل. 
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. فتاوي 2. نص قرآن و سنت 0احمد بن حنبل مذهب خود را بر چند اصل ذیل بنیاد نهاد: 

. در صورت اختالف قول آنها، هرکدام موافق كتاب و سنت باشد. 3صحابة پیغمبر )ص( 
 و ضعیف. اعتبار دادن به تمام احادیث مرسل   .4

مذهب احمد حنبل بعد از او اندكي گسترش یافت و بار دیگر در قرن هفتم هجري توسط ابن 

ق( تبلیغ و ترویج گردید. هرچند مي توان گفت وي در حقیقت روش 621-110تیمیة )
عثمانیه در عهد معاویه و بني امیه را احیا كرد و عقاید خود را به عنوان مذهب سلفیه كه 

ل حدیث و حنبلي بود، نام گذاشت و بعدها مذهب حنبلیه به سلفیه معروف و برگرفته از اه

 مشهور گردید.
عقاید و آراء ابن تیمیه قرنها به بوتة فراموشي سپرده شد، تا اینكه در قرن دوازدهم هجري 

ق( ظهور كرد و به ترویج عقاید ابن تیمیه پرداخت. در 0211-0005محمد بن عبدالوهاب)

مدعي پرچم داري اندیشه و افكار احمد بن حنبل مي باشد هرچند برخي عصرحاضر وهابیت 
قد )منبع : ناز عقاید وهابیت در مسئله توحید و شرك با عقاید احمد حنبل سازگار نمي باشد.

 وهابیت(.

 

  :ابن تیمیه , احمد2

هجری  110ابو العباس احمد بن حلیم حرانی معروف به ابن تیمیه , در ربیع االول سال 

ری در حران تولد یافت , پدرش از علمای بزرگ حنبلی بود که از جور مغوالن به شام قم

گریخته بود. وی با از دست دادن پدر جای اورا در تدریس گرفت . محمد بن خضر پدر او 

کرد، از پیروی می« احمد بن حنبل»روحانی حنبلی مذهب بود که در عقاید و فقه از مذهب 

ه مدارس حنابله فرستاد تا فقه حنبلی را فرا گیرد. جّد اعالی وی از این جهت فرزند خود را ب

 دانشمندان حنبلی مذهب و نخستین فرد ملقب به ابن تیمیه بوده است.

گذار نظری وهابیت است. دربارٔه القاب و عنوان درست او وی فقیه حنبلی ,  سلفی  و بنیان

  اند.رجالی، مفتی و ادیب یاد کرده اختالف بسیار است. چه او را با القابی چون مفّسر،

ای که هجری بر اساس افکار و آراء او پی ریزی گردید. به گونه 02آیین وهابیت در قرن 

شناخت عقاید وهابیان در گرو شناخت ابن تیمیه و آراء و عقاید او است. البته محمد بن 

گر آنرا رها کرد و های دیعبدالوهاب مؤسس وهابیت بخشی از عقائد او را گرفت، و قسمت

ورزد که آنچه در قرآن و احادیث وارد شده، بر وی همچنین اصرار می به آن اهمیت نداد.

همان معانی لغوی و متداول عرفی باید حمل شود و از کسانی که این نوع صفات را به کمک 

 کنند، مؤولهقرائن موجود در آیات و روایات بر معانی مجازی و کنائی و معقول حمل می

 «اندهمه صحابه و تابعان نیز بر این عقیده بوده»گوید: کند و می)تاویل گرا( نامیده انتقاد می
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ابن تیمیه بخاطر بیان عقاید خود مورد ستایش برخی از علما قرار می گرفت ولی علمای 

دیگر افکار واندیشه های اورا منکر شدند وبه او پاسخ دادند.علمای موافق او می گویند که 

او در علوم وقرآن  تبحر داشته مورد احترام پادشاهان وامرا بوده است  .مخالفان او می  چون

گویند که او سخنانی بر خالف اجماع مسلمانان اظهار داشته وعقیده او به رویت واثبات جهت 

برای ذات احدیت ومنع زیارت قبور اولیاء وپیشوایان دین واموری از این قبیل بر خالف 

 مسلمین می باشد. معتقدات عموم

ابن تیمیه الهام بخش گروه های سلفی وتکفیری است انها با الهام از کتاب های وی ونقطه  

 نظرهای او در برخود با دیگران را موضع خودرا مشخص می کنند.

ابن تیمیه غیر مسلمانان را کافر می داند وکافر  را سه نوع معرفی می کند:کسی که رسالت 

ذیب می کند وکسی در ان شک وتردید دارد وکسی که نسبت از آن غفلت پیامبر اسالم را تک

کرده چه این رسالت به او رسیده یا نرسیده است.همه اینها از نقطه نظر ابن تیمیه کافرند 

وحکم کافر بر انها جاری می شود.بنا بر این کافر کسی است که به رسالت پیامبر ایمان 

 نیاورده است .

که کافر هیچ مباحی نصیب او نمی شود چون خداوند مباحات را به  ابن تیمیه معتقد است

مسلمانان ومومنان اختصاص داده است .فقه اسالمی از نظر ابن تیمیه جهان را به دو قسمت 

تقسیم می کند : دار الحرب ودار االسالم .ابن تیمیه برخورد با ساکنین دار الحرب را چنین 

حرب شود وهیچ پیمانی بین مسلمانان وکافران نباشد می توصیف می کند: " هرکه وارد دار ال

تواند اموال کفار را سرقت وتصرف نماید وانهارا مقهور نموده , اموال وجان انها برای 

 (0مسلمانان مباح است.)

داعش بر اساس فتوای این تیمیه با مسیحیان در عراق وسوریه برخورد کرد , وارد شهرهای 

قتل عام کرد , وزنان آنها را  به اسارت گرفت , اموالشان را غارت آنها شد , مردان آنان را 

کرد , کلیساهای آنها را تخریب نمود. همین برخورد را داعش وگروهها ی تکفیری با ایزدی 

 های عراق داشتند.

ابن تیمیه معتقد است که باید با غیر مسلمان دشمنی کرد , حتی اگر او با مسلمانان برخود 

شد.بر همین اساس یکی دیگر از علمای سلفی سعودی یعنی شیخ ابن عثیمین که خوبی داشته با

زندگی نامه او از نظر خوانندگان می گذرد , می گوید:"  اگر نصرانی )مسیحی ( را ببینم 
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(  بنا بر این نباید تعجب کنیم 0) 1چشم خودرا می بندم چون نمی خواهم دشمن خدا را ببینم" ( 

را دشنام می دهند وانها را از خانه های خود بیرون می کنند وبه انها  وقتی سلفی ها مسیحیان

 تجاوز می کنند چون بر اساس فتوای ابن تیمیه انها دشمنان خدا هستند .

ابن تیمیه به این امر اکتفا نمی کند , بلکه از مسلمانان میخواهد به غیر مسلمان اهانت کنند وبه 

این مورد می گوید: " هر چه با باطل بزرگ شود چه  مقدسات انها را توهین کنند .او در 

ازنظر مکان وزمان وچه حجر باشد وچه شجرباید مورد اهانت قرار گیرد همانطور که  بت 

 (.2ها مورد  اهانت قرار می گیرند )

مالحظه می شود که گروه های سلفی وتکفیری مخالفت خودرا با جشن های مسیحیان اعالم 

یریک به مسیحیان را تحریم می کنند .یکی از علمای سلفی بنام الحوینی می کنند وحتی تقدیم ت

فتوا صادر کرده وگفته است که نباید مسلمانان از خوراک مسیحیان در  روز عید آنها تبعیت 

کنند. ابن تیمیه نظر منفی خودرا نسبت به غیر مسلمان بجایی رسانده که گفته است باید ما 

 اهل ذمه را ذلیل کنیم وانها را بترسانیم .یهود ونصاری را لعن کنیم و

ابن تیمیه معتقد است که زن نیاز به حمایت وپشتیبانی دارد بیش از آنکه کودک به آن نیاز 

(.زن نیاز به قیم دارد همانطور که کودک به ان نیاز دارد.بلکه  زن بیشتر به حمایت 3دارد. )

هر دادن دختر های کم سن وسال است ورعایت وپسشتیبانی نیاز دارد.ابن تیمیه موافق شو

ومعتقد است که پدر می تواند دخترکم سن وسال   خودرا مجبور به ازدواج کند حتی اگر 

 ( 4راضی به این ازدواج نباشد .)

ابن تیمیه زن را ناقص العقل  می داند در برابر مرد که اورا کامل می داند.لذا باعتقاد ابن 

پیشنماز شود او در اختیار شوهرش است اوبنده و اسیر تیمیه زن عورت است , نمیتواند 

اوست , بنده باید به ارباب   وسرورش خدمت کند . ابن تیمیه احادیث متعددی درمورد شباهت 

 بین زنان وبندگان ذکر می کند.

ابن تیمیه اعراب را برتر از دیگر اجناس بشر می داند .عرب نسبت به غیر عرب اشرف تر 

یر عرب به درجه ومنزلت عرب برسد .او معتقد است در نماز باید عرب است ونمی تواند غ

                                                             
 .(مجموعه فتاوی ورسائل الشیخ ابن العثیمین ج01 ص 222 1
 نقد الخطاب السلفی ..ابن تیمیه نموذجا, رائد السمهوری , ط0, 7101 2
 مجموع الفتاوی ج22ص47 3
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ها نسبت به غیر عرب ها مقدم تریاشند . ابن تیمیه گفته است نباید عرب ها از غیر عرب ها 

 (   0در تکلم تقلید کنند زیرا غیر عرب ها دچار نقص هستند .)

 ان را اهل بدعت وضاللت میابن تیمیه زیارت قبور را بدعت وضاللت توصیف میکند وشیعی

داند. ومعتقد است که شیعیان با زیارت قبور در واقع حج بجا می اورند وانرا حج اکبر 

وزیارت خانه خدا را حج اصغر می نامند در حالیکه  این نسبت به شیعیان اتهامی بیش نیست 

 وسلفیان اتهامات ابن تیمیه را به شیعیان تکرار می کنند.

 

 يه:ابن قیم , جوز9

لبو عبد هللا  شمس الدین محمد بن ابو بکر بن ایوب بن سعد بن حریز بن مکی زید الدین 

الزرعی الدمشقی الحنبلی مشهور به ابن قیم جوزیه .شاگرد  ابن تیمیه بود . وی ضمن نقل 

عقاید ابن تیمیه مکررا به آثار او استناد می کرد. قیم جوزیه پدر او سرپرست مدرسه الجوزیه 

ق بوددر دمش ..  

م( چشم به جهان گشود ودر 0292هجری قمری ) 190ابن قیم جوزیه روز هفتم صفر سال 

هجری قمری با  ابن تیمیه   در  602هجری قمری درگذشت . ابن قیم در سال  650سال 

دمشق مالقات کرد وبر اوتلمذ کرد واز افکار واندیشه های او پیروی کرد.ابن قیم از این تیمیه 

بانی کرد وهر دودر القلعة  زندانی شدند ولی پس از فوت ابن تیمیه اورا از حمایت وپشتی

 . زندان آزاد کردند.او  چند بار زندانی شد وشکنجه گردید

  عقاید ابن قیم جوزیه

که او بارزترین شاگرد ابن تیمیه بوده و حتی همراه او به زندان رفته، عقائد و با توجه به این

تلف همان تفکرات ابن تیمیه است؛ لذا باید او را مبلّغ افکار ابن تفکرات او، در مسائل مخ

  .تیمیه دانست

اعتقاداتی که او نسبت به اوصاف الهی دارد، با جسم داشتن خدا مالزمت دارد. یکی از این 

توان خدا را با انگشت مورد اشاره حسی قرار مسائل، اعتقاد داشتن به این مطلب است که می

شود خدا را در جهت خاصی محصور کرد درباره رؤیت خدا با چشم می داد که این موجب
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گوید: هرچند در دنیا به خاطر داند و میرا عقالً و شرعاً ممکن مینیز همچون ابن تیمیه آن

توان خدا را دید، ولی در آخرت این امر ممکن خواهد بودضعف نیروی باصره نمی .  

دانست. همچنین اجتماع در کنار قبور را جایز نمیاو سفر کردن برای زیارت قبر پیامبران 

گوید: این کار مفاسد متعددی دارد که داند و میپیامبران و اولیای الهی را کاری مشرکانه می

عبارت است از: نماز خواندن به سمت قبر و طواف کردن در اطراف قبر و بوسیدن آن و 

ها و برطرف شدن اخت شدن قرضکمک طلبیدن از آنها و درخواست روزی و عافیت و پرد

کردندهایشان طلب میپرستان از بتهایی است که بتها خواستهها است! اینگرفتاری .  

گوید: پردازد. او میابن قیم در ادامه راه ابن تیمیه، به انکار فضائل امام علی)ع( می

آن قدر زیاد است اند ها )شیعیان( درباره علی بن ابی طالب جعل کردههایی که رافضیحدیث

کند که شیعیان در فضیلت علی که قابل شمارش نیست. سپس از قول ابو یَعلی خلیلی نقل می

گاه از این سخن ابو یَعلی به اند. آنبن ابی طالب و اهل بیت سیصد هزار حدیث جعل کرده

.پردازددفاع می ) 

 

 نظر علمای اهل سنت درباره ابن قیم جوزيه

تادش به خاطر همان اعتقادات مشترک، مورد انتقاد و طعن دیگر علمای ابن قیم نیز مانند اس

مبادا به »گوید: اهل سنت قرار گرفته است. ابن حجر هیتمی درباره او و استادش می

های ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم جوزیه و دیگرانی که پیرو هوای نفس چیزهایی که در کتاب

اخته و قلبشان را مهر زده و چشمشان را پوشانده، گوش خود هستند و خداوند آنها را گمراه س

اندنامد که از دین خارج شدهسپس آنها را ملحدی می«. کنی  

 

 نظر شیعه درباره ابن قیم جوزيه

شود؛ ابن قیم به شدت مخالف زیارت انحرافی ابن قیّم، در آثار او فراوان دیده می ادعاهای

عه باطل استقبور بود. که این عقیده او در نزد شی   

گوید: مشاهدی که بر روی او در همین راستا با ساخت بنا بر روی قبور مخالفت کرده و می 

قبرها بنا شده، از موارد شرک است و باید تخریب شود و جایز نیست حتی یک روز آنها را 

 ..( باقی گذاشت ) منبع : اسالم کوئیست
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وان از :" اعالم الموقعین عن رب العالمین"  ابن قیم الجوزیه تالیفات متعددی دارد که می ت 

و"  اغاثه اللهفان من مصائد الشیطان" و " زاد المعاد في هدي خیر العباد"  و"  مدارج 

و" الداء ‘ السالكین"  و"  حادي األرواح إلى بالد األفراح"  و" القضاء والقدر.و الروح"  

") الصراط المستقیم في أحكام أهل الجحیم" والدواء" . و"تحفة الودود في أحكام المولود" .و"  

 منبع :  االسالم سوال وجواب(. )1(

 

 :الشاطبی , ابراهیم بن موسی4

ابو اسحاق ابراهیم بن موسی بن محمد اللخمی الشاطبی از علماء سلفی اندلس که در قرن 

را هشتم هجری  . در غرناطه )گرانادا( ی اندلس چشم به جهان گشود .در این شهر علوم 

تحصیل وبر علمای بزرگ ان تلمذ کرد .علمای بزرگی نیز از محضر او علم آموختند .وی 

تالیفات زیادی در زمینه نحو وصرف واشتقاق وادبیات وشعر وعلوم حدیث وفقه واصول 

هجری قمری درگذشت . از مهم  691وتصوف داشت .وی روز سه شنبه در ماه شعبان سال 

صام فی اهل البدع و الضالالت. وکتاب االفادات واالنشادات ترین کتاب های وی کتاب االعت

 (.2والموافقات فی اصول الشریعة وکتاب المقاصد الشافیة فی شرح خالصة الکافیة .) 

 

 :محمد بن عبد الوهاب 5

هجری قمری در  0005محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان بن علی التمیمی النجدی در سال 

 د یافت .پدرش در آن شهر قاضی بود .شهر عیینه از بالد نجد تول

محمد، فقه حنبلی را در زادگاه خود آموخت. سپس برای تکمیل معلومات رهسپار مدینه منوره 

 .شد و در آنجا به تحصیل حدیث و فقه پرداخت

شد که از عقایدی خاص گاه مطالبی بر زبانش جاری میدر دوران تحصیل در مدینه، گه

ه گفتند: اگر این فرد باش نگران شده و میاتید وی نسبت به آیندهحکایت داشت، چندان که اس

 تبلیغ بپردازد گروهی را گمراه خواهد کرد. 

                                                             
1 https://islamqa.info/ar/127762 االسالم سوال وجواب   
2 http://www.arab-ency.com/ar/  الموسوعة العربیة 

https://islamqa.info/ar/127762
http://www.arab-ency.com/ar/الموسوعة%20العربیة%20ة
http://www.arab-ency.com/ar/الموسوعة%20العربیة%20ة
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چندی بعد، محمدبن عبدالوهاب، مدینه را به سوی نقاط دیگر ترک کرد و چهار سال در 

اه کوتبصره و پنج سال در بغداد و یکسال در کردستان و دو سال در همدان اقامت کرد. مدتی 

نیز در اصفهان و قم زندگی کرد و آنگاه از طریق بصره به احساء رفت و از آنجا به 

 .اقامتگاه پدرش رفت« ُحَریمله»

گفت گرچه گاهی میان او و تا زمانی که پدرش زنده بود وی در مورد عقایدش کمتر سخن می

ید خود پرده ق، از روی عقا 0053گرفت. پس از درگذشت پدر به سال پدرش نزاعی درمی

 برداشت. 

ر ای که ناچاتبلیغات محمد بن عبدالوهاب در شهر حریمله افکار عمومی را برآشفت، به گونه

شد آنجا را به عزم اقامت در عیینه )زادگاهش( ترک کند. در عیینه با حاکم وقت، عثمان بن 

پشتیبانی حاکم،  معمر، تماس گرفت و دعوت جدید خود را با او در میان نهاد و قرار شد که با

آیین خود را تبلیغ کند. طولی نکشید فرمانروای احساء، شیخ سلیمان بن محّمد آل حمید، که 

مقامی برتر از حاکم عیینه داشت عمل حاکم را ناروا شمرد و دستور داد هرچه زودتر محمد 

 .بن عبدالوهاب را از شهر عیینه بیرون کند

ه نام درعیه برای اقامت برگزیند که محمد بن سعود بنابراین وی ناچار شد نقطٔه سومی را ب

کرد. او دعوت خود را با حاکم درعیه در میان نهاد و هردو )جد آل سعود( بر آن حکومت می

پیمان بستند که رشتٔه دعوت از آِن محمد بن عبدالوهاب و زمام حکومت در دست محمد بن 

 .ین دو خانواده صورت گرفتسعود باشد. برای استحکام این روابط، ازدواجی نیز ب

محمد بن عبدالوهاب تبلیغ خود را در پرتو قدرت حاکم محمد بن سعود آغاز کرد. به زودی 

هجوم به قبایل اطراف و شهرهای نزدیک شروع شد و سیل غنایم از اطراف و اکناف به شهر 

 قٔه نجددرعیه که شهری فقیر بود، سرازیر گشت. این غنایم چیزی جز اموال مسلمانان منط

پرستی، اموال و ثروتشان بر سپاه محمد بن عبدالوهاب نبود که با متهم شدن به شرک و بت

حالل شده بود تا آنجا که آلوسی که خود تمایالت وهابیگری دارد، از مورخی به نام ابن بُشر 

 :کندنجدی چنین نقل می

اً این شهر در زمان سعود " من در آغاز کار، شاهد فقر و تنگدستی مردم درعیه بودم ولی بعد

)نؤه محمد بن سعود( به صورت شهری ثروتمند درآمد، تا آنجا که سالحهای مردم آن، با زر 

های فاخر در شدند و جامهو سیم زینت یافته بود. بر اسبان اصیل و نجیب سوار می

صر است" مند بودند، به حدی که زبان از شرح آن قاکردند و از تمام لوازم ثروت بهرهبرمی

. 
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. 0نشین نجد کمک کرد: دو چیز به انتشار دعوت محمد بن عبدالوهاب در میان اعراب بادیه

 .دوری مردم نجد از تمدن و معارف و حقایق اسالمی. 2حمایت سیاسی و نظامی آل سعود. 

هایی که وهابیان در نجد و خارج از نجد )همچون حجاز و یمن و شام و عراق( جنگ

د، یافتنفریب داشت: ثروت هر شهری که با قهر و غلبه بر آن دست میای دلهکردند، جاذبمی

دادند و توانستند آن را جزو متصرفات و امالک خود قرار میبر مهاجمین حالل بود، اگر می

 کردند. در غیر این صورت به غنایمی که به دست آورده بودند، اکتفا می

در نقاب دعوت به توحید و مبارزه با شرک آغاز روزی که محمد بن عبدالوهاب کار خود را 

های نجد و یمن به سوی وی اقبال کردند. برای نمونه زمانی که موج کرد، برخی از شخصیت

سبل السالم فی »مؤلف کتاب ( 0017–0199دعوت او به یمن رسید امیر محمد بن اسماعیل )

وهاب سرود که مطلع آن چنین ای بلند باال در مدح محمدبن عبدالقصیده« شرح بلوغ المرام

 :بود

 سالٌم علی نجٍد و من حلَّ فی نجد و ان کان تسلیمی علی البُعد الیُجدی

یعنی: درود بر نجد و کسی که در آن قرار دارد، هرچند درود من از این راه دور سودمند 

 نیست

همید که ولی همو، هنگامی که خبرهای ناگواری از قتل و غارت وهابیان را دریافت کرد و ف

محمدبن عبدالوهاب به تکفیر مسلمانان پرداخته و برای مال و جان آنها بهایی قایل نیست، از 

 :شدای نو سرود که با این بیت آغاز میسرودٔه پیشین خود پشیمان گشت و قصیده

 َرَجعت عن القول الذی قلت فی النجدی و قد صح لی عنه خالف الذی عندی 

خود در حق آن مرد نجدی بازگشتم، زیرا خالف آنچه دربارٔه وی یعنی: من از گفتار پیشین 

 .پنداشتم برایم ثابت شدمی

الدین ای سیاه در تاریخ اسالم است. صالحکشتار شیعیان در عتبات عالیات به راستی صفحه

ق. امیر سعود با قشون بسیار  0207نویسد: در سال مختار که از نویسندگان وهابی است می

ردم نجد و عشایر جنوب و حجاز و تهامه و دیگر نقاط، به قصد عراق حرکت متشکل از م

 .کرد. وی در ماه ذی القعده به شهر کربال رسید و آنجا را محاصره کرد

سپاهش برج و باروی شهر را خراب کرده، به زور وارد شهر شدند و بیشتر مردم را که در 

پس نزدیک ظهر با اموال و غنایم فراوان از ها بودند به قتل رساندند. سکوچه و بازار و خانه
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ای به نام ابیض گرد آمدند. خمس اموال غارت شده را خود سعود شهر خارج شدند و در نقطه

 برداشت و بقیه، به نسبت هر پیاده یک سهم و هر سواره دو سهم، بین مهاجمین تقسیم شد. 

سعود با  0221یسد: در سال نوابن بشر، مورخ نجدی، دربارٔه حمالت وهابیان به نجف می

سپاهی انبوه از نجد و اطراف آن، به بیرون مشهد معروف در عراق )مقصود، نجف اشرف 

ساخت. وی دستور داد باروی شهر است( فرود آمد و سپاه خود را در اطراف شهر پراکنده 

را خراب کنند ولی سپاه او زمانی که به شهر نزدیک شدند به خندق عریض و عمیقی 

وردند که امکان عبور از روی آن وجود نداشت. در جنگی که بین طرفین رخ داد، بر اثر برخ

تیراندازی از باروهای شهر، جمعی از سپاهیان سعود کشته شدند و بقیٔه آنها از گرد شهر 

 عقب نشسته به غارت روستاهای اطراف پرداختند. 

ورد تاخت و تاز خود قرار نشین را مممکن است تصور شود که وهابیان تنها بالد شیعه

ن نشیوجه درست نیست و باید گفت کلیٔه مناطق مسلمان دادند؛ ولی این تصور به هیچمی

های حجاز و عراق و شام، آماج حمالت آنها قرار داشت و تاریخ در این مورد، از هجوم

ر به یک وادهد که مجال شرح همٔه آنها در این مختصر نیست. نمونه ای گزارش میوحشیانه

 :کنیممورد اشاره می

ترین نویسد: از زشتجمیل صدقی زهاوی در خصوص فتح طائف به دست وهابیان می

عام مردم است که بر صغیر و کبیر رحم نکردند. طفل شیرخوار را بر کارهای وهابیان، قتل

 .دنبریدند. جمعی را که مشغول فراگرفتن قرآن بودند همه را کشتروی سینٔه مادرش سر می

ها کسی باقی نماند به دکانها و مساجد رفتند و هر که بود، حتی گروهی که در چون در خانه

حال رکوع و سجود بودند، کشتند. کتابها را که در میان آنها تعدادی مصحف شریف )قرآن( و 

هایی از صحیح بخاری و مسلم )از معتبرترین کتابهای حدیثی در نزد اهل سنت( و نسخه

دیث و فقه بود در کوچه و بازار افکندند و آنها را پایمال کردند. این واقعه در دیگر کتب ح

 اتفاق افتاد.  0206سال 

ای به علمای مکه نوشته و آنان را به آیین خویش دعوت عام طائف، نامهوهابیان پس از قتل

صد ق کردند. سپس صبر کردند تا ایام حج منقضی شد و حاجیان از مکه بیرون رفتند، آنگاه

 .مکه نمودند

به نوشتٔه شاه فضل رسول قادری )هندی(، علمای مکه در کنار کعبه گرد آمدند تا به نامٔه 

وهابیان نجد پاسخ گویند، در حین گفتگو و مشاورٔه آنان، ناگهان جمعی از ستمدیدگان طائف 
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دم شایع شد داخل مسجدالحرام شدند و آنچه را بر آنان گذشته بود، بیان داشتند و در میان مر

 .که وهابیان به مکه آمده و کشتار خواهند کرد

مردم مکه سخت در وحشت و اضطراب افتادند. علما اطراف منبر )در مسجدالحرام( جمع 

شدند. ابوحامد خطیب به منبر رفت و نامٔه وهابیان و جواب علما در رد عقاید آنان را قرائت 

گفت: گفتار نجدیان را شنیدید و عقایدشان را  کرد. آنگاه خطاب به علما وقضات و ارباب فتوا

گویید؟ همٔه علما و مفتیان اهل سنت، از مکٔه و سایر که برای دانستید. دربارٔه آنان چه می

ادای مناسک حج آمده بودند، به کفر وهابیان حکم کردند و بر امیر مکه واجب دانستند به 

واجب است او را یاری کنند و با وی درجهاد مقابلٔه با آنان بشتابد و افزودند که بر مسلمین 

شرکت نمایند و هرکس بدون عذر، تخلف کند، گنهکار بوده و هرکس در این راه شرکت کند 

مجاهد و در صورت کشته شدن شهید خواهد بود. در این امر، اتفاق نظر بود و فتوای مزبور 

 (0را نوشتند و همه مهر کردند...)

  

لدينمحمد ناصر اااللبانی  :6   

ابو عبد الرحمن محمد بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم األشقودري األلباني األرنؤوطي مشهور 

بنام محمد ناصر الدین األلباني یکی از رهبران سلفی وهابی است ویکی از محققین این فرقه ا 

 ست او متخصص در حدیث پیامبر بود .

در شهر اشقوره پایتخت  0904هجری قمری برابر  0333ناصر الدین االلبانی در سال 

 قدیمی البانی چشم به  جهان گشود .همراه پدرش به دمشق عزیمت کرد وبه تحصیل پرداخت .

اولین کتاب االلبانی بنام ) تحذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجد ( بود .االلبانی با مطالعه کتاب 

ن کرد وبعنوان یکی از رهبراهای ابن تیمیه وابن القیم گرایش خودرا به عقاید سلفی تقویت 

 سلفی شناخته شد.

اورا وهابی گمراه لقب دادند .او از کشورهای عربی واسالمی واروپایی از جمله عربستان 

سعودی وقطر وکویت ومصر وامارات واسپانیا وانگلیس والمان واسترالیا ولبنان دیدن کرد 

در مدینه منوره حدیث را  ودرانها سخنرانی نمود. وی بمدت سه سال در دانشگاه اسالمی

 تدریس می کرد.

                                                             
1 https://fa.wikipedia.org/wiki/ محمد بن عبد الوهاب  

https://fa.wikipedia.org/wiki/
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او در حدیث پیامبر وعلوم حدیث متخصص بود ودرمیان محافل علمی شهرت یافت .وی 

ژوئن در زندان 0916در دمشق زندانی شد .وبار دیگر پس از جنگ  0916یکبار در سال 

مت کرد .وی ماه  زندانی شد  وی از دمشق به امان عزیمت کرد ودر انجا اقا 1الحسکه بمدت 

در امان پایتخت اردن  0999هجری قمری برابر با دوم  اکتبر  0421جمادی الثانی  22در 

 فوت کرد. 

 

 

 )حوی(  حوا سعید : 7

سعید بن محمد دیب حوی النعیمی   یکی از اعضای اخوان المسلمین سوریه بود که در سال  

پدرش از شخصیتهای درشهر حماه متولد شد .در یک خانواده معروف بزرگ شد  0935

مبارز علیه اشغال سوریه توسط فرانسه بود .وی درس خودرا در شهر حماه به اتمام رساند 

وارد دانشگاه دمشق شد   0951به اخوان المسلمین سوریه پیوست در سال  0952.در سال 

ودر دانشگده الهیات تحصیل کرد وبر دکتر مصطفی السباعی اولین رهبر اخوان المسلمین 

فارغ التحصیل شد وخدمت سربازی رفت .پس از اتمام  0910ه تلمذ کرد.در سال سوری

خدمت سربازی به عربستان عزیمت کرد ودر عربستان مشغول تدریس زبان عربی شد .پس 

از چهار سال تدریس در عربستان به سوریه بازگشت. سه سال در سوریه مشغول تدریس شد 

سپری کرد .وی بعلت نوشتن اطالعیه ای ودعوت ولی بازداشت شد وپنج سال را در زندان 

به اسالمی کردن سوریه زندانی شد.وی در این مدت توانست مانند سید قطب کتاب های 

وی پس از سعید . جلد بود . 00متعددی در زندان تالیف کند که مهم ترین انها تفسیر قران در 

گروه دست به عملیات گروه الطلیعه المقاتله را تشکیل داد.این  0965حوی در سال 

گروه الطلیعه  0911ترورشخصیتهای بعثی وعلوی ونیروهای امنیتی ونظامی زد.در سال 

المقاتله اقدام به ترور نافرجام حافظ االسد کرد.چند روز بعد رفعت االسد برادر حافظ اسد به 

ند در سال زندان تدمر حمله وزندانیان را که اکثرا از اخوان المسلمین بودند را به قتل رسا

یکی از اعضای گروه الطلیعه المقاتله دست به کشتار دانشجویان مدرسه توپخانه در 0969

 . شهر حلب که علوی بودند زد

برعهده  0912.سعید حوی پس از ازادی از زندان رهبری اخوان المسلمین سوریه را تا سال 

المسلمین  در خارج از کشور در رهبری اخوان 0914تا سال  0912گرفت .از سال 

مجددا  0915به سوریه بازگشت ودر سال  0915)سازمان جهانی ( شرکت کرد ودر سال 



57  
 

در این سمت بود ولی  0916رهبری اخوان المسلمین سوریه را بر عهده گرفت  وتا سال 

در شهر امان  0919مارس  9بعلت بیماری از فعالیت های حزبی کناره گیری کرد.ودر 

 امان به خاک سپرده شد .) سعید حوی , صقر االخوان السوری (.پایتخت اردن درگذشت ودر 

سعید حوی به کشورهای عربی واسالمی واروپایی  سفر کرد .از پاکستان دیدن کرد وبا ابو 

االعلی المودودی دیدار کرد در دیدار دوم سعید حوا از باکستان در تشییع جنازه المودودی 

ه باکستان دیدار کرد سپس به الهور رفت وبا شرکت کرد وبا رهبران الجماعه االسالمی

به ایران سفر کرد وبا امام خمینی دیدار  0969رهبران مجاهدین افغانی دیدار کرد. در مه 

نمود همچنین با وزیر خارجه وقت ابراهیم یزدی وبا کمال خرازی دیدار کرد واوضاع 

 (.0سوریه را تشریح کرد. )

 

  :عبد العزيزبن باز8

 

ن عبدهللا بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدهللا بن بازمفتي سابق عربستان سعودي  عبدالعزیز ب

هجری قمری در 0331میالدی برابر با چهاردهم ذی الحّجه  0901در بیست و یکم نوامبر 

مادرش 0920میالدی پدرش درگذاشت و در سال 0903شهر ریاض به دنیا آمد. در سال 

دالعزیز ابن باز بینایی خود را از دست دادعب 0937حفصه بنت سمیح فوت کرد . در  . 

بن باز بعداز مدتی قرآن را حفظ كرده و نزد سعد وقاص بخاری، تجوید قرآن را آموخت و  

علوم شریعت را از مشاهیر علمای نجد مانند؛شیخ محمد بن عبدالطیف بن حسن الشیخ، شیخ 

سعد بن حمد آل الشیخ، فرا حسین آل الشیخ، الشیخ ¬صالح بن عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن

 .گرفت كه بیشترین استفاده علمی را از محمود بن ابراهیم بن عبدالطیف الشیخ، برده است

دانست، عزم خود را راسخ بن باز كه صرف شاگردی نزد اساتید را یك نوع فریب نفس می

ا اینكه در كرده و تالش تحقیقی خود را از مهمترین كتب اهل سنت با جدیت تمام ادامه داد ت

علوم شریعت، متن حدیث، سند و بحث توحید طبق شیوه سلف و فقه حنبلی به چنان نبوغی 

 ..رسید كه از مشهورترین علماء حنفی شناخته شد

 :رئیس هئیت علمای بزرگ  اسالمی )هئیت کبار العلماء

                                                             
     www.ikhwanwiki.com/indexدائره المعارف رسمی اخوان المسلمین    1
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این هیئت عالی ترین هسته صدور فتوا در عربستان سعودی محسوب می گردد.  در سال  

ق شیخ عبدالعزیز بن عبدهللا بن باز به ریاست تشکیالت فوق الذکر منصوب و هسته 0395

تغییر نام نهاد«دبیر خانه ادارات تحقیقات علمی و فتوا و تبلیغات و ارشاد »مزبور به  . 

ق به عنوان مفتی بزرگ عربستان سعودی به مجلس علما معرفی گردید و  0۴0۴در سال 

ملک فهد از  0۴02، ملک فیصل و در سال 0۴12ده گرفت. در ریاست آن مجلس را بر عه

 .او به خاطر خدماتش به وهابیت قدردانی کردند

 

 نظر بن باز درباره زمین وخورشید

 

میالدی مطلبی را  0977آوریل 05خود  2077مجله مصری  المصور در شماره ی 

( در آنجا مقاله ای را بصورت زیر منتشر کرده: نایب رئیس دانشگاه اسالمی )عالمه ابن باز

طی دو ماه در تمامی روزنامه ها منتشر کرده است که در آن خون هرکسی که بگوید زمین 

کروی است و ساکن نیست و به دور خورشید می چرخد را حالل اعالم کرده است. او در 

 االدله النقلیه والحسیه علی جریان الشمس والقمر وسکون االرض وامکان الصعود الی»کتاب 

)دالیل نقلی و عقلی بر حرکت خورشید و ثابت بودن زمین( اعالم کرد« الکواکب  . 

اعتقاد به دوران یا چرخش زمین باطل است و کسي که به این فرضیه باور »باز مدعی بود:بن

و قوله جل و « والجبال أوتادا»که این فرضیه با قرآن کریم داشته باشد، کافر است، براي این

منافات دارد« ض كیف سطحتوالى األر»عال  . 

 

باز همچنین گفته است:هنگامي که جوان بودم و چشمان قدرتمندي داشتم با چشمان خودم به بن

دیدم. پس اگر زمین در حال حرکت باشد، کردم و حرکت خورشید را ميخورشید نگاه مي

دریاها هاي بزرگ در کنیم و در آرامش هستیم؟ پس چگونه کشتيچگونه ما آن را حس نمي

شوند؟کنند و چپ نميحرکت مي  

 32ـ 02، )ص «هدایة الحیران في مسألة الدوران»عبدالكریم بن صالح الحمید نیز در كتابش 

 :( با دفاع از این فتوا به نقض نظریه چرخش زمین پرداخته و نوشته است
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باور به کروي گر و ملحدانه است؛ از جمله این اعتقادات، ها فاسد و تباهبرخي علوم و فرضیه

بودن و چرخش زمین است... و باور به دوران زمین، خطایي بسیار بزرگتر از نظریه جهش 

كل دلیل من الكتاب والسنة على دوران األرض : »33ص «. و تکامل انسان از میمون است 

 .«فهو تأویل باطل

لح مجموع فتاوى و رسائل محمدبن صا»در کتاب « ابن عثیمین»همچنین اخوند وهابی 

دهد که از تدریس (، به معلمان اخطار مي053صفحه  421الفتوى شماره  3)ج / «: العثیمین

شود، خودداري کنند، آن بخش از درس علوم و جغرافیا که از حرکت زمین سخن گفته مي

آموزان استچون این مطلب باعث مفسده و گمراهي دانش  

 دستور به تخريب حرم نبوی

قسمت "نور علی الدرب" سوالی تحت عنوان "حکم القباب علی  در سایت رسمی بن باز، در

القبور و شبهة قبة التی علی قبر الرسول }حکم  وجود گنبد بر قبر ها و گنبد ساخته شده بر 

  :قبر رسول هللا ص پرسیده شده که در پایین می بینید

پیامبر است باید  بن باز در جواب این سوال،فتوا داده که:اما در مورد گنبدی که بر روی قبر

گفت این گنبد در قرون متاخر و توسط حاکمان نادان ساخته شده است و اگر از بین برود 

 .اشکالی ندارد بلکه حق آن است که این گنبد نابود شود

 بن باز وظاهر قران

مرحوم آیه هللا العظمى سید محسن حکیم قدس سره که مرجع شیعیان و زعیم حوزه علمیه 

مفتى آن روز آن « بن باز » رى که به عربستان داشت ، در جلسه اى با نجف بود، در سف

 .کشور )که نابینا بود( مواجه شد

بن باز، ظاهرا به دیدن آقاى حکیم رفته بود ولى در واقع قصد داشت با ایشان جدال کند و 

شما  افکار وهابیگرى خود را مطرح نماید. در این جلسه ، بن باز، از آیه هللا حکیم پرسید:

شیعیان چرا به ظواهر قرآن عمل نمى کنید؟ آیه هللا حکیم در جواب گفتند: این دیدار جاى 

 .چنین صحبت هایى نیست ، بگذارید به احوالپرسى برگزار شود
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بن باز، سماجت کرده و خواستار دریافت جواب شد. آیه هللا حکیم ، ناچار به بن باز گفتند:  

کیه کنیم و همان را معیار عمل به آن قرار دهیم ، باید معتقد اگر قرار باشد به ظاهر قرآن ت

 ! شویم که شما به جهنم خواهید رفت

بن باز، با تعجب پرسید چرا؟ آیه هللا حکیم گفتند: چون قرآن مى فرماید: و من کان فى هذه  

 ))کسى که در این جهان )از 62اعمى فهو فى االخره اعمى و اضل سبیال)؛سوره اسراء، آیه 

دیدن چهره حق ( نابینا باشد، در جهان آخرت هم نابینا و گمراه تر خواهد بود((. و شما که از 

دو چشم نابینا هستید، طبق ظاهر این آیه باید در آخرت هم نابینا باشید و در زمره گمراهان که 

 (0) اهل جهنمند، قرار بگیرید. بنابراین ظاهر بسیارى از آیات قرآن مقصود نیست 

 

 ابن الشیخ  د العزيز بن عبد هللاعب-1

.وی  سعودی استبزرگ مفتی عربستان ورئیس علمای شیخ عبد العزیز بن عبد هللا ال شیخ 

از نوادگان محمد بن عبد الوهاب بدنبال درگذشت شیخ عبد العزیز بن باز بعنوان مفتی 

 عربستان تعیین شد.

 که ازهای مذهبی عربستان است  خاندان آل شیخ یکی از موثرترین و متنفذ ترین خانواده

 . دویست سال در عربستان نقش رهبران مذهبی را ایفا می کنند

عبد العزیز بن عبد هللا بن محمد بن عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن بن شیخ محمد بن 

چشم به جهان گشود ریاض در شهر م (  0940)هجری قمری  0312در سال عبد الوهاب 

 نابینا شد.هـ ق  0310ودر سال 

اغاز ودر سن یازده سالگی قرآن سنان شیخ عبد العزیز تحصیالت خودرا در مسجد احمد بن 

را حفظ کرد.سپس به مدرسه الدعوه پیوست واز انجا در دانشگاه الهیات مشغول تحصیل شد 

 از این دانشکده فارغ  التحصیل شد.هـ ق  0314ودر سال 

در دانشگاه الهیات  0392تدریس شد در سال  وی به مدرسه امام الدعوه پیوست ومشغول

 ودر  انستیتو علی قضات در ریاض تدرس نمود..ریاض تدریس کرد  

                                                             
1 https://www.binbaz.org.sa  الموقع الرسمي لإلمام ابن باز http://shamela.ws/index  المکتبة ا الشاملة 

http://shamela.ws/indexالمکتبة%20ا%20الشاملة
http://shamela.ws/indexالمکتبة%20ا%20الشاملة
http://shamela.ws/indexالمکتبة%20ا%20الشاملة
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بعنوان عضو هیئة کبار العلماء ) هیئت علمای بزرگ ( تعیین  قمری  هجری 0416ودر سال 

 عبد العزیز ال شیخ در سال(.0بعنوان عضو کمیته افتاء منصوب شد.) 0402گردید ودر سال 

بعنوان مفتی  0421هحجری قمری بعنوان معاون مفتی عربستان تعیین ودر سال  0401

  ورئیس هیئت علمای بزرگ عربستان تعیین شد.

 ویهمه کلیساهادر جزیره العرب بود.یکی از فتواهای عبد العزیز ال الشیخ لزوم تخریب 

عربستان ضمن محکوم کردن خبرهای منتشره در شبکه های اجتماعی بویژه درباره 

ورهبران ان گفت این شبکه ها که علیه والت امر ) پادشاه( مطلب منتشر می کنند برای ایجاد 

 فتنه ودو دستگی ایجاد شده اند.وهرکه به انها مراجعه کند مرتکب خیانت شده است.

راه انتقاد را باز گذاشته اند هرکه اشکالی شیخ عبد العزیز ال شیخ گفت والت امر عربستان 

 ر می بیند به مقامات عالیه تذکر دهد.وی خواستار اطاعت از والت امر شد .در کا

عبدالعزیز آل الشیخ" مفتي سعودي، ضمن مخالفت با فتواهاي شیخ "بن باز" و شیخ "بن 
عثیمین" دو مفتي پیشین عربستان، به درخواست رژیم آل سعود، با برگزاري جشن روز ملي 

 .این کشور موافقت کرد

بن عثیمین، مفتی های پیشین سعودی برگزاری جشن روز ملی عربستان را حرام  بن باز و 
اعالم كرده و آن را بدعت دانسته بودند، اما آل شیخ در فتوای خود كه در روزنامه عكاظ چاپ 

شد، اظهار داشت: باید در این روز با سپاسگزاري از خداوند، در نعمتهایش بیندیشیم و براي 

 درگاه خدا سپاسگزاري کنیم.نعمت امنیت نیز از 

 )ملک عبدهللا« خادم حرمین شریفین»این روزنامه افزود: "شیخ در گفته های خود به سخنان 

پادشاه عربستان( در نشست شوراي وزیران استناد كرده است. عبدهللا گفته بود: در این جشن 

لف، پیشرفت باید از ارزش ها، اخالق نیك مردم، پیشرفت هاي كشور در زمینه هاي مخت
فرهنگي و فكري ممتاز سخن گفت و با حرف شنوي از دستورات حاكمان و مقامات كشور، 

 حس میهن پرستي را نشان داد".

مفتی عربستان ضمن حمله شدید به برخی از روحانیون وهابی که موسیقی واواز را حالل 

 (0/01/2106 – 24اخبار دانسته انرا را شکست خورده توصیف کرد.)منبع : 

مفتي عربستان عادت دارد براي جلب رضایت رژیم به شرح و توضیح فتواها بپردازد. فتواي  
حرام بودن برگزاري تظاهرات، سكوت در برابر مسائل زندانیان، و بازداشت افرادي كه در 

حمایت از پیامبر تظاهرات می کنند، از جمله فتواهای عجیبی است که به تازگی از سوی آل 

 ه است.الشیخ صادر شد

                                                             
  1 https://saaid.net/Warathah/1/shaikh-a.htmپایگاه اینترنتی صید الفوا  

https://saaid.net/Warathah/1/shaikh-a.htm
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الزم به ذکر است مفتیان عربستان که از گذشته تا کنون، برگزاری هرگونه جشن و مراسم، از 

جمله اعیاد مذهبی همچون بزرگداشت میالد پیامبر اکرم )ص( یا مبعث آن حضرت را "بدعت" 
و حرام دانسته اند، اکنون برای خوشایند حاکمان آل سعود، در تغییر موضعی عجیب نه تنها 

 جشن ها را بدعت نمی دانند، بلکه بر لزوم برگزاری آن تأکید می کنند.این 

خواستار اعمال سربازی اجباری برای جوانان  2105عبد العزیز ال شیخ در اوریل  

عربستان جهت دفاع از کشورشان در بحران های شد.منظور او شرکت جوانان عربستان در 
بود. 2105در مارس  یمن  علیهعربستان  یت"طوفان قاطعنظامی " عملیات   

عبد العزیز ال شیخ پس از قطع روابط عربستان وامارات وبحرین ومصر باقطراعالم کرد 

تصمیم چهار کشوربه قطع روابط خود با  قطر  به نفع مسلمانان واینده مردم قطر است .این 
 تصمیم مبتنی بر حکمت وبصیرت  است وبرای همه مفید وثمربخش است.)1(.

 

 

 هللا بن جبرين  عبد -90

قبیله  ل رشید ازآحمد بن جبرین از  بد هللا بن ابراهیم بن فهد بنعبد هللا بن عبد الرحمن بن ع 

در یکی از روستاهای  0933سال در,  است یکی از پایه گذاران وهابیت معاصر, بنی زید 

.آموزش خودرا در سال  درگذشت   هجری قمری 0431رجب  21در  متولد والقویعیه 

اغاز کرد در دوازده سالگی قران را حفظ کرد قرائت ونوشتن را از پدر و معلمین  0359

دینی  وحدیث وفقه وادبیات وتاریخ وتراجم را از شیوخ سلفی فرا گرفت  .در معهد امام 

هجری دیپلم گرفت ومدرک لیسانس خودرا در سال  0366الدعوه ثبت نام کرد ودر سال 

 دریافت کرد.  0416ودکترا را در فقه واصول را در سال 0391و ارشد را در سال  0310

وی اصول مذهب احمد بن حنبل را از استادان خود فراگرفت وانها به احکام این مذهب پایبند 

 بودند او هم از اصول این مذهب عدول نکرد .

 ابن جبرین مانند شیوخ وهابی مخالفان مذهب را کافر دانسته ومال وخون انها  را حالل می

 داند .

را دون شان مرد می داند او معتقد است که   نانآابن جبرین مخالف دادن حقوق به زنان  است 
باید زن در منزل شوهر خادم مطیع او باشد واز فرزندان خود مواظبت کند. وی اجازه نمیدهد 

که زن صورت خودرا ظاهر کند چون زن عورت است او در یکی از فتواهای خود می گوید 

                                                             
 دایره المعارف الجزیره، بیوگرافی عبد العزیز ال الشیخ مورخ  7102/2/2  1
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رعی اینست که زن صورت خودرا پنهان کند چون صورت زن فتنه است وباید زن حجاب ش

 صورت خودرا از نامحرم پنهان کند.

ابن جبرین همراه با چندی دیگر از مفتاین وهابی با صدور فتاوایی خواستار انهدام مراقد 
 امامان شیعه شدند

 صادر« محمد بن سعود» این فتاوا که در پی استفتای جمعی از دانشجویان دانشگاه وهابی
های وهابیت و دومین حمله به است از مدتی پیش و پس از آغاز تعطیالت تابستانی حوزهشده

ای توزیع و در آن از هر اقدامی برای محو بارگاه عسکریین در سامرا، در سطح گسترده
 .استآنچه آثار شرک بویژه در کشور عراق و شهر کربال خوانده شده، استقبال شده

هایی یاد کرده که باید با خاک ر بخشی از این فتاوا که از حرم امامان شیعه به عنوان بتد
است: حسین از شرک شیعیان به دور است اما حرم او باید به عنوان یکسان شود، آمده

 .ترین نماد شرک در عراق ویران شوداصلی

 اجه شد. داراالفتاء مصراین فتوا با واکنش تند مسلمانان غیر وهابی، به خصوص شیعیان مو
در بیانیه شدیداللحنی تخریب کنندگان قبور بزرگان دین را خوارج عصر و سگان دوزخ 

 نامید.

 هللا لبنان گفته بود یاری کردن این حزب رافضیابن جبرین در پاسخ استفتایی دربارٔه حزب    

آنان  و قدرتمند شدنجایز نیست. جایز نیست تحت فرمان آنان رفت و جایز نیست برای پیروز 
دعا کرد. نصیحت ما به اهل سنّت این است که از آنان بیزاری بجویند، کسانی را که به این 

پیوندند، رها کنند و دشمنی آنان با اسالم و مسلمانان و ضررهای کهن و جدید آنان حزب می

ند و در حد ارا به اهل سنّت روشن کنند. رافضیان همواره دشمنی اهل سنت را در دل داشته
اند عیوب اهل سنت را آشکار کنند، از اهل سنّت انتقاد کنند و برای آنان توان تالش کرده

 (0)خدعه بورزند.

 

 صالح الفوزان  شیخ  -00

هجری قمری  0354برابر با یکم رجب  0935صالح بن فوزان بن عبد هللا الفوزان در سال 

شهر بریده ا ست . او از قبیله الدواسر .  او  چشم به جهان گشود .او اهل الشماسیة در نزدیکی 

درکودکی پدرش را بر  ازدست داد .و در ابن دوران قرا ن را حفظ کرد.خواندن ونوشتن را 

از مکتبخانه محل زندگیشان فرا گرفت .مرحله ابتدائی ومتوسطه را در شهر بریده طی کرد 

                                                             
1 https://www.ibn-jebreen.com   پایگاه اینترنتی ابن جبرین  

https://www.ibn-jebreen.com/
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تحصیل شد سپس دوره کارشناسی وبه  دانشکده الهیات در شهر ریاض پیوست واز ان فارغ ال

 ارشد را در فقه ودرجه دکترا را نیز در فقه به پایان رساند.

پست هایی که وی طی سالهای متمادی اشغال کرد عبارت بود از :عضو هیئت کبار العلماء ) 

هیئت بزرگ  علما(  ,عضو مجمع فقهی در مکه مکرمه ,عضو کمیته مشرف بر دعوت 

یته دائمی مطالعات علمی وفتوا , امام وخطیب ومدرس در مسجد کنندگان در حج ,عضو  کم

جامع امیر متعب بن عبد العزیز ال سعود در ملز  .  وی در رادیونیز به سواالت  شنوندگان 

برنامه  )نور علی الدرب( پاسخ می داد .او در مجالت علمی )در عربستان ( با انتشار  مقاله 

رد . بر تعداد زیادی پایان نامه ارشد ودکتری نظارت وپژوهش ورساله  وفتوا مشارکت می ک

 کرد. 

شیخ صالح الفوزان یکی از مفتی های افراطی است .او  فتوایی مبنی بر تکفیر تارک 

الصالت ووجوب قتل او صادر کرده است .وبدین ترتیب به کارمند اداره اجازه داده  همکار 

استفتایی گفت : کسی که نماز نمیخواند  تارک الصالت خودرا به قتل برساند.او در پاسخ به

مسلمان نیست .اگر تارک الصالت توبه نکند باید اورا عزل کرد , واگر توبه نکند باید اورا به 

قتل رساند. او می افزاید استخدام تارک الصالت در اداره کار غلطی است چون بودن چنین 

ک الصالت است میتواند الگو شخصی بمثاله تولیت کفار بر امور مسلمین است .او که تار

باشد.فتوای ابن الفوزان مشخص نکرده چه کسی میتواند تارک الصالت را بقتل برساند ولی 

 امر یا شخص دیگر.

ولی عبد العزیز بن باز مفتی سابق عربستان گفته است هرکه   نماز را بعلت اهمال وسهل 

جا م دهد نه عالم ومفتی .ابن باز انکاری ترک کند  کافر است.ولی قتل اورا باید ولی امر ان

فتوای بن فوزان را توجیه می کند ومی گوید : فتوای ابن فوزان برای اینست که مردم را به 

اقامه نماز تشویق کند وتارک الصالت را بترساند وبگوید که او کافر ومرتد است ولی من 

 .تاکید می کنم که اجرا کننده فتوا ولی امر است نه عالم وشخص عادی

شیخ صالح الفوزان فتوا داد که ادرار شتر حالل است وداروی شفابخش است. ووقتی که 

محمد ال الشیخ به الفوزان اعتراض کرد که چرا چنین  فتوایی صادر کرده  از او خواست از 

اعتراضش صرفنظر کند.او حدیثی از پیامبردرمورد ادرار شتر  اورد وتاکید کرد باید به 

 م گذاشت .. حدیث پیامبر احترا

شیخ صالح الفوزان برپایی خالفت اسالمی که   داعش به ان دعوت می کند وتعیین ابو بکر 

البغدادی بعنوان خلیفه را رد می کند  .وی گفت از همه گروه های گمراه ومنحرف از اهل 
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سنت وجماعت باید برحذر باشیم .نباید از اهل بدعت وگمراهی وانحراف تبعیت کنیم بلکه باید 

 با امام وجماعت مسلمین باشیم .

شیخ صالح الفوزان اخوان المسلمین مصر را حزبی توصیف می کند ومی گوید انها میخواهند 

به حکومت برسند وهیچ توجهی به دعوت الی هللا ندارند.انها بین سنی وبدعت گذار تفاوتی 

 قائل نیستند. 

قد است که زن وظیفه خانه شیخ صالح الفوزان مخالف کار زن خارج از منزل است ومعت

داری وتربیت فرزندان را دارد ومرد موظف است خارج از منزل فعالیت کند . نباید مرد کار 

زن را انجام دهد ومرد کار زن .او می افزاید : زن در کار خارج از منزل متحمل سختی می 

وند شود ودر این صورت وقتی زن کار مردان را انجام  می دهد مردان بی کار می ش

.وجامعه با مشکل روبرو می شود.وی از طرفداران حقوق زنان میخواهد دنبال احساسات 

 خود نروند وبگذارند زنان به وظایف خود در منزل توجه کنند ودر کار مردان دخالت نکنند.

شیخ الفوزان همچون علمای مذهب وهابی مسیحیان را کافر می داند وتبریک گفتن به انها  

یح وعید سال مسیحی ویا نشستن وبرخاستن با انها را حرام می داند وی در بمناسب تولد مس

مقاله ای  در این مورد در سایتش موجود است  نوشت : نباید به کفار بابت اعیادشان تبریک 

گفت چرا که این کار طرفداری از انها تلقی می شود.وخداوند در قران  تعامل با انها را نهی 

ک گفتن به انها بمعنی اینست که انها را دوست می داری .برخی از کرده است .چرا که تبری

افراد می گویند که انها مجبور به گفتن تبریک به مسیحیانند چون در کنار انها زندگی می کنند 

ولی ما معتقدیم که نباید مسلمان با کفار همنشینی کند .الفوزان می افزاید : برخی از مسلمانان 

اعیاد مارا تبریک می گویند وما در مقابل اعیاد انها را تبریک می می گویند که مسیحیان 

گوییم ولی من به انها می گویم : اعیاد ما حق است ولی اعیاد انها باطل وبدعت است وما 

نبه یخ صالح الفوزان روز دوشش اعیاد انها را قبول نداریم بنا بر این به انها تبریک نمیگوییم.

 .( 0(  درگذشت.) 2105سپتامبر  06) 02/0431/ 05

 

 محمد بن صالح العثیمین -92

یکی از سردمدار حرکت وهابی در عربستان است .نا م  او ابو عبد هللا محمد بن صالح بن  
متوفی در   0929مارس  29محمد بن سلیمان بن عبد الرحمن العثیمین الوهیبي التمیمي متولد 

                                                             
 مقاله : صالح الفوزان , بین التشدد الوهابی وادانة داعش .. بوایه الحرکات االسالمیة.  1
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ربستان .جد او عثمان بوده که به  ( در شهر عنیزه یکی از شهرهای ع2110ژانویه  00

عثیمین مشهور گردیده .در یک خانواده متوسط بزرگ شده پدر او در کار تجارت بین ریاض 
وعنیزه مشغول بوده .او در شهر عنیزه مستقر ومشغول کار شد.قران را از جدش مادری اش 

 یکی از مدارس شهر عبد الرحمن بن سلیمان الدامغ فرا گرفته .وانرا حفظ کرده .نوشتن را در

فراگرفته او عالوه بر حفظ قران حدیث وفقه را فرا گرفته ازمحضر استادانی همچون عبد 
الرحمن بن ناصر السعدی و استفاده کرده ودرس های تفسیر وحدیث وتوحید وفقه واصول 

 وفرائض ونحو بر او خوانده است.

   ری ورسائل ابن تیمیه وعلم حدیثابن عثیمین  از عبد العزیز بن عبد هللا بن باز صحیح بخا

را فراگرفته سپس از دانشگاه محمد بن سعود در ریاض فارغ التحصیل شده ویکی از 
مشاوران رادیو قر ان کریم بوده وبرنامه " نور علی الدرب " زیرنظر او اجرا می شده است  

 عت است  .ابن عثیمین معتقد بوده که سلف صالح یکی از اعتقادات واصول اهل سنت وجما

هجری قمری در جامع الکبیر عنیزه شروع کرد .پس از اینکه  0361او تدریس را در سال 

از المعهد العلمی فارغ التحصیل شد در همان معهد مشغول تدریس شد.پس از فوت استادش 
 عبد الرحمن السعدی امامت المسیجد الجامع الکبیر در عنیزه را بعهده گرفت.

محمد بن سعود در قصیم  در دانشکده الهیات واصول الدین مشغول  ابن عثیمین در دانشگاه
تدریس بود . او در مسجد الحرام ودر مسجد پیامبر در موسم حج وماه مبارک رمضان 

 وتعطیالت تابستانی تدریس می کرد.عضو هیئت کبار العلماء در عربستان بود .

ی را در پیش گرفت .السعدی از ابن عثیمین راه معلم خود یعنی عبد الرحمن بن ناصر السعد
راه علمای جزیره العرب یعنی مذهب حنبلی در مسائل احکام فقهی واعتماد بر کتاب زاد 

المستنقع د رفقه احمد بن حنبل خارج شد. شیخ سعدی نسبت به فقه حنبلی التزام وپایبندی 

لی را بر مذهب حنبنداشت  ولی  وی پایبند اندیشه های ابن تیمیه وشاگردش ابن قیم بود وانها 
 ترجیح می داد. او نسبت به پایبندی به مذهب مشخصی تعصب نداشت .

 : وقالت الیهود ه است تاکید کرد  نبر آن آوی معتقد بود که یهود ونصاری کافرند  چون قر
عزیر ابن هللا، وقالت النصارى المسیح ابن هللا، ذلك قولهم بأفواههم یضاهون قول الذین كفروا 

قاتلهم هللا أنى یؤفكون( )اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون هللا، والمسیح ابن من قبل، 
مریم، وما أمروا إال لیعبدوا إلها واحدا ال إله إال هو سبحانه عما یشركون لقد كفر الذین قالوا إن 

 .لقد كفر الذین قالوا إن هللا ثالُث ثالثة( ) المسیح بن مریم  هللا هو

قبطی تبریک گفتن به مسیحیان و هتنها یهود ومسیحیان را تکفیر می کند بلک ابن عثیمین نه
 های مصر بمناست عید کریسمس را حرام  می داند.وساختن کلیسا را نیزحرام قلمداد می کند. 
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ابن عثیمین شیعیان را بیست ودوفرقه می داند ومی گوید هر فرقه ای که به اهل تسنن دور 

ت.وی عقیده تقیه شیعیان را یک نوع نفاق وگمراهی توصیف می باشد به گمراهی نزدیک اس
کند .فتوای ابن عثیمین درمورد شیعیان بهانه ای بدست گروه های سلفی تکفیری داده تا انها 

را کافر دانسته وخطر شیعیان را بدتراز یهودیان ومسیحیان می داند وبدین علت قتل شیعیانرا 

 واجب می داند.  

دمکراسی حکومت مردم بر  دسی رابطور قاطع تحریم می کند.ومی گویابن عثیمین دمکرا
مردم است واین مخالف اسالم است .حاکمیت از ان خدا است وهیچکس حق ندارد حق تشریع 

 وقانو گذاری را به دیگران 

  شرک مدر ن است واگذار کند.او بر این باور است که نظام های دمکراتیک یک نوع

به زنان برای انجام ورزش ویا رانندگی ویا کار در ادارات ویاسفر  بن عثیمین اجازه دادنا

بطور انفرادی را مشروط می داند.وی معتقد است که زن باید در خانه بماند ونباید  از منزل 
خارج شود مگردر  موارد نادر ومحدود .او رانندگی زنان را مفسده امیز می داند چون زن 

ه است نمایش دهد ومردان اجنبی صورت  اورا می بینند مجبور می شود چهره خودرا که فتن

 .(0وصورت زن فتنه انگیز است.) 

 

  نقش عربستان در تقويت گروه های سلفی وافراطی

عربستان  سعودي با پشتیباني از گروه هاي سلفي وتروریستي در جهان خواستار مقابله با 

د.مقامات آل سعود خود اعالم خطر شیعه كه آنرا دشمن شماره یك خود وسني ها مي داند ش

عریستان با مطرح  .كردند كه ایران خطرناك تر از دولت اسرائیل براي اسالم ومسلمین است

كردن خطر ایران براي اسالم ومسلمانان تالش مي كند كمك هاي خودرا به تروریست ها 

ایی ها پنهان نگهدارد .این در حالیست که حمایت عربستان از تروریست ها از چشم امریک

پنهان نمانده بلکه انها بخوبی حقیقت حمایت عربستان از گروه های تروریستی را درک کرده 

 ولی بعلت استفاده مادی از رژیم عربستان این مساله را عمدا نادیده می گیرند.

روبرت بایر نویسنده كتاب " خواب با شیطان " معتقد است كه امریكا خوب مي داند كه 

اي افراطي در جهان اسالم حمایت وپشتیباني مي كند ولي مجبور است  عربستان از گروه ه

این امر را نادیده بگیرد. این نویسنده معتقد است كه امریكایي ها مي دانند كه خاندان ال سعود 

بویژه شاهزادگان سعودي از تندروها وتروریست های افراطي كه امریكایي ها را به قتل مي 

                                                             
1,   bin othaimeen.net/site.مقاله : محمد بن صالح العثیمین.. أحد مؤسسي الوهابیة المعاصرة   ،  الموقع الرسمی لفضیلة الشیخ بن عثیمین 
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.امریكا نمیخواهد ال سعود را توبیخ ویا ادب كند زیرا امریكا سهم رسانند پشتیباني مي كنند 

بزرگي از خریدهاي تسلیحاتي عربستان نصیب خود مي كند , زیرا عربستان نیمي از 

درآمدهاي خودرا صرف خرید جنگ افزار مي كند. ولي برخي از سیاستمداران امریكایي 

مي شود كه پول نفت به گروه هاي  معتقدند كه خرید نفت عربستان از سوي امریكا موجب

تندرو افراطي در جهان اسالم برود , واین گروهها با پول نفت بتوانند دست به عملیات 

 .( 0تروریستي علیه امریكا واتباع وموسسات امریكایي بزنند )

درگذشت ولی اتباع وی به گرفتن جزیه از عمان  0690محمد بن عبد الوهاب در سال 

مکه مکرمه از سوی وهابی ها  اشغال شد ,  آنها به  0113دند .در سال وبحرین مبادرت کر

عراق نیز حمله کردند وبه تخریب  مرقد امام حسین وغارت محتویات آن مبادرت  کردند و 

 .تعداد زیادی زن وکودک را به قتل رساندند

 0101و 0100کشتار مردم بی گناه توسط وهابی ها سبب شد که دولت عثمانی  در سال های 

به وهابیها حمله کند تا آنها را از جزیره العرب بیرون براند. ولی وهابی ها  به تقسیم جهان به 

دو قسمت , موحد ومشرک , مومن وکافر مبادرت ورزیدند .وهابی ها نه تنها به جزیره 

  .به اسیای میانه نفوذ کردند 0902به هند ودر 0131العرب اکتفا کرده بلکه در دهه 

نویسنده کتاب " مملکه الکراهیة " ) پادشاهی کینه (  معتقد است  که وهابی ها وال  دور گولد

سعود دو روی یک سکه اند.وی بر این باور است که انگلیسی ها  با عبد العزیز ال سعود هم 

پیمان شدند واز او حمایت کردند ،  تا یک حکومت ضد عثمانی بوجود اورند, ولی به این 

کومت ال سعود با هم پیمانی با وهابی ها  قادر نخواهند بود مانع افراط نتیجه رسیدند که ح

 .گری وهابی ها شود

این نویسنده معتقد است ال سعود بدون وهابی ها قادر به ادامه حکومت خود نیستند , زیرا 

حکومت ال سعود یک حکومت فاسد است واتحاد با وهابی ها سبب شده که ال سعود 

حیات خود ادامه دهد.وجود افکار وهابی در عربستان می تواند  مشروعیت کسب کند وبه

برکارهای خالف شرع حکام ال سعود پوشش بگذارد .حضور وهابی ها در عربستان ضامن 

  (.  2ادامه حکومت ال سعود است )

وهابی ها خودرا نماینده اسالم واقعی قلمداد می کنند ومخالفین خودرا غیر مسلمان معرفی می 

لیس وامریکا از ال سعود سبب  شده که ال سعود بتوانند از گحمایت مالی ونظامی اننمایند. 
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گروه های تندرو وافراطی در سرتاسر جهان حمایت وپشتیبانی نمایند به این بهانه که ال 

سعود علیه کمونیست ها در افغانستان واسیا وچین وافریقا وحتی امریکای التین وارد عمل 

 کا وانگلیس دولت عربستان قادر به ادامه حکومت خود نیست.شده وبدون حمایت امری

بر اساس گزارش خبرگزاری ها , بیش از دوهزار تبعه سعودی در کنار گروه های 

تروریستی در منطقه خاورمیانه از جمله سوریه می جنگند.خبرگزاری فرانسه در تاریخ 

در صد این دوهزارنفر  بنقل از وزارت کشور عربستان گزارش داد که هفتاد 21/02/2101

اتباع  سعودی در سوریه می جنگند. عربستان از گروه های تروریستی در سوریه حمایت 

مالی وسیاسی می کند .منصور الترکی سخنگوی وزارت کشور عربستان در مصاحبه با 

روزنامه سعودی الحیات اعالم کرد تعداد سعودی هایی که در مناطق درگیری ودر کنار 

 541وریستی می جنگند به دوهزار ونود سه نفر می باشد .وی افزود : هزار وگروه های تر

 نفر درعراق می باشند. 05سعودی در افغانستان وپاکستان و30نفر انها در سوریه هستند و 

تبعه سعودی  63تبعه سعودی ندارد وافزود  296وی گفت هیچ اطالعی از مکان حضور 

 تروریسم زندانی هستند .خارج از عربستان به اتهام حمایت از 

 

 نقش عربستان در انتشار وهابیت در کشورهای عربی 

گرایش های سلفی گری در عربستان سعودی ارتباط تنگاتنگی با وزارت خارجه این کشور  

دارد , رژیم عربستان سعی می کند با انتشار افکار وهابی دربرابر چالشهای پیش رو که 

م  دگرگونی وبرقراری دمکراسی در داخل کشور است نخستین آن مطالبه مردم به  انجا

 ( .0ایستادگی می نماید.)

سلفی های جهان عرب چشم خودرا بسوی ریاض که  مرکز فکر سلفی است دوخته اند , 

هرچند که قطر مدت ها است به رقابت با سعودی ها پرداخته است. ولی عربستان سعودی با 

ز حرکت ونفوذ تشیع در ایران پس از پیروزی چالش های دیگری روبرواست که می توان ا

انقالب اسالمی وحضور اقلیت های شیعی درمنطقه  وهمچنین قدرت روز افزون اخوان 

 (.2المسلمین نام برد.)
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 صدور فکر وهابی به کشورهای مغرب عربی 

عربستان سعودی از گروه های تروریستی حمایت مالی می کند . این کشور با استفاده از 

ای نفتی از گروه های تروریستی برای نشر افکار وهابی حمایت وپشتیبانی می کند .به دالره

صدور افکار وهابی به کشورهای جهان را  0961نوشته یک نشریه غربی عربستان در دهه 

آغاز کرد . خانواده ال سعود برای انتشار افکار محمد بن عبد الوهاب اقدام به تاسیس مدارس 

 اسالمی در سرتاسر جهان نمود. دینی ومساجد ومراکز

طی گزارشی اعالم کرد که عربستان طی  2113یک کمیته  وابسته به سنای امریکا در سال 

میلیارد دالر برای نشر و تقویت فکر وهابی  16م  , مبلغ   2111تا  0911بیست سال )از 

 در سرتاسر جهان  هزینه کرده است.

مدرسه  212مسجد و 0511مرکز اسالمی و 201 این کمیته افزود : عربستان در این مدت 

 دینی  تاسیس کرده است.

میلیارد دالر برای تبلیغ وهابیت هزینه می  3بر اساس این  گزارش های عربستان ساالنه 

  .کند

میلیار دالر  35روزنامه های هندی گزارش دادند که عربستان یک برنامه گسترده  به ارزش 

در جنوب آسیا , در دست دارد چون در کشورهای هند  برای ساختن مساجد ومدارس دینی

 وپاکستان وبنگالدش  میلیون ها مسلمان زندگی می کنند.

اختصاص میلیاردها دالر از سوی عربستان برای نشر فکر وهابی سلفی می تواند اندیشه 

های میانه ومعتدل را به انزوا بکشد وگروه های افراطی از جمله جنبش جوانان در سومالی 

وبوکو حرام در نیجیریه وجماعت اسالمی در اندونزی ودیگر سازمان های تروریستی مسلح 

 در جهان که از افکار سلفی ووهابی الهام می گیرند تقویت کرد.

یک گزارش منتشره از سوی سیاست خارجی پارلمان اروپا حاکیست که گروه های 

ر جهان  را مجهز به اسلحه تروریستی مورد حمایت عربستان سعودی گروه های افراطی  د

می نمایند.این گزارش ضمن هشدار نسبت به فعالیت این گروه های تروریستی می افزاید : 

هیچ کشوری در جهان از حمله گروه های تروریستی در امان نخواهد بود ودرامدهای نفتی 

 (  0عربستان در خدمت تروریسم جهانی قرار دارد.)
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ی عربستان در کشورهای عربی واروپایی نقش بارزی در سفارتخانها ورایزنی های فرهنگ

صدور افکار وهابی به این کشورها ایفا می کنند وبهمین منظور بودجه کافی در اختیار دارند 

 تا بتوانند افکار وهابی را نشر دهند.

عبد هللا الرامی یک کارشناس جنبش های اسالمی معتقد است که سفارت عربستان در رباط  

ق العاده ای انجام می دهد.این سفارتخانه لیست کاملی از علما وفقهاء مغربی فعالیت فو

دردست دارد وحقوق ماهیانه پرداخت می کند وکتاب های وهابی را بطور رایگان توزیع می 

کند ومشکالت گروه های سلفی در مغرب را حل وفصل می کند ومقامات سفارت از جمعیت 

 (0نظارت می نمایند.)ها بازدید می کنند وبر کار انها 

عبد الحکیم ابو اللوز یکی از کارشناسان جنبش های اسالمی می گوید : محمد المغراوی عالم 

سلفی بر مراکز قرآن در مغرب نظارت می کند .مراکز قرانی در شهر مراکش نمونه بارزی 

ز از حضور واشراف سلفی های وهابی در مغرب  بشمار می رود.این مراکز بطور مستقیم ا

عربستان کمک مالی دریافت می کنند .استادان ومدیران وکارمندان این مراکز حقوق خودرا 

 (.2از عربستان دریافت می کنند.)

وی می افزاید کتاب های مربوط به افکار سلفی از عربستان وارد مغرب می شود یا بطور 

 ود.وت سلفی می شرایگان توزیع ویا با قیمت ارزان فروخته می شود وپول ان خرج تبلیغ دع

ابو اللوز می گوید : مبلغین مذهب سلفی وهابی کتاب هایی که با روش ساده نوشته شده بین 

مردم عادی توزیع می کنند .ورژیم عربستان بطور علنی واشکار اعالم می کند موسسات 

خارجی را کمک می کند واز موسسات خارج حمایت مادی می کند وبرای ترویج واشاعه 

 (3وهابی مدرسه ومرکز وجمعیت  تاسیس می کند.)فکر سلفی 

عبد هللا الرامی می گوید : مقامات کشورهای عربی واسالمی از حمایت عربستان از مراکز 

ومدارسی که فکر سلفی ووهابی را اشاعه ومنتشر می کنند چشم پوشی می کنند . واز این 

 ه می کند.فکر وهابی جهت مبارزه با افکار الئیک ومخالف دولت  استفاد

ابو اللوز می گوید تعدادی از علمای وهابی درجلسات  مجلس عالی  علمی بریاست پادشاه 

مغرب محمد السادس حاضر می شوند .مغرب به گرایش سلفی اجازه داده است فعالیت خودرا 
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تشدید نماید .از اینرو این گرایش طرفدارانی در مغرب دارد ودر ادارات دولتی صاحب نفوذ 

 (0ادانه افکار سلفی ووهابی را منتشر می سازد.)است واز

عبد الفتاح مورو یکی از سران حزب النهضه تونس بارزترین حزب اسالمی در این کشور 

می گوید : عربستان پول هایی برای برگزاری دوره های اموزش فکر وهابی سلفی در تونس 

از گروه های سلفی در  خرج می کند.وی در مصاحبه با بی بی سی می گوید: عربستان وقطر

تونس حمایت وپشتیبانی می کنند .این گروه ها افراطی هستند ومذهب مالکی که دارای 

گرایش های معتدل است واکثر مردم تونس به ان اعتقاد دارند را مورد تهدید قرار می دهند. 

روحانیون سعودی دوره های سه ماهه در تونس برای تدریس افکار سلفی ووهابی برگزار 

 (.2می کنند وبه جوانانی که در این دوره های شرکت می کنند پول پرداخت می کنند.)

 

 نقش امريكا وال سعود در تقويت گروههاي سلفي وتكفیري در جهان

ایالت متحده امریكا ویكي از اقمار أن یعني عربستان سعودي نقش عمده اي در پشتیباني 

  .رن بیستم  ایفا كردندوتقویت گروه هاي  سلفي وتكفیري در جهان در ق

این چیزي است كه خود امریكایي ها صریحا اعالم كرده اند.یكي از نویسندگان امریكایي بنام 

رابرت درایفوس در كتابي تحت عنوان " لعبة الشیطان ")بازي شیطان ( نقش امریكا متمادي  

ماهیر شوروي گروه هاي اسالمگرا  را براي  استفاده از آنها در جنگ سرد علیه اتحاد ج

 مورد استفاده ومعامله قرار داد.

امریكا از گرایشهاي اسالم سیاسي  در خاورمیانه و شمال افریقا از جمله اخوان المسلمین 

بطور محرمانه وآشكار حمایت وپشتیباني كرد , تا بتواند بازي در منطقه را در دست داشته 

لگرا وتند رو وتروریست  با پشتیباني باشد. ولي  امریكا بعدا متوجه شد این گروه ها ي اصو

  .اش به یك قدرت بزرگ در منطقه تبدیل شده اند ودر مقابل آن  ایستادگي مي نمایند

رابرت درایفوس مصاحبه هایي با تعداد قابل توجهي از اعضا وشخصیتهاي سازمان 

ه  جاسوسي امریكا () سي اي اي ( و مقامات  وزارت دفاع وخارجه امریكا  انجام داد

ودرمورد این مساله سواالتي نموده است تا حقیقت حمایت امریكا از گروه هاي افراطي وتندر 

  .و اسالم گرا را روشن نماید
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وي در این مصاحبه ها به این نتیجه رسیده است كه امریكا مسؤول اول انتشار تروریسم در 

 .جهان اسالم ودر سرتاسر جهان است

یت وپشتیباني از اخوان المسلمین مصر بزرگ ترین سازمان وي معتقد است كه امریكا با حما

اسالمي در قرن بیستم   وسپس از سازمان القاعده در  دوران جنگ سرد عمال آنها راتقویت 

 .وسبب شد این سازمانها یك باره  علیه اربابشان یعني امریكا قیام كنند

ر   اشاره كرده ومي نویسد : این نویسنده به نقش انگلیسي ها در تقویت اخوان المسلمین مص

امریكا در دوران حكومت جمال عبد الناصر اخوان المسلمین را علیه ناصر تحریك كرد , 

 .وپس درگذشت جمال عبد الناصر,   اخوان المسلمین هم پیمان امریكایي ها در منطقه شدند

نگلیس از نویسنده كتاب " لعبة الشیطان " معتقد است كه سازمان هاي جاسوسي امریكا وا

 .اخوان المسلمین جهت سرنگوني حكومت عبد الناصر استفاده كردند

مي نویسد :  0951این نویسنده بنقل از ایدكین مدیر دفتر سي اي اي در قاهره در اواخر دهه 

سازمان سي اي اي هیچ هدفی جز سرنگوني حكومت جمال عبد الناصر نداشت .چون عبد 

ها در جهان عرب وافریقا بود وسازمانهاي جاسوسي امریكا الناصر الهام دهنده كلیه انقالب 

 ..وانگلیس واسرائیل نیروهاي خودرا جهت سرنگوني عبد الناصر بسیج كرده بودند

رابرت درایفوس نویسنده كتاب " لعبة الشیطان " معتقد است سعید رمضان یكي از مقامات 

رئیس جمهوري وقت امریكا با ایزنهاور  0953سازمان اخوان المسلمین مصر كه در سال 

در كاخ سفید مالقات كرد , مزدور امریكا بود که از سوي المان غربي وعربستان وقطر 

حمایت مي شد . او مغز متفكر سازمان بین المللي اخوان المسلمین بود وجمال عبد الناصر 

ن از او گرفت ولي المان به او گذرنامه داد وبا ای 0954تابعیت مصري وي را در سال 

گذرنامه به میونیخ غرب المان سفر كرد واز آنجا به سویس رفت ودر آنجا یك مركز اسالمي 

  ..سال فعالیت اخوان المسلمین را مدیریت مي كرد 32ژنو تاسیس كرد واز سویس بمدت در 

درایفوس به هم پیماني انگلیس با ملك محمد بن سعود وشیخ محمد بن عبد الوهاب وحمایت از 

ي وهابي ها در عربستان اشاره مي كند ومي نویسد :  انگلیسي ها توانستند حركت افراط

عربستان سعودي را مركز فعالیت استعماري خود در قرن بیستم قرار دهند وروزولت رئیس 

 ..جمهوري امریكا از عربستان حمایت کرد
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بنا حسن النویسنده معتقد است كه انگلیسي ها در سالهاي اول قرن بیستم از خاندان سعودي و

سازمان  0921در مصر وامین الحسیني  در فلسطین حمایت وپشتیباني كردند والبنا در سال 

 . اخوان المسلمین در  مصر را تشكیل داد

درایفوس معتقد است كه خاورمیانه تا پایان جنگ دوم جهاني منطقه نفوذ انگلیس بود 

به تدریج كاهش یافت وامریكا با  وكشورهاي منطقه از اقمار انگلیس بودند.ولي نفوذ انگلیس

استفاده از ضعف انگلیس خأل موجود را پر كرد ونفوذ خودرا در منطقه تقویت نمود. امریكا 

با انجام كودتایي در ایران حكومت محمد مصدق را  سرنگون كرد ومحمد  0953در سال 

 .(0رضا پهلوي را مجددا به حكومت ایران برگرداند )

كمك عربستان سعودي به اخوان المسلمین مصر جهت تضعیف حكومت نویسنده امریكایي به 

هاي مصر ، سوریه وعراق اشاره مي كند ومي نویسد : عربستان  از اخوان المسلمین جهت 

نفوذ در سودان ،افغانستان وپاكستان استفاده كرد.حمایت عربستان از اخوان المسلمین در 

  .جهت تضعیف قومیت عرب بود

یي با اشاره به روي كار آمدن انور السادات در مصر وهمكاري وي با نویسنده امریكا 

عربستان جهت تقویت نفوذ گروههاي افراطي در مصر مي نویسد : انور السادات با این اقدام 

عمال هم پیمان امریكا در منطقه شد واز جنگ در افغانستان حمایت كرد وبه نفوذ امریكا در 

امر سبب شد كه انور سادات با میانجیگري امریكامذاكراتي منطقه خلیج فارس كمك كرد.واین 

با اسراییلي ها انجام دهد,  واین مذاكرات سه جانبه به امضاي قرارداد  كمپ دیوید میان مصر 

 .واسراییل منجر شد

با سرمایه  0911و0951نویسنده كتاب " بازي باشیطان " معتقد است امریكا در دهه 

در عربستان تاسیس كرد وشبكه بانك هاي اسالمي با حمایت  عربستان اولین بانك اسالمي

 .وپشتیباني كشورهاي غربي راه اندازي شد

این نویسنده معتقد است كه امریكا با تقویت گروه هاي سلفي وافراطي با كمك عربستان قصد 

داشت  حكومت هاي ملي از جمله عبد الناصر را بزانو درآورد , ولي سقوط شاه ایران وروي 

ر آمدن حكومت اسالمي در ایران همه محاسبات امریكا را بر هم زد واحساس كرد كه كا

 .اسالم ممكن است خطري براي نفوذ خود تشكیل دهد
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انقالب اسالمي ایران امریكا را غافلگیر كرد,   وآنرا در سردرگمي قرار داد  چون امریكا در 

.سازمانهاي جاسوسي امریكا  جامعه ایران ونفوذ روحانیون را نشناخته بود  0961دهه 

فعالیت هاي گروهاي اسالمي تندرو وافراطي را نادیده گرفتند واز فعالیت اسالمگرایان در 

ایران نیز بي اطالع بودند .سقوط شاه ایران به ازهم پاشیدن یك ستون از دو ستون مورد 

  اعتماد امریكا در منطقه منجر شد

اني مالي ونظامي امریكا از اسالم گرایان در افغانستان نویسنده امریكایي با اشاره به پشتیب  

وبسیج هم پیمانان امریكا از جمله عربستان ، پاكستان ومصر جهت مقابله با نفوذ اتحاد 

جماهیر شوروي واخراج نیروهاي شوروي از افغانستان مي نویسد : افزایش قدرت اسالم 

ترش نفوذ مجاهدین اسالمگرا شد واین گرایان در افغانستان وتشكیل سازمان القاعده سبب گس

امر سبب شد كه امریكا نتواند این نیروي قدرتمند را مهار كند چرا كه كمك هاي امریكا 

وهمپیمانانش به تقویت گروه هاي افراطي وتندرو انجامید واین امر سبب نابودي وویراني 

روه باني امریكا از گافغانستان وسقوط آن دردست گروه تندرو طالبان شد .ولي حمایت وپشتی

هاي تندرو وافراطي موجب سازماندهي این گروه ها شد وحمله سازمان القاعده به برج هاي 

دو قلو یكي از نتایج حمایت بدون برنامه ریزي امریكا بود. امریكایي ها پس از حمله القاعده 

اثر حمایت به  دو برج در نیویورك متوجه شدند كه این شاهزاده هاي سعودي بودند كه در 

مادي از گروه هاي تندرو وافراطي بویژه عناصر القاعده عمال باعث حمله القاعده به 

 (. 0امریكایي ها وكشتن بیش از سه هزار امریكایي نتیجه فروریختن دو برج دو قلو شد )
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 سوريه وعراق ‘ افغانستان سلفی در وهابی : گروه های دوم  صلف

 جنگ در افغانستان: 9

بدستور رهبر شوری سابق لئونید برژنف , نیروهای   ( 0969دسامبر  24) 0351دی 3در 

ایت حم  شوروی وارد افغانستان شدند تا از دولت کمونیستی جمهوری دمکراتیک افغانستان

.نیروهای شوروی بمدت نه سال بانیروهای مجاهدین افغانی وداوطلبان  عرب جنگیدند کنند. 

عقب نشینی نیروهای  , یل گورباچف اخرین رهبر این کشور وسرانجام در دوران میخائ

در از این نیروها  آغاز و آخرین گروه ( 0911می  05) 0376اردیبهشت  25شوروی در  

از افغانستان خارج شدند . در این جنگ  بیش از یک ( 0919فوریه  05) 0376بهمن  27

ه های مجاهدین کگروهجای گذاشت. میلیون نفر کشته ونزدیک به پنج میلیون مهاجروآواره بر 

 های مالی و نظامی ازعلیه دولت افغانستان و اشغال کشور فعالیت داشتند، مورد پشتیبانی

منابع مختلف از جمله ایاالت متحده آمریکا، عربستان سعودی، بریتانیا، پاکستان، ایران، 

و در مقابل دولت د  , گرفتنمصر، اندونزی، کانادا، جمهوری خلق چین و دیگر کشورها قرار 

   .افغانستان مورد پشتیبانی هند قرار گرفته بود

.در این زمان رفتند   زمانی که جوانان مصری انور سادات را ترور کردند به افغانستان

امریکا وکشورهای حوزه خلیج فارس جوانان مسلمان را تشویق به سفر به افغانستان 

 .مت کمونیستی در کابل  می کردندوجنگیدن علیه نیروهای  شوری سابق وحکو

شیخ اردنی فلسطینی عبد هللا عزام فتوا داد که جهاد فرض عین است وهرمسلمان میتواند  

 .برای ازادی سرزمین اسالمی در جهاد شرکت کند

 

 سازمان القاعدة 

توسط عبد هللا یوسف عزام فلسطینی تشکیل شد.عبد هللا  0916سازمان"  القاعده " در سال 

قبل از تشكیل القاعدة طي مقاله اي تحت عنوان " القاعده الصلبه " ) پایه استوار( منتشر  عزام

ر  دخواستار تاسیس"  یک پایگاه " برای جهادگران در افغانستان شد. اعضاي القاعدة  ‘ کرد

 .افغانستان شركت كرده بودند.  گجن
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 0919غانستان در سال عبد هللا عزام در اثر انفجار یک خودرو بمب گذاری شده در اف

 ( کشته شد. 0311)

بدنبال تشکیل سازمان القاعده در افغانستان , این سازمان ایده " جهاد جهانی  "را مطرح کرد 

 وبدنبال پیروزی بر ارتش سرخ در افغانستان , " جهادگران " به کشورهای خود بازگشتند.

هبری می شود .ایمن الظواهری قاعدة الجهاد یا القاعدة هم اکنون توسط ایمن الظواهری ر

رهبری  2100بدنبال کشته شدن اسامه بن الدن توسط امریکایی ها در پاکستان در سال 

زادی بالد مسلمین را از آالقاعدة را برعهده گرفت.القاعدة جهاد علیه "حکومت های کافر " و

نرا بارزترین سازمان آحضور خارجیان در پیش گرفته وامریکا وکشورهای غربی 

 (0تروریستی در جهان معرفی می کنند.)

نها در آبرخی از این جهادگران تالش کردند در کشورشان دست به عملیات نظامی بزنند .

ودر لیبی درگیریهایی بین این جهادگران کردند  , مصر به تاسیسات  جهانگردی حمله 

 .وحکومت وقت لیبی رخ داد

ی واین جهادگران رخ داد.وانفجارهایی در در عربستان نیز درگیری هایی بین نیروهای دولت

 .اردن صورت گرفت

در الجزایر نیز درگیری هایی بین نیروهای دولتی و جوانان بازگشته از افغانستان روی داد 

که این درگیریها حدود ده سال ادامه داشت .در الجزایر درگیریهای خونین بعلت جلوگیری از 

( برگزار 0361) 0991بات پارلمانی در آغاز دهه روی کار آمدن اسالم گراها که در انتخا

شده بود ,  واکثریت آرا را بدست اورده بودند ,  رخ داد .جوانان الجزایری که از افغانستان 

  ..بازگشته بودند در انتخابات شرکت نکردند ولی گروه های مسلح تشکیل دادند

که  بازگشته بودند درنظر داشتندجوانانی که پس از پایان جنگ در افغانستان به کشورهایشان  

تجربه افغانستان را در کشورشان پیاده کنند وتعدادی از این جوانان به بوسنی هرزگوین , 

  .تاجیکستان وچچن رفتد ودر آنجا جنگیدند

انقالبی  جوانان مصری با ایده های  جهادی  در افغانستان درهم آمیخته  –ایده های جهادی 

 .هادی بوجود آمدج –شد وایده جدید سلفی 

                                                             
 سازمان القاعدة ، پایگاه اینترنتی الجزیره. 1
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بوجود آمدن ایده های سلفی جهادی به اتحاد وهمپیمانی  بین ایمن الظواهری رهبر القاعده 

  .مصر با رهبر سابق این سازمان یعنی اسامه بن الدن منجر شد

( " جبهه اسالمی جهانی برای مبارزه با یهود وصلیبی ها " تشکیل 0366) 0991در سال 

 .انی " القاعده شروع شدشد واز این سال " جهاد جه

در همین سال , جهادگران سفارت خانه های  ایاالت متحده در کنیا وتانزانیا را منفجر کردند, 

 .مریکی " کول  " را در ساحل یمن منفجر کردندآنها ناوشکن آوسه سال بعد 

 حمله القاعده به برج های دوقلو در نیويورک

( دو برج دو قلو در نیویورك 0311ر شهریو 21)  2110سپتامبر  00روز سه شنبه 

وساختمان وزارت دفاع امریكا در واشنگتن مورد حمله چهار فروند هواپیماي مسافربري 

 .قرار گرفتند

هزار نفر جان خودرا از دست  3دو برج دوقلو بالفاصله فروریختند ودر اثر ان حدود 

 .دادند.سازمان القاعده مسئولیت این حمله را بعهده گرفت

تن از اعضاي سازمان القاعده چهار هواپیماي مسافربري را ربودند  09سپتامبر  00وز در ر

.هواپیما ربایان دو هواپیما را در فاصله زماني گوناگون به برج دوقلوي مركز تجارت جهاني 

در شهر نیویورك زدند .در نتیجه این دو برخورد همه مسافران به همراه عده زیادي در 

شتند كشته شدند .هر دو ساختمان پس از دوساعت به طور كامل ویران ساختان ها حضور دا

  شدند وآسیب هاي زیادي به ساختمان هاي

پیرامون زدند.گروه هواپیماربایان هواپیماي سومي را به ساختمان پنتاگون واقع در ارلینكتون 

سیلوانیا در ویرزجینیا زدند .هواپیماي چهارم اما در زمیني نزدیك شنكسویل در ایالت پن

سرنگون شد .این در حالي بودكه شماري از مسافران وخدمه پرواز پیش از سرنگوني 

هواپیما تالش كرده بودند تا كنترل هواپیما را كه هواپیماربایان ان را بسمت واشینگتن دي سي 

هدایت مي كردند به دست بگیرند اما هیچكدام از مسافران این پرواز وسه پرواز دیگر زنده 

هواپیما ربا در كل  09تن بودند كه با در نظر گرفتن  2964ند.كشته شدگان این حمله ها نماند

كشور گوناگون  91تن مي رسد كه ملیت انها از  2993شمار كشته هاي این حمله ها به 

تاكنون بزرگترین عملیات تروریستي در تاریخ امریكا  2110سپتامبر  00جهان بود. حادثه 

د هاي مختلف سیاسي واقتصادي وامنیتي ونظامي براي این كشور به شمار مي اید وپیام

 وجهان به دنبال داشت
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در مقابل القاعده جوانان را برای مبارزه با امریکا آموزش نظامی داد وبسیج نمود وبه 

کشورهایشان اعزام کرد تا دست به عملیات انفجاری بزنند.عملیات انفجاری در بالی اندونزی 

ودر لندن وامان  2114ودر مادرید در سال  2113ار البیضاء در سال ودر د 2112در سال 

 2116و 2113رخ داد.و در عربستان سعودی درگیریهایی بین سال های  2115در سال 

 . بوقوع پیوست

ولی اشغال عراق توسط امریکا سبب بروز یک نسل جدید از مسلحین برهبری ابو مصعب 

راق ویا بالد الرافدین نمونه رادیکال تری از جهادگران الزرقاوی تبعه اردن شد. القاعده در ع

 . بود

در این میان نشان دادن سر بریده گروگان ها در اینترنت یکی از این تحوالت بود . عملیات 

ابو مصعب الزرقاوی  2111انتحاری وآدم ربایی  نیز از نشانه های این تحول بود . در سال 

  .ه قتل رسید.در اثر حمله هواپیماهای امریکایی ب

القاعده پس از تاسیس فعالیت خودرا خارج از افغانستان دنبال کرد.این سازمان  در سال 

( به تاسیس شعبه هایی برای خود در کشورهای اسالمی مبادرت کرد . 0316) 2111

سازمان القاعده  در عراق به " الدولة االسالمیة فی العراق " تغییر نام داد  . ودر یمن نام  

اعده به " القاعدة فی جزیرة العرب ".شد و  اعضای القاعده در الجزایر نام سازمان خودرا الق

به " القاعده  در بالد المغرب العربی " نامگذاری کردند وفعالیت خودرا به ساحل جنوب 

 11صحرا گسترش دادند..انستیتو بین المللی مطالعات استراتژیک  اعالم کرد که القاعده در 

 .نفر عضو دارد 01111فعالیت می کند وکشور جهان 

ابو حمزه المهاجر امیر سازمان القاعدة فی بالد الرافدین )عراق( اعالم کرد که ارتش این 

 .عضو است 02111سازمان در عراق دارای 

پس از کشته شدن اسامه بن الدن رهبر القاعده , جنبش جوانان مجاهدین"  سومالی به سازمان  

 (.0)القاعده پیوستند . 
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 حركت طالبان

حرکت طالبان یکی از جنبش های تندرو اسالمی است که قسمت های بزرگی از افغانستان را 

زیر سلطه خود قرار داد.مال عمر رهبر سابق طالبان پس از  (  0365) 0991در اوایل سال 

 .اشغال قسمت بزرگی از افغانستان یک امارت اسالمی تشکیل داد

در ایالت قندهارواقع در جنوب غرب افغانستان در ( 0363) 0994جنبش طالبان در سال 

مرز پاکستان  تشکیل گردید .مال عمر با تشکیل امارت اسالمی در افغانستان قصد داشت 

مظاهر ونشانه های فساد اخالقی را از بین ببرد , وثبات واستقرار را به افغانستان بازگرداند . 

با او بعنوان امیر  0994ا یاری کردند ودر سال طلبه های مدارس دینی افغانستان اور

 .المومنین بیعت کردند

اعضای جنبش طالبان معتقدند که سرزمینی که روی ان زندگی می کنند کافر است وبایستی 

انرا بر اساس دین مبین اسالم اصالح کرد .انها مخالف کلیه مظاهر ونشانه های تمدن 

 .ی می باشندوهمچون بوکو حرام مخالف هرگونه نو آور

اکثر اعضای جنبش طالبان پشتون هستند که آنها در شرق وجنوب افغانستان زندگی می کنند. 

میلیونی افغانستان را تشکیل می دهند واین امر سبب شد که طالبان  26در صد جمیعیت  41و

 .بتواند کنترل اوضاع افغانستان را در دست گیرد

انون گذاری در افغانستان می داند , لذا این جنبش طالبان قرآن وسنت پیامبررا منبع اصلی ق

اجرای احکام شرعی را واجب می داند وتوجهی به آرا وافکار دیگر مذاهب در افغانستان 

 .نمی کند.این جنبش خود را یک جنبش اسالمی سنی معرفی می کند

ا اعضای گروه طالبان در مدارس دینی دیوبندی که دهکده ای در هند است علوم دینی ر

فراگرفته ومتاثر از درورس این مدرسه شدند واین تحصیل تاثیرمستقیمی بر روش حکومت 

 . داری انها داشت

در این مدرسه اعضای طالبان علوم اسالمی از جمله تفسیر , حدیث , سیره نبوی وبرخی از 

  .علوم جدید را فراگرفتند

حصیل علوم دینی را شروع طالبان بر افرادی اطالق می شود که وارد مدرسه دینی شده وت

کرده و به مرتبه مال می رسند ولی زمانی به مرتبه مولوی می رسند که برنامه های مدرسه 
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دینی از جمله دوره حدیث را به پایان رسانده وعمامه بر سر گذارند واجازه تدریس دریافت 

 می کنند

که ریاست امور  گفته می شود که مولوی فضل الرحمن امیر جمعیت علمای اسالم پاکستان

خارجی پارلمان پاکستان در دولت بی نظیر بوتو را بر عهده داشت ایده تشکیل جنبش طالبان 

را مطرح کرد , واو با برهان الدین ربانی وعبد رب الرسول سیاف مشورت کرد که این دو با 

ین دآن موافقت کردند , زیرا تشکیل این جنبش می توانست ضربه کوبنده ای به نیروهای گلب

حکمتیار که دشمن آن دو بود وارد کند.ولی برخی از کارشناسان معتقدند که مال فضل 

الرحمن شخصیت تاثیر کذار نبود که بتواند رهبران افغانستان را برای انجام چنین کاری 

 .متقاعد کند

ولی مال محمد عمر پایه گذار طالبان معتقد است که این ایده را خود او مطرح کرده  وان 

نی بود که مشغول تحصیل علوم دینی بود که فساد ایالت قندهارا فراگرفته بود  .وی معتقد زما

بود که باید جلو این فساد که همه گیر شده گرفته شود وباعث نا امنی در سراسر افغانستان 

شده بود .وی از طالب مدارس دینی دعوت کرد وآنها با پیشنهاد او موافقت کردند تا با فساد 

 0991وانرا ریشه کن کنند وبا او بعنوان امیر المومنین بیعت کردند .درسوم  اوریل  مبارزه 

تن از علمای افغانستان در مناطق مختلف افغانستان گردهم  0511حدود ( 0365) اردیبهشت 

 .آمدند وبا مال عمر بیعت کردند

 ری دمکراتیکقبل از اعالم امارت افغانستان توسط طالبان,  این کشورپس از سقوط " جمهو

که  توسط اتحاد جماهیر شوری حمایت می شد  , با بی ( 0360)  0992افغانستان " در سال 

 .ثباتی بسر می برد وقبایل افغانی با هم در جنگ وستیز بودند

دو دختر افغانی توسط اعضای یک گروه افغانی در قریه سانج (  0363) 0994در بهار 

گرفتند . مال عمر که در آن دوران رهبر یک گروه  ومورد تجاوز قرارشده هیسار ربوده 

مسلح بود توانست با تشکیل یک گروه سی نفری این دوختر را آزاد ومتجاوز را به اعدام 

د.بدنبال اعدام متجاوز افراد قبیله وی تصمیم گرفتند از مال عمر انتقام بگیرند , از نمحکوم ک

 0511ولی در پاییز همان سال مال عمر با  اینرو مال عمر به بلوچستان پاکستان  فرار کرد

مرد مسلح به افغانستان بازگشت . ولی در ان زمان گفته شد که اکثر مردان مسلح همراه مال 

عمر سربازان پاکستانی بودند که قصد داشتند به افغانستان تجاوز نمایند.ولی آنها اعالم کردند 

 .نستان حمایت کنندقصد دارند از کاروان های  تجار پاکستانی در افغا
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شهر قندهار اولین شهری بود که بدست مال عمر سقوط کرد.سپس طالبان شهر هرات را 

کابول را به محاصره درآورد وانرا به موشک بست (  0364) 0995تصرف نمود ودر سال 

وکلیه راه های منتهی به کابول قطع گردید .واین امر موجب شد که  برهان الدین ربانی رئیس 

ی افغانستان درگیری خودرا با گلبدین حکمتیار متوقف  تا در برابر دشمن مشترک به جمهور

 .مقابله بپردازند

ربانی به این نتیجه رسیدند که نیروی برهان الدین حکمتیار وگلبدین   0991سپتامبر  21در 

طالبان توانسته قسمت اعظم افغانستان را زیر سیطره خود بگیرد , از اینرو انها تصمیم 

گرفتند کابول را ترک وبه شمال افغانستان عزیمت نمایند .از ان تاریخ امارت اسالمی 

 .افغانستان تاسیس گردید

اولین کشوری که حکومت طالبان را برسمیت شناخت پاکستان بود .سپس عربستان سعودی 

انرا برسمیت شناخت واخرین کشوری که حکومت طالبان را برسمیت شناخت امارات عربی 

بود. این تنها سه کشور بودند که حکومت طالبان را برسمیت شناختند وسازمان ملل  متحده

  . همچنان ربانی را رئیس جمهوری قانونی می دانست

طالبان اکثر مناطق افغانستان را زیر سلطه خود گرفت به استثنای قسمت شمال شرقی 

 ..افغانستان که نیروها پیمان شمال در اختیار داشتند

  

  وپاکستان حامی طالبان عربستان

عربستان سعودی از جنبش طالبان حمایت مادی ومعنوی بعمل اورد واین کشور از حامیان 

طالبان در مبارزه با اتحاد شوروی بود . کمک های لوجستیکی وانسانی عربستان به طالبان 

 1از طریق کمیته های خیریه صورت می گرفت واین کشور کمک ها را به دو دانشگاه و

 .یتیم در اختیار طالبان قرار می داد 4111رکز پزشکی وم

پاکستان به طالبان کمک می کرد تا بتواند از طریق افغانستان به مبادالت تجاری خود به 

جمهوری های اسیا ی میانه  ادامه دهد.پاکستان ربانی ومسعود را متهم به همکاری با هند 

را از پا دراورد ولی به هدف خود نرسید کرد  واین کشور تالش کرد توسط حکمتیار این دو

 . از اینرو زمانی که طالبان به قدرت رسید روابط خودرا با طالبان گسترش داد
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المللی حقوق بشری، طالبان در دورٔه حاکمیت خود دست به کشتار های نهادهای بینبه گزارش

عام ی یاد کرد. قتلکشتوان به عنوان یک نسلهزاران تن از مردم هزاره زدند که از آن می

که هزاران تن از مردم هزاره  0991مردم هزاره در شهر مزار شریف در ماه آگوست سال 

ها به شمار می آید. بر اساس عامهای این قتلدر طی چند روز کشته شدند یکی از نمونه

گزارش دیده بان حقوق بشر والی طالبان در آن هنگام، پس از تصرف شهر مزار شریف از 

ها به عنوان کافر یاد کرده و قتل آنان و غارت اموال شان را جایز دانست. )مردم رههزا

  ).باشندهزاره شیعه مذهب می

جنبش طالبان متهم به دریافت کمک از سازمان امنیت پاکستان وسی ای ای امریکا شد ولی 

ا امنی طالبان این تهمت را رد کرد واعالم نمود که برای از بین بردن فساد وتشنج ون

ودرگیری های مسلحانه  در افغانستان دست به  کار شده است. در عین حال پاکستان 

های مجاهدین به این عقیده بودند که پاکستان شد. گروهترین دوست طالبان شناخته میبزرگ

به خاطر عدم توجه دولتهای افغان به خط دیورند حاضر به مشاهده امنیت و حاکمیت یک 

  فغانستان نیستنددولت مقتدر در ا

حمایت امریکا از طالبان در بدو امر بدین علت بود که منافع دو طرف در حضور طالبان 

 . متمرکز بود وامریکا در وهله اول مانع ظهور وقدرت یافتن طالبان نبود

 به جان سابق  شورویجماهیر با اتحاد  گزمانی که گروه های مسلح افغانی پس از پایان جن

امریکایی ها تصمیم گرفتند  از از یک گروه در برابر گروهای دیگر حمایت کند هم افتادند , 

واین گروه بتواند منافع امریکا را تامین ومانع نفوذ ایران در شرق بویژه در جمهوری های 

  .سیای میانه  شودآ

س ولی پ ، امریکا در بدو امر مانع پیشروی طالبان در افغانستان وتسلط بر حکومت  نبود 

سپتامبر واتهام سازمان القاعده به حمله به دوبرج دو قلو, روابط امریکا وطالبان  00ادث حو

زیرا که طالبان از اسامه بن الدن حمایت می کرد وحاضر نشد وی را گذاشت روبه تیرگی 

 .تحویل امریکا بدهد

به  .. بن الدن سرمایه دارسرمایه دار سعودی مخالف دولت عربستان بود  بن الدن اسامه 

بهانه کمک به طالبان یک سال بعد از استقرار نظام طالبان با هواپیمای شخصی خود وارد 

آباد شد و مورد استقبال مقامات طالبان قرار گرفت. در پی حمالت تروریستی به برخی جالل

های نیروهای آمریکایی در برخی از کشورها در آفریقا و آسیا، ایاالت متحده بن از قرارگاه

 .دمعرفی کرا مسئول این حمالت الدن ر
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ودر اثر فشارهای بین المللی از جمله امریکا , عربستان سعودی  2110سپتامبر  22در 

وامارات متحده شناسایی طالبان را پس گرفتند واین تنها پاکستان بود که به شناسایی طالبان 

حمله کرد با ورود  امریکا با پشتیبانی چند کشور به افغانستان 2110ادامه داد .در اکتبر 

  .نیروهای زمینی امریکا به افغانستان حکومت طالبان در کابول سرنگون شد

  اختالف ودودستگی بین اعضای طالبان 

پس از نوزده سال از تاسیس جنبش طالبان در افغانستان اولین اختالف ودودستگی در این 

بدنبال انتخاب مال  2105جنبش بوجود آمد.این حرکت جدایی طلبانه در روز دوم نوامبر 

اختر منصور بعنوان رهبر جنبش طالبان بر اثر اعالم درگذشت مال عمروبعنوان اعتراض به 

این انتخاب صورت گرفت. معترضین گروهی را تشکیل ورهبری انرا به مال محمد رسول 

واگذار کردند.این حرکت اعتراض امیز بدنبال تعیین مال اخترمنصور بعنوان جانشین مال 

ولی سازمان امنیت پاکستان اعالم شد مر که خبر فوت او بمدت دوسال مخفی نگهداشته شدع

انرا اعالم کرد.معترضین به تعیین مال اختر منصور اعالم کردند که وی بدون مشورت با 

 .البان تعیین گردیده استطمجلس شورای 

ر نمود در براب اختر منصور ظرف مدتی که مسئولیت رهبری طالبان را برعهده گرفت تالش

مخالفینش که او را هم پیمان امریکایی ها قلمداد می کردند قدرت خودرا نشان دهد ووی دست 

به عملیات نظامی در افغانستان زد و نیروهای دولتی وزندان های عمومی را مورد حمله 

 .قرار داد

ت می اختالف در صفوف طالبان وایجاد دو دستگی میان این جنبش برای اولین بار صور

 برخی از کارشناسانبود ، ودر شرایطی که افغانستان با گسترش نفوذ داعش مواجه  رفت گ

معتقدند که حرکت داعش در افغانستان در واقع حرکت اعضای طالبان است وپیش بینی می 

 . شود طالبان در اینده دچار اختالف ودودستگی شود

تلقی می شود وامریکایی ها انرا جنبش طالبان در افغانستان بعنوان یک جنبش نیرومند 

بعنوان یک گروه سیاسی معرفی می کنند واخیرا امریکایی ها با طالبان از یک سو ودولت 

افغانستان از سوی دیگر وبه واسطه قطری ها وارد مذاکره شده اند .قطری ها اخیرا تصمیم 

 نصور مذاکرات باگرفتند اجازه دهند طالبان دفتری در دوحه افتتاح کند. حضور مال اختر م

امریکایی ها ودولت افغانستان را تسهیل کرده است گفته می شود مال اختر منصور دارای 

 .روابط مستحکمی با سازمان امنیت پاکستان که مذاکرات را زیر نظر دارد می باشد
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ایمن الظواهری رهبر القاعده برای جلوگیری از بروز دو دستگی در طالبان از رهبر جدید 

  .مال محمد اختر منصور حمایت کرد وبا او بیعت نمودطالبان 

 

 حمله امريکا به افغانستان وسرنگونی حکو مت طالبان

از افغانستان دولت كمونیست  0919پس از خارج شدن اتحاد جماهیر شوروي در سال 

بعد از این میان مجاهدین  , به دست مجاهدین افغاني سقوط كرد  0992افغانستان در سال 

منازعاتي براي گرفتن قدرت از دست یكدیگر باعث جنگ هاي بین انها شد كه سالها  افغاني

طالبان شهر كابل را تسخیر كرد وبیش از نود در صد كشور  0991طول كشید .در سال 

افغانستان را تحت كنترل گرفت ومنطقه كوچكي را در شمال شرقي براي مجاهدین اختصاص 

 . یافت

ن وگروه القاعده وارد افغانستان شده وانرا مركز عملیات خود اسامه بن الد 0991در سال 

ش تعلیم سربازان -قرار دادند.با وجود طالبان القاعده توانست ازافغانستان براي اهداف نظامي 

وخرید وفروش اسلحه هماهنگي با دیگر گروه هاي جهادي ونقشه براي طرح هاي جدید خود 

 .استفاده كند

هزار نفر در اردوهاي القاعده تعلیمات نظامي  01بیش از  2110ر سپتامب 00پیش از حادثه 

از حكومت طالبان  خواسته بود بن الدن را تحویل دهد ولي  0990مي دیدند.امریكا در سال 

 .طالبا درخواست امریكا را رد كرد

 00بدنبال حمله سازمان القاعده برهبري اسامه بن الدن به دو برج دوقلو در نیوریورك در 

وهشدارجرج بوش رئیس جمهوري امریكا به گروه طالبان مبني بر اخراج   2110تامبرسپ

حمله امریكا وهم پیمانانش در ناتو  , القاعده از افغانستان ورد این درخواست از سوي طالبان 

 . صادر شد 0311مهر  05به افغانستان اغاز شد دستور حمله به افغانستان در 

سازمان القاعده وسرنگون كردن حكومت طلبان در افغانستان  هدف از این حمله نابود كردن

بود.یك ماه پس از حمله امریكا به افغانستان حكومت طالبان سرنگون شد وحامد كرزاي به 

  .قدرت رسید.ودر انتخابات ریاست جمهوري افغانستان به مقام ریاست جمهوري انتخاب شد

ن عملیات كشورهاي ناتو شركت كرند وهدف از اولین حمله امریكا بنام ازادي دائم بود در ای

 .این عملیات قسمت شرقي وجنوبي افغانستان ومرزهاي باكستان افغانستان بود
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صورت گرفت واین بار با موافقت شوراي امنیت  2110دومین حمله امریكا در دسامبر 

یكا .  دراین حمله كابل ومناطق اطراف ان هدف قرار گرفت .امربود  سازمان ملل متحد

 2112وانگلیس با همكاري نیروهاي شمال ازنیروهاي زمیني پشتیباني كردند ودر سال 

نیروهاي امریكایي وانگلیسي ونیروهایي از دیگر كشورها به نیروهاي ناتو در افغانستان 

 .پیوستند.پس از حمله اول حكومت طالبان سرنگون واز پایتخت افغانستان اخراج شد

ن حضور دارد ، واخیرا مذاکراتی بین طالبان ودولت امریکا در قطر هنوز طالبان در افغانستا

برگزار شد و امریکا مصمم است با طالبان به توافق برسد..ولی طالبان در ماه های اخر سال 

به  به عملیات خود علیه دولت ومردم افغانستان ادامه می دهد .انفجارهای مستمر در  0399

این شهر توسط طالبان انجام می گیرد وهیچ نشانه ای از  کابل علیه نیروهای امنیتی ومردم

 توقف این عملیات به چشم نمیخورد. 

 

 آن گروه های سلفی وتکفیری در نقش جنگ سوريه و: 2

بشار اسد درشهردرعا  با تظاهرات مخالفان(  0391)  2100در ماه مارس بحران سوریه  

، س ومصر صورت گرفت شروع شد در جنوب این کشور که همزمان با تظاهرات مردم تون

تار خواسدادند ، وبه مناطق مختلف این کشور سرایت کرد. مخالفین اسد شعارهایی علیه رژیم 

اقتصادی واجتماعی شدند که دراثر درگیری تظاهرکنندگان با نیروهای ، اصالحات سیاسی 

اطق مختلف نان کشته شدند. تظاهرات سوری ها علیه بشار اسد به منآامنیتی تعدادی از 

در سوریه ، درگیری بین بحران از اغاز  ونیم  سالنه حدود گذشت پس از .کشیده شد  سوریه

میالدی ) دی  2120اکنون که در اوایل ژانویه .ارتش سوریه ومخالفین همچنان ادامه دارد 

شمسی ( است هیچ نشانه ای از پایان درگیری وجنگ در سوریه به چشم نمیخورد  0399ماه 

که ارتش سوریه بر اکثر مناطق این کشور تسلط یافته ومخالفین در برخی از مناطق هرچند 

 به عملیات خود علیه ارتش سوریه ادامه می دهند. 

بر این بود كه دولت بشار اسد با دخالت در بدو درگیری ها ، تصمیم آمریكا واقمار آن  

كیه بر این باور كشورهاي عربي سرنگون شود .كشورهاي عربي حوزه خلیج فارس وتر

بودند كه براه انداختن جنگ داخلي درسوریه به ازهم پاشیدن رژیم منجر خواهد شد،  وبا 

سرنگونی رژیم سوریه یكي از اضالع جبهه مقاومت از بین خواهد رفت ، وبدین ترتیب جبهه 

  ممانعت از هم خواهد پاشید و راه براي تقویت جبهه صهیونیستي در منطقه هموار خواهد شد

ومنطقة با سازش كشورهاي عرب با صهیونیست ها  كامال در اختیار جبهه سازش قرار 
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خواهد گرفت. ولي نقشه امریكا با پایداري نظام سوریه وشخص بشار اسد خنثى شد وكلیه 

تالش هاي عوامل امریكا از جمله عربستان وكشورهاي حوزه خلیج فارس  وتركیه با شكست 

ستان از شكست تالش هایش در سوریه بحدي رسیده است كه با مواجه شد ،  اینك خشم عرب

منطقه خارومیانه بحران  مصمم است پرداخت دالرهاي نفتي به گروه هاي افراطي تكفیري، 

داعش واعزام اعضاي  گروهک ایجاد سازمان القاعده وجبهه النصره وشعله ورتر سازد .را 

وریه را كامال در اختیار بگیرند وجبهه این گروه هاي تروریستي به سوریه براي این بود س

ولي شكست نقشه عربستان وكشورهاي حوزه خلیج ، ممانعت را تضعیف واز هم بپاشند 

گروههاي تكفیري  .موجب گردید منطقة خاورمیانه با بحران جدیدي مواجه شودوترکیه فارس 

ند كه منطقة وسلفي كه دستورات خودرا از عوامل امریكا در منطقه مي گیرند بر این شد

 .می شوددنبال خاورمیانه را به آشوب بكشند ، واین نقشه اینك توسط این گروه ها 

گروه های تکفیری برای اعمال سلطه خود برمناطق مختلف  سوریه به درگیري خونین با 

گروهها ی مختلف مبادرت ورزیدند واینک هر گروه  تالش مي كند گروه دیگر را از صحنه 

ه نها بآدرا نماینده ملت سوریه قلمداد کند. بسیج نیروهای افراطی واعزام بیرون براند وخو

 بلكه سبب درگیریهاي خونیني بین، نه تنها به سرنگوني دولت بشار اسد منجر نشد , سوریه 

واین درگیریها مشكلي به , گروههاي رقیب جهت قدرت نمائي در صحنه جنگي سوریه گردید 

 . وههای افراطي وتكفیري وتروریستي افزودمشكالت عدیده حامیان  این گر

اكنون با جنگ بین گروهها افراطي ، كشورهاي حوزه خلیج فارس ودر رأس آنها عربستان 

ورقیب در سوریه مواجهند  بطوري كه این رژیم تالش مي كند دو گروه عمده را در سوریه 

اسالمی سوریه ، ودر مورد حمایت وپشتیبانی قرار دهد گروه النصره وجبهه جدید التاسیس 

مقابل سعی میکند گروه افراطي داعش را تضعیف وعامل نفوذي دولت سوریه قلمداد نماید ،  

عملیات تروریستی خودرا در این کشور ادامه دهد ولی در حالیكه گروه داعش تالش مي كند 

از نشانه ها حاکیست که داعش دیگر قدرتی نه در عراق ونه در سوریه دارد وانجام برخی 

 عملیات تروریستی برای اینست که خودار همچنان یکی از گروه  های فعال قلمداد نماید.

نشانه ها حاكي از اینست كه عوامل جنگ افروز در سوریه نتوانستند  به اهداف خود برسند 

وكساني كه این جنگ را شعله ور ساختند اینك با مشكل بزرگ تري مواجهند ، ونمیخواهند به 

تراف كنند. عربستان سعودی وکشورهای عربی حوزه خلیج فارس از این بیم شكست خود اع

دارند که ناارامی های منطقه گریبانگیر آنها شود وناارامیها به جزیره العرب وکشورهای 

 .عربی حوزه خلیج فارس سرایت کند
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، چیزي جز ویراني وخرابي اغاز شد وهمچنان ادامه دارد  2100در سال  جنگ سوریه كه 

واره ،  ببارنیاورده است ،  بعید بنظر مي رسد كه آتل ده ها هزارنفر بي گناه ومیلیون ها وق

تالش سازمان ملل جهت حل وفصل بحران سوریه به نتیجه مطلوبی برسد وبتواند صلح را به 

 .این سرزمین بازگرداند

یه اتحاد، با دخالت کشورهای بزرگ از جمله امریکا معتقدند که جنگ سوریه ناظران سیاسی 

وتالش سازمان ملل برای اینست که طرف ، اروپا وروسیه وارد مرحله جدیدی شده است 

 .ورد ونسبت به حل این بحران چاره جوئی نمایندآهای درگیر در این بحران را دور هم گرد 

تروریستی اکثر سرزمین این کشور را از نیروهای  2120سال آغاز ارتش سوریه اینک در 

وه گربرخی از مناطق باقی مانده که در دست  مصمم است پاکسازی کرده و ی وافراطی وسلف

 .پاکسازی نماید گروه هااین از وجود است را  های افراطی وسلفی ومخالف 

 :در جنگ گروه های سلفی وافراطی علیه ارتش سوریه گروه های زیر حضور فعال داشتند 

الجبهه الوطنیة للتحریر ، جند االقصی ، الجیش الحر )ارتش ازاد ( ، هینة تحریر الشام ، 

 داعش ، جیش الفتح ، جیش العزة ، الترکستان .

در بررسي زیر ضمن معرفي گروههاي افراطی وتروریستي وسلفي وتكفیري كه نقش نابود 

افكار واندیشه هاي رهبران این گروههاي کرده ومی کنند كننده وتخریبی در سوریه ایفا 

 ران را به این راه سوق  داده اند بیان کرده  ، وعملكرد این گروه ها افراطي وسلفي كه جوانا

  .طي سال هاي گذشته وحال مورد بحث وبررسي قرار خواهد گرفت

 

 گروه های مسلح مخالف دولت سوريه :

 

  ( يا هیئة تحرير الشام  )جبهة فتح الشام جبهه النصرة

 2101سال ژوئیه  21در ملقب بالفاتح جبهة النصرة الهل الشام برهبري ابو محمد الجوالني 

نام خودرا به " جبهة فتح الشام " تغییر داد .این ارتباط خودرا با سازمان القاعدة قطع كرد ، و

( هنگام آغاز بحران سوریه 0391) 2100سازماني است سلفي كه دراواخر سال جبهة 

ارتش دولت سوریه  در چند ماه قدرت شایاني یافت وبه مقابله باجبهه  تشكیل شد .این 

چند فقره حمله انتحاري در شهرهاي حلب ودمشق را برعهده گرفت . مزبور جبهه برخاست . 
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در اولین بیانیه خود منتشره در یادشده جبهه . بود وابسته به سازمان  القاعدة عراق جبهه این 

ا دولت مردم سوریه را به جهاد علیه دولت دعوت کرد واز انها خواست ب 2102ژانویه  24

افغانستان وچچن جنگیده اند ، بجنگند .اعضای این جبهه همگی سوری هستند ودر عراق 

  .امریکا جبهه النصره را بعنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرده است

گفته می شود که نفوذ جبهه النصره بعلت ورود گروههای افراطی دیگر از جمله داعش به 

ست.این جبهه تالش می کند خودرا یک گروه سوری صحنه جنگ در سوریه کاهش یافته ا

در صد از مهاجرین خارجی  21در صد اعضای ان از تابعیت سوریه و 11قلمداد کند که 

است. ولی طبق اطالعات منتشره اکثر عناصراین جبهه تابعیت عراقی دارند واکثر پست های 

یت عراقی دارد ونام او ابو حساس این جبهه را  اشغال کرده اند .مسئول شرعی این جبهه تابع

ماریا القحطانی است . مسئول نظامی جبهه بنام ابو سمیر االردنی است که تابعیت اردن دارد. 

رهبران شرعی این جبهه همگی تابعیت سعودی دارند که عبارتند از :ترکی االشعری وعبد 

 هللا الخالدی و سلطان العطوی ویک تبعه کویت بنام ابو حسن.

لنصره ابو محمد الجوالنی دارای تابعیت سوریه است.واز دانشکاه سوریه فارغ رهبر جبهه ا

است . ولی برخی معتقدند که ابو محمد یده گجنر کشورها گالتحصیل ودر عراق وچچن ودی

  . الجوالنی دارای تابعیت عراق است واهل  محله  جوالن در الفلوجه است

تعداد نیروهای جبهه النصره بین شش وهفت طبق أمارهایی که منابع مطلع ارائه کرده اند 

هزار نفر است ولی برخی منابع این رقم را چهار برابرعنوان می کنند. هم اکنون تالش هایی 

ه زبرای تقویت جبهه النصره جهت تضعیف داعش در جریان است ومحافل شیوخ عرب حو

عهده گرفته خلیج فارس معتقدند که عربستان سعودی رهبری حمایت از النصره را بر 

است.برخی از سران مخالفین دولت بشار اسد معتقدند که جبهه النصره با داعش متفاوت است 

زیرا النصره خواستار برقراری یک حکومت اسالمی در سوریه با توافق ملی است در 

حالیکه داعش خواستار برقراری خالفت اسالمی است واقدامات فاشیستی داعش موجب 

 .ف خواهد شدنابودی گروههای مخال

امریکا جبهه فتح الشام )نصره سابق ( را یک سازمان تروریستی می داند وحاضر نشد نام 

انرا از لیست سازمان های تروریستی حذف کند.هواپیماهای بدون سرنشین امریکا مسئول 

شرعی این جبهه بنام "ابو افغان المصری را هدف قرار دادند واورا در ادلب شرقی به قتل 

.قبل از این ابو عمر سراقب یکی از فرماندهان نظامی  جبهه فتح الشام توسط رساندند

فرمانده دیگری بنام ابو فرج المصری  وسخنگوی هواپیمای امریکایی به قتل رسید . همچنین 
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سابق جبهه بنام ابو فراس السوری وامیر بادیه ابو هانی االردنی وابو النصر تلمنس وابو 

الظهور وابو تراب الحموی فرمانده نظامی منطقه بادیه توسط  اسامه امیر فرودگاه ابو

هواپیماهای بدون سرنشین امریکا به قتل رسیدند .امریکاجبهه فتح الشام را یک سازمان 

تروریستی می داند ومصمم است فرماندهان انرا به قتل برساند چون معتقد است اصول جبهه 

 .. فتح الشام مشابه اصول  سازمان القاعده  است

.میان جبهه النصره وداعش اختالف نظر وجود دارد .داعش بر طرح های ابو عبد هللا 

السوری و مرکزیت سازمان وهویت سنی خود تاکید می کند , در حالیکه جبهه النصره از 

طرح های ابی مصعب السوری مبنی بر عدم تمرکز جبهه پیروی می کند. اختالف النصره 

بو محمد الجوالنی تالش ابو بکر البغدادی مبنی بر ضمیمه وداعش زمانی آشکار شد که ا

واعالم نمود که النصره با القاعده مرتبط است وانرا کردن جبهه النصره به داعش را رد کرد 

 سازمان مادر می داند.

یک کارشناس گروه های افراطی معتقد است که تغییر نام النصره به جبهة فتح تیسیر علونی 

ین اری است چون الجوالنی در بیانیه خود هیچ اشاره ای به برنامه جدید الشام یک تغییر صو

ولی ابو محمد الجوالنی ( .0دست برداشته است )نکرده ونگفته که از راه وروش القاعده جبهه 

معتقد است که قطع ارتباط جبهه النصره با القاعده برای اینست که بهانه جامعه بین الملل از 

ز انها گرفته شود تا به بمباران سوریه به بهانه وجود القاعده در سوریه جمله امریکا وروسیه ا

ادامه ندهند وشاید تصمیم جبهه مبنی برانفصال از القاعده بتواند حامیان انقالب سوریه را به 

 کمک های خود ادامه دهند.

 

 جبهه اسالمی سوريه

ان میانه رو دولت طرف های منطقه ای شرکت کننده در بحران سوریه موفق شدند مخالف

سوریه را یکپارچه کرده وانها را در " جبهه اسالمی در سوریه " قرار دهند واین جبهه جدید 

شرکت صلح ه است تا بعنوان طرف سوری در مذاکرات دمورد قبول امریکا وغرب واقع ش

 .نماید

، طرف های منطقه ای که از گروههای مسلح تروریستی در سوریه حمایت می کنند 

گردهم  22/00/2103در های مسلح تروریستی را تحت نام " جبهه اسالمی سوریه " گروه

                                                             
 مقاله : لماذا غیرت النصره اسمها الی فتح االسالم؟ پایگاه انترنتی الجزیره  1
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ند .احمد عیسی الشیخ رئیس مجلس به اصطالح شورای   این گروه جدید اعالم کرد که دورآ

جبهه اسالمی در سوریه  قصد دارد دولت بشار اسد را سرنگون وبجای ان یک حکومت 

  .د  تاسیس کندن از ان خدا باشآاسالمی که حاکمیت 

جبهه اسالمی در سوریه متشکل از گروه های مسلح زیر است : " حرکه احرار الشام 

االسالمیه ،  وجیش االسالم  ، والویه صقور الشام ،  ولواء التوحید ، ولواء الحق ، وکتائب 

  ." انصار الشام ، والجبهه االسالمیه الکردیه

الشیخ فرمانده الویه صقور الشام ورئیس مجلس  رهبران این جبهه عبارتند از: احمد عیسی.

، وشیخ ابو العباس الشامی رئیس مجلس شرعی ، واحمد عمر زیدان نائب رئیس ، شورا 

ومحمد زهران ، وحسان عبود فرمانده حرکه احرار الشام االسالمیه رئیس هیئت سیاسی 

صی دبیر کل جبهه  علوش فرمانده جیش االسالم بعنوان رئیس هیئت نظامی وابو تراب الحم

 . است مزبور

در این میان مقامات امریکائی اعالم کردند  که آماده اند  با اعضای این گروه جدید که در 

  ..اعالم موجودیت کرد  وارد مذاکره شوند2103اواخر نوامبر 

 ،مقامات امریکائی اعالم کردند که جبهه اسالمی در سوریه یک سازمان تروریستی نیست 

کیالت اسالمی در درون گروه مخالف دولت سوریه است وما آماده مذاکره با این چون یک تش

  .  جبهه هستیم

 011هزار نیروی مسلح ) برخی منابع  51گفته می شود جبهه اسالمی در سوریه دارای   

هزار نیروی مسلح ذکر کرده اند ( ورابطه خودرا با ائتالف سوری وجناح نظامی آن موسوم 

  . سوریه  قطع کرده استبه ارتش آزاد 

جبهه اسالمی در سوریه برای این تشکیل شد که در مقابل دولت اسالمی عراق وشام .

)داعش( وجبهه النصره که از سوی امریکا وغرب بعنوان سازمانهای تروریستی شناخته شده 

 . است بایستد

وارتباط كند جبهه اسالمی در سوریه خودرا یک سازمان میانه رو ومعتدل  معرفی می 

 (0) .خودرا با سازمان  تروریستی القاعده نفی می کند

 

                                                             
1 www.washingtoninstitute.org/. " مقاله الجبهة اإلسالمیة السوریة": قوة متطرفة جدیدة - - معهد واشنطن لسیاسة الشرق 
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 ائتالف ملی نیروهای انقالب ومخالفین دولت سوريه

) ائتالف ملی نیروهای انقالب ومخالفین  ةالسوری ةوالمعارض ةاالئتالف الوطنی لقوی الثور

در دوحه  2102نوامبر  00دولت سوریه(  متشكل از گروههاي مخالف دولت سوریه است در

هدف از تشکیل این ائتالف حمایت از انقالب وتالش برای  تشكیل شد .پایتخت قطر 

وحل دستگاه های امنیتی ویکپارچه کردن ارتش ازاد وحمایت از سرنگونی رژیم بشار اسد 

ائتالف دارای یک مجلس متشکل از اعالم شد .ولت بشار اسد دآن ومخالفت با گفت وگو  با 

انتخاب شد   2102نوامبر  00در معاذ الخطیب بعنوان رئیس ائتالف احمد عضو است . 13

الجربا بعنوان رئیس العاصی احمد   2103اوریل  22در  ولی پس از استعفای الخطیب

 2104ژوئیه  9در  وپس از استعفای الجربا  انتخاب گردید .  2103ژوئیه  1در   ائتالف

خالد استعفا داد وبجای او  2101ژانویه  4هادی البحره در  هادی البحره جانشین او شد 

این ائتالف در برگیرنده اكثر گروههاي مخالف دولت سوریه است خوجه رئیس ائتالف است.

گروه ودسته در این ائتالف شركت كرده ونماینده دارد.اعضای شوراي همكاري  15.تاكنون 

 ن ائتالف را بعنوانخلیج فارس و اعضاي اتحادیه عرب باستثناي الجزایر وعراق ولبنان ای

نماینده قانوني ملت سوریه برسمیت شناختند. این ائتالف از سوي تركیه وامریكا وانگلیس 

 .وفرانسه واعضاي پیمان ناتو برسمیت شناخته شده است.

یکی از اعضای ائتالف معتقد است که ائتالف با دودستکی واختالف خود نمیتواند تصمیم 

نها جبهه اسالمی سوریه که از طرف آسلح افراطی ودر راس گیرنده باشد زیرا  گروه های م

عربستان وقطرحمایت می شوند  عمال صحنه عملیات نظامی را در دست دارند وآنها هستند 

که تصمیم گیرنده اصلی می باشند وارتش آزاد سوریه هیچ قدرتی ندارد وعمال از جبهه ها 

 .(0) .ته استعقب نشینی کرده است وبه دیگر گروه های مسلح پیوس

 

 ارتش آزاد سوريه

ارتش آزاد سوریه متشکل از افسران ونظامیان ارتش سوریه که از ) الجیش السوری الحر ( 

 2100ژوئیه  29ارتش این کشور جداشده وبه نیروهای مخالف پیوسته اند. این ارتش در 

 رکنندگانتا از تظاه، (  بفرماندهی سرهنگ ریاض موسی االسعد تشکیل شد 0391مرداد 6)

                                                             
1 http://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2014/11/9  االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة

 السوریة
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سوری حمایت کند. این ارتش دست به عملیات نظامی علیه ارتش دولتی سوریه زده ولی از 

سوی سازمانهای بین المللی متهم به نقض حقوق بشر شده است. طبق گزارش های رسانه ها 

ژنرال سلیم  ادریس فرمانده این ارتش بعلت حمله گروههای داعش والنصره به پایگاه های 

 .قطر فرار کرده است .گفته می شود تعداد افراد این ارتش صد هزارنفر است این ارتش به

 این ارتش از سوي تركیه وعربستان وقطر حمایت مي شود .

نک ای, ارتش آزاد سوریه كه روزی امید میرفت بتواند در برابر ارتش بشار اسد قد علم کند 

واسلحه خودرا  با تهاجم عناصر بلکه پایگاه ها , نه تنها نتوانسته قدرت خودرا حفظ کند 

وبدین علت امریکا ارسال اسلحه برای این ارتش را متوقف کرده , داعش از دست داده است 

 . .است

اعالم کرد که ارتش ازاد  9/02/2101در تاریخ اوغلو وزیر خارجه ترکیه مولود جاویش 

 اینوبزودی  مستقر می شود  سوریه با کمک ترکیه در نزدیکی شهر الباب در ریف حلب

 .(0)شهررا تصرف خواهد کرد.

در مصاحبه ( سرهنگ ریاض االسعد پایه گذار ارتش آزاد سوریه  1/96/ 3) 3/9/2101در 

گروه های نظامی مخالف دولت سوریه اعالم کرد با روزنامه القدس العربی )چاپ لندن ( 

ی هم پیمان او به ادلب خودرا آماده مقابله با حمله قریب الوقاع نیروهای بشار اسد ونیروها

 شده اند.

در همین زمینه سروان ناجی مصطفی سخنگوی جبهه ملی برای ازادی در مصاحبه با همین 

 روزنامه گفت گروه های مخالف دولت سوریه یک اطاق عملیات فرعی تشکیل داده اند. 

 

 جیش االسالم 

 ن ارتش متشکل از ائتالفی ازجیش االسالم با نام لواء االسالم )برگارد اسالم ( تاسیس شد ای 

منطقه الغوطه الشرقیه در دوما وگروه در  گروه های اسالم گرا وسلفی بود ، محل فعالیت این 

 .است  نزدیکی دمشق

                                                             
 RT Arabic - الجیش السوري الحر 1
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جیش االسالم از بزرگ ترین وسازمان یافته ترین گروه های مخالف دولت سوریه است این 

روه های دیگر همچون جبهه النصره گروه هم اکنون بخشی از الجبهه االسالمیة است وبا گ

 وارتش آزاد همکاری می کند.

دسامبر  25زهران علوش رهبری وفرماندهی جیش االسالم را بر عهده داشت ولی وی در 

به همراه چند فرمانده بلندپایه گروه جیش االسالم در یک جلسه در منطقه غوطه  2105

اه چند فرمانده دیگر گروه جیش شرقی دمشق حضور داشت بر اثر یک حمله هوائی به همر

 االسالم کشته شد.

جیش االسالم با حمایت های مالی وتسلیحاتی ، رسانه های بین المللی گزارش بر اساس 

استفاده شده برای اموزش اعضای ان عربستان سعودی ایجاد شده واز مستشاران پاکستانی 

 است.

ی این گروه مورد حمایت شورای رهبربعد از کشته شدن رهبر گروه جیش االسالم ، 

عصام بویضانی معروف به ابوهمام عربستان سعودی بعد از کشته شدن زهران علوش، 

 .عنوان رهبر جدید این گروه تعیین شده استبه

ای اعالم کرد که به گزارش سایت شبکه الجزیره، شورای رهبری جیش االسالم در بیانیه
سوریه و داعش ادامه خواهد داد و عصام  جیش االسالم به مسیر خود در مبارزه با نظام

بویضانی ملقب به ابوهمام یکی از رهبران ارشد جیش االسالم که در ریف دمشق متمرکز 

منابع اعالم کردند که بویضانی از اهالی شهر  . است بر رهبری این گروه تعیین شده است  

 دوما است )1(.

 

 گردان های عبد هللا عزام

گردان های عبد هللا عزام ( یک گروه مسلح وابسته به سازمان القاعده کتائب عبد هللا عزام ) 

فی بالد الشام وارض الکنانه است .عبد هللا عزام یک مبارز فلسطینی بود که در افغانستان 

تاسیس شد وگرایش  2114در سال علیه اشغالگران روسی جنگید وکشته  شد .این گروه 

 سلفی جهادی دارد. 

منافع غرب در بالد الشام وخاورمیانه بود .صالح به گروه حمله هدف از تشکیل این 

در یک حمله هواپیمای بدون ولی وی , این گروه بود پایه گذار القرعاوی تبعه سعودی 
                                                             
 https://www.khabaronline.ir وروزنامه اطالعات 76 دسامبر 7102  1
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ودر اثر جراحات وارده اوتوسط رژیم سعودی دستگیر مجروح سرنشین در پاکستان 

 درگذشت.

تعیین شد . این گروه در لبنان وجزیره  2102ماجد الماجد بعنوان امیر این گروه در ژوئن 

 امریکا انرا یک سازمان تروریستی معرفی می کند. ه العرب فعالیت می کند ووزارت خارج

آبان ماه  21) 2103نوامبر  09مسئولیت حمله به سفارت ایران در بیروت در این گروه  

عناصر این گردان بنام برعهده گرفت. گروه مزبور طی بیانیه ای اعالم کرد که را (  0392

های معین ابو ظهر وعدنان المحمد به سفارت ایران حمله کردند وعکس این دو نفر را منتشر 

 .کرد

شیخ سراج الدین زریقات یکی از رهبران این گروه ضمن اعالم مسئولیت گروهش نسبت به 

زندانیان  حمله انتحاری به سفارت ایران خواستار خروج حزب هللا لبنان  ازسوریه وآزادی

 . سنی اززندان های لبنان از جمله زندان رومیه در بیروت  شد

ت از انفجار سفارپس امیر این گروه بنام ماجد محمد عبد هللا الماجد که تابعیت سعودی  داشت 

(  توسط ارتش لبنان وهنگام 0392دیماه1) 2103دسامبر 26ایران در بیروت یعني روز 

ولی پس از چند روز اعالم شد که وی  , بیروت دستگیر شد خروج وی از بیمارستان المقاصد

در بیمارستان نظامی لبنان بعلت بیماری کلیه جان خودرا از دست داده است.مرگ الماجد 

مشکوک اعالم شد وگفته شد که وی را به این علت کشتند که اسراری که از مسائل مختلف 

سفارت عربستان سعودی در بیروت  داشت فاش نگردد.جسد الماجد روز بیستم دیماه تحویل

   .شد

 ولی ویالماجد طی چند سال در اردوگاه فلسطینی عین الحلوه درجنوب  لبنان بسر می برد 

 . عازم سوریه شد وبا امیر جبهه النصره ابو محمد الجوالنی بیعت کرد

 الیغکتائب عبد هللا عزام متهم به شیلک موشک )کاتیوشا (از جنوب لبنان بسوی فلسطین اش

مسئولیت سه حمله به مناطق  : طابا وسواحل نویبع وشرم  0313.این گروه در سال شد 

 . الشیخ در مصر را بر عهده گرفت

گروه مزبور مسئولیت خودرا در حمله به دو کشتی امریکائی در بندر عقبه در سال 

ک موزه اعالم کرد .این گروه خودرا مسئول حمله به جهانگردان خارجی در نزدیکی ی0314

دانست .این  0319در مصر وموشک باران  شهرهای ایالت والعقبه در فلسطین در سال 

گروه همچنین مسئولیت خودرا  نسبت به حمله انتحاری به نفتکش ژاپنی در برابر ساحل 
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امارات در همان سال اعالم کرد . امریکا کتائب عبد هللا عزام را بعنوان یک گروه تروریستی 

 .(0.)معرفی کرد

 

 حركة احرار الشام 

( پایه گذاری شد 0311) 2110.این گروه در سال   گروه اسالمی در سوریه استبارزترین 

وبعنوان یگ گروه سلفی شناخته می شود .این گروه از سوی ترکیه وکشورهای عربی  حوزه 

 خلیج فارس حمایت می شود. این گروه در استان های ادلب وحلب فعالیت می کند. 

 

 نیروهای بین المللی  ائتالف

در سوریه  تشکیل وحمالت  2104ائتالف نیروهای بین المللی برهبری امریکا از تابستان 

هوائی خودرا علیه تروریست ها در سوریه  اغاز کرده اند .در این ائتالف کشورهای : 

 ، امریکا ، انکلیس ، فرانسه  ، ترکیه ، عربستان ،  اردن ، امارات متحىه عربي ، بحرین

 کانادا ، هلند واسترالیا عضویت دارند.

کمک تسلیحاتی وارسال تالف از نیروهای دمکراتیک سوریه  بوسیله حمله هوائی وئاین ا

 مشاروین نظامی کمک می کند .

یک فروند هواپیمای جنگی سوریه را به اتهام حمله به  2106ژوئن  01این ائتالف در 

 شهر الرقه سرنگون کرد .نیروهای دمکراتیک سوریه  در جنوب غرب 

 

 دمكراتیك سوريه نیروهاي 

قوات سوریة الدیمقراطیة ) قسد ( ) نیروهاي دمكراتیك سوریه ( ، ائتالفي است از ملیشیاهاي 

ت مالی ونظامی امریکا ایکه از حمگام جنگ سوریه كرد ، عرب ، سریان وتركمان در هن

ترین بخش این نیروها است . این و) واحدهای حمایت از ملت کرد ( مهم برخوردار است 

نیروها  برای اخراج داعش وجبهه  النصره از جزیره سوریه ونوار مرزی ترکیه وسوریه 

ن در آزادی وعدالت آتالش می کنند وهدف این نیروها ایجاد یک سوریه الئیک که مردم در 

                                                             
1 www.aljazeera.net/news/.../2014/1/24/كتائب-عبد-هللا-عزام 



97  
 

در   2105ر اکتب 00وکرامت وبدون تبعیض زندگی کنند.تشکیل این نیروها رسما در تاریخ  

 شهر حسکه سوریه اعالم شد.

جنگجو است که  51111 یا  31111تعداد نیروهای سوریه دمکراتیک بالغ بر گفته می شود 

 (0)د.نالمان وپ ک ک حمایت می شو، روسیه ، فرانسه ، از سوی امریکا 

 تائتالف بین المللی برخوردار اسهواپیماهای از هنگام تشکیل از پشتیبانی این نیروها 

متمرکز شده است  .این نیروها  در شرق فرات  .فعالیت این نیروها در شهر الرقه ودیر الزور

) حدود  برای اخراج داعش از الرقه حمله همه جانبه ای به این شهر با پشتیبانی امریکا 

انجام دادند وتوانستند بخشی نیروی امریکائی در شرق فرات حضور دارند( ،  2111

ه لزاد نماید.داعش برای جلوگیری از حمآین شهر را از دست نیروها داعش ازمنطقه قدیمی  ا

دمکراتیک از خودروهای بمب گذاری شده وتوپخانه وخمپاره انداز وتک تیر سوریه نیروها 

 (2اندازها استفاده می کند.)

به مناطق اداری دیر الزور در شرق سوریه که  2106مکراتیک در فوریه سوریه نیروهای 

وتعدادی از روستاهای این منطقه را از دست داعش خارج  عش است حمله کردند بدست دا

 .(3کردند وراه تدارکاتی  داعش در شمال  الرقه را قطع کردند .)

واحدهای حمایت از ملت کرد در حال حاضر در منبج سوریه حضور دارند .رجب طیب 

ترکیه درمورد خروج به امریکا هشدار داد که از توافق با  21/9/2101اردوغان در 

واحدهای حمایت از ملت کرد سرباز زده است واین واحدها همچنان در منبج بسر می برند 

در حالیکه در توافق ترکیه وامریکا در ژوئن گذشته مقرر شده بود این نیروها منبج را ترک 

نمایند.ترکیه واحدهای حمایت از ملت کرد را یک سازمان تروریستی توصیف می کند که 

 ابطه ای با کردهای ترکیه دارند.ر

 اخوان المسلمین سوريه

سازمان اخوان المسلمین سوریه یکی از فعال ترین گروههای مخالف دولت سوریه بشمار می 

 .رود

                                                             
1 http://www.aljazeera.net/encyclopedia 
2 http://www.akhbaralaan.net/news/exclusive/2017/7/8 
3 http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/2/22 
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سازمان اخوان المسلمین سوریه  اولین سازمانی بود که پس از سازمان اخوان المسلمین در 

(  توسط عمر بهاء  االمیری پا به  0305) 0931تشکیل شد .این سازمان در سال مصر 

  . عرصه گذاشت

گشایش یافت .وسازمان اخوان  0936اولین شعبه این سازمان در شهر حلب سوریه در سال 

 .المسلمین سوریه اعالم کرد که شعباتی در شام وفلسطین دایر خواهد کرد

ساعاتی )برادر پایه دو تن از اعضای سازمان اخوان المسلمین مصر بنام های عبد الرحمن ال

گذار اخوان المسلمین مصر حسن البنا ( ومحمد اسعد الحکیم بعنوان فرستادگان دفتر ارشاد به 

برای نشر افکار اخوان المسلمین در بالد شام  0935اوت  5سوریه ولبنان وفلسطین  در 

 .وارد دمشق شدند

,  دیر الزور ,حلب  سازمان اخوان المسلمین در چهار شهر سوریه : دمشق 0936در سال 

 .وحیفا دفاتری گشود ونمایندگانی برای انها تعیین کرد

رسما گشایش یافت  0936اولین دفتر سازمان اخوان المسلمین سوریه در شهر حلب در سال 

ونام انرا " دار االرقم " گذاشتند .از موسسان این دفتر عمر االمیری وعبد القادر السبسی 

 .ل وعبد الوهاب التونجی وسامی االصیل بودندواحمد بنقسلی وفواد القسط

جمعیت الرابطه الدینیه در شهر حمص تاسیس ودبیر کل ان دکتر مصطفی السباعی بود .در 

جمعیت "اخوان المسلمین " در شهر حماه تاسیس شد ومهم ترین پایه گذار آن  0939سال 

اخوان المسلمین مصر شیخ محمد الحامد الحموی بود ورابطه نزدیکی با حسن البنا رهبر 

 .داشت

سازمان اخوان المسلمین سوریه تصمیم گرفت دفتر خودرا در حلب بعنوان  0936در سال 

مرکز اصلی جمعیت های اخوان المسلمین قرار دهد .این دفتر مسوولیت هماهنگی بین همه 

 مراکز را برعهده گرفت بویژه که در زمان جنگ جهانی دوم تشکیل اجالس وکنفرانس برای

 .مراکز امکانپذیر نبود.ومرکز اصلی ماموریت یافت که با مراکز دیگر در تماس باشد

سازمان اخوان المسلمین کنفرانسی در شهر حمص تشکیل داد.  ونمایندگان  0943در سال 

 . اخوان المسلمین در سوریه ولبنان در ان شرکت کردند
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جوانان ونوجوانان  در هر  در این کنفرانس سازمان تصمیم گرفت یک سازمان شبه نظامی

یک از مراکز سازمان تشکیل و مسایل ورزشی ,اقتصادی ,فرهنگی , اجتماعی ,اخالقی , 

 .مسایل اسالمی وعربی را مورد توجه قراردهد

سازمان اخوان المسلمین در سوریه طی نامه ای به وزیر فرهنگ این کشور از وی خواست 

درس تاریخ اسالم ,قران وتفسیر ان در کلیه درس دین را در همه مدارس سوریه تعمیم و

مدارس ضمن برنامه های درسی قرار گیرد این سازمان همچنین از وزیر فرهنگ خواست 

نمازخانه در مدارس  اختصاص داده شود ووقت نماز به دانش آموزان اجازه دهند نماز را 

ان دختر درس هایی برگزار نمایند ودروس اخالق نیز مورد توجه قرار گیرد وبه دانش آموز

  .درمورد خانه داری اختصاص دهند

تقویت شد وهیئت هایی   0945و 0944روابط اخوان المسلمین سوریه ومصردر سال های 

از دو کشور به کشور دیگر سفر کردند تا همکاری وهماهنگی دو سازمان  مورد بررسی 

  .قرار گیرد

در شهرهای سوریه در شهر حلب نمایندگان شعبه های اخوان المسلمین   0945در سال 

گردهم آمدند وتصمیم گرفتند یک کمیته مرکزی در دمشق تشکیل وشیخ مصطفی السباعی را 

بعنوان رئیس این کمیته انتخاب نمایند ,  وبدین ترتیب اولین رئیس سازمان اخوان المسلمین 

 .در سوریه تعیین گردید

سازماندهی شد واین سازمان در سال  وبدین ترتیب فعالیت اخوان المسلمین سوریه ولبنان

روزنامه المنار را بعنوان ارگان رسمی اخوان المسلمین سوریه تاسیس کرد.اخوان   0941

المسلمین در سوریه خودرا بخشي از سازمان جهاني اخوان المسلمین مي داند.این سازمان در 

ی زمانی که حزب در دولت شرکت کرد ول 0913پارلمان سوریه نمایندگانی داشت ودر سال 

بعث قدرت را در دست گرفت , تالش کرد سازمان اخوان المسلمین را تضعیف ودر سال 

دستور ممنوعیت فعالیت این سازمان صادر شد. در این زمان اخوان المسلمین تعدادی  0914

از مسئولین دولتی را ترور وچند ساختمان دولتی متعلق به حزب بعث را  منفجر کرد 

از سازمان جدا شد تا دست به عملیات  0969" الطلیعه المقاتله " در سال .گروهی بنام 

تن  13مسلحانه علیه حکومت بزند.این گروه ضمن حمله به مدرسه نظامی توپخانه در حلب 

یس جمهوری وقت سوریه ئر اثر این حمله حافظ اسد رداز افسران علوی را به قتل رساند.

اخوان ومجازات اعدام برای هرکس که به سازمان را صادر  0911مورخ  49قانون شماره 

می پیوندد تعیین کرد.در گیری بین ارتش سوریه وگروه الطلیعه المقاتله وابسته به المسلمین 
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به شهر حماه حمله ور شد وبین 0912اخوان المسلمین ادامه یافت وارتش سوریه در فوریه 

بدنبال کشتار حماه , فعالیت سازمان .  یدند هزار نفر از اهالی حماه به قتل رس 25تا  01

 .اخوان النمسلمین در سوریه  متوقف ورهبران ان به خارج رفتند

پس از انتخاب علی صدر الدین البیانونی بعنوان دبیر کل سازمان اخوان المسلمین سوریه در 

مذاکرات محرمانه ای  بین سازمان ودولت سوریه اغاز شد .زمانی که بشار اسد  0991سال 

  , رت را بدست گرفتقد

با درخواست دبیر کل  ولی وی صدها تن از اخوان المسلمین را از زندان ازاد کرد.اسد 

سازمان اخوان المسلمین مبنی بر ازادی کلیه زندانیان اخوان المسلمین از زندان های سوریه 

  توبازگشت کلیه اعضای سازمان به سوریه ولغو ممنوعیت فعالیت اخوان المسلمین مخالف

 . کرد

طرح منشور ملی برای  2110اخوان المسلمین سوریه با مخالفین رژیم در تماس بود ودر مه 

در لندن برگزار  2112فعالیت سیاسی در سوریه را به کنفرانس مخالفین رژیم که در اوت 

 .شد ار ائه کرد وبا تایید مخالفین روبرو شد

یجاد تغییرات دمکراسی در سوریه را اعالمیه دمشق برای ا 2115اخوان المسلمین در سال 

در تشکیل " جبهه نجات ملی " در تبعید با حضور  2111مورد تایید قرار داد ,  ودر سال 

ال قبل از ان از حکومت سوریه جدا شده بود مشارکت کرد.مخالفین سعبد الحلیم خدام که یک 

شار اسد از راه بشار اسد که در بروکسل گردهم آمده بودند خواستار سرنگونی رژیم ب

 . مسالمت آمیز  شدند

در استانبول تشکیل جلسه داد ومحمد ریاض  2101شورای اخوان المسلمین سوریه در ژوییه 

الشقفه را بعنوان دبیر کل سازمان بجای البیانونی انتخاب کرد .والبیانونی خواستار مذاکره با 

تراضات علیه بشار اسد در دولت بشار اسد شد ولی این مذاکره صورت نگرفت وبا اغاز اع

اخوان المسلمین مواضع محتاطانه ای اتخاذ کردند ,  واز شرکت در  2100ارایل سال 

اعتراضات خودداری کرد ند  وهیچ بیانیه ای در حمایت از مخالفین دولت سوریه صادر 

 طی بیانیه ای خواستار سقوط نظام بشار اسد 2100نکردند ولی این سازمان در اواخر اوریل 

در تشکیل شورای ملی سوریه در استانبول مشارکت  2100شد.اخوان المسلمین  در اکتوبر 

کردند .واین سازمان فعالیت عمده ای در این شورا ایفا کرد.دولت ترکیه بعنوان هم پیمان 

اخوان المسلمین سوریه به شمار می رود دولت ترکیه معتقد است که اخوان المسلمین می 

 ..در سوریه در حال سقوط دولت بشار اسد ایفا کنندتوانند نقش بارزی 
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منشور " عهد ومیثاق " را صادر  2102مارس  25سازمان اخوان المسلمین سوریه در 

ونظر خودرا درمورد سوریه پس از سقوط بشار اسد بیان کرد .این سازمان خواستار تشکیل 

یک تشکیل جامعه مدرن  یک دولت مدرن ودمکراتیک  وچند حزبی که می تواند مبنایی برای

 . شد  برای مردم سوریه باشد

اخوان المسلمین در این منشور خواستار برقراری یک نظام جمهوری پارلمانی که در ان 

. شد  مردم نمایندگان خودرا انتخاب وحکام خودرا از طریق صندوق های رای برمی گزینند

همه ملیت ها ونژادها وادیان اخوان المسلمین همچنین خواستارایجاد  یک کشور مدرن که 

.این سازمان خواستار تشکیل حکومتی شد شد لمت امیز زندگی کنند اومذاهب در ان بطور مس

 .(0 که پایبند به حقوق بشر باشد وشکنجه وسرکوب را منع نماید.)

  : رهبران اخوان المسلمین از بدو تاسیس تاكنون به شرح زیر است

  (0914 - 0945مصطفي السباعي ) 

 (. 0963 - 0914عصام العطار) 

  (0965 - 0963عبد الفتاح أبو غدة ) 

 (.0910 - 0961عدنان سعد الدین رابع مراقب عام ) 

 (0915 -  0910حسن هویدي ) 

 (0915منیر الغضبان )شش ماه اول  سال   

 ( 0915محمد أدیب الجاجي )شش ماه دوم  سال  

 (0990 – 0911عبد الفتاح أبو غدة ) 

 (0991 - 0990هویدي )حسن  

 (2101اوت   3 - 0991علي صدر الدین البیانوني ) 

  (2104 – 2101أوت  3محمد ریاض الشقفة ) 

                                                             
1 carnegie-mec.org/2013/12/09/ar- مستقبل غامض ینتظر حزب جماعة اإلخوان المسلمین في سوریة  مركز کارنیغی للسالم  ... 
ikhwansyria.com/  االخوان المسلمون فی سوریا 
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 ( تاكنون – 2104محمد حكمت ولید ) 

ودرگیری گسترده بین  2100بدنبال اعتراضات گسترده در سوریه علیه  بشار اسد در سال 

از جمله اخوان المسلمین با همکاری گروه های معترضین ونیروها ارتش , مخالفین بشار اسد 

نفری  301مخالف شورای ملی سوریه را تشکیل دادند .اخوان المسلمین یک چهارم اعضای 

 . این شورا را تشکیل دادند

محمد ریاض الشقفه دبیر کل اخوان المسلمین سوریه اعالم کرد که سازمان متبوع وی 

 .یه اعتراضات وتظاهرات شرکت می کندخواستار سرنگونی رژیم بشار اسد ودر کل

 

 خراسان گروه 

که هم اکنون در سوریه است گیرنده اعضاء بلندپایه سازمان القاعده خراسان دربرگروه 

 فعالیت می کنند. 

اعالم کرده که تعداد عناصرش از ده تا پنجاه نفر از کارشناسان ورهبران بلندپایه گروه این 

بران در لیست امریکا وناتو برای مبارزه با سران تروریسم القاعده تشکیل می شود. این ره

 د.نقرار دار

خراسان هم پیمان داعش گروه اعالم کرد که  " ی ایآسی جا سوسی امریکا " سازمان رئیس 

برای اولین بار در رسانه گروه است وبزرگترین تهدید برای امریکا بشمار می رود..نام این 

رح شد ولی امریکا دوسال قبل از این اعالم کرده بود که مط 210۴های گروهی در سپتامبر 

 را تحت تعقیب قرار داده است.گروه این 

اعضای گروه ی ای مطرح کرد واعالم نمود رهبران این آنام خراسان را سازمان سی 

 القاعده بلندپایه 

 هستند .انها اطالعات زیادی درباره جنگ های افغانستان داشته وپس از پایان جنگ در

 مختلف فعالیت داشته اند. یافغانستان به پاکستان عزیمت کرده ودر کشورها

که عضو  است  خراسان بنام محسن الفضلی مشهور به ابو اسماء الخراسانیگروه رهبر 

اعالم کرد که  210۴نوامبر  7.فرماندهی نظامی امریکا در تاریخ  است بلندپایه القاعده بوده 

کرده چون این گروه برای حمله به اروپا وامریکا برنامه ریزی  مقر گروه خراسان را بمباران
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نیز مواضع این گروه را بمباران  210۴نوامبر  03.هواپیماهای امریکایی در بود کرده 

 کردند.

معتقدند که گروه خراسان وحشی تر از داعش می باشد وبنظر می رسد کارشناسان 

 بسیار ناچیز خواهد بود. وحشیگری داعش در مقایسه با وحشیگری این گروه 

گفته می شود که امریکا گروه خراسان را بدتر از داعش می داند زیرا این سازمان حاصل 

 (.0ادغام داعش افغانستان با داعش پاکستان است.)

 

 کاله سفیدها ) الخوذ البیضاء ( 

ایت حم نیز شناخته می شود، سازمانی برای« کاله سفیدها»دفاع غیرنظامی سوریه که با نام 
و نجات جان شهروندان این کشور است. اعضای این سازمان داوطلب و غیرمسلح هستند و 

اغلب در ویدئوهای غیرحرفه ای در حال برداشتن آوار و نجات افراد دیده می شوند. آنها از 
تا کنون در مناطق بمباران شده سوریه حضور یافته و قربانیان را از زیر  2103سال 

 .ران شده نجات می دهندساختمان های وی

این سازمان در مناطقی حضور می یابد که از کنترل نیروهای دولتی سوریه بیرون است. 

رائد صالح، رئیس این سازمان در واشنگتن با اعالم این که بخش شرقی حلب زیر بمب ها 
در هشت روز گذشته شاهد حمالت وحشیانه به »آوار شده، خواستار کمک به این منطقه شد: 

مورد آن با بمب های  09بار هدف حمله هوایی قرار گرفته که  0611حلب بودیم. شهر حلب 

مورد دیگر با بمب خوشه ای و سالح های دیگری بوده که استفاده از آنها  211بشکه ای و 
 «.در جهان ممنوع است

ه داوطلبان این سازمان که شمارشان به حدود سه هزار نفر می رسد، از نقاط مختلف سوری

 .آمده اند و شامل مرد و زن، نانوا، معلم و مهندس و غیره هستند

نفر  02داوطلب کاله سفید داریم.  021ما امروز در شهر حلب »رائد صالح همچنین گفت: 

از آنان مجروح شده اند. ما در تالشیم تا در حلب دوره های آموزشی بگذاریم و نیروهای 
 «.مالت وحشیانه در این شهر بی سابقه بوده استداوطلب جدید جذب کنیم زیرا دور جدید ح

                                                             
         مقاله : تنظیم خراسان القادم , نوشته : فاضل الربیعی , پایگاه اینترنتی  صوت الحکمة –02-07-7102م 1
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هزار  72تا کنون  2103بنا بر آمار منتشر شده در وبسایت کاله سفیدها، این گروه از سال 

 .نفر از اعضا خود را در این راه از دست داده است 0۴2نفر را نجات داده و 

مورد حمله هوایی روز جمعه دوم مهر ماه سه مرکز از چهار مرکز این سازمان در حلب 
قرار گرفت. به گفته ناظران حقوق بشر سوریه فناوری هدف گیری دقیق در این حمله تنها در 

 ( 0).اختیار روسیه می تواند باشد

سازمان دفاع غیرنظامی سوریه )کاله سفیدها ( خود را غیر سیاسی می خواند، اما روسیه و 

 ی کنند. دولت دمشق آن را به پیوند با تروریست ها متهم م

سازمان کاله   2101ژوئیه  26براساس نوشته )روزنامه رأی الیوم ( چاپ لندن ، مورخ 
 سفیدها با اسرائیل روابط دارد وروزنامه اسرائیلی یدیعوت اهارانوت 

نوشت که اعضای این سازمان به جوالن سوریه که تحت اشغال اسرائیل است طی گزارشی 

 د.منتقل وسپس به اردن اعزام شده ان

یدیعوت اهارانوت بنقل از منابع اسرائیلی وغربی نوشت : یکی از اعضای این سازمان که 

والن منتقل شود اعالم کرد که از ترس دستگیری از سوی جنتوانسته با دیگر اعضای به 

 ارتش سوریه در یک روستا در مرز ترکیه پنهان شده است.

ین سازمان توسط ترکیه تاسیس وبه انها این روزنامه بنقل از این عضو کاله سفیدها نوشت ا

 آموزش نظامی داده ولی هم اکنون نظر خودرا نسبت به این سازمان تغییر داده است.

یدها کاله سفانتقال روند : روزنامه یدیعوت اهارانوت بنقل از منابع سیاسی در تل اویو نوشت 

شد .این اقدام با از از جنوب سوریه به جوالن ماه ها پیش در بروکسل پایتخت بلژیک اغ

هماهنگی سازمان ملل ، انگلیس ، هلند ، فرانسه وامریکا صورت گرفت وقرار بر این بود 

اینکه ارتش سوریه این اقدام را انان از سوریه به اردن منتقل شوند ولی این کشورها از بیم 

 خنثی کند مجبور به انتقال اعضای سازمان به جوالن اشغالی شدند.

نوت نوشت : انتقال اعضای کاله سفیدها به اسرائیل با مخالفت بنیامین نتانیاهو یدیعوت اهارا

مواجه شد ولی با دخالت نخست وزیر کانادا ورئیس جمهوری امریکا نتانیاهو به پذیرفتن انها 

 در اسرائیل موافقت کرد.

 کند. دالر حقوق دریافت می 211یکی از اعضای این سازمان اعالم کرد که وی ماهانه مبلغ 

                                                             
1 https://fa.euronews.com 
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روزنامه اسرائیلی یدیعوت اهارانوت نوشت : اردن تمایل به پذیرفتن اعضای سازمان کاله 

سفیدها نداشت زیرا از این بیم داشت که این امر سبب برهم خوردن روابطش را با سوریه 

شود ، این روزنامه افزود اعضای سازمان که هم اکنون در اردن بسر می برند ، در منطقه 

امن پایخت اردن اسکان داده شده اند ومقامات اردنی مانع رسیدن خبرنگاران  ای نزدیک به

 91روزنامه دیلی تلگراف تعداد پناهندگان کاله سفیدها در اردن را به این منطقه می شوند. 

 یدیعوت اهارانوت نوشت :روزنامه تن اعالم کرده است.  324تن وتعداد خانوادهایشان را 

کمک می کنند ونیازهای انان را مرتفع می ه اعضای کاله سفیدها نمایندگان سازمان ملل ب

 ( .0سازند این در حالیست که سازمان ملل هیچ کمکی به اوارکان سوریه در اردن نمی کند.)

نوشت : دولت انگلیس  2101سپتامبر  25در همین حال روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف در 

این ن از افراد خانواده هایشان موافقت کرده است.ت 61تن از کاله سفیدها و 29با پناهندگی 

روزنامه نوشت اولین گروه از کاله سفیدها به انگلیس رسیده ومسکن در اختیارشان گذاشته 

 شده است وبقیه تا اوایل اکتبر به انگلیس می رسند.

 

 الجبهة الوطنیة للتحرير

م عناصر ارتش آزاد با گروههای بخش(  از ادغااخیرا الجبهه الوطنیه للتحریر)جبهه ملی آزادی

 .شکل گرفته است « جبهه تحریر سوریا، جیش االحرار و صقور الشام»تروریستی 

ریف  را در« الجبهه الوطنیه للتحریر»افراد ناشناس دو نفر از فرماندهان ائتالف تروریستی 

 .اندادلب ترور کرده

دو جنازه را در دو « وریهارتش آزاد س»به گفته منابع خبری ، عناصر تروریستی گروه 

ابو واصف العسکری و »واقع در جنوب ادلب پیدا کردند که متعلق به « نحلیا»راهی 
 .های الجبهه الوطنیه بودسرکرده« ماریا إداری ابو

جابر علی پاشا سرکرده احرار الشام در صفحه تلگرام به کشته شدن این دو سرکرده واکنش 

 .بودند« مجاهد»ها کردهنشان داده و ادعا کرد که این سر

 اند ادامه خواهد داد، درباره این افرادپاشا با اشاره به اینکه به تعقیب این افراد که آنان را کشته
 .اندکنند و تصویر آن را مخدوش کردهناشناس مدعی شد که چنین افرادی به نام دین تجارت می

                                                             
 روزنامه رای الیوم چاپ لندن مورخ 72 ژوئیه 7104.  1
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د، ناشی از ناامنی این استان است دهبه گزارش منابع خبری ، حوادث ترور که در ادلب رخ می

 .شودهای داعش نشانه گرفته میو انگشت اتهام به سمت هسته

نیز سه نفر از عناصر الجبهه الوطنیه توسط افراد ناشناس در  0396مرداد ماه  29در 
 .واقع در شرق استان ادلب کشته شدند« سراقب»

جبهه الوطنیه در اطراف شهر همچنین یک خودروی بمب گذاری شده در نزدیکی یک مقر ال

 .منفجر شد که در پی آن دو عنصر این ائتالف کشته و زخمی شدند« اریحا»

ابسته های وتا کنون هیچ گروهی مسئولیت این ترور را بر عهده نگرفته است، ولی اخیرا هسته
 .های تروریستی را بر عهده گرفته استبه داعش در ادلب قتل شماری از سرکرده

های تروریستی، ارتش سوریه خود رابرای عملیات این حالت ناامنی و ترور سرکرده همزمان با

 .کندعلیه تروریستها در ادلب آماده می

که جبهه النصره رکن اصلی تشکیل دهنده آن –الجبهه الوطنیه به همراه عناصر تحریر الشام 

اس با دولت سوریه از چندی پیش در حال بازداشت کسانی است که آنان را متهم به تم -است
 .کنندبرای انجام مصالحه می

 

 داعش گروهک  -9

برقراری خالفت اسالمی در مناطق   210۴ژوئن در  دولت اسالمی عراق وشام )داعش ( 

هزار نفر خارجی به این  گروه  31تحت نفوذ خود در عراق وسوریه را اعالم کرد وحدود 

زیر نفوذ خود   صد سرزمین سوریه را در 20پیوستند .گفته می شود داعش در حال حاضر 

 دارد.

حضور نظامی خودرا در شهرهای سوری الرقه وحلب وریف الذقیه وریف دمشق ودیر 

 کرد .الزور وحمص متمرکز 

در برابر پیشروی کردها  عقب نشینی کرد واز مناطق شمال وشمال  2105داعش در سال 

 شرق سوریه خارج شد .

فت وراههای اصلی را کنترل نماید ومردم این مناطق را زیر د منابع نراین گروه سعی می ک

سلطه خود قرار دهد. داعش شهر الرقه وشهرک خان العسل در ریف حلب را تحت سیطره 

 .خود قرار داد .
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گروه داعش گروهای رقیب خودرا به وابستگی به نظام سوریه ومزدوری برای آن متهم می 

همین تهمت را به این گروه نسبت می دهند ,  د , در حالیکه گروه های مخالف داعشرک

 .ومعتقدند که داعش از سوی رژیم سوریه پشتیبانی وحمایت می شود

میشیل کیلو یکی از رهبران مخالفین دولت سوریه در مصاحبه با روزنامه لبنانی النهار 

گفت که گروه داعش با رژیم سوریه ارتباط دارد . وی افزود داعش  0392-01-22بتاریخ 

خواستار برقراری خالفت اسالمی است ولی جبهه النصره خواستار برقراری یک نظام 

 .اسالمی از طریق انتخابات است

که گروه های مسلح که  رد واعالم می ک اد دولت سوریه همواره به غربی ها هشدار می د

که علیه نظام بشار اسد می جنگند , خواهان تشکیل حکومت اسالمی در سوریه اند در حالی

 .نظام در سوریه یک نظام الئیک واز حقوق اقلیت های دینی ومذهبی دفاع می کند

بشار اسد در مصاحبه با تلویزیون ترکیه گفت : جنگجویان تکفیری افراطی هیچ ارتباطی با 

 .کشور جهان به سوریه آمده اند تا دولت اسالمی تشکیل دهند  11اسالم ندارند آنها ازبیش از 

که داعش میخواهد بقیه گروه های اسالمی را بود ت های اسالمی معتقد یک کارشناس حرک

خلع سالح نماید ، تا بتواند به تنهائی یک دولت اسالمی ازشمال سوریه تا سرزمین عراق 

 .تشکیل دهد

حمله داعش به شهر اعزاز در حلب  ) شمال غرب سوریه ( وخارج کردن این شهر از دست 

گیر شدن با گروههای غیر اسالمی از جمله ائتالف ملی خشم " لواء عاصفه الشمال " ودر 

, بطوریکه این گروهها طی  بیا نیه ای اقدامات داعش را نقض   این گروه ها را برانگیخت

 .اصول انقالب سوریه توصیف کردند

حمله داعش به شهر اعزاز واشغال آن وبیرون راندن اعضای لواء عاصفه الشمال از این 

گروه های متعددی از مخالفین نظام از جمله " حرکة احرار الشام "  شهر موجب شد که

 وجیش االسالم " ولواء التوحید " طی بیانیه ای از داعش بخواهند شهر اعزاز را تخلیه کند.

.(0) 

 

 داعش در عراق کگروه

                                                             
1 http://www.skynewsarabia.com/web/article/  داعش في سوریا 
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( ابو مصعب الزرقاوی جماعت التوحید والجهاد را در عراق تشکیل 0313)2114در سال 

امه بن الدن بعنوان رهبر القاعده بیعت کرد . جماعت التوحید والجهاد نام خودرا به داد وبا اس

 تغییر داد .این (عراق  –تنظیم القاعده فی بالد الرافدین )سازمان القاعده در بالد الرافدین 

گروه بعنوان فعال ترین سازمان مسلح در عراق شناخته شد وسیطره خودرا بر مناطق 

کم نمود وخودرا سازمان ضد امریکائی قلمداد کرد .الزرقاوی  در سال وسیعی از عراق حا

( تشکیل مجلس شورای مجاهدین به رهبری عبد هللا رشید البغدادی را اعالم 0315)2111

,  ابو حمزه المهاجر بعنوان رهبر سازمان  2111کرد. پس از کشته شدن الزرقاوی در سال 

می عراق برهبری ابو عمر البغدادی اعالم انتخاب شد ودر اخر همان سال دولت اسال

 .موجودیت کرد

( نیروهای امریکائی وعراقی به خانه ابو عمر 0319فروردین  31)  2101-4-09روز 

البغدادی وابو حمزه المهاجر واقع در منطقه الثرثار عراق حمله کردند وان دو را به هالکت 

از رهبران خود اعتراف کرد ومتعاقب  رساندند .این سازمان ده روز بعد به کشته شدن دو تن

أن ، مجلس شورای دولت اسالمی عراق تشکیل جلسه داد وابو بکر البغدادی را بعنوان خلیفه 

دولت اسالمی والناصر لدین هللا سلیمان را بعنوان وزیر دفاع دولت اسالمی انتخاب 

ده کلیه روابط روابط مستحکمی با القاعده داشت , ولی القاع 2104داعش تا فوریه .کرد

 خودرا با داعش قطع کرد.

 2104جنگجو در داخل عراق در اختیار داشت , در اوت  4111داعش  2104در ژوئن 

 31111جنگجو در سوریه و 51111سازمان دیدبان سوری حقوق بشر ادعا کرد که داعش 

 ( 0)جنگجو در عراق دارد. 

 

 داعش در عراق ظهور عوامل 

شرایط ویژه عراق پس از سقوط صدام , وحمایت عربستان  گروهک داعش با استفاده از

سنی های عراق وتشویق آنان به قیام  زسعودی وکشورهای عربی حوزه خلیج فارس ا

بازگرداندن شرایط  قبل از سرنگونی جهت مالکی نوری العلیه حکومت قانونی وشورش 

ومت در عراق یعنی بدست گرفتن قدرت در عراق توسط سنی ها به زعم اینکه حکصدام 

همواره  در دست سنی ها بوده است , توانست با اتحاد وهمکاری افسران بلندپایه بعثی که در 

اثر انحالل ارتش عراق از کار برکنار شده بودند نفوذ خودرا در عراق تقویت کرده وبا 
                                                             
 /www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2011 مقاله ابو مصعب الزرقاوي   1
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پشتیبانی مالی وتسلیحاتی عربستان وکشورهای حوزه خلیج فارس زمینه را برای اشغال 

 سنی نشین عراق واعالم اقلیم سنی همچون کردستان عراق هموار سازد. مناطق

فعالیت نظامی خودرا در عراق گسترش داد  بطوری که این پس از اعالم موجودیت , داعش  

به زندان التاجی عراق حمله وهزاران تن از زندانیان عضو القاعده  2102-6-20گروه در 

بوسیله خودروهای بمب گذاری شده ونیروهای  2103-9-29این گروه در . زاد کردآرا 

 .انتحاری به مقر امنیت آسایش در شهر اربیل در کردستان عراق حمله کرد

درگیری ارتش عراق با نیروهای داعش در استان االنبار وحمله هواپیماهای عراقی علیه 

ین تش جنگ بآمواضع داعش در استان االنبار ودر مرز عراق وسوریه سبب شعله ور شدن 

 ..ارتش عراق ونیروهای افراطی عضو دولت اسالمی عراق وشام گردید

اقدام به بمباران مواضع داعش در مناطق مرزی عراق  0392ارتش عراق طی دیماه 

وسوریه نمود وتالش ارتش این کشور برای سرکوب نیروهای داعش به تضعیف این نیروها 

 .این گروه گردیدعناصر وقتل تعداد زیادی از 

ینجا ذکر این نکته ضروری است که توطئه تشکیل اقلیم سنی با حمایت عربستان در ا

وکشورهای عربی حوزه خلیج فارس شکست خورد ولی اشغال موصل توسط داعش توطئه 

دیگری بود که با اشغال موصل عوامل توطئه گر شناخته شدند ومشخص شد که عربستان 

 طئه خود علیه عراق برنمی دارد.سردمدار این توطئه بوده است.وهنوز دست از تو

توطئه عربستان وکشورهای عربی حوزه خلیج فارس علیه سوریه جهت سرنگونی حکومت 

با شکست روبرو شد واینک ارتش سوریه توانسته گروه های نه سال بشار اسد پس از حدود 

 را از تروریست ها پاکسازی نماید.وشهرهای بزرگ اخراج ار این کشور مسلح را از 

دولت اسالمی در عراق وشام ..دولت ( "( The State of Terrorان كتاب  دگویسنن 

معتقدند که رهبری داعش توسط ابو بکر البغدادی  , نقطه تحولی در تاریخ این  " تروریسم

, چرا که دودستگی طایفه ای در عراق به داعش کمک کرد , قبایل سنی آورد د جوگروه بو

نوری المالکی بستوه آمده بودند  از ابو بکر البغدادی  مذهب که از سیاست های حکومت

حمایت کردند در حالیکه جنگ داخلی در سوریه فرصتی به این گروه داد که نفوذ خودرا 

یی بوکا در شهر بصره عراق ابازداشت ابو بکر البغدادی در زندان امریک .گسترش دهد

پایگاهی برای نشر افکار  تاثیر مهمی بر داعش داشت , زندان بوکا 2113اواخر سال 
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شنا آرادیکال بین زندانیان وسربازگیری بود در این زندان بود که البغدادی با فرماندهان بعثی 

 (0شد ومتعاقبا انها در راس داعش قرار گرفتند.)

"  والصراع على الجهادیة العالمیة األزمة السنیة: مولفان کتاب " تنظیم الدولة اإلسالمیة

ونالد ترامپ رئیس دامریکا سبب اصلی روی کار آمدن داعش در عراق بوده است  معتقدند که

 2106ژانویه  00جمهوري منتخب امریكا در یک کنفرانس مطبوعاتی در نیویورک در 

 (2)اعالم کرد که دولت باراک اوباما گروه داعش را بوجود آورد.

تون وزیر امور خارجه و نامزد ریاست جمهوری امریکا در کتاب قبل از او هیالری کلین

خاطراتش بعنوان " انتخاب های سخت " اعالم کرده بود که دولت امریکا گروه داعش را 

 (.3تاسیس کرد , تا منطقه خاورمیانه را تقسیم کند.)

س از کا پحسن أبو هنیة ومحمد أبو رمان نویسندگان کتاب بر این باورند که سیاست های امری

سبب بروز وتقویت داعش شده است.این نویسندگان معتقدند که  2113حمله به عراق در سال 

امریکا به شیعیان وکردهای عراق پاداش داد در حالیکه سنی های عراق را منزوی کرد واین 

 (4)سبب شد که داعش خودرا بعنوان مدافع سنی های عراق معرفی نماید.

ن کتاب بر این باورند که گروهک داعش دارای قدرت عالی مالی وسازماندهی نویسندگا

خودرا در جهان افراطی افکار که وتکنولوژی شگرف بوده واین قدرت به او کمک کرد 

نترنت  وشبکه های اجتماعی جذب یمنتشر وبتواند طرفداران اندیشه های خودرا توسط  ا

 .( 5)نماید.

 استراتژی تبلیغاتی داعش

 : دشمنانی. اولین قسمت  درش در تبلیغات خود دشمنان خودرا به دو قسمت تقسیم می کداع

که نه تنها با داعش بلکه با دیگر گروه های سلفی وتکفیری  خصومت دارند: کمونیست ها , 

 یهودیان. وغرب , رژیم های حاکم در کشورهای عربی 

هادی رقیب داعش از جمله قسمت دوم : دشمنان گروه داعش یعنی شیعیان وگروه های ج

 جبهه النصره ,واقلیت های قومی از جمله کردها وایزدی ها وغیره .

                                                             
1. The State of Terror –jessica  stern & j.m berger .New York :Harper  Collins  Pablishers 2015. 
 خبرگزاری ها 7102/0/00. 2
 روزنامه الحیات , 7102/4/02. 3
   تنظیم الدولة اإلسالمیة و األزمة السنیة و الصراع على الجهادیة العالمیة , حسن أبو هنیة ومحمد أبو رمان   4
 همان منبع  5



111  
 

البشیر محمد لحسن که مطالعاتی درباره دستگاه تبلیغاتی داعش انجام داده معتقد است که هم 

قرار داده از هم پاشیده و پیمانی داعش والقاعده بعلت اینکه داعش شیعیان را ضمن دشمنان 

چون القاعده با خط مشی داعش در عراق مبنی بر حمله به شیعیان مخالف بوده ست .شده ا

 (0است .)

داعش در استراتژی تبلیغاتی خود عالوه بر استفاده از رادیو البیان که برنامه های  خودرا از 

د تالش کرد یک کانال تلویزیونی بنام الخالفة تاسیس کند که رشهر موصل عراق پخش می ک

ولی این گروه مجله " الدابق " وخبرگزاری " االعماق " همچنین از شبکه های  موفق نشد

داعش با استفاده از کارشناسان تبلیغاتی که در امریکا د.راجتماعی بطور گسترده استفاده می ک

 ( 2هزاران تن از جوانان را بخود جلب نماید.) بود توانسته   ,بودندوغرب تحصیل کرده 

از تکنولوژی مدرن وکارشناسان تبلیغاتی از جمله : احمد بود وانسته این گروه تروریستی ت

ـ وهمچنین ابو سمره السوری سوری االصل متولد فرانسه وتحصیل کرده امریکا 

در سوریه به اسارت درآورد  2102اسیروروزنامه نگارانگلیسی بنام جون کانتلی که در سال 

 (3.) بان انگلیسی پاسخ  دهدبه تبلیغات ضد داعش به زبه خدمت خود گرفت ، و

گروه تروریستی داعش با الهام از کتاب  " اداره التوحش " )مدیریت هرج ومرج ( تالیف ابو 

بکر ناجی , استراتژی تبلیغاتی خودرا مبتنی بر القای ترس ووحشت در دل دشمنان وهم 

ز آن هدف اوبود پیمانان خود وتصویر عملیات قتل ووحشیگری وخشونت آمیز استوار ساخته 

  .بود جذب جوانان به گروه وترساندن دشمنان 

داعش بر همین اساس  مردم شهرهای دور را دعوت به زندگی در کشور خالفت اسالمی 

دعوت  در اولین سخنرانی خود پس از اعالم خالفت , 2104نمود.ابو بکر البغدادی در ژوییه 

تنها برای جنگجویان است بلکه  مهاجرت به سرزمین اسالم را کرد وگفت این دعوت نه به

 ( . 4برای کسبه ومتخصصین از جمله پزشکان ومهندسین وصاحبان تخصص ها است.)

شمنانش دداعش بر اساس استراتژی خود اعالم کرد که از خود دفاع کرده تا قدرت خودرا به 

 ..دکرن اوست ودشمن خودرا ضعیف وزبون توصیف آنشان دهد واعالم نمود که پیروزی از 

                                                             
 الجهاز الدعائی لتنظیم الدولة االسالمیة , رساله ماجستیر قدمت لجامعة اشبیلیه , الباحث : 1

. 7102دسامبر  07البشیر محمد لحسن , رای الیوم,     
 منبع فوق . 2
 همان منبع  3
4T he State of Terror –jessica  stern & j.m berger .New York :Harper  Collins  Pablishers 2015 
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داعش با استفاده از شبکه های اجتماعی از جمله توئیتر  اقدام به انتشار بیانیه ها ی رسمی 

   .می نمود ویدئوها ودعوت برای ملحق شدن جوانان به این گروهو

 

  اعالم "خالفت اسالمی" توسط داعش

 را «دولت خالفت اسالمی»در بیانیه ای تشکیل  0393تیر  9گروه تروریستی داعش در 

م و "ابوبکر البغدادی"، سرکرده ارشد این گروه تروریستی را به عنوان اولین خلیفه اعال

  ..مسلمانا ن معرفی کرد

داعش در پی اعالم خالفت اسالمی نام "العراق و الشام" را از گروه تروریستی "دولت 

  .اسالمی عراق و شام" در دولت جدید حذف کرد تا به گروه "دولت اسالمی" تغییر یابد

( جبهه النصره 0392فروردین  21)  2103-4-9ابو بکر البغدادی رهبر داعش در تاریخ 

شام وعراق را ادغام کرد ونام انرا )الدولة االسالمیة فی العراق والشام( ) دولت اسالمی در 

 . عراق وشام ( نامگذاری نمود. ولی جبهه النصره این اقدام البغدادی را رد کرد

مخالفان خود چه از عناصر ارتش وچه از گروه های مخالف وچه  گروه داعش به سربریدن

وابائی از جداکردن سر مخالفین خود وقرار دادن این  بود از مردم کوچه وبازار معروف 

 .شت سرها در برابردوربین رسانه ها ویا بازی با آنها ندا

آغاز بحران  یکی از کارشناسان گروه های اسالمی معتقد است که جبهه النصره همزمان با

ولی داعش پس از اینکه مخالفین نظام , فعالیت خودرا آغاز کرد  2100سوریه اواخر سال 

توانستند مناطقی را از دست دولت سوریه خارج کنند وارد عمل شد ودر مناطق آزاد شده 

 .فعالیت خودرا شروع کرد

این اختالفات  به زمان کارشناسان بر این عقیده اند که داعش والقاعده اختالفات جدی دارند و

 است  هوی در عراق برمی گردد.ولی اختالفات بطور تدریجی گسترش یافتاابو مصعب الزرق

هنوز گروه هایی خودرا به داعش ملحق می کنند در حالی که گروه های دیگری وابستگی .

ماینده نخودرا به القاعده تاکید می کنند ولی داعش تالش می کند خودرا رقیب القاعده وبعنوان 

 ( .0)گرایش سلفی جهادی معرفی نماید. 
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  حمله داعش به شهر موصل واشغال آن

با همکاری وپشتیبانی بعثی های عراق ( 0393) تیرماه  2104ژوئن  9گروهک داعش در 

عراق را به در شمال وافسران ارتش سابق وگروهک های تروریستی توانست استان موصل 

اقدام صدها هزار تن ا ز مردم این شهر بسوی شهرهای دیگر  در اثر این.اشغال خود دراورد 

فرار کردند.این گروهک تعداد زیادی زن  از مسیحیان وایزدیها را بازداشت ولی مردان انها 

 .را به قتل رساند

ارتش عراق مستقر در پادکان های نظامی با ترک اسلحه ومهمات خود پادگان های خودرا 

لیه اسلحه وتجهیزات نظامی ارتش عراق بدست این گروهک وبدین ترتیب ک هتخلیه نمود

 ..افتاد

. ارتش با همکاری با جدیت دنبال شد  زاد سازی شهر موصلآعملیات ارتش عراق برای 

نیروهای الحشد الشعبی )نیروهای مردمی ( وکمک نظامی ایران به فرماندهی سردار قاسم 

)  01/6/2104ل از عناصر داعش در سرانجام آزادی موصسلیمانی فرمانده نیروهای قدس 

 ( تحقق یافت . 09/4/0391

دسامبر  9ادامه داشت که در  2106عراق تا دسامبر ونیروهای مردمی عملیات ارتش 

  ( پیروزی کامل بر داعش اعالم شد.0391آذر  01) 2106

 

نام او .  بود ابو بکر البغدادی ملقب به الکرار امیر دولت اسالمی عراق ابو بکر البغدادی

( در سامراء عراق وبه نام 0351)0960متولد سال  ,ابراهیم بن عواد بن ابراهیم البدیری 

های  "ابو دعاء "  و" دکتر ابراهیم"   و" الکرار" و" علی البدری السامرائی " شناخته می 

شد . واو ادغام جبهه النصره ودولت اسالمی عراق را تحت نام دولت اسالمی عراق وشام 

کرد ولی رهبر جبهه النصره ابو محمد الجوالنی این تصمیم ابو بکر البغدادی را مردود اعالم 

 ..شمرد

ابو بکر البغدادی دریک خانواده مذهبی بزرگ شده وعموهای او روحانی ومعلم زبان عربی 

وبالغت ومنطق می باشند.انها اعتقادات سلفی دارند . او از اعضای عشیره البوبدیری عراق  

اکن دیالی وسامراء می باشند .این عشیره از تاسیس دولت اسالمی عراق حمایت است که س
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 است  اوفارغ التحصیل دانشگاه بغدادبوده وپشتیبانی کرد. ابو بکر البغدادی معلم وروحانی 

وتا درجه دکترا تحصیل کرده است .او از بنیانگذاران جماعت جیش اهل السنه والجماعه که 

 .امراء وبغداد فعالیت می کرد می باشددر استان های دیالی وس

طبق اطالعات منابع سازمان های اطالعاتی غربی ابو بکر البغدادی با سازمانهای اطالعاتی 

سعودی وسیا همکاری گسترده ای داشته  واخراج او وچند تن از رهبران گروه های افراطی 

 کار ,مریکایی ها بوده از زندان بوکا در شهر بصره که تحت کنترل ا  2113در اواخر سال 

ابو بکر البغدادی در این زندان با تعدادی از رهبران بعثی اشنا شد .سازمان سیا بوده است 

  ..( .0واین دیدارها سبب همکاری بعثی ها با داعش گردید. )

 

 قطروترکیه  از داعش ، حمايت عربستان 

ه حمایت مادی وتسلیحاتی دربار" داعش عودة المجاهدین " باتریک کوکبیرن نویسنده کتاب 

از داعش می نویسد: هم پیمانان امریکا یعنی قطر وترکیه اسلحه برای مخالفین بشار اسد می 

 فرستند واین اسلحه ها بدست داعش می افتد .

این نویسنده می افزاید : یکی از علل قدرت داعش حمله به زندان ها وازادی زندانیان 

ر ودیگر کشورها از جمله ترکیه است .ترکیه عالوه ودریافت کمک مادی از عربستان وقط

خود با کیلومتری  615به تروریست ها اجازه عبور از مرز بر کمک تسلیحاتی به داعش 

 (2.)بپیوندند.به داعش  سوریه داده تا 

 

 حمله داعش به کلیساها در سوريه

گزارش های ق داعش متهم به حمله به کلیساهای مسیحیان در مناطق مختلف سوریه است .طب

منابع خبری بین المللی گروه داعش به دو کلیسای البشاره والشهداء در شهر الرقه سوریه 

تش آنرا به اتش کشیده است .این خبر حاکیست که عناصر داعش ضمن به آحمله کرده و

کشیدن کلیساها اقدام به شکستن صلیبها وبرفراشتن پرچم این گروه بر ساختمان کلیسا ها 

                                                             
1 fungood.site/tags/ ( الدوله االسالمیه فی العراق ..دوله االرهاب 
 داعش عودة المجاهدین , باتریک کوکبیرن , ناشر : دار الساقی ,بیروت – لندن ,7102., 2
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عالوه بر حمله به کلیساها دست به داعش .مخالفین این گروه معتقدند که  نموده است

  گروگانگیری کشیشان مسیحی زده است

زار واذیت قرار آگروههای افراطی نه تنها در سوریه بلکه در عراق نیز مسیحیان را مورد 

سبب  زار واذیت مسیحیان در سوریه وعراقآاند . کرده کلیساهای مسیحیان حمله وبه داده 

  )0 )(نها به خارج وپناه بردن به غرب شده استآمهاجرت تعداد زیادی از 

 

 بسیج نیروها ی مخالف علیه داعش

حضور قدرتمند داعش در مناطق مختلف سوریه  وتالش برای اخراج دیگر گروهها سبب 

 ربسیج کلیه نیروها مخالف دولت سوریه علیه این گروه افراطی شد . گروه های غیر مذهبی د

سوریه از جمله ارتش آزاد که از سوی امریکا وغرب وکشورهای عربی حوزه خلیج فارس 

دی س ردندوتالش می ک بودند  حمایت مالی وتسلیحاتی میشوند از قدرت یافتن داعش نگران

 .در برابر این گروه افراطی تشکیل دهند

ی مردم سوریه را زادیهاآکه این گروه افراطی سعی می کند  بودند  مخالفان داعش معتقد

که فشارهای  بودند  نها معتقدآواز فعالیت روزنامه نگاران جلوگیری نماید ., محدود کند 

 .داعش سبب خروج تعداد زیادی از فعاالن  سیاسی وروزنامه نگاران از سوریه شد

ضمن ( 2)گروه" لواء االسالم " وسخنگوی جبهه اسالمی سوریه  سابق زهران علوش رهبر

 ,نرا اقدامی برای مقابله با گروه سلفی داعش قلمداد کرد آل ارتش اسالمی سوریه توجیه تشکی

واعالم نمود بسیج نیروهای مخالف برای مقابله با افراطیون وابسته به القاعده از جمله 

 که دست به کارهای فساد انگیز در شمال وشرق سوریه زدند .  بوده لنصره وداعش ا

سلفی افراطی در سوریه از جمله " کتائب عاصفه الشمال " درگیری بین داعش وگروه های 

ژی د گذرکاه استراترکه گروه داعش تالش می کبوقوع پیوست در شمال این کشور بدین علت 

باب السالمه واقع در مرز ترکیه را در دست گیرد .درگیریها منجر به کشته شدن تعدادی از 

 .اعضای عاصفه الشمال شد

                                                             
1 www.alarabiya.net داعش" تكسر الصلبان على كنائس الرقة وتحرق محتویاته" العربیة نت 
 وی در یک حمله هواپیماهای روسیه در 72 دسامبر 7102 به قتل رسید. 2
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نطقه استراتژی سوریه ومرز ترکیه است وپناهندگان سوری از این گذرکاه باب السالمه م

ومواد غذائی واسلحه برای مخالفین دولت سوریه از  ردند گذرگاه بسوی ترکیه عبور می ک

 .(0).دکردناین گذرگاه  وارد خاک سوریه می 

 

  ائتالف امريکا علیه داعش

روهك گجهت مبارزه با  كشور جهان 41ائتالفي متشكل از  2104امریكا در سپتامبر 

تروریستي دولت اسالمي داعش تشكیل داد. تعدادی از کشورهای عربی و اروپایی برای 

 .همکاری با آمریکا در زمینه مبارزه با داعش اعالم آمادگی کردند

حمله هوائي علیه مواضع داعش در شمال وغرب عراق  2104اوت  1این ائتالف از تاریخ 

این گروهك را تضعیف ومتالشي نماید.در مقابل گروهک داعش در را اغاز كرد  تا بتواند 

ها را در کشورهایی که حمایت خود از ائتالف آمریکا ای از عملیاتای اعالم کرد رشتهبیانیه

 .اند به ویژه کشورهای عربی اجرا خواهد کردعلیه داعش را اعالم کرده

ی خواهد ماند و وعده داده که نبرد باق , هااین گروهک مدعی شد که با وجود همه ائتالف

شود.این بیانیه با یک طرح بزرگ با مسیحیان در شام )سوریه( به زودی آغاز می

اینفوگرافیک ادامه پیدا کرده که پرچم داعش در مقابله با بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، 

 .بریتانیا، آلمان و عربستان قرار گرفته است

ر نویسنده روزنامه سعودی الحیاه چاپ لندن تصمیم برای سرکوب بر اساس نوشته ولید شقی

داعش هنگام  برگزاری کنفرانس سران شورای همکاری خلیج فارس در کویت در دهم 

 2( گرفته شد.  وی در مقاله ای تحت عنوان " داعش ژنو92آذر ماه  09) 2103دسامبر 

ائتالف ملی مخالف دولت ق ( )سابوحزب هللا " می نویسد : سخنرانی احمد الجربا رئیس 

سوریه در کنفرانس مزبور برای این بود که نشان داده شود که داعش چه نقشی در سوریه ایفا 

می کند وجربا این گروه را متهم به مزدوری برای رژیم بشار اسد کرد.نویسنده مقاله معتقد 

ی ریزی شد تا است در کنفرانس سران شورای همکاری خلیج فارس اساس مبارزه با داعش پ

ن ( بتوانند شرایط موجود آگروه های مخالف )مورد حمایت عربستان وکشورهای همدست با 

 .قبل از برگزاری کنفرانس ژنو را  به نفع مخالفین دولت سوریه تغییر دهند

                                                             
 كتائب ثوار الشام تندمج مع الجبهة الشامیة وتشكل أكبر قوة في حلب . القدس العربي 7102/2/09   1



117  
 

بنا بر این ، عربستان سعودي وكشورهاي شركت كننده در جنگ سوریه  به عوامل خود 

ی گروه داعش را سرکوب نموده  ،  وجبهه اسالمی سوریه  بعنوان دستور دادند به هر قیمت

نیروی قدرتمند )مورد حمایت عربستان وقطروترکیه وامریکا  ( که می تواند در برابر ارتش 

دولتی سوریه بایستد مطرح گردد ومورد رضایت امریکا وغرب قرار گیرد واین گروه جدید 

یه  در صحنه سیاسی این کشور ایفای نقش بعنوان تنها قدرت نظامی مخالف دولت  سور

نماید.  مطرح شدن جبهه اسالمی سوریه  وحمایت همه جانبه کشورهای حوزه خلیج فارس 

ن یعنی ارتش آکه ائتالف ملی سوریه وجناح نظامی  بود  ن برای اینآوترکیه وامریکا از 

 هدر شرایط فعلی ب زاد سوریه بکلی نقش خودرا از دست داده  وتنها جبهه اسالمی است کهآ

ن ، قادر است جای همه این گروه ها را بگیرد ونقش اصلی تنها گروه مخالف آگمان حامیان 

 (.0).دولت بشار اسد را بازی کند

 

 جنگ داعش علیه کردهای سوريه

د بلکه با کردهای سوریه وعراق یگروه داعش نه تنها با گروه های مخالف در سوریه می جنگ

تالش کرد شهر کرد نشین کوپانی )عین  0393. داعش در مهر ماه درنیز مبارزه می ک

ولی کردهای  این شهر ومناطق , ورد آالعرب ( سوریه در مرز ترکیه را به اشغال خود در

نها را از این شهر بیرون کنند وتعداد زیادی از آن پرداختند وتوانستند آدیگر به مقابله با 

واپیماهای ائتالف ضد داعش نیز مواضع این گروهک ه.نها را به هالکت برسانندآنیروهای 

  )2 (را در کوپانی بمباران کرد ومانع اشغال این شهر کردنشین شد

 

 موضع داعش علیه شیعیان 

داعش، پس از تشکیل القاعده فی بالد  هک وگررهبر اولین زرقاوی به عنوان ابو مصعب ال

شیعه را خائن و منافق معرفی کرد. عموم الرافدین، دشمن اول خود را شیعیان نامید و رسماً 

آنها را جایز شمرد. زرقاوی در رسالۀ منسوب به او با  شیعیان را تکفیر کرد و کشتن تمامی

تأسیس شیعه را به دست عبدهللا بن سبأ یهودی دانست که با « هل اتاک حدیث الرافضه»نام 

                                                             
 http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/10/17    للقیادة المركزیة األمریكیة للتحالف الدولي ضد داعش  1
    .www.aljazeera.net    موقع أكراد سوریا في التحالف ضد داعش 2
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در نهایت، به کشته شدن عثمان  هدف تفرقه میان امت اسالمی، علیه خلیفۀ وقت قیام کرد که

 .منجر شد و پیروان او را شیعه نامیدند

امامی، زیدیه، -های شیعی )دوازدهزرقاوی در این رساله، به بررسی عملکرد تمامی گرایش

پرداخته، با نسبت -های شیعه( در طول تاریخ، در برابر اهل سنت -و دیگر فرقه هاسماعیلی

های شیعه معرفی -ر به شیعیان، بهائیت را نیز از فرقههای بسیادادن افترائات و تهمت

کند. زرقاوی در این رساله، به زعم خود، با بیانی از آیات قرآن و سنت نبوی و همچنین، -می

ا شیعیان شده است. زرقاوی بارائه فتواهایی از علمای گذشته اهل سنت، قائل به تکفیر تمامی 

 پیمان یهود و نصاری-، شیعه را در طول تاریخ همسند-استناد به منابع تاریخی ضعیف و بی

پیمانی یهود و نصاری، به دنبال نابودی اهل سنت بوده است -کند که همیشه، با هم-معرفی می

کند و در باطن، اهل سنت را دشمن اصلی خود -و در ظاهر، ادعای وحدت با اهل سنت می

. زرقاوی همچنین، در این داند؛ لذا وحدت میان شیعه و اهل سنت هرگز ممکن نیست-می

بیت معرفی  و عامل قتل امام رساله، با استناد به احادیث ضعیف، شیعیان را حتی دشمن اهل

کند که با خدعه، او را به کوفه دعوت کردند و سپس او را به قتل -میقلمداد حسین را شیعیان 

ان به دلیل حبّی که به امویها سنت انداختند. متأسفانه سلفیرساندند و این قتل را به گردن اهل

کنند. مگر نه این است که دارند، تاریخ را تحریف و قاتالن امام حسین را شیعیان معرفی می

امام حسین به دستور یزید و به کمک طرفداران امویان و به دست عبیدهللا بن زیاد، در کوفه 

وفه ظهور کردند و به دوازده هزار تّواب، در ک به شهادت رسید و بعد از شهادت امام حسین

 قاتالن امام را به سزای اعمالشان رساندند؟, خواهی امام حسین خون

های گوناگون خود علیه شیعیان، به دنبال -زرقاوی با انتشار این مطالب و در سخنرانی

تحریک احساسات مذهبی اهل سنت علیه شیعیان و برپایی جنگ مذهبی در عراق بود. این 

های شاخۀ اصلی القاعده بود که از اختالفات مذهبی -برخالف سیاست عملکرد زرقاوی کامالً 

 کرد.پرهیز می

 ای دارند،-زرقاوی همچنین با ادعای اینکه شیعیان برای از بین بردن اهل سنت عراق برنامه

ان گفت اگر شیعی-کرد و می-کشتار شیعیان را برای مراقبت از خود و مساجد سنی توجیه می

وند. ش-ون، معلمان، پزشکان و کارشناسان اهل سنت به دست آنها کشته میرا نکشیم، روحانی

اند و پلیس شیعه به زنان اهل سنت در ابوغریب تجاوز او ادعا کرد که زنان سنی ربوده شده

 .کرده است
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علیه « عیارجنگ تمام»اعالم  2115زرقاوی پا را فراتر از تهدید گذاشت و در بیانیۀ سال 

ها در عراق است: از -این یک فراخوان به تمام سنی:ین بیانیه آمده استشیعیان کرد. در ا

اید. -زمان طوالنی خواب بودهاعتنایی بپرهیزید. برای مدت-خواب بیدار شوید و از بی

اند و متوقف نخواهند شد. این چرخ به -سنت در حرکتهای جنگ برای نابودی اهل-چرخ

النهرین چنین تصمیم گرفته است؛ زیرا ده در بینرسد. سازمان القاعخانۀ هر یک از شما می

تمام عیار علیه اهل سنت به راه  علقمي و نوکران صلیبیون یک جنگ-دولتِ نوادگان ابن

عیار علیه شیعیان رافضی، در اند. این سازمان تصمیم گرفته است که یک جنگ تمام-انداخته

 .سراسر عراق و در هر کجا که ممکن باشد، راه بیندازد

نگاران اهل سنت عراق، بیانیۀ بالفاصله پس از انتشار این بیانیه، رهبران شیعه و روزنامه

زرقاوی را محکوم كردند. نمایندۀ مقتدا صدر اصرار داشت که مجمع روحانیون مسلمان 

سنی، با بیانیۀ رسمی، مسلمانان را از پیوستن به این گروه منع کند و بگوید که اینها کافرند. 

سنت به بیانیۀ زرقاوی در مورد جنگ با شیعیان مختلف بود و برخی از اهل های-پاسخ

 رهبران سنی سخنان الدراجی را در رد زرقاوی پذیرفتند

با « ان تنتهوا فهو خیر لکم»خود با عنوان  2116ابوعمر البغدادی نیز، در سخنرانی سال 

ید، پس ا-افر اشغالگر ایستادهبه دلیل اینکه در کنار ک»خطاب قرار دادن شیعیان بیان داشت: 

اید تا جایی که فرزندان عشایر اصیل ابزار دست فرس -کفرتان بیشتر شده و از دین جدا شده

اند و این لکۀ ننگی بر پیشانی شما در -های کافر و مرتد شده]ایرانیان[ و پیروان آنها از گروه

یه اهل سنت را دوست تاریخ است. این عادت شما در طول تاریخ است که دشمنان خدا عل

 .«داریدمی

بغدادی در ادامه، بسیاری از مشکالت اقتصادی عراق را به گردن دولت شیعی عراق 

های شیعی پخش کند که ثروت عراق در نجف و کربال و میان گروه-اندازد و ادعا می-می

 بر شده است و در زمینۀ سیاسی نیز، از نفوذ ایران در عراق شکایت کرده و مدعی شده که

عشایر عراق ظلم شده است. ابوعمر البغدادی در بیانی دیگر، با خطاب قرار دادن ایرانیان به 

عنوان فرزندان ابن العلقمی خائن و نسبت دادن ریشۀ شیعه به عبدهللا بن سبأ یهودی، ایرانیان 

کند و دعوت به وحدت با اهل -و سیاسی متهم میرا به جرایم عقیدتی و شرعی و نظامی 

کند: ایران نزدیک به نُه قرن -داند. او ایران را متهم به این امور می-را از باب تقیه می سنت

 سنتهای فراوانی بر اهل-است که پس از سقوط دولت عباسی و روی کار آمدن صفویه، ظلم

ها مسجد اهل سنت در ایران و کشتن بسیاری از سران اهل -روا داشته است. خراب کردن ده

 .های ایران به آنهاستاهل سنت از دیگر ظلمالت آموزشی برای تمامی سنت و وجود مشک
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سنت، در شود که فرزندان اهلاساس مدعی می-وی به دلیل جهل یا پذیرش شایعات بی

 شوند و آموزش دینی اهل سنت، با عقوباتی مواجه است. -ها پذیرفته نمیدانشگاه

بان و القاعده در افغانستان، در زمان جنگ بغدادی در ادامه، ایران را به کشتن نیروهای طال

کند و در نهایت، ایران را از دخالت مستقیم و غیرمستقیم در عراق منع -با شوروی متهم می

گونه حمایتی از روافض ]شیعیان[ عراق انجام دهد. در ایران نباید هیچ»گوید: -کرده، می

ک از شما باقی نخواهد ماند ها جنگ شدیدی بر پا خواهد شد که هیچ ی-صورت ادامۀ حمایت

ای که مربوط به مجوس باشد، نه در ایران و نه در دیگر کشورها باقی نخواهیم -و هیچ بقعه

دهیم که از تجارت سنت در ایران و سایر کشورها هشدار میتجار اهل گذاشت. لذا به تمامی

برابر حکومت ایران خواهد تا در -او در پایان، از اهل سنت ایران می«. با روافض بپرهیزند

 (0)قیام کنند تا مورد حمایت القاعدۀ عراق قرار گیرند.

 

 گروه های سلفی وافراطی شدند؟گروهک داعش وچگونه جوانان جذب 

 بی ،جریان های سلفی ، افراطی وتکفیری وحتی تروریسم در محیط هایی که در آن فقر

 رشد ونمو می نماید.   ،استبداد حاکم است  ،سرکوب  ،تبعیض  ،بی سوادی  ،کاری 

چنانچه نگاهی به اعضای گروهها  افراطی وتکفیری بیندازیم , می بینیم که اکثر آنها  از 

قشرهای فقیر جامعه واکثرا  بی کار وناراحت از شرایط سیاسی  واجتماعی و منزوی وآرمان 

 د جامعه راتبعیض در بین افرا ، واز ظلم وستم حاکم بر جا معه رنج می برند ، گرا هستند 

تحمل نمی کنند ومیخواهند به آرمان های خود برسند ووسیله ای برای رسیدن به اهداف خود 

جز پیوستن به گروه های خشونت طلب وحمل اسلحه  وانتقام از کسانی که این شرایط را 

بوجود آورده اند یعنی  حکومت ها ندارند ومالحظه می شود که گروه های سلفی وتکفیری 

از این رو این .سرنگونی حکومت ها می دانند  ، خودرا برای اصالح جامعه   اولین هدف

گروه ها  حمله به مقامات وترور آنها  وسپس هدف قرار دادن نیروهای مسلح وپلیس  را در 

 سر لوحه کار خود قرار می دهند.  

ی مطالعات متعددی درمورد رشد افراط گرایی در جوامع خاورمیانه که در آن جریان ها

 سلفی وتکفیری وافراطی رشد کرده صورت گرفته است که به آنها اشاره می کنیم : 

                                                             
1 http://www.alwahabiyah.com/fa نقد وهابیت  

http://www.alwahabiyah.com/fa/Question/View/74969نقد


121  
 

آوردن جوانان به گروه  یکارشناسانی از چند کشور عربی طی گزارشی درمورد علت رو

های سلفی وتکفیری اعالم کردند که سیستم آموزشی در کشورهای عربی وباالبودن آمار 

, علل واقعی گرایش جوانان عرب به گروه های افراطی بیکاری ونبود اصالح سیاسی واقعی 

 (. 0وتندرو می باشد .)

ری رئیس " مرکز مصری مطالعات رسانه وافکار عمومی " معتقد است که ضَ مصطفی الخُ 

بیکاری یکی از پایه های اصلی رشد اندیشه افراطی در بین جوانان عرب است.وی می 

یک استراتژی واحد جهت مقابله با افراط گرایی دست ید : بعید است که اعراب بتوانند به اافز

مانع  ،کشورهای تولید کننده نفت  له کشورهای عربی از جم درچون اختالف طبقاتی ، یابند 

 (.2راتژی می شود.)تاتخاذ چنین اس

 سوریه ولیبی علیه ، یمن ،مصر ،او بر این باور است که بهار عربی ) قیام جوانان در تونس 

جوانان عرب براه انداختند تا بتوانند در یک محیط  بهتر وشرایط   2100در سال حکام خود ( 

 مطلوب تر زندگی کنند.

ری می افزاید : رژیم های عرب نسبت به مردم فقیر توجهی ندارند واکثر این رژیم ها  ضَ خُ 

 سعی می کنند با ادامه فقر وبی کاری مردم را تحت کنترل خود داشته باشند.

ت که رژیم های عرب اصالح سیاسی را جدی نمی گیرند وبا تطمیع برخی وی معتقد اس

ولیت واقعی تبرئه وجوانان را متهم به پیوستن به ؤروشنفکران سعی می کنند خودرا از مس

 گروه های افراطی وتکفیری کنند.

سمینارهای متعددی در کشورهای عربی جهت بررسی علل پیوستن جوانان ، درهمین حال 

ه های افراطی وتندرو برگزار شد که یکی از این سمینارها در کشور مغرب عرب به گرو

برگزار ودر این سمینار کارشناسان  علل گرایش جوانان به گروه های افراطی را مورد 

 بررسی قرار دادند .

در این سمینار یکی از علل پیوستن جوانان به گروه های افراطی را فقر وبیکاری قلمداد شد 

ان در توضیح این علت اعالم کردند که گروه های تروریستی جوانان را فریب .شرکت کنندگ

داده وبه آنها وعده کمک مالی ودر اختیار قرار دادن اتومبیل وخانه های مجلل وقدرت ومقام 

 سیاسی می دهند . 

                                                             
  مقاله : البطالة ومنظومة التعلیم وغیاب اإلصالح… ثالوث التطرف في أوساط الشباب العربي ، روزنامه القدس العربی-  لندن - 79/2/7102 1
 همین منبع . 2
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یکی از جوانان حاضر اعالم کرد که برخی از جوانان شستشوی مغزی می شوند وبا پیوستن 

 ای تندرو فکر می کنند راه صحیح را در پیش گرفته اند .به گروه ه

یکی دیگر از شرکت کنندگان گفت : گروه های افراطی بخوبی از شبکه های اجتماعی برای 

ساعت به مشاهده شبکه  05تا  4فریب دادن جوانان استفاده می کنند  .جوانان عرب روزانه 

 های اجتماعی اختصاص می دهند .

را هدف تبلیغات  35تا  01ته شد که سازمان های تروریستی بیشتر جوانان در این سمینار گف

وافراد پیوسته از  ،واین جوانان از قشرهای متوسط وفقیر می باشند  ، خود قرار می دهند 

نها مهندس ، دکتر ، دانشجو ودانشجویان ترک آسطوح مختلف جامعه بوده که در میان 

 (  0شود ..) یتحصیل کرده دیده م

جوانان اروپایی هستند از ، میان جوانانی که به گروه های افراطی وتندرو می پیوندند  در

جمله جوانان انگلیسی که به گروه داعش پیوسته اند. طبق آمار منتشره تعداد انگلیسی هایی که 

نفر می باشند .به گفته " رضوان صابر " کارشناس  111در سوریه وعراق به داعش پیوسته 

( انگیزه پیوستن جوانان انگلیسی به داعش :  2بث)نگلیسی روریسم در دانشگاه امبارزه با ت

وتالش برای  ، وتحقق هدف های شخصی وجلب ستایش دیگران ، نها به ماجراجویی آعالقه 

نقش داشتن درحرکت  تاریخ معاصر و به زعم آنها داعش می تواند در آینده یک بازیگر بین 

 (. 3المللی باشد.()

یک استاد امریکایی بنام توماس ستاروبهار در یک بررسی که درپایگاه  ، حال  در همین

 ، ی تندروی وخشونت نتیجه شرایط اقتصاد: تالنتیک منتشر شده معتقد است آکادمی آاینترنتی 

ولی شرایط اقتصادی جوانان را به یک وضعیت بحرانی می رساند ، سیاسی واجتماعی  است 

ند.   وی می افزاید : محرومیت ها  وآرزوهای بر بادرفته وعدم که به جامعه بدبین می شو

تحرک جامعه وعدم برابری در فرصت های شغلی ودرآمدها ممکن است  زمینه ساز خشونت 

 باشد .

                                                             
 مقاله :  استقطاب الشباب من طرف التنظیمات اإلرهابیة موضوع ندوة في الرابطة المحمدیة للعلماء , موقع اسالم مغربی 1
2 University of Bath  
  خبراء: حب المغامرة والبطولة من أسباب التحاق الشباب البریطاني بـ”داعش ,روزنامه  القدس العربی ,لندن , 72  /7102/4 3
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مریکایی معتقد است که گروه های تندرو وافراطی به اعضای خودر فرصت آاین پژوهشگر 

تا این اعضا بتوانند احساسات  درونی  ، دهند بروز ورسیدن به مقامات عالی وفرماندهی می 

 (  0خودرا مبتنی بر محرومیت از ایفای نقش سازنده در جامعه خویش جبران نمایند. )

یک سوم از اتباع این کشور که  ، بر اساس بررسی هایی که در کشور مغرب صورت گرفته 

 علت ، اس این بررسي از سکنه شمال این کشور می باشند . بر اس، به داعش پیوسته اند 

پیوستن جوانان شمال مغرب به داعش فقر مادی وپایین بودن سطح زندگی مردم این منطقه 

وعالقه جوانان به کسب درآمد باال وپول بیشتر بویژه که  ،در مقایسه با مناطق دیگر مغرب 

ن داعش وعده رفاه مادی به پیوستگان می دهد .در این بررسی نشان داده شده که جوانا

 نها از طبقه متوسط وکارمند بوده است.آپیوسته به داعش تنها بیکاران نبوده بلکه عده ای از 

مغربی  را جذب می کند واینها اکثرا کم  24-05در این بررسی آمده است که داعش جوانان 

نها با مشکالت اقتصادی آ ،  عالوه بر آن.نها به دور از پایتخت است آسواد هستند ومنطقه 

اعی ازجمله بی کاری واشتغال  در کارهای ساده وپَست مواجهند  .آنها هیچگونه وسیله واجتم

لذا با توجه به شرایط ذکر شده آنها ترجیح   ، ای برا ی مشارکت در زندگی سیاسی ندارند 

می دهند به زندگی در کنف گروهای مسلح ادامه دهند.در این بررسی که روی سی تن از 

در صد از آنها از اقشار  64ت گرفته به این نتیجه رسیده است که پیوستگان به داعش صور

درصد آنان از طبقه متوسطه بوده اند .در این بررسی آمده  23پایین جامعه بوده در حالیکه 

است که تعدادی از این جوانان بوسیله تبلیغات مساجد وائمه جمعه وخطبا به گروه های تندرو 

 ق شبکه های اجتماعی مجذوب این گروه ها شده اند.جذب شده , ولی گروه دوم از طری

گزارش مزبور تاکید می کند جوانان منطقه شمال مغرب پس از پیوستن به گروه داعش 

 توانسته اند به سطوح فرماندهی نظامی در میادین جنگ در سوریه وعراق برسند.

ی پایگاه اینترنتیکی از نویسندگان عرب بنام " ابراهیم عوض " در یک بررسی جامع که در 

 ،سی ان ان عربی منتشر شده نظرجدیدی درباره داعش وجوانانی که به این گروه می پیوندند 

ارائه می کند .وی معتقد است که  گروه داعش با استفاده از کمک کشورهای نفت خیز 

 ،وفروش نفت چاه های نفتی که بر آن مسلط شده واعمال مالیات بر فعالیت های اقتصادی 

سته خودرا بعنوان ثروتمندترین گروه تروریستی در جهان معرفی کند. این گروه توانست توان

ها نآبتواند ، تا با پرداخت پول های هنگفت به جوانان که از فرصت های شغلی محروم بوده 

 را به عضویت در این گروه تشویق کند.

                                                             
 (دراسة ترصد 01 أسباب وراء انضمام الشباب إلى الجماعات اإلرهابیة – موقع الموجز ( 1
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قر وانزوای اجتماعی این نویسنده معتقد است که جوانان کشورهای عربی که از بیکاری , ف

نسبت به جامعه خویش بدبین شده وبه افکار تند وافراطی روی آورده اند.وی ، رنج می برند 

به نکته جالبی اشاره می کند وان اینست که این جوانان که از تحصیالت عالیه برخوردار بوده 

ان جوان نتوانسته اند شغل درخور تحصیالت خود بدست آورند  .وی معتقد است که بیکاری

و ممکن است هر آن ، بویژه تحصیل کردگان یک مملکت می تواند "بمب ساعتی "  باشد 

منفجر شود.وی اضافه می کند بسیاری از جوانان متمول که نیازی به پول ندارند ، به این 

گروه های تروریستی می پیوندند. وی علت این امر را دور نگهداشتن جوانان از ایفای  نقش  

واین امر سبب می شود   ، مسئولیت های مملکتی واداری کشور خویش می داند مثبت  در 

جوانان به این گروه ها  بپیوندند تا بتوانند خودرا ارضا نموده  ودر این گروه ها به مسؤولیت 

 (  0هایی دست یابند .)

 ةماعیتولی یکی از نویسندگان مصری بنام دکتر محمد سید احمد کتابی بعنوان : " القوی  االج

لجماعات العنف السیاسی االسالمی )مصر نموذجا ( ) نیروهای اجتماعی طرفدار  ةالموید

زمینه های رشد   ، گروه های خشونت  بارسیاسی اسالمی : مصربعنوان نمونه  ( نوشته  

 گروه های افراطی در این کشور را مورد بررسی قرار داده است .

ز اقتصادی در مصر وانباشت ثروت های نامشروع نویسنده معتقد است که سیاست درهای با

وزندگی مرفه  قشرهایی از جامعه سبب گردید که یک قشر فقیر ومستضعف جامعه  که از 

بی کاری رنج می برد در  برابر این شرایط تحریک شده وبرای انتقام از دزدها وفاسدین به 

 گروه های افراطی روی آورده اند .

  ،نبود آزادی بیان ، ست  كه عوامل سیاسی از جمله نبود دمکراسی این نویسنده براین باور ا

 ، ادامه حالت  فوق العاده در مصر ، وجود دمکراسی نمایشی  ، عدم وجود احزاب مخالف 

عادی سازی روابط بین مصر  ،طرفداری امریکا از اسراییل ، بهبود روابط با امریکا 

لبنان وفلسطین )غزه( سبب گردید که ، سومالی  ،واسراییل ، سرکوب مسلمانان در افغانستان 

 واز خشونت جهت مبارزه باحکومت های سازشکار استفاده کنند. ، جوانان تحریک شده 

زیرا این رسانه هابه وظایف خود  ، رسانه های جمعی را مقصر می شناسد  ، این نویسنده 

ض مصرفی شده وبه تبعی بلکه وسیله ای برای تبلیغ کاالهای ، یعنی روشنگری عمل نکرده 

طبقاتی دامن می زنند وزندگی مرفه قشری از جامعه را ترویج می دهند واین امر سبب کینه 

قشری از جامعه می شود.  رسانه ها با  تبلیغ کاالهای مصرفی هدفی جز کسب وتحصیل پول 

                                                             
    مقاله : رأي حول أسباب انضمام  الشباب إلى "داعش ,  بقلم إبراهیم عوض ,  پا یگاه اینترنتی  سی ان ان عربی  7102/01/07. 1
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ذال کشیده ندارند ،  واین امر به خشونت دامن می زند  .در همین راستا زمانی که هنر به ابت

ناشی از آنرا  در این صورت خأل  ، وفرهنگ مردمی عکس وظیفه خود عمل کند ، شود 

 گروه های سلفی وافراطی پر می کنند .

دکتر محمد سید احمد به  نظام آموزشی در مصر اشاره می کند  ومی نویسد که کتاب های 

موز عقل آنکه دانش آدرسی مملو از اطالعاتی است که ذهن دانش اموز را پر می کند بی 

چون می  ،علما وروحانیون  به نقش خود عمل نمی کنند  ،خودرا بکار ببرد .دراین میا ن 

ترسند دچار مخالفت  با دولت وسرانجام سراز زندان درآورند.این امر سبب می  شود که 

  ،ودربرابر گذشت وتسامح وتعقل ، گروه های افراطی  زمینه را برای فعالیت  هموار دیده 

 .(  0افراط گرایی وخشونت جایگزین کنند . ) 

حکومت بجای از : نویسنده مصری به اختالفات طبقاتی در مصرا شاره می کند ومی نویسد 

واین امر سبب تشنج در جامعه ، آن  را دامن می زند  ،بین بردن تبعیض و اختالف طبقاتی 

ای افراطی که به آنها وعده ونارضاتی قشر فقیر وروی آوردن جوانان ناراضی به گروه ه

 می شود.  ، بهبود شرایط مادی در آینده ورسیدن به امیال شخصی می دهند 

دکتر محمد سید احمد به دوران حکومت انور السادات وحسنی مبارک اشاره می کند ومی 

نویسد : تحول حکومت مصر از حکومت سوسیالیستی به حکومت سرمایه  داری وتبلیغ 

ارزش قرار دادن پول وثروت  سبب گردید که فقرا دیگر به ارزش های ملی سرمایه و بهره و

توجه نکرده وآنرا بازیچه بدست حکومت بداند حکومتی که فرهنگ غرب را تبلیغ وترویج 

وآنرا نمونه والگو برای جامعه معرفی می نماید . ا ین در حالیست که جوانان جامعه  ،نموده 

 ،واعتماد به نفس خودرا از دست داده   ،لقی کر ده فرهنگ بومی خودرا پست و حقیر ت

    وارزش های دون وپست در جامعه رواج پیدا کرده است.

مردم نا امید  ، ، با رژیم صهیونیستی  0916بعنوان مثال پس از شکست اعراب در جنگ 

شدند وجوانان از فرط نا امیدی به کشورهای خارجی ونفتی مهاجرت کردند وبا کسب 

ی  زیاد به گرایش های سرمایه داری و مصرف کاالهای لوکس وغربی روی آوردند درآمدها

واین امر باعث ضعف احساسات ملی واز هم پاشیده شدن خانواده ها وافزایش آمار طالق  

وانحرا ف فرزندان خانواده ها شد .بسیاری از جوانان به خاطر فقر وتنگدستی به اعتیاد مواد 

 امر موجب روی آوردن جوانان به  گروه های افراطی شد.همین ، مخدر روی آوردند 

                                                             
مقاله : القوی  االجتماعیه المویده لجماعات العنف السیاسی االسالمی )مصر نموذجا ( ) نیروهای اجتماعی طرفدار گروه های خشونت سیاسی  " ( 1

7102- مصر– للثقافه االعلی المجلس. احمد سید محمد.د , مصر در ان نمونه:  اسالمی ) 
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نها به گروه های سلفی آنویسنده مصری در پایان کتاب خود علل حمایت جوانان وپیوستن 

وافراطی را عدم مشارکت سیاسی مردم در حکومت وفرار جوانان از واقعیت های موجود  

تقصیر آنها که سبب رخنه  واشتباهات حکومت ها و ،وروی آوردن به گروه  های تندرو 

 گروه های افراطی میشود وآنها خودرا جایگزین حکومت های ستمگر قلمداد می کنند. 

طبق شواهد وقرائن , بسیاری ازجوانان  مصری که در زندان های رژیم مصر  ، دراین میان 

ته وسپس از خروج از زندان به گروه های تندرو پی، زندانی بوده وبه بشدت شکنجه شده اند 

 ودر انجام عملیات تروریستی علیه منافع رژیم پیش قدم شده اند.

فهمی هویدی نویسنده معروف مصری معتقد است که برخی جوانان مصری که در زندان 

زادی از زندان  به گروه های آپس از ، های رژیم تحت شدیدترین شکنجه ها قرار گرفته 

اید اعضای گروه " التکفیر والهجره " و" .وی می افزشدند  تروریستی از جمله داعش ملحق

به فعالیت های سری   0911زادی از زندان در دهه آالجماعه االسالمیه"  در مصر پس از 

پرداخته ودست به عملیات خشونت بار در دهه هفتاد زدند .وی اضافه می کند جوانان مصری 

پس از  شدند ، زندان روانه ودستگیر وکرده تحصن در میدان رابعه العدویه شرکت در که 

 زادی از زندان به سازمانها افراطی وتندرو در سیناء پیوستند. آ

می  2101فهمی هویدی با اشاره به انفجار در کلیسای البطرسیه در قاهره در ماه دسامبر 

در زندان بسر می برده ودر هنگام  2104جوانی که کلیسا را منفجر کرد در سال : نویسد 

زادی از آبطوری که بینی وی شکسته وپس از بود ، شدید قرار گرفته  بازجویی تحت شکنجه

( بنا بر این ، شکنجه در 0زندان مدتی ناپدید وسرانجام دست به این اقدام تروریستی زد.)

 زندان می تواند یکی از عوامل پیوستن جوانان به گروه های سلفی وتکفیری باشد.

های سلفی وتکفیری می تواند در موارد زیر  عوامل پیوستن جوانان به گروه، بنا براین 

مخالفت با رژیم  ،ونبود فرصت های شغلی برای جوانان  ،بیکاری  ، خالصه شود:  فقر 

فرصت ندادن به  ، نبود آزادی ودمکراسی وعدالت اجتماعی  ،ظلم وستم حکام   ، حاکم 

های مخالف دولت  جوانان برای رشد در جامعه وسرکوب آنان بخاطر داشتن افکار واندیشه

تبعیض بین مناطق یک کشور  ، وزندان کردن آنها واعمال شکنجه جهت گرفتن اقرار از آنها 

وتمرکز امکانات در پایتخت وشهرهای بزرگ  ومحروم بودن شهرهای کوچک وروستاها از 

شیوع فساد اداری وپارتی بازی وطایفه گری ، نبود آب شرب وبرق وگاز  ، بهداشت 

وعدم ، نان به آرزوهایشان در بدست آوردن شغل وکار مناسب با تحصیالت ونرسیدن جوا

                                                             
 مقاله : " انتحاریون علی ابواب مصر"  نوشته " فهمی هویدی " ,  روزنامه مصری الشروق مورخ : 7106/07/02. 1
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شیوع مصرف گرایی وتبلیغ اجناس خارجی وعدم حمایت از تولیدات  ، احترام جامعه به آنان 

نها را آو، کشیدن جوانان به مشاغل کاذب وداللی که به انحراف آنان منجر می شود  ، داخلی 

گروه  ا باندهای مواد مخدر وگروه های افراطی وتندرو می کشاند.به دامن باند های تبهکار وی

بلکه توانسته اند جوانان  ، های تندرو وافراطی نه تنها جوانان فقیر وبیکار را هدف قرار داده 

نها را وعده داده که به  آرزویشان یعنی به آمتمول وبی نیاز به مال ومنال را جذب کنند و

 اد حکومت عدل اسالمی وبرقراری عدالت بین مردم برسانند . انتقام از حکام ستمگر وایج
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 خاورمیانه وشمال آفريقادر  سلفی  گروه های سوم :  فصل

  سلفی های اردن  -9

اعضای  0994در اردن ظهور کرد .در سال  0991گرایش های سلفی افراطی در نیمه 

این محاکمه ابو محمد المقدسی )نام اصلی او  سازمانی بنام "بیعه االمام" محاکمه شدند .در

عصام البرقاوی که تئوریسین این سازمان بود.وابو مصعب الزرقاوی )نام اصلی او احمد 

فضیل الخالیله ( حضور داشتند واین سازمان بنام " الموحدون " شناخته می شد.در این 

ین گروه شناخته شدند.این محاکمه ابو محمد المقدسی وابو مصعب الزرقاوی بعنوان رهبران ا

با عفو ملک عبد هللا پادشاه اردن از زندان آزاد شدند ولی اختالف این  0999دو نفر در سال 

دو اشکار گردید .زرقاوی پس از خروج از زندان به افغانستان عزیمت کرد ولی ابو محمد 

 0999در سال  المقدسی همچنان به کار دعوت وارائه  تئوری به جوانان ادامه داد.المقدسی

 مجددا دستگیر شد .وپس از یکسال زندان از اتهامات وارده تبرده شد

ابو مصعب الزرقاوی پس از انتقال به عراق ورهبری سازمان القاعده در عراق صدها تن از 

افراد تندرو با تابعیت اردنی به او ملحق شدند .الزرقاوی جوانان سلفی وافراطی را تشویق به 

  2112ن القاعده در عراق کرد .ابو محمد المقدسی مجددا از سال پیوستن به سازما

در زندان بسر برد . در این زمان صدها تن از جوانان اردنی به اتهام پیوستن به  2115تا 

 .الزرقاوی در عراق محاکمه شدند

از زندان ازاد واعالم کرد که با روش الزرقاوی مخالف  2115ابو محمد المقدسی در سال 

ی نامه ای به الزرقاوی تحت عنوان " المناصره والمناصحه " نوشت واز کارهای او است. و

 .وسازمان القاعده در عراق از جمله حمله به شیعیان ومسیحیان انتقاد کرد

تعدادی از سران گروه  سلفی نامه المقدسی را مورد تایید قرار دادند واین نامه سبب تحولی 

گروهی طرفدار  2115در سال  .قاوی خاتمه داددر این گرایش شد وبه رهبری الزر

, واین امر سبب شد به این گرایش  الزرقاوی انفجارهایی در امان پایتخت اردن  انجام دادند

ضربه های کاری صورت بگیرد ,  بویژه پس از اینکه امریکایی ها الزرقاوی را در ژوئن 

 .ترور کردند 2111
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بدون رهبر بود .در این سال سازمان  2111مارس تا  2111گروه " بیعه االمام " از سال 

امنیت اردن ابو محمد المقدسی را از زندان آزاد کرد.وی مجددا رهبری این گروه را بر عهده 

  : گرفت.ولی این بار نقطه نظرهای خودرا در موارد زیر بیان داشت

های  واقعیتبازگشت به فعالیت مسالمت آمیز ولی بصورت رادیکال که هیچ سازگاری با  :1

 .سیاسی وفرهنگی واجتماعی جامعه اردن نداشت

سروسامان دادن اوضاع گروه وجلوگیری از افراط وتفریط وتکفیر جامعه واستفاده از  :2

 .خشونت علیه دیگران وتالش برای یکپارچه کردن منابع فکری وفقهی

واند بش که بتتالش برای نقل دعوت به غرب رود اردن یعنی  )فلسطین ( وتشکیل یک جن :3

 .جهاد را بر اساس برنامه سلفیه جهادی مطرح سازد

با اینکه المقدسی توانست جوانان را بر اساس نظریاتش متقاعد کند ولی گروه اندکی اصرار 

بر عمل به نظریات سازمان القاعده داشتند .این گروه اندک بخاطر فشار سازمان امنیت اردن  

 .ر بگذارندنتوانسند در حرکت این گرایش تاثی

ابو محمد المقدسی  تئوریسین بارز این گرایش بود ولی سازمان امنیت اردن اورا تحت فشار 

قرار داد وبطور مستمر اورا بازداشت می کرد .بهمین دلیل رهبران جدیدی برای این گرایش 

ظهور کردند که می توان از "ابو محمد الطحاوی " در شمال اردن وجراح الرحاحله ولقمان 

ریاالت در شهر سلط ودکتر سعد الحنیطی  وجواد الفقیه در امان ومحمد الشلبی )ابو سیاف( ال

 .وصخر المعانی  در معان . مرکز این گرایش در شهر الزرقاء اردن بود

فعالیت این گرایش در الزرقاء وامان واربد ومعان وسلط واردوگاه فلسطینی البقعه  

 .متمرکزبود

یت اسالم اعتقاد و قوانین اساسی ونظم وموسسات سیاسی وامنیتی گرایش فوق الذکر به حاکم

 .ونظامی در جهان اسالم را مردود شمرده ومعتقد بود که اینها  به توحید پایبند نیستند

این گروه دعوت به مشروعیت دینی وتاریخی می کرد وحاکمیت خدا را مقابل جاهلیت 

 . معاصر طبق نقطه نظر سید قطب قلمداد می کرد

ین گروه نسبت به دمکراسی وپارلمان ها وطاغوت را کفر ورزیده وحکومت ها را غیر ا

شرعی دانسته وبین دار االسالم ودار الکفر تفاوت قائل شده تا فتواها واحکام خودرا توجیه 

نماید.این گروه خودرا نسبت به جنبش های اسالمی دیگر از طریق مفهوم " الطائفه المنصوره 
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(  متمایز ساخته ,  وجهاد را ستون فقرات ایدئولوژی گروه قرار داده " ) گروه ظفرمند

 ( . 0است.)

بدنبال تشدید فعالیت گروه هاي افراطي وتكفیري پس ازبروز جنگ در سوریه وعراق ،و 

ظهور گروهك داعش در سوریه وعراق ،   فعالیت گروه هاي افراطي در اردن باال گرفت 

دني به گروهك داعش والنصره در سوریه وعراق پیوستند كه ،حتى تعداد زیادي از جوانان ار

تن از انها در این دو كشور به قتل رسیدند  211تن براورده شده كه  0311تعداد انها به 

دولت اردن كنترل خودرا بر گروه هاي افراطي در این كشور تشدید كرده وتعداد زیادي از 

این كشور را بازداشت وممنوع المنبر  رهبران واعضاي اخوان المسلمین اردن وسلفي هاي

   . كرده است

موسي العبدالت وكیل گروهك هاي  تندرو اسالمي در اردن اعالم كرده كه تعداد بازداشت 

 . تن رسیده است 031شدكان اردني به 

مقامات اردني یكي از رهبران اخوان المسلمین بنام حمزه المنصوري  را از سخنراني در 

سخنكوي وزارت اوقاف اردن اعالم كرده  بود  كه وزارتخانه اش  مانع مساجد منع كرده و

سخنراني تعدادي از ائمه جماعت اردني كه طرفدار گروهك هاي افراطي بوده , شده  است.  

(2 . ) 

محمد ابو رمان تبعه اردن در کتاب جدید خود )انا سلفی ( )من سلفی هستم ( با اشاره به تاثیر 

ینی بر جوانان مسلمان اردنی می نویسد : در اردن گرایشهای سلفی شخصیتهای اردنی فلسط

سنتی وسلفی جهادی بیش از گرایش های دیگر ظهور کرد وشخصیت هایی مانند ابو محمد 

المقدسی وعمر محمود عثمان موسوم به ابو قتاده فلسطینی تاثیر زیادی بر سلفیه  جهادی 

ابو حلیمه موسوم به ) ابو بصیر الطرطوسی داشت  .همچنین شخصیتهایی مانند عبد المنعم 

  .(3تاثیر زیادی بر سلفیه جهادی داشته اند.)

سلفی های اردن بر خالف سلفی های برخی از کشورهای عربی در تظاهرات وتحصن ها 

هنگام بروز بهار عربی شرکت نکرده وخودرا با نیروهای امنیتی درگیر ننموده وبه صدور 

 د.بیانیه وجزوه اکتفا کردن

                                                             
 مرکز مطالعات الجزیره 1
 السلفیه الجهادیه فی االردن 2
 أنا َسلَفي: بحث في الهویة الواقعیة والمتخیلة لدى السلفیین , تالیف : محمد ابو رمان . 3
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علی الحلبی شاگرد موسس سلفیه در اردن شیخ ناصر االلبانی در ابتدای بهار عربی   

 (  .0تظاهرات را تحریم کرد وبه کسانی که از تظاهرات پشتیبانی می کردند پاسخ داد.)

 

  سلفی های کويت -2

 

 لفی های کویت فعالیت چشمگیری در این کشور دارند ودر راستای تقویت رژیم های مستبدس

عرب تالش می کنند .گروه های سلفی دشمنی خاصی با رژیم ها ی دمکراتیک دارند وبیشتر 

الت دست رژیم های عرب از جمله عربستان می باشند.سلفی های کویت قدرت فوق العاده ای 

 4در انتخابات پارلمانی شرکت کرده وتوانستند  0910در این کشور دارند .سلفی ها در سال 

قانون  2کرسی  در پارلمان بدست آورند.آنها شعار ) اصالح ماده  51کرسی از مجموع 

اساسی ( و)قراردادن شریعت اسالمی بعنوان منبع اصلی قانون گزاری ( را مطرح کردند 

کرسی کسب  51کرسی از  5مجموعا  0915.سلفی های کویت در انتخابات پارلمانی فوریه 

منحل شد وانحالل پارلمان  0911ژوئیه  کردند.این پارلمان فقط یکسال فعالیت داشت ودر

سلفی ها  0990فوریه  21شش سال طول کشید. پس از ازادی کویت از  نیروهای صدام در 

شرکت  0992نفوذ خودرا مجددا در این کشور بدست آوردند . .آنها در در انتخابات اکتبر 

مان را از آن کرسی پارلمان ) سی درصد ( کرسی ها پارل 51کرسی از مجموع  01کردند و

خود کردند.آنها پس از پیروزی قاطع در انتخابات وارد کابینه شدند وسه تن از اعضای سلفی 

 پارلمان بعنوان وزیر در کابینه شرکت کردند.

                                                             
 السلفیون والربیع العربی , محمد ابو رمان , مرکز دراسات الوحدة العربیة ,بیروت  1
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گروه )جماعت سلفی کویت(  پس از ازادی این کشور از نیروهای صدام نام خودرا تغییر داد 

ین گروها اطالعیه های خودرا بنام التجمع االسالمی ونام خودرا )التجمع االسالمی( گذاشت وا

 امضا می کرد.  

گروه )جماعت سلفی کویت ( مجددا نام خودرا تغییر داد ، ونام ) التجمع االسالمی الشعبی ( 

بر خود نهاد.این گروه در بیانیه ای خواستار اسالمی کردن کلیه قوانین کویت شد .این گروه 

ت اسالم وپیاده کردن قانون اسالمی واصالح نظام حکومتی همچنین خواستار احرای شریع

 ودادن آزادی های سیاسی وبرقراری دمکراسی در کویت شد.

التجمع االسالمی الشعبی در انتخابات پارلمانی این کشور شرکت وسه تن از اعضای ان در 

 هی ازانتخابات پیروز شدند .این بار این گروه خواستار تشکیل )هیئت امر به معروف ون

منکر(  شد .ولی این درخواست این گروه سلفی با مخالفت لیبرال های کویت وشیعیان مواجه 

شد .شیعیان کویت معتقد بودند که تشکیل )هیئت امر به معروف ونهی از منکر ( می تواند به 

اعمال نظر یک فرقه علیه طوایف دیگر منجر شود.مخالفت لیبرال ها وشیعیان با پبیشنهاد 

 لفی موجب شد که این گروه  پیشنها د خودرا پس بگیرد .گروه س

سلفی های کویت مخالف اعطای حقوق زنان ومشارکت زنان در انتخابات بودند .انها از 

 حرکت های سلفی در سرتاسر جهان پشتیبانی می کردند.

(  دچار اختالف ودودستگی شد ،  وبرخی از رهبران این التجمع االسالمی الشعبیگروه ) 

(  را تشکیل دادند.سپس نام الحرکة السلفیة العملیة مع از آن خارج شدند ، وجنبشی بنام )تج

( تغییر دادند وسالم الناشی بعنوان دبیر کل این تجمع ) التجمع االسالمی السلفی آنرا به 

 انتخاب شد.

 رسلفی های کویت در شعله ور کردن جنگ های منطقه نقش فعالی ایفا می کنند .اعزام مزدو

به افغانستان وسوریه وخرید اسلحه وتجهیزات نظامی برای انها جهت تقویت رژیم های 

گروه های  مرتجع وجلوگیری از سقوط رژیم های مستبد جزو ماموریت های انان است .

سلفی در کویت شدیدا با شیعیان کویت در ستیزند وتالش می کنند شیعیان در این کشور 

 سرکوب شیعیان از سلفی های استفاده می کند سرکوب گردند.دولت کویت برای 
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 گروه های سلفی دیگر که در کویت فعالیت می کنند عبارتند از :

م بریاست خالد بن سلطان بن عیسی تاسیس شد.این  0910در سال  التجمع االسالمی السلفی

ژیم گروه در پارلمان نماینده دارد . گروه سلفی با رژیم ال سعود ارتباط دارد واز این ر

حمایت می کند. اهداف اعالم شده این گروه سلفی به شرح زیر است : اسالمی کردن قوانین 

کویت  در همه زمینه ، اجرای شریعت اسالم ، تالش برای اصالح امور ومبارزه با فساد 

 ورشد جامعه .

توسط شیخ عبد الرحمن عبد الخالق تاسیس شد.ودر صدد  0991در سال الحرکة السلفیة 

 سیستم حاکم بر کویت  است .این گروه از دولت انتقاد می کند.اصالح 
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 گروه های سلفی در عراق -9

گروه های سلفی در اکثر کشورهای عربی افکارواندیشه های خودرا از مذهب وهابی وحنبلی 

دریافت می کنند وتحت تاثیر رهبران فرقه وهابی در عربستان سعودی قرار می گیرند وبا 

ابن تیمیه ومحمد بن عبد الوهاب وابن قیم الجوزیه  افکار افراطی را  ربفق قرائت کتاب های 

 یاد می گیرند ودر جوامع خود پیاده می کنند.5بربرز  رزلفبق

این در حالیست وهابی های عربستان در طول تاریخ به مناطق شیعه نشین وسنی نشین عراق 

بی وحیاتی  وقتل اهالی این حمله می کردند وضمن غارت اموال مردم وتخریب اماکن مذه

 مناطق به کشور خود بازمی گشتند.

کتاب های تاریخی از حمله مکرر وهابیها به شهرهای کربال ونجف در اوایل قرن نوزدهم 

میالدی وقتل مردم وغارت وتخریب مراقد ائمه اطهارخبر داده که انرا  یکی از اعمال دائم 

تاریخ عراق که بدست سنی ها نوشته شده نشان پیروان مذهب وهابی شمردند .ولی کتاب های 

می دهد که وهابی های عربستان نه تنها به شهرهای شیعیان در عراق بلکه شهرهای سنی ها 

را مورد حمله قرار می دادند وآنها تخریب  واموال مردم را غارت می کردند ومردم را قتل 

 عام می کردند.

کتاب ) الدر المکنون ( ، وهابیان عربستان به  بنا به نوشته یاسین العمری مورخ عراقی در

مناطق مرزی بین عراق وعربستان وشهرهای واقع در کنار رود فرات حمله می کردند ، راه 

 0111های ارتباطی را قطع و روستاهای سنی نشین  را مورد تجاوز قرار می دادند.در سال 

حمله قرار دادند وانرا غارت وهابیان یک کاروان را در نزدیکی شهرسنی نشین عانه مورد 

تن از مردم شهررا  41کردند .سپس به شهر عانه حمله کردند وخانه های مردم  را تخریب  و

به قتل رساندند..وهابیان همچنین شهر سنی نشین کبیسه را مورد حمله قرار دادند ولی مردم 

کشتند وبقیه فرار تن از وهابیان را  211شهر کبیسه مهاجمین را تحت تعقیب قرار دادند و 

 کردند.

قرارداد العقیر میان عراق ،  0922در اثر تهاجمات مداوم وهابی ها به عراق ، در سال 

عربستان وکویت با وساطت انگلیس امضا شد تا مانع حمالت مکرر وهابی ها به شهرهای 

 عراق شود. 
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ا خاطره خوشی گروه های سلفی عراق از  افکار وهابی پیروی نمی کردند زیرا از وهابی ه

 نداشتند.

عباس العزاوی تاریخ نویس عراقی می نویسد : قبل از اینکه جزیرة العرب حرکت وهابی و 

سلفیگری را تجربه کند ، عراقی ها در قرن یازدهم هجری شاهد ظهور جریان سلفی گری در 

 شهر موصل  بودند ولی این حرکت از سوی علمای اهل سنت محکوم شد ودولت عثمانی علیه

ان موضع گیری کرد.  ولی برخی از علمای اهل تسنن از مذهب وهابی پیروی کردند وانرا 

 در عراق رواج دادند.

گروه های سلفی در دهه شصت میالدی در عراق ظهور کردند که اولین گروه سلفی  بنام 

تشکیل شد .این گروه تحت تأثیر افکار واندیشه های اخوان المسلمین  )جماعة الموحدين ( 

 مصر قرار گرفت.

از  0969این گروه سلفی به تدریج یک گروه مسلح نیز تاسیس کرد.این گروه سلفی در سال 

سوی دولت کشف  واعضای ان دستگیر شدند. گروه سلفی یادشده در خالل جنگ تحمیلی 

عراق بر ایران مجددا فعالیت خودرا از سرگرفت واز صدام حسین در جنگ علیه ایران 

عراق از این گروه سلفی حمایت کرد واجازه داد کتاب های سلفی ووهابی  حمایت کرد.دولت

 از عربستان به عراق وارد شود.

مجددا فعالیت خودرا از سرگرفتند ومساجد را زیر نظر خود قرار  0991سلفی ها در دهه 

دادند ،  ولی علمای اهل سنت نسبت به سلفی ها موضع گیری کردند واین امر سبب کاهش 

 سلفی ها شد. فعالیت 

برخی از سلفی های عراق عازم افغانستان شدند ودر   0991در جنگ افغانستان در سال 

 کنار دیگر گروه های افغانی وعرب علیه روس ها جنگیدند.
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شهرهای سنی نشین عراق شاهد ظهور سلفی ها با دشداشه ها وریش ها بلند   0991در دهه 

داشت بطوریکه انها را تشویق می کرد. مال  بود.حزب بعث عراق با سلفیها برخود خوبی

"  در انصار االسالم یک سازمان سلفی بنام "   2110فاتح کریکارروحانی کرد در دسامیر 

 سلیمانیه عراق تاسیس کرد..

تالش هائی برای تشکیل سازمان های  2113پس از سرنگونی رژیم یعث عراق در سال 

 سلفی صورت گرفت ّ ولی به ثمر نرسید .

" تشکیل شد وخودرا  هیئت عالی دعوت وارشاد وفتوااز اشغال عراق از سوی امریکا "  پس

بعنوان یک هیئت علمی اسالمی سلفی که برای جمع اهل سنت وجماعت تالش می کند معرفی 

 کرد. 

این هیئت مقر خودرا به مسجد جامع ام الطبول منتقل کرد  ونام مسجد جامع را به " مسجد 

"  تغییر داد. این فعالیت هیئت پس از دستگیری مهدی الصمیدعی دبیر کل جامع ابن تیمیه 

هیئت متوقف گردید .در همین حال برخی از شخصیت های سلفی عراق بهمراه برخی 

 "تجمع الشوری الهل السنة والجماعة اعضای اخوان المسلمین ومتصوفه اقدام به تاسیس " 

اولین  2113دسامبر  25موسس تجمع در  کردند تا بعنوان مرجع اهل سنت  باشد .هیئت

 (. 0جلسه خودرا در مسجد جامع ام القری در بغداد تشکیل داد .)

 گروه های مسلح پس از سقوط صدام 

با سقوط رژیم صدام حسین در عراق ، گروه های مسلح بی شماری  در عراق تشکیل شد 

ام دادند وبنام مقاومت .این گروه ها عملیات خودرا علیه نیروهای امریکائی وغربی انج

 شناخته شدند.

یک گروه سلفی بود که دست به عملیات مسلحانه علیه نیروهای امریکائی  جیش انصار السنة

 زد . 

این گروه سلفی دارای گرایشهای اعتقادی اخوان المسلمین بود.الجیش االسالمی فی العراق :   

                                                             
  بقلم یحیی الکبیسی – الجزیره نت.. " مقاله "الجماعات المسلحة السنیة في العراق وعالقتها بالسلفیة1
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 تنظیم القاعدة فی بالد الرافدين 

 (.0)مقاومة العراقیة.الجبهة االسالمیة لل

 

 سلفی های يمن  -4

صدها تن از جوانان یمنی هنگام حمله شوروی به افغانستان به مجاهدین افغانی پیوسته وبا 

 عضویت در سازمان القاعده از افکار سلفی اسامه بن الدن تبعیت کرد ند. 

ط ه بود که توسیکی از یمنی هایی که نقش بارزی در سازمان القاعده ایفا کرد رمزی بن شیب

 پاکستانی ها دستگیر وتحویل امریکا شد.

جهانگرد خارجی را  01آغاز کردند.آنها  0999گروه های سلفی یمن فعالیت خودرا در سال 

 ربودند وخواستار توقف فعالیت های تبلیغاتی گروه های مسیحی در یمن شدند.

ریکایی بنام به یک ناوشکن ام 2111عناصر سازمان القاعده در یمن در اکتبر 

تن  06یو.اس.اس.کول در بندر عدن حمله کردند وبه آن آسیب رساندند که در اثر این حمله 

 از سربازان این ناوشکن کشته شدند.

به یک نفتکش فرانسوی که در مقابال شهر المکال لنگر انداخته بود  2112اکتبر  1القاعده در 

به قتل رسید که در اثر ان تعدادی یمنی حمله کرد که در اثر آن یکی از پرسنل این نفتکش 

 دستگیر شدند.

مقامات یمنی حمله گسترده ای جهت دستگیری عناصر القاعده آغاز کردند واین افراد در 

 دادگاه های یمن به اتهام شرکت در عملیات تروریستی محاکمه شدند.

کرد وآنها را از ده ها تن از عناصر القاعده والجهاد را عفو  2111اوریل  25دولت یمن در 

 زندان آزاد نمود.

یکی از اعضای سازمان القاعده در یمن بنام حمزه الضیانی که تحت  2111در اواخر مارس 

تعقیب نیروهای امنیتی بود , یک گلوله خمپاره به سوی یک مدرسه در نزدیکی سفارت 

                                                             
  احزاب سیاسی وگروه های مسلح در عراق ، خبرگزاری جمهوری اسالمی 1.0242
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تر دانش دخ 05امریکا در صنعاء شلیک کرد که در اثر ان دو نفر کشته وچهار پلیس د و

 اموز مجروح شدند. 

هم اکنون عناصر القاعده وگروه داعش فعالیت چشمگیری در مناطق تحت کنترل عبد ربه 

 منصور هادی  رئیس جمهوری منصوب یمن دارند .

انصار الشریعة شعبه القاعدة یکی از گروه های سلفی جهادی  در یمن بشمار می رود که 

جزیرة العرب تالش می کند .رهبر این گروه ناصر  برای ایجاد امارت اسالمی در یمن ودر

الوحیشی )ابو بصیر ( است .ناظران معتقدند که گروه انصار الشریعة وارث واقعی سازمان 

القاعده است  .این گروه دربرگیرنده رهبران القاعده از جمله ناصر الوحیشی مرد شماره دو 

یت سعودی ورئیس ستاد عملیات القاعده القاعده بعد از الظواهری وسعید الشهیری دارای تابع

 به قتل رسید. 2103در یمن که  در نیمه 

گروه  انصار الشریعة در یمن همزمان با بهار عربی پایه گذاری شد .شیخ ابو زبیر عادل بن 

درباره تاسیس انصار  2100عبد هللا العباب تئوریسین القاعده در جزیرة العرب در اوریل 

لشریعة نامی است که ما برای معرفی خود وفعالیت های خود بکار می الشریعة گفت :انصار ا

 بریم .

گروه انصار الشریعة ضمن تقدیم خدمات به مردم یمن نسبت به اموزش نظامی اعضای خود 

ودریافت اسلحه اقدام می نماید واموزش نظامی اعضا واعالم ان توسط شبکه های اجتماعی 

د ربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن شده سبب اعتراض مقامات دولتی بخصوص عب

است بطوریکه نیروهای دولتی به مناطق حضور اعضای انصار الشریعه یورش برده تا 

نسبت به فعالیت این گروه جلوگیری نماید.انصار الشریعة با انجام عملیات نظامی علیه ارتش 

 (0نماید.) یمن ونیروهای امنیتی ,  این عملیات را در رسانه های خود منعکس می

یک عملیات انتحاری علیه یک پایگاه نظامی در  2101گروه داعش در یمن درنیمه  دسامبر 

نفر دیگر  29سرباز یمنی وزخمی شدن  41شهر عدن انجام داد که منجر به کشته شدن 

شد.داعش مسوولیت خودرا از این انفجار اعالم کرد. انصار الشریعة شعبه یمنی القاعده اعالم 

 (2دستی در این انفجار نداشته  وگروه داعش را یک گروه منحرف توصیف کرد.)کرد که 

حرکت سلفی گری در یمن با ورود شیخ ابی عبد الرحمن مقبل بن هادی الوادعی از عربستان 

میالدی پایه گذاری شد.این گرایش توجه خودرا به مسائل عقیدتی  0911به یمن در دهه 
                                                             
 مقاله :  "انصار الشریعة في الیمن جناح "اإلخوان".. وریث "القاعدة" .. وحلیف "داعش1
 روزنا مه لبنانی النهار 2.7102/07/02
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وف داشت . گرایش مزبور نسبت به حکام وقت نظر ودرگیریهای فرق اسالمی قدیم معط

مثبت داشت واز نظام سیاسی حمایت می کرد وحرکت های مخالف دولت را تحریم و محکوم 

می کرد , چر ا که معتقد بود که  هرگونه مخالفت با حاکم ومنازعه با ولی امر خروج بر 

  سته تقسیم شدند : اوست.پس از فوت شیخ الوادعی در عربستان  , جماعت وی به دو د

یگ گروه برهبری شیخ ابو عبد الرحمن یحیی الحجوری  که مدعی شد شیخ وادعی اورا 

جانشین خود کرده است .. گروه دوم : برهبری شیخ ابو الحسن مصطفی بن اسماعیل 

 السلیمانی الماربی ) مصری االصل ( . 

بن هادی المدخلی استاد هردو رهبر,  مشروعیت خودرا از خارج یمن یعنی از شیخ ربیع 

 دانشگاه اسالمی در مدینه عربستان ورهبر دعوت سلفی سنتی در عربستان  بدست اورده اند.

 منوره 

شیخ الحجوری تهمت هایی به شیخ ابو الحسن الماربی وارد کرده , ولی الماربی به او پاسخ 

 . داد واز خود وفکرش دفاع کرد وبه رقیبش الحجوری تهمت هایی زد.

موجب گردید که گروه های  2100م مردم یمن علیه حکومت علی عبد هللا صالح در فوریه قیا

سلفی در یمن مواضع متفاوتی نسبت به حکومت صالح  اتخاذ کنند , وجایگاه این گروهها 

بعلت ورود حوثی ها به صحنه سیاسی وورود سلفی ها در درگیری های گروهی تغییر 

 .یافت.

ی با حوثی ها  توانسته از رقیبان خود پیشی بگیرد ,  ولی اختالف شیخ الحجوری بعلت درگیر

 .بین گروه های سلفی همچنان  ادامه دارد

گروه سلفی سنتی یمن که از سوی عربستان سعودی پشتیبانی مادی ومعنوی می شود بعلت 

 . اختالفات درونی دچار ضعف وناتوانی شده است

ق از حکومت وهم پیمانی او با حوثی ها , کفه خروج علی عبد هللا صالح رئیس جمهوری ساب

 . ترازو را به نفع حوثی ها سنگین کرد

سلفی های سنتی در برابر یک امتحان دشوار قرار گرفته اند , چرا که این گروه به پیروانش 

دستور می دهد که از حاکم اطاعت کند , حتی اگر حاکم بطور غیر شرعی حکومت را بدست 

 گرفته باشد.
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  های سلفی جديدگروه 

علیه حکومت علی عبد هللا صالح  2100گروه های سلفی یمن با بروز قیام مردمی  در فوریه 

مواضع خودرا تغییر دادند برخی از انها از انقالبیون حمایت وبرخی دیگر ازحکومت سابق 

  :یعنی حکومت علی عبد هللا پشتیبانی کردند

خیریه حکمت یمانی ( این جمعیت از گروه سلفی  : )جمعیت جمعیة الحکمة الیمانیة الخیرية 

سنتی خارج شده ونسبت به قیام مردمی مواضع یکسان نداشته است .برخی از رهبران این 

جمعیت در کنار انقالبیون یمنی موضع گیری کردند , در حالیکه برخی دیگر از حکومت 

واندیشه های شیخ عبد علی عبد هللا صالح حمایت وپشتیبانی نمودند.این جمعیت از افکار 

الرحمن عبد الخالق  رئیس جمعیت احیاء  التراث در کویت  که خواستار شرکت در فعالیت 

 .های سیاسی شده تبعیت می کند

) جنبش ازادی وسازندگی ( برهبری شیخ یحیی الوجیه .این جنبش  حرکة الحرية و البناء  

م مردمی علیه حکومت علی عبد هللا سلفی به مسائل اجتماعی توجه داشته ولی در هنگام قیا

 . صالح از انقالبیون حمایت کرد

) جمعیت خیریه االحسان( این جمعیت پس از جدائی از جمعیت  جمعیة االحسان الخیرية

تاسیس شد .اعضای این جمعیت  از شاگردان شیخ  0992الحکمه  الیمانیه الخیریه  در سال 

های سلفی موافق شرکت در فعالیت های سیاسی  الوادعی هستند  .این جمعیت بر خالف گروه

 . در یمن است

: )اتحاد سلفی الرشاد ( رهبران گروه های سلفی یمن با تشکیل کنگره  اتحاد الرشاد ا لسلفی

تاسیس حزب سیاسی ا تحاد الرشاد السلفی را اعالم کردند  2102مارس  04ای در تاریخ 

می وبهار عربی حمایت وپشتیبانی  کرد , .این اتحادیه در بیانیه ای از قیام های مرد

وخواستار مشارکت کلیه گروه ها در کنگره گفت وگوی ملی شد وکلیه اقدامات خشونت  امیز 

 .القاعده وحوثی ها را محکوم کرد

) حرکت نهضت در جنوب( این حرکت  سلفی بعنوان اعتراض به  حرکة النهضة فی الجنوب

ه به مساله جنوب یمن تشکیل شد . این حرکت در مارس اتحاد الرشاد السلفی بخاطر عدم توج

  .اعالم موجودیت کرد 2102

گروه های سلفی در یمن بر اساس نظر حامیان خارجیشان از جمله عربستان وکویت  نسبت 

به اوضاع سیاسی در این کشور موضع گیری می کنند , زیرا گروه های سلفی مورد حمایت 
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ارمی کنند وگروه های سلفی مورد حمایت شخصیت های عربستان طبق مواضع عربستان رفت

کویتی بر اساس نظر حامیانشان موضع گیری می کنند وهردو گروه گروه دیگر را به 

 -.( .0دریافت کمک مالی متهم می نمایند.)

گروه های سلفی نسبت به نظام حکومتی علی عبد هللا صالح رئیس جمهوری سابق یمن 

.انها با او مماشات می کردند , تا اجازه یابند فعالیت خودرا  موضع سازشکارانه ای داشتند

 ادامه دهند.

 

 سلفی های لبنان  -5

، زیرا طایفه سنی لبنان در این منطقه  طرابلس منطقه اصلی تمرکز سلفی های لبنان است

اعزام  به عربستان وهابی وسلفی زندگی می کند واز این منطقه جوانان برای فراگرفتن افکار

 شوند .می 

بعضی از مؤرخین معتقدند  که آغاز فعالیت  سلفی های لبنان در نیمه دوم دهه پنجاه قرن 

گذشته می باشد ، شیخ سالم الشهال پایه گذار گرایش سلفیگری موسوم به "جماعة مسلمون " 

یک سارمان نظامی بنام " نواة الجیش االسالمی " )هسته ارتش  0967است او در سال 

شیخ سالم الشهال بعنوان )شیخ  یل داد ودر جنگ داخلی لبنان ایفای نقش کرد.اسالمی ( تشک

.شیخ سالم الشهال به اتفاق پسرش شیخ داعی االسالم الشهال السلفیین(  لبنان شناخته شده است 

وتنی چند از فارغ التحصیالن دانشگاه های عربستان " جمعیة الهدایة واالحسان " را تاسیس 

 فکار وهابی پرداختند.وبه نشر وتبلیغ ا

سلفی های لبنان در مساجد ومدارس دینی ومحله های مختلف شهر طرابلس به تبلیغ فکر 

ولی دولت لبنان در دهه نود قرن گذشته میالدی فعالیت سلفی هارا بعلت نشر سلفی پرداختند 

 ی ابن تیمیه زیر نظر گرفت .واهاافکار افراطی وتکفیری واحکام وفت

قرار گرفتن رهبران سلفی در شهر طرابلس توسط دولت لبنان ،  اکثر این  بعلت تحت تعقیب

رهبران به منطقه ضنیه در شمال عزیمت کردند ، واین امر سبب بوجود آمدن درگیری بین 

 ارتش لبنان وعناصر مسلح سلفی که متهم به ارتباط با سازمان القاعده بودند ، شد.

                                                             
 مقاله :  التیار السلفي في الیمن: تحدي التصدعات وفرص الثورة – بقلم : احمد محمد الدغشی  1
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به فعالیت پرداخته ومی در آن هستند که سلفی ها شهرهای دیگری ، ولی در کنار این شهر  

شهرک عنجر اولین مرکز حرکت سلفی در منطقه بقاع لبنان  توان از شهرهای زیر نام برد:

 که شیخ زهیر الشاویش نقش بارزی در نشر افکار سلفی در این منطقه ایفا می کند. ت اس

از جمله طرابلس ، عکار ،  سلفی های لبنان با تاسیس مدارس در مناطق سنی نشین لبنان

 ضنیه، صیدا در جنوب  لبنان ، وبیروت  به نشر افکار وهابی وسلفی پرداختند.

منتقل کردند که در این اردوگاه ها گروه آنها فعالیت تبلیغی خودرا به اردوگاه های فلسطینی 

 د.رکه می توان از گروه فلسطینی )فتح االسالم ( نام ب ه های سلفی فلسطینی رشد کرد

گروه سلفی فتح االسالم پس از اینکه نتوانست در اردو.گاه البداوی جای پایی برای خود بیابد 

در میان گروه های سلفی که در  فعالیت خودرا به اردوگاه فلسطینی ) نهر البارد ( منتقل کرد.

اردوگاه فلسطینی عین الحلوه در شهر صیدا فعالیت می کنند گروه )جند الشام ( و)عصبة 

 النصار ( می باشد.ا

تقویت نفوذ سلفی های عضو فتح االسالم به درگیری تمام عیار بین ارتش لبنان وعناصر 

رخ داد بیش از  0317که در اثر این درگیری که در تابستان  ، فلسطینی این گروه انجامید

 سرباز ارتش لبنان بود.  071تن کشته که در میان آنان  ۴11

طقه بقاع پس از بازگشت فرزندان فارغ التحصیل این منطقه از تمرکز فعالیت سلفی های من

صورت گرفت .می توان از  0917در سال دانشگاه اسالمی در مدینه منوره در عربستان 

شیخ دکتر عدنان محمد امامه وشیخ حسن عبد الرحمن که هردو از پایه گذاران حرکت سلفی 

 نام برد. می باشند  در مجدل عنجر

 ری دارند.یز شهرهای سنی نشین است که در آن سلفی ها فعالیت چشمگشهر صیدا یکی ا

شیخ احمد االسیر یکی از رهبران سلفی شهر صیدا است که بعلت موضع گیری علیه حزب 

ان از سوی ارتش لبنوعلیه ارتش سوریه هللا وتشکیل گروه مسلح جهت جنگیدن با حزب هللا 

 تحت تعقیب قرار گرفت.

بعنوان مقر اصلی فعالیت خود وگروه مسلح را الل بن رباح در صیدا احمد االسیر مسجد  ب

 به ایجاد درگیری با ارتش مبادرت کرد.قرار داده بود وخویش 

رتش دوخود با ازبا ایجاد درگیری با ارتش در منطقه عبرا در صیدا به  0393وی در تیرماه 

 پرداخت .لبنان 
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 ه که دستورات وی را اجرا می کردند .هواداران مسلح االسیر افراد سلفی افراطی بود

ارتش لبنان با محاصره مقر فعالیت احمد االسیر وگروه مسلح وی در منطقه عبرا وصیدا به 

 درگیری با عناصر مسلح وی پرداخت .

هواداران االسیر بازداشت واحمد االسیر وفضل شاکر  زیادی ازدر این درگیری تعدادی 

 دستیار وی متواری شدند.

نفر از  71تن ار افراد ارتش لبنان کشته و 20ه روزنامه های لبنان در این درگیری به نوشت
عناصر مسلح احمد االسیر به هالکت رسیدند.ارتش لبنان مقر اصلی االسیر یعنی مسجد بالل 

تن از اعضای گروه مسلح االسیر  51در این درگیری  برن رباح را تحت کنترل درآورد.

های جبهه النصره سوریه  از یادی سالح و تجهیزات نظامی و پرچمز  مقدار، بازداشت شدند 

.دشمحل استقرار هواداران االسیر کشف و ضبط  . 

 

 گروه های سلفی  درمصر -1

 سازمان اخوان المسلمین

نها در عصر آسازمان اخوان المسلمین یكي از بزرگترین جنبش هاي اسالمي وموثرترین 

در سرتاسر جهان عرب واسالم دارد ودر میان این سازمان شعبه هایي .حاضر است 

مسلمانان در غرب طرفداراني دارد .این سازمان همواره مخالف دولت ها در مصر بوده 

 .است

( در شهر اسماعیلیه مصر  0316)فروردین  0921سازمان اخوان المسلمین در مارس سال 

درا از االسماعیلیه به قاهره پایه گذاري شد .حسن البنا رهبر سازمان بود .این سازمان مقر خو

 .منتقل ودر شهرهاي مصر ودر كشورهاي عربي واسالمي شعباتي دایر كرد

وروش اخوان المسلمین را سلفی قلمداد ودر  ه را, حسن البنا رهبر وبنیانگذار اخوان المسلمین 

 همزمان با تاسیس. نامه های متعدد خود این جماعت را  دارای اندیشه سلفی  توصیف کرد

  سازمان اخوان المسلمین منطقه خاورمیانه شاهد تحوالت بزرگي بود

تشكیل دولت اسراییل اعالم شد.  0941قیام مردم فلسطین اغاز ودر سال  0931در سال 

لیس مخالفت كردند ودر جنگ علیه اسرائیل در سال گاخوان المسلمین با اشغال مصر توسط ان

 .كت نمودندبا ارسال گردان هایي به فلسطین شر 0941
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محمود فهمي النقراشي نخست وزیر مصر انحالل سازمان اخوان  0941دسامبر سال  1در 

وتعدادي از رهبران این سازمان بازداشت شدند واموال ودارایي , المسلمین را اعالم كرد 

هاي سازمان مصادره شد. این سازمان متهم به تشكیل یك سازمان سري وشركت در عملیات 

شد.در همین ماه نقراشي ترور شد وسازمان اخوان المسلمین متهم به ترور  ترور وانفجار

 ..نخست وزیر مصرگردید

 02حسن البنا رهبر سازمان اخوان المسلمین در  -دو ما پس از ترور نخست وزیر مصر 

 .(.0در برابر ساختمان جمعیت جوانان مسلمان در قاهره ترور شد ) 0949فوریه 

رهبر اخوان المسلمین , سازمان ااخوان المسلمین بمدت دوسال بدون  بدنبال ترور حسن البنا

( حسن الهضیبی بعنوان دومین رهبر اخوان المسلمین  0331) 0950رهبر بود ولی در سال 

 .انتخاب شد

( افسران آزاد مصر به رهبری جمال عبد الناصر علیه  0330)  0952ژوییه  23در تاریخ 

م کرده وحکومت وی را سرنگون کردند .با اینکه اخوان حکومت پادشاهی ملک فاروق قیا

المسلمین با افسران ازاد قبل  وبعد از قیام افسران ارتباط داشتند , ولی روابط طرفین تیره شد 

 .واخوان المسلمین تحت فشار قرار گرفتند

( پس از ترور نافرجام جمال عبد الناصر 0333)0954سازمان اخوان المسلمین در سال .

دومین بار منحل شد .اخوان المسلمین متهم به اقدام برای ترور ناصر شدند تعداد زیادی  برای

از اعضای اخوان المسلمین از جمله رهبر این سازمان مامون الهضیبی وسید قطب تئوریسین 

)  0915سید قطب بمدت ده سال زندانی بود ودر سال  .اخوان المسلمین بازداشت شدند

  .ادر شد( حکم اعدام وی ص0344

به قدرت رسید ,  روابط اخوان  0961پس از فوت جمال عبد الناصر, انور سادات در سال 

المسلمین با انور السادات تیره بود ولی سادات زندانیان اخوان المسلمین را از زندان آزاد 

کرد.این سازمان فعالیت خودرا مجددا از سرگرفت . این سازمان به فعالیت خود ادامه می داد 

 . ودر دوران حسنی مبارک نیز روابط دوطرف تیره بود

در ده سال اول حکومت حسنی مبارک , روابط دو طرف بهبود یافت , این سازمان در 

 0916شرکت کرد وهمچنین در انتخابات پارلمانی سال   0914انتخابات پارلمانی سال 

 .شرکت نمود

                                                             
 منبع : تلویزیون الجزیره 1
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عضویت در یک سازمان غیر قانونی  عناصر اخوان المسلمین را به اتهام 0991در نیمه دهه 

 .به دادگاه های نظامی سپرد وتعدادی از انها به حبس محکوم شدند

شرکت   2115اخوان المسلمین علیرغم تحت فشار قرار گرفتن , در انتخابات  پارلمانی 

در صد کرسی های پارلمان را بدست آوردند ولی  21کرسی یعنی  11کردند ودر مجموع 

  .نتوانستند  به پارلمان راه یابند 2101در انتخابات  اخوان المسلمین

شرکت کردند وپس از سرنگونی حسنی  2100ژانویه  25اخوان المسلمین مصر در قیام .

 .مبارک تصمیم گرفتند یک حزب سیاسی بنام حزب آزادی وعدالت تشکیل دادند

مین وهم بیمانان ، انتخابات پارلماني در مصر بركزار واخوان المسل 2100نوامبر 21در 

انان )سلفي ها ( در آن به پیروزي رسیدند وانها دو سوم كرسي هاي مجلس را به دست 

آوردند ، واخوان المسلمین تقریبا نیمي از كرسي هاي پارلمان را به خود اختصاص داد.ولي 

ارتش این مجلس را منحل اعالم كرد به این بهانه كه تقلب در برخي از حوزه ها صورت 

 . است كرفته

بدنبال پیروزي اسالم گرایان در انتخابات بارلماني ، مالقاتي بین انها وولیام برنز معاون 

اعالم شد  2102فوریه  29وزیر خارجه امریكا در قاهره صورت كرفت .در همین حال در 

 01مه ودور دوم در  24تا  22كه دور اول انتخابات ریاست جمهوري مصر در روزهاي 

  .ر مي شودژوئن بركزا 06و

برگزار شد  2102ژوئن  24و 23اولین دور انتخابات ریاست جمهوري مصر در روزهاي 

نامزد به رقابت پرداختند . ودر اثر این  انتخابات  محمد مرسي نامزد اخوان  02ودر آن 

المسلمین ومحمد شفیق نخست وزیر حكومت مبارك موفق شدند به دور دوم انتخابات راه 

  یابند

ژوئن دور دوم انتخابات ریاست جمهوري مصر بركزار شد وحزب ازادي  06و 01در 

وعدالت وابسته به اخوان المسلمین اعالم كرد كه نامزدش محمد مرسي پیروز انتخابات بوده 

 2102زوئن  31است در حالیكه احمد شفیق اعالم كرد بر مرسي بیشي گرفته است .در 

ست وبعنوان اولین رئیس جمهوري منتخب مصر اعالم شد كه محمد مرسي پیروز انتخابات ا

 . سوگند یاد كرد

ارتشبد حسین طنطاوي را از كار بركنار واختیارات وسیع  2102اوت  02مرسي در 

 .نظامیان را لغو كرد
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دسامبرطي یك همه برسي قانون اساسي مورد تایید اسالم گرایان مصر بدنبال   05در 

مخالفین اخوان المسلمین مورد تصویب قرار تظاهرات ودرگیري هائي بین طرفداران و

 . كرفت

درگیریهائي بین طرفداران ومخالفین محمد مرسي رئیس جمهوري  2103اوریل  09ودر 

مصر روي داد وبیش از صد تن زخمي شدند .مرسي طي حكمي اختیارات وسیعي به خود 

خواستار لغو  اختصاص داد واین امر موجب شد تظاهراتي علیه وي برگزار وتظاهركنندكان

حكم واختیارات فوق العاده یا استعفا ي وی شدند ,  كه وي سرانجام اختیارات خودرا لغو 

  .كرد

طي یكسال حكومت اخوان المسلمین ، این حزب قدرت خودرا مستحكم نمود ، وسلطه اخوان 

المسلمین بر قدرت در این كشور حكمفرما گردید , بطوریكه احزاب وگروههاي دیگر در 

خودرا خارج از قدرت مي دانستند .واز این رو حكومت اخوان المسلمین را حكومت  مصر

 . دیكتاتوري قلمداد كردند

تظاهراتي علیه محمد مرسي در قاهره وچند شهر دیگر براه افتاد كه  2103ژوئن  31در 

تظاهركنندكان خواستار سقوط مرسي شدند .تظاهركنندكان نسبت به حكومت وي ونقش 

خوان المسلمین در حكومت اعتراض كردند . مرسي طي سخناني بر خواسته هاي فزاینده ا

 . خود پافشاري وخودرا رئیس جمهوري قانوني قلمداد كرد

ارتش مصر منتظر فرصت بود تا حكومت محمد مرسي را سرنگون كند . یك روز پس از 

ي وزیر دفاع ارتش مصر بفرماندهي عبد الفتاح سیس 2103سخنراني مرسي ، در سوم ژوئیه 

، حكومت محمد مرسي را سرنگون ورئیس دادگاه قانون اساسي را تا بركزاري انتخابات 

زودرس جانشین مرسي كرد.ارتش قانون اساسي را نیز به تعلیق دراورد .مرسي كودتاي 

  .نظامي را محكوم كرد

ي ن مرسدر چهارم ژوئیه عدلي منصور بعنوان رئیس انتقالي مصر سوگند یاد كرد. طرفدارا

نسبت به بركناري وي اعتراض كردند ، وانرا كودتا قلمداد نمودند .در حالیكة مخالفین وي از 

بركناري ا و اظهار خوشحالي نمودند وبه تظاهرات ادامه دادند.نظامیان پس از بركناري 

مرسي وي را بازداشت كردند ورهبران اخوان المسلمین ومسؤولین حزب ازادي وعدالت را 

 .یر ومقرهاي این حزب را تعطیل نمودندنیز دستك
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ژوئیه طرفداران مرسي دست به تظاهرات زدند ودرگیریهائي بین تظاهركنندكان وپلیس  5در 

 .نفر كشته وبیش از هزار نفر زخمي شدند 31رو داد كه 

سرانجام ، عبد الفتاح السیسي خودرا نامزد انتخابات ریاست جمهوري كرد كه این انتخابات 

بمدت سه روز برگزار،  ووي در انتخابات بر رقیب خود حمدین صباحي  2104 مه 21در 

یروزي رسید وبدین ترتیب حكومت مصر مجددا به دست پروه التیار الشعبي (  به گذار گ)پایه 

  . نظامیان افتاد

ولي مخالفت طرفداران اخوان المسلمین مصر با حكومت سیسي همچنان ادامه دارد ورهبران 

  لمین ودر رأس انها محمد مرسي در زندان بسر مي برنداخوان المس

س از یكسال حكومت بر مصر با حركت ارتش ، بزرگترین ضربه را پاخوان المسلمین 

خوردند واینك فعالیت این گروه ممنوع ورهبران آن در زندان بسر مي برند وطرفدارانش 

ان تروریستی معرفی کرده . دولت مصر اخوان المسلمین را یک سازمتحت تعقیب قرار دارند

وهم اکنون این ده ها هزار تن از اعضای این سازمان دستگیر شدند  2103است.از دسامبر 

سازمان نمیتواند در مصر فعالیت کند .تبلیغات علیه اخوان المسلمین طی چهار سال گذشته 

به شدیدا این سازمان را در برابر افکار عمومی تضعیف کرده وهمه مصیب های مصر را 

  .(0گردن این سازمان می اندازند.)

نان بعنوان  یكي او گروه هاي چساله  دارد ، هم 15روه كه سابقه فعالیت سیاسي  گولي این 

سیاسي در مصر بشمار مي رود ، ودولت نظامي مصر نتوانسته با اقدامات سركوبگرانه اش 

 ..این گروه را بكلي متالشي نماید

بدو تاسیس تاکنون ریاست این سازمان را برعهده گرفتند به  رهبران اخوان المسلمین که از

   : شرح زیر است

 .0949إلى . 0921حسن البنا مؤسس سازمان از سال .

 .0963إلى  0950حسن الهضیبي از سال  .

 .0911إلى  0964عمر التلمساني از سال  .

 .0991إلى  0911محمد حامد أبو النصر از سال  .

                                                             
مصاحبه مایکل یونغ از مرکز صلح کارنیغی با ستیفان الکروا مولف کتاب " سلفی های براگماتیسم " در باره حزب سلفی النور مصر,  1

72/00/7102 .  
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 .2112إلى  0991مصطفي مشهور از سال  .

 .2114إلى  2112مأمون الهضیبي از سال  -

 . 2101إلى  2114محمد مهدي عاكف از سال  .

 -2101محمد بدیع ازسال   -..2104 

  

 عربستان سعوديبا روابط اخوان المسلمین 

زمانی که رهبران اخوان المسلمین تحت تعقیب مقامات مصری قرارگرفتند به عربستان منتقل 

نها گفته شد که نباید در انجا فعالیت سیاسی انجام دهند.. حسن البنا رهبر اخوان آه شدند ولی ب

المسلمین مصر در دیدار با عبد العزیز ال سعود از وی خواست با تاسیس شعبه ای برای 

اخوان المسلمین در عربستان موافقت کند ولی عبد العزیز این درخواست را رد کرد وگفت :" 

 .(. 0" " همه ما براداران مسلمان هستیم ". ) کلنا اخوان مسلمون

یوسف القرضاوی یکی از رهبران اخوان المسلمین درباره حضور اخوان المسلمین در 

میالدی در زمان حضو  0911و 0951عربستان نوشت رهبران اخوان المسلمین در دهه 

راس این  خود در عربستان سازمانی را درعربستان تشکیل دادند مناع خلیل القطان در

سازمان قرار داشت.ولی بسیاری از کارشناسان معتقدند که صحبت های قرضاوی اساس 

وپایه ندارد زیرا رژیم وهابی سلفی عربستان مانع فعالیت سیاسی اخوان المسلمین در 

عربستان شد چرا که رهبران مذهبی وهابی مباحثاتی با سران اخوان المسلمین در عربستان 

اعت اخوان المسلمین را ضمن مذاهب اسالمی گمراه کننده قلمداد داشتند بطوریکه جم

کردند.رهبران اخوان المسلمین مصر توانستند در عربستان فعالیت اقتصادی انجام دهند ولی 

 .ازانجام  فعالیت سیاسی در این کشورمحروم بودند

نی که ت زماروابط اخوان المسلمین با عربستان بستگی به روابط عربستان با نظام مصر اس 

روابط اخوان با عربستان خوب است روابط عربستان با مصر تیره است وبالعکس زمانی که 

روابط  اخوان با عربستان تیره می گردد روابط مصر وعربستان بهبود می یابد ودر حال 

                                                             
االخوان المسلمون والسعودیه,  التیار االسالمی فی الخلیج  –دراسه تاریخیه – هاشم عبد الرزاق الطائی – موسسه االنتشار العربی –ط0 7101  1

022 ص  
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حاضر روابط اخوان وعربستان تیره است در حالیکه روابط عربستان ودولت مصر خوب 

 . است

ن المسلمین با پایه گذار عربستان یعنی عبد العزیز ال سعود وسپس با پسرش روابط اخوا

سعود بن عبد العزیز وملک فیصل بن عبد العزیز خوب بود ولی این روابط بین اخوان 

المسلمین با ملک فهد رو تیرگی گذاشت چرا که اخوان المسلمین با درخواست عربستان از 

جنگ دوم خلیج فارس واخراج ارتش عراق از کویت  امریکا جهت اعزام نیرو به منطقه در

مخالفت کرد. این روابط در دوران پادشاهی ملک عبد هللا بن عبد العزیز به بن بست رسید 

.در زمان بهار عربی اخوان المسلمین عربستان خواستار انجام اصالحات شدند واین امر 

  .سبب بروز حساسیت ها نسبت به اخوان المسلمین  شد

( وبرکناری 0392تیرماه  01)2103ژوئن  31ن المسلمین مصر پس از رویدادهای اخوا 

محمد مرسی از ریاست جمهوری با سخت ترین اوضاع مواجه شدند وروابط این سازمان با 

عربستان رو به تیرگی گذاشت وبعنوان یک سازمان تروریستی از سوی عربستان سعودی 

زمان را  بعنوان یک سازمان تروریستی در معرفی گردید همچنان که دولت مصر این سا

( معرفی  ومنحل کرد وهم اکنون محمد بدیع  رهبر اخوان المسلمین در 0392) 2103سال 

زندان است وبا حکم اعدام مواجه است ورهبران درجه دو وسه این سازمان متهم به دست 

 .داشتن در عملیات خشونت امیز وقتل تظاهرکنندگان می باشند

 

  ا در عربستانحسن البن

برای انجام فریضه م   0921در حسن البنا رهبر اخوان المسلمین پس از تاسیس این سازمان 

حج به عربستان عزیمت نمود در حالیکه دولت مصر از برسمیت شناختن دولت سعودی 

  . سرباز زده بود

سی که ملک از البنا در عربستان استقبال گرمی بعمل امد وبه وی اجازه داده شد که در اجال

سخنرانی  ه بود عبد العزیز برای سران سازمان ها ی حج کشورهای اسالمی برگزار کرد

کند.البنا در سخنرانی خود موافقت خودرا با تاسیس دولت جدید التاسیس عربستان به رهبری 

 .ملک عبد العزیز اعالم کرد

داد کرد وتیتر خودرا به روزنامه ام القرای عربستان حسن البنا را یکی از بزرگان حجاج قلم

 .مدید "  اختصاص دادآ"حسن البنا خوش 
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لی و, حسن البنا یک باردیگر به عربستان رفت ومشغول تدریس در مدارس عربستان شد 

 .زیارت های البنا از عربستان زیارت های خصوصی بود

روابط عربستان با اخوان ( 0331بهمن 24)0949فوریه  02پس از  ترورحسن البنا در

لمسلمین ادامه یافت بخصوص در دوران جانشین حسن البنا یعنی مامون الهضیبی که در سال ا

( از عربستان دیدن کرد.وبا استقبال گرمی از سوی ملک عبد العزیز مواجه 0333) 0954

 (0) .شد

 

  تیرگی روابط عربستان با اخوان المسلمین

غاز تیرگی روابط بین آ  الوزیربرهبری امام عبد هللا 0941فوریه  سال  06انقالب یمن در

عربستان واخوان المسلمین مصر بود.اخوان المسلمین از انقالب یمن حمایت کردند ونقش 

بارزی در این انقالب ایفا نمودند.دو تن از اخوان المسلمین در این انقالب نقش موثر ایفا 

 (  2)داماد حسن البناکردند الفضیل الورتالنی دارای تابعیت الجزایری وعبد الحکیم عابدین 

لذا اخوان المسلمین  , عربستان سعودی موضع خصمانه ای نسبت به انقالب یمن اتخاذ کرد

نسبت به موضع ملک عبد العزیز موضع اتخاذ کردند.موضع دولت مصر نسبت به انقالب 

یمن منفی بود لذا بین دولت عربستان ودولت مصر نزدیکی بوجود آمد در حالیکه روابط 

 .ان واخوان المسلمین تیره شدعربست

( به 0326) 0941از این تاریخ روابط عربستان با اخوان متشنج شد وعربستان در سال 

ت بحسن البنا اجازه شرکت در مراسم حج را نداد تا اینکه وی قول داد در سیاست صح

 (.3).نکند

 

 

 

 عبد الناصرجمال سرکوب اخوان المسلمین توسط 

                                                             
  http://shamela.ws/index.php/author/2460 حسن البنا ‘ المكتبة الشاملة 1
 .االخوان المسلمون ..احداث صنعت التاریخ – محمود عبد الحلیم 2
3 http://www.alnoor.se/article.  االخوان المسلمون في السعودیة   

http://www.alnoor.se/article.asp?id=191784الاخوان
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موضع منفی اتخاذ کردند واین امر  0952ژوئیه  23ت به انقالب اخوان المسلمین مصر نسب

سبب شد که جمال عبد الناصر موضع خصمانه ای نسبت به اخوان اتخاذ کند.وی سازمان 

اخوان المسلمین را منحل کرد ورهبران این سازمان را  دستگیر نمود وسید قطب یکی از 

ران اخوان المسلمین به عربستان بارزترین رهبران حزب را اعدام کروباقی مانده رهب

 .وکشورهای عربی حوزه خلیج فارس کوچ کردند

(  فعالیت اخوان المسلمین تشدید شد 0965-0914در دوران ملک فیصل بن عبد العزیز )

وملک فیصل بین عبد الناصر واخوان المسلمین وساطت نمود  ولی عبد الناصر بر اعدام سید 

عربستان دستور داد که نوشته های سید قطب .عدام شد قطب اصرار ورزید وسرانجام وی ا

چاپ شود وعربستان  به رهبران اخوان المسلمین که از مصر فرار کرده بودند پناه داد وبه 

داد  که در میان انها شیخ مناع القطان والشیخ عشماوی سلیمان  یانها تابعیت عربستان

  . ومصطفی العالم  بود

لمسلمین مصر اجازه داد در دانشگاه های این کشور تدریس کرده عربستان به رهبران اخوان ا

) سمینار جهانی جوانان مسلمان ( را به رهبران " الندوه العالمیه للشباب المسلم "ومدیریت : 

اخوان واگذار کرد ولی مشروط به اینکه این رهبران فعالیت اسالمی کرده واز فعالیت سیاسی 

سان معتقدند که علت اینکه عربستان درهای این کشور را خودداری نمایند.برخی از کارشنا

بروی اخوان المسلمین گشود این بود که روابط بین ملک فیصل بن عبد العزیز وجمال عبد 

 (0).الناصر به تیرگی کشیده شده بود ودو طرف به درگیری لفظی کشیده شده بودند

 

 اخوان المسلمین مصر وانقالب اسالمی ايران

وحمایت اخوان  0356ب اسالمی ایران برهبری امام خمینی )رض( در سال پیروزی انقال

المسلمین از انقالب  سبب تیرگی روابط بین اخوان المسلمین ودولت سعودی شد وعربستان 

 .نسبت به موضع گیری اخوان المسلمین خشمگین شد

 د که ایناخوان المسلمین بنا به توصیه رهبر این سازمان حسن البنا که توصیه کرده بو

سازمان در راه نزدیکی بین شیعه وسنی تالش نماید با ایت هللا کاشانی تماس گرفته واز نواب 

 . صفوی در قاهره پذیرائی کردند

                                                             
1 http://www.ikhwanwiki.com/  مقاله : حقیقة الخالف بین االخوان المسلمین وعبد الناصر بقلم : محمد حامد ابو النصر    

http://www.ikhwanwiki.com/
http://www.ikhwanwiki.com/
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حمایت کرده ورهبران این اسالمی از این انقالب اخوان المسلمین پس از پیروزی انقالب 

 . دسازمان برای عرض تبریک به امام خمینی به تهران سفر کردن

عمر تلمسانی رهبر اخوان المسلمین در مقاله ای در مجله الدعوه ارگان رسمی این سازمان   

تحت عنوان ) شیعه وسنی ( نوشت : تقریب بین شیعه  0915مورخ ژوئن  015به شماره 

وسنی وظیفه فقهاء  است .وافزود : صرفنظر از اختالفات سیاسی بین شیعه وسنی اخوان 

قندند بین مسلمانان نزدیکی بوجود آید . این مقاله شش سال پس از المسلمین بسیار عال

 (0).پیروزی انقالب اسالمی نوشته شده بود

( به اوج  0965-0914روابط اخوان المسلمین با عربستان در دوران فیصل بن عبد العزیز ) 

 .خود رسید وملک فیصل سعی کرد میان اخوان المسلمین وانور سادات میانجیگری نماید

در این دوران اخوان المسلمین در دانشگاههای عربستان ورسانه های این کشور نفوذ کرده 

 .بودند ولی تعداد اعضای اخوان المسلمین در عربستان مشخص نبود وانها رهبری نداشتند

باتوجه به نقش وهابی ها در عربستان ومخالفتشان با احزاب وتحزب در این کشور  

وان المسلمین در عربستان دارای گر ایش های فکری از جمله کارشناسان معتقدند که اخ

گرایش به حسن  البنا وسید قطب رهبران سازمان ولی برخی از کارشناسان معتقدند که اخوان 

المسلمین در عربستان دارای سه تشکیالت بنام های : اخوان الحجاز که در حجاز وجنوب 

خوان الریاض یا القیاده العامه )فرماندهی عربستان ومنطقه شرقی عربستان فعال بودند .وا

واخوان الزبیر که شامل اهالی زبیر یا زباره که شامل خانواده های سعودی که به شهر , کل( 

زبیر عراق مهاجرت کرده ودر انجا به سازمان اخوان المسلمین پیوستند. با توجه به اینکه 

لنی از خود نشان ندهند ازینرو اخوان المسلمین عربستان سعی می کردند فعالیت سیاسی ع

  .اطالعات درمورد انها اندک است

شاهزاده نایف ولیعهد متوفی عربستان اخوان المسلمین را مسئول  فساد امت اسالمی دانست 

 .نها از دین بعنوان ابزاری برای تحقق اهداف سیاسی بکار بردندآوگفت که 

مارس  6اخوان المسلمین  در تاریخ با توجه به تیرگی روابط میان دولت سعودی وسازمان 

ن  اخوان المسلمین در عربستان آاز سوی پادشاه عربستان بیانیه ای صادر وطی  2104

نرا یک گروه تروریستی قلمداد کرده وپیوستن یا عضویت در این سازمان ویا آوخارج از 

 .ن واستفاده از شعارهای سازمان را جرم اعالم کردآحمایت مادی ومعنوی از 

                                                             
 " اإلخوان المسلمون في إیران من" الخمیني" إلى "روحاني ..  بوابة الحركات االسالمیة . 1
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شیخ مناع خلیل  –سعید رمضان : همترین اعضای اخوان المسلمین در عربستان سعودیم

 (.0).ناصر العمر –عوض القرنی وعائض القرنی  –سلمان العوده  –القطان 

 االسالمی حزب التحرير

تقی الدین النبهانی پایه گذاری شیخ در بیت المقدس توسط  0953حزب التحریر در سال 

پس از فاجعه فلسطین وایجاد یعنی  0941ع سال تاسیس این حزب را ولی برخی از منابشد.

 حکومت اسرائیل واخراج فلسطینی ها از سرزمینشان  می دانند.

رهبری این حزب را برعهده داشت.وی جهان اسالم را , که درگذشت  0966تا سال النبهانی 

فدارانی رتوانست طربه چند کشور تقسیم وهر کشور یک امیر برایش تعیین کرد. حزب التحری

ویکی از  ه شر کت کرد0955جذب کند ودر انتخابات کرانه باختری رود اردن در سال 

 د.  فرستباعضای خودرا بنام احمد الفاعور  به عضویت مجلس نمایندگان اردن 

غاز کرد .در لیبی وعراق این حزب آحزب التحریر فعالیت  خودرا در کشورهای عربی 

 تونس ومصر به فعالیت خود ادامه داد.,سودان ,  سرکوب شد ولی درلبنان

وخواستار برقراری خالفت  کرداین حزب دعوت به سرنگونی حکومت های کشورها می 

 که حکام به نظام های دنیوی متوسل می شوند.بود .چون این حزب معتقد بود اسالمی 

زبکستان فعالیت مالزی ودر اسیا ی میانه بویژه در ا, حزب التحریر در کشورهای اندونزی

 .شده است   ولی فعالیت این حزب در بنگالدش وارورپا ممنوع  ردعلنی دا

ولی برخی از گزارش ها حاکی است کند , حزب التحریر تعداد اعضای خودرا  اعالم نمی 

 1111تا 6111.درازبکستان بین بوده که تعداد اعضای حزب در اسیای میانه ده میلیون نفر 

ند.روزنامه اسرائیلی هارتس بنقل از یک روزنامه ددان بسر می برعضو این حزب در زن

نگار انگلیسی  نوشت که حزب التحریر پس از اختالفات فتح وحماس در میان مردم فلسطین 

 بیشترین طرفداران را دارد .

وکشورهای  حزب التحریر اعتقاد به برپایی دولت خالفت اسالمی در جهان اسالم دارد

ن وسنت را بعنوان قانون اساسی آاین حزب قرالت های این دولت می داند.اسالمی بعنوان ای

.این حزب دینی غیر از اسالم را برسمیت نمی شناسد ومعتقد است اتباع کندی عرفی مکشور م

ادیان دیگر در مقابل حمایت ومعاف شدن از خدمت سربازی ,  باید به حکومت اسالمی جزیه 

                                                             
1 http://www.alnoor.se/article.  االخوان المسلمون في السعودیة 
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ه مسلمین را درراس خالفت می داند که اورا مجلس پرداخت کنند . حزب التحریر خلیف

شورای حکومت اسالمی انتخاب می کند. هر حکومت که بخواهد از نظام خالفت جدا شود  

 کافر وغیر اسالمی تلقی می شود.

م گردید وتعدادی از اعضای ان به اتهام فعالیت ممنوع اعالحزب التحریر در مصرفعالیت 

 .های غیر قانونی دستگیر شدند

این افراد حزب متهم به تاسیس یک گروه غیر قانونی که خواستار تعطیل قانون اساسی 

وجلوگیری از فعالیت موسسات دولتی است شدند , انها به تکفیر نظام حکومتی ودعوت به 

 ایجاد یکاین اعضا به  شدند.متهم خروج بر این نظام وتالش برای برپایی خالفت اسالمی 

 دند.ش متهم شبکه اطالعات 

تن از اعضای حزب التحریر در مصر از جمله سه انگلیسی به  21,    2112در سوم اوت  

تن دیگر بعلت بی پایه بودن اتهامات  11اتهام داشتن , رابطه با سازمان القاعده  محاکمه و

 تبرئه شدند.

ودریافت نشریات حزب  0913متهمین ضمن اعتراف به عضویت در حزب التحریر از سال 

 شده اند.متقاعد برپایی خالفت اسالمی حزب مبنی بر م کردند که به ایده اعال, 

تن از انها را به پنج سال حبس , وهفت را به سه سال  02دادگاه پس از محاکمه این افراد 

 .(0به یکسال حبس محکوم کرد.)را حبس , وبقیه متهمان 

 

 الجهادجماعت 

الجهاد االسالمي المصري و یا الجماعة جماعت الجهاد یا جماعت الجهاد االسالمی ویا 

است .این سازمان بوده معتقد به عقیده اهل سنت که یک گروه سلفی جهادی االسالمیة  

کشورها ورژیم ها وموسساتی که با قوانین غیر اسالمی ویا قوانین غیر دینی ودمکراتیک 

ف تاب وسنت وسلپیرو کخودرا این سازمان .  ست وسوسیالیستی عمل می کنند کافر می دان

 فت به عضویت خود می پذیررا هر مسلمانی که راه جماعت را.می پیماید  دانسته و صالح 

که جهاد ودعوت مردم  بودند  .رهبران این سازمان معتقدبودند  .اعضای سازمان فقط مردان

 به دین اسالم بهترین راه برای برپایی دین خدا وشرع اسالم در زمین است .

                                                             
 مقاله  حزب التحریر االسالمى ..بوابه الحرکات االسالمیه. 1
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در قاهره پایه گذاری شد .پایه گذاران سازمان عبارت بودند  0914در سال  سازمان الجهاد

ایمن  0911از: علوی  مصطفی , اسماعیل طنطاوی ونبیل البرعی .در اواخر دهه 

سازمان الجهاد در اعتقادات راه سلف ر ا درپیش گرفت ,  .الظواهری به این سازمان پیوست  

اعی واقتصادی با استفاده از اسلحه بود.این سازمان ومعتقد به ایجاد دگرگونی سیاسی واجتم

برای پیشبرد اهدا ف خود از روش کودتای نظامی ونفوذ  دادن افراد  خود در ارتش استفاده 

 می کرد. 

اعضای سازمان الجهاد که در زندان های مصر زندانی بودند  برخی از به بعد 0991در دهه 

از جمله اعضای این سازمان دکتر سید امام  دند.اقدام به تجدید نظر در افکار خود نمو, 

الشریف بود که دو کتاب در زندان نوشت ونسبت به عمل جهادی در مصر وجهان تجدید نظر 

در مصر وجهان وانجام کودتای نظامی  ه انکرد وخواستار متوقف کردن عملیات  مسلح

 (.0)شد.

 

 (ظامیدانشکده فنی نسازمان  ) الکلیه الفنیة العسکريةمنظمة 

میالدي در مصرتشكیل شد .. اعضای این سازمان برای  0961این سازمان  در آغاز  دهه  

ایجاد حکومت اسالمی واجرای احکام اسالم تالش می کردند .انها حسن البنا پایه گذار 

سازمان اخوان المسلمین را اولین شخصیتی میدانستند که پرچم اسالم را در مصر برافراشت 

را یک شخصیت مصری ملی گرا که در جنگ فلسطین شعار ملی گرایی را هرچند انها او

.هدف این سازمان" اعالء کلمه هللا فی االرض " باالبردن (2.)معرفی می کردند مطرح کرد

کلمه هللا در زمین " بود.واز کتاب وسنت تبعیت می کرد واجتهاد را درصورت نبودن نص 

جامعه اسالمی که شرع خدا را پیاده نماید  از  ین سازمان  برای تاسیسامی پذیرفت.اعضاي 

 . المودودی تبعیت می کردند لیافکار اخوان المسلمین ونوشته های ابو االع

سازمان الکلیه الفنیه العسکریه پنج هدف را تعیین کرد که همان هدف های  اخوان المسلمین 

وسنت دستور وقانون قرآن  –رسول هللا )ص(  اسوه وقدوه ماست  -بود:" هللا هدف ماست 

 ومرگ در راه خدا بزرگترین آرزوی ماست -جهاد فی سبیل هللا راه ماست –اساسی ماست 

(3)".   

                                                             
1 http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages   جماعة الجهاد المصریة  .. الجؤیرة 
 المتشددون المحدثون – سهیر لطفی – الدار الهیئه العامه المصریه للکتاب 7102 2
 همان منبع  3
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سازمان الکلیه  الفنیه العسکریه نسبت به ایران وشیعه نظر مثبت داشت ومعتقد بود که ایران 

اسالمی در  ورژیم های منطقه از جمله رژیم مصر از انقالباست شعله واقعی اغاز اسالم 

 ..ایران ناراحتند

سازمان الکلیه الفنیه العسکریه احزاب سیاسی ومذهبی را کافر دانسته ومعتقد بود که هیچ 

حزبی حزب هللا یعنی حزب مومنین ومسلمین نمی شود.چون دیگر احزاب از جمله احزاب 

 .کمونیست وبعثی وملی گرایان عرب وسلفی ها  مخالف اصول اسالمند وکافرند

تقد معوبود که گفت وگو با دولت قطع شده  بود  اینکه سازمان دست به خشونت زد این علت

سازمان های دولتی به تحریف مفاهیم اسالم دست زده اند وجوانان عضو این سازمان بود که 

 .نسبت به تحریف اصول اسالم خشمگین شده وخودرا برای مبارزه با انحراف آماده کرده اند

 0916 ژوئن  1ل به مصر وشکست اعراب در جنگ هفت روزه در پس از حمله اسرائی

هجری شمسی( تعداد زیادی حزب اسالمی مذهبی در مصر تشکیل گردید واین 0341)

دور شدن مسلمانان  0916ب در جنگ ااحزاب معتقد بودند که یکی از علل شکست اعر

ت بر آنان بوده اس واعراب از دین اسالم ودر پیش گرفتن افکار سوسیالیستی وغضب خداوند

(.0.) 

سازمان الکلیه الفنیه العسکریه دارای سه گروه وهرگروه دارای یک امیر بوده است .گروه 

اسکندریه وامیر ان طالل االنصاری وگروه قاهره وامیر ان حسن الهالوی وگروه الکلیه الفنیه 

 . رهبر سازمان دکتر صالح سریه بودو العسکریه وامیر ان کارم االناضولی 

هدف  سازمان ایجاد جامعه اسالمی بود وبرای برقراری این حکومت دست به عملیات 

خشونت امیز زد. این سازمان در اولین عملیات نظامی خود به الکلیه الفنیه العسکریه حمله 

 .. کرد تا دولت را مجبور به قبول برقراری حکومت اسالمی نماید

دانشگاههای دولتی ونظامی بودند.بدنبال این  اکثر اعضای سازمان جوان بودند ودانشجویان

حمله ارتش وارد عمل شد ومهاجمین را سرکوب کرد در این درگیری چهارده تن از اعضای 

 0966در سال  سازمان که همگی از دانشجویان دانشکاه فنی نظامی بودند کشته شدند.

 .(2)تعدادی از اعضای این سازمان به اعدام وحبس ابد محکوم شدند 

 

                                                             
   المتشددون المحدثون – سهیر لطفی – الدار الهیئه العامه المصریه للکتاب 7102 , ص 20 1
 همان منبع ص22 2



157  
 

  جماعت التبلیغ والدعوه

جماعت التبلیغ والدعوه بزرگ ترین گروه اسالمي در جهان است .تعداد اعضاي این جماعت 

 25میلیون ودر پاكستان  31میلیون نفر است .اعضاي این جماعت در هند حدود  15بیش از 

 .هزار نفرند 011هزار ودر فرانسه  51میلیون ودر امریكا 

كنفرانس ساالنه خودرا در بنگالدش تشكیل وفعالیت این جماعت وعظ جماعت التبلیغ والدعوه 

 .وارشاد متمركز است

فعالیت خودرا در مصر اغاز كرد وتوانست جوانان مصر  0961جماعت التبلیغ والدعوه در 

ي را جذب كند.شیخ ابراهیم عزت اولین فردي بود كه براي جماعت در مصر تبلیغ كرد او 

ت التبلیغ والدعوه در مصر با گرایش سلفي فعالیت خودرا اغاز گرایش سلفي داشت وجماع

 .كرد

مركز فعالیت جماعت التبلیغ والدعوه در مصر منطقه طموه در جیزه مصر است كه در ان 

 .ساختمان بزرگي ساخته شده ومركز فعالیت این جماعت است

رد .اخرین كنفرانس امیر جماعه الدعوه والتبلیغ در مصر را شیخ طه عبد الستار بر عهده دا

 .برگزار شد 2104جماعت در یمن در نیمه اول سال 

هزار نفر براورد مي شود .علت  251اعضاي وپیروان جماعت التبلیغ والدعوه در مصر 

 . فزوني تعداد اعضاي این جماعت اینست كه با دولت وسازمان امنیت هیچ مشكلي ندارد

ه در مصر پس از سالها عضویت در این تعداد زیادي از اعضاي جماعت التبلیغ والدعو

جماعت به گروه هاي سلفي وتندرو از جمله سلفیه عملیه ویا سلفیه الحركیه ویا السلفیه 

التقلیدیه ویا به اخوان المسلمین وسارمان الجها د  پیوستند وبسیاري به عضویت در این 

 .جماعت ادامه دادند

صر شركت نكرده ولي اعضاء مي توانند بطور جماعت التبلیغ والدعوه هیچگاه در انتخابات م

انفرادي در انتخابات شركت كنند.اعضاي این جماعت راي خودرا در انتخابات به كاندیداهاي 

احزاب وگروه هاي سلفي مي دادند .انها لباس پاكستاني بر تن مي كنند وبا این لباس مي توان 

 .انها را شناخت
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كومت مدني متنفر واز كاندایاهاي گرایش هاي محافظ رهبران این جماعت از افكار لیبرال وح

گرایانه حمایت مي كنند وبه طرفداران خود توصیه مي كنند كه به نمایندگان احزاب مدني 

 راي ندهند.

پایه گذار این جماعت شیخ محمد الیاس كاندهلوي داراي تابعیت هند واین گروه به سرعت در 

فعالیت خودرا به كشورهاي عربي از جمله مصر هند وپاكستان وبنگالدش قدرت گرفت سپس 

وسوریه وعربستان وسودان ودیگر كشورهاي عربي واسالمي گسترش داد ودر امریكا 

واوروپا طرفداران زیادي از این گروه پیروي میكنند.جماعت التبلیغ والدعوه اعضاي خودرا 

ماعت به اعضاي ملزم به عدم دخالت در سیاست واختالفات فكري وعقیدتي مي كند.این ج

خود توصیه مي كند كه نباید از قوه قهریه جهت دعوت به اسالم استفاده نمایند بلكه این از 

اختصاص حاكم اسالمي است ومعتقدند كه استفاده از زور براي از بین بردن منكرات سبب 

  .(0)مي شود كه مردم از انها دوري كنند

 

  جماعت  التکفیر والهجرة

شكري مصطفى این جماعت را در اواخر دهه شصت میالدي در مصر شیخ علي اسماعیل و

زادی شکری مصطفی از زندان در اوایل دهه هفتاد میالدی آتشكیل دادند.این جماعت پس از 

این گروه از گروه الکلیه الفنیه العسکریه افراطی تر ( 2)فعالیت خودرا شروع کرد.( 0960)

مان باشد  کافر است مگر اینکه شرع خدا را اجرا اگر مسل یمعتقد است که جامعه حت وبوده .

کند .گروه مزبور معتقد است که انسان مسلمان فقط نباید اوامر خدا را اجرا کند بلکه تسلیم 

دستورات خداوند شود. تسلیم در برابر اوامر خدا یک ضرورت عقلی وبدیهی است تا انسان 

ائم قانون اساسی ده گروه التکفیر والهجربا پرستش خداوند به هدف خود دست یابد . از اینرو 

را غیر شرعی دانسته چون این قانون اساسی ملت را منبع قدرت می داند در حالیکه خداوند 

ع قدرت وحکومت است .این گروه وگروه های مشابه معتقدند که قانون اساسی از شریعت بمن

جرا قرار گیرند. از اینرو اسالم استباط نشده لذا بایستی کتاب خدا وسنت رسول خدا مورد ا

گروه مزبور عدم اطاعت از کسی که به قران عمل نمی کند را مطرح می کند واورا کافر می 

 .داند

                                                             
1 https://islamqa.info/ar/8674  جماعت التبلیغ والدعوه  
محمود اسماعیل مولف کتاب سلفی ها , بنیاگذار جماعت التکفیر والهجره راشکری مصطفی می داند وسال تاسیس جماعت را 0922 اعالم کرده  2

. 47-40,ص 0291مود اسماعیل , موسسه الهدی تهران , است.)سلفی ها , مح  

https://islamqa.info/ar/8674
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التکفیر والهجره معتقد است که حکومت ربا را حالل کرده وبهره را نیز جایز دانسته همچنین 

کرده است. این گروه  نرا حرام اعالمآن آب جو  را مباح دانسته در حالی که قرآمسکرات و

معتقد است که حکومت از اجرای حدود شرع از جمله مجازات مرتکبین زنا وسرقت 

خودداری کرده وبه زنان بیش از حد جایز حقوق وازادی اعطا نموده است .لذا این گروه 

حکومت را کافر قلمداد کرده وخروج علیه ولی امر حاکم وعدم اطاعت از او را واجب 

 ..دانسته است 

دو گروه فوق الذکر در ابتدا از خشونت استفاده نمی کردند وجزو اهداف انها نبوده است ولی 

این گروه  شیخ  محمد .شرایط ایجاب گردید که این دو به قوه قهریه وخشونت متوسل شوند

در جنوب قاهره  ربود .دومین  0966حسین الذهبی وزیر اوقاف مصر را  در دوم ژوئیه 

الذهبی گروه التکفیر والهجره مسئولیت ربودن وی را اعالم کرد  روز از ربودن شیخ

دویست هزار وخواستار ازادی اعضای گروه وکسانی که محکوم شده اند وهمچنین پرداخت  

ومعذرت خواهی مطبوعات از گروه بخاطر بدگویی نسبت به آن  غرامت لیره مصری بعنوان 

زنامه های بصورت پاورقی .زمانی که وانتشار کتاب رهبر گروه بعنوان "خالفت" در رو

 (0دولت خواست های انها را رد کرد , گروه او را به قتل رساند.)

تکفیر والهجره روش خودرا در برابر حکومت کافرمشخص کرد وان هجرت چون الجماعت 

 .خودرا از مستضعفین در زمین قلمداد می کرد

 ریه استفاده از خشونت را نتیجه عالقهاین در حالیست که اعضای سازمان الکلیه الفنیه العسک

 (2) .به دین خود  وجهت جلوگیری از اجرای قوانین ساخت بشر دانسته است

  

  ترور انورالسادات

ه نظامي در ژهنگام برگزاري ر 0910اكتبر  1انور السادات رئیس جمهوري مصر در 

د حمله نظامیان شهرك نصر قاهره كه بمناسبت سالگرد جنگ اكتوبر برگزار شده بود مور

مصري قرار گرفت وكشته شد.این حمله را ستوان یكم خالد اسالمبولي رهبري مي كرد  

ه  ژوبعلت تیراندازي شدید بسوي انور سادات  وي وهفت تن از افراد شركت كننده در ر

نظامي كشته شدند .ولي حسني مبارك معاون سادات  وعبد الحلیم ابو غزاله وزیر دفاع از این 

حسني مبارك بجاي او انتخاب شد. وخالد  ,  جان سالم بدربردند .بدنبال قتل  انور ساداتحمله 
                                                             
 مقاله:  الشیخ الذهبی , شهید التکفیر .. بوابة الحرکات االسالمیة. 1
2 http://fatwa.islamweb.net/fatwa/indexجماعة التكفیر والهجرة...مؤسسها...أفكارها  
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وچهار تن از همراهان وی محاکمه  0912اسالمبولي مسوول اول حمله به سادات در اوریل 

 .ند.اعدام شد و

در قاهره چشم به جهان گشود , در مدرسه فرانسوی ها  0956خالد اسالمبولی در سال 

ه مدرسه نوتردام  تحصیل کرد .در سن بیست سالگی به ارتش پیوست وبه درجه موسوم ب

 ستوان یکمی رسید.

وی به اتفاق چهار تن از دوستانش در رژه نظامی شرکت کردند وبا یک عملیات غافلگیرانه 

 در قاهره تیرباران شدند. 0912اوریل  05انور سادات را به قتل رساندند. ودر 

در این اسالمبولی . ند اهان وی در دادگاه نظامی مصر محاکمه شدخالد اسالمبولی وهمر

 عدم اجرای احکام اسالم قلمداد کرد. را  دادگاه علت قتل انور سادات

 به علل زیر به قتل رساندم:  اخالد اسالمبولی گفت من سادات ر

 کرد. با شعارها وقوانین ساختگی سرگرم می ا: او مانع اجرای احکام اسالم بود ومردم ر0

 : او با ادعای اینکه دین از سیاست جداست وسیاست از دین جداست به دین خدا دروغ بست.2

, وآنها را بدون اینکه مرتکب : او دعوت کنندگان در راه خدا را مورد تهاجم قرار داد 3

 گناهی شوند به ناحق بازداشت کرد.

ر را دو دستی تفدیم یهودیان :او با امضای معاهده ها ودادن تسهیالت به امریکائی ها ,مص4

 وامریکائی ها کرد.

: و نمونه بدی برای خود وخانواده اش بود واجازه داد فساد وتبهکاری از طریق تلویزیون 5

 (.0,سینما وکاباره ها شیوع پیدا کند او فساد را رواج میداد وبه مفسدین جایزه میداد.)

 

  یمصر ی سلفي ها 

رآمدن اخوان المسلمین در این كشور  خودرا موظف به سلفي هاي مصر تا قبل از روي كا

دوري از سیاست مي دانستند چون انها خودرا وقف عمل به دعوت اسالمي مي كردند ولي در 

حال حاضر اشتغال در سیاست را منكر نمي شوند .انها معتقدند كه شركت در كار سیاسي اگر 
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یت امور امت مي دانند وانرا بصورت تدریجي باشد شرعي ومنطقي است وسیاست را مدیر

بعنوان تدبیر شرعي وادب سیاست وسیاست امت وتدبیر ملوكانه واحكام سلطانیه توصیف مي 

نمایند.انها تالش مي كنند سیاست را بخشي از شریعت اسالم مطرح می كنند تا هدایت مردم 

  . وجلوگیري از اختالفشان را تضمین نمایند

در مصر بوجود آمد. این حرکت ها بمنظور  0961حرکت های سلفی وجهادی از دهه 

سرنگونی حکومت های عربی تشکیل شد .گروه های جهادی کتابی تحت عنوان " الفریضه 

الغائبه " )فریضه غایب (  را راهنمای خود قرار دادند . نویسنده این کتاب که محمد عبد 

نان  فرایض وواجبات السالم فرج نام داشت وتابعیت مصری داشت معتقد بود که " مسلما

اسالمی را بجا می آورند ، ولی فریضه اصلی یعنی جهاد را به فراموشی سپرده اند.وی شعار 

مبارزه وجنگ با " دشمن نزدیک " یعنی رژیم های حاکم در کشورهای اسالمی را مطرح 

کرد وانرا در اولویت گذاشت ومعتقد بود جنگ با " دشمن نزدیک " بر جنگ با " دشمن دور 

( انور سادات رئیس جمهوری مصر ترور 0311) 0910" ارجحیت دارد .انها در سال 

 .کردند

جهادگران مصری پس از ترور انور السادات به خارج از این کشور گریختند وبه افغانستان 

  .پناه بردند

افغانستان از جهادگران مصری وجوانان مسلمان که از دیگر کشورهای اسالمی به انجا رفته 

د تا با ارتش شوری سابق بجنگند استقبال کرد.واین کشور به میدان جهاد مبدل بودن

گردید.امریکا وکشورهای عربی حوزه خلیج فارس جوانان مسلمان را به مبارزه با دولت 

 .کابل ونیروی  شوری سابق مستقر در افغانستان تشویق کردند

جوانان مسلمان را به  جنگ با فلسطینی موسوم به عبد هللا عزام    -فتواهای مفتی اردنی

نیروهای شوروی تشویق کرد.وی فتوا داد که " جهاد فرض عین است " وهر مسلمان موظف 

 (.0)..است با اشغال گران غیر مسلمانان که سرزمین اسالمی را اشغال کرده اند بجنگد

 

 چگونه افکار وهابی  به مصر انتقال يافت ؟

تاد قرن گذشته میالدی از جزیره العرب به مصر انتقال افکار وهابی وسلفی  در نیمه دهه هف

یافت واین زمانی بود که جوانان مصری بعلت بیکاری وفقر به عربستان سعودی که تازه به 
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 ستفاده ازانفت دست یافته بود مهاجرت تا در انجا به کار مشغول شوند.عربستان نیز با 

  .سترش وقدرت مصر را تضعیف نمایددرآمدهای نفتی سعی می کرد نفوذ خودرا در منطقه گ

حکومت سعودی سعی کرد با ایجاد مراکز فرهنگی از جمله دانشگاه ها ومراکز مطالعاتی 

وموسسه های فرهنگی وانتشارات و کتابخانه ها وصدور مجالت وفصلنامه ها افکار متعصب 

ه مصر در دینی محمد بن عبد الوهاب را به مصر صادر نماید .این در حالی بود که جامع

به کشورهای عربی حوزه  نیم ناتوانی وعجز بسر می برد .مصری های در طول دو دهه و

خلیج فارس مهاجرت تا انجا مشغول کارشوند.مصریها با تماس با اتباع سعودی ودیگر 

کشورهای حوزه خلیج فارس وتبعیت از افکار وهابی سعی کردند خودرا به شکل وقیافه 

مردان مصری به دشداشه سفید وریش بلند وزنان به نقاب وحجاب وهابی ها در اورند لذا 

روی آوردند. مصریها پس از بازگشت به کشورشان راه وروش وهابی های را به مصر 

 . منتقل کردند

گرایش به افکار وهابی وسلفی در مصر در بین جوانان رشد زیاد کرد  در حالیکه حکومت 

وانان وهابی وسلفی در قاهره نمی توانست مرکزی مصر در ضعف بسر می برد فعالیت ج

مثمر ثمر باشد لذا این جوانان فعالیت خودرا به خارج از قاهره  از جمله صعید مصر که در 

ان یک سوم جمعیت مصر زندگی می کنند وشهرهای بزرگ از جمله اسیوط والمنیا متمرکز 

 کلی وهتل های سیاحتیکردند .آنها به بستن قهوه خانه ها ومغازه های فروش مشروبات ال

ا یدر ان دوران جوانان مصری که از عربستان بازگشته بودند به نام " سنی ها " .اقدام کردند

به نام سلفی ها ویا وهابی ها شناخته می شدند.در حال حاضر تعداد این جوانان بین یک 

وابسته  میلیون ویک میلیون ونیم نفر برآورده می شود واغلب آنان به خانواده های فقیر

اند.این جوانان هم اکنون در مناطق اسکندریه والبحیره ومطروح ودمیاط والدقهلیه وقنا 

 .  زندگی می کنند  وسیناء

وهابیها وسلفیهای مصر هم اکنون دارای حدود  نه هزار مسجد وشش هزار زاویه )خانقاه(  

کانال  31و هزار جمعیه خیریه 03هزار مسجد وزاویه وهمچنین دارای  031از مجموع 

تلویزیونی است وکمک های  زیادی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از جمله عربستان 

سعودی دریافت می کنند. عربستان با ارسال کمک های مالی سعی می کند نفوذ خودرا در 

 .(.0) مصر گسترش دهد
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  مبارکحسنی مصر قبل وبعد از ی سلفی ها  

مت حسنی مبارک مشغول فعالیت در زمینه دعوت سلفی های مصر قبل از سرنگونی حکو

 .بوده وهیچگونه فعالیت سیاسی نداشتند

سلفی ها معتقد بودند که حکومت ها فاقد مشروعیت هستند چون به قوانین اسالم عمل نمی 

کنند لذا خودرا الوده در سیاست نمی کردند وبه دعوت اکتفا می نمودند..ولی سلفی ها بعد از 

ا تشکیل احزاب سیاسی خودرا در سیاست شرکت داده در حالیکه خود انها سرنگونی مبارک ب

 . کار سیاسی را رد وتحریم  می کردند

یکی از نویسندکان مصری این تحول در مواضع سلفی های مصر را بعنوان انقالب قلمداد 

 تکرده وسلفی ها را " سلفیون ثوریون "  سلفیهای انقالبی توصیف کرده است زیرا معتقد اس

  (0که انان مواضع قبلی خودرا فراموش کرده ووارد بازی سیاست شده اند)

نویسنده کتاب " سرادیب السلفیین " معتقد است که اسالم سلفی در اثر تحوالت اخیر مصر به 

" سلفیه  سیاسیه  جدیده " سلفی سیاسی جدید  تبدیل شده زیرا این گروه قبل از اینکه به فکر 

فکر سلطه وحاکمیت است واولویت های سلفی های مصر از دعوت  دعوت اسالمی باشد به

وتربیت نسل ها به کسب قدرت وحکومت تبدیل شده است. زیرا سلفیهای  سنتی به دعوت 

وتربیت توجه داشتند  در حالیکه سلفی های اصالحگرا فعالیت سیاسی را جایز دانسته و روند 

 .دمکراسی را پذیرفته است

ت که سلفی های مصر هم اکنون به لیبرالیسم روی آورده ودیگر ماهر فرغلی معتقد اس

 . مواضع سابق خودرا فراموش کرده اند

گروه های سلفی پس از سقوط اخوان المسلمین در مصر تشکیالت خودرا مستحکم کرده 

واینک نام های جدیدی را در صحنه سیاسی می شنویم از جمله حزب النور والفضیله 

 .والرایه  -واالصالح والنهضه   -والتنمیه والبناء  -واالصاله 

 

  احزاب سلفی در مصر

                                                             
 سرادیب السلفیین - ماهر الفرغلی – دار کنوز للنشر والتوزیع 1



164  
 

دمکراسی را  2100ژانویه    25احزاب سلفی قبل از سرنگونی حکومت حسنی مبارک در

 کفر ومخالف شرع خدا  دانسته است.

:رد دمکراسی وکفر دانستن ان 0سلفی ها پنج علت را برای ترک سیاست مطرح می کردند 

:  دعوت به تشکیل 4ن اهداف شرعی وسیاست  : جدا کرد3اصول سیاسی  چشم پوشی از: 2

 : جانفشانیبی مقابل . 5حکومت دینی 

زمانی که حکومت مبارک سقوط کرد سلفی ها خودرا در برابر  چالش هایی مواجه دیدند که 

لذا سلفی های اسکندریه حزب النور  ضروری بود در نقطه نظرهای خود تجدید نظر نمایند.

تاسیس کردند وجماعت انصار السنة المحمدیه والجمعیه الشرعیة از تشکیل احزاب را 

برخی از متفکران سلفی ها معتقد بودند وشرکت در تظاهرات وتحصن ها خودداری کردند. 

که جایگزین حکومت مبارک بوجود آمدن خال ویا هالک ویا استباحه محرمات خواهد 

نام کنار بنشینند وتماشاگر باشند .یکی از شیوخ سلفیه ببود.سلفی ها حکم کردند که پیروانشان 

بمثابه خمر وقمار است گناهش   2100ژانویه  25شیخ فتحی عثمان عبد المجید گفت انقالب 

بیشتر منفعتش است.در این میان مفتی های گروه های سلفی نظرها متفاوتی درباره فعالیت 

 (0)بب هالک ونابودی قلمداد کردند.حزبی وسیاسی صادر کرده که بعضی از انها انرا س

: این گروه یکی از جمعیت های دعوت اسالمی در مصر است که جماعه الدعوه السلفیه : 9

 . از راه وروش سلفی ها تبعیت می کنند

اهداف این جماعت : دعوت برای توحید خداوند واطاعت وبندگی او وبرائت از مسشرکین 

م کتاب وسنت از طریق سلف امت یعنی صحابه است .این گروه سلفی است دعوت به فه

رسول وتابعین وتابعی تابعین می کند . گروه مزبور همچنین  دعوت به رد بدعت ها ودفاع از 

 .  میالدی پایه گذاری شد 0961سنت نبوی می کند. این گروه دراسکندریه مصر در دهه 

ل مقدم , احمد فرید ,  این گروه توسط دانشجویان مسلمان مصری از جمله : محمد اسماعی

سعید عبد العظیم , محمد عبد الفتاح ابو ادریس ,عبد المنعم شحات , سپس یاسر برهامی واحمد 

سلفی ها را . حطیبه به انها پیوستند .انها دردانشکده پزشکی  دانشگاه اسکندریه  گردهم آمدند

 .انتخاب کردند واز پیوستن به اخوان المسلمین خودداری کردند

زاهر نویسنده مصری در کتاب " من المسجد الی البرلمان " ضمن انتقاد ازجماعت  معتز 

الدعوه السلفیه وحزب النور می نویسد که این جماعت بدون اینکه با حکومت درگیر شود 
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تالش می کند دین اسالم را پاک وصاف نگهدارد ولی این جماعت دمکراسی  رد می کند 

ست چرا که دمکراسی دعوت به انتخابات پارلمانی می چون معتقد است که دمکراسی شرک ا

کند وپارلمان ها خود قوانین وضع می کنند در حالیکه قوانین را از ان خدا می داند واکثریت 

پارلمان می تواند شرع خدا را تعطیل کند ونمایندگان پارلمان برای رسیدن به کرسی ضوابط 

 .شرع را رعایت نمی کند

که جماعت دعوت سلفی برای تغییر وضع موجود هیچ راه وروش  نویسنده سپس می نویسد

انقالبی در پیش نمی گیرد ودر ادبیات این جماعت نامی از انقالب بچشم نمی خورد وهیچ 

 . اعتراضی به پلیس ونیروهای امنیتی که قصد بازداشت اعضا را داشتند نمی کردند

مبارک در صحنه سیاسی مصر سلفی های مصری قبل از سرنگونی حسنی :  حزب النور: 2

دعوت اسالمی بودند  وترجیح وحضور نداشتند  چون سرگرم فعالیت در زمینه وعظ وارشاد 

د.سلفی ها به وعظ وارشاد بسنده کرده نمی دادند  در صحنه سیاسی فعالیت نداشته باش

وشرکت در حکومت ها که انهارا فاقد مشروعیت می دانند حرام اعالم می کردند .احزاب 

دمکراسی را رد می کردند ولی یکباره پس از سرنگونی حکومت حسنی مبارک , , سلفی 

شعارهای گذشته خودرا فراموش کرده ووارد صحنه سیاسی شدند  وبه تشکیل احزاب سیاسی 

 (0مبادرت کردند.)

که به سقوط حسنی مبارک انجامید پایه گذاری  2100ژانویه 25این حزب پس از قیام 

ر پس از  سرنگونی مبارک این نیاز را احساس کردند که باید برای مرحله شد.سلفی های مص

 انتقالی حزبی تشکیل دهند. 

عماد عبد الغفور موسس ورئیس حزب النور تصوری از حزب ارائه کرد که جدا از اهداف 

جماعت الدعوه السلفیه بود ولی پس از یکسال از تاسیس حزب تعدادی از اعضای حزب از 

رهامی با نظر عماد عبد الغفور مخالفت کردند ومعتقد بودند که حزب النور در جمله یاسر ب

 درجه نخست باید وسیله فشار بدست دعوت سلفی باشد. 

اولین حزب سلفی است که مورد تایید حکومت مصر قرار گرفته است . این النور حزب 

ر صد کرسی د 22توانست  2100حزب پس از شرکت در انتخابات پارلمانی مصر در سال 

 .های پارلمان را کسب کند 
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سلفی ها سیاست را وسیله ای برای رسیدن به هدف دعوت یعنی پشتیبانی از حرکت سلفی 

وتقویت این حرکت می دانند. انها برای هر اقدام سیاسی خود توجیهی مطرح می کنند .سلفی 

ی درعین حال ها طی پنج سال گذشته سیاست واقعی وبراگماتیسم ونرم  اتخاذ کردند ول

مواضع سختگیرانه خودرا دنبال کرد.حزب النور بازوی حرکت سلفی مصر طی سالهای 

گذشته از برخی مواضع خود صرفنظر کرد وانرا بعنوان ضرورت های زمان ودرجهت 

 حفظ دعوت سلفی توصیف نمود.

نور الرئیس حزب دودستگی بین رهبران حزب النور رخ داد  2102در ماه دسامبر سال 

د وحزب جدیدی بنام حزب واز حزب خود جدا شمجبور شد موسوم به عماد عبد الغفور 

حزب را مجبور به کناره  ین . یاسر برهامی ویارانش موسسالوطن )حزب میهن ( تشکیل داد

با لیبرالی ها وارتش علیه محمد قبل از بروز اختالف ودودستگی , نورال.حزب گیری کردند

حکومت را دردست گرفت  2103متحد وارتش در سوم ژوییه  مرسی رئیس جمهوری مصر

 ت خودرا باحزب مخالفبرهامی ویارانش مخالف ائتالف حزب با لیبراها بود ولی این .

چرا که محمد مرسی زمانی که  .(0)اعالم می کردحکومت اخوان المسلمین در مصر 

ای مجلس را بدست حکومت را در دست گرفت به حزب النور که تقریبا یک چهارم کرسی ه

اورده بود هیج پست ومقامی باالیی به او نداد .تنها سه تن از حزب النور در تشکیالت 

حکومت اخوان المسلمین بریاست محمد مرسی پست هایی بدست آوردند .خالد علم الدین 

وبسام الزرقا بعنوان مشاور در یک کمیسیون مشورتی در ریاست جمهوری تعیین شدند که 

ت رمزی بود.مرسی به عماد عبد الغفور که از حزب النور جدا شده بود پست این دو پس

معاونت اجتماعی ریاست جمهوری را پیشنهاد که مسوولین جدید حزب النور انرا نشانه تالش 

 اخوان المسلمین برای تعمیق اختالفات در حزب النور تلقی کردند.

س مخیون بعنوان رئیس حزب النور یکی از نزدیکان برهامی بنام یون 2103ژانویه  9در .

 انتخاب شد وبدین ترتیب وی جانشین عبد الغفور شد. 

اختالف حزب سلفی النور با محمد مرسی به تدریج علنی شد وانتقادات حزب النور از مرسی 

با صدور بیانیه هایی تشدید گردید .زمانی که اعتراضات مردمی علیه اخوان المسلمین 

شدت گرفت ادن مصونیت به تصمیمات ریاست جمهوری بعلت دوشخص محمد مرسی 

,حزب النور علنا تصمیمات رئیس جمهوری را مورد انتقاد قرار داد .این حزب در اوایل سال 

به تدریج بعنوان یک حزب مخالف اخوان المسلمین ومحمد مرسی بروزکرد وبا دیگر   2103

                                                             
مصاحبه مایکل یونغ از مرکز صلح کارنیگی با ستیفان الکروا مولف کتاب " سلفی های براگماتیسم " در باره حزب سلفی النور مصر,  1

72/00/7102 . 
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( این حزب 0لمسلمین متحد شد )احزاب مصری در مخالفت با سپردن کلیه پست ها به اخوان ا

دیدار محمود احمدی نژاد از مصر بنا به دعوت محمد مرسی را مورد انتقاد  2103در فوریه 

 قرار داد واورا به نشر تشیع متهم کرد.

اختالفات حزب النور واخوان المسلمین وشخص محمد مرسی رئیس جمهوری مصر شدت 

وولیت ها ی مشورتی در ریاست جمهوری گرفت ومرسی دو نماینده حزب النور را از مس

برکنارویکی از رهبران حزب النور بنام برهامی را در هنگام رسیدن به قاهره از عربستان 

بمدت چند ساعت در فردگاه قاهره توقیف کرد واین اقدام خشم حزب النور را برانگیخت وانرا 

فی تلقی کردند. حزب اعالم جنگ از سوی محمد مرسی واخوان المسلمین علیه این حزب سل

 31النور با تشدید اعتراضات به حکومت مرسی اعالم کرد که اگر میلون ها مصری در 

ژوئن برای اعتراض به مرسی تظاهرات کردند این حزب درخواست استعفای مرسی خواهد 

زمانی که سیسی که در ان زمان وزیر دفاع بود طی سخنانی  2103ژوییه  3( در 2کرد.)

محمد مرسی دیگر رئیس جمهوری نیست وارتش نقشه راه جدید را به اجرا  اعالم کرد که

حزب سلفی النور فکر می کرد اگر  خواهد گذاشت ,حزب النور از اقدام السیسی حمایت کرد. 

محمد مرسی واخوان المسلمین حمایت کند  یاز ارتش در بدست گرفتن قدرت وبرکنار

حزب خواهد توانست جای اخوان المسلمین را   واخوان المسلمین از قدرت برکنار شوند این

در حکومت نظامیان خواهد گرفت ولی این حزب در اشتباه بود وبه هدف خود نرسید.سه سال 

حزب  سیسی بعنوان رئیس جمهوری عبد الفتاح الپس از روی کار امدن نظامیان وانتخاب 

کرسی  51مجموع  وتنها یک کرسی ازاورد یالنور هیچ جایگاهی در دولت جدید بدست ن

جمعیت قانون اساسی بدست اوردند وبدین ترتیب این حزب نتوانست هیچ نقشی در تدوین 

 قانون اساسی جدید ایفا کند.

حزب النور امیدوار بود در دولت السیسی بتواند نقش عمده ای ایفا کند ولی با فشار لیبرال ها 

حالل حزب النور بعنوان حزب نفوذ این حزب کاهش یافت حتی احزاب لیبرالی خواستار ان

دینی شدند ولی دولت سیسی ترجیح داد این حزب به فعالیت خود ادامه دهد ولی تحت کنترل 

دولت باشد .در این میان دولت سیسی به دانشگاه االزهر بعنوان ناظر بر مساجد مصر نقش 

ار مجدد بر بارزی داد وتعیین امامان وخطبای مساجد بدست االزهر افتاد واین هم باعث فش

سلفی ها شد واالزهر خواستار ادای امتحان از سوی خطبای سلفی جهت تعیین بعنوان خطبای 

 مساجد والتزام به خطبه هایی که وزارت اوقاف برای خطبای جمعه می فرستاد شد.

                                                             
 مقاله "السلفیون البراغماتیون " نوشته ستیفان  الکاروا  پایگاه اینترنتی مرکز کارنیگی 7102/00/0. 1
 همان منبع  2
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, خشم  حزب النور با موافقت با نامزد شدن مسیحیان در این حزب طبق قانون جدید احزاب 

سلفی وتعداد زیادی طرفداران برانگیخت ودر این حزب دودستگی بوجود  رهبران روحانی

آمد وتعدادی از شخصیت هاوپایه گذاران  حزب از جمله سعید عبد العظیم ومحمد اسماعیل 

مقدم از ان جدا شده ومخالفت خودرا با تصمیم حزب جهت حمایت از حکومت نظامیان 

 ( .0وشخص عبد الفتاح السیسی اعالم کردند .)

شکست سنگینی متحمل شد چون تنها حزب سلفی ودینی بود  2105حزب النور در انتخابات 

 2کرسی یعنی  02کرسی تنها  591که در انتخابات شرکت می کرد.این حزب از مجموع 

این حزب از حمایت رهبران سلفی از جمله الشیخ  درصد کرسی های پارلمان را کسب کرد.

لسالم والشیخ مصزفی محمد وشیخ ممدوح جابربرخوردار محمد حسان والدکتور محمد عبد ا

 شد..

اعضای الجماعه االسالمیه وجماعت الجهاد تشکیل شد ه ودر : این احزاب از احزاب جهادی 

دوران رژیم حسنی مبارک از عملیات مسلحانه استفاده می کردند. مهم ترین احزاب جهادی 

 عبارتند از:

زندکی وتوسعه ( این حزب نقطه نظر جماعت اسالمی : )حزب سا حزب البناء والتنمیه: 9

با تشکیل این حزب موافقت شد.رهبری این حزب  2100را منعکس می کند در تاریخ اکتوبر 

را شخصیت های الجماعة االسالمیه ازجمله طارق الزمر و شاذلی الصغیر عبید وصفوت 

 احمد عبد الغنی واشرف توفیق . برعهده دارند. 

)حزب سالمت وتوسعه( :این اولین حزبی است که نقطه نظر  والتنمیه حزب السالمه: 2

از رهبران ان دکتر کمال السعید حبیب وی منعکس می کند.  اگرایش های جهادی مصر ر

وشیخ اسامه قاسم  وشیخ علی فراج  که در  0961یکی از اعضای الفنیه العسکریه در دهه 

ونزار غراب ودکتر محمد عبد هللا ومهندس  قتل سادات متهم شده وبه حبس ابد محکوم شدند

 (.2)سید حسن.

                                                             
 مقاله "السلفیون البراغماتیون " نوشته ستیفان  الکاروا  پایگاه اینترنتی مرکز کارنیگی 7102/00/0 1
 مقاله : حزب النور , البراجماتیة السلفیة فکرا و.فقها.. بوابه الحرکات االسالمیة.  2
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نتیجه ادغام دو حزب سلفی بنام های  حزب الفضیل المصری برهبری : حزب االصالة :  9

سرلشکر عادل عبد المقصود و حزب النهضة برهبری ممدوح اسماعیل المحامی .دو حزب 

 توافق کردند که عفیفی رئیس حزب واسماعیل معاون وی شود.

 

  تروريستی در مصروگروه های  احزاب 

وسقوط حکومت محمد مرسی موجی از خشونت   2103ژوئیه  31بدنبال قیام مردمی در 

را  وعملیات مسلحانه مصر را فراگرفت  .گروه های مسلح قصد انتقام از حکومت سیسی

ایی که راه وروش مسلحانه را دربرابر دولت در پیش گرفتند  .گروه ه داشتند از اینرو , 

  : ودند ازبمشی مسلحانه ای را در برابر دولت مصر اتخاذ کردند عبارت 

  (جماعت انصار بیت المقدس )ايالت سیناء(1

انصار بیت المقدس یک گروه سلفی جهادی است که در جزیره سیناء مصر فعالیت جماعت 

دنی بود .وی اغاز واسلحه حمل کرد وپایه گذار این گروه هشام السع  0991خودرا در دهه 

خ ی"شرم الش 2114رهبر گروه :التوحید والجهاد بود .این گروه مسئولیت  " انفجارهای سال 

" و"دهب " و"نویبع" را برعهده گرفت .این گروه روابطی با " مجلس شورای مجاهدین 

اعالم موجودیت کرد و فعالیت خودرا در  2100ژانویه  25اکناف بیت المقدس " داشت . در 

زی بین مصر وغزه متمرکز نمود . گروه مزبور خط لوله گاز مصر به اسرائیل نوار مر

فقره عملیات انفجار در خط لوله مزبور انجام داد. وبه نصب  21واردن رامنفجر کرد ,  

فقره رسید  51مبادرت کرد .عملیات  این گروه به مصر کمین برای نیروهای  پلیس ونظامی 

 .کومت رسیدند این گروه عملیات خودرا متوقف کرد.زمانی که اخوان المسلمین به ح

مدن عبد الفتاح سیسی جماعت " انصار آپس از سرنگونی حکومت محمد مرسی وروی کار 

نها را مرتد توصیف کرد , جنگیدن با آبیت المقدس" علیه ارتش وپلیس مصر وارد عمل شد و

ماده آان به سوریه خودرا نها را واجب دانست .جماعت مزبور با استفاده از  اعزام جوانآ

انجام کودتا کرد ولی تشدید اوضاع در سوریه  موجب شد که جوانان این جماعت به سوریه 

 .عزیمت نمایند

شبه جزیره سینا متمرکز کرد این در علت اینکه  جماعت  انصار بیت المقدس فعالیت  خودرا 

داد کمپ دیوید بین مصر بود که اوضاع در جزیره سیناء نا امن ومبهم بود زیرا که قرار

قرار داد وبدین ترتیب سیناء واسرائیل موانعی در را ه حضور نظامی مصر در شبه جزیره 
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خلءامنیتی بچشم میخورد واین امر به گروه های تروریستی کمک کرد تا فعالیت های  

 .نمایند.شدید  تتروریستی خود 

ت داد از افغانستان وپاکستان فرص بودن شبه جزیره سیناء به جوانان مصری بازگشته یبیابان

 .تا دست  به فعالیت نظامی وانجام عملیات تروریستی بزنند

این گروه پس ار برکنار کردن محمد مرسی واخوان المسلمین از قدرت دست به عملیات 

تالش برای ترور وزیر کشور اسبق مصر سرلشکر این عملیات : تروریستی زد از جمله 

,  2103اوت  09تن از سربازان امنیت مرکزی در 2, کشتن 2103ل محمد ابراهیم را در سا

, حمله به اداره اطالعات نظامی در  2103ره امنیت جنوب سینا در اکتبر احمله به اد

, کشتن سرهنگ محمد مبروک مسئول پرونده اخوان  2103اسماعیلیه مصر در اکتبر 

کردن اداره امنیت دقهلیه در  ,  منفجر2103المسلمین در دستگاه امنیت ملی در نوامبر 

افسر امنیتی , حمله به یک گشت  04تن از جمله  01که منجر به کشته شدن  2103دسامبر 

سازمان  منفجر کردن, امنیتی در استان بنی سویف که منجر به کشته شدن شش افسر پلیس شد

ر مدیر ,ترو 2104امنیت قاهره ,سرنگون کردن یک هلیکوپتر نظامی در سینا در ژانویه 

 2104حمله به مرکز کرم القوادیس در اکتبر  2104دفتر فنی وزیر کشور مصر در ژانویه 

.. 

به سازمان داعش پیوست وبا ابراهیم بن  2104جماعت انصار بیت المقدس در ماه نوامبر 

عت یبعواد بن ابراهیم القرشی الحسینی موسوم به )ابو بکر البغدادی( بعنوان خلیفه مسلمین  

 ( .0)کرد.

هشتم آخرین حمله این گروه  علیه نیروهای پلیس در منطقه  العریش در شمال سیناء در 

شدند. این حمله  پلیس مصر کشته 1ده تن  از جمله آن که در اثر ت انجام گرف 2106ژانویه 

صورت گرفت .وی از ات رهبر جدید داعش در سینا "ابو هاجر الهاشمی "  در اجرای دستور

ه درخواست کرده بود که به نیروهای پلیس بوسیله خودروهای بمب گذاری عناصر این گرو

نیروهای امنیتی مصر در ماه اوت گذشته    ( 2)شده ونصب کمین در شمال سیناء حمله کنند .

 (3ابو دعاء االنصاری  رهبر سابق داعش در سینا را بهالکت رساندند.)

 

                                                             
 مقاله " خریطة الجماعات السلفیة وعالقاتها باالخوان والسلفیات االخری , مرحلة ما بعد ثورة 21 یونیو , بوابه الحرکات االسالمیة- 1
 خبرگزاری ها 4 ژانویه 7102 2
  سی ان ان عربی 2 اوت 7102  3
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  اجناد مصر:2

اعالم موجودیت کرد. در اولین بیانیه خود اعالم  2104ژانویه  24این گروه تروریستی در 

کرد که به دستگاه های امنیتی بعنوان قصاص حمله خواهد کرد واز مردم خواست نیروهای 

امنیتی مصر را هدف قرار دهند..این گروه یک  روز بعد دست به عملیات تروریستی در 

ر محیط بخش پلیس الطالبیه در هرم برابر اداره امنیت قاهره ودربرابر ایستگاه مترو  دقی ود

 .زد  و یک گشتی نیروهای امنیتی در خیابان الهرم را مورد هجوم قرار داد

دست به عملیات  نظامی از جمله منفجر کردن یک بمب علیه پلیس  2104این گروه در سال 

 21 در منطقه عبود , حمله با مواد منفجره به پلیس منطقه سواح , حمله به پلیس در منطقه

, حمله به نیروهای امنیت  2104ژانویه  24ژوئیه [ حمله به مرکز پلیس در الطالبیه در 

ژانویه  30مرکزی دربرابر ایسگاه مترو البحوث , حمله به مقر نیروهای امنیت مرکزی در 

ه به فرماندهان نیروهای ل,  حمله به نیروهای امنیت مرکزی در میدان الجیزه  حم 2104

ر میدان النهضه وکشته شدن سرتیپ طارق المرجاوی منفجر کردن بمب  در امنیت مرکزی د

نزدیکی مسجد الحصری وزخمی شدن یک سروان پلیس , منفجر کردن مرکز پلیس در میدان 

لبنان وکشته شدن یک سرگرد پلیس وزخمی شدن شش تن دیگر, حمله به یک واحد گشتی 

رهایی در نزدیکی قصر االتحادیه .اکثر عملیات نیروهای امنیتی در خیابان الهرم , انجام انفجا

 .( .0) این گروه مصری در استان الجیزه انجام می گرفت

 

 :رض الکنانهأگردان های انصار الشريعه ب: 9

پایه گذاری شد .گروه مزبور  2104در اوایل سال گردان های انصار الشریعه بارض الکنانه 

همزمان با حکومت اخوان  2102اهده که در نوامبر سازمان الطلیعه السلفیه  المج تحت تاثیر 

در  مسلحانهقرار گرفت .پیروان این گروه بخاطر استفاده از عملیات تاسیس شد المسلمین 

محمد الظواهری برادر رهبر فعلی بنام زندان ها بسر می بردند .یکی از رهبران این گروه 

این گروه دست به پیروی می کند. القاعده ایمن الظواهری است واز افکار سازمان القاعده

عملیات مسلحانه علیه نیروهای ارتش وپلیس مصر از جمله ترور تعدادی از افراد پلیس 

وارتش در شهرهای مختلف مصر وحمله به یک واحد گشتی پلیس در شهر زقازیق که منجر 

 (.2)به سه تن وزخمی شدن یک تن شد .
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 السلفیه الجهاديه فی سیناءگروه های :4

 2103ژوئن  31سلفیه الجهادیه فی سیناء متشکل از گروههایی است که پس از تظاهرات ال

پس از سرنگونی حکومت محمد مرسی در مصر فعالیت خودرا اغاز کرد ند .اعضاء این و

ومعتقدند که باید علیه رژیم صهیونیستی مبارزه  ند با گروه های فلسطینی هم فکر اها گروه 

ارزه با دولت مصر ندارند.این گروه ها نسبت به وقوع درگیری در کرد وهیچ اعتقادی به مب

مرز مصر وغزه که در اثر ان تعدادی از سربازان مصری کشته شدند اظهار انزجار کرده 

 وخودرا از ارتکاب این عمل مبرا دانستند.

این گروه ها نام های مختلف از جمله " الجهاد والتوحید " و"انصار الجهاد " و"السلفیه 

داشته است .این گروه ها درمناطق  مرزی مصر  از جمله : شهرهای رفح والشیخ الجهادیه" 

زوید که در نزدیکی مرز مصر با رژیم صهیونیستی است فعالیت می کنند . گروه های 

 مزبور در منطقه مرکزی سیناء نیز حضور دارند.

اشتن حرکت اسالمی در گروه های سلفی جهادی در مصر معتقدند که توطئه ای برای کنار گذ

مصر وسرنگونی محمد مرسی از قدرت توسط دشتگاه های دولتی ومخالفین الئیک چیده شد 

زیرا هر دو طرف با اسالم وبرقراری حکومت اسالمی مخالفند . اینها براین باورند که 

طرفداران اخوان المسلمین ومحمد مرسی رئیس جمهوری معزول قتل عام شدند وبایستی ار 

ه های دولتی از جمله دستگاه های امنیتی وپلیس وارتش انتقام گرفت. این گروه ها  با دستگا

برکناری محمد مرسی از قدر ت در مصر ادعای مظلوم نمایی کردند . گروه های مزبور 

ضمن مخالفت با دمکراسی وانتخابات تالش کردند انتخابات را تحریم کنند به این بهانه که 

می شود که قوانین غیر خدایی تنظیم ومورد اجرا قرار گیرد. گروه  انتخابات پارلمان سبب

هایی که با شرکت در انتخابات موافق بودند از این بیم داشتند که مبادا تقلب در ان صورت 

ه بگیرد وانجام عملیات مسلحانه به این بهانه بود که از ارای مردم که با لغو حکومت مرسی 

ای برخی از گروه های سلفی جهادی مصر به سوریه اعضحفاظت خواهد کرد. هدر رفت 

عزیمت کرده ودر جنگ شرکت نمودند وپس از سرنگونی حکومت محمد مرسی واخوان 

 المسلمین  به مصر مراجعت کردند.

تعداد زیادی از طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری معزول مصر از این گروه های سلفی 

سعی می کنند در عملیات مسلحانه خود از حمله به  جهادی پشتیبانی می کنند واین گروه ها

 غیر نظامیان خودداری کنند .
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گروه های سلفی جهادی در اثر ناامنی ناشی از قیام مردمی علیه حکومت محمد مرس 

یوسرنگونی ان فعالیت خودرا اغاز کردند .عناصر این گروه هااکثرا از زندانیان فراری 

ز  لیبی دریافت می کردند . )خریطة الجماعات السلفیة بودند واسلحه خودرا بطور قاچاق ا

 (.0) یونیو( 31الجهادیة في مصر )مرحلة ما بعد ثورة 

 

  : سلفی ها در لیبی6

در پایان جنگ جهاني اول لیبي از ایتالیا مستقل شد وحكومت پادشاهي تحت رهبري ملك 

 .ادریس تشكیل گردید

جام کودتای نظامی قدرت را بدست گرفت وي با ان 0919سرهنگ  معمر قذافی در سپتامبر 

 .در طول بیش از چهل سال حكومت  فعالیت احزاب را ممنوع كرد

اغاز كردند  0949اخوان المسلمین فعالیت خودرا در سال  ,در دوران حكومت پادشاهي .

 .عزالدین ابراهیم روحاني مصري شعبه اخوان المسلمین را در لیبي افتتاح كرد.پادشاه لیبي به

اخوان المسلمین اجازه فعالیت سیاسي داد .واین سازمان طرفداراني در این كشور پیدا كرد 

.معلمان مصري مقیم در لیبي فعالیت فوق العاده اي براي انتشار افكار اخوان المسلمین انجام 

دادند .ولي با روي كار آمدن معمر قذافي در لیبي اخوان المسلمین با سخت گیري هایي مواجه 

 .د وتعدادي از رهبران این سازمان دستگیر وبه مصر تحویل داده شدندشدن

اعضاي اخوان المسلمین را دستگیر وشكنجه نمود واین  0963سازمان امنیت لیبي در سال 

اعضا مجبور شدند سازمان خودرا منحل اعالم كنند وبدین ترتیب اخوان المسلمین لیبي تا 

 .سكوت اختیار كردند 0961پایان دهه 

ژیم از امیدوار بودند  كه تحوالتي در لیبي روي دهد ور 0911خوان المسلمین لیبي در دهه ا

یك حكومت الئیك به یك حكومت اسالمي تغییر یابد ,ولي این امید به یاس تبدیل شد وبدین 

 علت سازمان اخوان المسلمین نام خودرا به" الجماعه االسالمیه اللیبیه" تغییر داد

مان اخوان المسلمین لیبي  وارد گفت وگو با حكومت قذافي شد وسیف ساز 0999در سال 

 2115االسالم فرزند معمر قذافي در این زمینه كمك كرد واین گفت وگوها در سالهاي 

بصورت جدي انجام گرفت .سیف االسالم تالش مي كرد سازمان را جذب كند ولي  2111و
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كه اخوان المسلمین هزار عضو در لیبي مشخص شد   2100در آستانه قیام در لیبي در بهار 

عضو در خارج لیبي بسر مي برند.ولي سازمان اخوان المسلمین لیبي در دسامبر  211دارند و

اعالم كرد كه ده هزار عضو در لیبي دارد واین سازمان حزب عدالت وسازندگي را  2102

 .تشكیل واین حزب ارگان سیاسي اخوان المسلمین لیبي شد

نداني نداشتند كه مي چمت معمر قذافي احزاب كوچك تري تشكیل ولي فعالیت در دوران حكو

نام  " التبلیغ ةجماع"برهبري مصطفي علي الجهاني و " حركة التجمع االسالمي" توان از 

 .برد

در دوران حكومت معمر قذافي "الجماعه االسالمیه اللیبیه المقاتله " تنها گروهي بود كه در 

این تشكیل شد  0912یستادگي كرد ..و توسط عوض الزواوي در سال برابر حكومت قذافي ا

وتوانست ظرف ده سال از فعالیت سري وزیر اعالم موجودیت كرد  0995سازمان در سال 

 . زمیني طرفداران زیادي در داخل لیبي جذب كند

این جماعت دست به عملیات نظامي علیه رژیم وشخصیتهاي بارز آن زد ولي رژیم قذافي 

افراد این سازمان بویژه الزواوي را شناسائي ودستگیر کند. این گروه  0919نست در سال توا

دست به عملیات نظامي زد واعضاي این گروه  0919و 0916و 0911در سال هاي 

 .توانستند از لیبي فرار وبه افغانستان بروند

ب مهارت جنگي به براي كس 0911اعضاي  " الجماعة اإلسالمیة اللیبیة المقاتلة  " در دهه 

افغانستان رفتند وعلیه ارتش شوروي سابق جنگیدند انها در افغانستان اردوگاه هایي برپا 

 .كردند وبا دیگر اتباع لیبي آموزش هاي نظامي توسط سازمان القاعده كسب كردند

در لیبي اعالم موجودیت كرد , عملیات خودرا در داخل لیبي  0995این گروه پس از سال 

اد وتالش كرد قذافي را ترور كند ولي در این كار موفق نشد .رژیم قذافي جهت گسترش د

سركوب این گروه دست به كار شد, تعدادي از اعضا از جمله یكي از پایه گذاران این گروه 

 0996به نام شیخ صالح فتحي بن سلیمان را در یك درگیري در شهر درنه لیبي در سپتامبر 

 .به قتل رساند

احزاب اسالمي متعددي فعالیت خودرا  2100وني حكومت معمر قذافي در سال پس از سرنگ

كه نام خودرا به "حزب  " سازمان اخوان المسلمین" در لیبي آغاز كردند از جمله این احزاب 

  العداله والبناء  " "حزب عدالت وسازندگي " تغییر داد
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از سرگرفت ولي نام خودرا به   مجددا فعالیت خودرا« الجماعة اإلسالمیة اللیبیة المقاتلة

"الحركة اإلسالمیة اللیبیة للتغییر".تغییر داد ویكي از رهبران این گروه بنام  عبد الحكیم 

 ".بلحاج، بعنوان  رئیس "شوراي نظامي در طرابلس تعیین شد

عالوه بر احزاب اسالمي فوق الذكر دو حزب سلفي بنام هاي  "حزب األصالة"و  "اإلصالح .

 .ة"، وارد فعالیت سیاسي شدند ولي نتوانستند در انتخابات پارلماني پیروز شوندوالتنمی

گروه "انصار الشریعه " یكي از گروه هاي فعال در لیبي است كه پس از سرنگوني حكومت 

قذافي فعالیت خودرا آغاز وقدرت نظامي خودرا به نمایش گذاشت.میلیشیاي این گروه پرچم 

ي برافراشت.میلیشیاي انصار الشریعه شهر بنغازي را اشغال كرد القاعده را بجاي پرچم لیب

وبا نیروهاي سرلشكر خلیفه حفتر درگیر شد..محمد  علي الزهاوي خودرا رهبر  انصار 

 .الشریعه اعالم كرد وگفت گروهش وابسته به القاعده نیست

" اولین تاسیس شد .اولین كنگره  خودراتحت عنوان  2102گروه انصار الشریعه در سال 

 .گردهمایي "نصره الشریعه " برگزار كرد

دو گروه سلفي دیگر اعالم موجودیت كردند كه عبارتند از : "كتیبة أنصار الشریعة في 

بنغازي" و"كتیبة أنصار الشریعة في درنة".گروه دوم تعدادي قبر رهبران صوفي در شهر 

  .بنغازي را تخریب كرد

لقاعده فعالیت خودرا در لیبي ادامه مي دهد ودر حال عالوه بر احزاب فوق الذكر سازمان ا

حاضر مذاكراتي بین رهبر القاعده ایمن الظواهري ورهبران القاعده در لیبي جهت گسترش 

 .(0) فعالیت القاعده در لیبي در جریان است .

پس از سقوط رژیم قذافی گروه های مسلح سعی کردند قدرت خودرا در برابر گروه های 

 . ش بگذارنددیگر بنمای

که زادگاه است یکی از مناطق درگیری بین گروه های مسلح در لیبی شهر معروف سرت 

است که پس از شش ماه درگیری بین گروه های مسلح , سرانجام نیروهای امنیتی  هقذافی بود

 . لیبی توانستند وارد شهر استراتژیک سرت شوند

ی شهر سرت را زیر سلطه خود قرار گروه های سلفی افراطی پس از سرنگونی حکومت قذاف

 .دادند وقوانین سختگیرانه خودرا بر مردم این شهر اعمال کردند

                                                             
1http://alwasat.ly/ar/news/libya/ (لسلفیون في لیبیا.. تساؤالت ومخاوف وسیناریوهات غامضة )تقریر 
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.ابو بکر البغدادی از افراط گرایان سلفی خواست به لیبی بروند .گفته می شود اتباع  تونسی 

 .,سودانی ,مصری در شهر سرت در کنار گروههای سلفی وافراطی می جنگند

گروه های مسلح مخالف داعش توانستند در هشتم دسامبر رویترز اری گزبر اساس خبر خبر

وزنان وکودکانی که در محاصره شهر سرت را از عناصر داعش پاکسازی کنند   2107

)موسوم به کتائب مصراته ( اعضای داعش بودند را آزاد نمایند.عناصر مسلح مخالف داعش 

یب عناصر داعش پس شش ماه پرچم لیبی را بر شهر سرت برافراشتند  وبدین ترت

مجبور شدند از این شهر خارج شوند.ولی این خطر وجود  حضوروتسلط بر شهر  سرت 

 دارد که عناصر داعش بتوانند دست به ضد حمله بزنند.

 

سلفی های الجزاير   -6  

 

کشور الجزایر دارای مردم مسلمان ودیندار است وبرای اجرای احکام اسالم از هرتالشی 

می کنند .مردم الجزایر پس از سال ها حکومت حزب جبهه آزادیبخش الجزایر فروگذار ن

)حزب حاکم ( ، به احزاب اسالمی از جمله حزب جبهه نجات اسالمی رای دادند واین جبهه 

اکثریت آرا را بدست آورد واین زمینه ای  0319خرداد   22در انتخابات شهرداری ها در

برگزار شد بود .جبهه نجات اسالمی  0361که در سال   برای پیروزی در انتخابات پارلمانی

بزرگ ترین احزاب الجزایر در انتخابات پارلمانی شرکت کرد واکثریت ارا را بدست آورد 

وحزب حاکم را شکست داد.ولی ارتش الجزایر نتایج انتخابات را لغو وجبهه نجات اسالمی را 

ین ترتیب فعالیت جبهه نجات اسالمی از ممنوع کرد ورهبران آنرا دستگیر وزندانی نمود وبد

 سوی دولت ممنوع اعالم  گردید واین مقدمه ای برای جنگ داخلی در الجزایر بود.

جنگ داخلی الجزایر از سوی گروه های مسلح افراطی از یک سو وارتش الجزایر از سوی 

نفر از طرفین جان خودرا از دست دادند. 211111دیگر شروع شد ، وطی ان حدود   

گروه های مسلح الجزایر اکثرا سلفی بودند بدنبال لغو نتایج انتخابات پارلمانی سالح حمل 

کرده وعلیه دولت مرکزی وارد جنگ شدند .شیخ عبد القادر شبوطی اولین گروه مسلح 

اسالمی را تحت عنوان "جنبش حکومت اسالمی " تاسیس وعلیه رژیم الجزایر اعالم جهاد 

 کرد.)1(.

به چند جناح تقسیم شدند که جماعت اسالمی مسلح  0365اسالمی در سال  گروه های مسلح

 از همه گروه ها تعلیم دیده تر وسازماندهی بهتری داشت.

جماعت اسالمی مسلح ) الجماعة االسالمیة المسلحة ( به رهبری عنتر الزوابری در فروردین 

کرد ، وخواستار  تشکیل شد .این گروه در دره متیجه غرب الجزایر فعالیت می 0360

                                                             
  کسرائی ، شاکر ، اسالم گرائی در الجزایر ، ص1.722
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برقراری حکومت اسالمی در الجزایر بود واکثر عملیات مسلحانه در الجزایر را بر عهده 

 داشت.

گروه سلفی دعوت ومبارزه ) المجموعة السلفیة للدعوة والقتال( ، به رهبری حسن حطاب 

می  معروف به ابو حمزه گروه مستقلی تشکیل داد ودر شرق پایتخت ودر منطقه قبایل فعالیت

 کرد وخواستار برقراری جمهوری اسالمی در الجزایر شد .

این گروه به نیروهای ارتش حمله ور می شد .وبا قانون وفاق ملی که از سوی عبد العزیز 

بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر مطرح شد مخالفت کرد .این گروه متهم به نصب پست های 

ها شد ، واین گروه سلفی خواستار سرکوب بازرسی سیار وآدم ربائی وقتل مردم در خیابان 

 عوامل رژیم وخودداری از کشتن مردم یود.)1(.  

با تشدید عملیات مسلحانه گروه الجماعة السلفیة للدعوة والقتال در الجزایر ،  مقامات دولتی 

الجزایرنیروهای خودرا جهت سرکوب این گروه ودستگیری سران آن بسیج کردند بطوریکه  

اعالم کرد که حسن الحطاب  11وزیر کشور الجزایر در سیزدهم مهر ماه  یزید زرهونی

 0311شهریور  30) 2116سپتامبر  22موسس گروه الجماعة السلفیة للدعوة والقتال در 

 خودرا تسلیم مقامات الجزایری کرده است.

م اعضای گروه الجماعه السلفیة للدعوة والقتال حسن حطاب را از رهبری گروه برکنار ونا

 گروه خودرا به سازمان القاعدظ فی بالد المغرب العربی تغییر دادند.

 
 

 سلفي ها در تونس -8

میالدی ظهور کردند . سلفی ها نام های متعددی برای خود  0911سلفي ها در تونس در دهه 

انتخاب کردند که می توان از :" الجبهه االسالمیه "  و" جماعت الدعوه والتبلیغ " و: " جند 

ابن تیمیه درمورد بازگشت به سلف صالح وعمل به افکار بن الفرات " نام برد.انها از  اسد

دستورات قرآن واحادیث پیامبر ودرک اصحاب پیامبر تبعیت می کردند ولی با روی کار 

آمدن حکومت عثمانی وتحمیل خالفت بر کشورهای عربی واسالمی وبستن راه اجتهاد 

 . شدندمسلمانان قرن ها به عقب رانده 

ظهور محمد بن عبد الوهاب در جزیره العرب وتحمیل افکار خود  بر جوامع اسالمی به بهانه 

پاکسازی دین از بدعت ها موجب شد که تئوریسین هایی همچون ناصر الدین االلبانی ومحمد 

بن صالح العثیمین وعبد هللا بن باز ظهور کنند وگرایش های افراطی در مصر توسط سید 

 . اسماعیل وسعید عبد العظیم وعمر التلمسانی وحسن الهضیبی رشد کنند قطب ومحمد
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گرایش های سلفی از مصر به تونس انتقال یافت ولی علمای دانشگاه الزیتونه تونس در برابر 

الطاهر بن , والطاهر الحداد , این افکار ایستادگی کردند ورهبرانی چون خیر الدین پاشا 

 . سلفی ایستادگی کردندعاشور در برابر فکرافراطی  

پس از چند دهه فعالیت سری , سلفی ها مجددا بعد از سرنگونی زین العابدین بن علی ظاهر 

شدند .رهبری سلفی ها تونس را افرادی چون الخطیب االدریسی وابو عبد هللا المظفر والبشیر 

ای خود انتخاب بن حسن وابو جهاد کمال المرزوقی برعهده دارند .اینها نام های مستعاری بر

می کنند .برخی از انها خارج از تونس زندگی می کردند وبرخی از انها به اتهام تشویق 

جوانان به جهاد ومبارزه  در زندان های تونس وایتالیا وگوانتانامو بودند .برخی از این سلفی 

 .دندبر لیبی ومناطق درگیری وبحران بسر می, موریتانی ,افغانستان , الجزایر , ها درعراق 

را بن علی فعالیت خودزین العابدین ونی گبعد از سرنکه یکی از گروه های سلفی در تونس 

این گروه از سوی امریکا بعنوان یک سازمان . اغاز کرد گروه " انصار الشریعه " بود 

متهم به دست داشتن در عملیات نظامی علیه ارتش تونس مزبور تروریستی شناخته شد. گروه 

لین سیاسی وحمله به سفارت امریکا شد.اکثر رهبران این گروه قبل از سرنگونی ترور فعا, 

این گروه دعوت به اسالمی کردن تونس .زین العابدین بن علی در زندان بسر می بردند 

واجرای شریعت اسالم می کند.بارزترین رهبران این گروه ابو عیاض التونسی وابو قتاده 

 .وعمر عبد الرحمن می باشند

گروه سلفی یک بازوی نظامی بنام " گردان عقبه بن نافع " دارد که بعنوان یک سازمان  این

 ( 0افراطی بشمار می رود وبا ارتش تونس درگیر است .) 

بن علی در تونس تضعیف  ارتش ونیروهای امنیتی , عابدین بدنبال سرنگونی رژیم زین ال

 ", دستگاههای دولتی سازمان ترورهای سیاسی وعملیات تروریستی تونس را فرا گرفت 

وابسته به سازمان القاعده فی " گردان عقبه بن نافع " وبازوی نظامی اش " انصار الشریعه 

 (. 2بالد المغرب العربی را متهم به انجام ترورها وعملیات تروریستی کردند.)

لتکاثر اگروههای سلفی با حرکت های اسالم سیاسی متفاوتند ,  گروههای سلفی متعدد وسریع 

وناپایدار ونامنظمند ولی روشهای مدرن در تبلیغ بکار می برند .این گروه ها می خواهند 
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با جامعه نزدیک را بسرعت تغییر داده وغرب دور را مجاب نمایند , این گروه ها از مخالفت 

 (. 0..)مبادرت می کنند شروع وبه اعتراض وباالخره جنگ وستیزحکومت 

تونسی للدراسات االستراتیجیه )انستیتو مطالعات استراتژیک تونس دربررسی های المعهد ال

(از یک منطقه پر جمعیت وفقیر پایتخت تونس بنام " حی سیدی حسین  " مشخص گردید که 

در این منطقه .این منطقه فقیر جایگاه  ومامن افراد وابسته به گرایش سلفی جهادی است 

روهای امنیتی  رخ داده وافراد عضو این درگیریهایی بین جوانان عضو این گرایش ونی

گرایش  , طرفداران دو گروه سلفی یعنی جبهه النصره وگروهک  داعش بوده در زمانی که 

این دو گروه در سوریه با هم جنگ ودرگیری داشته طرفدارانش در تونس نیز با هم اختالف 

ی افراطی سلفی این بر رسی نتیجه می گیرد  که اعضای گروه ها .ودرگیری داشته اند

بخاطر عقیده ومرام به این گروه ها نپیوسته بلکه هدف اصلی شان استفاده مادی جهت بهبود 

 (. 2وضعیت مادی واجتماعی خود بوده است. .)

 

  سلفی ها در سودان -1

در سال های اخیر گرایش های سلفی در سودان رشد یافته است  .قبل از این سلفی های سنتی 

اید ومبارزه با شرک وتکفیر افراد می کردند ولی در چند سال اخیر دعوت به تصحیح عق

گروهی بنام " السلفیه الجهادیه " ظهور کرده که حکومت ها ونظام ها وحکام را تکفیر کرده 

واز خشونت استفاده می کند. گروه های سلفی رهبران احزاب سیاسی سودان از جمله الصادق 

رابی رئیس حزب کنگره مردمی سودان ومحمد ابراهیم المهدی رئیس حزب  االمه , حسن الت

 .نقد رئیس حزب کمونیست سودان را کافر قلمداد کرده اند

درصد  انها به فرقه های صوفی گری تمایل  11مردم سودان پیرو مذهب اهل تسنن اند و

در صد سودانی ها به گروه های سلفی تمایل نشان می دهند.جماعت اخوان  01دارند وتنها 

سلمین نیز در سودان فعال است.گرایش های سلفی از عربستان سعودی واز طریق حجاج الم

 " نه از مصر وغرب افریقا وارد سودان شد .اولین گروه سلفی که در سودان تاسیس شد

بود که علمایی از جمله عبد الرحمن بن حجر الجزایری  "  جماعت انصار السنه المحمدیه

شیخ یوسف " جماعة  0931در سال  ند .ر سودان انتشار دادافکار سلفی را هنگام اقامت د

با تاسیس یک  0946السنة من اجل الدعوة للتوحید والعقیده الصحیحة " را اعالم كرد در سال 
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اولین مسجد این جماعت سلفی در  0916مرکز برای این جماعت موافقت شد  .در سال 

 .عربستان مسجد را افتتاح کرد وملک فیصل بن عبد العزیز پادشاه وقت تاسیس سودان 

اسی بلکه وارد فعالیت های سی, دعوت به  اسالم اکتفا نکرد  به کار  تبلیغ و این گروه سلفی .

این گروه خواستار اجرای قانون اساسی اسالم  0951 در شد . در دوران استقالل سودان

انتخابات  منشور اسالمی مشارکت ودرندوین واجرای شریعت اسالم شد.این گروه در 

برگزار شد شرکت کرد.این گروه نسبت به حرکت تمرد در  0914پارلمانی که در سال 

جنوب سودان موضع گیری کرد , واز نیروهای مسلح سودان اعالم حمایت وپشتیبانی 

کرد.این گروه مجله ای بنام " االستجابه" صادر ومسائل سیاسی را مورد بحث وبررسی قرار 

میت مراکز ومدارس دعوت را درک کرد ومدارسی برای مراحل داد.این گروه سلفی اه

تحصیلی برای دانش آموزان سودانی وخارجی تاسیس نمود .برنامه درسی این مدارس همان 

برنامه های درسی دانشگاه المدینه المنوره ودانشگاه محمد بن سعود عربستان بود.سلفی ها 

خانه داری راه انداختند.واز جمعیت  برای زنان جمعیت هاومراکز حفظ قرآن وفعالیت های

های خیریه عربستان وکویت کمک هایی جمع اوری ودر راه ساختن مدرسه وکمک رسانی 

 ..استفاده کردند

جماعه " گروه های سلفی در سودان دچار تفرقه ودودستگی نیز شدند وگروهی بنام 

گروه کار منظم را رد جدا شد.این  0991در سال  "  جماعت انصار السنه" از  " الالجماعه

د توسط امیر یا رهبر رهبری شوند وسعی می کند یمی کند ومعتقد است که گروه های نبا

م عالفعالیت سیاسی ا خودرا با  تاعد سازد بر جماعت خود قیام کنند ومخالفقجوانان را مت

ی م واجبرا ترک اطاعت ولی امر وحاکم  را  معتقد است که باید سیاستنمایند این گروه 

 چندسیستم تشکیل احزاب سیاسی واین گروه باحکومت را حرام می داند. ت ومخالف داند , 

تان از جمله گروه جامیه سغیر شرعی می داند.این گروه از گروه های سلفی عربرا  حزبی 

ومدخلیه تبعیت واز افکار شیخ ناصر الدین االلبانی حمایت می کند .این گروه اقدام به اتش 

به این بهانه که تلویزیون بدون اجازه  , ه تلویزیون در شهر خارطوم نمودزدن یک دستگا

که وارد اطاق خواب زنان شده است مهم ترین رهبران این گروه شیخ حسین خالد عشیش 

 ..در سودان مستقر شد 0993تابعیت سوریه داشت ودر سال 

لکتاب والسنه گروه دیگری که از جماعت انصار السنه منشعب شد موسوم به " جمعیه ا

جدا شد.این  0992الخیریه " بود این گروه در اثر اختالف با رهبر انصار السنه در سال 

گروه خواستار مبارزه با شرک وخرافات وسحر وجادو شد ودعوت به انتشار عقاید صحیح 

 ..از رهبران این گروه ابراهیم الحبوب وصالح االمین بودندکرد 
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السنه جدا شد موسوم به " جماعت انصار السنه )االصالح( گروه سومی که از جماعت انصار 

بین رئیس  اعالم موجودیت کرد .موجودیت این گروه در اثر اختالف 2116بود ودر ژوئیه 

جماعت بنام شیخ الهدیه ومعاون او شیخ ابی زید محمد حمزه درمورد شرکت در کابینه 

ابا زید  شیخ  دیه بیانیه ای منتشرسودان اعالم شد.زمانی که اختالف دو شدت گرفت شیخ اله

 محمد حمزه را از پست معاونت رئیس گروه برکنار کرد.

از جمله شیخ محمد االمین اسماعیل وشیخ الدین التویم  ش این گروه تعدادی از رهبران

وزیر اوقاف . المحامی از پست های خود عزل کرد.عده ای برای میانجیگری پیش قدم شدند 

ی سعودی در سودان که رابطه خوبی با گروه داشت.میانجیگری کردند زن مذهبیسعودی ورا

ولی در این تالش موفق نشدند .این گروه مخالف دولت سودان است واز گروهها اسالمگرا در 

مضا اهیچ پیمانی با احزاب سودانی , این کشوراز جمله اخوان المسلمین سودان  انتقاد می کند 

به سوی افراط گری وتندروی حرکت می کند وگرایش  نکرده است . این گروه هم اکنون

 ( 0).تکفیری پیدا کرده است

 احزاب سلفی در سودان 

  ( میانه اسالمیحزب حزب الوسط االسالمی )

این   ," انصار السنه  "بدنبال استعفای دکتر یوسف الکوده از دبیرخانه ومرکز کل جماعت 

ه اصلی خودرا جبران اشتباهات تکراری تاسیس شد.حزب میانه وظیف 2111حزب در اکتوبر 

وتصحیح راه اسالم سیاسی وارائه یک نمونه از اسالم مترقی می داند این حزب افراط گری 

 .وتندروی در دین را رد می کند وتحمیل مردم بیش از طاقتشان را غیر قابل قبول می داند 

ه قدرت را رد می کند وبه این حزب دست زدن به کودتا واستفاده از قوه قهریه برای رسیدن ب

رای ایمان دارد.به  های  گردش قدرت وانتقال مسالمت امیز قدرت از طریق صندوق

برقراری دمکراسی معتقد است ونقش زنان را در جامعه سودان ضعیف می داند وباید حقوق 

ن به اسیاسی زنان را به انان داد.تا بتوانند راه درست را انتخاب نمایند.این حزب با رسیدن زن

پست های باال وحساس بجز امامت جماعت موافق است و افکار این حزب کمی بازتر از 

اندیشه احزاب سلفی است . برخی از ناظران معتقدند که نقطه نظرهای حزب میانه در واقع 

رئیس حزب معتقد .نشاندهنده کوتاه امدن این حزب سلفی از بسیاری از مواضع خود است 

وتکفیر یک فرد مسلمان در واقع قتل , کفیر دیگران خطرناک است است که افراط گری وت

تر .دک وکسی که یک عده را تکفیر می کند نمیداند که چه عده به قتل خواهند رسید, اوست 
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جان مردم هستیم پس چرا از یوسف الکوده رئیس حزب معتقد است که ما موظف به حمایت 

کافر  ران راگجایز نیست دی یی گوید هیچ مسلمانانها را به هالکت برسانیم .او م , با تکفیر

بداند چون تکفیر افراد از اختصاص دادگاه است ,لذا او معتقد است که تکفیر دیگران جایز 

 ( 0نیست. )

 

  جهادی در سودانهای سلفی 

بدنبال پابان جنگ افغانستان ,گروهی ازمجاهدین عرب که در افغانستان علیه شوروی سابق 

به سودان بازگشتند که در میان انان اسامه بن الدن بود .بازگشت این اعراب به جنگیده بودند 

دولت سودان صورت گرفت.در سایه کنگره عربی  سودان در اثر سیاست درهای باز

واسالمی مردمی سودان , تعداد زیادی از رهبران جنبش های اسالمی که مورد خشم حکومت 

مله این افراد گروه های جهادی لیبی ومصری بویژه های خود بودند به خارطوم آمدند . از ج

اخوان المسلمین ورهبران سازمانهای سوری وتونسی بودند.گروه های تکفیری سودانی در 

کیلومتری خارطوم  411مناطق کوچکی مثل منطقه )ابو قوته ( در ایالت الجزیره واقع در 

م بسر می بردند .این گروه طورکیلومتری خا 511ومنطقه )الفاو( در شرق سودان واقع در 

کیلومتری جنوب شرق خارطوم ومنطقه الدمازین واقع  411ها همچنین در منطقه کوستی در 

ا .انها ر شتندکیلومتری جنوب شرق پایتخت وتعداد اندگی در پایتخت حضور دار 111در 

تند افراد منزوی توصیف می کردند زیرا انها از جامعه دور بودند وبا مردم سروکار نداش

چون جامعه را کافر ومشرک توصیف می کردند به این علت که آنها زیر سلطه طاغوت رفته 

 ..می کنندتبعیت واز قوانین وضعی وغیر خدائی [ 

همزمان با ورود افغان های عرب به سودان مقامات سعودی شیخ محمد عبد الکریم تبعه 

تان اخراج کردند .با ورود از عربس 0993سودان وامام جمعه مسجد کوثر جده را در سال 

 ةاین شیخ به سودان جوانان سودانی دور او را گرفتند وسازمان خودرا " الجبهه االسالمی

(  01المسلحه ( نامیدند .این سازمان تالش کرد تعدادی عملیات نظامی از جمله کشتار )کمبو 

 .بگذارد.را به مرحله اجرا

مام مسجد محمد بن زاید در ابوظبی از شیخ عبد الحی یوسف ا 0993در همین سال یعنی 

وبه خارطوم وارد شد.در همین زمان شیخ مدثر , طرف مقامات اماراتی از این کشور اخراج 

احمد اسماعیل که در دانشگاههای سعوی درس خوانده وفارغ التحصیل شده بود از عربستان 
                                                             
 مصاحبه پایگاه اینترنتی سودانایل  با دکتر یوسف الکوده   بتاریخ: 02 شباط/فبرایر 17102
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در   یاه ویا سازمانسلفیه جهادیه هیچگونه پایگگروه اخراج وبه سودان آمد.در این زمان 

سودان نداشت , ولی با ورود افراد فوق الذکر به سودان وسخنرانی های اتشین انها وفراهم 

شدن اسلحه ومهمات توسط افغان های عرب , فعالیت سلفی های تکفیری در سودان گسترش 

ه سلف بن گروه معتقد به بازگشت ییافت. گروهی بنام السلفیه الجهادیه در سودان بوجود آمد. ا

صالح وسازماندهی الهام گرفته از اخوان المسلمین بود .شعار این گروه ) سلفیه المنهج 

وعصریه المواجهه ( ) برنامه سلفی ومقابله عصری ومدرن ( .همزمان با وجود این گروه 

درگیری هایی بین خود سلفی ها بوجود آمد وسپس این درگیریها  به گروه های دیگر سرایت 

 ( .0)..کرد

 

 سلفیه جهاديه و فتواهای تکفیر

در کنار فعالیت گروه های سلفی در مساجد واز طریق پخش نوار در خیابانها ومیادین شهرها 

نواری تحت  0995, فتواهای تکفیری ها علیه افراد وگروها واحزاب انتشار یافت .در سال 

فر بودن دکتر حسن عنوان )اعدام زندیق ( پخش شد ودر ان شیخ محمد عبد الکریم  فتوای کا

وی خواستار اعدام الترابی شد. متعاقبا  . الترابی ر هبر اخوان المسلمین سودان را صادر کرد

ن گارنگ صادر شد ای علیه اعضای جنبش خلق برای ازادی سودان برهبری جئفتواها

 . وهمچنین فتواهایی مبنی بر غیر اسالمی بودن کنگره ملی صادر شد

توا دادند وانتخابات را تحریم کردند زیرا معتقد بودند که انتخابات این گروه های تکفیری ف

محمد طه محمد احمد روزنامه نگار سودانی را مهدور الدم  2111کفر است.. انها در سال 

  .اعالم کردند واورا مرتد وکافر وزندیق توصیف کردند

ملت اسالم بلکه اعالم  خارج ازانها را آنها در همان سال شیعیان را کافر دانسته ونه تنها 

کردند که انها وارد دین اسالم نشده اند.انها خواستار انزوای شیعه وبستن سفارت ایران در 

در معرض دیده  2111خارطوم شدند.انها کتب شیعه را که در نمایشگاه خارطوم در سال 

بنام یک استاد خانم انگلیسی  2116مردم گذاشته  شده بود  آتش زدند .سلفی ها در سال 

جولیان جییوتر که در یک مدرسه در سودان مشغول کار بود مهدور الدم اعالم  واورا متهم 

به توهین به پیامبر اسالم کردند. در همین سال مجددا حسن الترابی را تکفیر کردند زیرا او 
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گفته بود زن  می تواند امامت جماعت مردان  را  برعهده بگیرد ومی تواند در نماز جمعه 

  .انی کندسخنر

سلفی ها صادق المهدی رئیس حزب امت سودان را تکفیرکردند .واز او خواستند توبه کند 

زیرا او گفته بود که زن ومرد می توانند یکسان ارث ببرند.در ماه مبارک رمضان سال 

در یکی از شهرهای نزدیک به پایتخت سودان وهنگام افتتاح دفتر حزب کمونیست  2119

ی ها وکمونیست ها روی داد .سلفی ها کمونیست ها را تکفیر کردند رگیری بین تکفیرد

 ( 0) .وخواستار منع فعالیت انها شدند

 

  درگیری تکفیری ها با اقشار مختلف در سودان

در ایالت الجزیره  0993آغاز درگیری گروه های سلفی تکفیری در سودان در اواخر سال 

ان تکفیری طرفدارشیخ محمد عبد الکریم   که ( رخ داد. گروهی از جوان01در منطقه )کمبو 

اعتقاد به کافر بودن حکام وطاغوت ها ومخالف گرفتن گذرنامه وشناسنامه وکارت شناسایی 

کیلومتری خارطوم راه  411( در ایالت الجزیره  01واستفاده از پول واسکناس بسوی )کمبو 

 01..وزمانی که به کمبو پیمایی کردند تا مهاجرت خودرا از بالد کفر وشرک ثبت کنند

 ,رسیدند مردم به نیروهای پلیس ورود انها را خبر دادند .پلیس از انها خواست تسلیم شوند 

ولی بعلت اینکه اطاعت از پلیس را کفر دانسته یک درگیری بین دو طرف رخ داد که در اثر 

خودرا از دست  پلیس جانافراد ان امیر جماعت وتعدادی از پیروانش کشته شدند وتعدادی از 

 .دادند

یک گروه از سلفی ها برهبری عبد الرحمن الخلیفی دارای تابعیت لیبیایی   0994در تابستان 

ویکی از پاسداران اسامه بن الدن دست به کشتار اعضای  جماعت انصار السنه در شهر ام 

ند .در درمان زد .انها به طرف نمازگذاران مسجد متعلق به جماعت انصار السنه آتش گشود

 ..نفر کشته وبیش از سی تن زخمی شدند 26این حمله 

یک درگیری بین تکفیری ها وگروهی از جماعت انصار السنه در یکی از  0996در سال 

کیلومتری جنوب خارطوم رخ داد  091مساجد انصار السنه در واد مدنی در ایالت الجزیره 

 ..می شدندکه در اثر ان سه تن از انصار السنه کشته وتعدادی زخ
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یک کشتار علیه جماعت انصار السنه صورت گرفت .یکی از جوانان  2111در سال 

تن کشته  21رمضان آتش گشود  که در اثر ان مبارک تکفیری بسوی نمازگزاران در ماه 

نفر دیگر زخمی شدند.یکی از این تکفیریها بنام عباس الباقر از جنگ افغانستان بازگشته  51و

 .به لیبی در سودان مستقر شده بود بود وپس از عزیمت

یک گروه از تکفیری های سودان یک دیپلمات  2111در جشن های عید میالد مسیح در سال 

امریکایی بنام گرانویل وراننده اش را بقتل رساندند .متهم این حادثه فرزند یکی از رهبران 

 .ن افسر اشتغال داشتجماعت انصار السنه المحمدیه بود که در نیروهای مسلح سودان بعنوا

تکفیریهای سودان دشمنی خاصی نسبت به فرق صوفیه دارند .در هنگام جشن های تولد 

یک درگیری بین تکفیری ها وفرقه صوفیه رخ داد که در  2102ژانویه  30پیامبر )ص( در 

 .آن دهها تن کشته وزخمی شدند وبا دخالت پلیس سودان درگیری خاتمه یافت

با فرق صوفیه بر سر جایز بودن یا نبودن جشن گرفتن بمناسبت تولد  ها  اختالف تکفیری

روهی از تکفیری های سودان قبر یکی از گ 2100بود.در دوم دسامبر )ص( رسول اعظم 

کیلومتری جنوب پایتخت را تخریب  31اولیای طرق صوفیه بنام شیخ ادریس ود االرباب در 

 . .ونبش قبر کردند

به آتش زدن قبر این رهبر صوفیه متهم کردند ولی تکفیری ها این فرق صوفیه تکفیری ها را 

 . اتهام را رد کردند

موضع سلفي ها نسبت به رابطه با رژیم وحكومت  متفاوت بود  , بر خی از سلفی های سنتی 

با شرکت در حکومت موافقت می کردند ولی سلفی های جهادی شرکت در حکومت را رد 

 .می کرند

سلفی های جهادی دولت وحکومت  را مورد  2111سال تا  سال 0991ین بزمانی در مرحله 

بودند.موضع سلفی ها نسبت به دولت بستگی به آن انتقاد قرار می دادند وضمن مخالفان 

کرد می رابطه حسن الترابی با دولت داشت .زمانی که حسن الترابی با دولت قطع رابطه 

 00کم می کردند ودر اثر حوادث سلفی ها ی جهادی روابط خودرا با دولت مستح

گروههای سلفی با , مبارزه با تروریسم و سپتامبروفشار امریکا به سودان جهت همکاری 

 .حکومت سودان وارد سازش شدند

سلفی های سنتی سودان  )جماعت انصار السنه المحمدیه ( که روابط خوبی با عربستان 

با سلفی های کشورعربی واسالمی در , سعودی داشتند واز سوی عربستان حمایت می شدند 
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ارتباط بودند .پیروان سلفی های جهادی سودان درجنگ  افغانستان شرکت کردند وافکار 

 .(0واعتقادات خودرا از سلفی های تندرو در کشورهای عربی واسالمی اخذ کردند.)

 

 سلفی ها در مغرب -90

وبا , اید آالمي مغرب كنار پادشاه مغرب طي سال هاي متمادي تالش كرده با گروههاي اس

نان توانسته است مانع فعالیت آنان علیه حكومت مغرب شود. پادشاه از آدادن امتیار به 

سیاست تفرقه بیانداز وحكومت كن جهت تقویت نفوذ خود در این كشور استفاده كرده است 

, خاذ كرد تونس ویمن این موضع را ات, .پادشاه مغرب با توجه به قیام هاي مردمي در مصر 

ادشاه پد.کنیري گرایان مغربي را در دولت شریك نماید تا از خشم مردم  جلوگكه اسالم 

زار شود ودر این انتخابات گارلماني در این كشور برپمغرب  اجازه داد انتخابات 

عبد هللا بن كران  یكي از سران حزب اسالم گراي " , ادشاه پیروز شدند وپرایان گاسالم

وبدین ترتیب مانع شورش مردم علیه وي , " را مامور تشكیل كابینه كرد عدالت وتوسعه 

گردید.برخي از ناظران معتقدند كه حزب اسالمگراي " عدالت وتوسعه " بجاي اینكه به 

حكومت برسد به دولت رسیده است . حتى برخي از اعضاي حزب بویژه جوانان از همكاري 

نند. ومعتقدند كه پادشاه حكومت مي كند نه نخست بي پرده سران حزب با پادشاه انتقاد مي ك

 .وزیر وابسته به حزب اسالمگراي عدالت وتوسعه

پادشاه مغرب براي كنترل گروه هاي تندرو افراطي همكاري خودرا با كشورهاي همسایه 

وبدین ترتیب توانست كنترل اوضاع را بدست گیرد واز هرگونه , بویژه فرانسه گسترش داد 

 ..گروههاي تكفیري جلوگیري كندحركت افراطي 

مقامات مغربي اقدامات امنیتي شدیدي جهت ,  بدنبال تشدید عملیات تروریستي در مغرب 

وردند.مقامات مغربي آمقابلة با گروه هاي تروریستي از جمله طرفداران گروهك داعش بعمل 

  .كیلومتر سیم خاردار در مرز شرقي خود با الجزایر كشیدند 35بیش از 

ن پیوستن اتباع مغرب به گروه هاي آت مغرب در نظر دارد قانوني صادركند كه طي دول

سال حبس وپرداخت غرامت  05تا  5ومخالفین را به , تروریستي از جمله داعش  را ممنوع 

 ..هزار دالر مجازات نماید 51بالغ بر 
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اعضاي ان اعالم كردند كه یك  گروه تروریستي كه  2104سبتامبر  21مقامات مغربي در 

مي كوشیدند جوانان مغربي را براي اعزام به سوریه وعراق جهت پیوستن به گروهك داعش  

بسیج كنند كشف ومتالشي كرده است.مقامات وزارت كشورمغرب  اعالم كردند این گروه 

 . .عضو با  سازمان القاعدة في بالد المغرب العربي ارتباط داشته است 9متشكل از 

اعالم كرد كه دو هزار تبعه مغرب در گروهك داعش  2101ر ژوئیه وزیر كشور مغرب  د

 ..نان مسؤولیت هائي بر عهده گرفته اندآعضویت دارند كه پنج تن از 

ی گروه ها : فی المغرب " می نویسد  ةمنتصر حماده نویسنده مغربی در کتاب خود : "الوهابی

قلیت قرار دارند ولی سروصدای که در اهستند وهابی در مغرب  از جمله گروه های اسالمی 

در اکثر ماهواره ها وسایت های خبری ها زیادی در جامعه مغرب براه می اندازند. این گروه 

  ( 0د.)نحضور فعال دار

ومردم رسیده مغرب زمین  هنویسنده معتقد است که مذهب سلفی وهابی از مشرق زمین ب

 ..مغرب  به اسالم اشعری وعقیده مالکی مشهورند

ر این باور است که سخن وپیام سلفی وهابی از مشرق زمین وارد کشور مغرب شده واین او ب

فکر واندیشه با طبایع ومرام مردم متدین مغرب سازگار نیست .این در حالیست که ادبیات 

واین اندیشه  , ت خشن که در مواضع وهابی ها دیده می شوداسلفی وهابی یک نوع ادبی

  .ستوهابی کمتر قابل انعطاف ا

جامعه هیچگاه  این این نویسنده با اشاره  به جامعه اسالمی ومحافظه کار مغرب واینکه 

در حال حاضر تالش هایی جهت : اندیشه های افراطی وتندرو را نمی پذیرد می نویسد 

تحمیل اندیشه های وهابی وسلفی به جامعه مغرب صورت می گیرد واقداماتی عجوالنه برای 

الم اشعری ومذهب مالکی انجام می گیرد .این در سسلفی وهابی با اندیشه اادغام اندیشه های 

حالیست که وهابی ها صوفی مسلکان را گمراه ومعتقدات اشعریه را شرک می دانند  ومذهب 

 ..مالکی را بدعت  تلقی می کنند

وبکار  ننویسنده مغربی با اشاره به استفاده سلفی های وهابی از امکانات مالی وتبلیغاتی فراوا

می ,  گرفتن رسانه های تصویری وماهواره ای وسایت های انترنتی وشبکه های اجتماعی

فریب داده وعقل انها را تسخیر وتفکر انها را این تفکر افراطی توانسته است اعراب  : نویسد

مرز صفر برساند وتوجه انها را از حرکت های اصالحی محمد عبده ورشید رضا به را 

                                                             
 الوهابیه فی المغرب  -منتصر حماده –دار توبقال للنشر , 7107 1



188  
 

رهای وهابی وسلفی را مطرح  می کنند در امنحرف  سازد وکسانی که شع ورفاعه طهطاوی

  . ی عربی واسالمی خود دور سازندگحقیقت می خواهند ما را از میراث فرهن

این نویسنده مغربی معتقد است که نویسندگان وپژوهشگران عرب ومسلمان به مسئولیت خود 

 ,  ا برای افکار عمومی روشن سازندعمل نکرده و نمیخواهند حقایق مذهب وهابی وسلفی ر

وقصد ندارند به دفاع از اسالم از نظر عقیده وفقه  برایند در حالیکه وهابی ها گوی سبقت را 

 ..از علمای مغرب زمین ربوده اند

وی انتشار افکار تندرو وافراطی وهابی سلفی در جهان اسالم را معلول وجود بحران 

رح های توسعه می داند ولی معتقد است که افکار اقتصادی ونبودن ازادی ها وشکست ط

وکسانی که روی این اندیشه وتفکر افراطی , سلفی ووهابی نمیتواند مدت زیادی دوام بیاورد 

 شرط بندی می کنند ومی خواهند جهان اسالم را از این طریق به تباهی بکشند در اشتباهند

(.0 ).  

ة الدعوة إلى القرآن والسنة " است که در یکی از گروههای سلفی مغرب موسوم به " جمعی

.این گروه یک شبکه از مدرسه ه است به رهبری محمد المغراوی پایه گذاری شد 0961سال 

انها را تعطیل کرد.نام این  2111ها ی غیر دولتی تاسیس کرده که دولت مغرب در سال 

ی سابق عربستان مدرسه ها " دور القرآن " است .رئیس این گروه از مدارس از سوی مفت

 .ند .را تبلیغ می کنمدرسه ها عقاید سلفی این و,  هبن باز مورد تایید قرار گرفتعبد العزیز 

این گروه به اعتقادات ابن تیمیه ومحمد بن عبد الوهاب پایبند است وشرک را رد می کند وبر 

 نبلیتوحید بشریت اصرار می ورزد..این گروه نسبت به اجرای حرفی قرآن طبق مذهب ح

 .2)شدیدا اصرار می ورزد.

در   " ةن والعلوم الشرعیآدار القر ةعالوه بر این گروه سلفی , یک جمعیت دیگر بنام " جمعی

شهر طنجه مغرب وجود دارد .از دیگر جمعیت های فعال " جمعیت التوحید واالصالح " 

 .( 3بازوی "حزب العداله والتنمیه " حزب حاکم است.)

   

 موريتانیسلفی ها در  -99

                                                             
 همین منبع  1
 مركز صناعة الفكر للدراسات واالبحاث 2
 السلفیة في المغرب - النشأة .. االمتداد .. والعمق االجتماعي - د. عبد الحكیم أبو اللوز 3
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محمد امین ولد الداه وزیر کشور وقت موریتانی از حضور یک گرایش  0994در اوایل سال 

سلفی در موریتانی خبر داد.وی در مصاحبه با روزنامه دولتی الشعب گفت افرادی دارای 

ارتباط با شبکه های افراطی  بین المللی   دارند میخواهند امنیت موریتانی را برهم زنند 

مذهب اهل موریتانی هستند  وقصد دارند  به نفع اجانب جاسوسی کنند .وی  گفت ومخالف  

اینها دارای گرایش های سلفی ودروس شرعی فرا می گیرند  ولی با بدعت ها مبارزه می 

 کنند.سلفی های موریتانی از سیاست دوری میکردند 

شمال لمغیطی درر تعدادی از عناصر مسلح به یک پایگاه نظامی د 2115سال  اوریل  25در

سرباز دولتی کشته شدند.گروه الجماعة السلفیة  05شرق موریتانی حمله کردند که در اثر ان 

والقتال که  شعبه ای از سازمان القاعده فی بالد المغرب العربی بود مسوولیت این ة للدعو

 سرکوب وبه مقامات موریتانی هشدار داد وگفت این حمله در پاسخ بهحمله را برعهده گرفت.

موریتانی به مدارس دینی حمله وتعدادی از جوانان را  زندانیان توسط دولت است . نیروهای 

دستگیر کردند .این اولین برخود دولت موریتانی با گروه های سلفی وتندرو در موریتانی 

بود.مخالفین دولت حمله به پایگاه نظامی را هشدار به دولت دانستند وانرا از برخورد 

  ( 0فین برحذر نمودند.)لانه با مخاسرکوبگر

شیخ احمد مزید ولد عبد الحق یکی از سران احزاب سلفی در موریتانی معتقد است که گرایش 

های سلفی در موریتانی از سال ها پیش در این کشور حضور داشته ولی در سال های اخیر 

ر یشترین فعالیت را ددو تن از علمای سلفی بنام های شیخ بداه البصیری ومحمد یالم عدود ب

 ..این کشور داشته اند

وی معتقد است که سلفی های موریتانی هنوز فعالیت حزبی خودرا شروع نکرده اند ودر 

دوران رئیس جمهوری سابق موریتانی معاویه ولد الطائع  فشار زیادی به جوانان مسلمان 

پس از  ند ن رفته بودوارد شد , و اسالم را دشمن معرفی کرد وبدین علت جوانان که زندا

حرا گروه های مسلح حضور  خروج از زندان سعی کردند به صحرا پناه ببرند ودر ص

تمایل  موریتانیفعلی داشتند وبدین علت این جوانان به گروه های مسلح پیوستند..  ولی دولت 

 وبه گفت وگو با گروه های اسالمی دارد و گرایش هایی در داخل دولت هستند که با گفت وگ

  ( .2مخالفت می کنند.)

 
 

                                                             
 مقاله : قصة السلفیة فی موریتانیا ,تنمو وتتشدد بالخیار االمنی وتعتدل باالحتواء  بنقل از الفجر نیوزمنتشره در پایگاه اینترنتی تورس .  1
 إسالم أون الین 2
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 نبش التوحید والجهاد در غرب افريقاج -92

این جنبش از سازمان القاعده در بالد المغرب االسالمی جدا شده است . اولین  بیانیه نظامی 

 .صادر  ودر غرب افریقا اعالم جهاد نمود 2100این جنبش در اکتوبر 

شرکت  کرده است .گفته می  2102لی در اعالم  کرد که در شورش شمال ما التوحید  جنبش 

 . شود که این جنبش بزرگ ترین جماعت تروریستی مسلح در شمال مالی بشمار می رود

را   2100مسئولیت ربودن سه گروگان اروپایی در غرب الجزایر در سال التوحید جنبش 

  .او ربوددر شهر گ 2102ن جنبش هم چنین هفت دیپلمات الجزایری را در سال یاعالم کرد.ا

میلیون   05ملیون دالردر برابر ازادی گروگانهای اروپایی  و  31جنبش مزبور خواستار 

 .دالر در برابر ازادی گروگانهای الجزایری شد

 

  جنبش جوانان مجاهد -99

جنبش جوانان مجاهد یک جنبش سومالیایی است که در سومالی فعالیت می کند واز نظر 

وجناح نظامی شد ,  تاسیس  2114ابسته است .این جنبش در سال فکری به سازمان القاعده  و

که در برابر نیروهای دولت موقت سومالی شکست است , اتحاد دادگاه های اسالمی آن بنام  

 .. خورد وبه پیمان مخالفین سومالی پیوست

خودرا تامین مخارج گفته می شود که این جنبش از طریق دزدی دریایی در سواحل سومالی 

 .دارند. ن فعالیتآکند وجنگجویان مسلمان خارجی در می

این جنبش دست به انفجارهای انتحاری زده ومسوول ترور عمر حاشی ادن وزیر کشور 

بوده است .مختار علی الزبیر رهبر فعلی این جنبش است دولت  2119سابق سومالی در سال 

 (  0امریکا این جنبش را یک سازمان تروریستی معرفی کرده است .)

 

    بوكو حرام :از دعوت مسالمت آمیز تا جنگ مسلحانه -94

                                                             
 مقاله : ابرز حرکات التحریر فی العالم ) بارزترین جنبش های اسالمی در جهان( بقلم  : عالء  الدین السید  1
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است که وابسته به سازمان القاعده  بوکو حرام یکی ازگروه های تروریستی در شمال نیجیریه

وابسته به سازمان القاعده می باشد.این گروه پانزده سال پیش تشکیل شد گروه  می باشد.این

قیام کرد . پلیس نیجیریه در همان سال رهبر بوکو علیه دولت نیجیریه  2119ودر ژوییه 

ه بلک, ود بحرام موسوم به محمد یوسف را به قتل رساند ولی قتل وی پایان کار این گروه ن

تولدی دیگر برای این سازمان بود ورهبران خونخواری رامثل " ابو بکر شیخو " مطرح 

 ..کرد

زبان  251نژاد و 351ده جمعیتی با نیجریه یکی از کشورهای افریقایی است که دربرگیرن

میلون نفری نیجیریه را تشکیل می  031در صد جمعیت   11دین است .مسلمانان  051و

ایالت تشکیل می  31ایالت شمال نیجیریه از مجموع  09دهند.مسلمانان اکثریت مردم در 

ین خاص به ایالت ها اجازه داده شد خود قوان 0999دهند .با صدور قانون فدرال در سال 

ش کردند قوانین خودرا الوبدین ترتیب ایالت های شمالی مسلمان ت, خودرا داشته باشند 

 2111ایالت زمفره اولین ایالتی بود که اجرای احکام اسالمی در اواخر سال  . اسالمی کنند

 ..آغاز کرد را 

همچون   تیولی این کشور با مشکال, با اینکه نیجریه یکی از کشورها نفت خیز افریقا است 

فقر ,بیکاری بی سوادی وکاهش زمین های کشاورزی مواجه است .میزان با سوادی در 

 . .در صد است 01نیجیریه 

بوکو حرام بی سوادی مردم را در شمال نیجیریه بعنوان ابزاری برای استخدام جوانان قرار 

امنیت و ارتش , به این گروه با استفاده از انتشار فساد در داخل دولت وسازمان  ع است .داد

وصدها تن را به قتل رساند .این گروه با سوء استفاده از اختالفات  ه زندان ها حمله ور شد

 ...دینی عملیات تروریستی خودرا متوجه مسیحیان کرد

ولی بوجود , برمی گردانند  2112رسانه ها ی محلی وخارجی ظهور بوکو حرام را به سال 

می گردد . در این سال ابو بکر الوان جماعت " اهل السنه بر 0995آمدن این گروه به سال 

والهجره " یا جماعت الشباب " سازمان جوانان مسلمان " را در مادوجیری در ایالت بورنو 

تشکیل داد وبه آن پیوست .گروهی از طالب که درس خودرا رها کردند این  جماعت را 

یوبه در شمال شرق نیجریه در مرز نیجر تشکیل دادند وپایگاهی در روستای کاناما در ایالت 

 .ند.بنا نمود

این گروه بصورت یک گروه مسالمت امیز فعالیت می کرد تا اینکه محمد یوسف رهبری این 

برعهده گرفت.از این تاریخ به بعد این گروه شاهد تحوالت مختلفی  2112گروه را در سال 
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رکت طالبان نیجیریه , المهاجرون ونام های متعددی را بر خود گذاشت از جمله " ح , بود

 . .والیوسفیه ,  تا اینکه سرانجام برای خود نام " بوکو حرام " را انتخاب کرد

این گروه نام " جماعت اهل سنت برای دعوت وجهاد " را ترجیح می دهد .چون معتقد است 

 ..مسئول انتشار پیام پیامبر اکرم " ص" وجهاد است

 .بنا بر هاوسا بمعنی " تحریم آموزش غربی )اروپایی ( است عبارت "بوکو حرام " در زبان

ی بهرآنچه غربی است  .این گروه معتقد است که فرهنگ ونفوذ غرمخالف بوکو حرام  ,  این

.وبهمین علت دستوراتی مبنی بر میشود در جامعه اسالمی سبب ضعف دین در این جوامع 

 موزشآو صادر کرده ,  وسسات غربیحرام بودن سیستم بانکی سنتی ومالیات وقوانین وم

غربی را نماد کفر دانسته وبایستی مسلمانان از آن اجتناب کنند.این گروه فقط به نظام حوزه 

 . . های علمیه  ومکتب خانه ها معتقد است

تقد ومعبوکو حرام معتقد به ضرورت سرنگونی دولت غیر مذهبی الئیک در نیجیریه است , 

طور کامل اجرا شود.این امر سبب می شود که اعتقاد داشته باشد ب ایدشریعت اسالم باست که 

که دولت نیجیریه چیزی جز نماد رذیلت اجتماعی وپستی نیست  وبهترین راه برای یک 

وجامعه ای نمونه وخالی از فساد سیاسی نموده , مسلمان اینست که از این جامعه "مهاجرت " 

 ومنکر, کسانی که به گروه نپیوندد کافرند است  وخلء روحی برپادارد.این بدین معنی 

  .ویا فاسقند وبه خود ظلم کرده اند ند حقیقت

بوکو حرام خودرا به افراد جامعه نزدیک نکرده وترجیح می دهد منزوی باشد وبدین ترتیب 

اندیشه گروه بوکو حرام یک اندیشه تکفیری  است .اتباع وپیروان این گروه در مساجد خاص 

 .امی کنند وریش خودرا بلند کرده وکاله قرمز یا سیاه بر سر می گذارندخود نماز برپ

 , چون در نیجریه دو قبیله بزرگ زندگی ه طبیعت قبیله ای نیجیریه سبب رشد بوکو حرام شد

می کنند " هاوسا " در شمال نیجیریه واکثرشان مسلمان وقبیله "  ایبو " واکثرشان مسیحی اند 

 ..این دو قبیله بزرگ رخ می دهد وهمیشه درگیری هایی بین

گروه بوکو حرام برای تاسیس یک دولت  , با رشد فقر بین مردم وعدم توجه دولت به این امر

به اسلحه متوسل خواهد  , ودر صورت نیاز, اسالمی در نیجیریه عقیده جهاد را مطرح کرد 

ن نشین  بطور فوری اجرا تا احکام اسالم در همه ایالت هانه فقط در دوازده ایالت مسلما, شد 

شود .این گروه فتوایی صادر کرد که طی ان کار کردن در دستگاه های امنیتی ودولتی را 

 . .حرام دانست
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ارتباط خودرا با القاعده در بالد مغرب اسالمی وجنبش  0991گروه بوکو حرام از دهه 

و حرام را برای انجام واین ارتباط قدرت بوک کرد , جوانان سومالی وسازمان القاعده برقرار

 ..عملیات تروریستی افزایش داد

سازماندهی بوکو حرام دگرگون شد , او فرمانده کل  2112با رهبری محمد یوسف در سال  

وامیر کل بود ودو معاون داشت وهر ایالتی که گروه بوکو حرام در ان فعالیت می کرد یک 

لیس وسرباز داشت که وظایفشان را امیر داشت وهر منطقه حکومتی امیر داشت .این گروه پ

 ..انجام می دادند

در اثر درگیری  2119غاز عملیات مسلحانه علیه پلیس وارتش در سال آمحمد یوسف پس از 

پلیس  وپس از انتقال به مرکز , خیابانی بین نیروهای امنیتی وجوانان پیرو بوکو حرام دستگیر

ه شدن محمد یوسف ودستگیری تعداد زیادی توسط نیروهای امنیتی به قتل رسید  , پس از کشت

 .از اعضای گروه , فعالیت گروه فروکش کرد

استراتژی خودرا تغییر داد ویک رهبر جدید بنام محمد ابو بکر بن  ,  بدنبال این تحوالت گروه

 ..انتخاب کردیخو محمد الشکوی موسوم به ابو بکر ش

پیروان گروه اجازه داد خود عمل کنند ابو بکر چارت سازمانی این گروه را تغییر داد وبه 

شیخو هم اکنون ریاست مجلس شورای . وتنها دستورات خودرا از ما فوق خود دریافت نمایند 

 ..نفره را برعهده دارد .وی اجازه داد پیروان گروه خود مستقیما وارد عمل شوند 01

جمله کارگذاشتن گروه بوکو حرام عالوه بر انجام عملیات تروریستی روش های جدیدی از 

مواد منفجره وترور افرار با استفاده از خودرو های تندرو وانجام عملیات انتحاری بکار 

 ..برد

با سازمان القاعده بیعت کرد , والقاعده به نوبه خود  2101رهبر جدید بوکو حرام در سال 

نان ویا تقدیم اعالم کرد که اماده است از بوکو حرام حمایت نماید بویژه در زمینه آموزش جوا

 . کمکها لوجستیکی

فعالیت خودرا با انجام ترورهایی  2101بوکو حرام پس از یک توقف کوتاه در سال 

 .بود.ازسرگرفت , از ان پس نیجریه شاهد وقوع انفجارها وعملیات انتحاری 
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اعالم کرد که بوکو حرام قصد دارد شریعت اسالم را اجرا نماید حتی  2101شیخو در سال 

ا بستلزم استفاده از اسلحه باشد .بوکو حرام از ان تاریخ دست به عملیات انتحاری اگر م

 . .مواد منفجره زداستفاده از 

موزش نظامی دیده تا آاعضای بوکو حرام توسط سازمان القاعده فی المغرب االسالمی 

حضور خودرا در نیجیریه تقویت وعملیات تروریستی خودرا در شهرهای نیجریه افزایش 

 .هندد

بوکو حرام بعلت سیاست های دولت نظامی نیجریه واستفاده این دولت از قوه قهریه علیه 

توانست قدرت نظامی خودرا تقویت کند وجوانان زیادی را , جنبش های سیاسی مخالف 

بسوی خود جذب نماید .این گروه به سبب شدت عمل پلیس علیه اتباع آن توانست طرفدارانی 

 ..ه کسب واز انها کمک هایی بدست اورددر بین مردم نیجیری

یب وبدین ترت ه  گروه بوکو حرام خودرا مدافع اسالم ومسلمانان در برابر مسیحیان قلمداد کرد

 ..توانست طرفدارانی در بین مسلمانان ساده کسب کند

اوضاع نابسامان اقتصادی در نیجیریه وبیکاری وفقر وفساد درمیان  نخبه سیاسی سبب شد 

از سیاستمداران از اختالفات نژادی برای رسیدن به قدرت استفاده کنند واین امر  که برخی

 ..موجب شد که گرایش های مذهبی افراطی بتوانند از این امر استفاده ودر جامعه فعالیت کنند

بوکو حرام منابع مالی متعددی دارد که می توان از حق عضویت در گروه وکمک های 

ومتی  وپشتیبانی مالی گروه های تروریستی از جمله القاعده واز سیاستمداران ومسئولین حک

  نام برد. طریق حمله به بانک ها

برخی از گزارش ها حاکیست که قطع کمک مالی به بوکو حرام موجب  خواهد شد که این 

گروه دست به آدم ربایی وتجارت مواد مخدر واسلحه وکمک به شبکه های قتل وجنایت برای 

 .ول بزندبدست آوردن پ

 

  عملیات تروريستی بوکو حرام

 زغاز شد .این گروه به مراک,  2113دسامبر  24عملیات تروریستی گروه بوکو حرام در 

یک  2114پلیس وساختمان ها شهر وجیام وکناما در ایالت یوبی حمله کرد.این گروه در سال 

سپتامبر  20نا نمود .در پایگاه در روستای کناما در شمال ایالت یوبی بنام "افغانستان " ب



195  
 

اعضای این گروه به مراکز پلیس  در باما وگورزا در ایالت بورنو حمله ور شدند  2114

وباعث کشته شدن تعدادی پلیس وسرقت مقداری اسلحه ومهمات شدند. اعضای این گروه 

گروه  2119عملیاتی علیه مراکز امنیتی در ایالت های بورنو ویوبی انجام دادند ودر سال 

ژوییه  31تا  21بوکو حرام اغتشاشاتی علیه دولت نیجیریه براه انداخت  .این اغتشاشات از 

در پنج  ایالت شمالی : بوتشی وبورنو وکانو وکاتسینا   ویوبی ادامه یافت وبیش از  2119

هزار نفر اکثرشان  از اعضای گروه بودند  کشته شدند .این اغتشاشات با دستگیری محمد 

وکو حرام توسط ارتش پایان یافت .ارتش وی را تحویل پلیس داد ووی توسط یوسف  رهبر ب

پلیس در زندان به قتل رسید ولی مسئولین پلیس می گویند که وی هنگام فرار از زندان مورد 

 ..اصابت گلوله قرار گرفته وکشته شده است

داشته , ی تا کنون درگیریهایی با نیروهای امنیت  2119بوکو حرام از زمان اغتشاشات 

واعضای این گروه با استفاده از مواد منفجره وجنگ های پارتیزانی وترور وانفجارهای 

 .انتحاری علیه ارتش نیجیریه وارد عمل می شود

عملیات بوکو حرام متمرکز بر نیروهای دولتی ,پلیس , سربازان ,دفاع مدنی , نگهبانان زندان 

دینی وسیاسی وغیر نظامیان می گردد.طبق ها وکلیساها ومسجدها وروزنامه ها ورهبران 

 ..سه هزار نفر توسط این گروه کشته شده اند 2101تا  2119گزارش ها از سال 

رهبر بوکو حرام تهدید به حمله به منافع غربی در نیجیریه کرد  ودر  2101در ماه ژوییه 

 ..هدید قرار دادهمان زمان با سازمان القاعده اعالم همبستگی نمود وامریکا را نیز مورد ت

اوت  21یک خودرو بمب گذاری شده را منفجر کرد .این گروه در  2100ژوئن  ه در ما

با یک خودرو بمب گذاری شده به ساختمان سازمان ملل در ابوجا حمله کرد واین  2100

نفر دیگر زخمی  11نفر کشته و 23اولین حمله گروه به منافع غربی ها بود.در این حمله 

بوکو حرام مسئولیت حمله را برعهده گرفت .وی تهدید کرد که به منافع دولت  شدند سخنگوی

 . امریکا ودولت نیجیریه حمله خواهد کرد

, پس از حمله به ساختمان یک روزنامه در نیجیریه تهدید کرد که به دفاتر  2102در اول مه 

ا حمله خواهد روزنامه ها وخبرگزاری های محلی وبین المللی از جمله دفتر صدای امریک

 ..کرد

معرفی و را بعنوان یک تروریست جهانی خوزارت خارجه امریکا شی  2102ژوئن  20در 

 ..کرد
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دختر را از ایالت بورنو در شمال شرق نیجیریه ربود  264بوکو حرام  2104اوریل  04در 

  . این اقدام از سوی جامعه جهانی مورد نکوهش قرار گرفت.وتهدید به فروش انها کرد
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 شیعیان باسلفي ها وهابی ها وبرخورد فصل چهارم : 

تاریخ تشیع مملو از اخبار وگزارش هائی است از برخورد افراطی های اهل تسنن باشیعیان ,  

وقتل وسرکوب  ونابودی آنان است که این زمینه کتاب " الشیعه والحاکمون " )شیعه 

مغنیه مورخ بزرگ لبنان به تفصیل برخورد حاکمان در وحکمرانان ( تالیف شیخ محمد جواد 

محمد جواد مغنیه ضمن دادن شرحی  طول تاریخ با شیعیان را برشته تحریر درآورده است.

از اوضاع اجتماعی و سیاسی شیعیان از ابتدای خالفت مسلمین )سقیفه بنی ساعده( تا زمان 

ده است. وی در این کتاب حاضر، نحوه حکومت حاکمان اسالمی را به تفصیل شرح دا

دهد. از همین ارائه کوشیده است تصویری از رابطه خصمانه حاکمان اسالمی با شیعیان 

کند، روی، ابتدا شرحی از اختالفات مسلمین پس از وفات پیامبر )ص( گرامی عرضه می

سپس وضعیت شیعیان را در زمان حکومت معاویه، بنی مروان، بنی عباس، و پس از بنی 

برای اطالع از ظلمی که در طول تاریخ بر شیعیان رفته  به این ( 0).دهدشرح می عباس

ترجمه این کتاب بعنوان " شیعه وزمامداران خودرسر " در دسترس نیز  کتاب رجوع شود.

 .(2)می باشد.

 

 موضع ابن تیمیه نسبت به شیعه

شناخته می ها رهبر سلفی ( بعنوان  3ابن تیمیه )ابو العباس تقی الدین احمد بن عبد الحلیم  

نسبت به شیعیان موضع هشتم هجری قمری زندگی می کرده هفتم ووی که در قرن شود  , 

ازجمله محمد بن عبد الوهاب راه اورا که پس از او آمدند وعلمای سلفی  ه خصمانه اتخاذ کرد

  پیمودند وموضع سرسختانه ای نسبت به شیعیان اتخاذ کردند.

وبه کتاب   نوشت" منهاج السنة النبویة في نقض كالم الشیعة القدریةوان " ابن تیمیه کتابی بعن

یعنی در عالمه ابن مطهر حلی یکی از علمای برجسته شیعه در قرن هشتم هجری قمری 

پاسخ داد.وی در بنام " منهاج الکرامه فی معرفة االمامة " دوران ابن تیمیه  زندگی می کرد 

یة نوشته است : گروهی از اهل سنت وجماعت کتابی را نزد من مقدمه کتاب منهاج السنة النبو

امور وکسانی اولیاء اوردند که یکی از شیوخ رافضه )شیعه( در عصر ما نوشته بود واو از 

                                                             
معرفی کتاب " شیعه وزمامداران خودسر"  , در پایگاه اینترنتی کتابخانه وموزه ومرکز اسناد مجلس شورای اسالمی .  1  
 الشیعة والحاکمون , محمد جواد مغنیه , دار ومکتبة الهالل ودار الجواد – بیروت ,7111 میالدی , 0270هجری قمری . 2
 به زندگی نامه ابن تیمیه در فصل هفتم رجوع شود. 3
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که اهل جهل ونادانی بودند ودانائی کمی نسبت به علم ودین داشتند واصل دین مسلمانان را 

 می کرد. نمی دانستند دعوت به مذهب رافضه امامیه 

کسانی از اصناف باطنی ها ی ملحد که در باطن از صابئه بوده وبه فلسفه گرایش وی افزود : 

راز د بسوی شیعیان  داشتند ومعموال به رافضه متظاهر به اسالم کمک می کردند دست کمک

 کردند.

من  ایابن تیمیه در کتاب"  منهاج السنة النبویة " می افزاید  : کسانی که این کتاب را بر

پاسخ دهم , گنجانده شده است نچه در این کتاب از گمراهی وباطل آبه وردند از من خواستند آ

 نمایم. ابن تیمیه می افزاید : بهنظر ونسبت به باطل بودن گفته های مفترین وملحدین  اعالم 

ستند. ن ها همراه ترین انساگنها خبر دادم که این قوم گمراه ترینند ودر نقل ادله  نقلیه وعقلیه آ

وگفتند که عدم پاسخ دادن بمعنی , گفت بر من اصرار کردند که به این گمراهی پاسخ دهم وی 

ن کردند  که پاسخ ندادن من نوعی ناتوانی است اخوار کردن مومنین است ولی طغیانگران گم

 (0ین علت انچه که خداوند برای من اسان کرد بیان کردم .)دوب, 

یه از قران مجید که به علما امر می کند به وظایف خود عمل کنند آابن تیمیه پس ذکر چند 

می نویسد: "اولین کسی که بدعت تشیع را اظهار کرد مقصدش الصد وحقایق را کتمان نکنند 

بود.انها زمانی که  نقا کرده بودند , عن سبیل هللا وباطل نمودن انچه که پیامبران از خداوند 

عقیده خودرا ظاهر می کردند .ملحدان حقیقت بدعت های امت در ضعف بسر می برد انها 

ولی بسیاری از این گمراهی ها  بین کسانی که منافق وملحد راه کننده خودرا نشان دادند مگ

دین ترتیب بمد وآنبودند اثر گذاشت .وبرای انها شبهه وجهالت همراه به هوی وهوس پیش 

 واین اصل هر باطلی است. ند گمراهی را قبول کرد

ابن تیمیه می افزاید: اهل بدعت های مخالف کتاب وسنت  , از گمان وهوای نفس پیروی می 

کنند وانها دارای جهل وظلم هستند  بویژه رافضی ها که انها جاهل تر وظالم تر از اهل هوای 

ی یعنی مهاجرین وانصار دشمنبودند نفس هستند انها نسبت به اولیای خدا که بعد از پیامبران 

د ونسبت به کفار ومنافقین ا ز جمله یهود ونصاری ومشرکین و ملحد ها بویژه میورزن

.  وانها ویا می کندد وهمراهی عیت بنصیریها )علوی ها ( واسماعیلیه  ودیگر گمراهان  ت

بسیاری از انان زمانی که بین مومنین وکفار اختالف صورت می گیرد انها در کنار مشرکین 

وعلیه مسلمانان واهل قران موضع گیری می کنند.مردم تجربه واهل کتاب قرار می گیرند 

کردند ودیدند انها بارها به مشرکین از جمله ترک ها ودیگران یاری رساندند وعلیه مسلمانان 

                                                             
 منهاج السنة النبویة , ابن تیمیه , ج0 , ص 02-0 . 1
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در خراسان وعراق وجزیره وشام وارد عمل شدند انها به نصرانی ها کمک کردند تا علیه 

ها زمانی ترک ها به بالد اسالم وارد شدند مسلمانان در شام ومصر وارد عمل شوند . ان

 بهووتعداد زیادی از مسلمانان را به قتل رساندند نسبت به مسلمانان خصومت نشان دادند 

یرای همگان معلوم  انها همچنین به یهودیان کمک کردند واین مساله.  کفار  کمک کردند 

 ( 0)است.روشن و

تاب ک, اشاره می کند ومی نویسد  : نویسنده  ابن تیمیه سپس به کتاب عالمه ابن مطهر حلی

نام گذاری کرده  , وبهتر بود که کتاب خودرا خودرا " منهاج الکرامة , فی معرفة االمامة" 

"منهاج الندامه" ) راه پشیمانی ( می گذاشت .وانکس که ادعای طهارت می کند او کسی است 

او بهتراست . وطاغوت ونفاق است   که خداوند نمیخواهد قلب او را پاک کند بلکه اهل جبت

 بجای تطهیر نام نجاست وتکدیر بگذارد.

ابن مطهر حلی که ابن تیمیه به کتاب وی پاسخ داده وشدیدا به او حمله کرده است یکی 

ازعلمای بزرگ شیعه است : نام وی الحسن بن یوسف بن علی بن محمد بن المطهر ومعروف 

رمضان  26حلی ومعروف به )العالمه( است.وی در به جمال الدین ابو منصور االسدی ال

کیلومتری شرق کربال بدنیا آمد ودر سال  45هجری قمری در شهر حله )بابل (  141سال 

هجری قمری چشم از جهان فروبست ودر نجف اشرف در کنار قبر حضرت علی دفن  631

 .گردید 

ومذهب حنبلی را انتخاب  خدابنده اسالم آوردمحمد در زمان وی , پادشاه مغول مشهور به 

کرد.وی روزی با یک مساله فقهی مواجه شد علمای چهار مذهب را فراخواند واز انها 

درباره ان مساله سوال کرد که انها باهم اختالف پیدا کردند وبحث انها طوالنی ووی نسبت به 

علمای انها نارضی شد . یکی از وزرایش نام عالم شیعه ابن مطهر را برای او آورد ولی 

چهار مذهب گفتند  که مذهب وی مذهب باطل است .ولی وی از اطرافیانش خواست اورا 

" ودیگری "   ةاالماممعرفة فی  ة: " منهاج الکرامفراخوانند .او دو کتاب تالیف کرده بود 

نهج الحق وکشف الصدق ". عالم شیعه زمانی که در محضر پادشاه رسید پادشاه علمای 

اخواند وهمه انها مشغول مباحثه با عالم شیعی شدند .ابن مطهر در این مذاهب اربعه را فر

بحث وجدل توانست با ارائه دلیل وبرهان دیگر علما را شکست دهد وبدین ترتیب پادشاه 

 شدند وهمگی شیعه شدند .قانع ووزرایش از دالیل ابن مطهر 

                                                             
 همان منبع ص70.  1
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را شنیده ودنبال کرده وبدین  علمای مذاهب اربعهابن مطهر با شاید ابن تیمیه  جریان مباحثات 

 علی وی را  به بدترین صفات توصیف کرده است.

 شیعیان را شبیه( , فی معرفة االمامة  ةدر پاسخ به کتاب ابن مطهر )منهاج الکرامابن تیمیه 

توصیف می کند.وی  یهود یان در خباثت واتباع هوی نفس وشبیه نصاری در غلو وجهل  به 

لمان مساز عالقه ویا ترس د : گمراهان وبدترین انها رافضه  اند که  بنقل از الشعبی می نویس

 نشده اند بلکه بخاطر دشمنی با مسلمانان دین اسالم را پذیرفتند.

ابن تیمیه سپس می گوید : محنت ومصیبت رافضه همان مصیبت یهودیان است یهودیان می 

 می گویند که امامت فقط باید از گویند که ملک وحکومت فقط باید از ان ال داود باشد وشیعیان

 آن فرزندان علی باشد. 

تحقیر كرده وآنها را دروغگو معرفی می کند ومی نویسد  را ابن تیمیه در كتاب خود شیعیان 

با را فضی ها حرف نزن واز انها روایت نقل نکن چون انها دروغ می گویند. از شافعی : "   

دهد.یزید بن هارون درباره بثل رافضه شهادت زور شنیدم که می گوید که هیچ کس را ندیدم م

 (.0رافضی ها دروغ می گویند.): اهل بدعت می نویسد ومی گوید 

را به تشبیه رافضه به یهود " منهاج السنة " ابن تیمیه یک فصل کامل از کتاب خود 

 ( .2ن کرده است ) آاختصاص داده وانها را متهم به غلو وتحریف قر

را  شرور تر از خوارج توصیف کرده است .او می نویسد : مذهب رافضی ابن تیمیه شیعیان 

, هدف خوارج تکفیر عثمان وعلی وشیعیان انها است , ها شرورتر از مذهب خوارج است 

ولی هدف رافضه تکفیر ابو بکر وعمر وعثمان وجمهور سابق است  وسنت رسول هللا را 

 (3ند.)انها بیش از خوارج  منکر می شو .منکر می شوند

ابن تیمیه درباره شیعیان می افزاید: انها بودند که به تاتارها کمک کردند تا با مسلمانان بجنگند 

 (4ونصیر الدین طوسی وزیر هالکو از رهبران شیعیان بوده است.)

ابن تیمیه شیعیان را " نادان توصیف می کند ومی گوید" انها نه عقل دارند ونه نقل ونه دین 

 (5." ) دارند ونه دنیا

                                                             
 منهاج السنة , ج0, ص 60. 1
 منبع سابق ج0,  ص 79-77. 2
 مجموع الفتاوی، ج74، ص272 و 274 3
 منبع سابق ، ج74، ص222 و 224 4
 مجموع الفتاوی , ج2 ,ص279. 5
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ابن تیمیه  نسبت به شیعة نظر افراطی داشت ونصیریه واسماعیلیه را فرق تندرو وکافر 

 ( .0کرد.)می توصیف 

 ,موضع گیری ابن تیمیة نسبت به شیعیان سبب شد که گروه های افراطی وتندرو وتکفیری 

ظهیر و همچون محّب الدین الخطیب و إحسان إلهي شیعیان را کافر دانسته  وعلمای وهابی 

 .به صراحت شیعیان را کافر بدانندإبراهیم جبهان 

اینکه آیا جایز است زکات به ابن جبرین یکی از علمای وهابی در پاسخ به سوالی درمورد 

فقرای شیعه داده شود ؟ می گوید : علمای ما در کتاب های خود گفته اند که زکات به کفار  

 .(2د رافضه  کافر هستند.)وبدعت گذاراران  داده نمیشود , وبدون تردی

افکار افراطی ابن تیمیه  علیه شیعیان  دست آویزی برای گروه های افراطی تکفیری شد تا 

 تفرقه ودودستگی را در جهان اسالم گسترش دهند.بتوانند 

چون محمد بن عبدالوهاب و برخی از جریان های تکفیری حاضر از علمای تندرو همبرخی 

های ابن تیمیه، جهان اسالم را به سمت خشونت  رات افراطی و شیوهبا استفاده از همان تفک

ها به اسم اسالم  سوق می دهند، از این رو امروزه شاهد بسیاری از جنایتتروریسم گرایی و 

در مناطق مختلفی از جهان اسالم هم چون سوریه، عراق، افغانستان، پاکستان، سومالی و... 

 .( 3)هستیم.

 

 به شیعیان  موضع وهابی ها نسبت

محمد بن عبد الوهاب  رهبر سلفی های عربستان موضع سخت تری در مقایسه با ابن تیمیه 

علمای .نسبت به شیعیان در جزیره العرب اتخاذ کرد .او دین شیعیان را باطل اعالم کرد 

در ملک عبد العزیز آل سعود  نسبت به سکوت  در قرن بیستم  در جزیره العرب وهابی 

ان احساء وقطیف وعدم تحمیل اسالم صحیح بر انان اعتراض کردند واز او برابر شیعی

( 4به  بیعت با اسالم صحیح یعنی اسالم وهابی دعوت کند.)را که شیعیان عربستان خواستند   

,  .واز انجام شعایر )باطل( دین خود وزیارت مراقد ائمه در کربال ونجف جلوگیری نماید 

                                                             
 منهاج السنة ج7 , ص207. 1
 اللؤلؤ المکین من فتاوی فضیلة الشیخ بن جبرین، ص29 2
 مقاله : تأثیر افکار ابن تیمیه در گسترش جنایت های جریان های تکفیری / مجید فاطمی نژاد  3
 مقاله العالقة بین الشیعة والتیار السلفی فی السعودیة , عبد العزیز الخمیس, مرکز مطالعات تلویزیون  الجزیزه   4
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عت توصیف کردند تخریب کند وهرکس که از قبول این کار وقبور امامان انها را که بد

 ( .0خودداری کند از بالد مسلمین تبعید گردد.)

عبد العزیز ال سعود از انجام توصیه های علمای وهابی باستثنای جلوگیری از برگزاری  

مراسم عزاداری ماه محرم وتخریب قبور ائمه بقیع در مدینه منوره خودداری کرد واز مجبور 

ردن شیعیان به گرویدن به مذهب وهابیت بعلت شرایط عربستان وشرایط جهانی امتناع ک

ورزید.بویژه که انگلیسی ها از عبد العزیز میخواستند از پذیرفتن خواسته های وهابی ها 

 خودداری کند.

عبد العزیز تصمیم خودرا مبنی بر مقابله با اخوان )علمای وهابی( گرفت وبرای این جنگ 

جهز کرد ودر این جنگ پیروز شد وموجب خشنودی شیعیان عربستان شد.ولی خودرا م

 شیعیان همچنان تحت فشار بودند واز برگزاری مراسم خود ممناعت بعمل می آمد.

یکی از علل مخالفت ملک عبد العزیز با تحت فشار قرار دادن شیعیان عربستان این بود که  

را بطور عربستان ساکنند  و خراج به دولت انها در منطقه نفت خیز وحاصلخیز االحساء 

 مستمر پرداخت می کردند.

سعی می کردند نظر مثبت اوالد عبد العزیز ال سعود که بعد از او مملکت را اداره کردند 

د از اینرو به شیعیان فشار می اوردند وشیعیان را ازار واذیت می دادند نوهابی ها را جلب کن

در دستگاه های امنیتی حضور داشتند  .انها فشار خودرا به  بویژه که نمایندگان وهابی ها

 .شیعیان بعمل می آوردند  تا به وهابی ها حسن نیت خودرا به اثبات برسانند 

 و , در مقابل وهابی های عربستان معتقد به مخالفت شیعیان با اعتقادات  اهل سنت بودند 

حالیکه شیعیان مخالف این امر می  وهابی های اطاعت از ولی امر را واجب می دانستند در

باشند. اکثر وهابی ها  به اختالف مذهب شیعه با عقاید وهابی  معتقد بودند ولی اقلیتی از 

بودند که ممکن است شیعیان بعنوان اهل ذمه در جزیره العرب در کنار بر این باور وهابی ها 

 دیگر سنی ها زندگی کنند.

ای مفتی سابق شیخ عبد العزیز بن باز مبنی بر مشرک سلفی های معاصر با بکار گرفتن فتو

بودن شیعیان موضع خودرا نسبت به شیعیان  مشخص کرده , ولی معتقد ند که ولی امر یعنی 
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د با شیعیان را به پادشاه بعنوان ولی راز اینرو برخوپادشاه مسئول برخورد با شیعیان است 

 .(0ود برداشتند.)امر واگذار کرده ,  واین مسئولیت را از شانه خ

یعنی اسماعیلیه وصوفیه ومذاهب مالکی وحنفی شیعیان عربستان بیش از دیگر اقلیت ها

وشافعی وزیدی تحت ظلم وستم قرار دارند وبیش از انها درخواست احقاق حق خود هستند 

بهتر از اقلیت های دیگرند  ولی همه اقلیت ها در , چرا که شیعیان از نظر سواد وزندگی 

ان از نداشتن ازادی بیان  رنج می برند ومجبورند در برابر حکومت تسلیم شوند ولی عربست

شیعیان در منطقه شرقی عربستان واسماعیلی ها در نجران  بیش از دیگران  از اگاهی بیشتر 

برخوردارند ورابطه شان با شیعیان در کشورهای دیگر قوی ومستحکم است  ومعتقدند که 

 (.2)حق انجام  شعایر مذهبی است., رفته شود که در مقدمه آن حقوق حقوقی دارند که باید گ

 

 برخورد سلفی ها با شیعیان عراق 

در دوران حکومت صدام حسین در عراق , بدترین برخوردهاوجنایت ها در حق   شیعیان 

صورت  می گرفت , ولی زمانی که حکومت صدام سرنگون شد , شیعیان امیدوار بودند که 

جنایت هایی از این دست نباشند , ولی گروه هایی تحت عنوان مبارزه با دیگر شاهد  

اشغالگران امریکایی در مناطق مختلف عراق تشکیل  شد وبجای حمله به نیروهای امریکایی 

سیب آمردم بی دفاع کوچه وبازار هدف حمالت تروریستی قرار گرفتند که شیعیان بیشترین 

ن مورد حمله  تروریست های تکفیری قرار می ها را دیدند وهنوز مناطق شیعه نشی

گیرند.تروریست ها پس هر حمله  به شیعیان مسئولیت خودرا اعالم می کنند ووعده حمله 

 مجدد را می دهند .

پس از تشکیل گروهک داعش در عراق واشغال شهرهایی از این کشور از جمله شهر 

انفجاری ومنفجر کردن خودروهای  موصل این گروهک با استفاده از افراد حامل  کمربندهای

حامل مواد منفجره عمال  وارد جنگ علیه شیعیان عراق گردید واین جنایات در اجرای 

فتواهای ابن تیمیه ومحمد بن عبد الوهاب که شیعیان را کافر قلمداد کرده وریختن خون انها را 

 .می باشد  جایز دانسته اند

داعش در یک سخنرانی طوالنی در تاریخ  ابو محمد العدنانی الشامی سخنگوی گروهک

شدیدا به شیعیان عراق که انها را رافضی توصیف کرد حمله وعلیه انها اعالم   9/0/210۴
                                                             
 مقاله العالقة بین الشیعة والتیار السلفی فی السعودیة , عبد العزیز الخمیس, مرکز مطالعات تلویزیون  الجزیزه 1
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ووعده داد انها را شکست دهد.وی در سخنرانی خود ضرر وزیان شیعیان را , د نموجنگ 

یر الزرقاوی در تکفب بو مصعابیشتر از یهودیان وصلیبیها  عنوان کرد .وی با شاره به نامه 

ش وارتشیعه شدیدا به سیاستمداران سنی حمله کرد چون انها در دولت عراق شرکت کرده اند 

 عراق را یک ارتش صفوی توصیف نمود.

رهبران گروه های تروریستی از جمله داعش شدیدا شیعیان را مورد حمله قرار داده , ووعده 

 قتل عام انها را می دهند.

لبغدادی رهبر گروهک داعش تهدید به حمله به مراقد امامان اهل بیت بویژه بارها ابو بکر ا

وروزی نیست که شهرهای عراق از جمله بغداد , در کربال ونجف وکاظمین وسامرا کرد 

 شاهد انفجار خودروهای بمب گذاری شده یا عملیات انتحاری اعضای این گروهک  نباشد.

 

 حرم عسکريین در سامرا  منفجر کردن 

ش( 031۴اسفند  3)م  2115, سوم مارس ق هـ 0۴26محرم الحرام  23وز چهارشنبه ر

های تکفیری وابسته به القاعده شاخه عراق به رهبری صبح تروریست 6حدود ساعت 

ابومصعب زرقاوی، با پوشیدن لباس نیروهای تکاور عراق، وارد حرم عسکریین شدند و 

های صحن مراه خادمان حرم، در یکی از غرفهاسلحه نگهبانان را مصادره و آنها را به ه

کیلوگرم در داخل بنا،  211به وزن حدود  TNT زندانی کردند و با کارگذاری مواد منفجره

 .حرم مطهر را منفجر کردند

گذاری، گنبد بنا با پوشش آجری و طالکاریش و همچنین تزئینات در نتیجه این بمب

دت این انفجار به حدی بود که برخی از مصالح کاری در دیوارهای آن، فرو ریخت. شکاشی

و تزئینات به کار رفته تا شعاع نیم کیلومتر به بیرون پرتاب شد. اما به علت استحکام بنا، 

 های گنبد، بدنه اصلی و دیوارها، سالم باقی ماند.پایه

ش( دومین  0317خرداد  23)م   2116ژوئن   02 , قهـ 0۴21جمادی االولی  26در 

ها وارد حرم شده در حرم عسکریین به وقوع پیوست. در ساعت سه بامداد، تروریست انفجار

 9گذاری در حرم نمودند. آنان در ساعت و پس از درگیری با محافظان حرم، اقدام به بمب

صبح دست به دو انفجار زدند. در انفجار نخست، گلدسته سمت چپ حرم و در انفجار دوم، 

 ر کامل تخریب شد.گلدسته سمت راست آن به طو
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ش  ( حمله دیگری از سوی داعش به شهر سامرا و 0393خرداد  07) م 211۴ژوئن  5در 

به قصد تخریب حرم امام هادی و امام عسکری صورت گرفت که با مقاومت مردم، مدافعان 

 (0حرم و نیروهای امنیتی عراق خنثی شد.)

ل از سقوط رژیم بعث عراق سا 03جنایت ها ی  گروهک های تروریستی وتکفیری پس از 

همچنان ادامه دارد وشیعیان عراق همواره در معرض حمله وکشتار این جنایتکاران قرار 

دارند وتا زمانی که افکار تکفیری در بین این گروهک ها رواج دارد انها به جنایت های خود 

 علیه شیعیان ادامه خواهند داد .

 

 برخورد سلفی ها با شیعیان در مغرب 

ان مغرب هم اکنون صدای خودرا بلند کرده ودرمورد مسائل سرنوشت ساز از جمله شیعی

بحران در سوریه اظهار نظر می نمایند.اتحادیه شیعیان مغرب طی بیانیه ای درباره اوضاع 

سوریه اعالم کرد که سرنوشت سوریه را خود مردم سوریه تعیین خواند کرد نه نیروهای 

ه می تواند به تقویت القاعده منجر شود.وعکس العمل بشار خارجی ودخالت امریکا در سوری

 اسد در برابر هرگونه تجاوز امریکایی ها خشونت را را در این کشور تشدید خواهد کرد.

اتحادیه مزبور که نماینده اقلیت کوچک شیعیان در مغرب است معتقد است که موضع امریکا 

بیانجامد.تا مدتی قبل شیعیان در مغرب ممکن است بنفع جهادگران سنی وتکفیری های مسلح 

تالش می کردند هویت خودرا پنهان کنند . طبق براوردها تعداد شیعیان در مغرب از هفت 

هزار نفر تجاوز نمی کند. با توجه به احساسات ضد شیعی در مغرب که روز بروز افزایش 

دولت مغرب میان افرادی .می یابد , شیعیان تحت فشار قرار دارند تا هویت خودرا پنهان کنند 

که با قناعت شخصی شیعه شده اند وکسانی که از مسائل شیعیان حمایت می کنند تمییز قائل 

 ( 2است .)

یکی از رهبران شیعه مغرب بنام ادریس هانی طی مصاحبه ای با یک روزنامه فرانسوی 

وم کردن زبان مغربی ضمن انتقاد از دولت مغرب بخاطر حمایت از جنگ در سوریه  ومحک

حمله حزب حاکم در مغرب  )جنبش توحید واصالح ( به سید حسن نصر هللا ,   دخالت 

                                                             
1 http://fa.wikishia.net/view , ویکی شیعه 
 مقاله :" اسماعیلیه , الطائفة الشیعیة فی المغرب اصبحت اکثر جراة " ,  فیش سکثیفیل , انستیتو واشنگتن 7102/0/02.  2
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از حزب هللا لبنان  صهیونیزم قلمداد و –امریکا در سوریه را بر اساس اجرای طرح امریکا 

 دفاع کرد.

( روابط خودرا با ایران قطع کرد , وایران را متهم به نشر 0311) 2119مغرب در سال 

در مغرب به هدف برهم زدن ارامش ووحدت داخلی در این کشور کرد  .ولی شیعیان تشیع 

مغرب معتقدند که موضع منفی کشورشان نسبت به ایران ناشی از هم پیمانی اش با اتحادیه 

.اقادام مغرب به قطع ارورپا وامریکا وترس از قوی شدن ویکپارچه شدن طایفه شیعه است 

از تشدید تشنج بین ایران وبحرین صورت گرفت  ومسئله نشر رابطه با ایران در واقع پس 

 (0تشیع بهانه ای بیش نبود.)

لت وبدین عشیعیان مغرب روز بروز تعدادشان افزایش می یابد ونفوذشان گسترش می یابد 

 حکومت های مغرب عربی از نفوذ رو به گسترش شیعیان بیمناکند.

 

 با شیعیان در الجزاير  اه برخورد سلفی

یان در الجزایر تحت فشار شدید سلفی ها قرار دارند ودولت الجزایر بر اثر فشار شیع

وهشدارهای علما وروحانیون از انتشار تشیع در این کشور بیمناک است.این روحانیون به 

ی افکار شیعآنها دولت هشدار می دهند که مانع سفر شیعیان به ایران وسوریه  شوند تا مبادا 

 را فراگیرند.

گزارش امریکا یی در مورد ازادی مذهبی در الجزایر , از نقش دولت الجزایر در  در یک

این گزارش همچنین از نقش دولت در لغو  .مبارزه با سلفی های افراطی قدردانی شده است 

واعالم آمادگی برای گشایش کنیس های ممنوعیت ورود کتاب های غیر اسالمی )انجیل( 

 یهودیان در الجزایر.

ور د ینی الجزایر نسبت به خطر تشیع وتکفیری ها هشدار داد وگفت گرایش های وزیر  ام

کاربران شیعی وتکفیری از طرف سازمانها امنیتی وسیاسی حمایت می شوند. عده ای از 

با تشکیل کمپین خواستار اخراج امیر موسوی  رایزن فرهنگی الجزایری  فضای مجازی 

دند که مسئولیت انتشار تشیع در الجزایر  رابرعهده ایران درالجزایر شدند واو را متهم کر

دارد , ولی وزیر امور دینی الجزایر اعالم کرد که تحقیقات وزارتخانه اش با دستگاه های 

                                                             
 منبع فوق  1
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امنیتی این کشور نشان داد که سفارت ایران در الجزایر هیچ نقشی در انتشار تشیع در 

 ( 0الجزایر نداشته است.)

 0991ی بین ارتش این کشور وجبهه نجات اسالمی در دهه دولت الجزایر هنگام درگیر

میالدی به بهانه حمایت ایران از جبهه نجات اسالمی ,  روابط خودرا با ایران به سطح 

کاردار تنزل داد وسپس انرا قطع کرد وسفارت خانه های دو کشور تعطیل گردید ولی با روی 

 ین دو کشور مجددا از سرگرفته شد..کار امدن عبد العزیز بوتفلیقه روابط دیپلماتیک ب

برمی گردد . در این  0971ریشه تشیع در الجزایر به بعد از پیروزی انقالب الجزایر در دهه 

دهه الجزایر از دبیران عراقی وسوری ولبنانی برای تدریس در مدارس الجزایر دعوت کرد 

ب اسالمی در ایران موج واینها بودند که هسته تشیع را در الجزایر کاشتند .پیروزی انقال

شیعه شدن الجزایری ها را تسریع کرد .پیرو.ی حزب هللا در لبنان وشکست دادن رژیم 

صهیونیستی موج تشیع را در الجزایر گسترش داد وتعداد شیعیان به پنج هزار نفر رسید . بر 

گاهی شاساس گزارش مطبوعات الجزایر اکثر افرادی که تشیع  راپذیرفتند  افراد نخبه ودان

ودر اموزش وپرورش فعالیت می کنند. شیعیان در الجزایر فعالیت علنی ندارند بر می باشند 

فعالیت شیعیان  عکس شیعیان مغرب که دارای جمعیت ها وتشکیالتی کار می کنند .

الجزایری در استان های  تبسه وباتنه وسطیف وعنابه وبرج بو عریریج والبویره ووهران  

ومعسکر وبلعباس ومنطقه تموشنت مهم ترین منطقه برای شیعیان الجزایر ومستغامن وتیارت 

 ( .2می باشد. )

 

 برخورد سلفی ها با شیعیان در تونس 

 0951برخی از محققان معتقدند که تشیع قبل از دولت فاطمی در تونس بوده ودر دهه 

شته تونس داانتشار یافته ودکتر محمد التیجانی نقش بزرگی در انتشار تشیع در  0961و

 است.وی با سفر به عراق وشیعه شدن توانست مذهب شیعه را به  تونس منتقل کند.

هم اکنون شیعیان تونس در مناطقی همچون قفصه وقابس وسوسه وتونس )پایتخت( بسر می 

 بیشتری بدست اوردهدینی واعتقادی  برند وشیعیان پس از سرنگونی دولت بن علی ازادی 

 جانی تعداد شیعیان در تونس را صدها هزار. دکتر محمد التیاند

                                                             
 مقاله:" تعرف علی تاریخ الشیعة فی الجزائر ومخاطره " , پایگاه اینترنتی الجزایر 72. 01 سپتامبر 7102.   1
   .مقاله:" تعرف علی تاریخ الشیعة فی الجزائر ومخاطره " , پایگاه اینترنتی الجزایر 72. 01 سپتامبر 7102 2
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تن براورد می کند.پیروزی انقالب اسالمی در ایران نقش مهمی در انتشار تشیع در تونس  

ایفا کرد .عماد الدین الحمرونی  رئیس جمعیت فرهنگی اهل بیت معتقد است که  پیروزی 

 ( 0)انقالب اسالمی در ایران مرحله تشیع نوین را رقم زد.

شیر بن حسن رهبر سلفی ها در تونس معتقد است که تونس دارای مذهب سنی است نه شیخ ب

رافضی , این طایفه )شیعیان ( جایی در تونس ندارد.او می افزاید رافضی ها یاباید توبه کنند 

 .توصیف می کندیا به ایران بروند. وی شیعیان را خطرناک ترین گروه ها بر امنیت تونس 

حقوق دان معتقد است که شیعیان تونس مردمانی  ازادند وحق دارند هر  عبد الرووف العیادی

 مذهبی را  انتخاب کنندواین ازادی دین را نشان می دهد.

مبارک بعداش یکی از شیعیان تونس که در جنوب این کشور زندگی می کند  معتقد است  

 نها وجود ندارد.شیعیان با سنی ها در امنیت وصلح زندگی می کنند وهیچ مساله ای بین ا

شیعیان تونس معتقدند که دولت این کشور از برخورد سلفی ها با شیعیان چشم پوشی کرده , 

 ( 2) تونسی در کنار ارتش ازاد سوریه می جنگند . 111در حالیکه حدود 

 

 برخورد سلفي ها با شیعیان مصري 

این کشور قرار  زار واذیت حکامآشیعیان در مصر در اقلیتند واز زمان های دور مورد 

همواره مظلوم واقع شده واز ترس وآزار واذیت همواره از تقیه استفاده کرده اند .آنها گرفته 

علنا اعالم موجودیت نمایند , وبدین علت تعداد شیعیان مصر همواره کاهش اند واجازه نداشته 

 (.3یافته است )

 21ز منابع تعداد انها را بین آمار دقیقی از تعداد شیعیان در مصر دردست نیست ولی برخی ا

 ورد می نمایند.آهزار نفر بر 31تا 

برخی از مورخان سنی ورود شیعیان به مصر را همزمان با فتح مصر توسط فاطمی ها 

اعالم کرده اند.ولی مورخان شیعه معتقدند که شیعیان قبل از دولت فاطمی در مصر حضور 

دن دولت ایوبی نفوذ شیعیان در این کشور داشته اند. با سقوط حکومت فاطمی وروی کار آم

                                                             
   http://raseef22.com مقاله : تونس : حیث تعیش االقلیات المذهبیة بهدوء , محمد حجاج , رصیف 77 1
 همان منبع . 2
 پایگاه اینترنتی االشتراکیه 3
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پایان گرفت.سرکوب شیعیان توسط حکام مصر سبب شد که حضور شیعیان در چند روستای 

 مصر  خالصه شود.

مهم ترین موسسه های شیعیان در مصر در قرن بیستم عبارتند از : المجلس االعلی لرعایة 

حمد الدرینی , وجمعیة اهل البیت اهل البیت )شورای عالی خدمت به اهل بیت ( بریاست م

تاسیس وپس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران  0963)جمعیت اهل بیت( که در سال 

تاسیس ومتعاقبا تعطیل  0911تعطیل گردید , ودار نشر البدایة )انتشارات البدایة ( که در سال 

 0919ة در سال شد , ودار نشر الهدف )انتشارات الهدف ( که پس از تعطیلی دار البدای

 تاسیس شد.. 

حضور شیعیان در مصر بستگی به تحوالت سیاسی در منطقه دارد . دار التقریب بین 

فتوای شیخ االزهر شیخ محمود شلتوت  0911تاسیس شد ودر سال  0946المذاهب در سال 

 0963مبنی بر جواز تعبد به مذهب جعفری صادر وپس از ان جمعیت اهل بیت در سال 

 ید .تاسیس گرد

پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران , شیعیان در مصر مورد تعقیب قرار گرفتند 

حکومت مصر جمعیت اهل بیت را تعطیل واموال انرا مصادره کرد.عبد الرحمن بیصار شیخ 

االزهر در آن دوران  فتوای شیخ محمود شلتوت مبنی بر جواز تعبد به مذهب جعفری را  

ان مصر  به ساختن حسینیه متهم   واز گفتن اذان به سبک شیعه منع شیعیباطل اعالم کرد . 

 شدند .

تن از جمله چند تن از اتباع کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به  51حدود  0911در سال 

ده ها تن از شیعیان  0916. در سال اتهام وابستگی به یک سازمان شیعی دستگیر شدند 

وتشکیل سازمان شیعی در مصر بازداشت شدند .در مصر به اتهام جاسوسی به نفع ایران 

تعدادی از دانشجویان عرب دستگیر شدند آنها متهم به جاسوسی برای ایران  0911سال 

در وشدند. کاردار ایران در مصر باتهام پشتیبانی مالی از سازمانها شیعه از مصر اخراج شد.

سینیه در مصر وتالش برای پنجاه تن دیگر به اتهام تالش برای ساختن چند ح 0991سال 

تشکیل ) المجلس االعلی لقیادة الحرکة الشیعیة فی مصر (  شورای عالی رهبری جنبش شیعی 

تعدادی از شیعیان به اتهام مشابه دستگیر شدند.در  2112در مصر بازداشت شدند. در سال 

ی خدمت محمد الدرینی رئیس ) المجلس االعلی لرعایة اهل البیت ( شورای عال 2115سال 
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باتهام نشر تشیع  2116در زندان بود.  وی مجددا در سال  ه ما 04به  اهل بیت دستگیر شد و

 (0در مصر دستگیر شد.)

عربستان سعودی به دشمنی با تشیع معروف است واین کشور نفتی تاثیر زیادی بر کشورهای 

ن را تکفیر می عربی داشت وانها را وادار به دشمنی با شیعه می کرد.علمای وهابی شیعیا

کردند وگروه های مصری از وهابی های عربستان پیروی می کردند ومقامات مصری از 

این روش استقبال کردند .پس از مصالحه گروه های مذهبی در مصر با رژیم , شیعیان مصر 

را وجه المصالحه قرار دادند .انها از بیم انقالب اسالمی ایران که شیوخ عرب را به ترس 

شیعیان مصر در ابو النمراس وشیعیان در شهر طائف وبحرین را , داشته بود ووحشت وا

 هدف قرار دادند.

بدنبال سرنگونی حکومت محمد مرسی واخوان المسلمین ,شیعیان مصر نفس راحتی کشیدند 

وامیدوار بودند وضعشان بهبود یابد .انها علنا خواستار ساختن مساجد وحسینیه ها  وگفتن اذان 

 تب شیعی شدند. وانتشار ک

ولی پس از سرنگونی حکومت محمد مرسی در مصر , سلفی ها واخوان المسلمین که به 

مخالفت با حکومت سیسی مبادرت ورزیده بودند , شیعیان را هدف حمالت خود قرار دادند 

سلفی ها با  واز دولت اجازه خواستند که مذهب شیعه را مورد تاخت وتاز قرار دهند.

همایی در استادیوم قاهره با حضور محمد مرسی به بهانه پشتیبانی از برگزاری یک گرد

انقالبیون سوریه  شیعیان را مورد هجوم قرار دادند .این گردهمایی سبب حمله سلفی های به 

شیعیان مصر در منطقه ابو نمرس وقتل یکی از علمای شیعه بنام شیخ حسن شحاته وسه تن 

 ( .2خیابانهای قاهره شد)همراهان وی وکشیدن اجساد انها در 

                                                             
 پایگاه اینترنتی االشتراکیه 1
 پایگاه اینترنتی االشتراکیه ومقاله "عمالء الشیعة في مصر".. لمصلحة من یعملون؟. منتشره در پایگاه اینترنتی البوابه نیوز 7102/2/2 .2
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 جوسازی مطبوعات علیه شیعیان مصری 

رسانه های گروهی مصر نقش بزرگی در تهاجم به تشیع در مصر ایفا می کنند .روزنامه 

طی گزارشی تحت عنوان " خطر الشیعه یهدد قری مصر"  2104اکتبر  4المصریون مورخ 

: پنج استان مصر از سوی شیعیان  )خطر شیعه روستاهای مصر را تهدید می کند( می نویسد

تهدید می شود وبرنامه ای جهت تشکیل یک گروه در اسوان مصر در جریان است کوم امبو 

تالش برای اعزام جوانان به لبنان وایران در جریان .  وطنطا ازخطر شیعیان در امان نیستند 

روزنامه ضمن هشدار است .االزهر غایب وسلفی ها عمدا خودرا به فراموشی سپرده اند .این 

به مردم مصر درمورد خطر تشیع اعالم می کند که شیعیان در مصر فعال شده وهم اکنون 

شیعیان که روزی دانشگاه االزهر را برای تبلیغ تشیع تاسیس کردند اکنون از ان استفاده می 

ها در کنند تا مجددا برای مذهب خود تبلیغ نمایند.این روزنامه با اشاره به حکومت فاطمی 

مصر می نویسد که شیعیان اینک به مصر چشم دوخته اند وبه روزهای حکومت فاطمی ها 

 می اندیشند.
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با کوشش  0946مذاهب در مصردر سال بین این روزنامه با اشاره به تاسیس موسسه تقریب 

این موسسه تقریب با : ایت هللا بروجردی واعزام محمد تقی قمی برای این هدف می نویسد 

ت شیوخ دانشگاه االزهر از جمله شیخ شلتوت وعبد المجید سلیم ومصطفی عبد الرازق مشارک

واز سوی شیعیان محمد تقی قمی وعبد الحسین شرف الدین ومحمد حسین بروجردی پایه 

گذاری شد .وشیعیان موفق شدند فتوایی از شیخ شلتوت مبنی بر جواز تدریس مذهب تشیع در 

واین اقدام یک دست آورد بزرگ برای شیعیان بود بویژه که دانشکاه االزهر دریافت کنند.

تعدادی از علمای مصر با آن مخالفت کردند.این روزنامه می افزاید: نظر به روابط خوب 

انور سادات وشاه ایران برخی از جمعیت های شیعی در مصر تاسیس شد , همچون جمعیت 

عه به مصر اعزام شدند .با پیروزی پایه گذاری شد. مبلغین شی 0963اهل البیت که در سال 

انقالب اسالمی در ایران روابط مصر وایران تیره شد .ولی این امر مانع شیعه شدن عده ای 

مصری نشد .صالح الوردانی کتابخانه  دار الهدف را تاسیس کرد  تا کتاب های خودرا منتشر 

بط با ایران ورشد نفوذ سازد.با پیروزی سید محمد خاتمی در ایران مجددا مساله بهبود روا

شیعه در مصر مطرح شد . محمد الدرینی  عزم خودرا برای تاسیس حزب الغدیر بعنوان 

حزب شیعیان مصر اعالم کرد .این روزنامه می افزاید شیعیان مصری هم اکنون پنج استان 

دارد استان اسوان و  منطقه کوم امبو در راس این استان قرار  , مصر را هدف قرار داده اند 

.بویژه اینکه این استان به سودان نزدیک است وسودان نیز یکی از هدف های شیعیان است 

وبدین ترتیب نقشه ای برای  ایجاد یک تشکیالت شیعی طرفدار ایران  در جنوب مصر 

وشمال سودان در دست است.در بین  استان های مصر که هدف تشیع است استان دقهلیه است 

است که در این منطقه یکی  از شخصیتهای شیعی بنام دکتر احمد  بویژه منطقه المنصوره

راسم النفیس استاد دانشکاه المنصوره حضور دارد. استان الشرقیه سومین استان مصر است 

که هدف شیعیان قرار دارد که در این استان یک گروه شیعی شناسائی شد.استان المنوفیه نیز 

الغربیه بارزترین مناطق نفوذ شیعیان است در جزو مناطق مورد هدف شیعیان مصر است .

این منطقه قبر السید البدوی قرار دارد که جذب کننده صوفیان است ومنطقه نفوذ سری شیعیان 

هزار نفر است ولی تعداد شیعیان بیشتر است چون  05تا  01است.تعداد شیعیان در مصر بین 

ضمن المصریون   نند. روزنامه تعدادی از انها تقیه می کنند ومذهب خودرا فاش نمی ک

هشدار به مصریها درمورد احتمال گسترش نفوذ شیعیان در مصر به  شیعه شدن دو دختر 

مصری اشاره کرده ومی نویسد پدر این دو دختر اعالم کرده  که تعداد شیعیان در مصر پنج 

ا هجوم میلیون نفر است .این روزنامه می نویسد ممکن است روزی فرابرسد وجامعه مصر ب

 تشیع مصری مواجه شود. 
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به ماهواره های شیعی فدک والثقلین  که از مصر برنامه پخش می کنند المصریون  روزنامه  

اشاره می کند ومی نویسد سفر یکی از شیوخ دانشگاه االزهر بنام شیخ احمد کریمه ) استاد 

دن ان توسط مصری الهیات در دانشگاه االزهر ( به ایران وعکس العمل االزهر ومحکوم کر

ها موجب شد وی اعالم کند که از زیارت ایران پشیمان نیست وایران دشمن مصر نیست .وی 

به روزنامه المصریون ناشر گزارش گفته که دیدارش از ایران سیاسی نبوده بلکه یک دیدار 

 ردینی بوده است .یاداوری میشود شیخ احمد کریمه قبل از سفر به ایران از دانشگاه االزه

 ( 0درخواست مجوز برای سفر به ایران داده بود که االزهر با این سفر مخالفت کرده بود .)

روزنامه المصریون در گزارش خود ضمن هشدار نسبت به خطر گسترش تشیع در مصر می 

نویسد : دانشگاه االزهر نسبت به افکار تکفیری وتشیع سیاسی  حساسیت نشان می دهد وبر 

 (  2ن دو گرایش تاکید می نماید.)ضرورت مبارزه با ای

کمال الهلباوی  یکی از شخصیتهای مصری که قبال عضو سازمان اخوان المسلمین بوده , 

ولی از آن کنار کشیده وهمواره از جمهوری اسالمی ایران دیدن می کند درباره حضور 

ع موض شیعیان در مصر وتبلیغات علیه انها می گوید: " گرایش سلفی علیه ایران وشیعه

گیری می کند .این موضع گیری منفی دو علت دارد : وجود کتاب های قدیمی که تاریخ 

ودوم : ارتباط با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دارد. , مصرف انها به اتمام رسیده 

سلفی ها معتقدند که آنها مدافع نخستین عقیده اند وبا هر چیزی که خارج از مذاهب اربعه  

وجماعت مطرح می شود مقابله می کنند ودر مواردی بدون هیچ بهانه ای  ومذاهب اهل سنت

به مذهب شیعه حمله می کنند ودر مواردی مصالح جزئی را بر مصالح کلی ترجیح می 

 ( .3دهند.)

نهاست , ودیوانگی است که بیانگاریم که آوی می افزاید : این حمله وهجوم دلیل بر ضعف 

ه به سادگی قابل فروریختن از سوی مذهب شیعه است , ومن مذاهب اربعه مانند شیشه اند ک

نگرانم از اینکه برخی ها مذهب اثنی عشری را آهن توصیف وآنرا قوی تر از مذاهب اربعه 

 می دانند.

                                                             
 پایگاه اینترنتی تلویزیون سی ان ان  عربی  1
 مقاله خطر شیعه پنج استان مصر را تهدید می کند –روزنامه المصریون 2
 مقاله : کمال الهلباوی , رحلة طویلة مع وضد االخوان . بوابة الحرکات االسالمیة. 3
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وی می افزاید : حمله به شیعه ممکن است  جنبه سیاسی داشته باشد ویا در نتیجه فهم ودرک 

از پیروزی انقالب ایران چنین حمله ای به ایران صورت  بعنوان مثال قبلیک اعتقاد باشد , 

نمی گرفت , حتی سلفی های عربستان مشکلی با ایران نداشتند .در واقع نمیتوان اعتقادات 

د.در اینجا اصدها هزار نفر ویا ملیون ها نفر که به حج می روند را مورد تردید وشک قرار د

ینکه  دکتر محمد رشاد سالم استاد عقیده ومذاهب  میخواهم به  یک نکته مهم اشاره کنم  وان ا

دانشگاه  اسالمی  امام محمد بن سعود  که یکی از سلفی های بزرگ در عصر در معاصر

حاضر است  در باره تحقیق  کتاب منهاج السنة  النبویة  نوشته امام ابن تیمیة  می گوید : یک 

د )منظور ا و حسن البنا  وقمی گروه بر ضرورت تقریب بین مذاهب اسالمی تاکید می کن

زده   وکاشانی است ( وضروری است به اختالفات بین گرایش های مختلف اسالمی دامن

نشود  تا وحدت بین همه مسلمانان حفظ شود, بنا براین  باید  از  انتشار کتابی همچون منهاج 

ی شود اجتناب السنة که در آن ا ز شیعیان  ومعتزله انتقاد شده  وسبب اختالف وتفرقه م

شود.بدون شک برای اتحاد مسلمانان ووحدت کلمه انان باید تالش نمود چون این اتحاد باید 

حقیق حق باشد نه برای تحقق  باطل وبر اساس تمسک به کتاب وسنت باشد همانگونه تبرای 

 (0که خداوند متعال بما دستور داده است.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 همان منبع  1
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 سلفيوهابی واي تئوريسین هزندگی نامه : پنجم فصل 

 عبد العزيز –ابن باز 

 0331ذي الحجه  02متولد , مفتي سابق عربستان سعودي عبد العزیز بن عبد هللا بن باز 

‘  0999مه  03- 0421محرم  26م متوفي در  0901نوامبر  22هجري قمري برابر با 

 مرک وی.زمان تا  0992از سال  عربستان سعودیسابق قاضی وفقیه ومفتی 

ای کشاورز بود  . وی قبل از  سالگی  نابینا شد .متولد شهر ریاض واز خانواده 01 سن  دراو

 ن را حفظ کرد واز محضر علمای ریاض استفاده کرداسن بلوغ قر

بعنوان قاضی در منطقه  0930در سال  ‘  زمانی که در علوم شرعی وزبان مجوز گرفت

و از  د وطالب علوم دینی در این منطقهسال را در این منطقه مان 04واستخدام شد.  دلم ال

کردند . .وی به الریاض منتقل ودر المعهد  مي  از محضر او استفاده عراق ویمن وفلسطین

العلمی و دانشکده الهیات مشغول تدریس شد. او درس های عقیده وحدیث وفقه ونحو وصرف 

ه  اسالمی در هجری قمری بعنوان معاون رئیس دانشگا 0311ودر سال ‘ تدریس می کرد 

رئیس دانشگاه  0391در این پست باقی ماند ودر سال  0391مدینه منوره تعیین شد وتا سال 

شیخ بن باز بعنوان رئیس اداره های مطالعات علمی وفتوا ودعوت  0395شد .در سال 

 هجری قمری بعنوان مفتی عربستان منصوب شد. 0404وارشاد تعیین شد ودر سال 

األدلة النقلیة و الحسیة علی جریان الشمس و سکون األرض »در کتاب ترین نظر وی جنجالی

مطرح شد. وی در این کتاب گفت: هرکس بگوید خورشید « و إمکان الصعود إلی الکواکب

توان او را کشت( وی معتقد بود ایده حرکت چرخد کافر است )و میثابت است و زمین می

 0977آوریل 05خود  2077المصور در شمارٔه های دینی تناقض دارد. مجلٔه زمین با آموزه

مطلبی را بصورت زیر منتشر کرده است: نایب رئیس دانشگاه  05میالدی در صفحٔه 

ها منتشر کرده ای را طی دو ماه در تمامی روزنامهاسالمی )عالمه ابن باز( در آنجا مقاله

ه دور خورشید است که در آن خون هرکسی که بگوید زمین کروی است و ساکن نیست و ب

االدله النقلیه والحسیه علی جریان الشمس »چرخد را حالل اعالم کرده است. او در کتاب می

)دالیل نقلی و عقلی بر حرکت « والقمر وسکون االرض وامکان الصعود الی الکواکب

های پیامبر و اکثریت خورشید و ثابت بودن زمین( اعالم کرد که قرآن کریم، حدیث و آموزه
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اند که خورشید در حال چرخش و زمین ثابت است و مخالفان ندان اسالمی ثابت کردهدانشم

 این عقیده را تکفیر کرد.

ابن باز در طول عمر خود فتواهای جنجالی و متناقض زیادی صادر کرده است. او حضور 

دانست ولی در جنگ خلیج فارس علیه عراق، کفار را در سرزمین عربستان حرام می

را برای نجات بالد الزم شمرد. او با این که حنبلی و از پیروان محمد بن حضور کفار 

عبدالوهاب و معتقد به دعوت سلفیه است، اسامه بن الدن را خارجی و مرتد اعالم کرد. او 

درگذشت وجنازه او به  0999مه  03.وی در  پیروان شیعه را نیز کافر اعالم کرده بود. 

 (0)  مکه مکرمه منتقل ودفن شد .

 

  ابن تیمیه , احمد

هجری  110در ربیع االول سال , به ابن تیمیه ابو العباس احمد بن حلیم حرانی معروف 

قمری در حران تولد یافت , پدرش از علمای بزرگ حنبلی بود که از جور مغوالن به شام 

. محمد بن خضر پدر او گریخته بود. وی با از دست دادن پدر جای اورا در تدریس گرفت 

کرد، از پیروی می« احمد بن حنبل»روحانی حنبلی مذهب بود که در عقاید و فقه از مذهب 

این جهت فرزند خود را به مدارس حنابله فرستاد تا فقه حنبلی را فرا گیرد. جّد اعالی وی از 

 دانشمندان حنبلی مذهب و نخستین فرد ملقب به ابن تیمیه بوده است.

گذار نظری وهابیت است. دربارٔه القاب و عنوان درست او انوی فقیه حنبلی ,  سلفی  و بنی

  اند.اختالف بسیار است. چه او را با القابی چون مفّسر، رجالی، مفتی و ادیب یاد کرده

ای که هجری بر اساس افکار و آراء او پی ریزی گردید. به گونه 02آیین وهابیت در قرن 

میه و آراء و عقاید او است. البته محمد بن شناخت عقاید وهابیان در گرو شناخت ابن تی

های دیگر آنرا رها کرد و عبدالوهاب مؤسس وهابیت بخشی از عقائد او را گرفت، و قسمت

ورزد که آنچه در قرآن و احادیث وارد شده، بر وی همچنین اصرار می به آن اهمیت نداد.

این نوع صفات را به کمک  همان معانی لغوی و متداول عرفی باید حمل شود و از کسانی که

کنند، مؤوله قرائن موجود در آیات و روایات بر معانی مجازی و کنائی و معقول حمل می

 «اندهمه صحابه و تابعان نیز بر این عقیده بوده»گوید: کند و می)تاویل گرا( نامیده انتقاد می

                                                             
1 https://www.binbaz.org.sa  الموقع الرسمي لإلمام ابن باز http://shamela.ws/index  المکتبة ا الشاملة 

http://shamela.ws/indexالمکتبة%20ا%20الشاملة
http://shamela.ws/indexالمکتبة%20ا%20الشاملة
http://shamela.ws/indexالمکتبة%20ا%20الشاملة
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گرفت ولی علمای  مورد ستایش برخی از علما قرار میقاید خود عابن تیمیه بخاطر بیان 

دیگر افکار واندیشه های اورا منکر شدند وبه او پاسخ دادند.علمای موافق او می گویند که 

.مخالفان او می  ه است ن  تبحر داشته مورد احترام پادشاهان وامرا بودآچون او در علوم وقر

واثبات جهت گویند که او سخنانی بر خالف اجماع مسلمانان اظهار داشته وعقیده او به رویت 

برای ذات احدیت ومنع زیارت قبور اولیاء وپیشوایان دین واموری از این قبیل بر خالف 

 معتقدات عموم مسلمین می باشد.

ابن تیمیه الهام بخش گروه های سلفی وتکفیری است انها با الهام از کتاب های وی ونقطه  

 .نظرهای او در برخود با دیگران را موضع خودرا مشخص می کنند

ابن تیمیه غیر مسلمانان را کافر می داند وکافر  را سه نوع معرفی می کند:کسی که رسالت 

پیامبر اسالم را تکذیب می کند وکسی در ان شک وتردید دارد وکسی که نسبت از آن غفلت 

کرده چه این رسالت به او رسیده یا نرسیده است.همه اینها از نقطه نظر ابن تیمیه کافرند 

بر انها جاری می شود.بنا بر این کافر کسی است که به رسالت پیامبر ایمان وحکم کافر 

 نیاورده است .

به را ابن تیمیه معتقد است که کافر هیچ مباحی نصیب او نمی شود چون خداوند مباحات 

فقه اسالمی از نظر ابن تیمیه جهان را به دو قسمت مسلمانان ومومنان اختصاص داده است .

دار الحرب ودار االسالم .ابن تیمیه برخورد با ساکنین دار الحرب را چنین  تقسیم می کند :

هرکه وارد دار الحرب شود وهیچ پیمانی بین مسلمانان وکافران نباشد می " توصیف می کند: 

اموال وجان انها برای  ,تواند اموال کفار را سرقت وتصرف نماید وانهارا مقهور نموده 

 (0)مسلمانان مباح است.

عش بر اساس فتوای این تیمیه با مسیحیان در عراق وسوریه برخورد کرد , وارد شهرهای دا

اموالشان را غارت , نها را  به اسارت گرفت آنان را قتل عام کرد , وزنان آنها شد , مردان آ

نها را تخریب نمود. همین برخورد را داعش وگروهها ی تکفیری با ایزدی آکرد , کلیساهای 

 شتند.های عراق دا

ابن تیمیه معتقد است که باید با غیر مسلمان دشمنی کرد , حتی اگر او با مسلمانان برخود 

خوبی داشته باشد.بر همین اساس یکی دیگر از علمای سلفی سعودی یعنی شیخ ابن عثیمین که 

زندگی نامه او از نظر خوانندگان می گذرد , می گوید:"  اگر نصرانی )مسیحی ( را ببینم 

                                                             
 نقد الخطاب السلفی ..ابن تیمیه نموذجا, رائد السمهوری , ط0, 7101. 1
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بنا بر این نباید تعجب کنیم  ( 0) 1چون نمی خواهم دشمن خدا را ببینم" ( ودرا می بندم چشم خ

وقتی سلفی ها مسیحیان را دشنام می دهند وانها را از خانه های خود بیرون می کنند وبه انها 

 تجاوز می کنند چون بر اساس فتوای ابن تیمیه انها دشمنان خدا هستند .

کتفا نمی کند , بلکه از مسلمانان میخواهد به غیر مسلمان اهانت کنند وبه ابن تیمیه به این امر ا

مقدسات انها را توهین کنند .او در این مورد می گوید: " هر چه با باطل بزرگ شود چه  

ازنظر مکان وزمان وچه حجر باشد وچه شجرباید مورد اهانت قرار گیرد همانطور که  بت 

 .(2)قرار می گیرند  اهانت مورد  ها

مالحظه می شود که گروه های سلفی وتکفیری مخالفت خودرا با جشن های مسیحیان اعالم 

می کنند وحتی تقدیم تیریک به مسیحیان را تحریم می کنند .یکی از علمای سلفی بنام الحوینی 

فتوا صادر کرده وگفته است که نباید مسلمانان از خوراک مسیحیان در  روز عید آنها تبعیت 

ابن تیمیه نظر منفی خودرا نسبت به غیر مسلمان بجایی رسانده که گفته است باید ما کنند. 

 یهود ونصاری را لعن کنیم واهل ذمه را ذلیل کنیم وانها را بترسانیم .

معتقد است که زن نیاز به حمایت وپشتیبانی دارد بیش از آنکه کودک به آن نیاز ابن تیمیه 

همانطور که کودک به ان نیاز دارد.بلکه  زن بیشتر به حمایت .زن نیاز به قیم دارد (3) دارد.

ورعایت وپسشتیبانی نیاز دارد.ابن تیمیه موافق شوهر دادن دختر های کم سن وسال است 

ومعتقد است که پدر می تواند دخترکم سن وسال   خودرا مجبور به ازدواج کند حتی اگر 

 ( 4راضی به این ازدواج نباشد .)

لذا باعتقاد ابن را ناقص العقل  می داند در برابر مرد که اورا کامل می داند.ابن تیمیه زن 

تیمیه زن عورت است , نمیتواند پیشنماز شود او در اختیار شوهرش است اوبنده و اسیر 

اوست , بنده باید به ارباب  و وسرورش خدمت کند . ابن تیمیه احادیث متعددی درمورد 

 می کند.شباهت بین زنان وبندگان ذکر 

ابن تیمیه اعراب را برتر از دیگر اجناس بشر می داند .عرب نسبت به غیر عرب اشرف تر 

 است 

                                                             
 .(مجموعه فتاوی ورسائل الشیخ ابن العثیمین ج01 ص 222 1
 نقد الخطاب السلفی ..ابن تیمیه نموذجا, رائد السمهوری , ط0, 7101 2
 مجموع الفتاوی ج22ص47 3
 نقد الخطاب السلفی ..ابن تیمیه نموذجا, رائد السمهوری , ط0, 7101 4
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ونمی تواند غیر عرب به درجه ومنزلت عرب برسد .او معتقد است در نماز باید عرب ها 

گفته است نباید عرب ها از غیر عرب ها در . ابن تیمیه یاشند نسبت به غیر عرب ها مقدم تر

    (0.)هستند نقص دچار تقلید کنند زیرا غیر عرب ها  تکلم

 

 , عبد هللا  ابن جبرين

 بن عبد الرحمن بن حمد بن جبرین از ال رشید از قبیله بنی زید  ابن جبرین , عبد هللا

در یکی از روستاهای القویعیه   0933متولد سال  یکی از پایه گذاران وهابیت معاصر ,

اغاز کرد در  0359موزش خودرا در سال آری قمری .هج 0431رجب  21ومتوفی در 

دوازده سالگی قران را حفظ کرد قرائت ونوشتن را از پدر و معلمین دینی  وحدیث وفقه 

وادبیات وتاریخ وتراجم را از شیوخ سلفی فرا گرفت  .در معهد امام الدعوه ثبت نام کرد ودر 

و ارشد را در سال  0310ال هجری دیپلم گرفت ومدرک لیسانس خودرا در س 0366سال 

 دریافت کرد.  0416در فقه واصول را در سال را ودکترا 0391

وی اصول مذهب احمد بن حنبل را از استادان خود فراگرفت وانها به احکام این مذهب پایبند 

 بودند او هم از اصول این مذهب عدول نکرد .

ته ومال وخون انها  را حالل می ابن جبرین مانند شیوخ وهابی مخالفان مذهب را کافر دانس

 داند .

را دون شان مرد می داند او معتقد است که  اناست ان ان ابن جبرین مخالف دادن حقوق به زن

د. وی اجازه نمیدهد کنباشد واز فرزندان خود مواظبت او باید زن در منزل شوهر خادم مطیع 

ز فتواهای خود می گوید که زن صورت خودرا ظاهر کند چون زن عورت است او در یکی ا

حجاب شرعی اینست که زن صورت خودرا پنهان کند چون صورت زن فتنه است وباید زن 

 . بپوشاند صورت خودرا از نامحرم

 

  ابن حنبل , احمد

                                                             
 نقد الخطاب السلفی ..ابن تیمیه نموذجا, رائد السمهوری , ط0, 7101 1
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احمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن اسد بن ادریس بن عبدهللا الشیبانی المروزی البغدادی 

در میالدی  611هجری قمری  014ربیع االول سال  رهبر مذهب حنبلی است .وی در ماه

هجری قمری در بغداد چشم از جهان  240شد ودر دوازدهم ربیع االول سال زاده ( 0)بغداد 

 پدر ومادرش در مرو ساکن بودند .فروبست.

احمد بن حنبل برای جمع آوری حدیث پیامبر به یمن ,کوفه , بصره , مدینه ,مکه وشام رفت 

 حدیث همت گمارد اورا امام المحدثین نامیدند.وبه جمع آوری 

وی احادیث خودرا در کتابی بنام " مسند احمد بن حنبل " جمع آوری کرد که یکی از منابع 

حدیث  31،111احادیث  بالغ بر  مجموعه بزرگ اهل سنت در حدیث پیامبر بشمار می رود.

ای که به انها استناد صحابهبود . این احادیث نه به ترتیب موضوعی، بلکه برحسب اسامی 

 ترین مجموعه در نوع خودش استاست. این بهترین و بزرگشده، تنظیم شده

برخی از نویسندگان معتقدند که پیروان مذهب حنبلی از نظر برخورد  خشن وافراطی بوده 

وسبب ایجاد فتنه واختالفات مذهبی شده  است .انها طبق سلیقه وذوق  خود امر به معروف 

 .از منکر می کنند  ونهی

 

 بن زين العابدين محمد  –ابن سرور 

.وي پس از است در حوران سوریه  0931متولد  بن نایف زین العابدین سروربن * محمد 

به عربستان رفت ودر عربستان مشغول  0911در دهه سوریه سركوب اخوان المسلمین در 

نجا جوانان را به آمعتقد شد ودر در عربستان به افكار واندیشه هاي  سلفي ی و .تدریس شد 

جنگ هاي مسلحانه وجهاد ورفتن به افغانستان تشویق كرد سپس به كویت رفت واز انجا به 

انگلیس عزیمت ودر انگلیس مركز مطالعات سنت نبوي را تاسیس كرد ومجله اي بنام " السنة 

 .نمود که در اکثر کشورهای عربی ممنوع بود  " منتشر 

د كه ناظران معتقدن. ه یكي از گرایش هاي سلفي است كه به وي منتسب است السلفیه السروری

با استفاده از افكار ابن تیمیه وسید قطب نظریات خودرا تدوین نموده است   محمد بن سرور

(2). 

                                                             
 برخی منابع زادگاه وی  را مرو ذکر کرده اند.  1
 
  رجوع شود به مقاله : محمد سرور زین العابدین.. مؤسس السلفیة السروریه.. بوابه الحرکات االسالمیه  2



221  
 

محمد بن سرور سعی کرد دعوت سلفی را با خط وافکار اخوان المسلمین ادغام کند .او با 

ه فعالیت خود ادامه داد. از شاگردان معروف وی :سفر الحوالی تاسیس جمعیت های خیریه ب

 وسلمان العوده وناصر العمر وبشر البشر می باشند.

محمد بن سرور نسبت به شیعیان کینه عجیبی داشت وبدین علت کتابی بعنوان " وجاء دور 

 د .ویتالیف کرد .انتشار این  کتاب ممنوع بوالمجوس" ) نوبت مجوس ها فرارسیده است ( 

امت  برایگذاشت. وی در این کتاب شیعیان را  بر کتاب خود )عبد هللا الغریب ( مستعار نام 

 خطردانست .اسالم 

با حمله صدام به کویت  میان علمای سعودی درمورد کمک گرفتن از نیروهای خارجی جهت 

ه انگلیس اخراج نیروهای صدام از کویت اختالف بوجود آمد , محمد بن سرور در این زمان ب

  عزیمت نمود.

تعدادی از اخوندهای   قطر درگذشت . دوحه پایتخت در 2101نوامبر 00وی در تاریخ 

درباری عربستان  وی را عالمی بزرگ توصیف کردند.سلمان العوده  ضمن تمجید از نقش 

ی ووی اورا انسانی عصبی معرفی کرد ونوشت : بسیاری از شاگردانش اورا رها کردند.

 در سال های اخیر وی مواضع خودرا تغییر داد. لیافزود و

از شخصیت وی تمجید کرد. ناصر محمد العریفی یکی دیگر از آخوندهای درباری سعودی 

العمر اخوند درباری عربستان نیز ضمن تمجید از وی نوشت بن سرور از ده ها سال خطر 

 مجوس را گوشزد می کرد.

من تمجید از وی اورا دارای مواضع معروف ضطی بیانیه ای  "رابطه علماء المسلمین " 

دانست ونوشت ابن سرور از چهل سال پیش در برابر موج صفویسم  ایستاد وبه اهل هوا 

 (0واز طریقت سلف صالح حمایت کرد.), وهوس وافراط  )شیعیان ( پاسخ داد 

 

  ابن الشیخ , عبد العزيز بن عبد هللا  

نوادگان محمد بن عبد الوهاب بدنبال درگذشت شیخ عبد  شیخ عبد العزیز بن عبد هللا ال شیخ از

 العزیز بن باز بعنوان مفتی عربستان تعیین شد.

                                                             
    العریفي والعمر ینعیان محمد سرور.. والعودة: تغّیر بسنواته األخیره ,  سی ان ان عربی 7102/00/02 .1
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 0310چشم به جهان گشود ودر سال مکه مکرمه  هجری قمری در شهر  0312وی در سال 

 نابینا شد.

 ازده سالگی قرآنیاغاز ودر سن شیخ عبد العزیز تحصیالت خودرا در مسجد احمد بن حنبل 

را حفظ کرد.سپس به مدرسه الدعوه پیوست واز انجا در دانشگاه الهیات مشغول تحصیل شد 

 از این دانشکده فارغ  التحصیل شد. 0313ودر سال 

در دانشگاه الهیات  0392به مدرسه امام الدعوه پیوست ومشغول تدریس شد در سال وی 

العلماء ) هیئت علمای  هجری بعنوان عضو هیئة کبار 0416ودر سال  تدریس کرد ریاض 

 (.0)شد.منصوب بعنوان عضو کمیته افتاء  0402بزرگ ( تعیین گردید ودر سال 

 

 ابن عبد الوهاب ,محمد

هجری قمری در  0005محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان بن علی التمیمی النجدی در سال 

 شهر عیینه از بالد نجد تولد یافت .پدرش در آن شهر قاضی بود .

ه منوره حنبلی را در زادگاه خود آموخت. سپس برای تکمیل معلومات رهسپار مدینه حمد، فقم

 .شد و در آنجا به تحصیل حدیث و فقه پرداخت

شد که از عقایدی خاص گاه مطالبی بر زبانش جاری میدر دوران تحصیل در مدینه، گه

د به تند: اگر این فرگفاش نگران شده و میحکایت داشت، چندان که اساتید وی نسبت به آینده

 تبلیغ بپردازد گروهی را گمراه خواهد کرد. 

چندی بعد، محمدبن عبدالوهاب، مدینه را به سوی نقاط دیگر ترک کرد و چهار سال در 

بصره و پنج سال در بغداد و یکسال در کردستان و دو سال در همدان اقامت کرد. مدتی کوتاه 

از طریق بصره به احساء رفت و از آنجا به  نیز در اصفهان و قم زندگی کرد و آنگاه

 .اقامتگاه پدرش رفت« ُحَریمله»

گفت گرچه گاهی میان او و تا زمانی که پدرش زنده بود وی در مورد عقایدش کمتر سخن می

ق، از روی عقاید خود پرده  0053گرفت. پس از درگذشت پدر به سال پدرش نزاعی درمی

 برداشت. 

                                                             
1 https://saaid.net/Warathah/1/shaikh-a.htmئد   پایگاه اینترنتی صید الفوا 

https://saaid.net/Warathah/1/shaikh-a.htmئد
https://saaid.net/Warathah/1/shaikh-a.htmئد
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ر ای که ناچاوهاب در شهر حریمله افکار عمومی را برآشفت، به گونهتبلیغات محمد بن عبدال

شد آنجا را به عزم اقامت در عیینه )زادگاهش( ترک کند. در عیینه با حاکم وقت، عثمان بن 

معمر، تماس گرفت و دعوت جدید خود را با او در میان نهاد و قرار شد که با پشتیبانی حاکم، 

ی نکشید فرمانروای احساء، شیخ سلیمان بن محّمد آل حمید، که آیین خود را تبلیغ کند. طول

مقامی برتر از حاکم عیینه داشت عمل حاکم را ناروا شمرد و دستور داد هرچه زودتر محمد 

 .بن عبدالوهاب را از شهر عیینه بیرون کند

ود سعبنابراین وی ناچار شد نقطٔه سومی را به نام درعیه برای اقامت برگزیند که محمد بن 

کرد. او دعوت خود را با حاکم درعیه در میان نهاد و هردو )جد آل سعود( بر آن حکومت می

پیمان بستند که رشتٔه دعوت از آِن محمد بن عبدالوهاب و زمام حکومت در دست محمد بن 

 .سعود باشد. برای استحکام این روابط، ازدواجی نیز بین دو خانواده صورت گرفت

محمد بن سعود آغاز کرد. به زودی  تبلیغ خود را در پرتو قدرت حاکم محمد بن عبدالوهاب

هجوم به قبایل اطراف و شهرهای نزدیک شروع شد و سیل غنایم از اطراف و اکناف به شهر 

درعیه که شهری فقیر بود، سرازیر گشت. این غنایم چیزی جز اموال مسلمانان منطقٔه نجد 

ستی، اموال و ثروتشان بر سپاه محمد بن عبدالوهاب پرنبود که با متهم شدن به شرک و بت

حالل شده بود تا آنجا که آلوسی که خود تمایالت وهابیگری دارد، از مورخی به نام ابن بُشر 

 :کندنجدی چنین نقل می

من در آغاز کار، شاهد فقر و تنگدستی مردم درعیه بودم ولی بعداً این شهر در زمان سعود " 

( به صورت شهری ثروتمند درآمد، تا آنجا که سالحهای مردم آن، با زر )نؤه محمد بن سعود

های فاخر در شدند و جامهو سیم زینت یافته بود. بر اسبان اصیل و نجیب سوار می

 "مند بودند، به حدی که زبان از شرح آن قاصر استکردند و از تمام لوازم ثروت بهرهبرمی

. 

. 0نشین نجد کمک کرد: دالوهاب در میان اعراب بادیهدو چیز به انتشار دعوت محمد بن عب

 .دوری مردم نجد از تمدن و معارف و حقایق اسالمی. 2حمایت سیاسی و نظامی آل سعود. 

هایی که وهابیان در نجد و خارج از نجد )همچون حجاز و یمن و شام و عراق( جنگ

د، یافتنو غلبه بر آن دست میفریب داشت: ثروت هر شهری که با قهر ای دلکردند، جاذبهمی

دادند و توانستند آن را جزو متصرفات و امالک خود قرار میبر مهاجمین حالل بود، اگر می

 کردند. در غیر این صورت به غنایمی که به دست آورده بودند، اکتفا می
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 روزی که محمد بن عبدالوهاب کار خود را در نقاب دعوت به توحید و مبارزه با شرک آغاز

های نجد و یمن به سوی وی اقبال کردند. برای نمونه زمانی که موج کرد، برخی از شخصیت

سبل السالم فی »مؤلف کتاب ( 0017–0199دعوت او به یمن رسید امیر محمد بن اسماعیل )

ای بلند باال در مدح محمدبن عبدالوهاب سرود که مطلع آن چنین قصیده« شرح بلوغ المرام

 :بود

 جٍد و من حلَّ فی نجد و ان کان تسلیمی علی البُعد الیُجدیسالٌم علی ن

یعنی: درود بر نجد و کسی که در آن قرار دارد، هرچند درود من از این راه دور سودمند 

 نیست

ولی همو، هنگامی که خبرهای ناگواری از قتل و غارت وهابیان را دریافت کرد و فهمید که 

پرداخته و برای مال و جان آنها بهایی قایل نیست، از  محمدبن عبدالوهاب به تکفیر مسلمانان

 :شدای نو سرود که با این بیت آغاز میسرودٔه پیشین خود پشیمان گشت و قصیده

 َرَجعت عن القول الذی قلت فی النجدی و قد صح لی عنه خالف الذی عندی 

نچه دربارٔه وی یعنی: من از گفتار پیشین خود در حق آن مرد نجدی بازگشتم، زیرا خالف آ

 .پنداشتم برایم ثابت شدمی

الدین ای سیاه در تاریخ اسالم است. صالحکشتار شیعیان در عتبات عالیات به راستی صفحه

ق. امیر سعود با قشون بسیار  0207نویسد: در سال مختار که از نویسندگان وهابی است می

نقاط، به قصد عراق حرکت  متشکل از مردم نجد و عشایر جنوب و حجاز و تهامه و دیگر

 .کرد. وی در ماه ذی القعده به شهر کربال رسید و آنجا را محاصره کرد

سپاهش برج و باروی شهر را خراب کرده، به زور وارد شهر شدند و بیشتر مردم را که در 

ها بودند به قتل رساندند. سپس نزدیک ظهر با اموال و غنایم فراوان از کوچه و بازار و خانه

ای به نام ابیض گرد آمدند. خمس اموال غارت شده را خود سعود ر خارج شدند و در نقطهشه

 برداشت و بقیه، به نسبت هر پیاده یک سهم و هر سواره دو سهم، بین مهاجمین تقسیم شد. 

سعود با  0221نویسد: در سال ابن بشر، مورخ نجدی، دربارٔه حمالت وهابیان به نجف می

د و اطراف آن، به بیرون مشهد معروف در عراق )مقصود، نجف اشرف سپاهی انبوه از نج

ساخت. وی دستور داد باروی شهر  است( فرود آمد و سپاه خود را در اطراف شهر پراکنده

را خراب کنند ولی سپاه او زمانی که به شهر نزدیک شدند به خندق عریض و عمیقی 
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در جنگی که بین طرفین رخ داد، بر اثر برخوردند که امکان عبور از روی آن وجود نداشت. 

تیراندازی از باروهای شهر، جمعی از سپاهیان سعود کشته شدند و بقیٔه آنها از گرد شهر 

 عقب نشسته به غارت روستاهای اطراف پرداختند. 

نشین را مورد تاخت و تاز خود قرار ممکن است تصور شود که وهابیان تنها بالد شیعه

ن نشیوجه درست نیست و باید گفت کلیٔه مناطق مسلمان تصور به هیچدادند؛ ولی این می

های حجاز و عراق و شام، آماج حمالت آنها قرار داشت و تاریخ در این مورد، از هجوم

وار به یک  دهد که مجال شرح همٔه آنها در این مختصر نیست. نمونهای گزارش میوحشیانه

 :کنیممورد اشاره می

ترین نویسد: از زشتی در خصوص فتح طائف به دست وهابیان میجمیل صدقی زهاو

عام مردم است که بر صغیر و کبیر رحم نکردند. طفل شیرخوار را بر کارهای وهابیان، قتل

 .بریدند. جمعی را که مشغول فراگرفتن قرآن بودند همه را کشتندروی سینٔه مادرش سر می

ا و مساجد رفتند و هر که بود، حتی گروهی که در ها کسی باقی نماند به دکانهچون در خانه

حال رکوع و سجود بودند، کشتند. کتابها را که در میان آنها تعدادی مصحف شریف )قرآن( و 

هایی از صحیح بخاری و مسلم )از معتبرترین کتابهای حدیثی در نزد اهل سنت( و نسخه

ها را پایمال کردند. این واقعه در دیگر کتب حدیث و فقه بود در کوچه و بازار افکندند و آن

 اتفاق افتاد.  0206سال 

ای به علمای مکه نوشته و آنان را به آیین خویش دعوت عام طائف، نامهوهابیان پس از قتل

کردند. سپس صبر کردند تا ایام حج منقضی شد و حاجیان از مکه بیرون رفتند، آنگاه قصد 

 .مکه نمودند

دری )هندی(، علمای مکه در کنار کعبه گرد آمدند تا به نامٔه به نوشتٔه شاه فضل رسول قا

وهابیان نجد پاسخ گویند، در حین گفتگو و مشاورٔه آنان، ناگهان جمعی از ستمدیدگان طائف 

داخل مسجدالحرام شدند و آنچه را بر آنان گذشته بود، بیان داشتند و در میان مردم شایع شد 

 .خواهند کردکه وهابیان به مکه آمده و کشتار 

مردم مکه سخت در وحشت و اضطراب افتادند. علما اطراف منبر )در مسجدالحرام( جمع 

شدند. ابوحامد خطیب به منبر رفت و نامٔه وهابیان و جواب علما در رد عقاید آنان را قرائت 

 کرد. آنگاه خطاب به علما وقضات و ارباب فتوا گفت: گفتار نجدیان را شنیدید و عقایدشان را

گویید؟ همٔه علما و مفتیان اهل سنت، از مکٔه و سایر که برای دانستید. دربارٔه آنان چه می
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ادای مناسک حج آمده بودند، به کفر وهابیان حکم کردند و بر امیر مکه واجب دانستند به 

مقابلٔه با آنان بشتابد و افزودند که بر مسلمین واجب است او را یاری کنند و با وی درجهاد 

کت نمایند و هرکس بدون عذر، تخلف کند، گنهکار بوده و هرکس در این راه شرکت کند شر

مجاهد و در صورت کشته شدن شهید خواهد بود. در این امر، اتفاق نظر بود و فتوای مزبور 

 (0)را نوشتند و همه مهر کردند...

  

 محمد بن صالح - بن عثیمینا

ت .نا م  او ابو عبد هللا محمد بن صالح بن  یکی از سردمدار حرکت وهابی در عربستان اس

  متوفی در 0929مارس  29محمد بن سلیمان بن عبد الرحمن العثیمین الوهیبي التمیمي متولد 

( در شهر عنیزه یکی از شهرهای عربستان .جد او عثمان بوده که به  2110ژانویه  11

و در کار تجارت بین ریاض عثیمین مشهور گردیده .در یک خانواده متوسط بزرگ شده پدر ا

وعنیزه مشغول بوده .او در شهر عنیزه مستقر ومشغول کار شد.قران را از جدش مادری اش 

عبد الرحمن بن سلیمان الدامغ فرا گرفته .وانرا حفظ کرده .نوشتن را در یکی از مدارس شهر 

د همچون عبفراگرفته او عالوه بر حفظ قران حدیث وفقه را فرا گرفته ازمحضر استادانی 

الرحمن بن ناصر السعدی و استفاده کرده ودرس های تفسیر وحدیث وتوحید وفقه واصول 

 .وفرائض ونحو بر او خوانده است

  ابن عثیمین  از عبد العزیز بن عبد هللا بن باز صحیح بخاری ورسائل ابن تیمیه وعلم حدیث

تحصیل شده ویکی از را فراگرفته سپس از دانشگاه محمد بن سعود در ریاض فارغ ال 

مشاوران رادیو قر ان کریم بوده وبرنامه " نور علی الدرب " زیرنظر او اجرا می شده است  

 .  ابن عثیمین معتقد بوده که سلف صالح یکی از اعتقادات واصول اهل سنت وجماعت است

هجری قمری در جامع الکبیر عنیزه شروع کرد .پس از اینکه  0361او تدریس را در سال 

از المعهد العلمی فارغ التحصیل شد در همان معهد مشغول تدریس شد.پس از فوت استادش 

 .عبد الرحمن السعدی امامت المسیجد الجامع الکبیر در عنیزه را بعهده گرفت

                                                             
1 https://fa.wikipedia.org/wiki/ محمد بن عبد الوهاب  

https://fa.wikipedia.org/wiki/
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ابن عثیمین در دانشگاه محمد بن سعود در قصیم  در دانشکده الهیات واصول الدین مشغول 

م ودر مسجد پیامبر در موسم حج وماه مبارک رمضان تدریس بود . او در مسجد الحرا

 . وتعطیالت تابستانی تدریس می کرد.عضو هیئت کبار العلماء در عربستان بود

ابن عثیمین راه معلم خود یعنی عبد الرحمن بن ناصر السعدی را در پیش گرفت .السعدی از 

اعتماد بر کتاب زاد راه علمای جزیره العرب یعنی مذهب حنبلی در مسائل احکام فقهی و

المستنقع د رفقه احمد بن حنبل خارج شد. شیخ سعدی نسبت به فقه حنبلی التزام وپایبندی 

نداشت  ولی  وی پایبند اندیشه های ابن تیمیه وشاگردش ابن قیم بود وانها را بر مذهب حنبلی 

 . ترجیح می داد. او نسبت به پایبندی به مذهب مشخصی تعصب نداشت

ود که یهود ونصاری کافرند  چون قران انرا تاکید می کرد : وقالت الیهود عزیر وی معتقد ب

ابن هللا، وقالت النصارى المسیح ابن هللا، ذلك قولهم بأفواههم یضاهئون قول الذین كفروا من 

قبل، قاتلهم هللا أنى یؤفكون( )اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون هللا، والمسیح ابن مریم، 

أمروا إال لیعبدوا إلها واحدا ال إله إال هو سبحانه عما یشركون لقد كفر الذین قالوا إن هللا وما 

  هو

   لقد كفر الذین قالوا إن هللا ثالُث ثالثة( المسیح بن مریم)

ابن عثیمین نه تنها یهود ومسیحیان را تکفیر می کند بلکم تبریک گفتن به مسیحیان وقبطی 

سمس را حرام  می داند.وبنا وساختن کلیسا را نیزحرام قلمداد می های مصر بمناست عید کری

  .کند

ابن عثیمین شیعیان را بیست ودوفرقه می داند ومی گوید هر فرقه ای که به اهل تسنن دور 

باشد به گمراهی نزدیک است.وی عقیده تقیه شیعیان را یک نوع نفاق وگمراهی توصیف می 

عیان بهانه ای بدست گروه های سلفی تکفیری داده تا انها کند .فتوای ابن عثیمین درمورد شی

را کافر دانسته وخطر شیعیان را بدتراز یهودیان ومسیحیان می داند وبدین علت قتل شیعیانرا 

   .واجب می داند

ابن عثیمین دمکراسی رابطور قاطع تحریم می کند.ومی گویئ دمکراسی حکومت مردم بر 

ست .حاکمیت از ان خدا است وهیچکس حق ندارد حق تشریع مردم است واین مخالف اسالم ا

وقانو گذاری را به دیگران واگذار کند.او بر این باور است که نظام های دمکراتیک یک نوع

 .شرک مدر ن است چون حاکمیت خدا را لغو می کند 
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سفر ابن عثیمین اجازه دادن به زنان برای انجام ورزش ویا رانندگی ویا کار در ادارات ویا

بطور انفرادی را مشروط می داند.وی معتقد است که زن باید در خانه بماند ونباید  از منزل 

خارج شود مگردر  موارد نادر ومحدود .او رانندگی زنان را مفسده امیز می داند چون زن 

مجبور می شود چهره خودرا که فتنه است نمایش دهد ومردان اجنبی صورت  اورا می بینند 

 .)0 (فتنه انگیز استوصورت زن 

 

  البنعلی , ترکی

ترکی البنعلی"  ابو همام بن بکر االثری " ابوسفیان السلمی " " ابو حنیفه البحرینی " همه این 

عبد هللا احمد مبارک محمد مقبل آل علی بنام ترکی مبارک عبد هللا است اسم ها نام  یک فرد 

تیبانی از ال خلیفه .وی متولد سال .قبیله ال علی در بحرین معروف است به حمایت وپش

م در شهر المحرق در شرق منامه پایتخت بحرین .او بعنوان  0914-هجری قمری  0414

مفتی گروهک داعش شناخته شده است . وی در یک محیط مذهبی تندرو بزرگ شد  قران را 

ن حفظ کرد و تجوید قران را در مسجد سلطان بن سالمه, ودر مسجد جنوبی در البسیتی

را در مدرسه  فراگرفت .وی مرحله ابتدایی را در مدرسه دینی  ایمان گذراند ودبیرستان

الهدایه  طی کرد سپس به دانشکده مطالعات اسالمی وعربی دردبی ملحق شد . یکسال ونیم 

در این دانشکده درس  خواند ولی در شهر الشارقه دستگیر ودر زندان ابو ظبی زندانی شد 

شد .مدتی  در بحرین ماند وسپس به بیروت  عزیمت کر د وبه دانشکده وبه بحرین اخراج 

امام اوزاعی پیوست تا اینکه از این دانشکده فراغ التحصیل شد .سپس به مدرسه علوم شرعی 

فارغ التحصیل شد ودرجه ممتاز گرفت.در مدرسه عمر  2101در بحرین پیوست ودر سال 

غول شد ولی بعلت افکار تندروانه اش از این بن عبد العزیزدر شهر الحاله به تدریس مش

وسپس در مدرسه اخراج شد.سپس بعنوان امام مسجد المحرق در بازار المحرق مشغول شد 

ا مامت مسجد را بعهده   گرفت .وی از این کار برکنار شد به این علت که مسجد العمال 

 ان در مسجد قرار داد.فار علیه مسلمانکفتوای شیخ احمد شاکر را درمورد حکم کسی که به 

گفته می شود که وی افسر سابق وزارت او عضو برخی از هیات های فتوای  شرعی بود.

 کشور  بحرین بوده است.

                                                             
   مقاله : محمد بن صالح العثیمین.. أحد مؤسسي الوهابیة المعاصره ,  پایگاه اینترنتی طریق االسالم1
  /ar.islamway.net   
islam-call.com   االسالم نداء اینترنتی پایگاه 
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تئوریسین های سلفی جهادی از جمله ابو محمد المقدسی  زالبنعلي افكارسلفي  خودرا  ا

سعود الحدوشی بارزترین تئوریسین های سلفی جهادی وصفاء الضوی العدوی وعمر بن م

وعبد هللا بن عبد الرحمن بن جبرین که اورا در عربستان مالقات کرد همچنین عبد هللا السعد 

وسعید بن زعیر .او به کویت وامارات ویمن  عزیمت  کرد  وباشیخ عو ض با نجارمالقات 

کرد وبه عراق رفت با المحدث عامر صبری التمیمی دیدار کرد ودر لبنان با شیخ زهیر 

یسی  ودر لیبی ومغرب با محمد بو اویش ودر سوریه ومصر وتونس با شیخ الخطیب االدرالش

 خبزه وعمر الحدوشی وحسن الکتانی  مالقات کرد.

زمانی که البنعلی دانشجو در دانشکده مطالعات اسالمی وعربی در دبی بود در دسامبر 

به اتهام   2116ت در شارجه به اتهام داشتن افکار افراطی دستگیر شد .در او  2115

عضویت در سازمانی بنام " السقیفه " که کمک هائی در اختیار کسانی که قصد انجام عملیات 

خشونت امیز علیه کشورهای خارجی داشتند در بحرین دستگیر شد.ا و به شش ماه حبس 

او .محکوم شد  ولی اورا  ازاد کردند  ولی از او تعهد گرفتند که این کار را دیگر تکرار نکند

زمانی که امامت مسجد العمال در المحرق  بر عهده داشت به انتشار افکار افراطی خود 

به سوریه عزیمت کرد تا  در کمک رسانی  به سوریها  2103سال  ودر مبادرت کرد .

شرکت کند. کمک ها به حلب سوریه ا رسال می شد . او در سو ریه باسخنرانی  در ازدوگاه 

اعالم  2103طی مبادرت کرد.سپس به داعش  پیوست ودر مارس ها  به نشر افکار افرا

 د.ها مورد تاکید قرار د مشروعیت جنگ رتا بسیج عمومی برای رفتن به سوریه کرد 

البغدادی البنعلی  را مامور کرد با علما وشیوخ سلفی  زمانی که داعش اعالم موجودیت کرد

وبدین علت با موضع گیری علما ید.دفاع نمااز آن ذاکره ومدرمورد  مشروعیت این گروه 

وشیوخ سلفی علیه داعش روابط البنعلی با این شیوخ بویژه  ابو محمد المقدسی وهانی 

کلیه فعالیت  های تبلیغی خودرا متوقف کرد  2103السباعی  برهم خورد .البنعلی درژوئیه 

 وبه  سفر بین عراق وسوریه  جهت تبلیغ افکار داعش مبادرت کرد.

نعلی برای داعش سبب شد که با استادان خود به مناظره وجدال بپردازد وانها را تعصب الب

دعوت به پیوستن به داعش کند.او کتابی بعنوان :" مد االیادی لبیعه البغدادی " ) دست دراز 

کردن برای بیعت با البغدادی ( نوشت ومشروعیت خالفت داعش وخلیفه گری ابو بکر 

کتاب دیگری در ستایش از البغدادی نوشت او را از نوادگان امام  البغدادی را توجیه کرد.ا و

 حسن المجتبی واز اهل بیت معرفی کرد.
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البنعلی بعلت اختالف با استادش ابو محمد  المقدسی درباره داعش اورا ابن الرافضه ومرتد . 

ودر به لیبی عزیمت کرد  2103البنعلی در ژوئیه ) فرزند رافضی ها ومرتد ( توصیف کرد. 

 . شهر سرت مستقر شد . از مردم این شهر دعوت به بیعت با ابو بکر البغدادی کرد

 این گروه شد . با گروهک داعش بیعت کرد ومفتی شرعی  2104ترکی البنعلی در سال 

البنعلی کتاب های متعددی نوشته که بارزترین انها کتاب :" االقوال المهدیه الی العملیات 

 به اصطالح  یت شده در عملیات استشهادی( این کتاب عملیاتاهداالستشهادیه" )اقوال 

ی م استشهادی را تشریح وتوجیه می نماید وبه کسانی که این عملیات را محکوم  کرده پاسخ

 (0).دهد

اعالم کرد که ترکی البنعلی مفتی گروهک  2106مه  30ائتالف نیروهای بین المللی در 

دیر الزور سوریه را به هالکت رسانده است .منابع داعش را در شهر المیادین در استان 

داعش  اعالم کردند که مفتی این گروه هنگام رانندگی در استان الرقه هدف هواپیماهای 

 .ائتالف نیروهای بین المللی قرار گرفته وکشته شده است 

 

 بن قیم , جوزيها

ز بن مکی زید الدین ابو عبد هللا  شمس الدین محمد بن ابو بکر بن ایوب بن سعد بن حری

قاید وی ضمن نقل ع. حنبلی مشهور به ابن قیم جوزیه .شاگر ابن تیمیه بود الدمشقی الالزرعی 

وسرپرست مدرسه الجوزیه در ابن تیمیه مکررا به آثار او استناد می کرد.قیم الجوزیه پدر او 

 . دمشق بود.

چشم به جهان گشود ودر م( 0292هجری قمری ) 190ابن قیم الجوزیه روز هفتم صفر سال 

هجری قمری با  ابن تیمیه   در  602. ابن قیم در سال  هجری قمری درگذشت 650سال 

ابن قیم از این تیمیه دمشق مالقات کرد وبر اوتلمذ کرد واز افکار واندیشه های او پیروی کرد.

اورا از حمایت وپشتیبانی کرد وهر دودر القلعة  زندانی شدند ولی پس از فوت ابن تیمیه 

  او  چند بار زندانی شد وشکنجه گردید .زندان آزاد کردند.

و کتاب : " اعالم الموقعین عن رب العالمین " و " اغاثة اللهفان من مصائد ااز تالیفات 

و زاد المعاد في هدي خیر العباد و مدارج السالكین و حادي األرواح إلى بالد الشیطان"

                                                             
1 http://fa.alalam.ir/news/1679012  پایگاه اینترنتی تلویزیون العالم  وhttps://archive.org/البنعلی مفتی داعش الدموی   

http://fa.alalam.ir/news/1679012پایگاه%20اینترنتی%20تلویزیون%20العالم
http://fa.alalam.ir/news/1679012پایگاه%20اینترنتی%20تلویزیون%20العالم
http://fa.alalam.ir/news/1679012پایگاه%20اینترنتی%20تلویزیون%20العالم
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و الداء والدواء. وتحفة الودود في أحكام المولود.و ‘  األفراح. والقضاء والقدر.و الروح

 الصراط المستقیم في أحكام أهل الجحیم. )1(

  بانی , محمد ناصر الدينلاال

ابو عبد الرحمن محمد بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم األشقودري األلباني األرنؤوطي مشهور 

ابی است ویکی از محققین این فرقه ا یکی از رهبران سلفی وهبنام محمد ناصر الدین األلباني 

 ست او متخصص در حدیث پیامبر بود .

در شهر اشقوره پایتخت  0904هجری قمری برابر  0333ناصر الدین االلبانی در سال 

 جهان گشود .همراه پدرش به دمشق عزیمت کرد وبه تحصیل پرداخت . قدیمی البانی چشم به 

عه کتاب بانی با مطاللساجد من اتخاذ القبور مساجد ( بود .االاولین کتاب االلبانی بنام ) تحذیر ال

های ابن تیمیه وابن القیم گرایش خودرا به عقاید سلفی تقویت کرد وبعنوان یکی از رهبران 

 سلفی شناخته شد.

او از کشورهای عربی واسالمی واروپایی از جمله عربستان اورا وهابی گمراه لقب دادند .

صر وامارات واسپانیا وانگلیس والمان واسترالیا ولبنان دیدن کرد سعودی وقطر وکویت وم

وی بمدت سه سال در دانشگاه اسالمی در مدینه منوره حدیث را ودرانها سخنرانی نمود. 

 تدریس می کرد.

.وی ودرمیان محافل علمی شهرت یافت او در حدیث پیامبر وعلوم حدیث متخصص بود 

ژوئن در زندان 0916.وبار دیگر پس از جنگ ی شد در دمشق زندان 0916یکبار در سال 

وی ماه  زندانی شد  وی از دمشق به امان عزیمت کرد ودر انجا اقامت کرد . 1الحسکه بمدت 

خت اردن تدر امان پای 0999کتبر ا دوم  هجری قمری برابر با 0421جمادی الثانی  22در 

  فوت کرد.

 

 برهامی , ياسر 

معاون رئیس دعوت سلفی وی یکی از سران دعوت سلفی شیخ یاسرحسین محمود  برهام

چشم به جهان در شهر کفر الدوار در استان البحیره   0951سپتامبر  9در .وی  استمصر

ودارای مدرک کارشناسی ارشد در  0912فارغ التحصیل دانشگاه پزشکی در سال و .گشود 

                                                             
1 https://islamqa.info/ar/127762 االسالم سوال وجواب   

https://islamqa.info/ar/127762
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ارغ التحصیل دانشگاه از دانشگاه اسکندریه  است.وی همچنین ف 0992طب اطفال در سال 

 االزهر در رشته الهیات است.

جنبش سلفی را هنگام تحصیل در دانشکده پزشکی در دانشگاه اسکندریه باتفاق  برهامی 

 دانشجویان

محمد بن عبد الوهاب سران سلفی ووهابی  از جمله این دانشگاه تاسیس کرد.وی کتاب های 

مدرسه تربیت مبلغین برای مدرسه سلفی در  اقدام به تاسیس ووابن تیمیه را مطالعه کرد. .

 اسکندریه نمود .

رئیس حزب النور را  یاسر برهامی یکی از پایه گذاران حزب سلفی النور در مصر است .او

در سال در تدوین قانون اساسی مصر کرد . او  مجبور به کناره گیری از ریاست حزب

ع منفی اتخاذ کرد وگفت انها و نسبت به اخوان المسلمین مصر موض .شرکت کرد  2102

 اسالم نیستند .سخنگوی 

ورهبران انها را تکفیر نمود .وی   تاییدرا برهامی اتهام اخوان المسلمین مصر به تروریسم 

کرد واز نامزدی عبد الفتاح سیسی رئیس  را تایید  2104قانون اساسی مصر در سال 

توصیف برای اداره امور مصر ه جمهوری مصرحمایت واورا مردی مومن وهوشیار وشایست

وی اضافه کرد که دولت مصر دستور تیراندازی وقتل تظاهرکنندکان طرفدار اخوان کرد.

موجب شد که یکی نسبت به اخوان المسلمین اظهارات تند برهامی المسلمین را صادر نکرد. 

ه وخائن ب از او بشدت انتقاد کند ووی را گمراه  از سران سلفی بنام عبد الرحمن عبد الخالق

..او کتاب های سران سلفی ووهابی از جمله ابن تیمیه وابن قیم جوزیه را نماید  امت توصیف

 ( 0) شرح داد .

  

  البنا ,  حسن

نام کامل او حسن احمد عبد الرحمن محمد  ( 0949فوریه   02 -0911کتبر04حسن البنا  ) 

ه حسن البنا بمرشد عام آن  بود .  ونخستینالبنا الساعاتی پایه گذارسازمان اخوان المسلمین 

در دهکدٔه محمودیه در دلتای رود نیل از نواحی بحیره مصر چشم به جهان  0917سال 

ای مذهبی پرورش یافت، پس از اتمام دورٔه تحصیالت در دانشسرای گشود. او در خانواده

آن محمد عبده سالگی به قاهره رفت تا در دارالعلوم که مؤسس مقدماتی معلمان، در شانزده

                                                             
1 http://arabic.cnn.com/middleeast   موقع سی ان ان عربی  وwww.anasalafy.com  مو قع انا سلفی    

http://arabic.cnn.com/middleeastموقع%20سی%20ان%20ان%20عربی%20ع
http://arabic.cnn.com/middleeastموقع%20سی%20ان%20ان%20عربی%20ع
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بود تحصیل کند. در آنجا وی به عضویت انجمن مکارم اخالق االسالمی و همچنین انجمن 

 ، معلم دولتی شهر اسماعیلیه شد0926حسن بنا در . جوانان مسلمان درآمد.

پدر شیخ حسن البنا یکی از . سازمان اخوان المسلمین را تاسیس کرد 0921در سال   و

شناس معروفی شیخ احمد الّساعاتی بود. این شیخ، فقیه و حدیث علمای االزهر و معروف به

پرداخت و به همین بود، ولی برای امرار معاش خود، در اوقات فراغت به تعمیر ساعت می

دلیل به "ساعاتی" معروف شده بود. در کنار او شخصی به نام حاج محمد سلطان هم مغازه 

را تعلیم داد. یکی از این شاگردان وی آموزش تعمیر ساعت داشت که شاگردان بسیاری 

به شمار  -ها" وآمد "سلفیالبنا" بود. مغازه او و شیخ احمد، مرکز تجمع و رفت"حسن

الدین اسدآبادی در مدت اقامت خود در قاهره، از جمله گویند که سید جمالرفت و میمی

رداخت و به همین پیافت و به سخن گفتن میافرادی بود که اغلب در این محل حضور می

البنا از طریق حاج سلطان و ها مدعی هستند که حسنرغم فاصله زمانی، بعضیدلیل، علی

ا در البناست. خود شیخ حسنپدر خود با افکار سید آشنا شده و راه جدیدی را در پیش گرفته

اه کتاب خاطراتش به نام "مذکره الدعوه و الداعیه" تصریح میکند که راه او "استمرار ر

 الدین و محمد عبُده" است.جمال

(، اختالفات بین حکومت پادشاهی و  09۴1و اسرائیل )در سال  مدتی پس از جنگ اعراب

جامعه مصر که نیروهای داوطلبی به این جنگ اعزام نموده بود، باال گرفت. با افزایش شمار 

ر مورد کودتا پخش هواداران اخوان المسلمین ، شایعاتی نیز مبنی بر قصد جماعت اخوان د

میالدی نخست وزیر مصر محمود فهمی  09۴1شد , که نهایتاً باعث شد که در دسامبر سال 

المسلمین را غیرقانونی اعالم کرده و اعضایش را دستگیر و نقراشی پاشا جماعت اِخوان

یر وزالمسلمین اقدام به ترور نخستزندانی کند. متعاقب آن یکی از دانشجویان عضو اخوان

ای منتشر  و در آن این اقدام را کرد. او در جریان این ترور کشته شد. حسن البنا بیانیه

 .محکوم و اعالم کرد  که ترور شیوه اسالم نیست.

حسن البنا در دفتر جماعت جوانان مسلمان در قاهره منتظر رسیدن  09۴9فوریٔه  02در 

ی او نیامد. هنگامی که حسن البنا زکی علی پاشا به نمایندگی از دولت جهت مذاکره بود، ول

همراه عبدالکریم منصور، شوهرخواهرش، از دفتر بیرون آمده و منتظر تاکسی بودند، به

اورا به بیمارستان قصر العینی منتقل ولی در .توسط دو مرد و با شلیک گلوله کشته شدند

 رستا ن درمان نکردندبیمارستان جان داد. اخوان المسلمین می گویند که حسن البنا را در بیما

 ودر اثر خونرزی جان داد.
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های اسالمی در قرن بیستم گذاشت. از او با عنوان حسن البنا تأثیر بسیار عمیقی بر اندیشه

 . (0) شودامام شهید یاد می

 

 بلحاج , علی 

علی بلحاج یا علی بن حاج )ابو عبد الفتاح بن حاج علی (   نایب رئیس جبهه نجات اسالمی 

در تونس است .به نوشته مجله الوحده چاپ الجزیره مادر علی بلحاج متولد  0951سال  متولد

تونس می باشد .گفته می شود  پدر ومادرش در انقالب علیه استعمار فرانسه شهید شدند 

.بلحاج اعالم کرد که پدرش یکی از شهدای انقالب الجزایر است.  وی در سن پنج سالگی پدر 

د .ونزد عمویش بزرگ شد.بلحاج دوره ابتدائی را در مدرسه بن عمر ومادرش را از دست دا

 (2به پایان رساند . وسپس به مدرسه القبه پیوست . )

باتهام  0916الی  0913در فعالیت های اسالمی شرکت کرد واز سال  0961بلحاج از دهه 

رگ زشرکت وتایید حرکت مسلحانه مصطفی بویعلی  زندانی شد .او تحت تاثیر علمای ب

الجزایر از جمله عبد اللطیف سلطانی و شیخ احمد سحنون قرار گرفت وکتاب های حسن البنا 

وسید قطب وعبد القادر عوده را مطالعه کرد. او یکی از سران جریان سلفی الجزایر است  

وهمواره با سخنرانی ها اتشین خود  هیئت حاکمه را مورد هجوم قرارمی دهد واین امر 

ش از سوی نیروهای امنیتی می گردد.پس از تشکیل جبهه نجات اسالمی موجب دستگیری ا

بعنوان نایب رئیس جبهه انتخاب شد او طی بیست وپنج سال   0919در الجزایردر مارس 

گذشته پس از سخنرانی ها از سوی نیروهای امنیتی دستگیر می شد.او پس از تظاهرات سال 

که جبهه به ان دعوت کرد بازداشت گردید  دستگیر وازاد شد.وی پس از اعتصاب غذا 0911

(3.) 

علی بلحاج یکی از سخنرانان پر قدرت وپر جاذبه است وجوانان بیش از دیگر اقشار از او 

 تبعیت می کنند. 

                                                             
1https://fa.wikipedia.org/wiki/ و ویکیپدیا، دانشنامه   آزاد . www.aljazeera.net پایگاه اینترنتی الجزیره  
 , اسالمگرایی در الجزایر ,شاکر کسرایی , انتشارات روزنامه جمهوری اسالمی , 0241 2
 مقاله الجبهه االسالمیه لالنقاذ ..بوایه الحرکات االسالمیة 3

http://www.aljazeera.net/
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او در بین سران وشخصیت های سیاسی ومذهبی الجزایر بیشترین زمان را در زندان رژیم 

ود وموضع خودرا نسبت به هیئت حاکمه تغییر گذرانده است واز رفتن به زندان خسته نمی ش

 نمی دهد.

علی بلحاج اخیرا نیروهای امنیتی الجزایر را بخاطر حمله به وی ودستگیری اش راهزن 

 توصیف کرده است .

از سخنرا نی در نماز جمعه درمساجد  الجزیره منع  2101نوامبر  1علی بلحاج از تاریخ 

ه شهرستان ها رفته تا نماز جمعه راخارج از ب 2101شده وطی هفته های اخر دسامبر 

 پایتخت برگزار نماید ولی نیروهای امنیتی مانع رفتن او به شهرستان ها می شوند.

از جلو درب  منزلش توسط نیروهای امنیتی دستگیر  2101دسامبر  31.بلحاج روز جمعه 

 (.0شد تا مانع رفتن او به خارج ازپایتخت شوند.)

 

 اعیل حازم صالح ابو اسم

در محله الدقی در  0910ژوئیه  01محمد حازم صالح ابو اسماعیل محمد عبد الرحیم در 

استان الجیزه مصر متولد شد.او فرزند شیخ صالح ابو اسماعیل یکی از اعضاء سازمان 

اخوان المسلمین ونماینده سابق مجلس مصر برای چهار دوره می باشد.محمد حازم در جوانی 

 پیوست . او مبلغ مسلمان که برنامه های متعدد اسالمی را اجرا می کرد . به اخوان المسلمین

وی حقوقدان وسیاستمدار است ودفتر وکالت در قاهره دارد . او در دادگاه های مصر از 

 0914رهبران اخوان المسلمین دفاع کرده است . او رئیس ستاد انتخابات پدرش در سالهای 

کرد  وبرنامه   2102نتخابات ریاست جمهوری در سال بود. او خودرا کاندیدای ا 0916و

خودرا بعنوان کاندیدای مسلمان مطرح نمود, و خواستار اجرای تدریجی احکام اسالمی وقطع 

 وابستگی به خارج شد  .محمد حازم ابو اسماعیل گروه خودرا " الحازمون " نامگذاری کرد.

یندگی پارلمان کاندید  شد ولی رقیب حازم ابو اسماعیل از طرف اخوان المسلمین برای نما

وی در این ان پیروز شد .اخوان المسلمین دولت را به دستکاری نتایج انتخابات متهم کردند.  

وی بعلت داشتن مادری دارای تابعیت امریکائی  از شرکت در رقابت انتخاباتی محروم شد. 

ون انتخابات ریاست وبا اینکه در این مورد علیه وزارت کشور ووزارت خارجه وکمیسی

                                                             
1 http://alibenhadj.net/article/  پایگاه اینترنتی رسمی علی بلحاج 

http://alibenhadj.net/article/پایگاه%20اینترنتی%20رسمی%20علی%20بلحاج
http://alibenhadj.net/article/پایگاه%20اینترنتی%20رسمی%20علی%20بلحاج
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جمهوری شکایت کرد ولی نتوانست در این زمینه موفقیتی بدست آورد.از اینرو طرفدارانش 

در میدان التحریر دست به تحصن زدند.واز انجا سعی کردند در برابر وزا رت  2102در مه 

دفاع مصر تحصن کنند که با عکس العمل نیروهای امنیتی مواجه شدند  وطی درگیری بین 

نفر از طرفدارانش کشته وده ها تن زخمی  00در منطقه عباسیه  2102مه  2طرف در  دو

 شدند.

وی ایران را بعنوان نمونه موفق توصیف  کرد وگفت ایران توانست از نفوذ امریکا رها یابد 

 وروی پای خود بایستد.

نفع پس ازبرگزاری انتخابا ت ریاست جمهوری مصر , طرفداران  حازم ابو اسماعیل به 

محمد مرسی وعلیه رقیب او احمد شفیق تظاهرات برگزار کردند . طرفداران ابو اسماعیل 

 دادگاه قانون اساسی را محاصره ومانع ورود اعضای دادگاه شدند.

طرفداران ابو اسماعیل اقدامات خشونت امیزدیگری  در جامعه انجام دادند که این امر موجب 

هام  ندادن اطالعات درست درمورد تابعیت مادرش به ات 2103ژوئیه    3شد که وی در 

 ( 0سال زندان   محکوم شد وهنوز در زندان بسر می برد. ) 6زندانی شود. وی به 

 

 بن امان  دالجامي ,  محم

محمد امان الجامی اتیوپی االصل است , به مدینه منوره مهاجرت کرده ودر مسجد نبوی 

در حبشه متولد ومراحل ابتدایی  0931 ودانشگاه اسالمی تدریس نموده است.وی در

ومتوسطه را در انجا طی کرد قران وعلوم عربی وفقه را فراگرفت وبه سومالی رفت واز 

سومالی به یمن واز یمن به مکه مکرمه عزیمت نمود.وی فقه را  بر مذهبی شافعی قرائت 

هجری  0311 کرد .دیپلم خودرا در ریاض خواند وبه دانشکده الهیات  ملحق شد ودر سال

قمری لیسانس خودرا گرفت وکارشناسی ارشد را در رشته الهیات از دانشگاه پنجاب 

 ودکترای خودرا از دانشکده دار العلوم قاهره دریافت کرد.

السلفیه الجامیه منتسب به محمد بن امان الجامی است.این گرایش یکی از بارزترین گرایش 

د واصل سمع وطاعت از ولی امر را های سلفی است که از حکام طرفداری می کن

رعایت می کند این گرایش اولین بار در عربستان سعودی ظهور کرد چرا که رهبر 

                                                             
 مقاله :  الحركة اإلسالمیة الثوریة "حازمون".. مفرخة اإلرهاب  .. بوابه الحرکات االسالمیة . 1
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons    موسوعه الجزیره    

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons%20%20%20موسوعه%20الجزیره%20%20%20ه
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons%20%20%20موسوعه%20الجزیره%20%20%20ه
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عوت به سمع وطاعت از ولی امر یعنی داین گرایش در عربستان زندگی می کرد و

حکام ال سعود نمود.حکام ال سعود از این گرایش حمایت می کنند .السلفیه الجامیه 

د می کند وبا هرگونه دمکراسی مخالف است ودعوت به اطاعت از ولی احزاب را ر

امر یعنی حاکم کشور اسالمی می کند و اعتراض وخروج بر حاکم مسلمان را  تحریم 

می کند .این گرایش برای اولین بار پس از جنگ دوم خلیج فارس یعنی حمله صدام به 

از جمله مفتی این کشور کویت موضع خودرا علنی ساخت.برخی از علمای عربستان 

عبد العزیز بن باز  توسل وکمک گرفتن از خارجیان   جهت دفع متجاوز وحمایت از 

دین  را جایز دانستند در حالیکه تعدادی از علمای عربستان با این امر مخالفت کردند 

.شیخ محمد امان الجامی به مخالفین فتوای توسل به امریکایی ها وغربیها جهت اخراج 

 ای عراقی از کویت پاسخ داد .نیروه

گرایش جامی در مصر فعال بود وپس از سرنگونی حکومت اخوان المسلمین وبرکناری 

 محمد مرسی

از اخوان المسلمین انتقاد کرد .این گرایش تظاهرات علیه اخوان المسلمین را تایید کرد.محمد 

تش مصر سعید رسالن یکی از روحانیون سلفی از برکناری محمد مرسی توسط ار

 حمایت وپشتیبانی کرد.

همانطور که اشاره شد گرایش جامی پس از جنگ دوم خلیج فارس ظهور کرد ودر 

کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ویمن ومصر واردن والجزایر فعالیت نمود .و 

 افرادی در این کشورها از این گرایش حمایت کردند. 

ز مشرکین جهت ازادی سرزمین"  را برخی از علمای عربستان " عدم جواز کمک گرفتن ا

دعوت خودرا  0911مطرح کردند . رهبر گرایش السلفیه الجامیه در سال 

اعالم کرد وبر اصل اطاعت از ولی امر ومواالت انها  وانقیاد واطاعت از 

اولیای امور را تاکید نمود.وی شدیدا  به معترضین صدور فتوای استعانت 

یی حمله کرد .مخالفین به مفتی عربستان وکمک گرفتن  از نیروهای امریکا

عبد العزیز بن باز ومحمد بن عثیمین وصالح الفوزان بخاطر صدور فتوای 

کمک گرفتن از نیروهای امریکایی برای اخراج نیروهای صدام از کویت 

اعتراض کردند.محمد امان الجامی خودرا نماینده واقعی تفکرات ونقطه نظرات 

م کرد.برخی از مخالفین این گرایش رهبران این محمد بن عبد الوهاب اعال

 گرایش را بعنوان "علمای السالطین"  توصیف کردند.
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عناصر السلفیه الجهادیه رهبران مجاهدین افغانی وکسانی که علیه امریکا مبارزه می کنند را 

 (.0مورد انتقاد قرار دادند.)

 

  حوی , سعید 

کی از اعضای اخوان المسلمین سوریه بود که حوی , سعید بن محمد دیب حوی النعیمی   ی 

درشهر حماه متولد شد .در یک خانواده معروف بزرگ شد پدرش از  0935در سال 

شخصیتهای مبارز علیه اشغال سوریه توسط فرانسه بود .وی درس خودرا در شهر حماه به 

رد دانشگاه وا  0951به اخوان المسلمین سوریه پیوست در سال  0952اتمام رساند .در سال 

دمشق شد ودر دانشگده الهیات تحصیل کرد وبر دکتر مصطفی السباعی اولین رهبر اخوان 

فارغ التحصیل شد وخدمت سربازی رفت .پس از  0910المسلمین سوریه تلمذ کرد.در سال 

اتمام خدمت سربازی به عربستان عزیمت کرد ودر عربستان مشغول تدریس زبان عربی شد 

تدریس در عربستان به سوریه بازگشت. سه سال در سوریه مشغول .پس از چهار سال 

تدریس شد ولی بازداشت شد وپنج سال را در زندان سپری کرد .وی بعلت نوشتن اطالعیه ای 

ودعوت به اسالمی کردن سوریه زندانی شد.وی در این مدت توانست مانند سید قطب کتاب 

وی پس از . جلد بود . 00نها تفسیر قران در های متعددی در زندان تالیف کند که مهم ترین ا

گروه الطلیعه المقاتله را تشکیل داد.این گروه دست به عملیات  0965سعید حوی در سال 

گروه الطلیعه  0911ترورشخصیتهای بعثی وعلوی ونیروهای امنیتی ونظامی زد.در سال 

ت االسد برادر حافظ اسد به المقاتله اقدام به ترور نافرجام حافظ االسد کرد.چند روز بعد رفع

زندان تدمر حمله وزندانیان را که اکثرا از اخوان المسلمین بودند را به قتل رساند در سال 

یکی از اعضای گروه الطلیعه المقاتله دست به کشتار دانشجویان مدرسه توپخانه در 0969

 . شهر حلب که علوی بودند زد

برعهده  0912وان المسلمین سوریه را تا سال .سعید حوی پس از ازادی از زندان رهبری اخ

در خارج از کشور در رهبری اخوان المسلمین  0914تا سال  0912گرفت .از سال 

مجددا  0915به سوریه بازگشت ودر سال  0915)سازمان جهانی ( شرکت کرد ودر سال 

ولی در این سمت بود  0916رهبری اخوان المسلمین سوریه را بر عهده گرفت  وتا سال 

                                                             
.مقاله: السلفیه الجامیة مواالة الحکام والبعد عن السیاسه والهجوم علی االخوان.. بوابة الحرکات االسالمیة  1  
  www.eljame.com پایگاه اینترنتی الجامی www.eljame.com پایگاه اینترنتی الجامی 

http://www.eljame.com/
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در شهر امان  0919مارس  9بعلت بیماری از فعالیت های حزبی کناره گیری کرد.ودر 

 پایتخت اردن درگذشت ودر امان به خاک سپرده شد .) سعید حوی , صقر االخوان السوری (.

سعید حوی به کشورهای عربی واسالمی واروپایی  سفر کرد .از پاکستان دیدن کرد وبا ابو 

دار کرد در دیدار دوم سعید حوا از باکستان در تشییع جنازه المودودی االعلی المودودی دی

شرکت کرد وبا رهبران الجماعه االسالمیه باکستان دیدار کرد سپس به الهور رفت وبا 

به ایران سفر کرد وبا امام خمینی دیدار  0969رهبران مجاهدین افغانی دیدار کرد. در مه 

راهیم یزدی وبا کمال خرازی دیدار کرد واوضاع نمود همچنین با وزیر خارجه وقت اب

 (.0سوریه را تشریح کرد. )

 

 رسالن , محمد سعید

در روستای  0955نوامبر  23شیخ محمد سعید رسالن یکی از شیوخ سلفی مصر است , در 

سبک االحد مرکز اشمون در استان منوفیه مصر بدنیا امد .دارای لیسانس پزشکی وجراحی 

ر ولیسانس ادبیات وزیان عربی وفوق لیسانس علم الحدیث ودکترای علم از دانشگاه االزه

 الحدیث است ..

وی شدیدا مخالف ازادی ودمکراسی است.وی با  نوشتن کتابی در سه جلد تحت عنوان  : 

)حقیقة ما یحدث فی مصر ( "حقیقت آنچه در مصر روی می دهد" به دعوت برای آزادی 

علیه حکومت حسنی مبارک که  2100ژانویه  25مصر در مصر اشاره می کند و قیام مردم 

به سقوط حکومت وی منجر شد را یک حرکت ضد دینی وبی قید ودور از  اخالق توصیف 

می کند ومی نویسد: " کسانی که این حرکت را آغاز کردند هیچوقت با کمبود آزادی مواجه 

ها در خیابانها بسر می بردند ومرد نبودند , بلکه انها به هیچ چیز بایبند نبودند وما دیدیم ان

وزن در یک جا می خوابیدند در حالیکه آنها دارای خانواده بوده ولی آنها به هیچ قید وبندی 

پایبند نبودند.این ازادی است که آنها میخواهند ؟ انها میخواهند از همه چیز ازاد باشند نه به 

میخواهند آزاد باشند از همه چیز آزاد باشند   دین ونه به اعتقادات ونه به میراث  پایبندند . انها

نه دین ونه اعتقاد دارند بلکه میخواهند از همه چیز آزاد باشند .وی دمکراسی را نظام جاهلی 

وکفر توصیف می کند وی همچون همقطارانش سعید عبد العظیم وبرهامی وعبد المنعم 

کنند را کافر توصیف می الشحات , دمکراسی را کفر وکسانی که دعوت به دمکراسی می 

کنند. وی معتقداست  کسانی که دعوت به ازادی می کنند دعوت به برهنگی می کنند وکسانی 
                                                             
     www.ikhwanwiki.com/indexدائره المعارف رسمی اخوان المسلمین    1
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که دمکراسی را حکومت مردم می دانند کافرند زیرا که دمکراسی برای یک کشور اسالمی 

که مردمش خدا را می پرستند واز پیامبر تبعیت می کنند مناسب نیست زیرا ازادی 

 . راسی بمعنی برهنگی والحاد وجاهلیت استودمک

وی می گوید اکر مردم قانون وضع می کنند وخود قضاوت می کنند وخود اجرا می کنند پس 

برای خدا که مردم را خلق کرده وبرای انها پیامبر فرستاده وقران را بر انها نازل کرده , چه 

  . چیزی باقی مانده است

می گوید : در نظام های دمکراتیک فرقی بین مسلمان  رسالن در مورد برابری بین مردم

 .وکافر ومرد وزن وجود ندارد حتی تفاوتهایی که خداوند بین بشریت قرار داده است

وی می گوید در صورت تساوی بین بشر ,زن ازدواج را رد می کند واو ازاد است با مردها 

بیعت به وی داده وانسان ازاد رابطه برقرار کند .ودر نظام های دمکراتیک جسد انسان را ط

 . است با جسدش هرکاری میخواهد می کند

شیخ رسالن می گوید ازادی غربی بمعنی ازادی انسان از هر چیز یعنی می تواند بدین 

وعقیده خودرا تغییر دهد واز اسالم به نصرانیت ویهودیت تغیرر عقیده بدهد , چون او ازاد 

 محمد سعید –کند.)کتاب حقیقه ما یحدث فی مصر  است وهیچکس نمی تواند به او اعتراض

 ( 0) 2102دار الفرقان ودار االضواء  –رسالن 

 

 

  رضا , رشید 

گرایی سلفی طلبان اولیه اسالماز اصالح( 0935اوت  22 - 0175سپتامبر  23رشید رضا )

دوباره  دگرایان سده بیستم مؤثر بود و بر فلسفه سیاسی ایجاهایش بر اسالمبود که اندیشه

 .خالفت اسالمی تاثیر گذاشت

الدین اسدآبادی و حتی کواکبی از های سیاسی رشید رضا در مقایسه با امثال سید جمالدیدگاه

جایگاه خاصی برخوردار نیست و به تنهایی نتوانست جنبشی ایجاد کند، اما با این وجود 

 است.المسلمین تاثیرگذار بودهگذار اخوانهایش بر اندیشه افرادی چون حسن بنا بنیاننوشته

                                                             
1 www.rslan.com/vad/index   /  پایگاه اینترنتی محمد سعید رسالن   

http://www.rslan.com/vad/index
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همچنین عقائدش درباره خالفت و بازگشت آن به اعراب حس ملی اعراب را تقویت کرد، در 

 واقع او بیش از پرداختن به مشکالت جهان اسالم به مسائل کشورهای عربی پرداخت.

 هرشید بن علی رضا بن محمد قلمونی، اصالً بغدادی است و نسب حسینی دارد، صاحب مجل

المنار و یکی از رجال اصالح اسالمی و از نویسندگان، عالمان به حدیث و ادب و تاریخ و 

گری توان گفت که وی نامدارترین شخصیت نهضت موسوم به سلفیتفسیر است. در واقع می

 .است

وی در قلمون )از اعمال طرابلس شام( متولد شده و در همانجا برآمده و مقدمات علوم اسالمی 

گفت و در رفت و مدتی شیوه زهد اختیار کرد. از کودکی و جوانی خود شعر میرا فراگ

هـ.ق( مالزم و  0305نوشت. پس از آن به مصر سفر کرد )برخی از جراید مقاالتی می

شاگرد شیخ محمد عبده شد وی پیش از آن نیز در بیروت به خدمت او پیوسته بود. پس از آن 

انتشار داد و « اصالح»عقاید دینی و اجتماعی خود در مورد مجله المنار را برای نشر آراء و 

اندک اندک مرجع فتوی شد. بویژه در تألیف میان شریعت و اوضاع اجتماعی جدید اعتبار 

هـ.ق( قانون جدید عثمانی اعالم شد، رشید رضا به  0327بسزایی یافت و چون به سال )

گفت یکی مسجد جامع اموی سخن می دیدار بالد شام رفت و در دمشق در حالی که بر منبر

بر او اعتراض کرد و این اعتراض به فتنه مبدل شد و بر اثر آن رشید « اصالح»از دشمنان 

را تاسیس کرد. آنگاه در ایام « الدعوه و االرشاد»رضا به مصر بازگشت و در آنجا مدرسة 

ؤتمر هـ.ق( به سوریه رفت و به ریاست م0352-0311ملک فیصل بن حسین حسنی )

بر اثر ورود فرانسویان به سوریه آنجا را ترک کرد و  0921سوری انتخاب شد. اما به سال 

در وطن دوم خود مصر مدتی اقامت کرد. آنگاه به هند و حجاز و اروپا سفر کرد و چون از 

گشت، که در آنجا بازگشت در مصر مقیم شد تا اینکه وقتی از سویس به قاهره باز می

 (0ت و او را در قاهره دفن کردند.)اتومبیلی درگذش

رشید رضا د ر مجله المنار افکار وهابی ها را منعکس می کرد .استاد او محمد عبده نسبت به 

افکار وهابی موضعی محتاطانه  داشت  چرا که معتقد بود وهابی ها ظاهر متون را قبول 

.ولی رشید رضا پس  دارند واصل تاویل را رد می کنند  ومخالف علم ومدنیت مدرن  هستند

 از فوت استادش علنا فکر وهابی را در مصر تبلیغ  می کرد.

                                                             
1  https://fa.wikipedia.org/wikiاز بنقل از ویکیپدیا، دانشنامه   آزاد  
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رشید  رضا در ابتدا از وهابی ها  حمایت می کرد ودر برابر حکومت عثمانی که  موضع 

 منفی نسبت 

وهابی ها داشت موضع گیری می کرد واز اعتقادات وهابی بشدت دفاع می کرد وتاکید می 

 رآن وسنت پایبند است.نمود که وهابیت به ق

رشید رضا  در مجله المنار  با افتخار از پیروزیهای عبد العزیز ال سعود علیه ابن الرشید در 

نجد حمایت می کرد واز دولت عثمانی میخواست از حمایت ابن الرشید دست بردارد وتاکید 

ها  با انگلیسیمی کرد که ابن سعود از دولت عثمانی حمایت می کند وتهمت تعا مل ابن سعود 

 را رد می کرد.

رشید رضا چهره عبد العزیز بن سعود را یک چهره جهادی وقهرمانی توصیف می کرد واز 

حامیان وهابیت وحکومت سعودی بود و المنار را اختصاص به تبلیغ برای دولت ال سعود 

 .(0وشخص عبد العزیزال سعود ومقابله با دشمنان ال سعود  داده بود.)

 

 ودالزمر , عب

عبود الزمر افسر مصری متهم به شرکت در قتل انور سادات رئیس جمهوری مصردرهنگام 

اوت  09,  وی  متولد  0910اکتوبر  1برگزاری رژه نظامی در شهرک نصر قاهره در 

 درروستای ناهیا در استان الجیزه مصر. 0946

فارغ  0916پس از پایان تحصیالت دبیرستان به دانشکده افسری ملحق شد ودر سال 

اعراب واسرائیل شرکت کرد وبخاطر رشادتهایش به  0963التحصیل شد. در جنگ اکتبر 

 درجه سروان ارتقا یافت سپس به درجه سرگرد رسید.

وی به گرایش سلفی جهادی ملحق شد ویکی از  فرماندهان " گروه الجهاد االسالمی " شد 

ومت اسالمی در مصر می .این گرایش توسل به زور را وسیله ای برای برقراری حک

 دانست.

                                                             
 جذور األصولیة اإلسالمیة في مصر المعاصرة : رشید رضا ومجلة المنار , احمد صالح المال , مصر العربیة للنشروالتوزیع , 7107. 1
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سال حبس  05وی به حبس ابد  بخاطر برنامه ریزی وشرکت در قتل سادات وبه  

بخاطرعضویت در  سازمان الجهاد االسالمی محکوم شد .وی مغز متفکر گروه ترور کننده 

 سادات  بود. 

سالمی با صدور بیانیه ای از گروه جهاد اسالمی  خارج وبه جماعت ا 0992وی در سال 

مبنی بر  0996ملحق شد. وی یکی از امضاکنندگان بیانیه جماعت اسالمی صادره در ژوئیه 

 توقف عملیات خشونت امیز در مصر بود.

 2100ژانویه  25عبود الزمر  پس از قیام مردم مصر علیه حکومت حسنی مبارک در 

 سال زندان ,  از زندان آزاد شد.  31وسرنگونی وی وپس از تحمل 

الزمر پس از خروج از زندان از دولت عصام شرف وشورای نظامی حمایت کرد , عبود 

ویکی از پایه گذاران حزب ) البناء والتنمیه ( سازندگی وتوسعه وابسته به جماعت اسالمی 

 بود.

, وی   2103ژوئیه  3پس ازبرکناری محمد مرسی وروی کار آمدن عبد الفتاح سیسی در  

 (.0رسی وروی کارآمدن سیسی اعالم کرد )مخالفت خودرا با برکناری م

عبود الزمر با نوشتن مقاالتی ازحکومت  اخوان المسلمین در مصر انتقاد کرد واز انها 

خواست فعالیت یکساله خودرا در حکومت بر مصر را ارزیابی کنند ولی در عین حال , 

صادره علیه صدها ضمن تاکید بر مسالمت آمیز بودن فعالیت سازمان اخوان المسلمین احکام 

 (2نفر از رهبران واعضای اخوان را مورد انتقاد قرار داد.)

 

  سريه , صالح

معلم و نویسنده فلسطینی که در روستای اجزم از شهرستان حیفا متولد شد و همانجا 

به همراه خانواده اش به بغداد  0941تحصیالت ابتدایی اش را به پایان رساند . پس از جنگ 

آنجا تحصیالت دبیرستان را به پایان رساند و به عنوان معلم در مدارس بغداد مهاجرت کرد و 

به کار پرداخت . در ضمن کار به دانشکده علوم تربیتی دانشگاه بغداد راه یافت و از آنجا 

 . فارغ التحصیل شد

                                                             
1 almesryoon.com/ پایگاه اینترنتی المصریون  
2 http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons   دائره المعارف  الجزیره 

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons
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سپس به تحصیالت عالیه اش در آن دانشکده ادامه داد و در رشته علوم تربیتی به درجه فوق 

سانس نایل گشت و به مقام استادی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه بغداد رسید . در همان لی

از این دانشگاه به درجه دکترا  0962زمان به دانشگاه عین شمس در قاهره ملحق شد و در 

 . رسید و موضوع رساله او " آموزش اعراب در اسرائیل " بود

فرهنگ و علوم در قاهره به عنوان  پس از آن صالح سریه در سازمان عربی تربیت و

 – 0962کارشناس اداره پرورش و سپس دبیر اول اداره پرورش به کار پرداخت . ) 

0964.) 

وی متهم شد که طراح اصلی حمله به دانشکده فنی نظامی قاهره به قصد سرنگونی رژیم 

تن دیگر  90 مصر و برپا ساختن نظام حکومتی اسالمی بوده است . از این رو وی بهمراه با

او را به اعدام محکوم  30/5/0965دستگیر شدند ,  و دادگاه امنیت دولت مصر در تاریخ 

حکم اعدام را تأیید نمود و  02/01/0965ساخت . انور سادات رئیس جمهور در تاریخ 

 . حکم اعدام در حق وی اجرا گردید 0961نامبرده در نیمه نوامبر 

جبهه آزادی بخش فلسطین که بعدها به جبهه آزادی  در تأسیس 0959صالح سریه در سال 

در جنبش  0911بخش ملی فلسطین ) ج . ت . ف ( تغییر نام داد و بیشتر اعضایش در سال 

 (0" فتح " ادغام شدند شرکت کرد .)

 

  سید قطب

پرداز مصری بود. وی به  نویسنده و نظریه(  0977اوت  29 - 0917اکتبر  9سید قطب )

در تاثیر برخی از مفاهیم اسالمی بر تحوالت اجتماعی و سیاسی نظیر جهاد،  دلیل بازنگری

در سده « آموزگار گفتمان تکفیر»وی را  میان پژوهشگران اسالم سیاسی، مشهور است.

 اند.بیستم خوانده

توطئه برای براندازی »میالدی، به اتهام  0977وی به دستور جمال عبدالناصر در سال 

گرای، های اسالمها و گروهاما اندیشه او سخت در ایدئولوژی جنبش ، اعدام شد.«رژیم

بودن جهانی»و « حاکمیت هللا»، «جاهلیت جهان»های جهادی و سلفی اثر نهاد و مفهوم

                                                             
1 palpedia.maarefefelestin.com: دانشنامه فلسطین  
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ه مکتب فکری او ب پیوندی ناگسستنی خورد.« خشونت»و « انقالب»، «تکفیر»به « اسالم

 .شودشناخته می« گریقطبی»عنوان 

ي سید قطب تاثیر زیادي بر طرفداران گروه هاي اسالم گرا  وجهادي وسلفي اندیشه ها

 (0گذاشت ویكي از منابع الهام بخش این گروه ها درامد )

سید قطب ابراهیم حسین الشاذلی در روستای موشه در استان اسیوط مصر به دنیا آمد. پدرش 

دوران ابتدایی را در همان  .حاج قطب ابراهیم، از محترمان و فعاالن اجتماعی محل خود بود

سالگی حافظ کل قرآن کریم  01روستا گذراند. از کودکی به آموختن قرآن پرداخت و در سن 

از آنجا که پدرش عضو حزب وطنی بود، هر هفته جلسات بحث و بررسی مسائل مهم .شد

 گردید که وی نیز در آنها به طور فعال شرکتمصر و جهان اسالم در منزلش برگزار می

سال نداشت، وی نیز همراه پدرش  03مصر، در حالی که بیش از  0909داشت.در انقالب 

 .نمودکرد و آنها را به جهاد و مقاومت ترغیب میبرای مردم سخنرانی می

سالگی وارد دانشگاه عبدالعزیز  07برای ادامه تحصیل به قاهره رفت. در  0921در سال 

اه یافت. وی در دوران دانشجویی، از دانشجویان مستعد شد. پس از آن به دانشگاه دارالعلوم ر

با پایان دوران دانشجویی، به استخدام .و با پشتکار بود و توجه استادانش را به خود جلب کرد

 .وزارت تعلیم و تربیت مصر در آمد

کرد. رمانی به نام اشواک او به عنوان نویسنده و منتقد اغلب اوقاتش را صرف ادبیات می

 .نوشت )خارها(

های آموزشی کارمند وزارت معارف مصر شد. برای تحصیل دربارٔه سیستم 0939در سال 

با بورسیه تحصیلی به ایاالت متحده رفت و مدرک کارشناسی  0951تا  09۴1های بین سال

اش دانشگاه شمال کلورادو است( ارشد خود را از کالج آموزشی ایالت کلرادو )نام فعلی

را که اولین اثر نظری مهمش در حوزٔه نقد « ت اجتماعی در اسالمعدال»دریافت کرد. 

 .منتشر کرد 09۴9اجتماعی مذهبی است، در خارج از کشور در سال 

رایی، گانگیخت: نژادپرستی، مادیمسائل زیادی در آمریکا بود که انتقاد شدید قطب را برمی

وعیت طالق، هیجانات ورزشی گران ناشی، ابتذال، ممنآزادی فردی، سیستم اقتصادی، آرایش

ها )حتا در موقع رفتن به کلیسا(. و از حمایت نکردن آمریکا از جنسیت« حیوانی»و اختالط 

                                                             
 رجوع شود به کتاب " معالم فی الطریق"  – تالیف سید قطب.  1
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ای که پس از بازگشت از آمریکا کرد. در مقالهمبارزات مردم فلسطین نیز به شدت انتقاد می

 :در مصر منتشر کرد، از رفتارهای جنسی در آمریکا به شدت انتقاد کرد

ت. اسو منزجرکننده« بَْدوی»های اصلی زندگی آمریکایی گیرد که جلوهسید قطب نتیجه می

المسلمین بپیوندد و بعدها از خدمات دولتی استعفا داد , تا به اخوان 0953در سال 

ه گری شناختتأثیرگذارترین مبلّغ این گروه شد. مکتب فکری او اکنون به عنوان قطبی

 .شودمی

شان با جنبش افسران آزاد در زمان لمین و هم سید قطب از ارتباط نزدیکالمسهم اخوان

المسلمین انتظار داشتند و پس از آن راضی بودند. بسیاری از اعضای اخوان 0952کودتای 

که ناصر دولتی اسالمی تشکیل دهد، دست کم یک دموکراسی اسالمی. اما خیلی زود رابطٔه 

هایی در انقالب کسب کرده بودند، تیره شد. اد که موفقیتالمسلمین و افسران آزمیان اخوان

کردند و نه حاضر بودند مصرف الکل را ممنوع کنند. افسران آزاد نه انتخابات برگزار می

المسلمین و ایدئولوژی سکوالر ناصریسم با هم خیلی زود معلوم شد که اصول اسالمی اخوان

 .سازگار نیستند

، دولت مصر به تأدیب 095۴عبدالناصر در سال پس از تالش برای ترور جمال 

المسلمین را به خاطر المسلمین پرداخت. سید قطب و بسیاری دیگر از اعضای اخواناخوان

های دولت حبس کرد. قطب در زندان دو اثر بسیار مهمش را های شفاهی با سیاستمخالفت

ی اش با عنوان  معالم فسینوشت: تفسیری بر قرآن )فی ظالل القرآن( و مانیفست اسالم سیا

دهند، او در این های نهایی سید قطب را تشکیل میاین آثار اندیشه«. های راهنشانه»الطریق 

ها بر مبنای تفسیرهایی از قرآن، تاریخ اسالم و مسائل اجتماعی و سیاسی مصر کتاب

 .استادعاهایی افراطی و ساختارشکنانه مطرح کرده

مهوری  وقت عراق، عبدالسالم عارف، از زندان آزاد شد، اما سید قطب با وساطت رئیس ج

دوباره بازداشت شد. او متهم به طراحی برای سرنگونی دولت  0975هشت ماه بعد در اوت 

نامیدند. اغلب اتهامات او ای آن را دادگاهی نمایشی میبود و به دادگاهی فرستاده شد که عده

طریق بود. او در دادگاه سرسختانه از عقایدش دفاع کرد. مستقیماً برگرفته از کتاب معالم فی ال

المسلمین را به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم دادگاه سید قطب و شش عضو دیگر اخوان

 .سید قطب به دار آویخته شد 0977اوت 29کرد. در 

 زسید قطب همزمان با دوران دانشجویی وارد دنیای مطبوعات شد. وجه تمایز آثار او، لبه تی

زده بود که سرانجام به تعطیلی نشریه انجامید. تهاجمات به هیئت حاکمه مصر و سران غرب
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پس از آن خود نشریٔه العالم العربی را راه انداخت. دولت مصر که از فعالیت مطبوعاتی وی 

ناخرسند بود، به بهانه تحقیقات وی را به آمریکا فرستاد تا شاید تحت تاثیر محیط آنجا اندکی 

 .یر کند. وی پس از دو سال به مصر بازگشتتغی

گرای به یک اسالم 0931طلب سکوالر در دهٔه باره که چرا سید قطب از یک اصالحدر این

تبدیل شد، نظریات گوناگونی  0951تندرو )که در معالم فی الطریق مشهود است( در دهٔه 

های انی که وی در سالهای عمده در این مورد این است که زموجود دارد. یکی از نظریه

برد، از آن جا که شاهد شکنجه و جنایات زیادی علیه در زندان به سر می 097۴تا  095۴

وان تبند به قوانین شرع نمیاخوان المسلمین بود، نتیجه گرفت که جز در یک حکومت پای

و  سوجلو چنین مظالمی را گرفت. نظریه دیگر این است که تجربیات وی در آمریکا از یک

های ناصر به اندازٔه کافی ضدغربی نبودند از سوی دیگر باعث شد تا افسون این که سیاست

قدرتمند و خطرناک جاهلیت )که در نظر او خطر جدی یک ذهنیت سکوالر بود( را احساس 

کند تا مطرح کرد، او ادعا می« معالم فی الطریق»کند. سرانجام، قطب نظریه خودش را در 

های زندگی پیروی نین شریعت به عنوان یک سیستم جامع برای تمام جنبهزمانی که از قوا

کنیم، هیچ چیز غیراسالمی ناجور و فاسدی وجود نخواهد داشت و انسانیت از تمام مواهب 

 .نهفته در جهان« هایگنجینه»برخوردار خواهد شد، از آرامش شخصی و اجتماعی گرفته تا 

کی است. در آفرینش هنری در قرآن دراش گذاشتهفلسفه حرفٔه نویسندگی قطب تأثیر عمیقی بر

شناسی تکمیلی در تفسیر متن را به کار برد. هرمنوتیک وی که در ادبی از قرآن و روش

های انهنش»است زیربنای تبیین رادیکال در تفسیر جامع قرآن فی ظالل القرآن به کار رفته

 .است« راه

اش را در بدنٔه باورهای های نظریو پیشرفتدر اواخر عمر، سید قطب تجربیات شخصی 

ای از منتشر کرد. این کتاب خالصه« الطریقمعالم فی»اش ترکیب کرد و در مذهبی و سیاسی

های کلی قطب دربارٔه سیستم اسالمی است. در ضمن در این کتاب قطب آشکارا دیدگاه

واست و رضایت حکومت سکوالری مثل رژیم عبدالناصر که مشروعیتش را بر مبنای خ

است. این اثر بیش از دیگر آثارش، شخصیت قطب را به ها قرار داده بود، محکوم کردهانسان

 .گرایان افراطی در قرن بیستم شکل دادعنوان رهبر اسالم

کند و چه بعدها که حکومت سید قطب چه در زمانی که از حکومت دیکتاتوری حمایت می

اش همواره متمرکز بر های سیاسیکند، دیدگاها ترویج میقوانین شریعت و ذاتاً بدون دولت ر

رانی دارد و قوانین شریعتش اسالم است، اسالمی که سیستم جامع اخالقی، قضایی، و حکم
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باید تنها مبنای حکومت باشد. دیدگاه سید قطب دربارٔه حکومت اسالمی با بسیاری از 

قرآنی شورا از انتخابات و دموکراسی طلب که معتقدند چون نهاد مسلمانان نوگرا و اصالح

ای اسالمی است، متفاوت است. سید قطب در کند، در نتیجه دموکراسی پدیدهحمایت می

کند که خطاب قرآن در موضوع کند، او ادعا میدفاع می« مطلقٔه محض»عوض از حکومت 

 انتخاباتشوندگان مشورت کند و ربطی به شورا تنها به حاکم است تا با برخی از حکومت

 .ندارد

دید، اما به هایش میرا در ابتدا فرصتی برای عملی کردن دیدگاه 0952سید قطب انقالب 

 هایپذیرد، از سیاستمحض این که معلوم شد این رژیم اجرای کامل قوانین شریعت را نمی

 چنین شاهددولت جدید افسران آزاد به رهبری جمال عبدالناصر فاصله گرفت. سید  قطب هم

های های خودسرانه، شکنجه و خشونتهای حکومت ناصر در بازداشتگریعینی وحشی

مرگبار در زندان بود. شاید در واکنش به همین مظالم قدرت بود که دیدگاه قطب شکل گرفت: 

فارغ از »دار اداره شود، باید حکومت اسالمی به جای آن که توسط چند شخص دین

 .رانی نداشته باشدو هیچ حکم« ای جز ارادٔه خداوند باشدهای روی زمین و هر ارادهانسان

یوسف القرضاوی یکی از رهبران اخوان المسلمین در برنامه " شاهد علی العصر"  در 

تلویزیون الجزیره می گوید سید قطب به اتحاد همه مسلمانان اعتقاد داشت و عبارت: ""جهان 

کرد اما قطب در سخنرانی هایش مطرح می اسالم از اقیانوس اطلس تا خلیج فارس "" را سید

بعد جمال عبدالناصرآنرا تبدیل به "جهان عرب از اقیانوس هند تا اقیانوس اطلس" کرد تا 

های قومیت عربی را بجای اسالم مطرح کند. ایدٔه فراغت کامل حکومت از انسان و راه

ید قطب خودش را یک است. ستبیین شده« های راهنشانه»رسیدن به آن در آخرین کتاب وی 

دید که باید با دو روش با جاهلیت مبارزه کند: تبلیغ کردن و براندازی تاز میمسلمان پیش

جنبش پیشرو «. قدرت فیزیکی و جهاد»های جاهلی از طریق های سیستمها و قدرتسازمان

باید رشد کند تا یک جامعٔه حقیقتاً اسالمی را تشکیل بدهد و سپس آن را به سراسر 

 (0).های اسالمی گسترش دهد و در نهایت تمام جهان را دربربگیردسرزمین

های زندگی را کند که این مبارزه آسان نیست. اسالم حقیقی تمام جنبهسید قطب تأکید می

دگرگون خواهد کرد و هر چیز غیر اسالمی را از میان خواهد برد. مسلمانان غیرواقعی، 

شوند تا پیمان میتند همه مبارزه خواهند کرد و همهایی که جاهلی هسیهودیان و غربی

                                                             
1   http://www.aljazeera.net/news/arabicتلویزیون الجزیره  

http://www.aljazeera.net/news/arabic
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قت، فقر، مش»توانند مشتاقانه به استقبال نگذارند جاهلیت از بین برود. مسلمانان واقعی می

 .بروند« ناامیدی، عذاب و فداکاری

گرایی افراطی در قرن بیستم شناخته ترین حامی نظری اسالمسید قطب اغلب به عنوان مهم

 است و نیزهایی است که در این باره نوشتهموضوع تا حد زیادی به خاطر کتاب شود. اینمی

ت. اسبه خاطر آن است که در آخرین کتابش ارتباطی قوی میان سیاست و مذهب برقرار کرده

برانگیزی را در مورد چند مقولٔه اسالم سنتی های پیچیده و جنجالسید قطب به ویژه، دیدگاه

 .خصیت تکرار ناشدنی در تاریخ مصر قلمداد شده استریزی کرد. قطب شطرح

در مورد جوامع مسلمان دوران « جاهلیت»های سید قطب استفاده از واژٔه یکی از بدعت

مدرن بود، این اصطالح به طور سنتی به گمراهی بشریت پیش از ظهور اسالم اطالق 

مذهبی )به ویژه پس از های شد. از نظر سید قطب کنار گذاشتن قوانین اسالمی و ارزشمی

چون دوران پیش از اسالم )یعنی جاهلیت( در گمراهی استعمار اروپا( جهان اسالم را هم

گیرد که تمام است. سید قطب با اطالق جاهلیت به دنیای اسالم، نتیجه میفروبرده

 .های غیراسالمی از جمله مصر نامشروعندحکومت

ٔه جاهلیت، کاربرد وسیع آن بود. سید قطب معتقد ترین ویژگی نظریٔه سید قطب دربارجنجالی

شوند، غیراسالمی هستند. عالوه های غیراسالمی اداره میبود که تمام جوامعی که با حکومت

ر گرفت که مسلمانانی که دبر آن، سید قطب بر مبنای تفسیرهای قرآنی از جاهلیت، نتیجه می

دولت حاکم مبارزه کنند و با حکومت درگیر کنند شرعاً موظفند با گونه جوامع زندگی میاین

شوند. با این نظریٔه مشروعیت و تحریک به انقالب، سید قطب در مقابل اغلب جوامع سیاسی 

 .و از جمله موطنش، مصر قرار گرفت

های های غربی، به عنوان حامی نظری جنبشسید قطب را، به ویژه در بخشی از رسانه

کنند ها ادعا میشناسند. آن، از جمله القاعده می0911دهٔه  گرایی اسالمی درگوناگون افراط

گرایی اسالمی است. محمد قطب، برادر سید قطب، پس از که سید قطب زیربنای فکری افراط

رهایی از زندان در مصر به عربستان سعودی مهاجرت کرد و در آنجا به مقام استادی 

 کرد. ویرایش، منتشر و تبلیغ میمطالعات اسالمی رسید. در آنجا آثار برادرش را 

است. او اغلب در کنار گرایان را دربرگرفتهنفوذ سید قطب و آثارش طیف کامل اسالم

ای چون ابو االعلی المودودی و حسن البنا، یکی از پرنفوذترین مبارزان گرایان برجستهاسالم

اسالمی را در حل  آید. وی بدین خاطر شهرت یافت که ایدئولوژیدوران مدرن به حساب می

مسائل اجتماعی و سیاسی جاری نظیر غربی شدن، مدرنیزاسیون و اصالحات سیاسی به کار 
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های غربی برد. سید قطب موضوعات بسیاری را در کتابش بسط داد که اکنون در گفتمان

گرایی بسیار متداول است، از جمله نظریه برخورد ناگزیر ایدئولوژیکی میان دربارٔه اسالم

های گوناگون زمینه، نظریٔه امت چندملیتی و کاربرد وسیع جهاد در پیش«الم و غرباس»

 .معنوی، سیاسی و اجتماعی

م است که هنوز هالمسلمین برجای گذاشتهسید قطب در زمینٔه سیاست نشانٔه بارزی در اخوان

آمیز است. اثر نظری او در مورد دفاع غیرخشونتوجود دارد و با سیاست در مصر آمیخته

 المسلمین فعلیاز اسالم شامل تأکید بر عدالت اجتماعی و آموزش و پرورش سنگ بنای اخوان

آمیز و غیرخشونت آمیز و کاربردش در است. تفسیر او از جهاد به صورت خشونت

گرایی که بعد از وی آمدند تأثیر گذاشت. دگرگونی اجتماعی بر بسیاری از مبارزان اسالم

دن و اعدام او به دستور جمال عبدالناصر باعث شد که برخی از مسلمانان سرانجام، زندانی ش

ترین مفسر جدید قرآن در قرن وی را شهید به حساب بیاورند. بسیاری او را به عنوان مهم

 .شناسندبیستم می

شان، امروزه در دسترس همگان هست و به ترینآثار نوشتاری سید قطب از جمله جنجالی

است. مشهورترین کتاب قطب، معالم فی الطریق " ربی ترجمه شدههای غاغلب زبان

آورند. در هر حال، اغلب های راه " را برخی آغاز اسالم سیاسی مدرن به حساب مینشانه

جلدی به خاطر شود. این کتاب سینظریات قطب در تفسیر قرآنی فی ظالل القرآن دیده می

گرفته از تحلیل ادبی امین الخولی ین روش واماست. اروش ابتکاری وی در تفسیر قابل توجه

 (.0است )های ساختاری تفسیر سنتی را نیز حفظ کردهاست، هر چند برخی ویژگی

سید قطب تحت تاثیر نوشته های ابو االعلی المودودی قرار گرفت بویژه که المودودی جامعه 

ثر از افکار حسن البنا پایه هند را به اهل ایمان واهل جاهلیت تقسیم کرده بود.همچنین او متا

گذار سازمان اخوان المسلمین در زمینه سمع وطاعت واطمینان مطلق به رهبری سازمان شد 

 (2واین خصوصیات را مبنای تشکیل گروه های جهادی در مصر قرار داد.)

 

 الشاطبی , ابراهیم بن موسی

فی اندلس که در قرن ابو اسحاق ابراهیم بن موسی بن محمد اللخمی الشاطبی از علماء سل

هشتم هجری  . در غرناطه )گرانادا( ی اندلس چشم به جهان گشود .در این شهر علوم را 
                                                             
1   https://fa.wikipedia.org/wiki/  . بنقلو  ویکیپدیا، دانشنامه   آزادwww.aljazeera.net/knowledgegate 
 مقاله "  فی  ذكرى إعدام سید قطب: "تالمیذه" یكتبون نهایة جماعة اإلخوان " ..بوایه الحرکه االسالمیه.2

https://fa.wikipedia.org/wiki/بنقل
https://fa.wikipedia.org/wiki/بنقل
https://fa.wikipedia.org/wiki/بنقل
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تحصیل وبر علمای بزرگ ان تلمذ کرد .علمای بزرگی نیز از محضر او علم آموختند .وی 

تالیفات زیادی در زمینه نحو وصرف واشتقاق وادبیات وشعر وعلوم حدیث وفقه واصول 

هجری قمری درگذشت . از مهم  691اشت .وی روز سه شنبه در ماه شعبان سال وتصوف د

ترین کتاب های وی کتاب االعتصام فی اهل البدع و الضالالت. وکتاب االفادات واالنشادات 

 (.0والموافقات فی اصول الشریعة وکتاب المقاصد الشافیة فی شرح خالصة الکافیة .) 

 

 عبدالرحمن عبد الخالق  

د الرحمن عبد الخالق الیوسف یکی از رهبران جریان سلفی در کویت بشمار می رود.ا شیخ عب

وبا حمایت از جریان های سلفی مصر بعنوان یکی از افراد موثر در گرایش های سلفی در 

 جهان عرب شناخته شده است. 

ه شگادر استان المنوفیه مصر چشم به جهان گشود , از دانشکده الهیات دان 0939وی در سال 

در مدارس کویت به  0991تا  0915اسالمی در مدینه منوره مدرک عالی گرفت .از تاریخ 

اکتبر  30تدریس پرداخت ودرجمعیت احیاء التراث االسالمی در کویت فعالیت کرد ودر 

 به وی تابعیت کویتی اعطا شد. 2100

د ازجمله کتاب شیخ عبد الرحمن عبد الخالق تالیفات زیادی درمورد جریان های سلفی دار

های وی  : " السلفیون واالئمة االربعة رضی هللا عنهم " الشوری فی ظل نظام الحکم 

االسالمی"  ," االصول العلمیة للدعوة السلفیة " ," لمحات من حیاة شیخ االسالم ابن تیمیة " , 

 (.  2" فضائح الصوفیة " , " موقف اهل السنة والجماعة من البدع والمبتدعة"  )

 

 العتیبی , جهیمان -

جهیمان بن محمد بن سیف الضان الحافي الروقي العتیبي بهمراه گروهی روز اول محرم سال 

 هجری قمری وارد خانه خدا شدند وتعدادی از زوار خانه خدا را بگروگان گرفتند. . 0411

 - در شهر ساجر در استان الدوادمی چشم به جهان گشود  , ودر  0937سپتامبر   07در  وی 

هجری قمری به شهادت رسید  .وی در یک  0۴11برابر با اول رجب 0911ژانویه  9

                                                             
1 http://www.arab-ency.com/ar/  الموسوعة العربیة 
2 (salfi.net  الشبکة السلفیة    ar.islamway.net. طریق االسالم  

http://www.arab-ency.com/ar/الموسوعة%20العربیة%20ة
http://www.arab-ency.com/ar/الموسوعة%20العربیة%20ة
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سال کارمند گارد ملی سعودی  01خانواده مذهبی بزرگ از قبیله عتیبه  بزرگ  شد .حدود 

بود ودر  دانشگاه اسالمی تحصیل کرد.العتیبی شش سال قبل از قیام کعبه از گارد ملی استعفا 

نه دعوت بپردازد .وی در مدینه با محمد بن عبد هللا القحطانی که شاگرد داده بود  تا در زمی

 مفتی سعودی عبد العزیز بن باز بود آشنا شد وبا خواهر قحطانی ازدواج کرد.

جهیمان در جوانی تحت تاثیر  افکار " جماعت الدعوه والتبلیغ " قرار گرفت , ولی بعدا به " 

 ودر این گروه فعال بود .الجماعه السلفیه المحتسبه " پیوست  

هجری قمری برابر با  0۴11روز اول محرم سال  جهیمان بهمراه گروهی از طرفدارانش 

وارد   خانه خداشدند وانرا اشغال کردند. آنها حاضرین در مسجد الحرام  0969نوامبر  21

 را به گروگان گرفتند .سپس زنان وکودکان را ازاد کردند ولی بقیه را نگهداشتند.

ه نوشته مطبوعات رژیم سعودی جهیمان  پس از پایان نماز صبح برادر زن خودرا بنام ب

محمد بن عبد هللا القحطانی بعنوان " المهدی المنتظر " )صاحب الزمان( معرفی کرد واز 

 حاضرین خواست با او بیعت کنند.

د ولی انها  با نیروهای امنیتی از جهیمان وهمراهانش خواستند گروگانها را ازاد وتسلیم شون

 این درخواست مخالفت کردند .

ولی دولت عربستان با کمک نیروهای فرانسوی توانستند وارد کعبه شوند وجهیمان 

 وطرفدارانش را دستگیرنمایند.

 ( 0با شمشیر  به قتل رسیدند.) 0911ژانویه  9جهیمان وهمراهانش روز 

 

 العرعور, عدنان

در حماة سوریه که نسب  0941مذهب وسلفی متولد  شیخ عدنان بن محمد العرعور عالم سنی

دانند. وی در سخنرانی ها ای به نام عنزه میخانوادگی او را به شمال جزیرة العرب از قبیله

ومناظرت خود شدیدا به مذهب شیعه وصوفیان حمله می کند .وی درحال حاضر در شهر 

 وریه است.ریاض عربستان زندگی می کند .و یکی از مخالفین نظام در س

                                                             
   موسوعه الجزیره  http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons مقاله : جهیمان العتیبي.. مؤسس السلفیة المحتسبة 1

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons
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او در عربستان آموزش دیده و استادانی چند داشته که مشهورترین آنان عبد العزیز بن باز 

او  با انتقاد از تشیع بر اساس مبانی جریان سلفی تکفیری .مفتی مشهور عربستان بوده است

های خود جایزه بین عربستان برای خود توانسته شهرتی کسب کند و در اولین دوره بحث

 ی نایف بن عبدالعزیز )وزیر کشور سابق عربستان ( را هم به دست آورد. الملل

هایی نیز از او منتشرشده که در موضوعات فقهی عرعور مشرب فقهی خاصی ندارد. کتاب

)احکام قنوت، وصیت شرعی و...(، حدیثی و مسائل روز  بوده است و کتبی نیز ظاهرا در 

در شبکه های مختلف تلویزیونی و ماهواره ای  دست انتشار دارد. وی حضوری نسبتا فعال

 .شود، داردصفا، وصال، بیان، سوریا الشعب و شدا که از لندن پخش می

های خود به مخالفت شدید با نظام سوریه پرداخت و سران آن وی با سخنرانی 2100در سال 

 را تکفیر کرد.

های دینی مانند اخوان یانشیخ عرعور در میان کسانی که هوادار او هستند و منتسب به جر

ینها، است. ا« فرمانده میدانی»یا « شیخ انقالب»المسلمین ]سوریه[ هستند، دارای القابی مانند 

کند دانند و دستورات اوست که اتفاقات را ایجاد میاین شیخ را رکن اساسی ارکان انقالب می

 .شودو به عقیده خودشان سبب جریان آن در مسیر درست می

گرایی و تعصب ر میان هواداران نظام سوریه، شیخ عرعور سمبلی از نمادهای افراطاما د 

 ای و مرجعی برای فتاوای قتل وکنندگان به فتنه مذهبی و تحریک فرقهدینی و یکی از دعوت

خشونت است. استناد این افراد هم، برخی سخنان شیخ عرعور است که در آن به مردم شیعه 

کند. همچنین دیگر سخنان وی که نشان بنان، عراق و ایران حمله میو سران سیاسی آن در ل

های مسلح داده است ریخته شدن خون مردم برای او اهمیتی ندارد .عالوه بر این او از گروه

تروریستی مانند گروهک ارتش آزاد سوریه دفاع کرده و این گروهک را تنها نماینده قانونی 

 .داندکشور می و شرعی مردم سوریه و انقالب این

د توانشیخ عرعور تنها شخصیت در میان مخالفان سوریه است که هیچ یک از معارضان نمی

چه  هاعلنا از او انتقاد کند؛ چه سیاسی چه دینی. حال این مخالفان چه اشخاص باشند چه هیئت

 .شوراها

 شیخ عرعور های انقالب،ناگفته نماند که یک سال پیش به هنگام تاسیس اتحادیه هماهنگی

سیلی محکمی به این اتحادیه زد وقتی که گفت این اتحادیه نماینده هیچ کسی از مردم نیست و 

این اتحادیه تنها سکوت کرد و جوابی نداد بلکه بعدا نیز برخی اعضای وابسته به این اتحادیه 
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ر گفتند و دگفتند، تملق شیخ را میای مانند وصال که سخن میهای ماهوارهدر شبکه

بزرگداشت و اظهار نهایت احترام خود برای عرعور و اندیشه و شخصیت او دریغ 

 .کردندنمی

کنند و نقش برخی افسران و فرماندهان گروهک ارتش آزاد با شیخ عدنان عرعور بیعت می

 شناسد گونه او را به رسمیت می رهبری و هدایت

بان این شبكه، از یک شیخ مشهور چندی قبل تلویزیون العربیه اعالم كرد که یكي از مخاط

سؤالي مءرح كرىه واورا در انفعال قرار داده و از او پرسیده كه "چرا چهار پسرش براي 

 .جهاد به سوریه نرفته اند؟" و منظور وی، شیخ عدنان عرعور بود

به گزارش ابنا، مقامات امنیتی سوریه قاتلین شهید شیخ "عباس لحام" امام جماعت حرم 

 .)س( را بازداشت کردند حضرت رقیه

بر اساس این گزارش این گروه تروریست در اعترافات خود گفته اند: دستوراتی را از 

"عدنان عرعور" مفتی وهابی، دریافت کردند و در قبال اجرای عملیات شهادت از وی 

اموالی را دریافت کرده اند. عرعور که مدعی لزوم اتحاد ادیان بوده است،  هرکس را در 

وی پیش از این در برخی شبکه های ماهواره  .بها و شورشها شرکت نکند کافر می داندآشو

  ای به شدت به شیعیان اهانت و آنان را مشرک خوانده بود.

اردیبهشت ماه، از سوی عناصر  24شیخ "عباس لحام" امام جماعت حرم حضرت رقیه)س( 

پس از اقامه نماز جماعت تروریستی وابسته به وهابیت در دمشق به شهادت رسید. وی 

مغرب و عشا و خارج شدن از حرم حضرت رقیه)س(، از سوی گروهی که خود را در یکی 

 .های اطراف حرم مخفی کرده بودند، هدف گلوله قرار گرفتاز کوچه

یک ماه قبل نیز حجت االسالم والمسلمین "سید ناصر العلوی " خطیب و امام جماعت حسینیه 

 .طقه زینبیه دمشق با مسلسل مورد هدف قرار گرفت و به شهادت رسید"العلویه" نیز در من

 بیت)ع( تشکیلشمار زیادی از شهدای حوادث تروریستی در سوریه را شیعیان و پیروان اهل

 .دهندمی

های روند تاکنون با اجازه فتوا از مفتیهای تروریستی مسلح که از سلفیان به شمار میگروه

ت تروریستی فاجعه باری را علیه شهروندان سوری به ویژه شیعیان وهابی و تکفیری اقداما

 مرتکب شده اند.
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فوریه گفته بود :اکنون خبرهایی از ورود  04سخنگوی انقالبیون « عبدالرؤوف الشایب»

عدنان عرعور از حامیان مخالفان مسلح در سوریه به بحرین منتشر شده و او قصد دارد 

تیکی به عناصر مسلح در سوریه، کمکهای مالی بیشتری برای ارائه کمکهای مالی و لجس

در این سفر به صورت علنی در مسجد "شیخان" « عدنان عرعور»جمع آوری کند  .عبای 

این مزایده با پیشنهاد هزار دیناری . در منطقه "الرفاع" بحرین به مزایده گذاشته شد

هزار  05هایت این عبا به مبلغ از نمایندگان مجلس بحرین، آغاز شد. در ن« عبدالحلیم مراد»

 .خریداری شد« عارف الکوهجی»دینار توسط فردی به نام 

ورود عرعور به بحرین یک روز پس از انتشار خبر کشته شدن یکی از تروریستهایی 

 صورت گرفت که از بحرین به سوریه اعزام شده بود.

اب أحكام القنوت  ، كتاب تالیفات شیخ عرعور عبارتند از : كتاب ثالث صلوات مهجورة  ، كت

الوصیة الشرعیة  ، كتاب أدلة اإلثبات بأن جدة میقات  ، كتاب التشاؤم أنواعه وأحكامه ، كتاب 

، فهرس كتاب الترغیب و ”  التأمین بین التشدد والتساهل ” أحكام التأمین و أنواعه و أحكامه

نهج أهل السنة و الجماعة ، الترهیب للمنذري ،  فهرس معجم الطبراني  ، كتیب السبیل إلى م

کتاب الواقع المؤلم بین المعالجة المرتجلة و التأصیل الصحیح  ، كتاب التیه و المخرج  ، كتاب 

 ( 0” . )صراع الفكر و االتباع ، كتاب صفات الطائفة المنصورة 

  

 العريفي , محمد  

 0961جوالي  05ر محمد بن عبد الرحمن العریفي یکی از مبلغان سلفی عربستان است  كه د

های در شهر دمام واقع در استان شرقي عربستان به دنیا آمد.. وی برای  ایراد سخنرانی

 .گوناگون به کشورهای زیادی سفر کرده است

در رشته اصول دین از دانشگاه امام محمد بن سعود در  0990وي لیسانس خود را در سال 

ل دین با گرایش عقیده و مذاهب در اصو 0991ریاض و فوق لیسانس خود را در سال 

الكافیة الشافیة »معاصر از همین دانشگاه اخذ كرد. عنوان پایان نامه وي پژوهش و بررسي 

بود كه با رتبه ممتاز دفاع كرد. عریفي تحصیالت خود « في االنتصار الفرقه الناجیة ابن قیم

با گرایش عقیده و دكتراي خود را در اصول دین  2110را ادامه داد و توانست در سال 

                                                             
  المرسال http://www.almrsal.com/post/345422 , مشرق 2 شهریور 0297 1

http://www.almrsal.com/post/345422
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مذاهب معاصر از همان دانشگاه محمد بن سعود به پایان برساند. عنوان تز دكتري وي نیز 

 .باشدمي« نظریات شیخ االسالم بن تیمیة درباره صوفیه»

رابطة العالم »هاي اسالمي وابسته به العریفي عضو هیات امناي كمیته عالي رسانه

هاي اسالمي و مشاور در تعدادي از تبلیغي و انجمنو عضو تعدادي از دفاتر « االسالمي

  .ها در عربستان و خارج از آن استمراكز اسالمي و استاد مدعو تعدادي از دانشگاه

هاي عقیدتي و دیني امنیت عالوه بر این , عریفي عضو وزارت امور اسالمي است و با بخش

گارد ملي و وزارت آموزش و  كشور، دفاع ملي، وزارت دفاع، دانشكده هوایي ملك فیصل و

در جنوب ریاض است، « بواردي»كند. عریفي كه خطیب مسجد جامع پرورش همكاري مي

تفسیر و فقه را نزد شیخ بن باز، فقه و توحید را نزد شیخ عبدهللا بن جبرین و توحید را نزد 

 وي در شیخ عبدهللا بن قعود و فقه را نزد شیخ عبدالرحمن بن ناصر براك گذرانده است.

نامه شرعي زمینه تالوت و قرائت قرآن و حدیث از استادادن مصري و عربستاني اجازه

باشد. دارد. او همچنین در زمینه فقه، اصول، تفسیر و سیره نبوي مشغول به تدریس مي

هاي متعددي در داخل و خارج عربستان شركت كرده است و تاكنون بیش عریفي در كنفرانس

 .ب و كتابچه با موضوعات دیني به رشته تحریر در آورده استاز بیست عنوان كتا

خطبه و بیش از پنجاه سخنراني ضبط شده در اینترنت دارد. وي  021عریفي همچنین بالغ بر 

ها و مجالت عربي به چاپ رسانده و در كشورهاي امارات، مقاالت متنوعي در روزنامه

هاي تلویزیوني دارد. وي هم اكنون عضو قطر و عمان و كویت بویژه در ماه رمضان برنامه

هیات علمي بخش مطالعات اسالمي دانشكده معلمین در ریاض و امام و خطیب مسجد دانشكده 

   .باشدامنیتي ملك فهد مي

عریفي همچنین به همراه برخي از شیوخ عربستاني از جمله سلمان العوده، عائض القرني، 

شوند، به اتحادیه جهاني تعریف مي« الصحوة»محسن العواجي كه ذیل جریان موسوم به 

ازمان اي ساند. این اتحادیه ویترین رسانهعلماي مسلمانان به ریاست یوسف قرضاوي پیوسته

بین المللي اخوان است. جریان الصحوة جریان فكري سعودي است كه در اوایل دهه هشتاد 

اي كه كر اخواني بود، به گونهقرن گذشته ایجاد شد و به دنبال سازش میان تفكر وهابي و تف

  .تفكر وهابي را در زمینه اعتقادي و تفكر اخواني را در زمینه سیاسي پذیرفت

از دهه نود قرن گذشته، علماي الصحوه كه خود را تحت سلطه علماي سنتي وابسته به نهاد 

دي ي سعودیدند، علیه آنان به پا خاستند. شیوخ الصحوة درون منظومه آموزشدیني وهابیت مي

 هاي سعودي فوق لیسانس و دكتراي خودهاي دیني وابسته به دانشگاهتربیت یافته و از دانشكده
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اند. این روند نقش بازیگران مذهبي را درون عرصه دیني سعودي به آنان بخشیده و را گرفته

 دینيهاي اند خود را بر عرصه دیني تحمیل نمایند. علماي الصحوه در دانشكدهآنان توانسته

هاي سعودي به تدریس پرداخته و در نظام آموزشي تاثیرگذار بوده و برخي وابسته به دانشگاه

هاي امر به معروف و نهي از منكر هاي متوسط درون نهادهاي دیني مختلف نظیر هیتپست

اند. اما با این وجود، كانون عرصه دیني دور از دسترس اینان باقي مانده را در اختیار گرفته

همین مسأله نارضایتي علماي صحوه را برانگیخته است؛ چرا كه ریاست تمامي نهادهاي و 

هاي علماي مهم اسالمي نظیر شوراي عالي قضایي، هیات علماي بزرگ و مجمع پژوهش

سنتي از تمامي امتیازات و تشریفات برخودار هستند، اما شیوخ الصحوه در پروتكل دیني در 

هاي دیني براي خواهند كه رسیدن به قله عرصهمي علماي الصحوه جایگاه ثانویه قرار دارند.

همگان فراهم باشد، نه اینكه صرفاً علماي سنتي وهابیت شایسته چنین امتیازي باشند.  علمي و 

    .افتاء و دعوت و ارشاد بدون استنثاء همچنان در انحصار علماي سنتي وهابیون قرار دارد

اي جوان از خود به نمایش كنند تا چهرهیفي و العوده تالش مياز این رو افرادي نظیر العر

اي در بگذارند، با جوانان نشست و برخاست كنند، براي جذب مخاطبان حضور گسترده

اي و تلویزیوني داشته باشند تا بدین ترتیب زمینه هاي ماهوارهفضاي مجازي و نیز كانال

اه باالتري را در نهادهاي دیني سعودي بدست افزایش طرفداران خود را فراهم نموده و جایگ

 .آورند

ترین فتواي وي عریفي تاكنون چندین فتواي عجیب و غریب صادر كرده است كه جنجالي

دهد تا با زنان ازدواج کوتاه و چندساعته همان است که در آن به شورشیان سوری، اجازه می

رین جهادها، جهاد نكاح است و ازدواج داشته باشند. شیخ عریفی در این فتوا گفته است که بهت

تواند تمایالت شهوانی این جنگجویان را برآورده کرده و عزم بین این مجاهدین و زنان می

های ها که وی آن را ازدواجآنها را برای جنگ با دولت بشار اسد افزایش دهد.این ازدواج

شود. او ها میها و بیوه، مطلقهسال به باال 04نامد، شامل زنان و دختران مناکحه یا موقتی می

همچنین در این فتوا، بهشت را به آن دسته از زنانی که به این نوع ازدواج با شبه نظامیان 

دهند، وعده داده است. بسیاري از  علماي حتي اهل سنت علیه این فتوا موضع رضایت می

عریفي تحت فشارهاي  آن را نوعي زنا و ترویج فساد و فحشا دانستند تا اینكه گرفتند و

اسالمي و عربي ناگزیر شد فتواي خود را پس گرفته و اعالم كند كه این فتوا از وي صادر 

نشده است. اما این انكار عریفي مانع از آن نشد كه شورشیان سوري آن را تحریم كنند بلكه 

 .كنندهمچنان بسیاري از آنها به این فتوا عمل مي
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ندر بن سلطان دارد، تنها به صدور فتوا علیه سوریه اكتفا نكرده عریفي كه روابط نزدیكي با ب

ها برای حمایت مالی آوری کمک از سوی وهابیو در دو سال گذشته به امر سازماندهی جمع

های شورشي در سوریه مشغول بوده است. این مبلغ وهابی سعودی از حامیان از گروه

نظامیان بشار اسد در اظهاراتي  هاي سوریه است و درباره سوریه وسرسخت شورشي

کنند و با مبارزه ها مبارزه میجنجالي مدعی شد که جنیان در کنار او هستند و با تروریست

اند! این مفتی های وهابی از ترس مبارزه با نظام سوریه پا به فرار گذاشتهجنیان، فرشته

د وریه می آیند تا افراوهابی سعودی مدعی شد که جنیان سوار بر اسب سفید به کمک ارتش س

 .مسلح را شکست دهند

این اظهارات باز با واكنش علماي وهابي همراه شد. عادل الکلبانی و صالح فوزان دو تن از 

علماي برجسته وهابي داستان روایت شده از سوی محمد العریفی درباره نزول فرشتگان و 

مید، محكوم كردند. كلباني در سوریه نا« انقالبیون»جنگ آنها در کنار کسانی که آنها را 

واكنش به سخنان عریفي تأکید کرد: ای مردم فقط اندکی مغز خود را به کار بیندازید .. آیا 

 !!.ارتش سوریه تا آن حد قوی است که فرشتگان نیز در برابر آن ناتوانند

ن یافته االعریفی حتي مدعی شده است؛ نقشی که دبیرکل حزب هللا برای ایران ایفا می کرد، پای

است، تاثیرگذاری عربی وی از بین رفته است، بعید نمی دانم ایران سید حسن نصرهللا را 

ترور کند تا وی با اسرارش بمیرد! این شیخ وهابی با توهین بی شرمانه به سید حسن نصرهللا 

ه ادعا کرده، او معتقد به کافر بودن ما و مباح دانستن خون ما است، امروز شام )در اشاره ب

سوریه( او را رسوا کرده است، کودکان را می کشد و نوامیس را هتک حرمت می کند و با 

 .این کارها به مجوس)اشاره به ایران( تقرب می جوید

یعیان و آمیز شعریفي دیدگاهي منفي نسبت به شیعیان دارد و تاكنون چندین بار با الفاظ اهانت

مي كه دولت یمن به شیعیان حوثي حمله مراجع شیعي را خطاب قرار داده است. وي هنگا

هاي یمن در برابر حمالت دولت آن کشور که با برد، ضمن محكوم نمودن مقاومت حوثی

حمایت و دخالت مستقیم دولت عربستان صورت پذیرفت، اساس مذهب شیعه را مجوس نامید 

   « آمیز این گونه توصیف نمودو آیت هللا العظمی سیستانی را در جمالتی اهانت

دانست و مي« زردتشت»پایه دیگر خود، اساس مذهب تشیع را آیین وي مانند اظهارات بي

اهل »مدعي شد این آیین قبل از اسالم در سرزمین ایران جاري بود. وي پیروان تشیع را 

برند. وي در دانست كه امامان خود را  تا مرتبه نبوت و بلكه الوهیت باال مي« بدعت

ي شد شیعه در طول تاریخ علیه اسالم توطئه كرده است و براي این اظهاراتي سخیف مدع
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ها علیه خالفت عباسي متحد شده است. وي درباره شیعیان سعودي نیز كار مثال با مغول

 «كردنداگر هوشیاري دستگاه امنیتي نبود این افراد چه كارهاي عجیبي كه نمي»مدعي شد 

به این اظهارات عریفي واكنش نشان دادند و هاي اسالمي سني و شیعي بسیاري از شخصیت

هاي خود خواستند تا مانع از ورود عریفي به كشورشان حتي شیعیان خلیج فارس از دولت

جهت ایراد سخنراني شود. وي بار دیگر تحت فشارهاي عربي و اسالمي مانند گذشته مجبور 

سیستاني بر مدار  آیت هللا»به عدول از سخنان خود شد و در اظهاراتي متفاوت گفت: 

دارد و به همین دلیل است که ایشان را بر بسیاري از علماي فرمایشات الهي گام برمي

وي با چرخشي آشکار نسبت به مواضع خود تاکید کرده که «. دهمسنت ترجیح مياهل

سنت، به هدایت رسول هللا و فرمایشات ایشان شخصیت عالمان شیعه را نسبت به علماي اهل

شود وي به دلیل ترس از واكنش شیعیان كشورهاي داند.  گفته ميتر مينزدیکدر زهد، 

هاي تلویزیوني خود در این ها و برنامهحاشیه خلیج فارس و ترس از دست دادن تریبون

 .(0كشورها از اظهارات پیشین خود عدول كرده است )

  

 عزام ,  عبد هللا -

ی سیلة الحارثیة در شهر جنین فلسطین چشم در روستا 0940ام در سال زعبد هللا یوسف ع 

به جهان گشود در یک خانواده روستائی متدین بزرگ شد .تحصیالت ابتدائی ومتوسطه را در 

مدارس روستا  گذراند ودر دبیرستان کشاورزی خضوریة در طولکرم به تحصیل ادامه داد , 

به تحصیل علوم دینی فارغ التصیل شد سپس به شغل معلمی پرداخت و 0959از آن در سال 

لیسانس الهیات را گرفت .پس  0911ادامه داد وبه دانشگاه الهیات دمشق ملحق شد. اودر سال 

به فلسطین بازگشت ودر  0916از سقوط کرانه غربی بدست رژیم صهیونیستی در سال 

 0919جنگ علیه اسرائیل شرکت کرد.وی سپس به دانشگاه االزهر ملحق شد ودر سال 

به اردن  0961اسی ارشد را در اصول فقه  از این دانشگاه کسب کرد .در سال مدرک کارشن

عزیمت کرد ودر آنجا به تدریس در دانشکده الهیات پرداخت واز سوی این دانشکده به 

 0963دانشگاه االزهر اعزام شد تا در دوره دکترا در اصول فقه تحصیل کند که وی در سال 

اکم نظامی اردن حکم اخراج وی از دانشکده را صادر ح 0911فارغ التحصیل شد. در سال 

کرد .او به عربستان رفت تا در دانشگاه ملک عبد العزیز در جده تدریس کند. سپس به 

دانشگاه بین المللی اسالمی در اسالم اباد منتقل شد تا در کنار جهادگران افغانی باشد.ولی در 
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حاضر نشدبا او قرارداد کار منعقد کند لذا او بازگشت از اسالم اباد دانشگاه ملک عبد العزیز 

 مجبور شد استعفا دهد .

به افغانستان رفت تا در جهاد علیه نیروهای شوری شرکت کند .  0912عبد هللا عزام در سال 

" دفتر خدمات " را تاسیس کرد وخود مسوولیت این دفتر را برعهده  0914وی در سال 

شرکت مکننده در جنگ افغانستان درا در بر گرفت گرفت .واین دفتر اکثر مجاهدین عرب 

وخدمات زیادی به مجاهدین وافراد خانواده انان ارائه می کرد. وی  مجله رساله الجهاد را 

راه اندازی کرد وسپس هفته نامه لهیب المعرکه تاسیس تا اخبار  مبارزان افغانی را منتشر 

 کند. 

گامی که همراه دو پسرش محمد وابراهیم عازم هن 0919نوامبر  سال  24عبد هللا عزام  در 

مسجد "سبع اللیل" در پیشاور بود اتومبیل حامل وی با یک مین برخورد کرد واو ودو 

فرزندش کشته شدند ودر پاکستان دفن شدند . عزام در جنگ علیه روس ها شرکت کرد که از 

 بود. 0916 0411مهم ترین جنگ ها نبرد جاجی در رمضان 

زام به مساله جهاد توجه زیادی داشت وآنرا واجب بر هر مسلمانا ن می دانست عبد هللا ع

 21ومعتقد بود هرکه آنرا ترک کند گناه کار می دانست. وی در وصیت نامه خود مورخ 

نوشت:" من معتقدم که امروز هر مسلمان وظیفه دارد جهاد فی سبیل هللا را بر  0911اوریل 

ناه محسوب می شود.هرکه خدای خودش را مالقات کند گردن بگیرد وترک آن برای او گ

وترک جهاد کرده باشد گناهکار محسوب می شود .جنگ بر هر مسلمان فرض است به 

استثنای کسانی که عذر شرعی داشته باشند .هرکه این وظیفه را ترک کند گناه مرتکب می 

 بش گناه بدنبال دارد.شود چرا که عمل به واجبات اجر بدنبال دارد وترک واجبات برای صاح

من معتقدم کسانی که جهاد را ترک می کنند که عذر شرعی داشته باشند یعنی افراد نابینا وبی 

دست وپا وبیماران ومستضعفین مرد وزن وبچه که هیج قدرت برای جنگیدن ندارند وکسانی 

ن یا در که جهاد را ترک می کنند گناهکارند چه آنها در فلسطین باشند وچه در افغانستا

 هرمنطقه از جهان که زیر چکمه های کفار باشد.

با سقوط کرانه باختری رود اردن دست  0916عبد هللا عزام مبارزات خودرا در سال 

صهیونیست ها آغاز کرد . او در عملیات نظامی علیه صهیونیست ها در سرزمین فلسطین 

شکیل شد ملحق شد . پایگاه شرکت کرد وبه گردان های مجاهدین که توسط اخوان المسلمین ت

 5این گردان ها در اردن بود.او در عملیات ضد صهیونیست ها شرکت کرد .او بر عملیات 
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نظارت کرد.پس از عملیات سپتامبر سیاه در اردن عملیات جهادی  فلسطینی ها  0961ژوئن 

 متوقف شد .در آن دوران به مصر عزیمت کرد وبا سید قطب مالقات کرد. 

نیروهای شوروی از افغانستان اختالف بین گروههای افغانی  باال گرفت .عزام  پس از خروج

بر خالف بن الدن معتقد بود که نباید در اختالفات گروه های افغانی دخالت کرد.اختالف بین 

عزام وایمن الظواهری باالگرفت وعزام معتقد بود که دخالت در اختالفات گروه های افغانی 

 فوف مسلمانان می شود.سبب ایجاد شکاف در ص

بدنبال باالگرفتن اختالفات سران مجاهدین افغانی , نظر بن الدن والظواهری بر این بود که 

هدف بعدی پس از جنگ افغانستان حمله به کشورهای عربی وامریکا باشد . ولی عزام معتقد 

زیمت لسطین عبود که هدف بعدی باید فلسطین باشد ومجاهدین برای آزادی قبله مسلمانان به ف

کنند.عزام اقدام به  آموزش مجاهدین افغانی وپاکستانی  کرد تا آنها را به فلسطین اعزام ودر 

مانع احرای این  0919کنار جنبش حماس علیه صهیونیست ها بجنگند.ولی ترور وی در سال 

هدف شد. برخی از ناظران معتقد بودند که ایمن الظواهری واسرائیل از کشته شدن عزام 

هره بردند ولی همسر وحذیفه فرزند عزام این احتمال را رد کرده ومعتقدند عناصر پاکستانی ب

وعرب وافغان در قتل او شرکت کردند.ولی همام خلیل البلوی مشهور به ابی دجانه 

الخراسانی تبعه اردن بنقل از یک مقام سازمان امنیت اردن  گفت که مسوول ترور عبد هللا 

 (  0بوده اس. ) عزام , علی بو رجاق

 

 

 صالح  -الفوزان

 0935صالح بن فوزان بن عبد هللا الفوزان یکی از مفتی های ال سعود است که در سال 

هجری قمری چشم به جهان گشود .او اهل الشماسیة در نزدیکی  0354برابر با یکم رجب 

در این دوران  شهر بریده و از قبیله الدواسر است .  وی  درکودکی پدرش را  ازدست داد .او

قرآ ن را حفظ کرد.خواندن ونوشتن را از مکتبخانه محل زندگیشان فرا گرفت .مرحله ابتدائی 

ومتوسطه را در شهر بریده طی کرد وبه  دانشکده الهیات در شهر ریاض پیوست واز آن 

فارغ التحصیل شد . سپس دوره کارشناسی ارشد را در فقه و دکترا را نیز در فقه به پایان 

 ساند.ر

                                                             
 عبد هللا عزام , رائد الجهاد االفغانی . 1



262  
 

پست هایی که وی طی سالهای متمادی اشغال کرد عبارت بود از :عضو هیئت کبار العلماء ) 

هیئت بزرگ  علما(  ,عضو مجمع فقهی در مکه مکرمه ,عضو کمیته مشرف بر دعوت 

کنندگان در حج ,عضو  کمیته دائمی مطالعات علمی وفتوا , امام وخطیب ومدرس در مسجد 

العزیز ال سعود در ملز  .  وی در رادیونیز به سواالت  شنوندگان جامع امیر متعب بن عبد 

برنامه  )نور علی الدرب( پاسخ می داد .او در مجالت علمی )در عربستان ( با انتشار  مقاله 

وپژوهش ورساله  وفتوا مشارکت می کرد . بر تعداد زیادی پایان نامه ارشد ودکتری نظارت 

 کرد. 

مفتی های افراطی است .او  فتوایی مبنی بر تکفیر تارک  شیخ صالح الفوزان یکی از

الصالت ووجوب قتل او صادر کرده است .وبدین ترتیب به کارمند اداره اجازه داده  همکار 

تارک الصالت خودرا به قتل برساند.او در پاسخ به استفتایی گفت : کسی که نماز نمیخواند 

ید اورا عزل کرد , واگر توبه نکند باید اورا به مسلمان نیست .اگر تارک الصالت توبه نکند با

قتل رساند. او می افزاید استخدام تارک الصالت در اداره کار غلطی است چون بودن چنین 

شخصی بمثاله تولیت کفار بر امور مسلمین است .او که تارک الصالت است میتواند الگو 

 ک الصالت را بقتل برساند ولیباشد.فتوای ابن الفوزان مشخص نکرده چه کسی میتواند تار

 امر یا شخص دیگر.

ولی عبد العزیز بن باز مفتی سابق عربستان گفته است هرکه   نماز را بعلت اهمال وسهل 

انکاری ترک کند  کافر است.ولی قتل اورا باید ولی امر انجا م دهد نه عالم ومفتی .ابن باز 

ی ابن فوزان برای اینست که مردم را به فتوای بن فوزان را توجیه می کند ومی گوید : فتوا

اقامه نماز تشویق کند وتارک الصالت را بترساند وبگوید که او کافر ومرتد است ولی من 

 تاکید می کنم که اجرا کننده فتوا ولی امر است نه عالم وشخص عادی.

شیخ صالح الفوزان فتوا داد که ادرار شتر حالل است وداروی شفابخش است. ووقتی که 

محمد ال الشیخ به الفوزان اعتراض کرد که چرا چنین  فتوایی صادر کرده  از او خواست از 

اعتراضش صرفنظر کند.او حدیثی از پیامبردرمورد ادرار شتر  اورد وتاکید کرد باید به 

 حدیث پیامبر احترام گذاشت .. 

ر تعیین ابو بکشیخ صالح الفوزان برپایی خالفت اسالمی که   داعش به ان دعوت می کند و

البغدادی بعنوان خلیفه را رد می کند  .وی گفت از همه گروه های گمراه ومنحرف از اهل 

سنت وجماعت باید برحذر باشیم .نباید از اهل بدعت وگمراهی وانحراف تبعیت کنیم بلکه باید 

 با امام وجماعت مسلمین باشیم .



263  
 

ف می کند ومی گوید انها میخواهند شیخ صالح الفوزان اخوان المسلمین مصر را حزبی توصی

به حکومت برسند وهیچ توجهی به دعوت الی هللا ندارند.انها بین سنی وبدعت گذار تفاوتی 

 قائل نیستند. 

شیخ صالح الفوزان مخالف کار زن خارج از منزل است ومعتقد است که زن وظیفه خانه 

فعالیت کند . نباید مرد کار  داری وتربیت فرزندان را دارد ومرد موظف است خارج از منزل

زن را انجام دهد ومرد کار زن .او می افزاید : زن در کار خارج از منزل متحمل سختی می 

شود ودر این صورت وقتی زن کار مردان را انجام  می دهد مردان بی کار می شوند 

ت .وجامعه با مشکل روبرو می شود.وی از طرفداران حقوق زنان میخواهد دنبال احساسا

 خود نروند وبگذارند زنان به وظایف خود در منزل توجه کنند ودر کار مردان دخالت نکنند.

شیخ الفوزان همچون علمای مذهب وهابی مسیحیان را کافر می داند وتبریک گفتن به انها  

بمناسب تولد مسیح وعید سال مسیحی ویا نشستن وبرخاستن با انها را حرام می داند وی در 

ر این مورد در سایتش موجود است  نوشت : نباید به کفار بابت اعیادشان تبریک مقاله ای  د

گفت چرا که این کار طرفداری از انها تلقی می شود.وخداوند در قران  تعامل با انها را نهی 

کرده است .چرا که تبریک گفتن به انها بمعنی اینست که انها را دوست می داری .برخی از 

انها مجبور به گفتن تبریک به مسیحیانند چون در کنار انها زندگی می کنند افراد می گویند که 

ولی ما معتقدیم که نباید مسلمان با کفار همنشینی کند .الفوزان می افزاید : برخی از مسلمانان 

می گویند که مسیحیان اعیاد مارا تبریک می گویند وما در مقابل اعیاد انها را تبریک می 

انها می گویم : اعیاد ما حق است ولی اعیاد انها باطل وبدعت است وما گوییم ولی من به 

اعیاد انها را قبول نداریم بنا بر این به انها تبریک نمیگوییم. شیخ صالح الفوزان روز دوشنبه 

 ( 0(  درگذشت.) 2105سپتامبر  06) 02/0431/ 05

 

 

 محمد عبد السالم –فرج 

به اتهام شرکت در ترور انور سادات  0912سال * مهندس محمد عبد السالم فرج که در 

رئیس جمهوری مصر اعدام شد , پایه فکری سازمان الجهاد مصر است .این سازمان که در 

                                                             
 مقاله : صالح الفوزان , بین التشدد الوهابی وادانة داعش .) بوایه الحرکات االسالمیة (.  1
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تشکیل شد به دنبال تدوین استراتِژی فکری وفقهی وعقیدتی خود  بود ,  تا اینکه  0911سال 

 .اوردکتاب خودرا به رشته تحریر در 0911عبد السالم فرج در سال 

سازمان الجهاد قبل از تدوین این کتاب از کتب فقه وتفسیر قرآن وفتاوی ابن تیمیه وتفسیر ابن 

کثیر وتفسیر سید قطب درباره حکومت وسیاست , وکتاب الشفا تالیف قاضی عیاض  وکتاب 

 .االیمان الکبیر والصارم المسلول تالیف ابن تیمیه استفاده می کرد

تاب خود می نویسد:  علمای اسالم در عصر حاضر جهاد در راه نویسنده کتاب در مقدمه ک

خدا را فراموش کرده ا ند برغم اینکه می دانند که جهاد تنها راه اعتالی شان اسالم است .چرا 

 . که طاغوت های زمین تنها بوسیله شمشیر از بین می روند

: آنکس که غیر از  وی درمورد حکم وحاکمی که بغیر از کالم خدا عمل می کند  می نویسد

حکم خدا را اجرا می کند ,  کافر است .محمد عبد السالم فرج حکام کشورهای اسالمی را 

مرتد قلمداد می کند ومی نویسد آنها بر سفره استعمار بزرگ شده واز اسالم جز اسم چیزي 

نمي شناسند  .وی همکاری با حکام کشورهای اسالمی را حرام می داند , ومعتقد است که 

اموال این حکام بایستی بصورت غنیمت به نفع مسلمانان مصادره شود.وی قتل این حکام را 

 . واجب دانسته چون انها کافرند

نویسنده معتقد است که مسلمانان بایستی با جنگ اوضاع خودرا دگرگون سازند نه اینکه 

 د جنگیدن بامنتظر عذاب خداوند باشند .وی خروج برحکام کافر را واجب دانسته ومی نویس

دشمن نزدیک اولی تر از مسائل دیگر است چون حکام جهان اسالم سبب وجود استعمار 

 .وصهیونیسم در بالد مسلمینمی باشند.

نویسنده الفریضه الغائبه درمورد جهاد می نویسند جهاد در اسالم وسیله دفاع نیست بلکه جهاد 

تمه کتاب خود به دیگران نصیحت بر هر مسلمان واجب است . محمد عبد السالم فرج در خا

 (.0می کند که بایستی اخالص در نیت جهاد داشته باشند)

 

 القرضاوی , يوسف 

یوسف  عبد هللا  القرضاوی معروف به یوسف القرضاوی یکی از علمای بارز اهل تسنن 

است .وی ریاست اتحادیه جهانی علمای مسلمین را برعهده  دارد .او یکی از سران اخوان 

                                                             
 رجوع شود به کتاب "  الجهاد الفریضه الغائبه "  , تالیف محمد عبد السالم فرج ومقاله : محمد عبد السالم فرج : قاتل بدرجه مفتی . 1
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لمین مصر است .القرضاوی مواضع متضادی در مورد مسائل دینی وسیاسی مصر المس

 وجهان عرب اتخاذ می کند.

 9القرضاوی در روستای صفط التراب مرکز المحله الکبری در استان الغربیة مصر در 

چشم به جهان گشود .دوره ابتدایی ومتوسطه را در زادگاهش به اتمام رساند ,  0924سپتامبر 

فارغ التحصیل شد .وبه  0953گاه اصول الدین دانشگاه االزهر پیوست . ودر سال  وبه دانش

د مدرک 0951او اجازه دادند در همین دانشگاه در داشکده زبان عربی تدریس کند. درسال 

مدرک  0911کارشناسی ارشد خودرا درزبان وادبیات عرب دریافت کرد ودر سال 

از دانشکده اصول الدین بدست اورد ودر سال  کارشناسی ارشد در رشته علوم قران وسنت

زندان شد وپس از  0954مدرک دکترا از همین دانشکده کسب کرد.بیست ماه در سال  0963

 ان به قطر مهاجرت کرد وتابعیت قطری گرفت وتاکنون در این کشور زندگی می کند. 

ن شد ولی از القرضاوی به سازمان اخوان المسلمین پیوست ویکی از رهبران این سازما

بعهده گرفتن مسوولیت ریاست سازمان خودداری کرد .او در جلسات سازمان بین المللی 

اخوان المسلمین بعنوان نماینده اخوان المسلمین قطر شرکت می کرد. تا اینکه وی را از کار 

 سازمانی در اخوان المسلمین معاف کردند.

تاد سال دعوت وتربیت وجهاد" نوشت القرضاوی کتابی تحت عنوان " اخوان المسلمین ..هف

ودر ان تاریخ این سازمان از اغاز تشکیل تا پایان قرن بیستم ونقش فرهنگی واجتماعی  ان 

 در مصر وکشورهای جهان 

 را بیان کرد.

زمانی که محمد مرسی به ریاست جمهوری مصر رسید القرضاوی از به قدرت رسیدن 

خوان المسلمین یک جماعت میانه رو " است وطرح اخوان المسلمین استقبال کرد وگفت : " ا

حسن البنا موسس اخوان المسلمین را " طرح سنی که نیاز به فعالیت دارد" توصیف کرد .وی 

 اخوان المسلمین را 

" بهترین گروه ملت مصر از نظر رفتار واخالق وفکر واندیشه است , وبیشترین انها از نظر 

 استقامت وپاکی " توصیف کرد.

ضاوی بعنوان رهبری روحی اخوان المسلمین بشمارمی رود  وبرای حمایت از این القر

سازمان   نهایت تالش خودرا می کند.و از تصمیمات اخرین رئیس این سازمان محمد بدیع  

 دفاع نمود.
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القرضاوی درمورد حکومت اخوان المسلمین در مصر می گوید :" مصر در دوران ریاست 

,عدالت , دمکراسی وشرافت انسانی را تحقق بخشید وسر مردم  جمهوری محمد مرسی ازادی

 مصر را باال گرفت " .این سخنان را القرضاوی در هر نماز جمعه تکرار می کند.

وی اعالم کرد که جلسات سازمان بین المللی اخوان المسلمین همه ساله در مکه مکرمه به 

مالقاتی سری با رهبر اخوان  2119بهانه حج عمره برگزار می شد . القرضاوی در سال 

 المسلمین در قاهره داشت .

فتوایی صادر کرد که بر اساس ان زنان می توانند به مقام ریاست  2119القرضاوی در سال 

جمهوری برسند .این فتوا اختالفات در داخل اخوان المسلمین بوجود اورد .القرضاوی در 

بات ریاست جمهوری مصر شرکت نمی جایی اعالم کرد که کاش اخوان المسلمین در انتخا

 کردند.

القرضاوی مواضع متفاوت ومتضادی می گرفت وهمواره تحت تاثیر سیاست های قطر بود 

.او از کشورهای عربی از جمله امارات وعراق وسوریه انتقاد می کرد وزمانی که نامی از 

 ونیستی بیامریکا برده می شد سکوت اختیار می کرد ونسبت به روابط قطر ورژیم صهی

تفاوت بود .همسر اولش اسماء بن قاده فاش کرد که القرضاوی با سازمان جاسوسی اسرائیل 

از اسرائیل دیدن کرده است .امیر قطر با استفاده  2101موساد رابطه داشته است ودر سال 

از موقعیت القرضاوی بعنوان یکی از اعضای رابطه العالم االسالمی اجرای طرح امریکایی 

یستی را عملی ساخت .ا لقرضاوی با تعدای از خاخام های یهود به بهانه گفت وگو بین صهیون

 ادیان اسمانی مالقات کرد.

پس  از برکناری محمد مرسی وروی کار امدن نظامیان وعبد الفتاح سیسی شدیدا به حکومت 

جدید مصر تاخت .واز سرازان مصری خواست دستورات افسران را اجرا نکنند.  وی از 

تحادیه عرب وسازمان همکاری اسالمی وسازمان ملل واتحادیه افریقا خواست ناظر اقدامات ا

انجام شده در مصر باشند.وی همچنین از کشورهای عربی واسالمی خواست شاهد اعمال  

 حکومت جدید مصر باشند وافزود ارتش اسرائیل بهتر از ارتش مصر است.

خوان المسلمین در قاهره از مردم مصر وی پس از پایان دادن ارتش مصر به تحصن ا

خواست به خیابان ها ر یخته ودر مقابل ارتش مصر بایستند. وی ارتش مصررا بعنوان 

خوارج  توصیف وعبد الفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر ووزیر کشور مصر را قاتل 

د رتوصیف نمود.وی به ارتش مصر حمله وانرا کودتا گر قلمداد کرد.فتواهای زیادی صادر ک



267  
 

از جمله خواستار سرنگونی حسنی مبارک وبشار اسد وزین العابدین بن علی ومعمر قذافی 

 شد در حالیکه او دوست قذافی بود واز او تمجید می کرد.

وی مواضع متضادی نسبت به ایران اتخاذ کرد او  حمایت از ایران راوظیفه شرعی می 

هشدار داد وگفت شیعیان از  دانست ولی موضع خودرا تغییر داد ونسبت به خطر تشیع

ابزارهایی برای نشر تشیع در بین سنی ها  استفاده می کنند.برخی علمای اهل تسنن این فتوای 

القرضاوی را تشویق اهل تسنن به مبارزه با شیعیان دانستند.برخی از ناظران علت تغییر 

 نستند .موضع القرضاوی نسبت به شیعیان را , شیعه شدن فرزندش )عبد الرحمن( دا

از القرضاوی در یک برنامه تلویزیونی در تلویزیون الجزیره  درمورد پایگاه های امریکا در 

کشورهای عربی حوزه خلیج فارس سوال شد که وی در پاسخ گفت که قراردادهای امضا شده 

بین کشورعای عربی حوزه خلیج فارس وامریکا درباره این پایگاه ها باید محترم شمرده 

وایی علیه رئیس حکومت خودگردان فلسطین محمود عباس صادر کرد وخواستار شود.وی فت

رجم او شد .ولی در مقابل عکس القرضاوی با خاخام های یهود در خیابانها کرانه باختری در 

 خیابانها اویزان شد.

القرضاوی از حمله به دو برج دوقلو در نیویورک حمایت کرد .وفلسطینی ها را تشویق به 

 لیات شهادت طلبانه نمود وانرا جهاد نامید.انجام عم

یوسف القرضاوی هنوز در قطر بسر می برد واخیرا برای چهار سال بعنوان رئیس اتحادیه 

 ( 0جهانی علمای مسلمین انتخاب شد.)

 

 المدخلی , ربیع بن هادی  

ربیع بن هادی محمد عمیر المدخلی یکی از رهبرا ن گرایش مدخلی یا گرایش جامی است 

میالدی در قریه الجرادیه در عربستان سعودی است .وی در سال  0932وی متولد سال .

از المعهد العلمی در شهر صامطه فارغ التحصیل شد وبه دانشکده الهیات در ریاض  0910

از ان فارغ  0914پیوست سپس به دانشگاه اسالمی در مدینه منوره ملحق شد ودر سال 

حصیلی در دانشگاه اسالمی ادامه تحصیل داد وکارشناسی التحصیل گردید .پس از فارغ الت

                                                             
  القرضاوی , رجل االفکار المتناقضة.. بوابة الحرکات االسالمیة .. مقاله :  1
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دکترای فقه از دانشگاه  0911ارشد را از دانشگاه ملک عبد العزیز در مکه گرفت ودر سال 

 ملک عبد العزیز دریافت کرد.ومشغول تدریس در همان دانشگاه شد.

عوت به گرایش مدخلی در عربستان سعودی ظهور ورشد کرد زیرا رهبران این گرایش د

اطاعت از ولی امر یعنی حاکم کشور اسالمی یعنی حکام ال سعود می کنند.رهبران گرایش  

مدخلی همچون رهبران گرایش جامی از حکام کشورهای اسالمی حمایت می کنند وخروج بر 

حکام را مردود می شمارند ومعتقدند که خروج بر حکام حتی اگر فاسق باشند جایز نیست 

 م سبب فتنه وضعف وناتوانی می شود..چون خروج بر حکا

انها معتقدند که نباید با حکومت ها مخالفت کرد وحتی نباید علنا به انها نصیحت نمود چون در 

این حالت خروج بر حاکم تلقی خواهد شد.وخروج بر حاکم گمراهی بدنبال خواهد 

اهای مفتی های داشت.رهبران این گرایش معتقدند که باید مردم ار حکام اطاعت کنند وفتو

 (0دولتی را پذیرفت زیرا مخالفت با مفتی ها بمعنی رفتن در راه خوارج است .)

 

  المقدسی , ابو محمد

* نام اصلي شیخ ابی محمد عاصم احمد المقدسی "عصام طاهر البرقاوي " است اردني 

فلسطیني االصل است .یكي از تئوریسین هاي گرایش هاي سلفي جهادی است .وي بارها 

علت افكار واندیشه هاي تندرو از سوي مقامات اردني بازداشت شد  . وی بعنوان استاد ابو ب

 .مصعب الزرقاوي یكي از رهبران القاعده بشمار مي رود

این عملیات را  2110سپتامبر  00ابو محمد المقدسي پس از حمله به دو برج دوقلو در  

در این زمینه بعنوان " هذا ما ادین هللا به مشروع دانسته واز حمله كنندگان دفاع كرد وکتابی 

 (.2" تالیف کرد , وبدین علت دستگیر شد.)

در اردن اغاز  0991ابو محمد المقدسی وابو مصعب الزرقاوی همکاری خودرا در دهه 

زندانی شدند .ابو محمد المقدسی پس از خروج از زندان در 0999کردند ولی هر دو در سال 

با خط ابو مصعب الزرقاوی در استفاده از خشونت وعملیات  اعالم کرد که 2115سال 

مسلحانه مخالف است .وی باصدور نامه ای بعنوان " المناصرة والمناصحة " )نصرت 

                                                             
 السلفیة المدخلیة وعالقاتها باالخوان والسلفیات االخری..بوابة الحرکات االسالمیة. 1
 رجوع شود به مقاله : محمد سرور زین العابدین.. مؤسس السلفیة السروریه.. بوابه الحرکات االسالمیه 2
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ونصیحت( خطاب به الزرقاوی اقدامات سازمان القاعده بویژه حمله به شیعیان ومسیحیان را 

 محکوم کرد. 

.در این زمان اختالف بین طرفدان الزرقاوی  ترور شد 2111ابو مصعب الزرقاوی در سال 

والمقدسی به اوج خود رسید .طرفداران الزرقاوی اقدامات مسلحانه را تایید می کردند در 

 حالیکه طرفدارا ن المقدسی از فعالیت های مسلمت امیز حمایت می کردند.

ید کرد ولی این مجددا سازماندهی الجهادیه السلفیه را تجد 2111ابو محمد المقدسی در سال 

بار دعوت خودرا بر اساس صلح ودوستی استوار کرد ومخالفت خودرا با هرگونه اقدامات 

 خشونت امیز اعالم کرد.

کتاب" ملة ابراهیم " تالیف المقدسی است .این کتاب درباره ملت ابراهیم ودعوت انبیاء 

کند .این کتاب در مرسلین وروشهای طاغوت ها برای از بین بردن این دعوت ها اشاره می 

عربستان سعودی منتشر وغوغایی برپا کرد ومقامات سعودی انرا تحریک مردم علیه ال 

سعود دانستند .تعدادی از علمای وهابی از مولف وکتاب او انتقاد کردند وانرا وسیله ای برای 

 (. 0تحریک جوانان سعودی علیه حکام این کشور ووالت امر قلمداد کردند.)

به اتهام نقل کمک  مالی به جنبش طالبان زندانی شد .وی چهارده  2101سال المقدسی در 

 سال را از مجموع بیست سال در زندان های اردن بسر برد .

 

 المقدم , محمد اسماعیل

محمد بن احمد بن اسماعیل بن مصطفی بن المقدم پایه گذار مدرسه الدعوة السلفیه )در مصر (  

هر اسکندریه است .وی پزشک است واز شیوخ دعوت در ش 0952است .وی متولد سال 

سلفی در مصر وجهان اسالم است.او در جماعت انصار السنة المحمدیة فعالیت خودرا اغاز 

مدرسه سلفیه در شهر  0966برای دعوت سلفیة تالش کرد ودر سال  0962کرد ودر سال 

 اسکندریه را تاسیس کرد وعلمای سلفی به ان ملحق شدند.

در دانشگاه اسکندریه در رشته پزشکی تحصیل کرد ودر این دانشگاه بود  0961 وی در دهه

 که با احمد فرید مالقات کرد وهسته دعوت برای منهج  اهل سنت وجماعت را پی ریزی کرد.
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پس از اینکه مقدم فارغ التحصیل شد شروع به نشر" دعوت سلفی " در سرتاسر مصر کرد 

سخنرانی می کرد  .سخنرانی وی حول وپیرامون  0961هه .او برای سلفی ها در قاهره در د

موضوعات روز بود. او به شبهه ها از نقطه نظر سلفی ها پاسخ می داد . او بهمین منظور 

کتاب هایی  تحت عنوان : )الهویه االسالمیه ( هویت اسالمی , بدعه تقسیم الدین الی قشر 

, وخدعه هرم جدعون .سخنرانی های وی ولباب ) بدعت تقسیم دین به پوست ومغز( والمهدی 

شامل : طاغوت العلمانیه ، ثوره الغزالی علی السنه .او به مسائل زنان توجه می کرد .او 

جلد ( وسلسله درس های ) تحریر المراه من البذر الی الحصاد(  3کتاب )عوده الحجاب در 

 .او مجادالتی با سکوالرها درباره حکم نقاب داشت.

در مصر که منجر به سرنگونی حکومت محمد مرسی واخوان  2103ژوئن  31وی با قیام 

المسلمین شد مخالفت کرد وموضع حزب سلفی النور را که موافق سرنگونی محمد مرسی بود  

محکوم کرد وانرا خودکشی این حزب توصیف کرد.وگفت دعوت سلفی با این موضع گیری 

 از خط خود منحرف شد.

برهبری یاسر برهامی برکناری محمد مرسی وروی کار امدن  یاداوری می شود حزب النور

 نظامیان بویژه عبد الفتاح سیسی را تایید کرد.

شیخ محمد اسماعیل مقدم روابط خودرا با گروه های اسالمی در داخل مصر مستحکم نمود ه 

 است.

ر همه او از طرفداران فکر وهابیت در مصر است و از مبلغان اندیشه محمد بن عبد الوهاب د

زمینه ها از جمله حقوق زن است . اوبر ضرورت بازگشت زن به خانه وفرض حجاب بر 

زنان وجلوگیری از کار زنان  تاکید می کند وبر سرکوب اقلیت ها در مصر از جمله قبطیان 

وجلوگیری از بنای کلیساها وتحمیل جزیه بر انان پافشاری می کند وانها را از حق شهروندی 

های دولتی به انان وشرکت انان در انتخابات محلی وپارلمانی منع می وواگذاری پست 

نماید.او وهم قطارانش حکومت مصر را قبول ندارند ودمکراسی وپارلمان وموسسات اجرایی 

 (0وقانون گذاری وهمچنین قوانین وقانون اساسی را رد می کنند.)
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 المودودی , ابو االعلی

ته ترین رهبران گروه های اسالمی  است  , گفته می شود ابو االعلی المودودی یکی از برجس

سید قطب یکی از متفکران اخوان المسلمین مصر با قرائت کتاب های المودودی راه اورا 

" الجماعة   031 1پیموده  وتکفیرجامعه  را در پیش گرفته است . المودودی درسال

ز اخوان المسلمین بوده تاسیس االسالمیة " را که یکی از بزرگ ترین احزاب اسالمی بعد ا

کرد.او این جماعت را سیزده سال پس از تاسیس اخوان المسلمین در مصر بنیان نهاد. وبه 

بعلت بیماری کناره گیری کرد ولی 0392مدت سی سال رهبری انرا برعهده گرفت ودر سال 

 به نوشتن وتالیف ادامه داد. 

ه جانبه زندگی مسلمانان بر اساس درک المودودی الجماعة االسالمیة را برای اصالح هم

صحیح اسالم"  تاسیس کرد .وی در مجله " ترجمان القرآن " از مردم خواست به الجماعة"  

 االسالمیة بپیوندند ونوشت : 

" بایستی یک جماعت صادق در دعوت الی هللا وجود داشته باشد , جماعتی کلیه ارتباطات 

ماعتی که متحمل زندان , شکنجه , مصادره اموال خودرا با همه چیز جز خدا قطع کند .ج

تحمل  تهمت ها مي شود. جماعتی که جان خودرا در طبق اخالص گذاشته وبا رضایت کامل 

 از مال خود صرفنظر کند.".

 الجماعة االسالمیة نهایت تالش خودرا برای نصرت مساله فلسطین مبذول داشت .

هجری به اعدام محکوم شد وبعلت  0363 وی سه بار در پاکستان بازداشت شد ودر سال

 اعتراضات مسلمانان حکم اعدام به حبس ابد تقلیل یافت.

او سه بار از ترور جان سالم بدر برد ووی ایده تاسیس دانشگاه اسالمی در مدینه منوره را 

مطرح کرد وپس از تاسیس عضو شورای دانشگاه تعیین شد.او عضو موسس در رابطه العالم 

هجری قمری  0399کتاب می رسد.وی در سال  11ود.تعداد تالیفات  او به االسالمی ب

 درگذشت.

ابو االعلی المودودی تاثیر زیادی بر گروه هایی که میخواهند به اهداف خود با استفاده از قوه 

 قهریه برسند .داشت 

اباد در شهر اورنج آباد در ایالت حیدر  0913برابر با  سپتامبر  0320ماه رجب 25وی در  

جنوب هند ودر یک خانواده مسلمان محافظه کار ومتدین چشم به جهان گشود  .پدرش اورا به 
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مدارس انگلیسی زبان  نبرد بلکه اورا در منزل با زبان عربی وحدیث وفقه اشنا ساخت.   او 

مشغول  0921توانست زبان های ار دو ,عربی , فارسی  وانگلیسی را فراگیرد , و در سال 

هجری قمری مجله ترجمان القران را منتشر  0350امه نگاری شد ..او در سال کار روزن

 ( 0کرد که تاکنون منتشر می شود. .)

 

 ناجی , ابو بکر 

ی القاعده تألیف کرد. این یکی از کادرهای برجسته 211۴را سال  «مدیریت توحش»کتاب 

ی جزوه، ابو بکر ناجی هبه انگلیسی برگردانده شد. نام مستعار نویسند 2117جزوه در سال 

 .محمد خلیل الحکایمه یا محمد حسن خلیل الحکیم است نام حقیقی نویسنده است. گفته می شود 

)گروهی « جماعت االسالمیه»از گروه « ابوجهاد المصری»خلیل الحکیم، با نام سازمانی 

 پروپاگانداینوعی مسئول جهادگرا که محل فعالیت آن مصر است( به القاعده پیوست. او به 

 .کردفعالیت می« صوت الجهاد»های القاعده از جمله شد و در رسانهالقاعده محسوب می

ی القاعده محسوب کرد، چندین های شبکهتوان او را از جمله استراتژیستخلیل الحکیم که می

 «دارِی پنافسانه»توان به سازمانی دیگر نیز تألیف کرده است. از آن میان، میی درونجزوه

های ای که در آن با دقت و وسواسی حساب شده، به خلل امنیتی سازماناشاره کرد. جزوه

های امنیتی غربی پردازد. این جزوه از نظر سازماناطالعاتی ـ امنیتی ایاالت متحد می

داری آن مشمول قوانین ضد خطرناک و دارای محتوای تروریستی ارزیابی شده و حمل و نگه

 .دشوتروریسم می

در وزیرستان شمالی به وسیله هواپیماهای بدون سرنشین  2111خلیل الحکیم، در اکتبر 

ا در هایش رها و نوشتهقدر زنده نماند که برآمدن و تبلور یافتن ایدهآمریکایی کشته شد، او آن

غایت خطرناک، که اکنون در حال درنوردیدن هایی بهجنبش داعش شاهد باشد. ایده

 (2).خاورمیانه است

 

 

                                                             
 ترجمة ابو االعلی المودودی –اسالم ویب – مرکز الفتوی ع07 اکتبر 7112  1
  راز توحش داعش چیست؟ خبرگزاری مهر , 0292/2/00   2
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 شیخ تقی الدين  –النبهانی 

( در بیت المقدس پایه گذاری 0) 0953شیخ تقی الدین النبهانی حزب التحریررا  در سال  *

 کرد .

پس از فاجعه فلسطین وایجاد حکومت  0941ولی برخی از منابع سال تاسیس این حزب را 

 اسرائیل واخراج فلسطینی ها از سرزمینشان  می دانند.

در روستای اجزم در فلسطین بدنیا آمد  قرآن را در کودکی حفظ کرد  0904در سال  النبهانی 

, به مصر منتقل شد ودروس متوسطه  ودبیرستان ودانشگاه  را در دانشگاه االزهر به اتمام 

رساند و به اخوان المسلمین مصر پیوست. اومدرک لیسانس از مدرسه قضات شرعی  

ات دانشگاه االزهر نیز دریافت کرد.او عضو فعال اخوان دریافت کرد ومدرک عالی در الهی

 المسلمین در شهرهای نابلس وسپس بیت المقدس بود. 

شغل خود ا رادامه  0951به شهر حیفا مراجعت ودر وزارت معارف استخدام شد وتا سال  

تاسیس وبه  0953داد ودر این سال استعفا داد .به اردن رفت و حزب التحریر را در سال 

 الیت حزبی مشغول شد .فع

وی رهبری این حزب را برعهده داشت.او جهان اسالم را به چند کشور تقسیم وهر کشور 

یک امیر برایش تعیین کرد. حزب التحریرتوانست طرفدارانی جذب کند ودر انتخابات کرانه 

شر کت کرد ویکی از اعضای خودرا بنام احمد الفاعور  به 0955باختری رود اردن در سال 

 عضویت مجلس نمایندگان اردن  فرستاد. 

رد شد، در حالي که  0952درخواست نبهاني براي ثبت رسمي حزبش در اردن، در سال 

اخوان المسلمین در همان کشور جاي پائي داشت و حزب التحریر به عنوان یک انجمن ساده 

سوریه زندگي به عنوان مهاجر در  0959تا  0953به ثبت رسیده بود. النبهاني که از سال 

مي کرد، اجازه داد که حزبش در انتخابات مجلس در اردن شرکت نماید. اما اخراج او از 

سوریه به بیروت موجب شد که براي همیشه اصل انتخابات را باطل اعالم کرده و بر روي 

« حلقه»بازسازي مخفي حزب التحریر متمرکز شود. اعضاي سلول هاي پایه حزب که به 

از سلسله مراتب باالي تشکیالت اطالعي نداشتند. موقعیت غیر قانوني و نیز موسوم بودند، 

فراخوان هاي پي در پي او براي استقرار مجدد خالفت، همه سازمان هاي اطالعاتي 

                                                             
 در برخی منابع سال 0927 ذکر گردیده است ) لوموند دیپلماتیک – مه 7114 - نسخه فارسی (  1
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، 0961خاورمیانه را علیه حزب بسیج کرده بود. این امر موجب شد که در سال هاي دهه 

ز دو دهه بي حرکتي سیاسي، حزب التحریر دوباره با تقریبا اثري از آن در منطقه نبود. پس ا

قدرتي غافلگیر کننده در کشورهاي حاشیه اي اسالمي در آسیاي مرکزي و همچنین در میان 

 مهاجرین مسلمان در اروپا ظاهر شد.

با متالشی شدن شوروی , حزب التحریر در تاجیکستان ریشه دواند ولي در جنگ داخلي سال 

کمونیست هاي پیشین و اسالم گرایان بي طرفي اتخاذ کرد. این  میان 0992-0995هاي 

موضعگیري، پیش در آمد اعتراض همزمان او نسبت به حماس و الفتح، با گذشت پانزده سال 

از آن دوره، در فلسطین است. حزب التحریر توانست با بهره گیري از فرایند صلح در 

« کافر»جنبش اسالم گرا را با قدرتي  تاجیکستان عضوگیري کرده و با این شیوه هم سازش

 .(افشا کرده و هم با مرزهاي بیادگار مانده از دوران شوروي مخالفت کند

در ازبکستان، حزب التحریر اسباب دردسر پلیس سیاسي اي گشته که مترسک براندازي 

منطقه را تکان میدهد تا همفکري قدرت هاي غربي را جلب کند. با این همه در مورد وجود 

یک شبکه حزب التحریر در آسیاي مرکزي تردیدي نیست. کمي دورتر در خاور دور، حزب 

التحریر توانسته از موقعیت نیرومندي در اندونزي بهره مند گردد؛ در این کشور، حزب فوق 

توانسته است چند ده هزار نفر را پیرامون شعار استقرار خالفت در یک ورزشگاه جاکارتا 

ر نقاط جهان اسالم، حزب التحریر تنها به عنوان منظومه اي از گرد هم آورد. در دیگ

گروهک هاي پراکنده مطرح است، گرچه نمیتوان کتمان کرد که با تکیه بر یک سازماندهي 

 .جهاني به اهمیت آن افزوده مي گردد

در اروپا، واضح است که پایگاه اصلي حزب التحریر در بریتانیا قرار دارد؛ این حزب در 

ور به فعالیت تبلیغاتي پردامنه اي مي پردازد. براي مثال، این حزب به انتشار دو این کش

با ویژگي خانوادگي در « سالم»با گرایش فرهنگي و « تمدن جدید»فصل نامه به نام هاي 

انگلستان دست زده است. این حزب با کار در میان مهاجرین، توانسته است یک جریان هند و 

که از نظر تاریخي نظر مساعدي نسبت به خالفت دارند )به این کنایه  پاکستاني بوجود بیاورد

تاریخ توجه کنید که از طریق خود بریتانیا )مرکز استعمار قدیمي( بوده که اعضاي بنگالدشي 

تبار وابسته به حزب التحریر، این سنت مبارزاتي را به درون بنگالدش امروزي منتقل مي 

.سازند  

را با حجاب اسالمي کامل در مقابل سفارت فرانسه در لندن گرد حزب التحریر طرفدارانش 

در مورد حمل عالئم مذهبي در مدارس دولتي  2114آورد تا به قانون مصوبه مارس 
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اسالم در ارزش هاي غربي مبارزه « حل شدن»اعتراض کند. این حزب با تمام نیرو علیه 

چیزي است که مسلمانان بر سر  در فرانسه قصد آنان تغییر آن»کرده و اعالم مي کند : 

این « دارند، در این جا نیت اینان تغییر آن چیزي است که مسلمانان در درون سر دارند. 

موضع بسیار قاطع در درون چند فرهنگي آنگلوساکسون، نوعي بینش فرقه اي پدید مي آورد 

دي آنان قالبي اخوت ما واقعي است، اما شهرون»که بنا بر ضرورت زماني یا مکاني با شعار 

بیان مي شود.« است ) 

در بریتانیا، حزب التحریر مدت هاي طوالني با چهره تند جهادیست سوري، عمر بکري 

با این سازمان قطع رابطه کرده بود. با این  0991متفق بود. با این که این فرد از همان سال 

ما پس از سوءقصدهاي که حزب التحریر در مالء عام، تروریسم القاعده را محکوم مي کند، ا

، این حزب مورد حمله رسانه هاي لندن قرار گرفت، ولي دستگاه 2115لندن در ژوئیه 

امنیتي بریتانیا نتوانست برهان کافي براي ممنوعیت این حزب جمع آوري کند. دکتر 

عبدالوحید، رئیس کمیته اجرائي حزب در این کشور، به متخصص استفاده از حق قانوني 

رسانه ها تبدیل گشته است. او از هر فرصتي براي افشاي ملقمه هاي  پاسخگوئي در

مطبوعات استفاده مي کند. اما، مخالفت اساسي حزب التحریر با نهادهاي دموکراتیک و انکار 

حق موجودیت اسرائیل، براي این حزب، دردسرهاي فراوان قضائي در آلمان و دانمارک 

مخفي حزب التحریر تحت مراقبت هاي دقیق قرار ایجاد کرده است. در فرانسه، سلول هاي 

 .دارند

پرتوافشاني حزب التحریر نشانه توانائي این سازمان کامال فراملیتي در حل شدن رضایت 

مندانه در منطق جهاني شدن است. این سازمان نظیر شبکه هاي منزوي ، حاشیه نشین یا 

، ضعف کمي خود را بپوشاند. افراطي کوشیده است با جستجوي اتحادهاي گنگ و وهم آمیز

، القاعده به منظور پنهان کردن وضعیت فوق العاده اقلیتي اش، به ایجاد 2111در اکتبر سال 

بر روي اینترنت اقدام کرد و حتي یکي از جهادیست هاي بغداد را به رهبري « خالفت»

 .صوري این شبکه گماشت

نالیست نسبت به القاعده در عراق این ترفندها به جائي نرسید، و عداوت چریک هاي ناسیو

فرو ننشسته و موجب وحدت قابل ذکر با این جریان نشد. بر عکس، خواست برقراري خالفت 

در جهت « جنگ با تروریسم»بطور بارزو بویژه نگران کننده اي به تمایالت سردمداران 

ر گزینش خطري تهدید آمیز و سرتاسري خدمت مي کند. پرزیدنت جورج دبلیو بوش، د

علیه خالفتي بسیج مي کند که یک امپراطوري اسالمي »واقعیت، افکار عمومي آمریکا را 

خودکامه خواهد بود که تمام سرزمین هاي کنوني و پیشین اسالمي را تحت پوشش خود مي 
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گیرد. این امپراتوري از اروپا تا آفریقاي شمالي، خاورمیانه و آسیاي جنوب شرقي را دربر 

 خواهد گرفت.

ت اسالمي جهادي، به موقع به امپراتوري شر تبدیل مي شود که رسالت توسعه طلبانه اش خالف

شاید از خصومتي پایان نیافتني نسبت به غرب فطري سرچشمه مي گیرد. براي کاخ سفید چه 

حاکم نبوده « اروپا )...( تا آسیاي جنوب شرقي »اهمیتي دارد که هیچ خالفتي در تاریخ از 

میالدي منقرض شد و قدیمي ترین و نیز وسیع ترین  651که در سال  است. خالفت امویه

خالفت بود تحت قیمومتي عمدتا پست ، سرزمین واقع میان کوه هاي پیرینه و رود سند )هندو( 

را حکمراني مي کرد ، ولي تجربه اش دوري نپائید. خالفت عثماني هم جاه و جالل کمتري 

 داشت.

منتشر کرد. او با درس گیری از ایجاد  0951را در سال  النبهانی  کتاب " نجات فلسطین

دولت اسرائیل وهمچنین انضمام کرانه باختری به اردن , بر این ایده پافشاری کرد که 

 ناسیونالیسم )ملی گرائی ( بدترین مانع در راه فتح مجدد فلسطین است.

 حمایت می کرد. النبهانی از استقرار یک دولت اسالمی فدرال به رهبری یک خلیفه عرب

 ( 0درگذشت و در قبرستان اوزاعی بیروت دفن گردید. ) 0966دسامبر  00النبهانی  در روز 
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 فصل ششم : سرکردگان گروه های وهابی وسلفی 

 االسیر ، احمد 

ایجاد لبنان است که نقش بارزی در درسلفی  سرکردگان گروه های احمد االسیر یکی از

 لبنان ایفا کرد. ور حزب هللا وایجاد درگیری با ارتش ناامنی به بهانه حض

( در شهر صیدا در جنوب لبنان بدنیا آمد. تحصیالت 03۴6) 0971احمد االسیر در سال 

خودرا در دانشکده الشریعة )الهیات( وابسته به دار الفتوی در بیروت گذراند وبه االسیر ملقب 

از شهر صور ودر یک خانواده غیر مذهبی  گردید .احمد االسیر از پدری سنی ومادری شیعه

بزرگ شد .پدرش موزیسین بود .وی دوبار ازدواج کرد .از زن اول خود دارای سه  پسر بنام 

های  محمد ، عبد الرحمن وعمر است ولی زن دوم هنوز بچه دار نشده است.برادری بنام 

ی مشغول می شد ولی امجد دارد که به پدر کمک می کرد ودر جشن ها با پدر به کار موسیق

امجد تغییر عقیده داد وعقیده سلفی  اختیار کرد ومسئول یکی از گروه های مسلح در مسجد 

منطقه عبرا واقع در دو کیلومتری  شهر صیدا  شد.  احمد االسیر سه خواهر بنام های نهاد ، 

 وسیله ونغم دارد.

شغل های متعددی کار کرد از احمد االسیر قبل از اینکه به تبلیغ سلفی گری روی آورد  در 

جمله تعمیر وسایل برقی ، کار در یک کارخانه آهن ،  بازکردن یک رستوران وخرید 

وفروش خودرو وتعمیر دوچرخه وبازکردن نانوائی وخرید وفروش موبایل ، و فروش مواد 

 غذائی ومیوه .

 رساله ارشد مبادرتاحمد االسیر پس از گرفتن لیسانس از دانشکده الشریعة ، به اماده کردن 

 کرد ولی نتوانست انرا به پایان برساند.

، به یک گروه  0912االسیر پس از حمله اسرائیل به لبنان واشغال این کشور در سال 

اسالمی ملحق شد وچهار سال در این گروه فعالیت کرد ..سپس به یک گروه تبلیغی بنام " 

 وخارج لبنان فعالیت تبلیغی انجام می داد. عمل الدعوة والتبلیغ " پیوست .این گروه در داخل

مسجد بالل بن رباح را  0996وی بهمراه گروهی از جوانان صیدا ، در سی ام  ماه رمضان  

در منطقه عبرا در شهر صیدا  افتتاح کرد.این مسجد کوچک به تدریج توسعه یافت واز علما 

طی  2111او در ژوئیه وروحانی سنی دعوت بعمل می آمد که در مسجد سخنرانی کنند .
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سخنانی به بهانه توهین به عایشه همسر پیامبر )ص( به حزب هللا حمله کرد  .او حزب هللا را 

بعنوان مقاومت نمی شناخت بلکه معتقد بود که حزب هللا قصد دارد دیگر مذاهب اسالمی در 

 ب هللا را نادیدهلبنان را زیر سلطه خود قرار دهد. او ارتش لبنان را متهم کرد که فعالیت حز

 می گیرد.

احمد االسیر با اغاز جنگ در سوریه در کنار گروه های مسلح مخالف دولت سوریه قرار 

با براه اندختن تحصنی در شهر صیدار خواستار خلع سالح حزب هللا  2102گرفت ودر سال 

نار در کشد.وی عالوه بر حمایت تبلیغاتی از مخالفان دولت سوریه،  از لبنانی ها میخواست 

ارتش آزاد سوریه قرار گیرند وعلیه رژیم سوریه بجنگند.مسجد رابح بن بالل بعنوان پایگاه 

 0919نظامی احمد االسیر مبدل  وزمینه برای درگیری با ارتش لبنان فراهم شد. وی از سال 

  2100به تبلیغ مشغول شد .وزمانی که درگیری بین گروه های مسلح وارتش سوریه در سال 

 2102شد ،  احمد االسیر از گروه های مسلح   در سوریه حمایت کرد وی در سال  اغاز

 دست به یک تحصن در شهر صیدا زد وخواستار خلع سالح حزب هللا شد.

 

احمد االسیر با گروه های مخالف دولت سوریه دیدار می کرد ، ووی در شهر صیدا با نماینده 

ه  مالقات کرد .نماینده الجوالنی پیشنهاد کرد با ابو محمد الجوالنی رهبر وامیر جبهه النصر

 جبهه النصره همکاری وهماهنگی نماید وتاکید نمود این همکاری در راستای وابستگی به  

 6سازمان القاعدة است که احمد االسیر این پیشنهاد را نپذیرفت .احمد االسیر از یک لبنانی ، 

شد که گروه مسلح االسیر دارای دستگاه  عدد دوربین های دید در شب در یافت کرد.وگفته

های مدرن از جمله دوربین ها جدید که روی برخی از ساختمان ها نزدیک به مسجد نصب 

 کرد.

خبرهای منتشره  حاکی از این بود  که احمد االسیر با بیعت با ابو محمد الجوالنی ، به جبهه 

یین شد ، ووی لبنان را میدانی النصره پیوست ووی بعنوان رهبر جبهه النصره در لبنان تع

برای جهاد اعالم کرد.گفته می شود کلیه عملیاتی که در لبنان علیه حزب هللا وسفارت ایران  

 انجام گرفته کار گروه مسلح احمد االسیر بوده است.

احمد االسیر با تحریک مردم علیه ارتش حزب هللا ، سبب درگیری با ارتش لبنان شد واین 

ف مسجد رابح بن بالل در منطقه عبر در شهر صیدا رخ داد که به کشته درگیری در اطرا

تن از  57شدن ده ها تن  از افسران ارتش لبنان گردید.دادگاه نظامی لبنان احمد االسیر و
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طرفدارانش را به جرم کشتن افسران وسربازان ارتش لبنان ودر اختیار داشتن مواد منفجره 

 لیه موسسات دولتی از جمله ارتش به اعدام محکوم کرد. واسلحه سنگین وبه کار بردن آن ع

تن از  5۴دادگاه نظامی لبنان هفت اتن ار بازداشت شدگان را آزاد ومانع محاکمه 

 (.0دستگیرشدگاان شد.)

 

 بن الدن , اسامه

طبق منابع مختلف؛  اسامه بن عوض بن الدن در ریاض، پایتخت عربستان سعودی زاده شد.

ای در سال خود وی در مصاحبه باشد.زاده شده 0956یا  0955ر سال رود او دگمان می

 است.یاد کرده 0956مارس  01تاریخ تولدش را  0991

او فرزند محمد بن عوض بن الدن، میلیاردری در صنعت ساختمان با ارتباطاتی با خاندان 

رد دالر از میلیا 5سلطنتی سعودی و دهمین همسرش، حمیده العطاس بود. خانواده بن الدن 

میلیون دالر آن را به ارث  31–25صنعت ساختمان سازی به دست آوردند که اسامه بعداً 

 برد

به مدرسه  0967تا  0971او بین  بن الدن همچون یک مسلمان معتقد وهابی پرورش یافت.

او در دانشگاه ملک عبدالعزیز  نمونه الثغر که سکوالر و برای طبقه نخبگان بود پیوست.

یا  0910در  و مدیریت کسب و کار تحصیل کرد؛ و مدرکی در مدیریت عمومی اقتصاد

خواندو دیگری یک منبع او را سختکوش می گرفت. 0969مدرکی در مهندسی عمران در 

در دانشگاه، بزرگترین  گوید او پیش از اخذ مدرک در سال سوم دانشگاه را ترک کرد.می

 المنفعه فعال بود.ر قرآن و جهاد و کارهای عامعالقه بن الدن مذهب بود و او هم در تفسی

مطالعه بود و گفته شده آثار فیلدمارشال برنارد مونتگومری و  دیگر عالیق او سرودن شعر،

شارل دو گل را دوست داشته است. به فوتبال عالقه داشت و دوست داشت سانتر فوروارد 

 بازی کند و هوادار باشگاه آرسنال بود.

بار دیگر  ۴او بعداً  سالگی با نجوا غانم در الذقیه، سوریه ازدواج کرد. 06، در 0967او در 

 فرزند داشت. 27تا  21ازدواج کرد و دو بار طالق گرفت. او بین 
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اسامه بن الدن در ارتباط با حمالت تروریستی بسیاری در سرتاسر جهان از جمله بمب 

السالم )تانزانیا( و نایروبی )کنیا(، های آمریکا در داردر سفارتخانه 0991اوت  6گذاریهای 

به مرکز  2110سپتامبر  00، حمله (USS Cole) اس کولحمله به کشتی جنگی یواس

تجارت جهانی و پنتاگون و ترور احمد شاه مسعود تحت تعقیب پلیس فدرال آمریکا قرار 

 .داشت

تصویر بن  وزرات خارجه آمریکا عکسی بازسازی شده را منتشر کرد که 2101در ژانویه 

 .دهدالدن را بصورت یک فرد مسن با تغییرات ظاهری احتمالی نشان می

جمهور ایاالت متحده آمریکا اعالم کرد میالدی، باراک اوباما، رئیس 2100مه   0در تاریخ 

که یک گروه کوچک از یگان فوق ویژه نیروی دریایی ایاالت متحده آمریکا طی عملیاتی 

ار و رهبر گروه القاعده و عامل حمالت یازده سپتامبر را در یک ویال گذاسامه بن الدن، بنیان

 اکنون جسد اسامه بن الدن در اختیار آمریکا است.اند. وی اضافه کرد که همدر پاکستان کشته

تکاور یگان فوق ویژه  25–21بنا به گفته مقامات رسمی ایاالت متحده، این عملیات توسط 

آمریکا تحت فرماندهی ستاد مشترک عملیات ویژه و با همکاری نیروی دریایی ایاالت متحده 

هلیکوپتر به مخفیگاه بن الدن حلمه کردند، که  2سیا حمله انجام پذیرفت. این افراد به وسیلٔه 

طی آن وی و همراهانش کشته شدند. این عملیات هیچ کشته یا زخمی برای نیروهای آمریکا 

این عملیات بدون اطالع مقامات پاکستانی انجام  طبق اظهارات مقامات آمریکایی نداشت.

است بعضی از مردم در پاکستان از ورود بدون اطالع ارتش همچنین گزارش شده است.شده

محل عملیات در چند کیلومتری آکادمی نظامی  اند.آمریکا به خاک این کشور شوکه شده

بری خود گفت که نیروهای اوباما، در کنفرانس خ است.پاکستان در کاکول)پاکستان( بوده

مرد و  3همچنین خبرها از کشته شدن  «مراقب زخمی نشدن مردم غیرنظامی بودند.»آمریکا 

ن جویاتوسط ستیزه»دهند. این زن در حالی کشته شده بود که یک زن همراه بن الدن خبر می

د رفته شده از جسای جسد بن الدن با نمونٔه گاندی «.شدمرد به عنوان سپر انسانی استفاده می

به گفته مقامات آمریکایی جسد  این آزمایش هویت وی را تأیید کرد. خواهر وی مقایسه شد.

یکی از مقامات  های اسالمی به دریا انداخته شد.بن الدن پس از انتقال، با رعایت سنت

ریست وماندٔه این ترپیدا کردن کشوری که مایل به پذیرفتن باقی»آمریکا در این زمینه گفت: 

ولی این دلیل از سوی بیشتر صاحبنظران پذیرفته نشد و « تحت تعقیب باشد، کار دشواری بود

 ( 0)هنوز برخی به مرگ او شک دارند.
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  البغدادی ,  ابو عمر

در عراق , کنیه او ابو عمرالبغدادی  است  0959نام  او حامد داود محمد خلیل الراوی متولد 

در نیروهای امنیتی این کشور فعالیت می کرد بعلت   .او در هنگام حکومت بعث عراق

تمایالت سلفی اش از کار برکنار شد .او یکی از تئوریسین های  گرایش های سلفی در عراق  

بود ومورد تعقیب بعثی ها قرار گرفت. پس از ورود نیروهای امریکایی به عراق او فرمانده 

لقاعده در عراق بیعت کرد.او بعنوان امیر گروه "الطائفه المنصوره"  شد .سپس با سازمان ا

مجلس شورای مجاهدین در عراق  وجانشین ابو مصعب الزرقاوی  انتخاب شد.نام خودرا به 

اکتوبر  شورای مجاهدین در عراق  منحل و  05ابی عبد هللا  الراشد  البغدادی تغییر داد.در

دن طی پیامی خواستار بیعت وی  بعنوان امیر دولت اسالمی عراق انتخاب شد.  اسامه بن ال

اورا به قتل رساندند ونوری  09/4/2101با ابو عمر البغدادی شد. نیروهای امریکایی در 

المالکی نخست وزیر عراق در همان روز خبر کشته شدن ابو عمر البغدادی وابو ایوب 

 شورایالمصری را در منطقه الثرثار اعالم کرد. پس از کشته شدن ابو عمر البغدادی مجلس 

 (0مجاهدین ابو بکر البغدادی را بعنوان رهبر دولت عراق انتخاب کرد.)

 

  البغدادی , ابو بکر

*ابو بکر البغدادی ملقب به الکرار امیر دولت اسالمی عراق است.  نام او ابراهیم بن عواد 

( در سامراء عراق وبه نام های  "ابو 0351)0960بن ابراهیم البدیری است و متولد سال 

عاء "  و" دکتر ابراهیم"   و" الکرار" و" علی البدری السامرائی " شناخته می شود . واو د

ادغام جبهه النصره ودولت اسالمی عراق را تحت نام دولت اسالمی عراق وشام اعالم کرد 

 ..ولی رهبر جبهه النصره ابو محمد الجوالنی این تصمیم ابو بکر البغدادی را مردود شمرد

دادی دریک خانواده مذهبی بزرگ شده وعموهای او روحانی ومعلم زبان عربی ابو بکر البغ

وبالغت ومنطق می باشند.انها اعتقادات سلفی دارند . او از اعضای عشیره البوبدیری عراق  

است که ساکن دیالی وسامراء می باشند .این عشیره از تاسیس دولت اسالمی عراق حمایت 

ادی معلم وروحانی بوده است  اوفارغ التحصیل دانشگاه بغداد وپشتیبانی کرد. ابو بکر البغد
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وتا درجه دکترا تحصیل کرده است .او از بنیانگذاران جماعت جیش اهل السنه والجماعه که 

 .در استان های دیالی وسامراء وبغداد فعالیت می کرد می باشد

سازمانهای اطالعاتی  طبق اطالعات منابع سازمان های اطالعاتی غربی ابو بکر البغدادی با

سعودی وسیا همکاری گسترده ای داشته  واخراج او وچند تن از رهبران گروه های افراطی 

از زندان بوکا در شهر بصره که تحت کنترل امریکایی ها بوده , کار   2113در اواخر سال 

د اشنا شسازمان سیا بوده است .ابو بکر البغدادی در این زندان با تعدادی از رهبران بعثی 

 ( 0واین دیدارها سبب همکاری بعثی ها با داعش گردید. )

ا یک تروریست بین المللی  اعالم کرد .و ده اور 2100اکتوبر  4زارت خارجه امریکا در و

میلیون دالر جایزه برای کسی که اطالعاتی درباره او بدهد وموجب دستگیری وی شود تعیین 

 .(2)کرد..

روستای  در عملیات نیروهای آمریکایی در 2109اکتبر  21در  ابوبکر بغدادی

 کشته شد. سوریه  استان ادلب در باریشا

 الجوالنی , ابو محمد

پس از اغاز جنگ در سوریه فرمانده جبهه النصره که , ابو محمد الجوالنی موسوم  به الفاتح 

تاسیس شد.الجوالنی زندگی اسرار امیزی دارد وحتی نزدیکان او را نمی شناسند.گزارش 

های ممنتشره در انگلیس حاکیست که ابو محمد الجوالنی پس از اشغال عراق توسط امریکا با 

ت مشارک امریکایی ها جنگیده است واو مسئول تامین امنیت راه ها برای جنگجویانی که قصد

.او  از  سوریه  به عراق ر فت  .پس از اغاز جنگ در بود   در جنگ در سوریه را داشتند

 .سوریه به سوریه بازگشت وجبهه النصره را تاسیس نمود

ابو محمد الجوالنی امیرقاعده الجهاد فی بالد الشام " جبهه النصره ".وی مخالفت خودرا با 

نظام بشار  یه م اکنون در سوریه به مبارزه علبیعت ابو بکر البغدادی اعالم کرد وه

اورا تروریست بین  2103مه  01وزارت خارجه امریکا روز . اسد ادامه می دهد

وجزو ده تروریست در جهان شناخته شد.الجوالنی توانست با انجام  المللی معرفی کرد
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A8
http://www.alarabiya.net/
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ین حمله وتهاجم در دیر الزور وحلب والذقیه وحمص وحماه وادلب خودرا فعال تر

 ( 0).ت نمایدبث  ونام خودرا بعنوان  الفاتحمطرح کند شخصیت مخالف رژیم سوریه 

 

 

 الزرقاوی ,  ابو مصعب

 9داراي  خانواده او.ر استان الزرقاء اردن چشم به جهان گشود دابو مصعب الزرقاوي   

ترین  ناز قبیله بدوي "بني حسان "بودند این قبیله از بزرگترین قبایل اردن ومتدی و فرزند

است.نام ابو مصعب احمد فاضل حمدان خالیله بود كه انرا تغییر وبه نام ابو مصعب 

الزرقاوي موسوم گردید.در دوازده سالكي از مدرسه اخراج شد .وبه اردوگاه فلسطیني در 

 .حومه امان پناه برد.در بیست سالكي به افغانستان رفت وعلیه نیروهاي شوروي سابق جنگید

بمب هاي دستي ساخت .در اردوگاه هاي مجاهدین در افغانستان بسر برد ودر در افغانستان 

 . به امان بازگشت 0991سال 

به اردن بازگشت وبا ابو  محمد مقدسی تماس گرفت تا  0993ابو مصعب الزرقاوی در سال 

باهم  جهت دعوت سلفی جهادی فعالیت کنند .امضای قراداد وادی عربه بن اردن ورژیم 

سبب تشکیل اولین سازمان جهادی در اردن شد به نام " بیعة  0994در سال  صهیونیستی

این سازمان نام دیگری داشت که الموحدون "بود .این سازمان حکومت ها را  االمام" شد.

تکفیر ودعوت به عدم شرکت در انتخابات در اردن کرد واز گروه های سیاسی از جمله 

ن امر سبب شد که نیروهای امنیتی اردن کلیه اعضای اخوان المسلمین اردن انتقاد نمود وای

 (2این سازمان از جمله ابو مصعب الزرقاوی وابو محمد المقدسی را بازداشت نمایند.)

ملک حسین پادشاه  در اثر عفوو 0999ابو مصعب الزرقاوی وابو محمد المقدسی در سال 

بو محمد المقدسی در اردن ماند الزرقاوی عازم افغانستان شد ولی ااردن از زندان ازاد شدند 

 .المقدسی در اواخر همین سال  به اتهام دست داشتن در چند انفجار زندانی شد.

جزو حمله كنندگان به هتل "بادیسون ساس" در امان برده الزرقاوی نام  0999در دسامبر 

 سپس عفو گردید وپس از خروج ازندان به پاكستان فرار,  شد.وي توسط پلیس دستگیر شد

                                                             
1 www.arab48.com24 موقع عرب    . 
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به افغانستان بازگشت .وي در كنار طالبان علیه امریكایي ها جنگید  2112كرد ودر سال 

در یك كمین از ناحیه پا زخمي شد .وي به عراق رفت ویكي از پاهاي وي  ی.گفته شد كه و

در اثر اصابت قطع گردید .نیروهاي انگلیسي امریكایي توانستند جاي حضور الزرقاوي 

نند.وي رهبري گروه انصار االسالم را بر عهده داشت این گروه درشمال عراق را مشخص ك

پس از سقوط صدام حسین توسط  2113عضو اصولگرا بود .در اوریل  411داراي 

 .مثلث سني حضور داشت هامریكایي ها زرقاوي در منطق

نوري المالكي نخست وزیر وقت عراق . به قتل رسید   2111وئن ژ 6الزرقاوي در روز 

الزرقاوي را اعالم كرد. جورج بوش قتل الزرقاوي را ضربه بزرگي به سازمان خبر قتل 

 .(0.)القاعده توصیف كرد

 

 الشیشانی , ابو عمر - -

مرگ - 0917ویلی )به گرجی ( مشهور به ُعَمر الشیشانی یا ُعَمر چچنی )زادٔه رخان باتیراش

عبدالرحمان البیالوی از رهبران داعش است که به دنبال کشته شدِن ابو( 2107جوالی 

االنباری، بعنوان فرماندٔه نظامی داعش برگزیده شد. وی تا پیش از پیوستن به داعش رهبر 

بود که بسیاری از اعضای آن پیکارجویان اهل شمال « جیش المهاجرین و االنصار»گروه 

 قفقاز هستند.

ستان زندگی ای فقیرنشین در چچن، در همسایگی گرجشیشانی در منطقهالخانواده عمر 

کنند. عمر شش سال پیش ارتش گرجستان را به دالیل پزشکی ترک کرد. تیمور می

باتیراشویلی پدر عمر، گفته است که پسرش با تربیت مسیحی بزرگ شده و به این دلیل به 

اسالم افراطی روی آورده که نتوانسته کار دیگری پیدا کند. وی معتقد است پسرش توسط 

 .وشوی مغزی شده استدرو در این منطقه، شستروحانیون مسلمان تن

های مبارز در سوریه بود که برای اولین بار خط حمله خود الشیشانی فرمانده یکی از گروه

را به سمت عراق برده و مرزهای بین دو کشور را از بین بردند. وی پس از ورود به مرز 

دانند که چرا ما در می هدف ما روشن است و همه دیگر»عراق در یک ویدئو اعالم کرد 

رود. ما خالفت را جنگیم. راه ما به سمت ایجاد خالفت و یا دولت اسالمی میاینجا می

چارلز لیستر یکی از «. گردانیم و اگر خدا این را نخواهد به ما شهادت اعطا کندبرمی
                                                             
 مقاله : اسطورة الزرقاوی ودوره فی التدخل االمریکی فی العراق .. الدرر الشامیة 1
eldorar.com/node/64100. 
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فراد اکده بروکینگز در این باره به آسوشیتدپرس گفت: داعش به شدت به کارشناسان اندیش

که  شودمستقل خود متکی است. این ارتباطات و این روابط پیچیده متکی به فرد، باعث می

باره با یک خالقیت نظامی و یا پیروزی در هر کس بتواند با ورود به این نیرو، به یک

ای کوچک و یا بزرگ، به فرمانده نظامی یک منطقه و یا بعداً به فرمانده نظامی کل این جبهه

های غربی اند. رسانههای غربی به او لقب "ستاره داعش " را دادهبدیل شود. رسانهگروه ت

اند اما حضور این مرد جوان اند اعراب به جنگ با یکدیگر پرداختهکردههمیشه تصور می

 ها نسبت به جنگجویان داعش را عوض کردچچنی تصور آن

جراحات حاصل از حمله  شایعه مرگ شیشانی بر اثر شدت 2107ژوئیه  03در تاریخ 

جوالی مرگ وی  0۴ها مطرح شد. داعش در تاریخ نیروهای ائتالف ضد داعش در رسانه

 .(0را تأیید کرد.)

 

  الظواهری , ايمن

در محله المعادی  0950ژوئن  09الظواهری رهبر سازمان القاعدة متولد  محمد ربیع  ایمن

در بزرگش شیخ الظواهری یکی از قاهره  است.وی در یک خانواده ثروتمند بزرگ شد پ

روسای دانشگاه االزهر بود .پدر بزرگ دیگرش دکتر عبد الوهاب عزام استاد دانشگاه 

پزشکی عین شمس ودائی  ورئیس دانشگاه قاهره بود .پدرش پزشک معروف واستاد دانشگاه 

 اش محفوظ عزام نائب رئیس حزب کار مصر بود.

فارغ التحصیل شد وکارشناسی قاهره دانشگاه زشکی پاز دانشکده  0964الظواهری در سال 

سالگی به  01. او در گرفت   0961دانشگاه بخش جراحی در سا ل همین ارشد خودرا از 

گروه اسالمی ملحق شد وهمچون هم نسالن خود تحت تاثیر  نوشته های سید قطب که یک 

اکتبر  23در گرفت .قرار  ,جامعه ها را بخاطر عدم اجرای شریعت اسالم تکفیر می کرد 

دستگیر وسه سال در زندان بسر برد پس از خروج از زندان به عربستان وسپس به  0910

شنا شد.بهمراه وی به آ رهبر مقتول القاعده  نجا با اسامه بن الدنآتان عزیمت کرد ودر سافغان

کا یوبعنوان یکی از افراد تحت تعقیب امر  بازگشت  نجا به افغانستانآسودان رفت واز 

امبر در سپت در نیویرک وحمله به دوبرج دوقلودر یمن  , بخاطر انفجار کشتی ناوشکن کول 

دو حادثه بر او  ن زمان تاکنون زندکی غیر علنی دارد.آقرار گرفت واز تحت تعقیب  2110

درس دوستش عصام القمری را لو داد که وی توسط آ, تاثیر گذاشت : یک تحت تاثیر شکنجه 
                                                             
1 http://www.aljazeera.net/news/arabic    وتلویزیون الجزیره https://fa.wikipedia.org/wiki از ویکی پدیا ازاد  

http://www.aljazeera.net/news/arabicوتلویزیون%20الجزیره
http://www.aljazeera.net/news/arabicوتلویزیون%20الجزیره
http://www.aljazeera.net/news/arabicوتلویزیون%20الجزیره
https://fa.wikipedia.org/wikiبنقل
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.حادثه دوم : کشته شدن همسر وپسرش در حمله هواپیماهای امریکایی در پلیس کشته شد

افغانستان .این دو حادثه اورا از پلیس ونیروهای امنیتی در کشورهای عربی بشدت متنفر 

نها ورژیم های عربی را تکفیر کرد.وی نسبت به هرچه غربی وامریکایی بیزاربود آکرد.او 

ه همه رویدادهای پیرامون ما ساخته وپرداخته توطئه های .این رویدادها اورا متقاعد ساخت ک

 غرب علیه جهان اسالم است.

احکام عامه صادر می کند در کتاب خود " الحصاد المر ) برداشت تلخ ( ایمن الظواهری 

کند. ایمن می وهمه افراد در جهان غرب را متهم به توطئه چینی ودشمنی علیه اسالم 

مورد تکفیرقرار را می  که به شریعت اسالم عمل نمی کنند  الظواهری جوامع عربی واسال

 د .دهمی 

سید قطب وابی االعلی المود ودی وصالح سریه وابن تیمیه  فکار اتحت تاثیر ایمن الظواهری 

  است. وابن حجر العسقالنی واالمام النووی قرار گرفته

ر صورت عدم تعمد الظواهری براحتی هنگام حمله فتوای قتل صادر می کند ومی گوید د

جایز است زنان وکوکان را هنگام حمله به دشمنان به قتل رساند. وی حمله  به دو برچ دوقلو 

یا حمله به بیگناهان در آرا جایز دانسته ومی نویسد  2110سپتامبر  00در نیویورک در 

 (.0)سودان وافغانستان چه معنی خواهد داشت ؟.

 

 عبد العظیم ,سعید

ظیم علی محمد از شیوخ دعوت سلفی واز بنیانگذاران جماعت اسالمی شیخ سعید عبد الع

ومدرسه سلفی در اسکندریه مصر در دهه هفتاد قرن گذشته ومعاون رئیس الدعوه السلفیه 

, وامامت   0916است .وی فارغ التحصیل دانشکده  پزشکی دانشگاه اسکندریه در سال 

او همچنین یکی از بنیانگذاران دعوت  جماعت مسجد الفتح اسکندریه را برعهده داشت . 

سلفی در مصر است. او هم اکنون در عربستان سعودی زندگی می کند واز طرفداران رئیس 

جمهوری معزول مصر محمد مرسی بوده است.وی پس از برکناری محمد مرسی از ریاست 

له ی حمجمهوری مصر شدیدا به حزب سلفی النور بخاطر تایید اقدام ارتش در برکناری مرس

کرد و معاون الدعوة السلفیة یاسر برهامی را مورد حمله قرار داد وگفت حزب النور ودعوت 

                                                             
1 http://www.aljazeera.net/specialfiles پایگاه اینترنتی الجزیره   
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سلفی با تایید رژیم عبد الفتاح سیسی عمال در فتنه سقوط کرده ویاسر برهامی از طرف سلفی 

 ها سخن نمی گوید.

ران کام وقضات وافسسعید عبد العظیم طی بیانیه ای بعنوان " نداء الکنانة " خواستار  قتل ح

وسربازان وروزنامه نگاران وسیاستمداران مصری شد , وبر ضرورت مقابله مسلحانه با 

 (.0رژیم فعلی مصرتاکید  کرد.)

رسانه های مصری مدعی اند که سعید عبد العظیم دارای موقعیت عالی وجایگاه بی بدیل در 

ند هیچ اقدامی علیه وی اتخاذ دعوت سلفی است از اینرو سلفی ها از وی میترسند ونمیتوان

 ( 2کنند.)

سعید عبد العظیم با انتشار کتابی بعنوان :"الدیمقراطیة فی المیزان " معتقد است که تفاوت بین 

اسالم ودمکراسی ویا الئیک زیاد است .وی می افزاید اگر ما بتوانیم برای شرق وغرب بابت 

 میتوانیم دوری از دین خدا عذر وبهانه ای را پیدا کنیم ,  ن

برای امت اسالم بهانه ای بابت دوری از دین وتبعیت از کفار وملحدین وجدائی دین از 

 (3حکومت بیابیم .)

 عبد الغفور ,عماد 

در شهر   0911عماد عبد الغفور یکی از سران گرایش سلفی در مصر است .او متولد 

مصر فارغ التحصیل از دانشکده پزشکی دانشگاه اسکندریه  0913اسکندریه است در سال 

 به دعوت سلفی ملحق شد .  0966وارد جریان گرایش اسالمی ودر سال  0965شد , در سال 

به افغانستان عزیمت کرد تا به مجاهدین افغانی کمک کند .از افغانستان عازم ترکیه شد ودر 

لفی به همراه تعدادی از سلفی ها اقدام به تاسیس حزب س 2100ترکیه ازدواج کرد .در سال 

النور کرد وبعنوان رئیس حزب انتخاب شد. او با رهبری حزب النور توانست این حزب را 

درصد کرسی های پارلمان  22پیروز کند و   2100در انتخابات پارلمانی مصر در سال 

 کرسی بدست آورد. 011مصر یعنی 

                                                             
1 http://elbadil.com سعید عبد العظیم وتکفیر الحاکم والمحکوم ,  و البدیل  
 همان منبع  2
   سعید عبد العظیم وتکفیر الحاکم والمحکوم,الدیمقراطیة فی المیزان .    3

http://elbadil.com/
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ر به در اثر اختالف با رهبران جریان سلفی در مصر مجبو 2102دسامیر  25. تاریخ  

استعفا از ریاست حزب سلفی النور شد , بال فاصله اقدام به تاسیس حزب الوطن )میهن ( 

 نمود.

در دوران ریاست جمهوری محمد مرسی در مصروی  بعنوان عضو شورای مشورتی مصر 

مرسی اورا بعنوان دستیار در پرونده ارتباطات  2102اوت  26انتخاب شد ودر تاریخ 

 ( 0مردمی تعیین کرد.)

 

 شاكر ‘ العبسي 

این گروه در اردوگاه فلسطیني "نهر البارد"  . روه " فتح االسالم " است گشاكر العبسي رهبر 

د ر شمال لبنان با ارتش لبنان درگیر شد والعبسی از سوی دولت اردن متهم به قتل یک 

ه ووی بهمراه ابو مصعب الزرقاوی بطور غیابی محکوم ب 2112دیپلمات امریکایی در سال 

همچون الحاج ابو حسین,  وابو حسین , ابو یوسف .. العبسی چند اسم مستعار دارد ند اعدام شد

در اردوگاه فلسطینی عین السلطان در نزدیکی اریحا   0955وی در سال , الحجی ابو حسین ,

وی وابسته به عشیره العبسی است . وی تحصیالت در فلسطین اشغالی چشم به جهان گشود.

ار س پناهندگان فلسطینی )اونروا( در اردوگاه الوحدات در اردن گذراند وبا خودرا در مد

دریافت دیپلم عازم تونس شد ووارد  دانشکده پزشکی شد ولی پس از یکسال به اردن بازگشت 

تا در عملیات نظامی علیه رژیم صهیونیستی شرکت کند.وی عازم لیبی شد ودر دانشکده 

از دانشکده با درجه ستوان خلبان فارغ التحصیل   0961افسری مشغول تحصیل شد ودر سال 

  222و 20یماهای روسی میگ ÷وهدایت هوا شد  .پس از فارغ التحصیلی دوره های خلیانی

وی در کنار  لیبی علیه چاد جنگید  وی  وروسیه ولهستان دید .در المان شرقی ویوگسالوی 

ش فتح ملحق شد.ولی پس از خروج به جنب 0963فرمانده اسکادران هوایی بود.وی در سال 

از جنبش فتح جدا شد  0912نیروهای سازمان ازادیبخش فلسطین از بیروت در سپتامیر 

وسازمان جدیدی بنام "فتح االنتفاضه " تشکیل داد.نیروهای فتح االنتفاضه از لیبی به سوریه 

وریه به یمن در سوریه بود.العبسی از س 2111رفتند والعبسی هم به سوریه رفت وتا سال 

شمالی عزیمت کرد تا در اموزش دادن یمنی ها در زمینه خلبانی شرکت کند.العبسی سپس 

واز طرف فتح االنتفاضه به ارتش لیبی پیوست واموزش خلبانان را بر عهده عازم لیبی شد 

در ارتش لیبی ماند وبه درجه سرهنگی رسید .وی به سوریه  0993گرفت.وی تا سال 

                                                             
1 http://thawrastory.com  قصة  ثورةhttp://www.albawabhnews.com نیوز  البوابة  



289  
 

داشت به اردن برود ولی مقامات اردنی مخالفت کردند لذا وی در سوریه بازگشت .وی قصد 

ماند.العبسی به افکار واندیشه های گروه های تندرو متمایل شد وبه القاعده ورهبران ان از 

جمله اسامه بن الدن وایمن الظواهری نزدیک شد واین امر سبب شد وی توسط سازمان امنیت 

اردن رفت ودر انجا یک دیپلمات امریکایی بنام لورنس  العبسی به سوریه بازداشت شود.

فولی را ترور کرد.پس از بازگشت وی به سوریه توسط سازمان امنیت سوریه دستگیر شد 

از زندان سوریه خارج  2115.العبسی در زندان فتح االسالم را تاسیس کرد. العبسی در سال 

مستقر شد .وی  از گروه فتح االنتفاضه  شد  وبه لبنان رفت ودر اردوگاه فلسطینی نهر البارد

جدا شد وبه اردوگاه البداوی رفت ودر انجا کلیه پایگاه های فتح االنتفاضه رادر اردوگاه های 

.در اردوگاه نهر االرد البداوی ونهر البارد وبرج البراجنه در حومه بیروت   اشغال کرد

ارتش لبنان درگیر شد .گفته می با  2116مه  21تاسیس فتح االسالم را اعالم کرد.وی در 

نفر است که تعدادی از انها غیر فلسطینی هستند. افکار  251شود تعداد افراد این گروه حدود 

 العبسی نزدیک به القاعده است وبرای القاعده تبلیغ می کند.

العبسی پس از تشکیل گروهش با رسانه های خارجی مصاحبه می کرد وی در مصاحبه با 

دو هدف را دنبال می کند اصالح سیاسی  ترز اعالم کرد که فتح االسالم خبرگزاری روی

ساکنان  اردوگاه های فلسطینی در لبنان تا انها وفق شریعت اسالم عمل کنند وهدف دوم مقابله 

با اسرائیل وبیرون کردن امریکایی ها از منطقه وپایان دادن به منافعشان. ارتش لبنان در 

سالم توانست کنترل اردوگاه نهر البارد ودیگر اردوگاه های درگیری با عناصر فتح اال

 فلسطینی را بدست گیرد والعبسی توانست از لبنان فرار کند.

العبسی رابه اعدام  هرهبران فتح االسالم را از جمل  2105فوریه  21یک دادگاه لبنانی در 

جهت ایجاد فتنه مذهبی محکوم کرد.   انها متهم به اقدامات تروریستی وانفجار وقتل وغارت 

هنوز .ند شدوتضعیف دولت لبنان وتشکیل یک امارت اصولگرا وتکفیری در شمال لبنان 

سرنوشت العبسی مشخص نیست ولی گفته می شود وی ودوتن از اعضای فتح االسالم در 

یک کمین کشته شده اند. گروه فتح االسالم اعالم کرد که شاکر العبسی ودو تن از اعضای 

در یک کمین که توسط سازمان امنیت سوریه نصب شده بود در جنوب دمشق کشته  گروه وی

 . (0)ویا دستگیر شده اند.

 

ابو محمد ‘ العدناني   

                                                             
 مقاله : شاکر العبسی , موسس فتح االسالم.. بوابه الحرکات االسالمیة. 1
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امیر سخنگوی رسمی و یکی از رهبران ارشد داعش بود. از او به عنوان ابو محمد العدنانی 

در رفت. رشد به شمار میشد. او پس از ابوبکر بغدادی، دومین رهبر امییاد شام در داعش 

 2105در سال یثة در استان االنبار ساكن بود.  ددر عراق متولد  ودر شهر ح 0966سال 

عدنانی تعیین کرده المیلیون دالر برای یافتن  5ای به مبلغ آمریکا جایزه خارجه وزارت امور

کرد و طی می عدنانی قبل از عضویت در داعش برای سازمان القاعده در عراق فعالیتالبود. 

های عراق زندانی بود.در زندان 2101تا  2115های سال سال  

طه ‘ف حسین نزال الراوي یاسر خال‘ : طه صبحي فالحة زا دنام هاي مستعار او عبارتن 

 البنشي ، جابر طه فالح ‘ ابوبکر الخطاب ، ابو صادق الراوي. )1( 

آغاز کرد وبا ابو مصعب الزرقاوی فعالیت سیاسی خودرا 1211ابو محمد العدنانی در سال 

.پس از ورود نیروهای امریکائی به عراق به این رهبر سابق القاعده در عراق بیعت کرد 

بارها توسط نیروهای امنیتی بازجوئی شد وسه با در سوریه  کشور سفر کرد ودر سوریه 

اواخر سال  زندانی شد .ا بو محمد العدنانی  همراه ابو محمد الجوالنی ویک گروه جنگجو

توسط ابو عمر البغدادی به سوریه فرستاده شد تا علیه رژیم سوریه بجنگد .و ی دولت  2100

در مرز عراق وسوریه با ابو بکر  2104خالفت  اسالمی در عراق را اعالم و در ژوئن 

د .زیرا او منبع رالبغدادی بیعت کرد. داعش ابو محمد العدنانی را منجنیق توصیف می ک

.فت می داعش بشمار می راخبار رس  

ارتش عراق اقرار کرد که نتوانسته ابو محمد العدنانی را ترور کند   2101در هفتم ژانویه 

هنگام  بازدید از عملیات عدنانی الداعش از کشته شدن   گروهک  2101  اوت  31در.

 نظامی در ایالت حلب خبر داد.)2( 

 

 علوش , زهران 

که برای مبارزه با حکومت بشار اسد رئیس جمهوری بود زهران علوش رهبر جیش االسالم 

.فرزند شیخ چشم به جهان گشود وی در دمشق  0961سال در .وی شده بود سوریه تشکیل 

.وی در دانشگاه الهیات دانشگاه دمشق درس بود عبد هللا علوش مرجع سلفی های دمشق 

اه اسالمی در مدینه منوره خواند وفارغ التحصیل شد  , دوره کارشناسی ارشد را در دانشگ

و در سال ا.فعالیت سیاسی خودرا در دانشگاه دمشق شروع کرد  0916گذراند .وی درسال 
                                                             
1 http://www.iraqiwomensleague.com شبكهشبكة النساء العراقیات 
2 http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2016/6/16 موسوعة الجزیرة  

http://www.iraqiwomensleague.comشبكه
http://www.iraqiwomensleague.comشبكه
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2016/6/16
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د زاد شآوپس از دوسال زندان در زندان صیدنایا  ا .به اتهام داشتن اسلحه  دستگیر شد 2119

می غاز درگیری ها بین ارتش سوریه وعناصر مسلح تالش کرد یک نیروی نظاآ.پس از 

ن نیرو را بنام "سریة االسالم " تشکیل وسپس یبرای مقابله با رژیم سوریه تشکیل دهد .وی ا

ش االسالم "  ارتش اسالم ( را ی)" ج  2103نرا به "لواء االسالم " تغییر داد .در سال آنام 

زهران علوش دارای . زاد سوریه به این ارتش ملحق شدند آگروه از ارتش  45تشکیل داد .و

نرا دولت خالفت اسالمی می نامید  آار سلفی جهادی وخواستار تشکیل دولت اسالمی که افک

 .شد. علوش خواستار قتل علوی ها وشیعیان در دمشق شده بود.

هـ  0436ربیع األول  04در تاریخ  بهمراه تعدادی از فرماندهان ارتش اسالم زهران علوش 

 .کشته شد اهای روسی م در اثر حمله هواپیم2105دیسمبر  25برابر با 

البویضانی از فرماندهان بارز بجای وی عصام بویضانی مشهور به "ابو همام " تعیین گردید.

 (.0)ارتش اسالم است .وی قبال فرمانده "لواء االنصار " را بر عهده داشت .

 

 علوش , محمد 

 ن " جیشسیاستمدار سوری که پس از درگیری های سوریه معروف شد.او یکی از پایه گذارا

االسالم" )ارتش اسالم( است  .وی در کنار پسر عمویش زهران علوش در ارتش اسالم 

فعالیت می کرد .وی بعنوان مذاکره کننده ارتش در هیئت مخالفین دولت سوریه درمذاکرات  

از این سمت استعفا داد  2101تشکیل شد  تعیین گردید .وی در مه  2101ژنو که در ژانویه 

در مذاکرات استانه  )پایتخت قراقستان( که در یئت مخالفین دولت سوریه  در راس ه.او 

 تشکیل گردید شرکت کرد. 2106ژاویه  24و 23و22روزهای 

در حومه دمشق چشم به جهان گشود .وی پس از  در شهر دوما  0961محمد علوش در سال 

ه دمشق تحصیل طی مرحله دبیرستان در زادگاهش , یکسال در دانشکده الهیات در دانشگا

کرد وسپس به دانشگاه اسالمی مدینه منوره انتقال یافت ولیسانس خودرا از دانشکده دعوت 

 دریافت کرد. 0993واصول الدین ااین دانشگاه  در سال 

مدرک کارشناسی ارشد خودرا در علوم بانکی از بخش مطالعات اسالمی دانشگاه عربی 

درگیریهای سوریه  , نتوانست دوره تکمیلی اخذ کرد ولی وی بعلت  2119بیروت در سال 

خودرا به پایان برساند .وی پس از دریافت مدرک فوق لیسانس خود در زمینه انتشارات کتاب 

                                                             
 پایگاه اینترنتی الجزیره , 7102/2/2 1
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در ریاض پایتخت عربستان مشغول کار شد وانتشارات دار النفائس را تاسیس کرد ومدیریت 

انک های اسالمی شرکت شرکت تبلیغاتی صبا را برعهده گرفت ودر سمینارهایی درمورد ب

 نمود.

کمیته هماهنگی دوما وشورای پس از اغاز بحران در سوریه به این کشور بازگشت و

فرماندهی انقالب را تشکیل داد وبعنوان عضو دفتر سیاسی هیئت عمومی انقالب تعیین شد 

 ونمایندگی فعالیت های انقالبی در شورای ملی سوریه را برعهده گرفت .

ن علوش  جیش االسالم )ارتش اسالم ( را تاسیس وعضو برجسته دفتر وی بهمراه زهرا

وی سازمان عدالت را تاسیس  تا مدارک نقض حقوق انسان در . سیاسی این ارتش یود 

 مناطق زیر سیطره مخالفین رژیم بشار اسد را جمع اوری نماید.

ادی , و" المقدمة در کتاب " " المحرر فی الحدیث " تالیف ابن عبد الهپژوهشی محمد علوش 

 .(  0الحضرمیة  " در فقه شافعی  داشته است .)

 

 العولقی, انور  

نیومکسیکو در امریکا بدنیا آمد .  در 0960اوریل  22انور العولقی از پدر ومادر یمنی در 

دروس دینی خودرا آموخت ولیسانس خودرا در مهندسی عمران وکارشناسی ازرشد خودرا 

 کرد. در رهبری تربیتی احراز

ن اعالم کرد که آنامه ای به زبان انگلیسی در اینترنت منتشر کرد ودر  2119وی در سال 

راه برای پشتیبانی از جهاد را مطرح ساخته است او ده ها سخنرانی برای جوانان مسلمان  44

 وعرب ایراد کرد.

مطرح گردید. سپتامبر که در کنگره امریکا بررسی شد  00نام او اولین بار در گزارش کمیته 

امریکا وی را  تروریست  معرفی کرد ووی را الهام بخش سازمان القاعده دانست .نام وی 

از امریکا  2116مطرح شد.  وی در 2110سپتامبر  00بعنوان یکی از برنامه ریزان حمله 

رد ولی ک یانگلیس رفت  وسپس به یمن بازگشت  .دولت یمن بمدت یکسال ونیم اورا زندانبه 

. . وی متهم به ارتباط با القاعده  و تشویق به کشتن جوانان شد  اورا ازاد کرد.ان پس از 

                                                             
 پایگاه اینترنتی الجزیره , 7106/6/2  1
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با یک موشک که از یک هواپیمای بدون سرنشین شلیک  2100/ 31/9  العولقی در تاریخ .

 .(0)به قتل رسید. شد در یمن 

 

 الفضلی  , حسن 

 2۴ – 0910وریل آ 2۴) , که نام او محسن فاضل ایاد عاشور الفضلی حسن الفضلی 

ومحافظ  افراد نزدیک یک خانواده شیعه بوده واز  کویت و از تبعه یک ( 210۴سپتامبر 

دستگیر کردند  2111ه است .مقامات کویتی اورا در سال بود، رهبر  القاعده اسامه بن الدن
تخت قطر را مورد هجوم یواو متهم بود که قصد داشته کنفرانس تجارت جهانی در دوحه پا

 رار دهد.ق

گروهی است که توسط الفضلی، تشکیل شده و در سوریه مستقر « خراسان»گروه 

و  «ابواسامه الکویتی»اوینی چون است.محسن الفضلی اصلیتی کویتی داشت و از وی عنشده
 شد.نیز یاد می« ابواسامه الجراوی»

وی متهم به قتل عز الدین سلیم عضو شورای حکومتی عراق  وحامی قاتلین سید محمد باقر 

 حکیم رئیس مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق شد.

قرار  نام وی در لیست تروریست های شورای امنیت سازمان ملل متحد 2115در فوریه 

غاز بحران در سوریه ایمن الظواهری وی را بعنوان نماینده شخصی اش به آگرفت .پس از 
 .سوریه فرستاد 

میلیون دالری در قبال اطالعاتی که منجر به دستگیری وی شود تعیین  6دولت آمریکا جایزه 

را برعهده داشت که در حمله هوایی « خراسان»وی رهبری گروهی موسوم به کرده بود. 

 .(2)کشته شد.  210۴سپتامبر  23آمریکا به پایگاه این گروه در سوریه در 

 ماجد الماجد

 وابسته به سازمان القاعده دارای ماجد محمد عبد هللا الماجد امیر گردان  های عبد هللا عزام  

 2103دسامبر 26بعد از انفجار سفارت ایران در بیروت روز  . بود تابعیت سعودی  

توسط ارتش لبنان دستگیر  وهنگام خروج وی از بیمارستان المقاصد بیروت( 0392دیماه1)

شد,  ولی پس از چند روز اعالم شد که وی در بیمارستان نظامی لبنان بعلت بیماری کلیه 

                                                             
1 http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/12/28 موسوعة الجزیرة  
2 http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/07/22/khorasan-group-muhsin-al-fadhli-al-qaeda 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/12/28موسوعة
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جان خودرا از دست داده است.مرگ الماجد مشکوک اعالم شد وگفته شد که وی را به این 

تلف داشت فاش نگردد.جسد الماجد روز بیستم دیماه علت کشتند که اسراری که از مسائل مخ

   .تحویل سفارت عربستان سعودی در بیروت شد 0392

 ه همراه به لبنان عزیمت کرد وب 2111در شهر الریاض , در سال  0963متولد اوت الماجد 

 شدر جنگ اردوگاه فلسطینی نهر البارد علیه ارتجماعت " فتح االسالم" وابسته به القاعده  , 

شرق شهر اردوگاه فلسطینی عین الحلوه در شرکت کرد. وی سپس به  2116لبنان در سال 

 منتقل شد جنوب  لبنان صیدا در 

بطور غیابی ماجد الماجد را به حبس ابد به اتهام عضویت در جماعت  2119لبنان در سال 

 "فتح االسالم " محکوم کرد. 

 زا 2103ماجد الماجد در اواخر مارس یک روزنامه بحرینی بنام الوسط گزارش داد که 

 .امیر جبهه النصره ابو محمد الجوالنی بیعت کرداردوگاه عین الحلوه عازم سوریه شد وبا 

رهبری گردانهای عبد هللا عزام در بالد الشام را برعهده گرفت.  2102وی در تابستان 

 (0)امریکا ین گروه را بعنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرد.

برای جنگیدن با نیروهای   0961هللا عزام تبعه اردن وفلسطینی االصل اواخر دهه عبد 

در پاکستان  کشته شد.گردان های عبد هللا عزام  0919شوروی سابق عازم افغانستان شد ودر 

تاسیس وهدف از تشکیل این گردان ها  حمله به لبنان ومناطق دیگر از  2115پس از سال 

 خاورمیانه بود.

ه دست به عملیاتی در لبنان وکشورهای منطقه زد  .از جمله عملیات این گروه حمله این گرو

به طابا ونویبع وشرم الشیخ در مصر وشلیک موشکهای کاتیوشا به اسرائیل وحمله به یک 

 .2103در ساحل امارات ومنفجر کردن سفارت ایران در بیروت در نوامبر نفتکش ژاپنی 

 مصطفی , شکری  -

در روستاي الخرص در استان اسیوط مصر  0942صطفي عبد العال متولد شكري احمد م

در زندان بسر مي برد .وي  0960تا  0913وي عضو اخوان المسلمین بود ودر سال 

دانشجوي دانشگاه اسیوط بود كه بهمراه گروهي از جوانان به اتهام پخش اعالمیه اخوان 

وشته هاي  سید قطب وابو االعلي المودودي المسلمین  دستگیر وزنداني شد .وي در زندان با ن

از زندان ازاد شد وبه درس خود ادامه داد واز دانشكده  0960در سال مصطفی  . آشنا شد

                                                             
1 http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/1/3  
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وبعنوان کرد كشاورزي فارغ التحصیل شد .وي در این زمان شروع به تشكیل گروه خود 

ومناطق را تعیین   امیر المومنین ورهبر جماعت مسلمین انتخاب شد .وي مسئولین استان ها

واپارتمان هایي در قاهره وشهرهاي مصر اجاره كرد تا مقرهاي سري جماعت در قاهره 

 .  واسكندریه وجیزه وبرخي از استان هاي دیگر باشد

دستور داد اعضاي جماعت بمناطق كوهستاني بروند واسلحه ومهمات  0963وي در سپتامبر 

 .براي خود تهیه نمایند

دستگیر كرد ودردادگاه شد وانها را مشكوك ضای گروه عاپلیس به   0963اكتبر  21در 

 .محاكمه شدند

بین اعراب واسرائیل توسط رئیس جمهوري عفو عمومي صادر  0963بدنبال جنگ اكتوبر 

طفي شكري وگروه او از زندان ازاد شدند ولي وي مجددا به فعالیت پرداخت این بار صوم

ي و. دیدي به اعضاي جماعت خود در استان ها اضافه كند فعال تر از گذشته توانست افراد ج

از زمین كشاورزي خریداري كرد ودر انها مجتمع هایي ساخت وتعدادي از افراد را به خارج 

مصر ارسال تا منابعي براي حمایت وپشتیباني مالي بدست اورند وبدین ترتیب افكار جماعت 

 (.0) اسالمي در كشورهاي دیگر انتشار یافت

ی مصطفی اتباع خودرا تامین مالی کرد تا به دعوت وکار ونماز ودرس بپردازند.ولی شکر

وی شرط کرد که اگر عضو از گروه جدا شود کافر تلقی خواهد شد.وی جامعه را کافر می 

دانست وعضو خارج شده از گروه شکری مصطفی مورد تعقیب قرار می گرفت وکشته می 

المسلمین " نام گذاری کرد ودر دفاعیات خود در  شد.مصطفی شکری گروه خودرا " جماعة

او انچه از علماء نقل می دادگاه نظامی اعالم کرد کلیه جوامع فعلی جاهلی وحتما کافر است.

 شود از جمله : اجماع وقیاس واستحسان ومصالح مرسله را رد می کرد.

مسلمین رکن  شکری نظرات خودرا درباره اسالم بشرح زیر بیان داشت: التزام به جماعت

اساسی است تا مسلمان مسلمان باشدوی بدعت فقهاء السالطین از جمله تسلیم امر خود به 

 طاغوت را رد کرد.

مان به بلکه مسل ,  شکری مصطفی معتقد بود که اسالم فقط با بر زبان اوردن شهادتین نیست

 اقرار وعمل است وهرکه شهادتین را بر زبان اورد مسلمان است.

                                                             
 شكري مصطفى" أمیر جماعة التكفیر والهجرة" .. بوابه الحرکات االسالمیة. 1
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ی معتقد بود که " جماعه المسلمین " هرچه بگوید حق است  واین جماعت از شکری مصطف

 رسول خدا وصحابه او وخلفای راشدین پیروی می کنند.

شکری مصطفی چند کتاب برای پیروانش بجا گذاشت واین کتاب ها باخط خود او بود ومعتقد 

زجمله کتاب های بجامانده از بود که چاپخانه ابزار کفر است , لذا انها را به چاپخانه نسپرد .ا

 : رسالة الحجیات , رسالة التوسمات , الخالفة .او

شکری معتقد بود که نباید با دولت درگیر شد ولی بعد از اینکه جامعه را کافر قلمداد کرد 

, جماعت خودرا تنها فرقه مسلمان در دنیا دانست .وی  بعلت اینکه به جاهلیت بازگشته است 

ری از جامعه ومهاجرت به جایی که کفار نباشند تا انسان بتواند با خدای خواستار کناره گی

خود راز ونیاز کند وکفار تنها بمانند تا خداوند انها را ) با یک جنگ جهانی نابود کند  ( تا 

 اینکه جماعت مسلمین بتواند با یهودیان بجنگد.

ستن کسانی که از گروه شکری در اثر درگیری با اعضای جماعت خود بعلت کافر ومرتد دان

او جدا می شوند , سبب بروز خشونت در بین اعضای این جماعت شد وکسانی که از او جدا 

اطالعات خودرا در مورد گروه فاش می کردند واز این طریق سازمان امنیت می شدند  

د این گروه بدست اورد ودست به عملیات علیه افراد گروه زد رمصر اطالعاتی درمو

ور شد به حمله پلیس پاسخ دهد .وی الشیخ الذهبی روحانی معروف ووزیر سابق وشکری مجب

ولی پلیس قصد پیدا کردن  اوقاف مصر را ربود تا درخواست ازادی اتباع خودرا مطرح کند.

داشت وکلیه نقاط قاهره را بازرسی کرد تا شیخ را پیدا کند ولی سرانجام  را گروگان گیران

پیدا کردن جسد الذهبی اقدام به دستگیر ی اعضای گروه پس از  جسد الذهبی را یافت .پلیس

 0961مارس  31را تحت تعقیب قرار داد که سرانجام وی در مصطفی و شکری کرد 

دستگیر وپس از یک محاکمه به اعدام محکوم شد وحکم اعدام وی وچهار تن از اعضای 

 .( 0گروهش به اجرا درامد.)

 مال عمر رهبر طالبان

این  در روستای چاه همت در والیت قندهار چشم به جهان گشود . بر طالبان مال عمر ره

حکومت  2110تا اواخر  0991از سال تاسیس کرد. گروه طالبان  0994را در سال  وهگر

اسامه بن الدن رهبر القاعده پناه داد واین امر  را در افغانستان دردست داشتند.  مال عمر 

به افغانستان   2110سپتامبر  00القاعده به دو برج دو قلو درسبب شد که امریکا پس از حمله 

مال عمر پس از حمله امریکا مخفی شد .نام او حمله ونظام طالبان افغانستان را سرنگون کند. 
                                                             
 منبع سابق . 1
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رهبر خطرناک ترین گروه های تروریستی وجود داشت .دولت امریکا ده  اردر لیست چه

 بود. میلیون دالر پاداش برای دستگیری او گذاشته

میالدی( اداره امنیت ملی افغانستان  2105ژوئیه  29) 039۴مرداد  6در تاریخ چهارشنبه 

مرگ مالعمر، رهبر گروه طالبان را تأئید کرد. در بیانیه رسمی که از دفتر اشرف غنی، 

میالدی در  2103رئیس جمهوری افغانستان منتشر شده آمده است که مال عمر در آوریل 

سخنگوی طالبان نیز مرگ وی را تأیید کرد و  هر کراچی درگذشته است.بیمارستانی در ش

این  مال اختر محمد منصور، فرد شماره دو این گروه، بعنوان رهبر جدید آن انتخاب شد.

اما بستگان مال عمر، از جمله پسر و برادر  تصمیم در جلسه شورای طالبان گرفته شده است.

 هان انتخابات جدید شدند.او، رهبری منصور را رد کردند و خوا

دولت افغانستان برگزاری مراسم یادبود برای مال عمر را ممنوع ساخت و گفت این عمل، 

 ( 0)موجب رنجش و تحقیر هزاران قربانی طالبان خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 https://fa.wikipedia.org/wiki بنقل از ویکی پدیا آزاد 

https://fa.wikipedia.org/wikiبنقل
https://fa.wikipedia.org/wikiبنقل
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 نابع ومآخذم

 منابع ومآخذ فارسی 

وهش ها وبررسی احزاب سیاسی وگروه های مسلح در عراق , شاکر کسرائی , دفتر پژ*

 .0314های خبری , خبرگزاری جمهوری اسالمی 

اسالمگرائی در الجزایر , شاکر کسرائی , انتشارات جمهوری اسالمی ,تهران , چاپ اول , *

0311. 

 اینست آئین وهابیت , محمد جواد مغنیه , ترجمه : سید ابراهیم سید علی , انتشارات غدیر .*

حمید احمدی : , ترجمه , ژیل کوپل اسالمی در مصر جنبش های نوین پیامبر وفرعون  *

 .0313کیهان , ,

 .0351و. لوتسکی , ترجمه : پرویز بابائی , چاپار, تاریخ عرب در قرون جدید ,*

* تاریخ مذاهب اسالمی , محمد ابو زهره , ترجمه : علیرضا ایمانی , مرکز مطالعات 

 .0314قم ,چاپ اول ,  –وتحقیقات ادیان ومذاهب 

 ,نبش های آزادیبخش , حسین هدی , علیرضا بهشتی , انتشارات حزب جمهوری اسالمی .ج*

 .0310چاپ اول 

 .0311اسعدی , مرکز نشر دانشگاهی , چاپ اول , تهران ,  ىجهان اسالم , مرتض*

 .0312,  0حماسه خالد , دفاعیات خالد اسالمبولی , شاکر کسرائی , انتشارات نور ,چاپ * 

ن سعید البوطی , ترجمه :  ا,نقدی بر مبانی وهابیت , محمد رمضا مذهب سلفیه بدعت ی*

 .0365نیاد پژوهشهای اسالمی بحسین صابری , مشهد , 

سلفی ها , محمود اسماعیل , ترجمه : حسن خاکرند , حجت هللا جودکی , انتشارات الهدی *

 . 0390,چاپ اول ,

, انتشارات نور ,تهران , چاپ اول ,  شکوفائی  انقالب اسالمی در مصر , علی محمد نقوی*

0310. 

قیام کعبه , سرآغاز خونین قرن , ترجمه : شاکر کسرائی , انتشارات نور , تهران , تهران , *

0311.  
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گاهشمار رویدادهای تاریخ معاصر خاورمیانه موسسه مطالعات تاریخ خاورمیانه , *

 .0319انتشارات سروش , تهران ,

ت , زهرا مسجد جامعی , وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی,  * نظری بر تاریخ وهابی

 .0311انتشارات صریر دانش , تهران , چاپ اول , 

  .0314, وهابیان , علی اصغر فقیهی , انتشارات صبا , چاپ دوم *

سپتامبر , مهدی ناظمی , موسسه مطالعات اندیشه  00* وهابیت در جهان اسالم پس از 

 .0391سازان نور ,تهران , 

 

 عربی منابع ومآخذ 

 . 2, بیروت , ط ةاسالم بال مذاهب , دکتر مصطفی الشکعه , دار النهض*

هاشم عبد  – ةتاریخی ةدراس–,  التیار االسالمی فی الخلیج  ةاالخوان المسلمون والسعودی

 031ص  2101 0ط–االنتشار العربی  ةموسس –الرزاق الطائی 

 .0910والنشر , دمشق,   ةتشرین للصحاف ة, موسسد الناصر , عبد هللا امام باالخوان وع*

 محمود عبد الحلیم. –* االخوان المسلمون ..احداث صنعت التاریخ 

 االسالم فی السودان , حسن مکی محمد احمد.*

 بی بکر ناجی.أخطر مرحلة ستمر بها االمة , أادارة التوحش , *

یار , مرکز ه فتراق , عباس خامعن عوامل االتفاق واال ةن, دراسیایران واالخوان المسلم*

 .0996الدراسات االستراتیجیة والبحوث والتوثیق فی بیروت , 

 ..2105,   ةاالساطیر الموسسه لالسالم السیاسی , صالح سالم , الهیئة العامة للکتاب, القاهر*

 .ةرهاحزاب سیاسیة فی ثوب مذاهب دینیة , صالح حسب هللا , دار العدالة للتوزیع والنشر, القا*

 المکتبة الوقفیة یلة الشیخ بن جبرین .ضن , فتاوی فی, اللولو المک

 ةوالواقعیة والمتخیلة لدی السلفیین , محمد ابو رمان , موسس ةانا سلفی , بحث فی الهوی*

  .2104,المانیا فریدریش ایبرت 
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رکز مباحثین , تالیف : مجموعة من الوالتاثیر والمستقبل ,  تنظیم الدولة االسالمیة , النشآة *

 .2101مایو /ایار الدار العربیة للعلوم , ناشرون , الجزیرة للدراسات , 

هـ ( ،  وثقه وحققه وقابل 664)المتوفى البدایة والنهایة , ابو الفداء الحافظ ابن کثیر , *

مخطوطاته : الشیخ عادل معوض ،الشیخ عبد هللا سید عبد المنعم ،محمد احمد بركات ، الدكتور 

 م.2111هجریة  ، 0421،  0بیروت، ط –ح الدین خلدیة، مركز الشرق االوسط الثقافي صال

 .2107الثقافة والهویة و الوعی العربی , الدکتور محمود الضبع , تبانه للنشر , القاهره , *

 .0913تاریخ ابن خلدون , دار الکتاب اللبنانی , بیروت ,*

 .210۴عبید , الهیئة العامة لقصور الثقافة ,التکفیر والعنف واالرهاب , منصور الرفاعی *

لکتاب دار ا –دار الکتاب اللبنانی  –مصطفی عبد الرازق – ةاالسالمی ة*تمهید لتاریخ الفلسف

 المصری

والعنف , د.اسماعیل سراج الدین , الهیئة المصریة التحدی , رویة ثقافیة لمجابهة التطرف  *

 العامة للکتاب .

بد الوهاب , تحقیق :   مالک الریاشی  ناشر : مکتبه عباد الرحمن , * التوحید , محمد بن ع

 .2111 -0۴29العلوم والحکم.  ةمکتب

 جزیرة العرب فی القرن العشرین , حافظ وهبه ,  مطبعة لجنة التالیف والترجمة والنشر.*

 االصولیة االسالمیة فی مصر المعاصرة  , رشید رضا , ومجلة المنار , احمد صالح جذور*

 .2102المال , مصر العربیة للنشر والتوزیع , 

 "  , تالیف محمد عبد السالم فرج  ةالغائب ة"  الجهاد الفریض

 .2102حقیقة ما یحدث فی مصر , محمد سعید رسالن , دار الفرقان , ودار اضواء السلف ,*

منتدی ستیفان الکروا , ترجمة احمد العبسی ,  –حتی ال یعود جهیمان , توماس هیغهامر *

 . 2103المعارف , بیروت , 

 ". الدیمقراطیة فی المیزان  , سعید عبد العظیم , دار االیمان , القاهره

الدین بین مشاریع التنمیة واستبداد النظم  السیاسیة ,مصر , الهند وامریکا , سکوت دبلیو , *

 .2103هوارد ,ترجمه : د.فاطمة نصر, الهیئة العامة للکتاب , 
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 العصابة المسلحة ونهج حرب العصابات " لیدل هارت داعش بین"  *

 210۴لندن , –داعش عودة المجاهدین , باتریک کوکبیرن , ناشر : دار الساقی ,بیروت 

 .2105راهیم , هشام النجار, الشروق , بداعش السکین التی تذبح,  ناجح ا*

,  0ع , القاهرة , طروعة للنشر والتوزی داعش خرائط الدم والوهم , محمود الشناوی , دار*

210۴. 

دار التوزیع  -حسن الهضیبى المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمین  -دعاة ال قضاة " *

 والنشر اإلسالمیة

 الدیمقراطیة فی المیزان  , سعید عبد العظیم , دار االیمان ودار القمة.*

احمد محمد سالم , مصر دولة السلطان , جذور التسلط واالستبداد فی التجریة االسالمیة , د.*

 .العربیة للنشر والتوزیع

السلطة فی االسالم , العقل الفقهی  السلفی بین النص والتاریخ , عبد الجواد یاسین ,المرکز *
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 اسناد مجلس شورای اسالمی

 00/3/0394راز توحش داعش چیست؟ خبرگزاری مهر , * 

 نسخه فارسی - 2111مه  –* حزب التحریر..  لوموند دیپلماتیک 

 

 پايگاه های اينترنتی

 fa.wikishia.net        ویكي شیعة*

http://www.alwahabiyah.com/fa* نقد وهابیت 

 www.aljazeera.com    پایگاه اینترنتی الجزیره*

  - algjazair24 2۴پایگاه اینترنتی الجزایر *

   http://arabic.cnn.com/middleeast گاه اینترنتی تلویزیون سی ان ان  عربیپای*

*  http://alibenhadj.net/articleپایگاه اینترنتی رسمی علی بلحاج/ 

 aleshteraky.com پایگاه اینترنتی االشتراکیه*

 sadid.basijisu.comپایگاه اینترنتی سدید *

league.com*http://www.iraqiwomens        النساء العراقیات  شبكه 

    /22http://rasef22 .comرصیف  -پایگاه اینترنتی  *

https://fa.wikipedia.org/wiki*  پدیا، دانشنامٔه آزاد ویکی 

http://majles.alukah.net/*  المجلس العلمی –پایگاه االلوکه 

https://www.almeshkat.net/book*شبکه  مشکاة 

vahabi.blogfa.com/post/384-http://salafi  سلفي وهابي 

 2105ژوئیه  2مورخ /  elbadil.com   نشریه الکترونیکی البدیل *

http://salafi-vahabi.blogfa.com/post/384
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 www.bbc.com/arabic 2101ژانویه  21بی بی سی *

 islamonline.net  إسالم أون الین*

http://www.arab-ency.com/ar*  الموسوعة العربیة 

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/12/28* موسوعة الجزیرة 

*salfi.net    الشبکة السلفیة 

http://www.albawabhnews.com* نیوز البوابة 

http://thawrastory.com*قصة  ثورة 

https://saaid.net/Warathah/1/shaikh-a.htm* یگاه ا ینترنتی صید الفوائد   پا 

ar.islamway.net*     پایگاه اینترنتی طریق االسالم 

islam-call.com* پایگاه اینترنتی نداء االسالم 

https://archive.org* 

http://fa.alalam.ir/news/1679012*  پایگاه اینترنتی تلویزیون العالم 

https://www.binbaz.org.sa* مام ابن بازالموقع الرسمي لإل 

http://shamela.ws/index*المکتبة الشاملة 

https://islamqa.info/ar/127762*اباب  االسالم سوال وجو 

www.anasalafy.com*    موقع انا سلفی 

 www.alarabiya.netالعربیه نت .  *

www.arab48.com* 41.    موقع عرب 

 www.ikhwanwiki.com/indexدائره المعارف رسمی اخوان المسلمین * 

 www.rslan.com/vad/indexپایگاه اینترنتی محمد سعید رسالن *

 eldorar.com/node/64100الدرر الشامیة      * 
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almesryoon.com* المصریون/ 

palpedia.maarefefelestin.com* دانشنامه فلسطین 

 www.islamist-movements.comبوابه الحرکات االسالمیة  

 http://anbaaonline.com. 2104ژوییه  6 -  أهفته نامه النب

 

 خبرگزاری ها 

 0392شهریور  5مشرق *

 00/3/0394خبرگزاری مهر , *

 خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا( *

 

 ومجالت روزنامه ها   

 03/1/2104روزنامه الحیات , *

 .05/02/2101روزنامه لبنانی السفیر *

 روزنامه کویتی القبس *

 القدس العربیروزنامه  *

 2101دسامبر  02رای الیوم روزنامه  *

 * روزنامه الشعب الجدید

 نسخه فارسی - 2111مه  –لوموند دیپلماتیک *

 . 2104ژوییه  6 -هفته نامه النبا  

 مجله قراءات سیاسیة*

 .2105سپتامبر  20مجله آفاق سیاسیة شماره *

http://anbaaonline.com/


313  
 

 .2101وئیه ژیدة مجلة الثقافة الجد*

 تلویزیون الجزیره*

 

 مراکز مطالعاتی 

 مرکز کارنیغی للسالم*

 مرکز مطالعات الجزیره*

 مرکز صناعه الفکر للدراسات واالبحاث*

 گتن انستیتو مطالعات واشن*
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