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عوامل و زمینههای دشمنی وهابیت با انقالب اسالمی ایران
حجتاالسالم والمسلمین حمیدالله رفیعی زابلی

*

مقدمه

پیروزی انقالب اسالمی ایران تبو ی بزرگ در جهان بود که تما میدادالت نردامی
ِ
ِ
انقالب
سیاسی قگرتهای استیماری در منطقه را بر هو زد .این
اقتصادی ترهنگی و
ِ
بزرگ تاریخ میاصر که توانست حکومتی بر پایده مدذه اهلبیدت بنیدان يدذارد از
ِ
دشمنی آلسدیود و وهابیدان را برانگیخدت و آندان را بده مقابوده بدا ایدن
همان آغاز
حکومت نوپا واداشت .وهابیان بهد یل اینکه این حکومت را رقی ددود در منطقده و
جهان توقی میکردنگ موضع دصمانهای در برابدر آن يرتتندگ و بدرای جودويیری از
يستر امواج انقالب از هیچ توطله و جنایتی دریغ نکرده و نمیکننگ .این در حا ی
است که انقالب اسالمی همواره بر ضرورت بیگاری کشورهای اسالمی و اتباد امت
مسومان در سراسر جهان بهمنرور مقابوه با دشمن مشتر دود ییندی صدهیونیز و
استکبار جهانی پای تشرده است .بنابراین شناسایی و بررسدی انگیزههدا و زمیندههای
دشمنی وهابیان و آلسیود با انقالب اسالمی بیشک ضروری و مفیگ دواهدگ بدود و
این مقا ه سیی دارد به آن ب ردازد.
مفهومشناسی

وهابیت :وهابیت ترقدهای منسدوب بده مبمدگ بدن عبدگا وهاب اسدت .مبمدگ بدن
عبگا وهاب در سال  9999یا  9995هجری قمری در عیینه از توابع نجگ به دنیا آمدگ

1

* مگیر يروه ادیان و مذاه

مرکز مطا یات و پاسخيویی به شبهات حوزه عومیه قو.

 .1سیگ مبمگ ا کثیری؛ ا سوفیة بین ا سنة و االمامیة؛ ص .425

و طی دوران تبصیل دود به عقایگی دست یاتدت کده تکفیدر مسدومانان را در پدی
داشت .عقایگ انبراتی او بارها مرد را عویه او شورانگ و به تدر مبدل زندگيیا
(جدگ
وادار کرد تا اینکه در سال  9912ق با امیر درعیده 1بده ندا مبمدگ بدن سدیود
ّ
آلسیود) هوپیمدان شدگ 2و بدگین ترتید حکدومتی مبتندی بدر عقایدگ مبمدگ بدن
3
عبگا وهاب در حجاز تأسیس شگ.
4
تكفیر :تکفیر در اصطالح به میندای کداتر دواندگن کسدی یدا نسدبت دادن کفدر بده
مسومان 5است .به عبارت دیگر یینی کسی که ادعای مسومان بدودن را دارد از دیدن
دارج دانستن .در ادیان دیگر نیز تکفیر در همین مینا ییندی ددارج دانسدتن از دیدن
استیمال شگه است و او ین تکفیدر را در میدان پیدروان مسدیبیت و جریدان جدگایی
6
کویسای ارتودوکس از کویسای کاتو یک دانستهانگ.
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انگیزههای دشمنی وهابیت با انقالب اسالمی

دشمنی وهابیت با انقالب اسالمی ایران در دو دستۀ انگیزههای اعتقادی و انگیزههای
سیاسی قابل بررسی است.
الف) انگیزههای اعتقادی

ترقههای يوندايونی در میدان مسدومانان پگیدگ
بیگ از رحوت پیامبر يرامی اسال
آمگنگ که در میان آنها مذه شییه و مذه اهل سنت دو ترقده مهدو و تأریريدذار
مبسوب میشونگ .در طول تاریخ اسدال همدواره میدان ایدن دو يدروه ببدثهدا و
مجادالت تراوانی دريرتته و ياهی به دريیری و بردوردهای دشن نیدز منجدر شدگه
ال
است .با این همه در بردی کشورها پیروان این دو مذه توانستهانگ بدهطور کدام ً
 .1شهری در عربستان سیودی و مرکز شهرستان درعیه در شمالغربی ریاض که از سال  9444تا 9292
میالدی اقامتگاه اصوی و نخستین پایتخت دانگان سیود بود و در سال  9292بهوسدیوه ابدراهیو مبمدگ
عوی پاشا ویران شگ.
 .2مبمگجواد مغنیه؛ هذه هی ا وهابیة؛ ص .12-22
 .3همان.

 .4احمگ بن مبمگ تیّومی؛ ا مصباح ا منیر (ذیل ماده کفر) .مبمگ تیروزآبادی؛ ا قامو

ا مبدیط (ذیدل

ماده کفر).

 .5مبمود عبگا رحمان عبگا منیو؛ میجو ا مصطوبات و اال فاظ ا فقهیه؛ ج  94ص .884
 .6میشل ما رب؛ انسان و ادیان؛ ص.22

صوحآمیز در کنار هو زنگيی کرده و حتی روابط دویشاونگی و تامیوی برقرار کننگ.
ّاما دشمنی ترقه وهابیت با مذه تشیع بسیار عمیدقتر اسدت و در تفکدر تکفیدری
وهابیان ریشه دارد .در واقع وهابیت و همه يروههای تکفیری وابسته بده آن بدا ایدن
اعتقاد که شییه کاتر است با همده شدیییان دنیدا و از جموده شدیییان ایدران دشدمنی
میورزنگ و آنان را از دین دارج میداننگ و برای نابودی شییه حتدی از همکداری و
هودستی با دشمنان اسال نیز ابائی نگارنگ!
تکفیری بودن وهابیت

ّاما درباره تکفیر بایگ يفت که من کسی را تکفیدر مدیکنو کده دیدن رسدول ددگا را
شنادته است و ی آن را دشنا داده و مرد را از آن نهی کرده و با کسانی که به ایدن
بمدگه
دین عمل میکننگ دشمنی میورزد .پس من این طایفه را تکفیر مدیکنو و ا
ّ
2
اکثر امت از این طایفه نیست.

این در حا ی است که کتابهای وی و شیوخ بیدگ از او و نیدز عموکدرد وهابیدان در
برابر مسومانان يواه روشنی بر بطالن این قبیل دتاعیهها است و تکفیری بودن مبمگ
بن عبگا وهاب برای مرد هوعصر او رابت بوده است.
شیخ عبگا وطیف یکی از احفاد مبمگ بن عبگا وهاب تصریح میکنگ که وهابیت اهل
بگعت مثل قگریه جهمیه راتضه و دوارج و ...را تکفیر میکننگ 3.او میيویگ:
اینکه مبمگ بن عبگا وهاب تما بالد مسومین را تکفیر کدرده اسدت دربداره کسدانی
است که در شهرهای مشرکین زنگيی میکننگ؛ آنانی که انبیاء مالئکده و صدا بان را
عبادت میکننگ و آنها را شریک قرآن قرار دادهانگ؛ آنانی که بین ددگا و مدرد قائدل
 .1مبمگ کامل ضامر؛ ا گعوة ا وهابیة و اررها تی ا فکر االسالمی ا بگیث؛ ص  911و .914
 .2همان ص .914
 .3همان ص.912-914
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وهابیها دود را تکفیری نمیداننگ و مگعیانگ کده ایدن اتهدامی نادرسدت از سدوی
دشمنانشان است.از دیگياه مبمگ بن عبگا وهاب آنانی که تقط بده يفدتن «ال ا ده اال
1
ّاه» اکتفا کرده و موارد دیگری از دین را قبول نگاشتنگ کاترنگ.
مبمگ بن عبگا وهاب در یکی از دتاعیههایش میيویگ:
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به واسطه و شفیع هستنگ و حاجات دود را از غیر دگا میدواهنگ.

1

ابنغنا تاریخنگار وهابی و میاصر مبمگ بن عبگا وهاب نیز با صراحت تما بیشدتر
مسومان عصر دویش را تکفیر میکنگ و میيویگ:
در آغاز قرن دوازدهو هجری قمری اکثر مسدومانان در شدر سدرنگون شدگه و بده
جاهویت عرب بريشته بودنگ .آنان بهسوی عبادت او یاء و صدا بان اعدو از زندگه و
مرده رو آورده بودنگ و به آنها اسدتغاره میکردندگ و بدرای بدرآورده شدگن نیازهدا و
يشایش سختیها از آنان کمک میيرتتنگ .آندان کفدر و تجدور و شدر را بهوسدیوه
عبادت قبور پگیگ آورده و از اهل جاهویت پیشی يرتته بودندگ .ایدن يمراهدی تمدا
بالد اسالمی را ترايرتته بود.
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2

وهابیان حتی سادتن بنا بر قبور را شر دانسته و حکو بده وجدوب تخرید آنهدا
را نیدز از عالئدو
دادهانگ 3.ابنباز مفتی اعرو وهابیها بنای مزار منور پیامبر اکدر
4
شر دانسته و بر وجوب تخری آن تتوا داده است.
توسل را که در قرآن کریو هو به آنها اشاره شدگه و از اعتقدادات
وهابیها شفاعت و ّ
5
تبدر را نیدز از موجبدات
مسومانان مبسوب میشونگ سب کفر دانسدتهانگ .آندان ّ
شر و مشابه رتتار مشرکین پنگاشدته و آن را از دسیسدههای شدیطان شدمردهانگ 6.از
تبر جستن به قبدور او یداء از اددالق بتپرسدتی بدوده و اجتنداب از آن
نرر آنها ّ
7
واج است.
این دیگياههای نادرست و اتراطی موج شگه کده مبمدگ بدن عبدگا وهاب شدر
مسومانان را غویظتر از شر بتپرستان زمان جاهویت بگانگ! 8از نرر او کسی که این
مشرکان را تکفیر نکنگ یا در کفر آنان شک داشته باشگ از بزرگتدرین نقضکنندگيان
 .1همان ص .912
 .2حسین بن غنا نجگی؛ تاریخ نجگ؛ ص .94
 .3ر  :حمگ بن عبگا رزاق دویش؛ تتاوىا وجنة ا گائمة وببوث ا یومیة واإلتتاء؛ ج  9ص  494رقدو
تتوی .4892
 .4ر  :عبگا یزیز بن باز؛ تتاوى نور عوی ا گرب؛ ج 8ص .442
عبگاه؛ شرح کتاب ا توحیگ؛ ص  994و .992
 .5ر  :سویمان بن
ّ
 .6عبگا یزیز بن باز؛ مجموع تتاوی و مقاالت متنوعة؛ ج  9ص .854
 .7همان ج 9ص.428
 .8مبمگ بن عبگا وهاب؛ کشف ا شبهات؛ ص  44و .44

1

اسال است!
قنوجی یکی از عومای اهل سنت میتقگ است وهابیان با همین بداور د کده نتیجدها
مشر پنگاشتن همه مسدومانان اسدت د کشدتار اهلسدنت و عومدای آندان را مبداح
2
دانستهانگ.
چرایی دشمنی وهابیت با شیعه

 .1عبگا بویو عوبیس؛ ا گعوة عوی منهاج ا نبوة؛ ص .945
 .2صگیق بن حسن قنوجی؛ ابجگ ا یوو ؛ ج  4ص .912
 .3آل عمران.14 :
 .4تیصل بن مشیل؛ رسائل ائمة دعوة ا توحیگ؛ ص .944
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وهابیان با پیروی از عقایگ مبمگ بن عبگا وهاب و دیگر رهبران این ترقه همدواره بدا
شیییان دشمنی کرده و پیدروان اهلبیدت را بدهد یل اعتقداد بده توسدل شدفاعت
زیارت تبر و باورهایی از این دست  -که در مشروع بودنشان از دیدگياه اسدال
هیچ تردیگی نیست  -تکفیر میکننگ.
ا بته همان طور کده اشداره شدگ رویکدرد تکفیدری وهابیدت اهدل سدنت را هدو در
برمیيیرد اما پیروزی انقالب اسدالمی ایدران و تدر وهابیدان از حکومدت شدییی
برآمگه از آن موج شگ که آنها در مباتل عمومی نسبت به تکفیر سدایر مسدومانان
تقیه کننگ .ازاینرو حکا آلسیود با تبییت از مفتیان وهابی و برای حفدظ موجودیدت
دود اهل سنت را در ااهر مسومان دطاب میکننگ .بهعنوان نمونه مودک تیصدل در
نامهای مینویسگ :ما در دعوت بهسوی وهابیدت نسدبت بده همده مسدومانان هدگف
َ
َ ُ َ َّ
َ َ
َ
دیردواهی داریو و آنان را بهسوی يفتار دگاونگ «تِال ْوا ِإلى ک ِل َم ٍة َسو ٍاء َِ ْيننا َو َِ ْيانک ْم أال
َ
4
ن ِْ ُب َد ِإ َّال َّالل َه» 3دعوت میکنیو.
اما تردیگی نیست که این دعوت صرتاً از روی تقیه و بدهمنرور همدراه کدردن اهدل
سنت با دود برای مقابوه با مذه اهلبیت و شیییان است .وهابیان با برجسته کردن
و ا بته تبریف عقایگ شیییان در موضوعاتی ماننگ زیارت قبدور بزريدان دیدن ایندک
تقط بر تکفیر پیروان تشیع متمرکز شگهانگ.
عبگاه بن تیصل بن ترکی از امامان و حاکمان وهابیت در همین چدارچوب بدا بیدان
ّ
اینکه زیارت قبور صا بان زیاد شگه تأکیگ میکنگ که يروهدی از شدییه و راتضده و
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آنانی که در اهلبیت غوو میکننگ در این امر از حدگ تجداوز کدرده و در غایدت کفدر
1
قراريرتتهانگ.
دشمنی وهابیت با امام حسین

رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
78

دشمنی وهابیت با امامان شییه از ابنتیمیه برای آنان به ارث رسیگه است! ابنتیمیده د
که میتوان يفت شا وده وهابیت بر عقایگ او پیریزی شگه د در مسدلوه کدربال سدیی
کرده تا یزیگ بن میاویه را از جنایت حادره عاشورا تبرئده کندگ و او را امدا و دویفده
واج ا طاعة میرتی نمایگ .وی بدرای اینکده شدهادت امدا حسدین را کوچدک و
بیاهمیت جووه دهگ ادعا کرده است که عثمدان بدهد یل اینکده دویفده و متدو ی امدر
مسومین بود مروو تر از حسین به شهادت رسدیگ؛ امدا حسدین (رضدی ّاهعنه) بدرای
2
بهدست آوردن حکومت و قگرت کشته شگ.
اینتیمیه يناه عمر بن سیگ کده ددون حسدین را ریخدت کمتدر از ينداه مختدار بدن
ابیعبیگه که به دونخواهی حسین قیا کرد میدانگ! از نردر او حجداج بدن یوسدف
3
رقفی بهتر از مختار رقفی است!
ابنتیمیه در ماجرای کربال حق را به یزیگ میدهگ و با سخنی درو مدگعی میشدود
که [اما ] حسن همواره پگر و برادر را به تر جنگ توصدیه میکدرد و ازایدنرو
دود نیز جنگ با میاویه را کنار يذاشت و دگاونگ هو صوح را بین دو يدروه حداکو
کرد .اير حسین هو امدارت را نمیدواسدت و امدارت یزیدگ را میپدذیرتت کشدته
نمیشگ 4.از نگاه ابنتیمیه یزیگ ماننگ سایر دوفا بهد یل طاعت دگاونگ و رسول ددگا
6
در تما امور مأجور است 5و از دوفای مسومین بهشمار میآیگ.
بیجهت نیست که وزارت میارف دو ت عربستان سیودی کتابی با عندوان «حقدائق
7
عن میرا مؤمنین یزیگ بن میاویه» را در برنامه درسی مگار دود ينجانگه است.
 .1همان ص .941
 .2احمگ بن عبگا بویو ابنتیمیه؛ منهاج ا سنة؛ ج  8ص .14
 .3همان ج  8ص .42
 .4همان ص .545
 .5همان ص .544
 .6همان ص .514
 .7سیگ مبمگ تیجانی؛ ا شییة هو هل ا سنة؛ پاورقی ص .14

ب) انگیزههای سیاسی

 .1روح ّاه دمینی؛ حکومت اسالمی؛ ص .919
عبگاه بن عوی قفاری؛ اصول مذه ا شییة االمامیة ج  4ص .9499
 .2ناصر بن
ّ
 .3همان.
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ِ
سیاسی دشمنی وهابیت با انقالب اسالمی ایران را بایدگ در وابسدتگی ایدن
انگیزههای
ترقه به استکبار جهانی و دصومت نرا سوطه با حرکتهای آزادیخواهانده جسدتجو
کرد؛ دصومتی که آن را بایگ در ادامه دشمنی مستکبران با پیامبران ا هی ارزیابی کدرد.
دو ت وهابی آلسیود د همگا با استکبار جهانی د با انگیزه حفظ موجودیت ددود و
جوويیری از صگور و نفوذ پیا انقالب اسالمی در میان مول مسومان آشکارا و از هر
راه ممکن به دشمنی با نرا ِ برآمگه از این انقالب پردادته است.
اینان در این زمینه از مطرح کردن ادعاهای درو نیز ابائی نگارندگ .بدهعنوان نمونده
دکتر قفاری د ایگئو وگ میاصر وهابیت د مدگعی شدگه کده انقدالب اسدالمی ایدران
انقالبی یهودی است! وی برای اربات این ادعا به تبریف سدخنی از امدا دمیندی
متوسل شگه که يفته است :آنچه کو داریو همت و قگرت مسوح است کده آن را هدو
شاءاه بهدست میآوریو .به عصای موسی احتیاج داریو و به همت موسی .کسدانی
ان ّ
1
را بهکار ببرنگ.
بایگ باشنگ که عصای موسی و شمشیر عوی بن ابیطا
اما قفاری این جموده را اینيونده تبریدف کدرده اسدت« :وُاذاُعزننااُعلاىُاتاناةُحُاَُ
اسَلنىُ،سنحصلُعلىُعصاُننسىُوُسيفُعلىُبنُابىطالب :یینی اير تصدمیو بده تشدکیل
ُ
حکومت اسالمی بگیریو بهزودی صاح عصای موسی و شمشیر عوی بن ابیطا
میشویو» 2.س س نتیجه میيیرد که جمع بدین عصدای موسدی و شمشدیر عودی بدن
ابیطا می توانگ کنایه از همکاری یهود با شییه در دو ت آیت ّاهها باشدگ .سد س
برای اربات این درو به دروغی دیگدر متوسدل شدگه و میيویدگ :ایدن اتبداد بدین
سدری جامده عمدل
دو ت{اما }دمینی و اسرائیل در میاهگات نرامی و کمکهدای ّ
3
پوشیگه است و دبريزاریها از آن دبر دادهانگ!
پیگاست که ادعاهای قفاری درو مبض است و همه دنیدا میدانندگ کده تنهدا نردا
ضگصهیونیستی در جهان نرا جمهوری اسالمی ایران است .اما دمینی از همدان
آغا ِز مبارزات با صگای بونگ اسرائیل را دشمن اسال و ایدران میرتدی کدرد و اصدوالً
یکی از اهگاف اقگامات انقالبی او مخا فت و مقابوه بدا نفدوذ اسدرائیل و بهائیهدا در
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نرا شاهی بود 1.بیگ از انقالب نیز بارها به این مطو تأکیگ داشت که اسدرائیل بایدگ
2
از صفبه روزيار مبو شود و بیتا مقگ متیوق به مسومین و قبوه اول آنان است.
وهابیها بهدوبی میداننگ که این حکومت آنها است که ارتباط نزدیکی بدا یهدود و
صهیونیز دارد .بنا به يفته ناصر ا سدییگ ايدر یهدود نمدیبدود هیچيداه وهابیدت بدر
جزیرةا یرب مسوط نمدیشدگ و بدا یکس ايدر حکومدت وهابیهدا نبدود یهودیدان
نمیتوانستنگ توسطین را اشغال کننگ؛ 3در حال حاضر هو کده بدا حمایتهدای عوندی
ال آشدکار شدگه
آلسیود و اسرائیل از یکگیگر روابط تنگاتنگ آنان برای جهانیان کام ً
است!
ادعای دیگر قفاری درباره اذان است؛ او يفته است :دمینی بیدگ از پیدروزی انقدالب
اسالمی اذان را تغییر داده و نا دود را به آن اتزوده است؛ حتی ندا ددود را قبدل از
نا پیامبر قرارداده است و اینک در سراسر ایران اذان به این ترتی يفته میشدود:
4
"اهاکبر ّاهاکبر دمینی رهبر اشهگ ان مبمگاً رسول ّاه!"...
ّ
این در حا ی است که مبتوای اذانی که از رادیو و توویزیونها و مساجگ ایران پخدش
میشود بر کسی پوشیگه نیست و این نویسنگه وهابی با درو ناشیانها تقط ددود
را مضبکه عا و داص کرده است.
همانطور که اشاره شگ دشمنی وهابیت با انقالب اسالمی ایران در واقع ادامۀ همدان
ِ
ستیزی مستکبران و قگرتطوبان در برابدر پیدامبران ا هدی اسدت 5.امدا ایدن
مسی ِر حق
موضع دصمانه در عین حال از بردی وقدایع سیاسدی و عودل ددارجی نیدز نشدأت
میيیرد .میدانیو که حکومت آلسیود بهوسیوه دو ت استیمارير انگویس پایهيدذاری
شگ 6و با يستر روابط میان انگوستان و عبگا یزیز او ین پادشاه سیودی کمکهای
ما ی دو ت بریتانیا بهصورت تزاینگهای بهسوی آلسیود سدرازیر شدگ 7.حدال بدهپا
دگمات انگوستان رژیو آلسیود د ماننگ زمانی کده مجدری دسدتورات بریتانیدا عویده
 .1روح ّاه دمینی؛ صبیفه اما ؛ ج  9صص  44و  844و صفبات متیگد دیگر.
 .2همان ج  91ص .412
 .3ناصر ا سییگ؛ تاریخ آلسیود؛ ص .522
 .4همان ص .9418
 .5ر  :اعراف 45 :و .41
 .6سیگ مهگی عویزاده موسوی؛ سوفیيری و وهابیت (تبارشناسی)؛ ج  9ص  444و .445
 .7حامگ ا گار؛ وهابیيری؛ ص .41

2

ِ
اروپایی دو ت عثمانی پیوسدت
حکومت سنّی عثمانی بود 1و نهایتاً به صف دشمنان
د بار دیگر و بر اسا همان سیاست در کنار قگرتهای شیطانی آمریکدا و اسدرائیل
قرار يرتته و برای حفظ قگرت سیاسی دود و نیز برای تقویت جبهه استکبار جهدانی
عویه جمهوری اسالمی ایران از هیچ توطله و اقگامی ترويذار نمیکنگ.
به عبارت روشنتر میتوان يفت که با توجده بده نفدوذ عمیدق و دیرینده کشدورهای
استیماری در حکومت آلسیود  3این حکومت همواره با آنها همسو و همگا بدوده
و در دشمنی با همه جریانهای آزادیدواهانه و از جموه انقالب اسدالمی ایدران بدا
این قگرتهای طاغوتی همساز است.
ترقه وهابیت دشمنی دود با مذه شدییه را در طدول تداریخ بهصدورت نردری و
عموی نشان داده است و پیروزی انقالب اسالمی ایران نیز بر دامنه این دشمنی اتزوده
ِ
دشمنی اعتقادی که با هگایت و رهنمودهای دو تهای اسدتیماری ایندک
است .این
مبنایی سیاسی هو یاتته است نابودی نرا جمهوری اسالمی ایران د که نهضت امدا
حسین ا گوی آن است د را هگف قرار داده و در این راه از هیچ جنایتی ترويدذار
نمیکنگ .شواهگ تراوان نشان میدهگ ترقه وهابیت که مادر همه يروههای تروریسدتی
است و از بگو تأسیس تا امروز به قتل و غارت مسومانان پردادته اسدت  4اتدزون بدر
تیا یتهای تبویغی و ترهنگدی يروههدای تروریسدتی را نیدز عویده نردا جمهدوری
اسالمی ایران تجهیز کرده و مورد حمایت قرار میدهگ.

 .1همان ص .42
 .2ی دیفیگ کوبر و جورج رینتر؛ ا برکة ا وهابیة تی عیون ا رحا ة االجان ؛ ص .19
 .3ر  :مبمگ عوض دطی ؛ ا وهابیة تکرا و ممارسة؛ ص .814

 .4ر  :راشگ قاسو؛ االرهاب وا تیص

عبرا تاریخ؛ ص .814-818
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