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 آل سعوداهی  جنایت

 و مکـه حـرم تملک و اسالم در فرماندهی جایگاه به یافتن دست وهابی برای سعودیان
 بـا ،.قه. 2821 سـال حج مراسم پایان در. لذا داشتند مالی پشتوانه به شدیدی یازن مدینه،

 به بود، کرده تضعیف را آنان قدرت و شده عثمانی دولت گیر دامن که هایی درگیری به توجه
 در آنهـا. دهنـد گسترش عربستان جزیره شبه از خارج به را خود فتوحات مسیر افتادند فکر
 کشور، این در زیرا .یافتند خود غارتگری و ها تهاجم برای مکان ترینبه را عراق مسیر، این

 بـر عـالوه عـراق، مقـد  عتبـات. داشت وجود گوناگون اموال و طالها از سرشار عتباتی
 و سـاختبـرای  نادرشـاه عهـد از کـه داشتفراوانی  های ثروت مردمی، فراوان های کمک

 پس دوره در و بود شده هزینه ها ایوان و ها مناره گنبد، طالاندازی و ها مکان این نگهداری
 ایـن. بـود یافتـه تعلـ  هـا مکان ایـن بـه قاجار زندیه و شاهان بهای گران هدایای نیز، او از

 آنهـا، غـارت بـا تـا کـرد جلـب مقـد  هـای مکان ایـن به را وهابی سعودیان توجه ها ثروت
 از یکــی ،عجالنـی یـرمن ترتیـب، بـدین. بخشـندب قـدرت را خـود حکومـت نوپـای های پایـه

 حملــه علـل در شـر  تاریخ الباا الالبیة ااسالبیای لخس در کتـا  ،وهابیـت مـدافع مورخـان
 آوردن چنـگ بـه بـا خواسـت می عبـدالعزیز بن سعود» :گوید می مقدسه عتبات به وهابیت

 هـم مدینـه و مکـه حرم مالک بتواند تا کند تقویت را سپاهش ،(کربال) عراق عتبات اموال
 .«دهد گسترش اسالم جهان دراز این طری   را خود ومتحک و بشود
 مـذهبی احساسـات هم «علوی» و «حسینی تربت» بارگاه و گنبد انهدام دیگر، جنبه از
 هـای آموزه ربـ تکیـه با بودند توانسته که آنان. داد می تسکین را مجموعه این وهابی شاخه
 و کربال در چه ها،آن هنیاب یبتخر  و شریف بقاع به حمله برای عبدالوها ، بن محمد شیخ
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 و عـراق بـه را خـود های تهاجم 1آورند، دست به شرعی مجوز مدینه، و مکه در چه و نجف
 دسـت تـوفیقی بـه اشـر  نجـف در هرچنـد و کردند آغاز نجف و کربال شهرهای خصوصا  
 .ددنکر  ثبت خود کارنامه در نظیری بی های جنایت معال، کربالی به حمله در اما نیافتند،

 بـرای سـعودیان از عثمـانی دولـت هـای حمایت و تـدبیری بـی از نباید بین این در البته
 عوامـل و کـرد عبـور سـادگی بـه شـیعی -وهـابی بحـران بـه عثمانی -وهابی بحران تبدیل

 بـین هـای تفاهم و نجـد سـعودی امرای با بریتانیا دولت رسمی های مشورت مانند بیرونی،
 .ردک فراموش نباید نیز را آنان

 از وی کـه لشـکری بـا عبـدالعزیز حکومـت دوران در کربال به وهابیان تهاجم عملیات
 مـادرش کـه) سـعود پسـرش فرمانـدهی بـه بود، آورده پدید آن نواحی و نجد مختلف نقاط
 ایـن. داد رخ ،.م 2258 یـا 2252/.قه. 2827 سـال در( بـود عبـدالوها  بن محمد دختر

 ایـن مورخـان، از برخـی. بـود عـراق مقدسـه عتبـات رد وهابیان نظامی حضور اوج حادثه،
 برای کربال مردم که غدیر عید روز یعنی اند؛ کرده ذکر حجهال ذی هجده در را نظامی حمله
 از خالی تقریبا   کربال شهر و بودند رفته اشر  نجف به  حضرت علی مطهر مرقد زیارت
 ایـن دیگـر برخـی امـا بودند، هماند باقی خورده سال و ضعیف افراد فقط و است بوده سکنه
 .اند کرده ذکر سال همان قعدهال ذی در را حادثه

 را ای آزاده انسـان هـر دل که شدند مرتکب فراوانی های جنایت حمله، این در وهابیان
 در. انـد کرده یـاد «ها جنایت» نام با آن از هم مستشرقان حتی که نحوی به آورد، می درد به

 ما» :گوید می است، کرده عبور کربال از حادثه این از پس که ویفرانس مستشرقی باره، این
 نمایـان هـا، وهابی تعصب و قلب قساوت آثار که شدیم وارد کربال به حادثه از چندی از بعد
 وهابیان ولی...  کرد پوشی چشم حضرت به دستبرد و اهانت از هم لنگ تیمور حتی ... بود

 .«کردند تصاحب مه را مردم اموال[ حرم غارت بر عالوه]

                                                
... و  ... هـدم بنیـان فـی ارضـنا علـی قبـور الصـالحین الوها  الی العلماء االعالم فی بلد الله الحـرام بن عبد من محمد. »1

با علمای مکه  .م 2321/ .قه. 2851این مجوز در مکاتبه شیخ محمد بن عبدالوها  در سال  ؛«امرناهم باخالص الدعاء لله
 .238و  232، ص2، جعن لنالبمجدافیاتریخ البنجدبشر،  ابن ؛صادر شد رسما  
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 وهابیـان» :نویسد می، لب هر ا ناتریخ امرالهملهالبتریخ نیز در کتا   دوکورانسی لویس
 پـس. شـدند کـربال شـهر وارد سهولت به گیرد، صورت برابرشان در جدی مقاومتی آنکه بی
 رد چـرا که شکافتند می را باردار زنان های شکم که جایی تا عام کردند تلق عمدا   و محابا بی

 .«اند مانده باقی شهر
 و درآورد جنـبش بـه را جهانیـان تمـام بلکـه شـیعیان، تنهـا نه ،سعود ننگین اعمال این

 سنگین ای ضربه ها، اعتراض نوع این و کنند قیام ها وهابی علیه سو هر از مردم شد باعث
 در ،بـود کربال به حمله دستور صادرکننده که عبدالعزیز سرانجام،. بود سعودی دولت برای
 مقـد  ضـری  بـه که هایی جسارت انتقام قصد به شیعه مردی دست به .قه. 2822 سال

 وارد هـا درویش شـکل و لبـا  در مـرد شد. ایـن کشته بود، کرده  سیدالشهدا حضرت
 جماعـت نمـاز عبـدالعزیز سـر پشـت روز هـر او. مانـد آنجـا در روزی چند و شد درعیه شهر
 و داد قرار هد  را او شکم کارد با و انداخت عبدالعزیز یرو  را خود ناگهان روزی. خواند می

 .رساند هالکت به را او
 امـاکن تخریـب جملـه از اسـت؛ مختلفی های صورت به کربال در وهابیان های جنایت

 نامو  هتک اموال، راهزنی و سرقت مردم، کشتار و قتل مسلمانان،نزد  محترم و مقد 
کـه ایـن نشـان داد و  کـردبیان را برای همگان روشـن اوج خباثت وهاجنایات که این ...  و

به نحوی که حتی  ،کنند دست آوردن ثروت و قدرت از هیچ جنایتی دریغ نمیه فرقه برای ب
  .کنند هم رحم نمی به حرم اهل بیت پیامبر 

 
 جانشین سردبیر

 


