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انفجار در مسجد مقدس براثا، جنايات وهابيت 
ــوم به مثلث مرگ،  عليه شيعيان در منطقه اى موس
ــازه در رود دجله و فرات  ــف روزانه ده ها جن كش
كه توسط وهابيون كشته شده اند. كشته شدن 120 
كودك، زن و غير نظامى در بازار شهرك صدر و... 
تمام اينها خبرهايى است كه هرازگاهى به گوشمان 
مى رسد. كشتار شيعيان توسط وهابيون و تخريب 
مكان هاى مذهبى توسط اين گروه تراژدى غمناكى 
براى اسالم است. آنها كه مخالفان خود را متهم به 
كفر و شرك مى كنند و قائل به جنگ با ديگر فرقه ها 
ــالمى هستند و آيات مربوط به شرك  و مذاهب اس
و كفر را بر مسلمانان مخالف خود منطبق مى كنند؛ 
نمى دانند در اين عرصه اى كه تمام فعاليت دشمنان 
بر ضد اسالم رقم خورده است چه ضربه اى بر پيكر 

جامعه اسالمى و مسلمانان وارد مى كنند.
وهابيان معتقدند كه اگر كسى اين امور را ترك 
نكند نه موحد است و نه مسلمان؛ اين امور عبارتند 

از:
ــوالن و اولياء به  ــيله هيچ يك از رس 1- به وس
خداوند توسل نجوييد و در صورت توسل، در راه 

شرك گام نهاده، مشرك هستيد.
ــول  2- زائران به قصد زيارت، به آرامگاه رس
خدا(ص) نزديك نشوند و بر قبر آن حضرت دست 
ــد و نماز نگذارند و  نگذارند و در آنجا دعا نخوانن

ساختمان و مسجد بر روى قبر نسازند.
3- از پيامبر (ص) طلب شفاعت نكنند.

4- زيارت قبور و ساختن گنبد و بارگاه براى 
آنان شرك است.

5- وهابيان بر اين باورند كه مسلمانان، در طى 
روزگار، از آيين اسالم منحرف شده اند.

ــييع جنازه و سوگوارى  6- هرگونه مراسم تش
حرام است.

ــه اين منطق  ــن موضوعند ك ــال غافل از اي ح
ــق وحى قرار  ــه، در تقابل با منط ــك و بى پاي خش
ــده، نظراتى صريح  دارد؛ زيرا قرآن در موارد ياد ش
و مخالف وهابيان دارد. مانند آيه 23 سوره شورى 
كه خداوند مى فرمايد: «قل ال اسئلكم عليه اجرا اال 
ــى از مصاديق ابراز عالقه به  المودة فى القربى» يك
ــالت و اهل بيت و ذى القربى، قبرهاى  خاندان رس
ــم در ميان  ــت و اين راه و رس آنان و تعمير آنهاس
ــود دارد و يك نوع  ــف جهان وج ملت هاى مختل

سنت عرفى به حساب مى آيد.
ــى انحرافى در جهان  ــت به عنوان جريان وهابي
اسالم و وابسته به استعمارگران، وظيفه جلوگيرى 
از تداوم و گسترش اسالم اصيل را بر عهده داشته، 
ــب و ايجاد تزلزل در مبانى فكرى  از اين رو، تخري
ــلمانان به ويژه، اصلى ترين محورى  و اعتقادى مس
ــت كه اين جريان آن را دنبال مى كند. از اين رو  اس
ــويى با تهاجم  ــال هاى اخير در جهت همس در س
فرهنگى و نظامى آمريكا عليه كشورهاى اسالمى و 
ــران، فعاليت هاى تبليغى خود را در  به خصوص اي
ايران توسعه بخشيده است. وهابيت به دليل افكار 
اعتقادى خاصى كه در باب شفاعت، توسل، شرك 
ــيعه  و مانند آن دارد، در تعارض كامل با مذهب ش
است از اين رو همواره در تالش است تا با تبليغات 
ــيعه مقابله كند و خطر بزرگ تر  سازمان يافته با ش
ــالمى است  اين گروه، روش هاى دور از منطق اس
ــى و حكومتى در پيش گرفته  كه در مسايل سياس
ــت. ظهور گروه طالبان والقاعده نمونه اى از اين  اس
فعاليت هاست كه سبب بهانه جويى غربى ها شد تا 
مسلمانان را به تروريسم و خشونت طلبى و مخالفت 

با تمدن متهم كنند.
حال در اين ميان فضاى مجازى و اينترنت نيز 
از تبليغات و فعاليت هاى اين گروه در امان نيست 
ــايت وهابى عليه  ــل هزار وب س به طورى كه چه
ــيعه فعاليت مى كنند؛ همچنين وهابيون با شروع  ش
جنگ سايبرى جديد در فضاى مجازى به گسترش 
اقدامات خود دامن زده اند. كه از آن جمله مى توان 
به اقدام آنها در راه  اندازى موتور جست و جويى به 

نام گوگل اسالمى اشاره كرد.
ــيعى  ــاى ش ــران و دولت ه ــه كارب در حالى ك
ــانى فراگير و  ــايت هاى اطالع رس در راه  اندازى س
ــتور  ــترده اى را در دس اثربخش در وب، اقدام گس

ــته  ــايت هاى وابس كار قرار نداده اند و همچنان س
ــازون، در زمره  ــت ها مانند ياهو و آم به صهيونيس
ــمارى از  ــتند، ش ــايت  هاى پر مراجعه وب هس س
وهابيون اقدام به راه اندازى پايگاه هايى تحت عنوان 
گوگل اسالمى كرده  اند. سايت گوگل اسالمى يك 
موتور جستجوى سفارش شده گوگل است. قابليت 
سفارشى سازى جستجوى گوگل چند سالى است 
كه هدف جستجوست و اينجاست كه جهت گيرى 
ــت آمده بسيار اثرگذار  گردانندگان در نتايج به دس
است. اين موتور جست و جو براى استفاده كاربران 
ــده و مطالب مربوط به مبانى و  مسلمان طراحى ش
احكام اسالمى، غذاى حالل، سايت هاى خبرى و 
آموزش قرآنى را در اولويت قرار مى دهد و كاربران 
به راحتى مى تواند به اين مطالب دسترسى پيدا كند.

ــت وجو  ــور در هنگام جس همچنين اين موت
ــب را به طور  ــر مبتذل و نامناس عكس ها و تصاوي
ــات، سايت  اتوماتيك حذف مى كند. بنا به گزارش
گوگل اسالمى تمايالت شديدى به مجموعه چند 
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دارد.

آنها چند سايت از بارزترين سايت هاى دعوت 
به اسالم ولى با گرايش شديد به وهابيت هستند و 
ــيعه از مهم ترين برنامه هاى آن ها  مبارزه با تفكر ش

است.
ــتجوى اين  ــردى در موتور جس چنين رويك
ــده است. براى نمونه با  سايت نيز در نظر گرفته ش
جستجوى كلمه شيعه بيشتر نتايج ـ دقيقاً جز يك 
نتيجه در سه صفحه نخستـ   به مطالبى در رد شيعه 
در سايت هاى تند وهابى و يا گروه هاى اينترنتى آنها 
باز مى شود، ولى تعداد آنها بسيار ناچيز است و گويا 
تنها براى خالى نبودن عريضه در نظر گرفته شده اند 
و براى همين، معرفى و تبليغ براى چنين سايتى كه 
هدف آن تعريف خاصى از اسالم و ارايه ديدگاهى 

ضد شيعه است، چندان جالب به نظر نمى رسد.

وهــابيت و گوگل 
اســالمى

مريم حسن پور

وهابيت به عنوان جريانى انحرافى در 
جهان اسالم و وابسته به استعمارگران، 
وظيفه جلوگيرى از تداوم و گسترش 
اسالم اصيل را بر عهده داشته، از اين 
رو، تخريب و ايجاد تزلزل در مبانى 
فكرى و اعتقادى مسلمانان به ويژه، 

اصلى ترين محورى است كه اين جريان 
آن را دنبال مى كند.


