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  مقدمه

  
 کتـاب . دهنـد  مـی  آمـوزش  را اسالمدین   که دندار وجودي  ادیز هاي  کتاب

ــات، ــأل مکتوب ــام فیت ــان ام ــشتمل وی رب ــر م ــ ســه ب ــ ی،دجل ــا ازی ک  نی
 ،یعنـ  ی عنـوان  نیهمـ  بـا ي  گرید کتاب آن از بعد. کتابهاست ترین  باارزش

 معـصوم  محمـد  توسـط   هـم  بـاز  کـه  است جلد سه شامل و ،»مکتوبات«
 شـده  نوشـته ) او شاگردان ترین  برجسته ازی  ک ی وی  ربان ماما سوم پسر(

 کتـاب  سـوم  جلـد  از نامـه  نیشـانزدهم  در معصوم محمد حضرت. است
 دو هـر  داشـتن  بـاور ي  معنـا  بـه  مانیا«: کند  می انیب نیچن خود مکتوبات

 کـه  اسـت،  دیـ توح کلمـه ) نـام  بـه  دهیـ عق ژهیو انیب (در شده ذکر تیواقع
 مسلمان فرد ک ی گر،ید عبارت به» .اهللا  رسول محمد ،اهللا اال اله ال :خواند یم
 متعـال،  خداوند. است امبریپ )ص (محمد که دارد اعتقاد قتیحق نیا به زین

. اسـت  فرسـتاده ) لیگابر (لیجبرئ نام به يا  فرشته قیطر از را میکر قرآن
 از يا  مجموعـه  کتـاب  نیـ ا. اسـت  اهللا  کـالم  م،یکـر  قـرآن ی  عنـ  ی کتـاب،  نیا
 مورخـان  ا ی فالسفه يها  گفته ای) ص (محمد حضرتی  خصش يها  دگاهید
 او گـر، ید عبـارت  بـه . ایجاد کرد  را میکر قرآن ریتفس) ص (محمد. ستین
 متشکل اسالمدین  . نامند یم فیشر ثیاحاد را او ریتفاس. داد شرح را آن
 سراسـر  دری  اسالم بکت ها  ونیلیم. است فیشر ثیاحاد و میکر قرآن از

 از کـه ی  حکمـ . هـستند  فیشـر  ثیـ احاد و میکـر  آنقر ازي  ریتفاس جهان
 اسالم و مانیای  معن. باشدی  اسالم تواند ینم شود ینم حاصل میکر قرآن
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. اسـت خالصـه شـده      فیشـر  ثیاحاد و میکر قرآن به  و ایمان  اعتقاد در
 بـه ي  اعتقـاد  ،کند  می انکار را میکر قرآن در شده ذکر قیحقا کهی  شخص
 انیـ ب اوي بـرا  متعـال  خداونـد  کـه  رای قیحقا )ص(دمحم. ندارد خدا کالم
 آن خـود،  نوبـه  بـه  زیـ ن صـحابه  و کـرد  منتقل خود صحابه به بود کرده
 آن خـود  نوبـه  بـه   آنهـا نیـز    کـه  کردنـد  منتقل شاگردانشان به را قیحقا

 ،انـد   نوشـته  را هـا   کتاب آن کهي  افراد. نوشتند خودي  کتابها در را حقایق
 سنت، اهل هاي  کتاب آن هد ب اعتقا. شوند یم خوانده  سنت اهل دانشمندان

 داشـته  خـود  بـا  را دهیعق نیا کهی  کس و است اهللا  کالم به اعتقادي  معنا به
سـالم  اي  علمـا  توسـط  که هایی  کتاب از ما ،الحمداهللا. است مسلمان باشد،
 هـاي   کتاب از نه و کنیم محکم می ) اسالم (را خود مانیا است، شده نوشته
 .است شده جعل فراماسونها و طلبان اصالح توسط که يزیآم سفسطه

 در فـساد  و فتنه کهی  هنگام«:ددنفرمو سلم و آله و هیعل اهللا  صلی اهللا  رسول
 مـن  سـنت  بـه  کـه ی  شخـص  ،شـود   مـی  پراکنده) مسلمانان (من امت انیم
 کـل  بـا  برابـر  که رسد می) آخرت در پاداش برکات، (ثبات به باشد، بندیپا

 فقط سنت ازي  رویپ» .شود  می داده د شهید فر صد به که است هایی  نعمت
 هـر  به وابسته دانشمندان. است سریم سنت اهل محققان کتبي  ریادگ ی با
 اعظـم ي  شوایـ پ. هـستند  سـنت  اهل دانشمندان ن،یمسلم فرقه چهار از کی

ی ضداسالم مبارزات. بود سنت اهلي  علما رهبر ثابت بن نعمان فهیابوحن
 داده انجـام  مسلمان ک ی حداقل کردنی  حیمس هدف با قرنها ها  انگلیس که

 يهــا روشي جــستجو در آنهــا. شــد رو روبــه کامــل شکــست بــا بودنـد، 
. نهادنـد  بنـا  رای  ماسـون  يهـا   خانـه  خـود،  هدف به دنیرسي  براي  دیجد

 وی  آسـمان  انیاد تمام نیهمچن و) ص (محمد حضرت سخنان ها ماسون
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 را جهـنم  و تبهـش  وجود و مرگ از بعد ظهور مانندی  اساسی  نید قیحقا
  .کنند می انکار
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  »یادداشت«
  
  
  

 



  پیشگفتار

ــد ــال خداون ــآ در متع ــشتاد هی ــده ســوره دوم و ه ــرآن در مائ ــر ق  م،یک
 نیاولـ » .هستند مشرکان و انیهود ی اسالم دشمنان نیبزرگتر« :دیفرما یم

 ک یـ  توسـط  شـد  انجـام  درون از اسالمدین   بیتخر  قصد به کهی  شرارت
 اهل هیعل را عهیش فرقه او. شد کیتحر من ی از سبا بن عبداهللای  عني ی هودی

 هـر  در علمـا بـه ظـاهر      لباس ریز انیهود ی پس، آن از. کرد تسنن ترغیب 
» الـسالم   علیـه ی  سیع «عروج از پس. دندیبخش تیتثب را اختالفات نیا قرن
 اکثـر . اسـت  شـده  نوشتهنیز   شده فیتحر لیانج کتابي  تعداد آسمان به

). دارنـد  اعتقـاد  خـدا  ک یـ  از شیبـ  بـه  کهی  کسان (شدند مشرك انیحیمس
. ندداشـت ن بـاور  را) ص (محمد حضرت   آنها چون شدند، کافر گریدی  برخ

 ،یوسـط  قـرون  هماننـد ،ها  شیکـش  سـلطه  شـد، پابرجا   اسالم کهی  هنگام
  .شد منسوخ

. دنـد نها بنیـان  اسـالم  بـردن  نیب ازي  برا راي  ونریسیمي  سازمانها آنها 
 در المنـافع   مشترك امور وزارت. بودند شگامیپ نهیزم نیا در ها ییایتانیبر

 وزارت نیـ ا در کـه ي  افـراد . شد سیتأس اسالم هیعل مبارزه هدف با لندن
 هـاي   برنامه با آنها. دندید یم آموزش را انیهودي ی ترفندها کردند یم کار

ی اسیس وی  نظامي  روهاین همه از استفاده با تصور، رقابلیغ و شرورانه
 تنهـا  همفـر، مـستر   . کردنـد  حمله اسالمی  عن ی هدف نیا سمت به موجود،

ي رو بـر  وزارت نیـ ا توسـط  کـه  ي است مرد و زن عامل هزاران ازی  کی
 بـه  رای شخـص  و بود شده فرستاده کشورها  این همه به و شده کار آنها
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 و کـرد  گمراه را او سال نیچند و انداخت دام به بصره در نجد محمد نام
. کنـد  جـاد یای  وهـاب  بنـام  اي  فرقـه ي  قمـر  1125 سـال  در او که شد باعث

  بـه صـورت علنـی      يقمر 1150 سال در را فرقه نیا آنها]. يدالیم 1713[
  .کردند اعالم
 یجاسوسـ  هـاي   فعالیت انجام فهیوظ که استیی  ایتانیبر مأمور ک ی همفر
 گمـراه  ،)یاسـالم  (خالفت مرکز استانبول و حجاز ران،یا عراق، مصر، در

 يکــشورها وزارت کمــک بــا ت،یحیمــس بــه خــدمت و مــسلمانان کــردن
 دشـمنان  کـه  ستین مهم.  است داشته عهده بر را ایتانیبر عالمناف   مشترك
 نخواهنـد  قادر هرگز آنها کنند، نابود را اسالم تا کوشند  می چگونه اسالم
 اتیـ آ دری  تعـال ي  خـدا . کننـد  خـاموش  را متعـال  خداونـد  نـور  نیـ ا بود

  در حجـر  سـوره  نهـم  هیآ در و وسف ی سوره سوم و شصت و دوازدهم
 من همانا. ام  کرده نازل شماي  برا را قرآن نیا من« :فرماید  می میکر قرآن

 آن بــه کــه بــود نخواهنــد قــادر کــافران» .بــود خــواهم آن محــافظخــود 
 آن هرگـز  آنهـا . کننـد  بـدنام  را آن یاو   دهند رییتغ را آن کنند، حرمتی  بی
 جیتـدر   بـه  را میکـر  قرآن ،یتعالي  خدا. کرد نخواهند خاموش را  الهی نور
 قیطر از) ص (محمد  حضرت خود امبریپ بر سال سه و ستیب عرض در

 6236 تعـداد  ابـوبکر، نخستین خلیفـه    . کرد نازل لیجبرائ نام به يا  فرشته
 بیـ ترت نیـ ا بـه  و کـرد،  دوینت رای  تعالي  خدا توسط شده فرستاده اتیآ

 کتـاب  کـل ) ص(محمـد   حـضرت  .گرفت شکل مشعف نام بهی  بزرگ کتاب
 هـر ی  اسـالم  دانـشمندان . بـود  داده حیتوضـ  اصـحابش  هب را میکر قرآن
 کتـاب  هـزاران . نوشـتند  یم بودند، دهیشن بزرگوار اصحاب از که را آنچه
 منتـشر  کـشورها  همـه  در و گرفـت  شکل بیترت نیبد) یحیتوض (ریتفس
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 کـسان  ی هامـروز  جهـان  سراسـر  در موجـود  قـرآن  يهـا   نسخه تمام. شد
 وجـود  آنهـا  از ک یـ  چیهـ  دری  مـضمون  ای یـ  لفظ تفاوت چیهی  حت. هستند
 کنند  می کار العاده  خارقی  روش به مسلمانان که است قرن چهارده. ندارد

 تجـارت  هنـر،  علم، اخالق، دانش، در و شده سیتدر میکر قرآن توسط که
 از پـس . نهادنـد  بنا رای  بزرگ هاي  دولت آنها. کنند  می شرفتیپ استیس و

یی اروپـا  جوانـان  ،]يالدیمـ  1789[ي قمـر  1204 سـال  در فرانسه انقالب
 ساهایـ کل توسـط  که هایی سرقت و ها دزدي ،ها ظلم ،ها  اخالقی  بی که دندید
 مـسلمان  آنهـا  ازی  برخ ، این اعمال  جهینت در و گیرد  می صورت کاهنان و

 از چـه  هـر  کردند یمکه تصور    شدند نید یب و   ملحد گریدی  برخ و شدند
 خواهنـد  شرفتیـ پ  آنها بیشتر در علـم و فنـاوري      باشند، دورتر تیحیمس
 و بـود ي  ویـ دني  شرفتهایـ پ و تالشـها ي  بـرا ی  مـانع  تیحیمـس  رایز. دکر

  را اسـت،  شده نوشته جوانان نیا توسط کهیی  کتابها ،مسلمانان ازی  برخ
 کـه  ییها  تهمت و دروغ به اعتقادبا   و ،کنند  می نقد را تیحیمس ؛خوانند یم

 الماسـ دیـن    بـه  کامالً کردند، عمل آن به اسالم ضد بریی  ایتانیبر مبلغان
. کردنـد  نـزول  در علـم   تدریج  به شدند، گانهیب اسالم از چون. ندشدجاهل  

در  شرفتیـ پي  برا که است نیا اسالمی  اصل دستورات ازی  ک ی نکهیاي  برا
 .دیکن تالشي ویدنامور 

 از بـرداري   بهـره  هـاي   روش بـر ی  مبتنـ  اساسـاً ا،  یـ تانیبر دولـت  استیس
 وجـود  هنـد  و قایآفر در کهیی  آنها ویژه  به است، جهانی  عیطب هاي  ثروت
 حاصل درآمد کل و گیرند  می کار به جانوران مانند را آنجا ساکنان دارد،

بـا   ،اقبـال  و بخـت از روي    کـه ي  افراد. کنند  می منتقل ایتانیبر به را آن از
ي کوکـار ین و متقابـل  عـشق  عـدالت،  بـه  کـه ی  نـ ید ،انـد   شـده  آشنا   اسالم
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 هـاي   نادرسـتی  و ها  ظلم برابر رد بازدارنده عامل ک ی در واقع  ،پردازد  می
 .هست سیانگل

 :ایم کرده آماده بخش سه در را کتاب نیا ما

 يهــا تهمــت شــامل اســت شــده لیتــشک  قــسمتهفــت از کــه اول بخــش
 اسـالم ي  نـابود  منظـور  به ایتانیبر توسط آنها. استیی  ایتانیبر جاسوس

 .اند شدهی طراح

 طــرز بــه ایـ نتایبر چگونــه کـه  پــردازد مـی  موضــوع نیـ ا بــه دوم بخـش 
ی عملـ  مـسلمان ي  کـشورها  در را خـود  خائنانـه  هـاي   برنامـه  يا  انهیموذ

 تـصور  رقابلیغ يها  عذاب چگونه زدند، گول را دولتمردان چطور کردند،
 و هنـد ي  کـشورها  آنهـا  چگونه زین و کردند لیتحم مسلمانان به رای  تلخ

 بـا  الماسـ  بـه  ایـ تانیبر و انیـ هود ی حملهی  چگونگ. کردند نابود رای  عثمان
 بـن  فـواد  توسـط  کـه  است، شده بیان هودیال قتیحق کتاب از ییها قول  نقل

 در هیاالسـالم  حابهصـ  مکتبـه  توسـط  و شـده  نوشتهیی  روفا عبدالرحمن
 اسـناد  با ما کتاب از بخش نیا. است شده چاپ هیمیسل - صفات - تیکو
 داریـ ب ،انـد   شده گرفتار انیوهاب دام به کهرا  ي  ریفق مسلمانان،  شده دییتأ
  .پرداخت دخواه اسالمي علماي نوشتارها از تیحما به و کند یم
  

  يقمري هجر -ي دیخورشي هجر -ي الدیم
                                                          2001 - 1380 - 1422  

 



یک بخش  

 اول قسمت

  
 :دیگو  میهمفرمستر 

 آني  اهـا یدر فـراز  بر دیخورش. است گسترده اریبس ما بزرگي  ایتانیبر
 حـال،  نیا با. کند  می غروب آني  اهایدر پشت در دوباره، و کند،  می طلوع
 نـسبتاً  انهیخاورم و نیچ هند، در خود مستعمرات اب در مقایسه  ما کشور
 مـا  ،وجـود  نیا با. ستندین ما سلطه تحت کامالًا  کشوره نیا. است کوچک

 مـا . میـ ا گرفتـه  شیپـ  در رای مـوفق  و فعـال  اریبس استیس ها  مکان نیا در
  در اینجـا   مورد دو. یافت میخواه تسلط ها  نیسرزم آن همه بر زودی  لیخ
 : استبرخوردارزیادي  تیاهم از

 دسـت  بـه  را آنها قبالً کهیی    مکانها بر خود تسلط حفظي  برا تالش .1
 .ایم گرفته

 تـسلط  آنهـا  بـر  هنـوز  کـه یی  هـا   مکـان  گـرفتن  بدسـت ي  برا تالش .2
 .میا افتهین

را ی  ونیسیـ کم ،فـه یوظ دو نیـ اي  اجـرا ي  بـرا  المنافع  مشترك امور وزارت
 وزارت بـه  نکـه یا محـض  بـه . کـرد  نیـی تع مـستعمرات  نیا از کیهري  برا

 ریمـد  وانعنـ  به را من و شدم ریوز اعتماد مورد وستم،یپ المنافع  مشترك
 شـرکت  ک یـ آن ظـاهر  در. کرد منصوبی شرق هند در  بریتانیایی شرکت
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 بـر  تـسلط ي  راههـا  افتني ی برا جستجو اش  واقعی فهیوظ اما. بودي  تجار
  .بود هندوستان عیوس اریبس هاي سرزمین

 
 باي  کشور وستانهند. نبود نیخشمگ هند اوضاع از وجه  چیه به ما دولت

 بـا  و کردنـد   مـی  صـحبت  مختلـف ي  ها  انزب به که است مختلفي  ها  تیمل
 انیـ اد.  میدیسـ تر  ینم نیچ از. کردند  می یزندگ هم کنار در متضاد منافع
ي دیـ تهد چکـدام یه کـه  بودند وسیکنفوس ویی  بودا مذاهب ن،یچ بر حاکم

 دری  نگرانـ  چیهـ  کـه  بودنـد  مـرده ی  مـذاهب  آنهاي  دو هر. نبودندبراي ما   
 انیـ اد نیعنـاو  انواع از شیبي  زیچ و کردند   نمی جادیای  زندگسبک   رییتغ

 توانـستند   می بندرت کشور دو نیا در ساکن مردم ل،یدل نیهم به. نبودند
 کـشور  دو نیـ ا بخـاطر  ایتانیبر دولت. باشند داشته یپرست  وطن احساس
 دهـد،  رخ نـده یآ در  ممکـن بـود    کـه ی  عیوقـا  از حال نیا با. نبود ما نگران
 جادیاي  برا بلندمدتي  ها  برنامهی  طراح لحا در ما ن،یبنابرا. مینبود غافل

 مـا . میبـود  کشورها نیا دریی  ها  يماریب جادیای  حت و فقر جهل، اختالف،
 آنهـا  پوشش در و کشور دو نیا نییآ و ورسوم  آداب ازي  رویپ و دیتقل با
 .میکن پنهان را اهدافمان میتوانست  مییراحت به

ی اسـالم ي  کـشورها  کـرد   مـی  متـشنج  و ریـ متح شتریـ ب را ما افکار آنچه
 به ییها  نامه  توافق) یعثماني  ورطامپرا (ماریب مردپیر نیا با قبالً ما. بودند
  امـــوروزارت باتجربـــهي اعـــضا. میبـــود داده انجـــام ،خودمـــان نفــع 

 ک یـ  از کمتـر  مـار یب مـرد پیر نیا که بودند کرده ینیب  شیپ المنافع  مشترك
 يهـا   نامـه   توافق رانیا لتدو با ما ن،یا بر عالوه. رود دیگر از بین می    قرن
 عنـوان  بـه  کـه  رای  دولتمردانـ  کـشور  دو نیـ ا در و میبـود  بـسته ی  پنهان
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  و مـدیریت   اداره ،يخوار  رشوه مانندیی  فسادها. میبود داده قرار ماسون
 اغفـال  به منجر خود نوبه به کهی  مذهب نامناسبي  ها  آموزش و کفایت  بی

 دو نیـ ا فقـرات  سـتون  د،شـ   مـی  امور به توجهی  بی جهینت در و بایز زنان
 اوردنین بدست نگران ما نها،یا همه رغم یعل. ه بود شکست درهم را کشور

 در خـواهم   مـی  کـه ی  لـ یدال بـه  م،یبود مانیها  تیفعال از انتظار مورد جینتا
 :کنم استناد آنها به لیذ

þ اگـر  مـسلمان  فـرد  هـر . هـستند  اسـالم  به متعهد اریبس مسلمانان 
. اسـت  وابـسته  تیحیمـس  بـه  راهـب  ا ی شیکش کی اندازه به نباشد شتریب

 از ه هنگام ب دهند  می حیراهبان ترج  و کاهنان است، مشخص که همانطور
ي افــراد نیچنــشــیعیان ایــران نیــز . رنــدیبم تیحیمــس نیــد دادن دســت
 یتلق ناپاك و کافر ستندین عهیش که راي  افراد آنها رایز. هستند یخطرناک

 طـور  به. هستند نجسي  ها  لکه مانند نایعیش نظر طبق انیحیمس. کنند می
 از روزي. شود خالص نجس لکه شر از تا کند  می تالشی  کس هر ،یعیطب
 نگـاه  انیحیمس به دید نیا با چرا: که دمیپرس را سؤال نیا عهیش فرد کی

 دادن قـرار  يمعنـو  سـتم  و ظلـم  تحـت  بـا   تـا  کـه  گفـت  آن فرد  د؟یکن می
 را اسـالم  نیـ دی  عنـ  ی حیصـح  راه و وندند،یبپ خدا نید به آنها ،انیحیمس
 فـشار  تحـت  را شـخص  کـه  اسـت  دولـت  استیس نیا واقع، در. کنند دایپ

 کـه ی  نجـس  زیـ چ. کنـد ی  عمل را وعده نیا تا دهد  می قرار خطرناكی  روح
ی روحـ  ظلـم  ک یـ  نیا ست؛یني  مادامري   کنم  می صحبت آن مورد در من

 افـراد  مهه شامل تیوضع نیا. ستین بیعج انیحیمسي  برا فقط که است
 مـا ی  رانـ یا اجداد یباستان مجوس نییآی  حت. باشد  می زین کافران وی  سن
 .هستند ناپاك انیعیشر نظ مطابق زین
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þ مـورد  مـسلمانان  و. بـود  اقتـدار  و اداره نیـ دی  زمـان  اسـالم  نید 
 آنهـا  اکنـون  کـه  مییبگو محترم افراد نیا به که است سخت. بودند احترام
: گفـت  مـسلمانان  بـه  و کـرد  جعـل  را اسالم خیتار توان   نمی .هستند برده
 طیشرا ازی  برخ جهینت دیآورد دست به زمان ک ی در کهی  احترام و عزت

 گـر ید و اسـت  گذشـته  اکنـون ا،  روزهـ  آن. ه است بود) مطلوب (اوضاع و
 .گشت برنخواهند

þ است ممکن ها  یرانیا و ها  یعثمان که میبودامر   نیا نگران اریبس ما 
 کـه  تیواقع نیا وجود با. کنندی  خنث را آنها و شوند امي  ها  توطئه متوجه

 بودنـد،  شده فیضع و  ناتوان یتوجه  قابل زانیم به قبل از کشور دو نیا
 دولـت  کي یـ  دارا آنها رایز میکرد   نمی نانیاطم و تیامن احساس هنوزا  ام

 .بودند اقتدار و سالح ،ییدارا و صاحبي مرکز

þ میبـود  مـضطرب  و گـران ن اریبـس ی اسـالم ي  علمـا  بـه  نـسبت  ما .
 رقابـل یغ موانـع ی دمـشق  وی  عراقي  علما و االزهر و استانبول دانشمندان

 اصـول  هرگـز  کـه  بودنـد ي  افراد آنها. بودند ما اهداف برابر دري  تصور
 ریـ ز آنهـا  رایـ ز گذاشتند   نمی پا ریز ارزش یبي  زهایچ نیکمتر با را خود
 بهـشت  بـه  را خود چشم و رفتند   نمی ایدن زودگذري  ها  نتیز و ها  لذت بار

 يرویـ پ آنهـا  از مردم. بودند هدوخت میکر قرآن از سوي  شده داده وعده
 از انیعیشـ  انـدازه  به سنت اهل. دیستر  یم آنها از سلطانی  حت. کردند می
 را علمـا  فقط آنها خواندند؛   نمی کتاب انیعیش رایز کردند،   نمی يرویپ علما
 سـنت  اهـل  گـر ید طـرف  از. گذاشتند   نمی احترام سلطان به و شناختند می

  .گذاشتند  میحترامنیز ا سلطان و محققان به و خواندند،  می راکتابها
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 یسـع  کـه  بار هر وجود نیا با. میدید تداركی  مذاکراتي  سر ک ی نیبنابرا
 شده بسته ما پیشروي براي    راه که میشد  می متوجهي  دیناام با میکرد می

 شهیــهم میکــرد  مــیافــتیدر نجاسوســانما از کــهیی هــا گــزارش. اســت
. مینبـود  دواریـ ام ما. نداشتند دربراي    جهینت مذاکرات و بودند دکنندهیناام
 صـبور  و بکشند قیعم نفس  که اند  کرده عادت که میهستي  افراد ما رایز

 .باشند

 مـذاکرات  ازی  ک ی در متخصص چند و شانیکش مقام نیباالتر ر،یوز خود
 طـول  بـه  سـاعت  سـه  مـا  مـذاکره . یمدبو نفر ستیب ما. کردند شرکت ما

 انیـ پا بـه ی  مثبت يریگ  جهینت بهی  ابیدست بدون جلسه  در نهایت  و دیانجام
 و آزار از پـس  ،ارانش ی و حیمس رایز! دینباش نگران«: گفت شیکش. دیرس
 دیـ ام. آوردنـد  دست به اقتدار د،یانجام طول به سال صدیس که هایی  اذیت
 هـایی   نعمـت  و کرده باز ،ها  اشناختهني  ایدن به را ما چشم  مسیح که است

 ،)اسـت  انمـسلمان  او منظور (کافران کردن رونیبي  برا. کند عطا ما بهرا  
 صبر وي  قو اعتقاد ک ی با. دیشو  می موفق بعد سال صدیس آنها، مراکز از

 بـه ی  ابیدسـت ي  بـرا ! میـ دار نگه آماده و مسلح را خود دیبا مدت،ی  طوالن
 را ممکـن ي  روشها همه م،یباش داشته تسلط ها  رسانه همه بر دیبا اقتدار،
 گـسترش  مـسلمانان  نیبـ  در را تیحیمـس  میکنـ ی  سـع  دیبا. دیکن امتحان

 طـول  بـه  ها  قرن اگری  حت بود، خواهد خوب ماي  برا هدفمان تحقق. میده
 ».کنند  میکار خود فرزندان بخاطر پدران. انجامدیب

 فرانـسه  و هیروسـ  ازی  مذهب مردان و ها  پلماتید و شد برگزاری  کنفرانس
 شـانس  خـوش ی  لـ یخ. رسـاندند  بهـم  حـضور  آن در ایـ تانیبر نیهمچن و

 هـم  بـا ی  جهـات  از ریوز و من رایز داشتم حضور  در آن  هم من که. بودم
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 میتقـس ي  بـرا یی  هـا   برنامـه  کنفـرانس،  نیا در. میداشتی  خوبی  لیخ رابطه
 از دنیکـش  دسـت ي  بـرا  آنهـا  سـاختن  مجبـور  و هـا   گـروه  بـه  مسلمانان

 ماننـد ) آنهـا  کـردن ی  حیمـس (يدیـ عقا بـه  آنها آوردن گردهم و مانشانیا
 رفـت   مـی  انتظـار  کـه  آنطـور  حـال  نیـ ا با. گرفت قرار بحث مورد ایاسپان

 مطـرح  مـذاکرات  همـه  مورد در من. نبود خوب آمده دست به يریگ  جهینت
» حیمـس  ملکـوت ي  سـو  بـه  «نـام  بـه  خـود  کتاب در کنفرانس آن در شده

 .ام نوشتهمطالبی 

 شیهـا   شهیـ ر که دیکن کن  شهیر رای  درختی  ناگهان طور به که است سخت
 و کرده هموار را ها  یسخت راه دیبا ما اما. باشد رفته فرو نیزم اعماق در
 حیمـس  مـا  خداونـدگار . افت ی  خواهد گسترش تیحیمس. میکن غلبه آنها بر
 آن در غـرب  و شـرق ي  ایـ دن کهي  بد طیشرا. است داده قول ما به را نیا

 و طیشـرا   امـر،  نیـ ا. کـرد  کمـک ) ص (محمـد  حضرت به بود، شده قغر
 نیبـ  از بـود،  همراهـشان  کـه ) اسـت  اسالمي  معنا به او (رایی  ها  یناراحت
 کـرده  رییـ تغ کـامالً  اوضاع که میکن  می مشاهدهی  خوشحال با امروز. برد
ي هـا   دولت ریسا و ما وزارت افته ی تحقق وی  عالي  کارها جهینت در. است
 گـر ید طـرف  از. هـستند  زوال بـه  رو مـسلمانان  ممالـک  وناکنـ  ،یحیمس
 کـه  رایی  مکانها که استرسیده   آن زمان. هستندی  قتر  حالر  د انیحیمس
 ریکبي  ایتانیبر قدرتمند دولت. میپس بگیر باز ،ایم  داده دست از ها  قرنی  ط
  .است] اسالمي نابود [برکت پر فهیوظ نیا شگامیپ
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یک بخش  

 دوم قسمت 

 المنـافع   مـشترك  امـور  ریوز ،يالدیم 1710 ،يقمري  هجر 1122 سال در
 ک یـ  عنـوان  بـه  تـا  فرسـتاد  اسـتانبول  و حجـاز  عـراق،  مـصر،  بـه  را من

 و هیـ تجزي  بـرا  رای  کاف و الزم اطالعات و کنم عملام    فهیوظ به جاسوس
 همزمـان،  مأموریـت  نیاي  برا وزارتخانه. آورم بدست مسلمانان شکست

 و اطالعـات  پـول،  بـر  عـالوه . کرد منصوب را گرید شجاع و چابک فرد 9
 و دانـشمندان  دولتمـردان، ی  اسـام  ازی  ستیـ ل مـا،  ازیـ ن مـورد ي  هـا   نقشه
 نخـواهم  فرامـوش  هرگز من. گرفت قرار ارمانیاخت در زین لیقباي  روسا
 گفـت  او ،کردم میی  خداحافظ خارجه امور ریوز از که رااي    لحظه کنم  نمی
 دیـ با شـما  نیبنـابرا . داردی  بـستگ  اشـم  تیـ موفق به ما کشور ندهیآ«: که
 ».دیبکن صرف را خودي انرژ تینها

 بـر  عـالوه . کـردم  آغـاز  ،یاسالم خالفت مرکز استانبول، به را خود سفر
 بود، خوبی  لیخ  در حد  یکتر  زباني  ریادگی گرمید فهیوظ ،ام یاصل فهیوظ
 زانیــم بــه لنــدن در قــبالً مــن. بــود آنجــا مــسلماناني مــادر زبــان کــه
 آموختـه  رای  فارسـ  زبـان  و) قـرآن  زبان(ی  عرب ،یکتر   زبان یوجهت  قابل
ي مـادر  زبان مانند زبان آن کردن صحبت با زبان کي ی ریادگ ی اما بودم
 سـال  چند عرض در را اول مهارت کهی  حال در. است متفاوت کامالً،  خود
 مـن . دارد ازیـ ن زمـان  برابـر  نیچنـد  بهی  دوم اما آورد، دست به توان می
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 مردم مبادا تا رمیبگ اد ی آني  ها  ظرافت تمام با رای  کتر  زبان شدم مجبور
 .کنند شک من به

 مـسلمانان . کننـد  شـک  مـن  بـه  آنهـا  که نداشتم  زبان، نگرانی  بابت نیا از
 خـود  امبریـ پ از کـه  همـانطور  هـستند،  مهربـان  و بردبار ،صبوري  افراد

و  شـک   نـسبت بـه یکـدیگر      ما مانند آنها. اند  آموخته) ص (محمد حضرت
ي بـرا ی  سـازمان  هیـ دولـت ترک   زمـان  آن در گذشته، نیا از. ندارند شبهه
 .نداشت جاسوساني ریدستگ

 مـن  نام گفتم من. دمیرس استانبول به کننده خسته اریبس سفر ک ی از بعد
 کـه  رای  روشـ . مپـا گذاشـت    نانامـسلم  مـسجد  بـه  جیتدر  به و است محمد

 دوسـت  کردنـد،   مـی  تیـ رعا اطاعـت  وی  پـاک  و بیو ترت  نظم با مسلمانان
 گنـاه   بـی  مـردم  نیـ ا بـا  مـا  چـرا : گفـتم    خـودم  بـا اي    لحظـه ي  برا. داشتم

 ما به حیمسی  سیع ما خداوندگار که استي  زیچ همان نیا ایآ م؟یجنگ می
 رونیـ ب ذهـنم  از رای  طانیشـ  فکـر  نیـ ا بالفاصـله  اما است؟ کرده هیتوص
  .دهم انجام حون نیبهتر به را خود فهیوظ که گرفتم  میتصم و[!] کردم می

 
مـردي   او. شـدم  آشنا» يافند احمد «نام بهي  ریپ عالم ک ی با استانبول در
با   بود که  رخواهانهیخ وی  روحان صداقت  نزاکت، با ف،یظري  رفتارها با
 اش مقایـسه  تـوان    نمـی  بودم دهید  تا بحال  که مای  مذهب مردان از ک ی چیه
 رفتـار  اسـالم  امبریـ پ ماننـد  به  تا دیکوش  می روز و شب شخص نیا. درک

 وقـت  هـر . بود فرد نیتر یو عال  نیتر  کامل محمدحضرت   او، گفته به. کند
 خـوش ی  لـ یخ دیـ با مـن . شـد   مـی  سیخـ  چشمانش کرد،  می ذکر را او نام

 کجـا  از ا ی و هستمی  کس چه من دیپرس ن  یحت او رایز باشم، بوده شانس
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 پاسـخ  مـن  تسـؤاال  بـه  او. کـرد   مـی  خطاب» يافند محمد «مرا او. ام  آمده
 بـه  مـرا  او رایـ ز. کـرد   مـی  رفتـار   با مـن   يدلسوز وی  مهربان با و داد می

 هیـ کتر   در تـا  بـود  آمـده  استانبول به که گرفت  می نظر در مهمانى عنوان
 نیـ ا واقع، در. کندی  زندگ اسالم امبریپ ندهینما ؛فهیخل هیسا در و کند کار

 .کردم  میستفادها آن از استانبول در اقامتي برا که بوداي  بهانه

 ا یـ  و برادر چیه من. اند  کرده فوت من نیوالد«: گفتمي  افند احمد بهي  روز
ام   آمـده  اسالم مرکز به. ام  نبرده ارث به زینی  اموال چیه و ندارمي  خواهر

 اد یـ را سـنت  و میکـر  قـرآن  و کـنم  کار خودی زندگ معاش امراري  برا تا
 آخـرت  درام    یزندگ وام    يویدني  ازهاین آوردن بدستي  برای  عن ی رم،یبگ

 شـما «: گفـت  و شـد  خوشـحال  اریبس مني  ها  گفته نیا از او» .بکنم تالش
 اسـت،  گفتـه  او کـه  را آنچـه  مـن » .دیهست لیدل سه نیا به احترام سزاوار
 :سمینو  میدقیقاً

 .هستند برادر مسلمانان همه. دیهست مسلمان شما .1

   :فرمودند» ص «اهللا رسول. دیهست همانیم شما .2
 »!دیکن ينواز مهماند، خو همانانیمبر «

  :دیگو  میکه دارد وجودی فیشر ثیحد. دیکن کار دیخواه  میشما .3
 ».استد خداون محبوب کند  میکار کهی کس«

 قیحقـا  نیچنـ  ایـ آ«: گفـتم  خـودم  با. کرد خوشحال اریبس مرا ها  گفته نیا
 چیهـ  کـه  است آور شرم نیا! است داشته وجود زین تیحیمس دری   روشن
 اسالم، که بود تیواقع نیا کرد ریغافلگ را من آنچه» .ندارد وجودي  مورد
 از واقـع  در کـه ی نیخـودب  و متکبر افراد نیا دست  به یفیشر مذهب نیچن

 .است انحطاط حال در نبودند، آگاه گذرد  مییزندگ در آنچه
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 پاسـخ  او. رمیـ بگ اد یـ  را میکر قرآن خواهم  می که گفتمي  افند احمد به من
 سـوره  (مـن  آمـوزش  بـه  شروع و دهد،  می اد ی من به لیم کمال با که ددا

 تلفـظ  در. داد  مـی  حیتوضـ  خوانـدن  نیحـ  در را آنی  معان او. کرد) فاتحه
 از قبل. خواندم را میکر قرآن کل سال دو عرض در. داشتم مشکل کلمات
 کـه  داد  مـی  دسـتور  مـن  به نیهمچن و گرفت  می وضو او درس هر شروع
 بـه  شـروع  سـپس  و نشـست   مـی   )کعبـه  (قبلـه  سـمت  به وا. رمیبگ وضو
 .کرد  میسیتدر

 شستـشو،  مراحلي  سر ک ی شامل خوانند  می وضو را آن مسلمانان آنچه
 :است ریز شرح به

 صورت شستن) 1
 آرنج تا دست انگشتان از راستي بازو شستن) 2
 آرنج تا دست انگشتان از چپي بازو شستن) 3
ی آرامـ  بـه  آنهـا  دنیـ مال و دست دو هر کردن مرطوب(کردن مسح) 4
 گردن) پشت (،ها گوش پشت سر،) سري رو
 .پا دو هر شستن) 5

» مـسواك «. کـرد   مـی  ناراحـت  اریبـس  را مـن  مـسواك  ازي  اجبار استفاده
 زیـ تم آن بـا  را خودي  ها  دندان و دهان) مسلمانان (آنها که استاي    شاخه

. اسـت  مـضر  دنـدان  و دهـان ي  بـرا  چـوب  تکه نیا کردم  می فکر. کنند می
 بـا . شـد   مـی   آن يزیخونر باعث و رساند  می بیآس دهانم به اوقاتی  گاه

 از استفاده آنها، گفته به رایز. کنم استفاده آن از شدم  می مجبور حال نیا
. اسـت  دیـ مف اریبـس  چوب نیا گفتند  می آنها. است امبریپ سنت» مسواك«
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 تـا  کـه ي ندناپس نفسي  بو آن و. شد متوقف میدندانهاي  زیخونر واقع در
  .بود رفته نیب از دارند، زینیی ایتانیبر افراد شتریب و داشتم زمان آن

  
  شد چوب مسواك که در آن زمان استفاده می

  
 کـه ي  مرد از که ماندم  می یاتاق در را شبها استانبول، در اقامتم مدت در 

 مـروان  «خـادم  نیـ ا نام. بودم کرده اجاره بود مسجد در خدمات مسئول
 حـضرت  اسـالم  امبریـ پ) ارانیـ  (صـحابه  ازی  کـ  ی نام مروان. دبو» يافند

 و دیـ بال  مـی  خود نام به و بودی  عصب اریبسي  مرد خادم. بود) ص(محمد
» مـروان  «را او نام دیبا باشم داشته ندهیآ دري  پسر  اگر«: گفت  می من به

 ».است اسالم انیجنگجو نیبزرگتر ازی ک یمروان رایز بگذارم،
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ي روز کـه  جمعـه،  روز مـن . کـرد   مـی  آمـاده  را شب شام» يافند مروان«
 هفته گریدي  روزها در. رفتم   نمی کار سر به است، مسلماناني  برا لیتعط

 صـورت  بـه  کـه  کـردم   مـی  کـار  خالد نام بهي  فرد نزدي  نجار در کارگاه 
 وقـت  پـاره  تورصـ  به من که آنجا از. گرفتم  می دستمزد جاآن دری  هفتگ
 ریسـا  بهی  پرداخت دستمزد نصف او ظهر، تا صبح ازی  عن ی کردم،  می کار

 گفتن صرف را خود آزاد وقت شتریب نجار نیا. داد  می من به را کارمندان
 صـحابه  ازی  کـ  ی د،یـ ول بـن  خالـد . کرد  می »دیول بن خالد «فضائل درباره

. بـود ) اسـالم  مجاهـد  (بزرگي  مجاهدو   ،)ص(محمد حضرت اکرم امبریپ
 او عـزل  امـا . آورد دسـت  بـه  هـا   جنـگ  در رای  اسالم مختلف فتوحات او
 خالفـت  زمـان  در» خطاب بن عمر «توسط خود منصب از) دیول بن خالد(

 جـراح،  بن دهیعب ابو کهی  هنگام[.بود کرده آزرده را نجار قلب دوم، فهیخل
 دیـ فهم داد، ادامه فتوحات نیا به شد، منصوب دیول بن خالد گاهیجا در که
 متعـال  خداونـد  کمـک  و اسـتعانت  بـا  بلکه خالد خود نه فتوحات، لیدل که
 .]باشد می

 اریبـس  و اخـالق  بـد ي  فـرد  کـردم،   مـی  کار شیبرا من کهي  نجار ،»خالد«
 امـا  چـرا،  دانـم    نمـی  .داشـت  اعتمـاد  من بهی  لیخی  نوع به او. بودی  عصب
 اعمـال  در او. داشـتم ي  شنو حرف او از شهیهم که بود لیدل نیا به دیشا

 وجود نیا با. گرفت  می دهیناد را) اسالم احکام(یشرع اصول خودی  پنهان
 او. کـرد   می يرویپی  شرع دستورات از شد،  می همراه دوستانش بای  وقت
 او) روزانه (گریدي  نمازها اقامه درباره اما کرد،  می شرکت جمعه نماز در

 .ستمین مطمئن
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 بـه  زود ظهـر  نمـاز ي  بـرا  کـار  از بعـد . خـوردم   می مغازه در را صبحانه
 نمـاز  اتمام از بعد. ماندم  می آنجا در عصر نماز آخر تا و رفتم  می مسجد
 سـاعت  دو مـدت  بـه  او کـه یی  جا رفتم،  می يافند احمد کار محل به عصر
 بـه  رای  کتر   وی  عربي  ها  زبان و م،یکر قرآن) خواندن (لیقب ازیی  ها  درس
 او رایز دادم  می او به را خودی  هفتگ درآمد من،  جمعه هر. آموخت  می من

 کـه  آموخـت  مـن  بـه  او واقـع،  در. داد  مـی  ادی من به خوبی  لیخ را درس
ــه ــرآن چگون ــوب را ق ــوانم،ی بخ ــ و بخ ــات نیهمچن ــد الزام  و اســالم نی
  .آموخت من به را یو ترکی عربي ها زباني ها ظرافت

 با من که خواست میدلش   هستم، مجرد من که دیفهم» يافند احمد« یوقت
 اصـرار  او امـا  کـردم  رد را او شنهادیپ من. کنم ازدواج دخترانش ازی  کی

 اسـت  فرمـوده  امبریـ پ و اسـت  امبریـ پ سنت ازدواج، که گفت  می و داشت
 نیـ ا نکهیا به توجه با» .ستین من از کند،ي  دور من سنت از کهی  کس«:که
 او بـه  شدم مجبور دهد، خاتمه مای  شخص مراودات به بود ممکن دادیرو

 تـداوم  گفتـه،  نیـ ا بـا  رو نیا از. هستمی  جنس قدرت فاقد که میبگو دروغ
 .کردم نیتضم را خودی دوست ویی آشنا

» يافنـد  احمـد  «بـه  د،یرس انیپا به استانبول در من ساله دو اقامتی  وقت
 ؟يرو  می چرا. نرو نه،«: گفت او. برگردم خود خانه به خواهم  می که گفتم
 دایـ پ ،یهـست  شیجـستجو  در اسـتانبول  در کـه  راي  زیچ هری  توان  می تو
 تو. است داده قرار شهر نیا در زمان هم را دنیا و دین ،یتعالي  اخد. یکن
 در چـرا . ينـدار  هـم ي  خـواهر  ا ی برادر و اند  کرده فوت نتیوالدی  گفت که

ي اجبـار ی  وابـستگ  باعـث » يافنـد  احمد» «  ...؟يشو   نمی ساکن استانبول
 مـن  خواسـته  بـا  خواسـت    نمـی  او لیـ دل نیهم به بود شده شرکتم به من



26 خاطرات مستر همفر

 داشـته اي    خانـه  اسـتانبول  در  مـن  دیـ با کـه  داشـت  اصرار و دشو همراه
 و برگـردم  لنـدن  بـه  کـه  کـرد   می وادار را من پرستی  وطن حس اما. باشم

ي دیـ جد دستورات و دهم ارائه خالفت مرکز مورد در رای  مفصل گزارش
  .رمیبگ را

  
یساي دستور داد کل محمد دوم ،استانبول از فتحمسجد ایا صوفیه که پس 

 .دشایاصوفیه را به مسجد تبدیل 

 بــه ماهانــه را مــشاهداتم گزارشــات اســتانبول در خــود اقامــت طـول  در
 ازی کـ  یدر کـه  اسـت  ادمیـ . کـردم   میارسال المنافع  مشترك  امور وزارت
 مـن  از و کـنم   مـی  کار شیبرا کهی  شخص با که کردم سؤال میها  گزارش

: بـود  نیـ ا پاسخ. بکنم دیبا کار چه باشم، داشته رابطه او با که خواهد می
 را کـار  نیـ ا دیـ توان  مـی  ،کنـد   مـی ی  کمک تانهدف به دنیرس در شما به اگر

کـه   کـردم   می احساس. شدمی  عصبانی  لیخ جواب نیا از من. دیده انجام
 عمل نیا که دانستم  می قبل از. است شده خراب سرمي  رو ایدن همه انگار
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 امـده ین شیپ میبرا هرگز حال نیا با. است جیرا اریبس انگلستان در عیشن
 مرتکـب  راي  کـار  نیچنـ  کـه  بدهنـد  سـتور د مـن  به ارشد مقامات که بود

 سـر  تـه  تـا  جـز ي گـر ید راه من بدهم؟ انجام توانستم  می يکار چه. شوم
 ادامـه  خـود  فـه یوظ بـه  و کردم سکوت نیبنابرا. نداشتم جام نیا دنیکش
 .دادم

 سیخـ از غـم     چشمانش کردم،  می یخداحافظ» يافند احمد «از کهی  هنگام
 مجبـور  اگـر ! باشـد  همراهـت  متعال خداوند! پسرم«: گفت من به او و شد
 داشـته  بخـاطر  مـرا  ،ام  مـرده  مـن  که دیدي وي  برگرد استانبول بهي  شد
 در زیرسـتاخ  روز در مـا ! بخـوان  من روحي برااي   فاتحه) سوره ( و باش

 هـم  مـن  قـت، یحق در» .کرد میخواه مالقات را گریکدی» اهللا  رسول «حضور
 محبــتي رو از کــهي حــد بــه کــردم؛  مــیانــدوه و غــم احــساس اریبــس
ی عیطب طور بهام    یشناس فهیوظ حس حال، نیا با. شدندي  جار هایم  اشک
  .بود احساساتم از تر يقو

  
طـور   که اغلب به المنافع  عالی علیاحضرت در امور خارجه و مشتركارتوزنشان 

مناصب کبیر  مشهور است مقامی ارشد و یکی از وزیر خارجه غیررسمی به عنوان
  .است وزارت امور خارجه بریتانیا و رئیس دولت علیاحضرت در حکومتی
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یک بخش  

 سوم قسمت

 تــر شیپــ آنهــا و بودنــد برگــشته لنــدن بــه مــن از قبــل دوســتانم
 پـس  زیـ ن مـن  به. بودند کرده افتیدر وزارت ازي  دیجدي  ها  دستورالعمل

 از نفـر  ششـ  فقـط  متأسفانه. شد داده دیجدي  ها  دستورالعمل بازگشت از
 .بودند برگشته ما

 مانـده  مـصر  در و شـده  مـسلمان  نفـر،  چهـار  آن ازی  ک ی ر،یدب گفته طبق
 او خـودش،   گفتـه  بـه  رایـ ز بـود،  خوشـحال  بـاز  ریـ دب حال نیا با. است

 نفـر . اسـت  نکـرده  افـشا  راي  راز چیهـ ) بود مانده مصر در کهی  شخص(
ي فـرد  ،التاًاصـ  او. بـود  شـده  مانـدگار  آنجـا  در و رفتـه  هیروسـ  به دوم
 بـه  کـه  لیـ دل نیا به نه بود، مانیپش اریبس او انتخاب از ریدب. بودی  روس
  دری  جاسوسـ  او دیشـا  کـه  لیـ دل نیـ ا بـه  بلکـه  بـود،  برگشته خود وطن

 اسـت  برگـشته  خانـه  به و بوده هیروسي  برا المنافع  مشترك  امور وزارت
 در ر،یـ دب عنـوان  بـه  سـوم،  نفـر . اسـت  دهیرس انیپا به او مأموریت رایز

 طاعون  بیماري به ابتال اثر بر،  بغدادی  گیهمسا در» عماره «نام بهي  شهر
ی ابیـ رد مـن  ی صـنعاي  شهر تا وزارت توسط چهارم نفر. است درگذشته

 و بودند کرده افتیدر سال ک ی مدت به را اوي  ها  گزارش آنها و بود شده
 چیهـ  هنـوز  نیـ ا وجـود  با و بود دهیرس انیپا به او گزارشات آن از پس
 نیـ ا شـدن  دیـ ناپد وزارت هـا   تـالش  نیا همه با. بود نشده دایپ او ازي  اثر
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 تیـ جمع برابـر  در که میهستی  ملت ما رایز. کرد اعالم فاجعه را مرد چهار
 در رای  خـوب  اریبـس ي  برآوردهـا  ما نیبنابرا. میداری  بزرگ فیوظا اندك
 .میده  میانجام مرد هر مورد

ی بررسـ ي  بـرا  راي  اجلـسه  ریـ دب ،مـن از سوي    گزارش چندارائه   از پس
 دوستانمی  وقت. کرد برگزار نفر، چهار توسط شده ارائهي  گزارشها قیدق

 گـزارش  زین من دادند ارائه خود فیوظا با رابطه در را خودي  ها  گزارش
 ر،یـ وز. برداشـتند یی  ادداشـتها  ی مـن  گزارش از آنها. کردم میتقد را خود
 ریتقـد  مـن  کـار  از داشـتند  رحـضو  جلسه در کهی  کسان ازی  برخ و ریدب

 دوسـتم  توسط اول رتبه. بودم برتر نفر نیسوم من وجود، نیا با. کردند
 .بود برتر دوم رتبه در» فنسي هنر «و شد، کسب» بلکوود جورج«

 آن عتیشـر  و قـرآن  ،یعربـ  ،یکـ تر  يها  زباني  ریادگ ی در من شک بدون
 ارائـه  وزارتي  برا رای  گزارش نتوانستم حال، نیا با. ام  بوده موفق اریبس
 جلـسه  از بعد. باشدی  عثماني  ورطامپرا ضعفي  ها  جنبه انگرینما که دهم
 فـه یوظ «:گفـتم  مـن . دیپرسـ  مـن  از را تمیموفق عدم لیدل ریدب ساعته، دو

 ن،یـ ا بـر  عـالوه . بـود  عتیشـر  و قـرآن  و زبانهـا ي  ریادگ یـ  مـن ی  اساس
 داشـته  عتمـاد ا مـن  بـه  اگـر  اما. بگذارم وقتي  زیچ هري  برا توانستم  نمی
 مطمئنـاً  مـن «:  کـه   گفـت  ریدب» .کرد خواهم خرسند را شما بار نیا دیباش

 ادامـه  او و(.کـنم  کـسب  را اول رتبه من که کرد  می آرزو اماام    بوده موفق
 ):داد

 :است فهیوظ دو نیا شامل  تو يبعد مأموریت همفر،«
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 بـه  میتـوان ب آنها قیطر از کهی  نقاط و مسلمانان ضعف نقاط کشف .1
 در. میکنـ  ا تفرقـه ایجـاد    آنهـ ي  اعـضا  در میان  و میکن نفوذ آنها جسم
 .است دشمن درآوردن پا از روش نیا واقع،

ام   گفتـه  تـو  بـه  کـه  را آنچـه  وي  کرد کشف را نقاط نیا کهاي    لحظه. 2
 اخـتالف  جـاد یا بـه  موفق تو کهی  هنگام گر،ید عبارت به [،یبده انجام

ــ  تــو ،]دیــده قــرار گریکــد یبــربرا در را آنهــا و شــده مــسلمانان نیب
 وزارت  سـوي  از افتخـار  مـدال  ک یـ  و بـود ی  خـواه  عامـل  نیتر  موفق

 ».کردی خواه افتیدر

» يشـوا  ایـ مار «پـدرم  بزرگ   يعمو دختر با. ماندم لندن در ماه شش من
 ایـ مار. بـود  سـاله  23 او و داشتم سال 22 من زمان آن در. کردم ازدواج
ی معمـول ی  فرهنگـ  نهیشیپ و وسطمت یهوش با بایز اریبسي  دختري  شوا
 همـسرم . کـردم ي  سـپر  او را در کنـار      ام  یزنـدگ ي  روزها نیشادتر. بود

ي حـاو ی  امیـ پ م،یبود دمانیجد همانیم انتظار در کهی  وقت ما. دش باردار
 .شوم عراق عازم دیبا من که کردم افتیدر را دستور نیا

 مـرا  بـودم،  مپـسر  آمـدن  ایدن به منتظر کهی  زمان در دستور نیا افتیدر
 بـا  همـراه  ،دادم  می کشورم به نسبت کهی  تیاهم حال، نیا با. کرد ناراحت

 نیبـ  در منتخـب  فرد نیبهتر عنوان به شهرت به دنیرسي  برا من اقیاشت
 نیبنابرا. بود پدر ک ی و همسر ک ی عنوان به احساساتم از برتر همکارانم،

 کـه  خواسـت   مـی  مـن  از همـسرم . رفتمیپـذ  را مأموریـت  دیـ دتر  بدون من
 را او خواسـته  مـن،  امـا  کـنم،  موکـول  کـودك  تولد از بعد به را مأموریت

 همـسرم . میکـرد ی  خـداحافظ  گریکـد  ی از کنـان   هیـ گر دو هر گرفتم، دهیناد
 خانـه  مـورد  در ییهـا   نامـه . برنـدار  دسـت  میبـرا  نوشـتن نامـه    از«: گفت


	Mr Hamfer Chap
	Onvan
	Shenasname
	Moghadame1
	Pishgoftar2
	B1
	B2
	B3
	4 Natijegiri


