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 90/11/1912          مجید آزادمنش
 

 را ساخت؟« وهابیت»مستر همفر، جاسوس انگلیس چگونه 
 

 سود  یی ملی و مردمی و تسلط بر کشورهای دیگر از هر شیوه یها دولتخاطر انهدام ه استعماری ب کشورهای
می کشته در کشورهای اسال بگوش از طریق پول و فرستادن جواسیس کار جویند. تبدیل حکام فاسد به غالمان حلقه می

ای  . در زیر خالصهکرده ایماز شیوه های شناخته شده و موفق بوده که ما نمونه های آنرا در افغانستان نیز زیاد مشاهده 
 کنم میبوجود آمدن وهابیت را بررسی  ،گونگی فروپاشیدن سلطنت عثمانیجاسوس انگلیس و چ« همفر»از خاطرات 

ی ه هاخاطر سرکوب اندیشه ی استعمار است به هاو...  پروژ« داعش»، «طالبان»، «القاعده»تا مردم درک کنند که 
 خواهی. مترقی و آزادی

الک عربی بود. وی فرد هوشیار، انگلیس در قرن هجده میالدی در مم ۀآزمود مستر همفر از جواسیس جوان و کار
ها بود و همین امر باعث شد که در هر جا با مردم به شکل بسیار  کنجکاو، با مطالعه و آشنا با انواع مختلف فرهنگ

آمیز تحت رهبری  موفقیتهای  یتمأمور مصر، عراق، ایران، حجاز و استانبولآمیزد و در کشورهای  طبیعی در
که مرور  ها به نشر سپرد یترات خود را از این مأمور. او پس از تقاعد خاطرا پیش بردوزارت مستعمرات انگلیس 

 .آنان از دین و مذهب الزم است ۀاستفاد آن برای آگاهی از شیوه های کار استعمار و سوء
ه آتش ردردند تا نقاط ضعف و منشأ اختالفات مردم را دریابند و آنرا پکه کی کزمان کوشش م جواسیس انگلیس در آن

 های دیگر فراهم گردد. به زنجیر کشیدن ملت ۀنفاق را برافروزند و زمین
 

 ویسد:ی نهمفر در این مورد م
 یت تو در آینده این است:مأمورها معاون وزارت مستعمرات برایم گفت  در یکی از کنفرانس»
 

 1-  اختالف بین گروه ها موفق کند. یافتن نقاط ضعف مسلمانان که ما را در نفوذ بین آنان و ایجاد نفرقه و
 ل است.ئیروزی ما بر دشمن، شناخت این مسازیرا عامل پ

 1-  پس از شناخت نقاط ضعف، اقدام به ایجاد تفرقه و اختالف ضروری است. هرگاه در این کار مهم توانایی
 شان افتخارالزم از خود نشان دهی، باید مطمئن باشی که در شمار بهترین جاسوسان انگلیس، و شایستۀ ن

 «خواهی بود.
 

های دیگر بود که امروز  ها برای بردگی ملت از نیرنگ های آشنای انگلیس« حکومت کنو تفرقه بیانداز »سیاست 
این منظور، استعمارگران بندد. به  امریکا این سیاست را در افغانستان، عراق، سوریه و سایر نقاط جهان بکار می

های مورد نظر شناسایی کرده با پرداختن پول به آنان، از این عناصر پلید  کشور فروخته را در ن و خودئعناصر خا
 د.نبر سود می انش جهت رسیدن به امیال شوم

 

 دهد: همفر ادامه می
 وزیر مستعمرات حرفش را این چنین بیان کرد:»

تش ل دامن زدن به آئه ها و وساد رامهم تو در این سفر، شناسایی ابعاد این اختالفات میان مسلمین است. و بای ۀ... وظیف
به  ه هاو مقامات لندن را در جریان اخبار و اطالعاتی که در این زمین نفاق و اختالف را تا سرحد انفجار بیاموزی 

، بزرگترین را ایجاد کنیهایی از ممالک اسالمی جنگ شیعه و سنی  آوری قرار دهی. اگر بتوانی در قسمت دست می
 ای! کبیر کرده ۀنیخدمت را به برتا
ها، زندگی مرفه و آسودگی فراهم نخواهد بود، مگر آن که در مستعمرات خود بتوانیم آتش نفاق و  برای ما انگلیس

 ور سازیم. شورش و اختالفات را شعله
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 .روایان سرچشمه گرفته است ی، همیشه انقالبات، از ناخشنودی و شورش مردم علیه فرمانتأریخبر شواهد  ...بنا
استعمار  ۀتحاد دست بردارند، زمیناو مرج بروز کند و از اتفاق و  هرگاه میان مردم یک منطقه، اختالف کلمه و هرج 

 «آنها به سادگی فراهم گردیده است.
 

خاطر تحمیق مردم در اکثر والیات و قریه جات افغانستان ریشه دوانده، مدارس ه فرقه وهابیت که در این اواخر ب
دانند در اصل از  ند و پیروانش خود را ناب ترین مسلمانان میی کند، بروشور چاپ می کها دایر م سیمینارساخته، 

ن خاطر پذیرش متجاوزیه همین دسایس انگلیس )ایجاد تفرقه( بود تا در بین مردم به آتش نفاق دامن بزند و آنان را ب
 انگلیسی آماده سازند.

های  رسول سیاف است که با دریافت کمکعبدال وهابیت حزب دعوت تحت رهبریدر افغانستان بزرگترین حامی فرقه 
ه چ ها برای کشانیدن هر ها توانست جای پایی در بعضی مناطق افغانستان بیابد. غربی سرشار شیوخ عرب و غربی

ر ز اسالمی دبزرگترین مرک»بیشتر مردم ما به این فرقه استعماری تالش وافر دارند. امضای قرارداد برای ساخت 
 راه این هدف شوم است تا بدین درمرنجان کابل اعمار گردد، قدمی  که قرار است با پول دولت عربستان در تپه« کابل

صورت جوانان ما را از اسالم سنتی به سوی بنیادگرایی اسالمی نوع وهابی، که انتحار و جنایت و توحش مشخصه 
 ست، سوق دهند.ا بارز آن

ی و مدارد. ا می یی با محمد بن عبدالوهاب )بنیان گذار وهابیت( و چگونگی ایجاد این فرقه پرده برمستر همفر از آشنا
تبار به نام عبدالرضا وظیفه  یت هایش به بصره رفته و در آنجا همراه با یک نجار ایرانیمأمورویسد که در یکی از ن

 گرفت که در مدت کم توانست اعتماد وی را به خود جلب کند:
جا رفت و آمد داشت و به سه زبان ترکی، فارسی  ردم با جوانی آشنا شدم که به آنی کایامی که در نجاری کار م در»

و عربی آشنا بود. او در لباس طالب علوم دینی و نامش محمد بن عبدالوهاب بود. جوانی بی نهایت عصبی مزاج. او 
 «اما با حکومت ایران کاری نداشت. ردی کبود و بدگویی م رمتنفاندازه  از حکومت عثمانی بی

که در خصوص علی  مگو بین شیخ جواد قمی و محمد بن عبدالوهاب بودو  دهد که یک روز شاهد گفت همفر شرح می
گو خیلی لذت برد و پس از گذشت زمان اندک به این نتیجه رسید که و  ردند و او از این گفتی کو عمر صحبت م

 در منطقه است.  هفرد شایسته برای اجرای مقاصد برتانی محمد
 

 دهد: همفر این طور ادامه می
به هر حال، من با محمد گرم گرفتم و تدریجاً دوستی پا برجایی میان ما برقرار گردید. من پیوسته در گوش او »... 

 تر و عمر بیش مند ساخته که به مراتب از علی  ای بهره و قریحه از موهبت نبوغ  ارخواندم که خداوند تو  فرو می
 «است.

گوید که به تدریج توانست محمد را  وان داشت. او میافر ۀانگلیس بود در اسالم نیز مطالع ۀهمفر که جاسوس کار کشت
الم یض اسها با وی در مورد فرا آورد و به همین اساس بارثیر سخنان خود أپرواز و خود پرست بود زیر ت که ذاتاً بلند
گوید در همین وقت با وی  ساخت. همفر می که اعتقاد داشت دور می یهای آهسته وی را با چیز کرد و آهسته بحث می

 :تمگو کردم و برایش گفو  در مورد صیغه گفت
 « هر شان را بپردازیدم   از آنان کار گیرید و»ن آمده: آدر قر

گفته آنچه که در زمان پیامبر حالل بود حال حرام است. من بلی درست است و عمر آنرا حرام کرده و »او گفت: 
کنی. محمد بن عبدالوهاب خاموش  دانی که از اوامر او پیروی می برایش گفتم که تو چگونه خود را از عمر برتر می

 دای داشته باشی و از آن لذت ببری؟ محم شد و خاموشی او نشان رضایت بود. سپس از او پرسیدم که مایلی صیغه
 «به نشان رضایت پایین آورد.را سرش 

 یتم رسیدم.مأمورهای  گوید که من به بهترین فرصت همفر می
گر، البالی، فاسد و معتاد به بار آورند به همین ی ناستعماری تالش دارند تا جوانان دیگر کشورها را سطح یها کشور

بتذال و ا چینل تلویزیون را ساخته که جز ترویج ها هز تعلیمی دکان مصیبت دیده به جای مکتب و مرادلیل در افغانست
دهد. در آنزمان نیز انگلیس به خاطر به دام انداختن جوانان در  دیگری به جوانان یاد نمی فرهنگ ناپسند غربی چیز

 ساخت تا مردم را در آنجا مصروف نگهدارد.  هر گوشه و کنار روسپی خانه می
 

 گوید: جاسوس انگلیس می
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رد ی کروسپی نصرانی که از سوی وزارت مستعمرات در بصره خود فروشی م ۀبه خان و فوراً گو  این گفتپس از »
گذاشتم و شیخ را به خانه « صفیه»رفتم و موضوع را با او در میان گذاشتم و همرایش موافقت کردم و نام روسپی را 

 او بردم.
چ کس به جز صاحب خانه آن جا نبود. محمد پس از جاری صفیه رفتیم. هی ۀدر روز موعود به اتفاق شیخ محمد به خان

طال بود، صفیه را به همسری برگزید. خالصه من از خارج  ۀکردن صیغه به مدت یک هفته، و تعیین مهر که یک سک
و صفیه از داخل در کار آماده ساختن محمد بن عبدالوهاب برای آینده بودیم. صفیه شیرینی زیر پا نهادن احکام دین و 

 «ستقالل رأی و آزادی را به محمد چشانده بود.ا
که صیغه را برای یک هفته دیگر نیز تمدید کرد. در همین  مدت کم چنان شیفته صفیه شده بود محمد بن عبدالوهاب در

گوید پس از این کوشش  زمان بود که وی را به شراب خوری نیز عادت داد و در حال آماده شدن رهبری بود. همفر می
 تا وی را تمام وقت با خود داشته باشم و در سفر و حضر با وی بودم. ردی کم

بار همفر به وی خواب دروغ گفت که با پیغمبر  محمد فرد جاه طلب و خود خواه بود و همیش در فکر قدرت بود. یک
درت رسیدن مالقات کرده و او را جانشین خود و ناجی مسلمانان خطاب کرده و پس از این بود که غرور و فکر به ق

 وی دیگر هم تقویه شد.
یت جدید به عراق مأمورخاطر ه برایم نامه رسید تا ب هی نویسد که در همین مدت از برتانیهمفر در خاطرات خود م

دانستم محمد بن عبدالوهاب شخص  بروم و شیخ محمد نیز اصرار داشت تا ترکیه برود ولی من مانع آن شدم چون می
د به همین خاطر به او توصیه کردم که ایران نشاید کسانی پیدا شود تا وی را منصرف کناستوار نیست و در ترکیه 

 برود چون در آنجا اکثریت شیعه است و نمی تواند نظر شیخ را تغییر دهد.
 زامان کار در آن ۀسان انگلیس در امان نبود چون شیوبرد نیز از چنگ جاسو در این مدت که شیخ در ایران بسر می

ند. در  اصفهان بود خبر می هایش با شد و از کار د که هر جاسوس توسط چند فرد دیگر نیز تعقیب میطوری بو
ن کرد و در ایران با ز جاسوس دیگر انگلیس به نام عبدالکریم که خود را برادر همفر معرفی کرده بود با وی کار می

 که از مستخدمین انگلستان بود صیغه کرده بود.« آسیه»دیگر به نام 
یت خود شد و وزارت مأمورپس از تالش زیاد چهار مخبر انگلیس همفر، صفیه، عبدالکریم و آسیه شیخ محمد آماده 

لت دواش براندازی دولت عثمانی و ایجاد تفرقه در بین مردم بود.  مستعمرات برایش برنامه تهیه کرده که هدف عمده
یخ و جواسیس خود قرار داد تا در موقع ضرورت از آن استفاده پول و اسلحه را نیز در اختیار ش انگلستان مقدار زیاد

شروع به دعوت آیین جدید کردند. ابتدا در نجد شروع به تبلیغ کردند و همفر  اً هجری رسم 1123د. اینان در سال نکن
 به نام عبدهللا خود را برده شیخ معرفی کرد و گفت که شیخ محمد وی را در بدل پول آزاد ساخته است.

یافت.  نفوذ شان وسعت می ۀرسید و دامن آمد به نظر می وز کارر انگلیس با گذشت هر ۀول و اسلحتبلیغ شیخ محمد و پ
 1121در همین زمان بود که انگلستان جاسوس تازه نفس خود را به نام محمد بن سعود )جد خاندان سعودی که در سال 

سیاسی با شیخ محمد  ۀتا در زمینحکومت نجد رسید.( فرستاد  به تانسمذهب وهابب گرایید و از سوی انگله.ق. به 
 همکاری کند.

های عربی مستحکم کرد و آن دو توانستند که  ی استعمار را در کشوره هاهمکاری شیخ محمد و محمد بن سعود پای
انستند ز کردند و توانگلیس بود آغا ۀه تبلیغ و ترویج وهابیت که برنامشهر درعیه را پایتخت خود قرار دهند و رسماً ب

د. امروز از هر زمان دیگر وهابیت نسیطره حکومت خود را وسعت دهند و امپراتوری عثمانی را به شکست مواجه کن
فکران  مهم و کار آمد در دست کشورهای غارتگر و متجاوز قرار دارد که با قلع و قمع کردن روشن ۀو بنیادگرایی وسیل

 ند.ی کرا در نطفه خاموش م یطلب اهی و استقاللخو اندیشان افکار آزادی و دیگر
 

 پایان
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