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  یطاني شیباز

  یهاله نوران
  ینين الحسي سر حاج امبر

   نژاد یپدرخوانده احمد
  

  ني اخوان المسلم١یدستگاه سر
  

ز ي خود و نیس اطالعاتين، نخست سرويت اخوان المسلمي جمعیان جنگ دوم جهانيدر جر
 یلگران دهه ي از تحلیکي. د آوردي را پد"یالجهاز السر" بنام یستي و تروری پنهانیواحد

، سفارت ی از موسسات نظامیت اخبارين جمعي ایس اطالعاتيسرو]: "١٩[سدينوي م١٩۵٠
 یستي ترورین بازويهم. "کردي می گردآوریز مراکز دولتي و نی خارجی کشورهایخانه ها
ن يا. دهديح مي توضی را بخوبین به خشونت طلبيل شهرت اخوان المسلميت است که دليجمع

 که جمال ی سال، تا زمان١٢شد و از آن پس بمدت س ي تاس١٩۴٢ در یواحد شبه نظام
ت يس، شخصي آن اقدام به ترور قضات، افسران پلید، اعضايعبدالناصر بساط آنان را برچ

 فشار به تجمعات یز در شکل گروههاي کرد و نی میهودي و چپاول بازرگانان ی دولتیها
شتر متحد پادشاه يسالها آنها بدر خالل آن . کردنديست ها حمله مي و کمونی کارگریه هاياتحاد

 او استفاده یاسيت به سود پادشاه و ضد دشمنان سي جمعی شبه نظامیرويمصر بودند و از ن
ن يداد، اخوان المسلمي که ملک فاروق کنترل امور را آرام آرام از کف میهنگام.  کردندیم
 و ی اطالعاتیهاس ي را با ارتش و سروی کمرنگیوندهاي همزمان پیشد وليز از او دور مين

الجهاز "شل يچارد مي ریبگفته .  ماندی باقشه ضد چپيهماما .  حفظ کردی خارجیجاسوس
 ی برای اطالعاتی در حکم سازمانيی کرد که گوی عمل ميی چنان حرفه يیوه يبش" یالسر

 در جنبش ی به منظور جاسوسی الجهاز السر١٩۴۴سال : " دي افزایاو م. مصر بود
 از دشمنان یکين آنرا ي تازه گرفته بود و اخوان المسلميیرويان جنگ نير که در جیستيکمون
  ]٢٠."[دانست، نفوذ کرديش مي خویاصل
انه ضد غرب بودند، مشتاقانه يزه جوين که ستيت اخوان المسلمي جمعیت بدنه ي گمان اکثریب

است يساما رهبران آنان .  کردندی مجاهدت می اسالمگرا و افراطیل دولتي تشکیدر راستا
 ی سکوالر، ارتش و قدرت هایاسي کردند و با دربار، احزاب سی می بازی عالیرا در سطح

 صادق بودند ین واقعا باورمندانين امر که رهبران اخوان المسلميا.  رابطه داشتندیستياليامپر
 ی مسلک و حتی کلبیاستمدارانينکه سيا ايکردند ي موقتا معامله مین بزرگ جهانياطيکه با ش

 که ی گمان در حالیاما ب. ستيق روشن ني بودند، به تحقی خارجیم قدرتهايموران مستقما
 دو جانبه یگراني مامور و بازگرانيدش صادق بودند، يت در راه خوي رهبران جمعیبرخ
  .بودند
ت و برجستگان ي جمعی علنیشاخه .  بردی بسر میاسي سین در جهنمي اخوان المسلمیبدنه 
 که یشدند، در حالياله مي با پادشاهان و ژنرال ها هم پ-از همه حسن البناء ش يب - آن یاسيس

 که خشونت یتا زمان.  غرق بودندیت در ترور و جاسوسي جمعی مخفیافراد شاخه ها
ت يت تحت مصونين جمعيشد، ايا بکار گرفته ميتانيسازمان در برابر دشمنان پادشاه و بر

 همانگونه که گاه اتفاق -گذشت يت از خطوط قرمز مي که جمعیهنگام. کرديت مي فعاليیقضا
 دربار و ارتش یت آن براي که فعالیکرد، و زمانيتش را موقتا ممنوع مي دولت، فعال- افتادیم

.  کردیز ميت ني حمایم آنرا تحمل و حتيافت، رژي یت قدرت ميا جمعيسودمند بود و 
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ت يار داشت؛ حماي برنده در اختک برگيتش ي در تمام دوران موجودنياخوان المسلمت يجمع
  .ونيوهاب و ی سعودیخاندان سلطنت یاسي و سیمال
"  نفره از اعضاء بود که ٧ تا ۵ يیها"خانواده"ا ين به شکل سلولها يالت اخوان المسلميتشک

 ی در شاخه های نظامی که گاه به آموزشهای مذهبیک و بسته يستماتي سیتحت آموزشها
پس از .  شدندین آنان به عنوان برادران فعال شناخته مينچنيا. افت، بودندي یمتعدد بسط م

 فعال یت وانمود کنند و به سازمانهايدن از جمعي شد که به بریان آموزشها به آنان گفته ميپا
  ]٢١."[وندندي بپی و ورزشیدر مسائل مذهب

ز توش و  ای بود، بخوبيیله ي و قبی مذهبیاست هايان سيقا در جريا که دو سده عميتانيبر
 ملک ی کل قوای، که به فرماندهMI6 مامور ٢"ليد بويويد. " آگاه بوديیتوان اسالمگرا
 یاگريک بود، توان جنبش احيا نزديتاني بری با ارزش اطالعاتین پاشا، مهره يفاروق، حسن

 را یک رنسانس اسالمي آغاز یزمزمه "ل يبو. ص داديان جنگ دوم تشخي را در پایاسالم
ر يانه را تحت تاثي خاورمی کشورهای رفت تا همه ی م١٩۴۶ اکنون در ١٩١٩که همچون 

ن بار مساله با رقابت بر سر نفت در منطقه گره خورده ياما ا.  کردیقرار دهد، احساس م
حسن البناء " برادرخواندگان"کا در قاهره، با يا و بعدها سفارت آمريتانيسفارت بر] ٢٢."[بود
  .وسته در تماس بودنديپ

 ی برایم در حال افول ملک فاروق دست به سلسله اقداماتي، رژی جنگ دوم جهانپس از
ر مصر ينخست وز. جنگ سرد در راه بود. ست ها زديژه کمونيسرکوب چپ ها و بو

س دولت منصوب شده بود، آشکارا از يت حسن البناء بعنوان رئيکه با حما" یل صدقياسماع"
 مرگ آنان ی آموزش جوخه های برايیکمپ ها ی کرد، و حتیت مالين حماياخوان المسلم
ن يت اخوان المسلمي جمعی او مشتاقانه از سویستي ضد کمونیمبارزه . اختصاص داد

روزنامه . وستندي پین مبارزه مين قلبا به اي اخوان المسلمیست هايضد کمون. " شدیبانيپشت
 با ی دولتیرزه گزارش مبا" سميمبارزه با کمون"تر ي با تی آنان هر روز در ستونیها

 از یز اخبار سودمنديت ني جمعی اطالعاتیشاخه .  کردندیست ها را منعکس ميکمون
] ٢٣."[ دادی به دولت می و دانشگاهیست در محافل کارگريست ها و مظنونان کمونيکمون

 ی مقابله با اعتصابات سازمان می راستگرا را برای کارگریه هاين اتحاديز، اخوان المسلمين
 با ین امر را ضمن اتحاد پنهانيا( کرد ی بشدت مخالفت می وفدیست هايوناليا ناسداد و ب

در آن هنگام، دربار و سران : "رد کهي گیجه ميشل نتيم.)  بردیش مي ها پیجناح راست وفد
ست ها يکمون: دندي دیش مي در برابر خوین دشمن مشترکيمحافظه کار دولت و اخوان المسلم

  ]٢۴."[ هایو وفد
 ی در دهه نياخوان المسلم یدي کلی از اعضایکي مصر، ینده يس جمهور آيسادات، رئانور 
 یله ي بوس١٩۴٩ که در ٣"افسران آزاد" با جنبش یان جنگ دوم جهانياو در جر.  بود١٩۴٠

.  قدرت را بدست گرفت، مرتبط بود١٩۵٢ل شد و در ين تشکيناصر و بدنبال جنگ فلسط
 یست هايوناليست ها و ناسي از کمونیشات متفاوتيبا گرا گونه گون یگروه" افسران آزاد"

م ملک ين نکته که رژي در ای همگین بودند، ولي اخوان المسلمی ها و اعضایچپگرا تا وفد
م ي حفظ رژیا برايتاني بری متکبرانه یوه يش. فاروق فاسد و وابسته است، اتفاق نظر داشتند

ا که چنانکه گفته يتانير برير کبي، سف٤"نلز المپسويما "یله يان جنگ بوسيفاروق در جر
ن يا. ن ساخته بودي کرد، افسران را خشمگیخطاب م!" پسر"فاروق جوان را ] ٢۵[شديم

  .ز ارتباطشان را حفظ کرده بودندي پس از جنگ نیافسران در سالها
ان افسران ي می هماهنگیناصر، حلقه " افسران آزاد" جنبش یانور سادات، عضو راستگرا

ت ي با جمعيی محرمانه یاو در خالل جنگ گفتگوها.  معترض و حسن البناء بودیارتش
                                                 
2 David Boyel 
3 Free Officers 
4 Miles Lampson 
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ات روابطش را يجزئ" تي هویدر جستجو" او با نام یوگرافيدر اتوب. ن داشتياخوان المسلم
: دي گوید و مي ستای حسن البناء را میسادات بگرم] ٢۶.[دي گویبا حسن البناء باز م

 یستگياو از هر جهت شا. ر گذار بودينانش تاثبرداشت او از مذهب بس ژرف و سخ"
ت و يخوش اخالق؛ با کفا.  بودیقي حقیک مصرين او يعالوه بر ا.  را داشتی مذهبیرهبر
 که یزي احترام آمیوه يز شين و نيت اخوان المسلمي اش در جمعیمن از سازمانده... صبور

 ١٩۴۵در ] ٢٧."[ بودمد آورده بود، متعجبيت پدي و فرمان راندن در جمعی در رهبریو
 یداري، رابط سادات و پزشک مخصوص شاه، د"وسف رشادي "ید تا بواسطه يسادات کوش

 پرده ی بيیدار انجام نگرفت اما در گفتگوين ديا. ب دهديان ملک فاروق و حسن البناء ترتيم
ند و از الت افسران آزاد توافق کردياد نهادن تشکي در بنیان البناء و سادات آنها بر همکاريم

آغاز " افسران آزاد"الت ي تشکی برایان افسران نظامي از میريارگيآن پس البناء به 
  ]٢٨.[کرد
ش را در آن نفوذ يا جاسوسان خويکرد يالت جذب مين که البناء واقعا افسران را به تشکياما ا
 یحزب.ک جنبش بودين فراتر از يت اخوان المسلميجمع. ستي روشن نی داد، بدرستیم
 که ی جهانی، سازمانی، واحد شبه نظامیاسيالت سي تشکی بود، داراینييآ. گر بوداياح

نست که يقت ايحق.  دادیانه شعبات خود را گسترش مي خاورمیبسرعت در سراسر کشورها
ن سازمان نفوذ يها کامال در ايها و شورويا، نازيتاني بریتي امنی سازمانها١٩۴٠ یدر دهه 

 از یاري عرب و بسی دست راستیست هايونالي از ناسیاري بس١٩٣٠ یدر دهه . کرده بودند
 ها را ی نازیوند با سازمان جاسوسين پيت اخوان المسلمي، از جمله جمعیان افراطياسالمگرا
 ی را در مصر سپريیا که سالهاي، مامور مشهور س٥"لز کاپلنديما "یبگفته . افتنديسودمند 

 از يیقت شاخه يدر حق "ی دوم جهان جنگخاللن در يت اخوان المسلميکرده بود، جمع
ان در خالل دهه ي از اسالمگرایادياما، گرچه شمار ز] ٢٩."[ ها بودی نازیسازمان جاسوس

ز يز اغراق آمي کاپلند نین گفته ي گمان ای داشته اند، بیستيالت نازي تما١٩۴٠ و ١٩٣٠ یها
وند داشتند به ي ها پیا نازان که بي از اسالمگرایاري بسیپس از جنگ دوم جهان. دي نمایم

 یش بازگشتند و چه بسا با بذل و بخشش هاي خويیکاي و سپس آمريیايتاني دوستان بریحلقه 
ت اخوان ي جمعی رهبر١٩۵٠ یپس از آنکه ناصر در همان دهه . ز روبرو شدندي نیمال

 يیده يچي پیوندهايت چه پين جمعيافت که اي او دریتيس امنير کرد، سروين را دستگيالمسلم
ت اخوان ي رهبران جمعیري رسد که دستگیبه نظر م: " سدي نویکاپلند م. داشته است

 گسترده ی باال و در سطحیت در رده ين جمعين و اعترافات آنان آشکار ساخت که ايالمسلم
 بوده است، چنانکه بتوانند به ی و روسيیکاي، آمريیايتاني بری جاسوسیس هايدر چنگال سرو

  ]٣٠."[ کنندی از آن بهره برداری و ناگهانیا ضربتي، ی آرام و پنهانیوه يک از دو شيهر 
د، ي گردی لندن و واشنگتن ناممکن تر شدن نجات حکومت فاروق آشکارتر میهمچنان که برا

 از یمي نخست، رژینه يگز.  شدیشتر مين بيگزي جایميافتن رژي یز برايشان نيجستجو
ت اخوان يان جمعي می پنهانی دوم، اتحادینه ي گزست ها بود ويائتالف حزب وفد و کمون

 نخست ینه يل به انتخاب گزيکا مايا و نه آمريتاني گمان نه بریب. ین و افسران ارتشيالمسلم
 که ی کرد، در حالی در مصر تالش میم پادشاهي رژیماندگار یا تنها برايتانيبر. نبودند

ن که يت اخوان المسلميو اما جمع. بود" افسران آزاد"ت از ناصر و يان حماييکايانتخاب آمر
  . را آغاز کرديی دوگانه ی داشت بازيیوندهايهم با سلطنت و هم با افسران آزاد پ

 یطين شراين و در چني بود، با وجود ای درونی جناحیبان رقابت هايحزب وفد دست بگر
ر دربار، ن اميا. ست ها بودي از حزب وفد در تدارک اتحاد با چپ ها و کمونیبخش مهم

ن بشدت تالش يت اخوان المسلميجمع.  کردین را نگران ميت اخوان المسلميا و جمعيتانيبر
ز در پاسخ، پرده از ي کند و حزب وفد نیريست ها جلوگي ها و کمونیکرد تا از اتحاد وفديم

                                                 
Miles Copeland 5  م. ( در مصر١٩۵۵ تا ١٩۵١  ناظر فعاليت هاي عوامل سيا در خالل سالهاي(  
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ن ي، و همچنیل صدقي گرا، اسماعیسير انگليا و نخست وزيتانيروابط آدمکشان البناء و بر
ت اخوان ي ها، جمعیست ها و وفديکمون. داشتي کرد، بر میافت مي که دری مالیاکمک ه
 کردند که ی ها عنوان میوفد.  کردندیم" سمياليآلت دست امپر"ن را متهم به يالمسلم

آنان خواستار ."  بندندی را بکار میستي ترور فاشیوه هاين شي اخوان المسلمیستهايفاالنژ"
.  کردیتشان مين بودند که دولت حمايت اخوان المسلمي جمعی شبه نظامیانحالل واحد ها

ان اعتصابات با اسناد ين را در جري مزدوران اخوان المسلمی های از کارشکنیارين بسيهمچن
جنگ : "١٩۴٨ در ی ناگهانین از رخداديت اخوان المسلمياما جمع.  کردندیان ميو مدارک ب

  . دوباره گرفتيیروي، ن"نيفلسط
  

  ني فلسطیو مفتحسن البناء 
  

ز ي آشوب انگیش آمدين پيا. ن شديت اخوان المسلميان بشدت باعث تقويهوديجنگ اعراب و 
ن جنگ، و شکست يا.  گرفتیهود شکل ميا، دولت يتاني برین تحت سلطه يبود که در فلسط

شه ي همیل برايل دولت اسرائي و تشکیهودي ی شبه نظامی واحدهایله يارتش اعراب بوس
ادگرا در اشکال گوناگون ير داد و سبب گسترش اسالم بنييانه را تغياست خاورميسسم يناميد

 در يین نوع اسالمگرايت اي تقویر عامل اساسيل زيل بداليجنگ اعراب و اسرائ. ديگرد
ش را در ي شبه نظامیافت تا واحد هاين بهانه يت اخوان المسلمينخست، جمع. انه شديخاورم
زان ي پارت١٩٨٠ ین همچون مجاهدان افغان در جنگ دهه نايا. ل دهديان جنگ تشکيجر
ز ي نیت دول عربيل از حمايت اعراب در برابر اسرائي کارآزموده بودند که بسبب موقعيیها

 اعتبار ساخته بود و فضا ی را بی عربیم هايدوم، شکست اعراب اقتدا رژ. برخوردار بودند
ان ياسالمگرا. ن فراهم آوردي المسلمت اخواني نوظهور، چون جمعیاسي سیروهاي نیرا برا

ان از يسوم، اسالمگرا. ن بردندي از دست دادن فلسطیغ درباره ين بهره را از تبليشتريب
م و اماکن مقدس يل در اورشليد اسرائيز تهدي و نیاسي سیتختيم بعنوان پايبرجسته کردن اورشل

  . استفاده کردندیريارگي، بعنوان عامل یاسالم
 یگر از مهره هاي دیکين و يت اخوان المسلميان جمعي میوندهاي شد تا پن جنگ سببيهمچن

 ها یم و همدست توطئه گر نازي اورشلی مفت،"ینين الحسيحاج ام "یعنيا يتانيت بريتحت حما
ن ارتباط حاج ينخست.  گشتیش باز ميک دهه پيش از ين دو به بيارتباط ا. استوارتر شود

رخ نمود که در " عبد الرحمان البناء"دارش با ين در ديمسلمت اخوان الي با جمعینين الحسيام
ت يز عبد الرحمان البناء هداين.  داده بودیاريت، برادرش حسن البناء را يل آن جمعيتشک

ار ي هم مانند حسن البناء نقش بسینين الحسيحاج ام] ٣٢.[را بر عهده داشت" یالجهاز السر"
 ی عرب چون جمال عبد الناصر که میست هايونالي ناسیه يجاد خوراک اولي در ایتيبا اهم

ست يوناليدگاه ناسياز د. ديخواست جهان عرب را از لوث وجود پادشاهان فاسد پاک کند، گرد
 ی اعراب شده، و در ژرفای و زبونیل سمبل سرخوردگيش دولت اسرائيداي عرب پیها

 ینشانده در کشورهات شاهان دست ي در برابر حاکمی حقارت و سرسپردگیوجدانشان، عقده 
اما حسن البناء و . ده بودي آفری مصر، اردن، عراق و عربستان سعودیمه مستعمره ين

 عرب در اشتباهند و یست هايونالي کردند که ناسین استدالل ميت اخوان المسلميجمع
گانه راه يبه نظر آنان .  بردی نميی راه بجايی و غربگرای ملیسم سکوالر، بازسازيوناليناس
  . استی اسالميیادگراين جهان اسالم، بازگشت به بنيشي پيیدوران طال دوباره یاياح

. ن منطقه بودي اینده ي آین کننده ييان بود که تعي چند گونه در جریانه چالشيدر خاورم
 چون یگري دیروهاي بودند که با هم رقابت داشتند، نيیروهاي از نیکيان تنها ياسالمگرا

، روشنفکران سکوالر، )ست در حال رشديبه شمول احزاب کمون(ست ها، چپ ها يوناليناس
م ي سهی، تجار و بازرگانان ثروتمند که در معامالت و تجارت جهانی کارگر شهریطبقه 

، اشراف و فئودال ها و دست آخر حکومت يیله ي و قبی، رهبران قومیختگان سنتيبودند، فره



يتاني                                                                  برادر خواندگان برفصل دوم                                                
 

5   صفحه

ان در حکم خواجگان ياسالمگرا. ودندان بين ميز در اي آنان نی و ارتش های سلطنتیها
آنان . ست ها بودنديوناليدند، سخت ضد چپ و ناسي کشیحرمسرا بودند که همه جا سرک م

 از بازرگانان بهره مند یاريت بسي کردند، از حمای را حفظ میختگان سنتي با فرهیهمبستگ
ن محاسبات ينگ فلسطج. وند پنهان داشتنديز پي نی شدند و با افسران ارتش و دربار سلطنتیم

ان ي چپ و هم اسالمگرایست هايوناليرا هم ناسيده کرده بود، زيچيها را پيسيها و انگليکائيآمر
دن يان را در گزيکائيها و سپس آمريسين خود انگليگرفتند و ايل بر غرب خرده ميبابت اسرائ

  . آن، دچار مشکل کرده بودی رویه گذاري سرمای برايیروين
د رمضان، داماد يسع.  بسرعت رشد کرد١٩۴٠ ین در دهه ياخوان المسلم نوع يیاسالمگرا

ر پوشش آماده يآنان ز.  کردین و اردن سازماندهيت را در فلسطين جمعيحسن البناء شعبات ا
 سالح، عمدتا از کانال اعضاء یادير زيست ها، مقاديوني جنگ با صهیش براي خویساز
اتحاد حسن .  داشتند فراهم کردنديیوندهايصر پکه با ارتش م" یالجهاز السر"شان در يسر
ت اخوان ي به جمعیادين اتحاد کمک زين رخ نمود و اين در بستر جنگ فلسطي حاج ام-البناء
  .ن کرديه، اردن، لبنان و فلسطيتش به سوري فعالی گسترش دامنه ین برايالمسلم
 و یدي پارانوئینيجهان ب.  داشتیبي پر فراز و نشی کاری دوره ینين الحسيحاج ام

خ دانان يدگاه تاريتلر او را از ديت آشکارش از هي او و حمایزانه يهود ستي يیايخوليمال
شه ين بر انديحاج ام. ا بوديتاني بریانده است، اما او از آغاز دست پرورده ير نماي حقیموجود

س، يجنس سروينتلي، مامور مشهور ا٦"ا ستارکيفر" ها از جمله يیايتانين نسل از بري چندی
ن يا ستارک او را با احترام چني نمونه فری افسونگرانه داشته است، چنانکه برایريتاث

. ی سالگ۴٠ در اوان یمرد. ز نشسته بودي گشاد و تميید جامه ياو در سپ: "کنديف ميتوص
 و درخشان، بسان ی آبی دور سرش ساخته است، با چشمان از نوريیهاله  يیعمامه اش گو
  ]٣٣!"[ی بامدادیتاره درخشش دو س

 یني سرشناس عرب فلسطيیاو که از خانواده .  بودیار عادين در آغاز بسيت حاج اميفعال
. ان برسانديل کرد، اما نتوانست آنرا به پاي مصر تحصیبود، در جامع االزهر، دانشگاه اسالم

ن يحاج ام. تر بعنوان مترجم مشغول به کار شدي روی، در بنگاه خبریپس از جنگ اول جهان
ز بکار بستن ي و نیر شد، او نشان داد که در خشونت طلبين درگياست فلسطيج در سيبتدر
 ٧"ونيشگامان صهي پیپروتکل ها"زانه همچون يهود ستيز متحجرانه و ي توطئه آمیهايتئور

ر يزانه داشت دستگيهود ستي ی که در آشوب های به سبب نقشیاو بزود.  داردیزي تیشامه 
ن که ي در امور فلسطيیايتاني بریه ي بلند پاینده ي، نما٨"هربرت ساموئل "١٩٢٠اما در . شد

راهش را در صعود از "ژه کرد و يک عفو وين را مشمول ي بود، حاج امیهوديک يخود 
 در حد ین به عنوان عالم اسالميگرچه اعتبار حاج ام] ٣۴."[نردبان قدرت هموار ساخت

ن ي حاج امیم، با تدارک انتخابات تقلبياندار اورشل، فرم٩"سر رونالد ستورس"صفر بود، 

                                                 
6 Freya Stark 

راي سلطه بر جهان بيان شده جزوه یي که در آن نقشه ي یهودیان ب. گفته ميشود" بروتوکوالت حکماء صهيون"  در زبان عربي  7
  لندن در The Times روزنامه ي ١٩٢١در پي آن در سال .  در روسيه تزاري منتشر شد١٩٠٣این جزوه نخستين بار بسال . است

دیالوگ ميان " با نام Maurice Jolyسلسله مقاالتي بيان داشت که متن این جزوه برگرفته  از یکي از آثار طنز نویس فرانسوي 
 پروتکل این متن دستور العملي است ٢۴. است که در آن به جاه طلبي ناپلئون بناپارت حمله ميکند" يو و ماکياولي در جهنممونتسک

براي برجستگان صهيونيست که بر ملل غير یهودي مسلط شوند و براي این امر شيوه یي آنان تبليغ عقاید ليبرال بشدت رادیکال 
هدف کنترل عقاید جمعي بوسيله ي سرمایه و . وخ ساختن ارزشهاي ميهني و اخالق سنتي استآزادي رسانه هاي ارتباط جمعي، منس

حکماء "این متن محافل سري فراماسوني اهداف سياسي را دنبال ميکنند و مدعي است که این محافل خود آلت دست . رسانه هاست
نخستين . ه سرانجام به برپایي تئوکراسي یهودي مي انجامدفراماسونها و متفکرن ليبرال وسائلي پنداشته شده اند ک. هستند" صهيون

 نيز بوسيله ي سازمان تبليغات اسالمي در ١٩٨۵سال .  پس از انقالب در ایران منتشر شد١٩٧٨نسخه ي این متن در تابستان 
است، حمایت مالي آستان قدس رضوي مشهد نيز که یکي از ثروتمندترین موسسات در ایران . سطحي گسترده منتشر و پخش گردید

با توجه به شواهد و استدالالت روزنامه ي تایمز، ارتباط این متن با رویداد .  بعهده گرفت١٩٩۴را در سال " پروتکل ها"چاپ مجدد 
  )    م. (ي واقعي منتفي ميدانند و جنبه ي تبليغاتي آنرا برجسته ميکنند

8 Herbert Samuel 
9 Sir Ronald Storrs 
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 ین ميچن" ستميانه در قرن بي خاورمیاسيفرهنگ س"در .  کردمي اورشلیمفت را ینيالحس
 ی مسائل مختلف فتوا می مسلمانان است و عموما درباره ی مذهبینده ينما "یم که مفتيخوان
ت ي شخصیمفت.  شودیب م دولت منصوی از سوی مفتی اسالمیدر اکثر کشورها. دهد
ان ين ميتنها استثناء در ا.  احترام فراوان استی دارد و دارایرگذاري تاثی و اجتماعیمعنو
که از ) ١٩٣٧ و معزول بسال ١٩٢١منصوب بسال (، بود ینين الحسيم، حاج امي اورشلیمفت

، ک سال بعدي] ٣۵."[ کردیش استفاده مي خویاسي سیم رهبري تحکیش برايت مذهبيموقع
ن بود، ي فلسطیم اوقاف مذهبيفه اش تنظيرا که وظ"  مسلمانانی عالیشورا"هربرت ساموئل، 

 به ین دو پست، قدرت فراوانيا.  آن گماردین را به سرپرستيس کرد و حاج اميتاس
  ]٣۶.[دير قابل اعتماد مسلمان بخشيب غيعوامفر

را " مي اورشلی اسالمیره کنگ "١٩٣١ز در ين نين، حاج اميل اخوان المسلميبه موازات تشک
ران، افغانستان و يش به هند، اي از خویباني و جلب پشتین مالي تامیبرپا کرد و سپس برا

ل شده بود، هنوز ي آن گاه که به آلمانها متماین حتيحاج ام.  سفر کردی اسالمیگر کشورهايد
 تن از مبارزان ۶٠ که با یا برخوردار بود، چنانکه هنگاميتانيت و حفاظت بري از حمایاندک

ن به ير شدند، حاج امي دستگیسيان آشوب ضد انگلي در جر١٩٣۶ که در سال ینيعرب فلسط
نخست . ر از فرار کردي ها او را ناگزین به نازيل حاج اميسرانجام تما] ٣٧.[ آزاد شدیآسان

ر اي"تلر، ي به آدولف هیران، و سرانجام پس از ابراز وفاداريبه لبنان سپس به عراق و ا
 ین در آلمان مسوول بنگاه سخن پراکنيحاج ام. ن رفتي، به برل" آسمانهایق او در همه يصد

 یناز" اس.اس "ین واحدهاي از جاسوسان، همچنيیانه شد، و شبکه يدول محور در خاورم
  . بودند، سازمان داد١٠يیايشترشان بوسني مسلمان و بیرا که همگ

ش ترک گفت، و در فرانسه که البته يق اترياز طرانه آلمان را يش سوم مخفياما با سقوط را
 کرد یا از استرداد او خودداريتانيژه بريبو. م شدي کردند، مقی او خودداریرين از دستگيمتفق

 نبوده یتکار جنگي جنایمفت: "ر اعالم داشتي کبیايتانيو معاون وزارت خارجه بر
 ی ویرايت و پادشاه مصر پذروزمندانه به مصر بازگشين پي، حاج ام١٩۴۶سال ] ٣٩."[است
 اسالم ین پس کعبه ياز ا: " اعالن داشت١٩۴۶ در آگوست یمز در گزارشيورک تايوين. شد
 پاشا که از یستگاه خط آهن رشديک اينزد" دايال آيو" است در ی مفتی، خانه یاسيس

 یصرک سرباز ميارد ي ١٠ تا ٨ هر یبه فاصله . ابدي ی رامله امتداد میه تا حومه ياسکندر
] ۴٠."[ز درون خانه اش داشتي نی محافظان شخصی دادند و مفتی میرامون باغ او نگهبانيپ

 یبانيپشت"ش از ي خویاسيت سي در فعالید که مفتي گوینه مين زمي در همیگريگزارش د
، پادشاه عربستان، و ملک فاروق، پادشاه مصر، ]ابن السعود[زيملک عبدالعز"  فراوانیمال

  ]۴١.[ستبرخوردار بوده ا
 او را بعنوان ی ها نداشت، و بزودی و روابطش با نازی از مفتيینه يا کيتاني ظاهرا بر
"  قاهرهیبنگاه خبر"ا در قاهره يتانيس بريجنس سروينتليا. غات خود استخدام کرديمسوول تبل

ر آن ين مدينخست" که (NEABS)11 "کي خاور نزديیويستگاه راديا"ز يس کرد، و نيرا تاس
ش از ي پارسا بود که تا پیاو مسلمان. ، بوديیک اسکادران هواي یارسک، فرمانده آلفرد م

ش را به مسائل اعراب اختصاص داده يشتر عمر خوي کرد و بیانه خدمت ميجنگ، در خاورم
ش ين در همکاري حاج امیل تجربه ي به دلMI6د يشا] ۴٢."[ده بوديز گروي به اسالم نیو حت
ق دفتر خاور ي که از طریشخص. ، او را به استخدام در آوردندهي ها بعنوان گویبا ناز
، اشراف ١٢"سيسر کناهان کورنوال" کرد، ی را اداره مNEABS ی فرستنده MI6ک ينزد

                                                 
بوسنيایي، التزام به نظم اجتماعي، ساختار خانواده و مبارزه عليه " اس اس"سنخنراني هایش خطاب به واحد هاي  حاج امين، در  10

  )م.(یهودیان را وجه اشتراک ایدئولوژي اسالمي و نازیسم معرفي ميکرد
ر شبانه روز پخش ميکرد، این  نام این ایستگاه بسيار قوي و پربار که زیباترین و اصيلترین نغمات عربي را با تازه ترین اخبا 11
  ) م. (، ایستگاه رادیویي عربي در خاور نزدیک"محطة الشرق األدني لالداعة العربية: "بود

12 Sir Kinahan Cornwallis 



يتاني                                                                  برادر خواندگان برفصل دوم                                                
 

7   صفحه

س در قاهره در يجنس سروينتليا" یدفتر عرب"س ي بود که بعدها رئيیايتانيزاده و بانکدار بر
  ]۴٣.[ات لورنس، شدي و مرکز عملیخالل جنگ اول جهان

ن ي را در فلسطی هزار نفر١٠ ی شبه نظامیروين مشترکا ني و اخوان المسلمی، مفت١٩۴۶در 
 ید و آن را تحمل مي پوشین مساله چشم ميا از ايتانيبر. سازمان دادند" نجات دهندگان"با نام 
 یل دادند و فرمانده ي را تشکی مشترکی و حسن البناء رهبریهمزمان، در مصر مفت. کرد
ز در ين.  واگذار شدی مفتین در غزه به همکار سوداني اخوان المسلمی نظامیاحد ها از ویکي

د اوج يشا.  کردیبانين پشتيد فلسطيس دولت جدين بعنوان رئيقاهره، حسن البنا، از حاج ام
) یه ياتحاد( باشد که دولت١٩۴٧ بازگشت او به غزه در سپتامبر ینين الحسي حاج امیروزيپ

اما با شکست اعراب . خواند] ۴۶[ني فلسطیس جمهوريرئاشت و خود را  را اعالم دینيفلسط
افت و به ين خود نجات ي حاج امیول. ديين چندان نپاي دولت حاج امیهودي یروهاي نیله يبوس

  . بازگشت١٩۵٠ ی دهه یجنگ ها
 یز بر لب بام بود و کرکس هايم فاروق نيآفتاب رژ.  شدیک مي حسن البناء نزدیان زندگيپا
 یم فاروق را سخت بين رژي، بحران فلسط١٩۴٨در . دندي کشی مرگش را انتظار میسايس

 یبحران اقتصاد.  با پادشاه را دشوار کرده بودیاسي سیروهاي از نیاعتبار، و هرگونه ائتالف
ن  و ي اخوان المسلمیهمبستگ. ز، سراسر کشور را فرا گرفته بوديهمراه تظاهرات خشونت آم

م فاسد و نامسئول يان با سرزنش رژيست ها و اسالمگرايونالي بود و ناسدربار هم لرزان شده
 ١٩۴٨سرانجام در دسامبر .  بودندیاسي سيین بهره جوين در کميل شکست فلسطيفاروق بدل

 از افراد یکيبدنبال آن و چند هفته بعد . ن ممنوع اعالم شديت اخوان المسلميت جمعيفعال
  .پاشا را ترور کرد" ی نقراشیود فهممحم"ر، ين، نخست وزياخوان المسلم
حسن البناء در . افتيان يا، روزگار حسن البناء به ناگاه پ١٩۴٩ یه يز، در ژانويدو ماه بعد ن

. در قاهره کشته شد"  جوانانیانجمن اسالم "یک دفتر مرکزي نزدیانياي در خيیاندازري تیپ
  ]۴٧.[ انجام گرفتی مصریتي افسران امنیله ين ترور بوسيظاهرا ا

 ین و آغاز دوريت اخوان المسلميت جمعيان دور نخست فعالي پایمرگ حسن البناء نشانه 
 بدست گرفتن ی برای درون سازمانی هایبدنبال مرگ البناء کشاکش و دسته بند. گر بوديد

 کرد ی میت را گاه منع قانونين جمعي بود که دولت مصر این، در حاليقدرت آغاز گشت و ا
ت را پس از حسن البناء ي جمعی عالیرهبر" یبيل الحديحسن اسماع"رانجام س. و گاه تحمل
 ی سلطنتیس گارد محافظ خانواده ي بود و برادرش رئی مصریک قاضياو . بدست گرفت

 از فئودال یکين با اعمال نفوذ ي اخوان المسلمیبرهبر" یبيل الحدياسماع"انتصاب . فاروق
ت ي پدر و رهبر جمعیني جانشیبيل الحدير اسماع سال بعد پس۵٠.( بودی ثروتمند مصریها
 خود یوند هاين هنوز پي اخوان المسلمی درونیک از جناح هاير و دار هر ين گيدر ا.) شد

س و تماس يان ارتش و پلي از میني خبر چیعني کرد؛ یاست مصر حفظ مي سیرا با بدنه 
رت را در مصر بدست  قد١٩۵٢که در " افسران آزاد" با جنبش در حال رشد ی پنهانیها

  .گرفتند
 پس از حسن البناء ی زمان درازی براین با وجود کشاکش داخليآشکار بود که اخوان المسلم

د يسع"ون يش را مديت خوي فعالین ادامه ياخوان المسلم. ت خود را ادامه خواهد داديز، فعالين
ز همچنان يصر ن کرد، و در می آن را جهانیت و اثرگذاري فعالیاست که دامنه " رمضان

 اخوان ی عربستان سعودی پولیکمک ها.  ماندی غالب و برتر با هزاران هوادار باقیروين
د يگذشته از آن با. داشتي که دولت مصر ضد آن بود همچنان نگاه مین را زمانيالمسلم
سم، ي ضد کمونیبي جنگ صلیون جنگ سرد باشد، که به بهانه ين مديت اخوان المسلميجمع
 پشت پرده در یدي رهبران کلی پنهانیاست هاين، سيقت ايدر حق. افته بودياعف  مضيیروين

ن سازمانها بود که بر ي اینيرزميز زي خشونت آميیزه جوي با روح ستی اسالمیجنبش ها
 اسالمگرا یم هايظهور رژ.  شودیده مينام" ادگراياسالم بن" شد که امروز، ی هم آغازیرو
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شگامانه ي پیت هايم فعالي مستقیجه ير افغانستان و سودان نتژه دي، بو١٩٧٠ یدر آغاز دهه 
  .د رمضان و وارثانشان بودي حسن البناء، سعی

ش را در ي خوین گامهايز نخستيکا ني آمریاالت متحده ي، ایان جنگ دوم جهانيبا پا
 ه تا پاکستانيونان و ترکي از يی مقدر شده بود که مناطق گسترده يیانه برداشت و گويخاورم

 ی در گستره يیژه يت ويانه اهميآنچه به خاورم.  جنگ سرد باشدی اصلیو هند، جبهه 
ت بود که دو سوم نفت ين واقعي و ای آن به اتحاد شورویکيان شرق و غرب داد، نزديجنگ م

 یمان هاي که پيیست هاياستراتژ. ج فارس نهفته استي کوچک، اطراف خليیجهان در منطقه 
 را ١٣کاي آمریروهاي نی مرکزیو فرمانده" عي واکنش سریروين"ز ينناتو، بغداد، سنتو و 

ن يهم. ج فارس قائل بودنديت خليت امني تثبی برايیت فوق العاده ياد نهادند، اهميبن
 و یسم عربيونالي را به تقابل با ناسی اتحاد شوروید از سويست ها به اصطالح تهدياستراتژ

 یوند زدند و برايدانند،  پيش مي خویز ثروت مل ای خودجوش که نفت منطقه را بخشیرانيا
 یاالت متحده ي، ای ضد شوروی از کشورهايیره يجاد زنجيست ها و ايوناليشکست دادن ناس

 به یانه عربيخت و آن را از خاورميان ري را بنی افراطيیت از اسالمگرايکا طرح حمايآمر
  . گسترش داداردوگاه پناهندگان افغان در پاکستان و درخاک افغانستان

  ...!ن در انتظاريگر، اخوان المسلميکبار ديو اکنون، 
  

  ان فصل دوميپا
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