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  یطاني شیباز

   نژادیت احمدینام و هو
  دیچرا نبا

  باشد؟ "د رمضانيسع"
  ٧ -ترجمه فروزنده فرزاد

  
ت یالود"دنت یان پرزي میدارید شاهد دي کاخ سف)١(ال، دفتر اُو١٩۵٣اواخر تابستان 

 . که کمتر به آن توجه شده است کهیدارید.  بودیی انهي خاورمی و جوان فتنه جو"زنهاوریآ
 ییزنهاور با چهره یدار، آین دید و نه چندان آشکار ثبت شده از اي و سفاهيدر عکس س

 راست،  بحالت رنگ،ی خاکستری سال داشت، در لباس۶٣پدربزرگ گونه که در آن زمان 
 ، باره رنگي تی، در لباسیتونی زی با پوستی مصری و در سمت چپ او، جوان،ستاده استیا

 کاغذ بدست یکه دسته اي سر، در حالی کوتاه شده ی انبوه و موهایشی با ر و آراستهیظاهر
شور شر و  خشن و پر یاست هاي تجربه در قلب سک دههیش از ي باو با.  شودیده میدارد، د

در . ره شده استيس جمهور خي رئی و مشتاقانه به چهره ، سال دارد٢٧جهان اسالم ، تنها 
 ی مسلمانیگر که ردا و جامه ید ی شوند، برخیده می دی عربی در لباس هایکنار او عده ا

 هند، یون و فعاالن کشورهاي از پژوهشگران، روحانیندگیات نماي هیبه تن دارند، اعضا
  . قا هستندیز شمال افريمن و نیه، یسور

" د رمضانيسع"دار کرد یس جمهور دي از رئ، ماه سپتامبریآن که در آن روز تابستان
حسن "، دختر "وفا البناء" ازدواج با یاو بواسطه . ن بودياخوان المسلم  و مبارزدئولوگیا

را ی زش بود،ی خوین براي اخوان المسلمی برتر در حلقه یگاهی جای مدعی، به نوع"البناء
س جمهور ي رمضان در کنار رئ،در آن عکس. شده بود "نياخوان المسلم"ارذگنايداماد بن

دست کم از اواخر ، نين المسلمت اخوايد، اما جمعي رسی به نظر مر آزای بز وياحترام انگ
هوادران . مشهور بودجر ح متو ستی تروریتيانه به جمعي در سرتاسر خاورم،١٩۴٠ یدهه 

 کشور را به قتل رسانده نیاس جمهور يز رئين  وین سازمان، چند تن از افسران مصریا
 ین از سويدار کند، اخوان المسلمیزنهاور دیش از آنکه رمضان با آي ماه پ۵ درست  وبودند،
اما اخوان . ه بود شناخته شدیر قانونيم در حال سقوط ملک فاروق، پادشاه مصر، غیرژ

  . د نشدین ناپديالمسلم
 به ،کرد یم یکي تاکتی هایني عقب نشتناوبن بينده، اخوان المسلمی سال آ۵٠ یبه درازا

شعباتش در اد نهادن يش را با بنی خویدئولوژیافت و ای یمرا باز ش رو و نفوذي نیآرام
ش از مرگش در يد رمضان تا پيسع . گستراندیگر کشورها میت و دیه، کویاردن، سور

  . ن در سطح جهان بودي اخوان المسلمی، سازمانده اصل١٩۵۵س در سال يئسو
 ید رمضان تند مزاج، خشونت طلب و آشکارا خواهان باز سازينکه سعیبه رغم ا

 در .دی نگردی تلقی جدیدی بود، او تهدی اسالمییاد گراي بنیها یژگیانه بر اساس ويخاورم
 یکا در قاهره، رمضان متحد بالقوه ی آمریاالت متحده یر اي سفی سریابیمقابل، در ارز

 زي ننيسم و جنگ سرد بود و اخوان المسلمين هنگام، اوج دوران مکارتیا. کا پنداشته شدیآمر
ن، جماعت يت اخوان المسلمي جمعد رمضان دري، متحدان سعبه عالوه. ستيدًا ضد کمونیشد

 ییست ها، فعاالن دانشجوي ضد مارکسدای مشابه در منطقه شدی پاکستان و سازمان هایاسالم
، "بعر یست هاياليسوس"ب، عر یست هايونالي، ناسی کارگریه هایچپگرا، رهبران اتحاد

مزاحم تازه  ر ي اخیان دسته ياز م. ست ها بودندیون سکوالرگشات گونای گرازي نحزب بعث و
ش به جبهه یس جمهور مصر، جمال عبدالناصر، بود که وفاداري چون رئیده ايدوران رسه ب
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کسال پس از آنکه جنبش ی، تنها ١٩۵٣ از ی حت،نگ سردجکا در ی آمریاالت متحده ی ای
  .  نمودیر مصر را خلع کرد، مشکوک مي فاسد و حقیپادشاه" افسران آزاد"

  شمال قاهره، دریلی ما٧٠ در یی، روستا"ن الکوميشب"ر ، د١٩٢۶تولد مد رمضان يسع
او . وستي درنگ به جنبش او پی و ب،سن البناء آشنا شدح با یدر نوجوان. ل بوديرود ن یدلتا
 حسن البناء و یخصوص ی، منش١٩۴۶از دانشگاه قاهره در سال شدن ل يفارغ التحص پس

ن ي اخوان المسلمی، ارگان هفتگ"بالِشها"ر يکسال بعد، رمضان سردبی.  شددست راست او
  .شد

ر اخوان ي، سفی سازمانی کارهای به حسن البناء در حوزه کمکد رمضان در کنار يسع
 که حسن ی نقش؛ شدین المللي گسترده از تماسها در سطح بی تدارک شبکه این، برايالمسلم

رمضان در سال .  اقامتش در مصر امکان آنرا نداشتزي نش ويت روحانيل شخصيالبناء به دل
 یگیا در تحت الحمايتانی تحت کنترل بریم، شهريم سفر کرد، آنزمان اورشلي به اورشل١٩۴۵
ان در آسمانش یهودیاب و عران اي جنگ می طوفانزاین بود، که اندک اندک ابرهايفلسط
ن زمان يس شعبات اخوان المسلمي تاسیبرا، ندهی آیرمضان در خالل سالها.  شدی مانینما
 ١٩۴۵او در اکتبر . روت کرديم، عمان، دمشق و بيصرف مسافرت به اورشل یاريبس

 ی سازمانیربنای زآنچه که. اد نهاديم بني را در اورشلنياخوان المسلم تين دفتر جمعينخست
تا سال . شناخته شده است) حماس" (یجنبش مقاومت اسالم" بنام ١٩٨٠ ی که از دهه د،یگرد

 آنها در حدود ید آمد، که شمار اعضاین پدين در فلسطي اخوان المسلمی شاخه ٢۵، ١٩۴٧
، وابسته به ی اسالمییروي نتاد ي کوش١٩۴٨د رمضان در يسع.  هزار بود٢٠ هزار تا ١٢

ت جلوه يک پر اهمي، به لحاظ سمبولین وابستگيل چنين، را سازمان دهد که بدلياخوان المسلم
ل ي که همانسال دولت اسرائ،یهودی یاروهيه نيان جنگ علی که در جر بودییروين، نیا .کند

  .س کردند، وارد نبرد شديرا تاس
نده ین بار از پاکستان، که در آي نخستی برا١٩۴٠ یدر اواخر دهه " د رمضانيسع"
 ی کراچ در مسلمانان جهانین کنگره ي شرکت در نخستی از آن داشت، برایاري بسیدارهاید

 یله يبوس کرد که ی متهم مکنگره راچپ پاکستان . (دار کردی د١٩۵١ و ١٩۴٩بسال 
ا يتانی از بر،ش از آنيکسال پیپاکستان .)  سازمان داده شده استسيکا و انگلیسم آمريالیامپر

  وی اسالمیها دئولوگی مرکز جذب این دولت اسالمي بعنوان نخست وافته بود،یاستقالل 
ابو " بنام ی جوانیمگرا اسالز،يندر پاکستان .  بودیسازمان دهندگان و پژوهشگران اسالم

"  پاکستانیجماعت اسالم"ن با نام ي به سبک اخوان المسلمیـ که جنبش" ی المودودیاالعل
 ،بعد یدهه هادر  .کرد ی بدل میاسي سین جنبش را به حزبیس کرده بود، به مرور ايتاس

 ییبرنامه ] پاکستان[ نوظهور ی دولت اسالمیحت. د رمضان شدي دوم سعگاهپاکستان منزل
 ش با دولت غرببارد و او از روابط خوذار او گيو پاکستان در اختیز در رادي نییویراد
د ي سعی از کتابهایکی بر ی که مقدمه ا،" خانیاقت عليل" ریست وزخز ني پاکستان و نیگرا

  . بردیرمضان نوشته است، بهره م
ن در يخوان المسلمت ايت جمعيفعال. د رمضان در پاکستان کامال داوطلبانه نبودياقامت سع

 که اخوان ی هنگام،١٩۵٠د رمضان در يسع. ز تروريمصر ممنوع شده بود، و حسن البناء ن
 ییاوب دوره هان اما بت،برد، به مصر بازگشت ی بسر میني عقب نشین در دوره يالمسلم
او " یجماعت اسالم"و " یالمودود"ک با ی را در پاکستان، در تماس تنگاتنگ و نزدیطوالن
 یت رسمی و با حما، داشتیر همکاريپاکستان ن" گيمسلم ل"د رمضان با گروه يسع. ندگذرا

است در پاکستان ي س،ن هنگامیا . کردیها به سراسر جهان عرب مسافرت و سخنران یپاکستان
 سکوالر و یست هايوناليانه رو، ناسيان می، اسالمگرای افراطی اسالمگرایدر دست گروه ها

رمضان . دیي گرای با غرب می نظامی اتحادهایضمن پاکستان به سو و در ،ز چپ ها بودين
 عصب،ان متیرومند از دانشجوي نییفاالنژها ی را در سازماندهی المودود،یسالها در کراچ

ن به یا . رساندی میاری در برابر جنبش چپ پاکستان ،یی دانشجویژه در کمپ هایبو
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، نسخه یني موسولیستيسلح فاش میجوخه ها که از ،"یجماعت طالب اسالم"اصطالح 
 یول"  بنام ی پژوهشگریبگفته .  رمضان بوددي سعیده ی ای شده بود، دست پرورده یبردار

 ی نظارت جماعت اسالم تحتیسازمان ،یجماعت طالب اسالماگر چه "، "رضا ناصر
 و ١٩۵٢ ی سالهایانه يدر م. ن مصر بودير اخوان المسلميپاکستان بود، اما بشدت تحت تاث

 در ی دولتی را در شکل دادن ساختاری، رمضان رهبران جماعت طالب اسالم١٩۵۵
ر و نفوذ ي تاثین نشانه یبرجسته تر.  کردیاری آن یبرا ی استراتژیزی ریز پيسازمان و ن
ز مطالعات شبانه ي و نی مطالعاتی وجود حوزه هاین در جماعت طالب اسالمياخوان المسلم

 ی بکار می درون سازمانیوندهايد و استحکام پی جدیب اعضا جذی که هر دو برا،منظم بود
 یان چپگرا در کمپ های، مدام با دانشجویآدمکشان اغلب مسلح جماعت طالب اسالم." رفت

 یهایري آنها رفته رفته به درگیبرخوردها: "سدی نویناصر م.  شدندیر مي درگییدانشجو
 یت هايگر، فعالید: " دی افزای ماو ."دي انجامیم مولتان و یژه در کراچی تر، بویجد

وه ي شیایگوش يش از پي بنی او بود  شدهی جماعت طالب اسالمیشه ي ضد چپ پییدانشجو
 که در خدمت اسالم شدان ی از جنگجویگادی، بریجماعت طالب اسالم.  برخورد آنها بودی

  ." کردیست ها و چپ ها جهاد می سکوالریعنیه دشمنان اسالم يو عل
ب و از عران یادگرايش به پاکستان با بنی سفرهاخالل رمضان در دي سع که رسدیبنظر م

اد يرا بن) ٢("ی اسالمیحزب آزاد"ها که به اصطالح  ی ها و اردنینيژه با فلسطی بو،انيآن م
ابنده، دفترش را به آلمان منتقل کرد و یت ین حزب سرایبعدها ا. ( داشتی همکارزي نکردند

 ینده از سوین حزب بطور فزایا.  گستراندی مرکزیاينان آسان مسلمايسپس خود را در م
 جنبش ی برای متحد خشونت طلب مهم١٩٩٠ یش از دهه ي شد و تا پیت میعربستان حما

 برد، ی در اردن بسر م١٩۵٠ ی آنگاه که در دهه ،رمضان .) ازبکستان و القاعده بودیاسالم
ن يرهبر اخوان المسلم.  رساندیارین کشور ین در اي اخوان المسلمی شعبه یزی ریبه پ

 با ملک عبداهللا و یکی نزدیوندهاي که پیبود؛ بازرگان ثروتمند اردن" قراء ابو"اردن، 
حسن ن یا، )٣("یون بالبیمار " یبگفته .  ها داشتی هاشمییا يتانیت بری تحت حمایپادشاه
 و ،به عمان فرستاد اردن ین نوپاي به اخوان المسلمکمک ید رمضان را براي سع بود کهالبناء

د ين امی به ا،هیري خیعنوان سازمانتحت ن را ي اخوان المسلمیت قانونيفعال"ز يپادشاه اردن ن
." را شدی، پذد محافظت کن ها، چپیعنیون سکوالر، يسیکه حکومت او را در برابر اپوز

 جنبش ی در خدمت سرکوبین اردن نبز ابزاريبدانگونه که در پاکستان رخ داد، اخوان المسلم
 کردند که آنچه در ید رمضان و ابوقراء استدالل ميسع. ب شدعر یست هايوناليچپ و ناس

 ی حمالت سخت از سو،کنديد می جهان اسالم را تهدیگر کشورهایستم، مصر و دي بیسده 
 در جامعه یعت اسالمی شریسم است که منکر برتريوناليسم و ناسي کمونیهایدئولوژیا

  ."هستند
بطور .  نبودی، هرگز تصادف١٩۵٣د در سال يال کاخ سفود رمضان در دفتر ُايحضور سع

 در ی شرکت در کنفرانس فرهنگ اسالمیاالت متحده براید رمضان در اي، حضور سعیرسم
 ٩ ی کنگره با تدارک برنامه یکتابخانه .  به واشنگتن، بودیز سفريستون و نيدانشگاه پرن

ار باشکوه در تاالر ي بس بزرگ  و بسیدادیون، ریا. روزه در کنفرانس شرکت کرد
 از ی برخ،ان سخنرانان و شرکت کنندگانيدر م. ستون بودي دانشگاه پرن)۴ (ی"ناساو"یسبزها

 یليب"و ) ۶("انگیلر یکو"، )۵("یتيپ هيليف" چون یز بودند، کسانيشرق شناسان برجسته ن
، )٩("ليمک گ" از دانشگاه )٨("تيکانتول سم لفردیو. "ستونياز دانشگاه پرن )٧("ندریاو
 از دانشگاه )١١("نوکارلتون کو"، "هاروارد" از دانشگاه )١٠("یچارد نلسون فریر"
هارت  "یاز موسسه " جهان مسلمانان"ر ژورنال يسردب، )١٢("ِکنت کَرگ"، و "ايلوانيپنس"

ست کنفرانس ایز ريروت ني بییکاین دانشگاه آمريشيس پي، رئ)١۴("ارد داجیبا"دکتر . )١٣("فورد
  .را داشت
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 ی اتفاقکنفرانس در  مشهوریت هاي از شخصی، حضور شماری مستندات رسمیبنوشته 
 کنفرانس ی برگزار کننده ؛آنجا نبودند" یتصادف" اما شرکت کنندگان در کنفرانس . بوده است
  و شرکتکرد یباني پشتیکا بود، که خود، کنفرانس را بلحاظ مالی آمریاالت متحده یدولت ا

فرا " یوجرسين"، به باشندد يکا مفین که از نگاه آمريهدف معن یا با  راکنندگان در کنفرانس
 از یافتن شرکت کنندگانی ید شرق شناسان، در جستجو برايش سفی، ر"یتيه. "ده بودخوان

 ی براني همچندار کرد، ویگر شهر ها دی و دیودهليروت، نين، بغداد، بیقاهره، بحر
، TWA ،"کنیپان آمر"کا چون، ی آمرییماي هواپی از شرکت هایگری دیل منابع ما،کنفرانس

دئولوگ دگم ید رمضان، ايسع. ه شدي تهو آرامکیعنی ی عربستان سعودیوم نفتيسرز کنسيو ن
 در کنفرانس ی از شرکت کنندگان در حالیاري اهل دانش، همچون بسیو نه پژوهشگر
االت یرداخت شده بود، و البته دولت ا سفرش پینه های هزی همه شتر،ي پشرکت کرد، که

  !ستي دانست که او کی خوب مزين کای آمری متحده
 سفر شرکت کنندگان ینه یان پرداخت هزي کنفرانس و از آن مینه های پرداخت هزیلمتو
 از وزارت خارجه ی بود؛ شعبه ا)١۵("ین الملليانجمن اطالعات ب "ی، به عهده یی انهيخاورم
" ین الملليانجمن اطالعات ب "،آن زمان .کا داشتی آمریا محافل اطالعاتز بي نییوندهايکه پ
، در ١٩۵٣س و بعدها، در سال ي تاس١٩۵٢در سال  یرسمبطور ه ، کبود  نوپایارگان

ز نظارت بر حسن ي نیکی ،ن ارگانی ایت هاياز مسئول. شدا ادغام ي سی تابعه یسازمانها
. ستون بوديکا، چون کنفرانس دانشگاه پرنیآمر یرسم" یل فرهنگم تعایبرنامه ها " یاجرا

 از اسناد خارج شده یکیدر .  بوده استیاسي کنفرانس سییه یز آشکار است که هدف پاين نیا
کنفرانس در نگاه : "  آمده است،بر آن" یاطالعات سر" با مهر ، محرمانهیاز طبقه بند

 است که یزي همان چن، البتهیا.  رسدی به نظر می صرفًا علمییک گرد همآینخست 
هدف کنفرانس " : مي خوانی مني، چن سندیدر ادامه  ." خواهد بدان وانمود کندیکنفرانس م

 آراء و یار در فرمول بندي بسی اثر گذاری است، که توانمندییت هايگرد هم آوردن شخص
 همچون آموزش و پرورش، علوم، حقوق و فلسفه و بطور یینظرات مسلمانان در حوزه ها

ج یان نتاياز م. " گسترده بودییجستجو کنفرانس،هدف ." است دارندي س، درریاب ناپذاجتن
به جنبش  ژهی ویخط دهو زه يانگ رفت، القاءي انتظار م کنفرانسی برگزار که ازیگوناگون

  " . است اسالم درونرنسانس در
 پلمات کهنه کار و حقوقدانی، د)١۶("یجفرسون کافر"کا در قاهره، یر وقت آمريسف
  ۴کا که ی آمریاست خارجيدر س شیي تالی کاریان دوره ی پای بود که در آستانه ،ییناایزيلوئ

 سال را در ۶ و سر انجام برديبسر مدر قاهره  ١٩۴٩او از . د، بوديدهه به طول انجام
 یی تلگرام محرمانه ی، کافر١٩۵٣ یدر جوال . کردخدمتل ي نیتخت منفعل کرانه یپا

غام ين پیا. نستون شدید رمضان به کنفرانس پريآن خواهان دعوت سع که در ،مخابره کرد
 ،شتريپاالت متحده، ی ایس اطالعاتیزان سروي دهد که تا چه می اجماًال نشان م"یکافر"

 آن، گرد آورده یت هايدان عمل و فعاليز مي و نشن، رهبرانيرامون اخوان المسلمي پیاطالعات
 ید رمضان و شرح مختصري فشرده سعیوگرافي واقع ب در،"یکافر "،یغام محرمانه يپ .است

 از یز خالي وهم انگیغام به شکلي موشکافانه تر، پیاما با نگاه. نياست از اخوان المسلم
ن نکته یز ذکر اين و ني و خشونت طلب اخوان المسلمیستیت تروري به ماهیهرگونه اشاره ا

از اظهارات .  معتقد استیرآنن قي تحت قوانی اسالمی دولتیی برپات بهي که جمع،است
 به ییعامدانه اشاره ) ايد سیشاو( چنان با تجربه، آشکار است که او یپلماتی، د"یکافر"

 هدفشان به خدمت گرفتن رمضان در شکل متحد و ، ون نکردندياخوان المسلم یخشونت طلب
خوان  ای اسالمیان علمايد رمضان در ميسع: "دیگوي می کافر.ش بوده استیا عامل خوی

 حقوق دانشگاه فواد یدانشکده  یاو دانش آموخته . نشان استین، از دانش آموخته تريالمسلم
. گذراند ی اسالم میش را به پژوهش درباره یشتر وقت خوي و ب، است١٩۴۵ در سال ،قاهره

  . جوانسال، اما کهنسال در تجربه؛ است١٩٢۵او متولد 
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از انتشار آن   که اکنون دو سال،است" نالمسلما "یر ماهنامه يدر حال حاضر او سردب
 راموني سراسر جهان اسالم، پی از پژوهشگران اسالمین ماهنامه سرمقاالتیدر ا . گذردیم

 هزار نسخه است و ١٠ن ماهنامه در حدود یراژ ايت. شود ی منتشر میو فرهنگ اسالم حقوق
 یکنفرانس جهان"ر کل يبگاه دیاجدر ] د رمضانيسع[او  . داردی از تونس و اندونزیمشترکان
رًا از چند کنفرانس در پاکستان ي و اخ، داردی اسالمی به کشورهایاري بسی، سفرها"اسالم

 فرهنگ ی درباره ییوی رادییبرنامه هر هفته  که در مصر است، یاو زمان. باز گشته است
  . کندیر قرآن اجرا ميز تفسي و نیو معارف اسالم

 یر نظر حسن البناء، رهبریش را زی خویت اسالم مطالعا١٩۴٠د رمضان در سال يسع
الشهاب . شد" الشهاب "یر ماهنامه يسردب١٩۴٧ن آغاز کرد و در سال ي اخوان المسلمیعال
 شماره انتشار آن تحت فشار ۵ بود، پس از ی حقوق و فرهنگ اسالمی درباره ی مقاالتیحاو

ر يز غين نيت اخوان المسلمي بعد فعالیاندک. دولت پادشاه سابق مصر، فاروق، متوقف شد
د رمضان يسرانجام، سع. ر شدندي آن دستگی نفر از اعضا٢٠٠٠ش از يو ب دی گردیقانون

ک سال در پاکستان بود، در یبا یاو تقر.  از بازداشتش، ترک گفتیري جلوگیپاکستان را برا
 مصر  از جملهی عربی کشورهای داشت که امواج آن بسوی هفتگییوی رادیآنجا دو برنامه 

راد سلسله ی ایگ پاکستان از رمضان براي، مسلم ل١٩۴٩اواخر سال . شد یارسال م
انه دعوت ي از خاورمیاري در نقاط بسیرامون فرهنگ و معارف اسالمي پیی هایسخنران
ش را از سودان آغاز کرد، آنگاه ی کرد، سفر خوی میاو که اغلب در دانشگاهها سخنران. کرد

   ".ان بردیه به پاي در ترکنرا آبه مصر رفت و سرانجام
 مامور کی نگونه بود کهی اانیجرنستون ید رمضان به کنفرانس پريرامون دعوت سعيپ

 در  خود کهیمحمد البک .تماس گرفته بود" یکافر"با " یمحمد البک"ی از سوییکایگمنام آمر
ستون سفر يز به پرني ناو، با قدمت چند سده، بود و " رهاالز "یمرکز آموزش علوم اسالم

 ."ن استي اخوان المسلمی برجسته یاو از اعضا: "  کندیف مين توضيکرد، رمضان را چن
نستون دعوت شود ی پریی شرکت در گردهمای کند که رمضان برایشنهاد ميپ" یمحمد البک"

 یاری سفرش ینه های پرداخت هزدرل است او را ین مايت اخوان المسلميکه جمع دی افزایو م
  .رساند

  :رد ي گیجه مي نتیکافر
 شرکت در کنفرانس یسته ی رمضان او را شایسفارت باور دارد که کماالت عالمانه "

رفتن دعوت شرکت در کنفرانس، یل او به پذیمهم است که تما.  کرده استیفرهنگ اسالم
ن يرا ممکن است چنیسته شود؛ زین، محتاطانه نگري در اخوان المسلمیت ويل موقعيبدل

  ." آزرده شودیات ارزنده يشخص
 هر یديامل کل بعنوان ع)١٧(" گيزل"نده، همچون ی آی دهه ۴ د رمضان در خالليسع

 در دهه نکه رمضانی بر ای مبنیچ مدرک مستنديه. کال رخ نمودیراد یاسيس اسالم یه يانيب
 به یست، اما آشکار است که دعوت ويا در آمده باشد، در دست ني به استخدام س١٩۵٠ ی
ده اند، و بعدها ی دی می همکاری برایشان از آن دارد که در او بالقوه هدف مناسبنستون نیپر
 ی از کشورهای تدارک بلوکی برای سعودی سلطنتید رمضان متحد مهم خانواده يز سعين

 ی جنوبی از مرزهایسم و نفوذ اتحاد شورويه گسترش کموني علییجاد جنبش های و ایاسالم
ن یلويس "س کهي سوئوي آرشی محرمانه یده از طبقه بندبر اساس اسناد خارج ش. ش شدا
 ١٩۶٠ ی در ژنو گزارش کرده است، در دهه LE TEMPS  یه ی نشر در) ١٨("نوبس

 اش در ژنو بوده ـ او را ید رمضان در مرکز اسالميزبان سعيس ـ که آن هنگام ميئدولت سو
د يسع: "دی افزای میو. ده استی دی مطلوب می اش عنصریستيشات ضد کمونیل گرايبه دل

شتر از آن، يو ب.  است هایکائی ها و آمرییا يتانی بری، مامور اطالعاتمهرمضان فراتر از ه
." ز بوده استيس نيئس فدرال سوي ـ در خدمت پلی اطالعاتیباور دارم که او ـ طبق طرح
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 است یاري شامل اسناد بسLE TEMPSد رمضان در ي سعیمستندات گزارش شده درباره 
  . داشته است"  غربی مخفیسهای سرویبرخ" با ییوند هايد رمضان پي دهد سعینشان مکه 
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 یان افراد فربه بشکل آنان در مي و در م شدیان پزشکان پزشک ميداد، مثال در مير مييتغ
ط ی و در اشکال و شرایاسيد رمضان همه جا در اسالم سيور سعضسنده حی مقصود نو.آمد

 ) بوقلمون صفت. (گوناگون است
)١٧( Sylvain Besson 

 
 
        


