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  فصل ششم

  :به ادامۀ گذشته

ه عبده داد، او مشاور عمومی عدالت در تمام امور مربوط به اسالم برای تمام کشور و باين مقام قدرت بيش از حدی به 

ھای مھمی که مربوط به کارھای  سال آينده عبده در تمام مقام۶در عرض .  انگليس شدۀخصوص برای دولت مستعمر

 یدون وقفه برای رشد جنبش دينعروة الوثقی، بود حضور داشت، و او بافغانی و وفاداران به ال مخفی الۀاعضای جامع

يک . المسلمين در حدود بيست سال بعد شدوجود آمدن اخوانه ًکه او رسما باعث بتا اين کرد، ی اسالمی کار میئبنيادگرا

هللا خمينی عضوآن است، المسلمين که آيت، با اخوانافغانی ابزار دست انگليسَال مخفی ۀمستقيم ھم بين جامعۀ رابط

دست محمد ه ، رھبريت جنبش پان اسالمی ب١٩٠۵ و پس از آن عبده در ١٨٩٧ در افغانیَالبا مرگ . وجود دارد

ن قدرتمند ُمحمد رشيدرضا اھل سوريه که در تريپلی آموزش ديده و در سنين جوانی يکی از بستگا. رشيدرضا افتاد

 مقام ی فراماسيون ارتقاۀ به جامعافغان ۀوسيله مانند ديگران يک صوفی متعھد بود که ب.  شدافغانجنبش پان اسالمی 

-ھای زندگی خود میعروة الوثقی را يکی از بزرگترين وسايل آگاھیغزالی، الغير از کتاب احيای اله او ب. يافت

  .دانست

.  به مصر رفت تا پيش محمد عبده درس بخواند١٨٩٧ً را اصال مالقات نکرد ولی در سال الدين افغانجمالسيدرضا، 

ش به صدای او در نظر داشت که ژورنال. نام المنار در قاھره کرده  خود بۀبعد رضا شروع به چاپ روزناميک سال 

 سال که ٢٠ھايش بعد از العروة الوثقی ھنوز تعدادی از شماره. فرم قديمی العروة الوثقی تبديل شودجنبش پان اسالمی به
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ّھای المنار به ترکيه و سوريه فرستاده شدکه به علت  چاپتعدادی از. شدچاپ آن در پاريس متوقف شده بود، پخش می

  . گمرک مانع ورود آنھا به آن کشورھا شدۀوسيله ب» رفرم اسالمی«موضوع انتقادی آن نسبت به 

 اسالمی زيرنظر خليفه که مرکزيت آن در مکه ۀسيس يک جامعأ پيشنھادی لورنس عربستان را که تۀالمنارھمان برنام

  .شت در نظر دا،باشد

 ھم ١٩٠٨ّانقالب اول ترکيه در سال . کردالمسلمين را دنبال می پيشرفت اخوانۀّالمنار در ضمن چاپ با دقت تمام برنام

ً رشيدرضا و ھم المنار به بزرگی ستايش شد، اما بعدا انقالب ترکيه بۀوسيله ب  مصطفی کمال اتاتورک در سال ۀوسيله ّ

ًيک نفر کامال «عنوان ه  رشيدرضا عليه رفتار آتاتورک بود و او را ب. آرزوھای رشيدرضا را بر باد داد١٩٢٠

رسيدن قرن بيست، رضا آغاز ناسيوناليسم مصر  با فرا» .که ھيچ اطمينانی به او نيست، نام بردغيرمعتقد و بدبين و کسی

مينی جوان، برای جمله خ ھمانطور که آخوندھای شيعه من. شدت محکوم کرده و ترکيه  در اوايل قرن بيستم را ب

  . برای ايران پياده کند١٩٢٠ھای محمدرضا پھلوی غيرممکن کردند که مدل جمھوری اتاتورک را در آغاز سال

گرای ترکيه ھای قدمتخصوص در ميان صوفیه اسم اتاتورک در قلب بنيادگراھای وابسته به لندن در جھان اسالم، ب

ان اطالعاتی انگليس سعی کردند که يک ارتباط و پيوستگی مأمور، از اواسط قرن نوزدھم. ترور و وحشت ايجاد کرد

ھای سکاتلندی ھای گروه فرماسيونھا، و پان اسالميستبندیھا، نقش صوفی در ترکيه، مانند بکتاشیۀبين چند دست

ربين انگليس، که  صوفی با ھمراھی مخۀ ترک وابسته به فرقۀگروه جوانان فرق.  برقرار کنندافغانیالپيروان وابسته به 

ھا و کردھای شرق ترکيه که بقايای آنھا روی ترکرشدند، توانستند با ھم ب اتحاد و پيشرفت ناميده میۀبه اصطالح کميت

گری و خرافات روی ثيری بگذراند که اکثريت آنھا به صوفیأرسيدند تدر عراق و ايران بود و به صدھا ھزار می

 بود که اتاتورک ئیگراھمين عقب. وجود آوردنده ای به اصطالح دراويش چرخنده را ب رشد برۀو اينھا يک زمين. آوردند

  .را اعالم کرد جنگ عليه آن

شيخ، درويش، «برد  تمام عناوين   اعالم کرد که از اين لحظه ترکيه از کار١٩٢۵بعد از کسب قدرت، اتاترک در 

گو، ساحر و بين، غيبصليبی بابا، امير، طالع ذھبی، سيد،روھای مدی، دنبالهباز، بکيب، دیتردست گو،ھااليف، پيش

طور از خدمات و  و ھمين دست آوردن اموال از دست رفته و يا برآورده شدن آرزوھاه برای ب..... دعا نويسان و

» .ھا ،آزاد ورھا خواھد بودھای مخصوص در رابطه با بعضی عناوين و ويژگیھا و لباسگزاران، بدھکاریخدمت

ًای کامال مدرن و تماما  جمھوری ترکيه را جامعهۀف اين انقالب که ما االن در جريان آن ھستيم اين است که جامعھد ً

توانند اين واقعيت را بپذيرند  و بايد  افکاری را که نمی اين محور اصلی انقالب ماست. پيشرو در روح و فرم تبديل کند

-ُع طرز تفکرھای پوسيده بوده است، که مغز ملت را زنگ زده و مرده کردهتاکنون بسياری از اين نو. ًتماما شکست داد

دور ه که مردم آنھا را بًھررو، خرافاتی که در فکر مردم جای گرفته تماما بيرون ريخته خواھد شد، و تا زمانیه ب. اند

  .نريزند، امکان نخواھد داشت که نور حقيقت به افکار افراد بتابد

جز يک زندگی بھتر و اخالق خوب ه اخوان تضمين کنندکه ب. ّ متمدن استۀ توھين به يک جامعاز مرده کمک خواستن«

توانم رو آنھا ھستند، چه چيز ديگری برايشان دارند؟ خيلی ساده امروز من نمیکه دنباله و پسنديده در جھان برای آنھائی

 متمدن ترکيه وجود دارد، ۀ تمام جوانب زندگی جامع علوم، دانش و تمدن که درۀ خيره کنندئیباور کنم که با وجود روشنا

آقايان، .  يک شيخ يا شيخی ديگر طلب کنندئیافرادی به اين سادگی باشند که پيشرفت مادی و اخالقی خود را از راھنما

- دنبالهھا، دراويش، و تواند سرزمين شيخدانند که جمھوری ترکيه ديگر نمی خوبی میه شما و تمام ملت بايد بدانند و ب

  ».ترين راه ھمانا متمدن شدن استترين و درستراست. روھای مذھبی آنھا باشد
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ھا بسته شد، و  اخوان و فرقهۀھای دوستانھا و خانهخانهمھمان.  درآوردءاتاتورک سياست خود را با زور تفنگ به اجرا

 را که کوشش داشت که عليه اين ھايشان به تصرف دولت درآمد، و ارتش ھرکسئیدارا. ھايشان منحل شدسازمان

  .ّشدت تنبيه کرده  ب،دستورات شورش کند

. دنيا آمده  در مصر ب١٩٠۶المسلمين در سال سس اخوانؤ م. اتاتورک بودۀالمسلمين پاسخ انگليس به مبارزاخوان

ه گرا آشنا شد، و بدمت صوفی قۀّ بنيادگرای انگليس، اول او در سنين جوانی با فلسفۀمانند بيشتر پيشينيان خود در فرق

، موفق ١٩۴٩ بود، و تا قبل از قتل او درسال ءالبنااسم او حسن.  و عبده در مصر پيوستافغانھای  گروهۀزودی به دست

  . شد که يک سازمان مخوفی در سرتاسر خاورميانه ايجاد کند

 در االزھر زير نظر محمد عبده آموزش ً نسبتا مشھور بود کهۀپدر بنا، شيخ احمد عبدالرحمن البنا الصاتی، يک نويسند

در دوازده سالگی، بنا . ھای جوامع مذھبی را گذراندنام شد، و دورهھا ثبت صوفیۀ پدرش در مدرسۀوسيله  ب بنا.ديده بود

 نام جلوگيری از اعماله  ديگر بۀًبعدا به جامع. بود) سازمان امر به معروف( رفتار اخالقی ۀنام جامعه رھبر سازمانی ب

 برادران حسافيه آشنا شد و برای ۀھا از دست صوفیۀاش با فرقھای جوانیدر سال. انتقال يافت) نھی از منکر(نادرست 

 حسافيه ۀعنوان عضوکامل فرقه  ب١٩٢٢ در سال بنا.  مخفی اطالعاتی بودۀ سال عضو اين جامع٢٠مدت بيش از 

 بنا  الغزالی بود که بنا ۀراھنمای اصلی و برجست .ا پوشيد سفيد فرقه رۀپذيرفته شد و با افتخارکاله وعمامه وجام

  .ھايش را چندين بار خوانده است کتاب

تبليغ وفد  حزب ليبرال ۀوسيله  در مصر که بئیگرا تھديد ملیۀبنا عضو آن بود بيشتردربارسخنان اين جامعه که حسن ال

 ۀ توسعۀپروس. رھبری اتاتورک زير نظرداشتنده ھای ترکيه را بھمچنين با احتياط  پيشرفت. زد دور می،شدمی

ھای فنی را ھای ديگر جھان اسالم رشد آموزش علمی و ايجاد مدارس مخصوص آموزشاقتصادی در مصر و بخش

ھرطرف که به. کردندمحسوب می» راه زندگی اسالمی«ھا تھديدی خطرناک به اين پروسه را صوفی. تشويق کرده بود

 ابن. ديدھای ضددينی و تضعيف نفوذ دين را می  اثرات دوری از دين و رد کردن آن  و جريانکرد نظر میبناگروه 

وجود ه ھای عامی بکنند، در ميان مصری اسالم بنيادگرا میۀکه وقت خود را وقف توسعرا   جوامع مختلفی تامصمم شد 

سساتی  ترتيب داد که عليه تبليغات ؤم ،بنا  االزھر و مرکز آموزش عالی دارالعالم، ۀبراساس گزارش مدرس. آورد

  .ھا کار کنندرفرميست

در اوايل قرن بيستم، حزب . رسيدُ و عبده میافغانیالمنار الًالمسلمين مستقيما از حزب ّاما قدرت اصلی برای اخوان

ر بودند، که در آن در بين اعضای آن رھبران مسجد قدرتمند االزھر و دانشگاه االزھ. المنار، مصر را احاطه کرده بود

معرفی گرديد، در اواخر ال افغانی  سالگی به گروه مديريت ٢١بنا در سن . گروه عبده ادعای خود را برآورده کرده بود

در اثر نفوذ افکار افراد . کردندھا با ھم صحبت میکرد و ساعت غالب اوقات با رشيد رضا مالقات می١٩٢٠ھای سال

در مصر راسخ بود، و دام فرھنگی غرب را به » غربی« به مخالفت با نفوذ رسوم فرنگی  در اعتقاداتش نسبتبنامسن، 

  .کردرد می» اسالم ناب«نفع 

 ۀ به جامع١٩٢٩سرعت در ه اين سازمان ب. سيس سازمان مردان جوان مسلمان کمک کردأ برای تبنا، ١٩٢٧ در سال 

 شرکت ۀوسيله يليه که يک شھر بندری کانال سوئزاست و ب مرکز سازمان را در اسماعبنا يافت تغييرن يمسلمالاخوان 

شرکت که يکی از نمايندگان امپرياليسم انگليس در مصر بود، به اخوان . شد، مستقر کرد میکنترول فرانسوی – یانگليس

 به بناالحسنالمسلمين گروه اخوان١٩٣٢در سال .  در آنجا ساخت١٩٣٠ اولين مسجد را در سال بناکمک مالی کرد، که 

سرعت به قاھره و ه و سوئز داير کردند و ب   پيوست و شعباتی در اسماعيليه، پورت سعيدبناعبدالرحمن البرادرش 
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 سرعت ريشه گرفت وکتاب ھا و نشريات مختلفی منه درظرف سالھای بعد اخوان المسلمين ب. اسکندريه گسترش يافت

  .جمله يک روزنامه منتشر کردند

ه نام کتائيب يا جنگجوھای فاالنژ به برا  نظامی خود ۀّحدی قوی بود که اولين شعب، اخوان به١٩٣٠ھای در اواخر سال

ه  آموزشی ورزشکاران جوان بود ايجاد کردند، بۀای ازبرنامنام روورس که  شعبهه ّدر اول يک بخش ب. وجود آورد

ھا، کرد، در اصل انگليس  را دنبال میاين سازمان در اول راه موسولينی. زودی  يک ارتش خصوصی تشکيل دادند 

 شبيه  کتائيب در بسياری از ئیھاکردند که سازمان ھای نازی و سازمان فاشيستی اطالعاتی ايتاليا، با ھم کمک مییالمان

 با بنا ١٩٣۵در سال .  در لبنان يک نمونه از آنھا بودپير جمايلکتائيب يا فاالنژ . کشورھای ديگر خاورميانه ايجاد کنند

ّ که به سرعت طرفدار نازی شده بود اما دولت انگليس او را تامين مادی میحاج امين الحسينی) قدس(مفتی اورشليم  ّ -

ًاخوان ھمچنين از شاه فاسد، ملک فئواد، و بعدا از ملک فاروق درخواست کمک مالی و . کرد، تماس برقرار کرد

در . دگان به لندن بودند که به تخت سلطنتی مصر نشانده شده بودندنشاندگان و سرسپرھر دو از دست. کردندپشتيبانی می

دادند، اخوان المسلمين مانند حزب فاشيستی مصر جوان،  حکومت شاه را ّاول  ھردو به اخوان کمک مالی از دولت می

با شروع جنگ جھانی . کرد  به آرامی خودرا برای انقالب ناآرام آماده میحسن البناکه در  خفا  جشن گرفت در حالی

ّاول اخوان . المسلمين لندن باقی مانده بود، کردای که تا کنون فقط در دست اخوانّدوم، اخوان شروع به شکل دادن شبکه

الدين رھبر دست راستی حزب  با فئواد سراجًجمله عبدالرحمن اعظم ارتباط برقرار کرد و نيزبعدا  اعظم منۀبا خانواد

  .يس جمھور کنونی مصر انورسادات، و افسران ارتش مصر يکی بعد از ديگری ارتباط برقرار نمودوفد مصر، وبا رئ

  ھيورثالمسلمين و افسر عاليرتبه اطالعاتی انگليس ج ھمکاری بين اخوانۀ، اولين موضوع نوشته شد١٩۴١  در سال 

 ، اخوان شروع به ايجاد ١٩۴٢با شروع  . دون، در سفارت قاھره در لندن گزارش داده شد، اين فقط شروع  کار بود

  .ًسازمان وسيعا مخوف مخفی خود کردند

 ۀھمينطور که اخوان برای مرحل. سرعت تبديل به اعمال تروريستی و چريکی شده  کارھای  جاسوسی خصوصی آنھا  ب

 سال اين سازمان ٣المسلمين را به  گروه تروريستی مخفی تبديل می کرد، در ظرف شد و اخوانتروريستی آماده می

. ًھای ديگر را تماما  در دست گرفت سازمانۀھای ديگرکرد و در بعضی موارد ادارمخفی شروع به نفوذ در سازمان

 و قالب ھمکاری اخوان وحزب کمونيست را که در   که در آن نفوذ کرد، حزب کمونيست مصر بودئیھايکی از سازمان

 کالسيک انستيتو تويستوک ۀيک نمون» چپ و راست«اين مخلوطی از .  دادتمام خاورميانه گسترش خواھد يافت، شکل

ه شناسند که خمينی را بمی» مارکسيست اسالمی«نام جنبش ه را ب ھا امروزه آنامريکائی. لندن و دانشگاه ساکس بود

  .قدرت رسانيد

ھدف  ازاين حمله، . ا شروع کرد تروريستی خود رۀرسيد، اخوان اولين حملّ ھمينطور که جنگ جھانی دوم به آخر می

گرای وفد، از حزب کمونيست مصر، از جنبش کارگری، از ارتش و از صنايع را که  از حزب ملیئیھااين بود که بخش

  .ھمه با ھم احتمال ھمبستگی برای بيرون راندن انگليس از سوئز و قاھره را داشتند، نابود کند

شخص . بين کاخ پادشاھی، ھيأت حاکمه، و اخوان المسلمين برقرار شد يک قرارداد آرام در مصر ١٩۴۵بعد ازسال 

، سادات با حسن ١٩۴۴بعد از آزادی او از زندان در . منتقد اين قرارداد برای وجود انگليس در مصر، انورسادات بود

در کاخ ملک رابط سادات . البنا مالقات کرد، او  از سادات خواست که برای يک معامله با ملک فاروق واسطه شود

سادات و رشاد برای . فاروق، دکتر خصوصی فاروق يوسف رشاد بود که رئيس سرويس اطالعاتی پادشاھی ھم بود

 رشاد ۀدربار» جوی ھويت ودرجست«نام ه سادات در کتاب اتوبيوگرافی ب. اندھای زيادی دوست نزديک بودهسال

توتاليتريسم، " ھنوز من روزی را که اوکتاب ... شگی ھم شديمما ھمراه ھمي. ما بيشتر از دو دوست با ھم بوديم« :نوشت
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س سادات سپ. ثير گذاشتدرا تحت تن ًياد دارم، عميقا مه اثراستورات ميل را به من داد، ب" آزادی، و دولت منتخب مردم 

شاه فاروق عنوان   رابط لندن با ه از طريق رشاد، سادات ب. خدمت گرفته شده ھم در سرويس اطالعاتی انگليس  ب

  .البنا، در ترس و وحشت بودالمسلمين حسنًکرد،  و مرتبا از انگليس و اخوانخدمت می

 احزاب را به قتل ۀالمسلمين مانند يک مخرب سياسی عمل کرد، رھبران ھم ، اخوان۴٧- ١٩۴۶در طول زمستان سال 

اگرچه اعضای .  کمونيست شودخصوص سعی کرد که مانع احتمال ھمبستگی بين حزب وفد و حزبه رساند و بمی

-سازمان وفد  متفرق وفاسد بودند، اما با اين حال تھمت ھای زيادی نسبت به رابطه و ھمبستگی مخفی بين شاه، نخست

-ترورھای فاشيستی اخوان «در يک کنفرانس مطبوعاتی حزب وفد به .   وارد کردند،البناوزير صدقی واخوان حسن

دست گرفت، ه وقتی که وفد دولت اقليت را  ب. المسلمين را متھم به قتل و کشتار کردوانالمسلمين حمله کرده، گروه اخ

  .ريزی شده آن دولت را فلج کرداخوان ھمزمان با خشونت برنامه

» جاسوس انگليس«در بين مردم شايع شد که او.  به قتل رسيد١٩۴۶ امين عثمان پاشا در ئیدر ھمان زمان، وزير دارا

در اين جريان انور . چاپ رسيده الملل ب پادشاھی موضوعات بينؤسسۀای در ممام اين اتھام در نوشتهبود، با تعجب ت

  .عنوان قاتل دستگير شده سادات ب

 اظھار داشت که                       بناّاول .  بود، در آنزمان دولت مصر شروع به سرکوب کرد١٩۴٨در  المسلميناوج ترورھای اخوان

 ١٩۴٨ نومبرّاما در .  جنبش گذاشتۀ نشدکنترولگردن عوامل ه را ب ًسازمان او اصال کاری با تروريسم ندارد، و آن

ا داد و ر ، اخوان پاسخ آن۴٨ دسمبر ٢٨در . وزير طبق دستوری اخوان را منحل و غيرقانونی کردنغراشی نخست

عھده نگرفت و ه وليت تروريسم را بؤّ به حالت دفاعی رفت، اما او مانند قبل مسبناظرف دو ھفته . نغراشی به قتل رسيد

.  به قتل رسيد١٩۴٩ بروری ف١٢ انتظار داشت شد، بنا در بنانتيجه عکس آنچه که . جھا د  خوانده برادران مسلمان را ب

ّاخوان به مدت  اعضای  که بسياری ازئیھای مصر جادر زندان. ی به لرزه درآوردّ اخوان را برای مدت کوتاھبنامرگ 

 را گذراندند، اخوان مخفيانه زنده و فعال ماند، و تبعيديان، اخوان را در سوريه، اردن و ١٩۵١ تا ١٩۴٩ سال از ٢

او حسن . ول اخوان شدؤ مسبنا بعد از قتل ُمنيرال دايالنام ه دار مصری بيک مالک بزرگ زمين. پاکستان رشد دادند

  .ُھدايبی برادرزن رئيس کاخ پادشاھی بود. عنوان راھنمای عالی انتخاب کرده ھودايبی را باسماعيل ال

ھای جاسوسی کودتا کار بسياری از آژانس. ، افسران آزاد با يک کودتا شاه را از سلطنت خلع کردند١٩۵٢در سال 

.  مصر بودند، فلج کردئی اصلی ملی گراۀالمسلمين را که ھست و اخوانريکاامخصوص انگليس، فرانسه، و ه خارجی ب

 مخفی تنش ۀّيب، مرد شماره يک رژيم ، به اخوان نزديک بود، اما در ظرف يکسال بين افسران آزاد و جامعججنرال ن

مخرب جاسوسی در ھای ُ، راھنمای عالی، ھدايبی در قاھره يک سری مالقات١٩۵٣بروری و اپريلدر ف. وجود آمده ب

که در سال  سطح باال با ترودر ايونز، از سفارت انگليس داشت، در قاھره ھدايبی  طبق مطالب رسمی دولت مصر،

 و مخفيانه به دولت انگليس گفت که او  سعی  خواھد کرد که برای انگليس  کرد پخش شد، خودسرانه عمل می١٩۵۴

که ارتش انگليس که در آنجا مستقر است  شرط آنه رای ھميشه بگيرد ، ب دائمی باقی ماندن   درکانال سوئز را بۀاجاز

  . بر سر کانال سوئز، انجام گرفتامريکا آتشين انگليس و ۀمالقات مخفی درست در وسط معامل. ًرسما کانال را ترک کند

کرد، رکت میسوی درگيری با دولت انگليس حه طور که دولت ناصر باخوان، در جنايات شريک شده بودند، ھمين

در اين جنگ اخوان ازسازمان . گرا شروع کندالمسلمين از لندن دستور گرفت که جنگ را عليه رئيس جمھور ملیاخوان

آور بين المللی، يک تيم  خرابکاراسرائيلی وارد مصر در يک حرکت  شرم . اطالعات اسرائيل کمک دريافت می کرد

گذاری کردند، به اين اميد که بدينوسيله آتش جنگ داخلی را در مصرشعله ب و انگليسی بمامريکائیشد و در چند  دفتر 

روزنامه مصری االھرام و . ّاما نقشه درز پيدا کرد و آشکار شد. بدين وسيله دولت ناصر را سرنگون سازند ورکنند و
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ھا و ست امپرياليست دولت منحل شده بود، ابزار دۀوسيله ًالمسلمين را که حاال رسما بنشريات ديگر مصر اخوان

  . خواندندمصھيونيس

-که ناصر برای جمعيت عظيمی سخنرانی می، ھنگامی١٩۵۴ اکتوبر ٢۶در . اخوان يک بار ديگر دست به ترور برد

که صدای تيرھا تمام شد، وقتی. سوی رئيس جمھور مصر شليک کرد، که اصابت نکرده  تير ب۶کرد، يک عضو اخوان 

خودم را ه کشتند، من در ميان شما احترام ب حتی اگر حاال مرا می،ردم، ای مردان آزادمصرای م«ناصر به جمعيت گفت 

خود و ه ام، احترام بکه من تخم آزاديخواھی را در اين ملت کاشته بگذاريد اکنون آنھا مرا بکشند، برای اين. امگذاشته

که ھرکدام از شما   انقالب ادامه خواھد يافت، برای اينفتد،باشيد، اگر ھر اتفاقی برای من بيياد داشته ه ب. انسانی شرافت

  ».يک جمال عبدالناصر است

المسلمين ھای اخواندر سرتاسر مصر، تروريست. سرعت ادامه يافته المسلمين بدستگيری جمعی و اعدام اخوان

جنبش . يج و پاکستان رفتندصدھا نفر از آنھا از کشور فرار کردند و به سوريه، اردن، شيخ نشين ھای خل. دستگير شدند

  . يک خانه برای خود بنا کرده است،ّاخوان در مصر سرکوب شده بود، اما اکنون در ھر گوشه و کنار جھان اسالم

  ادامه دارد

 

 
 


