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  فصل ھفتم

  » خطر آشکار: ٣المسلمين بخش اخوان«

که چرا از او . ن تجمعات احضار شده است، جوان سوری در حيرت بودو در سالئیآع قبلی برای گردھمبدون اطال

 اعالنات کالج نظامی یجويان را برروی تابلودانش  کارۀ شرکت کند؟ او تازه برنامئیاند که حاال در يک گردھمآخواسته

که مرکز  او در حيرت بود، از اين. در برنامه نبود نظاميان برای آنروز ئیآدر حلب بررسی کرده بود، وچنين گردھم

 فوری در تغييرنظامی حلب که يکی از مراکز مھم واحدھای آموزش نظامی با شھرت طوالنی در سوريه بود، يک چنين 

سوی ه  مسير دھد و طول ميدان را بتغييرکه  در حقيقت افسر جوان حتی از اين. ًبرنامه داده که معموال غيرمترقبه است

کرد چند نفر ديگر از دوستان افسر خود ھمانطور که ساختمان را ترک می. ن اجتماعات بپيمايد کمی ھم ناراحت بودوسال

 نفری از ٢٠٠ دانشجويان سرباز احضار نشده بودند، فقط حدود ۀچون ھم! با خودش گفت که خيلی عجيب است. را ديد

  .ک را خواسته بودندافسران فعال جوان نظامی در واحد او و واحدھای نزدي

با اين . ھا قرار گرفتند را پر کردند و در روی صندلیسالون شدند و سالونافسران با نظم و ترتيب، گروه گروه وارد 

ًکه، افسران عاليرتبه که معموال ھميشه در رديف جلو  حال يک چيز ھنوز برای افسر جوان غيرعادی بود و آن اين

با اينحال ھيچ .  پر از افسران جوان بانظم است و کسی ديگر در راه نيستسالون اکنون اند، حاضر نبودند، نشستهسالون

اگرچه بعضی از آنھا ھمچنان . اندھا نشستهافسران که عادت به ديسيپلين دارند، بدون صحبت روی صندلی. خبری نيست

  .نگران بودند
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حاال . ی چفت و زنجير کردن درھا را شنيدند بسته شد و بعد خيلی عجيب افسران جوان صداسالوندر عقب، درھای 

ھا و بعد صدای شکستن چوب. ّاما خيلی دير بود. افسر جوان بااحساس عجيبی بلند شد که شايد کشف کند که چه خبر است

 سالونھا در کنار رديف پنجره خطرناکی در حال رخ دادن است، و او بهۀد کرد که حادثئيأھا ترس او را تاز آن شيشه

آخرين .  پرتاب شدسالونھا به داخل ھای شکسته پنجرهھا از وسط شيشهکه نارنجکدرست در وقتی. ی انداختنظر

 پرتاب کرد، يکی از اين سالونرا در فضای  بعد انفجار نارنجک قطعات تيز آن. ديدچيزی بود که او برای ھميشه می

ھای ديگر يکی بعد از ديگری ديگر شکسته شد و نارنجکھای ناگھان پنجره. قطعات تيز گلوی افسر جوان را پاره کرد

بعد از حمله با نارنجک، گروھی از . شده بود و راه فراری از اين جايگاه مرگ نبودتمام درھای خروج قفل. پرتاب شد

ی سوه ھا ظاھر شدند، در يک تيراندازی کشنده، صدھا دور تير بھای اتوماتيک در کنار پنجرهمردان مسلح با تفنگ

ًطول انجاميد، اما وقتی تمام شد، احتماال شصت اين حادثه فقط چند دقيقه به. افسران غير مسلح از ھر طرفی شليک شد ّ
رئيس جمھور سوريه حافظ اسد در حال آخرين . مرد سوری کشته و بيش از صد نفر ديگر زخمی برجای گذاشت

عام در کالج نظامی در حلب که از قتلروز بعد، وقتی. تدارکات برای ديدار رسمی و مھم خود از بغداد در عراق بود

المسلمين بوده  اخوان،ًباخبر شد، افسران اطالعاتی گزارش دادند که ظاھرا سازمانی که اين حمله را ترتيب داده است

رای اين دانست که منظور مجريان  اين کار بکه حافظ اسد می دليل اينه به علت اھميت اين مالقات در عراق و ب. است

 طوالنی سوريه و عراق شوند، دستور داد که تمام اخبار مربوط به ۀبوده که مانع رفتن او به بغداد و پايان دادن به مشاجر

  .حمله و قتل عام مسکوت بماند

ست در اگ. ئيد شدأ مقامات سوری تۀوسيله ھای عربی نفوذ کرد، پس از آن بّاما چند ھفته بعد، اين گزارش به رسانه

 سال ٢۵المسلين ًکه قبال در شک و ترديد بودند که اخوانکسانی. اھميت، دوباره شھرت يافتالمسلمين کم، اخوان١٩٧٩

ريزان انقالب ايران بوده است، دوباره المسلمين نيز از برنامه و نيز اين ادعا را که اخوان پيش در مصر نابود شده بود

المسلمين در خاورميانه يک خطر مھم وبی  در سوريه روشن کرد که اخوان حلبۀحادث. فکر فرو رفتنده در اين مورد ب

-  اخوانۀآنچه که در اين باره مھم است، رشد دوبار. نظيراز نوع خودش، برای صلح در خاورميانه و در جھان است

شناسند ميت نمیرسه المسلمين کشورھای جداگانه در جھان اسالم را باخوان. ّالمسلمين، به سرحد يک ملت اسالمی است

- آنھا جھان را به دو بخش تقسيم می.  اسالمی خلق کنندامپراتوریخواھند که مرزھای کشورھا برداشته شده و يک و می

 و يک جھاد دائم پيشنھاد  شود مردم غيرمسلمان اداره میۀوسيله مناطق زيرنظر حکومت اسالمی و مناطقی که ب. کنند

از رئيس جمھور ايران . خواھند که مرزھای کنونی برداشته شودمی.  تسخير کندکند که کشورھای غير اسالمی رامی

بين کشورھای «پاسخ داد، .  شدسؤال بين ايران و عراق سکوالر ١٩٨٠صدر، در مورد اختالف مرزی ابوالحسن بنی

  ».ًاسالمی اصال مرزی وجود ندارد

المسلمين ، در بخش اخوان)MSA(انشجويان اسالمی انجمن د١٩٨٠المسلمين در کنفرانس ماه مه ايدئولوژی اخوان

ما داستان کمال آتاتورک، «:آ، به اين صورت به نمايش گذاشته شد .اس.، در سخنرانی محمود راشدان، رئيس امامريکا

و ترکيه مدرن چيست؟ «. راشدان آغاز به سخن کرد، با اشاره به رھبر جمھوری ترکيه» دانيمقھرمان ترکيه مدرن را می

بينيم يا تر میبينيم؟ آيا ضعيف سال، آيا، ترکيه را بيشتر مستقل و يا بيشتر وابسته می۵۶ تاکنون بيش از ١٩٢۴ سال از

  »تر؟قوی

، يک آتاتورک در بغداد، يک آتاتورک در ايک آتاتورک در ليبي. ھای زيادی امروز در منطقه وجود داردآتاتورک«

ھا ادامه خواھد داشت و بخواست خدا آنھا نابود خواھند شوند و نابود نشوند، توطئهھا برداشته ن و تا اين آتاتورک سوريه

  ».شد
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ھا که اين آتاتورک«:راشدان ادامه داد ! بلند شد» اکبرهللا«و » هللاءانشا«کننده فرياد بخواست خدا از جانب جمعيت شرکت

ھای قرن بيستم آتاتورک. ّرزمين اسالمی تعلق ندارندکنند، به اين سھا فکر می و مثل غربی کنندزبان ما صحبت میه ب

ھمانطور که يک شاعر عرب . ھای گذشته بودنداند تا مستبدان و ستمگرانی که در سالبيشتر به ما خسارت وارد ساخته

ا، ّامروزه ما ھزار فرعون داريم، و يک موسی نداريم، ام. گفته، و يک موسی خواھد بود که با اين ستمگر مبارزه کند

دوباره از » !هللا در بين شما ھزاران و ھزاران موسی خواھد بود که اين ھزاران فرعون کوچکتر را نابود سازدءانشا

  .بلند شد» اکبرهللا«جمعيت شنوندگان فرياد 

دھد؟ دولت پيشرو عراق با دولت صدام حسين را ببينيد، يک قصاب در عراق، قصاب مسلمانان، با چه کسی دست می«

ھا، ھا، انگليسامريکائیھا جاسوس گفت که سعودیدھد، تا ديروز صدام حسين میاعی عربستان سعودی دست میارتج

دفعه در يک  يک.  کردندءناگھان، قرارداد بستند، قرارداد امنيتی امضا. ناگھان آنھا دوست او شدند. و ھمه چيز ھستند

ھا مسلمانان را در کشورھايشان کشتار وريه، ھر دوی اين و ھمينطور حافظ اسد، يک قصاب در س جبھه قرار گرفتند

ھای مسلمان  مخالف ھستند و اينطور تودهۀزنند که آنھا در جبھگيرند که روی آن مارک میکنند، با اينحال، ھديه میمی

اب نيستند، ھای مسلمان در خوتوده. کس در خواب استکنند که ھمهدارند آنھا فکر میرا به آرامش در خواب نگه می

خوبی ه شناسيد و آنھا بشما آنھا را می. دانندھا را میو اين توطئه. کنندھای مسلمان اين شعارھا را باور نمیتوده. بيدارند

  ».دانند که کاخ سفيد در واشنگتن و کاخ سرخ در مسکو در پشت آنھاستمی

خواھم اين را روشن کنم که می« : ساخت کهاست، راشدان روشن» يک ملت اسالمی«که فلسطين  با آشکار کردن اين

ھای  است که تودهم در فلسطين يک تصادم ايدئولوژيکتصاد. برای ما، فلسطين بخشی از ايدئولوژی ما مسلمانان است

 بخش ئیما از ھرگونه حرکت و ھرگونه جنبش رھا. پارچه شوند مسلمان در زير لوای حکومت اسالمی بايد متحد و يک

نه فقط شعارھای . کنيم را آزاد کند، پشتيبانی می- )اورشليم(المقدس  جفا، بيت-خواھد تمامی فلسطينیکه در حقيقت م

حاال از آنھا قھرمان .  را قبول کردند، به قتل رسيدند١٩۴٧ و تجزيه ئیکه جدا خاطر اينه آنھا ب. بزرگ توخالی پادشاھان

 برادران و خواھران خوب من در اسالم، اجازه بدھيد مشخص کنيم .اند را قبول کرده١٩۶٧اند، زيرا آنھا مرزھای ساخته

آن يک بخشی از اعتقادات ماست، . و بگذاريد بدانيم که فلسطين بنا به تعاريف قرآن مقدس يک سرزمين اسالمی است

ما الزم است که از اند، که آنھا آزادش نخواھند کرد، آنھا را تسليم کرده آزادی آن به حکمرانان ما ربطی ندارد، برای اين

توانند معالج  بيماری ھستند، بنابراين نمیۀآنھا علت ھم. ھای حاضر  بی تفاوت جلوگيری کنيم دولتۀوسيله اين آرزو ب

اميد است که خداوند فلسطين را از راه . اميد است که خداوند ما را مجاھدين راستين بگرداند. برای اين بيماری باشند

 بلکه - نيستامريکاالمسلمين، اسرائيل يا ھدف اخوان» .مانان راستين در سراسر جھان آزاد کندخون و از راه جھاد مسل

سخنان رشدان يک سخنرانی غيرعادی نيست، حتی در قالب تحريکات اخوان اين . ھای مسلمان استحکومت جھانی ملت

سلمين نظرات خود را در مورد الم، در يک مصاحبه يکی از اعضای اخوان١٩٧٩در سال . يک سخنرانی معتدل است

  :صورت زير بيان داشت ه جنبش حاضر ب

در پاکستان ھمينطور . ھای ماستالمسلمين ايران و پاکستان را گرفته است، انقالب در ايران يکی از موفقيتاخوان«

 ھمه چيز برای او. بوتو  برای وارد کردن فرھنگ غربی در اسالم کار کرد. دولت ضياء در پاکستان حکومت ماست

آنچه که . بريمبود، اما برای  پاکستان نبود، برای ھمين ما او را کشتيم و ما مرگ او را برای ھشدار به ديگران بکار می

ھندوستان ھم .  کارما و کار برادران ما در جماعت اسالمی استۀاکنون در جريان است، ھمچنين نتيجدر افغانستان ھم

طورھم در عربستان سعودی، اين. کار بايد بکنندبعد از آن خواھد بود، مسلمانان در ھند در اين فکر ھستند که بدانند چه
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ھا ادامه برای قرناين يک جنبش جھانی است که . وقوع خواھد پيوسته مصر، و دير يا زود در ترکيه، انقالب اسالمی ب

  ». جنگيمۀما حامل انسانيت اسالمی واقعی ھستيم، ما آماد. داشته

گويند ّالمسلمين از اين موضوع آگاھی دارد يا خير، اما جنگی را که آنھا از آن سخن میمھم نيست که تا چه حد اخوان

گليس از زمانی که رياض آموزگار المسلمين توسط ان اخوانکنترول.  انگليس استستراتژيکيک جنگ در جھت منافع 

ُبا لرد کرمر در مصر مالقات میً البنا  ھرروز مرتباحسن ّاز جنگ جھانی دوم به بعد، نسل . کرد، زنده و فعال باقی ماندهُ

» نسلھای قديمی« در اين فصل ما نگاھی به . عھده گرفته  رشد کرد که رھبری اخوان را بھای انگليسدی از عربجدي

کار گرفته ه ّ با دقت و قضاوتمندانه بکنترولاندازيم، اين اند، میعھده داشتهه  رھبری اخوان را بکنترولنی که و  متنفذي

ه کرد، آن وقت  اخوان نيمه فعال ب دور از سياست انگليس رفتارمیه که يک رژيم عربی يا اسالمی بشده است، وقتی

ستی و کشتار سياسی  روی می آورد ويا حتی مانند کشورھای شد و به اعمال تروريکار گرفته میه دستور انگليس ب

  .کردند ايران و پاکستان، انقالب می

 اين دفتر از کشورھای ۀکه فاصل با اين.   سابق، از قاھره به لندن انتقال داده شد قبل، دفتر اطالعاتی عربی انگليسھاسال

دفتر «امروزه .  نکردتغييردر کشورھای عربی ھيچ چيز ھای مستقر ّعربی دورتر شد، اما بين مرکز فرماندھی و ارتش

 روابط عرب انگليس مشھور است ۀانگليس شورای پيشرفت و توسع-نام مرکز عربه ، که ب»مدرن عربی

)CAABU .(برای مطالعات عربی » النشيم «ۀو دفتر کنونی وابسته به آن در لبنان که مرکز خاورميان)MECAS (

ھای آکسفورد و کمبريج، و در دانشگاه ھای پژوھش و تحقيق شرق شناسی در دانشگاهت دپارتمانھمراهه شود، بناميده می

ھای پريستون و جورج  گيل در کانادا و دانشگاه، و بخش مسيحی و اسالمی دانشگاه مکجيملندن، و نيز دانشگاه لوين بل

-المسلمين امروزی را رھبری میًن تماما اخوان لبناۀ، و مافيای قديمی مرکز مطالعات عربی خاورميانامريکاتاون در 

ھای اعضای آن در شھرھای خاورميانه، بلکه در دفاتر استادان ديگر فريادھای اخوان برای جھاد نه در سلول. کنند

ژی مخفی مھم ييک اسم رمزی برای سترات» برنارد لوئيز «ۀبرای مثال نقش. شودھای غربی تنظيم و فرموله میدانشگاه

 دانشگاه آکسفورد، ۀ آن برنارد لوئيز، متخصص در موضوعات اسالمی و خاورميانۀنويسند. س در خاورميانه استانگلي

–- ژی انگليسيدکتر لوئيز، گرچه به نيابت از سترات. اکنون در دانشگاه پرينستون در نيوجرسی مستقر استکه ھم

 بيلدربرگ در اتريش که موضوع ١٩٧٩ جلسۀا اينحال، در ّھای تاکتيکی خاورميانه فعال است، اما ب در برنامهامريکائی

 بود او يکی از دانشمندان اصلی بود که گروه بندی کردن جلسهنقد مانتاليسم اسالمی موضوع اسالمی مورد بحث اين 

ميم توانستند تصھا حاال میبراساس برآورد او، انگليس. ه بود او گذاشته شدۀايدئولوژی و مشخصات جھان اسالم برعھد

مطالعات لوئيز از . ثير را خواھد داشتأبندی خاورميانه به نفع بريتانيا بيشترين تبگيرند که چه نوع دخالتی در شکل

ه المسلمين برای تبليغ اسالم دروغين بود که ماھيت آن فناتيسم اسالمی است و بد اخوانئيأطور علمی ته تاريخ اسالم، ب

متعھد به پيشرفت ی تاريخاز لحاظ شد،  اسالمی که گرای قرن يازدھم معرفی میغزالی، خرافه افرادی نظير الۀوسيل

در سر حد خطوط مليتی و » ھالل بحران«تکه کردن  لوئيز برای بالکانيزاسيون و تکهۀبرنام. علوم و تکنولوژی بود

  .شدام میدور از تعجب با ھمکاری دستگاه جاسوسی اسرائيل انجه ھمين خاطر ببه. مذھبی بنا شده بود

ُھا، دروزھای  مانند مارونيھای لبنان، کردھا، ارمنیئیھا اقليتۀوسيله ھا را ببايد شورشبر طبق ديدگاه لوئيز انگليس می

ھای عربی و گرای سودانی، قبيلهھای خرافهھای حبشه، فرقهھای سوريه، قبطھای آذربايجانی، علویھا، ترکلبنان، بلوچ

مختاری و استقالل ملی تشويق کند، با ھدف اصلی برای فروپاشی خاورميانه وتبديل آن به يک گروه مانند اينھا برای خود

حال بايد ديد که نقش . ھا و کشورھای پادشاھی کنونی استھای کوچک، و تضعيف استقالل جمھوریکشورھا و مليت

  المسلمين در تمام اينھا چيست؟ اخوانزمپان اسالمي
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ھا را به پارتيزان تبديل کرده، که ھای کوچکتر و اقليتالمسلمين اين است که فرقه اخواننقش جنبش پان اسالميست

سپس انگليس نقش واسطه را بازی کرده و با رھبران قبايل و . تھديدی خطرناک به موجوديت خودمختاری آنھا بود

  .عھده بگيرده المسلمين بھای آنھا را عليه اخوانکرد که شورش میءھا قرارداد امضااقليت

ھای دست گرفت، انگليس با رھبران مليته که ديکتاتوری خمينی قدرت را ب مجرد اينه ًبرای نمونه ايران تقريبا ب

علت تنفر از ه ھا باگرچه بيشتر اين گروه. مختلف در ايران ، که تھديد کردند که از ايران جدا شوند، تماس برقرار کرد

رو ھنوز پيروزی انقالب خمينی با  ھره ّمخالفين ضد خمينی در تبعيد پيوستند، اما ب ديگر به ئیخمينی از يک سو يا سو

ه ھای ديگر روبھا در ميان گروهھا، و عربھا، بلوچخواه از کردھا، آذریئیھای جداھای جنبشخطر يک سری جرقه

  . رو بود

. اکستان و کشورھای ھمسايه ديگر خواھد بود برای ترکيه، عراق، پئیطلبانه، ھمچنين، تھديدھاھای استقاللاين جنبش

ھای ملی اين کشورھا از طرف ھای مسلمان را در تنگنای بين اخوان از طرفی و اقليت برنارد لوئيز سران ملتۀنقش

  .ديگر قرار داده است

 اداره ھای داوطلبصورت سازمانه ، و ب روابط عرب انگليسۀاز طرف استادان، سياست انگليس از طريق مرکز توسع

 امپراتوریھای متعھد سياست  ديگر يگ گروه البی در حاشيه نيست، پشتيبانی مالی آن از شرکتCAABUشود، و می

-  خاورميانه، برادران الزارد، لويد بين درھای انگليسئی انگليس، بانکانگليس، بانک بارکلی انگليس، شرکت ھواپيما

 دستورات به CAABUاز . شودرويس، و يونی لوور، تامين میالملل، النرو، بانک ملی وستمينستر، شرکت رول 

. شود آموزش ديده در مرکز  مطالعات عربی خاورميانه در شميالن جنوب بيروت فرستاده میگروھھای عرب انگليس

اين مرکز که با نظارت .  ھرچه از لورنس عربستان در يک دفتر باقيمانده بود، تصرف کردMECASًاخيرا اين مرکز 

-ھا و عرب ھا، صھيونسيتسيس شد، سازمانھای عرب انگليسأ ت١٩۴۴الملل در سال تيتو پادشاھی موضوعات بينانس

    .ھم مرتبط کرده ھای طرفدار انگليس را ب

 جنرال مالی اين سازمان بود، ھمينطور از افراد ديگر ۀدھند سابق اسرائيل ابا ابيان از اعضای کمک ۀوزير امور خارج

سفير . کردالمسلمين ھمکاری میّون ، حکومت نظامی مصر در زمان جنگ جھانی دوم بود، که با اخوان ايليارد کليت

ِبريتانيا به قاھره لرد کلياران  و معاون او سروالتز سمارت و رئيس خدمات جاسوسی انگليس، مارتين چارتريز ،  ُ

ی ، عضو لبنانی انيستيتو پادشاھی از اعضای ِدفتردار مخصوص ملکه اليزابت، سر ھرالد بيلی ، و نيز آلبرت ھوران

مرکز مطالعات عربی در خاورميانه، صدھا افسر اطالعاتی و جاسوس را در زبان عربی، تاريخ و . دائمی آن بودند

ِ آن ما به افراد مشھوری مانند سر جان باگوت گلوب ۀدر ميان آموزگاران و دانشجويان گذشت. فرھنگ عرب آموزش داد
اچ ويلتون  ِ. پادشاھی، سفير کنونی انگليس به عربستان سعودی اؤسسۀش فاريس گلوب ، جورج کيرک  از مپاشا  و پسر

  .خوريمِ شوروی، کيم فيلبی ، سر دانلد ماتيلند و کلنل برتراند توماس، بر می- انگليسۀ، جاسوس سه جانب

 آنھا ۀاز جمل. يسی را پيشرفت داد انگل–روابط عرب «از اين مرکز چندين سازمان در انگليس جوانه زد که   

CAABU توان نام بردانگليس، و شورای کارگران خاورميانه را می- عربۀ، تراست خيري انگليس–، سازمان عرب.  

سای ؤکه در ميان رھبران و ر.  در لندن بودبط عرب انگليس مرکز مطالعات عربی خاورميانه مرکزرواۀمھمترين شاخ

اکنون قائم مقام فستيوال جھانی تراست اسالم در امارات متحده عربی است و نيز سفير ھمِآن سر ھرالد بيلی است که 

ِمحمد تاجر ، سر ريچارد بومانت ، سر چارلز دوک ، سر جفری فارلونج ، کالين جکسون  عضو پارلمان، پيتر منرفيلد   ِ ِ
نام رابرت سوون از ديگر ه عاتی ب جاسوس اطال انگليس–داوی ، ونيز يک تايلندی ِ پترو مارکت، جان رۀنويسند

و در يالمسلمين مراکز خود را ازقاھره به لندن و ژنکه اخوان، وقتی١٩۵۵بنابراين، در سال . رھبران اين مرکز ھستند
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که جمال عبدالناصر آنھا را از مصر بيرون راند، روابط خود را با انگليس، که تا کنون  سوئيس انتقال داد، و بعد از اين

  .ود، آشکارتر ساختتندمخفی ب

 قتل ۀرمضان در قاھره برای توطئ.  مطالعات اسالمی را بنا نھادمؤسسۀو رھبر مصری اخوان، سعيد رمضان يدر ژن

سيس مراکز فرماندھی أاين اتھام مانع از ت. ناصر محکوم شده بود و متھم به رابطه با سازمان جاسوسی اسرائيل بود

ان با ھمراھی سالم اعظم شورای اسالمی اروپا را بنا نھاد، اين شورا اخوان را از رمض. اخوان در اروپا توسط او نشد

 آن مراکز ۀوسيله مراکش تا پاکستان و ھند رھبری می کرد و نيز صدھا مرکز مذھبی در سرتاسر اروپای غربی، که ب

  .شدندی مکنترولھزاران دانشجوی بنيادگرا ورھبران اسالمی  ھم در خاورميانه و ھم در اروپا 

وجود آمد و مرکز آن ه  ب١٩٧٧است که در سال » اسالم و غرب«المللی المسلمين، سازمان بينجديدترين سازمان اخوان

  .و استيدر ژن

ھايش را ، يکی بنام اورليو پيکی  از کلوب رم، که سياست»غيرمسلمان«سازمان اسالم و غرب شامل دو فرد برجسته 

ُکنيم، و ديگری لرد کارادان است، که   آوردن خمينی به قدرت احساس میۀيلوسه در نابودی اقتصاد ايران ب

  . مقام دادندءو سفير سابق انگليس به سازمان ملل را ارتقا) المقدسبيت(ھيوفوت متخصص انگليسی اورشليم .آ.ک.آ

  ادامه دارد

 

 
 


