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  فصل ھفتم

  

  :به ادامۀ گذشته

 جھانی ۀکنگر« فرعی از سازمان ۀمان، از گروه ھمبستگی اسالمی است که يک پروژيکی از منابع مالی اين ساز

المللی يکی ديگر از منابع مالی سازمان که خيلی پرستيژ بيشتری دارد، فدراسيون بين. است) WMC" (مسلمانان

 برنھارد، رئيس گروه لندا ھۀھمچنين در بين پشتيبانان مالی از شاھزاد. سسات مطالعات پيشرفته استؤانيستيتوھای م

  . اسپن استۀسسؤُاندرسن ھمچنين رئيس م. توان نام برد ُاندرسن می.او.اتالنتيک رابرت بيلدربرگ، و رئيس ريچفيلد

و است، در يک يالمللی ژن مطالعات عالی بينۀرئيس عمومی اسالم و غرب دکتر مارسل بوئيسارد که معاون دانشکد

 را در ١٩٧٧ در کمبريج، و مالقات ١٩٧۶ مقدماتی سازمان اسالم و غرب در سال مصاحبه اشاره کرد که اولين مالقات

ھا کيد صحبتأھای بوسارد، تبر اساس گفته..   مالقات در پاريس را برنامه ريزی کرد١٩٧٨دنبال آن در ه ونيز و ب

يک . بود»  نوين جھانیاحتياج به يک نظم«در قالب » نياز به نزديکی بين اسالم و غرب«دراين مالقات ھا بر روی 

ثير علوم و تکنولوژی بر فرھنگ أمطالعات مخصوص در روی ت«ھای مربوط به ی برای پروژهدالر ميليون ١٠ ۀبودج

سسات اسالمی و ؤبازسازی م«و نيز » مطالعات درمورد درک مسلمانان از حقوق بشر«، و»و زندگی اجتماعی اسالم 

  .واگذار شد» سيس مراکز جديد اسالمیأت
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- و میيتيلور است که رئيس جھانی شورای کليساھای ژن.بی. پروتستان به سازمان اسالم و غرب، کشيش جانۀرستادف

اظھار » رنسانس اسالمی«عنوان شروع يک ه ، از انقالب خمينی در ايران ب١٩٧٩ دسمبراو در يک مصاحبه در . باشد

ی ديگر از جمله ترکيه، که رھبران مذھبی قدرت را زنده شدن اسالم روی کشورھا«و پيش بينی کرد که . خوشحالی کرد

 ۀگيری شبکقدرت .المسلمين خيلی قدرتمند خواھند شد، اثر خواھد گذاشتخواھند گرفت، و مصر و الجزيره، که اخوان

ھمان اين . کند اسالمی ياد میئینام بنيادگراه المسلمين در اروپا، ھمان چيزی است که زبيگنيو برژينسکی از آن باخوان

 سالم اعظم از ۀوسيله اولين قدم ب برای اين کار.ھای اسالمی را به ناتو وابسته کندابزاری است که آماده است ملت

ه در اواخر سال مؤسساين . سيس شودأ اسالمی برای تکنولوژی دفاع تۀسسؤشورای اسالمی اروپا، برداشته شد که م

که معظم علی ،  وز اعظم رئيس شورای مديريت آن است، در حالیوجود آمد، و امره  شورای اسالمی بۀوسيله  ب١٩٧٨

 اسالمی ۀمؤسس ۀسمينار افتتتاحي.  نشريات اسالمی که بخشی از شورای اسالمی است، مدير کل آن استۀرئيس اتحادي

 دو ھا و افسران ارتش ازژيستي وسيعی از ستراتۀدر آن سمينار شبک.  در لندن برگزار شد١٩٧٩ بروری ف٩ تا ۵در 

الحق  ضياءجنرالخصوص ه طرف ھم از کشورھای عضو ناتو خاصه يک گروه قوی از انگليس و ھم از جھان اسالم، ب

ھای نظامی موجود را ترين اسلحهھا در سمينار، خود را موظف کردند که پيچيدهشرکت کننده. از پاکستان شرکت داشتند

ه مؤسس که ئیھايک احساس از پيچيدگی اسلحه من ھمکاری با ناتوبرای اين که  در ض.  اسالمی آماده کنندۀمؤسسبرای 

بروھی رئيس سابق .کِ.المسلمين دارد، داشته باشند  دراينجا الزم است که به سخنرانی ا خود برای کار اخوانۀدر برنام

  .راوان کنيم ھموار کرد، توجه  ف١٩٧٩ديوان عالی پاکستان، که راه  رابرای اعدام ذوالفقار علی بوتو در سال 

اند که از نظر دفاعی  را در جھان اشغال کردهژيکيکشورھای مسلمان يک موقعيت ژئوسترات« :بروھی اعالم کرد

.  جھان قرار دارندبحریھای زمينی و ترين راهکه بسياری از آن کشورھا درمسير حياتی اھميت زيادی دارد، برای اين

ثيرآن بر راه أی وتئتا مانع نفوذ فرھنگ منطقه.    ی خود را ھدف قرار دھندبنابراين کشورھای اسالمی بايد آمادگی دفاع

ثری بايد انجام شود که روح اسالمی صحيح ؤبنابراين کوشش م.  زندگی اسالمی که خيلی برايمان ارزشمند است، بشويم

 اقتصادی و نظامی عصر ،ھای ايدئولوژيکتقابلرا دوباره زنده کرده و  جھان اسالم را قادر سازيم  که جوابگوی 

که مرکز با وجودی.  و انگليسی اين کار بايد انجام شودامريکائیھای ھای جنگنده و تانکالبته با جت» .حاضر باشد

ًالمسلمين در غرب اروپاست، اما طبيعتا در درجاخوان  و ھای آن در کشورھای جھان عرب اطراف مديترانهّ اول پايگاهۀّ

  .رددر خليج فارس قرار دا

المسلمين يک کانال اخوان. المسلمين وجود داردھای اخوان حد وسط برای فعاليتۀتحقيقات اخير نشان داده که چندين نقط

ه ھاست مرکز سازمان جاسوسی انگليس در خاورميانه می باشد، بداخل قبرس است که ساله از طريق لبنان و سوريه ب

و با تعھدھای .  و مصر استافريقاھای اصلی برای اخوان در شمال از پايگاهً مالتا است که عمدتا يکی ۀغير از آن جزير

ھای کوچک اگراخوان فقط  يک مجموعه از گروه. المسلمين اداره می شود مالی اروپای غربی و انگليس، برای اخوان

برای ھر ملت اسالمی، چون .ست، باشدااکنون توانست که خطر سياسی که ھمتروريستی نامرتب در خاورميانه بود، نمی

نھايت ھرج و مرج طلب، چيزی جز يک  بیئیھای قرون وسطاھای بنيادگرا و دستهھای دانشجوی بنيادگرا، فرقهگروه

  .مراتب در حد باالتری استه المسلمين تھديدش بّاما اخوان.  نيستندپوليسمشکل دائمی 

  وءالمسلمين از پشتيبانی ومحافظت وزرا، اخوانئیھای عرب، ترکيه، و بسياری از کشورھای آسيادر تمام دولت

پژوھشگران .  ولين اطالعاتی و جاسوسی، افسران ارتش و بسياری ديگر از اعضای باالی دولتی برخوردار است ؤمس

، »باالدستور از ه بنا ب«ابند که يی انگيزانه در مّدنبال آن ھستند که رد سران اخوان را پيدا کنند ، حيرته اطالعاتی که ب

ھای اخوان را تحت تعقيب قرار ين مجری قانون که تروريستمأمورين محافظت و مسؤول. شودتحقيقات آنھا متوقف می
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 ۀًکه مستقيما از شايع  اخوان اکراه دارند، برای اينۀسياستمداران از باز کردن پروند. رسنددھند، ناگھانی به قتل میمی

  .خواھد که جلو پيشرفتش گرفته شودال نمی بامسؤولًکه مثال فالن رئيس يا  اين

اخوان المسلمين تنھا يک شيخ بنيادگرا ويا مقلدين و پيروان . شوند فساد مالی   کمک میۀوسيله اخوان زياده از حد ب

 رالجنھا را مانند خمينی يا قذافی يا هللا است که تمام جنبش و نه حتی يک مالی باالرتبه و يا يک آيت مرتجع او نيستند

  .الحق، رھبری کندضياء

ھای  ھستند که دستان آنھا ھرگز به کشتن و يا سوختن آلوده نشده، آنھا بانکدارھا  وشرکتئیالمسلمين واقعی آنھااخوان

ھای قديمی ايرانی که ژن اند، اعضای قدرتمند قديمی عرب، ترکيه، و يا فاميلمالی مخفی ھستند که در پشت پرده ايستاده

 ئیھای اروپابا تجارت آرام و ارتباطات اطالعاتی به برجستگان و نوبل. رسدھای اليگارشی میِجستگان و اليتآنھا به بر

رفته ھمالمسلمين يعنی پول، اخوان رویھمچنين اخوان. خصوص به دستگاه حکومتی انگليس به نوعی وابسته ھستنده و ب

 ديگر در تجارت روزانه در فرم دالر نقد دارند، و ميلياردھا ئی دارادالرًاحتماال در حال حاضر چندين ده ميليارد 

با پيوستن .  مواد مخدر، و تجارت غيرقانونی اسلحه و قاچاق طال و الماس در اختيار دارندکنترولمعامالت نفتی، 

دند، بلکه آنھا پيون میراکتالمسلمين به اين معنی نيست که به يک تروريست برای پرتاب ھا به اخوانانگليسی-امريکائی

ھای مالی ھای سوئيس گرفته تا بھشت در بانکئیھاشوند که از شماره حساب مالی قدرتمند جھانی میامپراتوریشريک 

  .کنگ، گسترده شده استھای دوبی، کويت و ھنگدر ساحل

کستگی مالی بيرون ش را از ورشدالر نياز دارد که بانکچند صد ميليون ) Bert Lance(برای نمونه ؛ آيا برت النس 

 دالردنبال شريکی است که چند ميليارد ه  مھم لندن بۀدرخواھيد يافت که آن مجموع. المسلمين سر بزنيدبياورد؟ به اخوان

-ھا میخانهآن مجموعه بانک حرام. المسلين تماس بگيريد گذاری کند، با اخوان سرمايهافريقادر استخراج مواد خام در 

 نفر ۶٠ببينيد که آيا از زمان کشتار بيش از  !نسه کارش را شروع کند، باز ھم به اخوان سری بزنيدفرانک فراه خواھد ب

ولين عاليرتبه و يا کارکنان عادی دولت سوريه، ؤشمار ديگر، از مسھای بی نظامی در سوريه و قتلۀاز دانشجويان دور

وليت تمام اين کشتار وحشيانه را داشته اند، ؤّالمسلمين که ادعای مسحتی يک نفر ھم از اعضای تروريست اخوان

دو تا .  دستگير شده است؟  بنابراين موج توحش عليه حکومت حافظ اسد،  شامل دوستان قدرتمندی در خود دولت است

يکی کلنل رفعت اسد، برادر حافظ اسد رئيس جمھور، که يک گروھان مخصوص ارتش را : نھايت قدرتمندند از آنھا بی

  .ور اقتصاد سوریتوزير محمدحيدر، امپراکند، و ديگری نخسترھبری می

 برنارد ۀکردند بھترين مثال برای آن است که چگونه برنامالمسلمين پشتيبانی مالی میداستان اين دو نفر که از اخوان

تند که رژيم  اقليت در سوريه ھسۀھر دو، ھم رفعت اسد و ھم حيدر از شيعيان علوی يک فرق. ثر افتاده استؤلوئيز م

المسلمين طرفدار  اخوانۀوسيله ھا بھای اخير عليه فرقه و اقليت علویبسياری از قتل. کنونی سوريه در دست آنھاست

-ست؟ منابعی گزارش دادند که حيدر و رفعت اسد مخفيانه قتلاچگونه اين امکان  . ھا يا مسلمانان بنيادگرا انجام شدسنی

 طلبی علوی را تقويت کرده و ئیکه موضوع جدا خاطر اينه کردند ببودند، تشويق می راکه ضد علوی ھا ھای کسانی

بنابراين اسد و حيدر که بنا به گزارشاتی در ارتباط با سازمان جاسوسی رومانی . حکومت مرکزی را تضعيف کنند

دانند، داران سوری میماز نظر تاريخی ھمانطور که بيشتر سياست. کنندھستند از طرفی با اخوان نيز ھمکاری می

خصوص شارلز دوگل در منطقه کار ه  مقاوم عليه نفوذ فرانسه و بۀالمسلمين در سوريه  و لبنان مانند يک وزناخوان

طور ه  خود را برای بيرون راندن فرانسه از منطقه شروع کرد، بۀکه انگليس آخرين حمل ، وقتی١٩۴۴در سال . اندکرده

نفوذ انگليس به گرد سه .   قدرتمندی از اخوان مصر ظھور کردندۀعنوان شعبه ان محمد  بنام جوانه ناگھانی گروھی ب

ھای سوريه، بعضی از سران دولت ھم در عربستان سعودی و براساس روزنامه. زدشھر ھومس، ھما و حلب دور می
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 از گزارشات حاکی از بعضی. کردندھای اخوان در سوريه میھای لجستيکی و نظامی به تروريستھم در اردن کمک

حداقل يک بار دولت سوريه . دادالمسلمين آموزش میاين است که آموزش کمک نظامی در پايگاه اردن بود که به اخوان

المسلمين کرد المسلمين ھستند، محکوم به آموزش تروريستی اخوانبخش فلسطين را که در ارتباط با اخوانسازمان آزادی

بخش  دشمن خطرناک سازمان آزادیۀوسيله ّاند، اما اخوان ھمچنين بيه را به قتل رساندهکه يکی از سران دولت سور

حزب . شددھند، پشتيبانی میالمسلمين در سوريه میھای مسيحی که اسلحه و پول به اخوانفلسطين، يعنی فاالنژيست

دستگاه جاسوسی اسرائيل از طريق لبنان به دادند و نيز االمل شيعه در جنوب لبنان نيز به اخوان سوريه پول و اسلحه می

  .دارداخوان در سوريه کمک ارسال می

شيخ المصاری . المسلمين را در مصر مالقات کرد، رئيس جمھور مصر انورسادات، رھبر کنونی اخوان١٩٧٩در سال 

و  ليه اخوان ندارد الدعوه، در يک مھمانی شرکت داشت که در آن سادات روشن کرد که  او ھيچ  مخالفتی عۀاز مجل

 ًکه عبدالناصر رسما آن او گفت که اخوان از زمانی. عنوان يک نيروی ملی  وفادار در مصر شناخته شوده اخوان بايد ب

  . کرده استتغييررا منحل کرد خيلی 

 پوليسعنوان بازوی ه ً و اخوان امروزه دقيقا به ھمان وضع يعنی ب اين سازمان است» عضو سابق«البته، انور سادات 

ًعموما بسياری براين باور اند که . کردکه سادات عضو آن بود کار می کند که در زمانیمخفی انگليس در مصر کار می

تھامی ھمچنين رابط ال. باشدُتھامی مشاور مخصوص سادات، میالمسلمين زير قدرت حسن ال سياسی اخوانکنترول

تھامی سال قبل آشکار کرد که مصر امکان دارد که يک ميليون مسلمان ال. ستمريکاااطالعاتی با اسرائيل، انگليس، و 

 به ًس يک گروه تروريستی مخفی قرار دارند که رسماأسران اخوان در مصر در ر. را برای رفتن به اورشليم بسيج کند

ھجره ، که خط آن به زمان تفکير الھا اليکی از اين گروه. کنند میءّآنھا وابستگی ندارند اما دستورات اخوان را اجرا

  ١٩٧٩در سال ) ترين ساختمان در مکهمقدس(گذاری مسجد اعظم بنا بر گزارشی، اين گروه در بمب. رسدحسن البنا می

  .دخالت داشته است

د سال در چن.  حسن البنا تشکيل شدۀوسيله است که در دانشگاه االزھرب» سالميهاالجماعت «ھا يکی ديگر از اين گروه

 ھزاران سالح اتوماتيک پوليسدر شھر آسيوت، .  مصر چندين بار به افراد اين گروه حمله برده استپوليساخير 

در خالل ماه رمضان، اخوان قدرت نظامی . ھای يوزی ساخت اسرائيل بودتصرف کرد که تعدادی زيادی از آنھا تفنگ

عنوان يک نيروی منظم و دشمن ارتش ه د کرد که اين جنبش بکيأ لموند پاريس تۀخود را به نمايش درآورد و در نشري

ًالمسلمين تقريبا رسما مصر شناخته شود، سپس اخوان دست ه  را با مصر، سودان و ليبيۀھای ھمساي حکومتکنترولً

 روابط ۀمتحت نفوذ ترابی سودان از ادا. المسلمين اداره می شود شيخ ترابی، سودان در دست اخوانۀاز زمان کابين. آورد

 اريتره جنبش ۀجبھ. کندبخش اريتره کمک نظامی و مادی می آزاديۀخود با اتيوپی جلوگيری کرده و اکنون به جبھ

خيزی که از باتالق جنوب سودان دارد، سودان با خاک حاصل. کنندچريکی است که برای استقالل از اتيوپی مبارزه می

 داری قرون وسطی تاکنون سودان ھيچّاما از زمان برده.  شودافريقا برای تمام اين پتانسيل را دارد که تبديل به توليد غله

ھای اکنون کشور  سودان درگير رشد جنبش فرقه. گير آن بوده بيرون آيدماندگی که گريبانوقت نتوانسته است از عقب

ايان دوران قبل از اسالم يعنی ھا خدبسياری از اين فرقه. گران بنيادگرا در مناطق عقب مانده استدراويش و موعظه

قدرت اخوان . کنند از طريق اخوان سنوسی کار میاالمسلين در ليبياخوان. کنندو بت عذرا را پرستش می) ISIS(ايسيز

 ١٩٧٩در جوالی . ًسنوسی از زمان قدرت گرفتن  و روی کارآمدن معمر قذافی بنيادگرای اسالمی نسبتا کم شده است

وجود آوردند تا در اگاندا به پشتيبانی عيدی امين ه  و تونس پيوستگی نظامی باه بين مصر و ليبياخوان سنوسی بودند ک

ً اکيداخواھند با آنھا تماس بگيرند  که میئیھاکه به ژورناليستطوریه نھايت مخفی کارند، باخوان سنوسی بی. بجنگند
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، ١٩٧٧ّاما در جوالی » از آنھا خبری ندارد« کس يچکه ھ  و در حقيقت اين شود که آنھا ديگر وجود ندارندگفته می

ھا قرارداد  لبنانی گزارش داد که سادات  درنظر دارد که با سنوسیۀيک روزنام. ھا شداخوان سنوسی سرتيتر رسانه

ند،  مستقرھستاھای شرقی در ليبيُنام کفرادر در وسط بيابانه  سنوسی ھم اکنون در يک مرکز مذھبی بۀجامع.  کندءامضا

ھای مشھور در سرينايکا  اعضای اخوان سنوسی ھا پايگاه نظامی سنوسی بوده است و بسياری از فاميلاين مرکز سال

  .ھستند

ھاست که امام مسجد قاھره شود شيخ کيشک سالمصر و مراکش ھر کدام يکی مثل خمينی دارند که امام کور ناميده می

صلح بين (ھمچنين  به قرارداد کمپ ديويد . کندياسی آن کشور حمله می مصر و فساد سئیگراًو مرتبا به غرب. است

او در «. کننده را نداده استوقت دستور دستگيری اين تحريکبا اينحال انور سادات ھيچ. حمله کرده) مصر و اسرائيل

  ».شودسرتاسر مصر مشھورترين مرد محسوب می

 گذراند که فرھنگ عمومی جامعه را اسالمی کند براساس ئیھاوندر اثر  فشار کيشک و پيروان او، پارلمان مصر قان

نفوذ کيشک تا                         . مصر منع شده استۀلی و قماربازی در جامعحاين قوانين نوشيدن مشروبات الک

الجزيره، جنوب پايتخت الجزيره نزديک ) Medea( مديا ۀ، در منطق١٩٧٩ جنوریدر . الجزيره و تونس ھم ادامه دارد

ی  بليدا يک اتفاق عجيبی رخ داد، نامه ای  پخش شد که خواب يک امام در مکه بوده  در آخر از  نا بودی حتمۀدھکد

نيز  را تکثير کنند و به افراد ديگر دستشان رسيده درخواست دارد که آنه که ب اين نامه  از افرادی. دادجھان خبر می

 و اگر او اينکار را نکند،  رودگويد،   بعد از مرگش به بھشت می نامه میۀنويسند ھرکس اينکار را بکند،. برسانند

 کوچک سر و صدا و حرکت زيادی در بين کشاورزان ۀزيره پخش اين نام المجاھد الجۀبراساس نشري. شودمحکوم می

  .جنوب الجزيره ايجاد کرد

مرکز پخش در آن زمان و امروز .  نيز پخش شد١٩٣٠ھای ی، درست مانند ھمين نامه در سالئبنا به منابع الجزيره

که با افراد » معلمان خارجی«ه  گزارش کرد ک الجزيرهۀروزنام.  مدياستۀبخاری در ناحيای در کسر الشبکه

. کنندکنند اينگونه مطالب بی محتوا را پخش میمخصوصی در دانشگاه الجزيره و مسجد شاتيونوال  دربليدا  کار می

  . نماز خواندن گناه دارد،گفتند که در روی زمينی که ملی شدهبنيادگراھای وابسته به کيشک به کشاورزان می

ھای ھا و سخنرانیھزارھا نوار کاست در ھمان محل بين کشاورزان پخش شده بود که صحبتًبعدا ھمچنين روشن شد که 

ھای برای رعيت. بردکار میه کار برد که خمينی وقتی در تبعيد بود، در ايران به کيشک بودند و ھمان تاکتيک را ب

عکس ه فکر مصری بھای روشنکرده و برای تحصيل مانده خيلی مھم بود که به کلمات مقدس امام  گوش فرا دھندعقب

اند که برای رفرم ھای کشور مصر تشويق شدهجوانان دانشگاه% ٢۵طبق برآورد جديدی که  شده بيش از . آن بود

تا آنجائی که توانسته است از دولت عربستان سعودی دوری » سازمان دانشجويان مسلمان«کنند، اسالمی کيشک فعاليت 

رھبر ايرانيان در کنفرانس سازمان دانشجويان ايرانی در بھار .  کندتغييررسد که اين آمار   ینظر مه ّاما ب. جسته است

ھمينطور . کنيمدر عربستان سعودی ما با گروھی که در اطراف شاھزاده عبدهللا ھستند کار می«:  ادامه داد ١٩٨٠

ن جديد، ملک فھد، از ھر کس ديگر از از زمان کشتن ملک فيصل، حکمرا.  مذھبی با ما ھستندۀدانشمندان تحصيلکرد

 اسرائيل شکاف بين دو گروه را بيشتر کرده و البته - البته قرارداد مصر. اعضای خانواده به غرب نزديک تر شده است

  .نفوذ ما را نيزبيشتر کرده است

 داخل عربستان ثير حرکت اسالمی در ايران بهأکرد که ھردوکشور با ھم ازتملک فھد روی مصر و ارتش آن حساب می

گروه شاھزاده عبدهللا با جنبش ھمراھی . تواند با مصر کار کندخواھد نمیّسعودی جلوگيری کنند، اما آنطور که او می

کنند  در پاکستان  میء ضياجنرالجمله   دارند، و پول نفت را صرف مخارج جنبش در کشورھای اسالمی ديگر من
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 اخوان برای عربستان سعودی در ۀبرنام. ثير بگذاردأستان سعودی تجنبش ممکن است تا ده سال ديگر روی عرب

ُ در شھر وين، واشنگتن پست ١٩٨٠ سپتمبربعد از مالقات اعضای اوپک در .  انتشار يافتامريکائی- نشريات انگليسی

ان قدرت عربستان سعودی در اين است که يک انقالب ديگر مانند انقالب ايران درکشورھای نفت خيزجھ« :نوشت 

دھد که ايران بعدی نشان می: المسلمين مسجد اعظم را در مکه اشغال کردندشورش مکه که اخوان. وجود نداشته باشد

 سلطنتی که در اطراف او ھستند، ۀبا وجود شاھزاده عبدهللا و گروھی از خانواد. ممکن است عربستان سعودی باشد

 چون عبدهللا سومين شخص در عربستان و فرمانده قدرتمند سرعت رشد کرد،ه المسلمين در عربستان سعودی باخوان

  .گارد ملی عربستان است

 نظامی ۀو  در اوايل قرن بيستم نيروی وابست المسلمين در عربستان سعودی تشکيل شدهگارد ملی خودش از بقايای اخوان

ھای ار گرفتند، تا امروز قبيله ملک عبدالعزيز در اختيۀوسيله پشتيبان خاندان سعود بود که سرزمين عربستان را ب

 و ئی مافيائیاما با اين حال گروه ھا  خودرا به نمايش نمی گذارند،ۀمختلف بيابانھای عربستان باوجودی که نفوذ گذشت

ّاما عبدهللا در بين خاندان سعود تنھا کسی نيست که . دھند که از دور مواظب شاھزاده عبدهللا ھستندمخالف تشکيل می
رئيس سابق اطالعات و جاسوسی سعودی کمال ادھم و مشاور خانوادگی پادشاھی رشيد . کندشتيبانی میاخوان را پ

 و نيز شاھزاده محمدبن فيصل، وزير سابق منابع  او ھم  از پشتيبانان اخوان ھستند فراعون و غيث فراعون، و پسر تاجر

رنسانس « کرد که خمينی و مالھای ايران يک  اعالم١٩٨٠معدنی و آبھای سعودی در ضمن ديداری از  نيويورک در 

  .آورندرا به ايران می» اسالمی

ّشاھزاده محمد . وتمندترين مردان در جھان اسالم ھستندرپشتيبانان اخوان در عربستان سعودی از قدرتمندترين و ث
شد،  که حداقل باھای اسالمی در جده می بانکۀ کوچک است که متشکل از اتحاديامپراتوریخودش در مرکز يک 

 سميناری را سرپرستی کرده که در مورد ئیمداران اروپااو با ھمراھی دولت. شعباتی در شش کشور ديگر مسلمان دارد

  . برنامه ريزی کند،اساس آن باشد» پول اسالمی دينار«که به اصطالح » نظم جھانی اسالمی«

بينی زبيگنيو برژينسکی در در حال رشدی است که پيشالمسلمين يک نيروی قدرتمند با داشتن قدرت که اخوان از اين

المسلمين آنچنان دھنده است اين است که اخوانکند، روشن است، اما آنچه که تکانرا برآورده می» ھاھالل بحران«مورد 

ھيد  که يک کشور غيراسالمی است نيز دارد، که داستان آن را در فصل آينده خواامريکا قوی روی حوادث در کنترول

  .  ديد

 ادامه دارد

 
 


