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  اخوان المسلمين و حاميان غربی آنھا

 ٢٠٠٨ژوئن  ٢٣دو شنبه 

شامل ترکيه، زمانی که انگليس ھندوستان را داشت و بر مصر نيز مسلط شد، عثمانی که  ١٨٨١در سال 
عراق، سوريه، لبنان، اردن، اسرائيل و عربستان سعودی می شد در حال تزلزل بود و انگلستان زيرکانه 
درحال تجديد بنيادگرايی اسالمی بود تا بتواند توسط آن کشورھای مسلمان نشين را تحت تسلط بيشتر خود 

مذھبی و بنيادگرايی مذھبی بود، کسی نظريه پرداز در انديشة استعمار  ١٨٨۵مردی که در سال . درآورد
 .جز سيد جمال الدين افغانی ھمان سيد جمال الدين اسدآبادی فراماسون و مزدور انگليس نبود

، زمانی که١٨٨۵او در سال . می آيد) اسد آبادی(» سيد جمال الدين افغانی « ريشة بنيادگرايان اسالمی از 
انگليس بود، اين پروژه را پيشنھاد کرد يعنی استعمار در ھند بود و جزء عناصر فراماسونری مزدور 

  .مذھبی در کشورھای مسلمان

 .از سوی انگليس برای بنيانگذاری اين پروژه حمايت شد ١٨٨٠تا  ١٨٧٠سيد جمال الدين افغانی، از سال 

بيشترين تالش را ) ١٩٠۵-١٨۴٩(» شيخ محمد عبده « شاگرد مصری و اصلی سيد جمال الدين، يعنی 
ھوادار ) ١٩٣۵-١٨۶۵(» محمد رشيد رضا « عبده نيز . ی گسترش و نفوذ سيد جمال الدين انجام دادبرا

سوری خويش را که بعدھا به مصر رفته بود و مجلة المناد را به منظور نشر نظرات عبده و برای تشکيل 
  .دولت متحد اسالمی منتشرساخته بود، پرورش داد

با رشيد رضا » المنار« را که به واسطة مجلة ) ١٩۴٨-١٩٠۶(» حسن البنا « رشيد رضا به نوبة خود 
  .آشنا شده بود، تربيت کرد

را به دستور و برنامه ريزی انگليس برای استعمار » اخوان المسلمين « سازمان  ١٩٢٨حسن بنا در سال 
  .بيشتر مذھبی و توسعة بنيادگرايی در کشورھای اسالمی پايه گذاشت

سازماندھنده جھانی اخوان المسلمين بود که دفتر او در » سعيد رمضان « او  يکی از شاگردھای برجستة
، »جماعت اسالمی پاکستان « بود که تحت تأثير حسن بنا، » ابو األعلی مودودی « سوئيس بود و ديگری 

بعدھا برای مأموريت ھای مختلف در زمان و مکان ھای . نخستين حزب سياسی اسالمی را بنيان گذاشت
شاخه ھای ديگری از اخوان المسلمين بوجود آمد مانند فدائيان اسالم، مجاھدين خلق، جھاد اسالمی،مختلف 

، )مصباح يزدی در ايران: آيت هللا شيخ محمود حلبی و مسئول کنونی: بنيانگذار(القاعده، حماس، حجتيه 
  .حزب هللا لبنان

 .چھارچوب بلوک کشورھای اسالمی توسط انگليس پی ريزی شد ١٩٢۵تا  ١٨٧۵البته در فاصلة نيم قرن 

. سيد جمال، شالودة فکر بنيادگرايی اسالمی را برای نابودی مردم مسلمان با حمايت انگليس طراحی کرد



  .دار بودھمواره برخور» ادوارد براون « او از حمايت و پشتيبانی شرق شناس برجستة انگليس 

، »لرد کرومر « يعنی » اولين لرد مسئول گروه بنيادگرا « نيز توسط کنسول انگليس در مصر » عبده « 
  .جنبش سلفيه، شکلی از بنيادگرايی واپسگرای افراطی را تأسيس کرد

انگليس ھمزمان با بکارگرفتن عبده برای گسترش يک جنبش بنيادگرای اسالمی در دو جبھة ديگر نيز پيش
جنگ اول جھانی، در ھمين راستا تالش کرد تا در شبه جزيرة عربستان با حمايت دسته ای از اعراب  از

نخستين دولت بنيادگرای اسالمی را پايه ريزی کند و نيز در ھمين » ابن السعود« بنيادگرا تحت ھدايت 
  .ھنگام در عراق و اردن خاندان ھاشمی را به قدرت رساند

در شکل دولت» سفليه « ھمراه جنبش » وھابی« ) ارتودوکس(بعد راست آيينی به  ١٩٢٠در عربستان از 
  .جديد اين کشور، تجلی يافت و خيزش نوين اسالم بنيادگرا در خدمت استعمار پديدار شد

مشھورترين تروری که گفته می شود توسط شبکة تروريستی سيد جمال الدين اسد آبادی در ايران انجام 
ترور ناصرالدين شاه در سالھايی انجام شد که او. شاه توسط ميرزا رضا کرمانی بودشد، ترور ناصرالدين 

تاحدودی با تمدن غرب آشنا شده و به عنوان مدرنيسم مشوق عکاسی و ) فرانسه(طی سفر به فرنگ 
  .فيلمبرداری در ايران بود

ودی ھا قرار گرفت و از پس از بوجود آمدن اخوان المسلمين، بنا توسط انگليس در رابطة مستقيم با سع
  .حمايت مالی آنھا برخوردار شد

اخوان المسلمين با پول عربستان و حمايت سياست غرب ھمچنان به فعاليت خود برای استعمار در 
  .کشورھای مسلمان ادامه داد

و ) سبحان(حسن البنا بارھا برای مسائل مالی به عربستان رفته و با وزير دارايی شيخ محمد سرور 
  .ديپلمات آمريکايی ديدار داشته است» ھرمن آيلتس « ن با ھمزما

روابط مستقيم اخوان المسلمين با انگليس و آمريکا در بی ثباتی منطقه نقش اصلی را برای استعمارگران 
ترور شخصيت ھای سياسی و روشنفکر کشورھای مسلمان و بنيادگرا در مسير استعمار . بازی کرده است

  .استمذھبی جھان غرب بوده 

توسط اينتليجنس سرويس، فضای اطالعاتی و ذھنيت استعمار مذھبی به  ١٩۴٧در سال C.I.Aدر تشکيل 
C.I.A  دميده شد و ھمچنان با ھماھنگیC.I.A  و اينتليجنس سرويس، روش ھای غلط در خاور بزرگ و

  .کشورھای عربی ادامه پيدا کرد

»سعيد رمضان « و ضعف اخوان المسلمين توسط در زمان عبدالناصر با قدرت گرفتن ناسيوناليست عرب 
که نظريه پرداز محوری اخوان المسلمين بود و به عنوان سفير غير رسمی اسالميسم، به خدمت عربستان 
سعودی درآمده بود، پيشنھاد می کند که قلمرو سعودی به عنوان پناھگاه امن اخوان المسلمين انتخاب شود و

  .ودی نيز افزايش يافتدر اين زمان کمک ھای مالی سع

عربستان سعودی و جھان غرب، جمال عبدالناصر را که بر کشور فقير مصر حکومت می کرد و ھمچنين 



جنبش کمونيستی را، برای بقای خود و منافعشان خطرناک می پنداشتند و به ھمين دو دليل ضد کمونيسم و 
زير پرو بال اخوان المسلمين را گرفتند  ضد ناسيوناليسم بودن عربستان سعودی و جھان غرب بود که آنھا
  .تا نه تنھا در مصر بلکه در سراسر خاورميانه و جھان رشد کنند

آيزنھاور و . کاخ سفيد صحنة مالقاتی بود ميان پرزيدنت داويت د ١٩۵٣) سپتامبر(در اواخر تابستان 
ست بازی ھای که بيش از ده سال تجربة خشونت و سيا) سعيد رمضان(جوانی بيست وھفت ساله 

بنيادگرايانة اسالمی را دارا بود ھمراه با اعضای ھيئتی از اھل عمامه و فعاالن تندرو اسالمی ھندوستان، 
در اين جلسه سعيد رمضان به عنوان مقام نظامی و نظريه پرداز اخوان. ايران، سوريه، يمن و شمال آفريقا

دختر حسن البنا ازدواج کرده بود و داماد » البنا  وفا« او از زمانی که با . المسلمين در آنجا دعوت بود
ھرچند که در اواخر دھة چھل، اخوان المسلمين در . بنيانگذار سازمان شده بود، داعيه نيمه پادشاھی داشت

ھمانطور که قبالً اشاره شد (سراسر خاورميانه به سازمانی تندرو، بنيادگرا و تروريست شھرت يافته بود، 
وری جمال الدين اسدآبادی و به کمک انگليس و جھان غرب برای ايجاد استعمار مذھبی اين سازمان با تئ

و عده ای از مقام ھای مصری، ازجمله نخست وزير مصر را به قتل رسانيده بود و به ھمين ) بوجود آمد
اين دليل چند سال قبل رژيم ملک فاروق اخوان المسلمين را ممنوع اعالم کرده بود، ولی اياالت متحده 

سازمان تروريستی را يک نيروی بالقوه عليه کمونيست محسوب می کرد، البته از اين گروه تروريستی 
بيشتر برای اھداف استعمار مذھبی در کشورھای مسلمان خاورميانه و خاور نزديک و ھمچنين در آفريقای

بوجود آورد، از گروه اخوان المسلمين در سراسر جھان شاخه ھای متعددی . شمالی بھره گرفته شده است
اسالمی پاکستان گرفته تا سازمان مشابه در سراسر منطقه و ھريک از اين گروھھای تندروی مذھبی با 

  .مسئوليت و ھماھنگی يک لرد انگليسی تشکيل شده است

در دھکده ای واقع در ھفتاد مايلی شمال قاھره و مصب رود نيل به دنيا آمده  ١٩٢۵سعيد رمضان، در سال
که از  ١٩۴۵در سال. ھنوز نوجوان بود که با حسن البنا آشنا شد و بی درنگ به جنبش او پيوست. بود

يک سال بعد به . دانشگاه قاھره فارغ التحصيل شد، منشی مخصوص و دست راست حسن البنا شد
  .اخوان المسلمين رسيد» الشھاب « سردبيری ھفته نامة 

ان المسلمين، در وظايف مربوط به سازماندھی به رھبری ضمن آن که سعيد رمضان داماد بنيانگذار اخو
تشکيالت کمک می کرد، سفير سيار اخوان المسلمين نيز بود و در اين موقعيت، شبکة جھانی گسترده ای 

در سال . اين کار، از خود حسن البنا که مقرش در مصر بود ساخته نبود. از ارتباطات را سازمان داد
آن زمان اورشليم در مھار بريتانيا و تحت الحمايه فلسطين بود. ليم سفر کرد، سعيد رمضان به اورش١٩۴۵

در اين سالھا، سعيد . و ابرھای طوفانزای جنگ اعراب و اسرائيل بر فرازش به ھم نزديک می شدند
رمضان قسمت اعظم وقتش را بايد صرف سفر کردن به اورشليم، عمان، دمشق و بيروت می کرد تا شعبه 

، سعيد رمضان نخستين ١٩۴۵اکتبر سال  ٢۶در . المسلمين را با کمک انگليسيھا می ساختھای اخوان 
دفتر اخوان المسلمين در اورشليم را دايرکرد که در دھة ھشتاد با حمايت مالی ايران و برنامه ريزی 

، در فلسطين بيست و پنج شاخة ١٩۴٧در سال . معروف شد) حماس(انگليس به جنبش مقاومت اسالمی 
، رمضان نيروی ١٩۴٨در سال . خوان المسلمين فعال بود که بين دوازده تا بيست ھزار عضو داشتندا

نظامی اسالم را که در مفھوم سمبليک خود بسيار پراھميت بود، بنياد نھاد و در ھمان سال بود که اسرائيل 
  .تأسيس می شود

گرفت، کنگرة مسلمانان جھان در از ديدارھای مکرر سعيد رمضان از پاکستان که در دھة چھل صورت 
. او بصورت جھشی دبيرکل جھانی سازمان اخوان المسلمين شد). ١٩۵١و ١٩۴٩سالھای (کراچی بود 



جناح چپ صحنة سياسی پاکستان، کنگره را متھم کرد که توسط انگليسيھا و آمريکاييھا سازماندھی شده 
تقل شده بود و به عنوان نخستين کشور پاکستان در سال پيش از آن از انگليس به اصطالح مس. است

  .اسالمی تبديل به مرکز جذب نظريه پردازان، متکلمان و سازمان دھندگان تندرو اسالمی شده بود

بود که بعدھا جنبشی » ابو األعلی مودودی « در اين ھنگام در پاکستان اسالمگرای تندرو و جوانی به نام 
اين . علم کرد» گروه اسالمی پاکستان « خوان المسلمين به نام اسالمگرا و تندرو به عنوان شاخه ای از ا

در دھة بعدی، پاکستان تبديل به خانة . جنبش با حمايت انگليس و دولت پاکستان تبديل به حزب سياسی شد
حکومت نوظھور اسالمی در راديو پاکستان، به سعيد رمضان برنامه داد تا به تبليغ . دوم سعيد رمضان شد

رمضان، در پاکستان روابط حسنه ای با دولت . ی تشکيالتی بنيانگرايی اسالمی خود بپردازدو سازماندھ
نخست وزير پاکستان که در يکی از کتاب ھای او » لياقت علی خان « اسالمی وابسته به غرب داشت که 
ود، اخوان اقامت سعيد رمضان در پاکستان آنچنان ھم داوطلبانه نب« : مقدمه ای ھم چنين نوشته شده است

رمضان در سال . المسلمين در آن زمان در مصر ممنوع اعالم شده بود و خود حسن البنا به قتل رسيده بود
که اخوان المسلمين در يکی از مراحل عقب نشينی در تاريخ حيات خود قرار گرفته بود به مصر  ١٩۵٠
  .بازگشت

جماعت طالب اسالمی ناميده می شدند  IJT »اردو « ايجاد انجمن و گروه دانشجويان مسلمان که به زبان 
نيز يکی از طرحھای سعيد رمضان بود، گرچه اين انجمن ھا در پاکستان توسط جماعت اسالمی پاکستان 

اداره می شد ولی به شدت زير نفوذ رھبران اخوان المسلمين و ھماھنگی انگليسيھا بود چرا که اخوان 
  .نيادگرايی مذھبی در دنيا بوجود آمده بودالمسلمين به عنوان تنة اصلی تروريست و ب

  

به کمک سعيد رمضان و » جماعت طالب اسالمی «  IJTرھبران  ١٩۵۵و  ١٩۵٢بين سالھای 
محسوس ترين . استعمارگران غربی توانستند ساختار مديريت و استراتژی سازمانی خود را شکل بدھند

ة نفوذ اخوان المسلمين در انجمن دانشجويان مسلمان، ايجاد حوزه ھای مطالعاتی و جلسات منظم شبانة نشان
آنھا بود که قصد ھر دو، آموزش اعضای جديد و تحکيم پيوندھای درون سازمانی بود و اين آدمکشان 

ھای مسلمان بلکه اغلب مسلح انجمن دانشجويان مسلمان رفته رفته در محيط ھای دانشگاھی نه تنھا کشور
  .در اروپا و آمريکا نيز سازمان يافته شدند

بعدھا جرياناتی به نام حزب آزادی بخش اسالمی بوجود آمد که در اردن، فلسطين، پاکستان و مسلمانان 



از اين جريانات حمايت ) به دستو غرب(عربستان سعودی به طرز فزاينده ای . آسيای مرکزی توسعه يافت
ود حزب آزادی بخش اسالمی به عنوان متحد خشونت گرای تندرو مذھبی، نقش فعال و در دھة ن. می کرد

در عين حال، سعيد رمضان در دھة پنجاه به . پراھميتی در جنبش اسالمی ازبکستان و القاعده عمل کرد
« رھبر اخوان المسلمين اردن، تاجر ثروتمندی به نام . ايجاد شاخه اخوان المسلمين در اردن ھم دست زد

بود که روابط تنگاتنگی با ملک عبدهللا و اساساً پادشاھی ھاشمی داشت که تحت الحمايه بريتانيا » ابوقراء 
، حسن البنا دامادش سعيد رمضان را روانة اردن کرد تا پادشاه »ماريون بالبی « بنا به گزارش . بود

پادشاه اردن اخوان المسلمين . ھاشمی را نسبت به ھدف فعال کردن اخوان المسلمين در اردن، روشن کند
شاه اميدوار بود که از حمايت اخوان المسلمين در. را به عنوان سازمانی خيريه در اردن رسمی اعالم کرد
درست مثل پاکستان، در اردن ھم اخوان . مقابل اپوزيسيون سکوالر؛ مثل چپ ھا، برخوردار شود

سعيد . وھای چپ و ناسيوناليست ھای عرب شد المسلمين تبديل به ابزاری برای فشار آوردن به نير
رمضان و ابوقراء به اين نتيجه رسيده بودند که در قرن بيستم ، مصر و بقيه جھان اسالم را يورش خونين 

ايدئولوژی ھای کمونيستی و ناسيوناليستی که اولويت شريعت در جامعه را نفی می کردند ، تھديد می 
  ».کند

رسماً . يد رمضان در ساختمان بيضی شکل کاخ سفيد، تصادفی نبود، حضور سع)١٩۵٣(در آن روز 
برای شرکت در جلسة بحث و گفتگويی که دانشگاه پرينستون در بارة فرھنگ اسالمی ترتيب داده بود، به 

کتابخانة کنگرة آمريکا، . سفری جنبی به واشينگتن ھم، در برنامه گنجانده شده بود. اياالت متحده رفته بود
رويداد اوت آن سال، که با . روزه با دانشگاه پرينستون ھمکاری کرده بود ٩اندھی برنامه ای با سازم

ی دانشگاه پرينستون، اتاق » ناسائو « شکوه و سرشار از وقايع ضمنی بود، در تاالر سبز ماليم 
ان و در ميان سخنران. مخصوص جلسات استادان و مديران دانشگاه که سقفی بلند داشت، واقع شده بود

»بيلی ويندر « و » کويلريونگ . ت« ، »ھيتی . فيليپ ک« شرکت کنندگان، شرق شناسان سرشناسی مثل 
از » ريچرد نلسون فرای « ، »مک گيل «از دانشگاه » ويلفرد کات اسميت« از دانشگاه پرينستون، 

دنيای « بير نشريه سرد» که نت کراگ«از دانشگاه پنسيلوانيا و » کارله تون کون « دانشگاه ھاروارد 
بايارد دوج « مديريت کنفرانس را، دکتر . شرکت داشتند» بنياد تحقيقاتی ھارت فورد« از طرف » اسالم 

  .رئيس پيشين و سالخوردة دانشگاه آمريکائی بيروت به عھده داشت» 

در گزارش ھای رسمی، آمده است که حضور عده ای از شخصيت ھای معروف در آن کنفرانس، تصادفی
اين ديدار بزرگ را، . اما شرکت کنندگان به طور اتفاقی آتالنتيک را نپيموده بودند. و غيره منتظره بود

دولت اياالت متحده سازمان داده و بودجه اش را تأمين کرده بود و شرکت کنندگان را به اين اميد که مفيد 
که می شد گفت ريش سفيد شرق » فيليپ ھيتی « . واقع شوند، از نقاط مختلف به نيوجرسی کشانده بود

شناسان است، قاھره و بحرين و بغداد و بيروت و دھلی نو و ساير نقاط جھان را برای پيدا کردن شرکت 
  .کنندگان از پاشنه در کرده بود

امور تدارکاتی و مالی کنفرانس را نيز، شرکت ھای ھوائی اياالت متحده؛ از جمله پان امريکن، تی دبليوار
ھمة ھزينه ھای سعيد رمضان ھم؛ . سرسيوم نفتی اياالت متحده در عربستان تأمين کرده بودندو آرامکو کن

و اياالت . که نظريه پرداز بود، نه از علمای اسالمی، مثل بقيه ميھمانان تمام و کمال پرداخت شده بود
که ھزينه ھای مسئول پرداخت مخارج کنفرانس ھم، . متحده دقيقاً می دانست چه کسی را دعوت کرده است

مديريت اطالعات « سفر و حمل و نقل شرکت کنندگان از خاور ميانه را نيز شامل می شد، مرکزی به نام 
، از واحدھای تابعة وزارت امور خارجه بود که روابطی نيز با نھادھای اطالعاتی اياالت »بين المللی 
در  ١٩۵٣رسميت يافته بود و در سال  ١٩۵٢تازه پا گرفته بود، در سال )  IIA(اين مرکز . متحده داشت



برنامه ھای تبادل « از مسئوليت ھای اين مرکز، نظارت بر . ادغام شده بود» سی آی ا « واحدھای تابعة 
کامالً روشن است که ھدف . اياالت متحده، مثل ھمين کنفرانس بزرگ دانشگاه پرينستون بود» فرھنگی 

« ناد از طبقه بندی محرمانه خارج شدة اين مرکز که عنوان يکی از اس. اصلی اين کنفرانس، سياسی بود
ظاھر قضيه اين است که کنفرانس جنبة « : بر آن خورده است، می گويد» محرمانه  -اطالعات سری

اما، در ادامة » . مطالعاتی و آموزشی دارد، کنفرانس می خواھد وانمود کند که ھمين مضمون را دارد
شخصيت ھای « أکيد می شود که کنفرانس برای اين طراحی شده بود تا محرمانه، ت -ھمين گزارش سری

مختلفی را که می توانستند در تدوين عقايد مسلمانان در زمينه ھائی مثل آموزش، علوم، قانون، فلسفه و 
گزارش، انتظاراتی را که از کنفرانس می رفت، اين گونه توضيح می » . سياست مؤثر باشند، گردھم آورد

در ميان نتايج مختلفی که از کنفرانس انتظار می رود، درک انگيزه و جھتی است که می شود از « : دھد 
  ».درون اسالم به جنبش احيای اسالم داد

« ، وکيل اھل »جفرسون کافه ری « در آن زمان، سفير آمريکا در قاھره ديپلمات کھنه کاری به نام 
به مدت ١٩۴٩او از سال . ار درخشان سياسی خود می رسيدبود که به آستانة پايان چھار دھه ک» لوئيزيانا 

پيام محرمانه ای به واشينگتن فرستاد و » جفرسون کافه ری « ، ١٩۵٣در ژوئيه . شش سال در قاھره بود
حاکی از آن بود که » کافه ری « پيام . پيشنھاد داد تا سعيد رمضان را به نشست پرينستون دعوت کنند

تحده، تاچه حدی در مورد ميدان عمل اخوان المسلمين و رھبری آن، اطالعات دايرة مطالعات اياالت م
سفير آمريکا، در اين پيام، زندگينامة فشرده ای از سعيد رمضان و اخوان المسلمين . جمع آوری کرده است
اما، در اطالعات خود، اشاره ای به ابعاد تروريستی و » جفرسون کافه ری « . را مخابره کرده بود

ت گرايانة اخوان المسلمين نکرده بود و در ھيچ جای آن نگفته بود که غايت برنامة اين سازمان، خشون
از مضمون گزارش او، به . ديپلماتی با آن ھمه تجربه، نمی توانست خام باشد. تشکيل دولتی قرآنی است
ين با خشونت طلبی را می خواستند عمداً رابطة اخوان المسلم) و شايد سی آی ا ( روشنی بر می آيد که او 

سفير آمريکا در گزارش . نديده بگيرند و سعيد رمضان را به عنوان متحد، يا مأمور برای خودشان بسازند
  :خود می نويسد 

او. سعيد رمضان در ميان فعاالن اخوان المسلمين، بيشترين آموزش را در مورد فرھنگ اسالمی ديده است
وقت بسياری را صرف مطالعه در بارة اسالم . فارغ التحصيل شدهاز دانشگاه فواد قاھره  ١٩۴۵در سال 

  .متولد شده و درست است که جوان است، اما پير تجربه است ١٩٢۵در سال . کرده است

است که دومين سال انتشارش را پشت سر گذاشته و » المسلمان « در حال حاضر سردبير مجلة ماھانة 
م، مقاله ھائی را در باب حقوق و فرھنگ اسالمی در آن منتشر علمای اسالمی از نقاط مختلف جھان اسال

« به عنوان دبير کل . تيراژ اين نشريه ده ھزار نسخه است و از تونس تا اندونزی مشترک دارد. می کنند
مدام به کشورھای اسالمی سفر می کند و اخيراً از کنفرانس ھای پاکستان بازگشته» کنفرانس جھانی اسالم 

در مصر مقيم است، ھر ھفته در راديو برنامة تفسير قرآن و بحث در مورد فرھنگ اسالمی وقتی . است
  .دارد

نزد حسن البنا رھبر پيشين اخوان المسلمين معارف اسالمی را آموخت و در  ١٩۴٠سعيد رمضان در سال 
حاوی مقاالتی در باب قوانيناين نشرية ماھانه که . را سردبيری می کرد» الشھاب « نشريه  ١٩۴٧اواخر 

چندی . و فرھنگ اسالمی بود، پس از پنج شماره، زير فشار دولت پادشاه سابق مصر فاروق، تعطيل شد
سعيد . نگذشت که اخوان المسلمين غير قانونی اعالم شد و در حدود دو ھزارتن از اعضايش دستگير شدند

يک سال در پاکستان ماند که در خالل آن . ر شودرمضان، در آن زمان به پاکستان رفت، مبادا که دستگي



. ھفته ای دو برنامه راديوئی داشت که امواجش ھمة کشورھای عربی، از جمله مصر را در بر می گرفت
، وحدت اسالمی پاکستان از سعيد رمضان درخواست کرد تا سلسله سخنرانی ھائی را ١٩۴٩اواخر سال 

سعيد رمضان، اين رشته سخنرانی ھا . اط خاورميانه انجام دھددر مورد فرھنگ اسالمی در بسياری از نق
را که از سودان آغاز کرده بود، به طور ويژه در دانشگاه ھای سراسر مصر ادامه داد و در ترکيه به پايان

  .برد

نماينده االزھر مرکز آموزش اسالمی » محمد البکی « يکی از مأموران ناشناختة آمريکائی از جانب 
که خود نيز در معيت سعيد » بکی « . سفير اياالت متحده در قاھره تماس می گيرد» کافه ری «  قاھره، با

توصيف » عضو برجستة اخوان المسلمين « رمضان به کنفرانس پرينستون رفته بود، سعيد رمضان را 
د که می کند و پيشنھاد می دھد که او را برای شرکت در گردھمائی پرينستون دعوت کنند و می افزاي

در ادامه گزارش خود » جفرسون کافه ری « . جمعيت اخوان المسلمين ھزينه ھايش را نيز متقبل می شود
  :می نويسد 

سفارت معتقد است که سعيد رمضان دارای آن کمال علمی است که در کنفرانس فرھنگ اسالمی شرکت 
مايل او برای شرکت در کنفرانس، به دليل موقعيت او در اخوان المسلمين، حائز اھميت است که به ت. کند

  .توجه خاصی مبذول شود، مبادا که اسباب رنجش آدم با اھميتی مثل او شود

زليگ اشاره است به قھرمان فيلمی به ھمين نام از (وار » زليگ « در چھار دھة بعدی، سعيد رمضان 
د بالقوة ھمة جلوه ، کلي)وودی آلن که شخصيت خود را در شرايط مختلف تغيير می داد ١٩٨٣کارھای 

ھای راديکال اسالمی و اسالم سياسی؛ از اخوان المسلمين که در دھة پنجاه و شصت تروريسم را در مصر
سندی . ، بود١٩٩٠رھبری می کرد، تا ظھور خمينی در دھة ھفتاد و جنگ داخلی الجزيره در سال ھای 

بوده باشد، اما دعوت » سی آی ا «  قطعی در دست نيست که ثابت کند سعيد رمضان در دھة پنجاه مأمور
و ھمچنين اينتليجنس » سی آی ا « او به کنفرانس پرينستون نشان می دھد که آمادگی بالقوة عضويت در 

عالوه بر اين، او بعدھا متحد کارساز خانواده سلطنتی عربستان . سرويس در او مشاھده می شده است
مخالف گسترش کمونيسم و توسعة اتحاد جماھير سعودی در تشکيل مجمعی از ملت ھا و جنبش ھای 

  .شوروی در مرزھای جنوبی آن کشور بود

ژنو، اسناد خارج شده از طبقه بندی » التمپ « در روزنامه سوئيسی » سيلوين بسون « بنا به گزارش 
محرمانه در آرشيو سوئيس نشان می دھند که در دھة شصت، دولت سوئيس به عنوان ميزبان سعيد 

ر مرکز مطالعات اسالمی ژنو ، او را به خاطر داشتن نقطه نظرھای ضدکمونيستی، می ستوده رمضان د
روابط « در روزنامه التمپ، ضمن ارائة مدارک فراوانی از پرونده او در اثبات » سيلوين بسون « . است

ی سعيد رمضان، ضمن داشتن ويژگ« : می افزايد» مشخص سعيد رمضان با سرويس ھای محرمانة غربی
عالوه بر اين، به باور من سعيد رمضان بنا . ھای ديگر، مأمور اطالعاتی انگليسی ھا و آمريکائی ھا بود

سعيد رمضان در او آخر عمرش . به يک طرح اطالعاتی، در خدمت پليس فدرال سوئيس نيز بوده است
المسلمين بوده در آنجا مسئول سازماندھی جھانی اخوان  ١٩٩۵مقيم سوئيس می شود و تا زمان مرگش 

 .است
 


