
او برگزيد! )اين نكته اي است كه سرهنگ حسين الشافعي 
در گفت وگويي مفصل در قاهره به اينجانب گفت و من 
همان وقت متن كامل اين گفت وگ��و را در قاهره چاپ 
و منتشر ساختم و ترجمه فارس��ي آن را هم در كتاب 
»اخوان المس��لمين چه مي گويند و چه مي خواهند؟« 
چاپ قم، بوس��تان كتاب، آورده ام كه اميد است آقاي 

معتضد به آن مراجعه كنند.()1(
11- آقاي محمد مرس��ي با بورس��يه دولت��ي مصر در 
امريكا به تحصيل مش��غول بود و فرزندانش هم در آن 
دوران و به اين دليل در امريكا ب��ه دنيا آمدند كه آقاي 
معتضد آن را با كناي��ه و طعنه دو بار تك��رار مي كند و 
امريكايي ها ه��م او را در آب نم��ك نخوابانده بودند كه 
رئيس حزب آزادي و عدالت بشود، بلكه او عضو مكتب 
ارشاد االخوان المس��لمين بود و پس از تأسيس حزب، 
توسط اخوان به رياست آن انتخاب شد... اگر اخوان به 
قول شما مانند »منافقين«، وابسته به امريكا بودند، چرا 
در ليست تروريست ها قرار گرفتند و چرا منافقين از آن 

ليست حذف شدند؟
اتهام زدن به گروه هاي اسالمي، كار آساني است كه مورد 
پسند دشمنان اسالم چون امريكا و اسرائيل و مزدوران 
آنها در منطقه، به ويژه رهبري ارتجاع عربي، بني سعود 
هم هست، اما از نويس��نده محترمي مثل آقاي معتضد 
انتظار نمي رفت كه با اس��تفاده از منابع فضاي مجازي 
بيگانه ها -كه نقل كلمات يا نام هاي افراد با حروف التين 
در مطلب ايشان، نشان دهنده آن است- به نشر مطالبي 

بپردازند كه از آغاز بي اساس است تا پايان!
1۲- آقاي معتضد، مرگ محمد مرس��ي را هم خيلي 
عادي و طبيعي مي داند و مي نام��د، ولي هنوز كميته 
تحقيقي تشكيل نشده و پاسخي به پرسش ها در اين 
زمينه داده نشده و اين ادعا نمي تواند مقرون به صحت 
باشد. آقاي محمد مرس��ي بيش از پنج سال در زندان 
انفرادي ژنرال آدم خ��وار، بدون وس��ايل و لوازم مورد 
نياز يك زنداني، حتي امتن��اع از دادن داروهاي مورد 
اس��تفاده او، زنداني ژنرال كودتاچي بود و وقتي براي 
محاكمه درباره جاسوس��ي او براي قط��ر)!( به قفس 
آورده مي شود و در آنجا بر زمين مي افتد، نه زندانبانان 
همراه و نه هيئت منصفه)!( و قض��ات دادگاه كه ناظر 
بر صحنه بودند، ب��راي نجات او اقدام��ي نمي كنند و 
حدود نيم ساعت آقاي مرس��ي دركف قفس مي ماند 
تا آمبوالنس بيايد و او را به بيمارس��تاني ببرد كه رژيم 
انتخاب مي كند و در آنجا اعالم مي شود كه او درگذشته 
است)!( و ما خوب به ياد مي آوريم كه وقتي جناب ژنرال 
حس��ني مبارك، ارباب ژنرال سيسي در همين قفس 
بدحال شد، او را بالفاصله و با هلي كوپتر به بيمارستان 

ارتش بردند و معالجه كردند... و بعد هم در محاكمه اي 
قالبي)!( از همه اتهامات تبرئه شد و آزاد گرديد و از همه 
امكانات بهره مند شد، ولي آقاي مرسي و ده ها نفر ديگر 
از اعضا و رهبران اخوان يا توس��ط ژنرال سيسي اعدام 
شدند يا هنوز در زندان ها به سر مي برند يا از ديار خود 

فرار كرده اند. 
از عدل و انصاف نيس��ت كه در داوري هاي تاريخي، آن 
هم بدون داشتن اطالعات كافي و مدارك الزم، حقيقت 
فداي مصلحت روز)!( گردد و ناگهان محمد مرسي عضو 
مكتب ارشاد اخوان  و رئيس جمهوري قانوني و منتخب 
مردم مصر ك��ه به اتهام جاسوس��ي ب��راي حماس)!(، 
جاسوسي براي قطر)!(، جاسوسي براي ايران)!( و... مورد 
محاكمه قرار مي گيرد و در نتيجه عمل دولت كودتاي 
مصر به قتل مي رسد، مدعي شويم كه او به مرگ طبيعي 
درگذش��ته و تازه مزدور امريكا هم ب��وده، ولي معلوم 
نيست كه مزدور رس��مي ديگر امريكا، چرا او را به قتل 

رسانده است ؟ 
1۳- آقاي معتضد مدعي مي ش��ود كه مرسي به گروه 
»عربستان المحتله«)!(، دفتري در قاهره داده بود و ژنرال 
سيسي آمد و همه آنها را از قاهره بيرون كرد و اعضاي آن 
گروه در رژه برادران سرباز ما در اهواز به آنها حمله كردند 

و عده اي را به شهادت رساندند! 
البته محاكمه اين جنايتكاران هنوز به پايان نرس��يده 
و دادگاه وابس��تگي آنها را به هيچ گروهي اعالم نكرده 
است، ولي مورخ محترم ما پيشاپيش اعالم مي كند كه 
آنها عضو عربستان المحتله)!( بوده اند. البته گروهي هم 

به اين نام اعالم موجوديت نكرد. 
1۴- آقاي معتضد براي حس��ن ختام)!( مي فرمايد كه 
»مرس��ي به ايران آمد، هيچ اسمي از تش��يع نياورد و 
تماماً از اهل تسنن گفت و از 1۲ امام صحبت نكرد.« آيا 
ايشان بهتر نيست كه به همان تاريخ دوران قجر و عصر 

پهلوي بپردازد؟
اصوالً و ظاهراً بر اين حسن ختام نبايد چيزي افزود، ولي 
مي توان پرسيد كه مگر قرار بود در يك كنفرانس جهاني، 
يك رئيس جمهور سني از 1۲ امام شيعيان سخن بگويد؟ 

در اينجا مانند بعضي از خودي)!( ها فقط بايد گفت:
»اَللُهَمّ َعِّجل لَِوليك الَفَرج!«

اَلُم َعلَى َمِن اتََّبَع الُْهَدى  َوالَسّ
سيدهادي خسروشاهي
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  پي نوشت:

1- در بخش��ي از مقدم��ه اي��ن اث��ر نوانتش��ار و در 
تبيين پيش��ينه نويس��نده در انتش��ار آثار مربوط به 
اخوان المسلمين آمده است: »كتاب اخوان المسلمين 

بزرگ ترين حركت اسالمي معاصر، تأليف دكتر اسحق 
موسي الحسيني، يكي از آثاري بود كه توسط مؤسسه 
اطالعات بارها به شكل كتابي مستقل در ۳80 صفحه 
منتشر شده است. كتاب جمعيت اخوان المسلمين از 
آغاز تا امروز تأليف پروفسور ريچارد ميشل، استاد تاريخ 
دانشگاه ميشيگان امريكا كه زير نظر بعضي از مسئوالن 
رسمي و اصلي اخوان المسلمين مصر به عربي ترجمه 
و منتشر شده است، يكي ديگر از آثاري بود كه توفيق 
ترجمه آن نصيب اينجانب گرديد و از سوي مركز اسناد 
و تاريخ ديپلماسي وابس��ته به وزارت امور خارجه، در 
دو جلد -جلد اول در ۴60 صفحه و جلد دوم در ۳9۲ 
صفحه- منتشر ش��د و دوباره بازچاپ يافته است. اما 
آنچه در كتاب حاضر مي خوانيد، درواقع مجموعه اي از 
مقاالتي است كه در ساليان پيشين -و پسين- توسط 
اينجانب ترجمه يا نگارش يافته و نخس��ت در بعضي 
از جرايد يا مجالت تهران، منتش��ر ش��ده و اكنون به 
ش��كل كتابي مس��تقل، در اختيار قرار گي��رد. آنچه 
در اين كتاب جمع آوري ش��ده، درواقع بررس��ي ها و 
تحليل هايي است كه درباره انديشه، اهداف، رهبري 
و تاريخ اخوان نگارش يافت��ه و چگونگي هدف اصلي 
رهبري شهيد حس��ن البنا و ديگران را نشان مي دهد. 
روابط اخواني)!( اينجانب از نيم قرن پيش با عده اي از 
رهبران اصلي اخوان كه مرشد ناميده مي شوند بودم، 
از جمله: شيخ عبدالفتاح عمرالتلمساني، شيخ محمد 
حامد ابوالنصر، شيخ مصطفي مش��هور، شيخ مأمون 
الهضيبي و سپس شيخ محمدمهدي عاكف و بعضي 
از اعضاي اصلي عضو مكتب االرش��اد سازمان، مانند: 
بانو زينب الغزالي، صالح ابو رقيق، مهندس يوسف ندا، 
دكتر سعيد رمضان، دكتر عبدالمعجم ابوالفتوح، شيخ 
محمد الغزالي، دكتر عصام العريان، دكتر حبيب عزت 
و غيرهم. اقامت سه ساله اخير در قاهره به عنوان رئيس 
نهاد ديپلماسي جمهوري اس��المي ايران در مصر، به 
اينجانب اين فرصت و امكان را داد كه اطالعات مستند 
و دقيق تر و وسيع تري را از دوران تشكيالت جمعيت و 
چگونگي سازماندهي و اداره آن در طول 80 سالي كه 
از تأسيس آن مي گذرد، به دست آورم كه سعي كرده ام 
بخش هاي��ي از آن را در اين مجموع��ه و تحت عنوان 
اخوان المس��لمين چه مي گويند و چ��ه مي خواهند؟ 
تقديم عالقه مندان بنمايم. البته بايد يادآور شوم كه 
بين مطالب و بحث ها و مقاالت مندرج در اين مجموعه 
چون هركدام به مناس��بتي و در تاريخ خاصي نوشته 
شده، شايد انسجام كامل، وجود نداشته باشند ولي در 
كل، از لحاظ محتوا مي توان گفت كه اطالعات مستند 

ارزشمندي را در بردارد.« 

آي�ت اهلل كاش�اني روابط حس�نه اي با 
اخوان داش�ت و با ش�هيد حس�ن البنا 
در مراس�م حج ديدار داش�ته اس�ت و 
پس از شهادت حس�ن البنا، داماد او به 
نام دكتر س�عيد رمضان در س�فري به 
ايران از آيت اهلل كاش�اني مي خواهد كه 
رهبري اخوان را بپذي�رد، ولي آيت اهلل 
كاش�اني به علت دوري از مص�ر و عدم 
امكان رهبري از راه دور، آن را نمي پذيرد
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 نكات و تأمالتي درباره يک گفت و شنود »جوان« 
در موضوع تاريخچه و كارنامه گروه اخوان المسلمين

مبارزه  اخوان با اشغالگران انگليسي 
تندروي نيست

  شاهد توحيدي
ش��هيد آي��ت اهلل 
سيدحسن مدرس 
نماينده وجيه المله 
مجل��س ش��وراي 
ملي در ادوار اوليه 
از  آن،  تأس��يس 
نماده��اي پيون��د 
ي  ر ا س��تمد سيا
و ش��ريعتمداري 
در دوران معاصر به ش��مار مي رود. زندگي او 
درخور خوانش ها و بررس��ي هاي فراوان است 
و خوش��بختانه منابع فراواني نيز در اين باره 
در دسترس مي باش��د. اثر تاريخي-پژوهشي 
»مدرس و سياس��تگذاري عمومي« در زمره 
پژوهش هايي اس��ت ك��ه در س��اليان اخير از 
سوي مركز اس��ناد انقالب اسالمي نشر يافته 
است. ناش��ر در مقدمه اين اثر آورده است: »... 
بزرگداشت مجاهدي عظيم الشأن و متعهدي 
برومن��د و عالم بزرگواري كه در دوران س��ياه 
اختناق رضاخان مي زيس��ت، الزم مي باشد، 
زيرا در زماني كه قلم ها شكسته و زبان ها بسته 
و گلوها فش��رده بود، او از اظه��ار حق و ابطال 
باطل دريغ نمي كرد و آن روزگار درحقيقت، 
حق حيات از ملت مظلوم ايران س��لب ش��ده 
بود... اين عالم ضعيف الجثه با جسمي نحيف و 
روحي بزرگ و شاداب از ايمان، صفا و حقيقت 
و زباني چون شمشير حيدر كرار، رويارويشان 
ايستاد و فرياد كشيد و حق را گفت و جنايات 
را آشكار كرد... تا كسي آن زمان را درك نكرده 
باشد، ارزش اين شخصيت عالي مقام را درك 
نمي تواند بكن��د. ملت ما مره��ون خدمات و 
فداكاري هاي اوس��ت و اينك ك��ه او از ميان 
ما رفته، بر ماس��ت كه ابعاد روح��ي و بينش 
سياسي- اعتقادي او را هرچه بيشتر بشناسيم 
و بشناس��انيم... ب��ا وجود چنين س��خناني از 
حضرت امام خميني در وصف شهيد مدرس، 
ديگ��ر ضرورتي ب��راي اطناب س��خن درباره 

اهميت كاره��اي تحقيقاتي ج��دي پيرامون 
اين ش��هيد بزرگ��وار باقي نمي مان��د. گرچه 
پژوهش هاي چن��دي درباره اين ش��خصيت 
تاريخي ممتاز به انجام رس��يده اس��ت، ولي 
هنوز هم عرصه هاي پژوهش��ي ن��اب و بكري 
درخصوص زندگي و انديشه هاي شهيد مدرس 
وجود دارد. اين كتاب فقط يكي از عرصه هاي 
شايسته پژوهش در مورد مدرس را پر نموده 
و از منظر سياس��تگذاري عموم��ي به تبيين 
انديش��ه ها و عملكرد سياسي ايشان پرداخته 
است. مركز اسناد انقالب اسالمي اميدوار است 
كه با انتشار اين كتاب بتواند گوشه اي ديگر از 
ابعاد مهم زندگي، انديش��ه و عملكرد سياسي 
شهيد مدرس را تبيين نمايد و به اين وسيله از 
منظري جديد به معرفي شخصيت مهم و ممتاز 
تاريخي كش��ور بپردازد و از گذر آن، اوراقي از 
كتاب قطور تاريخ اي��ران را بازخواني نموده و 
گوشه اي از مبارزات قهرمان بي ادعا را به تصوير 
بكش��د؛ قهرماني كه به عنوان سياستمداري 
ديندار و مجتهدي سياستمدار در هر دو عرصه 
دين و سياس��ت، الگويي بي بدي��ل براي همه 

عالقه مندان به ايران و اسالم ارائه كرد.« 
دكتر عليرضا مل��ك محمدي مؤلف كتاب نيز 
در ديباچه خويش، درباره اين پژوهش آورده 
اس��ت: »تاريخ، حافظه متراكم و انباشته يك 
ملت از رخدادهايي است كه در گستره زمان 
و جغرافيا، مس��ير زندگي را مش��خص كرده 
و آن را در براب��ر ديدگان آين��دگان به تصوير 
مي كشد. فرازها و فرودها، اوج ها و حضيض ها 
و گشايش ها و سختي ها، هر يك برگي از اين 
كتاب پرحادثه را تشكيل مي دهند و هر برگي 
چنان اس��ت ك��ه برخواندنش، درس��ي براي 
گام هاي آتي خواهد بود. ملت هاي قديمي تر، 
تاريخي متراكم تر دارن��د و تواريخ متراكم تر، 
اليه هاي رسوبي سخت تري از رفتار و فرهنگ 
را در خود جاي مي دهند. عادات در ميان آنها 
بس��ي پاياتر و تغيير در آنها بس��ي مشكل تر 
اس��ت. ريش��ه هاي تنومند آداب اجتماعي و 
سياس��ي، با اندك كاويدن چنين تاريخ هايي 

نمايان مي ش��ود و آنجاس��ت كه كار س��خت 
خوب ديدن و فهميدن، خود به هنري بزرگ 
تبديل مي گردد و ايران ني��ز حكايتي چنين 
دارد. مجموعه اي از پادش��اهي هاي قدرتمند 
و گسترش گرا، از پس هزاره هايي مشحون از 
تخاصم و نبرد، س��رزمين ايران را به آوردگاه 
قدرت طلبي هاي سياس��ي- نظام��ي تبديل 
كرده، بر باالدس��ت تمامي ترتيبات اجتماعي 
و سياس��ي هر دوره، پادش��اهي وجود داشت 
كه تمامي قدرت هاي اصلي را يك جا در خود 
جمع نموده بود. حكومت هاي پادش��اهي به 
شكلي روالمند، در هر دوره به تقويت سنت ها و 
آداب اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي 
شاه مداري منجر مي ش��د تا آنكه در دوره اي 
نزديك به زمان حاضر، يعني يك سده پيش، 
قيام مش��روطيت با ضرورت حركت به سوي 
دولت مدرن و محدود ساختن قدرت پادشاه، 
نهاد نوپاي مجلس را در ايران پي ريزي نمود و 
به دنبال آن، نماين��دگان مردم در حوزه وضع 
قوانين و ارائه راهكاره��اي تقنيني، بر قدرت 
بي حد و حصر پيشين، محدوديت وارد كردند. 
حضور نمايندگان م��ردم در مجلس، نه تنها 
مي توانست مرهمي بر دلمشغولي هاي عمومي 
درخصوص لحاظ كردن منافع و مصالح آنان 
باشد، كه س��دي در برابر تمايالت جاه طلبانه 
و خودسري هاي پادشاه نيز به حساب مي آمد. 
در اين ميان، نقش نمايندگان مجلس در ايفاي 
چنين وظيفه اي، بسيار حساس و اساسي بود. 
نمايندگان آگاه و مطلع قادر بودند چنين نقشي 
را به خوبي ايفا نماين��د و در چنين چارچوبي 
است كه يكي از نمايندگان مجلس كه موضوع 
اصلي نوشتار حاضر نيز هست، جاي مي گيرد. 
سيد حسن مدرس، در مجالس مقننه دوره هاي 
نخست است اگرچه درخصوص مدرس و آرا و 
انديشه هاي او، تاكنون مطالب قابل توجهي به 
صورت كتاب و مقاله به رشته تحرير درآمده، 
اما از اين نگاه كه آرا و انديش��ه هاي سياس��ي 
مدرس در چارچ��وب دانش سياس��تگذاري 

عمومي چگونه قابل وارسي است، كمتر سخني 
به ميان آمده است. 

دانش سياس��تگذاري عمومي ب��ه عنوان يكي 
از ش��اخه هاي نوين علمي كه با ديگر دانش ها 
پيوند خورده و به صورت رشته اي چندرشته اي 
و ميان رشته اي در ميان ديگر حوزه هاي علوم 
در جهان مطرح گرديده است، زمينه اي مناسب 
براي تحليل انديشه و عمل كنشگران اجتماعي و 
سياسي به حساب مي آيد. اين رشته نوين با عمر  
چند دهه اي خويش در جهان، يكي از مدعيان 
جدي تحليل حوادث و رخدادهايي اس��ت كه 
به نوعي با فرايند تصميم سازي در عرصه اداره 
جوامع در ارتباط مي باش��ند. از اي��ن رهگذر، 
انديشه و عمل سياس��ي مدرس در چارچوب 
مؤلفه هاي بنيادين س��ازنده سياس��تگذاري 
عمومي، در قالب نخبگان واسطه جاي مي گيرد. 
او با دارا بودن دو ويژگي عمده، يعني خصوصيات 
شخصيتي از يك سو و كرسي وكالت مجلس از 
س��وي ديگر، فرصتي بي بديل را ب��راي ايفاي 
نقشي اساسي در سياستگذاري كشور دارا بود و 
پرداختن به همين فرصت بي مانند، انگيزه اصلي 

نگارش كتاب حاضر شد. 
اين نوشتار با دستمايه قرار دادن اسناد، مدارك 
و ديگر نوش��ته هاي موجود در مورد مدرس و 
نوشته هاي حوزه سياستگذاري عمومي، تالش 
خواهد نمود تا انديش��ه و عمل اي��ن نماينده 
مجلس را از نگاه دانش سياستگذاري، بررسي 
و تحليل كند. دستيابي به اين هدف، نوشتار 
حاض��ر را در چهار فص��ل ارائ��ه مي نمايد. در 
نخستين فصل، مفاهيم سياستگذاري عمومي 
تبيين گرديده اس��ت. در فصل دوم به بررسي 
شرايط زماني و مكاني و حوادث و رخدادهايي 
كه حامل پيدايش انديشه هايي همچون انديشه 
مدرس گرديد، توجه شده است. سومين فصل 
اين كتاب، انديشه هاي مدرس را در حوزه هاي 
گوناگون بررسي نموده و سرانجام در آخرين 
فصل، انديش��ه و عمل م��درس در چارچوب 
مفاهيم و مباحث اصلي دانش سياستگذاري 

عمومي تبيين گرديده است.«

حاشيه اي بر اثر تاريخي- پژوهشي »مدرس و سياستگذاري عمومي«

الگوي سياستمداري و شريعتمداري

    شهيد آيت اهلل سيد حسن مدرس در كنار جمعی از علمای اصفهان
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  آيت اهلل سيدهادي خسروشاهي
دوشنبه پيشين، گفت وشنودي با استاد خسرو معتضد 
در موضوع تاريخچه و كارنامه گروه اخوان المسلمين در 
صفحه تاريخ نشر يافت كه بازتاب هايي متفاوت يافت. 
در زمره اين بازتاب ها، نقدي اس�ت از اس�تاد ارجمند 
آيت اهلل س�يدهادي خسروش�اهي كه ح�اوي نكاتي 
تاريخي در اين باره است و در پي مي آيد. »جوان« انتشار 
اين دس�ت از نكته بيني ها را گامي در راس�تاي شفاف 
شدن موضوع مي داند و از دريافت و انتشار آنها استقبال 
مي كند. اميد آنكه عالقه من�دان را مفيد و مقبول آيد. 

   
مديرمسئول محترم جريده شريفه »جوان« حفظه اهلل 

با سالم و احترام، در شماره مورخ 10 تيرماه 98 آن جريده 
شريفه، مصاحبه اي از دوس��ت قديمي جناب آقاي خسرو 
معتضد، مورخ و محقق دوران قاجار و عصر پهلوي، درباره 
اخوان المسلمين درج شده بود كه موجب تعجب و تأسف 
گرديد و در آن اطالعاتي ارائه شده بود كه متأسفانه عاري 
از صحت بود و در اينجا فقط فهرس��ت وار به بعضي از آنها 

اشاره مي شود. 
1- نهضت اخوان تحت  تأثير انديشه هاي سيد قطب و محمد 
الغزالي به وجود نيامد، بلكه اين دو بزرگوار سال ها پس از 
تشكيل سازمان يا جمعيت توسط شهيد حسن البنا به آن 

پيوستند و از اعضاي آن به شمار مي رفتند. 
۲- اخوان المس��لمين چند تن از رجال مصر و لبنان را به 
اتهام طرفداري از انگليس نكش��ته بودند، بلكه فقط احمد 
ماهر توسط يكي از عناصر خودسر وابسته اخوان المسلمين 
كشته شد كه شهيد حسن البنا پس از آن با انتشار اعالميه اي 
تحت عنوان ليسواخوانا و ال مسلمين - نه اخوان هستند و نه 
مسلمان- اين اقدام را محكوم كرد، ولي عجيب آنجاست كه 
آقاي معتضد چند نفر از رجال و نخست وزيران مصر و لبنان 
را مقتول اخوان مي نامد، بدون آنك��ه بتواند نامي از آنها به 

ميان آورد، چون كسي جز ماهر كشته نشده است! 
۳- حسن البنا در سال 19۴9 به دار آويخته نشد، بلكه پس 
از ترور احمد ماهر پاشا، به دس��تور فاروق و توسط پليس 
امنيت)!( مصر، شبانه وقتي پس از ديدار با رهبران »جمعيته 
الشبان المس��لمين« -جمعيت جوانان مسلمان- به دفتر 
خود در ساختمان مركزي اخوان در قاهره مي رفت در وسط 
خيابان ترور شد و مردم او را به بيمارستان بردند، ولي به علت 
دستور پليس امنيت، از معالجه او خودداري به عمل آمد و 

حسن البنا به علت خونريزي شديد به شهادت رسيد. 
۴- معني اخوان المس��لمين »برادري مسلمانان« نيست. 
به عربي برادري مس��لمانان »اخوه المسلمين« مي شود، 
نه اخوان المسلمين... معني آن همان »برادران مسلمان« 

است. 
۵- اين جمعيت هرگز افكار افراطي و تندرو نداشته است 
و اگر مبارزه مس��لحانه عليه نيروهاي اشغالگر انگليسي، 
تندروي نام دارد)!( بلي آنها تندرو بودند! و نعم االمرو الف 

تحيته و سالم بر تندروان!
6- آيت اهلل كاشاني روابط حسنه اي با اخوان داشت و با شهيد 
حسن البنا در مراسم حج ديدار داشته است و پس از شهادت 
حسن البنا، داماد او به نام دكتر سعيد رمضان در سفري به 
ايران از آيت اهلل كاش��اني مي خواهد كه رهب��ري اخوان را 
بپذيرد، ولي آيت اهلل كاش��اني به علت دوري از مصر و عدم 
امكان رهب��ري از راه دور، آن را نمي پذيرد، نه آنكه »بعداً« 

متوجه بشوند كه اينها »بسيار تندرو«)!( هستند. 
۷- آقاي معتضد مي فرماين��د: »در ايران هم ش��بيه اين 
گروه را داش��تيم. فرقان از جمله گروه هاي تندرو اسالمي 

در كشور بود«!
يك بار ديگر جمله فوق را بخواني��د. در ايران هم فرقه اي 
مانند فرقان)!( شبيه اخوان بوده اند. جّل الخالق و المورخ! آيا 
اين جمله نيازي به توضيح دارد؟ يك فرقه تروريستي مانند 
فرقان)!( شبيه اخوان بودند؟ نه آقاي معتضد كمي در بيان 
مطالب دقت بفرماييد. البد مي خواستيد از برادران فدائيان 

اسالم نام ببريد كه جرئت نكرديد و رفتيد سراغ فرقان! 
8- »اخوان مانند خوارج تمام گروه ها و حكومت هاي جهان 
اسالم غير از خود را فاسد مي دانستند و مي گفتند: حكومت 
خوب يعني حكومت معاويه«! اين ادعا نش��ان مي دهد كه 
متأس��فانه آقاي معتضد كوچك ترين اطالعي از اهداف و 
برنامه هاي اخوان المس��لمين ندارد و حداق��ل اگر كتاب: 
»العداله االجتماعيه في االس��الم«: »عدال��ت اجتماعي 
در اسالم« تأليف شهيد س��يد قطب را مي خواند، متوجه 
مي شد كه آنها عالوه بر رّد حكومت معاويه، حتي خالفت 
خليفه سوم را هم به علت ميدان دادن به معاويه، زير سؤال 
برده اند... كتاب به فارسي ترجمه شده و بارها در »قم« به 
چاپ رسيده است. اين روش كه همه را فاسد بدانند)!( روش 
گروه هاي سلفي- تكفيري است كه اخوان المسلمين را هم 

»مرتد« ناميده اند. 
9- ادع��اي جال��ب ديگ��ر: »عبدالس��الم محم��د عارف 
رئيس جمهور مصر كه آدم بسيار مرتجعي بود، مورد حمايت 
اين جمعيت بود«. البت��ه همه مي دانيم كه عبدالس��الم 
عارف، پس از كش��ته ش��دن برادرش عبدالرحمن عارف، 
رئيس جمهور عراق بود و فرق بين »مصر« و »عراق« ظاهراً 
بر همگان روشن است و اين آدم گويا بسيار مرتجع)!( چون 
تفسير ۳0 جلدي »في ظالل القرآن« سيد را خوانده بود، 
پس از صدور حكم زندان ابد براي »سيد قطب«، از سرهنگ 
ناصر درخواست نمود كه او را آزاد كند و به عراق بفرستد و 
سرهنگ اين درخواست را به ظاهر پذيرفت و سيد آزاد شد... 
اما پس از چندي به بهانه اينك��ه توطئه اي براي »ترور«)!( 

ناصر در كار است، سيد قطب را اعدام كرد. 
10- آقاي معتضد مدعي مي شوند كه: »قرار بود وقتي عليه 
دولت محمد نجيب كودتا شد، اخوان المسلمين بر سر كار 
بيايد، اما سفير امريكا در قاهره گفت به جاي اين آدم هاي 
مرتجع و تندرو از افسران »ضّباط الحّر« استفاده كنيم و به 
همين دليل، عبدالناصر، عبدالحكيم عامر، انورسادات و علي 

الشافعي را بر اخوان ترجيح دادند...« 
البته نگارنده اين سطور اوالً نمي داند كه اين قرار)!( امريكا 
را چه كس��ي به اطالع نويس��نده محترم رس��انده است و 
ثانياً جمله »ضّباط الحّر« غلط اس��ت و »الضّباط األحرار« 

 

- افسران آزاد- صحيح است و ثالثاً علي الشافعي در بين آنها 
وجود نداشت، بلكه حسين الشافعي بود كه بعدها 1۴ سال 
تمام، معاون اول رياست جمهوري دوره سرهنگ ناصر بود 
و چند ماه قبل از فوت ناگهاني ناصر، به دستور امريكايي ها، 
جناب سرهنگ ناصر، سرهنگ محمد انورسادات را به جاي 
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