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ﻓﺼﻞ اول:
ﺗﻮﻟﺪ و ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎی ﺷﯿﺦ
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ در روﺳﺘﺎی اﻟﺠﻮره ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﺳﺎل  ۱۹۳۶ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده
اﯾﺸﺎن در آن روز ،در ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮد واﻗﻊ در دو ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻤﺎل روﺳﺘﺎ ،ﻣﺸﻐﻮل
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﺸﺎورزان در آن دوره ھﻨﮕﺎم رﺳﯿﺪن ﻣﯿﻮهھﺎ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
اوﻗﺎت ﺧﻮد را در ﻣﺰارﻋﺸﺎن ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ .در واﻗﻊ ھﺪف از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮاﻇﺒﺖ از ﻣﯿﻮهھﺎ و
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺟﻤﻊآوری آنھﺎ ﺑﻮد.
در ﺷﺐ آن روز ،ﻣﺎدر ﺷﯿﺦ اﮔﺮ ﭼﻪ از ﺷﺪت درد زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﯿﭽﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ درد و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﺎدرﺷﺎن ﻧﺸﺪﻧﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪن زن ھﻨﮕﺎم زاﯾﻤﺎن ،ﺧﻼف ﺣﺠﺐ و ﺣﯿﺎ ﺑﻮد ،او ھﻢ از ﺧﻮف آن ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا
دﯾﮕﺮان ﺻﺪاﯾﺶ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،دم ﺑﺮ ﻧﯿﺎورد .ﺷﻮھﺮش ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ،و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
ً
ﻗﺎﺑﻠﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد .ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ ،ﭘﺪر ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺰرگ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻌﺪا اﺑﻮ ﻧﺴﯿﻢ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﯿﺪار
ً
ﮐﺮد و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج و ﻟﻮازم ﺿﺮوری ﺑﻪ روﺳﺘﺎ ﺑﺮود .ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرھﺎی ﺑﺮﻋﮫﺪه ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺴﺮش ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮادری ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را از ﭘﺪرش ﭘﺮﺳﯿﺪ .ﭘﺪر ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
»ﻣﺎدرت وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﮐﺮده و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪای ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ« .ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ
ﺷﺘﺎب و ﻋﺠﻠﻪ از ﻋﺎدت ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ ،ﭘﺴﺮ از ﭘﺪرش ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﺳﻤﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻧﻮزاد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؟ ﭘﺪر ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎدرت دوﺳﺖ دارد اﺳﻢ او را اﺣﻤﺪ ﺑﮕﺬارد«.
دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎدر ﺷﯿﺦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﻤﯽ را ﺑﺮای او ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﯽ در ﺧﻮاب دﯾﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﺮی ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ و از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ را اﺣﻤﺪ ﺑﮕﺬارد .ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎدر ﺷﯿﺦ در ﻧﺎمﮔﺬاری ﺑﭽﻪاش ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻢ ﺗﺮدﯾﺪی ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﺪاد؛ اﻣﺎ
ﭘﺪر ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ اﺣﻤﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد ،دوﺳﺖ داﺷﺖ
اﺳﻢ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
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ﭘﺪر ﺷﯿﺦ ﻓﺮد ﻣﺤﺘﺮﻣﯽ در روﺳﺘﺎ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﻞ روﺳﺘﺎﺷﺎن و
ﻣﻘﺎم ّ
ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮐﺪﺧﺪای روﺳﺘﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ :اﻋﻈﻮی ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺖ .دارﻧﺪه
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه روﺳﺘﺎ در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﮫﻢ ﺑﻮد.
ُ
اﯾﺸﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺳﺘﺎ ﺑﯿﺶ از  ۹۵دوﻧﻢ زﻣﯿﻦ داﺷﺖ .اﯾﻦ زﻣﯿﻦھﺎ در
ﻋﺴﻘﻼن ،ﺑﺌﺮ اﺑﻮﺟﺮﻣﻮع و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻮر ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﻪ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﭘﺮﺗﻘﺎل و اﻧﮕﻮر رﻓﺘﻪ
ﺑﻮد.
ً
اﺑﻮ ﻧﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﯿﻢ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ
اﻓﺮاد روﺳﺘﺎی اﻟﺠﻮره ﺑﻮدﯾﻢ .ﭘﺮﺗﻘﺎلھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﻣﺠﺪل ﻣﯽﺑﺮدﯾﻢ و
ھﺮ ﺳﺒﺪ ﭘﺮﺗﻘﺎل را ﺑﺎ ﯾﮏ ِﻗ ْﺮش و ﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪﯾﻢ.
ﭘﺪر ﺷﯿﺦ ﺑﺎ ﭼﮫﺎر زن ازدواج ﮐﺮد .از زن ّاوﻟﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺷﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﻣﺎدرش از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ ﭘﺪر ﺷﯿﺦ او را ﺑﻪ ازدواج ﻣﺮدی درآورد و دﺧﺘﺮ آن ﻣﺮد را ﺑﻪ
ھﻤﺴﺮی ﮔﺮﻓﺖ .زن ّاول ،ﻣﺴﻦﺗﺮ از ﭘﺪر ﺷﯿﺦ ﺑﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ازدواج،
ھﻤﺴﺮ ﺑﺮادر ﺑﺰرگ ﭘﺪر ﺷﯿﺦ ﺑﻮد .زﯾﺮا ﻣﺮدم ﻃﺒﻖ ﻋﺎدت ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ زن ﺳﮫﻢ
ﺧﻮد را از زﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮاھﺪ او را ﺑﻪ ازدواج ﺑﺮادر ﻣﺘﻮﻓﯽ در ﻣﯽآوردﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﻣﻼک ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻋﺎدت ﻣﺮدم آن روز ﺑﻮد ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر
ازدواج ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺳﻨﺖ ﻣﻄﮫﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺰرگ اﺳﻼم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم
را ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻓﺮاﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ازدواج ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ ﺑﺮادر
ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﻧﻮع ازدواج ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻣﺮدم آن زﻣﺎن ﭼﻨﯿﻦ
روﺷﯽ را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ از ﻧﺎﺑﻮدی ﺛﺮوتھﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﺎﺗﺮک ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﭘﺪر ﻣﯿﺎن دﺧﺘﺮان ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ،از ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮب و رﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮد .اﯾﺸﺎن ﮐﻮدﮐﯽ ّﻓﻌﺎل ،ﺑﺎھﻮش ،ﺷﺎداب و ﭘﺮ ّ
ﺗﺤﺮک ﺑﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر اﯾﺸﺎن زﻧﺪﮔﯽ
را ﺑﺪرود ﮔﻔﺖ ،ﺳﻪ ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﺷﯿﺦ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﺮگ ﭘﺪر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﺷﯿﻮه
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺑﺮ دوش ﭘﺴﺮ ارﺷﺪ
ﺧﺎﻧﻮاده ،اﺑﻮﻧﺴﯿﻢ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ در آن زﻣﺎن  ۱۱ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻣﺮگ زود ھﻨﮕﺎم ﭘﺪر ،اﺣﻤﺪ را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺑﺎ ﺑﺮادراﻧﺶ ھﻤﮑﺎری
ﮐﻨﺪ .ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در آن زﻣﺎن ﻣﻤﻠﻮ از اردوﮔﺎهھﺎی ارﺗﺶ اﻧﮕﻠﯿﺲ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﺑﻮد .در آن زﻣﺎن
ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ دوم در اوج ﺧﻮد ﺑﻮد ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﯾﻦ اردوﮔﺎهھﺎ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر

ﻓﺼﻞ اول :ﺗﻮﻟﺪ و ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎی ﺷﯿﺦ

٣

آﻏﺎز ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر آﻟﻤﺎن در ﺧﺎور ﻋﺮﺑﯽ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﻧﮕﺴﺘﺎن ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮی از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ و در راس آنھﺎ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻨﺪ .ﻧﯿﺮوھﺎی اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﮐﻤﮏھﺎی زﯾﺎد و ﺣﻘﻮق ﺑﺎﻻﯾﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ
دوره ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺤﻠﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻓﻌﺎل ﺷﺪﻧﺪ .زﯾﺮا راهھﺎی ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻀﻮر ﻧﺎوﮔﺎن آﻟﻤﺎن و زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽھﺎ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽھﺎی ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ را ﺗﻌﻘﯿﺐ
ّ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺤﻠﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ دوره ،اوﺿﺎع ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ آرام ﺑﻮد و ﺧﺒﺮی از ﺟﻨﮓ و درﮔﯿﺮی در آن ﻧﺒﻮد .از
اﯾﻦ رو ﻣﺮدم ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮد را ﺑﻪ اردوﮔﺎهھﺎی ارﺗﺶ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺳﺮﺑﺎزان و اﻓﺴﺮان ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ
ﺑﻮد ،ﮐﻮدﮐﺎن و ّﺑﭽﻪھﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﻣﯿﻮه ﺑﻪ داﺧﻞ اﯾﻦ اردوﮔﺎهھﺎ
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ.
ﺷﯿﺦ ﭘﺲ از ﻓﻮت ﭘﺪرش ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺎﻣﯿﻦ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده
داﺷﺖ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮادراﻧﺶ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .وی ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﻣﯿﻮه
ّ
ّ
ﺑﻪ داﺧﻞ اردوﮔﺎهھﺎی ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ﻣﯽﺑﺮد و ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ .ھﻤﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﺘﮕﺎن و ﺣﺘﯽ
ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﻮﺟﻮد در اردوﮔﺎه ﺷﯿﺦ را ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ .آنھﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮش ﻃﯿﻨﺘﯽ
و ﺑﺎ ﻧﺸﺎط ﺑﻮدن ﺷﯿﺦ او را دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
ﻋﻤﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﯿﺦ و ﺑﺮادرش ﺑﺪر )ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭼﭙﮕﺮاﯾﺎن ﻧﻮار ﻏﺰه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽآﯾﺪ( در ﻣﻮرد ﺗﻀﺎد ﻓﮑﺮی و دﯾﻨﯽ ﻣﯿﺎن آن دو ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﯿﺦ دو ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ
ﺑﺮای ﺷﯿﺦ و ﺑﺮادرش ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ .ھﺮدو ﺑﺮادر از ّ
ﺷﺪت ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ اﺳﺘﺤﻤﺎم ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ
ً
ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺘﻨﺪ .در ﻣﺴﺠﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺻﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺒﻮد،
ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﻣﺎﺟﺮا از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪر ھﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از ﻣﺴﺠﺪ
ﮐﻔﺶھﺎﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﻟﺬا ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖّ .اﻣﺎ ﮐﻔﺶھﺎی ﺷﯿﺦ ،دﺳﺖ
ً
ﻧﺨﻮرده ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮدش ﺑﻮد! ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﻔﺶھﺎی ﺗﺎزه را دوﺳﺖ
دارﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ آنھﺎ ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻤﯽﮔﺬراﻧﺪ ﺣﺘﯽ ذرهای ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر روی آنھﺎ
ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،ﺑﺪر ھﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻔﺶھﺎﯾﺶ را دوﺳﺖ داﺷﺖّ .
ﻋﻤﻪ ﺷﯿﺦ ﻗﺒﻞ از وﻓﺎﺗﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
رﯾﺸﻪھﺎی اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺮ روﺣﯿﻪ ﺑﺪر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻣﺴﺠﺪ و
ّ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی آن از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎز و ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺪر

٤
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ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ وی ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﭼﭗ ﮔﺮاﯾﺎن در ﻧﻮار ّ
ﻏﺰه ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪ؛ درﺳﺖ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺷﯿﺦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در
ّ
ﻧﻮار ﻏﺰه ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ )اﮔﺮ ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ در ھﻤﻪ ﺟﮫﺎن( ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﺷﯿﺦ ﮐﻪ ّﺳﻦ و
ﺳﺎﻟﯽ از او ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺶ او را »›اﺣﻤﺪ ً
َﺳﻌﺪه«‹ ﺻﺪا
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﯿﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﭘﺪرش و در اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺎدرش ،ﺳﻌﺪه ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﮫﺒﯿﻞ ،ﺑﻪ او داده ﺷﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب »ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ اﻟﻈﺎھﺮه اﻟﻤﻌﺠﺰه و اﺳﻄﻮره
ّ
ّ
اﻟﺘ ّ
ﺤﺪی« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﺦ را اﺣﻤﺪ ﺳﻌﺪه ﺻﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺷﯿﺦ ،ھﻤﯿﻦ اﺳﻢ را داﺷﺘﻨﺪ ،اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺸﻮد.
ﺷﯿﺦ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ّ
ﺳﻦ ﻣﺪرﺳﻪ رﺳﯿﺪ در ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﻟﺠﻮره ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮد .اﯾﻦ
ﻣﺪرﺳﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻘﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽس در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ روﺳﺘﺎ واﻗﻊ ﺑﻮد .ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ
در ّاوﻟﯿﻦ روزھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺷﺎ و زرﻧﮓ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ در ﻣﻘﻄﻊ
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ھﻤﯿﺸﻪ ﺟﺰ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ّاول ﺑﻮد.
در اﯾﻦ روزھﺎ ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ دوم واﭘﺴﯿﻦ ﻧﻔﺲھﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ دوﺑﺎره ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و در اﺛﻨﺎی ﺟﻨﮓ وﻗﺘﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ آرام ﺳﺎزی و
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﻋﺮبھﺎ را اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد ،آراﻣﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ّ
دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮی در ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎ و ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد.
ّاﻣﺎ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻣﻮاﺿﻊ و اﻟﻔﺎظ و ﯾﮏ ﺑﺎم و دو ھﻮا در ﻣﻮرد
ﻋﺮبھﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺸﺎر داﺧﻠﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﯾﮫﻮدﯾﺎن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و
ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام و ﻓﺸﺎر ﺧﺎرﺟﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﻻﺑﯽ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ آﺷﮑﺎرا ﺑﺮ
آن ﻓﺸﺎر ﻣﯽآورد ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ از ﯾﮫﻮدﯾﺎن را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ،در ﺻﺪد آرام ﺳﺎزی ﻋﺮبھﺎ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﺴﯿﺎری
از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻗﻀﯿﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ .و ﻟﺬا ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ از ﯾﮏ ﻃﺮف
ﺑﺎ آﻟﻤﺎن ﺑﺠﻨﮕﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ را ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﺸﻮراﻧﺪ و ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ آﻟﻤﺎن رﻗﻢ ﺑﺨﻮرد؛ زﯾﺮا اﮔﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻗﯿﺎم ،و از دول ﻣﺤﻮر
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،دﯾﮕﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ در اﻣﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ و
ّ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ.
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪی را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﻧﻘﺾ
وﻋﺪهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺳﻔﯿﺪ در ﺳﺎل ۱۹۳۹م ّ
ﺗﻘﺒﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
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ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از  ۵ﺳﺎل ﻣﺎﻧﻊ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺷﻮد و ﺑﺎ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮوش زﻣﯿﻦھﺎّ ،
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ را
ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪّ .اﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ  ۱۰۰ھﺰار ﯾﮫﻮدی را در داﺧﻞ اراﺿﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
اﺳﮑﺎن داد .در ﭘﯽ اﯾﻦ اﻗﺪام اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﻋﺮبھﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮآﺷﻔﺘﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﮐﻤﺸﮑﺶ ﻣﯿﺎن دو ﻃﺮف از ﺳﺎل  ۱۹۴۶ﺷﺮوع ﺷﺪ و ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻋﺪ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺮک ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶھﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶھﺎ داﻣﻦ ﮔﯿﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺷﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﺳﻼح
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪن ﺳﻼحھﺎﯾﯽ آنھﺎ را ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺪ .ﺣﻤﻞ ﺳﻼح در آن زﻣﺎن
ّ
اﻓﺘﺨﺎری ﻣﻠﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻗﺒﯿﻠﻪای ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ .ﻣﺮدان ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻼح و
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﯾﻦ درﮔﯿﺮیھﺎ زﯾﻮر آﻻت زﻧﺎن ﺧﻮد را ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﯾﻮر آﻻﺗﯽ
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻠﺤﻪ ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻗﻄﻌﻪای از اراﺿﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ از
ھﻤﺴﺎﯾﻪھﺎ ﻗﺮض ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ارﺗﺶھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن وارد ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺷﯿﻮهای در
ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن واﻗﻊ ﻧﺸﺪ .ارﺗﺶھﺎی ﻋﺮب ،اﺳﻠﺤﻪھﺎ را از اﻓﺮاد
ﻏﯿﻮر و ﻣﺒﺎرز ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از آن را ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ،
ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺮده و ﺑﻘﯿﻪ را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﺐ رﻧﺠﺶ و
ﺑﺮوز ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن ﻣﺒﺎرزان ﻋﺮب و اھﺎﻟﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺷﺪ .ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ درآن زﻣﺎن
ً
ّ
ﺳﻦ ﮐﻤﯽ داﺷﺖ و اﮔﺮ ﭼﻪ رﺧﺪادھﺎی اﻃﺮاف ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻼ درک ﻧﻤﯽﮐﺮدّ ،اﻣﺎ ﺑﺎ
ﻣﺸﺎھﺪه ﺗﮑﺎﭘﻮی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻪ ﻧﺎرﺟﻨﮏ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ و ﺳﻼح ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ھﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﺧﻮد ،دﭼﺎر ﺷﻮر و ﺣﻤﺎﺳﻪ دروﻧﯽ ﻣﯽﺷﺪ.
در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺟﻨﮓ ،ﺑﺤﺮان روﺣﯽ ﻋﺮبھﺎ ﻧﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و
ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ در اﺟﺮای ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻋﺮب ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ارﺗﺶھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ،در
ﺳﺎل  ۱۹۴۷وارد ﺟﻨﮓ ﺷﺪ .ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮوی در داﺧﻞ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اداﻣﻪ داد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﮫﺮ»ﻣﺠﺪل« رﺳﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ ھﻤﭽﻨﺎن
ﭘﯿﺸﺮوی ﻣﯽﮐﺮد اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﻮد را ﺑﺮای دﻓﺎع از اراﺿﯽ و ﺷﮫﺮھﺎی ﺗﺤﺖ
ﺗﺼﺮفﺷﺎن آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن و اﻓﺮاد ﺳﺮﺷﻨﺎس ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻠﺴﻪای را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و از آنھﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻪ
ﺗﭙﻪھﺎی ﺷﻨﯽ ﮐﻨﺎر درﯾﺎ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺷﮫﺮھﺎ را ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺑﻤﺒﺎران ھﻮاﭘﯿﻤﺎھﺎ و ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ ﻧﯿﺰ در اﻃﺮاف و ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮫﺮھﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ.
در اﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺪ ﺧﺪا ﻋﺒﺪ ﺣﺴﻦ ﺳﺆال ﮐﺮد ،ﭼﺮا ﺑﻪ ﺗﭙﻪھﺎی ﺷﻨﯽ ﺑﺮوﯾﻢ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻤﯽ ﻣﺮدان اﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﺳﻼح؟ ّاﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ او ﺟﻮاب ﻧﺪاد .ﮐﺎرھﺎ ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر
ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ و ﻧﺒﺮدھﺎ ّ
ﺷﺪت ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﮫﺮ َﻋﺴﻘﻼن ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ .در اﯾﻦ
ً
ﻣﻮﻗﺘﺎ روﺳﺘﺎی اﻟﺠﻮره را ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ّ
ﻏﺰه در ﻣﺠﺎورت آن
ھﻨﮕﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﯿﺦ
ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﯿﺦ ھﻨﮕﺎم ﺗﺮک روﺳﺘﺎ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ :ﮔﺮوه ّاول
ﺷﺎﻣﻞ اﺑﻮ ﻧﺴﯿﻢ و ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻌﺎم و ﺧﻮردﻧﯽھﺎ و
ﺣﺒﻮﺑﺎت را در ﻗﺎﯾﻘﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺸﺎﻃﯽء ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﻧﻮار ّ
ﻏﺰه ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﺮوه دوم ﺷﺎﻣﻞ ﺷﯿﺦ و اﺑﻮ ﻋﻠﯽ و ﻣﺎدرﺷﺎن ﺑﻮد ،آنھﺎ ﭘﯿﺎده از ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ
ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و وارد ّ
ﻏﺰه ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺷﯿﺦ »ﻧﻤﺪ« ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﻮی ﺑﺰ و
ﭘﺸﻢ زﺑﺮ و ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ھﻮا ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮم ﺑﻮد .ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﯿﺦ ھﻨﮕﺎم
ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺎر ﺳﻔﺮ ،ﺗﻮﺷﻪ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺒﺮدﻧﺪ و در ﻃﻮل راه از ﻣﯿﻮه ﺑﺎغھﺎ و ﺑﺎﻏﭽﻪھﺎی
ﺳﺒﺰی ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ّ
ﻏﺰه رﺳﯿﺪﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
اﺑﻮ ﺣﺼﯿﺮه ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺑﯿﺸﻪھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﯿﺦ ﻋﺠﻠﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺎﯾﻖھﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن اﻟﺸﺎﻃﯽ ،ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﯿﺦ ﺷﺒﺎﻧﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺮک آﻧﺠﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب وادی ّ
ﻏﺰه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ از
ﻟﺤﺎظ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺑﻮد ،ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺮوم اﺑﻮﻣﺪﯾﻦ ﺳﺎﮐﻦ
ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻌﺒﻪای از وﮐﺎﻟﺖ اﻟﻐﻮث )ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در اﻣﻮر آوارﮔﺎن
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ( وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﮏھﺎ و ﭼﺎدر در ﺑﯿﻦ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﺮد.
در اﯾﻦ دوره ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ »آﻧﺮوا« ّ
ّ
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﺮاوان ،ﻣﺘﻨﻮ ع و
ﻣﺮﻏﻮﺑﯽ را در ﻣﯿﺎن ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ،اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﺻﻠﯽ
وﮐﺎﻟﺖ اﻟﻐﻮث ﺑﻮدّ ،اﻣﺎ ھﺪف اﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﻧﻪ ،ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮدم در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪھﺎ و اراﺿﯽ ّاوﻟﯿﻪ ﺧﻮد
در داﺧﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ ﺑﻮد.
ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﯿﺦ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود  ۶ﯾﺎ  ۷ﻣﺎه در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن ﮔﺮﻓﺖ و
ﺑﺮادران ﺷﯿﺦ در ﺣﺮﻓﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ .اﺑﻮ ﻧﺴﯿﻢ ،ﺑﺮادر ﺑﺮزگ ﺷﯿﺦ،
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺻﯿﺪ ﻣﺎھﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و اﺑﻮ ﻋﻠﯽ ،ﺑﺮادر دوم وی ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ روی آورد .در
اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺷﯿﺦ ﺑﺎ ﺳﻦ ﮐﻤﯽ ﮐﻪ داﺷﺖْ ،ﻣ ّﺼﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﮑﺎر ﻧﻨﺸﯿﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ
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ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ در ﺗﺄﻣﯿﻦ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﮫﯿﻢ ﺷﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ّ
ﺳﻦ وی اﻗﺘﻀﺎ
ﻧﻤﯽﮐﺮد ّاﻣﺎ ﺑﻪ ّ
ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه در رﺳﺘﻮران آل اﺑﻮ ﺣﺼﯿﺮه ﮐﺎر ﮐﺮد .اﯾﻦ رﺳﺘﻮران در
ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺷﮑﻞ آن و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮﺟﻮد در آن اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻮد و ﺗﻨﮫﺎ ﮐﻠﺒﻪای
ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﻣﯿﺰ و ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن روی آنھﺎ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ
رﺳﺘﻮران ھﻢ اﺗﺎﻗﮑﯽ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﻮد.
ﺷﯿﺦ از ﺑﺮادراﻧﺶ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ او را در اﺣﺪاث رﺳﺘﻮراﻧﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ رﺳﺘﻮران اﺑﻮ
ﺣﺼﯿﺮه ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ دادﻧﺪ و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﯾﮏ رﺳﺘﻮران
را ﺑﺮای او ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ّ
ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﻣﺎه در اﯾﻦ رﺳﺘﻮران ﮐﺎر ﮐﺮد و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﺮد .وی در ﻃﻮل اﯾﻦ ّ
ﻣﺪت ﺳﻮدھﺎی اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺪﺳﺖ آوردّ .اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه
از اﺣﺪاث رﺳﺘﻮران ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻟﻄﯿﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ او دﺳﺖ داد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮﮔﺮدد .در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم
ﻣﺪارس ،ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺗﺎزه ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﯿﺦ از اﺑﻮ ﻧﺴﯿﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ
وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﺮای او ﺑﺨﺮد .اﺑﻮ ﻧﺴﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و آﻣﻮزش
را ﮐﻪ ﺧﻮد و ﺑﺮادرش اﺑﻮﻋﻠﯽ از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺷﯿﺦ ﺑﮕﯿﺮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ او را ﺑﺮآورده
ﺳﺎﺧﺖ .اﺑﻮ ﻧﺴﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺑﻮد و
وی را در ﻣﺪرﺳﻪ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮﻣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮد .ﺷﯿﺦ در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ،دوﺑﺎره ﺣﯿﺎت
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد را ﭘﺲ از وﻗﻔﻪای ﺑﻪ ّ
ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل آﻏﺎز ﮐﺮد.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب »اﻟﺸﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ اﻟﻈﺎھﺮة ال-ﻣﻌﺠﺰة« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪّ :اوﻟﯿﻦ
ﻣﺪرﺳﻪای ﮐﻪ ﺷﯿﺦ در آن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد ،ﻣﺪرﺳﻪ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ّ
ﻏﺰه ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ دو ﺷﯿﻔﺖ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ در ﺷﯿﻔﺖ ﺻﺒﺢ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﮫﺮ ّ
ﻏﺰه و
در ﺷﯿﻔﺖ ﺑﻌﺪ از ﻇﮫﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ،ﺳﺮ ﮐﻼس درس ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ
ً
ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎد ﻣﯿﺎن اردوﮔﺎه اﻟﺸﺎﻃﯽ و ﻣﺪرﺳﻪ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل
ﺑﯿﺶﺗﺮ و ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮادر ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﯿﺦ ھﻢ ﯾﺎد آور ﺷﺪه ،وی در ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺮﻣﻞ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ اردوﮔﺎه ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻮد.
ﺷﯿﺦ ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺧﻮد را در ﺳﺎل ۱۹۵۲م ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪ و ﻣﻘﻄﻊ
راھﻨﻤﺎﯾﯽ را ھﻢ در ھﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ در ﺳﺎل ۱۹۵۵م ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ  .ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن
راھﻨﻤﺎﯾﯽ ،وارد دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺷﺪ .اﯾﻦ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﻨﺰل
ﺷﯿﺦ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺗﻘﺮﯾ ًﺒﺎ از ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنھﺎی ﻧﻮار ّ
ﻏﺰه ﺑﻮد .زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در آن
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ّ
ﺑﺮھﻪ و ﻃﺮحھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﺳﮑﺎن آوارﮔﺎن و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﻗﻀﯿﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در اوج
ﺧﻮد ﺑﻮد .دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنھﺎ در اﯾﻦ ﺑﺮھﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺎن ﺑﺎزﺗﺎب اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ّ
ﻏﺰه در آﻣﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﻨﯽ از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنھﺎ ﺳﺮ در ﻣﯽآوردﻧﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ از ّﻓﻌﺎلﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﻧﻮار ّ
ﻏﺰه ﺑﻮد .اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ
ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده ﺑﻮد .ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺒﺼﺮان
ﮐﻼسھﺎ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎ رزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،از اﻋﻀﺎی ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺷﯿﺦ ﺳﺎلھﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ّﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮔﺬراﻧﺪ و ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ھﯿﺄتھﺎی اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮار ّ
ﻏﺰه
ً
داﺋﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﺑﻮ ﺧﻀﺮه ﻣﯽرﻓﺖ .ﺷﯿﺦ اﺑﺎﺻﯿﺮی و ﺷﯿﺦ ّ
ﻏﺰاﻟﯽ ﺣﻀﻮر و
ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ،
ّ
ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ در اﯾﻦ ﺑﺮھﻪ از زﻣﺎن داﺷﺘﻨﺪ .
ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ورزﺷﯽ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن
داﺷﺖ .ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯿﺎن ّﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ورزﺷﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ّﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽﺷﺎن ارﺗﺒﺎط اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺮار داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺰل ﺷﯿﺦ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ )ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
اردوﮔﺎه اﻟﺸﺎﻃﯽ ﺷﺪ( اﻟﺸﺎﻃﯽ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ورزﺷﮕﺎهھﺎ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﯿﺦ را ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ آن درآﻣﺪه
ﺑﻮد ،ﺟﻠﺐ ﮐﺮد و در ﺳﺎل ۱۹۵۵م ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﻘﻄﻊ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪن
از ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﺗﻘﻮا و ﭘﺎﮐﯽ ﻧﯿﺘﺶ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮد و
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺎرود ،ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺷﺎﻋﺮ ﺷﺪ و ﻣﺪرک دﮐﺘﺮی رﺷﺘﻪ ادﺑﯿﺎت ﻋﺮب را
ُ
در ﻣﺼﺮ ﺑﺪﺳﺖ آورد در ﯾﮏ اﺳﺮه وارد ﺷﺪﻧﺪ.
ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻤﺎن ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم و ﺷﻮر و
ﺷﻮق ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ وﺻﻒ وی ﺑﺮای ّﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ و آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﺑﺎ اﺳﻼم ﺑﻮد.
اﯾﺸﺎن ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ از راھﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ اﺧﺘﯿﺎر
ّ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﻣﻠﯽ
ﮔﺮای دﯾﻦ ﺳﺘﯿﺰ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ .ﻟﺬا ﺗﻼش ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻨﺼﺮی اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﺎﻟﻢ در ﺑﺎﻓﺖ رو ﺑﻪ
رﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا وارد ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺷﺪ؛ ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ وی را ﺑﻪ ﺧﺸﻨﻮدی ﻣﺮدم ،و ﻗﺒﻞ از
آن ﺑﻪ ﺧﺸﻨﻮدی ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
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ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﮫﺖ اﻧﺠﺎم آﺳﻮده ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ورزﺷﯽ و
ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﻮد .در اﻟﺸﺎﻃﯽ ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ و ھﺘﻞ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﺸﺎع
ّ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻧﻮار ّ
ﻏﺰه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ
و ﻋﻤﻮﻣﯽ
آزادی ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺪون ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ّﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ورزﺷﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ آن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﺷﻨﺎ ﺑﻮد .و ﺑﯿﺸﺘﺮ
اوﻗﺎت از ﺻﺨﺮهھﺎی ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﯾﺪن ﺑﻪ داﺧﻞ آب ﺻﺎف و
آرام درﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ورزشھﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺴﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ ،از
ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ورزشھﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ورزش اﺷﺎره ﮐﺮد :ﺗﻌﺪادی از ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ
ورزﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رﮐﻮع ﺧﻢ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و دﯾﮕﺮان ﺻﻒ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺮ روی ﭘﺸﺖ او
ﻣﯽﭘﺮﯾﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ دﺳﺖھﺎﯾﺸﺎن را روی ﭘﺸﺖ او ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ آن
ً
ﻣﯽﭘﺮﯾﺪﻧﺪّ .
ﻣﺮﺑﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺻﯿﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﯾﮑﯽ از ﻧﺒﺮد »ﺧﻠﺪه« ﺑﯿﺮوت
در ﺳﺎل ۱۹۸۲م ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ در ﺳﺎل ۱۹۵۲م ﺑﺮای ﺷﯿﺦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .در ھﻤﺎن ﺳﺎل دﻓﺎﺗﺮ اﺧﻮان ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ
ﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی آن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻣﺼﺮ ،ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ راﺑﻄﻪ
ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺖ ،در اوج ﺧﻮد ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺧﻮب ﻧﻘﺸﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﻮی
ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﺧﻮان و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ،در ﺻﻮرت اﻧﺤﺮاف از ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ اداره ﮐﺸﻮرّ ،
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد.
در روز ﺣﺎدﺛﻪ ،ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ اﻟﺸﺎﻃﯽ ﺑﺮد .زﯾﺮا
اﻟﺸﺎﻃﯽ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ورزشﮐﺮدن ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ّ
ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .زﯾﺮا ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ »آﻧﺮوا« ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ درآن ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻏﯿﺮ از ﺧﻮردن و ﺧﻮاب ﮐﺎری اﻧﺠﺎم
دھﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﯾﺎ ﺑﻪ اﻟﺸﺎﻃﯽ ﻣﯽرﻓﺖ .ﺷﯿﺦ ﻃﺒﻖ ﻋﺎدت ﺧﻮد از
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪ و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻓﻮاد ﻋﯿﺴﯽ ]و[ اﺑﻮ دﯾﻪ را دﯾﺪ ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر او ھﺴﺘﻨﺪ.
ھﻤﺮاه آنھﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻟﺸﺎﻃﯽ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد .اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﯿﺦ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ورزﺷﯽ وی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ّﻓﻌﺎل آن زﻣﺎن ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺷﯿﺦ و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ.
اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی آنھﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﻮد .ھﻤﻪ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و
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ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﻓﺮادی را ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮان ﺗﻮان ّ
ﺗﺤﻤﻞ دارد ،ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻪ در اﺟﺮای آن ﺑﺎ ھﻢ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از اﯾﻨﮑﻪ روی ﺳﺮ ﺧﻮد
ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﭘﺎھﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﺮف آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دﺳﺖ
ﺧﻮد را ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ .ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮی ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻗﺪرﺗﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ھﻨﮕﺎم ﺷﺮوع رﻗﺎﺑﺖ ﺷﯿﺦ ﺟﻠﻮ رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ  :ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺪون
ﺧﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﻢ! اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﯾﮑﯽ از ﺣﺮﮐﺖھﺎی ژﯾﻤﻨﺎﺳﺘﯿﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻧﺮﻣﯽ ﺑﺪن ﺧﻮد آن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺷﯿﺦ ﺟﻠﻮ رﻓﺖ و ﺗﻤﺮﯾﻦ را
اﺟﺮا ﮐﺮد و ّ
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻣﮑﺚ ﮐﺮد .اﯾﺸﺎن از آﻧﺠﺎ ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﯿﻢ دﺳﺖزدن
ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از ّﺣﺪ ﺗﻮان را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ وﻗﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮد را در
ﺣﺎﻟﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺖ و از اﺛﺒﺎت ﻋﮫﺪ ﺧﻮد )ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ( ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻧﮑﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﻧﺎﮔﮫﺎن روی زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد .دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ او را روی ﭘﺎ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪّ ،اﻣﺎ ﺑﺪﻧﺶ
ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺳﻔﺖ و ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ روی ﭘﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﯾﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ.
دوﺳﺘﺶ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﯾﻮﻧﺲ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ درآﻣﺪ ،و
ّ
ﺳﻨﺶ در آن زﻣﺎن ﺣﺪود  ۱۶ﺳﺎل ﺑﻮد ،او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮد ﺑﺮادران ﺷﯿﺦ ﺑﺪن او را ﻣﺎﻟﺶ
دادﻧﺪّ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﻧﺸﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ او را ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ وﮐﺎﻟﺖ اﻟﻐﻮث ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در
ﺷﺮق اردوﮔﺎه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ّاﻟﺮﻣﺎد ﻗﺮار داﺷﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ّ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﺮه ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺦ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺖ و ﻣﮫﺮهھﺎی ﮔﺮدﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ
ً
اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ّ
ﻣﺪت دو ﻣﺎه ﮐﺎﻣﻞ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ داﺷﺖ .وی در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت اﺻﻼ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮردن ،ﺧﻮاﺑﯿﺪن و ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺘﺶ ھﻤﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﺧﺎﻧﻮادهاش )ﺑﺮادران و ﻣﺎدرش( ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺷﯿﺦ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮ ﺑﺮادران ﺷﯿﺦ ﺑﻪ او ﻣﮫﺮ ﺑﻮرزد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ﺑﺮ ﻟﺰوم درﻣﺎن
ﻣﺎﻟﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪّ .اﻣﺎ
او اﺻﺮار ورزد .اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﺷﯿ ّﺦ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺲ از ِ
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد راه رﻓﺘﻦ و ﮐﻠﯿﻪ ﺣﺮﮐﺎت او ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ
دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻗﺪم ﺑﺮدارد .ھﻨﮕﺎم راه رﻓﺘﻦ ﭘﺎھﺎﯾﺶ را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ھﺮ ﻗﺪﻣﯽ را ﮐﻪ
ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺖ ﮔﺮد و ﺧﺎک ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﻋﺰم واراده ﺷﯿﺦ ﻧﺪاﺷﺖ و او را زﻣﯿﻦ ﮔﯿﺮ ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ او ھﻤﻮراه
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری داﺋﻤﯽ ﺑﻮد ،ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ .ﺷﯿﺦ ﺿﻌﻒ را
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ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را ھﻤﭽﻨﺎن ﭘﯽ
ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻘﻄﻊ راھﻨﻤﺎﯾﯽ را در ﺳﺎل ۱۹۵۵م و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را در ﺳﺎل ۱۹۵۸م اداﻣﻪ داد .
ّ
ً
ﺷﯿﺦ ﺗﻮاﻧﺴﺖ وارد داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻮد ،اوﻻ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎدی ،درآﻣﺪ اﻧﺪک ﺧﺎﻧﻮاده
و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮادراﻧﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج ھﻨﮕﻔﺖ داﻧﺸﮕﺎه را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ؛ دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری
از ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ را ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻪ
ّ
ﻣﻌﻠﻤﯽ در ﻧﻮار ّ
ﻏﺰه و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای
دارﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺪرک ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﺷﻐﻞ
ّ
ﺳﻨﻮات ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﻣﺼﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺷﯿﺦ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﯾﺎ ﺑﻪ دور از ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ داﺋﻢ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺗﺮﺟﯿﺢ داد ﮐﻪ در ﻧﻮار ّ
ﻏﺰه ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺑﭙﺮدازد ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ از رﻧﺞ و
زﺣﻤﺖ ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﮑﺎھﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﺪ و ﺳﺮو ﺳﺎﻣﺎن ﺑﮕﯿﺮد .ﺷﯿﺦ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی در ﻧﯿﺎﯾﺪ .ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﺸﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آنھﺎ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ او را ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﻨﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ّﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎبھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در آن زﻣﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮد و ﮐﺘﺎبھﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ
ً
ﻣﻮﺟﻮد ھﻢ ﺻﺮﻓﺎ در دﺳﺘﺮس ﻋﻠﻤﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﺷﯿﺦ از ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺮاﯾﺶ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد )ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﮐﻼس ﺷﺸﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺮای او رخ داد( زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ اداﻣﻪ داد .وﺿﻌﯿﺖ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ او ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ روی اﻧﮕﺸﺘﺎن ﭘﺎﯾﺶ راه ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﻪ زور ﻗﺪم ﺑﺮ
ﻣﯽداﺷﺖ .در ھﺮ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺗﻮازن ﺑﺪﻧﺶ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻤﮑﻦ ﭘﺎﯾﺶ را روی زﻣﯿﻦ
ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ﻟﺬا در ھﺮ ﻗﺪم ،ﮔﺮد و ﺧﺎک ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪ و اﮔﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺳﺨﺘﯽ راه
ﻣﯽرﻓﺖ ،ﻣﯽاﻓﺘﺎد.
اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﺷﯿﺦ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﻒ دﺳﺘﺶ ﺧﺸﮏ و ﺳﻔﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ دﺷﻮاری
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﻠﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﯿﺮد.
ّ
ّ
اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎدﺛﻪای ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﯽ دﯾﮕﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮس از ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺷﺮم و ﺣﯿﺎ و ﺧﻮد ﮐﻢ ﺑﯿﻨﯽ ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻤﯽرﻓﺖ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه
ﻧﻤﯽاﻧﺪاﺧﺖ .زﯾﺮا ﺷﯿﻮه راه رﻓﺘﻨﺶ ،ﺗﻤﺴﺨﺮ و اﺳﺘﮫﺰای ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎر و ھﺮزه آن
زﻣﺎن ،ﮐﻪ از ﻗﻀﺎ ﮐﻢ ھﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،را ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺨﺖّ .اﻣﺎ ﺷﯿﺦ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ
ً
ﻗﺪرت ﻣﺸﮑﻞ زدای ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ اداﻣﻪ داد .او ﯾﻘﯿﻨﺎ در راه رﻓﺘﻦ و ﯾﺎ
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ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﺨﺮ و اﺳﺘﮫﺰا ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﻣﯽﺷﺪ ّاﻣﺎ ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻏﺒﺘﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد داﺷﺖّ ،
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت،
زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد را ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺮد.
ً
ﯾﻘﯿﻨﺎ ﻓﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻤﺴﺨﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺷﺪ ،در ﻋﺰم و اراده او ﺧﻠﻠﯽ وارد
ّّ
ﻧﮑﺮد ،دﻟﯿﻞ آن ھﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎلھﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﺑﮕﺬارد و ﺑﺎﻷﺧﺮه در ﺳﺎل ۱۹۵۸م ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺶ ﺳﺎل ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ،ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺪرک
دﯾﭙﻠﻢ ﻧﺎﯾﻞ آﯾﺪ .
ﮔﺮﻓﺘﻦ دﯾﭙﻠﻢ ،ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻣﮫﻤﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮد .ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ
ّ
ﻣﻘﻄﻊ دو راه ﻓﺮاروی ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ :ﯾﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻠﻤﯽ روی
ّ
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﻮار ّ
ﻏﺰه ﮐﻢ ﺑﻮد .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽآوردﻧﺪ .در آن زﻣﺎن ﺗﻌﺪاد
ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ روی ﻣﯽآوردﻧﺪ ﭼﻪ در ﻣﺪارس وﮐﺎﻟﺖ اﻟﻐﻮث و ﭼﻪ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ زﯾﺎد ﺑﻮد.
ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻠﻤﯽ

ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﻘﻄﻊ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪ راه رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ّ
ﻣﺎدیاش ﻓﺮاروی ﺧﻮد ﻣﺴﺪود دﯾﺪ و ﻟﺬا در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ آﻣﺪ.
ﻣﺠﺎل ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن ﭼﻪ در ﻣﺪارس وﮐﺎﻟﺖ اﻟﻐﻮث و ﭼﻪ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ وﺟﻮد
داﺷﺖ .وی ﺑﺎ ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ وﺳﻮﺳﻪ اﻧﮕﯿﺰ ﻣﺪارس وﮐﺎﻟﺖ اﻟﻐﻮث از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎﻻ
آن و ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ زﯾﺎد ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ آن ﻣﺪارس ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد .اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ در
ﮐﺘﺎب ﺧﻮد »اﻟﺸﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ اﻟﻈﺎھﺮة ال-ﻣﻌﺠﺰة واﺳﻄﻮره اﻟﺘﺤﺪي« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﻨﮫﺞ و ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﺷﯿﺦ ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﺗﺪرﯾﺲ در ﻣﺪارس اوﻧﺮوا را ﻧﻤﯽداد زﯾﺮا ﺧﻠﯿﻞ
ﻋﻮﯾﻀﻪ ﻣﺪﯾﺮ آﻣﻮزش وﮐﺎﻟﺖ اﻟﻐﻮث و ﻣﻌﺎون وی ﻓﺮﯾﺪ اﺑﻮ ورده ،ھﺮدو ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و ھﻮاداراﻧﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﺪارس اوﻧﺮوا را ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎزرﺳﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺪﯾﻊ ﻗﻔﻪ و اوﻟﯿﺖ ﻃﻮﯾﻞ از آنھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺤﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﺷﯿﺦ )ﮐﻪ ﺗﻘﻮا و ورﻋﺶ
در ﻣﯿﺎن دوﺳﺘﺎن و آﻣﺪ و ﺷﺪ او ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ زﺑﺎﻧﺰد ﺧﺎص و ﻋﺎم ﺑﻮد( و اﻣﺜﺎل او ﻣﺠﺎﻟﯽ
ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺑﺮ آن ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ راھﯽ ﺟﺰ ﺗﺪرﯾﺲ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ﻓﺮاروی ﺷﯿﺦ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ«.
ﺷﯿﺦ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ دﯾﭙﻠﻤﻪھﺎ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻮدﻧﺪ ،درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﻪ
رﺋﯿﺲ آﻣﻮزش ﮐﻪ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
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ّ
ﺷﺪن در ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻠﻤﯽ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﺗﻮان ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺷﺮاﯾﻂ
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ،ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ از ﺳﻮی ﮐﻤﯿﺘﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ .ﺷﯿﺦ در
روز ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻟﻨﮓ ﻟﻨﮕﺎن داﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﻢ ﺳﻦ ﺧﻮدش ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد ،او از ﺷﯿﺦ ﺳﻮال ﮐﺮد ﮐﻪ ای ﺑﺮادر ای
اﺣﻤﺪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽروی؟ ﺷﯿﺦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﻣﯽروم .دوﺳﺘﺶ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ را از ﻗﺒﻞ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﻘﺖ راه را از او ﺑﮑﺎھﺪ ،ﻟﺬا
ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﻮ را اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد؟ .آﺧﺮ ،وﺿﻌﯿﺖ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ از ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ھﻢ ﻣﯽﺑﻮد ،رد ﻣﯽﺷﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻌﻠﻤﺎن در آن دوره ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ و ﺳﻔﺎرش ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ راﺿﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺿﺮوری ﺑﻮد و ﺷﯿﺦ ھﻢ اﯾﻦ ﮔﺎمھﺎ را ﺑﺮﻧﻤﯽ داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﮐﻤﯿﺘﻪ را ﺑﺎ دادن رﺷﻮه ﺑﻪ اﯾﻦ و آن راﺿﯽ ﮐﻨﺪ .ﻟﺬا اﯾﻦ ﺟﻮان ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﻘﺖ
ﺳﻔﺮ را از او ﺑﮑﺎھﺪ ،ﺑﻪ او ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ» :از ھﻤﺎن راھﯽ ﮐﻪ آﻣﺪهای ﺑﺮﮔﺮد زﯾﺮا ﻧﺘﯿﺠﻪ
ّ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ!«.
ﺷﯿﺦ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻮان داد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ از اﯾﻤﺎن ﻋﻤﯿﻘﺶ ﺑﻮد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای
ﺑﺮادر آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﯽروم ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ّ
ﺗﺮﺣﻢ ﮐﻨﺪ؟! ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﻣﻦ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ و ﺑﻪ ﺧﺪا اﻋﺘﻤﺎد دارم اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اراده ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮم ،اﻧﺴﺎنھﺎ
ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ روزی ﻣﺮا ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ .آﯾﺎ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺨﻮاﻧﺪهای ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ ّ َّ ٓ ۡ َ
َّ ُ َ َ ّ ٓ َ َ ۡ ّ ٞ
َّ َ ٓ ۡ ُ ُ ۡ َ َ ُ َ ُ َ
َ
َ
لس َماءِ َوٱ�� ِض إِنهۥ �ق مِثل ما
بٱ
﴿و ِ� ٱلسماءِ رِزق�م وما توعدون  ٢٢فور ِ
َ َّ ُ ۡ َ ُ َ
طقون ] ﴾٢٣اﻟﺬارﯾﺎت» .[٢٣-٢٢ :در آﺳﻤﺎن روزی ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
�ن�م تن ِ
ﺑﺪان وﻋﺪ و وﻋﯿﺪ داده ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ« .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را دﯾﺪهای
»ﺑﺪان ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎنھﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻔﻌﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،از ﻋﮫﺪه اﻧﺠﺎم
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺮﻧﺨﻮاھﻨﺪ آﻣﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ھﻤﻪ
آﻧﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺿﺮری ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑﺠﺮ آﻧﭽﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم
دھﻨﺪ« .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺮا ﻧﺎﮐﺎم ﻧﺨﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﻪ او
ﭘﺸﺖ ﺑﺴﺘﻪام و در راه او ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارم!.
ﺷﯿﺦ ﺑﻪ راه ﺧﻮد اداﻣﻪ داد و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮد ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ وارد ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺷﺪ .اﻋﻀﺎی
اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
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 -۱ﺑﺸﯿﺮ اﻟﺮﺋﯿﺲ ،رﺋﯿﺲ اداره آﻣﻮزش و ﭘﺮورش.
 -۲ﻣﺤﻤﻮد ﺷﮫﺎب ،ﻣﻌﺎون ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ و رﺋﯿﺲ ھﯿﺄت آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺼﺮ در
ﻧﻮار ﻏﺰه و ﻧﺎﻇﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ.
 -۳راﻣﺰ ﻓﺎﺧﺮه ،ﺑﺎزرس زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ رﺋﯿﺲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﺪ.
ﺷﯿﺦ در ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺟﺰ ده ﻧﻔﺮ اول ﺑﻮد .اﻋﻀﺎی اﮔﺮ ﭼﻪ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎی ﻣﻤﺘﺎز و درﺟﺎت ﻋﻠﻤﯽ او واﻗﻒ ﺷﺪﻧﺪّ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در
ﻧﺎمھﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻟﻨﮕﯿﺪﻧﺶ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
ّ
ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﺬف ﻧﺎم ﺷﯿﺦ از ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﻮدّ ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ از اﻧﺴﺎنھﺎ ﻣﮫﺮﺑﺎنﺗﺮ ﺑﻮد و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ رﻗﻢ
ﺧﻮرد! ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ» ،ژﻧﺮال اﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ« ﺑﭽﻪای ﮐﻮﭼﮏ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻟﻨﮕﯿﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ اراﺋﻪ دھﻨﺪه ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻟﮫﺠﻪ
ﻣﺼﺮی ﮔﻔﺖ :و »اﻳﻪ ﻳﻌﻨﻲ اﻋﺮج! ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎ ﻳﺸﺘﻐﻠﺶ ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻤﻮت ﻣﻦ اﳉﻮع« و ﺑﺎ ﻗﻠﻢ
ﻗﺮﻣﺰش ﺟﻠﻮ اﺳﻢ ﺷﯿﺦ واژه »ﻗﺒﻮل« را ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب وی ّ
ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺖ .و ﺳﭙﺲ
ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ دﯾﮕﺮان ﭘﺮداﺧﺖ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم داد ﺗﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .و ﮐﻠﻤﻪ »ﻗﺒﻮل« ﮐﻪ در ﺟﻠﻮ اﺳﻢ اﯾﺸﺎن ﻧﻮﺷﺖ ﺑﺪﯾﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب او ﻋﻼﻗﻪ دارد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ راه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﯾﺸﺎن وارد ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﻮد ،ﻣﺴﺪود ﺷﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﯿﺦ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق
ّ
ﻣﻌﻠﻢ در دﺑﺴﺘﺎن اﻟﺮﻣﺎل ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد
ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ْ ۱۰ﺟ َﻨﯿﻪ ﻣﺼﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﻟﺸﻮا ﻣﺪﯾﺮ آن ﺑﻮد ،اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .در ﻃﻮل ّ
ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺪرﯾﺲ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ اداره آﻣﻮزش
ّ
ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺸﺎن ﺑﻪ وی ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺷﯿﺦ ﺣﻘﻮﻗﺶ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﺪت را ﺑﻪ آنھﺎ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪّ ،اﻣﺎ ﺑﺮادراﻧﺶ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ دوم:
اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺷﯿﺦ ﮐﺎر آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد را در ﻣﺪرﺳﻪ آﻏﺎز ﮐﺮد .ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن او ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ
ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن او ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻤﺴﺨﺮ اﺳﺘﺎدان و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ اﻟﺒﺘﻪ در
ً
ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ﮐﻪ ﻣﻨﺎدی اﺣﺘﺮام دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ،ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ و
ﻋﺎدی ﺑﻮدّ .اﻣﺎ ﺷﯿﺦ از ھﻤﺎن روز ّاول ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺣﺘﺮام اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﯾﺎری ﻧﻤﻮد و او ھﻢ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺎر ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ را
آﻏﺎز ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﯿﺦ در ﮐﻨﺎر درس ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن وﺿﻮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﺎد ﻣﯽداد .او اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮره ﻓﺎﺗﺤﻪ وﺧﻮاﻧﺪن ّ
ﺗﺸﮫﺪ را
ﯾﺎد داد .او ﻣﺎ را در ﻣﺴﺠﺪ دور ھﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺎ ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﺎد ﻣﯽداد و ﺑﻪ
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ.
ﺷﯿﺦ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر و ﺑﺪ ﺧﻠﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽورزﯾﺪ .زﯾﺮا او درﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ ﺳﺮﺷﺖ ﭘﺎﮐﯽ دارﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺳﻮء ﺑﺮﺧﻮرد ﯾﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻏﻠﻂ ،آنھﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی
اﻧﺤﺮاف از ھﻨﺠﺎرھﺎی ﻋﻤﻮی ﺳﻮق داده ﺑﻮد .ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
اﺣﺘﺮام ھﻤﻪ را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ و ﻧﻘﺺ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ او ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرگ و
ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪهای ﺑﻮد ﺑﺮای او اﻧﮕﯿﺰهای ﺷﺪ ﺗﺎ آن را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارد وﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ
ﺑﺴﭙﺎرد .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻋﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺣﺘﺮام او ﻧﺰد ﺷﺎﮔﺮدان اﻓﺰود ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﺦ
ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﺤﮑﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻄﻮر ﯾﮑﻪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ وﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺤﺪود
ّ
ﻧﻤﯽﺷﺪ .اﯾﺸﺎن در »ﻣﺴﺠﺪ اﻟﮑﻨﺰ« واﻗﻊ در ﻣﺤﻠﻪ »رﻣﺎل« ﺑﺎ آنھﺎ راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮد،
ﺷﯿﺦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮد را در ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دور از ﺷﻠﻮﻏﯽ و آﻟﻮدﮔﯽ و
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﺮﯾﮏﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ زاﺋﺮان ﺻﻔﺎی روح ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﺮد .داﻧﺶ آﻣﻮزان ،او
ّ
را ﻣﻌﻠﻤﯽ وﻓﺎدار ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺮﺗﺮی دارد ،زﯾﺮا او ﺑﻪ
ً
درسھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ دو ﺑﺎر در ھﻔﺘﻪ
ً
ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﭼﺸﻤﺪاﺷﺘﯽ و ﺻﺮﻓﺎﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺿﺎی ﺧﺪا ﺑﺮای آنھﺎ
ﮐﻼسھﺎی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ؛ و اﯾﻦ اﻣﺮ ھﻢ در ﻧﻈﺮ ﻣﺪرﺳﻪ و ھﻢ در ﻧﻈﺮ
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ً
اوﻟﯿﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺪﯾﻊ ﺑﻮد .اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ،ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎزﯾﻦ اﺣﺘﺮام
ّ
اوﻟﯿﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻮد .ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ  -ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺘﺎﻧﺖ
ّ
ّ
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و رﻓﺘﺎر ﻣﻮﻗﺮش در ﻣﺪرﺳﻪ ،آرام آرام ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ  -ﮐﺎر
ﺗﺪرﯾﺲ را ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪای ﺑﺮای دﻋﻮت دﯾﻨﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ
در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺑﻌﺪھﺎ ﺳﺮان ﺟﻨﺒﺶ و رھﺒﺮان دﻋﻮت ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ
دادﻧﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ در اﯾﻦ راه ﺑﺎ دﺷﻮاریھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ روﺑﺮو ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ از آﻏﺎز ﮐﺎر ﺑﺮای او اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ دوره ﺷﺎھﺪ ﺗﺤﺮک ﻣﻠﻤﻮس
و ﻗﺎﺑﻞ ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎن ھﻢ ﺧﻮد در ﺗﻘﻮﯾﺖ آن ﺳﮫﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا
ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻓﺸﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯽ در ﭘﯽ ،ﺗﻌﻘﯿﺐ ،و ﻗﻄﻊ رزق و روزی ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک ﻧﻮار
ّ
ﻏﺰه و ﻣﮫﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺧﺎرج و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞ ﺷﺪﻧﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺪان را
در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و ﻣﻠﯽ ﮔﺮاھﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و آنھﺎ ھﻢ ھﺮﭼﻪ را ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﭘﯿﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻣﺴﻤﻮم ﺧﻮد را ﺑﻪ ھﺮ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ در ﻣﯿﺎن
ﻣﺮدم ﭘﺨﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻧﻤﺎز ﺧﻮان در اﯾﻦ دوره ،ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎزﺷﺎن را
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﻣﺒﺎدا ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ و اﺳﺘﮫﺰای ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺤﻞ ﯾﺎ ھﻤﮑﺎران و ھﻤﮑﻼﺳﺎن ﺧﻮد
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد! ّاوﻟﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﺎی اﻣﻮر ﮐﻪ
ﯾﮏ اﻓﺴﺮ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ آﻣﺪه و ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪی و اﻧﺰﺟﺎر از
اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﺮﺧﻼف رﺳﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ او و دﯾﮕﺮ
ھﻤﻔﮑﺮان دﯾﻦ ﮔﺮﯾﺰش ،ﻓﺮزﻧﺪ وی را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺴﺠﺪ دﻋﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد
ﺑﻪ آنھﺎ ﻋﻠﻮﻣﯽ دﯾﻨﯽ ﯾﺎد داده ﺑﻮد ،از وی ﻧﺰد ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺘﺎد »ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﻮا« ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .ﻧﻤﻮد و ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .اﺳﺘﺎد اﻟﺸﻮا ﮐﻪ ﻣﺮد ﻓﺮد دﯾﻨﺪار و ّ
ﻣﺮﺑﯽ ﮔﺮاﻧﻘﺪری ﺑﻮد و
ّ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺑﻪ اﻓﺴﺮ ﭘﺎﺳﺦ داد» :ﻣﻦ از داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ
از
ّ
ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺮﺳﻨﺪم ،و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎرش ﺑﻪ او ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺧﻮاھﻢ داد ،ﮐﺠﺎﺳﺖ اﻣﺮوز
ﻣﻌﻠﻤﯽ ﮐﻪ درس دﯾﻨﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻠﯽ در ﻣﺴﺠﺪ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻨﺪ؟ ﮐﺎش در ھﻤﻪ ﻣﺪارس
ّ
ّ
ﻧﻮارﻏﺰه ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ وی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ«! .و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻓﺴﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ
ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﺧﻼق ﻓﺮزﻧﺪش ،ﻣﺪرﺳﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮد!
اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ،ﭘﺰﺷﮏ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﺰد ھﻤﺎن ﻣﺪﯾﺮ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ
او را ﻋﻠﯿﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ و ﻋﻤﻠﮑﺮدش ﺑﺸﻮراﻧﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ّﺑﭽﻪھﺎ،
ﻗﺒﻮل! ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺘﻨﺸﺎن ھﻢ ﻗﺒﻮل! ّاﻣﺎ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ روزه دوﺷﻨﺒﻪھﺎ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪھﺎ ﮐﺎر

ﻓﺼﻞ دوم :اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

١٧

ّ
ﺷﺎﻗﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎ آن را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ!« .ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺪﯾﺮ اﯾﻦ ﺑﺎر ھﻢ ھﻤﺎن ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮ ﻗﺒﻠﯽ داد.
ّ
ﺳﺨﻨﺎن ﭘﺰﺷﮏ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﯿﺦ ﺑﻮد؛ ﭼﻪ دﯾﻨﯽ ﮐﻪ او در ﮐﻨﺎر زﺑﺎن
ً
ﻋﺮﺑﯽ آﻣﻮزش ﻣﯽداد ﺗﻨﮫﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﺸﮏ و ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺴﺠﺪ و ﮐﻼس درس ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻌﺎ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﺒﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ او ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﺒﺎدی رﻓﺘﺎر اﺳﻼﻣﯽ و ّﺗﻌﮫﺪ
ﻓﮑﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻪھﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ را ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺸﺎﻧﺪ و
ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎزھﺎی ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺮﺑﯿﺖ دﯾﻨﯽ را ﺑﻪ
روزهﮔﺮﻓﺘﻦ در روزھﺎی دوﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﭽﺸﻨﺒﻪ ھﻢ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در آن دوره از و در ﻣﯿﺎن
آن ﻗﺸﺮ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺸﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﺷﮕﻔﺖ آور ﺑﻮد .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ھﻤﯿﻦ راز
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وﻟﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد! وی ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه از ھﻤﺎن
اﺑﺘﺪای آن ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ ﻋﺎدت ﯾﺎ روﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و داﻧﺶ آﻣﻮزان و اﻓﺮاد
ﺟﺎﻣﻌﻪ از آن ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻄﺮی ﺟﺪی ﺑﺮای ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﺎﻓﺮ و ﻣﻨﮑﺮ
وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ و ھﻤﻔﮑﺮان او ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.
ازدواج

ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﺦ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎدی روی ﭘﺎی ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎد و اﺳﺘﻘﻼل ﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮادرش
»اﺑﻮﻧﺴﯿﻢ« ﻣﺴﺎﻟﻪ ازدواج اﺣﻤﺪ را ﺑﺎ ﺑﺮادر ﺑﺰرگﺗﺮش ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺷﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﯾﮑﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ وی در ﺑﯿﺎورﻧﺪ اﻣﺎ ﺷﯿﺦ ﺑﻪ دﺧﺘﺮی دﯾﮕﺮی
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺸﺎن داد و ﺑﺎﻵﺧﺮه زﯾﺮ ﺑﺎر ﻓﺸﺎر ﺧﺎﻧﻮاده رﻓﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری دﺧﺘﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
رﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺪر دﺧﺘﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪش ﮐﻪ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ
ّ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﺪ .ﺷﯿﺦ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻮدﺑﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﯽ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ
ﻣﻮﺿﻊ اوﻟﯿﻪاش در ّرد اﯾﻦ ازدواج ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ھﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاغ آﻗﺎی ﺣﺴﻦ
ﯾﺎﺳﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ و از دﺧﺘﺮش ﺣﻠﯿﻤﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﺮوس ھﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ و در آﻏﺎز دھﻪ ﺷﺼﺖ ازدواج اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ دﺧﺘﺮ ﻗﺒﻠﯽ از ﻟﺤﺎظ زﯾﺒﺎﯾﯽ و
ﻓﺮاﺳﺖ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮدّ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﯿﺦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﯿﺜﯿﺖ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻄﺮح ﺑﻮد .زﻧﺪﮔﯽ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ
ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش آرام ﺑﻮد .ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ در »اردوﮔﺎه اﻟﺸﺎﻃﯽ« اﺟﺎره ﮐﺮدﻧﺪ .ھﻤﺴﺮ
ﺷﯿﺦ ،زﻧﯽ ﻣﮫﺮﺑﺎن ،زﺣﻤﺘﮑﺶ و ﻣﻄﯿﻊ ﺑﻮد .ﻣﺎدر ﺷﯿﺦ ﻧﺰد او زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎدر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ در ﮐﻨﺎر ﺷﯿﺦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺷﯿﺦ ﯾﺎ
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽھﺎی ﺷﯿﺦ و ﻗﺪرداﻧﯽاش از ﻣﺎدر و ﺑﻪ ﺟﺎی آوردن ﺣﻘﻮﻗﺶ ﺑﻮد
ﮐﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ورزﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺘﺮامّ ،
ﻣﺤﺒﺖ و ﻗﺪرداﻧﯽ .ھﺮ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮادران ﺷﯿﺦ »اﺑﻮﻧﺴﯿﻢ« و »اﺑﻮ ﻋﻠﯽ« از ﻣﺎدر دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪار آنھﺎ ﺑﺮود و
ﭘﯿﺶ آنھﺎ ّ
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮای ﺷﯿﺦ ﭘﯿﻐﺎم ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ و او
را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺒﺮد .ﻣﺎدر ﺷﯿﺦ درﺟﻮاب دﯾﮕﺮ ﭘﺴﺮھﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺰد
اﺣﻤﺪ و ﺧﺎﻧﻮادهاش و ﺑﭽﻪھﺎﯾﺶ ﻋﺎدت ﮐﺮدهام و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ آنھﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﻢ« .ﺷﯿﺦ
اﺣﻤﺪ از ھﻤﺴﺮش ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﻨﺎم »ﻋﺎﺋﺪ« )ﻋﺎﺋﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل
ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺳﺖ و ﺷﯿﺦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ وی را ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻢ
ﻧﺎﻣﯿﺪ( ﺷﺪّ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻮدک ﭘﺲ از ّ
ﻣﺪﺗﯽ ﻓﻮت ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ دوﻣﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و ﻧﺎم او را
ھﻢ »ﻋﺎﺋﺪ« ﮔﺬاﺷﺖ واﯾﻦ ﯾﮑﯽ ھﻢ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ وﺑﻌﺪ از آن دﺧﺘﺮی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد و دوﺑﺎره
ﻧﺎﻣﺶ را »ﻋﺎﺋﺪه« ﻧﮫﺎدﻧﺪ .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ و در ﺳﺎل  ۱۹۷۸ازدواج ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ
ّ
ﻓﺮزﻧﺪش » ّ
اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ« اﺳﺖ .ﭘﺲ از او دو
ﻣﺤﻤﺪ« ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻨﯿﻪ ﺷﯿﺦ »
ﻓﺮزﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ و ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪﻧﺪ .ﺷﯿﺦ ھﻔﺖ دﺧﺘﺮ دارد ﮐﻪ
»ﻋﺎﺋﺪه« ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آنھﺎ ﺑﻮد .راﺑﻄﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان و ھﻤﺴﺮش ﺻﻤﯿﻤﯽ و ﻟﺒﺮﯾﺰ از
ّ
ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ .رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﯾﻨﯽ ﺷﯿﺦ ،ﻓﺸﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮ دوش ھﻤﺴﺮش ﮔﺬاﺷﺖ؛
ھﻤﺴﺮی ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز زﺣﻤﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و از ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﺎن ﺷﯿﺦ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﻮﻗﻌﯽ
ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد اوﺳﺖ ،اداﻣﻪ
ﮐﻪ ﺷﯿﺦ
ﺗﺤﺼﯿﻞ دھﻨﺪ ،آنھﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺎرھﺎی ﻣﻔﯿﺪ دﯾﮕﺮ ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ
ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از اﯾﻦ رو »ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ« را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻓﺮﺳﺘﺎدّ ،اﻣﺎ
»ﻣﺤﻤﺪ« ﭼﺎرهای ﺟﺰ روی آوری ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ »آﺟﺮﮐﺎری« ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در زﻣﺎن اﺳﺎرت
ﭘﺪر ﻣﺨﺎرج ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﻮار ﻏﺰه و ﻧﻘﺶ ﺷﯿﺦ در آن:

ّ
ﺟﻨﺒﺶ »اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ« ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺟﻨﺒﺶ در ﻣﺼﺮ ﺑﻮد .ﻣﻮﻗﻌﯽ
ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎ در ﻣﺼﺮ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺟﻨﺒﺶ
ّ
ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﯽﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﻧﻮار ّ
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻮار ّ
ﻏﺰه ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺼﺮ ﺑﻮد.
ﻏﺰه ھﻢ
ّ
وﻗﺘﯽ اﻧﻘﻼب ) ۲۳ژوﺋﯿﻪ ۱۹۵۲م( .ﺑﻪ رھﺒﺮی ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻨﺒﺶ
ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮده ﻣﺮدم
اﺧﻮان و اﻓﺴﺮان آن آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ .وی
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ﺟﺎی دارد ﻟﺬا در ﺻﺪد ﺑﺮ آﻣﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﯽﻃﺮف ﺳﺎزد .ﻟﺬا راﺑﻄﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ،
راﺑﻄﻪای ﺣﺴﻨﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﻋﺒﺪا ﻟﻨﺎﺻﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﺧﻮد را ﻣﺤﮑﻢ ﺳﺎزدّ .اﻣﺎ اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺣﺴﻨﻪ اداﻣﻪ ﻧﯿﺎﻓﺖ و ﺑﺰودی ﺑﺎ ﻣﻨﻔﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪن
اﻣﻀﺎی ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﯿﺎن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺼﺮ از ﺳﻮی اﺧﻮان
اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﺧﻮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ،رواﺑﻂ ﺑﻪ ﺗﯿﺮﮔﯽ ﮔﺮاﯾﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪه دﺷﻤﻦ ﺑﻪ آن ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ زد،
ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺲ از آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﺪاﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ در »ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ« و
ﺷﮫﺮھﺎی اﺳﻤﺎﻋﻠﯿﻪ و ﺑﻨﺪر ﭘﻮر ﺳﻌﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺧﻄﺮی ّ
ﺟﺪی ﺑﺮای ﻗﺮارداد اﻣﻀﺎ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ
ّ
ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﺑﻮد .از اﯾﻦ رو ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﺗﻠﻪای ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ آﻣﺎده ﮐﺮد و در ﺳﺎل
ﻧﻈﺎم
 ۱۹۵۴ﺑﻪ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و آن ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺗﺮور او را در ﻣﻨﻄﻘﻪ
»ﻣﻨﯿﺸﻪ« ھﻨﮕﺎم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﺶ ّ
ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﺿﺎرب را دﺳﺘﮕﯿﺮ و او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻋﻀﻮی از ﺟﻨﺒﺶ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ّ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﻮج ﮔﺴﺘﺮدهای از
دﺳﺘﮕﯿﺮیھﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ رھﺒﺮان و اﻋﻀﺎی اﺧﻮان را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﭙﺲ رژﯾﻢ ،ﻃﯽ
ﺣﮑﻤﯽ ﺟﻨﺒﺶ را ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ّﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﺶ را ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﮐﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ دﺳﺘﻮر
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺟﻨﺒﺶ در ّ
ﻏﺰه ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺒﻪھﺎی آن ﺑﻪ ﯾﺎزده ﺷﻌﺒﻪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﻣﻤﻨﻮع
ﮔﺸﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎن ﺳﺎده از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻣﺼﺮ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ
در ﻧﻮار ّ
ﻏﺰه ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد و ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮑﯽ از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶھﺎ ﺑﻮد و در آن ﻣﻘﻄﻊ ،ﺣﺪود ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎ ﻋﺚ
ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوه اﺧﻮان ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ روی ﺑﯿﺎورد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺟﻠﺴﺎت
ﮔﺮوهھﺎ ،ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ ،آﻣﻮزشھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ ﺑﻪ دور از ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم و
ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ رژﯾﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺼﺮ در ﻧﻮار ّ
ﻏﺰه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد
ﺗﻌﻘﯿﺐھﺎ ّ
ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از رھﺒﺮان و اﻋﻀﺎی اﺧﻮان در ﻧﻮار ّ
ﻏﺰه ﺗﺤﺖ
ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ از آنھﺎ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرھﺎی ﺑﯽ ّ
ﺣﺪ و ﻣﺮز روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ .ﺷﯿﺦ
»ﺣﻤﺎد ﺣﺴﻨﺎت« در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﺮد ﺑﻮد ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ
ﻋﺎﻣﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺼﺮی آﺷﮑﺎرا او را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ھﺮدو ﺑﺎ ھﻢ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﺸﺎن
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ھﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ دﯾﺪن ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽرﻓﺘﻢ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻣﻮر اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﻦ ﺑﻮد وﺑﺎ
ﻣﻦ در ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ھﻢ ﭼﻮن اﺳﯿﺮی در دام اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﻮدم .ﯾﮑﯽ
از ﺑﺮادران ﻗﺪﯾﻤﯽ »اﺧﻮان« در ﺗﻮﺻﯿﻒ رﻧﺞ و ﻋﺬاﺑﯽ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی اﺧﻮان در ﻧﻮار ﻏﺰه
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﺣﻤﺎد ﺣﺴﻨﺎت از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪ از ﺑﯿﻢ
ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮر اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﯾﺪﻧﺶ رﻓﺘﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ
ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻨﻮد ﺣﺮفھﺎی ﻣﺎﺳﺖ ﺷﻨﻮد ﻣﯽﮐﺮد ،وﻗﺘﯽ از ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﯿﺮون
آﻣﺪم او راه ﻋﺒﻮرم را ﺳﺪ ﮐﺮد و ﻧﻮر ﭼﺮاغ ﺧﻮد را در ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و از ﻣﻦ
ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﮐﺠﺎ ﺑﻮدی؟« ﺳﭙﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﺮد را ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ او ﯾﮑﯽ از
ﺳﺎﮐﻨﺎن اردوﮔﺎه »ﻧﺼﯿﺮات« از ﺧﺎﻧﻮاده »ﻓﯿﺮاﻧﯽ« ﺑﻮد .ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورم ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ
 ۱۹۶۷م ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﺮد و در »اﻣﺎن« ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺰﯾﺪ .ﯾﮑﺒﺎر در آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺎدرم را دﯾﺪه ﺑﻮد
ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﺑﻪ ﭘﺴﺮت ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺸﺪ ﭼﻮن ﻣﻦ او را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﺮدم« در اﯾﻦ
دوره دوﻟﺖ ﻣﺼﺮ در دام ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان ﻃﺮح اﺳﮑﺎن اﻓﺘﺎد رﯾﺸﻪھﺎی اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۹۵۲ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ّ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ) (۲۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ اﻟﻐﻮث »ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در
اﻣﻮر آوارﮔﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ« اﺧﺘﺼﺎص داد ،وﮐﺎﻟﺖ اﻟﻐﻮث ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻣﺼﺮ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک اﺟﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت درﺑﺎره ﻃﺮح آﺑﯿﺎری و اﺳﮑﺎن در ﺻﺤﺮای
ّ
ﺳﯿﻨﺎ را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ داﺋﻤﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮاوردھﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﺼﺮ واﮔﺬار ﮐﺮد .ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح
ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آب رود ﻧﯿﻞ ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﺑﺨﺸﯽ از زﻣﯿﻦھﺎی ﺻﺤﺮای
ﺳﯿﻨﺎ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﺪ .ﺳﭙﺲ اﯾﻦ آب ﺑﺮای ﺑﻪ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﺑﺮدن زﻣﯿﻨﯽ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪود  ۱۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﮑﺘﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻃﺮح  ۱۰ھﺰار
ﺧﺎﻧﻮاده در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و  ۷۵۰ﺧﺎﻧﻮاده در ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ۷۰۰
ﺧﺎﻧﻮاده در ﺑﺨﺶ ﻣﮫﺎرتھﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻻزم در ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ داده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺣﺪود  ۵ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﻃﯽ آن ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم آوارﮔﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ
ﮐﻪ در ﻧﻮار ّ
ﻏﺰه ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد آنھﺎ ﺑﯿﺶ از  ۲۱۴ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد اﺳﮑﺎن
ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،در ﻋﺮض  ۲۵ﺳﺎل ﺗﻤﺎم آوارﮔﺎن اﺳﮑﺎن
داده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن اﯾﻦ ﻃﺮح را آﻏﺎز ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﻦ و ﭘﺎﮐﺴﺎزی
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎی ﺷﺎھﺪ اﺧﺮاج ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ از ﺳﺮزﻣﯿﻦﺷﺎن را آﻏﺎز ﮐﺎر ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮدﻧﺪ؛
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺮح ﻓﻮق ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮار ّ
ﻏﺰه و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺮدﻣﯽ
روﺑﺮو ﺷﺪ .از اﯾﻦ رو ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر
ّاﻃﻼﻋﯿﻪھﺎی ّ
ﺳﺮی ﺗﺤﺮﯾﮏ آﻣﯿﺰ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت و اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ زدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻪ
ﺗﻈﺎھﺮات ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .اﯾﻦ ﺗﻈﺎھﺮات در ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺳﺎل  ۱۹۹۵م ،ﭘﺲ از
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ﯾﻮرش ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺳﻮز ارﺗﺶ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻮار ّ
ﻏﺰه در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ .ﺣﻤﻠﻪ
ﻏﺰه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دو ﮔﺸﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﻣﺮزھﺎی ﻧﻮار ّ
ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺑﻪ ﻧﻮار ّ
ﻏﺰه
ﺷﺮوع ﺷﺪ .اوﻟﯿﻦ ﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺳﻼحھﺎی آﺗﺶ زا ،ﺗﻮپھﺎی ﻣﻮرﺗﺎر و
ﻧﺎرﻧﺠﮏھﺎی دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻣﺼﺮی در ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه راه آھﻦ ّ
ﻏﺰه ﻣﻮرﺗﺎر و
ﻧﺎرﻧﺠﮏھﺎی دﺳﺘﯽ ھﺠﻮم ﺑﺮد و ﯾﮏ ﺑﻨﺎی ﺳﻨﮕﯽ و ﭼﮫﺎر ﮐﻠﺒﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ و آب اﻧﺒﺎری را
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ  ۱۴ﺳﺮﺑﺎز ﻣﺼﺮی ،ﮐﻮدک و ﺷﮫﺮوﻧﺪ ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﯿﺪﻧﺪ و  ۱۶ﺳﺮﺑﺎز واﻓﺮاد ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ .در ھﻤﺎن زﻣﺎن ﮔﺸﺖ دوم در ﺟﺎده
ﻏﺰه در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻧﻈﺎﻣﯽ در  ۶ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﺷﮫﺮ ّ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ّ
ﻏﺰه اﻗﺪام ﺑﻪ
ﻧﺼﺐ ﮐﻤﯿﻦ ﮐﺮد .و ﺳﯿﻢ ﻧﺎزﮐﯽ را در وﺳﻂ ﺟﺎده ﭘﮫﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺎﻟﻮنھﺎی ﻧﻔﺖ ﮐﻪ
ﭘﺮ از ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه ﺑﻮد .ﯾﮏ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﯾﮏ اﻓﺴﺮ و  ۳۵ﺳﺮﺑﺎز داوﻃﻠﺐ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ
ﺑﻮد در اﯾﻦ ﮐﻤﯿﻦ اﻓﺘﺎد و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺳﯿﻢ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪ و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺖ و
ً
ﻓﻮرا ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺴﻠﺴﻞ و ﻧﺎرﻧﺠﮏ دﺳﺘﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ را زﯾﺮ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺗﻨﮫﺎ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﺳﺮﺑﺎزان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻠﯿﮏ آنھﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪھﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﮏ اﻓﺴﺮ و  ۲۲ﺳﺮﺑﺎز و زﺧﻤﯽ ﺷﺪن  ۱۲ﺳﺮﺑﺎز ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔﺎت در ﻃﺮف ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ  ۳۸ﮐﺸﺘﻪ و  ۲۹زﺧﻤﯽ رﺳﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ،آﺷﮑﺎرا ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ و ﺑﯽ ّ
ﺗﻮﺟﮫﯽ دوﻟﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﻧﻮار ﻏﺰه را
ھﻮﯾﺪا ﺳﺎﺧﺖ ،ﻟﺬا اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ و ﻣﻮﺿﻊ ﺧﯿﺎﻧﺖ آﻣﯿﺰ دوﻟﺖ ﻣﺼﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃﺮح اﺳﮑﺎن،
ﺗﻈﺎھﺮاﺗﯽ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﮫﺮھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎی ﻧﻮار ّ
ﻏﺰه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻮدهھﺎی
ّ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ،ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده و ﻏﯿﺮﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده ،ﭘﯿﺮ وﺟﻮان و ﺣﺘﯽ زنھﺎ در آن ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ و درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ از آرﻣﺎﻧﺸﺎن دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ دوﻟﺖھﺎی ﻋﺮب در ﺻﺪد
اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻨﺪ از آنھﺎ دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن
دادن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ؛ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .از اﯾﻦ رو
ﺗﻈﺎھﺮات ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻮد و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻈﺎھﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ
ﺳﻮی آنھﺎ آﺗﺶ ﮔﺸﻮد و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﮐﺸﺘﻪ و زﺧﻤﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ .ﺗﻈﺎھﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ّ
ّ
ﺷﻌﺎرات ﻣﻌﻨﯽ داری ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻣﺎ را ﻣﺴﻠﺢ ﮐﻨﯿﺪ  ...ﻣﺎ را ﻣﺴﻠﺢ ﮐﻨﯿﺪ« و »ﻧﻪ ﺷﮫﺮک ﺳﺎزی
و ﻧﻪ اﺳﮑﺎن ،ای ﻣﺰدوران آﻣﺮﯾﮑﺎ« ﺳﺮ ﻣﯽدادﻧﺪ.
ھﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ اﺳﺘﺎد » ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﻌﻪ« ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻈﺎھﺮات اﺑﺘﺪا از ﻣﺪرﺳﻪ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﻓﺸﺎر آن ﺑﺮ دوﻟﺖ ﻣﺼﺮ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه دوﻟﺖ ﻣﺼﺮ
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ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ از ﻃﺮح اﺳﮑﺎن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ و از اﺟﺮای آن دﺳﺖ ﺑﮑﺸﺪ .اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ
در اﯾﻦ ﺗﻈﺎھﺮات ﭼﻪ در ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ آن و ﭼﻪ در ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در
آن و ﯾﺎ رھﺒﺮی ﺗﻈﺎھﺮات در ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮد .در آن زﻣﺎن ﺟﻨﺒﺶ
اﺳﻼﻣﯽ از ﺑﺰ رﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮار ّ
ﻏﺰه ﺑﻮد و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ و
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻮار ّ
ﻏﺰه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺒﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ در آن دوره ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺸﻢ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺼﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪی از ﺗﻌﻘﯿﺐھﺎ و دﺳﺘﮕﯿﺮھﺎی ﮔﺴﺘﺮده را ﻋﻠﯿﻪ رھﺒﺮان و
اﻋﻀﺎی آن آﻏﺎز ﮐﺮد و در ھﻤﺎن زﻣﺎن اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﺧﻮان را ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ
ﺗﻈﺎھﺮات و رھﺒﺮی آن را ﻋﮫﺪه دار ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺘﺸﮑﻞ از
آﻗﺎﯾﺎن :ﻓﺘﺤﯽ ﺑﻠﻌﺎوی ،ﻓﺎﺋﻖ ﺑﺴﯿﺴﻮ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺎرود ،ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ ﻧﺠﺎر ،ﻣﺤﻤﻮد
ﻣﻘﺪاد ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ اﺳﻤﺮ ،ﮐﻤﺎل ﻋﺪوان ،رﺟﺐ ﻋﻄﺎر ،اﺣﻤﺪ رﺟﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ،اﺣﻤﺪ
ﻋﺪوان ،و ﺳﻼﻣﻪ ﻋﻤﺼﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ از ﭼﮫﺮهھﺎی ﺳﺮﺷﻨﺎس اﺧﻮان ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﻧﻮار
ّ
ﻏﺰه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺼﺮی ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﭘﯿﮕﺮد دﯾﮕﺮ رھﺒﺮان و اﻋﻀﺎی ّﻓﻌﺎل اﺧﻮان
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎزه ،ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﺗﺸﮑﯿﻼت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن در اﻧﺠﺎم
ّ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﺶ ،ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﺧﻮان ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ
و ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻻن آن ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ از رھﺒﺮان اﺧﻮان ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﻔﺮ و ﻣﮫﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺧﺎرج
ﺑﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ھﻢ روﺣﯿﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ھﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای
دﻋﻮت در ﺧﺎرج از ﻧﻮار ﻏﺰه ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻌﺪادی از رھﺒﺮان اﺧﻮان ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻓﺘﺤﯽ ﺑﻠﻌﺎوی ،ﺻﻼح ﺣﻠﻒ »اﺑﻮ اﯾﺎد« ،ﺳﻠﯿﻢ زﻋﻨﻮن ،ﻋﻮﻧﯽ ﻗﯿﺸﺎوی ،زھﺪی ﺳﺎق اﻟﻠﻪ،
ﺳﻠﯿﻤﺎن اﺑﻮﮐﺮش ،ﮐﻤﺎل وﺣﯿﺪی ،و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از اﻓﺮاد ﺑﺎﻧﻔﻮذ ﺗﺸﮑﯿﻼت ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﮐﺘﺮ
ﻏﺰه ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪّ .اﻣﺎ رھﺒﺮان دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻧﻮار ّ
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺎرود از ﻧﻮار ّ
ﻏﺰه
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ و ﻣﮫﺎرت ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻻزم ﺑﺮای از ﺳﺮﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ
دﺷﻮار ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻀﯿﯿﻘﺎت دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ دوﻟﺖ ﻣﺼﺮ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ؛ و از اﯾﻦ رو
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﺧﻮان در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮد ﺑﻪ ّﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻤﺎر اﻧﺪﮐﯽ از اﻓﺮاد اﯾﻦ
ﺟﻤﺎﻋﺖ آن ھﻢ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت دوﻟﺖ ﻣﺼﺮ ،و ﻟﺬا ﺗﻘﺮﯾ ًﺒﺎ در ّ
ﺣﺪ ﺻﻔﺮ!.
ﻧﻘﺶ ﺷﯿﺦ:

ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد .اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ

ﻓﺼﻞ دوم :اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
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ﺑﻪ ﺻﻔﻮف اﺧﻮان ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭼﮫﺮهای ﮔﻤﻨﺎم ﺑﻮد و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دور از ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮫﺮ و
ﻣﺮاﮐﺰ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻮد ،ﺟﺰو رھﺒﺮان ّﻓﻌﺎل و ﮐﺎرﮔﺰاران اﺧﻮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﻣﺪ.
اﯾﺸﺎن ّﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در اردوﮔﺎه اﻟﺸﺎﻃﯽ آﻏﺎز ﻧﻤﻮد .ﺷﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪن ﺷﯿﺦ از
دﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺼﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ وی ﺑﻮد ،اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﯿﺦ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ آنھﺎ از
ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺗﻮان ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﭼﻨﺪان ﺑﯿﻢ و واھﻤﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮔﻤﺎن ﺑﺮﻧﺪ وی
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ّﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ را ﻧﺪارد ﺗﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺷﯿﺦ از اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و در ﭼﺎر ﭼﻮب ﻣﺴﺘﻘﻞ و آزادّ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را
آﻏﺎز ﮐﺮد اﻏﻠﺐ رھﺒﺮان اﺧﻮان ﻧﯿﺰ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﻣﻌﻨﻮی او در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن و
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪّ .
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﺷﯿﺦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺟﻮاﻧﺎن در ﺣﻠﻘﻪھﺎی ﺗﺪرﯾﺲ ﻗﺮآن در اردوﮔﺎه اﻟﺸﺎﻃﯽ ﺷﺮوع
ّ
ﮐﺮد و ﮐﻢ ﮐﻢ از ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻨﺰ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ّ
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎهھﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺑﺮ ﻧﯿﻨﮕﯿﺰد.
در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺣﻠﻘﻪھﺎی درس ،روی ﻣﺎﺳﻪھﺎ در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻓﻌﻠﯽ در
اردوﮔﺎه اﻟﺸﺎﻃﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪھﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﺑﻮد و ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدی از ﺟﻮاﻧﺎن در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آنھﺎ ھﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮی را ھﻢ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪھﺎ ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﺮ روز ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن
اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﺪ.
ﻧﻈﺮ ﺷﯿﺦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺋﻤﯽ ﺗﻌﺪاد ﺟﻮاﻧﺎن ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﺖ
و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﺠﺪی در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ
ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ .ﺷﯿﺦ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺞ َ
ﺟﻨﯿﻪ را ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﻧﺼﻒ درآﻣﺪ ﻣﺎھﺎﻧﻪاش ﺑﻮد،
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﺠﺪ اﺧﺘﺼﺎص داد و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری ﮐﻤﮏھﺎی اھﺎﻟﯽ اردوﮔﺎه
اﻟﺸﺎﻃﯽ ﺑﺮای ﺑﻨﺎ ﻧﮫﺎدن ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻤﻮد .در اﺑﺘﺪا ﻣﺴﺠﺪ ﺷﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدهای داﺷﺖ ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﻘﻒ آن از ﺣﻠﺒﯽ و آﺟﺮ درﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدّ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﺴﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی
روزاﻧﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺷﯿﺦ در ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ در
ﺧﺎﻧﻪ ھﻢ ﻣﺸﻐﻮل ّﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮد .ھﻤﻔﮑﺮان ﺷﯿﺦ و از ﺟﻤﻠﻪ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﻌﻪ ،اﺣﻤﺪ ﺑﺤﺮ ،و داوود
اﺑﻮ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﺎﻧﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﺪوی زﻧﺒﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪاﻧﺠﺎ رﻓﺖ و
آﻣﺪ داﺷﺘﻨﺪ .ﺷﯿﺦ در ﮐﺎر دﻋﻮت ،ﻣﺮدی ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ و دراﯾﺖ ودر ﻋﻤﻞ ﺑﺴﯿﺎر ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮد.
او ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﻮر ﭼﯿﺮه دﺳﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دلھﺎی ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن را ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﯽآورد .اﺳﺘﺎد
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﻌﻪ دﯾﺪار ّاول ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺦ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ در اردوﮔﺎه اﻟﺸﺎﻃﯽ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ از ﺑﯿﺎﻧﺎت او اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .آنھﺎ ﮔﺮد ﺷﯿﺦ
ﺣﻠﻘﻪ زده و ﺳﻮاﻻﺗﺸﺎن را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺠﻠﺲ او ھﯿﭻ وﻗﺖ ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﺎن
وﻣﺮﯾﺪان و ﺑﺮادراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﺎزﮔﯽ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ او آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﺒﻮد .ﻣﻦ ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دوﺳﺘﺎن وھﻤﮑﺎران ﺑﺎ او آﺷﻨﺎ ﺷﺪم .دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ آﯾﺎ
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﺧﯿﺮ ،ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ اﻣﺸﺐ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﺑﯿﺎﯾﯽ و ﺑﺎ او آﺷﻨﺎ ﺷﻮی؟ آن ﺷﺐ ﺑﻪ ھﻤﺮاه آنھﺎ ﻧﺰد ﺷﯿﺦ رﻓﺘﻢ و دﯾﺪم ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ّ
ﺳﺎده و ﺑﯽآﻻﯾﺸﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .او را ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺟﺬاب و ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﯾﺎﻓﺘﻢّ .اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او ﮔﻮش دادمّ ،
ﻣﺤﺒﺖ او ﺑﻪ دﻟﻢ ﻧﺸﺴﺖ و اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﻣﺘﯿﻦ و ﻗﻮی دارد و ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دلھﺎی ﻣﺮدم را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﻨﺪ .او ﺑﻪ ﻣﮫﻤﺎﻧﺎﻧﺶ ّ
ﺗﻮﺟﻪ
و ﻋﻨﺎﯾﺖ ّ
ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ ،ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﻣﮫﻤﺎن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد از ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﺎن ﺗﺎزه ﺑﯿﺸﺘﺮ ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ آنھﺎ زﯾﺎد ﺷﻮﺧﯽ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﺷﯿﺦ
ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﻌﺎرﻓﺎت رﺳﻤﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
ھﻤﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﯿﺦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آن ﺗﻮاﻧﺴﺖ دلھﺎی ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﺮﺑﺎﯾﺪ .ھﻤﻪ در
ﻣﺠﻠﺲ او اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﯾﺖ و ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﯿﺦ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ھﯿﭽﮑﺲ
ﺑﯽﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،از آن روز ﻣﮫﺮ او در دﻟﻢ ﻧﺸﺴﺖ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﺰد او ﻣﯽرﻓﺘﻢ.
اﺳﺘﺎد داود اﺑﻮﺧﺎﻃﺮ درﺑﺎره ّاوﻟﯿﻦ دﯾﺪار ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ راﺳﺘﯽ در ّاوﻟﯿﻦ
دﯾﺪار ﻣﮫﺮ او ﺑﻪ دﻟﻢ ﻧﺸﺴﺖ .او ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺮوﯾﯽ و ﮔﺮﻣﯽ از ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ
از ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ .اﯾﻦ دﯾﺪار ،دﯾﺪار ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮم و دوﺳﺘﺎﻧﻪای
ﺑﻮد .در ذھﻨﻢ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮدی ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﻣﺘﻮاﺿﻊ و ﺧﯿﺮ ﺧﻮاه اﺳﺖ .ﺑﺎ آﻏﻮﺷﯽ آ ﮐﻨﺪه از ّ
ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺮا ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﭼﻨﺎن ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ
ھﻢ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ از ﻗﺒﻞ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ .ﯾﮑﯽ از ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪﮔﺎن
ﻣﮑﺘﺐ ﺷﯿﺦ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﯿﺦ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺮورش ﻣﺮدان
واﻗﻌﯽ ﺑﻮد .ﺟﻮاﻧﺎن را در دور ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ آﻧﺎن ﻗﺮآن ﯾﺎد ﻣﯽداد و ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ
آنھﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮد و از ﮐﻤﮏھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺎران اردوﮔﺎه
اﻟﺸﺎﻃﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺟﻮاﺋﺰی اھﺪا ﻣﯽﮐﺮد.
ﺷﯿﺦ ﺟﻮاﻧﺎن را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ّ
ﻓﻦ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ وی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﺴﻤﯽ،
ﺿﻌﯿﻒ و ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻮد ،در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﮫﻢ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎری از اوﻗﺎت ﺟﻮاﻧﺎن
را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻓﻼﻧﯽ ﭘﺎ ﺷﻮ و درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮ.
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ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺶ ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ ّاﻣﺎ ﭘﺲ
از ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،ﭼﻨﺎن ﻣﮫﺎرت ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪون ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ و
دﺷﻮاری در ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻊ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺣﻠﻘﻪھﺎی درس را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد و در ﻣﺎه
ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ھﺮ روز ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد  .اﺑﻮ أﮐﺮم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ از
ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬﺷﺖ و در زﯾﺮ ﺑﺎران ﻟﻨﮓ ﻟﻨﮕﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽآﻣﺪ و ﺑﺎ ﻓﻘﺮا
ھﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
در ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﻮاﻧﺎن دور اﯾﺸﺎن ﺣﻠﻘﻪ ﻣﯽزدﻧﺪ .ﺷﯿﺦ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮد و ﺟﻮاﯾﺰی ھﻢ ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺗﻮزﯾﻊ
ﻣﯽﻧﻤﻮد .داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﯿﺦ ،ﺑﺮای ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺠﺪش
ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﺷﯿﺦ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﺮاد ﻣﻮﻋﻈﻪ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻧﻮار ّ
ﻏﺰه از ﺷﻤﺎل ﺗﺎ
ﺟﻨﻮب ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد و ﻗﻮی ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ
آﺷﻨﺎﯾﺎن و دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺳﺮ ﻣﯽزد و در ﺳﺨﺘﯽھﺎ و ﺷﺎدیھﺎی آنھﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻮد.
در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺠﺪ »ارودﮔﺎه ﺷﻤﺎﻟﯽ« ﺷﯿﺦ ﻣﺴﺎﺟﺪ دﯾﮕﺮی ﭼﻮن ﻣﺴﺠﺪ ﻏﺮﺑﯽ و اﻟﻮﺣﺪه
و اﻷﺑﯿﺾ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﺸﺎن در اﺑﺘﺪا ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺧﻮد را در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻣﺮ
دﻋﻮت ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا و دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم از ﺷﯿﺦ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﯽﺳﭙﺮد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ وﺿﻌﯿﺖ ّ
ﺧﺎص وی ﺑﺮ او ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و از
ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ ﺑﯿﺪارش ﮐﺮد» :در ﺣﻘﯿﻘﺖ ھﺮ ﺟﻮاﻧﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﯿﺦ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ،ﭘﯿﺶ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﯽ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮا ﻧﯿﺮو ،ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻮان راه رﻓﺘﻦ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮده ،ﭼﮕﻮﻧﻪ .اﯾﻦ ﺟﻮان
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ،ﻧﻮر ھﺪاﯾﺘﯽ در ﺳﺮ راه ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮد و ﺷﺐھﺎ اﻧﺪﮐﯽ از آﻧﭽﻪ
ﺷﯿﺦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدھﻢ؟! ﻧﻤﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ ،ﺧﺎﻧﻪاش ھﻤﯿﺸﻪ ّ
ﻣﻤﻠﻮ از ﻣﺮدم ﺑﻮد و
ﭼﻪ زﻣﺎن اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﻨﺰل و ﭼﻪ در ﺑﯿﺮون آن ﺑﻪ ّﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ،ﺟﻮاﻧﺎن او را ﭘﺪری
ﻣﮫﺮﺑﺎن و اﻟﮕﻮی ﺣﺴﻨﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﮔﻮش ﻓﺮا ﻣﯽدادﻧﺪ«.
ﺷﯿﺦ ّﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ورزﺷﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از راهھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و در ھﻤﯿﻦ
راﺳﺘﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﮐﻮﭼﮑﯽ را در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﮫﺎد .اﯾﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه ،ﻣﺮﮐﺰ ورزﺷﯽ
ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ّﻣﺮﺑﯿﺎن ﺟﻮان و ﮐﺎر آزﻣﻮده ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل،
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

ژﯾﻤﻨﺎﺳﺘﯿﮏ ،ﭘﺮش و دﯾﮕﺮ ورزشھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ
ﮔﺎه ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر درﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدشھﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽداد ،ﮔﺎه ﺑﺮای ﺻﺮف
ﯾﮏ وﻋﺪه ﻏﺬا ﺳﻔﺮهھﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﯽﮔﺴﺘﺮد و ﮔﺎه در ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ ورزﺷﮕﺎهھﺎی
ّ
ﻣﻮﻗﺘﯽ درﺳﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻮار
ّ
ّ
ﻏﺰه ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،اردوﮔﺎهھﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻮﻗﺖ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ
وﻋﻆ و ارﺷﺎد ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ.
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ در ﺧﻼل ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺠﺪ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ( داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮوھﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ّﻓﻌﺎل ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻮار ّ
ﻏﺰه را ﺑﺮای
ﺗﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼم ﭘﺮورش دھﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﮫﺞ اﺧﻮان ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،آنھﺎ را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻮار ﻏﺰه ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد .اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ ﺗﻼشھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺧﻮد ،ﻧﺴﻞھﺎی دﯾﮕﺮ را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و دﯾﻦ اﺳﻼم را در ﮐﻠﯿﻪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻮار ﻏﺰه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ھﺴﺘﻪھﺎی دﻋﻮﺗﮕﺮی اﺣﯿﺎ و ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ھﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﺑﺪور از ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﻮرای
ّ
رھﺒﺮان اﺻﻠﯽ دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﮫﺘﺮ ،ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ آن ﺷﻮرا ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ .زﯾﺮا
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮرا اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ،ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮھﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ّ
اﯾﺸﺎن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺼﺮ از ّﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وی ﻣﯽﺷﺪ .ﺷﯿﺦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
ﺧﺎﻟﺪی ،رھﺒﺮ دﻋﻮت ،ﺷﻤﺎر اﻧﺪﮐﯽ از اﻋﻀﺎی اﺧﻮان را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ّ
ً
آنھﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ راﮐﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺷﯿﺦ در ﻣﯿﺎن ﻣﺒﻠﻐﺎن ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺖ و در
اﺛﻨﺎی ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺖ .زﯾﺮا دﻋﻮت او ﺑﻪ ﺻﻮرت
دﻋﻮت اﺻﻠﯽ رھﺒﺮﯾﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت رھﺒﺮی اﺻﻠﯽ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﻼﻣﯽ در آﻣﺪ .از اﯾﻦ رو اﻧﺘﺨﺎب
ّ
ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رھﺒﺮ ﮐﻞ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺳﺎل  ۱۹۶۷ﺑﺎ اﺟﻤﺎع ﮐﻠﯿﻪ
ّ
ﻣﺒﻠﻐﺎن ،اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد.
ﺷﯿﺦ ﯾﺎﺳﯿﻦ و ﻫﺪف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ دوره ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺼﺮ

ﺷﯿﺦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرش ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺸﻤﺎری روﺑﺮو
ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد وی ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺗﺮس و واھﻤﻪ ای ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﺮد.

ﻓﺼﻞ دوم :اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
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ً
ﺷﯿﺦ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎﯾﺶ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﻮدهھﺎ دل ﻣﯽﺑﺴﺖ ،زﯾﺮا ھﻤﺮاھﯽ
ﺗﻮدهھﺎ اھﺮم ﻓﺸﺎری ﺑﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،و ﺷﯿﺦ ھﻢ ھﻤﻮراه روی ھﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺴﺎب
ﺑﺎز ﻣﯽﮐﺮد و اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ
ﯾﮫﻮد از ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ و ﻧﻮار ﻏﺰه در ﺳﺎل )۱۹۵۶ھﻔﺘﻢ اﻟﯽ ﭼﮫﺎردھﻢ ﻣﺎه ﻣﺎرس(
ﺟﺸﻦھﺎ ﭘﯿﺮوزی ﻣﯿﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ و در اﺛﻨﺎی اﯾﻦ ﺟﺸﻦھﺎ داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﻣﺪارس ﺑﻪ رﻗﺺ ،ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ورزشھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ژﯾﻤﻨﺎﺳﺘﯿﮏ و ورزشھﺎی
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﭼﮫﺎر دﺧﺘﺮ از ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﺮای رﻗﺺ و
ﭘﺎﯾﮑﻮﺑﯽ در اﯾﻦ ﺟﺸﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺆوﻧﺎت اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ،
ﺷﯿﺦ ﺑﺎ اوﻟﯿﺎی دﺧﺘﺮان ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ رﻗﺺ دﺧﺘﺮاﻧﺸﺎن ﺟﻠﻮ
ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اوﻟﯿﺎی آﻧﺎن ّ
ﺗﺬﮐﺮ ﺷﯿﺦ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و دﺧﺘﺮاﻧﺸﺎن
را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎزداﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ رﺋﯿﺲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش آن زﻣﺎن »ﺑﺸﯿﺮ اﻟﺮﯾﺲ«
رﺳﯿﺪ و او ھﻢ ﺑﺮای ﺗﻨﺒﯿﻪ دﺧﺘﺮان و ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎن ،دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ آنھﺎ را از ﻣﺪرﺳﻪ
ّ
اﺧﺮاج ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده دﺧﺘﺮان اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﯿﺦ رﺳﺎﻧﺪ .ﺷﯿﺦ و اوﻟﯿﺎی
دﺧﺘﺮان ،ﻃﯽ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﺟﻤﺎل ﺻﺎﺑﺮ ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر
آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﺧﺮاج ﻗﻠﺪرﻣﺂﻧﻪ دﺧﺘﺮان از ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻓﺮدا
ﺗﻈﺎھﺮات ﮔﺴﺘﺮدهای در اردوﮔﺎه اﻟﺸﺎﻃﯽء ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ .ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﺟﻤﺎل ﺻﺎﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ رﺳﺎﻧﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ھﻢ ﻃﯽ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ ،ﺑﺸﯿﺮ اﻟﺮﯾﺲ
ً
را ﻧﮑﻮھﺶ ﮐﺮد و دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﻓﻮرا ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ و در ﺟﺸﻦ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ!.
ّ
ﺷﯿﺦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎرھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺼﺮ ﺑﺮ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ
ﺳﺎﮐﺖ ﻧﻤﯽﻧﺸﺴﺖ و در ّ
ﺣﺪ ﺗﻮان ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﺪم ﺷﮫﺮت وی ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﻮا و رھﺒﺮ اﺧﻮان ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮدّ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺎرھﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ.
ّ
ﺷﯿﺦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در دھﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﺑﻪ اﺗﮫﺎم ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺟﻨﺒﺶ اﺧﻮان ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ.
ﺟﺮﯾﺎن از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﺴﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺷﺮاب ﮐﻪ ﭼﭙﮕﺮا ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،ﻓﺮد ﻣﻐﺮور ،ﺧﻮد
ﭘﺮﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺟﺮﯾﺎنھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﻮار ّ
ﻏﺰه ﺑﻮد ،ﺧﺎﻧﻪ ﺷﯿﺦ
اﺣﻤﺪ را ﻣﺤﺎﺻﺮه و درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺷﯿﺦ از ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺘﺮش اﺑﻮﻧﺴﯿﻢ ﺳﺆاﻻﺗﯽ را
ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .اﺑﻮ ﻧﺴﯿﻢ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﺑﺮادرم در ﻣﺪرﺳﻪ راھﻨﻤﺎﺋﯽ رﻣﺎل ﺗﺪرﯾﺲ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺳﺮاغ ﺷﯿﺦ رﻓﺖ و او را دﺳﺘﮕﯿﺮ و رواﻧﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﮐﺮد .وﺿﻌﯿﺖ
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﯿﺦ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﮔﻮار ﺑﻮدّ .اﻣﺎ از ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺴﯽ وی ﺳﺮﺑﺎز ﻧﮕﮫﺒﺎن آن ﺷﺐ اﺑﻮﻓﺎﯾﺰ
ﻧﺎم داﺷﺖ و از اﻋﻀﺎی اﺧﻮان ﺑﻮد .اﺑﻮ ﻓﺎﯾﺰ از اﻓﺴﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺮﻣﺎی
ﺟﺎﻧﺴﻮز ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﯾﮏ ﭘﺘﻮی اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﺪھﺪ وﻟﯽ درﺧﻮاﺳﺘﺶ رد ﺷﺪ.
اﮔﺮ اﻓﺴﺮ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﺑﻮ ﻓﺎﯾﺰ در ﺟﻨﺒﺶ اﺧﻮان ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮد ،ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ وی را اﺧﺮاج
ﮐﻨﺪ ّاﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺳﺮﺑﺎز ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪور از ﭼﺸﻤﺎن اﻓﺴﺮ ،ﺧﻮد ﯾﮏ ﭘﺘﻮی اﺿﺎﻓﻪ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﺪ و
آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﯿﺦ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺎر دوم ﮐﻪ ﺷﯿﺦ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ در ﺳﺎل ۱۹۶۶م ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ در ﻣﺼﺮ ﻣﻮرد اذﯾﺖ و آزار و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و داﻧﺸﻤﻨﺪ
ّ
واﻻﻣﻘﺎم ﻋﻼﻣﻪ ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ رژﯾﻢ ﻣﺼﺮ اﻋﺪام ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن رھﺒﺮان و اﻋﻀﺎی
ﺟﻨﺒﺶ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ در ﻧﻮار ّ
ﻏﺰه ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭼﮫﺎر ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی
ھﯿﺎت اداری ھﻤﺮاه ﺑﺎ دو ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺟﺰو اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻮد.
ّ
دوﻟﺖ ﻣﺼﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺎن را ﺑﻪ اﺗﮫﺎم ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﻈﺎم ،ھﻤﺎن اﺗﮫﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
رھﺒﺮان اﺧﻮان در ﻣﺼﺮ وارد ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ زﻧﺪان ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺼﺮ اﻧﺘﻘﺎل دھﺪ .اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ
ّ
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﺮاد اﯾﻦ اﺗﮫﺎم ﺑﻪ اﺧﻮان ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﻮد ّاﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻠﯽ
ھﻤﭽﻮن وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﺮزھﺎ ،ﻃﻮل ﻣﺴﺎﻓﺖ و ﮐﻢ اھﻤﯿﺘﯽ اﺧﻮان
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ درﺑﺎره آنھﺎ ﺻﺪق ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺷﯿﺦ
ﺷﺎﻧﺲ دﯾﮕﺮی ھﻢ داﺷﺖ و آن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺄﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ زﻧﺪان ،از ﺑﯿﻢ اﯾﻨﮑﻪ
در ﺑﯿﻦ راه ﺗﺎب ﻧﯿﺎورد و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ،ﺑﻪ ّ
ﻣﺪت دو ھﻔﺘﻪ در زﻧﺪان ّ
ﻏﺰه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﺪ .ﺷﯿﺦ ﺣﻤﺎد اﻟﺤﺴﻨﺎت ﮐﻪ ﺟﺰو ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ
ّ
ﻣﺪت ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﯿﺦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺷﺪ ،ﺑﺮادرش اﺑﻮﻧﺴﯿﻢ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ او
را ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ آزاد ﮐﻨﺪ» .ﻧﻮح ﻗﺎﻋﻮد« اﻓﺴﺮ زﻧﺪان و ﻣﺴﺆول ﮐﻼﻧﺘﺮی ﺑﺮ ﺳﺮ او داد
ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ھﻨﻮز ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﭼﻄﻮر ﺑﺮادرت را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﯽ؟« اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﻗﺮار ﺷﺪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﻮدّ ،
ﻋﺪهای از ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﺮای اﺣﻀﺎر وی
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش رﻓﺘﻨﺪ و ﺷﯿﺦ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ راه ﺑﺮود ﻟﻨﮓ ﻟﻨﮕﺎن ﻗﺪم ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ ،ﻣﺮدم ﺑﺎ
ﻣﺸﺎھﺪه اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ،ﺑﻪ اﺳﺘﮫﺰا و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺳﺮﺑﺎزان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﻣﺮد ﻋﺎﺟﺰ
وﻓﻠﺞ ﭼﻪ ﺟﺮﻣﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﻣﺴﻮوﻻن ّ
اﻣﻨﯿﺘﯽ از او ﺗﻌﮫﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ در
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﮑﻨﺪ .ﺳﭙﺲ آزاد ﺷﺪ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ روز ﺟﻤﻌﻪ وارد ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ ،ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﻃﺮف او ھﺠﻮم آورﻧﺪ و او را ﺑﺮ دوش ﮔﺮﻓﺘﻪ و روی ﻣﻨﺒﺮ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و از او ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ
ﺧﻄﺒﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ﺑﺮای آنھﺎ ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ دردﺳﺮﺳﺎز ﺑﻮدن اﯾﻦ ﮐﺎر،
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ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﻗﺒﻮل درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم ﻧﺪاﺷﺖ و ﺧﻄﺮ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﻣﻨﺒﺮ اﯾﺴﺘﺎد.
ﺷﯿﺦ ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﻼوت ﮐﺮد:
ُ
َّ
َ
َّ َّ َ ُ َ ٰ ُ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َّ َّ َ َ ُ ُّ ُ َّ
� َخ َّوان ك ُفور  ٣٨أذ َِن ل ِ� َ
ِين
﴿إِن ٱ� ي�ف ِع ع ِن ٱ�ِين ءامن ۗوا إِن ٱ� � �ِب
ٖ
ٍ
ُ
ُ َ َ ُ َ َ َّ ُ ۡ ُ ُ ْ َّ َّ َ َ َ
َّ
ِين أ ۡخر ُجوا ْ مِن د َِ� ٰرهِم ب َغ ۡ
ِير  ٣٩ٱ� َ
� نَ ۡ�ه ِۡم لَ َقد ٌ
ٰ
�
ي�ٰتلون بِ��هم ظل ِم ۚوا �ن ٱ�
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َح ّق إ َّ�ٓ أَن َ� ُقولُوا ْ َر ُّ� َنا ٱ َّ ُ
�﴾ ]اﻟﺞ» .[٤٠-٣٨ :ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ
ٍ ِ
ً
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﭘﯿﺸﮕﺎن ﮐﺎﻓﺮ را دوﺳﺖ ﻧﺪارد .اﺟﺎزه ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن
ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺳﺘﻢ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺎ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺸﺎن را
ﭘﯿﺮوز ﮐﻨﺪ .ھﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ از ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﺧﻮد اﺧﺮاج ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﮔﻨﺎھﺸﺎن

اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ ﺧﺪاﺳﺖ«!.
ّ
ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﺷﺮح آﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻣﺮدم ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪه و اﺷﮏھﺎﯾﺸﺎن ﺟﺎری ﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺷﯿﺦ اوﺿﺎع را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺻﻮرت
ﮔﯿﺮد! اﯾﻦ ﮐﺎر اداره آ ﮔﺎھﯽ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و آﻧﺎن را ﻋﻠﯿﻪ ﺷﯿﺦ ﮐﻪ دﯾﺮوز ّ
ﺗﻌﮫﺪﻧﺎﻣﻪ اﻣﻀﺎ
ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺸﻢ آورد .ﻣﺴﺆول آ ﮔﺎھﯽ ﺣﮑﻢ دﺳﺘﮕﯿﺮی او را ﺻﺎدر و ﺳﺮﺑﺎزی را ﻣﺄﻣﻮر
آن ﮐﺮد .ﻟﯿﮑﻦ ﺳﺮﺑﺎز از اﺟﺮای ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺴﺆول آ ﮔﺎھﯽ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺪا
ّ
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻓﺮﻣﺎن اﺧﺮاج ﻣﺮا ﺻﺎدر ﺑﮑﻨﯽ ،ﻣﻦ ﻧﻤﯽروم .از ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﮐﻪ
رﯾﺸﺨﻨﺪ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺑﺨﺮم؟« ﺣﻤﺎد اﻟﺤﺴﻨﺎت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ را
آزاد ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ھﺮﮐﺪام از ﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮر اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﻪ ھﻤﺮاھﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻣﯽآﻣﺪ و ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺖ و ﺗﻨﮫﺎ وارد ﻣﻨﺰل
ﻧﻤﯽﺷﺪ«.
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻓﺘﺎر اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻨﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻓﺮد ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ،ھﻤﺮاه
ّ
ﻣﺄﻣﻮر اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺪم ﻣﯽزد و ﺑﺎ ھﻢ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ
ّ
وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۶۷م اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮ اﺧﻮان
ﻓﺸﺎر آورد و ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﻔﮫﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ زﯾﺮ ﭼﺸﻤﺎن دوﻟﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ
ً
ﻋﻠﻨﺎ و آﺷﮑﺎرا آنھﺎ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﺮد.
ّ
ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادران درﺑﺎره اﯾﻦ دوره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی اﺧﻮان در اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه
ﻋﺮﺑﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﻮد و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای دﯾﺪار ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﻪ ﻧﻮار ّ
ﻏﺰه ﺑﺎزﮔﺮددّ ،اﻣﺎ
ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ از ﻣﺴﺎﻓﺮت وی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮد ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺟﺰو
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺗﺠﺎرﯾﺶ ﺑﻮد ،اﻓﺮاد ﻣﺸﮫﻮر و ﺑﺎﻧﻔﻮذ ﺟﺎﻣﻌﻪ را واﺳﻄﻪ ﮐﺮدّ .اﻣﺎ ھﻤﻪ اﯾﻦ
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ﺗﻼشھﺎ ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺳﻮدی ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ .ھﺮ ﺑﺎر ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺑﻮد :اﯾﻦ از اﻋﻀﺎی اﺧﻮان
اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﺖ«!.
از ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮب وی ﻓﮑﺮ ﺗﺎزهای ﺑﻪ ذھﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادراﻧﺶ ﺧﻄﻮر ﮐﺮد .وی ﻓﮫﻤﯿﺪه
ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺰارش دﺳﺘﮕﺎهھﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﻔﺮ اﯾﻦ ﻓﺮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻟﺬا او را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ و ﺑﻪ دﯾﺪن ﺑﺮادران
دﯾﻨﯽاش ﻧﺮود و در ﺟﻠﺴﺎت آنھﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺑﻪ ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ و ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺮود
ً
ﺗﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻈﺮ آنھﺎ را در ﻣﻮرد ﺧﻮدش ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻤﻼ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎر
ّ
ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮیھﺎ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ وی اﺟﺎزه دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ
اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺣﻤﺎد ﺣﺴﻨﺎت ﺑﺮای ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﺸﺎن
ّ
ﮔﻔﺖ :از ﻧﮑﺘﻪھﺎی ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ دوره ،اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺄﻣﻮران اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را زﯾﺮ
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﺟﻮان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮری او را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ
ً
او را ﻓﺮﯾﺐ دھﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽرﻓﺖ و
ﺗﺨﺘﻪ ﻧﺮد ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﯽرﻓﺖ و ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ وی ﮐﺎرھﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد
ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮر ّاﻃﻼﻋﺎت ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺟﻮاﻧﺎن ّ
ﻣﺘﻌﮫﺪ اھﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺄﻣﻮر
ّ
اﻃﻼﻋﺎت ھﻢ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﺆوﻻن ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد» :رﻓﺘﺎر و اﺧﻼق او
ّ
ﻣﺮﺗ ًﺒﺎ ﺑﻪ ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪھﺎ و ﺳﯿﻨﻤﺎھﺎ ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﺪ«!ّ .
وﺿﻌﯿﺖ آن دوره ﺑﻪ
ﺑﮫﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
ّ
ﺣﺪی وﺧﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﺪﯾﻦ و ﻣﺬھﺒﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻨﻊ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ آنھﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دور از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﻗﺎی
ﺣﺴﻨﺎت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ھﻨﻮز ھﻢ ﺑﻪ ﯾﺎد دارم ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﻣﺘﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮوﯾﺪه ﺑﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ :دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺗﺮا در ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ
ﺗﺨﺘﻪ ﻧﺮد ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﯽ«.
آﻗﺎی ﺣﺴﻨﺎت ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻓﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﺮدم را ھﻢ
ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ آن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺎ او ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دھﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ
ﻧﺪرت دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﮐﻢﺗﺮ از ﺳﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل در ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ .او
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ از اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ وارد ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
آنھﺎ را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺘﮫﻢ ﺳﺎزد .ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ را
ّ
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ رﺳﺎﻟﺖ اﺳﻼم را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺗﻦ
ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ .اﮔﺮ از اﻓﺮاد آن دوره ﺳﻮال ﺷﻮد اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی درﺑﺎره زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ

ﻓﺼﻞ دوم :اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

٣١

دﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ .ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﻮء رژﯾﻢ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﺧﻮان ﭘﺲ از ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺎل ۱۹۶۵م
ّ
ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺧﻮان را ﺑﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺑﺮای
ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﻈﺎم ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮد .وی ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی اﺧﻮان اﻧﻮاع ﮐﻠﺖ و ﺳﻼحھﺎی ﺳﺮد
را در ﺟﻠﺪ ﻗﺮآنھﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﻼح اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و
ﺳﻼح را در آﻧﺠﺎ ﺟﺎﺳﺎزی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ّ
ﺗﻮھﻤﺎت ﻣﺤﺾ دﺳﺘﮕﺎهھﺎی
ّ
ّ
ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ و ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺑﻮد .اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﻣﻮرد
اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ ﻗﺮار
داﺷﺖ و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻧﻮار ّ
ﻏﺰه .دوﻟﺘﻤﺮدان ﻣﺼﺮی ﮐﺘﺎبھﺎی
آنھﺎ را از ﺑﺎزارھﺎ و ﻣﺪارس ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮدﻧﺪ و در اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮم ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .اﺳﺘﺎد
ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻤﻌﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﺳﺎل ۱۹۶۵م در ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارس ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ
ّ
ّ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻮدم .دو ﻣﺄﻣﻮر اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ آﻣﺪﻧﺪ و ﮐﺘﺎبھﺎی ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ را از
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ درﺑﺎره زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ آن را ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﺟﻮده ّ
اﻟﺴ ّﺤﺎر ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﺄﻣﻮران ھﻤﻪ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ را در ﺣﯿﺎط ﻣﺪرﺳﻪ آﺗﺶ زدﻧﺪ«.
ﻋﺒﺪ ّاﻟﻨﺎﺻﺮ در ﺗﻤﺎم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎﯾﺶ اﺧﻮان را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽداد .ﺑﺮ
ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ در آن دوره در اوج ﺧﻮد ﺑﻮد و ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﺣﺮفھﺎﯾﺶ ﮔﻮش ﻓﺮا ﻣﯽدادﻧﺪ و ھﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ آن را ﺑﺎور ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ّ
ﺣﺪی ﮐﻪ ﻣﺮدم
ً
ّ
واﻗﻌﺎ ﺣﺮﮐﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﯾﮏ ﺑﺎﺷﮕﺎه
ورزﺷﯽ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ» :ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﺎﯾﺪ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻢ« .ﻓﻀﺎ و ﻣﺤﯿﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی دﻋﻮﺗﮕﺮی
ﺷﯿﺦ ،ﭼﻨﺎن ﻣﻼل آور و آ ﮐﻨﺪه از ّ
ﺗﺸﻨﺞ و ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﻮد ﮐﻪ آزادی ﻓﮑﺮی و ﻋﻤﻠﯽ و اﻣﮑﺎن
ّ
اداﻣﻪ ّﻓﻌﺎﻟﯿﺖ از ﻣﺒﻠﻐﺎن ﺳﻠﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد .زﯾﺮا ﻓﺸﺎر دوﻟﺖ ،ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻓﮑﺮی و
ﻋﻤﻠﯽ را ﺑﺮ اﺧﻮان ﺗﻨﮓ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد

ﺷﯿﺦ ﮔﺮوهھﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ از اﺧﻮان را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد .ﺗﻌﺪاد ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ
ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻨﺎھﺞ اﺳﻼﻣﯽ اﺧﻮاﻧﯽ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت
ھﻔﺘﮕﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮط اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد
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ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮد آﻣﺪن آنھﺎ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻠﺐ ّ
ﺗﻮﺟﻪ و اﯾﺠﺎد
ﺷﺒﮫﻪ ﻧﺸﻮد .در آن دوره ﻧﻮار ّ
ﻏﺰه ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد و ھﺮﮐﺪام از اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ھﯿﺄت اداری ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ »از ھﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽﺷﺪ« اداره ﻣﯽﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ در ﻧﻮار ّ
ﻏﺰه در آن دوره ،ﺑﺮ ﻋﮫﺪه اﺳﺘﺎد اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﺎﻟﺪی ﺑﻮد ،او
در ﺳﺎل ۱۹۶۸م ّ
ﻏﺰه را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺧﺎرج رﻓﺖ .در اﯾﻦ دوره ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رھﺒﺮی ﺟﻨﺒﺶ
ّ
در ﺧﺎرج ﻧﻮار ّ
ﻏﺰه ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ھﯿﺄت اداری ،ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی
ﮐﺎری را در داﺧﻞ ﻧﻮار ّ
ﻏﺰه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﯽﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎ ﺑﻪ اﺟﺘﮫﺎدھﺎی
ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد ھﯿﺄت ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ ﺑﺎ ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﮐﺸﻮر و ﺷﺮاﯾﻂ
ﻏﺰه و ﻣﺼﺮ ﯾﺎ ّ
ﺟﻨﺒﺶ در ّ
ﺷﺪت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﯾﺎ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻣﯽﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﻨﮓ  ۱۹۶۷و وﻗﺎﯾﻊ ﭘﺲ از آن
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺼﺮ دﺳﺘﻮر ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی وﯾﮋه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را از ﻣﺮزھﺎی ﻣﺼﺮ و
ً
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ آﻣﺎده ﺷﻮد .ﻋﻤﻼ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ
و ﻧﯿﺮوھﺎی وﯾﮋه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﻧﻮار ّ
ﻏﺰه ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم رﺳﺎﻧﻪھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
ﻣﺼﺮ و رژﯾﻢ ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪ ّاﻟﻨﺎﺻﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﮫﺪﯾﺪات آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و رادﯾﻮ
ﺻﺪای ﻋﺮب ﺑﻪ ﻣﺠﺮی ﮔﺮی »اﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ« ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﮑﻮﯾﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ و ﻣﮫﺎرت ﺧﺎص ،اھﺎﻟﯿﻨﻮار ّ
ﻏﺰه را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﺼﺮ در آن
زﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ »اﺳﺮاﺋﯿﻞ« در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺼﺮی ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺪارد،
اھﺎﻟﯿﻨﻮار ﻏﺰه را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﺼﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻧﯿﺮوھﺎی
ﻣﺼﺮی ،ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی ﻗﺎھﺮه ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﺎء رژه ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد.
ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓھﺎی ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
ارﺗﺶ »اﺳﺮاﺋﯿﻞ« ﺟﻨﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ دارد و از اﯾﻦ ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﻔﮑﺮ ،ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ از ﺗﻞ آوﯾﻮ و ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی آن ،ﻗﺪس و ﻣﻘﺪﺳﺎت ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺷﻌﺎر را ﺳﺮ ﻣﯽدادﻧﺪ» :ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ای ﻋﺰﯾﺰ ﻓﺮدا وارد ﺗﻞ آوﯾﻮ
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ« .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺳﺮود ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ و
ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺑﻮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
ﺣﻤﻠﻪ ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﺧﻮان در ﺳﺎل ۱۹۶۵م ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﭼﻨﺎن ﻧﻘﺶ اﺧﻮان و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎن را ﻣﺤﺪود ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﺮأت ﻧﺪاﺷﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ
اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﺰدوری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﺷﺪ و ھﺮ ﻟﺤﻈﻪ اﻣﮑﺎن
داﺷﺖ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮدم ﻣﻮرد أذﯾﺖ و آزار ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺧﻮان ،ھﺰاران ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی آن ﺑﺎزداﺷﺖ و رھﺒﺮان ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪاش ﻧﯿﺰ اﻋﺪام
ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،اﻋﻀﺎی ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺧﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎورﭼﯿﻦ
ﭘﺎورﭼﯿﻦ در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻦ و در ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻤﯿﻨﮕﺎهھﺎ ﻗﺪم ﺑﺮ ﻣﯽدارﻧﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ راھﯽ
ﺟﺰ دﻋﻮت ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا ،ﺑﺪون اﺳﻢ و ﻋﻨﻮان ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺟﻨﮓ ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ اﺑﮫﺖ ارﺗﺶھﺎی ﻣﺼﺮ ،اردن و ﺳﻮرﯾﻪ در
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ھﻢ ﺷﮑﺴﺖ و زﯾﺎنھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
»اﺳﺮاﺋﯿﻞ« ﺗﺎ ﻧﻮار ﻏﺰه ،ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی ،ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ و ﺟﻮﻻن ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺮدم
دﭼﺎر ﻧﺎرﺣﺘﯽھﺎی رواﻧﯽ و ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺷﺪﯾﺪی ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ و ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ
ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ وی ﻧﯿﺰ اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم از دﺳﺖ داد اﻣﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ
ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺷﺨﺼﯿﺘﺶ ﺧﺮد ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رواج ﺧﻮی ﻗﮫﺮﻣﺎن
ﭘﺮﺳﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺼﺮ ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ﻗﺮار داﺷﺖ.
در ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎﻋﯽ ،ﺟﻨﮓ ﮐﺮاﻣﻪ )روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺷﺮق رودﺧﺎﻧﻪ اردن( در ﺳﺎل
۱۹۶۹م .ﻣﯿﺎن ارﺗﺶ »اﺳﺮاﺋﯿﻞ« و ﻧﯿﺮوھﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ارﺗﺶ اردن روی داد و
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﻓﺮاروی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﮔﺸﻮده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد
ﺑﻪ ﻧﻔﺲ آنھﺎ ﺷﺪ و روﯾﮑﺮدی ﺗﺎزه ﺟﮫﺖ إﺣﯿﺎی ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮔﺮوهھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوهھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،وﺣﺪت ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در زﯾﺮ
ﭼﮑﻤﻪ اﺷﻐﺎلﮔﺮان ﻣﺼﯿﺒﺖھﺎی وارده را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ رواﻧﯽ ﺟﺒﺮان ﮐﺮد اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺴﯿﺮ دﮔﺮدﯾﺴﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺲ از ارﺗﺒﺎط ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی و ﻧﻮار ﻏﺰه و آﺷﮑﺎر ﺷﺪن
ﺧﯿﺎﻧﺖ رژﯾﻢھﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ آﻧﺎن در ﺗﺤﻘﻖ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﻠﺖھﺎی ﺧﻮد و ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﺗﺮ ﺷﺪ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎزه زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺧﻮان ﭘﺪﯾﺪ
آورد .اﺧﻮان ھﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد دﺷﻮاری اوﺿﺎع ﻓﺮﺻﺖ را ھﺪر ﻧﺪاد؛ زﯾﺮا اﺧﻮاﻧﯽھﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ روﺣﯿﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﮑﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ »اﺳﺮاﺋﯿﻞ« ،ﺿﻌﯿﻒ و ﺧﺮد ﺷﺪه اﺳﺖ و
در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ،ھﻤﻨﻮاﯾﯽ ﺑﺎ ھﺮ ﻧﻮع ﻣﮑﺘﺐ و
ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
دوﻟﺖ »اﺳﺮاﺋﯿﻞ« ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهھﺎی ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺼﺮ وﺟﻮد اﺧﻮان
در ﻧﻮار ﻏﺰه را ﭼﻨﺪان ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ .رژﯾﻢ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪهھﺎ را
ﺑﺪﺳﺖ آورد ،۱ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺒﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر
اﻋﻀﺎی آن ﺑﯿﺶﺗﺮ از اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .اﺑﻮ أﯾﻤﻦ ﻃﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
دوﻟﺖﻣﺮدان ﻣﺼﺮ )ﮐﻪ ﻧﻮار ﻏﺰه را اداره ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ( ﭘﺮوﻧﺪهھﺎی ﮐﺎﻣﻠﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر
ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﻼل ﭼﻨﺪ روز ﻣﺎھﯿﺖ و ﻣﺤﺘﻮای آن ﺑﺮای اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪهھﺎ را آﻣﺎده ﯾﺎﻓﺖ ،دﯾﮕﺮ در
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ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻓﻼن و ﻓﻼن ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﺪاد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺑﻪ ھﻤﻪ
ﭼﯿﺰ ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و ﭼﯿﺰی از آنھﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﻀﺎر ﺗﻌﺪادی از
ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی اﺧﻮان از ﺟﻤﻠﻪ ذﯾﺎب اﻟﺒﺮﯾﻨﺎوی ،ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺎﯾﻤﻪ و ﺑﺮادرم ﻋﺰ اﻟﺪﯾﻦ ﻃﻪ
ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ »اﺳﺮاﺋﯿﻞ« ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻮق را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﭘﺲ از
اﺣﻀﺎر آنھﺎ ،ﺑﺤﺚ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪهھﺎ را ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪه و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ
»اﺳﺮاﺋﯿﻞ« از ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﺧﺒﺮ اﺳﺖ و ھﻤﻪ ﭘﺮوﻧﺪهھﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ و آﻣﺎده در
اﺧﺘﯿﺎر دارد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ »اﺳﺮاﺋﯿﻞ« ﺑﻪ
ﭘﺮوﻧﺪهھﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪھﺎی آﻧﺎن ،ﯾﻘﯿﻦ ﻣﺎ را درﺑﺎره اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻠﺦ
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻓﺴﺮان اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ »اﺳﺮاﺋﯿﻞ« در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺬﮐﻮر ،آنھﺎ را در ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺨﻔﯽﺷﺎن ﻗﺮار دادﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﻨﺒﻪ
ً
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺼﺮیھﺎ آن را ﻋﻤﺪا از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﺼﯿﺒﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری زده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺼﯿﺒﺖ آن
ﺳﮫﻤﮕﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺳﺴﺘﯽ و اھﻤﺎل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺘﮫﻢﺳﺎﺧﺘﻦ
اﺧﻮان ﺑﻪ ﻣﺰدوری آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﺠﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎن را ﺗﻨﮓ ﮐﺮده ﺑﻮد و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎس
آنھﺎ ﺑﺎ ﺧﺎرج در اواﯾﻞ اﺷﻐﺎل ﻓﻠﺴﻄﻄﻦ دﺷﻮار ﺑﻮد و دوﻟﺖ ﻏﺎﺻﺐ »اﺳﺮاﺋﯿﻞ«
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮوھﯽ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ اﺧﻮان در داﺧﻞ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ از آن ﺑﯽﺑﮫﺮه اﺳﺖ.
از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﮫﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻧﯿﺮوھﺎی اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﻮان ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﻐﺎﻟﯽ ،و ﺑﯿﺶﺗﺮ از آن ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزان
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎن در ﻧﻮار ﻏﺰه و »اﺳﺮاﺋﯿﻞ« و ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﯾﻨﯽ را ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﭼﮫﺮه دﻣﮑﺮاﺗﯿﮑﯽ ﮐﻪ
»اﺳﺮاﺋﯿﻞ« ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دھﺪ ،ﻣﺨﺪوش ﻧﮕﺮدد.
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ ﮐﻪ در اﺻﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ »اﺳﺮاﺋﯿﻞ«
اﺳﺖ درﺻﺪدﻧﺪ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی رژﯾﻢ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﻗﺪس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت ،اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﺎ اﻏﻔﺎل و اﻏﻤﺎض از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ
ً
اﺳﺎﺳﺎ در ﭘﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺣﺮﮐﺖ اﺳﻼﻣﯽ از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﮑﺎھﺪ و رﻗﯿﺐ ﻣﺮدﻣﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺒﺨﺶ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪھﺎ
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ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮازن ﻣﺸﮫﻮر ﮔﺸﺖ ،ﭘﻨﺪاری ﺑﺎﻃﻞ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ.
ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﻄﺮه ﺑﺮ ﮔﺮوهھﺎی دﯾﻨﯽ و ﯾﺎ اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ آنھﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺗﻼشھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻧﺠﺎم داده ،ﺑﺎز ھﻢ ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در روﯾﺎروﯾﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ »ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ« در
اﻟﺠﺰاﯾﺮ و ﻣﺒﺎرزه اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﻣﺨﺘﺎر در ﻟﯿﺒﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﯾﻦ
ﺑﺎره اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺳﺎلھﺎی  ۱۹۵۴و  ۱۹۵۵ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﻧﯿﺮوھﺎی
ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رھﺒﺮی اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ در ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ )ﺿﻔﺎف( ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﮑﺴﺖ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ دﻏﺪﻏﻪای
ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎتھﺎی ﺧﻮد ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و
ژﻧﺮالھﺎی دﺷﻤﻦ را ھﺮاﺳﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ دوﻟﺖ ﻋﺒﺮی درﺻﺪ ﺑﺮ
ﻣﯽآﻣﺪ از راه رﺧﻨﻪ در ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﮑﺎف اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،در
ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﻣﯽﮐﺮد زﯾﺮا اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ از ﻟﺤﺎظ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎ و ﮔﺴﺘﺮه ﺣﻀﻮر ،ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻌﺪھﺎ
ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﮫﯿﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ.
اﻣﺎ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻋﺒﺮی ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺎوری ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ
راه اﻧﺪازی ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﺰه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ً
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺣﺮﮐﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪ رﺳﯿﺪ ،رژﯾﻢ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ داﺋﻤﺎ در
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻀﻌﯿﻒ و ﻧﺎﺑﻮدی آن ﺑﺮآﻣﺪ و ھﻤﯿﺸﻪ در ﺻﻒ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺣﺘﯽ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮای ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ از دﺳﺖ ﻧﻤﯽداد.
ﺑﺴﺘﻦ ﻧﮫﺎدھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ و اداﻣﻪ ﮐﺎر ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهھﺎ و اﻧﺠﻤﻦھﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ
ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮازن ﺑﻮدﻧﺪ در داﻣﯽ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ
اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﭘﮫﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد؛ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ دوﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺒﺮی ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺧﻮد در
ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺣﺮﮐﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
زﯾﺮا ھﯿﭻ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻧﺰد دوﻟﺖ ﻋﺒﺮی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ راﺑﻄﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﮐﺸﺎﮐﺸﯽ ﮐﻪ

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﻨﮓ  ۱۹۶۷و وﻗﺎﯾﻊ ﭘﺲ از آن
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ﻣﯿﺎن ﺣﺮﮐﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎف وﺟﻮد داﺷﺖ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻪ
ھﻤﮑﺎری و ھﻤﭙﯿﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .دﺷﻤﻦ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در آﻏﺎز ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا اﯾﻦ اﻗﺪام ،ﺿﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺸﻮد .ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ
ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻮﺷﻪ داﯾﺎن ﺗﺮورﯾﺴﺖ وزﯾﺮ وﻗﺖ ﺟﻨﮓ رژﯾﻢ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم
ﺗﻌﺮض ﺑﻪ دﯾﻦ و ﻧﺎﻣﻮس ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﻄﻠﺐ ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ و اﺳﺘﻌﻤﺎری ھﻤﯿﺸﻪ درﺻﺪد ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ ھﻤﭽﻮن ﺟﮫﺎد را از اﺳﻼم ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻓﺮﻗﻪ ﺑﮫﺎﯾﯽ و ﻗﺎدﯾﺎﻧﯽ و اﺣﯿﺎی اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن در ھﻨﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﮫﺎدھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از ﻋﻘﺎﯾﺪ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﭘﺎرهای از ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺮک ﺟﮫﺎد ﮔﻮاه اﯾﻦ
ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ھﯿﭻ ﻧﯿﺮوی اﺷﻐﺎﻟﮕﺮی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در إﺣﯿﺎء و ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی
ﮔﺮوهھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﮫﺎد را در ﺿﻤﻦ اﻋﺘﺒﺎرات دﯾﻨﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﮔﺎم ﺑﺮدارد.
ﺳﺨﻨﺎن ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران »اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ« ،اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ در
ﻧﺒﺮدھﺎی ﺳﺎل  ۱۹۴۸ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ و إﻋﻼن ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا ﻋﻠﯿﻪ
ﻧﯿﺮوھﺎی اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﺑﻮد .در واﻗﻊ ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﺎن در ﺟﻨﮓ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ
ً
ﺑﺮای »اﺳﺮاﺋﯿﻞ« ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻄﻠﻘﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای )ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﮔﺮوهھﺎی اﺳﻼﻣﯽ(
ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ وی ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟!.
رﻫﺒﺮی ﺟﺪﯾﺪ

اﺳﺘﺎد داوود اﺑﻮ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :رﯾﺎض زﻋﻨﻮن  -وزﯾﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮدﮔﺮدان  -درﺧﻼل ﺳﺎلھﺎی  ۱۹۶۵ - ۱۹۵۵ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﺧﻮان را ﻋﮫﺪه
دار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪن از ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮد و ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﻠﺖ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﭘﺲ از اﯾﺸﺎن اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﺨﺎﻟﺪی رھﺒﺮی اﺧﻮان را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺎ
ﺳﺎل  ۱۹۶۸در اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .در ﺳﺎل ۱۹۶۶م ﺟﻠﺴﻪای در ﻣﺰرﻋﻪ دﮐﺘﺮ ﺧﯿﺮی
آﻏﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺧﻮان در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ﻧﺠﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺧﻮان در
اﻣﺎرات و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﺨﺎﻟﺪی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺧﻮان در ﻧﻮار ﻏﺰه و اﻋﻀﺎی دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻨﺪ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺸﮑﻞ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﻠﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
ﺑﻮد ،ﺗﺼﻮﯾﺮ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ دوازده ﻧﻔﺮ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ و
)ھﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺴﻮ( ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ در زﻧﺪان ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

ﺟﻨﺶ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﺨﺎﻟﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺆول اﺧﻮان در ﻣﺼﺮ و ﻧﻮار
ﻏﺰه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ«.
ﯾﻮرش ﺳﺎل ۱۹۶۵م ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺧﻮان در ﻣﺼﺮ و ﻧﻮار ﻏﺰه ﺑﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ دﺳﺘﮕﺎه رھﺒﺮی
اﺧﻮان ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ و ﮔﺮ ﭼﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﺨﺎﻟﺪی ھﻤﭽﻨﺎن در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﻠﯿﻎ و دﻋﻮﺗﮕﺮی ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺑﻮد.
در ﺳﺎل ۱۹۶۸م آﻗﺎی اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﺨﺎﻟﺪی ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮد .اﯾﺸﺎن
و ﺑﺮﺧﯽ از رھﺒﺮان ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ و ﭼﮫﺮهھﺎی ﺳﺮﺷﻨﺎس اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ،ﮐﺎر
دﻋﻮت را ﺑﺪون رھﺒﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ .دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺣﺮﮐﺖ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ
رھﺒﺮی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺮوھﯽ از رھﺒﺮان اﺧﻮان ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰی اردوﮔﺎهھﺎ در ﻧﻮار ﻏﺰه ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب رھﺒﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻨﺒﺶ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ
دادﻧﺪ و ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ را ﺑﺮای ﺗﺼﺪی اﯾﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﯿﺦ در ﻃﻮل
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﺶ و ﺗﺮﺑﯿﺖ رھﺒﺮان ﺟﻮان ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ھﻤﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار و
دارای ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در اداره اﻣﻮر اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ راﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و از
ﻟﺤﺎظ ﭘﯽ رﯾﺰی ﺗﻼﺷﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮ از ھﻤﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ و ﻓﻌﺎﻟﺘﺮ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﯿﺦ ﭼﯿﺰی
ﺑﯿﺶ از ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ رھﺒﺮی وی ﻧﺒﻮد زﯾﺮا ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻓﻌﺎﻻن و رﺟﺎل دﻋﻮت
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه ﻣﮑﺘﺐ او ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن رھﺒﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﻮد؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ھﺮﮐﺲ
ﻏﯿﺮ از اﯾﺸﺎن رھﺒﺮی اﺧﻮان در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﻋﮫﺪه دار ﻣﯽﺷﺪ ،در ھﻤﺴﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد
ﺟﻨﺒﺶ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﺪ .از اﯾﻦ رو ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ در اﯾﻦ دوره در واﻗﻊ ﮐﻠﯿﺪ
ﺳﻼﻣﺖ دﻋﻮت ﺑﻮد.
ﺷﯿﺦ ھﯿﺌﺖ اداری ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و در آن از ﻧﯿﺮوھﺎی ﺗﺎزه ﻧﻔﺲ و ﺟﻮان
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻮار ﻏﺰه را در ﺑﺮﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ھﯿﺌﺖ ،ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ
ﺧﻮد ﺷﯿﺦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯽداد ،دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﯿﺦ ھﺮ ﺑﺎر رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻠﺴﻪ را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽﺳﭙﺮد.
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺶ ﻗﺮاوﻻن ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ دﻋﻮت
آﺷﻨﺎ ﺑﻮد و از ﻣﯿﺰان ﺟﻤﻮدی ﮐﻪ ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎهھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و دﻋﻮﺗﮕﺮان ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮد،
ً
آ ﮔﺎه ﺑﻮد و از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﺻﻼ راﺿﯽ ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
ﻓﺮد در دﻋﻮت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺷﺪ ،در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﻮارھﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
اﺧﻮان در ﻧﻮار ﻏﺰه را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و
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ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اوﺿﺎع ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ،ﻗﺎﻧﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮم .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻄﻠﻮب و
ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﺎر ﻣﻄﻠﻮب ،اﻧﺘﺸﺎر رﺳﺎﻟﺖ اﺳﻼم و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﮑﺮدن آن ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ
در داﯾﺮه ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﺖ«.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ و ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﻓﮑﺎر و اﯾﺪهھﺎﯾﺶ ،ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ در
ﺷﻮراھﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﻮار ﻏﺰه اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و رھﺒﺮان ﺗﺎزه ﻧﻔﺲ ﺟﻮان ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺸﺎن زﺑﺎﻧﺰد ﺑﻮد ،را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ رھﺒﺮان ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻮراھﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮد و ﺟﻮاﻧﺎن را
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ در آن ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ ﮔﺴﯿﻞ داﺷﺖ .در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ
ﻣﺼﻄﻔﯽ اﺑﻮ ﻗﻤﺼﺎن ،ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺪارس ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ »آﻧﺮوا« در
اردوﮔﺎهھﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺟﺒﺎﻟﯿﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﺳﯿﺪ اﺑﻮ ﻣﺴﺎﻣﺢ از رﻓﺢ ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﺧﺎﻧﯿﻮﻧﺲ
ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﺮد و اﻓﺮاد زﯾﺎد دﯾﮕﺮی ﺿﻤﻦ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،اﻧﺴﺎنھﺎی ﭘﺎک ﺳﺮﺷﺖ
را در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻮار ﻏﺰه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ و اﻧﺘﺸﺎر ﻓﮑﺮ اﺧﻮان در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن واﮔﺬار ﺷﺪ و ﺷﻮراھﺎﯾﯽ از ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ و
اﻣﻮر ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و دﻋﻮت در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن واﮔﺬار ﺷﺪ .در ﻋﺮﺻﻪ دﻋﻮﺗﮕﺮی ھﺮ روز ﺑﯿﺶ
از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻪ ﺷﻮر زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﺷﯿﺦ ﺣﺘﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺼﺮ را ﭘﻮﺷﺶ دھﺪ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺑﺮادران اﺧﻮان را ﺑﻪ اﺳﺘﺎنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺼﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽای را ﮐﻪ در ﺟﻤﮫﻮری ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺼﺮ ﻣﺸﻐﻮل داﻧﺶ
اﻧﺪوزی ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﻮزهھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮورش دھﻨﺪ.
اﯾﺸﺎن ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﻣﺸﮫﻮر در ﻋﺮﺻﻪ دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ و ﭘﯿﺶ ﻗﺮاوﻻن آن ،ﮐﺎرھﺎی
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎھﺸﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و ﮐﻤﯿﺘﻪھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺻﻠﺢ ،زﮐﺎت و ﻏﯿﺮه
ﺑﻮﺟﻮد آورد و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ھﺮﮐﺪام از آنھﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ آنھﺎ ﺳﭙﺮد و از
آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮔﺮوهھﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺎر و ﻋﻠﻤﺎء و ﻏﯿﺮه در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ اﺑﺘﺪا دﻋﻮت را از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﻟﺬا ﺑﯿﺶﺗﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی دﻋﻮتﮔﺮی در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ﺣﻠﻘﻪھﺎی ﻣﻮﻋﻈﻪ و
ً
ﮐﻼسھﺎی دروس دﯾﻨﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭘﺲ از ھﺮ ﻧﻤﺎز ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم در آن ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﮔﺮد ھﻢ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ھﻤﻪ ﮔﺮوهھﺎ و ﺗﯿﭗھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺳﻨﯽ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﯾﺸﺎن و دﯾﮕﺮ ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ ﻣﺜﻤﺮ
ﺛﻤﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد .در واﻗﻊ ﺷﯿﺦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ آن زﻣﺎن ،ﻧﻘﺸﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺟﺪ
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

ﻋﺼﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﺑﺒﺨﺸﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﻃﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﻣﺮﮐﺰ اﺗﺨﺎذ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﻠﯽ و ﺟﺰﯾﯽ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد.
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی

ﻗﺮار داﺷﺘﻦ ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی و ﻧﻮار ﻏﺰه ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ »اﺳﺮاﺋﯿﻞ«،
اﺛﺮی ﻓﻌﺎل در ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺆون زﻧﺪﮔﯽ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺖ و ﺳﺒﺐ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ھﻤﮑﺎری و ارﺗﺒﺎط
ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪ و اﺣﺴﺎس داﺷﺘﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺸﺘﺮک ،ﻣﻮﺟﺐ وﺣﺪت
ﻣﺮدم در ھﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﺣﺎدﺛﻪای در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی رخ ﻣﯽداد ،در
ﻏﺰه ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮﻋﮑﺲ ،وﻗﺘﯽ ﺣﺎدﺛﻪای در ﻧﻮار ﻏﺰه اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد در ﮐﺮاﻧﻪ
ﺑﺎﺧﺘﺮی واﮐﻨﺶ ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺨﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﭼﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ھﻤﮕﺮاﯾﯽ ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ رھﺒﺮان و ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ھﺮدو ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﺮای ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﺮدن ﻧﯿﺮوھﺎ و ﻧﻈﻢ
ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﺸﺎن ﮔﺮدھﻢ آﯾﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺧﻮان را ھﻢ درﺑﺮﮔﺮﻓﺖ .اﻋﻀﺎی
اﺧﻮان در ﻧﻮار ﻏﺰه از ھﻤﺎن اواﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ھﻤﻔﮑﺮان ﺧﻮد در ﮐﺮاﻧﻪ
ﺑﺎﺧﺘﺮی ﺑﻮدﻧﺪ .اﻗﺪام اول از ﺳﻮی ﺑﺮادران در ﻏﺰه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ
ھﯿﺌﺘﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﺨﺎﻟﺪی  -ﭘﺲ از آﻣﺎدﮔﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺳﻔﺮ  -ﺑﻪ ﮐﺮاﻧﻪ
ﺑﺎﺧﺘﺮی رﻓﺖ .رھﺒﺮان ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺧﻮان ﻧﻮار ﻏﺰه ﻧﻪ اﻃﻼﻋﯽ از اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ در ﮐﺮاﻧﻪ
ﺑﺎﺧﺘﺮی داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ آنھﺎ داﺷﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺮون
ارﺗﺒﺎط ﻧﺪاﺷﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺧﻮان ھﻢ ھﻨﻮز ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ اھﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﺷﯿﺦ ﺣﻤﺎد اﻟﺤﺴﻨﺎت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ درﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﺎ
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎدﯾﻢ ،اﮐﻨﻮن ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﮫﯽ دارﯾﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ
آنھﺎ راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ؟ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﯾﺎد آوردﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  ۱۹۶۷ﺣﮑﻮﻣﺖ اردن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده و ﻧﯿﺰ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای اﺧﻮان در اﻟﺨﻠﯿﻞ دﮐﺘﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﺒﺪ
اﻟﻨﺒﯽ ﻧﺘﺸﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﺳﻢ دﮐﺘﺮ و ﺟﺴﺘﺠﻮی
اﯾﺸﺎن اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم راﺑﺮای اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﮔﺮوھﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻧﺰد دﮐﺘﺮ
ﺣﺎﻓﻆ رﻓﺘﻪ و او را در درﻣﺎﻧﮕﺎھﺶ زﯾﺎرت ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﮔﺮوه را ﺑﻪ ﻧﺰد ﺑﺮﺧﯽ از
ﺑﺮادران در ﻧﺎﺑﻠﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،از آن روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ«.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﻨﮓ  ۱۹۶۷و وﻗﺎﯾﻊ ﭘﺲ از آن
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ﺑﺮای ﮔﺮوه روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی ﻣﻨﺴﺠﻢ
ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ اﻣﺎ راﺑﻄﻪای
رﺳﻤﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺮادران در ﺷﮫﺮھﺎی ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﺨﻠﯿﻞ و ﻧﺎﺑﻠﺲ ﯾﺎ ﻗﺪس و دﯾﮕﺮ
ﺷﮫﺮھﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻏﺰه ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﺮی
ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ،ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻮد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻧﻮار ﻏﺰه را ﺑﻪ اﻃﻼع آنھﺎ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺎ
ً
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺧﻮد از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻤﻼ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ
ﭼﯿﺰی ﺷﺪ و ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ،اﺧﻮان ﻧﻮار ﻏﺰه و ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی ﺑﺎ ھﻢ دﯾﺪاری
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و دﯾﺪارھﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﺎﺧﻪھﺎی ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی و ﻧﻮار ﻏﺰه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺲ
از اﯾﻦ دﯾﺪارھﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه و اﺧﻮان ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی ﻣﮑﻠﻒ ﺷﺪ ﻣﯿﺎن اﺧﻮان
اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ )در ﻧﻮار ﻏﺰه و ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی( و اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اردن راﺑﻄﻪ
ً
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﻋﻤﻼ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ.
اﺧﻮان در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﻄﺢ اﻓﮑﺎر ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺼﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ داﺷﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﻮان در ﻧﻮار ﻏﺰه ﻣﻮرد ﺗﻨﻔﺮ ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻣﺮدم ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﺣﺴﯿﻦ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای آنھﺎ ﻣﺠﺎز
داﻧﺴﺘﻪ و آنھﺎ از دوﺳﺘﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ھﺴﺘﻨﺪ ،۹زﯾﺮا ﻣﻠﮏ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻧﮕﻠﯿﺲ و رژﯾﻢ
ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ راﺑﻄﻪ داﺷﺖ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﯿﺦ ﭘﺲ از ﺳﺎل ۱۹۶۷

ﺷﯿﺦ آﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﮐﺎر دﻋﻮت ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ روح و رواﻧﺶ ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪ .و ﻟﺬا
آرزوھﺎی وی ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ آن ﺣﺪ و ﻣﺮز ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .ﮐﻠﯿﻪ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﻣﻮﻋﻈﻪ و
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ و ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﻮﯾﺎت
ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪاش در ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺧﺎﻟﯽ از زاﺋﺮﯾﻦ ﻧﺒﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ
زاﺋﺮان ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای وﻗﺖ ﮔﺬراﻧﯽ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ھﺮﮐﺲ در راﺳﺘﺎی ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ و
وﻇﯿﻔﻪای ﮐﻪ داﺷﺖ ﺑﻪ دﯾﺪار ﺷﯿﺦ ﻣﯽآﻣﺪ و ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﺟﺴﻤﯽ
اش ،ﺑﻪ اﻣﻮر ھﻤﻪ آنھﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
ﮐﺎر اﯾﺸﺎن ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ ،ﻧﺸﺮ دﻋﻮت و ﮔﺴﺘﺮش آن ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻧﻮار ﻏﺰه
ﺑﻠﮑﻪ در ﺧﺎرج از آن ﺑﻮد و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرج را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺮده و ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ از اھﺎﻟﯿﻨﻮار ﻏﺰه راﺑﻂ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺮ ھﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﻧﻈﺎرت داﺷﺖ.
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش در اردوﮔﺎه اﻟﺸﺎﻃﯽء ﻣﯽرﻓﺘﯽ ،ﻣﯽدﯾﺪی ﮐﻪ از ھﻤﻪ
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻔﺮھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی ﺑﻮد.
وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎرز اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻨﺎی ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ و ﭘﯽ رﯾﺰی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی
دﻋﻮت ﺑﻮد .اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪ ﺑﺤﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﯿﺦ »ھﺮ روز اﺟﺘﻤﺎع و ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻮد و
ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورم ﮐﻪ ﻣﺎ ﭘﺲ از ادای ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ در ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی و روﺧﻮاﻧﯽ
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .در آن زﻣﺎن ﮐﻪ  ۱۷ﺳﺎل ﻋﻤﺮ داﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﯾﺎد دارم ﮐﻪ دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮد :ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ و دﯾﮕﺮ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و اﮔﺮ ﺧﻮدش از ﻋﮫﺪه آن
ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﻣﺪ ،ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﺪان اﻣﺮ ﻣﯽﮔﻤﺎﺷﺖ«.
ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای ﻃﺮح ﺳﺆالھﺎی ﺧﻮد و ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در زﻣﯿﻨﻪھﺎی دﯾﻨﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﺷﯿﺦ در ﺷﺎدیھﺎ و ﻏﻢھﺎی آﻧﺎن ﺷﺮ ﯾﮏ ﺑﻮد .در واﻗﻊ،
اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﮫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ،ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داد و او را ﺷﮫﺮه ﺧﺎص و ﻋﺎم ﻧﻤﻮد.
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺗﻤﺎم ھﻢ و ﻏﻢ ﺧﻮد را روی ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ راﺑﻄﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن داﺷﺖ .ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺮادران اﯾﺮاد ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن،
ﻋﺮف و ﻋﺎدات ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺨﺼﻮص در اواﯾﻞ دﻋﻮت ﮐﻪ دﻋﻮﺗﮕﺮان
اﻧﺪک و ھﻤﻪ آنھﺎ ﺑﺮای ﺷﯿﺦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻋﺮف ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ
ً
ً
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﯿﺦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ واﯾﻦ اﻣﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز اﺧﻼل در روﻧﺪ ﮐﺎرھﺎ
ﻣﯽﺷﺪ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ھﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﯿﺦ اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻟﺬا
ﺑﺴﯿﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺷﯿﺦ در ﺟﻠﺴﺎت اداری ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ
ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از آن ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﯿﺦ از ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ؟!.
ﺷﯿﺦ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺪری ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻮد و ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای او
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﭽﻪ را ﭘﯿﺶ وی ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﻧﺰد دﯾﮕﺮان ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﻮر ﺟﺎﻧﺒﯽ
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﺦ را از دﯾﮕﺮ ھﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﮐﻪ در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی دﻋﻮﺗﮕﺮی و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﯿﺶﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
در آن دوره ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻨﮫﺎ در ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آن را ﮐﻠﯿﻪ
ﻋﺮﺻﻪھﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در راﺳﺘﺎی ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اھﺪاف دﻋﻮت و رﺳﺎﻧﺪن آن ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﺗﺴﺮی داده ﺑﻮد .اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل ۱۹۶۷م .ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ،

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﻨﮓ  ۱۹۶۷و وﻗﺎﯾﻊ ﭘﺲ از آن
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ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از اﺣﯿﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ورزﺷﯽ ،ﻣﺴﺎﻓﺮتھﺎ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺧﯿﻤﻪھﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺑﺮای اﺗﺮاق ﻣﺴﺎﻓﺮان.
ﺷﯿﺦ در ﺻﺪد اﺣﺪاث ورزﺷﮕﺎھﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮآﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ
ورزﺷﮕﺎه ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﮫﻮر ﺷﺪ .در اﯾﻦ ورزﺷﮕﺎه ﺑﻪ ورزشھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭼﻮن
ﻓﻮﺗﺒﺎل و ﺑﺴﺘﮑﺒﺎل و رﺷﺘﻪھﺎی ﺑﺪﻧﺴﺎزی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﮔﺮدشھﺎ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺷﺪ -۱ :ﮔﺮدشھﺎی داﺧﻠﯽ ،ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی درﯾﺎی زﯾﺒﺎی ﻏﺰه ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .و
ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﮫﯿﻪ ﺧﻮراک ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ در
راﺳﺘﺎی رﺷﺪ روﺣﯿﻪ ﺗﻌﺎون و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ.
 -۲ﺳﻔﺮ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺣﺪود  ۴۰ﯾﺎ  ۵۰ﻧﻔﺮ در ﯾﮏ
اﺗﻮﺑﻮس ﺳﻮار ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﺗﻮﺑﻮس در ﻃﻮل روز از ﮐﻨﺎر روﺳﺘﺎھﺎ و ﺷﮫﺮھﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ
ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه راﮐﻪ ﺗﺎ دﯾﺮوز ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺑﻠﻨﺪیھﺎی آن ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم در
اھﺘﺰاز ﺑﻮد ،در اذھﺎن ﺟﺎوداﻧﻪ ﻣﯽﮐﺮد.
ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻂ اﺗﻮﺑﻮس از ﺷﮫﺮ ﻏﺰه آﻏﺎز ﻣﯽﺷﺪ و از ﺷﮫﺮھﺎی ﻋﺴﻘﻼن ،ﯾﺎﻓﺎ ،ﺣﯿﻔﺎ،
ﻗﺪس ،اﻟﺨﻠﯿﻞ ،وھﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و زﯾﺒﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﺗﻮﺑﻮس از ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﭘﯿﻮﻧﺪ داﺷﺖ ،ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،راھﻨﻤﺎی ﺳﻔﺮ ﺧﻼﺻﻪای
از ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد .در اﯾﻦ ﺳﻔﺮھﺎ ﺟﻠﺴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت دﯾﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ و ﯾﺎ ﻋﺼﺮ ﻣﯽﺷﺪ،
اﺗﻮﺑﻮس ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از درس
ﮐﻮﺗﺎھﯽ ،اﺗﻮﺑﻮس دوﺑﺎره ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
در اوﻗﺎت اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺧﻮردن ﻏﺬا دور ھﻢ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﯽزدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺎ ھﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﮔﺮدش ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ
ﻣﺴﺠﺪ اﻻﻗﺼﯽ  -ﻣﺴﺮا و ﻣﻌﺮاج ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺰرگ اﺳﻼم ج  -ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ
و اھﻤﯿﺖ ﻗﺪس و وﺟﻮب ﺟﮫﺎد ﺑﺮای آزادی آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺳﻔﺮھﺎ و
ﮔﺮدشھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری ﺑﻮد و دﺳﺘﺎوردھﺎی ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ:
 -۱ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﺗﺎرﯾﺦ و ﻗﺪاﺳﺖ وﻃﻨﺶ.
 -۲اﯾﺠﺎد روﺣﯿﻪ ﺗﻌﺎون و ھﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮان.
 -۳ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪ اﺧﻮت و ﺑﺮادری.
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

اﯾﻦ ﺳﻔﺮھﺎ در ﮐﻨﺎر اھﺪاف ﻣﺬﮐﻮر ،ھﺪفھﺎی دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد از ﺟﻤﻠﻪ
اﯾﻨﮑﻪ اﺧﻼل اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﺣﻀﻮر در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﯾﺎد ﻣﯽداد.
ﻓﺎﯾﺪه دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و آﻣﻮزش ﺷﯿﻮهھﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﻓﺮاد و ﺟﻤﺎﻋﺖھﺎ
ً
ً
ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺳﻔﺮھﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﯾﮏ روز و اﺣﯿﺎﻧﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮان در ﯾﮑﯽ از روﺳﺘﺎھﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺷﺐ را ﺑﻪ روز ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﻮرده ﻋﺮﺑﯽ در ﻋﺮﺻﻪھﺎی ﻓﮑﺮی و ﻣﻌﻨﻮی و اﺧﻼﻗﯽ ،اراﺋﻪ داد .ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺎل ۱۹۶۷
ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺤﻮل ﻣﮫﻤﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ،ﻣﺮدم
از ﺷﺪت ﻣﺼﯿﺒﺖ وارده ﺑﯿﺪار ﺷﺪﻧﺪ و در ﻣﻮرد ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ آن و ﻧﻘﺶ رژﯾﻢھﺎی ﻋﺮﺑﯽ
)ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺳﺮ ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و وﻋﺪه ﭘﻮچ ﺑﻪ آنھﺎ دادﻧﺪ( ﺑﻪ ﭘﺮس و ﺟﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
اﺑﻮ اﯾﻤﻦ ﻃﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :دروغ ﭘﺮدازیھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺼﺮ و دﯾﮕﺮ ﻧﮫﺎدھﺎی ﻋﺮﺑﯽ،
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺮدم را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ
ﻧﻈﺮات دﯾﮕﺮ ﮔﻮش ﻓﺮا دھﻨﺪ ،زﯾﺮا اﻋﺘﻤﺎدی را ﮐﻪ ﻣﺮدم آن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺷﮑﺴﺖ از دﺳﺖ
داده ﺑﻮدﻧﺪ ،دوﺑﺎره از ﻧﻮ ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﭘﺲ ،ادﻋﺎھﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ در ﻣﻮرد اﺧﻮان ﻣﻮرد
ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ دروغ ﭘﺮدازیھﺎ و
ﻓﺮﯾﺐﮐﺎرﯾﮫﺎی ﻧﮫﺎدھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ ،ﻧﻤﻮد ﺑﯿﺶﺗﺮی ﯾﺎﻓﺖ .اﺑﻮ اﯾﻤﻦ در اداﻣﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدم اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﺷﻐﺎل ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ
اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان در ﯾﮏ ﺳﻨﮕﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .زﯾﺮا در آن زﻣﺎن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ در اذھﺎن ﻣﺮدم ﻧﻘﺶ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺰدور ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ و اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ
ھﻤﮕﯽ آنھﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺘﺮاھﺎ ﺑﻪ دور ﺑﻮدﻧﺪ«.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ﺣﻠﻘﻪھﺎی درس و ﻣﻮﻋﻈﻪ اﺧﻮان
روی آوردﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪھﺎ در ھﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ .اﻓﺮاد ﻣﺨﻠﺺ و ﺧﺪاﺟﻮ و ﻣﺮدم ﺧﻮاه
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﮐﺸﺎﻧﺪن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ داﺷﺘﻨﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﯿﺦ ﺑﯿﺶﺗﺮ در اردوﮔﺎه اﻟﺸﺎﻃﯽ واﻗﻊ در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد.
اﯾﻦ اردوﮔﺎه ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﻮار ﻏﺰه ﺑﻮد .ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﺠﺪ »اﻟﻌﺒﺎس«
واﻗﻊ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ اردوﮔﺎه ،در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ .ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ
ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﺧﻄﯿﺐ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ،

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﻨﮓ  ۱۹۶۷و وﻗﺎﯾﻊ ﭘﺲ از آن
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ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺧﻄﯿﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ً
ﺧﻄﺒﻪھﺎی ﺷﯿﺦ از ﺧﻄﺒﻪ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺑﻮد .اﯾﺸﺎن داﺋﻤﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ از
ﺧﻄﺒﻪھﺎ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ آرﻣﺎنھﺎی دﯾﻨﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺧﻄﺒﻪھﺎی ﺷﯿﺦ ﺷﮑﻞ
ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ در آنھﺎ در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم و ﻣﺸﮑﻼت آنھﺎ
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ و در ﻗﺒﺎل رﺧﺪادھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد ،ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮد و
ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم و ﺳﯿﺮه ﻧﺒﯽ اﮐﺮم ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ آنھﺎ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﺸﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﻋﻈﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﺮد و آنھﺎ را ﺑﺎ رھﺒﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﺮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺮدم از ﻣﯿﺎن ﺧﻄﺒﺎ ﮐﺴﯽ را ﭼﻮن ﺷﯿﺦ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ً
ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻄﺒﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ .دﯾﮕﺮ ﺧﻄﺒﺎ ﺧﻮد را ﺻﺮﻓﺎ در ﻣﯿﺎن
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﮫﯽ ﻣﺤﺼﻮر ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ
ﺷﻤﻌﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدم زﯾﺎدی ﺑﺮای اﺳﺘﻤﺎع ﺧﻄﺒﻪھﺎی ﺷﯿﺦ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ زﯾﺮا او در
ﺧﻄﺒﻪھﺎﯾﺶ روﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ در ﺧﻄﺒﻪھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻧﺪاﺷﺖ .ﺷﯿﺦ در ﺧﻄﺒﻪھﺎی ﺧﻮد ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﮫﻢ وﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻮاﻧﺎن را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺧﻄﺒﻪھﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻔﮫﻮم اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ آن اھﺘﻤﺎم ﺧﺎﺻﯽ
داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ.
ﺷﯿﺦ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ درﻣﺴﺠﺪ اﻟﻌﺒﺎس درس ﻣﯽداد و ﺟﻮاﻧﺎن زﯾﺎد ﮔﺮد او ﺟﻤﻊ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .و در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از او ﺳﺆال ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪھﺎی درس و ﺑﺤﺚ
ﺟﻮاﻧﺎن زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺮدم ﺑﺮای دﯾﺪن ﺷﯿﺦ و اﺳﺘﻤﺎع ﺳﺨﻨﺎن وی از
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ.
ﺷﯿﺦ در اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪھﺎ و ﻣﺸﺎﺑﻪ آنھﺎ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﻀﻮر ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻗﺖ اﻋﻀﺎی
ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮد ،اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﯿﺦ از روی ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ اﺧﻼق ،ﭘﺎﮐﯽ رﻓﺘﺎر ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ و اﻣﺎﻧﺖداری ﺟﻮاﻧﺎن
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ درآﯾﻨﺪ،
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﺟﺰای ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﻗﺮآن و اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺒﻮی را در ﻧﺰد ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻔﻆ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺰد ﺷﯿﺦ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،او ھﻢ ﭘﺲ از در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ھﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ ﮐﺎر ،آنھﺎ را در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﺧﻮان در ﻣﯽآورد.
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

ﺷﯿﺦ اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت درﺑﺎره ﭘﺎرهای اﻓﺮاد ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎﯾﺖ و ﺗﻮﺟﻪ
ً
ﺧﺎص ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪا ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮔﺎه از ﺷﯿﺦ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﺪ
و ﮔﺎه ﺑﺎ وی ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ!.
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۹۶۸م .ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ .ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪھﺎی
ﻣﺴﺎﺟﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﻓﻘﻂ ﻗﺮآنھﺎﯾﯽ روی ﻗﻔﺴﻪھﺎی آنھﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺪون
اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آنھﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ .ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺘﺎب ﻧﻘﺸﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﺗﺒﻠﯿﻎ رﺳﺎﻟﺖ
اﺳﻼم ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺷﯿﺦ در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻌﺒﺎس ،وی را ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ
وﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ واداﺷﺖ .در ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻧﻮر و اﻣﻞ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺮ آن ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﻨﮫﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﯿﺦ ﺑﺎ درک اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ھﺪف از اﺣﺪاث اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،ﺳﯿﻄﺮه ﺑﺮ ﻋﻘﻮل و
ﻗﻠﻮب ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ ،ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﯽﮐﺮد .اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﻌﻪ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ در آﻣﺪ و ﺷﯿﺦ در رأس آن ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﯾﺎد دارم
ﮐﻪ ﺷﯿﺦ در ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﺒﻪھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﭼﮑﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آنھﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺘﺎبھﺎ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪھﺎی ﺧﻮد
ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ و اﻓﮑﺎر ﺗﺒﺸﯿﺮی ﻓﺎﺳﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﭘﮋوھﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺳﺎزﻧﺪ .ﺷﯿﺦ از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺖ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮمﮐﺮدن ﮐﺎر
آنھﺎ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﻨﻨﺪ .از ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﺟﻤﻌﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﮐﺪام ﻗﺒﻞ از ﺟﻤﻌﻪ آﯾﻨﺪه ﮐﺘﺎﺑﯽ
ﺑﺮای ھﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺴﺠﺪ ھﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺪای ﺷﯿﺦ ﭘﺎﺳﺦ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دادﻧﺪ و ھﻤﻪ ﺑﺪون ااﺳﺘﺜﻨﺎ در ھﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮐﺘﺎب آوردﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺴﺠﺪ »اﻟﻌﺒﺎس« در
ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﭼﻨﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ
آن آﻣﺪ و ﺷﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺪ ،ﻣﻌﻠﻤﺎن در آن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ
ﻣﺠﺎﻧﯽ درسھﺎی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﺷﯿﺦ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺑﺮادراﻧﺶ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن »ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآن« ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ را در ﻗﺎﻟﺐ
ﮐﺘﺎﺑﭽﻪھﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺮای آ ﮔﺎھﯽ ﻣﺮدم از اﺳﻼم و ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ آن را
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ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﯾﻦ
ﮐﺘﺎبھﺎ در ﺟﻠﻮ در ﻣﺴﺎﺟﺪ روی آوردﻧﺪ .در واﻗﻊ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ
ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﻓﮑﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﯿﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﺑﺪ.
ﮔﻔﺘﻪھﺎ و ﮐﺎرھﺎی ﺷﯿﺦ ،اﻟﮕﻮ و اﺳﻮه ﻣﺮدم ﺑﻮد .وی ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺻﺒﺮ،
ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪی و ﺑﺮدﺑﺎری را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽداد ،ﭼﺮا ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺪون داﺷﺘﻦ اﯾﻦ
ﺻﻔﺎت ،ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ،
زﯾﺮا ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮهھﺎی دروغ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺴﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﻪ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﻣﺴﺘﮫﺠﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ وﻗﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر و اﺧﻼق ﺧﻮد ﻧﯿﺎز
داﺷﺘﻨﺪ .ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﺑﺮادران دﯾﻨﯽ ﺧﻮد اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﺮد» :ﺑﺎﯾﺪ
در ﮐﺎرھﺎﯾﻤﺎن ﺻﺒﺮ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﯿﻢ زﯾﺮا اﺳﻼم در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،و ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﭘﯿﺮوز ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ و اﮔﺮ ﺑﺪون ﺻﺒﺮ و ﺑﺮدﺑﺎری ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا دﻋﻮت ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﺎزده ﮐﺎرﻣﺎن اﻧﺪک
و ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد« .وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮدت ﺷﻤﻌﯽ ﺑﺴﺎزی ﮐﻪ
ﻧﻮراﻓﺸﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ و در راه ھﺪاﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی دﻋﻮت را ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻠﻤﻪ ﻻ إﻟﻪ إﻻ إﷲ ﺑﻨﺎ ﻧﮫﺎد ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻠﻤﻪ

ﺗﻮﺣﯿﺪ در راس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی دﻋﻮت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﻋﺘﻼی آن وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮد و
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در راﺳﺘﺎی آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اوﻟﯿﻦ درﮔﯿﺮی ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻏﺎﺻﺐ اﺳﺮاﺋﯿﻞ

در اﯾﻦ دوره ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﺪاﯾﯽ در ﻧﻮار ﻏﺰه و دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮد.
ﻧﯿﺮوھﺎی اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻠﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ در اردوﮔﺎه اﻟﺸﺎﻃﯽ ،آن را ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ
ﻣﺎه ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت ،وﺣﺸﯿﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت را ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن اردوﮔﺎه
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻧﺪ .آنھﺎ ﺟﻮاﻧﺎن را ﺿﺮب وﺷﺘﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺮدم را ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ و
ً
آنھﺎ را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اھﺘﻤﺎم ﻣﺮدم در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺻﺮﻓﺎ در اﺑﺮاز
ﺗﺄﺳﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرھﺎی ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮادراﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺧﻼﺻﻪ
ً
ﻣﯽﺷﺪ و ﻋﻤﻼ ھﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ ﺟﮫﺖ ﮐﺎھﺶ درد و رﻧﺞ آنھﺎ و ﺑﮫﺒﻮدی وﺿﻌﯿﺘﺸﺎن اﻧﺠﺎم
ﻧﻤﯽدادﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﯿﺦ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎﻻی ﻣﻨﺒﺮ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻌﺒﺎس رﻓﺖ و ﺧﻄﺒﻪای
ﺣﻤﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺮاد ﮐﺮد .ﺧﻄﺒﻪ ﺷﯿﺦ ﺟﺎنھﺎی ﺑﯿﺪار را ﺗﺤﺮﯾﮑﮑﺮد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

ﺗﻈﺎھﺮاﺗﯽ در ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ در اردوﮔﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﻣﺮدم از ﻣﺴﺠﺪ
اﻟﻌﺒﺎس ﺑﯿﺮون آﻣﺪه و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻘﺮ ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ و رﻓﻊ ﻣﺤﺎﺻﺮه اردوﮔﺎه
اﻟﺸﺎﻃﯽ و ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم و ارﺳﺎل ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن را
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻈﺎھﺮات اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﮫﺎد و ﺳﻪ روز از ﺑﺮﮔﺰاری آن ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺗﻈﺎھﺮات و ﺣﻔﻆ آراﻣﺶ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻣﻨﯿﺘﯽ
اردوﮔﺎه ﭘﺎﯾﺎن دادﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺗﻈﺎھﺮات ،ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺷﯿﺦ را
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻈﺎھﺮاﺗﯽ ھﺸﺪار دادﻧﺪ .اﻓﺴﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان از ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ در ﻣﻮرد ﺗﻈﺎھﺮاﺗﯽ ﮐﻪ از ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻌﺒﺎس ﺷﺮوع ﺷﺪ،
ﺳﺆال ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﯿﺦ در ﭘﺎﺳﺦ او ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﺳﺖ ،واﺟﺐ و ﺿﺮوری
ﺑﻮد و ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﭽﻨﺎن ﺷﺎھﺪ ﻣﺤﺎﺻﺮه و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن
ﺑﺮادران دﯾﻨﯿﺸﺎن در اردوﮔﺎه اﻟﺸﺎﻃﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻓﺴﺮ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن
ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ دارم ﺗﻮ را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯽ .ﺷﯿﺦ ﺳﺆال ﮐﺮد ،آن
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﻓﺴﺮ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :زﺑﺎن ﺳﺮخ ﺳﺮ ﺳﺒﺰ را ﺑﺮ ﺑﺎد ﻣﯽدھﺪ« .ﺷﯿﺦ در
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻓﺴﺮ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮدم اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻢ.
اﻓﺴﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از اداره اوﻗﺎف ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ را از ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻌﺒﺎس اﺧﺮاج ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﯿﺦ از اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ اﺧﺮاج ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺸﻤﺎﻟﯽ ﻣﮑﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و
ﺑﻪ ﺟﺎی او ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﮔﻤﺎرده ﺷﺪ.
ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺧﻄﺒﻪ ﺷﯿﺦ در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻌﺒﺎس ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ وی ﺑﺎ ﭼﮫﺮهھﺎی ﺟﺪﯾﺪ و
ﺷﺨﺼﯿﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اردوﮔﺎه اﻟﺸﺎﻃﯽ ﺑﺎ آنھﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ،آﺷﻨﺎ
ﺷﻮد .ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻌﺒﺎس ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ
ّ
ﻧﻔﻮذ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﺰه آﻓﺎق ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ روی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺷﯿﺦ ﮔﺸﻮد .ﺳﺒﮏ ]ﺟﺬاب[ ﺷﯿﺦ در
ﺑﺤﺚ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺠﺪ وی ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ دﻟﻮل در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ از راھﯽ دور ﺑﺮای اﺳﺘﻤﺎع ﺧﻄﺒﻪ
ﻣﯽآﻣﺪﯾﻢ .ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای ﮔﻮش ﺳﭙﺮدن ﺑﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺴﺠﺪ
» ّ
اﻟﻌﺒﺎس« ﺑﻪ آﺟﺎ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ و در ﺟﻠﺴﺎت درس ﺷﯿﺦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﺳﭙﺲ از ﻧﺰدﯾﮏ
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ﺑﺎ وی آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ و ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ ﺷﻮد .از اﯾﻦ رو در »ﺟﻮره
اﻟﺸﻤﺲ« ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ از آﻗﺎی ﺟﻤﯿﻞ ﺣﺴﻨﯿﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﯾﺸﺎن
ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺣﺪود  ۱۰۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ زﻣﯿﻦ را داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺟﮫﺖ اﺣﺪاث ﻣﺴﺠﺪی در ھﻤﺎن
ﻣﺤﻞ ،اھﺪا ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ و ﺑﺮادراﻧﻢ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل ﻣﺼﻄﻔﯽ و ﻋﻤﺮ و ﻧﻤﺮ ﻋﮫﺪ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ
ً
ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن زﻣﯿﻦھﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﭘﺎک و
ً
دﯾﻨﺪار ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ و ﭼﮫﺎرﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻼ اﯾﻦ ﻃﺮح را ﭘﯿﺎده ﮐﺮدﯾﻢ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ
ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﻗﻄﻌﻪای از اراﺿﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺎ را داﺷﺖ ،آن ﻗﻄﻌﻪ
را ﻣﯽﺧﺮﯾﺪﯾﻢ و ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺻﺎﻟﺢ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﯿﻢ ،ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا وی آن را ﺑﺨﺮد و در آن ﺳﺎﮐﻦ
ﺷﻮد .راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻣﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﮐﻪ از او دﻋﻮت ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ ﺳﻔﺮ
ﮐﻨﺪ .ﻟﺬا ﻧﺰد ﺷﯿﺦ رﻓﺘﯿﻢ و ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ او در ﻣﯿﺎن ﻧﮫﺎدﯾﻢ و ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﻣﮑﺎن ،ﻣﮑﺎن ﺧﻮب
ّ
و ارزاﻧﯽ اﺳﺖ و ﻗﯿﻤﺖ آن ۴۲ھﺰار ﻟﯿﺮه »اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ« اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺎﻟﯽ رد ﮐﺮدّ ،اﻣﺎ ﻣﺎ وی را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدﯾﻢ و ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺗﻮ اراده ﮐﻦ و ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺎر را ﺑﻪ
ﺧﺪا واﮔﺬار ،ﻣﺎ ھﻢ ھﻤﮑﺎری ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد .ﺷﯿﺦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد ،ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ را ﺑﺮاﯾﺶ
ﺧﺮﯾﺪﯾﻢ و ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ھﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﺎدهای در ھﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺑﺮادرش اﺑﻮﻧﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺼﺮ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ داﺷﺘﯿﻢ .آن را
ﻓﺮوﺧﺘﯿﻢ و ﺷﯿﺦ از ﻣﻦ دوھﺰار ﻟﯿﺮه ﻗﺮض ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ
زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺟﻮره اﻟﺸﻤﺲ ﺧﺮﯾﺪ ،ﭘﺮداﺧﺖ«.
ً
ﺷﯿﺦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺳﺎل ۱۹۷۳م ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎزهاش در ﺟﻮره اﻟﺸﻤﺲ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮد؛ در
ﺣﺎل ﯾﮑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽاش ﭼﻨﺎن ﺗﻨﮓ و دﺷﻮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﯾﮑﯽ از ھﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ
ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺟﮫﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﮫﺒﻮدی ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺶ ﺑﻪ وی ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﯿﺦ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺤﻖ درﯾﺎﻓﺖ زﮐﺎت ﻧﯿﺴﺘﻢ!«.
ﺑﻌﺪھﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﺎدرش ﻗﺼﺪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺞ ﮐﺮد ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﻧﺰد ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﺮد ،ھﺰﯾﻨﻪھﺎی ﺣﺞ را ﺑﺮادران ﺷﯿﺦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺷﯿﺦ را ﺑﺴﯿﺎر آزار
ﻣﯽداد .ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽاش اﻧﺪﮐﯽ ﺑﮫﺘﺮ ﺷﺪ ،ﻧﺰد ﺑﺮادراﻧﺶ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺳﮫﻢ
ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﭙﺮدازدّ .اﻣﺎ ﺑﺮادراﻧﺶ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺒﯿﻦ ﻣﺎدرت ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺒﻠﻐﯽ دوﺳﺖ داری ﺑﭙﺮدازی ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺨﺮد .ﻣﺎدر اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ
ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ »ﻣﺠﯿﺪﯾﻪ« دارد .ﻣﺠﯿﺪﯾﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻃﻼﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮزﻧﺎن روی ﮐﻼه ّ
ﺳﻨﺘﯽ
ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﯿﺦ ھﻢ آن را ﺧﺮﯾﺪ.
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

ّ
ھﻤﺴﺮ ﺷﯿﺦ ﺑﺎ درک وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻮھﺮش و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ﺣﻘﻮق اﻧﺪک ﻣﻌﻠﻤﯽ
ﺑﺎ ﻣﺪرک ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ھﻤﻮاره در ﺗﻼش ﺑﻮد ﺑﺎ ﭘﺮورش دام و ﻃﯿﻮر و ﻓﺮوش
ّ
ﻓﺮاوردهھﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻋﺪم ﺣﻀﻮر و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺣﻀﻮر
ﺷﯿﺦ ،ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﻟﺬا ھﺮﮔﺎه ﻓﺮدی در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ
ﻣﺮغھﺎ در ﺣﯿﺎت ﻣﻨﺰل آزاداﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ و آن ﺳﻮ ﻣﯽﭘﺮﻧﺪ .ﺷﯿﺦ ھﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ اﯾﻦ ّ
وﺿﻌﯿﺖ ﮔﻮﻧﻪای از زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻘﯿﺮاﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺳﺎﮐﻨﺎن
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺤﻞ ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﻨﺪ ،ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻣﮫﻤﺎﻧﺎن و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ
داﺷﺖ ،اﻋﺘﺮاض و اﺣﺴﺎس ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮادرش اﺑﻮﻧﺴﯿﻢ ﺿﻤﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ
وی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪاری از درآﻣﺪش را ﺑﺮای ﻣﻮاﻗﻊ دﺷﻮار ﭘﺲاﻧﺪاز ﮐﻨﺪ و زﻧﺶ ھﻢ
اﻧﺪﮐﯽ دﺳﺖ ﻧﮕﮫﺪارد .ﺷﯿﺦ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮادرم ،درآﻣﺪ اﻧﺪک اﺳﺖ و ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﭘﺲاﻧﺪاز ﻧﯿﺴﺖ و دﺧﻞ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺧﻮرد و ﺧﻮراک اﺳﺖ«.
ﺷﯿﺦ ھﺰﯾﻨﻪ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ از ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﺎن و ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ را از ﺣﺴﺎب ﺷﺨﺼﯽاش ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮد و
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮادراﻧﺶ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی وی ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ
ﮐﻤﮏ از اﯾﺸﺎن ﺑﭙﺬﯾﺮد ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮراﻟﺤﺎل اﺳﺖ و ﭘﺎداش ﺧﻮد
را ﻓﻘﻂ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ.
ﻧﺤﻮه اﺗﻤﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ دﻏﺪﻏﻪ ﺷﯿﺦ و ھﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ ﺑﻮد؛ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻪ
ً
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﺎﺟﺪ اوﻟﯿﻪ واﻗﻌﺎ ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﺎده ﺑﻮد؛ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ
ﺿﻤﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺣﺴﺎبھﺎﯾﺶ از ﻗﻮل ﺧﻮد داﯾﺮ ﺑﺮ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ وﺳﯿﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ
ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﻮد .ﺧﺒﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ دﻟﻮل رﺳﺪ و او ھﻢ آن را ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﯿﺦ
اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ رﺳﺎﻧﺪ و ﻟﺬا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﯾﺪار ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﯿﻞ ﺣﺴﻨﯿﻪ
ﺑﺮوﻧﺪ و او را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دھﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮد در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺠﺪ وﻓﺎدار ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪ و ھﯿﺄﺗﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،اﺣﻤﺪ دﻟﻮل ،ﻣﺼﻄﻔﯽ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل و ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺤﻞ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ .اﺣﻤﺪ دﻟﻮل )ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ھﯿﺄت( ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ﺳﯿﺪ
ﺟﻤﯿﻞ ﺣﺴﻨﯿﻪ ﺣﺪود ۱۰۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﺳﺨﺎوت
و ﺟﻮاﻧﻤﺮدی اوﺳﺖ و او ﻗﺼﺪ دارد از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار زﻣﯿﻦ ﺑﮑﺎھﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎھﺶ در اﺻﻞ
ﮐﺎھﺶ ﭘﺎداش اﻟﮫﯽ اﺳﺖ و دوﺑﺎره از ﺟﻨﺎب ﺟﻤﯿﻞ ﺣﺴﻨﯿﻪ ﺧﻮاھﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ وﻋﺪه ﻗﺒﻠﯽ
ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺟﻤﯿﻞ ھﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻗﺮار ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﺣﺎﺿﺮان ﺟﻠﺴﻪ ھﻢ ﺑﻪ

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﻨﮓ  ۱۹۶۷و وﻗﺎﯾﻊ ﭘﺲ از آن
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ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺴﺘﻦ راه ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ روی او ،ھﺮﮐﺪام ﻣﺒﻠﻎ ۵۰۰ﻟﯿﺮه »اﺳﺮاﺋﯿﻞ«ی از ﻣﺎل ﺧﻮد
ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع آن در آن زﻣﺎن ﺑﻮدﺟﻪ اوﻟﯿﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﺠﺪ را ﻓﺮاھﻢ آورد.
ّ
اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻗﺪام ﮔﺮوھﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮای ﮔﺮدآوری ﮐﻤﮏھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺟﮫﺖ ﺑﻨﺎی
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮد .زﯾﺮا ﺗﻼشھﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻓﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﻮی اﺣﻤﺪ دﻟﻮل ،ﻣﺼﻄﻔﯽ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل ،ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل و ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﺳﻠﯿﻢ ﺷﺮاب ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ھﻢ
ً
ﺻﺮﻓﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎدهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﺑﻨﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ً
ّ
ﺑﻌﺪا ﮐﻤﯿﺘﻪ وﯾﮋهای ﺟﮫﺖ ﮔﺮدآوری ﻣﻨﻈﻢ ﮐﻤﮏھﺎ و ھﺪاﯾﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ
ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ آن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ دﻟﻮل اھﺎﻟﯽ ﻣﺤﻞ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ھﺴﺘﻪ اوﻟﯿﻪ
ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻌﻮدی ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﯾﻦ اﺳﻼم را
دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ آورده و آن را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﮔﺴﺘﺮش دھﺪ .اﺻﺮار آنھﺎ از ﺻﺎﺣﺐ
زﻣﯿﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﮐﺎھﺶ زﻣﯿﻦ اﻋﻄﺎﯾﯽ ھﻢ از ھﻤﯿﻦﺟﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

دﯾﺪار ﺑﺎ اﺑﻮ اﯾﻤﻦ ﻃﻪ) .از رھﺒﺮان ﺟﺒﻨﺶ اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﻮار ﻏﺰه(.
ھﻤﺎن.
دﯾﺪار ﺑﺎ اﺳﺘﺎد اﺑﻮ ﺧﺎﻃﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۹۹۰/۸/۱۲م.
ﺣﻤﺎد اﻟﺤﺴﻨﺎت ،دﯾﺪار ﻗﺒﻠﯽ.
اﺳﺘﺎد داوود اﺑﻮﺧﺎﻃﺮ در دﯾﺪار ﻗﺒﻠﯽ.
ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﺎﻋﺖ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﺨﺎﻟﺪی ﺑﻮد .اﻣﺎ ﭘﯿﺪاﺳﺖ
ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺎد داوود دﻗﯿﻖﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۹۶۵م ﺑﺎ رﯾﺎض
اﻟﺰﻋﻨﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ھﻤﺎن.
اوراق اﺳﺘﺎد ﺣﻤﺎد اﻟﺤﺴﻨﺎت ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺪاﻧﮫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ.
دﯾﺪار ﺑﺎ اﺳﺘﺎد داوود اﺑﻮﺧﺎﻃﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۹۹۰/۸/۱۳م.
دﯾﺪار ﺑﺎ اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪ ﺑﺤﺮ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ از آن ﺳﺨﻦ رﻓﺖ.
ً
اوراق اﺑﻮﺧﺎﻟﺪ ﺣﻤﺎد اﻟﺤﺴﻨﺎت ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺪاﻧﮫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ.
دﯾﺪار ﺑﺎ اﺑﻮاﯾﻤﻦ ﻃﻪ.
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دﯾﺪار ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﻌﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۹۹۰/۷/۳۰م.
دﯾﺪار ﻗﺒﻠﯽ.
دﯾﺪار ﺑﺎ اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪ ﺑﺤﺮ.
دﯾﺪار ﻗﺒﻠﯽ.
دﯾﺪار ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﻌﻪ.
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ دﻟﻮل در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۹۹۰/۸/۱۲م.
دﯾﺪار ﺑﺎ اﺑﻮﻧﺴﯿﻢ ﺑﺮادر ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۹۹۰/۷/۲۴م.
دﯾﺪار ﻗﺒﻠﯽ.
دﯾﺪار ﻗﺒﻠﯽ.
دﯾﺪار ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ دﻟﻮل.
ھﻤﺎن.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم:
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﭘﺲ از ۱۹۶۷م ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻼم در ﻣﯿﺎن ﺗﻮدهھﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و
رویآوردن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻧﮫﺎد و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪاوم ﺷﻤﺎر ﻣﺮاﺟﻌﺎن ،ﻣﺴﺎﺟﺪ
ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .از اﯾﻦ رو ﺟﻨﺒﺶ ،ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪ وﺳﯿﻊ در ﺟﺎی
ﺟﺎی ﺷﮫﺮھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﻟﮫﯽ و ﺑﺎ ﺗﻼش
ﻣﺨﻠﺼﺎﻧﻪ دﻋﻮﺗﮕﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺷﺎﮔﺮدان ﺷﯿﺦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎﺟﺪ ھﻤﭽﻨﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎر اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ داﻣﺎن دﯾﻦ
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ و ﮐﻢ ﺑﻮد و ﻟﺬا ﺣﺮﮐﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺿﺮورت ﺗﻐﯿﯿﺮ راھﮑﺎرھﺎی
ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻣﺮﺳﻮم و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺷﯿﻮهھﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ،روﺑﺮو ﺷﺪ ،زﯾﺮا آﻧﭽﻪ
ً
ﻗﺒﻼ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪه و آﻧﭽﻪ درﮔﺬﺷﺘﻪ اﻣﮑﺎن اﺟﺮا داﺷﺖ ،اﺟﺮای
آن در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ دﺷﻮار ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد .ﻇﮫﻮر ﮔﺴﺘﺮده دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻇﮫﻮر
ﺗﺎﺑﻠﻮھﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪ و اﻧﻮاع اﺳﺎﻣﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺮاﮐﺰ
اﺳﻼﻣﯽ و ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺸﺖ و رواﺑﻂ دﯾﻨﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
دوران ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ.
دﻋﻮﺗﮕﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﻢ ﮐﻪ ﺑﯽوﻗﻔﻪ اﯾﻦ ﺟﺎ و آن ﺟﺎ در ﺗﻼش ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﻧﺪﮐﯽ
ﺑﺎ ﺧﻮد ﺗﺄﻣﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﺸﺎن در
ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎزﺗﺎب و ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞھﺎ و
ﭼﮫﺎرﭼﻮبھﺎی ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎهھﺎ و ﻧﮫﺎدھﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺗﺎزه دﻋﻮت،
ﺿﺮورت ﯾﺎﻓﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﭼﺎرﭼﻮبھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی اﻧﺪک ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻮد،
دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺣﺮﮐﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ھﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
ّ
ً
از اﯾﻦ رو ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﻠﻘﯽ اﺧﻮان از دﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﻼم را ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ دﯾﻦ و
ﻣﺼﺤﻒ ﺑﻠﮑﻪ دوﻟﺖ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ھﻢ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﭘﯽرﯾﺰی ﻣﺆﺳﺴﺎت و اﻧﺠﻤﻦھﺎﯾﯽ
اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ رو ﺑﻪ رﺷﺪ اﻋﻀﺎ را ﭘﻮﺷﺶ دھﻨﺪ و آنھﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮازﯾﻦ
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اﺧﻮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯾﮏ ﻧﮕﺮش اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺤﯿﺢ ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ّﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ از زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ در اردوﮔﺎه اﻟﺸﺎﻃﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد
و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻨﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻨﻈﻢ در ﻧﻮار ﻏﺰه
راهاﻧﺪازی ﮐﻨﺪ .ﺷﯿﺦ در راﺳﺘﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻃﺮح ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﺧﻠﯿﻞ اﻟﻘﻮﻗﺎ و
اﻓﺮادی دﯾﮕﺮ ﻧﺰد اﺳﺘﺎد ﻇﺎﻓﺮ اﻟﺸﻮا ،رﺋﯿﺲ »اﻧﺠﻤﻦ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ« رﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ
ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺧﻮان ﭘﺲ از اﻧﺤﻼل ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ در ﺳﺎل ۱۹۴۸م.
ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﺎل ﺗﺄﺳﯿﺲ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ
اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺪ.۱
ﻣﻨﻈﻮر ﺷﯿﺦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻨﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﺪ .ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی
ﺑﺮادران در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖ روﺑﺮو ﻧﺸﻮد ،زﯾﺮا ھﺮ ﻧﻮع اﻗﺪام
ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﺳﻮی اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .از اﯾﻦ رو اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﺦ آن را ﺑﺮای
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﺎن ﺗﺤﺖ اﻣﺮ ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد.
ّ
ﺑﺴﯿﺎری اﻓﺮاد و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ اﻋﻀﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﺎن ،ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ را ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ اﯾﻨﮑﻪ ّ
ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را ﺑﻌﺪ از ﻣﺠﻤﻊ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻊ
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﯿﺶ از ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﺠﻤﻊ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﺷﮕﺎھﯽ درآﯾﺪ
ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن را ﺟﺬب ﮐﻨﺪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت رﺷﺘﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ورزﺷﯽ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ھﻤﻪ آﻧﺎن را ﭘﻮﺷﺶ دھﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰاری رﻗﺎﺑﺖھﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ھﺪﻓﻤﻨﺪ
اﺳﺘﻌﺪادھﺎی ورزﺷﯽ و ﻓﮑﺮﯾﺸﺎن را ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺳﺎزد.
ّ
اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺟﺬب ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖھﺎی ﭘﯽدرﭘﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ
ّ
ﺻﻮرت ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن درآﻣﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﺟﻮاﻧﺎن اردوﮔﺎه
اﻟﺸﺎﻃﯽء و ﻣﻨﻄﻘﻪ »اﻟﻨﺼﺮ« واﻗﻊ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﯾﻦ اردوﮔﺎه را ﮔﺮد آورد و ﺷﺎﺧﻪھﺎی
اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ اردوﮔﺎهھﺎی »اﻟﻨﺼﯿﺮات« و »اﻟﺒﺮﯾﺞ« و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ رﺳﯿﺪ .اﻧﺠﻤﻦ ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﯿﻢھﺎی ورزﺷﯽ و ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺳﺮودھﺎی دﯾﻨﯽ و اﺣﯿﺎی ﺟﺸﻦھﺎ و
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﺪ.
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ّاﻣﺎ ھﺠﺮت ﺷﯿﺦ از اردوﮔﺎه اﻟﺸﺎﻃﯽء و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ وی از اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی وﻗﺖ ﺑﻪ
اﻣﻮر اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ اداره آن را ﺑﺮﻋﮫﺪه اﺳﺘﺎد ﺧﻠﯿﻞ اﻟﻘﻮﻗﺎ)اﺑﻮاﯾﺎس( ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮوع
اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ اول در ﺳﺎل ۱۹۸۷م .ﻧﯿﺮوھﺎی اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ وی را ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺴﭙﺎرد .اﺳﺘﺎد ﺧﻠﯿﻞ و ھﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ در اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻼشھﺎی ﻣﺆﺛﺮ و ﻗﺎﺑﻞ
ّ
ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردﻧﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ورزﺷﯽ اﻧﺠﻤﻦ در
زﻣﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖھﺎ ﺑﻪ ّ
ﺣﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﺶ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻮد ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺑﻮد.
ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ

ﻃﺮح ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻃﺮﺣﯽ ﺑﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﺸﮑﻞھﺎی ّﻓﻌﺎل دﯾﻨﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﺷﮑﺎر ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺤﺪود ﻧﮑﺮدن آن در زﻣﯿﻨﻪھﺎی ورزﺷﯽ ،ﺑﺎزیھﺎی ﻗﺪرﺗﯽ،
درس ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،ﺟﻠﺴﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آنھﺎ ﺟﮫﺖ اراﺋﻪ اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ در
ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﭘﻮﺷﺶ دادن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﻪھﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﻋﻢ از ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ،
آﻣﻮزﺷﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﯾﻨﯽ.
در اﺑﺘﺪای دھﻪ ھﻔﺘﺎد ﺷﯿﺦ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری دوﺳﺘﺎﻧﺶ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺪوﯾﻦ
و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺛﺒﺖ ﮐﺮد.
ﻣﺎده دوم اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ درﺑﺎره اھﺪاف ﻣﺠﻤﻊ:

 -۱ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪن آنھﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﻠﯿﻢ اﺻﻮل
اﺳﻼم و ﭘﺮﮐﺮدن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ آنھﺎ ﺑﺎ ورزشھﺎی ﺑﺪﻧﯽ.
ّ -۲
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع و ﺣﻤﺎﯾﺖ از آنھﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎریھﺎ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران
ﺟﮫﺖ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺘﺎری و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺗﻮان.
 -۳ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اﻓﺮاد و ﺗﮫﯿﺪﺳﺘﺎن و اداﻣﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آنھﺎ در ّ
ﺣﺪ ﺗﻮان.
ﻣﺎده ﭼﮫﺎرم اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎن و اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اداری را ﭼﻨﯿﻦ ّ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ:

 -۱اﺣﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎﺳﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ.
 -۲ﺣﺎج ﯾﻌﻘﻮب ﻣﺼﻄﻔﯽ اﺑﻮﮐﻮ ﯾﮏ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ.
ّ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل رازدار ﻣﺠﻤﻊ.
-۳
 -۴اﺣﻤﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ دﻟﻮل ﻣﺴﺆل ﺻﻨﺪوق.
 -۵ﺷﯿﺦ ﺳﻠﯿﻢ ﺳﺎﻟﻢ ﺷﺮاب)رﺣﻤﻪ ا( ﻋﻀﻮ.
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

 -۶ﺣﺎج اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺣﺴﻦ اﺑﻮاﻟﻌﻮف )رﺣﻤﻪ ا( ﻋﻀﻮ.
 -۷ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل ﻋﻀﻮ.
 -۸دﮐﺘﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻓﺎرس اﻟﯿﺎزوری ﻋﻀﻮ.
 -۹ﻋﻤﺮ ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل ﻋﻀﻮ.
 -۱۰ﺣﺴﻦ اﺳﻌﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺣﺴﻨﯿﻪ ﻋﻀﻮ.
 -۱۱ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻮﺳﯽ اﺑﻮ اﻟﻘﺼﻤﺎن ﻋﻀﻮ.
 -۱۲ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﻀﻮ.
 -۱۳ﺷﯿﺦ ﻟﻄﻔﯽ ﻋﻠﯿﺎن ﻋﺜﻤﺎن ﺷﺒﯿﺮ ﻋﻀﻮ.
 -۱۴ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﺑﻮاﻟﮑﺄس ﻋﻀﻮ.
اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اداری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺳﺎل ۱۹۷۰م.
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﺧﻠﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎرھﺎ
از ﺳﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ رد ﺷﺪ و ھﺮ ﺑﺎر اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪی اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎ ﻣﺸﺎھﺪه اﺻﺮار اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز دﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻗﺪام
ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ زد :اﯾﺠﺎد ھﻢ ﺳﺘﯿﺰی ﻣﯿﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن و ﻓﺮواﻓﮑﻨﺪن ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ! در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﻓﻨﯿﺮی اﻓﺴﺮ ﺑﺨﺶ ادﯾﺎن ،ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﻮاد رﺋﯿﺲ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ )ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ( در ﻣﯿﺎن
ﮔﺬاﺷﺖ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ راﯾﺰﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪون
ً
ﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ از ﺷﯿﺦ ﻋﻮاد ﺷﺨﺼﺎ در ﺑﺎره ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﮕﯿﺮد .اﻣﺎ ﻋﻮاد ﻧﻈﺮش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻤﻌﯽ ھﯿﭻ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد .ﭼﺮا ﮐﻪ
اﮔﺮ ھﺪف ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ  ۲۸ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺰد ﺷﯿﺦ
ﻋﻮاد ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ ،اﮔﺮ ھﺪﻓﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ورزش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎهھﺎ ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﮐﺎر اﯾﺠﺎد
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﺮﺳﺘﺎری ھﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد و ﺑﺎﻻﺧﺮه
اﮔﺮ ھﺪف ﻣﺠﻤﻊ ،وﻋﻆ و ارﺷﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮار ﻏﺰه ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ واﻋﻆ دارد .ﭘﺲ دﯾﮕﺮ
ﺟﺎﯾﯽ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻊ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﭼﮫﺮه اﻓﻨﯿﺮی ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ
اﻇﮫﺎرات ،ﺳﺮﺷﺎر از رﺿﺎﯾﺖ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻋﺮبھﺎ ﻓﺮدی را ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ رای وی اﺳﻨﺎد ﮐﻨﺪ ،آن ھﻢ ﮐﺴﯽ در ﻣﻘﺎم و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﻮاد رﺋﯿﺲ آﻣﻮزﺷﮕﺎه دﯾﻨﯽ اﻷزھﺮ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎی ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ،رﺋﯿﺲ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ و .!...

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺆﺳﺴﺎت
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ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮاد ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺠﻤﻊ
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﻟﺬا اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اداری ھﯿﺄتھﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی
ﺟﮫﺖ ﺟﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﯿﺦ ﻧﺰد وی ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،اﻣﺎ ھﺮ ﺑﺎر ﻧﺎﮐﺎم از دﻓﺘﺮ وی ﺑﯿﺮون
ً
ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .زﯾﺮا ﺷﯿﺦ ﻋﻮاد ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رﻗﯿﺐ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺤﺖ اﻣﺮ وی ﮐﻪ ھﻤﻮاره ﮔﺰارش ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ آنھﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮد،
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﭘﺮورش و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﭘﺎرهای رھﺒﺮان دﯾﻨﯽ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺷﯿﺦ ﻋﻮاد را ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﻪ اﻣﺎرت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺗﻀﻌﯿﻒ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .از اﯾﻦ رو ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺎی ﻣﯽﻓﺸﺎرد.
اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ روی اﺻﻞ ﺑﺪه ﺑﺴﺘﺎن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،ﺷﯿﺦ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرھﺎی
ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﻟﺰوم اﻋﻄﺎی ّ
ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎﺟﺮا از اﯾﻦ ﻗﺮار
ّ
ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎی ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن و
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻋﺎدت داﺷﺖ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق
ھﺰﯾﻨﻪھﺎی آﻣﻮزﺷﮕﺎه اﻷزھﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری ھﺪاﯾﺎ و ﮐﻤﮏھﺎی اﻓﺮاد ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ.
ﺳﺎل ۱۹۷۲م ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و در آﻧﺠﺎ از ﺳﻮی رھﺒﺮان
ً
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ھﻤﭽﻮن ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻣﺤﮑﻢّ ،
ﺳﺪ راه ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺸﺎرھﺎ و
اﻋﺘﺮاضھﺎ ﻣﻮﺿﻊ وی را ﻧﺮم ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ وﯾﮋه اﻓﺮادی را ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ وی ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده
ً
ﺻﺮﻓﺎ ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ ّ
ﺗﺼﻮر ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و آﻧﺎن را ﻧﻪ ﺳﺮان ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻗﻮل ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ھﻢ ﺑﻪ او داده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﯿﺦ ﻋﻮاد ﺑﻪ ﻧﻮار ﻏﺰه ھﯿﺄﺗﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،ﺷﯿﺦ ﺳﻠﯿﻢ
ﺷﺮاب ،ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ دﻟﻮل ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﺑﻮاﻟﻌﻮف و ﺟﻤﯿﻞ اﻟﻔﺎﻟﻮﺟﯽ )ﮐﻪ ھﻢ ﺗﺒﺎر و ھﻤﻮﻻﯾﺘﯽ
ﺷﯿﺦ ﻋﻮاد ﺑﻮد( ﻧﺰد وی رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﺗﺪاوم ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ّ
ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده و ﺑﻪ وی اﻃﻤﯿﻨﺎن داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ راه را ﺑﻪ ھﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ
ﺧﻮاھﻨﺪ رﻓﺖ .اﯾﻦ دﯾﺪار ﮐﺎر ﻣﻮﺿﻮع را ﯾﮑﺴﺮه ﮐﺮد .ﺷﯿﺦ ﻋﻮاد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد و اﻓﺴﺮ
ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺨﺶ ادﯾﺎن را در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎل ۱۹۷۳م ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ
اﺳﻼﻣﯽ ّ
ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داده ﺷﺪ.
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﻣﺴﺠﺪ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺷﯿﺦ ﺟﻮاﻧﺎن اﺧﻮان را ﮐﻪ در ﺗﺨﺼﺺھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺟﮫﺖ اداﻣﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ّﺑﻨﺎﯾﯽ و
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ﺳﻨﮕﻔﺮش و ﺳﯿﻤﺎن ﮐﺎری ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺑﻨﺎی ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺮ
دوش ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ً
اﺑﻮ ﻧﺴﯿﻢ ﺑﺮادر ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وی ﺷﺨﺼﺎ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺑﺎﻻﺑﻮدن
ّ
ﺳﻨﺶ در ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺮده زﯾﺮا ﭘﯿﺸﻪ وی در اﺻﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺷﯿﺦ
ً
از وی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮑﺎری اوﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻢ ﺳﻦ و
ﺳﺎلﺗﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ از اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﺮﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ دور ﻧﻤﺎﻧﺪ و از ﺳﮫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ
از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد.
»اﻋﻄﺎی ﻣﺠﻮز ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ،آﻏﺎزﮔﺮ دوران ﺟﺪﯾﺪی در ﺗﺎرﯾﺦ دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﻨﺒﺶ
ّ
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﻧﻮار ﻏﺰه ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﻞ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ ﺑﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﯿﺦ در ﻧﻈﺮ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﯾﻨﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﻮد و ھﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ
ﻧﻔﻮذ ﻣﺴﺠﺪ را ﭘﻮﺷﺶ دھﺪ .از اﯾﻦ رو در ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ھﺸﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺷﯿﺦ ﻧﻮﺷﺖ :ھﺪف اوﻟﯿﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳﺎﺧﺘﻦ ھﻤﻪ ﺗﻼشھﺎی ﭘﻮﯾﺎی ﻓﺮد دﯾﻨﺪار ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﻣﺴﺠﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺳﺎلھﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﻣﺘﺮوک
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎزﯾﺎﺑﺪ؛ دﺷﻤﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﻮاره در ﺗﻼش ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ اﻟﮫﺎم از ﺷﻌﺎر ﮐﺎر ﻗﯿﺼﺮ را ﺑﻪ
ً
ﻗﯿﺼﺮ و ﮐﺎر ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺧﺪا واﮔﺬار« ،اﯾﻦ دﯾﻦ را از دوﻟﺖ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺴﺠﺪ را ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ادای ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﻣﻔﮫﻮم راﯾﺞ آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺎن ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ّ
ﮐﺎرھﺎ اﻣﺖ ﻣﺎ را از ﻧﻘﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺑﻮد دور ﺳﺎزﻧﺪ،
زﯾﺮا ﻣﺴﺠﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ھﻢ ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺮورش ﺟﺴﻢ و ﺟﺎن ﺑﻮد ،ھﻢ ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ،ھﻢ
ّ
ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺼﻞ ﺧﺼﻮﻣﺎت و ﺣﻞ اﻣﻮر ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ھﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ھﯿﺄتھﺎ و اﺳﺘﻘﺒﺎل از
ھﯿﺄتھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ھﻢ ﻣﺮﮐﺰ اداره ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮر اﻣﺖ و ھﻢ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﻤﮏھﺎی اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ .ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻔﺎھﯿﻢ در ﻋﺮﺻﻪ
ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ،ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻞھﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ را دوﺑﺎره اﺣﯿﺎء
ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا از ﺧﺪا و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﺮوھﺎ و
ﺣﻤﺎﯾﺖھﺎی ّ
ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻤﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﺮﺳﯿﻢ و اﺟﺮای ﺳﺒﮏ ﭘﺮورﺷﯽ و ﺗﺒﯿﻠﯿﻐﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﻤﺎن ﭘﯿﺮوزیّ ،
ﻋﺰﺗﻤﻨﺪی و
ُ ۡ َ َ ُ ْ
َ َ َ َّ ُ َّ َ َ َ ْ
ّ
ام ُنوا مِن�م وع ِملوا
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﻧﯿﻮی را ﺑﺮای ّاﻣﺘﻤﺎن ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺮد﴿ :وعد ٱ� ٱ�ِين ء
َ
َ ۡ ۡ َ َ ُ َ ّ َ َّ َ
َّ َ
ت لَيَ ۡس َت ۡخل َِف َّن ُه ۡم � ٱ ۡ�� ِض َك َما ٱ ۡستَ ۡخلَ َف ٱ َّ� َ
ِن ل ُه ۡم
ِين مِن �بل ِ ِهم و�مك
ٱل� ٰل ِ�ٰ ِ
ِ
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ش�ٔا﴾ ]اﻟﻨﻮر.[٥٥ :
در ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اھﺪاف ﻗﺒﻠﯽ ﭼﻨﺪ ھﺪف دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺑﻮد:

 -۱دﻋﻮت و ارﺷﺎد دﯾﻨﯽ.
ّ -۲
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎنھﺎ.
 -۳ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﻠﯽ اھﺪاف ﻣﺬﮐﻮر )ھﻤﻪ اھﺪاف ﻣﺠﻤﻊ( ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺷﮫﺮھﺎ ،روﺳﺘﺎھﺎ
ً
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ّ
ﻏﺰه ﻣﺤﺪود
و اردوﮔﺎهھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ را در ﺑﺮﮔﯿﺮد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺠﻤﻊ
ﻧﺸﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﮫﺮھﺎ و
روﺳﺘﺎھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺠﻤﻊ آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﺗﺪارک ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺟﮫﺖ
ﺗﺤﻘﻖ اھﺪاف ﻣﺬﮐﻮر در ھﺮ ﮔﻮﺷﻪای از ﻧﻮار ﻏﺰه اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ،اﻋﻼم ﻣﯽدارد.
اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎھﺪ ﻇﮫﻮر ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﯾﻨﯽ و
ّ
ﻣﻠﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻮد و ھﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ،
ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ّ
ﻋﺪهای ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ اﻣﺘﺪاد ﺟﻤﺎﻋﺖ
ً
اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رادﯾﻮھﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ رادﯾﻮی ﻣﺼﺮ در ﺟﮫﺖ ﺗﺸﻮﯾﻪ
ﺳﯿﻤﺎی آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
از ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در اﺛﻨﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ دﺷﻮاریھﺎ و
دردﺳﺮھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﮔﻤﺎن ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ
ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﻣﺠﻤﻊ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻋﻠﯿﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ و ﺑﺮﺧﯽ دوﺳﺘﺎن وی اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺳﯿﻤﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﺑﻨﺎی ﻃﺒﻘﻪ ﭼﮫﺎرم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ از ﺳﯿﻤﺎن ﻣﺠﻤﻊ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮد ھﻢ از ﺳﺮ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع و ﮐﺴﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن از
ﺧﺎﻧﻪ و ﻋﻤﺎرت ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺳﺮاغ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﺮدم ھﻢ وی را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﺮده
ً
ﺑﻮدﻧﺪ .او ھﻢ ﻃﺒﻌﺎ ﺷﯿﺦ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺷﯿﺦ در آن ﻟﺤﻈﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ
ً
ّ
اﻃﻼ ع از آﻣﺪن ﻣﮫﻤﺎن ﻓﻮرا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﺎ دﯾﺪن ﺷﯿﺦ ﺷﮕﻔﺖزده ﺷﺪه ﺑﻮد
ﭼﺮا ﮐﻪ در ّ
ﺗﺼﻮر وی ﺷﯿﺦ ﻓﺮدی دارای ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﻮد و از وﺿﻌﯿﺖ وی ﺧﺒﺮ
ﻧﺪاﺷﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد از ﺧﺎﻧﻪ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺳﺮاغ ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﺎﺿﺮان ﺑﻪ وی ﺧﺒﺮ
ً
دادﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ،ﺧﺎﻧﻪ ﺷﯿﺦ اﺳﺖ ،ﻓﻮرا درﺑﺎره ﺧﺎﻧﻪ دوم ﮐﻪ ﻋﻤﺎرﺗﯽ ﭼﮫﺎرﻃﺒﻘﻪ
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ﺑﻮد ،ﺳﺆال ﮐﺮد! ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ،ﺧﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد ،ﻣﺮد از ّ
ﺗﻌﺠﺐ
ﮐﻒ دﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ھﻢ ﻣﯽزد و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺣﺴﺒﻨﺎا… و ﻧﻌﻢ اﻟﻮﻛﻴﻞ!«.

ّ
در ﻣﻮرد ﺳﯿﻤﺎن ﺣﺎدﺛﻪ دﯾﮕﺮی ھﻢ رخ داد .زﯾﺮا در آن ھﻨﮕﺎم اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﮐﻤﺒﻮد ﺷﺪﯾﺪ ﺳﯿﻤﺎن در ﺑﺎزار و ﮔﺮان ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ آن در ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن
در ﺑﻨﺪر ّ
ﻏﺰه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻮاﻟﻪ دوﻟﺘﯽ و ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻢﺗﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺣﻮاﻟﻪھﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻨﺎ و ﻣﯿﺰان ﺳﯿﻤﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﺟﮫﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ
دﻟﻮل در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻘﺸﻪھﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮدﯾﻢ و
ّ
ﻣﺠﻮز ﺳﺎﺧﺖ را ھﻢ از ﺷﮫﺮداری ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .ﺳﭙﺲ ﺣﻮاﻟﻪ ﺳﮫﻤﯿﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ھﻢ
از اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ).ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ دﻟﻮل در آن ھﻨﮕﺎم
ﻣﺴﺆل ﺻﻨﺪوق ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻮد( ﺳﮫﻤﯿﻪ ﺳﯿﻤﺎن ّ
ﻣﺼﻮب را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺠﻮز ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی ﻣﺎﺷﯿﻦ
از ﺑﻨﺪر ﺑﻪ ّ
ﻣﻘﺮ ﻣﺠﻤﻊ اﻧﺘﻘﺎل دادﯾﻢ و در آن ھﻨﮕﺎم ﻣﻦ )اﺣﻤﺪ دﻟﻮل( و ﻣﺼﻄﻔﯽ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻤﺮان ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻧﻈﺎرت ﮐﺎر را ﺑﺮﻋﮫﺪه داﺷﺘﯿﻢ .روز ﺑﻌﺪ
در ﮐﻤﺎل ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺑﺎ اﺗﮫﺎﻣﯽ روﺑﺮو ﺷﺪﯾﻢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ و ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺎل ﺳﮫﻤﯿﻪ
ﺳﯿﻤﺎن ﻣﺠﻤﻊ را در ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه ﻓﺮوﺧﺘﻪاﯾﻢ .ﻣﻔﺎد ﺷﺎﯾﻌﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﺎن ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ
ﮐﻪ ﺳﯿﻤﺎن را در ﻣﺠﻤﻊ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،دوﺑﺎره ﺳﯿﻤﺎنھﺎ را روی ﻣﺎﺷﯿﻦھﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺎر
ﮐﺮدﻧﺪ و دو ﻧﻔﺮ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ را ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ! ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ّ
ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺎ
آنھﺎ را ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﻣﺄﻣﻮر اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ راﻧﻨﺪهھﺎ در دﯾﻮان آل ﺷﺤﯿﺒﺮ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻗﺼﺪ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم داﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪارد! اﻣﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام
در واﻗﻊ ﺷﻮﺧﯽ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﻮاره ﻋﺮﺻﻪ از وﺟﻮدﺷﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ در اﯾﻦ
ﻣﺎﺟﺮا دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ،اﺗﮫﺎﻣﺎت و ﺑﺮﭼﺴﺐھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺳﻮی ﭘﺎرهای روﺣﺎﻧﯿﺎن ﻧﺎدان و ﻣﻼھﺎی
درﺑﺎری ﮐﻪ آوازه رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ را ﺑﻪ زﯾﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،ﻋﻠﯿﻪ
ﺷﺨﺺ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ وی را ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﺎﻓﺮ
و ﭘﺬﯾﺮش رھﺒﺮی وی در ﮐﺎر دﻋﻮت ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا اﺣﻤﺪ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﻋﺎﻣﯽ و
آﻣﻮزش ﻧﺪﯾﺪه و ﻣﺪرﮐﯽ ﻏﯿﺮ از ﮔﻮاھﯽ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺪارد! اﻟﺒﺘﻪ ھﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ در ﭘﺎﺳﺦ
ً
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﮫﻤﺖھﺎ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ اﻓﺘﺎدﻧﺪ اﻣﺎ ﺧﻮدش ھﻤﻮاره ﻣﻄﻠﻘﺎ آن را رد ﻣﯽﮐﺮد .درﺳﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺮ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺼﺮی ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
وارد داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻮد اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮ ،ﻓﻘﻪ ،اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ و

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺆﺳﺴﺎت
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ﻗﺪﯾﻢ و ھﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻘﮫﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ وﯾﮋهای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ در ﺟﻠﺴﺎت
ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻤﻪ آ ﮔﺎهﺗﺮ و آﺷﻨﺎﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .ﺷﯿﺦ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای ﭘﺮ از ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﻨﯽ و ﻣﺮﺟﻊ در ﻣﻨﺰل داﺷﺖ.
ً
ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﺷﺪه ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺷﺮوع دوراﻧﯽ ﺗﺎزه ﺑﻮد.
اﻣﺎ اھﺪاف ﻣﻨﺪرج در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺠﻤﻊ درھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ روی ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ
و ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﮔﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ درھﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺸﻮده
ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﺷﯿﺦ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻼش ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺪﻣﺎت اﻋﻄﺎﯾﯽ و ﺟﺴﺘﺠﻮی
اﺑﺰارھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺎﻓﺖ.
ﺷﯿﺦ در ﺻﺪد ﺑﻮد ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺪﯾﻞ اﺳﻼﻣﯽ ھﻤﻪ ﮐﺎﺳﺘﯽھﺎ و
ﮐﮋیھﺎ در ﺳﻄﺢ ﻧﻮار ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺿﺎﻓﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت
اﻋﻄﺎﯾﯽ اﻧﺠﻤﻦھﺎی ﻣﻮازی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮن و ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎنھﺎ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس از اداره ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺣﻮزهھﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺮ ﺑﺮآوردﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱ﮐﻤﯿﺘﻪ وﻋﻆ و ارﺷﺎد.
 -۲ﮐﻤﯿﺘﻪ زﮐﺎت.
 -۳ﮐﻤﯿﺘﻪ آﻣﻮزش.
 -۴ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
 -۵ﮐﻤﯿﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ.
 -۶ﮐﻤﯿﺘﻪ ورزﺷﯽ.
ھﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪھﺎ ﺑﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﻃﺮح ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ ﺷﯿﻔﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اﺳﻼﻣﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪھﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و رھﻨﻤﻮدھﺎی ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺨﺶ
ﻋﻤﺪهای از ﺗﻼشھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﺸﺎن ھﻢ ﺑﺎ اﻗﺪام ﺷﺨﺺ اﯾﺸﺎن ﮐﻪ از دﯾﺪﮔﺎه دﯾﻨﯽ و
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ درازﻣﺪت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﯾﻨﯽ ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و در واﻗﻊ ﺷﯿﺦ
ﺗﻮﺟﮫﺎت ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﮐﺎر اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪھﺎ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد.
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﺨﺴﺖ :ﮐﻤﯿﺘﻪ وﻋﻆ و ارﺷﺎد
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

ﮐﺎر اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ھﺴﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻋﻮﺗﮕﺮی و ﻓﮑﺮی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ،وﻋﻆ و ارﺷﺎد در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ را در ﻗﺎﻟﺐھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﻄﺒﻪ و درس و
ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ و ھﻤﺎﯾﺶھﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﺮﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ از
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖھﺎی دﯾﻨﯽ ھﻤﭽﻮن ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ،ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ و ﻣﯿﻼد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺮای
ﮔﺴﺘﺮش و ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺳﺎزی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻮد ﺑﮫﺮه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ از داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺣﺞ ﻧﺸﺮﯾﺎﺗﯽ ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮ ادواری ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮد و در ﺟﺰوات ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺣﺞ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﺳﮏ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدادﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻄﺎﺑﺖ و وﻋﻆ در ﻣﺴﺎﺟﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ در ﺟﻮرهاﻟﺸﻤﺲ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺠﺪ »اﻻﺻﻼح« در اﻟﺸﺠﺎﻋﯿﻪ و ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺠﻤﻊ در ﺧﺎﻧﯿﻮس را اداره ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ
ﮐﻤﯿﺘﻪ در ﺳﺎل ۱۳۹۶ه۱۹۷۶/.-م ﻣﺪرﺳﻪای ھﻢ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ﺑﯿﻨﺎد ﻧﮫﺎد .اﯾﻦ
ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻓﺎﺿﻞ و ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ،ﺗﻔﺴﯿﺮ،
ﻣﺒﺎدی ﻓﻘﻪ و ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ.
ﮐﻤﯿﺘﻪ دوم :ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺻﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد .اﯾﻨﺎن
ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﺗﮫﯿﺪﺳﺖ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎدی ﻗﺮار
ﻣﯽدادﻧﺪ و ﻟﯿﺴﺖ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ را ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد
ً
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﮔﻪﮔﺎه ھﻢ ﺧﻮد اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﮏھﺎ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ،
ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﺎری آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻮادث ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ.
ﭼﻨﺎنﮐﻪ وﻗﺘﯽ در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل ۱۴۰۱ه۱۹۸۱/ -م ﮐﻮﻻک و ﻃﻮﻓﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﺮاﻟﺒﻠﺢ
و اردوﮔﺎهھﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺳﻘﻒھﺎی ﺳﻔﺎﻟﯽ و ﭘﻮﺷﯿﺪه از اوراق اﯾﺮاﻧﯿﺖ،
وﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺑﺎر آورد ،ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮای اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ و
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﻘﻒھﺎی درھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ .ﻣﻮاد ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮات را
ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻤﻊ اھﺪاء ﮐﺮده ﺑﻮد .در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ھﺰار ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ھﻤﻮاره ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺗﻤﺎس ﺑﻮد و ﺑﺨﺶ وﯾﮋهای از آن ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﮏ،
ھﻤﺪردی و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اھﺘﻤﺎم ﻣﯽورزﯾﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻌﺎل و

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺆﺳﺴﺎت
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ﻣﺴﻠﻤﺎن در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﺎدت ﺧﻮﯾﺶ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در »ھﻔﺘﻪ ﻧﻈﺎﻓﺖ«
ﮐﻪ ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﭘﺎکﺳﺎزی ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ و ﺳﺎﻣﺎن دھﯽ ﺑﺎزارھﺎ و ﻣﺤﻠﻪھﺎی ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎ ﺷﮫﺮداری ّ
ﻏﺰه ھﻤﮑﺎری ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪام از ﺳﻮی ﺷﮫﺮداری ﻣﻮرد ﺗﺤﺴﯿﻦ و
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﯾﮕﺮی ھﻢ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺟﺸﻦھﺎی
دﯾﻨﯽ ،ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﺳﺮود ﺑﺎ اﯾﻦ ھﺪف ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﺴﺮتھﺎ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﺒﺘﺬل و ﻓﺎﺳﺪی ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮلھﺎی ﮐﻼن اﺟﺮا
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در آن ﻣﻨﮑﺮاﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻗﺺ ،ﻣﯿﮕﺴﺎری ،ﺗﺮاﻧﻪ ﺧﻮاﻧﯽ و ...رخ ﻣﯽداد.
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺟﺸﻦھﺎی دﯾﻨﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ آن را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اراﺋﻪ ﮐﺮد .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﻻﺋﯿﮏ ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖ و
ﻣﺰدوران آنھﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎرﯾﮫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ در ﮐﺘﺎب ﻣﺠﻤﻊ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دور
ﺑﻮدن ﻣﺮدم از دﯾﻦ اﺳﻼم و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ،آداب و رﺳﻮم ﺟﺎھﻠﯽ و ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ روح دﯾﻦ و
اﺻﻮل اﺳﻼم در زﻧﺪﮔﯽ و اﻣﻮرات آﻧﺎن وارد ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﻣﺮاﺳﻢھﺎ و ﺟﺸﻦھﺎ رﺳﻮم
زﺷﺘﯽ ھﻤﭽﻮن اﺧﺘﻼط زن و ﻣﺮد ،ﺑﺎدهﮔﺴﺎری ﺗﺮاﻧﻪھﺎی ﻏﯿﺮاﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮوهھﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
و رﻗﺺ ﻣﺨﺘﻠﻂ رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻮل و ارزشھﺎی ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺳﺎزﮔﺎری
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﻀﺎﯾﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ زﺷﺘﯽھﺎ و رذاﯾﻞ
ً
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺗﮫﯿﯿﺞ ﻏﺮاﯾﺰ ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ھﻤﮕﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺸﻢ و ﻋﺬاب اﻟﮫﯽ ﺳﻮق
ً
ﻣﯽدھﺪ ،ﺷﺪﯾﺪا ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﻦﭘﺴﻨﺪ
ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺟﺸﻦھﺎ و ﻣﺮاﺳﻢھﺎ و ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدن آنھﺎ در ﭘﺮﺗﻮ ﺳﻨﺖ ّ
ﻧﺒﻮی و ﺑﻪ دور از
ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺴﺎد و زﺷﺘﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ آداب ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺶھﺎﯾﯽ در
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎ ھﺪف ﮐﺎﺷﺘﻦ ﻓﻀﺎﯾﻞ و ﺣﺬف رذاﯾﻞ ﺑﺮای
ﻣﺮدم ﺗﺪارک ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ اﺳﺘﺎد ﻣﺼﻄﻔﯽ اﺑﻮ اﻟﻘﺼﻤﺎن و دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﻣﺴﺆول ﻣﺠﻤﻊ اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﻨﺮی
ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ،زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد او ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪھﺎ را ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و آنھﺎ را ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد،
ً
ﻣﺘﻦ ﺳﺮودھﺎ را ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﺧﻮد ﺷﺨﺼﺎ آھﻨﮓ ﺳﺎزی ﮔﺮوه را ﺑﺮﻋﮫﺪه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و در
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اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﮔﺮوه در ﻣﺮاﺳﻢھﺎ آنھﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﺤﻮه اﺟﺮا را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای
ّ
ﺣﻀﺎر ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ .وی ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺶھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوه اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ آنھﺎ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻮد از روﻧﺪ ﮐﺎر ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ و رواجﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ
ﻃﺮح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢھﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد و ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺟﺸﻦ و اھﻞ ﻣﺤﻞ،
ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﺷﯿﺦ را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺸﺎر ﻣﯽآورد و ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﯽرﻓﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﺷﯿﺦ درﻣﺮاﺳﻢ ،ﺑﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﻃﺮح ﭼﻨﺎن ﻣﻮﻓﻖ از آب درآﻣﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوهھﺎی ھﻨﺮی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن دﯾﻦدار و در ﺳﻄﺢ روﺳﺘﺎھﺎ و ﺷﮫﺮھﺎی ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی و ﻧﻮار ﻏﺰه و
ﺣﺘﯽ در ﮐﻞ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ در ۱۹۴۸م ﺑﺎ ﺗﺄﺻﯽ ﺑﻪ آن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺎ ﺑﻪ
ﺻﺤﻨﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﮫﺎدﻧﺪ.
ﮔﺮوهھﺎی ھﻨﺮی ﻣﺠﻤﻊ ھﻢ ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﮫﺎر ﮔﺮوه در رﺷﺘﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﺮاﮐﻢ درﺧﻮاﺳﺖھﺎی ﻣﺮدم و اﺷﺘﯿﺎق آنھﺎ ﺑﻪ دﯾﻦﭘﺴﻨﺪ
ﺷﺪن ﻣﺮاﺳﻢھﺎﯾﺸﺎن ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺮورش دﺧﺘﺮان را ھﻢ اداره ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﯿﺦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد
ﮐﻪ اﺳﻼم ﻧﻪ ﻓﻘﻂ دﯾﻦ ﻣﺮدان ﺑﻠﮑﻪ دﯾﻦ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ھﻢ ﯾﮏ ﮐﻞ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ
اﺳﺖ و ﻣﺎدر ﻧﯿﺰ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﻞھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﯽﭘﺮورد ،ﻟﺬاﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﭘﺮورش ﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ﺟﺰ در ﺗﺸﮑﻞھﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺳﻼﻣﯽ
ً
]ﻣﺨﺼﻮص دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن[ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .اھﺘﻤﺎم ﺷﯿﺦ ﺑﻪ زﻧﺎن ،ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﺑﻌﺪا
ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ،اھﺘﻤﺎﻣﯽ وﯾﮋه ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اداری وﯾﮋهای را ھﻤﭽﻮن ﺳﯿﺴﺘﻢ اداری ﻣﺮدان ﺑﺮای
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان ﭘﯽ رﯾﺨﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎ و دروس دﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،زﻧﺎن را
ﺟﮫﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ آﻣﻮزش اﻣﻮر دﯾﻨﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ و آﻣﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺮورش دﺧﺘﺮان دارای ﮐﺎرﮔﺎه ﮔﻠﺪوزی ،ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ و ﺧﯿﺎﻃﯽ ﺑﺎ اﻟﮕﻮ ﺑﻮد و
دورهھﺎﯾﯽ ھﻢ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮫﺎرتھﺎی زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن و آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻦ آنھﺎ
ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽداد .دﺧﺘﺮان در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ آﻣﻮزشھﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﮫﺎرت در
زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ و درک وﻇﺎﯾﻒ دﯾﻨﯽ در ﻗﺒﺎل ھﻤﺴﺮ ،ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ
در ﺧﻼل ﺑﺤﺚھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮔﻠﺪوزی و ﺧﯿﺎﻃﯽ ،ﻣﺒﺎﺣﺚ دﯾﻨﯽ ،ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
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ﻓﺮھﻨﮕﯽ ھﻢ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد و دﺧﺘﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن در اﺛﻨﺎی ﺷﺮﮐﺖ در دورهھﺎ ﺑﻪ ادای
وﻇﺎﯾﻒ دﯾﻨﯽ ﺧﻮد و ﻋﺪم ﺳﮫﻞاﻧﮕﺎری در اﻧﺠﺎم آنھﺎ ﻋﺎدت ﻣﯽﮐﺮد.
ﻃﻮل ھﺮ دوره در ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻪ ﻣﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﻮی ﭼﮫﺎر ﻣﺮﺑﯽ زن ﻣﺘﺨﺼﺺ در
رﺷﺘﻪھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎﻧﻮن اداره ﻣﯽﺷﺪ .در ھﺮ دوره ﺗﻌﺪاد دﺧﺘﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ
ً
ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺟﻤﻌﺎ  ۹۰۰ﮐﺎرآﻣﻮز از اﯾﻦ دورهھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ً
از اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻮﺷﺎک اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮﺑﺮآورد ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻌﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ
آن را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اراﺋﻪ ﭘﻮﺷﺎک اﺳﻼﻣﯽ ارزان ﻗﯿﻤﺖ و ﺗﺸﻮﯾﻖ دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺘﯿﻦ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺎره ،وﻗﺘﯽ ﺷﯿﺦ ﻗﺼﺪ ﺧﻮد را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اھﺘﻤﺎم ﺑﻪ اﻣﻮر زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان
ّ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از دوﺳﺘﺎﻧﺶ در ﻣﯿﺎن ﻧﮫﺎد ،آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺻﻌﻮﺑﺖ
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح دﯾﻨﯽ ،ﭼﻨﺪان رﻏﺒﺖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .اﻣﺎ ﺷﯿﺦ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ وﺿﻊ ﺑﺎﻧﻮان
ﻣﺴﻠﻤﺎن را درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺧﻮد ﭘﺎی ﻓﺸﺮد ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ھﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮد.
اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪ ﺑﺤﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع آﻣﻮزش زﻧﺎن را آﻏﺎز ﮐﺮدﯾﻢ،
درس دادن ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ اﺣﺴﺎس ﺣﺮج و اﮐﺮاه ھﻤﺮاه ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺷﯿﺦ ﺳﺨﻨﯽ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ھﯿﭽﮕﺎه آن را از ﯾﺎد ﻧﻤﯽﺑﺮم) :ﺑﺎﻧﻮان را ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ واﻣﯽﮔﺬاری(!،
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﺗﮑﺎن داد و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺆﻟﯿﺘﯽ ﺣﺴﺎس ﻗﺮار داد و ﻟﺬا درسھﺎ را آﻏﺎز
ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎر ﭘﯿﺶرﻓﺖ«.
ﺷﯿﺦ ھﻤﻮاره ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺎ از ﺑﺎﻧﻮان ﻏﻔﻠﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻪ در ﺑﺎره
ً
زﻧﺎن ھﯿﭻ ّﺗﻌﮫﺪ اﺧﺮوی و ﺧﺪاﯾﯽ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،آﻧﺎن را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و داﺋﻤﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ﺑﻪ آﻣﻮزش زﻧﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ و ﺑﯿﺶ از ھﺮﮐﺲ دﯾﮕﺮی در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ دارﯾﻢ.
ﺷﯿﺦ ﻏﻔﻠﺖ از ﻣﻮﺿﻮع زن را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ و در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ روز ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺑﻪ
دﯾﺪار ﺑﺎ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد ﮐﻪ در آن زﻧﺎن ﺑﺎ وی دﯾﺪار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
اﯾﺸﺎن ھﻢ آﻧﺎن را راھﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺗﻮﺟﯿﺢ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮐﺎر ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن را در ﺳﻄﺤﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل در ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﻣﻨﻈﻢ ﺳﺎﻣﺎن دھﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺲ از ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ
ﻧﺸﺮﯾﺎت ،ﻣﺠﻼت ،روزﻧﺎﻣﻪ دﯾﻮاری و ﺑﺮﮔﺰاری ھﻤﺎﯾﺶ و درﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ در
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

اداره اﻧﺠﻤﻦھﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﺮد ،در ﻧﺸﺮ ﺗﻔﮑﺮات
دﯾﻨﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮد.
ﺷﯿﺦ در ﺟﮫﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ اﻧﺠﺎم دﯾﺪارھﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه از ﻣﺆﺳﺴﺎت و
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن در ﻧﻮار ﻏﺰه ،ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی و ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ را وﺟﮫﻪ ھﻤﺖ
ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داد و دﺧﺘﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی زﻧﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ
ﮔﺮاﯾﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .دﺧﺘﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﻢ در
اﺟﺮای اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪھﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه اﻧﺠﻤﻦ دﺧﺘﺮاﻧﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﻮم :ﮐﻤﯿﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ

ھﺪف از ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﮐﻮدﮐﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺟﮫﺖ
ﺟﺒﺮان ﮐﺎﺳﺘﯽھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺛﺮ اﻗﺪاﻣﺎت وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﺑﺮای
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺪارس ،ﺗﻤﺎمﻧﺸﺪن درسھﺎ و ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪﺷﺪن ﻣﺪارس ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ،اﻣﺮی ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ در ﺻﺪد رﻓﻊ اﯾﻦ ﻧﻘﺺ اﻣﻮزﺷﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آن
ﺑﺮآﻣﺪه و ﮐﻼسھﺎﯾﯽ ﺟﮫﺖ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺳﯽ داﯾﺮ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻼسھﺎ اﺑﺘﺪا
ً
ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﺣﺴﺎس ھﻤﭽﻮن ﺷﺸﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ و راھﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻃﺒﻌﺎ در
دروس راﯾﮕﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﯾﻪ ،زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ،رﯾﺎﺿﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﯾﻦ ﻃﺮح ﺻﺪھﺎ ﻧﻔﺮ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺪارس ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﯾﻦ ﮐﻼسھﺎ و دورهھﺎ ﮐﻪ در
ﺳﺎﻟﻦھﺎی ﻣﺠﮫﺰ و ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺠﻤﻊ ﺳﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس
ھﻢ ﺟﮫﺖ اﯾﺎب و ذھﺎب داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺑﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ اﯾﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان و دﯾﮕﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻤﺘﺎز ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ
ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻤﯽ وﯾﮋه ﺑﻪ ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻘﺎﻃﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،راھﻨﻤﺎﯾﯽ ،دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و
داﻧﺸﺴﺮاھﺎی دﺧﺘﺮاﻧﻪ و ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﭼﻪ در رﺷﺘﻪھﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ و رﯾﺎﺿﯽ و ﭼﻪ در رﺷﺘﻪھﺎی
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻮار ﻏﺰه ﺟﻮاﯾﺰی اھﺪاء ﻣﯽﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺎﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻞ داﻧﺶ ﺑﻪ ﺑﺎور
ﻋﻤﯿﻖ دروﻧﯽ ،اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﮐﻼسھﺎ -
از ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ دارﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ  -و ﻣﺴﺠﺪ را ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻗﺮار
ﻣﯽداد و در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در اوﻗﺎت ﻧﻤﺎز ﻣﯽﻧﻤﻮد.
ﮐﻤﯿﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ اﻣﻮر زﯾﺮ را اداره ﻣﯽﮐﺮد:

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺆﺳﺴﺎت
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اﻟﻒ( ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ .ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﺎ درک اھﻤﯿﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ در آﻣﻮزش ﺑﺎورھﺎی ﺳﺎﻟﻢ و
اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻪ ﻧﺴﻞھﺎ و ھﻮﯾﺖ ﺳﺎزی دﯾﻨﯽ در ﻋﺼﺮ رواج اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی وﯾﺮاﻧﮕﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﺳﻼﻣﯽ ،دو ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ را ﯾﮑﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﻮد ﻣﺠﻤﻊ و دﯾﮕﺮی در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﺠﺪ
»اﻻﺻﻼح« در ﻣﺤﻠﻪ ﺷﺠﺎﻋﯿﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد ﮐﻪ ھﺮدو ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزاد ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ
ﮐﻪ از ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯽﺑﮫﺮهاﻧﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦھﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻻﺻﻼح ﺑﯿﺶ از ۱۵۰۰ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن داﺷﺖ.
ب( ﮐﻤﯿﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اداره ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪھﺎ ،ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎنھﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ
اﺳﻼﻣﯽ را ھﻢ اداره ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺑﺎ درک ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪارس ﺗﺒﺸﯿﺮی ﮐﻪ در
ﺗﻼش ﺑﻮدﻧﺪ ﻃﯽ ﻧﻘﺸﻪای ﺧﺒﯿﺜﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻮد را روی ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ
اﻟﻘﺎی اﻓﮑﺎر ﺿﺪ اﺳﻼﻣﯽ ذھﻦ ﻧﻮﺧﺎﺳﺘﮕﺎن آﻧﺎن را ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻧﮫﺎدن اﺳﻼم و ﭘﺬﯾﺮش دﯾﮕﺮ
ادﯾﺎن و ﻋﻘﺎﯾﺪ وﯾﺮاﻧﮕﺮ و اﻟﺤﺎدی ﺳﻮق دھﻨﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ اھﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را از
ھﻤﺎن ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن از آﻓﺖ
ً
ً
ﺧﯿﺎﺑﺎنﮔﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﻋﺎدات ﻧﺎﭘﺴﻨﺪی ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ درﻣﺎن آنھﺎ ﺑﻌﺪا دﺷﻮار
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﻣﺼﻮن ﺑﻤﺎﻧﺪ .از اﯾﻦ رو در ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ ،اھﺘﻤﺎم ﻣﻠﺖھﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ  ...ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﮫﺖ ﻏﺮس روح
ﺑﺎور اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﻮدﮐﺎﻧﻤﺎن ،ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ را واداﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺧﻸ را ﺑﻪ ﻗﺪر ﺗﻮان ﭘﺮﮐﻨﺪ و
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻮﻓﻪھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﻓﺮدای اﺟﺘﻤﺎع ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﻨﺎﯾﺖ ورزد«.
در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺠﻤﻊ» ،ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ« را در ﺳﺎل ۱۳۹۸ه۱۹۷۹/ -م
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺑﻌﺪھﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻮدﮐﺎن آن از ۱۶۰
ﮐﻮدک در اﺑﺘﺪای ﺗﺄﺳﯿﺲ ،اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ۱۰۰۰ﮐﻮدک در ھﺮ ﺳﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در
آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن ،از ﺣﯿﺚ ﻋﻠﻮم ،آداب و اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
ﻓﺮد ﺑﻪ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ و »ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ راﺳﺘﯿﻦ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﮐﻮدک ،دﯾﻦﺧﻮاه و ﻣﯿﮫﻦ دوﺳﺖ ﭘﺮورش ﯾﺎﺑﺪ«.
ﮐﻮدﮐﺎن در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎنھﺎی ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﻣﺒﺎدی ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﮔﺮاﻣﯽج و ﺳﯿﺮه ﻧﻮراﻧﯽ آن ﺣﻀﺮت را ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ آداب و اﺧﻼق
اﺳﻼﻣﯽ در ﺷﺨﺼﯿﺖﺷﺎن ﻧﮫﺎدﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
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ﮐﻮدﮐﺎن ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺎر ﺳﺮودھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖﺧﻮاھﯽ را در درون آﻧﺎن
ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺨﺖ .ﻧﺤﻮه ﺻﺤﯿﺢ وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن را ھﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎده در ﻋﻤﻞ
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺒﺎدی ﺧﻮاﻧﺪن و رﯾﺎﺿﯿﺎت را ﺑﻪ وﯾﮋه در ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﻪ ّ
ﺳﻦ آﻣﺎدﮔﯽ
ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ،ﯾﺎد ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ زن ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺴﺆوﻻن آﻣﻮزﺷﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن از ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎ ﺟﮫﺖ زداﯾﺶ ﮐﺴﺎﻟﺖھﺎ و
ﺧﺴﺘﮕﯽھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ھﻢ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﻻﮐﻠﻨﮓ و دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺑﺎزیھﺎی ﺷﻮراﻧﮕﯿﺰ را در زﻣﯿﻦ ﺑﺎزی روﺑﺮوی ﮐﻼسھﺎ ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮ از ﺷﻮر و ھﯿﺠﺎن را در آن ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .و رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ و ﻣﺪﯾﺮ
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎنھﺎ ﭘﯿﺎمھﺎی ﺗﺸﮑﺮ زﯾﺎدی ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻼش ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در ﺟﮫﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﺴﺘﺮش اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎنھﺎی ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺘﺎﺑﺎن راھﯽ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﯿﺶ از ﻓﻮت
ﻓﺮﺻﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﻮده و ﺟﺎﯾﺸﺎن را ﻣﺪتھﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
درﺧﻮاﺳﺖھﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﯿﺶ از ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺑﻮد .ﻟﺬا ﺷﻮرای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﺠﻤﻊ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن اﻻﺻﻼح را در ﻣﺤﻠﻪ اﻟﺸﺠﺎﻋﯿﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺠﺪ اﻻﺻﻼح ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن از ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮد .اھﺎﻟﯽ ﻣﺤﻞ ﺟﮫﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺑﺨﺸﯽ از ھﺰﯾﻨﻪھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﮐﻪ  ۳۲ﻣﺮﺑﯽ زن و ﻣﺮد داﺷﺖ ،ﺷﮫﺮﯾﻪ
ﻣﺘﻌﺎدﻟﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ج( ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،ﮐﻤﯿﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﺎل ۱۹۸۳م ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺪرﺳﻪای
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺠﻤﻊ در ﺧﺎﻧﯿﻮس اراﺋﻪ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻃﺮح
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪﯾﺪ.
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ،ﮐﻤﯿﺘﻪ زﮐﺎت

ً
اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺑﺮﺧﯽ اﻋﻀﺎی اداری و وﻇﯿﻔﻪ آن ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻼش داﺋﻢ ﺑﺮای
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آنھﺎ در ّ
ﺣﺪ ﺗﻮان و ﺑﻪ وﯾﮋه در
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻮد .ﺷﻤﺎر ﺧﺎﻧﻮادھﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ،ﺳﺎﻻﻧﻪ
ً
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﭼﮫﺎرﺻﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﻣﯽرﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮔﺎه ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ اراﺋﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد
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و ﮔﺎه اﺳﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر آن دﺳﺘﻪ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ
دﺳﺘﮕﯿﺮی ازﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﻗﺮار ﻣﯽداد ﺗﺎ ﻣﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪه و درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﻨﺪه واﺳﻄﻪای ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮﺑﯽ درﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻧﮫﺎد و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم را
ﺣﻞ ﮐﺮد .ﺷﯿﺦ ﯾﺎﺳﯿﻦ ھﻢ اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ را درﯾﺎﻓﺘﻪ و آن را ﻣﻮرد ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻗﺮار
ً
داده ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﺳﺎل ۱۹۸۶م ﺑﺪون دﻟﯿﻞ آن را رﺳﻤﺎ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺮد.
اﯾﻦ اﻗﺪام از آن ﺟﮫﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﻗﺪس دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ﺟﻮاﻧﺐ
درﺧﺸﺎن اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  -دﯾﻨﯽ ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ّ
ﺳﻨﺖ اﺳﻼﻣﯽ
اﺻﯿﻞ در زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺮدم ﺳﺮ ﺳﺘﯿﺰ داﺷﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮔﻮﻧﻪای از اﻧﻮاع
ﺗﮑﺎﻓﻞ و ﺗﻌﺎون ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮ ﻗﺪر ھﻢ اھﻞ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ و ﺗﺴﺎھﻞ ﺑﺎﺷﺪ درﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ
ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﻤﯽاﻓﺘﺎد .ﭼﺮا ﮐﻪ ھﺪف ﻧﮫﺎﯾﯽ آﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺎف و اﺧﺘﻼف در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ اداره و ﮐﻨﺘﺮل اﻣﻮد ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ آن آﺳﺎن ﮔﺮدد.
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ

اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺐ از ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺘﺐ ﻓﮑﺮی و ﻋﻤﻠﯽ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﯿﺦ ﺑﺎ درک اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻼم ﻧﻪ ﻓﻘﻂ روزه و ﻧﻤﺎز و ﺣﺞ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ
ﻣﮑﺘﺐ ﮐﺎﻣﻞ و ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪای ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ رو اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻃﺮح را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺼﺎص داد .ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﭘﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮن اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮن
ﻧﻮار ﻏﺰه ﮔﺎه از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺎﺗﻮان ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﺑﺎﻧﮏھﺎی ﺧﻮن
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنھﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻮدن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎرهای ﮔﺮوهھﺎی ﺧﻮﻧﯽ
ﻧﺎﯾﺎب ﻣﺎﻧﻨﺪ ) (oو ...ﺑﻮد و ﺑﯿﺶﺗﺮ اوﻗﺎت ﺧﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺗﺠﺎری درﻣﯽآﻣﺪ و
ﻗﯿﻤﺖ آن از ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ و ﻣﯿﺰان ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﯿﻤﺎر و ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرﻓﺖ و ﮔﺎھﯽ
اوﻗﺎت ﻧﯿﺰ آﻟﻮده ﺑﻮد .ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ وی ﻣﯽﺷﺪ .ﻟﺬا ﻣﺠﻤﻊ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن
دﯾﻨﺪار و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر را ﺑﺎ درج ﻧﻮع ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﯽ ھﺮﮐﺪام از آنھﺎ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮد و ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮن
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﺘﺮﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ
ﺧﻮن در ازای ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﭘﻮﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ در ّ
ﻣﺪت ﮐﻢﺗﺮ از ﯾﮏ
ﺳﺎل از ﺗﺄﺳﯿﺲ ،اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮن ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮن اﻋﻄﺎ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮد ،اﺻﻞ
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را ﺑﺮ اھﺪاء ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﭼﺮاﮐﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮن در ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺮام اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در
ّ
وﻗﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻪ ّ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ّ
ﻣﻄﺒﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﻤﻊ داﯾﺮ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﻣﻄﺐ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖھﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎدﯾﻦ در ازای
ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ و دارو درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺷﻌﺒﻪھﺎی دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ
ّ
ﻣﻄﺐ را در ﻣﺴﺠﺪ اﻻﺻﻼح در ﻣﺤﻠﻪ اﻟﺸﺠﺎﻋﯿﻪ و ﺧﺎﻧﯿﻮس داﯾﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻄﺐھﺎی ﻣﺠﻤﻊ در راﺳﺘﺎی رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﭘﺎک اﺳﻼم ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
ّ
ﺑﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﻄﺐ واﻗﻊ در ﻣﻘﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ و
ّ
ﯾﮏ زاﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺑﺎﻧﻮان ﻣﺘﺨﺼﺺ ھﻢ ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺨﺶ زﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل وﺳﯿﻊ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﻮاه و دﯾﻨﺪار
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﺮدن زﻧﺎن ﻧﺰد ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺮد ﺳﺨﺖ
ﺑﻮد و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن وﯾﮋه ﻣﻨﻄﻘﻪ را ھﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ درﻧﮫﺎﯾﺖ ،ھﺮﺳﻪ ﻣﻄﺐ ﻣﺠﻤﻊ را ﺑﺴﺖ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻨﮕﻨﺎ و ﻣﺸﮑﻼت
اداری ﺑﺮای ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺐھﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،آﻧﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ھﺮﺳﻪ
ﻣﻄﺐ را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦھﺎ ﻧﺎم ﺑﺮد :دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ
رﻧﺘﯿﺴﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻃﻔﺎل ،دﮐﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﻓﺮواﻧﻪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﺪرک دﮐﺘﺮاﯾﺶ را ھﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،دﮐﺘﺮ ﻣﻮﺳﯽ زﻋﺒﻮط ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺮﺷﺎوی و ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ.
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺷﺸﻢ ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ورزﺷﯽ

ورزش ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای
ً
ﺟﺬب ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﮫﺎدھﺎی دﯾﻨﯽ و ﻣﺴﺎﺟﺪ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار داده ﺑﻮد و واﻗﻌﺎ ھﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﺑﺰار در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای اﯾﻔﺎ ﮐﺮد .از اﯾﻦ رو ﭘﺎﺑﻪﭘﺎی ﺑﻨﺎی ﻣﺴﺠﺪ اﺻﻠﯽ
و ﻣﺆﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن درﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﻣﺠﻤﻊ ،ﺑﺎﺷﮕﺎه ورزﺷﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﻮار ﺑﻪ
دﯾﻮار ﺑﺎ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺷﻌﺎرھﺎ ﺑﺮای آن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ» :ﻋﻘﻞ ﺳﺎﻟﻢ در ﺑﺪن ﺳﺎﻟﻢ
اﺳﺖ« و »ﻣﺆﻣﻦ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ از ﻣﺆﻣﻦ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﮫﺘﺮ و ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ« ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ
ّ
ھﻤﻪ [ از ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ] ﺧﻮﺑﻨﺪ.
ﺑﺎﺷﮕﺎه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎل ﺑﻮد و ﭼﮫﺎر ﺗﯿﻢ ورزﺷﯽ در رﺷﺘﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﺸﮑﯿﻞ داد:

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺆﺳﺴﺎت
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اﻟﻒ( ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل
ب( ﺗﯿﻢ واﻟﯿﺒﺎل
ج( ﺗﯿﻢ ﺗﻨﯿﺲ روی ﻣﯿﺰ
د( ﺗﯿﻢ ﺑﺎزیھﺎی ﻗﺪرﺗﯽ
ﺗﯿﻢھﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺰرگ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
ﺗﯿﻢ ﺗﻨﯿﺲ روی ﻣﯿﺰ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺠﻤﻊ ،ﻣﺮﮐﺐ از اﮐﺮم ﻋﻘﯿﻠﯽ و ﺳﻤﯿﺮ ﺳﮏ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ
ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻓﺎﺗﺢ رﻗﺎﺑﺖھﺎی دورهای ﺑﺎﺷﮕﺎهھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﺠﻤﻊ ھﻢ ﺑﻪ ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﺗﯿﻢھﺎی ﮐﺮاﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﯿﻢ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻮاﻧﺎن
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ و ﺑﺎز ﯾﮑﻨﺎن آن ﺟﺎﯾﮕﺎهھﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭼﻮن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮاران و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ .ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎل ۱۹۸۰م ﮐﻪ ۲۳
ﺑﺎﺷﮕﺎه در آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
در ھﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل ۱۹۸۰م ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪالھﺎ و ﺟﺎمھﺎی
ﻃﻼی ﺟﺸﻨﻮارهای ورزﺷﯽ را ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻧﻮار ﻏﺰه ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
ﮐﻤﯿﺘﻪ ورزﺷﯽ ﺗﻤﺮﯾﻦھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﺠﻤﻊ ،ارودھﺎ و ﻣﺴﺎﻓﺮتھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ را ھﻢ اداره ﻣﯽﮐﺮد.
ﻣﺴﺎﻓﺮتھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻞ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺷﻤﺎل ﺗﺎ
ﺟﻨﻮب آن را در ﺑﺮﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮتھﺎ در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺬراﻧﺪن ﺷﺐھﺎی رﻣﻀﺎن در ﻣﺴﺠﺪاﻻﻗﺼﯽ ﺑﻪ ﻗﺪس ﺷﺮﯾﻒ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ّ
ﺣﺪ
ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮتھﺎ ﻣﺮدان .زﻧﺎن ،و ﮐﻮدﮐﺎن ھﺮﮐﺪام در اﺗﻮﺑﻮسھﺎی
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺴﺎﺟﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭼﺮا
ّ
ﮐﻪ ﻣﮑﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ،وﻋﺪهﮔﺎه اﺟﺘﻤﺎع ،ﻣﺤﻞ ﺣﺮﮐﺖ و ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .در ازای
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮتھﺎ اﺟﺮتھﺎی ﻧﻤﺎدﯾﻨﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ اوﻗﺎت ،ﮐﻔﺎف ھﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ
از ﻣﺒﺪأ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ را ﻧﻤﯽداد.
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﻔﺘﻢ ،ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺻﻼح
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺧﻮدش ﻋﻀﻮ ّاول و ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺪون وﺟﻮد
ّ
اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮی اﯾﻔﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎری از اﺧﺘﻼﻓﺎت
ّ
ﺑﻐﺮﻧﺞ را ﮐﻪ ﺣﻞ آنھﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺑﻮد ،ﻓﯿﺼﻠﻪ دھﺪ .ﮐﻤﯿﺘﻪ درﺻﺪد ﺑﻮد ﺑﺎ ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮی از
ّ
اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪﯾﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﻏﯿﺎب ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ و دادﮔﺎهھﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻀﺎت
آنھﺎ ﺑﺎزﯾﭽﻪ ﺗﻤﺎﯾﻼت و اھﻮا ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و رﺷﻮه ﺣﺮف ّاول را ﻣﯽزد ،اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻨﺒﻪای
از ﺟﻮاﻧﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ دﯾﻦ اﺳﻼم را اﺻﻼح ﮐﻨﺪ.
ّ
اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ در ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪھﺎی ﻣﺸﮫﻮر
اﺻﻼﺣﮕﺮی در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﮐﺮاﻧﻪ و ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ ﺷﺪه در ﺳﺎل )۱۹۴۸م(
ھﻤﮑﺎری ﮐﺮد.
ﺷﯿﺦ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ درﺻﺪد ﺑﻮد ﺑﺮﺧﻼف رﺳﻢ ﻣﻌﻤﻮل در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺒﻨﯽ
ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻖ ھﻤﻮاره ﺑﺎ اﻗﻮﯾﺎ و اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﺗﺒﺎر اﺻﯿﻞ ،ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﺰرگ ﯾﺎ
دوﺳﺘﺎﻧﯽ ذیﻧﻔﻮذ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺿﻌﻔﺎ ھﻤﻮاره ﺑﺎزﻧﺪه ﻣﯿﺪاناﻧﺪ ،ﻋﺮف ﺗﺎزهای ﺑﻨﯿﺎد ﻧﮫﺪ و از
ّ
ّ
ﺣﻞ دﻋﺎوی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮای ﺣﻞ ﻧﮫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺧﺘﻼﻓﺎت را ﺗﺎ آﺧﺮ ﭘﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ھﯿﭽﮑﺪام از ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا اﺟﺎزه
ﻧﻤﯽداد ّ
ﺣﻖ دﯾﮕﺮی را ﺿﺎﯾﻊ ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﺑﺎ ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮی از ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﺑﺰارھﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺣﻖ را ﺑﻪ ھﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﻘﺪار ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .اﯾﻦ
ّ
ّ
روش ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻀﻌﯿﻒ دﯾﮕﺮ ﻗﻀﺎت ﻣﺪﻧﯽ ﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﻣﻮر را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ و در
ﺑﯿﺶﺗﺮ اوﻗﺎت ﮐﻔﯿﻼن از ﮐﻔﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮان ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق
زﯾﺮدﺳﺘﺎن ﺧﻮد را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،در واﻗﻊ اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻖ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد
را ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﻞ ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد اﻓﺮاد
ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهای ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان ﺑﻮد .در ادارات ﭘﻠﯿﺲ ﻧﻮار ﻏﺰه )ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاﮐﺰ
ﭘﻠﯿﺲ در آﻧﺠﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ( ،ھﺮﮐﺲ ﭘﺎرﺗﯽ و آﺷﻨﺎ داﺷﺖ ،ﻣﺸﮑﻠﺶ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺘﮫﻢ
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻔﻮذ را ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﯽ اﻧﺪک وﺛﯿﻘﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﮕﺬارد ،آزاد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﻓﺮاد
ﻧﺎﺗﻮان و ﻓﻘﯿﺮ را در ﭘﺸﺖ ﺳﻠﻮلھﺎی زﻧﺪان ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ.
ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽداد و ھﻤﯿﺸﻪ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺻﺮار ﻣﯽورزﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد .ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﯿﻮهھﺎی زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ آنھﺎ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن از ﻋﺬاب ﺧﺪا و
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ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ و آﺧﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه وی اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺧﺎﻧﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺮدم از
ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ از ھﺮ ﻃﺎﯾﻔﻪ و ﻗﺸﺮی ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .ﺷﯿﺦ ﺑﺮای رﻓﻊ
ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم از ﻧﻮار ﻏﺰه ﺑﻪ ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی و ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﺧﻂ ﺳﺒﺰ
)ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ  (۴۸ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﯿﺦ در ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺴﺐ ﮐﺮد و
ﻣﺎﻧﻨﺪ دادﮔﺎه ﭘﯿﮕﯿﺮ اﻣﻮر ﻣﺮدم ﺑﻮد ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﺮدم ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﯿﺦ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺪرت اراده و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﺶ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ،اﺣﮑﺎم ﺧﻮد را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﻗﺪرت
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ .اﺑﻮ ﻧﺎﺻﺮ ﮐﺠﮏ )ﭘﺪر ﺷﮫﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮ( ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺣﺎدﺛﻪای
ﻋﺠﯿﺐ را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ روزی ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﯿﺦ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﺷﯿﺦ
ﮐﺠﺎﺳﺖ ،اﺑﻮ ﻧﺎﺻﺮ در ﺟﻮاب او ﮔﻔﺖ :ﺷﯿﺦ اﺳﺘﺤﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﯽآﯾﺪ.
اﺑﻮ ﻧﺎﺻﺮ در ﻣﻮرد ﮐﺎر اﯾﻦ ﻣﺮد ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او درﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﻣﺮدم
ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻋﻀﻼﺗﯽ ﻗﻮی دارد از او ﻣﯽﺧﻮاھﻢ دﺷﻤﻨﻢ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ ،ﺣﻖ ﻣﻦ
را ﺑﺪھﺪ ،اﻋﺪام ﮐﻨﺪ .اﺑﻮ ﻧﺎﺻﺮ از او ﺳﺆال ﮐﺮد ﮐﻪ از ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻗﻮی و
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮد در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از اھﺎﻟﯽ دھﮑﺪه اﻟﻌﺪس )ﻣﻨﻄﻘﻪای
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ھﻔﺖ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻤﺎل رﻓﺢ ﻗﺮار دارد( آن را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ
ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﯿﺦ ﻧﺸﺴﺘﻪ روی وﯾﻠﭽﺮ ﺧﻮد آﻣﺪ ،اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻠﺶ ﻧﺰد
ﺷﯿﺦ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ او ﻧﮑﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﯿﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻓﺮدی ﻗﻮی ھﯿﮑﻞ و ورزﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ دﺷﻤﻨﺶ را ﺧﻮار ﮐﻨﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ وارد ﺷﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﯿﺦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺨﺺ از
ﺷﺪت ﺗﻌﺠﺐ داﺷﺖ روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽاﻓﺘﺎد ،ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺷﯿﺨﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره او ﺷﻨﯿﺪهام .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺮد ﻧﺰد ﺷﯿﺦ رﻓﺖ و ﻣﺴﺎﻟﻪاش را ﺑﺎ او
در ﻣﯿﺎن ﻧﮫﺎد و ﺷﯿﺦ ﺣﻖ وی را از ﻇﺎﻟﻢ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺷﯿﺦ آرزو ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای اﺳﻼﻣﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی راه و ﺷﯿﻮه ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ﺑﻮد.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﺷﻮاری ﮐﻪ ﺷﯿﺦ در ﺣﻞ آن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺮد .ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای آل
ﻣﻄﻮق در ﺟﺒﺎﻟﯿﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد .ﻣﺎﺟﺮا از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ دو ﺑﺮادر از آل ﻣﻄﻮق ﺑﻪ
ﻧﺎمھﺎی اﺑﻮ ﻏﺎزی و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺎ ھﻢ درﮔﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺰاع ﻣﯿﺎن آنھﺎ
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ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن وارد ﻧﺰاع ﺷﺪﻧﺪ ،در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺑﺸﯿﺮ ﻏﺎزی ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮھﺎﯾﺶ
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ .ﺑﺸﯿﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮد اﻣﺎ ﭘﺪر و ﭘﺴﺮﻋﻤﻮھﺎﯾﺶ ﻣﺘﺪﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .وی ﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﺎ ﮐﻠﺖ ﮐﻤﺮی آنھﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮ ﻏﺎزی و ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ از اﻓﺮاد
دﯾﻨﺪار و ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ اھﺎﻟﯽ ﺟﺒﺎﻟﯿﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃﺮاف آن را ﺑﻪ زﺣﻤﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺳﺮﺷﻨﺎس و ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی ﻣﯿﺎن دو ﻃﺮف ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ اﻣﺎ ھﻤﻪ
اﯾﻦ ﺗﻼشھﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی آنھﺎ را ﺑﻪ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ و اﺑﻮ ﻏﺎزی ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮادش اﺑﻮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻠﺸﺎن ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ.
روزی ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺻﻼح ﺑﻪ ﺟﺒﺎﻟﯿﺎ رﻓﺖ ،ﻗﺪم ﺷﯿﺦ
ﺑﺮای اھﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮ از ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ ﺑﻮد.زﯾﺮا اﺑﻮ ﻏﺎزی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎ ﺑﺮادرش اﺑﻮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﺑﻮ ﻏﺎزی ﺷﺨﺺ ﺷﺮﯾﻔﯽ
و دارای ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻮد و وﺟﻪای ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪ .وی ﺑﺮای
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪن ﺟﮫﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺮط ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ در ﻣﻮرد آن ﺷﺮﯾﻌﺖ اﻟﮫﯽ را رﻋﺎﯾﺖ
ﮐﻨﺪ .اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺷﺮط را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﻣﺮاﺳﻢ آﺷﺘﯽ در ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺎﺷﮑﻮه در ﻣﺴﺠﺪ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ آنھﺎ ﺣﻞ ﺷﺪ .ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ دوره دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺷﯿﺦ از ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﯿﺦ دﯾﺪﮔﺎهھﺎ را ﺑﻪ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺳﺎﺧﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی از ﺟﻤﻠﻪ دوری از ﺷﺮﯾﻌﺖ اﻟﮫﯽ
و ﭘﯿﺮوی از ھﻮا و ھﻮس ﻣﺮدم آن را ﺳﺴﺖ ﮔﺮداﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮد.
ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺷﯿﺦ ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ھﻤﻪ ﮐﺎرھﺎی آن ﺳﺮ
و ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽداد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺮادران وی در آن ﮐﺎری
را ﺻﻮرت ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﯿﺦ را ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ در ھﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﻣﻠﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮﮔﺰاری
ﺟﺸﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺣﺠﺎج ﺑﻮد.
ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل ) (۱۹۸۵ﺑﺮای آزادی ﺗﻌﺪادی از زﻧﺪاﻧﯿﺎن را در ﺗﺒﺎدل اﺳﺮا
ﺟﺸﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ واﻋﻈﺎن و ﻣﺒﻠﻐﺎن را ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ اﻋﺰام ﻣﯽﮐﺮد.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺆﺳﺴﺎت
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در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺑﻮرس داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﮐﺸﻮرھﺎی
دﯾﮕﺮ ﺗﻼشھﺎی را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻠﯿﻢ ﺷﺮاب ﺻﻮرت داده ﺑﻮد.
ﺷﮫﺮت و آوازه ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪاﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺎرﭼﻮب دﻋﻮت و ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﻮار ﻏﺰه و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل رھﺒﺮی آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد .ﻧﻈﺮات ﻣﺠﻤﻊ در ﻣﯿﺎن ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ
ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﺪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﺎری ﭘﺮوردﮔﺎر و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﺮادران
ﺑﺰرﮔﻮارش ﺗﻮاﻧﺴﺖ دﺳﺘﺎوردھﺎی زﯾﺎدی را در ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.
دﻋﻮت در ﺧﺎرج از ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﺑﺎ ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ اوﺿﺎع دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﻮار ﻏﺰه و اﺳﺘﻘﺮار ﺷﻌﺒﺎت و
[ﺗﺸﮑﯿﻼت] ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻧﻀﺞ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از
ھﻤﮑﺎران ﻗﺪﯾﻤﯽ وی ﺳﺒﮏﺗﺮ ﺷﺪ.
ﻟﺬا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎورای ﺳﯿﻢ ﺧﺎردارھﺎی ﻧﻮار ﻏﺰه و ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ،
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﻐﺎﻟﯽ ﺳﺎل )۱۹۴۸م( ﺑﺮوﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼف وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺮاﻧﻪ
ً
ﻏﺮﺑﯽ دارﻧﺪ ،از زﻣﺎن اﺷﻐﺎل ،از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺆﺛﺮ دﯾﻨﯽ ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﺒﻼ
ﻃﯽ دﯾﺪارھﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح و ﺑﻌﺪ از آن دﯾﺪارھﺎ اﺳﺘﻤﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﻣﺎ وﺿﻊ ﺟﺪﯾﺪ و ﭼﺎﻟﺶ
ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﺎل ۱۹۴۸م در اﺷﻐﺎل
ﻋﻈﯿﻢ
ﻧﯿﺮوھﺎی »اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ« ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ »اﺳﺮاﺋﯿﻞ«ی در ﻏﯿﺎب
ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﺣﺰاب ﻋﺮﺑﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﯾﮑﯽ از اﺣﺰاب ﻣﻮﺟﻮد »اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ« در ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب
ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد .زﯾﺮا ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران »اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ« از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ را زﻣﯿﻨﻪ
ﻇﮫﻮر ﯾﮏ اﻗﻠﯿﺖ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺧﻮاھﺪ ﻧﮫﺎد .ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺳﺎﮐﻦ اراﺿﯽ اﺷﻐﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ »راﮐﺎح« درآﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺣﺰب »اﺳﺮاﺋﯿﻞ«ی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاش
ً
ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﯾﮫﻮدﯾﺎن و ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﻧﺒﻮد و ﺗﻨﮫﺎ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ
در ﻏﯿﺎب ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺮوی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮدی از ﭘﺎرهای از ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ وﺟﻮدی
ﮐﻪ ھﻤﻮاره ھﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮ اﺣﺰاب و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ از آنھﺎ ﺧﺎدم و ﻣﺨﻠﺺ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ
ﺑﻮد ،ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺮب در آن ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد.
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

از اﯾﻦ رو ﺗﮫﺪﯾﺪ ّ
ﺟﺪیﺗﺮ ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻘﻂ در دوری ﻋﺮبھﺎی اراﺿﯽ اﺷﻐﺎﻟﯽ
) (۴۸از اﺳﻼم ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﻓﮑﺎری ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻓﺮم و
ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎروح اﺳﻼم و آﻣﻮزهھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری داﺷﺘﻨﺪ .و ﻟﺬا اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ
ً
ﻣﺒﺎرزه اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ اوﻻ ﺑﺎ ھﻮﺳﮕﺮاﯾﯽ و ﻧﺎھﻨﺠﺎری رﯾﺸﻪ دواﻧﺪه در ﺷﺨﺼﯿﺖ
ً
ﻧﻮﺧﺎﺳﺘﮕﺎن ﻋﺮب و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺮبھﺎ،
ﻣﺒﺎرزهای ﺳﺨﺖ و ﭘﺮھﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ
ﻧﺸﺪ ﺑﻠﮑﻪ وی را در ﮔﺎمﻧﮫﺎدن در اﯾﻦ راه ﺑﺎ وﺟﻮد دﺷﻮاری و ﻣﺸﻘﺘﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ،
ﻣﺼﺼﻢﺗﺮ ﮐﺮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻋﺮب از دو ﻃﺮﯾﻖ آﻏﺎز ﺷﺪ:
ّ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺮب آﻧﺠﺎ.
 -۱ﺗﻤﺎس ﻓﺮدی ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ
 -۲ﺗﻤﺎس ﮔﺮوھﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﺎﻓﺮتھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و روﺷﻨﻔﮑﺮان
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ.
اﺧﺮاج ﺷﺪن از ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻌﻠﻤﯽ

در اﯾﻦ ﮔﯿﺮودار در اﺑﺘﺪای دھﻪ ھﻔﺘﺎد ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺟﮫﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﻋﻮی ﻧﯿﺎز داﺷﺖ و ھﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ وی را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ از ﮐﺎر
ً
ﺗﺪرﯾﺲ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮده و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺑﭙﺮدازد و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج وی را ھﻢ
ً
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ وی ّﻗﻮﯾﺎ ﯾﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
وی در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ھﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮار ﮐﺎر ﺗﺒﻠﯿﻎ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻋﺮﺻﻪای ﻣﺘﻔﺎوت ،ﯾﻌﻨﯽ
آﻣﻮزش ﭘﺮورش ﮐﻮدﮐﺎن! او ھﻤﻮاره ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد :ﻣﺎدام ﮐﻪ ﻣﻦ در ﭘﯽ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ھﺴﺘﻢ ،ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻤﯿﻞ ھﺰﯾﻨﻪھﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮدﻋﻮت ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ.
اﻣﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﺎ دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻟﻄﻒ ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
در ﻧﻮار ﻏﺰه ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﯾﮏ اﻓﺴﺮ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﻣﺮ آﻣﻮزش ﮐﻪ از ﺳﻮاﺑﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ّ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﻨﯽ ﺷﯿﺦ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮد ،ﺑﺎ وی دﯾﺪار ﮐﺮدن .اﻓﺴﺮ
ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺷﯿﺦ را ﻓﺎﻗﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﺪرﯾﺲ اﻋﻼم و او را ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ دوران ﭘﺮﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺘﯽ را ﺑﺮای دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آورد ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻓﺮﺻﺖ ﻻزم ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺎط را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﯿﺦ ﻧﮫﺎد .ﺷﯿﺦ ھﻢ ﺑﺎ اﻏﺘﻨﺎم
ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ ) (۴۸ﻣﯽرﻓﺖ و در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺑﻪ اﯾﺮاد

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺆﺳﺴﺎت
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ﺳﺨﻦ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﮫﺮھﺎی »ﻟﺪ«» ،اﻟﺮﻣﻠﺔ«» ،ﯾﺎﻓﺎ« و
»ﻋﮑﺎ« را ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﯽﻣﮫﺮی ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ دوﺑﺎره اﺣﯿﺎ و ّﻓﻌﺎل ﮐﺮد.
وی در ﻣﺴﺠﺪ ﻋﻤﺮه ﭼﻨﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آنھﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ و ھﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ رﺧﺪادی ﻣﮫﻢ ﺑﺮای
ّ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ .در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﻔﺮھﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و در ﺟﮫﺖ ﺗﺤﻘﻖ ھﺪف ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ آنھﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد.
ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﻓﺮدی و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻤﺎس ﻓﺮدی ﻣﯿﺎن ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ و ﻋﺒﺪا ...ﻧﻤﺮ دروﯾﺶ ،دﺑﯿﺮ ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در ﺷﮫﺮ ﺧﻮد »ﮐﻔﺮﻗﺎﺳﻢ« واﻗﻊ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ ﺳﺎل )۱۹۴۸م( ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ .ﺷﯿﺦ ﺿﻤﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ دروﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اﺳﻼم
در ﺻﺤﻨﻪ و ﺳﻠﻄﻪ ﻧﻈﺎمھﺎی ﻓﺎﺳﺪ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﮫﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ  -ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ّ
ﺗﻔﮑﺮی ﻣﻨﺤﺮف و دﯾﻦ ﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ و ﺑﺎ ﺳﻨﺖھﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ،
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ و ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﻢ ﺑﺎ اھﺪاف ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ھﻤﻨﻮاﺳﺖ و در ادﻋﺎی
ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﺮبھﺎ ّ
ﺟﺪی ﻧﯿﺴﺖ و در آﺧﺮ ھﻢ ﺑﺮای وی ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﻼم در
دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ّرﺑﺎﻧﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﺗﻮان ﮔﺮهﮔﺸﺎﯾﯽ از ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻌﻀﻼت را دارد.
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن و ﻣﻨﺎﻇﺮان ھﻤﻮن ﻗﻄﺮات ﺑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﮏ زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ و ﺗﺸﻨﻪ ﻓﺮو
ﻣﯽﺑﺎرد و ﮔﻞ و ﺳﺒﺰه روﺣﻨﻮاز و دﻟﺮﺑﺎ ﻣﯽروﯾﺎﻧﺪ ،ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪ و دروﯾﺶ را ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش
اﺳﻼم رھﻨﻤﻮن ﮔﺸﺖ و از آن ﭘﺲ» ،ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪا ..ﻧﻤﺮدروﯾﺶ« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
ﺷﯿﺦ دروﯾﺶ ﺳﻔﺮھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ را ﺑﺎ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ آﻏﺎز ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻨﺼﺮ ّﻓﻌﺎل و
ﺧﺸﺖ اوﻟﯿﻪ ﭘﺮﺑﺮﮐﺖ دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ درآﻣﺪ .ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ راھﻨﻤﺎﯾﯽ و
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﯿﺦ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮد .اﺧﻮان ھﻢ ﺟﮫﺖ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم ﺑﺮای
ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻼم ﺑﺎزدﯾﺪھﺎﯾﯽ از ﻣﺴﺎﺟﺪ و روﺳﺘﺎھﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ درﺧﺸﺎن از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﭘﻮﯾﺎ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﻋﺘﻤﺎد
ﻋﻤﻮﻣﯽ و وﺟﺎھﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﻪ ھﻤﺮاه آورده ﺑﻮد ،ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪاوم
دﯾﻦﭘﺬﯾﺮی ﺟﻮاﻧﺎن در ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ّ
ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻠﯽ
ﮐﻪ ﺑﯽ ّ
ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ ،ھﻨﺠﺎر ﺷﮑﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ .اﮐﻨﻮن ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ از
ّ
ﺳﻨﺖھﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻧﺎھﻨﺠﺎری و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ارزشھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ درآﻣﺪه ﺑﻮد.
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ

ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺳﻔﺮھﺎی ﺷﯿﺦ و ھﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ را در
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮتھﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه درﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﮐﻪ اﺗﻮﺑﻮسھﺎی ﭘﺮ از ﺟﻮاﻧﺎن
ﻓﮫﯿﻢ و ﻓﺮھﯿﺨﺘﻪ دﯾﻦ ﭘﺮورده راھﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺮاﮐﻢ و ﺗﻤﺮﮐﺰ
ً
ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ دﯾﻦﭘﺮوردﮔﺎن ﺟﻮان ﺑﺎ درک ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه رﻣﻀﺎن ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺮدم ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺟﺪ و دﯾﻦ روی ﻣﯽآورﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ً
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﻣﺜﻼ ﭘﯿﺶ از ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ را ادا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از
آن ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻓﺮارﺳﯿﺪن وﻗﺖ ﻣﻐﺮب ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﭘﺮﺳﺶھﺎی ﻣﺮدم را
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم اﻓﻄﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺳﻔﺮه ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺤﻞ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و در
ﺻﻮرت ﻋﺪم آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،اﻓﻄﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﻧﯿﺰ ،ﺷﺐ را در ھﻤﺎن روﺳﺘﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ و
ﺑﺤﺚھﺎی ﺟﺎﻟﺐ ،دﻋﻮت ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا را ﭘﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﮐﺎروانھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻋﺮﺑﯽ از روﺳﺘﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ »راھﻂ«
در ﺟﻨﻮب ﻧﻘﺐ ﺗﺎ ﺷﮫﺮ ﻋﮑﺎ در ﺷﻤﺎل ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﺷﯿﺦ ﺣﻤﺎد اﻟﺤﺴﻨﺎت در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ھﻢ از اﻓﺮاد ﺳﺮﺷﻨﺎس ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺧﻮد
ﻣﯽﺑﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﺎن دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺸﻮﯾﻢ ،ﺧﻮد ﺷﯿﺦ ھﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﺪ .ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ً
»ﺑﺌﺮ اﻟﺴﺒﻊ« از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از دو دھﻪ ﮐﺎﻣﻞ از اﺳﻼم دور ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،واﻗﻌﺎ ﺗﺸﻨﻪاﯾﻦ
دﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ.
ّ
وی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ورود ﻣﺒﻠﻐﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺧﻮﻧﮕﺮم »ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ از آﺳﻤﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ« آﻧﺎن را ﻗﺪر ﻣﯽﻧﮫﺎدﻧﺪ ،ﮔﺮاﻣﯽ
ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎﯾﺸﺎن ھﻤﮕﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ّ
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮتھﺎ ھﻤﻨﺎن اﺳﺘﻤﺮار ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ در ھﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﯾﮏ
ّ
ﺧﻮاه ﭘﺮﺷﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﺪ ﮐﻪ در ﻏﯿﺎب
ھﺴﺘﻪ اﺳﻼﻣﮕﺮای ﻓﻌﺎل ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺟﻮاﻧﺎن دﯾﻦ ِ
ﮐﺎروانھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﮐﺎر دﻋﻮت را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﻟﮫﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ
ﺟﺮﯾﺎنھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻗﻮی و ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ دﻋﻮت ﻣﺒﺎرک ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺷﻤﺎر
اﻓﺮاد دﯾﻦﺑﺎور ﺑﻪ ّ
ﺣﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ رﺳﯿﺪ و اﯾﻦ اﮐﺜﺮﯾﺖ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﮫﺮداریھﺎی
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﻐﺎﻟﯽ ﮐﻪ درآن ﺣﺮﮐﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻮرای اداری ﺑﺴﯿﺎری از
ّ
ﺷﮫﺮداریھﺎ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺠﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺆﺳﺴﺎت
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اﻋﻀﺎی ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻋﮫﺪ اﻟﮫﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﺑﺮادراﻧﺸﺎن در ﻧﻮار ﻏﺰه ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ
و رﺷﺘﻪ ّ
ﻣﻮدت و ھﻤﮕﺮاﯾﯽ ھﻤﻮاره ﻣﺤﮑﻢ ﻣﺎﻧﺪ و ﺗﺒﺎدل ﺑﺎزدﯾﺪ و ھﻤﺎﯾﺶ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد.ﯾﻌﻨﯽ درﺧﺖ اﺳﻼمﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﻮار ﻏﺰه رﺷﺪ ﮐﺮد،
ﺷﺎﺧﻪھﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻋﺮﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪ و ﺷﮫﺮھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎی
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ از ﺣﯿﺚ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ در ﺳﺎﯾﻪ ﺷﺠﺮه ﻣﺒﺎرﮐﻪ اﺳﻼم درآﻣﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ »اﺳﺮاﺋﯿﻞ«ی ﺷﺪ ﺑﻪ
ّ
ﺣﺪی ﮐﻪ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر رژﯾﻢ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﭘﺲ از ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراھﺎی ﺷﮫﺮداریھﺎ ﺑﺮ ﺻﻮرت ﺧﻮد ﺳﯿﻠﯽ زد و از آن روز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﯿﺮهﺗﺮﯾﻦ
روز زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﯾﺎد ﮐﺮد و ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ از ﺳﻮی ﻧﯿﺮوھﺎی »اﺳﺮاﺋﯿﻞ«ی ﮐﻪ ﺧﻄﺮ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﯿﺮوی ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ و ﻇﮫﻮر ﭼﺎﻟﺶھﺎی ﻋﻈﯿﻢ را دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
آﻣﺎج ﺗﺤﺪﯾﺪ و ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﺋﻢ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ھﻨﺮھﺎی
ً
اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از )۱۹۴۸م( ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺟﺸﻨﻮارهھﺎ ﺑﺎ
اﺳﺘﻘﺒﺎل دهھﺎ ھﺰار ﺟﻮان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺴﻠﻤﺎن روﺑﺮو ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﯿﺦ راﺋﺪ ﺻﻼح ﺷﮫﺮدار »ام ﻓﺤﻢ« ﻣﺴﺆول ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﺟﺸﻦھﺎ ﺑﻮد .ﺟﺸﻨﻮاره
ﭘﻨﺠﻢ ھﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ در »ﺑﺌﺮاﻟﺴﺒﻊ« ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺤﻮل ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﻣﻘﺎﻣﺎت
»اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ« را ﻧﮕﺮان ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺷﮫﺮدار »اﻟﻨﻘﺐ« را واداﺷﺖ دﺳﺘﮕﺎهھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺟﮫﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸﺪن اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ھﻔﺘﺎد ھﺰار
ﻧﻔﺮ روﺑﺮو ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار داد.
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻧﺸﺎن دادن ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﺰﺑﻮر ،ﺟﺸﻨﻮارهای
در ھﻤﺎن ﻣﮑﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ داد ﮐﻪ ﺟﺰ ﮔﺮوھﯽ اﻓﺮاد ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﮐﺴﯽ از آن اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻧﮑﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﻤﺪی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮﭼﯿﺪ و ھﺰﯾﻨﻪای ﺑﯽﺛﻤﺮ را
ھﻢ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ!.
ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ در اراﺿﯽ اﺷﻐﺎﻟﯽ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل )۱۹۴۸م( .ھﻤﻮاره ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽھﺎی
ﭘﯽدرﭘﯽ در ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺮادران ﻋﺮب و ﺑﺎز آوردن آنھﺎ ﺑﻪ ﺣﻮزه وﺳﯿﻊ اﺳﻼم ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪ و ﻧﺎﻇﺮان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ ﮐﻪ در روﺳﺘﺎی ﮐﺎﺑﻮل و دﯾﮕﺮ روﺳﺘﺎھﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ً
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﮫﺶھﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻼشھﺎی دﻋﻮﺗﮕﺮان ﺑﻠﮑﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .زﯾﺮا اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ در ﺧﻼل ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﯽ اﻧﺪک ،آن ﭘﺎﯾﮕﺎه
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

ﻣﻠﯽ و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﮐﻪ اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و اﺣﺰاب »اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ« ﮐﺎر و ﻟﯿﮑﻮد ﻋﻠﯽ
رﻏﻢ ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺗﻼش در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺬرھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﭘﺎﺷﯿﺪه اﺳﺖ روز ﺑﻪ روز رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻓﻖھﺎی ﺗﺎزهای را ﺑﻪ
روی دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪس ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﻨﺪ.
داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ

داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﻮار ﻏﺰه ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از )۱۹۶۷م( ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ
ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺼﺮ ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنھﺎی ﻏﺰه را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .اﻣﺎ
ً
اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از ۱۹۶۷م اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﻄﻊ ﮔﺸﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪا دوﺑﺎره ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ از ﺳﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ روﻧﺪ ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل )۱۹۷۷م( ﻗﺮارداد)ﮐﻤﺐ دﯾﻮﯾﺪ( ﻣﯿﺎن
ﻣﺼﺮ و رژﯾﻢ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﻣﻀﺎء ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ
)ﺳﺎف( و آﺣﺎد ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و آن را ﺧﯿﺎﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺒﺨﺶ و ﺟﻤﮫﻮری ﻣﺼﺮ دﺳﺘﺨﻮش ﺑﺤﺮان ﺷﺪ.
ً
ﺑﻪ ھﻢ ﺧﻮردن رواﺑﻂ دﯾﭙﻠﻤﺎت ﯾﮏ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ اﻣﻮر و از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺬﯾﺮش
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ در ﻣﺼﺮ اﺛﺮ ﻧﮫﺎد .ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ رواﺑﻂ داﻧﺸﮕﺎھﯽ در دو اﻗﺪام
ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺷﺪ ،ﻧﺨﺴﺖ :ﻣﺤﺮوم ﺷﺪن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ از ورود ﺑﻪ رﺷﺘﻪھﺎی ﻣﮫﻤﯽ
ﭼﻮن ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ و داروﺷﻨﺎﺳﯽ .درﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻮل ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽھﺎ در داﻧﺸﮕﺎهھﺎی
ً
ﻣﺼﺮ ﮐﻼ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنھﺎی ﻏﺰه ﺳﺮﮔﺮدان و
ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ!.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﻌﺪاد ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺗﺎر ﯾﮑﯽ آﯾﻨﺪه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺷﻤﺎر اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﺟﮫﺖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.
داﻧﺸﮕﺎهھﺎی ﮐﺮاﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮان ﺟﺬب ﺷﻤﺎر زﯾﺎد
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺧﻮد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی ھﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﮐﺎھﺶ ﺳﮫﻤﯿﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در داﻧﺸﮕﺎهھﺎی اردن درﮔﯿﺮ ﻣﺸﮑﻞ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺟﺪی روﺑﺮو ﮐﺮد و آﻧﺎن را در اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﺿﺮورت ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺮو ﺑﺮد .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
در ﺻﺪد ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﭼﺎره ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ و ﺟﻠﺴﻪ ﻧﺨﺴﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره در داروﺧﺎﻧﻪ اﻟﺰھﺮای اﺳﺘﺎد

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺆﺳﺴﺎت
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دﮐﺘﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﯿﺎزوری ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و در آن ﻣﻌﻀﻞ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ روﯾﺶ و ﮔﺴﺘﺮش روﺣﯿﻪ ﯾﺄس در داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺿﻌﻒ ﻋﻠﻤﯽ در
آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻠﺴﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎھﯽ در ﻧﻮار ﻏﺰه ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎهھﺎی ﻣﺼﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ھﻢ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﮫﺮﯾﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ دﻻر ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺣﺎﺿﺮان اﯾﻦ ﻃﺮح را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ دﮐﺘﺮ »ﺧﯿﺮی اﻵﻏﺎ« ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺳﻌﻮدی
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺮد ﻣﺸﮫﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد .وی ﭘﯿﺶ از اﺧﺬ
ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺳﻌﻮدی ﺑﺮای دﯾﺪار ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﻪ »ﺧﺎﻧﯿﻮﻧﺲ« در ﻧﻮار ﻏﺰه آﻣﺪه ﺑﻮد .دﮐﺘﺮ
ﺧﯿﺮی اﻵﻏﺎ از ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺷﻮر و ﺣﺮارت دﻓﺎع ﮐﺮد و در ﺑﺎره اﻣﮑﺎن
ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺆال ﮐﺮد .ﺣﺎﺿﺮان ھﻢ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ دادﻧﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮاد
ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺸﺴﺮای اﻻزھﺮا در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ و
ﻣﯽﺷﺪ در آن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اداﻣﻪ داﻧﺸﺴﺮای ازھﺮی ﺑﻨﺎ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺷﯿﺦ
ﻋﻮاد در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ھﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﯿﺦ ﻋﻮاد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮاری در زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮوھﯽ اﻓﺮاد ﺷﺪ .زﯾﺮا
وﻇﯿﻔﻪ ﺗﮫﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎی داﻧﺸﮕﺎه و ﻧﺼﺐ ﻋﻼﻣﺎت اﯾﻦ ﻃﺮح و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ آن
ﺑﺮﻋﮫﺪه اﯾﻨﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮ دﮐﺘﺮ ﺧﯿﺮی آﻏﺎ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻻزم ﺑﺮای ﺑﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه و ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن آن و داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﻣﻨﻮره را ﺑﺮﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
ﻧﻘﺸﻪھﺎ آﻣﺎده ﺷﺪ و ﻃﺮح ﺳﺮﺑﺮآورد .داﻧﺸﮕﺎه در آﻏﺎز زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﻪ داﻧﺸﺴﺮای اﻻزھﺮ
ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ در اﺗﺎق اﻻزھﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ھﻢ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮﭘﺎﺷﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ داﻧﺸﺴﺮای واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻻزھﺮ را
اﺷﻐﺎل ﮐﺮد و ﺳﺎﻟﻦھﺎی داﻧﺸﺴﺮا را ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺑﺤﺚھﺎی داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
ھﯿﺄت ﻣﺆﺳﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ،ھﯿﺄت اﻣﻨﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و ﻋﻨﻮان »داﻧﺸﮕﺎه
اﺳﻼﻣﯽ ﻏﺰه« ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎزه ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﮫﺎد.
ھﯿﺄت اﻣﻨﺎی اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه اداﻣﻪ ھﯿﺄت اﻣﻨﺎی داﻧﺸﺴﺮای واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻻزھﺮ ﺑﻮد و ﺷﯿﺦ
ً
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮاد در رأس آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﻋﻀﺎی آن ھﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﻤﺎن اﻋﻀﺎی ھﯿﺄت اﻣﻨﺎی
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داﻧﺸﺴﺮا ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﮫﻮﻟﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه
داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺬب اﻣﮑﺎﻧﺎت و داﻧﺸﺠﻮ را آﻏﺎز ﮐﺮد.
داﻧﺸﮕﺎه در ﺳﺎلھﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﯽﮐﺮد اﻣﺎ
ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﻣﺮی واﻗﻌﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﻣﻮرد ﻃﻤﻊ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد و
ﺑﻄﻮر دﻗﯿﻖ ،ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﺷﯿﺦ ﻋﻮاد را ﺗﺤﺖ
ّ
ﻓﺸﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻢ داﻧﺸﮕﺎه را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺻﺒﻐﻪ اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎ و
دﯾﮕﺮ ﻣﻈﺎھﺮ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺮومﺷﺪن ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ .دﮐﺘﺮ ﺣﯿﺪر ﻋﺒﺪاﻟﺸﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺗﻤﺎم در ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺸﺎﻓﯽ از رھﺒﺮان ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺴﺆول ھﻼل اﺣﻤﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
در ﻧﻮار ﻏﺰه ﺑﻮد.
ﺷﯿﺦ ﻋﻮاد ﺗﺮاﮐﻢ ﻓﺸﺎرھﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن را اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻪ دﮐﺘﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﺸﺎﻓﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺟﺒﮫﻪھﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﭘﺎرهای از ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ
را ھﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ھﻤﺮاه ﮐﻨﺪ و ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪول وی از ﻣﻮاﺿﻊ ﻗﺒﻠﯽاش
ً
ﺷﻮد ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی ھﯿﺄت اﻣﻨﺎ ھﻤﭽﻮن ﺣﺎج ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﯿﺎزﺟﯽ )ﯾﮑﯽ از
ﺗﺎﺟﺮان ﺑﺰرگ( ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﻃﺮﻓﺪاران ﺗﻐﯿﯿﺮ ھﻤﻨﻮا ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻮاﺿﻊ
ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺑﻮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﮔﯿﺮ و دار ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺿﻤﻦ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻋﻮاد ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﻧﺎﺣﯿﻪای ﭘﻨﮫﺎن را ﺑﺎ وی در ﻣﯿﺎن ﻧﮫﺎد ،ﻋﻮاد ھﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ روز ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻘﺮر اﻻزھﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻋﺪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﻈﺎھﺮاﺗﯽ ّﻗﻮی در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﯿﺦ ﻋﻮاد
اﻋﻼم ﮐﺮد ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ رﻧﮓ و ﺑﻮﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد و ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ھﯿﺄت اﻣﻨﺎ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن اﻓﺮادی ﺟﺪﯾﺪ ھﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺟﻠﺴﻪ در داﻧﺸﺴﺮای واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻻزھﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮاد و
اﻋﻀﺎی ھﯿﺄت اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه ،دﮐﺘﺮ ﺣﯿﺪر ﻋﺒﺪاﻟﺸﺎﻓﯽ ،اﺳﻌﺪ ّ
اﻟﺼﻔﻄﺎوی )از ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺘﺢ(
و ﺣﺎج ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﯿﺎزﺟﯽ ھﻢ در آن ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺧﺎرج از دﯾﻮارھﺎی داﻧﺸﺴﺮا اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮده
و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﻢ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ و اﺑﻘﺎی اﻋﻀﺎی ھﯿﺄت اﻣﻨﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺣﺎﺿﺮان ﺑﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﺗﻈﺎھﺮات ﺣﺎﻣﯽ ﻣﻮﺿﻊ ﺷﯿﺦ ﻋﻮاد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اھﺮﻣﯽ ﺟﮫﺖ
ﻓﺸﺎر ﺑﺮآﻧﺎن و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﯿﺦ ﻋﻮاد در ﺑﺮاﺑﺮﺷﺎن ﺑﻮد ،ﺷﮕﻔﺖزده و ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ
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ً
ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻓﺎع ﻋﻮاد از ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از
ﺟﻤﻊ ﺗﻈﺎھﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرج از ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﻮﻧﻪای ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن آن دﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪ و ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﭙﺮی ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺟﻤﻊ ﺗﻈﺎھﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺧﺎرج از ﺟﻠﺴﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻣﯿﺰ زد و
در اﺛﻨﺎی ﺣﺮﮐﺖ ،ﻋﻨﺎﺻﺮی از دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺎحھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﻗﺎﻃﯽ راھﭙﯿﻤﺎﯾﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ
در اﺟﺮای ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﺎرهای ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻼل اﺣﻤﺮ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ دﮐﺘﺮ
ﺣﯿﺪر ﻋﺒﺪاﻟﺸﺎﻓﯽ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﺎن و ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎ ﯾﺎ ﺟﻨﺎحھﺎی ﺣﺎﻣﯽ اﯾﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺎت را ﺗﯿﺮه ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ دﮐﺘﺮ ﺣﯿﺪر ﻋﺒﺪاﻟﺸﺎﻓﯽ در ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎحھﺎ از آن
ﺑﮫﺮهﺑﺮداری ﮐﺮدﻧﺪ آﺧﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ھﯿﭽﮑﺪام از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﯿﮫﻨﯽ و ﻃﺮح اﺧﺘﺼﺎص در اﯾﻦ
ﺑﺎره ،در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻈﺎھﺮات ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺪف ﺧﻮد در ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ در داﻧﺸﺴﺮای
اﻻزھﺮ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺗﻈﺎھﺮات ﺣﺮﮐﺖ اﺧﻮان و ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح و
در ﻋﺮﺻﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻏﺰه ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺖ.
اوﺿﺎع داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ھﻨﻮز ھﻢ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎر
اﺳﺖ ﺗﺤﻮل ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه و ﺷﻮرای ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﻮار
ﻏﺰه ھﻤﭽﻨﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺪاوم ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻌﺪھﺎ دﮐﺘﺮ رﯾﺎض اﻻآﻏﺎ )از ﻧﺰدﯾﮑﺎن دﮐﺘﺮ ﺧﯿﺮی
اﻵﻏﺎ( ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺪ و رﯾﺎﺳﺖ آن را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﻮاد ،ھﯿﺄت اﻣﻨﺎ و ﺟﻨﺒﺶھﺎی
ً
اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ رﯾﺎض ﮐﺎﻣﻼ آﻣﺎده ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ آﻧﺎن اﺳﺖ و ﺟﺰ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ
ﺧﻮاھﯽ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ آنھﺎ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ رﯾﺎض اﻵﻏﺎ در اﺑﺘﺪای ﺣﻀﻮرش در داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاراﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی
ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺘﺎﻧﻪاش را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﺎحھﺎ و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و در رأس آن ﺷﯿﺦ
اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺣﻔﻆ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ وی ﺑﺎ ﻓﺸﺎرھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﺟﺮﯾﺎنھﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺮی ﮐﻪ وی را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮد ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آنھﺎ
ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﻣﻨﺪان و اﺳﺎﺗﯿﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آنھﺎ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
)۱۹۸۲م( در ﮐﺎدر ﻣﻮﻇﻒ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻘﻂ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ھﻮاداران ﺟﺮﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻀﻮﯾﺖ
داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﯾﺎ از ھﻮاداران دﯾﮕﺮ ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﻣﻠﯽ ﮔﺮا ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ
داﺷﺘﻨﺪ .ﺷﺨﺺ دﮐﺘﺮ رﯾﺎض ھﻢ ﭼﻨﺪان ﺑﺎ اﻓﮑﺎر اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ھﻤﺎھﻨﮓ ﻧﺒﻮد و
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

ﺑﺮﺧﻮرد دوﮔﺎﻧﻪ و ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧﻪای داﺷﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﮔﺬراﻧﺪن ﭘﺎرهای از زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﺸﻮر اﻣﺮ ﯾﮑﺎ
ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ وی از اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻮاﻓﻘﺖ اوﻟﯿﻪ او در ﺑﺎب
ً
ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺎﮐﺖ ﯾﮑﯽ ﺟﮫﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮد وی و
دﯾﮕﺮان ﺑﻮد.
وی ﺗﺎزه ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ رﯾﺎﺳﺖ ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ھﺮﭼﻨﺪ
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﺪ .دور ﺷﺪن رﯾﺎض اﻵﻏﺎ از اﺻﻞ ﺗﻮازن در
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺑﯽﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻮد دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهھﺎ ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪی ﺟﻨﺎح
اﺳﻼﻣﮕﺮا را ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﯽﻣﮫﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺟﻨﺎح ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺮﮐﻨﺎری رﯾﺎض و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺗﻮان اﻋﺎده روﻧﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﻄﻮف ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻓﺸﺎرﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎرﺳﺎز واﻗﻊ ﺷﺪ و دﮐﺘﺮ اﻵﻏﺎ از
رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮔﺮدﯾﺪ.
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻮﻋﯽ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﺪاوم ﺑﺮ ﻧﺤﻮه اداره داﻧﺸﮕﺎه
داﺷﺘﻨﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری اوﻗﺎت ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺳﻠﻮک و ﺳﻨﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﻮرد
اﻋﺘﺮاض ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ در ﭘﺎﺳﺪاری از اﺳﻼﻣﯿﺖ داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﻮان اﺛﺮﮔﺬاری ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﺎن در داﻧﺸﮕﺎه از اﺑﺘﺪای ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺣﺘﯽ در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ھﻤﻮاره ﻣﺪﯾﻮن ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻣﺪﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎه ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮار از اﺗﮫﺎم ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﻨﺎﺣﯽ در ﺻﺪد ﺣﻔﻆ ﺗﻮازن اﺳﺖ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﻨﺎح
دﯾﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎه زﯾﺎدی در ﻣﯿﺎن اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﺣﺘﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻧﺪارد ،ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻋﻨﺼﺮی وادار ﮐﻨﻨﺪه و ﻓﻌﺎل ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮازن ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺗﺎ اﻣﺮوز ھﻢ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ زﯾﺎن
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻋﺮﺿﻪ ﭘﺴﺘﮫﺎی آ ﮐﺎدم ﯾﮏ ﮐﻪ از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﻪ
ً
اﻓﺮادی ﺳﭙﺮده ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ داﺋﻤﺎ ﺑﻪ دور از اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دﯾﮕﺮ در ﻧﻮار ﻏﺰه

ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻧﺒﺎﯾﺪ در داﺧﻞ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺧﻮان
اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ و ﭘﺎرهای از ﻧﮫﺎدھﺎی واﺑﺴﺘﻪ و ﯾﺎ ھﻮادار آن و ﯾﺎ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺤﺼﻮر
ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم ﭼﻪ در ادارات ،ﻣﺪارس ،ﮐﺎرﮔﺎهھﺎ و ﭼﻪ در اﻣﻮر

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺆﺳﺴﺎت
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ﺷﻐﻠﯽ و ﺣﺘﯽ در ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﺪی و ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس و اﯾﻦ
اﻧﺪﯾﺸﻪ را ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯽﻧﮕﺮد.
ﺷﯿﺦ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎوری ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم و ﺟﻮاﻧﺎن دﯾﻦدار ﺑﺎﯾﺪ در
ﺗﻤﺎی ﻋﺮﺻﻪھﺎﺋﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺣﻀﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺪان ﺑﺮای آﻧﺎن ﺧﺎﻟﯽ و
اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﺎن از ﻧﺸﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ دﯾﻨﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﺮوم ﻧﺸﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﻗﺒﺎ در دﻓﺎع از ﻣﺘﺎع
ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮﯾﺶ ،ﮐﺎﻣﯿﺎب و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در دﻓﺎع از ﭘﯿﺎم ﺣﻖ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺪاﺳﺖ،
ﻧﺎﮐﺎم ﮔﺮدﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ وی ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ در ﺻﺪد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺎﮐﻦ و
ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﺳﺪ ،اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﺪ .آﺧﺮ اﺳﻼم وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮواﻧﺶ در ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺧﻮد
ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ھﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﮑﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺨﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺷﯿﺦ
درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮش دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ در ﻋﮫﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و دﻋﻮﺗﮕﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺟﺰ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﺣﻀﻮر در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی دﯾﻦﭘﺬﯾﺮی
و اراﺋﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
از اﯾﻦ رو وی ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﻨﺪ ﯾﮑﺎھﺎ و اﻧﺠﻤﻦھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ
ً
ﻋﻼﯾﻖ ﯾﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد .ﻣﺜﻼ وﮐﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺳﻨﺪ ﯾﮑﺎھﺎی وﯾﮋه وﮐﻼء،
ﭘﺰﺷﮏ در ﺳﻨﺪ ﯾﮑﺎھﺎی ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻣﮫﻨﺪس و ﻣﺪرس و ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ھﺮﮐﺪام در
اﻧﺠﻤﻦھﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد ﻋﻀﻮ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﯿﺦ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﻣﺒﻠﻎ اﺳﻼم ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ .راﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم از
دﯾﺮﺑﺎز در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ادای وﻇﯿﻔﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ و ﺳﺴﺘﯽ ورزﯾﺪن در ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻣﺮدم .اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪه و ﭘﺲ
ً
ﺧﻮاھﺪ ﻧﺸﺴﺖ .ﺷﯿﺦ ﺑﺎ درک اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻐﺎن اﺳﻼم ﺳﺎﺑﻘﺎ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﺑﺎ
ﺗﻼش ﺷﺨﺼﯽ و ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ روح ﻣﺘﺴﺎﻣﺢ و دﻟﺮﺑﺎی اﺳﻼم و ﺑﺪون ﺿﺮﺑﺎت ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﯾﺎ
ﺷﻞ ﯾﮏ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﻼم را ﺑﻪ ﺗﺤﺮک
و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺷﯿﺦ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﭘﺎرهای روﯾﺎروﯾﯽھﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﻼم ﮔﺮاﯾﺎن
ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و ﯾﺎ ﻣﻮازی ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ وی در ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮﯾﺶ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﭼﺮا ﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮوﯾﻢ؟ ﭼﺮا ﺧﻮد ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ
ً
اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮی آنھﺎ دﻋﻮت ﮐﻨﯿﻢ؟ اﻣﺎ ﺷﯿﺦ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ در اﯾﻦ
ﻣﻮرد اﻓﻖھﺎی دورﺗﺮ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

ﯾﺎﻓﺘﻪ و دارای ﺑﻌﺪی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻟﺬا ورود ﺑﻪ آنھﺎ و اﯾﺠﺎد دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در آنھﺎ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﭘﯽرﯾﺰی ﻧﮫﺎدھﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺷﻮرﺷﯽ
ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﺳﻄﺢ ﺗﺸﮑﻞھﺎ و اﺣﺰاب ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر
ً
ﻏﺰه ﺑﻮد و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺷﺪن ﺷﮑﺎفھﺎ در ﺳﻄﺢ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ دوای
ً
اﯾﻦ زﺧﻢھﺎ و ﺗﺮﻣﯿﻢ اﯾﻦ ﺷﮑﺎفھﺎ ﺧﻮد ﺑﻌﺪا ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻼش ﻓﺮاوان و ﺻﺮف اﻧﺮژی اﻧﺒﻮھﯽ
ﺧﻮاھﺪﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ھﻤﯿﻦ اﻵن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ درآﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﮫﺎت در ﻧﮫﺎﯾﺖ ،ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺘﺎﺑﺰده و ﻧﺎﺷﮑﯿﺒﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﯿﺦ
ھﺮ ﺟﻮان ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﻪ ﺿﺮورت اﻟﺘﺰام ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﯾﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ آنھﺎ در
ً
ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﻤﻼ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻢ ﮐﻢ در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن رواج ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و
ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ ﻓﻌﺎﻻن و اﺷﺨﺎص ﻣﻤﺘﺎز اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت آنھﺎ را ﺑﺮای دﻋﻮت دﯾﮕﺮان ﺑﻪ
ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و روی آوردن ﺑﻪ دﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻼشھﺎی اﯾﻦ
اﻓﺮاد و ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﯿﺮون از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ دﯾﻦ و دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻋﺒﺎدت دو ﭼﻨﺪان ﺷﺪ .ھﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ آرام و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ .ﺟﻨﺒﺶھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺼﺮف ،اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ و ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﺟﺬب
ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﺳﻼم و دﯾﻨﺪاری و اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
اﻓﺮاد وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ھﺴﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﯾﻨﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮادراﻧﺸﺎن
در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪھﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت را ﺗﻮﺳﻌﻪ دادﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام آنھﺎ ﺑﺮﮔﺰاری
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ھﻼل اﺣﻤﺮ در اواﯾﻞ دھﻪ ھﺸﺘﺎد ﺑﻮد و دﮐﺘﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﯿﺎزوری و دﮐﺘﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ
ﻣﻘﺎدﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .در ﺣﻘﯿﻖ اﯾﻦ ﯾﮏ اﻗﺪام ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎﻧﻪ
و ﺧﯿﺮﺧﻮاھﺎﻧﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ھﯿﺄت ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎل ﺑﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮس از ورود ﭼﭗ
ﮔﺮاھﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی آن دﯾﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﮑﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را آﺧﺮﯾﻦ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه در اﯾﻦ ھﯿﺄت داﺷﺘﻨﺪ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻼم ﮔﺮاھﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ
اﻏﻮاﮔﺮی ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آنھﺎ را ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﮐﻪ اﻗﻠﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و در اﺗﺨﺎذ
ً
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻤﻼ ﻧﺔﯾﺰ اﺳﺘﺎد اﺳﻌﺪ اﻟﺼﻔﻄﺎوی اﺳﺘﻌﻔﺎ داد و
از دو ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ھﻼل اﺣﻤﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ دھﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺆﺳﺴﺎت
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ﭘﺲ از آن اﺳﻼﻣﮕﺮاھﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن در دھﻪ ھﺸﺘﺎد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ .دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺰھﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎر اﺳﻼﻣﮕﺮاھﺎ در اﺗﺤﺎدﯾﻪھﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺟﺰء ﮔﺮوهھﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﮔﺬار ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﮔﺮوهھﺎی دﯾﮕﺮ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ،آنھﺎ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻧﯿﺎورﻧﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ اﺳﻼﻣﮕﺮاھﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺮﯾﺎنھﺎ و ﮔﺮوهھﺎی
دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻠﯿﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪھﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﯿﻮه اﻧﺘﺨﺎب در ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﻟﯿﺴﺖ ﭼﭗ ﮔﺮاھﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ اﺟﺎزه داد ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺰ دو ﻧﻔﺮ را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ .اﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﻣﮫﻨﺪﺳﺎن و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻤﮏ
رﺳﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ »آﻧﺮوا« ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﯿﺦ ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
*********
ﻣﺮاﺟﻊ ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

 -۱ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺣﺎج ﻇﺎﻓﺮ اﻟﺸﻮا.
 -۲ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﻌﻪ.
 -۳اﺳﻨﺎد اﺑﻮ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺤﺴﻨﺎت.
 -۴ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد داوود اﺑﻮ ﺧﺎﻃﺮ.
 -۵اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎر را در ﺳﺎل ۱۹۷۳م .و ﻣﺠﻮز ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ
اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل ۱۹۷۶م .ﺻﺎدر ﮐﺮد.
 -۶آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻏﺰه .ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ زھﯿﺮ و ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎزی ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺴﯿﺴﻮ.
ﻏﺰه ۱۹۷۳م .ص.۱
 -۷اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﻌﻪ .ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﺬﮐﻮر.
 -۸ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ دﻟﻮل.
 -۹ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮاد در رﺳﺎﻧﻪھﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺼﺪی رھﺒﺮی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اراﺿﯽ
اﺷﻐﺎﻟﯽ  ۴۸ﺷﺪ.
 -۱۰ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ دﻟﻮل .اﺳﺘﺎد داوود اﺑﻮ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت را در
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ او داﺷﺘﯿﻢ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد.

٨٨

ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

 -۱۱ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪ ﺑﺤﺮ.
 -۱۲ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﺑﻮ ﻧﺴﯿﻢ.
 -۱۳ھﺸﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻏﺰه ۱۹۸۱م ،.ﺑﺪون ﻧﺎﺷﺮ و ﯾﺎ ﺳﺎل
ﭼﺎپ ،ص  ،۷ - ۶ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺮای اراﺋﻪ
ﺧﻼﺻﻪای از ﺗﺎرﯾﺦ و دﺳﺘﺎوردھﺎﯾﺶ از زﻣﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۹۸۱م.
 -۱۴ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ دﻟﻮل ۱۹۹۰/۸/۱۲م.
 -۱۵ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻗﺒﻠﯽ.
 -۱۶ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ .ص .۴۶ - ۴۵
 -۱۷ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﻣﺼﻄﻔﯽ اﺑﻮ اﻟﻘﻤﺼﺎن ﻣﻌﺎون دﺑﯿﺮ ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺲ از
زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن ﺷﯿﺦ در ﺳﺎل ۱۹۹۰/۸/۱۲م.
 -۱۸ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ ،ص .۴۷
 -۱۹ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﻣﺼﻄﻔﯽ اﺑﻮ اﻟﻘﻤﺼﺎن.
 -۲۰ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻗﺒﻠﯽ.

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ:
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ و اﺧﻼﻗﯽ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻤﺘﺎزھﺮ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ از وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﺟﺴﻤﯽ و اﺧﻼﻗﯽ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آنھﺎ ﻣﯽﺗﻮان او را از دﯾﮕﺮان ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ھﺮ
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ در ذات ﺧﻮد ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﮑﺮی و ﭼﻪ اﺧﻼﻗﯽ از دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ
اﺳﺖ .اﻓﺮاد ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎﺗﯿﮏ و رھﺒﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﮋه از ﭼﻨﯿﻦ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰاﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽھﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ در ﺑﻨﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎﺗﯿﮏ آنھﺎﺳﺖ .ﺗﯿﺰھﻮﺷﯽ،
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻼق و ﻣﺒﺘﮑﺮ ،ﺑﺮدﺑﺎری ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺘﺎﻧﺖ ،ﺻﺒﺮ ﺑﺮ ﻣﺼﺎﺋﺐ و اﯾﻤﺎن داﺋﻤﯽ ﺑﻪ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻮد ،ھﺸﯿﺎری و اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ھﻤﻪ ﻣﻔﯿﺪ
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ از آرا آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دﯾﮕﺮان ﺑﻮﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺮع ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ و رأﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد رواﺑﻂ
ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻗﻄﻊ ﻧﺸﻮد» .ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ« ﯾﮑﯽ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽھﺎ در وی ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه اﺳﺖ.
در ﺷﺨﺼﯿﺖ اﯾﺸﺎن وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﻤﻪ را ﺑﻪ دور ﺧﻮد ﺟﻤﻊ
ﮐﻨﺪ و ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻧﻊﮐﺮدن دﯾﮕﺮان ،ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﻣﻮاﺿﻊ ھﻮﺷﯿﺎراﻧﻪ در زﻣﺎن ﻣﻘﺘﻀﯽ ﮐﺎرھﺎ را ﺑﻪ
ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و در ﮐﻨﺎر او ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖھﺎی
ً
ﮐﺎﻣﻼ ھﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺑﺎ وی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت آﻧﺎن را ھﻤﮕﻮن و ھﻤﺎھﻨﮓ ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﯾﮏ ﭘﯿﺮوزی ،ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز و ﻗﺪرت ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﺛﺒﺎت و اﺳﺘﺤﮑﺎم ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از
ﺑﺮداﺷﺖھﺎی دﯾﮕﺮان از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﯿﺦ اﺷﺎره داﺷﺘﻪاﯾﻢ و در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .ﺣﻤﺎد اﻟﺤﺴﻨﺎت ﮐﻪ از دوﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﯿﺦ اﺳﺖ درﺑﺎره او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ را از اواﯾﻞ دھﻪ ﺷﺼﺖ )ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی( ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ .او اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺑﺴﯿﺎر آرام اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺪرت دﭼﺎر اﻧﻔﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ از او ﺳﺆاﻟﯽ ﺑﭙﺮﺳﯽ ،ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ آراﻣﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﺪ .او از روش ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﺶھﺎی ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ دﻋﻮﺗﮕﺮ دﯾﻨﯽ ﺑﻮد او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ،
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ً
اﻣﺎ اﺧﯿﺮا ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺶ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم ،زﯾﺮا ﺗﻤﺎم ارﺗﺒﺎط او در ﺑﺮادران دﯾﻨﯽاش
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺪت ھﯿﭽﮕﺎه اﺣﺴﺎس ﻧﮑﺮدهام ﮐﻪ او ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و
ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ را ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط دﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺮادران دﯾﻨﯽاش ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﺪ .او از آن رواﺑﻂ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ ،ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮﯾﺪه اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﮐﻮﺷﺶ و اھﺘﻤﺎم ﺧﻮد را
ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ دﻋﻮت )دﯾﻨﯽ( ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی دﻋﻮﺗﮕﺮان
دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ).(۱
اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪ ﺑﺤﺮ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺷﯿﺦ ﺑﻮده اﺳﺖ درﺑﺎره اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﺑﻪ
اﺳﺘﺎد ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا ﺑﺪون ﺷﮏ او اﺳﺘﺎد اﯾﻦ ﻧﺴﻞ
در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ و ﻣﺮدﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ او را ﺑﺎ ﺗﻘﻮا و اﺧﻼﺻﺶ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ).(۲
ﯾﮑﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﻮﻧﺎﺻﺮ اﻟﮑﺠﮏ او را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :اﯾﻦ ﻣﺮد
اﻣﯿﺪ را در دل ﻣﺎ زﻧﺪه ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن داد ﮐﻪ آﯾﻨﺪه ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ از آن ﺻﺎﺑﺮان و
ﺻﺎدﻗﺎﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪهاﻧﺪ .او اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ،ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ،
دﻟﭙﺴﻨﺪ ،ﺗﺎﺑﻨﺎک و ﻓﺎﺿﻞ اﺳﺖ .او ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﻤﻪ ﻣﺸﺘﺎق
دﯾﺪار اوﯾﻨﺪ ،زﯾﺮا او ﻣﺮھﻢ و ﺷﻔﺎی ھﻤﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮای ھﺮ دردی درﻣﺎﻧﯽ دارد و
ً
درﻣﺎﻧﮫﺎﯾﺶ ﻋﻤﻼ ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ ﺑﻮدهاﻧﺪ«).(۳
در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺷﯿﺦ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮدﻧﺪ او را از ﻧﺰدﯾﮏ دﯾﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ او ﻣﻌﺎﺷﺮت ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ھﯿﭽﮑﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ او ﺑﻪ ﺗﻔﺎھﻤﯽ ﻓﮑﺮی ﺑﺎ او ﻧﺮﺳﯿﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .او ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭽﮑﺲ در ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﺗﻘﻮاﯾﺶ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺪارد ،زﯾﺮا او ﺑﺎ آن
وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽاش ﺑﺠﺰ ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ ھﯿﭻ ﭘﺴﺖ و ﻣﻘﺎم و ﯾﺎ ﻣﻨﺼﺒﯽ
ﻃﻤﻊ ﻧﺪارد و اﯾﻦ ھﻤﺎن وﯾﮋﮔﯿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او را از دﯾﮕﺮان ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻟﮕﻮ و ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺷﯿﺦ در ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ اﻟﮕﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ھﺮ
ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺧﻮد ﭘﯿﺶ از ھﻤﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد،
ﭼﺮا ﮐﻪ او ﻣﯽداﻧﺪ اﮔﺮ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﻮﺗﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ زﺑﺎن آﯾﺪ،
ﺳﺨﻨﯽ ﺑﯽﻣﺤﺘﻮا ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺷﯿﺦ ﻗﺮآن را ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ آﯾﻪ را در
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ام ُنوا ل َِم �قولون َما � �ف َعلون ] ﴾٢اﻟﺼﻒ.[٢ :
آن ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ���﴿ :ها ٱ�ِين ء
»ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ ﭼﺮا ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﺴﯿﺎرﻣﻨﻔﻮر

اﺳﺖ آن ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ« .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﯿﺦ ﺧﻮد را از
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﯾﻦ آﯾﻪ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪ ﺑﺤﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﯿﺦ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻠﺞ ﺑﻮد،
اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ ،او اﺳﻮهای ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر در ﮐﺎر و ﺗﻼش ﺑﻮد .اﮔﺮ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج
ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺎر ﻣﯽﺷﺘﺎﻓﺖ .اﮔﺮ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﻮد .ﻣﻨﺰﻟﺶ ھﻤﯿﺸﻪ ﭘﺮ از
ﻣﯿﮫﻤﺎن ﺑﻮد .او ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺣﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﺶ
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ از ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﻏﺬا
ﺑﺨﻮرد و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ھﻤﯿﺸﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ او ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و در
ﺑﺴﯿﺎری از اوﻗﺎت ﻧﯿﺰ ﺧﻮردن ﻏﺬاﯾﺶ را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﻣﺮدم
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ او ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺸﺎر ﻧﯿﺎورد،
اﻣﺎ او ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮدم )ﺑﻪ آراﻣﯽ( ﮔﻮش ﻣﯽداد و ﻣﺸﮑﻼﺗﺸﺎن را رﻓﻊ ﻣﯽﮐﺮد و از
راﺣﺘﯽ ﺟﺴﻢ و وﻗﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ.
»اﺑﻮ اﯾﻤﻦ ﻃﻪ« ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آن ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﮐﺮده و
از ﺷﺨﺼﯿﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺣﺮص او ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ھﺮﮐﺎری ﮐﻪ از دﺳﺘﺶ ﺑﺮﻣﯽ آﻣﺪ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﯿﺦ ﻣﺮا وادار ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺧﻮدم ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﮑﺸﻢ .ﻣﻦ ﺑﺎ دﯾﺪن او
اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت ﮐﺮدم ،زﯾﺮا اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎری و دﺷﻮار ﺑﻮدن ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎ
وﯾﻠﭽﺮ )ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﺮخ دار( ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎل ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎ
دادن ﻧﻌﻤﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﻨﺖ ﻧﮫﺎده اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﯿﺦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و
ﺗﺤﺮک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ«).(۵
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ دﻟﻮل ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد .ﭘﺰﺷﮑﯽ را
ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻨﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮدﯾﻢ و او ﺗﺐ ﺷﯿﺦ را  ۴۰/۳۹درﺟﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ در
ﺣﺎل ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮐﯿﺴﻪھﺎی ﯾﺦ ﺑﺮ روی ﺳﺮ ﺷﯿﺦ ﺑﻮدم .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ وارد ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺘﻨﺪ .ﺷﯿﺦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮود .ﻣﻦ ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺎﻧﻊ
او از اﻧﺠﺎم اﯾﻨﮑﺎر ﺷﺪم ،اﻣﺎ او اﺻﺮار ﮐﺮد و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺪ .ﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﯿﺦ
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﺮان ﺑﻮدﯾﻢ .او ﺧﻮد را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ )ﺗﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ آﺳﺎﯾﺶ
ﺑﺮﺳﻨﺪ(«).(۶
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اﺑﻮ اﯾﻤﻦ ﻃﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورم ﮐﻪ در دﯾﺪارھﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ او داﺷﺘﯿﻢ ﻣﺎ
ھﻤﯿﺸﻪ از ﺑﯿﻤﺎری و درد اﯾﺸﺎن ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﻮدﯾﻢ و ﻣﯽﻧﺎﻟﯿﺪﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ او را ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ
ﮐﻪ از وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺧﻮد اﺑﺮاز ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ،از ﺧﺎﻟﻖ ﺑﻪ
ﻣﺨﻠﻮق ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮد .او ھﻤﯿﺸﻪ ﺗﺒﺴﻢ ﺑﺮ ﻟﺐ داﺷﺖ و اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ از ﻗﻀﺎی اﻟﮫﯽ
ﺧﺸﻨﻮد اﺳﺖ و ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن واﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن در ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﺿﺮب
اﻟﻤﺜﻞ ﺻﺒﺮ و ﺗﺤﻤﻞ در راه ﺧﺪا ﺑﻮد .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺣﺘﯽ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ از
درس و ﯾﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او در
ﺑﺴﯿﺎری از اوﻗﺎت ﺧﺴﺘﻪ و رﻧﺠﻮر ﺑﻮد و ﺑﺮ درد و ﺑﯿﻤﺎری ﺻﺒﺮ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﻣﯽورزﯾﺪ).(۷
در ﯾﮑﯽ از آن روزھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﮔﺮوھﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﺟﺸﻦھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ درد ﺷﺪﯾﺪ از ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادران دﯾﻨﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﺸﺎن در ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ آن ﺟﻮان در ھﻤﺎن زﻣﺎن ﯾﮏ ﮐﺎر ﺧﺼﻮﺻﯽ
داﺷﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در آﻧﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ از ﺷﯿﺦ ﻋﺬر ﺧﻮاﺳﺖ .ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ:
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﯽروم .ﺟﻮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ اﯾﻦ را از ﺷﯿﺦ
ﺷﻨﯿﺪم ،رﻓﺘﻢ و ﻗﺮارھﺎﯾﻢ را ﻟﻐﻮ ﮐﺮدم و آن ﺷﺐ ﺑﺎ ﮔﺮوه رﻓﺘﻢ.
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﯿﺰ اﻟﮕﻮﺳﺖ

دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ رﻧﺘﯿﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،
او را ﺻﺎﺣﺐ اﻧﺪﯾﺸﻪای ﻧﺎﻓﺬ و ﻗﺪرت ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ و اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ از وﻗﺎﯾﻊ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .او وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ آن را ﮐﺎﻣﻼ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .او ﺑﺪون ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺗﻨﮫﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﯽ
ﺑﺮد ﺳﺨﻨﺶ را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻃﻤﺄﻧﯿﻨﻪ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻠﻤﺎﺗﺶ را ﺑﺮ زﺑﺎن ﺟﺎری
ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﮐﺘﺮ رﻧﺘﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ھﺮ ﺑﺎر ﻧﻈﺮ او را ﻣﯽﺷﻨﻮم ،ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎھﻢ ﭘﯽ
ﻣﯽﺑﺮم .ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ اﺣﺴﺎس ﻗﺪرت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و آﻧﺎن ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ از ﮐﺠﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﮐﺘﺮ رﻧﺘﯿﺴﯽ ﮔﺎھﯽ اﻓﺮاد ﺳﺴﺖ و ﮐﺴﻞ ﺑﺎ او ﻣﻼﻗﺎت
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از دﯾﺪار ﺑﺎ او ﺷﺎداب و ﺳﺮزﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﻓﺮدی ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﺎ او ﻣﻼﻗﺎت
ﮐﻨﺪ ،ھﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ،ﻋﺰم و اراده و ﻗﺪرت ﻋﺠﯿﺒﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ).(۸
دﮐﺘﺮ رﻧﺘﯿﺴﯽ در اداﻣﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ،ﺷﯿﺦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎری در ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دادن
دﯾﮕﺮان دارد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ﻻ ﯾﻨﺤﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻧﮑﻪ
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ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺮش اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ
ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ او ﻣﺸﮑﻠﺶ را ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﺟﻠﻮه ﻣﯽدھﺪ و در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﻘﻂ از ھﻮش و ذﮐﺎوت
و ﺗﺪﺑﯿﺮ و آ ﮔﺎھﯽ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻗﻮی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﻦ ھﯿﭻ وﻗﺖ دﭼﺎر ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮم و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎری را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﯾﮑﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن
ﻣﯽﮔﺬارم و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ درﺑﺎره آن از او ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ و او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﺳﺖ ،از
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم دﭼﺎر ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﭘﺲ از دوره
زﻧﺪاﻧﯽ اﺧﯿﺮ ﺧﻮد ﮐﻪ در ﻃﯽ آن ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺴﯿﺎری را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد ﺑﻪ دﮐﺘﺮ رﻧﺘﯿﺴﯽ ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺣﺎﻓﻈﻪاش دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺎھﯽ دﭼﺎر ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﯿﺦ ھﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ اﺳﺖ و ﯾﻘﯿﻦ دارد ھﺮآﻧﭽﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﺧﻮاھﺪ اﻓﺘﺎد ﺗﻘﺪﯾﺮ
اﻟﮫﯽ اﺳﺖ و ھﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﯿﺰی را ﻣﻘﺪر ﮐﺮد ﺑﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﻓﺮار
ﻧﮑﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻗﺪر ﺧﺪا ھﻤﯿﺸﻪ ﺧﯿﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺷﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺸﺮ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ).(۹
اﯾﻦ ﯾﻘﯿﻦ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺣﺘﯽ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ از ﻏﻢ او ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﯽﮐﺎھﺪ و او را ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ در
ھﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻣﻌﺎﺷﺮت ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮب

ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ  -در ﻧﻮار ﻏﺰه و ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی رود اردن  -ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ در اراﺿﯽ اﺷﻐﺎﻟﯽ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش در ھﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ زﻧﺪﮔﯽ
ﺗﻮده ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺣﻀﻮر در ھﻤﻪ ﺟﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و در ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻮد در ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﺆﺛﺮ اﻓﺘﺎد ،زﯾﺮا ارزشھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ و ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ
ھﺪﯾﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از رﺷﺘﻪھﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪ را ﮐﻪ از ھﻢ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ھﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ داد
آنھﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺳﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮد .ﺑﻮﯾﮋه ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ارزشھﺎ ﺳﻨﮓ
ﺑﻨﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺰرﮔﯽ را در ﻋﮫﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺑﻮد و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آﺷﮑﺎری
را در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم در ﻗﺮون ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ
اﻧﺪازهای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪرت ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار در ﻣﯿﺪان ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﮫﺎن ﻗﺪﯾﻢ
ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و اﻣﺘﺪاد آن در آﺳﯿﺎ و اروﭘﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ و ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوهھﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﻗﯿﺐ ﺑﻪ آن ﺣﺴﺪ ورزﻧﺪ و ﺑﻮﯾﮋه اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎ و ﻧﯿﺮوھﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻀﻌﯿﻒ اﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎ درﻣﯿﺎن ﺗﻮده ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن
ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺎ ھﻤﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺟﮫﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد
ً
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻤﻼ درﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ
ﮔﺮوهھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دﻋﻮت ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﻼﻣﯽ را ﺳﺮﮐﻮب
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻮﯾﮋه ﮐﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم ج ﻓﺮﻣﻮده و واﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺷﺎھﺪ درﺳﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﺸﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ» :ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﺎ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﻧﺨﻮاﺳﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ دﯾﻦ ﺑﺮ او ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد« .ﻏﻠﺒﻪ
در اﯾﻨﺠﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ﮐﻪ ﻏﻠﺒﻪ رواﻧﯽ ،ﻣﻌﻨﻮی و ﻣﺎدی را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ھﯿﭻﯾﮏ
از آن ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎ دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ آن ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و وﺿﻮﺣﯽ ﮐﻪ دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ از آن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺷﻔﺎف و واﺿﺢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻮﺟﻮد آوردن اﯾﻦ وﺿﻊ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺖ
ً
و ﻃﺒﻌﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﯽ آﺷﻨﺎ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﮫﺮت او را در ﺑﯿﻦ دو
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﮔﺮوھﯽ ﺧﻮاھﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ او ھﺴﺘﻨﺪ و
ﮔﺮوھﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﮫﺮت اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاش ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
ھﻤﯿﻦ ﮔﺮوه دوم ﭼﻪ از ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن و ﭼﻪ از ﮔﺮوهھﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﺑﻪ
دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺷﯿﺦ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﺑﯿﻨﺶ اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﻮاﻋﺪ
رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﻦ اﺳﻼم را ﺑﻪ اﺟﺮا درآورده اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﺣﺘﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮ
از دﯾﮕﺮان ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ و دﻋﻮت ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﺑﻮﯾﮋه ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دوری از دﯾﻦ
اﺳﻼم و ﻗﻮاﻋﺪ اﯾﻦ دﯾﻦ ﻣﺒﺎرک از رﻓﺘﺎر و ﺑﯿﻨﺶ ﻣﻄﻠﻮب دور ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن
آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﯿﮑﯽھﺎ ،آﻧﺎن را ﻧﯿﺰ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎﯾﻪ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی آن در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ارﺗﺒﺎط ﺷﯿﺦ ﺑﺎ
آﻧﺎن ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﭘﺪر ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﺎھﺖ دارد ﺗﺎ ارﺗﺒﺎط ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﺎ ھﻤﺴﺎﯾﻪ .ﯾﮑﯽ از
ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺰرﮔﺘﺮھﺎﯾﺸﺎن و
ﺣﺘﯽ ﮔﺎھﯽ ﺧﻮد ﺑﺰرﮔﺘﺮھﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﯿﺦ ﺳﻨﮓ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ او ﺑﺴﯿﺎر ﺻﺒﻮراﻧﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﺮد و ﺣﺘﯽ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﺸﺎن ﺑﺎز ﻧﻤﯽﮔﺸﺖ ﺗﺎ آﻧﺎن را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎز دارد
و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺸﺎن را از آﻧﺎن ﺑﭙﺮﺳﺪ .او ھﯿﭽﮑﺪام از آﻧﺎن را ﻧﯿﺰ ﻣﺘﮫﻢ
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ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﻓﻘﻂ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ھﺮﮐﺲ ھﺮﭼﻪ دوﺳﺖ دارد اﻧﺠﺎم دھﺪ و اﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ).(۱۰
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻد ﺷﯿﺦ ﺑﺎ اوﻻد ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن درﮔﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ
و ﮐﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﮑﺎن و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ در ھﻢ
ﺗﻨﯿﺪه و ﭘﯿﭽﯿﺪهاﻧﺪ و از ﺗﺮﺑﯿﺖھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت در ﻣﯿﺎن ھﻤﺴﺎﯾﻪھﺎ درﮔﯿﺮی ﮐﻮدﮐﺎن دو ھﻤﺴﺎﯾﻪ
اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت ھﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎزی ،ﻣﺸﺎﺟﺮه و
درﮔﯿﺮی در ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن دو ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد.
اﻣﺎ ﺷﯿﺦ ھﯿﭽﮕﺎه ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .او
ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن را ﺑﻪ وﺟﺪاﻧﺸﺎن ﻣﺤﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺷﯿﺦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﺎ
وﺟﻮدی ﮐﻪ ھﻤﺰﻣﺎن ﺧﻮب و ﺑﺪ را درﺑﺎره ﺷﯿﺦ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ،اﻣﺎ او را ﻣﺮدی ﺑﺎﺧﺪا
ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺣﺮﯾﺺﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﺮ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﻦ روﺷﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻣﺮدی ﺧﻮب و ﺑﺎ ﺳﻌﻪ ﺻﺪر اﺳﺖ .ﻣﻦ  ۱۵ﺳﺎل ھﻤﺴﺎﯾﻪ او ﺑﻮدم و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ
ﺑﺎر ھﻢ ﺑﺎ او اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده ام .او ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻣﺮدان ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر اﺳﺖ (۱۱) .اﯾﻦ ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﺷﯿﺦ در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺎﮐﻨﻮن در
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ھﻤﺴﺎﯾﻪای ﺑﮫﺘﺮ و ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮ از ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻧﺪﯾﺪهام .او در ھﻤﻪ وﻗﺖ ﭼﻪ ﺣﻖ
ﺑﺎ او ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻧﻪ ﻣﺮدی ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ و ﻓﺪاﮐﺎر اﺳﺖ.
اﻗﺎﻣﺖ ﺷﯿﺦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ »ﺟﻮره اﻟﺸﻤﺲ« ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ زﯾﺎدی را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ
ھﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﯿﺎر دور اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ
ﺑﻮد .اﻣﺎ وﺟﻮد ﻣﺠﻤﻊ )اﺳﻼﻣﯽ( و ﺧﻮد ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮادران دﯾﻨﯽ ﺷﯿﺦ را ﺑﻪ
ﺧﺮﯾﺪ زﻣﯿﻦ و ﻣﻨﺰل در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ھﻤﺴﺎﯾﮕﯽ او ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ آﺑﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ و ﺗﺤﺮﮐﺎت زﯾﺎدی در آن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﮔﺮ وﺟﻮد
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻧﺒﻮد ھﯿﭽﮕﺎه ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ در آن ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽآﻣﺪ ،زﯾﺮا ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﯿﺦ و
زﺣﻤﺎت اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آن را ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن روﻧﻖ و ﺟﻨﺒﺶ و زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎزهای ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺑﺎ ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ھﻤﺴﺎﯾﻪ ،ﯾﮏ دﻋﻮﺗﮕﺮ و ﯾﮏ ﺻﺎﺣﺐ
اﻧﺪﯾﺸﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم از اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه
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ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .او اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ رﺳﻮل اﮐﺮم ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج را
ﺧﻮب درک ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﺟﺒﺮﯾﻞ÷ آﻧﻘﺪر ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ھﻤﺴﺎﯾﻪام
وﺻﯿﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻣﻦ ارث ﺑﺒﺮد« .اﮔﺮ ھﻤﺴﺎﯾﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ارﺟﻤﻨﺪ اﺳﺖ ،ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﮐﻪ در رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺮدم از اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ
و دﻋﻮت آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ و ﺑﺮدﺑﺎری

ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺮدم و رﺧﺪادھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﮕﻮی ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﺻﺒﺮ و
ﺑﺮدﺑﺎری اﺳﺖ .او زﻣﺎن را ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﮫﻢ در از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت
و اﺻﻼح درون ﻣﯽداﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﮐﻪ ﻣﺨﺮب و ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻧﺪاز ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ در ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﯿﮑﺮه ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﻮار ﻏﺰه ﺑﻌﺪ از
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ رھﺒﺮان دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ،زﻧﺪان و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺟﮫﺖ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺪا
ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺻﺒﺮ و ﺑﺮدﺑﺎری اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻮن او ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ از ﺳﻼﻣﺖ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی را ﻣﺒﺬول داﺷﺖ ،اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
را ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎ ﻧﮫﺎد و ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺎﻻ ﺑﺮد.
او دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻧﯿﮑﻮ آﻏﺎز ﮐﺮد .او در اﯾﻦ راه ﺳﺨﺖﮔﯿﺮ و
ﺳﻨﮕﺪل ﻧﺒﻮد ،زﯾﺮا او ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﻼق ﺑﺎ دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ و اواﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﻣﻐﺎﯾﺮ اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدن ﻣﺴﯿﺮ و وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت و ﻓﺮاز و
ﻧﺸﯿﺐھﺎی ﺑﺴﯿﺎر و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ راه او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﭼﺎﻟﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم و ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮزان ﺑﺮ ﺳﺮ راه او ﮐﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،راه را اداﻣﻪ داد ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
او ھﯿﭽﮕﺎه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺸﺪ .ھﯿﭽﮕﺎه ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪ .او ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ
ً
ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﺣﺘﻤﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ و ﭘﯿﺮوزی ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺷﮑﺴﺖ دروازه
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ از ﺷﮑﺴﺖ درس ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ھﯿﭻ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ او را از
اداﻣﻪ راه ﺑﺎز ﻧﺪاﺷﺖ ،زﯾﺮا او ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ دﻋﻮﺗﺶ را اﺳﺘﻮار ﺑﺨﺸﺪ و اﺳﻼم را ﮔﺴﺘﺮش دھﺪ .ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ راه درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻏﯿﺮ آن ﻧﺎدرﺳﺖ .او در ﻓﮑﺮ و
اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺧﻮد از ﻗﺮآن و ﺳﻨﺘﯽ ﺑﮫﺮه ﻣﯽﺟﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو از ﻃﺮف ﺧﺪاﯾﻨﺪ و
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ً
ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن آن را ﻧﺎزل ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﻮی آن ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ
ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎھﯽ در آن راه ﻧﺪارد.
او در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ و ﺑﺮدﺑﺎر ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ ﺑﺎ آﻧﺎﻧﯿﮑﻪ از ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻪھﺎی او
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﯿﮑﯽھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ھﺪﯾﻪ ﻣﯽداد ،اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .رﺧﺪادھﺎ در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان آنھﺎ را در ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﻣﺠﺰا آورد .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ھﺪف
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺳﯿﺮه و روش زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻮده و ﻗﺼﺪ ﺳﺘﺎﯾﺶ در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،واﻗﻌﻪھﺎ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﻨﺪه و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻨﻮان ﺑﺎﺷﻨﺪ ذﮐﺮ
ﻣﯽﮔﺮدد .اﺳﺘﺎد اﺑﻮ اﯾﻤﻦ ﻃﻪ ﯾﮏ ﻣﻮرد را از ﯾﮑﯽ از »ﺑﺮادران« ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﺸﺎن
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،در اواﯾﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮏ روز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺮدم ﺑﻪ او ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و از او ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﺟﻤﻌﻪ
را ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪ از آﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺴﺠﺪ دﯾﮕﺮ ﺧﻄﺒﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﻋﺬر ﺧﻮاھﯽ ﮐﺮد .در ھﻤﯿﻦ وﻗﺖ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺠﺎزی اﻟﺒﺮﺑﺎر
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺷﯿﺦ ﺧﻄﺒﻪای را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻨﻮﯾﺲ ﯾﺎ ﺑﮕﻮ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻪ را ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﺨﻮاﻧﻢ.
ﺷﯿﺦ ﺧﻄﺒﻪای را ﺑﺮای او ﮔﻔﺖ و ﺣﺠﺎزی رﻓﺖ و اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪ را ﺑﺮای آﻧﺎن ﺧﻮاﻧﺪ .ﻣﺪﺗﯽ
ﮔﺬﺷﺖ و ﺣﺠﺎزی ﺑﺎ اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .در ھﻤﯿﻦ اﯾﺎم ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﯾﮏ درس ھﻔﺘﮕﯽ
ﻣﻨﻈﻢ داﯾﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺣﺠﺎزی ھﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽآﻣﺪ و ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ در ﯾﮑﯽ از روزھﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ آﻣﺪ ،ﺣﺠﺎزی
اﻟﺒﺮﺑﺎر در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﯿﺦ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﺎﯾﺪ اول ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را
ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﺪ و اﮔﺮ او اﺟﺎزه داد ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد و
اﮔﺮ ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﻧﺪاد ،ﺷﯿﺦ ﺗﺪرﯾﺲ در ﻣﺴﺠﺪ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ!.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﯿﺦ را ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﻣﺠﺎل ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰی ﻧﺪھﺪ
ﻧﮑﺎت اﺻﻠﯽ درس را ﺑﺮای ﺣﺠﺎزی ﺗﮑﺮار ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮد ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﮑﺘﺐ ﺷﯿﺦ ھﯿﭻ
ﺑﮫﺎﻧﻪای ﺑﺮای اﯾﺮاد ﻧﯿﺎﻓﺖ و ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ دھﺪ .ھﻤﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺷﯿﺦ ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ ﺳﻌﻪ ﺻﺪر و ﺻﺒﺮ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺣﺠﺎزی در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺷﯿﺦ در
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮد و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ آن ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺖ ،ﮔﺮوه زﯾﺎدی از ﻣﺮدم
ﺑﺮای اﺳﺘﻤﺎع ﺳﺨﻨﺎن او ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﺠﺎزی را از اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﺸﯿﻤﺎن ﮐﻨﻨﺪ! و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ او را از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ او ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ
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دﺳﺖ ﻧﺰد و از راه ﻧﺮﻣﺨﻮﯾﯽ وارد ﺷﺪ .او ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﺎ اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﺎن  -ﺣﺎل
اﻓﺮاط آﻧﺎن ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ  -ﺑﺮای اﺳﻼم ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ از اﺧﺘﻼف ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و درﮔﯿﺮی داﺧﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮد و ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﺳﻼم از
ﺳﻮی ﻋﻤﻮم ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺮازوﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻓﺮق ﻧﮫﺎدن ﺑﯿﻦ ﭘﻠﯿﺪی و ﮐﺜﺎﻓﺖ از
ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺻﺤﯿﺢ و درﺳﺖ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﺳﺘﺎد اﺑﻮ اﯾﻤﻦ
ﻃﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ،ﺧﻮد ﺷﺎھﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .آن ﻣﺮد ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﺪ دھﻨﯽ و ﺗﻮھﯿﻦ ﮐﺮد .ﺷﯿﺦ ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاد.
ﺗﻌﺪادی از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت از دﺳﺖ آن ﻣﺮد ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
وی ﭘﺎﺳﺦ دھﻨﺪ و او را ادب ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﯿﺦ آﻧﺎن را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎز داﺷﺖ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ از
ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ آن ﻣﺮد ﻧﺎراﺣﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ).(۱۲
در اﺑﺘﺪای ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﺸﺮ دﻋﻮت و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ از ﻣﺴﺠﺪی ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ
دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ در ﻣﺴﺠﺪ وﺣﺪت در اردوﮔﺎه اﻟﺸﺎﻃﯽ از ورود ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺎم ﻣﺴﺠﺪ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽداد ﺟﻮاﻧﺎن وارد ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻮﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮھﺎﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻮد .ﺣﻀﻮر ﭼﻨﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در دور
و ﺑﺮ ﻣﺴﺠﺪ ،ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا اﻣﺎم ﻣﺴﺠﺪ از آنھﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺎم ﻣﺴﺠﺪ و ﺣﺎﻣﯿﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ او
اﻓﺘﺎدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺷﯿﺦ آﻧﺎن را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﻊ ﮐﺮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادران در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺧﻮدداری ﺷﻮد
و ھﺮ ﻋﻤﻠﯽ را ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻣﺴﺠﺪ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ﺑﺎ اﻣﺎم ﻣﺴﺠﺪ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ و از او
ﭘﻨﮫﺎن ﻧﮑﻨﻨﺪ .اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮھﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻣﺎم ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺰدﯾﮏ
ﮐﺮد و ﺑﺎ او دوﺳﺖ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪ و آن ﻣﺮد ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺷﺪ .ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﻢ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ را آﻏﺎز و در آن ﯾﮏ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﯾﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﻠﻘﻪھﺎی درس و آﻣﻮزش در آﻧﺠﺎ رواج ﯾﺎﻓﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻗﺮآن ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺤﻮل ﺷﺪ .آﻧﺎن ﺳﭙﺲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دادن اﻓﻄﺎر
دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ و اردوھﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﺳﭙﺲ ﺷﮑﺎر ﺧﺮﮔﻮش و
ﺑﻌﺪ از آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮاھﺮان ﮔﺴﺘﺮش دادﻧﺪ).(۱۳
آری ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﮑﺲ آن
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺳﭙﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮات
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ﻻزم در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ داده ﺷﻮد و روشھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ و اﺷﺨﺎص اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد .اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ زﻣﺎن و ﺻﺒﺮ و ﺣﮑﻤﺖ در درﻣﺎن دردھﺎ و ﺣﻞ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽھﺎ اﺳﺖ ،ﺗﺎ آﻧﮑﻪ
ﻋﺠﻠﻪ ،ﻓﺮﺻﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻧﺴﺎن را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ.
ﻫﻮﺷﯿﺎری و آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی

ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ او را از ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﺑﺮ ھﻮﺷﯿﺎری و
دور اﻧﺪﯾﺸﯽ او ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﺪ .ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ دﮐﺘﺮ رﻧﺘﯿﺴﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ
وﻗﺖ دﭼﺎر ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺮای او ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ھﻤﻪ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺷﯿﺦ دﯾﺪار و او ﻧﺎم آﻧﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت زﯾﺎدی ﮐﻪ از ﻣﻼﻗﺎت اول ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ در ﻣﻼﻗﺎت دﯾﮕﺮی
ﺷﯿﺦ ﻧﺎم آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد.
ﺷﯿﺦ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ او ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد
راﺳﺦ ﺑﻪ ﺻﺤﺘﺶ ،آن را اداﻣﻪ ﻣﯽداد .ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺮای زﻧﺎن و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ
آﻧﺎن و ﺳﭙﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮای ورود آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ازﻃﺮف اﯾﺸﺎن ،اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .او
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ اﮐﻨﻮن ﺷﮫﺮت ﺑﺴﯿﺎری دارد .ﺷﯿﺦ
ھﻨﮕﺎم ﺑﻨﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ در ﺟﻮره اﻟﺸﻤﺲ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻌﺮوف ﮔﺸﺖ -
ﺟﻮره اﻟﺸﻤﺲ در ﺟﻨﻮﺑﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﮫﺮ ﻏﺰه ﻗﺮار دارد  -ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ ﺑﻌﻀﯽ از
ﺑﺮادران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺷﯿﺦ ،ﭼﺮا اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻣﺎل و ﺗﻼش را در اﯾﻦ ﺻﺤﺮا
ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﯽ .او ھﻢ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ).(۱۴
ً
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ از ﻏﺰه دور ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و
ورزﺷﯽ در ﻏﺰه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ آﺑﺎداﻧﯽ در آن ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺑﺴﯿﺎر آﺑﺎد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺎوراﻧﺶ در ﻣﺠﻤﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮاﺳﻢ
اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺠﻤﻊ ﺗﻌﺪادی از ﭼﮫﺮهھﺎی ﻣﺸﮫﻮر دﻋﻮت ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن ﺑﺎ دﻋﻮت آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ و در
ﭘﺮوژه ﻣﺠﻤﻊ از ﮐﻤﮏھﺎی آﻧﺎن ﺑﮫﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺷﯿﺦ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل از اﯾﻦ اﯾﺪه ،ﮔﻔﺖ
ً
ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻋﺎدﺗﺎ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﺎده ﮐﻪ ﺷﮫﺮت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد ،ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از آﻧﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﻤﺎ زﯾﺎد ﺷﺪ
و ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺷﻤﺎ روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﻮاھﻨﺪ آﻣﺪ.

١٠٠

ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻢ آﻏﺎز ﺷﺪ ،ھﯿﭽﮑﺪام از ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ ﻣﮫﻢ ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﮔﺮوه ﻧﺸﺪ ،آنھﺎ ﺑﺮ ﺗﻼش ﺧﻮد اﻓﺰودﻧﺪ و دﻋﻮت روز ﺑﻪ روز
ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪ .اﮐﻨﻮن ھﯿﺌﺖھﺎی ﺑﺰرﮔﺎن ھﺮ روز ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﯿﺦ
رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان و اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﺑﺎ او ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
او ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﺎط ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﺣﻮادث ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ،ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮدن ﺷﯿﺦ ﮐﺮدﻧﺪ .او در دﯾﺪاری ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﮔﻔﺖ :ارﺗﺶ
ھﯿﭻ ﺣﻘﯽ در ورود ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﯾﺎ دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر آن ﻧﺪارد و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد را
از ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺧﺪا ﺑﺎز دارﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ وﻗﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺎل
ﺧﺪاﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ھﯿﭻ ﺣﻘﯽ در آنھﺎ ﻧﺪارﯾﺪ).(۱۵
او در ﺑﯿﺎن آرا و دﻋﻮت ﺧﻮد ﺻﺮﯾﺢ ﺑﻮد و ﺑﯽﭘﺮده ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ
ﮐﺎر ،ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺎر ﯾﺎ ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺎر ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺸﮑﻼت آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﮏ ﺑﺎر
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ در دﻋﻮت ﺧﻮد ﻣﺨﻠﺺ و آﻣﺎده ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﻮد را ﺧﺴﺘﻪ ﻧﮑﻨﺪ و ﮐﻨﺎر ﺑﮑﺸﺪ).(۱۶
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮادران ﻧﯿﺰ ھﻮﺷﯿﺎری و دﻗﺖ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﯽ ﻻزم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ھﻨﮕﺎم ﻟﺰوم ﺳﺨﻦ را ﮐﻮﺗﺎه
ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻊ ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادران ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد ﮐﻪ در
ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺐھﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺤﺚھﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻄﻊ ﺻﺤﺒﺖھﺎی
ﮔﻮﯾﻨﺪه اﺻﻠﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر زﯾﺒﺎﯾﯽ دﺳﺖ زد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ
روال ﻋﺎدی ﺧﻮد ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﭼﺮاغ را ﺧﺎﻣﻮش و ﻟﺤﻈﻪای درﻧﮓ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ
ﺑﺮق را روﺷﻦ ﮐﺮد .ھﻤﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ھﺪف ﺷﯿﺦ را از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .او ﺑﺪون ﮔﻔﺘﻦ
ﮐﻠﻤﻪای ھﻤﻪ را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﺻﻠﯽ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ).(۱۷
در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻋﻀﻼﺗﯽ ﻗﻮی ،ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺤﺮک و زﯾﺮﮐﯽ و ﻗﺪرت ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﮕﺮان ،ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
ﺑﺮﺳﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦھﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﺮدی ﮐﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻓﻠﺞ اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺮدﻣﯽ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﮔﺮوهھﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ وادار ﮐﻨﺪ؟ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺳﺎل ۱۹۸۳م و اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت
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ﻣﻠﯽﮔﺮا در ﻣﻮرد داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ را
ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﯿﭗ ﺗﺎزهای ﺳﻮار ﺑﻮد و ﺧﻮد راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ و
آن ﺳﻮ ﻣﯽرود و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﺎن ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺷﯿﺦ رﻓﺖ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او را دﯾﺪ ﭼﻨﺎن ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت اﻧﺠﺎم ھﯿﭻ
ﮐﺎری را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد.
دﯾﺪﮔﺎه ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ

ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ رﻧﺘﯿﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ را ﺑﺮ
ﮔﺮدن اﯾﻦ اﻣﺖ ﻧﮫﺎده اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت از ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی آن
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻗﺮﯾﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ
اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖ از ﺗﻤﺎم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ رﺧﺖ ﺑﺮﺑﻨﺪﻧﺪ و دوﻟﺖ ﯾﮫﻮدﯾﺎن در ﭼﮫﻞ
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﻨﻘﺮض ﺷﻮد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮد را از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺎده
ﺳﺎزد و ﺻﻔﻮف ﺧﻮد و ﺣﺮﮐﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﻨﻈﻢ ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻗﺪس ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﺪا اﯾﻨﮑﺎر ﺑﻪ ﺳﮫﻮﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد و در آن ھﻨﮕﺎم،
دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و وﻋﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺆﻣﻨﺶ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﻔﺮ ﺣﺞ

ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﻀﻪ ﺣﺞ را در ﺳﺎل  ۱۹۷۴ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺟﺎ
آورد .او ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮد .ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ از ﺑﺮادران ھﻢ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺣﻤﺎد اﻟﺤﺴﻨﺎت
ﺟﺰو آﻧﺎن ﺑﻮد ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ در آن زﻣﺎن ھﻨﻮز ﻗﺎدر ﺑﻮد ﺑﻪ
آراﻣﯽ راه ﺑﺮود .او ﺑﻪ دو ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاﻇﺐ او ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﻔﺘﺪ.
ﺑﺮادران ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺳﺨﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺎ ازدﺣﺎﻣﯽ ﮐﻪ در
ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ ﻧﻔﺮ در ﻃﻮاف و ﻣﻨﯽ و ﻣﺰدﻟﻔﻪ و ﻏﯿﺮه از آﯾﯿﻦ
ﺣﺞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺤﻤﻞ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺗﻨﺪرﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ
ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران اﻣﺜﺎل ﺷﯿﺦ .اﻣﺎ ﺷﯿﺦ ﺣﻤﺎد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﺳﺎل در اواﯾﻞ ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ
دوﻟﺖ ﺳﻌﻮدی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﺎج را از ﻣﺎﻧﺪن ﺷﺐ ﻋﺮﻓﻪ در ﻣﻨﯽ  -آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ  -ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ و ﺣﺠﺎج ﺑﻪ ﺟﺎی آن در ﻋﺮﻓﻪ ﺑﯿﺘﻮﺗﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮای
اﺟﺮای اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ وارد ﻣﺤﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم را ﺑﻪ اداﻣﻪ راه وادار و آنھﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی
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ﻣﻨﯽ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ و ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﻨﯽ
ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ﻣﺎ را از آن ﻣﻨﻊ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دو ﺗﻦ از ﺑﺮادران ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺄﻣﻮران
رﻓﺖ ﺗﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای آﻧﺎن ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ .ﻣﺄﻣﻮران ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ او
اﺟﺎزه دادﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﯿﺦ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﺒﻮد ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺷﺐ را در آﻧﺠﺎ
ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ،رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ داده
ﻧﺸﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻮﻗﻒ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞھﺎ در آﻧﺠﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد و ﻣﺎﺷﯿﻦھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮی را ﮐﻪ در آن
راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،اداﻣﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻧﺰد اﻓﺴﺮ ﻣﺴﺌﻮل رﻓﺘﯿﻢ .او
ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه داد در آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ،ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﻢ .ھﻤﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ را از
ﺑﺮﮐﺎت وﺟﻮد ﺷﯿﺦ داﻧﺴﺘﯿﻢ).(۱۹

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ:
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ
ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ھﻤﯿﺸﻪ از ﻧﮕﺎه
اﺳﻼم ﺑﻪ روﯾﺪادھﺎ و اﻣﻮر ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ .وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،او را از اﻋﻼم و ﺗﺸﺮﯾﺢ
اﻧﺪﯾﺸﻪاش ﺑﺎز ﻧﻤﯽداﺷﺖ و اﮔﺮ ﺟﺴﺎرت وی در اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرھﺎ ﻧﺒﻮد ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ
ﺿﻌﻒ ﺑﻨﯿﻪ ﺟﺴﻤﯽ او را از اﻧﺠﺎم آنھﺎ ﺑﺎز ﻣﯽداﺷﺖ ،اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﻟﺤﻈﻪای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﺒﺮد اھﺪاﻓﺶ دﺳﺖ ﺑﺮﻧﻤﯽداﺷﺖ .ﺷﯿﺦ ﺟﺰﺋﯽ از ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﮔﺮ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎ و اﻓﮑﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد ،ﮐﺴﺎﻧﯽ در آن
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ،ﺑﻮﯾﮋه ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺷﯿﺦ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ وی ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﻪاش ﺑﺮای ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد.
ﺷﯿﺦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ اﯾﻦ را ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا از ﻓﮫﻢ ﻋﻤﻞ و
ﺣﺮﮐﺖ در راه او و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺟﮫﺎد در راھﺶ ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﮫﺎد از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﺦ
اﺣﻤﺪ ،روح اﻣﺖ )اﺳﻼﻣﯽ( اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺟﮫﺎد ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وارد
ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺖ زﻧﺪه و ﭘﻮﯾﺎ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﺖ از ﺟﮫﺎد دﺳﺖ ﺑﮑﺸﺪ ،روح ﺧﻮد
را از دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ .اﮔﺮ ﺟﮫﺎد از ﺻﺤﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮد ،اﯾﻦ اﻣﺖ ﺑﻪ
ﻟﻘﻤﻪای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻠﻌﯿﺪن آن ﺑﺮای دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ آﺳﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ھﻤﺎن
ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا از آن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ» :زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﻣﺖھﺎی دﯾﮕﺮ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن ﺑﻪ ﻏﺬا ﺑﻪ اﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد  ...ﺗﺎ آﺧﺮ ﺣﺪﯾﺚ« .ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﺷﺘﯿﺎق ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺑﺮای ﺟﮫﺎد ،ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﺑﺎور او،
اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﻠﻞ دﯾﮕﺮ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .دﯾﻦ اﺳﻼم ھﯿﭽﮕﺎه اﯾﻦ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ را
ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد .ﻣﻘﺪﺳﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در زﯾﺮ ﺳﯿﻄﺮه ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آﻧﺎن ﺑﻪ
ﺻﻼح ﺧﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎﯾﯽ را ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﮔﻤﺎرﻧﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ اﺳﻼم
ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ،اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ذﻟﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﮫﺞ
اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
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او ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ را ﻣﯽدﯾﺪ و رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد .اﻧﮕﺎر ھﻤﻪ ﻋﺮبھﺎ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن
در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮان و رھﺒﺮان ﮐﺸﻮرھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ را ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﭘﻠﯿﺪﺷﺎن ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺟﮫﺎد را ﺗﻨﮫﺎ راه ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻓﺴﺎد و
ﺗﺒﺎھﯽ دلھﺎ و ﻗﻠﺐھﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﺟﮫﺎد ھﻤﻪ زﻧﮕﺎرھﺎ را ﻣﯽزداﯾﺪ .ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ
اﺳﺘﻌﺪاد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﺟﺎن ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﻔﺎق ﻣﺎل ﺑﺮای او آﺳﺎنﺗﺮﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .او
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ،ﺟﮫﺎد ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻼ را ذوب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺮﻣﺎی زﯾﺎدش،
ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽھﺎﯾﺶ را از آن ﺟﺪا ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﮑﺮ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺗﺎزه در ﺣﺎل ورود ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﻮد و ھﻤﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ ﺑﻪ او واﮔﺬار ﺷﺪ و دﻗﯿﻖﺗﺮ در دورهای ﮐﻪ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮی »اﺳﺮاﺋﯿﻞ« ﺑﻪ
اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،در وی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ .اﻣﺎ ﻣﻨﮫﺠﯽ را ﮐﻪ او و ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ،
ﻣﻨﮫﺠﯽ دارای اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻮد .ﺟﻨﺒﺶ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در اﯾﻦ ﻓﮑﺮ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﮫﺎد در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻣﺪاوم در آن ﻣﺮﺣﻠﻪ در آﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد
ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻻزم ﺑﺮای آن .اﮔﺮ اﯾﻤﺎﻧﯽ در ﺿﻤﯿﺮ و درون اﻧﺴﺎن
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺮﭼﻢ ﺟﮫﺎد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻧﮕﻪ دارد ،اﯾﻦ ﺟﮫﺎد اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از آﻏﺎز،
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ در اداﻣﻪ راھﺶ ﺑﺎ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ :اول ،آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺟﮫﺎدی ،دوم ،ﻓﺮاھﻢ آوردن زﻣﯿﻨﻪھﺎی اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻻزم ﺑﺮای آن .ﺷﯿﺦ ھﻤﺰﻣﺎن در ھﺮدو
ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺎم ﺑﺮ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ درﺟﺎﺗﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺣﺮﮐﺖ او در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮھﺎ ﺑﺎ روﻧﺪ
دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد رھﺒﺮی آن را در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ ،ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﮫﺎد ﻣﻌﻨﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای دارد ﮐﻪ ﻓﺮاھﻢﮐﺮدن ﺑﺴﺘﺮ و زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻤﺎﻧﯽ و روﺣﯽ و
رواﻧﯽ ﻻزﻣﻪ آن اﺳﺖ .ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻓﺮاھﻢﮐﺮدن ﺳﻼح و آﻣﻮزش ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﻤﻞ .ﺷﯿﺦ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ھﺪﻓﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از اﻋﻀﺎی اﺧﻮان
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ وارد ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺮوهھﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ھﺪف ﺷﯿﺦ از اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن ﻓﺮﺻﺖ آﻣﻮزش ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد و آ ﮔﺎھﯽ آﻧﺎن از ﺷﯿﻮهھﺎی ﻣﺒﺎرزه
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻮد.
ﺷﯿﺦ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﺮد ﮔﺮوهھﺎی ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎتھﺎﯾﯽ دﺳﺖ
ﻣﯽزﻧﻨﺪ و اﺧﻮان دﺳﺖ روی دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻧﺪﮐﯽ ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻧﮫﯿﺐ ﻣﯽزد و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ درﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی درﺳﺘﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﮫﺎد ﻧﯿﺰ

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ
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ﺑﺮای ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺮﻋﯽ و دﯾﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻤﺎن
اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ اﻧﮕﯿﺰهھﺎ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی.
ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮔﺮوهھﺎی ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ وارد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺷﯿﺦ را از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد آ ﮔﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ در ھﻤﻪ دﯾﺪارھﺎی ﺧﻮد
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮادران ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و دوﺳﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﮫﺎد ھﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از
ﺳﻮی ﻣﺠﺎھﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن آﻏﺎز ﺷﻮد .دﯾﺪار ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن او را ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ھﯿﺠﺎن ﻣﯽآورد
ﮐﻪ ﺑﺮادراﻧﺶ ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ھﯿﺠﺎن ﺷﯿﺦ ﻣﺒﺬول ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از
ﺑﺮادران ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه او ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ ﻧﻈﺎرت داﺷﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ھﺮ ﺟﻠﺴﻪ درﺑﺎره اﺑﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ و او را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺠﻠﻪاش ﺑﺮای ﺟﻨﮓ و ﺟﮫﺎد ﻣﻼﻣﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ« .ﻧﻈﺮ دوﺳﺘﺎن ﺷﯿﺦ ھﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آنھﺎ ھﻨﻮز ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ و
دﻋﻮت ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺗﺠﯿﮫﺰ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﮔﺮوھﯽ از اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آنھﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻋﺚ راﺳﺨﺘﺮ ﺷﺪن ﻋﺰم و اراده ﺷﯿﺦ ﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وارد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ
آﻧﺎن ﻋﺎﺟﺰ ،ﺗﺮﺳﻮ و ﺑﺰدل ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺎن ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎﻧﯽ ﺳﺴﺖ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻮده و اھﻞ
ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،ﻋﺰم ﺷﯿﺦ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ و
ﯾﺎراﻧﺶ ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﻪ ﺟﮫﺎد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
دﯾﮕﺮان ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﺮد .او ﺑﻪ روح و
اﻧﺪﯾﺸﻪ آﻧﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮان ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت آﻧﺎن ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در وﺟﻮد آﻧﺎن ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ آ ﮔﺎهﺗﺮ ﺑﻮد.
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺒﺎرز ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ در ﻟﺒﻨﺎن و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐﺮدن آﻧﺎن در
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ در ﺳﺎل ۱۹۸۲م و ﻓﺠﺎﯾﻊ ﺻﺒﺮا و ﺷﺘﯿﻼ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در
اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮای آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ داﺷﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺣﻮادث ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ
اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﺎن اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ از ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دور ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .آﻧﺎن
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن آن ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را در
ﮐﻨﺎر ﮔﺮوهھﺎی دﯾﮕﺮ آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

ﺷﯿﺦ ﯾﺎﺳﯿﻦ ھﯿﭽﮕﺎه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﺟﮫﺎدی دﯾﮕﺮان را ﮐﻮﭼﮏ و ﮐﻢ ارزش
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ،اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻧﮕﯿﺮد و از آن ﭘﯿﺮوی ﻧﮑﻨﺪ ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد را از ﺳﺎزﻣﺎن آزادی ﺑﺨﺶ و ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺟﺪا
ﮐﻨﺪ .او ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن آزادی ﺑﺨﺶ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺠﺰ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﯿﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ﻣﻌﯿﺎرھﺎی دﯾﻦ اﺳﻼم در آن،
ﻧﺪارد .او دوﺳﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن آزادی ﺑﺨﺶ اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎور و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﯽ
ﺑﭙﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ ھﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ و اﻧﮕﯿﺰهھﺎی آن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در اﺻﻞ ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ دوری از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼم ﻧﻤﯽﺗﻮان
آن را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﯿﺮوزی رﺳﺎﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﺦ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺤﻮر ﺻﺤﯿﺤﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ درد ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن درﻣﺎن ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ
ﺟﮫﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽدھﺪ و از ھﻤﻪ ﻣﮫﻢﺗﺮ ﺑﻪ آن وﺟﮫﻪ اﻟﮫﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻨﮫﺎ
ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﯾﺎری اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﯽ را ﯾﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺧﺪا
را ﯾﺎری دھﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﺎ دوری از ﻓﮫﻢ اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺪون ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﮫﺎد ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ھﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﻨﮓ ،ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ
ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﮫﺎد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺟﺰ در ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در
زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ اﻟﻠﻪ و ﻣﻨﮫﺞ و دﺳﺘﻮر اﺳﺘﻮار او.
ﺷﯿﺦ ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ از ﻣﻔﮫﻮم ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ﺷﺮوع ﺷﻮد ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ َ
ﮐﺴﯽ را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﺷﺮوع ﮐﻨﯽ���﴿ .ها ٱ�ِين ءامنوا ل ِم �قولون
َ َ َۡ َُ َ
َ َّ َ َ ُ ُ ْ َ َ ۡ ُ َ
ون َ ٢ك ُ َ َ ۡ ً
� مقتا عِند ٱ�ِ أن �قولوا َما � �ف َعلون ] ﴾٣اﻟﺼﻒ» .[٣-٢ :ای
ما � �فعل
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ ﭼﺮا آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ؟ )آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ( ﻋﻤﻞ

ً
ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪھﺎﯾﺘﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻏﻀﺐ ﺷﺪﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺷﻮد«)؟( ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺟﮫﺎد ﺣﺘﻤﺎ
ﺑﺎﯾﺪ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن دھﻨﺪ .اﯾﻦ ھﻤﺎن درﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﯿﺦ در ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﮫﺎد ﺧﻮد آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد و ﺗﺠﺎرب ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ
ﺻﺤﺖ و ﮐﻤﺎل آن را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد .ﺣﺮﮐﺖ ﺟﮫﺎدﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ آن را ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺖ،
ﭘﯿﺮوزیھﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد ﮐﻪ از ﭘﯿﺮوزیھﺎی ﮔﺮوهھﺎی ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ
ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮﺗﺮ ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ آنھﺎ را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد و آﻧﺎن را ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ
و ﺗﻼش واداﺷﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﻓﺮاد ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﭼﭙﮕﺮا )ﮔﺮوهھﺎی

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ
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ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﯿﻢ( ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ روی آوردهاﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد
ﯾﮏ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرگ ﺑﺮای دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ آن را ﺗﺒﻠﯿﻎ و دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﻣﻨﮫﺞ
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﻮار دﻋﻮت ﮐﺮد ،ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ

ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آﻏﺎز ﻣﺒﺎرزات ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﻓﺮاد ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎ وﺟﻮد آ ﮔﺎھﯽ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ وﺗﺠﺎرب دﯾﮕﺮان ،ھﻨﻮز آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی
ﻣﯿﺎن آ ﮔﺎھﯽ ﺗﺌﻮرﯾﮏ از ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻋﻤﻠﯽ آن وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮔﺴﺘﺮدهای در ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه
اﺳﺖ و ﻃﺮفھﺎی درﮔﯿﺮ در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ از اﺳﺎﻟﯿﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﯾﺐ و ﻧﯿﺮﻧﮓ ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﺒﺮد اھﺪاف ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن دﺳﺖ ﺳﺮوﯾﺲھﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و
ﻧﻈﺎﻣﯽ »اﺳﺮاﺋﯿﻞ« ﺑﺮای آ ﮔﺎھﯽ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و
ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮫﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎز اﺳﺖ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﻮرا ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ وﯾﮋهای ﺗﺸﮑﯿﻞ
دھﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺷﻮرا روشھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻼح دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﻧﯿﺰ آﻣﻮزشھﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ .ﮐﻤﯿﺘﻪای ﻣﺘﺸﮑﻞ از
آﻗﺎﯾﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺗﻤﺮاز ،دﮐﺘﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻤﻘﺎدﻣﻪ و دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ اﻟﻤﻠﺢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ.
ﮐﺎر اﯾﻦ ﺳﻪ ﺗﻦ ﻣﺸﺤﺺ ﺑﻮد .اﯾﻨﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ اﺳﻠﺤﻪ ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ در
اﺳﻨﺎد ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ و اﻇﮫﺎرات ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ،آنھﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖآوردن ﺳﻼح
ﺑﻪ ھﺮ ﻣﻘﺪار ،ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ ھﺪف و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺟﮫﺖ ﺗﺤﻘﻖ
ھﺪف ،از ھﺮ راھﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮب رﻣﻀﺎن ﻣﮫﺮه ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ اﺑﻮ
رﻣﻀﺎن آﻧﺎن ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ از ھﺮ راھﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺳﻼﺣﯽ از آن ﺗﮫﯿﻪ ﺷﻮد،
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ).(۱
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﻤﺮاز ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﮑﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﭙﺴﻮلھﺎی ﮔﺎز در ﻧﻘﺎط ﺷﻤﺎﻟﯽ
)ﻧﻮار ﻏﺰه( ﺑﯿﺸﺘﺮ از دوﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﻌﺎﺷﺮت و رﻓﺖ و آﻣﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﺎن از
اﺣﻮال ﻣﺮدم آ ﮔﺎھﯽ و ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻈﻢﺗﺮی ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎلﺗﺮی در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ از ﻃﺮف دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن و اﻧﺒﺎر ﺳﻼح اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﮐﺎر دﮐﺘﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻤﻘﺎدﻣﻪ و دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ اﻟﻤﻠﺢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ او ھﻤﮑﺎری
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﻤﺮاز ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ اﺑﻮ ﻣﺎھﺮ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺎل
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﮐﺎر ،ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺗﻤﺮاز را ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آ ﮔﺎه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .در
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﻤﺮاز از اﻓﮑﺎر ﺷﯿﺦ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ از
ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻋﻮت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﮑﻮﯾﻦ و از آﻧﺠﺎ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﮫﺎد و ﺗﺠﮫﯿﺰ ﻋﻠﯿﻪ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان و
ﺣﺎﻣﯿﺎن آﻧﺎن ،آ ﮔﺎه ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﯿﺦ از اﺑﻮ ﻣﺎھﺮ ﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺎن ﺑﺮود ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از رھﺒﺮان ﺟﺮﯾﺎن اﺳﻼﻣﮕﺮا ﺑﻮﯾﮋه اﺳﺘﺎد ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻌﻈﻢ ﻋﻀﻮ
ﻣﺠﻠﺲ اردن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ .اﺑﻮﻣﺎھﺮ در ﻣﺎه آورﯾﻞ ۱۹۸۳م ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ دﯾﺪار ﺑﺎ
ﺑﺮادر ﺧﻮﯾﺶ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﯿﻢ ﺑﻪ اﻣﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮد .ﺷﯿﺦ ﭘﯿﺶ از ﻣﺴﺎﻓﺮت اﺑﻮﻣﺎھﺮ ،او را از
ھﺪف آ ﮔﺎه ﮐﺮده ﺑﻮد و ﮐﻠﻤﻪ رﻣﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻌﻈﻢ را ﺑﺎ آن ﺷﺮوع
ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ .ﺷﯿﺦ از اﺑﻮﻣﺎھﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اوﺿﺎع ﻧﻮار ﻏﺰه ﺑﻮﯾﮋه اوﺿﺎع ﺑﺮادران را
ﭘﺲ از ﻣﺼﺎﺋﺐ ۱۹۸۳م و ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ از ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﺎد ﯾﻮﺳﻒ
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﺷﯿﺦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎرزی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻼء ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺮ ﺷﻮد و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ
ﻧﻔﺲ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ از ﺑﯿﺮوت و ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺎز
ﮔﺮدد .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺿﺪ دﺷﻤﻦ
ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺟﮫﺎد در آﯾﻨﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻪ اﻣﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮد و ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﮐﻠﻤﻪ رﻣﺰ ھﻤﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺷﯿﺦ از او
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﯿﺦ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺟﮫﺎد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان و
اﯾﻨﮑﻪ اﮐﻨﻮن زﻣﺎن ورود اﺧﻮان ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺟﮫﺎد ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻌﻈﻢ در
ﻣﯿﺎن ﻧﮫﺎد).(۲
اﺑﻮﻣﺎھﺮ از اﺳﺘﺎد ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻌﻈﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮاھﻢﮐﺮدن ﺳﻼح ﺑﺮای ﺟﮫﺎد در راه
ﺧﺪا آﻧﺎن را ﯾﺎری دھﺪ ،اﻣﺎ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻌﻈﻢ ﺟﻮاب داد ﮐﻪ او ﻗﺎدر ﺑﻪ ارﺳﺎل ﺳﻼح ﺑﺮای آﻧﺎن
ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪاری ﭘﻮل ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و در ھﻤﺎن وﻗﺖ  ۸۰۰دﯾﻨﺎر
اردﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻼح  -ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در اﺳﻨﺎد آﻣﺪه اﺳﺖ  -ﺑﻪ او داد .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻪ
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ﻏﺰه ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﺎ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ دﯾﺪار ﮐﺮد و آﻧﭽﻪ را ﺑﯿﻦ او و اﺳﺘﺎد ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻌﻈﻢ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ او ﺑﺎزﮔﻔﺖ و ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻤﮏ را ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﺗﺤﻮﯾﻞ داد.
اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻤﻘﺎدﻣﻪ در ﯾﮏ ﮔﻔﺘﮕﻮ اﺑﺮاز داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﺷﺮوع
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا در ﺳﺎلھﺎی  ۸۲و ۸۳م ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﭘﺲ
از ﻧﻪ ﻣﺎه ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ )ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،ﺗﻤﺮاز ،اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻤﻘﺎدﻣﻪ و اﺣﻤﺪ اﻟﻤﻠﺢ( در
ﺟﻠﺴﻪای راهھﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻼح را ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ).(۳
اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻤﻘﺎدﻣﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻼحھﺎی ﻣﺼﺮی را ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ۱۹۶۷م در
ﻧﻮار ﻏﺰه در دﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺗﻤﺮاز ﺑﻪ
ﺣﺎﺿﺮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او ﺷﺨﺼﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺳﻼح ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﺪ .ﮐﺴﺎن
دﯾﮕﺮی ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از داﺧﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻼح ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد داد
ﮐﻪ اﻟﻤﻘﺎدﻣﻪ و دﮐﺘﺮ اﻟﻤﻠﺢ ﻧﯿﺰ در اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن ﺳﻼح ﺑﺎ او ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ).(۴
ﻧﻈﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺮادران دﯾﮕﺮ ﺗﺎزهﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .اﻣﺎ دﯾﮕﺮان روشھﺎ
و راهھﺎ و ﺣﺘﯽ اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ آﻧﺎن درﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﺎر ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ،ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻼح از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺗﻤﺮاز از او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد »ﻣﺤﻤﺪ ﺷﮫﺎب« ﻧﺎم داﺷﺖ .او
داروﺳﺎز ﺑﻮد و در ﻣﺼﺮ درس ﺧﻮاﻧﺪه و ﺻﺎﺣﺐ داروﺧﺎﻧﻪ ﻗﺪس در ﺷﮫﺮ ﺟﺒﺎﻟﯿﺎ ﺑﻮد و از
ﺷﻮاھﺪ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ او دﯾﺪار ﮐﺮده و ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺮﯾﺪ
ﺳﻼح ﺑﺮای آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺟﮫﺎدی را ﺑﺎ او درﻣﯿﺎن ﻧﮫﺎده ﺑﻮد .ﻣﺤﻤﺪ ﺷﮫﺎب ﻣﺴﺌﻮل
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮫﺮ ﺟﺒﺎﻟﯿﺎ ﺑﻮد و ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺟﮫﺎد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﺎن
ﻧﯿﺰ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد .او ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻗﻮاﻣﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻤﺎره )ﯾﮑﯽ از اﻗﻮام ﺳﺒﺒﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﮫﺎب( ﺑﺮادری دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ
ﺳﻼح در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او اﻓﺮادی را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺧﻮد ﺳﻼح
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آن ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ) .(۵او ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻤﺎره
ﻣﺮد ﭘﺎک و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدی اﺳﺖ و از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﻠﺤﻖ ﮐﻨﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺗﻤﺮاز ﻧﯿﺰ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻤﺎره در ﺗﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﺷﯿﺦ ﯾﺎﺳﯿﻦ رﻓﺖ و اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .در ھﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻘﺪاری ﭘﻮل
ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻼح از ﺷﯿﺦ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد و ﺷﯿﺦ ﻣﺒﻠﻎ  ۱۰۰۰دﯾﻨﺎر ﺑﻪ او داد.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺗﻤﺮاز ﻣﺒﻠﻎ را ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﮫﺎب داد ﺗﺎ او ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﺪ ،زﯾﺮا او ﺳﺎﮐﻦ
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

ﺷﮫﺮ ﺟﺒﺎﻟﯿﺎ ﺑﻮد و از ھﻤﻪ ﺑﮫﺘﺮ آن ﺷﮫﺮ و ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
ﺳﻼح ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻤﺎره ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﮫﺎب ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺎم او »ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮب رﻣﻀﺎن
ﻋﺮب ﻣﮫﺮه« ﺑﻮد .او از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﺒﺎﻟﯿﺎ و ﺑﻨﺎ ﺑﻮد .ﺷﮫﺎب ﻧﯿﺰ او را ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ و ھﻤﮑﺎری
دﻋﻮت ﮐﺮد .ﻣﺤﻤﺪ رﻣﻀﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد و ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﺶ را ﺑﺮای ﭘﻨﮫﺎنﮐﺮدن
ﺳﻼحھﺎ در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﺎن ﺑﮕﺬارد.
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮب ﻣﮫﺮه ﺗﻼش ﮐﺮد ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻼح ﺑﺨﺮد.
ھﻤﺰﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻤﺎره در ﭘﯽ راه دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮد .ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻤﺎره در ﻃﯽ
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺳﻼﻣﻪ اﺑﻮ ﻗﻌﯿﺲ ﮐﻪ ھﻤﺴﺎﯾﻪ و دوﺳﺖ
ﺑﺮادر زﻧﺪاﻧﯽ او ﺑﻮد ،آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻼﺣﯽ ﺑﺮای او ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﺪ و او ھﻢ ﯾﮏ
روز ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻠﺖ ﺑﺮای او آورد .ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻤﺎره ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪ و ھﻤﮑﺎری
ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺑﻮ ﻗﻌﯿﺲ اداﻣﻪ داد .اﻣﺎ ﻋﺮب ﻣﮫﺮه راه دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﺑﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ .او
ﺑﺪون آﻧﮑﻪ وﺿﻌﯿﺖ را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺴﻨﺠﺪ و ھﺪف را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﯾﺎ از اﻏﺮاض اﺷﺨﺎﺻﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮد ،آ ﮔﺎھﯽ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻧﺎن آﻏﺎز ﮐﺮد.
او ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ اﺳﻼﻣﯽ ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اھﺪاﻓﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺮﯾﻒ اﺳﺖ و
اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺪی و ﺷﺮارت ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ،او ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺎﺟﺮ ﺳﻼح و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺎﯾﻒ ﺣﺴﻦ ﻏﻼوی وارد
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ .ﻇﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺖ اﻓﺮاد دارای رﻓﺘﺎری ﻋﺎدی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .او
در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار  ۷ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺣﺸﯿﺶ را ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۷۴۰دﻻر ﺑﻪ ﻋﻮده اﺑﻮ
ﺷﺪای ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از اﺗﮫﺎﻣﺎت او ﺑﻮد).(۶
اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻪ از ھﺮ راه ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻼح ﺗﮫﯿﻪ ﺷﻮد او را وا داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ وﺧﯿﻢ دﭼﺎر ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻧﺎﯾﻒ ﻏﻼوی ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﻒ ﺑﻘﯿﻪ
ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻮﺟﺐ وارد ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺷﺪ و از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﻓﺮاد زﯾﺎدی آ ﮔﺎه ﮔﺮدﯾﺪ و از اھﺪاف آﻧﺎن ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪ.
ﺳﻔﺮھﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻼح آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮب ﻣﮫﺮه ،ﻧﺎﯾﻒ ﻏﻼوی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻤﺎره،
ﻋﻠﯽ اﺑﻮﻗﻌﯿﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺒﺎدرت ورزﯾﺪﻧﺪ .آنھﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦھﺎﯾﯽ از ﻧﻮع ﭘﮋو  ۴۰۴و
ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺑﻪ ﺑﺌﺮ اﻟﺴﺒﻊ و اﻟﻄﯿﺮه و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺪس رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻼح ﺑﺨﺮﻧﺪ .اﯾﻦ رﻓﺖ و
آﻣﺪھﺎ و ﮐﺎرھﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آن آ ﮔﺎھﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ
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اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻤﻌﻪ از ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺑﺌﺮاﻟﺴﺒﻊ ﺑﻮد .ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﯾﮫﻮدی ﮐﻪ دﻧﺎن
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﭘﯿﻮﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻮده اﺑﻮ ﺷﺎرب ،ﻋﻠﯽ اﻟﺤﻤﯿﺪی ،ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺸﮫﺮاوی ،رﺷﺎد ﺑﺮﻋﯽ و ﯾﮏ ﺗﺎﺟﺮ ﺳﻼح در اﻟﻄﯿﺮه ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﻮﻋﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد
اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻧﺎﯾﻒ در اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺳﻮد ﻣﮫﻢ ﻧﺒﻮد او در ﺑﺨﺸﯽ از اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺧﻮد )در
ﻣﻮرﺧﻪ(۸۴/۶/۲۵ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﯾﮏ ﮐﻠﺖ از ﻧﻮع )ﻃﻤﻮﻧﻪ ﻃﻮﺑﯽ( را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۳۶۰دﯾﻨﺎر
اردﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪه و آن را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﻓﺮوﺧﺘﻢ و  ۴۰دﯾﻨﺎر ﺳﻮد ﺑﺮدم« ﺳﭙﺲ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ )ﺳﻄﺮ  ۲۰و۲۱ﺑﺮﮔﻪ اﻋﺘﺮاﻓﺎت وی( :در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻻﻟﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﺖ ﻣﺒﻠﻎ
 ۶۰دﯾﻨﺎر از ﻧﺴﯿﺒﻪ ﻋﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ﺧﻮب ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺗﺎﺟﺮان
اﺳﻠﺤﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮار دادن ﺧﻮد در ﺑﯿﻦ دﻧﺪاﻧﮫﺎی ﯾﮏ ﺣﯿﻮان درﻧﺪه و ﮔﺮﺳﻨﻪ اﺳﺖ.
در اﺛﻨﺎی اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ و آ ﮔﺎھﯽ اﻓﺮاد زﯾﺎدی از آن ،ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ
ﻧﯿﺰ از ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ و آن را ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای آ ﮔﺎھﯽ از ھﺮ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ
داﻧﺴﺘﻨﺪ .اﺑﺘﺪا اﻓﺮادی را ﺟﮫﺖ وارد ﮐﺮدن ﺳﻼح و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺎر ﺳﻼﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ
ﺳﻤﺎره و ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮب ﻣﮫﺮه و ﻋﻠﯽ اﺑﻮ ﻗﻌﯿﺲ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻤﺎردﻧﺪ و ﺳﭙﺲ
ً
ﺷﻤﺎره ﺳﻼحھﺎی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه را دﻗﯿﻘﺎ ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
از ﮐﺎرھﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﺧﻄﺎھﺎی ﻓﺎﺣﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻤﺎره ﺳﻼحھﺎﯾﯽ از ﺗﺠﺎر
ً
ﺳﻼح و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪرﺧﺮﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی آﻧﺎن آ ﮔﺎه ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ از ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ آنھﺎ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺳﻼح ﺧﺮﯾﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺻﺮار ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪاوی از ﯾﮏ
ﺳﺮﺑﺎز اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺳﻼﺣﯽ را ﺧﺮﯾﺪ .در ﯾﮏ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻧﺎﯾﻒ ﻏﻼوی ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮫﺮه و
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻤﺎره ﺑﺮای دﯾﺪار ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﺑﺌﺮ اﻟﺴﺒﻊ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﺎﻧﻪ او ﭘﯿﺎده
ﺷﺪه و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ را از دور دﯾﺪﻧﺪ ،ﻧﺎﯾﻒ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ:
»ﺳﻼﺣﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻧﺪاری؟« اﻧﮕﺎر آنھﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺰ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ!).(۷
اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ھﻤﻪ ﺳﻼحھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وارد ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺒﻠﻎ آن ﺑﻪ ﺣﺪود  ۱۳ھﺰار دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪ .ﭘﺨﺶﮐﺮدن ﺳﻼحھﺎ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﻤﻌﯽ در ﻣﻨﺰل ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ در ﺑﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﻤﺮاز ،اﺑﺮاھﯿﻢ
اﻟﻤﻘﺎدﻣﻪ واﺣﻤﺪ اﻟﻤﻠﺢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ از ﻣﻮﺿﻮع دور ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻼﺣﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﻤﺮاز ﻣﯽرﺳﯿﺪ او ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺳﻼحھﺎ را در ﺑﯿﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻼحھﺎ
ھﻢ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﻋﺮب ﻣﮫﺮه ﻧﺰد او و ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺑﺮ اﺑﻮﻋﻮده ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽﺷﺪ و اﯾﻦ ﻓﺮد ﻣﺬﮐﻮر
در اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎزﭘﺮس ﺣﺎﯾﯿﻢ ﺑﻮﻃﺒﻮل در روز ۸۴/۷/۱م در زﻧﺪان ﻏﺰه ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﻓﺮﯾﺐ دادهاﻧﺪ.
اﯾﻦ وﺿﻊ ﻣﺪت زﯾﺎدی دوام ﻧﺪاﺷﺖ ،زﯾﺮا ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اوﺿﺎع را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ
و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد در ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻋﺮب ﻣﮫﺮه و ﻋﻠﯽ اﺑﻮ ﻗﻌﯿﺲ را ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ را ﺑﺎ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ از آﻧﺎن آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ و آزار و ﺿﺮب و
ﺷﺘﻢ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
از ﺗﺎرﯾﺦ دﺳﺘﮕﯿﺮی آﻧﺎن ﯾﻌﻨﯽ ۸۴/۲/۱۵م ﺗﺎ اواﯾﻞ ژوﺋﻦ ﯾﻌﻨﯽ ۸۴/۷/۱م ﮐﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺄﻣﻮران ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﺑﻪ
ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺑﺮﺧﯽ از دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﮔﺎن اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد
اذﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،اﻋﺘﺮاف زﯾﺎدی از آﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺮھﻪ ﺷﯿﺦ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ھﻤﺮاه ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﻣﺘﮫﻢ و ﭼﮫﺎر ﺻﻔﺤﻪ اﺗﮫﺎم ﻋﻠﯿﻪ او ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ .دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ اﻟﻤﻠﺢ ﺑﻪ
ﻣﺤﺾ آ ﮔﺎھﯽ از دﺳﺘﮕﯿﺮیھﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺮود.
اﺗﻬﺎﻣﺎت وارده ﺑﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ

ﯾﮏ :ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی دﻓﺎﻋﯽ در
ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۹۴۵م اﺳﺖ )۱/۸۵أ(.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ اﺗﮫﺎم ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﺪروی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮده ﮐﻪ
ھﺪﻓﺶ را ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زور و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار داده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﯾﮏ
ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.
دو :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎده ﺷﻤﺎره  ۲۲درﺑﺎره ارﮐﺎن
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﻮار ﻏﺰه و ﺷﻤﺎل ﺳﯿﻨﺎء ﺷﻤﺎره  ۱۶۲ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﺎل ۱۹۶۸م و ﻣﺎده
) ۵۳أ( درﺑﺎره آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﺎل ۱۹۷۰م اﺳﺖ.
در ﺷﺮح اﺗﮫﺎم آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺘﮫﻢ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﺗﻦ دﯾﮕﺮ در ﺗﺎرﯾﺦھﺎی
ﻧﺎﻣﺸﺨﺼﯽ در ﺳﺎل  ۱۹۸۳م اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮای ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺖ
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ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻼح و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺟﻨﮕﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ھﺪف ﻣﺘﮫﻢ از اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼح
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ اھﺪاﻓﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺳﻪ :ﺟﻤﻊآوری اﺳﻠﺤﻪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎده ) ۵۳أ( آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﺎل
۱۹۷۰م اﺳﺖ).(۱
ﻣﺘﮫﻢ در آﻏﺎز ﺳﺎل ۱۹۸۳م اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری ﺳﻼح ﺑﺪون ﻣﺠﻮز و ﺑﺪون آ ﮔﺎھﯽ
ﻣﺴﺆول ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺘﮫﻤﺎن

در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﺪروی دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ھﺪف ﺑﺮاﻧﺪازی دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﮫﻮدﯾﺎن
ﻋﻀﻮ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ً
در ﺻﻮرت دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﻓﻮرا ﻗﺼﺪ ﺧﻮد را ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﻣﺘﮫﻢ )ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ( ﺑﺎ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻌﻈﻢ ﻋﻀﻮ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اردن ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ و از او
ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺘﮫﻢ اﻓﺮادی را ﺟﮫﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻌﻈﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ از
ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎن ﺑﻮد .وی از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻼح اﻣﻮاﻟﯽ را
ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﺪ.
ﻣﺘﮫﻢ در دﻓﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺒﻠﻐﯽ درﺣﺪود  ۱۲ھﺰار دﯾﻨﺎراردﻧﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﻤﺮاز ﻗﺮارداده اﺳﺖ.
ﺳﻼحھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن در
ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
از اﻓﺮاد ﺳﺎزﻣﺎن اﺷﯿﺎی زﯾﺮ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ:
اﻟﻒ ۲۰ .ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻠﺖ از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ.
ب ۱۱ .ﻗﺒﻀﻪ ﺳﻼحام .۱۶
ج .ﺳﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻼﺷﯿﻨﮑﻒ.
د .ﯾﮏ ﻗﺒﻀﻪ ﺗﻔﻨﮓ ﺟﻠﯿﻞ )ﺳﻼﺣﯽ ﻣﺼﺮی(.
ه .ﺗﯿﺮﺑﺎرﮐﺎرل ﮔﻮﺳﺘﺎو.
و .ﺟﻌﺒﻪھﺎی ﻣﮫﻤﺎت ﺑﺮای ھﻤﻪ ﻧﻮع ﺳﻼح.
ز .ﻧﺎرﻧﺠﮏھﺎی دﺳﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده.
ع .ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺑﺎزوﮐﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده.
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

ی ۵ .ﻗﺒﻀﻪ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻋﻮزی ).(۸
ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آن

ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ در ﻧﻮار ﻏﺰه ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن
»اﻟﺠﻼء« ﺷﮫﺮ ﻏﺰه ﻗﺮار داﺷﺖ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ دادﮔﺎھﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﻪ ﻗﺎﺿﯽ
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﺪ .در ﺟﻠﺴﻪ اول ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻮارد اﺗﮫﺎم ﻋﻠﯿﻪ ﺷﯿﺦ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و رﺋﯿﺲ
دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﺎم ذﮐﺮﯾﺎ ﮐﺴﻔﯽ ) (۹آن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺎﺿﺮان ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد.
وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ و دﯾﮕﺮ ﻣﺘﮫﻤﺎن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :آﻗﺎﯾﺎن اﺳﺘﺎد ﻧﻈﻤﯽ
)ﻧﺎﻇﻢ( ﻋﻮﯾﻀﻪ ،أﺣﻤﺪ أﺑﻮورده ،ﺻﺒﺤﯽ ﺷﮫﺎب ،ﻓﺆاد ﺷﻨﯿﻮره و ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮج اﻟﻐﻮل .إﺳﺤﺎق
ﺑﺮوﻓﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دادﺳﺘﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ در دادﮔﺎه ﺣﻀﻮر داﺷﺖ.
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺎھﯿﺖ دادﮔﺎه و ﺻﻼﺣﯿﺘﺶ در ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ وی و دﯾﮕﺮان
اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد و آن را ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﻧﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮد و اﺷﻐﺎل
)ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﯾﮕﺮان( ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ دادﮔﺎه اﻋﺘﺮاض ﺷﯿﺦ را وارد ﻧﺪاﻧﺴﺖ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ دادﮔﺎه اﺗﮫﺎﻣﺎت وارده را ﺑﺰرگ ﺟﻠﻮه دھﺪ ،ﺳﻼحھﺎ را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ
آورده و در ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﯿﺶ از آن ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎد ﻧﺎﻇﻢ ﻋﻮﯾﻀﻪ از وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ ﺷﯿﺦ اﺑﺘﺪا ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺘﻮﻗﻒﺷﺪن ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ در
ﺑﻨﺪھﺎی اﺗﮫﺎﻣﺎت ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻓﻠﺞ ﮐﻪ ﻣﺪت زﯾﺎدی را در
زﯾﺮ اﺷﻐﺎل ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﮐﻪ ۲۲دوﻟﺖ ﻋﺮﺑﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ از
ﺑﯿﻦﺑﺮدن آن ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺣﺘﯽ از ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ؟).(۱۰
اﻣﺎ ﺟﻮاب ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﺪ ﺑﻮد .او در رد ﺳﺨﻨﺎن ﻧﺎﻇﻢ ﻋﻮﯾﻀﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺧﻮاﻧﺪهاﯾﺪ اﻣﺎ ﻣﻦ دوﺑﺎره آن را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺷﻤﺎ ﻣﯽآورم .ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ )اﻣﺎم(
ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ) .اﻣﺎم( ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺑﺘﺪا ﮐﺎر ﻓﮑﺮی را ﺷﺮوع ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻓﮑﺮ راه ﻋﻤﻞ را ﻧﺸﺎن
داد و ﻣﻦ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ )اﻣﺎم(
ﺧﻤﯿﻨﯽ آن را ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزد ،ﺑﻮﯾﮋه اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻘﻞ و زﺑﺎﻧﺶ )ﻣﻘﺼﻮدش ﺷﯿﺦ
اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺑﻮد( ھﻨﻮز ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«).(۱۱
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در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻌﺪی وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻼﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ
را ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻮار ﻏﺰه ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺬﮐﻮر
وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ در ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺣﮑﻢ ﺷﯿﺦ
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .او ﺑﺮای دادﮔﺎه ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﺪون ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻗﺎدر ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﻧﯿﺴﺖ و  ۲۴ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﯿﺎز دارد .او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﺨﻮاﺑﺪ .وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﮫﻤﺘﺮی از وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﯿﺦ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺠﺪ
اﻷﻗﺼﯽ ﺑﺎ ﺳﻼحھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﻮﯾﺘﺮ و اﺛﺮ ﮔﺬارﺗﺮ از اﺳﻠﺤﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﯾﺮان و
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪ .اﻣﺎ دادﮔﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻧﺎن را ﺑﻪ ھﻔﺖ ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد و اﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻮرد ﺗﺄﻣﻞ واﻗﻊ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ھﯿﭻ ﻣﺘﮫﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﺪت زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ دادﮔﺎه ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ را ﺑﻪ ﮐﻨﺎری ﻧﮫﺎد و ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ را ﺑﻪ  ۱۳ﺳﺎل ﺣﺒﺲ
ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد .اﺳﺘﺎد ﻧﺎﻇﻢ وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داده و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن در آن
ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ھﻤﺎھﻨﮓ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .اﺳﺘﺎد ﻓﺎﯾﺰ اﺑﻮرﺣﻤﺖ وس ﺳﺎﯾﺮ وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
از دﻓﺎع ﺻﺤﯿﺢ از ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺗﮫﺎم ﺟﻤﻊ آوری ﺳﻼح ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ
داده ﺑﻮدﻧﺪ ،از دﻓﺎع ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ) .(۱۲اﻣﺎ ﻋﻮﯾﻀﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ از
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦھﺎی ﺟﮫﺎن ھﻢ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ھﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﻤﯽﮐﺮد زﯾﺮا ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ھﺪف اﯾﻦ
ﺣﮑﻢ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ اﻧﺠﺎم
داده ﺑﻮد ھﻢ ﻧﯿﻔﺘﺪ).(۱۳
در ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ،ﺧﻼﺻﻪای از ﮐﯿﻔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و
دادﮔﺎه ﺑﺮای ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺷﻮر رﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺟﻠﺴﻪ دادﮔﺎه دوﺑﺎره ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و
ﻗﺎﺿﯽ رﺋﯿﺲ دادﮔﺎه ﺣﮑﻢ ﺻﺎدره را ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ در آن اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه ﺑﻮد» :ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﻔﺼﻞ درﺑﺎره آﯾﻨﺪه ﻋﻮاﻗﺐ اﻗﺪاﻣﺎت ،اﻧﮕﯿﺰهھﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻞ ﮐﺮدﯾﻢ و درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﺎدی ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ آن را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دادﮔﺎهھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان راﺳﺨﯽ ﻗﺮار دارﯾﻢ ﮐﻪ از ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .آﻧﺎن ﺑﺎ
ﻓﺮھﻨﮓ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺠﺎرب ارزﻧﺪهای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارﻧﺪ .آﻧﺎن ﺑﻪ دﺳﺘﻮر رھﺒﺮ ﺧﻮﯾﺶ در
ﺻﺪد ﺗﺤﻘﻖ اھﺪاف ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﯿﻄﺮه دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ آن
ﻧﺎﺑﻮدی دوﻟﺖ )اﺳﺮاﺋﯿﻞ( را ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﺎﻧﻨﺪ.
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدان دارای زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻣﺤﮑﻢ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ
ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮاری ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺟﺪﯾﺖ آﻧﺎن و ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در
ﭘﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻘﺎﺻﺪ آﻧﺎن وﺟﻮد دارد ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ را از ﻧﯿﺖ ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻋﻤﻞ در آوردهاﻧﺪ و ﻣﻘﺪار ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی
اﺳﻠﺤﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده و ﻣﻮاﺟﻪﺷﺪن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﺳﻠﺤﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺳﻼحھﺎ از
ﻧﻮع ﮔﺮم ھﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻌﺪاد  ۴۰ﻗﺒﻀﻪ ﺳﻼح در اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه و ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع
آﻣﻮزش روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮐﺸﻒ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺎد.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪھﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر دﺳﺖ زدهاﻧﺪ و
اھﺪاﻓﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺘﮫﻤﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ! ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎزات آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
دھﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ دوﻟﺖ )اﺳﺮﺋﯿﻞ( را
ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ و دوﻟﺘﯽ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر آورد و ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ روﯾﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﮑﺮ ﻣﺘﮫﻤﺎن و دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﺎن و ﻧﯿﺰ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻄﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی )اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ( ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎ را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ
دراﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اھﺪاﻓﺸﺎن ﻧﺎﭼﯿﺰ
ﺑﻮده  -ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮات ﻣﻄﺮح ﺷﺪه!  -اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺠﺎزات
ﻃﺮاﺣﺎن ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ« .در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :دادﮔﺎهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪھﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ را ﮐﻪ اھﺪاف ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ آن را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﺻﺪور رأی ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺠﺎزات ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﻪ ﺷﮫﺮوﻧﺪان در ھﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ اھﺪاف ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﻮﻧﺪ و از ﻗﺪرت ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺑﻮﯾﮋه ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺧﻮد را از ﻧﯿﺖ
ﺑﻪ ﻓﻌﻞ در آورﻧﺪ( ﺣﮑﻤﺸﺎن ،ﺣﺒﺲ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﻋﻮﯾﺾ ﮐﻪ از وﮐﻼی ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت اﺳﺖ ﺳﻠﺴﻠﻪای از اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره در
دادﮔﺎهھﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﺎھﺪ آورد ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺘﮫﻤﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ در آن ﺑﻪ
ارﺗﮑﺎب اﻋﻤﺎل ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺘﮫﻤﺎن ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ ﺑﻪ آن ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪهاﻧﺪ ،دﺳﺖ زده
ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺠﺎزاتھﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮای آﻧﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺎ ھﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ
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ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﮫﻤﺎن ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ دادﮔﺎه اﻋﻤﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﮫﻤﺎن
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺗﻦ دھﯿﻢ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،در اﯾﻨﺠﺎ اﻗﺪاﻣﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻪ دارای ﯾﮏ
رھﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد آﻏﺎزﮔﺮ راه و ﻣﺠﺮی آن اﺳﺖ ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ
اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﺘﮫﻤﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮ از اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ آن را ﻣﻮرد
اﻗﺘﺒﺎس ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﺤﻖ آن ﺑﻮده و در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ھﻤﻪ
آﻧﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﻤﺎل و درﺟﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎن اﺳﺖ.
* ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺘﮫﻤﺎن ،ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ در
ﺣﻖ ﻣﺘﮫﻤﺎن روا داﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﻓﻘﻂ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺘﮫﻢ ردﯾﻒ ) ۴ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ ﺧﻠﯿﻞ ﺳﻤﺎره
ﻣﺘﻮﻟﺪ ۱۹۵۴م از ﺷﮫﺮ ﺟﺒﺎﻟﯿﺎ( ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺘﮫﻢ ردﯾﻒ ﭼﮫﺎرم ۹ﺳﺎل زﻧﺪان از
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزداﺷﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ).(۱
* ﻣﺘﮫﻤﺎن ردﯾﻒ  ۳و  ۵ﺑﻪ ﻧﺎمھﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﮫﺎدی ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﮫﺎب
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل ۱۹۵۶م از ﺟﺒﺎﻟﯿﺎ و ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮب رﻣﻀﺎن ﻋﺮب ﻣﮫﺮه ﻣﺘﻮﻟﺪ ۱۹۵۴م ﺷﮫﺮ
ﺟﺒﺎﻟﯿﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺴﺆﻻن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﭼﻮن از ﻣﺴﺆﻻن اﺻﻠﯽ آن ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ درﺟﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻧﻮع آن و ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮدی ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،ھﺮﮐﺪام ﺑﻪ ده ﺳﺎل زﻧﺪان از
آﻏﺎز زﻣﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻤﻞ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼح ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،ﻣﺘﮫﻢ ردﯾﻒ دوم ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺗﻤﺮاز ﻣﺴﺆول ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﺎرز و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل
در رھﺒﺮی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ ،ﻣﺎ او را ﺑﻪ ﺣﺒﺲ
ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺑﻪ ﻣﺪت ۱۲ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
* ﻣﺘﮫﻢ ردﯾﻒ اول ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺣﺴﻦ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ۱۹۳۶م در ﻏﺰه
اﻟﺰﯾﺘﻮن ،ﻣﺴﺌﻮل اﺻﻠﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن و ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ آن ﻧﻈﺎرت
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ در ﺷﺨﺼﯿﺖ او ،وی را ﻣﺴﺆول اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﯾﻢ و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻨﮑﻪ او دﭼﺎر ﺧﻄﺎ ﺷﺪه و دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ
رھﻨﻤﻮن ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ وی و ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷﯽ از آن و از ﺟﮫﺖ دﯾﮕﺮ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻪھﺎی دادﺳﺘﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﮫﻢ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪھﺎی
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮدداری ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ دادﮔﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺮد
را درﻧﻈﺮ ﻧﮕﯿﺮد ،ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺿﻤﻦ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن وﺿﻌﺖ
ﺳﻼﻣﺘﯽ وی ،ﺣﮑﻤﯽ را ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺷﺪ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ را
ﮐﻪ دادﺳﺘﺎن در اﻇﮫﺎرات ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺘﮫﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ،در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ.
ً
ﻣﻀﺎﻓﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺘﮫﻢ ردﯾﻒ ﯾﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺘﮫﻤﺎن در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﻣﺘﮫﻢ ردﯾﻒ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ را ﺑﻪ زﻧﺪان ﺗﻌﺰﯾﺮی
ﺑﻪ ﻣﺪت ۱۳ﺳﺎل از زﻣﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ).(۱۴
ﺷﯿﺦ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻣﺪت ۱۱ﻣﺎه از ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮد را در زﻧﺪانھﺎی »اﻟﻤﺠﺪل« »ﻏﺰه«
»ﺑﺌﺮاﻟﺴﺒﻊ« و ﻏﯿﺮه ﮔﺬراﻧﺪ ﺳﭙﺲ در ﺗﺒﺎدل اﺳﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۹۸۵م ﺑﯿﻦ ﺟﺒﮫﻪ
ﺧﻠﻖ ﺑﻪ رھﺒﺮی اﺣﻤﺪ ﺟﺒﺮﯾﻞ و ﻧﯿﺮوھﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ آزاد ﮔﺮدﯾﺪ ).(۱۵
اﯾﺸﺎن در ﻏﺰه ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم و ﺑﺮادراﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﺪار ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ،ﺗﻠﺨﯽ
دﺷﻮاریھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را از ﯾﺎد آﻧﺎن ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺷﯿﺦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ دراﯾﺖ و
آ ﮔﺎھﯽ ﺧﻮد اﻣﻮر را ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ دھﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از آﻏﺎز ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻧﺠﺎم آن ﺑﻮد ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﺷﺎھﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮده دﻋﻮت
ﺑﻮد .اﻗﺒﺎل ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﮫﺎدی ﻓﺮا رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺠﺪد و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ را آﻏﺎز ﮐﺮد .اﯾﺸﺎن
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن اﻓﺮاد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺮد ﺑﺪون آﻧﮑﻪ آﻧﺎن را از ھﺪف ﺧﻮد آ ﮔﺎه
ﮐﻨﺪ .او از ﮔﺬﺷﺘﻪ درس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .او در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آ ﮔﺎھﯽ ﮐﺎﻓﯽ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ او و ﺟﻨﺒﺶ
اﺳﻼﻣﯽ در دام ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن آنھﺎ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد و ھﻨﻮز ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪادی از
دوﺳﺘﺎﻧﺶ در آن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﺎر آﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺟﻨﺒﺶ ﺷﯿﺦ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ
ﻗﺴﺎم اﻧﺪاﺧﺖ .او ﻧﯿﺰ در اﺑﺘﺪا دﻋﻮت ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ وی در
اﺣﺮاش درﮔﯿﺮ ﺷﻮد و در اﯾﻦ درﮔﯿﺮیھﺎ ﺧﻮد و دو ﺗﻦ از ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت ﺑﺮﺳﻨﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او از آ ﮔﺎھﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد.
وﻟﯽ وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﮫﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد زﯾﺮا ﺷﯿﺦ أﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﮫﯽ
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ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن اوﻟﯿﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺮدد ﺗﺎ ﮐﺎر ﺧﻮد را از ﺳﺮ ﮔﯿﺮد و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﮫﺎد
در راه ﺧﺪا در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮﯾﺶ در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺑﺮای ورود ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﮐﺎر ﺗﺄﻣﻞ ﻧﮑﺮد .او ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ وارد ﻋﻤﻞ
ﺷﺪ و در ھﻤﺎن ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ از زﻧﺪان ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮد.
ﯾﺤﯿﯽ اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺴﻨﻮار در اﻇﮫﺎرات ﺧﻮد در ۱۹۸۹/۵/۲۳م آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ در اﺳﻨﺎد
ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽھﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﻪ وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن را داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ،
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ در ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺣﻤﺪ ﺟﺒﺮﯾﻞ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای
ﺗﺒﺎدل اﺳﺮا آزاد ﺷﺪ .ﻣﻦ و ﺧﺎﻟﺪ اﻟﮫﻨﺪی ﺑﻪ دﯾﺪار ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﻣﺎ ﺳﻪ ﺗﻦ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺮرﺳﯽ اوﺿﺎع ﺷﺪه و در ﺑﯿﻦ ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت از ﺣﻮادث ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮار ﻏﺰه و
وﺿﻌﯿﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد و اﻣﻮر ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن
ﻧﯿﺮوھﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آوردﯾﻢ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ھﺮﮐﺪام از ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﺗﻌﺪادی از ﻣﺮدم اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻋﺎﻣﻼن ﭘﺨﺶ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
و ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ھﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼم اﺳﺖ ،ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﯿﻢ«).(۱۶
ﺳﭙﺲ ﯾﺤﯿﯽ اﻟﺴﻨﻮار »روﺣﯽ ﻣﺸﺘﮫﯽ« را ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد زﯾﺮا ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ
ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او روﺣﯽ ﻣﺸﺘﮫﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم را
داراﺳﺖ »و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد زﯾﺮا او ﺟﻮان اﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ«.
در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ روﺣﯽ ﻣﺸﺘﮫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﻼم ﭘﺮورش
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺷﯿﺦ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﯿﺦ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﯾﺤﯿﯽ اﻟﺴﻨﻮار
روﺣﯽ را ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﻌﺎد ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ او ﭘﺮداﺧﺖ .ﺧﻮد روﺣﯽ
ﺟﻤﺎل ﻣﺸﺘﮫﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ورود ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :در ﻧﯿﻤﻪھﺎی ﺳﺎل
۱۹۸۶م ﺑﺮای دﯾﺪار ﺑﺎ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﮐﻪ در ﻣﺤﻠﻪ اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻏﺰه ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺖ ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻢ ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺮدم ﻧﺰد ﺷﯿﺦ ﺑﻮدﻧﺪ و در ھﻤﯿﻦ دﯾﺪار ﺷﯿﺦ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ او دﯾﺪارﮐﻨﻢ و در آن دﯾﺪار ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎﺷﻢ .اﯾﻦ دﯾﺪار ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﯿﺦ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮم و ﺗﺸﺮﯾﺢ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ اﺳﻼم
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺤﻠﻪھﺎی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻧﻮارھﺎی ﻣﺴﺘﮫﺠﻦ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ و ﻣﺤﻠﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻼف اﺧﺘﺼﺎص دارﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺎﮐﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از آنھﺎ
ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﮐﺮدم .ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدم .او از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪار دﯾﮕﺮی ﺑﺎ
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او داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .در دﯾﺪار ﺑﻌﺪی داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻦ و ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮی ﺟﻤﻊآوری
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺖ«).(۱۸
در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻌﺪی ،ﮔﺮوه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﮔﺮوه ﺑﺎﺷﺪ و
روﺣﯽ ﻣﺸﺘﮫﯽ و ﯾﺤﯿﯽ اﻟﺴﻨﻮار ﺗﺤﺖ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﯿﺦ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻧﺎن ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﻮار ﻏﺰه ﺑﻪ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد و ھﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻞ
ﺳﮑﻮﻧﺖ اﯾﻦ دو ﺗﻦ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ او ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﺤﯿﯽ اﻟﺴﻨﻮار ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ او ﺣﺴﻦ اﻟﻤﻘﺎدﻣﻪ از اردوﮔﺎه »اﻟﻮﺳﻄﯽ« و ھﺎﺷﻢ ﻏﺮاب و
ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻨﻤﺮوﻃﯽ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﻧﯿﻮﻧﺲ و ﺻﺒﺤﯽ رﺿﻮان و ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺮھﻮم را از ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻓﺢ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮد .در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ روﺣﯽ ﻣﺸﺘﮫﯽ ،ﻓﺘﺤﯽ ﺣﻤﺎد را از ﺟﺒﺎﻟﯿﺎ،
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ھﻨﯿﻪ از اردوﮔﺎه اﻟﺸﺎﻃﯽء ،ﻧﺒﯿﻞ ﺻﻮاﻟﺤﻪ از ﺷﯿﺦ رﺿﻮان ،ﺳﻤﻌﺎر ﻋﻄﺎء اﻟﻠﻪ از ﻣﺤﻠﻪ
اﻟﺪرج ،ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺒﺎر از ﺷﺠﺎﻋﯿﻪ ،ﺣﺴﻦ اﻟﺼﯿﻔﯽ از اﻟﺰﯾﺘﻮن ،اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺰاﻏﻪ از ﺷﮫﺮ ﺟﺒﺎﻟﯿﺎ و
ﺻﺒﺤﯽ رﺷﯿﺪ را از ﺑﯿﺖ ﺣﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ اھﺪاف ﮔﺮوه ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮد).(۱۹
ً
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اوﻟﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ھﻤﻪ ﺷﮫﺮھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎی ﻧﻮار
ﻏﺰه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،و ھﺮﮐﺪام از ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺎﺧﻪھﺎی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ
ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ آﻧﺠﺎ اﻋﺰام ﮔﺸﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ ﺗﺤﺖ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺷﯿﺦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز ﺑﺎ ﺷﯿﺦ دﯾﺪار
داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی آﻧﺎن ﻧﺸﻮد .روﺣﯽ ﻣﺸﺘﮫﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﮔﺎھﯽ ﯾﮑﺒﺎر
در ھﻔﺘﻪ و ﮔﺎھﯽ ﯾﮑﺒﺎر در ﻣﺎه ﺑﺮای ﺟﻠﺴﻪ دور ھﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ و آن ھﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮔﺸﺖ و اﮔﺮ ﻧﯿﺎزی در ﺑﯿﻦ ﻧﺒﻮد دﯾﺪاری ھﻢ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺪﯾﺪ را ﺳﺎزﻣﺎن »اﻟﺠﮫﺎد
واﻟﺪﻋﻮة« ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﮐﻠﻤﻪ »ﻣﺠﺪ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎم اﺧﺘﺼﺎری آن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ .اھﺪاف اﺳﺎﺳﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺪﯾﺪ اﺣﯿﺎی ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا و ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎدی ﮐﻪ رژﯾﻢ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ آن را در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽداد و دﻋﻮت ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد.
ﺳﭙﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس رﻏﺒﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪ را در ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﮔﺴﺘﺮش داد
و ﺳﺎزﻣﺎن را از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﻓﺮادی در ﺟﻨﻮب
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮﺷﻘﯿﺮ ،زﮐﯽ ﻣﺎﺿﯽ ،اﻓﺘﯿﺢ ﺧﻠﻒ اﻟﻠﻪ ،ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺒﻐﺪادی ،ﺟﻤﺎل اﻟﮫﻨﺪی و
ﺗﻮﻓﯿﻖ اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ﺑﻪ آن ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎد و ﻣﮫﻢ و ﺟﺪﯾﺪی در ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
درﺑﺎره ﻣﺤﻼت ﻓﺴﺎد ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺤﻠﻪھﺎی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻧﻮارھﺎی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﻓﯿﻠﻢھﺎی
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ﻣﺴﺘﮫﺠﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ .آﻧﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎنھﺎ را ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻌﺪادی از اﻣﺎﮐﻦ ﻓﺤﺸﺎ در ﻧﻮار ﻏﺰه را ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ) .(۲۰در ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه درﺑﺎره ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ رژﯾﻢ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد و اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺒﮫﺎﺗﯽ را درﺑﺎره اﻓﺮاد زﯾﺎدی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮد.
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺠﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺷﻮد .ﻣﺠﺎھﺪان ﺗﻌﺪادی از آﻧﺎن
را رﺑﻮده و از آﻧﺎن ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮده و ﮔﺮوھﯽ از آنھﺎ را ﮐﻪ ھﻤﮑﺎری آﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی
اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ،ﺷﯿﺦ
اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاف ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺰدوران و ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻗﺘﻞ آﻧﺎن ﻓﺘﻮا ﻣﯽداد و
ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﻧﯿﺰ ﺷﯿﺦ از ﻃﺮف ﺗﻌﺪادی از ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮﺷﻮر ﮐﻪ ﺧﻮاھﺎن از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺰدوران ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺆوﻻن ﺳﺎزﻣﺎن در
اﻇﮫﺎرات ﺧﻮد در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۹۸۹/۵/۲۲م ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﺛﻨﺎی ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ از ﯾﮑﯽ از ﻣﺰدوران ﻣﺎ
از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدﯾﻢ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺷﯿﺦ رﻓﺘﻢ و ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ او در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻢ و
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺬﺑﻮر در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻣﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﻣﺎ ﺻﺪای او را ﺿﺒﻂ ﮐﺮدهاﯾﻢ و
او ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد .ﻣﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺤﺒﺖھﺎی او را در دﻓﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﯿﺦ دادم ،ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ او ﻣﺎ را
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ او را آزاد ﮐﻨﯿﻢ).(۲۱
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﺮﺿﺪ اھﺪاف ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻧﺠﺎم داد .از
ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎتھﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﻧﺎرﻧﺠﮏ ﺑﻪ داﺧﻞ ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و ﮔﺸﺘﯽھﺎی
آﻧﺎن ﺑﻮد .ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و رھﺒﺮی آن ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﺻﻼح ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﺤﺎده ﮐﻪ از
ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﯿﺖ ﺣﺎﻧﻮن و ﯾﮏ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد ،ﺳﭙﺮده ﺷﺪ .او ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از آن در داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺴﺆول اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آن ﻣﻨﺼﻮب ﮔﺸﺖ و ﻧﯿﺰ ﺧﻄﯿﺐ ﻣﺴﺎﺟﺪ »اﻟﻌﺠﻤﯽ« و »ﻋﻤﺮﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ« ﺑﻮد .او ﺷﯿﺨﯽ زﯾﺮک ،ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﺻﺒﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖھﺎی
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﻋﺮﺻﻪ دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﺑﯿﺖ ﺣﺎﻧﻮن ﮐﻪ در ھﻤﻪ ﻧﻮارﻏﺰه ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﺎم دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖھﺎ و ﻧﯿﺰ ھﻮش ﺳﺮﺷﺎر و ﻗﺪرت ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺳﺮﯾﻊ اﯾﺸﺎن
در ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻨﻪھﺎ ﺑﻮﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ او را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ رھﺒﺮی ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
او زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .او ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
ﻓﺮد و ﺟﺬاب ﺧﻮد ﺑﺮادران دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻧﻊ ﺳﺎزد و ﺑﺮادران دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺎم »ﻋﺒﺪ رب
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اﻟﺮﺳﻮل ﺳﯿﺎف« ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﮔﺮوهھﺎی ﺟﮫﺎدی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺮک ﺑﺮ او
ﻧﮫﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﯿﺦ ﺻﻼح ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن را ﮔﺴﺘﺮش دھﺪ و آن را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
ﺧﻮﺑﯽ اداره ﮐﻨﺪ و اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ آن ﻣﻠﺤﻖ ﺳﺎزد و در ﻋﻤﻠﯿﺎتھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﮐﺖ
دھﺪ ﮐﻪ از ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﺸﺮاﺗﺤﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﺮاب ﺑﺪوی از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﺒﺎﻟﯿﺎ
و از ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮاﺗﺤﻪ در اﻇﮫﺎراﺗﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ /۵/۲۱
۱۹۸۹م ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﯿﺦ ﺻﻼح ﺷﺤﺎده )ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﺎ او آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدم »ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺸﺮاﺗﺤﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺸﻒ ﺗﻌﺪادی ﮔﻠﻮﻟﻪ در ﻣﺎﺷﯿﻦ وی ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ رژﯾﻢ
اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ آن را در ﺳﺎلھﺎی ۱۹۸۷/۱۹۸۴م
ﮔﺬراﻧﺪ«( .ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ و از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺠﺪ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪم و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدم.
ﺷﯿﺦ ﺻﻼح ﺷﺤﺎده ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺮ اﺳﻠﻮﺑﯽ ﺳﺮی و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﻧﮫﺎد و ﺑﺮای
ﺗﻤﺎس اﻋﻀﺎ ﺑﺎ رھﺒﺮان رﻣﺰھﺎ و ﺷﻤﺎرهھﺎی ﺳﺮی و ﮐﺪھﺎی وﯾﮋهای اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .او ﻧﻘﺎط
ﮐﻮر زﯾﺎدی را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و
ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻓﺮاد ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﻮ ﺑﺮود ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮاﺗﺤﻪ درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﯿﺦ ﺻﻼح
ﺷﺤﺎده ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ دﯾﺪن ﺗﻮ ﺧﻮاھﻨﺪ آﻣﺪ و ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ ﺗﻮ
ً
ﺧﻮاھﻨﺪ داد ﮐﻪ در آن ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ از ﺗﻮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺪودا ﺳﯽ روز ﺑﻌﺪ در ﺻﺒﺢ
ﯾﮑﯽ از روزھﺎ ﻣﺮدی ﻧﻘﺎﺑﺪار ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ و ﻧﺎمھﺎی ﺑﻪ ﻣﻦ داد و ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ او ﻧﺎﻣﻪ را
ﮔﺸﻮد ﮐﻪ در آن ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه ﺑﻮد :ﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺴﻠﺢ ھﺴﺘﯿﻢ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﻮان ﭘﺎک ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎ ﻋﻼﻓﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺮ روی ﺗﺎﺑﻠﻮی
اﯾﺴﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪات ﻋﻼﻣﺖ ﺿﺮﺑﺪر ﺑﮕﺬار ،اﮔﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﻢ ،ﭘﯽ
ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺎﯾﻠﯽ و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺎمھﺎی را در زﯾﺮ ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
روی آن ﺷﻤﺎره  ۴۶ﺣﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ .روز ﺑﻌﺪ ﻣﻦ رﻣﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را در ﻣﺤﻞ
ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻢ و ﻏﺮوب ھﻤﺎن روز وﻗﺘﯽ از آﻧﺠﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻢ آن ﻋﻼﻣﺖ ﭘﺎک ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ
ﺟﺎی آن ﯾﮏ ﺧﻂ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﮫﻤﯿﺪم ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺷﻤﺎره
) (۴۶ﺑﺮوم و ﻓﮫﻤﯿﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻮر ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرودو در ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ﯾﮏ ﺗﯿﺮک ﻋﻤﻮدی ﮐﻮﭼﮏ ﻗﻄﻌﻪای ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ رﻗﻢ  ۴۶ﺑﺮ روی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و زﯾﺮ
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آن ﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﺑﻮده و ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ در زﯾﺮ آن ﻗﺮار داﺷﺖ .ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎز ﮐﺮدم ﮐﻪ در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ :آنھﺎ ﻣﺮا در ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ).(۲۲
ﺷﯿﻮه ﭘﺬﯾﺮش ھﺮ ﻓﺮد در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ و ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮان را ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن در زﻣﺎن
ﺷﯿﺦ ﺻﻼح ﺷﺤﺎده ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻣﺒﺎدرت ورزﯾﺪ ﮐﻪ در
اﺛﻨﺎی ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﻔﺎری ﯾﮫﻮدی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﯿﺦ رﺿﻮان ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت را ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮاﺗﺤﻪ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﻧﻔﺮی دﯾﮕﺮ از اﻓﺮاد ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﻋﺒﺪ
رﺑﻪ اﺑﻮﺧﻮﺻﻪ ۲۹ﺳﺎﻟﻪ از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﺒﺎﻟﯿﺎ ﺑﻮد ،اﻧﺠﺎم داد .در ﻋﻤﻠﯿﺎت دﯾﮕﺮی ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺸﺮاﺗﺤﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ھﻤﯿﻦ ﻣﺮد ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﯽام ﺳﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺗﯿﺮ اﻧﺪازی
ﮐﺮد .ھﻤﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﻔﺠﺎر ﻧﯿﺰ دﺳﺖ زد).(۲۳
ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﯿﺦ ﺻﻼح ﺷﺤﺎده ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ درﺳﺎل ۱۹۸۸م ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ
ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رھﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺪ را ﺑﻪ آﻗﺎی ﻧﺰار ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻮض اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﺳﺎل ۱۹۵۷م از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺤﻠﻪ اﻟﺼﺒﺮه ﺷﮫﺮ ﻏﺰه و ﯾﮏ ﻣﮫﻨﺪس ﺑﻮد ،ﺳﭙﺮد .ﻧﺰار ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اواﺧﺮ ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ۱۹۸۸م ﺑﻪ دﯾﺪار ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ رﻓﺘﻢ .در ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،او از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎس ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮم و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻧﻈﺎﻣﯽ آن را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮم ،زﯾﺮا ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻈﺎﻣﯽ آن ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﺦ ﺻﻼح ﺷﺤﺎده در زﻧﺪان
ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد .ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﺎر ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدم .ﺷﯿﺦ در ھﻤﺎن زﻣﺎن از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﮫﺎر
ﺗﻦ از اﻋﻀﺎ ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﯿﻢھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻘﺸﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮم.
ﺷﯿﺦ ﯾﺎﺳﯿﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ھﺪف ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ در ﺑﯿﺮون از
زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد .او ﺳﺎزﻣﺎن را دوﺑﺎره ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﮫﻨﺪس ﻧﺰار ﻋﻮض اﻟﻠﻪ
ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮد و ﭘﺲ از آﻣﺎده ﮐﺮدن ﭼﻨﺪ ﺗﯿﻢ در ﻧﻮار ﻏﺰه آن را ﮔﺴﺘﺮش داد .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
آﻗﺎی ﻧﺰار ﻋﻮض اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺻﻔﻮت اﻟﻨﻮﻧﻮ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری
ﮐﻤﮏھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺮد و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از ﺳﺎزﻣﺎن را ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ آن
ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮد و از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺼﯿﻔﯽ را ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ) (۱۰۱ﮐﻪ
رﻣﺰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮاﺗﺤﻪ ﺑﻮد ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد زﯾﺮا ﺣﺴﻦ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﻗﺒﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
را ﮐﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ دوﺑﺎره ﻓﻌﺎل ﺷﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮔﺎمھﺎﯾﯽ ھﻤﻄﺮاز ﺳﺎزﻣﺎن اول و ﺑﻪ ﺳﻮی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮدارد .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ رﺑﻮدن دو ﺳﺮﺑﺎز اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .در
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ﺳﺨﻨﺎن ﻧﺰار ﻋﻮض اﻟﻠﻪ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۹۸۹/۵/۲۵م /۹أص  ۴اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ :دو ﻣﺎه
ﭘﯿﺶ ﺣﺴﻦ اﻟﺼﯿﻔﯽ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ارﺳﺎل ﮐﺮد ﮐﻪ در آن آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺗﯿﻢ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ۱۰۱
ﻣﺮﮐﺐ از دو ﻧﻔﺮ ،ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را رﺑﻮدهاﻧﺪ .آنھﺎ ﭘﺲ از ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﻪ ﺳﻮی
او ﺳﻼح و وﺳﺎﯾﻠﺶ را از او ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺮدم از رﺑﻮده ﺷﺪن ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﻨﺪ .ﻧﺰار ﻋﻮض اﻟﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﺎر ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد،
اﻣﺎ ﺷﯿﺦ از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و او از ﺗﯿﻢ ﺟﺒﺎﻟﯿﺎ ﺑﺨﻮاھﺪ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﯽ
ﺟﮫﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﺪ ،زﯾﺮا ﺷﯿﺦ ﻣﻮاﻓﻖ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺒﻮد).(۲۴
ﻧﺰار ﻋﻮض اﻟﻠﻪ در ھﻤﺎن ﺟﺎ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ،ﺳﻪ ھﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ از دﺳﺘﮕﯿﺮیاش در اواﯾﻞ ﻣﺎه
ﻣﯽ۱۹۸۹م »ﭘﯿﺎم دﯾﮕﺮی از ﺣﺴﻦ اﻟﺼﯿﻔﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدم ﮐﻪ در آن آﻣﺪه ﺑﻮد :ﺗﯿﻢ
ﺟﺒﺎﻟﯿﺎ )ﺗﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮاﺗﺤﻪ( ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز دﯾﮕﺮ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖ )اﯾﻼن ﺳﻌﺪون( را رﺑﻮد و او را
در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺗﻞ آوﯾﻮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ و ﺗﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻮار ﻏﺰه ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ«).(۲۵
در ھﻤﯿﻦ اﺛﻨﺎء ﺷﯿﺦ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯽﺧﺒﺮ ﻣﺎﻧﺪ.

ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه ﺟﻨﺒﺶ و ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ آن ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ او ﺑﺎز
ً
ﻣﯽﮔﺸﺖ .ﻣﺜﻼ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ روﺣﯽ ﻣﺸﺘﮫﯽ و ﯾﺤﯿﯽ اﻟﺴﻨﻮار در اواﯾﻞ ﺳﺎل ۱۹۸۹م ﺑﻪ ﻓﮑﺮ
ﻓﺮار از زﻧﺪان اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ
ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﺮای او ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﺑﻪ او اﻃﻼع دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮار
ھﺴﺘﻨﺪ .ﺷﯿﺦ ﻧﯿﺰ ﻧﺎمھﺎی ﺑﺮای ﻧﺰار ﻋﻮض اﻟﻠﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺐ ﻓﺮار
آنھﺎ دو اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را در ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﺻﺒﺢ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ زﻧﺪان آﻣﺎده ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ
ﻃﺒﻖ ﺣﮑﺎﯾﺖھﺎی ﭘﺮوﻧﺪهھﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻠﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺪ).(۲۶
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر داﯾﺮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی ﮔﺴﺘﺮش داد و ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺟﻤﯿﻞ ﺣﻤﺎﻣﯽ »اﺑﻮ ﺣﻤﺰه« ﺑﻪ آن
ﺳﺮو ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪ .اﺑﻮ ﺣﻤﺰه ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی ﮔﺮدﯾﺪ.
در اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺟﻤﯿﻞ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺣﻤﺎﻣﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۹۸۸/۹/۲۰م آﻣﺪه اﺳﺖ،
او ﺑﺮای دﯾﺪار ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻼل ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﯾﺸﺎن در ﻧﺎﺑﻠﺲ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا او ﮐﺎرﻣﻨﺪ
اوﻗﺎف ﺑﻮد .در زﻣﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻪ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮ روی اﻧﮕﺸﺖ ﭘﺎی او ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ ،اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ از وی ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﻣﻦ از
ﺷﯿﺦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻼل ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﭼﺮا ﺧﻮاھﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اوﺳﺖ ،او ﮔﻔﺖ

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ
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ﮐﻪ از ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻼع ﻧﺪارد .ﭘﺲ از ﭼﮫﺎر روز ﺑﺮای دﯾﺪار ﺷﯿﺦ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺑﻪ ﻏﺰه رﻓﺘﻢ زﯾﺮا او
را از ﭼﮫﺎر ،ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﯽ ﻣﯽآﻣﺪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ و ﺑﺎ او در
ﺧﺎﻧﻪاش ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﺮدم .در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﻦ و اﯾﺸﺎن در ﯾﮏ اﺗﺎق ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ از ﻣﻦ درﺑﺎره آﻣﺎدﮔﯽام درﺑﺎره درﯾﺎﻓﺖ و ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ
ﻣﻨﺸﻮرات ﺣﻤﺎس در ﻗﺪس ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﭘﺲ از اﻧﺪﮐﯽ ﻓﮑﺮ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدم .در اواﯾﻞ ﺳﺎل
۸۸م ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺎﯾﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﯽ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ از
ﻏﺰه او را ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ .او ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎی ﺣﻤﺎس را ﺑﻪ ﻣﻦ داد و ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﭘﺲ از آن
ھﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای از ﻃﺮف ﺣﻤﺎس در ﻏﺰه ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪ ﺷﺨﺼﯽ آن را ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﯽآورد
و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺷﯿﺦ آﻣﺪه اﺳﺖ ).(۲۷
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

 -۱اﯾﻦ اﻇﮫﺎرات در ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮب ﻣﮫﺮه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎزﺟﻮ در اواﯾﻞ ﻣﺎه ژوﺋﯿﻪ
ﺳﺎل  ۱۹۸۴آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی در آن زﻣﺎن
ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮد زﯾﺮا ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﺑﺮآن ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻮدﻧﺪ و
آﻧﺎن ﮐﺎﻣﻼ از وﺿﻌﯿﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ آ ﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺟﮫﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻧﯿﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺸﺒﺮد ھﺪف ﺑﺪون
ﻣﺸﺨﺺﮐﺮدن وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺿﻌﯿﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.
 -۲اﻋﺘﺮاف ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﻤﺮاز ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۹۸۴/۶/۲۸م در زﻧﺪان ﻣﺠﺪل از او
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
 -۳اﻇﮫﺎرات دﮐﺘﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻤﻘﺎدﻣﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻟﺸﻔﺎ و اﻟﻨﺼﺮ
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد.
 -۴ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ
 -۵اداﻣﻪ اﻇﮫﺎرات ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﻤﺮاز ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ.
 -۶ﭘﺮوﻧﺪه اﺗﮫﺎﻣﺎت ﺻﺎدره در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۹۸۴/۸./۵از ﻃﺮف دادﺳﺘﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ
ﻣﺘﮫﻢ ،ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه . ۸۴/۱۳۲۷
 -۷اﻇﮫﺎرات ﻣﺘﮫﻤﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻠﺨﯿﺺ.
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﻨﺪھﺎی اﺗﮫﺎم و ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼحھﺎ از ﻻﺋﺤﻪ اﺗﮫﺎﻣﺎت ﻋﻠﯿﻪ ﺷﯿﺦ
اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ۸۴/۸/۱۵م ﺻﺎدر ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه آن
 ۸۴ /۱۳۲۷ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
دادﮔﺎه ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ زﮐﺮﯾﺎ ﮐﺴﻔﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ و ﺟﻠﻌﺎم ﺟﺒﺮﯾﻞ و اﻓﺮاﯾﻢ اﯾﻼن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎء ﺑﺮ ﮔﺰار ﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﻧﺎﻇﻢ ﻋﻮﯾﻀﻪ وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۹۸۴/۵/۱۵م.
ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺳﺎﺑﻖ.
در آن زﻣﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﺎن اﯾﻦ ﺳﻼحھﺎ را ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎم از ﺳﺮان
ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎن ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖھﺎی ﻋﻠﯿﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ
ﯾﺎﺳﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﺘﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ آن را ﺑﻪ ھﺪف اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺎف در
ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ ﺷﺎﯾﻊ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﯾﺎد ﺑﺮود.
ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎد ﻧﺎﻇﻢ ﻋﻮﯾﻀﻪ.
ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه در روز ۱۹۸۵/۱۲/۶م ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺘﮫﻤﺎن ،وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ ،دادﺳﺘﺎن
ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺗﻌﺪادی از ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪ.
ﺷﯿﺦ در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۹۸۵/۵/۲۰م در اواﯾﻞ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪ.
ﯾﺤﯿﯽ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻨﻮار ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  ۱۹۶۲م از ﺳﺎﮐﻨﺎن اردوﮔﺎه ﺧﺎن ﯾﻮﻧﺲ
داﻧﺸﺠﻮی داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ و ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در آن زﻣﺎن ﯾﮑﯽ از
ﻓﻌﺎﻟﺘﺮﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎدرھﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.
روﺣﯽ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﯽ ﻣﺸﺘﮫﯽ ﻣﮫﻨﺪس ﮐﺸﺎورزی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل۱۹۵۹م ﮐﻪ در ﻣﺤﻠﻪ
ﺷﺠﺎﻋﯿﻪ ﺷﮫﺮ ﻏﺰه ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد.
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺷﺎﯾﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ
را ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ از ﻣﺘﮫﻤﺎن اﻋﺘﺮاف ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺘﮫﻤﺎن در آن زﻣﺎن در زﻧﺪان و
ﺗﺤﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﺑﻔﮫﻤﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﭼﯿﺰھﺎی زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ ﺗﺎ از ﺷﮑﻨﺠﻪھﺎی ﺧﻮد
ﺑﮑﺎھﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪا ﺑﺮای آﻧﺎن آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ دﺷﻤﻦ آﻧﺎن را ﻓﺮﯾﺐ داده و

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ
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ﺷﯿﺦ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ .اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﻣﺬﮐﻮر در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۹۸۹/۵/۲۲از ﯾﺤﯿﯽ
اﻟﺴﻨﻮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻓﺮاد ﻣﺬﮐﻮر اﺑﺘﺪا ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن آزاد
ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﺮوھﯽ ﻧﯿﺰ ھﻤﭽﻨﺎن در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .
اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت از اﻋﺘﺮاﻓﺎت روﺣﯽ ﻣﺸﺘﮫﯽ و ﯾﺤﯿﯽ اﻟﺴﻨﻮار در ﻣﺎه ﻣﯽﺳﺎل پ۱۹۸۹م
در زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﻏﺰه در اﺛﻨﺎی ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﯾﺤﯿﯽ اﻟﺴﻨﻮار در  ۱۱ﺻﻔﺤﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۹۸۹/۵/۲۳م .
اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮاﺗﺤﻪ ﺷﻤﺎره  ۹ص  ۱در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۹۸۹/۵/۲۱م .
اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽھﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ھﻤﻪ آنھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﻓﺮﺿﯿﻪ
ﺑﻮده و درﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﻧﺰار ﻋﻮض اﻟﻠﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۹۸۹ /۵/۲۵در زﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﻏﺰه.
اﻇﮫﺎرات ﺳﺎﺑﻖ.
ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ.
اﻇﮫﺎرات ﺟﻤﯿﻞ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﺣﻤﺎﻣﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ اﺑﻮ ﺣﻤﺰه در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۹۸۹/۹/۲۰م در
زﻧﺪان ﻏﺰه ص.۱

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ:
ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ
اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ۱۹۸۷م ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ از ﺛﻤﺮات ﻓﮑﺮی ﺷﯿﺦ
اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺑﻮد .اﯾﺸﺎن از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺣﺎﻣﯿﺎن اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۹۸۷/۱۲/۹ﯾﻌﻨﯽ روز اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ اراﺋﻪ
راھﮑﺎرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ ،ﺗﺪاوم ﯾﺎﻓﺖ .ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻤﺎس ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ را
ﮔﺴﺘﺮش داد .ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﯾﺎﺳﯿﻦ وﺟﻮدش را در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۹۸۷/۱۲/۹ﻋﻠﻨﯽ ﺳﺎﺧﺖ
در روز ۱۹۸۷/۱۲/۱۴ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺗﺸﮑﯿﻞ آن را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم رﺳﺎﻧﺪ.
در ﺷﺐ ۱۹۸۷/۱۲/۹ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺣﺎدﺛﻪ وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ در ﺟﺎده ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮز )ﻧﻘﻄﻪ اﺗﺼﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﻏﺰه و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺒﺰ( اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ و
ﺗﻌﺪادی از دوﺳﺘﺎن اﯾﺸﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ رﻧﺘﯿﺴﯽ )ﮔﻮﯾﻨﺪه رواﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر( و ﺻﻼح
ﺷﺤﺎده و دﯾﮕﺮان ﮐﻪ دراﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻗﯿﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ را اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﻇﮫﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ھﻤﺎنھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاﺿﻊ ﺿﺪ اﺳﻼﻣﯽ دارﻧﺪ
و اﻧﻮاع ﻓﺸﺎرھﺎ را ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن روا ﻣﯽدارﻧﺪ ،اﯾﻨﺎن از اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ﺳﻮد ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺮد و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﻓﺮادی از ﺗﻮده ﻣﺮدم ﺑﻪ آﻧﺎن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم اﻗﻨﺎع
ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر و روش آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺴﺘﯽ ﮔﺮاﯾﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﺎز ﯾﺎﻓﺘﻪ و رﻗﯿﺐ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﻧﻮار
ﻏﺰه و ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی ﺑﯿﺮون راﻧﺪه و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ اردن ﺷﻮد .اﻣﺎ
ﺷﯿﺦ و ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا اﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎ
را وا ﻧﮕﺬارﯾﻢ .ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻓﮑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎ ﺳﻮد ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺮد ﯾﺎ ﻧﻪ .ﻣﺎ ﻓﻘﻂ
ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﺸﺎن اﻓﺰودﻧﺪ ،ھﺮ ﻧﻈﺎم ﻋﺮﺑﯽ ھﺮ ﭼﻪ ھﻢ ﺳﻨﮕﺪل ﺑﺎﺷﺪ ھﺰار ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﮫﺘﺮ
از ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺪﻓﺶ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭼﻨﮓآوردن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ و ھﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ
ً
ﻧﻮاﻣﯿﺲ و دﺧﺘﺮان ﻣﺎﺳﺖ .ﻗﻄﻌﺎ ھﯿﭻ ﻧﻈﺎم ﻋﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاھﺪ داد.
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

دﮐﺘﺮ رﻧﺘﯿﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ھﻨﮕﺎم اﺗﺨﺎذ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﺎ
ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و در آﯾﻨﺪه ﺛﻤﺮات ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاھﺪ داد.ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد .دو ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎﺗﯽ در ﻧﻮارﻏﺰه
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﮔﺸﺘﯽھﺎی ارﺗﺶ و ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺸﺎرھﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ روا
داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ رﻓﺘﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دور از ﺷﺌﻮﻧﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ
و ﺳﻨﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺒﺎر ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ رﻗﺺ در ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ و
ﺑﻮﺳﯿﺪن ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان و وادارﮐﺮدن ﺗﻌﺪادی ﺑﻪ ﺗﻒﮐﺮدن ﺑﻪ روی دﯾﮕﺮان ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت دﯾﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎتھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮت،
ﺑﺎزداﺷﺖھﺎی ﺑﯽﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب ،آزار ﺑﯽﮔﻨﺎھﺎن ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﻓﺤﺸﺎ و ﻓﺴﺎد ،اﺷﺎﻋﻪ
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﻟﮑﻠﯽ ﮐﺸﻨﺪه و ﻏﯿﺮه دﺳﺖ زدﻧﺪ.
اﻋﺘﺼﺎب ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻮد و از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﺴﺘﺮدهای در ﻧﻮار ﻏﺰه ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺸﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮدن ﺗﺠﺎوزات ﻧﯿﺮوھﺎی ارﺗﺸﯽ و ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ و وﺿﻌﯿﺖ
اﻧﺪﮐﯽ ﺑﮫﺒﻮد ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﺲ از آن ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ ،اداره اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺳﺎل  ۱۹۸۲را
ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺰﺷﮑﺎن )ﮐﻪ در آن زﻣﺎن از ﺟﺎﻧﺐ ﺟﺮﯾﺎن
اﺳﻼﻣﯽ رھﺒﺮی ﻣﯽﺷﺪ( ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده ﺑﻮد در دﺳﺖ داﺷﺖ و در اﺛﻨﺎی اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت
درﮔﯿﺮیھﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ و اﻣﺎﮐﻦ ﺗﺠﺎری ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﮫﺮداریھﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ و ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪ .درﮔﯿﺮیھﺎ
ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﻧﯿﺮوھﺎی اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ھﻔﺘﻪ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﺧﻼل آن ﺻﺪھﺎ ﺗﻦ
از ﺟﻮاﻧﺎن زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ رﻧﺘﯿﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﻓﻖ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ در آن
زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻔﺘﺮ از ﻋﺼﺮ روز اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ﺑﻮدﯾﻢ.
ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آزادﺳﺎزی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﮔﺮدد ﭼﺮا
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ وﻟﯽ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮح آن در ﭘﯿﺶ
ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی آن از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻘﻮط ﺟﻤﻌﯽ ﺷﮫﺮھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ آنھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻠﺖ اﺗﺨﺎذ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻮد) .آﻧﮕﻮﻧﻪ
ﮐﻪ دﮐﺘﺮ رﻧﺘﯿﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ( او ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﻨﺒﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم را از ﺣﺎﻟﺘﯽ
ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﺑﻪ در آورد و ﻋﺰم و اراده آﻧﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ و رﻏﺒﺖ ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯽ آزاداﻧﻪ را در وﺟﻮدﺷﺎن ﺑﭙﺮوراﻧﺪ و ﺟﮫﺎد ﻋﻤﻠﯽ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ دھﺪ ،زﯾﺮا

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ
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ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﻪ ذﻟﺖ اﺷﻐﺎل ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ اﻓﺴﺮان ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﻪ ﻣﺴﺌﻮل در
ﺷﮫﺮ و ھﻤﮑﺎران ﯾﮫﻮدی آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺟﺸﻦھﺎ و ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺧﻮد دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ
اﻋﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی
اﺻﻮل ﺟﮫﺎد و ﻣﺒﺎرزه ﻣﺸﺘﺮک را ﺑﻪ آﻧﺎن آﻣﻮﺧﺖ.
ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ »ﺣﻤﺎس«

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮای آﻏﺎز اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای
ﮐﺎر ﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎری ﻣﻨﺸﻮراﺗﺶ ﺑﻪ )ح  .م .س( ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺲ از
آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﺎن ﻋﻀﻮ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺮف
اﻟﻒ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﺪﻟﻮل اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎ اھﺪاف ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻠﻤﻪ »ﺣﻤﺎس« ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﮫﻢ در ﺟﻨﺒﺶ ﻧﯿﺰ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎر رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺸﺎن ﺻﻼح ﺷﺤﺎده ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻮد،
اﻣﺎ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن رﺿﺎﯾﺖ دادﻧﺪ .دﮐﺘﺮ
رﻧﺘﯿﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ در آن زﻣﺎن در زﻧﺪان ﺑﻮدم و ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ /۳/۴
 ۱۹۸۸آزاد ﺷﺪم .در ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ و اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ

آﻧﮕﺎه ﮐﻪ اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ در ﺷﺐ ھﺸﺘﻢ دﺳﺎﻣﺒﺮ ۱۹۸۷ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﯿﺖ ﺣﺎﻧﻮن ﻧﺰدﯾﮏ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ واﻗﻊ در ﺟﺎده ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻏﺰه و ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ ۴۸م اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد
)ﯾﮏ اﺗﻮﺑﻮس اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞھﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ آن  ۴ﮐﺎرﮔﺮ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ( ،ھﯿﭽﮑﺲ از ﻣﺮدم و ﺣﺘﯽ رھﺒﺮان ﻧﯿﺰ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺪاوم ﯾﺎﺑﺪ .ھﻤﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﯿﺎم ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
دﯾﮕﺮ ﻗﯿﺎمھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﻓﺮو ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و ﻧﻈﺮﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﺪن آن ﮔﺮدﯾﺪه ،آن را ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و
دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﻨﮕﺪﻻن اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺸﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺨﺖ .اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ
ھﻤﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را ﺑﺮھﻢ زد ،زﯾﺮا ھﺮ روز ﺑﺮ داﻣﻨﻪ آن اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﺪ .اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت
اﺳﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﯿﺎمھﺎی دﯾﮕﺮ داﺷﺖ و آن ﺳﯿﻤﺎی ﮐﺎﻣﻼ اﺳﻼﻣﯽ آن ﺑﻮد .ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ
ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮداده ﻣﯽﺷﺪ و ارﺗﺒﺎط ﻗﯿﺎم ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺟﺪ و رھﺒﺮان ﺟﻮان اﺳﻼﻣﮕﺮا ﮐﻪ
ھﺪاﯾﺖ ﻗﯿﺎم را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻤﻖ آن ﭘﯽ ﺑﺮد.
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رھﺒﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻧﻮار ﻏﺰه اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺿﻊ ﺟﺪﯾﺪی ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ ﭼﺎرهای اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ و ﻋﺪم ﭼﺎره
ﺟﻮﯾﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﺒﺮد آن را ﻧﺪارﻧﺪ .ﻟﺬا اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از آﻏﺎز اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ،ﮔﺮوھﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی دﺳﺖ اﻧﺪر
ﮐﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﯾﺎﺳﯿﻦ و ﺷﯿﺦ ﺻﻼح ﺷﺤﺎده و دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ
رﻧﺘﯿﺴﯽ و ﻏﯿﺮه در ﻣﻨﺰل ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و وﺿﻌﯿﺖ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻈﺎھﺮاتھﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ را ﺑﺎ ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ اداﻣﻪ دھﻨﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای اﺑﺮاز وﺟﻮد ﺟﺮﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﮫﺎدی و اﺣﯿﺎی
ﻋﻤﻠﯿﺎتھﺎی ﺟﮫﺎدی .در ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻪ در ﻣﻨﺰل ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﮫﻨﺪس
ﻋﯿﺴﯽ اﻟﻨﺸﺎر و ﺷﯿﺦ ﺻﻼح ﺷﺤﺎده و دﮐﺘﺮ رﻧﺘﯿﺴﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ
»ﺣﻤﺎس« ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎﯾﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ و ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ آن را ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺰه
ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دھﺪ و
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎی ﺻﺎدر ﺷﺪه در ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﮫﻨﺪس ﻋﯿﺴﯽ اﻟﻨﺸﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ارﺳﺎل
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش داده و در آنھﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﭼﻪ
روزھﺎﯾﯽ ﭼﻪ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﻻزم اﺳﺖ و اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت و ﺗﻈﺎھﺮاتھﺎ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻪ ھﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﻧﯿﺰ
در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺮدم ﺟﮫﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻮﻧﺪ).(۴
ﻋﯿﺴﯽ اﻟﻨﺸﺎر ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ،در ھﻤﻪ دﯾﺪارھﺎ ﺷﯿﺦ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ را
اداﻣﻪ دھﯿﻢ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﯾﮫﻮد ﻧﻮار ﻏﺰه و ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ).(۵
ﺷﯿﺦ ﺻﻼح ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﺤﺎده ﻧﯿﺰ در اﻃﻼﻋﯿﻪای اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ را در
اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارھﺎی زﯾﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد:
أ .ﺗﻈﺎھﺮاتھﺎ و راھﭙﯿﻤﺎﯾﯿﮫﺎی ﮔﺴﺘﺮده.
ب :اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺼﺎب در روزھﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﻮد.
 -۱زﯾﺎن ﻧﺮﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ.
 -۲ﭘﺮھﯿﺰ از ﺗﺨﺮﯾﺐ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮدم.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ
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 -۳آﺳﯿﺐ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﯾﮫﻮدی ﺟﮫﺖ ﺣﻔﻆ وﺟﮫﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ.
وی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ،ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻤﺎس در ھﻨﮕﺎم آﻏﺎز ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی و ﮔﺮوھﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﺦ
ﯾﺎﺳﯿﻦ در ﺗﻤﺎس ﺑﻮد .در آن ھﻨﮕﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﮫﯿﻪ ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﻮد و اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادران ﻧﻈﺮی در ھﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﻨﯽ ﯾﺎ
ﻣﻠﯽ داﺷﺖ ﭘﯿﺶ از آﻣﺎده ﺷﺪن ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﯾﺎﺳﯿﻦ اﻃﻼع ﻣﯽداد و ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺛﻤﺮه ﺗﻼش ﮔﺮوھﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ).(۶
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از ﺷﻌﻠﻪ ور ﺷﺪن اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎد و دﻋﻮت« و »ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ« در ﺣﺮﮐﺖ
ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ﺑﻮد ،ادﻏﺎم ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن »ﻣﺠﺪ« )ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎد و
دﻋﻮت( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ و »ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﻪ
ﻧﻈﺎﻣﯽ آن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ.
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ در ﺟﻨﺒﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻤﺎس ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در
ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﺷﯿﺦ ﺻﻼح ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﺤﺎده آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺨﻨﮕﻮی رﺳﻤﯽ ﺣﻤﺎس در ﻣﺠﺎﻣﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدن ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎ ،ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﻣﺎن و ﻧﺎﻇﺮ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮد).(۷
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺧﺰاﻧﻪ داری را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﺎﻟﺪ ﺣﺒﯿﺐ و ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺳﯽ اﺑﻮ ﺣﺴﯿﻦ از
ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﯿﺦ رﺿﻮان ،ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ )آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ درﮔﺰارش آﻗﺎﯾﺎن ﺧﺎﻟﺪ ﺣﺒﯿﺐ و
ﻣﻮﺳﯽ اﺑﻮ ﺣﺴﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ().(۸
در ﮔﺰارش ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ »اﺳﺮاﺋﯿﻞ« ﮐﻪ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ در رﺷﺘﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ و  ۸ﺳﺎل در اداره ﮐﻞ اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻨﯿﺖ »اﺳﺮاﺋﯿﻞ« ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ درﺑﺎره ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﮐﻠﻤﻪ »ﺣﻤﺎس« ﻣﺨﻔﻒ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺮﺑﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺷﮫﺎﻣﺖ ﻧﯿﺰ
ھﺴﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻮﯾﮋه در ﻧﻮار ﻏﺰه آﻏﺎز ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ آﻏﺎز اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺴﻮب ﻣﯽداﻧﺪ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺪاﺳﺎزی دو ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﺟﻨﺒﺶ و ﺷﺮوع اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ دﺷﻮار
اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎس اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺪور اوﻟﯿﻦ ﻣﻨﺸﻮرش اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ را
ﺷﻌﻠﻪ ور ﮐﺮد و در ﺗﺪاوم آن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد
را آﺷﮑﺎر ﮐﺮد و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ راﺑﻄﻪ
ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ دارد و ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﻣﻮاﺿﻊ ﺗﻨﺪرواﻧﻪ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ)!(
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺣﻤﺎس داﻣﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش داده
اﺳﺖ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺗﻨﺪروی اﺳﻼﻣﮕﺮا را ﺟﺬب ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻮل
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﻮار ﺳﺎزد .وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺣﻤﺎس ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻔﮑﺮ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ
ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺟﮫﺎد ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﻮاﻋﺪ دﯾﻦ اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﮫﺎ راه آزادﺳﺎزی
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ھﻤﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی دﯾﻨﯽ و ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ و
ھﺮ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﮐﻪ از ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع ﻣﯽﺷﻤﺎرد و آن
را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﺎدﯾﺪهﮔﺮﻓﺘﻦ دﯾﻦ ﻣﯽداﻧﺪ .اﯾﻦ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺪف ﺣﻤﺎس را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ
ﻣﯽﺷﻤﺎرد »ھﺪف اﺻﻠﯽ ﺣﻤﺎس ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ دوﻟﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﺗﻤﺎم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﮫﺎدی ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از ﺳﻮی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺎز دارد« ).(۱۰
در ﮔﺰارش ﯾﮏ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖ دﯾﮕﺮ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﻓﺮاد اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم  ۶۶ﻋﻤﻠﯿﺎت
اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﺳﺎل ۱۹۸۸م  ۱۰ﻋﻤﻠﯿﺎت ،ﺳﺎل  ۱۹۸۹ﺗﻌﺪاد  ۳۲ﻋﻤﻠﯿﺎت ،ﺳﺎل
۱۹۹۰م  ۲۴ﻋﻤﻠﯿﺎت .ﻋﻤﻠﯿﺎتھﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﮐﺸﻒ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .در اﯾﻦ درﮔﯿﺮیھﺎ  ۶ﯾﮫﻮدی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ  ۴ﻧﻔﺮ ﻏﯿﺮ
ﻧﻈﺎﻣﯽ و دو ﺗﻦ دﯾﮕﺮ ﺳﺮﺑﺎز ﺑﻮدهاﻧﺪ و  ۱۹ﻧﻔﺮ زﺧﻤﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻠﻔﺎت ﻋﻤﻠﯿﺎتھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻤﺎس اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮح
داده اﺳﺖ:
۱۹۸۸/۳/۱۷م ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﺷﯿﺦ رﺿﻮان ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻔﺎری
ﯾﮫﻮدی )ﻋﺎدی ﺻﺒﺎری( در ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﻪ وی اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
۱۹۸۸/۸/۱م در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺒﺎﻟﯿﺎ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﺎﺗﯽ
در ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺖ.
۱۹۸۸/۱۰/۱۱م در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﻮن ﻣﻮرﯾﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻣﻮﺷﺎف ﮐﺸﻒ ﺷﺪ.
۱۹۸۹/۲/۱۶م در ﺟﻨﻮب ﻧﻮار ﻏﺰه ،ﺳﺮﺑﺎز آﻓﯽ ﺳﺎﺳﺒﻮرﺗﺲ رﺑﻮده و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.
 ۱۹۸۹ / ۵/۳م در ﺟﻨﻮب ﻧﻮار ﻏﺰه ،ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﻠﯽ ﺳﻌﺪون رﺑﻮده و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.
۱۹۸۹/۷/۹م ﻣﯿﻦﮔﺬاری و ﭘﺮﺗﺎب ﭘﻨﺞ ﺑﻤﺐ دﺳﺖ ﺳﺎز ﺑﻪ ﺳﻮی آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮ
ﺳﺮ دو راھﯽ ﺑﯿﺖ ﻋﺎوا در اﻟﺨﻠﯿﻞ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻤﺐھﺎ در داﺧﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪ و ﯾﮏ
ﺳﺮﺑﺎز ﺟﺮاﺣﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺑﺮداﺷﺖ.
۱۹۸۹/۱۰/۱۱م دو ﺑﻤﺐ دﺳﺖ ﺳﺎز در اﻟﺨﻠﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﮏ ﺟﯿﭗ ﻧﯿﺮوھﺎی دﻓﺎﻋﯽ

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ

١٣٥

ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪ.
۱۹۹۰/۶/۲م اﻧﻔﺠﺎر ﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻋﺒﻮر ﯾﮏ اﺗﻮﺑﻮس در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮم اﺑﺮاھﯿﻤﯽ در
اﻟﺨﻠﯿﻞ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﺎﺗﯽ در ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺖ.
۱۹۹۰ /۷/۲۸م اﻧﻔﺠﺎر ﯾﮏ ﻣﯿﻦ در ﺳﺎﺣﻞ ﺗﻞ آوﯾﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن ﯾﮏ دﺧﺘﺮ
ﯾﮫﻮدی ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ و زﺧﻤﯽﺷﺪن ۱۴ﻧﻔﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ.
۱۹۹۰/۹/۹م ﯾﮏ ﯾﮫﻮدی ھﺪف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ او ﭘﺲ از ﻓﺮار وی آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺖ.
۱۹۹۰/ ۱۰/۱۰م دو ﺑﻤﺐ در ﻣﺰارع ﭘﻨﺒﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻮرﻧﺎﺗﺎن ﮐﺸﻒ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺰارع از
آن ﯾﮑﯽ از ﺷﮫﺮک ﻧﺸﯿﻨﺎن ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮد.
۱۹۹۰/۱۰/۱۲م ﯾﮏ ﺑﻤﺐ دﺳﺖ ﺳﺎز آﺗﺸﺰا در ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﻨﺒﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﮫﺮک
ﻧﺸﯿﻦ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ.
۱۹۹۰/۱۰/۱۳م دو ﺑﻤﺐ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﻨﮫﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد در ﺟﻔﻌﺎت
ھﺸﻠﻮﺷﺎه ﮐﺸﻒ ﮔﺮدﯾﺪ.
۱۹۹۰/ ۱۰/۱۸م در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻣﺎت ھﮑﻮﻓﯿﺘﺶ ﭼﮫﺎر ﺑﻤﺐ آﺗﺸﺰا در ﻣﺰارع ﭘﻨﺒﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ روﺳﺘﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ آن ﺑﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.
 ۱۹۹۰/۱۰/۳۰م در ﺷﮫﺮ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﯾﮏ ﯾﮫﻮدی ﺳﻮار ﺑﺮ ﯾﮏ واﻧﺖ ﺑﺎر ھﺪف ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ.
۱۹۹۰/۱۱/ ۲۸م در رﻓﺢ ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ھﺪف ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
۱۹۹۰/۱۲/۱۴م در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺷﮫﺮ ﯾﺎﻓﺎ  ۳ﯾﮫﻮدی ﺑﻪ ھﻼﮐﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮﺣﻤﻼﺗﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ  ۱۵ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻤﺐ ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮫﻮدا و اﻟﺴﺎﻣﺮه )ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی( و ﻧﻮار ﻏﺰه
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﺑﺎزداﺷﺖ اﻋﻀﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل ۱۹۸۸م ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی
اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻧﺰد ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﺑﻮﺷﻨﺐ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﮫﻨﺪس ۴۰
ﺳﺎﻟﻪ از اھﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎی ﺷﯿﺦ رﺿﻮان اﺳﺖ رﻓﺖ و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎزﺳﺎزی
ﺷﺎﺧﻪھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺟﻨﺒﺶ ﭘﺲ از
دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﺶ از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺑﻮد .او ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ و اﺳﻠﻮب ﺗﺤﻘﻖ اھﺪاف را
ﺑﺮای او ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ از اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﺑﻮﺷﻨﺐ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻌﺪادی از اﻓﺮاد ﮐﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺨﻮاھﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎر او را ﯾﺎری دھﻨﺪ.
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد و وﻋﺪه داد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد و
راﺑﻄﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ .در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ۱۹۸۹م ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺑﻪ
ھﻤﺮاه ﻧﺰار ﻋﻮض اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﺑﻮﺷﻨﺐ در ﺷﯿﺦ رﺿﻮان رﻓﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ
ﻗﺮار ﺑﻮد از ﻗﺒﻞ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺳﻼﻣﻪ اﻟﺼﻔﺪی ،ﻋﻮﻧﯽ اﺑﻮﺳﯿﻒ و
اﺑﺮاھﯿﻢ اﺑﻮﻣﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﻧﺸﺴﺖ درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻮار ﻏﺰه و ﺿﺮﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ وارد ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺻﺤﺒﺖ و
ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺶ از ﺣﻤﻼت ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻨﺒﺶ ،ﭘﯽ ﮔﯿﺮی ﺷﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﺮﯾﮏ
از آنھﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﺎور ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢھﺎی
ﻣﻨﺎﻃﻖ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد و در ﮐﺎر ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺧﺘﻼط ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻓﺮاد ﺑﻪ
ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺻﻼﻣﻪ اﻟﺼﻔﺪی در ﻏﺰه،
ﻋﻮﻧﯽ اﺑﻮ ﺳﯿﻒ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎن ﯾﻮﻧﺲ و اردوﮔﺎه ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ،اﺑﺮاھﯿﻢ اﺑﻮ ﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ
رﻓﺢ ،ﺣﺴﻦ اﻟﻤﺰﯾﻦ اردوﮔﺎهھﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺧﻀﺮ ﻣﺤﺠﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺒﺎﻟﯿﺎ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﺑﻮ ﺷﻨﺐ
ﻣﻌﺎون ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ در ھﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮل ھﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ.
ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﻤﮕﺎن از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ اﻗﺪام ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﺗﺒﻌﺎت
دﺳﺘﮕﯿﺮی رھﺒﺮان ﺟﻨﺒﺶ ھﻨﻮز ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد .ﺷﯿﺦ ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﺑﻮ ﺷﻨﺐ را ﺑﺮای
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻮﺟﻮدی ﺻﻨﺪوق ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮل آن ﮔﺴﯿﻞ داﺷﺖ.
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ در زﻧﺪان

ﺷﯿﺦ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۹۸۹/ ۶/۱۵م ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﭘﺴﺮش ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻓﺸﺎر آوردن ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن در اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ اﺗﮫﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او وارد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﻓﺮزﻧﺪش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﯿﺦ
ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ او ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﮫﯽ
ﻧﮑﺮدﻧﺪ .او را از ﺧﻮاب ﻣﺤﺮوم و از اﻧﻮاع ﺷﮑﻨﺠﻪھﺎ در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ از او اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽھﺎ او را ﺑﻪ زﻧﺪان اﻟﺮﻣﻠﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده و ﺑﻪ دور از زﻧﺪاﻧﯽھﺎی
دﯾﮕﺮ ﺣﺒﺲ ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا از ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن واھﻤﻪ داﺷﺘﻨﺪ .ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ او را از
ﻣﺮدم ﺟﺪا ﮐﺮده و اﻓﺮادی را ﺑﺎ او ھﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮاﺿﻊ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ او
ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻨﺪ .دو ﻋﻀﻮ ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ دﯾﻦ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﻢ ﺑﻨﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﭘﺮوﻧﺪهای ﻗﻄﻮر از اﺗﮫﺎم
اﯾﺸﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ

١٣٧

ﺑﻨﺪ اول :ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺗﺸﮑﯿﻼت

ﺗﻮﺿﯿﺢ :ﻣﺘﮫﻢ )اﺣﻤﺪ اﺳﻤﺎﺋﯿﻞ ﺣﺴﻦ ﯾﺎﺳﯿﻦ( از اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۱۹۸۲م در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
أ .در ﺳﺎل ۱۹۸۷م ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺪ درآﻣﺪ ﮐﻪ اھﺪاف ذﯾﻞ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد:
ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻋﺪام ﻣﺰدوران و دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و
ﺣﻤﻠﻪ و ﺗﺼﺎﺣﺐ داراﯾﯽ آﻧﺎن.
آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺬﮐﻮر.
ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ )ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺳﺎزﻣﺎن(.
اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدهاﻧﺪ و ھﻤﻪ اﯾﻦ
اﻃﻼﻋﺎت در ﻧﺰد ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺴﺎﺟﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
در ﻧﻮار ﻏﺰه ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﻐﺎزهھﺎی اﻓﺮاد ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ )ﻣﺰدوران و دﺳﺖ
ﻧﺸﺎﻧﺪﮔﺎن( ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ و ﺧﻮد اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ.
ب .از ﺳﺎل ۱۹۸۲م ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ )ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ( ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ھﺪف آن ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺗﯿﻢھﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ،ﺑﻪ دﺳﺖآوردن اﻃﻼﻋﺎت و اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی ارﺗﺸﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ و ﭘﻠﯿﺲ
ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ زﯾﺎدی را اﻧﺠﺎم داده و ﭼﻨﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت را
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ.
ج .از ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۱۹۸۷ﻋﻀﻮ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اھﺪاف
اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﺷﺢ ذﯾﻞ اﺳﺖ:
آزاد ﺳﺎزی ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن آن ﺑﻪ آﻏﻮش اﺳﻼم.
ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻦ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ.
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺗﺎم و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺻﻠﺢ.
وﺟﻮب ﺟﮫﺎد ﻣﻘﺪس.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻧﯿﺮوھﺎﯾﺶ در ﺧﺪﻣﺖ ھﻤﻪ اھﺪاف اﺳﻼم ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ.
ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ در ﺗﻤﺎم ﻧﻮار ﻏﺰه و ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺳﺮی و ﻧﻘﺎط ﮐﻮر ارﺗﺒﺎط
ﻣﺴﺘﻤﺮی را ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ در ﺳﻪ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﺳﺖ داﺷﺖ:

١٣٨

ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

أ .اﻣﻨﯿﺘﯽ :ﮔﺮد آوری اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره ﺣﻮادث اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ  -ﺑﺮﺿﺪ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن و ﻣﺰدوران
 و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن و ﺗﺼﺎﺣﺐ اﻣﻮال آﻧﺎن و ھﻤﺎھﻨﮓﮐﺮدن ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻧﺘﺸﺎر وﺗﻮزﯾﻊ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﻌﺎرھﺎی ﺿﺪ رژﯾﻢ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ.
ب .ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ :اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اداﻣﻪدھﻨﺪه راه ﻣﺠﺎھﺪان ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد و ھﺪف آن آﻣﻮزش ﺳﻼحھﺎی ﺳﺮد و ﮔﺮم ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن و
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮ ﺿﺪ ارﺗﺶ و ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻮد.
ج .ﺷﺎﺧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ،اﺧﻼل ،اﯾﺠﺎد
راه ﺑﻨﺪان ،ﭘﺮﺗﺎب ﺳﻨﮓ ،ﺷﻌﺎر ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮان داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺪ دوم :رھﺒﺮی

ﺗﻮﺿﯿﺢ :ﻣﺘﮫﻢ ﻣﺬﮐﻮر )ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ( در ﺳﺎل ۱۹۸۶م ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ را ﺑﻨﯿﺎن ﻧﮫﺎد .او ﺑﻪ ھﻤﺮاھﯽ ﯾﺤﯿﯽ اﻟﺴﻨﻮار و ﺧﺎﻟﺪ
اﻟﮫﻨﺪی ﺳﺎزﻣﺎن »اﻟﻤﺠﺪ« را ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری و اھﺪاﻓﯽ ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد .ﻣﺘﮫﻢ ﻣﺬﮐﻮر
ﯾﺤﯿﯽ اﻟﺴﻨﻮار را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺧﺎﻟﺪ را ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﻮار
ﻏﺰه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ.
ﻣﺘﮫﻢ از اواﯾﻞ ﺳﺎل ۱۹۸۲م ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آن ھﻤﮑﺎریھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ »ﻣﺠﺎھﺪان ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ« اراﺋﻪ داده اﺳﺖ و در ﺳﺎل ۱۹۸۷م ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻓﺮادی
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻼح ﺷﺤﺎده آن را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮد.
در دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ۱۹۸۷م ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آن ھﻤﮑﺎریھﺎﯾﯽ ﺟﮫﺖ ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﺗﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ اﺷﻐﺎل »اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ« اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم دھﺪ و راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽھﺎﯾﯽ را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﮫﻢ
ﻣﺬﮐﻮر ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺶ ﺗﻦ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد دﻋﻮت ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎس را ﺑﻨﯿﺎن ﻧﮫﺎد ﺗﺎ در اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺘﮫﻢ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺬب ﮐﺮد و ھﺮﮐﺪام را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل
ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﺪھﺎی  ۷و  ۸و  ،۹دﺳﺖ داﺷﺘﻦ در ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪی ﺗﻌﺪادی از ﻣﺰدوران ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
آﻣﺮﯾﺖ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ آن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﮫﺎم ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ.
ﺑﻨﺪ دھﻢ :ﻧﮕﮫﺪاری ﺳﻼح

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت :ﻣﺘﮫﻢ ﻣﺬﮐﻮر در ﺳﺎل ۱۹۸۷م در ﻧﮕﮫﺪاری اﺳﻠﺤﻪ دﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ

١٣٩

ﺑﻨﺪ ﯾﺎزدھﻢ :اﺧﻼﻟﮕﺮی

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت :ﻣﺘﮫﻢ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﭼﻨﺪ ﺗﻦ دﯾﮕﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ
ﻣﺨﺘﻞﮐﺮدن اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اھﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ:
ﻣﺘﮫﻢ در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ۱۹۸۷م ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﮐﺎدر ﺣﻤﺎس ﻣﻨﺸﻮراﺗﯽ
را در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺮد ﮐﻪ در آنھﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻤﻼت و اﯾﺠﺎد ﻣﻮاﻧﻊ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﯿﻪ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺗﺎب ﺳﻨﮓ و ﻣﻨﻊ ﮐﺎرﮔﺮان از ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑﺮای
ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ وا دارد .ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ را ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد در
اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و اﻋﻀﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻮرات ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﺘﮫﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺣﯿﺚ ﻣﺘﻦ ،ﮐﺘﺎﺑﺖ و ﺗﻮزﯾﻊ را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﮔﺮﻓﺖ
و ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ در آنھﺎ زﻣﺎن ارﺳﺎل ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎ را ﺑﻪ آنھﺎ
ﯾﺎدآوری ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ آنھﺎ دﯾﺪار ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺘﮫﻢ در ژاﻧﻮﯾﻪ ۱۹۸۸م ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻞ ﺣﻤﺎﻣﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ اﺑﻮﺣﻤﺰه دﯾﺪار ﮐﺮد و از او
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺸﻮرات ﺣﻤﺎس در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی ﺑﺎ او ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺰ از او
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪھﺎﯾﯽ از آن را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺎﮐﺲ ﺑﺮای اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اردن ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.
ﺑﻨﺪ دوازدھﻢ :آﻣﻮزش ﻧﻈﺎﻣﯽ

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت :ﻣﺘﮫﻢ ﻣﺬﮐﻮر از ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۱۹۸۸م ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آن در آﻣﻮزشھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ دﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺎﻣﺒﺮده اﺑﺘﺪا ﺣﺴﻦ اﻟﺼﯿﻔﯽ را وارد ﺻﻔﻮف ﻣﺠﺎھﺪان ﮐﺮد ﺗﺎ
ﺑﺎ ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﺑﺠﻨﮕﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮاﺗﺤﻪ ﺳﻼح دارد و او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان آﻣﻮزش دھﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺪ رﻣﺰ ﺷﺮاﺗﺤﻪ ۱۰۱
اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﺣﺴﻦ و ﺳﻪ ﺗﻦ از دوﺳﺘﺎن او ﺑﺎ ﺷﺮاﺗﺤﻪ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و در زﻣﺎنھﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت از ﺷﺮاﺗﺤﻪ آﻣﻮزش ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﻨﺪ ﺳﯿﺰدھﻢ :ﺗﻮﻃﺌﻪ

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت :ﻧﺎﻣﺒﺮده در زﻣﺎنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ از آن
ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ:
أ .ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯿﺎن را در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺠﺎھﺪان ﻗﺮار داد و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ او در ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺑﻤﺐ ﻣﮫﺎرت دارد ،ﻟﺬا ﺑﻪ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﺼﺮی اﻃﻼع داد و آنھﺎ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎﺧﺖ.
ب .ﺻﻼح ﺷﺤﺎده ﺑﻪ ﻣﺘﮫﻢ اﻃﻼع داد ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮاﺗﺤﻪ ﺳﻼح دارد )ﮐﻠﺖ و
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

ﮐﻼﺷﻨﯿﮑﻮف( و ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ ارﺗﺶ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﻘﺪاری
ﭘﻮل دارد و ﻧﺎﻣﺒﺮده )ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ( ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ﺑﻪ او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.
ج .ﺻﻼح ﺷﺤﺎده ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﻣﺎه ژوﺋﻦ ۱۹۸۸م ﺑﺎ ﻣﺘﮫﻢ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﺷﺮاﺗﺤﻪ ﺑﺮای او ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻌﺪادی ) ۵۰ﻋﺪد( ﻧﺎرﻧﺠﮏ دﺳﺘﯽ ﺑﻪ
ﻣﻘﺪاری ﭘﻮل ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ ﻣﺘﮫﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﺒﻠﻎ  ۵۰۰دﯾﻨﺎر ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺎرﻧﺠﮏھﺎ ﺑﻪ او داد.
د .در ﻣﺎرس  ۱۹۸۹م ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آن ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ از ﻃﺮف ﯾﺤﯿﯽ اﻟﺴﻨﻮار و روﺣﯽ
ﻣﺸﺘﮫﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﻏﺰه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﮫﻢ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در آن از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در ﻓﺮار
آنھﺎ از زﻧﺪان ﺑﻪ آنھﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﮫﻢ )ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ( ﻧﯿﺰ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻨﯿﺮ
اﻟﻤﻌﺼﻮاﺑﯽ ﻧﺎمھﺎی ﺑﺮای ﻧﺰار ﻋﻮض اﻟﻠﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ درآن از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن دو
ﻧﻔﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ دو اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از آنھﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﺻﺒﺢ در
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه آﻣﺎده ﮐﺮد.
ﺑﻨﺪ ﭼﮫﺎردھﻢ :ﻟﻄﻤﻪزدن ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﺼﻞ اﺳﺖ!(.
ﺑﻨﺪ ﭘﺎﻧﺰدھﻢ :دﺳﯿﺴﻪﭼﯿﻨﯽ

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت :ﻣﺘﮫﻢ در ﻣﺎه ﻣﻪ  ۱۹۸۹م ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻪ ﺳﺎل
ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﻔﺮاﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﭼﯿﻨﯽ دﺳﺖ زده اﺳﺖ .در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۹۸۹/۵/۱۸م ﺣﺴﻦ
اﻟﺼﯿﻔﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﺎر از ﺗﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮاﺗﺤﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﻗﺘﻞ دو ﺳﺮﺑﺎز ﺑﻪ ﻧﺎمھﺎی آﻓﯽ ﺳﺎﺳﺒﻮرﺗﺎس و اﯾﻼن ﺳﻌﺪون ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺘﮫﻢ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد ﺗﺤﺖ
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻤﮏ ﺷﻮد.(۱۲).

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ:
ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت
رژﯾﻢ ﺗﻞ آوﯾﻮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮس از وﺧﯿﻢﺗﺮ ﺷﺪن اوﺿﺎع در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺧﺸﻮﻧﺖھﺎ
آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ رژﯾﻢ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد در ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ آﻧﺎن ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻨﯽ ﮐﻪ در دﻓﻌﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ دادﮔﺎهھﺎی ﻏﺰه در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺠﻼء
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﺪ ،ﻏﯿﺮ از آﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا او اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رھﺒﺮ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺟﻨﺒﺸﺶ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﺗﺮس رژﯾﻢ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا اﻓﺮاد ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﯿﺎم دﺳﺖ زﻧﻨﺪ و ﺑﺎ
آزادﮐﺮدن وی ﺿﺮﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ رژﯾﻢ وارد آورﻧﺪ .اﯾﻦھﺎ دﻻﯾﻠﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻮاﻓﻖ رخ دادن آنھﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ وی در
ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮ از ﻏﺰه ﺣﻀﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم در ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت اﻣﺜﺎل ﺷﯿﺦ و
ﺗﺒﻌﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﯿﺮو آن را ﮐﺎھﺶ دھﺪ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ رژﯾﻢ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﯿﺦ را ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮز
اﻧﺘﻘﺎل داد .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺮزھﺎی »اﺳﺮاﺋﯿﻞ« )ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ  ۴۸ﻣﯿﻼدی(
ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ رژﯾﻢ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در
ﺷﮫﺮکھﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ »ﻧﯿﺴﺎﻧﯿﺖ« و »ﯾﺪ ﻣﺮدﺧﺎی« و ﺧﻮد ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺮز ھﻢ ﻣﻤﻠﻮ از
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺬرﮔﺎه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺰه ﺑﻪ داﺧﻞ
ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ ۴۸م ﺑﻮده و از ﻏﺰه ﺑﺴﯿﺎر دور اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدی از ﻣﺮدم در آﻧﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺎﻧﮏھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻣﺴﺘﻘﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد .در ﻏﺮب ﻧﯿﺰ ﺷﮫﺮک ﻧﯿﺴﺎﻧﯿﺖ ﻗﺮار
دارد ﮐﻪ ھﯿﭻ راه ﻋﺒﻮری از آن ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ.
در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ،اﯾﺮز ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ
ﮐﻪ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان او را ﻣﺴﺒﺐ اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ و ﭘﺪر روﺣﯽ آن و ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻈﺎﻣﯽ آن در ﻧﻮار ﻏﺰه و
ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ در  ۲ژاﻧﻮﯾﻪ  ۱۹۹۰روز ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ رژﯾﻢ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ
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ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﺗﻌﻄﯿﻞ و از ورود ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﻪ آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد .ھﻤﺰﻣﺎن واﺣﺪ
وﯾﮋهای را ﻧﯿﺰ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺎل آﻣﺎده ﺑﺎش در آوردﻧﺪ.
اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد اھﺪاف رژﯾﻢ را از دور ﮐﺮدن ﻣﺤﻞ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﺮای
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم از اﯾﻦ اﻗﺪام اﺷﻐﺎلﮔﺮان ﺷﺪ ،اﻣﺎ ھﯿﭻ
ﭼﯿﺰ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪاد.
در ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻪ ﺻﺒﺢ روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ ھﻤﺮاه اﺗﻮﻣﺒﯿﻞھﺎی ﺟﯿﺐ
ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﯽ را در ﻣﺤﺎﺻﺮه داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻗﻔﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻮد و
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ در آن ﻗﺮار داﺷﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎروان ﻧﻈﺎﻣﯽ از زﻧﺪان ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻟﺮﻣﻠﻪ ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ ﭘﺮ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﭘﻠﯿﺲ و ارﺗﺶ ﺑﻮد ،وارد ﺷﺪ .ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدی از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﺎ دورﺑﯿﻦھﺎﯾﺸﺎن و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و ﺗﻌﺪادی از اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﯿﺦ و وﮐﯿﻼن ﻣﺪاﻓﻊ وی و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﺳﺮﺑﺎزان آﻓﯽ
ﺳﺎﺳﺒﻮرﺗﺎن و اﯾﻼن ﺳﻌﺪون ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺄﻣﻮران ﺗﺤﻘﯿﻖ ،رﺑﻮده و ﺳﭙﺲ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
دو ﭘﻠﯿﺲ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﺮﺧﺪار ﺷﯿﺦ را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻨﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﻠﻨﻞ اﯾﻠﯽ
زﺧﺮﻣﺎن رﺋﯿﺲ دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﻮار ﻏﺰه و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻧﯿﺮ راﺑﯿﻨﻮ ﻓﯿﺘﺲ و ﻣﻮﺷﯿﻪ ﺟﯿﻞ و
دادﺳﺘﺎنھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻟﯿﺌﻮ ﻟﯿﻔﯿﻪ و آﻓﯽ ﻟﯿﻔﯽ ،در آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ ھﻢ ﯾﮑﯽ ﻓﺎﯾﺰ اﺑﻮ رﺣﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎﺑﻖ وﮐﻼی ﻏﺰه و ﻋﺎدل ﺧﻠﯿﻔﻪ دﺑﯿﺮ
ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی ﻏﺰه در آن زﻣﺎن ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ دھﺎﻣﺸﻪ و ﻧﺎﻇﻢ ﻋﻮﯾﻀﻪ و اﺑﺮاھﯿﻢ اﺑﻮ دﻗﻪ و
ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺮس و ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺷﺒﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻻﯾﺤﻪ اﺗﮫﺎﻣﺎت را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﮏ دھﺎﻣﺸﻪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ از ﻣﻮﮐﻞ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮ ھﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ دادﮔﺎه را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﺗﺎ آن ﻟﺤﻈﻪ ،ھﯿﭻ ﺑﺮﮔﯽ از ﭘﺮوﻧﺪه اﺗﮫﺎﻣﺎت را در اﺧﺘﯿﺎر او و ھﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻗﺮار ﻧﺪادهاﻧﺪ.
ﺷﯿﺦ ﻧﯿﺰ دادﮔﺎه را ﻓﺎﻗﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺮﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺧﻮد داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺮﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارد.
ﺷﯿﺦ اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از ﻗﻀﺎت ﺳﺨﻨﺎن او را ﺳﻪ ﺑﺎر ﻗﻄﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﺎر او ﺑﺮ روﻧﺪ
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا او را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ وادار ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻗﻀﺎت دادﮔﺎه اﻋﺘﺮاﺿﺎت وﮐﻼ و ﺷﯿﺦ را ﻣﺮدود داﻧﺴﺘﻨﺪ و دادﺳﺘﺎن ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ
دادﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ ﺳﺆاﻟﯽ را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽﺑﻮدن

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت

١٤٣

اﯾﻦ دادﮔﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻘﺎت ژﻧﻮ اﺳﺖ؟ ﺟﻮاب داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻦ دادﮔﺎه را
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﻮار ﻏﺰه ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ اﺑﺮاز داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ،اﺷﻐﺎل )ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﯾﮕﺮان( را ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ھﯿﺄن ﻗﻀﺎت ﺧﻮاﻧﺪن دادﺧﻮاﺳﺖ اﺗﮫﺎم ﻋﻠﯿﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ را آﻏﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﻧﺰده ﺑﻨﺪ ﺑﻮد .در ﻧﮫﺎﯾﺖ دادﮔﺎه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اداﻣﻪ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ دﯾﮕﺮی
ﻣﻮﮐﻮل ﺷﻮد ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻋﻠﻨﯽ و ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻨﯽﺑﻮدن آن را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ و وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن دﻓﺎﻋﯿﺎت ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻨﺪھﺎی
اﺗﮫﺎﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ در اﺛﻨﺎی ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪای ﺑﯿﻦ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ و ھﯿﺌﺖ دادﮔﺎه
درﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در آن ﺷﯿﺦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻮد را در ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﻠﯿﻪ
اﺷﻐﺎﻟﮕﺮی واﺟﺐ داﻧﺴﺖ و آن را از ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺷﻤﺮد و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﻤﺎس را
اﻓﺘﺨﺎر داﻧﺴﺖ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ھﺪﻓﺶ
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ در اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮑﯽ از ﻗﻀﺎت ﺳﺨﻦ ﺷﯿﺦ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮزھﺎی اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاب داده ﺷﺪ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و
در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺮزھﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد و ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻨﮏ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن دوﻟﺖ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﺮزھﺎی آن ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ از
ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺﮐﺮدن ﻣﺮزھﺎی ﺧﻮد اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮﻗﻊ
داﺷﺖ ﮐﻪ آن را ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺪاﻧﺪ .رﺋﯿﺲ دادﮔﺎه دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
درﺑﺎره ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺤﺚ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .ﮔﻔﺘﮕﻮ در ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ در ﺧﻼل ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺗﮫﺎﻣﺎت ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﮫﻢ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺶ ﻣﺪاﻓﻊ ﺻﻠﺢ
ﺑﻮده و از آن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻪ آن ﺻﻠﺤﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف دوﻟﺖ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ و ﻣﺰدوران
ً
آنھﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﻮد .آﻧﺎن اﻓﺰودﻧﺪ ،ﺣﻤﺎس اﺳﺎﺳﺎ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ راھﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮا روی ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺪﯾﺪ از راهھﺎی دﯾﮕﺮ اﻗﺪام ﮐﺮد ،زﯾﺮا ھﯿﭻ راه ﺣﻞ
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰی ﻧﯿﺎﻓﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﻦ دادﺳﺘﺎن و وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ و ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ دادﮔﺎه ﺗﻮاﻓﻖ
ﺷﺪ ﮐﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺸﻮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دادﺳﺘﺎن ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮارد
اﺗﮫﺎم را ﺟﮫﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ وﮐﻼ ﺑﺪھﺪ ﺗﺎ اداﻣﻪ دﻓﺎﻋﯿﺎت ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﮐﻮل ﺷﻮد و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ
وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ از ﻣﻔﺎد اﺗﮫﺎﻣﺎت آ ﮔﺎه ﺷﺪه و ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺪون ﺗﻌﯿﯿﻦ
زﻣﺎن ﺑﻪ دادﮔﺎه اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺎزﺟﻮﯾﺎن ﺷﺎﺑﺎک
اﻋﺘﺮاض و در ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎمھﺎی ﺑﺎزﺟﻮﯾﺎن ﺑﺮای دﻋﻮت از ﺳﻮی دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ
آﻧﺎن داده ﺷﻮد .روزﻧﺎﻣﻪ »ﺻﻮت اﻟﺤﻖ« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﯾﺎﺳﯿﻦ در روز ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖ ،ﮐﻪ »ﻣﺎ ﺧﻮاھﺎن ﺻﻠﺢ ھﺴﺘﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم
ﺑﺮ ﺣﻔﻆ اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﺎت آن ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد .ﻣﺎ ﺻﻠﺤﯽ را ﺧﻮاھﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ،
آزادی و ﺣﯿﺎت ﻣﺎ را در ﺳﺮزﻣﯿﻨﻤﺎن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺻﻠﺢ ﻣﺎ را از
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ھﯿﭻ راھﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ھﺮ
وﺳﯿﻠﻪای ﮐﻪ در دﺳﺖ دارﯾﻢ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻠﺢ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ.
ﺷﯿﺦ اﻓﺰودﻧﺪ ،ﺣﻖ ﻓﻄﺮی و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮی از ﺧﻮد دﻓﺎع
ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻖ را ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را اﻟﮕﻮی ﻋﺪاﻟﺖ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ از ﻣﺪاﻓﻌﺎن از ﺣﻖ ﺑﺨﻮاھﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن دھﻨﺪ ﺑﻪ ھﺮ
وﺳﯿﻠﻪای ﮐﻪ در دﺳﺖ ﺧﻮد دارد از ﻧﯿﺮوھﺎی اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ ﮐﻪ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﮐﻤﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎی دﻓﺎع از ﺣﻘﯿﻘﺖ را دارﻧﺪ ﺳﺮﺑﺎزان
اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان را ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪ و اول از ھﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ھﺮ روز ﮐﻮدﮐﺎن و ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن و
زﻧﺎن را در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ھﻤﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺪھﺎ و ھﺰاران ﻧﻔﺮ ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻧﺎن ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ھﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻣﺮوز ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﯾﺎ ﭘﯿﺮ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ زن را ﻧﮑﺸﺘﻪاﯾﻢ.
ﻣﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮد را از راهھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اداﻣﻪ ﺧﻮاھﯿﻢ داد و ﻧﯿﺰ از اﺳﻼم راﺳﺘﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﻧﺴﺎنھﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن و ﺣﻔﻆ ﮐﺮاﻣﺖ را آﻣﻮﺧﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ دﻓﺎع از ﺧﻮد و ﺣﻘﻮﻗﻤﺎن را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺧﻮدﺗﺎن زﻧﺪﮔﯽ در زﯾﺮ ﺳﯿﻄﺮه اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد؟
دﯾﻦ اﺳﻼم اﺳﺎس ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻨﺎ ﻧﮫﺎده و زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ را ﺑﺮای ھﻤﻪ
ﻣﻠﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﺎن داﺷﺘﻪ ،ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﯾﻪ
اﺳﻼم و دوﻟﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﭘﻨﺎھﮕﺎھﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و اﺳﻼم آﻧﺎن را از ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ و
ﻣﻌﺎﻣﻼت آزاد ﺣﺘﯽ در زﻣﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ آﻧﺎن را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار
ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﻣﺤﺮوم ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ھﻤﯿﻦ ﯾﮫﻮد راه ﺣﻞ ﻋﺎدﻻﻧﻪ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻠﺖ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را آواره ﮐﺮدﻧﺪ و ﻃﯽ دهھﺎ ﺳﺎل ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪھﺎ را ﺑﻪ آﻧﺎﻧﭽﺸﺎﻧﺪﻧﺪ .ای
ﯾﮫﻮدان ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﭘﺲ ﭼﺮا اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ وﻃﻦ
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ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺮدد؟ آﯾﺎ ﯾﮫﻮدﯾﺎن روﺳﯿﻪ و اﺗﯿﻮﭘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ وﻃﻦ
ﺧﻮﯾﺶ و زﻧﺪﮔﯽ در آن ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮﻧﺪ؟
ﯾﮫﻮدﯾﺎن از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ در ﺟﮫﺎن رﻧﺞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ دﺳﺖ داد
ﮔﻤﺎن ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ راه ﺣﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ و آن ھﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ .آﻧﺎن ﺑﺎ
وﺻﻒ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ و دردﺳﺮھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن
آﻓﺮﯾﺪه و رﻧﺞھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ آﻧﺎن وارد ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ آﻧﺎن ھﻨﻮز ﺣﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺣﻞ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺣﻞ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺣﻘﻮق
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺠﺎﯾﻌﯽ را ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻠﺖ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪ«).(۳
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ اول آن اﺳﺘﺎد ﻓﺎﯾﺰ اﺑﻮ رﺣﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﺳﺎﺑﻖ ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ در ﻧﻮار ﻏﺰه ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻋﺎدی ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ آﺷﮑﺎرا ﺷﮑﻞ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺎﻇﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ از ﺳﻮی
رژﯾﻢ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎس را ﺑﺎ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ رھﺒﺮ آن
ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﻨﺪ).(۴
وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ ﺳﭙﺲ ﺑﺮای رد دادﺧﻮاﺳﺖ اﺗﮫﺎم ﻋﻠﯿﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﻪ راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺎ او ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ
دﻓﺎﻋﯿﻪ آﻣﺎده ﺷﻮد و ﺑﻪ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻏﺰه ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮدد .در دﻓﺎﻋﯿﻪ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ:
 -۱ﻣﺘﮫﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎس را در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﮫﺎد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺣﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ او
ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﺟﺐ اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،اﺳﻼﻣﯽ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ اﺳﺖ،
زﯾﺮا دهھﺎ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﮔﺮوهھﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎری از ﻣﺮدﻣﺶ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﮫﻢ زﯾﺮ ﺳﯿﻄﺮه اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﻗﺮار دارﻧﺪ.
 -۲ﻣﺘﮫﻢ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻤﺎس ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﺳﺖ و ھﺪف اﺻﻠﯽ و اوﻟﯿﻪ آن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ
آﻣﯿﺰ و در آراﻣﺶ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﻣﺴﺎﻟﻤﺖ
آﻣﯿﺰﺑﻮدن راه ﺧﻮد و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد.
 -۳ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺧﻮد ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ زور از ﺳﺮزﻣﯿﻦ و وﻃﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺮون راﻧﺪه
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺻﺪھﺎ روﺳﺘﺎ و ھﺰاران ﺧﺎﻧﻪ وﯾﺮان و ﺧﻮدﺷﺎن آﻣﺎج ﺣﻤﻼت
ﺗﺮور و ﻗﺘﻞ ﻋﺎمھﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ھﺮ روز ﻧﯿﺰ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻓﺸﺎرھﺎ و ﺗﻀﯿﯿﻊ
ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن اداﻣﻪ دارد .اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ھﯿﭻ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﺷﻐﺎل ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
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دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺗﻨﮫﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﮫﻢ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،زﺑﺎن
ﺟﻨﮓ و ﻗﺘﻞ و ﻓﺸﺎر و آوارﮔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 -۴ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه اﺳﻼﻣﯽ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺘﮫﻢ و ﺟﻨﺒﺶ وی ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ،
اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻨﮓ و ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﺎد و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻋﺪل
ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،زﯾﺮا ھﺪف از ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮی از ﺟﻨﮓ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻇﻠﻢ و
ﻓﺴﺎد اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻧﺎﺑﻮدی اﻧﺴﺎنھﺎ .و ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ از ﻇﻠﻢ دﻓﺎع ﮐﻨﺪ و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻗﺪرت
و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺨﻮاھﺪ ﮐﻪ از ﻧﺎﺑﻮدی آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ او ﻧﯿﺰ ﺟﻨﮕﯿﺪ و ﻣﺘﮫﻢ
و ﺟﻨﺒﺶ و ھﻤﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎ او ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﺎد و
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی آن را وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ھﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ از ﺑﯿﻦﺑﺮدن
ﻇﻠﻢ ﻣﯿﺴﺮ ﺑﻮد ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺪاﻓﻌﺎن آن ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮدی آﻧﺎن از اﺑﺘﺪا ﻧﯿﺰ
ھﺪف ﻧﺒﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﺳﺮ راه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ھﺪف
ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ھﺮﮔﺎه ﮐﻪ از ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
 -۵ﻣﺘﮫﻢ و ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ھﻤﻪ ﻣﺮدم را ﻣﺴﺎوی ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ دﯾﻨﺸﺎن آﻧﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ دﺳﺘﻮر
ﻣﯽدھﺪ ،اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺗﻼش ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﺎد
ھﺴﺘﻨﺪ ھﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ را در ﺑﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﺎد ھﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﯾﻞ
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﻓﺮق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﭼﻪ دﯾﻦ و ﻋﻘﯿﺪهای ﺑﺎﺷﻨﺪ و ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎﻃﻞ و
ﻓﺴﺎد را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای دﻓﺎع از آن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ او ﺟﻨﮕﯿﺪ
ﺣﺎل ﭼﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ھﺮدﯾﻨﯽ ﺣﺘﯽ اﺳﻼم .ﻣﺘﮫﻢ و ﺟﻨﺒﺶ
اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ ﻇﻠﻢ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺣﮑﺎﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم آن را
ﺑﺮای زﻣﺎن ﻧﺒﺮد وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺣﮑﺎم از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
اﺣﮑﺎﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن آن را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
 -۶ﻣﺘﮫﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزﻣﺮه در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ رخ ﻣﯽدھﺪ ،از
ﻗﺘﻞ ﻣﻠﺘﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ آورهﮐﺮدن و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻨﺎزل و ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ
ھﺮ روز در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن رخ ﻣﯽدھﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺪای اﯾﻦ
ﺟﮫﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه و ﻧﻮر آن ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﻋﺎﻟﻢ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﺷﻐﺎل و ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﻣﻨﺎزل ﺑﺲ اﺳﺖ ،ﺟﻮر و ﺳﺘﻢ در ھﻤﻪ اﺷﮑﺎﻟﺶ ﺑﺲ اﺳﺖ و ﻇﻠﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻠﺖ
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ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﮐﻪ دهھﺎ ﺳﺎل اﺳﺖ اداﻣﻪ دارد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد ،اﻧﮑﺎر ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و
اﺑﺘﺪاﯾﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﺑﺎره ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ
ﻓﺮﯾﺎدھﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﮫﺎی ﮐﺮ و ﻧﺎﺷﻨﻮای اﺷﻐﺎل و اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده و ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺮدد .در اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺘﮫﻢ و ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ
اﺷﻐﺎﻟﮕﺮی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻃﻠﺐ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺣﻘﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻗﺎﯾﻞ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﯽ وﺟﻮد آﻧﺎن را ﻧﯿﺰ اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﯿﭻ زﺑﺎﻧﯽ ﺟﺰ زور و ﺧﺸﻮﻧﺖ را
ﻧﻤﯽﻓﮫﻤﻨﺪ و ﺗﻔﻨﮓ ﺗﻨﮫﺎ وﺳﯿﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﺑﺎ آنھﺎ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
 -۷ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﺘﮫﻢ و ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﻖ اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺸﺮوع ﺧﻮد
در دﻓﺎع از ﺧﻮد ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺮ ﻣﻠﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ھﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﻼل
در ﻧﻈﺎم او در ھﻤﻪ اﺷﮑﺎل ﺷﺪه ﺧﻮاھﺪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎ ھﻤﻪ وﺳﺎﯾﻞ از راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻋﺘﺼﺎب و ﭘﺮﺗﺎب ﺳﻨﮓ ﯾﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ھﻤﻪ ﺟﮫﺎن اﻋﻼم ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد
ﮐﻪ از دﺳﺖ اﺷﻐﺎل و اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﻧﺎراﺿﯽ اﺳﺖ و اﯾﻨﮏ زﻣﺎن ﺗﻮﻗﻒ اﯾﻦ ﺣﺎل اﺳﺖ و
آﺗﺶ اﺷﻐﺎل و ﺟﻮر و ﺳﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ از ﮔﺮدن آﻧﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
 -۸ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﮫﻢ و ﺟﻨﺒﺸﺶ از ﺳﻼح اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﺳﻮی ارﺗﺶ و
ﺳﺮﺑﺎزان اﺷﻐﺎﻟﮕﺮی ﮐﻪ از اﺷﻐﺎل دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺳﻼح ﻣﺎﻧﻊ از ﻧﺎﺑﻮدی
آن ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﯾﺎ ﺳﺎﻟﺨﻮرده و زﻧﯽ را ھﺪف ﻗﺮار
ﻧﺪادهاﻧﺪ و در ھﻤﺎن زﻣﺎن ﻣﺘﮫﻢ و ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ھﻤﻪ ﺟﮫﺎن
ﺷﺎھﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎلھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮﯾﮋه ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ،ارﺗﺸﯽ ﻣﻨﻈﻢ و
آﻣﻮزش دﯾﺪه از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺘﯽ ﻣﺪﻋﯽ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺗﻌﺪاد ﺑﯽﺷﻤﺎری از ﭘﯿﺮان و زﻧﺎن
و ﮐﻮدﮐﺎن را ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -۹در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﮫﻢ و ﺟﻨﺒﺸﺶ از زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ و وﻃﻦ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ
ھﻤﻮﻃﻨﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﺷﻐﺎﻟﮕﺮی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﺳﺘﻤﮑﺎر و ﻇﺎﻟﻢ اﯾﻦ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﺮای ﺧﻮد و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،او ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را
ﺧﺎﻟﯽ از ﺻﺎﺣﺒﺎن آن و ﻣﺮدﻣﺶ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﺎک اﯾﻦ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﺎ ﺧﻮن ﺧﻮد آﺑﯿﺎری ﮐﺮده و ﺻﺪھﺎ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ و آﺧﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻧﺎن )اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان( ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن را ﻓﻘﻂ
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ً
اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﻼ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش و ﭘﺎﻓﺸﺎری در ﻓﮑﺮ ﺗﺤﻘﻖ آن
ھﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﯾﮫﻮدﯾﺎن »ﻓﻼﺷﻪ« و روﺳﯿﻪ و ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ از
ﺣﻘﻮق ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺑﮫﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ ﺧﻮد اﯾﻦ
ﻣﻠﺖ درﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد از ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﺑﺎﺷﺪ و آن ﯾﮫﻮدﯾﺎن در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ از اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﻘﻂ
ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﻐﺎل ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و از ﺑﯿﺦ ﺑﺮﮐﻨﺪن ﻣﻠﺖ آن و آواره
ﮐﺮدﻧﺸﺎن و وﯾﺮان ﮐﺮدن ﻣﻨﺎزل و روﺳﺘﺎھﺎی ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺘﺸﺎن ﺗﻨﮫﺎ ھﺪف آﺷﮑﺎر
آﻧﺎن و ﺛﻤﺮه ﺗﻼش اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖ در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ دھﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺟﻤﻊ
ﻓﺮﻗﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮫﻮدی از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن و دﻋﻮت ﺑﺮای زﻧﺪهﮐﺮدن ﻣﻠﺖ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ در وﻃﻦ ،و ھﻤﺰﻣﺎن آوارهﮐﺮدن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن در ﺗﻤﺎم ﺟﮫﺎن و اﯾﻦ را
آزادﺳﺎزی وﻃﻦ و ﻧﺠﺎت آن ﻧﺎﻣﯿﺪن اﺳﺖ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻊ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ و ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان آن را ﻋﻤﻠﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺘﮫﻢ و ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪ ھﻤﻪ ﺟﮫﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد
ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ در وﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮﯾﺶ اداﻣﻪ دھﯿﻢ و ھﻤﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ﭼﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﭼﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﭼﻪ ﯾﮫﻮدی ﺑﺎ ﻣﺴﺎوات ﮐﺎﻣﻞ و در زﯾﺮ ﺳﻘﻒ ﯾﮏ آﺳﻤﺎن و
ﻗﺎﻧﻮﻧﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮن اﻟﮫﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎوات را در ھﻤﻪ ﺣﻘﻮق و زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای
ھﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻟﻮای آن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ  -ﺣﺘﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت  -ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
اﺣﺴﺎس ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ھﻤﻪ آنھﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽداﻧﺪ و از ﻣﺠﺎزات ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺎﺑﺖ
ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی آﻧﺎن ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺳﺎل
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺼﺎری و ﯾﮫﻮد ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﺴﺎوات ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﻪ از ﻧﻌﻤﺖ اﻣﻨﯿﺖ و
آراﻣﺶ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدهاﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ،ﻇﺎﻟﻢ و ﻣﻈﻠﻮم ،ﮔﺮوه ﻓﺸﺎر و ﻏﯿﺮه وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ از آن ﺧﺪا و ﻧﻈﺎم ﻋﺎدل و ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪاش ﺑﻮد.
 -۱۰ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ و ﺑﯽﺣﺴﯽ در ھﻤﻪ ﺑﺪن ،ﺟﺰ ﻋﻘﻞ
و ﭼﺸﻤﺎن و اﻧﺪﮐﯽ ﻗﻮت اﻧﮕﺸﺘﺎن ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻠﻢ را ﺑﻪ او ﻣﯽدھﺪ،
ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ و ﻧﺎراﺣﺘﯽھﺎی رﯾﻮی و ﮔﻮش و درد ﺳﯿﻨﻪ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖھﺎی روﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ در ﺳﺮ و ﺻﻮرت و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮء ھﺎﺿﻤﻪ و
ﺑﯽاﺷﺘﮫﺎﯾﯽ و ﺑﻮاﺳﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و
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ھﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﺶ از آن ﺑﺎﺧﺒﺮﻧﺪ ،آﻧﺎن از ﺑﺎزداﺷﺖ وی در روز ۱۹۸۹/۵/۱۸م
ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﮑﺮده و ﻧﯿﺰ ھﻨﮕﺎم ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺗﮫﺎﻣﺎت وارده ﺑﺮ او ،ﺑﺎزﺟﻮﯾﺎن او را ﮐﺘﮏ زده
و آﺳﯿﺐھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ ﺻﻮرت و ﮔﻮﻧﻪھﺎ و ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ و رگھﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﮔﺮدن
او وارد آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯽھﻮﺷﯽ و ﻓﻠﺞﺷﺪن ﮐﻞ ﺑﺪن او ﺷﺪ و ﮐﺒﻮدیھﺎ ﺑﻪ
ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﺪن او ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﮫﺎر ﺷﺒﺎﻧﻪ
روز ﻧﯿﺰ اﺟﺎزه ﺧﻮاب و اﺳﺘﺮاﺣﺖ را ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﻪ او ﻧﺪادهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺑﺎرھﺎ اﻓﺘﺎدن وی از روی ﺻﻨﺪﻟﯽ و ﺑﯽھﻮﺷﯽ و از دﺳﺖ دادن ھﻤﻪ ﺣﻮاس و
ﺗﻮرم ﭘﺎھﺎ و ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﮔﺮدﯾﺪ و وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ وی ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ ﮔﺮاﯾﯿﺪ ﮐﻪ
ﭘﺰﺷﮏ زﻧﺪان ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ دﺳﺘﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار ﺧﻮاب و اﺳﺘﺮاﺣﺖ و اﻧﺘﻘﺎل
ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن »اﻟﺮﻣﻠﺔ« را ﺟﮫﺖ ﻣﺪاوا و درﻣﺎن ﺻﺎدر ﮐﺮد .ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ ﭘﺲ از
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪون اﻋﻄﺎی ﺣﻖ آزادی ﺑﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ در ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﺑﻪ ورﻗﻪ اﻋﺘﺮاف ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد.
اﯾﺸﺎن ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﺑﺮای ﺑﺎزﺟﻮﯾﺎن
ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و آﻧﭽﻪ از ﻣﺘﮫﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻓﻘﻂ اﻗﺮار ﺑﻪ ﺻﺤﺖ
آن ﺑﻮد ﮐﻪ او اﯾﻨﮑﺎر را اﻧﺠﺎم داد.
ﺳﭙﺲ دﻓﺎﻋﯿﻪای از ﻃﺮف وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ ﺷﯿﺦ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﻮارﻏﺰه
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن اﺗﮫﺎﻣﺎت ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ و دﻗﺖ رد ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺗﮫﺎم اول:

أ .ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺠﺪ« در ﺳﺎل ۱۹۸۷م.
ھﯿﭻ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ از اﺗﮫﺎم ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻧﺎﻣﮕﺬاری دو ﻧﻔﺮ
ﮐﻪ در اﺻﻞ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺘﮫﻢ ﻧﯿﺰ ﻋﻀﻮ آن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﻣﺘﮫﻢ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﭘﻨﺪارد اﮔﺮ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﺑﺎز ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ،
ﻣﺘﮫﻢ ھﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل اﻋﻤﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ھﯿﭻ ارﺗﺒﺎط
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ھﯿﭻﯾﮏ از اﻋﻀﺎی آن ﻧﺪارد اﮔﺮ ھﻢ ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻌﺪ از
وﻗﻮع ﺣﻮادﺛﯽ از آنھﺎ آ ﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ب .ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪان ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﮐﻪ ھﺪف آﻧﺎن ﺟﻤﻊآوری ﺳﻼح و
آﻣﻮزش آن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل زﯾﺎن آور و ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ارﺗﺶ آن
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎتھﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﻻﯾﺤﻪ اﺗﮫﺎﻣﺎت آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﭘﺎﺳﺦ :ﻣﺘﮫﻢ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم اﻇﮫﺎر ﻣﯽدارد ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺎص ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﻠﯽ اﯾﺤﺎل ﻣﺘﮫﻢ در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻀﻮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﯽ
رﻏﻢ اﺗﮫﺎﻣﺎت وارده در ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﯿﺎن ﭼﯿﺰی درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی آنھﺎ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ
آﻧﭽﻪ درﺑﺎره ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎل  ۱۹۸۲م ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﺎری از ﺻﺤﺖ و
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ در ھﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻮد
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﺪه و وارد ﮐﺮدن اﺗﮫﺎم دوﺑﺎره در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ج .ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺗﮫﺎم ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻤﺎس.
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻤﺎس ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺸﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﻖ
ﻃﺒﯿﻌﯽ او ﺑﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ھﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﯾﺮ اﺷﻐﺎل ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻋﻀﻮ ﺷﻮﻧﺪ .او ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ھﯿﭻ ﮔﻨﺎه و ﺧﻼﻓﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،
اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه در ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ،زﯾﺮا اﯾﻦ
دادﮔﺎه دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه ارﺗﺶ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ از اﺳﺎس اﻗﺪاﻣﯽ
ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :اﮔﺮ ھﻢ اﯾﻦ ﻣﺤﮑﻤﻪ از ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ
ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ دادﮔﺎه از آن دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۹۹۰/۱/۳م ﺑﻪ آن رأی داده اﺳﺖ
ﺑﺎز ھﻢ از ھﯿﭻ ﺣﻖ اﺧﻼﻗﯽ ﺟﮫﺖ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ دو ﺳﺒﺐ:
اﻟﻒ :ﻣﺘﮫﻢ و ﺟﻨﺒﺶ او ﯾﮑﯽ از اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮﯾﻦ واﺟﺒﺎت اﺳﺎﺳﯽ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم
داده اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﺟﺮﻣﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ارﺗﺶ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮی ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﺳﺖ از
ھﯿﭻ ﺣﻖ اﺧﻼﻗﯽ ﺟﮫﺖ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ.
ب :ﻣﺘﮫﻢ و ﺟﻨﺒﺶ )ﺣﻤﺎس( از ﺣﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ھﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن و
ﻗﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻌﺎرض ﻧﯿﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﻖ ھﻤﺎﻧﺤﻖ دﻓﺎع از ﻧﻔﺲ اﺳﺖ زﯾﺮا
آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺑﯽدﻓﺎﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ارﺗﺸﯽ ﻣﺘﺠﺎوز ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن و ﻣﻠﺘﺸﺎن
ﺑﺠﺰ از ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻔﻨﮓ از ھﯿﭻ راه دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ارﺗﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﻤﺎری از
اﻓﺮاد اﯾﻦ ﻣﻠﺖ را ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺪدﺷﺎن را ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻨﺎزﻟﺸﺎن را ﺗﺨﺮﯾﺐ
و ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻧﺎن را ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻋﻤﺎل ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و
ﺷﮑﻨﺠﻪھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻨﺒﺶ و ﻣﻠﺖ ﻣﺎ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ.
درﺑﺎره اھﺪاف ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻤﺎس ،ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺑﺎ رد اﺗﮫﺎﻣﺎت وارده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت
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اﻟﻒ :آزاد ﺳﺎزی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن آن ﺑﻪ آﻏﻮش اﺳﻼم از راه ﺟﮫﺎد ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮫﻮدﯾﺎن
ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺪف ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ و از ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و ﺑﺮ ھﻤﻪ
ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ورزد و ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺣﻘﻮق
ﻣﻠﺖ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ در ﺻﻠﺢ و اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻮﺷﺶ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ آﻧﺎن زﻧﺪﮔﯽ در ﺻﻠﺢ و ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﺻﻠﺢ و ﺧﻮدداری از
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﻪ ﻣﻠﺖھﺎی ﻣﺘﻤﺪن را ﺑﺮ اﻣﻮر دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﻨﺪ ،آﻧﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی در ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم اﻗﻮام اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن آن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﺧﻮن
ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﻃﻮل ﺳﺎلھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ دارای
ﺑﺼﯿﺮت ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ را
ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش و ﺗﻮان و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﺧﻮد را ﺟﮫﺖ ﻣﻨﻊ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﭼﻨﯿﻦ
وﺿﻌﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ب :ﺟﮫﺎد و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻦ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ واﺟﺒﯽ دﯾﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﺮدن ھﻤﻪ ﻣﺎﺳﺖ و
ھﯿﭻ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آوردن آن در ﮐﯿﻔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ھﺪف ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽرود و ھﺪف از آن ﻓﻘﻂ از ﺑﯿﻦﺑﺮدن ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺷﻐﺎﻟﮕﺮی ھﻤﺮاه اﺳﺖ.
ج :ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻃﺮحھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ از ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺷﻮد و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺟﮫﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﮫﺎ راه ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﺎدآوری ﺷﺪ ﻣﺘﮫﻢ و ﺟﻨﺒﺶ )ﺣﻤﺎس( ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻃﺮحھﺎی
ﺻﻠﺢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ھﻤﻪ ﺗﻼش اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان
و دوﻟﺘﺸﺎن ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺻﻠﺤﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﮐﻪ ھﻤﻪ
ﺳﺎﮐﻨﯿﻨﺶ از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده و آن را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ.
د:ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ارﺗﺸﯽ درﺧﺪﻣﺖ ھﻤﻪ دوﻟﺖھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ:
ﭘﺎﺳﺦ :اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ زﯾﺒﺎ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن درﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺘﯽ دﯾﮕﺮ در ﭘﺎرهای ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻓﮫﻢ از ﻧﺼﻮص ﺷﺮﻋﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ آن ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ،ھﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﺮ
ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺪارد.
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺗﺎﺑﻊ ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻤﺎس
اداﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺗﮫﺎﻣﺎت:

اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺟﻨﺒﺶ ﺷﺎﺧﻪای اﻣﻨﯿﺘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺸﻐﻮل ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ و ﻣﺰدوران ﻧﯿﺮوھﺎی اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ اﺳﺖ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮده و در ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﻪھﺎی ﺣﻤﺎس در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺸﻮرات ﺣﻤﺎس را ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺮده و ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ را )ﺑﺮ
روی دﯾﻮارھﺎ( ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ و اﯾﻦ ﺣﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﺟﻨﺎﯾﯽ و ﺟﺰاﯾﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد.
ﺷﺎﺧﻪ ﻓﻌﺎل در اﻣﻮر اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ

ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻤﺎس از اﻋﻀﺎی ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ را ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده و ﺑﻪ
اﻋﻤﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺠﺎد راه ﺑﻨﺪان ،ﭘﺮﺗﺎب ﺳﻨﮓ ،ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﻌﺎر ﺑﺮ ﺿﺪ اﺷﻐﺎل و اﺷﻐﺎﻟﮕﺮی و
ﻣﻨﻊ ﮐﺎرﮔﺮان از ﮐﺎر دﺳﺖ زﻧﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺮان درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای اﻋﺘﺼﺎب را ﺑﺎ رﻏﺒﺖ ﮐﺎﻣﻞ
و ﻃﯿﺐ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ.
ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ :اداﻣﻪ دھﻨﺪه راه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪان ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﺪف آن آﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼح ﺑﻪ اﻋﻀﺎ و ﺳﺎﺧﺖ
اﺑﺰارھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان اﺳﺖ.
ﭘﺎﺳﺦ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪان ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﭘﯿﺶ از ﺣﻤﺎس ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺲ از
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﻤﺎس ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ داد .اﯾﻦ دﻓﺎﻋﯿﻪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ دﻓﺎع ﻋﻠﯿﻪ
اﺗﮫﺎﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دادﺳﺘﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﻮار ﻏﺰه آن را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻧﺒﻮد .ﺟﻠﺴﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﮐﺎر اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ .دادﮔﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺖ .از روز
اﻋﻼم ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ از ﺳﻮی ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻤﺎم ﻧﻮار ﻏﺰه و ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی در
اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮد و اﯾﻦ اﻣﺮ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺮﻣﺶ ﺑﻪ ﺧﺮج داده و ﺣﻮادث
را ﻋﺎدی ﺟﻠﻮه دھﻨﺪ و آﺗﺶ اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ را در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ .ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﯿﺦ
اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ در آن وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زﯾﺎدی را در ﺑﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮد و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن اﺣﺴﺎس ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﺑﺮای ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﯿﺦ
ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎل را اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﻼﻣﺖ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ
ﺑﻮده و اﯾﺸﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن ﺑﻪ دو ﻧﻔﺮ اﺣﺘﯿﺎج دارد،
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ﻣﺮدم ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻘﻞ
اﯾﺸﺎن ﻧﺒﻮده و اﺣﺴﺎﺳﺎت و آرﻣﺎنھﺎی اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
روﯾﺪادﻫﺎ و ﻣﻮاﺿﻊ

روﯾﺪادھﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎر و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﭘﯽ در ﭘﯽ در ﺳﺎل ۱۹۸۲م رخ داد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﭘﺲ از اﻧﻔﺠﺎر اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ﻣﺒﺎرک ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺖ .ﻇﮫﻮر اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ و
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﺎن در آن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در روﺷﻦﺷﺪن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ
ﯾﺎﺳﯿﻦ داﺷﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران رﺳﺎﻧﻪھﺎ ﺑﺮای آ ﮔﺎهﺷﺪن از
ﻧﻈﺮات ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻮدﻧﺪ .زﯾﺮا اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺪر روﺣﯽ
ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ در اراﺿﯽ اﺷﻐﺎﻟﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻈﺮات او را ﺟﺪی ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا
ﮔﻔﺘﻪھﺎی اﯾﺸﺎن ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯽ و ﻓﺮدی ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﺪﻧﻪ آن
ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺎﻣﯿﺎن آن در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی و ﯾﺎ ﻧﻮار ﻏﺰه و ﺣﺘﯽ در داﺧﻞ ﺧﻂ ﺳﺒﺰ
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ،اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻣﻮاﺿﻊ اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﺎن ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺣﻮل ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ
ﺑﻮده و ﺣﺪود اﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻊ را ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎزد ،و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪ
ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﺳﺎل  ۱۹۶۸م و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزیھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻓﮫﻢ دﻗﯿﻖ از وﻗﺎﯾﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﺟﻌﯽ داﺋﻤﯽ ﺑﺮای ھﻤﻪ ﮔﺮوهھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﺷﻐﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ.
ﻣﻮاﺿﻊ ﺷﯿﺦ و ﻧﻈﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد،
زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ آرا و ﻧﻈﺮات ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان و رھﺒﺮان
ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮ آن ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آ ﮔﺎھﯽ و ﻗﺪرت ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺷﯿﺦ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
رﺳﺎﻧﻪھﺎی ﺷﻨﯿﺪاری ،دﯾﺪاری و ﻧﻮﺷﺘﺎری او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺎم اﻻﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﺎن ﻣﻮاﺿﻊ
ﺟﻨﺒﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻣﺎ در ﺗﻼﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪر اﻣﮑﺎن ﻣﻮاﺿﻊ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی ﺑﮫﺘﺮ ﻣﻮاﺿﻊ
ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ آن را در زﻣﺎنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﯾﮋه ﭘﺲ از آﻏﺎز
اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا اﯾﻦ اﻇﮫﺎرات ذھﻦ ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﺮدم را درﺑﺎره ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد ،روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻧﻈﺮات و آرا ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺄﻣﻞ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ
رﺳﺎﻧﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه
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ﺣﻤﺎس واﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد و اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺗﺠﺎھﻞ آن ھﯿﭻ
ﻓﺎﯾﺪهای در ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮاﺿﻊ آن ﻧﺪارد .ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ را از ﻧﺰدﯾﮏ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ از ھﻤﯿﻦ ﻣﻠﺖ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪه اﺳﺖ .ھﯿﭽﮑﺲ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎه ﺳﺎزش ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .ﺑﺰرﮔﺎن و ﻣﺨﻠﺼﺎن
زﯾﺎدی از ﻣﻮاﺿﻊ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺣﻤﺎس ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم و
ھﻤﺪردی و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ رﻧﺞھﺎ و ﻣﺸﻘﺖھﺎی آﻧﺎن ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض اﺗﮫﺎﻣﺎت ﻗﻠﻢھﺎی
ﻣﻐﺮﺿﺎن و زﺑﺎنھﺎی ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزان ﻗﺮار داده اﺳﺖ).(۵
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺎل و ﻣﻘﺎم ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺻﻮل اﯾﻤﺎﻧﯽ
ﺧﻮد ﮐﺎر و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻓﺮق ﺑﺴﯿﺎر دارد .اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺰد ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ
دﺳﺖآوردن آن در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ و از ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ دﯾﮕﺮ دﺳﺖ از ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،اﻣﺎ آﻧﺎن ﮐﻪ
ﻗﻠﺐھﺎ و اﻋﺘﻘﺎداﺗﺸﺎن آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ و ﺣﺮﮐﺖ واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ھﯿﭽﮕﺎه از ﮐﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺧﻮد دﺳﺖ ﻧﻤﯽﮐﺸﻨﺪ و اداﻣﻪ ﺗﻼش ﺑﺎز ﻧﻤﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ).(۶
ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺒﺨﺶ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ

در ﻣﯿﺜﺎق ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻤﺎس ،ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺒﺨﺶ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﭘﺪر ،ﺑﺮادر و دوﺳﺖ ﺧﻮاﻧﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻤﺎس ﺧﻮد را در اﻣﺘﺪاد و ﻣﮑﻤﻞ ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺒﺨﺶ و ﻧﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
آن ﻣﯽداﻧﺪ .ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ اﻟﻨﮫﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ
۱۹۸۸/۹/۱۱م داﺷﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ،ﺟﺮﯾﺎنھﺎی اﺳﻼﻣﮕﺮا از ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺒﺨﺶ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام
ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻦ آﻧﺎن در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺟﻨﺒﺶ
ﺣﻤﺎس ﺑﺮ اﺳﻼﻣﯽﺑﻮدن دوﻟﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽورزد ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺒﺨﺶ دوﻟﺖ را
ﺳﮑﻮﻻر ﻣﯽﺧﻮاھﺪ.
اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ،ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺮاﻧﺴﻪ در
ﻏﺰه ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺒﺨﺶ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺳﮑﻮﻻر ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻢ،
ﺳﮑﻮﻻر ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯽدﯾﻨﯽ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و دﯾﻦ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ درﺻﺪد ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری آن در ھﺮ
ﮔﻮﺷﻪ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدن و ﻋﺪم اﺟﺮای
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﻼم ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﻨﺪ).(۷
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ درﺑﺎره اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن ﺟﺮﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن
آزادﯾﺒﺨﺶ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﺟﻮاب داد :ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺒﺨﺶ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﺎ دارای
اﻧﺪﯾﺸﻪای ھﺴﺘﯿﻢ و ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺒﺨﺶ ﻧﯿﺰ اﻧﺪﯾﺸﻪای دارد و ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه
ﻣﻠﺖ اﺳﺖ .ھﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﻠﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﺎ آن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ.
اﯾﺸﺎن درﺑﺎره اﯾﻦ ادﻋﺎھﺎ ﮐﻪ »ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ دوﺳﺖ دارد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ً
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﺎف ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ« ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ :ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪای ھﺮﮔﺰ ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ و ﭘﺨﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﺑﻪ ھﺪف ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﯾﺸﺎن در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺸﯿﺮ ﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ ﻣﯿﺎن
ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺒﺨﺶ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ھﺮدو ﺑﺮای ﯾﮏ ھﺪف ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و آن ﺑﯿﺮون راﻧﺪن اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان اﺳﺖ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد
و اﮔﺮ اﻋﻼن ﻧﺸﻮد دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓﯽ وﺟﻮد دارد).(۸
اﻣﺎ ﺷﯿﺦ روش ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺒﺨﺶ را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ .در
روزﻧﺎﻣﻪ اﻟﻨﮫﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۹۸۸ /۹/۱۱م آﻣﺪه اﺳﺖ» ،اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺒﺨﺶ ﺑﻪ ھﻤﻪ ﻧﻈﺮاﺗﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ«.
اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ

ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ »اﻟﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ« ﺷﻤﺎره  ۳۰ﺗﺎرﯾﺦ ۲۵
ﻣﺎرس ۱۹۸۸م در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال در ﺑﺎره اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ﭘﺎﺳﺦ داد.
ﺷﯿﺦ در ﻣﻮرد دﻻﯾﻞ آﻏﺎز اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ﮔﻔﺖ :دﻻﯾﻞ و اﺳﺒﺎب آن اﺷﻐﺎﻟﮕﺮی و اداﻣﻪ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﯽھﺎی ﺑﺴﯿﺎری را در ھﻤﻪ اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﮫﺎ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﺒﺎﺑﯽ ﮐﻪ آن را ﺷﻌﻠﻪ ور ﺳﺎﺧﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود،
زﯾﺮا ﺷﺮاﯾﻂ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮی اﯾﻦ اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ھﻤﻪ
ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺎ زﻣﺎن از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪه آن ﮐﻪ ھﻤﺎن اﺷﻐﺎﻟﮕﺮی اﺳﺖ در وﺟﻮد ﻣﻠﺖ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻋﻤﯿﻖ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ در اداﻣﻪ اﻓﺰود ،اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻇﮫﻮر آن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ﺑﻮده اﺳﺖ و در اﺳﻼم ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻧﻤﯽآﯾﺪ).(۹
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

ﺷﯿﺦ ھﻮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ را در اﺳﺘﻤﺮار اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ و آن را ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻌﺎل اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ
ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دﻻﯾﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
اﻇﮫﺎرات رھﺒﺮان ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺮف ﻣﺘﻔﻘﻨﺪ.
ﺷﻌﺎرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در ﺗﻈﺎھﺮاتھﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻘﺶ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﻣﺴﺎﺟﺪ در آﻏﺎز ﺗﻈﺎھﺮاتھﺎ و راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽھﺎ و ﻗﯿﺎمھﺎ.
ھﻮﯾﺖ ﺷﮫﯿﺪان ،ﻣﺠﺮوﺣﺎن و زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آنھﺎ از
اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﺎن ھﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎد و ﭘﺲ از  ۲۰ﺳﺎل از ﺗﺠﺎوز اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﺑﻪ ﮐﺮاﻧﻪ
ﺑﺎﺧﺘﺮی و ﻧﻮار ﻏﺰه ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﻟﻒ :اﻓﺰاﯾﺶ روﺣﯿﻪ اﺳﻼﻣﯽ و رﺷﺪ ﻋﻘﯿﺪه دﯾﻨﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ.
ب :اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﯾﮫﻮدﯾﺎن و دﺧﺎﻟﺖ آﻧﺎن در ھﻤﻪ اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ از ﺣﺪ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ
ﺑﻮد.
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ درﺑﺎره ﺗﻮﻗﻌﺎت و اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮدم از اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ دارﻧﺪ ،اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺮد:
اﻟﻒ :ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ھﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﻐﺎﻟﯽ.
ب :ﻗﺮار دادن ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ).(۱۱
ج :ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺟﺎزه داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ.
درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ را رھﺒﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺷﯿﺦ ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ »ﯾﺪﯾﻮت
آھﺎراﻧﻮت« ﭼﺎپ ﺗﻞ آوﯾﻮ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن و ﺣﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ را ﺑﻪ
ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و وی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺧﺎﺻﯽ اﺷﺎره ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ
ھﻤﻪ ﺗﻈﺎھﺮاتھﺎ از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺷﻌﺎر ﺗﻈﺎھﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن »اﷲ أ ﻛﱪ واﻟﻌﺰة

ﻟﻺﺳﻼم« و اﺳﺖ).(۱۲

ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ درﺑﺎره ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺳﺎزﻣﺎن
آزادﯾﺒﺨﺶ و ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ آنھﺎ و اﻋﺘﻘﺎد آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ آرﻣﺎن
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،دﯾﺪﮔﺎه وﯾﮋهای دارد.
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ درﺑﺎره ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲھﺎ ﺳﺮاﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﻨﻪ آن را آب ﻣﯽﭘﻨﺪارد ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ آن
رﺳﺪ آن را ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ« ) (۱۳و اﯾﻦ آﯾﻪای از ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ »اﻟﻨﮫﺎر« ﭼﺎپ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ۱۹۸۹/۴/۳۰م ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
آرزوھﺎ و اھﺪاف ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲھﺎﯾﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﻦ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ):ﯾﺘﯿﻢھﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﺧﺴﯿﺴﺎن ﮔﺮد آﻣﺪهاﻧﺪ(.
اﯾﺸﺎن در ﯾﮏ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪ اﻟﺒﺸﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﺮاﺋﯿﻞ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﻨﺎن ﻧﺨﻮاھﺪ داد.
دوﻟﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ

ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ اﻟﻨﮫﺎر ﺷﻤﺎره  ۷۹۷ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ /۴ / ۳۰
۱۹۸۹م ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :دوﻟﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ ﻣﺮزھﺎی آن ﻣﺮزھﺎی ﻣﻌﺮوف
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺎ اﺗﻤﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ آزاد ﺳﺎزی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد اداﻣﻪ
ﺧﻮاھﯿﻢ داد ،اﻣﺎ ﺑﺪون ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ھﯿﭻﯾﮏ از ﺣﻘﻮق ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن .ﺷﯿﺦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﺸﯽ درﺑﺎره ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺒﺨﺶ درﺑﺎره ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ھﻢ ﺑﻪ
ﺗﻼشھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ھﻢ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﺣﺘﺮام ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺘﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ از ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﺪ .روزﻧﺎﻣﻪ اﻟﺮأی اﻟﻌﺎم ﭼﺎپ ﮐﻮﯾﺖ ھﻢ در
ﺗﺎرﯾﺦ ۱۹۸۸/۹/۱۷م ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﯿﺦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :وﺟﻮد دو دوﻟﺖ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ،راه ﺣﻞ ﻓﻘﻂ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﮏ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﻪ رھﺒﺮی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در
ھﻤﻪ ﺧﺎک ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﮐﻪ ﻋﺮب و ﯾﮫﻮد و ﻣﺴﯿﺤﯽ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﺳﺖ.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ دو دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﯾﮫﻮدی در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻮد ھﯿﭻ ﻓﺎﯾﺪهای
ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ درﮔﯿﺮی دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .راه ﺣﻞ
ﻓﻘﻂ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ھﻤﻪ در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﯾﮏ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ (۱۴).اﯾﺸﺎن ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ اﻟﻨﮫﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۹۸۹ /۹/۱۱م ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
او دوﻟﺘﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد ﺑﻪ
ھﺪاﯾﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﭙﺮدازد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻓﺮﺻﺖ داده ﺷﻮد ﮐﻪ از اﻓﮑﺎر و ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﻣﻄﺮح
ﺷﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ.

١٥٨

ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺑﺎ اردن

ﺷﯿﺦ در اﯾﻦ ﺑﺎره در ﺳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ در ﯾﮏ ﺟﮫﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ و
اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوط ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﯿﺦ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ اﻟﻄﻠﯿﻌﻪ
در ۱۹۸۹/۱/۲۶م ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺳﻼم ﺑﻪ وﺣﺪت ،ھﻤﮑﺎری و ﺑﺮادری دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ
اﻣﺎ )اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺷﺮط اﺳﺖ( ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺒﺖ ،ﻣﺴﺎوات و ﺑﺮادری ﮐﻪ اﺟﺒﺎری در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ.
اﯾﺸﺎن در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی دﯾﮕﺮی ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ اﻟﻨﮫﺎر در ۱۹۸۹/۱/۳۱م ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ:
اﺳﻼم ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ وﺣﺪت ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و وﺣﺪت اﺳﺎس ﻧﺠﺎت در زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ
وﺣﺪت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺴﺎوی و ﺷﺮاﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺷﺮاﮐﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس آزادی ﻣﻄﻠﻖ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ
وﺣﺪﺗﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻮﻓﻖ و ﻗﻮی ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد وﻟﯽ اﮔﺮ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد از ھﻢ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺴﺴﺖ .اﯾﺸﺎن در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﭘﺲ
از ﺳﻪ ﻣﺎه از ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی اول ﺑﻪ ﺳﻮال درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻊ اﯾﺸﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺑﺎ
اردن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﭼﺮا ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و آﻧﺎن ﻣﺴﺎوات ﻧﺒﺎﺷﺪ).(۱۵
ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ۲۴۲و  ۳۳۸ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ

ﺷﯿﺦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻦ دو ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﻪ
رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ و اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺮد ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ آنھﺎ
ﺗﺴﻠﯿﻢﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ از ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪ اﻟﺒﺸﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮادران ﻣﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺒﺨﺶ
ﺑﯿﺶﺗﺮ از آﻧﭽﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺨﺸﯿﺪهاﻧﺪ .آﻧﺎن ھﻨﻮز ﭼﯿﺰی درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽھﺎ ھﻢ ﻣﺪام ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﻮد اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و راﺿﯽ ﺑﻪ دادن ھﯿﭻ اﻣﺘﯿﺎزی
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﯿﺸﻪ از ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﻪ از ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﮑﺸﯿﻢ .ھﺮﮔﺎه ﮐﻪ
اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﻪ آﻧﺎن داده ﺷﺪ ﻓﺸﺎرھﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﺧﺬ اﻣﺘﯿﺎزات دوﺑﺎره ﺑﺮ ﻣﺎ وارد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﺗﻼشھﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .آنھﺎ ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﻋﻘﺐ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﺰرگ ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را ﮐﻪ در ﺧﺎرج
آواره و ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ و از اوﺿﺎع ﺑﺪ و ﻣﺸﻘﺖ ﺑﺎر رﻧﺞ ﺑﺮده و زﯾﺮ ﻓﺸﺎر دوری از وﻃﻦ و
ﺑﯽﺳﺮﭘﻨﺎھﯽ ﮐﻤﺮ ﺧﻤﯿﺪهاﻧﺪ ،وادار ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ از ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت
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ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ .ﺳﺎف اﯾﻨﮏ ﭼﯿﺰی را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ آن را رد ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻦ
ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮه اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ
ﮐﻪ ﺳﺎف ﺑﻪ رژﯾﻢ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ داده اﺳﺖ ،رﺿﺎﯾﺖ دھﻨﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ
ﺗﺤﺮﮐﺎﺗﯽ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ و ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺎﺷﺪ) .(۱۷ﺷﯿﺦ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺒﺨﺶ در
ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ روﻧﺪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن اداﻣﻪ
ﻣﯽدھﺪ ،اﻣﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی اﺳﺤﺎق ﺷﺎﻣﯿﺮ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی را از
دﺳﺖ ﻧﻤﯽدھﺪ .ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی را ﮐﺴﺐ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ).(۱۸
دوﻟﺖ در ﺗﺒﻌﯿﺪ

ﺷﯿﺦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ دوﻟﺖ در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد را آزاد ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﺮ روی آن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮد ﮔﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ) .(۱۹اﯾﺸﺎن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﻮق ﻏﺼﺐ ﺷﺪه ﻣﺎ را
ﻣﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .ﻣﺠﻠﻪ اﻟﺒﯿﺎدر اﻟﺴﯿﺎﺳﯽ در روز ۱۹۸۸/۹/۱۶م ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ
آورده اﺳﺖ ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺎک ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را آزاد ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﮔﺎمھﺎﯾﯽ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان

ﺷﯿﺦ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻪ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ) (۲۰ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن
ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ اﺷﻐﺎل ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،ﮐﺎری ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻏﯿﺮ
ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ اﺳﺖ) (۲۱زﯾﺮا دﺷﻤﻦ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ) (۲۲از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﯿﺦ ﺑﺮﮔﺰاری
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در دو ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ:
اول :ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺎﻣﻞ رژﯾﻢ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ.
دوم :ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻣﻞ ﻧﮫﺎدھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ.
ﺳﺮدﻣﺪاران ﻋﺮب

ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ۱۹۶۷م ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ از رھﺒﺮان ﻋﺮب
ﻗﻄﻊ اﻣﯿﺪ ﮐﺮد ،زﯾﺮا آن را ﺳﺮاﺑﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺎﻓﺖ و اﺳﻼم را ﯾﮕﺎﻧﻪ راه و وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺤﻘﻖ
آرﻣﺎنھﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن از
اﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﺎم ﻋﺮب ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای آنھﺎ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ اﻣﯿﺪی ﻧﺪارﻧﺪ.
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

ﺷﯿﺦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دھﺪ.
)(۲۳
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯿﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن و آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر روزﻧﺎﻣﻪ اﻟﻨﮫﺎر در  ۱۹۸۹/۴ /۳۰م ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻣﯽآورد.
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ در زﻧﺪان

زﻧﺪان و زﻧﺪﮔﯽ در آن در ﮔﺬﺷﺘﻪای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﯾﮑﯽ از اﺟﺰای زﻧﺪﮔﯽ ﺷﯿﺦ
ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻋﺪم ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﻠﺞ ﺟﺴﻤﯽاش ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ و
ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎﺳﺖ .ﻓﻠﺞ ﺟﺴﻢ ﺷﯿﺦ ﺗﻨﮫﺎ ﻋﻠﺖ ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐﯽ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ درد ﺑﯿﻤﺎری
ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻠﺞ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻗﺪرت ﺧﺮوج از ﻣﻨﺰل را ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺮب از ﻗﺪﯾﻢ درﺑﺎره اﺑﻮﻋﻼء ﻣﻌﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ او ﻣﺮھﻮن دو زﻧﺪان ﺑﻮد ،ﯾﮑﯽ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و دوﻣﯽ ﮐﻮری ،اﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺑﻮﻋﻼء ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻋﺠﺰش ﺑﺴﯿﺎر ﺑﮫﺘﺮ از
وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺑﻮد.
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﯿﺦ ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮد ،زﯾﺮا اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮد
ﮐﻪ او را از زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﻌﺎف ﻣﯽداﺷﺖ .ﻣﺸﻘﺖھﺎی درون زﻧﺪان ﻧﯿﺰ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن
ﮐﻪ ﺗﻨﺪرﺳﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻓﻠﺠﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﻮردن
ﻏﺬا ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﯾﮏ ﺟﺮﻋﻪ آب ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺷﯿﺦ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ھﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ
زﻧﺪاﻧﯽﮐﺮدن اﯾﺸﺎن ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن ﺷﯿﺦ ﺑﺎ ھﺪف زﻧﺪاﻧﯽﮐﺮدن ﻋﻘﻞ
اﯾﺸﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﯿﺦ را ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ اﺟﺒﺎری در ﻣﻨﺰل وادارﻧﺪ
ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ رھﺒﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ دﮐﺘﺮ ﺳﺮی ﻧﺴﯿﺒﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﮫﻤﺖ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ
اﻃﻼﻋﺎت ﻋﺮاق در زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ اﺧﺒﺎر دﻗﯿﻖ درﺑﺎره ﻣﺤﻞ اﺻﺎﺑﺖ ﻣﻮﺷﮏھﺎی ﻋﺮاق در
اﺳﺮاﺋﯿﻞ در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار داده ﺑﻮد ،در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﺤﺒﻮس ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺎد
ﻓﯿﺼﻞ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﮫﻤﺖ رھﺒﺮی اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ اﺟﺒﺎری در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ زﯾﺮا ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﻏﺰه در اﯾﻦ اوﺿﺎع
أﺳﻔﺒﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن واﻗﻌﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺠﺰ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺮﺋﯿﻞ

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت
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داﺧﻞ ﺷﻮد و اﯾﻦھﺎ ھﻢ ﻓﻘﻂ  ۲۵ھﺰار ﻧﻔﺮﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮدم ﻏﺰه ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۷۵۰ھﺰار ﺗﻦ
ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ وﺳﻌﺖ  ۳۶۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﺮک ھﺴﺘﻨﺪ) .ﮐﻞ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻏﺰه  ۳۶۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ از ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺰارع
ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻏﺰه از رﻓﺖ و آﻣﺪ در آنھﺎ ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ(.
ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻏﺰه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻣﺴﺠﺪ اﻻﻗﺼﯽ ﺑﺮوﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻨﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج را ﺑﺠﺎ
آورﻧﺪ »رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ :ﺑﺠﺰ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای زﯾﺎرت ﮐﻮچ
ﻧﮑﻨﯿﺪ :ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ،اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻦ و ﻣﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﯽ«.
ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ از ﻋﻘﻞ و اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﻓﮑﺎر ﺷﯿﺦ واھﻤﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺧﻮاھﺎن
زﻧﺪاﻧﯽﮐﺮدن اﯾﻦ ﻋﻘﻞ و اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﮐﻢﮐﺮدن ﻗﺪرت آن در راﺳﺘﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺟﻨﺒﺶ
اﺳﻼﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﮫﺎدی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮده
و آزاد ﺑﻮدن او ﺧﻄﺮ ﮐﺸﻨﺪهای ﺑﺮای ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖھﺎﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﻻﯾﻞ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ دور ﮐﺮدن اﯾﺸﺎن از ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ
اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت او را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دھﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﻘﻂ
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ،ﺑﺎ آ ﮔﺎھﯽ از اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ
ً
او را ﺑﻪ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺑﺮده و او را ﺗﻤﯿﯿﺰ ﮐﻨﺪ ،داﺋﻤﺎ اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺪون ﮐﻤﮏ
ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای او ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ وﺿﻊ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺟﮫﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﺗﺄﺳﻒ ﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻻت زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ھﻤﺪردی را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ و اﻧﺴﺎن ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ از ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻧﺪﻻ و دﯾﮕﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن از وﺿﻌﯿﺖ آﺷﮑﺎر ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
ﺟﺴﻤﯽ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ھﻤﺪردی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﮫﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ ﺗﺎ او را آزاد و ﺑﻪ او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ ،ﭼﺸﻢ ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ.
وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ

ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ از ﻓﻠﺞ ﮐﺎﻣﻞ در ﻧﺨﺎع ﮐﻪ دﺳﺖھﺎ و ﭘﺎھﺎ و ﻋﻀﻼت ﺳﯿﻨﻪ و ﺷﮑﻢ
اﯾﺸﺎن را ﺑﯽﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻓﻘﻂ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖدادن ﺳﺮ
ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ درﺑﺎره ﺑﻘﯿﻪ ﻧﻘﺎط ﺑﺪن اﯾﺸﺎن دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ رﻧﺘﯿﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪی دارد ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻓﺎﯾﺪهای ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻧﺪارد .اﯾﺸﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﺎراﻧﺪن
ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد را ﭘﺎک ﮐﻨﺪ .او ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﯾﮏ
ﻟﯿﻮان آب ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻏﺬا را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮕﯿﺮد.
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ رﻧﺘﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﺑﺎ ﺷﯿﺦ در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮده و ﺣﻤﺎﯾﺖ
و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از او را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ از ھﺮ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﯽ
ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ ،او در ﺗﻤﺎم ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ اﺳﺖ
و اﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﮫﻠﻮ ﺑﺨﻮاﺑﺪ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﯾﺪ او را ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ،
زﯾﺮا او ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ رﻧﺘﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﯿﺦ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺷﻞ ﺷﺪن ﻋﻀﻼت ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮ آﻣﺪن رﯾﻪھﺎ و ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﻌﻒ در دﯾﻮاره داﺧﻠﯽ
رﯾﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻟﺘﮫﺎب ﻣﺰﻣﻦ رﯾﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺷﺤﺎت داﺋﻤﯽ رﯾﻪ
ﻣﯽاﻧﺠﺎم ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﻓﻪھﺎی ﺣﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻓﻪ ﻣﺰﻣﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد
و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﺸﺎن در ﻃﻮل  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺳﺮﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آب دھﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮﯾﺰد زﯾﺮا اﯾﻨﮑﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻗﺪرت ﻋﻀﻠﻪ دھﺎن
اﺳﺖ و در ﻧﺒﻮد اﯾﻦ ﻗﺪرت در ﺑﺪن ،ﺷﯿﺦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻒ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ او در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺷﺐ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺪﺗﺮ از اﯾﻦ ﻓﻠﺞ ﺑﻮدن ﻋﻀﻼت ﺷﮑﻢ او را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯽاﺷﺘﮫﺎ و ﺑﻪ ﺑﻮاﺳﯿﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺷﺪه و وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺷﯿﺦ را ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺗﻮرم ﮔﻮشھﺎ و ﭼﺸﻢھﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﯿﻤﺎریھﺎی
ﺷﯿﺦ اﺳﺖ .دﮐﺘﺮ رﻧﺘﯿﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺑﻪ ھﻤﻪ
ﺑﯿﻤﺎریھﺎ ﻣﺒﺘﻼﺳﺖ.
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﺦ را در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل  ۲۶۰ ×۲۸۰ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی ﺣﺒﺲ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﺟﺎی ﺗﻨﮓ ﺑﺎ دو ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ او ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﮏ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ و ﯾﮏ ﺗﻮاﻟﺖ ﻧﯿﺰ در ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻢ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ
ھﯿﭻ ﺟﺎی ﺗﺤﺮﮐﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺎن ﺷﯿﺦ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﺶ دادن ﻋﻀﻼت ﺷﯿﺦ
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﯾﺸﺎن در ھﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻓﻘﻂ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ اﺟﺎزه دارد ﮐﻪ در ھﻮاﺧﻮری ﻗﺪم
ﺑﺰﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن در روز ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در آن ﻗﺪم زده و
آﻓﺘﺎب ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺮﻣﺶ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪت »زﻣﺎن ﺗﻨﻔﺲ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺷﯿﺦ ﻗﺎدر ﺑﻪ

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت

١٦٣

اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺪت ھﻮاﺧﻮری ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا در درون ﯾﮏ ﭘﺘﻮ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎراﻧﺶ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آورده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺎزﮔﺎری ﺷﯿﺦ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺎت زﻧﺪان

ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم رﻧﺞھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ در زﻧﺪان ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﮐﺘﺮ رﻧﺘﯿﺴﯽ او
ﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﻤﺎن داﺷﺖ ھﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻘﺪر اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ ﺻﺒﺮ
ﻋﺠﯿﺒﯽ دارد .اﯾﺸﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻼھﺎﯾﯽ ﺻﺒﺮ ﻣﯽورزﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻮهھﺎ ﻧﯿﺰ از ﺗﺤﻤﻞ آن ﻋﺎﺟﺰ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺘﯽ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺠﺰ ﮐﻠﻤﺎت ﭘﺎک اذﮐﺎر و دﻋﺎ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﭼﯿﺰی ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﻤﯽآورد .دﮐﺘﺮ رﻧﺘﯿﺴﯽ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺗﺎﮐﻨﻮن در زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮفھﺎی
)ﭘﺰﺷﮑﯽ( ﺧﻮد ﮐﺴﯽ را ﻧﺪﯾﺪهام ﮐﻪ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎریھﺎ ﺑﻪ او ھﺠﻮم آورد و او در زﻧﺪان ﺑﺎﺷﺪ
و ﺣﺘﯽ اف ﻧﯿﺰ ﻧﮕﻮﯾﺪ .اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﻧﯿﺰ از زﻧﺪان ﻣﯽﻧﺎﻟﻨﺪ اﻣﺎ ھﯿﭽﮑﺲ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل از ﺷﯿﺦ
ﭼﯿﺰی ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن ،آراﻣﺶ ،ﺗﻮﮐﻞ و ﭘﺎﯾﺪاری او را از ھﻤﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺎ اﺧﺘﻼف
ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﻓﮑﺮﯾﺸﺎن ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺳﺎزد و ھﻤﻪ آﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﻮاھﻨﺪ«.
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻋﻘﯿﺪهای راﺳﺦ و اﯾﻤﺎﻧﯽ اﺳﺘﻮار داﺷﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ً
ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻘﺪر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ و ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و
ً
اﺑﺘﻼءات ﺣﺘﻤﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮد را ﻧﺎزل ﻣﯽﮐﻨﺪ)و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﭘﺲ از ھﺮ ﺳﺨﺘﯽ
ً
آﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﯾﻘﯿﻨﺎ ﭘﺲ از ھﺮ ﺳﺨﺘﯽ آﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ (.ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ او ھﻤﯿﺸﻪ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ ﺑﻮد.
ﻧﮑﺎت و ﮐﺮاﻣﺎت

دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ رﻧﺘﯿﺴﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن اﺳﺎرت ﺷﯿﺦ ﺑﺎ او ھﻤﺮاه ﺑﻮد ﻧﮑﺎﺗﯽ را از اﯾﺸﺎن
ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮان آنھﺎ را از ﮐﺮاﻣﺖھﺎی ﺷﯿﺦ داﻧﺴﺖ ﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
آﻧﺎن )ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ رﻧﺘﯿﺴﯽ و ﯾﮏ ﺟﻮان ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺼﺮ ﺻﯿﺎم در
زﻧﺪان ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻔﺎرﯾﻮﻧﺎ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت زﻧﺪان ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ در ھﻤﺎن زﻧﺪان ﺗﻌﺪادی از
ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﻧﯿﺰ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻟﺒﺎسھﺎی اﯾﻦ ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﭘﺮ از ﺷﭙﺶ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﻪ زﻧﺪان آﻟﻮده ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ رﻧﺘﯿﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﭙﺶھﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺎ آنھﺎ را از ﺑﺪنھﺎ و
ﻟﺒﺎسھﺎﯾﻤﺎن دور ﮐﺮده ﯾﺎ ﻣﯽﮐﺸﺘﯿﻢ ،در ھﻤﺎن زﻣﺎن ﻣﺎ از اﯾﻦ در ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ
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ً
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﯾﮏ ﭘﺘﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ھﯿﭻ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺷﭙﺶھﺎ ﻣﻄﻼﻗﺎ ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ
ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ و در ﺑﺪن و ﻟﺒﺎس اﯾﺸﺎن ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺷﭙﺶ ھﻢ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻨﺪه ھﺮﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ از ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﯾﮏ ﺷﭙﺶ در ﻟﺒﺎسھﺎﯾﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .دﮐﺘﺮ رﻧﺘﯿﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ از
ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﯿﺦ آ ﮔﺎه ﻧﺒﻮدﯾﻢ ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ او ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد ﺣﻘﯿﻘﺖ
داﺷﺖ و ﻣﻦ )دﮐﺘﺮ رﻧﺘﯿﺴﯽ( ھﻢ ﺑﻪ او ﺟﻮاب ﻣﯽدادم ،ﺷﭙﺶھﺎ دﻧﺒﺎل ﺳﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦھﺎ و در
ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺧﻮن ﺟﺮﯾﺎن دارد ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻢ از ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ دارد و ﺷﭙﺶھﺎ را از
ﺷﻤﺎ راﻧﺪه اﺳﺖ! اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ! اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ھﻢ ﺧﺎراﻧﺪن را ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﺪ از دﺳﺖ ﺷﭙﺶھﺎ
آﺳﻮده ﻧﺒﻮدﯾﺪ!«).(۲۵
اﻣﺎ داﺳﺘﺎن دوم ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺮاﻣﺖ ﺷﺒﺎھﺖ دارد ،آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ رﻧﺘﯿﺴﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :در ﯾﮑﯽ از روزھﺎی ﺟﻤﻌﻪ ﮐﻪ روز ﻣﻼﻗﺎت ﺑﻮد ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ
اﺗﺎق ﻣﻼﻗﺎت رﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎﯾﻤﺎن دﯾﺪار ﮐﻨﯿﻢ ،آن روز ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﯿﺦ و ﻧﺼﺮ ﺻﯿﺎم
آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻦ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت دﻟﺘﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﻮدم،
زﯾﺮا اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻦ ﻧﻤﯽآﻣﺪ .ﭘﺲ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯿﻢ ﺷﯿﺦ ﻧﯿﺰ ﻣﺮا
دﻟﺪاری ﻣﯽداد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﭼﻪ ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻦ و ﺗﺤﻤﻞ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎش .ﻣﻦ ھﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ دارم اﻣﺎ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺷﺪهام و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن
ﻧﯿﺴﺘﻢ )دﮐﺘﺮ در آن وﻗﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ﺑﻮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ھﻤﺎن دوره زﻧﺪان
ﻗﺮآن را ﮐﺎﻣﻼ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ( دﮐﺘﺮ رﻧﺘﯿﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮﯾﺸﺎن
دﯾﺪم ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﺑﺮده و اﯾﻦ دﻋﺎ را ﺧﻮاﻧﺪم :ﺑﺎر اﻟﮫﺎ اﮔﺮ ﺗﻮ از ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻦ و ﮐﺎرم
ﺑﺮای ﺷﯿﺦ راﺿﯽ ھﺴﺘﯽ ﭘﺲ ﻣﺮا از ﺧﺎﻧﻮادهام ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮐﻦ ﻣﻦ ھﻨﻮز دﻋﺎﯾﻢ را ﺗﻤﺎم
ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ زﻧﺪان ﺧﺒﺮ آورد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهات ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت آﻣﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ او رﻓﺘﻢ
و ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدم در راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﯾﮏ ﭘﻠﯿﺲ از دروزیھﺎ ﻣﺮا ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻗﺪر ﺷﯿﺦ را ﺑﺪاﻧﻢ و از او ﺧﻮب ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﻨﻢ .دﮐﺘﺮ رﻧﺘﯿﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آن را ﯾﮏ
ﺣﻘﯿﻘﺖ داﻧﺴﺘﻢ و آرام ﺷﺪم و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎس ﮔﻔﺘﻢ).(۲۶
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اﻃﻼﻋﺎت وﯾﮋه دادﮔﺎه از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮا و روﻧﺪ ﮐﺎر و ﮔﻔﺘﻪھﺎی وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ و اﯾﺮادھﺎی
ﺷﯿﺦ از ﻣﺠﻠﻪ روز ھﻔﺘﻢ ﮐﻪ در ﻧﯿﮑﻮزﯾﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ از ﯾﮑﯽ از روزﻧﺎﻣﻪھﺎی
ﻋﺒﺮی اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺠﻠﻪ روز ھﻔﺘﻢ ۲۲ژاﻧﻮﯾﻪ ۱۹۹۰م و روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﻮت اﻟﺤﻖ و
اﻟﺤﺮﯾﻪ  ۵ژاﻧﻮﯾﻪ ﺷﻤﺎره .۱۳
روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﻮت اﳊﻖ واﳊﺮﻳﺔ ﺷﻤﺎره  ۱۳ﺗﺎرﯾﺦ ۱۹۹۰/۱/ ۵م.
ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﻮت اﻟﺤﻖ واﻟﺤﺮﯾﺔ.
ﻣﺠﻠﻪ ﺻﻮت اﻟﺤﻖ.

ﻣﺠﻠﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﻟـﻤﺴﻠﻤﺔ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺠﻠﻪ اﻟﻐﺮﺑﺎء ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ

۱۹۸۹/۳/۱م .
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ص .۱۰۱
روزﻧﺎﻣﻪ اﻟﻨﮫﺎر اﻟـﻤﻘﺪﺳﯿﺔ ۱۹۸۸/۹/۱۱م.
ﻣﺠﻠﻪ اﻟﺒﺸﯿﺮ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﻮرﯾﻪ ۱۹۸۸م.
اﻟﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺷﻤﺎره  ،۳۰ﺗﺎرﯾﺦ ۲۵ﻣﺎرس ۱۹۸۸م.
ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ.
ﻣﺠﻠﻪ اﻟﺒﯿﺎدر اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺠﻠﻪ ﯾﺪﯾﻮت آھﺎراﻧﻮت ۱۹۸۸/۹/۱۶م.
ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ.
ﻣﺠﻠﻪ اﻟﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ.

اﻟﺒﯿﺎدر اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ۱۹۸۸/۹/۱۶م.
اﻟﻨﮫﺎر ۱۹۸۹/۴/۳۰م.
ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ.
اﻟﻨﮫﺎر ۱۹۸۸ /۹/۱م ﺷﻤﺎره .۵۵۵
ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ.
ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۹۸۸/۹/۷م.
اﻟﻨﮫﺎر ۱۹۸۹/۴ /۳۰م.
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

روزﻧﺎﻣﻪ اﻟﺒﺸﯿﺮ ﺷﻤﺎره دوم ﻓﻮرﯾﻪ ۱۹۸۸م.
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻪ ۱۹۸۹/۳/۱م.
اﻟﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺷﻤﺎره .۳۰
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ رﻧﺘﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ آن ﺳﺎﺑﻘﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪ.
ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ.
ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ.
ﭘﯿﻮﺳﺖھﺎ.
ﺷﻤﺎره )(۱
ﻧﯿﺮوی دﻓﺎﻋﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﻘﺮ دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ رژﯾﻢ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﻏﺰه.
دادﺳﺘﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻻﯾﺤﻪ اﺗﮫﺎﻣﺎت ﻋﻠﯿﻪ اﻓﺮاد زﯾﺮ را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد:
اﺣﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺣﺴﻦ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ۱۹۳۶م ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ۹۶۷۴۵۶۸۱۴از
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺰه اﻟﺰﯾﺘﻮن.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﻤﻮز ﻣﺘﻮﻟﺪ ۱۹۴۵م ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 ۹۵۶۲۴۷۴۱۵از اردوﮔﺎه ﺟﺒﺎﻟﯿﺎ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﮫﺎدی ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﮫﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ۱۹۵۶م ﺷﻤﺎره
 ۹۳۵۲۰۵۱۷۹ازﺟﺒﺎﻟﯿﺎ.
ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ ﺧﻠﯿﻞ اﺑﻮﺳﻤﺮه ﻣﺘﻮﻟﺪ ۱۹۵۴م  -ﺷﻤﺎره  - ۹۷۴۸۶۵۶۵از ﺟﺒﺎﻟﯿﺎ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮب رﻣﻀﺎن ﻣﮫﺮه ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ۱۹۵۴م  -ﺷﻤﺎره  – ۹۴۶۶۵۶۵۳ﺟﺒﺎﻟﯿﺎ.
ﻧﺎﯾﻒ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺣﺴﻦ ﺟﯿﻼوی ﻣﺘﻮﻟﺪ ۱۹۵۵م  – ۹۲۱۶۳۳۴۲ -ﻧﺼﯿﺮات.
ﻣﺘﮫﻤﺎن ﻣﺬﮐﻮر از ﺗﺎرﯾﺦھﺎی:
۸۴/۶/۲۰ -۲ ،۸۴/۲ /۱۵ -۱م.
.۸۴/۶/۲۲ -۴ ،۸۴/۶/۲۲
۸۴/۶/۲۱م۸۴/۶/۲۴ -۶ ،م در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﮐﯿﻔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ.
ﻣﺘﮫﻤﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﺘﮫﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ:
ﺑﻨﺪ اول) :ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺘﮫﻤﺎن ردﯾﻒھﺎی ۱اﻟﯽ .(۵
اﺗﮫﺎم :ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ) (۱)۸۵أ( ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی دﻓﺎﻋﯽ
)وﺿﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاری( ۱۹۴۵م.
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ﺟﺰﺋﯿﺎت :ﻣﺘﮫﻤﺎن ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﺑﺎﻻ در ﺗﻮارﯾﺦ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ در ﺳﺎل ۱۹۸۳م ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
آن در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻀﻮ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻣﺘﮫﻢ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﮏ
ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺮاﻃﯽ ﮐﺮد و ھﺪف آن را ﻧﺎﺑﻮدی دوﻟﺖ »اﺳﺮاﺋﯿﻞ« ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ زور و
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﯾﮏ دوﻟﺖ دﯾﻨﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﺪ.
ﺑﻨﺪ دوم) :ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺘﮫﻤﺎن ردﯾﻒھﺎی .(۱،۲،۳،۴،۶
اﺗﮫﺎم :ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ،ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎده  ۲۲درﺑﺎره ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن )ﻧﻮار
ﻏﺰه و ﺷﻤﺎل ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ ﺷﻤﺎره ۱۶۲ﺳﺎل ۱۹۶۸م و ﻣﺎده )۵۳أ()(۱در ﻣﻮرد اﻣﻮر
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزشھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﺎل ۱۹۷۵م.
ﺟﺰﺋﯿﺎت :ﻣﺘﮫﻤﺎن ﻓﻮق در ﺗﻮارﯾﺦ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ در ﺳﺎل ۱۹۸۳ﯾﺎ ﺣﺪود آن ﺑﺮای ارﺗﮑﺎب
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺘﮫﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺟﮫﺖ دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻼح ﯾﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﺟﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ .ﻗﺼﺪ ﻣﺘﮫﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﺪف ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ اول اﺗﮫﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺪ ﺳﻮم) :ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺘﮫﻤﺎن ردﯾﻒھﺎی ۱اﻟﯽ .(۴
اﺗﮫﺎم :ﻧﮕﮫﺪاری ﺳﻼح ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎده )۵۳أ( )(۱درﺑﺎره اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ۱۹۷۰م.
ﺟﺰﺋﯿﺎت :ﻣﺘﮫﻤﺎن ﻓﻮق در ﺳﺎل  ۱۹۸۳ﯾﺎ ﺣﻮاﻟﯽ آن اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﮕﮫﺪاری اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺪون
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز از اﻓﺴﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ او ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﻟﻒ :ﻣﺘﮫﻤﺎن در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﻓﺮاﻃﯽ دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ھﺪف آن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن دوﻟﺖ اﺳﺮاﯾﯿﻞ
و ﯾﮫﻮد اﺳﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ)آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ اول آﻣﺪه اﺳﺖ(.
ب :ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﺪف ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﮫﯿﻪ ﺳﻼح و اﺑﺰار ﺟﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ج:ﻣﺘﮫﻢ ﺷﻤﺎره ) (۱ﻣﻼﻗﺎتھﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻌﻈﻢ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اردن ﺻﻮرت داده
ﮐﻪ دوﻣﯽ ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ دادهاﺳﺖ.
د :ﻣﺘﮫﻢ ردﯾﻒ اول ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﻣﺘﮫﻢ ﺷﻤﺎره دو ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ
ﺑﺮای دﯾﺪار ﺑﺎ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻌﻈﻢ ﺑﻪ اردن ﻓﺮﺳﺘﺎد و از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻼح
ﻣﻘﺪاری ﭘﻮل از ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻌﻈﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ه :ﻣﺘﮫﻢ ردﯾﻒ اول ﻣﻘﺪار ۱۲۰۰۰دﯾﻨﺎر اردﻧﯽ را در دﻓﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺘﮫﻢ ردﯾﻒ
دوم داد و او ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﭘﻮلھﺎ را ﺑﻪ ﻣﺘﮫﻤﺎن ردﯾﻒھﺎی ۴و ۵داد.
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و :ﻣﺘﮫﻤﺎن ردﯾﻒھﺎی ۴و ۵در زﻣﺎنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل ۱۹۸۴ﺗﺎ زﻣﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮی
ﺳﻼحھﺎﯾﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻼحھﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﻧﻮاع ھﻔﺖ ﺗﯿﺮ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺒﻀﻪ
ﮐﻼﺷﯿﻨﮑﻒ و ﭼﻨﺪ ﻗﺒﻀﻪام ۱۶و ﺟﻠﯿﻞ.
ز :ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻼحھﺎی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آنھﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ از اﻓﺮادی در
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺮﯾﺪاری و در ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺘﮫﻢ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان رھﺒﺮ ﺳﺎزﻣﺎن از ﺳﻼحھﺎی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ح :از اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﺳﻼحھﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ:
 ۲۰ﻗﺒﻀﻪ ھﻔﺖ ﺗﯿﺮ از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ.
۱۱ﻗﺒﻀﻪ اﺳﻠﺤﻪ از ﻧﻮعام .۱۶
 ۳۰ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻼﺷﯿﻨﮑﻒ.
اﺳﻠﺤﻪ ﺟﻠﯿﻞ.
ﺳﻼح ﺧﻮدﮐﺎر »ﮐﺎرل ﮔﻮﺳﺘﺎو«.
ﺧﺸﺎب و ﺟﻌﺒﻪھﺎی ﺗﯿﺮ ﺑﺮای اﻧﻮاع ﺳﻼحھﺎ.
ﻧﺎرﻧﺠﮏ دﺳﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده.
ﻣﻮﺷﮏ ﺑﺎزوﮐﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎل ۱۹۶۷و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده.
 ۵ﻗﺒﻀﻪ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﯾﻮزی.
ﺑﻨﺪ ﭼﮫﺎرم) :ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺘﮫﻢ ردﯾﻒ .(۶
اﺗﮫﺎم :ﻧﮕﮫﺪاری ﺳﻼح ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎده )۵۳أ()(۱ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻣﻨﯿﺘﯽ ۱۹۷۰م.
ﺟﺰﺋﯿﺎت :ﻣﺘﮫﻢ ﻣﺬﮐﻮردر ﺳﺎلھﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ۱۹۸۴م ﺑﺪون ﻣﺠﻮز از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﮕﮫﺪاری اﺳﻠﺤﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:
اﻟﻒ :ﻣﺘﮫﻢ ﻣﺬﮐﻮر راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﮫﻢ ردﯾﻒ ﭼﮫﺎرم و ﺗﺠﺎر ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ب :در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺘﮫﻢ ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻼح از ﺗﺎﺟﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ
ﮐﺮد و آن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﮫﻢ ردﯾﻒ  ۴ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ
ﻣﺘﮫﻢ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﯿﻦ ﻣﺘﮫﻢ ردﯾﻒ  ۴و ﺗﺠﺎر اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺳﻼح ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻼح واﺳﻄﻪ ﺷﺪ و
ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮوش ﺳﻼح ﺣﻖ دﻻﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ج :ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﮫﻢ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آنھﺎ واﺳﻄﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ۸ -۱ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻠﺖ از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ.
 ۳ -۲ﻗﺒﻀﻪ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﯾﻮزی.

ﭘﺎﻧﻮﺷﺖﻫﺎ
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 ۲ -۳ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻼﺷﯿﻨﮑﻒ.
 -۴ﺳﻼحام .۱۶
د :ﻣﺘﮫﻢ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺰار ﺟﺒﺎن ﯾﮏ ﮐﻠﺖ  ۷ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ه :ﻣﺘﮫﻢ ﻓﻮق ﯾﮏ ﮐﻠﺖ ﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی را ﺑﻪ ﻧﺰار داد اﻣﺎ او آن را ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ و ﻣﺘﮫﻢ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ
ﺳﻼح را ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺣﻤﺪی ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ)ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﮫﻢ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻠﺖ را از وی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد(.
ﺑﻨﺪ ﭘﻨﺠﻢ) :ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺘﮫﻢ ردﯾﻒ ﺷﺸﻢ(.
اﺗﮫﺎم :اﺟﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺎده
)۸۵أ( ) (۱ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﺎل ۱۹۴۵م.
ﺟﺰﺋﯿﺎت :اﯾﻦ ﻣﺘﮫﻢ در زﻣﺎنھﺎی ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل ۱۹۸۴م اﻗﺪام ﺑﻪ اﺟﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﯾﻨﯽ اﻓﺮاﻃﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی وی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ وﺳﺎﻃﺖ در ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻼح )ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ اول ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ( ﮐﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ آنھﺎ در ﻗﺴﻤﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﺪ ﭼﮫﺎرم ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺪ ﺷﺸﻢ :ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺘﮫﻢ ردﯾﻒ ۶

اﺗﮫﺎم :ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﺎده ) ۴أ( درﺑﺎره ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺣﺴﺎس
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره ۴۳۷ﺳﺎل ۱۹۷۲م.
ﺟﺰﺋﯿﺎت :ﻣﺘﮫﻢ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل ۱۹۸۴م اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮐﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺘﮫﻢ ھﻔﺖ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺣﺸﯿﺶ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۷۴۰دﻻر ﺑﻪ ﻋﻮده اﺑﻮ
ﺷﺪای ﻓﺮوﺧﺖ!
ﺗﺎرﯾﺦ ۸۴ /۸/۱۵م.
ﺳﺘﻮان ﮐﯿﻞ ﮐﻮﺷﻮﻧﯽ.
دادﺳﺘﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ.
ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺎھﺪان:
ﺳﺘﻮان أ .ﺣﺴﻮن اﺳﺘﺎن ﻏﺰه )ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه  +ﮔﺰارش ﻣﺬﮐﻮر(.
۲۳۱۴۴م  -أ اﻟﺒﺮت ﺻﺒﺎغ اﺳﺘﺎن ﻏﺰه.
 ۵۷۱۲۱ﺷﺒﻄﯽ ﺣﺎﯾﻢ ﺑﻮﻃﺒﻮل اﺳﺘﺎن ﻏﺰه )ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺰارشھﺎ(.
ﮔﺰارش ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺑﺎزداﺷﺖ ھﻤﻪ ﻣﺘﮫﻤﺎن.
م .أراﻣﯽ ﻧﺤﺎر  -ﻣﺮﮐﺰ ﻏﺰه.
 ۵۴۹۱ﻣﻮﻃﯽ ﻋﺎﺷﻮر اﺳﺘﺎن ﻏﺰه.

١٧٠

ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

 ۵۳۷۸۹ﺷﺎﻟﻮم اﻟﻤﻠﯿﺢ اﺳﺘﺎن ﻏﺰه )ﻋﮑﺎس(.
ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ  -رﯾﺸﻨﺎل ﺑﻄﻠﻮک.
ﺷﻤﺎره ).(۲
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪه دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻏﺰه.
اﺣﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺣﺴﻦ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل ۱۹۳۶م از ﻏﺰه اﻟﺰﯾﺘﻮن از ﺗﺎرﯾﺦ
۱۹۸۹/۵/۱۸در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد.
ﻣﺘﮫﻢ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﺘﮫﻢ اﺳﺖ:
ﺑﻨﺪ اول :ﻋﻀﻮﯾﺖ.
ﺟﺰﺋﯿﺎت :ﻣﺘﮫﻢ ﻣﺬﮐﻮر در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل ۱۹۸۲م در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻀﻮ ﺑﻮده
اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ:
اﻟﻒ :از ﺳﺎل  ۱۹۸۷ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اھﺪاف آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
 -۱ﮔﺮد آوردن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻣﺰدوران و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن و ﺗﺼﺮف اﻣﻮال آﻧﺎن.
 -۲ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺬﮐﻮر.
 -۳ﭘﺨﺶ ﻣﻨﺸﻮرات )ﺣﻤﺎس(.
اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﮫﻢ ردﯾﻒ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﮫﻢ ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺰد ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﺎط ﮐﻮر در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﯾﺎ ﻧﻘﺎط
دﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮔﺮدآوری ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻐﺎزهھﺎی اﻓﺮاد ﻣﺰدور ﺳﻮزاﻧﺪه
ﺷﺪه و ﺑﻪ آﻧﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮده و آﻧﺎن را رﺑﻮده و ﮐﺸﺘﻪاﻧﺪ.
ب :از ﺳﺎل ۱۹۸۲م ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪان ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺪف از ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺗﯿﻢھﺎی آﻧﺎن ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت و ﮔﺬراﻧﺪن دورهھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ھﺪف ﺗﮫﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ و ارﺗﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن دورهھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﮔﺬراﻧﺪه و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻋﻤﻠﯿﺎتھﺎﯾﯽ را ﻋﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ.
ج :از اﺑﺘﺪای دﺳﺎﻣﺒﺮ ۱۹۸۷ﻋﻀﻮ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اھﺪاف آن ﺑﻪ ﺷﺮح
ذﯾﻞ اﺳﺖ:
آزادی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻏﺼﺐ ﺷﺪه و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن آن ﺑﻪ آﻏﻮش اﺳﻼم.
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ.
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻃﺮحھﺎی ﺻﻠﺢ.
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وﺟﻮب ﺟﮫﺎد ﻣﻘﺪس.
اﯾﻦ ارﺗﺶ در ﺧﺪﻣﺖ ھﻤﻪ اھﺪاف اﺳﻼم اﺳﺖ.
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ.
ﺟﻨﺒﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﺎﺟﺪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺰه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط اﻋﻀﺎی آن از
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻧﻘﺎط ﮐﻮر و ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺳﺮی ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺟﻨﺒﺶ در ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
اﻣﻨﯿﺘﯽ :ﮐﺴﺐ اﺧﺒﺎر در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ  -از ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن و ﻣﺰدوران  -و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
آنھﺎ و ﺗﺼﺮف اﻣﻮال و داراﯾﯽھﺎی آﻧﺎن  -ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﭼﺎپ و
ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺸﻮرات و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ.
ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ :ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ »اﻟـﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﲔ« ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ

ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد و ھﺪﻓﺶ آﻣﻮزش ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﻠﯽ و ﺳﻼح ﺑﻪ اﻋﻀﺎ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﻠﯿﻪ
ارﺗﺶ و ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ رژﯾﻢ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد.
ج :ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺴﺌﻮل در اﻣﻮر اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ :آﺷﻮب ،اﯾﺠﺎد ﻣﻮاﻧﻊ ،ﭘﺮﺗﺎب ﺳﻨﮓ ،ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﻌﺎر و
ﻣﻨﻊ ﮐﺎرﮔﺮان از ﮐﺎرﮐﺮدن )در ﮐﺎرﮔﺎھﮫﺎی ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ( ...اﻟﺦ.
ﺑﻨﺪ دوم :رھﺒﺮی
ﺟﺰﺋﯿﺎت :ﻣﺘﮫﻢ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ در ﺧﻼل ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ رھﺒﺮی آنھﺎ را
ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻋﮫﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮد )ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ( در ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی »ﻣﺠﺪ«» ،ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ« و »ﺣﻤﺎس« و رھﺒﺮی آﻧﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺘﮫﻢ در ﭼﺎرﭼﻮب اھﺪاف ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ راھﺒﺮدھﺎ و
راھﮑﺎرھﺎی آنھﺎ را ﺗﺮﺳﯿﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ و
راھﻨﻤﺎﯾﯽ اﻓﺮادی درﺑﺎره اھﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﮔﺰارشھﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﺸﺎن از
آﻧﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ھﻤﻪ اﻋﻤﺎل از او دﺳﺘﻮر
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﻨﺪ ﺳﻮم :اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت.
ﺟﺰﺋﯿﺎت :ﻣﺘﮫﻢ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل ۱۹۸۶م ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﺗﻦ دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را
ﺟﮫﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﺤﯿﯽ
اﻟﺴﻨﻮار و ﺧﺎﻟﺪ اﻟﮫﻨﺪی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺪ را ﺗﺄﺳﯿﺲ و اھﺪاف آن را ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺖ .ﻣﺘﮫﻢ
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

ﯾﺤﯿﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﻮار ﻏﺰه و ﺧﺎﻟﺪ را ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ آن
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد .ﻣﺘﮫﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و در ﭼﺎرﭼﻮب آن ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اراﺋﻪ ﮐﺮد:
روﺣﯽ ﻣﺸﺘﮫﯽ وارد ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺪ و در ﮐﺎرھﺎی آن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ورزﯾﺪ .روﺣﯽ ﻣﺸﺘﮫﯽ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺰه و ﺷﻤﺎل ﻧﻮار ﻏﺰه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ.
ﻓﺎﯾﺰ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل را در اواﺧﺮ ﺳﺎل ۱۹۸۷م ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن آورد و ﻧﯿﺰ ﯾﺤﯿﯽ )اﻟﺴﻨﻮار( را ﺑﻪ
ﻋﺪم ﺗﺮک ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮد.
ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ۱۰۰دﯾﻨﺎر ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ ﺑﯿﻦ ﯾﺤﯿﯽ و روﺣﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﺮد و آﻧﺎن را
آﻣﻮزش داد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮادی را ﺑﺮای ﺟﺬب ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،و از آﻧﺎن ﮔﺰارشھﺎﯾﯽ
در ﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﺸﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻋﻠﯿﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از آﻧﺎن )در
ﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯿﺸﺎن( ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد ﺑﺎ ﯾﺤﯿﯽ و روﺣﯽ ھﻤﮑﺎری ﮐﺮد ﺗﺎ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﺻﻮرت دھﻨﺪ و اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن در آورﻧﺪ.
در اواﺳﻂ ﺳﺎل ۱۹۸۷م اﺑﺮاھﯿﻢ ﺧﻀﺮ را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﮐﺮد و او را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ
»روﺣﯽ« ﻗﺮار داد.
او ﺧﺎﻟﺪ را ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﻓﺮاد و ﺗﮫﯿﻪ ﮔﺰارشھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﮐﺮد ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ آنھﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﺧﺎﻟﺪ ﻧﯿﺰ ﮔﺰارشھﺎﯾﯽ را ﺑﻪ او ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮد و او ﻧﯿﺰ آنھﺎ را
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۱۹۸۷م ﺑﻪ ﺳﻼﻣﻪ اﻟﺼﻔﺪی دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﻓﺮدی را ﺑﻪ روﺣﯽ ﻣﺸﺘﮫﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ او را در ﮐﺎرھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎری دھﺪ و ﺳﻼﻣﻪ ھﻢ ﺳﻤﻌﺎن ﻋﻄﺎءاﻟﻠﻪ را ﺑﻪ او
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
ﺑﻨﺪ ﭼﮫﺎرم :اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت.
ﺟﺰﺋﯿﺎت :ﻣﺘﮫﻢ ﻣﺬﮐﻮر از اواﯾﻞ ﺳﺎل ۱۹۸۲م ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آن ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻤﻨﻮع اراﺋﻪ ﮐﺮد .او در ﺳﺎل ۱۹۸۲م ﺳﺎزﻣﺎن »ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ« را ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﮐﺮد و در ﺳﺎل ۱۹۸۷م ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺻﻼح ﺷﺤﺎده آن را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮد و ﮐﺎرھﺎی زﯾﺮ را در
آن اﻧﺠﺎم داد:
 -۱ﺑﻪ ﺻﻼح ﺷﺤﺎده دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮاﺗﺤﻪ را وارد ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﺎمھﺎی ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ورود ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮ روی
ﺗﺎﺑﻠﻮی اﯾﺴﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺰﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﭘﺎﺳﺦ را در ﻧﻘﻄﻪ  ۴۶ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮی
ﻋﺒﻮر درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﺤﻤﺪ وارد ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺪ و ﻣﺘﮫﻢ )ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ( او را ﺑﻪ
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ﺻﻼح ﺷﺤﺎده ﺳﭙﺮد ،ﺻﻼح ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ او را ﺑﻪ ﻣﺘﮫﻢ داد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺘﮫﻢ را از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺟﺒﺎﻟﯿﺎ و ﺑﯿﺖ ﺣﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺳﺎﺧﺖ.
 -۲ﻣﺘﮫﻢ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺰارشھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺻﻼح ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎتھﺎﯾﯽ را در
ھﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﯿﻪ ارﺗﺶ اﻧﺠﺎم دھﺪ.
 -۳ﻣﺘﮫﻢ ﮔﺰارﺷﯽ از ﺻﻼح درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ را
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﻠﻪھﺎی اﻧﻔﺠﺎری ﻋﻠﯿﻪ ارﺗﺶ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ و ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮاﺗﺤﻪ و دوﺳﺘﺎﻧﺶ
ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﮏ ﯾﮫﻮدی ﮐﻪ در ﻏﺰه ﻣﺸﻐﻮل ﺣﻔﺮ ﭼﺎه آب ﺑﻮد ،آﺗﺶ ﮔﺸﻮدهاﻧﺪ.
 -۴در ﺳﺎل ۱۹۸۸م ورود ﺣﺴﻦ اﻟﻤﻘﺎدﻣﻪ را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد و او را ﻣﺴﺌﻮل
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮﯾﺞ ﻗﺮار داد.
 -۵در ﻣﺎه آ ﮔﻮﺳﺖ ۱۹۸۸م ھﻨﮕﺎم دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺻﻼح و دوﺳﺘﺎن وی ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻮﯾﻀﯽ
را وارد ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺮد و ﺑﻪ او ﺷﻤﺎره ﺳﺮی ) (۳داد و ﻧﯿﺰ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﺼﺮی را وارد
ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺮد و او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﻧﯿﻮﻧﺲ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﮐﺪ وﯾﮋه ) (۱را
ﺑﻪ او داد ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺪ رﻣﺰ ﺷﻤﺎره )(۵
را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ،ﻧﺰار ﻋﻮض اﻟﻠﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺻﻼح اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و ﺑﻪ او
ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﻮل ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ
ﻣﻮﺳﯽ اﺑﻮﺣﺴﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺻﻨﺪوق ﺑﺮود .ﻣﺘﮫﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦھﺎ ﮐﺪ ﺳﺮی )(۱۰۱
را ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﺤﻪ داد.
 -۶ﻣﺘﮫﻢ اﻓﺮاد ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺰار ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﺷﻤﺎره رﻣﺰ آﻧﺎن
را ﺑﻪ او ﻣﯽدھﺪ و از او ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎمھﺎﯾﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻤﺎرهھﺎی رﻣﺰ
و در ﻧﻘﺎط ﮐﻮر ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ.
 -۷در ﻣﺎه ﻣﺎرس ۱۹۸۹م ﻧﺰار ﺑﻪ ﻣﺘﮫﻢ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﺗﺤﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد و آنھﺎ
ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ را رﺑﻮده و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه و اﺳﻠﺤﻪ و وﺳﺎﯾﻞ او را ﺑﻪ
ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت را اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ
ﻧﺰار دﺳﺘﻮر ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ اﻃﻼﻋﯽ از ﺟﺮﯾﺎن رﺑﻮدن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون درز ﮐﻨﺪ
ﻣﺒﺎدا ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ آن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،او ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺑﻪ
ھﺪف آزادﺳﺎزی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد.
 -۸در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۱۹۸۷م ﺑﻪ ھﻤﺮاه »ﺻﻼح«» ،ﻋﯿﺴﯽ اﻟﻨﺸﺎر« را ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن در آورد و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺬب ﮐﻨﺪ.
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ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه

 -۹در اﺛﻨﺎی ﺳﺎل ۱۹۸۷م از ﺻﻼح ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﺎر را ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﻏﺒﺖ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻋﻼم داﺷﺖ )او ﯾﮏ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﮐﺎرﻟﻮ و ﯾﮏ ﮐﻠﺖ در
اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ( ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮا ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺻﻼح ﻧﯿﺰ او را وارد ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ دو ﺳﺮﺑﺎز ﺑﻪ ﻧﺎمھﺎی ﺳﺒﺎرﺗﻮس و اﯾﻼن ﺳﻌﺪون را
رﺑﻮده و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
 -۱۰در ﻓﻮرﯾﻪ ۱۹۸۹م ﺻﻔﻮت اﻟﻨﻮﻧﻮ را ﻧﺰد ﻧﺰار ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺻﻔﻮت ھﺰار دﯾﻨﺎر ﺑﻪ او
ﺑﺪھﺪ .در ﻣﺎرس ھﻤﺎن ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﺻﻔﻮت ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰ھﺰار دﯾﻨﺎر ﺑﻪ ﻧﺰارداده ﮐﻪ ﻧﺰار
ﻣﺒﻠﻎ دوھﺰار دﯾﻨﺎر از آن را ﺑﻪ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد.
 -۱۱در زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ از ﻧﺰار ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮوان ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﺳﺎزد او
ﻧﯿﺰ آن را اﻧﺠﺎم داد و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﺪ.
 -۱۲در ﻣﺎه آورﯾﻞ ﺳﺎل ۱۹۸۹م ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻀﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺸﯿﺮ اﻟﺰﻣﯿﻠﯽ از
ﻋﻤﺎن ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﺘﮫﻢ آﻣﺪ و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻏﺰه،
ﻧﺎﺑﻠﺲ و اﻟﺨﻠﯿﻞ را ﺑﺮای او ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﺗﺤﺖ آﻣﻮزشھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ،
ﻣﺘﮫﻢ ﻧﯿﺰ از ﻧﺰار ﺧﻮاﺳﺖ اﮔﺮ ﻧﺎم آﻧﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﺑﺎ آﻧﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﻨﺪ ﭘﻨﺠﻢ :اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت.
ﺟﺰﺋﯿﺎت :ﻣﺘﮫﻢ ﻣﺬﮐﻮر از ﺗﺎرﯾﺦ ۱۹۸۷ /۱۲ﯾﺎ ﺣﺪود آن اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ:
 -۱در ﻣﺎه دوازدھﻢ ﺳﺎل ۱۹۸۷م ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻋﻠﯿﻪ
اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ و در روﻧﺪ اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ورزد ،ﻣﺘﮫﻢ ﺷﺶ
ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد دﻋﻮت ﮐﺮد .در اﺛﻨﺎی اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﺣﻤﺎس ﺗﻮاﻓﻖ و ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮدم را
ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺘﮫﻢ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﺣﻤﺎس ﻣﻠﺤﻖ
ﺳﺎﺧﺖ و ھﺮﮐﺪام را ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار داد و از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد
دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ.
 -۲ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻣﻨﺰل ﻣﺘﮫﻢ ﯾﺎ ﻣﻨﺰﻟﯽ دﯾﮕﺮ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ درﻃﯽ آن ﮔﺰارشھﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﺷﯿﻮه ﮐﺎر ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺗﺮﺳﯿﻢ
ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺎه ھﺸﺘﻢ ﺳﺎل  ۱۹۸۸م ده ﺟﻠﺴﻪ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ،
ﻣﺘﮫﻢ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﺳﻠﺤﻪ

ﭘﺎﻧﻮﺷﺖﻫﺎ
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اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮد ﮐﻤﯿﺘﻪھﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻄﯿﻞﮐﺮدن اﻣﺎﮐﻦ
ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺴﺎد ،ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ اﺟﺒﺎری ﮐﺎرﮔﺮان از ﮐﺎر ،ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎ ،ﭘﺮﺗﺎب ﺳﻨﮓ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺳﺮﺑﺎزان و اﯾﺠﺎد ﻣﻮاﻧﻊ ﺟﮫﺖ ﻣﻨﻊ آﻣﺪ و ﺷﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮآن از
اﻟﻤﻐﻨﯽ ﮐﺎت اﺳﺘﯿﻮﻧﺲ )ﯾﻮﺳﻒ اﺳﻼم( و ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﺴﺎت ﺷﺮﮐﺖ
ﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ﭘﻮل ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ.
 -۳ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ »ﺧﻀﺮ ﻣﺤﺠﺰ« دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺻﻨﺪوقھﺎﯾﯽ را در دﯾﻮارھﺎی ﻣﺴﺎﺟﺪ
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺣﻤﺎس ﺑﺴﺎزد.
 -۴در ﻣﺎه آورﯾﻞ ﺳﺎل ۱۹۸۸م ﺧﺎﻟﺪ اﻟﮫﻨﺪی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﻮول ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎ در
ﻧﻮار ﻏﺰه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ،ﺧﺎﻟﺪ و ﻓﺎﯾﺰ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل را ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﺣﻤﺎس ﻣﻠﺤﻖ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﮫﻨﺪی در ﮐﺎرھﺎ ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ.

