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  محمدرضا کائینی
اث��ری ک��ه ه��م 
این��ک در معرفی 
آن سخن می رود، 
بازخوانی تاریخچه 
فرهنگی، اجتماعی 
و سیاسی منطقه 
»الهیه شمیران « 
را موض��وع خود 
قرار داده اس��ت. 
این پژوهش توس��ط امیر س��عید الهی انجام 
شده و مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران به 
تازگی، آن را روانه بازار نشر ساخته است. مؤلف 
در دیباچه ای��ن اثر در ترس��یم قلمرو تحقیق 

خویش چنین آورده است: 
»تخریب مداوم بافت تاریخی محله های قدیم 
تهران و خم شدن آنها در زیر ضربه های برج سازان 
و س��ازندگان بزرگراه  ها و پروژه های نوسازی از 
یکسو و اغتشاش گسترده ای که گذشت زمان در 
خاطره سازی از فرهنگ سنتی و دیرپای این دیار 
ایجاد می کند، رفته رفته به گسس��ت فرهنگی 
بزرگی میان ما و می��راث پدرانمان می انجامد. 
بی تردید آگاهی از فرهنگ گذشتگان، از حقوق 
و نیازمندی های نسل های بعدی هر جامعه به 
شمار می رود که چه بسا بدون آن برخورداری از 
روند آرام و دلنشین در گذران عمر مقدور نیست. 
در جهان امروز یادمان های گذشته، چه در شکل 
نرم و چه در فرم س��خت، جزئی از فرهنگ هر 
جامعه شناخته می شود و بنابراین در جامعه ما 
که منافع مادی قشرهای سوداگر شهری قاطعانه 
کمر به نابودی این یادمان  ها بسته است، ضروری 
اس��ت که با گام  هایی هرچند کوچک، خاطره 
آنها را به پایداری کشاند. ییالقاتی که از دوران 
قاجار، توسط شاهزادگان و درباریان در اطراف 

تهران سربر افراشته اند، هر یک از هویت و تاریخ 
ویژه ای برخوردارند و گرچه اطالعات مناسبی 
از پیش��ینه ییالقاتی چون: کامرانیه، فرمانیه، 
اقدسیه، قیطریه، صاحبقرانیه، مجیدیه، دروس، 
قلهک، داودیه، زرگنده و...  در دس��ت اس��ت، 
اما پیش��ینه برخی از این مناطق از جمله الهیه 
شمیران، همچنان در پرده ای از ابهام پوشیده 
شده و آگاهی های جسته و گریخته ای هم که 
از آن داریم، در بیشتر موارد مخدوش و نادرست 
است. از این رو در این نوشتار کوشیده ایم که با 
گردآوری اطالعات مس��تند و تاریخی در مورد 
منطقه خوش آب و هوای الهیه که امروزه بهای 
سکونت در آن ابعاد نجومی یافته است، تا آنجا 
که ممکن است پیشینه آن را به خاطره دیرپای 

تاریخ بسپاریم.« 
این پژوه��ش، مصدر ب��ه فصلی اس��ت که به 
واقع، باب س��خن در باب »الهیه ش��میران « 
را می گش��اید. این بخ��ش اش��اراتی دارد به 
شکل گیری و توسعه این منطقه ییالقی و ایضاً 

پیامد هایی که رشد آن، با خود داشته است: 
»پس از آنکه تهران در1284 ق، از حصار شاه 
طهماسبی فراتر رفت و گسترش یافت، قشرهای 
میانی اعیان و اشراف، درصدد خرید و ساخت 
مکانی برای خود در ییالق های پیرامون تهران 
برآمدند. البته پیش از آن بسیاری از درباریان و 
شاهزادگان قاجار، برخی از ییالق های مرغوب 
پیرامون تهران و دور از مرکز ش��هر را به طور 
عدوانی یا با پرداخت بهای اندکی، تصرف و به 
نام خود کرده بودند تا بتوانند از تابستان های 
گرم و طاقت فرسای تهران گریخته و از هوای 
فرح بخش و خن��ک آن نواحی، به��ره گیرند، 
به ویژه که تابس��تان  ها هم آب آش��امیدنی، به 
اندازه کافی در تهران پیدا نمی ش��د. به نوشته 
کن��ت گوبینو ک��ه از1271 ت��ا1280 ق) جز 
دوران کمی( نخست نایب اول سفارت و سپس 
وزیرمختار فرانسه در تهران بود: اعیان و اشراف 
و تجار ایران، اراض��ی خارج ش��هر را به بهای 
ارزان خریداری کردند و خیابان و باغ به وجود 

می آوردند و عمارات کوچک و بزرگ می سازند و 
تجار، کاروانسراهای زیبا احداث می کنند. علت 
آنکه اقدامات فردی در اصالح��ات خیابان  ها 
و باغ  ها و س��ایر چیز ها مؤثر می ش��ود، ارزانی 
خواروبار و زمین در ایران می باشد، به طوری که 
می توان گفت: اراضی اطراف شهر تهران اصاًل 
صاحب ندارد! ملک التجار تهرانی در خارج شهر 
تهران باغی احداث نموده که ده هزار متر مربع 
مساحت آن است و زمین این باغ بزرگ را سابقاً 
به بهای 50تومان خری��داری کرده که به پول 
فرانسه 500فرانک می شود. حال اگر شخصی 
بخواهد در شهر پاریس چنین باغی را احداث 
نماید فقط باید 5میلیون فرانک در بهای زمین 

آن بپردازد! 
منطقه الهی��ه -که امروزه در ضل��ع غربی جاده 
قدیم شمیران) شریعتی( و در نزدیکی تجریش 
قرار دارد- در منابع قدیم به صورت های ُخالزیر، 
ُخرازین،خالذیل، خوالزیر، خودآذین،خالزیل، 
خورآذین، خواردین، خورآزین و خوردین آمده 
است و نباید آن را با روستای خالزیل، خالزیر یا 
خورازیل در جنوب غربی تهران امروزی اشتباه 
کرد. گمان می رود که ُخالزیر، تغییر یافته کلمه 
ُقالزیر باشد، زیرا در قدیم، قلعه ای در جنوب تپه 
خالزیر وجود داشت. به گفته عبداهلل شهبازی 
تهران پژوه معاصر: خورآذین نام تاریخی و کهن 
محله الهیه است. محله الهیه امروزی -که اکنون 
با انبوهی از برج  ه��ا و آپارتمان های بلندمرتبه 
اشغال شده- در گذشته تپه های بلندی بود که 
به آن خورآذین می گفتند. در ریشه شناسی این 
واژه، به کلمه خورآبه یا همان پرستش��گاه  هایی 
می رسیم که پیش از رواج دین زرتشت در ایران 
وجود داشتند. در ش��میرانات نیز بیش از3هزار 
سال پیش، خورابه  ها پرستشگاه بومیان منطقه 
بودند. خورابه از دو واژه خور به معنای خورشید 

و آبه پسوند مکان تشکیل ش��ده است. بومیان 
شمیرانات به این پرستشگاه ها، خورابه یا جایگاه 
خورشید می گفتند. اول صبح وقتی نور خورشید 
به قله های مرتفع می تابد، آن قله ای که از قله های 
اطراف��ش بلندتر اس��ت، زودتر از بقیه روش��ن 
می ش��ود. بومیان ش��میرانات هم بر فراز همان 
قله، پرستشگاهی می ساختند که به آن خورآبه 
گفته  می ش��د. در محله ام��روزی الهیه نیز تپه 
مرتفعی وجود داشت که اول صبح با نور خورشید 
روشن  می شد و بومیان قدیمی شمیرانات، به آن 
خورآذین می گفتند؛ نام کهنی که به قدمت این 
محله اشاره دارد. هرچند در دوران قاجار، نام این 

آبادی به الهیه تغییر کرد... 
این تپه سرسبز و بهشت آسا -که بخش خاوری 
آن، بس��تر رودخانه جعفرآباد) رودخانه دربند 
یا نهر زرگنده( است و در اقلیمی نیمه خشک 
و سرد واقع ش��ده و حدود پنج ماه از سال، در 
ش��رایط یخبندان قرار دارد، در نوش��ته های 
اعتمادالس��لطنه ُخالزیر نامیده شده است. اما 
سال  ها بعد روی نقش��ه بلوکات اطراف تهران 
که در 1328 ق توس��ط مهن��دس عبدالرزاق 
بغایری کش��یده ش��ده اس��ت، نام این روستا 
به ص��ورت ُخرآزی��ن در باالی زرگن��ده دیده 
می شود و از ویژگی های آن، وجود زمین های 
کشاورزی و باغ های تولید صیفی جات و میوه 
بوده اس��ت، ولی پس از جنبش مشروطه، این 
محدوده رفته رفته ییالقی نش��ین و سپس در 
دهه1350مسکونی شد. به هر روی 30 سال 
پس از حضور الهی ها، یعنی از 1315. ق) آغاز 
دوران مظفری( اس��ت که این منطقه به الهیه 
مشهور شد و روی نقش��ه های بعدی تهران در 
دوران پهلوی دوم، به نام تپه الهیه و در برخی 
منابع این دوره، با عنوان مزرعه الهیه از آن یاد 
شده است و امروزه به آن، محله الهیه می گویند 
که )همراه با باغ ف��ردوس(، یکی از محله های 
ناحیه7 منطقه یک شهرداری به شمار می رود، 
ولی جا دارد که محله ای مستقل از باغ فردوس 

شمرده شود.« 

تاریخچه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی »الهیه شمیران « 
در آیینه یک پژوهش نوانتشار

»خورآذین « ییالق بهشت سان 
اهل مکنت در تهران!

    توضیح عکس: 1336. نمایی از منطقه الهیه تهران

است. او می دید که امام خمینی، تنها شیفتگان مکتب 
لیبرالیسم و تاالرنشینان عرصه دیپلماسی را -که همه 
چیز را بر اساس معادالت مادی تعریف می کنند- مورد 
خطاب قرار نمی دهد، بلکه در میدانی عاشورایی، کسانی 
را هم که میدان مبارزه را با نگاه سوسیالیس��تی و مادی 
خود تعریف می کنند و خود را س��ردار عرب می خوانند 
و سنگ فلسطین را به سینه می زنند، متوجه ناکارآمدی 
مبارزه منهای ایمان می کند. امام خمینی در آذر س��ال 
1360 در پاسخ به تلگراف تبریک معمر قذافی به خاطر 
عملیات طریق القدس، به او گوش��زد می کند:» کسانی 
که قدرت ایمان را نمی فهمند، با شکس��تی مفتضحانه 
روبه رو می ش��وند.« شکس��تی که بلوک ش��رق با همه 
قدرت جهنمی اش، مفتضحانه با آن روبه رو شد.  فتحی 
ش��قاقی در ایران نظاره گر مردمی می ش��ود که با پیوند 
با تفکر عاش��ورایی در »میدان « عم��ل، همه معادالت 
سیاسی-اجتماعی دشمنان اس��الم و فلسطین را یکی 
پس از دیگری به هم می ریزند و رهبرشان پس از پیروزی 
بزرگ رزمندگانش، با کمترین امکانات در عملیات بزرگ 
فتح المبین، »می��دان « و »مردان می��دان « را این گونه 
توصیف می کند:» اکنون ملت ما دریافته است که » ُکُلّ 
یَوٍم عاشورا َو ُکَلّ اَرٍض َکرباَل.« مجالس حال و دعای اینان 
شب عاشوراهای اصحاب سیدالشهدا)ع( را در دل زنده 
می کند.«)8( فتحی شقاقی به درکی از راهبرد »میدانی« 
امام خمین��ی)ره( و کارایی آن در برخورد با دش��منان 
اسالم می رسد که دانشمندی چون »شهید چمران « و 
دانش آموزی چون »ش��هید فهمیده« را در یک جهان 
و با یک جهان بینی قرار می دهد. هم از این روی پش��ت 
به دیپلماسی منفعل، معامله گر، منفعت طلب - آن هم 
برای منفعت صاحبان ثروت و قدرت - تنها نسخه نجات 
فلسطین را میدانی می بیند که امام خمینی و پس از او 
امام خامنه ای آن را ترس��یم کرده اند و با شجاعت فریاد 
می زن��د:» ما با ام��ام خمینی همصدا خواهیم ش��د که 
می گوید: ما با منطق اسالم حرکت می کنیم. اگر کشته 
شویم، در بهش��ت هستیم و اگر شکس��ت هم بخوریم، 
در بهش��ت هس��تیم و اگر دشمنان اس��الم را شکست 
دهیم نیز در بهشت هستیم و به همین دلیل از شکست 
نمی ترسیم، بلکه از هیچ چیز نمی ترسیم، پیامبر)ص( 
در برخی از غزوه  ها شکس��ت خورد. ما با شمش��یر خدا 

می جنگیم و نهضت ادامه خواهد یافت.«)9(
  روایت فتحی ش�قاقی از نگاه امام به »میدان « 

مبارزه با اسرائیل 
فتحی شقاقی هوشمند و موشکاف، منظر امام خمینی 
به فاجعه تاریخی فلسطین را یکی از ممیزات آن بزرگ 
قلمداد می کند و در این باره، چنین می آورد:» از آن زمان 
که امام  خمینی مبارزه و جهادش را در آغاز دهه 60 شروع 
کرد، فلسطین در فهرست اولویت های مبارزه او بود. چون 
رابطه ای را که میان شاه و اس��رائیل وجود داشت، درک 
می کرد. این درک و اصرار بر ارتباط میان شاه و اسرائیل 
بود که ایران را از چنگال صهیونیس��ت ها نجات داد و از 
تبدیل آن به فلسطینی دیگر جلوگیری کرد. این شیوه 

امام  خمینی، شاه را نابود کرد و از علل مهم پیروزی بعدی 
انقالب بود. موقعی که شاه فهمید امام  چه چیزی را هدف 
گرفته و اهمیت آن را درک کرد، شروع به ارسال پیام های 
تهدیدآمیز به او و شاگردانش نمود. با تأکید بر اینکه بین 
او و اسرائیل ارتباطی نیست، هش��دار داد که از حمله به 
اسرائیل بپرهیزند، لکن این مرد که از دشمنان، هر چقدر 
هم که بزرگ بودند نمی ترسید، این انسانی که با قاطعیت 
و عدم عقب نش��ینی و نیز طرد گفت وگ��و و راه حل های 
میانه شناخته ش��ده،  به راه خویش ادامه می داد، مردی 
که از حکم��ت و تجربه انقالبیون ب��زرگ برخوردار بود، 
همین تهدیدات شاه را فرصتی برای افزایش حمله به او و 
رسوا نمودنش قرار داد. با این استدالل که چرا شاه بر این 
مطلب اصرار می ورزد؟ آیا او یهودی است؟ یا او اسرائیلی 
است؟... امام خمینی در یک سخنرانی در مدرسه فیضیه 
قم، در سال 1342می گوید: امروز به من اطالع دادند که 
برخی از گویندگان را بازداشت کرده و به مراکز امنیتی 
برده و به آنان گفته اند: س��ه موضوع است که شما کاری 
نداشته باشید و غیر از اینها، از هر چه خواستید صحبت 
کنید! کاری به شاه نداشته باشید و درباره او حرفی نزنید، 
کاری به اسرائیل نداشته باشید و نیز نگویید که اسالم در 
خطر است. ما اگر این مسائل را کنار بگذاریم، پس با مردم 
درباره چه چیزی صحبت کنیم؟ همه گرفتاری های ما 
مربوط به همین امر اس��ت...  بعد می فرمایند: مزدوران 
اسرائیل در ایران، دست به ویرانگری می زنند و خداوند 
بهتر می داند که مخفیانه چه نقشه های دیگری می کشند 
و ما موقعی که به این قضیه می پردازیم، می گویند: از شاه 
و اسرائیل صحبت نکنید. چه ارتباطی بین شاه و اسرائیل 
است؟ آیا شاه اسرائیلی است؟ ش��اید یهودی است، در 
حالی که او ادعای اسالم دارد و به حسب ظاهر می گوید: 

من مسلمانم. شاید سّری در این قضیه باشد... .« 
  مرثیه ش�هید میدان فلس�طین برای ش�هید 

میدان لبنان
شهید فتحی شقاقی با شنیدن خبر شهادت سیدعباس 
موس��وی دبیرکل فقید حزب اهلل لبنان و خانواده اش، 
باز از میدان ش��هادت و کربال می گوید و او را این گونه 
خطاب قرار می دهد: » سرور بزرگ من! برای تو مرثیه 
نمی خوانم، بلکه برای صندلی  ها و دفاتر و اوراق و اسناد 
خویش مرثیه می خوانم. باید برای آنها آتش بیفروزم و 
پشت س��رت در خیابان  ها راه بیفتم و به سوی جنوب 
لبنان سرازیر شوم. جنوب فقیران و مردان ستمدیده تا 
شهادت یا آزادی قدس. مردم به شما گفتند: به جنوب 
لبنان نروید، آن گونه که جدتان رفت. شما رفتید تا با 
مرگتان، به ما حیات دوباره ببخشید. تا در بیابان های 
خشکمان، بذر امید بکارید. پس درود بر شما  ای فدایی 

بزرگ!«)10(
پس از شهادت سیدعباس موسوی، شهید فتحی شقاقی 
در »میدان « ماند، همان گونه که ش��یخ احمد یاس��ین، 
عبدالعزیز رنتیس��ی، عماد مغنیه و س��رانجام ابومهدی 
المهندس و س��ردار بزرگ سپهبد حاج قاسم سلیمانی، 
در میدان به او پیوستند، تا فلسطین از زن و مرد، بزرگ 

و کوچک، دانشمند و دانش آموز و روحانی و دانشگاهی، 
آزادی قدس را تنها در »میدان « جهاد و مبارزه جست وجو 
کنند، نه در کاخ  ها و پشت میز ها با زبان دیپلماسی منفعل 

و قلم های قراردادهای ننگین. 
  توصیف پیر مراد از شهید میدان

حضرت امام خامنه ای پس از ش��هادت فتحی شقاقی 
در تاریخ هش��تم آبان ماه 1374، او را »مجاهد مؤمن 
و ش��جاع و متفکر و مخلص« خواندند ک��ه جان خود 
بر س��ر جهاد مقدس نهاد. امروز فتحی ش��قاقی چون 
همه مردان میدان در ن��زد مجاهدان غزه و کرانه غربی 
و کودکان معصوم غزه زنده اس��ت، همان گونه که حاج 
قاسم سلیمانی زنده است، همان گونه که خود او شهید 
سید عباس موسوی را این گونه خطاب کرد:» برای تو 
مرثیه نمی خوانم، تو زنده هستی! کودکان معصوم تو را 
زنده می دانند، گلوله مجاهدان، فریادهای انتفاضه تو را 

زنده می دانند... «)11(
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برای شهید دکتر فتحی شقاقی و درک او از حقیقت ناب نهضت امام خمینی

مردی که امیدش »میدان « بود
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  حسن ابراهیم زاده 
اینک س�خن از آیین و اندیش�ه یکی از »میدان «داران 
اندیش�ه جه�اد در دنی�ای اس�الم اس�ت که افس�ون 
»دیپلماس�ی« او را نفریف�ت و در غای�ت حی�ات، ب�ه 
اس�طوره ای جاودان مبدل گش�ت. س�خن از آن است 
که چرا ش�هید دکت�ر فتحی ش�قاقی بنیانگ�ذار جهاد 
اسالمی فلس�طین، »میدان « را برگزید و در این طریق، 
از چه ش�خصیتی الگو گرف�ت؟ امید آنک�ه مقبول آید. 

   
  نگاه دکتر فتحی شقاقی به میدانی که امام خمینی 

گشود!
ش��هید دکتر فتحی ش��قاقی بنیانگذار »جهاد اس��المی« 
فلسطین، در پیش��گفتار کتاب »جهاد اسالمی« از ماهیت 
»میدانی« س��خن می گوید که امام خمینی)ره( پیش روی 
همه مسلمانان و آزادگان جهان گشود. میدانی که ریشه در 
کربالی امام حسین)ع( داشت و حتی رایانه های نظام سلطه 
را نیز از درک ماهیت واقعی خود دچار اشتباه محاسباتی کرد. 

او در این باره، چنین می نویسد:
»منطق نخستین حرکت اسالم، بار دیگر ظاهر شده است. 
رسانه های غربی و شاگردانش که متحیر و سرگردان، انگشت 
به دهان مانده  بودند، با قلم هایش��ان -که به مرّکب شیطان 
آغش��ته اس��ت- درباره آیت اهلل می نوش��تند که توده های 
میلیونی تشنه آزادی و بازگش��ت به خدا، گرداگرد او جمع 
شده اند! کامپیوترهای امریکا از سر ناتوانی درمانده شده اند که 
میان شهادت امام حسین)ع( در بیش از 1300 سال پیش با 
سرنگونی نظامی که مدرن  ترین و باثبات  ترین نظام های غرب 
آسیا شمرده  می شد، چه ارتباطی وجود دارد؟ اکنون با تداوم 
و پیشرفت انقالب، مفاهیم تازه ای سر برآورده اند و مفاهیم 
کهنه ناپدید می شوند. وحشت دائمی در بین افراد مرعوب از 
سلطه گری و خشونت ابرقدرت ها، همچون شمشیری آخته 
بر ضد اسالم و آینده آن به نظر می رسید. این وحشت اکنون 
فرو می پاشد و آن توهمات رنگ می بازند. ابرقدرت  ها همچون 
سایر موجودات روی زمین، ممکن است حتی با کامپیوتر هم 

در محاسبات خود اشتباه کنند!«)1(
شهید دکتر فتحی شقاقی س��پس از این »میدان تازه«، به 
عرصه ای با مفاهیم جدید یاد می کند ک��ه مفاهیم کهنه را 
ناپدید می س��ازند! او این میدان تازه را مرحله اسالم و پایان 
لیبرالیس��م و سوسیالیسم می خواند و می نویس��د:» ... این 
مرحله از آن اسالم اس��ت. از این رو توده  ها زیر سایه آن پناه 
گرفته اند...  اگر این مرحله از آن اسالم نبود، توده  ها این گونه 
به خاطر آن بی��رون نمی آمدند...  همه احتم��االت در برابر 
ملت های منطقه، فروریخته است...  اکنون اعالم می شود که 
تجربه های توان فرسا در زیر سایه لیبرالیسم و سوسیالیسم، 

به شکست و فروپاشی انجامیده اند.«)2(
شهید فتحی عبدالعزیز شقاقی، این مطالب را در سال 1979 
م. 1399 ه. ق، در ش��هر قاه��ره و در روزگاری که هنوز دو 
ابرقدرت شرق و غرب، جهان را چون سیبی بین خود تقسیم 
و سرمس��ت از ثروت و ق��درت، فرعونیت خ��ود را به جهان 
تحمیل کرده بودند و درست در روزهای پایانی سال 1357 
و اوایل س��ال 1358، یعنی زمانی که هنوز حتی دس��تگاه 
دیپلماسی دولت موقت ایران و ملی گرا ها و لیبرال ها، رو به 
قبله لیبرالیسم ایستاده و بدین گونه به دنبال راه حل مشکالت 
بودند و گروهک های چپ گرا با سازمان دهی میلیشیای خود، 
برای آینده ایران نسخه سوسیالیس��ت را تجویز می کردند 
و »میدانی« را که امام ترس��یم کرده بود، نمی فهمیدند، به 
رشته تحریر در آورد. امروز پس از گذشت 42 سال از تحلیل 
شهید فتحی شقاقی بر همگان آشکار شده است که برداشت 
او از امام، انقالب اسالمی و اثرگذاری آن بر منطقه و جهان، 
در شهر قاهره درس��ت تر از وابس��تگان فکری لیبرالیسم و 
سوسیالیسم، در دیروز و امروز در شهر تهران بوده است، زیرا 
او به درکی از پیوند این انقالب با امام حسین)ع( پی برده بود 

که برخی هنوز از فهم آن عاجزند!
  او که خود، سودای شهادت در میدان را به سر داشت

عصر عاش��ورای خرداد1342، هنگامی که امام خمینی در 
مدرس��ه فیضیه قم، خون به زمین ریخته شده شهید سید 
یونس رودباری را استمرار خون ش��هدای کربال در سال 61 
هجری در کربال خواند و فیضیه به یکباره در سوگ نشست و 
امام »مبدأ« حرکت را »عاشورا« و »میدان « مبارزه را »کربال« 
قرار داد، فتحی شقاقی نوجوانی ناامید از آینده مبهم فلسطین 
در اردوگاه رفح در نوار غزه بود. آن روز فتحی شقاقی هرگز باور 
نمی کرد روزی در »میدانی« حرکت کند که مبدأ آن عاشورا 
باشد و شمیم رایحه کربال، او را به جایی رهنمون سازد که در 
پایان همین کتاب، شهادت در میدان عاشورایی را سعادت 
دنیا و آخرت خود و فلسطین بداند و بگوید:»خدایا! شهادت 
در راهت را به ما ارزانی بفرما و ما را ب��ا پیامبران و صدیقان، 
شهیدان و صالحان محشور بگردان، حس��ن اولئک رفیقا و 

الصاله و السالم علی سیدالمرسلین و علی آله و صحبه.«)3(
  فتحی شقاقی و یک تجربه شکست خورده

فتحی شقاقی که سال های سال، تجربه شکست دیپلماسی 
منفعل سران عرب و احزاب و گروه های چپ گرا را در برخورد 
با رژیم اش��غالگر دیده بود و حتی در عرص��ه »میدانی« هم 
حرکت های چریکی مبتنی ب��ر ملی گرای��ی و وام گیری از 
نظام های سوسیالیس��تی را ناکارآمد می دید، با الهام  از امام 
خمینی بر این باور بود که نمی توان به س��ران حکومت های 
اس��المی تکیه کرد و به صراحت اظهار داشت:» رژیم های 
موجود در جهان اسالم و اسرائیل دو روی یک سکه اند.«)4( 
او حتی به نقد کس��انی پرداخت که رویارویی با اسرائیل را 
متضمن ش��کل گیری دولت و خالفت اسالمی می دانستند 
و مسئله فلسطین را فرع و دنباله این حرکت می خواندند.)5( 
فتحی شقاقی حتی نظریه بعضی از دانشمندان اهل سنت را 
که جهان اسالم را در مرحله دوران مکه تفسیر می کردند و 
دوران کنونی را دوران کشمکش نمی دانستند و دوران صبر 
می خواندند، به باد انتق��اد می گیرد و صراحتاً اعالم می کند: 
»به تعویق انداختن نبرد به بعد از برپایی حکومت اسالمی، 
خطرهای سهمگینی را در بردارد.«)6( و نسبت به این نگاه و 

رویکرد هشدار  داد.)7( 
  انقالب اس�المی، گش�ایش میدانی جدید پس از 

تجربیاتی تلخ
او که با پیروزی انقالب اسالمی، سخنان و مواضع امام خمینی 
را به دقت دنبال می کرد، به خوبی به این نکته پی برده بود که 
خطوط میدانی که امام خمینی ترسیم  کرد، همان گمشده 
او و منجی س��رزمین مادری وی و قبله گاه اول مس��لمین 

فتحی ش�قاقی در ایران، نظاره گر مردمی 
می شود که در پیوند با تفکر عاشورایی در 
»میدان« همه معادالت سیاسی، اجتماعی 
دشمنان اس�الم و فلس�طین را یکی پس 
از دیگ�ری به ه�م می ریزند و رهبرش�ان 
پ�س از پی�روزی ب�زرگ عملی�ات بزرگ 
فتح المبین، »میدان « و »م�ردان میدان « 
را این گون�ه توصیف می کن�د: »مجالس، 
حال و دعای اینان، شب عاشورای اصحاب 
سیدالش�هدا)ع( را در دل زنده می کند.«

   نمایی از منطقه الهیه تهران

فتحی ش�قاقی ب�ه درک�ی از راهبرد 
»میدانی« امام خمینی و کارایی آن در 
برخورد با دشمنان اسالم می رسد که 
دانشمندی چون شهید دکتر مصطفی 
چم�ران و دانش آموزی چون ش�هید 
حس�ین فهمیده را در ی�ک جهان و 
جهان بینی ق�رار می ده�د! از این رو 
ب�ه دیپلماس�ی منفع�ل، معامله گر و 
منفعت طلب، پش�ت می کن�د و تنها 
نسخه نجات فلسطین، این نخستین 
قبله مس�لمین را میدانی می بیند که 
امام خمینی و پس از او امام خامنه ای 
آن را ترس�یم ک�رده و گش�وده اند


