
و  م�اه گذش�ته  در 
در تکری�م مکان�ت 
اجتماعی و سیاس�ی 
آی�ت اهلل  زنده ی�اد 
العظمی سیدنورالدین 
حس�ینی هاش�می، 
ای�ن  در  مقاالت�ی 
صفح�ه نش�ر یافت. 
در مقال پی آمده- که 
توس�ط فرزند آن بزرگ به نگارش درآمده- پیوند 
حزب ب�رادران ب�ا نهضت ام�ام خمینی در ش�هر 
ش�یراز، م�ورد بازخوان�ی و بازنمایی ق�رار گرفته 
اس�ت. امید آنکه تاریخ پژوهان انقاب اس�امی 
و عم�وم عاقه من�دان را، مفی�د و مقب�ول آی�د.

  
   بسترس�ازان فرهنگ�ی و سیاس�ی نهضت 

اسامی در شیراز
نگاهی ژرف اندیش��انه به س��یر حوادث آغ��از نهضت 
اسالمی در س��ال 1342، حضور و نقش سه بخش از 
عناصر بسترس��از فرهنگی را، که به صورت سه عنصر 
تأثیرگذار، در تحوالت اجتماعی شهر شیراز رخ نموده 
و حوادث را به سوی اوج گیری به پیش  برده اند، نمایان 

می سازد. این سه بخش، به قرار ذیل هستند:
1- مرجعیت محلی 

2- جامعه روحانیت شیراز 
3- هیئات مذهبی شیراز

1- عامل مرجعیت محلی 
مرحوم آیت اهلل العظمی حاج شیخ بهاءالدین محالتی، 
چون در مقام مرجعیت محلی مردم شیراز قرار داشت 
و دارای نفوذ معنوی در قاطبه مردم متدین و مذهبی 
شیراز و اس��تان بود، حمایت بی دریغ وی از اندیشه و 
حرکت تاریخ ساز امام در سرآغاز نهضت اسالمی ایران، 
نقشی بی بدیل در اوج گیری و گسترش اقبال مردم به 
نهضت داشته و بدون شک، دستگیری و انتقال ایشان 
به تهران و محبوس شدن آن بزرگوار همراه با امام امت، 
در آستانه جنبش خونین نیمه خرداد، نخستین عامل 

برافروخته شدن آتش انقالب در شیراز بوده است.
2- جامعه روحانیت شیراز 

پش��توانه قدرتمند اقدامات آیت اهلل محالتی در سرآغاز 
انقالب اس��المی در جنوب کش��ور، » جامعه روحانیت 
شیراز« بود، که این مجموعه نیرومند مذهبی، خواسته  ها 
و برنامه های مورد نظر آن بزرگوار را، در جهت پیشبرد 
انقالب به شکوفایی الزم رسانده و کاربردی و قابل اجرا 
ساخته و نهایتاً موجبات پیشرفت امور مورد نظر ایشان 
را، فراهم می نمودند. در همین جا باید یادآور ش��د که 
بخش عم��ده ای از فعال  ترین و برجس��ته  ترین اعضای 
جامعه روحانیت شیراز، در این مرحله  حساس از تاریخ 
معاصر ایران، بزرگانی هستند که پیش از این با مرحوم 
حضرت آیت اهلل العظمی سیدنورالدین حسینی الهاشمی 
شیرازی » در راه حفظ استقالل ایران در ظل لوای مذهب 
جعفری « هم عهد و هم قسم شده و در ایام حیات پربرکت 
ایشان، آموزش و پرورش الزم را در پرتو ارشاد و هدایت 
آن بزرگوار، دیده و س��ابقه  حضور در می��دان مبارزات 
سیاسی را یافته و در طول سال های متمادی، در کوره 
حوادث اجتماعی به خوبی ساخته و پرداخته شده  بودند. 
لذا در ایجاد پدیده های سیاسی- اجتماعی آغاز انقالب 
اس��المی، می توانند با بصیرت و اطمینان موضع گیری 
نم��وده و با حضرت آی��ت اهلل العظمی محالت��ی، کاماًل 
تعامل فکری و هماهنگی یافته و کل جامعه را در جهت 
آرمان  ها و اهداف امام خمینی رهبر انقالب اس��المی، 
به پیش برده و رژیم وابس��ته پهل��وی را، قدم به قدم به 
عقب نشینی وادار نموده، روحیات الهی و انقالبی مردم 

مسلمان را اوج و اعتال بخشند.
3- هیئات مذهبی شیراز

در ادام��ه این مق��ال، خواهیم گفت ک��ه آیت اهلل زاده 

س��یدمنیرالدین حسینی هاش��می و حجت االسالم 
والمسلمین سیدحسین ساجدی، در پیوند نیروهای 
مردمی حزب ب��رادران با نهضت اس��المی، تا چه حد 
تأثیرگذار، س��ازنده و فعال بوده ان��د. در درون جامعه 
روحانیت شیراز نیز، چهره های برجسته ای که قباًل با 
آیت اهلل شیرازی هم قسم شده بودند، چه نقش مؤثری 
را در جهت گیری روحانیت، به س��وی تحقق اهداف 
انقالب اسالمی داش��ته اند. نکته قابل توجه دیگر، آن 
اس��ت که این بخش مهم از روحانیت شیراز، همگی 
در آن زمان در سطح شهر ش��یراز، مسجد و محراب و 
منبر داشته و امامت جماعت در مساجد گوناگون شهر 
را، به عهده داشته و با مردم متدین به خصوص هیئات 
مذهبی، رابط��ه ای تنگاتنگ و صمیمانه داش��ته اند و 
کالم آنها بر بسیاری از س��ران و گردانندگان هیئات 

مذهبی، عمیقاً مؤثر و نافذ بوده است.
  هیئات مذهبی، عامل تقویت مبارزات دینی 

و سیاسی
ویژگی اصلی هیئت های مذهبی و ویژگی متمایز کننده 
آن  از جلسات مذهبی، در آن است که هیئت با تکیه بر 
عزاداری حضرت اباعبداهلل الحسین)ع(، قدرت ظهور 
اجتماعی و علن��ی دارد و به خصوص چ��ون در عرصه 
برگزاری مراسم محرم- که سنت اصیل و دیرپای جامعه 
ماست- حضور جدی، تأثیرگذار و نیرومند خویش را 
تمرین و تکرار کرده، می تواند بخشی از نیروهای متعهد 
و مذهبی را به صورت متش��کل، در لحظات حساس و 
ضرورت های تاریخی، به می��دان فعالیت اجتماعی یا 
سیاس��ی وارد نماید. نهایت کم��ال هیئت مذهبی در 
آن است که خطوط اصلی حرکت خود را، از روحانیت 
شیعه اخذ نموده و نوعی رابطه رهبری و هدایت از سوی 
روحانیت را، پذیرفته اس��ت. با این تعریف هیئت های 
مذهبی نه تنها در ش��یراز که در سراس��ر ایران، نقش 

فعال و فداکارانه خود را در سرآغاز نهضت اسالمی در 
سال های 41و42، به درستی ایفا کردند.

   بازش�ناخت 3 چه�ره درخش�ان انقاب در 
شیراز

در اینجا شایس��ته اس��ت از میان گروه قابل توجهی 
از عناصر برجس��ته روحانیت، که در س��رآغاز انقالب 
اس��المی ایران در پیوند و اتصال یافتن یاران آیت اهلل 
شیرازی با نهضت تاریخ ساز امام خمینی نقش بسیار 
مؤثر داش��ته اند، به معرفی س��ه چهره درخشان- که 
هنوز هم قدر آنان در تاریخ انقالب، بدان سان که باید 

شناخته نشده است- بپردازیم.
1- آیت اهلل عبدالرحیم ربانی شیرازی 

نخست  باید از چهره  ممتاز، نس��توه و پرشکوِه شهید 
مظلوم، آیت اهلل حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی 
سخن گفت که در حقیقت، سزاوار است از آن بزرگمرد 
به عنوان حلقه واس��ط نهض��ت آیت اهلل ش��یرازی با 
انقالب تاریخ ساز امام خمینی، یاد شود. او در جوانی، از 
سرشناس  ترین و نیرومند ترین یاوران آیت اهلل شیرازی 
به ش��مار می آمد و همواره آماده  پذیرش خطیر ترین 
مأموریت  ها از سوی ایش��ان بود و به تعبیر رایج در آن 
دوران » شمشیر دسِت حاج سیدنورالدین « محسوب 
می شد. شخص ایش��ان نیز در میان دوستان خود، در 
ادوار متفاوت انق��الب بار ها فرموده بودن��د: » من در 
مکتب ایشان تربیت ش��ده و پرورش سیاسی خود را، 
مدیون حضرت آیت اهلل العظمی حاج س��یدنورالدین 
حسینی الهاشمی هستم!« نقش محوری آن مجاهد 
بزرگوار در تمام مراحل دشوار انقالب اسالمی، از لحظه  
آغاز این نهضت تاریخ ساز، تا زمان شهادت مظلومانه 

آن زنده یاد، بر هیچ کس پوشیده نیست.
2- حجت االس�ام والمس�لمین سیدحس�ین 

ساجدی
حجت االسالم والمسلمین سیدحس��ین ساجدی، از 
نزدیک ترین دوس��تداران و یاوران آیت اهلل شیرازی و 
سومین فردی اس��ت که در اوج دیکتاتوری رضاخان، 
در عق��د اول ح��زب برادران ب��ا رهبر خود هم قس��م 
ش��ده و در طول مبارزات سیاس��ی آن بزرگوار، یکی 
از نیرومند ترین اعضا و س��خنگویان ح��زب برادران و 
مدیر دایره تبلیغات حزب، به ش��مار می آمده اس��ت. 
آن زنده یاد در دوران پهلوی به تحصیالت دانشگاهی 
و اخذ درجه لیس��انس موفق ش��ده و در چند ش��هر 
و شهرس��تان، به مقام ریاس��ت فرهنگ رس��یده و به 
دریافت نشان درجه یک و درجه دو علمی، نائل آمده 
بود. از سرآغاز نهضت اسالمی به رهبری امام خمینی 
در سال 41 تا سرانجام پیروزی آن در سال 57، اغلب 
نشست های جامعه  روحانیت شیراز، به  واسطه تالش 
و پیگیری این چهره فعال و مخلص بوده است. بخش 
عمده ای از این جلس��ات، در منزل بس��یار ساده و در 
محیط باصفای زندگی او، تشکیل شده است. در طول 
سال های سال در جامعه روحانیت شیراز، کمتر کسی 
چون آن شادروان، واسطه  اتصال همه  شخصیت های 
روحانی ش��هر و عام��ل دوام وح��دت و همدلی برای 

پیشبرد اهداف امام خمینی بوده است.
3- حجت االسام والمسلمین سیدمنیرالدین 

حسینی هاشمی
بزرگ ترین فرزند پس��ر مرحوم آیت اهلل العظمی حاج 
س��یدنورالدین حسینی الهاشمی ش��یرازی، حضرت 
حجت االسالم والمسلمین » سیدمنیرالدین حسینی 
الهاش��می«، که در دوران پر تب و ت��اب آغاز نهضت 
اسالمی و در اوج جوانی، همه  تالش خود را در جهت 
هرچه فعال تر و اس��توارتر نمودن پیوند یاران پدر، با 
انقالب تاریخ ساز امام به کار گرفت و تمامی نیرو و توان 
خود را، در مسیر انجام این تکلیف الهی خود بذل  نمود. 
نقش و تأثیر آن عزیز در به انجام رساندن این وظیفه 
مذهبی- سیاسی را، باید در دو زمینه سرنوشت ساز زیر 

مورد دقت قرار داد:
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جستار هایی در پیوند حزب برادران با نهضت امام خمینی در شهر شیراز

پیروان سید 
سربازان امام شدند!

راز
شی

ن 
یو

حان
 رو

ب و
طا

ی 
 برا

نی
نرا

سخ
ل 

 حا
 در

می
اش

ی ه
سین

ن ح
دی

ورال
یدن

ی س
ظم

 الع
هلل

ت ا
    آی

 

ری
گی

ست
ز د

س ا
ی پ

راز
شی

ی 
ربان

م 
حی

الر
بد

خ ع
شی

ج 
حا

هلل 
ت ا

   آی
ک

اوا
ی س

کار
راب

د خ
ک ض

تر
ش

ه م
میت

ر ک
 د

 »تاریخ دشت مغان « 
در آیینه یک پژوهش نوانتشار

سرکشی یک خطه شاخص 
در برابر فرقه ای تبهکار

   محمدرضا کائیني
اث��ری ک��ه هم اینک 
در معرفی آن س��خن 
م��ی رود، می کوش��د 
تا تاریخچ��ه خطه ای 
مهم در استان اردبیل 
را، مورد بازخوانی قرار 
داده و پ��رده از برخی 
س��وءتعبیر ها و نی��ز 
افتخارات تاریخی این 
منطقه، بردارد. » دش��ت مغان « از هشت شهِر 
گرمی، انگوت، اسالم آباد، بیله سوار، پارس آباد، 
جعفرآباد، مغانسر و اصالندوز تشکیل شده است، 
که قدیمی  ترین شهر آن، گرمی می باشد. طبق 
منابع، یک سوم این دشت در ایران قرار دارد و 
مابقی، در جمهوری آذربایجان اس��ت. دوران 
اوج مغان نیز، در زمانی بود که کشت و صنعت 
در این منطق��ه، در اوج خود قرار داش��ت، که 
پس از جدا ش��دن از مشکین ش��هر، توانست 
کم کم ب��ر ظرفیت ه��ای خود بیفزای��د. طبق 
تحقیقات باستان شناس��ان، تاریخ دشت مغان 
مرب��وط به هزاران س��ال پیش اس��ت و وجود 
اشیای تاریخی بسیار- که اکنون در موزه های 
ش��هر هایی همچون تبریز و اردبیل و... موجود 
می باشند- گواهی بر این مدعاست. همچنین 
آب و هوای مناسب این دش��ت نیز، نه تنها در 
اس��تان بلکه در کل منطقه آذربایجان، نمونه 
است. خاک هر سه شهر مغان، بسیار ارزشمند 
است و طبق اظهار نظر کارشناسان کشاورزی، 
محصول دهی خاک این شهرها، از دیگر مناطق 
بیشتر اس��ت. به هر روی »تاریخ دشت مغان « 
می کوش��د که عالوه ب��ر تمامی س��احت های 
تحقیق خویش، نحوه رفتار مردمان این منطقه 
در دوران حاکمیت حزب دموکرات آذربایجان 
را، نمایان سازد. میرنبی عزیززاده مؤلف اثر- که 
توسط مؤسس��ه مطالعات تاریخ معاصر ایران 
روانه بازار نشر گشته-در دیباچه خویش برآن، 
در باب رفتار ب��زرگان و مردم ای��ن منطقه در 
دوران حاکمی��ت فرق��ه مزبور، چنی��ن آورده 

است: »در حادثه شوم حاکمیت فرقه دموکرات 
آذربایجان، بزرگان غیرتمند دشت مغان عالوه 
بر اتخ��اذ سیاس��ت احتیاط  آمی��ز و مصلحتی 
در راس��تای حفظ جان و مال عش��ایر از گزند 
روس��یه و مأموران آنها، دو پایگاه مقاومت در 
شرق و غرب این منطقه ایجاد کرده و تا آخرین 
لحظه، به خواس��ته های نامشروع این فرقه تن 
درندادند! در همین حادثه، تعدادی از فرزندان 
عش��ایر در جبهه های جنگ با عوامل شوروی 
سابق و فداییان فرقه دموکرات کشته و زخمی 
ش��ده و عده ای از بزرگان آنها، در دادگاه های 
فاشیستی این تشکیالت بیگانه پرست محکوم 

به اعدام شدند. 
عظمت و ارزش کار بزرگان شاهس��ون، زمانی 
بیشتر روش��ن می ش��ود که بدانیم بسیاری از 
نخبگان و روشنفکران تبریز و اردبیل با عناوین 
آزادیخواه، سوسیال دموکرات و حزب توده، به 
آسانی در مقابل خواس��ته های فرقه دموکرات 
آذربایجان تسلیم شده و طوق بندگی جنایتکار 
بزرگ تاریخ ایران، آذربایجان و شوروی، یعنی 
ژوزف اس��تالین رهب��ر وقت اتح��اد جماهیر 
ش��وروی را، بر گردن نهاده و حاضر شدند سر 
از پیکره ایران جدا س��ازند! با وج��ود اهمیت 
راهبردی این سرزمین در تاریخ باستان و بعد از 
اسالِم منطقه آذربایجان و کشور ایران، جایگاه 
تمدنی و رسالت و نقش سازنده مردم این خطه 
تاریخمند، در مت��ون تاریخ��ی آذربایجان به 
روشنی ترسیم و مشخص نشده است و حتی در 
برخی مواقع، این نقش ها و تحوالت تاریخی، از 
دیدگاه های خاص پژوهشگران، با بی اعتنایی و 
نگاه تحقیرآمیز مواجه شده است. همین مهم، 
لزوم انجام پژوهش هایی از جنس آنچه در دست 
دارید را، بیشتر می سازد. در این اثر سعی شده 
است که در حد مقدور، این موارد مورد بررسی 

و مداقه قرار گیرد«.

ال�ف: پیوند روحانی�ت معتق�د و عاقه مند 
به مش�ی و مرام آیت اهلل ش�یرازی با انقاب 

اسامی
چنانچه گفته شد، بخش زیادی از شخصیت های 
جامعه روحانیت ش��یراز را، یاران روحانی مرحوم 
آیت اهلل ش��یرازی تش��کیل می دادند که آنان نیز 
عموماً، برای آیت اهلل زاده حسینی ارزش و احترامی 
خاص قائل بودن��د و رایزنی  ها و مبادله اطالعات و 
افکار با ایشان، غالباً در استوار ساختن مواضع این 
بخش از روحانیت در طریق انقالب اسالمی، نقشی 
بی بدیل داشت. در آن مقطع در جلسات صمیمی 
و محدودی که با دعوت مرحوم ساجدی و با حضور 
آن گرامی برای پیشبرد اهداف انقالب تشکیل و 
در موضوعات مورد نیاز، تبادل نظر و تأمل صورت 
می گرفت، نتایج مش��خص تر و روش��ن تر در امور 
مبتالبه به دست آمده و حاصل این جلسات جنبی 
و دوس��تانه، در تحرک بخش��یدن به حرکت کل 

جامعه روحانیت شیراز، تأثیری به سزا داشت.
ب: ایج�اد تح�رک انقاب�ی در بدن�ه مردم 

شیراز 
آقازاده سرشناس و محبوب شهر که پس از رحلت 
پدر، صمیمانه مورد عالقه و محبت اکثریت مردم 
شیراز واقع شده و چهره و رفتار و حتی قد و قامت 
او در جامعه، یادآور مرحوم آیت اهلل شیرازی بود، 
پس از رحلت آیت اهلل العظم��ی بروجردی، به راه 
امام خمینی پیوس��ته و با موضع گیری های قاطع 
و روش��نگری های مخلصان��ه خود، حج��ت را در 
حقانیت انقالب بر همگان تمام می نمود. آن عزیز 
با تماس  ها و جلسات طوالنی و هدایتگرانه خود و 
بهره مندی از قدرت اس��تدالل خود، همه موانع و 
ابهامات ذهن��ی عقیده مندان به پ��در خویش را، 
نس��بت به صحیح و به حق بودن نهضت اسالمی 
و رهبر بزرگوار آن برطرف نموده، قسم خوردگان 
و عقیده مندان به پدر را، به س��وی قرار گرفتن در 
روند جریان انقالب اس��المی ایران فرامی خواند و 
با هش��دارهای جدی خویش به مخالفان و مقابله  
بی پروا ب��ا اختالف انگیزان و اع��الم آمادگی برای 
فداکاری و جانب��ازی در راه اه��داف و آرمان امام 
عزیز، راه عبور انبوه نیروهای دوس��تدار پدر را به 
سوی مسیر انقالب اس��المی، از درون دشواری  ها 

و مشکالت ویژه  آن روزگار، می گشود.
   نگاهی به آمار تقریبی معتقدین به آیت اهلل 

شیرازی در سرآغاز انقاب اسامی
در زمان حیات حضرت آیت اهلل ش��یرازی، یاوران 
و معتقدین به ایش��ان، منحصر در اعضای هیئات 
مذهب��ی و مرتبطین مس��تقیم با آنه��ا نبوده اند 
و ب��ا اندک��ی دق��ت، می ت��وان جمعی��ت کثیر 
حمایت کنندگان از ایش��ان را، به س��ه گروه ذیل 

تقسیم نمود:
1- کسانی که به شخص آیت اهلل شیرازی و صداقت 
و درستی و حقانیت ایشان معتقد بوده، اما به هر 
علتی، عضو رسمی حزب برادران نشده بودند. اینان 
غالباً در روز حادثه، به انگیزه دفاع و حمایت از رهبر 
دینی خود، در متن رخداد ها حضور می یافته اند. 
این دسته حداکثر، 10 درصد از حمعیت های انبوه 

حزب برادران را، تشکیل می داده اند.
2- کس��انی که عضو حزب برادران بوده اند، لیکن 
به هیچ هیئت خاصی وابس��تگی و تعلق نداشته و 
غالباً برای استفاده معنوی، در جلسات هیئت های 
مختلف شرکت نموده و با فعاالن هیئت  ها آشنایی 
داش��ته و در زمان حمایت از آیت اهلل شیرازی، در 
حوادث سیاس��ی- اجتماعی حضور می یافته اند. 
اینان نیز حدود 20 تا 30 درص��د، از مرتبطین و 

اعضای حزب برادران بوده اند.
3- اعض��ا، فع��االن و مرتبطی��ن ب��ه هیئت های 
مذهبی، که بی شک س��ازمان  یافته  ترین عناصر 
مؤثر در حیات سیاسی- اجتماعی شهر شیراز، در 
دوره حیات آیت اهلل شیرازی بوده و حوادث مهم، 
به یمن همت و حضور آنان شکل می گرفته است. 
اینان در صحنه های حمای��ت و دفاع از رهبر خود 
و پیشبرد مقاصد او، حضوری چشمگیر و حدوداً 
60 تا 70 درصدی داش��ته اند و نقش آفرین اصلی 
در تحوالت سیاس��ی- اجتماعی آن دوره ش��یراز 
بوده اند. البته پ��س از رحلت آیت اهلل ش��یرازی، 
این نس��بت های آماری به هم خ��ورده بود! اغلب 
حاض��ران در صحنه های سیاس��ی آغ��از نهضت 
اسالمی، به رهبر فقید خود آیت اهلل سیدنورالدین، 
دلبستگی و اعتقاد داش��تند و نهضت روحانیت و 
انقالب نوظهور دینی به رهب��ری امام خمینی را، 
در راس��تای هدف و آرمان های آیت اهلل شیرازی 
می دانس��تند. لیکن حضور آن��ان در صحنه های 
اجتماعات سیاس��ی- انقالبی آن روز، تابع ارتباط 

و یا هماهنگی ب��ا هیئت های مذهب��ی و در گرو 
رد و قبول رؤس��ای هیئت های ش��هر نبود، بلکه 
شور و عش��ق و هیجان اینان، هیئت مذهبی را به 
میدان می آورد و روحانیت در این ماجرا، نقش��ی 
تعیین کننده و بس��یار مؤثر یافته بود. با این همه 
آنچه بسیار حس��اس و عمیق می نماید، آن است 
که حصول رش��د ملی در ش��یراز، که در حقیقت 
حاصل عمر آیت اهلل شیرازی بوده است، این شهر را 
تبدیل به کانونی نموده بود که پس از تهران و قم، 
شاهد باال ترین حضور مردمی و رشد انقالبی شده 
بود و فراموش نکنیم که در نیمه خرداد 42، فقط 
در سه ش��هر ایران مردم به خاک و خون کشیده 
شدند: تهران، قم و ش��یراز. البته روشن است که 
دیگر ش��هرهای میهن عزیز ما ه��م آرام نبودند، 
لیکن میدان اصلی حضور انقالبی مردم و کش��تار 

ناجوانمردانه رژیم سفاک، همین سه شهر بود.
   روحانیت و نهضت اسامی

این درست که روی س��خن امام امت، در تمامی 
مراحل انقالب ب��ا کل جامعه بوده اس��ت، لیکن 
اگر دقت کنیم مخاطب اول ای��ن پیام در جامعه، 
روحانیت بوده و تمام اقشار و گروه های دیگر، در 
رابطه با جامعه  روحانیت بود، که تحت تأثیر پیام 
انقالب واقع شدند. می توان گفت که آن بزرگوار، 
در آغاز نهضت اسالمی، کل جامعه را به شکل آرام 
و طبیعی، از طریق روحانیت س��ازمان و س��امان 
بخشیده اس��ت و پس از اندکی جامعه  روحانیت 
در سراسر کشور، نه تنها به ابالغگر پیام انقالب و 
تقویت کننده صالی روح بخش آن چهره  بی بدیل 
تبدیل شده بودند، که نوعی سازماندهی طبیعی 
نیرو ها به وس��یله روحانیت متعهد و مس��ئول در 
راس��تای حرکت امام امت، در هم��ه مملکت به 
وجود آمده بود. روحانی��ت در ارتباطات مردمی 
خود، همواره نیرومند ترین و کارساز ترین عناصر 
دارای تعهد دینی را، به خوبی می شناس��د و غالباً 
از چند و چون جلس��ات مذهبی در محل زندگی 
و محیط فعالیت خود، آگاه اس��ت و این جلسات 
که در حقیقت هس��ته های طبیع��ی جامعه را در 
رابطه با گرایش دینی و مذهبی تشکیل می دهند، 
در لحظات حس��اس ب��دون هیچ گونه مش��کلی، 
پذیرای رهبری روحانیت بوده و برای پیشبرد امور 
عام المنفعه و خداپسندانه، اعالم آمادگی می کنند. 
اگر دقت کنیم همین جلسات، شبکه ای گسترده، 
خودجوش و فعال از نیروهای متعهد مذهبی را، در 
آغازین گام های نهضت اسالمی، در سراسر کشور 
در اختیار روحانیت قرار می داده است. توجه کنید 
که در آن دوره هیئت های مذهبی، شکل مستقیم 
و اس��تواری گرفته و ثب��ات و اس��تمرار تاریخی 
پذیرفته و تکامل یافته همین جلس��ات مذهبی 

هستند، که قدرت بروز اجتماعی یافته اند.
   نیمه خرداد در شهرهای قم و تهران

قم به عنوان دومین ش��هر مقدس ای��ران، پایگاه 
اصلی روحانی��ت و دربردارن��ده  قوی  ترین حوزه  
علمیه کشور و مرکز اصلی قیام امام خمینی)ره( 
است. روشن است که هیئت های مذهبی در این 
شهر، بسیار فراوان و گسترده و در آن زمان دارای 
رابطه گرم، صمیمانه، مستقیم و چهره به چهره با 
رهبری انقالب اسالمی بوده و به شدت تحت تأثیر 
امواج جاذبه امام خمینی قرار داشته اند و طبیعی 
است که برای اعتراض به دستگیری رهبر مذهبی 
خود، سر از پا نشناخته، قیام کرده و آماده هرگونه 
فداکاری و جانبازی باش��ند. تهران نی��ز با فاصله 
تقریبی دو ساعت راه در آن زمان، در حقیقت به قم 
متصل است و در یک نگاه دقیق، قم و تهران در آن 
ش��رایط تاریخی، مجموعه ای به هم پیوسته است 
که تقریباً به صورت یک واحد گسترده سیاسی- 
اجتماعی، عمل می کند. اخبار حوادث این دو شهر 
در سال 42، بسیار سریع به یکدیگر منتقل شده و 
عکس العمل های سیاسی-اجتماعی الزم و مناسب 
را، در پی داشته اس��ت به گونه ای که خواسته  ها و 
مطالب مرجعیت قم به خصوص امام خمینی در 
ایام محرم سال 42، صبحگاهان روشن و مشخص 
شده و با اعزام پیک به تهران اعالم و قبل از ظهر )از 
حدود ساعت 10 صبح(، توسط خطیب گرانقدر و 
توانا مرحوم فلس��فی، در منابر این شهر بازگو و به 
انبوه مردم پایتخت اعالم می شده است. اضافه بر 
آن چه گفته شد، هرگز نباید نقش تاریخ ساز هیئت 
مؤتلفه اسالمی را در تهران، در این مرحله حساس 
از تاریخ انقالب اسالمی ایران، به فراموشی سپرد.

   نیمه خرداد در شهر شیراز 
تحلیل حوادث قم و تهران بس��یار ساده و روشن 
است، اما در مورد شیراز، یعنی شهری که در آن 
زمان با فاصله ای دور از مرکز انقالب قرار داش��ته 
اس��ت و با نبود وسایل اطالع رس��انی و خبریابی 
جدید حتی تلفن بین ش��هری، نمی ت��وان آن را 
همانند قم و ته��ران، در یک مجموعه واحد تلقی 
کرد. فراموش نکنیم که اس��تان و شهر اصفهان، 
هرچند بر سر راه شیراز واقع شده و بسیار به قم و 
تهران نزدیک تر است، اما متأسفانه فاقد خیزش 
و قیام در خرداد42 است و همچنین است وضع 
استان های یزد و کرمان و سیستان و بلوچستان 
و دیگر استان های همجوار. بنابراین بدون تردید، 
 باید موضوعات و امور مربوط به ش��یراز را، در آن 
سال عمدتاً بر اساس عوامل و شرایط درونی شهر، 
مورد کاوش و پژوهش ق��رار داد. قیام پانزدهم و 
شانزدهم خرداد، بی هیچ شک بر اساس کارایی و 
توانایی های بی نظیر عوامل درونی ش��هر، صورت 
گرفته اس��ت. باید چگونگی تأثیرگذاری عوامل 
درون��ی و آرایش ق��وای فعال و مؤثر سیاس��ی- 
مذهبی داخل شهر و استان را بازشناخت و در این 
صورت 1- مرجعیت محلی 2- جامعه روحانیت 
ش��یراز 3- هیئت های مذهبی در ص��در عوامل 
تأثیرگذار قرار دارند که در فصول پیشین، شرحی 

از آن را مطرح ساختیم.

بدون تردید،  باید مختصات ش�هر 
ش�یراز در آغاز نهضت اسامی را، 
عمدتاً بر اساس شرایط درونی شهر، 
م�ورد کاوش و پژوهش ق�رار داد. 
قیام پانزدهم و شانزدهم خرداد، بر 
اساس کارایی و توانایی های عوامل 
درونی ش�هر، صورت گرفته است. 
در فرآین�د تحقیق، بای�د آرایش 
قوای فعال و مؤثر سیاسی- مذهبی 
داخل شهر و اس�تان را بازشناخت 
و در ای�ن ص�ورت اول مرجعی�ت 
محلی، دوم جامعه روحانیت شیراز 
و س�وم هیئت ه�ای مذهب�ی، در 
صدر عوامل تأثیرگ�ذار قرار دارند
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سزاوار است از آیت اهلل ربانی شیرازی، 
به عنوان حلقه  واسط نهضت آیت اهلل 
العظمی س�یدنورالدین ش�یرازی، با 
نهضت تاریخ ساز امام خمینی، یاد شود. 
او در مقطع جوانی، از سرشناس ترین 
یاوران آیت اهلل به شمار می آمد و همواره 
آماده  پذیرش خطیر ترین مأموریت ها، 
از س�وی ایش�ان بود و به تعبی�ر رایج 
در آن دوران، » شمش�یر دس�ت حاج 
 س�یدنورالدین « محس�وب می ش�د!

آیت اهلل سید معزالدین 
حسینی هاشمی


