
سال  سیزدهم، شماره  3102 ، دوشنبه،  4 دی  1396 22

عملکرد سیاسی اجتماعی حاج آقا نوراهلل در آینه اسناد
 نگاهی به اسناد خانه مشروطه اصفهان

نـورهللا  آقـا  حـاج  هللا  آیـت  حضـرت 

محمدرضا
کاظمی

نجفـی اصفهانـی یکـی از علمـای تاثیـر 
گـذار در نهضت مشـروطه و بعداز آن 
شـناخت  مهـم  منابـع  از  اسـت.یکی 
عملکـرد سیاسـی و اجتماعـی ایشـان، 
او  از  مانـده  به جـای  تاریخـی  اسـناد 
اسـت کـه بخـش اعظـم آن هـم اکنـون در آرشـیو 
موجـود  اصفهـان  مشـروطه  خانـه  تاریخـی  اسـناد 

است.

ایـن نوشـتار در صـدد اسـت چنـد نمونـه از اسـناد مربـوط 
به عملکـرد سیاسـی و اجتماعی حضـرت آیـت اهلل حاج آقا 

نـوراهلل اصفهانـی را معرفـی کنـد:

الـف: اسـناد مربـوط بـه عملکـرد سیاسـی حضـرت آیت 
حـاج آقـا نـوراهلل اصفهانـی 

       اسـناد مربـوط بـه نامـه نـگاری هـا و تــلگراف هـای 
آیـت اهلل حـاج آقـا نـوراهلل و علمـای وقـت 

       نامه حــضرت آیت اهلل میرزای نائینی به حضرت آیت 
اهلل حاج آقا نـوراهلل اصفهانی 

در ایـن نامـه آیـت اهلل نائینـی از حـاج آقانوراهلل درخواسـت 

مـی کنـد کـه بـرای نظـارت و تطبیـق قوانیـن موضوعـه در 
مجلـس شـورای ملـی بـه تهـران سـفر کننـد.

 ایـن سـند نشـان دهنـده نقـش علمـا در نظـارت بـر وضـع 
قوانیـن مجلـس شـورای ملـی اسـت.

  نامـه سـید حسـن مـدرس بـه حـاج آقـا نـوراهلل  مبنـی 
و  قمشـه  و  اصفهـان  انتخابـات  بـر  نـــظارت  لـزوم  بـر 
 جلوگیـری از ورود اشـخاص مفسـد بـه صحنـه انتخابـات

 است. 
لـت بـر نقـش علمـای اصفهـان به خصـوص  ایـن سـند دال

حـاج آقـا نـوراهلل در نظـارت بـر انتخابـات دارد.
   از دیگـر اسـناد در ایـن رابطـه، نامـه حضـرت آیـت اهلل 
محمدکاظم خراسـانی و حضرت آیت اهلل سید ابوالحسن 

اصفهانـی بـه حـاج آقـا نـوراهلل اصفهانی اسـت. 

       اسـناد مربـوط بـه نامـه هـا و تلگـراف هـای رجـال 
کشـور و حضـرت آیـت اهلل حـاج آقـا نـوراهلل  سیاسـی 

نـی صفها ا
       نامـه حـاج آقـا نـوراهلل اصفهانـی بـه مجلـس شـورای 
ملـی مبنـی بر بـه کار گیـری تمـام قـوا بـرای حفـظ و صیانت 
از کشـور . در این سـند آمـده اسـت: )از وکال محتـرم مبتنی 
اسـت به قسـم ممکـن در صیانـت دمـاء مسـلمین و حفظ 

امنیـت، توجهـات خودشـان را مبـذول دارنـد.(
    نامـه یکـی از اهالـی اصفهـان به حضـرت آیـت اهلل حاج 
آقـا نـوراهلل اصفهانـی در رابطـه بـا اوضـاع اصفهـان بعـداز 

مشـروطه 
در ایـن سـند آمـده اسـت  : )بدبختانـه بـرای اصفهـان 
بعـد از مشـروطه جـز لفظـی بـی معنـی باقـی نمانـده و ابـدا 
قوانیـن آن مجـری نیسـت. ادارات در کمـال اسـتبداد و 

خـود سـری ....(
    نامـه یکـی از مشـروطه خواهـان مبنـی بـر رفتـار زشـت 

بعضـی از مشـروطه خواهـان  
کـم اصفهـان( بـه حضـرت    نامـه ظـل السـلطان )حا

آیت اهلل حاج آقا نوراهلل اصفهانی 
کنـار رفتـن ظـل السـلطان از حکومـت  ایـن نامـه بعـد از 
اصفهـان نوشـته شـده اسـت. ظـل السـلطان در ایـن نامه 
عملکـردش در اصفهـان را خـوب جلـوه داده اسـت.او در 
ایـن نامـه ذکـر کرده:)وضـع حالـت مـرا نسـبت بـه اهالـی 
اصفهـان دانسـته اید کـه بـا فـرد فردآنها بـه مقام بـرادری و 

پـدری رفتـار کـرده ام ...(
   تلگراف وزیر جنگ رضا خـان  به حضرت آیت اهلل حاج 

نوراهلل اصفهانی مبنی بر ابراز دوستی و اخالص واقعی .
     تلگـراف رئیـس الـوزرا رضـا خـان بـه حضـرت آیـت اهلل 

حـاج آقـا نـوراهلل اصفهانـی .
در ایـن سـند آمـده اسـت:)تقریبا تمـام اوقـات شـبانه روز 
کلمـه حـق و حفـظ عظمـت  ایـن جانـب، صـرف اعـالی 
و حیثیـت مملکـت مـی شـود....(.این دو سـند اخیـر 
کـی از عـوام فریبـی رضـا خـان و جلـب رضایـت علمـا   حا
 هنـگام تصـدی پسـت وزارت جنـگ و رئیـس الوزرایـی

 است .
   نامـه شـیخ خزعل بـه حضرت آیـت اهلل حـاج آقـا نوراهلل 

اصفهانـی 
شـیخ خزعـل در ایـن نامـه پـرده از جنایـات رضـا شـاه 

کنـد. اورا شـخصی مسـتبد معرفـی مـی  برداشـته و 
    نامـه تیمورتـاش بـه حضـرت آیـت اهلل حـاج آقـا نـوراهلل 
اصفهانی  مبنـی بر توجیـه کردن علمـا در خصـوص قانون 

نظـام اجبـاری .
    نامـه دکتـر محمـد مصـدق بـه حضـرت آیـت اهلل حـاج 

آقـا نـوراهلل اصفهانـی  
در ایـن نامه دکتـر مصـدق دالئـل خوانـده نشـدن تلگراف 
جمعـی از علمـا و حـاج آقـا نـوراهلل در مجلـس شـورای ملـی 

را ذکـر مـی کنـد.
ب- اسـناد مربوط بـه عملکـرد اجتماعی حضـرت آیت 

اهلل حـاج آقـا نـوراهلل اصفهانی 

   نامـه مدرسـه ایتـام اصفهـان به حضـرت آیـت اهلل حاج 
آقـا نـوراهلل . 

کـه بـه  ج مدرسـه ایتـام اسـت  گـزارش مخـار ایـن نامـه 
 همت حـاج آقا نـوراهلل و جمعی دیگـر در اصفهان تاسـیس

 شد.
    نامه حاج محمـد کازرانی به حضرت آیـت اهلل حاج آقا 

نوراهلل مربوط به شـرکت اسالمیه 
حـاج آقـا نـوراهلل و بـرادر ایشـان حضـرت آیـت اهلل حـاج آقـا 

نجفـی اصفهانـی از موسسـان شـرکت اسـالمیه انـد.
    نامـه یکـی از زنـان اصفهـان بـه حضـرت آیـت اهلل حـاج 

آقـا نـوراهلل 
ایـن نامـه درخواسـت یکـی از زنـان اصفهـان مبنـی بـر پنـاه 
آوردن بـه بیـت حضرت آیـت اهلل حاج آقـا نـوراهلل اصفهانی 

به خاطـر فقـر و شـرایط سـخت زندگی اسـت.
در ایـن سـند آمـده اسـت: )فعـال مدتـی اسـت شـوهرم 
رفته...نـه دیگـر اسـباب دارم کـه بفروشـم نـه دیگـر چـاره 
دارم؛  جایـی هـم نمـی توانـم بـروم ....پنـاه بـه آسـتان 

مبـارک آورده ام...(
کین قرای سـیرجان به حضـرت آیت اهلل حاج     نامه مال

کم کرمان آقا نـوراهلل اصفهانی مبنـی بر دادخواهـی از حا
    نامه محمـد علی مهر جواد الموسـوی به حضرت آیت 

اهلل حاج آقا نـوراهلل اصفهانی 
در ایـن سـند گـزارش تعمیـر مسـجد مرحـوم حاجـی آبـاد 

ذکـر شـده اسـت.
    نامـه حضـرت آیـت اهلل حـاج آقـا نـوراهلل بـه حکومـت 

ن  صفهـا ا
 در این سـند حاج آقا نوراهلل حکم به توقیف شلتوک مورد 
دعـوی مـی دهـد و رفـع توقیـف را منـوط بـه روشـن شـدن 

اختـالف مـی کند .
کـی از آن اسـت کـه حـاج آقـا نـوراهلل در بحـث   ایـن سـند حا
کـه حکومـت اصفهـان  اختالفـات مردمـی حتـی زمانـی 

مجـری اسـت،  وارد مـی شـود.
    شـهادت نامـه بعضـی از اشـخاص در محضـر حضـرت 
آیت اهلل حـاج آقـا نـوراهلل اصفهانـی در خصوص شـرارت ها 

و سرکشـی هـای نادعلـی ابـن آقـا اسـماعیل .
کـی از آن اسـت کـه حـاج آقـا نـوراهلل در امـور   ایـن سـند حا

قضایـی شـهر نقـش مهمـی داشـته انـد. 
 نامه مادر صدر المحدثین بـه حضرت آیت اهلل حاج آقا 
نـوراهلل اصفهانـی مبنـی بـر وسـاطت بـرای آزادی فرزندش 

از حبـس
   تعهد نامه خوانین بختیاری  مبنی بر تالش و کوشـش 

در برقراری نظم و حفظ امنیت در اصفهان. 

آشناحکایت های

خانه مردم

وارد حیــاط خانه  آقا که می شــوی شــروع به شــمردن 
می کنی  .  یک دو ســه چهار پنج شش....می شــماری 
می شود چهارصد. چهارصد نفر از بختیاری ها آمده اند خانه آشنا. 
پناه آورده اند. خان بختیاری تمام مال و اموالشان را به غارت برده 
است. آمده اند تا از ظلم خان به آشنا شکآیت برند. حاال روزهایی 

که مانده اند را می شماری. یک دو سه چهار پنج...
ســه ماه اســت که مانده اند... نه امید آنان تمام شده است، نه 

مردم داری آشنا.
محمدتقی آقانجفی

حکایت بیداری، ص 132

قنسول بیگانه هرگز!

عده ای از ســربازان که حقوق آنها عقب افتاده بود 
به قنســول روس پنــاه بردنــد و با تحصن زیــر پرچم 

روس،  اعتراض خود را اعالم کردند. 
خبر که به گوش آشــنا رســید، بــدون معطلی به منبــر رفت و 
گفت: از اشخاصی که مثل این چند نفر سرباز بی شرف که به 

قنسول روس پناه برده اند، دوری کنید.
 امروز مــی تــوان گفت کــه رفتن ایــن بی غیــرت ها بــه حمام 

مسلمین اشکال دارد.  
حاج آقانوراهلل اصفهانی

مشروطه ای که تاج نمی خواست، ص 11  

دفاع از چهارباغ

ظل الســلطان به عمالش دســتور داده بود تا درخت های قدیمی چهاربــاغ را قطع کنند. 
آنها هم با تبر و اره به جان درخت ها افتاده بودند. 

خبــر که بــه گوش آشــنا رســید بــدون فــوت وقــت، طلبــه هایــش را خبــر کــرد. طــالب هم بــا چوب 
و چمــاق و بــا هــر چــه بــه دستشــان مــی رســید، خودشــان را بــه چهاربــاغ رســاندند و بــا عوامــل 
 ظــل الســلطان درگیــر شــدند. بــه فرمــان آشــنا کتــک مفصلــی بــه آنهــا زدنــد و وادار بــه فرارشــان

 کردند. 
سایه درختان بر سر چهارباغ و مردم برقرار ماند.   

          .
حاج آقانوراهلل اصفهانی

اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت حاج آقا نوراهلل اصفهانی، ص 115   

ویژه نامـــه اندیشـــه و علـــوم انســـانی روزنامـــه اصفهـــان زیبـــا/ شـــماره نهـــم/ 4 دی 1396

گفت وگوی اسالم و مسیحیت در صفاخانه جلفا

برخی آدم ها بزرگ فکر می کردند 

تولد ایده گفت وگوی ادیان در اصفهان

عصر  راستی  به  که  حاضر  عصر  در 

سیدجعفر 
هاتف 

الحسینی

ارتباطات است؛ رسانه ها مرزها را در 
نوردیده اند و فاصله ها به علت وجود 
به  حاضر،  حال  در  مجازی  فضای 
ترتیب  بدین  است.  رسیده  حداقل 
ضرورت گفت وگو در میان ادیـان بیـش 
از پـیش احسـاس مـی شود تا اختالفات را به کمترین 
بسیار  ثمرات  وگوهـا  گفـت  این  برساند.  ممکن  حالت 
را  میان  این  در  موجود  تعارض های  و  داشته  خوبی 

کاهش داده است.

یکی از نو آوری های اصفهان در تاریخ معاصر، صفا خانه 
تحت  انگلیسی  میسیونرهای  که  زمانی  است.  بــوده 
سازمان دهی بریتانیا وارد ایران و من جمله اصفهان 
شدند، شروع به تبلیغات و چاپ کتاب کردند. با چاپ 
کتاب ضد اسالمی توسط دکتر تیزدال انگلیسی،  اختالفات 
بین مسیحیان شهروند ایرانی و مسلمانان باال گرفت. 
در این شرایط حاج آقا نور اهلل برای ایجاد صلح و دوستی 
نام  به  کاهش اختالفات، دست به ساخت مکانی  و 
صفا خانه در محله جلفای اصفهان زد. صفاخانه محل 
دوستی و صلح بود، همان گونه که از نام آن، چنین معنی 
ل عقلی  برمی تابد. سبک گفت وگو در صفاخانه، استدال
به دور از تعصبات دینی بود. این مکان از ابداعات حاج 
آقا نور اهلل بود که مثل گذشته مسیحان شهروند ایران 
با مسلمانان دوشادوش یکدیگر به زندگی مسالمت آمیز 
بپردازند. با آنکه دکتر تیزدال انگلیسی با چاپ کتاب ضد 
اسالمی خشم مردم را برانگیخته بود؛ حاج آقا نور اهلل این 
تهدید را به فرصت نابی برای گفت وگوی دینی تبدیل کرد. 
متن این مناظرات در مجله ای موسوم به االسالم چاپ 
می شد. در متن روزنامه به این مطلب اشاره شده است 

که مردم ازکم بودن تیراژ مجله شکایت می کردند. این 
متن دقیقا مطالب گفت وگو را بیان می کرد و هیچ دخل و 
تصرفی درآن انجام نمی شد تا مردم، خود به حقیقت پی 

برده و قضاوت بر عهده خودشان باشد.
»مجله االسالم« توسط فردی به نام سید محمدعلی 
حسنی ملقب به داعی االسالم به زبان اردو ترجمه شد و 
در هندوستان نیز برای فارسی زبانان تجدید چاپ شد. و 
بنابر قول هایی در لندن و مصر و حجاز نیز به تجدید چاپ 
کنون این مجله توسط اساتید حوزه و  رسیده است.  ا
دانشگاه تحلیل و تدوین شده و به صورت کتاب تخصصی 
کالم مسیحی چاپ شده است و در ردیف منابع اصلی 

در زمینه مسیحیت برای پژوهشگران قرار گرفته است. 
ح شده توسط یکی از زنان میسیونر  بنابر خاطرات مطر

انگلیسی، جلــسات صــفاخــانه مــختص آقایان نبوده 
بلکه میان زنان میسیونر انگلیسی با زنان مسلمان نیز 
گفت وگوهایی صورت می گرفته است. در این جلسات 
آقایان از پشت پرده ناظر بر گفت وگوها بوده و در بین بحث 
نکاتی را متذکر می شدند. در آخر جلسه نیز برای یکدیگر 
دعا می کردند تا حقیقت را پیدا کرده و جلسه را به پایان 
می رساندند. با وجود آنکه مکان صفاخانه در تاریخ به 
طور واضح بیان نشده؛  اما ثمرات بسیار خوبی برای 
کر شده است. پس از گذشت 115سال از تاسیس  آن ذ
صفاخانه، هر سال رهبران دینی ایران به یاد این اتفاق 
میمون و مبارک کنار یکدیگر جمع شده و مانند گذشتگان 
خود به گفت وگو می پردازند تا اختالفات را به حداقل 

رسانده و مانند دو برادر در کنار هم با صفا  زندگی کنند. 

آدم ها می آیند و می روند؛ اما قصه هایشان 

محمود 
فروزبخش 

پایانی ندارد. برخی آدم ها قصه شان به 
یک ملت گره خورده است.

که جنازه حاج آقانوراهلل را از قم    وقتی 
می بردند، طلبه ای بود که نگران، ماجرا 

را دنبال می کرد. 
گذشت تا شهر قم دوباره قصه خوان همان  35 سال 
ماجرا بشود. انقالب اسالمی از پی ماجرای بیداری 
اسالمی آمد. بیداری که پیش از این تجربه های تحریم 

کو و نهضت مشروطه را به خود دیده بود. تنبا

 آدم ها می آیند و می روند؛  اما قصه هایشان پایانی ندارد. 
برخی آدم ها قصه شان به یک ملت گره خورده است. 
حاج آقانوراهلل قطعا یکی از همین آدم هاست.  قصه آیت 
اهلل اول شهر اصفهان، در یک روز سرد زمستانی، در شهر 

قم به اتمام رسید؛  اما نور خدا خاموشی نمی گیرد. 
کشتند، چکمه پوشان تهران از  که حاج آقا را  روزی 
سر بدمستی قهقهه زدند. همان روز بودند که مدرس 
فهمید که برای تبعید باید آماده شود. سد که شکسته 
شود، نوبت به سیل است که خلق اهلل را با خود می برد. 
اصال از همان روز، ایده کشف حجاب، خود را عریان کرد. 

رضاخان که تا آن روز صورتک  به چهره زده بود از پس آن 
قتل، گستاخ شد.  حاج آقانوراهلل را با آمپول سم کشتند 
نه با آمپول هوا تا حاشا کنند تا پنهان کنند. پنهان از آن 
که تاریخ ناظر است. تاریخ که سخنگو نداشته باشد، به 
که  حقیقت بدهکار می شود. بدهکار خوش حسابی 
هیچ گاه وام دار بودن خود به افراد را فراموش نمی کند. 
بدهکار هم بماند صبر می کند و با دیرکرد عاقبت روزی 
حساب خود راتصفیه می کند. به زبان ساده تر، خورشید 
هیچ گاه پشت ابر نمی ماند. نور خدا که جای خود دارد. 
که حاال دیگر رسوای عالم است؛ اما  پزشک احمدی 

 بیمارستان خورشید، یادگار آن نور است. نوری که در 
ک شیده شد؛  اما تاللو انوار آن  4 دی 1306 به حجاب خا
بر باقیمانده ماجرای تاریخ تابید.  رازها که برمال شوند 
دیگر شوقی برای شنیدن آنها نمی ماند؛  اما ماجرای آن 
اتاق هنوز هم در راهرو تاریخ می پیچد. داستان پزشکی 
که از تهران آمده است و خود را شفاالدوله معرفی می کند. 
کسره که فتحه شود، شفا زیر و رو می شود. شفایی که از 
این دولت باشد؛ همان جان کندن است. پیرمرد می آید 
مقاومت کند؛ اما تا لحظاتی بعد سم در رگ های هفتاد 
ساله اش جاری می شود و ساعتی بعد روحش به آسمان 

کشد. اصفهان فردا، اصفهان تنبیه و بیداری  پر می 
است. مردم حتما برای سوگواری رهبر روزگار دیروز و 
که عمیقا آزادی  امروزشان می آیند. به سوگ مردی 
خواه بود. می آیند مردمی که عمیقا آزادی خواه هستند.  
آزادی خواهی که در برابر موانع پیشرفت این ملت می 
ایستاد. استبداد را می گویم و استعمار. استعمار که می 
گویم روس و انگلیس ندارد. هر کس که مانع این ملت 

باشد، دشمن آزادی است. 
 استبداد هم استثنا ندارد. حــاج آقــا هــر مسـتبدی که 
بر سر راه مردم می نشست را بر سر جایش می نشاند. 

که مهم  مشروطه خواه و مستبد هم نداشت. آن چیز 
کو  که از نهضت تحریم تنبا بود، مردم بودند. مردمی 
تا آخرین نفس های مشروطه آمده بودند. مردمی که 
عدالت می خواستند؛  هر چند به اجمال. به هر فهمی که 
از عدالت داشتند، طالب آن بودند و برای رسیدن به این 

مقصود، آزادی را طلب می کردند. 
  آدم ها می آیند و می روند؛  اما قصه هایشان پایانی 
ندارد. برخی آدم ها قصه شان به یک ملت گره خورده 
است. ملت ما بزرگ خواهد شد. برخی آدم ها بزرگ فکر 

می کردند. 

 مطیع شما هستیم 
نامه پر راز و رمز مدرس به حاج آقانوراهلل اصفهانی

در سال ۱۳۰۶ هجری شمسی آیت هللا حاج آقا 
نورهللا نجفی اصفهانی به همراه گروه کثیری 
خودکامگی های  به  اعتـراض  در  بـالد  سایـر  علمای  از 
رضاخان به قم هجرت و از مدرس که آن زمان جزو 
اقلیت مجلس بود ، دعوت کرد به قم مهاجرت کند.
مدرس ضمن حمایت از قیام ، به علت اختناق شدید 
رژیم نتوانست به قم بیاید؛ ولی در نامه ای تاریخی به 

نکات جالبی اشاره می کند:

الزم به ذکر است امام خمینی نیز در این زمان جهت 
تحصیل علوم دینی در قم حضور داشته و حدود 25 سال 
سن داشته اند و این قیام را »اساسی ترین قیام « علیه 
کنند. شهید بهشتی معتقد است  رضاخان عنوان می 
امام خمینی برای اولین بار به صورت مستقیم رویارویی 
روحانیت شیعه با حکومت طاغوت را می بیند و این تجربه 
در شکل گیری آینده او، موثر بوده است  و اما به سراغ نامه 

مدرس می رویم :
بسم اهلل الرحمن الرحیم 

حضور مبارک حضرات موالی عظام شکراهلل مساعیهم 
الجمیله 

معروض می دارم تلگراف احضاریه آقایان زیارت شد. اوال: 
لوترک الغطاء لنام

ثانیا: تا آنچه عقیده است اظهار نشود، اصالح نمی شود. 
ثالثا: حقیر و آقایان اینجا مطبع نظریات هستیم .

 رابعا : موانع کم است ، کسراب بقیعه .
آبان 1306 - مدرس

غ مــجنونـی اســت که در صحــراهای خشک  غطاء نام مر
گــرفتار تعقیب  و سوزان عربستان یافت می شود و مدام 
صیاد است و هیچ وقت راحتی ندارد؛  از این نــظر جمله 

)لوترک الغطاء لنام( یکی از امثال عربی شده و ترجمه آن 
گر صیاد غطاء را ترک می کرد و از تعقیب آن  این است؛ ا
منصرف می شد، او می خوابید؛   به طوری که مشهور است 
حضرت سیدالشهداء )علیه السالم( که در چنگال مظالم 
اموی ها گرفتار بود،  این مثل را به زبان آورد تا وضعیت خود 
را به دنیا بفهماند، مرحوم مدرس نیز با ذکر این مثل آقایان 
مهاجرین را به مشکالت زندگی خویش متوجه ساخته و 
کلیه عقاید و نظرات خود را در قسمت دوم نامه توضیح 
داده و نوشت: تا آنچه عقیده است اظهار نشود، هیچ کاری 
اصالح نمی شود.  مدرس می دانست دربار سردار سپه که 
هنگام ناتوانی قیافه حق به جانب به خود می گرفت و در 
موقع قدرت کوس لمن الملکی خود را به آسمان می رساند 
و در برابر هر توانا عاجز و در قبال هر عاجز توانا بود، با قم و 

مهاجرین قم بازی می کند و ممکن نیست یک قدم برای 
اجرای نظریات و مقاصد آقایان بردارد؛  چنانکه برنداشت. 
به همین نظر عقیده خود را به آقایان تلقین کرد که حرف 
آخر را که سرنگونی شاه است صریحا بگویند و خودشان را 
معطل نکنند.  ولی باید انصاف داد حاج آقا نوراهلل تنها چه 
می توانست بکند؟ مدرس در ادامه خود را مطیع نظریات 
و اهداف حاج آقا نوراهلل و قیام می شمرد و این نشان از 
که مدرس این  عظمت شخصیت حاج آقا نوراهلل است 
چنین ابراز وفاداری و عقیده می کند .در قسمت آخر نامه 
می گوید ، موانع کم است؛ کسراب بقیعه در این قسمت 
مدرس، قدرت رضا شاه را همچون سراب دانسته و به حاج 
آقا نوراهلل می گوید که مبارزه را تا سرنگونی شاه ادامه دهد؛ 

چرا که این قدرت پوشالی است. 
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