
  سمانه صادقي
روزهايي كه بر ما مي گ�ذرد، تداعي گر خاطره نماد 
تلفيق سياستمداري با شريعتمداري، يعني شهيد 
آيت اهلل سيدحس�ن مدرس اس�ت. از اين رو بر آن 
ش�ديم تا با يك�ي از نوادگان ايش�ان ب�ه گفت وگو 
بنش�ينيم. ذكر اين نكته الزم اس�ت ك�ه مصاحبه 
ش�ونده ارجمند به داليل ش�خصي خواه�ان عدم 
درج ن�ام و تصوير خ�ود بودن�د كه بر اس�اس ميل 
ايش�ان رفتار كرديم. امي�د آنك�ه تاريخ پژوهان و 
عم�وم عالقه من�دان را مفي�د و مقبول آي�د. 

  
ابتدا بد نيست به علت مخالفت شهيد آيت اهلل 

مدرس با رضاشاه اشاره بفرماييد. 
بسم رب الش��هداء و الصديقين. رضاشاه در دوره هفتم 
نگذاش��ت آقاي مدرس وكيل مجلس ش��ود و اعوان و 
انصار خودش را به مجلس فرستاد تا برنامه هايي را كه 
انگليسي ها به او گفته بودند بتواند انجام دهد. در نتيجه 
آقاي مدرس به نتيجه انتخاب��ات اعتراض كردند اما در 
جواب ايش��ان گفتند مردم به ش��ما رأي ندادند. آقاي 
مدرس هم گفتند: »آن يك رأي خ��ودم به خودم چه 
ش��د؟ من كه خودم به خودم رأي داده ام. معلوم است 

دروغ مي گوييد. «
رضاخان يك بار هم تالش مي كند با تطميع 
ش�هيد مدرس صداي اعت�راض ايش�ان را 

خاموش كند؟ 
بله، در زمان وكالت اول هم پهلوي اول و هم انگليسي ها 
سعي كردند آقاي مدرس را با پول تطميع كنند. پهلوي 
توسط س��پهبد اميراحمدي 2هزار تومان آن موقع به 
صورت اسكناس يكصد توماني فرس��تاد. آقاي مدرس 
مي پرسد: »اين چيست؟« اميراحمدي پاسخ مي گويد: 
شاه فرستاده اند كه رفع حوايج شما شود. آقاي مدرس 
مي گويد: »به پهلوي بگو اين پول خ��رج جلوگيري از 
شرارت تو خواهد ش��د. اگر راضي بود همان جا بگذار، 
وگرنه بيا و از همان جا بردار و برو. « س��فارت انگليس 
نيز چند روز پس از آن توسط منشي سفارت يك چك 
سفيد براي آقاي مدرس مي فرستد كه ايشان هر مقدار 
مي خواهند داخل آن بنويسند. آقاي مدرس از منشي 
سؤال مي كنند: اين چيست؟ او توضيح مي دهد. ايشان 
هم با لهجه اصفهاني مي گويند: »درس��ت است ما پول 
مي ستانيم، ولي در روز روشن و بار االغ.« منشي مي رود 
و به س��فير مي گويد و س��فير مي گويد آق��اي مدرس 

مي خواهد آبروي ما را ببرد. 
گويا ش�هيد م�درس اواي�ل دي�داري هم با 
رضاخان داش�ته و از او خواسته است دست 

از نوكري انگليس بردارد؟
 در مجلس چهارم يا پنجم بود كه آقاي مدرس به اتفاق 
يار و همرزم خ��ود آقاي شيخ االس��الم ماليري )وكيل 
مالير( مصمم ش��دند براي ديدن رضاش��اه بروند؛ لذا 
به اتفاق درش��كه اي كرايه مي كنند و به كاخ سعدآباد 
مي رون��د. در آن ديدار آقاي م��درس با پهلوي صحبت 
زيادي مي كنند و به او مي گويند: »اگر ش��ما دس��ت از 
انگليسي ها برداريد من به شما مي چسبم. « اما رضاشاه 
در جواب مي گويد: »نمي توانم ق��ول داده ام. « بعد هم 
دس��تش را به ش��انه آقاي مدرس مي زن��د و مي گويد: 
»آقاي مدرس! اين كس��ي كه برايم چاي مي آورد، اگر 
قولم را بشكنم در چايم زهر مي ريزد!« اين مرد اردشير 
جي بود ك��ه از طرف انگليس مأمور ش��ده بود همه جا 
همراه رضاشاه باش��د. او حتي زمان تبعيد رضاشاه هم 

در كنارش بود. 
گفته مي شود شهيد آيت اهلل مدرس به خاطر 
هوش و ذكاوتش و خ�أ قدرت مركزي خود 
قصد شاه ش�دن داشته اس�ت. اين مسئله 

صحت دارد؟ 
يكس��ري براي تخريب افكار عمومي از اين مزخرفات 
مي گويند. چون مق��ام و جاه براي آق��اي مدرس هيچ 
ارزشي نداش��ت. حتي فرزندش��ان هم كه مي خواست 
به اروپا ب��رود و طب بخواند آقا مخالف��ت كردند. چون 
فرزندشان شاگرد مبرز آقا در علوم ديني بودند. ايشان به 
فرزندشان مي گويند بهترين راه براي شما همين است كه 
علوم ديني بخوانيد ولي فرزندشان مي گويد مي خواهم 
بروم طب بخوانم. آقاي مدرس مي گويند: »اشكال ندارد. 
برو طب بخوان، به شرط اينكه از مردم مزد نخواهي. « 
نتيجه امر اين شد كه ايشان رفتند و تحصيل طب كردند 
و وقتي هم كه پزشك ش��دند از كسي ويزيت نگرفتند. 
حتي در شهرستان هايي مثل كردستان، همدان، اراك، 
مالير، اصفهان و. . . كه رئيس بهداري بودند، ثروتمندان 
كه هديه مي فرستادند ايشان رد مي كردند. گويا يك بار 
هم پولي را كه مريضي روي ميز ايشان گذاشته و رفته 
بود را فرزندشان برمي دارد و از پدر پس گردني مي خورد. 
هيچ يك از اعضاي خانواده هم از آنچه شهيد مدرس به 
پسرشان گفته بودند، خبر نداشتند تا ساعت آخري كه 

همين پسرشان به رحمت خدا مي روند. 
رابطه  ش�هيد آيت اهلل مدرس با خانواده شان 

چگونه بود؟ 
خانواده اي وجود نداش��ت. آقاي مدرس دو دختر و دو 
پسر داشتند. دختر بزرگش��ان در جواني فوت مي كند. 
پسر بزرگ و دختر ديگرش��ان هم به دهي به نام اسفه 

در اصفهان كه همس��ر آقاي مدرس هم اهل آنجا بود، 
برمي گردند و در ملكي كه آنجا داشتند، زندگي مي كنند. 
تنها كسي كه پيش آقا بود، پسر كوچكشان بود كه بعدها 
براي تحصيل طب به فرانسه مي رود و البته بعد تحصيل 

برمي گردد. 
ناگفته نماند آقاي مدرس و خاندان مدرس اهل اردستان 
هستند. در اردستان دهي به نام كچكوسرابه هست. پدر 
شهيد مدرس آنجا تدريس مي كردند تا اينكه با خان ده 
دعوايشان مي ش��ود، چون او يك تركه به آقاي مدرس 
زده بود. پدر شهيد مدرس خان ده را در جوال مي كند و 
كتك مي زند. مادر آقاي مدرس اهل همان ده و از خانواده 
همان خان بود. در نتيجه وقتي پدر آقاي مدرس جالي 
وطن مي كند همسرش با ايش��ان نمي آيد. پدر شهيد 
مدرس هم ايش��ان را برمي دارد و به شهرضا مي رود و با 
زني اهل اسفه ازدواج مي كند. از اين همسرشان صاحب 
يك دختر مي شوند كه او هم پسري به دنيا مي آورد. اين 
پسر در دوراني كه آقاي مدرس در تبعيد بودند هر كاري 

كرد نزد ايشان برود به او اجازه ندادند. 
شهيد مدرس چگونه به مجلس شوراي ملي 

راه پيدا كردند؟
 ايشان پس از پايان كسب فيض از محضر اساتيد نجف 
و كربال و اجازه اجتهاد از ميرزاي ش��يرازي به اصفهان 
برگشتند و به تدريس مشغول ش��دند تا اينكه مسئله 
هيئت نظارت بر قانون اساسي مجلس مطرح شد و آيات 
عظام آن زمان پنج نفر از علماي تراز اول را در ايران براي 
اين كار انتخاب كردند. آقاي آسيد ابوالحسن اصفهاني 
»اعلي اهلل مقامه« و آقاي م��درس از جمله اين پنج نفر 
بودند. هرچند آقاي آس��يد ابوالحس��ن اصفهاني كه با 
ش��هيد مدرس هم درس و هم بحث بودند اين مسئله را 
نپذيرفتند و مرجع تقليد شدند و آقاي مدرس پذيرفتند 

و شهيد شدند. 
سبك زندگي شهيد مدرس چگونه بود؟

زندگي ايشان فوق العاده ساده بود. همانطور كه زندگي 
پدرم بود و زندگي ما است. آقاي مدرس چه در اصفهان و 
چه در تهران زندگي بسيار ساده اي داشتند و تمام روزها 
كه از مجلس برمي گشتند كاسه اي ماست مي خريدند 
و براي فروش��نده تمام وقايع اتفاق افتاده در مجلس را 
مي گفتند تا او هم به ديگران منتق��ل كند. براي مردم 
اهميت قائل بودند و آنان را صاحب حق مي دانس��تند. 
از اين جهت باعث محبوبيت عام براي ايشان شد. آقاي 
مدرس آنگونه كه نزديكان، دوستان و آشنايان ايشان از 
جمله ملك الشعراي بهار و ديگران اقرار كرده اند، هرگز 
اهل مقام نبودند و به مال و منال بي توجه بودند. به همين 
دليل بستگان درجه يك ايشان هم فاقد ثروت هستند. 

منزل شهيد مدرس كجا واقع شده بود؟
منزل ش��هيد مدرس در خيابان چهارراه سرچش��مه، 
خيابان ري، كوچه ميرزا محمود وزير، كوچه نصيرالدوله 
بود كه يك در هم در كوچه همجوارش داشت كه امروزه 
نام آن كوچه مدرس شده است. ايش��ان تا روزي كه به 
تبعيد رفتند در اين منزل ساكن بودند و بعد هم پسرشان 
آقاي دكتر عبدالباقي آنجا ساكن شدند. بعدها به دليل 
ايجاد چاه بزرگي در منزل پسرشان منزل را مي فروشند 
و جاي ديگري ساكن مي شوند. البته آقاي مدرس ابتدا 

منزل كوچكي در خيابان چراغ برق داشتند. 
گفته مي شود شهيد مدرس در دوران جواني 
مدتي رياضت كشيده اند. اين مسئله چقدر 

مورد تأييد شماست؟ 
اينها قصه هايي است كه عده اي سر هم مي دهند. مؤمن 
كه نياز به رياضت ندارد. كسي كه به خدا و پيغمبر و ائمه 
اعتقاد دارد رياضت نمي كشد. مگر جوكي هندي است؟ 
امساك در زندگي با رياضت فرق مي كند. معموالً مردان 

خدا امساك مي كنند. 

مدر س ب�ه رضا خان گفت: »اگر ش�ما 
دس�ت از انگليس�ي ها برداري�د م�ن 
به ش�ما مي چس�بم. « اما رضاشاه در 
ج�واب مي گوي�د: »نمي توان�م ق�ول 
داده ام. « بعد هم دس�تش را به ش�انه 
آقاي مدرس مي زند و مي گويد: »آقاي 
م�درس! اين كس�ي ك�ه براي�م چاي 
مي آورد، اگر قولم را بش�كنم در چايم 
زه�ر مي ريزد!« اين مرد اردش�ير جي 
بود كه از ط�رف انگليس مأمور ش�ده 
بود هم�ه ج�ا همراه رضاش�اه باش�د

 »ناگفته ها و تحليل هايي از سيره سياسي آيت اهلل سيدحسن مدرس« 
در گفت وشنود با نواده شهيد

 رضاخان به مدرس گفت 
من به انگليسي ها قول داده ام!
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  محمدرضا كائيني
عال��م پ��ر آوازه و مجاهد 
زنده ياد آيت اهلل حاج آقا 
حسين خادمي اصفهاني، 
از رهبران ديني و سياسي 
ش��هر اصفهان در دوران 
معاصر به ش��مار مي رود. 
با اي��ن همه اي��ن نقش 
ش��اخص تاريخ��ي، در 
پرده غفلت تاريخ نگاران 
قرار گرفته و درباره آن كمتر س��خن رفته اس��ت. اثر 
پژوهشي»تاريخ ش��فاهي، زندگي و مبارزات آيت اهلل 
خادمي« يكي از معدود آثاري اس��ت ك��ه در اين باره 
تدوين يافته است. ناش��ر اين اثر)مركز اسناد انقالب 
اسالمي( در ديباچه آن درباره اهميت موضوع چنين 

نگاشته است:
»نقش آي��ت اهلل خادم��ي در وقايع انقالب اس��المي 
اصفهان از دو س��و قابل دقت و توجه اس��ت: نخست 
موقعيت و اهمي��ت اصفهان از جنبه ه��اي فرهنگي، 
اقتصادي و جريان هاي درون شهر اصفهان و نجف آباد 
و ديگري مقام و موقعيت و رتبه  خود آيت اهلل خادمي و 
تأثير و نفوذ ايشان در بازار بزرگ و تأثيرگذار اصفهان. 
آيت اهلل خادمي از جمله علم��اي رباني تاريخ معاصر 
ايران است كه ضمن داشتن ارتباط نزديك و صميمي 
با حضرت امام خميني با راهكارهاي خاص خود، مردم، 
بازاريان و فرهنگيان اصفهان را همپاي مردم س��اير 
نواحي ايران در نهضت اسالمي به رهبري حضرت امام 
خميني هدايت و رهبري مي كرد. اغلب فعاليت هاي 
فرهنگي - سياسي صورت گرفته در اصفهان با حضور يا 
نظر او تحقق يافته است، ضمن آنكه ايشان در مبارزات 
سياسي ضد رژيم پهلوي هم يكي از علماي پيشگام به 

حساب مي آيند.« 
مهدي مهر عليزاده مؤلف اثر نيز در مقدمه خود بر اين 
كتاب، اهميت موضوع مورد پژوهش را بدين ترتيب 

تحليل كرده است:
»براي ش��ناخت صحيح زندگي و تالش هاي آيت اهلل 
خادمي بايد دقت و وسواس بيشتري صرف مي شد تا 

اظهارنظرها منطقي و علمي باشند. غير از اين، حب و 
بغض هاي سياسي و دخالت آن در نقل وقايع و انتشار 
اسناد يا پوشيده داش��تن برخي از آنها نيز مشكالت 
بيشتري را فراروي محقق تاريخ قرار مي داد. تنها روزنه  
اميد صب��ر و حوصله در مواجهه با مدارك و اس��ناد و 
استفاده  هر چه بيشتر از اسناد بيشمار تازه انتشار يافته 
بود. با اين دو امكان، مهيا شدن پژوهش پيش رو، فراهم 
آمد. نكته  ديگري كه شرح آن در اين بخش ضروري به 
نظر مي رسد، ارائه  توضيحاتي پيرامون نگاه و ديدگاه 
محاكم محق��ق در فرآيند پژوهش اس��ت. از ديدگاه 
محقق، اسالم، انديش��ه  حاكم بر انقالب اسالمي بوده 
و مهم ترين عامل س��وق يافتن مردم به عرصه  انقالب 
و مبارزه نيز همين عامل است؛ لذا تالش هاي آيت اهلل 
خادمي و گروه پيرامونش همان گونه كه ادعاي ايشان 
نيز مي باشد، در اين راستا تحليل شده است. آخرين 
مطلب ش��رح اين نكته اس��ت كه چرا محقق به شرح 
حيات سياسي - اجتماعي آيت اهلل آقا حسين خادمي 
پرداخته و روشن شدن آن را پي گرفته است؟ در پاسخ 
به س��ؤال، به ذكر مختصر عوامل ذيل اكتفا مي شود: 
آيت اهلل خادمي، رهبري حوزه  علميه  پرسابقه  اصفهان 
را در زمان ش��كل گيري رخدادهاي انقالب اسالمي 
به عهده داشته و اين شهر در تعميق اسالميت انقالب 
و فرهنگ سازي آن و صدور دستاوردهايش به اقصي 
نقاط كشور نقش ش��اخصي داشته اس��ت. شناخت 
تالش هاي سياسي - اجتماعي آيت اهلل خادمي با توجه 
به جايگاه و نقش ايش��ان در انقالب اس��المي، كمك 
فراواني به شناخت نقش مردم و عوامل استواري انقالب 
اسالمي مي نمايد. تدوين تاريخ هاي محلي و نگاه علمي 
به جزئيات حوادث و پرهيز از كلي نگري هاي مرسوم، 
زمينه ساز به وجود آمدن تاريخ جامع انقالب اسالمي 
خواهد شد. بر اين اساس پژوهش پيرامون زندگينامه  
ش��خصيت هاي منطقه اي مؤثر در ح��وادث انقالب 
همچون آيت اهلل خادمي در شكل گيري تاريخ بزرگ 

انقالب اسالمي تأثيرگذار است. 
پژوهش پيش رو تالش در روش��ن تر ك��ردن حيات 
سياس��ي ، علم��ي و اجتماعي آيت اهلل سيدحس��ين 
خادمي، مجته��د انقالبي و مورد وث��وق امام خميني 
اس��ت. خانواده  آيت اهلل خادمي نسل در نسل روحاني 
و مروجان تشيع بودند كه در مراكز شيعه نشين ايران، 
عراق، سوريه و لبنان سابقه  تبليغ داشته و با28 واسطه، 

نسب به امام موسي كاظم)ع( مي برد.« 

مروري بر اثر پژوهشي»تاريخ شفاهي، 
زندگي و مبارزات آيت اهلل خادمي«

 حاالت و مقامات
 »خادم شريعت«

ارتباط ش�هيد آيت اهلل م�درس با مردم 
چگون�ه ب�ود و چقدر م�ردم ب�راي حل 
مشكالتش�ان به منزل ايش�ان مراجعه 

مي كردند؟ 
همانطور كه اشاره كردم مردم خيلي شهيد مدرس 
را دوست داش��تند و فراوان براي حل مشكالتشان 
به منزل ايش��ان مراجعه مي كردند. در واقع مردم 
ايران مردمي هستند كه هر كسي كه صادق باشد 

را دوست دارند. 
مي توانيد خاطره اي از مالقات هاي مردمي 

شهيد مدرس نقل كنيد؟ 
گويا حكومت وقت ع��ده اي از كليمي ه��ا را اذيت 
مي كند و آنها هم تصميم مي گيرند شكايتش��ان را 
نزد آقاي مدرس ببرند؛ لذا به خانه آقا مي روند اما آقا 
كه قرار بود به مجلس بروند به نوكرشان عمواوغلي 
مي گويند: »از اين پس��رعموهايم خ��وب پذيرايي 
كن تا من بروم مجلس و برگ��ردم و ببينم اينها چه 

مي گويند. «
با توجه به اينكه ايشان ثروتمند هم نبودند 

اغلب مراجعات براي چه بود؟ 
واقعاًً هم آقاي مدرس از مال دنيا هيچ نداشتند. وقتي 
ايشان نداشتند، به همين دليل ما هم نداريم. بله آقا 
پولي نداشتند كه به مردم بدهند و مردم براي تظلم 
مي آمدند. آقا هم براي اينكه كار م��ردم راه بيفتد، 

سفارش آنها را مي كردند. 
موردي از اين نوع سفارشات شهيد مدرس 

را مي توانيد نقل كنيد؟ 
بله. فردي پيش آقا مي آيد و مي گويد مرا به يكي از 
اين وزارتخانه ها معرفي كنيد كه شغلي به من بدهند. 
آقاي مدرس ك��ه نامه هايش��ان را روي كاغذهاي 
كوچك مي نوش��تند، نام��ه اي مي نويس��ند با اين 
مضمون كه »يكي از گردنه هايي كه دست شماست 

بدهيد دست ايشان كه از آن حفاظت كند. « 
خاطره اي از دوران نمايندگي ايش�ان در 

مجلس در خانواده نقل شده است؟ 
يك بار اليح��ه اي در مجلس مطرح مي ش��ود كه 
شهيد مدرس نمي خواستند اين اليحه به نفع جناح 
مخالفان شود؛ لذا آنقدر در موردش صحبت مي كنند 
تا وقت نماز ظهر مي شود. كسي كه كنار دست آقاي 
مدرس نشسته و جزو مخالفان بوده، خيلي مقيد بود 
نمازش را س��ر وقت بخواند. آقاي مدرس از فرصت 
استفاده مي كنند و به ايش��ان مي گويند: »آشيخ! 
وقت نماز است. « بعد هم همراه ايشان مي روند كه 
نماز بخوانند. ساختمان قديم مجلس يك حوضخانه 
داشت. مي روند آنجا وضو بگيرند. نماينده مخالف 
اليحه به نماز مي ايستد ولي شهيد مدرس در را به 
روي او مي بندند و خودشان به مجلس برمي گردند. 
رأي گيري مي شود و اينها برنده مي شوند. بعد آقاي 
مدرس مي رون��د و در را باز مي كنن��د و مي گويند: 

»آشيخ! چه وقت نماز خواندن بود؟«
ش�هيد مدرس از جمله مخالفان قرارداد 
1919 نيز بودن�د. خاط�ره اي از مخالفت 

ايشان با اين قرارداد نقل مي كنيد؟
 اين قرارداد را وثوق الدوله بست و بناي آن بر تقسيم 
ايران بود كه نش��د. آقاي م��درس در همان مقطع 
مي گويند اگر قرار اس��ت ما از بين بروي��م، چرا به 
دست ديگران از بين برويم؟ و با اين قرارداد مخالفت 

مي كنند و آن قرارداد به نتيجه نمي رسد. 
نحوه دستگيري و تبعيد شهيد مدرس به 

چه صورت بود؟
بايد بگويم در يكي از روزهاي س��ال 1307 رئيس 
ش��هرباني وقت با تعداد زيادي مأمور اوايل شب به 
خانه آقاي م��درس مي ريزند و با فرزندان ايش��ان 
هم درگير مي شوند و ايشان را مي برند، بدون آنكه 
خانواده بدانند آقاي مدرس را كجا برده اند. همكاران 
و دوستان ايشان پيگيري مي كنند و معلوم مي شود 
به شهر خواف در مرز افغانس��تان برده شده اند. دو 
پسر ايشان هم دس��تگير مي ش��وند و چند روزي 
در بند بودند. پس��ر كوچك تر ايش��ان آقاي دكتر 
عبدالباقي هم به مدت يك س��ال با مأمور زندگي 

مي كرده است. 
در دوران تبعيد خانواده چند بار توانستند 

ايشان را مالقات كنند؟ 
پسر كوچك ايشان آقاي دكتر عبدالباقي آن هم با 
تالش بسيار و كمك اندك دوستان باقيمانده اجازه 
مي گيرند و سه روز نزد آقا بودند. اين اولين و آخرين 

ديدار آقا با خانواده بود. 
ايشان روزگار تبعيد را چگونه مي گذراندند 

و با چه سختي هايي مواجه بودند؟ 
 اوايل تبعيد ايشان در منتهاي عسرت و بدي زندگي 
را مي گذراندند به طوري كه حتي ريش و موهايشان 
را كوتاه نكرده بودند اما با تالش هم عقيده اي هايشان 
وضع كمي بهتر مي ش��ود اما در كل ايشان تا زمان 
شهادت 9 سال در يك اتاق مقيد بودند. ناگفته نماند 

در زمان حصر به مأموران خود درس مي دادند. 
در دوران تبعيد پيغامي هم براي خانواده 
فرس�تاده بودند و چقدر اين مس�ائل به 

خانواده منتقل شده بود؟ 
به طور كل پنج، شش نامه از طرف ايشان ارسال شده 

بود واال اصاًل نمي گذاشتند پيغام بيايد. 
ش�هيد آيت اهلل مدرس در دوران تبعيد 

وصيتي هم كرده بودند؟
خير، ايشان وصيتي نكردند. عمداً هم نكردند. 

چرا؟
چون نمي دانس��تند ك��ه مي خواهند ايش��ان را به 
شهادت برسانند. البته آن ش��بي كه مي خواستند 
آقاي مدرس را دستگير كنند وصيتشان را به خانواده 

كرده بودند. 
خانواده چطور از شهادت آيت اهلل مدرس 

با خبر شدند؟ 
آقاي مدرس آذرماه سال 1316 به شهادت رسيدند 
ولي خانواده از اين اتفاق بي خبر بودند. دي ماه سال 
1316 يك شب دو مأمور به منزل يكي از پسرهاي 

ايشان كه رئيس بهداري كردستان بودند، مي روند 
و بدون هيچ حرف��ي بقچه اي را به ايش��ان تحويل 
مي دهند؛ بقچه اي كه حاوي وسايل شخصي شهيد 
مدرس بود. پسر ايشان هم كه منتظر اين اتفاق بود 
تنها با گفتن »ال اله اال اهلل« اش��ك از چشم هايش 

جاري مي شود. 
از تبعيد صد روزه شهيد مدرس به قزوين 

خاطره اي داريد؟ 
صد روز تبعيد به قزوين در زمان سيد ضياءالدين بود. 
سيدضياء نوكر دربست انگلستان و معروف به آسيد 
نعناع بود. ايشان محلل بود. پس از آنكه انگليسي ها 
او را سر كار مي گذارند او صد نفر از وكال و معروفان 
ايران را مي گيرد و به زندان قزوين مي فرس��تد كه 
آقاي مدرس يك��ي از آن دستگيرش��دگان بودند. 
نقل شده است در زندان ديگر زندانيان كه مي بينند 
آقاي مدرس راحت خوابيده اند از ايشان مي پرسند: 
نمي ترسيد ما را بكش��ند؟ آقاي مدرس مي گويند: 
»اگر جرئت اين كار را داشت همان روز اول اين كار 
را مي كرد. « بعد از آن هم آزاد مي شوند و به تهران 
مي آيند. در واقع انگليسي ها سيدضياء را به اين دليل 
سر كار گذاشتند كه اگر كسي خواست قيام كند، در 
آن دوران باش��د. بعد هم كه ديدند اوضاع مس��اعد 
اس��ت رضا پهلوي را س��ر كار آوردند. به نظر شما 
نادرشاه را چه كسي كشت؟ به نظر من نادرشاه را هم 
انگليسي ها كشتند. چون تنها كسي كه انگليسي ها 
را شكست داد نادر بود. نادر هندوستان را فتح كرد و 
جواهراتش را به ايران آورد. بعد هم هرات را فتح كرد. 
انگليسي ها ديدند اگر نادر پا بگيرد ريشه انگليسي ها 
را از خاورميانه مي كند؛ لذا تصميم گرفتند به دست 
دو نفر اجير او را بكش��ند. خيل��ي جاهاي ديگر هم 
انگليس��ي ها افرادي را به دس��ت ديگران كشتند. 
همانطور كه گاندي را به دست يك هندي متعصب 
كشتند. اين شگرد انگليسي هاست كه در هيچ جاي 

دنيا خودشان مستقيماً كسي را نمي كشند. 
مي شود گفت شهادت آيت اهلل مدرس را 
هم انگليسي ها برنامه ريزي كرده بودند؟ 
بعيد نيست. انگليسي ها كس��اني را كه با آنها كنار 
نمي  آمدند، به هر ترتيبي از س��ر راه برمي داشتند. 
انگليس��ي ها هميش��ه دنبال برنامه هاي خودشان 
هستند. هنوز هم هس��تند. بايد تاريخ انگلستان را 
دو باره خواند. آنها خودش��ان را نژاد برتر مي دانند 
و تشكيالت اسرائيل و اين چيزها را هم انگليسي ها 
درست كردند. تمام خاورميانه اعم از سوريه، لبنان، 
اردن، عربستان و. . . دست انگليسي ها بود؛ لذا براي 
س��عودي ها وهابيت و ب��راي ما بهائيت را درس��ت 

كردند. 
قاعدتاً شما در خانواده اطالعات بسياري 
از ارتباط امام با شهيدمدرس داريد. اين 

ارتباط در چه حد بوده است؟ 
ام��ام)ره( از آقاي مدرس خيل��ي كوچك تر بودند، 
بنابراين در آن مقطع جنبه ش��اگرد و معلمي پيدا 
مي كردن��د، بنابراين ام��ام)ره( و آقاي پس��نديده 
هنگامي كه از قم به تهران مي آمدند، سر درس آقاي 

مدرس هم حاضر مي شدند. 
و از شهيد مدرس هم تأثير مي پذيرفتند؟ 
بله، چون سيره امام)ره( هم مثل سيره آقاي مدرس 
بود، فقط روش هاي اجرايي شان با هم فرق مي كرد. 
ايش��ان هم همچون آق��اي مدرس مي خواس��تند 

انگليسي ها در ايران نباشند. 
براي آش�نايي جوانان با ش�هيد آيت اهلل 
مدرس بايد به كدام بخش از ش�خصيت 
مدرس پرداخته ش�ود و دايره اطالعات 
نسل جوان نسبت به شهيد مدرس را در 

چه جنبه اي بايد افزايش داد؟ 
»شاد مرغي كه او به ترك دانه كرد/ دانه از صحراي 
بي تزوير خورد / هم بدان قانع ش��د و از بند رست/ 
هيچ دامي پر و بالش را نبست«)مثنوي موالنا(. اين 
دو بيت ش��عر راهنماي زندگي خانوادگي ماست و 
شايد راهنماي زندگي بس��ياري از شهدا هم باشد. 
مي خواهم بگويم شناخت ش��هيد مدرس و روحيه 
ايشان و بيش��تر ش��هدا كه هدف خاصي را دنبال 
مي كردند بس��يار مشكل است. ش��ناخت اينگونه 
مردان اس��الم و تاريخ ممارس��ت و سختكوش��ي 
مي خواهد. در دنياي مادي كنون��ي كه اكثر ابناي 
بش��ر در آن درگيرند، تحليل افكار، خواس��ته ها و 
انگيزه هاي اينگونه انسان ها بس��ي دشوار است. تا 
كنون نزديك به 40 كتاب راجع به ايش��ان نوشته 
شده است. كتاب هاي خوبي هم هستند اما آنطور كه 
بايد هنوز شهيد مدرس شناخته نشده اند. مرداني 
از اين دس��ت هر قدر هم كه به آنها بپردازيد باز هم 
مواردي در موردشان هس��ت كه همچنان نوشته 
نشده باقي بماند. مثاًل وقتي راجع به امام حسين)ع( 
صحبت مي كنيم همه جنبه هاي زندگي ايشان را 
توانسته ايم بگوييم اين همه كه علما گفته اند؟ نه، 
امكان ندارد. كس��اني كه قراردادش��ان با خداست، 
بسياري از جنبه هاي زندگي ش��ان ناشناخته باقي 
مي ماند. بين خودمان هم از اين آدم ها زياد داريم كه 
بسياري از جنبه هاي زندگي شان گفته نشده است. 
اشاره اي به چگونگي ساخت مقبره ايشان 

داشته باشيد. 
در باره ساخت مقبره ايشان پيش از پيروزي انقالب، 
پسرشان اقدامات جزئي انجام مي دهند ولي بعد از 
انقالب به دستور امام ابتدا بنياد شهيد و بعد آستان 
قدس مأمور ساخت مقبره شهيد مدرس مي شوند. 

و كالم آخر؟ 
 در پايان به مناس��بت روز مجل��س مي خواهم به 
نكته اي اشاره كنم و آن اين است كه چرا وقتي وارد 
بزرگراه مدرس مي شويد مي بينيد نوشته »بزرگراه 
م��درس« ولي كمي باالت��ر براي ورود ب��ه بزرگراه 
ديگري مي بينيد نوشته شده  است »بزرگراه آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني!« واقعاً اين كدام مدرس است 
كه نامش را بر بزرگراه گذاشته اند، شهيد مدرس يا 

آيت اهلل سيدحسن مدرس؟!
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