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شهيد آيتاهلل سيدحسن مدرس ،در ميان عدهاي از علما و طالب حوزه علميه اصفهان

بازشناخت كارنامه آيتاهلل بهاءالدين
محالتي در آیينه يك اثر نوانتشار

مبارزه و خردورزي
محمدرضا كائيني
يك��ي از دفات��ر
« ش��خصيتها ي
مانا» كه از س��وي
انتشارات سوره مهر
و در معرفي مفاخر
علم��ي ،فرهنگي و
سياس��ي اين مرزو
بوم منتشر ميشود،
به زندهياد آيتاهلل
حاج شيخ بهاءالدين
محالتي ش��يرازي
اختصاص دارد .محمدجواد مرادينيا مؤلف اين اثر
در باب موضوع آن و در مقدمه آورده است:
«دوس��تان خوبم در دفتر ادبيات انقالب اسالمي
كه جواني و عمرش��ان را به پ��اي تحقيق و تدوين
تاريخ و ادبيات انقالب اس�لامي گذاشتهاند ،خبر
دادند مجموعهاي را در دست تأليف و آمادهسازي
دارند كه قرار است معرف رجال مؤثر انقالب باشد
و از نگارنده نيز براي مش��اركت و همكاري در اين
موضوع دعوت كردند .پيش��نهاد بدي نبود؛چراكه
عالوه بر عالقهمندي به مباحث حوزه رجال انقالب،
جمع و جور بودن و حجم نه چندان زياد كتابهاي
مجموعه ،وقت زيادي هم نميگرفت و برنامهريزي
براي انجام آن را آس��ان ميك��رد .در مرحله بعد،
فهرست پيش��نهادي به دستم رس��يد و بايد از آن
ميان يك نام را برمیگزيدم .فهرست  40-50نفره
را چند بار باال و پايين كردم تا آنكه چشمم روي نام
مرحوم آيتاهلل شيخ بهاءالدين محالتي متوقف شد.
راستش نميدانم چرا چون شناخت زيادي هم از
آن مرحوم نداشتم و فقط ميدانستم روزگاري در
استان فارس ،هدايتگر مردم انقالبي آن خطه بوده
و در ماجراي بازداشت و حبس امام خميني در 15
خرداد 1342نيز چن��د روزي همبند و همراه امام
در عش��رتآباد و داوديه بوده است .دوستان دفتر
ادبيات از س��ر لطف ،فيشهايي چند هم به عنوان
دستمايه تحقيق برايم فرستادند و قرار شد تا پايان

سيدي سادهپوش

در قامت رهبري وجيه المله
داود اميني

زندهياد آيتاهلل حاج شيخ بهاءالدين محالتي شيرازي

روزهايي كه بر ماميگذرد ،سالروز شهادت آيتاهلل
سيدحس�ن مدرس را تداعي ميكند .او نمادي از
همپايي ش�ريعت با سياس�ت و الگوي مقاومت و
پايداري بر آرمان و عقيده بود كه نهايت ًا بهاي آن را
با شهادت مظلومانه در غربت پرداخت .در مقال پي
آمده ،به فراز و فرودهاي مواجهه آن عالم مجاهد با
قزاق پرداخته شده است .اميد آنكه تاريخپژوهان
معاصر و عموم عالقهمندان را مفيد و مقبول آيد.

آغاز يك چالش پردامنه
با وقوع كودت��اي نظامي 1299ش ،ش��هيد آيتاهلل
سيدحسن مدرس گرچه از رضاخان در پست وزارت
جنگ پش��تيباني و از رس��يدن او به فرماندهي كل
قوا حمايت ك��رد ،ليكن وي با اقت��دار بيش از حد او
مخالفت نمود و به زودي در آن دوره مجلس ،مدرس
به عنوان يكي از سرس��ختترين مخالفان رضاخان
به ش��مار آمد .در جري��ان جمهوريخواهي رضاخان
نيز وي رهبري مخالفان را در دس��ت گرفت .او از آن
روي با تغيير سلطنت ،از قاجاريه به پهلوي ،مخالفت
نمود كه اعتقاد داش��ت :هدف اين حركت آن اس��ت
كه حيات ملي ايران را دس��تخوش تغييرات اساسي
قرار دهد ،يعني تحقق همان چيزي كه با وجود رژيم
قاجار ،انجام آن امكانپذي��ر نبود .علت اين امر از آنجا
نشئت ميگرفت كه با همه ضعفها و سستيهايي كه
پادشاهان قاجاريه داش��تند ،در آن دوران روحانيت
پيوس��ته از اعتبار وي��ژهاي برخوردار بود .از س��وي
ديگر در آن زمان ،مجل��س نقش تعيينكنندهاي در
كشور داش��ت و بنابراين با تغيير سلطنت ،اين دوره
دس��تخوش حوادث فراوان و مواجه با آس��يبهاي
جدي ميشد .يكي ديگر از جريانات مهمي كه در اين
زمان اتفاق افتاد ،اس��تيضاح مدرس از كابينه سردار
س��په بود .در مردادماه 1303ش ،م��درس به اتفاق
چند تن ديگر از نمايندگان ،رضاخان رئيسالوزرا را
در مجلس استيضاح كردند .موارد استيضاح رضاخان
عبارت بود از:
 -1سوء سياست نسبت به داخله و خارجه
 -2قيام و اق��دام برضد قان��ون اساس��ي و حكومت
مشروطه و توهين به مجلس شوراي ملي
 -3تحويل ن��دادن اموال مقصرين و غي��ره به خزانه
دولت
-4اس��تيضاحكنندگاني كه موارد فوق را به رياست
مجلس ش��وراي ملي اعالم كرده بودن��د ،از اعضاي
اقليت مجلس شوراي ملي بوده و عبارتند از :مدرس،

مدرس در يكي از جلسات كالس درسش،
در تشريح«باب مزدحم» -مبني بر اينكه
در هنگام ازدحام اگر كسي كشته شود،
خونش هدر رفته و حاكم شرع بايد ديه او
رابپردازد-بهحادثهفروردينماه1303ش
اشارهكردوگفت«:درآنحادثهاگرسردار
سپه كش�ته ميش�د ،خونش هدر رفته
بود!» اين مسئله ،بهانهاي براي رضاشاه
شد كه با دستاويز قرار دادن آن ،مأموران
حكومت�ي در ش�انزدهم مه�ر1307ش
مدرس را دس�تگير و ابتدا به خراس�ان
و س�پس به ش�هر خواف تبعي�د كردند

حائريزاده ،عراقي ،ملكالش��عراء ،كازروني ،اخگر،
سيدحسن زعيم.
پس از اينكه مدرس ورقه استيضاح خود را در مجلس
علني قرائت كرد ،مجلس به تشنج كشيده شد و اين
مس��ئله به تهديد مدرس و امضاكنندگان استيضاح
انجاميد .سپس جرايد طرفدار دولت ،از عمل اقليت
س��خت برآش��فته گرديده و بناي حمالت شديد به
مدرس و اقليت مجلس را گذراند .روزنامه ستاره ايران
در شماره ششم ،مورخ هشتم مرداد 1303ش ،در زير
عنوان استيضاح مدرس ،حمالت شديدي به مدرس
و اقليت كرده و در مقابل ،س��ردار سپه را ستوده بود.
رفتاري كه از ديگر مخالفان اس��تيضاح نيز با شدت
و ضعف س��ر زد .يكي از بندهاي استيضاح« ،تحويل
ندادن اموال مقصرين و غيره ب��ه خزانه دولت» بود.
چنانكه پس از قتل اقبالالسلطنه ماكوئي ،در حدود
چند ميليون جواهرات و اش��يای قيمتي و سكههاي
طال و شمشيرهاي جواهرنش��ان كه از زمان صفويه
به اين طرف به خانواده آنها اهدا شده بود يا از طريق
عمال سردار سپه
ديگر جمعآوري كرده بودند ،همه را ّ
ضبط و بدون آنكه به حساب دولت گذاشته شود ،به
خزانه شخصي سردار سپه منتقل گرديد!
استيضاحي كه در تاريخ ماندگار شد!
در روز اس��تيضاح ،س��ردار س��په -با اينكه اكثريت
نمايندگان مجلس با او بودند ول��ي به خاطر ترس و
وحشتي كه از استيضاح داشت ،-گروهي از طرفداران
خود و يك ع��ده هوچي را همراه ع��دهاي نظامي كه
تغيير لب��اس داده بودند ،ب��ه مجلس فرس��تاد تا با
جاروجنجال ،مجلس را برهم بزنند! اين مس��ئله در
زماني صورت ميگرفت كه حدود  600 ،500نفر از
شخصيتهاي محالت تهران كه از طرفداران مدرس
بودند ،همگي در حبس قرار داشتند .با ورود مدرس
به مجلس ،طرفداران سردار س��په به او هجوم برده و
صداي«مرده باد مدرس»« ،زندهباد سردار سپه» بلند
شد! در اين هنگام مدرس رو به آنان كرد و گفت «:اگر
مدرس بميرد ،ديگر كسي به شما پول نميدهد!» و
سپس هنگامي كه خود را به سرسراي مجلس رساند،
فرياد زد« :زندهباد مدرس»« ،مرده باد سردار سپه».
بار ديگر زماني ك��ه داخل مجل��س گرديد و صداي
«مرده باد مدرس» را شنيد ،پنجره مجلس را باز كرد
و فرياد زد« :زنده باد مدرس»« ،مرده باد سردار سپه!»
در اين هنگام رضاخان از ش��دت عصبانيت ،به طرف
او حملهور گشت و گردن او را فشرد و بدينگونه زمان
مجلس را سپري كردند ،تا اينكه جلسه علني به بعد از
ظهر همان روز موكول شد .زماني كه مدرس به اتفاق

ميرزا علي كازروني و حائ��ريزاده يزدي ،از مجلس
خارج ميشد تا به منزلهايشان بروند ،در كوچه پشت
مسجد سپهساالر ،به وسيله عدهاي از اراذل و اوباش
كه قب ً
ال تحريك شده بودند ،مورد حمله قرار گرفتند و
ضرباتي به آنان وارد شد! بعد از ظهر آن روز كه قرار بود
مجلس براي استيضاح تشكيل جلسه بدهد ،مدرس و
اقليت كه ميديدند وضعيت داخلي مجلس با حضور
اش��خاص مختلفي كه در لژهاي تماشاچي نشسته
بودند ،مناسب نيس��ت و از طرفي هيچ گونه تأميني
براي ش��ركت در جلس��ه نخواهند داش��ت ،تصميم
گرفتند فقط محمدتقي بهار ملقب به ملكالشعراي
بهار به مجلس برود و نظر اقلي��ت را اعالم نمايد و در
نتيجه تنها ملكالشعرا ،به مجلس رفت و نطق نمود و
بدينگونه جريان استيضاح مسكوت گرديد!
اع�زام رحي�مزاده صف�وي ،براي دي�دار با
احمدشاه قاجار
مدتي بعد مدرس در مجلس ،نطق مفصلي ايراد كرد.
وي در اين نطق ،از وضع ناگوار كشور صحبت نمود و
از حكومت مشروطه و استفادهاي كه ملت بايد از آن
ببرد ،سخن گفت و از حكومت سردار سپه و فشارهاي
غيرقانون��ي او گله كرد .اي��راد همين نط��ق ،تقريباً
زمينه ايجاد رخنهاي در اف��راد اكثريت و طرفداران
سردار سپه را فراهم آورد .در هفدهم آذر 1304ش،
رحيمزاده صفوي مدير روزنامه آس��ياي وسطي -كه
حامل پيغامي از سوي مدرس براي احمدشاه بود -به
ط��رف پاريس حركت ك��رد .مدرس در اي��ن پيغام،
خواستار بازگشت احمدشاه به كشور شده بود ،ليكن با
وجود صحبتهاي بسياري كه بين رحيمزاده صفوي
و احمدش��اه صورت گرفت ،وي حاضر به بازگشت به
ايران نشد! كش��مكش و رويارويي مدرس و اقليت با
سردار سپه همچنان ادامه يافت تا اينكه سردار سپه
به فكر گرفتن فرماندهي كل قوا افتاد .او ميدانست
كه بدون كس��ب موافقت مدرس و دس��ته اقليت ،به
آس��اني نميتواند اختيارات فرماندهي كل قوا را كه
به موجب قانون ،از حقوق مختصه ش��خص پادش��اه
اس��ت ،از مجلس بگيرد .بنابراين سردار سپه تصميم
گرفت كه نزد مدرس رفته ،س��ر تعظيم فرود آورد و
چنين نيز كرد .سردار سپه به مدرس قول داد كه اگر
فرماندهي كل قوا را به او بدهند و شاه نيز وي را معزول
ننمايد ،در آينده خدمات بهتري خواهد كرد .وي ،با
اين ش��يوه توانس��ت موافقت مدرس را جلب كرده و
س��رانجام فرماندهي كل قوا را به دست آورد .گفتيم
كه مدرس ،صرفاً رضاخان را در حيطه خدمات نظامي
ميپذيرفت.
شهيد آيتاهلل سيد حسن مدرس ،پس از ترور به دست عوامل رضاخان

سال 1389كار را تحويل دهم .سال 1389به پايان
رس��يد و دريغ از يك ب��ار ورق زدن اوراق! كار به
سال 1390افتاد .ماههاي فصلهاي سهگانه بهار،
تابس��تان و پاييز هم به س��رعت برق و باد گذشت
و حس��رت انجام اين كار بر دلم ماند! با اين حال،
موضوع اين كتاب ،هميش��ه در گوشهاي از ذهنم
وول ميخورد و تعهدم را به ي��ادم ميانداخت كه
در انجامش دچار تأخير ش��ده بودم .س��رانجام در
نخستين روزهاي زمستان ،با تفحصي متناسب با
چند و چون كتاب ،ساير اطالعات الزم را به دست
آوردم و كوش��يدم تا ابتدا خود ،ب��ه زواياي چهره
و ش��خصيت آيتاهلل محالتي واقف ش��وم ،آنگاه
او را ب��ه خواننده بشناس��انم .با مطالعه و بررس��ي
منابع ،به شخصيت اين روحاني آگاه ،عاقل و مبارز
عالقهمندتر ش��دم و برايم روشن ش��د كه انتخاب
بجايي كردهام .م��ن آي��تاهلل بهاءالدين محالتي
را مردي يافتم عالم ،آگاه و باتدبير كه اين س��ه را
در راه مبارزهاي مقدس به كار گرفت كه از اعماق
جان بدان باور داشت و سرتاسر عمر طوالنياش را
از جواني تا مرگ ،وقف آن ك��رد .آيتاهلل محالتي
مبارزه و مجاه��ده خويش را از 20س��الگي عليه
استعمارگران و اش��غالگران انگليسي آغازيد و در
ادامه ،معترض استبداد رضا ش��اهي و محمدرضا
شاهي شد .او در اين راه ،زماني با دليران تنگستان
همرزم بود .لختي با آيتاهلل كاشاني و دكتر محمد
مصدق و س��رانجام نيز با آيتاهلل خميني همراه و
همگام شد و تا پايين كش��يدن محمدرضا شاه از
تخت استبداد ،دمي نياس��ود و البته پيمودن اين
راه و پشت سر گذاشتن آن مس��ير دراز و پرپيچ و
خم ،خال��ي از مخاطره و تهديد نب��ود ،مخاطراتي
كه آيتاهلل خوب از آنها آگاه بود و با چش��ماني باز
به استقبالشان ميش��تافت .اما تفاوتي كه آيتاهلل
محالتي با برخي ديگر داشت ،پختگي و اعتقادش
بود ،نه كند ميرفت و نه تند و باور داش��ت اين دو
ويژگ��ي ميتوانند رخنهگاه شكس��ت ي��ا انحراف
باشند ،پس براي پيشگيري از اين دو آفت ،راه ميانه
را برميگزيد و اين البته به معناي سازش با ظلم و
ظالم نبود»...

شهيد آيتاهلل سيدحسن مدرس ،به مثابه نماد مخالفت روحانيت با رضاخان

مدرس كسي بود كه در چند مورد،
توانسته بود رضاش�اه را شكست
دهد! تا جاي�ي كه رضاش�اه ناچار
ش�ده بود ،به من�زل وي رفته ،دو
زانو در مقابلش نشس�ته و خود را
تس�ليم محض بنمايان�د! او حتي
در زمان سردار سپهي خود ،براي
آنكه نهايت تجلي�ل و احترام را به
مدرس كرده باشد ،خودش سيني
چاي را از دس�ت مستخدم گرفته
و دو دستي جلوي مدرس برده بود!
بنابراين ،رضاشاه پس از به سلطنت
رس�يدن ،هرگز نميتوانس�ت آن
خاطرات و حقارت خود را در مقابل
مدرس فراموش كند ،پس قلب ًا هم
نميخواست وجود او را تحمل كند!
به رسميت نش�ناختن انقراض سلطنت
قاجار
يكي ديگر از مخالفتهاي صريح مدرس با سردار
سپه ،مخالفت وي با تغيير سلطنت از قاجاريه به
پهلوي بود .پس از حادثه جمهوري و شكس��ت
بزرگي كه نصيب سردار س��په شد ،قزاق و عمال
وي به اين نتيجه رسيدند كه بايد در موقع تغيير
سلطنت با هوشياري بيشتري عمل كنند .بنابراين
ب��ا برنامهريزيهاي قبلي ،زمين��ه طرح انقراض
س��لطنت قاجاريه را در مجلس فراهم ساختند.
در دوره پنجم مجلس طرح پيشنهادي عدهاي از
نمايندگان ،داير بر انقراض سلسله قاجاريه مطرح
شد كه ماده واحده آن چنين بود«:مجلس شوراي
ملي به نام سعادت ملت ،انقراض سلطنت قاجاريه
را اعالم نموده و حكومت موقتي را در حدود قانون
اساس��ي و قوانين موضوعه مملكتي ،به شخص
آقاي رضاخان پهلوي واگ��ذار مينمايد .تعيين
تكليف حكومت قطعي ،موك��ول به نظر مجلس
مؤسس��ان اس��ت كه براي تغيير مواد ،37 ،36
 40 ،38متم قانون اساس��ي تشكيل ميشود»...
مدرس در اين برهه نيز به شدت با طرح پيشنهاد
تعدادي از نماين��دگان مجلس ،در مورد انقراض
سلس��له قاجاريه مخالفت كرد و گف��ت :اخطار
قانوني دارم .تدين ،نايب رئيس مجلس پرس��يد:
مادهاش را بفرماييد؟ مدرس جواب داد :مادهاش
اين اس��ت كه خالف قانون اساس��ي است .چون
تدين نگذاش��ت مدرس صحبت كند ،بنابراين از
جاي خود برخاس��ت و در حال خروج از مجلس
گفت :اخطار قانوني است كه خالف قانون اساسي
است و نميشود اينجا آن را طرح كرد100 ،هزار
رأي هم كه بدهيد ،خالف قانون است!
بازتابهاي يك ترور
در مجلس ششم ،مدرس و هوادارانش در اقليت
بودند .با اين حال وي با اعتبارنامههاي اشخاصي
كه توسط رضاخان و با مداخله نظاميان به مجلس
تحميل ش��ده بودند ،مخالف��ت ورزيد كه همين
امر موجب ش��د تا رضاش��اه به فكر برداشتن اين
بزرگترين س��د روحاني��ت ،در مقابل حكومت
ديكتاتوري خ��ود افتد .به همي��ن دليل ،توطئه
ترور م��درس را طرح و عملي س��اخت .در هفتم
آبان 1305ش موقعي كه م��درس براي تدريس
به مسجد سپهساالر ميرفت ،در كوچه سرداري،
چند نفر به او حمله و با هفتتير به سويش شليك
كردند! م��درس كه هيچ وس��يلهاي ب��راي دفاع
نداش��ت ،فورا ً رو به ديوار كرد و عباي��ش را با دو
دست باالي سرش بلند و زانوي خود را خم کرد ،به
طوري كه بدنش در پايين عبا قرار گرفت! قاتالن
كه هدفشان ش��ليك به س��ر و قلب مدرس بود،
به باالي عبا ش��ليك كردند! در نتيجه اين اقدام،
تنها چند تير به ساعد و بازوان و يكي هم به كتف
مدرس اصابت كرد و بدينگونه ،وي جان سالم به
در برد .با انتشار خبر ترور مدرس ،مردم به سوي
مريضخانه سرازير ش��دند و سپس علما و مردم،
به ش��دت انزجار خود را از عمل تروريس��تهاي
وابس��ته به رژيم حاكم اعالم كردند و خواس��تار
دستگيري و مجازات مرتكبان آن ترور شدند .اين
امر ،اعتراضات گسترده علما و مردم متدين كشور
را عليه اقدامات رضاشاه ،به دنبال داشت .نامههاي
بسياري نيز در محكوميت اين عمل از سوي علما و
اقشار مختلف جامعه به سوي دولت سرازير گشت.
در پي اين ترور پربازتاب ،دوره معالجه مدرس 64
روز به طول انجاميد و س��رانجام وي توانس��ت با
بهبودي نس��بي در  11ديماه  ،1305بار ديگر در
جلسات عمومي مجلس حاضر شود.
تالش قزاق براي س�كوت شاخصترين
مخالف!
رضاشاه پس از به سلطنت رسيدن تصور ميكرد
چنانچه ش��غل مهمي را به مدرس واگذار نمايد،
وي موافق او خواهد شد! از اين رو توليت مدرسه
عالي سپهساالر را به او واگذار كرد .ليكن مدرس
ش��خصيتي نبود كه ب��ه راحتي فريب رضاش��اه
را بخورد .ط��وري كه حتي در هن��گام تدريس،
بيپرده مطالبي را بيان ميك��رد كه هرگز مورد
پسند رضاشاه نبود .مدرس كسي بود كه در چند
مورد توانسته بود رضاشاه را شكست دهد تا جايي
كه رضاشاه ناچار شده بود به منزل وي رفته ،دو
زانو در مقابلش نشس��ته و خود را تسليم محض
نشان دهد! او حتي در زمان سردار سپهي خود،
براي آنكه نهايت تجليل و احت��رام را به مدرس
كرده باش��د ،خودش س��يني چاي را از دس��ت

مستخدم گرفته و دو دستي جلوي مدرس برده
بود! بنابراين ،رضاشاه پس از به سلطنت رسيدن،
هرگز نميتوانس��ت آن خاطرات و حقارت خود
را در مقابل مدرس فراموش كن��د ،پس قلباً هم
نميخواس��ت وجود او را تحمل كند! از س��وي
ديگر ،رضاش��اه با وجود مدرس ،نميتوانست هر
كاري كه ميخواس��ت انجام ده��د ،زيرا مدرس
كه در آن زمان ،قهرمان ميدان سياست و ديانتگشته بود -مانع از اعمال او ميگشت .همچنين
انگليسيها هم نميتوانستند ،امثال مدرس را در
كش��ور ايران تحمل كنند ،چون قب ً
ال در چندين
نوبت از رهبران روحاني ،شكست سختي خورده
بودند .يكي از اين تجربههاي شكست ،در جريان
مخالفت ميرزاي شيرازي با امتياز رژي و تحريم
تنباكو ،به وقوع پيوس��ته بود كه فتواي ايش��ان،
منجر به لغو آن ق��رارداد گرديد و ديگري صدور
فت��واي جهاد علم��ا و روحانيون در ع��راق عليه
انگليسيها بود .استغناي كامل مدرس از مظاهر
دنيوي ،در كنار بينش صحيح و آگاهانه او نسبت
به جريان امور سياس��ي كش��ور ،از وي چهرهاي
ممتاز ساخته بود كه هيچ زمامداري نميتوانست
آن را ناديده بگيرد .در جريان قيام حاجآقا نوراهلل
اصفهاني ،مدرس خواستههاي مهاجرين در قم را
كوچك و ناچيز شمرد! چون او به كمتر از بركناري
رضاشاه از مصدر حكومت ،رضايت نميداد! وي با
صراحت ميگفت «:من با سياست انگلستان كه
رضاخان را عامل اجراي مقاصد استعماري خود
در ايران قرارداده ،مخالفم .من با سياس��تهايي
كه آزادي و استقالل ملت ايران و جهان اسالم را
تهديد ميكند ،مبارزه ميكنم!»
رضاش��اه ،زماني كه م��درس را قهرم��ان ميدان
سياس��ت و ديانت يافت و مش��اهده ك��رد كه او
عمدهترين س��د راه وي ،در مجلس شوراي ملي
است و از سوي ديگر ،انگليسيها هم نميتوانستند
وجود چنين شخصيت مبارزي را -كه در ميدان
جهاد و ستيز سياس��ي هم مانع از اجراي اهداف
استعماري آنان بود -نظارهگر باشند ،بنابراين با
نظر مساعد انگليس ،س��ردمداران رژيم رضاشاه
در انتخابات مجلس هفتم ،از قرائت آراي مدرس
ممانعت نموده و از ورود آن سياستمدار ديني به
مجلس شوراي ملي ،جلوگيري به عمل آوردند.
«باب مزدحم» ،بهانهاي براي تبعيد سيد!
از آن پس رژيم رضاش��اه ،درصدد يافتن بهانهاي
براي دس��تگيري و تبعي��د مدرس ب��ود .تا اينكه
م��درس در يكي از جلس��ات كالس درس��ش در
تشريح «باب مزدحم»  -مبني بر اينكه در هنگام
ازدحام اگر كسي كشته ش��ود ،خونش هدر رفته
و حاكم ش��رع بايد دي��ه او را بپ��ردازد -به حادثه
فروردين ماه 1303ش اش��اره ك��رد و گفت «:در
آن حادثه اگر سردار س��په كشته ميشد ،خونش
هدر رفته بود!» اين سخن مدرس ،توسط مأموران
حكومتي چنين گزارش شد كه مدرس در كالس
درس گفته است« :اگر ش��اه در اجتماعات كشته
ش��ود ،خونش هدر رفته و كسي مسئول نيست!»
باالخره اين مس��ئله ،بهانهاي براي رضاش��اه شد
كه با دس��تاويز قرار دادن آن ،مأموران حكومتي
در ش��انزدهم مهر1307ش ،مدرس را دس��تگير
و ابتدا به خراسان و سپس به ش��هر خواف تبعيد
كردن��د .وي مدت 9س��ال ،تحت نظارت ش��ديد
مأموران ش��هرباني و در سختترين ش��رايط و با
ايجاد محدوديت هرگونه ارتباط و فعاليت ديني و
سياسي ،در تبعيد به سر برد .سرانجام هم در دهم
آذرماه 1316ش ،پس از انتقال مدرس از خواف به
شهر كاشمر ،به بهانه ارتباط او با مخالفان حكومت،
عمال رژيم و با دس��تور شخص رضاشاه به
توسط ّ
شهادت رس��يد .بدين ترتيب ،بزرگترين مخالف
روحاني حكومت رضاش��اه ،به دست مأموران آن
رژيم ،از صحنه سياست ايران حذف شد و به دليل
جو خفقاني كه رضاشاه در آن زمان و به خصوص
پس از واقعه گوهرش��اد بر روحانيت و حوزههاي
علميه اعمال ك��رده بود ،روحانيت ه��م در واقعه
به شهادت رس��اندن مدرس ،صرفاً تماشاگر بود و
نتوانست هيچ اقدام شايان توجهي صورت دهد!
و كالم آخر
ريچارد كاتم ،درباره ش��خصيت سياسي مدرس
در مقابل رضاش��اه چنين اظهار عقيده مينمايد
كه مدتها پيش از آنكه رضاخان به نخس��تين
حمالت خ��ود علي��ه روحانيت مب��ادرت ورزد،
برخي از رهب��ران روش��نبين روحانيت ،تالش
ديكتاتورمآبانه او را نوعي چالش و مبارزهطلبي با
قدرت انحصاري روحانيت تشخيص داده بودند.
وي مدرس را رهبري روحان��ي ،پويا و قدرتمند
در مجلس ش��وراي ملي معرفي ميكند كه قبل
از آن زمان ،خطر را احساس كرده بود و به همين
دليل در س��ال 1300-1302ش با نخستوزير
ش��دن رضاخان ،به ش��دت مخالفت ورزيد .در
كتاب سلسله پهلوي و نيروهاي مذهبي به روايت
تاريخ كمبريج نيز از مدرس به عنوان مليگرايي
س��خنور كه از آرمانهاي اسالمي حمايت كرده
و جزو نخستين و برجس��تهترين تجسم ائتالف
ليبرال-روحاني دوره مش��روطه بوده ،ياد شده و
او سياس��تمداري فرهمند و خطيبي با استعداد
خوانده شده كه مجلس چهارم را زير سيطره خود
درآورده بود و از آغاز دريافت��ه بود كه جاهطلبي
شخصي رضاخان ،از تفرقه و ش��كاف در كابينه
و مجل��س تغذيه ميگ��ردد! بنابراين تالش كرد
تا به همكاران خود نيز اين خطر را هشدار دهد.
از همي��ن روي مدرس در بحثه��اي مربوط به
آينده سلطنت در س��ال 1304ش ،جزو يكي از
پنج نماينده مخالف رأي اكثريت قرار داش��ت و
همچنان تا هنگام شهادت ،همواره در شمار يكي
از بزرگترين منتقدان و مخالفان تند و بيپرواي
رژيم پهلوي رضاشاهي به حساب ميآمد.

