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خوانشي نوين از انديشه
 و عمل آيت اهلل سيد حسن مدرس

نگاه نماينده تراز
 به سياستگذاري عمومي

   محمدرضا كائيني
  اثري كه هم اينك در 
معرف��ي آن س��خن 
مي رود، مي كوشد تا 
كنش و واكنش هاي 
ش��هيد آي����ت اهلل 
سيد حسن مدرس را 
درحوزه سياستگذاري  
عموم���ي م����ورد 
بازخوان��ي قرار دهد. 
اين پژوهش توسط 
دكتر حميدرضا ملك 
محمدي انجام شده و مركز اسناد انقالب اسالمي، به 
انتشار آن همت گماشته است. نويسنده در ديباچه 
خويش بر اين اث��ر، در باب نگاه متف��اوت خويش به 
كارنامه اين رجل نامور تاريخ معاصر ايران، چنين آورده 

است:
»تاري��خ، حافظ��ه متراكم و انباش��ته ي��ك ملت از 
رخدادهايي است كه در گستره زمان و جغرافيا، مسير 
زندگي را مشخص كرده و آن را در برابر ديده آيندگان 
به تصوير مي كشد. فرازها و فرودها، اوج ها و حضيض ها 
و گشايش ها و سختي ها، هر يك برگي از اين كتاب 
پرحادثه را تشكيل مي دهند و هر برگي چنان است 
كه بر خواندنش، درس��ي براي گام هاي آتي خواهد 
بود. ملت هاي قديمي تر، تاريخ��ي متراكم تر دارند و 
تواريخ متراكم تر، اليه هاي رسوبي سخت تري از رفتار 
و فرهنگ را در خود ج��اي مي دهند. عادات در ميان 
آنها، بسي پاياتر و تغيير در آنها بسي مشكل تر است. 
ريشه هاي تنومند آداب اجتماعي و سياسي، با اندك 
كاويدن چنين تاريخ هايي نمايان مي شود و آنجاست 
كه كار سخت خوب ديدن و فهميدن، خود به هنري 
بزرگ تبديل مي   گردد و ايران نيز حكايتي چنين دارد. 
مجموعه اي از پادشاهي هاي قدرتمند و گسترش گرا، 
از پس هزاره هايي مشحون از تخاصم و نبرد، سرزمين 
ايران را به آوردگاه قدرت طلبي هاي سياسي- نظامي 
تبديل كرده، برباالدست تمامي ترتيبات اجتماعي و 
سياسي هر دوره، پادش��اهي وجود داشت كه تمامي 
قدرت هاي اصلي را يك جا در خود جمع نموده بود. 

حكومت هاي پادشاهي به شكلي روالمند، در هر دوره 
به تقويت سنت ها و آداب اجتماعي، سياسي، اقتصادي 
و فرهنگي شاه مداري منجر مي شد تا آنكه در دوره اي 
نزديك به زمان حاضر، يعني يك س��ده پيش، قيام 
مشروطيت با ضرورت حركت به سوي دولت مدرن و 
محدود ساختن قدرت پادشاه، نهاد نوپاي مجلس را در 
ايران پي ريزي نمود و به دنبال آن، نمايندگان مردم در 
حوزه وضع قوانين و ارائه راهكارهاي تقنيني، بر قدرت 
بي حد و حصر پيشين، محدوديت وارد كردند. حضور 
نماديندگان مردم در مجلس، نه تنها مي توانس��ت 
مرهمي بر دلمشغولي هاي عمومي در خصوص لحاظ 
كردن منافع و مصالح آنان باش��د كه س��دي در برابر 
تمايالت جاه طلبانه و خودس��ري هاي پادشاه نيز به 
حساب مي آمد. حضور آيت اهلل سيد حسن مدرس در 
مجالس مقننه دوره هاي نخست، از اين جنبه نيز در 
خور پژوهش است. اگر چه در خصوص مدرس و آرا و 
انديشه هاي او، تاكنون مطالب قابل توجهي به صورت 
كتاب و مقاله به رشته تحرير درآمده، اما از اين نگاه كه 
آرا و انديشه هاي سياسي مدرس در چارچوب دانش 
سياستگذاري عمومي چگونه قابل وارسي است، كمتر 

سخني به ميان آمده است. 
اين نوشتار با دستمايه قرار دادن اسناد، مدارك و ديگر 
نوشته هاي موجود در مورد مدرس و نوشته هاي حوزه 
سياستگذاري عمومي، تالش خواهد نمود تا انديشه و 
عمل اين نماينده مجلس را از نگاه دانش سياستگذاري 
بررسي و تحليل كند. دستيابي به اين هدف، نوشتار 
حاضر را در چهار فصل ارائه مي نمايد. در نخس��تين 
فصل، مفاهيم سياستگذاري عمومي تبيين گرديده 
است. در فصل دوم به بررسي شرايط زماني و مكاني و 
حوادث و رخدادهايي كه حامل پيدايش انديشه هايي 
همچون انديش��ه مدرس گرديد، توجه شده است. 
سومين فصل اين كتاب، انديش��ه هاي مدرس را در 
حوزه هاي گوناگون بررسي نموده و سرانجام در آخرين 
فصل، انديشه و عمل مدرس در چارچوب مفاهيم و 
مباحث اصلي دانش سياس��تگذاري عمومي تبيين 

گرديده است...«. 

   طرحي از چهره شهيد آيت اهلل سيد حسن مدرس

 نيما احمدپور
 در گفتمان نظام جمهوري اسالمي، شهيد آيت اهلل 
سيدحسن مدرس نمادي از امكان سياستمداري 
در عين شريعتمداري است. هم از اين روي سلوك 
وي، هماره جاي تأمل و آموختن دارد، اما اينك در 
سالروز ش�هادتش، به بازخواني رواياتي از منش 
سياس�ي وي، از منظ�ر خاندان�ش پرداخته ايم. 
اميد آنك�ه عالقه من�دان را مفي�د و مقبول آيد. 

      
   تيران�دازان در ه�دف ق�راردادن قل�ب 

خطا نكردند!
در آغاز سخن، بهتر است كه رشته سخن را به خوِد 
آي��ت اهلل مدرس بس��پاريم و از او در ب��اب تاريخچه 
تحصي��ل و سياس��ت ورزي اش بخواني��م. وي اين 
تك نگاشت را به درخواست روزنامه اطالعات نگاشت 
كه ما آن را از بدو حضورش در عتبات براي تحصيل، 

در پي آورده ايم:
»... بع��د از واقعه دخانيه به عتبات عاليات مش��رف 
شدم. بعد از تش��رف حضور حضرت آيت اهلل حاجي 
ميرزاحسن شيرازي)ره( به جهت تحصيل، توقف در 
نجف اشرف را اختيار كردم. علما و بزرگان آن زمان 
را تيمناً و تبركاً كاًل درك كرده و از اغلب اس��تفاده 
نمودم، ولي عمده تحصيالت من خدمت مرحومين 
مغفورين حجتين كاظمين خراس��اني و يزدي بود. 
تش��رف من در عتبات، تقريباً هفت س��ال شد. بعد 
مراجعت به اصفهان نمودم. در مدرسه جده كوچك، 
مدرسه اي اس��ت به اين اس��م در اصفهان، مشغول 
تدريس فقه و اصول ش��دم. به ترتيب��ي كه فعاًل هم 
در مدرسه سپهساالر مش��غولم و از خداوند توفيق 
مي خواهم كه به همين قس��م، بقيه عمر را مشغول 
باش��م. بعد از مراجعت از عتبات در اصفهان، فقط از 
امورات اجتماعي مباحث��ه و تدريس را اختيار كرده 
بودم، تا زمان انقالب اس��تبداد به مشروطه، مجبوراً 
اوضاع ديگ��ري پيش آمد كه مي توان گفت: اتس��ع 
الخرق علي الراقع. بر حسب امر حجج اسالم عتبات 
عاليات و دعوت دوره دويم]=دوم[ مجلس شوراي، 
به عنوان تراز اول نظارت مجلس ش��وراي، به تهران 
آمدم و دوره هاي مجلس را تا ح��ال ادراك كرده ام. 
ديدني ها را ديده ايد و شنيده ها را شنيده ايد. در مدت 
چند س��ال انقالب، از جمله وقايعي كه بر من روي 
داده، دو سال مهاجرت است با مجاهدين ايراني، در 
جنگ عمومي]=جنگ جهاني[ كه به مسافرت عراق 
عرب و سوريه و اسالمبول منتهي شد كه تفصيل آن 
را مجالي بايد و نيز دو دفعه مورد حمله ش��دم؛ يكي 
در اصفهان كه در مدرسه جده بزرگ در وسط روز، 
چهار تير تفنگ و غيره به م��ن انداختند، ولي موفق 
نش��دند و آنها را تعقي��ب نكردم و مرتبه دوم س��ال 
گذشته بود كه جنب مدرسه سپهساالر، اول آفتاب 
كه به جهت تدريس به مدرس��ه مي رفتم، در همين 
ايام تقريباً 10نفر مرا احاط��ه نمودند و في الحقيقه 
تيرباران كردند. از تيرهاي زياد كه انداختند، چهار 
عدد كاري شد، س��ه عدد به دست چپ مقارن پهلو 
جنب همديگر زير مرفق و باالي مرفق و زير ش��انه، 
حقيقت تيراندازان قابلي بودند. در هدف كردن قلب 
خطا نكردند، ولي مشيه اهلل سبب را بي اثر نمود، يك 
عدد هم به مرفق دست راست خورد. و الحول و القوه 

اال باهلل العلي العظيم.« 
   وكالي�ي را كه براي ش�ما انتخ�اب كردند 

شعورشان همين است!
دكتر سيدعبدالباقي مدرسي، فرزند شهيد آيت اهلل 

سيدحسن مدرس و شاهد بسا كنش و واكنش هاي 
سياس��ي او بوده اس��ت. وي بعدها به بيان پاره اي از 
خاطرات خويش از پدر پرداخت كه سه داستاني كه 

مي خوانيد از آن زمره است:
»روزي، پدرم از مجلس بازگش��ت. عده اي از مردم 
با س��ر و صداي زياد به خانه ما ريختن��د كه آقا اين 
چه اليحه اي بود كه امروز تصويب ش��د؟ اين خالف 
مصلحت است. آقا فرمود: اگر 20رأس اسب و االغ و 
يك نفر آدم را در مجلسي جمع كنند و بپرسند ناهار 
چه مي خوريد، جواب چه مي دهن��د؟ همه گفتند: 
جو! آقا فرمود: آن يك نفر هم ناچار اس��ت س��كوت 
كند، اي��ن وكاليي را كه براي ش��ما انتخاب كردند، 
شعورشان همين است، برويد خودتان آدم انتخاب 
كنيد... روزي وثوق الدوله در زماني كه مجلس وجود 
نداشت، پس از تنظيم قرارداد معروف خود، به خانه 
ما آمد. درست به خاطر دارم كه عده اي هم در آنجا 
حضور داش��تند. وثوق الدوله گفت: آقا، ش��نيده ام 
ش��ما با قرارداد تنظيم��ي بين ما و دول��ت انگليس 
مخالفت كرده ايد. آقا فرم��ود: بلي. گفت: آيا قرارداد 
را خوانده ايد ؟ فرمود: نه. وثوق الدوله پرسيد: پس به 
چه دليل مخالفيد؟ آقا فرمود: قسمتي از آن قرارداد 
را براي من خوانده اند، در جمله اولش نوشته بوديد 
كه دولت انگليس استقالل ما را به رسميت شناخته 
است، آقا! انگليس كيست كه بخواهد استقالل ما را 
به رسميت بشناس��د؟ آقاي وثوق، چرا شما اينقدر 
ضعيف هستيد؟ وثوق الدوله گفت: آقا! به ما پول هم 

داده اند. آقا فرمود: آقاي وثوق اش��تباه كرديد، ايران 
را ارزان فروختيد!... در س��ال1312، مس��افرتي به 
قلعه خواف كردم. در اين سفر، س��ه روز خدمت آقا 
بودم. مطالب زيادي فرمودند. از جمله فرمودند: آقا 
سيدعبدالباقي! بدان انگليس��ي ها روي مهره اي كه 
20سال ديگر در اين مملكت حاكم خواهد شد، از هم 
اكنون كار مي كنند، ولي ما در مورد امروز خودمان 
هم نمي توانيم تصميم بگيريم! هر وقت ما ش��عور و 
آگاهي و هوشياري پيدا كرديم و توانستيم متكي به 
غير نباشيم، آن وقت مي توانيم مسائل مملكت خود 
را حل نماييم. از مسائل بزرگي كه مردم ما گرفتار آن 
هستند و خارجي ها آن را به ما تحميل كرده اند، اين 
است كه اتكاي ما به غير است، همه چيز را بايد از غير 
بخواهيم، اسلحه، پوشاك، خوراك، همه چيزمان اتكا 
به غير دارد. روزگاري كه اين مملكت متكي به خود 
بوده، موفق بوده است و هر وقت به خود اتكا پيدا كرد، 

آن روز روز نجات مملكت است...!« 
   به شرطي طبابت كن كه براي معالجه مردم 

از آنها مزدي نگيري!
مهن��دس سيدمحس��ن مدرس��ي، فرزن��د دكت��ر 
س��يدعبدالباقي مدرس��ي و نواده ش��هيد آيت اهلل 
سيدحسن مدرس به شمار مي رود. وي نيز به لحاظ 
مؤانست فراوان با پدر، در باب شخصيت نياي پرآوازه 
خويش، لطايف فراواني ش��نيده است كه شمه اي از 

آنها را اينگونه به تاريخ گزارش كرده است: 
»مرحوم پدر تعريف مي كردند، مرحوم آقا هميشه 
وقتي اف��راد به ديدن ش��ان مي آمدند، وس��ط اتاق 
مي نشس��تند. وقتي مرحوم پدر علت را مي پرسند، 
مي گويند نمي خواهم كسي كنار دستم بنشيند و بعد 
هم چهار تا عكس بگيرد و بگويد كنار فالني نشستم و 
از موضوع سوءاستفاده كند. يك بار هم تاجري مرحوم 
مدرس را با هزار التم��اس و اصرار ب��ه ناهار دعوت 
مي كند و پسرش را دنبال ايشان مي فرستد. مرحوم 
مدرس به پسر مي گويند: شما برو، من خودم مي آيم. 
پسر مي گويد: پدرم تأكيد كرده اند، حتماً همراه شما 
باش��م. مرحوم آقا مي گويند: پدر تو مي خواهد يك 
ناهار به ما بدهد و بعد در همه شهر جار بزند كه يك 
ناهار به مدرس داديم و نمك گي��رش كرديم؟ برو، 
نايست! آن تاجر وقتي مي شنود، مي گويد: عجب مرد 
سياستمداري است، دس��ت آدم را خوب مي خواند! 
مرحوم مدرس عالقه داشتند كه مرحوم پدر روحاني 
شوند. اتفاقاً ايشان خيلي هم در اين زمينه بااستعداد 
بودند، اما باالخره پدرم تصمي��م مي گيرند كه طب 
بخوانند. مرحوم مدرس به پدرم مي گويند به شرطي 
طبابت ك��ن كه ب��راي معالجه م��ردم از آنها مزدي 
نگيري! لذا پدر با همان حقوقي كه از وزارت بهداري 
مي گرفتند، زندگ��ي را اداره مي كردند و هرگز يادم 
نمي آيد كه بابت طبابت، از كسي پولي گرفته باشند، 
حتي يك بار كه بيماري پنج تومان روي ميز گذاشته 
و رفته بود و من آن پول را بردم و با بخشي از آن براي 
خودم خوراكي خريدم، مرا تنبي��ه كردند! بعد بقيه 
پول را از من گرفتند و پنج تومان به مستخدم دادند 
كه ببرد به آن بيمار پس بدهد. بارها مي شد از خانه 
بيماران ثروتمند پدر، براي م��ان هديه مي آوردند و 
پدر همه را پس مي دادند! تا يك ساعت قبل از فوت 
ايشان، فلس��فه اين كار را نمي دانس��تيم و آن موقع 
بود كه به ما گفتند. جم��الت مرحوم مدرس فراوان 
تكرار مي شود، اما مطايبات ايشان هم فراوان است. 
از جمله مي گفتند ي��ك روز رضاخان در مجلس، به 
مرحوم مدرس مي گويد: آقا! جيب شما چقدر بزرگ 

سلوك سياسي شهيد آيت اهلل سيدحسن مدرس از نمايي نزديك

 انگليس كيست كه بخواهد 
استقالل ما را به رسميت بشناسد؟!

است؟ مرحوم آقا در جواب مي گويند: همين طور 
اس��ت، ولي الاقل تَ��ه دارد، جيب ش��ما چه كه 
اصاًل ته ن��دارد! يك بار هم در م��ورد اليحه اي، 
تعداد موافق ها و مخالف ها مس��اوي بود. موقع 
رأي گيري، صداي اذان مي آيد. مرحوم مدرس 
به يك��ي از موافق ه��ا مي گويند: آق��ا وقت نماز 
است، در خدمت باشيم! طرف مي بيند دو تايي 
كه از مجلس بيرون بروند، در نتيجه رأي گيري 
تغييري ايجاد نمي شود، لذا راضي مي شود و باهم 
مي روند. وقتي به نماز مي ايستند، مرحوم مدرس 
س��ريع برمي گردد و چفت در حوضخانه را هم 
مي اندازد و به مجلس برمي گردد و رأي مي دهد. 
مرحوم آقا در دوران تبعيد، در نامه اي به مرحوم 
پدرم نوش��ته بودند: طبيبم خدا و دوايم آفتاب 
اس��ت و الحمدهلل كاماًل خوب و سرحال هستم. 
در اي��ن نامه ها كوچك ترين اثري از ش��كايت و 

گاليه نيست...«. 
مهندس مدرسی در بخشی از خاطرات خويش، 
به يادگاری از دوره تبعيد مدرس به خواف اشارت 
می برد، كه سوگمندانه مورد توجه و قدرشناسی 

الزم قرار نگرفته است:
»جمعيت شيعه خواف، ش��ايد از 10 درصد هم 
كمتر بود و به همين دليل هم، ايشان را به آنجا 
تبعيد كردند. پس از مدتی حكومت متوجه شد 
كه ايشان با اهالی افغانستان در ارتباط هستند و 
مطالبشان را روی كاغذ سيگار می نويسند و در 
قبرستان خواف، در جاهای خاصی می گذارند! 
ظاهرا مردم افغانستان می خواستند آقا را بربايند 
و با خودشان به اين كشور ببرند! مرحوم آقا يك 
روان شناس تمام عيار بودند و می دانستند با هر 
كس��ی، چگونه رفتار كنند كه حرفش��ان تأثير 
بگذارد. در آنجا هم با مردمی ارتباط برقرار كردند 
كه از لحاظ عقيدتی و فرهنگی، با ما س��نخيت 
كاملی نداشتند. ايشان حتی نگهبانان خود را هم، 
آموزش می دادند! اين مطالب، در كتاب گنجينه 
خواف گردآوری شده است. البته خانواده ای كه 
اين يادداشت   ها در دستشان بود، كم لطفی كردند 

و آنها را دير به ما دادند!...  «. 
   2خبرچين را تربيت و تبديل به روحاني 

كرد!
دكترعلي مدرس��ي نوه دختري شهيد آيت اهلل 
سيدحس��ن مدرس و صاح��ب پژوهش ها و نيز 
تأليفي گرانسنگ درباره اوست. وي در اين باره، 
هم از اطالعات خانوادگي به��ره مي برد و هم از 
پژوهش هاي شخصي كه در پي سفرهاي فراوان 
به كف آورده است. مدرسي برخي از يافته هاي 
پژوهش��ي خويش را به اين ترتيب ثبت و ضبط 

كرده است:
»يك بار براي ادامه پژوهش هايم به سنندج رفتم، 
چون مرحوم مدرس دو سال براي تشكيل دولت 
مهاجرت، در كرمانشاه بود و مطمئن بودم در آنجا 
آثاري داشته است. يكي از افراد جالبي كه در آنجا 
ديدم، سردار قليچ خاني از كردهاي قدرتمند آنجا 
بود كه احمدش��اه به او لقب سردار و شمشيري 
داده و او هم شمشير را باالي سرش گذاشته بود! 
او مي گفت: وقتي مرحوم مدرس به اينجا آمد ما 
را زنده كرد، چون خصلتاً مثل پيامبر)ص( بود! 
آقاي دكتر سيدعبدالباقي مدرسي مي گفت: من 
در زمان دكتر مصدق، رئيس بهداري كردستان 
بودم و نزد آيت اهلل مردوخ رفتم كه پير و شكسته 
شده بود. ايشان مرا به اتاق كوچكي هدايت كرد 
و جايي را به من نشان داد و گفت: اين جاي جد 
شماس��ت و تا امروز به كس��ي جز پسر مرحوم 
مدرس، اجازه نداده ام آنجا بنشيند، حاال شما هم 
برويد و بنشينيد! حدود نيم ساعتي آنجا بودم و 
ايش��ان درباره مرحوم مدرس حرف زد و گفت: 
قبل از آمدن مرحوم مدرس، ما به عنوان شيعه 
و سني، دائماً عليه هم كار مي كرديم و پراكنده 
بوديم و ايشان همه ما را آشتي داد! يك روز فقه 
شافعي درس مي داد، يك روز فقه حنفي و يك 
روز هم فقه شيعه و همه ما را جمع و به ما تفهيم 
مي كرد: همه يكتاپرست هستيم و پيامبر)ص( و 
قرآن ما يكي است و دليلي ندارد اختالف داشته 
باشيم، چون ديگران از اين اختالفات عليه خود 
ما بهره برداري مي كنند. آيت اهلل مردوخ مي گفت: 
پس از ائمه اطه��ار)ع(، در اس��الم مردي مثل 
مدرس نداشته ايم. مرحوم راشد هم همين حرف 
را مي زد و مي گفت: تاريخ برايم ثابت كرد بعد از 
ائمه اطهار)ع(، مثل مدرس كسي را نداشته ايم! 
عباس��قلي ديهيم، رئيس زندان مرحوم مدرس 
ه��م، حرف هاي جالب��ي زد. همچني��ن دو نفر 
كه خبرچين مرحوم مدرس بودند و ايش��ان با 

آنها كار و هر دو را تبديل ب��ه روحاني كرد! يك 
نقل قول جالب هم از مرح��وم آيت اهلل طالقاني 
دارم كه از پدرش��ان نقل مي كردن��د كه: روزي 
به كتابخانه مجلس رفت��م و ديدم تقي زاده دارد 
مطالعه مي كن��د. جلو رفتم و خ��ودم را معرفي 
كردم. برخالف انتظارم، از ديدنم خوشحال شد 
و تعارف كرد بنش��ينم. به او گفتم: شما در تمام 
دوره سياست، در مقابل مدرس ايستاديد، چرا؟ 
گفت: نه، اشتباه نكن! كس��ي در مقابل مدرس 
نمي ايستاد، چون همه او را دوست داشتند، حتي 
خود رضاخان هم مدرس را دوست داشت، منتها 
به خاطر شرايط سياسي، عده اي مخالف عقيده 
او بودند، از جمله خود م��ن! بعدها بود كه همه 
فهميدند، عجب بزرگمردي بود! اين عقيده ام را 
در مقدمه يكي از كتاب هاي جمال زاده نوشته ام. 
بعداً كتاب شخصيت و عظمت انسان جمال زاده 
را پيدا كردم و آن بخش را در كتاب مرد روزگاران 
آوردم. تق��ي زاده در آنجا گفته ب��ود: ما جرئت 
و ش��هامت مدرس را نداش��تيم كه به رضاخان 
بگوييم اشتباه مي كند و مملكت و مشروطه را از 
بين مي برد، ولي مدرس جرئت داشت و حرفش 

را زد...!« 
    او را با عمامه اش خفه كردند و شبانه

 به خاك سپردند!
انتقال از خواف به كاش��مر، از مقدمات شهادت 
آيت اهلل سيدحس��ن م��درس ب��ود. در آن دوره 
سرهنگ احمد اقتداري، رياست شهرباني كاشمر 
را بر عهده داش��ت و چون حاضر به قتل مدرس 
نشد و اس��تعفا كرد، تيمسار محمود مستوفيان 
را به جاي او گماردند. پس از ش��هريور1320 و 
تش��كيل دادگاه قتل مدرس، همس��ر سرهنگ 
اقتداري، نكات ذيل را درب��اره اين رويداد بيان 

داشت:
»در سال 1316 مرحوم اقتداري شوهر من كه 
رئيس شهرباني كاش��مر بود، به مشهد حركت 
كرده، بنده هم با او به مش��هد رفتم. س��رهنگ 
نوايي ايشان را مأمور كرده بود كه برود به خواف 
و مرحوم مدرس را از خواف به كاش��مر بياورد. 
بنده از آنجا رفتم به كاش��مر و مرحوم اقتداري 
به خواف رفت. تقريباً س��اعت 10 و 11 بود كه 
مرحوم اقت��داري آمدند. مرح��وم مدرس هم با 
ايش��ان بود. با يك نفر مأمور، وارد شد به منزل. 
مرحوم مدرس در منزل ما بود. مرحوم اقتداري 
نزديك شهرباني، يك خانه اجاره كرد و مرحوم 
مدرس را بردن��د در آن خانه. دو روز بعد مرحوم 
اقتداري آم��د منزل. ديدم اوقات��ش خيلي تلخ 
است و گرفته اس��ت. گفتم چه خبر است؟ ابتدا 
چيزي نگفت چون خيلي اصرار كردم، اظهار كرد 
كه: يك دستوراتي راجع به اين سيد بيچاره و از 
بين بردن او رسيده اس��ت كه نمي دانم چه كنم 
و مي گفت: اگر من اي��ن كار را بكنم، جواب خدا 
را چه بدهم و اگر نكنم، از دس��ت اين شيرهاي 
درنده چه كنم كه خودم را ممكن اس��ت از بين 
ببرند! من گفتم: ممكن اس��ت اس��تعفا كنيد؟ 
گفت: همي��ن خيال را دارم و اس��تعفا كرد. اين 
استعفا در زمان سرهنگ وقار، رئيس شهرباني 
خراسان بود. استعفاي او قبول شد و دستور دادند 
كه شهرباني را تحويل محمود مستوفيان بدهد. 
ايش��ان ش��هرباني را تحويل داد به مستوفيان، 
ولي چون دس��توري راجع ب��ه تحويل مدرس 
نرسيده بود، از تحويل دادن او خودداري كرد و 
مستوفيان هم هميشه اصرار مي كرد كه مدرس 
را هم تحويل بگيرد. در اين بين، ياور جهانسوزي 
آمد به كاشمر، به اتفاق حبيب اهلل خلج پاسبان 
كه مأمور مشهد بود. جهانس��وزي آمد به منزل 
مرحوم اقت��داري و گفت: اقت��دار چرا معطلي و 
چرا حركت نمي كن��ي؟ مرحوم اقت��دار گفت: 
معطلي من راجع به اين حبس��ي است كه او را 
چه كنم؟ گفت: او را هم بايد تحويل محمودخان 
مستوفيان بدهيد. ايش��ان هم مدرس را تحويل 
مس��توفيان داد و فرداي آن روز حركت كرديم 
به سوي مشهد. همان روزي كه جهانسوزي آمد 
و اين صحبت ها را با اقتداري كرد، گفت كه من 
مي روم يك روز مأموريت��ي دارم، انجام مي دهم 
و برمي گردم، تا م��ن برگردم ش��ما نبايد اينجا 
باش��يد! بعد از دو روز، گويا روز سوم بود كه يك 
روز اقتداري به من گفت: ديدي خدا با ما بود كه 
اين كار را نكرديم؟ گفتم چه شده است؟ گفت: 
همان شب كه ما حركت كرديم، جهانسوزي از 
مأموريت به كاشمر برمي گردد و با حبيب اهلل خلج 
و محمود مستوفيان، مشروب زيادي مي خورند و 
مي روند با مدرس سماوري آتش مي كنند و چاي 
مي خورند و در اول، چاي را خود مرحوم مدرس 
مي ريزد براي آنها. دفعه دوم محمود مستوفيان 
مي گويد: اجازه مي دهيد من چاي بريزم؟ اجازه 
مي دهند چ��اي مي ري��زد و دواي س��مي را در 
اس��تكان مدرس مي ريزد و چاي را مي خورند. 
چون مدتي مي گذرد و مي بينند اثري نبخشيده، 
جهانسوزي برمي خيزد و اش��اره به مستوفيان 
مي كند و از اتاق بيرون مي رود. مس��توفيان هم 
عمامه سيد را كه سرش بوده، برداشته و مي كند 
توي دهانش تا خفه ش��ود و همان ش��بانه هم، 
جنازه را مي برند و دفن مي كنند. دس��توري كه 
براي از بين ب��ردن مدرس از ته��ران آمده بود، 
تلگراف رمز بوده به امضاي سرهنگ وقار. مرحوم 
اقتداري آن تلگراف را كه رمز بود، با كشف آنكه 
در خارج كشف كرده بود، به من نشان داد. نوشته 
بود: بايد به طوري كه هيچ كس حتي قراول درب 
اتاق مدرس هم نفهمد، با استركنين او را از بين 
ببريد!... مرحوم اقتداري از مش��هد به شهرباني 
همدان منتقل شدند و پس از 20روز از ورود به 
همدان، مريض شد. بر اثر دواي عوضي كه داده 

بودند، مرحوم شد...«.

دكت�ر س�يدعبدالباقي مدرس�ي: 
»وثوق الدول�ه به پدرم گف�ت: آقا، 
ش�نيده ام ش�ما ب�ا ق�رارداد ما و 
انگلي�س مخالف�ت كرده اي�د. آقا 
فرمود: بل�ي. گفت: آيا ق�رارداد را 
خوانده ايد؟ فرمود: نه! او پرس�يد: 
پس به چ�ه دلي�ل مخالفي�د؟ آقا 
فرمود: قس�متي از آن ق�رارداد را 
براي من خوانده اند، در جمله اولش 
نوش�ته بوديد كه دول�ت انگليس 
اس�تقالل ما را به رسميت شناخته 
است، انگليس كيست كه استقالل 
م�ا را ب�ه رس�ميت بشناس�د؟...«
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دكتر س�يدعبدالباقي مدرسي: »پدر 
در تبعيدگاه خواف ب�ه من فرمود: آقا 
س�يدعبدالباقي! بدان انگليس�ي ها 
روي مهره اي كه 20سال ديگر در اين 
مملكت حاكم خواهد شد، از هم اكنون 
كار مي كنن�د، ولي ما در م�ورد امروز 
خودمان هم نمي توانيم تصميم بگيريم! 
هر وقت ما شعور و آگاهي و هوشياري 
پيدا كرديم و توانستيم متكي به غير 
نباش�يم، آن وقت مي توانيم مس�ائل 
مملك�ت خ�ود را ح�ل نمايي�م...«
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