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پزشکان فهمیدند پدر سل استخوانی و سل ریه دارد و به
ایشان گفتند برای معالجه به سناتوریوم ِلزن در شهر لوزان
برود .قرار شد حقوق پدر را به صورت ارز به او بدهند که
بتواند در آن جا معالجه کند .در آن موقع پدر وکیل مجلس
بود ،ولی متأسفانه در اواسط کار ،ارز را هم قطع کردند! پدر
ماند چه کار کند؟ مادر یک تکه زمین را فروخت و در کنار
خانه ،ساختمانی را ساخت که آن را اجاره بدهد که حاال
میگویند خانه بهار است و میخواهند آن را جزو میراث
فرهنگیکنند.بههرحال،وقتیپدربرایمعالجهبهسوئیس
رفت ،دوره بعد از معالجهاش بود که یکی از دوستانش در
نیس فرانسه از آن ها دعوت کرد .به پاریس هم رفتند .پروانه
درباره این دوران ،در کتاب «مرغ سحر» به تفصیل نوشته
است.بههرحالبعدازاینمسافرتاستعالجی،پدربهایران
برگشت .پزشکان سوئیس به پدر گفته بودند :تابستانها
باید به ییالق برود که هوا خنک باشد.

گزارش تاریخی
مخالفت فرانسه با قرارداد 1919
مانور صوری علیه رقیب!
قرارداد ،1919یکی از نقاط مهم تاریخ روابط سیاسی میان
ایران و انگلیس محسوب میشود؛ قــراردادی که برخی از
مورخان بر این باورند که ایــران را به صــورت کشور تحت
الحمایه انگلیس و یکی از مستعمرات این دولت استعماری
در می آورد .سؤالی که تا به امروز به آن بیشتر پرداخته شده،
این است که آیا این قــرارداد در راستای تشکیل حکومت
مقتدر مرکزی بود یا بیشتر منافع قدرت های جهانی و به
ویژه انگلیس را تامین میکرد؟ به عبارت دیگر ،آیا قرارداد
 1919برای سروسامان دادن به وضع مملکت بود یا به دلیل
ترس از افتادن ایران به دامان کمونیسم؟ در این زمینه نیز،
فرضیات و مستندات بسیاری ارزیابی شده است .اما آنچه
به آن کمتر پرداخته میشود ،نقش قدرتهای بزرگ دیگر در
این عرصه است؛ روسیه ،آمریکا و فرانسه ،از جمله بازیگرانی
بودند که در قبال این قــرارداد موضعگیریهایی کردند
و در این میان ،مخالفت فرانسه ،بیش از دیگر دولتهای
استعماری و قدرتمند آن دوران بود.فرانسه اولین کشوری
بود که در مقابل قرارداد  1919موضعگیری کرد .سفارت
فرانسه برای بیاعتبار کردن این قــرارداد ،به تکاپو افتاد؛
تا جایی که لرد کرزن ،شکایت شدیداللحنی از اقدامات
بونن ،وزیر مختار فرانسه در تهران ،تسلیم سفارت فرانسه
در لندن کرد .کاکس از کرزن درخواست میکرد که وی از
حکومت فرانسه بخواهد که محل ماموریت سفیر فرانسه در
ایران را تغییر دهند .سفارت فرانسه به این بهانه که حافظ
منافع سوئد در ایــران است و مستشاران ژاندارمری نیز،
سوئدی هستند ،با آن ها تماس برقرار و حتی سوئدیها را به
مخالفت با قرارداد تشویق میکرد .سفارت ایران در پاریس
نیز ،از دیگر مخالفان عقد این قــرارداد بود .این سفارت،
گزارشهایی اغراقآمیز درباره مخالفت اروپاییها با این
قرارداد به تهران مخابره میکرد .در این بین ،رسانههای
گروهی ،مطبوعات و نشریات فرانسه نیز ،حمالت سختی
علیه سیاست انگلیس در ایران ،پیش گرفتند .نصرتالدوله
به شدت از عملکرد رسانههای فرانسوی ناراحت و خشمگین
بود و میگفت روزنامههای فرانسوی میکوشند دولت وقت
ایران را در افکار عمومی جهانیان ،کوچک و آن را حکومتی
نشان دهند که بهرغم مخالفت عموم ملت ،ایران را به دست
انگلیسیها میسپارد.
▪دالیل مخالفت فرانسه

گفت و گوی خواندنی با آخرین فرزند ملک الشعرای بهار

پدرم،رضا شاه را «هیوال»میخواند
گروه اندیشه

info@khorasannews.com

بانو چهرزاد بهار ،دختر زندهیاد محمدتقی بهار مشهور به
«ملکالشعرای بهار» است .آنچه در پی میآید ،مشروح
گفتوگوی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
با وی ،دربــاره زندگی سیاسی پدر نامدارش ،زنده یاد
ملکالشعرای بهار است .خانم بهار در این مصاحبه ،به
ابعاد کمتر شناخته شد هتری از زندگی مرحوم پدرش
میپردازد و مطالبی را درباره چرایی و چگونگی مخالفت
زندهیاد ملکالشعرای بهار با پهلوی اول ارائه میکند.
شاید ســوال مناسب بــرای آغــاز این گفتوگو
این باشد که چرا تاکنون خاطرات خود را از پدر ،منتشر
نکردهاید؟

خیلی چیزها نوشتهام ،ولی باید همت و آن ها را تنظیم
کنم .خواهرم پروانه ،کتابی به اسم «مرغ سحر» درآورد
که در آن ،خاطراتش را نوشته و از من هم ،خاطراتی را
در آن جا نقل کــرده بــود .پروانه ،موقعی که پــدرم برای
معالجه به سوئیس رفت ،با او همراهی و از ایشان مراقبت
کرد و تیماردار پدر بود .در آن کتاب ،خاطرات کودکی،
نوجوانی و جوانی خود را با پدرم ،به شکل مفصل نوشته
اســت .پــدرم دربــاره پروانه شعر معروفی هم دارد« :ای
دختر خوب و نازنین من /پروانه پاک و مهجبین من»؛ به
او عالقهمند بود.

شما به عنوان آخرین فرزند ملکالشعرای بهار،
پدر را بیشتر با چه خصوصیاتی به یاد میآورید؟

من خیلی کوچک بودم و پدر را بعد از زندانها و تبعیدها
دیدم و تجربه کردم .همه جا نوشته و گفتهام من فرزند
دوران آرامش بهار بودم .در سال  1315به دنیا آمدهام و
پدر ،در سال  ،1313به خاطر برگزاری هزاره فردوسی،
از تبعید اصفهان بازگشتند .در واقع رضاخان ،از بیم
سواالتی که برای شرکتکنندگان در هزاره پیش میآمد،
پــدرم را آزاد کــرد .در دورانــی که پــدر دوران آرامــش را
میگذراند ،من بچه خیلی کوچکی بودم .بچه کوچک،
سر و صدایش بد نیست؛ ولی من زیاد اهل سر و صدا کردن
نبودم .من عاشق باغمان بودم و چون سنم ،با خواهر و
برادر ،خیلی تفاوت داشت ،یعنی با مهرداد ــ که قبل از
من بود ــ هفت سال تفاوت سن داشتم و با پروانه هشت
سال ،بنابراین همبازی نداشتم و دار و درختهای باغ،
دوستانم بودند .البته هیچ کدام از ما اجازه نداشتیم مزاحم
پدر شویم؛ یعنی مادر اجازه نمیداد .او زن بسیار مقتدر و
بینظیری بود که پشت بهار ایستاد و همیشه مراقب بود تا
برایاومشکلیایجادنشود؛بنابراین،سعیمیکردبچهها
کمتر شلوغ کنند .آن موقع ،خانهها بیرونی و اندرونی
داشت .پدر در بیرونی بود و ما در اندرونی و مجموع ًا ،در
حیاط بزرگی زندگی میکردیم .معمو ًال پدر از راهرویی در
بیرونی ،به باغ میرفت .ما زیاد به آن طرف کاری نداشتیم.
بنابراین ،از دوران کودکی ،خاطرات زیادی با پدر ندارم.

ایشان چند سال داشتند که شما به دنیا آمدید؟

پدرم 50سال و مادرم 40سال داشتند .یادم هست خیلی

کوچک بودم و جنگ جهانی بود و به ایران حمله کردند
و همین که هواپیمایی میآمد ،مادرم ما را به زیرزمین
میبرد! هیچوقت هم بمبی در کار نبود ،ولی به هر حال،
ترسش وجود داشت .زیرزمین خوبی داشتیم.
منزلتان کجا بود؟

بین خیابان ملکالشعرای بهار و شهید مفتح فعلی.
اآلن اثری از این منزل هست؟

متأسفانه بعد از فوت پدر ،خیلی به ما ظلم شد .البته در
زمان خودش هم همینطور بود.
اما اسم خیابان هنوز مانده است.

خوشبختانه بله .وقتی پدر فوت کــرد ،اولین کــاری که
کردند ،حقوق او را قطع کردند! موقعی که پدر وکیل
مجلس بود و با مرحوم مدرس اقلیت را اداره میکردند ،یک
بار پدر به مرگ تهدید شد و کس دیگری را بهجای او زدند.

اشاره کردید به مشکالت پدر و اعضای خانواده
در دوران رضــاخــان .پــدر با چه منطقی با او مخالفت
میکرد؟

با منطق مقابله با زورمــداری .رضاخان در آغاز از پدرم
خواست تا با او همکاری کند و ایشان هم نپذیرفت و بهای
آن را هم پرداخت .رابطه بهار با رضاخان ،فراز و نشیب
های زیادی داشت ،اما مهم این است که پدر هیچوقت از او
خوشش نیامد .در روزی که داشت از کشور خارج میشد،
پدر با خوشحالی با مادر تماس گرفت و گفت« :هیوال رفت،
هیوال رفت!» .این را بارها مادرم نقل میکرد.
بود؟

مراوده شما با پدرتان در ایام کودکی چگونه

پدر تا ظهرها که معمو ًال در منزل نبود و به دنبال روزنامه،
سیاست و  ...بود یا اگر هم بود ،در اتاقش ،کار میکرد
و ما حق نداشتیم مزاحمش شویم؛ ولی شبها معمو ًال
دور هم جمع میشدیم و من ،کنج سفره و بقیه دور سفره
مینشستند.تهتغاریبودم؛آنقدرهابه پدرنزدیک نبودم.
زمانی که به پدر نزدیک شدم ،بعد از سال  1322بود و
پدر روزنامه «بهار» را منتشر میکرد و یک سال هم بیشتر
منتشر نشد و مثل همیشه توقیفش کردند.
آیا مرحوم بهار تصور کرده بود اوضــاع تغییر
کرده است ،اما بعد متوجه شد که اینطور نیست؟

بله،جوردیگریشدهبود.چونپدردوستصمیمیونزدیک
قوامالسلطنه بود؛ قوامالسلطنه که نخستوزیر میشود ،با
اصرار از پدر میخواهد وزارت فرهنگ را بپذیرد .پدر اص ً
ال
به این کار عالقهای نداشت و حتی روزی که قرار شد برای
معرفی پیش شاه بروند ،لباس مخصوص نداشته و گفته
بود :برای یک روز که پیش شاه بروم ،نمیروم لباس بخرم!
پد ِرحسنعلی منصور لباسش را به او قرض میدهد .پدر
شش هفت ماه بیشتر در وزارت فرهنگ نماند ،چون او ًال،
حوصلهاش را نداشت و ثانی ًا ،مریضاحوال بود؛ استعفا کرد
و به قول خودش که همه جا نوشته است« :من به منزل آمدم،
ولی ننشستم ،بلکه به رختخواب افتادم!» از آن به بعد پدر
دائم بیمار بود .به او میگفتند :وکیل مجلس شو یا سمتی
را بپذیر؛ ولی پدر دیگر واقع ًا نتوانست دوام بیاورد .تا اینکه

...

کار کند؟» .پدر زنده نماند که ببیند که بعدها آمریکا چهها
کرد ،ویتنام را زیر و رو کرد و تا امروز که چهها میکند! یک
روز شوهر خواهرم با دو نفر آقا به باغ آمدند و به پدرم گفتند:
«داریم تشکیالتی به نام انجمن صلح راه میاندازیم ،شما
بیا و رهبر این انجمن بشو» .پدر گفت« :من دارم میمیرم،
از من کاری برنمیآید ،من آمدهام این جا استراحت کنم.
حاال شما میخواهید مرا رهبر یک انجمن کنید؟»

تاریخ معاصر
تندروهای مشروطه؛
از کریم دواتگر تا سیدحسن تقی زاده!
انقالب مشروطه ایران ،انقالبی
آزادی خــواهــانــه در عــرصــه
اندیشه و عمل بود که بسیاری از
بنیانهای سنتی رژیم سلطنتی
را با چالش و ســؤاالت اساسی
مواجه کرد .به گزارش مؤسسه
مطالعاتتاریخمعاصرایران،این
ش بسیاری از مردم
انقالب با تال 
وگروههایمختلفسیاسیواجتماعی،درنهایتبهپیروزی
رسید؛ اما بعد از آن ،در مسیر حرکت خود ،با افراط و تندروی
گروههاییخاصمواجهشد.ازجملهاینتندرویهامیتوان
به ترور برخی از مخالفان مشروطه اشاره کرد که از سوی
گروههایی مانند کمیته مجازات صورت گرفت .همچنین،
گرایش بعضی از گروههای تحصیلکرده غربی و برخی از
جریانات وابسته به فراماسونری نیز ،به شکلی افراطی در
مقابله با مخالفان مشروطه ،بر فرجام آن تأثیر گذاشت.

احتما ً
ال به خاطر نام ایشان آمده بودند.

همینطوراست.گفتند:مانمیخواهیمشماکاریکنید،
فقط میخواهیم اسم شما روی این انجمن باشد و پدر در
همان زمان قصیده «جغد جنگ» را سرود .به نظر من یکی
از بهترین اشعار بهار و آخرین شعر اوست .بعد از آن ،دیگر
دوامی نیاورد .از نظر من پدرم الگوی انسانیت بود .نسبت
به آنچه در آن سن و سال میتوانستم بخوانم ،باید بگویم
که شعرهای درسی او را خواندم .تمام کتاب های دوره
دبستان ما ،پر از شعرهای بهار بود .چشمه و سنگ ،برو کار
میکن ،مگو چیست کار و . ...
بودند؟

مرحوم بهار با ارباب کیخسرو شاهرخ هم آشنا

بله ،با او دوست بود .از سلوک او درآخرین ماههای حیاتش
خــاطــر های بگویم .پــدرم عبا روی دوش میانداخت و
عرقچین روی سرش میگذاشت و در باغ میگشت.
هما نطور که گفتم ،آ نجا دیــوار نداشت و خانواد های
برای پیکنیک میآیند و آن جا مینشینند .پدر میرود
و با آن ها سالم و علیک میکند .بعد میآید و بدون این
که به ما بگوید ،یک سینی چــای بــرای آن ها میبرد!
ایــن ها تصور میکنند پــدر باغبان بــاغ اســت و موقعی
که میخواهند بروند ،میخواهند انعام بدهند که پدر
میگوید :نمیگیرم.

یها
▪آغاز تندرو 

نشناخته بودند؟

مردم عادی که نمیدانستند بهار کیست .عکسش را
هم ندیده بودند .خالصه اصرار میکنند :شما زحمت
کشیدید .پدر میگوید :کار مهمی نکردم ،برایتان چای
آوردم .میپرسند :شما چه کسی هستید؟ پدر میگوید:
بهار هستم! بعدها خود آن ها این را برایم تعریف کردند و
گفتند:ماخیلیناراحتشدیم.برایخودبهاراینبرخورد
مهم نبود ،ولی آن افــراد تا پایان عمر ،یادشان نرفت.
بههرحال ،از آن سفر به تهران برگشتیم .پدرم خیلی بیمار
بود و واقع ًا از استقامتش تعجب میکردم .یک روز تمام
اعضای «انجمن صلح» به خانه ما آمدند.
همان منزل خیابان ملکالشعرا؟

بله ،باغ بزرگی بود .آمدند و پدر ،با این که خیلی مریض
بود ،پشت تریبون ایستاد و شعر «جغد جنگ» را با صدای
رسا خواند؛ ولی بعد از آن دیگر دائم در رختخواب بود .این
شعر در سال  1329خوانده شد.
زمان حساسی هم بود؛ اوج دوران نهضت ملی
شدن صنعت نفت.

بله؛ هنوز نهضت ملی به اهدافش نرسیده و دکتر مصدق
روی کار نیامده بود.
زمان رزمآرا بود؟

بله؛ پدر در اول اردیبهشت سال  1330فوت کرد .از بت
ساختنخوشمنمیآید؛بههمیندلیلنمیگویمپدربرایم
بت بود ،ولی همواره بزرگترین شخصیت زندگیام بوده و
هست و خواهد بود .دیگر چه میتوانم راجع به پدر بگویم؟!

یکی از آخرین تصویرهای زنده یاد ملک الشعرای بهار

فرانسه به عنوان یکی از قدر تهای بزرگ نظام موازنه
قوا ،نمیتوانست و نمیخواست در برابر سیاستهای
توسعهطلبانه دولت انگلیس برای تحتالحمایه کردن
ایــران ،بی اعتنا باشد .این کشور که در مقایسه با دیگر
فاتحان جنگ جهانی اول ،متحمل بیشترین خسارت
جانی و مالی شده بود ،بر سر گرفتن غرامت و ضمانت
پرداخت آن از آلمان ،با انگلیس دچار اختالف شد و این
اختالف بر سر مسئله تقسیم جهان میان دولتهای فاتح و
دخالت انگلیس در مسئله سوریه ،باال گرفت؛ چرا که هر دو
قدرت ،نگران تفوق و سلطه دیگری بر اقصی نقاط جهان
بودند .مقامات فرانسوی که با قرارداد  ،1919ایران نفت
خیز را در سلطه انحصاری رقیب میدیدند و دستشان
از کسب منافع در این کشور کوتاه شده بود ،چارهای جز
مخالفت با آن نداشتند .آن ها این قرارداد را یک ناکامی
بزرگ سیاسی در رقابت با انگلیسیها به شمار میآوردند.
البته ذکر این نکته نیز الزم است که فرانسه ،سرانجام زیر
فشار لندن ،دست از اعتراض کشید؛ چرا که برای پیشبرد
مقاصد استعماری خود در خاورمیانه و شمال آفریقا ،به
حمایت انگلوساکسونها نیاز داشت.

در آن سفر معالجه شدند؟

فــقــط ریــههــایــش کــمــی بــهــتــر شـــد .آن روزهـــــا ت ــازه
استروپتومایسین کشف شده بود و باید روزی دوبار ،به
پدر تزریق میشد .دکتر شقاقی که در سوئیس هم پزشک
پدر بود ،به ایران آمد و پدر همیشه تحت نظرش بود؛ چون
بچه بودم ،اجازه نمیدادند خیلی به پدر نزدیک شوم،
چون ممکن بود بیماری را بگیرم .حتی یک بار گفتند:
من بچه را بردند و بخور دادم!
باید بخور خاصی بدهی و ِ
مشکالتی از این دست هم بود که مانع میشد زیاد در کنار
پدر باشم .آقای ابوالقاسمخان بختیاری خیلی به پدرم
عالقه داشت و خانهای را در حصارک اجاره کرده بود و
ایشان با خانم و بچههایش در طبقه دوم خانه مینشست.
به پدرم گفت :در طبقه پایین این جا ،اتاق بزرگ خوبی
ساختهاند که حمام و امکانات هم دارد ،شما یکی دو ما ِه
تابستان را به اینجا بیایید .مادرم نمیتوانست خانه و
زندگی را رها کند و بــرود ،چون منزل بزرگ و بچهها و
رفت و آمد و زندگی شلوغی داشتیم .آن موقع دبستان
میرفتم و کالس پنجم بودم .من و «ننه» که همه ما پنج،
شش بچه را بزرگ کرده بود و به پدرم هم میرسید ،چون
پدر هر غذایی را نمیخورد و غذاهای خاصی داشت،
به آن جا رفتیم .البته در آن اتاق نبودیم ،بلکه در آنجا
چادر زدیم .ما زیر چادر زندگی میکردیم و یک چادر را
هم ،ننه آشپزخانه کرد .تقریب ًا دو ماه در آن جا بودیم .پدر
آن موقع ،عضو شورای عالی فرهنگ بود و هفتهای یک
بار یا دو هفته یک بار ،ماشینی میآمد و او را به آن شورا
میبرد و برمیگرداند .دوستان پدر هم اگر میخواستند
او را ببینند ،به آن جا میآمدند .من در آن جا به پدر نزدیک
بودم؛ مث ً
ال وقتی مهمان داشت ،من برایش چای میبردم
و پذیرایی میکردم ،ولی دائم پهلویش نبودم .این برای
سال اول بود .در سال بعد ،مادرم در نیاوران باغی را که
دیوار نداشت و دو اتاق داشت ،اجاره کرد و ما به همین
شکل به آن جا رفتیم .چشمهای هم آن جا بود و ما در کنار
چشمه چادر زدیم ،ولی پدر در اتاق بود .یادم هست زمان
جنگ کره بود که پدر شعر «جغد جنگ» را در آن سال
سرود .در آن جا ،بیشتر به پدر نزدیک شدم ،چون ظهرها
همیشه با هم ناهار میخوردیم .سفرهای میانداختند و
مینشستیم .گاهی شوهر خواهرم میآمد .بچهها خیلی
کم میآمدند؛ چون میخواستند پدر آرامش داشته باشد.
هر روز روزنامه اطالعات را میآوردند و پدر میگفت:
بنشین و برایم سرمقالهها را بخوان! من کالس پنجم
ابتدایی بودم ،ولی میتوانستم بخوانم .مثل حاال نبود
که دبیرستانیها هم نمیتوانند بخوانند! بههرحال
بــرایــش روزنــامــه را میخواندم.
وقتی پدر اخبار جنگ کره
را میشنید ،میگفت:
«یــعــنــی چــه؟
آم ــری ــک ــا آن
سر دنیاست،
بلند شده و رفته
اســت در کــره چه

نماینده زرتشتیان در مجلس شورای ملی بود .وی در دوره مشروطیت ،از مشروطهخواهان فعال محسوب میشد .شاهرخ ،فردی پاکدست و مورد
اعتماد نمایندگان مجلس بود .او در دوره پهلوی اول ،مورد سوءظن رضاخان قرار گرفت؛ زیرا فرزندش در رادیو فارسی آلمان ،علیه شاه سخنانی
ایراد کرده بود .شب  11تیرماه سال  ،1319با دستور رضاخان ،مأموران پلیس سیاسی کیخسرو شاهرخ را ربودند و به قتل رساندند.

با آغاز جنبش مشروطه که ریشه در عوامل متعدد داخلی
و خارجی داشــت ،افــراد و گروههای سیاسی مختلف ،در
ائتالف سیاسی با یکدیگر ،توانستند به هدف نهایی خود که
همان پیروزی مشروطیت بود ،دست یابند .تلقی و اهداف
تمام جریانات از این انقالب یکسان نبود؛ مظفرالدین شاه،
بعد از برکناری عین الدوله ،قانون اساسی مشروطیت را در
 8دی  14( 1285ذی القعده  )1324امضا کرد و چند
روز بعد از آن ،درگذشت .اما بعد از پیروزی مشروطه ،برخی
از افراد و گروهها در قالب ابزارها و جنبشهای مختلف ،به
تندروی و افراط در اندیشههای خود پرداختند .واکاوی علل
این تندوریها ،خود مبحثی جدا و مفصل و از چارچوب این
نوشتار خارج است؛ اما در نگاهی مختصر ،میتوان گفت که
این موضوع ،متأثر از عوامل متعددی ،همچون نابه سامانی
وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور در بحبوحه جنگ جهانی
اول ،حضور استعمارگران و تشدید برخی فعالیتهای
استعماری ،فاصله گرفتن اندیشه مشروطه از برخی اصول
اسالمی و  ...بود که باعث بروز برخی از تندرویهای سیاسی
شد و بارزترین شکل این تندرویها ،به صورت ترور ظهور و
بروزپیداکرد.سابقهتشکیلاولینگروههایتروردرایران،در
مفهوم جدید آن ،به دوره قاجار و کمیته مجازات بازمیگردد.
درباره تشکیل این کمیته ،گفته شده است که هدف اصلی
اعضای آن ،تــرور افــرادی بود که اندیشههایی مخالف با
اصول مشروطه داشتند .این افراد با اینکه تعلیماتی ندیده
و فقط در جبهه جنگی تجربیاتی بهدست آورده بودند ،در
کار خود ورزیدگی ،مهارت و چاالکی خاصی داشتند .آن
ها دارای روحیه ستیزه جویی و انتقام جویی بودند و برخی
میخواستند ،به خیال خود ،خدمتی انجام داده باشند؛
ولی از کجا و به چه صورت ،معلوم نبود .مسئولیت ترورها ،بر
عهده شخصی به نام کریم دواتگر بود .طبق بسیاری از اسناد
موجود ،بیشتر اعضای کمیته ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با
فرقه بهائیت داشتند و برخی از آن ها نیز بهائی بودند .کمیته
مجازات در طول فعالیت خود ،افراد بسیاری را مورد ترور و
سوءقصد قرار داد که برخی از آن ترورها ،با موفقیت صورت
گرفت و برخی نیز به نتیجه نرسید .عالوه بر کمیته مجازات
و برخی از تروریستها که به بهانه ایجاد امنیت و آرامش در
کشور ،ترور را در رأس اقدامات خود قرار داده بودند ،برخی
از افراد و گروهها نیز ،در روشهایی به اصطالح نرمتر ،افراط
و تندروی هایی را در اندیشه و عمل خود اتخاذ کردند و از
این طریق ،موجب بروز واکنشها و اتفاقات خاصی شدند.
سکوالریستها که بیشتر آن ها جزو تحصیلکردههای غرب
بودند ،از اولین کسانی محسوب میشدند که تالش کردند
بنیان حکومت مشروطه را بر اساس اندیشههای غربی و
سکوالریستی ،شکل دهند .تقی زاده را میتوان یکی از
مشروطهخواهانی دانست که با رواج اندیشههای غربی ،در
برابر اصول و آموزههای اسالمی قرار گرفت .شعار معروف
او« ،از فرق سر تا نوک پا غربی شدن» ،بهخوبی بیانگر تفکرات
وی و تأثیر آن بر مخالفت شخصیتهایی چون شهید شیخ
فضلا ...نوری با مشروطه است.
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