متن بازجويي ميرزا رضا كرماني ،عامل ترور ناصرالدين شاه
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از مسائل جالب توجه در زندگاني ميرزا رضا كرماني ،مطالبي است كه در بازپرسي خود گفته ،و طي آن عالوه بر بيان
ستمهای و اوضاع اسف انگيز زندگي ايشان ،مطالبي را در ارتباط با سيدجمالدين اسدآبادی ،شيخ هادی نجم آبادی و
اعتقادات خود و اين دو مطرح ساخته ا ست .متن كامل دو بار بازپر سي از «ميرزا ر ضا كرماني شاه شكار» از اين قرار
است 2:

 .1پسر مالحسين عقدائي كه عجالتاً بدون صدمه و اذيت با زبان خوش تا اين قدر تقريرات كرده است و مسلم است
بعد از صدمات الزمه ممكن است مكنونات ضمير خود را بروز بدهد.
سئوال ـ شما از اسالمبول چه وقت حركت كرديد؟
جواب ـ روز بيست و ششم ماه رجب  1313حركت كردم.
س ـ به حضرت عبدالعظيم كي وارد شديد؟
ج ـ روز دويم شوال .1313
س ـ در راه كجا توقف كرديد؟
ج ـ در بارفروش ،در كاروان سرای حاج سيد حسين ،چهل و يك روز به واسطه بند بودن راه توقف كردم.
س ـ از اسالمبول چند نفر بوديد كه حركت كرديد؟
ج ـ من بودم و شيخ ابوالقاسم.
س ـ شيخ ابوالقاسم كيست؟
ج ـ برادر شيخ احمد روحي اهل كرمان سنش هيجده ،شغلش خياطي است.

 -1منابع:
تاريخ بيداری ايرانيان ،ناظم االسالم كرماني
نشريه ميراث شهاب (نشريه ويژه كتابخانه مرحوم مرعشي نجفي) ،شماره  ،۵۸زمستان ۸۸
 -2از جهت طوالني بودن متن ،بخشهايي جهت توجه بيشتر درشت شده است اما غير از اين نكته ،تغييری در متن داده نشده تا در نقل همه ی
مطالب رعايت امانت شده باشد.
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س ـ او با شما به چه خيال حركت كرد؟
ج ــــ برای اين كه برود كرمان بعد از آن كه برادرش را با دو نفر ديگر ميرزا آقاخان و حاج ميرزا حسن خان
هستند در اسالمبول گرفته به ايران بياورند در طرابزون توقف دادند حاال نمي دانم آن جا هستند يا نه.
س ـ بعد از گرفتن برادرش او وحشت كرد آمد؟
ج ــــ خير برادرش را كه گرفتند به خيال برادر ديگرش كه وطنش آن جاست به سمت وطنش حركت كرد.
برادرش شيخ مهدی پسر آخوند مالمحمد جعفر (ته باغ اهلل) ای است.
س ـ آن سه نفر را شما در اسالمبول كه بوديد ،به چه جرم و به چه نسبت گرفتند؟
ج ـــ عالا الملك سفير از قرار معلوم غرضي با اين سه نفر داشت ،به جهت اين كه به او اعتنايي نمي كردند.
چون اينها دو نفر شان مدرس ه ستند چهار زبان مي دانند در خانه م سلمان و ارمني و فرنگي برای معلمي مراوده مي
كنند .هر كس كه بخواهد تحصــيل كند اينها به خانه او مي روند .گفتند اينها خبرچيني مي كنند و در ايران مفســد
بودند .به اين جهات آنها را متهم كردند و گرفتند اين تقصــير اين دو نفر بودو ولي حاج ميرزا حســن خان به واســطه
كاغذهايي كه گفتند به مالهای نجف و كاظمين نوشته است ،و همچو گفتند كه اين كاغذها به دست صدراعظم آمده
بود كه آنها را به مقام خالفت جلب نموده بود ،به تو سط آقای سيدجمال الدين و د ستور العمل اي شان .غرض سفير
ايران اين بوده كه سبب شد جهت گرفتاری آنها.
س ـــ اينجا بعضي اطالعات رسيد كه شما در موقع حركت غير از شيخ ابوالقاسم همسفر ديگر هم داشتيد و
بعضي دستورالعمل ها هم از طرف آقا سيد جمال الدين به شما داده شده بود .تفصيل آن چه چيز است؟
ج ــــ غير از شيخ ابوالقاسم كسي با من نبوده است ،شاهد بر اين مطلب غالم رضا آدم كاشف السلطنه است.
در قهوه خانه حاج محمدرضا ،كه در باطوم است و جمعي ايراني ها آنجا هستند .غالم رضا قبل از آمدن ما تقريباً 20
الي  2۵روز كمتر يا بيشــتر از اســالمبول حركت كرد .چون در راه باطوم تا بادكوبه چند پل خراب شــده بود در قهوه
خانه توقف كرده و مشــغول خياطي بود كه ما رســيديم و در بين راه از تفليس به اين طرف جواني اروميه ای برادری
دارد صاحب منصب سوار بود و اسم خودش اميرخان است ،مي گفت« :برادرم درب خانه ی عالا الدوله منزل دارد ،در
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راه آهن به ما برخورد با هم بوديم ،تا بادكوبه شيخ ابوالقاسم با كشتي (پشتوای) از سمت (ازون آده) اورده رفت كه به
عشــآ آباد و از خراســان به كرمان برود و من و غالم رضــا و آن دو نفر ايراني ديگر كه اميرخان و برادرش باشــند از
بادكوبه به م شهد سر و از آنجا به بارفروش وارد شديم بعد از ر سيدن توی كاروان سرا و گرفتن بار ،غالمر ضا منزل
انتظام الدوله رفت و مراجعت كرده ا سبابش را بردا شت و رفت به باغ شاه ،منزل انتظام الدوله .سه چهار روز بعد آمد
در حالتي كه لباس سفرش را پوشيده با من مصافحه كرده روانه تهران شد و من در كاروان سرای حاج سيد حسين
منزل كردم و اميرخان هم به فاصله يك شب در بارفروش ماند و روانه طهران شد و السالم.
س ـ دستورالعملي كه مي گويند از آنجا داشتيد نگفتيد؟
ج ــــ دستور العمل مخصوصي نداشتم اال اين كه حال سيد واضح است كه از چه قبيل گفتگو مي كند
پروائي ندارد .مي گويد ظالم هستند از اين قبيل حرفها مي زنند.
س ـ پس شما از كجا به خيال قتل شاه شهيد3افتاديد؟
ج ـــ از كجا نمي خواهد .از كندها و بندها كه بناحآ كشيدم و چوبها كه خوردم و شكم خودم را پاره كردم.
از مصيبت ها كه در خانه نايب السلطنه و در اميريه و در قزوين و در انبار و باز در انبار به سرم آمد .چهار سال و چهار
ماه در زنجير و كند بودم و حال آن كه به خيال خودم خير دولت و ملت را خواســـتم ،خدمت كردم .قبل از وقوع
شورش تنباكو نه اين كه فضولي كرده بودم اطالعات خودم را دادم بعد از آن كه احضارم كردند.
س ـ كسي كه با شما غرض و عداوت شخصي نداشت در صورتي كه اين طور مي گوييد خدمت كرده باشيد
و از شما آن وقت عالمت ف ساد و فتنه جويي ديده ن شده با شد جهتي ندا شت كه در ازاا خدمت به شما آن طور كه
صدمات زده باشند ،پس معلوم است كه در همان وقت هم در شما آثار بعضي فتنه و فساد ديده بودند؟
ج ـــــ الحال هم حا ضرم بعد از اين مدت كه طرف مقابل حا ضر شده آدم بي غر ضي تحقيآ نمايد كه من
عرايض صـــادقانه خود را محض حب وطن و ملت و دولت به عرض رســـاندم .ارباب غرض ،محض حســـن خدمت و
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تح صيل منا صب و درجات و مواجب و ن شان و حمايل و غيره و به عكس به عرض ر ساندند الحال هم حا ضرم برای
تحقيآ.
س ـ اين ارباب غرض كي ها بودند؟
ج ـــ شخپ پست و نانجيب و بي اصل رذل غيراليآ كه قابل هيي يك از مراتب نبود آقای آقاباالخان وكيل
الدوله و كثرت محبت حضرت واال آقای نايب السلطنه به او.
س ــــ وكيل الدوله مي گويد همان وقت به ا سناد و كاغذجات مف سدانه كه بر همه كس معلوم شد شما را
گرفته است و اگر آن وقت شما را نگرفته بود به موجب استنطاقي كه همان وقت به عمل آوردند اين خيال را از همان
وقت شما داشتيد .شايد همان وقت شما اين كار را كرده بوديد؟
ج ـ پس در حضور وكيل الدوله معلوم خواهد شد.
س ــــ پس در صورتي كه شما اقرار مي كنيد كه تمام اين صدمات را وكيل الدوله برای تحصيل شئونات و
نايبال سلطنه برای حب او به شما وارد آورده اند شاه شهيد چه تق صير دا شت منتها مطلب را اين طور حالي اي شان
كردند .شما بايستي تالفي و انتقام را از آنها بكنيد كه سبب ابتالا شما شده بودند و يك مملكتي را يتيم نمي كرديد؟
ج ــــ پادشاهي كه پنجاه سال سلطنت كرده باشد هنوز امور را به اشتباه كاری به عرض او برسانند و تحقيآ
نفرمايند و بعد از چندين ســال ســلطنت ثمر آن درخت وكيل الدوله ،آقای عزيز الســلطان ،امين خاقان و اين اراذل و
اوباش با شند ،چنين شجر را بايد قطع كرد ،كه ديگر اين نوع ثمر ندهد( .ماهي از سرگنده گردد ني ز دُم) اگر ظلمي
مي شد از باال مي شد.
س ـ در صورتي كه به قول شما اين طور باشد در ماده شخپ شما وكيل الدوله و نايب السلطنه تقصيرشان
بي شتر بود شاه شهيد كه مع صوم نبود واز مغيبات هم خبر ندا شت ،يك آدمي مثل نايب ال سلطنه كه هم پ سر شاه و
هم نوكر بزرگ دولت مطلبي را به عرض مي رساند ،خاصه با اسنادی كه از شما به دست آورده و به نظر شاه رسانده
بودند ،برای شاه ترديدی باقي نماند .آنها كه اسباب بودند بايستي طرف انتقام شما واقع شوند اين دليل صحيح نبود
كه ذكر كرديد شما مرد منطقي حكيم مشرب هستيد جواب را با برهان بايد ادا كنيد؟
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ج ـ ـ اسناد من به دست نمايد اال اين كه در خانه وكيل الدوله با سه پايه و داغي در حضور دو نفر ديگر يكي
والي و يكي هم ســيدی كه يك وقت محض تعرض به صــدراعظم عمامه خود را برداشــته بود و آنجا آن شــب افطار
مهمان بود و شاهد واقعه آن شب ا ست كه سند را به قهر و جبر قلمدان آوردند و از من گرفتند شب قبل هم مرا
پيش نايب السلطنه بردند.
س ــــ شما كه آدم عاقلي هستيد و مي دانستيد نبايد همچو سندی داد به چه عنوان از شما سند گرفتند و
چه گفتند؟
ج ـ عنوان سند اين بود .بعد از آن كه من به آنها اطالع دادم كه در ميان تمام طبقات مردم حرف و همهمه
ا ست بلوا و شورش خواهند كرد برای م سئله تنباكو قبل از وقت عالج بكنيد .به نايب ال سلطنه هم گفتم تو دل سوز
پادشاهي تو پسر پادشاهي ،تو وارث پادشاهي ،كشتي دولت به سنگ خواهد خورد ،و اين سقف به سر تو پائين خواهد
آمد ،دور نيست خطری به سلطنت چندين هزار ساله ايران وارد شود .يك دفعه اين امت اسالميه از ميان خواهد رفت.
آن وقت قسم خورد كه من غرضي ندارم مقصود من اصالح است .تو يك كاغذ باين مضمون بنويس كه:
ای مؤمنين و ای مســلمين ،امتياز تنباكو داده شــد .بانك (تراموه) در مقابل مســلمين به راه خواهد
افتاد .امتياز راه اهواز داده شد ،معادن داده شد قندسازی و كبريت سازی داده شد ،شراب سازی داده شد ،ما
مســلمانها به دســت اجنبي خواهيم افتاد .رفته رفته دين از ميان خواهد رفت .حاال كه شــاه ما به فكر ما
نيست خودتان غيرت كنيد و اتحاد نمائيد ،همت كنيد درصدد مدافعه برآئيد.
تقريباً مضمون كاغذ همين است به من دستورالعمل داد و گفت همين مطالب را بنويس ما به شاه نشان خواهيم داد
و مي گوئيم در مســجد شــاه افتاده بود پيدا كرديم تا درصــدد اصــالح برآئيم .و نايب الســلطنه هم قســم خورد كه از
نو شتن اين كاغذ برای تو خطری ني ست ،بلكه فرض دولت ا ست كه در حآ تو مواجب برقرار نمايد و التفات كند .آن
وقت از ح ضور نايب ال سلطنه كه رفتيم به خانه ی وكيل الدوله آنجا نو شته را باز هم به قهر و جبر و تهديد نو شتيم.
وقتي كه نوشته را از من گرفتند مثل اين بود كه دنيا را خدا به ايشان داده است.

5

قلمدان را جمع كردند اســباب داغ و شــكنجه به ميان آوردند ،ســه پايه ســربازی حاضــر كردند كه مرا لخت
كنند به سه پايه ببندند كه رفقايت را بگو ،مجل ستان كجا ست ،رفقايت كي ست .هر چه گفتم چه مجلس؟ چه رفيآ؟
من با همه مردم راه دارم ،از همه افواهي شنيدم ،حاال كدام مسلمان را گير بدهم ،مجبورم كردند من ديدم حاال ديگر
وقت جانبازی اســت و موقع اســت كه جانم را فدای عرض و ناموس و جان مســلمانان بكنم .چاقو و مقراض را كه از
شدت خو شي فراموش كرده بودند كه توی قلمدان بگذارند در ميان اطاق افتاده بود .نگاه به چاقو كردم رجبعلي خان
ملتفت شد چاقو را برداشت مقراض پای بخاری افتاده بود والي كه روی به قبله نشسته دعا مي خواند گفتم شما را به
حآ اين قبله و به حآ اين دعائي كه مي خوانيد غر ضتان چه چيز ا ست؟ در آن بين هم كاغذی از نايب ال سلطنه به
آنها رسيده بود كاغذ را خواندند و پشت رو گذاشتند .والي گفت در اين كاغذ نوشته كه حكم شاه است كه مجلس و
رفقای خودتان را حكماً بگوييد واال اين داغ و درفش حاضــر اســت و تازيانه موجود اســت .من چون ،مقراض را پای
بخاری ديدم به ق صد اين كه خود را به مقراض بر سانم گفتم بفرماييد روی مخده تا تف صيل را به شما عرض كنم داغ
و درفش الزم ني ست .د ست والي را گرفتم ك شيدم به طرف بخاری خودم را به مقراض ر ساندم و شكم خود را پاره
كردم .خون سرازير شد ما بين جريان خون بنای فحا شي را گذا شتم ،پس از آن م ضطرب شدند ،بنای معالجه ی مرا
گذا شتند زخم را بخيه زدند دنباله همان مجلس ا ست كه چهار سال و نيم من بيچاره بي گناه را كه به خيال خودم
به دولت خدمت كرده ام را از اين محبس به آن محبس از طهران به قزوين و از قزوين به انبار در زير زنجير مبتال
بودم .در اين دو سال و نيم دو سه مرتبه مرخپ شدم ولي از همه جهت در ظرف اين مدت بي شتر از چهل روز آزاد
نبودم .من (نوروزعلي خان قلعه محمودی) ،ســبزه علي خان ميدان قلعه ای ( ،ل) نايب الســلطنه و آقا باالخان شــده
بودم.
س ـ نوروز علي قلعه محمودی كه بوده؟
ج ـــ محمد اسماعيل خان وكيل الملك ،حاكم كرمان ،هر روزی برای خرج تراشي و اضافه مواجب و منصب
يك پادشاه و يك نفر ياغي به دولت جعل مي كرد و مدتها هم به اسم نوروز علي خان قلعه محمودی دولت را مشغول
كرده بود .هر وقت نايب الســلطنه هم يك امتياز نگرفته داشــت مرا مي گرفت .هر وقت وكيل الدوله اضــافه مواجب و
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منصب ميخواست مرا مي گرفت عيالم طالق گرفت ،پسر هشت ساله ام به خانه شاگردی رفت ،بچه شيرخواره ام به
سر راه افتاد .دفعه اول بعد از دو سال حبس كه از قزوين ما را مراجعت دادند ده نفر ما را مرخپ كردند .دو نفر از آن
ميان كه بابي بودند يكي حاج مال علي اكبر شمرزادی بود و ديگری حاج امين قرار شد به انبار ببرند .چون يكي از آن
بابي ها مايهدار بود پولي خدمت حضرت واال تقديم كرد ،او را مرخپ كردند و مرا به جای او به انبار فرستادند ،واضح
ا ست ان سان از جان سير مي شود .بعد از گذ شتن از جان هر چه مي خواهد مي كند .وقتي كه به ا سالمبول رفتم در
مجمع ان سانهای عالم در ح ضور مردمان شرح حال خودم را كه گفتم به من مالمت كردند كه با وجود اين همه ظلم
وبي عدالتي چرا بايد من دست از جان نشسته و دنيا را از شر ظالمين خالص نكرده باشم.
س ـ تمام اين تفصيالت را كه شما مي گوئيد به سئوال اول من قوت مي دهد از خود شما انصاف مي خواهم
اگر شــما به جای شــاه شــهيد بوديد نايب الســلطنه و وكيل الدوله نوشــته به آن ترتيب پيش شــما مي آوردند و آن
تفصيالت را به شما مي گفتند جز اين كه باور كنيد چاره داشتيد يا خير؟ در اين صورت مقصر اين دو نفر بودند و به
قتل اولويت داشتند ،چه شد كه به خيال آنها نيفتاديد و دست به اين كار بزرگ زديد؟
ج ـ تكليف بي غرضي شاه اين بود كه يك محقآ ثالث بي غرضي بفرستند ميان من و آنها حقيقت مسئله را
ك شف كند .چون نكرد او مق صر بود سالها ست كه سيالب ظلم بر عامه رعيت جاری ا ست مگر اين سيد جمالالدين
اين ذريه ر سول صلواه اهلل عليه اين مرد بزرگوار چه كرده بود كه با آن افت ضاح او را از حرم عبدالعظيم عليه ال سالم
كشيدند ،زير جامه اش را پاره پاره كردند ،آن افتضاح به سرش آوردند او غير از حرف حآ چه مي گفت؟ آن آخوند را
تكفير كرد ،چه قابل بود كه بيايند توی انبار اول خفه اش كنند بعد ســرش را ببرند .من خودم آن وقت در انبار بودم
ديدم با او چه كردند ،آيا خدا اينها را برمي دارد ،اينها ظلم نيســت ،اينها تعدی نيســت .اگر ديده بصــيرت باز باشــد
ملتفت مي شود كه در همان نقطه كه سيد را ك شيدند در همان نقطه گلوله به شاه خورد .مگر اين مردم بي
چاره و اين مشــت اهالي ايران ودايع خدا نســتند؟ قدری پايتان را از خاا ايران بيرون بگذاريد ،در عراق عرب و بالد
قفقاز و عشآ آباد و اوايل خاا روسيه هزار هزار رعيت بي چاره ايراني ببينيد ،كه از وطن عزيز خود از دست تعدی و
ظلم فرار كرده كثيف ترين كسب و شغل ها را از ناچاری پيش گرفتند .هر چه حمال و كناس و االغي و مزدور در آن
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نقاط مي بينيد همه ايراني هستند .آخر اين گله های گوسفند شما مرتع الزم دارند كه چرا كنند شيرشان زياد شود
كه هم به بچه های خود بدهند هم شما بدوشيد نه اين كه متصل تا شير دارند بدوشيد شير كه ندارند گوشت تنشان
را بكال شيد .گو سفندهای شما همه رفتند متفرق شدند نتيجه ظلم همين است كه مي بينيد .ظلم و تعدی بي حد و
حســاب چيســت و كدام اســت و از اين باالتر چه مي بينيد؟ گوشــت بدن رعيت را مي كنند به خورد چند جره باز
شكاری مي دهند .صدهزار تومان از فالن بي مروت مي گيرند ،قباله ملكيت جان و مال و عرض و ناموس يك شهر و
يا يك مملكتي را به دســت او مي دهند .رعيت فقير و اســير و بي چاره را در زر بار تعديات مجبور ميكنند كه يك
مرد ،زن منحصر به فرد خود را از اضطرار طالق بدهد و خودشان صدتا صدتا زن مي گيرند و سالي يك كرور پول كه
به اين خونخواری و بي رحمي از مردم مي گيرند خرج عزيز السلطان كه نه برای دولت مصرف دارد و نه برای ملت و
نه برای حفظ نفس شخصي و غيره و غيره و غيره.
آن چيزهايي كه همه اهل اين شـــهر مي دانند و جرئت نمي كنند بلند بگويند ،حاال كه اين اتفاق بزرگ به
حكم قضا و قدر من جاری شد يك بار سنگيني از تمام قلوب برداشته شد .مردم سبك شدند دل ها همه منتظرند كه
پاد شاه حاليه ح ضرت وليعهد چه خواهند كرد .به عدل و رأفت و در ستي جبران قلوب شك سته خواهند كرد يا خير؟
اگر اي شان چنانچه مردم منتظرند يك آ سايش و گ شايش به مردم عنايت فرمايند ا سباب رفاه رعيت مي شود و بنای
سلطنت را بر عدل و انصاف قرار بدهند البته تمام خلآ فدائي ايشان مي شوند و سلطنتشان قوام خواهد گرفت و نام
نيك شان در صفحه روزگار خواهد بود و ا سباب طول عمر و صحت مزاج خواهد شد ،و اما اگر اي شان همان م سلك و
شــيوه را پيش بگيرند اين بار كب به منزل نمي رســد .حاال وقتي اسـت كه به محض تشــريف آوردن بفرمايند و اعالم
كنند كه ای مردم حقيقتاً در اين مدت به شما بد گذشته است و كار به شما سخت بوده است .آن اوضاع برچيده شد
حاال بســاط عدل گســترده اســت و بنای ما بر معدلت اســت و رعيت متفرقه را جمع كنند و اميدواری بدهند و قرار
صحيحي برای وصول ماليات به اطالع ريش سفيدان از رعايا بدهند كه رعيت تكلف خود را بداند و در موعد مخصوص
ماليات خودش را بياورد بدهد .هي محصــول پي محصــول نرود كه يك تومان اصــل را ده تومان فرع بگيرند و غيره و
غيره.
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س ـ در صورتي كه واقعاً خيال شما خير عامه بوده و برای رفع ظلم از تمام ملت ايران كار را كرديد پس بايد
ت صديآ بكنيد به اين كه اگر اين مقا صد بدون خون ريزی به عمل بيايد و اين مق صود حا صل شود البته بهتر ا ست.
حاال ما مي خواهيم بعد از اين در صدد اصالح اين مفاسد برآئيم بايد خيال ما از بعضي جهات آسوده باشد كه از روی
اطمينان م شغول ترتيب تازه ب شويم ،در اين صورت بايد بدانيم ا شخا صي كه با شما متفآ ه ستند كي ه ستند و
حالشان چيست و اين را هم بدانيم كه غير از شخپ شما كه مرتكب اين جنايت هستيد يا كشته مي شويد يا شايد
چون خيالتان خير عامه بوده اســت نجات يابيد ،امروز دولت معترض احدی نخواهد شــد .برای اين كه صــالح دولت
ني ست ،فقط مي خواهيم ب شنا سيم ا شخا صي كه با شما هم عقيده ه ستند كه در ا صالح امورات شايد يك وقت به
مشاوره آنها محتاج بشويم؟
ج ـ صحيح نكته مي فرمائيد من چنانچه به شما قول دادم به شرف و ناموس و انسانيت خودم قسم است كه
به شما دروغ نخواهم گفت ،هم عقيده من در اين شهر و مملكت بسيار هستند ،در ميان علماا بسيار و در ميان وزراا
بسيار و در ميان امراا بسيار و در ميان تجار و كسبه بسيار و در جميع طبقات بسيار هستند .شما مي دانيد وقتي كه
« سيد جمال الدين» در اين شهر آمد تمام مردم از هر د سته و هر طبقه چه در طهران چه در ح ضرت عبدالعظيم به
زيارت و مالقات او رفتند و مقاالت او را شنيدند ،چون هر چه مي گفت هلل و محض خير عامه ی مردم بود .همه كس
مستفيذ و شيفته مقاالت او شدند و تخم اين خياالت بلند را در مزارع قلوب پاشيد ،مردم بيدار بودند ،هوشيار شدند.
حاال همه كس با من هم عقيده ا ست ولي به خداي قادر متعال كه خالق سيد جمال الدين و همه مردم ا ست
قسم ،از اين خيال من و نيت كشتن شاه احدي غير از خودم و سيد اطالع نداشت و سيد هم در اسالمبول
است هر كاري به او مي توانيد بكنيد .دليلش هم واضح است كه اگر همچو خيال بزرگي را من با احدی مي گفتم
حكماً منتشر مي گرديد و مقصود باطل مي شد .وانگهي تجربه كرده بودم كه اين مردم چه قدر سست عنصر و حب
جاه و حيات دارند و در آن اوقاتي كه گفتگوی تنباكو و غيره در ميان بود كه مقصــود فقط اصــالح اوضــاع بود و ابداً
خيال كشتن شاه و كسي در ميان نبود .چقدر از اين ملكها و دولت ها و سلطنت ها كه با قلم و قدم و درم همه عهد
شده بودند و مي گفتند تا همه جا حاضريم همين كه ديدند برای ما گرفتاری پيدا شد همه خود را كنار كشيدند من
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هم با آن همه گرفتاری اسم احدی را نگفتم ،چنانچه به جهت همين كتمان سر ،اگر بعد از خالصي يك دور مي زدم
مبالغي مي توان ستم از آنها پول بگيرم .ولي ديدم نامرد ه ستند گر سنگي خوردم و ذلت ك شيدم د ست پيش احدی
دراز نكردم.
س ــــ در ميان ا شخا صي كه دفعه اول به ا سم هم خيالي و هم د ستي شما بودند گويا حاج سياح از همه
پرماده تر مي باشد؟
ج ـ خير حاج سياح مرد مذبذب خودپرستي است ابداً به مقصود ما كمك و خدمتي نكرد و او ضمناً آب گل
ميكرد كه برای ظل السلطان ماهي بگيرد و خيالش اين بود بلكه ضل السلطان شاه بشود و امين الدوله صدراعظم و
خودش مكنتي پيدا كند .چنانچه حاال قريب شانزده هزار تومان در محالت امالا دارد همان اوقات سه هزار تومان از
ظل السلطان به اسم سيد جمال الدين گرفت نهصد تومان به سيد داد باقي را خودش خورد.
س ــــ شما قبل از اين كه اقدام به اين كار بكنيد ممكن بود بعد از خالصي دسترس داشتيد خودتان را به
يك ثالثي ببنديد مثل صدراعظم چنانچه معمول به اهل ايران ما ست كه در وقت تعدی به ب ست مي روند و متح صن
مي شوند و حرف ح سابي خود را عاقبت مي گويند و رفع تعدی از خود مي كنند شما هم مي خوا ستيد اين كار را
بكنيد اگر از اين اقدامات شما نتيجه حا صل نمي شد ،آن قوت د ست به اين كار مي زديد ك شتن يك پاد شاه بزرگي
كه كار شوخي نيست؟
ج ـ بلي انصاف نيست از برای گوينده اين كالم به توهم اين كه در دفعه ثاني من رفته بودم عرض حال خود
را به صدارت عظمي بكنم باز نايب ال سلطنه مرا گرفت و گفت چرا به منزل صدراعظم رفتي؟ وانگهي شما همه مي
دانيد همين كه پای نايب ال سلطنه در يك م سئله به ميان مي آمد صدراعظم و ديگران مالحظه مي كردند و جرئت
نمي كردند حرف بزنند اگر هم مي زدند شاه اعتنا نمي كرد.
س ـ اين طپانچه ششلول بود كه داشتي؟
ج ـ خير پنب لول روسي بود.
س ـ از كجا تحصيل كرديد؟
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ج ـ در بارفروش از شخپ ميوه خری كه برای بادكوبه ميوه حمل مي كرد در سه تومان و دو هزار با انضمام
پنب فشنگ خريدم.
س ـ آن وقت كه خريديد به همين نيت خريديد؟
ج ـ خير برای مدافعه خريدم به خيال نايب السلطنه بودم.
س ــــــ در اســالمبول آن وقتي كه در خدمت ســيد شــرح حال خودتان را مي گفتيد ايشــان چه جواب
ميفرمودند؟
ج ـــ جواب مي فرمودند با اين ظلم ها كه تو نقل مي كني كه به تو وارد شده است خوب بود نايب السلطنه
را كشته باشي چه جان سخت بودی و حب حيات داشتي به اين درجه ظالمي كه ظلم كند كشتني است.
س ـ با وجود اين امر مصرح سيد پس چرا او را نكشتيد و شاه را شهيد كرديد.
ج ــــ همچو خيال كردم كه اگر او را بكشم ناصرالدين شاه با اين قدرت هزاران نفر را خواهد كشت پس بايد
قطع اصل شجر ظلم را كرد نه شا و برگ را ،اين است كه به تصورم آمد اقدام كردم.
س ــــ من شنيدم كه گفته بودی كه در شب چراغاني شهر كه هنگام جشن شاه شهيد خواهد بود و شاه به
گردش مي آمده است اين كار را مي خواستي بكني؟
ج ــــ خير ،من همچو اراده ای نداشتم و اين حرف من نيست و نمي دانستم كه شاه به گردش شهر خواهد
رفت و اين قوه را هم در خودم نمي ديد .روز پنب شنبه شنيدم كه شاه به حضرت عبدالعظيم مي آيد در خيال دادن
عريضه به صدارت عظمي بودم كه امنيت بخواهم عريضه را هم نوشته در بغل داشتم و رفتم در بازار منتظر صدراعظم
بودم .از خيال دادن عري ضه من صرف شدم و يك مرتبه به اين خيال افتادم و رفتم طپانچه را بردا شتم آمدم از درب
امامزاده حمزه رفتم توی حرم قبل از آمدن شاه ،تا اين كه شاه وارد شد آمد حرم زيارتنامه مختصری خوانده به طرف
امامزاده حمزه خواست بيايد دم در يك قدم مانده بود كه داخل حرم امامزاده حمزه بشود طپانچه را آتش دادم.
س ـ شاه شهيد به طرف شما مستقبل مي آمد و شما را مي ديد يا خير؟
ج ـ بلي مرا ديد و تكاني هم خورد كه طپانچه خالي شد ديگر نفهميدم.
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س ـ حقيقتاً اطالع نداريد كه طپانچه چه شد .مي گويند در آن ميان زني بود طپانچه را او ربود و برد؟
ج ـ خير زني در آن ميان نبود و اينها مزخرفات است پس ايران ما يكباره نهليست شده اند كه ميان آنها آن
طور زنهای شيردل پيدا شود.
س ــــ من شنيدم و شهرتي دارد كه همان وقتي كه سيد شما را مرمور به اين كار كرد زيارتنامه برای شما
انشاا كرده و به شما مي گفت كه شما شهيد خواهيد شد و مزار و مرقد شما زيارتگاه رندان جهان خواهد شد؟
ج ــــ سيد ا صالً پر ستش م صنوعات را كفر مي داند و مي گويد صانع را بايد پر ستيد و سجده به
صانع بايد نمود نه به م صنوعات طال و نقره نمودن مزار و مرقد را معتقد ني ست4و جان آدم را برای كار خير
حقيقتاً چيزی نمي داند و وقری نمي گذارد .با اين كه آن همه بليات و صدمات را برای او كشيدم صدای چوبها را كه
به من مي زدند مي شــنيد و هر وقت من حرف مي زدم و ذكر مصــائب خودم را مي كردم مي گفت خفه شــو روضــه
خواني مكن مگر پدرت رو ضه خوان بود چرا عبو سي مي كني با كمال ب شا شت و شرافت حكايت كن چنانچه فرنگي
ها بلياتي كه برای راه خير مي كشند همين طور با كمال بشاشت ذكر مي كنند.
س ـ در حضرت عبدالعظيم كه بوديد شيخ محمد اندرماني مثل آن سفر سابآ پيش شما مي آمد شما را مي
ديد و با شما حرف مي زد يا خير؟
ج ــــ نه واهلل بلكه ح ضراتي كه آنجا بودند او را مذمت مي كردند كه نه به من سالم كرد و نه آشنائي داد و
همچنين ساير اهالي حضرت عبدالعظيم نه اظهار آشنايي با من مي كردند و نه حرف مي زدند.
س ـ شيخ حسين پسر دائي شيخ محمد خودش مي گفت دو مجلس در ضمن با شما صحبت كرده بود؟
ج ـ بلي راست است.
س ــــ مالحسين پسر ميرزا محمد علي برای شما چه قسم خدمات كرده بود چون خودش مي گفت مدتي
برای او خدمت كردم چيزی به من نداد؟

 -4جمالتي از جنس جمالت وهابيان!
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ج ـــ خدمتي نكرده بود سه عريضه و دو اعالم كه برای جراحي خودم نوشته بودم برای من نوشت .دوائي كه
سالك و كچلي را عالج مي كند مي دانستم اعالن كرده بودم.
س ـ ـ آن روزی كه همين شيخ با شما به تفريح آمده بود كاهو و سركه شيره خورده بوديد در ضمن صحبت
شما چه گفته بوديد كه او اين شعر را خوانده بود« .دنيا نيرزد آن كه پريشان كني دلي»؟
ج ــــ خيلي عجب است من به يك همچو ضعيف العقلي بعضي صحبتها بكنم كه او به مناسبت يك شعری
خوانده باشد.
س ــــ همان روز بعد از خوردن سركه شيره و كاهو كه مراجعت كرديد او مي گفت سه نفر به شما رسيدند
يك سيد و يك آخوند و يك مكال با شما كنار كشيدند به قدر سه ربع ساعت نجوی مي كرديد بعد آنها رفتند و شما
به منزلتان آمديد .حاج سيد جعفر هم مي گفت من درب خانه نشسته بودم ديدم كه آنها مي آيند برخاستم رفتم تو
آن سه نفر كي ها بودند؟
ج ــــ حاج ميرزا احمد كرماني با يك سيدی كه هيي نمي شناختم با صد دينار كه توی عمامه اش گذاشته
بود سفر كردند رفتند.
س ـ كجا رفتند شما اطالع داريد مي گويند به طرف همدان رفتند؟
ج ـــ خير و اهلل من هيي نمي دانم به كدام سمت رفته اند همين قدر مي دانم سر دو راه استخاره كردند كه
به كدام طرف بروند استخاره ايشان به طرف باالی كهريزا حركت كردن راه داد و رفتند.
س ــ از اين حركت متوكال علي اهلل آنها همچو معلوم مي شود كه از قصد شما چيزی دانسته اند و برای اين
كه به آشنايي شما مسبوق بوده اند و از ترس اين كه مبادا شما حركت بكنيد و آنها گرفتار بشوند رفته اند؟
ج ـ شبهه نباشد حاج ميرزا احمد را من آدم سفيهي مي دانم مثل من آدمي كه همچو حركت بزرگي را مي
خواهد بكند به مثل حاج ميرزا احمد آدمي ،نيت خود را بروز نمي دهد.
س ـــــ شنيدم شما مكرر به بع ضي از دو ستان خودتان گفته بوديم كه من صدراعظم را خواهم ك شت با
صدراعظم چه عداوت داشتيد؟

13

ج ـ خير اين مقاالت دروغ است .بلي در اوايل امر كه سيد را اذيت و نفي بلد كردند خدشه ای برايش حاصل
شده بود كه سبب ابتال و افتضاح و نفي او شد .ولي بعد در اسالمبول متواتر برای او ثابت شد كه صدراعظم دخيل اين
كار نبوده و نايب السلطنه سبب شده من هم به خيال كشتن ايشان نبودم.
س ـ در اين مدت كه شما از اسالمبول آمده در حضرت عبدالعظيم منزل كرديد هيي به شهر نيامديد؟
ج ـــ چرا يك مرتبه مستقيماً به منزل حاج شيخ هادي نجم آبادي5رفتم دو شب هم مهمان ايشان
بودم از من پذيرائي كردند يك تومان هم خرجي از ايشااان گرفته مجدداً همان طوري كه ميفي به شااهر
آمده بودم به حضرت عبدالعظيم مراجعت كردم.
س ـ ديگر به شهر نيامديد و با كسي مالقات نكرديد؟
ج ـ خير ابداً به شهر نيامدم.
س ـ پس پسرت را كجا مالقات كردی؟
ج ـ پيغام فرستادم پسرم را آوردند به حضرت عبدالعظيم چند شب او را نگاه داشتم.
س ـ همراه پسرت كي آمد به حضرت عبدالعظيم؟
ج ــــ مادرش كه مدتي است مطلقه است پسرم را آورد و مراجعت كرد بعد از چند روزی باز آمد و پ سرم را
برگردانيد.
س ـــ شما از كجا در تمام شهر حاج شيخ هادی را انتخاب كرديد و به منزل او آمديد مگر سابقه ی آشنائي
اختصاصي با او داشتيد؟
ج ــــ اگر سابقه ی اختصاصي نداشتم كه از من مهمانداری نمي كرد .حاج شيخ هادی كه به احدی اعتنائي
ندارد تمام مردم را در كوچه روی خاا پذيرايي مي كند.
س ـ مگر شيخ هادی با شما هم عقيده و هم خيال است؟

 -۵راجع به عقايد او به اين جمله اكتفا مي شــود كه :افســانه نجمآبادی ،نوه ی نوه ی شــيخ هادی ،اين كه او در خفا يك بابي يا ازلي بود را از
جمله روايتهای خانوادگيشان ميداند.
14

ج ـ اگر هم عقيده و هم خيال نبود به منزلش نمي رفتم.
س ـ پس يقين است از نيت خود در شهادت شاه به ايشان هم اظهاری كردی؟
ج ـ خير الزم نبود كه به ايشان اظهاری بكنم.
س ـ از طرف سيد جمال الدين برای ايشان پيغام و مكتوبي داشتي؟
ج ـ مگر پستخانه و وسايل ديگر قحط است كه به توسط من كه همه جا متهم و معروف هستم مكتوب برای
ك سي بر سد وانگهي شما چه مي گوييد مگر حاجي شيخ هادی تنها ست كه با من هم خيال با شد عرض كردم كه
اغلب مردم با من هم خيال هستند مردم انسان شده اند چشم و گوششان باز شده است.
س ــــ اگر مردم همه با شما هم خيال ه ستند پس چرا آحاد و افراد مردم از بزرگ و كوچك ،زن و مرد در
اين واقعه مثل آدم فرزند مرده گريه مي كنند در خانه ای نيست كه عزا به پا نباشد؟
ج ـ اين ترتيبات عزاداری ناچار مؤثر است اسباب رقت مي شود اما برويد در بيرون ها حالت فالكت رعيت را
تماشــا كنيد حاال واقعاً به من بگوييد ببينم بعد از اين واقعه بي نظمي در مملكت پيدا نشــده اســت؟ طرق و شــوارع
مغ شوش ني ست؟ به جهت اين كه اين فقره خيلي ا سباب غ صه و اندوه من ا ست كه در انظار فرنگي ها و خارجه به
وحشي گری معروف نشويم و نگويند هنوز ايراني ها وحشي هستند.
س ــــ شما كه اين قدر غصه ی مملكت را مي خوريد و در خيال حفظ آبروی مملكت هستيد اول چرا اين
خيال را نكرديد مگر نمي دانستيد كار به اين بزرگي البته اسباب بي نظمي و اغتشاش مي شود .اگر حاال نشده باشد
خواست خدا و اقبال پادشاه است؟
ج ــــ بلي را ست ا ست اما به تواريخ فرهنگ نگاه كنيد برای اجرای مقصد بزرگ تا خونريزی ها ن شده است
مقصود بعمل نيامده.
س ــــ آن روزی كه آقای امام جمعه به حضرت عبدالعظيم آمده بودند ،تو رفتي و دستش را بوسيدی و چه
گفتي به ايشان و ايشان به تو چه گفتند؟
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ج ــــ امام جمعه با پ سرهاي شان و معتمد ال شريعه آمدند من در توی صحن رفتم د ستش را بو سيدم به من
اظهار لطف و مهرباني كردند .گفتند كي آمدی ،آمدی چه كني .گفتم آمدم كه بلكه يك طوری امنيت پيدا كنم بروم
شهر مخ صو صاً از اي شان خواهش كردم خدمت صدراعظم تو سط كنند كار مرا ا صالح نمايند كه من از شر نايب
ال سلطنه و وكيل الدوله آ سوده شوم .ولي پ سرهای امام به من گفتند شهر آمدن ندارد اين روزها شهر بوا سطه نان و
گوشت و پول سياه بهم خواهد خورد و بلوائي مي شود خود امام هم به من اميدواری و اطمينان داد.
س ـ با معتمد الشريعه چه مي گفتي و چه نجوی مي كردی؟
ج ـ همين را مي گفتم كه خدمت آقای امام شرح حال مرا بگوئيد و آقا را واداريد كه از من توسط كند.
س ـ مال صادق كوسه محرر آقا سيد علي اكبر با تو چه كار داشت شنيدم چند مرتبه در حضرت عبدالعظيم
منزل تو آمده بود؟
ج ــــ خود آقا سيد علي اكبر هم آمده بود حضرت عبدالعظيم به قدر نيم ساعت با ايشان حرف زدم التماس
كردم كه يك طوری برای من تح صيل امنيت كنند كه از شر ح ضرات آقايان در امان با شم بيايم شهر ،آقا سيد علي
اكبر گفت من به اين كارها كاری ندارم .مالصـــادق محررش هم يكي دو مرتبه آمد همين مقوله صـــحبت كرديم .از
آقای حاج شيخ هادی هم آن شب كه رفتم منزل شان همين خواهش را كردم .گفتند اين مردم قابل اين ني ستند كه
من از آنها خواهش كنم ابداً از آنها خواهش نمي كنم.
س ـــ چطور شد كه تو با اين همه وحشت كه از آمدن به شهر داشتي و هيي جا هم غير از منزل آقای حاج
شيخ هادی نرفتي؟ واقعاً راست بگو راست بگو شايد كاغذ و پيغامي برای ايشان داشتي؟
ج ــ خير كاغذ و پيغامي نداشتم مگر اين كه آقاي حاج شيخ هادي را از ساير مردم انسان تر مي دانم
با او ميشود دو كلمه صحبت كرد.
س ـ مثالً از چه قبيل صحبت كردی؟
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ج ــ مشرب آقاي حاج شيخ هادي معلوم است كه چه قسم صحبت مي كند او روز كه كنار خيابان
روي خاك ها نشسته است متصل مشغول آدم سازي است و تا به حال اقالً بيست هزار آدم درست كرده
است و پرده از پيش چشمانشان برداشته است و همه بيدار شده مطلب را فهميده اند.
س ـ با سيد جمال الدين هم خصوصيت و ارسال و مرسولي دارد؟
ج ــــ چه عرض كنم ،در ست نمي دانم ار سال و مر سولي دارد اما از معتقدين سيد ا ست و او را مرد بزرگي
ميداند .هر كس كه اندا بصــيرتي داشــته باشــد مي داند كه ســيد دخلي به مردم اين روزگار ندارد ،حقايآ اشــياا
جميعاً پيش سيد مك شوف ا ست ،تمام فيل سوف های فرنگ و حكماا بزرگ اي شان و همه روی زمين در خدمت سيد
گردن شان كب ا ست و هيي از دان شمندان روزگار قابل نوكری و شاگردی سيد ني ست .وا ضح ا ست حاج شيخ هادي
هم شعور دارد مثل بع ضي از آخوندهاي بي شعور ني ست6كه آثار و عالمات جعلي و ممتنع القبول كه براي
صاحب الزمان ،در ست كرده اند ،بي جهت ،انتظار ظهور ميك شند! هركس ،كه به اين آثار و عالمات ،پيدا
شد ،صاحب زمان خودش ا ست!7دولت ايران قدر سيد را ن شناخت و نتوان ست از وجود محترم او فوايد و
منافع ببرد .به آن خفت و افت ضاح او را نفي بلد كردند ،برويد حاال ببينيد سلطان عثماني چطور قدر او را
مي داند .وقتي كه سيد از ايران به لندن رفت سلطان عثماني چندين تلگراف به او كرد كه حيف از وجود
مبارك تو ا ست كه دور از حوزه ا سالميت به سر بري و م سلمين از وجود تو منتفع ن شوند .بيا در مجمع
ا سالم اذان م سلمان به گو شت بيورد و با هم زندگي كنيم .ابتدا سيد قبول نمي كرد آخر پرنس ملكم
خان8و بع ضيها به او گفتند همچو پاد شاهي آن قدر به تو ا صرار مي كند البته صالح در رفتن ا ست .سيد
 -6نگاه او در جاهای مختلف متن به روحانيان و علمای شيعه قابل توجه است!
 -7اين نگاه از نشانه های بابي بودن گوينده ی آن است.
 -۸كارنامه فعاليتهای سياسي وی مجموعه متضادی از ترويب افكار آزادیخواهانه و سوااستفاده مالي و زدوبندهای سياسي را شامل مي شود .از
مهمترين فعاليتهای وی ميتوان به انتشــار روزنامه قانون ،تاســيس اولين فراموشخانه در ايران (فراموشخانه عنوان معادلي اســت كه در ايران
به فراماسونری داده ميشود) و مشاركت در اجرای قرارداد رويتر با بارون ژوليوس رويتر بريتانيائي ،اشاره كرد .در طول دوران حياتش ناصرالدين
شاه دو بار وی را به دليل تا سيس فراموش خانه و دريافت ر شوه مورد خ شم قرار داد .در مورد نخ ست د ستگير و به عراق تبعيد گرديد ولي با
پادرمياني ميرزا حسينخان مشيرالدوله (سپهساالر) مورد عفو قرار گرفت و سفير ايران در مصر شد( .ادامه در صفحه ی بعد)
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آمد به اسالمبول سلطان فوراً خانه ي عالي به او داد ،ماهي دويست ليره ميارج براي او معين كرد ،شام و
نهار از مطبخ خاصه سلطاني براي او ميرسيد .اسب و كالسكه سلطاني متصل در حكم و اراده اش هستند.
در آن روزي كه سلطان او را در ق صر يلدوز دعوت كرد و در ك شتي بيار كه در توي درياچه باغش كار مي
كند ن ش سته صورت سيد را بو سيد و در آنجا بع ضي صحبت ها كردند ،سيد تعهد كرد كه عنقريب تمام
دول ا سالميه را متحد كند و همه را به طرف خالفت جلب نمايد و سلطان را اميرالمؤمنين كل م سلمين
قرار بدهد ،اين بود كه به تمام علماء شاايعه كربال و نجف و تمام بالد ايران باب مكاتبه باز كرد و به وعد و
نويد و ا ستدالالت عقليه بر آن ها مدلل كرد كه ملل ا سالميه اگر متحد ب شوند تمام دول روي زمين نمي
توانند به آن ها د ست بيابند ،اختالف لفظ علي و عمر را بايد كنار گذا شت و به طرف خالفت نظر افكند ،و
چنين كرد و چنان كرد .در همان اوقات فتنه سامره و نزاع ب ستگان مرحوم ميرزاي شيرازي طاب ثراه با
اهل سامره و سني ها برپا شد سلطان تصور كرد كه اين فتنه را ميصوصاً پادشاه ايران محرك شده است
كه بالد عثماني را مغشوش كند .با سيد در اين خصوص مذاكرات و مشورت ها كرد و گفته بود ناصرالدين
شاه به وا سطه طول مدت و سلطنت و شييوخيت يك اقتدار و رعبي پيدا كرده ا ست كه فقط به وا سطه
صااالبت او علماء شاايعه و اهل ايران حركت نمي كنند كه با خيال ما همراهي كنند و مقاصااد ما به عمل
نيواهد آمد ،درباره شيص او بايد فكري كرد و به سيد گفت تو درباره او هر چه بتواني بكن و از هيچ چيز
انديشه مدار.
س ـ تو كه در مجلس سلطان و سيد حاضر نبودی اين تفصيالت را از كجا مي داني؟
پس از انتصاب ميرزا حسينخان مشيرالدوله (سپهساالر) به سمت وزرات امورخارجه و سپس صدارت عظمي ،ملكم خان نخست به عنوان مشاور
وی و سپس به سمت سفير ايران در انگليس منصوب شد .در دوران سفارت در انگلستان ،ميزرا ملكم خان به دليل دريافت چهل هزار ليره رشوه
به تهران احضــار شــد كه از آمدن امتناع كرد و اين بار نيز با پادرمياني دوســتانش به مدت پنب ســال ديگر ســمت خود را حفظ كرد .در همين
دوران وی مقدمات اعطای امتياز رويتر را فراهم كرد و همچنين به شــاه پيشــنهاد داد كه برای تامين مخارج ســفر ســوم خود به اروپا قرارداد
التاری را به يك شركت انگلي سي بدهد كه به دليل مخالفتهايي در داخل ايران اين امتياز داده ن شد و موجب آبروريزی برای شاه شد و ميرزا
ملكم خان نيز برای هميشه از چشم شاه افتاد.
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ج ـــ سيد از من محرم تر نداشت چيزي از من پنهان نمي كرد من در اسالمبول كه بودم از بس كه
سيد به من احترام مي كرد در انظار تمام مردم تالي خود سيد به قلم رفته بودم بعد از خود سيد هيچ كس
به احترام من نبود ،تمام اين ها را خود سيد براي من نقل كرد و خيلي صحبت ها از اين قبيل سيد براي
من نقل كرد ولي در خاطرم ني ست سيد وقتي كه به نطق مي افتاد مثل ساعتي كه فنرش در رفته با شد
مسلسل مي گفت مگر مي شد همه را حفظ كرد؟
س ـــ در صورتي كه شما در اسالمبول به آن احترام بوديد ديگر به ايران آمديد چه كنيد كه اين قدر به اين
و آن التماس كني كه برای تو امنيت حاصل كنند؟
ج ـ مقدر اين بود كه بيابم و اين كار به دست من جاری شود ،خيال داشتم كه آمد .تحصيل امنيت هم برای
اجرای خيال خودم مي خواستم بكنم.
س ــــ خوب از مطلب دور افتاديم ،بعد چه شد سيد به علمای شيعه و ايران كاغذهايي كه نوشته بود اثری
هم كرد؟
ج ـــــ بلي تمام جواب نو شته و اظهار عبوديت كردند .بع ضي آخوندها و مالهاي الش خوار را مگر نمي
شنا سيد؟ وعده پول و امتيازات ب شنوند ديگر آرام مي گيرند .خال صه بعد از اين كه تدبيرات گل كرد و بنای
نتيجه بخ شيدن را گذا شت چند نفر از نزديكان سلطان و مذبذبين منافآ كه دور و بر سطان بودند مثل ابوالمهدی و
غيره در ميان افتاده خواستند خدمات سيد را به اسم خودشان جلوه بدهند .سلطان را در حآ سيد بدگمان كردند به
وا سطه مالقاتي كه از سيد از خديو م صر كرده بود ذهني سلطان كردند كه سيد از تو مريوس شده ا ست مي خواهد
خديو را خليفه بكند .ســـلطان هم ماليخوليا و جنون دارد متصـــل خيال مي كند كه االن زن هايش مي آيند و مي
ك شندش .لهذا به سواظن افتاده پليس های مخفيه به سيد گماشت ،اسب و كالسكه هم كه به اختيار سيد بود از او
منع كرد ،سيد هم رنجش حاصل كرده گفت و اصرار كرد كه مي خواهم بروم لندن .اين بود كه دوباره اصالح كردند و
پليس ها را از دور او بردا شتند و ا سب و كال سكهاش را دادند بعد از ا صالح ،سيد مي گفت حيف كه اين مرد يعني
سلطان ديوانه ا ست و ماليخوليا دارد ،واال تمام ملل ا سالميه را برای او م سلم مي كردم ولي چون ا سم او در اذهان
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بزرگ است بايد به اسم او اين كار را كرد .هر كس سيد را ديده مي داند كه او چه شوری در سر دارد و ابداً در خيال
خودش نيست نه طالب پول است نه طالب شئونات است نه طالب امتياز است زاهدترين مردم است فقط مي خواهد
اسالم را بزرگ كند حاال هم اعليحضرت مظفرالدين شاه به اين نكته ملهم بشود سيد را بخواهد استمالت كند اين كار
را به نام نامي ايشان خواهد كرد.
س ـ يعني سيد بعد از اين تفصيالت كه ذكر كرديد مطمئن مي شود به ايران بيايد؟
ج ــــ من سيد را مي شناسم همين قدر كه يكي از دول خارجه را ضامن بدهد كه جان او در امان باشد ،او
ديگر در بند هيي چيز نيست خواهد آمد كه شايد خدمتي به اسالميت بكند ،وانگهي او يقين مي داند كه خون او كار
آساني نيست و تا قيامت خشك نخواهد شد.
 .2سواد نگارش
ميرزا ابوتراب خان نظم الدوله كه در آخر استنطاق نوشته و مهر كرده است.
هو العليم ـــ اين كتابچه ی سئوال و جواب و استنطاقي است كه در مجالس عديده در حضور اين غالم خانه
زاد ابوتراب و جناب حاج حســـين علي خان رئيس قراوالن عمارت مباركه همايوني عجالتاً به طور ماليمت و زبان
خوش از ميرزا محمدرضا به عمل آمد ،ليكن مسلم است در زير شكنجه و صدمات الزمه استنطاق بهتر از اين مطالب
و مكنونات بروز خواهد داد .اما عجالتاً از اين چند مجلس سئوال و جواب كه اين غالم خانه زاد كرده ا ست چيزی كه
به اين غالم معلوم شده اين ا ست كه او خودش در همه جا مي گويد ابداً در خيال و صالح خير عامه نبوده و
تمام اين مهمالت و مزخرفات را از سيد جمال الدين شنيده و فقط از شدت ناداني شيفته و فدائي سيد
شده و محض تالفي صدماتي كه به سيد وارد آمده بود به د ستور العمل سيد آمده اين كار را كرده ا ست.
حاال اگر ســيد خيالش به جای ديگر مربوط باشــد مســئله عليحده اســت و در خصــوص آن مهمالت كه مبني بر
خيرخواهي عامه اظهار مي كند دور ني ست در ميان مردم بع ضي هم عقيده دا شته با شد .اما در اين خيال شومي كه
داشت گويا همدستي نداشته باشد و اگر قبل از وقت از خيال خود كسي را مطلع كرده باشد اين فقره در زير شكنجه
و صدمات ديگر معلوم خواهد شد.
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«غالم خانه زاد ابوتراب» محل مهر نظم الدوله
صورت تقريرات ميرزا محمدر ضا كه ع صر روز سه شنبه غره ربيع االول هزار و سي صد و چهارده در باغ گل ستان با
حضور فرمانفرما و مخبرالدوله وزير علوم و مشير الدوله وزير عدليه و تجارت و سردار كل و نظم الدوله و امين همايون
و حاج حسين علي خان امير تومان كرده است.
پدر من مال حســين عقدائي اســت و معروف بود به مالحســين پدر .من خودم در اوايل كار از تعديات محمد
ا سمعيل خان وكيل الملك كه ملك مرا گرفت و به مال ابوجعفر داد از كرمان به يزد رفته مدتي طلبه بودم و تح صيل
مي كردم بعد به طهران آمدم پس از چندی به شغل دست فروشي مشغول بودم پنب شش سال قبل از آن گرفتاری
اول قريب هزار و صد تومان شال و خز نايب السلطنه از من خريد .مدتها از برای پولش دويدم آخر رفتم بنای فضاحي
گذاردم .قريب سي صد تومان از پولم كم كرد بعد از كتك و پ شت گردني زياد كه خوردم پولم را گرفتم ،ديگر پيش او
نرفتم تا پنب شش سال كه همهمه رژی در ميان مردم افتاد .وكيل الدوله فر ستاد عقب من كه بيا ح ضرت واال مي
خواهد تو را مالقات كند ،رفتم اول از من پر سيد من شاه مي شوم يا نه؟ گفتم اگر جذب قلوب بكني شاه مي شوی
گفت وزرای خارجه اينجا هستند قبول نمي كنند گفتم وقتي كه ملت كاری را كرد خارجه چه مي توانند بگويند.
س ـــ پس شنيدم تو به آقا وعده سلطنت داده بودی و گفته بودی اگر تو جلو بيفتي من هفتاد هزار نفر دور
تو جمع مي كنم شاه مي شوی؟
ج ـــ آخر وكيل الدوله به من گفت آقا اين تاالر بزرگ را برای صف سالم ساخته است خيال سلطنت دارد از
اين حرف ها بزن خو شش مي آيد من هم گفتم .بعد آقا گفت شنيدم تو بع ضي اطالعات داری خدمت به دولت ا ست
و به م لت .من گفتم بلي در م يان طب قات مردم از وزراا ،مال ها ،ت جار و غيره اين گفتگو هســـت با يد فكری كرد،
جلوگيری كرد .بعد از وعده و قسم های زياد كه حضرت واال مرا مطمئن كردند و بردند خانه وكيل الدوله عبداله خان
والي در آنجا بود با آن سيدی كه يك وقتي به صدراعظم تعرض كرده بود عمامه اش را بردا شته بودند به من گفتند
تو يك كاغذی بنويس به اين مضــمون كه «ای مؤمنين ،ای مســلمين امتياز تنباكو رفت ،قندســازی رفت ،راه اهواز
نيست .بانك آمد .راه تراموا آمد و مملكت به دست اجنبي افتاد ،حاال كه شاه در فكر نيست خودمان چاره كنيم».
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س ـ اين ها همه كه اسباب ترقي بود شماها اگر طالب ترقي ملت هستيد چه جز و جای شكايت بود؟
دهات كرمان معمول بوده كه طفل را در ح ضور پدر و مادر مي ن شاندند و آتش حا ضر كرده انبر را در آتش
ميگذاردند همين كه انبر آهن سر مي شد به دست و پای طفل دو سه ساله مي گذاردند آن وقت پدر يا مادر البد
شده پول و تعارف مرمور ديواني را مي دادند .چنان كه همين كار را به امر امير بهادر در باغ شاه درباره پسر ده ساله و
هفت ساله مرحوم سيد جمال الدين واعظ كردند كه بروز بده پدرش كجا رفته است طفل بيچاره آنچه قسم مي خورد
و اهلل به جدم قسم ما نمي دانيم آن بي رحم ها دست برنمي داشتند تا طفل را غشوه دست داد و افتاد.
ج ــــ بلي اگر به دست خودمان مي شد اسباب ترقي بود ،نه به دست خارجه ،خالصه گفتند اين نوشته را
بنويس ما مي دهيم به شاه مي گوئيم در م سجد شاه افتاده بود پيدا كرديم ،آن وقت ا صالحي خواهند كرد .من نمي
نوشتم اصرار كردند ،من هم نوشتم ،تمام هم نكرده بودم كه از دست من گرفته مثل اين كه گنب پيدا كردند قلمدان
را زود جمع كردند ،از شدت خو شحالي چاقو و مقراض را فراموش كرده ،بعد بنای تهديدات را گذاردند كه رفقايت را
بگو .داغي آوردند ،هر چه گفتم رفقای من كســي نيســتند ،ميان همه مردم اين حرف ها هســت ،من حاال كه را گير
بدهم؟ هر بيچاره كه يك روزی به من مراوده داشته حاال گير بدهم نشد .من ديدم حاال وقت جان فدا كردن است به
چاقو نظر انداختم رجب علي خان ملتفت شد چاقو را بردا شت .نگاه كردم مقراض را پای بخاری ديدم به عبداله خان
گفتم ترا به اين قبله كه به طرف آن نشــســته ای مقصــود چيســت؟ گفت مقصــود اين اســت رفقات را بگوئي ،گفتم
ت شريف بياوريد تا به شما بگويم .او را ك شيدم به طرف بخاری آن وقت مقراض را بردا شته شكم خود را پاره كردم.
خون سرازير شد كه آمدند جراح آوردند بخيه كردند .من ابداً در مجمع آن ا شخاص كه كاغذنوي سي و كاغذپراني مي
كردند نبودم .آقا ســيد جمال الدين كه اينجا آمده بود بعضــي ها تقريرات او را مي شــنيدند مثل ميرزاعبداهلل طبيب،
ميرزا نصراهلل خان و ميرزا فرج اهلل خان ،گرم مي شدند مي رفتند .بعضي كاغذها مي نوشتند به واليات مي فرستادند
كه از خارج تمبر پست مي خورد برمي گشت مجمع ،آنها را ميرزا حسن خان نواده صاحب ديوان گرم نگاه مي داشت،
بجهت اين كه سيد را ديده كلماتش را شنيده بود .بعضي از رفقاشان هم مشغول كاله درست كردن بودند ،مثل حاج
سياح كه مي خوا ست ظل ال سلطان را شاه كند و يكي ديگر را صدراعظم خال صه بعد كه اينها را گرفتند يك روز
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آمدند گفتند شما بيائيد اميريه آقا شما را مي خواهد ببيند .ما را گذاردند توی كالسكه بردند اميريه ديديم سربازهای
گارت وارد شدند به يك حالتي كه همه ماها متوحش شديم ميرزا نصراهلل خان ميرزا فرج اهلل خان بنا كردند همديگر
را وداع كردن ،يك او ضاعي برپا شد .بعد ما را ن شاندند توی كال سكه با سوار و د ستگاه بردند قزوين ،در نه ساعت به
قزوين ر ساندند .آنجا سعدال سلطنه اگر چه خيلي سخت بود ولي ترتيب زندگي ما فراهم بود .در آن مدتي كه ما آنجا
بوديم شورش «رژی» بر پا شد و بعد از شانزده ماه آمدند مژده دادند كه مرخپ شديد .خياط آمد به اندازه قد هر
يك از ما لباسي دوختند ما را فرستادند .يكراست رفتيم اميريه در آنجا بعضي كه پول داشتند برای آقا چيزی از آنها
گرفتند دو نفر هم بابي ميان ما بودند يكي از آن ها هم پول دا شت داد و مرخپ شد .سايرين هم مرخپ شدند باز
من بدب خت را برد ند با يك نفر بابي ديگر به ان بار ،چ هارده ماه در ان بار بودم .يك روز توی ان بار ب نای داد و فرياد
گذاشتم كه اگر كشتني هستم بكشند اگر بخشيدني هستم ببخشند اين چه مسلماني است .حاج الدوله با يك دسته
ميرغضب آمدند عوض استمالت ما را به چوب بستند يك چوب كاملي به من زدند ،تا اين كه از انبار خالص شدم هر
چه فكر كردم عقلم به اينجا رســيد كه بروم خود را به امام جمعه ببندم او هم رئيس ملت اســت هم اجزای دولت ،در
همان جا در منزل آقا امام خدمت صدراعظم ر سيدم .عري ضه دادم بعد از چند روز ديدم نايب محمود فر ستاد پيش
فرا شبا شي به امام جمعه گفت ميرزا محمدر ضا را بگوئيد آقا مي خواهد پولش بدهد ،من تحا شي كردم از رفتن ،امام
گفت برو ضـــرری ندارد .آمدم خدمت آقا اول به من گفت تو به منزل صـــدراعظم چرا رفتي؟ گفتم نروم .بعد نايب
محمود گفت بيا دم صـــندوق خانه پول بگير .رفتم آنجا ديدم حســـين خان صـــندوقدار يك چيزی بگوش نايب
محمودخان گفت ،او هم گفت بيا برويم كاروان ســرای وزير نظام حوال كنم از تاجر بگير .ما رفتيم ديدم باز مرا بردند
انبار خالصــه چهارســال و نيم بي جهت و تقصــير گاهي در انبار گاهي در قزوين زير كند و زنجير بودم .چه صــدمات
كشــيدم ديگر زندگي را انســان برای چه مي خواهد؟ اين دفعه آخر بعد از مرخصــي از انبار آقا ده تومان دادند پانزده
تومان هم وكيل الدوله داد رفتم به طرف اسالمبول آنجا سيد شرح حالت مرا شنيد گفت چقدر جان سخت بودی چرا
نمردی؟ در مراجعت آمدم بارفروش در كاروان سرای حاج سيد حسين از يك ميوه فروش يك طپانچه پنب لول روسي
با پنب فشـــنگ خريدم ســـه تومان و دو هزار و به خيال نايب الســـلطنه بودم ،تا دو روز قبل از تحويل به حضـــرت
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عبدالعظيم آمدم .در اين مدت هم غير از دو شب كه شهر آمده منزل حاج شيخ هادی ماندم و از ايشان سفارش نامه
خواستم و گفتم شنيده ام امين همايون مرد است از من نگاهداری خواهد كرد سفارش نامه به او بنويسيد .حاج شيخ
هادی گفت من اطمينان ندارم و نمي نوي سم .دوباره مراجعت كردم ديگر ابداً به جائي نرفتم .رفتن به سرخه ح صار و
زرگنده دم باغ نصرالسلطنه همه دروغ است ،در حضرت عبدالعظيم هم بودم به همه آقايان ملتجي شدم به آقای امام
جمعه به آقای سيد علي اكبر و ديگران ملتجي شدم ،كه برای من تح صيل امنيت كنند هيي كدام اعتنائي به حرف
من نكردند .يك روز هم صدراعظم آمد به صفائيه ،عريضه عرض كرده بودم كه بدهم ،به حضرت عبدالعظيم نيامدند.
در اينجا سئوال شد :راست است كه اين كلفتهای اندرون با تو متحد بودند و به تو خبر مي دادند؟
جواب گفت :اينها چه حرفي ا ست ،آنها چه قابل ه ستند كه به من خبری بدهند روز پنج شنبه در ح ضرت
عبدالعظيم شهرت كرد كه فردا شاه به زيارت خواهد آمد آب و جاروب مي كردند .من هم شنيدم صدراعظم قبل از
شاه ت شريف مي آوردند عري ضه نو شته بودم آمدم توی بازار كه عري ضه بدهم .نمي دانم چطور شد آنجا به اين خيال
افتادم ،گفتم ميرزا محمدر ضا برگرد شايد امروز ا صل مق صود د ست دهد .رفتم طپانچه را بردا شتم از درب امامزاده
حمزه رفتم توی حرم ايستادم تا شاه وارد شد كه موقع ما وقع ،خدمت بزرگي كردم به ايران و ايرانيان.
من قَدَري هستم و مؤمن به قَدَر و معتقد كه بي حكم قدر برگ از درخت نمي افتد .حاال هم به خيال
خودم يك خدمتي به تمام خاليآ كرده و ملت و دولت را بيدار كرده ام و اين تخم را من آبياری كردم و ســـبز شـــد
همه خواب بودند بيدار شدند .يك درخت خ شك بي ثمری را كه زيرش همه ق سم حيوانات موذی درنده جمع شده
بودند از بيخ انداختم و آن جانورها را متفرق كردم .حاال از پهلوی آن درخت يك جوانه باال زده ا ست مثالً مظفرالدين
شاه سبز و خرم و شاداب ،اميد همه ق سم ثمر به او مي رود .حاال شما هم فكر رعيت شان با شيد همه رفتند .همه
تمام شــدند ،من قدری از خارجه را ديده ام ،ببينيد ديگران چه كردند شــما هم بكنيد .الزم هم نيســت حاال قانون
بنوي سيد چه قانون ا سالم همه را كافي ا ست .برای ديوان هم قانون فعلي الزم ني ست چه قانون نوي سي حاال در ايران
مثل اين اســـت كه يك لقمه نان و كباب به حلآ طفل تاز متولد شـــده بطپانند ،البته خفه مي شـــود .ولي با رعيت
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م شورت كنيد مثالً كدخدای فالن ده را بگوئيد به چه ق سم از تو ماليات گرفته شود و با تو رفتار كنند را ضي خواهيد
بود؟ هر طور كه او بگويد با او رفتار كنيد هم كارتان منظم مي شود و هم ظلم از ميان مي رود.
در اينجا سئوال شد :تو قدری هستي بايد بداني حكم قدر نيست كه هنوز اين كارها را در اينجا واقع شود؟
جواب گفت :پس شماها خانه خود را جاروب نكنيد كه حكم قدر نشده است.
در اينجا سئوال شد :در اين مدت هيي به خيال كشتن صدراعظم هم بوديد؟
جواب گفت :در اين خيال نبودم حاال كه من اين كار را كرده ام اميد حيات هم ندارم به جهت اين كه يك بزرگي
الزم است مثل بزرگي خدا يك پرده پائين تر كه مرا عفو كند.
در خصوص دستورالعمل سيد جمال الدين و صحبت های سلطان با سيد سئوال شد.
جواب گفت :وقتي كه فتنه سامره برپا شد و ميان شيعه های اتباع مرحوم ميرزای شيرزای و اهل سامره
گفتگو و جنگ به ميان آمده بود ،سلطان همه را از تحريكات شاه مي دان ست ،به سيد گفته بود در حآ نا صرالدين
شاه هر چه از دستت مي آيد بكن و خاطر جمع باش .وقتي كه من شرح مصيبت ها و صدمه ها و حبس ها و عذابهای
خود را برای سيد مي گفتم به من گفت كه تو چقدر بي غيرت بودی و حب حيات داشتي؟ ظالم را بايست كشت .چرا
نك شتي؟ و ظالم در اين ميان غير از شاه و نايب ال سلطنه ك سي ديگر نبود .اگر چه در خيال نايب ال سلطنه هم بودم،
ديگر آن روز خيالم درباره شاه م صمم شد .گفتم شجر ظلم را از بيخ بايد انداخت شا و برگ بالطبع خ شك مي
شوند.
سئوال شد :روز سيزده عيد اعتماد السلطنه را در حضرت عبدالعظيم مالقات كردی يا خير؟
جواب گفت :بلي با شمس العلماا او را ديدم ولي حرف نزدم ،او آدم مزدوری بود ،به سيد خيلي ظهار ارادت
ميكرد ولي سيد مي گفت آدم بدذاتي است از او نبايد ايمن بود.
سئوال شد :كس و كار چه داری؟
جواب گفت :يك زن دارم كه همشـــيره خواهر ميرزاســـت با دو طفل و يك خواهر پيری دارم در كرمان كه
پسر او را كه مشهدی محمدعلي نام دارد پيش حاج سيد خلف گذارده ام.
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سئوال شد :جهت مناسبت و آشنائي تو با سيد جمال الدين چه بود؟
جواب گفت :من پيش حاج محمد حسن بودم وقتي كه سيد آمد به طهران و در منزل حاجي منزل كرد من
مهماندار او بودم و از آنجا آشنا شدم.
سئوال شد :مشهور است كه تو يك خواهرت را در كرمان كشتي؟
جواب گفت :خدا كشت اما مرا متهم كردند و گفتند تو كشتي .انتهي.
ميرزا ر ضا در صبح روز پنج شنبه دوم ماه ربيع االول در ميدان م شآ طهران به دار آويخته شد در حالي كه اطرافش
را شجاع السلطنه پسر سردار كل ،داماد اتابك و بستگان اتابك گرفته بودند.
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