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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 :[ صبح آزادگان]روزنامه

 ۱۳۵۸بهمن  ۲۷ ]تاریخ:[

 ۴۵ ]شماره:[

 ۵]صفحه:[ 

 

 مرگ شاه

 از خاطرات حاج سیاح

حاج محمدعلی سیاح محالتی نویسنده کتاب خاطرات حاج سیاح آنچنانکه در مقدمه کتابش آمده پس از آنکه مقدمات 

سالگی به ایران و به  ۲۲در سن  آموزدیمعلوم زمان خود را در تهران و نجف و کربال با کمک مالی عموی خود 

 گردد...مهاجران اراک باز می

...اتفاقاتی که در ایران برای سیاح میفتد خود ماجراهایی شنیدنی است که همه در کتاب خاطرات حاج سیاح آمده و 

خواننده میتواند برای اطالع بیشتر به آنجا مراجعه کند. آنچه که در زیر آمده تنها قسمت کوتاهی از کتاب است که در 

 رضا کرمانی آمده است... رزایمآن جریان کشته شدن ناصرالدین شاه به دست 

...میرزا رضا را با سبیل کنده و ریش رفته و گوش با دندان بریده و سر و صورت خون آلوده بطهران آورده، مجلس 

از او نمودند که کجا  سؤاالتاستنطاقی از مردمان منصف فراهم کردند و از قراریکه برای من حکایت کردند هر قبیل 

مده؟ شریک کار و محرک داشته یا نداشته؟ چرا این کار را کرده؟ از او جوابی جز این بوده و با کی آمده؟ چه وقت آ

هائیکه کسی مرا تحریک نکرده، شریکی در کار ندارم. سبب قتل او مظلومیت عموم ایرانیان و ستم»نشنیدند که: 

غرضی  چیهآسوده کنم و کشتم برای اینکه مردم را »میگفت:  مکرر«. جهت شده میباشدبخودم از خودش و پسرش بی

ها کرده، حاضر برای این کار کردم. جز از این نداشتم. تنها از اسالمبول آمده و تنها بودم و شش لول خود را امتحان

گری دادند، اظهار برائت کرد. گاه گفتند گاهی نسبت بابی« اسالم.»گفت: می« مذهب تو چیست؟»کردند: می یسؤاالت

باکی از اذیت و قتل  ابدا  بیجا را جواب نگفت و  سؤاالتانکار کرد. بسیار « ، برای این کار.سید جمال تو را فرستاده»

 نداشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  به نشانی  دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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