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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[

 

 ]روزنامه:[

 ۱۳۲۴آذر  ۱۸]تاریخ:[ 

 

 سوء قصد بناصرالدین شاه

 بهائی میخواستند شاه را بکشندچگونه سه نفر 

قبل از شروع بذکر تفصیل سوء قصد به ناصرالدین شاه مندرجه در کتاب مذهب و فلسفه در آسیای وسطی گوبینو 

مجلد سوم قاجاریه )ناسخ التواریخ( با قدری تفاوت  ۵۵۶و  ۵۵۵خاطر نشان مینماید که واقعه مزبوره نیز در صفحات 

 و رسوم غالب مورخین قدیمی بوده مندرج گردیده است. و عبارت پردازی که از عادات

 یک روزی که شاه در محوطه باغ نشسته و استراحت نموده بود ... کنت دو گوبینو سوء قصد بشاه را چنین مینگارد:

که بدیشان محول گشته بود در آنجا رخنه یافته بودند و میخواستند خود را  یتیمأمورسه تن بابی بودند که بنا بدستور و 

 . بشاه نزدیک ساخته و او را بهالکت برسانند

ای که در دست دیگرش غفلتاً آن یکنفر سمت راست خیزی برداشته و با دست چپش دهانه اسب را چسبید و با طپانچه

که سمت چپ ایستاده بودند نیز بتیراندازی مبادرت ورزیده یکی از  داشت تیری بجانب شاه رها نمود و ضمناً دو نفری

 آن تیرها به شرابه مرواریدی که زیر گلوی اسب آویخته شده بود اصابت و آن را قطع نمود.

های درشت آن ساعد و دست و پهلوی شاه را سوراخ سوراخ نمود؛ در آن حین اولی شلیک دیگری بعمل آمد که ساچمه

اعلیحضرت را گرفته و میخواست وی را بخاک فرود آورد و با کمال سهولت و چابکی میتوانست  فوراً ساق پای

خواستند وی را از سمت چپ بپائین شاهنشاه را از زین خود بر کند ولی آن جانیان دیگر نیز همان عمل را نموده می

میکوفت رمیدن و جست و خیزهای  آورند بشکلی که شاه بر جای خود استوار مانده و با مشت گره کرده بسر آنان

 اسب کوششهای آن سه تن بابی را خنثی نموده موجب تطویل وقت گردید.

جراحات شاهنشاه نیز خوشبختانه بی اهمیت و ناچیز بوده با وجود آنهمه رنج و صدماتی که در موقع زد و خورد با 

وسیله همگان را از سالمتی خود مطمئن ساخت.  جانیان تحمل نموده پای پیاده مسافت بین باغ و قصر را پیمود و بدین

سپس جسد آن بابی مقتول را که صادق نام داشت بدم قاطر بسته از روی سنگ الخها بطهران کشاندند تا مردم 

جانی دستگیر  دو تنچندی نگذشت که آن . العین مشاهده نموده بدانند که سوء قصد دشمنان شاه بخطا رفته استبرای

ه شورای وزیران جلب نمودند و در ضمن محاکمه اظهار داشته بودند که هیچگونه دسته بندی و یاران شده را به پیشگا

اند؛ ضمنا اظهار نموده بودند که به تحقیقات عمیقه دیگری نداشته بلکه خودشان مستقال این عمل را مرتکب شده

 اصرار نورزند زیرا بیش از این اطالعی نداشته و جوابی نخواهند داد. 

  نت دو گوبینو در صفحات بعد مینویسد:ک

که چندی بعد محکوم بقتل شدند در جلسات اخیر محاکمه بهیچ روی خویشتن را مقصر ندانسته بلکه  ینفر جانآن دو 

مبادرت سوء قصد مزبور را بمنظور اجرای اوامر مقدسه مذهبی که بایشان محول گشته بود بعمل آورده میخواستند 

ه عبارت از قطع نمودن سر شاه بود بموقع اجرا گذارند و دلیل خود را اینطور اقامه مینمودند که ای را کدستور صادره

ما قصد کشتن شاه را با گلوله که سهلترین  طرق هالکت او بود نداشته زیرا اسلحه ما گلوله دار نبود بلکه آنرا با 

وی را از اسب بزیر آورده و سرش را از بدن  ساچمه پر نموده میخواستیم همینقدر که شاه مجروح گشته سعی نمائیم
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جدا ساخته به نزد پیشوایان خود ببریم واال شخصاً هیچگونه کینه و بغضی از شاه نداریم بلکه او را پادشاه خیرخواه و 

 مهربانی دانسته فقط میخواستیم آنچه را که باطاعت آن مجبور بودیم اجرا نمائیم...

 

 حاشیه صفحه به انگلیسی[]یادداشت دستنویسی، تاریخ در 

 ۱۹۴۵دسامبر  ۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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