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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[

 

 وطن امروز :[]روزنامه

 ۱۳۹۷مرداد ماه  ۸دوشنبه  :[تاریخ]

 ۲۴۹۸ :[شماره]

 ۱۲[ ]صفحه:

 

 زنندحوادث مشکوکی که سرنوشت یک ملت را مطابق میل بیگانگان رقم می

 رمز و راز یک قتل در تهران

ش، حوالى بعد از ظهر بود که جماعت بسیارى از زن و مرد به علت تعطیلى روز  ۱۳۰۳تیر  ۲۷روز جمعه ...

سقاخانه جمع شده بودند. ماژور ایمبرى، ویس جمعه و شور و حرارت ناشى از شایعات مربوط به معجزه، در اطراف 

قونسول سفارت آمریکا در تهران، به همراه سیمور به چهارراه آمد. ایمبرى پس از ورود به محل، با دوربین 

شوند ولى وى ها، مانع کار وى مىکند. ابتدا مردم به بهانه منع عکسبردارى از زنعکسبردارى، شروع به کار مى

شوند. کند، مردم نیز با نهادن کاله جلوى دوربین وی، مانع عکسبرداری او مىن خود را عوض مىجاى کار و ایستاد

یک پاسبان گوشزد کرد که عکاسى در این موقع خطرناک است و ایمبرى هم پذیرفت و »گوید: مى« مصطفى فاتح»

ه و از سویى قصد مسموم به سوى کالسکه حرکت کرد ولى بعد مردم حمله کردند و به تصور اینکه عکس برداشت

 «.اند او کنسولیار سفارت آمریکاستدانستهکردن آنجا را داشته، به وى حمله کردند. در حالى که آنها نمى

پس از منع اولیه مردم، وى سماجت کرد و در وسط چهارراه، چهارپایه دوربین را به زمین »گویند: بقیه مورخان مى

الشعرای بهار، در نشینى کرد و با سیمور سوار درشکه شدند. به قول ملکعقب نهاد و بعد با چند تشر از سوى مردم

یکى از اینها را « سیدحسین مکى»نمودند. این موقع، چند موتور سوار توقف کرده مردم را ضد ایمبرى تحریک مى

ت و قصد مسموم زده این شخص بهایى اسداند که فریاد مىمصطفى فاتح صاحب مقام بعدى در شرکت نفت انگلیس مى

شود. این امر مورد تأکید مهدی فرخ کردن سقاخانه را داشته که این عمل او سبب هجوم مردم به وى مى

هایند که در ها دوستان بهایىزده: این آمریکایىموتورسوار فریاد مى ۳السلطنه( هم هست. به قول او، یکى از )معتصم

نها باشید. نفر سوم گفت: مسلمین چرا معطلید. بیاید اینها را بکشید و مردم کنند. مواظب ایکشورشان از آنها پذیرایى مى

به هر حال، مردم به سوى وى که در حال فرار به طرف کالسکه بود، هجوم آوردند و شروع به زدن «. حمله کردند

کرد و مردم  او کردند. دخالت چند نظامى هم در این زد و خورد مشخص بود. درشکه به سوى خیابان استخر حرکت

با چوب و سنگ به تعقیب آن پرداختند. در خیابان استخر، سورچى مجروح شده بود و یک نظامى به جاى او نشسته 

کنند که روز بعد کنندگان، سورچى دوم را هم ناکار مىآباد عابران و تعقیبراند. در چهار راه حسنبه جلو مى

رساند و پس از زد و خورد به خانه مىد. ایمبرى خود را به قهوهرسمیرد. کالسکه تا جلوی خان میدان مشق مىمى

برد و این در حالى است که پرتاب سنگ و آجر کند و به سربازان و قراوالن پناه مىسوى سردر میدان مشق فرار مى

ه زمین در زند و او باى به او مىو... به سوى او ادامه دارد. در آنجا سربازى با شوشکه )یک نوع شمشیر( ضربه

برند ولى مردم باز هم آباد به مریضخانه مىآید، وى را از خیابان جلیلغلتد. یک ماشین از نظمیه با جمعى پلیس مىمى

 کشند...زنند و او را مىشوند؛ ضربه آخر را به او مىوارد مى

 

 

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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