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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[

 

 مجله تهران مصور :[]روزنامه

 ۱۳۵۰تیر  ۱ :[تاریخ]

 ۱۴۴۶ :[شماره]

 

 سیاسی و اجتماعیخاطرات 

 «عباس خلیلی»

 ترین غذایش آبگوشت بود!او بر جواهرات میغلتید ولی عالی

در جریان خاطرات سیاسی و اجتماعی عباس خلیلی بداستان نادرشاه و چگونگی بدست آوردن گوهر معروف کوه نور 

ست آورده بود، اینک بدنباله این گوهر گرانبها را بد« دو سه لنگه کفش»و ماجرای راژه )راجه(ای که با  میدیرس

ها و نویسد که سرانجام بین انگلیساینکه چگونه گوهر بدست انگلیسها افتاد، استاد خلیلی می و شرحپردازیم داستان می

آن راژه جنگ درگرفت و همین جنگ به قیمت از دست رفتن کوه نور تمام شد و اینک ماجرا را از زبان نویسنده می

 شنویم:...

رفت. سربازان که گرسنه مانده و مواجب آنان عقب افتاده بود ناصرالدین شاه با کالسکه و موكب بمحلی می...روزی 

تجمع کردند و فریاد زدند و نان خواستند ولی کالسکه و موكب بسیر خود ادامه داد و متوقف نشد که شاه بشکایت آنان 

سکه انداختند شاه دستور داد که عاملین را بگیرند و گوش دهد سربازان از شدت بیچارگی و ناامیدی چند سنگی بکال

 کیفر دهند.

زیرا روزی که بصاحبقرانیه میرفت سه مرد بابی قصد کشتن او را داشتند و در راه بصورت زارع یا باغبان مشغول 

رسید او را هدف گلوله کردند ولی خطا شد و شاه نجات  بیل زدن بودند که کسی بنیت آنان بدگمان نباشد چون شاه بآنها

و قصاب و بقال  مثالا یافت و از آن روز عالوه بر کشتن آن سه بابی آغاز بابی کشی شد که در سبزی میدان هر صنفی 

را  جستند، ناصرالدین شاه آن سنگ اندازیکشتند و بقتل انسان تقرب میشدند و بابی میجمع می نانیچکهنهحتی  عطار

 حمل بر سوء قصد کرد فرمود مرتکبین را بگیرند.

 نا تمام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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