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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[

 

 وقایع اتفاقیه :[روزنامه]

 [۱۲۳۱مرداد  ۲۸] ۱۲۶۸ الحرامةقعدذی ۳ :[تاریخ]

  ۸۱ :[شماره]

 ۲و  ۱ ]صفحه:[

 

 اخبار داخلۀ ممالک محروسۀ پادشاهی

 دارالخالفه ِطهران 

در ضمن روزنامه سابق ُمجملی از تفصیل واقعه روز یکشنبۀ بیست و هفتم شهر شوال المکرم و جسارت آن 

اعلیحضرت قوی شوکت شاهنشاهی  حرامزادکان ]حرامزادگان[ خبیث و شقی که العیاذ باهللا قصد وجود فایض الجود

خلّد هللا ُملکه و سلطانه را داشتند و مقُصود کلی از آن روزنامه محض اعالم از سالمت ذات کثیر البرکات و ُحصول 

چشم روشنی برای ُکّل اهالی ممالک محُروسه و ُخّرمی بجهة جمیع شنوندکان ]شنوندگان[ ممالک بعیده بُود قلمی و 

ذکور شد حاال هم از آنجا که اعالم ُمجّدد از سالمت و عافیت وجود همایُون برای مزید ُسرور و مسُطور و ُمبیّن و م

ابتهاج عامه ناس و اظهار ُمفّصل از طرز خدمتکذاری ]خدمتگذاری[ و جانفشانی کسانی که در انساعت ]آنساعت[ 

]بنگارش[ این مراتب نیز پرداخته شد هایله در رکاب مستطاب سعادت حُضور داشتند الزم و واجب بُود لهذا بنکارش 

و سرکار اعلیحضرت شاهنشاهی دام سلطانه که در روز مزبور دو ساعت و نیم از مطلع آفتاب ُکذشته ]گذشته[ بقصد 

و ارادۀ شکارکاه ]شکارگاه[ تسریف ]تشریف[ فرما میشدند همه اوضاع و ترتیبات و مقدمات سلطنتی بطرزهای معُهود 

یّا و موجود همه منتظر مقَدم مبارک ملوکانه بودند همینکه طلعت همایون پدیدار ُشد جناب جاللت و طورهای مالوف ُمه

مآب اجل اکرم صدراعظم افخم و اکابر چاکران دربار و اعاظم فدویان حضرت شوکتمدار که هم پیش از وقت حضور 

صدر اعظم و مستوفی الممالک و مقّرب  داشتند در اثر خاکپای همایون از ُمحّوطۀ عمارت پادشاهی بیرون آمدند جناب

الخاقان میرزا کاظم خان نظام الملک و اسدهللا خان امیراخور و بعضی دیگر از معارف و اعاظم چاکران از امرا و 

مستوفیان و غیره در رکاب مبارک پیاده میرفتند قدری بفاصله جناب صدر اعظم را اجازت سواری از جانب اقدس 

جمعی که در دور ایشان بودند پائی نکاهداشتند ]نگاهداشتند[ که سوار شوند درین بین علی اعلی حاصل شد خود با 

الِغفله یکی از آن خبیثها که از اهل نَیِریز فارس بود بهیئت دهاتی و اَکراد و اَلوار فریاد کنان ُمتهّورانه و جسورانه 

برکاب مبارک بودند تهّور و جسارت او را که  دویده که عرضی دارم چند نفر از چاکران دربار شاهنشاهی که ملتزم

خبر از آنکه آن خبیث چه منظوری دارد پیش دویده با او دراویختند که درین بین دیدند محض حریم رکاب مبارک و بی

قبل از آنکه فرصت را فوت کند طپانچه بطرف همایون خالی کرد و هلل الحمد ساچمه طپانچه خطا رفت یکی دیگر 

محابا دوید جلودار که در آن بین حاضر بود هنکام ]هنگام[ خالی شدن طپانچه دست او را طپانچه بدست بیبهیئت اّولی 

پیچانده و تیر آن طپانچه نیز خطا رفت و بحمدهللا تعالی آسیبی بوجود مبارک نرسید با اینکه ضرب قمه که از دست 

افتاده بود باز خود را جمع کرده قمۀ برهنه از بغل مقرب الخاقان اسدهللا خان امیراخور خورده و طپانچه از دستش 

بیرون آورد ملتزمین رکاب همایون او را دور کرده کارش را ساختند و بخون خودش غلطاندند هنوز کار او تمام نشده 

خبیث سّیمی مثل دو رفیق اّولی خودش غفلةً رسیده طپانچه بطرف قرین الشرف اعلی خالی کرد اعتقاد ملتزمین رکاب 

مایون این بود که ساچمۀ این طپانچه هم بکلّی خطا رفته باشد زیرا که هیچ آثار تغیر حالت از سرکار اعلیحضرت ه

قوی شوکت پادشاهی نفهمیدند لکن بعد از آنکه در نهایت دلیری باستدعای جناب صدر اعظم و مقرب الخاقان مستوفی 

ه که در آن نزدیکی واقع است شدند معلوم شد که چند الممالک و سایر ملتزمین رکاب تشریف فرمای باغ صندوقخان
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ساچمه از کلیجه تن مبارک کذشته ]گذشته[ و از میان دوشانه سرا باال رفته اکثری کارکر ]کارگر[ نیامده دو سه پارچه 

پوست بدن مبارک را خراشیده و قدری هم فرو نشسته بود اینکه اندک مجال هرزکی ]هرزگی[ و شرارت برای آن 

ر اخباث شد باین جهة بود که ملتزمین رکاب مستطاب جمیعاً بجهة سوار شدن چنانچه رسم است در رکاب حاضر اشرا

نبودند مکر ]مگر[ معدودی شاطران و شاطرباشی و جلوداران و فراشان و مقربی الخاقان مستوفی الممالک و نظام 

کت نبود و البتّه در اّول امر هر سه قبل از الملک واال پر ظاهر است که آن اشرار را فرصت جسارت و اینقدر حر

شدند بالجمله گرفتاری و رفع آن شریر سیّمی نیز بدست جمعی از ملتزمین رکاب آنکه حرکتی نمایند مقهوراً گرفتار می

مبارک از قبیل شاطران و فراشان واقع شد و ازین سه نفر اشرار شریر اّولی و سیّمی گرفتار و از برای تحقیق رفقای 

اند و آن شریر دویّمی بخون خود غلطید چون اولیای دولت علّیه منظور دارند که این کیفّیت بتفصیل در ود محبوسخ

روزنامه نوشته شود انشاءهللا در روزنامه اینده ]آینده[ ُمفّصالً و مشروحاً با اسامی چاکران دربار شاهنشاهی که هر 

 .ان خود مضایقه و دریغ ننمودند نوشته خواهد شدیک چه نوع خدمت کرده و در مقام جان نثاری از ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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