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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:[ فردوسی

 1328]تاریخ:[ یکشنبه هفتم اسفند 

 32]شماره:[ 

 8 ]صفحه:[

 

 این پزشک را به عیادت بیماری دعوت کردند

 به عیادت بیماری دعوت کردند و سرانجام بطرز فجیعی او را بقتل رسانیدنداین پزشک را 

 چگونگی قتل دکتر برجیس و جریان این توطئه عجیب در شهر کاشان

 آیا رئیس شهربانی کاشان در این حادثه دخیل بوده است؟

اسالمی بوجود آمد، اشخاصی که در این از چندی پیش در کاشان هیئتی بنام هیئت دعاة اسالمی منتسب بانجمن تبلیغات 

هیئت مصدر کار بودند بهیچوجه صالحیت آنرا نداشتند و اعمال خالفی بنام دین اسالم و شرع مقدس انجام میدادند. این 

عده اخیرا طبق نقشه خاصی شروع به آزار و اذیت بهائیان ساکن کاشان و اطراف که بشهر میآمدند نموده و اشخاص 

اند که در معرض عام آنها را اذیت کنند. بهائیان برای جلوگیری از اره را تحریک و مامور میکرده ماجراجو و بیک

اینگونه اعمال و حفظ مال و جان خود به نزد سرهنگ فاطمی رئیس شهربانی رفته و دادخواهی مینمایند ولی او 

 آنطوریکه باید و شاید از اعمال محرکین و مسببین فساد جلوگیری نمینماید.

تر مینماید و به تحریکات خود میافزایند و از وجود دو این سهل انگاری رئیس شهربانی اشخاص ماجراجو را جری

های این هیئت آگاه میشود از طرف بهائیان برای نفر در اینمورد استفاده میکنند دکتر برجیس که از نقشه و فتنه

د و جدا از ریاست شهربانی خواهش و تقاضا میکند که از جلوگیری از پیش آمدهای ناگوار چندین بار بشهربانی میرو

اعمال بی رویه آنها جلوگیری بعمل آورد و حتی اسامی محرکین را بخط خود بریاست شهربانی میدهد ولی بگذارشات 

دکتر برجیس وقعی گذارده نمیشود و از قرار معلوم ریاست شهربانی این اسامی را به محرکین مخصوصا به آقای 

ئیس هیئت نشان میدهد در نتیجه بر کینه و بغضشان میافزاید و در جلسات سری هیئت مزبور توطئه قتل دکتر نبوی ر

 برجیس چیده میشود.

این بود قسمتی از اطالعاتیکه آقای سید محمد سعادت یار نماینده ما در کاشان فرستاده بود اینک بقیه جریان را آقای 

 طرفانه در این باره بود بعرض خوانندگان میرساند:شیرزاد که از طرف ما مامور تحقیق بی

دکتر سلیمان برجیس اهل کاشان در حدود پنجاه سال از عمرش میگذشت دکتر برجیس تا شانزدهم دیماه گذشته عضو 

بعلل اداری از وزارت بهداری بوده و در بهداری شهرستان کاشان انجام وظیفه میکرده است. ولی از آن تاریخ ببعد بنا 

 .شغل مستعفی و مطب شخصی دایر نموده بود این

دکتر برجیس عالوه بر مطب دارای داروخانه هم بوده و اغلب بیماران بی بضاعت را مجانا میپذیرفته و بآنها داروی 

رایگان میداده است، میگویند حتی به ]به تکراری[ بیماران تنگدست پول هم میداده و روی همین اصل در آنشهرستان 

 ی معروف و مورد احترام عموم بوده است )و این قسمت را نماینده ما در کاشان نیز تایید کرده است(به نیک نام
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 دعوت بعیادت بیمار!؟

صبح روز جمعه چهاردهم بهمن ماه گذشته دو نفر بنام عباس توسلی و علی نقی پور بمطب دکتر  11حوالی ساعت 

دامن شما، مریضی داریم که حالش خیلی بد است، خواهشمندیم  برجیس آمده اظهار میدارند: آقای دکتر دست ماست و 

 قدم رنجه بفرمائید و بعیادت او بیائید.

اند دکتر جواب میدهد مانعی ندارد اما در آن موقع چون هفت هشت نفر مریض در مطب نشسته و منتظر نوبت بوده

بیمار شما میرویم ولی آن دو نفر التماس و اصرار اجازه بفرمائید این چند نفر را راه بیندازم آنگاه با هم برای عیادت 

 کرده و تاخیر حرکت او را موجب مرگ بیمار خود میدانند.

باالخره دکتر مجبور میشود برای تسکین غم و اندوه آنان با برداشتن کیف دستی خود که محتوی بعضی داروجات و 
 لوازم ضروری پزشکی بوده براه افتد.

های آن تنگ و باریک بوده و عبور و مرور از آنها مخصوصا لب کوچهغدانند که ااند میهکسانیکه شهر کاشان را دید
ها را در فصل زمستان که برف هم باریده باشد مشکل است بهمین جهت دکتر از جلو و آن دو نفر نیز بدنبال او کوچه

 یکی پس از دیگری طی میکنند.

که بمنزل بیمار برسند در بین راه از شخصی که بدنبالش آمده است معموال وقتی دکترها بسر مریض میروند قبل از آن
 حال مریض و علت بیماری و اینکه چند روز است بستری گردیده میپرسند.

برجیس خوش باور و ساده دل نیز از آن دو نفر هر چند گاهی میپرسید این بیمار چند روز است بستری گردیده؟ چه 
 سرفه هم میکند؟ لرز هم عارضش میشود؟ مواقعی تبش زیاد میشود؟ آیا 

امثال این سئواالت را دکتر مرتبا تکرار میکرده و آنها نیز هر چند باری در مقابل سئواالت او جوابی متناسب میداده و 
 خالصه آنقدر برای آن بیمار مجازی مرض میتراشند که دکتر بیچاره متحیر بوده بکدامیک از آنها فکر کند..

 ای که بنام کوچه »کلهر« معروف است میرسند. امه پیدا میکند تا بکوچهاین گفتگوها اد

ها منزل یک های کاشان تنگ و باریک است سه خانه وجود دارد، یکی از این خانهدر این کوچه که مانند اغلب کوچه
 نفر آخوند بنام شیخ محمد باقر مسئله گو میباشد. 

ی که مجاور منزل شیخ محمد باقر است راهنمائی شده بعد از او نیز اهنگامی که دکتر وارد آن کوچه میگردد بخانه
 بندند.هشت نفر مرد ناشناس وارد آن خانه گردیده و در حیاط را از داخل می

های متوحش پریدگی رنگ رخسار تازه واردین و حرکات غیرعادی آنان دکتر را متوجه میسازد که صاحبان این قیافه
حالت حکایت از اضطراب درونی آنان مینماید ولی با این وصف خونسردی خود را از  نقشه شومی طرح کرده و این

 دست نداده و مانند همیشه با شوخی و بذله گوئی از محل بیمار سئوال میکند. بیمار در کجاست؟

کوت  ابتدا در مقابل این سئوال همه آنها سکوت اختیار میکنند ولی صدای تمسخرآمیز یکی از حاضرین فضای این س
 انگیز را درهم شکسته میگوید: کدام مریض؟ آیا مریض بهتر از تو وجود دارد؟بهت

هنوز جمله تمسخرآمیز او تمام نشده بود که یکی دیگر از آنها کراوات دکتر را گرفته و با فشار دیگران او را باطاق 

 فوقانی آن خانه میبرند.

 ن مریض را در اینجا بتو نشان خواهیم داد.موقعی که بداخل اطاق میرسد باو میگویند که همین اال

دکتر بیچاره هر چه باطراف خود مینگرد اثری از بیمار ندیده و طولی نمیکشد که ضربات چاقو و چوب و مشت و  

 دفاع دکتر برجیس وارد شده و غرق در خونش مینمایند.لگد متعاقب یکدیگر بر پیکر بی

ای که مشرف بر حیاط بوده دویده قصد فریاد داشته ولی بطرف پنجره برجیس برای استمداد و فرار از دست ضاربین

متری نقش زمین  5او را مهلت نداده با یک حمله بسطح حیاط پرتابش میکنند بیچاره دکتر وقتی که از آن ارتفاع 

نها بنام محمد میشود قدرت تکلم از او سلب میگردد و ضاربین مجددا شروع بزدن او مینمایند و در این احوال یکی از آ

 رسول زاده در نهایت قساوت با چاقو شریان گلوی دکتر را میبرد.

 دیگران نیز ضربات مهلکی به بدن نیم جان او وارد میآورند.

در اینموقع پیرزنی که ساکن خانه مجاور بوده است بر اثر آه و ناله مضروب بباالی بام رفته و چون اوضاع را چنین 

بیند شروع بفریاد نموده و مردم را بکمک میطلبد، قاتلین که قصد داشتند جسد دکتر را در چاه آب همان خانه مخفی می

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

کنند بر اثر داد و فریاد آن زن و اجتماع مردم دستهای خونین خود را با برف پاک کرده و عربده کشان تمام خیابان و 

دکتر برجیس را کشتیم« در این جریان بر اثر اجتماع مردم تمام  بازار شهر کاشان را پیموده و بمردم میگویند »ما 

 دکاکین بسته میشود و تا دو روز از باز کردن آن خودداری مینمایند.

قاتلین پس از این تظاهرات به شهربانی رفته و خود را اعضای انجمن تبلیغات اسالمی و قاتلین دکتر برجیس بهائی 

 معرفی میکنند.

سان مقتول از قضیه مطلع شده و با کمک مامورین پلیس جسد خونین و قطعه قطعه دکتر برجیس را بعد از وقوع قتل ک

 از محل واقعه خارج میسازند.

ای که از جسد بعمل میآید عالوه بر قطع شریان گلو اثر هشتاد و یک ضربه چاقو در بدن او مشاهده میشود  در معاینه

گفته اهالی کاشان مدت سی سال از عمرش را برای خدمت بمردم و معالجه با این ترتیب دکتر سلیمان برجیس که بنا ب

 افراد بی بضاعت صرف کرده بود بدین طرز فجیع بقتل میرسد..

 

 نفر 9قتل 

قاتلین تصمیم داشتند نه نفر از بهائیان  بقرار اطالع علت قتل دکتر نامبرده فقط پیروی او از دیانت بهائیت بوده و

قتل رسانند و در این تصمیم دکتر برجیس مقدم بر دیگران شده است موقعیکه از کسان مقتول سئوال شد   را بهکاشان 

 وقتی این خبر بگوش شما رسید چه حالی به شما دست داد؟ 

گفتند: البته ما نیز طبق اصول انسانیت و فامیلی از قتل ناجوانمردانه برادر و پدرمان متأثر شدیم ولی از  در جواب

شهید شده است خیلی خوشوقت بوده و از سعادتی که   اشعقیدهو  و اجتماعیاو در راه انجام وظیفه وجدانی اینکه 

 نصیب او گردیده است بینهایت مسروریم فقط از خدا مسئلت مینمائیم که همه را براه راست هدایت فرماید.

این دیانت و شکنجه و آزار بهائیان تا سی باید در نظر داشت که قتل و غارت و تبعید و اسارت بابیان در بدو ظهور 

 چهل سال قبل متداول و معمول بوده و داستانهای بسیاری در این باره در تواریخ و کتب برشته تحریر آمده است.

حتی در آنموقع رسم این بود که هر گاه میخواستند مستمسکی برای قتل بیگناهی پیدا کنند او را متهم به پیروی از این 

 نمودند.دیانت می

مانند منشور آتالنتیک و قانون آزادی  المللیبینولی این روش بعدها در ایران متروک گردید و با بوجود آمدن قوانین 

و صاحبان عقایدی که فعالیت آنان مضر بمصالح کشور نباشد رفع مزاحمت  ها اقلیتحقوق بشر و امثالهم از کلیه 

 گردید.

ایران وقایعی نظیر قتل برجیس اتفاق افتاده است که از آن میان میتوان واقعه  شهرهایسال اخیر در بعضی از  در چند

 نامبرد. در شاهیشاهرود و قتل مهندس شهید زاده را 

برخی معتقدند که این سه واقعه با یکدیگر بستگی دارد، در هر حال اکنون عدۀ از قاتلین بازداشت و پرونده در 

ثات همدستان آنها بر اثر مقاومت آقای رفیعی دادستان کاشان بال اثر مانده دادگستری کاشان تحت تعقیب است و تشب

مجازات  و منتظردر پایان عین تلگراف شهری کانون پزشکان ایران را به پیشگاه ملوکانه در این باب چاپ  است.

 مسببین این واقعه هستیم تا عبرت دیگران شده مذهب را وسیله قتل نفس افراد قرار ندهند...

 

 پیشگاه مقدس اعلیحضرت همایون شاهنشاهی

اخیراً دکتر سلیمان برجیس که عمر خود را صرف  باشدمیبطوریکه خاطر مبارک اعلیحضرت همایونی مستحضر 

ماجراجو دعوت و در راه انجام  ایعدهبیمار از طرف  و معالجهخدمت پر افتخار پزشکی کرده بود ببهانه معاینه 

یعی در کاشان به قتل رسیده است. گذشته از اینکه این قبیل جنایات در دوران سلطنت وظیفه مقدس پزشکی بطرز فج

ناپسند  اندازهبیملل متفق  و منشورالمللی آن اعلیحضرت دادگستر بسیار بعید میباشد انعکاس آن در جهان از جنبه بین

مام نقاط کشور مشکل خواهد شد لذا  بوده و بعالوه انجام وظیفه پزشکی که حفظ حیات و زندگی افراد بشر است در ت
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کانون پزشکان ایران که برای حفظ و صیانت حقوق صنفی پزشکان تأسیس و تشکیل گردیده از پیشگاه مبارک 

 به شدیدترینشاهنشاهی استدعا دارد که امر مطاع شرف صدور یابد تا محرکین و عاملین این قتل خونین هرچه زودتر 

 و جانی را درس عبرتی باشد. کیفرها برسند و عناصر ماجراجو

 امر امر مطاع مبارک است 

 

 کانون پزشکان ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 صفحه تماس با ما بفرستید[ ایمیل در
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