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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]نشریه:[ اخبار امری 

 ۱۳۲۸بهمن ماه  ]تاریخ:[

 ۱۰ ]شماره:[

 ۵ - ۶  ]صفحه:[

 

 اینک شرح شهادت شهید سعید ]دکتر سلیمان برجیس[ و خالصهٴ اقدامات اینمحفل:

 شرح شهادت  –اول 

صبح دو نفر از اهالی   ۸:  ۳۰ساعت  ۱۹۵۰، مطابق با سّوم فوریهٴ سنهٴ ۱۳۲۸روز جمعه چهاردهم بهمن ماه سنهٴ 

نفر در   ۱۰نمایند. چون قریب کاشان به مطّب آقای دکتر برجیس مراجعت و ایشان را به عیادت مریض دعوت می

نمایند که این عیادت  اند، ایشان از آن دو نفر تقاضا میاطاق انتظار آقای دکتر منتظر فرارسیدن نوبت خویش بوده

کنند که چون مریض بستری و مرض شدید است، تأخیر به هیچ وجه  ظهار میموکول به بعد گردد. دو نفر مزبور ا

باشد. آقای دکتر بر اثر اصرار و الحاح آن دو نفر، ناچار مرضٰی را در مطّب به حال انتظار گذاشته و پذیر نمیامکان

تنگ و پیچ در پیچ محلّهٴ  هایشوند. پس از عبور از کوچهل َهر روانه میهمراه مشاٌرالیهما به سوی محلّهٴ دربند ک  

مزبوره که خانهٴ شیخ باقر واعظ نیز در همان محلّه واقع است و شش نفر قبالً در آن خانه منتظر ورود آقای دکتر 

شوند و به محض ورود، الیه آن دربند واقع و فقط پیرزنی در آن سکنٰی داشته، وارد می اند، به منزلی که در منتهیبوده

نمایند و با مشت و لگد و ضربات کارد و چاقو آن نفس  به آن دو نفر ملحق شده، به دکتر حمله می شش نفر مزبور نیز 

نمایند و بعد متر با فرق به زمین پرتاب می ۵سازند و سپس ایشان را از ارتفاع جلیل را مضروب و مجروح می

حیات بوده که یکی از مهاجمین موسوم به  دهند. دکتر هنوز در قیدخودشان نیز به پایین رفته، به هجوم خود ادامه می

القلب به  رساند. این شخص قصیّ درپی کارد و چاقو، ایشان را به شهادت میزاده با ضربات متوالی و پی محّمد رسول

کند که به تصدیق خود اهالی بیش از هشتاد ضربه بر بدن ایشان وارد  طوری جسد دکتر را با کارد سوراخ سوراخ می

انصاف مؤثّر واقع نماید و التماس و التجای او در مهاجمین بیتی آن پیرزن این واقعه را مشاهده می د. وقورآمی

سازد و چون این  زند و همسایگان را از این واقعهٴ خونین مّطلع میشود، مشاٌرالیها به باالی بام رفته، فریاد می نمی

نمایند. محّمد ر نفر در پیرامون محّل واقعه اجتماع میشود، متجاوز از سه هزاخبر به سرعت برق در شهر منتشر می

آلود خود را با برف شسته و به همراهی هفت نفر دیگر هللا اکبر گویان از های خون رحم، دست زاده، قاتل بی رسول

ندند. پیوروند و در عرض راه جمعیّتی قریب هفتاد نفر نیز به آنان میبازار کاشان عبور کرده، به سوی شهربانی می

کنند که ما از اعضای جمعیّت رسند، آن هشت نفر خود را معّرفی و اظهار میوقتی این جمعیّت به شهربانی می

نماید، اهالی به  ایم. وقتی شهربانی آن هشت نفر را توقیف میتبلیغات اسالمی هستیم و دکتر برجیس را به قتل رسانده 

اعتراض بسته و قصد هجوم به شهربانی و استخالص آن هشت نفر تهدید عناصر ماجراجو دکاکین خود را به عنوان 

 شوند.نمایند، ولکن بعد، از این عمل منصرف میرا می

ای از احبّاء با حضور چند نفر پاسبان و نگهبان به مقتل شهید رفته و  شب عّده  ۱۰پس از معاینهٴ طبیب قانونی، ساعت 

دهند و سی نفر پاسبان و ومتری شهر کاشان واقع است، انتقال می جسد را روی دوش به گلستان جاوید که در سه کیل

از نصف   ۳برند. اخوان و پسران شهید ساعت نگهبان شب را با احبّاء در گلستان جاوید برای محافظت جسد به سر می

سد روند، جصبح به گلستان جاوید می ۷شوند و ساعت بهمن ماه از طهران به کاشان وارد می  ۱۴شب روز جمعه 

برداری، در گلستان جاوید به  شهید مجید پس از معاینهٴ ثانوی به واسطهٴ دکتر پروفسور برجیس اخوی شهید و عکس

شود و محافل تذّکر عدیده در کاشان و طهران منعقد و در محافل مزبوره برای نجات و آداب بهائی مدفون می
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شود و با قلبی متوّجه از حّق جّل جالله مسألت استخالص نفوس غافله از گرداب جهل و غفلت دعا و مناجات می

 گردد که این اشخاص به راه راست هدایت شوند.می

القدس ملّی جلسهٴ تذّکری به یاد آن  در حظیرة ۱۳۲۸بهمن ماه سنهٴ  ۲۷شنبه محفل مقّدس روحانی طهران نیز روز پنج

 شهید مجید منعقد ساخته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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