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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[

 

 خبرگزاری فارس گرفته از سایت:[]بر

 ۱۳۸۸بهمن  ۱۲]تاریخ:[ 

 

 فدائیان اسالم در كاشان 

هاي اسالم و خدمت به مردم و ایثار و "فدائیان اسالم" قبل از اینكه پرچم فدائیان اسالم را برافرازند، در بین مردم اسوه 

مزدوران   پرست و حیلهغفلت حاكمان ظالم و بیگانهضعف مسلمانان،   آنها حل مشكالت مردم، فداكاري بودند و انگیزه

خواندند. آنها براي اسالم و مسلمین اعتال،  گري مردم را به بیراهه مي والابالي تودهاجانب بود كه در قالب بهائیت، 

پرستي دیني، الحاد و بیگانهبي جبهه خواستند و در آن واحد در چند جبهه، استقالل و ترقي را مي  سربلندي، شكوفایي،

سازشكاري و سست عنصري   جبههبهائیت"، گري و انحراف از دین در قالب "فرقه الابالي  در قالب "حزب توده"، جبهه

ظلم و ستم و غارت اموال و انفال جامعه به دست شاه ظالم به نبرد برخاسته بودند. *مبارزه با   گراها" و جبهه"ملي

شود و به تهران اعزام  زاده به دلیل فعالیت دستگیر ميمرحوم رسول  ۱۳۳۴بهائیت و منكرات در كاشان در سال 

ها بود، به انحاي مختلف از آنها (. از آنجا كه حكومت طرفدار و حامي بهائي۲۰ ،۱۹  ،۸ ،۱۷ د شمارهشود )اسنامي

كرد. روزي سردار فاخر حكمت در مجلس شوراي ملي اظهار داشته بود كه كار بهائیت مربوط به مجلس حمایت مي

در مسجد باال   ۱۳۳۴ /  ۳  / ۲۳در تاریخ  زادهنیست و نباید در مجلس در ارتباط با آنان صحبت شود كه مرحوم رسول 

هللا گوید كه حضرت آیت كند. سپس ميكند و خطر بهائیت را براي مردم بازگو ميبازار در بین دو نماز صحبت مي

العظمي بروجردي به خاطر سخنان این فرد دو روز است كه غذا نخورده است، ما باید این سخنان را محكوم كنیم. او 

كند. شهرباني درهمان روز گزارش كرده، هایي این عمل زشت را محكوم ميآوري و با تلگراف ع از مردم پول جم

رسد كه آنها علناً در شهر ها به جایي مينماید. حمایت دولت از بهائيزاده ثبت ميمرحوم رسول موضوع را در پرونده

. *كشته شدن رهبر بهائیت  .كنند.ها مبارزه ميكنند و مبارزین هم با آنشوند و كار ميمشغول تبلغ مرام بهائیت مي

ها تبدیل شده بود. اوالً باید عرض  یعني حدوداً چهل سال قبل كاشان به مركز بهایي ۱۳۲۹و   ۱۳۲۸هاي كاشان در سال 

ها شده بود چرا كه مرحوم فیض  كنم كه كاشان به علت این خصوصیت از زمان مرحوم فیض كاشاني پایگاه یهودي

نجاست ذاتي ندارند. از این  كاشاني اعلي هللا مقامه الشریف معتقد بودند كه "اهل كتاب" پاك هستند. یهودي و نصاري 

است و در آن  ها نوشتند آمده است كه كاشان "اورشلیم ثاني" ها زیاد به كاشان آمدند و در تاریخي كه یهوديرو یهودي

ها وجود داشت و اینها در دوران پهلوي آزادي بیشتري هاي فراواني وجود داشته است. در بازار، كوچه یهودي كنیسه

ساخت. هركس كه ها مذهبي به نام "بهائیت" ست صهیونیست از آستین بیرون آمد و در بین یهوديپیدا كردند و بعد د

داند پس از آنكه بهائیت از ایران رانده شد اینها به حیفا رفتند و در آنجا با دولت به اصطالح  تاریخ خوانده است، مي

ها در ایران بهایي شدند من جمله  د و سران یهودي فخیمه انگلستان قرارداد و اتحاد شومي بین یهود و بهاییت بسته ش

"سلیمان برجیس" كه در كاشان بود. سلیمان برجیس كه به عنوان طبیب معروف شده بود در حالي كه طبیب نبود یعني  

كردند كه به آنها "حكیم درس  درس نخوانده بود كه به طبابت برسد. در قدیم یك عده حكیم در كاشان زندگي مي

شد و یكي از آنها سلیمان برجیس بود. البته او پسري داشت به نام دكتر ناصر برجیس كه طبیب  گفته مينخوانده" 

اي در "درب گالن" بود كه این داروخانه را "داروخانه  مخصوص دربار شاهنشاهي آن زمان بود. ضمناً یك داروخانه 

خواستند علیه بهائیت قیام كنند اگر اناني كه ميگفتند و فردي بهایي بود و با همدیگرهمدست بودند و مسلمخرمي" مي

كشتند. در حقیقت این دكتر كردند او را مي شدند و به سلیمان برجیس و یا این داروخانه خرمي مراجعه ميمریض مي

شود. سلیمان هایي بودند در كسوت طبابت و این قضیه مشهور و صادق است و با سند بیان ميكشو داروخانه، مسلمان 

كرد، حتي در "جوشقان استرك" كار را به جایي  جیس، مبلغ رسمي بهائیت بود و در روستاها هم شدیداً فعالیت ميبر
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رسانده بود كه یكي از روحانیون محترم حوزه علمیه كاشان وقتي به "جوشقان قالي" رفته بود و یك مسلمان متدین اذان  

كند؟! او را پایین بكشید". گوید: "این االغ كیست كه عرعر مي  گفته بود یكي از كساني كه ارباب ده و بهایي بود مي

زنند. این قضایایي است كه اتفاق افتاده و كاشان این چنین دربست در اختیار خالصه به جرم اذان گفتن او را شالق مي

ا مثل فتح آباد و كردند. بسیاري از روستاهها بوده است و مركز و محفل و مشرق االذكار داشتند و فعالیت ميبهایي

هاي آن به نام "مازگون" كار  اذقان و جوشقان دربست در اختیار بهائیت بود و همچنین نزدیك قمصر در یكي از محله 

به جایي رسیده بود كه در آمریكا گفته بودند در ایران شهري است كه تمام مردمش بهایي هستند. البته از این شهر تمام  

ك به نام مازگون در قمصر بود. با به وجود آمدن چنین وضعیتي حوزه علمیه كاشان به  بهایي منظورشان یك محله كوچ 

آقاي حاج شیخ جعفر صبوري قمي كه خدایش حفظ كند شروع به فعالیت كرد. آقاي تربتي  هللاسرپرستي حضرت آیت

هایي كه منبر  ز شببه دعوت حوزه علمیه كاشان به كاشان آمد مبارزه سختي را علیه بهائیت شروع كرد. یكي ا

اي زاده مصمم شد ریشه بهائیت را بخشكاند و هفت نفر جوان دلسوخته )آقایان درودگر، محكمهرفت آقاي رسول مي

زاده و ان چند نفر جوان از آن شب قرار گذاشتند آن عنصر نامطلوب یعني  و...( را با خودش همراه كرد. آقاي رسول 

ه كسي هم متهم نشود خودشان را به شهرباني معرفي كنند. فرداي آن روز مردم  برجیس را از بین ببرند و براي اینك

پرسند كه چه خبر  دهند. مردم مي اند و شعار ال اله اال هللا سرمياند كه هشت نفر در بازار به راه افتادهمشاهده كرده

و خود را معرفي كرده به زندان  رویم شهرباني خودمان را معرفي كنیم دهند كه سگ كشتیم، مياست و آنها جواب مي

افتادند. تا اینجا آنها وظیفه خودشان را انجام داده بودند و حال نوبت رسیده بود به حوزه علمیه و مردم. یكي از كساني 

هللا غروي است كه هجرتش از كاشان به تهران به خاطر حمایت و  آیتكه حق عظیمي در این نهضت داشت مرحوم 

اده بود. حوزه علمیه كاشان حركت كرد و در آن زماني كه با توجه به فشار و اختناق حاكم علما  زپیگیري مسئله رسول

هللا العظمي بروجردي و فعالیت حوزه علمیه كردند به دستور مرحوم آیتكردند و یا نميكمتر در سیاست دخالت مي

كه پسر سلیمان برجیس پزشك دربار پهلوي ئیهاي كاشاني حوزه علمیه قم به شهرهاي ایران اعزام شدند و از آنجاطلبه

بود توطئه كرده بودند كه با اعدام مرحوم   بود و دستگاه بهائیت یعني دستگاه صهیونیست، بر دستگاه دادگستري مسلط

زاده و هفت نفر از همراهانش، ریشه مخالفت با صهیونیست و بهائیت و همچنین ریشه انقالب را در كاشان  رسول

هللا راستي كه از  هللا العظمي غروي نقش خود را ایفا كردند و نیز حضرت آیته علمیه و مرحوم آیتبخشكانند. حوز

االسالم والمسلمین جناب آقاي حلیمي كه امروز به عنوان نماینده حضرت امام ها و مفاخر كاشان است و حجةشخصیت

هللا العظمي ي از انها بودم طبق دستور مرحوم آیتكند و بسیاري از برادران دیگر كه حقیرهم یكدر پاكستان فعالیت مي

هللا العظمي بروجردي بخواهند در این قضیه اقدام  ها اعزام شدند تا مردم را ارشاد كرده از آیتبروجردي به شهرستان

ر  اطالعند. به هكنند و مردم بيكند. علت آن این بود كه رژیم شاهنشاهي نگوید كه یك عده روحاني دارند كار مي

هاي دیگر سیل  مرحوم آیت هللا صدوقي از شهرستانترتیب از همه نقاط كشور مثالً از باختران و همچنین از یزد  

هللا بهبهاني و علماي تهران سرازیر شد و بعد هللا كاشاني، آیتهللا بروجردي، مرحوم آیتتلگراف به سوي مرحوم آیت

ي كه مجالت "پرچم اسالم"، "آیین اسالم" و دیگر مجالت آن موقع هاي فراوان شروع به اقدام شد به طوراز تلگراف 

ها را چاپ كردند. وقتي بهائیت قضیه را اینگونه دید خیلي مایه گذاشت و مهمترین وكیل دادگستري آن زمان  تلگراف

ده و دوستانش زادر ایران یعني دكتر عبدهللا رازي را استخدام كرد. دادگاه جنایي براي رسیدگي پرونده مرحوم رسول

به صورت علني تشكیل شد. از آنجا كه دكترعبدهللا رازي وكیلي بود كه به هنگام سخنراني اشك حاضرین را سرازیر  

ساخت موقعي كه در آن دادگاه شروع به صحبت كرد، چنین گفت: یك دكتر بیچاره یك كرد و دادگاه را منقلب ميمي

اند و... تعدادي از افراد وابسته به بهاییت نیز  اند و قطعه قطعه كردهده رسید را برطبیب پیرمرد كه به درد مردم مي

شد. انگیختند و رفته رفته دادگاه داشت منقلب ميكردند و احساسات را برميآنجا نشسته بودند كه هاي هاي گریه مي

دانند كه هر دو هم قیافه  مياینجا چه مي بایست كرد كساني كه مرحوم نواب و مرحوم واحدي را از نزدیك دیده بودند، 

بودند و یك نوع قبا وعمامه داشتند و لباسشان همرنگ بود. مأمورین واحدي را به جاي نواب گرفته به تعقیب او رفتند 

گوید: و از آن طرف نواب به همراه دوستانش پیاده به سوي بازار حركت كرد. یكي از كساني كه همراه وي بود مي

دوم اما ذلت است براي  ام اگر وظیفه باشد، ميگفت: براي فرار از زندان ندویدهمقدار بدود. مي كردیم كه یكالتماس مي

هاي مطمئن و آرام آمد در بازارسبزه میدان و در آنجا چهارپایه گذاشت و شروع به فرار از زندان بدوم و با قدم 

ادگاه هشت نفر از برادران كاشاني خودتان را  ها دارند فعالیت مي كنند. بروید دصحبت كرد و گفت: برادرها! بهایي

دریابید. در این هنگام كه مأمورین فهمیده بودند او در آنجاست ریختند و با مردم به زد و خورد پرداختند. یكي از آنها 

ه  عباي نواب را گرفته بود. بالفاصله یكي از فدائیان اسالم دستش را گاز گرفت. او رها كرد و رفت. مردم نواب راب

اي پنهان كردند و در نتیجه مأمورین نتوانستند او را دستگیر كنند. به هر ها برده تا غروب آفتاب در مغازهبازار كفاش
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زاده و همراهانش حكمي صادر كند نتوانست و هیچ حكمي صادر نشد. از  حال آن روز كه بنا بود دادگاه علیه رسول 

هللا العظمي بروجردي و بزرگترین وكال بودند به امر مرحوم آیت طرف دیگر هشت نفر وكیل زبردست كه انصافاً از

هللا كاشاني براي دفاع از این هشت نفر انتخاب شده بودند. فرداي آن روز كه دادگاه تشكیل شد ردي بر مرحوم آیت

زاده و خار رسول ها به افتهللا كاشاني بازاريبرائت آنها داد و بعد از صدور این رأي از جلوي دادگاه تا منزل آیت

زاده شد از كمتر كسي تا آن روز شده  دوستانش گاو و گوسفند زیادي كشتند. همچنین استقبالي كه در كاشان از رسول 

بود به هر جهت با از بین بردن برجیس ریشه بهاییت براي همیشه در كاشان خشكانده شد و از بین رفتند. بعداً در  

هاست  هایي صورت گرفت و بهاییت نابود شد. دستگاه جبار حاكمه مدتفعالیتجوشقان و جاهاي دیگر كارهایي شد و 

بهائیه قم را منكوب نموده، آثار  ضاله  نفوذ عمال اسرائیل و فرقه  تصمیم گرفته است به جهت سیاست نفتي و به واسطه

 اسالم را از كشور ایران برداشته به سرنوشت تركیه مبتالیشان كند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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