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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[

 

 راسخون  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۸۷دی   ۱۱ ]تاریخ:[

 

 خاطراتی از شهید حجت االسالم نواب صفوی و فداییان اسالم 

 همسر شهید() یصفوالسادات نواب احتشام نویسنده: نیره

 مردم كاشان و دكتر برجیس... 

در سالهای سیاه حكومت »رزم آرا« پزشكی یهودی در كاشان در ضمن طبابت به تبلیغ بهائیت پرداخته و همچنین با 

شده بود. دولت در برابر   طبابت دروغین خود منجر به كشته شدن بیش از صد نفر مسلمان و تجاوز به ناموس آنان

نفر از مردم متعصب كاشان به رهبری آقای »رسول   ۸جنایات »دكتر برجیس« سكوت نمود. سرانجام پس از مدتها 

زاده« و پشتیبانی بزرگان بازار كاشان دكتر برجیس را به كیفر اعمالش رساندند و سپس خود را در اختیار مأموران 

ها را تعطیل كرده و به خانه علمای  ستگیری این گروه، مردم كاشان بازار و مغازهدولت قرار دادند. با اعالم خبر د

رویم.« شهر رفته و اظهار داشتند: »ما نیز در این عمل شریك بودیم، یا آنها را آزاد كنید و یا ما به نزد آنها می

دادگاه جنایی تهران  ۲ا در شعبه شهربانی كاشان برای رهایی از دست مردم، این مجاهدان را به تهران منتقل نمود ت

 .محاكمه شوند

 نواب در دادگاه

ها« را دكتر عبدهللا رازی پذیرفت. در آخرین  دادگاه عاملین قتل دكتر برجیس در تهران برگزار شد. وكالت »بهایی

سالن دادگستری  جلسه دادگاه ناگهان نواب صفوی به همراه امیر عبدهللا كرباسچیان و سید عبدالحسین واحدی وارد 

شدند. در آن زمان حكومت رزم آرا در تعقیب رهبر فدائیان بود، ولی با این حال نواب به خاطر اظهار وفاداری به  

 ...  ، خود را به خطر انداخت.اندچند مسلمان كه در راه اسالم مبارزه كرده

لیغ بهائیت پرداخته و همچنین با در سالهای سیاه حكومت رزم آرا پزشكی یهودی در كاشان در ضمن طبابت به تب

طبابت دروغین خود منجر به كشته شدن بیش از صد نفر مسلمان و تجاوز به ناموس آنان شده بود. دولت در برابر  

  ...جنایات »دكتر برجیس« سكوت نمود و

 

 

 

 

 

 

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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