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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[

 

 ایران گلوبال ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۶ تیر ۱۳ ]تاریخ:[

 

 «دکتر سلیمان برجیس»دهنده قتل تکان

 همنشین بهار

 گیرند وغ بهائیت( میتبلی)به خاطر  چهار سال بعد از قتل احمد کسروی، عمله ارتجاع دستور قتل سلیمان برجیس را

و  تر قاتلین در بازار به راه افتادهکنند. سپسای در شهر کاشان تکه تکه میرا در خانه وی، ۱۳۲۸بهمن  ۱۴ تاریخدر 

دهند كه سگ كشتیم، برجیس سقط آنها جواب ميو پرسند كه چه خبر است دهند. مردم ميال اله اال هللا سرمي شعار

 .شد

ای و های زنجیرهده برداشته و از قتلاز سیرت ظالمان و تیغ مرتجعان پر« دکتر سلیمان برجیس»داستان غمبار 

 .کندرازگشائی می« دکتر علی مراد داودی»ترورهای پیش و بعد از آن، ازجمله ربودن 

دهد در محل کارش کرد و آنطور که اسناد نشان می)حکیم یعقوب برجیس( طبابت می مانند پدرش سلیمان برجیس

احمد کسروی، عمله ارتجاع دستور قتل سلیمان برجیس  بعد از قتلچهار سال  است. کاشان، به خوشنامی مشهور بوده

 کنند.ای در شهر کاشان تکه تکه می، وی را در خانه۱۳۲۸بهمن  ۱۴گیرند و در تاریخ )به خاطر تبلیغ بهائیت( می را

 [۱]پانویس 

 اند.و کار درستی کرده به باور عاملین قتل، سلیمان برجیس ُملحد بوده و آنان وظیفه شرعی خود را انجام داده

)عباس توسلی و علی نقی پور(، به بهانه داشتن بیمار در حال مرگ،  دو نفر وابسته به انجمن تبلیغات اسالمی کاشان

های رسمی کشور گزارش و سپس آنطور که روزنامه [۲]پانویس  کشانندای می)طبیب( را به خانه سلیمان برجیس

ای، رضا گلسرخی و دو نفر دیگر، با هشتاد و زاده، درودگر، محکمهمحمد رسولچینی و کمک حاج دادند با زمینه

 [۳]پانویس  کنند.تکه می یک ضربه کارد تکه

دهند كه پرسند كه چه خبر است و آنها جواب ميدهند. مردم ميو شعار ال اله اال هللا سرمي سپس در بازار به راه افتاده

 م شهرباني خودمان را معرفي كنیم.رویسگ كشتیم، برجیس سقط شد. می

 ایم!ما وظیفه شرعی خود را انجام داده

شوند، با تحریک امثال شیخ )با برنامه قبلی(، چهار نفر از قاتلین خود را معرفی نموده و زندانی می بعد از آنکه

مده و قصد خارج نمودن عبدالکریم تربتی واعظ، جمعیّت زیادی از مساجد و بازار در اطراف شهربانی و زندان گرد آ

  [۴]پانویس  نمایند.آنها را می

)از اعضای هیئت مدیره کانون وکالی ایران، قبل از انقالب( که کار پُرس و جوی متهمان را بعهده  محمد تقی دامغانی

  داشته در کتاب خاطراتش توضیحات پُرمعنایی داده که مضمون آن این است:

دیدی صریحاً به ارتکاب قتل اعتراف کردند و هر کدامشان مدعی بود که او ضربه آن چهار نفر، بدون هیچ تکلف و تر

ه چاند. معلوم بود به آنها آموزش داده شده که چه بگویند و اکبرگویان ضربه زدهاول را نزده، بلکه همه با هم هللا

 نگویند.
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ده و برای آنکه مسلمانان را از راه به در پرسیدم چرا دکتر برجیس را شما کشتید. همه همزبان پاسخ دادند او ملحد بو

 است. کردهکند تالش می

 است. گفتم که او مردی خیّر و ضعیف پرست بوده، گفتند همه اینها را برای گمراه کردن مسلمانان انجام داده

بر حسب فتوای اعلم علمای زمان، شرعاً مکلف به اجرای حکم قتل این شخص بوده و وظیفه شرعی خود را انجام 

 [۵]پانویس  ایم.داده

  شوندعاملین جنایت تبرئه می

حمد هللا اهللا میرزا محمد فیض، آیتسید ابوالقاسم کاشانی، آیت هللاهللا بهبهانی، آیتانیون از قبیل آیتحشماری از رو

گیرند و از آنان به عنوان مردان ایمان و عمل جانب دستگیرشدگان را می االسالم محمدتقی فلسفیعلی احمدی و حجت

 کنند.یاد می

برای محمد  [۶]پانویس  در رابطه با قتل سلیمان برجیس، نامه ای سید حسین طباطبایی بروجردی هللاگفته شده که آیت

 [۷]پانویس  در آن از قتل برجیس حمایت و خواستار آزادی متهمان شدند. تقی فلسفی نوشتند و

هللا میرزا ابوالقاسم محمدی به نفر همراه با آیت ۲۴بنا بر یک سند تلگراف که موجود است(، ) زین گلپایگان در

هان جلوگیری از تبلیغات هایی به مقامات عالیه و مراجع تقلید به مرکز و قم، خواروند و با مخابره نامهتلگرافخانه می

 شوند.بهائی و آزادی قاتلین سلیمان برجیس می

 .نویسندای هم به محمدرضا شاه پهلوی در مورد آزادی قاتلین برجیس میعلما نامه

تا  ۱۳۲۹شهریور  ۵سال سن داشتند در تهران تشکیل شد و از  ۱۸دادگاِه عاملین قتل، که جز دو نفرشان، بقیه حدود 

 روز( طول کشید. ۱۷)جمعاً  شهریور همان سال ۲۲

ارسالن خلعتبری، صادق سرمد، ذوالمجد کشور )با تالش علما و هواداران سنتی آنان در بازار، وکالی برجسته 

 طباطبایی...( وکالت حاج محمد رسول زاده و دوستانش را بعهده گرفتند.

الرسول و دیگر طالب برای رهایی عاملین قتل یداصغر ابناالسالم حلیمی، سهللا راستی، حجههللا غروی، آیتآیت

 سلیمان برجیس تالش زیادی کردند.

هللا کاشانی چاپ کردند هللا بروجردی و آیتهللا صدوقی را به آیت، تلگراف آیت«آیین اسالم»، «پرچم اسالم»مجالت 

 و همه با های و هوی خواهان تبرئه مسببن حادثه شدند.

)وکیل خانواده  اه جنایی برای رسیدگی به پرونده به صورت علنی تشکیل شد، دکترعبدهللا رازیبعد از آنکه دادگ

 اند.سلیمان برجیس( گفت: فدائیان اسالم مرا تهدید به قتل کرده

 او در دادگاه گفته بود:

 «اند.اند و قطعه قطعه کردهرسید را بردهیک دکتر بیچاره یک طبیب پیرمرد که به درد مردم می»

در نهایت مقامات دادگاه، عاملین قتل سلیمان برجیس را تبرئه نمودند و آنان با سالم و صلوات به خیابان آمدند و جلوی 

 سربریدند و چراغانی شد... پایشان گاو و گوسفند قربانی

  شوداز قاتالن به گرمی استقبال می

گیرند و قرار میاران نفر از روحانیون و مردم متهمان به قتل پس از خروج از دادگستری تهران، مورد استقبال هز

شوند و در کاشان برند. یکی دو روز بعد هم راهی کاشان میهللا کاشانی میهللا خوانساری و آیتآنها را به منزل آیت

 آید.آنان استقبال بسیار گرمی به عمل می گذارند و ازبرایشان سنگ تمام می

پشتیبانی بسیاری از متهمین کرد. ایشان در جواب نامه محمدتقی فلسفی که در  هللا بروجردیدر این حادثه، آیت»

 [۸پانویس ] «باره وساطت کرده، حمایت نمود و اعالم کرد که به این هشت نفر نباید صدمه بخورد.این
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هیج نسبتی هم  از فردی که اکنون زنده است و آنزمان را به یاد دارد شنیدم برخی که خودشان اهل نماز و روزه بودند،

دادند و دشنام می با بهائیان نداشتند اما به کاردآجین شدن برجیس به نام دین مبین معترض بودند از کوره به در رفته،

 گفتند: قم بهتره یا کاشون، لعنت به هر دوتاشون...اینجا و آنجا می

کانون »نامیدند، « ننگ دادگستری ایران»در پی قتل سلیمان برجیس و شیوه محاکمه مسببین آن که ارباب جراید 

نوشتند و شدیداً به این عمل وحشیانه اعتراض نمودند و یادآور شدند  شاه ای بهنیز نامه سرگشاده« پزشکان ایران

بضاعت را مّجاناً هالی کاشان خدمت کرد. او اشخاص بیسلیمان برجیس پزشک باسواد و حاذقی بود، سالها نسبت به ا

 [۹]پانویس  کرد و در شهر به نیکنامی مشهور بود.معالجه می

 ارش مطبوعات از قتل سلیمان برجیسگز

آیا رئیس شهربانی کاشان  این پزشک را به عیادت بیماری دعوت کردند و سرانجام بطرز فجیعی به قتل رسانیدند.

 است؟ بوده دراین حادثه دخیل

 است. نام هیئت دعاةِ اسالمی منتسب به انجمن تبلیغات اسالمی بوجود آمدهاز چندی پیش در کاشان هیئتی به

اشخاصی که در این هئیت مصدر کار بودند بهیچ وجه صالحیّت آنرا نداشتند و اعمال خالفی بنام دین اسالم و شرع 

کردند که بهائیان را در معرِض عام ماجراجو و بیکاره را تحریک می دادند. این اشخاص یک عّده آدممقّدس انجام می

 دهد.اذیّت کنند. سرهنگ فاطمی رئیس شهربانی به شکایات بهائیان ترتیب اثر نمی

شود. آقای شیرزاد از طرف مجلّه فردوسی به عنوان در جلسات سّرِی هیئت، توطئه قتل سلیمان برجیس چیده می

 دهد:شود. او چنین گزارش میاعزام میمأمور تحقیق به کاشان 

( ۱۳۲۸) دی ماه گذشته ۱۶گذشت. دکتر برجیس تا سال از عمرش می ۵۰دکتر سلیمان برجیس اهل کاشان در حدود 

است. سلیمان برجیس عالوه بر مطّب  کردهعضو وزارت بهداری بوده و در بهداری شهرستان کاشان انجام وظیفه می

گویند است. می دادهبضاعت را مّجاناً پذیرفته و به آنها داروی رایگان میو اغلب بیماران بی دارای داروخانه هم بوده

داده و روی همین اصل در آن شهرستان به نیک نامی معروف و مورد احترام حتّٰی به بیماران تنگدست پول هم می

 ت.(اس )این قسمت را نماینده ما در کاشان نیز تائید کرده است عموم بوده

بهمن دو نفر بنام عبّاس توّسلی و علی نقی پور به مطّب دکتر برجیس آمده اظهار  ۱۴صبح  ۱۱حوالی ساعت 

 دارند:می

به عیادت او  آقای دکتر دست ما و دامن شما. مریضی داریم که حالش خیلی بد است. خواهشمندیم قدم رنجه بفرمائید و

 اند. نشسته و منتظر نوبت بودهبیائید. در آن موقع هفت هشت نفر مریض در مطبّ 

دهد مانعی ندارد اّما اجازه بفرمائید این چند نفر را راه بیاندازم آنگاه با هم به عیادت بیمار شما برجیس جواب می

رود. در منزل برجیس با آنها می دانند.رویم. ولی آن دو نفر التماس و اصرار کرده تأخیر را موجب مرگ بیمار میمی

 است. یمار نبودهاثری از ب

 آورند.ضربِۀ مهلک از پای درمی ۸۱او را با 

بُرد. بعد از این عمل فجیع که در کمتر جایی از جهان سابقه داشته، شخصی به نام رسول زاده گلوی برجیس را می

 [۱۰یس ]پانو کنند.را به شهربانی معّرفی می کنند ما یک نفر کافر را کشتیم و خودقاتلین در بازار فریاد می

نامد. قاتلین خود علّت قتل را در خبرنگار قضائی روزنامه، دلیل قتل را تنها یک علّت و آن هم تعّصِب مذهبی می

نویسند و شدیداً به ای به شاه میاند. کانون پزشکان ایران نامه سرگشادهبازجویی بواسطۀ تعّصبات مذهبی توضیح داده

تا محّرکین و عاملین این قتل خونین هرچه زودتر »خواهند اعلیحضرت می کنند و ازقتل سلیمان برجیس اعتراض می

 [۱۱پانویس ] «به شدیدترین کیفرها برسند تا برای عناصر ماجراجو و جانی درس عبرتی باشد.

 انجمن تبلیغات اسالمی، دکتر سلیمان برجیس را که از اطبّاء حاذق کاشان بود و سالها ای از جمعیّت وابسته بهعّده

کرد و آنها را مّجاناً بضاعت دستگیری میخدمات شایانی نسبت به اهالی کاشان داشت و مخصوصاً از اشخاص بی

نمود، ]به دروغ[ برای عیادِت مریض دعوت نموده و علناً او را با ضرب چاقو و سنگ بطرز فجیع و معالجه می
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د که کشکنند. طولی نمیمعّرفی و اعتراف به قتل میکشند. پس از آن ضاربین خود را به اداره شهربانی آوری میشرم

 نمایند.شدگان را میجمعّیت زیادی در اطراف شهربانی و زندان گرد آمده و قصد خارج نمودن بازداشت

شوند. نظم ای آشوب طلب، اهالی اجباراً به تعطیل و بستن بازار وادار میصبح روز بعد مجّددا به تحریک عّده

های برای ماوقوع چنین اعمالی که نمونۀ نزاع باشند.العاده نگران و بالتکلیف میشود و اهالی فوقعمومی مختل می

 [۱۲نویس ]پا قرون وسطائی است جای نهایت تاثّر و نگرانی است.

ناپذیر برای همه مردم جهان به کنیم که عقاید مذهبی بعنوان یک اصل مسلّم و حق تزلزلما در قرن بیستم زندگی می

 است.رسمیّت شناخته شده

توان در دورۀ بربریّت و دورۀ های مذهبی باشد فقط میچنین صفحات شرم آور را که حاکی از کشتار انسانها بر بهانه

 طائی جستجو کرد و در دوره کنونی، بشریّت مترقّی از اینگونه عملیّات ننگ دارد.تاریک قرون وس

آزادی عقاید مذهبی بشناسند میهنان خودرا بهمیهنان ما از هر دسته و گروه و عقیده مذهبی بایستی حق مسلِّم دیگر همهم

 ناپذیر برندارند.و عمالً قدمی بر ضّد این اصل تردید

های مستعمره و نیم مستعمره فقط برای پست نشان انداختن نزاع و کشتارهای مذهبی در مملکت در دوره امروزی راه

شود و همه آنهائی که به استقالل و دادن آنها و جاودانی ساختن استعمار آنها و تأمین تسلِّط مستعمره طلبان عملی می

خود را بر حذر نگاه دارند و مرتکب عملیّاتی که ترقّی و آزادی میهن خود عالقه دارند باید از این تشبّثات شرم آور 

 قبل از همه ضررش به تمام کشور خواهد خورد نگردند.

به نظر ما دولت وظیفه دارد مرتکبین این عمل خشونت آمیز و وحشیانه را در کاشان محاکمه و مجازات کند و بفهماند 

میهنان خود را کشتار کند و اغراض خصوصی خویش های اختالفات موهوم مذهبی هم ای نباید به بهانهکه هیچ دسته

را عملی سازد. همه ایرانیان به هر عقیده مذهبی که باشند باهم برادرند و قبل از همه چیز باید برای استقالل و آزادی 

  [۱۳  ]پانویس. و ترقّی کشور و میهن خود با هم دست اتّحاد بدهند

 ننگ دادگستری ایران

واقعه کاشان حقیقتاً جای بسی تأّسف است. در کشوری که مردم آن سه هزارسال داعیه تمّدن و بزرگی و فهم و شعور 

و احساسات بشردوستی و نوع پروری دارند، در سرزمینی که تاروپود زندگی مردم آن با قوانین و نظامات محکم و 

سال پیش مردم را به برادری و  ۱۳۰۰رگ دین آن در صریح و روشن اسالمی بهم پیوسته، در مملکتی که پیشوای بز

شوند که دست خود را به خون فرد بیگناهی بیاالیند و جای بسی کرد، مردمی پیدا میبرابری و مساوات دعوت می

کنند که رفتار آنها طبق اصول دین و کنند و واقعاً خیال میتاثّر است که از این عمل خود کمترین شرم و حیائی نمی

است. با همۀ اینها و با وجود محرز بودِن جرم قاتلیِن به قتِل دکتر برجیس، بر اثر ِتشبّثاِت روحانیّون و تحت ب بودهمذه

 [۱۴]پانویس . شوندفشارقراردادن دادگاه، متّهمین آزاد می

دگستری پایبند بودن به اصول حق و عدالت، برابری و یکسانی همه مردم در مقابل قانون، وجود یک دستگاه دا

غرضانه خود غرض و استوار که عمالً با حفظ استقالل خویش در برابر نفوذهای نامشروع و یا قضاوتهای بیبی

ان و احترام مردم را نسبت به خویش جلب کرده باشد، اینها یکی از مظاهر برجسته یک جامعه مترقی و یباطم

 آزادیخواه است که متاسفانه کشور ما به کلی فاقد آن است.

دستگاهی که در روز روشن در صحن دادگاه آن، یکی از  نماید.ستگاهی که بیگناه را محکوم و گناهکار را تبرئه مید

کنند و در عوض مجرمین را تبرئه )احمد کسروی(، را قطعه قطعه می ترین قضات و وکالی دادگستریبرجسته

 کند.می

خیزد و داستانی بر داسنانهای ای برمی، رسوایی تازهتعجبی نیست که هردم از از این دستگاه حق کش نفوذ پرور

 شود.گذشته اضافه می

است. همه کس از داستان  ترین برگی است که بر این کتاب رسوا افزوده شدهداستان محاکمه قاتلین دکتر برجیس تازه

)با خبر است(،  داشتهقطعه کردن یکی از اتباع این کشور، یک فردی که حق زندگی در این کشور  انگیز قطعهاسف

 های هیئت حاکمه با آب و تاب شرح داده شده بود.داستانی که در روزنامه
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شک هر بیننده با وجدان پس از مقایسه است. بی همه کس حکم دادگاه و تظاهرات چند روز اخیر را نیز دیده و شنیده

 د.تواند جز نفرت به این دستگاه دادگستری احساس دیگری داشته باشنمی

اندیشد که این قضیه از دو شق خارج نیست: یک احتمال این است که فرض کنیم متهمین هر انسان با وجدانی می

آید که این چه دستگاهی است که است و در این حالت این سئوال پیش می حاضر بیگناه بوده و حکم تبرئه حق بوده

 کشاند؟بیگناهان را بدون دلیل به زندان و دادگاه می

مهمتر از آن سئوال، این سئوال دیگر که پس قاتلین حقیقی کجا هستند، زیرا نتوانستند منکر این حقیقت اشکار شوند که 

 اند.طبیبی را کشته و ُمثله کرده

احتمال دوم این است که دستگاه دادگستری مانند موارد متعدد دیگر، این بار نیز تحت نفوذ قرار گرفته و برائت 

های روزهای اول و این ادر کرده باشد. بخصوص که انسان هنگامی که آن تظاهرات و حشم کشیگناهکاران را ص

تر کند، این احتمال برای او قویهای پس از رأی را مشاهده میها و دسته راه انداختن و مهمانی کردنگاوکشی

  گردد.می

مه کشی خون یکی از اتباع این قی و گاوکشی و بازکنیم هیچ ایرانی شرافتمندی حاضر نباشد با رجاله)...( گمان می

کشور هر که و هرچه باشد، پامال شود. اگر قرار باشد هر روز مشتی رجاله به اسمی و عنوانی بریزند و فردی را 

های خاص آن خون بازیها و سیاستقطعه قطعه کنند و دادگاه قانونی نیز از ترس یا در نتیجه تهدید، یا در اثر سفارش

یمال کند دیگر برای هیچ فردی از افراد این کشور امنیتی وجود نخواهد داشت. دیگر این دستگاه عریض و طویل را پا

 خورد؟تامینیه و دادگستری به چه درد می

به هر حال این قضیه یک اعالم خطری به تمام مردمان ترقی خواه ایران است و هیچ ایرانی شرافتمندی نباید در برابر 

 [۱۵]پانویس  د. بخصوص مطبوعات پیشرو نباید این موضوع اصولی را به سکوت برگذار کنند.آن ساکت بنشین

که مرتجعین او را بعد از  شدن دکتر علیمراد داودی هم هستنیستداستان غمبار دکتر سلیمان برجیس، یادآور سربه

نویسنده، مترجم و استاد فلسفه بود و  ربودند و دیگر خبری از او نشد. آن انسان نجیب، ۱۳۵۸انقالب، بیستم آبان سال 

نکات قابل « جبر و اختیار»است. پژوهش آن استاد ارجمند در مورد یادگار ماندهچندین و چند کتاب ارزشمند از او به

 تأملی دارد.

 انویسپ

های فیروز کوه، چهار محال بختیاری، فریدن و داران از شهرستانهللا بروجردی به به نمایندگی از طرف آیت» - ۱

هجرت  -که مرکز سران بهائیت و تبلیغات گسترده آنان بود -توابع اصفهان و همچنین وادغان از توابع کاشان 

ن در وادغان کاشان جلسه مصاحبه و پرسش و پاسخ قرار دادم. نتیجه آن شد که بسیاری توبه کرده و به دام کردم.

اسالم برگشتند و یکی از سران بهائیت به نام دکتر برجیس به دست مسلمانان کشته و آن گروهک فریب خورده 

  )مصاحبه با سید محمد سجادی( هللا احمد علی احمدیآیت« تضعیف و نابود شدند.

  ت. اس هللا العظمی غروی کاشانی نسبت داده شدهفتوای حذف سلیمان برجیس به آیت -۲

، روزنامه نیسان، ۱۳۲۹فروردین  ۲۷شنبه  ۷۸۷، روزنامه آتش شماره ۱۳۲۸اسفندماه  ۳۲ه فردوسی شماره مجلّ  -۳

  ۱۳۲۸بهمن  ۲۰

هللا او از اصحاب و احباب مخصوص آیت های معروف و وعاظ پُرآوازه قم بود.شیخ عبدالکریم تربتی از منبری - ۴

هللا محمد یزدی، انتشارات مرکز رفت. خاطرات آیتبروجردی و سخنگو و سخنران اصلی روحانیت شیعی بشمار می

 ۱۳۲اسناد انقالب اسالمی، صفحه 

عبدالکریم تربتی واعظ، در چند جلسه انجمن تبلیغات اسالمی کاشان، به زشت گویی پیش از واقعه قتل سلیمان برجیس 

سازمان « هیئت دعاه اسالمی»آید و شماری از وابستگان این انجمن را در دسته ای به نام و افترازنی به بهائیان برمی

  ۱۳۲۸اسفند  ۷، ۳۲میدهد تا علیه منحرفین و مشرکین وارد عمل شوند. روزنامه فردوسی، شماره 

  ۲۰۸و  ۲۰۶جامه آلوده بر آفتاب، صفحه  - ۵
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گویند قرآن اند بلکه میمطلبی هم در کاشان واقع شده، طغیان بهائیه در آنجا و توهیناتی که به شرع مقدس نموده» - ۶

ت، موجب اند و البته صدمه خوردن این هشاند. باعث شده که هشت نفر باالجتماع یک نفر بهائی را کشتهرا سوخته

شود. و این معانی عالوه بر اینکه موجب ضعف اسالم و دیانت است مخالف مصالح ها میازدیاد طغیان و عداوات

)بهائیان( بیشتر خواهد  گویند از جیب آن شخص نوشته بیرون آمده و داللت دارد که طغیان آنهاباشد. میمملکت می

 «.جود این فرقه مترتب استشد. اولیاء امور کانه غافلند از مفاسدی که بر و

  نقش فدائیان اسالم در شکل گیری انقالب اسالمی در کاشان - ۷

  «فدائیان اسالم در کاشان»الرسول، سیداصغر ابن - ۸

که به مناسبت پاسداشت پنجاه و چهارمین سالگرد  «فدائیان اسالم در کاشان»الرسول، در مقاله آقای سیداصغر ابن - ۹

اند: سلیمان برجیس طبیب نبود اند: ضمن دفاع از قتل سلیمان برجیس تأکید کردهو یارانش نوشتهشهادت نواب صفوی 

او پسری داشت به نام دکتر ناصر برجیس که طبیب مخصوص دربار  البته یعنی درس نخوانده بود که به طبابت برسد.

« داروخانه خرمی»داروخانه را  بود که این« درب گالن»ای در شاهنشاهی آن زمان بود. ضمناً یک داروخانه

خواستند علیه بهائیت قیام کنند اگر مریض گفتند و فردی بهائی بود و با همدیگر همدست بودند و مسلمانانی که میمی

کشتند. در حقیقت این دکتر و کردند او را میشدند و به سلیمان برجیس و یا این داروخانه خرمی مراجعه میمی

  .بودند کشداروخانه، مسلمان

  ۱۳۲۸اسفندماه  ۳۲مجلّه فردوسی شماره  - ۱۰

  ۱۳۲۹فروردین  ۲۷شنبه  ۷۸۷روزنامه آتش شماره  - ۱۱

  ، صفحه هشتم۱۳۲۹اردیبهشت  ۲۲روزنامه اّطالعات،  - ۱۲

  ۱۳۲۸بهمن  ۲۰روزنامه نیسان به تاریخ  - ۱۳

 ۱۳۲۸بهمن  ۲۰مورّخه پنجشنبه  ۹۰روزنامه ملّت ایران شماره  - ۱۴

 ۱۳۲۹شهریور  ۲۶وزنامه جهان ما، یکشنبه ر -۱۵

 منابع 

 ۲۱۰ـ  ۲۰۶)فدائیان اسالم و قتل دکتر برجیس(، صفحه  خاطرات محمد تقی دامغانی، جامه آلوده در آفتاب       •

 فریدون وهمن، یک صد و شصت سال مبارزه با آئین بهائی     • 

 مقاله آقای) ۱۳۸۷بهار و تابستان  –باران ناصر مهاجر، کاردآجین کردن دکتر برجیس، شماره آخر فصلنامه        •

 ناصر مهاجر در مورد دکتر سلیمان برجیس، پُربارتر از نوشته خام من است.(

 قتل دکتر برجیس، گفتگوی رادیو همبستگی با ناصر مهاجر       •

 ۱۳۸۶، ۱۸حانی(، پیام نور، شماره )سب ناهید برجیس       •

 جریان دکتر برجیس، ربانی شیرازی آیه استقامت       •

 س. نیکو صفت، کنکاشی در بهائی ستیزی، کتاِب یکم از سلسله نشریّاِت ُخرافات ُزدائی       •

 ۱۳۲۹، سال چهارم، اسفند ۱۷شماره  هللا محرابخانی، شهادت دکتر برجیس، آهنگ بدیع،روح       •

 )ویژه نامه شهید نواب صفوی و شهدای فدائیان اسالم( الرسول، فدائیان اسالم در کاشانسیداصغر ابن       •

 

 

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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