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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[

 

 پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۱]تاریخ:[ 

 

 ماجرای قتل سلیمان برجیس

های وابسته به تشکیالت بهائیت، به نقل از سایت »خانه اسناد بهائی ستیزی ادیان و مذاهب_ کانالپایگاه جامع فرق، 

دیدگی بهائیان در ایران معرفی کردند. اما  در ایران«، قتل دکتر سلیمان برجیس را به عنوان سندی بر مظلومیت و ستم

 !گیرد؟به راستی ماجرای قتل این بهائی از کجا نشأت می

ترین دوران نفوذ و چپاول بهائیت در ایران یاد کرد؛ تا جایی  توان از گستردهاز عصر حکومت پهلوی، می بدون شک

کرد یا محمدرضا پهلوی...  توان کتابی نوشت که آیا ایادی بهائی، بر ایران سلطنت میکه به قول حسین فردوست: »می

 «کار وجود نداشتگرفتند و در ایران، بهائی بیها در مشاغل مهم قرار در زمان حاکمیت ایادی بود که بهائی

ی ضالّه، اعتراضات مردمی در  ی این فرقه ی بهائیت در ارکان دولت و تبلیغ آزادانه رو با گسترش نفوذ فرقه از این 

 رسید که حکایت از گسترشهللا بروجردی میهای بسیاری به دست آیتراستا، نامهنواحی مختلف ایران بلند شد. در این 

هللا بروجردی را بر آن داشت که به  های مردمی، آیتگونه شکایات و نامهکرد. این فعالیت بهائیت در سراسر ایران می

 .ی مبارزه با بهائیت شودصورت جدی وارد صحنه 

هللا بروجردی با نفوذ بهائیت در ایران، موجب شد تا بهائیان در شهرهای مختلف ی روحانیت به رهبری آیتمقابله

ها چند نفر از مسلمانان را به قتل  که در یکی از روستاهای یزد، بهائیست به اقداماتی خونین زنند. از جمله این د

ی پیرزنی شیعه، که به لعن سران بهائیت پرداخته بود، حمله  که در ابرقو، چند بهائی شبانه به خانه رساندند. و یا این

به قتل رساندند. اقداماتی از این قبیل موجب شد تا خشم مردمی نسبت  کرده و شش نفر را در این خانه به طرز فجیعی

احترامی به به بهائیت برانگیخته شود و لذا در یک اقدام تالفی جویانه، مردم دکتر برجیس )یهودِی بهائی شده که به بی 

 .گری ُشهره بود( را در کاشان به قتل رساندندقرآن، هتک ناموس مردم و تبلیغ بهائی

بدون شک تشکیالت بهائیت با انکار جنایات پیروان خود و ذکر ناقص حوادث تاریخی، سعی دارد تا در کنار اما 

شمار خود در عصر پهلوی، سندی بر مظلومیتش دست و پا کند تا از طریق، هم های بیسرپوش گذاردن بر خیانت

 .ردازدحس ترحم مردمی را نسبت به خود برانگیزد و هم به رشد و گسترش خود بپ

 

 

 

 

 

 

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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