
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 شده است[ تایپبهائی  و جامعه مربوط به افراد مطالب و اخبار]برای وضوح بیشتر فقط 

 

 روزنامه شرق]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۸۵فروردین   ۲۹]تاریخ:[ 

 

 بروجردى محمدحسینیادمان چهل و پنجمین سالگرد درگذشت آیت هللا سید 

 محمد قوچانى

. ناصرالدین شاه با وجود همه اندرسیدهدر تاریخ معاصر ایران دو فقیه و دو شاه همزمان به قدرت مطلقه 

مدرن را در ایران   خود اولین شاه مدرن ایران بود كه حتى پیش از رضاشاه كوشش كرد ساختار دولت هایگردیهرزه

مستقر سازد. اما همزمان در حوزه دین تحول مهمى در شرف وقوع بود كه به زودى مناسبات نهاد دین و نهاد دولت 

 امیركبیر شیخ مرتضى انصارى به مرجعیت رسید. خانتقیرا دگرگون ساخت. كمى پیش از بركنارى میرزا 

یخ مرتضى انصارى درگذشت در حالى كه اقتدار خویش را  سلطنت ناصرالدین شاه قاجار چندان طوالنى شد كه ش

 براى میرزاى شیرازى به یادگار گذاشت. او نیز مرجعیت عام یافت و قیام تنباكو را علیه شاه قاجار سامان داد.  

بدین ترتیب همان گونه كه در عصر پهلوى اول نهادهاى مدرن )دانشگاه، مدرسه، دادگسترى، ارتش و...( به مدد  

 هایحوزه هسته مركزى قدرت در ایران مستقر شدند در عصر آیت هللا بروجردى این سازوكار مدرن قدم به  حمایت

 . علمیه گذاشت

همچنین تالش آیت هللا بروجردى براى دور ساختن فرقه بهائیت از حكومت و مبارزه تا سرحد ویرانى مركز بهائیت  

یاست ورزى قانونمند آن مرحوم است. از قول آیت هللا در تهران به دست حكومت متضمن نكات عبرت آموزى از س

تا  افتادنمیبروجردى نقل شده است كه نصایح مكرر او به محمدرضاشاه مبنى بر برخورد با فرقه بهائیت كارگر 

و مقلدان آیت  مؤمنانانفرادى جمعى از  هاینصیحتچاره كار آن است كه به جاى این  گویدمیروزى شاه به آیت هللا 

به شاه بنویسند و از او خواستار برخورد قانونى با بهائیان شوند: »شاه گفت این كار )مبارزه با بهائیان( از  اینامه هللا

من ساخته نیست باید شما كمك كنید. گفتم من چه قدرتى دارم، قدرت در دست شما است گفت مردم را وادارید كه  

یرة حظ]اى جلوگیرى داشته باشم.« و سرانجام »حضیره القدس« شكایت كنند و به من منعكس شود تا من مستندى بر

مقلد  هامیلیون)مركز بهائیان در تهران( به وسیله دولت ویران شد. این در حالى است كه آیت هللا بروجردى با  القدس[

 .شخصاً به چنین كارى دست زند توانستمیو هزاران هوادار خیابانى 

فراهم آمده در اثر پیشرفت وسایل ارتباط جمعى غافل   هایینهزمآیت هللا بروجردى در كنار احتیاط مرسوم خویش، از 

مخالفت او با فرقه بهائیت از طریق گفتارهاى حجت االسالم فلسفى در   یهاعرصه  ترینیمدنو  ترینی اصلنبود. 

یان دینى رابطه میان فلسفى و رژیم پهلوى را تقبیح رادیوى دولتى ایران صورت گرفت. در حالى كه برخى نوگرا

چگونه از  دانستیمو پس از انقالب اسالمى با میراث آیت هللا بروجردى جنگیدند، اما بروجردى به خوبى  کردندمی

علمیه در دوره مرجعیت آیت هللا بروجردى منتشر شد و براى  یهاحوزهابزارهاى مدرن استفاده كند. اولین نشریات 

   ..عملیه به تقلید از آیت هللا بروجردى به نام »توضیح المسائل« نامیده شدند. یهارساله ولین بار ا

 

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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