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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[

 

 ]برگرفته از سایت:[ شیعه آنالین

 ۱۳۹۰آبان   ۲۰]تاریخ:[ 

 

 »نایب االمام« دشمن سرسخت بهائیان بود.

هجری شمسی در شیراز متولد شد. او عالوه  ۱۲۷۴هللا سید »نورالدین حسینی شیرازی« به گزارش شیعه آنالین، آیت

ای که به  بر دارا بودن شأن باالی فقهی، از موقعیت دینی، علمی، اجتماعی و سیاسی مهمی نیز برخوردار بود به گونه

 گفتند.او »نایب االمام« می

به   ۱۳۰٨و  ۱۳۰۶ر زمان رضا خان گسترش یافت. وی بخاطر اعتراض به کشف حجاب در های سیاسی او دفعالیت

 های مهم او تاسیس »حزب برادران« بود. بوشهر و تهران تبعید شد. از دیگر فعالیت

طرح اولیه و   ۱۳۱۳هللا سید »نورالدین حسینی شیرازی« همراه تنی چند از رجال سیاسی، دینی شیراز در  آیت

فعالیت خود را جدی   ۱۳۲۰برای تأسیس حزبی بنام حزب برادران )حزب نور( ریخت که پس از شهریور ای مخفیانه

 آنرا علنی کرد.  ۱۳۲۴و در سال  

"آیین برادری" که ارگان رسمی آن   ای سیاسی بنامهیات و تشکل فرعی مذهبی بود و نشریه  ۱۳این حزب دارای 

ای علمی نیز با سبک نشریه "آیین اسالم" بنام "مهر بر آن، نشریه شد، در چند شماره منتشر کرد. عالوهمحسوب می

کرد. مبارزه با های عقیدتی خود را منتشر میهللا شیرازی مقاله های آن آیتایزد" منتشر کرد که در بسیاری از شماره

 بهائیت از دیگر اقداماتش بود.

در کشور، بویژه در عرصه سیاسی جلوگیری کند.  آیت هللا بروجردی از شاه خواست که از نفوذ بهائیت  ۱۳۳۴در 

ها شوند. این مساله سبب شد تا در همان سال و  های بهاییشاه نیز به استانداران خود دستور داد که مانع فعالیت

 همزمان با ورود شاه به شیراز، آیت هللا سید »نورالدین شیرازی« دستور تخریب مرکز بهائیان شیراز را صادر کند.

ه حضور داشت. عالوه بر این وی با  هللا شیرازی در صحنشد که خود آیتبهائیان شیراز در حالی تخریب میمرکز 

نفوذ و قدرتی که داشت به تهران فشار آورد تا استاندار بهایی شیراز را عزل کنند که سرانجام هم موفق شد. آیت هللا  

انجام داد. در سخنرانی تهران پیشنهاد  و مشهدتهران، قم  نفر از یاران خود سفری به اصفهان،  ۵۰۰همراه   ۱۳۲۷در 

 منع فروش مکسرات را داد. 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخوریسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن باال رونو

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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