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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[

 

 انقالب اسالمی د]برگرفته از سایت:[ مرکز اسنا

 ۱۳۹۶  فروردین ۳۰ ]تاریخ:[

 

 انقالب اسالمی در شهر ری

 ری با فرقه بهائیت مبارزات روحانیون و مردم شهر 

های های مذهبی هستند که توسط استعمارگران در جهت ایجاد انحراف در اندیشه های بابی و بهایی از جمله فرقه گروه

اصیل و ناب اسالمی و مبارز با نهاد مرجعیت و روحانیت ـ که همواره با استیال و سلطه بیگانگان بر سرزمین و  

 ز بودن ـ به وجود آمدند. سرنوشت جامعه اسالمی ایران در ستی

هستند که توسط استعمارگران در  مذهبی هایاز جمله فرقه  و بهایی بابی هایگروه ؛پایگاه مرکز اسناد انقالب اسالمی

و مبارز با نهاد مرجعیت و روحانیت ـ که همواره با استیال و  اصیل و ناب اسالمی  هایجهت ایجاد انحراف در اندیشه 

ایران در ستیز بودن ـ به وجود آمدند. فتنه باب و بهاء از  ان بر سرزمین و سرنوشت جامعه اسالمیسلطه بیگانگ 

 است که از اواسط دوره قاجاریه با هدف آسیب رساندن به اسالم و خصوصاً تشیع از سوی مهمی هایتوطئه

را در جهت   هاییقابله با آن فعالیتاز روحانیون با درک لزوم م ای شد. اما عده طراحی استعماری هایکانون

 االسالم فلسفیو حجت هللا بروجردیتوان به مبارزات آیتو مقابله با آن آغاز کردند که از آن جمله می  روشنگری

 اشاره کرد. 

هائیان ب هایبود که با مشاهده گسترش فعالیت از جمله کسانی مقیم شهر ری از روحانیون قدیمی حجت االسالم زمانی

که حضور روحانیون کمرنگ بود، به فکر مقابله با این   مثل روستاهای اطراف شهر ری  و تبلیغات آنها در جاهایی

که در   ناصر صدری  بار با آقای در این زمینه انجام داد. او یک  مذهب ضاله افتاد و اقدامات موثر و شایان توجهی

 کند که آنجا آقای رفته بود مشاهده می اطراف شهر ری  هایاز آبادی  کی مراسم عقد به ی دفتردار بود برای  شهر ری

قدر بر ذکر نام  این صدری  کند که چرا آقای روند سوال میبیرون می برد وقتینام امام زمان )عج( را می  خیلی صدری 

دختر مسلمان بود و گفت: در اینجا یک   بود ولی دهد پدر دختر بهاییپاسخ می امام زمان )عج( تاکید داشته است؟ وی

و فرزند آنها مسلمان یا سرگردان. با خود فکر کردم که چرا در   ، پدر بهاییاللهیخانواده سه تا دین دارند. مادر علی 

 هست، این وضعیت به وجود آمده است. اینجا با آن که نزدیک به تهران است و این همه منبری

 شهر ری***  ***اعزام مبلغ به روستاهای

آیند، هرکه زورش رسیده آنها را به طرف  تبلیغ نمیها برایرسد که چون طلبه به این نتیجه می حجت االسالم زمانی

 این کار با حاج ضیاء طباطبایی گیرد که به این روستاها مبلغ اعزام کند. برای خودش جلب کرده است و تصمیم می

در حسن  » دهد:ین اقدامات را چنین شرح میجریان ا االسالم زمانیرفتند. حجتها میروستایک روز به این  ایهفته

مسلمان بود. یک بار  و یکی آنها بهایی آباد که آن طرف امامزاده ابوالحسن قرار دارد پنج تا ارباب بودند که چهار تای 

از آنها به جلسه ما آمد و گفت: آقا خانه   ه بودند. یک جوانیاین بهائیان اسباب و اثاثیه مسلمانان را از قلعه بیرون ریخت

 جا و دیدیم آقا نیست و برایکه وعده کرده بودیم رفتیم آن خوب. شبی جلسه بیائید. من هم گفتم: خیلی من هم برای 

 ادامه دادیم.  رفتیم وبه تهران رفته بود. ما ناچار شدیم برگردیم و آمدیم همان جعفرآباد که منبر می عروسی

 *** ساختن مسجد***گرفتن زمین برای
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دو تا اتاق   رفتیم. خانه ویجلسه می  یک شب برای ایبار دیگر نزد ما آمد و دوباره دعوتمان کرد و آنجا هم هفته 

دیم کرها را روشن می که یک آدم خم شده بتواند عبور کند بود، المپایداشت و وسطش یک راهرو و به اندازه  گنبدی

بعد   ها یک طرف بودند و مردها هم طرف دیگر. به همین منوال جلسه را ادامه دادیم. مدتی گذاشتیم. زنو در وسط می

جلسات بسازیم.  برگزاری  برای یا سالنی  گرفت که مسجدی توان یک تکه زمینیبه مباشر آنجا گفتیم آیا در این ده می

گویم. گفتم: آمد به او می که مرده و زنش هم االن در خارج از کشور است وقتی ها مسلمان بود از ارباب او گفت: یکی

اگر آمد ما را خبر کن که برویم یک تکه زمین از او بگیریم. یک روز آمد و گفت: زن ارباب آمده و من هم پیش او 

ا را بردارید و مسجد بسازید.  بیرون قلعه داشت که کاهدان بود گفت: اینج رفتم و قضیه را گفتم. ایشان یک تکه زمینی

 متر بود. ما گفتیم این را بنویس و او هم نوشت. ایسیصد و خرده 

 ***ساخت مسجدکمک مردم وبازاریان برای***

ما بیشتر از تو  آید اگر قرار بود زمین بدهی ها فهمیدند و به آن زن گفتند که اختالف به وجود می بعد با خبر شدیم بهایی

خواهید انجام بدهید. ما هم  که میخواهم مسافرت بروم هر کاریدادیم. زن ارباب هم گفت: من میما می زمین داشتیم و

نما بگیریم که ببینیم قبله اینجا کدام طرف است و مسجد  یک قبله چیکه پول نداشتیم . رفتیم بازار که از پسر جعفر قهوه

 خواهیم مسجد بسازیم. وی سیخواهید؟ گفتم: میمی چه کاری  اینما را بررا بسازیم. بعد او از ما پرسید این قبله 

ما هم بود، یک  داشت و همشهری فروشیکفش تومان کمک کرد. حاج یدهللا تمدن که از رفقا بود و در شهر ری

دین و  از افراد مت عظیمی درست کردیم و به آقای  کمک به مسجد دسته قبضی ماشین آهک به ما داد. همچنین برای 

که  از پولی  داد و مقداریها را به مسافرهایش می به شوش بود دادیم و او هم این قبض که راننده خط شهر ری مومنی

گرفتیم و خالصه مسجد را تا طاقش ساختیم که  آجرپزی هایآجر هم از کوره  نیاز داشتیم این گونه جمع شد. مقداری 

 ساط بیل و کلنگ را برداشت و برد.کار را گرفت. ب آمد و جلوی  شهرداری

چه وسایل را برداشتید و بردید؟ آنها هم گفتند: آخر ما  رفته و گفته بود برای  به شهرداری ضیاء طباطبایی آقای 

گفته بود داریم مسجد   طباطبایی است یا چیز دیگر. آقای  سازید؟ مرغداری را می دانیم شما دارید چه چیزی نمی

کردند که چون سیصد متر است راهنمایی متر باشد. منتهی ۱۰۰۰از سازیم. آنها هم گفته بودند مسجد نباید کمتر می

هم  خواهیم تعمیر کنیم. خالصه خودشان قضیه را درست کردند و ما بقیه مسجد را هم ساختیم. مسجد خوبیبنویسید می

سجد هم ظاهراً حجتیه  آنجا را قبول کرد. اسم م که از رفقایمان است پیش نمازی علوی  از سادات به نام آقای  شد و یکی

 گذاشتیم.

بار هوا سرد شده بود  کردند. یکها هر دو از آن استفاده می ها و بهاییها، یک حمام بود که مسلماندر حسن آباد بهایی

 ها جایگاهمسلمان زنند . برای آب می آیند پایشان را تویها میکه ما رفتیم آنجا وضو بگیریم دیدیم همه بهایی

حاج سید ضیاء  رفتیم و پول هم نداشتیم. به همین رفیقم آقای می به آبادی  کم آبادیدرست کردیم و بعد کم مخصوصی

خواهیم مبلّغ اعزام کنیم به این روستاها و پول هم نداریم. چکار کنیم؟ به کدام یک از مراجع  گفتم ما می  طباطبایی

سود ببری. خودت خواهیو می باز کردی کند دکانیخیال می بگوییبگوییم که کمکمان کند. ایشان گفتند: تو به هر که 

 فراموش کن.  توانیاین کار را بکن و اگر نمی توانیمی

 ... 

 مرکز اسناد انقالب اسالمی " )جلد یک( شهر ری  درکتاب "انقالب اسالمی ***منبع؛

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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