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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[

 

 مشرق نیوز]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٩آذر  ٢٣]تاریخ:[ 

 

 اسماعیل رضایی و تحریم پپسی  داستان حاج

تاریخ معاصر است. مرد هایترین چهرهترین و جالب حاج اسماعیل رضایی که همراه با طیب اعدام شد از عجیب 

 .هللا کاشانی شده بودثروت عظیمی اندوخته بود و در سنین بسیار جوانی مرید آیت جوانی که از راه تجارت میوه

هللا کاشانی که جمعیت انبوهی به شاه به گزارش مشرق، هفت صبح نوشت؛ مشهور است که در روز تشییع آیت

اش و با تماسی که ت ذاتیعبدالعظیم آمده بودند او وظیفه تهیه ناهار برای انبوه عزادارها را بر عهده گرفت و با سخاو

کند. او روابط بسیار  گیرد هزاران پرس غذا برای عزاداران تهیه میبا حاجی طریقت چلوکبابی مشهور تهران می

 .پرداختهللا میهای آیتهللا بروجردی پیدا کرده بود و با تکیه بر ثروت خود به اجرای برخی دیدگاهنزدیکی با آیت

خانه برای   ١۰۰یم نجف آباد تهران و ساخت خانه برای نیازمندها. از جمله ساخت  از جمله ساخت مسجد در بیس

کرده و شان زیر نظر چند خانم تحصیلاسکان زنان خیابانی تا از حرفه خود جدا شوند و سروسامان دادن به زندگی 

های روحانیت با دربار خود را نمایان ساخته بود: بهاییان. حضور مستمر ترین انشقاق. در دهه سی یکی از مهممتدین

دارهای مشهور بهایی قم را نگران ساخته بود. وابستگی بهاییان به ساختار بهاییان در ساختار دولت و رشد سرمایه

 .شدتر میتر و قویاقتصادی دربار پهلوی عمیق

دارهایی که اصل تجارت و یا تولیدات خودرا با تکیه بر منابع و شرکای اروپایی و آمریکایی خود انجام سرمایه

های نیمه شعبان تاکید داشتند. به به شکلی موکد بر اجرای پررونق جشن  هللا بروجردیدادند. در این میان قم و آیتمی

روز بعد از مرگ ١۰)  ١٣٢٣عنوان نمادی برای تقویت شیعه در مقابل بهاییت. سنتی که از نیمه شعبان سال 

 .شدرضاشاه( با پشتکار پی گرفته می

و در تخریب گورستان بهاییان یکی از این و حاج اسماعیل رضایی در این زمینه همیشه در صف اول بود. مشارکت ا

دار مشهور ترین حرکت او در اواخر دهه سی شکل گرفت. وقتی که حبیب ثابت پاسال سرمایهاتفاقات بود اما مهم

داد و این نکته از چشم روحانیت پنهان نبود. ثابت پاسال در سال  بهایی روز به روز دایره فعالیت خود را گسترش می

 .اندازی کرد و طی سه سال هزاران مشترک تهرانی به دست آوردن خصوصی را در تهران راه تلویزیو ١٣٣۸

حاج اسماعیل رضایی اینجا هم مرد اول میدان است. او در اوج ماجرای تحریم پپسی، در نزدیکی این کارخانه، مسجد  

س در اقدامی معنادار خرج یکی از کند. )نبش خیابان بهبودی در خیابان آزادی ( و سپالزمان را بنا میبزرگ صاحب

اسفند   ٢۴کند. چراغانی از میدان های تهران را در نیمه شعبان همان سال تقبل میها و چراغانی ترین جشنبزرگ

 .روی کارخانه پپسی قرار داشت الزمان که تقریبا روبه)انقالب فعلی ( تا مسجد صاحب

هللا خمینی آشنا شده بود. حاج  های آیتیل رضایی با دیدگاهمشهور است که طیب حاج رضایی از طریق حاج اسماع

های  هللا خمینی ارادت پیدا کرده بود. به هرحال یکی از دالیل چرخش لوطیها به شدت به آیتاسماعیل رضایی آن سال 

هدی  خرداد به نفع روحانیت مطمئنا نفوذ حاج اسماعیل رضایی بوده )هرچند نباید از تالش م ١۵تهران در روز 

  ۴٢های بزرگ و معموال متخاصم طیب و حسین رمضون یخی در ظهرعاشورای سال عراقی در متقاعد ساختن دسته 

 تفاوت گذشت.( بی
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خرداد ساواک بالفاصله حاج اسماعیل رضایی رادر محل ساخت یکی از پاساژهایش در   ١۵هرچه هست بعد از 

او بیش از یک . شودلگی و به همراه طیب اعدام می سا  ٣۸حاج اسماعیل رضایی در  . کندجنوب شهر دستگیر می

 .ای بودعدد گیج کننده  ١٣۴٢میلیون تومان وصیت مالی باقی ماند که در سال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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