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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[

 

 ]روزنامه:[ کیهان

  ۷۰۱۱ الثانی یعرب ۷۷-۷۶۳۱بهمن  ۷۱شنبه  ]تاریخ:[

 ۷۷۵۱۱ :شماره

 ۵ :صفحه

 

 سومین سالگرد انقالب شماره پنجم نامه یژهو

 خلخالی در گفتگو با کیهان: االسالم حجت

 تصفیه منافقین بود ها آنبزرگی را برداشتیم که یکی از  یها قدمما در زمان امام امت 

سردمداران فساد یکی از و اعدام  نماها یروحانو خلع لباس  طلبان سلطنتو هزار فامیل و  ضدانقالب یساز پاک

 بزرگ انقالب اسالمی است. های یروزیپ

صادق خلخالی نماینده مجلس  االسالم حجتبا  ییگفتگوسالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران خبرنگار ما  به مناسبت

 گذرد یمآورد و از ایشان خواست تا خاطرات خود را در این سه سالی که از پیروزی انقالب  به عملشورای اسالمی 

 بیان کند.

 خلخالی در این گفتگو گفت:... االسالم حجت

هللا نصیری را  های ارتشبد نعمت شهربانی وقت گفت من تمام تلفن کل یسرئسپهبد جعفرقلی صدری معدوم  -۱... 

و خانواده  هژبر و بابود  دوست پولکثیف رابطه داشت و بسیار  یها زناو با  دادم یمو بآنها گوش  کردم یمسانسور 

 روشن تجارت و دام داری مشترک داشتند... ییبها

که انقالب در ظرف سه سال گذشته چه مسائل مهمی را پشت سر گذاشته و عملکرد  سؤال... خلخالی در جواب به این 

زار و ه ضدانقالب یساز پاک یما برداشتهبزرگی را  یها قدممختلف چگونه بوده است گفت: ما پس از انقالب  مسئوالن

و طرفداران جمهوری خلق مسلمان و خلع  طلبان سلطنتفامیل و فراماسون و دستگاه جاسوسی بهائیت و پاکسازی 

االرض و خالصه  و انحالل ساواک و اعدام سردمداران فساد و مفسدین فی ها آنو اعدام بعضی از  نماها روحانیلباس 

 که امید و رجا را در مردم شکوفا نموده است ...راه انداختن چرخ انقالب از بزرگترین مسائل مملکت بود 

 

 

 

 

 

 

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[


