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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]برای وضوح بیشتر فقط بخشها و نامهایی که مربوط به افراد بهائی است ذکر شده است[

 

 [ اطالعات]روزنامه:

 ۱۶۳۱آذر  ۱۱پنجشنبه 

 ۱۰۴۶صفر  ۱۳

 ۱۸۹۲دسامبر  ۲

 ۹۲۲شماره 

 در یک گفتگوی اختصاصی:

 االسالم خلخالی در مورد مجلس خبرگان، انجمن حجتیه و دولت موقت مطالبی را بیان نمود حجت

 

قم انجام داده است  یدپرورشهاالسالم شیخ صادق خلخالی نماینده محترم مردم  ای با حجت خبرنگار پارلمانی ما مصاحبه

مجلس خبرگان، انجمن حجتیه، اوضاع حوزه انتخابیه و ... سخن بمیان رفته  یداییدکانکه در آن از انگیزه ایشان جهت 

 است...

 ا... خلخالی در مورد انجمن حجتیه و حزب توده گفتند ...آیت

حزب توده اگر اسمشان حسن و حسین است ولی اعتقادشان اینست که خدا نیست و فقط لنین هست و مارکس. پس  -

شود به یک  انرا قلمداد کنیم مگر اسم آنها! اما در مورد انجمن حجتیه همه افرادش را نمیشود آن جزو مسلمانان نمی

االمام و تحاشی دارند از اینکه امام امت بگویند، و رهبر  کنند نایب چوب برانیم. اما کسانی که اینروزها عنوان می

نویسند ای امام زمان بیا  های خود می ها در مغازهگویند اینها کمی پاالنشان کج است. این االمام می انقالب را مرتب نایب

ام اینست. عنوان  گویند دنبال امام خمینی حرکت کنید. من عقیده و کارها را اصالح کن. اگر امام زمان ظهور کنند می

های انقالبی و امام امت  خواهند بگویند که این ارگان یعنی می؛ «ای امام زمان مشکالت را حل کن»کردن اینکه 

خواهد  آیند و خیلی هم دلمان می توانند مشکالت را حل کنند. ما همه به امام زمان اعتقاد داریم و اینکه انشاءهللا می مین

اما این عده ریگ به کفش دارند و عنوان کردن این مسئله مثل اینست ؛ که همین روزها بیاید و اصالح کند کارها را

را بگذاریم و امام حسین را بچسبیم، پیداست که چنین کاری  مسلم است،که مسلم ابن عقیل در کوفه اسیر دست مردم 

هم مخالفت با امام حسین است و هم با مسلم. عنوان کردن امام زمان توسط اینها مثل عنوان کردن پیامبر توسط معاویه 

 کرد؟ است. معاویه چرا پیغمبر را عنوان می

 ]تصویر این قسمت از روزنامه در سند نیست[

ها با خدا و پیغمبر هر دو مخالف بودند. مگر کسی با امام زمان  گفتند خدا هست. این مشرکین با زدن پیغمبر می باشد.

هللا خزعلی را ناظر کردند و بعد  مخالف است؟ خود امام ناظر درست کرد برای اینها )برای انجمن حجتیه( و آیت

ای است و  ی جاهای دیگر ناظر تعیین نکردند. خود این مسئلهایشان اعالم کردند که دیگر ناظر نیستند. چطور امام برا

جویند  ها از او برائت نمی شود چیزهایی بوده و خود آقای حلبی وابسته به سازمان امنیت بوده و آقایان انجمنی معلوم می

ش به سازمان ا آید کسی که در اسناد ملی، وابستگی گویند پیرمرد است و برای تیمم و تبرک در جلسات ما می و می

جویند. پس چرا شریعتمداری را اینقدر کوبیدند. این هم به ساواک و سیا و  امنیت محرز است چرا از او تبری نمی

خاندان سلطنت وابسته بود و به این دلیل او را کوبیدند. آقای حلبی هم به سازمان امنیت وابسته بود و اینها )اعضای 
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کنم مردم را به نوار پر محتوای شهید بزرگمان  جستند. من توصیه می تبری میانجمن حجتیه( اگر درست بودند از او 

های بدی  ها آدم اند. من اعتقاد دارم بعضی از آقایان انجمنی ها صحبت کرده نژاد در مشهد که درباره انجمنی آقای هاشمی

ها مبارزه کنند و در بعد  ند با بهایینیستند اما بعضی از آنها وابستگی فکری دارند. آنموقع هم در بعد سیاسی حق نداشت

کوال یا هژبر یزدانی فعالیت کنند فقط از نظر فکری بود. سازمان هم  بر علیه پپسی مثالا اقتصادی هم حق نداشتند 

ایم یعنی خود دستگاه خودکامه و ساواک و سیا را، دیگر بهائیتی باقی  کرد، حاال که ما علت را از بین برده مخالفت نمی

ند که ما بگوئیم: ای امام زمان بیا مشکالت را حل کن. این معنایش اینست که آقای خمینی صالحیت ندارد و این ما نمی

هم نیستند. من در مسجد جمکران  بردار دستها هستند و  ها اینطور نیستند ولی بعضی اعتقاد من است. البته همه انجمنی

یند ای رهبر ما بیا! رهبر ما امام زمان است امام ما امام زمان است. گو ای از این دخترها و پسرا هی می ام که عده دیده

 کنند!... و امام خمینی را به امام سیزدهم تعبیر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

 


