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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[

 

 صبح آزادگان :[]روزنامه

 ۱۹۸۴اکتبر  ۲۹ – ۱۴۰۵صفر  ۴ – ۱۳۶۳آبان  ۷دوشنبه  :[تاریخ]

 ۱۳۷۴ :[شماره]

 ۳]صفحه:[ 

 

 خاطرات سیاسی آیت هللا خلخالی

 قسمت سی و پنجم

 در مورد انجمن ضد بهایی )حجتیه( چیست؟ نظرتانشان اطالعات دارید ها و سوابقگروه دربارهس: شما که 

 حجتیه: دربارهاما 

های کلیدی را به دست اینها نسپارید و با آن موضع پستفرموده بودند که  باید بگویم که اینها بعد از فرمایشات امام که

قاطعی که ما در مجلس نسبت به اینها نشان دادیم. اینها آمدند و كانهو انحالل خودشان را اعالم کردند، گفتند ما دیگر 

تبریز، شیراز، در خوی، اردبیل، سراب،  وسیعی را آغاز نمودند، اینها در آذربایجان کاری نداریم و حال آنکه فعالیت

هم میکنند و حرکتهای  یریعضوگها شنیدم مثل اینکه گیرد هستند و تازگیاصفهان، تهران، مشهد مشغول فعالیت پی

ای هم دارند. مرجع تقلید سوم! انجمن حجتیه آقای قمی شده است. مرجع اولشان میگویند در نجف است، مذبوحانه

رجع سومشان تقربیا آقای قمی است. حاال چند تا مرجع دیگر هم دارند مرجع دومشان در قم آقای شریعتمداری است، م

و خالصه اینها نه امام را قبول دارند و نه جمهوری اسالمی ایران را. اینها شاید این حکومت جمهوری اسالمی را کما 

اینها معتقدند و جلوی امام  اما بدتر از شاه میدانند چون میگویند شاه معتقد نبود مثال که امام زمان میاید و -اینکه گفتند 

گذارند امام زمان بیاید و حکومت بکند و همه ارگانها و مسئولین را اینها عرض کنم که خالف زمان را گرفتند و نمی

شرع میدانند و مسئولین را هم. تقریبا اینطوری است که اینها آدمهای خوب را ناجور میدانند و اینها مرام انجمن حجتیه 

کند مانند جمن حجتیه فعالیت چشمگیر دارد، انجمن حجتیه معتقد است که تقریبا هدف وسیله را توجیه میاست. و ان

همان کمونیستها، منتها آنها از یک راهی و اینها از راهی دیگر. حاضرند حتی با جنازه شاه با جثه شاه با استخوانهای 

این انجمن  ه پا بپای پیغمبر میگذارد سازش بکنند.شاه سازش بکنند ولی حاضر نیستند با این جمهوری اسالمی ک

حجتیه اگر در زمان پیغمبر بودند همان افرادی بودند که میخواستند شتر پیغمبر را سم بهش بدهند، در عقبه در آن پیچ 

و خم عقبه که پیغمبر را بکشند. اگر این انجمن حجتیه بودند در زمان حضرت امیر )ع( جزو خوارج بودند و جزو 

 السالم را هم با شمشیر زدند...فرادی که رفتند تا آنجایی که حضرت علی علیها

 

 

 

 

 

 

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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