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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[

 

 ندای حق :[]روزنامه

 ۱۳۳۴شهریور  ۱۵ :[تاریخ]

 ۲۵۶ :[شماره]

 

 اثرات مفید آن در منحرفین مبارزه منفی و

... 

آباد اصفهان بر علیه بهائیان شروع ایم یک مبارزه منفی از طرف مردم عالقمند و بیدار نجفاز قراریکه اطالع یافته

 اند.شده که با متانت و نزاکت ادامه یافته و در مدت کمی فواید و نتایج زیادی از آن گرفته

اله تصمیم میگیرند هیچگونه معامله و معاشرت و گفت و شنود با عده معدود اغنامآباد برای مغلوب ساختن اهالی نجف

 –اصالح  –آنها نکنند و بر حسب فتوای مراجع تقلید بکلی قطع مراوده و مذاکره معامله با آنها میشود که حتی حمام 

و چون بعضی از آنها که نظر میوه از اختیار آنها بیرون میاید  -گوشت –نان  –خرید و فروش  –وسیله حمل و نقل 

بینند متوجه میشوند که این چه دین و آئینی است که ما از ذکر آن مادی نداشته و اغفال شده بودند وضع را چنین می

 خجالت داریم و از بردن اسم امام و پیغمبر و پیشوای خود شرم میکنیم!

آباد رفته از گذشته از آنان بحضور آقایان علماء نجف ایعده تدریجا  خالصه چند نفر از آنها در روزهای اول و بعد هم 

اله( بر زبان اله و ان علیا ولیاظهار پشیمانی و ندامت کرده کلمات شهادت )اشهد ان ال اله اال اله و ان محمد رسول

ای جمله ورقهجاری و توبه از دین بها مینمایند و هر یک اعالمیه و توبه نامه جداگانه چاپ و منتشر میسازند که از آن

اله طیبی و جالل صادقی و محمد زینی و ملکان که در محاضر شرعی حاضر و توبه از بامضاء و پزشک نعمت

 اند بدست ما رسیده است.بهائیت نموده

 اله گردیده است.ای از اغناماینست نتیجه مبارزات منفی بدون هو و جنجال که موجب برگشت عده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  به نشانی  دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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