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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[

 

 روح آزادی :[روزنامه]

 ۱۳۳۴اردیبهشت  ۲۵ ]تاریخ:[

 ۱۲۰ ]شماره:[

 

 فساد و محیط فحشاء بدست نیروی نظامی اشغال شد.کانون 

 ای مگس عرصه سیمرغ نه جوالنگه تست 

 بری و زحمت ما میطلبیعرض خود می

خداوندا سپاسگذاریم، بیانات مفید و مؤثر دانشمند محترم و ادیب شهیر و استاد سخن آقای فلسفی ]ناخوانا[ معجزه آسای 

شده تا با راه  برآوردهاین ایام متبرکه  [ درمسلمین جهان پس از ]ناخواناخود را نمود و یکی از آرزوهای دیرین 

هللا العظمی بروجردی و با توجهات مخصوص بندگان ]ناخوانا[ است بزرگ پیشوای عالم اسالمی حضرت آیت

ها بدست نیروی نظامی و اعلیحضرت همایون شاهنشاه و مروج مذهب جعفری کانون فساد و محیط فحشاء بهائی

 ربازان غیور متدین ارتش شاهنشاهی اشغال شد.س

 ... القدس آدمی را از این فضلیت باین رذالت سوق دادولی کانون حظیرة.....

میباشد با توجه دادن  هایبنددستههللا دولت شاهنشاهی که همیشه مراقب این نکات و عواقب وخیم این اینک بحمد ...

المسلمین بطول بقائه و شهامت و پافشاری دانشمند معظم و خطیب هللامتعهللا العظمی آقای بروجردی حضرت آیت

اسوسی و شهوات را از لوث محترم آقای فلسفی شاهنشاه محبوب احساسات مردم را تأئید و این کانون فساد و مرکز ج

نگرفته و افراد بی بندیهای عناصر پست و پلید قراراندیشان پاک نمودند امید است که دیگر تحت تأثیر دستهوجود بد

 ران در این کار سعایت و پافشاری برای لوث کردن موضوع ننمایند:ایمان و شهوت

امیدواریم در ظل عنایت ولی عصر )ع( و بذل توجه مخصوص بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاه و علماء اعالم و 

و جاسوسان اجنبی از ایران سرکنده شود و حجج اسالم و قاطبه ملت مسلمان ایران ریشه این گونه فرقهای خائن بوطن 

 شاءهللادیگر مجال عرض وجود باینگونه افراد داده شود. ان

 

 

 

 

 

 

 

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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