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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[

 

 زلزله[] [ روزنامه]

 ۶۷۲شماره 

 ۰۱/۷تاریخ 

 

پپسی کوال اکنون با  -و جناب آقای وزیر بهداری یروز نخستبرای توجه جناب آقای  -سرطان و اگزما = با پپسی کوال

پپسی کوال، که سوقاتی شوقی افندی و حربۀ انتقام بهائیان میباشد  -مدارک قاطع ثابت کرده که معجون مرگ است

 ن میدهد.را نشا« حبیب ثابت»آور و مسموم کننده خود و ماهیت کثیف  تدریجاً خاصیت خطرناک و مرگ

 

ای مسلمانان، ای پرهیزکاران، ای  -القدس ای مدافعین و ای سربازان راه حق ای خراب کنندگان حضیرت

ورزشکاران، ای جوانان، ای پیران، ای مادران بیدار شوید و از نوشیدن این شراب عفن و این شربت مملو از لجن که 

بسته سالمتی خود را فدای نیات پلید بهائیان که دشمن  با کوکائین و مواد مضره عجین شده احتراز جوئید. و چشم

خونی شما و دشمن مذهب و ایمان شما میباشند ننمائید. زیرا ثابت شده که حبیب ثابت درماه رمضان امسال سوگند 

 به جبرانالقدسهای دیگری ساختمان نماید و  القدس را تعمیر و حضیرت خورده بود که با پول مسلمانان حضیرت

اند آنها را به بیماری مسری و خطرناک مبتال سازد و بدینوسیله انقالبی را که رهبر نجس  که از مردم شنیده ییها دشنام

 وعده داده است عملی نماید.« شوقی کندی ]افندی[»آنها 

ود نظیر خ سابقه و بی نگاری را در چند سال مبارزه بی واقعی روزنامه و مصداقما افتخار میکنیم که مفهوم حقیقی 

آشکار کرده و ثابت نمودیم به تمام معنی ناشر افکار جامعه و حامی و پشتیبان عامه بوده و هر وقت رایحه نامطلوبی 

خواهان و ملعبه اغراض پلید  ایم که مصالح و منافع عمومی دستخوش هوی و هوس بد ما رسیده و بو برده به مشام

بر دشمنان تاخته و  چهارنعلخود را فدای منافع همگانی نموده و گردیده است، بیدرنگ منافع  سود پرستاننابکاران و 

ایم. برای ما فرق نمیکند که این اشخاص رجال سیاسی و  پا ساخته مانع و عایق محکمی در راه پیشرفت جانیان بر

یهنان ما ای که به هم م مردان دیپلماسی باشند یا محتکرین بازاری و جاسوسان و ایادی اجنبی. هر فردی یا هر دسته

برخاسته و  به مبارزهشان ترسیم نمایند با آنان جدا  اند یا بخواهند نقشه خطرناکی را در مخیله داده به خرجنیات سوئی 

 .کنیم یو مایم در مبارزه توفیق یافته و عملیات آنها را نقش بر آب کرده  و حقیقت بوده حق بهچون متکی 

القدس یعنی النه  عصبانیت مسلمانان بشدت درجه رسید و حضیرتچند وقت قبل یعنی در ماه مبارک رمضان که 

المللی )همان  جاسوسان را خراب نمودند، شخص موثقی از نیویورک نامه مفصلی ضمن تکذیب ادعای جاسوسان بین

 باشند( راجع بعده زیاد بهائیان آمریکائی بما نوشت که نه فقط در نیویورک فرقه کثیف و طرفداران شوقی افندی می

حتی یکنفر بهائی وجود ندارد بلکه حبیب ثابت نامی مدتی است به نیویورک آمده و شروع به شیادی و حقه بازی 

ها از وی تنفر دارند و هر جا که حبیب  خود را رهبر فرقه بهائیان معرفی کرده است، تمام آمریکائی و چوننموده 

کاله از این موضوع شرح مفصلی هم از سابقه زن گرفتن و ثابت ظاهر شود، آمریکائیها از آنجا بیرون میروند. و پس 

و بی شرفبازی و شارالتانی حبیب اشعار داشته بود که ما در آن موقع بعنوان معرفی رهبر کثیف بهائیان که  یساز

نامه دوست مورد اعتماد خود را  انجام نجس در نجس شده است، خالصه نخست یهودی بوده و سپس بهائی گشته و سر

و تعقیب این شیاد را خواستار گردیدیم. ماه رمضان سپری شد و کم کم عصبانیت مردم رو به تخفیف نهاد و درج 

 دار برقهای زرق و  های نوظهور و اتومبیل جور و شیشه یکمرتبه مردم تهران با تابلوهای رنگارنگ و اعالنات جورا
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بودند روبرو گردیدند. خوشبختانه در همان روزهای  همچه نامی را نشنیده وقت آنکوال که تا  مواجه و با اسم پپسی

اولیه بما خبر دادند که سوقاتی بهائیان وارد شد ثابت و حبیب ثابت دسته گل خوشرنگی را به آب داده است. چون قبالً 

نموده و حدسی که در  یقاتبه تحقشروع  بالدرنگاز سابقه حبیب ثابت بوسیله دوست خود در نیویورک مطلع بودیم 

پاتوق( این مرد خبیث را کشف و از اراجیف و اباطیلی )پیوست. زیرا محل انس یا  یقتبه حقین خصوص زده بودیم ا

بزم شبانه این خوک نجس در هتل دربند و  کیشان خود بیان داشته بود مطلع و فهمیدیم که در حضور محرمان و هم

خوانندگان و  پرور روحرقص رامشگران و صدای  یلهوس بهدعوت برخی از رجال و زعمای قوم و مشغول نمودن آنها 

گرم نمودن سرهای آنان از باده ناب، فقط از نظر جلب حمایت آنان و مبارزه با مسلمانان و جلوگیری از مخالفت 

با ایمان بوده و بقول عوام منظورش دیدن کدخدا و بعد چاپیدن ده بوده و تا حدی هم در انجام مقصود  نگاران روزنامه

 د خود پیشرفت نمود.پلی

کاران میباشد زود برقع از چهره   زننده نقشه تبه هم  ولی از آنجائیکه پیشوای بزرگ اسالم همواره حامی مسلمانان و بر 

 ساخت. برمالناپاکان برگرفت و قیافه حقیقی آنان را 

ی تبلیغات فرقه بهائی از یکطرف سخنرانی خودش که در حضور بهائیان نان را خالی و بزرگترین سرمایه را برا

بدستور شوقی افندی بدست خواهم آورد و عموم جوانان که گفته بود تا یکسال دیگر چند برابر بهای حضیرةالقدس 

 و معتاداز مسلمانان دریافت خواهم کرد و جیب خرد و کالن آ را با این معجون مخدره تخدیر  [ راالقدس ]حظیرة

 خواهم ساخت.

کوال که طبق اظهار مطلعین  ن سه طفل که دو هفته قبل معرفی نمودیم و تجزیه مواد پپسیو از طرف دیگر مسموم شد

از کوکا درخت موجوده قاره در آفریقا با الکل مخصوص ترکیب و با مختصر شکر سرخ و آب معمولی تهیه میشود و 

ده است. منطور پلید این مرد هزاران نفر را در کشورهای آمریکا و اروپا به بیماری اولسر کانسر )سرطان( دچار کر

خبیث و فرقه کثیف را ثابت و مقاالت روزنامه زلزله هم مانند ناقوس مرگ در گوش مردم صدا کرد و جنایت حبیب 

های حضیرةالقدس  ثابت ورد زبان مرد و زن و خرد و کالن گردید و طشت رسوائی بهائیان از باالی خرابه

صدای آن در مجلس شورای ملی منعکس گردیده و بنا به نوشته روزنامه  القدس[ بر زمین سرنگون گردید و ]حظیرة

وزیر به آقای جهانگیر تفضلی نماینده مجلس و مدیر روزنامه  اتحاد ملی چند روز قبل آقای ذوالفقاری معاون نخست

 نیش میزنی؟! یروز نخستکوال به آقای  ایران ما میگوید تو چرا دیگر در روزنامه راجع به پپسی

وزیر مطرح شده  کوال و نخست جلسه علنی موضوع حبیب ثابت و پپسی ی جهانگیر تفضلی جواب میدهد در صورتآقا

 و خوب بود دولت به این حرفها که در مرجع رسمی زده شده جواب میداد.

ان و وزیر دم فرو بندد و راجع باین همه شایعاتی که راجع بسهام خود ایش با این وصف آیا شایسته است آقای نخست

 نیت فرقه بهائیان رواج دارد توضیحاتی ندهند؟ کوال و سوء خطر نوشیدن پپسی

آیا پسندیده است آقای دکتر صالح وزیر بهداری در مقابل اینهمه سر و صدائی که راجع به عملیات حبیب ثابت و فرقه 

 اند نمودهجزاء مضره سم قاتل معرفی کوال را بعلت ترکیب مواد آن با کوکائین و ا ضاله بهائی بلند شده و آشامیدن پپسی

 این روزنامه را هم برای اسکات مردم ندهند. سؤاالتسکوت اختیار نماید و حتی پاسخ 

که از آشامیدن این  نماییم یمخود توصیه  یشانک همنگار با ایمان به  بهرحال ما بنام یک فرد مسلمان و یک روزنامه

ی  ه است( جداً اجتناب و احتراز جویند و عملیات مخرب و خائنانهشربت مسموم کننده )که معجون مرگ لقب گرفت

 بهائیان بدین وسیله خنثی سازند.

 

 

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[


