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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[

 

 ]روزنامه:[ ایران ما

 ۱٣٣۴ مهر ۱]تاریخ:[ 

 ۲۴٣]شماره:[ 

 

 میدانداری در مجلس

آبادی و عبدالصاحب صفائی ناطقین قبل از بری و شمس قناتشهریور( آقایان خلعت ۲٣در جلسه پنجشنبه پیشین )

 دستور بودند.

 

 پپسی کوال

کرد، سکوت کاملی بر مجلس حکمفرما بود و در میان این سکوت آبادی بدولت حمله میهنگامیکه آقای شمس قنات

 و با صدای بلند خطاب بمجلس اظهار داشت:آقای میراشرافی از جای خویش برخاست 

آیا حبیب ثابت پاسال هم آدم پاکی است؟ اینکه با آقای عالء شریک است و کمپانی پپسی کوال درست کرده، ثابت »

 «. صاحبش آقای عالء استاستپاسال شریک عالء است و یک شریک بهائی درست کرده 

نکردند و حتی وزیران و معاون  ی آقای میراشرافیحملههیچیک از طرفداران دولت کوچکترین اعتراضی باین 

 وزیر هم نه جوابی باین بیان آقای میراشرافی دادند و نه آنرا تکذیب کردند.نخست

صورت مذاکرات »اظهار عقیده کرد اما آنچه در  عالءی آقای ی تندتر هم در بارهآقای میراشرافی با دو سه جمله

 ای است که در اینجا نقل شد.جمله وارد شده است همان« رسمی مجلس

 نزدیکان

تا آنجا که خبرنگار ما اطالع بدست آورده است آقا عالء شخصا بهیچوجه صاحب شرکت پپسی کوال نمیباشد و گویا 

باشد، این سوء تفاهم از آنجا پیش آمده است که آقای ثابت پاسال از دوستان خیلی نزدیک و صمیمی آقای عالء می

ن روز ورود آقای عالء از سفر اروپا با اینکه کثالت آقای عالء زیاد بود اولین کسانیکه در منزل با چنانکه در هما

ی طوالنی کردند، یعنی بچای دعوت داشتند، آقای ثابت پاسال و خانم ایشان بودند در هر آقای عالء مالقات و مصاحبه

 سهمی ندارد. صورت طبق اطالع خبرنگار ما آقا عالء شخصا در شرکت پپسی کوال

 

 

 

 

 

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

 در صفحه تماس با ما بفرستید[ ایمیل
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