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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:[ زلزله 

 ۱۳۳۴ شهریور ۲۷]تاریخ:[ 

 ۲۷۴]شماره:[ 

 

خریدن پپسی کوال عمال به بهائیان مساعدت پپسی کوال: شمشیر انتقام بهائیان است، ای مسلمانان بهوش باشید. که با 

ی زنگ زده را که حبیب ثابت مادی ننمائید و با آشامیدن شربت مخدر وجود خود را تخدیر نسازید. و این حربه 

های ظریف و تبلیغات این مرد دین بهائیان بگیرید. و فریب شیشه)شمشیر انتقام نام نهاده( از دست فرقه ننگین و بی

 رید.کثیف را نخو

های پیش معرفی نموده بودیم درس عبرت بگیرید و این ای پدران و ای مادران، از مسموم شدن اطفالیکه در شماره

شربت سمی را که با مواد مرفینی و کوکائینی و الکل مخصوص ترکیب یافته است با دست خود به کام اطفالتان  

 نریزید.

برای جبران شکست مفتضحانه بهائیان تاسیس یافته. وظیفه هر فرد   این کارخانه با دست بهائیان با سرمایه بهائیان،

 ... مسلمانی خنثی نمودن عملیات این فرقه میباشد خود دانید.

داران و رجال و ثروتمندان این کشور است که از یکطرف برای وصول به هدف  اینها همه نتیجه اعمال پلید سرمایه

کنند و از طرف دیگر تیشه به ریشه دین  نیروی الیزال اسالم سوءاستفاده می و ازکثیف خود مسلمان دو آتشه میشوند 

کیشان خود را به فقر و  دگانی باینجا میکشانند و میلیونها همهای شیطانی هزینه زنمبین اسالم زده و با اجرای نقشه

را وادار به عصیان و طغیان  و مردمفالکت دچار و به هالکت سوق میدهند. و بالنتیجه درخت کمونیست را آبیاری 

حبیب ثابت  مانند ...ای را هم از فرط استیصال به دامان شوقی افندی میاندازند و در این میان یکفرد میکنند و عده

گان را به استفاده و بعناوین مختلفی گرسنه ۲حتی طبقه   ۳رئیس فرقه ننگین بهائی هم از وضع متزلزل مسلمانان طبقه 

دام میکشد و چون پول میریزد و از کیسه بیگانگان و صندوق بهائیان سخاوت بخرج میدهد. معدودی از مسلمانان  

مایه خارجی از یکطرف جیب مسلمانان را خالی و آخرین رمق آنان  سودپرست را سهیم خود میسازد و بنام جلب سر

حساب پپسی کوال را در صندوق بهائیان ذخیره و بزرگترین تبلیغات را بنفع این سوی دیگر منافع بی و ازرا میکشد 

دست  و از فرقه شکست خورده انجام میدهد و با کمال پرروئی و خباثت شکایت بهائیان را بسازمان ملل متفق میرساند

 مینماید. فغانمسلمانان هم ناله و 

آور است که با علم به اینکه بهائیان )طبق گفته حبیب ثابت( بقیم به تصمیم به انتقام از مسلمانان راستی برای ما خفت

اند این کارخانه را بمنزله جبران شکست ماه رمضان وارد و علنا جیب مردم را خالی و جوانان را معتاد و گرفته

 طفال را مسموم میسازند.ا

اند به  باز نه فقط از اعمال او ممانعت نمیورزند بلکه متاسفانه چند نفری هم از رجال ما با او سر سری پیدا کرده

ها و آوازخوانهای او استفاده روحی)!( مجلس عشرت او میروند و از سهام کارخانه خریداری میکنند و از رقاصه 

خود را هم بدون خجالت مسلمانان میگذارند و شاید در مواقع   و نامبرداری مینمایند هرهمیبرند و از این خوان یغما ب

که در راه   مؤمنانخوانی هم برای فرزند بزرگترین مرد عالم امیر االسالم میشوند و در مجالس روضه لزوم نیز شیخ

 ... حق و آزادی شهید گردید گریه و ندبه را سر میدهند

 مینویسیم.حاال ما مرتب 
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 ایم از مواد مضره مخلوط شده ای جوانان ایرانی این شربت با تحقیقات کاملی که بعمل آورده

ترکیبی است از کوکا که درخت آن در افریقا میروید و میوه آن خاصیت کوکائین و مرفین را دارد شخص را بدوا  

 معتاد و سپس مسموم میسازد با دست خود سالمتی خود را نابود نسازید.

 حاال ما مرتب مینویسیم.

مزه و سمی را ننمایند و مسموم ای پدران وای مادران مواظب و مراقب باشید که اطفالتان هوس آشامیدن این شربت بی

 نشوند

چه فایده خواهد داشت و چه اثری خواهد بخشید با این حال بکوری چشم حبیب ثابت و جماعت ننگین بهائی ما مرتب 

 م پرده از روی خیانت او خواهیم برداشت.خواهیم نوشت و سرانجا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً 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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