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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  آبان ۲۲]تاریخ:[ 

 ۲۸۲]شماره:[ 

 

 پپسی کوال تولید کننده زخم معده، سرطان، اگزما را ننوشید

 مسلمانان بخوانید: ای ایرانیان بدانید که... ای 

اند حبیب ثابت بهائی هم پپسی کوال را بوسیله جرائد خطرناک اعالن و بخیانت خود اعتراف نمود، راست گفته باالخره

نشیند ایزد یکتا و پیغمبر عظمی بار دیگر مسلمانان و ایرانیان را از  که حرف حق از قلب برمیخیزد و بر قلب می

 .. .تر است نجات دادو مهلک ]مسری تر[ تربزرگی که بمراتب از طاعون مری خطر 

اکنون از همه چیز میگذریم و فقط به پپسی کوال میپردازیم. روزی که مخبرین بیدار و همکاران هوشیار و رفقای  

کار و عنصر تبهای جدیدا تاسیس شده و محصول آن شربت پپسی کوال و موسس آن وفادار ما خبر آوردند که کارخانه

ها را از حفظ خواندیم. و  باشد همه چیز را دانستیم و تمام نقشهدار و خوار و زاری بنام حبیب ثابت بهائی میپیشینه

دل که باین کارخانه با چشم  لوح و افراد ساده چون در همان روزهای نخست به اهمیت موضوع برخالف مردمان ساده 

پپسی کوال را یکنوع شربت رفع عطش تلقی میکردند پی بردیم و از مقاصد اهریمنی  نگریستند و نوشابهاعتنائی میبی

سازندگان این نوشابه اطالع یافتیم. درنگ خیانت و تسامح و تعلل را جنایت فرض و بمصداق عالج واقعه را قبل از  

زلزله بجوالن وقوع باید کرد خامه آتشیشن و کلک دشمن کش و خائن رسوا کن را در روی صفحات روزنامه 

و در اولین مقاله.. زلزله بر ارکان بهائیان و حبیب ثابت سردسته المذهبان انداختیم و مردم را از علت این   میدرآورد

اند و لایر بمصرف پرو پاکاند رسانده ونیلیم ۸۰۰ده میلیون دالر یعنی  قلمکیهمه تبلیغات برای فروش پپسی کوال که 

 .اند مستحضر ساختیمابرین خیابانها و معابر نوشاندهملیونها شیشه با التماس و تقاضا بطور رایگان به ع

 مخبرین چه گفتند و ما چه کردیم؟ 

ها راه انداختند و  در اوایل تاسیس کارخانه پپسی کوال که موسس با موسسین و شرکاء متنفذ آن با کوس و کرنا. دسته

های  د و گوش مردم را بوسیله آگهیدادنها و کوچه عبور می های رنگارنگ و تابلوهای جوراجور در خیابان ماشین

 رادیوئی کر میساختند.

مخبرین آگاه ما اطالع دادند که چون حضیرةالقدس ]حظیرةالقدس[ بهمت پاکدینان و پاک دالن از لوت وجود معدودی  

 اند. شیاد ناپاک پاک شده بهائیان مانند موش بسوراخ پناه برده و مخفی شده

دینان تهیه کرشمه دو کار انجام دهند از یکطرف پناهگاهی برای سیه دالن و بی ای خریداری شده که به یککارخانه

نمایند از طرف دیگر بتصور باطل خود انتقامی از مسلمانان بکشند و یا خالی نمودن جیب آنها و معتاد ساختن جوانان 

 و مسموم نمودن نونهاالن و کودکان شکست سنگین بهائیان را جبران نمایند.

ترین افراد مسلمان بشمار میروند تامل را جائز ندانسته چه قلما و چه قدما شروع ین روزنامه که از متعصبکارکنان ا

کیشان و حتی مسیحیان و یهودیان که مورد بغض و حسادت بهائیان هستند از هر به مبارزه کرده و برای نجات هم

 گونه فداکاری و جان بازی دریغ نورزیدند.
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پپسی کوال را از نظر تجزیه مواد آن بخارجه ارسال و همینکه اطمینان یافتیم که مواد آن از  نخست چند شیشه از 

کوکائین و مرفین و اجزاء سمی ترکیب یافته و موجد بیماریهای اولسر )زخم معده( کانسر )سرطان( و اگزما است و 

خود را بلند نموده و گفتیم ای مردم نام این   بعلت دارا بودن مواد مخدره بدتر از تریاک و شیره اعتیادآور میباشد فریاد

 شربت »معجون مرگ« است و ضامن اجرائیش عزرائیل میباشد.

اند ای  ای مسلمانان این نوشابه ساخته و پرداخته دست بهائیان است و بهائیان او را »معجون انتقامی« نام نهاده

به مهمانانتان ننوشانید و حتی بو نکنید زیرا رایحه مرگ از  ایرانیان. الحذر. الحذر. نیاشامید و به کودکان خود ندهید و 

 .. ها بمشام میرسد و دست نزنید چون اگزما یکی از خواص کوچک آن است.محتویات شیشه

آری ای مسلمانان با غیرت. ای هموطنان با شرف. ما به اجر خود رسیدیم و حبیب بهائی را وادار به اعتراف کردیم  

نوع و حفظ سالمتی هم کیشان نداشتیم خدای بزرگ هم به ما کمک فرموده و اکنون پس از چون نظری جز خدمت به 

چندین ماه تحمل زحمات طاقت فرسا خاطرمان آسوده شد که کارخانه پپسی کوال هم به سرنوشت ننگین حضیرةالقدس 

 ره صحبت زیاد خواهیم نمود]حظیرةالقدس[ مبتال گردید و به عمر این معجون کثیف پایان داده شد باز هم در این با

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

