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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:[ بختیار

 ۱۳۳۴شهریور  ۹]تاریخ:[ 

 ۵۰۷]شماره:[ 

 

 چه کالهی است ...؟ دیگر« ثابت کوال»

با اجازه دولت وارد شد و با کمک دولت نصب « پپسی کوال»نتیجه مهمانیهای هتل دربند باالخره این شد که کارخانه 

گردید و با مساعدت عجیب دولت صدها بطری خالی با آنکه ورود آن ممنوع است وارد شد و با ماده کثیف اولیه 

بحلق مردم « پپسی کال»یا « ثابت کال» و بنامارد گردید و آب در آن داخل شد بمقدار زیاد از امریکا و« پپسی کوال»

 بدبخت ایران ریخته شد میلیونها ثروت این مملکت با دست آقای ثابت پاسال راه فرار بامریکا را پیدا کرد.

دست گدائی بهر  شما را بخدا مالحظه کنید در مملکتی که برای ساختن یک سد یا یک کارخانه نساجی و برق و سیمان

طرف دراز میکنند دولت به یک یهودی بهائی شده اجازه می دهد که یک دستگاه غیر تولیدی و مضر بیاورد که از 

تا ثروت  شودمیایران فقط آب داخل آن  و درهای تبلیغاتی در امریکا ساخته شده ماده اولیه آن گرفته تا آگهی بطری و

را بحلق مردم « ثابت کال»ثابت سر مردم ایران بکمک دولت گذاشته است تا  مملکت را بیرون ببرند این کالهی که

 بریزد مایه ننگ و رسوائی.است

چه ضرورتی داشت که بقولی هشت میلیون تومان پول مملکت یک جا بیرون برود و سالیانه مبالغی هنگفتی در تعقیب 

چه ضرورتی داشت جز آنکه آقای ثابت پاسال  آن خارج شود تا این شربت گند زده کثیف بحلق مردم برود. اینکار

 مانند همیشه بکمک دولت میلیونها حق داللی خارج کردن ثروت مملکت را بگیرد و بریش مردم ایران بخندد.

 راه انداختن کار تولیدی است؟ با این پول چه نمیشد کرد؟« پپسی کال»آیا 

ها را معاف از مالیات میکنند و تا عایدی ده درصد تآنوقت مالیات بر عایدات که میخواهند بگیرند از قبیل ثاب

 بخشند!شان را میسرمایه

آیا مرجعی است در این مملکت که جواب ما را بدهد و بگوید چه ضرورتی ایجاب می کرد که این آب آلوده را بحلق 

 مردم بریزند و میلیونها ثروت مملکت را خارج کنند.

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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