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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 ۲۰]تاریخ:[ 

 ۲۷۳]شماره:[ 

 

 پپسی کوال جانشین و قائم مقام الکل یا شربت مرگ است.

های خالی پپسی کوال تبلیغات منفی مینماید، حبیب ثابت تصمیم بهائی با آتش زدن پوشالهای کارخانه و جعبهحبیب ثابت 

ثابت بهائی با  یبحب گرفته با استفاده کالن این معجون سمی حضیرةالقدس را تعمیر و خرابیهای وارده را ترمیم نماید.

بهائی ها و حقوق کارمندان اخراجی را تامین کند، ای   شیشه پپسی کوال مصمم شده هزینه تبلیغاتصد هزار فروش 

مردم، باز هم به کودکان خود پپسی کوال بنوشانید و آنها را مسموم کنید، از سه طفلی که چند روز قبل در اثر خوردن  

 ...هر یک دو شیشه پپسی کوال مسموم شدند عبرت نگیرید

هائی شدت یافته بود و روحانیون با کمک افراد مسلمان برقع  موقعی که تبلیغات زهرآگین فرقه ضاله و بی همه چیز ب

و وقتی خود را   گرددمیثبات که گاهی یهودی میشود و زمانی بهائی از چهره منحوس آنها برداشتند و حبیب ثابت بی

ده بهائیان را وع کشیدمیبا تبلیغات مخفیانه پای کشورهای خارجی را بمیان   داندمیایادی بیگانه و وابسته بمذهب آنها 

یکی از منسوبین مدیر این  دادمی و در آمار جمعیت سیاسی بهائی مبالغه و اغراق بخرج  خواندمیدر امریکا زیاد 

روزنامه که سالهای متمادی ساکن نیویورک میباشد سوابق سنگین حبیب ثابت را آنطوریکه در نیویورک معروفیت 

 از مطالب آن درج گردید. در روزنامه برخی عینا  دارد برای ما نوشت و 

مسلمانان با نفرت به او نگاه میکنند و مسیحیان هر محفلی که او را به بینند او را طرد مینمایند و یا از او دوری  

 و آقای مزبور متذکر شده بود بر خالف تبلیغات این ناکس حتی یکنفر بهائی در نیویورک وجود ندارد.  گزینندمی

 خوانندگان عزیز،

گذشته در همان موقعی که نویسنده مقاله پپسی کوال را مینوشتم شخص مطلعی که از جریان سرمایه و فعالیت  هفته... 

کارخانه پپسی کوال اطالع کامل داشت ضمن تشریح اجراء پپسی کوال که با شکر سرخ و آب معمولی جویها ممزوج 

ه حبیب ثابت تصمیم گرفته به تبلیغات سابق و میکنند و مخارج هر شیشه را بیش از ده شاهی نمیدانست اظهار کرد ک

ای را  داران اروپائی و امریکا دست به تبلیغات منفی بزند و گویا عدهثابت پایان دهد و با تقلید از برخی سرمایه

وسائلی تبرئه و ه تحریک کرده که از خرابی و بد طعمی پپسی کوال و تقلب متصدیان آن به دادگاه شکایت و سپس ب

نظیری بگوش مردم ساده شهرستانها برساند و همچنین با دستیاری عوامل و ایادی  برائت خود را با سر و صدای بی

ها و مجالت را فریب داده و آنان را وادار نماید بدون  داخلی و خارجی بویژه بهائیان عملی انجام دهند که تمام روزنامه

 .ها و مجالت درج نمایندر روزنامهدریافت دیناری وجه مقاالت مفصلی ولو بهر شکل د

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  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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