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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[

 

 ایرانالمتین ]روزنامه:[ حبل 

 ۱۳۳۴ مهرماه ۷]تاریخ:[ 

 ۱۱۲]شماره:[ 

 

 از مصرف پپسی کوال حاصل میگردد. ها در باره پپسی کوال چه مینویسند؟ بیماریهای خطرناک که روزنامه

های قبل قسمتی از مضرات پپسی کوال را برای اطالع هموطنان عزیز نوشتیم و در این شماره قسمتی از  در شماره

 ها را نقل مینمائیم.نظریات سایر روزنامه

 اولسرو کانتر سرطان است. –روزنامه زلزله مینویسد: پپسی کوال باعث بیماری خطرناک 

نوشابه الکلی و معجون مرفین و کوکائین است، پپسی کوال وسیله تبلیغات بهائیان است. پپسی کوال  –پپسی کوال 

پپسی کوال مسموم کننده کودکان است، پپسی کوال معتاد کننده جوانان  سوقات ]سوغات[ حبیب ثابت پاسال است،

 مسلمانان است. است،پپسی کوال ساخته شده دست کثیف بهائیان و خالی کننده جیب

ای مسلمانان با این فرضه ضاله و این جمعیت کثیف شکست خورده و این دسته رسوا شده مبارزه کنید و نگذارید 

بعناوین مختلف از یکطرف جیب شما را خالی کرده و با ملیونها استفاده جوانان ساده دل را فریب دهند و از طرفی  

آوردن کارخانه پپسی کوال باین  بی بهائیان جوانان را معتاد سازند.دیگر طبق اظهار حبیب ثابت پاسال رهبر قال

های طبیعی و آبهای معدنی چه کشور ما با داشتن اینهمه مشروبات غیرالکلی و نوشابه سادگی که تصور میکنند نیست.

مسلمانان و جبران خفت نیازی به این کارخانه دارا بوده کارخانه پپسی کوال را فقط از نظر تقویت بهائیان و مبارزه با 

نیز  هنگفتی سرمایه اند که ضمن مسموم کردن و معتاد ساختن مسلمانان.و شکستی که باین فرقه جنایتکار وارد کرده 

 و با پول خود مسلمانان بنفع دسته بهائیان تبلیغ نمایند. از این راه بدست آورند.

و میخواهد باتکاء بیگانگان زبان مسلمانان را ببندد و جیب حبیب ثابت نام این جنایت را جلب سرمایه خارجی نام نهاده 

های نوشابه ولی این ناکس کثیف باید بداند که جلب سرمایه خارجی برای وارد کردن کارخانه آنها را خالی نماید.

و   سیمان قند رادیو ابزارسازیمنظور از جلب سرمایه خارجی وارد ساختن کارخانجات  سازی و پپسی کوال نمیباشد.

المنفعه میباشد که از یکطرف طالی ایران بخارج نرود و از طرف دیگر هزاران کارگر بیکار سایر کارخانجات عام

 در کارخانجات مشغول کار شوند و بوضع فالکت بار مردم سر و صورتی داده شود. 

تبلیغات باز هم حضیرةالقدس  حبیب ثابت پاسال بداند که مسلمانان دست او را از پشت خوانده و نخواهند گذارد با این 

 ساخته شود و النه جاسوسی خود را از نو بر قرار نمایند.

های قبل گفتیم مردمان فهمیده ما امیدواریم همانطوریکه در شماره –این بود قسمتی از انتقاد یکی از جراید تهران 

 کبد خود را صدمه نزنند.مطلقا از مصرف آن خودداری نموده و بجای آن آب میوه مصرف فرمایند و معده و 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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