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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 

 ۱۳۳۴آبان   ۲۹]تاریخ:[ 

 ۲۸۳]شماره:[ 

 

 فروش پپسی کوال در سراسر فرانسه بحکم قانون ممنوع گردید،

 دهید؟های مردم ترتیب اثر نمیبخواستهچرا 

 آیا وزارت بهداری نمیتواند از فروش این سم مهلک جلوگیری بعمل آورد.

آیا مقامات قضائی قادر نیستند به شکایات و اعالم جرمهای مندرجه در   –از دولت و دادگاه فرانسه سرمشق بگیرید 

 ت از سر مردم کوتاه نمایند؟؟؟این روزنامه رسیدگی و شر یکنفر شیاد را بنام حبیب ثاب

آیا بهداری شهرداری خود را اساسا مسئول حفظ بهداشت میداند و یا گوش رئیس بهداری به این قضایا بده کار 

 هست؟!؟

اکنون چند ماه است که این روزنامه با درج مقاالت متین و آتشین خود هر هفته واضحتر از هفته پیش ملت و دولت را  

ی الکلی و کوکائینی و حیائی بانی کارخانه پپسی کوال در فروش این نوشابهاری و پرروئی و بیالعلل پافشاز علت 

همه چیزان یعنی حبیب ثابت را مشروحا و مفصال ی شیادان و بیمرفینی آگاه و منظور غائی مقصود نهائی سر دسته

زده و قیافه حقیقتش را نشان داده و با   نگاشته و رویهمرفته برقع از چهره کثیف این ناکس و شرکاء او را به یکسو

کیشان ارجمند و باغیرت را از آشامیدن و حتی  افشاء ساختن ماهیت شربت پپسی کوال همنوعان عزیز و بویژه هم

 های آن بر حذر داشته است. نزدیک شدن و لمس کردن شیشه

ل نمود که زلزله بر ارکان کارخانه  گیر و مقدس خود توفیق حاصآری روزنامه زلزله مفتخر است که با مبارزه پی

سازی حبیب ثابت بهائی بیندازد و تبلیغات عجیب و غریب کارخانه مزبور را که در این راه بیش از ده میلیون دالر سم

 مصرف نموده بود خنثی سازد و فروش روزی یکصد هزار شیشه پپسی کوال را به یکدهم بلکه کمتر تقلیل دهد.

از حق الهام گرفته و با حقیقت ممزوج شده بود تاثیر خود را بر دلهای پاک خوانندگان و آری چون مقاالت زلزله 

باک که از شیطان دستور یافته قلوب تابناک مسلمانان باقی گذارد و بر تبلیغات عناصر ناپاک بخصوص حبیب ثابت بی

 بود غلبه یافت و روزبروز محصول این نوشابه مسموم کننده نقصان یافت! 

حبیب ثابت. مقداری از پوشال کارخانه را آتش زد و نام حریق را بر آن گذاشت فوری زلزله حقیقت را کشف کرد و 

 آتش بر جان ناکسان انداخت. 

حبیب ثابت. چندین هزار تومان بچند نفر رشوه داد و آنها را وادار باقرار در خصوص ساختن پپسی کوالی تقلبی 

 شرفان تاخت.... بازان و بیبرمالء و شدیدا بحقه ساخت. بالدرنگ. زلزله حقایق را

آری حبیب ثابت بد اقبال از فرط استیصال چهره منحوس خود را بمردم نمایاند و شخصا مقاالت چند ماه گذشته زلزله  

های الکلی بپپسی کوال منع کرده و حتی بآقای وزیر بهداری این  را که صراحتا معتادین را از مخلوط نمودن نوشابه

 .وضوع حیاتی را تذکر داده بودم
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تصدیق و ادعای زلزله را تائید و ثابت نمود که پپسی کوال معجونی از مواد کوکائینی و مرفینی و مخلوطی از اجزاء  

 مخدره و مضره و مسریه میباشد و این شربت عفن مملو از لجن نه فقط اشخاص را معتاد و مسموم میکند.

 سر )زخم معده( کانسر )سرطان( و اگزما نیز مبتال میسازدهای اولبلکه آنها را به بیماری

زلزله یک بار دیگر وظیفه مقدس خود را انجام داد و حبیب ثابت بهائی موسس کارخانه پپسی کوال  روزنامهخالصه 

 هم به جنایت و خیانت خود کتبا بوسیله درج آگهی اعتراف کرد: ... 

 فقط یک قدم برای کشف حقیقت و جلوگیری از مسمومیت ملت برنداشتند.نه  ... ها که بزلزله جوابی نخواهند دادآن 

بلکه باقرار کتبی موسس کارخانه پپسی کوال نیز توجهی نکرده و نخواستند با استناد بآگهی منتشره قضیه را که برای  

ها که بنا ها و پیاله فروشی مهمانخانهمردم ایران جنبه حیاتی دارد تعقیب و حتی از فروش پپسی کوال در رستورانها و 

 ی حبیب ثابت نبایستی با نوشابه الکلی مخلوط نمایند ممانعت به عمل آورند... بتوصیه

سالها است که دولت فرانسه هم مانند مردمان ایران بدون توجه بمواد کشنده و معتاد کننده پپسی کوال گول تبلیغات 

 آشامیدند...ن مرگ بعنوان شربت مقوی و مشهی!! میبهائیان را خورده و برخی از این معجو

در صورتیکه فروشندگان پپسی کوال در فرانسه فقط نظر مادی داشتند ولی حبیب ثابت بهائی عالوه از نظر مادی 

 .کیشان قرار داده استگاه همایمان و مخفیگاه مشتی بیمنظور اهریمنی نیز دارا بوده و کارخانه پپسی کوال را پناه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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