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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:[ ندای حق

 ۱۳۲۶مهرماه  ۱۷]تاریخ:[ 

 ۳۷۵]شماره:[ 

 

 در بروجرد برچیده شد این مایع خبیث و کثیف محکوم بزوال است پپسی کوال

داری بر ضد پپسی کوال پیش گیر و دامنهآقای مدیر محترم روزنامه ندای حق درود فراوان بر شما که مبارزه پی

 اید و بدون خستگی و کسالت علیه این مایع مسموم خدر کننده فعالیت و قلمفرسائی میکنید.گرفته

که مینویسید نادیده و  مردمان مسلمان و مؤمن بخدا و قرآن، آنچه را تاثیر است ود که مقاالت ندای حق بیتصور نکنی

انگارند، خیر، اینطور نیست، من مطلعم که در همه جا مسئله پپسی کوال با نفرت و انزجار تلقی شده و  ناشنیده می

 بر چیده یا الاقل صدی نود از بین رفته است. همه شهرستانها استانها دهستانها دستگاه پپسی

در همین بروجرد ما از زمانیکه پپسی کوال شروع بکار کرد روزی یکهزار شیشه مصرف مینمود و منافع زیادی 

دریافت میداشت و بار  نماینده پپسی در بروجرد شخصی قیمتی گزاف از بابت پپسی -برای ارباب و فروشندگان داشت

اما از وقتی که روزنامه ندای حق موضوع پپسی کوال را  –خود را از مال مسلمانان بست و دماغش چاق و چله شد 

تعقیب کرده و مضرات آنرا نوشته و فتوای حضرت آیةاله بروجردی را اشاعه داده روز بروز مصرف پپسی در 

وشی و بستنی فروشی و سایر فروشندگان پپسی از فروش آن صرفنظر بروجرد رو بنقصان گذارده، دکاکین شیرینی فر

کرده دستگاه پپسی را برچیدند و از فروش آن صرفنظر نمودند حالیه مصرف پپسی در بروجرد نسبت بسابق صدی 

 راستی همت و اقدام اهالی بروجرد در مبارزه با این -پنج شده است و امید میرود که آنهم باین زودی موقوف گردد

 مایع کثیف از هر جهة قابل تقدیر است.

 سید عبدالحسین مراقبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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