
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[]

 

 سپهر ]روزنامه:[ ندای

 ۱۳۳۴بهمن  ۴]تاریخ:[ 

 ۱۰۴]شماره:[ 

 

 ایرانی باشید

کریستال رویال و غیره تمام بناهای  –مایاک  –متروپل  –مانند سینما رکس  –سینماها  –است هفرنگی بحد شیاء رسید

هلند اروپا نام گذاری گردیده  –های ابراهام های لبنیات فروشی پارچه فروشی بنامالتین ثبت گردیده است حتی مغازه

جای مشروبات الکی مضر از مشروبات سالم و خوب و شیرینهای لذید که باید همه لغو و برچیده شود بیائید ب..است.

کوال و اسو که امروز رواج کامل استفاده نمائید نه اینکه پپسی -آب لیمو –آب پرتقال طبیعی  -آب آلو –مانند آب انار 

های خارجی است و مضر بحال مزاجی مردم است بنوشید که فرآوردهای آن شیمیائی و خارجی است بطریپیدا کرده

و اعالنات خارجی طوری بوسیله تبلیغات در مغز مردم فرو رفته که هزاران کاسب کوچک که نوشابه ایرانی تهیه 

موسسه زمزم که یکی از شعبات منابع  -اند اند و صدها مردم از این آب شیمیائی مریض شدهنموده بودند از بین رفته

ودی بهائی معروف رئیس سابق کارگزینی راه آهن ایران میباشد با ثروت بهائیها میباشد و در راس آن آقای مسع

کوال را غافل گیر کرده و پول ایران را بخارج میفرستند در ایران زمانی بود که بمجتهدین بزرگ احترام تبلیغات پپسی

ن تنباکو را چنانکه مالی شیرازی با یک کلمه حرف نقشه اجنبی را بهم زد و کشید –میکردند و حرفشان وزن داشت 

تمام کوششی که بیگانگان و اجنبی پرستان مینمایند باز مردان پاک و  تحریم نمود. ما یقین داریم که امروز با وجود

هللا بروجردی که ما بعنوان نمایندگان ملت ایران تقاضا داریم که این نوشابه بزرگی وجود دارند مانند حضرت آیت

کوال و اسو را بنوشد ایرانی نیست ما میگوئیم هر کس از این نوشابه یعنی پپسیمضر و سست کننده را تحریم نمائید و 

اند که باید در ملت حس ناسیونالیستی را شاهنشاه مدتی است که بکلیه وزراء و آقایان مسئول دستور صریح داده

زه شدیدی را با این مخصوصا در جوانان ایرانی تقویت نمود ما هم از کلمات بزرگ شاهنشاه پیروی نموده یک مبار

های مربوطه میگوئیم آنچه را بر خالف نیات ذات شاهانه باشد و بدان نوع اجنبی پرستان اعالم مینمائیم و بوزارتخانه

 عمل مینمایند تذکر خواهیم داد.

بدانید تا  های رشید حزب آریا بافراد پاک و نجیب و مسلمان ایران بگوئید که باید از خواب گران بیدار شوید وهم آئین

ما ایران را دوست نداشته باشیم و شاهنشاه را تقویت ننمائیم و با یک صفوف منظم بر ضد اجنبی پرستان نالیستیم 

 آل نسیونالیستی را بمرحله عمل درآورد.ممکن نیست بشود ایرانی آباد و مستقل و ایده

 

 

 

 

 

 

 

 

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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