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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[

 

 ندای حق :[روزنامه]

 ۱۳۳۶آبان  ۱۵ :[تاریخ]

 ۳۶۱ :[شماره]

 

 پپسی کوال مخصوصا  مضرات کوالها، 

 االنتشار هم ثابت و مسلم شده استهای کثیردر روزنامه

زیر عنوان پزشک  ۵مهر در صفحات  ۲۷مورخه  ۴۲۹۵مهر و شماره  ۲۳مورخه  ۴۲۹۲روزنامه کیهان در شماره 

پشیزی از لحاظ طبی و بهداشتی برای بدن ارزش ندارد، شکم  کوالها -سودا  –کوالها اینطور مینویسد  دربارهخانواده 

با خط درشت مینویسد از خوردن سودا و لیموناد و  –خاصیت ننمائید از کوالها بپرهیزید بو و بیرا انبان مواد بی

 .بپرهیزید مخصوصا  کوالها 

های پی در پی این ماده سمی و شد که با تسلیم آگهی هایکی از علل پیشرفت کوالها در ایران تبلیغات بوسیله روزنامه

دانستند که این مایع مرموز تا ها ابتداء نمیخطرناک را مشهور و مصرف آن را رواج کردند، مسلم است که روزنامه

آور بوده و بدست چه عناصر فاسدی تهیه و درآمدش صرف چه نحو تبلیغات ضد دین و فضیلت چه حد برای بدن زیان

 ای از مضرات آن را انتشار میدهند.د، لکن حال که خودشان شمهمیشو

های مربوط به آن خودداری و از یک درآمد ناچیزی صرف نظر نموده و مقتضی و شایسته است از قبول و نشر آگهی

 .ثابت کنند که ارزش سالمت و حفظ دین و شرافت هموطنان از پول بهتر دوست دارند

اش ماده اصلی آن از ی که ترکیباتش مجهول و از نظرها پوشیده است و بقول مدیر کارخانهشما را بخدا فکر کنید مایع

اش یکعده بهائی منکر خدا و پیغمبر که گاهی باب را پیغمبر و زمانی )نغوذ امریکا وارد میشود، شربتی که تهیه کننده

ایکه دشمن سالمتی و بطور شود، نوشابهباله( خدا میدانند و مبلغی از درآمدش صرف تبلیغات ضد دین و مسلمانی می

مسلم نابود کننده مواد مضره )پروتینی( که استقامت بدن بسته ببقای اوست و با فقدانش امراضی از قبیل سوء هاضمه 

، که این بحث را مفصال دکتر گیلورد هاوزر امریکائی بزرگترین غذا .زخم روده و سرطان روده و معده تولید میشود

ایشان معتقدند امراض ناشی از نوشیدن کوالها بوده و  مولف کتاب گذرنامه شرح و توضیح داده است.شناس عصر ، 

 حتی کوتاهی عمر را در این زمان زائیده مصرف آن میداند .

در  و همچنین اگر بنیامین میلر نویسنده مقاله های طبی یا همان روزنامه یومیه کیهان که مجملی از عقاید ایشان است

خالصه من نمیدانم مردم چه اصراری از نوشیدن آن داشته و ،  ابتدای مقاله ذکر شده زیانهای او را بیان کرده است

روزنامه ها چه داعیه ای در چاپ آگهی های آن دارند. و چرا دولت دستور نمی دهد آگهی های او را اداره رادیو 

 به جمع آوری و تعطیل نمی کند. قبول نکند و وزارت بهداری دستگاههای آن ها را امر

های مربوط به کوالها ها که بیشتر خیر و سالمت جامعه را خواستارند از قبول و انتشار آگهیامیدواریم روزنامه

و از جناب آقای مدیر  بفهمانند که برای جان و سالمت ایرانیان بیشتر از پول ارزش و اهمیت قائلند عمال  خودداری و 

های کوالها خودداری و همچنین از تبلیغات و انتشارات رادیو خواهش میشود دستور فرمایند اداره رادیو از قبول آگهی

نظر و خیراندیش و چند نفر از جناب آقای دکتر اقبال نخست وزیر جدا  تقاضا میشود کمسیونی از یکعده اطباء بی
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آوری و برچیدن و تعطیل تشکیل شود در صورتی که زیان آن مسلم شد امر بجمع فضال و دانشمندان مورد وثوق

 دستگاههای آن بنمایند.

 علی شاکری –بروجرد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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