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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:[

 ۱۳۳۴ خرداد ۸ ]تاریخ:[

 ۳۵ ]شماره:[

 

 آقای حاج سراج انصاری بقلم دانشمند معظم

 پپسی کوال؟!.. یا آفت و بال؟!.

پپسی کوال شربتی است که اخیراً در اغلب کشورها استعمال آن، معمول شده و مدتی است که در کشور ما هم در 

ها متشبث بقاعده اصل ردیف مشروبات قرار گرفته است، ما نمیخواهیم در ماهیت آن بحث کنیم، هر چه هست بعضی

ده و بعضی دیگر متمسک باین جمله: )انشاءاله پاک است( گردیده و مردم الابالی هم از آن دو تیپ پیروی طهارت ش

 نموده و باالخره خریدن و خوردن آن رایج گردیده است.

چیزی که هست و موضوع بحث ماست آنست که اخیراً در مجالس و محافل گفتگو از حرمت آن آغاز شده و گفته 

اند یک دسته میگویند خرید و خوردن آن شرعا حرام است و مردم در این موضوع دو دسته شدهمیشود که خریدن و 

باف برای اینکه جلو منافع استعمال آن حرام است و دسته دیگر که طرفداران جدی آن هستند میگویند حسودان منفی

و کشاکش همچنین ادامه دارد و کار  اند، این منازعهسرشار صاحب کارخانه پپسی کوال را بگیرند باین ادعا برخاسته

روزنامه اطالعات مندرج شب چهارم  ۹۳۲۴بجائی رسیده که از منازعه لفظی بمشاجره کتبی کشیده شده و در شماره 

حیائی خرداد ماه جاری بامضای سید محمد نقلی شرحی در این موضوع درج شده که در آن شرح با کمال وقاحت و بی

ای بکار برده شده که تو گوئی منکرین پپسی کوال نسبت بمقدسات دینی یا ملی رکیکه ای و عباراتجمالت زننده

 اند؟اند و یا اصلی از اصول دین را منکر گردیدهجسارت نموده

که یکنفر بهائی است شدیداً دفاع نموده و نوشته  نویسنده آن شرح در آن نوشته خود از صاحب کارخانه پپسی کوال

 است که تا جان در بدن دارد از آن فرد بهائی دفاع خواهد کرد.

های وقیحانه ممکن است برای بعضی از مردم بیخبر تولید شبهه نماید لذا وظیفه ها و این قسم دفاعچون اینگونه نوشته

خوانندگان نامه هفتگی ندای حق برسانم مؤسسه پپسی کوال در  شرعی خود دانستم که حقیقت امر را مختصراً بعرض

ایران بوسیله یکنفر بهائی دائر گردیده است و بطوریکه شایع است از بهای هر بطری که فروخته میشود یکلایر 

 بدستگاه تبلیغاتی بهائیها داده میشود یعنی اگر روزانه یک ملیون در سرتاسر کشور فروخته شود یک میلیون لایر

بکیسه مبلغین مسلک بهائیها که در رأس آن شوقی افندی قرار گرفته است ریخته میشود و بعبارت واضحتر بهائیها 

 سالی سی و شش ملیون تومان از این رهگذر منفعت دارند و حق دارد که سید نقلی تا جان دارد از آن دفاع نماید.

اند و تحریم کنندگان آن بهیچ وجه نرا در ایران تحریم نمودهبنابراین روشنفکران و دانشمندان دوربین و بصیر، خرید آ

غرض دیگری ندارند بلکه از نقطه نظر مذهبی خرید آنرا تحریم نموده و مسلمانان معتقد بمبدء و معاد را از خریدن 

 آن نهی میکنند و میگویند:

خت اسالم یعنی بهائیها میریزد، هر مسلمانی که یک بطری از آن را بخرد با دست خود یکلایر بکیسه دشمنان سرس

 پس باید هر فرد مسلمانی که بدین خود و مذهب و آئین خود عالقه دارد جداً از خرید آن خودداری نماید.
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یکه گفته میشود کارخانه پپسی کوال سازی حتی یک نفر هم کارگر مسلمان ندارد و گفته میشود که نمایندگی هر ربطو

اش بهائی، یشود مگر اینکه مصلحت اقتضا نماید یعنی کارخانه پپسی کوال سازی دارندهبجز از بهائیها باحدی داده نم

اعتنا و الابالی اطالع و یا بیخبر و بیاش بهائی، داللش بهائی فقط خریدارش مسلمانان بیکارگرش بهائی، نماینده

 است...

ی جای تردیدی نیست مگر اینکه دارنده ... مقصود اینکه حرمت خرید پپسی کوال و نزد علمای بصیر از نظر مذهب

کارخانه پپسی کوال رسما و شخصا بهائی بودن خود را تکذیب نموده و کارگران بهائی را از کارخانه پپسی کوال خود 

بیرون کند و از دادن یک ریالها به دستگاه تبلیغات بهائیها خودداری نماید در اینصورت ممکن است منع حرمت بعمل 

هر فرد مسلمان غیرتمند الزم و ضروری است که از خرید آن خودداری نموده و بفروشندگان آن نیز آید و اال بر 

 نصیحت نماید که از فروش آن خودداری کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

