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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 

 ۱۳۳۴ خرداد ۲۲]تاریخ:[ 

 ۳۷]شماره:[ 

 

 علی دوانی  –از قم  

 کنید.  خودداریاگر مسلمانان پپسی کوال ننوشند چه خواهد شد؟ الاقل از کمک بفرقه ضاله 

اله بروجردی تصمیم گرفته  مانند مبارزه دو سال پیش با بهائیان که با اینکه مطلب خیلی روشن بود و شخص آیت...

هم اگر   و امروزد که سیاست بود! بودند با بیداری مسلمین کار بهائیان را یکسره کنند هنوز هم برخی عقیده دارن

های مسلمین تاسیس شده و چون رئیس بگوئیم پپسی کوال دستگاهی است که برای تقویت حزب بهائی و شکست سرمایه

و مرئوس و سازنده آن بهائی هستند پاک بودن آن محل اشکال است، باز یکی میگوید از کجا معلوم است که متعلق 

نوشم و آن میرساند که مسلمانان هم نباید اند من نمیاله بروجردی فرمودهد حضرت آیتببهائیان باشد؟ دیگری میگوی

 .. اند من دست بردار نیستم.بیاشامند! و سومی میگوید تا موقعیکه ایشان کتبا تحریم نکرده

ند مسلما برای اینکه اگر مسلمانان همت کنند و از نوشیدن و خرید و فروش پپسی کوال در هر شهری خودداری نمای

سعدی  –نمیشوند )همه از دست غیر مینالند  و متشکلدکان پپسی کوال تخته خواهد شد و دیگر بهائیان اینطور جری 

 از دست خویشتن فریاد(

شود و تا آنجا که ما اطالع داریم تنها نمایندگی پپسی کوال در ایران پپسی کوال در بیشتر مملکت اسالمی مصرف می

کسی نگوید چرا علماء نجف  بنابراینگفتار ما هم پپسی کوالئی است که در ایران ساخته میشود بهائی است و موضوع 

 .. اند.اشرف و کربال از خرید و فروش آن در عراق جلوگیری ننموده

پرست که حاضر نیستند باین آسانیها دست از جزئی سودی که  ام برخی از مسلمین سست عنصر پولبا این همه شنیده

اله بروجردی علنا تحریم کند ما هم خودداری خواهیم کرد اینک اند اگر آیته عایدشان میشود بردارند گفتهاز این را

برای رفع بهانه و اتمام حجت توضیح میدهم که بشهادت صفحات روزنامه ندای حق از موقعیکه کارخانه پپسی کوال  

در تمام آن مقاالت پپسی  امه دینی چاپ شده است ومشغول کار شده تا کنون چندین مقاله راجع باین موضوع در این ن

اند و مسئولین پپسی کوال هم با اینکه تا  کوال را از بهائیها دانسته و مردم را از خرید و فروش و نوشیدن آن منع کرده

نند حتی یکبار  کالحیل ملیونها لایر صرف تبلیغات آن کرده و می اند و با اینکه با لطائفای متوجه این مطلب شده اندازه

 اند. هم در این مدت انتساب آنرا به بهائیان تکذیب ننموده

اله بروجردی خرید و  و این خود بهترین دلیل بهائی بودن آنها است. با در نظر گرفتن این معنی و اینکه حضرت آیت

اله اند دیگر جای این حرف نیست که فالن مسلمان بگوید اگر آیتمعامالت با بهائیان را تحریم فرموده  و انحاءفروش 

و مسلما این عذر بدتر از گناه است و گوینده آن دین خدا را  نوشم بروجردی فرمود پپسی کوال حرام است من نمی

ببازیچه گرفته است و خالصه منظور اینگونه افراد فرار از مسئولیت دینی است و گرنه اگر کسی جزئی عرق دیانت 

را تضعیف داشته باشد با این تذکرات باید تکلیف خود را بداند و دیگران را نیز باخبر کند تا با اعمال خود دین خدا 

 ..نکند و دشمنان امام زمان را تقویت ننمایند.

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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