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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 

 ۱۳۳۶تیرماه  ۲۶]تاریخ:[ 

 ۴۲]شماره:[ 

 

 پپسی کوال چیست؟ پپسی برای تخدیر ملت ایران و اعتیاد مردم مسلمان است!

اروپا و امریکا قبل از معمول شدن پپسی کوال سوء هاضمه و زخم و سرطان معده تا این حد نبوده ولی اکنون آمار در 

 آور و دهشتناک است.مبتالیان باین امراض راستی سرسام

البته کوششهای شبانه روزی دکترها زیاد مؤثر نیست زیرا اغلب وقت معالجه سپری میشود و مریض بمرض خود آگاه 

ود و خالصه با آنهمه کوششها و فعالیتها و آنهمه وسائل عالجیه بازهم تلفات این امراض ارقام قابل توجهی را  میش

 تشکیل میدهد.

های شر پپسی کوال و شربت چه خوبست که ملت مسلمان ایران قبل از گرفتاری باین امراض و این مصائب خود را از

 همقطار او نجات دهد.

 هاوزرکوال و دکتر 

دکتر هاوزر امریکائی که متخصص و دکتر حاذقی است و شاید بسیاری از خوانندگان او را بشناسند کتابهای او در 

 ایران بارها چاپ شده است بنظرم در اول جلد کتاب خود در باره ماده »کوال« مینویسد:

از اینجاست که ما ادعا داریم کارخانه   از نوشیدن موادی به نام کوال خودداری کنید زیرا دارای مواد مخدره است.« و

المللی است که برای تحذیر افکار و برای  بار بین ای از دستگاه استعمار و امپریالیسم جنایتپپسی در ایران شعبه 

 ما ایجاد شده است ...  و مبارزهجلوگیری از عواقب وخیم بیداری ملت مسلمان 

 چه باید خورد؟! 

 نویسیم که »چه باید خورد؟« کتابی نوشته است که »چه باید کرد؟« حاال ما هم می الشأن! جناب لنین نابغه عظیم

برایتان عرض کنم که اگر بخواهیم ما پپسی بخوریم قبل از همه چیز بایستی مواد پپسی در یک آزمایشگاه تحت  قبالا 

ها امتیاز آن از بهائینظر یک دکتر واقعا مسلمان و متخصص، تجزیه گردد. بمدد ماده مخدره آن حذف شود، بعد 

 گرفته شود آنوقت پپسی بخورید.

 وظیفه چیست؟!

و  دی[ کنوظیفه شما! )ببخشید جسارت شد!( قبل از همه چیز اینست که اگر پپسی میخورید بطور کلی آنرا توک ]ترک

 ی میخورده مضرات آنرا تذکر داده  بیخود برای خود آتش جهنم فراهم ننمائید و بعد بهر کسی که پپس

قمی   ابوالفضلالمسلمین آقای حاج شیخ  و مسئله تحریم آنرا از طرف آیةاله بروجردی دامت برکاته و حجةاالسالم و

زاهدی که از مدرسین عالیمقام حوزه علمیه قم بشمار میروند و از طرف سایر علما گوشزد نموده و البته علت اصلی  

العلل تحریم را که بهائی بودن مدیر کارخانه و کمک به اجانب و عمال استعمار و ضرر زدن  و باصطالح علت

 ش ماست گوشزد فرمائید.های جزئی برادران رنجبر و زحمتک باقتصاد کشور و سرمایه
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و البته اگر   ای که بفکر و منطق و دلیل و عقل اهمیت میدهند تا بهوسرانی، واقع گردد،شاید که موجب انتباه الاقل عده 

ها؟!« مسئول اید و شما نیز مانند »پپسی کوالئیستنرسانید مشمول اصل ترک امر بمعروف و نهی از منکر شده

 خواهید بود.

 همین!

 علوم اسالم«  »دانشجوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته  کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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