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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 ۱۵]تاریخ:[ 

 ۳۶]شماره:[ 

 

 از قم: علی دوانی

 میشود؟ اگر مسلمانان از نوشیدن پپسی کوال خودداری کنند چه 

در شماره گذشته شرحی تحت عنوان »پپسی کوال یا آفت و بال« بقلم فاضالنه دانشمند معظم آقای حاج سراج انصاری 

مانده اینجانب الزم دانستم این شرح را در تکمیل مقاله ایشان بنویسم تا  ناگفتهدامت برکاته بنظر رسید که چون نکاتی 

خود دچار بعلت مخالفت علماء اعالم با دستگاه پپسی کوال ببرند و بی نکات مزبور روشن گردد و مسلمین درست پی

 تردید نشوند.

ایم حرفی نیست. بهترین دلیلش اینست که در اینکه ما مردم ایران از نظر دیانت با پنجاه سال پیش بکلی فرق کرده

باره تنباکو که انحصارش را  اله مقامه دراله میرزای شیرازی اعلیآنروز بر اثر صدور یک فتوی از مرحوم آیت

السالم بانگلیسها داده بودند باین عبارت که »الیوم استعمال تنباکو بای نحو کان در حکم محاربه با امام زمان علیه

است« چنان شور و انقالبی در میان مردم پیدا شد که ناصرالدینشاه ناگزیر از آن گردید که قرار داد را لغو کند تا 

 تختش از خطر حفظ شود و مملکت آرام گردد! بدینوسیله تاج و

اند و متاسفانه بثمر رسیده است س تخم نفاق و دروغ و بدبینی و شایعات بی اساس در بین مردم کشتهبولی امروز از 

که اگر روزی از طرف مرجع تقلید برای جلوگیری از تقویت جبهه کفر تصمیمی گرفته شود مسلمان نماها تحت تاثیر 

گونه مطلب را خنثی و ناتمام گذارده و در نتیجه کفه ترازو انب قرار گرفته و بآن رنگ سیاست داده و بدینتبلیغات اج 

مانند مبارزه دو سال پیش با بهائیان که با اینکه مطلب خیلی روشن بود و شخص   آورند!را بنفع دشمنان دین پائین می

هللا بروجردی تصمیم گرفته بودند با بیداری مسلمین کار بهائیان را یکسره کنند هنوز هم برخی عقیده دارند که آیت

های ئی و شکست سرمایهسیاست بود؟! و امروز هم اگر بگوئیم پپسی کوال دستگاهی است که برای تقویت حزب بها 

مسلمین تاسیس شده و چون رئیس و مرئوس و سازنده آن بهائی هستند پاک بودن آن محل اشکال است، باز یکی 

نوشم اند من نمیاله بروجردی فرمودهمیگوید از کجا معلوم است که متعلق ببهائیها باشد؟ دیگری میگوید حضرت آیت

 راند من دست برداه ایشان کتبا تحریم نکردهکی بیاشامند! و سومی میگوید تا موقعو آن نمیرساند که مسلمانان هم نباید 

 نیستم.

 ناتمام

 

 

 

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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