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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:[ مرد مبارز

 ۱۳۳۷دی   ۲۲]تاریخ:[ 

    ۲۰۲]شماره:[ 

 

 پاسالتا حبیب خان ثابت تا ثابت  –از حبیب سمسار کلیمی تا حبیب اله نجار 

شود و اگر از راه مشروع و  ما هیچ حرفی نداریم که چرا فالن مفلس بینوا در اندک مدتی دارای ثروت سرشار می

ابتکار و خدمت بمردم تحصیل ثروت شود مایه افتخار است آن زارعی که امالک لم یزرع را آباد میکند آن 

رضه دارد و از حجم واردات بکاهد قابل تقدیرند داری که محصول خام ایران را مصنوعی کند و ببازار عکارخانه

ولی عیب کار اینجاست که تهیه ثروت در ایران مالزمه با حقه بازی و تعدی و تجاوز بحقوق دیگران پیدا کرده 

 است... 

هر کس متوجه  .ظهور و بروز این افراد دامنگیر جامعه میشود این زیان اجتماعی بزرگترین زیانی است که از و 

در اثر حقه بازی و لطمه زدن بامور اقتصادی و   ،یک بچه کلیمی بهائی شده که باید جامعه او را طرد کند شود که

دیگر   دار شدهخارج کردن مقداری سرمایه کشور از داللی گاراژ و شاگرد نجاری در مدت چند سال بزرگترین سرمایه

بعنوان  یقانون یدر حکومت سپهبد زاهد ...در می کنداندیشه آباد کردن زمینهای بایر بلوچستان و خوزستان را از سرب

 نیسنگ  عیکه صنا یابود که هر کس کارخانه یامجلس گذشت و در آن قانون تبصره بی از تصو یخارج هیجلب سرما

که   یقانون اول کس نیدر آن ساخته شود »مانند کارخانه ذوب آهن و امثال آن« از پرداخت گمرک معاف است و از ا

همین حبیب ثابت کلیمی یا بقول مشهور ثابت پاسال بود که دستگاه پپسی کوال آورد و آب چاههای عمیق استفاده کرد 

سنگین ما به پپسی کوال مبدل شده و گفتند که ایشان   تهران را رنگ کرد و بطری سه چهار لایر فروخت و صنایع

 ... مبلغی از این عواید را برای تبلیغ مدهب بهاء اختصاص داده اند 

 ویزیون پیش آمد و ریش سفیدان سنا و وکالی مجلس دور هم نشستند و و پس از این امتحان شرم آور، داستان تله 

ویزیون و متعلقات و مخلفات آن بانحصار جیب ثابت است و هر چه ایشان وارد کنند از عوارض  گفتند دستگاه تله

 . ..ای چه باینشخص بدهندگمرکی معاف است و هیچکدام فکر نکردند که این امتیاز را بر

اساسا چرا باید تلویزیون پایتخت در اختیار فردی مشکوک باشد و از کجا که ایشان این دستگاه را وسیلۀ تبلیغ بهائیت 

 نکند، تلویزیون باید در اختیار ادارۀ تبلیغات باشد نه یک فرد آنهم فردی با این اوصاف و این احوال... 

تلویزیون را برای تعلیم و تربیت افراد و باسواد کردن بیسوادها که اکثریت مردم ایران را تشکیل میبایستی دستگاه 

میدهند اختصاص دهیم و با در نظر گرفتن این مطلب که هیچوقت فقر اخالقی اینقدر در ایران شدید نبوده است دستگاه 

قعیت را برایگان در اختیار یک بهائی فاسدالعقیده تلویزیون میتوانست بحال جامعه مفید باشد ولی این وسیله و این مو

گذاشتیم و یک امتیازی هم باو دادیم و اجازه دادیم هر چه میخواهد بدون مالیات وارد کند و بهر قیمت که میخواهد 

 بفروشد.

 

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[
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