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  نشريه خبری 
  سازمان مجاھدين خلق ايران

 ١٦ شماره

  ١٣٥٤فروردين  ١٥

  

 پور رئيس كميته مشترك ضد ـ يك تيم از سازمان مجاھدين خلق، حكم اعدام انقالبی سرتيپ زندی ٢٧/١٢/١٣٥٣تھران  •
ھای  ر يكی از خيابانخرابكاری شھربانی ـ ساواك را به مرحله اجرا گذارد. انقالبيون ابتدا با مصادره سه اتومبيل، د

راه يك تصادف   پور، در يك سه  عبور اتومبيل زندی هكنند و در آستان پور در دو سه نقطه كمين می  مسير زندی
ھا با سالح كمری به او حمله می كنند. در جريان اين حمله   آورند و پس از متوقف كردن اتومبيل  مصنوعی بوجود می
آميز عمليات، بدون گذاردن ردپائی، سالم به   شود. مجاھدين پس از اجرای موفقيت  یپور نيز كشته م محافظ مسلح زندی

  گشتند. ھای خود باز  پايگاه

ترين و جنايتكارترين ماموران امنيتی رژيم بود كه رسما در مقام رياست كميته، از ارتكاب   پور يكی از كثيف  زندی
ھا و  شخصا در شكنجه و آزار روحی و جسمی زندانيان و خانوادهكرد. او   گونه جنايت و رذالتی خودداری نمی  ھيچ

ورزيد. مادران و بستگان  ھای مختلف آريامھری دريغ نمی  بستگان آنھا شركت داشت و در اين مورد از اجرای شيوه
كه در  هللا ميثمی رفتارھای او دارند. ازجمله پس از دستگيری مجاھد لطف هزندانيان سياسی خاطرات متعددی از نحو

 كرد ولی به او مالقات نمی مادر پير او مرتبا برای مالقات پسرش به كميته مراجعه می  اتفاق افتاد، ١٣٥٣مرداد 
آورد   پور او را به داخل كميته می هللا، زندی ماه بر اثر اصرار و التماس مادر لطف  اند. سرانجام در اواخر بھمن داده 

 مالقات ھم نمی ايم و يك دست پسرت را قطع و يك چشم او را كور كرده«زند كه  یسر او داد م ولی به جای مالقات بر
پور   اندازد. زندی  و سپس با چند فحش و ناسزا كه سزاوار خود و ارباب آريامھرش است او را بيرون می» دھيم 

ھای آنان در خارج از زندان   شرمانه نسبت به انقالبيون زن بين زندانيان و خانواده ھای بی پردازی  ھمچنين از شايعه
  كرده است.  خودداری نمی

يك تيم از سازمان » بوسيله«ساواك » ھزارچھره«ـ حكم اعدام انقالبی عباس شھرياری جاسوس  ١٤/١٢/١٣٥٣تھران  •
او واقع   هھای فدائی خلق به مرحله اجرا درآمد. انقالبيون صبح زود حدود ساعت ھفت و چھل دقيقه، به در خان  چريك

دھند، شھرياری سرگرم  ای به دستش می  كند، نامه  خواھند. وقتی در را باز می  ر خيابان پرچم رفته و او را مید
آيد. انقالبيون پس از اجرای عمليات، بدون گذاردن   می ھای انقالبيون از پای در  شود كه توسط گلوله  خواندن نامه می

 رسند، با جسد شھرياری كه جلو خانه  ه خيلی دير به محل حادثه میشوند. ماموران پليس ك ردپائی از صحنه خارج می
  شوند. اش افتاده بود مواجه می

شھرياری از عناصر خائن حزب توده بود كه بعدھا به خدمت پليس درآمد و در كشف و دستگيری بسياری از 
كرده، توانسته بود   ار میك» تشكيالت تھران«دست داشت. نامبرده كه در رأس  ١٣٤٠ھای  ھای سياسی سال  گروه

نفوذ كند و آنھا را بدام پليس  ،لو رفتند ١٣٤٠ھای  دوم سال  هھائی كه در نيم مستقيم و يا غيرمستقيم در بسياری از گروه
، باالخره مجبور شد ١٣٤٩مقام امنيتی در سال  هبيندازد. تشكيالت تھران ھمان گروھی است كه ساواك طی مصاحب

كردن، شھرياری را بعنوان   شده پايان كارش را اعالم كند. ثابتی در اين مصاحبه، برای ردگم  بعنوان يك گروه كشف
 ترتيب می  ھائی از پس گردن او گراور كرد و بدين مرد ھزارچھره، به مطبوعات معرفی كرد و عكس  اسالمی،

 هشده و ماھيت كثيف و خائنان پليسی است. ولی اين كار ديگر دير خواست وانمود سازد كه او يك عنصر سياسی غير 
شھرياری برای انقالبيون شناخته شده بود و او ديگر نتوانست در خدمت به پليس نقشی داشته باشد و سرانجام حكم 

  اعدام انقالبی او بدين ترتيب اجرا شد.

است. موج  تھران ـ فشار و خشونت رژيم شاه نسبت به زندانيان سياسی و انقالبيون اسير به شدت افزايش يافته •
ھای وسيع بين اقشار ملی و بستگان و آشنايان انقالبيون، و شكنجه و آزار آنان، اخيرا و بخصوص پس از  دستگيری
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بار ضدخلقی رژيم   اعالم تشكيل حزب پليسی فاشيستی رستاخيز ملی ـ (به اخبار مربوطه مراجعه شود) چھره خشونت
ز اوايل اسفندماه گذشته كه شاه از سفر اروپا به تھران بازگشت به شاه را بيش از پيش آشكار ساخته است. ازجمله ا

ھای زندان به دوتا سه  ھا را باال ببرند. از آن موقع محكوميت است كه ميزان محكوميت  ھای نظامی دستور داده دادگاه
ای تجديدنظر محكوميت ھ ھای بدوی را گذرانده بودند در دادگاه برابر افزايش يافته و حتی در مورد كسانی كه دادگاه

ھای مروی تھران بنام آقای اسدی الری كه  آنان به ھمين نسبت باال رفته است. برای نمونه، يكی از دبيران دبيرستان
ماه زندان محكوم شده بود، در دادگاه تجديدنظر محكوميتش به سه سال افزايش يافته است.از  ١٤در دادگاه اول به 

اند ردپائی از  اند و نتوانسته زده شده برابر افزايش موج انقالبی عمليات اخير وحشتطرف ديگر، عوامل رژيم كه در 
كنند و از اعمال ھيچ  دفاع خالی می ھای خود را سر زندانيان بی عقده  انقالبيون بدست بياورند با درندگی و سبعيت تمام،

ای كه از  كه به مناسبت ھر عمل ساده ھای تنبيھی نمايند. شكنجه نوع فشار و شكنجه تا سرحد مرگ خودداری نمی
شود اخيرا بصورت  بر زندانيان اعمال می  زندان،» مقررات«زند و يا به خاطر عدم اجرای  زندانيان سر می

ھای درازمدت را بتدريج در  نفر از زندانيان محكوم به حبس ١٢٠واری توسعه يافته است. از جمله بيش از  ديوانه
زيادی از اين مبارزان   اند و حال عده كنجه و اعمال فشار ھرچه بيشتر بر آنان به كميته آوردهھای چندنفره برای ش گروه

برد  دفاعی بكار می خود را عليه زندانيان بی هبشدت وخيم و خطرناك است. رژيم در اين نبرد نابرابر اكنون فشار اسلح
بله ندارند. از جمله مجاھد اسير كاظم ذواالنوار ھای نحيف و بيمار و مجروح و مسموم شده چيزی برای مقا كه جز بدن

اند و خانواده وی كه برای  از زندان شيراز به تھران منتقل و تحت شكنجه شديد قرار داده ٥٣را از حدود اواسط پائيز 
ژيم را در بار ديگر عجز روزافزون ر اند موفق به مالقاتش شوند.اين امر يك اند نتوانسته مالقات او مرتبا به كميته رفته

بار خويش را  سازد كه تمام قدرت و نيروی جنايت دھد. عجزی كه او را وادار می برابر افزايش موج انقالب نشان می
پيمانان اين قھرمانان  كوشد كه با اين جنايات، باصطالح درس عبرتی به ھم دفاع كند. رژيم می متوجه اسيران بی
ھا بكاھد. غافل از اينكه شيشه ھرچه بشكند  ه از گسترش قھر انقالبی تودھای شاه بدھد تا شايد  چال درخارج از سياه

گردد. اين خصيصه عام نيروھای ارتجاع وابسته به امپرياليسم تجاوزكار است كه دربرابر ضربات انقالبی  تيزتر می
ار، فلسطين و....) اعمال كنند دفاع (ويتنام، ظف ھای بی جويانه خويش را عليه توده ھا، عاجزانه خشم جنايتبار و انتقام خلق

جمله ايران) آنرا فرونشانند. برای نمونه، پس از اعدام  جا و من دفاع (در ھمه و يا با شكنجه و آزار و كشتار اسيران بی
، ماموران رژيم يكی از اسيران فدائی را ٥٣ھای فدائی خلق در نھم ديماه  گر معروف) بدست چريك طبع (شكنجه نيك

 های است كه رژيم خونخوار شاه اكنون در پيش گرفته و در صورتی كه اقدامات افشاگران اند. اين شيوه تيرباران كرده
  وسيعی برای حفظ جان اين اسيران به عمل نيايد جان بسياری از آنان در خطر خواھد بود.

شود. يك روز پس  یدستگير م ٥٣اسفند  ١٣تھران ـ دكتر مھدی ممكن، رئيس يكی از ادارات شركت توليددارو، روز  •
برند و بدون  توانسته راه برود به منزلش می از دستگيری او را در حالی كه از شدت شكنجه پاھايش ورم كرده و نمی

دارند.  ھائی كه تلفن بوده منتظر نگه می اينكه بگذارند با ھمسر و فرزندانش مالقات كند او را در يكی از اطاق
گذارد. در سر قرار  كند و با او قرار می اسير منصور بازرگان به او تلفن می ھنگام، فاطمه امينی ھمسر مجاھد شب

شوند و او را  نيروھای مزدور ساواك با چند قطار فشنگ اضافی و كامال مسلح برای دستگيری فاطمه امينی حاضر می
زن كوھنورد بنام فاطمه  اسفند با عجله خبری كوتاه مبنی بر سقوط و مرگ يك ١٦ھای شنبه  كنند. روزنامه دستگير می

اند خانه را تخليه نكنند. (اين  كرده امينی را در حوالی توچال درج كردند. به اين اميد كه كسانی كه با او زندگی می
رژيم در مورد عباس جمشيدی رودباری انجام داد كه منجر به شھادت عباس صفاری آشتيانی  ٥١تجربه را در سال 

ھا،  ه امينی خبری در دست نيست ولی دو روز بعد از اعالم مرگ وی، در روزنامهشد). تاكنون از سرنوشت فاطم
كند ولی  برادر بزرگ فاطمه از مشھد به تھران آمده و برای گرفتن جسد خواھرش به پزشكی قانونی مراجعه می

او امامزاده خواھی با جسد  می«مسئوالن مربوطه از تحويل و حتی نشان دادن جسد خودداری كرده و گفته بودند 
در رابطه با اين »درست كنی؟ سپس در مقابل اصرار زياد فقط كارت رانندگی فاطمه را به وی نشان داده بودند.

 ١٤شنبه  ھا، عمال رژيم مرتضی امينی (برادر فاطمه) معاون اداره استاندارد وزارت اقتصاد را نيز صبح پنج دستگيری
اند. با دستگيری او حدود چھل ھزار تومان پول نقد و مقداری  گير كردهشده دست اسفند ھنگامی كه از منزل خارج می
برند و در آنجا از  افتد. چند ساعت بعد، ھمسر و فرزند كوچك او را نيز به اوين می مدارك بدست مزدوران ساواك می

كنند (عبدهللا  ل میشان و ھمچنين در مورد فاطمه و عبدهللا امينی سئوا ھمسر مرتضی راجع به درآمد و ھزينه زندگی
دارند و چون او حامله و موقع وضع حملش بوده،  التحصيل دانشكده اقتصاد است) و نامبرده را تا عصر نگه می فارغ
فرستند. ماموران  گيرند و با چند مامور وی را به منزل می دھند و رسيد می ھا به او می تومان از ھمان پول ٣٠٠مبلغ 

دا شخص مھمی به منزلتان بيايد. صبح روز بعد برادرزاده دكتر ممكن، دانشجوی دانشگاه گويند قرار است فر به او می
 ١٣كنند.ھمچنين در اين رابطه در  آيند كه آنھا را دستگير می نانی از مشھد به منزل نامبرده میک مشھد، و كاظم كوزه

 آرشيو اسناد سازمان پيکار در راه آزادی طبقهء کارگر
 www.peykar.org



٣ 

 

اند و از  ران دستگير شده، مھندس حسين حريری و مھندس حسن عربزاده عضو سابق نھضت آزادی اي٥٣اسفند 
  سرنوشت آنان اطالعی در دست نيست.

جمعی دستگير و آنان را مورد توھين و تحقير قرار  رضائی را دسته  ـ عمال ساواك خانواده ١٢/١٢/٥٣تھران ـ  •
برداری  فيلمدھند و از منزلتان  تان را در آلمان نمايش می نامه شما كارتان به جائی رسيده كه زندگی  بله،«دھند كه:  می
كنند ولی خانم رضائی و دختر  ھای كوچك خانواده آزاد می چند روز بعد، آقای رضائی را ھمراه با بچه» كنند؟ می

بزرگ ايشان كه ھمسر صمد ساجديان است و ھمچنين برادر صمد را كه از شيراز برای ديدار آنھا آمده بود نگه 
ستگيری در خانه نبوده و مامورين تا اواخر اسفندماه برای دستگيری دارند. يكی از دختران آقای رضائی در موقع د می

  اند او را بيابند. اند ولی نتوانسته جمله خانه مادربزرگش و منزل آقای صادق چندبار مراجعه كرده او به منزل آشنايان من

آيد ولی نامبرده  ران برمیتھران ـ اوائل اسفندماه گذشته ساواك درصدد دستگيری حاج حسين اخوان تاجر فرش بازار تھ •
شود. ماموران ساواك محل كار و انبار تجارتخانه او را مورد ھجوم قرار داده و تمام موجودی فرش او را  متواری می

شود كه متعاقب اين جريان، رژيم موفق شده  كنند. گفته می كه بين دو تا شش ميليون تومان تخمين زده شده غارت می
ھای اسدهللا بادامچی، فقيھی و  تگير كند. در رابطه با اين يورش رژيم، چند تن ديگر از بازاريان به نامنامبرده را دس

  اند.  بنكدار و ھمچنين برادر كوچك خوشدل (مجاھد اسير) بازداشت شده

ريه خبری ھای ساواك شھيد شده بود (نش در زير شكنجه ٧/١٠/٥٣هللا غفاری كه در تاريخ  تھران ـ در مراسم چھل آيت •
شود. پليس نامبرده را كه تاكنون  داده دستگير می ) فرزند آن مرحوم كه علنا بر عليه جنايت رژيم شعار می١٠شماره 

دارد تا فنجان چای را  كند ولی به ھنگام آزادی، او را وامی چندين بار بازداشت و آزاد شده است پس از مدتی آزاد می
شود كه فوری او را به  اشامد. وی پس از نوشيدن چای به شدت حالش بد میكه در آن سم سيانور ريخته بودند بي

پردازند. دكتر مصطفوی پزشك معالج او در بيمارستان تاييد كرده كه به  اش می رسانند و به معالجه بيمارستان الوند می
  اند. بيمار سم سيانور خورانده

دھد مجلس زنانه تشكيل  ن و قم جلوگيری كرده و فقط اجازه میپليس از برگزاری مراسم چھلم مرحوم غفاری در مساجد تھرا
  گيرد. شود كه مورد استقبال بانوان قرار می

ای از دستگيرشدگان به ھنگام تظاھراتی كه در تشييع جنازه و مراسم ترحيم تا شب ھفت مرحوم غفاری صورت  اسامی عده
  گرفته بود به شرح زير است:

انی، صدرالدين خلخالی، سيدعبدالوھاب موسوی، سيدرضی حسينی، احمد رحمانی، كاظم آقايان ذكرهللا محمدی، علی كش
پور، علی رامندی قزوينی، صداقت، محمد محسنی رفسنجانی، ابراھيم ملكی، عبدهللا غفوری،  هللا حاجی ميرصادقی، حجت

شفيعی، خلخالی، صدرالدين صدری، الدين محمدی زنجانی، حسين بھرامی، سيدكاظم زنجانی، سيدشفيع  سيدحسين كھدويی، سيف
اصغر فقيه مشكينی، حيدری  هللا عليخانی، علی سليمان حيدری مشكينی، جليل آذرشھری، شيخ حسن عطايی اصفھانی، شيخ قدرت

پور قزوينی، ملكی، صابری رفسنجانی، سيدمحد مھری، سيدرضی ميری،  قزوينی، افتخاری طالقانی، حسن تقوی گيالنی، حاجی
  النی، محمدی مشكينی، شكوری زنجانی، حسين عمران، عبدهللا دنيايی گيالنی و تھرانی.مھدی پورگي

ھای خصوصی اسالمی و از جمله صندوق ذخيره جاويد را كه به افراد محتاج،  تھران ـ اخيرا ساواك، بانك •
  بنمايند. ھای زندانيان سياسی كمك مالی اند تھديد كرده كه حق ندارند به خانواده داده الحسنه می قرض

تھران ـ دكتر علی شريعتی كه مدت بيش از دو سال در كميته زندانی و از طرف رژيم تحت فشار قرار گرفته بود تا  •
شود كه در سفر اخير شاه به  تلويزيونی تن دھد، اخيرا آزاد شده است. گفته می هبرای آزادی خويش به يك مصاحب

  در آنجا پست مھمی دارد از شاه آزادی او را خواستار شده است. الجزاير، يكی از دوستان قديمی دكتر شريعتی كه

تھران ـ در مورد دستگيری آقای رجايی دبير رياضيات تھران كه در تاريخ پنجم آذرماه گذشته روی داده و خبر آن قبال  •
را از يك سال قبل گونه بوده كه نامبرده يك جلد كتاب دفاعيات مجاھدين  ) جريان بدين١١خبری شماره  هداده شد (نشري

بيند و  خانه كه دانشجوی مدرسه عالی بابل است آنرا می گذارد. پسر صاحب در منزل يكی از آشنايان خود به امانت می
كند. پس از چند دست گشتن،  دھد و صاحب كتاب راھم معرفی می خواند و به دوستانش می بدون اطالع برداشته و می

روز زير شكنجه مقاومت كرده و  ٦شوند. يكی از آنھا  صاحبخانه دستگير میرود و دوستان پسر  اين كتاب لو می
برادرت را «گويد  آورد و می اند. سپس ساواك برادر اين شخص را می گفته كه اين كتاب را با پست برايم فرستاده می
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ا برادرش را كه تازه از برند ت كشند و می برای اين منظور، چادری برسر او می» مالقات كن ولی، او نبايد ترا ببيند
خواھند كه  ھای ساواك است). بعد، از او می زير شكنجه بيرون آمده و حالش بسيار بد بوده ببيند (اين ھم يكی از شيوه

اش قرار گرفته بوده آدرس  شده تاثير حالت بد برادر شكنجه داند بگويد و او كه تحت ھرچه را در مورد برادرش می
  رسد. تعاقبا پليس با ردگيری جريان به آقای رجائی میدھد. م صاحب كتاب را می

در دانشكده پزشكی دانشگاه تھران زدوخوردی بين دانشجويان ارتشی دانشكده و ساير  ٥٣اسفند  ٦تھران ـ روز  •
گيرد. جريان از اين قرار بوده كه در موقع ناھار، دانشجويان ارتشی با توطئه قبلی در محل  دانشجويان پزشكی درمی

كنند. مسئول فروش ژتون طبق دستور سرپرستی دانشكده از فروش  ای دانشكده حاضر شده و تقاضای ژتون غذا میتري
كنند). بالفاصله  كند (به دليل اينكه دانشجويان ارتشی در اقامتگاه خود از غذای رايگان استفاده می ژتون خودداری می

ای از آنھا ھم با كمربند خود به جان  ور شده و عده ن تريا حملهدانشجويان مذكور با چاقو به بقيه دانشجويان و كارگرا
شود و عده  زنند. طحال و ديافراگم چند نفر از دانشجويان و كارگران در اين جريان پاره می ديگران افتاده و آنھا را می

اد شمالی منتقل شوند. بالفاصله زخميان را به مركز پزشكی داريوش كبير در خيابان اميرآب زيادی نيز زخمی می
دھند. روز بعد  كنند. به ساير دانشجويان كه برای مالقات رفقای زخمی خود مراجعه كرده بودند اجازه مالقات نمی می

شوند تا درباره امنيت و تامين جانی خود در محيط دانشكده صحبت كنند  سينا جمع می دانشجويان پزشكی در تاالر ابن
شوند. دانشجويان سپس به سرپرستی دانشكده و روسای مراكز پزشكی  و متفرق می ولی بوسيله گارد دانشگاه محاصره

گيرند. گارد دانشگاه  ای نمی كنند كه ترتيبی بدھند كه دانشجويان ارتشی كالس مجزا داشته باشند ولی نتيجه مراجعه می
ای اينكه نشان دھند امنيت ندارند ھا مستقر شده بودند. دانشجويان بر به داخل محوطه دانشكده آمده و حتی اطراف كالس

ما مامور حفظ جان شما ھستيم چرا «گفتند  دويدند و افراد گارد به آنھا نيشخند زده می در موقع عبور از جلو آنھا می
  »دويد؟! می

 ميليون تومان به مقاطعه داده شده بعد از مدتی ٧٥كيلومتر آن به مبلغ  ٢٥آھن كه  اصفھان ـ اتوبان اصفھان به ذوب •
شود كه حداقل تا  بينی می گذرد ھنوز به پايان نرسيده است. پيش بيش از دو سال كه از آغازعمليات ساختمانی آن می
  يكسال ديگر عمليات ساختمانی آن طول خواھد كشيد.

ورجان ساختمان اين جاده به دو شركت دزد و غارتگر وابسته به دربار واگذار شده است به اين ترتيب كه از اصفھان تا فال
بوسيله شركت مترو متعلق به غالمرضا پھلوی و از فالورجان تا دوراھی آرياشھر به شركت ساختمان ماھساز متعلق به خزيمه 

  علم سناتور انتصابی و از نزديكان علم وزير دربار ضدخلقی شاه واگذار شده است.

ای برای غارت بيشتر منابع و  ژيم چيزی جز وسيلهدھد كه اقدامات باصطالح عمرانی ر اين جريان بار ديگر به خوبی نشان می
  نشانده او نيست. ثروت خلق محروم، به نفع دربار غارتگر شاه و عوامل دست

  ھا توجه نمائيد: اينك به دو گزارش كوتاه ازكارخانه

) واقع شده SQUIBBكرج، جنب كارخانه داروسازی آمريكائی اسكويب ( هجاد ١٢كارخانه جنرال تاير ـ اين كارخانه دركيلومتر 
  باشد. درصد از سھام را دارا می ٤٠است. اين شركت اساسا امريكائی است و سھامدار ايرانی آن حبيب ثابت پاسال است كه 

دار و رئيس توليد ھمگی  ھاست. ازجمله مدير عامل شركت، رئيس كارخانه، خزانه امريكائی همديريت كارخانه تماما به عھد
مذكور، برای سه  هشود. كارخان باشند. مواد اوليه اين كارخانه از امريكا، سنگاپور و ژاپن وارد می یامريكائی و صھيونيست م

  كارگر و كارمند در استخدام خود دارد. ١٣٠٠شيفت كار 

ؤسای داران و ر اند و لذا درعمل مدافع منافع سرمايه ای از كارگران و كارمندان به اتكا و پارتی ثابت پاسال استخدام شده عده
باشد خود را  نفر می پردازند. اين افراد كه تعداد آنھا متجاوز از چھل كارخانه بوده و بين كارگران به كار خبرچينی و جاسوسی می

  داند. از ھرگونه خطر اخراج مصون می

ارضائی كارگران شود، سطح ن آور كار، و استثمار شديدی كه نسبت به كارگران اين كارخانه روا می بعلت شرائط دشوار و زيان
نفر نگھبان تحت نظر يك  ٣٠خيلی باال است. در ھمين رابطه، سيستم پليسی نسبتا شديدی بر كارخانه حاكم شده و متجاوز از 

  دھند. سرھنگ بازنشسته، كادر نگھبانی اين كارخانه را تشكيل می

فر نگھبان، ھمراھی و به فرد مسئول تحويل داده وارد به كارخانه، از ھنگام ورد تا قسمت مورد نظر، بوسيله يك ن ھر فرد تازه
ھای آنھا ھستند كه چيز  شود. كارگران نيز ھنگام ورود و خروج تحت نظر ھستند. به ھنگام ورود نگھبانان مواظب دست می
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ر كارگزينی كنند. يك فرد ساواكی در د مشكوكی را با خود حمل و وارد كارخانه نكنندو موقع خروج نيز آنھا را بازرسی بدنی می
شاه خائن نيز در اين  هاين كارخانه مسئول رسيدگی به شكايات كارگران به وزارت كار و امور اجتماعی است. اسفندياری پسرخال

ھای گوناگون در مقابل تضمين  كارخانه بطور ظاھری و تشريفاتی مشغول كار است. اين شخص عالوه بر حق و حساب
  گيرد. تومان حقوق می ١٥٠٠٠ھای دولتی كارخانه، ماھی  فروش

» شدن برنده«ھای تجارتی كه دركار زدوبند با موسسات دولتی و  اين امر، اكنون در تمام كارخانجات و موسسات و شركت
وپا كنند.  كنند يك پارتی از ميان درباريان برای خود دست معنی كه بھر وسيله شده سعی می ھا ھستند جاری است. بدين درمناقصه
گيرد. ولی در مورد موسسات  ار از طريق واگذاری سھام افتخاری به شاھپورھا و يا وابستگان آنھا صورت میغالبا اين ك

ھای  رسد و يا وسعت و توانائی مالی ارضای اشتھای جھنمی درباريان را ندارند، به راه تر كه دستشان به دربار كمتر می كوچك
ھای نظامی و نفوذ آنان،  تا با استفاده از عنوان پردازند، شسته ارتش است میتری كه عبارت از استخدام افسران ارشد بازن ارزان

منافع خود را در موسسات خصوصی و ادارات دولتی تامين كنند. واضح است كه اين اميران ارتشی بازنشسته عالوه بر 
گونه موسسات  نه گزافه به استخدام اينھای ماھيا گونه كارھاست كه با حقوق  ھا، برای انجام اين سرپرستی گارد حفاظتی كارخانه

  آيند. درمی

كارخانه داروسازی فايزر ـ شركت آمريكائی ـ ايرانی فايزر يك شركت خاص است كه با مديريت امريكائی و سرپرستی مستقيم  ∙
ايرانی است.  كينل، يك كليمی كانادائی، و رئيس كارخانه يك مھندس كليمی شود. مديرعامل آن دكتر مك صھيونيستی اداره می
  كرج در مقابل كارخانه مينو واقع شده است.  هجاد ١٥كارخانه در كيلومتر 

توشيبا است  همينو است. اين شخص، ھمچنين مالك كارخان  هسھامدار ايرانی اين شركت، حاجی برخوردار، ھمان صاحب كارخان
  داران ژاپنی، در رشت داير شده است. كه به تازگی با ھمكاری، سرمايه

ھای توليد و امور تعميراتی، كليه  نظر از تعداد معدودی تكنسين كارمند و كارگر دارد كه صرف ٢٢٠كت فايزر، حدود شر
باشند كه به شدت مورد استثمار و ستم كارفرمايان امريكائی و صھيونستی قرار دارند. كاالھای  كارگرانش ھمگی زن و دختر می
ھای غذائی حيوانی و مواد  ھای مختلف است. كاالھای ديگری از قبيل مكمل ا و مسكنھ بيوتيك توليدی اين كارخانه، شامل آنتی

 هشود. رئيس اين كارخانه كه صھيونيست است و ھمچنين نمايند اين شركت از امريكا و ايتاليا وارد و عرضه می هشيميائی، بوسيل
  تحميلی كارگران و معاون او شديدا مورد نفرت كارگران ھستند.
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