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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

  شده است[ تایپبهائی  و جامعه مربوط به افراد مطالب و اخبار]برای وضوح بیشتر فقط 

 

 [ :روزنامه]

 ۵۲٢۱مرداد  ٢]تاریخ:[ 

 

 ؟کنند یمچه  حیو ذبمهندس سالمت 

ما از روزیکه تصمیم گرفتیم با فساد در دستگاه بانک صنعتی مبارزه کنیم، از هر طرف برای ما مدارک خرابکاری 

 آورند. بانک صنعتی می مؤسساتدر کارخانجات و 

در صدد تحقیق برآمدیم معلوم شد  دیرس یمسازی تهران بما  از چندی قبل اطالعات دقیقی از وضع بد کارخانه چیت

 خبری هست.

طوریکه در چند شماره قبل نوشتیم بانک صنعتی بصورت یکدستگاه تبلیغاتی مذهبی در آمده است. در آن موقع تذکر ب

 گوئیم که ما در مذهب تعصب بخرج نمیدهیم. دادیم و اکنون هم می

 رنگ پوست و نژاد و مذهب برای ما مبنای احترام نیست، در مقابل ما تمامی مردم یکسان هستند.

استفاده کرده و با بیرون کردن کارگران و  ای از مهندسین تحصیل کرده از موقعیت اداری خود سوء یم که عدهبین اما می

جهت ایشان را با  ها باز مینمایند آقای ذبیح که متخصص در نساجی هستند و بی کارمندان مسلمان جای برای بهائی

زاده نامی هر   اند بوسیله کاظم ت سازی قرار دادهماهی ده هزار لایر حقوق در رأس کارهای ساختمانی کارخانه چی

 ها را استخدام میکند. ای از کارگران را از کار معاف نموده و بجای آنها بهائی روز عده

گذاریم و  باز هم میگوئیم که کارگر مسلمان و بهائی و ارمنی و یهودی برای ما مساوی هستند و ما بهمه آنها احترام می

 کنیم اما اجازه نخواهیم داد که آقای ذبیح در معتقدات خود تعصبات بیجا بخرج داده و مبارزه می برای حفظ حقوق آنها

 ای از کارگران را بجرم این که با ایشان هم عقیده نیستند از کار برکنار سازند. عده

لایر برای  ۲۱۵هستند شخصی را بنام غالمرضا کورس با حقوق روزانه  اطالع یبآقای ذبیح چون از کار ساختمانی 

 اند. کارهای ساختمانی استخدام کرده

هائی میگردد که  ایم بیشتر بودجه کارخانه چیت سازی تهران صرف حقوق نورچشمی بطوریکه اطالع یافته نیچن هم

 اند. بکارخانه تحمیل شده

 

 

 

 

 

 

 

 

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[


