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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 [ ۷۲۳۱] شهریور 

 

 بیانّیه:

را به سوی افالس و ورشکستگی  آهن آبرویش بنگاه راه گر با دار و دسته دزد و بی خسرو هدایت خائن، غاصب، غارت

حضرت  تحت لوای هدایت مفتضح به مکیدن آخرین خون کارمندان مشغولند. ما از اعلی   آهن های راه کشاند. بهائی می

کوتاه فرماید. عملّیات ظالمانه و اقدامات خائنانهٴ خسرو هدایت در  آهن کنیم دست هدایت را از راه همایونی تقاضا می

های مختلفی  و دسته آهن ها است که عّدهٴ زیادی از کارمندان و کارگران راه تر است. مّدت روز روشن از آهن بنگاه راه

نامه، اعالم جرم و نوشتن  خواه با اعالمّیه، بیانّیه، قطع طلب و آزادی های بنگاه و تمام مدیران جراید اصالح از اّتحادّیه

های  دار کشور رسانیده و ناله به اّطالع مقامات عالیه و صالحّیتمقاالت شدید و آتشین عملّیات فجیع خسرو هدایت را 

رحمانهٴ تازیانهٴ ظلم و  را که مانند محکومین به اعمال شاّقه در زیر ضربات بی آهن محتضرانهٴ کارمندان و کارگران راه

ولی تا  اند س نمودهدهند، در تمام محافل و مجالس منعک جان می اسکیستم هدایت و دار و دستهٴ اراذل و اوباش 

کنون نه هدایت دیوانه و احمق دست از عملّیات خود کشیده و نه کسی مانع و متعّرض او شده است. ما با صدور این 

در مقابل هر اقدامی  آهن بیانّیه، مبارزهٴ مردانهٴ خود را آغاز و تا طرد هدایت منفور و باند خیانتکارش از بنگاه راه

 م کرد.مقاومت و ایستادگی خواهی

های خفته را بیدار کرده و از  گناهی است که وجدان حضرتا، این صدای محرومین زجر کشیده و محکومین بی اعلی  

مانند  اسکیطلبند. امروز هدایت و عّدهٴ معدودی جانی و خائن تحت عنوان  حضرت شاه استمداد می شخص اعلی  

های حساس و  ریشه دوانیده و با غصب پست آهن نگاه راههای سرطان در اعماق عروق و شرایین کارمندان و ب رشته

الحال آخرین ضربات مهلک و کشنده را بر پیکر  سواد و معلوم ای بی مؤّثر و واگذار کردن مشاغل مهّم به عّده

دستگاهی که از اشک چشم یتیمان و آه دل بیوه زنان ساخته شده است، وارد ساخته و با ادامه این روّیه عنقریب کوس 

های بزرگ و  با دزدی آهن را بر سر هر بازاری خواهند نواخت. تحّقق سقوط و اضمحالل راه آهن رشکستگی راهو

 از هم اکنون محسوس و مشهود است. آهن دار بنگاه راه هللا هدایت مدیر کّل دزد و پرونده کالن رؤسا تحت حمایت عّزت

به مقصود و منظور پلید خود به تبلیغات پوچ و نامفهومی  شاهنشاها، این خائنین به منظور نیل به هدف شوم و رسیدن

ها برای ایجاد رعب و هراس در دل کارمندان و کارگران عملّیات  که ما از گفتن آن شرم داریم. این اند دست زده

شّیادی بازی و  های خائن و مفتری از این قبیل حّقه خوانند. عّمال اسکی و هدایت سبعانهٴ خود را منتسب به دربار می

ها در زیر سایهٴ سرنیزه و قدرت  استفاده کرده و به مکیدن آخرین قطرهٴ خون کارگران معصوم مشغولند. با این همه این

بدون هیچ ترس و  آهن خوانند. جمعّیت فداییان راه کنند، می رانند و هر که را اراده می خواهند، می و پول هر که را می

گر چون کوهی استوار و  غارت اسکیو مجازات دزدان و خائنین عمال  وهمی به خاطر ترّقی و تعالی کشور

کنیم که سندیکای اسکی روزی با غارت و چپاول کانون رسمی لکوموتیورانان  نماید. ما اعالم می عظیم مقاومت می

ندار در رأس و روز دیگر با تبعید دسته جمعی کارمندان و کارگران صالح و هنگامی با گذاردن چند دزد نشا آهن راه

گناه و وقتی با زجر و شکنجه کارمندان مظلوم  های مؤّثر بنگاه و زمانی با تهدید و تخویف کارگران معصوم و بی پست

ترین رفتار و  و موقعی اخراج دسته جمعی کارمندان صالحی که با خانوادهٴ خود به نان شب محتاجند، وحشیانه

کنیم فجایع هدایت و  دارد. ما با صدای رسا و بلند اعالم می معمول می هنآ ترین روش را دربارۀ کارکنان راه ظالمانه

 برد. جنایات چنگیز مغول و تیمور را از یاد می اسکیدار و دسته 

فکران مبارز، جوانان تحصیل کرده این ندای مظلومینی است که  آقایان وکالی مجلس شورا، مدیران جراید ملّی، روشن

از هر جمعّیت به دور هم جمع شده و تا اخذ نتیجهٴ قطعی و مسلّم از پای نخواهند نشست. از هر صنف و هر دسته و 

های تنگ و تاریک و در اقصی نقاط  های سوزان لکوموتیو و در دل تونل این آه و ناله کسانی است که در کنار کوره
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اطر منافع میهن عزیز و به منظور های گرم و سوزان جنوب به خ سردسیر و ماالریا خیز شمال و در دورترین ایستگاه

سوز و  های جان را به دوش دارند. ما این ناله آهن بازی کرده و خطیرترین وظایف راه اعتال و عظمت کشور ایران جان

های خود( به گوش  خواهان، به گوش مدیران جراید )به منظور انعکاس در روزنامه جگرخراش را به گوش آزادی

کنیم: در صورتی که به  باالخره به گوش مقامات عالیهٴ کشور رسانیده و اعالم می وکالی مجلس شورای ملّی و

 تر و عملّیات مؤّثری مشغول خواهیم شد. تقاضای ما ترتیب اثری داده نشود، به اقدامات مهمّ 

 آهن جمعّیت فداییان راه

 

 .۷/۱/۳۱، ]حاشیه:[ اقدامی ندارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخوراصل سند است. اگر به نکته]متن باال رونویسی از 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

 


