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  های يی به دفاتر، کتاب فروشی ها و راه پيماهجوم نيروهای ضد انقالب در سراسر کشور

ت بی سابقه ای يافته  شدانتخابات مجلس شورای ملیستانه مترقی و انقالبی، در آنيروهای 
اينان بی هيچ مانع جدی در راه اعمال تفرقه افکنانه و ضد انقالبی خود، عناصر ناآگاه . است

 کتاب فروشی ها را به آتش می کشند، و راه را عليه نيروهای مترقی تحريک می کنند،
در حمله به راه پيمايی های اخير سازمان . ن را مورد ضرب و جرح قرار می دهندپيمايا

مجاهدين خلق در اعتراض به برگزاری دو مرحله ای انتخابات مجلس شورای ملی، صدها 
  .نفر زخمی شده اند و به بيمارستان انتقال يافته اند

را شدت می دهند ضد انقالبيون با جسارت ناشی از بی توجهی مسئولين، اعمال خود   
 نفوذ در اينان با. هجومی سازمان يافته و سراسری قرار داده اندو انقالب را در معرض 

و با استفاده از تعلل مسئولين در تصفيه های جدی و فوری اين ارگان های مختلف انقالب 
آن ها اعضای سازمان های . ارگان های حساس، حادثه می آفرينند و خرابکاری می کنند

 و جنازه آن ها را در بيابان ها رها می می ربايند و وحشيانه به قتل می رسانند را مترقی
  . نام می گذارند» اقدام انقالبی«کنند و گستاخانه جنايات فجيع خود را 

 حسن حبيبیدکتر . فعاليت مخرب ضد انقالب خطری جدی برای انقالب آفريده است  
 طی بيانيه ای در اين مورد  حوادث اخير،  اعضای شورای انقالب، در پیمهندس سحابی،و 

  :گفته اند
آيا حوادث چند روز اخير و هجوم سراسری به مراکز جنبش ملی مجاهدين در «

سطح کشور، به ويژه آنچه که در تهران و قائم شهر و شيراز روی داده است، حاکی از نقشه 
وم کردن مردم از ای انحرافی و از پيش طرح شده نيست، که هدف آن در حال حاضر محر

يک انتخابات سالم و آزاد است و در آينده کشاندن جامعه انقالبی ايران به سوی مخاصمات 
درونی و جنگ داخلی و زمينه سازی برای يک ديکتاتوری نظامی و فاشيستی نوين و 

  »باالخره پيروزی ضد انقالب؟
  : اين اعضای شورای انقالب به حق افزوده اند

 و اعمال ناشی از آن ها نه با اصول و اهداف انقالب اسالمی اين گونه گرايش ها«
مگر قانون . تطابق دارد و نه با اصول و ضوابط قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران

اساسی جمهوری اسالمی آزادی افکار و فعاليت های سياسی و مکتبی مسالمت آميز را 



نه که گوشه ای از يک گرايش رو ما نسبت به اين هجوم غيرعادال. . . تضمين نکرده است؟  
شديدا معترض بوده و اعالم می داريم به رشد و ناشی از بينش قشری و فرصت طلبانه است، 

که سرنوشت اين گرايش ها و عمليات جز تضعيف انقالب و پيروزی ضد انقالب و بازگشت 
سوق می اين عمليات جامعه ما را به سوی برادرکشی و جنگ داخلی . استعمار چيزی نيست

  ».دهد
» ضدانقالب«آقای بنی صدر، رييس جمهور نيز اين اعمال را محکوم و مرتکبين را 

  .توصيف کرده است
اساس مطلب اين است که عليرغم تصريح کليه مسئوالن در محکوم کردن هجوم ها و 

هنور تضمين جدی برای جلوگيری قاطع از تکرار اين تخريب ها و درگيری ها و کشتارها، 
  .حوادث وجود ندارد و ضد انقالب با تمام قوا به تشنج آفرينی و تفرقه افکنی مشغول است

کوشش ضد انقالب برای تحريک عناصر ناآگاه و ايجاد درگيری، امری طبيعی است، 
 ملی، که اکنون در از جمله مجلس شورای(زيرا تحکيم نهادهای جمهوری اسالمی ايران 

در تثبيت اوضاع و اجرای قانون اساسی از جمله ) آستانه انتخابات نمايندگان آن قرار داريم
مورد تضمين آزادی ها و فعاليت بالمانع احزاب و سازمان های مترقی و انقالبی، بيش از 

يط پيشين همه به زيان امپرياليسم آمريکا و عمال آن، که سعی در بازگرداندن اوضاع به شرا
  .دارند، تمام می شود

اما اگر مسئولين و ارگان های جمهوری اسالمی ايران، فعاليت ها مخرب ضد انقالب 
، تنها به حرف بسنده کنند، را با قاطعيت سرکوب نکنند و در مقابله با عناصر مخل آزادی

ب نه همان طور که دو عضو شورای انقالب نيز تصريح کرده اند، خرابکاری های ضد انقال
تنها نيروهای مترقی و انقالبی را که درمعرض هجوم قرار گرفته اند، بلکه انقالب ما را در 

   .کل خويش به مخاطره خواهد انداخت و دوران سياه گذشته را باز خواهد گرداند
ضد انقالب در اجرای توطئه های شوم خويش، نه تنها از نارسايی های موجود در 

گاه های انقالب سود می جويد، نه تنها از عدم قاطعيت و عدم ارگان های انتظامی و داد
بلکه همچنين ضد انقالب بدان علت برخورد جدی مسئوالن با اعمال خويش بهره می گيرد، 

تمايالت انحصارطلبانه معينی در  می تواند اقدامات خود را گسترش دهد و تشنج بيافريند که
ن نيروهای انقالبی و مترقی دامن می زند و آن نارضايی را در ميا ،برخی ارگان های مسئول

  .را گسترش می دهد
تالش برخی از نيروهای انحصارطلب در ممانعت از شرکت فعال تمامی مردم در 
تعيين سرنوشت خويش و حذف برخی نيروها و گروه های انقالبی و مترقی از صحنه سياست 

 انقالب اعتراض و انتقاد بجای آن اين امکان را پديد می آورد که بر راستای آن، ضدکشور، 
  .نيروها را بهانه تحريک و حادثه آفرينی سازد و آتش بيفروزد

حوادث اخير هشدار جدی به آن نيروها و تمايالتی است که تصور می کنند به تنهايی 
 را که پيش روی جنبش انقالبی ماست، حق دارند و يا قادر هستند مشکالت و مسايل عظيمی

زمينه اين تصور و تمايل نادرست، نارضايی برمی انگيزند، صحنه سياست حل کنند و بر 
  .کشور را به گونه ای نادرست برای درگيری ها و کشمکش ها مساعد می سازند

 کليه اتحاددشواری ها و وظايف عظيم پيش روی جنبش انقالبی ما را تنها با 
اتحاد همه جانبه .  کردنيروهای مترقی و انقالبی در درون يک جبهه متحد می توان حل

نيروهای ضد انقالب را تنها از طريق استحکام بخشيدن به اتحاد نيروهای انقالبی می توان 
  .   قادر به مقابله با خصم نيست، زيرا هيچ نيرويی به تنهايی،پاسخ داد

حوادث اخير نشان می دهد که توطئه های ضد انقالب تنها در صورتی روی موفقيت 
  .ف نيروهای انقالبی از هم گسسته باشدمی بيند که صفو

  !است جبهه متحد خلق پاسخ به اين ضرورت! به ضرورت انقالب پاسخ دهيد 


