
                                             حزب توده ايران
را محکوم کرد" ميزان"                           حمله به دفترروزنامه   

  چماقداران
  ،ماموراعدامبعدها زندانبان، شکنجه گر، 

  فرمانده، شهردار و نماينده مجلس شدند
  
اس آن حزب توده ايران با هرگونه نقض قوانين و در ر* 

 و اينگونه شيوه ها را، که حمله و اشغال مخالف است
طراح اصلی آن امپرياليسم و ضدانقالب است، به زيان 

  .انقالب و جمهوری اسالمی می داند
 378دوم، شماره سال دوره هفتم،

1359 ماه آذر  4سه شنبه 

  
کردند و حمله » ميزان«گروهی به دفتر روزنامه ) تاسوعا(صبح روز سه شنبه گذشته

ين روزنامه بر ديوارهای آن اضمن شکستن وسايل آن، شعارهايی مبنی بر مخالفت با انتشار 
و دو تن از آن ها  اخراج» ميزان« اين گروه را از دفتر بعد ماموران کميتهساعتی . نوشتند

نيز، هنگام سخنرانی استاد ) عاشورا(عصر روز چهارشنبه گذشته . را دستگير کردند
در مشهد حمله کردند و » کانون نشر حقايق«يعتی، گروهی چماق به دست به محمدتقی شر

  . اثاثيه آنجا را درهم شکستند و چند نفر را مجروح کردند
ين حمالت، که برای اولين بار انجام نگرفته و مسلما در صورت عدم مبارزه ا

  .قاطعانه با آن، آخرين بار هم نخواهد بود، هشداردهنده و عبرت آموز است
...  

فراموش نکنيم که در تاريخ جهان و ايران، از اين نمونه ها و اين شيوه ها فراوان 
بوده و هست که امپرياليسم و ارتجاع، برای نيل به اهداف شوم خود، چه حادثه ها آفريده اند 

  .و چه شگردهای شيطانی زده اند
  

  !قانون را اجرا کنيد
الم می کند که با هر گونه حمله، با حزب توده ايران بار ديگر با صراحت تمام اع

هرگونه تشنج آفرينی و درگيری، با هرگونه نقض قوانين  کشور به شدت مخالف است، زيرا 
بسود امپرياليسم  عمالآن را ـ صرفنظر از سوءنيت و حسن نيت طراحان و اجراکنندگان ـ 

بر اساس همين موضع اصولی است که ما، با اين  .آمريکا و ضدانقالب پرورده آن می داند
اما با اشغال غيرقانونی به هيچ ترتيب موافق نيستيم، » ميزان«که با مشی سياسی روزنامه 

مشهد، که » کانون نشر حقايق« و به همين ترتيب است در مورد حمله به آن هم مخالفيم
  .بهيچوجه قابل توجيه نيست

ول بدرستی عمل کرده اند ـ چنانکه در مورد اشغال به نظر ما، همچنانکه مقامات مسئ
هم انجام شده است ـ مسببان حمالت بايد دقيقا شناسايی شوند و به مجازات » جاما«دفتر 

 را - دکترسامی-اين اشغال کنندگان بعدها رهبر جاما(.برسند و به افکار عمومی معرفی گردند
  )احمدی نژاد! ردار تهران شدندبا ضربات چاقو درمطبش کشتند و درگام های بعدی شه

به نظر ما اگر با قاطعيت و بدون تبعيض در چارچوب قانون اساسی از هرگونه 
حمله، تجاوز، اشغال، درگيری و تشنج جلوگيری شود، آن وقت در صورت بروز چنين 

  .حوادثی، ضدانقالب به وضوح تمام شناخته خواهد شد و خلع سالح خواهد گرديد



دبيرخانه کميته مرکزی حزب  ه شماريم و يادآور می شويم کفرصت را غنيمت می
در بسياری » مردم«در تهران و مراکز حزب و دفاتر نامه» مردم«توده ايران و دفتر نامه 

از شهرستان ها بيش از چهار ماه پيش توسط عنصر غيرمسئول و افراد مشکوک اشغال 
از جانب رييس جمهور، رييس  و عليرغم اينکه اين اعمال غيرقانونی و ضدانقالبی شد

مجلس، رييس ديوانعالی کشور، دادستان کل کشور و امام جمعه تهران محکوم شده است، ولی 
ما از همه مقامات مسئول می طلبيم . با کمال تاسف خانه های ما همچنان در اختيار ما نيست

، در »مردم«که با اجرای دقيق و بدون تبعيض قوانين، خانه های حزب ما و دفاتر نامه 
ترديد نبايد کرد که فقط رعايت دقيق و بدون تبعيض .اسرع وقت در اختيار ما گذاشته شود

امنيت قضايی، قانونيت و آزادی برای همه وفاداران به انقالب و جمهوری اسالمی ايران، به 
  .سود انقالب و جمهوری اسالمی خواهد بود


