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بدون هراس و ترديد، به دفاتر احزاب و سازمان های سياسی . چماقداران همچنان يکه تازانند

د، شبانه به کتابفروشی آنها روز روشن بساط کتابفروشی ها را درهم می ريزن. حمله می کنند
چماقداران خيلی بی پروا به تظاهرات . با مواد منفجره. ها می ريزند و آن ها را آتش می زنند

  ....حمله می کنند، حتی به مساجد می ريزند و 
.  بهمن رسيده ايم22به . اين اوج چماقداری است، اما چماقداری پديده تازه ای نيست

 البته اينها چماقداران بعد از پيروزی !ب دوام آورده اندچماقداران به اندازه عمر انقال
يک روز برای دفاع از شاه قمه : انقالبند، ولی حتما بيشترشان همان چماقداران قبل از انقالبند

می کشيدند و با چماق به مردم حمله می کردند، امروز برای برگرداندن رژيمی مثل رژيم 
آنها کهنه آشنايانند، فقط پس از انقالب، عناصر .  رو ـشاه، يا کمی ماليم تر از آن ـ ميانه

  .ناآگاه و فريب خورده ای هم در بين چماقداران حرفه ای ُبر خورده اند
 ـ دو روز بعد از پيروزی انقالب ـ در خيابان 1357 بهمن 24اولين چماقداران روز 
ی می کردند، شعار می آن ها که خود را مسلمانان متعصبی معرف. انقالب به زنان حمله کردند

» قانون«وقتی اولين حمله چماقداران با بی اعتنايی . »!يا روسری، يا توسری«: دادند
، وقتی در کمال تاسف، برخی از مقامات مسئول درباره حمله وحشيانه و تحريک روبرو شد

ر طولی نکشيد که د. ، گستاخ تر شدند»مردم با زنان بی حجاب مخالفند«: آميز آنان، گفتند
چماقداران ادعا کردند که فقط با . براه افتاد» اسالم«سراسر کشور موج چماقداران زير نقاب 

و بقيه » احزاب اسالمی«يعنی » حزب اهللا«موافقند و چنين ادعا کردند که » حزب اهللا«
بعد حمله سراسری به دفاتر حزب . احزاب بايد نابود شوند و زودتر از همه حزب توده ايران

حزب . چماقداران کوبيدند و آتش زدند. و فروشندگان آن آغاز شد» مردم«ن و نامه توده ايرا
آن ها انقالب را نشانه گرفته : آن را شناخت و افشا کرد. توده ايران در دام اين توطئه نيفتاد

ابتدا . متاسفانه به اين هشدار توجه نشد. اند و حمله را از حزب توده ايران آغاز کرده اند
نخست به سراغ حزب توده ايران . ب و نيروهای مترقی پيرو سوسياليسم علمی بودنوبت احزا

بعد سروقت نيروهای . تکرار شد) اکثريت(عين همين ماجرا در مورد فداييان خلق . آمدند
. »مجاهد«به پاسدار حمله کردند و به اسم پاسدار به » مجاهد خلق«به اسم . مسلمان رفتند

  . با تجربه بدام نيفتادند، اما جوانان انقالبی بدام افتادندانقالبيون. جنگ مغلوبه شد
کتابفروشی ها هم با موج های پی در . حمالت چماقداران تنها به افراد و دفاتر نبود

البته مطابق نقشه، اول به کتابفروشی هايی که کتاب ها و نشريات . پی حمله روبرو بودند
  .غيرمذهبی می فروختند، حمله می شد

متاسفانه بيشتر در تمام اين مدت، که نزديک به يکسال و چند ماه طول کشيد، 
نيروهای مسلمان طرفدار انقالب، يا با بی تفاوتی با اين مسئله روبرو شدند و يا حتی به 

حزب توده ايران بکرات گفت که . گوشه و کنايه و گاه آشکارا آن ها را حمايت کردند



ترقی چپ شروع شده، اما همين جا متوقف نخواهد شد، حمالت چماقداران از نيروهای م
عليه » مردم«اما بودند کسانی و روزنامه هايی که با پندار . هدف چماقداران انقالب است

متاسفانه برخی . وارد عمل شدند و چماقداران را مستقيم و غيرمستقيم تاييد کردند» چپ ها«
  .نداز مقامات هم در عمل بر اين حمالت صحه می گذاشت

 چماقداری، که در خالصه ترين شکل آن را بيان کرديم، صدها زخمی و پرده اول
کشته به جای گذاشت، خرابی مفصلی را سبب شد و مهمتر از همه، توانست سبب نفاق و 

 .درگيری در بخشی از نيروها و تشنج و درگيری در بسياری از نقاط شود
» جاما«ابتدا به . لمان آغاز شد با حمله به بخش ديگری از نيروهای مسپرده دوم

حمله بردند، که خوشبختانه در هر دو مورد، » جنبش مسلمانان مبارز«بعد به . حمله کردند
ديگر معلوم . حمله کردند» کانون ابالغ شريعتی«و » ميزان«سپس به . اين حمله عقيم ماند
ت، بلکه زير نام نيس» چپ«نيستند و هدف آن ها فقط مبارزه با » مردم«شد که چماقداران 

های مختلف و با بهانه های گوناگون می خواهند نيروهای اصيل انقالبی را بکوبند، بين آن ها 
  . تفرقه ايجاد کنند، تشنج و درگيری ايجاد نمايند و بدينسان جبهه انقالب را تصعيف کنند

، با دستگيری صادق قطب زاده، موج تازه ای از چماقداری 59 آبان 20از روز 
در اصفهان اتومبيل يک سخنران را . با حمله به سخنرانی احمد سالمتيان در مشهد. ه افتادبرا

  . درهم شکستند
  :می نويسد» انقالب اسالمی«روزنامه 

يک گروه چماقدار به مردمی که برای استماع سخنان رييس جمهور جمع شده «
  . »بودند، با چوب و کفش حمله می کنند

اسالم پنهان کرده بودند و مسلح بودند، در سه راه مطهری  آنها که خود را زير نقاب 
  ."امروز هشدار، فردا کشتار"شعار ميدادند. شروع به تيراندازی هوايی کردند

ها را دريده »پرده«اين اخبار، که مشتی از خروار است، نشان می دهد که چماقداران 
  .کارها را فيصله دهند» منطق چماق«تا با اند 

  چه بايد کرد؟
  با اين وضع خطرناک چه بايد کرد؟. اين سناريوی، با شدت بی سابقه ای دنبال می شود

 به نظر !اجرای قانون :پاسخ ما، که بارها و بارها آن را تکرار کرده يم، روشن است
قانون . ما مقامات مسئول و ارگان های انقالبی بايد قانون اساسی را با قاطعيت تمام اجرا کنند

، زمينه فعاليت احزاب، سازمان ها و گروه هايی را که در امنيت قضايیبا ايجاد بايد 
  .چهارچوب جمهوری اسالمی فعاليت می کنند، فراهم بياورد

، بايد به افکار عمومی مراکزی که از آنجا هدايت و حمايت می شوندچماقداران و 
  . معرفی گردند

  


