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  ريالنزدهپاشماره   ـ تک1358 ماه ادمرد

  
حتما اطالع داريد که از چندی پيش عناصر مشکوکی به مراکز حزب توده ايران و دفاتر 

ارگان مرکزی حزب ما و کتابفروشی ها و دکه های روزنامه فروشی در شهرستان " مردم"
ها، که نشريات و مطبوعات حزب ما را عرضه می دارند، هجوم می برند و ضمن دادن 

 به حزب توده ايران، شيشه ها را می شکنند، نشريات، روزنامه ها، شعارهای دشنام گونه
پوسترها و عکس های شهيدان را پاره می کنند، خسارت مالی وارد می سازند و حتی پول 

در چند روز  .موجود در کتابفروشی ها و دکه های روزنامه فروشی ها را به غارت می برند
آخرين نمونه آن، هجوم عناصر مشکوک . تاخير هجوم اين عناصر مشکوک شدت يافته اس

، به مناسبت سالگرد 1358 تير ماه 29به راه پيمايی اعضا و هواداران حزب توده ايران در 
. ، در ابن بابويه بود که منجر به زخمی شدن چهار نفر گرديد1331شهيدان سی ام تير ماه 

دند  را به جايی رسان، اين عناصر مشکوک کار گستاخی1358 تير ماه 31در روز يکشنبه 
در تهران " مردم "دفتر انه کميته مرکزی حزب توده ايران و که برای نخستين بار جلو دبيرخ

جمع شدند و با دادن شعارهای دشنام گونه به حزب توده ايران و سخنرانی های تحريک آميز 
" مردم"فتر و افترا آميز عليه حزب ما، مدتی راه رفت و آمد به دبيرخانه کميته مرکزی و د

  .را سد کردند
در تمام اين موارد، مسئولين حزبی، جريان امر را به مقامات مسئول دولتی و به 

مقامات مسئول دولتی و کميته ها از  کهبا اين .کميته ها اطالع داده و خواستار رسيدگی شده اند
، ولی با »تاييد نکرده اند«کرده و اين اعمال ضد انقالب را » ابراز تاسف«اين جريانات 

اعمال ضد انقالبی کمال تاسف و تعجب تاکنون عمال هيچگونه اقدامی جهت جلوگيری از اين 
  .ورده اندبه عمل نيآ

به نظر ما، اين تحريکات، که پشت سر آن مسلما ضد انقالب قرار دارد، جز تشديد 
تفرقه بين نيروهای راستين انقالبی و سرانجام تضعيف انقالب و بازکردن راه برای ضد 
انقالب هدفی ندارد، و بی توجهی و سهل انگاری مقامات مسئول دولتی و کميته ها در اقدام 

 بخواهند و چه جلوگيری از اين اعمال ضد انقالبی نيز، چهجدی و قاطع و فوری برای 
نخواهند، چه آگاه باشند وچه نباشند، چيزی جز تشويق ضد انقالب به ادامه و تشديد اعمال 

اين که تاکنون تحريکات و خرابکاری های عناصر مشکوک به درگيری  .ضد انقالبی نيست
 و انضباط اعضا و هواداران حزب و فاجعه تبديل نشده، فقط محصول هشياری، خونسردی



ماست، که با اتکا به مشی اصولی و انقالبی حزب، نمی خواهند و نمی گذارند بدست عناصر 
  .آنها بهانه داده شودضد انقالبی و مشکوک برای نيل به هدف های شوم 

ولی ما به شما هشدار می دهيم که مسئوليت عواقب ناگواری که ممکن است با ادامه 
کات و اعمال ضد انقالبی پيش آيد، به عهده عاملين اين تحريکات و اعمال ضد اين تحري

  .انقالبی، و همچنين مقاماتی است که جلوی اين تحريکات و اعمال ضد انقالبی را نمی گيرند
ما از شما مصرا می طلبيم که قاطعانه و بی درنگ تدابير الزم برای جلوگيری از 

و جان مسئولين و افراد " مردم"مراکز حزب و دفاتر تکرار اين تحريکات و حفظ امنيت 
ما از همه نيروهای راستين انقالبی، از همه احزاب، سازمان ها، گروه  .حزب ما اتخاذ کنيد

ها و شخصيت های ملی، دمکراتيک و مترقی نيز می طلبيم که به اين تحريکات و اعمال ضد 
 ما اعتقاد راسخ داريم که جبهه متحد همه .انقالبی اعتراض کنند و عامالن آن را افشا نمايند

نيروهای ضد امپرياليست و دمکراتيک می تواند توطئه و تحريکات گوناگون ضد انقالب 
  .راعقيم سازد

 با تاريخ معاصر ايران، که که هر کس در پايان، اين واقعيت را هم يادآور می شويم
که هيچکس، با هيچ نيرو و با هيچ با تاريخ حزب توده ايران آميخته است، آشناست، می داند 

اع، از پيکار ز مبارزه بر ضد امپرياليسم و ارتجوسيله ای قادر نيست حزب توده ايران را ا
  .برای استقالل، آزادی و پيشرفت ميهن ما باز دارد

  با تقديم احترام                
    کميته مرکزی حزب توده ايران            
  دبير اول، نورالدين کيانوری              
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