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 Reports  گزارشھا

  
  رنگار ماھی سياه کوچولوبخ
  ٢٠١۶ سپتمبر ١٩

  

   شصتۀگزارش از يک نبرد انقالبی دھ
   چھار دختر انقالبی گمنامۀ  قھرمانانۀخاطر

ُتب کرده از کشتاری که بزرگ عمامه داران بر پا کرده است و خفه از . ه استھوا داغ و تب کرده و خف. تابستان است

  .راه انداخته استه خفقانی که خمينی نيامده ب

 توسط ًا خمينی توسط امپرياليستھا انقالبيون را که اکثرۀِروزی نيست که رژيم ضد انقالب تازه به قدرت رسانده شد

تخت تعقيب قرار ندھد و آنان را حتی در محل ھای کار دستگير و يا در  شده اند ئیساواک شاھنشاھی از قبل شناسا

! کند حتی به زن باردار رحم نمی. ُکشد خمينی جنون آسا می.  مردم به قتل نرساندۀخيابان ھا در جلو چشمان حيرت زد

در مدارس، . ود و سوختگی تھران به رگبار بسته بحن در نزديگی بيمارستان سوانفوليزن بارداری را  در باخه ت

 و در تظاھرات ھای خيابانی  برد کند و به زندان می دانشگاه ھا، در بيمارستان ھا، در ادارات دسته دسته دستگير می

   .دشو عليه رژيم مينی بوس ھا را پر می

ی و تگير او مساوی با دسۀلب گشودن و مخالفت کردن با سياست ھای ارتجاعی و پروامپرياليستی خمينی و دار و دست

 راستی اگر خمينی ضداستکبار جھانی بود پس چرا جوانان وطن را دسته دسته قتل عام میب! شکنجه و زندان و مرگ

 و به  را از مردم سلب کرده بود خواستند؟ غير از آزادی که شاه نيز آن گفتند؟ چه می کرد؟ مگر اين جوانان چه می

  .شاه را به زير کشيدندھمين دليل بود که مردم انقالب کردند و تاج و تخت 

  به دليل جنايات ھولناکی که خمينی مرتکب میئیمردم در کوچه و خيابان در صف ھای طوالنی جيره بندی مواد غذا

  ". خر ھمون خره پالونش عوض شده: "کنند شود زمزمه می

ر خانه ھای تيمی در تا ھمين چند سال پيش بود که مزدوران ساواک شاھنشاھی نيروھای ضد سلطنت امپرياليستی را د

 در کوه و صحرا دستگير، به طرز ددمنشانه ای شکنجه و  ، در ادارات، در مدارس،انجاتخ در کار، در دانشگاه،يابانخ

البته نيروھای ضد سلطنت امپرياليستی مانند کمونيست ھای چريک . کردند رساندند و يا سر به نيست می به قتل می

 را آنچنان بر شاه تنگ کرده بودند، خواب را از چشم او گرفته بودند، که گفته می خلق  و مجاھدين خلق عرصه ئیفدا

   "حميد اشرف چی شد؟" داد شاه می پرسيده شود وقتی ساواک خانه ھای تيمی را مورد ھجوم قرار می

واک آدم  بود که پنج سال تمام در زير گوش سائی، فرمانده ھيوالکمونيست چريک افسانه ئیرفيق کبير حميد اشرف 

 خلق مشغول بود و ساواک شاھنشاھی با تمام ئیَکش به نيرو گيری و سازماندھی برای سازمان پرافتخار چريکھای فدا
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اش قادر نشده بود او را پيدا و دستگير کند، وجود چريکی ھمچون رفيق کبير حميد اشرف توانسته بود " قدر قدرتی"

جايزه ای به ميزان صد ديگر  خلق ئیپيدا کردن  او  و ھشت چريک فداآنچنان وحشتی در دل شاه ايجاد کند، که برای 

البته شاه . ويل ساواک دھندح کنند و تئیھزار تومان آنزمان که مبلغ بسيار ھنگفتی بود قرار دھد تا مردم آنان را شناسا

  !يزُو ساواک آدم کش او ن!  امپرياليسم اين آرزو را با خود به گور بردۀاين نوکر دست به سين

 ھمچون ثابتی و فراستی ئیاما ھمکاری برخی از مزدوران ساواک شاه سرنگون شده که نتوانسته بودند مثل جنايتکارھا

و معتمد و ساير بی ھمه چيزھا، از ايران خارج شوند بنا به ماھيت شغلی شان، مزدوری و خائن به خلق، در خدمت  

 زمان ،موريتی را که شاهأکردند تا م ای سرکوبگر خمينی کمک میماشين سرکوب نظام جديد در آمده بودند و به نيروھ

 را به قعر ئیمريکااموريت کشتار انقالبيونی که تاج و تحت شاه أم. امش را پيدا نکرده بود به پايان برساندجو موقعيت ان

خر ھمون خره : دکردن به ھمين سبب بود که مردم در کوچه و برزن تکرار می. زباله دان تاريخ پرتاب کرده بودند

  پالونش عوض شده

امروز ھم مثل خيلی از روزھای ديگر صبح زود ساعت پنچ  با صدای شليک گلوله ھا از خواب می پريم، صدا بسيار 

ی شيرازی، از طرف کريمخان زند، کوچه پنجم درگيری بين ازکنيم، در خيابان مير نزديک است، ھمديگر را خبر می

   .رود  تا خبر بياورد يکی از بچه ھا به پشت بام می. خمينی استنيروھای انقالبی و مزدوران 

نيروھای انقالبی که در پشت بام ھستند . شکند سکوت قبرستان حاکم است، فقط ھر چند دقيقه تيراندازی سکوت را می

ر يي خود را تغکنند و مدام نيز محل به سرکوبگران خمينی مسلط ھستند به ھمن دليل آنھا ھستند که مدام تيراندازی می

دشمن انقالب می خواھد نيروھای انقالبی را زنده دستگير کند تا بتواند از طريق شکنجه دادن آنھا به ساير . دھند می

 دليل رژيم تعداد زيادی مزدور مسلح پياده کرده تا  نيروھای انقالبی و به اطالعات سازمانی آنھا دست پيدا کند به ھمين

اما با وجود تمام اين محاصره ھا نيروھای انقالبی . ره کنند تا نيروھای انقالبی فرار نکنندخيابان و کوچه ھا را محاص

   . درگيری خارج کنندۀتوانسته اند چند تن از رفقای خود را از صحن

چادری به . که ممکن است لباس شخصی ھا در کمين باشند شود ضمن اين از باالی پشت بام چيز زيادی ديده نمی

رويم رژيم خمينی اين دشمن انقالب لشکری در خيابان مستفر کرده    نشويم، به کوچه میئیيم تا شناساکش سرمان می

کاالھای "خمينی تمام .  بر تن در خيابان مثل مور و ملخ پخشندئیمريکااموران رژيم با جليقه ھای أاست، م

 ئیتن مزدورانش است، ھمان ھا" بار جھانیاستک"را مکارانه حرام اعالم کرده بود و امروز  کاالھای " استکبارجھانی

ن را اکردند و بعد ھم مقاوم دستگير و شکنجه می" ضدانقالب"کنند و به اسم  که جلو چشم مردم انقالبيون را تعقيب می

روزی . کند اين روباه مکار از ھيچ خوش خدمتی در جھت منافع اربانان شاه سرنگون شده کوتاھی نمی! حلق آويز

 دين ممنوع نکند تا بتواند اھداف پليد امپرياليستھا را به پيش ۀ را با آويزان شده به تبصره ھای پوسيدنيست که چيزی

  . برد

 تيمی  در کوچه پنجم ميرزای شيرزای لو ۀرسد که خان امروز اما اين درگيری ھم امانشان را بريده است، به نظر می

رسد که آنھا با سرگرم  شوند، به نظر می ا میه ج خانه ھا جابنيروھای انقالبی از طريق پشت بام ھا  در. رفته باشد

ر را از محل فراری داده اند، تيراندازی از طرف گياد است چند نفر از انقالبيون ديکردن مزدوران خمينی که تعداشان ز

رف کوچه در دو ط. رسد شود، طوری که از ته کوچه پنجم به سر کوچه می نيروھای انقالبی نزديک و نزديک تر می

 قرار دارد، در گيری در قسمت چپ کوچه است که حياط ھا و درھای گاراژ  که در زير ئیحدود ده دوازده خانه ويال

 نبش ۀگلوله ھای مزدوران رژيم تمام سنگ ھای مرمر طوسی رنگ خان. باشد سمت کوچه میه زمين قرار دارد ب

  .خواھند مشخص است که آنھا نيروھای انقالبی را زنده میً کامال.  را سوراخ سوراخ کرده است٧خيابان پنچم پالک 
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   .شود؛ نيروھای انقالبی تا آخرين گلوله ھايشان مقاومت کرده اند برای مدتی صدای تيراندازی از داخل خانه شنيده نمی

که جسد  حالیشوند، و در   اندازند و بعد از چند دقيقه وارد خانه می مزدوران گاز اشک آور به داخل گاراژ خانه می

اندازند و با پا   و آنھا را در پشت وانت روبازی می کشند به بيرون می آورند چھار دختر انقالبی را روی زمين می

   !کوبند روی جسد ھا می

البته اين جانيان اين حيوان ! است"  افتخارۀماي"کنند لگد کردن جسد انقالبيون  چه دون مايه اند سرکوبگران که فکر می

آورند تا خادمی خود را ھر چه بيشتر به اربابان جھانی شاه که خمينی را جايگزين آن کردند نشان   را در میبازی ھا

 اين دختران ۀما به نبرد قھرمانان. ل از آنند که اين دختران انقالبی بودند که افتخار آفرين شدندفمزدوران خمينی غا! دھند

م که آنان تسليم دشمن انقالب نشدند و آرزوی دستگير شدن را به دل فرستيم و سرتا پر غرور ھستي انقالبی درود می

شکی نيست که روزی نام آن چھار دختر . آنان مانند خيل بی شمار انقالبيون گمنامند. سرکوبگران رژيم خمينی گذاشتند

    .شود  طبقاتی ايران ثبت میۀانقالبی در تاريخ مبارز

اعده و اخوان المسلمين دست پرورده ھای امپرياليست ھا به جان نيروھای  مزدوران القاند سال پيش در ليبيچوقتی 

بريدند و جنازه ھا را پشت وانت می انداختند،   بيخ تا بيخ میرد افتاده بودند، در خيابان سر آنھا را با کااانقالبی ليبي

 درست پس از پيروزی  جديد امپرياليستھاۀشد که مزدوران حزب الھی، دست پرورد  میئیتداعی ھمان صحنه ھا

 وقتی که شاه سرنگون  شد، با اين وصف که اين روزھا با پيشرفت سريع تکنولوژی چنين صحنه ٥٧انقالب شکوھمند 

 شان ۀشود ، اما سی و ھفت سال پيش وقتی که خمينی سگ دست پرورد  به سراسر دنيا مخابره میًھای ھولناکی سريعا

!  که در دستور کار او قرار دادند متوقف کردن استفاده از کامپيوتر بودئی از کارھارا امپرياليستھا به ايران آوردند يکی

  . نه تنھا به عقب راندن جامعه از ھر نظر بلکه اطالع رسانی فوری بود

کنند برای حفظ جان ساير  رسد که دختران انقالبی وقتی آخرين تيرھايشان را به سوی دشمن شليک می چنين به نظر می

و اسرار سازمان يا گروه شان از سيانور استفاده کرده تا زنده به چنگ دشمن انقالب نيفتند، ھمين امر رفقايشان 

  !کوبند شدت غضبناک کرده که روی جسدھای آن دالوران انقالبی با پا میه مزدوران خمينی را ب

ت تسخير شدند، از طريق راديو  وقتی که پادگان ھا توسط نيروھای انقالبی ضد امپرياليس٥٧در اوايل انقالب پرشکوه 

خوانند که به پادگان ھا رفته خود را مسلح کنند، مردم به طرف پادگان  تلويزيونی که  تسخير کرده بودند مردم را فرا می

 که در خيابان ھا درست کرده اند بودند ئیکه نيروھای انقالبی در سنگرھا در حالی. دارند روند، و اسلحه برمی ھا می

  .دھند وزش کار با سالح  میبه مردم آم

رسد پر واضح است که به او ديکته می شود که چه  اش می) بخوان اربابان جھانی(قتی اين خبر به گوش خمينی جالد و

نشسته ای اسلحه را به ھر حيله ای که شده از دست مردم آگاه و دانا بگير و گر نه اسلحه ھا به طرف خودت برگردانده 

امپرياليستھا اين روباه مکار با حيله گری مردم ناآگاه را خلع سالح کند، او از جديد جيری خمينی سگ زن!  شود می

و نيروھای دانا مثل اين چھار . کنند البته برخی از مردم چنين می. خواھد تا سالح ھا را به پادگان ھا برگردانند مردم می

 جديد ۀدنه سر تفنگ شان را به طرف خمينی دست نشاگردانند بلک دختر انقالبی و سازمانشان سالح را نه تنھا برنمی

  !گردانند امپرياليستھا برمی

   . مسلحانه مبارزه ای است که وحشت در دل رژيم و اربابان جھانی شاه و مال می اندازدۀمبارز

 که اگر کردم دشمن انقالب، نيروھای انقالبی را محاصره کرده بودند، به اين فکر می آنروز وقتی  مزدوران خمينی ،

   !دن چنين فجايع ھولناکی اتفاق بيفتلو چشم آناجدادند که  مردم آگاه سالح در دست داشتند اجازه نمی
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 دالورانه ئیمريکاا جانشين رژيم شاه  تاجدار ئیمريکااانقالبيون زيادی بی نام و نشان با رژيم خمينی عمامه دار 

سازش ناپذيری خود در زير ددمنشانه ترين شکنجه ھای مزدوران جنگيدند، چه در زندانھای سراسر ايران با مقاومت و 

   .دشمن انقالب، چه در خيابان ھا، خانه ھای تيمی، در ادارات و کارخانجات

طور سيستماتيک از ماشين سرکوبی که بر پا ه راستی چه قدرتی می توانست به رژيم نوپای خمينی کمک کند که بب

خمينی بر طبل . ُاھنشاھی سرنگون شده، مگر ساواک آدم کش شاه سرنگون شدهکرده بود استفاده کند؟ مگر ارتش ش

کرد تا بتواند مو به   کارگران و زحمتکشان پھن میۀاش را بر سر سفر" تقدير الھی" مارگيری ۀکوبيد و کيس جنگ می

اطر آن انقالب کرده بودند و خه خواستند و ب خواستند به پيش برد نه آنچه را که مردم می مو آنچه را که امپرياليستھا می

  . تخت و تاج شاه مزدور را به زباله دانی تاريخ پرتاب کرده بودند

بينم که رژيم خمينی مزدوران زيادی را به خارح از کشور فرستاده، لمپن ترين ھا  ست که امروز میابه ھمين دليل ھم 

 کنند و ئیُن، ساواکی ھای آدم کش نوحه سرا در کنار ھمکارانشا  مسلخانهۀمبارز" قباحت"را ھم فرستاده تا در 

تا در کنار ساواکی . بنامند" تروريست" کردند را  نيروھای انقالبی که تا پای جان با رژيم شاه و شيخ مسلحانه نبرد می

خطاب کنند و از يک طرف اين موجود حقير رذل را " جناب مصداقی" ساواکی ھا را ۀعزيز شد" ايرج مصداقی "  ھا

  . و از طرفی او را تحسين کنندبکوبند 

 که مسلحانه نبردمیرا بسيار واضح است که ھم ساواک شاه سرنگون شده و ھم واواک رژيم اسالمی نيروھای انقالبی 

ُاگر اين آدم کش ھای مزد . آنھاست" ضدانقالبی"و " ضد خلقی "اين نمايانگر ادبيات . بخوانند" تروريست "،کردند

خطاب کنند آنوقت است که بايد " رفيق يا دوست" و رژيم شاه و مال نيروھای انقالبی را  ماشين سرکوب ھر د بگير

   قرار داده اند؟  اين مزدورانۀتعجب کرد و پرسيد که اربابان شاه و شيخ چه دستور العمل ديگری در برنام

ختند اين بود که ھرگز روی دشمن اما آنچه که آنروز آن چھار دختر قھرمان انقالبی با نبرد تا پای جانشان به مردم آمو

خلق حساب باز نکنيد و به آنھا متکی نباشيد، آنان با شليک گلوله ھايشان فرياد برمی آوردند ما نياز نداريم که دشمن 

خواھد بچرخاند تا لوله ھای تفنک را به طرف خلق ستمديده  سالح ھايش را به دست ما بدھد و ما را ھر طور که می

 از شرايط   و آگاھی درستئیاين دانا.  که امروز دست بوس اربابان شاه و خمينی شده اندئین نادان ھابگيريم، مثل ھما

گويد با تسخير پادگان ھا که سالح ھايش تمام امپرياليستی است بايد به نبرد با دشمن خلق  باشد که به ما می انقالبی می

را مقدس  ا رفيق چه گوارا بر آن تفنگ بوسه زد و آن معروف چريک  دنيۀرفت، سالح ھا  را تسخير کرد و به گفت

درست مثل سالح آن چھار ! شود مقدس است رد، چرا که آن سالح وقتی سرش به طرف دشمن خلق برگردانده میشم

    . تفنگ شان را به طرف دشمن خلق گرفتندۀدختر انقالبی و ساير نيروھای انقالبی ضدامپرياليست که سر لول

  

   سصيد و نود و پنج تابستان ھزار و

  

 

 

 


