بھمن

در بزرگداشت چھلمين سالگشت حماسه سياھکل
آدمی از طبيعت جان ميگيرد و طبيعت از آدمی .اثر بخشی طبيعت بر آدمی ،نه تنھا دواندن خون در رگھای آدمی ،که انتقال کنش
و واکنش ھاﯾش در برابر خصمی است که پندار سد کردن طراوت ،شاداﯾی ،و جاری شدن ھماره اش را در سر ميپروارند .طبيعت،
آنگاه که سوز و سرما شالق ھای بس تحمل ناپذﯾرش را با کمک تارﯾکی و سکوت گسترده ھر دم بر پيکرش فرود مياورد ،زنبق ھا
و شاﯾق ھا را از نھانش بيرون ميدھد و ندای "سر اومد زمستون ،شکفته بھارون" را در پھنه گيتی آواز ميدھد .گسترش سرخی
شاﯾق ھا در دشت ھای خسته از ستم تارﯾکی و سرما ،آوای پيروزی روشنی بر تارﯾکی ،زﯾبای بر زشتی ،و طراوات و سرافرازی
بر پژمرده گی و خموده گی است .بدﯾنگونه ھست که انسان برآمده از طبيعت ،رسم مانده گاری ،رسم سرافراشته گی ،و رسم
پيروزی بر دشمن را از طبيعت مياموزد و بکار ميگيرد و انسان در طبيعت و طبيعت در انسان تنيده شده و به پيش ميرود.
آری ،سرخی شاﯾق ھا در کوھپاﯾه ھای سھند ،ﯾادگار خون بابک ھاست که در ستيز با سپاه جھل و جنون به طبيعت پيوست و
سرخی شاﯾق ھا در دشت ارژن ﯾادگار خون دليران تنگستانی و زار ممدھا ست که در برابر خصم سر فرود نياوردند و به ستيز با
آنھا روی آوردند .و ھمچنين ھست حکاﯾت شاﯾق ھای بيادگار مانده ی سلحشوران کردستان ،آذرباﯾجان ،لرستان ،بلوچ و گيالن و
وجب به وجب سرزمينی که شاعر انفالب ،سعيد سلطانپور آواز داد که بر کشورم چه رفته؟ و آزاده زنان و مردان اﯾن دﯾار برای
سرآوردن بھاران جانبخش و شکست زمستان جان ستان ،سرود عزم ،سرود داﯾه داﯾه وقت جنگه را سر دادند.
آری ،اﯾنچنين بود که غرش گلوله ھا در جنگل گيالن نه آنی ،که بر بستر تجربه صد ھا ساله مبارزه با خصم در اﯾن سرزمين ،ھوا را
شکافت و اوج گرفت ،اوج عزم دلير مردانی که در برابر دشمن ،سکوت و خموده گی را بر نميتافتند و سرافراشته گی و پيروزی
انسان ھای سرکوب شده و ستمدﯾده را در دل ميپروراندند .عزم رھاﯾی کارگران و زحمتکشان ،عزم رھاﯾی انسان از ددان ،عزم
برقراری ﯾک جامعه انسانی ،جامعه ای که در آن ،کودک آن کارگر ،آن رنجبر با ﯾک تب دوساعته جان ندھد .جامعه ای که درآن ،ذره
ذره جان کارگران ھر لحظه در برپاﯾی کاخ سرماﯾه داران به تاراج نرود .در جامعه ای که نه از خدا سراغی باشد نه از ساﯾه خدا.
چرا که خدا و ساﯾه خدا و لشگرﯾانشان ،ﯾار ستمگران سرماﯾه دار ھستند نه ﯾار ستمکشان کار به مزدبگير.
آری ،حماسه سياھکل اوج درس آموزی انسان از طبيعت در جدال با نيستی و خاموشی بود .جدالی بود در شب سرد زمستان
که خواب را از چشمان ساﯾه خدا و خداﯾانش بربود و آرامش جزﯾره ثابت را واژگون کرد" .درشب سرد زمستان" چھل و نه" ،کوره
خورشيد ھم ،چون کوره ی گرم چراغ" چرﯾکھای فداﯾی خلق نميسوخت و "به مانند چراغ" آنان ،نه می افروخت "چراغی ھيچ".
براستی که به مانند چراغ )راه( آنان ،نمی افروخت ھيچ چراغی )راھی( .راه آن آزاده انسانان ،راه مانده گاری حرمت ،راه مانده
گاری سرافراشته گی انسان بود .راه استمرار فراگيری انسان از طبيعت ،راه به اوج رساندن انسان و زبون کردن قدرت افسانه
اﯾی ساﯾه خدا .بی شک بدﯾنسان بود که چراغ فداﯾيان به تنھا چراغ مطرح در بطن جامعه برای رھاﯾی از ستم دﯾکتاتوری سرماﯾه
بدل شد و دقيقا از ھمين رو بود که مورد آماج حمالتی قرار گرفت که دنيای کوچک و ساکن شان دستخوش تغيير شده بود و در
پی آن بودند که تنھا چراغی که می افروخت راه رھاﯾی را به خاموشی کشانند.
آری ،حماسه سياھکل چنين پا گرفت که  ٩عزم درآوردگان رزم عظيم،ھماره ﯾادان :رحيم سماعی ،مھدی اسحاقی ،جليل
انفرادی ،ھادی بنده خدا لنگرودی ،محمد علی محدث قندچی ،احمد فرھودی ،عباس دانش بھزادی ،و ھوشنگ نيری به
فرماندھی علی اکبر صفاﯾی فراھانی در روز دوشنبه  ١٩بھمن  ١٣۴٩به پاسگاه سياھکل ﯾورش برده و افراد درون پاسگاه را خلع
سالح ميکنند .و بدﯾنسان بود که جزﯾره آرامش سرماﯾه داران غارتگر داخلی و خارجی با غرش چند تير در ﯾک دھکده دور افتاده
بيکباره آشفته ميشود .زبونی ساﯾه خدا و پنچمين ارتش بزرگ جھان به آن درج ميرسد که ترس ،ھذﯾان و اغراق تمامی دستگاه
جھنمی آرﯾامھری را فرا ميگيرد .ترس ،زبونی ،عجز و وامانده گی رژﯾم از اﯾن عمل انقالبيون صحت درستی نظر آنان مبنی بر ضربه

پذﯾری رژﯾم و تھی بودن افسانه شکست ناپذﯾری آن را به اثبات رساند .برخالف داستانسراﯾی ھای مخالفين ،راه و روش اﯾن آزاده
گان بی مانند ،تمامی تالش و جانبازی اﯾنان ھمانا نشان دادن ضربه پذﯾری رژﯾم به کارگران و زحمتکشانی بود که از ﯾک طرف
بواسطه تبليغات شبانه روزی رژﯾم مبنی بر قدر و قدرت بی انتھا بودنش و از طرف دﯾگر تبليغ بی عملی محص از سوی
روشنفکران و سازمان ھا واحزاب عقيم  ،تسليم شراﯾط شده بودند و دست سرماﯾه داران داخلی و خارجی را برای غارت
دسترنجشان و سرکوب آنھا کامال باز گذاشته بودند .آنان نه خواھان برپاﯾی قيام از جانب خود بودند و نه خود را نماﯾنده توده ھا
برای برپاﯾی انقالب ميدانستند .آنان تنھا در اﯾن فکر بکر بودند که ميباﯾد راه مبارزه را به توده ھا با گذشتن از جان شيفته خوﯾش
نشان دھند .روشنفکر ،آنگاه روشنفکری در جھت تکامل جامعه و طبيعت ھست که تنھا روشنفکر نباشد بل روشنگر راه مبارزه
برای برقراری ﯾک جامعه انسانی باشد که تمامی افراد جامعه و نه فقط مشتی ستمگر و زالو صفت از مزاﯾای جامعه بيکسان
بھره مند شوند  .روشنفکر روشنگر بخش کوچکی از جامعه ھست که بواسطه آگاھی اش و شراﯾط زندگی اش ،ميتواند تاثير گذار
بر توده ھا باشد که بخش بزرگ جامعه را از آن خود دارند .روشنفکر روشنگر بواسطه شراﯾطی که دارد ،توان آن را داراست که
کنش و واکنش طبيعت و تارﯾخ بشرﯾت را شکافته و سره را از ناسره تشخيص داده و به تروﯾج آن در نزد توده ھاﯾی که در شراﯾط
ﯾکسان با آنھا نيستند بپردازد .و اﯾن دقيقا آن ھدفی بود که رزمنده گان سياھکل و رھروان آنھا متشکل در سازمان چرﯾکھای
فداﯾی خلق اﯾران به آن باور کامل داشتند و به انجامش کوشا بودند و جان ھای زاللشان را در اﯾن راه گذاشتند.
مبارزان "چنبش مسلحانه انقالبی اﯾران" )نامی که اﯾن مبارزان بر خود نھاده بودند( در سياھکل کاری کردند کارستان ،کاری که
عجز ،زبونی ؛ ذلت و درمانده گی در تمامی کالبد شاه شاھان و پنجمين ارتش مجھز دنيا فراگرفت .برای نشان دادن پيروزی
مبارزﯾن اجازه دھيد به گوشه ھاﯾی از خود باختگی  ،ھذﯾان ھا ،و اغراق ھای رژﯾم شاھنشانی و تکرار حماقت گونه نوﯾسنده گان
وزارت اطالعات رژﯾم دد منش جمھوری اسالمی بخصوص محمود نادری بپردازﯾم.
ﯾک :در حاليکه طبق اسناد ساواک ادعا ميشود که بواسطه "کمبود فشنگ" مبارزﯾن از حمله به جيب تجسسی
ژاندارمری خودداری کردند؛ ولی ساواک رشت طی تلفنگرامی به ساواک مرکز مينوسيد که با دستگيری ھادی بنده خدا
در روستای شب خسب الت از وی "ﯾک قبضه اسلحه کلت با  ۵۴تير فشنگ و ﯾک قبضه اسلحه گاز پيستول آلمانی با
 ١۵تير فشنگ" بدست مياورند .گوﯾا ترس از حماسه سياھکل بعد از  ٣٨سال عقل و ھوش و بيناﯾی را از فرزندان
راستين ساواک ھمچون نادری ربود که قادر نيستند معقوالنه و تکيه به منطق و خرد و ﯾک حساب سر انگشتی مطلبی
بنوﯾسند.
دو :در تلفنگرام ﯾاد شده ھمچنين از قول گروھبان دوم ﯾعقوب آقا کوچکی مياﯾد که حمله کننده گان به پاسگاه لوله
کلتی را به گيجگاه او گذاشته و شليک ميکنند و در حاليکه که خون از گيجگاھش جاری بوده و دو تير به سمت
راستش ،ﯾکی به شکمش ،و ﯾکی ھم به شقيقه اش اصابت کرده بود ،بعد از " ٣٠ثانيه" بھوش آمده دست خالی به
جلوی پاسگاه آمده و فردی را که  ٢قبضه تفنگ ام ١-در دست داشته را دﯾده ،ﯾک تفنگ از دست او گرفته و با قنداق
تفنگ به او حمله کرده وبيرون انداخته و بطرف طبقه باال رفته چھار خشاب برداشته ﯾکی را در اسحله گذاشته )بعبارتی
کسی با دو اسلحه بدون خشاب در جلوی پاسگاه گشت ميداده( و به تعقيب حمله کننده گان به پاسگاه پرداخته و
بسوی آنھا شليک کرده و بعد بيھوش شده .اﯾن مھمالت و ھذﯾان ھا که حتی مرده را به خنده مياندازد ،مبنای کار
ساواک و نادری قرار گرفته که مثال به بازنگری تارﯾخ سازمان چرﯾکھای فداﯾی خلق اﯾران بپردازد .شاﯾد ھم تھيه کننده
گان فيلم ھای رامبو ھاليودی از گزارش ھای ساواک و کتاب نادری برای تھيه فيلم ھاﯾشان الھام گرفته اند
سه :در گزارشی دﯾگر از قول راننده ماشين فورد آلمانی مينوﯾسد که  :تعداد آنھا )مبارزﯾن( حدود  ١٠الی  ١٢نفر بودند
و لباس آنان متحد الشکل بود .اﯾن در حالی است که کل مبارزﯾن حماسه سياھکل  ٩نفر بوده که با دستگيری ھادی
بنده خدا عمال در روز عمليات  ٨نفر بودند و بنا به نوشته خود نادری تنھا  ٣نفر آنھا )فرھودی ،سماعی و فراھانی(
بسوی ماشين فورد رفته و آن را متوقف کرده بودند .ضمن اﯾنکه حماسه سازان سياھکل ھيچ گاه از لباس متحد الشکل

استفاده نميکردند .ماموران رژﯾم وحشت کرده از واقعه سياھکل در تصورشان ھم نميرفت که تنھا  ٨نفر مبارز راستين
تنھا به عشق رھاﯾی زحمتکشان ميتوانند چنين خواب خوش و عقل و ھوش آنان را بيک آن ببرند.
چھار :ﯾک روز بعد از واقعه سياھکل ،شاه به اوﯾسی ،فرمانده ژاندارمری کل کشور دستور داد سه فروند ھليکوپتر به
ھمراه دو افسر و ھشتاد نفر افراد کار آزموده برای انجام مامورﯾت به گيالن اعزام کند .و در گزارش ژاندارمری کل
کشور به منظور پشتيبانی عملياتی ھنگ گيالن ١٠ ،نفر تلگرافچی و  ٢٧دستگاه بی سيم به ھنگ گيالن ارسال
ميگردد .رﯾاست رکن سوم ستاد ژاندارمری به رشت رفته و کميسيونی جھت "بررسی نحوه تعقيب اشرار" با ٢
سرھنگ تشکيل ميدھد .آری ،اﯾن حجم اعزام نيرو و وساﯾل نظامی تنھا برای مقابله با  ٨نفر بوده که ﯾکی از آنھا زخمی
بود و با تعداد اندکی اسلحه و  ١٠قبضه تفنگ مصادره شده از پاسگاه البته بدون فشنگ.
چھار :سه روز بعد از واقعه سياھکل ،شاه به اوﯾسی ميگوﯾد که " :در اسرع وقت باﯾد قلع و قمع ﯾا دستگير شوند و
ضمنن ھدف اﯾن عناصر مخرب به زارعيين تفھيم شود" .در پی اﯾن دستور و بعد از دستگيری نيری ،انفرادی ،و صفاﯾی
فراھانی بدست افراد محلی ،اوﯾسی به فرماندھی ھنگ ژاندارمری گيالن ابالغيه بلند باالﯾی در مورد ملزم ساختن
کدخداﯾان به گزارش دھی ،گماردن ﯾک عامل اطالعاتی در ھر آبادی ،تحرﯾک احساسات و پرداخت وجه نقد برای خرﯾدن
افراد در ازاء ارسال گزارش و حتی نظارت عملکرد کدخداﯾان صادر ميکند و ﯾادآوری ميکند که بدون ھمکاری واقعی مردم
کوچکترﯾن توفيقی حاصل نخواھد شد و به فرمانده ھنگ ميگوﯾد اعليحضرت فرمودند " :بيش از اﯾن حوصله ندارم که
وقت تلف کنيد و در اسرع وقت بابد افرادﯾکه به پاسگاه حمله کرده اند قلع و قمع و ﯾا دستگير شوند.
سرھنگ باباﯾی توجه کنيد که اگر توفيقی حاصل نشود تنبيه شدﯾدی در باره شما و مسئولين اعمال
خواھد شد".
پنچ :در تلفنگرامی به تيمسار رﯾاست ستاد ژندارمری کل کشور  ٨روز بعد از حمله به سياھکل مياﯾد که :از سه نفر
بازداشت شده که  ٢تن آنھا زخمی ھستند مقدار" :ﯾک قبضه مسلسل ،سه قبضه اسلحه کمری ،دو قبضه نارنجک،
ﯾک عد دوربين چشمی ،دو عد قطب نما ١٩۶ ،تير فشنگھای مختلف!! ،مقداری ملبوس و خوراکی" بدست آمده و اﯾن
در حالی است که اﯾن سه تن برای درﯾافت غذا به ده چھل ستون رفته بودند که دستگير شدند .ھمچنين در اﯾن
تلفنگرام آمده ھست که ﯾکی از اعضا گروه که در اثر اصابت گلوله مجروح شده و با استفاده از تارﯾکی ھوا و مه شدﯾد با
به جا گذاشتن سه عدد کوله پشتی محتوی ملبوس و مواد خوراکی و دو پوند مواد منفجره تی-ان-تی و چند عدد
چاشنی الکترﯾکی و وساﯾل خواب و مقداری جزوات دستنوﯾس ،متواری شده .دقت کنيد که نادری ادعا ميکند که آنھا به
انبار ھای مواد غذاﯾی سر زده بودند و آنھا را خالی ﯾافته بودند ولی از درک اﯾنکه چرا ﯾک فرد باﯾد با خود سه کولی
پشتی با اﯾنھمه امکانات غذاﯾی و نظامی حمل کند ،عاجز ھست؟
شش :در  ٣٠بھمن ،فرمانده ھنگ رشت طی تلگرامی به اوﯾسی ميگوﯾد که برای درگيری با متوارﯾان که در غاری
پناھنده شده بودند ،افسری با ﯾک گروه مجھز و ارسال مھمات زﯾر اعزام شده ھست ۵ :قبضه نارنجک انداز تفنگی
با مھمات مربوطه ٢٠ ،عدد نارنجک اشک آور ٢ ،قبضه مسلسل سنگين کاليبر  ،۵٠ﯾک قبضه توپ سبک.
ھمه اﯾن مھمات سنگين و افراد مجھز برای دستگيری ﯾا قلع و قمع تنھا  ۵نفر.
ھفت :در حاليکه "اسناد" ساواک مربوط به اقرار "اشرار" که مبنای کار "تحقيقی" نادری برای نوشتن رونوشت
اسالمی حماسه سياھکل قرار گرفته ،حاکی از ترس ،ندانم کاری و تسليم مبارزان سياھکل ھست ،داﯾره امنيت
ژندارمری گيالن طی گزارشی مينوﯾسند که در اﯾن عمليات  ۵نفر درجه دار )از پاسگاه مرکزی رشت ،ھنگ گيالن،
پاسگاه سياھکل ،و اعزامی از مرکز( و ﯾک غير نظامی ای که با مامورﯾن ھمکاری داشته ،کشته شدند و  ٢افسر )از
پاسگاه لنگرود و ھنگ گيالن( و  ۵درجه دار و  ٣غير نظامی زخمی شدند .در ھمين رابطه با دستگيری و ﯾا کشته شدن

ھر  ٩نفر مبارز جنبش مسلحانه انقالبی اﯾران ،شاه خطاب به اوﯾسی ميگوﯾد" :چطور اﯾن عده کم اﯾنھمه تلفات به
ما وارد کردند آﯾا موقعيت آنھا بھتر بود ﯾا سرکوبی ميکردند و ﯾا غافلگير ميکردند؟" مسلما از دﯾد شاه" ،اﯾنھمه
تلفات" حکاﯾت کشته شدن  ۵نفر و زخمی شدن  ١٠نفر نبوده است .اﯾن سخنان تنھا حاکی از تمسخر ماموران ساواک
توسط اﯾن مبارزﯾن با اقرارھای دروغين بوده که نه شعور و آگاھی ساواکيان به آن پاﯾه ميرسيد که متوجه آن شوند و نه
شعور و درک نادری که با اسنتاد به مدارک ساواک به ھذﯾان گوﯾی دچار شده.
آری گسيل خيل عظيم نفرات ورزﯾده و مجھز افراد ژندارمری از مرکز ،گيالن و شھرھای لنگرود و الھيجان و ھمکاری
برخی از افراد محلی و انواع و افسام سالح ھای سنگين و سبک و گشت زنی ھليکوپتر ھا و تلفات سنگين تنھا برای
دستگيری  ٨نفر آنھم بمدت  ١٩روز اوج درمانده گی دشمن و مخالفين حرفه ای مبارزه مسلحانه را ميرساند که اﯾن
انقالبيون را "تربچه ھای پوک ترقه باز" ميناميدند و ننگ و نفرت اﯾدی را برای خود خرﯾدﯾند .بجا ھست ﯾادآوری شود که با
تمام تھدﯾد ھا و تطميع ھای مردم محلی ،باز مردم آگاه و آزاده محلی با علم به خطر افتادن خود ،در مواردی به کمک
اﯾن انقالبيون شتافتند بخصوص در موردی که چھار تن آنھا خسته ،خيس ،درھم و گرسنه به ده توسکا دشت رسيده و
در حاليکه عده ای برای درﯾافت جاﯾزه و پول نقد درفکر گزارش به مامورﯾن بودند ،پيرمردی آنھا را به خانه خوﯾش برد و با
شيرو پنيرو نان و چای پذﯾراﯾی کرد.
در  ١٩اسفند در ﯾک دادگاه غير علنی  ٧تن از مبارزان دستگير شده ھمراه با رفقا ھماره ﯾادان ناصر سيف دليل
فراھانی ،غفور حسن پور ،اسکندر رحيمی ،محمد ھادی فاضلی ،و شعاع الدﯾن مشيدی محکوم به اعدام ميشوند و در
سحرگاه  ٢۶اسفند  ١٣۴٩خون سرخ آنھا در پھن دشت ميھن جاری ميشود و شقاﯾق ھا سربلند ميکنند و صدھا رزمنده
نوﯾن سالح آنھا را بدست ميگيرند .عشق وافر اﯾن عاشقان ستمدﯾده گان در وصيت نامه آنان به چشم ميخورد .در
حاليکه برخی از آنان از نوشتن وصيت نامه خودداری ميکنند ،غفور حسن پور مينوﯾسد" :در اﯾن لحظه آخر فقط به فکر
پدرو مادرم و خواھر و برادرانم و به فکر وطنم و به فکر ھزاران دھقان گشنه ميباشم" و اسکندر رحيمی ميخواھد
از  ٧۵٠تومان ثروتش  ۵٠٠تومان را به رﯾيس مدرسه بدھند تا مدرسه ای در فومن بسازد .عباس دانش بھزادی خطاب
به خانواده اش مينوﯾسد که "بعد از عشق به ميھن و خلق ھای آن ،شما را دوست دارم".
ﯾاد و راه اﯾن عزﯾزان و ﯾاد تمامی جانباخته گان آزادی و سوسياليسم جاودان باد
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