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بازخوانی فتنه انگيزی های گروه های مزدور چپ و راست در 
وقایع گنبد كاووس در سال 1358

غالمرضا خاركوهی1

یادداشت
وقتی انقالب اس��المی به پيروزی رس��يد، برژينس��كی مش��اور امنيت مل��ی كارتر 

رئيس جمهور امريكا، نوشت: 
فاجعه سقوط شاه و پيروزی انقالب اسالمی، تراژدی برای شخص شاه و 
فاجعه ای راهبردين برای امريكا و شكست سياسی برای رئيس جمهور آن 
بود. با پيروزی انقالب اسالمی ايران، پايه های راهبردين ستون استواری 
كه منطقه حياتی نفت خيز خليج فارس را از نفوذ شوروی حفظ می كرد و 
منافع حياتی امريكا را در منطقه تضمين می ساخت، در هم كوبيده شد. 
امريكايی ها مرز شمال خاوری تركيه، مرزهای شمالی ايران و پاكستان 
و منطقه حايل بی طرف افغانستان را سد استواری می دانستند كه زمانی 
كه رژيم شاه ژاندارمی  امريكا را از دست داد و فرو پاشيد اين سد استوار 

1. تاريخ نگار انقالب در استان گلستان
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نيز فروپاشيد.1 
ايران طی دهه 60 ميالدی نه تنها از نظر اقتصادی برای امريكا اهميت داشت بلكه به 
خاطر خروج انگليس از كانال سوئز از ديدگاه راهبردين برای امريكا مهم تلقی می شد. 
به خاطر همين ديدی كه از ابتدا دولتمردان امريكا نس��بت به انقالب اس��المی و نظام 
جمهوری اسالمی داشتند، بداخالقی و توطئه عليه اين انقالب در ساختار ديوانساالری 
امريكا نهادينه شد. اسناد موجود كه توسط بعضی از كارگزاران دولت موقت بازرگان در 
سال های اخير در نشريات وابسته به آنها منتشر شد نشان می دهد داستان كينه امريكا 
از انقالب اسالمی ايران ربطی به اجازه ورود شاه به امريكا و جريان گروگان گيری ندارد 
بلكه از اساس به بنيادهای ايدئولوژيك و استراتژيك جمهوری اسالمی ايران و شكست 
فاحش امريكا در جريان انقالب اسالمی و از بين رفتن كانون اصلی حفظ منافع امريكا در 
منطقه برمی گردد. اولين اقدام اين دولت عنود و استكباری، سامان دهی تمامی  گروه ها و 
جريان های كمونيستی، ليبراليستی، منافق، سلطنت طلب، بهايی و صهيونيست و همه 
آنهايی كه به نحوی از انقالب اسالمی دل خوشی نداشتند، برای مقابله با اين انقالب بود. 
در 6 اوت 1979)15شهريور 1359( يعنی دو ماه قبل از سفر شاه به امريكا و آغاز بحران 
گروگان گيری، برژينسكی در يادداشت محرمانه ای به سايروس ونس وزير خارجه امريكا 

می نويسد:  
در پاس��خ به يادداش��ت مورخ 16ج��والی )25م��رداد( در ارتباط با 
برنامه های اجتماعی ب��رای وضعي��ت كنونی تح��والت و تغييرات در 
ايران، به شما اختيار داده می ش��ود كه در چهارچوب اختيارات وزارت 
خارجه اقدام كنيد. در مورد عمليات برای اثرگذاری بر فرآيند تحوالت 
ايران نظر رئيس جمهوری اين است كه اين عمليات هر كجا الزم آيد با 
هماهنگی وزارت دفاع و سيا و ساير نهادهای مربوطه با توجه به نظراتی 
كه دوستان شاه در مشورت های اخير خود ابراز داشته اند، انجام گيرد... 
رئيس جمهور همچنين تأكيد دارد كه با توج��ه به غير قابل پيش بينی 
بودن تحوالت ايران الزم است كه بدون استثناء با تمام رهبران گرايش ها 
و سازمان های سياسی از جمله اقليت ها و گروه های افراطی كه قادر به 
ايجاد شورش مسلحانه عليه رژيم خمينی هس��تند ارتباط برقرار كرد. 

1. رك: زيبيگنيو برژينسكی، قدرت و اصول؛ خاطرات برژينسكی، ترجمه مرضيه ساقيان، تهران، دفتر مطالعات 
سياسی و بين المللی، 1379، ص472. 
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با وجود اين ظرافت های خاص اين نوع عمليات را در ذهن خود داشته 
باشيد. رئيس جمهور هر گونه تماس و ارتباطی چه با رهبران مذهبی و 
سياس��تمداران پيرامون خمينی يا اعضای مخالفين و فرماندهان عالی 
را بدون مشورت قبلی با سيا مخالف می باشد. در صورتی كه رويدادهای 
جديد ايران در ارتباط با منافع ملی، پيشنهاد جديدی را ايجاب كند به 

كاخ سفيد ارجاع داده شود. 
زبيگنيو برژينسكی1

اولين تجلی مقابله امريكا با ملت ايران، مسلح كردن گروه های معارض در اغلب نقاط 
بحران خيز ايران، مثل كردستان، سيس��تان و بلوچستان، خوزس��تان، تركمن صحرا، 
آذربايجان و... و ايجاد جنگ های داخلی برای بر هم زدن وحدت ملی و مخدوش ساختن 
تماميت ارضی ايران بود. داستان تجاوز، آشوب گری و فتنه افروزی گروه های مسلح چپ 
و راست امريكايی و روسی در مرزهای ايران هنوز از حافظه تاريخی ملت ايران پاك نشده 
است. گروه های تروريستی س��ازمان مجاهدين خلق ايران، سازمان چريك های فدايی 
خلق، حزب توده، حزب دموكرات، حزب كومله و صدها حزب مزدور ساخته دست امريكا 
و انگليس و اسراييل و شوروی مثل قارچ در مقابل جمهوری اسالمی ايران قد علم كردند 
و هدف تمام اين گروه ها ناظر به سه مسئله اساس��ی بود: 1. بر هم زدن وحدت ملی 2. 

مخدوش ساختن تماميت ارضی ايران 3. به زانو درآوردن انقالب اسالمی. 
يعنی سه ركن اصلی نظام جمهوری اسالمی: اس��تقالل، آزادی و جمهوری اسالمی، 
هدف اصلی اين گروه ها بود. اگر بيداری و قاطعيت امام و جانفشانی فرزندان اين مرز و بوم 
نبود بی ترديد امروز آن مصيبت هايی را كه امريكا بر سر عراق و سوريه و ساير كشورهای 
اسالمی آورد بر سر ايران می آورد. شكل گيری هسته های تروريستی داعش مسلك ابتدا 
در دستور كار امريكا در ايران بعد از انقالب اسالمی بود. گروه های مزدوری كه امروز از 
چنگ ملت ايران فرار كردند و به دامان اربابان خود بازگشتند و شعار دموكراسی و حقوق 
بش��ر می دهند همان گروه هايی هس��تند كه در ابتدای انقالب مأموريت تجزيه ايران و 
نابودی انقالب كبير اسالمی و كشتار مردم بی گناه ايران را توسط امريكا به عهده داشتند. 
گروه هايی كه وقتی در انجام مأموريت خود ناكام شدند مانند گروه طالبان و داعش دست 
به ترورهای كور در كوچه و بازار زدند و بيش از بيست و پنج هزار نفر از مردم را به خاك 

و خون كشيدند. 

1. برای مطالعه پيرامون اين سند رك: »مذاكره بين دو انقالب«، مهرنامه، س5، ش39، بهمن 1393، ص54-71. 
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اگر چه امروزه اين گروه ها و اربابان آنها با مطرح كردن مسائل واهی و نمايشی اعدام ها، 
زندان ها و غيره س��عی در مظلوم نمايی دارند و بر روی خيانت ها و جنايت های خود در 
ابتدای انقالب سرپوش می گذارند و تالش می كنند كه اين شقاوت های تاريخی را- كه 
می رفت تا برای هميش��ه ايران عزيز را تجزي��ه كند و هر تك��ه از آن را در اختيار امريكا 
و ش��وروی و انگليس و ديكتاتورهای م��زدور عرب قرار دهد- از حافظه نس��ل حاضر و 
نس��ل های آينده پاك كنند ولی بر مورخين باوجدان و وطن دوست بايسته است كه با 
نوشتن مقاالت و انتشار اس��ناد مربوط به اين خيانت ها اجازه ندهند كه چهره كريه اين 

گروه های مزدور در پشت شعارهای دموكراسی خواهی و حقوق بشر پنهان شود.
مقاله حاضر درباره آشوب های گروه های مزدور در تركمن صحرا توسط يكی از محققانی 
نوشته شده است كه خود مستقيماً شاهد تحركات عوامل اين آشوب ها و فتنه انگيزی ها 
بوده و دس��تی در اس��ناد تاريخی اين واقعه دارد. اميدواريم اين سلس��له از مقاالت در 

روشنگری جامعه ايران به خصوص نسل جوان مفيد باشد. 
فصلنامه پانزده خرداد
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جستاری بر موضوع
آخرين روزها و س��اعات پايانی حكومت پهلوی، بويژه روزهای 21 و 22 بهمن س��ال 
1357 حساس ترين لحظات تاريخ مبارزات مردم مسلمان ايران بود. در آن هنگامه خون 
و آتش، بين واحدهای نظامی  رژيم اختالف و درگيری به وجود آمد. همافران كه در اين 
اواخر همبستگی خود را با انقالب اسالمی و رهبری امام خمينی اعالم كرده بودند، مورد 
حمله و كينه گارد شاهنش��اهی قرار گرفتند. با پخش اين خبر مردم به كمك همافران 
شتافتند، به طوری كه نيروی هوايی سالح در اختيار مردم آموزش ديده می گذاشت تا به 
مقابله مسلحانه با گاردی ها بپردازند. مردم عالوه بر نجات همافران، با حمله به كالنتری ها 

و نيروهای حكومت نظام��ی  تهران، آنها را نيز 
زمين گير كردند.

در اين بين گروه ه��ای چريكی مخصوصاً دو 
س��ازمان چريك های فدايی خلق و س��ازمان 
مجاهدي��ن خلق به خاطر تجربه تش��كيالتی 
گذش��ته، با برنامه ريزی قبلی بيشترين بهره 
را بردن��د و تا توانس��تند س��الح های س��بك 
كالنتری ه��ا و پادگان های تهران را س��رقت 
كردند. به طوری كه اين گروه ها انبارهای پر از 
اسلحه و مهمات برای خود ساختند و هر يك 
مبدل به يك واحد نظام��ی  مخفی و تا دندان 

مسلح شدند. 
به گفته يكی از مطلعين: 

اينان به دليل مهارت های چريكی كه داشتند، در تسخير پادگان ها و 
خلع سالح مراكز نظامی  نقش ايفا كردند. انبارهای عظيم تسليحاتی كه 
بعد از انقالب در اختيار گروه های چريكی ق��رار گرفت به دنبال همين 

مصادره ها بود.1 
گروه های چريكی كمونيست و التقاطی كه از انبوه س��الح های سرقت كرده شادمان 
بودند، چنان از توان تسليحاتی خود مغرور گشته بودند كه نه خدا را بندگی می كردند 
و نه رهبران انقالب را اطاعت. لذا حضرت امام خمينی با توجه به خطرات وجود س��الح 

1. مصاحبه دكتر هاشم آقاجری، انديشه پويا، ش15، س3، ارديبهشت 93، ص78. 

روستاهای تركمن صحرا عرصه تبليغات 
گسترده كمونيست ها بود.
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در دست گروه ها و مردم عادی و ضرورت جمع آوری آنها، دو روز پس از پيروزی انقالب 
)24بهمن سال 57( فرمان خلع سالح عمومی  را صادر نمودند: 

ملت شريف و مبارز ايران! الزم است به تذكرات زير توجه فرماييد:
1. اسلحه هايی كه به دست مردم افتاده از بيت المال مسلمين است و 
احدی حق خريد و فروش آنها را ندارد؛ و تصرف در آنها بدون اجازه مقام 

مسئول، حرام و موجب ضمان است. 
2. اسلحه و آنچه از اموال دولت در دس��ت اشخاص است، مستقيماً يا 
توس��ط امام جماعت يكی از مس��اجد، به كميته مخصوص كه از طرف 
نخست وزير تعيين شده است تحويل دهند و قبض رسيد بگيرند. تخلف 

حرام و موجب تعقيب است. 
3. كسانی كه اسلحه به دست آنان است و تحويل نمی دهند، بر عموم 
ملت اس��ت كه مراقبت از آنان كنند و آنان را به هم��ان كميته معرفی 

نمايند. 
4. از تيراندازی های بی مورد و هدر دادن فشنگ ها شديداً احتراز كنيد 

كه موجب نارضايتی مردم و اتالف اموال عمومی است. 
5. هر كسی به يكی از اماكن دولتی يا غير آن حمله كند، مورد تعقيب 

واقع می شود.
6. مردم موظف اند از حمله به شهرباني ها و كالنتري ها و ژاندارمري ها 
و پادگان های ارتش و اماكن دولتی و ملی و كاخ ها جلوگيری كنند؛ و با 
برادران نيروهای هوايی و زمينی و دريايی و ساير قوای دولتی برادرانه 

رفتار نمايند كه آنان به ملت پيوسته اند.
اهالی محترم ايران، جنود اس��المی ولی امر- عجل اهلل تعالی فرجه- 
نگذاريد اسلحه به  دست مخالفان اسالم بيفتد؛ فرصت به دشمنان خدا 

و ملت ندهيد.1  
اما در همين روز، پس از اعالم اين پيام از راديو تلويزيون، سازمان چريك های فدايی 
خلق تهران فوراً ب��ا صدور اطالعيه ای ب��ه مخالفت با فرمان امام برخاس��ت و از تحويل 

1. صحيفه امام، ج 6، ص138. 
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سالح های بی شماری كه از پادگان های ايران 
دزديده ب��ود، اجتناب كرد1 و ط��ی نامه ای به 

امام نوشت: 
نظ��ر ب��ه مصال��ح عمومی 
 ميهن و انقالب شايسته است 
مس��ئله س��الح هايی كه در 
روزهای اخير از ارتش مزدور 
در سراس��ر اي��ران مص��ادره 
ش��ده اس��ت، به طور كلی در 
چهارچوب مناسبات سازمان 
]چريك ه��ای فدايی خلق[ با 

ساير نيروها و دولت مورد مذاكره قرار گيرد...2 
اين س��ازمان و س��اير گروه های تروريس��تی و جنگ طلب از همان آغاز پيروزی سر 
ناسازگاريشان را با انقالب اسالمی نشان دادند. وگرنه هيچ دولتی چه اسالمی و چه غير 
اسالمی، خواه از نوع جهان سوم باشد و خواه از كشورهای پيشرفته، به هيچ وجه تحمل 
نمی كند كه گروه های سياسی آن كشور مسلح باش��ند و انبار تسليحات نظامی  داشته 
باشند. به قول آقای انوش��يروان لطفی يكی از سران س��ازمان چريك های فدايی خلق 
»عدم تحويل سالح خود معلول عدم پذيرش جمهوری اسالمی در مرحله اول فعاليت 

سازمان است.«3 

1. متأس��فانه در آن زمان همه گروه های سياسی ضد انقالب اعم از س��ازمان چريك های فدايی خلق، سازمان 
مجاهدين خلق شاخه رجوی معروف به سازمان منافقين و گروه ميثمی )سازمان مجاهدين خلق شاخه مهندس 
لطف اهلل ميثمی( در روزهای 21 و 22 بهمن س��ال 57 س��الح های بيت المال را از مراكز نظامی س��رقت كردند و 
حاضر به پس دادن آنها نبودند. گروه هايی مثل فدائيان خلق و منافقين حتی با اين سالح ها جنگ مسلحانه عليه 
جمهوری اسالمی به راه انداختند و گروه هايی مثل ميثمی ها تا سال ها پس از انقالب حاضر به تحويل اين سالح ها 
نبودند. چنانكه حجت االسالم سيد حسين موسوی دادستان سابق انقالب طی نامه ای خطاب به مجله ايران فردا 
در مرداد سال 77 نوشت: »ايشان ]لطف اهلل ميثمی[ خود بهتر می دانند كه چند ماه قبل از دستگيری از من وقت 
مالقات خواستند و با يكی از دوستانشان پيش من آمدند و... به من گفتند كه گروه ايشان چند تا اسلحه دارند. من 
به ايشان گفتم... اسلحه ها را نبايد نگهداری كنيد يا به دادستانی انقالب و يا به كميته مركزی تحويل دهيد. از طرف 
دادستانی كل انقالب اسالمی ايران مكرراً اعالم شده بود كه نگهداری بدون مجوز اسلحه جرم محسوب می شود. 
مضافاً بر اينكه اسلحه شخصی هم نبود، بلكه بيت المال بود. ولی به حرف من گوش نكردند و توجيه ايشان كه ممكن 
است كودتا بشود هرگز دليل بر نگهداری غير قانونی اسلحه نمی شود. وگرنه هر گروهی با احتمال و بهانه كودتا بايد 

اسلحه خانه درست كند.« رك: ايران فردا، س7، ش45، مرداد سال77، ص59. 
2. كيهان، سه شنبه 24 بهمن57، ص6. 

3. دو مقاله، تهران، مؤسسه اطالعات، 1367، ص24. 

در روزهای پایانی بهمن 57 گروه های 
سازمان  دو  مخصوصًا  چریكی 
چریك های فدایی خلق و سازمان 
مجاهدین خلق به خاطر تجربه 
تشكيالتی گذشته، با برنامه ریزی 
قبلی بيشترین بهره را بردند و تا 
توانستند سالح های سبك كالنتری ها 
و پادگان های تهران را سرقت كردند. 
به طوری كه این گروه ها انبارهای پر 
از اسلحه و مهمات برای خود ساختند 
و هر یك مبدل به یك واحد نظامی 

 مخفی و تا دندان مسلح شدند
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سازمان چريك های فدايی خلق در نتيجه چنين سياست غلطی در نخستين روزها و 
ماه های بعد از پيروزی انقالب اسالمی دست به اغتش��اش و جنگ مسلحانه در مناطق 
قومی  و مرزی ايران از جمله گنبد و تركمن صحرا زدند و در لوای شعارهای مردم فريب، 

موجب كشتار و آوارگی هزاران نفر از مردم مسلمان شيعه و سنی شدند.
لذا كالبد شكافی جزئيات اين موضوع نقش مهمی در بيداری جوانان و نسل های آينده 

اين مناطق خواهد داشت و مقاله حاضر گامی  است در همين مسير. 

تشکيل کميته های مردمی  و همبستگی علمای ترکمن با انقالب 
در اين ميان با اعالم خبر پيروزی انقالب اسالمی به رهبری حضرت امام- كه معجزه 
قرن نام گرفت- ده نفر از علمای بزرگ ف��ارس و تركمن منطقه گنبدكاووس كه نگران 
»ايجاد نفاق و برادركشی« در منطقه بودند، در آن لحظات حساس، روز 22بهمن سال 

57 اطالعيه مهمی  خطاب به مردم فارس و تركمن صادر نمودند: 
همشهريان و برادران تسنن و تشيع شهرستان گنبدكاووس و حومه 

اينك كه اطالع حاصل شد برادران ارتشی ما همبستگی خود را اعالم 
كرده اند، به شكرانه اين موفقيت اس��الم و به منظور جلوگيری از ايجاد 
نفاق و برادركش��ی از عموم جوانان شهر كه نظامات ش��هر را عهده دار 

تجمع مردم مسلمان گنبد در دفاع از آرمان های انقالب
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هستند خواستاريم كه برای آرامش شهر از ايجاد هر گونه مزاحمت برای 
اشخاص به هر عنوان جلوگيری به عمل آيد. 

از عموم محترمين و ريش سفيدان هر محل خواستاريم كه عموم مردم 
را به يكرنگی و آرامش دعوت نموده و با اين روش از هر گونه پيش آمد 
ناگواری كه دست های مرموز می خواهند بين ما برادران تسنن و تشيع 
كه س��اليانی دراز با كمال مهربانی در كنار هم زندگی می كرديم، بر هم 

زنند جلوگيری شود. 
از عموم كسبه و تجار محترم خواستاريم برای رفع حوائج عمومی  فردا 

مغازه های خود را باز نمايند. 
ضمناً تقاضا داريم نسبت به كليه اتومبيل هايی كه به شهر داخل و يا از 

شهر خارج می گردند هيچ گونه مزاحمتی ايجاد نگردد.
اين اطالعيه را 5 نفر از علمای تركمن )اهل تسنن( شامل: 

الحاج آنا قليچ آخوند نقش��بندی، الحاج شيرمحمد آخوند ش��كاری، الحاج نورمحمد 
آخوند طالئی، الحاج جليل آخوند جعفرب��ای و الحاج اهلل بردی آخوند قوجقی به اضافه 
پنج نفر از علمای فارس )اهل تش��يع( امضا نمودند كه عبارت اند از: الحاج سيد محمد 
موسوی جاجرمی، الحاج شيخ محمدحس��ين اردبيلی، الحاج شيخ محمدعلی قاينی، 

الحاج شيخ علی اكبر ابراهيمی  و الحاج سيد عبدالعظيم حسينی. 
در چنين شرايطی بالفاصله پس از پيروزی انقالب كميته های موقت انقالب اسالمی در 
همه شهرهای دور و نزديك، حتی بسياری از روستاهای كشور با مشاركت علما و جوانان 
مسلمان و مبارز، به منظور خدمت به مردم و برقراری نظم و امنيت جامعه تشكيل شدند 
و اداره امور محالت و مناطق خود را در دست گرفتند. حتی برخی از اين كميته ها دو ماه 
جلوتر يعنی در اواخر عمر حكومت پهلوی، با رهنمودهای حضرت امام خمينی- رهبر 

انقالب- جهت برقراری انتظامات و توزيع ارزاق و سوخت تأسيس شدند. 
آقای محمد صفايی يكی از فرهنگيان انقالبی گنبد می گويد: 

كميته انقالب در گنبد دو ماه قبل از پيروزی انقالب تش��كيل ش��د و 
مرحوم حجت االس��الم ابراهيمی، آقای محمد نوروزی )نماينده، دوره 
اول گنبد در مجلس( آقای سيد باقر موسوی، و  آقای مهندس شاهرودی 
عضو آن بودند كه االن نام تعدادي را به خاطر ندارم. به هر حال انقالب 
پيروز شد كميته ها هم )رسماً( تشكيل يافت كه بنده به عنوان مسئول 
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سياسی فرهنگی و نظامی  اين كميته بودم.1  
اين كميته ها اولين نهاد مردمی  و انقالبی بودند كه خودجوش و بدون وابستگی گروهی 
و حزبی به وجود آمدند و انصافاً نقش مهمی  در تأمين امنيت جامعه و مديريت جامعه در 

آن شرايط بحرانی ابتدای انقالب داشتند. به گفته آيت اهلل نورمفيدي: 
الزم بود كه بعد از پيروزي انقالب، فوراً مركزيتي به وجود بيايد تا نظم و 
امنيت را در شهر برقرار كند كه اين مسئوليت با كميته انقالب بود... مسائل 
و مشكالت زيادي هم وجود داشت، گاهي مسائلي پيش مي آمد... مثاًل در 
جنگ گنبد، آيت اهلل خامنه اي با من تماس گرفتند، كه راجع به مس��ئله 

گنبد با هم صحبت كرديم. آن موقع ايشان عضو شوراي انقالب بودند.2 
حتی در گميشان كه يك منطقه كاماًل تركمن نشين بود كميته موقت انقالب اسالمي 

تشكيل  شد: 
در روز دوش��نبه 57/11/23 جلس��ه اي با حضور روحانيون و طبقات 
مختلف شهر گمش تپه ]گميشان[ در سالن شهرداري تشكيل گرديد و 
پس از سخنراني نمايندگان حضار در مورد پيروزي انقالب اسالمي  ايران 
به رهبري مجاهد اعظم آيت اهلل العظمي  امام خميني و ضمن تبريكات 
صميمانه به پيش��گاه رهبر انقالب و خلق قهرمان ايران كميته اي به نام 
»كميته موقت انقالب اسالمي  گمش تپه« به منظور پاسداري از انقالب 

تشكيل شد و اعضاي اصلي به شرح زير معرفي گرديد: 
1. حاجي نظر آخوند قره جه

2. حاجي آق محمد آخوند بلخاني
3. حاجي قربان آخوند منصوري

4. حاجي ابراهيم آخوند قولي
5. مراد آخوند زحمتكش
6. عطاجان آخوند طاليي

7. حاجي يحيي قاري عاصمي
8. اوغان ترك بائي

9. حاجي محمد َقرنجيك

1. غالمرضا خاركوهی، استان گلستان در انقالب اسالمی، ج3، ص754. 
2. همان، غائله گنبد، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، آماده انتشار. 
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10. حاجي محمد عظيمي
11. َعرازمحمد بخشي محمدي

12. ُدردي شيدايي
13. اهلل بِردي قره جه

14. طاغن قليچ قره جه
15. نازمحمد قربانپور

16. قربان گلدي حسيني
17. حاجي جبار بردي رحماني

18. كريم ساتلقي
19. رحيم بردي سرداري

20. سيد قلي قره جه 
21. باباقاقا همتي

22. عيسي برنوس
كميته موقت انقالب اسالمي تركمن- گمش تپه1

اولين شيطنت کمونيست ها در گنبد و ترکمن صحرا 
اما كار كميته انقالب در گنبد با شيطنت آشكار سازمان چريك های فدايی خلق مواجه 

ش��د. به طوری كه اولين اختالف و درگيری در 
شهرس��تان گنبدكاووس يك روز بعد از پيروزی 
انقالب- در تاري��خ 57/11/23- اتفاق افتاد. در 

يكی از اسناد تاريخی چنين آمده است: 
در روز 23بهمن م��اه 1357 
عده ای از جوانان مسلمان گنبد 
با حمله به ش��هربانی، آن را خلع 
س��الح كردند و در آنجا مستقر 
ش��دند. به دنبال اي��ن واقعه، به 
تحري��ك چريك ه��ای فداي��ی 
ع��ده ای از جوان��ان تركم��ن به 

1. همان، ص750. 

سندی از تالش كمونيست ها برای تسلط 
بر روستاهای تركمن صحرا
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نيروهای انقالبی مستقر در شهربانی گنبد هجوم آورده و خواهان تقسيم 
سالح ها ش��دند. چريك ها با ترويج اين مطلب كه ش��يعه ها تفنگ ها را 
گرفته، می خواهند حمله چماق به دس��ت ها را ك��ه از جانب تركمن ها 
صورت گرفته اس��ت،1 تالفی كنند، ب��ه تحريك و تهييج احساس��ات 
ناسيوناليستی تركمن ها پرداختند. در نتيجه اين تحريكات، نهايتاً برای 
اينكه كار به برادركشی نيانجامد و اسلحه ها به دست چريك های فدايی 
خلق نيفتد، جوانان مسلمان با دعوت عده ای از عناصر شهربانی، پاسگاه 
شهربانی را به آنها ]مأموران شهربانی[ تحويل دادند و برای ختم غائله، 

سالح ها را نيز پس دادند.2 
آقای محمد صفايی درباره شيطنت های اوليه كمونيست ها در گنبد می گويد: 

در همان زمان قبل از پيروزی، ما می ش��نيديم كه چريك های فدايی 
خلق دارند اس��لحه انبار می كنند و حتی اطالع داشتيم كه اسلحه ها را 
در كجا انبار كرده اند... تا اينك��ه آقايان چريك های فدايی خلق آمدند و 
گفتند كه ما هم بايد در كميته مش��ترك باشيم. ولی ما گفتيم انقالب، 
اس��المی اس��ت و هر كس می خواهد در انقالب نقش داش��ته باش��د، 

1. روز 20 بهمن سال 57 چماقداران شاه دوست با تشويق و ترغيب مأموران گنبد با راهپيمايی در خيابان های 
اين شهر، به غارت منازل و مغازه های مردم پرداختند و به زنان و مردان بی گناه حمله نمودند و حتی به حمام زنانه 
شهر نيز جسارت كردند كه حاصل آن تعدادی ش��هيد و مجروح و تخريب و نابودی اموال مردم مسلمان و انقالبی 
بود. آنها حتی وارد خانه خانواده ای متدين شدند و شكم مادر باردار خانواده را جلوی چشم فرزندانش پاره نمودند! 
كاری شبيه جنايات سربازان مغول. رك: غالمرضا خاركوهی، استان گلستان در انقالب اسالمی، همان، ص732. 

2. آرشيو مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه پاسداران، سند شماره 30112586.

فرخ نگهدار كه يكی از سران ارشد سازمان چريك های فدايی خلق و از عوامل اصلی 
بروز جنگ گنبد و كشتار مردم مسلمان منطقه بود.
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بايد عقايد اس��المی را قبول نمايد. لذا ما با ماركسيس��ت ها نمی توانيم 
كميته مشتركی تشكيل بدهيم كه بعضی اعضای آن مسلمان و بعضی 
ماركسيست باشند. حضرت امام هم فرموده بودند كه ما با ماركسيست ها 

همكاری نمی كنيم.1  
اين گروه در آستانه پيروزی انقالب با سازماندهی اعضای خود، ضمن خلع سالح برخی 
از مراكز نظامی  و پاس��گاه های كش��ور و ربودن و ذخيره كردن اين سالح ها در مناطق 
مرزی و قوميتی مثل كردستان، بلوچستان، خوزستان و تركمن صحرا، مردم را به بهانه 
ظلم مضاعف، ستم ملی، تقس��يم اراضی فئودال ها و گرفتن حقوق اجتماعی و سياسی 
از دست رفته، تحريك نمود. اما در پس همه اين شعارهای به ظاهر زيبا و جذاب، شعار 

خودمختاری و تجزيه طلبی بود كه مكرر فرياد می زدند: 
خودمختاری برای تركمن صحرا، دموكراسی برای ايران 

خودمختاری برای كردستان، دموكراسی برای ايران 
خودمختاری برای خوزستان، دموكراسی برای ايران.2 

آقای محمدعلی ايزانلو يكی از فرهنگيان انقالبی گنبد در اين باره می گويد: 
س��ازمان چريك های فدايی ش��عارهای مردم پس��ند و عاميانه پسند 
نيز م��ی داد. از جمله ش��عار: »نان- مس��كن- آزادی«، ي��ا »حكومت 
خلقی- خودمخت��اری قوميت ها« و از اين قبيل ش��عارها كه فئودال ها 
بايد نابود ش��وند و نيز كارخانه ها بايد بين محرومان تقس��يم ش��ود؛ و 
همان شعارهای ماركسيستی و لنينيس��تی كه از طرف شوروی سابق 
نيز حمايت می شدند. طرفداران اين گونه شعارها نيز بيشتر در مناطق 
مرزی كشور بودند و در اين مناطق رواج داشت. به همين سبب آنها در 

1. غالمرضا خاركوهی، همان، ص754. 
2. متأس��فانه در آن روزها »خودمختاری« مد روز ش��ده بود. چنانكه يكی از خوانندگان مطبوعات به نام امير 
جعفری- كش��اورز طی نامه ای نوش��ته بود: اين روزها ادعای خودمختاری مد روز اس��ت و هر هفته نوبت يكی از 
استان هاست. به عقيده من، ممكن است اين موج، به زودی به اعالم استقالل هم برسد. در ضمن يك سؤال دارم. اگر 
در اين بحبوحه، استان زرخيز خوزستان هم با سر و صدايی كه عرب های آنجا راه انداخته اند اعالم استقالل كرد، 

تكليف مملكت و نفت ما چيست؟« رك: اميد ايران، ش12، 3 ارديبهشت سال 58، ص33. 
حتی احمد بنی احمد- نماينده مجلس ش��ورای ملی شاهنش��اهی و طرفدار آيت اهلل شريعتمداری- هم خود را 
حامی خودمختاری معرفی می كرد. در همين راستا يكی از شعارهای »حزب اتحاد برای آزادی« به رهبری احمد 
بنی احمد اين بود: »فدراليسم را با حفظ تماميت ايران خواستاريم.« ]همان، ص30[ جالب اينكه آن روزها به رغم 
اينكه بسياری از شخصيت های روشنفكر مدافع خودمختاری قوميت ها بودند، دكتر سيد ابوالحسن بنی صدر با آن 
مخالف بود و می گفت: »اگر به كردها خودمختاری بدهند يا بايد تابع شوروی بشوند يا امريكا، و از اين نظر بهتر است 

كه تابع خود ما باشند.« رك: همان، ش9، 13 فروردين سال 58، ص8. 
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منطقه تركمن صحرا نفوذ زيادی 
پيدا كردند.1 

س��ازمان چريك ه��ای فداي��ی خلق كه س��تاد 
مركزی آن در تهران بود، شاخه ای نيز در شهرهای 
مختلف تركمن صحرا داش��ت كه فعاليت می كرد. 
آقای عباس  هاش��مي- معروف به  هاشم- از اولين 
مسئوالن سازمان چريك های فدايی خلق بود كه 
بالفاصله بعد از پيروزی انق��الب به تركمن صحرا 

آمد. او می گويد: 
تركمن صح��را با انق��الب بهمن 
ش��كفت . رفق��اي تركم��ن2 ك��ه 
پيش��گامان خلق تركم��ن بودند، 

سريعاً با س��ازمان تماس گرفتند و مس��ائل خودش��ان را با ما در ميان 
گذاش��تند. س��ازمان من و نقي حميديان ) بعداً عض��و كميته  مركزي 
اكثريت ( را براي مسئوليت استان مازندران به منطقه فرستاد كه عماًل 
من مسئول گنبد و تركمن صحرا بودم و ايش��ان بيشتر به شهر ساري و 

غيره مي پرداخت .3  
حضور اعضای ارش��د اين س��ازمان چريكی در منطقه تركمن صحرا نشانگر اهداف و 
برنامه ه��ای بزرگی بود كه آنها برای اج��را در اين منطقه در س��ر می پروراندند. به ويژه 
آنكه آنها از ابتدای ورود، همگام با برنامه های سياس��ی و فرهنگی به تس��ليح و آموزش 
نظامی جوانان تركمن هم توجه داشتند. بدون شك چنين كارهايی خارج از عرف يك 
كار حزبی بود و بسترس��از جنگ و درگيری است. به قول آقای انوشيروان لطفی يكی از 

سران سازمان چريك های فدايی خلق:
در حقيقت می توان گفت حضور س��ازمان ]چريك های فدايی خلق[ 
در اين منطق��ه ]تركمن صحرا[ ب��ه مثابه تنها نيروی سياس��ی و نقض 

1. از خاطرات نامبرده برای مؤلف. 
2. كمونيست ها به همفكران و همكاران و هم حزبی های خود »رفيق« و »رفقا« می گويند. 

3. اين مصاحبه برگرفته از مجله  آرش، ش79 اس��ت . ) آرش، نش��ريه اي ضد انقالبی اس��ت در زمينه فرهنگي ، 
اجتماعي و سياسي ، كه از بهمن ماه سال 1369 )فوريه 1991( به مديريت و كوشش پرويز قليچ خاني در پاريس 

منتشر مي شود.( 

كشتار، تخريب و آوارگی مردم 
مسلمان، ره آورد جنگ مسلحانه 

كمونيست ها در گنبد
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حاكميت جمهوری اسالمی در 
آنجا، زمينه اصل��ی بروز حوادث 

گنبد می شود.1
بندرتركمن در واقع س��رپل ارتباطی ش��بكه 
تش��كيالت س��ازمان چريك های فدايی خلق و 
كمونيست های جنگ افروز در منطقه بود. آقای 
نقی حميديان در خاطراتش پرده از اين موضوع 

بر می دارد: 
بندرتركمن به سر پل ارتباطي 
تبديل شده بود. براي مسئوليت 

بندر از قبل با رفيق قاسم گفت وگو هايي داش��تم. او كه سخت سرگرم 
فعاليت و سازماندهي در بابل بود نمي توانس��ت كارهايش را نيمه كاره 
رها كند. از اين روي به پيشنهادم جواب مثبت نمي داد. اما پس از وقوع 
جنگ، با توجه به شرايط حساسي كه به وجود آمده بود، پذيرفت. توافق 
كرديم كه به طور موقت به بندرتركمن رفته مسئوليت اين شهر و منطقه 
اطراف را به عهده بگيرد. اما در عمل دس��ت كم حدود يك س��ال و نيم 

]يعنی تا اواخر تابستان سال 59[ در منطقه باقي ماند.2
به اين ترتي��ب ورود نماين��دگان چريك های فدايی خل��ق به تركمن صح��را ابتدا از 
بندرتركمن آغاز شد. آنان در خانه ای مجلل مفروش به فرش های تركمنی و غذای لذيذ 
مستقر و پنهان شدند. چنانكه يكی از تركمن های هوادار سازمان چريك های فدايی خلق 

ساكن شهر بندرتركمن كه ميزبان نمايندگان اعزامی  سازمان بوده، می گويد: 
من با آقاي  هاش��مي اواخر س��ال 1357 در بندرتركمن آش��نا شدم. 
ايشان به همراه چند نفر از رهبري چريك ها )اگر اشتباه نكنم آقاي نقي 
حميديان نيز همراه آنها بود( چند روزي مهم��ان من بودند... در مدت 
اقامتشان در بندرتركمن، اتاق پذيرائي بزرگ، گرم و مفروش با قالي هاي 
اصيل تركمني در اختيار داشتند. ناگفته نماند كه سر سفره صبحانه نيز 

هر روز خاويار تازه آماده بود.]![3

1. دو مقاله، همان، ص29. 
2. safar_arezoo@yahoo.co.uk

 chary1@hotmail.de -3. نويسنده مقاله: چاري

چریك های فدایی خلق خاویاری 
را می خوردند كه لوكس ترین غذای 
دربار پهلوی و سرمایه داران اروپا 
و امریكا بود. آنگاه دم از حقوق 
كارگر و دهقان می زدند و خود را 
مدافع مردم محروم تركمن معرفی 
می كردند! آیا كسی كه لوكس ترین 
را  جهان  غذای  گران ترین  و 
می خورد می تواند مدافع حقوق 

خلق مستضعف تركمن باشد؟!
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آنان خاوياری را می خوردند كه لوكس ترين 
غذای دربار پهل��وی و س��رمايه داران اروپا و 
امريكا بود. آنگاه دم از حقوق كارگر و دهقان 
می زدند و خود را مدافع مردم محروم تركمن 
معرفی می كردند! آيا كسی كه لوكس ترين و 
گران ترين غذای جهان را می خورد می تواند 
مدافع حقوق خلق مستضعف تركمن باشد؟!

محفل مخفی شهر بندرتركمن در واقع اتاق 
فكر و مقر فرماندهی جريانات و حوادث بعدی 
بود كه در اين شهر و گنبد و كل تركمن صحرا 

رقم می خورد. 
گرچه برخی از اتفاقات ناچي��ز را هواداران 
سازمان سر خود انجام می دادند. اما س��رخط همه حوادث ضد انقالبی و ضد مردمی  به 
اين سازمان و تشكل های اقماری آن متصل می شد. اين حوادث از انتشار يك اطالعيه 
تبليغاتی گرفته ت��ا برپايی تظاهرات و س��خنرانی و جنگ مس��لحانه و مصادره اراضی 

كشاورزی را در بر می گرفت. 
آقای عباس هاشمي كه خود از عوامل اصلی اين مشكالت بوده، می گويد: 

تركمن ها با آن كه س��ازمان ]چريك های فدايی خلق[ را مثل چشم 
و گوش خود دوست داش��تند و تقريباً همه خودش��ان را هوادار فدايي 
مي دانس��تند، در عين حال پيش از م��ا كار مصادره  اراض��ي مالكان را 

خودشان شروع كرده بودند.1 
اما بين آنها بر سر چگونگی كار مصادره و ميزان اراضی اختالف شديدی بود كه نماينده 
سازمان چريك های فدايی خلق اعزامی  از تهران آقاي نقي حميديان در بخش اول كتاب 

سفر با بال هاي آرزو در اين باره چنين مي نويسد:
در آنجا متوجه ش��ديم كه اين دس��ته از مبارزان ]يعنی دكتر بردي 
آهنگري، گ��ري، كاكا... و جمعه بودش[ با گروه متش��كلي از هواداران 
جوان تر و پرشورتر اين شهر ]گنبد كاووس[ اختالف نظرهايي در مورد 
چگونگي فعاليت در منطق��ه دارند. آنان از زاويه ماليم تري نس��بت به 

1. آرش، همان. 

سازمان  نماینده  دو  اعترافات 
چریك های فدایی خلق نشان می دهد 
كه این سازمان از همان ابتدای پيروزی 
انقالب اسالمی، با اعزام چند نيروی 
زبده و مخصوصًا عباس  هاشمی  و 
نقی حميدیان سعی داشت از یك سو 
هر روز نفوذ و اقتدار خود را در ذهن 
و شخصيت و اندیشه هواداران بومی  
تركمن تحكيم بخشد و از سوی دیگر 
از نظر جغرافيایی سلطه و نفوذ مطلق 
خود را بر حيطه جغرافيایی سرزمين 

تركمن صحرا توسعه دهد
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تندروي هاي آنان ]يعنی حاجي، تاجي، بهمن، ابراهيم، قربان شفيعي، 
انين و...[ انتقاداتي البته سر بس��ته مطرح مي كردند. ما نيز ضمن تأييد 
گفته هاي آنان در مورد خودداري از تندروي ها مانند تقسيم زمين هاي 
كمتر از پنجاه هكتار، به آنها گفتيم كه با آن دس��ته از دوس��تان تماس 

مي گيريم تا با نظرات آنان نيز آشنا شويم.
آقاي حميديان س��پس يادآور می ش��ود كه با توجه به اين مس��ائلی ك��ه در ذهن ما 
مي گذشت، نظرات و استدالل هاي دسته دوم يعنی تندروها را پذيرفتيم1 و آن را مبناي 

اصلي فعاليت تشكيالت هواداران سازمان در منطقه قرار داديم.2  
آقای عباس  هاشمي در مورد مصادره اراضی منطقه توس��ط طرفداران سازمانش در 

تركمن صحرا می گويد:
بخش��ي از كار ما در واقع » تصحيح « اين مصادره ها بود . به اين معني 
كه آنها را از مصادره  زمين هاي كوچ��ك و خرده مالكي، منع مي كرديم 
و شوراها را س��ازمان مي داديم و اين روندي بود كه مثل برق و باد پيش 
مي رفت . مثاًل روزهايي بود كه ده ها شورا شكل مي گرفت. براي همين 
ما در يك دوره  خيلي كوتاه شاهد منطقه اي بوديم كه تماماً زير پوشش 
ش��وراهاي واقعي بود و اين ش��وراها به طور زنده اي با » س��تاد مركزي 
ش��وراهاي تركمن صحرا « كه يك كميته هماهنگي بود، وصل بودند و 
تمام مسائل و مشكالتشان را با » ستاد « در ميان مي گذاشتند . در حقيقت 

1. البته حمايت نماينده تام االختيار سازمان چريك های فدايی خلق از دسته دوم كه جوانان روشنفكر و تندروی 
تركمن و شيفته مرام كمونيستی اين س��ازمان بودند، موجب اختالفاتی در ميان هر دو دسته شد. چنانكه آقای 
رشيد آهنگری می گويد: »روند حوادث در منطقه و هم خواني روحيات ماجراجويي سازمان با آن، بر خالف حمايت 
در جهت تقويت دس��ته  ضمني و ظاهري آقاي حميديان از مواضع »دس��ته اول كه گروهي ماليم« بودند، عمال ً
»تندروها«، يعني نيروهايي كه به طور مستقيم و غير مستقيم با سازمان در ارتباط بوده اند، پيش رفت. كما اينكه 
گزينش و حمايت ها حتي تا آنجا گس��ترش يافت كه سازمان و بخشي از گروه »دس��ته تندروها« سياست انزوا و 
تبليغات تحريك آميزي را عليه بخشي از »اين دوستان گروه ماليم« كه عالوه بر داشتن پايگاه مردمي در جامعه، 
از تجربيات بيشتري نيز نسبت به دس��ته دوم برخوردار بودند، برآمده و اينجا و آنجا آنها را عوامل نفوذي »حزب 
توده« در كانون و ستاد معرفي مي كردند. به نظر من اين تغيير در سياست سازمان در منطقه عالوه بر بينشي بودن 
آن، داراي بار خصلتي نيز بوده است. آنها از يك طرف از پايگاه اجتماعي و نفوذ »دسته اول« در بين مردم و جامعه 
تركمن و از طرفي ديگر اين نيروها كه از يك پتانسيل نسبي و سابقه تجربه برخوردار بودند، رقيب سياسي جدي 
خود در منطقه ارزيابي مي كنند. اين فكر ناظر بر سياست آقاي حميديان و همفكرانش در آن دوران، آنها را در جهت 
حمايت همه جانبه از نيروهاي روشنفكر جوان كه سازمان را صادقانه و شيفته گونه پذيرفته بودند برانگيخت.«- 

رك: توركمن يولي www.turkmenyoli.persianblog.com- شنبه 28آذر 1383. 
2. همان.
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» ستاد « يك » دولت « محلي بود .1  
اما بايد پرسيد كه به موازات تأسيس و توسعه ستاد مركزی شوراها كه قاعدتاً بايد يك 
تشكل صنفی برای حل مشكالت كشاورزان باشد، چرا آن را مسلح می كردند و آنجا را به 

انبار اسلحه مبدل كرده بودند؟2 
علت در بيانيه های اين سازمان نهفته است كه آنها با آموزش و سازماندهی افراد در اين 
تشكل ها مقدمات تشكيل ارتش خلقی مورد نظر خود را به وجود می آوردند تا هر زمان 
خواستند با كمك آنها جنگ مسلحانه در گنبد و كردس��تان و ساير جاها به راه اندازند. 
چنان كه آقای حيدر مسئول نشريه كار ارگان رسمی  سازمان چريك های فدايی خلق 

ايران در مصاحبه ای گفت:
سياس��ت س��ازمان در آن مقطع تس��ليح مردم بود و اين سياست در 
تركمن صحرا كه هواداران س��ازمان بودند، قطعاً در تس��ليح تركمن ها 

موثر بود.3
آقای عباس  هاشمی  )معروف به  هاشم( نيز در مصاحبه با پرويز قليچ خانی اعتراف كرد 

كه روز ميتينگ معروف  گنبد »ما مسلح بوديم.«  
او همچنين تصريح می كند كه لحظه اي از كار تبليغ، ترويج و تش��كيل شوراها و البته 

تسليح)!( آنها غافل نبوده است. 
او سپس می گويد: 

همين  جا انتقادي به خودم دارم كه بايد مطرح كنم و آن اين است كه 
در انتخاب نام »ستاد مركزي ش��وراهاي تركمن صحرا« دچار بي دقتي 
و اش��تباه ش��دم. چرا كه اين نام تحريك آميز بود. به گمان من حتی ما 
مي توانستيم فعاليت هايمان را در پوشش همان »كانون فرهنگي خلق 
تركمن« يا چيزي مشابه آن پيش ببريم و كارمان را بيشتر ادامه بدهيم . 
البته درگيري و جنگ اجتناب ناپذير بود و باألخره اتفاق مي افتاد . چون 

محتواي كار ما خطرناك بود!4  
اعترافات دو نماينده سازمان چريك های فدايی خلق نشان می دهد كه اين سازمان از 
همان ابتدای پيروزی انقالب اسالمی، با اعزام چند نيروی زبده و مخصوصاً عباس  هاشمی 

1. آرش، همان. 
2. همان. 

3. مصاحبه نامبرده با سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران در خارج از كشور. 
4. آرش، همان. 
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 و نقی حميديان سعی داشت از يك سو هر روز نفوذ و اقتدار خود را در ذهن و شخصيت 
و انديشه هواداران بومی  تركمن تحكيم بخشد و از سوی ديگر از نظر جغرافيايی سلطه و 
نفوذ مطلق خود را بر حيطه جغرافيايی سرزمين تركمن صحرا توسعه دهد. به اين منظور 

چند اقدام را همزمان در دستور كار خود قرار دادند: 
1. مصادره اراضی و تقسيم آن بين تراكمه كه در ميان روستاها و تركمن ها خيلی مؤثر 

بود و جاذبه داشت.
2. تأسيس و توسعه كانون فرهنگی- سياسی خلق تركمن و شوراهای دهقانی و ستاد 

مركزی شوراهای تركمن صحرا.
3. جمع آوری اسلحه و تسليح و آموزش نظامی  و استخدام چريك در تركمن صحرا.

4. تبليغات و كار فرهنگی مثل س��خنرانی فيلم، موس��يقی، ادبيات تركمن، تشكيل 
كالس و جلسات سياسی، نشر اعالميه و مطبوعات با آموزه های ماركسيستی، و ترويج 
شعارهای مردم پسند اما كمونيس��تی در مورد اراضی كشاورزی و اتحاد قومی  و وحدت 

طبقاتی.1  

نفوذ تشکيالتی چریک های فدایی خلق در ترکمن صحرا
در همين راستا چهار نفر از تركمن های عضو سازمان چريك های فدايی خلق به اسامی : 
محمد درخشنده توماج، طواق محمد واحدی، عبدالحكيم مختوم و حسين جرجانی، در 
تاريخ 26 بهمن ماه سال 1357، »كانون فرهنگی- سياسی خلق تركمن« را بنا نهادند.2 
در ابتدا نام اين تشكيالت »كانون فرهنگی خلق تركمن«3 در نظر گرفته شده بود و بنا 
بود صرفاً به كار فرهنگی در تركمن صحرا بپردازد، ولی تندروهای سازمان چريك های 
فدايی خلق و هواداران محل��ی اش موجب تغيير نام آن به »كانون فرهنگی- سياس��ی 
خلق تركمن« شدند كه تمام هدف و كارش هدايت مبارزات كمونيستی و ايجاد منطقه 

خودمختار و تجزيه طلبی در تركمن صحرا بود. 

1. غالمرضا خاركوهی، غائله گنبد، همان.
2. بخشی از نامه سرگشاده كميته كانون فرهنگی- سياسی خلق تركمن در اروپا در تاريخ 2008/2/29 ميالدی 

به آقای خوزه مانوئل بارروسو رياست كميساريای عالی اتحاديه اروپا. رك: سايت تركمنستان ايران
 Inga kommentarer 

3. به گفته آقای نوربردي ايري، اين كانون بعد از پيروزي انقالب بدون سازمان يافتگي از طرف گروهي از جوانان 
گنبد با تصرف كتابخانه »باغ ملي« گنبد پايه گذاري ش��د و در چند روز اول نام هاي زي��ادي به خود گرفت. ولي 
مكان را عوض نكرد. تنها چيزي كه از كانون جدا شد دفتر روستايي آن بود كه به ستاد مركزی شوراهای روستايی 

تركمن صحرا تبديل شد و خود در ساختمان فرمانداري و به شكل بزرگ تر از كانون به فعاليت خود ادامه داد. 
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گرچ��ه انديش��ه چپ گرايانه ماركسيس��تی- 
لنينيستی س��ران اين كانون و وابس��تگی آن به 
س��ازمان چريك های فدايی خلق امری مبرهن و 
قطعی است كه بهترين گواه، عملكردها و مواضع 
و اطالعيه های آن می باشد، ولی كافی است بدانيم 
كه سران فراری اين كانون و خود سازمان فدائيان 
در سال های بعد در س��ايت های مجازی خود در 
اروپا و كش��ور تركمنس��تان به خوبی و آشكارا بر 
اين ادعای ما صحه گذاش��ته اند. از جمله كانون 
فرهنگی- سياسی خلق تركمن در سال 66 ضمن 
اعتراف به اين وابس��تگی ايدئولوژيك و سازمانی، 
صراحت��اً اعالم كرد كه از 20ارديبهش��ت س��ال 
1366- يعنی 9 سال پس از تأسيس- از سازمان 
چريك ه��ای فدايی خلق جدا ش��ده، اما با همان 

ايدئولوژی ماركسيستی سابق:
نشريه توركمنستان ايران، به دنبال اعالم استقالل »كانون فرهنگی- 
سياسی خلق توركمن« در بيستم ارديبهشت ماه سال 1366 از سازمان 
اكثريت،1 به مثابه ارگان مركزی آن و به عنوان اولين نش��ريه سياس��ی 
مستقل و آزاد در تاريخ مبارزاتی ملت توركمن در شهريور سال 1366 

انتشار و در صحنه سياسی ايران جايگاه خويش را نمايان ساخت.2
آقای مهدی فتاح پور مسئول هيئت اعزامی  سازمان چريك های فدايی خلق كشور در 

مذاكرات جنگ اول گنبد، می گويد: 
س��تاد خلق تركمن توسط روش��نفكران تركمن ش��كل گرفته بود و 
تنها جريانی بود ك��ه در منطقه نفوذ داش��ت. اين جري��ان كه رهبران 
آن عمدتاً از ه��واداران س��ازمان ]ما[ بودن��د، وظيفه خ��ود را دفاع از 

1. سازمان چريك های فدايی خلق پس از جنگ دوم گنبد و شكست استراتژی جنگ مسلحانه عليه جمهوری 
اسالمی به دو گروه منشعب ش��دند اكثريت و اقليت. اكثريت همگام با حزب توده، خود را همگام با سياست های 

جمهوری اسالمی معرفی كرد و اقليت راه جنگ مسلحانه را با نظام اسالمی ادامه داد. 
2. سايت تركمنستان ايران، همان. 

مختوم، جرجانی، توماج، واحدی، 4 
تن از سران كمونيست و معدوم ستاد 

خلق تركمن كه موجب كشتار و آوارگی 
عده زيادی از مردم مسلمان فارس و 

تركمن شدند. 



35
3

ر...
ت د

راس
پ و 

ر چ
زدو

ی م
ه ها

گرو
ی 

ی ها
گيز

نه ان
ی فت

خوان
باز

96
ار 

  به
  5

ه  1
مار

  ش
م 

ده
هار

ل چ
 سا

  
وم

ه س
دور

دهقانان تركمن صحرا و پيش��رفت 
سياست تقسيم زمين در ميان آنان 

می دانست.1
س��ازمان چريك های فدايی خلق هم��ه برنامه ها 
و سياس��ت ها را با اس��تفاده از هواداران محلی خود 
در تركمن صح��را اجرا می كرد. در واقع افراد س��تاد 
خل��ق تركمن، كان��ون فرهنگ��ی و سياس��ی خلق 
تركمن و س��تاد مركزی ش��وراهای تركمن صحرا، 
شوراهای دهقانی روس��تاها، انجمن ها و تشكل های 
ديگری مثل معلمان پيشگام و... همه نقش سربازان 
پياده نظام سازمان چريك های فدايی خلق تهران را 
در تركمن صحرا ايفا می كردند. به گفته آقای مهدی 
فتاح پور عضو مركزيت س��ازمان فدائيان و مس��ئول 

هيئت اعزامی  آن به گنبد، س��تاد خلق تركمن توسط تركمن های روشنفكری تأسيس 
شد كه عمدتاً از هواداران سازمان فدائيان خلق بودند.2

آقاي يوسف ُكر، يكي از فعالين سابق و فراری ستاد خلق تركمن در گفت وگو با فصلنامه 
سؤز كه در خارج كشور انجام داده، رابطه بين سازمان چريك های فدايی خلق و نيروهاي 

تركمن را چنين تشريح می كند:
بعد كه اوضاع و احوال انقالب پي��ش آمد خود به خود نيروهاي فدايي 
خارج از تركمن]صحرا[ را طلبيد... و سازمان ]چريك های فدايی خلق 
به[ آنجا نيرو فرس��تاد و اين نيروها به اصطالح افراد باالي آن س��ازمان 
بودن��د؛ و در نتيجه نيروه��اي تركمن كه ه��وادار بودند باي��د چه كار 
مي كردند؟ تحت رهبري آنها فعاليت مي كردن��د... بعد از آن ديگر اين 
نيروهاي تركمن نبودن��د ]كه در[ آنجا تعيين كننده باش��ند؛ نيروهاي 
تركمن در خدمت اين نيروهايي بودند كه ]از طرف سازمان چريك های 
فدايی خلق تهران[ فرستاده ش��ده بودند. ]تركمن ها[ نيروهاي مجري 
آنها بودند. در پيوند با توده هاي زحمتكش م��ردم آن منطقه نيروهاي 

1. مصاحبه نامبرده با سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، يكی از گروه های ضد انقالب خارج از كشور. 
2. مصاحبه نامبرده با سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران در خارج از كشور.

چپ گرایانه  اندیشه  گرچه 
ماركسيستی- لنينيستی سران 
این كانون و وابستگی آن به 
فدایی  چریك های  سازمان 
خلق امری مبرهن و قطعی است 
كه بهترین گواه، عملكردها و 
آن  اطالعيه های  و  مواضع 
است  كافی  ولی  می باشد، 
نيم كه سران فراری این  بدا
كانون و خود سازمان فدائيان 
در سال های بعد در سایت های 
مجازی خود در اروپا و كشور 
تركمنستان به خوبی و آشكارا 
بر این ادعای ما صحه گذاشته اند
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تركمن ظاهراً عمل مي كردند، ولي نيروه��اي تركمن خط كي را پيش 
مي بردند؟ سياست كي را پيش مي بردند؟ سياست كادرهايي كه سازمان 

فدائيان به آنجا ارسال داشته اند.1  
به گفته آقای رشيد آهنگري واقعيت هاي عيني آن دوره در منطقه تركمن صحرا نشان 
مي دهد كه نيروهاي تركمن تحت رهبري تشكيالت و مس��ئولين منتخب و ارسالي از 
سازمان چريك های فدايی خلق كشور، عمدتاً به عنوان مجريان سياست هاي تعيين شده 
آنها در منطقه عمل مي كردند و مس��ئولين منتخب و رهبري سازمان فدائيان خلق، در 

ادامه سياست هاي ماجراجويانه و قدرت طلبانه شان ُمصر بوده اند.2 
در اين رابطه آقاي اورمان يكي از فعالين و كادرهاي ستاد خلق تركمن در آن دوره به 

روشني جايگاه سازمان فدائيان خلق را در تركمن صحرا بيان داشته و مي نويسد:
انديشه و عمل حاكم بر فدائيان در آن دوره راهنماي حركت و مبناي 

سياست هاي كانون و ستاد ]خلق تركمن[ را تشكيل مي داد.3 
البته به گفته آقاي نقي حميديان در كتاب س��فر با بال هاي آرزو روحيات شيفته گونه 
نيروهاي تركمن ب��ه تس��ليحات و ماجراجويي ني��ز از جمله عوامل گس��ترش وقايع 
خشونت بار در منطقه تركمن صحرا بوده است. »نمسه آلمالی« در حدود 136 سال پيش 
درباره عالقه تركمن ها نوشته اس��ت: »دو چيز در ميان تركمن ها خيلی مطلوب است و 

عشق عجيبی به آن دارند: يكی اسب و ديگری اسلحه خوب.«4
سازمان چريك های فدايی خلق چند تشكيالت بومی  نيز در اين منطقه راه اندازی كرد 
كه مهم ترين آنها »كانون فرهنگی سياسی خلق تركمن« و نيز »ستاد مركزی شوراهای 
تركمن صحرا« بود كه معروف به »ستاد خلق تركمن« بودند. البته مركزيت هر دو تشكل 
اخير در گنبدكاووس قرار داشت. در همين راستا تعدادی از اعضای سازمان چريك های 
فدايی خلق به رهبری چهار نفر از تركمن های عضو اين س��ازمان كمونيس��تی: محمد 
درخش��نده توماج، طواق محمد واحدی، عبدالحكيم مختوم و حس��ين جرجانی، روز 
57/12/11 خانه فرماندار سابق گنبد را به اشغال درآوردند و به »كانون فرهنگی سياسی 

خلق تركمن« تبديل كردند. 

1. توركمن يولي، همان. 
2. همان. 

3. سؤز )از نشريات خارج كشور(، ش5، ص63. 
4. پژوهشی درباره تركمن ها در نسخه 1299قمری، حسين صمدی، در قلمرو مازندران، مجموعه مقاالت، ج2، 

ساری، فرهنگسرای مازندران، زمستان 1372، ص60. 
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آقای ناصر رزاقيان می گويد: 
عمده استقرار ستاد خلق تركمن و منافقين در اطراف ميل قابوس بن 
ُوشمگير- كه معروف به ميل گنبد است- بود. روال ضد انقالب اين بود 
كه اگر كسی می خواست برود توی روستاها كار كند و اقدامات فرهنگی 
انجام دهد برای مردم آن منطقه، حتماً اينها ]يعنی ستاد خلق تركمن[ 
با او برخورد می كردند. جريانات مقابل نظام و انقالب جرياناتی بودند كه 
به خاطر پيش��ينه ای كه قبل از انقالب داشتند از يك پايگاه تشكيالتی 
برخوردار بودند، و همين ساختار و سازمان باعث شد كه اينها در بحث 
مديريت منس��جم تر از بچه های حزب اللهی- كه توی اي��ن حال و هوا 

نبودند- داخل صحنه بيايند و همه چيز را از خودشان بدانند. 
ام��ا در مقابل اينها ما هنوز نيروهای منس��جم و درس��ت و حس��ابی 
نداشتيم. اوالً سپاه هنوز تشكيل نش��ده بود؛ فقط كميته بود كه بخش 
عمده ای از تشكيالت كميته كسانی بودند كه از شهرستان های مختلف 
آمده بودند از تهران و يا جاهای ديگر؛ و بافت فرهنگی گنبد و جريانات 
گنبد را نمی شناختند. بخش عمده عناصر كميته هم طوری بود كه هر 
كس با يك نگاهی توی اين مجموعه آمده بود. اين طرف قضيه نيروهای 
مردمی  بودند كه سر و سامان و انضباطی نداشتند؛ بين نيروهای كميته 
شهرستانی و كس��انی كه از تهران آمده بودند هماهنگی نبود، اختالف 
داشتند و مشكالتی بود كه همه جا متعارف بود. در چنين شرايطی ضد 
انقالب از فرصت استفاده كردند و برای مردم تركمن به خاطر يك گويش 
مش��ترك تركمنی، جغرافيای مش��ترك تركمنی را تبليغ می كردند و 
توی تمام روستاها انسجام تشكيالتی به وجود آوردند. اما در اين اوضاع 
و احوال بچه های انقالبی ساختار و س��ازمانی نداشتند؛ با اين وضعيت 
بود كه ضد انقالب، جنگی را در دوران مهندس بازرگان به مردم تحميل 

كردند.1
مهندس حيدر جم می گويد: 

با تش��كيل س��تاد خلق تركمن ابتدا تم��ام نيروهاي مس��تعد بومي 
تركمن صحرا براي تقويت ستاد به حركت درآمدند تا آن را به توانمندي 

1. آرشيو اداره كل حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس استان گلستان. 
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برس��انند و نقدينگي اهالي را از جرگالن تا گميشان جمع آوري نمودند 
تا به س��تاد برس��انند. اما در همان هفته اول بزرگان و علماي آگاه اهل 
سنت به خصوص آنهايي كه در 22 بهمن ماه 1357 اولين روز انقالب- 
با پخ��ش اعالميه هايي ب��ا امام)ره( بيع��ت و اعالم همبس��تگي نموده 
بودند، نظير الحاج آنا قليچ آخوند نقش��بندي، الحاج شيرمحمد آخوند 
ش��كاري، الحاج نورمحمد طالئي و... با پي بردن به ماهيت افراد ستاد و 
پشتيباني كنندگان آن، نه تنها از پرداخت نقدينگي به ستاد خلق تركمن 
جلوگيري كردند، بلكه در تالش براي پراكنده نمودن فريب خوردگان 
از النه فساد به اصطالح خلق تركمن برآمدند و در نهايت علماي تراكمه، 
مانند احم��د آخوند قزلجه، خ��داي بردي ق��اري، عبدالجيل آخوندي 
جعفرباي و... از اقدامات عده اي غير مس��ئول كه گه گاه مرتكب اعمال 

ناشايست و خالف شرع مي شدند، اعالم برائت نمودند.1 
روز 57/12/11 نيز كتابخانه عمومی  شهر گنبد توسط گروهی از تركمن ها با همياری 
هواداران چريك های فدايی خلق اشغال شد و به »مركز فرهنگی خلق تركمن« تبديل 
گرديد. ساختمان های كانون فرهنگی كودكان و سازمان زنان و خانه پيشاهنگان نيز به 

اشغال گروه های مذكور درآمد. 
در پی اين اقدامات سازمانی با عنوان »كانون فرهنگی- سياسی خلق تركمن« با صدور 
اطالعيه ای ضمن اعالن موجوديت رسمی  و علنی، برنامه های خود را رسماً به اين شرح 

اعالم كرد: 
در زمينه فرهنگی: 

1. احيای ادبيات خلق تركمن از طريق جمع آوری و چاپ آثار ش��عرا و نويس��ندگان 
تركمن و معرفی آنها در هفته هايی به همين مناسبت؛

2. بازآفرينی موسيقی و ترانه های تركمنی و فولكلور تركمن با رفتن به ميان طايفه ها 
و اُوبه ها و تماس با صاحب نظران كهنساالن؛ 

3. انجام فعاليت های تبليغاتی و ترويجی نظير نمايش فيلم، سخنرانی، تئاتر، نمايشگاه 
عكس و از اين قبيل در رابطه با گسترش و آشنايی با مسائل ملی و اجتماعی. 

در زمينه سياسی: 
1. كوش��ش در جهت غنی نمودن آگاهی های دمكراتيك خل��ق تركمن نظير تأمين 

1. نامه حيدر جم به روزنامه كيهان در سال 83. 
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آزادی بيان، عقي��ده، مذهب و زب��ان از طريق 
تماس مس��تقيم گروهی و انجام س��خنرانی و 

برگزاری جلسات در شهر و روستا؛
2. تش��ويق به تش��كيل ش��وراها در سطوح 

مختلف منطقه...
در پايان اطالعيه تأكيد ش��ده است: »كانون، 
همه كسانی را كه می توانند در اين راه ما را ياری 
كنند و يا امكاناتی را جهت تس��ريع برنامه های 
فوق العاده ايجاد نمايند، صميمانه به همكاری 

دعوت می نمايد.«1
چنان كه از متن خواسته های كانون فرهنگی 
سياس��ی خلق تركمن پيداست، در هيچ يك از 

برنامه های اين كانون سخنی از اسالم و فرهنگ اس��المی و قرآن و رسول اهلل)ص(- كه 
اساس اعتقادات تركمن ها را تشكيل می دهد نيس��ت. حتی ذكری هم از ديوان مختوم 
قلی فراغی ش��اعر عارف و بلندآوازه تركمن نرفته اس��ت. البته تعجبی ه��م ندارد زيرا 
مؤسسان و مس��ئوالن آن، همه كمونيست های وابسته به س��ازمان چريك های فدايی 
خلق بودند. وگرنه هيچ ك��س نه مخالف آزادی بيان بود نه مخال��ف فرهنگ و ادبيات و 
زبان تركمنی، بلكه اينها صرفاً دستاويزی بود كه برای جذب جوانان تركمن بزرگ نمايی 
می شد تا در پس اين ش��عارهای فريبنده و زيبا فقط اهداف كمونيستی و تجزيه طلبانه 

خود را محقق نمايند. 
البته برخی هم معتقدند كه تشكيل ستاد خلق تركمن كمونيست، برای مقابله با كميته 
موقت انقالب اسالمی بود كه توسط جوانان مسلمان و انقالبی شيعه تأسيس و مديريت 

می شد. آقای محمدعلی ايزانلو در اين زمينه می گويد:
چريك ه��ای فدايی خلق چون حكومت اس��المی را قبول نداش��تند 
س��تادی را در مقابل كميته انقالب و ديگر نهادها تشكيل دادند به نام 
ستاد خلق تركمن. اين ستاد مركزی شوراها و ش��وراهای روستاهايی 
را تش��كيل داد و افرادی را هم انتخ��اب كردند و به س��ازمان دهی اين 

1. هادی نخعی و حس��ين يكتا، روزش��مار جنگ ايران و عراق، تهران، مركز مطالعات و تحقيقات جنگ س��پاه 
پاسداران انقالب اسالمی، 1375، ج1، ص267-268. 

سازمان چریك های فدایی خلق 
همه برنامه ها و سياست ها را با 
استفاده از هواداران محلی خود 
در تركمن صحرا اجرا می كرد. 
در واقع افراد ستاد خلق تركمن، 
كانون فرهنگی و سياسی خلق 
تركمن و ستاد مركزی شوراهای 
تركمن صحرا، شوراهای دهقانی 
روستاها، انجمن ها و تشكل های 
دیگری مثل معلمان پيشگام و... همه 
نقش سربازان پياده نظام سازمان 
چریك های فدایی خلق تهران را در 

تركمن صحرا ایفا می كردند
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تش��كيالت، و به غارت ب��ردن اموال مال��كان و س��ازمان های زراعی و 
كشاورزی- به قول خودشان فئودال ها- پرداختند. آنها همچنين ورود 
و خروج افراد به روستاها را كنترل می كردند و عماًل يك دولت در دولت 
تش��كيل داده بودند، آن هم دولتی كه از دولت مركزی انقالب اسالمی 

هيچ گونه تبعيتی نداشت.1   

گسترش تنش ها در منطقه
س��تاد خلق تركمن بی توجه به ارزش های انقالب اس��المی منطقه می خواست افراد 
وابسته به انديشه های كمونيستی را در سازمان ها و ادارات دولتی تركمن صحرا بر سر كار 
آورد. اما اين امر مورد مخالفت شديد مردم مسلمان بود. لذا دو جريان اسالمی متشكل از 
انقالبيون مسلمان و تركمن های كمونيست طرفدار چريك های فدايی خلق به شدت با 
هم در تقابل بودند؛ چنانكه هواداران دو جريان مختلف در گنبدكاووس به بهانه موافقت 
و مخالفت با رئيس آموزش و پرورش اين شهر، دست به راهپيمايی و اعالم موضع زدند. 
در تظاهرات اول كه قبل از ظهر روز چهارشنبه 57/12/9 توسط عده ای از دانش آموزان 
گنبد انجام شد، تظاهركنندگان پس از اجتماع در مقابل آموزش و پرورش شهر، خواستار 
بركناری »مستجير« رئيس آموزش و پرورش- كه مورد حمايت كانون فرهنگی سياسی 

خلق تركمن است- شدند. 
در مقابل اين گروه، فردای آن روز )57/12/10( عده ديگری با تحريك كمونيست های 
ستاد خلق تركمن در حمايت از آموزش و پرورش گنبد دس��ت به راهپيمايی زدند و با 

صدور قطعنامه ای موارد زير را خواستار شدند: 
1. ادامه حضور رئيس آموزش و پرورش فعلی در سمت خود تا تشكيل شورای فرهنگی 

واقعی؛
2. بركناری فرماندار انتخابی و انتصابی بودن كليه مسئوالن؛

3. به رسميت ش��ناختن حقوق دمكراتيك خلق تركمن از جمله آزادی های فرهنگی 
و قومی ؛

4. آزادی فعاليت های اجتماعی و سياسی كليه گروه های دانش آموزان در مدارس؛
5. شناسايی و مجازات عوامل تفرقه و تحريك در محيط های آموزشی.2

1. غالمرضا خاركوهی، غائله گنبد، همان.
2. هادی نخعی و حسين يكتا، همان، ص254. 
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در ادامه اين تنش ها، با گشوده شدن مدارس و آموزش��گاه ها چند روز بعد از پيروزی 
انقالب، اين مراكز به صحن��ه برخورد و درگيری ش��ديد گروه های طرف��دار و مخالف 
انقالب تبديل گشت و سپس به داخل خيابان ها كشانده شد. به گفته آقای محمدعلی 
ايزانلو- معلم بازنشسته گنبدی- چريك های فدايی خلق در بين دانشجويان و جوانان 
تركمن خيل��ی نفوذ كرده ب��ود، آن هم به دليل ش��عارهايی مثل فئودال ه��ا بايد نابود 
شوند، كارخانه ها بايد بين محرومان تقس��يم شود؛ در صورتی كه اينها همان شعارهای 

ماركسيستی و لنينيستی بود كه از طرف شوروی حمايت می شد.1
در اوايل اسفند 1357 حجت االس��الم ش��ريعتی به عنوان نماينده دفتر امام و دولت 
جهت حل مش��كالت تركمن ها وارد گنبد شد. وی در ابتدا با اس��تقبال گرم طرفداران 
انقالب و امام رو به رو گرديد و موفق شد ارتباط نزديكی با روحانيت تركمن برقرار كند. 
او در جهت وحدت و حل اختالفات و ش��ناخت مش��كالت منطقه، بيش از 30 جلسه با 
تركمن ها و حتی با مسئوالن كانون فرهنگی- سياس��ی خلق تركمن تشكيل داد. ولی 
به دليل انفعال روحانيون تركمن در مقابل س��تاد خلق تركمن و دخالت افراد سازمان 
چريك های فدايی خلق، اين اقدامات بی نتيجه ماند.2 زيرا كمونيست ها اصاًل دنبال حل 
مشكل خود با دولت جديد ايران نبودند، بلكه حرف دلشان اين بود كه همه اقوام بايد از 
اين منطقه كوچ كنند و فقط تركمن ها باقی بمانند. چنانكه وقتی جلسه مشتركی بين 
مسئولين شهر گنبد و سران كانون فرهنگی- سياسی خلق تركمن و همچنين با حضور 
آقايان شريعتی، رادنيا و اميد نجف آبادی در سالن فرمانداری تشكيل گرديد تا نسبت به 
چگونگی تشكيل كميته مشترك بحث شود، اين جلسه به رغم بحث و مشاجره فراوان، 
نتيجه مثبتی به دنبال نداشت. اما در پايان جلسه يكی از سران كانون فرهنگی- سياسی 
خلق تركمن طی سخنانی خواستار »خودمختاری و خروج غير تركمن ها از منطقه« شد. 
در اين خصوص يكی از آذری های حاضر در جلس��ه چنين می گويد: »يكی از تركمن ها 
سخنانی بدين مضمون گفت: اينجا تركمنستان است، ما برای اينجا رئيس جمهور تعيين 

كرده ايم. شما واليتی ها بايد از اينجا خارج شويد.« 
آقای شريعتی كه خود در آن جلسه حضور داشت، نيز می گويد: 

يكی از سران س��تاد خلق تركمن گفت: ما تاكنون ميزبان بدی برای 
ش��ما فارس ها نبوده ايم. ولی ديگر بايد غير تركمن ها برگردند به وطن 

1. مصاحبه مؤلف با نامبرده. 
2. بهروز رضازاده، »شورش در تركمن صحرا و نحوه كنترل آن«، پايان نامه كارشناسی ارشد، تهران، پژوهشكده 

علوم دفاعی دانشگاه امام حسين)ع(، مرداد1378، ص10. 
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خودشان. ترك ها برگردند به تبريز و بقيه هم به وطن خودشان برگردند 
)فارس ها، شاهرودی ها، سيستانی ها و...( و اينجا را برای ما تخليه كنند. 

اين سخنان را يك دكتری كه بعداً اعدام شد، مطرح می كرد.1

تصاحب اراضی سياست غلط ستاد خلق ترکمن 
در آن دوره تصرف زمين های س��رمايه داران يك مسئله مهم و مورد عالقه روستاييان 
بود. لذا چه ستاد خلق تركمن كه كمونيست بود يا هر حزب و گروه ديگری با هر مذهب 
و مرامی  اگر از اين گونه شعار كه »زمين های بزرگ مالكان بايد تصرف و بين كشاورزان 
زحمتكش تقسيم شود« مطرح می كرد، ولو آنكه خود عماًل هم دست به اجرا نمی زد، باز 
هم در ميان عامه مردم روستاهای تركمن و فارس طرفداران زيادی می يافت. در همين 
راستا كانون فرهنگی- سياسی خلق تركمن، طی اطالعيه ای در تاريخ 57/12/15 اعالم 

كرد: 
در منطقه تركمن صحرا رعاي��ا و دهقانان ب��رای بهره گيری از ثمرات 
انقالب وارد عمل ش��ده اند و زمين هايی را كه در دوران اختناق توسط 
دربار كثيف و عوامل مزدور، با سرنيزه غصب شده بود، باز پس می گيرند 
و مواضع ارتجاع و فئودال ها يكی پس از ديگری در هم می ريزد با گرفتن 
زمين ها، مصادره اموال مزدوران به نفع خلق و تشكيل شوراهای دهقانی 
به وسيله دهقانان، پايگاهشان مستحكم تر می شود. در اين هفته خلق 
زحمتكش، شاهد پيروزی در جبهه های متعددی بود، همچنين 1500 
هكتار زمين روس��تاهای خوجه س��وگرگز توس��ط دهقانان از قاتالنی 
همچون منجم، سروان هنرور )نماينده ش��اهپور غالمرضای كثيف( و 
انصاری گرفته شده و مقاومت ارتجاعيونی همانند حاج بيضايی و حاج 
روحی كاری از پيش نبرد و دهقانان به حق ديرينه خود رسيدند... عالوه 
بر اين، دهقانان زمين هايشان را كه در اختيار غاصبانی همانند يزدانی، 
وجدانی و تيمسار مرتجع احمدی معاون نصيری بود، باز پس گرفتند. 
دهقانان با ايجاد ش��ورای موقت و تنظيم نيروی قه��ری در برابر عوامل 

ارتجاع، ضربه مهلكی به خيانتكاران و دزدان وارد آوردند.2 

1. همان، ص12. 
2. هادی نخعی و حسين يكتا، همان، ص297. 
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كمونيست ها بدون توجه به شرايط بحرانی كشور و 
خطراتی كه از داخل و خارج، انقالب را تهديد می كرد، 
بالفاصله بعد از پيروزی انقالب به صورت خودسرانه 
و بی آنكه منتظر اس��تقرار دولت جديد باشند هر جا 
بستر را آماده ديدند دست به شيطنت و اغتشاش زدند 
و مردم بومی  را با دروغ و رياكاری وادار به تظاهرات، 
تحصن، خودمختاری و اصالحات ارضی و حتی وادار 
به جنگ مس��لحانه كردند. بعد هم گفتند سازمان ما 

دخالتی در موضوع ندارد! چنانكه در مس��ئله تصرف اراضی تركمن صحرا و تقسيم آن 
مشكالت زيادی هم برای مردم و هم برای صاحبانشان و هم برای دولت به وجود آوردند. 

به گفته آيت اهلل سيد حسين ميربهبهانی: 
آن زمان كه بگير بگير زمين ها ش��د، من رئيس كميته مسجد جامع 
گرگان بودم. هر روز ش��كايت می كردن��د كه آنجا را گرفتن��د، اينجا را 
گرفتند. يادم هس��ت كه من به قره بالغ در تركمن صحرا رفتم تا زمين 
دو نفر را نجات بدهم كه تازه گرفته بودند و آبي��اری مصنوعی او را هم 
خراب كرده بودند. من در اين جريانات دو، سه بار به عنوان رئيس كميته 
]مسجد جامع گرگان[ به قره بالغ و آق قال و شايد گميشان رفتم. ديدم 
ديگر ظاهراً قدرت در دست مردم است يعنی دست خود روستايی است. 
هر جا برويم می بينيم كه سر و صدا است... من شايد نزديك به يك هفته 
برای بعضی ها كه آشنا بودند سر زمين هايشان رفتم و با آنها هم صحبت 
كردم ولی اثری نكرد... يعنی هيچ قدرتی آن روز نمی توانس��ت جلوی 
حمالت مردم به زمين ها را بگيرد. چون ش��رايط و ويژگی خاصی پيدا 

شده بود.1
دخالت های كمونيس��ت ها در تركمن صحرا آنق��در عجوالنه و زننده ب��ود كه اقتصاد 

1. آرشيو مركز اسناد انقالب اسالمی، مصاحبه دكتر مرتضی ميردار با نامبرده. 

با تشكيل ستاد خلق تركمن 
بتدا تمام نيروهاي مستعد  ا
براي  تركمن صحرا  بومي 
حركت  به  ستاد  تقویت 
درآمدند تا آن را به توانمندي 
برسانند و نقدینگي اهالي را از 
جرگالن تا گميشان جمع آوري 

نمودند تا به ستاد برسانند
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كش��اورزی كه تأمين كننده غذای كشور 
بود را دچار ورشكستگی نمودند1 و برخی 
از تركمن ها هم با تحريك آنها سازمان های 
زراعی را غارت كردند و به آتش كش��يدند 
و بعضی مزارع س��بز گندم را نابود كردند و 
حتی به دهقانان فقير سيستانی، كاشمری، 
ترك و خراسانی كه س��اليان سال ساكن و 
شاغل در اراضی كش��اورزی منطقه بودند 
رحم نكردند و خان��ه و زندگی آنها را آتش 
زدند و به زنان و دخترانشان تجاوز نمودند 
و آنها را از خانه و كاشانه خود كوچاندند و 

آواره نمودند. 
كار به آنجا كش��يد ك��ه عده زي��ادی از 
كشاورزان منطقه در اعتراض به اقدامات خالف شرع و قانون ستاد خلق تركمن در تاريخ 
20 اسفند سال 57 دست به تحصن در برابر دادگستری گنبد زدند و خواستار برخورد 
با متخلفان فتنه گر تركمن صحرا ش��دند. در نتيجه دكتر عباس رادنيا و حجت االسالم 
اميد نجف آبادی جهت رسيدگی به موضوع به گنبد آمدند و پس از بررسی، به حقانيت 
كشاورزان اعتصابی پی بردند به طوری كه پس از بازگشت به تهران در تاريخ 28اسفند 
سال 57 در گفت وگو با مطبوعات اعالم كردند كه تركمن ها خانه و اموال كارگران زابلی 

را چپاول نموده و به زن های آنها تجاوز كرده اند.2 
به گفته حجت االسالم اميد نجف آبادی: 

عده ای از مردم تركمن به مزارع حمله می كنند، گوس��فندان را س��ر 
می برند و به زن ها و دختران مردم تجاوز می كنند... شبانه به خانه های 

1. به گفته مهندس حيدر جم: »گروه هاي ماركسيس��تي چپ نما از بين بردن كش��اورزي- ك��ه يكي از اركان 
استقالل كشور اس��ت- را مورد هدف قرار داده بودند و با تحريك موذيانه و عوام فريبي در تعرض به مزارع، ضرر و 
زيان جبران ناپذيري متوجه كشور نمودند، به طوري كه مقدار محصول پنبه در سال 1359 به كمترين حد توليد 
در طول 20 سال قبل يعني از 20 هزار عدل به 6 هزار عدل رسيد و برداشت گندم و جو شديداً افت كرد. كشاورزي 
فقط در حد حفظ نس��ق ]مالكيت اراضی[ انجام مي گرفت و كش��اورزان حتي از برداشت محصول خود اطمينان 
نداشتند و چقدر محصوالت كش��اورزي در اثر تحريك عوامل مخرب و فريب خوردگان به غارت رفت.« رك: نامه 

حيدر جم به روزنامه كيهان در سال 83. 
2. زندگی و مبارزه خلق تركمن، كانون فرهنگی- سياسی خلق تركمن و ستاد مركزی شوراهای تركمن صحرا، 

]بی جا[، انتشارات دو گروه فوق، بهمن 1358، ص56. 

دخالت های كمونيست ها در تركمن صحرا 
آنقدر عجوالنه و زننده بود كه اقتصاد 
كشاورزی كه تأمين كننده غذای كشور 
بود را دچار ورشكستگی نمودند و برخی 
از تركمن ها هم با تحریك آنها سازمان های 
زراعی را غارت كردند و به آتش كشيدند 
و بعضی مزارع سبز گندم را نابود كردند و 
حتی به دهقانان فقير سيستانی، كاشمری، 
ترک و خراسانی كه ساليان سال ساكن و 
شاغل در اراضی كشاورزی منطقه بودند 
رحم نكردند و خانه و زندگی آنها را آتش 
زدند و به زنان و دخترانشان تجاوز نمودند 
و آنها را از خانه و كاشانه خود كوچاندند 

و آواره نمودند
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زابلی های مهاجر حمله و به زن و دختر آنها حمل��ه و تجاوز می كنند.1 
تركمن ها اين طور استدالل می كنند كه زمين هايی كه در دست مالكين 

فعلی آنها است به تركمن ها تعلق دارد و از آنها غصب شده است.2
ستاد خلق تركمن كه خود عامل مشكالت كشاورزان منطقه بود حضور هيئت اعزامی 
 وزير كشور را تاب نياورد و روز شنبه 26اس��فند سال 57 به ماشين دكتر عباس رادنيا و 
حجت االسالم اميد نجف آبادی در شهر گنبد، به طور مسلحانه حمله كردند و وسايل و 

سالح های آن را به غارت بردند. آقای اميد در اين باره گفت: 
ما ديروز عصر ]روز شنبه 26 اس��فند[ به تركمن صحرا رسيديم، اما به 
تحريك عده ای ]به دس��تور ولی محمد اَرزانش[، م��ردم عادی تركمن 
به ماش��ين بليزر ما حمله كرده و اثاثيه آن را به غ��ارت بردند. از جمله 
چيزهايی كه به غارت برده شده ده قبضه اسلحه و چندين هزار فشنگ 

و چند نارنجك بود.
او همچنين اضافه كرد:

ديروز جوانی را در شهر دستگير كرديم كه مقداری از اثاثيه و سالح های 
غارت شده ما را حمل می كرد. او در ضمن بازجويی گفت: به من دستور 
داده بودند كه اين س��الح ها را به كانون فرهنگی خلق تركمن در گنبد 

ببرم.3
يكی از اعضای ستاد خلق تركمن می گويد: 

1. سيستانی ها چون شيعه و مدافع جمهوری اسالمی بودند و حاضر به همراهی با كمونيست های منطقه نبودند، 
مورد غضب س��تاد خلق تركمن قرار می گرفتند. در 12 ارديبهشت سال 58 حدود يك ماه بعد از جنگ اول گنبد 
آيت اهلل مطهری- عضو برجس��ته و اسالم شناس شورای انقالب- توس��ط گروه فرقان ترور شد. تروريست ها يكی 
از علل اين اقدام را عدم حمايت او از س��تاد خلق تركمن اعالم كردند. به عبارت ديگر شهادت مطهری خدمت به 
ستاد خلق تركمن بود. سيستانی ها به مناسبت شهادت او در شهر كالله دست به راهپيمايی زدند و ترور آن استاد 
را محكوم نمودند و حمايت خود را از امام و انقالب اسالمی اعالم كردند. در پايان اين مراسم سيستانی های مقيم 
كالله قطعنامه ای به اين شرح قرائت و تصويب نمودند: 1. ما ضمن محكوم كردن اين فاجعه ]ترور استاد مطهری[ 
خواهان مجازات مسببين اين جنايت تاريخی می باش��يم؛ 2. بار ديگر پيوند خود را با رهبر انقالب امام خمينی و 
جانبازی خود را در راه به ثمر رساندن انقالب اسالمی ايران اعالم می داريم؛ 3. دولت قانونی و مردمی آقای مهندس 
بازرگان را تأييد و هر گونه مخالفت با او را به ش��دت محكوم می كنيم؛ 4. جمعيت سيس��تانی های مقيم گرگان و 
دشت هيچ گونه وابستگی به سازمان های سياسی تند ندارد و در مقابل هر گونه توطئه مقاومت خواهيم كرد؛ 5. 
سيستانی ها اعم از بلوچ و زابلی خود را با تمام اقشار ستمديده اعم از تركمن و كرد و فارس برادر می داند و برای دفاع 
از حق س��تمديدگان تاريخ ننگين پهلوی از هيچ چيز دريغ نخواهيم كرد؛ 6. ملت ستمديده سيستانی قانع است 
همان طوری كه 38 سال تحت س��تم رژيم منفور پهلوی بوده، اكنون هم هيچ گونه فشاری به دولت وارد نخواهد 
آورد تا هر زمان كه دولت مردمی ايران با فرصت حقوق فرد فرد ملت را به آنها برگرداند. آرشيو اسناد تاريخی مؤلف. 

2. كيهان، يكشنبه 27اسفند 57، ص8. 
3. همان. 
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اين هيئت در مح��ل بانك عم��ران گنبد با 
متحصني��ن وارد مذاكره می ش��وند. ما بدون 
ارتباط با اين مسئله يك برنامه شعر و سخنرانی 
در س��الن پيشاهنگی گنبد گذاش��ته بوديم و 
جمعيت زيادی از شهر و روستاهای گنبد گرد 
آمده بودند. درس��ت در پايان اين مراسم يك 
جوان هوادار ]س��ازمان چريك ه��ای[ فدايی 
پشت ميكروفون رفته، مردم را جهت اعتراض 
به مذاكرات دولت ب��ا فئودال ها به محل بانك 
عمران دع��وت كرد. تقريباً هم��ه حاضرين به 
س��وی بانك عم��ران روان ش��دند. در محيط 
بانك عمران بگو مگو و مش��اجرات لفظی بين 
مردم و محافظين هيئت مذاكره در جريان بود 
كه عده ای متوجه ش��دند كه در داخل ماشين 
استيش��ن هيئت كه در حياط پارك شده بود 
مقداری اسلحه وجود دارد. جوانان با شكس��تن در ماشين، اسلحه ها را 
كه حدود 10 قبضه »ژ- س« بود برداشته به محل ستاد شوراها ]ستاد 
مركزی شوراهای تركمن صحرا[ بردند. و به دنبال آن جمعيت بالفاصله 

آنجا را ترك كرده متفرق شدند.1 
به دنبال اين وضعيت بحرانی در تاريخ 23 اس��فند س��ال 57 علمای فارس )تشيع( و 
تركمن )تسنن( منطقه گرگان و گنبد روز چهارشنبه 57/12/23 در شهر آق قال جلسه 

مشتركی تشكيل دادند و توافقنامه ارزشمندی را امضا نمودند:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

واعتصموا بحبل اهلل جميعاً وال تفرقوا
اهالی محترم، برادران مسلمان منطقه تركمن صحرای گرگان، گنبد و 

دشت، ايدهم اهلل تعالی
در گردهمايی و ش��ورايی كه از علمای بزرگ تس��نن و تشيع در روز 
چهارشنبه 57/12/23 مطابق با 15 ربيع الثانی در آق قلعه از توابع گرگان 

 dangatar@web.de -2003 -1. ب. گری- برلين

اطالعيه علمای فارس و تركمن گنبد 
به مناسبت پيروزی انقالب اسالمی در 

22بهمن سال 57
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تشكيل شد، پس از مذاكرات طوالنی مسائلی مورد بررسی قرار گرفت كه 
نتيجه نهايی بدين وسيله اعالم می گردد:

برای حل مشكالت زمين های غصب شده كه به وسيله خاندان پهلوی و 
عمال رژيم سابق انجام گرفته ستادهايی در گنبد، آق قلعه، بندرتركمن 
و گوميش تپه ترتيب داده ش��د تا هر چه زودتر و سريع تر به شكايات و 
دادخواهی افرادی كه مورد ستم قرار گرفته اند رسيدگی و در اسرع وقت 

زمين ها به صاحبانش مسترد گردد. 
2. از همه برادران منطقه تقاضا می شود كه هر كس نسبت به زمينی 
ادعايی دارد مدارك الزم اعم از سند و يا استشهاد محلی را در سه برگ به 
ستادهای تعيين شده تقديم دارد كه يكی در آن ستاد و ديگری به ستاد 

گرگان و سومی  به ستاد مركزی گنبد فرستاده شود. 
3. هيچ فرد مسلمانی نبايد به دلخواه خود و بدون حكم محكمه شرعی 
به زمين ها و يا مؤسسات زراعی اعم از بخش عمومی  و خصوصی تجاوز 
كرده و خود اقدام به احقاق حق خويش كند و يا تجهيزات كش��اورزی 
را بشكند و يا چاه ها را پر كند و يا زراعت را به انهدام بكشاند و يا به مال 
كسی تجاوز كند كه اين برخالف دس��تورات شرع مقدس بوده و جداً از 

آن نهی می شود. 
4. برادران مهاجر سيس��تانی برادران مهاجر مسلمان ما هستند، بايد 
كاماًل مورد احترام و تعاون اسالمی قرار داشته باشند و كسی حق ندارد 
كه آنان را از زمين و س��ازمانی بدون حق اخراج كن��د كه اين برخالف 
دستورات دينی و اخوت اسالمی است. آنها بايد پس از تهيه مسكن و كار 

برايشان از زمين ها و سازمان ها بر طبق موازين اسالمی منتقل شوند.1
اين توافقنامه با امضای 28 نفر از علمای ب��زرگ گرگان، گنبد، علی آباد كتول، آق قال، 
بندرتركمن، گميشان و با حضور حجت االسالم اميد نجف آبادی تصويب شد. )البته در 
آن دوره اميد نجف آبادی هر جا می رفت به دروغ به عنوان نماينده اعزامی  امام خمينی 

1. كيهان، پنجشنبه 24 اسفند 57، ص7. 
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معرفی می شد، در حالی كه چنين چيزی درست نبود.(1 
در اين راستا خبر دادخواهی كشاورزان آواره شيعه در تركمن صحرا و خطر اضمحالل 
زراعت منطقه به مرحوم آيت اهلل مرعشی نجفی- از مراجع بزرگ تقليد قم- نيز رسيد و 
ايشان روز شنبه 26 اسفند سال 57 با صدور پيامی  به تجاوز عوامل رژيم فاسد سابق به 
اراضی مردم و بر هم زدن نظم و انحراف اذهان عمومی  از مسير انقالب اشاره كرد و نوشت 

اين گونه اعمال مورد انزجار عموم خاصه جامعه روحانيت است.2
كمونيس��ت های تركمن صحرا از اين واكنش ها و افش��اگری ها به وحشت افتادند. در 
نتيجه عده ای از عوامل وابسته به ستاد خلق تركمن با انگشت اشاره سازمان چريك های 
فدايی خلق نامه ای برای امام خمينی نوشتند و س��خنان آقای اميد و غارت سالح ها و 

تجاوز به زنان سيستانی را تكذيب كردند. 
اين نامه را آقايان ولی محم��د ارزانش، حاجی غفور آخوند نوب��ری، حاجی صفر قليچ 
روشنی، حاجی حسين محمد نديمی فر، حاجی عطار قره جه، مهندس آنه محمد نيازی، 

حاجی خدابردی بغدادی، و چند نفر ديگر امضا كردند.3
شاخص ترين فرد اين جمع ارزانش است كه پدر معنوی ستاد خلق تركمن كمونيست 
در منطقه بود. او با آنكه يك معلم س��اده بود و كاله شاپوی دوره پهلوی را بر سر داشت، 
خود را به دروغ آخوند معرفی می كرد و كمونيست ها هم او را در اطالعيه ها و نشريات خود 
»ولی محمد آخوند ارزانش« معرفی می كردند و با همين حرف ها او را بت بزرگ منطقه 

كه گويی مرجع اول مذهبی- سياسی تركمن صحرا است معرفی می نمودند.4  

1. حجت االسالم اميد نجف آبادی در سال های بعد عالوه بر آلودگی شديد به مفاسد اخالقی، يكی از افراد شاخص 
گروه تروريستی مهدی هاش��می گرديد و فرمان قتل تعدادی از افراد از جمله مهندس بحرينيان را صادر كرد. او 
و باند آدم كشان مهدی هاشمی متأسفانه مورد حمايت آيت اهلل حس��ينعلی منتظری قرار داشتند كه در سال 65 
دستگير شدند. حجت االسالم ری شهری وزير اطالعات وقت جمهوری اسالمی طی مصاحبه ای در صدا و سيما در 
تاريخ 65/9/24 گفت: »محرز بود كه بعضی از ترورهای اصفهان به دس��تور اميد نجف آبادی بوده است.« مسئول 
بازجويی اميد نجف آبادی نيز ضمن شرح مفصلی از اقدامات خالف شرع و قانون او می نويسد: »مطلب ديگر در مورد 
اميد نجف آبادی، اينكه نامبرده هيچ گونه تقوايی در وجودش نيس��ت.« در نتيجه اميد نجف آبادی در 9آبان سال 
67 در دادگاه محاكمه و سپس در تاريخ 16 آبان سال 67 اعدام شد. رك: محمدی ری شهری، سنجه انصاف، قم، 

سازمان چاپ و نشر دارالحديث1391، ص346 و 356. 
2. كيهان، يكشنبه 27 اسفند 57، ص7. 

3. انسان وقتی نام آقای ارزانش و س��اير افراد دروغگو را در اين نامه می بيند كه شهادت به بی گناهی مهاجمان 
می دهند، ياد اين حكايت می افتد كه روزی جمعی از پرندگان اش��ك ريزان نزد جناب شير كه سلطان بيشه بود 
رفتند و از تجاوزات مكرر روباه به النه هايشان شكايت بردند. شير، روباه را به محكمه خواست و پرسيد: چرا چنين 
جنايتی مرتكب شده ای؟ روباه در پاس��خ مكارانه اش به مظلوم نمايی و همدردی با پرندگان پرداخت و دمش را به 

عنوان شاهد بی گناهی خود نشان داد! )به روباه گفتند: شاهدت كيه؟ گفت: ُدمم.( 
4. غالمرضا خاركوهی، غائله گنبد، همان. 
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درخواست خودمختاری توسط 
گروهك های كمونيست وابسته به ستاد 

خلق تركمن

اطالعيه ها و هشدارهای بی نتيجه
 جنايات ستاد خلق تركمن نسبت به كشاورزان 
غير تركمن شاغل در سازمان های زراعی، آنقدر 
گس��ترده و خش��ن بود كه حتی فرياد اعتراض 
آي��ت اهلل طالقان��ی را ه��م درآورد. ب��ه همي��ن 
خاطر او نخس��تين پيام خود را ب��ه تركمن ها به 
اين مناس��بت صادر نمود و آنه��ا را از اين گونه 
 اقدامات نادرست بر حذر داشت و متذكر شد كه
 با هيئت اعزامی  )آقايان اميد و رادنيا( همكاری 

نمايند: 
بسمه تعالی

سالم بر برادران مسلمان و رنجديده و مستضعف تركمن! 
 برادران مسلمان! 

در گذش��ته به مردم ايران ظلم های فراوان شده است، اكنون كه رژيم 
طاغوتی درهم ريخته و كسانی كه حقوق ش��ما و همه مردم را تضييع 
نموده بودند و زمين های شما را غصب و به كليه حقوق اسالمی و انسانی 

شما تجاوز كرده بودند دست تجاوزشان قطع شده است. 
اكنون كه اس��الم و مسلمين از اس��ارت طاغوت رها ش��ده و انشاءاهلل 
بزودی حكوم��ت جمهوری اس��المی برقرار خواهد ش��د، الزم اس��ت 
همان گونه كه مكرراً حضرت آيت اهلل خمينی تأكيد فرموده اند، بر حفظ 
وحدت مسلمين كوشا باش��يد؛ و همچنين در حفظ و حراست زمين ها 
و محصوالت كشاورزی كه از آن شما است، حداكثر كوشش را به عمل 
آوريد؛ تا با تحقيق و بررسی كامل زمين های غصب شده، هر چه زودتر به 
زارعين و زحمتكشان و مالكين واقعی باز پس داده شود و انشاءاهلل ديگر 
مشكالت نيز به ياری خداوند متعال و شما خواهران و برادران و فرزندان 

عزيزم برطرف خواهد شد. 
انشاءاهلل تعالی برادران هيئتی را كه برای كمك به شما اعزام شده اند 

ياری دهيد تا در حل مشكالت تسريع به عمل آيد.1 

1. كيهان، شنبه 26 اسفند 57، ص2. 
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ستاد خلق تركمن نه تنها اعتنايی به نصايح دلسوزانه 
و پدرانه آيت اهلل طالقانی نكرد بلك��ه بر تنش ها افزود. 
لذا هيئت مذكور به تهران بازگشت و گزارش تخلفات 
عوامل اغتش��اش گر منطقه را كه توس��ط س��تاد خلق 
تركمن تحريك می شدند، به وزارت كشور ارايه نمود. 
در نتيجه وزير كشور- احمد صدر حاج سيدجوادی-1 
كه نگران اين بحران س��اختگی كمونيس��ت ها بود روز 
سوم فروردين س��ال 58 كه مصادف با روزهای تعطيل 
عيد نوروز2 بود، با صدور دو اطالعيه پياپی نكات مهمی  

را متذكر ش��د: 
اطالعيه شماره 1:

بسمه تعالی
برادران مسلمان منطقه گرگان و گنبد! 

با برچيده شدن نظام فاسد استبدادی، برای رفاه حال 
اهالی منطقه، ستاد مخصوص مقدماتی جهت احقاق حق تضييع شده 

كشاورزان نسبت به اين موارد تصميم اتخاذ و اعالم می گردد:
1. كليه مراتع و زمين هايی كه غصب ش��ده باش��ند يا مورد اختالف 
باشند، از اين تاريخ تا تعيين تكليف در اختيار دولت قرار می گيرد. كشت 

داشت و برداشت محصول آن نيز با نظارت دولت انجام خواهد شد.
2. ستاد مخصوصی حل مش��كالت منطقه با نمايندگان و معتمدين 
محل مذاكره و از طرف دولت راجع به كشت داشت و برداشت محصول 

با نمايندگان مذكور به توافق خواهد رسيد.
3. ستاد مخصوص موظف است بررسی های خود را در اسرع وقت انجام 

داده و طرح پيشنهادی خود را به دولت اعالم دارد.

1. احمد صدرحاج سيدجوادی در جنگ اول گنبد وزير كشور بود، و در برابر ستاد خلق تركمن و كمونيست ها 
ضعيف عمل می كرد. افكارش ليبرالی و ملی گرا بود، ولی متأس��فانه در مقابل جنگ افروزان و تجزيه طلبان كشور 
كه استقالل و تماميت ارضی ايران را در گنبد و سنندج تهديد می كردند، مماشات می كرد. بعد از بركناری از اين 

مسئوليت نيز او با دشمنان جمهوری اسالمی هم نوا شد. 
2. تركمن ها و اساساً اهل تس��نن ايران به »عيد نوروز«- كه يك جشن باس��تانی ايرانی است- اهميت چندانی 
نمی دهند و در فرهنگ تاريخی آنها جايگاهی ندارد. اما عيد قربان را- كه يك جشن مهم مذهب اسالم است- بسيار 

مفصل، همراه با ديد و بازديد برگزار می كنند. 

احمد صدر حاج سيد جوادی 
كه در جنگ اول گنبد وزير كشور 
دولت بازرگان بود، در برابر ستاد 

خلق تركمن و كمونيست ها بسيار 
ضعيف عمل می كرد.
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4. وزارت كش��ور موظف اس��ت بالفاصله پس از دريافت نظر س��تاد 
مخصوص، نسبت به واگذاری زمين های غصبی اقدام نمايد.

از كليه برادران منطقه گ��رگان و گنبد انتظار هم��كاری و دلگرمی  با 
اعضای ستاد مخصوص داريم. 

احمد صدر حاج سيدجوادی1
اطالعيه شماره 2:

بسمه تعالی
به دنبال اطالعيه ش��ماره يك، راجع به منطقه گ��رگان و گنبد اينك 

نسبت به اين موارد اقدامات الزم معمول خواهد گرديد:
1. كليه سازمان های كشاورزی از اين تاريخ تا تعيين تكليف در اختيار دولت 

قرار می گيرد و محصوالت آنها نيز با نظارت دولت برداشت خواهد شد. 
2. كليه كارگران كشاورزی كه در س��ازمان ها مشغول كار بوده اند زير 

نظر نمايندگان ستاد مخصوص به كار خود ادامه خواهند داد. 
3. ستاد مخصوص موظف است كه بررسی های خود را در اسرع وقت 

انجام داده و طرح پيشنهادی حاصله را به دولت پيشنهاد نمايد.
4. وزارت كش��ور موظف اس��ت كه بالفاصل��ه پس از دريافت س��تاد 

مخصوص نسبت به واگذاری زمين های غصبی اقدام نمايد.
تبصره: موارد فوق در مورد دام هايی كه در محدوده سازمان های فوق 
قرار دارند نيز صادق می باش��د و از نظر نگهداری و رس��يدگی به همان 
شيوه عمل خواهد شد. بديهی است دولت انتظار دارد كه كليه ساكنان 
منطقه با نمايندگان دولت و اعضای ستاد مخصوص همكاری صميمانه 

داشته باشند. 
احمد صدر حاج سيدجوادی2
متأسفانه هيچ يك از اين اطالعيه ها و هش��دارها با استقبال ستاد خلق تركمن مواجه 
نش��د. زيرا به گفته آقای مهدی فتاح پور- مس��ئول هيئت اعزامی  سازمان چريك های 
فدايی خلق به گنبد- »س��تاد خلق تركمن... كه رهبران آن عمدتاً از هواداران سازمان 
]ما[ بودند، وظيفه خود را دفاع از دهقانان تركمن صحرا و پيشرفت سياست تقسيم زمين 

1. كيهان، دوشنبه 6 فروردين سال 58، ص2. 
2. همان. 
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در ميان آنان می دانست.«1
لذا آنها با هدايت سازمان چريك های فدايی خلق بدتر از گذشته به كارها و برنامه های 
خود ادامه دادند. به ط��وری كه دو روز بعد اولين جنگ مس��لحانه معروف گنبد را آغاز 
نمودند. اين در حالی بود كه در آن مقطع تاريخی دولت موقت تازه  تأسيس شده بود و 
نهادهای دولتی جديد هنوز در سراسر كشور كاماًل مستقر نشده بودند. حتی رفراندوم 
رژيم جمهوری اسالمی هم برگزار نشده بود. به طوری كه فرماندار رژيم پهلوی تا اوايل 
فروردين سال 58- يعنی 45 روز بعد از انقالب- هنوز در پست خود به عنوان فرماندار 
رسمی  گنبد مشغول كار بود. در چنين شرايطی طرح مسئله زمين و تقسيم آن در منطقه 
كاماًل يك بحث انحرافی بود كه توسط افراد و جريانات ضد انقالب مطرح و بزرگ نمايی 

می شد.2
چنانكه آقای رشيد آهنگري- يكی از مسئوالن فراری كانون فرهنگی سياسی تركمن، 

ضمن انتقاد شديد از سياست های آن سازمان در مسئله زمين می گويد: 
سياست هاي ناس��نجيده و تندروي در تقس��يم و مصادره زمين هاي 
غصبي و غير غصبي در منطقه تركمن صحرا ش��دت و گسترش يافت و 
ديدگاه حاكم بر همين سياست بود كه نام كانون را از كانون فرهنگي به 
كانون فرهنگي- سياسي خلق تركمن تغيير داد، و اين سياست بود كه 
اقشار مردم در جامعه تركمن صحرا را زير شعار وحدت طبقاتي تجزيه 

كرده و در نهايت به وحدت و يگانگي ملي ضربه سختي وارد ساخت.3 

1. مصاحبه نامبرده با سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، يكی از گروه های ضد انقالب خارج از كشور. 
2. به نوش��ته يكی از مطبوعات ضد انقالب، از جمله موارد ناراحت كننده ای كه در جريان اغتشاشات محل نقش 
عمده داشت مسئله زمين هايی است كه مردم آنها را غصبی می خوانند و مسئوليت آن را متوجه رژيم سابق می دانند. 
به همين دليل خواستار بازگش��ت اين زمين ها به افرادی هس��تند كه به زعم آنها مالكان اصلی زمين ها می باشند. 
مقامات دولتی و نمايندگان امام خمينی با توجه به اش��كاالت حقوقی و هرج و مرج احتمالی از مردم خواسته اند در 
اين مورد صبر و بردباری بيشتری از خود نش��ان دهند تا مراحل قانونی و تحقيقات الزم صورت گيرد. واقعه خونين 
گنبد كاووس كه وقوع آن حداقل به صورت ظاهر كمتر به مسئله زمين يا خواست های سياسی مردم مرتبط بود، به 
صورت بسيار غافلگيركننده ای شب دوشنبه 6 فروردين 58 آغاز گرديد و متأسفانه به صورت برخورد بين پاسداران 
انقالب و تركمن ها متبلور گرديد... مقامات گنبد كاووس و مسئوالن پادگان ارتش تأكيد می كنند كه تلفات اصلی نه 
تنها متوجه پاسداران انقالب بوده است، بلكه اين حادثه به تحريك عوامل ضد انقالب و با نقشه قبلی صورت گرفته و 

پاسداران انقالب به هيچ وجه قصد تعرض به مردم را نداشته اند. رك: اميد ايران، ش9، 13 فروردين سال 58، ص9. 
3. غالمرضا خاركوهی، غائله گنبد، همان. 
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بندر اسالم یا بندرترکمن؟ 
ستاد خلق تركمن كه با هدايت سازمان چريك های فدايی خلق فعاالنه در گنبد و ساير 
شهرها و روستاهای تركمن نش��ين در حال تبليغات و سازماندهی تشكيالت خود بود، 
روز 14اسفند سال 57 در بندرتركمن اقدام به درگيری مسلحانه عليه مردم شيعه ساكن 

اين شهر نمود. 
افراد وابسته به اين سازمان در حالی دست به جنگ مسلحانه در بندرتركمن زدند كه 
يك هفته قبل سخنگوی اين سازمان در مصاحبه خبری با رسانه های داخل و خارج- در 
تهران- اعالم كرد با حكومت های بع��د از انقالب مبارزه مس��لحانه نخواهيم كرد و اگر 

حكومت يا دولتی مخالف منافع مردم عمل كند با آن مبارزه سياسی می كنيم.1
جنگ مسلحانه عوامل ستاد خلق تركمن در روز 14اسفند سال 57 در مسجد شيعيان 
طرفدار انقالب اسالمی در بندرتركمن، در واقع سرآغاز جنگ اول گنبد بود كه در اوايل 
فروردين سال 58 به اوج خود رسيد و يك ماه بعد در 13فروردين با مذاكرات دو طرف 

پايان يافت. 
درگيری های ش��هر بندرتركمن به بهانه تغيير نام اين بندر از »بندر ش��اه« به »بندر 
اس��الم« يا »بندرتركمن« صورت گرفت. آيت اهلل نورمفيدی كه همراه هيئتی به خاطر 

اين واقعه به بندرتركمن رفته بود، می گويد: 
يك عده ضد انقالب از خارج از منطقه به اينجا آمده بودند و با هم دستي 
عوامل داخل منطقه سعي مي كردند منطقه تركمن صحرا را تحريك و 
وادار به ش��ورش كنند. مثل همان كاري كه در سيستان و بلوچستان و 

كردستان كردند.
يادم هست كه در اسفندماه سال 57 آشوبي در بندرتركمن اتفاق افتاد 
يا مي خواس��ت اتفاق بيفتد كه وقتي به ما خبر دادند، آنجا شلوغ شده، 
همان ش��ب ما قطاري را به راه انداختيم و يك واگن نيروهاي كميته را 

سوار كرديم و خودم هم همراهشان بودم و به بندرتركمن رفتيم. 
در آنجا اولين كاري كه به ذهنم آمد اين بود كه با فرمانده ژاندارمري 
وقت صحب��ت كنم تا هر چ��ه زودتر اس��لحه هاي پاس��گاه ژاندارمري 
بندرتركم��ن را تخليه نمايد تا به دس��ت ض��د انقالب نيفت��د. آنها هم 
طبق همين دس��تور عمل كردند و همان شب س��الح هاي پاسگاه آنجا 

1. كيهان، دوشنبه 7 اسفند سال 57، ص4. 



از تاريخ
372

دوره سوم   سال چهاردهم   شماره  51    بهار 96

تخليه شد و من به اتفاق پاسداران كميته آن شب 
در بندرتركمن ماندم و با يك ع��ده از عواملي كه 
احتمال داشت ش��لوغ كنند در منزل يكي از افراد 
آنجا جلسه گذاشتم كه مبادا دست به كاري بزنند.1 
باز با تبليغات اغواگرانه كمونيس��ت های كانون 
فرهنگ��ی- سياس��ی خل��ق تركم��ن، روز جمعه 
18اسفند س��ال 57 هزاران نفر از مردم تركمن از 
شهر و روستاهای بندرشاه در خيابان های اين شهر 
گرد آمدند و دس��ت به تظاهرات زدند و خواستار 
خودمخت��اری تركمن صحرا ش��دند. در حاش��يه 
اين تظاهرات ه��م عده ای از آنه��ا روی ديوارهای 
ش��هر ش��عارهايی مبنی بر تغيير نام بندر شاه به 

بندرتركمن نوشتند. 
آنها با قرائت قطعنامه ای ضمن تأكيد بر ضرورت اتحاد بين خود، خواسته هايش��ان را 

چنين برشمردند: 
خلق تركمن بايد سرنوشت خود را راس��اً تعيين كند، مذهب، زبان، و 
فرهنگ ملی تركمن ها بايد محفوظ بماند. اصالحات ارضی دمكراتيك 

صورت گيرد و...2
چنانكه از خواسته ها و شعارها پيدا است همه ش��بيه همان حرف های جدايی طلبان 
كردستان و گنبد بود و هيچ رنگ و بوی مذهبی نداشت. مگر تا آن زمان و حتی تاكنون 
كسی از مقامات جمهوری اسالمی خواس��تار نابودی مذهب، زبان و فرهنگ تركمن ها 

شده كه تظاهركنندگان خواستار حفظ آن شده اند؟! 
پيداست كه همه اينها پوششی بود برای تحريك و اغتش��اش عليه انقالب اسالمی و 
بسترس��ازی برای خودمختاری و جنگ مس��لحانه در منطقه. حتی سخن از اصالحات 
ارضی دمكراتيك نامفهوم است كه منظور چيست؟ زيرا مردم تركمن مسلمان هستند 

1. مصاحبه مؤلف با نامبرده. 
2. اين گونه خواسته ها مشابه دستورالعمل كاماًل محرمانه ای بود كه دولت كمونيست شوروی در تاريخ 14 ژوئيه 
23/1945 تير1324در مورد اقداماتی صادر كرد كه بايد جهت اجرای مأموريت ويژه در سراسر استان آذربايجان 
و اياالت شمالی ايران )گرگان و تركمن صحرا و...( توس��ط حزب توده اجرا می شد. تفصيل اين بخشنامه در بخش 

نخست همين كتاب آورده شده است. 

چنان كه از متن خواسته های 
كانون فرهنگی سياسی خلق 
تركمن پيداست، در هيچ یك از 
برنامه های این كانون سخنی از 
اسالم و فرهنگ اسالمی و قرآن 
و رسول اهلل)ص(- كه اساس 
اعتقادات تركمن ها را تشكيل 
می دهد نيست. حتی ذكری هم 
از دیوان مختوم قلی فراغی شاعر 
عارف و بلندآوازه تركمن نرفته 
است. البته تعجبی هم ندارد زیرا 
مؤسسان و مسئوالن آن، همه 
كمونيست های وابسته به سازمان 

چریك های فدایی خلق بودند



37
3

ر...
ت د

راس
پ و 

ر چ
زدو

ی م
ه ها

گرو
ی 

ی ها
گيز

نه ان
ی فت

خوان
باز

96
ار 

  به
  5

ه  1
مار

  ش
م 

ده
هار

ل چ
 سا

  
وم

ه س
دور

و اصالحات ارضی بايد بر مبانی دينی و محترم شمردن حق مالكيت حقيقی افراد انجام 
شود. اما چون صحنه گردان اين شعارها و قطعنامه های فريبنده، كمونيست ها بودند به 
هر حرفی يك كلمه دمكراتيك می چسباندند، و آن را بر زبان تركمن ها جاری می كردند 
بدون آنكه مقاصد چپ گرايانه و ضد مذهبی خود را برای عامه مردم تركمن آشكار كنند.
از طرف ديگر آنها در حالی خواستار تغيير نام »بندر شاه« به »بندرتركمن« بودند، كه 
سه هفته قبل مردم فارس نشين اين بندر كه در آن دوره تاريخی شايد اكثريت جمعيت 
شهر را تشكيل می دادند1 نام آنجا را به نام »بندر اسالم« تغيير داده بودند كه يك عنوان 

مذهبی و مناسب، هم برای شيعيان فارس و هم برای سنی های تركمن بود و در آن زمان 
نه تنها مردم مسلمان تركمن مخالفت نكردند، بلكه از آن استقبال هم نمودند. چون با 
فرهنگ اسالمی هر دو طيف شيعه و سنی س��ازگار بود. اما كمونيست ها كه از نام بندر 
اسالم و هر عنوان مذهبی ناخرسند بودند، به مذاقشان خوش نيامد. آنها اگر می توانستند 
آنجا را »بندر لنين« يا »بندر استالين« می گذاشتند. )مثل جمهوری های تحت سلطه 
شوروی سابق(. اما برای جذب تركمن ها احساسات ناسيوناليستی آنها را تحريك نمودند 

و گفتند اينجا بايد »بندرتركمن« باشد نه »بندر اسالم«.
ضد انقالبيون با تحريك احساس��ات قوم��ی  مردم تركمن اين غائل��ه را همچنان تازه 
نگه می داش��تند و حاضر به برقراری آرامش در منطقه نبودند. ل��ذا بار ديگر با مديريت 

1. به گفته چند راوی محلی 

ساختمان ستاد مركزی شوراهای تركمن صحرا كه يك سال كانون توطئه عليه 
مردم مسلمان منطقه و انقالب اسالمی بود و در جنگ دوم توسط مدافعان جمهوری 

اسالمی متالشی شد.



از تاريخ
374

دوره سوم   سال چهاردهم   شماره  51    بهار 96

كمونيس��ت های وارداتی و پياده نظ��ام بومی  آنها 
در روز ش��نبه 19اسفند س��ال 58 در شهرستان 
بندرتركمن به بهانه تغيير نام اين بندر درگيری به 

راه انداختند كه به زد و خورد مسلحانه انجاميد.1 
اين در حالی بود كه مردم شيعه و سنی اين شهر 
ساليان سال با صلح و صفا و صميميت در كنار هم 
می زيس��تند. به همين خاطر اين اتفاقات برايشان 
ناباورانه ب��ود و عقالی منطقه متوجه دس��ت های 

پنهان توطئه گر در پس اين درگيری ها بودند.2

شليک اولين گلوله ها در بندر شاه 
به هر حال تش��ديد اخت��الف بر س��ر تغيير نام 
بندرشاه، به درگيری مسلحانه در اين شهر منجر ش��د. به نوشته روزنامه اطالعات، بعد 
از ظهر روز شنبه به دليل تعويض نام بندر شاه به بندر اس��الم يا بندرتركمن، درگيری 
ش��ديدی بين تركمن ها و ع��ده قليلی غي��ر تركم��ن رخ داد كه منجر ب��ه تيراندازی، 
آتش سوزی و مجروح شدن عده ای شد. تركمن های خش��مگين از نقاط مختلف شهر 
با چوب، چماق، خنجر و قمه به س��وی اتومبيل و خانه دو نفر از شيعيان اين شهر به نام 
حسن صفائيان و آق قلی نجف لوئی )آق ُملی( حمله بردند و با ايجاد آتش سوزی، خساراتی 
به آنها وارد ساختند. تركمن ها همچنين به خانه و مغازه چند بهايی حمله كردند و اثاثيه 
و اموال آنها را آتش زدند. در اين جريان شش مغازه و خانه به آتش كشيده شد و دوازده 

تن مجروح شدند.3  
به گفته اهالی بندرتركمن، در همين روز ايرانپور كه )احتماالً نامش ش��اهپور بود( از 
وابستگان ستاد خلق تركمن و سلطنت طلب بود با اسلحه كلت از جلوی درب به داخل 
مسجد آذربايجانی های ش��يعه تيراندازی كرد كه در نتيجه همس��ر آقای سيد مهدی 

كسائيان- كه قصاب و شيعه بود- از ناحيه پا زخمی  شد.
همان روز تركمن ها حتی خانه و مغازه رنگ و ابزارفروشی آقای حسن صفائيان كه كنار 
مسجد آذربايجانی های شيعه بود را به آتش كشيدند. آنها حتی به مسجد كه خانه خدا 

1. مسعود بهنود، 275 روز بازرگان، تهران، علم، 1377، ص440. 
2. غالمرضا خاركوهی، غائله گنبد، همان. 

3. هادی نخعی و حسين يكتا، روزشمار جنگ ايران و عراق، ج1، ص319-320. 

ستاد خلق تركمن بی توجه به 
اسالمی  انقالب  ارزش های 
منطقه می خواست افراد وابسته 
به اندیشه های كمونيستی را 
در سازمان ها و ادارات دولتی 
تركمن صحرا بر سر كار آورد. 
اما این امر مورد مخالفت شدید 
مردم مسلمان بود. لذا دو جریان 
اسالمی متشكل از انقالبيون 
مسلمان و تركمن های كمونيست 
طرفدار چریك های فدایی خلق 

به شدت با هم در تقابل بودند
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بود هم رحم نكردند و با تحريك ستاد خلق تركمن جلوی درب مسجد را آتش زدند. 
تركمن ها همچنين به چند مغازه هم حمله و آنها را غارت كردند كه برخی از مغازه ها 
متعلق به بهائيان ب��ود. )البته حمله به مغازه های بهايی يا ب��ه خاطر رد گم كردن بود يا 
به خاطر انتقام از آنها كه قباًل با حمايت رژيم پهلوی بر س��ر تصاحب اراضی كشاورزی 

اختالف داشتند.( 
در آن روز چند نفر از مهاجمان تركمن شمشير به دست داشتند كه يكی از آنها آخوند 

بود و اين افراد با اشاره شمشير، تركمن ها را تحريك می كردند كه به كجا حمله كنند.1
تيراندازی در بندر اسالم تا نيمه شب ش��نبه ادامه داشت و وابس��تگان به ستاد خلق 
تركمن با اتومبي��ل در خيابان ه��ا حركت می كردند و ب��ا تفنگ ه��ای ژ-3 تيراندازی 
می نمودند. در همين حال به نوش��ته روزنامه كيهان، تعدادی از روحانيون از س��اری و 
گرگان برای حل اختالف ها رهس��پار بندر شاه ش��دند. آيت اهلل رحيم عزيزی و يكی از 
روحانيون اهل تسنن به اتفاق حجج اسالم اميد نجف آبادی و نورمفيدی در اجتماع اهالی 

تركمن، طی سخنانی آنان را به آرامش و اتحاد و يك پارچگی دعوت كردند.2
اما ضد انقالب نه تنها عقب ننشس��ت بلكه به بحران س��ازی ادام��ه داد. در اين ميان 
سالح های ژاندارمری يا شهربانی بندرتركمن هم با بی تدبيری برخی متنفذان- به ويژه 
حجت االسالم اميد نجف آبادی- بر باد رفت و به آس��انی به چنگ كمونيست های ستاد 

خلق تركمن افتاد. 
مقر اصلی ستاد خلق تركمن- شاخه بندرتركمن- در خيابان جعفری در دوشنبه بازار 
قديم قرار داشت. اين ستاد فعاليت های تبليغاتی خود را با تهيه و توزيع تراكت و عكس 
و پوستر انجام می داد. آنها برای جلب توجه و جذب و انحراف مردم و جوانان تركمن از 
اشعار مختومقلی )شاعر معروف تركمن( نيز در كنار خيابان های شهر استفاده می كردند 
و كمك های مردم تركمن را جمع آوری و برای جنگ افروزان گنبد ارس��ال می كردند.3 
آقاي »م-ص«، يكي از اهالی انقالبی بندرتركمن كه مايل به ذكر نامش نيست، مي گويد: 
هنوز سپاه پاسداران انقالب اسالمی در اين شهر مستقر نشده بود، اما 
كميته انقالب اسالمی با مس��ئوليت يك فرد روحانی كه از قم تشريف 
آورده بود و300 نفر از بچه های شيعه عضو آن بودند تشكيل شده بود. 

1. روايت برخی از اهالی بندرتركمن. 
2. هادی نخعی و حسين يكتا، همان.

3. محمدرض��ا خاركوهی، »نگاهی به تالش های ش��هيد ابوعم��ار در بندرتركمن«، انق��الب، ش133 و 134، 
ارديبهشت 91، ص7. 
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محل استقرار كميته انقالب اسالمی در ساختمان شهربانی آن زمان- كه 
كالنتری فعلی می باش��د- بود. البته بچه های ژاندارم هم در آنجا بودند. 
قبل از استقرار بچه های كميته، مقادير زيادی سالح و مهمات از اين شهر 
خارج و يا به دست تركمن های طرفدار كمونيس��ت ها افتاده بود. افراد 
منتصب به ستاد خلق تركمن به مقر ما حمله ور شدندكه با تيراندازی به 
موقع متواری ش��دند و تعدادی هم مجروح شدند كه يكی از مجروحان 
پسر يكی از آخوندهای بندرتركمن است كه امام جماعت مسجدی در 

بندرتركمن بود. 
در آن روزه��ا توس��ط تركمن ه��ای طرفدار س��تاد خل��ق تركمن و 
كمونيس��ت ها با آتش زدن الس��تيك و كارتن و... در خيابان ها و سطح 
شهر، راه بندان ايجاد می شد و گاهاً ماشين كس��انی كه ناآشنا بودند، را 
به آتش می كش��يدند. مخصوصاً بچه های فارسي كه از شهرهای مجاور 

می آمدند را خيلی اذيت می كردند.
يك كتابخانه مذهبی در چند متری مس��جد جامع فعلی توسط ضد 
انقالب آن زمان در اين شهر به آتش كشيده شد. درگيری در شهر خيلی 

زياد بود. در چنين شرايطی جنگ گنبد آغاز شد. 
در اغلب شب ها شهرس��تان تركمن به صورت 
حكومت نظامی  اداره می ش��د. ارت��ش گاهی از 
س��اری به اين ش��هر می آمد. زيرا كمونيست ها 
در اينجا خيلی حضور داش��تند و بيشتر شب ها 
تردد می كردند و از ترس اينكه دس��تگير نشوند 
با پوشش تردد می كردند. مردم هم در آن زمان 
بيش��تر به اقوامی  چون مختوم، بازوری، آسوده، 

قره جه و شمالی روی می آوردند.
آن موقع كارخانه آرد فعلی »قره جه« داير بود 
و چند كاميون آرد جهت همبستگی با كردهای 
جنگ طلب كردستان نيز فرستاد و حتی آدرس 
روی كيس��ه های آرد كارخان��ه قره ج��ه، به نام 
بندر ش��اه ]نام قبلی بندرتركمن[ نوش��ته شده 

حسينيه آذربايجانی های گنبد آماج 
گلوله های ستاد خلق تركمن 
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بود. بعدها افرادی همچون نوش��ين ]ش��هردار بندرتركم��ن[ و قره جه 
]كارخانه دار[ و ايرانپور )گاراژدار( در اين شهر اعدام شدند و خيلی ها از 
ترس اينكه به دار مجازات گرفتار ش��وند فرار كردند و به خارج از كشور 

رفتند و هم اكنون در خارج هستند.1
بنا به اسناد و اعترافات افراد فراری ستاد خلق تركمن، در جريان جنگ دوم گنبد در 
بهمن ماه س��ال 58 تعدادی از افراد ضد انقالب بندرتركمن دستگير و به دادگاه بهشهر 
برده ش��دند كه س��ه نفر از آنها به نام پرويز ايرانپور، نازدوردي نوشين و يوسف قره جه 

محكوم به اعدام شدند. 
همچنين آقای جليل عرازي از س��ازمان دهندگان ستاد خلق تركمن در بندر تركمن 
بود. او كه از دانشجويان دانشگاه تهران بود فعاالنه در تمام فعاليت ها عليه دولت انقالب 
اس��المی فعاليت مي كرد و با افكار كمونيس��تی خ��ود، آرامش بندرتركم��ن را به هم 
می ريخت و مانع از وحدت و همدلی مردم فارس و تركمن در منطقه می ش��د. او نيز به 

دست نيروهای انقالب كشته شد. 
در جريان اين غائله مرحوم حجت االسالم شيخ حسين روحاني فر از شهر كردكوی كه 
نزديكترين شهر شيعه به بندرتركمن است، با صدها نيروی داوطلب مردمی  تحت عنوان 
كميته موقت انقالب برای مقابله با شورشگران و نجات سالح های پاسگاه ژاندارمری راهی 

بندرتركمن شدند. او در خاطراتش می گويد: 
اولين گروه ضربت به سرپرس��تي اينجانب و كميت��ه انقالب به بندر 
تركمن رهسپار شديم. در اولين مرحله ورود به بندر تركمن، عده اي از 
تركمن ها، جلوي ماشين ما را گرفتند و از ورود ما جلوگيري كردند، ولي 
ما در مقابل 200 نفر مقاومت كرديم و در مركز ش��هر پياده شديم، در 
اولين فرصت با كمك عده اي از مردم بندر تركمن، شهرباني را به تصرف 
خود درآورديم. س��پس كمك هاي ضربتي از بندرگز و بهشهر و گرگان 
وارد بندر تركمن شد، و افسري كه از نيروي هوايي تهران به بندر تركمن 
عزيمت نموده بود نيز با ما همراه شد و توانستيم ژاندارمري را در اختيار 
بگيريم و كل س��الح ها را داخل ماشين ريوي ارتش��ي ريخته و تصميم 
گرفتيم اسلحه ها را يا به گرگان يا كردكوي ببريم كه فردي به نام اميد 
نجف آبادي كه خود را نماينده دولت مي دانست، گفت اسلحه را بايد بين 

1. همان. 
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تركمن ها تقسيم كرد كه متأسفانه اين كار انجام 
شد و ما خلع سالح ش��ديم و درگيري كوچكي 
بين دو طرف انجام ش��د كه بعداً ما به شهرمان 
برگشتيم. بعد هم اين سالح ها از جاده آلمان به 
گنبد كاووس فرستاده شد و در اختيار ]ستاد[ 

خلق تركمن قرار گرفت.1
به گفته آقای م-ص كه خود اهل بندرتركمن 
اس��ت، پس از ش��روع جنگ گنبد، ف��ردی به 
نام امي��د نجف آبادی كه در بندرش��اه س��ابق 
)بندرتركمن فعلی، قب��ل از انقالب( تبعيد بود 
با توجه به اينكه با پيروزی انقالب اسالمی آزاد 
شده بود، ولی با ژاندارم های طرفدار شاه همدستی می كرد و سالح ها و مهمات را از شهر 

خارج و به گنبد می فرستاد و ايشان يكی از عاملين خلق تركمن بود.2   
در آن دوره »كانون فرهنگی- سياس��ی خلق تركمن« با هدايت سازمان چريك های 
فدايی خلق دست به شانتاژ خبری وسيعی از اخبار دروغ زد. چنانكه كميته به اصطالح 
انقالب اس��المی آق قال در تلگرافی به امام خمينی اعالم كرد: روز ش��نبه 57/12/19 
عده ای از افراد مس��لح عضو كميته بندرتركمن به تركمن های بی دفاع حمله كرده اند و 

عده ای را مجروح و مقتول نموده اند. 
كميته انقالب اسالمی امام خمينی در آق قال،3 ضمن ابراز انزجار شديد و محكوم كردن 
اين اعمال ضد انقالبی، خواستار رسيدگی فوری شده تا از برخوردهای بعدی كه ممكن 

است به پيشبرد اهداف انقالب صدمه بزند، جلوگيری شود. 
در ضمن اعالم شد كه خلق تركمن س��اكن در آق قلعه، تا اخذ نتيجه قطعی در محل 

كميته انقالب متحصن می شوند.  
در اعتراض به درگيری بندرتركمن و برای مظلوم نمايی هر چه بيشتر در اذهان عمومی، 

1. مصاحبه مؤلف با نامبرده. 
2. محمدرضا خاركوهی، همان. 

3. كميته آق قال نه مورد تأييد كميته انقالب اس��المی گرگان بود و نه ارتباطی با اس��الم و امام خمينی داشت، 
بلكه چند نفر خودفروخته وابسته به ستاد خلق تركمن با سوءاستفاده از اين عناوين مقدس می خواستند اهداف 
شوم اغتشاشگران را اجرا نمايند. وگرنه كميته ای كه منتسب به امام باشد گوش به فرمان امام خود است نه مدافع 
برنامه های كمونيست ها. چنانكه همين كميته آق قال چند روز بعد هم صدا با همان كمونيست های جنگ طلب گنبد 

طی نامه ای به مهندس بازرگان، مخالفت خود را با رفراندوم جمهوری اسالمی اعالم كرد. 

كمونيست ها بدون توجه به شرایط 
بحرانی كشور و خطراتی كه از 
داخل و خارج، انقالب را تهدید 
می كرد، بالفاصله بعد از پيروزی 
انقالب به صورت خودسرانه و 
بی آنكه منتظر استقرار دولت جدید 
باشند هر جا بستر را آماده دیدند 
دست به شيطنت و اغتشاش زدند 
و مردم بومی  را با دروغ و ریاكاری 
تحصن،  تظاهرات،  به  وادار 
خودمختاری و اصالحات ارضی و 
حتی وادار به جنگ مسلحانه كردند
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كانون فرهنگی سياسی خلق تركمن شاخه تهران نيز، س��ه روز بعد يعنی در تاريخ 22 
اسفند سال 57 طی اطالعيه ای خبر از برگزاری اجتماع جمعی از تركمنان در دانشگاه 
تهران به منظور همبس��تگی با اقدامات كمونيست های ضد انقالب بندرتركمن و گنبد 
داد. اين كانون با صدور اطالعيه ای شديداللحن از تحركات سياسی و نظامی  ستاد خلق 
تركمن در بندرتركمن دفاع كرد و رقم جمعيت آن اجتماع را به دروغ و با اغراق »س��ی 

هزار نفر تركمن« اعالم نمود و تعداد مجروحان واقعه را نيز 13 نفر برشمرد. 
البته آنها عادت داش��تند كه ارقام و آمار را به نفع خود اغراق آمي��ز اعالم نمايند.1 اين 
گروه بدون آنكه به سرقت سالح های پاسگاه ژاندارمری توسط همين افراد به اصطالح 
تركمن اشاره نمايد، از اينكه افراد كميته انقالب اسالمی مانع از سرقت سالح ها توسط 
كمونيست ها ش��ده بود، به آن حمله كرد2 و حتی امام خمينی را كه هيچ نقشی در اين 
قضايا نداشت به زير سؤال برد و مردم مسلمان و انقالبی را تحت عنوان »ارتجاع« محكوم 

نمود. 
البته صحنه گردان مخفی تجمعات به ظاهر مردمی  فوق نمايندگان اعزامی  س��ازمان 
1. يكی از مطبوعات هم فكر چپی ها نوشت يكشنبه ش��ب )20 اسفند سال 57( ده هزار نفر از اهالی آق قال برای 
پشتيبانی از تركمن ها به بندرشاه رفتند. آيا در آن شرايط كه در تركمن صحرا وسيله نقليه ماشينی بسيار كم بود 
و مردم شديداً غرق در فقر و فالكت بودند، با وجود روزهای كوتاه و هوای سرد زمستانی، آمدن چنين جمعيتی از 
يك شهر به شهر ديگر، آن هم شب هنگام در جاده های نامناس��ب منطقه، معقول است؟! پس چنين آماری فقط 

يك توهم چپ گرايانه است و بس. 
2. متأس��فانه نه تنها كمونيس��ت ها و منافقين و س��اير افراد و گروه های ضد انقالب در آن دوره به كميته های 
موقت انقالب اسالمی حمله می كردند، بلكه مهندس بازرگان- نخس��ت وزير دولت موقت- نيز در سخنرانی ها و 
مصاحبه های علنی خود بدون در نظر گرفتن تبعات منفی سخنانش، هم صدا با مخالفان شديداً به كميته ها انتقاد 
می كرد و اين نهاد خودجوش مردمی را به زير سؤال می برد. در حالی كه در آن زمان ارتش و شهربانی و ژاندارمری 
نيمه متالشی بودند و امنيت كشور به شدت تهديد می شد، اگر همين كميته های مردمی در شهرها و روستاهای 
دور و نزديك نبودند و به طور فی سبيل اهلل ش��ب و روز برای برقراری نظم و امنيت كشور و دستگيری مجرمان و 
وابستگان خاندان پهلوی تالش نمی كردند، بدون شك ضد انقالب كشور را به جهنمی از جنگ و درگيری مبدل 
می كرد. به طوری كه چه بسا دفتر كار و خانه و زندگی آقای بازرگان هم امنيت نداشت و منفجر می شد. در حالی كه 
نيروهای كميته همان جوانان مبارز و انقالبی بودند كه تحت نظارت روحانيون موجه و انقالبی هر شهر و روستا به 
طور موقت برای اداره محلشان تشكيل شده بودند، نه حقوق می گرفتند و نه غذايی داشتند. بلكه فقط به عشق امام 
و وظيفه دينی و انقالبی خود شب و روز در شهرها و روستاها و حتی جنگل ها نگهبانی می دادند و گشت می زدند 
و به گرفتاری های مردم اعم از گرانی و توزيع سوخت و ايس��ت و بازرسی و دستگيری سارقان و ساواكی ها و ساير 
مجرمان می پرداختند، و حتی جانشان را هم در اين راه فدا می كردند. برخی از آنها حتی اسلحه نداشتند و در مقابل 
ضد انقالب مسلح، با چوب دستی نگهبانی می دادند. آن وقت در چنين شرايطی كه كميته ها بازوی توانمند امام و 
انقالب و ملت و دولت محسوب می شدند مهندس بازرگان در چهارشنبه شب 9 اسفند سال 57 طی مصاحبه ای به 
طور مفصل به كميته های انقالب حمله می كند. بدون شك يك تشكيالت خودجوش مردمی اشكاالتی هم دارد 
مگر دولت خودش- كه همه از هم مسلكان سياسی اش و متخصص و تحصيل كرده و غرب زده و ملی گراهای غالباً 
سكوالر بودند- گل بی عيب بودند و همه كارها و برنامه هايشان بی نقص بود؟! اتفاقاً و به شهادت تاريخ دولت موقت 
بازرگان بيش از كميته های موقت انقالب دچار نقص و مشكل بودند. به همين خاطر عمر دولت موقت در كمتر از 
يك سال به پايان رسيد. ولی كميته های انقالب تا ده سال بعد همچنان پايدار ماندند و به خدمت رسانی ادامه دادند.
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چريك های فدايی خل��ق1 و نوچه های بومی  آنها 
در منطقه مثل كانون فرهنگی- سياس��ی خلق 
تركمن بودند. چنانكه حت��ی يكی از خبرنگاران 
مطبوعات همفك��ر چپی ها، با اع��زام به منطقه 
متوجه ش��د كه »اين درگيری ها به ظاهر بر سر 
تغيير نام بندرشاه به بندرتركمن رخ داده است«،2 
و »پيش از اين گروه هايی از اهالی پيشنهاد كرده 
بودند كه نام ش��هر به بندر اس��الم تغيير يابد. به 
گفته اهالی گروه هايی از عوام��ل ضد انقالب به 
اختالف س��ليقه ها دامن زدند.«3 به عبارت ديگر 
كنه قضيه چيز ديگری جز شيطنت كمونيست ها 

و ستاد خلق تركمن نيست. 
درست است كه بسياری از تركمن ها خواستار تغيير نام بندرشاه به بندرتركمن بودند، 
اما به گفته جمعی از جوانان قديم و انقالبی آن شهر، در سال 57 اكثريت جمعيت شهر 
بندر شاه، فارس و ش��يعه بودند و خواس��تار نام »بندر اس��الم« به جای آن بودند، ولی 
شاه دوست ها و كمونيست ها و بخشی از مردم تركمن منطقه خواهان نام »بندرتركمن« 
بودند. افرادی مثل آنه مراد ش��مالی تأمين كننده هزينه های مالی اين برنامه ها و ساير 
اقدامات س��تاد خلق تركمن منطقه بودند. همچني��ن ايرانپور نيز از س��ردمداران اين 
گونه اغتشاشات در منطقه بودند. البته اغتشاش��گران شاه دوست و كمونيست در غائله 
تركمن صحرا با هم متحد شده بودند و اين اتحاد حداقل تا اسفند سال 58 با سوءاستفاده 
از رأفت و صبر مقامات جمهوری اسالمی تداوم داش��ت، آنها مدت يك سال در منطقه 

يكه تازی كردند.4 
1. چنانكه يكی از تركمن های وابسته به سازمان چريك های فدايی خلق ساكن شهر بندرتركمن درباره حضور 
نمايندگان اين گروه در آن روزها می گويد: »من با آقاي هاشمي اواخر سال 1357 در بندرتركمن آشنا شدم. ايشان 
به همراه چند نفر از رهبري چريك ها )اگر اشتباه نكنم آقاي نقي حميديان نيز همراه آنها بود( چند روزي مهمان 
من بودند... در مدت اقامتش��ان در بندرتركمن، اتاق پذيرايي بزرگ، گرم و مفروش با قالي هاي اصيل تركمني در 

اختيار داشتند. ناگفته نماند كه سر سفره صبحانه نيز هر روز خاويار تازه آماده بود.«
2. كيهان، يكشنبه 20 اسفند سال 57، ص2. 

3. كيهان، دوشنبه 21 اسفند 57، ص1.
4. غالمرضا خاركوهی، غائله گنبد؛ البته وقتی در بهمن س��ال 58 كمونيست ها و شاه دوست ها جنگ دوم را به 
پا كردند كاسه صبر مردم و مسئوالن جمهوری اسالمی لبريز ش��د و برخی از فتنه گران زندانی، برخی فراری و 4 
نفر هم در بندرتركمن اعدام شدند. معدومين اين شهر عبارت اند از: ايرانپور، يوسف قرجه، نوشين شهردار سابق 
بندرشاه، و يك نفر ديگر. همچنين بعد از جنگ دوم تعدادی از ضد انقالبيون اين شهر به خارج از كشور فرار كردند. 

يكی از سنگرهای مدافعان انقالب 
اسالمی در گنبد
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در ادامه اطالعيه كانون فرهنگی- سياسی خلق تركمن- ش��اخه تهران درباره واقعه 
19اسفند سال 57 بندرتركمن چنين آمده است: 

عده ای از تركمنان می خواس��تند تابلوی شهر بندر شاه سابق را كه به 
بندرتركمن تبديل شده بود نصب كنند1 كه مورد حمله عده ای از عوامل 
ارتجاعی غير تركمن قرار می گيرند و به س��ختی مجروح می گردند. در 
اين ميان ديگر تركمنان به طرفداری از اف��راد مجروح برمی خيزند. در 
اين حين افراد عوامل ارتجاع دست به كار می شوند و شروع به تيراندازی 
به ط��رف تركمنان ]كمونيس��ت[ می نماين��د. اين تيرها ك��ه اكثراً به 
طرف پاها شليك ش��ده 13 نفر را مجروح می نمايند. تركمنان بی دفاع 
]اما مس��لح[ هم دس��ت به مقابله زده و 2 نفر را از طرف مقابل مجروح 

می كنند. ش��ب هم��ان روز 
چند كاميون ارتش��ی پر از 
افراد مسلح از ساری و گرگان 
از طرف كميته موقت انقالب 
اس��المی، عازم بندرتركمن 
می ش��ود و اي��ن رع��ب و 
وحشت سراسر ش��ب ادامه 
داشته اس��ت. مجروحين را 
همان ش��ب به بيمارستان 
شهيد نبوی2 گرگان منتقل 

می نمايند.3 
به گفته يكی از خبرنگاران، پيش از اين گروه هايی از اهالی پيش��نهاد كرده بودند كه 
نام شهر به »بندر اسالم« تغيير يابد. اما به گفته اهالی گروه هايی از عوامل ضد انقالب به 
اختالف سليقه ها دامن زدند و در نتيجه كار به تيراندازی و زد و خورد با چوب و چماق 
كشيد. در اين حادثه 12 نفر مجروح شدند. در اين جريان شش مغازه و خانه نيز كه گفته 

می شود متعلق به هواداران مسلك بهائيت است به آتش كشيده شد.4 

1. در واقع آنها می خواستند تابلوی بندر اسالم را به بندرتركمن تبديل نمايند. 
2. اين بيمارستان بعداً به »بيمارستان 5 آذر گرگان« تغيير نام داد. 

3. تاريخ صدور اطالعيه 57/12/22 می باشد. آرشيو اسناد تاريخی مؤلف. 
4. كيهان، دوشنبه 21 اسفند 57، ص1. 

گزارش جوانان مسلمان كميته انقالب 
اسالمی گنبد در تاريخ 29اسفند سال 57 

مبنی بر اعالم خطر توطئه درگيری 
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افشاگری جوانان مسلمان بندر اسالم 
در پاسخ به اقدامات خصمانه س��تاد خلق تركمن و عوامل سازمان چريك های فدايی 
خلق، جوانان مسلمان و انقالبی بندرتركمن اطالعيه افشاگرانه مفصلی منتشر نمودند 

كه پرده از چهره كمونيست های ضد انقالب در درگيری های اين شهر برمی دارد. 
به نام خدا

ارتجاع و عوامل ضد انقالب را در تركمن صحرا بهتر بشناسيم.
ضرورت سياس��ی و اجتماعی در شرايط خاص اين س��رزمين ما را بر 
آن داش��ته به نوش��تن اين مطالب اقدام كنيم. نهضت اسالمی در بندر 
اسالم )بندر شاه سابق( هنگامی  آغاز گش��ت كه جنبش اسالمی خلق 
مسلمان ايران سال ها شهيد و كشته داده بود. وجود عوامل ضد انقالبی 
و وابس��تگان مزدور و منفور رژي��م همان ها كه خود را ام��روز به دروغ 
فرزندان خلق مسلمان تركمن و سخنگويان انقالب اين خطه می دانند، 
در ديروز انق��الب، توده های اصيل و مؤمن تركم��ن را بر عليه نهضت و 
انقالب اس��المی و رهبری آن می ش��وراندند و كارمان را تحقير كرده و 
حتی سنگس��ارمان می كردند و مردم اين ش��هر را از حركت و آگاهی و 
همبستگی با انقالب اس��المی مردم ايران باز می داش��تند، و اين دليل 
آنها بود كه می گفتند اصاًل ما را با سياست و كشورداری كاری نيست، و 
مبارزه با طاغوت و استبداد را كفر و شرك قلمداد می كردند، و هنگامی كه 
انقالب اس��المی به رهبری آن زعيم بزرگ اوج گرفت و بر عليه جباران 
و ظالمان روزگار فاتح گش��ت، همين جاس��ت كه می بيني��م آنها كه تا 
ديروز شعار ننگين »جاويد شاه« را س��رمی دادند و خدمتگر بی آبروی 
رژيم بودند، با همكاری روش��نفكرنماهای چپ و برخی عناصر وابسته 
و مزدور زير پوشش كانون وزين فرهنگی خلق تركمن، به فعاليت های 
كمونيس��تی و ضد مذهبی پرداختند. اما ظاهراً می گفتند كه هدف ما 
احيای فرهنگ، ادبيات، تاريخ و دفاع از حقوق مشروع و انسانی مسلمانان 
تركمن است. ولی از همان آغاز راهشان را از راه ما كه راه انقالب اسالمی و 
راه همه توده های مسلمان تحت ستم بود جدا كردند و از همين راه تفرقه 

و سنگ اندازی را در مسير نهضت آغاز نمودند. 
البته بايد حساب توده های اصيل و مس��لمان تركمن را از اين جريان 
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ضد انقالبی و ضد اسالمی جدا نمود. آتش افروزان فاجعه 19اسفند بندر 
اسالم كه در واقع می توان آن را نقطه اوج پيوند منحوس و اتحاد نامقدس 
نيروهای ارتجاعی داخلی در جهت سركوبی انقالب اسالمی و انقالبيون 
خلق مسلمان بندر اسالم دانست، مسلمانان و توده های مؤمن و اصيل 

تركمن نبودند. 
فاجعه آفرينان، ضد انقالبی های چپ نما، بازماندگان رژيم منحط و ضد 
خلقی سابق و عناصر ضد اسالمی اين شهر بودند كه آتش را برافروختند 
و از طريق مطرح كردن مسائل خاص بومی  و ناسيوناليستی و با تكيه بر 
تضادها و اختالفات پوچ و كهنه ای كه زائيده استعمار خارجی و استبداد 
داخلی بوده است، مس��لمانان واحد و راستين اين ش��هر را به تركمن و 
فارس و ش��يعه و س��نی جدا كردند و به جان هم انداختند. به نام و زير 
پوشش بهائيت خانه مسلمانان را در آتش خشم و قهر و غضب سوزاندند، 
به مدارس زير اين عنوان كه ما فارس نمی خواهيم، ما گارد نمی خواهيم 
حمله می كردند. به مس��جد، خانه خدا كه جمعی از خواهران و برادران 
مسلمان ما در آن پناه گرفته و متحصن شده بودند يورش آورده قرآن ها 
را سوزاندند و پرچم هايی را كه بر روی آن شعار الاله االاهلل حك شده بود 
به آتش كشيدند و خانه خدا را به ويرانه ای تبديل نمودند. به ژاندارمری 
و شهربانی حمله آوردند و با رهنمودهايی كه عوامل ضد انقالبی و عناصر 
مزدور و وابس��ته به رژيم نمودند، هدف داش��تند كه پاسداران كميته 

انقالب را خلع سالح كنند.
آری منافقان و نيروهای ضد انقالبی در طول مبارزات قهرآميز و مقدس 
خلق مس��لمان ما، هميش��ه اين چنين بوده اند. ای روش��نفكرنماهای 
كمونيست! ای دشمنان ضد خلق! ای باج گيران بهار آزادی! از سرزمين 
ش��هيدان و از پيكر به خون آغشته مجاهدان و وارس��تگان راه آزادی و 
اسالم چه می خواهيد؟ راست بگوييد شماها در سرزمين خلق مسلمان 
تركمن و س��ينه های سرش��ار از ايمان ب��ه دنبال آشيانه س��ازی برای 
ماركس ها، لنين ها، برژنف ها و ايدئولوژی كمونيستی خود بوديد و حاال 

نيز هستيد. 
شما از طريق توس��ل و تمسك به ايمان اس��المی و مذهب، مسلمانان 
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تركمن را اغفال نموديد، اين كار ش��ما آيا توطئه و خيانت بر عليه همان 
خلقی نيست كه تو مذهب و اسالمش را به بازی گرفته ای و به دروغ از جانب 
او فرياد می كشی. فرياد تو فرياد راستين و قهرمانانه خلق مسلمان تركمن 
نيست. فرياد تو صفير ناخوشی است كه به وی تجزيه، انحطاط و جدائی و 
تفرقه می دهد كه در آن هيچ اصالت و رسالتی نيست. تو اگر فرزند راستين 
و خلف خلق مسلمان تركمن هستی بگذار اين خلف ستمديده و مستضعف 
راه سازندگی و تجديد حيات و احياء فرهنگ و تاريخ و هويتش را بر اساس 
موازين و فرهنگ اسالمی خود بيابد و تو نيز او را در اين بازسازی و در اين 

بعثت اسالميش ياری بخش و توان ده. اگر راست می گويی؟
برقرار باد جمهوری عدل اسالمی به رهبری امام خمينی 

هر چه مستحكم تر و پر توان تر باد پيوند مقدس خلق های مستضعف و 
مسلمان سراسر جهان 

نابود و ناتوان باد توطئه های ضد خلقی و ضد اس��المی، چه به ش��يوه 
امپرياليستی و چه در الگوهای كمونيستی. 

جوانان مسلمان بندر اسالم1

تحریک ترکمن ها توسط ستاد خلق ترکمن 
به دنبال اين درگيری در بندرتركمن »ستاد خلق تركمن« اقدامات گسترده ای را برای 
برانگيختن احساس��ات ناسيوناليس��تی تركمن ها آغاز كرد. از جمله، در گنبد كاووس، 
نيروهای اين ستاد با بلندگو اخبار واصله از بندرتركمن را لحظه به لحظه با اغراق به اطالع 

مردم می رساندند. افراد ستاد با گويش تركمنی و فارسی و با بلندگو اعالم می كردند: 
مردم غيور و انقالبی تركمن

به قسمتی از كشتار بی رحمانه برادرانتان در بندرتركمن گوش كنيد. 
كميته امام در بندرتركمن با كشتار بی رحمانه برادرانتان، روی جالدان 
پهلوی را س��فيد كرد. اخبار واصله از چند لحظه پيش حاكی است كه 

تاكنون 60 نفر از برادرانتان كشته]![ و گروه زيادی زخمی  شده اند. 
چنانكه در اطالعيه قبلی كانون فرهنگی- سياسی خلق تركمن آمد، سخنی از كشته 

1. محمدعلی روحانی گرگانی و سيد محمدطاهر طاهری گرگانی، مستضعفين، تهران، كانون فرهنگی اسالمی 
گرگان و دشت، 1358، ص22-223. 
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ش��دن كس��ی از طرفين به ميان نيام��ده اما در 
اينجا افراد كمونيست اين س��تاد به دروغ اعالم 
كرده اند كه 60 نفر از تركمن ه��ای بندرتركمن 
كشته ش��ده اند! آنها با دروغ گويی می خواستند 
احساسات قومی  و قبيله ای مردم مسلمان تركمن 
را به غليان آورند و آنها را به انتقام جويی وادارند 
و ب��ه تدريج مش��اركت آنها را ب��رای آغاز جنگ 
مسلحانه عليه فارس ها و شيعيان مدافع انقالب 
اس��المی جلب نمايند كه چنين هم كردند و دو 

هفته بعد جنگ اول گنبد را به راه انداختند. 
»ستاد خلق تركمن« در آن روز عالوه بر انتشار 
اطالعيه پ��ر از دروغ، در تم��ام چهارراه ها، اخبار 
واصله از همكاران كمونيس��ت خود را با دروغ و 

اغراق ساعت به ساعت با خط درش��ت روی كاغذ نوش��ته و به ديوارها نصب می كرد تا 
به مردم مس��لمان تركمن اهداف و خواس��ته های ضد انقالبی خود را القا نمايد. در پی 
اين ش��انتاژ خبری، »كانون فرهنگی- سياس��ی خلق تركمن« مردم منطقه گنبد را به 

راهپيمايی در ساعت 2 بعد از ظهر روز 57/12/20 در گنبد كاووس دعوت كرد.1 
لذا با تبليغات سراسر كذب ستاد خلق تركمن، اين تجمع در باغ ملی يا همان ميل گنبد 
صورت گرفت و جمعی از مردم ناآگاه هم تحت تاثير اطالعيه ها و اخبار نادرست آنها قرار 

گرفتند و به اين تجمع آمدند. 
روزنامه كيهان كه خيلی به بزرگ نمايی اقدامات ستاد خلق تركمن و ساير كمونيست ها 
و ضد انقالبيون عالقه مند بود2 گزارش��ی غلوآميز از تظاهرات روز يكش��نبه 20 اسفند 

سال57 گنبد با تيتر برجسته در صفحه اول خود منتشر كرد و نوشت:
در پی دعوت كانون فرهنگی- سياسی خلق تركمن... حدود 30 هزار]![ 
تركمن در حالی كه ش��عار می دادند در خيابان های شهر به راهپيمايی 

1. هادی نخعی و حسين يكتا، همان، ص320. 
2. يكی از روش های بزرگنمايی روزنامه كيهان برای حمايت از اقدام��ات ضد انقالب، اين بود كه وقتی برخورد 
مسلحانه در گنبد و كردستان آغاز ش��د، روزنامه كيهان با تيترهای درشتی كه انتخاب می كرد در جهت تضعيف 
نيروهای مسلح جمهوری اسالمی و در راستای حمايت از مهاجمان گام برمی داشت. )مطبوعات و انقالب اسالمی، 

ش1، كيهان، دفتر سياسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، بی جا، بی نا، بی تا ]احتماالً سال 59[، ص7( 

در جنگ اول گنبد، روزنامه كيهان 
همواره مدافع جنگ طلبان كمونيست 

تركمن صحرا بود. 



از تاريخ
386

دوره سوم   سال چهاردهم   شماره  51    بهار 96

پرداختند. در آغ��از راهپيمايی ناگهان يك 
فانتوم با فاصل��ه كمی  از زمين بر روی س��ر 
تظاهركنندگان به مانورهای متعدد پرداخت 

ولی مردم به راهپيمايی ادامه دادند.
اين راهپيمايی حدود دو س��اعت به طول 
انجاميد و با صدور يك قطعنامه 17ماده ای 
پايان يافت. در اي��ن قطعنامه، انحصارطلبی 
و تفرقه اندازی در صف��وف متحد خلق های 
تحت س��تم محكوم ش��ده، و اين ش��يوه ها 
تحريكات امپرياليس��م و عامالنش توصيف 

شده است.
در اين قطعنامه همچنين اش��اره ش��ده اس��ت كه كليه فرهنگيان و 
دانش آموزان ب��ه خاطر فاجعه بندر ش��اه به مدت يك هفته دس��ت به 

اعتصاب می زنند1 و بازاريان نيز سه روز تعطيل خواهند بود.2
آنها همچنين خواس��ت های خ��ود را چنين برش��مردند: ايجاد ارتش خلق��ی و اداره 
پادگان ها به وسيله شوراهای انقالبی- تش��كيل دادگاه خلقی- انتخاب رؤسا به وسيله 
شوراها- لغو كليه ديون كشاورزی مردم منطقه- باز گرداندن كليه زمين های كشاورزان 
به آنان- ترمي��م خانه های كش��اورزان- جلوگيری از ورود محص��والت و فرآورده های 
خارجی- تشكيل شوراهای روس��تايی و حمايت از قاليبافان و كش��اورزان زحمتكش 
منطقه- حمايت از صيادان زحمتكش و تش��كيل ش��ورای صيادان- آزادی فرهنگی- 
مذهبی- متشكل ش��دن تركمن ها تحت سيس��تم اداری واحد و مشترك به مركزيت 
گنبدكاووس- تأييد خواست های س��اير خلق های ايران از جمله خلق كرد- شناسايی 
عاملين فاجعه 19اس��فند و محاكمه آنان- س��پردن امور به دس��ت ش��ورای منتخب 
مردم- آموزش رايگان برای دانش آموزان شبانه- احداث بهداری و درمانگاه ها در تمام 

1. آنها هر روز به بهانه ای مدارس و مراكز آموزش��ی را تعطيل و در روند تعليم و تربيت جوانان اخالل می كردند. 
اما اين بار آنها تعمداً از روز 20 اسفند تا يك هفته كه منتهی به آخر سال و تعطيالت نوروز می شد، اين مراكز را به 
طور غير قانونی و به زور تعطيل كردند كه ديگر تا روز شنبه 17فروردين سال 58 عماًل اين مراكز تعطيل شوند تا 
به آسانی و بدون دغدغه از نيروهای فرهنگی و معلمان و دانش آموزان و دانشجويان طرفدار ستاد خلق تركمن در 
اجرای برنامه نظامی، فرهنگی و سياسی خود استفاده نمايند و از آنها به عنوان سربازان پياده نظام در تحقق مقاصد 

ضد انقالب خود بهره برداری كنند. 
2. كيهان، دوشنبه 21 اسفند 57، ص1. 

جنگ مسلحانه عوامل ستاد خلق 
تركمن در روز 14اسفند سال 57 در 
مسجد شيعيان طرفدار انقالب اسالمی 
در بندرتركمن، در واقع سرآغاز جنگ 
اول گنبد بود كه در اوایل فروردین 
سال 58 به اوج خود رسيد و یك 
ماه بعد در 13فروردین با مذاكرات 
دو طرف پایان یافت. درگيری های 
شهر بندرتركمن به بهانه تغيير نام این 
بندر از »بندر شاه« به »بندر اسالم« یا 

»بندرتركمن« صورت گرفت
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نقاط منطق��ه- خدمت نظامي��ان تركم��ن در منطقه 
تركمن صحرا.

اما عصر همان روز يكشنبه 20اسفند سال 57، عالوه 
بر تجمع ش��هر گنبد، مردم اهل تس��نن بندرتركمن، 
با مديري��ت كانون فرهنگی- سياس��ی خلق تركمن در 
ميدان مصالی اين شهر اجتماع نمودند. بازار و مدارس 
و كسب و كار شهر در اين روز تعطيل شد و شهر ملتهب 
گرديد. س��تاد خلق تركمن موفق ش��د در اي��ن روز با 
تبليغات دروغين و برانگيختن احساسات قومی  و مذهبی 
تركمن ها، هزاران نفر از مردم ناآگاه و بی خبر منطقه را 
از روس��تاهای تركمن صحرا و مخصوصاً شهر آق قال به 
بندرتركمن بياورد. آنها عكس هايی از مرحوم مختومقلی 
فراغی- ش��اعر نامدار تركمن- در دس��ت داشتند و در 

حمايت از خواس��ته های اهالی بندرتركمن در خيابان های اين شهر تظاهرات كردند و 
ضمن تأكيد بر اتحاد و همبستگی، شعار می دادند: »ای شيعه ای سنی، ما پيرو قرآنيم.«

به گزارش يكی از مطبوعات: 
عده ای از روحانيون شيعه و سنی برای حل اختالف نظرها می كوشند. 
اين روحانيون امروز در اجتماع اهالی تركم��ن آنها را دعوت به آرامش 
و حل مسائل موجود كردند. از ش��هر گرگان آيت اهلل نورمفيدی و شيخ 
رسول رضايی به اتفاق عده ای از پاسداران مسلح برای كمك به اعاده نظم 

و حل اختالف نظرها رهسپار بندر شاه سابق شدند.1 
البته آيت اهلل رحيم عزيزی و يكی از روحانيون اهل تسنن به اتفاق آقای اميد نجف آبادی 

نيز در آنجا همراه آقای نورمفيدی بودند. آيت اهلل نورمفيدی می گويد: 
باز همان روزهايي كه به ما خبر دادند بندر تركمن ش��لوغ مي ش��ود، 
يك روز ]در 20 اسفند س��ال 57[ رفته بوديم در ميدان آنجا كه مردم 
زيادي تجمع كرده بودند و علماي تركمن صحرا هم همراه من در آنجا 
بودند. يكي از آقايان مشغول س��خنراني براي آرام كردن جمعيت و كاًل 
بندرتركمن بود كه يك مرتبه پاس��داران كميته به صورت مسلح وارد 

1. كيهان، يكشنبه 20 اسفند 57، ص2. 

ضد انقالبيون با تحریك 
مردم  قومی   احساسات 
تركمن این غائله را همچنان 
تازه نگه می داشتند و حاضر 
در  آرامش  برقراری  به 
منطقه نبودند. لذا بار دیگر 
با مدیریت كمونيست های 
وارداتی و پياده نظام بومی 
 آنها در روز شنبه 19اسفند 
شهرستان  در   58 سال 
بندرتركمن به بهانه تغيير 
نام این بندر درگيری به راه 
انداختند كه به زد و خورد 

مسلحانه انجاميد
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شدند. عده اي وقتي ديدند كه اينها با اسلحه آمده اند، گفتند: مگر ما چه 
كرده ايم كه نيروي مسلح آمده اس��ت؟ و معلوم شد كه آنها مي خواهند 
ورود مسلحانه نيروهاي كميته را بهانه اي براي آشوب قرار بدهند. بعد 
من شروع كردم به سخنراني، كه در حين صحبت يك مرتبه ديدم جواني 
از ميان جمعيت شروع كرد به تحريك احساسات مذهبي مردم تركمن 
و با فرياد خطاب به من گفت: ش��ما به خليفه دوم جناب عمر توهين و 

جسارت مي كنيد و اينجا دم از وحدت مي زنيد.
من ديدم اين حرف بي ربط كافي است كه احساسات مردم را تحريك 
كند و اين فرد هم چون با لهجه سليس فارسي صحبت مي كرد، معلوم 

بود كه خودش تركمن نيست و فقط قصد آشوب دارد. 
س��پس چند نفر از علماي تركمن با ديدن اين صحنه بالفاصله آمدند 
به همان جايي كه ايستاده بودم و از من خواهش كردند كه آقا! بيا برويم 
مثل اينكه اينجا بوي آشوب مي دهد. البته من هم وقتي ديدم مصلحت 
ماندن نيست، از آنجا رفتم و جمعيت هم متفرق شدند. خدا رحمت كند 
حاج عبدي جان آخوند نبوي نژاد امام جمعه سابق اهل سنت گميشان 

هم در آنجا همراه من بود.1

تالش شهيد قرنی برای سرکوب ضد انقالبيون 
اما در اين روز به دستور سپهبد شهيد قرنی-2 اولين رئيس ستاد ارتش بعد از پيروزی 

1. غالمرضا خاركوهی، غائله گنبد، همان. 
2. شهيد سپهبد ولی اهلل قرنی در سال 1292ش در تهران در يك خانواده مذهبی متولد شد و در سال 1309ش 
وارد دانشكده گرديد و مدارج عالی تحصيالت و درجات نظامی را طی نمود. او مهربان و اهل نماز و عبادت بود. او 
از مخالفان سرسخت رژيم شاه بود. به گفته همسرش او دو بار و هر بار به س��ه سال زندان محكوم شد. مرتبه اول 
در سال 1337 به دستور شاه به زندان رفت و دومين بار در س��ال 1342 بود. يكی از هدف های او در تمام عمرش 
س��رنگونی رژيم پهلوی بود كه عملی شد. شهيد سپهبد قرنی عضو ش��ورای انقالب و اولين فرمانده ارتش پس از 
پيروزی بود. او در 23 بهمن س��ال 57 يعنی يك روز پس از پيروزی انقالب از س��وی حضرت امام خمينی)ره( به 
فرماندهی ارتش منصوب شد ولی با فشار دشمنان انقالب به ويژه جوسازی گروه های ضد انقالب، توسط مهندس 
بازرگان- نخست وزير دولت موقت- در تاريخ 58/1/6 بركنار ش��د و چند روز بعد در دوم ارديبهشت توسط گروه 
»فرقان« ترور شد و به شهادت رسيد. در مجموع او 48 روز پس از پيروزی انقالب زنده بود. يكی از داليل بركناريش 
اين بود كه او با ضد انقالبيون تجزيه طلب گنبد كاووس و كردستان و آذربايجان و خوزستان و... به شدت مخالف 
بود و روش های سازشكارانه دولت موقت بازرگان را قبول نداش��ت. از طرف ديگر او در آن مدت كم مسئوليتش، 
به بازس��ازی ارتش در مس��ير آرمان های امام و انقالب اس��المی پرداخت. اما گروه هايی مثل ستاد خلق تركمن، 
چريك های فدايی، منافقين )مجاهدين خلق(، ليبرال ها، سكوالرها و كمونيست ها دنبال انحالل ارتش و تضعيف آن 
بودند. رك: غالمرضا خاركوهی، »شهيد سپهبد قرنی در گرگان«، انقالب، ش85 و86، ارديبهشت سال 89، ص8. 
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انقالب- يك جنگنده فانت��وم اف4 به تركمن صحرا 
آمد و روی ش��هر بندرتركمن مانور داد و س��پس به 
گنبد رفت و چند بار روی اين شهر و مخصوصاً محل 
تجمع كمونيست ها در سطح پايين مانور داد. به گفته 
سرهنگ حسين صوفی كه خود شاهد اين اجتماع 
بوده هنگامی كه اي��ن راهپيمايی از باغ ملی حركت 
كرد و در مسير خيابان اصلی به سمت جنوب شهر 
گنبد به راه افتاد تازه ابت��دای تظاهرات به چهار راه 
امام زاده رسيده بودند كه فانتوم در ارتفاع پايين آمد. 
جمعيت از ترس پا به فرار گذاشتند و متفرق شدند. 
اما دقايقی بعد تعدادی از راهپيمايان مجدداً در باغ 
ملی تجمع كردند و ميتينگ سياسی تشكيل دادند. 

سپس بيانيه ای هم در محكوميت اعزام اين جنگنده قرائت كردند. شعار اجتماع كنندگان 
هم اين بود:

اِت ِگِرك- يِراق ِگِرك- تُركمنچه مكتب ِگِرك. يعنی اسب و شمشير 
می خواهيم- مكتب تركمنی می خواهيم. البته درخواست خودمختاری 

هم در شعارهايشان بود.1  
خبرگزاری های غربی نيز با حمايت از تجزبه طلبان، دنبال برجسته كردن بحران بودند. 
راديو لندن در گزارش��ی خبر از پرواز هواپيمای جت فانتوم بر فراز شهر گنبد داد. حتی 

خبرگزاری رويتر ادعا كرد: 
تركمن ها بر روی يك جت فانتوم اف-4 ني��روی هوايی كه در ارتفاع 

زيادی برای دوری از اصابت گلوله پرواز می كرد آتش گشودند.
اعزام اين فانتوم جهت ايجاد رعب و وحشت در دل كمونيست های فتنه گر ستاد خلق 
تركمن بود، اما آن طور كه پيش بينی می ش��د تأثير چندانی نداشت. به گفته برخی از 
مطلعين خلبان اين جنگنده گنبدی بود و برادرش هم پاسبان شهربانی اين شهر بود. به 

گفته آقای محمدعلی ايزانلو:
در اين زمان فرمان��دار وقت كه مادرش��اهی و از اف��راد ملی گرا بود با 
حكوم��ت و دولت موقت تماس می گيرد و خواس��تار اع��زام يك فروند 

1. مصاحبه مؤلف با نامبرده. 

در اغلب شب ها شهرستان 
تركمن به صورت حكومت 
نظامی  اداره می شد. ارتش گاهی 
از ساری به این شهر می آمد. 
زیرا كمونيست ها در اینجا خيلی 
حضور داشتند و بيشتر شب ها 
تردد می كردند و از ترس اینكه 
دستگير نشوند با پوشش تردد 
می كردند. مردم هم در آن زمان 
بيشتر به اقوامی  چون مختوم، 
و  قره جه  آسوده،  بازوری، 

شمالی روی می آوردند
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هواپيمای جنگی به گنبد می شود.
لذا وقتی جنگن��ده فانتوم آمد ديوار صوتی را شكس��ت، از وحش��ت 
همه رو به فرار نهادند كه در اين جا بيش��تر كفش ها كه دم پايی بود در 
خيابان ها رها شده بود. پس از اين واقعه، درگيری و تيراندازی از ناحيه 
كمونيست ها شروع شد و آنها س��نگربندی خيابان ها و ساختمان ها را 
آغاز نمودند و چند روز بعد هم س��تاد خلق تركمن جنگ مس��لحانه را 

رسماً شروع كرد.1 
ش��هيد قرنی عالوه بر اعزام فانت��وم، از راه مذاكره و گفت وگو نيز ت��الش كرد تا غائله 
گنبد حتی قبل از آغاز جنگ مس��لحانه خاتمه يابد و به درگي��ری نظامی  نيانجامد. اما 
با كارشكنی ستاد خلق تركمن مواجه ش��د. چنانكه مرحوم حجت االسالم سيد محمد 

رئيسی در خاطراتش می گويد: 
در ايام فروردين ماه سال58 ستاد خلق تركمن كه به رهبري افرادي 
مثل ارزانش تش��كيل ش��ده بود، جنگ گنبد به راه افتاد. قباًل هم يك 
هيئتي از تهران با مسئوليت اميد نجف      آبادي از طرف آيت        اهلل منتظري 
براي مذاكره ب��ا تركمن ها به گنبد رفت��ه بودند كه وقت��ي وارد دروازه 
گنبد شده بودند مأمورين خلق تركمن كه مسلك چپي )كمونيستي( 
داشتند، كنار ماشين آنها ايس��تاده و به طرف آنها اسلحه گرفته بودند 
و آنه��ا را برگردانده بودند. آنها ب��ا هر كس كه به آنج��ا مي رفت همين 
برخورد را مي كردند. تا اينكه يك شب من در منزلم در گرگان بودم كه 
از ستاد تيمسار سرلشگر قرني به من تلفن زدند و گفتند تيمسار قرني 
مي    خواهند با ش��ما صحبت نمايند. چون من قباًل س��رهنگ شيرازي- 
فرمانده سابق پادگان گرگان- را نجات داده بودم، او ذكر خير مرا پيش 

آقاي قرني كرده بود. 
تيمسار قرني پشت گوشي تلفن به من گفت: آقا! به داد اسالم برسيد، 
چپي ها دارند گنبد را تجزيه مي كنند، ما هم االن نيروي درستي نداريم، 
برويد با مذاكره قضيه را سامان بدهيد كه يك وقت روس ها از قضيه گنبد 

استفاده نكنند... 
من گفتم: چشم و فرداي آن شب به آنا  قليچ آخوند ]نقش بندی[ زنگ 

1. مصاحبه مؤلف با نامبرده. 
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زدم و گفتم مي          خواهم به گنبد بيايم... من هم رفتم و نزديك گنبد بودم 
كه ماشين آنا                          قليچ آمد و دامادش و چند نفر ديگر از جوانان ما را حمايت 
كردند و وارد گنبد شديم و به منزل او رفتيم. جوان   هاي چپي پاي ميل 

گنبد براي خود مركزي درست كرده بودند. 
من به آنها گفتم: قضيه چيست؟ 

گفتند: ما چند سال مفلوك و محروم بوديم و حق تركمن پايمال شده، 
امروز مي خواهيم حق خود را بگيريم.

گفتم: چرا قباًل انقالب نكرديد، من خودم ديدم كه شما در حمايت از 
شاه تظاهرات مي كرديد و جلوي ماشين                هايي را كه از مشهد مي      آمدند 
مي                      گرفتيد و مي            گفتيد: »ملت خود را خر ك��رده، خميني رهبر كرده، 

جاويد شاه، جاويد شاه«. حاال آمده        ايد حقتان را مي      خواهيد؟!
گفتند: بله، آن موقع ما تحت فشار و در اقليت بوديم. 

گفتم: حاال حقتان چيست؟
گفتند: اول يك پنجم محصول كل منطقه را به ما بدهند كه ما صرف 
آبادي و عمران اينجا بكنيم. دوم، در مدارس اينجا بايد به زبان تركمني 
درس داده شود. س��وم، فرماندار و رئيس ش��هرباني و كميته اينجا بايد 
تركمن باش��ند و افراد كميته هم نصفش��ان تركمن و نصفشان فارس 

باشند. 
من گفتم: پس يك دفعه بگوييد تجزيه؛ و بعد گفتم: من مطالب شما 
را عيناً منعكس مي كنم، ولي شما اسلحه به دست نگيريد، چون هر چه 

باشد شما در اقليت هستيد و مردم هم از پس شما بر  مي آيند...
فرداي آن روز طرفداران ارزانش به س��وي آناقليچ تيراندازي كردند و 
يك تير به پوست پيشاني او خورد و تصميم به كشتن او داشتند و شهر 
گنبد به دست ارزانش افتاد. دوستان آناقليچ او را با ماشين به بصيرآباد- 
نزديك خرگوش تپه- بردند. اما باز هم جوانان چپي او را تعقيب  كردند. 
تا اينكه دوستانش او را نصف شب به منزل من آوردند كه حدود سه ماه 
در منزلم پناهنده بود. بعد از اين مدت او را به قم نزد حضرت امام خميني 

فرستادم. امام خميني به آناقليچ فرموده بود كه چه مي خواهي؟ 
او گفته  بود: من امنيت ندارم. 
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امام فرموده بود: حاال كه ستاد خلق تركمن نيست.
او گفته بود: عواملشان هستند و من مي خواهم به مدينه بروم. 

در نتيجه امام به آقاي شرعي گفته بود گذرنامه اي براي او درست كنند 
و مقداري هم پول به او داده بود و آنا قليچ به مدينه رفت و مدت سه سال 
در آنجا ماند. بعد به گنبد برگشت كه آن موقع امنيت برقرار شده  بود و 

از او استقبال هم شد و بعد از چند سال فوت كرد...1

حجت االسالم رضایي در اسارت ستاد خلق ترکمن 
حجت االسالم شيخ رسول رضايي كه در 20 اسفند س��ال 57 از طرف كميته انقالب 
گرگان براي بررس��ي اختالفات دو طرف به بندر تركمن رفته بود توسط نيروهاي ضد 

انقالب دستگير شد و به مدت دو روز در اسارت آنها بود. او در اين باره مي گويد: 
اس��فندماه 1357 بع��د از پيروزی انقالب از س��وی مس��ئولين نظام 
جمهوری اس��المی در منطقه تصميم گرفته ش��د نام بندر شاه به بندر 
اسالم تغيير يابد، از ناحيه كميته انقالب اسالمي گرگان اين نامگذاري 
صورت گرفت، ب��ه كل منطقه از جمله بندر ش��اه »بندرتركمن فعلي« 
اعالم ش��د. بالفاصله مردم بندر شاه عكس العمل نش��ان دادند و با اين 
امر مخالفت خود را اعالم نمودند و اصرار داش��تند بايد اين شهر به نام 
بندرتركمن نام گذاري ش��ود. در پي اين مخالفت به گرگان خبر رسيد 
يكي از پاس��گاه هاي بندرش��اه به تصرف خلق تركمن در آمد و پاسگاه 
مذكور از طرف عده اي از ستاد خلق تركمن خلع سالح شد و پاسگاه را به 
تصرف خود درآوردند. مسئولين كميته حفظ نظم شهر گرگان آيت اهلل 
نورمفيدي و غيره كه من هم يك��ي از اعضا كميته بودم تصميم گرفتند 
من بروم بندر ش��اه اوضاع را از نزديك بررسي كنم با ستاد خلق تركمن 
صحبت كنم پاسگاه را به حالت اول برگردانم يعني سالح ها را به پليس 
تحويل پاسگاه آزاد ش��وند. به محض ورودم به شهر بندر شاه به دستور 
رئيس ستاد خلق تركمن من را دستگير در يك خانه اي بازداشتم كردند 
و اعالم نمودند تا تحقق خواست هايشان آقاي رضايي در گروگان ستاد 

خلق تركمن است، به هيچ وجه آزاد نخواهد شد. 

1. خاطرات مرحوم حجت االسالم سيد محمد رئيسی در اختيار مؤلف. 
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خبر به مس��ئولين كميت��ه حفظ نظم 
و انضب��اط گرگان رس��يد. ي��ك اكيپ 
مأموريت پيدا كردند به بندر ش��اه اعزام 
ش��وند از نزديك به موضوع رس��يدگي 
ش��ود. اين هيئت وارد بندر ش��اه شدند 
با سران س��تاد مذاكره نمودند تا پاسي 
از ش��ب آن مذاكرات به طول انجاميد و 
به نتيجه نرس��يدند. همچنان پافشاري 
مي كردند اال و البد بندر ش��اه بايد به نام 

بندر تركمن تغيير نام پيدا كند.
مذاكرات نتيجه بخش نگرديد، اما من 
همچنان در اختيار س��تاد خلق تركمن 
در يك خانه دورافتاده كنار ش��هر بندر 
شاه محبوس بودم.  فقط ش��ام و ناهار و 

صبحانه اندكي نان و چاي در اوقات ناهار و ش��ام به من مي دادند، در به 
روي من بسته مي شد. 

روز بعد ش��خصي به نام يوس��ف قره جه كه يكي از بزرگان بندر شاه و 
سرمايه دار هم بود، بين مس��ئولين كميته گرگان و ستاد خلق تركمن 
وس��اطت نمود، در خانه خودش غذاي مفصل تهيه ديد، از مس��ئولين 
كميته نظم و انضباط گرگان دعوت نمود و هم از س��تاد خلق تركمن، 
كه ميانجيگري كند، قضيه را فيصله دهد. جمع��ي از كميته گرگان به 
بندر شاه رفتند و از ستاد خلق تركمن هم س��ه نفر به نمايندگي در آن 
جلسه شركت كردند تا شب مذاكرات فيمابين طول كشيد، سرانجام به 
اين نتيجه رسيدند نام بندرشاه به نام بندرتركمن تغيير يابد تابلوها كه 
در شهر به نام بندر اسالم نصب شده بود را جمع آوري و تابلو بندرتركمن 
نصب گرديد. آخر شب من از ستاد خلق تركمن آزاد و سالح ها تحويل 
پليس شد. پاسگاه را ستاد ترك كرد. پليس مجدداً مستقر و امنيت شهر 

را به عهده گرفت.1

1. زندگينامه حجت االسالم والمسلمين حاج شيخ رسول رضايی،گرگان، نوروزی، 1390، ص93-95. 

وقتی جنگنده فانتوم آمد 
دیوار صوتی را شكست، 
از وحشت همه رو به فرار 
نهادند كه در این جا بيشتر 
بود  دم پایی  كفش ها كه 
در خيابان ها رها شده بود. 
پس از این واقعه، درگيری 
ناحيه  از  تيراندازی  و 
كمونيست ها شروع شد و 
آنها سنگربندی خيابان ها و 
ساختمان ها را آغاز نمودند 
و چند روز بعد هم ستاد خلق 
تركمن جنگ مسلحانه را 

رسمًا شروع كرد
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منطقه آبستن وقایع خونين 
در روز 29اس��فند 1357 تظاهرات ديگری از جانب كانون فرهنگی- سياس��ی خلق 
تركمن در گنبد بر پا ش��د و آنها با شعار دادن تهديد به جنگ مس��لحانه می كنند. آنها 
با شعارهايی مثل »وای به روزی كه مسلح ش��ويم« و »از خشم تركمن بترس«، دولت 
مركزی را به مبارزه می خوانند. در همين روز كميته انقالب اسالمی كه مقر آن در گنبد 
اشغال ش��ده بود و نيروهای آن در ش��رايط مخفی مش��غول به فعاليت بودند، با صدور 
بيانيه ای حوادث ناگواری را پيش بينی می كنند و اعالم نمودند: »منطقه آبستن وقايع 

خونين است.« 
به دنبال اين مسئله پاسدارانی از ش��هرهای آمل- بابل- س��اری- گرگان- بجنورد- 
قوچان- مشهد و تهران عازم اين منطقه می شوند، در حالی كه روز به روز بر ناآرامی های 

منطقه افزوده می شود.1
در يكی از اسناد النه جاسوس��ی امريكا مربوط به تاريخ اول فروردين سال 58 از زبان 

آقای سوليوان- سفير آن كشور در تهران- چنين آمده است: 
ما گزارش های بيشتر و بيش��تری درباره ناآرامی  در ميان اقليت های 
قومی در ايران... می ش��نويم ما گمان می كنيم اين پديده كه بر ش��دت 
ماجرا خواهد افزود، در واقع مشكل بسيار جدی برای دولت موقت مطرح 

خواهد نمود.2
سازمان های در خدمت اس��تكبار مثل س��ازمان ملل نيز طبق معمول به ياوه سرايی 
پرداختند و در جرگه طرفداران خودمخت��اری اقليت ها برآمدند. چنان كه همان روزها 
»كميسيون فرعی جلوگيری از تبعيضات و دفاع از حقوق اقليت های سازمان ملل«، طی 

تلگرافی از اعدام ضد انقالبيون تجزيه طلب كرد توسط دولت ايران انتقاد نمود.3
به طور كلی در حد فاصله 22بهمن ماه س��ال 57 تا رفراندوم جمهوری اس��المی در 
12فروردين سال 58 جريانات چپ ماركسيستی مخصوصاً سازمان چريك های فدايی 
خلق در صحنه سياس��ی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تركمن صحرا فوق العاده فعال 
بودند و برای خود كانون هايی تأس��يس كردند و حوزه كار و فعاليت خود را از شهرها به 

1. سيد حسين حسينی، جزوه بررسی جنگ گنبد، جهت ارائه به دانشگاه بجنورد، گنبد كاووس، بی تا، ص12. 
2. اسناد النه جاسوسی، دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، ش31، كردستان)1(، ص126-127. 

3. همان، ص5. 
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روستاها گسترش دادند.1
البته برخی از گزارش��ات مربوط به تحركات مخرب ضد انقالب، ه��م از طريق نامه و 
تلفنگرام اداری، و هم از طريق هيئت های بازرس��ی به مسئوالن دولت موقت در تهران 
ارسال می ش��د، اما متأس��فانه تا زمانی كه كار به درگيری مس��لحانه نكشيد مسئوالن 

مربوطه آن چنان كه بايد اين گزارشات را جدی نمی گرفتند: 
تلفنگرام      8167- 57/12/27

جناب آقای احمد صدرحاج سيد جوادی وزير محترم كشور 
به عرض می رس��د. گزارش��ات منطق��ه و مش��كالت و معضالت اين 
فرمانداری را به علت ضيق وق��ت تا حدودی ]توس��ط[ هئيت اعزامی 
 نخست وزيری به رياست آقای رادنيا2 بررسی ]شد[. اميد است با عنايت 
به گزارشات اينجانب به وس��يله نامه و تلگرام و تلفن، اين فرمانداری را 

ارشاد فرمايند. 
ضمناً برابر گزارش 396- 57/12/26 بخشدار داشلی برون ساختمان 
بخشداری به علت نصب تمثال های رهبر ]امام خمينی[ روی شيشه ها، 

مورد آسيب قرار گرفته و كليه شيشه هايش خرد گرديده است. 
جعفر مادرشاهی 
 فرماندار موقت دولت انقالب اسالمی گنبد كاووس3
اولين هيئتی كه برای حل مش��كالت گنبد و تركمن صحرا از س��وی وزير كش��ور به 
سرپرستی دكتر عباس رادنيا وارد گنبد كاووس شد، حدود ده روز قبل از جنگ اول در 
گنبد بود. او برای حل اختالفات محلی تالش نمود و حتی با معتمدان محل توافق كرد 

1. به گفته آقای ناصر رزاقيان: احزاب ديگری هم مانند حزب توده بودند ول��ی كمتر و كم رنگ تر؛ لكن اينها در 
موضوعات مختلف با آنها نظرات مشترك داش��تند. اينها هم آمدند اينجا فعاليت كردند. خيلی از شخصيت های 
بزرگی كه به عنوان رهبران جريانات چپ مطرح بودند سر و كله شان در گنبد پيدا شد. حتی آنهايی كه رنگ و لعاب 
دينی داشتند و به شكلی تا آن موقع هم هنوز برای خيلی ها مشخص نش��ده بودند مثل جريان منافقين، آنها هم 

در گنبد برای خودشان تشكيالتی داشتند. آرشيو اداره كل حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس استان گلستان.
2. دكتر عباس رادنيا متولد سال 1293ش است و در سال 1361ش فوت نمود. او از افراد ملی گرا است و در اوايل 
دهه چهل مدتی در زندان رژيم پهلوی بازداشت بود. كتاب مقاومت در زندان خاطرات سال های 1340 تا 1343 

او را در بر می گيرد كه در سال 78 به كوشش دكتر ابراهيم يزدی منتشر شده است. 
3. در آن زمان منطقه گنبد جزء استان مازندران بود و يكی از مشكالت منطقه هم اين بود كه فرماندار اين شهر 
همان فرماندار سابق دوره پهلوی بود. با توجه به جو بحرانی كه ستاد خلق تركمن درست كرده بود نه كميته انقالب 
گنبد توان تغيير فرماندار را داشت و نه در مازندران استانداری بود كه اقدام به تغيير اين فرماندار بنمايد. زيرا آقای 
سيد احمد طباطبايی- اولين استاندار مازندران- توسط وزير كشور )صدر حاج سيدجوادی( در تاريخ 28اسفند 
57 منصوب و مشغول به كار شد. با آمدن استاندار آقای جعفر مادرشاهی فرماندار گنبد در تاريخ 6 يا 7 فروردين 

بركنار و آقای خوشرويی معاون وی به عنوان سرپرست فرمانداری اين شهر منصوب شد. 
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كه اختالف��ات كاهش يابد. اما به خاطر ش��يطنت 
كمونيست های س��تاد خلق تركمن اين تالش ها 

بی نتيجه ماند. 
به گفته آق��ای محمدعلی ايزانل��و، چريك های 
فداي��ی ش��عارهای مردم پس��ند و عاميانه پس��ند 

سرمی دادند. از جمله شعار: 
»نان- مس��كن- آزادی«، ي��ا »حكومت خلقی- 
خودمختاری قومی« و ش��عار ناب��ودی فئودال ها 
و تقس��يم زمين ه��ا و كارخانه ه��ا كه ريش��ه در 
انديش��ه های ماركسيس��ت- لنينيس��ت شوروی 
سابق داشت. طرفداران اينگونه شعارها نيز بيشتر 

در مناطق مرزی كشور ساكن بودند.1 
آنها در پس اين شعارهای ظاهری و عامه پسند، هدف مهم تری داشتند و آن تشكيل 
حكومت كمونيستی در تركمن صحرا بود. آنها برای نيل به اين آرزو حتی به جنگ نظامی 
 متوسل شدند. به همين سبب از اواخر بهمن س��ال 57 گنبد به كانون تجمع نيروهای 
جنگ طلب سازمان چريك های فدايی خلق مبدل ش��د كه از شهرهای مختلف كشور 
به آنجا می آمدند. به طوری كه كمونيس��ت ها اين منطقه را به انبار باروتی مبدل كرده 
بودند كه منتظر يك جرقه بود. به گفته آقای نقي حميديان يكی از سران اعزامی  سازمان 

چريك های فدايی خلق به گنبد و تركمن صحرا: 
از يك م��اه پيش هواداران س��ازمان از نق��اط دور و نزدي��ك به گنبد 
مي آمدند و مي رفتند. فعاالن مختلف ش��هر نيز غالب آنان را به چش��م 

چريك فدايي مي نگريستند.2
لذا در همين راس��تا بود كه درگيری 14 و 19 و 20اسفند سال 57 و جنگ اول گنبد 
در تاريخ 5فروردين سال58، به طور آشكار با صحنه گردانی سازمان چريك های فدايی 
و ساير ضد انقالبيوني كه در تركمن صحرا متواری بودند چون هژير يزدانی و ديگران به 
راه افتاد. اين در حالي بود كه تركمن صحرا هنوز از زير بار ظلم ش��اه به در نرفته بود كه 
مواجه با كاسه های داغ تر از آش شد؛ از ضد انقالب گرفته تا فئودال های بزرگ وابسته، و 

1. از خاطرات ارسالی نامبرده برای مؤلف. 
2 .safar_arezoo@yahoo.co.uk

به طور كلی در حد فاصله 
تا   57 سال  ماه  22بهمن 
رفراندوم جمهوری اسالمی در 
12فروردین سال 58 جریانات 
چپ ماركسيستی مخصوصًا 
فدایی  چریك های  سازمان 
سياسی،  صحنه  در  خلق 
فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی 
تركمن صحرا فوق العاده فعال 
بودند و برای خود كانون هایی 
تأسيس كردند و حوزه كار و 
فعاليت خود را از شهرها به 

روستاها گسترش دادند
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گروه های مدافع به اصطالح خلق در آنجا ديده می شدند. 
س��تاد خلق تركمن برای تأمين سالح و تس��لط بيش��تر بر تركمن صحرا تقريباً تمام 
پاسگاه های آن منطقه را تصرف و سالح هايشان را مصادره نمود. حتی پاسگاه ژاندارمری 
روستای پيشكمر كه جزء شهرستان كالله اس��ت را نيز با ايجاد رعب و وحشت وادار به 
تخليه و تعطيلی نمود. آقای »ح-ف« يكی از روس��تاييان كالله- كه خود شاهد وقايع 

منطقه در آن زمان بوده و مايل به ذكر نامش نيست- می گويد: 
اواخ��ر س��ال 1357 پاس��گاه ژاندارم��ری پيش��كمر با تم��ام نيرو و 
سالح هايش��ان به خاطر همين تبليغات چند نفر از رهبران كمونيست 
منطقه گنبد و كالله كه در روس��تاها ش��ب و روز ج��والن می دادند و 

شعار آزادی می دادند و مردم را به 
شورش تشويق می نمودند پاسگاه 
را بس��ته و تحوي��ل كدخ��دای 
ريش سفيد روس��تای پيشكمر- 
كه از برادران تركمن می باش��د- 
می دهند و خود با سالح و نيرو به 
پاسگاه ژاندارمری شهر كالله پناه 
می برند تا اين ك��ه بعد از جنگ 
و تظاه��رات گنب��دكاووس كه 
انقالب قدرتمند می شود پاسگاه 
پيشكمر مجدداً گشوده می شود و 

فعاليتش را آغاز می كند.1

آتش افروزی کمونيست ها در گنبد 
س��ازمان چريك های فدايی خلق در اي��ن مرحله از انقالب از هم��ان ابتدای پيروزی 
شمشيرشان را از رو بس��تند. آنها تندترين مواضع را در قبال مس��ئوالن جديد انقالب 
اتخاذ می كردند و آشكارا در ميتينگ ها، قطعنامه ها، اعالميه ها و نشريات خود انتقادات 
و خواسته های نامعقولی را در آن شرايط بحرانی مطرح می نمودند كه در تاريخ انقالبات 
دنيا بی س��ابقه بود. از همان آغاز پيروزی مشخص بود كه اين گروه س��ر ناسازگاری با 

1. غالمرضا خاركوهی، غائله گنبد، همان.  

تصوير تعدادی از شهدای جنگ اول 
گنبد در نشريه انقالب
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دولت جديد دارد و انقالب اسالمی را به رسميت 
نمی شناس��د. به همي��ن علت چن��د روز بعد از 
پيروزی با تحريكات قومی  و تشكيل گروه های 
اقم��اری در مناطق مرزی و قوميتی ش��روع به 
درگيری ه��ای نظامی  و مس��لحانه ن��ه تنها در 
تركمن صحرا، بلكه در كردس��تان، خوزستان و 

بندر انزلی نمود. 
اساس��اً جانمايه فك��ری اين س��ازمان مبارزه 
مس��لحانه بود. خ��واه در رژيم پهل��وی يا رژيم 
جمهوری اسالمی باش��د. گويی اين گروه بدون 
آتش بازی نمی توانست در جامعه ابراز وجود كند. 
هر كس هم با اين روش آنها همراه نمی شد او را يا س��اواكی می ناميدند يا ماركسيست 

امريكايی يا مرتجع يا فئودال. 
مبارزه مسلحانه در هر ش��رايط و در هر حكومتی جزء ايدئولوژی ذاتی آنها محسوب 
می شد. در حالی كه »در سال 58 يكی از بازترين فضاهای سياسی در ايران تجربه شد. 
اين گروه ه��ا روزنامه و دفتر داش��تند. آنهايی كه به مبارزه مس��لحانه، ايدئولوژيك- نه 
استراتژی- نگاه می كردند، بايد هم به سمت آنارشيسم ]و ايجاد هرج و مرج در جامعه[ 

می رفتند.«1
بر همين مبنا سازمان چريك های فدايی خلق يكی از خودمحورترين و خودخواه ترين 
گروه های سياسی- نظامی  ايران محسوب می شد. آنها به آگاهی و مطالعه بهای زيادی 
نمی دادند. معيار سنجش آنها لوله تفنگشان بود. همه چيز را فقط از دريچه لوله تفنگ 
می ديدند و ارزيابی می كردند. نه خود را مجهز به عل��م و اخالق می كردند و نه ديگران 
را آگاهی می دادند. همدم و مونس آنها اسلحه شان بود و تفريح شان جنگ و آدم كشی. 

آقای هوشنگ ماهرويان يكی از مائوئيست های قديمی  می گويد: 
چريكيسم می گفت عمر چريك شش ماه اس��ت پس اصاًل چرا كتاب 
می خوانيد؟... در زندان هواداران مبارزه مسلحانه تنها تهديد می كردند، 
و اصاًل قائل به بحث نبودند... تفكر چريكی، دموكراسی و آزادانديشی را 
اصاًل نمی توانست در خود داشته باشد. اگر از باال دستور می آمد كه برويم 

1. مصاحبه دكتر هاشم آقاجری، انديشه پويا، س3، ش15، ارديبهشت 93، ص77. 

اولين هيئتی كه برای حل مشكالت 
گنبد و تركمن صحرا از سوی 
وزیر كشور به سرپرستی دكتر 
عباس رادنيا وارد گنبد كاووس 
شد، حدود ده روز قبل از جنگ 
اول در گنبد بود. او برای حل 
اختالفات محلی تالش نمود و 
حتی با معتمدان محل توافق كرد كه 
اختالفات كاهش یابد. اما به خاطر 
شيطنت كمونيست های ستاد خلق 

تركمن این تالش ها بی نتيجه ماند
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مثاًل فالن شخص را ترور كنيم، اگر كسی مخالفت می كرد بايد ]خودش[ 
كشته می شد... اين مسئله به ايدئولوژی حاكم بر اين جريان ]چريكی[ 
بازمی گردد. در زن��دان وقتی فضا كمی  باز ش��د كتاب های مختلفی به 
زندان می آمد. چريك ها می گفتند ما بايد تعيين كنيم چه كس��ی چه 
كتابی بخواند و چه كسی چه كتابی نخواند! چريك می گويد مخالف من 
بايد كشته شود. چريكيسم با سيانور زير لب و اسلحه در دست با آزادی 

انديشه چه نسبتی دارد؟1
به همين سبب س��ازمان چريك های فدايی خلق بر خالف شعارهايش هيچ نسبتی با 
آزادی، دموكراسی، اخالق، حقوق دمكراتيك خلق ها، ستم ملی، مبارزه با فئوداليسم، 
ايجاد خودمختاری، مردم ساالری، فرهنگ و مذهب نداش��ت. در فلسفه ذاتی آنها اين 
مسائل روبنا محسوب می شد نه زيربنای جامعه. لذا آنها از اين شعارها به صورت ابزاری 
اس��تفاده می كردند و در پس اين اش��عار زيبا و جذاب فقط به جنگ و سلطه بر مناطق 

مختلف كشور می انديشيدند. 
مبارزه مسلحانه در ايران به تعبير لنين- كه خود پدر چپ های انقالبی 
محسوب می ش��ود- به »نبردهای تن به تن« می مانست كه اگر چه در 
لحظه ای، هيجانی را موجب می ش��د. اما خيلی زود اثرش را از دس��ت 
می داد و نمايش نبرد تن به تن ديگری را طلب می كرد. عجيب نبود كه 
چريك های فدايی بارها در نوشته های خود از عدم همراهی كارگران و 

دهقانان، ابراز نارضايتی می كردند.2
در همين راس��تا بود كه اين سازمان هر روز در پوشش تش��كلی قومی ، يك روز به نام 
خلق كرد، يك روز به نام خلق بلوچ، ي��ك روز به نام خلق عرب و يك روز هم به نام خلق 
تركمن در گوشه ای از ايران به اغتشاش و آتش بازی می پرداخت. اما آنها در هر منطقه 
دنبال دستاويزی متناسب با شرايط جغرافيايی، قومی  و سياسی همان منطقه بودند تا 
توجيه اجتماعی و جذابيت ظاهری داشته باشد. در تركمن صحرا مسئله وحدت قومی 
 و طبقاتی، جدايی از فارس های شيعه، تصرف اراضی بزرگ مالكان غير تركمن و احيای 
فرهنگ و زبان و ادبيات تركمن را بی هيچ دليل معقولی برجسته می كردند و احساسات 
همه جوانان كم تجربه تركمن را به غليان در می آوردند. وقتی آنها مجذوب اين شعارها 

1. همان. 
2. رضا خجسته رحيمی، آن كه بيرون زمان ايستاده است، ص17. 
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شدند، در تش��كل های وابس��ته به خود س��ازماندهی نمودند و به آموزش نظامی  آنها 
می پرداختند و برای جنگ و كشتار آماده شان می كردند. 

آنها در حالی به ذخيره كردن س��الح، س��نگربندی، تونل كنی، آموزش و سازماندهی 
مش��غول بودند، كه نيروهای داوطلب و مردمی  كميته انقالب اس��المی ش��هر گنبد با 
كمترين امكانات و حداقل سالح به گش��ت زنی در منطقه و برقراری امنيت برای مردم 
مشغول بودند و تحركات سياسی- نظامی  ضد انقالب را رصد می كردند. چنانكه در يكی 

از گزارشات مورخ 58/1/1 كميته انقالب گنبد چنين آمده است: 
در حدود ساعت 2 بعد از نيمه شب مورخ 57/12/29 در قسمت انتهای 
آسفالت خيابان خيام جنوبی )پشت منبع آب( صدای تير شنيده شد كه 
بالفاصله خود را به آنجا رسانيديم. ضمن تجسس ناگهان صدای صوت 
كه قائدتاً بايس��تی از ش��خصی در حال دويدن و جا عوض كردن باشد 
شنيديم. ولی به علت تاريكی و باز بودن صحرا و وجود ديوارهای كوتاه، 

امكان تعقيب و تجسس نبود و از تجسس منصرف شديم. 
من فكر می كنم كه توطئه ای در كار باش��د تا ما را به آنجا بكش��انند... 
پيشنهاد می كنم در صورت امكان الاقل يك تفنگ ديگر به ما داده شود و 

در طول شش ساعت پاسداری، 4 نوبت ماشين رابط به ما سركشی كند؛ 
و همه جوانان داوطلب خيابان ما، يا در پادگان و يا توسط خود ما مورد 

آموزش نظامی  قرار گيرند.

اعالم مخالفت گروه های جنگ طلب تركمن صحرا با رفراندوم جمهوری اسالمی يك 
هفته قبل از برگزاری همه پرسی در 6 فروردين سال58
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ستاد خلق تركمن با آمادگی همه جانبه، فقط منتظر يك جرقه بود تا بمب نارضايتی 
و مطالبات عجوالنه خود را در شرايط بحرانی س��اختگی كه ظرف چهل و پنج روز بعد 
از انقالب خود ايجاد كرده بود، منفجر نمايد. اين جرقه روز پنجم فروردين س��ال 58 با 
شيطنت يك سيگارفروش گنبدی زده شد و به دنبال آن ستاد خلق تركمن فرمان آتش 

جنگ و فتنه را صادر كرد. 
بعد از ظهر روز 5 فروردين سال 58 شخصی تركمن در خيابان كاخ گنبد ايستاده بود و 
به ظاهر سيگارفروشی می كرد. او هر بسته سيگار را به قيمت بسيار گزاف- بسته ای 15 
تومان- به مردم می فروخت و مردم از اين كار او- آن هم در شرايط تازه بعد از پيروزی- 
خيلی ناراحت بودند. در نتيجه يكی از پاس��داران كميته انقالب اس��المی به اين عمل 
سيگارفروش اعتراض كرد و می خواس��ت او را به كميته ببرد. اما سيگارفروش به جای 
آنكه از جرم خود اظهار پشيمانی كند ناگهان به مأمور كميته انقالب حمله كرد و اسلحه 
او را ربود و به طرف فلكه كاخ دويد و نزد گروهی از افراد مسلح ستاد خلق تركمن رفت. 
مامور كميته نيز به تعقيب س��يگارفروش پرداخت و وقتی به نزد افراد مسلح رسيد ديد 

آنها از رباينده اسلحه حمايت می كنند. 
عالوه بر اين آن پاسدار مورد حمله افراد س��تاد خلق تركمن نيز قرار گرفت و انگشت 
او شديداً زخمی  شد. به طوری كه به بيمارستان شهر منتقل گرديد. با وجود اين بعد از 
مدتی اصرار و بگو مگو و در نتيجه مقاومت پاسدار، او توانست اسلحه خود را پس بگيرد. 
ماجرا به همين جا ختم نشد. ستاد خلق تركمن در اعتراض به اين واقعه هواداران خود 
را فراخواند و در همان فلكه تجمعی به راه انداخت و س��پس به طرف شهربانی حركت 
كردند و آن را محاصره نمودند و ش��عار می دادند: مرگ بر كميت��ه، مرگ بر ابراهيمی،1 

مرگ بر مسئول كميته، مرگ بر نوروزی ساواكی،2 مرگ بر جمهوری اسالمی. 
در اين بين افراد ستاد خلق تركمن ش��هربانی گنبد را محاصره كردند و می خواستند 
سالح های شهربانی را بگيرند كه مأموران شهربانی برای متفرق كردن مهاجمان به ناچار 
دست به تيراندازی هوايی زدند. اما ناگهان يكی از افراد تركمن حاضر در اين اجتماع به 

نام »اراز محمد دردی پور« به طور مشكوك مورد اصابت گلوله قرار گرفت و كشته شد.

1. مرحوم حجت االسالم ابراهيمی ش��اهرودی از روحانيون مبارز قبل از انقالب و مسئول كميته موقت انقالب 
اسالمی گنبد بود كه بعداً مس��ئول حوزه نمايندگی ولی فقيه در جهاد س��ازندگی منطقه گنبد شد و تالش های 

سياسی و مذهبی زيادی برای مردم نمود. 
2. حاج محمد نوروزی از بازاريان متدين و مبارز گنبد و از مسئوالن كميته انقالب اين شهر بود و در اولين دوره 
مجلس شورای اسالمی نيز به عنوان نماينده مردم آن منطقه با انتخاب اكثريت رأی دهندگان به مجلس راه يافت.
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اين گلوله يا از سوی افراد مسلح ستاد خلق تركمن 
برای شعله ور ش��دن آتش جنگ و غليان احساسات 
ناسيوناليستی تركمن ها شليك شده يا ناخودآگاه از 
سوی مأموران مستقر در ش��هربانی كه برای دفاع از 
خود و امنيت ملی شهر و ممانعت از ورود مهاجمان به 
درون شهربانی و جلوگيری از سرقت سالح های دولت 
شليك ش��د. به هر صورت حتی اگر هم اين گلوله از 
سوی مأموران شهربانی شليك ش��ده باشد، اين امر 
طبيعی است، چون حمله به يك پايگاه نظامی  چنين 
پاس��خی دارد و اين امر در همه جای دنيا مرس��وم و 
موجه است و جزء وظايف س��ازمانی، عقالنی و عرفی و حقوقی آنها است كه اگر چنين 

نمی كردند بايد مورد بازخواست دادگاه نظامی  قرار می گرفتند. 
سپس فدائيان خلق و افراد ستاد خلق تركمن با ش��عار »برادر تركمن! برادرت كشته 

شد« به تحريك و تشجيع تراكمه پرداختند. 
به اين ترتي��ب عناصر ضد انقالب ك��ه از قبل راه ان��دازی يك جنگ مس��لحانه را در 
تركمن صحرا برنامه ريزی كرده بودند، چهره جنگ طلبی خود را آشكار نمودند. به همين 
سبب آنها با س��نگربندي در خيابان ها و ش��ليك گلوله هاي هوايي و پي درپي وضعيت 
شهر را به حالت غير عادي درآوردند. سپس اعضاي كميته  انقالبی شهر به مقابله با آنها 
پرداختند و درگيري مسلحانه در خيابان ها به طور جدی آغاز شد و تمام شهر را در محاق 

تعطيلي و بحران فرو برد.1 
تيراندازی تا صبح روز شش��م فروردين ادامه يافت و چريك های فدايی و س��تاد خلق 
تركمن شهر را سنگربندی نمودند. اين ستاد با جمع آوری گروه های خونی و درخواست 
از مردم جهت اهدای خون می كوشيد ابعاد بحران را بزرگ تر از واقعيت جلوه دهد و باعث 

تحريك احساسات و بسيج تركمن ها شود. 
در اين ميان گروه كثيری به حمايت از چريك های فدايی و تركمن های طرفدار آنها از 
ساير شهرها مثل آق قال، بندرتركمن، گميشان، مراوه تپه، تهران، بهشهر، ساری، بابل، 

گرگان، بجنورد، راميان، گاليكش و... وارد گنبد شدند.2

1. اطالعات، 8 فروردين 1358، ص2؛ و كيهان، 8 فروردين 1358، ص3. 
2. غالمرضا خاركوهی، غائله گنبد، همان.

برای  تركمن  خلق  ستاد 
تأمين سالح و تسلط بيشتر 
بر تركمن صحرا تقریبًا تمام 
پاسگاه های آن منطقه را تصرف 
و سالح هایشان را مصادره 
نمود. حتی پاسگاه ژاندارمری 
روستای پيشكمر كه جزء 
شهرستان كالله است را نيز با 
ایجاد رعب و وحشت وادار به 

تخليه و تعطيلی نمود
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حجت االسالم حسين عمادی1 كه آن زمان در گنبد بود، می گويد:
پس از آغاز درگيری، شهر از كنترل خارج گرديد و صدای تيراندازی 
متناوب به گوش می رس��يد و به جز گروهك های درگير و آمبوالنس ها 
كه زخمی ها را به بيمارستان می رساندند فرد ديگری در خيابان ها ديده 
نمی شد. در واقع در 5فروردين 58 جنگ گنبد شروع شد. اينجانب ستاد 
عملياتی در مسجد عسگريه )ميدان 17شهريور فعلی( را تشكيل دادم. 
مردم سنگربندی كردند. اين مسجد در ابتدای شهر قرار داشت و هر گاه 
نيرو از تهران، شاهرود، علی آباد و مشهد می آمد در آنجا سازماندهی و از 

آنجا امدادرسانی می شد. 
در اي��ن زمان هم��ه مغازه ها تعطي��ل بود، ن��ان و مواد غذاي��ی نبود، 
بلكه از ش��هرهای مختلف می رس��يد، مردم از راه ه��ای فرعی به گنبد 
می آمدند. دارو و لوازم جراحی را به بيمارستان برای مداوای مجروحين 
می فرستاديم. من هم با قم و تهران و مشهد به صورت جدی در ارتباط 
بودم و گزارش ها را منعكس می كردم. در اين زمان كميته تهران و كميته 
مش��هد و كميته قم اينجانب را به عنوان نماينده از صدا و س��يما اعالم 

نمودند و دولت موقت هم مراتب را تأييد نمود.2
بنا به گفته حجت االس��الم عمادی، در گنبد اقوام مختلفی با فرهنگ ها و ديدگاه ها و 
عقايد مختلف جمع شده  بودند و فردی هم نبود كه آنها را تغذيه فكری و سياسی بكند. 
هر كس سرگرم كار خودش بود. لذا اگر چريك های فدايی خلق آنجا آشيانه می كنند، 
هيچ فردی توجه نداشته است. اگر كمونيست ها، حزب توده، بهايی ها در آنجا دست به 
فعاليت زدند، به خاطر همان دنج بودن و مشغول بودن مردم به كار خويش بوده است. 
در كنار آن روحانيت اهل سنت در آن مقطع با وهابيت عربستان و پاكستان در ارتباط 

بودند3 و به ايجاد اختالف شيعه و سنی در منطقه دست می زدند. 

1. حجت االسالم عمادی يكی از روحانيون فعال در مبارزات انقالب اسالمی به رهبری امام خمينی بود. همچنين 
ايش��ان در اوايل پيروزی انقالب نقش مهمی در گنبد و تثبيت جمهوری اسالمی در آن منطقه ايفا كرد. او بعداً به 

امامت جمعه گنبد كاووس منصوب شد و تالش های فرهنگی و مذهبی زيادی به عمل آورد. 
2. مصاحبه دكتر مصطفی جوان با نامبرده، سايت مركز اسناد انقالب اسالمی، شماره مطلب 12436. 

3. حدود بيست سال پيش يكی از آخوندهای تركمن به مؤلف اين كتاب گفت سندی را ديده كه اثبات می كند 
جنگ گنبد با پاكستان هم ارتباط دارد. بعيد نيست وهابيون پاكستان كه همواره به خون شيعيان تشنه هستند 

و مخالف جمهوری اسالمی می باشند، از طريق عوامل محلی خود در تركمن صحرا بر آتش فتنه افزوده باشند. 
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در كنار اين عوامل ش��اهپور غالمرضا، عبدالرضا، شمس، اش��رف و محمدرضا پهلوی 
در جريان اصالحات ارضی تمام زمين های م��ردم را تصاحب كرده بودند. در واقع مردم 
زمين هايشان را از دست داده بودند و حقشان پايمال ش��ده بود. توده ای ها و چريك ها 
مردم منطقه را تحريك می كردند كه بياييد از حكومت حقتان و زمين هايتان را بگيريد 

و به دنبال رويارويی مردم با حكومت بودند. 
من خودم چندين بار با آخوندهای تركمن صحبت كردم متوجه شدم كه چريك های 
فدايی خلق آنها را تحري��ك كرده اند. چريك ها همچنين به تركمن ها می گفتند ش��ما 
يك قوم هستيد و بايد تجزيه شويد و مستقل زندگی كنيد. درست همين مطالب را در 
كردستان و خوزستان هم مطرح می كردند. چريك ها می گفتند ما در كنار شما هستيم 
و حمايتتان می كنيم. لذا با هم متحد ش��دند. در اين جريان س��اير كمونيست ها نيز با 

چريك ها هم صدا شدند و به دنبال تجزيه آن منطقه برآمدند.1 

کالم آخر، مذاکرات ليبرالی 
به اين ترتيب س��تاد خلق تركمن با حمايت سازمان كمونيس��تی چريك های فدايی 
خلق در نيمه اول فروردين سال 58 جنگ خونينی را در تركمن صحرا و مخصوصاً شهر 
گنبد به راه انداخت كه موجب كشتار و آوارگی هزاران نفر از مردم انقالبی اين منطقه و 
ساير شهرهای ايران گرديد. اما مقاومت شديد نيروهای انقالبی منطقه گنبد و اطراف و 
حتی نيروهای مسلمان داوطلب اعزامی  از استان های سمنان، تهران، مشهد، اصفهان 
و مازندران موجب شد كه س��تاد خلق تركمن از موضع ضعف، تن به پذيرش پيشنهاد 
مذاكره دولت موقت مهندس بازرگان بدهد. ولی متأس��فانه ضعف ديپلماس��ی هيئت 
صلح دولت ليبرال بازرگان باعث ش��د كه آنچه چريك های كمونيست در ميدان جنگ 
به دست نياورده بودند در پای ميز مذاكره به دست آورند. به همين علت بدون محاكمه 
جنايتكاران و بدون اخذ سالح هايشان- تا اواخر بهمن سال 58 كه جنگ دوم گنبد آغاز 
شد- ضد انقالبيون به جوالن و يكه تازی خود در منطقه تركمن صحرا ادامه دادند. البته 
هر دو جنگ خونينی كه ضد انقالب در اين منطقه ب��ه راه انداخت برای جدا كردن اين 
قسمت از كشور ايران و تشكيل يك جمهوری خودمختار كمونيستی در تركمن صحرا 
بود. اين امر در اسناد و اطالعيه های منتشرش��ده آنان كاماًل مشهود بود كه می گفتند: 
»دموكراسی برای ايران، خودمختاری برای تركمن صحرا«. مرحوم آيت اهلل شيخ صادق 

1. مصاحبه دكتر مصطفی جوان با نامبرده، سايت مركز اسناد انقالب اسالمی، شماره مطلب 12436. 
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خلخالی روز 20مهر سال 1358 به خبرنگاران گفت: يك نقش��ه جغرافيايی كه در آن 
كردستان، بلوچستان، تركمن صحرا و خوزستان به صورت كشورهای مستقل مشخص 

شده، در مهاباد به دست آمد.1 

1. مسعود بهنود، 257 روز بازرگان، تهران، علم، 1377، ص759. 


