ﮔزارﺷﺎت ﺳ َ ری ﺟﺎﺳوﺳﺎن ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ در ﺑﺎره ﺣوادث ﺗورﮐﻣﻧﺻﺣرا!
ھدف از ﺳﻔرھﺎی ﻣﺗﻌدد دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﮭﺎی ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺑﮫ ﮔﻧﺑدﻗﺎﺑوس ،آﻧﮭم در ﺷراﯾط ﻣﺗﺷﻧﺞ ﭼﮫ ﺑوده؟
ﭼرا ﺳﺎزﻣﺎن ﭼرﯾﮑﮭﺎی ﻓداﺋﯽ ﺑﮫ ﻧﺣوه وﻋﻠت ﮐﺷﺎﻧدن رھﺑران ﺷوراھﺎ ﺑﮫ ﻣﺣل ﺳﺗﺎد در ﺷب رﺑوده ﺷدﻧﺷﺎن ﺳﮑوت ﻣﯽ ﮐﻧد؟
ﭼرا ﻋﻠﯾرﻏم ﻟﻐو ﻣراﺳم راھﭘﯾﻣﺎﺋﯽ واﻗﻌﮥ ﺳﯾﺎھﮑل در ﺗﮭران و ﺳﺎﯾر ﺷﮭرھﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ ﺑرﮔزاری آن در ﮔﻧﺑدﻗﺎﺑوس اﺻرار ورزﯾد؟
آﯾﺎ دوﻟت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ از ﺗﻐﯾﯾر ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ ﻣﻧطﻘﮥ ھم ﻣرز ﺑﺎ ﺷوروی ﻧﮕران ﺑود؟
ﭼرا ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﻧﺳﺑت ﺑﮫ رﺷد ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻓﺎﻧﺎﺗﯾﺳم دﯾﻧﯽ در ﺗورﮐﻣﻧﺻﺣرا ﭼﺷم ﻣﯽ ﺑﻧدد؟

"آرﺷﯾو ﻣﻠﯽ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ" ،طﺑق روال ھﻣﮫ ﺳﺎﻟﮫ ﺧود در ﻧﯾﻣﮥ دﺳﺎﻣﺑر ﮔذﺷﺗﮫ ،ﭘروﻧده ھﺎ و اﺳﻧﺎد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺣوﻻت ﺳﯽ ﺳﺎل
ﮔذﺷﺗﮫ را طﯽ ﻣراﺳﻣﯽ در اﺧﺗﯾﺎر "ﺗﻌداد ﻣﺣدودی از ﭘژوھﺷﮕران و ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن" ﮔذاﺷت.
ﺑﺧش ھﺎﯾﯽ از اﯾن اﺳﻧﺎد ﺗوﺳط آﻗﺎی "ﻣﺟﯾد ﺗﻔرﺷﯽ" ﺑﻌﻧوان ﻣﺣﻘق ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺗرﺟﻣﮫ و در روزﻧﺎﻣﮥ "اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ" ﺷﻣﺎره
 ٧۶٩ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯾده ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﻋﻣدﺗﺎ ﻣطﺎﻟﺑﯽ را ﮐﮫ ﻣورد ﻧظر ﺳردﺑﯾر اﯾن ﻧﺷرﯾﮫ آﻗﺎی ﺑﻧﯽ ﺻدر ﮐﮫ ﺧود از
ﺑﺎزﯾﮕران اﺻﻠﯽ ﺳﯾﺎﺳت ﺳﺎﻟﮭﺎی اول اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و از آﻣران اﺻﻠﯽ ﺳرﮐوب ﻣﻠت ﺗورﮐﻣن ﺑوده اﻧد را در ﺑرﻣﯾﮕﯾرد.
ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،ﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻧﻘد ﻣﺧﺗﺻر اﯾن اﺳﻧﺎد ﻣﻧﺗﺷر ﺷده در اﯾن ﻧﺷرﯾﮫ ﮐﮫ ﺧود اﻓﺷﺎﮔر ﮔوﺷﮫ ای از ﺗوطﺋﮥ
ﻣﺷﺗرک زﻣﺎﻣداران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳوس اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺑﮫ ھﻣراه ﺳوﺳﯾﺎل -ﺷووﻧﯾﺳﺗﮭﺎی ﻓﺎرس اﺳت ،ﻣﯾﭘردازﯾم
ﺑﺎ اﯾن اﻣﯾد ﮐﮫ اﺻل و ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾن اﺳﻧﺎد از طرف دوﺳﺗﺎن ﺗورﮐﻣﻧﯽ ﮐﮫ ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﺗرﺟﻣﮥ آﻧرا دارﻧد ،در اﺧﺗﯾﺎر ﭘژوھﺷﮕران
و ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗورﮐﻣن ﻗرار ﺑﮕﯾرد!
*******

David Norman Reddaway

آﻗﺎی ﺗﻔرﺷﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺄﻣورﯾن ﺳﻔﺎرت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ در ﺗﮭران ﺑﻧﺎم "دﯾوﯾد رد وی" 1را ﺑﻌﻧوان ﮔزارﺷﮕر اﺻﻠﯽ اﯾن اﺳﻧﺎد
ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده ،درﺑﺎره وی اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھد:
"از اﺑﺗدای ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب ،ردوی ﺑدﻟﯾل ارﺗﺑﺎطﺎت ﮔﺳﺗرده و آﺷﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣل ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﻓرھﻧﮓ
اﯾراﻧﯽ و ازدواج ﺑﺎ زن اﯾراﻧﯽ از ﺧﺎﻧوادۀ ﻣﺷﮭور ﻗﺎﺟﺎر ،ﭼﮭرۀ ﮐﻠﯾدی ﺳﻔﺎرت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ در ﺗﮭران ﺑود .ﺑﺎ
ﺧروج ﺟﺎن ﮔراھﺎم ،ﺳﻔﯾر ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ از ﺗﮭران و ﮐﺎھش ﺗﻌداد ﮐﺎرﻣﻧدان آن ﺑﮫ ﺣداﻗل ﻣﻣﮑن ،اھﻣﯾت ردوی
دوﭼﻧدان ﺷد .دﯾوﯾد ﻧورﻣن ردودی ،ﻣﺗوﻟد  ١٩۵٣اﺳت .ﺗﮭران ،در ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٩٧٧ﺗﺎ  ١٩٨٠ﻧﺧﺳﺗﯾن
ﻣﺄﻣورﯾت دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺧﺎرج از ﮐﺷور ردوی ﺑود .او اواﺧر ﺳﺎل  ١٩٨٠ﺗﮭران را ﺑرای ﺧدﻣت ﺑﻌﻧوان
دﺑﯾر اول در ﻣﺎدرﯾد ﺗرک ﮐرد و ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٩٨۴در آﻧﺟﺎ ﻣﺎﻧد .ردوی در ﺳﺎل  ١٩٨٨دﺑﯾر اول ﺳﻔﺎرت
ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ در دھﻠﯽ ﻧو ﺷد .وی ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر در ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٩٩٠ﺗﺎ  ١٩٩٨و در اوج اﺧﺗﻼﻓﺎت اﯾران و اروﭘﺎ
ﭘس از ﺑﺣران ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺎﺟرای ﺳﻠﻣﺎن رﺷدی ﮐﺎردار ﺳﻔﺎرت ﮐﺷورش در ﺗﮭران ﺷد .او در ﺳﺎﻟﮭﺎی
 ١٩٩٣ﺗﺎ  ١٩٩٧ﮐﺎردار و ﻧﻔر دوم ﺳﻔﺎرت ﮐﺷورش در ﺑوﯾﻧوس آﯾرس ﺷد .در اﺑﺗدای ﺳﺎل  ٢٠٠٢و ﭘس
از ﻋﺎدی ﺷدن رواﺑط دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺗﮭران و ﻟﻧدن ،ردوی ﺑﻌﻧوان ﺳﻔﯾر ﺟدﯾد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺑﮫ اﯾران ﻣﻌرﻓﯽ ﺷد.
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ﮔﺰارﺷﺎت ﺳﺮی ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ درﺑﺎرۀ ﺗﻮرﮐﻤﻨﺼﺤﺮا

ﮐﺎﻧﻮن ﻓﺮھﻨﮕﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻠﻖ ﺗﻮرﮐﻤﻦ اﯾﺮان

دوﻟت اﯾران ﭘس از ﻣدﺗﯽ ﺗﻌﻠل در ﭘذﯾرش وی ،ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﻋﻧوان ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗﺑول ردوی ﻣﺧﺎﻟف اﺳت .دوﻟت
ﻣﺣﻣد ﺣﺎﺗﻣﯽ ﻋﻠت رد ﮐردن ردوی را رﺳﻣﺎ اﻋﻼم ﻧﮑرد و ﺣﺗﯽ دﺧﺎﻟت ﺷﺧص ﺗوﻧﯽ ﺑﻠر و ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ﺗﻠﻔﻧﯽ
وی ﺑﺎ ﺧﺎﺗﻣﯽ ﻧﯾز اﯾران را راﺿﯽ ﺑﮫ ﭘذﯾرش ردوی ﻧﮑرد.
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی داﺧﻠﯽ اﯾران ﯾﮭودی ﺑودن و ﻋﺿوﯾت وی در ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻧﯾت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ "اس .آی.اس"
)ام.آی 2(۶.را دﻟﯾل ﻋدم ﭘذﯾرش وی ﻋﻧوان ﮐردﻧد .ھر دو اﺗﮭﺎم ﺗوﺳط ﻟﻧدن و ﺷﺧص ردوی ﺗﮑذﯾب ﺷد.
اﮔرﭼﮫ ﻋدم ﭘذﯾرش ردوی ﺗوﺳط اﯾران ﺑرای ﻣدﺗﯽ رواﺑط ﺗﮭران و ﻟﻧدن را ﮔل آﻟود ﮐرد ،وﻟﯽ ﻧﺗواﻧﺳت
ﻣﺎﻧﻊ از ارﺗﻘﺎی او در ﺳﻣت ھﺎی دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺷود .ردوی در ھﻣﺎن ﺳﺎل و ﺑدﻧﺑﺎل اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺳﻘوط
طﺎﻟﺑﺎن ،ﺑرای ﭼﻧد ﻣﺎه ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ وﯾژه ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ در ﮐﺎﺑل ﺷد .او ﺳﭘس ﺑرای ﯾﮑﺳﺎل در ﻓﺎﺻﻠﮫ ھﺎی  ٢٠٠٢ﺗﺎ
 ٢٠٠٣ﺑرای ﻓرﺻت ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه ھﺎروارد رﻓت .ﭘس از آن ﻧﯾز ﺑﮫ ﺳﮫ ﻣﺄﻣورﯾت ﭘﯾﺎﭘﯽ ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﻌﻧوان ﮐﻣﯾﺳر ﻋﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ﺳﻔﯾر رﻓت .از  ٢٠٠٣ﺗﺎ  ٢٠٠۶در ﮐﺎﻧﺎدا ،از  ٢٠٠۶ﺗﺎ  ٢٠٠٩در دوﺑﻠﯾن و از
ﺳﺎل  ٢٠٠٩ﺗﺎﮐﻧون ﺳﻔﯾر ﮐﺷورش در آﻧﮑﺎرا اﺳت".
آﻗﺎی "ﻣﺟﯾد ﺗﻔرﺷﯽ" ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯾﮕﯾرﻧد" :ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣرور اﺟﻣﺎﻟﯽ در ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ و ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ردوی
ﺟوان در ﺳﻔﺎرت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ در ﺗﮭران در دورۀ ﺣﺿورش در اﯾران و ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﺎراﺋﯽ ،ﮐﺎرﮐرد و ارﺗﺑﺎطﺎت
او ﺑﺎ دﯾﮕر ھﻣﮑﺎراﻧش در دوره ﻗﺑل و ﺑﻌد از وی ،ﻣﯾﺗوان درﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﮐﮫ درک وی از ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺣﮑوﻣت
در اﯾران ﺑﯾش از اﻏﻠب دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﮭﺎی دﯾﮕر ﺑود و از اﯾن ﺟﮭت ﺑﺎ وﺟود ﻏﯾرﻗﺎﺑل اﺛﺑﺎت ﺑودن اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻣطرح
ﺷده ﺗوﺳط اﯾران ﻋﻠﯾﮫ وی ،ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی اﯾران در ﻣورد وی را درک ﮐرد!"
آﻗﺎی "ﺗﻔرﺷﯽ" ﺑﻌﻧوان "ﻣﺣﻘق در ﺗﺎرﯾﺦ" ،ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻗﺑل از "درک" ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی اﯾران از ﺣﺿور ﻣﺟدد ﺟﺎﺳوس
ﺣرﻓﮫ ای اﻧﮕﻠﯾس در اﯾران در اﯾﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﻌد از ﮔذﺷت دو دھﮫ راﺑطﮥ رﺳﻣﯽ و ﻣﺣرﻣﺎﻧﮥ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ آن ظﺎھرا
ﺷﮑر آب ﺷده ﺑود" ،ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی" ﻣﺷﺗرک و ھﻣﮑﺎری آﻧﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﻣردم ﮐﺷور اﯾران ﯾﻌﻧﯽ ﺗورﮐﻣﻧﮭﺎ در اواﯾل
اﻧﻘﻼب را ﺑﺎﯾد "درک ﻣﯽ ﮐردﻧد.
اﻟﺑﺗﮫ ﺣﺿور و ھﻣﮑﺎری ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ در ﺳرزﻣﯾن ﺗورﮐﻣﻧﮭﺎ )ﺗرﮐﻣﻧﺻﺣرا( ﻧﮫ ﺑﮫ اواﯾل اﻧﻘﻼب
ﺑﻠﮑﮫ ﺣداﻗل ﺑﮫ ﻧﯾﻣﮫ دوم ﻗرن ﻧوزدھم ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردد .ﻣﺛﻼ در ﺳﺎل  ١٨۶٣ﺟﯾﻣز اﺑوت 3ﺑﮫ اﺳﺗﺧدام ﻧﯾروی ﻧظﺎﻣﯽ اﯾران،
ﻣﺳﺗﻘر در ﮐﻧﺎره ﺷرﻗﯽ درﯾﺎی ﺧزر ﺟﮭت ﺳرﮐوﺑﯽ ﺗورﮐﻣﻧﮭﺎ در ﻣﯽ آﯾد و ﯾﺎ ﻣﺷﮭورﺗرﯾن ﻧﻣوﻧﮫ آن ﻧﻔوذ و ﺣﺿور
"آرﻣﻧﯾوس واﻣﺑری ،(١٨۶٣) "4ﺟﺎﺳوس ﻣﺟﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ اﻻﺻل اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن در زﻣﺎن ﻧﺎﺻراﻟدﯾن ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اطﻼع
و ھﻣﮑﺎری دوﻟت ﻣرﮐزی اﯾران ﺗواﻧﺳت ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮥ ﺗرﮐﻣﻧﺻﺣرا و ﺗﺎ ﻋﻣق آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ ﺳﻔر ﮐﻧد .وی ﺑﻌد از دو ﺳﺎل
ﺟﻣﻊ آوری اطﻼﻋﺎت ﻣورد ﻧظر ﺧود از اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ،ھﻧﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺷت از طرﯾق اﯾران ﺑﮫ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ،در ﻣﻼﻗﺎت ﺧﺻوﺻﯽ
ﺑﺎ ﻧﺎﺻراﻟدﯾن ﺷﺎه ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از ﮔزارﺷﺎت ﺧود را ﺑﮫ "ﺷﺎه ﺷﯾﻌﮫ" ﺗﻘدﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد! ﺟﺎﺳوس اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺑﻧﺎم او دوﻧوان ،"5در
ﺳﺎل  ١٨٧۶ﺑﮫ ﺟﻣﻊ آوری اطﻼﻋﺎت در ﺑﺎره ﺗورﮐﻣﻧﮭﺎ در "ﮐوﻣﯾش ﺗﭘﮫ" و "ﻣﺎری" ﻣﯽ ﭘردازد .در ﺳﺎل  ١٨٧٩ﻣﯾﻼدی
"ﮐﺎوﻧﺗری "6از ﻣﺄﻣوران ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﺑﻌﻧوان ﮐﻧﺳول در اﺳﺗرآﺑﺎد ﻣﺳﺗﻘر ﻣﯾﮕردد و از ﺳﺎل  ١٨٨٠ﺗﺎ  ١٨٨٣ﻣﯾﻼدی ژﻧرال
"ل .ﺑوﺳﻔورد" ،7ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺳﻔﯾر ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ در ﮐﻧﺎرۀ ﺷرﻗﯽ درﯾﺎی ﺧزر و اﺳﺗرآﺑﺎد ﺑﮫ ﻣﺄﻣورﯾت ﺟﻣﻊ آوری اطﻼﻋﺎت
در ﻣورد ﺗورﮐﻣﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﭘردازد .در ﺳﺎل  ١٨٨١ﻣﯾﻼدی ژﻧرال "ﭼﺎرﻟز اﺳﺗﯾوارت" در ﺷﻣﺎﻟﺷرﻗﯽ اﯾران ،ﺧراﺳﺎن و
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﺄﻣورﯾت ﻣﺣوﻟﮫ ﺑﮫ ﺧود از طرف دوﻟت اﯾران و دوﻟت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﻣﯽ ﭘردازد.
اﯾن ھﻣﮑﺎری ﻣﺷﺗرک ﺑﺎ ﺟﺎﺳوﺳﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﯾﮏ ﻣﻠت ﮐﮫ از ﯾﮑﺳو در ﺟﻧﮕﯽ ﻧﺎﺑراﺑر ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی روﺳﯾﮫ ﺗزاری
ﻗﺗل ﻋﺎم ﻣﯾﺷد و از ﺳوی دﯾﮕر ﺑﺎ ﭼﻧﮓ و دﻧدان از ﺳرزﻣﯾن و ﺣﯾﺎت ﻣﻠﯽ ﺧود در ﻣﻘﺎﺑل ﺳﻠطﮫ ﮔری ﺣﮑوﻣت ﻣرﮐزی
اﯾران ﻣﻘﺎوﻣت ﮐرده و ﺑﮫ اﻟﺣﺎق اﺟﺑﺎری ﺑﮫ "اﯾﺎﻻت ﻣﺣروﺳﮫ اﯾران" ﺗن در ﻧﻣﯽ داد ،در ﺗﻣﺎﻣﯽ طول ﻗرن ﻧوزده اداﻣﮫ
ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﺑﺎﻻﺧره در اواﺧر ﻗرن ،طﯽ اﺟرای ﺳﯾﺎﺳت ﺗﺑدﯾل اﻣﭘراطوری درھم ﺷﮑﺳﺗﮥ اﯾران ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﺣﺎﺋل ﺑﯾن
ﻣﺳﺗﻌﻣرات اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن در آﺳﯾﺎ )ھﻧدوﺳﺗﺎن ،ﻋراق و ﻋرﺑﺳﺗﺎن( و ﻣﺳﺗﻌﻣرات روﺳﯾﮫ ﺗزاری در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ،ﺳرزﻣﯾن
و ﻣﻠت واﺣد ﺗورﮐﻣن طﯽ ﻗرارداد  ١٨٨١ﻣوﺳوم ﺑﮫ "ﻗرارداد آﺧﺎل" ﺑﮫ دو ﻣﻧطﻘﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﮔردﯾد!
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ﮔﺰارﺷﺎت ﺳﺮی ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ درﺑﺎرۀ ﺗﻮرﮐﻤﻨﺼﺤﺮا

ﮐﺎﻧﻮن ﻓﺮھﻨﮕﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻠﻖ ﺗﻮرﮐﻤﻦ اﯾﺮان

اﯾن ھﻣﮑﺎری ﻣﺷﺗرک ﺑﻌداز اﯾن ﺗﻘﺳﯾم ﻧﯾز ﺑﯾن دول اﯾران و اﻧﮕﺳﺗﺎن ﺟﮭت ﺑﮫ اﻧﻘﯾﺎد در آوردن ﻗﺳﻣت ﺟﻧوﺑﯽ ﺳرزﻣﯾن
ﺗورﮐﻣﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت .از ﺳﺎل  ١٩٠۶ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٩١۴ژﻧرال ﺳر ﭘرﺳﯽ ﺳﺎﯾﮑس 8ﺑﻌﻧوان ﮐﻧﺳول ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ در ﻣﺷﮭد
اﺳﺗﻘرار ﯾﺎﻓﺗﮫ ،ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺳراﺳر ﺗورﮐﻣﻧﺻﺣرا ﺣﺗﯽ ﻣﺎری را زﯾر ﭘﺎی ﮔذاﺷﺗﮫ و ﺗورﮐﻣﻧﮭﺎ را ﺗﺣت ﻧظر داﺷت .از
اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﮫ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر در ﺳﺎل  ،١٩١٧اﯾن ھﻣﮑﺎری دوﺟﺎﻧﺑﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻠت دوﭘﺎره ﺷده ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری روس،
اﻧﮕﻠﯾس و اﯾران ﻓرا روﺋﯾد! ﺑدﻧﺑﺎل اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر و ﺑدﻟﯾل ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﺣﮑوﻣت اﺳﻣﯽ اﯾران در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺗورﮐﻣﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای
اﺳﺗﻘﻼل ﺳرزﻣﯾن ﺧود ﻣﯽ ﺟﻧﮕﯾدﻧد ،اﯾن ﺑﺧش از ﺳرزﻣﯾن ﺗورﮐﻣﻧﮭﺎ ﺑﻌﻧوان ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺗرﯾن ﻣرز ﻣﻧطﻘﮥ ﺣﺎﯾل ﺑﯾن روس و
اﻧﮕﻠﯾس ،ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺑرﻋﮭده ﻧﯾروھﺎی ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﻣوﺳوم ﺑﮫ "ﺣﺎﻓظ ﮐﻣرﺑﻧد ﺷرﻗﯽ اﯾران" ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ژﻧرال "ﻣﺎﻟﺳون"9
واﮔذار ﮔردﯾد!
اﯾن ھﻣﮑﺎری ﻣﺷﺗرک در ﺳرآﻏﺎز ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ،ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎ ﭘﯾﺎده ﺷدن دوﯾﺳت ﻧﻔر از ﻧﯾروھﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در ﺑﻧدرﮔز و ﺑﺎ
ﺣﻣﻠﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻣزدور ھﻧدی و ﺑرﻣﮫ ای آن از طرﯾق درﯾﺎی ﺧزر ﺑﮫ روﺳﺗﺎی "ﺧوﺟﮫ ﻧﻔس" در ﺳﯽ ام ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ١٩١٩
و ﺑﺎ ورود ﻗﺷوﻧﯽ از اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ ﺑﺟﻧورد در ھﻣﺎن ﺳﺎل ﺟﮭت ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺟﻧﺑش اﺳﺗﻘﻼل طﻠﺑﺎﻧﮫ ﺗورﮐﻣﻧﮭﺎ ﺑﮫ رھﺑری "ﻋﺛﻣﺎن
آﺧون" ﺗداوم ﯾﺎﻓت .اﯾن ھﻣﮑﺎران ﻣﺷﺗرک ھرﺟﺎ ﺑﺎ ﻣواﻧﻌﯽ در ﺳرﮐوﺑﯽ ﻣﻠت ﺗورﮐﻣن ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷدﻧد ،آﻧرا ﺑﺎ دﻋوت از
ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﺷوری دﯾﮕر ﺑرطرف ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺗﻧد .آﻧﮭﺎ در  ١٨ﻣﺎه ﻣﮫ  ١٩٢۵ﺑﺎ دﻋوت از ﯾوﻧﮑرزھﺎی آﻟﻣﺎﻧﯽ و
ﺑﻣﺑﺎران ﺗورﮐﻣﻧﮭﺎ در اطراف ﺷﮭر ﺑﺟﻧورد و ﻣﺷﺎرﮐت ﺷﺎن در ﺳﺎل  ١٩٢۶در ﺳرﮐوﺑﯽ ﺧوﻧﯾن اوﻟﯾن ﺟﻣﮭوری ﻣﺳﺗﻘل
ﺗورﮐﻣﻧﮭﺎ در ﺗورﮐﻣﻧﺳﺗﺎن ﺟﻧوﺑﯽ ،اﯾن ھﻣﮑﺎری دوﺟﺎﻧﺑﮫ را ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری ﺳﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺗﺑدﯾل ﮐردﻧد!
ﺑدﻧﺑﺎل ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ،ﯾﮑﯽ از اﺿﻼع ﻣﺛﻠث ﺷوم ﯾﻌﻧﯽ آﻟﻣﺎن ،ﺟﺎی ﺧود را ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎ داده و ﺑﺎ ورود ﻣﺳﺗﺷﺎران ﭘﻧﺟﺎه
ھزار ﻧﻔری آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ اﯾران و اﯾﺟﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ ھواﯾﯽ در ﻧزدﯾﮑﯽ "ﻣﺎراوادﭘﮫ" در ﺗورﮐﻣﻧﺻﺣرا ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾن
ھﻣﮑﺎری ﺳﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ظﺎھرا ﻋﻠﯾﮫ اﺗﺣﺎد ﺷوروی اﻣﺎ از ﺧﺎک ﺗورﮐﻣﻧﺻﺣرا و ﺑرﺧﻼف ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺗورﮐﻣﻧﮭﺎ در دو ﺳوی
ﻣرزھﺎی ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ دوران اﺳﺗﻌﻣﺎر ،ﺗداوم ﯾﺎﻓت.
ﺑﺎ وﻗوع اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣدن رژﯾﻣﯽ "ﺿد اﺟﻧﺑﯽ" ﺑﺎ ﮔﻠو دراﻧﯽ ھﺎی ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺿد ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ای ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر ھم ﻋﻠﯾﮫ ﺷرق و ھم ﻋﻠﯾﮫ ﻏرب وارد ﺷده ﺑود .اﯾن ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم اﻧﮕﻠﯾس ﮐﮫ از
زﻣﺎن ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻗﺎﺟﺎر ھﺎ رواﺑط ﺧود را ﺑﺎ ھزاران ﺗﺎر ﻣرﺋﯽ و ﻧﺎﻣرﺋﯽ ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯾت ﺷﯾﻌﮫ اﺳﺗﺣﮑﺎم ﺑﺧﺷﯾده ﺑودﻧد ،ھﻣﭼﻧﺎن
در ﺧﻔﺎ و ﺑوﯾژه در ﻣورد ﺗورﮐﻣﻧﮭﺎ اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﺷﺎھد اﯾن ﻣدﻋﺎ ،اﺳﻧﺎد اﻧﺗﺷﺎر ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اواﯾل اﻧﻘﻼب از
طرف "آرﺷﯾو ﻣﻠﯽ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ" اﺳت!
در اﯾن اﺳﻧﺎد ﺣداﻗل ازﺳﮫ ﺑﺎر ﻣﺳﺎﻓرت و ﺣﺿور "دﯾوﯾد ردوی" اﯾن ﭼﮭرۀ ﮐﻠﯾدی ﺳﻔﺎرت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ در ﺗﮭران ﯾﺎد ﺷده
اﺳت .ﻣﺳﻠﻣﺎ اﯾن ﻣﺳﺎﻓرﺗﮭﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑدون ﺧﺑر و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟت اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﺑﺎﺷد .زﯾرا ،در اﯾران
)ﺑوﯾژه در ﺷراﯾط ﺑﺣراﻧﯽ اواﯾل اﻧﻘﻼب در ﺳرﺗﺎﺳر ﮐﺷور( ﻣرﺳوم اﺳﺗﮑﮫ ھﯾﭻ دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯽ ﺑدون اﺟﺎزۀ وزارت اﻣور
ﺧﺎرﺟﮥ اﯾران و ﯾﺎ ارﮔﺎﻧﯽ ﻣرﺑوطﮫ و ﻧﺎظر ﺑر ﻓﻌﺎﻟﯾت دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷﮭر ﻣﺣل ﻣﺄﻣورﯾت ﺧود را
ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﻣﺄﻣورﯾﺗﯽ در ﺷﮭری دﯾﮕر ﺗرک ﻧﻣﺎﯾد .از ﺳوی دﯾﮕر ،ﺳﻔر ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺟﻧﮕﯽ و ﺑﺣراﻧﯽ ﭼون ﺗورﮐﻣﻧﺻﺣرا
در آن ﺷراﯾط ﮐﮫ ده ھﺎ ﭘﺳت ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻣﯾﺗﮫ و ﺳﭘﺎه ﻣدارک و ھوﯾت ﻣﺳﺎﻓران را ﮐﻧﺗرل و دﻟﯾل ﻣﺳﺎﻓرت آﻧﮭﺎ را ﺟوﯾﺎ
ﻣﯾﺷدﻧد ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑدون ھﻣراھﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﯾﺎ ﻧظﺎﻣﯽ رژﯾم و ﺑوﯾژه ﮐﺳب ﺧﺑر و اطﻼﻋﺎت از وﺿﻌﯾت ﻣﻧطﻘﮫ
ﺑدون ھﻣﮑﺎری ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺷﺎﺑﮫ از طرف رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ ﺑرای اﯾن ﺟﺎﺳوس اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﻣﻘدور ﺑﺎﺷد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﯾن
ﻣﺳﺎﻓرﺗﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﭼﯾزی ﺑﻐﯾر از ﻣﺄﻣورﯾت وﯾژه و ﻣﺷﺗرک ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺷﺧﺻﯾت ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﯾس در ﺗﮭران و ھﻣراھﺎن
و ھﻣﮑﺎران وی از اﯾن ﺳﻔﺎرت ﺑﮭﻣراه ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻋﺎﻟﯾرﺗﺑﮥ دوﻟت اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺎ ﺗواﻓق زﻣﺎﻣداران رژﯾم ﻧﺑوده اﺳت!
آﻗﺎی "ﻣﺟﯾد ﺗﻔرﺷﯽ" در ﻣورد اﯾن ﻣﺄﻣورﯾت ھﺎ ،طﺑق اﺳﻧﺎد ﻣﻧﺗﺷر ﺷده ﻣﯽ ﮔوﯾد" :ﺑﺎزﺗﺎب ﺣوادث ﺗرﮐﻣﻧﺻﺣرا در
اﺑﺗدای ﺳﺎل  ،١٩٨٠ﯾﮑﯽ از ﻣﻧﺎطق ﺑﺣران زدۀ اﯾران ﺗرﮐﻣﻧﺻﺣرا ﺑوده ﮔزارش  ٢٨ﻓورﯾﮫ  ١٩ /١٩٨٠اﺳﻔﻧد
 ،١٣۵٨ردوی ﺑﮫ ﻟﻧدن ﺑﮫ ﺗﺣوﻻت آن ﻣﻧطﻘﮫ اﺧﺗﺻﺎص داﺷت .ده روز ﻗﺑل از اﯾن ﮔزارش ،ﺟﻧﺎزۀ ﭼﮭﺎر ﺗن از رھﺑران
ﺷوراھﺎی ﺗرﮐﻣن و اﻋﺿﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﭼرﯾﮑﮭﺎی ﻓداﺋﯽ ﺧﻠق اﯾران ،در ﺟﺎدۀ ﺑﺟﻧورد ﮐﺷف ﺷد .اﯾن ﭼﮭﺎر ﻧﻔر ﺣﺳﯾن
ﺟرﺟﺎﻧﯽ ،ﺷﯾرﻣﺣﻣد درﺧﺷﻧده ﺗوﻣﺎج ،ﻋﺑداﻟﺣﮑﯾم ﻣﺧﺗوم و واﺣدی ﻧﺎم داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ظﺎھرا از ﻣذاﮐره ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن دوﻟت
ﺑرﻣﯾﮕﺷﺗﻧد .ﺑدﻧﯾﺎل اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ،ﭼرﯾﮑﮭﺎی ﻓداﺋﯽ ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﮔروه دﯾﮕر از ﻗﺑﯾل ﺟﺑﮭﮫ دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﻣﻠﯽ ،ﮐوﻣﻠﮫ ،راه ﮐﺎرﮔر
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ﮔﺰارﺷﺎت ﺳﺮی ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ درﺑﺎرۀ ﺗﻮرﮐﻤﻨﺼﺤﺮا

ﮐﺎﻧﻮن ﻓﺮھﻨﮕﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻠﻖ ﺗﻮرﮐﻤﻦ اﯾﺮان

و ﭘﯾﮑﺎر ﺗظﺎھراﺗﯽ را در ﺗﮭران ﺳﺎزﻣﺎن دادﻧد و ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران را ﺑﮫ رﺑودن ،ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﻗﺗل اﯾن ﭼﮭﺎر ﻧﻔر ﻣﺗﮭم
ﮐردﻧد".
وی اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯾﮑﻧد" :ﺑﮫ ﻧوﺷﺗﮥ "ردوی" واﮐﻧش ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران و ﻣﺳﺋوﻻن ﺑﮫ اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ﻣﺑﮭم و ﭼﻧد ﭘﮭﻠو ﺑود .ﻧﺧﺳت
اﺑوﺷرﯾف ﻓرﻣﺎﻧده ﺳﭘﺎه از ﺳوی ﺑﻧﯽ ﺻدر ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﻣﺎﺟرا ﺑﮫ ﮔﻧﺑد رﻓت و ﮔزارﺷﯽ ھم از اﯾن ﻣﺎﺟرا ﺑﮫ رﺋﯾس
ﺟﻣﮭور ﺟدﯾد )ﺑﻧﯽ ﺻدر( داد .اﺳﺗﺎﻧدار ﻣﺎزﻧدران ﻋﺑداﻟﻌﻠﯽ ﻣﺻﺣف ﻧﯾز ﺿﻣن رد ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن اﯾن ﭼﮭﺎر ﻧﻔر ﺗوﺳط
اﻋﺿﺎی ﺳﭘﺎه ،ﻋﻧوان ﮐرد ﭼﮭﺎر ﭘﺎﺳدار ﻣﺣﺎﻓظ ﺗرﮐﻣﻧﮭﺎی ﻣﻘﺗول ﺧود ﻧﯾز "ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ در ﮔﻧﺑد ﺷﮭﯾد ﺷده اﻧد" .ﺳﭘﺎه ﻧﯾز اﻋﻼم
ﮐرد ﮐﮫ ﺗرﮐﻣﻧﮭﺎ و ﭘﺎﺳداران ﻣﺣﺎﻓظ آﻧﺎن ﺗوﺳط ﮔروھﯽ دﯾﮕر ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ واﻗﻊ ﺷده ﺑود و "ﻣﻘر ﮔروه ﺧﻠق
ﺗرﮐﻣن در ﮔﻧﺑد ﯾﮏ ﻣرﮐز ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺑرای ﯾﮏ ارﺗش ﺧﻠﻘﯽ" ﺑوده اﺳت .در ھﻣﯾن ارﺗﺑﺎط ﮔروه ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ای ﺑﺎ ﻋﻧوان
"ﻓداﺋﯾﺎن ﺧﻠق ﺗرﮐﻣن ﭘﯾرو ﻣﺷﯽ ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ" ﺑﺎ ﺻدور ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ای ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺗرور ﭼﮭﺎر ﻓرد ﺗورﮐﻣن را ﺑﻌﮭده ﮔرﻓت .از
ﻧظر ﭼرﯾﮑﮭﺎی ﻓداﺋﯽ اﯾن ﮔروه و ﺑﯾﺎﻧﯾﮥ آن ﺟﻌﻠﯽ ﺑود .در ﮔزارش دﯾﭘﻠﻣﺎت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﺿﻣن اﺷﺎره ﺑﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ١٣٧
ﺗورﮐﻣن و  ٣۶ﭘﺎﺳدار و زﺧﻣﯽ ﺷدن  ٨١ﺗورﮐﻣن و  ۶٧ﻋﺿو ﺳﭘﺎه در ﺣوادث ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧطﻘﮫ ﺗرﮐﻣﻧﺻﺣرا آﻣده اﺳت:
"اﺣﺳﺎس ﺷﺧﺻﯽ ﻣن اﯾن اﺳﺗﮑﮫ واﻗﻌﺎ ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﭼﮫ ﮐﺳﯽ اﯾن اﻓراد را ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧده وﻟﯽ ﺗﻌداد ﮐﺷﺗﮫ ھﺎ و زﺧﻣﯽ ھﺎ
اﺑﻌﺎد ﻧﺂراﻣﯽ در ﮔﻧﺑد را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد و اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ در ﻣﺟﻣوع ﻧﺷﺎﻧﮕر ﻗدرت ﻓداﺋﯾﺎن ﺧﻠق اﺳت"!
ﭘﯾداﺳت ﮐﮫ اﯾن ﮔزارش "ده روز" ﺑﻌداز آدم رﺑﺎﺋﯽ و ﺗرور رھﺑران ﻣﻠﯽ ﻣﻠت ﺗورﮐﻣن ﺑﮫ ﻟﻧدن ارﺳﺎل ﺷده ﮐﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ
ﺧود ﮔوﯾﺎی ﺣﺿور ردوی در ﺟرﯾﺎن اﯾن آدم رﺑﺎﺋﯽ و ﺗرور و ﺳرﮐوﺑﯽ ﻣﻠت ﺗورﮐﻣن در ﺷﮭر ﮔﻧﺑد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد! زﯾرا،
رھﺑران ﻣﻠﯽ ﺗورﮐﻣن طﯽ ﯾﮏ ﺗوطﺋﮫ از ﻗﺑل طراﺣﯽ ﺷده در ﺷب ھﯾﺟدھم ﺑﮭﻣن ﻣﺎه از طرﯾق ﺗﻠﻔﻧﯽ از ﺳﺗﺎد ﻣرﮐزی
ﺷوراھﺎ ﺗﺣت ﻋﻧوان اﯾﻧﮑﮫ "رﻓﯾﻘﯽ از ﺑﺎﻻ ﺟﮭت ﺑرﮔزاری ﺟﻠﺳﮥ ﻣﮭﻣﯽ آﻣده اﺳت" ،ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺳﺗﺎد ﻣرﮐزی
ﻓراﺧواﻧده ﻣﯾﺷوﻧد .ﻣﺳﻠﻣﺎ ﺗرﺗﯾب ﺑرﮔزاری ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﺑدور از ﭼﺷم دﯾﮕر ﮐﺎدرھﺎ و رھﺑران ﺑوﻣﯽ ﻣﻧطﻘﮫ
ﻧﻣﯾﺗواﻧﺳت ﺑدون ﻣدﯾرﯾت و ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﺳﺋول اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎم ﭼرﯾﮑﮭﺎی ﻓداﺋﯽ در آن دوره در ﺗورﮐﻣﻧﺻﺣرا ،آﻗﺎی
"اﺳﻔﻧدﯾﺎر ﮐرﯾﻣﯽ" )ﻓرﯾدون( ﺻورت ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﺎن و ﻣﺳﺋول ﺟواﺑﮕوﺋﯽ ﺑﮫ ﺗﻠﻔن ھﺎ در آن ﺷب در ﺳﺗﺎد
ﺗﻌوﯾض ﮔﺷﺗﮫ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﺻدای ھﯾﭼﯾﮏ از آﻧﮭﺎ از ﭘﺷت ﺗﻠﻔن ﺑرای آﻗﺎی ارزاﻧش رھﺑر ﻣﻠﯽ -ﻣذھﺑﯽ ﺗورﮐﻣﻧﮭﺎ ﮐﮫ
ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺧواﺳﺗﺎر ﺻﺣﺑت ﺑﺎ اﯾن رھﺑران ﻣﻠﯽ ﺷده ﺑود وﻟﯽ اﯾن اﻓراد ﺣﺗﯽ ﺑﮫ وی ﻧﯾز اﺟﺎزه ﺗﻣﺎس و ارﺗﺑﺎط ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺑﺎ
آﻧﮭﺎ را ﻧداده ﺑودﻧد ،ﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﻧﺑوده اﺳت! ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﺣﯾط ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای اﺟرای ﺗوطﺋﮫ ای ﺟﺑوﻧﺎﻧﮫ و از ﻗﺑل
طراﺣﯽ ﺷده و ﻣﺷﺗرک اﻋﺿﺎﺋﯽ از رھﺑری ﺳﺎزﻣﺎن ﭼرﯾﮑﮭﺎ و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺑﮫ اﺻطﻼح "دوﻟت ﻣرﮐزی" ﺑﻧﺎم ﻣذاﮐره
ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ آﻣﺎده ﻣﯾﮕردد و ﺑرﺧﻼف ﻧظر آﻗﺎی "ﺗﻔرﺷﯽ" ﮐﮫ اﯾن اﻓراد "ظﺎھرا از ﻣذاﮐره ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن دوﻟت ﺑرﻣﯾﮕﺷﺗﻧد"،
آﻧﮭﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﯾز ﺑﺎ اﻣﯾد دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺗواﻓﻘﯽ و رﻓﻊ ﺑﺣران در ﻣﻧطﻘﮫ ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺛﺎﺑت و ﺗﻼش ھﻣﯾﺷﮕﯽ آﻧﮭﺎ ﺑود ﺑﺎ ﺧﻠوص
ﻧﯾت و ﺑﯽ ﺧﺑر از ﺗوطﺋﮫ آﻧﮭﺎ ،در ﺣﺎل ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن دوﻟﺗﯽ آدم رﺑﺎ و ﺑﺎ آدﻣﺧواران دﯾﻧﯽ ﺑوده اﻧد!
ﺑﻧﺎﺑﮫ ﺗﺣﻠﯾل و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎﻧون ﻓرھﻧﮕﯽ – ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧﻠق ﺗورﮐﻣن ،در ﻣورد اﯾن ﺟﻧﺎﯾت ،ﺑﺎ ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت رﺳﯾدن اﯾن
ﻣذاﮐرات در ﻣﺣل ﺳﺗﺎد ﻣرﮐزی ﺷوراھﺎ ﺑدﻟﯾل ﻋدم ﭘذﯾرش ﺗﺳﻠﯾم ﺑﻼﺷرط در ﻣﻘﺎﺑل ﺣﺎﮐﻣﯾت اﺳﻼﻣﯽ و ﭘﺎﻓﺷﺎری اﯾن
رھﺑران ﻣﻠﯽ ﺑر ﻣﻧﺎﻓﻊ و آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﻠت ﺧود ،آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اداﻣﮥ ﻣذاﮐره ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎﻻﺗر از ﺧود در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن
دﯾﮕر و در واﻗﻊ ﻣﻧطﻘﮥ ﻓﺎرس ﻧﺷﯾن ﺷﮭر و ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ دوﻟت ،ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺳﺗﺎد ﻣرﮐزی
ﺷوراھﺎ را ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺗوﺟﮫ دﯾﮕر ﺗورﮐﻣﻧﮭﺎ را ﺟﻠب ﺑﮑﻧﻧد ﺑﮫ اﯾن ﻣﺣل ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺳﻠﺦ ﮔﺎه از ﻗﺑل ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺧود ھداﯾت
و ﺗوطﺋﮫ ﻣﺷﺗرک ﺧود را ﻋﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد .ﻣﺳﻠﻣﺎ ﺗرﺗﯾب دادن اﯾن آدم رﺑﺎﺋﯽ و ﺗوطﺋﮫ ﭼﯾﻧﯽ ظرﯾف و دﻗﯾق در ﻗﻠب
ﻣﻧطﻘﮫ ﺗورﮐﻣن ﻧﺷﯾن ﺷﮭر ﮔﻧﺑد و ﮐﺷﺎﻧدن اﻓراد ﺗﺣﺻﯾل ﮐرده و ھوﺷﯾﺎر و ﻣﺑﺎرز ﺑﮫ ﻣﺳﻠﺦ ﮔﺎه ﺗرور آﻧﮭﺎ ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت
ﺑدون اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺟرﺑﮫ و داﻧش ﺟﺎﺳوﺳﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺄﻣوران )ام آی  (۶ﭼون دﯾوﯾد ردوی ﺑﺎﺷد و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت از ﻋﮭده
اوﺑﺎﺷﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺗﺧﺻص آﻧﮭﺎ آدﻣﮑﺷﯽ و ﺗزوﯾر و رﯾﺎ اﺳت و ﺑدون ﮐﻣﮏ ﻋﻧﺎﺻری از رھﺑران ﭼرﯾﮑﮭﺎی
ﻓداﺋﯽ ﺑﻌﻧوان ﺳﺗون ﭘﻧﺟم آﻧﮭﺎ در درون ﻣﺑﺎرزﯾن ﺗورﮐﻣن ،ﺑرﺑﯾﺎﯾد.
ﺑدﻧﺑﺎل رﺑوده ﺷدن رھﺑران ﻣﻠﯽ ﺗورﮐﻣن و وارد ﺷدن ﯾﺄس و ﺿرﺑﮫ روﺣﯽ ﺑر ﺗورﮐﻣﻧﮭﺎ ،ﺑوﯾژه ﺑر اﻋﺿﺎی ﺳﺗﺎد
ﻣرﮐزی ﺷوراھﺎ و ﮐﺎﻧون ﻓرھﻧﮕﯽ -ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧﻠق ﺗورﮐﻣن ،آﻧﮭﺎ ﻣرﺣﻠﮥ دوم از طرح ﺧود را ﺟﮭت وارد آوردن ﺿرﺑﮥ
ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﻣﻠﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑدﻧﺑﺎل ﺑرآورده ﺷدن ﺧواﺳت ھﺎی ﺳرﮐوب ﺷده ﻣﻠﯽ و دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﺧود در زﻣﺎن رژﯾم ﺳﻠطﻧﺗﯽ،
از طرف ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺟدﯾد اﯾران ﺑوده آﻏﺎز ﮔردﯾد! رھﺑران ﭼرﯾﮑﮭﺎی ﻓداﺋﯽ ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم ﺳﯾﺎھﮑل را در
ﺗﮭران و ﺑﺳﯾﺎری از ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ اﯾران ﺑدﻻﺋل اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻟﻐو ﮐرده ﺑودﻧد و ﺑرﮔزاری آن در ﺗورﮐﻣﻧﺻﺣرا ﻧﯾز ﻗﺑﻼ ﺑﺎ
ﻣﺧﺎﻟﻔت ھﻣﺎن رھﺑران رﺑوده ﺷده در ﺷب ھﯾﺟدھم ﺑﮭﻣن و ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺎدرھﺎی اﺻﻠﯽ ﺟﻧﺑش ﻣواﺟﮫ و ده روز ﻗﺑل از
آن ﺗﺻﻣﯾم ﺑر ﻟﻐو آن در ﮐﻣﯾﺗﮫ رھﺑری ﻣﻧطﻘﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑود ،ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ھواداران ﺟواﻧﺗر ﺧود در "ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯾﺷﮕﺎم" ،در
ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ رھﺑران ﻣﻠﯽ ﺗورﮐﻣن ﮔروﮔﺎن ﺣﺎﮐﻣﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺑودﻧد و طﺑق اﺧﺑﺎر ﻣوﺛق و ﻣﺗﻌدد ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ در ﻣﻧطﻘﮫ
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ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻘوﯾت ﺷده و ارﺗش و ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران و ﮐﻣﯾﺗﮫ ﭼﯽ ھﺎ ﺑﺳوی ﺗورﮐﻣﻧﺻﺣرا ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ وﺳﺎﺋل ﺟﻧﮕﯽ ﺧود ﮔﺳﯾل ﺷده
ﺑودﻧد ،اﻗدام ﺑﮫ ﺑرﮔزاری اﯾن ﻣراﺳم در  ١٩ﺑﮭﻣن ﺳﺎل  ١٣۵٨ﻧﻣودﻧد و ﻋﻣﻼ ﻣﺳﺗﻣﺳﮏ ﻻزم ﺑرای ﺳرﮐوﺑﯽ ﻣﻠت
ﺗورﮐﻣن را ﺑرای ﺳرﮐوﺑﮕران اﺳﻼﻣﯽ ﻓراھم آوردﻧد!
ﺑﻧﯽ ﺻدر ﺑﻌﻧوان رﺋﯾس ﺟﻣﮭور در آﻧدوره ﺑرﺧﻼف ﺳﻠف ﺧود آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻌﻧوان اوﻟﯾن رﺋﯾس ﻗوه ﻣﺟرﯾﮫ رژﯾم
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺟﺎی ﺗﻼش ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧوﻧرﯾزی و ﺗﻧﺷﮭﺎی ﻣﻠﯽ در ﻣﯾﺎن ﻣﻠﺗﮭﺎ و اﻗوام ﺗﺷﮑﯾل دھﻧده اﯾران ،در رﻗﺎﺑت
ﺑﺎ آدﻣﺧواران دﯾﻧﯽ ﺣﺎﮐم در ارﺗﮑﺎب ﺟﻧﺎﯾت و در ھﻣراھﯽ ﺑﺎ ﺷووﻧﯾﺳﺗﮭﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ اﯾراﻧﯽ در ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ ﻗﺳم ﺧورده
ﺑود ﮐﮫ "ﺗﺎ ﮔﻧﺑد را ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻧﮑوﺑم ،ﭘوﺗﯾن ھﺎﯾم را از ﭘﺎ در ﻧﺧواھم آورد"! وی ﺗﮫ ﻣﺎﻧده ارﺗش ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ را ﺑﺎ
ﺳﻼح ﺳﻧﮕﯾن ﺑرای "ﻓﺗﺢ" ﮔﻧﯾد و ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﺷﮭروﻧدان اﯾران ﮔﺳﯾل داﺷت .در آﻧدوره ﺑﻘول "دﯾوﯾد ردوی" ﺑﻧﯽ ﺻدر
"ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت اﺑوﺷرﯾف )ﻋﺑﺎس آﻗﺎ زﻣﺎﻧﯽ( ﻓرﻣﺎﻧده ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران و دﯾﮕر ﭘﺎﺳداران ﻗرار داﺷت ،ھرﭼﻧد ﮐﮫ "ﺧﺎﻣﻧﮫ ای"
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران در ﺷورای اﻧﻘﻼب را ﺑرﻋﮭده ﮔرﻓﺗﮫ" ﺑود .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺣﻣﺎﯾت وی ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮔﺳﯾل ارﺗش ﺑﺳﻧده
ﻧﮑرد و ﺑرای ﻓروﻧﺷﺎﻧدن ﮐﯾﻧﮫ و ﻧﻔرت ﺧود از ﻣﻠﺗﯽ ﻏﯾرﻣﺳﻠﺢ و ﺻﻠﺢ طﻠب ،اﻓﺳﺎر اﯾن ﻧﯾروی ھﺎر و ﻗﺎﺗل را ﻧﯾز ﺑﺎز
ﮔذاﺷت ﺗﺎ ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﺷﻧﯾﻊ ﺗرﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت در ﺣق ﻣﻠت ﺗورﮐﻣن ،ﺧوی درﻧده ﺧوﺋﯽ دﯾﻧﯽ ﺧود را ارﺿﺎء ﻧﻣﺎﯾﻧد!
از ﺳوی دﯾﮕر ،در آن زﻣﺎن ﭼون ﺧﻣﯾﻧﯽ در ﺑﺳﺗر ﺑﯾﻣﺎری ﺑﺳر ﻣﯾﺑرد ،آﯾت ﷲ ﻣﻧﺗظری ﺑﻌﻧوان "ﻧﺎﯾب اﻣﺎم" و رھﺑر
روﺣﯽ اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﺑﻌدی ،ﺻﺎدق ﺧﻠﺧﺎﻟﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺟﻼد ﺗﺎرﯾﺦ اﯾران را طﯽ ﺣﮑﻣﯽ ﺑﺎ اﻣﺿﺎی ﺧود ﺟﮭت ﺳﻼﺧﯽ
ﻣردم ﺗورﮐﻣن ﺑﮫ ﺗورﮐﻣﻧﺻﺣرا رواﻧﮫ ﻣﯾﺳﺎزد! اﯾن اﺗﺣﺎد ﺷوم ﺑﯾن ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ در آﻧدوره در ﺟﻧﮓ ﻗدرت آﺷﮑﺎر و ﭘﻧﮭﺎن ﺑﺎ
ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﺳر ﻣﯾﺑردﻧد و ﺑﮑﺎرﮔﯾری و ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﺟﺎﺳوﺳﺎن ﺣرﻓﮫ ای ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ در اوج ﺷﻌﺎرھﺎی ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ
ﻋﻧﺎﺻری از رھﺑری ﯾﮏ "ﮔروه اﻟﺣﺎدی ﮐﻣوﻧﯾﺳت" ،ﭼون ﭼرﯾﮑﮭﺎی ﻓداﺋﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﯾﮏ ﻣﻠت ﺗﺣت ﺳﺗم ،ﺧود ﺑﯾﺎﻧﮕر ﻗدرت
وﺣدت ﺑﺧش ﺷووﻧﯾﺳم ﻋظﻣت طﻠﺑﺎﻧﮥ ﻓﺎرس در ﻣﯾﺎن ﻧﺧﺑﮕﺎن و ﺳﻔﻠﮕﺎن و دوﻟﺗﻣداران اﯾن ﻣﻠت ﺑوده اﺳت!
ﺑﻧﯽ ﺻدر ﺑﻌداز ارﺗﮑﺎب ﺷﻧﯾﻊ ﺗرﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻟﺷﮑرﯾﺎﻧش در ﺣق ﻣﻠت ﺗورﮐﻣن ،اﯾن ﻧﻧﮓ اﺑدی ﺑرای ﺧود را اﻓﺗﺧﺎری
اﻧﮕﺎﺷﺗﮫ و آﻧرا "ﺗﻧﮭﺎ ده درﺻد از ﻗﺎطﻌﯾت" ﺧود اﻋﻼم داﺷت .دژﺧﯾم دﯾﻧﯽ ﺻﺎدق ﺧﻠﺧﺎﻟﯽ ،در رﻗﺎﺑت ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﺟﻧﺎﺣﮭﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﺳﻌﯽ در ﻗﺎﭘﯾدن و ﺑﺣﺳﺎب ﺧود ﮔذاﺷﺗن ھوﻟﻧﺎﮐﺗرﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت وی را داﺷﺗﮫ اﻧد ،اﻋﻼم داﺷت ﮐﮫ " :ﻣن دﺳﺗور
ﺗﯾرﺑﺎران  ٩۴ﺗن از ﺗورﮐﻣﻧﮭﺎ را دادم"! ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران ﻧﯾز ﺑرای ﺗوﺟﯾﮫ آن ھﻣﮫ ﺟﻧﺎﯾت و ﺳﺑﻌﯾت در ﺣق ﻣردم ﺑﯽ دﻓﺎع
ﺗورﮐﻣن و در دﻓﺎع ﻧﺎﺷﯾﺎﻧﮫ و اﺣﻣﻘﺎﻧﮫ از ﺑﮫ ﺗوپ ﺑﺳﺗن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣرﮐزی ﺳﺗﺎد ﺷوراھﺎ ،اﯾن ﻗﻠب ﭘرﺗﭘﻧدۀ روﺳﺗﺎﺋﯾﺎن و
دھﻘﺎﻧﺎن و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺗورﮐﻣن ،طﯽ اﻧﺗﺷﺎر اﻋﻼﻣﯾﮫ ای آﻧرا "ﻣﻘر ﮔروه ﺧﻠق ﺗورﮐﻣن در ﮔﻧﺑد ﯾﮏ ﻣرﮐز ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺑرای
اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ارﺗش ﺧﻠﻘﯽ ﺑوده اﺳت" ﺗوﺻﯾف ﮐرد!!
اﻣﺎ ،ﺑﻌد از ﮔذﺷت ﺳﮫ دھﮫ و ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎر اﺳﻧﺎد ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﻣﺷﺧص ﺷده اﺳﺗﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑرای درھم ﮐوﺑﯾدن ﺑﺧﺷﯽ از
ﻣردم اﯾران و ﻣﻠﺗﯽ ﺗﺣت ﺳﺗم و رﺑودن و ﺗرور رھﺑران ﻣﻠﯽ آن ،ﺗﺣت ھداﯾت و ﮐﻧﺗرل ﺳﺎزﻣﺎن "اﯾﻧﺗﺟﻠﻧس ﺳروﯾس" ﯾﮏ
ﮐﺷور ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻣل ﮐرده ﺑودﻧد!
ﺟﻼدان رژﯾم رﺑﺎﯾﻧدﮔﺎن و ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺧوﯾش را ﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎل ﻓوری و ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﮭران ،طﺑق روال ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎراﻧﮥ ﺧود اﯾن
ﻓرزﻧدان ﺑﯾﮕﻧﺎه ﻣﻠت ﺗورﮐﻣن را ﺗﺣت وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺗرﯾن ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎ ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد .اﻣﺎ ،ﻋﺎﺟز و ﻧﺎﺗوان از ﮐﺷﺎﻧﯾدن آﻧﮭﺎ
ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷوی ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ و وادار ﺷﺎﺧﺗن ﺷﺎن ﺑﮫ طﻠب ﺑﺧﺷش و ﺑﺧﺎطر ﮔﻧﺎھﯽ ﻧﺎﮐرده از "اﻣﺎم ﺑزرﮔوار" ﺧود و در
ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣت ﭘرﺷﮑوه و ﺣﻣﺎﺳﯽ و ﻋدم ﺑروز ذره ای ﺗردﯾد در اﯾﻣﺎن آﻧﮭﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﻠت ﺧود ،ﺗن ھﺎی ﺷﮑﻧﺟﮫ
دﯾده و درھم ﺷﮑﺳﺗﮥ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ رﮔﺑﺎر ﮐﯾن و ﻧﻔرت ﺧود ﻣﯽ ﺑﻧدﻧد و ﻧﺎدرﺗرﯾن ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾران و ﻣﻠت
ﺗورﮐﻣن را ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد!
ﺑﺎ ﺧﺎﺗﻣﮫ ﺟﻧﮓ ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ رژﯾم ﺑﮫ ﻣﻠت ﺗورﮐﻣن و ﺑﺎ "ﻓﺗﺢ" ﻣﻧطﻘﮥ ﺗورﮐﻣﻧﺻﺣرا و اﺷﻐﺎل آن از طرف ﺳﭘﺎه و ﮐﻣﯾﺗﮫ ،در
 ٢٩ﺑﮭﻣن  ،١٣۵٨اﺟﺳﺎد ﺷﮭدای ﻗﮭرﻣﺎن ﺗورﮐﻣن را ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﮔﻧﺑد اﻧﺗﻘﺎل داده و ﺑﻌد از ﭼﻧدﯾن ﺳﺎﻋت ﺷور و ﻣﺷورت
در ﻣﺣل ﮐﻣﯾﺗﮥ ﮔﻧﺑد و ﺑﺎ ﺗرس ﻣﻔرط از اﻣﮑﺎن ﻓﺎش ﺷدن اﯾن ﺟﻧﺎﯾت ھوﻟﻧﺎک ﺧود ،اﺟﺳﺎد اﯾن ﭼﮭﺎر ﻧﻔر را ﺑﻘول ﺷﺎھدان
ﻋﯾﻧﯽ ﺑﮫ آﻣﺑوﻻﻧﺳﮭﺎﯾﯽ در ﺣﯾﺎط ﺧﻠوت ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﻧﺗﻘل و آﻧﮭﺎ را دزداﻧﮫ در  ١٢۵ﮐﯾﻠوﻣﺗری ﺟﺎده ﮔﻧﺑد -ﺑﺟﻧورد در زﯾر ﭘﻠﯽ
رھﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد و از ﻣﺣل ﻣﯽ ﮔرﯾزﻧد!
"دﯾوﯾد ردوی" ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎ ﺧود از ﮐﺎرﮔرداﻧﺎن اﯾن ﺟﻧﺎﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت ،در اﺳﻧﺎد ﻣﻧﺗﺷر ﺷده ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﯾﺎن ﺳردرﮔﻣﯽ و
ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾن در دروﻏﮕوﺋﯽ ﺑﺳﻧده ﮐرده و ﺑﺎﻻﺧره ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ای از ﯾﮏ ﮔروه ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺑﺎ ﻋﻧوان "ﻓداﺋﯾﺎن ﺧﻠق ﺗرﮐﻣن
ﭘﯾرو ﻣﺷﯽ ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ" ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ "ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺗرور ﭼﮭﺎر ﻓرد ﺗرﮐﻣن را ﺑﻌﮭده ﮔرﻓت" اﺷﺎره ﻣﯾﮑﻧد! آﻧﮭﺎ ﺷﺎﯾد ﻏﺎﻓل از اﯾن
اﻣر ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﻓداﺋﯽ ،ﺗوده ای ﯾﺎ اﺳﻼﻣﯽ و دﯾﻧﯽ ،ھﯾﭼﮕﺎه ھوﯾﺗﯽ ﺑﻐﯾر از ﭼﯾزﯾﮑﮫ در ﺧﺎرج از وﺟود ﺧود ﺑدان
ﻣﻌﺗﻘدﻧد ،ﻧدارﻧد .ﯾﮏ ﻓداﺋﯽ ﺗورﮐﻣن ﺑﮭﻣﺎن اﻧدازۀ ﯾﮏ ﻓداﺋﯽ ﻓﺎرس ﺑدون ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﭘﺳوﻧد و ﯾﺎ ﭘﯾﺷوﻧدی ،ﻓداﺋﯽ اﺳت و از
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ﺧود ﻧﮫ ھوﯾت ﺷﺧﺻﯽ و ﻧﮫ ﻣﻠﯽ داﺷﺗﮫ و ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾزﯾﮑﮫ ﻣﺷﺗرﮐﺎ آﻧﮭﺎ را در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺷﺧص ﻣﯾﺳﺎزد ھوﯾت اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ
آﻧﮭﺎ اﺳت .اﯾن "ﮔروه ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ" ﻧﯾز ،ﭼﯾزی ﻧﺑود ﺑﺟز اﺑداﻋﺎت ﻧﺎﺷﯾﺎﻧﮫ ﻣﻐزھﺎی ﻣﺗﻔﮑر رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ
"دﯾدوﯾد ردوی" ﺑﻌﻧوان ﯾﮑﯽ از طراﺣﺎن اﺻﻠﯽ اﯾن ﺗوطﺋﮫ ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ "درک وی از ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺣﮑوﻣت در اﯾران ﺑﯾش از
اﻏﻠب دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﮭﺎی دﯾﮕر" ﺑوده و ﻓرار از ﭘذﯾرش ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﯾن ﺟﻧﺎﯾت ھوﻟﻧﺎک ﺑدﻟﯾل ﺗرس از ﻣردم و اﻧداﺧﺗن آن ﺑﮕردن
ﮔروھﯽ واھﯽ و ﺧودﺗراﺷﯾده ﻧﺑوده اﺳت! اﻣﺎ ،ﺧﻠﺧﺎﻟﯽ در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﮥ "ﮐﯾﮭﺎن" در اواﺧر ﺳﺎل  ١٣۶٠ﺑﺎ ﺣﻣﺎﻗت
ﯾﮏ ﺟﺎﻧﯽ دﯾواﻧﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾن دروﻏﮭﺎ و ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت واروﻧﮫ را ﺑرﻣﻼ ﮐرده و ﺿﻣن اﻋﺗراف ﺑﮫ دﺳﺗﮕﯾری و ﺗﯾرﺑﺎران رھﺑران
ﻣﻠﯽ ﻣﻠت ﺗورﮐﻣن" ،از اطﻼع ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾن وﻗت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ از ﺗﯾرﺑﺎران رھﺑران ﺧﻠق ﺗورﮐﻣن" ﭘرده
ﺑرداﺷت!
"دﯾوﯾد ردوی" در ﺧﺎﺗﻣﮫ ﮔزارش ﺧود ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ" :اﺣﺳﺎس ﺷﺧﺻﯽ ﻣن اﯾﻧﺳﺗﮑﮫ واﻗﻌﺎ ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﭼﮫ ﮐﺳﯽ اﯾن
اﻓراد را ﺑﻘﺗل رﺳﺎﻧده ،وﻟﯽ ﺗﻌداد ﮐﺷﺗﮫ ھﺎ ) ١٣٧ﺗورﮐﻣن و  ٣۶ﭘﺎﺳدار( و زﺧﻣﯽ ھﺎ ) ٨١ﺗورﮐﻣن و  ۶٧ﭘﺎﺳدار( ،اﺑﻌﺎد
ﻧﺎآراﻣﯽ در ﮔﻧﺑد را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد و اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ در ﻣﺟﻣوع ﻧﺷﺎﻧﮕر ﻗدرت ﻓداﺋﯾﺎن ﺧﻠق اﺳت"!
اﻣﺎ ،اﯾن ﻣﻠت ﮐﺷﯽ ﺑرای ھر اﻧﺳﺎن دارای ذره ای وﺟدان و ﺷرف "واﻗﻌﺎ ﻣﮭم" اﺳت و اﯾن ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران ﺑﺎﻻﺧره روزی
در ﺑراﺑر دادﮔﺎه ﻋداﻟت و ﯾﺎ در ﺑراﺑر ﻗﺿﺎوت ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗرار ﺧواھﻧد ﮔرﻓت .ﺗﻌداد ﮐﺷﺗﮫ ھﺎ و زﺧﻣﯽ ھﺎی اﯾن
ﺟﻧﮓ ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ و ﻧﺎﺑراﺑر از ﺗورﮐﻣﻧﮭﺎ ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق آﻧﮭﺎ را ﻧﯾز اﻓراد ﻏﯾرﻣﺳﻠﺢ و ﺣﺗﯽ ﭘﯾرﻣردان و ﻧوﺟواﻧﺎن
ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ دﺳﺗﮕﯾر ﺷده در درون ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧود ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھد و ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﻧﻔر ﻓداﺋﯽ وارداﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﮐﮫ ﺗﻌداد آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ١٠
ﻧﻔر ﻧﯾز ﻧﻣﯽ رﺳﯾد در ﻣﯾﺎن اﯾن ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﮔﺎن ﯾﺎ زﺧﻣﯽ ھﺎ ﻧﺑوده اﺳت ،ﻧﮫ "ﻧﺷﺎﻧﮕر ﻗدرت ﻓداﺋﯾﺎن ﺧﻠق" ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺷﺎﻧﮕر
ﻣﯾزان ﺳﺑﻌﯾت و ددﻣﻧﺷﯽ رژﯾم ﻣورد ھﻣﮑﺎری "دﯾوﯾد ردوی" و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳوﺳﯽ اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن در آﻧدوره در ﺣق ﯾﮏ ﻣﻠت
ﺻﻠﺢ طﻠب و ﻏﯾرﻣﺳﻠﺢ اﺳت!
ﺳﻔر دوم ﺑﮫ ھﻣراه ﺟﺎﺳوﺳﯽ دﯾﮕر!
دوﻣﯾن ﻣﺄﻣور ﺳﺎزﻣﺎن "ام.آی "۶.ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﮐﮫ ھﻣراه دﯾوﯾد ردوی در اﮐﺗﺑر ﺳﺎل  ١٩٨٠ﺑﮫ ﺗورﮐﻣﻧﺻﺣرا رﻓﺗﮫ ﺑود،
ﺷﺧﺻﯽ ﺑﻧﺎم "ﻧورﻣن ﻣﮏ ﺳووﯾن" 10ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در ﻣﻌرﻓﯽ اﯾن دﯾﭘﻠوﻣﺎت )ﺟﺎﺳوس( ﮔﻔﺗﮫ ﺷده اﯾﻧﮑﮫ" :ﻣوﻗﻌﯾت وی در
ﭼﻧد اﻓﺷﺎﮔری درﺑﺎره "ام.آی ،"۶.آﺷﮑﺎر ﺷده اﺳت .او ﮐﮫ در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٩٧٢ﺗﺎ  ١٩٩۵در ﻣﺄﻣورﯾت ھﺎی
ﻧﺎﯾروﺑﯽ ،ﺗﮭران ،ﺑن و اﺳﺗﮑﮭﻠم ﺧدﻣت ﮐرده ،از ﺳﺎل  ١٩٩۵و ﻗﺑل از اﻓﺷﺎی ﻧﺎم و ﺳﻣﺗش ،ﻓرﻣﺎﻧده ﻋﻣﻠﯾﺎت "اس.ای.
اس /ام.آی "۶.در ﻣﺳﮑو ﺑود"!
دﯾوﯾد ردوی در ﻣورد اﯾن ﺳﻔر ﻣﺷﺗرک ﺧود ﺑﺎ :ﻧورﻣن ﻣﮏ ﺳوﺋﯾن" ﺑﮫ ﺗورﮐﻣﻧﺻﺣرا در ﮔزارش ﻣﺣرﻣﺎﻧﮥ ﺧود ﺑﮫ
ﻟﻧدن ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد" :وﻗﺗﯽ ﻣن و ﻧورﻣن ﻣﮏ ﺳووﯾن ،در اﮐﺗﺑر ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﮔﻧﺑد ﺳﻔر ﮐرده ﺑودﯾم ،ﺷﮭر ﭘر از ﺷﻌﺎرھﺎی
ھواداران ﻓداﯾﺋﺎن ﺧﻠق ﺑود .ﺟﺎﻟب اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﭼﮭﺎر ﻧﻔری ﮐﮫ ﺑﻌﻧوان رھﺑران ﺧﻠق ﺗورﮐﻣن ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده اﻧد در
واﻗﻊ اھل ﺧوزﺳﺗﺎن اﺳت .ﺑﻧظر ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺿد رژﯾم در ﻣﻧطﻘﮫ از طرﯾق ﺟﻧﺑش ﺧودﻣﺧﺗﺎری طﻠﺑﺎﻧﮥ ﺗرﮐﻣن و
ﻓداﺋﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾﺎن اﺳت و ﺟدا ﮐردن ﺑﯾن اﯾن دو دﺳﺗﮫ ﮐﺎر ﺳﺎده ای ﻧﯾﺳت .ﻣﺎ دﻗﯾﻘﺎ ﻧﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﻓداﺋﯾﺎن ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد ﺑر
ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺧﻠق ﺗرﮐﻣن ﮐﻧﺗرل دارﻧد ،وﻟﯽ ﺷﻧﯾده اﯾم ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑدون رھﺑر ھﺳﺗﻧد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﺳﺗﻌد اﺑزار ﺷدن ﺗوﺳط ﯾﮏ
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﻧﺎﺳب ھﺳﺗﻧد"!
در اﯾن ﮔزارش ﻣﺄﻣوران ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﺋﯽ ﻧﮑﺎت درﺳت و ﻧﺎدرﺳت ﺗوأﻣﺎ آورده ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﺗﻌﻣق و ﺑررﺳﯽ ھﺳﺗﻧد .در اﯾن
ﮔزارش ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷود" :ﺷﮭر )ﮔﻧﺑد( ﭘر از ﺷﻌﺎرھﺎی ھواداران ﻓداﺋﯾﺎن ﺧﻠق ﺑود" ،ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ آن
ﻣواﻓﻘت ﻧﮑرد .زﯾرا ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾدﺋوﻟوژی ﺗﻣﺎﻣﯾت ﮔراﯾﺎﻧﮫ و ﺳﯾﺎﺳت ﻗدرت ﻧﻣﺎﺋﯽ ﻓداﺋﯾﺎن در ﻣﻘﺎﺑل ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑﺣﺳﺎب
ﻣﻠت ﺗورﮐﻣن ﺟﮭت ﺑدﺳت آوردن ﺣق ﻓﻌﺎﻟﯾت آزاداﻧﮫ ﺑرای ﺳﺎزﻣﺎن ﺧود در اﯾران و ﺑرای ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﮔذاﺷﺗن ﺣﺎﮐﻣﯾت،
آﻧﮭﺎ ﺷﺑﺢ ﮐﻣوﻧﯾﺳم را ﺑدون آﻧﮑﮫ ﺧود آﻧرا ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺟواﻧﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﻧﺎم "ﭘﯾﺷﮕﺎم" ﺑر ﻓراز ﻣﺗﺷﻧﺞ ﺗرﯾن ﺷﮭر
ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﮔﻧﺑد ﺑﮫ ﭘرواز در آورده ﺑودﻧد .ﺗﻧﮭﺎ ﻓﺎﯾدۀ اﯾن ﺿد ﺗﺑﻠﯾﻎ در ﺑوﺣﺷت اﻧداﺧﺗن ﻋﻧﺎﺻر ﻣذھﺑﯽ و ﻏﯾرﺗورﮐﻣن
ﺷﮭر و ﺗﺷدﯾد ﻓﺎﺻﻠﮫ و ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻣردم ﺗورﮐﻣن و ﻗﻠب ﻣﺎھﯾت اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت و ﺧواﺳت ھﺎی ﺳﺗﺎد ﻣرﮐزی و ﮐﺎﻧون
ﻓرھﻧﮕﯽ -ﺳﯾﺎﺳﯽ از طرف ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ رژﯾم در ﻣﻧطﻘﮫ و ﺗﺣرﯾﮏ و آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺗن رواﻧﯽ ﻣردم ﻏﯾرﺗورﮐﻣن ﺑرای
ﻧﺑرد ﺑﺎ ﺗورﮐﻣﻧﮭﺎ ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﺑوده اﺳت!
Norman Mac Sween
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ﮔﺰارﺷﺎت ﺳﺮی ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ درﺑﺎرۀ ﺗﻮرﮐﻤﻨﺼﺤﺮا

ﮐﺎﻧﻮن ﻓﺮھﻨﮕﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻠﻖ ﺗﻮرﮐﻤﻦ اﯾﺮان

اﻣﺎ اﯾن ﮔزارش آﻧﺟﺎ ﮐﮫ "ﯾﮑﯽ از ﭼﮭﺎر ﻧﻔری ﮐﮫ ﺑﻌﻧوان رھﺑران ﺧﻠق ﺗرﮐﻣن ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده در واﻗﻊ اھل ﺧوزﺳﺗﺎن اﺳت"،
ﮐﺎﻣﻼ دروغ و از ﻧوع ﻧﺷﺧوارات ﺗﺑﻠﯾﻐﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾن رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ اﺳﺗﮑﮫ ﺑﮫ ﺧورد اﯾن ﻣﺗﺣدان اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺧود
ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻧﺑش ﺗورﮐﻣﻧﮭﺎ داده اﻧد! در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎ ﻣﻧظور اﯾن ﻣﺄﻣور ﺳروﯾس اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ،آﻗﺎی "ﺣﺎج طواق واﺣدی"
اﺳﺗﮑﮫ در زﻣﺎن ﺷﺎه ﺑدﻟﯾل ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود دﺳﺗﮕﯾر و ﺑﮫ ﺷﮭر ﺑﻧدرﻋﺑﺎس ﺗﺑﻌﯾد و در دادﮔﺳﺗری اﯾن ﺷﮭر ﺗﺎ زﻣﺎن
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر وﮐﺎﻟت اﺷﺗﻐﺎل داﺷﺗﮫ اﻧد .اﯾﺷﺎن ﺟزو رھﺑران ﻣﻠﯽ ﻣﻠت ﺗورﮐﻣن و از ﺧﺎﻧوادۀ اﺻﯾل ﺗورﮐﻣن ﺑوده
اﻧد ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن آدم رﺑﺎﺋﯽ و ﺗرور رھﺑران ﻣﻠﯽ اﯾن ﻣﻠت ﺑﺷﮭﺎدت رﺳﯾدﻧد!
اﻣﺎ ،ﺑﺎ اﯾن ﻗﺳﻣت از ﮔزارش اﯾن ﻣﺄﻣوران ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﺋﯽ ﮐﮫ "اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺿد رژﯾم در ﻣﻧطﻘﮫ از طرﯾق ﺟﻧﺑش ﺧودﻣﺧﺗﺎری
طﻠﺑﺎﻧﮥ ﺗرﮐﻣن و ﻓداﺋﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾﺎن اﺳت و ﺟدا ﮐردن ﺑﯾن اﯾن دو دﺳﺗﮫ ﮐﺎر ﺳﺎده ای ﻧﯾﺳت" ،ﻣﯽ ﺗوان ﺗﺎ ﺣدود زﯾﺎدی ﺑﺎ آن
ﻣواﻓﻘت ﮐرد .زﯾرا ،اﮐﺛرﯾت ﮐﺎدرھﺎ و اﻋﺿﺎی ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ ﺗورﮐﻣﻧﮭﺎ از ﻟﺣﺎظ ﻓﮑری ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼرﯾﮑﮭﺎی ﻓداﺋﯽ ﺗﻌﻠق
داﺷﺗﮫ و ﺧود را ﺟزﺋﯽ از ﻓداﺋﯾﺎن ﻗﻠﻣداد ﻣﯾﮑردﻧد .ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﻌد از اﻧﺷﻌﺎب اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻌﻧوان "اﮐﺛرﯾت" و "اﻗﻠﯾت"،
ﺗﻧﮭﺎ  ٩ﻧﻔر از ﺗورﮐﻣﻧﮭﺎ ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﺳﮫ ﺗن از ﭼﮭﺎر رھﺑر رﺑوده و ﺗرور ﺷدۀ آن ﺗﻧﮭﺎ از آﺑﺎن ﻣﺎه  ١٣۵٨ﺑﮫ ﻋﺿوﯾت رﺳﻣﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﭼرﯾﮑﮭﺎ در آﻣده و از ﮐﺎدرھﺎی ردۀ ﺑﺎﻻی آن ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﻣده اﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن "ﺟدا ﮐردن ﺑﯾن اﯾﻧدو دﺳﺗﮫ )ﻋﻠﯾرﻏم
ﺗﻘﺳﯾم آﻧﮭﺎ ﺑﮫ دو دﺳﺗﮫ( ﮐﺎر ﺳﺎده ای" ﻧﺑوده اﺳت! ﺑﺎز ،اﯾن ﻣﺄﻣوران ﭘرﺗﺟرﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺑدرﺳﺗﯽ ﭘﯾش
ﺑﯾﻧﯽ ﮐرده ﺑودﻧد ﮐﮫ "ﻣﺎ دﻗﯾﻘﺎ ﻧﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﻓداﺋﯾﺎن ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺧﻠق ﺗرﮐﻣن ﮐﻧﺗرل دارﻧد ،وﻟﯽ ﺷﻧﯾده اﯾم ﮐﮫ
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑدون رھﺑر ھﺳﺗﻧد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﺳﺗﻌد اﺑزار واﻗﻊ ﺷدن ﺗوﺳط ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﻧﺎﺳب ھﺳﺗﻧد"!
رھﺑری ﺗورﮐﻣﻧﮭﺎ در آﻧدوره ﺑﻌﻠت ﺗﺑﻌﯾت ﻓﮑری آﻧﮭﺎ از اﯾدﺋوﻟوژی ﺣﺎﮐم ﺑر ﭼرﯾﮑﮭﺎی ﻓداﺋﯽ و ﯾﺎ از ﺳﯾﺎﺳت آﻧﮭﺎ در ﻗﺑﺎل
رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ ،ھرﭼﻧد در ﺑﺳﯾﺎری ﻣوارد وﻣواﻗﻊ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺧواﺳت ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ و ﺗﻠﻔﯾق آن ﺑﺎ ﻣﺳﺋﻠﮫ
ارﺿﯽ ﺑدﻟﯾل ﻏﺻب اﮐﺛر اراﺿﯽ زراﻋﯽ آن از طرف ﻏﯾرﺑوﻣﯾﺎن و ﺑﺎﻓت ﻓرھﻧﮕﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﻣﻧﺎطق
اﯾران و ﺑروز اﯾن ﺟﻧﺑش ﻗﺑل از ﺣﺿور ﻓداﺋﯾﺎن در ﻣﻧطﻘﮫ و اﻧﻌﮑﺎس ﻧﻣودھﺎﯾﯽ از اﺳﺗﻘﻼل ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ در ﺑﯾن رھﺑران
ﻣﻠﯽ آن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﺎدرھﺎی وارداﺗﯽ ﻓداﺋﯾﺎن ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ،ﺧﺻﺎﺋل و ﻋﻼﺋﻣﯽ از ﯾﮏ ﺟﻧﺑش ﺧود وﯾژه و ﮔﺎھﺎ "ﻣﺳﺗﻘل" از
ﻓداﺋﯾﺎن ﺑوﯾژه در ﻣذاﮐرات ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن دوﻟت اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻧﮭﺎ از ﻣوﺿﻊ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺗورﮐﻣﻧﮭﺎ ،از ﺧود ﺑروز
ﻣﯾداد .اﻣﺎ در ﮐل در ﺳﺎزﻣﺎن ﭼرﯾﮑﮭﺎی ﻓداﺋﯽ ﺑدﻟﯾل ﭘﯾوﻧد ﻏﯾر اﺻوﻟﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ اﯾن ﺟﻧﺑش ﺑﺎ ﺟﻧﺑش ﺑﮫ اﺻطﻼح
ﺳراﺳری و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﺑﺎ ﺟرﯾﺎن ﻓداﺋﯽ ﺗﻠﻔﯾق ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود .ﻧﻘش ﻣﺳﻠط و ﺣرف آﺧر در اﯾن ﺟﻧﺑش از آن ﻓداﺋﯾﺎن ﺑوده اﺳت.
ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻋﻠﯾرﻏم ﻣﺧﺎﻟﻔت رھﺑری ﻣﻠﯽ ﻣﻧطﻘﮫ در ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم ﺑزرﮔداﺷت ﺳﺎﻟﮕرد ﺳﯾﺎھﮑل ،آﻧﮭﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﺧود
ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺑرﭘﺎﺋﯽ اﯾن ﻣراﺳم را در ﯾﮑﯽ از ﻣﺗﺷﻧﺞ ﺗرﯾن و ﺑﺣراﻧﯽ ﺗرﯾن ﺷراﯾط ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ را ﻋﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺗﻧد!
ﺑﻧﺎﺑراﯾن رھﺑری ﻣﻠﯽ ﻣﻠت ﺗورﮐﻣن را در آﻧدوره ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺟدا از ﭼﮭﺎرﭼوب ﻓﮑری و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼرﯾﮑﮭﺎ
ﺳراغ ﮔرﻓت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑدﻟﯾل ﻓﻘدان "ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ" و ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﻣﺳﺗﻘل و ﺟدا از ﺳﺎزﻣﺎن ﻓداﺋﯽ در اﯾن ﺟﻧﺑش ،ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ-
دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﺗورﮐﻣن "ﻣﺳﺗﻌد اﺑزار واﻗﻊ ﺷدن ﺗوﺳط ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﻧﺎﺳب" ﮔردﯾد!
ﺳوﻣﯾن ﺳﻔر و ﺳوﻣﯾن ﮔزارش ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ!
ﺳوﻣﯾن ﺣﺿور "دﯾوﯾد ردوی" در ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ  ١١ﺗﺎ  ١٨ژوﺋن ٢١/ﺗﺎ  ٢٨ﺧرداد ﺑﺎز ﻣﯾﮕردد .وی در ﮔزارش ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ
ﺑﮫ ﻟﻧدن در ﻣورد ﺳﻔر ﺧود ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اوج ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺗورﮐﻣﻧﮭﺎ از رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺷﺎﯾﻌﮫ ای ﻣﺑﻧﯽ
ﺑر " :ﮐﺷﺎورزان ﺑوﻣﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ﺗرﮐﻣن ﺻﺣرا ﻗﺻد دارﻧد ﺑرای آن ﮐﮫ ﻏﻼﺗﺷﺎن ﺑﮫ دﺳت ﻣﺎﻣوران ﺟﮭﺎد ﺳﺎزﻧدﮔﯽ ﻧﯾﻔﺗد،
ﻣﺣﺻوﻻت ﮐﺷﺎورزی ﺧود را آﺗش ﺑزﻧﻧد"!! وی ﺑﺎ اﺑراز ﺗردﯾد ﺑﮫ ﻋﻣﻠﯽ ﺷدن اﯾن ﺗﮭدﯾد اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد " :اﯾن ﮔوﻧﮫ
ﻣﺳﺎﯾل ﻧﺷﺎﻧﮕر ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﻋﻣوﻣﯽ از ﺣﮑوﻣت ﻣرﮐزی در ﻣﻧطﻘﮫ ﺗرﮐﻣن ﺻﺣرا اﺳت ".ﺑﮫ ﻧوﺷﺗﮫ وی"ﺑﺎ وﺟود ﮔﺳﺗرش
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ ﺗرﮐﻣن ﺻﺣرا ،ﻣردم از ﺗرس ﻣﺎﻣوران ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران ،ﮐﮫ ﺑﻌﺿﺎ در ﻟﺑﺎس ﻣﺎﻣوران ﺟﮭﺎد ﺳﺎزﻧدﮔﯽ
ظﺎھر ﻣﯽﺷوﻧد ،و ﻧﮕراﻧﯽ از دﺳﺗﮕﯾری ﯾﺎ ﻣﺻﺎدره اراﺿﯽ و ﻣﻐﺎزهھﺎﯾﺷﺎن از اﺑراز ﻣﺧﺎﻟﻔت ﭘرھﯾز ﻣﯽﮐﻧﻧد" .وی در
اﯾن ﮔزارش ﺧود ﺑﮫ " ﻣﺻﺎدره  ١٢ﻣﻐﺎزه و دﺳﺗﮕﯾری ﮐل اﻋﺿﺎی ﺷورای ﻣﺣل و ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻣﻧطﻘﮫ در ﺑﺧش
ﮐﻼﻟﮫ" در ھﻣﺎن دورۀ ﺳﻔر ﯾﮏ ھﻔﺗﮫای ﺧود ﺧﺑر داده اﺳت .وی در اﯾن ﮔزارش ﺧود اﯾن ﭘرﺳش را ﻣطرح ﻣﯽ ﺳﺎزد
ﮐﮫ" :ﺳؤال اﯾن اﺳت اھﺎﻟﯽ روﺳﺗﺎھﺎ ﺗﺎ ﭼﮫ ﻣدت ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی آﻣراﻧﮫ ﻣﺎﻣوراﻧﮫ ﺟﮭﺎد ﺳﺎزﻧدﮔﯽ را ﺗﺣﻣل ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﺻرفﻧظر از ﺳﺎزﻣﺎندھﯽ ﻣﻌﻣوﻻ ﺿﻌﯾف ،ﻋﺎﻣل اﺻﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ واﮐﻧش آﻧﯽ روﺳﺗﺎﯾﯾﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﺎن ﺑر
اﯾن ﺑﺎور ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اراﺿﯽ ﻣﺻﺎدره ﺷده ﺑﯾن آﻧﺎن ﺗﻘﺳﯾم و ﺗوزﯾﻊ ﺧواھد ﺷد .ھرﭼﻧد ﺟﮭﺎد ﺳﺎزﻧدﮔﯽ ﺗﺎﮐﻧون ھﻣﮫ
زﻣﯾﻧﮭﺎی ﻣﺻﺎدرهای را ﺑرای ﺧود ﻧﮕﺎه داﺷﺗﮫ و از اراﯾﮥ ﮐﻣﮏھﺎی ﺳﻧﺗﯽ زﻣﯾن داران ﺑﮫ اھﺎﻟﯽ ﻣﯽداد ﺧودداری ﮐرده
اﺳت".
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وی در ﺧﺎﺗﻣﮫ اﯾن ﮔزارش ﺧود ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ " :وﻗﺗﯽ اﯾن ﺑﺎور ]ﺗﻘﺳﯾم اراﺿﯽ ﻣﺻﺎدرھﺎی ﺑﯾن اھﺎﻟﯽ[ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﺑﮫ
ﮔل ﺑﻧﺷﯾﻧد ،آن ﮔﺎه روﺳﺗﺎﯾﯾﺎن ﻣﻣﮑن اﺳت اﻋﺿﺎی ﺟﮭﺎد ﺳﺎزﻧدﮔﯽ را ﺗﻧﮭﺎ ﮔﯾر آورده و ھﻣﺎن رﻓﺗﺎری را ﺑﺎ آﻧﺎن ﮐﻧﻧد ﮐﮫ
ﺑﺎ ژاﻧدارﻣری داﺷﺗﻧد .ﯾﻌﻧﯽ اﻓراد ﻧﺎﭘدﯾد ﻣﯽﺷدﻧد ﯾﺎ ﺟﻧﺎزه آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮔوداﻟﯽ اﻓﮑﻧده ﻣﯽﺷد .ھر ﭼﻧد ﻓﻌﻼ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ
ﭘﺎﺳداران ﺑدون ھﯾﭻ ﻣﺷﮑﻠﯽ از ﺟﮭﺎد ﺳﺎزﻧدﮔﯽ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽﮐﻧﻧد".
ردوی ،ﻗﺑﻼ در ﮔزارﺷﯽ دﯾﮕر از ﺳوزاﻧدن ﺧرﻣن ﺗوﺳط ﮐﺷﺎورزان در ﺧوزﺳﺗﺎن و ﺗرﮐﻣن ﺻﺣرا ﯾﺎد ﮐرده و اﺣﺗﻣﺎل
داده ﺑود ﺑود ﮐﮫ "ﮔروهھﺎی ﭼپ ﺑرای اﻓزاﯾش ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ و ﺟﮭﺎد ﺳﺎزﻧدﮔﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﺟﺎد ﺟو ارﻋﺎب ﻧﯾز ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ
اﻗدام ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ دﺳت ﺑزﻧﻧد"!
ﻗﺳﻣت اول اﯾن ﮔزارش "ردوی" ﮐﺎﻣﻼ ﻋﺎری از ﺣﻘﯾﻘت و واﻗﻌﯾت واروﻧﮫ ﺷده ای اﺳت ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ از طرف
ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ رژﯾم ﺑﻌﻧوان ھﻣﮑﺎران اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ،ﺑﮫ وی داده ﺷده اﺳت! در ﺗورﮐﻣﻧﺻﺣرا ﻣﺻﺎدرۀ
زﻣﯾﻧﮭﺎی ﺑزرگ زﻣﯾﻧداران درﺑﺎری و ﻏﯾردرﺑﺎری ،ﻟﺷﮑری و ﺳﺎواﮐﯽ و ﻏﺎﺻﺑﺎن ﻏﯾرﺑوﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺎھﮭﺎ ﻗﺑل از اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ از طرف ﻣردم ﻣﻧطﻘﮫ آﻏﺎز ﺷده ﺑود ،ﺑﺎ وﻗوع اﻧﻘﻼب و ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش اﯾن ﻣﺻﺎدره ﺑﮫ زﻣﯾﻧﮭﺎی ﻏﺎﺻﺑﺎن ﺑوﻣﯽ ﺑﺎ
ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺷدﯾد و رﻗﺎﺑت ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟدﯾد ﺑرای ﻏﺻب ﻣﺟدد اﯾن زﻣﯾﻧﮭﺎی ﻣﺻﺎدره ای ﻣواﺟﮫ ﮔردﯾد .ﻏﺎﺻﺑﯾن ﺑزرگ ﺑوﻣﯽ
و ﻏﯾرﺑوﻣﯽ ،دﯾﮕر ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﭘﯾوﻧد ﺳﻧﺗﯽ ﺧود ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯾون ﭼﮫ ﺷﯾﻌﮫ و ﭼﮫ ﺳﻧﯽ ،از ﺣﻣﺎﯾت ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ دوﻟت از
اراﺿﯽ ﻏﺻﺑﯽ ﺧود و از ﺗﻼﺷﮭﺎی آﻧﺎن ﺑرای ﻏﺻب ﻣﺟدد اﯾن زﻣﯾﻧﮭﺎ ﺑرﺧوردار ﺷده و اﯾن اﻣر آﻧﮭﺎ را در اﻗدام ﻋﻠﯾﮫ
دھﻘﺎﻧﺎن و در دﺷﻣﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺗﺎد ﻣرﮐزی ﺷوراھﺎ و ﮐﺎﻧون ﻓرھﻧﮕﯽ-ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧﻠق ﺗورﮐﻣن ﺟﺳورﺗر و ﺑﯽ ﭘرواﺗر ﺳﺎﺧت .ﺑﺎ
ﮔذار ﺣﻣﺎﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻣﻌﻧوی ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟدﯾد از اﯾن ﻏﺎﺻﺑﺎن ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﻧظﺎﻣﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑدﻧﺑﺎل ﺟﻧﮓ ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ اول رژﯾم
ﺑﮫ ﻣﻠت ﺗورﮐﻣن ،آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮥ ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی اﻧﻘﻼب ﮐﮫ در آﻧدوره از طرف ﻣﮭدوی ﮐﻧﯽ ھداﯾت ﻣﯾﮕردﯾد و
ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران ﮐﮫ ﺗﺣت ﻧظﺎرت آﯾت ﷲ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای در ﺷورای اﻧﻘﻼب ﺑود و ھﻧﮓ ژاﻧدارﻣری ﮔرﮔﺎن ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ
ﺳرھﻧﮓ ﻋﺑداﻟرﺷﯾدی و ﺑﺎ ﺗﺳﻠﯾﺢ اوﺑﺎﺷﺎن ﻣﺣﻠﯽ در ﻣﻧﺎطق اراﺿﯽ ﻣورد ﻣﺷﺎﺟرۀ زﻣﯾﻧداران ﺑزرگ و روﺳﺗﺎﺋﯾﺎن،
اﻗداﻣﺎت اﯾﺿﺎﺋﯽ ﺧود را ﺷدت دادﻧد .در ﺗورﮐﻣﻧﺻﺣرا طﯽ ﺣﺎﮐﻣﯾت دوﮔﺎﻧﮫ ی ﺳﺗﺎد ﻣرﮐزی ﺷوراھﺎ و رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ
ﺟﻧﮓ ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ دوم آن ﺑﮫ ﻣردم ﺗورﮐﻣن ،آﻧﮭﺎ ھر روز در ﮔوﺷﮫ ای از اﯾن ﺳرزﻣﯾن دﺳت ﺑﮫ اﻗداﻣﯽ ﺗﺑﮭﮑﺎراﻧﮫ ﭼون،
ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﺑرﺧوردھﺎی ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺷوراھﺎی روﺳﺗﺎﺋﯽ ،ارﻋﺎب و ﺗﯾراﻧدازی ﺑﺳوی اﻋﺿﺎی ﺷوراھﺎ ،آﺗش زدن ﺧرﻣﻧﮭﺎ و
ﻋﻠوﻓﮥ روﺳﺗﺎﺋﯾﺎن و ﺣﺗﯽ ﮐﺷﺗﺎر ﺳﮫ ﻧﻔر از از دھﻘﺎﻧﺎن روﺳﺗﺎی "ﮐوﭼﮏ ﻧظرﺧﺎﻧﯽ" ﺑﻧﺎﺑﮫ دﺳﺗور ﻓﺋودال ﻣﻌروف ﻓﺎﺿل
آﺑﺎد" ،ﻗدس" ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﭼﯽ ھﺎی ﺗﺣت اﺧﺗﯾﺎر ﺧود ...ﻣﯾزدﻧد .ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺧﻧﺛﯽ ﺳﺎزی اﯾن ﺗوطﺋﮫ ھﺎ ،ﺧود ﻣﺷﻐﻠﮥ اﺻﻠﯽ و
ﺑزرگ ﺳﺗﺎد ﻣرﮐزی ﺷوراھﺎ و ﮐﺎﻧون ﻓرھﻧﮕﯽ-ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧﻠق ﺗورﮐﻣن ﺑوده اﺳت!
اﺻوﻻ ھﯾﭻ دھﻘﺎﻧﯽ ﺣﺎﺿر ﻧﯾﺳت دﺳﺗرﻧﺞ ﺧود را ﺑدﺳت ﺧود طﻌﻣﮥ ﺣرﯾق ﺑﺳﺎزد ،در ﺗورﮐﻣﻧﺻﺣرا ﻧﯾز اﻧﺗﺷﺎر ﭼﻧﯾن
ﺷﺎﯾﻌﮥ ﺑﯽ اﺳﺎس از طرف ﻣﺄﻣورﯾن اﻣﻧﯾﺗﯽ رژﯾم ﺑرای ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯾﻠﯾﺗﺎرﯾزه ﮐردن ﻣﻧطﻘﮫ ،ﺗﺣت ﭘوﺷش "ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻧﺎاﻣﻧﯽ و
ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ" ﮐﮫ ﻣوﺟد آﻧﮭﺎ در اﺻل ﺧود ﻧﯾروھﺎی رژﯾم و زﻣﯾﻧداران ﺑزرگ و ﻏﺎﺻب ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت آن ﺑوده اﻧد ،ﺑوده
اﺳت! آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﯾن ﻧظﺎﻣﯽ ﺳﺎزی و ﺑدﻧﺑﺎل ﺟﻧﮓ ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ دوم و اﺷﻐﺎل ﮐﺎﻣل ﻣﻧطﻘﮥ ﺗورﮐﻣﻧﺻﺣرا ،اراﺿﯽ ﻏﺻﺑﯽ
ﻣﺻﺎدره ﺷده از طرف دھﻘﺎﻧﺎن را دوﺑﺎره "ﻣﺻﺎدره اﻧﻘﻼﺑﯽ" ﮐرده و ﺻدھﺎ ھزار ھﮑﺗﺎر از ﺑﮭﺗرﯾن اراﺿﯽ
ﺗورﮐﻣﻧﺻﺣرا را از دﺳت ﺻﺎﺣﺑﺎن اﺻﻠﯽ آن در آورده و ﺑﮫ "ﺑﻧﯾﺎد ﻋﻠوی" ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل "اﻣﺎم" اﺳت ﻣﻧﺗﻘل
ﮐرده و ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ "ﻣﺻﺎدرۀ  ١٣ﻣﻐﺎزه" در ﮐﻼﻟﮫ ﺑﺳﻧده ﻧﮑردﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ھر دو راﺳﺗﮥ ﺧﯾﺎﺑﺎن را ﻣﺻﺎدره و آﻧﮭﺎ را ﺑﻌﻧوان
ﭘﺎداش ﺷرﮐت ﻏﯾرﺑوﻣﯾﺎن ﺳﺎﮐن ﺷﮭر ﮔﻧﺑد در ﮐﺷﺗﺎر ﻣردم ﺗورﮐﻣن ﺑوﯾژه ﺑﮫ ﺷﺎھرودی ھﺎ ﺑﺧﺷﯾدﻧد و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﮐﺛر
ﻣراﮐز اﺳﺗﻘرار ﻧﯾروھﺎی ﺳرﮐوب ﻧﯾز ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺻﺎدره ﺷدۀ ﻣردم در آﻧدوره ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد! آﻧﮭﺎ ھﻣﺎﻧﻧد ﻟﺷﮑرﯾﺎن ﺻدر
اﺳﻼم و ھﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﻧﯾروی ﻣﮭﺎﺟم ﺧﺎرﺟﯽ ،ھر آﻧﭼﮫ ﻏﺎرت ﺷدﻧﯽ را ﻏﺎرت و ﺣﺗﯽ آب رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اﺗرک و ﮔرﮔﺎن
را ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﺣوﺿﭼﮫ ھﺎی ﭘرورش ﻣﺎھﯽ ﺑرای ﺳران رژﯾم ،ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ  ١٣٨درﯾﺎﭼﮫ ی ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﺑﮫ رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ اﺧﺗﺻﺎص
داده )رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ ﺑﻌداز ﭼﻧد ﺳﺎل اﺳﺗﻔﺎده از آن ﺗﻣﺎﻣﯽ آﻧرا ﺑﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﻓروﺧﺗﮫ اﺳت( و وﺳﯾﻌﺗرﯾن ﺗﺎﻻﺑﮭﺎی
طﺑﯾﻌﯽ درﯾﺎی ﺧزر را ﻧﯾز ﻣﺻﺎدره و ﺑﮫ ﭘرورش ﻣﯾﮕو ﺑرای ﺳران ﻧظﺎم و آﻗﺎزاده ھﺎی آﻧﮭﺎ در ﺗﮭران واﮔذار ﮐرده و
ﺑﮑرﺗرﯾن ﺟﻧﮕل اﯾران ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻧﮕل ﮔﻠﺳﺗﺎن را در ﮐﺎﺧﺎﻧﮫ ی ﻧﺋوﭘﺎن ﺳﺎزی ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ اﻣﺎم در ﻣﺎزﻧدران و ﮔﻠﺳﺗﺎن ،ﻧورﻣﻔﯾدی
ﺑﮫ ﻧﺋوﭘﺎن ﺗﺑدﯾل ﮐردﻧد! ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﺳدھﺎی ﻣﺗﻌدد ﺑرای آﺑﯾﺎری زﻣﯾﻧﮭﺎی ﻏﺻﺑﯽ ﺑﻧﯾﺎد ﻋﻠوی و دھﮭﺎ ﺑﻧﯾﺎد رﻧﮕﺎرﻧﮓ رژﯾم و
ﺣوﺿﭼﮫ ھﺎی ﭘرورش ﻣﺎھﯽ ﻣﺎﻧﻊ وارﯾزی آب از دﻟﺗﺎی رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اﺗرک و ﮔرﮔﺎن ﺑﮫ درﯾﺎی ﺧزر ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺣل ﺗﺧم
رﯾزی ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﻣﺎھﯽ ﺷده و ﺑﮫ ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﮫ زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ داﻣن زده و ﺻﯾﺎدان ﺗورﮐﻣن را ﺑﮫ ﻓﻘر ﻣطﻠق ﮐﺷﺎﻧﯾده اﻧد! اﯾن
ﻏﺎرﺗﮕران ،ﻣﮭم ﺗر از ھﻣﮫ ﺣق ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ ﻣﻠت ﺗورﮐﻣن ﺑر ﺳرزﻣﯾن ﺧود و آزادی آﻧﮭﺎ در ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻘدرات ﺧود و ﺑﺎ
اﻋﻣﺎل ﮔﻧوﺳﯾﺳم ﻓرھﻧﮕﯽ ،ھﺳﺗﯽ ﻣﻠﯽ اﯾن ﻣﻠت را ﻣﺻﺎدره ﮐرده اﻧد!
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ﮐﺎﻧﻮن ﻓﺮھﻨﮕﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻠﻖ ﺗﻮرﮐﻤﻦ اﯾﺮان

اﻣﺎ ،آن ﻣﻘﺎوﻣت و ﻣﺑﺎرزۀ ﭘراﮐﻧدۀ ﻣورد اﺷﺎره "دﯾوﯾد ردوی" در زﻣﺎن ﺷﺎه و ﻣﻔﻘوداﻻﺛر ﺷدن اﻓرادی از ژاﻧدارﻣری و
ﯾﺎ اﻓﮑﻧده ﺷدن ﺟﻧﺎزۀ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮔوداﻟﯽ ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ﻧﯾز ﺑوﯾژه در ﮐﻧﺎره ھﺎی رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎی "آﻗﺟﺎ ﭼﺎی" و "ﻗﺎراﺳو" و در
ﺳواﺣل درﯾﺎی ﺧزر ھر از ﮔﺎھﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗﺎد ،ﺣﻘﯾﻘت داﺷت .اﻣﺎ اﯾن اﻣر ﺑرﺧﻼف ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ وی در زﻣﺎن رژﯾم
ﺧﻣﯾﻧﯽ در ﻣورد اﻋﺿﺎی ﺳﭘﺎه ،ﺟﮭﺎد و ﺑﺳﯾﺞ ھﯾﭼﮕﺎه ﺑوﻗوع ﻧﭘﯾوﺳت! زﯾرا ،ﺑدﻧﺑﺎل ﺟﻧﮓ ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ دوم و ﺗرور رھﺑران
ﻣﻠﯽ ﺗورﮐﻣن و دﺳﺗﮕﯾری و اﻋدام ﺷﻣﺎری دﯾﮕر از ﮐﺎدرھﺎی اﺻﻠﯽ ﺟﻧﺑش و ﺑﺎ اﻧﺷﻌﺎب ﺑزرگ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼرﯾﮑﮭﺎ و ﺗﻘﺳﯾم
آن ﺑﮫ اﻗﻠﯾت و اﮐﺛرﯾت و ﻧﻔﯽ اﺷﮑﺎل ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ و ﻗﮭرآﻣﯾز ﻣﺑﺎرزه از طرف اﮐﺛرﯾت و ﭘﯾوﺳﺗن ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎدرھﺎی
اﺻﻠﯽ ﺟﻧﺑش ﺗورﮐﻣﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﺎﺧﮥ اﮐﺛرﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ،آﻧﮭﺎ دﯾﮕر ﺑﺟﺎی ھرﮔوﻧﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ اﯾن رژﯾم ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت "ﺷﮑوﻓﺎﺋﯽ" آن
و ﺑﮫ دﻓﺎع از "ﺧط اﻣﺎم" ﭘﯾوﺳﺗﻧد .آﻧﮭﺎ دھﻘﺎﻧﺎن را ﺑﺟﺎی ﺗﺷﮑل ﯾﺎﺑﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﺳﺗﻘل ﺟﮭت ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻣﺻﺎدرۀ
دﺳﺗﺎوردھﺎی ﺧود در زﻣﺎن ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺷوراﺋﯽ ﺳﺗﺎد ﻣرﮐزی ﺷوراھﺎ و ﮐﺎﻧون ﻓرھﻧﮕﯽ-ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧﻠق ﺗورﮐﻣن از طرف
رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﭘﻧﺎه آوردن ﺑﮫ "ھﺋﯾت ھﻔت ﻧﻔره زﻣﯾن" و ﺑﮫ دﺧﯾل ﺑﺳﺗن ﺑﮫ ﺑﻧدھﺎی "ج" و "د" طرح اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ
رﺿﺎ اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ وزﯾر ﮐﺷﺎورزی وﻗت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﭘﯾﮕﯾری ﺣﻘوق ﺧود ﺗﻧﮭﺎ از ﻣﺟرای ارﮔﺎﻧﮭﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ
ﺗﺷوﯾق ﻣﯾﮑردﻧد و دﯾﮕر ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﭼون "ﻣرگ ﺑر ﭘﺎﺳداران ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر" ﺑﮫ ﺷﻌﺎر "ﭘﺎﺳدران را ﺑﮫ ﺳﻼح ﺳﻧﮕﯾن ﻣﺳﻠﺢ
ﮐﻧﯾد" ﺣزب ﺗوده ﺗﺑدﯾل ﮔﺷﺗﮫ ﺑود! ﺑﺎ ﻏﻠﺑﮥ ﮐﺎﻣل ﺧط و ﻣﺷﯽ اﮐﺛرﯾت ﺑر ﺟﻧﺑش ،دﯾﮕر ﺟﻧﺑش ﺧﻠق ﺗورﮐﻣن در ﺑراﺑر رژﯾم
ﺗﺳﻠﯾم و ﻣﺑﺎرزان آن ﺟﮭت ﺳﺎزش ﺑﺎ ارﮔﺎﻧﮭﺎی ﺳرﮐوب و ﺣﮑوﻣﺗﯽ رژﯾم در ﻣﻧطﻘﮫ در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﯾﺎران آﻧﮭﺎ در زﻧدان
و ﯾﺎ در ﻣﯾﺎدﯾن اﻋدام ﺑﮫ آﻣﺎج ﮔﻠوﻟﮫ ھﺎ ﺳﭘرده ﻣﯾﺷدﻧد ،ﺗﻼش ﻣﯽ ورزﯾدﻧد!
اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن و راﺑطﮥ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼرﯾﮏ ھﺎی ﻓداﺋﯽ ﺧﻠق!
در ھﻣﺎﻧﺣﺎل ﮐﮫ ورزﯾده ﺗرﯾن ﻣﺄﻣوران اﯾﻧﺗﻠﺟﻧس ﺳروﯾس ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ در ﺗورﮐﻣﻧﺻﺣرا ،ﺗﺟرﺑﯾﺎت ،طرﺣﮭﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺧود را ﺟﮭت ﺳرﮐوﺑﯽ ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﻣﻠت ﺗورﮐﻣن در اﺧﺗﯾﺎر ھﻣﮑﺎران اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ در
ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﯽ ﮔذاﺷﺗﻧد ،در ﺗﮭران ﻧﯾز آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻋﻧﺎﺻری از رھﺑری ﭼرﯾﮑﮭﺎی ﻓداﺋﯽ در ﺗﻣﺎس و ارﺗﺑﺎط ﺑوده اﻧد!
ﻣﺳﺋول راﺑطﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ِ "ﺷدﯾدا ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ" )ﻓداﺋﯾﺎن( در آﻧدوره ﻓردی ﺑﻧﺎم "ﮐرﯾس رﻧدل ،دﯾﭘﻠﻣﺎت ﺑﺧش
ﭘژوھش وزارت ﺧﺎرﺟﮥ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ در ﺗﮭران" ﺑوده ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢۵ژوﺋن ۴ /ﺗﯾرﻣﺎه طﯽ ﮔزارﺷﯽ ﺑﺎ ﻋﻧوان "دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی
ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران و ﻧوار آﯾت" ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﺗﺑﻌﺎت اﯾن ﻣﺎﺟرا ﭘرداﺧﺗﮫ و ﻣطرح ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ" :اﻧﺗﺷﺎر ﻧوار آﯾت )ﺣﺳن آﯾت
ﻣﺷﮭور ﺑﮫ ﻋﺎﻣل ﺳﯾﺎﺳت اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺑود!( ﻣوﺟب ﺷده ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺟﺎھدﯾن ﺧﻠق و ﺑﻧﯽ ﺻدر ﮐﮫ ﭘس از ﺷروع اﻧﻘﻼب
ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺗﻌطﯾل ﺷدن داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ﺗﺿﻌﯾف ﺷده ﺑودﻧد ﺑﮭم ﻧزدﯾﮑﺗر ﺷدﻧد" .ﮐرﯾس رﻧدل ﻣﯽ اﻓزاﯾد" :ﮐﮫ اﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﺗﻐﯾﯾر
در ﮔروه ﺑﻧدی ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ "اﯾن ﺷراﯾط )ﺟو ﭘس از اﻧﺗﺷﺎر ﻧوار آﯾت( ﻣوﺟب اﻧزوای ﺣزب ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﺷد و ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑود ﮐﮫ اﺧﯾرا دﮐﺗر ﺑﮭﺷﺗﯽ ﻣذاﮐرات ﻧﺎﺗﻣﺎﻣﯽ را ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﭼرﯾﮑﮭﺎی ﻓداﺋﯽ ﺧﻠق ﮐﮫ
اﺧﯾرا ﺑدﻟﯾل ﺗﻌدﯾل ﻣواﺿﻌﺷﺎن در ﮐردﺳﺗﺎن اﺣﺗراﻣﯽ ﮐﺳب ﮐرده اﻧد ،داﺷﺗﮫ ﻗطﻊ ﮐرده اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ اﺗﺣﺎد رﺳﻣﯽ ﺑﯾن
ﺣزب ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﭼرﯾﮑﮭﺎ ﻗﺎﺑل ﺗﺻور ﻧﯾﺳت وﻟﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑطور ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ در ﺑرﺧﯽ ﻣوﺿوﻋﺎت اﻧﻘﻼب
ﺑﺎھم ﻣﺗﺣد ﺷوﻧد .ﯾﮑﯽ از رھﺑران ﭼرﯾﮑﮭﺎ در ﮔﻔﺗﮕوﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎرﻧده ،ﺿﻣن ﺗﺄﺋﯾد اﯾن ﻣﺎﺟرا اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ﻣوﺿوع ﺗﻘرﯾﺑﺎ
ھم زﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺷﻌﺎب ﺳﺎزﻣﺎن ﭼرﯾﮑﮭﺎ ﺑﮫ دو ﮔروه اﻗﻠﯾت و اﮐﺛرﯾت ﺻورت ﮔرﻓت و ﺗﻌﺎﻣل ﻣﺛﺑت اﮐﺛرﯾت و ﺣزب
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺟﺎھدﯾن ﺧﻠق ﺗﺎ ﺣﺎدﺛﮥ ھﻔﺗم ﺗﯾر  ١٣۶٠اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت"! )ﺗﺄﮐﯾدات از ﻣﺎﺳت(
ﺑﺳﯾﺎری از رھﺑران ﺳﺎزﻣﺎن ﭼرﯾﮑﮭﺎی ﻓداﺋﯽ ،ﺑوﯾژه ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﻌدھﺎ اﮐﺛرﯾت رھﺑری ﺳﺎزﻣﺎن اﮐﺛرﯾت را ﻗﺑﺿﮫ ﮐرده
ﺑودﻧد ،ھم ﺑﻧد ﺳران رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ در زﻧداﻧﮭﺎی رژﯾم ﺷﺎه ﺑوده اﻧد .آﺷﻧﺎﯾﯽ ﻗﺑﻠﯽ و ﯾﺎ اﺟﺑﺎری آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر و ھﻣﺳوﯾﯽ
آﻧﮭﺎ در ﺳﺗﯾز ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣظﺎھر ﺗﻣدن ﻏرب و ﻣدرﻧﯾﺗﮫ ﭼون "ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم و ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری" ﺑﺎﻋث اﺗﺣﺎد ﻋﻣﻠﯽ آﻧﮭﺎ
ﻋﻠﯾﮫ دوﻟت ﻣوﻗت ﺑﺎزرﮔﺎن و ﺑﻌدﺗر "ﺣزب ﺧﻠق ﻣﺳﻠﻣﺎن" و ﺷرﯾﻌﺗﻣداری ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم و ﺑﺎ اطﻼق
اﯾن ﮐﻠﻣﮫ ﺑﮫ اﯾن دو آدم ﻣﺎدرزاد دﯾﻧﯽ ،ﺑﮭﻣراه ﺣزب ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﺧص ﺧﻣﯾﻧﯽ ﮔردﯾد! اﯾن ھﻣﮑﺎری "در ﺑرﺧﯽ
ﻣوﺿوﻋﺎت اﻧﻘﻼب" ،ﺑوﯾژه ﺑﺎ اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت آﻣرﯾﮑﺎ و ﺑﺎ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾن ﻧﯾروی ارﺗﺟﺎﻋﯽ و "ﺿد اﺟﻧﺑﯽ" ﺑﻌﻧوان ﻧﯾروﯾﯽ
"ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧرده ﺑورژوا" ،از طرف ﺳﺎزﻣﺎن ﭼرﯾﮑﮭﺎ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮥ ﻋﺎﻟﯾﺗر ﺧود ﻓراروﺋﯾد! ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب اﯾن
"ﺗﻌﺎﻣل ﻣﺛﺑت" اﮐﺛرﯾت ،از زﻣﺎن ﭼرﯾﮑﮭﺎی ﻓداﺋﯽ و ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻧﺎم اﮐﺛرﯾت از دل اﻧﺷﻌﺎب دروﻧﯽ ﭼرﯾﮑﮭﺎ
ﺑوﺟود ﺑﯾﺎﯾد ،ﺑرﻗرار ﺑوده اﺳت .ﺑوﯾژه ھﻣﮑﺎری اﻓرادی ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده در رھﺑری ﺳﺎزﻣﺎن ﭼرﯾﮑﮭﺎ در ﺗوطﺋﮥ ﻣﺷﺗرک آدم
رﺑﺎﺋﯽ و ﺗرور رھﺑران ﻣﻠﯽ ﺗورﮐﻣن ﺑﮫ ﻣذاﮐرات ﺳری آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﮭران ﺑﺎز ﻣﯾﮕردد .در
آﻧدوره ﺳﺎزﻣﺎن ﭼرﯾﮑﮭﺎی ﻓداﺋﯽ ﺑرای ﺑرﺧورداری از ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻗﺎﻧوﻧﯽ و آزاد و ﺑردن ﺳﮭﻣﯽ از ﻗدرت ﺗﻼش ﻣﯽ ورزﯾد.
وﺟﮭﮫ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﮥ ﭼﻧﯾن اﻣری از ﻧظر ﺣﺎﮐﻣﯾت اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾز ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗن ﺟﻧﺑش ﺗورﮐﻣﻧﮭﺎ ،ﻧﺎﺑودی رھﺑران ﻣﻠﯽ آن و
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ﺑﯾرون ﮐﺷﯾدن و ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻧﯾروھﺎی ﺧود از ﮐردﺳﺗﺎن ﺑوده اﺳت .زﯾرا در آﻧدوره رھﺑری ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ ﮐردﺳﺗﺎن در
دﺳت ﺣزب دﻣﮑرات ﮐردﺳﺗﺎن ﺑوده و اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن در ﻋﯾن ﺣﺿور ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮥ و ﻣﺣدود ،اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣﻌﯾﻧﯽ ﻧﯾز ﺑﺎ ﺣزب
اﺻﻠﯽ ﮐردﺳﺗﺎن داﺷﺗﮫ و از اﯾﻧرو ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑر ﺳر ﺟﻧﺑش ﮐردﺳﺗﺎن ھﻣﺎﻧن ﺟﻧﺑش ﺧﻠق ﺗورﮐﻣن ﺑﺎ ﺳران رژﯾم را
ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت!
اﻣﺎ ،اﮔر زﻣﺎن و دﻟﯾل آﻏﺎز "ﺗﻌﺎﻣل ﻣﺛﺑت" رھﺑری ﺳﺎزﻣﺎن ﭼرﯾﮑﮭﺎ ﺑﺎ رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ ﺑرای ﻣﺎ ﺗﺎ ﺣدود زﯾﺎدی ﻣﺷﺧص
اﺳت ،اﻣﺎ "ﮐرﯾس رﻧدل" اﯾن دﯾﭘﻠﻣﺎت ﺑﺧش ﭘژوھش وزارت ﺧﺎرﺟﮥ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ و راﺑط اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺧش اﻣﻧﯾﺗﯽ و
ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺳﻔﺎرت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ،از آﻏﺎز "ﺗﻌﺎﻣل ﻣﺛﺑت" ﺧود ﺑﺎ "ﯾﮑﯽ از رھﺑران ﭼرﯾﮑﮭﺎ" ،در اﯾن اﺳﻧﺎد ﺳﺧﻧﯽ ﺑﻣﯾﺎن ﻧﯾﺎورده
اﺳت! وﻟﯽ ﺑﻧظر ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ اﯾن "ﺗﻌﺎﻣل" از زﻣﺎن ﺣﺿور ﭼرﯾﮑﮭﺎ در ﻣﻧطﻘﮥ ﺗورﮐﻣﻧﺻﺣرا آﻏﺎز ﺷده ﺑﺎﺷد .زﯾرا ،ﻣﻧطﻘﮥ
ﺗورﮐﻣﻧﺻﺣرا ﺑﺧﺎطر داﺷﺗن ﺑزرﮔﺗرﯾن و ﺟﻧوﺑﯽ ﺗرﯾن ﻣرز ﺑرای ﺷوروی و ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺗرﯾن ﻣرز ﺑرای اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن و آﻣرﯾﮑﺎ
در دوران ﺟﻧﮓ ﺳرد در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و آﺳﯾﺎ از وﺿﻌﯾﺗﯽ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ﺑرای ھر دو طرف ﺑرﺧوردار ﺑوده اﺳت .ﺑﻌداز
اﻧﻘﻼب و ﺑﺎ ﺑرﭼﯾده ﺷدن ﭘﺎﯾﮕﺎه ھواﺋﯽ آﻣرﯾﮑﺎ در "ﻣﺎراوادﭘﮫ" و ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﺷدن ﺗﻣﺎﻣﯽ ﭘﺎﺳﮕﺎھﮭﺎی ﻣرزی از طرف
ﻣﺑﺎرزﯾن ﺗورﮐﻣن در طول اوﻟﯾن ﺟﻧﮓ ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ رژﯾم ﺟدﯾد ﺑر ﺗورﮐﻣﻧﮭﺎ ،اﯾن ﻣرز اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﻧﯾز از ﮐﻧﺗرل دوﻟت
ﻣرﮐزی اﯾران و آﻣرﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺧﺎرج ﮔردﯾد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻧﺑﻌﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت اﻧﮕﻠﯾﺳﮭﺎ و دوﻟت ﻣرﮐزی را از
ﺗﺣرﯾﮑﺎت ﻣرزی روﺳﮭﺎ در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ آﮔﺎه ﺑﺳﺎزد ،ﺳﺎزﻣﺎن ﭼرﯾﮑﮭﺎی ﻓداﺋﯽ ﺑوده اﺳت!
از طرف دﯾﮕر ،ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ در ﻗﺳﻣﺗﯽ از اﯾن اﺳﻧﺎد ﻣﻧﺗﺷر ﺷده آﻣده اﺳت ،اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن در اواﺋل اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﭼﮭﺎر
ﺳﻧﺎرﯾو ﺑرای اﯾران ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻣﯾﮑرد ﮐﮫ ﭼﮭﺎرﻣﯾن آن از ﻧظر آﻧﮭﺎ" :ﻓرو رﻓﺗن در اﻏﺗﺷﺎش ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﺗﺟزﯾﮥ
اﯾران ﺗوﺳط ﮔروھﯽ ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﮐﻧﺗرل اﻗﻠﯾت ﻗوﻣﯽ" ﺑوده اﺳت! ﺳﻧﺎرﯾوﯾﯽ ﮐﮫ در ﺻورت ﺑوﻗوع ﭘﯾوﺳﺗن آن ﺑدﻧﺑﺎل ﺧود
ﺗﻐﯾﯾر ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ و ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ را ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت درﺑر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ طراح و ﻣﻌﻣﺎر
اﺻﻠﯽ آن در ﻧﯾﻣﮥ دوم ﻗرن ﻧوزده روﺳﯾﮥ ﺗزاری و اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺑوده و در آن زﻣﺎن ﻧﮫ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ و ﻧﮫ ﺷوروی ﺑﻌﻧوان وارث
ﻣﺳﺗﻌﻣرات و ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی اﺳﺗﻌﻣﺎری روﺳﯾﮥ ﺗزاری در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ دادﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺟﻐراﻓﯾﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﻌﮭوان
دﺳﺗﭘﺧت ﺷﺎن ﺑرای ﻣﻠﺗﮭﺎی ﺗﻘﺳﯾم ﺷده در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ،دﺳﺗﺧوش ﺗﻐﯾﯾر ﮔردد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ھرﭼﻧد ﺟﻧﺑش ﺗورﮐﻣﻧﮭﺎ در
آﻧدوره ﮐﺎﻣﻼ از رﯾﺷﮫ و ﻋﻠل داﺧﻠﯽ و از ﺧواﺳت ﺣﻘوق ﻣﻠﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧود ﺑرﺧوردار ﺑوده و ﯾﮑﯽ از ﻣﺳﺗﻘل ﺗرﯾن
ﺟﻧﺑش ھﺎی ﻣﻠﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾران ﺑوده اﺳت ،اﻣﺎ طﺑق ﺳﻧﺎرﯾوی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ اﻧﮕﻠﯾﺳﮭﺎ ﺑرای اﯾران ،اﯾن اﻣر ﺧطری ﺑﺎﻟﻘوه
ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾرﻓت ﮐﮫ ﺣﺗﻣﺎ ﺑﺎﯾد در ﻧطﻔﮫ ﺧﻔﮫ ﻣﯾﮕردﯾد .ھﻣﮑﺎری ﻣﺄﻣوران "ام.آی "۶.ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺑﺎ رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ و
ﺑﮑﺎرﮔﯾری ﻋﻧﺎﺻری از رھﺑری ﺳﺎزﻣﺎن ﭼرﯾﮑﮭﺎی ﻓداﺋﯽ و ﺳﮑوت آﻣﯾﺧﺗﮫ ﺑﮫ رﺿﺎﯾت ﺷوروی از دوﺑﺎر ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ
ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺣﻣﯾل دو ﺟﻧﮓ در ﮐﻧﺎر ﻣرزھﺎی آن ﯾﻌﻧﯽ ﺗورﮐﻣﻧﺻﺣرا و در ﻧﺎﺑودی ﺧوﻧﯾن ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ-
دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﺗورﮐﻣﻧﮭﺎ ،دﻗﯾﻘﺎ در ھﻣﯾن راﺑطﮫ اﺳﺗﮑﮫ ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﻔﮭوم ﻣﯽ ﯾﺎﺑد!
ﺣﺎل ﮐﮫ ﺑﻌداز ﺳﯽ ﺳﺎل "آرﺷﯾو ﻣﻠﯽ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ" ﻗﺳﻣﺗﮭﺎﯾﯽ از اﺳﻧﺎد ﺳری ﺧود در ﻣورد ﺗورﮐﻣﻧﺻﺣرا و ﺳﺎﯾر ﻣﺳﺎﺋل
ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾران را در اﺧﺗﯾﺎر "ﺗﻌداد ﻣﺣدودی از ﭘژوھﺷﮕران و ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن" ﮔذاﺷﺗﮫ و از طرﯾق آﻧﮭﺎ اﯾن اﺳﻧﺎد اﻧﺗﺷﺎر
ﺑﯾروﻧﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،آﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼرﯾﮑﮭﺎی ﻓداﺋﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن اﮐﺛرﯾت ﻧﯾز اﯾن ﺷﮭﺎﻣت اﺧﻼﻗﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ را در ﺧود
ﺧواھﻧد ﯾﺎﻓت ﮐﮫ اﺳﻧﺎد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ -دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﺗورﮐﻣﻧﮭﺎ را ﺑﻌد از ﺳﯽ ﺳﺎل در اﺧﺗﯾﺎر روﺷﻧﻔﮑران و
ﻣﺑﺎرزﯾن ﺗورﮐﻣن و ﺳﺎﯾر ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻗرار ﺑدھﻧد؟ ﯾﺎ ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ در ﻣظﺎن اﺗﮭﺎم ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ دژﺧﯾﻣﺎن اﯾن ﻣﻠت و
ﺧﯾﺎﻧت ﺑﮫ اﯾن ﺟﻧﺑش ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھﻧد ﻣﺎﻧد؟
اﻣﺎ ،ﺳﺋوال ﻣﮭم ﮐﮫ ﺑﻌﻧوان ﺗﺟرﺑﮫ از ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮑﺎر اﻣروز ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ -دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﺗورﮐﻣن ﺧواھد آﻣد اﯾﻧﺳﺗﮑﮫ آﯾﺎ ﺑﺎ
ﺳﻘوط ﺷوروی و ﺑﺎ ﺳرﮐوﺑﯽ ﺟﻧﺑش ﺗورﮐﻣﻧﮭﺎ از طرف ﻣﺛﻠث ﺷوم رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻧﯾت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ و ﻋﻧﺎﺻری
از رھﺑری ﺳﺎزﻣﺎن ﻓداﺋﯽ ،ﻣﻧطﻘﮥ ﺗورﮐﻣﻧﺻﺣرا دﯾﮕر اھﻣﯾت دﯾروزی ﺧود را ﺑرای اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن و ﺳﺎﯾر ﺑﺎزﯾﮕران ﺻﺣﻧﮥ
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ،از دﺳت داده اﺳت؟
ﺟواب ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺳﺋوال ﻣطﻠﻘﺎ ﻣﻧﻔﯽ اﺳت .زﯾرا ،ﺑﺎ ﺳﻘوط ﺷوروی و ﺑﺎ ﭘﯾداﯾش ﺟﻣﮭورﯾﮭﺎی ﺟدﯾد در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی و
ﺑﺎ ﮐﺷف ﻣﯾﺎدﯾن ﺟدﯾد ﻓﺳﯾﻠﯽ در درﯾﺎی ﺧزر و ﺑﺎ ﺗﺑدﯾل ﺟﻣﮭوری ﺗورﮐﻣﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﻧﺑﻊ اﺻﻠﯽ اﻧرژی ﺑرای ﭼﯾن و اروﭘﺎ
و ﺑﺎ ﺗﻼش آﻏﺎز ﺷدۀ آﻣرﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺑدﻧﺑﺎل ﺳﻘوط ﺷوروی ﺟﮭت رﺳﺎﻧﯾدن ﮔﺎز ﺗورﮐﻣﻧﺳﺗﺎن از طرﯾق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﻗﯾﺎﻧوس ھﻧد ﮐﮫ ﺧود ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺣوﻻت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑزرﮔﯽ در طول دو دھﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺷده
اﺳت ،اھﻣﯾت ﺗورﮐﻣﻧﺻﺣرا ﻧﯾز ﺑرای آﻧﮭﺎ دوﭼﻧدان ﺷده اﺳت .ﭼون ،ﺗورﮐﻣﻧﺻﺣرا از ﯾﮑﺳو ﺑﻌﻧوان ﻧﻘطﮥ اﺗﺻﺎل آﺳﯾﺎی
ﻣرﮐزی ﺑﺎ ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣرز اﯾران از درﯾﺎی ﺧزر ﺗﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮭﻣراه ﺧراﺳﺎن ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﻧﺑﻊ
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ﮔﺰارﺷﺎت ﺳﺮی ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ درﺑﺎرۀ ﺗﻮرﮐﻤﻨﺼﺤﺮا

ﮐﺎﻧﻮن ﻓﺮھﻨﮕﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻠﻖ ﺗﻮرﮐﻤﻦ اﯾﺮان

اﻧرژی در آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻣﮭوری ﺗورﮐﻣﻧﺳﺗﺎن را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھد .از ﺳوی دﯾﮕر ،ﺗورﮐﻣﻧﺻﺣرا ﺑﻌﻧوان ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن
ﻧﻘطﮥ اﺗﺻﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ درﯾﺎی ﺧزر ﮐﮫ ﻣورد ﺗوﺟﮥ وﯾژۀ ﮔروھﮭﺎی ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺻدھﺎ ﺗﺎر ﻣرﺋﯽ و ﻧﺎﻣرﺋﯽ
واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺑوده و ﮔروھﮭﺎی ﻗﺎﭼﺎق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣواد ﻣﺧدر اﺳت .ﻣﺿﺎﻓﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻣرﮐزﯾت ﺑزرﮔﺗرﯾن ﮔروه ﻓﻌﺎل
ﻣﺄﯾﺷﺎ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﯾﻌﻧﯽ "ﺣزب اﻟﺗﺣرﯾر" در ﻟﻧدن واﻗﻊ ﺷده و ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺧرﯾﺑﯽ اﯾن ﮔروه در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ از
اﯾن ﻣرﮐز ھداﯾت و ﮐﻧﺗرل ﻣﯾﺷود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن اھﻣﯾت ﺗورﮐﻣﻧﺻﺣرا ﺑﻌﻧوان ﻣﻧطﻘﮥ اﺗﺻﺎل آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی و ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑﺎ
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣطﺎﻣﻊ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺟدﯾد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی دوﭼﻧدان ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دوران ﺟﻧﮓ ﺳرد ﺑرای اﯾن ﮐﺷور
اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت!
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،رﺷد ﺑﯾﺳﺎﺑﻘﮥ ﻟﺷﮑری دوازده ﺗﺎ ده ھزار ﻧﻔری ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن در ﻣﻧطﻘﮥ ﺗورﮐﻣﻧﺻﺣرا ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﺗرﮐﯾﮫ ای و ﺑﺎ ﺳﻠﻔﯽ ھﺎی ﻋرب در ارﺗﺑﺎط ھﺳﺗﻧد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺟدا از اھﻣﯾت ﯾﺎﻓﺗن اﯾن ﻣﻧطﻘﮥ اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﺑرای
ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﮐﮫ ﯾد طوﻻﻧﯽ در ﭘرورش و ﺑﮑﺎرﮔﯾری ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن دﯾﻧﯽ در اﮐﺛر ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻧﺷﯾن ﺟﮭﺎن دارد و
ﻧﺎﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﯾن ﮐﺷور در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﭘرورش و ﺗﻘوﯾت اﯾن ﻧﯾروی ﺟﮭﻧﻣﯽ ﺑﻧﯾﺎدﮔرا در ﻣﻧطﻘﮫ ،11از
ﯾﮑﺳو اﮔر ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﻧﻔوذ و ﺣﺿور و ﺗﺳﻠط ﻣﺟدد ﻣﻠﯽ ﮔراﯾﺎن و دﻣﮑراﺗﮭﺎی ﺗورﮐﻣن ﺑر ﺗورﮐﻣﻧﺻﺣرا ﮐﮫ ھم
ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ و ھم رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺷدت ﺑﺎ آن ﻣﺧﺎﻟﻔﻧد و از ﺳوی دﯾﮕر ،ﺗﻘوﯾت اﯾن ﻧﯾرو در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺻورت
ﻧﯾﺎز ﺑرای اﯾﺟﺎد ﻧﺎاﻣﻧﯽ و ﺗﺷﻧﺞ در ﻣرزھﺎی ﺟﻣﮭوری ﺗورﮐﻣﻧﺳﺗﺎن و در داﺧل اﯾن ﺟﻣﮭوری ﺟﮭت ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﮔذاﺷﺗن
دوﻟت اﯾن ﺟﻣﮭوری ﺑرای ﺟﻠب ﻣواﻓﻘت آن ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل اﻧرژی ارزان ﻗﯾﻣت ﺑﮫ اﻗﯾﺎﻧوس ھﻧد و ﻋﻘد ﻗراردادھﺎی ﻧﻔﺗﯽ
ﺳودآور ﺑﺎ ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﻧﻔﺗﯽ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﺋﯽ و آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ،وﺳﯾﻠﮫ ای ﻣﻧﺎﺳب در اﺧﺗﯾﺎر اﯾن ﮐﺷور ﺑﮕذارد! ﺑﮭﻣﯾن دﻟﯾل ﻧﯾز اﯾن
ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن ﺗورﮐﻣﻧﺻﺣرا در راﺳﺗﺎی ﺑﮑﺎرﮔﯾری آن در راﺳﺗﺎی ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ در ھر دور ﺳوی اﯾن ﻣرز ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﻣﻠﯽ ﺗورﮐﻣﻧﮭﺎ ،از طرﯾق ﮔوﻧﺎﮔون و ﺑطور ﻧﮭﺎﻧﯽ ﺗﻘوﯾت و ﮔﺳﺗرش داده ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺳﻠﻣﺎ رژﯾم ج .اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾز از اﯾن
اﻣر ﺑﯽ ﺧﺑر و ﺑﯽ ﻧﺻﯾب ﻧﺑوده و ﺳﮑوت و ﭼﺷم ﺑﺳﺗن ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت و رﺷد و ﮔﺳﺗرش آزاداﻧﮥ ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن ﺳﻠﻔﯽ در
ﺗورﮐﻣﻧﺻﺣرا ﺧود ادﻟﮫ ای ﺑر اﯾن ﻣدﻋﺎ اﺳت!

ﮐﺎﻧون ﻓرھﻧﮕﯽ -ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧﻠق ﺗورﮐﻣن
آدرس ﺗﻣﺎس:
Kaspien1@yahoo.de
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ﺳﺎﻟﮭﺎﺳﺖ ﮐﮫ دو ﮔﺮوه واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺳﻠﺒﯽ ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ » ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ« و » ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ« ﮐﮫ ﯾﮑﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻠﺒﯽ ھﺎی ﺗﺮﮐﯿﮫ و دﯾﮕﺮی ﺑﺎ
آدﻣﺨﻮاران اﺳﻼﻣﯽ وھﺎﺑﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻼ آزاد ﺑﮫ ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻔﻮف و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ .رژﯾﻢ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻔﺎوت اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺬھﺒﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ،ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻈﺎھﺮ ﻣﺪرﻧﯿﺘﮫ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن آﻧﮭﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ
آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوھﺎی دﻣﮑﺮات و ﺳﮑﻮﻻر ﺗﺮﮐﻤﻦ ،ﺑﺮ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺣﻀﻮر روزاﻓﺰون آﻧﮭﺎ ﭼﺸﻢ ﻓﺮو ﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از آزادی ﻋﻤﻞ ،ﺗﻮرﮐﻤﻨﺼﺤﺮا را ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﺮاﻓﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﮫ و اﻣﺮوز
ﺗﺎ ﺣﺪ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ دﯾﻨﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯿﺎﻓﺘﮫ ﻓﺮا روﺋﯿﺪه اﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت ﻋﯿﻨﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮآوردھﺎ ،ﺗﻌﺪاد آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ده ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ
از ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺣﺪود  1000ﺗﺎ  1500ﻧﻔﺮ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻼ ﺣﺮﻓﮫ ای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .آﻧﮭﺎ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺮﺗﺒﯽ ﮐﮫ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻘﺪس » ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺒﯽ«
ﺑﺮﮔﺰارﻣﯿﮕﺮدد ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﮫ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﺟﻠﺴﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ھﯿﺌﺖ ھﺎﯾﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎطﻖ ﺑﮫ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ .ھﻤﮫ ﺳﺎﻟﮫ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻧﺎن در ﻣﺮاﺳﻢ » دﯾﻮ ﺑﻨﺪی« ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﮫ ﻗﺒﻠﮫ ﮔﺎه ﺗﻤﺎﻣﯽ وھﺎﺑﯿﻮن ﺟﮭﺎن اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻋﺎﻧﺎت ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﺧﻮد از
ﺗﺮﮐﻤﻨﺼﺤﺮا ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن و ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ و اﺧﺬ ﺳﮭﻤﯿﮫ ﻣﺎﻟﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﮫ آﻧﮭﺎ از طﺮف ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻠﺒﯽ ھﺎ ﺑﮫ
ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺎز ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ.
آﻧﮭﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر رأﺳﺎ دﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﺠﺎزات و ﻣﺤﻮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﮫ ﺑﮫ زﻋﻢ آﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﮔﺮوﯾﺪه و ﯾﺎ زﻧﺎﻧﯿﮑﮫ اﻗﺪام ﺑﮫ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ » ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی
ﻓﺴﺎد« ﻧﻤﻮده اﻧﺪ زده و ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﻣﻮرد ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ و ﯾﺎ ﻣﺆاﺧﺬه ای از طﺮف دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد ﺑﺎﻧﯽ و ﻣﺠﺮی اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺟﻨﺎﯾﺎت ھﺴﺘﻨﺪ
ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .ﺗﺄﺳﻒ ﺑﺎر اﯾﻨﮑﮫ ،رﺷﺪ ﺳﺮطﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﻣﺨﺮب در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﮫ آراﻣﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﮐﻤﻨﺼﺤﺮا ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از ﺗﻮﺟﮫ و ﻧﻈﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺪور ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ،در ﻣﻨﻄﻘﮫ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ ﭼﻮن ﺗﺮﮐﻤﻨﺼﺤﺮا و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﻣﻮرد ﺑﮭﺮه
ﺑﺮداری ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن آدﻣﺨﻮار دﯾﻨﯽ و اﯾﺠﺎد ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﺷﺪﯾﺪ در ﮐﺸﻮرھﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .از ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﯿﺘﻮان رد ﭘﺎی ﭘﺮ رﻧﮓ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو را
در رﺷﺪ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ وھﺎﺑﯿﺴﻢ و رواج ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﮫ ﮔﺮاﯾﺸﺎت دﯾﻨﯽ در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻤﮭﻮری ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮد
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ﮔﺰارﺷﺎت ﺳﺮی ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ درﺑﺎرۀ ﺗﻮرﮐﻤﻨﺼﺤﺮا

ﮐﺎﻧﻮن ﻓﺮھﻨﮕﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻠﻖ ﺗﻮرﮐﻤﻦ اﯾﺮان
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