
!!تورکمنصحراتورکمنصحرا  ری جاسوسان بریتانیا در باره حوادثری جاسوسان بریتانیا در باره حوادثگزارشات سَ گزارشات سَ    
  ھدف از سفرھای متعدد دیپلوماتھای بریتانیا بھ گنبدقابوس، آنھم در شرایط متشنج چھ بوده؟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 سازمان چریکھای فدائی بھ نحوه وعلت کشاندن رھبران شوراھا بھ محل ستاد در شب ربوده شدنشان سکوت می کند؟
؟؟سیاھکل در تھران و سایر شھرھا سازمان بھ برگزاری آن در گنبدقابوس اصرار ورزیدسیاھکل در تھران و سایر شھرھا سازمان بھ برگزاری آن در گنبدقابوس اصرار ورزید  ۀۀو مراسم راھپیمائی واقعو مراسم راھپیمائی واقعچرا علیرغم لغچرا علیرغم لغ   

ھم مرز با شوروی نگران بود؟ھم مرز با شوروی نگران بود؟  ۀۀآیا دولت بریتانیا از تغییر جغرافیائی منطقآیا دولت بریتانیا از تغییر جغرافیائی منطق   
؟؟ددا چشم می بندا چشم می بندتورکمنصحرتورکمنصحر  فاناتیسم دینی درفاناتیسم دینی در  ۀۀنسبت بھ رشد بی سابقنسبت بھ رشد بی سابق  جمھوری اسالمی ایرانجمھوری اسالمی ایران  چراچرا   

 

"آرشیو ملی بریتانیا"، طبق روال ھمھ سالھ خود در نیمۀ دسامبر گذشتھ، پرونده ھا و اسناد مربوط بھ تحوالت سی سال 
اختیار "تعداد محدودی از پژوھشگران و نویسندگان" گذاشت. رگذشتھ را طی مراسمی د  

تاریخ، ترجمھ و در روزنامۀ "انقالب اسالمی" شماره بخش ھایی از این اسناد توسط آقای "مجید تفرشی" بعنوان محقق 
کھ بھ نظر می رسد عمدتا مطالبی را کھ مورد نظر سردبیر این نشریھ آقای بنی صدر کھ خود از  هبھ چاپ رسید ٧۶٩

سالھای اول انقالب اسالمی و از آمران اصلی سرکوب ملت تورکمن بوده اند را در برمیگیرد.  تبازیگران اصلی سیاس
 ۀاین اسناد منتشر شده در این نشریھ کھ خود افشاگر گوشھ ای از توطئ مختصر نقد جا بھاین وجود، ما در اینبا 

 شوونیستھای فارس است، میپردازیم - مشترک زمامداران انقالب اسالنی و سازمان جاسوس انگلستان بھ ھمراه سوسیال
آنرا دارند، در اختیار پژوھشگران  ۀمنی کھ توانائی ترجمبا این امید کھ اصل و تمامی این اسناد از طرف دوستان تورک

 و فعالین سیاسی تورکمن قرار بگیرد!
******* 

 

David Norman Reddaway  

را بعنوان گزارشگر اصلی این اسناد  1"دیوید رد وی"ورین سفارت بریتانیا در تھران بنام آقای تفرشی یکی از مأم   
 محرمانھ معرفی کرده، درباره وی اینگونھ توضیح می دھد: 

"از ابتدای پیروزی انقالب، ردوی بدلیل ارتباطات گسترده و آشنایی کامل بھ زبان فارسی  و فرھنگ 
کلیدی سفارت بریتانیا در تھران بود. با  ۀچھر ،مشھور قاجار ۀخانواد و ازدواج با زن ایرانی از یایران

خروج جان گراھام، سفیر بریتانیا از تھران و کاھش تعداد کارمندان آن بھ حداقل ممکن، اھمیت ردوی 
نخستین  ١٩٨٠تا  ١٩٧٧در سالھای  ،است. تھران ١٩۵٣دوچندان شد. دیوید نورمن ردودی، متولد 

تھران را برای خدمت بعنوان  ١٩٨٠یک خارج از کشور ردوی بود. او اواخر سال مأموریت دیپلومات
دبیر اول سفارت  ١٩٨٨در آنجا ماند. ردوی در سال  ١٩٨۴کرد و تا سال دبیر اول در مادرید ترک 

و در اوج اختالفات ایران و اروپا  ١٩٩٨تا  ١٩٩٠بریتانیا در دھلی نو شد. وی یکبار دیگر در سالھای 
اشی از ماجرای سلمان رشدی کاردار سفارت کشورش در تھران شد. او در سالھای نبحران پس از 
و پس  ٢٠٠٢ینوس آیرس شد. در ابتدای سال وکاردار و نفر دوم سفارت کشورش در ب ١٩٩٧تا  ١٩٩٣

. از عادی شدن روابط دیپلوماتیک تھران و لندن، ردوی بعنوان سفیر جدید بریتانیا بھ ایران معرفی شد

                                       
1 David Norman Reddaway, 1977–1980: Tehran: 3rd Secretary Commercial; 2nd 
later 1st Secretary Political. 
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ولت ایران پس از مدتی تعلل در پذیرش وی، نھایتا عنوان کرد کھ با قبول ردوی مخالف است. دولت د
محمد حاتمی علت رد کردن ردوی را رسما اعالم نکرد و حتی دخالت شخص تونی بلر و مکالمھ تلفنی 

 وی با خاتمی نیز ایران را راضی بھ پذیرش ردوی نکرد.
ن و عضویت وی در سازمان امنیت خارجی بریتانیا "اس. آی.اس" رسانھ ھای داخلی ایران یھودی بود

را دلیل عدم پذیرش وی عنوان کردند. ھر دو اتھام توسط لندن و شخص ردوی تکذیب شد.  2)۶(ام.آی.
اگرچھ عدم پذیرش ردوی توسط ایران برای مدتی روابط تھران و لندن را گل آلود کرد، ولی نتوانست 

د. ردوی در ھمان سال و بدنبال اشغال افغانستان و سقوط وت ھای دیپلوماتیک شتقای او در سمز ارمانع ا
تا  ٢٠٠٢ویژه بریتانیا در کابل شد. او سپس برای یکسال در فاصلھ ھای  ۀطالبان، برای چند ماه نمایند

برای فرصت مطالعاتی بھ دانشگاه ھاروارد رفت. پس از آن نیز بھ سھ مأموریت پیاپی خارجی  ٢٠٠٣
در دوبلین و از  ٢٠٠٩تا  ٢٠٠۶در کانادا، از  ٢٠٠۶تا  ٢٠٠٣رفت. از ان کمیسر عالی و یا سفیر بعنو
تاکنون سفیر کشورش در آنکارا است." ٢٠٠٩سال   

آقای "مجید تفرشی" نتیجھ میگیرند: "با یک مرور اجمالی در مجموعھ فعالیت ھا و مکاتبات ردوی   
رۀ حضورش در ایران و مقایسھ کارائی، کارکرد و ارتباطات جوان در سفارت بریتانیا در تھران در دو

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 

وی، شاید بتوان نگرانی ھای ایران در مورد وی را درک کرد!" شده توسط ایران علیھ  

آقای "تفرشی" بعنوان "محقق در تاریخ"، بھتر می بود کھ قبل از "درک" نگرانی ھای ایران از حضور مجدد جاسوس  
اھرا جمھوری اسالمی با آن ظ ۀرسمی و محرمان ۀکھ بعد از گذشت دو دھھ رابطدر ایامی حرفھ ای انگلیس در ایران 

شکر آب شده بود، "نگرانی ھای" مشترک و ھمکاری آنھا علیھ بخشی از مردم کشور ایران یعنی تورکمنھا در اوایل 
 انقالب را باید "درک می کردند.

البتھ حضور و ھمکاری نیروھای امنیتی و نظامی بریتانیا در سرزمین تورکمنھا (ترکمنصحرا) نھ بھ اوایل انقالب    
بھ استخدام نیروی نظامی ایران،  3جیمز ابوت ١٨۶٣. مثال در سال گردد یمھ دوم قرن نوزدھم باز میبلکھ حداقل بھ ن

مستقر در کناره شرقی دریای خزر جھت سرکوبی تورکمنھا در می آید و یا مشھورترین نمونھ آن نفوذ و حضور 
لدین شاه قاجار است کھ با اطالع )، جاسوس مجارستانی االصل انگلستان در زمان ناصرا١٨۶٣" (4"آرمنیوس وامبری

ترکمنصحرا و تا عمق آسیای میانھ سفر کند. وی بعد از دو سال  ۀو ھمکاری دولت مرکزی ایران توانست بھ منطق
جمع آوری اطالعات مورد نظر خود از این منطقھ، ھنگام بازگشت از طریق ایران بھ بریتانیا، در مالقات خصوصی 

"، در 5او دونوان ز گزارشات خود را بھ "شاه شیعھ" تقدیم می کند! جاسوس انگلستان بنامبا ناصرالدین شاه یک نسخھ ا
میالدی  ١٨٧٩بھ جمع آوری اطالعات در باره تورکمنھا در "کومیش تپھ" و "ماری" می پردازد. در سال  ١٨٧۶سال 

میالدی ژنرال  ١٨٨٣تا  ١٨٨٠سال  " از مأموران بریتانیایی بعنوان کنسول در استرآباد مستقر میگردد و از6"کاونتری
شرقی دریای خزر و استرآباد بھ مأموریت جمع آوری اطالعات  ۀ، تحت پوشش سفیر بریتانیا در کنار7"ل. بوسفورد"

در شمالشرقی ایران، خراسان و  وارت"یمیالدی ژنرال "چارلز است ١٨٨١در مورد تورکمنھا می پردازد. در سال 
محولھ بھ خود از طرف دولت ایران و دولت بریتانیا می پردازد. افغانستان بھ انجام مأموریت  

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 "ایاالت محروسھ ایران" تن در نمی داد، در تمامی طول قرن نوزده ادامھ 

ایران بھ منطقھ حائل بین  ۀمی یابد. باالخره در اواخر قرن، طی اجرای سیاست تبدیل امپراطوری درھم شکست
و مستعمرات روسیھ تزاری در آسیای مرکزی، سرزمین مستعمرات انگلستان در آسیا (ھندوستان، عراق و عربستان) 

موسوم بھ "قرارداد آخال" بھ دو منطقھ تقسیم گردید! ١٨٨١و ملت واحد تورکمن طی قرارداد   

                                       
2 MI6 
3 James Abott 
4 Arminus Vamberi 
5 Edmond O’Donovan 
6 Counteri 
7 L.Bosford 
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این ھمکاری مشترک بعداز این تقسیم نیز بین دول ایران و انگستان جھت بھ انقیاد در آوردن قسمت جنوبی سرزمین 
بعنوان کنسول بریتانیا در مشھد  8ژنرال سر پرسی سایکس ١٩١۴تا سال  ١٩٠۶ت. از سال تورکمنھا ھمچنان ادامھ یاف

استقرار یافتھ، چندین بار سراسر تورکمنصحرا حتی ماری را زیر پای گذاشتھ و تورکمنھا را تحت نظر داشت. از 
شده بھ ھمکاری روس، ، این ھمکاری دوجانبھ علیھ ملت دوپاره ١٩١٧انقالب مشروطھ تا انقالب اکتبر در سال 

انگلیس و ایران فرا روئید! بدنبال انقالب اکتبر و بدلیل ناتوانی حکومت اسمی ایران در مقابلھ با تورکمنھایی کھ برای 
حایل بین روس و  ۀعنوان شمالی ترین مرز منطقاین بخش از سرزمین تورکمنھا باستقالل سرزمین خود می جنگیدند، 

" 9"مالسون روھای بریتانیایی موسوم بھ "حافظ کمربند شرقی ایران" بھ فرماندھی ژنرالانگلیس، مستقیما برعھده نی
 واگذار گردید!

این ھمکاری مشترک در سرآغاز قرن بیستم، ھمچنان با پیاده شدن دویست نفر از نیروھای انگلیسی در بندرگز و با 
 ١٩١٩تای "خوجھ نفس" در سی ام سپتامبر حملھ نیروھای مزدور ھندی و برمھ ای آن از طریق دریای خزر بھ روس

د در ھمان سال جھت مقابلھ با جنبش استقالل طلبانھ تورکمنھا بھ رھبری "عثمان رو با ورود قشونی از انگلیس بھ بجنو
آخون" تداوم یافت. این ھمکاران مشترک ھرجا با موانعی در سرکوبی ملت تورکمن مواجھ می شدند، آنرا با دعوت از 

با دعوت از یونکرزھای آلمانی و  ١٩٢۵ماه مھ  ١٨ظامی کشوری دیگر برطرف می ساختند. آنھا در نیروھای ن
 لدر سرکوبی خونین اولین جمھوری مستق ١٩٢۶بمباران تورکمنھا در اطراف شھر بجنورد و مشارکت شان در سال 

دیل کردند!تورکمنھا در تورکمنستان جنوبی، این ھمکاری دوجانبھ را بھ ھمکاری سھ جانبھ تب  
بدنبال جنگ جھانی دوم، یکی از اضالع 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 انقالب اسالمی، این 
شوروی اما از خاک تورکمنصحرا و برخالف منافع تورکمنھا در دو سوی  ھمکاری سھ جانبھ ظاھرا علیھ اتحاد

 مرزھای تحمیلی دوران استعمار، تداوم یافت.
درانی ھای ضد امپریالیستی و ضد کمونیستی  با وقوع انقالب اسالمی و با روی کار آمدن رژیمی "ضد اجنبی" با گلو

لیھ غرب وارد شده بود. این ھمکاری با امپریالیسم انگلیس کھ از کھ گویا بھ مبارزه ای تمام عیار ھم علیھ شرق و ھم ع
زمان سلسلھ قاجار ھا روابط خود را با ھزاران تار مرئی و نامرئی با روحانیت شیعھ استحکام بخشیده بودند، ھمچنان 

ھ اوایل انقالب از در خفا و بویژه در مورد تورکمنھا ادامھ می یابد کھ شاھد این مدعا، اسناد انتشار یافتھ مربوط ب
بریتانیا" است!طرف "آرشیو ملی   

 
کلیدی سفارت بریتانیا در تھران یاد شده  ۀبار مسافرت و حضور "دیوید ردوی" این چھر سھدر این اسناد حداقل از 

مسلما این مسافرتھا نمی توانست بدون خبر و ھماھنگی با مقامات دولت اسالمی ایران باشد. زیرا، در ایران است. 
وزارت امور  ۀمرسوم استکھ ھیچ دیپلوماتی بدون اجاز بویژه در شرایط بحرانی اوایل انقالب در سرتاسر کشور)(

ایران و یا ارگانی مربوطھ و ناظر بر فعالیت دیپلوماتیک اتباع خارجی نمی تواند شھر محل مأموریت خود را  ۀخارج
سفر بھ منطقھ ای جنگی و بحرانی چون تورکمنصحرا  از سوی دیگر، بھ مقصد مأموریتی در شھری دیگر ترک نماید.

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 اطالعات از وضعیت منطقھ 

مکاری مقامات مشابھ از طرف رژیم اسالمی در منطقھ برای این جاسوس انگلستان مقدور باشد. بنابراین، این بدون ھ
مسافرتھا بھ منطقھ چیزی بغیر از مأموریت ویژه و مشترک مھمترین شخصیت سفارت انگلیس در تھران و ھمراھان 

اسالمی و با توافق زمامداران رژیم نبوده است!و ھمکاران وی از این سفارت بھمراه مقامات امنیتی عالیرتبۀ دولت   
"بازتاب حوادث ترکمنصحرا در آقای "مجید تفرشی" در مورد این مأموریت ھا، طبق اسناد منتشر شده می گوید:   

اسفند  ١٩/ ١٩٨٠فوریھ  ٢٨، یکی از مناطق بحران زدۀ ایران ترکمنصحرا بوده گزارش ١٩٨٠ابتدای سال 
چھار تن از رھبران  ۀتحوالت آن منطقھ اختصاص داشت. ده روز قبل از این گزارش، جناز ، ردوی بھ لندن بھ١٣۵٨

بجنورد کشف شد. این چھار نفر حسین  ۀشوراھای ترکمن و اعضای سازمان چریکھای فدائی خلق ایران، در جاد
ره با نمایندگان دولت جرجانی، شیرمحمد درخشنده توماج، عبدالحکیم مختوم و واحدی نام داشتند کھ ظاھرا از مذاک

 ربرمیگشتند. بدنیال این حادثھ، چریکھای فدائی با حمایت گروه دیگر از قبیل جبھھ دمکراتیک ملی، کوملھ، راه کارگ

                                       
8 Sir Persi Saykess 
9 Malleson 
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و پیکار تظاھراتی را در تھران سازمان دادند و سپاه پاسداران را بھ ربودن، شکنجھ و قتل این چھار نفر متھم 
 کردند."

واکنش سپاه پاسداران و مسئوالن بھ این حادثھ مبھم و چند پھلو بود. نخست  "ردویھ نوشتۀ "وی اضافھ میکند: "ب  
ابوشریف فرمانده سپاه از سوی بنی صدر برای بررسی ماجرا بھ گنبد رفت و گزارشی ھم از این ماجرا بھ رئیس 

چھار نفر توسط  نشدن ایجمھور جدید (بنی صدر) داد. استاندار مازندران عبدالعلی مصحف نیز ضمن رد کشتھ 
اعضای سپاه، عنوان کرد چھار پاسدار محافظ ترکمنھای مقتول خود نیز "متعاقبا در گنبد شھید شده اند". سپاه نیز اعالم 

و پاسداران محافظ آنان توسط گروھی دیگر مورد حملھ مسلحانھ واقع شده بود و "مقر گروه خلق  کرد کھ ترکمنھا
سوسی برای یک ارتش خلقی" بوده است. در ھمین ارتباط گروه ناشناختھ ای با عنوان ترکمن در گنبد یک مرکز جا

"فدائیان خلق ترکمن پیرو مشی مسلحانھ" با صدور بیانیھ ای مسئولیت ترور چھار فرد تورکمن را بعھده گرفت. از 
 ١٣٧ن اشاره بھ کشتھ شدن آن جعلی بود. در گزارش دیپلمات بریتانیایی ضم ۀنظر چریکھای فدائی این گروه و بیانی

عضو سپاه در حوادث مختلف منطقھ ترکمنصحرا آمده است:  ۶٧تورکمن و  ٨١پاسدار و زخمی شدن  ٣۶تورکمن و 
احساس شخصی من این استکھ واقعا مھم نیست چھ کسی این افراد را بھ قتل رسانده ولی تعداد کشتھ ھا و زخمی ھا "

و این حادثھ در مجموع نشانگر قدرت فدائیان خلق است"!ابعاد نآرامی در گنبد را نشان میدھد   
 

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، 

در شب ھیجدھم بھمن ماه از طریق تلفنی از ستاد مرکزی بران ملی تورکمن طی یک توطئھ از قبل طراحی شده رھ
مھمی آمده است"، یکی یکی بھ ستاد مرکزی  ۀشوراھا تحت عنوان اینکھ "رفیقی از باال جھت برگزاری جلس

یگر کادرھا و رھبران بومی منطقھ فراخوانده میشوند. مسلما ترتیب برگزاری مخفیانھ این جلسھ بدور از چشم د
آقای نمیتوانست بدون مدیریت و سازماندھی مسئول اصلی سازمام چریکھای فدائی در آن دوره در تورکمنصحرا، 

ل جوابگوئی بھ تلفن ھا در آن شب در ستاد وصورت بگیرد کھ حتی نگھبانان و مسئ"اسفندیار کریمی" (فریدون) 
مذھبی تورکمنھا کھ  - رھبر ملی آقای ارزانشک از آنھا از پشت تلفن برای تعویض گشتھ تا جائیکھ صدای ھیچی

چندین بار خواستار صحبت با این رھبران ملی شده بود ولی این افراد حتی بھ وی نیز اجازه تماس و ارتباط تلفنی با 
ای جبونانھ و از قبل  آنھا را نداده بودند، قابل شناسائی نبوده است! بدین ترتیب محیط مناسب برای اجرای توطئھ

چریکھا و نمایندگان بھ اصطالح "دولت مرکزی" بنام مذاکره طراحی شده و مشترک اعضائی از رھبری سازمان 
و برخالف نظر آقای "تفرشی" کھ این افراد "ظاھرا از مذاکره با نمایندگان دولت برمیگشتند"،  بدینگونھ آماده میگردد

ھ توافقی و رفع بحران در منطقھ کھ سیاست ثابت و تالش ھمیشگی آنھا بود با خلوص آنھا واقعا نیز با امید دستیابی ب
 نیت و بی خبر از توطئھ آنھا، در حال گفتگو با نمایندگان دولتی آدم ربا و با آدمخواران دینی بوده اند!

بست رسیدن این سیاسی خلق تورکمن، در مورد این جنایت، با بھ بن  –بنابھ تحلیل و ارزیابی کانون فرھنگی 
مذاکرات در محل ستاد مرکزی شوراھا بدلیل عدم پذیرش تسلیم بالشرط در مقابل حاکمیت اسالمی و پافشاری این 

مذاکره با مقاماتی باالتر از خود در یک مکان  ۀرھبران ملی بر منافع و آرمانھای ملت خود، آنھا با پیشنھاد ادام
حت کنترل نیروھای امنیتی و نظامی دولت، نمایندگان ستاد مرکزی فارس نشین شھر و ت ۀدیگر و در واقع منطق

شوراھا را بدون اینکھ توجھ دیگر تورکمنھا را جلب بکنند بھ این محل، یعنی مسلخ گاه از قبل تعیین شده خود ھدایت 
در قلب  مسلما ترتیب دادن این آدم ربائی و توطئھ چینی ظریف و دقیق و توطئھ مشترک خود را عملی می سازند.

منطقھ تورکمن نشین شھر گنبد و کشاندن افراد تحصیل کرده و ھوشیار و مبارز بھ مسلخ گاه ترور آنھا، نمی توانست 
نمی توانست از عھده  باشد و چون دیوید ردوی )۶بدون استفاده از تجربھ و دانش جاسوسی و امکانات مأموران (ام آی 

ست و بدون کمک عناصری از رھبران چریکھای ا و تزویر و ریا اوباشان اسالمی کھ تنھا تخصص آنھا آدمکشی
 فدائی بعنوان ستون پنجم آنھا در درون مبارزین تورکمن، بربیاید.

س و ضربھ روحی بر تورکمنھا، بویژه بر اعضای ستاد أبدنبال ربوده شدن رھبران ملی تورکمن و وارد شدن ی
دوم از طرح خود را جھت وارد آوردن ضربۀ  ۀمرحل، آنھا سیاسی خلق تورکمن - مرکزی شوراھا و کانون فرھنگی

بھ ملتی کھ تنھا بدنبال برآورده شدن خواست ھای سرکوب شده ملی و دمکراتیک خود در زمان رژیم سلطنتی،  نھائی
رھبران چریکھای فدائی با اینکھ برگزاری مراسم سیاھکل را در از طرف حاکمان جدید ایران بوده آغاز گردید! 

و بسیاری از شھرھای بزرگ ایران بدالئل امنیتی لغو کرده بودند و برگزاری آن در تورکمنصحرا نیز قبال با  تھران
در شب ھیجدھم بھمن و بسیاری از کادرھای اصلی جنبش مواجھ و ده روز قبل از  مخالفت ھمان رھبران ربوده شده

کمک ھواداران جوانتر خود در "سازمان پیشگام"، در آن تصمیم بر لغو آن در کمیتھ رھبری منطقھ گرفتھ شده بود، با 
شرایطی کھ رھبران ملی تورکمن گروگان حاکمان اسالمی بودند و طبق اخبار موثق و متعدد نیروھای مسلح در منطقھ 
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و سپاه پاسداران و کمیتھ چی ھا بسوی تورکمنصحرا با تمامی وسائل جنگی خود گسیل شده کامال تقویت شده و ارتش 
و عمال مستمسک الزم برای سرکوبی ملت  نمودند ١٣۵٨بھمن سال  ١٩، اقدام بھ برگزاری این مراسم در بودند

 تورکمن را برای سرکوبگران اسالمی فراھم آوردند!
بعنوان رئیس جمھور در آندوره برخالف سلف خود آقای بازرگان بعنوان اولین رئیس قوه مجریھ رژیم  بنی صدر

جلوگیری از خونریزی و تنشھای ملی در میان ملتھا و اقوام تشکیل دھنده ایران، در رقابت  اسالمی، بجای تالش برای
با آدمخواران دینی حاکم در ارتکاب جنایت و در ھمراھی با شوونیستھای رنگارنگ ایرانی در نماز جمعھ قسم خورده 

وی تھ مانده ارتش شاھنشاھی را با  رد"!ھایم را از پا در نخواھم آو "تا گنبد را خانھ بھ خانھ نکوبم، پوتینبود کھ 
سالح 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" 

پاه پاسداران در شورای انقالب را برعھده گرفتھ" بود. با توجھ بھ این حمایت وی تنھا بھ گسیل ارتش بسنده مسئولیت س
نکرد و برای فرونشاندن کینھ و نفرت خود از ملتی غیرمسلح و صلح طلب، افسار این نیروی ھار و قاتل را نیز باز 

وی درنده خوئی دینی خود را ارضاء نمایند!گذاشت تا با اعمال شنیع ترین جنایات در حق ملت تورکمن، خ  
آیت هللا منتظری بعنوان "نایب امام" و رھبر از سوی دیگر، در آن زمان چون خمینی در بستر بیماری بسر میبرد، 

ی، صادق خلخالی بزرگترین جالد تاریخ ایران را طی حکمی با امضای خود جھت سالخی دروحی اصالح طلبان بع
این اتحاد شوم بین کسانیکھ در آندوره در جنگ قدرت آشکار و پنھان با منصحرا روانھ میسازد! مردم تورکمن بھ تورک

یکدیگر بسر میبردند و بکارگیری و ھمکاری با جاسوسان حرفھ ای بریتانیا در اوج شعارھای ضد امپریالیستی آنھا با 
یک ملت تحت ستم، خود بیانگر قدرت عناصری از رھبری یک "گروه الحادی کمونیست"، چون چریکھای فدائی علیھ 

 وحدت بخش شوونیسم عظمت طلبانۀ فارس در میان نخبگان و سفلگان و دولتمداران این ملت بوده است!
ملت تورکمن، این ننگ ابدی برای خود را افتخاری  بنی صدر بعداز ارتکاب شنیع ترین جنایات لشکریانش در حق

خود اعالم داشت. دژخیم دینی صادق خلخالی، در رقابت با سایر جناحھای ت" "تنھا ده درصد از قاطعیانگاشتھ و آنرا 
اسالمی کھ سعی در قاپیدن و بحساب خود گذاشتن ھولناکترین جنایات وی را داشتھ اند، اعالم داشت کھ : "من دستور 

یت در حق مردم بی دفاع تن از تورکمنھا را دادم"! سپاه پاسداران نیز برای توجیھ آن ھمھ جنایت و سبع ٩۴تیرباران 
روستائیان و  ۀاین قلب پرتپند ،ھ از بھ توپ بستن ساختمان مرکزی ستاد شوراھانتورکمن و در دفاع ناشیانھ و احمقا

دھقانان و زحمتکشان تورکمن، طی انتشار اعالمیھ ای آنرا "مقر گروه خلق تورکمن در گنبد یک مرکز جاسوسی برای 
" توصیف کرد!!ایجاد یک ارتش خلقی بوده است  

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!
ربایندگان و قربانیان خویش را با انتقال فوری و پنھانی بھ تھران، طبق روال جنایتکارانۀ خود این  جالدان رژیم

فرزندان بیگناه ملت تورکمن را تحت وحشیانھ ترین شکنجھ ھا قرار می دھند. اما، عاجز و ناتوان از کشانیدن آنھا 
ناھی ناکرده از "امام بزرگوار" خود و در بھ یک شوی تلویزیونی و وادار شاختن شان بھ طلب بخشش و بخاطر گ

مواجھھ با مقاومت پرشکوه و حماسی و عدم بروز ذره ای تردید در ایمان آنھا نسبت بھ ملت خود، تن ھای شکنجھ 
نھا را بھ رگبار کین و نفرت خود می بندند و نادرترین قھرمانان در تاریخ ایران و ملت آ ۀدیده و درھم شکست
ت می رسانند!تورکمن را بھ شھاد  

"فتح" منطقۀ تورکمنصحرا و اشغال آن از طرف سپاه و کمیتھ، در  با خاتمھ جنگ تحمیلی رژیم بھ ملت تورکمن و با
، اجساد شھدای قھرمان تورکمن را مخفیانھ بھ گنبد انتقال داده و بعد از چندین ساعت شور و مشورت ١٣۵٨بھمن  ٢٩

ان فاش شدن این جنایت ھولناک خود، اجساد این چھار نفر را بقول شاھدان در محل کمیتۀ گنبد و با ترس مفرط از امک
بجنورد در زیر پلی  -کیلومتری جاده گنبد ١٢۵عینی بھ آمبوالنسھایی در حیاط خلوت کمیتھ منتقل و آنھا را دزدانھ در 

 رھا می سازند و از محل می گریزند!
 

یت تاریخی است، در اسناد منتشر شده تنھا بھ بیان سردرگمی و "دیوید ردوی" کھ مسلما خود از کارگردانان این جنا
مسابقھ مسئولین در دروغگوئی بسنده کرده و باالخره بھ بیانیھ ای از یک گروه ناشناختھ با عنوان "فدائیان خلق ترکمن 

فل از این ید غاپیرو مشی مسلحانھ" کھ گویا "مسئولیت ترور چھار فرد ترکمن را بعھده گرفت" اشاره میکند! آنھا شا
امر بوده اند کھ فدائی، توده ای یا اسالمی 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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و تنھا چیزیکھ مشترکا آنھا را در جامعھ مشخص میسازد ھویت ایدئولوژیک  خود نھ ھویت شخصی و نھ ملی داشتھ
آنھا است. این "گروه ناشناختھ" نیز، چیزی نبود بجز ابداعات ناشیانھ مغزھای متفکر رژیم اسالمی در مشاوره با 

ایران بیش از "دیدوید ردوی" بعنوان یکی از طراحان اصلی این توطئھ کھ گویا "درک وی از جامعھ و حکومت در 
اغلب دیپلوماتھای دیگر" بوده و فرار از پذیرش مسئولیت این جنایت ھولناک بدلیل ترس از مردم و انداختن آن بگردن 

با حماقت  ١٣۶٠گروھی واھی و خودتراشیده نبوده است! اما، خلخالی در مصاحبھ با روزنامۀ "کیھان" در اواخر سال 
تبلیغات وارونھ را برمال کرده و ضمن اعتراف بھ دستگیری و تیرباران رھبران یک جانی دیوانھ تمامی این دروغھا و 

ملی ملت تورکمن، "از اطالع تمامی مسئولین وقت جمھوری اسالمی از تیرباران رھبران خلق تورکمن" پرده 
 برداشت!

نیست چھ کسی این  "احساس شخصی من اینستکھ واقعا مھم"دیوید ردوی" در خاتمھ گزارش خود نتیجھ می گیرند کھ: 
پاسدار)، ابعاد  ۶٧تورکمن و  ٨١پاسدار) و زخمی ھا ( ٣۶تورکمن و  ١٣٧افراد را بقتل رسانده، ولی تعداد کشتھ ھا (

 ناآرامی در گنبد را نشان می دھد و این حادثھ در مجموع نشانگر قدرت فدائیان خلق است"!
شرف "واقعا مھم" است و این جنایتکاران باالخره روزی  اما، این ملت کشی برای ھر انسان دارای ذره ای وجدان و

ھا و زخمی ھای این  تاریخ قرار خواھند گرفت. تعداد کشتھ ۀدر برابر دادگاه عدالت و یا در برابر قضاوت بیرحمان
وجوانان جنگ تحمیلی و نابرابر از تورکمنھا کھ اکثریت قریب بھ اتفاق آنھا را نیز افراد غیرمسلح و حتی پیرمردان و ن

 ١٠حتی یک نفر فدائی وارداتی بھ منطقھ کھ تعداد آنھا بھ نابالغ دستگیر شده در درون خانھ ھای خود تشکیل میدھد و 
، نھ "نشانگر قدرت فدائیان خلق" بلکھ نشانگر نفر نیز نمی رسید در میان این کشتھ شدگان یا زخمی ھا نبوده است

"دیوید ردوی" و سازمان جاسوسی انگلستان در آندوره در حق یک ملت میزان سبعیت و ددمنشی رژیم مورد ھمکاری 
 صلح طلب و غیرمسلح است!

 

 سفر دوم بھ ھمراه جاسوسی دیگر!

بھ تورکمنصحرا رفتھ بود،  ١٩٨٠" بریتانیا کھ ھمراه دیوید ردوی در اکتبر سال ۶دومین مأمور سازمان "ام.آی.   
"موقعیت وی در ر معرفی این دیپلومات (جاسوس) گفتھ شده اینکھ: د می باشد. 10شخصی بنام "نورمن مک سووین"

در مأموریت ھای  ١٩٩۵تا  ١٩٧٢"، آشکار شده است. او کھ در فاصلھ سالھای ۶چند افشاگری درباره "ام.آی.
و قبل از افشای نام و سمتش، فرمانده عملیات "اس.ای.  ١٩٩۵نایروبی، تھران، بن و استکھلم خدمت کرده، از سال 

" در مسکو بود"!۶اس/ ام.آی.  
دیوید ردوی در مورد این سفر مشترک خود با :نورمن مک سوئین" بھ تورکمنصحرا در گزارش محرمانۀ خود بھ 

ین، در اکتبر گذشتھ بھ گنبد سفر کرده بودیم، شھر پر از شعارھای و"وقتی من و نورمن مک سولندن می نویسد: 
است کھ یکی از چھار نفری کھ بعنوان رھبران خلق تورکمن معرفی شده اند در ھواداران فدایئان خلق بود. جالب اینج

واقع اھل خوزستان است. بنظر میرسد کھ احساسات ضد رژیم در منطقھ از طریق جنبش خودمختاری طلبانۀ ترکمن و 
ائیان تا چھ حد بر فدائیان نمایان است و جدا کردن بین این دو دستھ کار ساده ای نیست. ما دقیقا نمی دانیم کھ فد

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 
و برای تحت فشار گذاشتن حاکمیت،  سازمان خود در ایرانملت تورکمن جھت بدست آوردن حق فعالیت آزادانھ برای 

آنھا شبح کمونیسم را بدون آنکھ خود آنرا بشناسند با استفاده از جوانان نابالغ بنام "پیشگام" بر فراز متشنج ترین شھر 
ذھبی و غیرتورکمن ممنطقھ یعنی گنبد بھ پرواز در آورده بودند. تنھا فایدۀ این ضد تبلیغ در بوحشت انداختن عناصر 

شھر و تشدید فاصلھ و بیگانگی آنھا با مردم تورکمن و قلب ماھیت اصلی فعالیت و خواست ھای ستاد مرکزی و کانون 
سیاسی از طرف نیروھای امنیتی رژیم در منطقھ و تحریک و آماده ساختن روانی مردم غیرتورکمن برای  -فرھنگی

ونیسم بوده است!نبرد با تورکمنھا تحت پوشش مبارزه با کم  

                                       
10 Norman Mac Sween 
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اما این گزارش آنجا کھ "یکی از چھار نفری کھ بعنوان رھبران خلق ترکمن معرفی شده در واقع اھل خوزستان است"، 
خود  یکامال دروغ و از نوع نشخوارات تبلیغی مسئولین رژیم اسالمی در منطقھ استکھ بھ خورد این متحدان انگلیس

جا مسلما منظور این مأمور سرویس اطالعاتی بریتانیا، آقای "حاج طواق واحدی" علیھ جنبش تورکمنھا داده اند! در این
استکھ در زمان شاه بدلیل فعالیت سیاسی خود دستگیر و بھ شھر بندرعباس تبعید و در دادگستری این شھر تا زمان 

خانوادۀ اصیل تورکمن بوده انقالب اسالمی بھ کار وکالت اشتغال داشتھ اند. ایشان جزو رھبران ملی ملت تورکمن و از 
 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 
ر ساده ای نیست"، می توان تا حدود زیادی با آن طلبانۀ ترکمن و فدائیان نمایان است و جدا کردن بین این دو دستھ کا

موافقت کرد. زیرا، اکثریت کادرھا و اعضای جنبش ملی تورکمنھا از لحاظ فکری بھ سازمان چریکھای فدائی تعلق 
، " و "اقلیت"تداشتھ و خود را جزئی از فدائیان قلمداد میکردند. ھرچند کھ تا بعد از انشعاب این سازمان بعنوان "اکثری

بھ عضویت رسمی  ١٣۵٨نفر از تورکمنھا منجملھ سھ تن از چھار رھبر ربوده و ترور شدۀ آن تنھا از آبان ماه  ٩تنھا 
 سازمان چریکھا در آمده و از کادرھای ردۀ باالی آن بشمار می آمده اند. بنابراین "جدا کردن بین ایندو دستھ (علیرغم

است! باز، این مأموران پرتجربھ سازمان جاسوسی بریتانیا بدرستی پیش آنھا بھ دو دستھ) کار ساده ای" نبوده  تقسیم
بینی کرده بودند کھ "ما دقیقا نمی دانیم کھ فدائیان تا چھ حد بھ فرماندھی خلق ترکمن کنترل دارند، ولی شنیده ایم کھ 

تند"!تقریبا بدون رھبر ھستند و بنابراین مستعد ابزار واقع شدن توسط یک سازماندھی مناسب ھس  
 

رھبری تورکمنھا در آندوره بعلت تبعیت فکری آنھا از ایدئولوژی حاکم بر چریکھای فدائی و یا از سیاست آنھا در قبال 
ومواقع با توجھ بھ خواست ھای متفاوت جنبش ملی و تلفیق آن با مسئلھ  موارد رژیم اسالمی، ھرچند در بسیاری

غیربومیان و بافت فرھنگی و زبانی متفاوت آن با سایر مناطق اکثر اراضی زراعی آن از طرف  صبارضی بدلیل غ
ایران و بروز این جنبش قبل از حضور فدائیان در منطقھ و انعکاس نمودھایی از استقالل شخصیتی در بین رھبران 

از " لملی آن نسبت بھ کادرھای وارداتی فدائیان بھ منطقھ، خصائل و عالئمی از یک جنبش خود ویژه و گاھا "مستق
فدائیان بویژه در مذاکرات گوناگون با نمایندگان دولت اسالمی، 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 اصطالح 

قش مسلط و حرف آخر در این جنبش از آن فدائیان بوده است. سراسری و مخصوصا با جریان فدائی تلفیق یافتھ بود. ن
رھبری ملی منطقھ در برگزاری مراسم بزرگداشت سالگرد سیاھکل، آنھا تصمیم خود  ھمانگونھ کھ علیرغم مخالفت

مبنی بر برپائی این مراسم را در یکی از متشنج ترین و بحرانی ترین شرایط سیاسی در منطقھ را عملی ساختند! 
ب فکری و سیاسی سازمان چریکھا واز چھارچ جدا راین رھبری ملی ملت تورکمن را در آندوره نھ تنھا نمی توانبناب

 -سراغ گرفت، بلکھ بدلیل فقدان "سازماندھی" و تشکیالتی مستقل و جدا از سازمان فدائی در این جنبش، جنبش ملی
مناسب" گردید!دمکراتیک تورکمن "مستعد ابزار واقع شدن توسط یک سازماندھی   

 

 سومین سفر و سومین گزارش محرمانھ!

در گزارش محرمانھ  یخرداد باز میگردد. و ٢٨تا  ٢١ژوئن/ ١٨تا  ١١حضور "دیوید ردوی" در منطقھ بھ  سومین   
بھ لندن در مورد سفر خود بھ منطقھ با اشاره بھ اوج نارضایتی عمومی تورکمنھا از رژیم اسالمی بھ شایعھ ای مبنی 

کشاورزان بومی منطقھ ترکمن صحرا قصد دارند برای آن کھ غالتشان بھ دست ماموران جھاد سازندگی نیفتد،  " بر:
محصوالت کشاورزی خود را آتش بزنند"!! وی با ابراز تردید بھ عملی شدن این تھدید اضافھ می کند: " این گونھ 

" بھ نوشتھ وی"با وجود گسترش .صحرا است مسایل نشانگر نارضایتی عمومی از حکومت مرکزی در منطقھ ترکمن
نارضایتی در منطقھ ترکمن صحرا، مردم از ترس ماموران سپاه پاسداران، کھ بعضا در لباس ماموران جھاد سازندگی 

کنند". وی در  ھایشان از ابراز مخالفت پرھیز می شوند، و نگرانی از دستگیری یا مصادره اراضی و مغازه ظاھر می
مغازه و دستگیری کل اعضای شورای محل و یکی از معتمدین منطقھ در بخش  ١٢مصادره  بھ " این گزارش خود

وی در این گزارش خود این پرسش را مطرح می سازد  .ای خود خبر داده است سفر یک ھفتھ ۀکاللھ" در ھمان دور
کنند.  ندگی را تحمل میھای آمرانھ مامورانھ جھاد ساز "سؤال این است اھالی روستاھا تا چھ مدت فعالیت: کھ

دھی معموال ضعیف، عامل اصلی کھ مانع واکنش آنی روستاییان این است کھ بسیاری از آنان بر  نظر از سازمان صرف
این باور ھستند کھ اراضی مصادره شده بین آنان تقسیم و توزیع خواھد شد. ھرچند جھاد سازندگی تاکنون ھمھ 

د خودداری کرده اد ھای سنتی زمین داران بھ اھالی می کمک ۀداشتھ و از ارای ای را برای خود نگاه زمینھای مصادره
  ".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 
و ھمان رفتاری را با آنان کنند کھ گل بنشیند، آن گاه روستاییان ممکن است اعضای جھاد سازندگی را تنھا گیر آورده 

رسد کھ  شد. ھر چند فعال بھ نظر می شدند یا جنازه آنھا بھ گودالی افکنده می با ژاندارمری داشتند. یعنی افراد ناپدید می
  ".کنند پاسداران بدون ھیچ مشکلی از جھاد سازندگی حمایت می

یاد کرده و احتمال  زان در خوزستان و ترکمن صحرادیگر از سوزاندن خرمن توسط کشاور یزارش، قبال در گردوی 
ھای چپ برای افزایش نارضایتی و جھاد سازندگی بھ دلیل ایجاد جو ارعاب نیز ممکن است بھ  گروهداده بود بود کھ "

  "!اقدام مشابھی دست بزنند
  

حتماال از طرف کھ ا است ای کامال عاری از حقیقت و واقعیت وارونھ شده "ردوی"قسمت اول این گزارش    
! در تورکمنصحرا مصادرۀ نیروھای امنیتی رژیم بعنوان ھمکاران امنیتی و مورد اعتماد، بھ وی داده شده است

صبان غیربومی کھ ماھھا قبل از انقالب ازمینھای بزرگ زمینداران درباری و غیردرباری، لشکری و ساواکی و غ
انقالب و با گسترش این مصادره  بھ زمینھای غاصبان بومی با  با وقوع ،اسالمی از طرف مردم منطقھ آغاز شده بود

مخالفت شدید و رقابت حاکمیت جدید برای غصب مجدد این زمینھای مصادره ای مواجھ گردید. غاصبین بزرگ بومی  
ز دولت ا و غیربومی، دیگر با استفاده از پیوند سنتی خود با روحانیون چھ شیعھ و چھ سنی، از حمایت ھمھ جانبھ

اراضی غصبی خود و از تالشھای آنان برای غصب مجدد این زمینھا برخوردار شده و این امر آنھا را در اقدام علیھ 
سیاسی خلق تورکمن جسورتر و بی پرواتر ساخت. با - دھقانان و در دشمنی با ستاد مرکزی شوراھا و کانون فرھنگی

بھ حمایت نظامی و امنیتی بدنبال جنگ تحمیلی اول رژیم گذار حمایت سیاسی و معنوی حاکمیت جدید از این غاصبان 
کمیتھ ھای انقالب کھ در آندوره از طرف مھدوی کنی ھدایت میگردید و  ۀ، آنھا با حمایت ھمھ جانببھ ملت تورکمن

سپاه پاسداران کھ تحت نظارت آیت هللا خامنھ ای در شورای انقالب بود و ھنگ ژاندارمری گرگان بھ فرماندھی 
گ عبدالرشیدی و با تسلیح اوباشان محلی در مناطق اراضی مورد مشاجرۀ زمینداران بزرگ و روستائیان، سرھن

اقدامات ایضائی خود را شدت دادند. در تورکمنصحرا طی حاکمیت دوگانھ ی ستاد مرکزی شوراھا و رژیم اسالمی تا 
سرزمین دست بھ اقدامی تبھکارانھ چون،  جنگ تحمیلی دوم آن بھ مردم تورکمن، آنھا ھر روز در گوشھ ای از این

رمنھا و برپائی برخوردھای مسلحانھ با شوراھای روستائی، ارعاب و تیراندازی بسوی اعضای شوراھا، آتش زدن خ
روستائیان و حتی کشتار سھ نفر از از دھقانان روستای "کوچک نظرخانی" بنابھ دستور فئودال معروف فاضل  علوفۀ

اصلی و  ۀھ چی ھای تحت اختیار خود... میزدند. تا جائی کھ خنثی سازی این توطئھ ھا، خود مشغلآباد، "قدس" بھ کمیت
  سیاسی خلق تورکمن بوده است!-بزرگ ستاد مرکزی شوراھا و کانون فرھنگی

حریق بسازد، در تورکمنصحرا نیز انتشار چنین  ۀاصوال ھیچ دھقانی حاضر نیست دسترنج خود را بدست خود طعم
تحت پوشش "مقابلھ با ناامنی و  ،ی اساس از طرف مأمورین امنیتی رژیم برای توجیھ میلیتاریزه کردن منطقھب ۀشایع

بی ثباتی" کھ موجد آنھا در اصل خود نیروھای رژیم و زمینداران بزرگ و غاصب مورد حمایت آن بوده اند، بوده 
تورکمنصحرا، اراضی غصبی  کامل منطقۀ بدنبال جنگ تحمیلی دوم و اشغالآنھا با این نظامی سازی و است! 

مصادره شده از طرف دھقانان را دوباره "مصادره انقالبی" 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 

خیابان را مصادره و آنھا را بعنوان  کردند، بلکھ ھر دو راستۀنبسنده  مغازه" در کاللھ ١٣ ۀکرده و نھ تنھا بھ "مصادر
پاداش شرکت غیربومیان ساکن شھر گنبد در کشتار مردم تورکمن بویژه بھ شاھرودی ھا بخشیدند و ساختمان اکثر 

! آنھا ھمانند لشکریان صدر مردم در آندوره می باشند سرکوب نیز خانھ ھای مصادره شدۀ مراکز استقرار نیروھای
اسالم و ھمانند یک نیروی مھاجم خارجی، ھر آنچھ غارت شدنی  را غارت و حتی آب رودخانھ ھای اترک و گرگان 

دریاچھ ی مصنوعی بھ رفسنجانی اختصاص  ١٣٨را بھ ایجاد حوضچھ ھای پرورش ماھی برای سران رژیم، منجملھ 
از آن تمامی آنرا بھ شھرداری تھران فروختھ است) و وسیعترین تاالبھای داده (رفسنجانی بعداز چند سال استفاده 

طبیعی دریای خزر را نیز مصادره و بھ پرورش میگو برای سران نظام و آقازاده ھای آنھا در تھران واگذار کرده و 
و گلستان، نورمفیدی  امام در مازندران ۀبکرترین جنگل ایران یعنی جنگل گلستان را در کاخانھ ی نئوپان سازی نمایند

رژیم و  بھ نئوپان تبدیل کردند! با ایجاد سدھای متعدد برای آبیاری زمینھای غصبی بنیاد علوی و دھھا بنیاد رنگارنگ
 محوضچھ ھای پرورش ماھی مانع واریزی آب از دلتای رودخانھ ھای اترک و گرگان بھ دریای خزر یعنی بھ محل تخ

ک فاجعھ زیست محیطی دامن زده و صیادان تورکمن را بھ فقر مطلق کشانیده اند! این ریزی میلیونھا ماھی شده و بھ ی
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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اندارمری و مورد اشاره "دیوید ردوی" در زمان شاه و مفقوداالثر شدن افرادی از ژ پراکندۀ رزۀآن مقاومت و مبا اما،
آنھا بھ گودالی کھ واقعا نیز بویژه در کناره ھای رودخانھ ھای "آقجا چای" و "قاراسو" و در  یا افکنده شدن جنازۀ

پیش بینی وی در زمان رژیم  امر برخالفاما این . ، حقیقت داشتسواحل دریای خزر ھر از گاھی اتفاق می افتاد
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 

ھای ت و نفی اشکال مسلحانھ و قھرآمیز مبارزه از طرف اکثریت و پیوستن تقریبا تمامی کادرآن بھ اقلیت و اکثری
آن  "اکثریت سازمان، آنھا دیگر بجای ھرگونھ مبارزه با این رژیم بھ سیاست "شکوفائی اصلی جنبش تورکمنھا بھ شاخۀ

 ماندھی مستقل جھت مقابلھ با مصادرۀو بھ دفاع از "خط امام" پیوستند. آنھا دھقانان را بجای تشکل یابی و ساز
سیاسی خلق تورکمن از طرف - دستاوردھای خود در زمان حاکمیت شورائی ستاد مرکزی شوراھا و کانون فرھنگی

رژیم اسالمی بھ پناه آوردن بھ "ھئیت ھفت نفره زمین" و بھ دخیل بستن بھ بندھای "ج" و "د" طرح اصالحات ارضی 
قت جمھوری اسالمی و پیگیری حقوق خود تنھا از مجرای ارگانھای حکومتی رضا اصفھانی وزیر کشاورزی و

تشویق میکردند و دیگر شعارھایی چون "مرگ بر پاسداران جنایتکار" بھ شعار "پاسدران را بھ سالح سنگین مسلح 
ر برابر رژیم کامل خط و مشی اکثریت بر جنبش، دیگر جنبش خلق تورکمن د ۀکنید" حزب توده تبدیل گشتھ بود! با غلب

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، تالش می ورزیدند!

  
  با سازمان چریک ھای فدائی خلق! نھاآ و رابطۀانگلستان 

رزیده ترین مأموران اینتلجنس سرویس بریتانیا در تورکمنصحرا، تجربیات، طرحھا و امکانات در ھمانحال کھ و   
ملت تورکمن در اختیار ھمکاران امنیتی و نظامی رژیم اسالمی در خود را جھت سرکوبی جنبش ملی دمکراتیک 

  ارتباط بوده اند! منطقھ می گذاشتند، در تھران نیز آنھا با عناصری از رھبری چریکھای فدائی در تماس و
ِ "شدیدا ضد امپریالیستی" در آندوره فردی بنام "کریس رندل، دیپلمات بخش  (فدائیان) مسئول رابطھ با این سازمان

تیرماه طی گزارشی با عنوان "دستھ بندی  ۴ژوئن/  ٢۵بریتانیا در تھران" بوده کھ در تاریخ  ۀپژوھش وزارت خارج
آیت  نتبعات این ماجرا پرداختھ و مطرح می کند کھ: "انتشار نوار آیت (حس سیاسی ایران و نوار آیت" بھ بررسی

مشھور بھ عامل سیاست انگلستان بود!) موجب شده تا سازمان مجاھدین خلق و بنی صدر کھ پس از شروع انقالب 
ین تنھا تغییر فرھنگی و تعطیل شدن دانشگاھھا تضعیف شده بودند بھم نزدیکتر شدند". کریس رندل می افزاید: "کھ ا

در گروه بندی سیاسی ایران نبوده بلکھ "این شرایط (جو پس از انتشار نوار آیت) موجب انزوای حزب جمھوری 
کھ  اخیرا دکتر بھشتی مذاکرات ناتمامی را با نمایندگان چریکھای فدائی خلقاسالمی شد و شاید بھ ھمین دلیل بود کھ 

است. البتھ اتحاد رسمی بین  قطع کرده احترامی کسب کرده اند، داشتھاخیرا بدلیل تعدیل مواضعشان در کردستان 
حزب جمھوری اسالمی و چریکھا قابل تصور نیست ولی آنھا می توانند بطور تاکتیکی در برخی موضوعات انقالب 

وع تقریبا الم کرد کھ موضعضمن تأئید این ماجرا ا یکی از رھبران چریکھا در گفتگویی با نگارنده،باھم متحد شوند. 
ھم زمان با انشعاب سازمان چریکھا بھ دو گروه اقلیت و اکثریت صورت گرفت و تعامل مثبت اکثریت و حزب 

  ادامھ یافت"! (تأکیدات از ماست) ١٣۶٠ھفتم تیر  ۀجمھوری اسالمی و مجاھدین خلق تا حادث
  

ھبری سازمان اکثریت را قبضھ کرده چریکھای فدائی، بویژه کسانی کھ بعدھا اکثریت ر نبسیاری از رھبران سازما 
بودند، ھم بند سران رژیم اسالمی 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 
و با اطالق  بازرگان و بعدتر "حزب خلق مسلمان" و شریعتمداری تحت عنوان مبارزه با لیبرالیسمعلیھ دولت موقت 

این کلمھ بھ این دو آدم مادرزاد دینی، بھمراه حزب جمھوری اسالمی و شخص خمینی گردید! این ھمکاری "در برخی 
بعنوان نیرویی  ارتجاعی و "ضد اجنبی"موضوعات انقالب"، بویژه با اشغال سفارت آمریکا و با شناسایی این نیروی 

عالیتر خود فراروئید! بدین ترتیب این  ۀبھ مرحل ، از طرف سازمان چریکھا"ضد امپریالیست و انقالبی خرده بورژوا"
"تعامل مثبت" اکثریت، از زمان چریکھای فدائی و قبل از اینکھ سازمانی بنام اکثریت از دل انشعاب درونی چریکھا 

مشترک آدم  ۀبرقرار بوده است. بویژه ھمکاری افرادی تعیین کننده در رھبری سازمان چریکھا در توطئ بوجود بیاید،
در ملی تورکمن بھ مذاکرات سری آنھا با مقامات جمھوری اسالمی در تھران باز میگردد. ربائی و ترور رھبران 

سھمی از قدرت تالش می ورزید.  د و بردنآندوره سازمان چریکھای فدائی برای برخورداری از فعالیت قانونی و آزا
چنین امری از نظر حاکمیت اسالمی نیز قربانی ساختن جنبش تورکمنھا، نابودی رھبران ملی آن و  ۀوجھھ المعامل
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بیرون کشیدن و خلع سالح نیروھای خود از کردستان بوده است. زیرا در آندوره رھبری جنبش ملی کردستان در 
و محدود، اختالفات معینی نیز با حزب   ۀبوده و این سازمان در عین حضور مسلحان دست حزب دمکرات کردستان

اصلی کردستان داشتھ و از اینرو توانائی معاملھ بر سر جنبش کردستان ھمانن جنبش خلق تورکمن با سران رژیم را 
  نداشتھ است!

اسالمی برای ما تا حدود زیادی مشخص اما، اگر زمان و دلیل آغاز "تعامل مثبت" رھبری سازمان چریکھا با رژیم 
بریتانیا و رابط این سازمان با بخش امنیتی و  ۀاست، اما "کریس رندل" این دیپلمات بخش پژوھش وزارت خارج

جاسوسی سفارت بریتانیا، از آغاز "تعامل مثبت" خود با "یکی از رھبران چریکھا"، در این اسناد سخنی بمیان نیاورده 
 ۀتورکمنصحرا آغاز شده باشد. زیرا، منطق ۀسد کھ این "تعامل" از زمان حضور چریکھا در منطقاست! ولی بنظر میر

تورکمنصحرا بخاطر داشتن بزرگترین و جنوبی ترین مرز برای شوروی و شمالی ترین مرز برای انگلستان و آمریکا 
برخوردار بوده است. بعداز در دوران جنگ سرد در خاورمیانھ و آسیا از وضعیتی استثنائی برای ھر دو طرف 

وادپھ" و خلع سالح شدن تمامی پاسگاھھای مرزی از طرف ابا برچیده شدن پایگاه ھوائی آمریکا در "مارانقالب و 
مبارزین تورکمن در طول اولین جنگ تحمیلی رژیم جدید بر تورکمنھا، این مرز استراتژیک نیز از کنترل دولت 

خارج گردید. بنابراین تنھا منبعی کھ می توانست انگلیسھا و دولت مرکزی را از مرکزی ایران و آمریکا و انگلستان 
  تحریکات مرزی روسھا در این منطقھ آگاه بسازد، سازمان چریکھای فدائی بوده است!

  

ل انقالب اسالمی، چھار ئاز طرف دیگر، ھمانگونھ کھ در قسمتی از این اسناد منتشر شده آمده است، انگلستان در اوا
 ۀاریو برای ایران پیش بینی میکرد کھ چھارمین آن از نظر آنھا: "فرو رفتن در اغتشاش بسیار شدید و نھایتا تجزیسن

ایران توسط گروھی غیرقابل کنترل اقلیت قومی" بوده است! سناریویی کھ در صورت بوقوع پیوستن آن بدنبال خود 
توانست دربر داشتھ باشد. جغرافیایی کھ طراح و معمار تغییر جغرافیایی سیاسی آسیای میانھ و خاورمیانھ را می 

و در آن زمان نھ بریتانیا و نھ شوروی بعنوان وارث  تزاری و انگلستان بوده ۀدوم قرن نوزده روسی ۀاصلی آن در نیم
تزاری در این منطقھ اجازه نمی دادند کھ این جغرافیای سیاسی بعھوان  ۀمستعمرات و سیاستھای استعماری روسی

بنابراین، ھرچند جنبش تورکمنھا در ستپخت شان برای ملتھای تقسیم شده در این منطقھ، دستخوش تغییر گردد. د
آندوره کامال از ریشھ و علل داخلی و از خواست حقوق ملی و انسانی خود برخوردار بوده و یکی از مستقل ترین 

الی انگلیسھا برای ایران، این امر خطری بالقوه جنبش ھای ملی در تاریخ ایران بوده است، اما طبق سناریوی احتم
" بریتانیا با رژیم اسالمی و ۶ھ خفھ میگردید. ھمکاری مأموران "ام.آی.فبرای آنھا بشمار میرفت کھ حتما باید در نط

بکارگیری عناصری از رھبری سازمان چریکھای فدائی و سکوت آمیختھ بھ رضایت شوروی از دوبار لشکرکشی 
 -یم اسالمی و تحمیل دو جنگ در کنار مرزھای آن یعنی تورکمنصحرا و در نابودی خونین جنبش ملیتمام عیار رژ

  کھ معنا و مفھوم می یابد!دمکراتیک تورکمنھا، دقیقا در ھمین رابطھ است
  

حال کھ بعداز سی سال "آرشیو ملی بریتانیا" قسمتھایی از اسناد سری خود در مورد تورکمنصحرا و سایر مسائل 
بوط بھ ایران را در اختیار "تعداد محدودی از پژوھشگران و نویسندگان" گذاشتھ و از طریق آنھا این اسناد انتشار مر

آیا سازمان چریکھای فدائی و سازمان اکثریت نیز این شھامت اخالقی و سیاسی را در خود بیرونی یافتھ است، 
منھا را بعد از سی سال در اختیار روشنفکران و دمکراتیک تورک -خواھند یافت کھ اسناد مربوط بھ جنبش ملی

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؟

  

آیا با تورکمن خواھد آمد اینستکھ دمکراتیک  - اما، سئوال مھم کھ بعنوان تجربھ از گذشتھ بکار امروز جنبش ملی 
سقوط شوروی و با سرکوبی جنبش تورکمنھا از طرف مثلث شوم رژیم اسالمی، سازمان امنیت بریتانیا و عناصری 

 ۀتورکمنصحرا دیگر اھمیت دیروزی خود را برای انگلستان و سایر بازیگران صحن ۀاز رھبری سازمان فدائی، منطق
  ت؟سیاسی منطقھ، از دست داده اس

زیرا، با سقوط شوروی و با پیدایش جمھوریھای جدید در آسیای مرکزی و جواب ما بھ این سئوال مطلقا منفی است. 
جمھوری تورکمنستان بھ منبع اصلی انرژی برای چین و اروپا  سیلی در دریای خزر و با تبدیلفبا کشف میادین جدید 
شوروی جھت رسانیدن گاز تورکمنستان از طریق افغانستان و آمریکا و انگلستان بدنبال سقوط  ۀو با تالش آغاز شد

پاکستان بھ اقیانوس ھند کھ خود منجر بھ تغییر و تحوالت سیاسی بزرگی در طول دو دھھ در افغانستان و پاکستان شده 
یای اتصال آس ۀاست، اھمیت تورکمنصحرا نیز برای آنھا دوچندان شده است. چون، تورکمنصحرا از یکسو بعنوان نقط

مرکزی با خاورمیانھ و بزرگترین مرز ایران از دریای خزر تا افغانستان بھمراه خراسان شمالی با بزرگترین منبع 
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انرژی در آسیای میانھ یعنی جمھوری تورکمنستان را تشکیل میدھد. از سوی دیگر، تورکمنصحرا بعنوان نزدیکترین 
گروھھای بنیادگرایی کھ با صدھا تار مرئی و نامرئی  ۀیژو ۀاتصال افغانستان بھ دریای خزر کھ مورد توج ۀنقط

وابستھ بھ انگلستان بوده و گروھھای قاچاق بین المللی مواد مخدر است. مضافا اینکھ مرکزیت بزرگترین گروه فعال 
از  در آسیای مرکزی یعنی "حزب التحریر" در لندن واقع شده و تمامی عملیات تخریبی این گروه در این منطقھ مأیشا

اتصال آسیای مرکزی و خاورمیانھ با  ۀ. بنابراین اھمیت تورکمنصحرا بعنوان منطقمیشوداین مرکز ھدایت و کنترل 
ھای جدید بریتانیا در آسیای مرکزی دوچندان نسبت بھ دوران جنگ سرد برای این کشور توجھ بھ مطامع و برنامھ 

  افزایش یافتھ است!
تورکمنصحرا کھ مستقیما با بنیادگرایان  ۀدر منطق ده تا ده ھزار نفری بنیادگرایانلشکری دواز ۀبنابراین، رشد بیسابق

استراتژیک برای  ۀپاکستانی، ترکیھ ای و با سلفی ھای عرب در ارتباط ھستند نمی تواند جدا از اھمیت یافتن این منطق
ای مسلمان نشین جھان دارد و بریتانیا کھ ید طوالنی در پرورش و بکارگیری بنیادگرایان دینی در اکثر کشورھ

، از 11باشد. پرورش و تقویت این نیروی جھنمی بنیادگرا در منطقھداشتھ نامربوط بھ منافع این کشور در این منطقھ 
یکسو اگر برای جلوگیری از نفوذ و حضور و تسلط مجدد ملی گرایان و دمکراتھای تورکمن بر تورکمنصحرا کھ ھم 

بشدت با آن مخالفند و از سوی دیگر، تقویت این نیرو در این منطقھ می تواند در صورت بریتانیا و ھم رژیم اسالمی 
نیاز برای ایجاد ناامنی و تشنج در مرزھای جمھوری تورکمنستان و در داخل این جمھوری جھت تحت فشار گذاشتن 

و عقد قراردادھای نفتی  دولت این جمھوری برای جلب موافقت آن برای انتقال انرژی ارزان قیمت بھ اقیانوس ھند
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 

داده می شود. مسلما رژیم ج. اسالمی نیز از این  وناگون و بطور نھانی تقویت و گسترشملی تورکمنھا، از طریق گ
بنیادگرایان سلفی در  ۀامر بی خبر و بی نصیب نبوده و سکوت و چشم بستن بھ فعالیت و رشد و گسترش آزادان

  تورکمنصحرا خود ادلھ ای بر این مدعا است!
  

  سیاسی خلق تورکمن -کانون فرھنگی
  س:آدرس تما

Kaspien1@yahoo.de 
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صفوف و تبلیغات بنیادگرایانھ خود در منطقھ مشغولند. رژیم آدمخواران اسالمی وھابی پاکستان قرار دارند، بصورت کامال آزاد بھ گسترش 
با تمامی مظاھر مدرنیتھ و تبدیل شدن آنھا بعنوان یک  آنھا جمھوری اسالمی علیرغم تفاوت ایدئولوژی مذھبی خود با آنھا، صرفا بدلیل مخالفت

  .ت و حضور روزافزون آنھا چشم فرو بستھ استآلترناتیو مناسب در مقابل نیروھای دمکرات و سکوالر ترکمن، بر ھر گونھ فعالی
رکمنصحرا را مناسبترین منطقھ برای ترویج عقاید خرافی و فعالیتھای بنیادگرایانھ خود یافتھ و امروز واین نیروھا با برخورداری از آزادی عمل، ت

ن برآوردھا، تعداد آنھا بھ ده ھزار نفر تخمین زده میشود کھ تا حد یک نیروی قابل توجھ دینی و سازمانیافتھ فرا روئیده اند. بنا بھ شھادت عینی تری
»  حالت نبی« نفر بطور کامال حرفھ ای فعالیت میکنند. آنھا جلسات مرتبی کھ عمدتا در مرکز مقدس  1500تا  1000از میان آنان حدود 

ی از دیگر مناطق بھ پنجاه نفر میرسد. ھمھ سالھ برگزارمیگردد حضور یافتھ و در برخی موارد تعداد اعضای جلسھ آنھا با حضور ھیئت ھای
پاکستان کھ قبلھ گاه تمامی وھابیون جھان است شرکت کرده و با تسلیم اعانات جمع آوری شده خود از » دیو بندی« نمایندگان آنان در مراسم 

اص داده شده بھ آنھا از طرف مرکز سلبی ھا بھ ترکمنصحرا بھ مقامات ارشد بنیادگرایان و با کسب مأموریت ھای جدید و اخذ سھمیھ مالی اختص
  .منطقھ باز میگردند

خانھ ھای « آنھا تاکنون چندین بار رأسا دست بھ مجازات و محو فیزیکی کسانیکھ بھ زعم آنان بھ مسیحیت گرویده و یا زنانیکھ اقدام بھ برپایی 
ای از طرف دولت اسالمی کھ خود بانی و مجری اینگونھ جنایات ھستند  نموده اند زده و تا بحال مورد ھیچگونھ بازخواست و یا مؤاخذه» فساد

 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
زدیک، در منطقھ استراتژیکی چون ترکمنصحرا و یا ترکمنستان مورد بھره مبارزه با بنیادگرایی بدور مانده است. اما این امر میتواند در آینده ن

رو را برداری بنیادگرایان آدمخوار دینی و ایجاد ناامنی شدید در کشورھای آسیای مرکزی قرار گیرد. از ھم اکنون میتوان رد پای پر رنگ این نی
  ن جوانان جمھوری ترکمنستان بخوبی مشاھده نموددر رشد بی سابقھ وھابیسم و رواج بیمارگونھ گرایشات دینی در میا
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