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میالدییدریروستاییآرخیبزرگی)ازیتوابعیبندرتورکمنیفعیل(یدرییکیخانوادهییی1918ش/یی1297غایبیبهلکهیتقریبایدریسالیییی

)صحتیآقایویانهیکهیدایزا(ی یتورکمنحرایتوسطیقشونیرضاشایهییف قیر ن چشمیبدنیایگشود.یکودگیوییهمزمانیبایاشغالیرسزمیر

یدریروستاییی یبهیتحصیلیپرداخت.یپسیازیاتمامیتحصیالتیابتدای  یبودیکهیدریمدارسیقشوین یگروهیمحصالین ن بود.یوییازیاولیر

ابادی)گرگانیفعیل(یرفتیویبایموفقیتیتحصیالی تیمتوسطهیرایتمامیکردهیرایهیمدرسهییمحلیتولد،یبراییادامهیتحصیلیبهیآسیر

تمامییمیکندیویبعنوانیمعلمیدریدبستانهایییی1317عایلیجدیدالتأسیسیکشاورزییکرجیمیشودیویاینیمرکزیرایبایموفقیتیدریسالی

یگرگانیشاغلییمیشود.ی

یویبازشدنیفضایینسبتایبازیسیایسیدریتورکمنصحرایوییبهیصفوفیحییی زبیتودهیایرانییبعدازیسقوطیدیکتاتورییسیاهیرضاخاین

ی یایالتر یغایبیدریهمانیابتدایییی-یمیپیونددیویازیطرفیاینیحزبیبعنوانیمسئولیکمیته یانتخابیمیگردد. منطقهیتورکمنصحرا

یپردازد.یی ییم یمنطقه یدر یمحمدرضاشایه یرژیم یعوامل یافشاگری یبه یقاسیم یاحمد یدریگرگان یحزب یمسئول یدریکنار جنبش

یوییدریمتینگهایویتنظیمی ن انیهاییآتشیر
یسالهاییسخین ن یمیداد.یدریفاصلهیبیر یی1320-25اعالمیهیهایازیبالغتیسیایسیوییخیر

ییاش یازیآغازیفعالیتیسیایسیاشیتایزمانیدستگیر یروزنامهییی-یعتن ن دریمدتیکوتاهیفعالیتیسیایسیوییدریتورکمنصحراینخستیر

یگردید.ی یبنامی"تورکمنیسیس"ی)صداییتورکمن(یمنتشر یتورکمتن

نخستیوزیریوقتیایرانیقوامیالسلطنهیبراییبرریسیوقایعیتورکمنصحرایبهیگنبدییمیآید.یازیطرفیینمایندهیی1325خردادیی12دریییی

یحلییمیبایأتورکمنهایپنجیازینفریازیآنجملهیم نمایندهیدولتیدریسالنیبخشدارییگنبدقابوسیمالقاتییمیکنند.ییی"ورزی"یمیحاجر

ییی"ییبایعنوانی"ادعاینامهیترکمنیصحرایخردادیهمانسالیویژهینامهیای17دربارهیاینیدیداری"نامهیگرگان"یدری کهیدریاینجاییکردییمنتشر

یتاری    خیویوقایعیتورکمنصحراییمیآوریم  ییی:یخالصهیاییازیآنرایجهتیبازخواین

"ابتدایآقاییحلییمیبهینمایندهینخستیوزیریگفت:ی"جنابیآقاییبازرسیبایدقتیبهیصورتیماینگاهیکنید،یبهیبینیدیی   

ی یماندهیاست؟یخیر
ر
یبراییمایباق یمحیلیمانندیزالویخونیماییخوین ن ،یسالهاستیمأمورینیاعزایمیمرکزیبایدستیارییمرتجعیر
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یبعدایی ییندیدیم..." ن یچیر ه ن یازیدولتیجزیزوریویرسنیر یتاکنون یما یمکیدندیویبصورتیپولیدریجیبیخودیریختند. را

ریاینیدیدارییبازرسانیاعزایمیدولتیبهیمحلیکلوبیحزبیتودهیگنبدقابوسیآمدهیبایغایبیبهلکهیمالقاتییمیکنند.ید

یغایبیمیگوید:ی

یییی

یباییی یاکنون یهم یکه
ن
یدهقای یآن یبنام یترکمنصحرا، یمردم یعموم یبنام یمحیلیگنبدقابوس، یمسئولیکمیته یبعنوان "من

حیتوطئهیهایئکهیازیمدتهایی دستهاییپریآبلهیخودیمشغولیدرویهستندیدریاینجایصحبتیمیکنم.یاجازهییمیخواهمیبشر

یعنارصی مسئولیدریگرگانیویتورکمنصحرایصورتییپیشیبرعلیهیتورکمنهایبدستیبعضن یفاسدیویمقاماتیمسئولیویغیر

دازم.یی دیبیر یمیگیر

یگرگانیویدشتیرایبهیآتشیبکشندیویبرایییییی ن یدرصددیهستندیرسزمیر ن یمرکزنشیر ن م!یمدتهاستیمرتجعیر بازرسانیمحیر

یبرایییرسیدنیبهیمقصودیخودیجاسوسهاییمختلفیویعنارصیمرموزیبعناوینیگوناگونیبگرگانیویدشتیمیفرسی تند.

یرایکهیازیواقعهیافشانی یدریجریانیبگذارمیقدرییبهیعقبیبرمیگردمیوینمونهیاییچندیازیتوطئهیهای  اینکهیشمایرایبیشیر

حیدهم.ییی-رخیدادهیبودی1324/ی5/ی24خراسان)جریانیشورشیافشانیدری وعیشده،یرسر یآگ(یبهیاینطرفیرسر

یازیرشیدتییی یچندتن یگنبدیویشهیدیشدن ن یاسفیانگیر یبدستییپسیازیواقعه یایران یفرزندان یشهامتیترین یویبا رین

یویی ژاندارمرییهاییعمالیاستعماریمزدورانیبیگانهیکهیخودیمسببیاصیلیاینیفجایعیبودندیبجاییرفعیعلتیحقیقر

ینمودندیتایبوسیلهیآنینقشهیایرانیبراندازیخودیرایعمیلیسازند.یاظهاراتی وعیبهیتوطئهیهای 
واقیعیاشیبهیاتفاقیرسر

یوکالییمنحوسیدورهیوزیریجنگیدریمجلسیری ن ویکاریکاتورهایییی14اجعیبهیوجودیدوهزاریتورکمنیمسلحیویبلهیبلهیگفیر

یجرایدیمزدوریمرکزیهنوزیازییادیتورکمنینرفتهیوی ن یآمیر ن یخواهدیماند.یقیاقهیشومیرسگردینظامییتتوهیر
ر
یباق ن ایروزیرستاخیر

دامنهیداریکردنیقضیهیفرستادهیییآگ(یکهیبرای-هایویرسوانیارمیهایجاسوسانیمعروفیارفع)رئیسیستادیارتشیوقت

ار،یفرماندهیخائنیآنوقتیگرگانیبرعلیهیتورکمنهایهنوزیدریی یکوثریدامادیصدراالرسر ن شدهیبودندیویتلگرافهاییتحریکیآمیر

یاست.ی
ر
یدلهاییمایباق

ی

یمهماتیییی یبودندیروبروییمایکشتندیوییکیکامیون یمهمانیشهریما افتمندیرایکه یافشانیرسر ی... م! آنهایآقایانیمحیر

یآنهایرایهمانیساعتیباییییکشبیتمامیدریمیان ن ینیاقدایمیازیمایکهیقادریبودیمیقاتلیر
یصاحبیماندیویکوچکیر خیابانییر

یبله یمرکزییی،یدستیخودیبمجازاتیبرسانیمیبعملینیامد. ن یدرنظریمرتجعیر یدریمیانیتورکمنهایکه یکیکامیونیاسلحه

یماندی
ر
قابلیتربیتیخواندهیمیشوندییکیشبیتمامیباق یویغیر ینیتعرضیازیطرفیماینسبتیبهیآنییوحیسر ویکوچکیر

یبعملینیامد.ی

ییکییییی یماینقشیبرآبیگشت،یماجراجویانیمرکزیدرییر پسیازیآنکهینقشهیهاییآنهایدریاینیخصوصیبایحسنیتدبیر

یپسیازیی ناخلفیدیگرییگشتندیتایبدستیاوینقشهیاییرایکهیدریواقعهیگذشتهینتوانستندیعمیلیسازندیاجراینمایند.
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ی)ییکیازینظامیانییتفحصاتیویتجسسا یپاشای  تیدستیبهیقعریاجتماعیفاسدیبردهیرسگردیسابقیمنوچهرخانیامیر

یدریسالی یریاستیبخشیامالکییی1303جالدییکه یبعنوانیتشویق! یبهیخاکیویخونیکشیدیویبعدا یرا تورکمنصحرا

دند.ی-رضاخانیبوییواگذاریگردید یرایرسگردینظامیموفقیبهیاجراییآنینشدیبهیاویسیر براییپوشاندنیییآگ(یویمأموریتر

ی
ن
یرویینیأتیپلیدیخودیموتورهاییآبیارییپهلویدژ)آقیغاالییکنوی

ن
یرایکهیمدتیچندسالیبیگارییی-لباسیقانوی آگ(

ایطیبسیاریسهلیویسادهیوسیلهیوزارتیکشاورزییدریاجارهیاویگذاشتندیتایبهیی مردمیبهینفعیرضاخانیکاریکردیباییکیرسر

یمرکزیدریافتیمیداردییاینیاسمیدریتورکمنصحرایمقیمیگرددیویدریقلبیتوی ن یکاخینشیر ن یرایکهیازیمرتجعیر رکمنینقشهیهای 

یاینیشخصیدریدورهیی یمیکنم.
ن
یمعرق یبشما یدیمنیاینیشخصیرا یبیر یباینیحقیقتییر یبهیر یبراییاینکه عمیلیسازد.

آگ(یبنامییی-رضاخانیرسوانیبودیویمدتیچندیسالیداریوینداریتورکمنهایرایبهیاسمیرئیسیبخشی)امالکیشاهنشایه

یکهیبایسوءاستفادهیازیقدرتیخودیاندوختهینموده،یداراییهمهیییخودیوی رضاخانیغصبیکرد.یگذشتهیازیمکنتیهای 

یدریتورکمنصحرایمیباشدی)اشارهیبهیکشتهیشدنیچندیدهقانیتورکمنیزیریی ن یدریتورکمنصحراینیر ن نوعیسابقهیجنایتینیر

یکهیدریبخشیتنباکویک
ن
آگ(.یاینکیازیشمایسئوالییی-اریمیکردندشالقیمأمورینیامالکیویتجاوزیبهینوامیسیزنانیدهقای

یاینیپیمانیبایاوییکیامریسیایسینبود؟یاگریواقعایدرینظریداشتندیموتورهاییپهلویدژیرایباجارهیواگذاریی ن میکنمیآیایبسیر

یازیاینیبود.یکسانیکهیی ینمیشد؟یویلیمنظوریغیر ایطیسهلیویساده،یکیسیدریتورکمنیصحرایحارصن نمایندیآنیهمیبایرسر

ی یتورکمنیاینیمعاملهیرا یبهیهستر ه ن یتایدیروزیبزوریرسنیر دریتهرانیبراییاویجوشیدادندیمیخواستندیاینیشخصیکه

یاویتصاحبیشودیویدرمقابلیخوشیرقضیی ن تعرضییمینمودیامروزیبایپویلیکهیخونیخودیمردمیتورکمنیاستیبهمهیچیر

یرایکهیدریباالیگفتیمیعمیلیسازد.یرویی ینقشهیهای  یکهیییهاییالزمیبعزیزانیارتجاعیبنمایدی. اینیاصلیمایمطابقیحقر

اضیکردیم.یپسیازیرساندنیحقیقتیقضیهیی ینبودیاعیر ن داشتیمیبهیاینیعملیکهیبهیهیچوجهیبصالحیویرصفهیدولتینیر

یرایبرمایمسلطینگردانیدی یبرمایواردینیاورید.یفریادیییبهیسمعیاولیاییاموریفریادیزدیمیکهیاینیجاین ن ویبیشیازیاینیتوهیر

یبه حسابیوییبرسیدیویبهیبینیدیاینیشخصیکهیدریدورهیرضاخانییکیرسوانیبیشیییزدیمیبجایینوازشیاینیجاین

نبودهیویمطابقیآنروزیششصدیریالیحقوقیداشتهیاینهمهیثروتیرایازیکجایآوردهیکهیداراییچندیبابیخانهیدریگنبدیویی

یرایانجامیمیدهدیویبهیاقراریرصی    حیخویشیپنجهزاریتومانی
ی
یمعاملهیبزرگ ن دریکافهیهایییدریسایریجاهایمیباشدیویچنیر

سدیفریادیملتیاست.یی ینمیر
ییکهیبجایی ن طهرانیبراییدالالنیاینیمعاملهیخرجییمینماید.یویلیدریاینیدستگاهیخرابیچیر

یمایبنامیتورکمنیازیشماییمیخواهیمیکهیدستیاینیعنرصیکثیفیوییارانیاویرایازیگرگانیویدشتیکوتاهینمائید.ی

یکهیکابینهیجنابیآقاییقوامیروییکاریآمییی یافزودهیشد.یمسافرتهاییمرموزیازیطهرانیبهییازیوقتر ن دیبهیفعالیتیمرتجعیر

گرگانیویبالعکسیبعملیآمد.یسیلیپولیازیطرفیکاخهاییطهرانیبهیگرگانیبراییایجادیهزینهیاغتشاشیرسازیریشد.یی

یدانستهیویعده
ن
کاق یهایوییارانیاویرایغیر یپاشای  ییوجودیامیر یازییدیگرییرایهمیبمزدورییخودیاستخدامینمودندیویرهیر ن ینیر

این

یباینییویاینیاواخریتخلیهیگرگانیویدشتیازیقشییطهرانیبراییآنهایفرستادند.یمخصوصایدری ن نیرسخیویورودیارتشیمیلینیر

ینیدستیآویزیآنهایبراییفریبیتودهیعوامیبود.ی یحدودیبزرگیر

یباینیکاریییی یپاشای  یمرزیگنبدیمیباشد.یییکیازیکسانیکهیبعدازیامیر اینیشخصیخودییواداشتهیشدیرسگردیهروییکالنیر

یکیست؟یرسا یاست.یرسایر یدریاثریساختیویپاختیبایبهداریییآلتیدستیرسایر یکیسیاستیکهیازیراهیزغالیفرویسر یر

سدیولعییمینمای یرایکهیازیوزارتیبهدارییبنامیمردمیستمدیدهیتورکمنیمیر یرسیدهیویتمامیدواهای 
دییگنبدیبهیدوایفرویسر

یسای یمحمدیفاریایر
همدانیبودیوییدریذهنتانیتدایعینمیشود.یاینیییکیاهلیی1350لهایی)آیایداللیپوستیویرودهیهمداین

یینماندهیبودیکهیدریروزیاولیماهیمهیدرمتینگیعمویمیکهیدادهیشد،ییی-آنیییکیرسابیآذربایجان ن آگ(یاینیشخصییچیر

یتمامیصحرایرایبخونیبکشد.ی
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یبعدازیماجراییگرگانی)اشاره یای...
ن
یمایبهیپشتیبای زیحزبیمانیدریتلگرافخانهیبهییبهیحملهیبهیساختمانیحزبیتوده(

یمیکندیازییتحصنیپرداختیم.یفرما
ی
یبایاعالمیاینکهیاستانداریبگرگانییمیآیدیویبهیخواستهیهایرسیدگ

ن
نداریگنبدیفریدوی

سلیهایرایبقطاریباالیییتحصنیخارجیشدیم.یبفاصلهیچندیروزیآقاییاستانداریباییکدستیاکورتیکاملیدرحالیکهیمسل

ینصبینمودهیبودندیبهیگنبدیواردیشدندی)درستیمث ن آگ(یوییی-58آمدنیآخوندیعمادییبهیگنبدیدریفروردینییلیماشیر

مقدارییقماشیویشکریزردیبایکامیونهاییارتشیبراییفریبیتورکمنهایبایخودیآوردند.یمتأسفانهییجزیوعدهیوینویدیکارییی

یرایبایدهنهیمسلسلیویتوپیمیدهند.یبراییخاموشیکردنیتحریکاتیصورتینداند.ی ن ی..یآیایدریکشوریجوابیمتحصنیر

م!یمایتورکمنهایسادهیهستیمیولیآنقدریهمیسادهینیستیمیکهیکاسهیزیرینیمیکاسهیرایتشخیصیندهیم.ییییی بازرسانیمحیر

یداریمیکهیمانعیازی ن تسلیمیییمایتورکمنهایاگرینانیبراییخوردنیویلباسیبراییپوشیدنینداشتهیباشیمیدریمقابلییکیچیر

افتیمیلیماست.ی یشدنیمایدریبرابریفرومایگانیمیشودیویآنیعزتینفسیویرسر

آقایانیبازرسان!یهرسالیتعدادیزیادییازیدامهاییمایدریاثریناخوشیهاییگوناگونیتلفیمیشود.یکشاورزییبای"ازال"یوییییی

ی یاثریینیست. یازیبهداشتیدریتورکمنصحرا یینیست. یمیشودیویازیآالتیکشاورزییخیر یفرهنگییداسیانجام وضع

یگنبدیویگومیشانیدبستانی وجودییی،ینهمیاریهرحیثیناقصآیدشتیگرگانیبسیاریوخیمیاستیفقطیدریدونقطهییعتن

ی آقاییبهاریوزیریفرهنگیبهیگنبدیآمدیچندینفریازیتورکمنهایبهیمالقاتیایشانیرفتهیدرخواستییمینمایندیکهییدارد.

"براییخشتیزدنیویحمایلیویزراعتیهمیآدمییمیییتوجیهیبهیفرهنگیدشتیبنمایند.یآقاییبهاریدریجوابیمیگویند:ی

یخواهیمیاگریهمهیتحصیلیکنندیکهینمیشود"ی

 یی***************************یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 

ییویخروجیازیکشوری یدستگیر

یگنبدقابیی یغایبیبهیوحشتیافتادهیبودیبهیشهرباین وسیدستوریتعقیبیویبازداشتیویییرژیمیمرتجعیتهرانیکهیازیاقداماتیانقالیر

یبگرگانیی یابتدا یویدیگریاعضاییحزبیتوده
ن
یولیجانیآخونیواق یقربانیتکه، یقربانیرابیط، یبهمراه یغائبیبهلکه یصادرییمیکند. را

یوسپسیبهیزندانیسارییمنتقلیمیشوند.یی

یویسپیآرشیویدریاینیسهیسندییکهیازیییی ن ییغایبیویاعزامییوزارتیکشوریبدستیآوردم،یدربارهیتحتیتعقیبیقرارگرفیر سیدستگیر

یدادهییمیشود.ییی1325/ی9/ی27دریتاری    خیییساریوییبهیگرگانیوی یخیر

 

یدرییییی یازینبودیوییدریتورکمنصحرا یرژیم یتهرانیتبعیدیمیگرددیتا یزندانیدریسارییبه ییکردنیچندماه یپسیازیسیر غایبیبهلکه

بهیشاهیاعالمیکردهی"توبهینامه"یبنویسدییمیتواندیییاحساسیامنیتینماید!یدریتهرانیبهیوییمیگویندیاگریچنانچهیوفادارییخودیرای

یکندیویل
ی
یتازهیعروسیاشی)فاطمه(یویدویفرزندشی)خدریویالیاس(یرایییغایآزادانهیزندگ بیندیدنیصحراییعزیزشیویازیهمهیمهمیر
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یکهیازیکادرهاییبای یرویییمیآوردیویازیآنجای 
یمخقن

ی
یبهیزندگ

ر
ارزشیحزبییبهیاینیخفتیویخوارییترجیحیمیدهدیویپسیازیمدی

یبودیجاییدادهیمیشود.ی یمخقن
ی
یدریآنیزمانیمجبوریبهیزندگ ن یمحسوبیمیشدیدریخانهیامنیویپناهگاهیخشویروبهیکهیویینیر

ییمینویسد:ی ن ییدریکتابی"ک ژیراهه"یخویشیبهینحوهیخروجیخویشیازیمرزیبهمراهیغایبیبهلکهیچنیر یاحسانیطیر

یکیسیی1327"یدریاواخریسالی ن ییمنیاولیر بودمیکهییمیبایستیبروم.یهنگامیعزیمتیروشنیشدییطبقیتصمیمیرهیر

ییود،یی کهیبهیدیداریروزبهیدریپناهگاشیبرویمیتاییکیمعلمیترکمنیبهینامیعائبیبهلکهیرایکهیدریپناهگاهیوییمخقن

یآنیدریگنبدیبودیرایذکری یغائبیکهیمسئولیکمیتهیایالتر ییرتبهیحزیر بهمراهیمنیبهیشوروییاعزامیداردی)آقاییطیر

یبه یتنها یمیکندینکرده یاشاره یوی یبودن ی)قاقای-معلم یقهقه یویگذرگاه یمشهد یازیطریق یخاکییی-آگ(... یوارد آگ(

یآبادی)دوشنبه(یفرستادند.یدریراهیی ن تورکمنیستانیشوروییشدیم.یپسیازیدهیروزیمنیرایبهیمسکو،یبهلکهیرایبهیاستالیر

وزه یصییدیدنیکردم"ی)ک ژیراههی-کهیسابقایمالیایرانیبودیی-ازیعشقیآبادیویدهکدهیفیر یکبیر یامیر ی(ییی88ویییی87نشر

ی

یدریمهاجرتیی
ی
 زندگ

 

یغایبیبهلکهی)نفریدومیازیسمتیراست(یبایهمیدانشگایهیهایشیوی
یغایبیدریحالیمطالعهیدریدامنیطبیعتیزیباییدوشنبهی ن ینیر

ی 

یآبادینامیدهیمیشدیاقامتیگزید.یدریآنیییییی ن غایبیبهلکهیدریپایتختیجمهورییتاجکستانیکهیدریآنیموقعیاستالیر

،ییگرویهیازیتورکمنهاییتورکمنصحرایییهایسال ،یصافاریانصاری،ینورمحمدیعاشورپور،یمحمدآمانیاسالیم،یسارییگوکالین

ی ،یرسهنگیصافاریخطیتر یییبایرامیمحمدیمدریس،یرجبیرحماین
ی
یبهیتورکمنیستانیپناهندهیشدهیدریآشغاباتیزندگ ن نیر

همششیوفاداریماندهیدریایامیمهاجرتیازدواجیییگایهیبهیدیداریآنانییمیآمد.یوییتایآخریعمریبهییی-میکردند.یغایبیگاه

ینکرد.ی

بهیدریافتیدیپلمیدانشگایهیدریرشتهیتاری    خیباینمراتیعایلینائلیگشت.یویلیدستییی1955غایبیبهلکهیدریسالیییی

یدریرسارسیی یدرحالیکهیشوریانقالیر
یاینیرادیمردیحکیکردهیوییرایدریعنف وانیجواین تقدیریرسنوشتیشویمیبریپیشاین

ینیستیم.یکهیآیایوییواقعایدریاثرییوجودشیدریغ یفرستاد.یمایازیجزئیاتیفوتیغایبیباخیر لیانیبودیوییرایبهیداریفاین

یغضبیرژیمیی یمورد یکه یمهاجریایراین یمیلیگرای یدیگریانقالبیون یهمانند ییا یفوتیکرده، یدریخواب یذغال
ی
گرفتیک

یواقعیشدندیبهیهرحالیغایبیدریی    روبست.یدریشهریدوشنبهیچشمیازیجهانیفی1957استالیتن
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یبایغایبیدریسالنیآکادیمیعلومیتاجکستان.ی یآخرینیدیداریویمراسمیخداحافیطن
یدریعکسیسمتیراستیدوستانیوییرایدریکناریآرامگاهیویینشانیمیدهد.ی

ی************************ییییییی
ی
یامیهستند(،یدریروسینگارندهیاینیسطوریکهیبایمرحومیغاییی تایمانییمیدیدمیکهیچسانییبیبهلکهیقرابتیخویشاوندییداردی)دای 

یدریآسمانیشنیدهیمیشد،یانهیی صحتیآقایویانیکهیدایزایهمیشهیچشمیبراهیبازگشتیفرندشانیبودند.یهریوقتیصداییهواپیمای 

یراتکراریی یاینیأللهیتورکمتن کهیدایزایمیگفت:ی"غایبیگلیأ"ی)غایبییمیآید(.ییمیگفتندیخانمیغایبیبهلکهیفاطمهیدایزایدریتنهای 

؟"یصحتیآقایبایفروشیتخمیمرغینوهیهایشیرایبهیمدرسهیفرستادیوییمیکرد:ی"غایری یمونینگیارکهیجر
ن
یییهای ادانیگلیأنیبأشیگچر

یخدریبهیبهشهریکوچیکرد.یمیگفتندیازیبسینیشیزبانی"فرزندیتودهیای"یبودنیازیی
یهستند.یدرینوجواین یقن آنهایاینکیمعلمانیرسر

ویپشیخدریکهیغایبینامیداردیپزشیکیماهریشدهیویدریروستاییییکسیویناکسیشنیدهیمجبوریبهیترکیتورکمنصحرایگشتهیاست.ی

بعدازیسقوطیرژیمیستمشایهیویبازگشتیمهاجرانیازیآنجملهیانصارییویعاشورپوریدریییمحلیتولدیپدریبزرگشیخدمتیمیکند.ی

یییمنیبهمراهیییکیازیبرادرانیبزرگیغایبیبنامیهللایبردییبهیدیداریصافاریآقایبهیکومیشیدپهیرفتهیازیی1358سالی حالیغایبیخیر

یبودنیسیستمیشوروییسابقیرایی ن گرفتیم.یویلیبایکمالیتأسفیازیفوتیوییمطلعیشدیم.یاینیواقعهینشاندهندهیواقعایپردهیآهنیر

یسازند.ی یعزیزانیمهاجرینیمیتوانستندیازیوضعیتیخویشیخانوادهیشانرایباخیر ییینشانیمیدادیکهیحتر

ی

ییحزبیبهیتهیمرکزییحزبیتودهیکهیازینظریایشانیبهیآخرینیاقداماتیغایبیبهلکهیدریتاجکستانیبرعلیهیکمی شکارییوییزیسارهیر

یعمیلیروییآوردهیبودی ی:یخاطراتیزربخت.یازییر

 

یپسیازیبستهیشدنیی"...ی یمیباشد. یعبارتیازیفعالیتهاییسیایسیمهاجرینیشهریدوشنبه وعیمیکنیمیویآن یرسر یاسایسیرا مسئله

یایهمدرس یتایحدودییرسیویصداهایخوابیدهیبود.یبیشیر مردادیکهیچندییپیشیرخیدادهییی28یرانیانیازیوضعیایرانیویکودتاییحزیر

یبویژهیکشفی انیدریزندانیوییبودیناراحتیبودند. ویبازداشتیسازمانینظایمیحزبیتوده،یندامتیبهرامیهایوییزدیهایویدیگریرهیر

ییروزیافزونیافرادیتودهیاییویباالتریازیهمهیعدمیتحرکیحزبیتودهیدریکودتایمسی یویدستگیر
ی
یدریپاشیدگ ائیلیبودندیکهیافرادیحزیر

امیخایص ان،یکهیدریمهاجرتیبشییمیبردند،یییمهاجرتیقادریبهیحلیآنینبودندیویبنایبهیفطرتیقدییمیاحیر نسبتیبهیسایریرهیر

یقائلیبودند.ی

باتفاقییییکیازیرفقاییترکمنیبنامی"بهلکه"،یکهیقبالیازیکادرهاییحزبیدریگرگانیبودهیویپسیازیفشاریارتجاعیی1954دریاواخریسالی

ییب آبادیرفت.یاویدریآنجایبایعدهیاییازییشوروییآمدهیویاینکیدریشهریدوشنبهیبشییمیبرد،یبدیدنیدوستانیخودیبهیعشقیهیطیر

یویبهیشوروییگریختهیبودند،یآشنایمیشود.یآنهایاویرایدری افشانیتودهیای،یکهیبعدیازیکودتایویکشفیشبکهینظایمیبموقعیمخقن

وزییکودتایسخنیمیگویندییجریانیایرانیمیگذارندیویازیکج روی  هایویدستهیبندیهایویباالخرهیروشیغلطیحزبیدریموردیمصدقیویپیر

دازدیقانعیمیکنند.یآنهایبویژهیدربارهیییوی ورتیتشکیلیمجمعیصالحيتداری،یکهیبهیبرریسیروشیگذشتهیحزبیبیر بهلکهیرایبهیرصن

یبودندیوی ن یایرانیخشمگیر ییدریموردیوقایعیاخیر یرهیر
یتفاویر یینوشتهیبودند.یازییخونشدییوییر یبهیآدرسیطیر نامهیشديدیاللحتن
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یکهیسازمانینظایمیکشی
ن
ییدریبرنامهیهایییقراریدریهمانیزمای دهیمیشدندیطیر فیویگروهیگروهیهمکارانیآنهایبهیجوخهیاعدامیسیر

یرخیندادهیاستی
ر
.یخالصهیاینکهییفاریسیرادیویمسکویبنامیمستعاریپرویزیبهیشعریویشاعرییپرداختهیمثلیاینکهیدریایرانیهیچیاتفاق

یبهیدوشنبهیبرگشتیرفقایرایدریجریانیگی یبایهمکاریییآنهایبهیبهلکهیتوصیهیمیکنندیکهیوقتر ن ذاشتهیروشنشانینمایندیتایآنهاینیر

یمجمعیصالحيتدارییرایتشکیلیدهند.ی ن ییفشاریبیاورندیویمجبورشانیسازندیکهیچنیر  مهاجرینیشهرهاییدیگریبرهیر

یینوشتهیتشکیلیفورییمجمعیصالحيتداریرایخواستارییبهلکهیبهیشهریدوشنبهیبازگشتیویباتفا قیچندینفرینامهیتندییبهیرهیر

یازیروشیهاییغلطیحزبیتودهیدریدورانیمصدقیویکودتایییشدند.یدریآن مردادیاشارهیشدهیبودیکهیسببهاییآنراییی28نامهیبهیبرجن

یاحتمالیخیانتیدادهیبودند.یویلیاین ییدانستهیویحتر یویگروهیبازییدریرهیر نامهیدریشهریدوشنبهیبایرسدییروبرویشدیییدریسستر

امضاءیکردهیفرستادند.یسببیآنهمیاینیکهیلحنینامهیتندیبودیویافکاریعمویمیییویاستقبایلیازیآنیبعملینیامدیویفقطیهفتینفریآنرای

یایرانیانیآنیشهریآمادهیپذیرشیمحتواییآنینبود.یی

ی1373نارصیزربخت.یانتشاراتیآغازیینو.یتابستانیی-ازیبرزخیمنبع:یگذارییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

ی

ی
اتیگورگنیلی یآقمیر

یکاندیداییعلومیتاری    خ
 
 


