
 تاریخچه مسئله ارض ی در تورکمنستان ایران 

که   1366ارض ی در تورکمنستان ایران" در شهریور ماه سال  مسئله مقاالت پژوهش ی و تحقیقی که با عنوان "تاریخچه  

  مسئلهدور اول انتشار نشریه "تورکمنستان ایران" طی چهار شماره انتشار یافته بود، بدلیل نگرش نوین آن به رابطه 

ارض ی در صحرای تورکمن برخوردار   مسئلهملی تورکمنها از اهمیت ویژه ای در درک خصلت دوگانه  مسئلهارض ی با 

از این رو بنابه درخواست تعدادی از خوانندگان نشریه اینترنتی"تورکمنستان ایران"و برای یاری به درک   .گردیده بود

صرفأ دهقانی و طبقاتی بلکه   مسئلهخود نه بعنوان ارض ی  مسئلهدقیقتر نسلهای امروزی تورکمنها در تورکمنصحرا از 

بمثابه بخش ی از مبارزات ملی ملت تورکمن علیه غاصبان و استعمارگران سرزمین خود، مجددا با اصالحاتی ناچیز آنرا  

 . منتشر میسازیم

                                                                              *********** 

                                                                

  . دمکراتیک ملت تورکمن بوده است -مسئله ارض ی در تورکمنستان ایران همواره یکی از عرصه های حاد مبارزات ملی 

اتوری  حدت نبرد در این عرصه چه قبل از تشکیل جمهوری تورکمنستان ایران و چه بعد از سقوط آن و تسلط دیکت

رضاخان، چه در دوره استبداد محمد رضا شاهی و چه در رژیم قرون وسطایی خمینی از یکسو، ایجاب میکند که  

الزمه   از سوی دیگر،. تاریخچه این مسئله مورد مداقعۀ بیشتری  قرار گرفته و تحلیل دقیقتری از آن ارائه گردد 

ی را میطلبد که ارتباطی تنگاتنگ با مسئله ملی ملت  برخورد درست به مسایل منطقه نیز  بررس ی علمی مسئله ارض  

   . تورکمن دارد

اقتصادی در تورکمنستان ایران قبل از پیدایش ستم ملی و به تبع آن مسئله ارض ی « تسلط نوعی  -ویژگی رشد اجتماعی 

ای اسکان  قبیله ای بوده، هسته اصلی جامعه تورکمن را در آن ایام گروههای کوح نشین و گروهه -سیستم عشیرتی 

 از طریق کشاورزی و  
ً
یافته یعنی جماعتهای وابسته به زمین و آب که واحدهای کم و بیش استوارتری بودند و عمدتا

 . تجارت زمینی و دریایی امرار معاش میکردند، تشکیل میداد

روت و قدرت  هر یک از طوایف تورکمن بوسیله" ریش سفیدانی که برمبنای تجریه، آگاهی و اعتماد و نه بر مبنای ث

یکی از افراد آن در قبال هم دارای   سننی که وجود داشت« طایفه و هر-براساس ی   .اتتخاب می شدند اداره میگردیدند

عضو طایفه بنا بر احتیاجات خود مقداری از زمینهای طایفه را کشت میکرد « بدون آنکه این  .حقوق و وظایفی بودند  

بنابراین عضو طایفه ئمی توانست زمین و بهمراه آن حق استفاده از آب و   . یدامر برای او مالکیتی بر زمین بحساب بیا

در مقابل ، عضو طایفه هوظف په شرکت درکارهای  . وسایل کشت را چون میراثی به فرزندان خود منتقل نماید

  -را " یاوار بود که ان ...مربوط به طایفه از قبیل احداث زمینهای جدید یا ایجاد چراگاه عمومی ، حفر قنوات و 

تا کنون بعنوان یکی از سنتهای مترقی بجا مانده در میان ملت تورکمن تا حدودی ادامه یافته    مینامیدند که  -همیاری 

 . است

رعیتی  یا زمینداری خصوص ی در میان ملت تورکمن   -اقتصادی « سیستم ارباب   -با توجه به این ویژگی اجتماعی 

   .نمایدهیچگاه نتوانست جایی برای خود باز 

 ارض ی نمود عینی ستم ملی در تورکمنصحرا!   مسئله



با قصب قسمت شمالی سرزمین تورکمن و تقسیم آن به تورکمنستان جنوبی و  1881دولت روسیه تزاری که در سال  

  .نقض و پايمال کرده بـود ی شمالی،  حق مسلم  ملت تورکمن در تعیین آزادانه سرنوشت خویش را به ظاملانه ترین شکل

تزاری با  ه روسی .قسمت جنوبی آنرا نیز به تصرف نظامی خود در آورد1912گسترش مستعمرات خود  در سال  جهت

استفاده از سکوت و عدم اعتراضر دولت مرکزی ایران به مستعمره شدن تورکمنستان جنوبی، شروع به ایجاد  

گانی کولونیهای روس از والیات ماورا"  میالدی ، مهاجرت هم1912در سال " .کولونیهای روسرنشین در این منطقه کرد 

میالدی نیز مهاجرت   ۱۹۱۳به تورکمنصحرا آمده بودند ( و از سال  1907خزر )نخستین مهاجران روس پیش از سال 

  1914 در سال .میان گرگان و قارا سوو آغاز میگردد  -آنها از والیتتهای اطراف ولگا و شمال قفقاز به زمینهای زرخیزز 

بنابر   .اترک دوهزار روستایی و در منطقه استرآباد نزدیک به دویست خانوار از اینها بودند -طقه گرگان میالدی در من

در مقابل  ( .۱ 1خانوار روس به آنجا کوچ کرده اند 700میالدی ، نزدیک به   ۱۹۱۳تنها در سال  -اطالعات ژنرال الورف

آنها یکپارچه دست به قیام عمومی زده و جهت مقابله  این نیروی ییگانه که سرزمین ملت تورکمن را غصب کرده بود،  

میالدی بود که حکومت   1916اوج این قیام در سال  .با استعمارگران ، مانع استقرار و گسترش این  کولونیها میگردند

  و نیروهای بزرگ شامل شش گردان و پانزده اسواران به   ... روسیه تزاری جهت سرکوبی این قیام" گروه رزمی ولکونیک

"  .سپاهیان روس بیرحمانه یموتها و زنان و کودکان آنها را سرکوب کردند    ...فرماندهی ژنرال مادرتیف گسیل داشت

 (۲ ) 

و حمله به کولونیها توسط تورکمنها، از تعداد کولونیهای خود کاسته و قسمت    .اشغالگران بخاطر ترس از قیام مجدد

ژنرالها و سرهنگهای تزار   .ی آنها نیروهای بزرگ نظامی خود را مستقر کردند بزرگی ازآنها را به روسیه انتقال دادند و بجا

ی به محض استقرار شروع به غصب حاصلخیزترین اراض ی منطقه نمودند و تمامی زمینهای قابل آبیاری را به تصرف  

ای شوروی به  بدنبال پیروزی انقالب اکتیر و فراخوانده شدن سپاهیان تزاری در خارج از مرزه  .خود در آوردند 

بدین ترتیب ملت   .بازگشت به آن ، به سیاست تجاوزگرانه روسیه تزاری در خارج از مرزهای آن خاتمه داده شد

با تشکیل   . تورکمن دوباره بر سرزمین ابا و اجدادی خود مسلط گردیده و مالکیت عمومی بر زمین را دوباره برقرار کرد

نیز این نوع مالکیت بر زمین عمال جنبه قانونی و رسمی پیدا   1303ه سال جمهوری تورکمنستان ایران در اردیبهشت  ما

بهمراه تسلط خونین  .کرده و تا سقوط این جمهوری و تسلط دیکتاتوری رضاخانه بر تورکمنستان ایران ادامه یاقت 

تم ملی به معنای  رضاخان بر تورکمنستان ایران روند پر درد و رنج استقرار دیکتاتوری رضاشاهی و تثبیت و تحکیم س

حتی قبل از آنکه رژیم رضاخان از نظر سیاس ی تورکمنصحرا را کامال به انقیاد خود در آورده و   . واقعی کلمه آغاز گردید

مقامات لشگری و کشوری وی در این منطقه از آرامش ی  نسبی برخوردار گردند، پهره برداری از منابع طبیعی و غصب  

رضاخان جهت به بیگاری   . مصادره و غارت دامها و رمه های تورکمنها آغاز میگردد زمینهای قابل کشت آن همراه با 

کشانیدن مردم در مقیاس توده ای در اراض ی غصبی خود  و وسول مالیاتهای ظاملانه مستقیم ) برای هر خانوار  

اجباری دامداران  مالیات بر درآمد ناچیز آنها وضع شده بود( و غصب مراتع عمومی ، دست به اسکان  %20تورکمن 

جالدان رضاخان جهت   . داشتن آالچیق ممنوع اعالم گردیده و تمامی آنها به آتش کشیده میشوند .تورکمن میزند

پیشبرد سیاست ضد ملی مرکز هر جا که با واکنش سخت تورکمنها مواجه میشدند پابپای سرکوب بشیوه تحمیق و  

های مختلفی از طرف عوامل رضاخان در منطقه در آندوره صادر   در این رابطه اعالمیه .فریب نیز متوسل میگردیدند

 گردیده که نمونه زیر گویای آن است:  
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" قبیله های تورکمن باید اطمینان داشته باشند که روزگاری که ارتش  با توپها،مسلسلها« سرنیزه ها و  

قصاص بود، روزگار آن  روزگار ، روز  .بسوی آنها می آمد، سپری گشته است   شمشیرهای مرگبار خود

فرهنگ و تمدن از رهگذر گشودن آموزشگاهها و   ...خشم شاه بود اکنون دوران عطوفت و توجه اوست  

من برای اجرای هر   .تکامل شکل زمینداری و از رهگذر پیشرفت اقتصادی و بازرگانی بدست خواهد آمد  

   .( ۳چه زودتر این مسایل به اینجا آمده ام ) 

هم زدن ترکیب جمعیت منطقه و برای سپر بال قرار دادن اقوامی دیگر مابین مناطق فارس نشین   از سوی دیگر جهت بر 

با تورکمنصحرا از طغیانها و مبارزات ترکمنها، تصمیم گرفته شد که چند هزار خانوار از هزاره های شیعه) بربر( های 

بخش سیمرکان « همچنین امتیازات  زمینهای مرغوب  .مزدور را به زرخیزترین بخشهای ترکمنصحرا کوچانیدند 

هر چند   .مختلف از قبیل معافیت پنجساله از پرداخت مالیات و نظایر آن و نیز کمک مالی به آنها وعده داده شد 

گوشه ای از این طرح ضد ملی به اجرا در آمده بود ، ولی از آنجا که دولت با مقاومت ملت تورکمن مواجه شده بود،  

با از بین رفتن نظام طبیعی و سنتی تورکمنها و نابودی دامپروری  و غصب   .این طرح میگردد  مجبور به کنار گذاشتن

بدین معنا که نوعی   .ایران بوجود میامد  زمینهایی که در مالکیت عمومی بودند  قشربندی جدیدی در ترکمنستان 

شده  و بتدریج جای نظام قبلی را  رعیتی بر مبنای سهم بری از طرف غاصبان غیر بومی و حکومتی تحمیل -نظام ارباب 

جهت اداره امالک غصبی رضاخان نیز اداره "امالک اختصاص ی" تأسیس میگردد که رؤسای آن را عمدتا    .میگیرد

در این میان  دهقانانی که بعلت عدم بارآوری زمین خود نمی توانستند سهم  .افسران بازنشسته ارتش تشکیل میداد

ا بپردازند مجبور بودند آنرا از  محل فروش وسایل ناچیز خانواده خود تأمین  کمرشکن اداره امالک اختصاص ی ر 

از مجلس دست نشانده خود به تصرف زمینهای   ۱۳۱۱باالخره، رضاخان توانست با گذراندن قانونی در سال .نمایند 

یران و خاورمیانه ) وی  تورکمنستان ایران صورت قانونی بدهد و به تنها مالک و ارباب منطقه و به بزگترین زمیندار ا

بعلت محدودیتهای    .میلیون هکتار زمین برای وارث خود برجای گذاشته بود! ( تبدیل گردد 3هنگام تبعید از ایران 

اقتصادی  در آندوره در مقیاس عمومی کشور  گرایشاتی که در جهت گسترش مکانیزاسیون در کشاورزی   -اجتماعی 

ر تغییرات سطحی و محدود  بصورتهای اجبار دهقانان به کشت مواد کشاورزی  وجود داشت « در پاره ای از موارد د

صنعتی چون پنبه ، توتون و تنباکو  و دانه های روغنی جهت تأمین مواد خام صنایع تبدیلی نوظهور کشاورزی نمود  

تورکمنها با  تجارت  .۱۳۱ - ۱۲از سوی دیگر با تثبیت مرزهای مشترک ایران با شوروی در سالهای   .پیدا میکرد

رشد   تورکمنستان شوروی و با بنادر حاشیه ای شوروی چون باکو و آستراخان به رکود کامل کشیده شده و به

تمامی سرمایه های کنز شده سرمایه داران و یا بایهای تورمن که    .بورژوازی تجاری تورکمنها  خاتمه داده میشود

صنایع و کشاورزی سرمایه گزاری گردد با تصویب قانونی در  بصورت طال و ارز روس ی بوده و می توانست در عرصه"

مبنی بر تقویت پشتوانه ارزی بانک مرکزی ، بزور یا با حیل مختلف از ترکمنصحرا خارج و به مرکز جذب   ۱۳۱۱سال 

ترکمن   تنها به بورژوازی تجاری و نوپای تورکمن محدود نگردیده بلکه زیورآالت زنان  .حیطه عمل این قانون  .میگردد 

از گوشواره و گردنبند گرفته تا انگشتر و غیره را نیز به عناوین مختلف در بر کرفته و با استناد به همان قانون،از تملک  

رعیتی تا سقوط رضاشاه و ورود نیروهای    -سیستم ارباب  .آنها بیرون آورده شده و به خزانه دولتی سرازیر کردند 

با تبعید رضاشاه از کشور و بیرون رانده شدن روسای "امالک    .زه ادامه یافتمتفقین به ایران به ضرب شالق و سرنی

دوباره ملت تورکمن   .رعیتی تحمیلی نیز متالش ی و سیستم بیگاری رضاخانی برچیده میشود  –اختصاص ی " نظام ارباب 

قتصاد کشاورزی و  ا .بر سرزمین آبا و اجدادی خود مسلط و مالکیت عمومی طوایف تورکمن  بر زمین احیا میگردد

  -دامپروری دوباره در  ترکمنصحرا روبه به بهبودی نهاده  و حکومت مرکزی در آندوره نه قدرت احیا دوباره نظام ارباب 

 . رعیتی را در ترکمنستان ایران  داشته و نه جو عمومی کشور اجازه چنین کاری را به آن میداد
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 )قسمت دوم ( 

 

د  ناقتصادی کشور و رو   -رکمنستان ایران تابعی از فعل و انفعاالت سیاس یو سئله ارض ی در تم بعد ه ب ۱۳۲۰از سال 

أ  بدنبال سقوط رضا شاه وایجاد جوی نسبت ۱۳۲۰ر "در س ی ام شهریو  میگردد. استقرار دیکتاتوری محمد رضا شاهی 

اختصاص ی "   کی " امالنبی یع صت فریب توده ها زمینهای غهج به اجبار در جامعه، محمد رضا پهلوی  ک دمکراتی

  ککل " امال  : اوال . محمد رضا شاه با این عمل دو هد ف را دنبال میکرد. کندمیرضا شاه را موقتا بدولت واگذار 

واقعی آن یعنی مردم  کتمل اختصاص ی " به    ص با اختصا :، ثانیابدور میماند دولت در میامد و از دسترس ی صاحبان 

شاه سعی در ترسیم "چهره ای مردمی "از خود در انظار عمومی را  امور خیریه "   "صرفم أمالك بـــه  ین عواید ناش ی از ا

تصاحب کرده   مجددأرا   خودعی زمینهای زرا ،رکمن بالفاصله در پی سقوط رضا شاهو ت ناناقاز آنجا که د ه داشت.

 به دولت خودبخود منتفی شده بود. در تورکمنصحرا دیگر مسئله واگذاری این زمینها  ،بودند

  از مجلس برجای مانده از رضاشاه تحت عنوان "  دن قانونیی تصویب گذران وضعیت  با از با توجه به این  پهلوی  رژیم

شکست طرح قبلی خود را با سکوت   1321خرداد  12اری"به تاریخ  ذک واگ مالى اشخاص نسبت به او راجع به د عا

برگزار کرد. از نظر دولت این امالک هنوز نیز رسمأ به دولت تعلق داشته و طبق قانون جدید کسانیکه نسبت به  

ماه دعاوی خود را به هیئت های رسیدگی   6"امالک اختصاص ی"رضاشاه ادعای مالکیتی داشتند،میبایستی ظرف 

 ارجاع میدادند. 

مذبور سیار پایین اطالعات   رحطراحان ط قبلی. زیرا، عوامفریبانه بخش ی از طرحهای  رح نیز چیزی نبود جز طاین 

مهلت    ،بوروکراس ی حاکم در جامعه و   ی در میان آنهابویژه دهقانان با توجه به سطح باالی بیسواد حقوقی عامه،

پیش بینی شده بود و بدعاوی   ی رادف دعاوی ان تنها  رحط  نبر آن در ای مزید. ماهه بهیچوجه کافی نخواهد بود شش

  و رکمنستان ایران  و با وقوف به سیستم زمینداری عمومی در ته کارگزاران رژیم شا  گردید.دستجمعی رسیدگی نمی 

رکمن  و ن تد هقانا زده بودند.تدوین قانون فوق  بهدست نفرد عمدأ افراد مبه  تعلق زمینهای زراعی به طوایف و نه 

و روستاها   به تشکیل شورای ریش سفیدان طوایف   دستساختن طرح مزبور مقابله با این سیاست و خنثی   جهت 

مراجعه  به هیئت های رسیدگی و انتخاب کرده  اعضاشوراها از میان خود افراد معتمدی را به نمایندگی همه  .  زدند

ادعای   " واگذاری  کامال "داشت که بنام خود نسبت به خود را ص از شوراها نماینده مخصو  کهر ی  دیگر  میکردند.

ت های رسیدگی  یئ رأسا به ه خود شدند، به ایجاد شوراها نمی فق ا ن مو ناقكه د ه مناطقید ر  میکرد.مالکیت 

ات  ثبد با انموفق میشو   منفردن نالی از نمایندگانی شوراها و دهقاقلی. تعداد ردنددعاوی خود را مطرح میکو  مراجعه  

 مالگیت خود نگه بدارند. در همچنان را زمینها یش خو ت  ینحقا



  ن ستکار بولی با بمیگردید،یت صادر لکما ید هانس وق طوایف فو   شخاصرف هیئت های رسیدگی به ا طد از چن  هر  

بسیاری از اسناد مالکیت   میکنند بیق نط ت ثبتیمه ها باسوابق ناداد فاداداری و با این دستاویز که گویا م  یاهترفتند 

 تا تاریخ  و   گردیدهوارد نو امالک یاد شده  در دفتر ثبت اسناد 
ً
های خالصه جزو اموال د ولتی  مینبه عنوان ز  ۱۳۲۸رسما

 (   1)  میگردند.محسوب 

  هاد هاو نرکمن و عدم اعتماد و احساس بیگانگی آنها نسبت به این و نبود روابط عادی بین نهادهای دولتی و دهقانان ت

از داشتن سند مالکیت همواره  های خود،زمین لکدهقانان علیرغم تممیگردد موجب (  2،) نداشتن سند مالکیت

ای با نهادهای دولتی بر قرار کرده و با ژاندارمری و   که رابطه حسنه معدود افرادی  کولی اند میمانند. محروم 

ای که به آنها تعلق نداشته  اراض ی   با زد و بند با آنها  همکاری نزدیکی داشتند، توانستندی ا ص صاختک مباشرین امال 

 تصاحب نمایند! 

حزب توده  شاخۀ  دمکراتیک در آذربایجان و کردستان و نیز تالش ی  -شهای ملی جنب   کوبسر ی  ا شاه در پضر  محمد

با توقیف تمامی   و  ناناقکارگران و د ه ک کل های دمکراتی شن تمامی تبوداعالم غیر قانونی با و   در تورکمنصحرا ایران 

اصفهان  ( 3") ه نامههب ن"قرار داد  ثکو مستم ۱۳۲۷بهمن   ۱۵بهره گیری ازترور نافرجام با  مترقی کشور  های روزنامه

 زگشت  بامبنی بر" ۱ ۳۲۸تیر  ۲۰قانونی در  توانست 

را به   "فقید به مالکیت اعلیحضرت همایون محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه رت ضامالك و مستغالت اعليح"

به دولت واگذار   ۱۳۲۰در شهریور  که "یص  اختصا ک مالهمه "ا  این قانون وجب بم برساند. ودخ  لسمج صویبت

  ،ایران  تورکمنستاندر  ضاشاه ر ض ی غصبی   کليه اراآن عالوه بر   .شاه در آمداضدوباره به مالکیت محمد ر بود، شده 

آن یورش  عاقب ی و متن نین قانو چع ضو  .بودنشده  ثنا نیز از این قانون مست واقع در این اراض ی صبات قو  اءحتی قر 

گشته و آنها با  هامنکر و عمومی تموجب برانگیخته شدن جشم روستاها به  رژیم  موران أفتۀ ژاندارمها و مسا زمانیا

 .  میگردندال رژیم معتوسط  ی خود زمینها مجدد  تصرفنع  از  ود مـاخه چمقاومت یکپار 

دیگری  رکمن در صدد اجرای طرح و تمردم مت مقاو  ساختن  جهت خنثی وضعیت با توجه به این   اها شضمحمد ر 

رمان  فتحت عنوان  ۱۳۲۹سال اصل بمعنای عقب نشینی شاه از طرحهای قبلی خود بود،در در که این طرح   .دیآمیبر 

که دالیل این عقب نشینی نیز   گردید  صالحا صحرارکمنو شاهانه در ت  "یض زمینهای سلطنتی و اصالحاست ار  شفرو "

  شو نافرجامی تال رژیم   وسط تخود گسترش مقاومت مردم در قبال غصب مجدد زمینهای زراعی  ال، او  عبارت بودند از: 

 . رعیتی  -در جهت تحمیل نوعی از سیستم ارباب

جنگ جهانی دوم و   بدنبالخود تولیدات  برای  مصرفی در جهان  بازارهای شب کاهببه س ،سرمایه داری جهانی ثانیا 

می   ،اش ی سیستم مستعمراتیپو سطح بین املللی ایجاد شده بود و نیز با تشدید فر   ا در قو تغییر و تحوالتی که در تناسب 

سرمایه داری جهانی . از این دوره به بعد  بدهدبه استعمار نو را در دستور کار خود قرار  بایست گذار از استعمار کہن

جمله  ن خویش م نفوذتحت  ورزد تا مناسبات سرمایه داری را در وسیعترین شکل خود در کشورهایش میهدفمند تال 

 کند. بایران پیاده 

در دستور  بویژه تورکمنصحرا نیز  ،آمریکاسرمایه داری جهانی برهبری    نفوذایران نیز همچون دیگر کشورهای تحت 

و اصالحات   آن جهت تولید مواد خام مورد نیاز صنایع تبدیلی آغاز   کشاورزی   تولیدات  مطالعه و بررس ی امکانات

 میگیرد. قرار  در آن مد نظر   ی از باال ض ار 



الن و تورکمنصحرا از طرف آمریکا بعنوان  گی ،دشت مغان ، زوینق ، خوزستان  اواخر دهٔه س ی در ایران مناطقی چون  

 یکی از قطبهای مهم قابل سرمایه گزاری در عرصه کشاورزی شناسایی میگردد.

  صوصیات دارای خهل هزار و هفتصد هکتار بود  چهار میلیون و سیصد و چجموع شامل  م  طق که در ایران در این منا  

اقلیمی مناسب در فصول  شرایط   -4اف و هموار صدشت  -3مساحت کافی   -۲کحاصلخیزی خا  -۱زیر میبودند: 

  .وجود کافی آب شیرین  -6ارتفاع مناسب برای پمپاژ آب برای صرفه جویی ها در هزینه آبیاری  -5مختلف سال 

رژیم به لحاظ   کهرعیتی ریشه دار در این مناطق یکی دیگر از فاکتورهایی بود -ابب همچنین عدم وجود سیستم ار 

زمینداران   رژیم شاه میداد که حتی املقدور کمتر با بهاین فاکتور این امکان را  زیرا، .حساسیت داشتسیاس ی روی آن 

  دودتر و حدود امکاناتشان را مح مانور قدرت  در عین حفظ منافع آنها  بتواندز برخورد داشته باشد و نی بزرگ سنتی 

 بسازد. 

شرایط را یکجا دارا   بود که همه ی ه آلمله مناطق ایدجاز   اوال، ورهای فوق کتفا داشت ایران با درنظر  تورکمنستان  

رض ی شاهانه را تسهیل  ت اصالحارای سیاست ارعیتی در این منطقه،اج  –ه و بویژه عدم وجود سیستم ارباب بود

 میکرد.

خارجی و   ماشین آالت کشا ورزی  این ایام بود که سراسر تورکمنصحرا شاهد تبلیغات وسیع کمپانیهای فروشثانیا،در 

با توجه به زمینۀ مساعد کشت ماشینی و وسعت اراض ی این منطقه   ایجاد شعبات آنها در شهرهای منطقه میگردد.

 هر یک از کمپانیها در پی به چنگ آوردن بازار فروش بیشتری بودند. 

ب پمپهای موتوری بر روی رودخانه  صو ن ۳۰در نیمٔه دوم دهه  لثا، با ورود ماشین آالت کشاورزی به تورکمنصحرا ثا

سودهای  می یابد.ای افزایش  ه در این منطقه به میزان قابل مالحظهبکشت پن ۱۳۲۷از سال   کهای گرگان و اتر 

جلب    صحراری و کشوری را به سوی ترکمن کات لشمالکان مرکز و مقام -رژوا و ب نیز نظر ر ناش ی از کشت پنبه شاسر 

 یند. بابر یغما دانه تالش میکردند تا سهمی از این خوان جبنوبه خود م  یک . آنها هر میکند

ملت تورکمن و سلب  ابتدایی ترین حقوق  نخش   ضا شاه با نق ضکه محمد ر  گردیدباعث  ل مجموعٔه این عوام

  خود مبنی بر فروش و تقسیم اراض ی تورکمنصحرا را صادر بکند. 1329 ، فرمانسرزمین خودبر آنها اجباری مالکیت 

گاه زمینی در   هیچمحمد رضا شاه  که، چونمیگرددمواجه و روستائیان تورکمن انان ق لذا این طرح نیز با مقاومت ده 

وی کار  ر  ادف بازمانمص. از سوی دیگر این اقدام شاه نمایدیا تقسیم آن  وش و نداشت تا اقدام به فر  صحرا ترکمن

در منطقه بین بندر  بنابر این این طرح نیز بجز اجرای ناقص آن   شدن نفت میگردد. آمدت دکتر مصدق و جنبش ملی 

تا   ۲به دهقانان اال ق رکمن و آق و متوقف گردید. در منطقه بندر ت ۱۳۳۲مرداد  ۲۸تا کودتای  ،( 4)  اال رکمن و آق قو ت

هکتار زمین واگذار   ۳۰۰تا  ۲۰۰و روابط نزدیک با مقامات دولتیدارای حشر و نشر هکتار و به متنفذین محلی  ۱۵

از تملک آنها خارج میگردد که خود  های مازاد عنوان زمینبه  همالکیت مردم بوداصل در که در اراض ی    بقیۀ میگردد.

   بلحاظ مسافت عمده زمینهای تورکمنصحرا را در بر میگرفت.

مداوم   یورش ه بود بهمراه بوجود آمددر تورکمنصحرا  زمین  ٔه مالکیتصر در ع 1334تا  1320ی ها لتحوالتی که در سا

ولی در منطقه به  پ -و گسترش روابط کاالیی   یکسو از بر هم زده بود  و آرامش را امنیت   که وستاهاژاندارم ها به ر 

دیگر، موجبات   ییمالکیت خصوص ی بر زمین از سو  باومی و جایگزینی آن عمش ی زمینداری  فروپاهمراه تشدید روند 

با آغاز خرید و فریش زمین و ورود ماشین آالت مدرن کشاورزی به   اورد.زمین رافراهم می یا کاالیی شدن خرید و فروش



سرمایه   سیستم جدید بهره برداری و بهره کش ی  عالیتفبه سرعت به عرصه  صحرای  ترکمن ض سیم اراق منطقه و ت 

  -۱:   تقسیم میشدندای زراعی بر سه نوع هزمین ۱۳۳۲مرداد  ۲۸تا کودتای  صحرادرترکمن  .میشودکشیده داری 

متنفذ محلی واگذار    صو یا اشخا تورکمن  به گروهی از افراد محلی و طوایف ۱۳۲۲-۱۳۲۱ زمینهایی که از سالهای

   . ف بودندو معر   "اراض ی استردادیو به "   شده 

  صحرا رکمنو ودند. این اراض ی بخش وسیعی از تاعالم شده ب "زمینهای مازاد" بعنوان   ۱۳۲۹اراض ی ای که در سال  -2

 را در بر میگرفت،  

رسیده و صاحبان آنها از سند   شبفرو  ۱۳۲۹در سال  " پهلوی  ک مال"او تقسیم  شای که در جریان فرو  ض ی ارا -۳

 برخوردار شده بودند.  مالکیت

 ادامه دارد 

----- 

 : زیر نویسہا  

ر دورۀ سلطنت نادرشاه غصب و در رقبات نادری ثبت شده  زمینهای خالصه به زمینهایی گفته میشود که د  -1

بودند.این اراض ی توسط دیوان و حکام محلی اداره شده و عواید جمع آوری شده از آن جزو "درآمد عمومی"  

محسوب میگردید. در دورۀ قاجاریه بخش عمدۀ زمینهای خالصه یا بفروش میرسند و یا به تملک افرادی خواص در  

ان سلطنت سلسله پهلوی زمینهای خالصه از حیطۀ"رقبات نادری"خارج شده و به " امالک  می آیند. در زم

خالصۀ"پهلویها در می آیند. از آنجا که در تورکمنستان ایران هرگز زمین خالصه وجود نداشت تا بعنوان"امالک  

در نتیجۀ عقب نشینی دریای  خالصه"اعالم و یا با آن دستاویز از دهقانان سلب مالکیت بشود.لذا،تنها اراض ی ای که 

 خزر بوجود آمده بودند جزو " امالک خالصه"اعالم گردید. 

ض  ایران و نیز نبود سند و بنجاق با حد و مرز مشخ  تورکمنستان در  طوایفی  –ملوک بعلت عدم وجود روابط  -2

سط دهقانان بر  و یان دراز تلق این قبیل زمینها و کاری که طی سالعزمین  تنها بلحاظ ت بر د هقان  ه یاحقوق هر طایف

   گردید.گرفت تعیین میمیروی آنها انجام 

لوی را در سندی که به  پهفرزند خود محمد رضا  ندر اصفها ی در حین توقف کوتاه ناز ایرا تبعیدرضا شاه بهنگام  - 3

که   ر ایران د ی خود راببعنوان جانشین خویش اعالم کرده و کلیه اموالب غص  معروف گردید  "نامه اصفهان"هبه 

 میکند. منتقل وی به  هآنها بودتورکمنصحرا نیز بخش ی از ی غصب زمینهای 

 تورکمنصحرا را بلحاظ نوع مرغوبیت خاک آن به سه ناحیه تقسیم میکنند:   -4

 اول: زمینهایی که در مجاورت دریای خزر قرار گرفته اند)منطقۀ بین کرانۀ دریای خزر تا آق قاال(.

واقع شده است. دوم: مرغوبترین و وس  یعترین اراض ی تورکمنصحرا در منطقۀ ماراوا دپه و آق قاال 



سوم: منطقۀ بین ماراوا دپه تا کوههای بجنورد منطقۀ کوهستانی و دارای تپه ماهورهایی میباشد که این منطقه  

 یگیرد. جهت کشت وسیع و مکانیزه مناسب نبوده و عمدتأ بصورت مراتع و باغداری مورد بهره برداری قرار م

 

 قسمت سوم

 

زمینه برای اجرای  در ایران،و سرکوبی تمامی تشکلهای دمکراتیک و احزاب مختلف   ۱۳۳۲مرداد  ۲۸پس از کودتای 

جهت   میگردد.ی شاهانه فراهم ض ر ”فروش و تقسیم زمینہای سلطنتی"واصالحات ار بشاه  مبنی  1329امل طرحک 

ش  ق اندارمری نژ  ند.قدرت دولتی بکار گرفته شد  مامی اهرمهایت  نیز  منصحراکر و ه سریعتر زمینهای ت هر چفروش 

حرا  صرکمنو برای سرکوبی مردم تدیدقدرت ج  کبعنوان ی  کی اولین بار ساوااو بر  هفعالتری در روستاها برعهده گرفت

یکی از افسران عالیرتبه ساواك   ان برای همیشه به عهدهگ لوى در گر هست معاونت امالك پپ  گشت.وارد عرصه 

و   د؛و شصحرا اقدام نروستائیان تورکمو ارعاب و شکنجۀ  ت شت به بازدابتا بدون فوت وقت نس  ته شدگذاش

رف  طاز زمین  روش ای که جهت ف حواله  ر زیر نظر گرفت و هرا حرا صفروش اراض ی تورکمن  شخصأاه شباالخره 

  شرف برای" ی به جواک   دور"ان"شرفص تحت عنو  ور امریه ای ردید پس از تأئید شاه و صدگلوی صادر میپه کالما

 !مورد معامله قرار میگرفت ودهب "عرض ی

ود  برای اینکار الزم ب  متصرفات رضاخان در تورکمنصحرا کافی نبود.  فقطآزمندی شاه  ءرضاا  جهتاز سوی دیگر  

بعد از   ت شده و ثبهای جدیدی بنام شاه نیز بکار گرفته شدند تا زمینالك و دادگستری و... ام  اد و نثبت اس  سازمان 

وم  مرساز طرف بنیاد پہلوی ن رشوه بود که داد مبناهمین  بر  .دگردادر ص "بنام شاهسند"خلع ید از روستائیان 

سندی بنام شاه صادر میکرد بی اجر نمیماند.  تا  قانون ف خال  ئیس ثبت اسناد و امالک،بر اگر ر  .بدین معنا که گردید

مالک،بدین طریق در خاتمۀ اصالحات ارض ی شاهانه صاحب زمین در  جاییکه اکثر روسای دادگستری و ثبت اسناد و ا

هکتار( این افرادبترتیب   570هکتار(،همایونی )  500هکتار(،میرسعیدی ) 4000تورکمنصحرا گشتند، مانند:میالنی) 

 رئیس دادگستری گنبدکاووس بوده اند! 

قامات کشوری و لشکری که همه طالب زمین  مالکان مرکز و م  –مرداد بغیر از بورژوا  28مضاف بر آن بعد از کودتای 

در تورکمنصحرا بودند، گروه جدیدی نیز به آنها افزوده گردیدند.این افراد جدید کسانی بودند که در جریان کودتا از  

صحنه گردانان اصلی آن چون افسران بازنشستۀ کانون افسران،دادستانهای نظامی که در بیدادگاههای ارتش  

را به جوخه های اعدام سپرده و اوباشان و چاقوکشان حرفه ای بودند. زیرا، بتمامی اراذل و  بسیاری از مبارزین 

اوباش شرکت کننده در کودتا،از طرف دربار قولهایی مبنی بر دادن پاداش به پاس خدمات خود به شاه داده شده بود  

را هجوم آورده بودند. این گروهها،  و اکنون آنها نیز جهت گرفتن "پاداش"خود به حساب مردم تورکمن به تورکمنصح 

سازمان امالک پهلوی را بجتهی سوق میدادند که بهترین زمینها را برای اینکه به آنها انتقال بدهد  به مشاوران امالک  

پهلوی و مأ مورین مربوطه یاری میکردند تا هر چه زودتر به نام شاه ستد مالکیت صادر شود تا خود زودتر صاحب  

   زمین گردند!



و با جار و   ( ۱)زمینهای روستاهای مختلفی را بین زارعین محلی از طریق قرعه کش ی ۱۳۲۹در ابتدای اجرای فرمان 

ساله بفروش میرسد. در جوار هر   ۲۵جنجال تبلیغاتی مبنی بر"عنایات ملوکانه" به خود روستائیان به اقساط 

و معموال نیز بیشتر از سطح قرعه شاه سیمات ارض ی است روستا،زمینهایی را بعنوان اینکه اضافه بر تق 

طویل املدت به فروش میرفت،ولی شاه با واگذاری  اقساطی  اعالم کردند. ظاهرا نیز زمینها به اقساط ( 2)بود،"مازاد"

به بانکها،تمام بها را نقدا دریافت میکرد. اساسا نیز تشکیل و تاسیس بانک عمران برای این بود که این بانک بعنوان  

 واسطه از بانک مرکزی پول قرض کرده و این وجوه را در اختیار بنیاد پهلوی یعنی شاه بگذارد. 

در فروش زمینها تعقیب میگردید نه تنها سیاستی تاراجگرانه، بلکه سیاستی ضد ملی نیز بود. بدین معنی  سیاستی که 

که، اوال:  زمین هر روستا بین ساکنین همان روستا تقسیم و بفروش نمی رسید، بلکه سعی میشد زمینهای یک روستا را  

روستائیان گردد. ثانیا: جهت بر هم زدن ترکیب ملی  به روستای دیگر و بالعکس بفروشند تا موجب نفاق و تفرقه بین 

مالکان غیربومی و مقامات لشکری و کشوری فروخته   –در تمامی روستاها به بورژوا  ملت تورکمن رمینهای"مازاد"

میشد. آنها نیز با تشویق رژیم در وارد کردن کارگران کشاورزی از استانهای مختلف و بویژه از استان سیستان سعی در  

ییر چهرۀ ملی منطقه را داشتند.ثالثا: در آندوره، رژیم تورکمنصحرا را از نظر تقسیمات کشوری قطعه قطعه کرد و  تغ

هر قطعه ای را به  قسمتی از نواحی و استانهای فارس نشین همجوار منضم نمود تا ملت تورکمن یکپارچگی خود را از  

 را داشته باشد. دست بدهد و نتواند از لحاظ سیاس ی اظهار وجود واحدی 

این سیاست از طرف اسدهللا علم که مدتی رئیس بنیاد پهلوی و سپس به مقام نخست وزیری رسیده بود با جدیت  

تمام دنبال میشد. وی نسبت به فروش زمین های تورکمنصحرا به غیر بومیها وسواس بوده و به قول او"ترکمنی که بی  

دیگر  ایران رو بیاورد".  علم این سیاست را بعدها با گماردن محمد   زمین میماند، مجبور بود برای کار به شهرهای

 حسین رهبر در رأس "امالک پهلوی" در گرگان به پیش میبرد.   

به صاحبان آنها مسترد نشده و در   1321شاه بدنبال فروش تمام قراء و قصبات اراض ی دائری که طبق قانون 

استردادی" و اراض ی خورده مالکان نیز آغاز نمود. مشوران قضایی  مالکیت " دولت" و دست اندازی به زمینهای " 

امالک و مستغالت پهلوی، با زد و بند با مأمورین دادگستری و ادارۀ ثبت اسناد و امالک و دادن رشوه به آنها، رأی  

رضاخان بر این  هیئتهای رسیدگی به "امالک واگذاری" را با ایرادات ثبتی و غیره باطل اعالم کرده و "سند مالکیت" 

زمینها را بنام محمد رضا پهلوی تغییر میدادند. بدین ترتیب راه فروش زمینهای "استردادی" و خورده مالکی نیز هموار  

 میگردد.

را میتوان اوج یورش زمینخواران به تورکمنصحرا دانست. در این سالها در پی ورود ماشین آالت   1338سالهای 

ایه داران مرکز را به تورکمنصحرا جلب کرده بود و تحت تأثیر تبلیغات امالک  کشاورزی به منطقه که توجه سرم

پهلوی برای فروش هر چه سریعتر و وسیعتر سرزمین تورکمنها، این زمینه ایجاد گردید تا افراد مختلف غیر بومی جهت  

هلوی نیز تا میتوانست از این  غصب زمین در تورکمنصحرا با واسطه گری بنیاد پهلوی با هم به رقابت بر خیزند. بنیاد پ

واقعیت   بازارگرمی استفاده الزم را میکرد و مهندسین و مشاورین این بنیاد، بر زمینهای غصبی را بر اساس 

نمیفروختند. مثأل، اگر روستایی هفتصد هکتار زمین داشته اما برای آن تا هزار هکتار سند معامله تنظیم میگردید.  

ر اضافی را توسط نیروهای سرکوبگر دولتی از زمینهای خرده مالکان همان روستا تأمین  هکتا 300خریدار زمینها نیز 

بوده بر اساس مقیاس ی   0001/0میکرد. این مهندسین و مشاورین بنیاد پهلوی نقشۀ ثبتی را که مقیاس آن برابر با 

علت مواجه شدن خریداران  تقسیم بندی و تفکیک و بفروش میرسانیدند. این تخلفات بنیاد پهلوی ب 0015/0معادل 



مورد معامله با    غیر بومی با مقاومت روستائیان از یکسو و از سوی دیگر بعلت زمانبر بودن "کشف" زمینهای موهوم

بنیاد پهلوی سا لها مالکیت این زمینها در بالتکلیفی باقی مانده و مشاجرات بی پایان بر سر ماکیت این زمینها سیمای  

 های تورکمنصحرا را تشکیل میداد. اصلی بسیاری از روستا

در آندوره، طبق صورت مجالس تفکیکی همراه با اراض ی، مساجد، مدارس و قبرستانها و حتی خانه های روستائیان و  

خود روستاها نیز مورد معامله قرار میگرفت! روستاهای زیادی چون"میوویتلر، مرجن آباد، قوجق" و ..... از طرف  

ود و زیربنای این روستاها به کشت و یا به ایجاد تأسیسات کشاورزی غاصبان اختصاص  خریداران زمین بکلی ناب

   -و بورژوا  داده شده و امروزه از این روستاها حتی اثری نیز بر جای نمانده است. درباریان و مقامات لشکری و کشوری  

میآوردند و در این سالها ضرب  مالکان مرکز که اینچنین صاحب زمین میشدند، جهت تصاحب آن به روستاها یورش 

و جرح و حتی قتل، تخریب زراعت روستائیان، تخریب خانه ها و کل روستاها و...... به پدیده ای عادی مبدل شده  

 بود.

پس از تسلط شاه بر تورکمنصحرا، "واالحضرتها و واالگهرها" نیز از راه رسیدند و با به خدمت گرفتن مجموعۀ  

 هترین اراض ی تورکمنصحرا پرداختند.  ارگانهای سرکوب به غصب ب 

  ۳۰۰۰هکتار، شمس پهلوی  ۲۵۰۰هکتار، عبدالرضا پهلوی  4۰۰۰با ارتکاب جنایات بیشماری شاهپور غالمرضا 

»قلعه محمود« را که بخش  ]گل چشمه[هکتار، فاطمۀ پهلوی منطقۀ »تاتار«  و اشرف،  6۰۰هکتار، علی پهلوی 

 منها بوده، به تصرف خود درآوردند. وسیعی از زمینهای آن متعلق به تورک

اما تمامی این متجاوزین و غاصبان اراض ی تورکمن هیچگاه نتوانستند نیت تاراجگرانه و ضد ملی خود را براحتی  

عملی بسازند. در آن سالها تورکمنصحرا هر روزه شاهد درگیریهای خونین غاصبین زمین و نیروهای سرکوبگر با  

ود. زندانها و بازداشتگاههای ساواک مملوو از تورکمنهایی بود که به دفاع از اراض ی اباء و  روستائیان و خرده مالکان ب

اجدادی خود برخاسته بودند. هر چند در آندوره به علت عدم وجود تشکلهای سیاس ی و ملی که بتوانند مبارزات  

ر ناپذیری در برابر یورش غاصبان  خودبخودی و پراکنده ولی گستردۀ ملت تورکمن را سازماندهی کرده و از آن سد عبو 

به سرزمین خود بوجود بیاورند، اما مقاومت و مبارزه در تورکمنصحرا هیچگاه فروکش نگردید. جهت سرکوبی نهایی  

" گارد سلطنتی" را وارد کارزار نمود. شاه از یکسو  میخواست در کنار مزارع   ۱۳4۰این مبارزات بود که شاه در سال 

دران خود و مقامات لشکری و کشوری، افسران و کادرهای " گارد سلطنتی" را نیز در  غصبی خواهران و برا

تورکمنصحرا صاحب زمین بسازد تا گاردیها در عین حفاظت از منافع غاصبان دیگر با امیدوار ساختن به درآمدی  

ی دیگر، استمرار "گارد  سرشار و موهوم وفاداری هر چه بیشتر  فرماندهان گارد جاویدان را بخود جلب نماید. از سو 

سلطنتی" در این منطقۀ حساس و استراتژیک مرزی با سیاستهای میلیتاریزه کردن کشور از طرف شاه که در همان  

سالها آغاز گردیده بود و در انطباق کامل با سیاست ایجاد طرح پایگاههای نظامی آمریکا در کشورهایی که مرزهای  

 د، بوده است. مشترک با اتحاد جماهیر شوروی داشتن

بر این مبنا نیز ابتدا کارشناسانی از طرف "گارد سلطنتی" جهت انتخاب بهترین منطقه به تورکمنصحرا اعزام گردیدند  

و آنها بعد از بازدید و بررس ی تمامی نقاط مهم، روستای " آممار اولوم"  را که یکی از روستاهای " استردادی" شاه در  

رمیگزینند.  بدنبال آن "گارد سلطنتی" با تمامی نیرو و با آرایش ی جنگی جهت تسخیر  به ساکنان آن بوده ب ۱۳۲۱سال 

که   (۳)این روستا در منطقه به حرکت در میآید. "گارد" ابتدا زمینهایی را که تحت کشت شرکتهای تعاونی ملی تورکمن



نوبت بعدی زمینهای خرده   هکتار زمین و مجهز به تأسیسات آبیاری بوده بتصرف خود در میآورد. در  ۲4۰۰شامل 

مالکان که بصورت نیمه مکانیزه کشت میشدند غصب و در مرحله آخر نیز تمامی مراتع مشترک روستاهای " آممار  

هکتار زمین در   ۸۰۰۰اولوم،آقدگیش، حبیب ایشان و چین سوولی " غصب گردید. "گارد سلطنتی" با غصب مجموعأ 

مزرعه" مستقر گردید. پس از استقرار نیز بالفاصله دست   –وم به" شاه این منطقه و تغییر نام روستای آمماراول

اندازی به زمینهای روستاهای همجوار را آغاز و با غصب اراض ی روستاهای " حبیب ایشان و یومله سالیان و....." ،  

جود آورده و  هکتار میگردد را برای شاه بو  ۲۰۰۰۰۰مزرعۀ "آریادشت" را که مساحت تقریبی آن بالغ بر  بیش از 

تمامی آب رودخانۀ گرگان را به آبیاری این مزرعه و اراض ی غصبی خود اختصاص داد. در حالیکه مردم روستاهای  

پایین دست رودخانۀ گرگان نه تنها برای آبیاری مزارع  و مصرف احشام خود بلکه جهت تهیۀ آب شرب، کف خشک  

 ه از گودالها جمع آوری و به مصرف برسانند!  رودخانه را میکندند تا بن آبهای متعفن را قطره قطر 

  اما صدای اعتراض مردم تورکمن در زیر سرنیزۀ ژاندارمها و شکنچه های ساواک و سرکوبگریهای گارد سلطنتی هی 

چگاه خاموش نگردید. بنابر این، شاه مجبور گردید رأسا جهت سرکوبی و غصب تمامی اراض ی مردم تورکمن وارد  

شاه اقدام به اعزام و اسکان نمایندۀ ویژۀ خود "سرلشکر مزین" به تورکمنصحرا نمود   ۱۳4۲ میدان بشود. در سال

تا روند غصب و سرکوبی ملت تورکمن را مستقیمأ تحت نظر بگیرد. سرلشکر مزین، مأموریت داشت بعنوان نمایندۀ  

ن به تمامی غارتگریها و  مخصوص شاه غصب و فروش و سرکوبی مردم تورکمن را با قدرت تمام تکمیل بسازد. مزی

تجاوزات محمد حسین رهبر، رئیس "امالک پهلوی" نظمی نوین داده . بطور سیتماتیک آنرا به پیش برد. وی که بمدت  

سال سلطان بی تاج و تخت تورکمنصحرا بوده باقیماندۀ اراض ی و مراتع قابل غصب مردم تورکمن را به شریف   ۱6

هکتار(، دیباها و "واالحضرتها و واال گهرها" و   ۱۵۰۰؟هکتار(، تیمسار پالیزبانها) هکتار( ، اوویس ی ها)  ۳۰۰۰امامیها ) 

زمانیکه طی سالهای چهل تا چهل و دو در سراسر ایران با تبلیغات گوش خراش ی     ...... انتقال داد.بدین ترتیب 

" نسق" میگردیدند، در    اصالحات ارض ی شاهانه اجرا میگردید و مالکین را از روستاها"بیرون" و دهقانان صاحب

تورکمنصحرا دهقانان را از قطعه زمین خود میراندند و تمامی اراض ی ملت تورکمن را بین درباریان و مقامات لشکری  

میلیارد ریال فقط به   ۱4سال غریب به  ۲۵از اراض ی تورکمنها طی  %۸۰و کشوری  میکردند. " با فروش نزدیک به 

 (  4)واریز شده بود".  حسابهای شخص ی شاه در تورکمنصحرا

مالکان و مقامات لشکری و کشوری بجای مالکیت فردی شاه، تغییری   –جایگزینی مالکیت اجباری دربار و بورژوا اما،

و بعد از آن رضاخان در   ۱۹۱۲در خصلت دوگانۀ مسئلۀ ارض ی در تورکمنصحرا نداد. یعنی، اگر تصرفات تزار در سال 

اجباری از اجتماعات روستائی نسبت به زمین کشاورزی و مراتع آنها بود، از   تورکمنصحرا از یکسو، سلب مالکیت

سوی دیگر نیز سلب اجباری حقوق و مالکیت یک ملت نسبت به سرزمین خویش بوده است. بدون درک این خصلت  

با جنبش   دوگانه مسئله ارض ی در تورکمنصحرا، نمیتوان حتی صحبتی نیز از رهبری مبارزات دهقانان بدون رابطۀ آن 

 ملی بمیان آورد.  

 ادامه دارد 

 زیرنوسها: 

زمینهاییکه به این شکل تقسیم و با قرعه کش ی بین روستائیان بفروش میرسیدند بعدها در بین دهقانان   -۱

 معروف به زمینهای" قرعه" شده بودند. 



طح قرعه ها"  غرض از زمینهای "مازاد" در اینجا، زمینهایی هستند که از طرف مأمورین دولتی"بیشتر از س -۲

 محسوب میشدند. 

مرداد، تحت تأثیر جریان ملی شدن نفت، در روستاهای حاشیۀ رودخانۀ گرگان شرکتهای   ۲۸قبل از کودتای  -۳

تعاونی متعددی بنام "شرکتهای تعاونی ملی" بوجود میآیند. این شرکتها که با سرمایۀ خود روستائیان  

در کنار رودخانۀ گرگان و خرید ماشین آالت کشاورزی و  تورکمن تشکیل میشدند با احداث کانال و آبگیرها 

ایجاد سایر تأسیسات مربوط به دامپروری نقش زیادی در "مکانیزاسیون" کشاورزی تورکمنصحرا داشتند.  

تمامی این شرکتها بعدها بدون آنکه دیناری جهت سرمایه گذاریها و خصارات و حتی قیمت زمینها به  

 ، یکجا غصب گردیدند. صاحبان اصلی آنها داده بشود 
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 آخرین قسمت: 

 

 "مکانیزه"شدن کشاورزی در تورکمنصحرا

 

" تقسیم و فروش" اراض ی تورکمنصحرا توسط شاه ، وجود اراض ی وسیع و حاصلخیز، شرایط اقلیمی مناسب جهت  

الکان و مقامات لشکری و کشوری، باعث گردید که کشاورزی در تورکمنصحرا  م  -کشت مکانیزه و هجوم بورژوا

صاحب  ۱۳۲۹تا ۱۳۲۱زودتر از دیگر مناطق ایران "مکانیزه" گردد. از سوی دیگر مالکین بومی که مابین سالهای    

د  زمین شده بودند، جهت معافیت آن از اصالحات ارض ی شاهانه بسرعت دست به مکانیزه ساختن اراض ی خو 

مواد الحاقی   ۱مادۀ   ۵و   4مردادطبق تبصره های  ۲۸بعد از کودتای  ۱۳۲۹زدند. زیرا، در اجرای مرحله دوم قانون 

و مادۀ سوم قانون اصالحات ارض ی، اراضیی که عنوان "مکانیزه" داشتند مشمول مقررات این قانون  

ورود ماشین آالت کشاورزی و بهمراه  ، تورکمنصحرا از یکسو، شاهد ۱۳۳۰نمیگردیدند. بدین ترتیب از سالهای 

مرداد با تشدید واردات   ۲۸مالکان و دیگر غاصبین غیر بومی زمین بود که این روند بعد از کودتای  -آن بورژوا

ماشین آالت کشاورزی به ایران و از سوی دیگر با تسریع غصب، فروش و یورش  زمینخواران غیر بومی به اوج خود  

در تعقیب سیاستهای ضد ملی رژیم شاه جهت تغییر ترکیب ملی جمعیت منطقه و   رسید.همچنین در آن ایام

اسکان غیربومیها، تورکمنصحرا شاهد سرازیر شدن سیستماتیک مهاجرین زابلی و بلوچ ، کاشمری و سنگسری،  

 عربهای سرخس ی و سنگسریهای سمنانی و شاهرودیها و ..... بود.

رزیهای خارجی با استفاده از تسهیالت دولتی و مزایای تشویقی آن  کمپانیهای صادر کننده ماشین آالت کشاو 

بانک کشاورزی   ۱۳۳۳تورکمنصحرا را در ایران به بزرگترین مرکز فروش فرآورده های خود مبدل میسازند. در سال 

و در  و پیشه و هنر ایران، رأسأ فروش ماشین آالت کشاورزی کمپانیهای وارد کننده خارجی را خود برعهده گرفته  

این بانک بنگاه توسعۀ ماشین آالت کشاورزی را تأسیس و بمثابۀ واسطه بین کمپانیهای   ۱۳۲4اسفند ماه سال 



وارد کننده و زمینداران بزگ در منطقه فعالیت خود را آغاز نمود. در معامالتی که این بنگاه انجام میداد، "حق  

ان آن میدادند، همه چیز را تحت تسلط خود قرار  داللی" و "کمیسیون" که کمپانیهای وارد کننده به متصدی

میدادند. این بنگاه از یکسو با ایجاد تسهیالت و اعطای وامهای سهل الوسول به زمینداران بزرگ جهت خرید  

ماشین آالت کشاورزی توسط آنها و از سوی دیگر با ایجاد موانع متعدد از قبیل داشتن ضامن معتبر، تضمین  

بر خرده مالکین و اعضای تعاونیهای ملی، از خرید ماشین آالت کشاورزی توسط آنها ممانعت بانکی و غیره در برا

مالکان غیربومی قشر جدیدی که فقط   -بعمل میآورد. در آن سالها در کنار ماشینیزه شدن زمینهای وسیع بورژوا

مامی مایملک خود و با  صاحب ماشین آالت کشاورزی و فاقد زمین بوده اند بوجود میآید. این قشر با فروش ت

رفتن به زیر بار وامهای سنگین بانکها، تحت تأثیر رواج ماشین آالت کشاورزی در تورکمنصحرا با اندک سرمایۀ  

خود اقدام به خرید آن میکنند. تعداد زیادی از این افراد بدلیل عدم تطابق ماشین آالت با شرایط اقلیمی  

ماشین آالت و از سوی دیگر بدلیل ناتوانی در رقابت با بزرگ مالکان که   تورکمنصحرا و در نتیجه از بین رفتن سریع 

 هر یک دارای چندین  ماشین آالت کشاورزی بوده اند، بزودی ورشکسته میگردند.  

انحصارات وارد کنندۀ ماشین آالت، تحت تأثیر غارت اراض ی و "مکانیزه" شدن کشاورزی تورکمنصحرا با استفاده از  

باز رژیم شاه که بعد از افزایش شدید قیمت نفت در آن سالها که همه گونه امکانات تشویقی  سیاستهای درهای 

را برای سرمایه گذاری شرکتهای خارجی و تسهیل ورود کاالهای صنعتی آنها ایجاد کرده بود، جهت دستیابی به  

میخیزند. در این رقابت که  بازار فروش پردرآمد ماشین آالت کشاورزی در تورکمنصحرا شدیدأ با هم به رقابت بر 

توسط انحصارات خارجی و نماینده گیهای آنها در ایران بوجو.د آمده بود، تنها چیزیکه مطرح نبود امکان 

استفادۀ بهینۀ  خریدار و تناسب ماشین آالت با شرایط اقلیمی تورکمنصحرا بود. هیچیک از این کمپانیها جهت  

تی خود اقدام به برپایی کالسهای آموزش ی برای خریداران و یا اقدام به  آموزش طرز استفاده از ماشین آالت واردا

ایجاد تعمیرگاه های مدرن در شهرهای بزرگ منطقه و یا در روستاهای مرکزی و یا دست به ایجاد مراکز فروش  

ن آالت از  لوازم یدکی مربوط به ماشین آالت وارداتی خود نزدند. بدین ترتیب در تورکمنصحرا انواع و اقسام ماشی

کمباین و تراکتور گرفته و ماشینهای مربوط به کشاورزی و آبیاری، از اقص ی نقاط جهان با مارکهای متفاوت که  

میباشد   ۱۳46حتی در خود آن کشورها نیز هیجگونه مصرفی داشتند بفروش میرسد. جول زیر که مربوط به سال 

( ۱گویای این هرج و مرج  در تورکمنصحرا میباشد.)   

 

 

ل جدو   

 

این آمار فقط به تعداد تراکتورها  و کمباینهایی مربوط  استکه در آن سالها مشغول کار بودند و شامل   -( ۱) 

دستگاههای اسقاط شده و غیرقابل مصرف بعلت عدم تطبیق آنها با شرایط اقلیمی تورکمنصحرا و عدم  

 دسترس ی به وسایل یدکی و ورشکستگی صاحبان آنها نمیگردد. 



و ادوات مربوط به استخراج آب و آبیاری نیز بمیدان تاراج انحصارات رنگارنگ از اقص ی نقاط جهان    عرضۀ وسایل    

میگردد. نصب موتور پمپ و حفر چاههای گوناگون در تورکمنصحرا پابپای غصب اراض ی شدت و حدت بی  

نه های گرگان و اترک بیش  هزاران موتور پمپ بر روی رودخا ۱۳4۵سابقه ای بخود میگیرد. تا جایی که تنها تا سال 

حلقه چاه آمریکایی یا  ۳4۱۸چاه آرتیزیان و  ۵۰۰چاه عمیق و  ۱۱۷۰از ظرفیت جریان آب آنها نصب گردیده و 

بتونی در این منطقه حفر میگردد. در نتیجه با خشک شدن رودخانه های گرگان و اترک هزاران رأس دام به  

ها نه تنها برای آبیاری مزارع کوچک خود بلکه از تأمین آب   هالکت میرسند و روستاهای حاشیۀ این رودخانه

آشامیدنی نیز محروم میگردند.با ورود بی وقفۀ ماشین آالت کشاورزی نیز که بیش از ظرفیت و وسعت زمینهای  

دایر در تورکمنصحرا بوده و با تسهیل آبیاری بدلیل نبود ضابطه ای در نصب موتور پمپ و حفر چاه و... یورش  

مالکان به مراتع تورکمنصحرا نیز تشدید میگردد. با به زیر کشت رفتن هزاران هکتار از مراتع و بهره گیری  بزگ 

بیش از اندازه از آبهای جاری و زیرزمینی، دامداری در تورکمنصحرا نیز رو به نابودی میگذارد. بدینسان  

را نیز در بر نگرفت و آنرا از شیوۀ سنتی خود   "مکانیزاسیون" کشاورزی در تورکمنصحرا نه تنها دامپروری و دامئاری 

 رها نساخت، بلکه موجبات زوال آنرا هم فراهم میآورد. 

 ۱۳۳۲میلیون رأس دام میگردید در سال  ۳اگر قبل از " مکانیزه" شدن کشاورزی تعداد دامهای تورکمنصحرا بالغ بر  

ون رأس تقلیل رفت. "مکانیزاسیونی" که فقط  تنها به یک میلی ۱۳4۵به یک میلیون و سیصد هزار رأس و در سال 

جهت غارت هر چه بیشتر منابع طبیعی و غصب اراض ی تورکمنصحرا به پیش برده شده بود نه تنها دامداری را  

که   ۱۳4۵بنابودی میکشاند بلکه  دیگر شئونات حیات اجتماعی تورکمنها رانیز به قهقرا میکشاند. مثأل، در سال 

از زنان در منطقه در بیسوادی کامل بسر   ۲/۹4درصد از مردان و   4/۸۳نیزه" شده بود دیگر تورکمنصحرا "مکا

درصد بوده است.در عرصۀ خدمات   ۵/6۹میبردند. در صورتیکه در صد بیسوادی در کل ایران در آن سالها 

ر سایر نقاط  نفر در تورکمنصحرا فقط یک تختخواب بیمارستانی، اما د ۹۸۷۳بهداشتی نیز در همان دوره برای هر 

( ۲نفر یک تختخواب وجود داشت.)  ۹4۰ایران برای هر   

 

این آمار تنها نواحی غربی تورکمنصحرا موسوم به "دشت گرگان" را در بر میگیرد که نه تنها قابل تعمیم به کل   -( ۲)  

 تورکمنصحرا بوده بلکه در مناطقی ارقام بیسوادی و بهداشت فراتر از این ناحیه بوده است.

 

 

                                         ------------------------------------------------  

 

همگام با "مکانیزاسیون" کشاورزی، پدیدۀ نوینی بنام سلف خری و ربا خواری به تورکمنصحرا راه مییابد که سابقأ    

سرمایۀ ربائی بودند شروع به  عملکرد غیر قابل توجهی در منطقه داشته است. قشر جدیدی که فقط دارای 

مکیدن هستی خرده مالکان و زمینداران متوسط و دامداران میکنند.واردات فله ای کاالهای مصرفی مانند  

گوشت و گندم، برنج و میوه و غیره و بهره برداری مکانیزه شدۀ بزرگ توسط بزرگ مالکان در منطقه، خرده مالکین  



رو میسازد که هر گز خواب رقابت با آنها را نیز هیچکس ی نمیدیده است. آنها  و زمینداران متوسط را با رقبایی روب

باالجبار نه تنها جهت تعمین سرمایه گذاری جهت رقابت بلکه برای تأ مین نیازهای مصرفی روزمره خود و هزینۀ  

امالت  کشت و برداشت محصول میبایستی به سلف خران و رباخواران رجوع میکردند. نرخ بهره و سود در مع

درصد میرسیده و بعد از برداشت محصول کشاورزان مجبور به پرداخت چندین   ۲۰۰سلفی و نزول خواری تا 

برابر اصل قروض خود میشدند. این مسئله نیز عاملی دیگر در ورشکستگی و انتقال زمینهای خرده مالکان و  

د.زمینداران متوسط تورکمن به سلف خران و نزول خواران در منطقه شده بو   

افالس خرده مالکان و زمینداران متوسط با بوجود آمدن انحصارات خرید پنبه بدنبال رونق کشت پنبه در    

تورکمنصحرا بازهم تشدید گردید. خرید "تخم پنبه" و "پنبۀ محلوج" توسط دو گروه از صاحبان صنایع مربوطه 

زمینداران متوسط را به روز سیاه  صورت میگرفت که به دلخواه خود قیمت آنرا تعیین و خرده مالکان و 

میکشانیدند. گروه اول عبارت از چهار گروه صنعتی: گروه صنعتی بهشهر متعلق به خانوادۀ الجوردی بود. گروه  

دوم نیز از گروه روغن نباتی قو که از شرکتهای تولیدی پارس و اطلس و خاور تشکیل شده و متعلق به خانوادۀ  

به گروه روغن نباتی جهان بود که اکثریت سهام آن تعلق به خانوادۀ"غضنفر"   قاسمیه بود. گروه سوم، موسوم

داشت. به این سه گروه شرکت "اتکا" نیز افزوده میشد که وابسته به شرکت تعاونی ارتش بود. خرید و قیمت  

یز عبارت از  گذاری بر "تخم پنبه" در انحصار کامل این چهار گروه بود. گروه خریداران انحصاری "پنبۀ محلوج" ن

سه گروه" عالقبند و شرکاء" ، "نوشیروانی و شرکاء" و " برکت و شرکاء" میشدند. به این گروهها شرکای دیگری  

مالکان بومی بودند افزوده میشد که مهمترین آنها عبارت از گروه صنعتی شمالی و   -که صاحبان آنها از بورژوا

ودند.) که مهمترین آنها عبارت از گروه صنعتی شمالی و  برادران، محمدی،بیکزاده،جعفربای و آخوندزاده ب

برادران، محمدی،بیکزاده،جعفربای و آخوندزاده بودند.)این انحصارات و تعداد دیگری از صنایع بورژوا مالکان  

بومی بعد از انقالب توسط بنیاد مستضعفان مصادره و بهمان شیوۀ قبلی اداره و یا با انتقال تمامی دستگاههای  

دی آنها به خارج از تورکمنصحرا به نابودی کشانیده شده اند(. تولی  

هنگام نوسان شدید قیمت پنبه در بازارهای جهانی انحصارات خرید "تخم پنبه" و "پنبۀ محلوج" نیز بر سر تعیین نرخ  

وافق میرسیدند)نرخ جدید نیز همیشه پایینتر از هزینۀ کشت و داشت و برداشت ت عیین  جدید معموأل با هم به ت

میگردید(، دهقانان مجبور میشدند به سلف خران و ربا خواران رجوع بکنند. صاحبان و سهامداران این  

گروههای انحصارات صنعتی بهمراه رباخواران و سلف خران از این طریق نیز توانستند هزاران هکتار از  

 مرغوبترین اراض ی تورکمنصحرا را تصاحب نمایند. 

و "مکانیزه" شدن اراض ی مسدلۀ ارض ی در تورکمنصحرا نیز از ویژه گی های خاص ی    از سوی دیگر بر مبنای غصب

 برخوردار گردید که این مسئله را نسبت به دیگر نقاط ایران متمایز ساخت.اهم این ویژه گیها نیز عبارتند از: 

ا با توجه به اینکه  معموأل سرمایه داری ارض ی، ریشه در بزرگ مالکی قبل از رفرمها دارد. اما در تورکمنصحر  -۱

قبل از اصالحات ارض ی، بزرگ مالکی بعنوان سیستم مسلط در این منطقه وجود نداشته است بالطبع سرمایه 

رعیتی به شیوۀ تولید سرمایه داری ارض ی باشد. بنابر   –داری ارض ی نیز نمیتوانست معلول تغییر سیستم ارباب 

اراض ی غصبی رضاخان و محمدرضاشاه داشته در تقابل   این سرمایه داری ارض ی در تورکمنصحرا که ریشه در 



مستقیم با منافع همۀ اقشار و طبقات ملت تورکمن که به درجات مختلف و به اشکال گوناگون از این رفرم  

 ضربه دیده اند قرار گرفت. 

ناش ی از این  یکی از علل توده ای شدن مبارزات دهقانان و مشارکت ملی تورکمنها  در این جنبش در مقطع انقالب  

 ویژه گی خاص مسئلۀ ارض ی در تورکمنصحرا بوده است. 

بوچود آمدن زمینداری بزرگ "مکانیزه" در تورکمنصحرا محصول انباشت کالسیک سرمایه نبوده بلکه نتیجۀ   -۲

سرمایه داری ارض ی وابسته به قدرت حاکم وقت بوده است. به عبارت دیگر سرمایۀ ارض ی نه در روند تکاملی  

جامعۀ تورکمن بلکه از خارج از آن تزریق شده است.بنابر این، این مکانیزاسیون نه تنها تمامی عرصه های درونی 

حیات اجتماعی تورکمنها را دربر نگرفت بلکه در عرصۀ کشاورزی و دامپروری نیز بسط نیافت. بهمین دلیل  

اول حکومت پهلوی دوم به  رعیتی که در زمان رضاخان ودر سالهای  –استکه بقایای سیستم کهن ارباب 

 تورکمنصحرا تحمیل شده بود کماکان به حیات خود ادامه داده است. 

رعیتی یعنی بهره وری نسبی تولید کننده از محصول کار خود )سهم بری و یا   –عنصر اساس ی سیستم ارباب 

ین )ده به یک تا  نصفه کاری( میباشد، در تورکمنصحرا حتی در عرصۀ اجارۀ ماشین آالت کشاورزی مانند کمبا 

چهارده به یک ( هنوز نیز به حیات خود ادامه میدهد.عملکرد عنصر سهم بری نیز باعث میگردد که قطب بندی  

طبقاتی در روستاها به کندی شکل بگیرد. این امر نیز در عرصۀ مبارزۀ سیاس ی بصورت ائتالف اقشار مختلف  

و نه صرفأ بصورت مبارزۀ "کارگران کشاورزی"  با آنها   مالکان غاصب بومی و غیر بومی –روستایی علیه بورژوا 

 نمود پیدا میکند. یکی دیگر از علل توده ای بودن مبارزه در روستاهای تورکمنصحرا را نیز در این مسئله چست. 

بدنبال اصالحات ارض ی در ایران، یعنی در پروسۀ سلب مالکیت سنتی از دهقانان مهاجرت روستائیان از هستی   -۳

شده به شهرهای بزرگ آغاز گردیده و بخش عظیمی از جمعیت روستاها به جمعیت شهری پیوستند. اما،  ساقط 

در تورکمنصحرا عکس این روند بوقوع میپیوندد. بدین ترتیب که سیل مهاجرین روستایی در بحبوبۀ اصالحات  

شدت بی سابقه ای    ارض ی از استانهای دیگر ایران بخصوص سیتان و بلوچستان به روستاهای تورکمنصحرا

مییابد. لذا، روستائیان سلب مالکیت شدۀ تورکمن عمدتأ روستاها را ترک نکرده و به شهرها روی نمیآورند.  

علت این امر را نیز اوأل، در وجود تنوع شغلی مانند، دامپروری و قا لیبافی، ماهیگیری و بوجود آمدن کشت و  

ار مزدوری در آنها و کارهای واسطه گری دیگر دانست. ثانیأ،  صنعتهای بزرگ در تورکمنصحرا و امکان ایجاد ک 

علت دیگر آن را باید در احساس مالکیت روستائیان از هستی ساقط شده بر سرزمین ابا و اجدادی خود و عدم  

احساس تملک و آرامش روحی در دیگر مناطق ایران در آنها جستجو کرد. بنابر این روستا ئیان بی زمینی که در  

مالکان عمدتأ غیر بومی از   –های خود مانده بودند هر روزه شاهد تاراج و بهره برداری غارتگرانۀ بورژوا روستا

اراض ی سابق حود بوده و نفرت آنها نسبت به این غاصبان هر روزه عمیقتر میشد.این امر نیز در عین بازتاب یکی  

لیزم موجود در این جنبش میباشد. دیگر از علل خصلت ملی جنبش ارض ی در تورکمنصحرا بیانگر رادیکا  

مجموعۀ این ویژه گیها در عین متمایز ساختن جنبش ارض ی تورکمنصحرا از دیگر نقاط ایران، خصلت دوگانۀ  

 مسئلۀ ارض ی در منطقه را به نفع خصلت ملی آن تشدید کرده است! 
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