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 «یاموزد از هیچ روزگارهرگز ن  اموزد از گذشت روزگارهرکه ن» 

 رودیک                      

، اهورمزدا و 
ی
، تارییک و روشنائ ، خبر و شر ن نییک و پلشتی د بیر یت در طول تاری    خ ... اهریمننبر وجود داشته و  بشر

ی هایهتوطئدارد. مبارزین راه عدالت اجتمایع و انسانیت با تجربه آموزی از  و با مسلح شدن به  اهریمنان ضد بشر

 ، گ خویش را به پیش بردند و یم برند. سالح تجربه غتن از جنبش های جهانگبر د سبی  نبر

راهای . در این مقطع شو بوقوع پیوست 58و  57لهای اییک از شکوهمندترین برهه مبارزات نوین ملت تورکمن، در س

 
 
، اتحادیه و ستاد مرکزی شوراها شکل گرفت، بازوی سیایس و فرهنیک

ن
ن  دهقائ  و  نبر

 
در تشکیل بنام "کانون فرهنیک

 . در راه روشنگری میل به فعالیت پرداختسیایس" 

نگران با آرمان میل  وزیها و حرکت به پیش، مسلما دشمنان قسم خورده این ملت و ستبر ن آبا توجه به تمایم این پبر

ن  ن به  آنان . د از پای ننشتستننبر با سم پایسر و مسموم کردن اذهان ملت از یکسو و همگایم و نشان دادن چراغ سبر

وها قرار گرفتند که در زیر به دونمونۀ از آنها اشاره یم یجنبش، در خدمت مرتجع ترین و سشکوبگران  ین نبر
اهبی

 کنیم. 

نان و هشدار به نسل آدریدن پرده نقاب  و  های دشمنه آموزی از شیوهربفکری، تج اتهدف از بازنشر این تحجر 

 یم باشد که دشمن در هر مقطع با رنگ و لعاب مختلفن ظاهر یم شود.  جوان

 ییک از این تشکل
ی
انجمن یا کانون اسالیم و اعالم جنگ و جهاد نمود، "علیه کانون و شوراها از همان آغاز  که هائ

 و سیایس
 

 ترکمن" بود. "کانون فرهنیک
 

 این کانون توطئههای خود به افشاگری در ییک از بیانیه خلق ترکمن، فرهنیک

 در بخشر از اعالمیه کانون آمده است:  که  پرداخت

 و سیایس خلق ترکمن  5ۀ شمار  هیاعالم
 
 ( کانون فرهنیک

  کانون اسالیم»درباره                                              
 
 «ترکمن و فرهنیک

ده از وابستگان نزديك آنا قل  ی. اعضا١»    یآخوند نقشبند چیکانون نامبر
ن
ترکمن  ینما روحائ

 باشند.  وابسته به دربار یم

 نیکرده و بد  یبر مختلف عليه خلق ترکمن موضع گ یها هی. کانون فوق الذکر با پخش اعالم٢

 ساوایک كمك به عنارص مشكوك و   یبرا بیترت
ی
نفوذ کرده اند بهانه  گنبد   امام تهیکه در کم  هائ

 کردند.   فراهم یم غن یتبل یها



عادل،  میعبدالحل ،یداماد نقشبند ،مثل عطاجان آخوند قوجفی  یکانون را افراد  ی. اعضا٣

دگان مرتجع زم یهالکو و آناکوسه غراو  صفرزاده، معیم  «دادند.  یم لیتشک ندار یاز شسبر

 

 ترکمن از راست: آنه محمد کوسه غراوی
 

 حلیم بردی عادل و حدای بردی قاری دردی پور  -میم هالکو -بنیانگذاران کانون اسالیم و فرهنیک

 

وز  که  حلیم بردی عادل بود کانون اسالیم، این   سخنگوی      در گرماگرم پبر
ی
ن مقاالئ های خلق در شوراها، با نوشیی

به سم پایسر مبارزین شورا پرداخت. )دیدگاههای این  ١٣58الحال جمهوری اسالیم در شهریور در روزنامه معلوم

تحت عنوان "ضد انقالبیون در ترکمن صحرا بیداد یم  ١٣58شهریور  ١١و  ١0، 7شخص در سه شماره روزنامه، 

ابل توجه آن اشاره یم کنند و " در شناخت ضدانقالبیون ترکمن صحرا " به چاپ رسید که در زیر به برخن نکات ق

ه. شایان ذکر اکنیم ن نامه ای شگشاده )منتشر  ست که این عادل حتی پس از شکوئر جنبش در بهمن ماه، با نوشیی

نبد بنام گان مزدور  ابقای دادست خواستار ، "درد دل یک برادر دلسوز"در روزنامه انقالب اسالیم( تحت عنوان 

 هامبر 
ن
اش به رژیم، دادن مسئولیت مشاور نخست وزیر پاداش خوش خدمتی باالخره که   شود... یموشنگ کیائ

 : بود سفالت مرگ ر منجالب اعتیاد و دسقوط این شخص ... شنوشت شوم )موسوی( در امور اهل سنت بود 

 

 سم پراکنی حلیم بردی عادل )انجمن اسالمی( علیه ستاد شوراها -1
 

ید النفاق........ و بر شماست که از  و احذر كم اهال " ن هبر ن ببر  "منافقیر

جای بش تعجب و تاثر است که گرویه از کسانیکه حتی تاب و توان دم زدن در برابر رژیم منفور و منحوس پهلوی را نداشتند 

های دموکرایس بر اثر انقالب شکوهمند اسالیم ایران اسلحه بدست گرفته بنام دموکرایس و دفاع از باز شدن دریچهبه مجرد 



ن ترین کارها را در دهات و روستاهای دور و نزدیک ترکمن صحرا در پناه آزادی انجام میدهند خلق و القاب فریبنده دیگر،   ننگیر

یزند. تهدید مردم روستاهای ترکمن و و بدینوسیله تیشه به ریشه استقالل و حاکم نند و آب به آسیاب دشمن مبر ن یت میل مبر

اشاعه خبر جعیل حمله ارتش میل به مردم مسلمان ترکمن و تضعیف دولت در منطقه و تبلیغات سوء علیه دولت اسالیم و 

 به روستاها و وارونه جلوه دادن اقدامات مثبت رهبر انقالب اسالیم امام خمیتن و راه ندادن شبازان ج
 

مانعت م هاد سازندیک

ین و عادی   از قبیل اینکه دولت میخواهد ترکمن ها را نابود کند از کوچکبی
ی
ها و آمبوالنسها به شهر و شیوع شایعائ ورود دکبی

ه این توطئ کم آگایه روستائیان به بارور شدن  بیسوادی مردم و طبیغ است که  ترین کارهای رفقای دموکرات در آنجاست و 

ند.  آتش اختالف را میان فارس و ترکمنها کمک نموده و  ن  دامن مبر

ن بر حق خلق ترکمن نیستند بلکه دشمنان  مامخلق ترکمن از ت توطئه های این عنارص پلید کامال آگاهست، اینان نه تنها مدافعیر

کر منش و ساواکیهای فراری و گریختگان از تظاهرات بر حق مسلمان ایران چا دیروز و امروز خلق ترکمنند اینان همان فئودالهای 

 و كذائی ضد خلق ترکمن بنام کانون سیایس خلق ترکمن که باعث کشت در ایام مبارزه با طاغوت و ایجاد کنندگان ستا
ی
د طاغوئ

کت ئر محابانه و ناجوانمردانه و خائنانه رفقا میباشد  ن اخبر به همراه و شر  . هستند  ،و کشتار واقعه خونیر

یعتن عمال ساواک دیگری در منطقه ترکمن صحرا ظهور کرد. تا دیروز رژیم منحوس پهلوی بودا ما امروز در منطقه ترکمن  ... 

صحرا ستاد قلدر منش و دیکتاتور خلق ترکمن با شعارهای دهان پر کن و عوامفریب با شمایه های وجودی ما بازی میکنند. 

 ئر منطق به میدان برادر کشر میکشند تا از این رهگذر به صاحبان عقیده پوچ را با قوم پرستی و تحری
ک حسس ناسیونالیستی

ال اس دی و حشیش و ویسیک و هدف خود که نابودی اعتقادات مذهتر و قویم و میل این ملت است برسند. و خود در پناه 

ائن آی رفیقان به خلسه الق عرق و فیلمهای کذائی  یدی و ئر دردی نایل آیند و تمام و چند کنشت عاشیقلر و جزوات و سخبن

ن جوانان پر شور و احساسائی و  ن درب کانونهای اسالیم تحت عناوین ارتجاع و فئودال و کندن  تفریحشان بجان هم انداخیی بسیی

 ادعای فدائی خلق بود
به شستی باالتر از ساواک و از همه مهمبی  ؟لقخکدام   ن،اعالمیه ها و نشان دادن رصن

 

ن ف یت غلط و خیانتکارانه آخوند نارس و ترکهنوز هم ددمنشانه بیر بگوش  هاهای مزدور وحلقممن تفرقه میاندازند و با رهبر

م جهائن  ن یالبر  به روستاهای ترکمن صحرا  ،امبر
 

 را در ترکمن صحرا تحریم میکنند و مانع ورود اکیب جهاد سازندیک
 

جهادسازندیک

ی که ستاد ضدخلفی ترکمن را هدایت میکند شخص مرتجع و  میشوند و   نمائی است که در تعصب شیعه و  این رهبر
روحائن

و رای دادن به کسائن که در رژیم رای کاندیداهای کمونیست تبلیع میکند بو  گبر کرده و حتی اسالم و قرآن را نمیفهمد تن س

گذشته بارها توبه نامه بخاک پای همایوئن و شهبانوی گرایم نثار کرده و در ییک از روستاهای ترکمن صحرا صاحب امالک 

 بسیاری بوده و حتی به علت خیانت به مردم دستگبر شده و ... 

، یک ترکمن گریه میکرد که چند روز است آذوقه ندارم و کار  ی هم ندارم و نمیتوانم از ترس این اعجوب  ها به و بار  در روستائی

 . خائن به ترکمن میکنند  را مبرادران غبر ترکمن برای کار مراجعه کنم اگر مراجعه کنم 



 که حتی صبحها زحمت تکان خ
ن
وردن از رختخواب را بخود نمیدهند. این حامیان خلق مستضعف ترکمن که در ستاد و کسائ

 و گ  نماهای آمیل، بابیل و  چپجود اند و کانون ارتجایع۔ چون انگلیس جمع شده
ن
 را در ستاد خودشان چگونه توجیه  یالئ

ن
تهرائ

 میکنند؟

 که برای بیت المال مصادره شده بود 
ن
بدست آورده اند در کجا  ،این پولهای باد آورده که از فروش گوسفندهای هژبر یزدائ

ن قمار یا برای خرید موتو  ما میدانیم چه میگوئیم.  . رسیکلتهای گوش خراشدود شده است. البد در گلخانه پارک شهر روی مبر

 هستند. اینها 
ن
د نرفقای امروز و ساواکیهای دیروز  همان شاه دوستان سابق و  ما میدانیم که آفرینندگان این ستاد كذائی چه کسائ

ما جوانان مسلمان مبارز حتی به که در ادارات آموزش و پرورش و سایر ادارات در پستهای حساس هنوز به توطئه مشغولند. 

ی و ا -حتی اگر دولت هم آنها را شکوب نکند قیمت نابودی خودمان هم که شده تک به تک تا آخرین نفر   جازه فرصت طلتر

افراد معتقد و مسلمان انجمن اسالیم را با مارکهای مرتجع و ساوایک ...  راستینمان را به آنها نخواهیم داد. اوه شائی علیه مکتب ی

 کذاییشان
ی
ند.  نکوبند و در جلسائ ن  با همدستی روحانیون مرتجع بر علیه اسالم برنخبر

ند، ما این افراد را میشناسیم. افرادی که در بندر ترکمن در جلسات ستاد دیشکدر بندر ترکمن نقشه قتل جوانان مبارز اسالیم را  

ن جوانان مسلمان را در بندر ترکمن و گنبد بخاطر اف کت کرده و به کمک روحانیون مرتجع قصد کشیی شاگری ضدانقالب در شر

سانیم. منطقه داشتند.  ای اعمال پلیدشان مبر حال این سئوال را از ستاد میکنیم  ما اینها را کامال میشناسیم و در آینده به شن

میلیون تومان پویل که از مردم برای کمک به بازماندگان شهدا گرفتند چکار کردند جز اینکه در جهت تبلیغ مرام خودشان  ۲مبلغ 

نید وجود کمونیستهای و کوبی ن ن مارکس و ترکمن تفات قائلید و هم به آتش اختالفشان دامن مبر دن اسالم خرج کردند. شما که بیر

غبر ترکمن را در استاد خود چگونه توجیه میکنید؟ مهمانان ناخواندهای که با ماشینهای حدید و سالحهای عجیب و غریب و 

 ذائر شما حضور یم یابند نشانه چیست؟ از کالشینکف گرفته تا سم سیانور در ستاد ك

یا معتن دموکرایس این است که بیسوادان ترکمن و ... را که همه مسلمانند و نماز و روزشان ترک نمیشود فریب بدهید و اسم آ

 ذهایشان بنویسید. نگام انتخابات بر روی کاغنمایندگانتان را در ه

نگ جواب  ه است. و ما هرگز نمیخواهیم با خدعه و نبر رفقا! ما مسلمانیم در مکتب ما دروغ و خدعه و تزویر از گناهان کببر

ن باشید که اگر صدها سال هم زحمت بکشید باز هم نمیتوانید در ترکمن صحرا  شما را بدهیم و تهمت بزنیم. ویل شما مطمیی

ن ستاد و استخم داشته باشید، بایگاه عقیدئی مردم اسالم است پایگایه در نزد مرد ام پاسداران محیل و ایجاد ارتش دبا ساخیی

الهام  نرآقنمیتوانید ملت مسلمان ترکمن را از اسالم و انقالب اسالیم و رهبر کببر امام خمیتن که راهش را از  شی و ستاد مخفن 

 گرفته جدا کنید. 

اگر دولت اقدام   از کوههای اطراف مخفن کرده اید و کالشینکف و یوزی در ییک ٣قبضه سالح ژ ۱۰۰۰ما خوب میدانیم حدود 

به شکوئر این منافقان و ضدانقالبیون نکند ما جوانان مسلمان ترکمن دست به کار خواهیم شد و از مرد و زن گرفته تا پبر و 

 خواهیم کرد یم کنند ج
 

  وان در مقابل این پلیدان ایستادیک

کمان صحرا راه انداختند و نظم و امنیت مملکت را بهم آری این رفيقان در زیر نام و زبان و خودمختاری شوصدا در منطقه تر 

ن حکم یم کند، باید در نطفه خف ... زده اند.  اخطار یم کنیم و به دولت و ما شديدا به این گروه ه و نابود شود زیرا اسالم چنیر

 ملت مسلمان هشدار میدهیم که در تاری    خ آنان را در پیشگاه ملت، رسوا خواهیم کرد و توطئه آنها را افشاء خواهیم 

 توضیح: تأکیدات از ما یم باشد )م.م(



 

 

 

یه ای که عادل منتشر یم کرد  نشر
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ار  میداشت تلخن  ۀمنطقه تجرب نیماه در ا نیحساس کشور است و در فرورد طاز نقا یکیصحرا  منترک

منطقه شکافته شود  نیالزم است که مشکالت و مسائل ا ،شود  یبر جلوگ حوادئ   یر که از تکرار چن  ئی آنجا

 از نقایط یکی د گنب  . قرار داشتند  یستم پهلو  ر یدر ز  رانیتمام نقاط ا . کند   تا دولت و ملت در رفع آنها اقدام

ام حجت نب نسامامبارز آن  ونیاز روحان یکیکه با   میدیالزم د . است دهیتلخ آن را چش ۀاست که مز 

 . میبه گفتگو نشست یقار  یاالسالم آخوند برد

 د؟یبده حیتوض کیم  یلیممکن است درباره ساخت ا ―س



و  وتمو یوکالن البته گموت، و  یو هستند. مثال  یالهیو قب هبر و عش فن یترکمن صحرا کال مسلمان هستند، بصورت طوامردم ―

وب م کوچیک  یهاهلیو قب هبر دو به عش بزرگ هستند. که هر  فهیوکالن دو طاگ ن فرهنگ آنها در سطح پا. شود یمشر و است  ییر

 میدانستیما م . ویلدند یفهم مردم ناآگاه نیم م،یدیفهمما یم. دارند خودشاں تعصب  نینسبت به نژاد مخصوصا مذهب و د

 دهدیانجام نم یکار   چیشاه ه رانیمردم ا یکه برا

 یشما تشک ا یآ ―س
ی
 د؟یکرد  جاد یا الئ

. انجمتن ― بعد از انقالب ما  میکردیم یبرادران فارس همکار  تی. با روحانمیداشته باشند نداشت تیکه فعال  در آن زمان خبر

. تمام جوانان گرد وستیتاجنگ گنبد به وقوع پ. میدار  یادیز  تی. و فعالمیداد لیتشک "اسالیم تیجمع" ن ]بنام[انجم کی

ن ن یآمدند و کمک ماد ن ن نها یو ا وستیگنبد به وقوع پ  یبر درگ نکهیفراهم شده بود. تا ا بر ما راهمان را  . ویلکردند   یاز ما دور  بر

د یدر جهت پ  . شود ینم عیضا چکسیحق ه که در انقالب اسالیم  میکنیتمام مردم روشن م یو برا میدهیاسالم ادامه م شبر

 جوانان از دور شما پراکنده شدند چه بود؟ نکهیعلت ا ―س

   یاعده کیبود که در آنجا  نیعلتش ا―
 

دادند. ما  ادامه تیخلق ترکمن به فعال ایسیو س گردهم آمدند و با نام کانون فرهنیک

ن هم ن متاسفانه متوجه  ویل . اسالیم ایسیس تیکنند و فعال  یباهم همکار  تا  نها یا انیدر م میرا فرستاد مانیهاچهاز ب عده کی بر

  ر یز  نها یکه ا  میشد
ن
ن م پوشش اسالم دست به اعمال انحراف   » د یسیبنو  میمثال ما به آنها گفت نند بر

 
خلق  ایسیو س کانون فرهنیک

ن ترکمن، جوانان را آشنا نکردند و هم روحائن  یرا انجام ندادند از ابتدا علما نکار یا نها،یا ویل« ترکمن انمسلم  نیسبب شد که ا یر

ن هم کردند و باز   انینما شبی یحالت را ب نیجوانان دچار احساسات باشند و در جنگ گنبد ا باعث شد  نها یندادن شناخت به ا یر

 شوند.  ندهکانون را بخورند و از دور و برما پراک  نیا بیکه فر 

 کند؟یم شپرستی  کانون را چه کش  نیا ―س

   م،یآنقدر که از مردم بلوچ دار  نجا یداشتند. مادر ا چتر  التیمعلوم الحال که از ابتدا تما اشخاص
 
 کرد   انی. ارتباط ممیندار  رد ک

هستند  . منطقه کردستان و ترکمن صحراء مناطفی کنند یم یآتش افروز  دارند  در آنجا  نها یخلق است.. که ا انیفدائ ،ترکمن و 

 کرد.   کیدولت تحر  هیمردمش را بعلت فقر برعل توانیخوب م یلیکه خ

 در کار است؟ ائی گويا توطئه  د یکن  حی    تشر  مانیبرا د یتوانیرکمن صحرا را مت ضاع فعیلاو  ―س

ا پ آشوب به یلیخ نجا یدر آنموقع که جنگ نقده اتفاق افتاد در ا ها چتر  ستیکه من اطالع دارم اوضاع چندان بد ن  جائی  تا 

ضدانقالب درپاوه  کهیبه آنجا فرستادند و هنگام ونیکمک به ضدانقالب  یرا برا یافراد نمودند. حتی  یکردند و اعالم عزادار 

و حزب دموکرات  ونیکه بعد از فرمان امام )که در مقابل همه ضدانقالب  میشد متوجهدوباره ما  زد  انسائن بر غ دست به اعمایل

نشان  نیا و  هبر کنند و غ  لیشلوغ کنند و مغازها را تعط و بدهندنشان نتوانستند مثل سابق خودشان را  نها یا گر یبشوند( د جیبس

 فدائی  یکهایاست که از طرف چر  نی. امکان ااند ختهشنا را بخوئر  ها ی. مردم ترکمن ااند دهیشخودشان را کنار ک کیم  نها یداد که ا

جرات ندارند.  نها یا گر ید د،یشکوبش کن د یطرح شود اما به فرمان امام که گفتند ضدانقالب را درهرجا که بافت هائی هئخلق توط

ن ن تشانیکه ماه  ایسیکه شان ضدانقالب استاد و کانون خلق س  . تا زمائن د یآ یم شیپ یخطر  چیانشاءهللا که ه شناخته شده  بر

 هیرا تصف نها یدولت است که ا فهیوظ. قبل از طوفان است ترکمن صحرا، آرامشر  یآرامش ظاهر  نی، اشوند ن هیاست تصف

 نشان دهد.  نها یقدرتش را به ا د یدولت باکند. 

  ایسیا کانون سینقش سازمان  ―س
 

 ست؟یخلق ترکمن چ و فرهنیک



 آشوب است.  جاد یندارد. فقط هدفش ا چندان مهیم نقش

 ککانون    نیا ―س
ی
ن در ب مردیم گاهیتا آنجا که توانسته پا ذائ  نیا یاگر دولت بخواهد اعضا نصورت،یا کرده و در   جاد یتوده ا یر

که به دهات   کند یتقبل م تیروحان ا یو آ ؟بر خ ا یخواهند بود  کار دولت راضن   نیمردم از ا ا یو مجازات کند، آ بر کانون را دستگ

 کند؟  افراد را خنت   نیبرود و توطئه ا

درصد  ۱۰ گر یکردند حاال د  د ییرا تا نها یمردم ا درصد ۶۰،7۰ ،نیفرورد که اگر بعد از جنگ گبد   میبگو  د یدر مورد سئوال اول با -

 . نها یا ستند ین د ییهم مورد تا

 ؟د یکنیم شنهاد یپ نها یزم میدر تقس یبر از درگ یبر جلوگ یبرا ه طرخچ شما  ―ص

 هانیمز  د یبا
ی
 میمردم منطقه اعم از فارس، ترک، بلوچ تقس انیروش شود و عادالنه م فشیکه غصب شده هرچه رودتر تکل  ئ

 شود. 

  ناراحتی  جاد یتوطئه است و شکوب نکردنشان ممکن است باعث ا دنیچضدانقالب مشغول  نکهیبا توجه به ا―س
ی
در  هائ

 د؟یخواهران و برادران مسلمان ترکمن دار  یبرا ایمیگردد، شما پ  ندهیآ

 نید و اننعمل ک ارانهیورند و هشنخرا  ها نیا یحرفها بیفر  د یواهران و برادران ما باخشکوب شوند  تماما  وںیدانقالبض ید با―

 بی و م ز ار بت منیرد و ار روحاورده خواهد کآاں را بر آنخواسته  تمایم اسالیم یکه جمهور   د یرا بدان
ی
 ی کنند. و بر پ ف

***** 
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