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در رابطه با روشن ترشدن وقايع جنگ اول گنبد ، تالش شده است که با رفقای مختلفی                     
امکان . که از جنبه های گوناگون در جريان اين جنگ بودند ، مصاحبه صورت بگيرد                   

هبری سازمان در آن مقطع     عضو ر ) مجيد(قربانعلی عبدالرحيم پور    :  نفر از رفقا     ۳گفتگو با   
 مسئول هيات اعزامی سازمان به گنبد و حيدر مسئول نشريه کار ، فراهم                 -، مهدی فتاپور    

 .آمد

 سازمان اتحاد فداييان خلق ايران
 
 
 

 مصاحبه با مهدی فتاپور
 
 

ر چه  چرا و د  . شما مسئول هياتی بوديد که از طرف سازمان برای برقراری صلح به ترکمن صحرا اعزام شد               : س
 پروسه ای سازمان تصميم به اعزام اين هيات گرفت ؟

ابتدا ما تصور کرديم که اين درگيری هم مثل همه             . در دفتر سازمان به ما اطالع رسيد که در ترکمن صحرا درگيری شده                : ج  
. حساسيت برخورد کرد  با اين تفاوت که با توجه به حساسيت منطقه بايد به آن با                  . برخوردهايي است که هر روز اتفاق می افتد         

 .خبرهای بعدی حاکی از گسترش درگيری و سنگربندی و تيراندازی در شهر گنبد بود

ستاد خلق ترکمن توسط روشنفکران ترکمن  شکل گرفته بود و تنها جريانی بود که                . ما اطالع داشتيم که گنبد وضع حساسی دارد        
هواداران سازمان بودند وظيفه خود را دفاع از دهقانان ترکمن صحرا و              اين جريان که رهبران آن عمدتا از         . در منطقه نفوذ داشت   

) در مقايسه با جنگ دوم      ( طبيعی بود که هرچند هنوز اقدامات عملی چندانی         . پيشبرد سياست تقسيم زمين در ميان آنان می دانست        
ت اقتصادی داشتند و عمدتا غيرترکمن و       صورت نگرفته بود ولی خرده مالک ها ، توزيع کنندگان و کال کسانی که در منطقه قدر                 

از طرف ديگر برای روحانيون و مسئولين کميته ها پذيرش آن که قدرت             . ساکن گنبد بودند ، از ستاد و برنامه های آن نگران بودند           
 .در يک منطقه در دست نيروهای چپ باشد ، غير قابل قبول بود

 از توطئه مشترک عوامل رژيم سابق ، چماقداران هژبر و فداييان سخن               تبليغات رژيم . خبرهای بعدی حاکی از گسترش جنگ بود       
آن ها می گفتند وضع به گونه ای است که هر . می گفت و رفقای ما در مازندران از جو تحريک شده و متشنج منطقه خبر می دادند               

 .لحظه امکان حمله به دفاتر سازمان وجود دارد

يم همگی هم نظر بوديم که ادامه اين جنگ خطرناک است و می تواند زيان های بزرگی                 ما در جلسه ای که همان روز برگزار کرد        
همان جا تصميم گرفتيم که با مسئولين         . ما بيم داشتيم که اين جنگ جزيي از يک توطئه بزرگ تر باشد                . به سازمان وارد آورد    

الم کنيم و همچنين هياتی با هدف تالش برای          حکومتی تماس گرفته و وضع خود و آمادگی مان برای پايان دادن به جنگ را اع                  
 .مشکل اصلی اين بود که ارتباط ما با رفقايمان قطع بود و اطالعات ما بسيار ناقص بود. خاتمه جنگ به منطقه اعزام کنيم

 



 چگونه با مقامات حکومتی تماس گرفتيد؟: س
متعاقب آن آيت اهللا    . داشت و ما از اين طريق اقدام کرديم        رفيقمان مصطفی مدنی امکانی برای تماس با دفتر آيت اهللا طالقانی              : ج

ايشان ابتدا از موضع انتقادی صحبت کرده و خواستار آن بود            . طالقانی خود به دفتر سازمان تلفن زد و با فرخ نگهدار صحبت کرد              
فرخ مواضع . الب قرار خواهد دادکه ما راجع به سياست خود توضييح دهيم و معتقد بود که حمايت از ترکمن ها ما را رودرروی انق         

ما را برای ايشان توضييح داد و تاکيد کرد که ما با درگيری نظامی مخالفيم و تبليغاتی که ما را مسبب و آغازکننده جنگ معرفی می                  
ب با  کند و توسط بخشی از ارگان ها پيش برده می شود نادرست و شايد کل جريان ، توطئه ای برای درگيرکردن نيروهای انقال                           

 .يکديگر باشد و آمادگی سازمان را برای همکاری در راه پايان دادن دادن به اين درگيری اعالم کرد

آيت اهللا طالقانی با اين توضيحات خوشحال شد و مطرح نمود که هياتی از طرف دولت برای رسيدگی به اوضاع و با ماموريت                              
 .عاليت خود را با اين هيات هماهنگ کنيدبرقراری صلح به منطقه اعزام شده و شايد شما بتوانيد ف

 
 يعنی پيشنهاد اعزام هيات از طرف آيت اهللا طالقانی مطرح شد؟: س
همان طور که گفتم ما قصد اعزام هياتی به منطقه داشتيم و حتی قبل از تلفن آيت اهللا طالقانی من به عنوان مسئول هيات انتخاب                           : ج

در واقع يک بخش از کار هيات ما يعنی برقراری تماس با مسئولين حکومتی و                 . يده آل بود  ولی پيشنهاد ايشان برای ما ا     . شده بودم 
حدود يک ساعت بعد از دفتر آيت اهللا طالقانی به ما تلفن زده شد و اطالع داده شد که هيات                      . آغاز مذاکره پيشاپيش حل شده بود     

ما فورا اعضای هيات را انتخاب کرده و آماده حرکت           . نددولت حرکت کرده و در محل استانداری مازندران منتظر هيات ما هست             
 .شديم

 
 اعضای هيات چه کسانی بودند ؟: س
مستوره احمدزاده ، اشرف دهقانی ، فرج ممبينی ، مهدی سامع و محسن مديرشانه                : به جز من ، اعضای هيات عبارت بودند از           : ج

سازمان بودند ما موضوع را با آن ها درميان           ) ستاد  ( ان در دفتر    پس از انتخاب اعضای هيات ، از آن جا که همه در آن زم                . چی
 .گذاشته و از آن جا که همه آمادگی خود را برای پذيرش اين ماموريت اعالم کردند ما حدود نيم ساعت بعد حرکت کرديم

 
 يعنی شما جلسه ای برای بررسی مشترک ماموريت و چگونگی پيشبرد آن تشکيل نداديد ؟: س
يل کمبود اطالعات ما امکان بررسی و روشن کردن جوانب موضوع و روشن کردن چگونگی پيشبرد کار را نداشتيم و                          به دل : ج

عالوه بر اين ، آن زمان بر خالف امروز ما به درست يا به غلط کمتر وقت خود را صرف بررسی احتماالت و فرضيه های مختلف                             
 .مکن سعی کرديم جوانب مختلف موضوع را بررسی کنيمما در طی راه و در داخل ماشين تا حد م. می کرديم

خود را معرفی کرده و خواستار ديدار با دکتر طباطبايي که آن زمان                .  مقابل استانداری مازندران بوديم     ۸ما شب ، حوالی ساعت       
به گنبد رفته و يکی ديگر از       به ما اطالع دادند که دکتر       .  دستگير و اعدام گرديد شديم     ۶۰استاندار بود و در جريان اعدام های سال         

من وی را از زندان می      . ما را به اطاقی بردند و من در آن جا با کمال خوشحالی با اباذرورداسبی مواجه شدم                . مسئولين منتظر ما است   
ه محض  او از ما به گرمی و بسيار صميمانه استقبال کرد و گفت که هيات دولت به منطقه رفته و قرار شد که شما نيز ب                               . شناختم

ولی از آن جا که جا به جا در جاده رفت و آمد کنترل می شود و حرکت                  . رسيدن ، به گنبد برويد و آن ها آن جا منتظر شما هستند            
چند لحظه بعد اطالع دادند که تعدادی زخمی از گنبد آورده اند و اباذر               . شبانه خطرناک است ، بهتر است فردا صبح حرکت کنيد         

بنا به پيشنهاد او ما هم برای آن که در جريان آخرين اطالعات قرار گيريم او را                 . آن ها به تهران اقدام می کرد      می بايست برای اعزام     
چند نفر از اعضای کميته های اعزامی از تهران که در درگيری آن روز زخمی شده بودند را برای اعزام به تهران از                       . همراهی کرديم 

در اين فاصله محسن برای سازماندهی ديدار ما با رفقای           .  در آن روز صحبت می کردند       آن ها از شدت جنگ    . گنبد آورده بودند  
ما پس از   . مسئول سازمان در منطقه و همچنين مسئولين محلی مجاهدين اقدام کرده و قرار ديدارها را برای فردا صبح تعيين کرد                        



ر معتقد بود ما در مناطق خلقی سياست خطرناکی اتخاذ            اباذ. بازگشت به استانداری تا نيمه های شب بيدار نشسته و بحث کرديم              
درگيری های ملی و قومی می تواند به سرعت گسترش يافته و مورد بهره برداری دولت های خارجی و ضدانقالب قرار                       . کرده ايم 

دشواری در پيش   او معتقد بود ما کار       . به خصوص در ترکمن صحرا و هم مرز با شوروی ما وارد بازی خطرناکی شده ايم                  . گيرد
ولی در اين چند روز اتوبوس های پر از کميته ای های مسلح از              . می گفت سياست دولت و مقامات مسئول قطع جنگ است         . داريم

در راس هر گروه هم يک روحانی قرار دارد که نه از سياست               . تهران و مشهد و شهرهای مازندران به سوی منطقه سرازير شده اند            
از مصالح حکومت سر درمی آورند و نه حاضرند حرف کسی را گوش کنند و تصور می کنند که رسالت                       چيزی می فهمند و نه       

البته وی به ترکمن ها و انگيزه های آن ها هم بی اعتماد بود و مطمئن نبود آن ها هم با هيات                      . ريشه کن کردن کفر را به عهده دارند       
 .ما همکاری کنند

 .که ما جزيي از هيات دولت هستيم و به ما داد تا بتوانيم از بازرسی های محلی عبور کنيمفردا صبح اباذر نامه ای تنظيم کرد 

. مضامين صحبت مجاهدين تقريبا مشابه صحبت های اباذر بود        . ما پس از ديدار کوتاه با رفقای خودمان و مجاهدين حرکت کرديم            
 بيرون بکشيم و در عين حال به ما گفتند که در گنبد نيرويي                 آن ها به ما توصيه  می کردند که به گونه ای خود را از اين مهلکه                    

 .ندارند ولی هرنوع کمکی از آن ها ساخته باشد می توانند در گرگان در اختيار ما بگذارند

ما در ديدار با رفقای خودمان متوجه شديم که مسير بندر ترکمن کنترل نمی شود و از اين طريق می توان به بخش ترکمن نشين                              
 .رفتگنبد 

فرج ، مستوره و اشرف به سمت بندرترکمن و از آن جا به بخش ترکمن نشين گنبد                      . ما گروه مان را در اينجا دو بخش کرديم          
و قرارشد به محض رسيدن راهی برای تماس با          . حرکت کردند و من و مهدی و محسن به سمت بخش ديگر گنبد حرکت کرديم               

با وجود آن که ما نامه      .  چندصدمتر گروهی ايستاده و ماشين ها را بازرسی می کردند             گنبد ، هر   -در مسير گرگان    . هم پيدا کنيم  
استانداری را در دست داشتيم و می توانستيم با آن ها با تحکم برخورد کنيم و بگوييم عجله داريم در عمل تمام آن روز را در راه                              

 .لت به ديدار ما آمده و از ديدن ما بسيار خوشحال شدندبا رسيدن ما اعضای هيات دو. بوديم و عصر آن روز به گنبد رسيديم
 

 اعضای هيات دولت چه کسانی بودند ؟: س
فردی به نام مليحی که از عناصر وابسته به جنبش          . فردی به نام رسولی که بعدها رئيس دفتر بنی صدر شد و من او را آن جا ديدم                 : ج

 .دکتر طباطبايي و پدر رضايي ها. ملی بود
 

 ن ها از ديدن شما خوشحال شدند؟چرا آ: س
و بالعکس روز قبل شديدترين درگيری      . آن ها روز قبل به آن جا رسيده بودند ولی عمال هيچ کاری نتوانسته بودند انجام دهند                 : ج  

ی يک رابطه تلفنی بين دو طرف وجود داشت که به دليل بی اعتماد                . آن ها فاقد رابطه با طرف مقابل بودند         . صورت گرفته بود  
از هر گوشه تهران و مازندران و خراسان تعدادی مسلح به           . دوطرف ، فقط برای تهديد و خط و نشان کشيدن به کار گرفته شده بود              

نام کميته ای به گنبد آمده بودند که از هيچ کس حرف شنوی نداشته و هر گروه تحت رهبری يک روحانی قصد داشتند کفر را                             
 .به همين داليل ، آن ها قبل از آمدن ما خود را کامال ناتوان احساس می کردند.  کنندخود به تنهايي در منطقه ريشه کن

 
 آيا شما متوجه شديد جنگ چگونه شروع شده بود؟: س
با توجه به آن که ستاد خلق ترکمن به طور کامل کنترل بخش ترکمن نشين شهر را در دست داشت ، از کميته های ديگر شهرها                    : ج

روز درگيری ، کميته اعزام شده از مشهد به سمت ستاد حرکت کرده و قصد داشتند                . ح به گنبد اعزام شده بودند     تعدادی نيروی مسل  
برای من روشن نشد که انگيزه آنان چه بوده ؟ آيا به              . کسانی را که در آن جا بودند پراکنده کرده و احتماال ستاد را تسخير کنند                 

ت کرده و تصور می کردند که مقاومت مهمی دربرابر آن ها وجود نخواهد داشت يا                 دليل تعصب و کوته فکری به اين عمل مبادر        



عمل آن ها در چارچوب يک برنامه حساب شده در جهت متشنج کردن اوضاع بوده و در اين صورت کدام جريان محرک اين                            
 .حرکت بوده

 
  و از فداييان هستيد؟به جز اعضای هيات دولت چه کسی اطالع داشت که شما جزو هيات دولت نيستيد: س
درصورتی که کسی   . به محض ورود ، طباطبايي مرا به کناری کشيده و گفت که هيچ کس نبايد بفهمد شما از فداييان هستيد                       : ج

بنابراين در تمام آن چند روز ما کامال در نقش اعضای هيات دولت عمل می                 . متوجه شود ما نمی توانيم جان شما را تضمين کنيم          
) که هنوز منتشر نشده بود      ( يک بار ، روزهای آخر ماموريت ما دو جوان به عنوان خبرنگار روزنامه انقالب اسالمی                  حتی  . کرديم

آن ها مصاحبه ای با     . ولی او مرا ديده بود    . من سعی کردم با او مواجه نشوم      . يکی از آن ها من را می شناخت       . به منطقه آمده بودند   
عد از مصاحبه من ديدم که آن ها هر دو به شدت نگرانند و گفتند که وی مرا شناخته و خوشبختانه                      ب. مليحی و طباطبايي انجام دادند    

 .موضوع را نه به کميته ای ها بلکه با اين دو طرح نموده و تصور کرده بود من يک عامل نفوذی و جاسوس هستم

به هر حال   . برای خود هيات دولت هم مسئله ساز بود       شناخته شدن ما عالوه بر آن که به احتمال قوی به کشته شدن ما منجر می شد                   
برای مذاکره به آن جا آمده ايم و موضوع را با هيچ کس در ميان               ) من و محسن    ( آن دو موفق شده بودند وی را متقاعد کنند که ما            

 .نگذارند
 

 شما چگونه با رفقای خود تماس گرفتيد؟: س
متاسفانه کسی که در طرف ديگر بود به ما اعتماد نمی کرد و                . ايمان صحبت کنيم    ما ابتدا تالش کرديم از طريق تلفن با رفق          : ج

او می گفت اينجا هيچ فدايي و فارسی وجود . نتوانستيم به او بفهمانيم که مارا به يکی از فداييان ، يا يکی از مسئولين ستاد وصل کند        
 به اين نتيجه رسيديم که بايد يکی از ما به طرف ديگر رفته و ارتباط                 باالخره. ندارد و هر کاری با مسئولين ستاد داريد به من بگوييد          

ما از طريق همان تلفن اطالع داديم که يک نفر به آن جا می آيد               . مهدی داوطلب شد که به بخش ترکمن نشين برود        . را وصل کند  
هيات دولت  . عت و مسير را اطالع داديم     و کوچه ای را که امکان بهتری برای رفتن به آن طرف بود معين کرده و به ترکمن ها سا                     

هم تعدادی از افراد مطمئن تر را در آن جا مستقر کرد و مهدی سامع فردای آن روز به بخش ترکمن نشين رفته و ارتباط ما را با بقيه                             
 .اعضای هيات سازمان و مسئولين ستاد برقرار کرد

 معتقد بودند ما اشتباه بزرگی کرده ايم و جريانی که در ترکمن             آن ها هم  . آن شب ما مفصال با اعضای هيات دولت صحبت کرديم         
صحرا شکل بگيرد معلوم نيست از کجا سر دربياورد و اگر سازمان عاقل باشد بايد پس از خاتمه اين جنگ پای خود را از اين                                 

 .مهلکه بيرون بکشد

ع داد رفقای ما با مسئولين ستاد صحبت کرده اند و           مهدی پس از رسيدن به آن طرف و صحبت با بقيه رفقا با ما تماس گرفت و اطال                 
ما به هيات دولت پيشنهاد کرديم که        . همه آن ها همان تحليل و موضع ما را دارند با اين تفاوت که نسبت به هيات دولت بدبينند                      

اين پيشنهاد استقبال کرد و     هيات دولت از    . منطقی ترين راه ديدار رودررو با مسئولين ستاد و مذاکره راجع به شرايط آتش بس است               
 .قراری برای رفتن هيات دولت به سمت ترکمن نشين و مذاکره با مسئولين ستاد تنظيم شد

 
 آيا در تمام اين مدت جنگ ادامه داشت ؟: س
 .در تمام اين دو روز صدای تير در گوشه کنار شهر به گوش می خورد: ج
 

 رکمن ها قادر به مقاومت بودند؟با توجه به نيرويي که اعزام شده بود ، آيا ت: س
با وجود آن که کميته ای ها از نظر تعداد و تسليحات برتری داشتند ولی به دليل بی سازمانی و بی اطالعی روحانيون مسئول آن                           : ج

ری داشتند که   آن ها تيراندازان ماه   . ترکمن ها بسيار منظبط عمل می کردند      . ها از فنون نظامی ، هيچ کاری نمی توانستند انجام دهند          
از آن جا که برای کميته ای ها اين امر           . در محل های مناسب سنگر گرفته و با تک تيرهای خود هر حمله ای را خنثی می کردند                    



عجيب به نظر می رسيد تصور می کردند که از طريق روس ها و يا فداييان تفنگ های دوربين دار در اختيار آن ها گذاشته شده                               
 .است

 يکی از مسئولين نظامی اصلی کميته ها که جوانی تنومند بود و مدتی نيز در خارج کشور به سر برده بود و اکثر                               .مثالی می زنم  
کمونيست ها اشتباه   . ما بايد  گنبد را تبديل به گورستان کمونيست ها کنيم           : اوقات در محل هيات حضور داشت مرتب می گفت           

م کامل آن ها نبايد گذاشت خود را خالص کنند و در مقابل استدالل من که ولی                   کردند و وارد مهلکه ای شدند که قبل از قتل عا           
اين درگيری در اين شرايط به ضرر انقالب است می گفت بزرگ ترين ضربه به انقالب اين است که بگذاريم کمونيست ها جان                           

 ديديم او سراسيمه وارد اطاق شد و می          ما آن روز با اعضای هيات دولت نشسته بوديم و صحبت می کرديم که               . سالم به در ببرند   
مليحی از يک طرف فکر می کرد ممکنست خبری به او بخواهد بدهد که صالح نباشد پيش ما مطرح                    . خواهد چيزی را مطرح کند    

کند و از طرف ديگر نمی توانست دليلی بياورد و جلوی او را بگيرد و شروع به اعتراض به وی کرد که چرا با چکمه کثيف وارد                               
اطاقی شده که آن ها در آن جا نماز می خوانند و سعی کرد او را از اطاق بيرون کند ولی او مسئله را مطرح کرد و معلوم شد که                                   

ولی راننده که   . تعدادی از کميته ای ها سوار بر زره پوشی که آن روز آورده بودند ، قصد داشتند حمله کرده و کار را تمام کنند                           
 ماشين شخصی رانندگی کرده بود ، زره پوش را داخل جوی آب انداخته و همه رفت و آمدها مختل شده                       گويا تا آن زمان فقط با     

 .است

در همان ابتدای   . من هم همراه اين هيات بودم     . فردا صبح مطابق قراری که تنظيم شده بود رسولی برای مذاکره به بخش ديگر رفت               
وشحال شد و من به زحمت با نگاه به او فهماندم که آشنايي نشان ندهد و                   وی بسيار خ  . ورود يکی از دوستان قديم خود را ديدم        

 .در مذاکره ، نمايندگان ستاد برخوردی بسيار سنجيده داشتند. ديگران هم متوجه شدند و کسی با من صحبت نکرد
 

 اعضای هيات چه کسانی بودند؟: س
آن ها در صحبت های خود مطرح        . يرين را من نمی شناختم     سا. من توماج و واحدی را چون از قبل می شناختم به ياد دارم                : ج

 .کردند که به هيچ وجه قصد جنگ ندارند و تنها خواستار تضمين امنيت همه ترکمن ها و امکان فعاليت ستاد هستند

هم . ر گرددپيشنهادات آن ها برای رسولی کامال قابل پذيرش بود و همان جا تصميم گرفته شد که از فردای آن روز آتش بس برقرا            
 .چنين اين مالقات و برخورد منطقی هيات ستاد ، نظر اعضای هيات دولت را نيز نسبت به ترکمن ها تغيير داد

کميته ای ها اکثرا به شدت ناراضی بودند و شروع به پچ پچ با يکديگر . بعد از بازگشت ، طرح خبر آتش بس ولوله ای بوجود آورد           
 .ابکاری دارندروشن بود که آن ها قصد خر. کردند

آن ها می   . هنوز چند ساعت نگذشته بود که آن ها جمعيت زيادی از مردم شهر را بسيج کرده و جلوی دفتر هيات اجتماع کردند                         
رسولی از طرف   . و آن ها اجازه نخواهند داد هيات دولت عليه آن ها عمل کند               . گفتند سازش با ترکمن ها خيانت به آن هاست          

 گفت که هيات نماينده دولت اسالمی است و هر کس جمهوری اسالمی و خمينی را قبول دارد بايد با                    هيات دولت صحبت کرده و    
پس از وی پدر رضايي ها       . جمعيت با اعتراض و هوکشيدن اجازه ندادند وی صحبت خود را ادامه دهد              . اين هيات همکاری کند   

ين چند روز و اين که اجساد وسط خيابان افتاده اند و اين               وی صحبت خود را با زبانی ساده از کشته های ا           . شروع به صحبت کرد   
معصيت دارد شروع کرد و در ادامه گفت که وی آدمی که پس از پنج سال تازه فهميده قبر پسرش کجاست و روز اول عيد به جای  

او در عين   . ش انجام شود  آن که سر قبر پسرانش برود به اينجا آمده است ، چظور ممکن است بگذارد چيزی عليه مردم و هم کيشان                     
جمعيت کامال تحت تاثير حرف های وی قرارگرفته . صحبت هايش خود به هيجان آمده و صحبت های خود را حين گريه ادامه داد             

او در انتها از مردم خواست که به آن ها اعتمادکنند و مطمئن باشند که آن ها هر چه                     .. و بخشی از آن ها همراه وی به گريه افتادند          
بعدازظهر . پس از اين صحبت جمعيت متفرق شد و برنامه کميته ای ها با عدم موفقيت مواجه شد                     . کنند به خاطر آن هاست     می  

با وجود آن که وی در اطراف گنبد زندانی  شده و            . سرهنگی که روز اول درگيری توسط ترکمن ها دستگير شده بود ، آزادگرديد            



نشده بود برخورد وی بسيار مثبت و مسئوالنه بود و فورا آمادگی خود را برای هرگونه            طبيعتا در بحبوحه جنگ با وی خوش رفتاری         
 .همکاری با هيات دولت جهت برقراری صلح اعالم کرد

در صحبتی که ما آن روز با هيات دولت داشتيم ، تاکيد شد اگر پس از برقراری آتش بس حفظ نظم به دست کميته ای ها باشد آن                            
تگيری و حتی اعدام شرکت کنندگان خواهند کرد و جنگ مجددا آغاز خواهد شد و پيشنهاد کرديم که                        ها قطعا شروع به دس     

از . نيرويي که در درگيری شرکت نداشته به منطقه اعزام شود و پيشنهادکرديم که اين مسئوليت به يک واحد از همافرها محول شود                   
يم که يک بخش از کميته ای ها برای جلوگيری از برقراری صلح               خيلی زود متوجه شد   . عصر آن روز مجددا تيراندازی آغاز شد       

رفقای ما  . تک تيرها خيلی زود گسترش يافت و صدای شليک ها نشان از يک حمله گسترده می داد                 . شروع به تيراندازی کرده اند    
می گفت آن ها از اين بيم       وی از نگرانی ترکمن ها صحبت می کرد و          . از طرف ديگر تلفن زدند و دو بار من با فرج صحبت کردم            

آن ها  . هيچ يک از مسئولين کميته ها حاضر به همکاری نبودند         . هيات دولت خود مستاصل شده بود     . دارند که فريب خورده باشند    
رسولی برای تماس با    . مرتب از ما خواهش می کردند که از ترکمن ها بخواهيم خود را کنترل کرده و به تيراندازی ها پاسخ ندهند                     

در اين فاصله تيراندازی ادامه داشت و باالخص صدای نارنجک اندازها يک لحظه             . ان اقدام کرده و آن ها را در جريان قرار داد          تهر
من مجددا با رفقايمان تماس گرفتم و با مهدی صحبت کرده و وضع اين طرف را تشريح کرده و گفتم تنها راه برای                         . قطع نمی شد  

هيات دولت بمانيم و اگر ترکمن ها هم شروع به شليک متقابل کنند ديگر جلوگيری از جنگ                       ما اين است که منتظر اقدامات         
باالخص که کميته   . آن ها بيم دارند که فريب بخورند       . مهدی توضييح داد که وضع روحی ترکمن ها خوب نيست          . ناممکن است 

نقاط پراهميت را تسخير کنند و از طرف ديگر         ای ها به تدريج زير پوشش شليک هايشان پيش روی می کنند و سعی دارند برخی                  
به هر حال او هم گفت که رفقای ما و             . نارنجک ها مرتب در خانه مردم می افتد و تعداد زيادی را تابه حال زخمی کرده اند                      

 .مسئولين ستاد تمام تالششان را برای کنترل وضع به کار خواهند گرفت

ر آن چند ساعت دشوار موفق شده بودند خود را کنترل کرده و بسيار خوب واکنش                   بعدها شنيدم که رفقای ما و مسئولين ستاد د         
آن ها جوان تر ها و کسانی را که ممکن بود احساساتی شوند از خط مقدم دورکرده و حتی به طور موقت سالح چند                           . نشان دهند 

خوشحال بازگشت و گفت از طرف دفتر امام         بعد از حدود چهار ساعت که تيراندازی ادامه داشت ، رسولی               . نفر را گرفته بودند   
اختيار مطلق به وی داده شده و تلگرافی مبنی بر آن که کميته ها می بايست به دستورات وی عمل کنند برای وی فرستاده شده                                

 داشت  او فورا با اتکا به تلگرافی که در دست        . و از من خواست که از رفقايمان بخواهم که يک ساعت ديگر هم تحمل کنند              . است
آن طور که بعدها شنيدم وی وضع را برای مهندس بازرگان تشريح می کند و او به خمينی خبر می                         . به سوی جبهه حرکت کرد     

در شرايط درهم ريخته چند ماه پس از انقالب طبيعی بود که همه مسئولين و خود امام از درگيری و جنگ آن هم در مرز                              . دهد
کميته ای ها   .  خمينی کميته ها را مکلف  می کند که از دستورات نمايندگان دولت تبعيت کنند               و به همين دليل   . شوروی بيم داشتند  

 شب کامال   ۹عليرغم ميل خود نمی توانستند از دستور امام سرپيچی کنند و به تدريج صدای شليک ها کم و کم تر شد و حوالی                            
 .قطع شد

ام شده و در مناطق حساس شهر مستقر شدندو سنگرها جمع آوری                فردای آن روز يک واحد از نيروهای هوانيروز به گنبد اعز              
 .گرديد و به تدريج زندگی طبيعی در شهر آغاز گرديد

پس از جنگ ستاد خلق ترکمن ، بعدها با عنوان کانون فرهنگی سياسی خلق ترکمن ، تا جنگ دوم ترکمن صحرا به فعاليت علنی                           
 .جنگ به مراتب افزايش يافتخود ادامه داد و نفوذ آن بين ترکمن ها پس از 

 
 مصاحبه با حيدر

 
سياست سازمان در ترکمن صحرا چه بود و آيا جنگ در گنبد را پيش بينی می کرد و تدارکی برای آن                       : س

 ديده بود؟



 ساير  البته هواداران سازمان در اين منطقه نيز مثل        . تا پيش از انقالب سازمان فعاليت مستقيمی در ترکمن صحرا و گنبد نداشت              : ج
در جريان قيام بهمن که در تهران و ساير شهرها ستادها و دفاتر علنی                  . مناطق در مبارزات توده ای شرکت داشتند و فعال بودند            

به ابتکار رفقای هوادار    »  سياسی خلق ترکمن     -کانون فرهنگی   « و  » کانون شوراهای خلق ترکمن     « سازمان داير شد ، در گنبد نيز         
 .ا توماج ، واحدی پور ، مختوم و جرجانی تشکيل شد که دفاتر علنی بودندسازمان از جمله رفق

. کانون در زمينه تشکيل شوراها در ترکمن صحرا و سازماندهی حرکت های توده ای فعال بود و از نفوذ و اعتبار برخوردار شده بود                       
ويت کانون و گسترش و تحکيم ارتباط با سازمان          با گسترش فعاليت های کانون ، رفقای کانون از سازمان تقاضا کردند که برای تق               

 .در همين رابطه حدود دو هفته پيش از آغاز جنگ رفيق هاشم به گنبد اعزام شد. رفقايي به منطقه فرستاده شوند

 رفقا در منطقه به طور مستقل تصميم گرفته و عمل می کردند و با توجه به فعاليت سراسری و گسترده سازمان و هوادارانش در                              
اقصی نقاط کشور ، رهبری سازمان که در تهران متمرکز بود ، عمال قادر نبود در تصميم گيری و فعاليت های ستادهای سازمان و                            

مگر . دفاتر هواداران در مناطق مختلف دخالت موثری داشته باشد و رفقا در مناطق مختلف کما بيش به طور مستقل عمل می کردند                      
 .دخالت می کرددر موارد خيلی حاد که رهبری 

عالوه بر آن آمد و شد رفقا       . ارتباط با ستادها و دفاتر هواداری از طريق بخش ارتباطات که در ستاد تهران مستقر بود برقرار می شد                   
 .ستاد تهران در ارتباط دائمی و شبانه روزی با مناطق مختلف بود. به تهران نيز کانال ديگری برای ارتباط با مناطق بود

ع سازمان سياست کامال روشن و مدونی نداشت و نيروهای سازمان عمال به صورت جنبشی حرکت می کردند که                          در اين مقط  
خطوط کلی آن را در عمل می توان به صورت تالش برای گسترش فعاليت های علنی ، تقويت و سازماندهی ارگان های توده ای و                   

 .بويژه شوراها و سازماندهی حرکت های توده ای فرموله نمود

ديد عمومی حاکم بر سازمان عدم اعتماد به حاکميت نوين بود و اغلب رفقا گرايش به تحليل ضدانقالبی بودن حاکميت نوين را                          
داشتند ولی با توجه به توهم گسترده توده ای نسبت به نيروهای حاکم از حمله صريح به حاکميت خودداری می شد و تالش می                            

ولی تالش نيروهای حاکم برای مهارکردن       . حاکم و حزب الهی ها حتی االمکان احتراز شود          گرديد از بروز درگيری با نيروهای        
حرکت های توده ای و تشکل های مستقل توده ای و محدودکردن فعاليت های نيروهای سياسی از جمله نيروهای فدايي اينجا و آن               

مناطق مختلف درباره درگيری نيروهای فدايي با حزب الهی         جا باالجبار به درگيری هايي نيز کشيده می شد و هر روز ده ها خبر از                  
 .ها و نيروهای حاکم به ستاد تهران می رسيد

ترکمن صحرا نيز از اين قاعده مستثنی نبود و رفقای کانون در منطقه در چنين چارجوب عمومی ای فعاليت مستقل خويش را پيش                         
من صحرا و گنبد را نداشت و برای آن تدارک نديده بود بلکه رفقا در                نه تنها سازمان سياست جنگ با حاکميت در ترک        . می بردند 

که از طرف   . منطقه نيز سياست جنگ نداشته و برای آن تدارک نديده بودند دستگيری پانزده نفر از رفقا از جمله رفيق هاشم                           
ی نکرده  و تدارکی برای آن نديده بودند      بدون مقاومت مسلحانه در ستاد مرکزی شورا ها را پيش بين          . سازمان به گنبد اعزام شده بود     

 .و حتی گمان نمی بردند که پاسداران به ستاد کانون حمله کرده و آنجا را اشغال نمايند 

به طريق اولی حنگ را پيشبينی نکرده و         . رهبری سازمان نيز که در تهران از دور در حريان اخبار و گزارشات منطقه قرار داشت                   
 .ود و جنگ از جانب کميته امام ، فرمانداری و پاسداران به مردم تحميل شدتدارکی برای آن نديده ب

 
 س  آيا بر اساس اين اخبار و گزارشات نمی شد جنگ را پيش بينی کرد ؟

روز قبل هم خبر کشته شدن يک جوان        . ج از چند روز قبل اخباری مبنی بر اعزام پاسداران از شهر های اطراف به تهران رسيده بود                  
. ولی  اين خبر ها حساسيت الزم را به وجود نياورده بود             . راز دردی پور در گنبد در درگيری پاسداران به تهران رسيده بود              بنام آ 

دليل فقدان حساست الزم اين بود که اخباری از اين دست هر روز ه به تهران می رسيد و اخبار در گيری ها تقربيا امری عادی تلقی                            
توجه ها را به خود جلب کره بود        . د روزه در سنندج که نيرو های سازمان  نيز در آن شرکت داشتند             عالوه بر اين جنگ چن    . می شد 

 . فرودين به آتش بس منجر گرديد۵ اسفند آغاز شد و در ۲۷اين جنگ . 



به خود جلب   موضع گيری در قبال رفراندوم جمهوری اسالمی، نيز به مثابه يکی از مسائل مهم مطرح بود که بحث ها و توجه ها را                          
 .کرده بود

جنگ را پيش بينی نکرده     . مهمتر از همه همانطور که اشاره شد، خود رفقا در گنبد نيز که به طور  مستقيم در جريان مسائل بودند                       
 .بودند و در اين باره هشداری به تهران نداده بودند

 پس جنگ غير مترقبه بود؟: س 
 ستاد مرکزی شوراها، رفيق هاشم که در محل بود، توانسته بود با تهران تلفی تماس               ششم فرودين، هنگام حمله پاسداران به محل      :  ج

بنا بر  . اخبار بعدی حاکی از ادامه و شدت يافتن درگير ها و جنگ بود             . گرفته و خبر حمله را بدهد ولی مکالمه تلفنی قطع شده بود            
 .اين خبر کامال غير مترقبه بود

يکی . شن نبود ولی به تدريج مشخص شد که جنگ ابعاد گسترده و جدی بخود گرفته است                 در آغاز کم و کيف قضطه کامال رو        
 .ما را مشروح در جريان جزئيات ماجرا و درگيری ها قرار داد. از رفقا ی کانون که صبح فردای درگيری به تهران آمد

 تا شب هفتم فرودين ماه دو سوم شهر گنبد به تصرف ترکمن های مسلح در آمد

. 

  سازمان در تسليح ترکمن چه نقشی داشت؟:  س 
در ترکمن  . در جريان انقالب بهمن ، و حمله به مراکز نظامی رژيم، مقادير قابل توجهی سالح و مهمات بدست توده ها افتاد                        :  ج

ر ترکمن سياست سازمان در آن مقطع تسليح مردم بود و اين سطاست د. صحرا نيز چنين بود و ترکمن ها هم تا حدودی مسلج شدند       
ولی نه پيش از جنگ و نه در طول جنگ سالح و               . .صحرا که هوداران سازمان فعال بودند، قطعا در تسليح ترکمن ها موثر بود                

 .مهمات از جانب سازمان به گنبد ارسال نگرديد
 

 پس از آغاز جنگ در گنبد چه تصميماتی گرفته شد و چه اقداماتی عملی صورت گرفت؟: س 
اعزام هياتی به سر پرستی     .  در سنندج، تجربه عملی و زمينه ذهنی در باره جنگ منطقه ای بوجود آورده بود                   جنگ چند روز ه   : ج

به همين دليل تصميم گرفته شد هياتی از طرف سازمان به           . طالقانی به کردستان و دست يافتن به آتش بس از جمله اين تجارب بود               
طالقانی از اين ايده استقبال     .  با دفتر آيت اهللا طالقانی در اين باره تماس گرفته شد            گنبد فرستاده شود و از طريق رفيق مصطفی مدنی        

، )امير(کرد و هيات شش نفره ای متشکل از رفقا مستوره احمد زاده، اشرف دهقانی، ، محسن شانه چی،  مهدی سامع، فرج ممبينی                          
 .با مسئوليت رفيق فتاح پور، انتخاب گرديد و به گنبد اعزام شد

تصميم گرفته شد اکيپ های پزشکی برای         . شی شد از طريق مختلف ارتباط با رفقای درگير در جنگ در گنبدبرقرار شود                   تال
 .مداوای مجروحين به گنبد اعزام شود و رفيق هادی مسئوليت سازماندهی و اعزام اين اکيپ ها را به عهده داشت

اس بود، تجربه جنگ سنندج در عمل نشان داده بود که بروز جنگ             موضع گيری سياسی در قبال جنگ گنبد نيز يکی از مسائل حس           
جنگ گنبد يا سنندج از اين نظر يک تفاوت . با حاکميت در يک منطقه فشار بر نيرو های سازمان را در ساير مناطق افزايش می دهد         

 .مهم داشت

 حزب دمکرات و کومله بود و فشار تبليغاتی         (در جنگ سنندج نيز رفقای ما شرکت داشتند ولی نقش عمده  با نيرو های خلق کرد                   
 .رژيم روی سازمان متمرکز نشد و سازمان تنها نبود

حزب دمکرات و کومله عرصه فعاليت شان عمدتا در چارچوب کردستان محدود بود و با توجه به جو کردستان که توده ها توهم                          
کم فشار چندانی را متوجه فعاليت اين نيرو ها در ساير مناطق نمی              کارزار تبليغاتی نيرو های حا    . چندانی به نيرو های حاکم نداشتند     

با اين وجود در جريان جنگ       . کرد ولی سازمان به دليل فعاليت سراسری اش مجبور بود در ساير مناطق فشار ها را تحمل کند                       
 . نبودسنندج از آنجا که لبه تيز حمله تبليغاتی رژيم متوجه سازمان نبود، اين فشار ها چندان زياد



از همين رو کامال قابل پيشبينی بود       . در جنگ گنبد سازمان يکه و تنها بود و حمله تبليغاتی نيرو های حاکم تماما متوجه فدائی بود                   
 .که فشار  در ساير مناطق به مراتب سنگين تر خواهد بود

سنندج بود يعنی، محکوم کردن     موضع گيری در قبال جنگ گنبد کمابيش در چارچوب همان موضع گيری قبلی در قبال جنگ                    
جنگ، تاکيد بر عدم شرکت سازمان درآغاز در گير ها و جنگ که به طور ضمنی، نير وهای حاکميت به ويژه پاسداران را محکوم                         

 با اين وجود تبليغات. اعزام هياتی از جانب سازمان به گنبد نيز به طور علنی اعالم نشد . می کرد و طرح خواست بر قراری آتش بس          
رسانه های گروهی موجی از فشار را در سراسر کشور عليه نيرو های سازمان بر انگيخت، ستاد ها و دفاتر علنی سازمان را در خطر                            

 .حمله حزب الهی قرار داد که سازمان را مجبور به برخی اقدامات احتياطی در رابطه با ستاد تهران و شهرستان ها کرد
 

 جنگ چگونه خاتمه يافت؟:  س
نگ گنبد عمال در کنترل ستاد تهران نبود و بر عهده رفقای ترکمن و هتات اعزامی بود که راهی برای بر قراری آتش بس و                           ج. ج  

 .خاتمه دادن به جنگ  بيابند

گر چه در تهران بحث مشخصی در باره شرايط آتش بس صورت نگرفت ولی آتش بسی نظير سنندج بيشتر مد نظر اغلب رفقا بود                          
 .  خلق ترکمن و ستاد شورا ها از مسائل مهم بود-ر شدگان و تجديد فعاليت کانون فرهنگی سياسی و آزادی دستگي

رفقای ترکمن ابتدا بر هشت ماده به عنوان شرايط آتش بس تاکيد داشتند ولی باالخره با موافقت طرفين حول چهار ماده، آتش بس                        
گنبد بازگشت، جنگ خاتمه يافت و ارتش کنترل نظم را به عهده                فرودين آرامش به شهر       ۱۴مورد توافق قرار گرفت و از روز          

 .گرفت

 سياسی خلق ترکمن و ستاد مرکزی شورا         –با خاتمه جنگ ، دستگيرشدگان دو طرف آزاد شدند و فعاليت علنی کانون فرهنگی                  
 .های خلق ترکمن از سر گرفته شد

 
 اشت؟آتش بس چه اثراتی بر فعاليت نيرو های سازمان در منطقه د:س 
آتش  بس در واقعيت امر نوعی عقب نشينی موقت از             . جنگ از جانب نيرو های مرتجع و پاسداران بر ترکمن ها تحميل شد               : ج

 سياسی خلق ترکمن، اتوريته -پس از خاتمه جنگ، ستاد مرکزی شوراها خلق ترکمن و کانون فرهنگی             . جانب نيرو های حاکم بود    
شورا های دهقانی گسترش    . گذشته نبود و در عمل نوعی حاکميت دوگانه در منطقه بوجود آمد             و اعتبار و نفوذش قابل مقايسه با         

ترکمن صحرا به مثابه يکی از مناطقی اصلی مورد توجه قرار گرفته و رفقای جديدی از سازمان به منطقه اعزام                    . يافته و تحکيم شدند   
 .شدند

 . ادامه يافت ۵۸اين وضعيت تا جنگ دوم در بهمن ماه 
 

 تاثيرات جنگ گنبد و آتش بس در ساير مناطق چه بود؟:  س 
در تهران و ساير شهرستان ها ف حزب الهی ها          .  جنگ همان طور که اشاره کردم فشار بر سازمان در ساير مناطق را تشديد کرد               -ج

 جنگ و آتش بس در گنبد در مجموع. تظاهرات ضد فدائی براه انداختند ولی با بر قراری آتش بس اين جو تا جدودی فرو نشست              
 .به گسترش نفوذ و اعتبار سازمان در ساير مناطق نيز ياری رساند

 
 

 )مجيد ( مصاحبه با قربانعلی عبدالرحيم پور 
 

در ستاد سازمان در خيابان ميکده       » کار  «  من در دفتر نشريه       ۱۳۵۸ فروردين   ۶روز  ) : مصطفی مدنی   ( س  
ه با جنگی که در ترکمن صحرا شروع شده بود ، با آقای طالقانی                فرخ آمد و از من خواست در رابط        . بودم



ايشان به محض اين که مرا ديد گفت من تازه از               . من بالفاصله به دفتر آقای طالقانی رفتم        . تماس بگيرم 
من گفتم  . کردستان می آيم ، جنگ آن جا را خوابانديم شما چرا در ترکمن صحرا اين کار را شروع کرديد                    

ت ، ما موافق جنگ نيستيم و پيشنهاد می کنيم اقدامات مشترکی را برای پايان دادن به اين جنگ                   اين طور نيس  
 .به عمل بياوريم

 لطفا توضييح دهيد سازمان چه اقدامات معينی را بعد از دريافت خبر انجام داد ؟
يه ترکمن ها و رفقای ما جنگ را شروع کرده          بعد از اين که رفقای ما از ترکمن صحرا ، اطالع دادند که افراد مسلح کميته ها عل                 : ج

يکی تماس با مقامات و شخصيت های بانفوذ نظير آقای طالقانی که شما اشاره کرديد و                  . اند ، ما بالفاصله به دو اقدام دست زديم         
کيب اين هيات   تر. ديگری اعزام يک هيات سازمانی تحت مسئوليت رفيق مهدی فتاپور به منطقه برای مهار و پايان دادن به جنگ                     

، اشرف دهقانی ، مستوره احمدزاده ، مهدی سامع ، محسن شانه چی و فرج کاظمی                   ) خسرو  ( رفقا مهدی فتاپور    : عبارت بود از    
 .هم زمان با هيات اعزامی ما ، دولت نيز يک هياتی به منطقه اعزام کرده بود). امير ( ممبينی 

ادی از روحانی های منطقه گنبد ، حمالت مسلحانه سخت و سنگين ولی ناسازمان               افراد کميته ها و نيروهای مسلح تحت فرمان تعد         
هيات اعزامی سازمان بعد از رسيدن به منطقه بالفاصله به       . يافته و درهم برهمی را عليه مردم ترکمن صحرا و رفقای ما پيش می بردند              

ا و رفقای سازمانی رفتند و يکی دو نفر در اين طرف              چند نفر از رفقا به ترکمن صحرا به ميان ترکمن ه            . دو قسمت تقسيم شدند   
عليرغم تالش فراوان ، مسئوالنه و هوشيارانه هيات اعزامی سازمان جنگ از طرف آن ها به                  . ماندند و با هيات دولتی تماس گرفتند       

کميته چی ها و    . يان دهد تالش های هيات اعزامی دولت نيز نتوانسته بود آتش جنگ را مهار کرده و به جنگ پا                . شدت ادامه داشت  
جنگ از جانب آن نيروها فقط زمانی        . نيروهای تحت فرمان روحانی های منطقه به دستورات هيات دولت اهميتی قائل نمی شدند               

 .قطع شده بود که نماينده هيات دولتی ، فرمان قطع جنگ را از دفتر امام دريافت کرده و به نيروهای مهاجم نشان داده بودند
 

م اين که سياست سازمان ، جنگ در منطقه نبود و برای خواباندن جنگ هياتی را به منطقه اعزام                      عليرغ: س
شما می توانيد اين    . کرده بود، ولی در آن زمان شايع کردند که گويا سازمان اين جنگ را راه انداخته است                 

 .موضوع را توضيح دهيد
 نيروهای جمهوری اسالمی و خود خمينی بارها چنين دروغ هايي را به             .اين شايعه پايه و اساسی نداشت و يک دروغ بزرگی بود          : ج

يادتان هست که خمينی در آستانه حمله وسيع به کردستان و حمله به ستاد سازمان اين دروغ بزرگ را به خورد                        . ما نسبت داده اند   
 .مردم ايران داد که فداييان خرمن ها را به آتش می کشند

رابطه با دادن زمين به صاحبان اصلی شان يعنی همان دهقانان و کشتکاران در منطقه ترکمن صحرا به اجرا ببينيد ، سياست سازمان در    
شرکت موثر و هدايت گرانه نيروهای سازمان در اين رابطه در منطقه ترکمن صحرا ، موقعيت سازمان را در ميان                          . درآورده بود 

جنگ در آن جا    .  ما بدون جنگ و خون ريزی به اين اهداف رسيده بوديم            .ما نيازی به جنگ نداشتيم    . ترکمن ها تحکيم کرده بود    
آن ها نمی توانستند اين     . موفقيت مردم ترکمن صحرا و سازمان ما در آن جا ، مثل خاری در چشم ارتجاع بود                . به نفع مردم و ما نبود     

 .پيروزی را تحمل کنند
 

اين طور نبود که توسط حکومت جمهوری اسالمی         و  . اما شما گفتيد که اين جنگ غيرسازمان يافته بود         : س
 هدايت شود؟

آقای بازرگان و کابينه اش نيز نه اهل جنگ بودند و           . اين جنگ به نفع ما و مردم ترکمن صحرا نبود         . ما که جنگ نمی خواستيم    : ج
 حکومت  ۱۳۵۸ در فروردين    واقعيت اين است که   . اما درباره حکومت و ارتجاع الزم است کمی توضيح دهم         . نه خواستار آن بودند   

هر کميته و هر آخوند محل و منطقه در محل خود حکومت می              . جمهوری اسالمی هنوز يک حکومت جاافتاده و ساختارمند نبود         
ولی واقعيت اين   . به اين اعتبار جنگ عليه مردم ترکمن صحرا و سازمان ، نوعی جنگ حکومت  جمهوری اسالمی عليه ما بود                   . کرد



هنوز نمی   ) ۱۳۵۸بر خالف جنگ دوم عليه ترکمن ها و سازمان در سال              ( ۱۳۵۸ جمهوری اسالمی در فروردين      است که رهبران  
 .خواستند در کنار جنگ کردستان ، جنگ ديگری را در منطقه ترکمن صحرا راه بياندازند

ين موضوع را مورد بررسی و تحليل       اگر بخواهيم کمی عميق تر ا     . اين جنگ را بيشتر کميته چی های مذهبی و متعصب راه انداختند           
از ديدگاه  ... قرار دهيم ، به نظر می رسد مجموعه عوامل پيچيده و به هم پيوسته ای نظير اختالفات مذهبی ، قومی ، طبقاتی و                               
 اين که اول. مهاجمين متعصب و مذهبی ، ترکمن ها نه تنها شيعه و فارس نبودند بلکه به سه گناه بزرگ ديگر نيز مرتکب شده بودند        

سوم اين که تحت رهبری     . م اين که خودسرانه زمين ها را تسخير و ميان خود تقسيم کرده بودند             .د. تن به حکومت آن ها نمی دادند      
 .کمونيست ها قرار گرفته بودند

ی دانست خوب ، آن نيروی مذهبی که در کميته ها و نهادهای مختلف متشکل شده بودند وظيفه شرعی و انقالبی و حکومتی خود م 
 سياسی موجود در کشور را مورد تجاوز و           –که اين مردم سنی ، کمونيست پرست کافر و ترکمن و بی اعتنا به حکومت شيعی                     

 .آتش خشم و جنگ از اين مجموعه زبانه می کشيد. سرکوب قراردهد


