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ف و آزادی و تقدیم به یاد و خاطره ت رکمن هایی که در راه شر

 ملت خویش مردانه مبارزه کردند! 

 و

یش ترنم تورکمن بودن را در که با الالیی هاتقدیم به مادرم  

 گوشم نجوا کرد! 
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  فهرست
 

 اولبخش 
 اردوران سلطنت قاجاسناد مربوط به 

 

 14 -----------------  --------------------------------------------------------------------- سخنی با خوانندگان

ی صدراعظم ایران به تورکمنهای گوگالن 1سند     18 ------------------------------------------- نامه تهدید آمی 
 20 -----------------  --------- گزارش سهام الدوله از هجوم روسها به گؤک تپه، مقاومت تورکمنها  2سند

 22 -----------------  ------- تورکمنسفر نارصالدین شاه و مالقات با شان ؛ «ایران»روزنامه اخبار  3سند

وزیافرسان روس  مدال بهاهدای  4سند  23 -----------------  ----- در گؤک تپه توسط شاه بمناسبت پی 

 25 -----------------  ------ سفر نارصالدین شاه به خراسان و مالقات با شان تورکمن در چمن بید 5سند

آباد؛ پاره کردن سیم تلگراف آق قلعه  6سند  27 -----------------  چات توسط تورکمن ها -گزارش از اسیر

ی کنید تلگراف وزیر دربار ایران به روسیه؛ از ورود تو  7سند  29 -----------------  ---------- ! رکمنها جلوگی 

آباد برای حمله بر ش تورکمنهای داز و قوجوق 8سند  31 -----------------  -------------- نقشه حاکم اسیر

ی از یموت ها 9سند  33 -----------------  ------- مستحکم کردن شحد، عدم همکاری روسیه در جلوگی 

 35 -----------------  ------- آنها توسط روسهاکوچ تورکمن های داز به شمال اترک، عقب راندن   10سند

 36 -----------------  ------------- الدین شاهم الدوله حاکم انتصایی نارص نارضاینر تورکمنها از سها 11سند

آباد برای حمله بر ش تورکمنهای  12سند  37 -----------------  ----- و چات یزه یلۆ کداز،  نقشه حاکم اسیر

آباد  حاکم گزارش  13سند  39 -----------------  -------- به شاه در مورد عملیات نظایم علیه یموت ها اسیر

 41 -----------------  ------ شکایت گوگالنها از سهام الدوله و تحصن آنها در پای توپ ارگ دولنر  14سند

 43 -----------------  تالش دولت ایران برای به تبعیت خویش در آوردن تورکمن های اوغورجایل 15سند 

ی شکست سهام الدوله از تورکمنها، اعزام قوای کمیک با  16سند  45 -----------------  ---- تسلیحات سنگی 

 46 --------------- دیدار وزیر خارجه ایران با زینوویف مسئول امور آسیایی وزارت خارجه روسیه 17سند

 49 -----------------  --- رکمنهاو بوری درباره شکویی تدین شاه به لرد سالیسنامه محرمانه نارصال 18سند

آباد  تلگراف 19سند ی شکرده تورکمنهای یموت از اسیر  55 -----------------  --------------- درباره دستگی 

 57 -----------------  ----------- تعلیمات نارصالدین شاه به سیف الملک برای شکویی تورکمن ها 20سند

 58 -----------------  - ا  استوارت افرس گارد سلطننر انگلستان از تورکمنصحر چارلز راپورت کلنل   21سند

ی   22سند ل مناطق تورکمن نشی   61 -----------------  ---- فرمان نارصالدین شاه به جاسوسان جهت کنیر

 63 -----------------  -- کلنل استوارت در مورد موقعیت منطقه، تالش جاسوسان روس  راپورت  23سند

  24سند
ی
آباد  فراخوای  65 -----------------  -- به تهران جهت مشورت برای قلع و قمع تورکمنهاحاکم اسیر

 66 -----------------  ------ تورکمنی از اسناد رجب آخون صیادی هبدر اسنقیل  صلح نامه دعوی  25سند

 67 ---------------- از آنان گزارش سهام الدوله؛ تهاجم بر ش تورکمن های گوگالن و اخذ مالیات  26سند

وطه، آوردن توپ به کومیش  27سند کت تورکمنها در جنبش مرسر  68 -----------------  ----------- پهتشر

ش جنبش سوسیال دمکرایس  28سند  69 -----------------  ---- گزارش کارپرداز ایران در عشق آباد؛  گسیر

وطه و ضدیت با عوامل کودتای محمدعیل شاه 29سند  71 -----------------  ----حمایت تورکمنها از مرسر

وطیت«اتفاق کارگران»روزنامه  30سند  72 -----------------  --------- ؛ حمایت تورکمنها از مجلس و مرسر

ی تورکمن ها گزارش عزیزهللا شادلو   31سند  74 -----------------  ---- درباره اقدامات محمدعیل شاه در بی 

 75 -----------------  -- شاه در میان تورکمن ها تلگراف از عشق آباد راجع به اقدامات محمدعیل 32سند

( 33سند  77 -----------------  --- از آرشیو رجب آخون؛ ورود محمدعیل شاه به کومیش تپه )به تورکمنی

 ها به تورکمنها  34سند
ی
 79 -----------------  --- گزارش سفارت روسیه درباره ارسال اسلحه توسط آلمای

ی عثمان آخون و پرسش توسط 35سند  80 -----------------  در کومیش تپه روس سالدات های دستگی 

ی ه 36سند ی تورکمن ها و سالدات های روسای مسلحادرگی   81 -----------------  ------------------نه بی 
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 83 -----------------  -------------- نظامیان روس، آتش زدن روستاهای اطراف آق قاال   زورگویی  37سند

 85 -----------------  ----- زور گویی نظامیان روس، کشتار اهایل تورکمنصحرا و مقاومت تورکمنها 38سند

ی اجباری توسط روسها 39سند  87 -----------------  -------- مقاومت تورکمنهای گرگان در برابر شبازگی 

 88 -----------------  --------- گرگان و گنبدقابوس  عزام ژنرال مادریتوف برای شکویی تورکمنهایا 40سند

ی خسارت وارده بر تورکمنها در یورش 41سند ی کمیسیون تعیی   90 -----------------  مادریتوف ژنرال تعیی 

 92 -----------------  ---- نامه وزارت امور خارجه به سفارت روسیه در مورد ظلم مأمورین روس 42سند

 94 -----------------  -- گورگن  -ده به تورکمن های اترکگزارش کمیسیون ویژۀ برریس خسارت وار   43سند

 109 -----------------  --- از برقراری تحریم اقتصادی در تورکمنصحراعلما ثمان آخون و شکایت ع 44سند

 113 -----------------  ---- تشکیل قوای مسلح سواره از تورکمنها  توسط روسها در تورکمن صحرا 45سند

 114 ----------------- کوچ کارگران روس، ماالقانها و ارامنه به تورکمن صحرا توسط مقامات رویس  46سند

آباد 47سند  116 ----------------- استعالم وزارت خارجه از صدراعظم درباره ورود مهاجرین روس به اسیر

آباد در مورد اختالف در انتخاب حکومت گنبدقابوس  48سند  118 -----------------  ----گزارش حاکم اسیر

 120 -----------------  ---- برخورد مسلحانه عزیر خان با ماالقانها و  زدخورد تورکمنها با بلشویکها 49سند

 122 -----------------  --------------- ش تپه توسط کشتیهای روسیکومو  جه نفس ابمباردمان خو  50سند

 123 -----------------  ---- در آشوراده ا روسه شکایت اهایل کومیش تپه به تهران از رفتار وحشیانه 51سند

 125 -----------------  --------- ش تپه توسط روسهایجه نفس و کومابمباردمان خو تحقیق درباره  52سند

 126 -----------------  ----- تپه و خواجه نفس معلوم نیست تلفات و ضایعات بمباردمان کومیش 53سند

 127 -----------------  ------ ش تپه و خواجه نفسیمکو ر نظامیان روس و بمباران مجدد  رفتاسوء  54سند

  55سند
ی
 128 -----------------  - تالش حکومت به منظور جلب رؤسای تورکمن به قبوالندن تابعیت ایرای

ی فرمانده کشنر رویس در آشوراده خطاب به تورکمنها 56سند  129 -----------------  ---- بیانات تهدید آمی 

ش جنگهای داخیل در تورکمنستان به مناطق  57سند  131 -----------------  --------- شحدی با ایران گسیر

 132 -----------------  ---- انقالب بلشوییک، ورود چندین خانوار تورکمن از  بالقان به تورکمنصحرا 58سند

 133 -----------------  -------------- «ایران»تورکمن صحرا و تورکمنها از روزنامه  های اخبار رویداد  59سند

آباد  60سند   144 -----------------  -------- در مورد اهدای مدال و پاداش به شوخ بای تقاضای معارف اسیر

 146 -----------------  ------------ ایرانیان مقیم عشق آباد از حوادث جاریوییک؛ ترس انقالب بلش 61سند

 147 ---------------- انقالب بلشوییک؛ درخواست تورکمنهای قارری قاال برای مهاجرت به جرگالن 62سند

آباد در مورد متفرق  63سند  148 -----------------  ------------- کردن قوای عثمان آخون  گزارش حاکم اسیر

آباد برای بهم زدن اتحاد میان طوایف مختلف  64سند  150 -----------------  ----- تورکمنتالش حاکم اسیر

ش در تورکمنصحرا 65سند آباد از  جنبش در حال گسیر  152 -----------------  --------- وحشت حاکم اسیر

ل تورکمنها   66سند  154 -----------------  ----------------------------- ، جنگیل هامسلح شدن تورکمنها  ،کنیر

 به گنبدقابوس 67سند
ی
 157 -----------------  تلگراف وزارت امور خارجه در خصوص ورود افرسان عثمای

 به گنبدقابوستلگراف در خصوص اقدامات تورکمنها و ورود افرس  68سند
ی
 160 ----------------- ان عثمای

ی عثمان آخون 69سند ش تورکمنها برهیی
آباد، جنبش در حال گسیر  161 -----------------  - تلگراف از اسیر

 163 -----------------  ------ تلگراف درباره خلع سالح تورکمنهایی که قصد اقامت در ایران را دارند 70سند

آباد در خصوص رشد جنبش میل 71سند ی تورکمن به حکومت اسیر  164 -----------------  ---- نامه خوانی 

آباد به وزارت داخله در خصوص بازریس قایق تورکمن ها  72سند  166 -----------------  گزارش حاکم اسیر

 168 -----------------  ----------- وارد کردن اسلحه از خارج به تورکمنصحرا توسط تاجران تورکمن 73سند

آباد با نمایندگان عثمان آخون و تجار تورکمن 74سند  170 -----------------  ------------- مالقات حاکم اسیر

ی سواره ای 75سند  فندرسک با تورکمنهاخلع سواره های عثمان آخوند، درگی 
ی
 171 -----------------  لخای

آباد  76سند  173 -----------------  -------------   شهر در خصوص آمدن شان آتابای به  تلگراف حاکم اسیر
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ی حاکم برای گنبدقابوس 77سند  174 -----------------  - مخالفت با عثمان آخوند، ادامه تشنج برای تعیی 

 176 -----------------  -------- انتخاب شدن عثمان بعنوان حکومت گنبدقابوس از طرف تورکمنها 78سند

آباد بهگزارش حاکم   79سند ی وی به عثمان آخوند اسیر  178 -----------------  ---------- ریاست وزرا؛ توهی 

ی رجب آخون و عثمان آخوند 80سند ی اختالف بی  آباد به انداخیر  180 -----------------  - تالش حاکم اسیر

 182 -----------------  ------ انقالب بلشوییک؛ ورود عده ای از تورکمنهای آخال به منطقه جرگالن 81سند

 184 -----------------  - در کومیش تپهنامه فهیم بگ معلم تورکیه ای مقیم مدرسه رجب آخوند  82سند

آباد  83سند  186 -----------------  ----- در خصوص عثمان آخوند و سواره های وی تلگراف حکومت اسیر

 از والیات مختلف به وزارت داخله در مورد انقالب بلشوییک 84سند
ی
 188 -----------------  -- اخبار تلگراف

 189 -----------------  ------------ محارصه اقتصادی تورکمنصحرا و ممانعت از ورود و خروج کاال   85سند

آب  86سند  190 -----------------  - به وزارت داخله در مورد تعمی  قلعه نظایم آق قلعه اد گزارش حاکم اسیر

 192 -----------------  -------- تأسیس مدارس در مرو و کراسنودسک ؛تقاضای ایرانیان عشق آباد  87سند

 193 -----------------  ------ به تورکمنستان ارسال معلم از ایران ؛تقاضای ایرانیان مقیم عشق آباد  88سند

 195 -----------------  ------------ میش تپهافندی به کو  ورود افرسان تورکیه ای از آن جمله قادیر  89سند

 ت 90سند
ر
 197 -----------------  ---- کمنها از طرف دربار شاهور انتخاب رجب آخون بعنوان قاضی القضای

 

 بخش دوم

 اسناد مربوط به دوران رضاشاه پهلوی
 

 202 -----------------  - تلگراف از ساری به طهران، تحریک رضاخان برای حمله به تورکمن صحرا 91سند

 204 -----------------  -- شکویی تورکمنهااعالمیه حکومت نظایم صحرا در موقع قشونکشر برای  92سند

یک  93سند  206 -----------------  ----------- رجب آخوند بمناسبت اشغال نظایم تورکمنصحراتلگراف تیی

 208 -----------------  --------- حکومت نظایم، اخذ اجازه نامه برای خروج از کومیش تپهبرقراری  94سند

آباد  95سند  209 -----------------  -- در مورد تأسیس مدارس در تورکمنصحرا درخواست اداره معارف اسیر

 در  96سند
ی
 211 -----------------  ---------------- ن شمالتورکمنصحرا توسط قشو  تأسیس مدارس قشوی

آباد مبنی بر برقراری حکومت نظایم در صحرا 97سند  213 -----------------  --- اعالمیه فرمانده تیپ اسیر

کت در مجلس مؤسسان رضاشایه    98سند  214 -----------------  ----- اسایم نمایندگان تورکمن برای شر

 215 -----------------  ------ تلگراف معتمدین و تجار تورکمن برای ایجاد مدارس در تورکمن صحرا 99سند

ق که از هواپیما بر فراز تورکمنصحرا پخش یم شد 100سند  218 --------------- اعالمیه فرمانده لشکر شر

اباد در مورد تدریس وسیع زبان فاریس  101سند  219 -----------------  ----- گزارش رئیس اداره معارف اسیر

آباد 102سند  221 ----------------- فروش ساختمان حاج محمد مراد ساکن کمش تپه به اداره معارف اسیر

 224 -----------------  ------ ان دولنر ادن منازل و آالچیق به مأمور مخالفت تورکمن ها با اجاره د 103سند

 226 -----------------  ---مخالفت اهایل تورکمنصحرا در دادن خانه و منازل برای اسکان نظامیان 104سند

 در مورد وضعیت اسفبار معارف در تورکمنصحرا  نامه محمد آخون 105سند
ی
 227 -----------------  گرگای

 229 -----------------  ------------- واگذاری امتیاز صید و تجارت خاویار خزر به کولیکوف رویس 106سند

ی به  107سند  ی از اعزام محصلی   231 -----------------  عشق آباداقدامات اداره معارف به منظور جلوگی 

ی تورکمنعشق آباد راپورت کنسولگری ایران از  108سند   233 -----------------  ------ ، عدم اعزام محصلی 

 235 -----------------  وزارت جنگ به وزارت معارف؛ تأسیس مدارس متوسطه در کومیش دفه 109سند

آباد به وزارت معا 110سند ی تورکمنرف؛ معارف اسیر  237 -----------------  ----- پیشنهادات برای محصلی 

ی تورکمن به کشور ترکیه 111سند  رژیم رضاشایه از اعزام محصلی 
ی

 239 -----------------  ------ شاسیمیک

 241 -----------------  ------------------ به ترکیه در مورد صدور ویزای ترکیه به دو جوان تورکمن 112سند

 گیالن در مورد صدور ویزای ترکیه به دو جوان تورکمن 113سند
ی
 243 -----------------  --- راپورت شهربای
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انه در کومیش تپه  114سند ایط تأسیس مدرسه دخیر آباد؛ شر  244 -----------------  -- گزارش معارف اسیر

 246 -----------------  ------------ همدیگر را نیم فهمندمعلم فارس و دانش آموزان تورکمن زبان  115سند

ی عمامه را دارند و یا ندارند یمو حاکم نظایم ک 116سند  حق داشیر
ی
 247 ---------------- ؟ش تپه: چه کسای

  117سند
ی
ی و نگرای ی  درباره امتحان طالب و معممی   249 -----------------  ----- حکومت از افزایش معممی 

 250 ----------------- «عشق آباد انقالیی  کمیته»مهاجرت روشنفکران به تورکمنستان و تأسیس  118سند

ی و فشار ایران به کشاورزان تورکمنی که از آن سوی مرز یم آیند 119سند  252 -----------------  - سختگی 

 253 ----------------- ونددرباره نحوه اسکان تورکمنهایی که از تورکمنستان به ایران پناهنده یم ش 120سند

  121سند 
ی
آباد از مدارس صحرا در مورد مهاجرین تورکمنستای  255 ------------- سئوال اداره معارف اسیر

 256 -----------------  ------------------- تأسیس و آغاز بکار راه آهن بندرشاه ]بندرتورکمن فعیل[ 122سند

 شمال 123سند
ی
ای  258 -----------------  ----------------- استخدام قایق رانان ماهر تورکمن در اداره کشتی 

ی دولنر اعزایم به تورکمنصحترس مأمورین، معلمان و دیگر مست 124سند  259 -----------------  -- راخدمی 

ی سال تأسیس  125سند کت اجباری معلمان در جشن اولی   261 -----------------  -------- مدارس دولنر شر

آباد؛ جمع آوری اجباری محصل در تورکمن صحرا 126سند  262 ---------------- فرماندیه تیپ ارتش اسیر

 263 -----------------  --------- در مورد ورود عده ای از پناهندگان از تورکمنستان به کومیش تپه 127سند

ق در مورد اخراج مهاجرین ب 128سند  265 -----------------  --------- پاسپورت دوناعالن پلیس ناحیه شر

 267 -----------------  ---- اوضاع صحرا؛ گزارش ماهیانه مدیر مدرسه آرخ بزرگ به اداره معارف 129سند

 269 -----------------  ------ اوضاع صحرا؛ گزارش مدیر مدرسه دولنر بشیوسقه به اداره معارف 130سند

 ورقه تصدیق مبنی مجوز پوشیدن لباس روحانیت بر  131سند
ی
 271 --------------- ای محمد آخوند گرگای

 272 -----------------  ------ مورد شکنجه و آزار معلم شانشکایت دانش آموزان بأش یوسقا در  132سند

 که قانون متحدالشکل بودن البسه را مراعات نیم کنند 133سند
ی
 273 -----------------  ------- تنبیه کسای

ی اعضاء انجمن شهر گنبدقابوس 134سند ی برای تعیی   275 -----------------  -------- اعالن نتیجه رأی گی 

 اسایم   135سند
ی
 277 -----------------  --- ه عضویت انجمن شهر گنبدقابوس انتخاب شده اندکه ب  کسای

ی اعضاء انجمن شهر ک 136سند ی برای تعیی   278 -----------------  -------- ش تپهیمو اعالن نتیجه رأی گی 

 280 -----------------  ------ انتخاب شدگان برای عضویت انجمن شهر کومیش تپه اسایم اعالن 137سند

 283 -------------- شورایمیل لسکاندیداتوری دو نماینده از تورکمنصحرا به وکالت دوره  نهم مج  138سند

آباد و تورکمنصحرا به  139سند  284 -----------------  ------- «گرگان»بخشنامه دولنر مبنی تغیی  نام اسیر

ی به تورکمنستان 140سند ی بیش از حد در مدارس و فرار محصلی   286 -----------------  --------- سختگی 

 در   141سند
ی
، مرض و بدبخنر در میان پناهندگان تورکمنستای

ی
 288 -----------------  --------- ایرانگرسنیک

انه  142سند  290 -------------- ، اعزام معلم فارس زبانابوسدر کومیش تپه و گنبدقتأسیس مدارس دخیر

 291 -----------------  مدرسه یئلغای و تأسیس مدارس در ساالق و دویه جی نابسامان وضعیت  143سند

 292 -----------------  ------ نامه تورکمن های جرگالن به وزارت معارف در مورد تأسیس مدارس 144سند

آباد  145سند  293 -----------------  ---- ییمدر مورد تقاضای مدال برای شهنگ حک تقاضای معارف اسیر

ی مدرسه بندرشاه  146سند  294 -----------------  ------------ گزارش بازرس معارف درمورد اخراج محصلی 

 298 -----------------  ----- نامه محمد آخوند گرگان به نخست وزیر در مورد وضعیت اقتصادی 147سند

آباد  148سند  299 -----------------  -- در مورد طرح نابودی زبان تورکمنی  راپورت نماینده اداره معارف اسیر

بیه از  149سند ی دارالیر  301 -----------------  --------- بندرشاه و عکس از راه آهن بندرشاه بازدید محصلی 

 303 -----------------  ------- شکایت قایقچیان تورکمن از عیش خان، کالنیر مأمور گمرک آستارا 150سند

ی تورکمن 151سند  ستان عشایری تهران عکس محصلی   305 -----------------  ------ بهنگام تحصیل در هیی

 307 -----------------  ----- ش تپه، حکومت گنبدقابوسیمو کشف حجاب در گرگان،کبخشنامه   152سند

 308 -----------------  ------------ واج مرزی جرگالن و پناهنده شدن به تورکمنستانردم نفقر م 153سند
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 313 -----------------  -- نبجای آنا والینر ها انتقال تورکمنها به مناطق داخیل و کوچاندن  نقشه 154سند

ی  155سند   314 -----------------  ------ انتخابات انجمن شهر کومیش تپه، نارضاینر اهایل، تبعید به ورامی 

ی آنا توماج و سه نفر دیگر به اتهام  156سند  317 -----------------  ------- جاسویس برای شورویدستگی 

 321 -----------------  --- سال حبس 5به  آنه قلیچ بابایی  ؛ محکومیت« نفر 53»محاکمه گروه  157سند

ی  158سند   دستگی 
ی
 322 -----------------  ------- بهنگام تحصیل در دانشکده افرسی تهران ساری گوگالی

ی  159سند   325 -----------------  -------------------------- نفر از دانشجویان تورکمن در تهران 11دستگی 

 328 -----------------  ------- تورکمندربارۀ فوت ییک از زندانیان گزارش اداره محاکمات عسکریه   160سند

 330 -----------------  -------- اخذ مالیات از آغل دامداران تورکمن توسط اداره امالک رضاشایه 161سند
 

 

 بخش سوم

 اسناد مربوط به دوران محمدرضاشاه پهلوی
 

 راجع به جنایات اداره امالک شمال 162سند
ی
 محمد آخوند گرگای

ی
ای  334 -----------------  --------- سخیی

 335 -----------------  مرزی اد پست های نظایموار مرزی جرگالن، ایجمسلح شدن تورکمنهای ن 163سند

 336 -----------------  تورکمنهاآتش زدن و تخریب ساختمان گمرک تیکینجیک بندرشاه توسط  164سند

 اقتدار نظایم 165سند
ی

 337 -----------------  -------- مایل رژیم پهلوی -مبارزه تورکمن ها و ازهم گسیختیک

کت تورکمنها در مراسم جشن انقالب اکتیی  شوروی در گرگان 166سند  339 -----------------  ---------- شر

 ایام جنگ، ورود تورکمنها به اترک و گرگان 167سند
ی

 341 -----------------  --------------- قحیط و گرسنیک

 گنبدقابوس از جلسه  168سند
ی
ی تورکمن برای تشکیل گزارش شهربای  342 --------------  حزب توده فعالی 

 344 -----------------  گزارش فرمانداری گرگان در مورد اعالن تشکیل حزب توده در گنبدقابوس  169سند

 در   170سند
ی
 345 -----------------  ---- ر گنبدقابوسمورد تظاهرات حزب توده د گزارش محرمانه شهربای

 346 --------------- «دولت از ما چه یم خواهد؟»گزارش پخش اعالمیه ریش سفیدان تورکمن؛   171سند

ی اعالمیه  172سند  347 -----------------  -------------------------------- «دولت از ما چه یم خواهد؟»میر

" بقلم غایب بهلکه در روزنامه "گرگان" 173سند  350 -----------------  -------------- مقاله "ظلمه قاریسر

 353 -----------------  ------------------ یداغ، اینجه و امندن و ژاندارمری در گللزوم استقرار پادگا 174سند

 355 -----------------  ------ تلگراف رمز؛ اعزام قوای نظایم فوری به تورکمنصحرا و ایجاد پادگان 175سند

 356 -----------------  --------------- مبارزات تورکمن ها برای تشکیل انجمن های والینر مستقل 176سند

 360 -----------------  - اعالمیه شخصیت های برجسته گرگان و دشت درباره جنبش آذربایجان 177سند

نظایم شوروی به ایراندر مورد ورود و خروج متداوم  178سند  361 -----------------  - شبازان و افراد غی 

 363 -----------------  -------- وضعیت رقت بار و مرگ و می  مهاجرین تورکمن در تربت حیدریه 179سند

 364 -----------------  ------------------ تبعید تورکمن ها به تربت حیدریه و وضعیت اسفبار آنها 180سند

 365 -----------------  -- وده ایران در گنبدقابوسبیانیه شورای متحده کارگران وابسته به حزب ت 181سند

 آغاز قیام افرسان خراسان 182سند
ی

ح و چگونیک  366 -----------------  ----------------------------------- شر

؛ دوهزار سوار مسلح تورکمن آماده هجوم 183سند  368 -----------------  ------ دروغ مطبوعات حکومنر

 370 -----------------  ورود آنان به گنبدقابوس و اقامت در باغ کشاورزی -قیام افرسان خراسان 184سند

 371 -----------------  --- ورد قیام افرسانا با فرمانده ارتش شخ در ممذاکره استاندار مازندران ر  185سند

 به وزارت کشور در مورد قیام افرسان خراسان و حرکات آنان  186سند
ی
 372 --------------- گزارش شهربای

 کل کشور به وزارت کشور در مورد شکویی افرسان خراسانگزارش   187سند
ی
 373 -----------------شهربای

ی ب  -قیام افرسان خراسان 188سند  374 -------------- ا ژاندارمری گنبدقابوسکشته شدن افرسان در درگی 

 375 --------------- اقدامات حزب توده در گرگان، تجمع تورکمنها در بندرگز به حمایت از حزب 189سند
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 376 -----------------  گزارش وزارت کشور؛ فعالیت حزب توده و  حزب دمکرات در ترکمنصحرا  190سند

 378 --------------- ارتش شخ در تورکمنصحرا؛ اعزام اجباری جوانان از بندرشاه به جبهه جنگ 191سند

 379 -----------------  حمله به کلوب حزب توده در گرگان و تجمع تورکمنها در حمایت از حزب 192دنس

 380 -----------------  اثاث و لوازمات ارتش شوروی به بندرشاهگزارش ژاندارمری در مورد حمل   193سند

ی هجوم به کلوب 194سند ی عاملی  ی حزب توده در مورد دستگی   381 ---------------- حزب تلگراف فعالی 

 کشته شدن آبا آبا گزارش رئیس فرهنگ در مورد   195سند
ی

 چگونیک
 
 383 -----------------  --------------- ی

 کل کشور در مورد نحوه کشته شدن معلم تورکمن آبایی   196سند
ی
 384 -----------------  -- گزارش شهربای

 385 -----------------  -----در مورد فوت آبایی  اسالیم رئیس فرهنگ گمیشانمحمد آمان گزارش   197سند

 386 -----------------  -------- گزارش وزیر فرهنگ به نخست وزیر در مورد کشته شدن آبا آبایی   198سند

 بهلکهرش گزا  199سند
ی
ای  در مورد فعالیت حزب توده در گنبد، سخیی

ی
 387 -----------------  ----- شهربای

 افشاگرانه غایب بهلکه در دیدار با نماینده نخست وزیر 200سند
ی
ای  388 -----------------  --------- سخیی

  201سند
ی
 ولجان آخوند واف

ی
ای  396 -----------------  -- ، نجاریفعالیت حزب توده در کومیش تپه. سخیی

 احمد قاسیم رهیی حزب توده   202سند
ی
ای  397 -----------------  ----- ضاع سیایسمورد او  گرگان در سخیی

 398 -----------------  --------------  احمد قاسیم در بندرشاه؛ افشای واگذاری ساختمان امالک 203سند

ان حزب دمکرات در تورکمن صحرا  204سند  400 -----------------  ---------- گوشه ای ازفعالیت های رهیی

 کارگر در گنبدقابوس 205سند
ی
 403 -----------------  - تظاهرات هواداران حزب توده بمناسبت روز جهای

 404 -----------------  --- گرگان، گنبدقابوس، بندرشاه  ؛ورد حزب تودهوزارت کشور در مگزارش   206سند

ی حزب توده و هواداران حزب دمکرات در بندرشاه 207سند ی فعالی  ی بی   405 -----------------  ------ درگی 

یه  208سند  406 -----------------  -------------- ایران و انتقاد به حزب دمکرات« ترکمن سش»درباره نرسر

ی حزب توده و دمکرات در بندرشاه  209سند  408 -----------------  ---------دانش آموزان ؛کشمکش فعالی 

  210سند
ی
 به محمد آخوند گرگای

ی
 مبارز ویل محمد آخوند واف

ی
 410 ----------------- نامۀ شگشاده روحای

  211سند
ی
 در جواب ولیجان آخوند واف

ی
 414 ---------------- نامه شگشاده طرفداران محمد آخوند گرگای

 418 -----------------  -------- دستور محرمانه نخست وزیر تحقیق درباره اقدامات غائب بهلکه 212سند

ان حز   213سند ی رهیی ؛ دستگی 
ی
 419 --------------- ..  ب توده تورکمنصحرا غائب بهلکه و. گزارش شهربای

ی حزب توده در تورکمن صحرا، قربان تکه، قربان رابیط 214سند ی فعالی   420 -------------- ادامه دستگی 

 421 ---------------- انتقال زندانیان دستگی  شده بهلکه قربان رابیط، ولجان آخوند... به تهران 215سند

ان آن به نف توده تحویل کلوب حزب 216سند ی رهیی  422 -----------------  ------- س نیازیپس از دستگی 

 423 -----------------  - شدگان حزب به مقامات امنینر توسط برجی تورکمننشناساندن دستگی   217سند

 424 ----------------- قرار دادن حرکات قلیچ قویل یف کنسولیار شوروی در گرگان تعقیبتحت  218سند

 425 -----------------  ---------- دیدار وی در ساری با استاندار مازندران ؛اقدامات قلیچ قیل اوف 219سند

 426 -----------------  ----------- لیت های قلیچ قیل اوفقابوس در مورد فعاگزارش پادگان گنبد  220سند

ی تورکمن ها 221سند  428 -------------- نامه محرمانه وزارت امورخارجه در مورد عملیات قیل اُوف در بی 

 گرگان در مورد فعالیت کنسولگری شوروی در میان تورکمنها  222سند
ی
 429 --------------- گزارش شهربای

 کل کشور؛ کشف   223سند
ی
 430 -----------------  ------- دقابوسقبضه اسلحه در گنب 32گزارش شهربای

 محمد آخون 224سند
ی
ای ی های تورکمن ها سخیی  431 -----------------  درباره ظلم مأمورین و غصب زمی 

 از مرز به خاک تورکمنستان 225سند
ی
قانوی  435 -----------------  ------ فقر و فالکت در ایران و عبور غی 

اض اهایل بندرشاه در مورد ندادن سهمیه آرد به کارخانه ارازجان شمایل 226سند  437 ---------------- اعیر

 439 -----------------  ------------- از ایران و اقامت وی در کشور تاجیکستان هیب بهلکخروج غا 227سند

 قیمت گندم در جرگالن  228سند
ی
 443 -----------------  --------- گزارش گمرک بندرشاه؛ خشکسایل و گرای

 نان در مقابل نانوایی بیکزاده 229سند
ی
 444 ---------------- تظاهرات کارگران راه آهن بندرشاه بخاطر گرای
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   230سند
ی
 و کمیایی نان؛ رفتار وحشیانه رئیس شهربای

ی
اضی گرای  445 ---------------  بندرشاه با کارگران اعیر

ی ارازجان شمایل  231سند  447 -----------------  گزارش محرمانه؛ ورود کارگران روس به بندرشاه، دستگی 

 448 -----------------  ------ گزارش وزارت کشور؛ مصادره گندم و جو تورکمنها توسط ژاندارم ها  232سند

؛   233سند
ی
 449 -----------------  - تورکمنصحرا به تورکمنستان عبور اعضای حزب توده از گزارش شهربای

 450 -----------------  ----------- بیانیه حزب توده ایران کمیته ایالنر گنبدقابوس به زبان تورکمنی  234سند

 مردم تورکمنصحرا پس از شکست جنبش  235سند
ر
 456 -----------------  ----گوشه هایی از اخبار مبارزای

 458 -----------------  --------- قدر فرمانداری گرگان در حمایت از دولت مصد ها  تجمع تورکمن 236سند

 460 -----------------  -------- در مورد غصب اراضی مزرویع تییر و عناوین روزنامه "پیام گرگان" 237سند

 مجلس 238سند
ی

 برای نمایندگ
ی
 461 -----------------  --- اعالمیه دفاع از کاندیداتوری محمد آخون گرگای

ی گنبدقابوس علیهمبارزه  239سند  462 -----------------  ---------- نماینده فرهنگ علییم اتحادیه معلمی 

 467 -----------------  -- شکایت کشاورزان آی درویش/ کالله از اداره امالک و مستغالت پهلوی 240سند

 468 -----------------  ----- غصب اراضی قزلجه پشمک توسط ژاندارم تورکمنی بنام مرجان خان 241سند

 470 -----------------  ---------------- « سازمان اتحادیۀ و همکاری تراکمۀ گوکالن ایران»اعالمیه  242سند

 471 -----------------  تورکمن های هوادار تشکیالت "اتحادیه کارگران" حزب توده ایراناعالمیه  243سند

 477 ----------------- رادیو عشق آباد شنیدن ی از تأسیس رادیو در نوار مرزی به منظور جلوگی   244سند

 در مورد اقدامات حزب توده ایران در گنبدقابوس  245سند
ی
 478 -----------------  --------- گزارش شهربای

ی تورکمن 246سند  479 -----------------  ----------------------- پخش اعالمیه های سیایس توسط محصلی 

 480 -----------------  -- توسط اداره امالک ر غصب اراضی مزرویع حاشیه خزر، سیجوال و بند 247سند

 484 -----------------  ------ تورکمنصحرار شلشکر منصور مزین در گوشه ای از جنایات تیمسا   248سند

 تورکمن آنه قلیچ آخون با کودتاگران 249سند
ی
 487 -----------------  ------------ مرداد 28 همکاری روحای

  250سند
ی
ای  488 -----------------  ----------------- عبدهللا توماج مجلس شورایمیل نماینده مجلسسخیی

اض دهقانان از آرشیو ساواک 251سند  489 -----------------  --- اسنادی از غصب اراضی تورکمن ها و اعیر

ی اراضی یم و عترس رژ  252سند  491 ----------------- وامل اداره امالک از شورش دهقانان در برابر غاصبی 

ی   253سند ی خشم کشاورزان تورکمن نسبت غاصبی   493 -----------------  گزارش مأمور ساواک از اوجگی 

؛ شکایت کشاورزان روستای  254سند  گرگان« قربان آباد»غصب اراضی
ی
 495 ----------------- به دادستای

ی سویل، جیب ایشان شکایت کشاورزان انبار اولوم ، آقدگیش، 255سند  496 -----------------  ------ و چی 

ی به امرای ارتش در تورکمنصحرا 256سند  497 ----------------- دستور شاه به مزین در مورد واگذاری زمی 

 498 -------------- گزارش ساواک از حمل و قاچاق تریاک توسط خانواده پهلوی در گنبدقابوس  257سند

 500 ---------------- چند مثال از غصب اراضی کشاورزی تورکمن ها توسط دربار محمدرضاشاه 258سند

 503 -----------------  ----- سازمان های جاسویس آمریکا وانگلستان در تورکمنصحرا ؛جنگ شد  259دنس

 مور، ویلیام آیرونز و یی پألیوانووا در تورکمن صحرا 260سند
 505 -----------------  ------------------ مسیر

ده روشنفکران تورکمن توسط ساواک شاه 261سند ی های گسیر  507 -----------------  ------------دستگی 

 508 -----------------  ---------- نفر 200نزدیک به زلزله وحشتناک قارناوا، گلیداغ؛ کشته شدن  262سند

اض دهقانان این منطقه 263سند ی های تاتارعلیا توسط جمعه بیی و اعیر  510 -----------------  غصب زمی 

 511 -----------------  گزارش ساواک استان مازندران در مورد اعمال نفوذ قوشاق آلنر جعفربای  264سند

 512 -----------------  -------------------- گوشه ای از جنایات شوان حامد علیه صیادان تورکمن  265سند

 آق آتابای و آنه مراد آخون تکهائضم
ی
 514 -----------------  ------------- م: مسئله ربوده شدن گؤگ صوف

 525 -----------------  ----------------------------------------------------------- شخصیت ها و اماکن تصاویر 
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 سخنی با خوانندگان
 

 سخنی کوتاه با خوانندگان

 

، ند س265ر کتاب حارصی مشتمل ب ی رسیم مکاتبات تاریخی  ،اسناد مراکز یم باشد که از  و فرامی 

، روز  حوادث مربوط  ،خیص گردآوری شده است. این مجموعهنامه ها و آرشیوهای شکتابهای تاریخی

 
ر
ی روسیه  زماناز   های تورکمنصحرا  تورکمن به سی  تاری    خ و جنبش مبارزای ی تورکمن بی  تقسیم شزمی 

د. ر سقوط رژیم پهلوی شآغاز  تا  نارصالدین شاه عهد -و ایران  ا در بر میگی 

نده و فرستنده، تاری    خ و مکان ه که در آن موضوع سند، گسند شناسنامه ای تهیه شدبرای هر  ی 

واقعه بدقت آورده شده است. برای روشن شدن بعیصی ابهامات موجود در اسناد، در زیرنویس آن 

در بخش پایایی تصاویر شخصیت هایی که در اسناد ذکری از  اطالعات تکمییل گنجانده شده است. 

ی را آنها شده است   آوردیم. نی 

در تورکمنصحرا کار تحقیق در این عرصه را بر محققان  کز جمع آوری اسناد، روزنامه ها ا فقدان مر 

، کتابخانه میل ایران  ،د با این وجود تا حد امکان با گردآوری اسناد از مرکز اسناد ساز مشکل یم تنگ و 

ی به این کار همت کردیم. امیدواریم تحقیقر از این دست که در تورکمنصحرا ن... آرشیو شخیص خستی 

ده  د زمینه تحقیقات گسیر  د. ساز ی را فراهم تر بار انجام میگی 

 

 
 

 آرنه گیل           
 

 مرکز مطالعات تورکمن
 

 سوئد                 
2019 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ید:   هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید لطفا با ای میل نویسنده تماس بگی 
goliarne@yahoo.com 
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1865-1925 
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 1سند 
 

ی صدراعظم ایران به تورکمنهای گوگالن!    نامه تهدید آمی 
  1864 / 1280یئل  تاری    خ سند ذیحجه الحرام مطابق سیچقان

 

 ملقب به " شادلو )کرد( ب حیدرقیل خانانتصابا 
ی
از طرف نارصالدینشاه در  "سهام الدولهو " "ایلخای

ی به گوگالنها آنها را به اطاعت از امور تورکمنهای گوکالن ، صدراعظم شاه با ارسال نامه های تهدید آمی 

« دُودورغا»و « حالقا داغیل»عمده گوگالنها یعنی  حاکم جدید فرامیخواند. در این راستا به شان دو طایفه

ین خکه ه  ردحکومنر متهم ک« مرحمت»نامه هایی ارسال و آنها را به خارج بودن از   با کوچکیر
ی
شدیدا  !! الف

 د شد، تهدید یم کند. نشکوب خواه
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ی خان و بای حسن خان و خ حسی   االقران می 
ر
وجه عالیجاهان شجاعت و جالدت همراهان زبده ی

خان و طغان دردی خان و قراجه خان و گلدی خان و آق قلیچ خان و نفس خان و ندرخان و حاجیم 

شدار و آدینه محمد شدار و آدینه عیل شدار و آقانیاز خان گرکز و قربان گلدی  دردی خان و بالم

 خان و سایر کدخدایان و ریش سفیدان و شداران طایفه دوردرقه را مرقوم میشود. 

ت همایون شاهنشایه روحنافداه مع این نی بر هر صاحب عقیل واضح است که شکار اعلیحضی

باعث مناظم کلیه جهان اند از دور و نزدیک و ترک و تاجیک  مظهر لطف و قهر خداوند منان و 

هرکس جاده خدمت و ارادت دولت را بقدم صداقت بپیماید مورد الطاف و عنایات یی اندازه آید و 

ارت و ضاللت و ایذاء و اذیت عبادهللا گردد مورد غضب و سیاست خواهد هرکس راه بر  طریق شر

ت شاهنشایه ضل هللا روح بود. در این اوقات بتواتر معروض پ ایه شیر خالف مصمم اعلیحضی

ارت هستند مرتکب حرکات  ی فداه افتاد که از طوایف ترکمانیه که طبعا مایل بافساد و شر العالمی 

ون  خالف و نهب و غارت جمیع بسیار از رعایای دولت ابد اتصاف گردیده پا از جاده خدمت بی 

رفع این مفاسد و نظم کلیه امور دین و دولت اینجانب نهاده اند  و از...خود خارج گشته بجهت 

آباد  رعیت امر همایون عساکر منصوره و افواج قاهره و سواره و توپخانه زیاد بصفحات گرگان و اسیر

و روانه گردیدم. از آنجا که مقتضای رافت و مرحمت ملوکانه آن است که تر و  و آنحدود مامور 

ی یابد و طایفه گوگالن همیشه خدمتکار و  خشک با یکدیگر نسوزد و خبیث و طیب از یکدیگر تمی 

ارادات شعار دولت ابدمدار بوده اید و مورد الطاف خاطر همایون شاهنشاه روحنا فداء گردیده اند 

رکنر برخال رویه خدمت از آنها روی داده از بابت بعیصی جهال...طایفه مزبوره بوده و اگر گایه ح

ه جهال یافت میشود و در حقیقت رفع آنها برعهده دانشمندان و ریش است و در هر طایفه از اینگون

ل  ی سفیدان آنطایفه است و محتاج به تنبیه و سیاست دولنر نخواهد بود. لهذا از این تعلقه از میی

م و عالیجاه مقرب الخاقان محمدابراهیم خان بغالم و پیشخدمت محض ابالغ آن مامور مرقو 

قان عمده االمرا العضام برادر مکرم مهمان سهام الدوله ایلخایی گردیده عالیجاه ...مقرب الخا

وحا بعالیجاهان نوشته  برحسب امر همایون با اینجانب همراه و در اردوی دولنر حارصی اند و مرسر

ی مرقوم میداریم که... عالیجاه مشارالیه عزیمت خدمت را جزم نموده اسایم مرقومه فوق اند و م ا نی 

ن و ریش سفیدان و کدخدایان باردو آمده مورد نوازش و محبت و التفات شوند با جمیع از دانشمندا

ار و اوباش طوایقی   که حرکات و تعهد خدمتکاری و جان نثاری دولت ابدمدت را نمایند و در...تنبیه اشر

خالفشان گذشته از حد اغماض و گذشت است...تاکنون طایفه گوکالن از خدمتگذاری و نوکری و 

بدمدت خارج از ان پس چنان نباشد که متهم بخباثت...گردند. زیاده حاجت ترقیم اهلیت دولت ا

 شهر ذیحجه الحرام مطابق سیچقان یئل 
ی
  1280نیست. تحریر ف

 

 

 

 

 در حاشیه

 

ی مضمون بخو نوشته هم بهم ی و ریش سفیدان و شداران طایفه حلقه داغیل گوگالن نوشته شد. ی   انی 
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 2سند 
 

تسلیم  ؛نها به مناطق مرزیآگزارش سهام الدوله از هجوم روسها به گؤک تپه، مقاومت تورکمنها، کوچ 

.  توسطپناهندگان تورکمن به روسها 
ی
 1881وریه ف 26ند تاری    خ س                          شحدداران ایرای

 
جنابعایل بطور کتابچه مرقوم شده بود اخالص شعار هم جواب را کتابچه معروض  رقیمه

داشت ویل استدعا این است جناب مستطاب اجل عایل جواب مطالب و عرایص ماب بنده 
را ملفوفه مرقوم فرمائید. زیرا که هر مطلنی راجع بکش است شاید الزم شود یک مطلنی را 

بدهم همینکه کتابچه باشد جمع مطالب مرقومه را  وم فرموده باشد بکش نشانکه مرق
خواهد خواند. اگر بنده را میفرمائید کتابچه عرض کنم اطاعت دارم ویل جنابعایل ملفوقه 

 مرقوم فرمائید. 
 عرض شد 1298شنبه بیست ششم شهر ربیع االول                    

 سهام الدوله  مهر                                                                                  
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آنچه متواتر از شحدداران اخبار رسیده است دو دفعه در ماه صفر روس با ترکمان آخال جنگ کرده 
 است

ترکمان سه عراده توپ و دو بیدق از روس گرفت و تخمینا دو هزار سالدات و چهارده نفر ژنرال و کلنل 
ار روس آدم فرستادند نصیحت کردند ترکمان جواب داد میانه ما و شما ه شد. شهر ربیع االول شدکشت

ه ساعت از سه طرف توپ را 
ُ
ی دیگر نیست. یک روز دو ساعت از آفتاب گذشته ایل ن بجز شمشی  چی 

روس آمد.  بستند. قلعه گوی تپه را از ترکمان گرفتند. پانزده هزار آالچیق با قدری مال از مال بتضف
ار نفر از مرد کاری ]بالغ[  و اطفال پنجساله و ده ساله کشته شدند. بهادران قوچان و تخمینا چهار هز 

ی از مال و  ی بجنورد و دره جزی که برای الجه قبل از این واقعه به قم ]قاراقوم[ فرستاد که چندان چی 
ه در قلعه کشته یا فرای شده بودند کحشم بدست روسیه نیافتد. دو سه هزار نفر زن که مرد نداشتند یا  

، اسی  روس شدند. برواینر زنها را به سالداتها بخشیده اند خیی دیگر 1مانده بودند نتوانستند خارج شوند
ام نگاهداشته اند نگذاشته اند کش دست اندازی کند. بیست نفر قاضی از  رسید که زنها را با کمال احیر

عش ها را بقاعده ترکمان دفن نماید. بقدر سه ماهه  امان داده اند که نترکمان آمده اند و هر نفری را یک
چهار هزار خانه دار که بیکاره و یی مضف بوده اند از راه اطراف جمع کرده اذیت نکرده اند گفته اند پول 

زیرا و ... و بذر میدهیم زراعت و رعینر نمائید. بعداز این از این قبیل عرایض در نامه عرض نخواهم کرد 
 یگویند اخالص شعار هم اطالع کامیل ندارد. که صدق و کذب زیاد م

ت واال وایل  محرمانه از قراری که فهمیده میشود روسها از حدود امروزه خود خیال تجاوز دارند حضی
که شخس هستند بلد   خراسان ]رکن الدوله[ دو نفر آدم فرستاده اند شخس که از آنجا از ترکمنهایی 

ی نمایند خابردارند به ت نواری که از آخال به تژن آمده است چه قدر است و چه ژن ]تجن[ بروند و معی 
. یا خیال رعینر بدولت علیه ایران و خیی صدق و  خیال دارند. خیال جنگ دارند با روس یا خیال رعینر

و که از شحدداران رسیده است صدق   صحیح بیاورند که بخاکپای مبارک برسد. عجالتا اخباری است
ف رکن الدوله  2ولهکسب را خدا دانا است. شجاع الد ج نوشته است که نواب مستطاب اشر هم ... شر

ند نمیتوانم رصی    ح بعرض برسانم.  ی  همان عریضه را بخاکپای مبارک انفاد داشتند. هرکس یک حرف می 
 

حکم محکم صادر  برسحدداران خراسان آورده اند چونبقدر هزار خانوار از ترکمان آخایل فرار آمده پناه 
 ا را برسدار روس بسپارند. شجاع الدوله رفته است که اگر کش باشد بسپارند. شده بود شحدداره

فهمیده ایم و نمیدانم برای مرو چه خیال دارند. بنا داریم در خفیه  عجالتا تا اینجا را در این چهار پنجروزه
خیی صحیخ بیاورند چهار هزار نفر از مرو به آدیم به اردوی روس بفرستیم بطور معامله و پیله وری که 

ار مروی هم با امداد آخایل آمده بود همینکه دید آخایل شکست خورد و قلعه را روس گرفت همان سو 
رادر در آخال و ییک در مرو یا یک برادرزاده در مرو و برادر زاده دیگر آخال بود، آخایل را غارت اینکه یک ب

 کردند. 
 که آسوده نیست جام و باخرز و ه جز و قوچان از بابالفعل بجنورد و در 

 
بت ترکمان آسوده است. جای

 د انشاهللا نخواهد یافت. قلعه باال است اگر خدای نخواسته تاخت شود .. که از ترکمان مروی خواهد ش
 
 
 

 

 

                                                           
این فتوا و  بنام قربان مراد ایشان هر کیس از قلعه خارج شود زنش بر او حرام است...  طبق فتوای روحانی مرتجیع  1

در صورتیکه خود این ایشان و دیقمه  کشتار سهل آنان توسط روسها شد. محصور شدن تورکمن ها در قلعه و  باعث 
 قلعه فرار کردند. 

ی
ق  )آ.گ( رسدار زودتر از بقیه از قسمت رسر

ی خان شجاع الدوله ملقب رشید خان، حاکم کردهای زعفرانلو قوچان.  2  امیر حسیر
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 3سند 
 

ح سفر نارصالدین شاه به  1882سال ب« ایران»وقایع تورکمنصحرا از روزنامه  ، شر

 ن، مالقات شان تورکمن با شاهمازندرا

 
  1282/1870 سنه مرقوم است.  ]نارصالدین شاه[روزنامه سفر مازندران که بدستخط مبارک          

ی  —در صحرا آباد آمده بودند از این قرار بحضور آمدند. شان خوانی  معتیی ترکمانهای یموت که از اسیر

آدینه حسنخان  -ر حوجه(ظخان )نسیدمحمد -ن()دریاقلیخا ،خان )!(کای  -جعفربای: محمدیار خان

، در این یخشر خان )بگنجعایل خان( -عراض قلیخان)قلیچ خان( -آقابای )آدینه خان( -)گوک حوجه(

ی جمیع  ... اسب میدادند  بی 
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 4سند 
 

وزی"بمناسبت  ی قشون دولت روسیه در هجوم بر ش  "پی  در  "گؤک تپه" ۀتورکمنها و اشغال قلع زمی 

ی  شاه ایران نارصالدین شاه که از آغاز حمله دائما از طریق خاک قوچان، پاد1881 ژانویه و به کمک خوانی 

 درجه داران و افرسان روس کرد 
ی
به  مستقر در تهران را  به روسها کمک لجستییک یم رساند، یط فرمای

 و مدال مفتخر کرده آنها را مورد تشویق قرار یم دهد، عال 
ی
آشغابات و  ئینر را بهوه بر آن هنشان همایوی

ی اپطروگراد ارسال کرده هدایایی را به دربار امی   طور روسیه تقدیم یم کند و به این ترتیب در کشتار خونی 

ک عمل یم کند. سند زیر اعالن اهدای مدال و نشان دولنر  نارصالدین  توسطتورکمنها با روسها بطور مشیر

 1882یل آپر  8تاری    خ سند      شاه یم باشد. 
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 متحدالمال ]بخشنامه[
 

فرامینی که جناب وزیر مختار روس استدعا کرده که حسب االمر]شاه ایران[ اجازه صدور آنها مقرر 

ت اقدس همایون شاهنشایه ارواحنا فداه خواهد رسید. بتاری    خ  ف صحه مبارکه و اعلیحضی گردیده برسر

 1299شهر جمادی االول 

ه و در  دولت روس و در حق صاحبمنصبان وزارت خارجه  حق صاحب منصبان سفارت و قونسولگریها  غی 

چهار درجه ]مدال ها به چهار درجه از صاحب منصبان  -که در خاک دولت علیه ایران و در روس هستند

 چهار طغرا مدال و تشویق است[ 24و جمعا پنج قطعه نشان همایویی و 

 ن همایون است. ادر زیر بیست چهار طغرا و نش

 مهر وزارت خارجه                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منبع
 سازمان اسناد و کتابخانه میل ایران

 به خدمتگزان روس در عهدنامه آخال
ی
 عنوان سند: اهدای نشان همایوی

 296003186شماره سند: 
 10-812محل آرشیو: 
 ری قمریهج1299تاری    خ سند: 
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 5سند 
 

م، مالقات شان  1882ه.ق/  1300خاطرات نارصالدین شاه در سفر دوم خود به خراسان در سال 

 تورکمن های یموت و گوگالن با شاه در چمن بید. 
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 6سند 
 

آباد  بای بخاطر چات توسط تورکمن های آق و آتا -درباره پاره کردن سیم تلگراف آق قلعه گزارش از اسیر

ی از هجوم قشون حکومنر بر ش تورکمن های داز.   انتقامگی 

ی السلطان در مورد جریمه کردن مسئول  در حاشیه راپورت دستور نارصالدین شاه به صدراعظم امی 

 1885فوریه  24 / 1302االول  نهم جمادیتلگراف نوشته شده است.            
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 دولت علّیۀ ایران
ی
 اداره تلگراف

آباد. نهم جمادی االول امه روزن  [1885فوریه  24 / 1302خط ]از اسیر

 راپورت سیم آق قلعه نهم جمادی االول

متصل]کنار[ به سیم  طایفه آق و آتابای ،سیم آق قلعه پنج شش روز قبل نیم فرسخ به آق قلعه مانده

ز  . پاره کرده ]را[ خرایی زیادی به سیم رسانده هفت جا  ،یورت دارند  سه نفر ا ]را[ با دو محمدحسن می 

غالم فرستادم سیم را وصل کرده قریب صد ذرع کرس آمده حارصی کرده حکیم هم از حکومت صادر کرد 

رآید. غالم رفته سیم را بست و حکم که یوزبایسر آتابای یا مرتکب را بدست بدهد یا از عهده غرامت ب

ما زیر]کنار[ سیم است و هر روز خرایی حکومت را رساند. جوایی نداده اطاعت نکرده مال]رمه[ ترکمان تما

ساند. حکم سخنر در این فقره الزم است. اگر ایندفعه چهار  اباد هم سیم  می  ند و در اسیر ذرع سیم بیی

 مضف و تلف خواهد شد.  نداریم، بکیل سیم ]تلگراف[ آق قلعه یی 

 

 : نارصالدین شاه. حاشیه

ی السلطان االن تلگراف سخنر به کریم دادخ د و جناب امی  ان بنویس که حکما سیم را از ترکمان ها بگی 

کید مفصیل در این فقره که من بعداز این یک زرع سیم عیب بکند پنجاه تومان کریم دادخان باید جریمه تا 

 خسارت را بدهد.  بدهد حاال هم اگر ...نکند 
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 7سند 

ی السلطان  تلگراف ی از  آندر و  هابالغ شد به فرانسوی به سفارت روس کهوزیر دربار   امی  برای جلوگی 

اییط به روس ایران ورود تورکمنها به مرز های شمایل                                                   1885تاری    خ سند  پیشنهاد یم شود.   ها شر

 

 
 

ی السلطان ت اجل افخم امی  ه که به  مضمون ترجمه تلگراف رمز حضی وزیر دربار و داخله و غی 
 . رجه روس ابالغ شد رانسه ترجمه شده و به وزارت امور خاف
 

آباد را  از چندی به اینطرف اغتشاش و یی نظیم های تراکمه چاروا حکومت شحدیه خراسان و اسیر

 گرفتار و مشغول ساخته است. 

داز دفعات چند در حدود مزبوره اغتشاش چند طایفه از آنها مثل قان یخمز ]قان یوقماز[ و قوجوق و 

ایل ششصد نفر سوار مسلح با تفنگ ته پر چپاول کرده و یی نظیم کرده هر دفعه مرکب از چهارصد  و 

ی   بغارت برده و پنجاه اسی  و همانقدر کشته اند و همچنی 
تا حال دویست هزار گوسفند و سه هزار شیر
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آباد برس  ون آمدهوقنر که سهام الدوله حاکم سابق اسیر ی بی  با سواران حاکم  کشر شحد رفته بود از کمی 

 ز اسبهای دولنر کشته بودند. مزبور جنگیده و خییل ا

اینگونه حرکات بیقاعده و یی نظیم و شقت متوایل این تراکمه دولت علیه را مجبور کرد که یی نظیم 

آباد  بسوی این تراکمه بروند و چون آنها را برطرف کند و امر شد که دو دسته قشون از خراسان و اسیر

اکمه سخت شد مشارا عجالتا در  ت اقدس این موقع که کار بیر لهیم بخاک روسیه فرار یم کنند. اعلیحضی

اطور  ت امی   روحنافدا که به پرنس دالگورگ وزیر مختار و ایلخ  مخصوص اعلیحضی
ی
شهریار همایوی

فیایی حضور داده بودن به موی الیه شفاها و حضور 
رده و ا از عزم تنبیه تراکمه مزبوره فرمایش کبار شر

آخال شما از عبور تراکمه بخاک روس مانع شوند. پرنس دالگورگ  فرمودند که سفارش کنید شحدداران

 قول و وعده کرد که برحسب فرمایش همایویی عمل خواهد شد. 

د که تراکمه وقتیکه قشون حرکت کرد و نزدیک شد که مقصود حاصل شود به دولت علیه خیی رسی

رئت داده و بمیل ایشان قوت رند و شحدداران روس هم عبور آنها را جخیال دارند بخاک روسیه بگذ

میدهند چون قبایل مزبوره یک قسمت سال را در خاک روسیه و یک قسمت دیگر را در خاک ایران 

ارت هستند دولت علیه بدولت روس دو تکلی ند و همیشه مصدر یی نظیم و شر ف  یا اینکه برس مییی

داد و دزدان را تنبیه نماید یا ای دولت علیه اموال منهوبه را  نکه هرگاه تراکمه خواستند بروسیه بیایند اسیر

دولت علیه راضی میشود و هیچگونه ممانعت نشان نمیدهد که شحدداران روس آنها را بخاک روس  

ی و یا قیمت اموال منهوبه گ ط که عی  رفته رد شود و بآنها قدغن اکید شود من قبول نمایند ویل با این شر

رگونه یی نظیم که از آنها در خاک ایران رو بدهد شحدداران بعد ابدا قدم بخاک ایران نگذارند دور ه

ط را قبول کرد سندی بدهد تا اینکه دولت  مسئول باشند در صورتیکه دولت روس ییک از این دو شر

ه و دائما این این حرکت قشون صدهزار تومان مخارج گرفتعلیه تکلیف خود را بداند. زیرا که تا حال 

 در کار است. نوع مخارج بیهوده و کیل 

ی  ه نشان داده و همچنی  البته دولت روسیه همرایه های دولت علیه را که در وقت لشکرکشر آخال و غی 

ده وعده های خود را که در مقابل آنهمه همراهیها داد که در شحدادت را همیشه منظم و آسو 

 نگاهدارد، فراموش نکرده است. 

ادث و اتفاقایر است که بتوسط اهمال و عدم مراقبت شحدداران روس واقع یم شود. تض حو این مخ

از پست تفصیل را خواهم نوشت حسب االمر االقدس االعیل شما مأمور هستید مراتب مذکوره در 

اطوری گفتگو کرده جواب فور   ی با تلگرف بدهید. فوق را با وزارت امور خارجه امی 
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 8سند 
 

آبادالملک حا  گزارش سیف ی السلطان درباره هجوم بر ش تورکمنها 3کم اسیر داز  و  یبه وزیر دربار امی 

 1885ژوئن  11نقشه برای هجوم بر ش تورکمن های قوجوق.       

 

 اداره تلگراف دولت علّیۀ ایران

 مرکز عیل آباد  از آق قلعه به طهران  1302شهر شعبان  27تاری    خ 

ی حضور خدمت مستطاب اجل ا  ف افخم آقای امی   السلطان وزیر مالیه و داخله دیشب که شب کرم اشر

ابادی از  27سه شنبه  بود سه ساعت از شب رفته با فوج الریجان و غالم نارص و نوکر سواره و پیاده اسیر

زها که زیر گرگان یورت شهدیز است رفتیم وقت طلوع سفیده رسیدیم به اوبه ها برای تاخت اوبه دا

دار شدند. قریب صد متج اوز اوبه اینطرف آب بودند چون یک جای بلندی بود قبل از وقت خیی

                                                           
اباد و بجنورد بود.  37مفخم( مدت  الدوله )رسدار یارمحمدخان سهام   3  سال حاکم اسیی
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شان]زن و  آ.گ[ را تماما به آب گرگان زده رفته بودند. آنطرف سواره و پیاده اش مستعد جنگ -بچه اسی 

ی  قدر که نزدیک اوبه رسیدیم سوار اسب انداخت به اوبه ها. اوبه ها را غارت کرده گاو و بودند. همی 

ره داز قریب چهارصد اسفند و مادیان هرقدر آن نزدییک مانده بود دستگی  شد. بعد از همه طرف سو گو 

 ان صبح ایل چهار ساعت، از دسته گذشته جنگ کردیم. چه عرض کنم که چه هنگامهذسوار رسید. از ا

 یکنفر غالم نانکیل دو 
ی
آبادی نبود اقال پنجهزار گلوله بردنکه انداخته، یکنفر شباز الریجای فر سواره اسیر

 مرد و سه نفر زخمدارند. شش اسب هم تی  خورده ییک از آنها اسنی بود 
ی
تی  گرفته یکنفر شباز الریجای

آبادی ها یم گویند تابحال همچو که خود بنده سوار بودم. بنده که جنگ ندیده ام ویل از قراریکه  اسیر

 با ترکمان نشده بود. از آنها قریب بیست نفر س
ی

واره و پیاده زده شد. اسب اوبه و حشم شان تمام جنیک

انستند که دولت چشم از خیانت آنها نیم پوشد و قدرت غارت شد. اگرچه اسی  بدست نیامد الکن د

ر اینجا خواهم ماند. قرار کارهای آنها را داده مراجعه خواهد اینکه آنها را تمام بکند دارد. دو سه روز دیگ

ه داده شود... شد. تا انشاهللا آن سوار   و غالم که برسد آنوقت قرار عمل قوجوق و غی 

]شعبان[. دیروز پنج ساعت و نیم از روز گذشته نواب سیف الملک و قشون از جنگ  28راپورت آق قلعه 

 حاصل نمود
ی

ی قشون بر با طایفه داز آسودگ ه وارد آق قلعه شدند. از قرار مذکور به اینکه طایفه داز رفیر

هایشان ]زن و بچه ش آنها را مطلع آ.گ[ را از آب گرگان آنطرف برده بودند و خودشان -بودند و اسی 

یستاده بودند نواب سیف الملک خوب جنگ نمایایی کرده بودند و مقداری هم از قبیل گاو و مکمل ا

ه غارت کرده آورده اند. از اینطرف دو نفر کشته شد و چندنفری هم ز سوار و پیاده زخم گوسفند و غی  

ان هم لوله برداشته اند. شش اسب هم تی  خود که ییک هم اسب خود سیف الملک بوده از طایفه ترکمگ

 یم گویند قریب بیست نفر کشته و زخیم شده اند و پانزده اسب شان هم تی  خورده است. 

 

 تلگرافخانه محل مهر 
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 9سند 

ی روسیه  ی تورکمن مابی  ، تورکمنهای ساکن دو [1881دسامیی  9] و ایرانبعداز انعقاد قرارداد تقسیم شزمی 

 مستقالنه خود دیم از مبارزه باز نیاستادند که این حرکات تورکمنها 
ی

در اسناد  طرف مرز، برای تداوم زندگ

نامیده یم شود. در سند زیر که توسط شکرده قشون «... شقت و چپاول»و مدارک دوره قاجاریه  

اباد کریم دادخان ه مخابره شده است ضمن تاکید بر مستحکم کردن پست نظایم الدین شابه نارص  4اسیر

ی از آمدن تورکمنهای یموت به منط قه گرگان شکایت شحدی از عدم همکاری دولت روسیه در جلوگی 

ی   الدوله نی  ی السلطان یم خواهد که این تلگراف را مشی  یم شود. در حاشیه شاه از صدراعظم خود امی 

 1885دسامیی  21  تاری    خ سند                                                                                              بخواند. 

 

 

                                                           
 حاج کریم دادخان نردینی بجنوردی از زمینداران بزرگ خراسان و پدر تیمورتاش معروف است.  4
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 دولت علّیۀ ایران
ی
 اداره تلگراف

 

آباد به طهران.   [1885دسامیی  21 / 1303ربیع االول  14تلگراف از اسیر

ی السلطان مدظل ت مستطاب اجل اکرم آقای امی   زیارت شد. درباب ه العایلبحضور حضی
ی
. حکم تلگراف

ی ]بخوان قیام کنندگان آ.گ[ ساکن خاک دولت بهیه روسیه ]بخوان تورکمنستان شمایل[ -منع سارقی 

ی که مرقوم فرموده بودند جهت   ارواح العالمی 
ی
ت همایوی آباد، برحسب امر قدرقدر اعلیحضی بحدود اسیر

...مواظبت و محارست قراوالن شح ی ]خزر[ ایل چات بیست دات از کورود سارقی  مش تپه کنار بحرخضی

فرسخ مسافت دارد همه جا محل عبور است با این قراولخانه خط شحد منع هزار سوار دزد هم ممکن 

ی یموت ساکن خاک دولت  اباد منع درسنر از سارقی  نخواهد بود. چنانچه قبل از این هم حکومت اسیر

ودند و با وجود قراولخانه های متعدد در خط شحد وز یم نمعلیه نیم توانست نماید، بخاک روسیه تجا

ی قسم شقت ها بودند. حال بواسطه تأکیدات  بازهم منع ممکن نبود. مامورین رویس غالبا در مذاکره همی 

ار یموت نمودند، تجاوز بخاک روس  سخنر که حسب االمر اولیای دولت علیه شکار سهام الدوله به اشر

ار ساکن خاک خودشان می  قراو نیم شود. تا زمان تع ی قسم هم مامورین روسیه باید به اشر لخانه همی 

قدغن نمایند که شقت موقوف شود. بعداز تعمی  قراولخنه شحد بهمه قسم منع ممکن است. اگرچه 

اباد یکدفعه از نگاهداری مال و اموایسر  بمالحظۀ امنیت فوق العاده که حاصل است اهایل بلد و بلوک اسیر

ی نه اینکه در حول و حوش آبادی بوده باشند. چاکر ف نظر نخود رص  موده در صحراهای یموت رها کیی

ت  وال بندگان اعلیحضی ی جان نثار آیی و دقیقه]ای[ در جان بازی غفلت ندارد. بحمدهللا از بخت بی 

ی فداه کمال امنیت و رفاه امنیت عام حاصل است. صحرا و  نواج قدرقدرت اقدس همایویی ارواح العالمی 

گان با کمال انتظام و امنیت است بهیچوجه قصوری حاصل نیست. شکار سهام الدوله روز دهم ماه گر 

اباد خواهند  وارد گوگالن شدند چهار پنج روزی توقف خواهند فرمود تا بیستم شهر]ماه[ حال وارد اسیر

زامقیم لشکرنویس بمرک دهم رسید هاست به اطالع می  ی متوقف ز مامور شد. وجه قسط هم امروز سی 

 تقسیم خواهد شد. چاکر جان نثار کریم داد. 

 

 مهر تلگرافخانه

الدوله هم مالحظه کند.  ی السلطان این تلگراف کریم دادخان را بدهید جناب مشی   در حاشیه. امی 
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 10سند 

آباد از آق قلعه به طهران درباره کوچ تورکمن های داز به شمال رود اترک،  تحت تلگراف حکومت اسیر

ل روسها و عقب راندن آنها توسط مأمورین مرزی روس.   1302/1885کنیر

 
                                                           

 دولت علّیۀ ایران    
ی
 اداره تلگراف

 [1885اول ژوئن  / 1302شعبان  17روزنامه خط ] 

ف آب]رود[ اترک سکنی نمایند. روسها مانع شده از قرار مذکور طایفه داز رفتند که آنطر     17آق قلعه 

ه، منفردا بیائید واال راه نمیدهیم. دازها که گفتند هر  گاه اینجا بخواهید بیائید بدون اسب و اسلحه و غی 

 نشسته اند.  دیدیند اینطور شد از مکایی که سکنی داشته قریب دو فرسخ کوچیده عقب
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 11سند 

آباد حبیب هللا مورد اقدامات سهام الدوله]کرد شادلو[ تنکابنی به نارصالدین شاه در  گزارش حاکم اسیر

در شکویی تورکمن ها و اعالن نارضاینر از این اقدامات که سبب کوچ وسیع تورکمن ها به قسمت شمایل 

 1303/1886                                                                                  تورکمنستان ]روس[ یم شود. 

 
 اداره تلگراف دولت علّیۀ ایران

آباد به طهران  1303شهر جمادی الثایی  26تاری    خ   [1886]اول آپریل     -از اسیر

 قربان خاکپای جواهر آسای مبارکت شوم. 

آباد  ...سهام الدوله همرایه در انجام کار نیم کند...  آستان مبارک میداند و پنجسال در حکومت اسیر

فت خدمت جان نثار شده و میشود همه از توجهات ملوکانه است... در این مدت پنجسال سیع پی رسر

بالقان[ نروند حنر چاروایش هم بیاید -تورکمنیستانموت ها[ جمع شوند و بخاک روس ]شده است که ]ی

ار ر  ی کرده آورد و در جای خود نشانید. بمرور اشر ا بست و رعینر خود باشند اکنون باید آنها را مطمی 

ت دیگران بشود و حکومت سهام الدوله هم منظم بشود بعهده هم دارد واال حکم میشود  کشت که عیی

یم چنانچه رای مبارک است ... انجام دهیم ویل مدیر متمادی باید بر قتل و غارت غالمان جان نثار  حارصی

ت امیدوار کردن این گفتگو کرد و زحمت کشید تا این طایفه وحشر را رام کرد. چون اهل حکومت اس

طایفه در کمال دولتخوایه است بهیر به نظر یم آید. چاروا و چومور همه را به یورت و رعینر بیاورند. 

آبادی  هر وقت ممکن ی با سوار زعفرانلو و یارمحمد با جمعیت شادلو و اسیر حسی  است جان نثار امی 

ارت شده اند قتل و غارت یم نماید  حاال هم از چومور... بقدریکه باید گرفته  همان چاروا را که باعث شر

نانچه میشود و تنبیه حالیه چومور را بمراحم ملوکانه و الطاف خدوهللا عفو اغماض فرمایند زیرا چ

چاروای یموت بخاک روس رفته، چومور به اترک رفته و سایرین هم متفرق خواهند شد و بخاک روس 

 نخوا
ر
هد بود. کلیه یموت از دست خواهد رفت. در کمال خواهند رفت دیگر امیدی برای یموت باف

ت مراتب عرض شد. امر امر بندگان همایویی اروحنا فداه است فردا  را غالم جان  دولتخوایه از روی بصی 

ودو به  آباد می 
نثار در اردو یم ماند سهام الدوله بجهت نظم شهر و ابالغ حکم و عرایض الزمه بشهر اسیر

ف   میشود پس از دو شب مراجعت به اردو یم نماید. تلگرافخانه مبارکه مرسر

ین                                                                              غالم جان نثار. حبیب هللاکمیر



  

ARNE GOLI 37 

 

 12ند س

آباد حبیب هللا تنکابنی به نارصالدین شاه در مورد اوضاع شحدی اترک،  گزارش حاکم مازندران و اسیر

حاکم بجنورد سلیمان خان صاحب اختیار  حرکت ؛کۆیزه یل  و  بر ش تورکمن های داز  قشون مایلحمله احت

 . به منطقه چات و نواج تورکمن

 
 

 دولت علّیۀ ایران
ی
 اداره تلگراف

آباد ب  1302شهر شعبان  5تاری    خ   طهرانه از اسیر

 [1885یم  20]

کت شوم. دستخط آفتاب لفظ که محرمانه محرمانه است کش نداند. قربان خاکپای جواهر آسای مبار 

 صادر شد زیارت گردید. تلگراف صاحب اختیاربرسافرازی اینغال 
ی
بفرستم چون حکم شد بخوانم  5م تلگراف

رمز بود مفتاح کارگذاری بود همانطور شبسته فرستادم مجددا به اترک شبند نوشتم بزودی جواب 

عه اطالعات حاصل کند. البته جواب خواهد عرض کرد. مطالب فرمایشات را بفرستند از حکم اوامر مطا

بند اترک اطالع حسب بحکم صاحب اختیار با همراهانش به چات خواهند رفت  از حرکت آنها از ش 

خواهم داد. از بابت بودن قشون و نبودن این غالم استفسار فرمودند قشون همه مرخص شوند یا قدری 

عالم آرای مبارک است از چاکر اطاعت است لکن سابقا عرض کردم بمانند همه بروند. اوال هر طور برای 

                                                           
آباد از سال   5  . هجری ببعد  1298سلیمان خان صاحب اختیار، حاکم بجنورد و اسیی
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است. در این مدت چهار حاال هم رصی    ح عرض یم کنم یموت طایفه وحشر است عقلشان بچشمشان 

سال چاکر بحمدهللا طوری حرکت کردم و نظیم دادم و رونقر داشتم آمدن این قشون و کار نکردن 

د قشونآن رشته بهم خورد. حاال قشون مر  اجعه کند باین وضع مرخص شود و هیچ کاری صورت نگی 

ت باشد بعداز اینکه احتمال دارد بعداز مرخیص قشون بعیصی جاها دله دزدی بشود. اگر مصلحت دول

ش یک طایفه داز که معروف به کوزه یل است برویم اوبه ه چات رسید با این قشون به صاحب اختیار ب

ود بلکه زن و بچه هم دست خواهد خورد واال االن صالح آنها را برهم بزنیم. البته هر طو  ر احتمال می 

ی دنیا دله دزدی میشود بچاکر ایراد ه دزدی هم بشود عیب ندارد در همه جادولت نیست. بر فرض دل

 با فشنگ مرحمت 
ر
 ورندل و پنجاه قبضه بردانک قزاف

ر
نباشد قشون مرخص شود. پنجاه قبضه تفنگ قزاف

استه الزم شد که بکار یم آید واال الزم نشد بصورت امانت هر وقت و هر ساعت شود اگر خدای ناخو 

جب است....در این وقت که قشون مرخص شوند بخواهند حمل کرده میفرستم در هر صورت اینکار وا

آبادی است الزم بود جسارت نماید مرخیص قشون  و خدمت شحدی منحض به این سوار و پیاده اسیر

از چاکر احدی   چاکر حبیب هللا.  -اطالع ندارد و ابراز نشده و نمیشودغی 
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 13سند 

به نارصالدین شاه در مورد عملیات نظایم علیه یموت های گرگان، مسلح شدن تنکابنی گزارش حبیب هللا 

 1886هجری/  1303یموت ها، نارضاینر شاه از عدم شکویی یموتها. 

 

 یراناداره تلگراف دولت علّیۀ ا

آباد به طهران  1303شهر جمادی الثایی  19تاری    خ   از اسیر

قربان خاکپای جواهر آسای مبارکت شوم. دستخط جهانمطاع مبارک خطاب بغالم فدوی زیارت 

آباد مطلع... حسنخان روز دهم شهر جمادی الثایی وارد شد  گردید...از ورود حسنخان شتیپ به اسیر

تورالعمل را زیارت نموده باتمام خواست و مقصود و خاطر مظاهر ملفوفه فرمان مبارک و کتابچه دس
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مبارک را مطلع شده ام بدون معطیل در روز چهاردهم از راه فندرسک بطرف بجنورد رفته است از تاکید 

ین  ه مقرر فرموده بودند کمیر حرکت شجاع الدوله که سهام الدوله و فوج حشمت و عرب و عجم و غی 

حسب امر خاکپای مبارک رسانیده حاال هم عرض یم نماید ابتکاری چاکر بر  غالم چندین دفعه بعرض

وم. اینکه  ین حرکت یم کنم می  فرموده مبارک برای افواج است هرساعت و هر دقیقه حکم شود کمیر

[مقرر فرموده اند ابتکارهای  هستند  ]شکویی
ی

سد مشغول هرزگ یموت خوب نشده بطوریکه خیی می 

ی اسلحه خییل مست هستند امیدوارم ان چندین مراتب عرض کردم شاهللا از ایل یموت االن بعلت داشیر

ا و جزای خود برسند لیکن چاکر رصی    ح عرض یم  ت اقدس شهریاری برسی ت اعلیحضی بخت بلند اعلیحضی

اباد نکرده اند و نشده و اگر دله دزدی   نسبت به اسیر
ی

ی از اول غارت تاکنون هرزگ کند یموت گرگان نشی 

آباد غی  از شد بحمدهللا
ی نیست سایر جاها  تعایل به تی  تفنگ جزا دیدند. دیگر صفحات اسیر امنیت خیی

ی چه ایل باال و چه طوایف دیگر متصل نزد چاکر یم آیند و  را نیم داند. در هر صورت یموت گرگان نشی 

مصلحت یند. ماها تقصی  نداریم. چاکر هم محض نماکمال اطاعت را دارند اظهارات برادت ذمه یم 

ید. اینکه امر فرمودند. تنبیه یموت چندان ات خاطر مبارک بعمل بیاامیدواری میدهد. امیدوارم مکنون

ین تعریف خود را نیم کند لیکن تنبیه یموت کم کاری هست. وضع حالت یموت با   کار نیست. کمیر

 6قشونهای کیل خاطر مبارک واضح است.... 

 

ین                                                                                    غالم جان نثار. حبیب هللاکمیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ه و مواجب و  قسمت های نامربوط به وقایع تورکمن ها،  6  را نیاوردیم.  ... مثل فرستاده جیر
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 14سند 

آباد حبیب هللا تنکابنی به دربار درباره شکایت مردم گوگالن از سهام الدوله کرد حاکم  گزارش حاکم اسیر

، آمدن بیش از دویست نفر منطقهاین  بجنورد و مأمور امور گوگالن در جمع آوری مالیات از تورکمنهای

آباد هشدار یم دهد اگر  . حاکم اسیر آباد و تحصن آنها در پای توپ ارگ دولنر از شان گوگالن به اسیر

چنانچه از سهام الدوله در امور گوگالن خلع حکم نشود، ممکن است گوگالنها به خارج پناهنده شوند.  

 1885جوالی  12 / 1302رمضان  29تاری    خ سند 

 

 ن خاکپای جواهر آسای اقدس مبارکت شومباقر 

ین جان نثار الزم است گزارش فوری شحدی را بعرض مبارک برسانم  بر کمیر

ین چاکر جان نثار حبیب هللا تنکابنی   7کمیر

                                                           
رسکونی ق حبیب هللا خان به درجه رستینی رسید و در سال بعد ییک از فرماندهان لشکری بود که برای ه.1280سال در 7

آباد شد  ق به ه.1286چندسال بعددر همراه بود. « موفقیت»این لشکرکیسر با . طوایف تراکمه یموت گوکالن رایه اسیی
آباد به او واگذارشد و مدت پنج سال در ه.1298 خان لقب ساعدالدوله اعطاءشد و در سالحبیب هللا ق حکومت اسیی

 .معزول شد و سهام الدوله شادلو بجنوردی حاکم آنجا شدق به اشاره روس ها ه.1303سال در وی  این منطقه بود. 
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ی افتاده ام.   چاکر جان نثار بعداز ورود بشاهکوه ناخوش و تب عارض شد تاکنون هم بسیر

آباد[ رسیده بارک ن المبتاری    خ بیست و هفتم شهر رمضا  از رحمت هللا خان نایب الحکومه]اسیر
ی
تلگراف

آباد در پای توپ به بست آمده  ین گوکالن به ارگ دولنر اسیر که دویست سوار از ریش سفیدان و معتیی

]نشسته[ شکایت از سهام الدوله دارند. آن شد که مراتب را تلگرافا بخاکپای مبارک معروض داشته بودم. 

ی جمیع طوایف گوکالن از راه کتول و ییالق سیاه مرکو بشاهکوه وز بیآن ر  از فردای ست و پنج نفر از خوانی 

ین آمده تشیک ت اقدس  )شکایت(نزد کمیر از سهام الدوله ]کردند[. بر رای عالم آرای مبارک اعلیحضی

 قویشوکت واضح است این چاکر در دولتخوایه غرض ]و[ مرضی با کش بخصوص در عمل]مسئلۀ[

ساند. اینک کار اینطور شد جمیع گوکالن از سهام ن ]نگوکال ی داشته بعرض می  دارم[ اگر عرضی یا خیی

الدوله برگشت بطوری تنفر دارند مافوق آن متصور نیم شود. حال تکلیف چاکر چیست. گوکالن را 

ون کند یا اینها را گرفته محبوس نماید یا جواب رصف داده  طور . هر بروند مایوس کرده از پای توپ بی 

ی  ین چاکر اطاعت کند. لکن در نوکری چاکری و صداقت همی  که امر قدر قدرت مبارک مقرر کرده کمیر

ت اقدس همایویی قسم اگر حکم درسنر نشود گوکالن از  قدر جسارت بعرض میکند به نمک اعلیحضی

وند بلکه بعیصی  ه می  روی کار  د کیلمفاس سهام الدوله خلع نشود جمیع گوکالن متفرق شده بخارج و غی 

ین نوکر هم هر طور رأی خاطر مبارک است اطاعت داده عمل یم نماید. لکن عمل  خواهد آمد واال کمیر

ایل گوکالن با سهام الدوله گذشت. با این وضع رفتار او تعجب است تاکنون این طایفه تاب آورده متواری 

ع است. امر اقدس االعیل مطاع. انمطا کم جهنشده. الزم بود بعرض خاکپای مبارک اعیل برساند. منتظر ح

 1302شهر رمضان  29مورخه 
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 15سند 
 

آباد به دربار نارصالدین شاه درباره تالش برای به رعینر ایران در آوردن تورکمن های  گزارش  از اسیر

ش گمان یم رود مازندران و مأمورین روس در این باره. ارسال کننده گزار  اوغورجایل، اقدامات دریابییک

آباد باشد. بتاری    خ   . 1887فوریه  18 / 1304جمادی االول  24 سهام الدوله حاکم اسیر

 

آباد و بعیصی بنادر مسکن  ]خزر[ جایل رعیت دولت ]ایران[ علیه که در بنادر قوتلیقر طایفه اوغو  اسیر

ده است که در ین بو بر ا و نمک از چرکن]چله کن[. رسم قدیم حض به آوردن نفطدارند و کسب آنها من

آباد از هر ناو نفط از پنجهزار]پنج ریال[ ایل یک تومان از آنها ]مالیات[ یم گرفتند.  بنادر مازندران و اسیر

ر یم دادند در حکومت ملک آرا دریابییک و مامورین بحری روس که به ترکمنهای مسافرین از دریابلیط عبو 

ت حمایت و تبعیت خودشان بیاورند. اولیای دولت علیه و در این صدد برآمدند که اوغورجایل را در تح

ز نیت مامورین مزبوره مستحضی شدند برای سد راه خیال آنها و استقرار و استحکام رعینر اوغورجایل که ا

ی از آنها مطالبه ننمچقرار دادند در بنادر به اسم رسم گمرک  ی ه بایند. بهمه جهت از بای  ت رسوم و غی 
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کومت مازندران جمع گردند. دستورالعمل...که تومان به اسم مالیات بدهند و بر حسایل یکهزارو یکصد 

زا امی  تومان بمناسبت اینکه  ف واال جهانسوز می  ند. در حکومت نواب اشر این مالیات را از بابت نفط بگی 

آباد  آباد  اغورجایل در خاک اسیر اضافه و  یم نشینند رسوم نفط را از جمع مازندران موضوع نموده بر اسیر

ین و جمع کرده از بابت مواجب نوکر منظور داشته اند که در دست ورالعمل همه ساله یم نویسند. مباشر

ی یم گرفتند به تعدی و اجحاف  ی  از آنها نداشته اند و اگر گایه چی 
ی

مامورین گمرک حق مطالبه رسم گمرگ

زا ابراهیم مباشر گمرک بن درجز]گز[ برخالف معمول از نفط بوده و ترکمنها شکایت داشتند. امسال می 

به این هم اعتنا نکرده بعیصی را جواز شی  و خورشید داده برعینر روس که ترکمنها آورده اند گمرک گرفته، 

ترکمانها را رعیت معدود  تصدیق نموده است و همان جوازها را مامورین روسیه سند قرار داده بعیصی از 

س و استقرار حقوق دولت علیه را در در رعینر اوغورجایل یم یم نماید و رسما بمقام گفتگو برآمده اسا

زا ابراهیم کاغذی به آدم خودش نوشته و مشعر از این قرار است که خواهند  لزل نمایند بعالوه می  ی
میر

میشود محض استحضار خاطر عایل جناب مستطاب  ترکمنهای مسافر دریا مالیات ندهند و آنها را محرک

یه در مقام عرض برآمده کاغذ مشارالیه را که سند از حرکات اوست دولت عل انت حقوقیاجل عایل و ص

 ]پاکت[لف
ً
زا  ا زا ابراهیم را مقرر دارند از این حرکات ممنوع سازند. اوچه کاردانف با می  فرستادم تا... می 

تحت  اب ترکمنها که حسب االمر.. بنا است احدی از یموت اوغورجایل را کهرفائیل منشر دریابییک درب

یم کند که رعیت روس هستند و سند حمایت مامورین روسیه را قبول کرده که در داخله ایران تصدیق 

 دولنر در گمرک یم دهد. چون اطالع خاطر جتاب مستطاب عایل عرض نمود. 

 

 1304شهر جمادی االول  24االمر ایل مطاع.                                                               
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 16سند 

به  آباد مبنی بر شکست قشون سهام الدوله از تهاجم تورکمنها. رصی واکنش تهران به تلگراف رسیده از اسیر

ی وارده به قشون شادلو بقدری سهمناک بوده که از  تهران با عجله اعزام قوای کمیک با تسلیحات سنگی 

 [1888فوریه  21درخواست یم شود. ]

 

 سیف الملکاعرارجمند کامکار 

آباد تلگراف کرده اند اردوی سهام الدوله بعداز تاخت اوبۀ غان یوخمز، در مراجعت  از قراری که از اسیر

های ی عبور از اطراف شلیک  در ییک از معیی ی بوده و در حی  تنگ نزدیک به گرگان سواره و پیادۀ ترکمان کمی 

نفر از طایفه داز  با حاجی نظر و قدری یم نمایند. از سواره های اردو چندنفری مجروح یم شوند. چند

 دارند. حسب االمر قدرقدر جهانمطاع همایون شاهنشایه...مؤکدا یم نوی
ی

سم و سوار اترگ خیال هرزگ

آباد و  امر مقرر است که شما با فوج الریجایی با کمال عجله و شتاب خودتان را مکمل مسلح، به اسیر

ار را تنبیه نمائید. چادر و اردوی سهام الدوله برسانید و در وقت لزو  م در]به[ اردو کمک نموده و اشر

سانم.  عجالتا هر قدر در حرکت  ملبوس که دارید فشنگ و چاشنی هرقدر الزم دارید به عجله بشما می 

 عجله نمائید، دیر است و هرچه الزم دارید زود اطالع بدهید.               

  1305جمادی الثایی  8سه شنبه                                                                                                 
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 17سند 

زا محمودخان قره گوزلو به نارصالدین شاه، که در سفر به روسیه با زینوویف گزارش وزیر خارجه ایران  می 

یخواهانه تورکمنهای گرگان مسئول امور آسیایی وزارت خارجه روسیه مالقات و درباره شکویی جنبش آزاد

با وی مشورت یم کند. در این مالقات مسئله شحدی، تعهدات پس از فتح آخال مورد مذاکره قرار 

 د. میگی  

 

 [1888یم  14] 1305رمضان  3        352نمره 

ارت تراکمه چاروا به این بنده فرموده بودید بزبان  تلگراف مفصل رمزی که حسب االمر االعیل درباره شر

خارجه روس القا و گفتگو مفصل نمود سواد ]نامه[ را هم با ترجمه  فرانسه نوشته خود حضورا بوزارت
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در لف ]پاکت[ عریضه ارسال کرد که بعرض خاکپای مبارک اعیل برسد و جواب مختضی هم تلغرافا 

 خدمت اجل عایل عرض نمود. 

قیه گفتند که خود یم  رعه دانید ما در آنطرف اترک جا و مز مسیو زنایف ]زینوویف[ رئس کل اداره شر

اکمه آسایش داده و آنها را نگاهداریم تمام کوه بالخان]بالقان[ است و ممانعت هم نیم توانیم  نداریم که بیر

بکنیم زیرا که بزور میگذرند و ما باید سایل مبلیعی خرج کرده در جاهای متعدد ساخلو قراول بگذاریم که 

د. اینگونه تکلیف موافق حقانیت نیست. نفعتش را دولت علیۀ ]ایران[ بیی شحدات ایران منظم باشند و م

ی هست اگر دولت  نظم شحد هر دولت بعهده کفالت او است اینجور مخارج برای جمیع دول روی زمی 

 علیه صدهزار تومان خرج کرده است ماعیل االتصال سایل هشت کرور]هزار[ تومان خرج یم کنیم. 

میکردند مستقبل]جلوی راه[ باز بود سواره و اول اسی  بق براین که تراکمه چپاین بنده جواب داد سا 

د و آنها را تنبیه یم نمود حاال نیم تواند بخاک  قشون ایرایی تاهمه جا آنها را عقب کرده اسی  و مال را مسیر

 شما داخل شود تراکمه هم که یکدفعه خودشانرا بخاک شما انداخته اند در امنیت هستند. 

 را بمن میگوئشما گفت 
ی
ید. آنطرف اترک همه ریگ است و صحرای لم یزرع. گ و کدام چرا همچو حرف

سواره ایران رفت و تراکمه را تنبیه کرد. همیشه این حوادث بشدت تمام در آنجاها بوده است. یکدفعه 

اینصورت سپهساالر، قدیم خواست برود آنها را تنبیه نماید او هم معلوم است چه شد. گفتم پس در 

هد اینکه در فتح آخال نمودید که دولت ایران از این خساراتها و آشوبها و یی نظیم چه باید کرد شما این تع

ی است.   ها آسوده خواهد شد. حاال نتیجه اش همی 

گفت دولت علیه نباید منکر منافیع باشد که بواسطۀ تضف دولت روس آخال تکه را یم برد. سابق از 

فت حاال  طهران مخارج اداره ند و تمام اراضی آباد و حفظ والیات خراسان می   از همه جا مالیات میگی 

شده و به امنیت تمام مردم مشغول زراعت و تجارت هستند. برای نظم تراکمه چاروا باید چندجای اترک 

ی اترک و گرگان آبادی بش ود قراولخانه ساخت و دائما چندصد نفر شبازی آنجا نگاهداشت و اگر در مابی 

اگر دولت علیه ایران راضی میشود ما مامورهای مخصوص و قشون ده یم نشینند. و تراکمه هم آس

 میفرستیم بیایند در میان تراکمه]طرف گرگان[ سکنی بکنند و به آنها امنیت بدهند. 

این تفصییل که مسیو زناویف میگفت دلیل و اشاره به مفهوم بعیصی مقاصدی بود که سابق براین بنده 

ات درست معلوم شود. بود که به تفصیل آنها را عرض یم شنیده   کند تا منظور حضی

میان گرگان و اترک شانزده فرسخ عرض و قریب پنجاه فرسخ طول دارد که ذرع مرب  ع آن هشتصد فرسخ 

 یی مثل و مانند است که پای تخت آنجا شهر 
ی یم شود و از حیثیت آب و هوا و قابلیت استعدادی زمی 
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ن شهر جمعیت داشته است و اینها]روسها[ معتقد ت که در عهد قابوس هشتصد هزار آجرجان بوده اس

بر این هستند که اگر آنشهر جرجان آباد شود و در کنار اترک چندجا ساخلو و قراوال گذاشته شود که 

سود[ همه اینها زیاده از ده هزار تومان سایل مخارج ندارد که در صورت امنیت آنجا این مخارج بعالوه]با 

مداخلش زیادتر یم گردد. آن مکان خود یک والیت معتیی و متنابه و با منفعت در یم آید و هر سال بمرور 

یم شود. همیشه حرف روسها امنیت در این شحد حالیه که قرار داده اند، شحد طبییع نیست بلکه 

فشان این بوده که شما شحد طبییع گرگان است که تا اینهمه اراضی به تضف آنها بیاید و همیشه حر 

اکمه این محل ها. و این تراکمه باید دست ما نیم توانی ی نداریم بیر د این تراکمه را نگاه بدارید و ماهم زمی 

ی را اولیای  ارت آنها آسوده باشند. دیگر صدق و کذب این مطالب و نقشه آن زمی  باشند تا اینکه همه از شر

 شنیده بود عرض کرد.  دولت علیه بهیر یم دانند. این بنده آنچه

 به مسیو زناویف گفتم که من این جواب را نیم توانم به طهران عرض کنم.  در آخر باز 

ال   نم ویل میدانم جواب غی  از این نخواهد کگفت خییل خوب من با جیی ی ماروف هم یک مجلس حرف می 

ه ما جا نداریم، طرف شد بعلت اینکه در طهران این گفتگوها خییل شده است و دولت ایران هم میداند ک

   و ریگزار.  ما کوه است

ال      ماروف به ییالق پاولوفسیک که این روزها سفارت ]ایران[ در آنجا است کلهذا مسیو زناویف را با جیی

 
ی
]دعوت کردم[ وعده خواست و هر دو وعده دادند که بیایند. منتظر است که به بیند بلکه جواب کاف

 8یل مطاع. محموداالمر ا صیل کند و بعرض برساند. غی  از این تفاصیل بتواند تح

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
زا محمود خان قراگوزلو ملقب به نارصالملک )در  8 .ق.( از رجال سیایس ایران ه 1۳۰۳فرمانفرما )در .ق.( و ه 12۷۵میر

زا سعید خان مؤتمدر دورٔه قاجار است پس از فوت  .ق. ه 1۳۰۳به وزارت امور خارجه رسید. در  ن الملک انصاریمیر

 حاکم خراسان شد. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9
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 18سند 

به شورشگران در راه ندادن روسها درخواست از نامه محرمانه نارصالدین شاه درباره شکویی ترکمنها، 
بخاک تورکمنستان شمایل، نا امن جلوه دادن ترکمن صحرا و دشت گرگان به  گرگان  -های اترک تورکمن
ر لندن به نخست ر دخالت انگلیسها در آنجا. این نامه توسط وزیر مختار ایران عالء السلطنه دمنظو 

 1891فوریه  16وزیر بریتانیا لرد سالسبوری رسانده شده است.   بتاری    خ  

 

 محرمانه است 

ه و اوضاع امور آنجا و خیاالت سایرین در این موقع بر حاین تفصیل  سب رادر باب ترکمان یموت و غی 
پار انگلیس امر بندگان اقدس همایون روحنافداه بشما یم نویسم و چون خییل محرمانه است با چا

 فرستادم که انشاء هللا سالمت بدست شما برساند و شما هم بعینه ترجمه کرده و وقت خواسته خودتان
ید خدمت جناب  نه بایشان برسانید و برای ایشان بخوانید و یک صورت هم محرما« لرد سالسوری»بیی

 ایشان را در این مسئله تحصیل نموده در جواب این
ٔ
کاغذ بفرستید که بعرض   بسپارید و رأی و عقیده
 حضور همایون برسانم. 

 نصف آنها دائم االوقات  ترکمان یموت کہ حاال در رعینر ایران است قریب هشتهزار خانوار 
ً
است که تقریبا

اباد  اباد ایل اثدر خاک ایران در صحرای گرگان از اسیر  ایران و روس و دامنه کوههای اسیر
ٔ
راه که شحد حالیه
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است یم نشینند و رعینر میکنند از زراعت و کرایه کشر و امثال آنها و مالیات میدهند و این طایفه خییل 
ارت میکنند بلکه   بکنند از آن قبیل است که در هر شهر معتیی و میان هر کم شر

ر
اری هیچ، و اگر گایه شر

 متمدن هم گایه امثال آن واقع میشود. فرقه 

  طیع امر و نیه حکام ایران هستند،م فه کمال تسلط را دار ند و بکیلیحاکم و مأمورین ایران بر این طا
 
ی
را مریع میدارد و قریب چهارصد نفر آنها هم جزو قشون دولنر  9دولت هم با آنها کمال رأفت و مهربای
یشود و در موقع جنگها مثل سایر قشون دولنر مأمور میشوند و برقرار است و هر ساله مواجب داده م

جنش دارند، های آنها از دولت مواجب و مقرری نقدی و خدمت میکنند و اغلب ریش سفیدان و مال
بعضیها هم منصب و نشان و سایر امتیازات که بسایرین از طوایف و ایالت داخله هم داده میشود و 

 آنها هم نسبت بسایر رعایای ممالک ایران خییل کمیر است. این معمول است دارا هستند و مالی
ی
ات دیوای

ح داده شد باصطالح خودشان  د که به معنی متوقف است، وننامیده میش« چمور»طایفه که بتفصیل شر
 یموت که موسوم به 

ٔ
هستند یعنی متحرک بموجب اسم خودشان در « چاروا»نصف دیگر از طایفه

قیشالمیشر در خاک »الق یم کنند که روی  همرفته در سایل ششں ماه برای حرکت هستند و ییالق وقش
اباد و ویلایران هستند ، باین معنی که از شحد اترک گذشته داخل صحرای گرگان   خییل دورتر از اسیر

 اترک و گنبد قابوس ایل گرگان متفرق میشود و در سایل شش ماه برای 
ٔ
 کدر خا « ییالمیشر »همان کناره
بالقان[ رفته و مراجعت میکنند ، این طایفه بر «]مالنجان»ترک گذشته ایل کوههای د که از اروس هستن

 
ٔ
اباد که وحشیگریشان بیشیر و بالفط« چمور»عکس طایفه یر و دزد هستند که گایه از دهات اسیر ره شر

که « کالنترکمانهای گو »سابق الذکر و گایه از « رچمو »و اهایل آنجا ها و گایه از میان ترکمانهای 
اباد بمحض اطالع اول بطور تفصیلشان بعد خواهد آمد شیر  و گوسفند و گاو و آدم میدزدند و حاکم اسیر

، بعیصی اوقات بمجرد همان اظهار میدهند و بعیصی اوقات تمرد کرده خویسر میفرستد و مطالبه یم کند 
اباد و همان  نمیدهند و آنوقت حکومت آنجا یکدسته قشون که مرکب از قشون ایرایی ساخلو  اسیر

 گرفته میآورند  سابق الذکر هستند میفرستد که اموال منهوبه و « چمور»سوارهای 
ً
 یا غرامتا

ً
اسی  را عینا

 مزارع و موایسر بدولت میدهند، گایه اش مسیر  و بصاحب
ر
د میدارد، این طایفه هم مالیات جزی  برای باف

 
ً
این طایفه در تحت نظم صحیح نیستند و علت کیل بخویسر و گایه بجیی از آنها گرفته میشود ویل کلیتا

 کامیل دارند که غالب آنها تفنگهای ته پر رویس 
ٔ
ت که در اساین یی نظیم آنها این است که اوال اسلحه

 بمجرد اینکه استعداد کامیل با خرج و خسارات « ییالمیشر »وقت 
ً
در خاک روس تحصیل میکنند و ثانیا

 اترک را گذشته بخاک روس میگذرند و آنوقت قشون دولنر باید زیاد برای تنبیه آنها فرستاده 
ً
میشود فورا

ی در کمال کیم و گ  بدهوای  رادر کنار اترک که جای بسیار سخنر است و همه چی 
ٔ
یی است بعالوه بواسطه

 تولید ناخوشیهای متعدد نصف آنها تلف میشود، مدیر مانده بود  ههر اردوی  که یکما
ٔ
آنجا باشد بواسطه

 معاودت کر ناچ
ً
 قشون دولنر خاطر جمع شدند مجددا

ٔ
ده و گاه و ار مراجعت کنند. بعد از آنکه از اعاده

ل و دهات کم جمعیت و مالهای  که در صحرا چرا میکنند بیگاه بهرجا که دستشان برسد از عابرالسبی
 مخارج قشون نمو 

ی
ده یک عده شقت مینمایند، لهذا دولت ایران مجبور است که هر ساله مبلغ گزاف

 بمقام دفع 
ً
ارت کنند فورا اباد بخرج زیاد نگاهداشته باشد که هر وقت آنها شر زیادی از قشون دولنر و اسیر

 و منع برآید و بواسط
ٔ
مانیع که ذکر شد نمیتواند یکدفعه نظم کامیل بدهد و آسوده شود ومکرر چه در  ه

 روس ]پطروگراد[ «پطر»طهران بسفارت و چه در 
ٔ
ییک از چند شق اظهار شده است که  بوزارت خارجه

 و دائیم این طایفه
ی

همرایه کنند،  را که برای آنها هم زحمنر ندارد قبول و با دولت ایران در نظم همیشیک
یا اینکه در وقنر که تمام اینها بقشالق در خاک ایران یم آیند بعد از آن که دولت ایران هم اخبار داد آنها 

ن حارصی کنند که در وقت جنگ اگر مغلوب شدند اتر ک در خاک خودشاسته قراول در کنار هم چند د
بگذرند مانع شوند تا اینکه آنها مجبور شده اسلحه بدهند و قبول نظم کنند، و « اترک»و خواستند از 

                                                           
آباد در صحرای تورکمن شهره آفاق شا  9 . بود ه قاجار دروغ یم گوید ظلم و کشت و کشتار حاکمان انتصانی اش در اسیی

 )آ.گیل(
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ی اس لحه مسلم است دولت ایران از این تنبیه طمیع در مال واموال آنها ندارد بلکه فقط مقصودش گرفیر
اآنها است که هم ی اسلحه اسباب شر رت و یی نظیم دائیم آنها است، همینقدر که اسلحه آنها گرفته ی 

ارت و با آنکه وقنر که   خواهند بود بدون شر
ی

شود معلوم است بدون هیچ اذیت و آزاری در کمال آسودگ
ی ییالق از اترک گذشته داخل خاک روس میشوند ، بطوری ک  برای رفیر

ً
ن ه دولت روس از چندیاینها تماما

اسلحه شان را گرفت. اسلحه اینها هم که اسباب و « یموت»و « سالور»و « مان تکهترک»هزار خانوار 
ند، و مسلم است همینقدر که دولت روس بخواهد، بدون  ارت آنها است از دستشان بگی  دست آویز شر

 هیچ زحمت و جنگها و خسارت تمام اسلحه آنها را خواهد گرفت. 

وند وس قبول نکرده اند خواهش را که دولت ر این  سهل است مبالیعی هم در هر سال که اینها آنطرف می 
 روس بآنها میدهند

ٔ
و مسلم اسٹ ھمچو تفنگها که مال قشون  10اسلحه یعنی تفنگهای ته پر کارخانه

ینها دولت روس است اگر دولت روس راضی نباشد چگونه بدست اینها میافتد؟ و چرا هر روز در دست ا
  زیادتر میشود؟

ی  نسبت به تبعة خودشان شکایت « چارواها»و بعد از آنکه خود آنها هم چند فقره از دزدیهای همی 
ی خواهش ها اظهار شد یکدفعه بتوسط ور گ" جواب داده بودند که هیچیک قپرنس دال "کردند باز همی 

 خودشان از این دو تکلیف را دولت روس نمیتواند قبول کند اسباب یأس ترکما
ٔ
خواهد شد ویل نهای تبعه

روس حارصی است و خواهش دارد که دولت ایران اذن بدهد یکنفر صاحبمنصب روس از طرف دولت 
از این  . دولت روس مأمور بحکومت ترکمان شده بیاید در گرگان خاک ایران باشد و ترکمانها را نظم بدهد 

 این تکلیفضح است که دولت ایر اظهار معلوم است که دولت روس چه خیال دارد، و خییل وا
ً
را  ان ابدا

 اینها همان 
ی

ارت دائیم و هرزگ  این تفصیالت و با اینکه اسباب شر
ٔ
نمیتواند قبول کند، با وجود همه

ی پناهگاه کامل مثل خاک روس است که به یك آن میتوانند خودشان را   دولت روس و داشیر
ی

همساییک
نند دولت ایران در تنبیه آنها نمیکوس هیچ قسم همرایه آنطرف کشیده حفظ کنند، و با اینکه دولت ر 

یر آنها تنبیه کامیل   خییل شر
ٔ
تسلط خود را بر آنها دارد بخصوص در این سه سال آخر که از دو سه طایفه

بعمل آمده است و آرام شده اند و دولت ایران هم در حق آنها مهربایی نموده بقدر سیصد نفر سوار از 
ه اند محض امیدواری آنها از آنها برقرار دند و حاال آرام شدبول آرایم نکرده بو طوایقی که هیچوقت ق

نموده و مواجب و منصب داده شده است که حاال خود این سوارها هم در وقت لزوم باتفاق قشون 
دولنر خدمت میکنند اگرچه امنیت و انتظام کامل ندارند ویل نسبت بسابق حاال خییل خوب است که 

گایه دزدیهای کوچیک کرده اند اوال قابل نبوده   زی نکرده اند و اگر بهیچوجه تاخت و تا دو سال است
 پس داده اند و معذرت خواسته اند و از قراری که از بعیصی 

ً
اباد فورا  بمحض اظهار حاکم اسیر

ً
است، ثانیا

ده روا، را برخالف اراترکمان چا»قراین معلوم میشود این اوقات که روسها از اینقرار دیده اند و این آرایم 
نگذارند که  اهده میکنند، بنای تحریک را گذاشته میخواهند آنها را برقص در آورند و و میل خودشان مش

 قفقاز که چند سال قبل در بجنورد « یحن  بیگ»آرام باشد، ییک از این قراین این است که 
ٔ
نایم از سکنه

کارگذاران لیای دولت ایران و  اخبار و اطالع باو  بود از عشق آباد بدون« اگنت دولت روس»و در قوچان 
اباد و بدون اینکه از سفارت روس با قنسولخانه های روس در باب او اظهاری شده باشد  خراسان و اسیر
بمیان ترکمانهای یموت ایران آمده که آنها را اغوا نماید، در نزدییک گنبد قابوس که در وسط گرگان است 

را با همراهش )که مهندس روس ویل است که آنها هم او ها چه اظهاری کرده معلوم نیست که به ترکمان
فورا همان ترکمانها  به اسم نوکری یحن  بیگ همراه بوده است( گرفته لخت کرده و حبس نموده اند و 

اباد راپورت داده اند که دو نفر رعیت خارجه که یی اذن حکومت ایران باینجا آمده و بعیصی  بحاکم اسیر
 میفرستد که آنها را با اسبابشان بدون اینکه کرده ایم، حاکم اسیر داشتند گرفته حبس   خیاالت 

ً
اباد هم فورا

اباد، یحن  بیگ آدم فرستاده به سهام  اباد بفرستند ویل قبل از رسیدن آدم حاکم اسیر اذیت کنند به اسیر

                                                           
ی مانند قاجارها در رسکونی تورکمنها و   10 آنها از هیچ جناینی فروگذار کشت و کشتار   شاه قاجار دروغ یم گوید، روسها نیر

 . ند اسلحه نداده ا ها  هیچوقت به تورکمن روسها ، از کشتار خیوه گرفته تا گؤک دفه... نکردند 
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 تر الدوله حاکم بجنورد ملتخی شده او هم فرستاده آنها را برده بود و اسبابه
ً
کمانها نزد حاکم ایشان را تماما

آباد است فرستاده سئوال اس اباد حکم شد آنها را برای قنسول روس که در اسیر اباد آوردند که بحاکم اسیر یر
 کند که این شخص بدون اذن و اطالع در آنجا کارش چه بوده است؟

د مانها بقدری واضح شبرای تحریک ترک 11«حکومت آخال»از جانب « یحن  بیگ»و این فقره مأموریت  
ی قنسول انگليس هم که در خراسان است   و شیوع بهمرسانید  ال مکلی  که همه کس فهمیده اند ، جیی

فهمیده و بسفارت را پورت داده است و البته بدولت انگليس هم این خیی رسیده است و دلیل دیگر بر 
ی و لخت کردن یحن  بیگ که ا  روس و خییلثبوت و وضوح این مطلب آنکه برای گرفیر

ٔ
معروف و  ز تبعه

اباد ششناس اس ت بهیچوجه نه از سفارت روس در طهران و نه از قنسولهای آنها که در شحد اسیر
ها پیدا کرده هم بدولت ایران  ی هستند اظهاری باشد با آنکه آنها خییل طالب هستند که همیشه همچو چی 

هم ییک ند که این شهرت ها  مشهور و معروف کناظهار کنند و هم اینهارا شهرت داده آنجا را به یی نظیم
فت مقاصد باطنی آنها بشود، و در اینجا الزم است که اوال مقصود باطنی روسهارا یعنی  از اسباب پیرسر

ین « صحرای گرگان»آنچه استنباط میشود بنویسم، مقصود آنها این است که آنها باین  که ییک از بهیر
پیدا کند و محل کشت و که اگر آنجا آبادی و محق هستند زیرا   قطعات مملکت ایران است عشق دارند 

شود سایل چندین هزار خروار گندم و جو و سایر محصوالت بدون زحمت آبیاری و فالج از آنجا  زرع
میتوان برداشت. که حاال هم ترکمانها با اینکه کم زراعت میکنند تمام آذوقه و گذرانشان از اینجا است و 

ند و  بعالوه خییل هم ی حالت باشد از حیثیت آب میفروشند و تجارت  به اطراف مییی میکنند و اگر بهمی 
ین اردو گاه است که بتوان تصور نمود، این است که گایه خیال میکنند که یی نظیم ترکمان  و علف بهیر

ا بخاک ایران را عنوان نموده و شهرت میدهند و کم کم باین بهانه که اینجا یی نظم است و یی نظیم آنج
 هجوم آورده آنجا را تضف کنند، اگر چه بهیچوجه میکند ، ناچاریم ن ما هم شایت

ً
ظم بدهیم و غفلتا

حق ندارند و اگر همچو کاری بکنند برخالف تمام عهود و قرار نامه ها و نوشتجایر است که در میان است 
رر دیده استبعاد ندارد و مکو حارصی است ویل از مثل روسها اقدامات برخالف حقانیت و برخالف عهد 

انکه شخس کهنه را بدون قرار و هیچ حق آمده و ضبط کردند و هر قدر هم دولت ایران شده است چن
زا آقایس»خاک ایران از « عاشوراده»خواست و ارصار کرد فایده نداد، چنانکه در  ی « حاجی می  اذن داشیر

ستان بجهت دفن کردن اموات عملجات کشتیهای خود  را « عاشوراده»خود  شان گرفتند و کم کمییک قیی
ون آمده « قزل سو»صاحب شدند و سهل است از  را بنا کرده کم کم تمام ترکستان « اوزین آدا»بی 

 ایران را صاحب شدند و حال آنکه همانوقت که اینها از 
ی
 و غی  متضف

ی
ون آمدند « قزل سو»متضف بی 

وزیرمختار « کرن» بتوسط و امضای را کرد و آنها جوایی دولت ایران رسما و خییل فوری اظهارات الزمه 
ری برای تسلط دولت ایران بر طوایف یموت نخواهد   رصی

ً
آنوقت خودشان نوشته اند که این اقدامات ابدا

اف میکند بر سلطنت دولت ایران بر طوایف یموت، و دولت روس تعهد میکند که اقدایم  داشت و اعیر
« گرگان و اترک» هم در ند و ابدا هیچ بنای  طوایف یموت باشد نککه مخالف تسلط دولت ایران بر 

 نخواهد کرد. 

ی « اترک»با وجود یک همچو تعهدی و با وجود اینکه چند سال قبل تحدید حدود شد و  شحد طرفی 
ی شد و نصب عالمات شد، باز در این خیاالت هستند و گایه که دولت روس یم بیند از این راه ممتنع  تعیی 

سابق الذکر را « رچاروا و چمو »د باین خیال میافتد که کم کم این ترکمانهای است که بتواند دخالنر بکن
ی رو بخود نموده آنها را برعینر و تبعیت خود آورده  ی که ممکن شود از تهدید و وعید و فریفیر بهر تدبی 
 
ً
 به اسم آنها و باطنا

ً
 آنوقت بعنوان اینکه گرگان محل نشیمن و سکنی و بلکه خاک ترکمان است ظاهرا

نمیتوان این قطعه خاک صحیح ایران را بخیاالت خود تضف نماید و حال آنکه بهیچوجه من الوجوه 

                                                           
 عنوان حکومت آخال را بکار یم« استان ماوراءخزر»شاه قاجار بجای بکار بردن حکومت تورکمنستان و یا حداقل   11

 برد. 
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و ییک از ممالک  12مینامند« جرجان»خاک ترکمان تصور کرد، این همان گرگان معروف است که بعریی 
ی  است « قابوسگنبد »خییل خوب ایران همیشه بوده است که االن هم تمام آثار آن که ییک از جمله همی 

 و و خییل از اینها حارصی و موجود است و این تجاو 
ی
ز ترکمانها را از اترک باینطرف یعنی آنان علف چرای

ی قاجار به بعیصی مالحظات کیل قرار داده اند و از  ط رعینر و دادن مالیات بسالطی  سکنای در اینجارا برسر
 
 
 کوچانیدن و بجای

 
خییل « آقامحمد شاه»مسکن دادن در زمان  این قبیل که تغیی  مکان طوائف و از جای

نگیه دولنر یک طایفه از اسباب اطالع سایر دول شود و هم شاید اینهارا از این خیال اتفاق افتاده، وا
 است که اولیای آن دولت صالح بدانند و اگر هم صالح 

ر
ری ندارد، ویل این در صوری منضف کند رصی

 ر است باین که این دشت ترکمانهای هرزه را در یکسال بطوریندانند مختارند، دولت ایران حارصی و قاد
نظام بدهد و قلعه جات بنا کند و اینها را مشغول برعینر کند که خییل بهیر از ترکمنهای خاک روس امن 
ری را که دولت روس قبول  و منظم و آرام باشند و حارصی است که هر ساعت یا تعهد خییل مختض یی رصی

 اجرای وا
ً
که هروقت دولت   رد و آن تعهد این است که دولت روس تعهد کند و نوشته بدهد کند فورا

 خود را حارصی نمود که اینها را در تحت نظم و قاعده بیاورد 
ٔ
ه ایران اقدام به تنبیه آنها کرد و قشون و غی 

د.   و اسلحه شان را بگی 
 

د و نگذارد تا این که اگر خواستند از اترک گذشته در خاک روس داخل شوند دولت روس مانع شو  
یر شقر خبیث از حمایت آنه ا مأیوس شده آسوده شوند و مشفول رعینر شوند. اگر دولت دزدهای شر

ر دارد که این حمایت مختض را از   میلش بر رفع این یی نظیم است و میل بنظم دارد چه رصی
ً
روس واقعا

شان از این یی نظیم خالص و آسوده اقدام با این نظم در یغ نکنند و سالهای سال شحد ایران و خود
علت یی نظیم همان حمایت خودش و راه دادن خودش است چه حق دارد این  باشد. واال در صوریر که

 نظم 
ٔ
فت بدهد؟ و به بهانه  خود پیرسر

ٔ
 متعدیانه

ٔ
ی انداخته و بیخیاالت غاصبانه شهرتها را در تمام روی زمی 

ه دولت انگلیس هستید وکیل میکنیم که ضمانت کنید از و بقای نظم آنجا را تضف کند؟ ما شما را ک
ط این که دولت روس تعهد از راه دادن  اینکه دولت ایران یکسال رفع تمام این یی نظیم ر اخواهد کرد برسر

 آنها و حمایت نکردن آنها بکند. 

ه دولت اینها مسائل ومطالنی است که تمام صحیح و از روی اطمینان نوشته شده چنانکه هر موقعیک  
 بدولت انگلیس اطالع بده

ً
د میتوان تمام طوایف رعایای خود را از جای  بجای  ایران صالح بداند و رسما

 . 13بنشاند دلیل این نیست که آن خاک را به آنها بخشیده باشد

ی ییک یی وفای  و بدقویل و  باری اگرچه اینها خیاالت و تصورات دور و درازی است که نباید کرد ویل دو چی 

 حقوق و عهود، و ییک اسباب چینیها و ه غلبه و زور تضف کردن هرجا را که الزم دارند بدون مالحب
ٔ
ظه

 که دیده میشود اقتضای آنرا میکند که دولت ایران احتیاط را از دست نداده قبل از وقت در 
ر
تحریکای

 خیال تهیه و عالج باشد. مسلم است که اگر خدای نخواسته برفرض مجال مثال یک و 
ر
قت همچو اتفاف

 بیفتد که دولت روس آنجا را ضبط و تضف کن
ر
ابادی برای دولت ایران باف د دیگر مملکت مازندران و اسیر

ی ندارد و البد است که  نخواهد ماند، سهل است شاه دیگر نمیتواند در طهران توقف کند و امکان زیسیر

ار منقلب خواهد شد، معلوم است که اگر استعفا کند... و بدییه است تا چه درجه اوضاع ایران از اینک

اینکار را بکند اسمش را نظم ترکمان خواهد گذاشت و شاید بعیصی دول که هیچ یک وقت روس بخواهد 

اطالع و شناسای  در پولتیک و خاک ایران ندارند باور کنند ویل دولت انگلیس که کمال علم و اطالع را 

دولت  چه قدرها ناگوار و تا چه قدر بدمأل است، چنانچه از حاال  دارد میفهمد و میداند که نتایج این كارها 

                                                           
ی گرگان و تورکمن طبق داده های باستانششاه قاجار دروغ یم گو   12 ی مردمانی بودند که فرهنگ و ید. رسزمیر نایس رسزمیر

 توسط جی آرنه سوئدی و راولینسن... « شاه تپه»تمدن توریک داشتند. رجوع کنید به کشفیات 
به میان شاه قاجار بازهم دروغ یم گوید و سفسطه یم کند. مگر یادش رفته است که جد بزرگوارش محمدحسنخان  13

 بقدرت رسیده است.  پرورش یافته به کمک این ملت در دامان تورکمنها خان فرزندش آقامحمد تورکمنها پناهنده شده و 
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ی شهرتها شده است و در روزنامه های فرنگستان خاصه در روزنامه های فرانسه که  روس مشغول همی 

ی روزها در روزنامه  ها مینویسند چنانکه همی  ی « فیگارو»با آنها هم عهد و متحد هستند از این قبیل چی 

ج نوشته بودند   ی و کور »که شر ار تحت حکومت خود ر  14«پاتکی  ا نظم بدهد که میتواند دزدها و اشر

ود او حال آنکه این قضیه بکیل بر  د فورا فرار کرده بخانه ایران می  هروقت مقضین آنها را میخواهد بگی 

ی کاغذ بآن اشاره شد و اگر اولیای دولت انگلیس صالح بدانند که در روزنام ه عکس است، چنانچه در همی 

ه جوایی براین  های انگلیس از قبیل "تایمس" فقرات بنویسند و حقیقت را بیان نمایند که هم اینها و غی 

 
ٔ
را در پارلمنت در تحت مذاکره بگذارند ویل حاال چون هنوز الزم نشده است، همانقدر اطالع محرمانه

 است که دولت انگلستان و بزرگان آنجا بدانند کیاول
ی
ه این طایفه رعیت صحیح ای دولت انگلیس کاف

که اگر آنجا را   )!( خاك گرگان ملک صحیح بالانفصال دولت ایران استبالحرف ایران است و بدانند 

 ایران بهم میخورد و بداند که دولت ایران بهیچوجه عجز 
ر
ف  اغلب ممالک شمایل و شر

ٔ
نداشته باشد اداره

ی که در وقت از نظم دادن و تنبیه کردن آنها ندارد و بلکه مکرر هم  اقدام کرده است ویل بجهت همی 

ند این کار معطل مانده است و مادام که آنهاتنبیه این تعهد نکنند که راه ندهند  ها بخاک روسیه پناه مییی

ی این  ی بر سلطنت ایران نیست و حاال مقصود دولت ایران از نوشیر هم معطل خواهد ماند و هیچ تقصی 

ی است ییک این که تکاغذ محرمانه و این تفصیالت که  فصیل و حقیقت بدولت انگلیس اظهار میکند دو چی 

این مسئله را از حاال باطالع دولت انگلیس رسانده باشد و ییک اینکه دولت ایران میخواهد بداند دولت 

انگلیس که دوست صمییم ایران بلکه بموجب بعیصی تعهدات حافظ حقوق ایران است در این مسئله 

 چه خیال میکند؟ 

ی السلطان افزوده شده) 1308ی    خ شهر رجب ار بت است( و در وقنر که این کاغذ را تمام میکردم  با خط امی 

ی فقرات اشارات رصی    ح بر خیاالت آنها دارد،   ییک از روزنامه های روسیه هم رسید که در همی 
ٔ
ترجمه

 این کاغذ نموده ب
ٔ
لرد »جناب همان ترجمه را هم حسب االمر االقدس االعیل فرستادم که ضمیمه

 15احتماالت ما میتواند صحت داشته باشد.  نشان بدهید که بدانند که این« سالیسبوری

ی السطان -از طهران  1308هفتم شهر رجب    امی 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ی حاکم نظایم روسیه مستقر در تاشکنت.    14  کوروپاتکیر
 اسناد سیایس دوره قاجار.  15
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 19سند 

ی شکرده تورکمنهای یموت بنام آمانلیق خان، به دم توپ  آباد به تهران درباره دستگی 
تلگراف از اسیر

ی وی در شهر اسیر  ی پرسش و متعاقبا تهاجم انتقایم تورکمنها.  آباد بسیر   و به زندان انداخیر

 1889ژانویه  27 برابر با  1306شهر جمادی االول  25بتاری    خ                                                              
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 دولت علیّ 
ی
 ایران هاداره تلگراف

 روزنامه خط
 

آباد  ار معروف یموت  شدار بجهت حمام بشهر . روز قبل نواب واال اسیر یم آمدند. آمانلیق نام که از اشر

ی ورود آمانلیق را دهن خمپاره گذاردند و پرسش را محبوس نمودند.  بود با پرسش گرفته بشهر آوردند. حی 

ویست سواره و ترکمنها بجهت آمانلیق یا بواسطه دیگر چون خیی آمدن شدار را بشهر داشتند قریب د

ری از قزاقها که برای آوردن علف زیر اردو رفته بودند  و پانزده نفر سوراه طرف اردو رفته چند نفپیاده ب

ی ها بودند یم بینند سوار بسیاری بطرف آنها آمد یی گمان آنکه بدخیال  قزاق هم قراول آن علف چی 

سند شلیک تفنگ ار شده نزدیک به قزاقها که می  ی اقها را میکشند نموده چند نفر از قز  هستند داخل نی 

سند زد و خورد بسیار چند ن دار شده سوار افشار و طالش می  فر هم فرار یم کنند از صدای تفنگ اردو خیی

وند. از قرار مذکور پنج شش نفر از قزاقها کشته شده است درست معلوم نیست از  شده تا ترکمنها می 

رفتند سمت داز عه هم دیروز کوچیدند اوبه های کنار آق قل ترکمنها هم گویا همینقدر کشته شده است. 

امروز صبح بیست و چهارم هم شدار باردو رفتند. سیم آق قلعه را هم امروز ترکمنها مغشوش و پاره کرده 

اند و امکان ندارد و بتوان غالم روانه کرد چرا که االن خطر جایی دارد و نمیتوان غالم فرستاد تا صحرا 

 ت حاصل نماید. اندگ امنی

 

 1306شهر جمادی االول  25بتاری    خ                                                                         
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 20سند 

که از طرف نارصالدین شاه به سیف الملک، [  1890اکتیی  17] 1308تلگراف رمز مورخ سوم ربیع االول 

آباد مخابره شد و در آ  را برای ش حکمران اسیر
ر
 ه است: کویی تورکمن ها نوشتن تعلیمای

 

سابق نوشتم که خییل با احتیاط باید حرکت کنید و در میان ترکمانان یموت و در شحد »

اترک و توی جعفربای ها و حنر به خاک روسیه با لباس های مختلفه آدم های زیرک و 

آباد اطالع حاصل کنید، قشون اسیر هوشیار و جواسیس زیاد بفرستید و از وضع تحریک آنها 

، این پانصد سواری را هم که االن یم فرستم انشاءهللا زود برسد. دویسست را آماده نگاه دارید 

و پنجاه نفر از صاین قلعه ]آذربایجان[ افشار و چهار دویل فردا چهارم ماه از راه بسطام یم 

فوج  ها یم شوند، اگر الزم باشد به دنبال آن « قارا پاپاق»رسند. دویست و پنجاه نفر هم 

هم بخواهید، اگر اسلحه و تفنگ و فشنگ هم کم داشته باشید عرض تهران یا الریجان را 

کنید که باز فرستاده شود. از قرار معلوم شخیص قرار است توی تورکمنها تحریک ایجاد کنند 

دقیق باشید اگر ذره ای . خالصه خییل 16ها به اسم جهاد و مالی  شورش کنند« ایشان»مثل 

دهید و به آنها بفهمانید که اگر ذره ای  بخشوده نیست تورکمن ها را استمالتغفلت کنید 

 بگذارید این دفعه طوری آنها را تنبیه میکنیم که دیگر آثاری و 
ی

به تحریک دیگران بنای هرزگ

 نماند. زود زود اخبار ترکمان و شحد را به عرض
ر
برسانید. البته جواب  دیاری از ترکمانان باف

  17«این رمز را زود عوض کنید. رمز سابق و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  اشاره به قیام ایشان بابا در آق قلعه در زمان ملک آرا )آ.گ( 16
ق. یکصد س 17 . چاپ رسر . ابراهیم صفانی  1352ند تاریخی
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 21سند 

ی تورکمن  رقابت روس و انگلیس در شزمی 

برای مطالعه راههای  1890ق/ 1307استوارت افرس گارد سلطننر انگلستان در سال چارلز ادوارد کلنل 

ی از  پرداخت ریب یکسال در آن منطقه به مطالعه روس ها در مرزهای گرگان به ایران آمد و ق نفوذ جلوگی 

 18لت ایران داد و بعیصی تأسیسات نظایم زیر نظر او پدید آمد. و پیشنهادهای بسیاری به دو 

 

اباد ترجمه گزارش کلنل استوارت افرس انگلیش  26 گنبدقابوس و  تورکمن ها. -در بارۀ اوضاع مرزی اسیر

 1890یم  17 / 1307رمضان 
 

ن خان قجوق[ و بعیصی از سوارانش رفتم به شهر رمضان بهمرایه تیقان خان کجوک ]تاغا 26بتاري    خ 

 من جایی است که باید دط
ٔ
ر رف گنبدقابوس، خییل مایل بودم اینجا را دیده باشم بجهت این که بعقیده

ارت طایفه قجوق و قان یوقمز بنا نمود، چون گنبدقابوس برجی است  آنجا قلعه ]نظایم[ را از برای رفع شر

 مصنویع بنا شده و این تپه جنب برودگرگان بطرف خییل بلند و خییل خوش وضع که در 
ٔ
ش یک تپه

 جنوب واقع شده است از اطراف همه جا پیداست. 

                                                           
. نارسر بابک. تهران   18 . پنجاه سند تاریخی  1352ابراهیم صفانی



  

ARNE GOLI 59 

 

 طایفه قان ی
ٔ
وقمز بوده ، نیم فرسخ به گنبدقابوس مانده يك رودخانه کوچك جلوی مرا راه من میان او به

عمق خيیل داشت ، همراهان  برید، سیل آمده بود و آب را مغشوش کرده بود ، پنجاه ذرع پہن بود و 

گفتند که نمیتوان از آب رد شد ویل خییل مایل بودم اطراف گنبدقابوس را بدقت دیده باشم رخت خودم 

اباد با من همرایه داشته با شرا کنده بهمر  ا عبور کردم بعد از اشکال زیاد دو نایه یك نفر یموت که اسیر

 قجوق که همراه بودند اسب خودشا
ٔ
نرا و اسب مرا با شنا از آب عبور دادند، بقیه همراهان نفر از سواره

شکسته فراوان  ر، اطراف گنبدقابوس. همه جا آثار عتیقه زیاد است و آجر را فرستادم به سنگر حاجیل

 بوده اطراف خییل استعداد دارد. همه جا تا چشم کار یم 
ی

است معلوم یم شود که در اینجا شهر بزرگ

 انبار نمودن از برای مال. و  مرتعبلند است و قابل  کند علف

 بسیار خوش وضع دارد رفتم به لب رود گرگان که چند صد قدم 
ی
 بعد از تماشای گنبد که خطوط کوف

بطرف شمال واقع است. در  اینجا در طرف شمال يك محیل را جستم که خییل از برای احداث قلعه 

سایی و  ارزایی میتوان يك پل ست و  به آخییل تنگ امناسب بود بواسطه اینکه رودخانه در این محل 

 چویی بنا نمود. 

و در صوریر که دولت ایران  بنای یک قلعه در این محل، طوائف قجوق و قان یوقمز را آرام خواهد نمود 

بخواهد یموت را در تحت تبعیت خودشان نگاه دارد خییل خییل واجب و الزم است که زودتر ساخته 

 شود. 

ر راه رسیدم بهمراهان خودم، این تیقان]تاغان[ خان طرف سنگر]تپه[ رفتم دبعد مراجعت کردم و ب 

داد بعیصی اسی  و مایل  قجوق که همراه من بود خییل با دولت همرایه دارد و این روزها مشغول عمل اسیر

که ترکمن ها از ایران گرفته بودند بوده و بخویی انجام این خدمت را نموده بود، در موقع نزدیک شدن 

ون آمدند و بخیال اینکه ما ترکمن هستیم و محض دشمنی آمدیم . . .  به  19سنگر همه اها یل بی 

اباد به ایشان  قشون اسیر
ٔ
 حالیه

ٔ
داده شود آنوقت یم توانند به گنبدقابوس رفته قلعه را در آنجا بنا  عمله

عقیده من هم این است  نمایند. گویا بتوان قلعه و پل چویی با پانزده هزار تومان در گنبدقابوس ساخت. 

اباد نمایند.   اسیر
ٔ
که یک صاحب منصب اطریشر با دوتوپ کویه مزید بر توپ  های حالیه خوب است، روانه

ی بمن گفته اند حکم به ایشان رسیده است که بروند بطرف اترک و سه قراولخانهحکومت ] آباد[نی 
 اسیر

ییل مشکل است بتوانند این کار را کنند، لهذا بسازند، لیکن تا پنج هزار نفر قشون همراه نداشته باشند خ

هم طور دیگر  ین قلعه ها را بتوسط خود ترکمن های  که دوست دولت هستند و میان آنها مگر اینکه ا

                                                           
 یک صفحه از ترجمه گزارش گم شده، به این مناسب قسمنی از موضوع گزارش مبهم مانده است.  19
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نیم توانند این جاها را بسازند وقنر هم که ساخته باشند. ساخلوآنها را باید همان ترکمن ها نمایند که 

 دوست دولت هستند. 

ی ابنيه امکان ندارد باز هم احد در این صورت اث این قراولخانه ها به صالح است ویل در جای اترک ساخیر

ی جای اترك است،  مگر اینکه جمعیت زیاد روانه نمایند و  اصل محیل که باید قراولخانه ساخته شود همی 

 نمایند. چون در وسط طوایف دشمن دولت است، لکن اول گنبدقابوس را بسازند و سال دیگر آنجا بنا 

ی قلعه در گنبدقابوس محاسنات دیگر هم دارد بواسطه اینکه محل عبور دشمن ]بخوان تورکمن[از  ساخیر

ی نمايند، دشمنی که توی کوههای شاهرود از ا ین راه است و ساخلو گنبدقابوس یم توانند از آنها جلوگی 

اباد برود بلکه  اباد خارج راه ایشان است، یم خواهد بطرف شاهرود برود هیچ الزم نیست که به اسیر اسیر

لکن گنبدقابوس وسط عبور ایشان خواهد بود، لہذا کش که یک قدر در این مسئله تفکر نموده باشد 

ی آبادی و قلعه در گنبدقابوس خواهد شد و خواهد دید که بز  ودی ملتفت اهمیت این مسئله ساخیر

 امسال یم باید د
ً
ر این محل قلعه را بنا و دایر فرمایند، چون چقدر الزم است که بدون هیچ دفع وقت فورا

نمایند عنقریب صحرای  اینم که اگر دولت ایران بیش از این در این فقره تأمل بعد از این مسافرتم قائل بر 

میان اترک و گرگان از دستشان خواهد رفت، باین سبب خییل خییل واجب است که زودتر حرکت نموده 

[یی صاحنی حق خودشان را تضف نمایند تا ا
ی  را تضف نمایند.  )!( ینکه دیگران نتوانند ]شزمی 
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 22سند 

ی را تحت نظارت خویش   دائما مناطق تورکمن نشی 
ی
ی نارصالدین شاه جاسوسان ایرای بنابه تعلیمات و فرامی 

اتژیک و فواصل شهرها و جزایر، رودها و معادن را به تهران گزارش یم دادن د. تاری    خ قرار داده نواج اسیر

ود مربوط به سالهای   باشد 1890 / 1308سند گمان می 

 



  

ARNE GOLI 62 

 

یک میدان آب کم است کشنر نیم تواند عبور نماید. از  ]آشی  آدا[ اال عاشوراده ن قاال[]مبا از میانکاله

پانصد قدم گایه پیاده یم توان عبور نمود. ار کامیش عاده اال  ]قامیش آدا[ عاشوراده اال کامیش عاده

 ،م فرسخش تپه نیفس نیم فرسخ که کشنر قراول در این فاصله میباشد. از خواجه نفس اال کمخواجه ن

رود گرگان دوشقه میشود نصف از خواجه و نصف از کمش تپه داخل دریا میشود. هرگاه بند جعفربای 

بسته شود آب به کهنه گرگان جاری کرده آبادی کمش تپه موقوف میشود. از کمش تپه ایل حسینقیل 

ی داخل دریا میشود. سه طرف حسینقیل دریا ] است یک طرف  اسنقویل[ چهار فرسخ، رود اترک از مابی 

از عالم یار اال قاراداشیل  ،از چکیشلر اال عالم یار چهار فرسخ ،خشیک. از حسینقیل اال چکیشلر سه فرسخ

ی است ،سه فرسخ ه داز بزیرگن ا ،از قاراداشیل اال بزیرگن چهار فرسخ رود شور مابی  از  ،و فرسخال آق سی 

ه اال آتا دو فرسخ از ساری شیخ اال  ،بل بالقان بزرگ است نیم فرسخاز آتا اال ساری شیخ که مقا ،آق سی 

آق قویی سه فرسخ قریه سنگر مقابل بالقان کوچک است. قارا داغ کوه کوچک داخل دریا است. شاه 

ن[ که مکان طایفه اوقورجایل است. بفاصله قدم تپه وصل دریا است. قزیل سوو مقابل چهارکان ]چله ک

چهار معدن دارد؛ نمک و زاج سیاه نفت سیاه و قی  است. از  نیم فرسخ چهار کان عبارت از کویه است

ی سه فرسخ.   خواجه اال قزیل سو از دریا تخمی 
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 23سند 

اتژیک م نطقه، تالش مأمورین و راپورت کلنل استیوارت انگلیش از گنبدقابوس در مورد موقعیت اسیر

ه...   -جاسوسان روس برای نفوذ در میان تورکمن های اترک  گرگان، تهیه آمار نفوس و غی 

 1891آپریل  27تاری    خ سند                                                                                                          

 

 راپرت ک -ترجمه 
ٔ
آباد  لنلخالصه قریه سنگر حاجیلر که در  1891اپریل  - 27مورخه  -استیوارت از اسیر

 سفارش کرده بودم که قلعه احداث شود از راه 
ً
چهار فرسخ و نییم آن نزدیک گنبد قابوس اینجانب قویا

 چهل چاه از شاهرود تا آنجا هفده فرسخ مسافت دارد ، لهذا اگر شباز فوق العاده الزم بشود که
ٔ
 گردنه

اباد بجهت احداث این قلعه بفرستند بهیر این است که ی کرس به سنگر حاجیلر بروند تا اینکه بیایند به اسیر

که مسافت از شاهرود تا آنجا هفده فرسخ است و بعد از آنجا بیست و یک فرسخ یط کرده بروند به 

 آیند در در سنگر حاجیلر حاجیلر. شبازی که از اینجا فرستاده یم شود با شبازی که از طرف شاهرود یم

 کرده آنوقت میتو 
ر
 بروند به گنبدقابوس. تالف

ً
 انند متفقا
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 گرگان و 
ٔ
اترک مشغول کار میباشند. به اینجانب  از قرار ظاهر حال، مأمورین روس در میان طوایف میانه

ارالیه آ.گ[ فرستاده اند و مش -اطالع رسیده است که یکنفر مسلمان از خاک روسیه ]خاک تورکمنستان

م آنها را مینویسد و سیع دارد با تمام رؤسا دوسنر کند، در میان طوائف جعفربای مسافرت میکند و اس

در میان گوگالنها در وقنر که من آنجا بودم مشغول تجارت بودند ویل محل « بؤرمه»سه نفر ارمنی اهل 

 خود من شبهه بود که آیا تجارت آنها به اندازه ای بود که قابل حضور آنها در 
ٔ
آنجا باشد یا نه؟ عقیده

مشهور که وکیل رویس است و چندی قبل  20آنها مأمورین روس بوده اند. یحن  بیگاین است که فقط 

 که من مسافرت کردم چند روز پیش 
 
او را دزد زده بود از روی این شحد گذشت و قسمنر از راه را از جای

 اینجا آمده بود قونسول
ً
موت روس را ببیند بعد به عشق آباد رفت، ترکمانهای ی از سفر من گذشت. ظاهرا

و گوگالن بمن اطالع دادند که یحن  بیگ گردش کرده و یادداشت نموده است و باالی تپه ها رفته سیع 

 نموده بوده است که به رؤسا دوسنر کند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
آباد یم آمده و  20   یحنر بگ با یک مهندس رویس به قصد تحریک ترکمنها مکررا به اسیی

ی
یکبار در بجنورد دچار دزدزدیک

آباد به او داده است. وی مأمور مخفی شده و سهام ال دوله حاکم بجنورد اثاثیه او را از دزدان پس گرفته بوسیله حاکم اسیی
. صفانی  . آ.گ[ بود  -حکومت آخال]تورکمنستان  منبع: یکصد سند تاریخی
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خیی ن شاه به تهران احضار شد. بنابه به امر نارصالدی 1895هجری قمری/  1312سهام الدوله در سال 

روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه معلوم یم شود که شدار کرد بجنورد برای مشورت در موضوع 

 لشکرکشر به صحرای ترکمن و قلع وقمع ترکمانها به تهران دعوت شده بود. 

 

 است: [ نوشته 1895مارس  12قمری] 1312 رمضان سال 15اعتمادالسلطنه در وقایع جمعه  

امروز صبح در خانه رفته بعد از ناهار مراجعت کردم. نظام السلطنه و برادرش سعدالملک دیدار 

کردند. ایشان یم گفتند که شورای مخصوض پریروز تشکیل شد از ولیعهد و نایب السلطنه و 

محرمانه  ا اما دل کوچکها. این شورا بسیار شداران اکرم و الکن و سایر امرای عسکریه، کاله گنده ه

آباد فرستند و این چند خانوار یموت و گوکالن که  بود و غرضی از این مجلس اینکه اردویی به اسیر

 مانده و هنوز رعیت رویس نشده اند بچاپند و مضمحلشان کنند و جهت عمده این سوق 
ر
باف

ند آباد شده به واسطه صدمه ای که چعسکر، برای این است که امی  خان شدار که حاکم اسیر 

آباد  آباد را نمیکند.  سال قبل که باز حاکم اسیر ی به اسیر سد و جرأت رفیر بود به این ترکمانها زده مییر

 « اجزای شورا در همان مجلس با همدیگر بنای بدگویی را گذاشته و مجلس بهم خورد. 

آباد منتقی نیم شود چرا که  سهام الدوله که در این موضوع ویل موضوع قشون کشر به اسیر

رمضان خودش را به  19چهار روز پس از آن جلسه، یعنی  دترین فرد بود هنوز در راه بود و وار 

تهران رسانیده بود و بالفاصله در همان روز ورود به حضور شاه یم رسد و مورد مشورت قرار 

د. شاه به صدراعظم میگوید:  ی نوکر حارصی خدمت را در تما»میگی  از فحوای « م ایران نداریم. چنی 

ی مطلب بود و پس از چند جلسه او کامال روشن است که احضار او  نوشته به تهران برای همی 

مذاکره با صدراعظم و شاه متفق القول یم شوند که روسیه تزاری دنبال بهانه ای برای تجاوز به 

ی از  تجاوزات روسیه را ندارد.  خاک ایران است و دولت ایران در آن صورت قدرت مقابله و جلوگی 

آباد را بپذیرد، ویل او که قبال چندبار حاکم سهام الدوله پیشنهاد یم کند حکو  شاه به مت اسیر

آباد یم دانست نرفت و فقط به حکومت گرگان که  آباد بود و طمع اولیای امور را از حاکم اسیر اسیر

 محل سکنای طایفه کوکالن بود اکتفا کرد. 
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 برجسته تورکمن اهل کصلح نامه. این سند از مجموعه اسناد رجب 
ی
ومیش تپه یم آخون صیادی، روحای

 که ایش
ی
 یم کردند بعنوان قاضی خدمت یم کردند. محکمه اباشد. زمای

ی
ن در اسنقیل تورکمنستان زندگ

قید تاری    خ های محیل تحت نظارت روسها کار یم کرد و قضات مجبور بودند صورتجلسه کار خود را با 

یم باشد و آن دعوی دو  1895جوالی  29دهند. این سند مربوط به  مسیخ به مقامات مربوطه ارائه

نفر بنامهای مالقربان نیاز فرزند دویل و هللا نظر فرزند شیخ نظر بر ش مبلیعی پول یم باشد که در نتیجه 

در زیر سند مهر مالرجب بن هللا قیل قران به مال قربان نیاز گشته است.  16هللا نظر محکوم به پرداخت 

 
ی
 یم باشد.  1313اری    خ هجری سند حاجی نور و عبا اسن بای دیده میشود. ت -صوف

 

 
گ ننی تاری    خ مینگ سکزیوز توقسان باش لنخی یلدا/ ایول آینینگ یگریم توقوزی گوندا مسلمان صفر آی»

شیخ نظر اوغیل بیلن دعویس بولوپ دیوانه گلدیالر.  ر اون سکزی گونده مالقربان نیاز دویل اوغیل هللا نظ

ن هللا نظر برمیل النر قر آقربان نیازغه اون سوزلرینه باقدیق دوغریلیق بیلن صلح ادیب کسدیک. مال

 1313نینگ حضوریندا کسیلدی. سنه ی بولدی. آلیب بردیک. بو ایش آخوند و قاضی و سودیاالر 

 

        
ی
 «مهر    عبا اسن بای     —مهر  حاجی نور     —مهر  مالرجب بن هللا قیل صوف
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آباد درباره تهاجم بر ش   و اخذ مالیات از آنها. ها گوگالن   گزارش سهام الدوله حاکم بجنورد و اسیر

 1895مارس  28 / 1312تاری    خ سند شوال                                                                                

 

ف ال ار و مفسدین که اسباب و اغتشاش شده بودند مجد واال بحمدهللا تعایل از ظهور مرحمت اشر رفع اشر

 به جهت عمویم حاصل کرده،
ی

اکنون کاری و مهیم که پیشنهاد ضمی   شد. و حالت فراغت و آسودگ

ی میباشند ارباب   اهایل گوکالن است. چون آنها ترکمان وحشر صفت صحرانشی 
ٔ
است و اهمیت دارد فقره

ت قدر غرض داخله و خارجه چنان به آ نها فهمانده و القا کرده اند که مالیات شما را بندگان اعلیحضی

ار بجنورد هم ممد این اقواالت قدرت به صیغه تخفیف محمت و مقرر فرموده ان د و این اغتشاش اشر

ی مالیات خورد مماطله مینمایند میگویند که از دولت   آنها شد و در پرداخیر
ٔ
ی و خیاالت فاسده مغرضی 

 تعویق و تأخی  افتاده است، لهذا مالیات ما تخف
ٔ
یف داده اند و به این واسطه مالیات گوکالن به عهده

 باید تا شح
ً
دات گوکالن و خود گوکالن برود و به هر وسیله که مقدور افتد مالیات دیوان را به بنده ناچارا

 وصول و ایصال برساند. چون اطالع خاطر مبارک الزم بود عرض شد. زیاده عرضی 
ٔ
 شهر  درجه

ی
ندارد. ف

 1312شوال المکرم 
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کت تورکمنها  وطه درباره شر اسناد   در دست داریم، جسته گریخته ای اطالعات بسیار در انقالب مرسر

ی و خانهای فرصت طلب تورکمن که به کمک محمدعلیشاه شتافته موجود  بیشیر درباره ارتباط مرتجعی 

وطه بود یهلعتورکمنها که گویا    یم دهند. اطالعات  بودند  کت نکرده اانقالب مرسر ند، ه و در آن جنبش شر

ان و ر  ایط نوین، انقالب بر در حالیکه در کومیش تپه جلسات رهیی وحانیون متشخص در حمایت از شر

وطه حنر اساس قانون اسایس و تشکیل مجلس تشکیل یم شد.  ان مرسر ی تورکمن با رهیی ی فعالی  رابط بی 

آباد برعهده تورکمنی بنام ع عبدهللا »بدهللا بود که بعلت حمایت از تشکیل مجلس به او لقب اسیر

 تورکمنهای انقالیی دو عراده توپ آق قاال را به کومش د داده بودند. « میلیس/مجلس
ر  آن اوضاع بحرایی

نفر را به عنوان توپخ  استخدام  20آنرا تعمی  کرده  ساری تپه منتقل یم کنند. تاجر معروف آنه محمد 

 کنند  کند یم  
ی

ی ایستادگ  . تا در مقابل مرتجعی 

 
وطیت با دو هزار سوار مسلح ) اسناد برجی از  کت  تورکمنها در انقالب مرسر ( اشاره 1908دسامیی  7به شر

 یم کنند: 

ت مستطاب اجل اکرم  1326ذیقعده  13تلگراف از ساری به تهران » قمری حضور مبارک حضی

ف معظم آقای صدراعظم مدظله العایل.   اشر
 

آباد رسیده اس  ت بدین مضمون که مالحظه یم فرمائید: ورقه ممهوری از طرف بسیاری از اهایل اسیر

ام و تجار و کسبه! »  خدمت عموم حجج اسالم و سادات ذوی العز واالحیر

آباد متفق و هم قسم شده که با دل و جان بکوشد و  بعد از رسیدن احکام ... تمام طبقات اسیر

ه هستند ه با کفن و قرآن و اسلحه در مساجد و معابد مشغول مخابر امروز چند روز است هم

 با دوهزار سوار یموت و والیت برای 
ی
. شدار کاف تمام اهایل بلوک و تمام شان یموت هم حارصی

ون خواهند  اجرای احکام حرکت به آن صوب خواهند نمود و ریشه حکومت مستبدین را بی 

]!![ عقب ماند.  کشید.... اغلب سوار یموت است مگر یم  «.شود از ترکمانان وحشر

 21صفاعیل                                                                                                              

اباد ) 1287ه ق( و یا ) 1327در سال  ی و بزرگان ناحیه اسیر ه.ش( مشی  السلطنه وزیر داخله به خوانی 

اباد منصو یط پیام  زا محمد خان شدار افخم به حکومت اسیر  خیی  یم دهد که می 
ی
ب شده وبزودی تلگراف

اباد میشود.   تی  توپ برایش شلیک کردند .  5با ورود وی به شهر  وارد اسیر

اباد منصوب شد  ه ق امی  اعظم به 1328اواخر سال     . حکومت اسیر

                                                           
21  .  نوانی

ی وطه ایران،عبدالحسیر   .89ص  اسناد تاریخی وقایع مشر
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[ دولت
ی

بلوا و شورش اهایل دره گز ایران در عشق آباد به تهران درباره  گزارش کارپردازی ]رایزن فرهنیک

وی اعزایم و کشته و زخیم شدن شان شوریسر و  علیه اقدامات ظالمانه حاکم، اقدامات شکوبگرانه نی 

ان. تذکرات کارپرداز در پناهنده شده صدها نفر از آنها به خاک تورکمنستان و ترتیب عودت آنان به ایر 

ش جنبش سوسمورد حساسیت  یال دمکرایس روسیه در شحدات شمایل. مرزهای شمایل ایران و گسیر

  1909مارس  10/ 1327شهر صفر  17تاری    خ سند 

 
 

 

 

 کارپردازی دولت علیه ایران

 مقیم عشق آباد

 1327شهر صفر  17تاری    خ 

 41نمره 
 

 بمقام منیع وزارت جلیله امور خارجه

 

لتییک آخال، فدوی را در بیست و هفتم ماه محرم گذشته مسیو 
ُ
ی مامور پ مالقات نموده و از اینقرار لیتکی 

اظهارات نموده بموجب تلگراف وزارتخارجه روسیه و حکم فرمانفرمای ترکستان کارپرداز ایران مقیم عشق 

ی حکومت و مردمان دره جز  ]گز[ که فرارا بخاک آخال  آباد باید باتفاق من برای تسویه اختالفات مابی 

نماینده دولت علیه ایران یم شناسیم باین جهت جناب  آنجا برویم. عجالتا هم ما شخص شما را آمده اند ب
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ال یوریئنوف حکمران ماوراءبحرخز مؤکدا خواسته اند که شما هرچه زودتر با من حرکت کنید... بنده  جیی

 پول قرض کرده حسب االمر 
ی
ی بطرف محمد آباد دره جز عزیمت نمودم. از یکنفر تاجر ایرای مسیو لیتکی 

ستگاه آرتق ]آرتیق[ منتظر فدوی بودند که بمحض ورود متفقا به محمد آباد مامور پلتییک آخال در ای

برویم. فدوی وارد آرتق شده مشارالیه را با شش نفر سواره ترکمن محافظ او موسوم به )جیگیت( مالقات 

 از دره جز به خاک آخال هستند. چند کرده...معلوم گردید فراریا
ی
نفر از طرف حکومت و سه سواره  ی

ی ترکمن  ی تامی  ی کرده بفرستند تا با حضور طرفی  به شحد فرستادیم که فراریان چند نفر از میان خود معی 

و ترتیب عودتشان را بدهیم. روز دیگر وقت شام سه نفر از طرف فراریان آمدند معلوم شد که گماشتگان 

را کت بسته تسلیم ر شهرت داده اند که خیال داریم آنها  ]ایران[ آمدن ماها را برخالف اینطو حکومنر 

حکومت ]ایران[ نمایئم. بعداز شنیدن این خیی فراریان از ترس بوالیات آخال و ترکستان متفرق شده اند 

که به چهارصد نفر   . بقرار تقریر این سه نفر و اظهارات موثقه سایرین بلوائیان پس از جمع آوری عده

نوخندان آمده مردمان آنجا را با خود همراه کرده کلته چنار و قلعجات درونگر به قصبه   بالغ میشده از راه

و آنجا را مأمن خودشان قرار داده بودند. از این طرف صیدعلیخان حاکم دره جز هم عده ای از سواره 

سیصد نفر بود نتوانسته بود کاری بکند تا قریب قتلبان دره جزی یکمرتبه بر قصبه نوخندان حمله کرده 

 محمدنارصخان و محمدخان نوخوریل با چند عرابه توپ حسب الحکم از سوراه شبازان هزاره برس 
ی

کردگ

ا  ایالت خراسان ]حاکم خراسان رکن الدوله[ بامداد رسیده بودند. شان بلوائیان کشته و زخیم شده و اکیر

اهایل نوخندان آن را باخود د. اردوی حکومت بعداز فتخ نصف بیشیر بخاک داخله متفرق و مخقی شدن

 همراه کرد
ً
ه قریب چهارصد خانوار رعایای یی طرف نوخندایی  یکصد و شصت نفر زن و مرد و بچه معینا

ی بنقاط شحدیه خاک روس فراری شده قریب پنجاه نفر مرد فدوی بعداز بدست آوردن  معی   غی 
ر
و باف

ت واال  علیخان را مالقات و محرمانه نصیحت رکن الدوله ... در غیاب مامورروس صیدتلگراف حضی

وع بدلجویی و تسلیت مردم نموده آنها را به عفو و مراحم اولیای نم
وده و اظهار نمودم .. از امروز شر

ایر دولت علیه امیدوار نمایئد.. واال  این شحد بواسطه قرب جوار و احوال زار خانواران فراری بدتر از س

مکرات( که جان ادی طلب فقی  دولت ملت روس )سوسیال دنقاط مغشوش خوهد شد یعنی فرقه آز 

ی خانواران ترحما متصل شده با  ی بنی نوع برسر کرده اند یکمرتبه با همی  خودشان را وقف حمایت مظلومی 

فدوی چون کتمان قوه )دینامیت( و آالت، ناریه یم کنند آنچه که در سایر نقاط شحدیه شمایل کرده اند. 

کام والیات شحدیه خاصه شحد دانست لهذا رصیحا معروض داشت کلیه ح این مطلب را خیانت یم

 باین مهیم باید مردمان دیپلومات با قوه نظایم صحیح باشند و با مردم بطور اعتدال رفتار نمایند

[ یکراس اسب کهر   محرمانه عرض یم کند در هنگام معاودتیلخی
ی
از محمد آباد، حکومت ]حاکم ایرای

قبول کرد. چون روس و یک تخته قالیچه ممتاز به فدوی دادند، فدوی قبول نکردم و او  سه ساله بمامور 

 .  الزم بود عرض شد. فدوی رضا بخشر
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وطه و ضدیت با عوامل کودتایی محمدعیل شاه در منطقه از زبان استاد  حمایت تورکمنها از انقالب مرسر

 22تهرانوزارت امور خارجه روسیه ]سفارت روسیه[ در 

 

  1289تی   11 -ژوئیه  2 1 1910ژوئن  19زرگنده ---نامۀ فوری د. س. س. پوکلووسیک۔ کوزل 

 خود را برای دفاع از 
ی

ی همچون بختیاری ها و قشقائیان به مجلس تلگراف فرستاده و آمادگ ترکمانان نی 

وطیت تا آخرین قطره خون اعالم نموده اند. اصول  ، تکیه   از فهم قبایل« ایران نو» مرسر
ی
ی ایرای کوچ نشی 

 روزنامه ها فعالیت جدید خود را از ش نگرفته گاه باوفای رژیم تازه خشنودی نشان یم دهد. هنو 
ٔ
ز همه

ی ها آغاز به کار نکرده اند.   حروفچی 
ٔ
 اند، چون هنوز همه

 ولفتلگراف مشاور دولگوپ

آباد   یش تپه ترکمانان ف میکنم : در گمبه تهران تلگرا Iخ 1289تی   8 -ژوئن  29]  1910ژوئن  16 اسیر

قزاق کولش را کشته و قزاق محصہ آندریانف را به سخنر زخیم کرده اند. برای تحقیق یم روم، از گنبد 

 چابک سوار دعوت کرده ام. 

 تلگراف مشاور دولگوپولف 

آباد  ر صحرای تلگراف یم کنم: دوباره دبه تهران [ .  1289فروردین  9 -مارس  30]  1910مارس  17اسیر

آباد اردو زده و تصمیم دارد پس از به دست آوردن پول ترکمنستان غارت  آغاز شد. امی  اعظم پشت اسیر

به حدود قبايل باال حرکت کند. این اواخر میان ترکمانان و فارس ها شایع است که بزودی محمدعیل شاه 

ش همگ ی  .ایی خواهد بودخواهد آمد و آن عالمنر برای آغاز خی 

( افتخار دارم 1289تی   18 -ژوئیه 9)  1910ژوئن  26زرگنده --س. پوکلوسیک۔ کوزلی د. س. نامۀ فور 

را به حضور عالیجناب [ 1289تی   17-10ژوئیه =  8 -1ژوئن ] 25ژوئیه تا 18برریس رویدادهای تهران از 

ه مرکز کوچ بود. چون او یی احتیاط ببرسانم. دولت چند روز نگران حال امی  اعظم در صحرای ترکمن 

 ترکمانان تصور میکردند، ویل اخبار بعدی بهیر بودند. نشینان رفته 
ٔ
 بود. او را در محارصه

کشته شدن قزاق روس به دست یک ترکمن در کمیش تپه و به هم خوردن نظم مشکالت و نگرایی های  

 برای دولت به وجود آورد. 

 

                                                           
وی. اسناد سیایس وزارت خارجه  22 ی (. ترجمه پروین میی  1368روسیه تزاری درباره رویدادهای ایران )کتاب نارنخی
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ی تورکمنهای یموت و در باره تجمع شان و « ناتفاق کارگرا»ل روزنامه یک صفحه از شماره او  خوانی 

وطه ایران.    گوگالن و تلگراف آنها به مجلس شورایمیل به منظور نشان دادن حمایت شان از سلطنت مرسر

  18بتاری    خ 
ی
 1910ژوئن  27 / 1328جمادی الثای

 
 

 اتفاق کارگران
آباد  تلگراف از اسیر

 بشارتبا یک دنیا 
 
 ر گوگالن و یموت()راپورت اردوی دولنر د

 

 
وقنر که اردو وارد حاجیلر]مینودشت فعیل[ شد و چند روزی برای ترتیب مالیات آنجا توقف نمود طایفه 

ارت و دزدی معروفند بتحریک دستهای خارجی ]روس ها[ شبانه مقداری گاو و چند نفر  قجوق که برسر



  

ARNE GOLI 73 

 

دادند فورا خودش با اجزای شخیص 23پورت آنمطلب را به امی  اعظم اسی  بردند. بمحض اینکه شبانه را

ار حرکت کردند. قوجقر ها بمحض شنیدن  و قابل سوار بسمت گنبدقابوس عزم جنگ و قلع و قمع اشر

 گاوها و اشا را آورده تحویل دادند و تمنا کردند 
ی
این خیی تماما به استقبال آمدند و با کمال عجز و پشیمای

 و عجز آنها ترحم کرده و غارت نکنند. امی  اعظم به بیچ آنها درگذرند و دیگر قتل و که از تقصی  
ی

ارگ

اغماض نمودند و گاوها و اشا را بصاحبانش بازگرداند... با اینکه از هر طرف دستها بتحریک دراز و در کار 

ی گوگالن باردو به تمهید و تدابی  الزمه آنها را  باردو آورده بخصوص  است بخصوص در منع آمدن خوانی 

ون و بر ترکستان ]بخوان  ن امام جماعت گوکالن که تعریفقلیچ ایشا و توصیف اش از حد و حض بی 

آباد تمام تراکمه اعتقاد غرینی باو دارند و نهایت تنظیم و توقی   تورکمنستان[ روس تا پشت دروازه های اسیر

ی آمده و حالیه د خدمتگذاری یم نمایند و ر اردو هستند. و تماما اظهار را در میان آنها دارد با تمام خوانی 

ت و  اال امی  اعظم بقدری نسبت بآنها مهربایی و حسن سلوک و مالیمت رفتار نمودند که باتفاق حضی

وطیت نموده در صدد مخابره آن بمجلس مقدس   اظهار چاکری و خدمتگذاری باساس مقدس مرسر
ی
تلگراف

 هم قرائت شده باشد.  رت آن تلگراف رسیده و در مجلسهستند. دور نیست تا رسیدن این راپو 

 

 
 

 سواد]رونوشت[ تلگراف عموم طوایف تراکمه
 

م تراکمه  ،طهران توسط جنابان معاضدالسلطنه و آدینه محمدخان وکیل محیر

 پیشکار رفیع مجلس مقدس شورایمیل صانهاهللا عن الحدثان
 

 

شقات بادیه نشینی و گوکالن که ابا عنجدا با تحمل تمام ماین خانزادان و چاکران عموم طوایف یموت و  

مرکزی خود را در این شحد سی  بلیات اجانب داشتیم، اگر گاه گایه بحکم طبیعت از  حرمان از نعمهای

 جهال این قوم خطایی بواسطه دوری از تمدن و جهات واضحه شزده البته کارگذاران دولت و ملت 
بعیصی

ند حاال  فحه تاری    خ ایران محو میکنند و بر ایبانگشت عفو اغماض از ص که ن ایرایی پرست خورده نمیگی 

ار این طوایف گوشمال و خدمتگذاران آنها مراهم دولت و  ت امی  اعظم تمام اشر به یمن اقدامات حضی

ملت گشته ترجمه سلطنت جدیده را درست دانسته چاکران تمام شان و شکردگان که در خدمت ایالت 

یم و یک یک در ذیل این عریجلیله در   امضا داریم عرض میکنیم کاردو حارصی
ی
ه ما چهل هزار ضه تلگراف

وطیت و تقویت این اساس  های آخته برای استحکام بنای مرسر خانوار ترکمن با بازوهای قوی و شمشی 

وطه صادر شود با  یم که هر امری از مصادر امور این سلطنت مرسر مقدس ش بر کف دست گرفته حارصی

وطه سلطانن و دل فرمان بردار و متفقا فریاد مجا نیم زنده باد پادشاه مرسر ی جاوید باد مجلس  -احمدشاه  ی 

 باد ایران و ایرانیان -مبعوثان ایران
ر
 باف

 

ی طوایف یموت و گوکالن تقریبا پانصد نفر                                            امضای خوانی 

 

                                                           
آباد منصوب شد وی مخالف دخالت کنسول روس در امور منطقه  1۳28امیر اعظم در اواخر   23 ه.ق به حکومت اسیی

عظم با کنسول روس ستفاده میکرد. بخاطر مخالفت رسدار ابود و برای بهم زدن آرامش منطقه از وجود برجی طوایف ا
ی وی عده ای را اجیر کردند ویل نفس رسدار تورکمن امیر اعظم را از مرگ نجات داد. 

 برای کشیی



  

ARNE GOLI 74 

 

 31سند 
 

ر در کز درباره اقدامات محمدعیل شاه قاجاو پرس یارمحمدخان سهام الدوله به مر گزارش عزیزهللا شادل
ی تورکمن ها و ارتباط شورشیان با   برجسته تورکمن در کریم ایشان گوگالن. تاری    خ قلیچ ایشان بی 

ی
روحای

 یم باشد.  1911اکتیی   29 / 1329ذیعقده  سال  6سند 

 

 

 دولنر فوری 11نمره 

ض که محرمانه فرستاده بودم که نقشه و مقام منیع وزارت جلیله داخله از قراریکه اظهار آدم مخصو 

ی نماید، استعداد محمدعیل  زا را معی  زا در کومیش تپه با چهارصد نفر تراکمه  7می  روز قبل محمدعیل می 

آباد سوار داشته به ق  عرض از اوبه جعفربای و آتابای بود، چهارصد نفر هم در اسیر
ً
لیچ ایشان که سابقا

ده است که ه از هر طایفه سیصد چهارصد نفر بیایند که پس از اجتماع ب شده مراجعت نموده سی 

آبادی ها یم دهند قلعه  زا و سوار را اسیر کومیش تپه بطرف خراسان حرکت نمایند مخارج محمدعیل می 

آبادی میدهد. قلع زا و سوار را اسیر زا آتش ارباب را بحکم محمدعیل می  ه ارباب را به حكم محمدعیل می 

 را کشته اسی  نموده اند. محض اطالع عرض شد. زده عیال و اطفال 

 ذیقعده 6       24عزیزهللا شادلو 189نمره                                                         

                                                           
آباد رسید.  1۳22ان سهام الدوله که در سال خعزیزاله شادلو پش یارمحمد 24  به حکمرانی بجنورد و اسیی
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از عشق آباد را به وزارت داخله ارسال کرده راجع به اقدامات  تلگراف واصله ایران خارجه امور  وزارت

 . شود ن تورکمن ها جویا شده خواهان تحقیق در این امر یم محمدعیل شاه در میا

 1911اکتیی  1329/23شوال  29تاری    خ سند                                                                                     
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    فوری است
 

 وزارت جلیله داخله

 وزارت امور خارجه

 اداره روس

 1329شوال  29مورخه 

 552/21365ره من

 

 تلگراف واصله از عشق آباد را برای استحضار اولیای آن وزارت جلیله ذیال درج یم نماید

مشغول تهیه سوار و استعداد است و چند فقره اسلحه هم بتوسط اکراد بطور قاچاق  25شجاع الدوله

اقدامات شجاع  از عشق آباد بقوچان حمل کرده است. میگویند محمدعیل در خواجه نفس است. آیا این

الدوله با استحضار  و اجازه وزارت جلیله است یا مقصود دیگری در نظر دارد. بمناسبت اهمیت و موقع 

زا به آن حدود و طوایف ترکمان الزم است در این راپرت دقت مخصوص ش  حد و نزدییک محمدعیل می 

 فرموده نتیجه را اعالم فرمایند. 

 

 مهر وزارت امور خارجه

 

 در حاشیه

 قشر 

 با تلگراف رمز از نایب االیامه]استاندار[ استعالم شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . صحرا  اش در منطقه تورکمن تنظایم محمدعیل شاه در جریان حرکا گانشجاع الدوله ییک از رسکرد   25
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 33سند 
و اقدامات صحرا  تورکمن به محمدعلیشاه قاجار ورود از مجموعه اسناد رجب آخون صیادی درباره 

 1913ق/  1331سند  تاری    خ                                                     . است به زبان تورکمنی وی. سند 

  

ه اود قاودئ.  مجلیس تهراندان یئلدا ه.ق نخی  -1327 شایی   محمدعیل اوغیل    شانئنگ "مظفرالدین

 آیی  نئنگ رجب یئلئندا ه.ق 1329 . ]![ایسلدی ت ۆرکمن اویی   سونگ، بوالندان یئل اییک دا، -سسا

 گلیپ کۆمیشدپأ نبیل گأیم گۆیی  دوشنبه نخی جوالئندا-16 یئلئنگ نخی  -1911 ئنا//  -19

 آدیم   یدی یانئندا یۆزۆنه، آرنانئنگ ایلری تامئنا.  سارئ نئنگ آننامحمد بیلن، پاراحوت چئقدئ،
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ی بیلن، ، باشغا اجه یس -دیگن سلطان شاه بی   
ی
ی دوغای  یئنه وزیری، دیگن ارشد شدار هم بی 

ی ی یئنه دیگن وزیری، حان آراز بی  ی یئنه صندق دارئ، بی   آشپازئ.  ده -ش ایکیبئله گ سید، بی 

ابادا اوندان آطالندئ.  اومچالئغا گیج اؤیألن ارته یس یاتئپ، گۆن بی    ت ۆرکمنلری بارئپ آسیر

 آطیل   مۆنگ هم اؤزی اوغراتدئ.  تهرانا یولوندان شاهرود ارشدی شدار بیلن آطیل   800 یئغناپ،

ئلباش ت ۆرکمن، ی    یانئندا بأری گۆن بی   تهرانئنگ اوغرادئ.  بیلن یویل   ساری غارئشئپ، قی 
ی

 شاه بایع

 پادشاه هم اشیدیپ تاپغانئنی   شکست ارشدینگ شدار تاپدئ، شکست ارشد شدار یرده دیگن

 قالدئ.  شئیله آدم یۆز هم ت ۆرکمندن قالدئ.  اؤلۆپ هم ارشد شدار گلدی، غاچئپ بیلن اوردایس  

 آطالندئ.  اومچالئغا نهیئ اوقئپ، نمازئنی   عید رمضان سونگ، گلندن باسئلئپ ینه -14 رمضانئنگ

 -17 آیئنگ باش یاتدئ.  اوندا غئش آی اۆچ باردئ.  تامئنا ”شوخ بایئنگ“ حوجاِنپسگ یئنه اوندان

ی  یانئندا بندرگزینگ گلیپ، مخ   شدار طاراپدان مجلیس تهراندان، سینه دئرئپ قشونی   گیتدی.  غی 

 رامیانا یاتئشنا شأهرده ئ. آطالند شأهرگه اوقئپ، عیدئنی   قربان یئنه هم پادشاه سونگ اوندان

یپ ت ۆرکمنلری    اورشدوردئ، اییی
، آلئپ اویی  توتوپ اورس گۆیی  ئ-9 آیی  نئنگ ربیع  االول بیلمأیی

   یئنه اؤورۆلدی.  غا -1330 سنه قویدئ.  التیپ اودسساگه
 -5 آیی  نئنگ قربان ساالر الدوله دوغایی

 کالم مختض    . 1331 سنه گیتدی.  تهران غا بیلن آطیل   30 ینه -25 آیی  نئنگ محرم گلیپ، ینه

 شد."

 ترجمه

محمدعلیشاه فرزند مظفرالیدن شاه را مجلس در طهران از تخت برکنار کرد. او پس 1329در سال 

[ درتاری    خ  ی [ 1911نخی جوالی -16] 1329ماه رجب سال  19از دو سال اقامت در اوسسا ]اوکرایی 

ل  ی خش جنویی آرنا )رود( آنه محمد ساری در بروز دوشنبه با کشنر به کومیش تپه آمده در میی

نفر بود. ییک برادر ناتنی اش شاه سلطان]ساالر الدوله[ دیگری وزیرش  7اقامت کرد. به همراه شاه 

ی اش. پس از یک  [ ییک آشی  بنام شدار ارشد، ییک آرازخان وزیر، ییک صندوق دارش، ییک سید]روحایی

آباد رفت. شدار ی اومچاال رفت. از روز اقامت بعدازظهر روز بعد به سمت روستا آنجا هم به اسیر

سوار  1000سوار تورکمن از طریق شاهرود به طهران اعزام کرد. خود شاه هم همراه  800ارشد را با 

تورکمن و قزیلباش از طریق ساری به سمت تهران رفت. در یک روز مسافت به تهران در منطقه 

وطه خواها  شدار ارشد ]از مرسر
ی

با شنیدن خیی شکست شدار ن[ شکست خورد. شاه شاه بایع

ارشد با سوارانش فرارا به تورکمنصحرا بازگشت. شدار ارشد هم همانجا کشته شد. از تورکمنها هم 

رمضان پس ازشکست خودرن و بازگشت، شاه در تورکمنصخرا ماند.  14سوار کشته شد. در  100

ل شوخ بای سپس در خوجانفس در بعداز اقامه نماز عید بازهم به اومچاال رفته و  ی ماه زمستان  3میی

ی کرده در  دی با تورکمنها[  17را سی  ذی القعده فرستاده مجلس شدار مخ به بندرگز آمده ]یط نیی

عدۀ زیادی از سواران خود را از دست داده به تهران بازگشت. سپس شاه نماز عید قربان را خوانده 

آباد رفت. از آنجا سواران ت فرستاده زدخوردی شد ویل نتوانست منطقه  ورکمن را به رامیانبه اسیر

د. در نهم ربیع الول روسها وی گرفته دوباره به اودسسا فرستاد. سال   1330رامیان را بدست بگی 

 30محرم با  25آغاز شد. برادر شاه ساالر الدوله در پنجم عید قربان به تورکمنصحرا آمده در 

 تض کالم شد. مخ1331سواره به تهران رفت. 
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 34د سن

 ها به 
ی
گزارش از سفارت روسیه در ایران به وزارت خارجه ایران درباره ارسال اسلحه توسط آلمای

 .  تورکمنها و دیگر  ایالت شحدی و تحقیق در درسنر و یا نادرسنر این خیی

 هجری 1335محرم  6 ش/  1295آبان  11 / 1916تاری    خ سند دوم نوامیی                                   

 

 
 

اطوری روسیه  سفارت دولت امی 

 مقیم دربار ایران

 1916نویابر  2مورخه 

 

فدایت شوم بطور محرمانه از آنها]سفارت روسیه[ مخقی اطالع یم دهند که کارکنان ]سفارت[ آلمایی 

وار و قوچان و بجنورد  ی  بسمت مشهد و سیی
ی
نقاط ایر و س بمساعدت بعیصی از اجزا و صاحبمنصبان ایرای

شحدی چهل هزار تفنگ آلمایی فرستاده اند برای مسلح کردن تراکمه و ایالت شحدی که بر 

اطوری آنها ]روسیه[ را حارصی نمایند. یک مقدار از این اسلحه ها هم  [ اولیای دولت امی  ی ضد]مخالفی 

وزه فرستاده شده. خواهش مندیم مقررالیه در این خصوص تحقیقات  ای تصمیم ه بر الزمگویا بطرف فی 

 و اطالع و معلومات ... رقم فرمائید. 

 نوشته های حوایسر ناخواناست. 
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 35سند 

ق گنبدقابوس زیر سم اسبان سالداتها و قازاق های  ق دریای خزر تا نواج شر شاش تورکمنصحرا؛ از شر

ی تورکمن با قساوت تمام هر  اضی ر جنبش اعروس بود، آنان برای غارت هرچه زودتر و بیشیر شزمی  ا یر

شکوب میکردند. در این مقطع عثمان آخون ییک از شخصیت های برجسته تورکمن به این شکویی ها 

ی وی و فرزندش را صادر یم کند.  اض یم کند. کنسول روس دستور دستگی   اعیر

 

( 
ٔ
اباد بوزارت خارجه ( 205نمره  [1915فوریه  7] 1333ربیع االول  22تلگراف کار گذار اسیر

ید، روز پنجشنبه قریب صد نفر سالدات و قزاق مقیم قره سو در کمش تپه عثمان پورت رس امروز را 

 . 26آخوند و پرسش آخوند مالی جعفر بای را گرفتار، معلوم نیست کجا فرستاده اند

 سلطان () معزز ال                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. جلد اول. تهران.  26 ی  96. نشر تاری    خ ایران. ص. 1363کتاب سیی
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ی تورکمن ها و سالدات های روس ی های مسلحانه بی   درگی 

آباد به وزارت داخله،   [1916اکتیی  6[  ]1334ذیحجه  8] حکومت اسیر

 تلگراف  
ٔ
آباد به طهران، نمره  دولت علیه ایران، از اسیر

ی
 تلگراف

ٔ
ان  1، تاری    خ وصول 53اداره ی ذیحجه  8/می 

1334  

 خله دامت شوکتهارت جلیله دامقام منيع وز 

دیروز عده ای از قزاقهای روس به سمت صحرا آمدند در نزدییک قره سو برمیخورند به یک عده از سوار  

ی شان منا زعه یم شود. یک نفر قزاق روس زخیم یم شود، دو نفر هم از ترکمان مقتول شد. ترکمان، بی 

ی ساکت ترکمان مراجعت به صحرا کرده قزاق ها عودت به شهر  آباد نمودند. عیل العجاله طرفی  اسیر

هزار خانوار هستند. آدیم که برای تفتیش فرستاده بودم مراجعت نموده از چاروای متمردین قریب دو 

 چاکر آدم فرستادم در سنگر 
ً
ی توقماق نزدییک کومش تپه هستند. مجددا سواد هستند یک عده هم در آلتی 

 ایران را 
ٔ
از بعیصی خیاالت منضف نمایند. سابق استدعا کرده بودم که امر صحرا که ترکمان های تبعه

ر امتداد پیدا نماید برسانند شاید این کا فرمایند اسلحه و ملزومات و حقوق این عده سوار و شباز را زودتر 

 تهیه شود. 
ً
ی الزم است قبال  البد ترکمان ها به والیت دست اندازی خواهد کرد و برای جلوگی 

                                      13  
ٔ
ان نمره ی  [9/  1939محمد باقرخان[ امی  اکرم ]ک . ]171می 

********* 

آباد به وزارت داخله، ]    کتاب [ 1334ذیحجه  12حکومت اسیر
ٔ
 دولت علیه ایران، نمره

ی
 تلگراف

ٔ
، 279اداره

 تلگراف 
ٔ
آباد به طهران، نمره ان تاری    خ وص 17، تاری    خ اصل 93از اسیر ی ان  18ول می  ی   1334ذیحجه  12/می 

 مقام منیع وزارت جليله داخله دامت شوکته                                  

ار دوروز بوده است ميانه قشون روس و متمر   دین در وسط آق قلعه و قره سو نزاع بود. یک عده از اشر

ه که مخلوط با آنها بودند دیروز قشون رویس آنها  را منهدم نمودند چاکر به ایالت طایفه آتابای و غی 

تبعه ایران خیی دادم درصورتیکه با متمردین مساعدت نکنند قشون رویس به هیچوجه کاری به آنها 

 نشود. دارند. شهر و اطراف هن
ر
م همه جا منظم است. چاکر شب و روز مواظب هستم که سوء اتفاف

جا را مقرر فرمایید زودتر درست کنند که خاطر مبارک آسوده باشد. مستدعیم ترتیب شباز و سوار این 

ی بنماید.   چاکر بتواند از بعیصی ترتیبات در موقع جلوگی 

                                                           17  
ٔ
ان. نمره ی ا کرم ]ک  178می   [2 / 1939امی 
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آباد به وزارت داخله،   دول[ 1334ذیحجه  1] حکومت اسیر
ی
 تلگراف

ٔ
 اداره

ٔ
، 151 کتاب ت علیه ایران، نمره

 تلگراف 
ٔ
آباد به طهران، نمره ان تا 19، تاری    خ اصل 99از اسیر ی ان  20ری    خ وصول می  ی   1334ذیحجه  1/  1می 

 

 مقام منیع وزارت جلیله داخله دامت شوکته

ار رفته بودند تا آق قلعه امروز مراجعت نمودند. ح  الیه یک عده از اردوی دولنر بهیه که به تعاقب اشر

دامات همه جا امن است ساکت هستند. جواب کاغذهایی که چاکر به ایالت نوشته بودم و منع از بعیصی اق

م مشغول مذاکره  کرده بودم امروز رسید اغلب اظهار اطاعت ] و [ انقیاد نموده چاکر با کنسولگری محیر

ی گرفته انشاهللا به این کار خاتمه داده شود. ه  رچه شیعیر عرض یم نمایم. هستم که برای آنها تامی 

                                                                                  18 
ٔ
ان، نمره ی  ، امی  ا کرم181می 
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 37سند 

آباد، آتش زدن روستاهای اطراف آق قاال  و کشت و کشتار اهایل  زورگویی نظامیان روس مستقر در  اسیر

 1916اکتیی  15شباز به جبهه های جنگ به ارتش روسیه. تاری    خ سند بهانه تمرد آنان از دادن به 

 

 

 وزارت امور خارجه

آباد و مضافات  کارگذاری مهام خارجه اسیر

 مقام منیع وزارت امور خارجه دامت عظمته

شون روس به تفصیل نزاع تراکمه را با ق  379 / 276/273/272/  214در ضمن تلگرافهای رمز نمره 

ی برای مزید استحضار خاطر مبارک جسارت یم نماید. علت هیجان و اجتماع عرض رسانیده و  اکنون نی 

ی خاک روسیه این بوده که تقریبا دو ماه قبل به آنها اعالن یم شود سالدات  بدهند تراکمه تراکمه ساکنی 
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نموده و از آن تاری    خ به بعد بنای  هم یک ماه مهلت خواسته و بعد از انقضای مدت از دادن شباز امتناع

عده ای از قشون روس به طرف صحرا یم رفته در دو تمرد و شکشر را یم گذارند. تا چندی قبل که 

آباد به آتاسید محمد نام ترکمان آتابای که از طایفه د و گونخ  بوده و یک نفر ترکمان دیگر فرسخی اسیر

ی شان نزاع واقع گردیده دو نفر  قزاق زخیم و آن دو نفر ترکمان هم مقتول شدند. پس از  مصادف شده بی 

یکه »اخت و تاز  را گذاشته، بعیصی از روسها و اجزای فالحت روسیه را که در این اتفاق، تراکمه بنای ت

ی سبب رشته جنگ و حوایل کمش تپه و قره بالغ و غ« مازو ه کشت و زرع داشتند غارت نموده و به همی  ی 

آباد به پل حاجی قره دو فرسخی است رفته، تراکمه هم کشیده شد. نهم شهر جا ری قشون روس از اسیر

ا جمع و مشغول نزاع شدند، پس از یک شبانه روز جنگ، تراکمه فرار نموده و روسها به آق قلعه در آن ج

ه بوده غارت و آتش زده رفتند، چند االچیق از  ، او به های تراکمه آتابای که از طایفه صحنه و طعنه و غی 

آباد مراجعت نمودند. روسها تلفات خودشان را سه نفر مقتول و پنج شش نفر  13پنجشنبه  به اسیر

ی معلوم نیست. سه روز قبل که چاکر به اتفاق حکومت  مجروح میگویند. ویل به طور تحقیق تلفات طرفی 

نجر شود. بعد از قونسول جواب گرفتند قونسول جواب گفتند ما از اول راضی نبودیم کار به اینجاها مبا 

ارت تراکمه تکرار یافت و مرتکب چهار پنج حرکت خالف شدن ی و تنبیه آنها آنکه شر د، البد از جلوگی 

ون ما به طرف شدیم و علت غارت و آتش زدن او به های حوایل آق قلعه هم این شده در حینی که قش

حاال را مشغول مذاکره و اصالح آق قلعه یم رفتند از او به های مزبور به طرف قشون شلیک شده بود. 

آباد آمده، قرارا سالح  هستیم. قرار است روسای تراکمه به اتفاق آگنت روس مقیم بندر جز به اسیر

 گذاشته شود. زیاده جسارت نورزید. 

ف مطاع . چاکر  زا آقا، سجع مهر: ممتحن الملک االمر االجل االشر  می 

 

 

 بایگا
ی
. ]به نقل از کتاب تاریخچه چهار شهر 39دوسیه  37ه ق، کارتون  1334 اسناد وزارت امور خارجه، سال ی

ی   ترکمن نشی 
ی
 [. معطوف
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 38سند 

قشون روس  زور گویی نظامیان روس، کشتار اهایل تورکمنصحرا و مقاومت تورکمنها در مقابل زورگویی 

آباد. تاری    خ سند   1916اکتیی  11مستقر در اسیر
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 وزارت امور خارجه

 1334یحجه ذ 13مورخه 

 1468نمره 

آباد  تلگراف اسیر

 

آباد مشغول  273در تعقیب نمره   دو روز است قشون روس و تراکمه در پل حاجی قره دو فرسخی اسیر

ی   مقتولی 
ٔ
جنگ صدای توپ به فاصله شنیده میشود را پورت صحیح از جزئیات جنگ بدست نیامده، عده

ی معلوم نیست. از قرار مذکور روسه ی طرفی  ا تا آق قال یک فرسخ آن طرف پل پیش رفته، و مجروحی 

ز خاک روس آمده اند در سنگر سواد چهار فرسخی و آق دگیش دو فرسخی آق قلعه اجتماع تراکمه ای که ا

دارند. قره بالغ که پولکونیک بیالونوی    ج به عنوان زراعت اجاره داشته و حوایل کومیش تپه که اجزای 

جزای را که از ا« فون صامصون»داشته آن تراکمه آنها را غارت و کمپایی فالحت روسیه سکونت و زراعت 

آباد هنوز جمع آوری نشده، اگر این   زراعت شلتوک و پنبه اهایل اسیر
ٔ
کمپایی است اسی  نموده اند. کلیه

ی و اصالح نشود سلب آسایش و اسباب خسارت و دوچار قحط  جنگ امتداد پیدا کرده و بزودی جلوگی 

  و غال خواهند شد. 

زا آقا 276نمره   می 
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 اول طبق فرمان پادشاه روسیه از هر خانوار تورکمن شباز و اسب
ی
به  ا اجبار  گرفته  در ایام جنگ جهای

ی بکنند که با  جبهه فرستاده شود. این فرمان را یم خواستند شامل تورکمنهای گرگان و تورکمنصحرا را نی 

اض آنها روبرو یم   رباره این اجبار است. شود. سند زیر گزارش وزارت امورخارجه به صدراعظم داعیر

  1917آگوست  1تاری    خ سند                                                                                                           

 

 فرستنده: وزارت امور خارجه 
نده: سفارت روس   گی 

 رفتار نظامیان با تراکمه  اض به سوءموضوع: اعیر 
 1335شوال  13تاری    خ: 
 1 681/  3496نمره: 

 

 به سفارت روس
 

به طوری که به وزارت امور خارجه اطالع رسیده است نظامیان آن دولت بهیه بر خالف وظایف خود 

ند. چون تراکمدر صدد هستند که به عناوین مختلفه از هرطایفه تراکمه یک عده سوار  ه اتباع دولت بگی 

ی نکرده و موجب بروز مشکالت خواهد بود. بنا بر این، با  علیه ایران به هیچ وجه از این مسئله تمکی 

 خواهشمند است به صدور اوامر 
ً
ما اض به این قبیل اقدامات یی رویه نظامیان آن دولت بهیه محیر اعیر

 مقرر فرمایند اولیایم
ً
تراکمه و انقالب آن ت که اسباب هیجان آباد از این عملیانظایم اسیر  ؤثره اکیدا

ا  اقدامات حسنه وزارت امور  نمایند تا اشکاالت حاصله مرتفع شود و  ز صفحات خواهد بود احیر
ٔ
از نتیجه

  27خارجه را هم قرین استحضار خواهند فرمود. 

الدوله   امضاء: نصی 

 حاشيه: 
 شوال 9
 

 

 

                                                           
 . ۶۳دوسیه  ۳۷ه ق، کار تن  1۳۳۵بایگانی اسناد وزارت امور خارجه، سال  27
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ی مبنی بر تقسیم ایران به د 1907قرارداد  بعداز  تورکمنصحرا در  و منطقه نفوذ روس و انگلیس و قرار گرفیر

 1911مخصوصا بعداز ، منطقه نفوذ روسها، فشار و آزار مأمورین روس بر تورکمنها افزایش یافت

 از کارگران و دهقانان روس به منطقه گرگان و غصب اراضی و اموال تورکمن   کوچانیدن
ی

گروههای بزرگ

بد بگونه ای که برای شکویی شورش تورکمنها ژنرال ظلم شدت یم یا قیام علیه این ،روس قشونتوسط 

ی فرمانروای نظایم ترکستان مستقر در تاشکند، افرسی بنام مادریتوف را به گرگان او ک عزام یم روپاتکی 

ی از آسیب ب ر نیم مانند. در دو کند. در نتیجه قشونکشر و جنایات وحشتناک وی دامداران تورکمن نی 

آباد حنر بخود زحمت تهیه خسند زیر حاکم  سارات وارده به چاروای تورکمن را نداده از مرکز دستور اسیر

 یم طلبد. 
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 دولت علیه ایران
ی
 اداره تلگراف

آباد به طهران  از اسیر

 [1917سپتامیی  23] 1335ه سن

 206نمره کتاب 

 مقام منیع وزارت جلیله داخله دامت شوکته

 

وند  ول آنها این است که هر وقنر برایدر خصوص طایفه چاروای تراکمه معم ییالق بخاک روسیه می 

آباد  بامورات لذا مالیات بآنها میداده اند و برای قشالق که غالب در خاک ایران بوده اند حکام سابق اسیر

 یم نمودند. 
ی

 آنها رسیدگ

رده بر طایفه خسارایر که بآنها هم وارد آمده است باید صورت گرفته تقدیم دارد یا صورت خسارات وا

 مزبور الزم نیست. 

 900ذیحجه نمره  6

                                                          

آبادفدو                                                                          ی محمدباقر هزارجرینی حکومت اسیر
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 41سند 

 و 
ی

دگ ی روس و ورکمن های گرگان در سیع غارت اموال تنظر به گسیر قشونکشر مادریتوف، باالخره طرفی 

ی خسارت تن یم دهند چرا که وکیل مدافع تورکمنها شهنگ حان یموت  ایران به تشکیل کمیسیون تعیی 

ه قیات خان( یط تلگراف های متعدد به حکومت تورکمنستان مرتبا خواهان رفع  )نیکوالی یموتسیک نبی 

ان خسارا تحریم  ت وارده میشود. علیه تورکمنهای گرگان و جیی

ی خسارات وارده بر تورکمنها  آباد به طهران در خصوص تشکیل کمیسیون جهت تعیی  تلگراف حاکم اسیر

 [1917سپتامیی  15]1335ذیقعده  28بتاری    خ 
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 مقام منیع وزارت داخله دامت شوکته. 

ی  4001. حکم نمره طهران یت کارگذاری ذیقعده با مع 27 خسارات زیارت. از روز راجع به کمیسیون و تعیی 

آباد خسارت  آباد و ایالت ترکمان نزدیک باسیر  آن شده ایم. آنچه به اسیر
ر
ی مالیه مشغول مقدمای و امی 

آباد خییل دور وارد شده این کمیسیون معلوم میکند اما ایاالت دور گنبدقابوس و گوگالن چون از ا سیر

ئیس کمیسیون ...امر شود چاکر یند از طرف وزارت جلیله امور خارجه به ر است خوب است مقرر فرما

هم به نایب الحکومه فندرسک دستورالعمل الزمه میدهد که با معیت یکدیگر ...معلوم نمایند که زودتر 

 انجام شود. 

 885ذیقعده نمره  28                                                                                            
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 42سند 

دایره روس[ به سفارت روسیه در مورد ظلم و ستم مأمورین روس در  -نامه وزارت امور خارجه ]ایران

اض به تصاحب اموال و احشام تورکمن ها توسط نظامیان روس  تورکمنصحرا، اعیر

 

 1918آپریل  1335/28رجب  6تاری    خ 

 3619/  2634نمره: 
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 28به سفارت روس
 

به طوری که به دوستدار اطالع رسیده است نظامیان آن دولت بهیه بعد از شکست تراکمه مقدار 

ی از مال و موایسر و اثاث البیت حنر آالچیقهای آنها را گرفته اغلب را به روسیه فرستاده بقیه  کثی 

 ضب
ً
ی ط کرده اند و به طور هم در دست نظامیان روس است. هرچه اسبابهای قیمنر بوده تماما

که اظهار یم دارند از پانزده ایل یس چهل هزار نفر شیر تراکمه را تصاحب نموده و کلیه رتق و فتق 

 
ی

امور تراکمه را در عهده و دست خود گرفته و برای هر طایفه خودشانه ییک دو نفر رئیس وایل بییک

آباد تا آق قلعه بدون اجازه و استیذ ی نموده و از اسیر لیه ایران مشغول ان از اولیای دولت عمعی 

آباد اراضی ابتیاع  تسطیح راه میباشند. در همه جاپست نظایم گذاشته و در صدد هستند که در اسیر

 
ٔ
شهر  15نموده و قراولخانه بنا کنند. دوستدار در تعقیب یادداشت اخی  وزارت امور خارجه مورخه

قدامات و عملیات اولیای نظایم سف به این ابانهایت تأ 3151/1772جمادی الثایی گذشته نمره 

اض نموده،  ی الملیل است اعیر دولت بهیه که تجاوز به حقوق دولت علیه و مخالف حقوق بی 

 ازآن جناب فخامت نصاب عایل خواهشمند است مراتب را با مقامات مربوطه مذاکره 
ً
مخصوصا

ل عملیات کہ مخالف از این قبی ن دولت بھیهفرموده و به وسایل شیعہ مقرر فرمایند نظامیان آ

ا  استقالل این دولت علیه است رصف نظر نموده اموال و احشام و اسباب و اثاثیه تراکمه را که جیی

از نمایند تا بیشیر از این اشکایل تولید  د داشته و از این گونه اقدامات یی رویه احیر گرفته اند مسیر

 نشود. 

صد است. امضادت نتیجه اقافقت و مساعدوستدار با انتظار ابراز مو   میر
ً
 دامات حسنه را شیعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ۶۵ه ی، دوس۳۷ه. ق، کار تن  1۳۳۵بایگانی اسناد وزارت امور خارجه، سال   28
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 43سند 

گورگن بهنگام قشونکشر مادریتوف   -گزارش کمیسیون ویژۀ برریس خسارت وارده به تورکمن های اترک

2ترجمه شده است بفاریس که توسط دایرۀ روس وزارت امورخارجۀ از رویس 9
 . 

آباد تهیه و به پطروگراد  ،یع تورکمنها ار وسز کشتاین گزارش شش ماه پس ا توسط کنسولگری روس در اسیر

 ارسال گشته بود. 

 
 
 
 آرم وزارت امورخارجه 

 دایرۀ روس
 پروتکل حکومت موقنر ترکستان

 

در میانۀ « بابادورمز»موقع تجدید خطوط از خلیج حسینقیل تا خرابه های  1886و  1884در سال   

نهای طوایف یموت و گوکالن اشغال کرده/ساکن اند/ بودند، میانۀ روسیه و رود اترک، اراضی که ترکم

 ایران تقسیم شد. 

                                                           
 . سازمان اسناد میل ایران4216سند شمارۀ  29
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ی این قسم خطوط شحدی ایجاد اشکایل در مسئلۀ اداره کردن اهایل   تعیی 
ی
نمود. زیرا که دولت ایران کماف

ه دائما در السابق مضا تمام یموت را رعیت خود محسوب یم داشت. با وجودی که یک قسمنر از تراکم

حدود روسیه سکنی داشتند و قسمت دیگر هم فقط زمستان را چهار پنج شش مایه در ایران میگذرانیدند 

 تراکمۀ یموت ما را فراهم اها این صحراهای اترک و گرگان در مواقکه در آنج
ی
ع زمستان موجبات زندگای

وقات سال آنها در حدود ما کوچ یم دارد و این موجبات آنها را هرساله جلب به گرگان یم نماید. سایر ا

 است از وقنر که ما این صفحات را تضف کرده ا
ر
یم ظاهر شده نمایند. بواسطۀ این کوچیدنها که مدی

ط ایط ترکمنهایی که به وضع غی   دچار شده اند این وضع بمالحظۀ شر
ی
بییع یعنی دو رعینر و دوخانمای

ه یک طرف به طرف دیگر سکنی نمایند. اشتبایه را رصفه جوی  اسباب این شده که یک قسمنر از تراکم

د که متذکر شود. که دولت روس موقع تجدید خطوط فوق مرتکب شده بود ماال خودش دچار آن ش

وع وقتیکه آالمانهای ترک وک شده بودند تجدید شدند و ترکمانها شر ات ما میر مان که بواسطۀ اثرات تسخی 

ی از این کار دولت روس مجبور گردید در کردند بغارت کردن ترکمنهای مقیم محدود ۀ ما. برای جلوگی 

ترکمان را مطرح نماید و به این مسئلۀ دایر کردن شغل کمیسار شحدی ایران در صحرای 1898سال 

تا یکدرجه باستقرار نظم و آسایش در صحرا نایل شد. پس از دایر کردن شغل کمیساری وزارت واسطه 

 این مأموریت فقط برحسب لزوم باید مستقر باشد.  جنگ همان هنگام اذعان نمود که

ی حدود جدیدی از  ی وزارت مزبوره استنباط کرد که منحض حل عاقالنه و مدبرانۀ مسئلۀ تراکمه تعیی  و نی 

ی نمایند. اراضی را که تراکمه یموت و گوکالن اشغال کرده اند]؟![ در حدود میانۀ ر  ودخانۀ گرگان است تعیی 

 خودمان نیاوردیم. 

مطرح شود و در آن هنگام نظر به  1916ذالک مسئلۀ اخی  تقدیر این بود که مجدا کامال در سال عم

 ن مسئله بکیل انعکاس دیگری پیدا کرد. حوادیر که در نصفۀ ثایی این سنه در حدود گرگان اتفاق افتاد ای

/بیگاری ترکمانهای طوایف یموت پس از آنکه ... ]ناخوانا[کردند یا اینکه قدرت دادن کارگ
ی

ران برای عملگ

 که در بیست و پنجم اییون/ژوئن/ 
ر
[ حکم شده بود، 1916سال گذشته ] برای جبهه جنگ/ به مدی

آباد کوچ کردند. نداشتند حنر حقیقت حکم برای هم برای آنها و  اضح نبوده لهذا بحدود نواج اسیر

م مزبور را اطاعت کنند نتیجۀ اعالنات فرمانده ماورابحرخزر راجع به اینکه تراکمه از طیب خاطر حک

ادفات قطیع نداد و پس از آن میانۀ یموت و دستجات کوچک نظامیان واقعه در حدود کوچ یموت ها تص

ی حکم مسلحانه جزی  پیش آمد. تصادفات  ال کوروپاتکی  اخی  اسباب این شد که فرماندۀ کل ترکستان جیی

ال مادریتوف اعزام شود. داد که قوای مسلحۀ منتظمانه بر ضد یموت بریاست فرما  نده نظایم جیی
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 مزبور نشده الزم است خاطر نشان نمائیم که پس از تصادمات عمده میانۀ 
ی
داخل تفصیالت کار قشوی

 و یکم دکابر گذشته واقع شد ترکمانها فرار و موجب تعاقب سخت از طرف یموت و قشون ما که در یس

ی که فراری بودند صدمه وارد قشون ما شدند. ضمنا قشون مزبور با تمام قوای خ ود به تراکمۀ کوچ نشی 

حه نکشیده بودند حنر غالبا کمک نیاورده بلکه به تراکمه و هیچ شایسته این هم نبودند و بطرف ما اسل

کردند صدمه وارد آورند. بوسیلۀ عملیات نظایم و ضبط اجباری معادل یکهزار رأس گوسفند و بما می

ی ...آالچیق از ترکمن یموت و قدری چهار و هزار پانصد نفر شیر و  هزار و دویست رأس اسب و مقدار کثی 

ی اموال حساب آن معلوم نیست دهم از گوکالن غنائم گرفته شد و عالوه بر آن مق ر موقع دار کثی 

 بمعرض اتالف رسید. 
ی

 عملیات جنیک

ی باید گفت که مهاجرین   در خصوص تراکمه که از قشون روس متحمل خسارت شده اند سخن رفته و نی 

ها را منهدم کرده اند و تحمل  روس هم بقدر خود از تراکمه خسارت... چندین آرامگاه و تکایای روس

ال مادریتوف پس از ضبط خسارت نموده اند ... ولو بمقداری... خاطر مهاج رین روس فراهم آید. جیی

وع کرد به  تقسیم آنها میانه خسارت دیدگان ]نمود[ و این مطلب  حیوانات شاخ دار و اموال تراکمه شر

 اسباب تکدر عادالنه تراکمه و تهیج آنها شده و نسبت به مهاجرین روس عداوت بورزند. 

ال ما دریتوف آنجا را یط کرده یم توان گفت آن ناحیه را خایل و روی هم رفته این ناحیه را که قشون جیی

و جایی خراب محسوب داشت و امروز مخروب و آن صحاری را لم یزرع و سکنۀ آنجا را باالخره فقی  

 /
ی

و  اهایل از مأوی و قوت و غذا محروم و دچار قحیط واقیع که موجب حصبه، جوعایی /گرسنیک

 مراءالضم شده اند. 

ه محیل مأوۀ/دشمنی  تراکمۀ سواحل گرگان باندازه ای مستعد است  / ، انتقامجوی  از قرار اطالعات اخی 

مسلما نمایش بدهند/شورش/ و البته نمایش مزبور در اینصورت   که عنقریب باید انتظار داشت که آنها 

ی از عواقبقطعا بصفحۀ ماوراءبح /شایت/ خواهد نمود و قبال جلوگی  این کار هنوز  رخزر هم تخطن 

 ممکن نیست. 

وضع صفحه گرگان باندازه ای اهیمت حاصل کرده که بر ما الزم است اقدامات مجدانه/جدی/ شیعه 

ی حنر تأخی  قرار عادالنه  در محل بنمائیم و هیچ شیک نیست که مسئله گرگان را بحال سابق خود گذاشیر

 الت شدیدی خواهد کرد. ما ایندفعه ما را واقعا دچار مشکدر اوضاع گرگان از طرف 
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در عرض تابستان گذشته ]درباره[ مسئله ترکمان تعلیمات دقیقانه به کمیساری ماوراءبحرخزر و تشکیالت 

ی به کمیته دولت موقنر ترکستان داده ]که[ نتیجه زحمات مزبور بصورت  اجتمایع عشق آباد و نی 

 یادداشتهای ذیل است: 

مسئله تأدیۀ خسارات و پروگرام استوار  : مسئله اراضی    ثالثا  : مسئله تراکمه      ثانیا  : اوال              

 . راجع به حل مسائل تراکمه گرگان ]مشکالت[زحمات

 1917اوگوست  13پطروگراد                                                                       

 سیکیلیات یو  —محل امضای  عضو کمیته موقنر مقیم ترکستان                                           

 

 

 راجع به تراکمه

ی حل اوضاع حالیه در گرگان لزوم اقتضا دارد که اقدامات خودی که از طرف ما الزم است برا عجالتا 

 حاصل شده است بنمائیم: 

از نقطه نظر دولنر هیجایی را که در میانه تراکمه ایران که جدیدا مسلح و حارصی برای نمایشات هستند و 

ی بکنیم. از نظر اگر بحدود ما تخیط بکنند مارا تحدید به غائله های سخت خوا هند کرد، باید جلوگی 

یم که بر ترکمانها منافیع را که از نزدییک آ پولیتییک ما باید مسایع نها با ما حاصل میشود، خود را بکار بیی

ثابت کنیم و با این وسیله اقدامات ایرانیها را راجع با التیام دادن روابط میانۀ صحرا و طهران که تقریبا 

 میل و منافع ترکمانها ر منقطع شده بود را ف
ر
ی الج بگذاریم و بواسطۀ این اقدام ترف  جلوگی 

ا تا مدت طوالیی

 نمائیم. 

نظر بمقاصد فوق ما باید فورا در صحرا امنیت داخل و ترکمانها را با خود سازگار نمائیم. بهرطریقر هست 

ال مادریتوف با خود بصحر   را قشون جیی
ر
ا آورده ]را[ اصالح نمائیم. تمام مکدرات یی عدالتیها و اختالفای

این  تاکنون اسباب آنست که میانۀ تراکمۀ...مشاهده میشود. اقدام در عدم اصالح نتایج اقدامات مزبوره 

خصوص باید فقط باتفاق باشد که ما میل داریم یک قراری با ترکمانها بگذاریم بلکه الزم است دالئل 

ی مساعدت مصالخ بطوایف ترکمانها]ی[ صحرا که فوریه برای اثبات صداقت این الفاظ ایجاد نمود  و نی 

 عایی و مراءالضم تلف میشوند الزم است. از حصبه، جو 
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ی مکمل کرد باید آذوقۀ آنها را تا حاصل  ی باید بدون تعطیل وقت ترکمانها را از بذر برای زراعت آتیۀ پائی 

ی کرد و مساعدت پویل هم به ترکمانها برای تولید غله در م حل که تقریبا برای هر نفری سه پوت آتیه تأمی 

 و نیم گندم میشود، نمود. 

،  ز ا ]یئلغای[ و دوجی  )یعنی طایفۀ داز، یلقر
ی
ال مادریتوف ترکمانهای آتابای ایرای اقدامات مسلحانۀ جیی

 بوده اند و ترکمانهای 
ی
طاطار، قان یخمز ]قانیوقماز[( و ترکمانهای روس که منصوب به آتابای های ایرای

ی اند )چاروا( یعنی از طایفۀ آآتابای   ق آتابای از همه بیشیر صدمه که در مواصل رود گرگان کوچ نشی 

 خورده اند. 

( و طایفۀ ایگدر که مقطع میانۀ یموت )جعفربای و  ی ی تراکمۀ جعفربای )ترکمانهای ساحل نشی  همچنی 

ا ل مادریتوف صدمه آتابای( و گوگالن اند، صدمه خورده اند ویل بمراتب کمیر گوکالن از قوای جیی

 نخوردند(

 از قرار تفضیل ذیل است: احصائیه/آمار/ ترکمانهای ستم دیده 

آتابایهای ایرایی که طایفۀ ایگدر هم جزو آنها است تقریبا سه هزار آالچیق بشمار یم آید که از قرار هر 

سد.  -آالچیقر پنج نفر حساب شود عدۀ ستم  دیدگان به پانصد هزار می 

 زار نفر. آتابایهای روس که هزار آالچیق یعنی ده ه

زار آالچیق حساب کرد که بیست و پنج نفر. روی هم رفته باید پنج هجعفربای دویست آالچیق، هزار 

 هزار نفر باشند. 

... محیل سه هزار پوط و نیم گندم را به ده تومان محسوب داشته و هر تومایی را ده منات مظنه قرار 

 نیم منات.  بدهیم در اینصورت کمک پویل بالغ میشود به دو میلیون و 

ی تفاوت قیمتاحصائیۀ فوق و تغیی  مظنۀ  گندم را که باید به ترکمانها برای زراعت داد   تومان و همچنی 

یم در اینصورت الزم است کمک پویل به تراکمه را به سه میلیون منات بالغ نمود و موقیع  اگر در نظر بگی 

نۀ کرد که مطابق حاالت خود بفوریت از میاکه کمک فعیل به تراکمه میشود الزم است به ترکمانها تکلیف  

خدا و دو نفر نایب او( انتخاب نمایند که برای مرتب نمودن تقسم خود از هر طایفه سه نفر )که ییک کد

آذوقه مزبور که از طرف ما بعنوان کمک به آنها داده میشود و هم برای انواع مذاکرات با کمسیویی که از 

 . صحرا برای تنظیم مطالب گرگاندر  طرف دولت موقنر مأمور است
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حاصل و نیل به مقصود و موافقت تامۀ این اقدام با  1915خاب این کدخداها در سال به انت با توجه

ی از تراکمه باید مطالب   ترکمان با بما ثابت کرد. کمیسیون مزبور به معیت نمایندگان منتخبی 
ی
عادات زندگای

 ذیل را که راجع است به تراکمه، تسویه نماید: 

 ماید. کمه را مرتب نبرای سکنۀ ترا تسهیم مساعدت آذوقه  -1

وع  -2 روابط حسنۀ ما را با تراکمه در آتیه مستحکم سازد که اساسا گذشته را فراموش نموده و شر

 باتحاد کامل و موجب اطمینان تام است، نمایند. 

 روابط میانۀ ترکمانها و مهاجرین ما در صحرا را سازگار نماید -3

 هایی که از  -4
 االمکان تمام یی عدالنر

ادریتوف[ مزبور بعمل مۀ؟]تنبییه، مطرف قوای تتق حنر

 که راجع به این یی عدالنر ها در محل پیش آمده منحل 
ی
آمده اصالح نماید. همه قسم اختالف

ی مطالنی را که راجع باخالق و عادات مختصۀ محیل میباشد ) رسیم نی  -1نماید و بطور غی 

ا با فق این مطلب ر ین معنی و توامطالب راجع بحقوق منحضۀ لیانازوف در حدود صحرا با

رسیم در خصوص تأدیۀ حق الزحمۀ ترکمان  منافع تراکمۀ محیل مرتب نماید. مثال مطلب غی 

و در حسینقیل تاجران مایه اگر به  -2برای صید مایه ... برای هر هزار صیدی هشت منات. 

 منات دارد از حمل و نقل ... برای هزار صیدی هشت منات میدهند. 

اضی طوایف ایگدر در جای دیگر که مهاجرین ل مهاجرین روس از ار در خصوص انتقا—ب -3 

ال مادریتوف متوقف شده بودند، اقدام  مزبور باراضی طوایف مزبوره برحسب دستورالعمل جیی

 نمایند. 
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ن عالوه بر آن کمیسیون مزبور باید مطالب ذیل را به تراکمه بتوسط نمایندگان خودشان خاطر نشا   

 نمایند: 

کمه آنها را متمایل نمایند که حنر االمکان نزدییک محکیم با ما داشته و با ع خود ترا برای مناف -1

 ها نداشته باشند. بمالحظۀ آنکه دولت آنها خییل عقب مانده و ترتیبات ادارۀ آنها بطرز 
ی
ایرای

 ایام قدیم است. 

که آن هئیت   س صمیمانه میل داریمآنکه ما میل نداریم به آزادی ترکمانها زده باشیم و بالعک -2

وع شده و از طرف آنها با منتخبه   که مقدمات آن بواسطۀ اجتماعات نمایندگان تراکمه شر

کمیسیون مزبور داخل در مذاکرات هم شده اند بمرتبه اقتدارات سلطننر برسند و باندازه ای 

نسبت به آزادی و  مستحکم بشوند که نه فقط قادر باشند بمقاومت مقابل سوءقصد ایرانیها 

یرانیها را مجبور نمایند که استقالل تامۀ صنف تراکمه را که منظور نظر تقالل تراکمه بلکه ااس

اف نمایند.  ی است اعیر  ما روسها هم همی 

ی ما در  -3
َ
کمیسیون مزبور باید به ترکمانها حایل کند که بعداز این وظیفۀ کمیرس شحد

ط آنکه ترکمانها  ت شته باشند( محدود اسبا ما روابط حسنه داگنبدقابوس)البته به شر

بواسطه بودن میانۀ ترکمانها و کارگذاران روس و معاون بودن در تمام عملیات تراکمه که برای 

 
ی
کسب تکلیف بکارگذاران خودشان که حکم معاونت دارد پیشنهاد خواهند کرد. کمیرس کماف

ی  ل میشود واسطه  صحرا و تراکمه حاصالسابق در تمام اختالفایر که میانۀ اتباع روس و مقیمی 

 بود.  خواهد 

آباد نسبت به تراکمه من بعد منحض است فقط  -4 ی حایل کرد که وظیفۀ قونسول در اسیر باید نی 

به وساطت در کارهای تراکمه با ادارۀ لیانازوف، زیرا ادارۀ مزبور نظر به پاره ای تصورات نیم 

آباد خارج ب  اشد. تواند از حدود قونسولگری در اسیر

ی ن ما از حدود صمسئلۀ خروج قشو  حرا باید بطور قطع خاتمه پیدا کند ویل پس از آنکه کمیسیون یقی 

حاصل کند بروابط حسنۀ حقیقر ترکمانها نسبت بما وقنر که بتواند با اطمینان قول بدهد که از طرف 

 1917د. اول آوگوست پطروگرا —آنها نسبت به اتباع نامقیم صحرا هیچ سانحه ای نیم توان منتظر بود. 

 

 مسئلۀ اراضی 

ی روس در صحرای ترکمان ایران مهاجرین و پنبه کارهای متفرقه هستند.    مالکی 
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سط کمیرس شحدی ما با رضایت تامۀ تراکمه بتو  1913مهاجرین اولیه هشت خانوار بودند و در سال 

ال الورف در اراضی ترکمان متوقف شدند. در این تضفات ابتدایی مهاجرین تاکنون موجب هیچ  ایراد جیی

 و ادعای اسایس از طرف تراکمه نشده. 

در موقع طغیان]شورش تورکمن ها[ سال گذشته که از طرف ترکمانهای ایران بروز نمود، ترکمانهای مزبور 

ال مادریتوف عنفا/اجباری/ چهارخانوار از این ه شت خانوار را آتش زده سکنۀ چهار خانوار را اجزای جیی

السکنای ترکمان طایفۀ ایگدر سکنی دادند. اکنون ایگدرها مسالمت و به نزدییک گنبد به قطعات دائم 

ر از ه بطور عادالنه ارصار دارند به تبعید مهاجرین مزبو دوسنر کامل خود را با این مهاجرین ظاهر داشت

 اراضی مختصۀ خود )این ارصار ترکمانهای مزبور را همسایه های خودشان هم تعقیب دارند(. 

که در ابتدای تشکیل آنها عالئم تحدیدیه در حدود آنها نصب   ب از قطعات مهاجرینعالوه بر آن در اغل

 نشده مهاجرین بمرور زمان از حدود و سامان اولیۀ خود خارج شدند. 

( باعث عدم رضایت عادالنۀ تراکمه است. باالخره اقدامات پنبه کاری  و این گونه تضفات قانویی )غی 

آن بواسطه اجاره نامه ها و قبالجات منعقده با تراکمه متأسس است  متفرقه ما در این مملکت که اساس

آباد هم تصدیق شده است بواسطۀ عدم وضوح و نوشتجات و قبالجات مزبوره در قنسولگری ما  در اسیر

 مسملکه و مستاجره خود را یی انصفانه زیاد قرا
رنامجات منعقده مزبور اغلب اسباب آن میشود که اراضی

در این ترتیب طبعا اسباب پروتست ترکمانها میشود. این نکته را نباید فروگذارد که وجود قلمداد کرده و 

مطلعملیات پنبه کاری متفرق وب است. اقدام عاقالنه ه در مملکت و خانوارهای مهاجرین فوق العاده غی 

اسطۀ مهاجرین بعمل آوردن اراضی با پنبه کاری بواسطۀ عملیات پنبه کاران و طریقۀ تروی    ج زراعت پنبه بو 

وع شده است میانۀ تراکمه و برای اقدام بز  راعت باید یک نمونۀ نمایایی باشد برای پنبه کاری که تازه شر

بخانه داری و زراعت رسیده اند. معذالک هر نوع تضفات آنها مطلقا خاصه تراکمه که تازه از گله بایی 

قانویی از طرف مهاجرین ما و پنبه کاران متفرقه نسبت  به اراضی تراکمه شده باشد چون اسباب اشکال غی 

استقرار دوسنر ترکمان همسایۀ ما(  برای انجام مسائل )پلتیکه( در ترکمان ایران است یعنی )فراهم آوردن

. ایجاد کمیسیون خصوض ترکمان با مرتب کردن روابط میانۀ تراکمه و رعایای ما تحمل کردیی نیست

 نسبت باراضی است. 
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 تتأدیۀ خسارا

آباد از غارت تراکمه در سنه اوضاع ما  مورد خسارت شده اند مبلغ  1917، در سنۀ 1916و صفحات اسیر

آباد داده اند. کارگذاران محیل روس یعنی   به قنسولگری اسیر
ر
متجاوز از یک میلیون منات عریضۀ حقوف

ال مادریتوف و کمیسار شحدی و قونسول و ادارۀ مهاجرین م خسارات سئلۀ تأدیۀ رئیس قشون گرگان جیی

را اساسا منحل و قرار گذاشتند ابتدا به خسارت زدگان یعنی فقط به مهاجرین برای تأدیه خسارات آنها به 

 تفصیل ذیل پرداخته شد: 

(   پول 40.000(   اسب مبلغ چهل هزار منات )133.000رمه و حیوانات مبلغ یکصد و یس و سه هزار )

 (193.000بلغ یکصد و نود و سه هزار منات)( جمعا به م20.000نقد مبلغ بیست هزار منات )

ی تأدیۀ حیوانات و شیر و اسب به مهاجرین مزبور موقوف شد  ال کوروپاتکی  بعد بنابه غدغن و حکم جیی

ند و تأدیۀ  ی تکلیف و امر کرده اند که موایسر مزبوره را به فرونت قفقاز بیی ال کوروپاتکی  و ایشان یعنی جیی

ول نقدی که از فروش اموال مضبوطه از تراکمه حاصل میشود پرداخته جدید و از پخسارات مزبور... ت

 الحقیقه بمعرض فروش رسیده ویل یک قسمت مختضی 
ی
شود. یک قسمنر از اموال مضبوط مزبوره ف

ی »از آن بر حسب دستور کمیسار ترکستان  د گردید. « شیپکی   به تراکمه مسیر

سایوز )ائتالف «/زمسیک سیوز»لوم نیست و سقم آن معاز قرار اطالعات متفرقه که هنوز صحت 

 قریب ششصدهزار 
ی

( که نمایندۀ او در حسینقیل مشغول ... بوده در این تازگ ارضیه/تعاویی

 ( باسم کمیسار ترکستان پول فرستاد. 600.000منات)

ورت هیچ شک نیست که پس از آنکه نمایندۀ زمسیک سیوز )ائتالف ارضیه( مقیم ترکستان نیکوسیک ص

ه و حیوانایر را که... مشارالیه در صحرای ترکمان تحویل گرفته حارصی و قیمت آنها را در داخل حساب رم

صندوق خزانه نماید. این مبلغ فقط برای استقرار کردن قریب یکصدو ده خانوار مهاجرین و قریب شانزده 

به مهاجرین  ساعدت شیعهخانوار اشخاص متفرقه اتباع ما که متواری شده اند کفایت خواهد کرد. م

ستم دیدۀ ما منتهای لزوم را دارد زیرا تأخی  در مساعدت با کیم و سخنر حاصل امسال اسباب فقر حتیم 

ستم دیدگان است و آنگیه برای نام روسیه خییل ناگوار است که به سکنۀ تراکمه کمک بشود و مهاجرین 

 خودمان را در مملکت خارجه دچار فقر نمائیم. 

مساعدت پنبه کاران متفرقه که خسارت برده و اغلب آنها فقط قطعات مهاجرین ک و خصوص کماما در 

متمول را در دست داشتند همانوقت که تشکیالت هئیت مهاجرین را برای مهاجرین شفاعت میکرده و 

آنها  مهاجرین اقال یک قسمنر از خسارات خود را دریافت داشتند این خانواران پنبه کار متفرقه که منافع
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چ یک از ادارات دولنر حفاظت نکرده اند تاکنون یک کاپیک هم دریافت نداشتند. باین مالحظه را هی

بعیصی از آنها که بضاعت مستقر نمودن خانواری خود را نداشتند، از پنبه کاری دست کشیده منتظر 

ِردی( مشغول پنبه کاری هستن ـِ سارات د. تا وجه خدریافت خسارت شدند و بعرض دیگر بوسیلۀ اعتبار )ک

 را بعد دریافت نمایند. 

عدم مساعدت به این طبقه اشخاص مدت مدیدی راه تروی    ج پنبه کاری متفرقه را در این ناحیه مسدود 

ی آن اعدادی را که قبل از نهب و غارت فقط دارای خانواری باندازه یکنفر مهاجر  ی یم نماید و نی  و جلوگی 

 بودند دچار فقر یم کند. مواف
ی
آباد تمام  23سیون منعقده در ق تصمیم کمیکاف مارت هذالسنه در اسیر

وجیه که میبایست برای خسارت تأدیه شود بالغ شد بر یک میلیون و سیصد و شش هزار و پانزده منات 

 (130601535و یس و پنج کاپیک )

ده هزار و پانزده منات و یس و پنج کاپیک ) ی دیگر ( 111301535از این قرار مبلغ یک میلیون و یکصد و سی 

باید تأدیه خسارات شود. این مبلغ اخی  را از بابت بقیه پول خسارت مانده اگر مأخذ قرار بدهیم گمان 

ود که وجوه مساعدت حقیقر برای استقرار خانوارها و مهاجرین و پنبه کاران متفرقه از مبلغ پانصد و  می 

 پنجاه هزار منات تجاوز نکند. 

ا مالحظه و مطابقه خسارت حقیقر هریک از آنها الزم است بعهدۀ خانواران ب تقسیم این مبلغ را میانه

 کمیسیون دولنر گرگان واگذار نمائیم. 

پس از انعقاد مجالس متعدده مرکب از اعضای کمیتۀ دولت موقنر مقیم ترکستان مسیو یلیات یوسیک و 

آباد مسیو ز  گانوی    ج پروگرام ذیل ویاکنینوف و مسیو لیپوسیک و نمایندگان تشکیالت اجتمایع روس در اسیر

 راجع بزحمات و تصمیمات مسائل راجعه به ترکمانهای گرگان ترتیب داده شد. 

)
ر
 )عملیات مقدمای

فوریت و اهمیت حل نمودن مسائل راجعه به تراکمه را بنظر وقت مالحظه کرده یم بینیم، ترتیبات ذیل 

 لزوم فوری دارد: 

 پطروگراد —1

)این یکنفر خوب  تحت ریاست یکنفر منتخب تشکیل یک کمیسویی در  -1 است از طرف دولت موقنر

ال مارکانیا که در صحرای ترکمان که در صحرای ترکمان محبوبیت تامه دارد، باشد( برای آنکه باتفاق  جیی

تحقیق و حل شود و در کمیسیون مزبور باید   تراکمه، صحرای ترکمان ایران در محل تمام مسائل مزبوره
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ی نمود: از کمیتۀ تراکمهنمایندگان  یکنفر یا دو نفر، یکنفر از کمیساری ماوراءبحرخزر و یکنفر  ذیل را تعیی 

ی یکنفر از تشکیالت اجتمایع انجمن روسهای  از ادارۀ مهاجرین و یکنفر از وزارت امور خارجه و همچنی 

 ساحل گرگان و یکنفر از ترکمانهای ماوراءبحرخزر باید منتخب شوند. 

ی متخصصینی از قبیلکمیسیون مزبو الزم است به   ی و  ر نی  یکنفر قانون دان )ژوریست( که عالم بقوانی 

( با ادویه  لِدشر ـِ جم و یکنفر طبیب باشاگو طبیب)ف  عادات محیل هم باشد و یکنفر مَساح و یکنفر میر

  جات کافیه افزود. ترتیب اخی  یعنی )افزودن طبیب باشاگو و ادویه( لزومش نه فقط از نقطه نظر 
ر
اخالف

لب به حصبه سخت و داءالضم هستند بلکه از نقطه نظر تجربیات هم است چنانکه حالیه تراکمه اغ

 نی از طرف ما فورا الساعه جلب محبوبینر از اهایل به کمیسیون میشود. لالزم است، زیرا مساعدت ط

ی مساعدت آذوقه فورا از دولت موقنر درخواست اعتباری معادل مبلغ دویست هزار تومان نمود برا -2

ال مادریتوف )از این مبلغ در صورت لزوم به بعیصی از و شخم کاری به ستم د یدگان از قشون جیی

 قیمت  تومان خییل 
ر
خانوارهای تراکمه ستم دیده هم مساعدت مخصوص باید بشود( بمالحظه ترف

به کمیسیون مزبور مطلوب یم بود اگر این معامله )مساعدت پویل( بوسیلۀ اجازه دادن دو واگون قند 

آن در ایران انجام میگرفت. عزیمت کمیسیون مزبور هرگاه پس از اجازۀ این اعتبار یم برای ورود و فروش 

خواهانۀ ما نسبت به  ی همچو دلیل محسوس بروابط خی  بود البته بمقصود نزدیکیر بود زیرا با داشیر

اکمه طابق میل ما برای مذاکرات خود با تر تراکمه، کمیسیون مزبور بهیر امیدواری میداشت که راه خویسر م

 مفتوح شود. 

 صحرای ترکمان —ب

ی کمیسیون و درخواست اعتبار پایه به کمیرس  -3 وع در پطروگراد به عملیات راجع به تعیی  ی شر در حی 

خودمان مقیم گنبدقابوس، تکلیف کنیم که تمام صحرای ترکمان در خصوص ورود آتیۀ کمیسیون مزبور 

شان موافق عادات خود از ماید و به تراکمه یموت و گوکالن تکلیف کند که از میانۀ خودبصحرا اعالن ن

هر طایفه سه نماینده منتخب نمایند. از هر طایفۀ یموت دو سه نفر نماینده حساب نمائیم و طوایف 

]یئلغای[ و دا 9نایم/بزرگ/ را  ز و دوجی و طایفه بدانیم یعنی یارعیل و نورعیل )از طایفۀ جعفربای( و یلقر

ببه آتابای ها که در حدود روس و ایران کوچ نشینی یم قان یخمز و طایفۀ آتابای )آق آتابای طایفۀ منسو 

کنند( و ایگدر یعنی )از طایفۀ منسوب به یموت که فاصلۀ میانۀ یموت و گوکالن هستند( آنوقت 

ندگان از میانۀ گوکالن هم باید نمایندگان یموت و گوکالن بالغ به بیست و هفت نفر میشود. انتخاب نمای

ی اساس بعمل آید.   مطابق همی 
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ی
بمالحظۀ آنکه طوایف کوچکیر از فوق هم میانۀ تراکمه هست که آنها هم یم توانند از خود نمایندگای

اعزام نمایند، لهذا نباید تراکمه را به تقسیم فوق مجبوریت داد و بمضیقه انداخت. باید فقط مالحظۀ 

اه نفر نباشد( و همۀ آن یۀ عدۀ نمایندگان تراکمه خییل زیاد نباشد )مثال بیش از پنجآنرا داشت که کل

نمایندگان بموجب اوراق مخصوصه ار انتخاب کنندگان خود برای مذاکرات با کمیسیون، حقیقتا وکالت 

ی داشته باشند و حقیقتا عقاید و آراء کلیۀ یموت و گوکالن را متفقا بیان نمایند. وقنر ترکیب کم یسیون معی 

ی بشود و وقنر ترکمانها نمایندگان خود را  گردید اعتبار ]مایل[ )ِک  ِردی( برای مساعدت به تراکمه هم تعیی 

بروند که تا آن زمان کمیسیون ما هم میبایست آنجا « قره سو»منتخب نمودند نمایندگان مزبور باید به 

 وارد شود. 

 عملیات کمیسیون

ود آمدن خود را حایل کند که منبعد بواسطۀ اید به نمایندگان تراکمه مقصدر قره سو کمیسیون مزبور ب  

ه با نمایندگان تراکمه گذشته را فراموش نمایند و بنای صلح ... و اطمینان باید میانۀ روسها جدیت متفقان

ند که و تراکمه، در آتیه بگذارند. کمیسیون مزبور باید از نمایندگان تراکمه نظر باین عوالم خواهش نمای

نتظار و نقشۀ خود بروابط بفوریت مطالب و میل خود را اظهار و بیان نمایند. هرگاه کمیسیون ما برخالف ا

خواهانه از طرف تراکمه نسبت بما برخورد نماید، در آنصورت کمیسیون باید سیع نموده تراکمه  غی  خی 

ت روسیۀ جدید نسبت به تراکمه را معتقد نماید بضفۀ دوسنر و اتحاد آنها با روسیۀ جدید و بصمیمی

ه کمیسیون خیال دارد باتفاق نمایندگان که دلیل این مطلب همان آمدن کمیسیون و عملیایر است ک

 تراکمه به ترتیب ذیل داخل آن عملیات شود: 

ترتیب مساعدت آذوق و شخم کاری تا مأخذ دویست هزار تومان برای ترکمان های  که حقیقتا  -1

 محتاج هستند

ال مادریتوف از ایشان برای خانواری قوق اراضی بفوریت ح -2  ترکمانهای طایفۀ ایگدر را که جیی

رِوسیک»موسوم به  روس
ُ
د ـِ گرفته بوده برقرار و باتفاق تراکمه محل جدیدی برای خانوار « ف 

ی شود.   مزبور معی 

ایط ابدیه در خصوص واگذار کردن بخانواران موجودۀ ما اراضی بایر را که اشغال  -3 آنها ترتیب شر

ی   شده باشد.  ترکمانها را بمضیقه نیم اندازد و نخواهد انداخت و حدود آن اراضی تحقیقا معی 

/ مسئلۀ حیوانات و رمه را که از ترکمانها ضبط و به  -4 ی منحل نمودن/از دستور خارج ساخیر

 مهاجرین تسلیم شده بود. 
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اداد به تراکمه )اگر فوری هم نمیشود پس از مذاکرات با پ -5 طروگراد( تمام آن در خصوص اسیر

ی متفرقۀ ما م  حقوق مالکی 
ی

من غی  حق اراضی مزبوره  علوم شود آنها اراضی را که پس از رسیدگ

را در صحرای ترکمان تحصیل کرده اند )مثال اراضی که از اشخاص مجعول بواسطۀ مهرهای 

 یا با عمل جابرانۀ مناصب شغیل خود یا به تعدی به مبلیعی بخش/اندگ/ تحصی
ی

ل شده ساختیک

 است(

ازوف با منافع ترتیب مسئلۀ حقوق انحصاریۀ لیانازوف در حدود صحرا به این معنی که لیان -6

 ترکمانهای محیل موافقت داشته باشد )مسئله راجع به صید است که فوقا ذکر شده است(

 کردن و هرگاه ممکن باشد منحل کردن تمام آن مسائل و اختالفایر را که کمیسیون مزبور  -7
ی

رسیدگ

 اتفاق نمایندگان تراکمه الزم بداند که متدرجا مطرح شود. ب

ما باید به نمایندگان تراکمه بکنند در صوریر هم که کمیسیون مزبور از مذاکرات  تکالیف مزبوره را کمیسیون

خواهانه ترکمانها نسبت به صمیمت و میل آنها، باصالح نمودن  ی شود بروابط خی  اولیۀ با تراکمه مطمی 

ی روابط آتیه ما. )باتفاق( تم  ام اختالفات سابقه و محکم داشیر

کمیسیون ما باتفاق نمایندگان تراکمه باید بوسیلۀ مسافرتهای خود پس از مذاکرات مزبوره در قره سو،  

بصحرا برای حل مسائل مذکوره و مقاصد فوق ما تحصیل شود. پس از انجام این مطلب کمیسیون باید 

ی روابط آتیۀ ما  با تراکمه اقدام نماید )توضیح رجوع شود به یادداشت راجع به مسئلۀ  به توضیح و تعیی 

ز ترتیب دادن نقشۀ قرارداد خود با نمایندگان تراکمه، کمیسیون مزبور باید اوال: بتوسط تراکمه( و پس ا

آباد نتیجۀ عملیات خود را اطالع بدهند و با توافق رأی قنسول مزبور قرارداد مزبور را   قنسول ما در اسیر

. ثانیا: حنر االمکان که اساس اش بنای پولیتییک و اکونویم آتیۀ ما در حدود رود گرگان است، امضاء نماید 

وع بانجام تعهدات خود راجع به تراکمه بنماید.   منتظر اجازۀ معهوده از پطروگراد نشده فورا شر

 در خصوص اخراج قشون

م ر هر دقیقه یم تواند انجام دهد فقط انجاشون ما از صحرای ترکمان را کمیسیون مزبو مسئلۀ اخراج ق

ی بشود و بطور قطع بتواند  آن پس از آن است که کمیسیون بروابط صالحانه تراکمه نسبت بما مطمی 

 امیدوار باشد که تراکمه پس از آنکه قشون را خارج نمودیم تولید خالف انتظاری نسبت به هموطنان ما 

 که در آنجا متوقف خواهند بود نیم کنند. 

 عملیات تتمیمۀ کمیسیون

 غی  از مطالب فوق الذکر کمیسیون مزبور در ضمن حل مسائل تراکمه باید: 
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 که باتباع ما از اغتشاش صحرا در سنۀ مقدار خ —اوال
ر
ی نماید. مساعدت  1916سارای وارد آمده معی 

 پویل باید از وجویه که قشون ]از تورکمن ها[ ضبط کرده بعمل آید ویل نه بطور تأدیۀ 
ی
مستقیم و تالف

خسارت بلکه بطور کمک خرج برای استقرار خانواریهای منهدمۀ اشخاص زحمت کش که معادل مأخذ 

 زار منات بهر خانواری برسد. سه ه

هرگاه کمیسیون مایل باشد و الزم بداند که بخانوارهای غی  زحمت کش هم تأدیه بنماید یا به بعیصی 

منات تأدیه کند. در اینصورت کمیسیون مزبور باید از کمیتۀ خانوارهای زحمتکش پیش از مأخذ سه هزار 

ی حق خواهد داشت که بطور استثناء ترکستان در این خصوص تحصیل اجازه نماید. کمیسیون  مزبور نی 

... باشند )به بازماندگان  ی باشخاص ستم دیده کمک خرج بدهد ویل باید این ستم دیدگان از دهاقی 

ی  مستمدین جزو و سایر( ذر اینصورت اینگونه کمک خرجها که از هزار  -نکارگرا  -صاحبمنصبان -مقتولی 

 یۀ آنرا از کمیتۀ ترکستان تحصیل نماید. منات تجاوز نماید میسیون مزبور اجازۀ تأد

 یات و عقاید خود را راجع به آتیۀ تشکیالت صحرا و ترکیب اداری آنرا ترتیب دهد. ر نظ —ثانیا

 1917آگوست  15

 ن. کنتوی    چ(» -«آ.لیپوسیک» -«و. یلیات یوسیک» قنر ترکستان امضاءعضو کمیتۀ دولت مو 

 «    یاکُولف»با سواد مطابق است. نایب قونسولگری 
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دو نفر تورکمن یموت وکالتا برای دو کرور )یک میلیون تومان( خسارت خود در  1917آپریل  19در تاری    خ 

ال مادریتوف شکایت کردند.   پطروگراد از دست جیی

آ)مخابرا   (539باد. ج دوم. ص ت اسیر

 

 

 

 

 

 



  

ARNE GOLI 109 

 

 44سند 

ی جنبش و مبارزات میل تورکمنها، اداره گمرک بندرگز بدون هیچ دلییل گمرکات کومیش تپه  بدنبال اوجگی 

ی یم کند، در واقع  ه به تورکمنصحرا جلوگی  و حوجه نفس را تعطیل و از ورود کاال مانند برنج و غی 

د چرا که جنگ بلشویکها و منشویکها  تورکمنصحرا در تحریم اقتصادی قرار  ی حاکمیت گاردهای میگی  و نی 

 یم گردد. درنتیجه عده ای از 
ی
سفید در تورکمنستان باعث ناامنی راهها و در نتیجه فعالیت بازرگای

شخصیت های مشهور تورکمن مانند عثمان آخون و رجب آخون یط ارسال نامه ای به وزارت داخله 

  1917یم  30 / 1335شعبان  8شوند. تاری    خ سند  خواهان رفع تحریم ها یم
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 علماء و ریش سفیدان ترکمن، 
ٔ
به مقام منيع وزارت جلیله داخله دامت تاییداته [ 1335شعبان  8] عریضه
 انشاهللا. 

یک افتتاح المجلس الشورای المیل المرکزی، عرض دعاگویان و رضاجویان آن است  بعد از تبلیغ مراسم تیی

 کشوری و که ما ملت یی 
ٔ
لشکری در صحرای تراکمه بسیار زحمات را  چاره تراکمه از جهت نبودن اداره

آباد و مازندران برای ما یی چاره گان 
ی بنادر اسیر  گمرگ. مستحفظی 

ٔ
 تعطیل اداره

ً
دچار  هستیم، خصوصا

ه اجازه نیم دهند که بیاورند. استدعاء عاجزانه از مراح م اولیاء امور فلک زده آذوقه از قبیل برنج و غی 

 خود یم نمایم
ٔ
] که[ باب ارزاق را برای ما هم مفتوح بسازند که معاش ایالت تراکمه خییل  دولت متبوعه

تنگ است. آخر ما هم ایرایی و رعیت ایرانیم. باز هر آینه ما بیچاره گان را ایرایی و رعیت ایران بدانید 

 ایران پرست الزم است. در ه
ی
ر دیه از دهات والیت المحاله یک کدخدایی دادریس حکومت کارکن کاف

ی هم نیستند. از این قبل  دارند. هفتاد هشتاد هزار خانه تراکمه از طرف دولت علیه یک کدخدا و مباشر

از خوف از مامورین رویس قادر به یک تلگراف و عرض تظلم به دولت خود نبودیم الحمدهللا و المنه از 

ه هللا  الجمله را توجهات اولیاء امور دولت کیر
ی
هللا تعایل میرس گردانده است   تعایل امثالهم االن آسایش ف

ی طوری که برای سایر والیات و  لهذا استدعای عاجزانه از مراحم آقایان ضعفاء پرور یم نماییم همی 

ی تهیه و  قصبات داخله نظمیه و عدلیه ] و [ بلدیه و سایر اداره جات دایر است برای این ایل تراکمه نی 

 د و السالم عیل من اتبع الهدی. تاده بشود محض این که مالیه دولت هدر نرو فرس

 1335شعبان المعظم  8 

 [193]ک  رجب آخوند، امان گلدی آخوند، عثمان آخوند. ] و یازده مهر دیگر[             

 

آباد به وزارت داخله،   [1917یم  21[    ]1335رجب  29] حکومت اسیر

 
ٔ
آباد، نمره  ، 1335رجب [  29برج ثور  31، به تاری    خ 379 حکومت اسیر

ی تراکمه   ضمیمه عرض حال قضاه و مالیان و خوانی 

مقام منیع وزارت جلیله داخله دامت شوکته. مدیر است که رییس گمرک بندر جز گمرکخانه های خواجه 

نموده مبالغ  تپه را بسته و عواید گمرگ این دو محل را بدون هیچ علنر رصفنظر  ]کومیش[نفس و گامیش

ی به دولت عل  هیچ وقت خطی 
ً
ر وارد یم آید. هرگاه متعذر به اغتشاش صحرای یموت بشود اوال یه رصی

 حال قریب یک ماه است که اغتشاش کلیه صحرای تراکمه 
ً
در سامان جعفربای اغتشاش نبوده است. ثانیا

ر مایل کیل برای دولت برطرف شده معذالک تاسیس این دو گمرکخانه را نیم نمایند. بعالوه آن ک ه رصی

ر نفوذی و پلتییک فوق العاده هم برای مملکت و دولت دارد که به کیل سلب اطمینان  علیه است، رصی
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 تقدیم داشت. به رییس گمرک 
ً
ی آن را تلوا ج در این موضوع به چاکر نوشته اند که عی  تراکمه شده. شر

ح موکدی در افتتاح گمرک دو محل مزبور  شود از طرف نوشته است تقاضا یم نماید امر بندر جز چاکر شر

وزارت جلیله عالیه هم حکیم به رییس گمرکخانه بندر جز نوشته شود و توضیح بخواهند که چرا بدون 

ر به دولت علیه وارد آورده و حاال دیگر چرا گمرکخانه های مزبور را مفتوح نیم  جهت چندین ماه رصی

میان برود. ]امضاء اليقرء [ ]مهر:  موده عواید دولت را نگذارند از نماید. قدغن فرمایند که به فوریت باز ن

 شمال سواد به وزارت مالیه بفرستید. 
ٔ
آباد ] در حاشیه آورده شده است: [ اداره  [ حکومت اسیر

 

 [ 1335شوال  4] وزارت مالیه به وزارت داخله، 
ٔ
 محاسبات کل، نمره

ٔ
، به تاری    خ 2115وزارت مالیه، اداره

 1335 شوال[ 1 برج اسد  1

 )وزارت 
ٔ
 نمره

ٔ
( 2789جلیله داخله. سواد عرضحال ریش سفیدان و قضاة تراکمه " را که در ضمن مرقومه

ح اطالع حاصل گردید. نسبت به اظهارات آنها آنچه  مورخه بیستم رمضان ارسال فرموده بودید از شر

خارجه مشغول با وزارت جلیله امور راجع به انحالل دفیر گمرگ در نواج خاک ترکمان است وزارت مالیه 

 این کار به 
ٔ
مذاکره است که ممانعت نظامیان روس را در تجدید تاسیس دفیر گمرک رفع نماید. نتیجه

هرجا منتیه گردد البته مراتب را به آن وزارت جلیله عرض و اعالم خواهد نمود. در باب منع حمل برنج 

ج به آن وزارت ج (9888جوزا به نمره ) 12به گمش تپه هم مورخه  لیله زحمت داده و سواد مکتوب شر

ی فرمایند.   صیی گمرک را تلوآ ارسال داشته است که پس از تحقیقات تکلیف اقدام را معی 
ٔ
جوابیه اداره

 فوق الذکر و مندرجات مکتوب 
ٔ
وحه تاکنون جوایی مرقوم نفرموده اید. الزم است مقرر فرمایند به مرسر

 گمرک مراجعه فرمای
ٔ
ه و نتیجه بدست آمده است تفصیل را مرقوم دارند تا از ند و اگر تحقیقایر شداداره

 آن قرار اقدام شود. 

 ]مهر[ وزارت مالیه

 شمال. رجوع و معلوم دارید تاکنون چرا جواب به وزارت مالیه در 
ٔ
] در حاشیه نوشته شده است: [ اداره

 -شوال 9داد.  رالیهما توضیح خواهید این خصوص نوشته نشده است. هرگاه علنر داشته به وزارت مشا

 [193]ک 

 

آباد،   وزارت داخله،[ 1335شوال  19وزارت داخله به حکومت اسیر

آباد،  آباد. اگرچه راجع به دفیر گمرگ نواج گمش  1335شوال  19از طهران به اسیر حکومت جلیله اسیر

 کل گمرکات داده شدتپه و خواجه نفس از طرف وزارت جلیله مالیه تعلیمات مقتضیه به ادار 
ٔ
ه است ه
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ویل مطابق را پورتهای واصله از مواقع موثقه بعد از رفع انقالبات خاک تراکمه مامورین گمرگ بندر جز 

 دایر کنند. سوار روس از اجرای این 
ً
تصمیم گرفته بودند که بالفاصله دفاتر گمرگ آن صفحه را ثانيا

 فرمانموضوع ممانعت و قونسول روس در آن نواج خود 
ی

 و دوازده را به نمایندگ
ی
ده قشون روس معرف

آباد پراکنده هستند تکیه گاه خود قرار داده و شما در این مدت  هزار نفر نظامیان روس را که در نقاط اسیر

 که داشته اید این مسئله را مکتوم و به هیچ وجه به وزارت متبوعه خود اطالع نداده اید سهل 
ر
با اطالعای

صحت نسبت غفلت و قصور به مامورین گمرگ داده اید و این را پورتهای خایل از  است به فرستادن

 و خارج از انتظار وزارت داخله بوده است. 
ی
سنر شما مناف  مسئله با مقام دولتخوایه و احسایس وطنی 
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ی  حمانۀ تورکمنهایی روسیه بدنبال قشونکشر خونی  استعماری روسیه در  ه سیاستکه علی  و کشتار بی 

آباد اعمال میکرد، مقامات روسیه با خاطری آسوده دست به هر کاری که یم خواستند یم  منطقه اسیر

اض  زدند از آنجمله تشکیل قوای مسلح سواره از تورکمنها... که به این عمل روسها، وزارت امورخارجه اعیر

آب منها در کرده یط مراسله ای خواهان عدم تحریک تورک           اد یم شود. اسیر

 1917آگوست  1335/20شوال  13تاری    خ سند                                                                          

 

به طوری که به وزارت امور خارجه اطالع رسیده است نظامیان آن دولت بهیه برخالف وظایف خود در 

ند. چون تراکمه اتباع دولت  صدد هستند که به عناوین مختلفه از هر طایفه تراکمه یک عده سوار بگی 

ی نکرده و موجب ب اض روز مشکالت خواهد بود بعلیه ایران به هیچ وجه از این مسئله تمکی  نابراین، با اعیر

 
ً
 خواهشمند است به صدور اوامر مؤثره اکیدا

ً
ما به این قبیل اقدامات یی رویه نظامیان آن دولت بهیه محیر

آباد از این عملیات که اسباب هیجان تراکمه و انقالب آن صفحات خواهد م قرر فرمایند اولیای نظایم اسیر

از نمایند تا اش  اقدامات حسنه وزارت امور خارجه را هم کاالت حاصله مرتفع شود بود احیر
ٔ
و از نتیجه

امضاء:                                                                                        30قرین استحضار خواهند فرمود. 

الدوله  شوال 9. نصی 

                                                           
 . ۶۳دوسیه  ۳۷ه. ق، کار تن  1۳۳۵بایگانی اسناد وزارت امور خارجه، سال  30
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 وقوع انقالب اکتیی و مهاجرت به ایران

و تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ روس و انگلیس، منطقه تورکمنصحرا و خاک  1907قرارداد  بعداز 

ی آن و با تمایم ثروتهای طبییع ل روسها  حاصلخی  نظور استفاده از این در آمد. روسها به م اش تحت کنیر

ی گروه ماالقانها و ارامنه به ص حرا کوچ داد. مخصوصا ثروتها به نفع خود عده زیادی از کارگران روس را از بی 

با بروز بحران پنبه در ایاالت متحده، کشت آن در تورکمنصحرا هدف اصیل اشغالگران روس را تشکیل 

ردن کارگران بدون اطالع دولت ایران صورت یم گرفت. تورکمنها به منظور یم داد. این کوچ ها و وارد ک

ی و اموال و احشام خود چندین بار با اشغالگران  درگی  شدند تا اینکه برای شکویی کامل حراست زمی 

ی  ژنرال مادریتوف کشتار و غارت وحشیانه ای در منطقه گنبد و آق قاال انجام داد.  1916تورکمنها در پائی 

د زیر گالیه دولت ایران از این کوچ ها را نشان یم دهد و علت این کوچ ها را از سفارت خویش در پطرو سن

 1917سپتامیی  21تان/تفلیس جویا میشود. تاری    خ سند. گراد و کنسولگری اش در گرجس
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 وزارت امور خارجه
 اداره روس

 1335ذی الحجه  4تاری    خ 
                                                    

 
 سفارت پطروگراد و ژنرال قونسولگری تفلیس

 

آباد راپورت آباد میشوند. این مهاجرین  از اسیر یم دهند که همه روزه مهاجرین روسیه با زن و بچه وارد اسیر

آباد میشوند و منظورشان چیست. با  به چه قصد و نیت بدون اجازه و اطالع اولیای امور وارد خاک اسیر

این اشخاص ربوطه داخل در مذاکره شده  و از این حیث استعالم کرده و ضمنا بفهمانید که اگر مقامات م

داخل در امر فالحت یا رزاعت شوند و یا...اضافه اقدام نمایند دولت ایران با آنها همان معامله را خواهد 

 نمود که با یکنفر تبعه ایران یم نماید. 

 
 در حاشیه
 1335ذی الحجه  4رمز شد 
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ی تازه  آباد، برخورد نظایم بی  استعالم وزارت خارجه از صدراعظم درباره ورود مهاجرین روس به اسیر

آباد.  ی از ورود آنها به خاک اسیر  1917اکتیی  6                                     واردین و تورکمنها و جلوگی 
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 وزارت امور خارجه
 اداره روس

 1335ه ذیحج 19بتاری    خ 
 

 جناب جاللتماب فخامت... 
 

بطوریکه ...اطالع رسیده است این اوقات همه روزه مهاجرین روسیه با عیال و اطفال دسته دسته وارد 

آباد شده و در آنجا مسکن یم کنند و این مسئله موجب وحشت و اضطراب اهایل و ترکمنهای  خاک اسیر

یت بدون اجازه واستعالم از اولیای ن به چه قصد و نآنحدود شده است و معلوم نیست این مهاجری

م آن  آباد یم شوند و منظورشان از این مهاجرت چیست. بطوریکه خاطر محیر دولت علیه وارد خاک اسیر

ه تهیه ارزاق و وسایل  جناب جاللتماب مستحضی است بواسطه خشکسایل عمویم این سنوات اخی 

لت واضح است که ورود یک جمعیت است. با این حا معیشت برای خود اهایل آن سامان مشکل شده

تازه بر اهایل بالطبع موجب عرست گردیده و سخنر معیشت سایرین را فراهم خواهد ساخت. بعالوه 

ی مهاجرین و ترکمانها در خصوص مزارع و مراتع پیدا میشود پیوسته  بواسطه حدوث اختالفایر که دائما بی 

ی را باعث گردیده و دولت حضورات و مشکالت خود نمودند. نظر بعلل مذکور علیه را دچار م نزاع طرفی 

 از آن جناب جاللتماب خواهشمند است که مقامات مربوطه را از ... لزوم ممانعت مهاجرین بدارند. 

 

 در حاشیه

... مراقبت بعمل آورده از  ی در این ایام که ورود آنان غی  از مزید عرست و تولید زحمت برای دولتی 

آباد ممهاجرت    منوع فرمایند. بخاک اسیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ARNE GOLI 118 

 

 48سند 

 که 
ی
آباد به تهران در مورد انتخاب حکومت و رئیس اداره کمیسون گنبدقابوس و اختالف گزارش حاکم اسیر

 
ی
ی فرد اعزایم از تهران یعنی اعتصام الملک و داوطلبان محیل یعنی عثمان آخون و ایلخای در این مورد مابی 

عثمان آخون را طبق سنت قدییم خود سوار بر نمدی که چهار گوشه آنرا  ورکمنها فندرسک وجود دارد. ت
ده وی را ی، سه بار به دور میل گنبدقابوس گرداناند  رؤسای چهار قبیله بزرگ تورکمن در دست گرفته

آباد با دسیسه چینی سواره های« عثمان شاه»ملقب به  عثمان آخون را منحل  یم کنند ویل حکومت اسیر
وی یم کنند موجب ترس و د و با یم کن تحریک اینکه انگلیسها از سمت بجنورد بسمت گنبدقابوس پیرسر

ی مردم یم شود. در گزارش زیر به انتصاب اعتصام الملک اشاره میشود.                       هراس در بی 
ان  14ری    خ سند  تا                                                                                     ی  [1918اکتیی  7] 1297می 
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 ریاست وزرا
آباد نمره   404سواد حکومت اسیر

ان   14مورخه  ی  97می 
 

 
 مقام منیع وزارت جلیله داخله دامت شوکته

 

 فندرسیک
ی
ی آقای اعتصام الملک رئیس گنبدقابوس و ایلخای ممتد  در این اواخر یک رشته کدورت و نقار بی 

فت امور دو شده بود که م لنر و اختالفات بلکه تولید عثمان بازیها میشد و اینکه این بنده در انع پیرسر

راپورت نظریات و عملیات خود نسبت به گنبد و حکومت ترکمان تأخی  یم انداخت منتظر رفع علت و 

ی با آقای اعتصااختالف بود که با این اختالف امکان نداشت بدون زحمت حکومنر برای ترکمان  م معی 

ر یک رشته انقالب و اشکال به گنبد بروند و معلوم بود که نه از تجربه و زحمت آقای الملک بدون انتظا

اعتصام الملک ممکن بود رصف نظر شود و نه از ایلخایی که هر دو دارای نفوذ و محبوبینر در آن نقاط 

ون را بکیل قوای عثمان آخاختالف را مرتفع و با دسته جات مختلفه بودند. اینک بحمدهللا کامال این 

ی اعتصام الملک و ایلخایی  منحل و آنها را مستظهر به الطاف دولت و اعزام قوه نمود و از این جهت هم بی 

ی آنها فراهم نموده و امروز به فضل خدا یم توانم آقای اعتصام  را صلح کامیل داده بلکه اسباب وصلنر بی 

ی و با اندک قو  الملک را بحکومت ترکمان قسم موفقیت داشته باشم این است  ه اعزام و امید همهمعی 

 میکنم و در لوایح علیحده نظریات خود را بعرض رسانیده امید 
ی
ی و معرف که انشاهللا بر این سمت معی 

 جواب های مساعد دارم. 

 معتمد الدوله

 سواد مطابق اصل است. 
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ی بلشویکها  وم منشویک ها و بقایای رژیم تزاری موس« اس. ار»و  در ایام جنگ داخیل در تورکمنستان، بی 

ی در جریان بود. عزیز خان ییک از خانهای معروف منطقه تجن در  به گاردهای سفید زد و خورد خونی 

 از روسیه[ و 
ر
د  راستای دفاع از تورکمنهای این ناحیه با مالقانها ]کارگران واردای ی روسها در نیی  ارامنه و نی 

ع یم باشد که دولت ایران با همکاری انگلیس ها در این مسئله دخالت ی ییک از این وقایبود. سند زیر گویا

  1918اکتیی  26یم کند. تاری    خ سند 
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 وزارت امور خارجه
 اداره رمز
 1337محرم  20مورخه 
 57نمره 

 
 از شخس

 
 ها اخبار از ترکستان ]

ی
سد که بهرجا بلشویک ها وارد میشوند ایرای ی قتل و غارت و  تورکمنستان[ می  را نی 

ل شش نفر بلشویک را چند مالقان از تجن شخس یم آورده فراری یم نمایند ]یم دهند[. چند روز قب

 خان ترکمنهای تجن آنها را تا نزدیک شخس تعاقب نموده مقتول کرده اند و در چند ، گماشتگان عزیز 

ل نموده مالقان و ارامنه و بعیصی تراکمه شب قبل تراکمه شخس مالقان ها و بعیصی ارامنه را غارت و مقتو 

تراکمه از ورود بالشویک  ،مامور انگلیس پناه آورده اند که از ما حمایت کنید ظاهرا بحکومت شخس و 

ار ت . ها مخوف هستند و ایرایی ها در شخس امنیت ندارند  راکمه جمع شده بودند که در روز گذشته اشر

نجاه روس ها را قتل و غارت نمایند. حکومت و مامور انگلیس با صدو پکلیه ایرایی ها و مالقان و ارامنه و 

 استقبال نموده و تراکمه آرام و مطیع شده در دیوانخانه روس مسکن داده اند. 
ی

سوار برسخس رفته همیک

الت تلگراف نموده و انتظار تعلیمات را دارند و ثانیا امروز حکومت برسخس ایران آمده مطالب را به ای

 396وس عزیمت نمودند. نمره برسخس ر 

 1337محرم  13

 آجودان... )ناخوانا(
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[ اندمبمبار    ی  1918ش تپه توسط کشتیهای روس. یآشوراده، خوجه نفس و کوم ]به توپ بسیر

 
 

 فرستنده: وزارت داخله

نده: وزارت امور خارجه   گی 

 تیهای روس موضوع: بمباران آشوراده، خوجه نفس و کمش تپه توسط کش

 4842نمره: 

 وزارت جلیله امور خارجه 

آباد مشعر به بمبارده شدن عاشوراطه )آشوراده( و خوجه نفس و کمش تپه به   اسیر
ی
سواد را پورت تلگراف

 روسها به انضمام سواد تل
ی

گراف حکومت دایر به اقدامات قونسولگری در گرفتاری وسیله جهازات جنیک

ی از این غالمرضا نام شاهرودی تبعه داخ  مالحظه و در جلوگی 
ً
له که قابل مالحظه و اهمیت است لفا

رسای قونسولگری و روسها که به همان رویه سابق پیش گرفته اند، اقدامات مؤثره اقدامات طاقت ف

 خله را مطلع خواهند فرمود. اتخاذ و از نتایج حاصله وزارت دا

 وزارت داخله 
ٔ
 . 1337امضا و  مهره

 حاشیه: اداره روس
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]بقایای گارد سفید وابسته به تزار  و  یا شکایت اهایل کومیش تپه به تهران از رفتار وحشیانه عمال روسیه

ی کومیش  در سند معلوم نشده است[ -عوامل دولت بلشوییک مستقر در آشوراده بخاطر به توپ بسیر

 1918دسامیی  16(/ 1337ربیع االول  13ش )1297قوس]آذر[  24: تپه و حوجه نفس. تاری    خ سند 
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 ریاست وزرا
 تلگراف واصله از بندرجز

 98قوس  24مورخه 
 20نمره 

 مروی
ٔ
 مدرسه

آبادی سلمه هللا به مقام منیع هیئت وزرا   31توسط جناب مستطاب آقا محمد قاسم اسیر
 

 تزاری را تعقیب و تجدید یم نماید. کما آنکه یو  
ٔ
آباد پولتیک منحوس دوره م باز قونسول روس در اسیر

 روس
ی

ام را که معلوم نیست مسئولیت آنها با کد سیم شهر جاری ]روز سوم ماه جاری[ یک پراخود جنیک

 گمش تپه وخواجه نفس ]کومیش تپه و حوجه نفس[ را بمبارده نموده عده ]ای[ 
ً
منبع رسیم است، غفلتا

سارات و صدمات نفوس تلف و مبالقر متنابیه ]مبالغ معتنابیه[ خسارات وارد آورده، در صوریر که خ

 هم به عناوین مخ
ً
تلف در صدد بهانه وارده سابق آنرا یک سال دیگر هم نمیتوانیم هموار کنیم، فرضا

 داشته 
ی
جویی برآیند گمش تپه و خواجه نفس خاک ایران و چاکران هم رعیت ایران هستیم. چنانچه حرف

ی الملیل است. باشند باید از مجری رسیم مذاکره نمایند و در این گونه از اقداما ی بی  ت مخالف با قوانی 

 نظی  این گونه اتفاقات واقع نشود.  استدعا داریم عاجال آسایش چاکران را فراهم آورده که دیگر 

  1337دهم شهر جاری سنه 

 عموم علما و اعیان گمش تپه

خوجه نیازخان، حاجی خداوردی، حاجی آدینه وردی،  -رجب آخوند، آمانگلدی آخوند، حاجی محمد 
 خدرخان، بایرامقلیچ.  -اجی مظفر،  عاشور، تاج محمدحقجه بای،  موجی آ

 سواد مطابق بااصل است. مهر . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 29، روسیه ۴۶ه ق کار تن  1۳۳۷بایگانی اسناد وزارت امور خارجه، سال  31
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ی بسندی دیگر از        روسش تپه و خوجه نفس توسط  یمکو   ه توپ بسیر
ی

 . کشتیهای جنیک

 1918دسامیی  23                                                                                                                           

 

 

 روس
ی

نده: وزارت امور خارجه موضوع: بمباران گمش تپه و خواجه نفس توسط کشتیهای جنیک  گی 

 621نمره: 

 5 ]در تاری    خ[ مقام منیع وزارت امور خارجه دامات عظمته واقعه بمباردمان گمش تپه و خوجه نفس را 

تلگرافا به مقام منیع وزارت جلیله معروض داشته است. کفیل اداره حکومنر  596به نضه  شهر جاری

آباد هم امروز نتیجه تحقیقات خودشان را تحت نمره  ر یبه انضمام سوادهای اعالن کماند 1776اسیر

 روس که مرتکب این حرکت شده و راپورت نایب الحکومه بندر جز )که بعد از بیست روز 
ی

کشنر جنیک

به اداره حکومنر نوشته اند( به کارگزاری اشعار و ارسال داشته اند. اینک سواد هر سه  س از استعالمپ

ف مطاع  تقدیم یم شود. االمواالجل االشر
ً
 فقره لفا

زا   حاشیه: اداره روس  -مهر: ممتحن الملک -چاکر، می 
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ی کومیش تپه و حوجه نفس توسط کشنر های رویس.   1918 / 1295آذر  به توپ بسیر

 

آباد  فرستنده: حکومت اسیر

نده وزارت داخله   گی 

آباد در مورد بمباران عاشوراده، خواجه نفس و گمش تپه   موضوع: سواد گزارش حکومت اسیر

 ]آذر[قوس 16تاری    خ: 

 63نمره: 

 رویس مقیم عاشوراده، خواجه نفس و گمش تپه را بمبارده کرده
ی

اند. علت این حرکت و  جهازات جنیک

 ات هنوز معلوم نیست. لفات و ضایععده ت

 سواد مطابق اصل است. 

 1335مهر وزارت داخله اداره شمال 

 

 

 

 

 

 



  

ARNE GOLI 127 

 

 54سند 

 مستقر در آشوراده. 
ی

ی کومیش تپه و خوجه نفس توسط کشنر های جنیک  1918دسامیی  9به توپ بسیر

 

آباد  فرستنده: حکومت اسیر

نده : وزارت داخله موضوع: سوء رفتار نظامیان رو  آباد و بمباران عاشوراده، گمش تپه و س در گی  اسیر
 1335ربیع االول(  5قوس ) 16تاری    خ:   --خواجه نفس )سواد(

 63نمره: 

ل میکند. شبانه مأمورین  ی سه روز قبل غالمرضا نایم از شاهرود آمده، نزد دایی نام ارمنی تبعه داخله میی

حبس میکند. توسط کارگزاری استفسار  لخانهقونسو قونسول روس با دو نفر قزاق ایرایی او را گرفته در 

مأمورین محیل مداخله در امور داخیل و  هعلت شده گفتند جاسوس آلمایی است بدون مراجعه ب

 جاسویس بعد از متارکه جنگ نمیدانم مبنی بر چه عنوان است. 

س جه نفو خوااز قرار را پورت واصله دیروز هم چند تی  توپ از کشتیهای عاشوراده به گمش تپه 

ی .  1704انداخته اند. نمره   امضاعبدالحسی 

 1335سواد مطابق با اصل است. مهر: وزارت داخله اداره شمال 
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 و در صورت لزوم  تالش حکومت ایران به منظور جلب رؤسای تورکمن به قبوالندن
ی
تابعیت ایرای

 1918اکتیی  1297/22مهر  29 -رساندن کمک نظایم به آنان

 

 

 زمان اسناد میل ایران: سامنبع
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 رویس مستقر در آشوراده خطاب به تورکمنهایی که در دریا دست 
ی

ی فرمانده کشنر جنیک بیانات تهدید آمی 

بندرگز نیم خواهند باج بدهند. دولت ایران این تجار تورکمن را با به تجارت یم زنند و به مأمورین گمرک 

رده و از آنها تقاضای شکویی تورکمنها را خواهش یم کند. کاماندیر اتهام قاچاقخ  به دولت روس شکایت ک

ی دو کشور تورکمنهای کومیش کشنر با اشاره دوسنر بسیار صمیمان ه ایران و روسیه و تجارت دریایی مابی 

 1918دسامیی  8حوجه نفس و سالخ را  تهدید یم کند که مثل سابق بمباردمان خواهد کرد. تپه، 

 

 

ابفرستنده: کار    1337ربیع االول  3تاری    خ         ادگزاری اسیر

نده: وزارت امور خارجه  نمره:         گی 

 رویس خطاب به اهایل بندرگز
ی

 32موضوع: اعالن کماندیر کشنر جنیک

 روس خطاب به اهایل کومیش تپه، حوجه نفس و بندر یکماندسواد اعالن  
ی

دسامیی  8ز جر کشنر جنیک
1918  

                                                           
کتاب تاریخچه چهار شهر   اد دریای خزر و مناطق شمایل دریای خزر در جنگ جهانی اول( ]به نقل از ن)گزیدٔه اس 32

 
ی

. گرگان نشر مختومقیل فراغ
ی
. اسدهللا معطوق ی  [1384ترکمن نشیر
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شوریسر پیش آمد  وصل یم کند. در این ایام جنگ داخیل دیگر روسیه و ایران را دوسنر سالها فایده بیک

ی قدرت ما را ببینند سیع میکردند که شما  ایرانیان و ترکمانها را نمود. دشمنهای روسیه که چشم نداشیر

ولت ملتفت ]تحریک[ کنند. دشمنان ما به شما ایرانیان میگفتند که اعتنا به روسیه نداشته باشید، زیرا د

روسیه یی پا شده... ترکمانها گمان میکردند دیگر احدی به آنها زور نخواهند آورد، زیرا دولت روسیه به 

واست میکردند ییک از کارهای ترکمانها دزدی]بخوان دم شده است. آنچه دلشان میخگمان خودشان منه

ویل بدانید که ما روسها علنا  آ.گ[ توی دریا و به هم زدن تجارت میان روسیه با ایران بود.  -تجارت آزاد

 دوسنر سالهای سال با شما ایرانیان را. در این موق
ً
ح ایضا ع که دوست میداریم وطن خود را و به شر

یب به کارهای وطن خودمان بدهیم به خواهش تاجرهای ایران به بندر جز کشنر ماروسها میخواستیم ترت

ی از ایشان نمای  فرستادیم که در دریا جلوگی 
ی

 جنیک
ی

یم. به ترکمانهایی که لب دریا کاسب هستند و زندگ

این مام مالها و پولها، ویل به دارند من به آنها اولتیماتوم دادم که در ارض ]عرض[ سه روز برگردانید ت

پیشنهاد من کمش تپه و حوجه نفس و سالخ عمل نکردند. در این اواخر من آنها را به توپ بستم . امروز 

به خوجه نفس و کمش تپه و سالخ را که تمام مال بدهند به من، اگر این مالها را  مجددا پیشنهاد کردم

ی بر ندهند بطور کیل این نقاط کمش تپه و خوجه ن  یم دارم.  فس و سالخ ها را از زمی 

 دولت بهیه روس دوسنر خودم را به شما میگویم. شما  
ی

اهایل بندر جز!  من صاحب منصب کشنر جنیک

ی دزدی دریا را بند بنماییم شما هم همرایه بکنید به اینکه من که خواهش کردید از  ما روسها که جلوگی 

ی بتوانم پیشنهاد]تهدیدات[ خودم  جیی
ٔ
ه نرسد چونکه از این میتوانند زنان را عمیل نماییم، که کار به قوه

ا، میتوانید به آنها و بچه ها و مردمان یی گناه تلف بشوند. شما ایرانیان که همیشه تجارت دارید با ترکمانه

 حایل بنمایید که آن ]کاماندیر[ پیشنهادهای خودش را عمل یم نمایند. 

 

 روس منطراکمابیس لیالت ماراز وف.  
ی

 مطابق اصل است.  سواد   کماندیر کشنر جنیک

آباد شکرهللا     نایب الحکومه بندر جز احمد عیل،   معاون کارگزاری خارجه اسیر
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ش ج اخیل ]نزاع بلشویکها و گارد سفید[ به مناطق شحدی تورکمنستان با ایران. فرار نگهای دگسیر

 . بلشویکها به ایران و عودت آنها به تورکمنیستان

 1918اکتیی  21 / 1297مهر  28تاری    خ سند                                                                                

 

 

 

 اد میل ایرانزمان اسنمنبع: سا
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 اول ]
ی
و و امکانات به جبهه جنگ 1918-1914در اوج جنگ جهای [ ارتش روسیه به منظور جمع آوری نی 

ی  ی تورکمنها و سالداتهای روس درگی  به تورکمنهای تورکمنستان سخت فشار یم آورد، در چندین منطقه بی 

ب بلشوییک جنگ نها بهالکت یم رسند. با ظهور انقال رخ یم دهد در اسنقیل شبازان روس توسط تورکم

ی بلشویکها و بقایای رژیم تزاری تورکمنستان را به صحنه جنگ داخیل مبدل یم کند. این وقایع  داخیل بی 

سبب میگردد که تورکمنها مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده به تورکمنصحرا پناه بیاورند. سند زیر 

 وقایع است.  بیانگر گوشه ای از این

درگز به اداره کل گمرک تهران و از آنجا به وزارت امورخارجه درباره ورود چندین تلگراف اداره گمرک بن

ی تورکمنصحرا.   خانوار تورکمن بالقان/ اسنقیل به گلوگاه و تقاضای اقامت در بی 

 1918تاری    خ سند اوائل  سال                                                                                                       

 

 دولت علیه ایران
ی
 اداره تلگراف

 از بندرگز به طهران
 1336تاری    خ 

 
 مقام منیع وزارت جلیله امور خارجه
ی قیل]اسنقیل[ یم آیند گلوگاه که ...سکنی نمایند. اداره گمرک اطالع یم دهد چندین خا  نوار تراکمه حسی 

 140نمره 
 یلذ در 

 

در موقع ورود اسلحه آنها را جمع آوری نمائید افراد مسلح حق ورود بخاک ایران  -اداره تحریرات روس
 را ندارند. 
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 «ایران»صحرا از روزنامه  اخبار تورکمن ها و تورکمن

 )مجموعه(

 1919آوریل  30 / 1298ثور]اردیبهشت[  10 97روزنامه ایران. سال سوم شماره 

 با قیام جنگیل هابیون تورکمن همکاری انقال  -1

 

 

 اخبار اخی  جنگل

ی                                   دستگی 

قوچ خان نام ترکمان که از کارکنان جنگیل ها بود و بوسائل مختلفه قورخانه  -ثور 8مورخه  لنگرود 

 از راه روسیه بطور قاچاق برای جنگلیها خریداری یم کرده امروز او و 
ی

سه نفر دیگر و مهمات جنیک

 از جنگیل ها گرفتار و تحت الحفظ بطرف الهیجان فرستاده شدند. 

 

 ورود حاکم به کومیش تپه -1919ژوئیه  6 / 1298تی   14روزنامه ایران  -2

د مقاصد سیایس  ی در انواع تنگناهای سیایس و اقتصادی به منظور پیشیی تورکمن ها با وجود قرار گرفیر

آباد را به کومیش تپه دعوت و با وی در برجی امور مذاکره یم کنند. خویش از طریق دیپلومایس حاکم اس یر

 ش تورکمن ها را نشان یم دهد. این مسئله صلجویانه بودن جنب
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 حوادث داخیل
 پذیرایی قضات و انعقاد سالم

 
آباد]معتمدالدوله[ مورخه  [. تلگرافا از بندرجز راپرت میدهند که به حول  12حکمران اس             یر شطان ]تی 

تپه شده مراسم استقبال با عظمنر از طرف تراکمه بعمل آمده  لیه عض سلخ]آخر[ رمضان وارد گمشا

ل در رک  اب حکوم ت  ی ی و تج  ار تراکم  ه پی  اده از دوهزار ق  دیم ت  ا میی عثم  ان آخون  د و تم  ام قض              ات و خوانی 

ی و باقدرت ترین س   الم عیدفطر با نهایت ش   کوه در مقابل تمثال بیمثال اعلی ت همایویی بودند. اولی  حض   ی

دیده و فعال به بعیصی امور اسایس تراکمه مشغول روز بعد بشهر مراجعت و راپرت ]احمدشاه[ منعقد گر 

ساند.   مفصل را بعرض می 

 

 

 1920ژانویه  15 / 1298جدی]دی[  24روزنامه ایران  -3

 

ی جنبش جمهوریخوایه تورکمن ندگان [، حکومت ایران از یکسو نمای1925-1916ها ] همزمان با اوجگی 

ن تورکمن ها یم فرستاد از طرف دیگر به منظور در تنگنا قراردادن خود را برای انجام مذاکره صلح به میا

انقالبیون تورکمن، تورکمنصحرا را در محارصه اقتصادی و تحریم تجاری قرار داده بود. ورود و خروج 

 ن آن بشدت مجازات یم شدند. تورکمنی کمش تپه و خوجه نفس ممنوع و ناقضا کاالهای تجاری به بنادر 
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آباد  در حوزه حکومنر اسیر

 

آصف الملک کارگذار که از طرف حکومت برای مذاکرات ]صلح[ و نصایح برؤسای طوایف تراکمه چندی 

نفس مسافرت کرده بودند ماموریت خود را انجام داده و مراجعه کرده اند. حکومت  بود بندر و خوجه

 ایی و تمجید نمود. از موفقیت ایشان اظهار قدرد

آباد[ رسیده بود چندنفر ترکمان که خواسته   که از حکومت بندرجز به حکمران]اسیر
ی
بموجب راپرت تلگراف

ی و ممانعت رفته، اند مال قاچاق از دهنه گمرک خوجه نفس عبور بدهن د مامورین گمرک برای جلوگی 

ایم نسبت به رئیس آن محل نموده حکم به سو  ار و فراش گمرگ داده دو نفر نفر صاحبان مال یی احیر

 فرارا[ به بندرجز آمده اند. ترکمان را با هفت تی  مجروح، به این مالحظه رئیس گمرک با فراشهای خود ]

که توقیف شده بود از طرف حکمران بحکومت بندرجز تلگرافا اعالم شده تراکمه و لتکاهای ]قایق[ آنها  

دران هم در رفع توقیف تراکمه و لتکاهای آنها اطالع داده شده که آنها را مرخص نمایند و بحکمران مازن

 است. 

 

 1920مه  21 / 1299اردیبهشت  31روزنامه ایران. سال چهارم  -4

ی خود در مقابل تبلیغات بلشوییک که به این منظور تشکیل  تالش تورکمن ش اتحاد مابی  ها به منظور گسیر

ی دعوت یم کنند که در این گردهمایی مجلس چهل هزار نفری را تدارک یم بینند و از حاک آباد نی 
م اسیر

کت نماید ویل به تهران تلگراف یم فرستند که تورکمنها قصد و نیت خویی نداشته و هدف نها به آ شر

ارت  ی حاکم است. این امر نشان یم دهد که مسئوالن منطقه همیشه در ی  انتساب تهمت شر گروگان گرفیر

 به تورکمنها یم باشند. 
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 ترکمانصحرای اوضاع 

 

ا تبلیغات  آباد تلگرافا راپرت داده اند که اخی 
بطوری که استحضار یافته ایم آقای قائمقام حکمران اسیر

ی به بلشویک ه ا در صحرا و در خاک گوکالن و یموت نسبت به سابق شدت یافته و رؤسای منتسبی 

ه بحکومت راپورت میدهند که برا ]یئلغای[ و غی 
ی و اتفاق عشایر جعفربای و یلقر ی رفع اختالفات فیمابی 

عشایر ترکمان از نقطه نظر حفظ و حراست خودمان مجلش برای اتحاد خودمان که عده مان به چهل 

غ میگردد، میخواهیم ترتیب دهیم و برای رسمیت و صحت آن درخواست داریم که شخص الهزار نفر ب

ی در صحرا برای حضور در مجلس حارصی شوند.   حکمران نی 

آباد راپورت میدهد تراکمه مزبور قصد و نیت مساعدی ندارند و مقصود ز قرالکن ا ری که حکمران اسیر

ی حکمران نگاهداری ایشان در میان خ ودشان است و به این علت کسب تکلیف از مرکز نموده آنان از رفیر

 است. 

 

 

 1920مه  27 / 1299جوزا ]خرداد[  6روزنامه ایران. سال چهارم  -5
 

 ت اداره گمرک کمش تپه و بندرجز از تاجران تورکمنشکای -1من ها: دو خیی از تورک

 ورود پالکونیک اوراز شدار به ایران  -2  
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 حوادث داخیل

 

 گمرکات از تراکمهشکایت  

ی گمرگ تن  اداره گمرک کمش تپه و بندرجز بوزارت مالیه شکایت یم نمایند که تراکمه این حدود به قوانی 

تجاره های خروجی را بطور قاچاق خارج یم نمایند و ترتیب تذکره در شکل خویسر در نداده غالبا مال ال

ی تذکره از شحدات عبور  ی استنکاف یم نمایند و مرور نداشته غالبا بدون داشیر نموده و از تأدیه جرم نی 

در این موضوع برحسب تقاضای وزارت مالیه از طرف آقای رئیس الوزرا دستورات مؤکده بحکمران 

آب ی را از رفتار خالف قانون ترکمانان بعمل آورند. حکمران اسیر اد صادر شده است که الزمه جلوگی 

ی راپورت میدهد که با رعایت..  آباد نی 
 .وقت مرکزی مساعدت الزمه با اداره گمرک مبذول میگردد. اسیر

 

 

 ورود شداران تراکمه

 

 33پالکونیکاز بجنورد بوزارت داخله راپورت میدهند که آراز شدار ترکمن 

و سه نفر صاحب منصب با شانزده نفر پیاده و پنجاه و چهار نفر سوار و 

نفر  9شش قبضه تفنگ...باتفاق حاجی رحیم خان نایب و یک نفر وکیل و 

ی شده بودند  ژاندارم پیاده از طرف دولت علیه ایران به عنوان مهماندار معی 

به واردین سان راجع وارد بجنورد شده اند و حکمران بجنورد از ایالت خرا

 کسب تکلیف نموده اند. 

                                                           
، پس از شکست پالکونیک )رسهنگ اوراز رسدار پش دئقما رسدار معروف( که در صف گاردهای سفید علیه بلشویکها یم جنگید   33

 وف
ی

 اتش اطالعانی در دست نیست. از بلشویکها به ایران پناهنده میشود. از رسنوشت نهانی و چگونیک
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 1920آگوست  16اسد]مرداد[    25روزنامه ایران.  -6

ی خیی اعزام قشون به سوی  اعالم حمایت شان تورکمن از احمدشاه و تشکر پادشاه قاجار از آنها و نی 

 گنبدقابوس

 

ین ما  مخیی
آباد  اسیر

ت همایویی   دستخط اعلیحضی
 

 را در تعقیب اخبار...سواد دس
ی
ت همایوی نسبت بعموم تراکمه و جوایی که از طرف آن تخط اعلیحضی

 ها عرض شده تقدیم یم دارد. 
ت شهریاری  اعلیحضی

ی
خدمات شما و مراتب خدمتگذاری و شاه  -قائم مقام -سواد دستخط تلگراف

ف رئیس الوزرا   و وزیر داخله همه روزه بعرض رسیده مراحم پرسنر رؤسای تراکمه بتوسط جناب اشر
ف شاهانه مستظهر و امیدوار نمائید که در اذاء خدمات ملوکانه را به آن هاابالغ نموده و بمواط

 صادقانه آن ها همه نوع بذل مرحمت و التفات خواهد شد
 شاه
*** 

 که رؤسای تراکمه بحضور مقدس ملوکانه عرض نموده بودند در شماره 
ی
سنبله،  5مورخه  725تلگراف

 ذیقعده درج گردید.  27
 ایران()
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 تهیه اردو
 

 هم بسمت گنبدقابوس حرکت خواهد کرد. در صورتیکه این خیی واقعیت 
 
معروف است که اردوی

ی شد.   داشته باشد دیگر از امنیت کامال باید مطمی 
 

 

 1920آگوست  12  / 1299اسد]مرداد[  21روزنامه ایران  -7

یات خان[ به میان تورکمن های کومیش یوی    چ یموتسیک معروف به خان یموت ]نواده قمهاجرت نیکوالی نیکوال 

پس از ظهور انقالب بلشوییک در تورکمنیستان، عوامل حکومت جدید، روشنفکران متعلق به دوره پادشایه تپه. 

تپه پناهنده  را تحت تعقیب قرار داد. در نتیجه شهنگ خان یموت ناچارا به میان خویشاوندان خویش در کومیش

ش جنبش جمهور د. شهنگ خان یموت در و شیم  های جنوب، در کنار عثمان قرار  یخوایه تورکمنایام گسیر

گرفته مشاور وی در امور نظایم و سیایس میگردد. بنابه اظهار مخیی کنسول بریتانیا در رشت حسنقیل خان 

آباد، اعالمیه استقالل حکومت جمهوری تورکمنستان جنویی را خان یموت تهیه کرده است.   مقصودلو از اسیر

 
 

 حوادث داخیل
 

 بندرجز
 اسد 9

 بودند کشنر 
ر
روز چهارم دو فروند کشنر از دور نمایان و اسباب وحشت مردم شده آنچه ]در محل[ باف

را که دیدند، بجنگل رفتند. کشنر ها بطرف قره سو رفته بحکومت تلفون کردند که میخواهیم شما را 

ایشان را به زاق خانه رفته چهار نفر از مالقات نمائیم. از طرف حکومت چندنفر از صاحب منصبان ق

 مشغول مذاکره بودند از اوضاع چهار روز قبل اظهار یی اطالیع 
بندر]جز[ آوردند. با آقای حکمران مدیر

یم نمودند که ما ابدا از آمدن کشنر و رفتار آنها اطالیع نداریم و درخواست کردند که عده در بندر پیاده 

که یک نفر پیاده شود پس از یاس بکشنر   جواب داد که ابدا ممکن نیستکنند و حکومت در کمال سخنر 
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خان ها رفته فردای آن روز بطرف خواجه ]نفس[ رفته و پس از حرکت کشنر دو نفر که ییک آن ها 

بوده با درشکه از طرف خلیج حسن قیل وارد قره سو شدندو با تلفون اجازه مالقات حکومت یموتسیک 

ا مامور بیایند به بندر. معلوم نشد بچه واسطه مران مامور فرستاده شد که برا خواستند از طرف حک

ی قیل مراجعت کردند.   نیامده بطرف کمش تپه و حسی 

 
 

 1920اکتیی  27 1299عقرب ]آبان[  4روزنامه ایران  -8

وب نواج کومیش تپه و نواج و  ی بند بر روی گرگان به منظور مرسر تقاضای ارسال مهندس برای بسیر

ی   بودجه از تورکمن ها.  گرفیر

 

 حوادث داخیل

 تلگراف حکمران

 

آباد حکمران آنجا تلگرافا بوزارت متبوعه در جواب تلگراف وزاریر اطالع میدهد که مهندس برای  از اسیر

 که 
ر
ورت دارد. در صوری وب خواهد کرد، رصی ه را مرسر ی بند در روی گرگان که نواج کمش تپه و غی  بسیر

ید حالیه بموقع است و اگر اولیای دولت صالح بدانند ممکن است برای مخارج یک نفر مهندس زودتر بیا

ی سد از خود تراک  مه هم وجیه گرفته شود که چندان تحمییل بر وجه دولت نشده باشد. بسیر
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 ورود نماینده تورکمن به طهران -1920دسامیی  30 / 1299دی  9روزنامه ایران.  -9

 

 یب الورودقر و مرکز  هنمایندگان حارصی  عده

 

 باشند. آقای آدینه جان آخوند                             باید حرکت کرده 

 

 1921ژوئن  12 / 1300جوزا]اردیبهشت[  22روزنامه ایران  -10

ان های تورکمن مجبور به  ی وهای استقالل طلب تورکمن با بلشویکها، گاها پارتی  ی نی  ی بی  در اوج درگی 

ی از مرز و پناهنده شدن د ی تورکمن های تورکمنصحرا یم شوند که در مطبوعات ایرایی طبق گذشیر ر بی 

ار یاد میشود. چطور میشود سفارت شوروی در تهران تمام هم و غم معمول از آنها بع ی و اشر نوان سارقی 

بات  ان های تورکمن بودند که رصی ی ی چند سارق یم کند. در واقع این گروه پارتی  خود را رصف دستگی 

یل اترک وارد کرده سپس از طریق مرز به ایران پناهنسنگینی بر بلشوی ی ده ک های اشغالگر در بالقان و قی 

 شدند.  
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ی   برای تعقیب سارقی 
 

 از نقاط شحدی متصل بخاک روس تجاوز 
ر
ی یموی از سفارت روس اطالع داده اند که جمیع ]از[ سارقی 

مخقی شده اند. از وزارت داخله  نموده و در موقع تعقیب از طرف مامورین روس بخاک بجنورد رفته و 
آباد  ج بحکومت اسیر ار ممانعت نموده و ضمنا به  شر ]نوشته[ و دستور داده شده که از تخطن  اشر

ی پناهنده بخاک بجنورد را دستگی  نمایند.   کفالت ایالت خراسان امر شد که سارقی 
 

 

 

 1922ژانویه  9  / 1300جدی]دی[  18روزنامه ایران.  -11
 

ها و مالقات وی با شان تورکمن در روستاهای آرخ و سیجوال و  تورکمنآباد به میان سفر حاکم اسیر 
آباد و تفنگچیان تورکمن بعمل آمده، سواران تورکمن در مقابل  ی حاکم اسیر انتظام امور. از قراری که بی 

ی به روستاهای مجاور محافظت بعمل یم آوردن د. حقوق ماهیانه )نقدی و یا شایل( از حمالت سارقی 
کیخ  قربان خان )از   ز با نفس شدار و اراگأمیشیل -اویل آریقیان تورکمن در منطقه شدسته این تفنگچ

 آرخ کوچک( بود. آریق/ 
 

 
 

 برای تشکیل اشاء تراکمه
 

آباد دوشب در اوبه های آرخ توقف کرده عموم  آباد اطالع یم دهند که پس از حرکت از اسیر حکمران اسیر

ی و ریش سفیدان ده و چون اظهار تشیک ]شکایت[ از نرسیدن حقوق یم جعفربای احضار گردی خوانی 

ی سواران تقسیم شده از آنجا بمجوال ]سیجوال[ که مرکز  نمودند شایل و وجیه که تهیه شده بود بی 

ار دستگی  و پس از  ی است عزیمت نموده پس از رسیدن به سیجوال سه نفر از رؤسای اشر ار و سارقی  اشر
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ی مرخص شدهدو شب حبس بخو  اند و هفت نفر از دزدهای تراکمه که راه نمای ترکمان ها  اهش خوانی 

بودند دستگی  شده تحت الحفظ بشهر فرستاده شده است. پس از پنجروز توقف در سیجوال از راه قره 

ی را دستگی  و مشغول تعقیب سایرین میباشد. مقداری  ی سارقی  سو بکردمحله رفته سه نفر از معروفی 

د گردید. مال[ مرسوقه را که تموایسر ]  راکمه آورده  بصاحبان آن مسیر

 

 

 1924یم  26 / 1303جوزا]خرداد]  5روزنامه ایران   -12

ی کردها نمایندگان خود   از بی 
ی
ی متحدای تورکمن ها در اوج مبارزات جمهوریخوایه خویش به منظور یافیر

ی مجبور به پاسخ دادن یم فرستند وقنر قوای نظایم بسوی آنها شلیک یم کند  را به بجنورد  ، تورکمنها نی 

 نام برده میشود. یم شوند که در 
ی

ار و یایع  مطبوعات مرکزی از آنها باعنون دفع اشر

 

 

 شکست تراکمه

 

ارتها بحدود  برطبق اخبار واصله از بجنورد یکعده از تراکمه شحدی ا برای بعیصی اقدامات و شر اخی 

ان حاکم نظایم بجنورد تراکمه تعقیب شده و در بجنورد داخل شده از طرف آقای شهنگ مهدیخ

ار شکست خ ی مصادمایر که بوقوع پیوسته اشر ورده فرار کرده اند و قوایی هم در قلع و قمع آن ها معی 

 شده و آنها را تعاقب نمایند. 
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 60سند 

و د -اعطای مدال و نشان به شوخ بای تاجر خوجه نفش بخاطر کارهای عام المنفعهتقاضای 

 1298مرداد —1919جوالی  30بتاری    خ  -خشنامهب

 

 

 بخشنامه اول                                               بخشنامه دوم  
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 بخشنامه اول: 

 2186نمره کتاب ثبت 

 اسد )مرداد( 18خروج 

 1298اسد  12                  وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه        
 

 یه داخلهت جلوزار 

آوردن  راجع به تقاضای نشان علیم برای شوخ بای تاجر ترکمان. نظر باینکه 1946در جواب مرقومه 

آالت و ادوات برای استخراج آب و زراعت جزو علم محسوب است و از خدمات فالحنر است مقتیصی 

 مه مراجعه فرمائیداست که برای تشویق و پاداش زحمات مشارالیه به وزارت جلیله فالحت و فواید عا

 

 : بخشنامه دوم

 

                    وزارت داخله

 1337شهر دیقعده  2       اداره شمال

 1946نمره 

 وزارت جلیله معارف و علوم

ج از خدمت و اقدامات شوخ بای تاجر ترکمان در آوردن آالت و  آباد در ضمن مطالب شر حکومت اسیر

ای زراعت و احیای اراضی اطراف اظهار و تقاضای نشان درجه ماشن آالت برای کشیدن آب از گرگان بر 

ر ندارد برجسب تقاضای حکومت سیم ]سوم[ برای تشویق مشارالیه در تکمیل آ بادی نموده اند. لذا رصی

 و تشویق مشارالیه و دیگران این نشان به مشارالیه داده شود. 

 مهر وزارت داخله

 در زیر نوشته شده: 

ی آالت برای استخرا  شود و ج آب جزو علوم محسوب میماشی 

از صنایع است. بوزارت جلیله فواید عامه رجوع فرمایند. 

 تشویق و پاداش داده شود. 

 1337ذی القعده  4



  

ARNE GOLI 146 

 

 61سند 

تلگراف ایرانیان مقیم عشق آباد تورکمنستان و ترس از امنیت خودشان در مقابل حوادث انقالب 

وهای ی جان مسلح از خراسان به منظ بلشوییک و کمک نی   شان. ور حراست از تأمی 

 1919ژوئن  20تاری    خ سند                                                                                                          

 

 
 

 اخبار داخله
 مشهد                       
 

 عشق آباد از طرف عموم ایرانیان مقیماز طرف رئیس روحانیان ایرایی مقیم  امروز تلگراف مضطربانه

مشهد توسط آیت هللا زاده بعموم علما اعالم رسیده که انقالب ترکستان ]انقالب بلشوییک تورکمنستان[ 

ار سلب امنیت از اهایل نموده اجحاف مافوق الطاقه  رشته انتظام عشق آباد را از هم گسیخته و اشر

ی یم نمایند درخواست کرده اند که یبمسلم  از طرف ی 
ی
ایالت جلیله خراسان ک عده سوار با استعداد کاف

نفر قوای دنیکن ]گارد  12000برای حفظ آنها فراهم شود. از ییک از مراکز رسیم خیی رسیده است که 

توقف شده اند و نفر آنها از عشق آباد بطرف قهقهه ]قاقا[ اعزام شده م 2500سفید وابسته به تزار[ که 

 سنگربندی یم نمایند. اق تعاقب نموده.  در تجن بالشویکها از تاشکند قزاق مالچ

 
ی
 جوزا خییی الحاقان 28ف

ق    98جوزای  29اداره شر
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 62سند 

ی  ش آن به آسیای میانه و تورکمنستان، بروز جنگهای داخیل بی  بدنبال وقوع انقالب بلشوییک اکتیی و گسیر
تورکمن قارری قاال خواهان مهاجرت به میان  ارد سفید عده ای از تورکمنهای منطقهبلشویکها و بقایای گ

های گوگالن جرگالن و اخذ تابعیت ایران شده تقاضای خود را به کارگزاری بجنورد و گوگالن تقدیم یم 
ی تقاضای مربوطه را به تهران،   وزارت امورخارجه منعکس یم کند. به کنند. کارگزاری نی 

 1919آگوست  31(/ 1337ذیحجه  4) 1298 ]شهریور[برج سنبله 7تاری    خ: 

 101نمره: 

 

ج به کارگزاری  مقام منيع وزارت جلیله امورخارجه جمیع از رعایای تراکمه تبعه دولت بهیه روسیه شر

 تقدیم و  ]رونوشت[اند. اینک سواد اشعار و تقاضای تابعیت دولت علیه را نموده
ً
مراسله آنها را لفا

ی شود. کارگزار امضامستدیع است زودتر جواب مرجمت فرمایید تا تکل  34یف این پناهندگان معی 

 

اگر اسلحه خود را بدهند باید قبول نمود. با روسها هم یک همچو قراری بود که -اداره روس  -حاشیه: 
 دولت شناخته خواهند شد". اگر تراکمه از خاک روس به ایران بیایند مثل تبعه این 

 

 

 

                                                           
در مورد پاسخ این مراسله، رجوع . 2. ۴۳، دوسیه ۴1ه. ق، کار تن  1۳۳۷بایگانی استاد وزارت امور خارجه، سال  34

 . 29۷شود به سند شماره 
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 63سند 

آباد در مورد حکو  نصوب کردن مت تورکمن، تالش صدراعظم و حاکم برای مبازهم گزارش حاکم اسیر

 14رئیس کمیسون گنبدقابوس به حکومت گنبدقابوس و متفرق کردن قوای عثمان آخون. تاری    خ سند 

 [1918ژوئن  5] 1297خرداد 
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 ریاست وزرا
 سواد مرقومه ریاست وزراء اعظام

 جوزا  14مورخه 
 149نمره 

 
وحه نمره   بعمل و از اقداماتیکه در رفع ک مالحظه شد  404مرسر

ی
دورت آقایان اعتصام الملک و ایلخای

را برای حکومت ترکمان  آورده ]و[ قوای عثمان آخوند را متفرق نموده و ضمنا آقای اعتصام الملک

ت واال کامال  ت و کفایت حضی  و بصی 
ی
پیشنهاد فرموده بودید، مطلع و مرسور شدم. از مراتب کاردای

یم کنم البته با کدورت و نقار موجود با هر دو نفر برای دولت یی نتیجه و اسباب زحمت تصدیق و تمجید 

و بر وفق مطلوب حاصل کرده راجع  بسهولتبود ویل حاال امید است مقصودی که در نظر دارید 

بحکومت اعتصام الملک پیشنهاد تصویب میشود و مطالنی را هم که فهرست کرده بودید مالحظه و 

است. قسمنر از مطالب را هم که انجام آنها ... و خودتان اقدام فرموده اید صحیح است. اقدام شده 

یسیون گنبدقابوس تصویب و اضافه جه بکممسئله حقوق حکومت را که خواسته بودید معادل بود

ی بمالحظه مخارج این ماموریت مقرر گردد این مقدار هم در امنیت ...مذاکره و انجام داده   نی 
ر
حقوف

 ه را اطالع خواهم داد. زیاده زحمت است. نتیج

 
 الدولهسواد مطابق اصل است. معتمد                                                                   
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 64سند 

آباد برای بهم زدن اتحاد میان طوایف مختلف تورکمن با دعوت برجی از آنها به شهر و  تالش حاکم اسیر

   شاشی در تورکمنصحرا. و آنها در برابر جنبش میل  عام و خلعت به منظور رو در رو قرار دادندادن ان

 [1919آپریل  8] 1298فروردین  18تاری    خ سند                                                                              
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 ریاست وزرا
آبادسواد تلگراف داخله از حکومت ا  سیر

 98حمل  18مورخه 
 مقام منیع وزارت جلیله داخله دامت شوکته

 
آباد   را جسارت میدانم ویل محض اطالع خاطر مبارک که بحمدهللا امور اسیر

 
اگرچه اظهار خدمت نمای

مات اسایس که بوسیله ساالر بجریان و سی  خویسر افتاده است. تصدیع میدهد که نتیجه یک رشته اقدا

ف قاجار اس آبادی در ورود شاهرود که واقعا استحقاقاشر مهدی خان  یر بذل مرحمت وارد بعمل آمد. می 

ی امروز که روز سیم ]سوم[ ورود   فندرسیک و رؤساء سه طایفه از تراکمه با کمال اطاعت و تمکی 
ایلخایی

آباد که کمیر وقنر آمده بودند، ر دارالخالفه آمده با کمال محبت از رؤسا و عده آنها د فدوی بود بشهر اسیر

واری خودشان برای جلب سایر رؤسا طوایف تراکمه برای آمدن به شهر و پذیرایی شده و با کمال امید

خدمتگذاری و داوطلب شده اند. اسایم آنها از این قرار است: عراض قربان خان رئیس جعفربای، قیل 

ی خان و آناقلیچ  اء طایفه قان یوخمز،گلدی خان و نظرقلیچ خان رؤس ان خان و کمک خان و ایشحسی 

خان رؤسای طایفه قوجوق و در حقیقت تمام این موفقیتها از بذل توجه و مراحم و اهتمام شخص اول 

 مملکت است که تاکنون والیات این نحو اخی  بخود ندیده است. 

 

 . معتمد الدوله68حمل نمره  17 

 سواد مطابق اصل است. 
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 65سند 

آ طوایف تورکمن به سوی حکومت، وحشت حاکم از  باد در جلب شان برجی تالش مستمر حاکم اسیر
ی برجی از شداران تورکمن ش در تورکمنصحرا و دور ساخیر از مردم خود.  جنبش شاشی در حال گسیر

 [1919یم  19ش[  ] 1298اردیبهشت  28تاری    خ سند:   ]
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آباد نمره   433سواد مراسله حکومت اسیر

 [1919یم  19ش[  ] 1298بهشت اردی 28] 1337 شعبان 18مورخه 

 

 مقام منیع وزات داخله دامت شوکته

ی  می  آباد[ چندین نفر از محیر اطالع خاطر مبارک را مستحضی یم نمایم که چون فدوی از بدو ورود]به اسیر

ف جلب نمودم که در میان ایل خود و ط وایف و متنفذین و ریش سفیدان تراکمه را بوسیله آقای شدار اشر

قرار دادم که به زبانهای خود مختلفه رفته و آنها را در حقیقه مبلغ )پروپاگاند( مراحم دولت به تراکمه 

تراکمه را جلب نمایند و موقعیت هم حاصل شد و بعدها هم در هر موقع بکار بخورند و مشغول خدمت 

ی کرده ام که هستند. برای هریک از آنها بفراخور خود یس و چهل و بیست تومان مخصوصا  حقوق معی 

از هر ماه میدهم و چون محیل ]اعتبار بودجه[ نبود، مخصوصا ب نده از سوارهای خود کرس و محض احیر

از دولت محل حقوق آنها قرار داده ام و اشخاص آنها از اینقرار است: عراض قربان خان، نیازقربان، قلیچ 

 محمد خان. 

 ات و مخارج اسباب موفقیت شد. محض اطالع خاطر مبارک عرض شد که این ترتیب

 معتمد الدوله

 سواد مطابق اصل است. 
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 66سند 

ل تورکمنهایی که از خارج بداخل تورکمنصحرا 
آباد به وزارت امور خارجه درباره تفتیش و کنیر تلگراف از اسیر

ی مسلح شدن تورکمنها و اقدامات برای خلع سالح آنها.      وارد یم شوند و نی 

 1919تاری    خ سند                                                                                                
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 وزارت امور خارجه
آباد  سواد تلگراف رمز کارگذاری اسیر

 
 داشت و اقدامات نموده فورا با حکومت زیارت و دستخط. رئیس 

ر
تلگراف زیارت فدوی قبال اطالعای

ذاکرات برای تهیه وسائل تفتیش واردین نمود و رسما به قنسول اطالع داده که بالنسبه با متاع و قزاق م

ی مساجنس   آباد بشوند تفتیش خواهد شد. او نی  عدت کامل نموده که وارد شحدات ایران از ساحل اسیر

یند و در چند به آگنت های نقاط مختلف تلگراف کرده  در تفتیش واردین با مامورین دولت مساعدت نما

ی شده لیکن اشکال در این است که در یک قس  نقطه قزاق و مامورین برای تفتیش واردین معی 
ی
مت طوالی

ی ممکن ممکن ن آباد مامور برای تفتیش گذاشیر یست باین همه ممکن است از ساحل از ساحل اسیر

اهه اشخاص که درصدد ورود هستند به وسیله لتکاهای ترکمایی با مساعدت بعیصی بعیصی  از تراکمه از بی 

ی از این امر عجالتا دولت دولت وسایل ندارد. مس ئله خییل مهم دیگر وارد صحرا شوند و برای جلوگی 

وسیه تراکمه اتصاال بوسایل سهل تفنگ که جالب دقت خاطر مبارک باشد این است که موقع انقالب ر 

یفروشند بطوری که تراکمه دارای و توپ پولمیوت برای خودشان وارد نموده و حنر بسایر نقاط هم م

ین اسلحه هستند و هنوز هم اتصال وارد یم کنند. این مسئله ممکن است عنقریب اشکال برای دولت  بهیر

ی آنها میشود بزودی فراهم نماید تراکمه که تماما با بهیر اسلحه  مسلح هستند با تحریکات که از خارج بی 

ی آن یی اندازه سخت است و بموجب راپوریر که بفدوی منجر به اتفاقات عمده خواهد شد که جلوگی  

آباد باین صفحه فرستاده  رسیده از طرف جنگیل ها مامورین مخقی برای تحریک تراکمه و اغتشاش اسیر

ای تراکمه منتظر موقع مساعد هستند اگرچه ممکن است با بعیصی تدابی  شده مخفیانه چند نفر از رؤس

ح آن ک تبا عرض خواهد شد تراکمه را خلع سالح کرد ویل الزم است بهر که از طرف دولت بشود و شر

 لحه که نتایج سوء دارد ممانعت بفرمایند. وسیله ممکن است دولت از وارد نمودن اس

 سواد مطابق اصل است. 

 1338زارت امور خارجه اداره تحریرات روس محل مهر و 

 
زاکوچک خان جنگیلحمایت تورکمن  ها از انقالب می 

 

وطه در اوان قدرتز انقبعد ا زاکوچک خان جنگیل در گیالن بوقوع الب مرسر ی رضاخان قیام می  گی 

 .پیوست

ان این قیام در سال تورکمن ی از طر  1918ها برای نزدییک به رهیی یق دریا از آنان خواستند با فرستادن سفی 

و اتفاق را تحکیم نمایند. که شان قیام یک نفر نماینده را به تورکمن صحرا بفرستند تا مراتب اتحاد 

ق یک مجاهد مسلح از تشکیالت قیام جنگل این دعوت را پذیرفت و شخیص بنام پور رسول را به اتفا
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آباد فرستادند. این دو تن ابتدا  ها منعقد و ای با تورکمندر خواجه نفس جلسه طریق دریا به سوی اسیر

ی چند تن از آزادی خواهان تورکمن وا تپه شدند و در آنجا مورد استقبال گرم رد کمشسپس بعد از پیوسیر

 .شان یموت، جعفربای و آتابای گردیدند

به حرکت آوری سواران مسلح پرداخته و به سوی گنبدقابوس سپس این گروه با همکاری تورکمنان به جمع

یدرآمده و سالح وطه خواهان در اختیار کمیرس ر هایی را که در درگی  ها در وسهای محمدعیل شاه با مرسر

دادند. و آنگاه از  ها قرار ها را در اختیار نمایندگان جنگیلگنبد قرار گرفته بود پس گرفته و عمده این سالح

 .ا نمودندهمه تورکمنان ایران تقاضای ورود به این جمعیت متحده ر 

ی شان تورکمن نر از سوی ها و شان انقالب جنگل ادامه یافت در سفر هیئاین ارتباط صمیمانه مدیر بی 

زا کوچک خان به شوروی در  ها چه تورکمن»پرسند میالدی نمایندگان روسیه یم 1920اوت سال  8می 

زا کوچک خان دارند زا کوچک خان«نظری نسبت به انقالب می  گوید: آقای مظفرزاده یم ؟ نماینده می 

مساعدت خود را به اند و سال گذشته همه ها همیشه طرفدار قیام جهت اصالح کشور بودهتورکمن»

زا کوچک خان پیشنهاد نمودند. و شک نیست که آن  …ها با ما خواهند بودمی 

زا کوچک خان زخیم یم شود و برای معالجه وی را به کومیش تپه یم آورند.  در ییک از زد و خوردها   می 

 

آباد»از کتاب   2مقصودلو. ج« مخابرات اسیر
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 67سند 

 رجه به وزارت امور داخله تلگراف رمز وزارت امور خا
ی
در خصوص اقدامات تورکمنها و ورود افرسان عثمای

ی از اقدامات آنها.  به گنبدقابوس  1919اکتیی  15 / 1338محرم  19تاری    خ سند                و جلوگی 

 

 
 

 

 از وزارت امور خارجه 
 اداره تحریرات روس

 38محرم  19مورخه 
 267/175نمره 

 1ضمیمه 
 

 ه داخلهوزارت جلیل
 

آباد راپرت بسیار مهیم راجع بخیاالت تراکمه و ورود عده صاحب منصب عثمایی  کارگذاری اسیر

بگنبدقابوس داده است که برای استحضار خاطر اولیای آنوزارت جلیله سوادی از آن ارسال میدارد بهیر 
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ی از این پیش آمدها که ممکن است عواقب وخییم دا شته باشد صادر است اوامر الزمه برای جلوگی 

ی مستحضی خواهند داشت.   فرموده و وزارت خارجه را نی 

 هر وزارت جلیله امور خارجهم
 در حاشیه
 فوری است

ی از این اوضاع تاکید  آباد خاطر نشان کرده و در جلوگی 
اداره شمال رمز مراتب را به حکومت اسیر

 نمایند. 
ان  24 ی  98می 

 
 

آباد،   تحریرات روس، سواد راپرت  35[3731ذیحجه  29] گزارش کارگذاری اسیر
ٔ
وزارت امور خارجه، اداره

آباد، مورخه   356نمره  1337ذیحجه  26کارگذاری اسیر

 

 مقام منیع وزارت جلیله امور خارجه دامت عظمة

 از گزارشات این  
ٔ
آباد را به عرض یم رساند که تا اندازه ه اسیر اینک برای استحضار خاطر مبارک وقایع اخی 

 مهم است که بایسنر صفحه آن وز 
ٔ
ه به اندازه ارت جلیله اطالع حاصل نماید گرچه مطالب و وقایع اخی 

ه اغلب در ضمن دستخط نده باشد ویل فقط فدوی به امیدواری اینکضمن تلگرافات فوری به عرض رسا

آباد خواهند  م دولت عنقریب اقدامات برای امنیت اسیر های مبارک وعده فرموده اند که هیئت محیر

 مود به این جهت از عرض تلگرافات مفصل رصفنظر نمود. فر 

ی برای یاغیگری به دست  تراکمه که ترتیب خودشی آنها را اغلب به عرض رسانده ام وسایل بهیر

ی قبل چند نفر ترک عثمایی به گمش تپه آمده و تراکمه را اغوا نموده اند که برضد دولت آوردهاند. چند

ی آنها تبلیغات بلشوییک نموده اظهار داشتند که از طرف سلطان مشغول شورش و اغتشاش گردند و  در بی 

 دارند 
ی

ی تراکمه نمایندگ  خواهعثمایی برای مستقل ساخیر
ی

ند آورد. و برای تراکمه همه گونه مهمات جنیک

چند روز قبل اشخاص فوق با اتوموبیل به گنبد قابوس رفته و روسای تراکمه را مالقات کرده و با آنها 

ج برای سایر روسای تراکمه نوشته خود ترکهای مزبور و چند نفر از روسای تراکمه اتحاد ن موده اند و شر

ی )امضاء نموده برای روز   مضمون کاغذ ذیحجه( در گنبد قابوس همه را د 18معی 
ٔ
عوت کرده اند. خالصه

 این است: 

ت سلطان آمده اند. بعد العنوان. آنچه را که آرزو یم کشیدیم رسید. صاحبمنصبان بزرگ طرف حضی 

 است. روز 
ی

ی مالحظه نداشته باشید، امضای تراکمه  18مصلحت بزرگ به گنبد قابوس بیایید و از هیچ چی 

                                                           
 [1919سپتامیی  29درج شده است.] 1337باشد که اشتباها  1338تاری    خ این سند باید  35
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و ترکها و مهر بزرگ که مضمونش این است )کماندان مستحفظ گنبد قابوس و اطراف ( ترکهایی در آنجا 

 رساندن قشون و مهمات به
ٔ
ی تبلیغات بلشوییک نموده و وعده آنها داده اند. در هر دو مرتبه ورود انها  نی 

 نموده اند و اظهار همرایه و 
ی
در گمش تپه و گنبد قابوس تراکمه جشن ها گرفته و یی اندازه شادمای

 مساعدت فوق العاده به آنها کرده اند. 

ی تراکمه یم آیند و آنها را اغوا میکنند و ترا   مامورین در بی 
ً
ی اتصاال کمه هم به محض خالصه از سایر جاها نی 

 حارصی از بر 
ی
ای همرایه یم شوند. مامور دولت در گنبد قابوس آقای حسینقیل خان شنیدن اسم عثمای

 قوه و استعداد ندارد و در موقع ورود ترکها دچار 
ً
پرس آقای اعتصام الممالک است. همراه خود ابدا

ی قوه مجبور بوده است که به طور مخقی   نداشیر
ٔ
بعضنی از تراکمه را از همرایه  اشکاالیر شده به واسطه

ی تاخی  شود اشکاالت دولت در این آنها منع نم ی  هم موفقیت پیدا کرده لیکن با این ترتیب چی 
ٔ
اید تا اندازه

 صفحه بیشیر خواهد شد. 

 مسلح داخل دریا شده در سواحل مشغول شقت 
ٔ
ده لتکا" از تراکمه ی خیی دو روز بندر جز این است که سی 

ی دزدهای تراکمه همه نوع مشغول کار شقتهای آنها از اطراف خیی یم دهند. در خشیکهستند و اغلب   نی 

ی تراکمه و  ی در بی  می  آباد به بعیصی تدابی  مثل فرستادان بعیصی از محیر شده دزدی یم نمایند حکومت اسیر

ی یم نمایند ویل  معلوم احضار بعضش از آنها به شهر برای نصیحت و مالمت از اغتشاش تراکمه جلوگی 

ی هستند مشکل  است که تراکمه افسار گسیخته در این آباد مطمی  مواقع که از نبودن استعداد در اسیر

ی نمود، اطالعا عرض نمود.    36است با این ترتیبات آنها را جلوگی 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
: سازمان اسناد میل ایران.  از کتاب ایران و جنگ جهانی   36  اول، اسناد وزارت داخله نوشته کاوه بیات. نارسر
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 از تورکنمستان به میان 
ی
تلگراف از تهران به مشهد در خصوص ورود شش نفر از تورک های عثمای

 به اسارت روسها در آمده و به تورکمنهای یموت و گوگالن. این تورکها در ای
ی
ام جنگ روس و عثمای

تورکستان تبعیده شده بودند بعداز سقوط تزاریسم از تبعیدگاه خویش فرار و از طریق تورکمنستان و 

ی جنبش جمهوری تورکمنستان ج ی بجنورد خودشان به ساحل خزر یم رسانند. در ایام اوجگی  نویی بی 

ان تورک در کومیش تپه با ایجاد مدرسه نظایم به تورکمنها کمک این عده از افرس  1916-1924سالهای 

 یم کنند. 

در تلگراف وزارت داخله به مشهد آمده است که از ورود این قبیل افراد که گویا مشغول تبلیغ و نرسر ایده 

ی شود. در مطبوعات ایران آنرو  زی هر نوع جنبش هویت طلبانه با انگ بولشویزم یم باشند جلوگی 

  1919نوامیی  16 / 1298آبان  24کمونیسم و بولشویزیم شکوب میشد. تاری    خ سند 

 

 دولت علیه ایران
ی
 اداره تلگراف
 وزارت داخله

ان  23از طهران به مشهد بتاری    خ  ی  صادره: تلگراف رمز  1338می 
 فوری است. 

 
 ایالت جلیله خراسان و سیستان

 
الع میدهد که شش نفر از ترکهای عثمایی داخل یموت شده مشغول نرسر مسلک بجنورد اطکارگذاری 

به گوگالن فرستاده اند. مقرر فرمایند تعلیمات موثر و فوری در بلشویزم یم باشند و ]عدۀ[معینی هم 
ی از ورود این قبیل اشخاص ]نموده[ و پاره]ای[ تعلیمات بحکومت بجنورد داد و وزارت داخله  جلوگی 

 را از نتیجه مستحضی نمایند. 
 

 به وزارت خارجه نوشته شد.  172برطبق مراسله نمره 
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ش تورکمنها تلگراف رمز فرمانده قشون  آباد به وزارت امور خارجه مبنی بر  تهدید جنبش در حال گسیر اسیر

ل تورکمنصحرا به کمک ی کنیر ی رهیی جنبش و بدست گرفیر ی عثمان آخون، طرح دستگی  قوای  برهیی

نظایم انگلیس موجود در منطقه و  تهدید، ایجاد رعب و وحشت مردم تورکمن برای جمع آوری مالیات 

 1919آگوست  13در آوردن هواپیما. تاری    خ سند توسط به پرواز 

 

 

 

 وزارت امور خارجه 
آباد  سواد تلگراف اسیر

 1337ذیقعده  16مورخه 
 966نمره 

آباد  رمز اسیر
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 اکار بلشویکها به واس

ی
سابق به تفصیل عرض شد  نگلیس و طیاره که در راپورتهایطه آمدن کشنر جنیک

ی تراکمه فوق العاده حسن اثر بخشیده و اگر به واسطه ترس هم  قریب به اتمام است. ورود طیاره در بی 

ا از مازندران آمده در بندرجز و قره سو و کمش تپه و حوجه نفس  نبود قطعا با قوه معدودی که اخی 

شد تراکمه یی اندازه مستعد از برای  کرده طرفیت میکردند زیرا به طوری که سابقا هم عرض  توقف

ی  فت سیاست دولت و گرفیر آباد[ و فدوی این است که برای پیرسر اغتشاش هستند. عقیده حکومت ]اسیر

که مالیات چندین ساله از تراکمه که حکومت همواره هّم خود را مضوف به آن داشته خییل مفید است  

ز طیاره ها در هوای صحرا تا گنبدقابوس و شهر به هر طور ممکن باشد اسباب فراهم فرمایند ییک ا

آباد گردش بکند و چون این مسئله یی اندازه اسباب تقویت قوه دوسنر و انجام مقاصد دولت در این  اسیر

از مراجعه صاحب صفحه برای امنیت خواهد شد. اگر صالح بدانند به فوریت اقدام فرمایند که قبل 

 خواهد داشت. منصبان انگلیس صورت پذیرد و برای ا
ی
 تمام کار عثمان آخوند و مسئله گنبد هم نتایج کاف

 

 32نمره 
 ذیقعده محمد رضا 13
 
 

  11. دوسیه 27ه ق. کارتن  1337بایگایی اسناد وزارت امور خارجه. سال 
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در نتیجه درباره خلع سالح تورکمنهایی که  وس به کارگزاری بجنورد اداره ر  -تلگراف وزارت امور خارجه

 قصد ورود و اقامت در خاک ایران را دارند. انقالب لشوییک از تورکمنستان فرار کرده، 

 1919امیی سپت 23تاری    خ سند                                                                                                    

 

 وزارت امور خارجه
 اداره روس

 1337ذیحجه  28بتاری    خ 
 

 زاری بجنوردگکار 
 

تابعیت دولت  برج سنبله... آن دایر بر تقاضای جمیع از تراکمه 7مورخه  101راپورت نمره 

علیه ]روسیه[ را واصل و از مفاد آن مستحضی گردید. تقاضای آنها را ممکن است قبول نمود 

وط باین که در موقع ورود بخاک ایران اگر اسلحه داشته باشند کلیه آنها را تسلیم ویل مرسر

                                                              محل امضاء وارد شوند.  دولت نمایند و بدون اسلحه بخاک ایران ایران
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آباد )و از آن ی تورکمن که به حکومت اس     یر جا به طهران( فرس     تاده ش     ده اس     ت. در این نامه علما و خوانی 

ی حکومنر در منطقه که آمدن روس       ها و یا عریض       ه شان تورکمن  آش       کارا از اقدامات عده ای از مس       ئولی 

 ملت و دولت  انگلیسها را یم خواهند 
ی

بگردن تورکمنها بیاندازند شکایت یم کنند و خود را خواهان آسودگ

ار تورکمن  اعالن یم کنند. حنر شان تورکمن برجی  ده  –از اشر ار یموت نامیی در این س  ند از آنها بعنوان اشر

 بر ش  کات وحشیگرانه آنها باعث لشکرکشر را مورد انتقاد قرار یم دهند، چرا که حر  -میشود
ی
حکام ایرای

  1919آگوست  29تورکمنهای یی گناه یم شوند. تاری    خ سند 

 

 
 

 ریاست وزرا
وحه علماء تراکمه  سواد مرسر

آباد دام غره و اقبالهعاگویعرض د ت حکومت اسیر  ان به حضور مبارک مکرم حضی
 

گرفته و چشم مالیده زیارت کرده   آنست که پاکت جنابعایل رسید بتوسط اسن خان جعفربای، تعظیما 

از مضمونش اطالع حاصل شد. نوشته بودند راپورت داده اند سه نفر از خارجه به گنبد قابوس آمده 

ی ]به[ دولت علیه البته البته راضی نیستیم... در زمان  است کذب محض است.  ماها با آمدن خارجه زمی 
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ا  ]بعد[ یموت سابق ]دوران تورکمنچیلیک[ از ]به بهانه[شر
ی
رت یموت به آشوراده روس را آورده اند ثای

ار[یموت است بحمدهللا و المنه قادر مطلق... دفع کر  ده به گنبدقابوس آورده اند سبب این فتنه ]اشر

 کرده انگلیس را بندرجز آورده اند اگر تراکمه که اطراف 
ی

ار[ جعفربای در دریا هرزگ اند. ]به بهانه اشر

ارت ر  ار گنبدقابوس است. شر ا ایجاد کنند. البته اینجا انگلیس به مظقه بیاید، از جهت دفع شر از اشر

ی چند سواره را نگاه داشته ایم. برای دفع شر از ا  یموت و والیت اگر صالح ماها علما و خوانی 
ی

ار و هرزگ شر

ما[ غی  از داند ماها از جنابعایل روحنافداه امیدوار هستیم که بعدها کمک و اعانه از هر جهت میدهند. ]

 
ی
 یورت ]وطن[ و خدمت دولت علیه ایران و اتفاق و اتحاد ملت فکری و ذکری نداریم در ثای

ی
آسودگ

خوایه دولت و ملت نیستند. کمال اطاعت آنحال معلوم میشود و هر کس که راپورت  داده است خی 

همه المومنون اخوه  بدولت علیه ایران داریم از جهت اینکه رعیت دولت ایران هستیم. قال هللا تعایل

ی اخویکم توقع و خواهش اکید داریم از اوضاع عالم اطالع بدهید و یا ...مناسب تنظیم امورات  فاصلحو بی 

داریم. از اول مراتبه یک کاغذ بتوسط ایل خایی به جنابعایل دام عزه فرستاده بودیم تراکمه و والیت منظور 

را بالتفصیل این هم بتوسط این هم بتوسط ایلخایی احوال یموت و الیت را مجمال کرده مراتبه دوم 

 2/12/1337 مورخه .                       فرستاده بودیم که از مراسله جنابعایل نرسید 

 
ب آخوند، ویل آخوند، حاجی کرایم آخوند، مال محمد آخوند، مالقربان اسنقیل اوقیل، ر:  رجمحل مه
 اوقیل، عثمان آخوند   ]![صورت
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آباد به وزارت داخله در خصوص بازریس قایق تورکمن ها. قدغن بودن  گزارش معتمدالدوله حاکم اسیر

 در دریای خزر برای دولت ایران و 
ی
ای ی قایق موتوری لیانازوف کشتی  ارمنی که  خواهش از به امانت گرفیر

 امتیاز تجارت مایه و خاویار را از ایران در اختیار دارد، برای تفتیش قایق های تورکمنها. 

 1919یم  22ند  تاری    خ س                                                                                                            

 

 
 
 
 

آباد            1337شعبان  21بتاری    خ برج                                                     حکومت اسیر
 468نمره 

 مقام منیع وزارت جلیله داخله دامت شوکته
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 را درحکمکتبا پیشنهادی نموده که باید حمل اسلحه را از خارج میان تراکمه منع و حمل آن  37کلنل رادیج

فت مقصود اظهار کرده که با قنسول مذاکره نمائیم  قاچاق قرار داده که دولت ضبط نماید و برای پیرسر

ی لتکاهای ]قایق های کوچک[تراکمه که اسلحه حمل   عاشوراده ]آشورادا[ را مامور بگرفیر
ی

که کشنر جنیک

 یم نمایند و تفتیش عابرین بنمائیم

ی آن با شما موافقت دارم ویل در طلب از بفدوی جواب باو نوشتم که در اساس م رای منع حمل یا گرفیر

ی داشته باشد نه اینکه به یک کشنر گناهکار جنایت شعاری  صورتیکه خود دولت ایران قوه برای جلوگی 

 که بدون حق در ساحل ایران توقف و تخطن  نموده توسل بجویئم. 

است که یم خواهد باین تدبی   یک قنسولمحض اطالع سئوال و جواب عرض و تصور یم کنم اینهم تحر 

 قدریر برای خود دست 
ی

تراکمه را با دولت و حکومت فعال طرف کند و هم در ضمن بواسطه کشنر جنیک

 آورده و یا سند از حکومت باز مثل بمباردمان کمش تپه زحمت دیگر تولید نماید. 

ار و تجدید یم کنم که اگر شده تکر  عرض 298در خاتمه باز عقیده سابق خود را که در تلگراف رمز نمره 

ه و حمل قاچاق اسلحه برای بارکاس  ی از بالشویک و غی  مذاکره با سفارت ها بشود که بمالحظه جلوگی 

]قایق موتوری[ در سواحل دریا پیدا کنیم و ییک از بارکاس های لیانازوف اختصاص بدولت داده شود  رایی

فت مقاصد مهمه مورد ا  واهد شد. دیگر اختیار با دولت علیه است. ستفاده خاز هر جهت برای پیرسر

 

 معتمد الدوله     

آباد  مهر حکومت اسیر

 

 

 در حاشیه
 جواب بدهند

ی طور دولت در نظر دادرد و اقدامات الزمه خواهد شد.   بهمی 
30/3/98 

 ادارره شمال
 98جوزای  21
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
وهای نظایم مستقر در آشوراده باشد. گمان یم رود افش روس فرما 37  نده نیر
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ش جن ی بدنبال وقوع انقالب بلشوییک اکتیی روسیه و گسیر بش مردیم در بخش شمایل شزمی 

ش عمویم برای ایجاد تشکیالت اداری و سیایس با تورکمن)تورکمنستان(،  ی ی خی  در  نواج گرگان و اترک نی 

ی شنوشت خود، مبارزات مردیم به اوج خود یم رسد که در فاصل ه اختیارات داخیل وسیعیر و تعیی 

ی عثمان آخون  از آن بعنوان جنبش جمهوری خوایه 1924-1916سالهای  تورکمنهای تورکمنصحرا برهیی

د. تاجران و بازرگانان تورکمن در این مقطع به منظور کمک به جنبش به وارد کردن اسلحه از یاد یم شو 

آباد  مناطق تحت نفوذ روسیه در بخش شمایل اقدام یم کنند. در این باره در گزارش مخیی  بریتانیا در اسیر

در ذیل یم دامات شوخ بای تاجر حوجه نفس مطلنی درج شده است که حسینقیل مقصود لو در باره اق

آوریم. و اما سندی که در اینجا آوردیم گزارش رئیس گمرک بندرگز به وزارت مالیه یم باشد که از آن طریق 

دن اسلحه توسط تورکمنها و ناتوایی مأمورین به اداره کل گمرکات منعکس شده است و در آن از وارد کر 

ی از آن گله و شکایت یم شود.  دولنر در   جلوگی 

 

 
 

 وزارت مالیه

 2889ادراه کابینه نمره 

 19544نمره --1337 شهریور / سنبله 9 --1919اوکتیی  14مورخه . سواد راپورت رئیس گمرک بندرجز 
 

 اداره کل گمرکات

مرک کامال مسبوق ( اشعار میدارد که اداره گ3643ژوئیه نمره ) 22در تعقیب مراسله اداره مرکزی مورخه 

ه بطور قاچاق وارد نموده و یم نمایند. در ماه ژوئیه گذشته  است که تراکمه مقادیر زیادی اسلحه و ذخی 
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ه اطالع دادم اینجانب مجددا صورت مجلس که سواد آن ملفوف است خدمت حکمران ارسال داشت

آباد فر  وخته شده شده و یدهللا نام قسمت اعظم اسلحه که به این ترتیب وارد میشود و در بازار اسیر

ای تقدیر در صورتیکه مصادر محیل که فراش گمرک یم تواند اطالع مفیدی در این خصوص بدهد عیل 

ی اسلحه و توقف و سیاست قاچاقپ  در اختیار خود دارند از گرفیر
ی
یان عاجز هستند مسلما عده قشوی

 که خطاب به چندنفر اعضا گمرک نیم توانند بطور مؤثر در این قبیل واردات 
ر
ی نموده و تأکیدای جلوگی 

ش این خواهد بود ک  هستند تاجر که آنها صادر شود منتها تأثی 
ی
ه بیشیر مواظب باشند. تراکمه مردمای

ی و نظامنامه اهمیت میدهند زیرا به اسلحه ابدا حس و قبح اعمال خود را ملتفت نبوده و کمیر بقوا نی 

 الجمله منفعنر ببینند فورا به آن کار خود متیک بوده و به ضعف دولت اطمینان 
ی
دارد و هر کاری که ف

که دولت از عهده انتظام این صفحه که بواسطه عدم اقتدار دولت در این ناحیه اقدام یم کنند. مادام  

ی حاصل ن ....شده برنیاید در اوضاع ابدا   خواهد شد تغیی 

 
 . تامضاء سواد مطابق اصل اس

 مهر وزارت مالیه

 

                                        

 (1302مرداد  31 / 1923 اوگوست 14)                                                      

 

آباد. بکوشش  . جلد دوم. 1363ایرج افشار. دریاگشت. تهران  مخابرات اسیر
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 74سند 

آباد به تهران در خصوص آمدن حایل آخوند و ویل  آخوند بعنوان نمایندگان عثمان تلگراف حاکم اسیر

م تورکم آباد آخون با جماعنر تجار محیر  ؛ ن مقیم گنبدقابوس به اسیر

 "ساخته و خودش چند روز دیگر بشهر خواهد آمد.  عثمان آخوند سواره های تورکمن را متفرق"

 [1919یم  4] 98ثور  13معتمد الدوله                                                                                          
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 75سند 

آباد معتمدالدوله به ریاست وزرا  و وزارت داخله در مورد آمدن شان تورکمن به شهر و  تلگراف حاکم اسیر

 آنان به خدمتگذاری... منهزم کردن سواره های عثمان آخوند در گنبدقابوس و اشاره به 
ی

اعالم آمادگ

 ف
ی
ی هایی داشته که قوای تورکمن خلع سالح اینکه ایلخای ندرسک با سواره های تورکمن در گنبد درگی 

 [ 1919آپریل  23] 1298بهشت اردی 2شده است. تاری    خ سند 
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 دولت علیه ایران
ی
 اداره تلگراف

آباد به طهران  از اسیر
 6نمره تلگراف 

   ]فروردین[حمل 30تاری    خ 
ف آقای رئیس الوزرا توسط جناب فطن الدوله مقام بندگ ت اشر   -دامت عظمهان حضی

 کپیه وزارت جلیله داخله
 

ی طایفه یارعیل جعفربای که معظم  ف ... تمام قضات و خوانی  ت اشر به فضل الیه و توجهات حضی

ی  ی بیگ نظر ]بگ ناظار[خان رئیس یک قسمت طایفه آق آتابای با خوانی  طوایف تراکمه هستند و هم چنی 

ی و علما آن طایفه بودند و قریب صد نفر از ایال آنها که تقریبا هش می  ی محیر ت آنها بشهر تاد نفر خوانی 

...شدند به هشتاد نفر آنها طاقه شال های مختلف خلعت الزم بود داده شد  آمده در دارالحکومه پذیرایی

 شاکر و حارصی خدمت گذاری برای دولت و مخصوصا قرار شد چندین نفر ا
ی

ز و بقیه انعام گرفته همیک

ار والیت و یا بعیصی جهال آنها... که در اوبه های آنها ساکن هستن د خودشان گرفته تسلیم حکومت اشر

نمایند...مایل را که جهال آنها برده بودند رد نمایند. چنانچه تقریبا هزار گوسفند مرسوقه وکیل الدوله 

م مقداری آورده اند و نماینده دولت فخیمه انگلیس را که شش ماه قبل شقت کرده بودند پس گرفت

ی ایل داز و یک قسمت دیگر از مقداری را هم متعهد شده اند دو سه روزه برسانند  ... فردا هم خوانی 

نورعیل جعفربای بشهر خواهند آمد تراکمه فوق العاده مستظهر بمراحم دولت شده اند و فدوی هم 

ور و خائن مجازات و خادم نعمت... سخت به آنها یم فهمانم که این دوره غی  از ادوار سابقه است برسر 

یت شخص اول مملکت که تراکمه ترتیبات ندیده از مهر و تصور میکنم انشاهللا به همت و فعال

 غضب...در خصوص وجه اعتبار زودتر امر شود... 

 
 157رجب  18                                                                                                   

 
آباد  معتمدالدوله. مهر حکومت اسیر

 98]اردیبهشت[ثور  2شمال 
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آباد  به وزارت داخله در خصوص آمدن شان طوایف آتابای به شهر و اعالم  تلگراف حاکم اسیر

 [1919آپریل  17] 1298فروردین  27خدمتگذاری آنان. تاری    خ سند 

 
 
 

ی »... ه های مختلفه طایفه آتاباامروز پانزده نفر از خوانی  آباد طایفه  تی  ی که بواسطه قرب بشهر اسیر

 که تهیه  آتابای
ر
هم جزو چند طایفه از تراکمه هستند که بیشیر محل مالحظه میباشند با مقدمای

شده بود و احضارشان کرده بودم با کمال اطاعت و دلگریم بشهر آمده چون مدتها بود که غالب 

ه های مختلفه طوایف آمد و شد داشتن ی تی  د....فعال نورحسن خان شکرده کل آتابای با تمام خوانی 

اتباعشان در دارالحکومه مهمان حکومت هستند اسایم آنها از اینقرار است: نورحسن خان رئیس  با 

کل طایفه، مالعراض مراد، مال هللا قیل، مال سالخ، بهرام قلیچ خان، آناقربان خان، جایی خان، ایضا 

ام خان، رضاقیل خان، حسن خان، بابانیاز خان شدار، امی  مالعراض خان، قلیچ ، عبدهللا خان، بی 

 عموم و جلب عموم طایفه 
ی

ف موفقیت های کامل را در آسودگ ت اشر خان. امیدوارم بتوجهات حضی

 تمدالدولهمع 209نمره  ]فروردین[حمل 23                                                 ... بعرض برسانم. 
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 77سند 

ل بر تورکمن ی حکمران برای شهر تورکمنی گنبدقابوس مسئلۀ روز و  مسئله کنیر صحرا و مخصوصا تعیی 

ی خودشان جهت برقراری  آباد شده بود. مردم تورکمن عثمان آخوند را به رهیی
مهم برای تهران و حاکم اسیر

مدی سه بار دور میل گنبدقابوس نظم شهرشان انتخاب کرده و او را طبق سنت تورکمنی سوار بر ن

آباد گردانیدند   گنبد یم باشد. حاکم اسیر
ی
ویل تهران مضانه خواهان انتصاب اعتصام الملک به حکمرای

ی سوار تورکمن و عثمان آخوند روز و شب به توطئه چینی مشغول  ی در پراکنده ساخیر معتمد الدوله نی 

 22] 1337رجب  21ت داخله یم باشد. تاری    خ سند است. سند زیر تلگراف حاکم به ریاست وزار و وزار 

 [1919آپریل 
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 وزارت داخله
آباد  حکومت اسیر

 1337شهر رجب  21مورخه 
 اداره کابینه

 مقام منیع وزارت جلیله داخله دامت شوکته
 
ح اقدامات الزم خود را در باب جلب عثمان آخوند و سایر قضات  157دیروز در ضمن تلگراف نمره  شر

ف آقای رئیس الوزرا دامت شوکته و مقام منیع تراکمه   ت اشر گنبدقابوس بعرض مقام مقدس بندگان حضی

آخوند و سایر  سانده ام که نظر بمقدمات و وسائیل که قبال اتخاذ کرده بودم خود عثمانوزارت جلیله ر 

وج مبنی بر بیم و  قضات در گنبدقابوس عریضه بحکومت نوشته و تکلیف خواسته بودند جواب مرسر

امید نوشتم البته تابحال تلگراف مزبور از نظر مبارک گذشته حاال هم برای مزید استحضار خاط مبارک 

ته شده لفا فرستادم. امیدوارم سواد عریضه عثمان آخوند و قضات را بانضمام سواد جوایی که به آنها نوش

ت تامه در اتخاذ انتظامات با توجهات کامله اولیای دولت و وزارت جلیله آنطوریکه مقصود است موفقی

 حاصل شود. 

 معتمدالدوله
آباد  مهر حکومت اسیر

 
 98ثور  20 -اداره شمال -حاشیه
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 78سند 

آباد نوشته شده را حاکم به تهران یم فرستد. در این گزارش  رونوشت نامه عثمان آخوند که به حاکم اسیر

ف تورکمنها و برای محافظت شهر و استخدام عثمان انتخاب شدنش را بعنوان حکومت گنبدقابوس از طر 

اره های تورکمن کردن سواره های تورکمن را به حاکم خیی یم دهد. ویل حاکم خواهان منهزم کردن سو 

ی شهر را ترک کرده به کومیش تپه باز یم گردد.   میشود. عثمان آخون نی 

 [ 1919یم  17] 1337شعبان  16تاری    خ سند                                                                                  

 

 

 ریاست وزرا

 سواد کاغذ عثمان آخوند

 1337شعبان  16مورخه 

آباد و مضافات آن  ت واال شاهزاده حکمران اسیر عرض دعاگو بحضور مبارک اجل اسعد اقدس حضی

 معتمدالدوله مدظله دامت شوکته
 

یف است. ثانآنست اوال مستدیع از درگاه قاضی ا یا قبل از تاری    خ مذکور در لحاجات سالمنر وجود شر

خواسته اند به گنبد بیایم آنجا ما را برای  ذیل پنج ماه شده است اهایل شهر گنبدقابوس و آق اوییل

ی کرده اند. پنجاه سوار داده اند. برای مواجب سواره ها اموال داخله خارجه را  محافظه شهر گنبد تعیی 
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 نشد. گاه روز   باالتفاق گمرک
ی
گذاشته اند و مهر کرده داده اند. رفته رفته سواره ها صد شد مواجب کاف

سید دائما به نصایح نوکرها مشغول بوده ام که دو قران  گاه روز پنجقران  شماها برای خدا و رضا »می 

ود...  ت  بعداز «. دولت علیه ایران کار یم کنید. انشاهللا حکومت بیاید محنت شما بهدر نمی  یف حضی ترسر

آباد پاکت رسید. مضمونش ]این بود[ سوارها را متفرق سازید خودتان به شهر بیایئد مالقات  واال به اسیر

ت واال را واجب میدانم و مخالفت دولت علیه را جایز نمیدانسته ام. تمام سواره ها را  کنیم. امر حضی

ستدعا یم کند چه فایده دارد. در آن وقت مرخص کرده ام و متعجب شده ام بعد از آن مالقات ما را چرا ا

با چند نفر از اهایل گنبد از سخت مریض بوده ام رفته نتوانسته ام. بعد از آن حالیل آخوند و ویل آخوند 

ت واال مراجعت کرده اند. قوال رسانیده اند سواره ها را متفرق نسازند. نوکرها که جایش  خدمت حضی

تابت کرده آورده ام. مظنه پنجاه نفر شد. حاال آمده ام کموش تپه دورتر بود رفت، جایش نزدیک بود ک

اینکه بسیار یی قوه و الغر هستم و میانم درد یم کند با  با اراده الحمد هللا احوال من عیب ندارد. غی  از 

ت  ف برویه جمال حضی ت واال شویم. انشاهللا بعداز ماه مبارک مرسر این هئیته نیم توانم منظور حضی

حاال کتبا هر خدمت فرمایند اطاعت میکنم. حاال پنج نفر نوکرها با خود آورده بوده ام] که به  میباشم. 

ئیس پنج نفر مال محمد نظر آخوند عاقل و دانا است هر سئوال کنید براسنر جواب نزد شما یم فرستم[ ر 

ت واال  . بقیه را گذاشته ام میدهد با عبا]آبا[ خان از اهایل گنبد آدم معتیی است فرستاده ام بخدمت حضی

ی فرمائید بر  ویم در گنبد برای محافظه شهر گنبد. خواهش دارم دستور العمل بدهد و تکلیف ما را معی 

بگنبد و مشغول محافظه شهر باشیم یا که کسب قدیم ما درس طالب و دعا و سعادت دولت علیه ایران 

ت واال بدقت مالحظه کنید ... هیچوقت مخالفت د ولت علیه بخاطر ما خطور نیم باشیم. اما حضی

ت واال است . نوکرهای کند. دائما فکر من و ذکر من سعادت دولت علیه ایران است. سوار من سوار حضی

ما براسنر خوب کارها را صورت میدهد که در مدیر که در گنبد بوده ام نوکرها اهایل گنبد و فقرا تمام از 

...  نوکرها قوجق مادیان قلعه حاج یلر را آورده اند. قوجق از طایفه آق دو نفر را قتل کرده دعاگو راضی

د دزدیده شد. اگر من اینجا ممنون باشم جناب اند و مال دو نفر را غارت کرده اند و پنج شش اسب از گنب

اعتصام الملک را زودتر ارسال دارید حنر آنطرف خراب نشود. دیگر خواهش میکنم چهار خلعت 

 وکرها. .السالم علیکم. مرحمت نمائید برای رؤسای ن

 
 1337شعبان  16مورخه                                                                              

 
 مهر کابینه ریاست وزرا

 سواد مطابق اصل است
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 79سند 

ی وی به تورکمنها باعنوان  آباد به ریاست وزرا؛ توهی  ی تسخی  چ»گزارش معتمدالدوله حاکم اسیر نی 

 
ر
یم  19] 1337شعبان  18به قم و محالت. تاری    خ سند  و خواهش از مرکز برای انتقال اش« حیوانای

1919] 
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 ریاست وزرا
آباد نمره   432سواد مراسله حکومت اسیر

 شعبان  18مورخه 
 

 مقام منیع وزارت داخله دامت شوکته
 

از نظر مبارک میگذرد. رحم بفرمائید بحال  ا یک مراسله که جدیدا عثمان آخوند برای فدوی فرستاده لف

 است که آخوند اول شان این استکه 
ر
ی حیوانای یک خادم صادق و بیچاره که مشغول تسخی  یک چنی 

 مالحظه میفرمائید

این فدوی روزی چندین از این مراسالت و توقعات دارم انصاف فرمائید چطور کاغذها را بخوانم و چطور 

که بفهمند و چگونه مفاد توقعات آنها را بموقع اجرا بیاورم. خدا گواه است   مبفهمم و چطور جواب بده

قریب چهارصد طاقه قماش و قریب چهارصد تومان پول زرد و سفید که صورت آن ارسال میشود تاکنون 

خلعت و انعام داده ام بدون اینکه به نوکر من خلعت بها داده باشند یا یک اسنی برای من آورده باشند 

فت کار مقتیصی بود که فدوی قبول بچه  رسد به یابو و قالیچه در صورتیکه اگر هم یم آوردند شاید پیرسر

 نیم نمودم. این است روزگار فدوی با مایه هزار تومان حقوق. 

ف آقای رئیس االوزرا مدظله العایل از نوکر و  ت اشر افت خوایه و تشویقر که حضی سودای خدمت و شر

آباد فرار میدادند فدوی خود  یمامور میفرمایند فقط فدو  را نگاهداشته شاید اگر سایر حکام را از اسیر

بزودی فرار کند. باکمال تشکر استدعای یم کنم که حکومت فدوی را اگر الیق خدمتم میدانند و خدمنر 

 نمودهم به حکومت قم و محالت مبدل بفرمائید. امر امر مبارک مطاع است. معتمد الدوله
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ی رؤسای  آباد به وزارت داخله و گزارش وی  در مورد به تسلیم واداشیر تلگراف معتمد الدوله حاکم اسیر

آ.گ[ در مقابل عثمان آخون ]از  -تورکمن و مطرح کردن رجب آخون و حسن خان ]از طایفه قرینجیک

 [1919ل آپری 27] 1337رجب  25طایفه قویونیل کؤر[ با دادن خلعت و دیگر انعام. تاری    خ سند 
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 دولت علیه ایران
ی
 اداره تلگراف

آباد به طهران  از اسیر
 442نمره کتاب 

 ثور 6
 مقام منیع وزارت جلیله داخله داخله دامت شوکته                                 

 
ی طایفه نورعیل هستند   دیروز هم جنابان رجب آخوند و آمان می   گلدی آخوند که از قضات فاضل و محیر

یم به آن دو ن ی شان بشهر آمده خلعت های محیر ی و ریش سفیدان با تمام خوانی  فر داده و بسایر خوانی 

ی طاقه شال خلعت داده شد و قرار شد لتکای مرسوقه تاجر بندرجز را که بعیصی جهال آنها برده  شان نی 

ی را دستگی  نمایبودند خودشان با ک د دارند و سارقی  ند و حسن خان را که مک و قوه حکومت گرفته مسیر

 
ی
 نمودند و تمام تراکمه از این که به امنیت راه آمد و شد از نجبا خودشان است بسمت خایی خود معرف

ی آنها باز شده خوشحال و دعاگو و اهل والیت همه مرفه و مرسورند. عثمان آخوند و چند نفر از خوان ی 

ی طایفه که در گنبد قابوس هستند آنها هم این دو  روزه خواهند آمد. فقط یک طایفه از کل  دیگر همی 

 ا
ر
ست که موسوم به ییلقر هستند و آنها را هم احضار نموده ام خواهند آمد تابعد که طوایف تراکمه باف

 نظریات خود را در کارهای سیایس تراکمه بعرض برسانم. 

 
 معتمد الدوله     212رجب نمره  25 

 اداره شمال
 98ثور  7
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وهای شخ و و ن در  ی نی  وهای وفادار به  تیجه بروز و شدت یایی جنگهای داخیل در تورکمنستان بی  نی 
تزار، عده ای مجبور به ترک دیار و خانه و کاشانه خود شدند. در سند زیر درخواست تابعیت جمیع از 

 1919آگوست  26تورکمن های آخال از دولت ایران را مشاهده یم کنیم. 
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 از تراکمه اتباع روس: جمیع فرستنده

نده: کارگزاری بجنورد   -  گی 

 موضوع: درخواست تابعیت تراکمه اتباع روس از دولت ایران 

 1298سنبله  3مطابق [ 1337ذیقعده ] 29تاری    خ: 

 -نمره: 

 سواد عریضه جمیع از تراکمه اتباع روس به کارگزاری بجنورد

ت مستطسنبله، بجنورد حضور م 3شهر ذیقعده مطابق  29 ف آقای کارگزار بارک بندگان حضی اب اشر

ده گان ذیل)آراز وردی  آمان وردی  -جان محمد  -جلیله بجنورد و مقامات دامت شوکته، این چاکران نامیی

امان  -عطا ۔ امان گلدی ۔ عطاگلدی  -تپیک ۔ آرازمحمد  -زارجان  -چهار یار  -باشمه]بأشیم[  –

قرپوز( از  -وردی مراد  -س]آراز[ مال ار  –دی ۔ نظر جهانگی  قاریاغ -بخشر ۔ خوجو -محبت]محمد[ 

تعدیات فوق الطاقه که به واسطه هرج و مرج بودن روسیه وارد و ]آنرا[خارج از قوه خود دیده، و در 

خود و  واقع تحمل ناپذیر بود؛ ترک آخال نموده، به دولت علیه ایران پناهنده شده ایم که مادام العمر 

فه برس بریم و تعهد یم نماییم که در هر مورد آنچه قانون داخله بعیت ایران آسوده و مر اوالدمان به تا

مملکنر دولت ایران بوده باشد قبول نموده و با چاکران هم مثل رعایای داخله رفتار فرمایید و در کلیه 

ی مملکت ایران خواهیم بود. مستدیع آنکه چاکرا یه ایران ن را به تبعیت دولت علموارد مطیع قوانی 

ی فرمایید و چاکران را متشکر و دعاگوی ذات اقدس شهریاری پذیرفته و مح یل برای سکونت مان معی 

 تاج تبعس]؟[.  -ارواحنا فداه سازید. محل مهر دو نفر دیگر عارض دو در]آرازدوردی[ 

 38، امضا . 1298برج سنبله  7سواد مطابق اصل است. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
)به نقل از کتاب تاری    خ و فرهنگ و هیی  .۴۳، دوسبه ۴1ه. ق، کارتن  1۳۳۷بایگانی اسناد وزارت امورخارجه، سال  38

(. 2ترکمان. ج
ی
 معطوق



  

ARNE GOLI 184 

 

 82سند 

 و شخصیت برجسته تو از مجموعه اسناد روحا  
ی
 رکمن رجب آخون صیادی ساکن کومیش تپه. ی

ی افتتاح و از معلم تورک برای تدریس کمک  آخون آقا عالوه بر مدرسه دینی مدسه ای به سبک جدید نی 

ه که بود« فهیم بگ»نام این معلم « تورکمنلر تاریخی »یم گرفت. بنابه معلومات آقای آهنگری در کتاب 

آباد ه دانش آموزان یم آموختایشان دروس جدید ب . به معلم فهیم بگ اتهام جاسویس برای حاکم اسیر

 -و یا عمدا سیاه نمایی کردند -زده شد
ر
ی قارف آباد، این معلم را در راه بی  که باالخره فورمن نایم از ارامنه اسیر

  کشد.   و کومیش تپه که با فایتون اش مسافرت یم کرد با شلیک تی  یم

ایشان به ییک از شان تورکمن نگاشته است. در این نامه وی از  فهیم بگ بوده کهدستخط زیر بقلم 

ی زبان فاریس و آمدن نماینده ای از طرف شاه برای انتخابات صحرا ]اواخر  فت اش در یادگی  پیرسر

 احمدشاه [ خیی یم دهد. تاری    خ سند معلوم نیست. 
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 فضیلتمأب افندیم

 آی ظرفنده تمام کمال اوگره نه نم انشاهللا فارسن  بو و یا اییکبه مدرسه وردم درسمدن جودا ممنو 

یف آوردی برای انتخابات صحرا ایچون  یی ترسر جکیمه امینم. دیگر، تازه، طهراندان شاه ذات لردان بی 

ف خان برادری ایل ت اشر یف ایده شاید بو اییک اوچ گون ظرفنده شی جنابینگزین حضورینه حضی ه ترسر

حام ایدرم. جکدور. مشارالیه ح  رمتالنگزی اسیر

 واالسالم شد تمام

 آخوند زاده

 
ی

 شیمیدی دن گلمدییک
 

 ترجمه

 جناب فضیلت مأب! 

یی نهایت راضی ام. انشاهللا فاریس را در مدت ییک دو ماه تمام و کمال یاد  به مدرسه یم روم. از درسهایم

خابات پیش روی صحرا خواهم گرفت. خیی تازه این استکه از طرف جناب پادشاه یک نفر جهت انت

یف خواهد آورد. سالم گرم مرا برسانید. والسالم شد  ف خان با برادرش ترسر ت اشر یف آورد. حضی ترسر

 یه ناخوانانامه تمام... بق
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آباد در خصوص عثمان آخوند و عملیات در خصوص گنبدقابوس و وی  تلگراف کفیل حکومت اسیر

 [1920مارس  20] 1298اسفند  29تاری    خ سند                                    سواره های مسلح وی. 
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 ریاست وزرا

وحه کفیل حکومت  آباد نمره سواد مرسر  75اسیر

/اسب تورگ[  29مورخه   97حوت]اسفند[ یونت یئل ]سال یئلقر

ف اعظم آقای وثوق الدوله رئیس الوزرا دامت شوکت ت مستطاب اشر  ه العایلحضور مبارک بندگان حضی

ام خاطر مبارک را مبسوق میسازد نسبت عملیات عثمان آخوند در گنبدقابوس بتوسط  با نهایت احیر

 الممالک رئیس کمیرسی گنبدقابوس. آقای اعتصام 

ی تراکمه را بشهر احضار نموده چه از طرف ایشان و چه از طرف حکومت پاره تعلیمات  ییک دو نفر از خوانی 

ج هم بقضات تراکمه دائر بر تبعیت و اطاعت از اوامر دولت نوشته فرستاد. اینک  بآنها داده شده شر

د عثمان آخوند رسیده که سواد آنرا برای تکمیل اطالع جوایی از طرف قضات حنر به امضا و مهر خو 

خاطر مبارک لفا تقدیم میدارد. چنانچه از لحاظ مبارک بگذرد تصدیق خواهند فرمود که قضات تراکمه 

آخوند جدا و صمیمانه خودشان را مطیع احکام دولت علیه دانسته و برخالف انتشارات  حنر عثمان

 و قوایی از طرف دولت وجود پیدا کند تا ]از[عملیات  هستند. فقط تقاضا دارند در آنجا 
ی حکومنر تعیی 

ی شود. نظرات خود را در یط راپورت نمره  ار آنها جلوگی   74ه حوت و تلگراف رمز نمر  15مورخه  53اشر

حوت بعرض رسانیده تأئید مینماید که هرچه زودتر تصمییم نسبت بگنبدقابوس اتخاذ گردد که  28

 موکول به رأی مبارک است. مشکالت زیادتر نشو 
ر
 د. باف

آباد  محل امضا و مهر کفیل حکومت اسیر

 سواد مطابق اصل است. 
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 از والیات مختلف به وزارت داخله
ی
 اخبار تلگراف

 

 
 

 اخبار داخله    
 

 [ 1300]اول خرداد  1339بتاری    خ اول جوزا        وزارت داخله       قوی یئل 
 [1921یم  22]                                                                                

 
 از کمش تپه

 
[امنیت برقرار است ویل بواسطه عبور و مرور پراخودهای بحمدهللا   ]کشنر

ی
جنیک  و غی 

ی
جنیک

ی از یلبلشویکها خییل اها  صحرا بوحشت افتاده و ترسیده اند عاقبت تولید زحمنر بنمایند. و نی 

قرار مذکور در بادکوبه اعالن کرده اند که اهایل ایران مال التجاره طال آالت بادکوبه را به ایران یم 

ی شهرت دارد که عده قشون برای حسنقیل خواهب  سالک زاده  . د آمد. تا چه شود رند... ونی 
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ی دو قسمت تورکمنستان روزنامه    --محارصه اقتصادی تورکمنصحرا و ممانعت از ورود و خروج کاال بی 

 1920آپریل  22 / 3. ص 1299سنبله  20، 743ایران. ش 

 

آباد  تعقیبجرح و  --اسیر

 

اکمه در این خیال بودند که مقداری جو به حسنقیل از قرار راپوریر که از کمش تپه رسیده عده ]ای[ از تر 

عبور بدهند. از آنجائیکه از طرف حکومت قدغن شده که آذوقه بهیچ وجه از شحد عبور داده  ]ها[

 
ی

اندازی نشود سواران حکومنر خواسته اند ممانعت بعمل آورند، قاچاقچیها ایستادگ  و کار منجر به تی 

ی جنگ قولمان نام ترکما ی چایل سوار حکومنر را زده از طرف حکومت طبیب شده در حی  ، حسی  ن با تی 

 اعزام و مامورین الزم با خان طایفه نورعیل و رئیس سوار ایل مزبور جهت گرفتاری مرتکب اعزام شد. 
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آباد به ریاست وزرا  در مورد ارسال بودجه برای تعمی  قلعه نظایم آق قلعه، ارسال  گزارش حاکم اسیر

 ماموران دولنر به مشکالت مردم  بودجه
ی

ی برای کومیش تپه، عدم رسیدگ ترکمن و هراس از تبلیغ ناچی 

ی تورکمن ها.  تاری    خ سند   در بی 
ی
 [1923سپتامیی  20] 1302شهریور  28مأمورین روس و عثمای

آباد و یموت»وره عنوان رسیم شایان توجه است که در آن د بر ش اوراق رسیم مندرج « حکومت اسیر

 ود. ب
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آباد به ریاست وزراء  گزارش حکومت اسیر

 1302سنبله  28تاری    خ 

 1175نمره 

 مقام منیع ریاست وزراء عظام دامت عظیمه
 

آباد را قبل از ورود فدوی واقف بودند. در ظرف یکساله اخی  دویست و  چهل نفر در البته اغتشاش اسیر

آباد آدم کشته شده رعایای تما م رامیان و فندرسک و هم نوده را چاپیده اند شهر و صحرا در اطراف اسیر

ند.... بطوریکه مردم برهنه برس    مییی

ی شده اند. طایفه آتابای در اطراف آق قلعه  طایفه جعفربای در کمش تپه ابنیه عالیه دارند، شهرنشی 

ر نجاست میگویند آق قلعه را بسازید ما همه در پناه آن خانه ساخته شهسکونت دارند یعنی یوردشان آ

انزده هزارتومان خرج دارد که مثل بنا یم کنیم. هرچه فریاد میکنم آق قلعه کلید صحرا و شهر است و پ

روز اولش بشود گ گوش میدهد و کو آن مجلس که اگر افتتاح شود متوجه سیاسنر بشود که همسایه 

آبادبحکم مجلس با بودجه درست چهارصدو پنجاه تو شمایل اتخاذ   مان حاکم کرده است. حاکم اسیر

. تراکمه صحرای ترکمان و کمش تپه شصت تومان بندرجز هفتاد تومان وا ی اگر از پس امروز بود فردای 

ود. مامورین ایر  ون نمی  آباد بی 
ان یم گویند ما اگر حاکم و صاحنی داریم کجاست از چهار دیوار شهر اسیر

، مامورین روس و عثمایی همه گردش نمایند. آیا باید وج ی ی روس را محکوم کرد که خانه نشی  دانا مبلغی 

اکم ید و تبلیغات را نپذیرید. کمش تپه قشون نیم خواهد، شما..ندهید تبلیغ نکیند و بیر ه گفت شما نگی 

 یم نماید و مقهور کارگزار نیم خواهد، حکومت نیم خواهد، باید معتقد باشیم ترکمن با عرق ه
ی

مت زندگ

 کت قابل رحم هستم مخارج مسافرت و حق العمل... بفرستید. دیگران نیم شود. اگر با این وضعیت و فال 

 حسن معتمد الدوله 
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نارصالدین شاه به  شر ایرانیان فاریس زبان ساکن تورکمنستان اغلب بهایی های بودند که در دورۀ بهایی ک

ی از ظلمبو تورکمنستان پناه برده   نی 
ی
و اجحاف مامورین  ند، عالوه بر آن روستائیان زحمتکش خراسای

 به تورکمنستان 
ی
 حکام ایرای

ر
ایران در عشق آباد به وزارت  مهاجرت کردند. سند زیر از قونسولگریمالیای

مرو]ماری[ و  خارجه ایران فرستاده شده و در آن خواستار بازگشایی مدارس در شهرهای

( یم خواهد که برای میشود. وزارت خارجه از وزارت معارف )آموزش و پرورش[شاقادامکراسنودسک]

 ان افتتاح مدارس یم شود. با اهمیت بودن مسئله را تأکید کرده خواهو ادبیات فاریس و  تروی    ج زبان

 [1924جوالی  20] 1303تی   29تاری    خ سند 

 

 1303شطان  29بتاری    خ      وزارت امور خارجه 
 9138نمره 

 2992اداره دوم سیایس 
 

 وزارت جلیله معارف
 

 در مرو  551حمل ]فروردین[ نمره  21مورخه  وحهدر تعقیب مرسر 
ی
راجع به تاسیس دوباب مدرسه ایرای

و کراسنودسک اینک راپوریر از قونسولگری ایران در عشق آباد بوزارت امور خارجه رسیده است که 

ت سواد آنرا تلوا ایفاد داشته خواهشمند است برای نگاهداری این دو مدرسه که برای تروی    ج زبان و ادبیا

ورت را دارد توجه مخصوص مبذول و نتیجه راهم به این وزارت خانه ف اریس در این صفحات نهایت رصی

 اشعار دارند که به قونسولگری نوشته شود. 

 
 1303/  14   کسب تکلیف شود   -در حاشیه
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بود. بهائیان در تنها کشور امن برای بهائیان پناهنده  شر دوره نارصالدین شاه، تورکمنستاندر ایام بهایی ک

ی عبادت  خود را آشغابات نخستی 
ی
در خیابان آزادی بنا کردند و بعدها اجازه مرکز شهر گاه مجلل جهای

بود. در این « مظفری»گشایش مدارس برای فرزندانشان داده شد که نام مدرسه موجود در آشغابات 

 از تورکمنستان
ی
ی  که آنهم به موقع پردا مدارس معلمای  با حقوق ناچی 

ی
خت نمیشد، فرزندان مهاجران ایرای

تدریس یم کردند ویل در این سند نمک به حرایم شده مدیر مدرسه را متهم به ناسیونالیسم تورکمنی و را 

 معلمانش را با اتهام کمونیست بودن به تهران شکایت یم کنند و خواهان اعزام مدیر و معلم از تهران یم

 [1924وست آگ 6] 1303مرداد 15شوند. تاری    خ سند 
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 وزارت امور خارجه
 1303برج اسد سنه سچقان یئل  15بتاری    خ 

 9766نمره 
 اداره دوم سیایس

 محرمانه
 

 وزارت جلیله معارف
 

وحات سابقه راجع بلزوم توجه مخصوص باوضاع مدرسه مظفری ایرانیان در عشق  آباد  در تعقیب مرسر

 از عشق آباد 
ر
ا اطالعای ین موانع »بوزارت امورخارجه رسیده مبنی بر اینکه:  زحمت افزا یم شود اخی  بزرگیر

ی توسعه ایرانیت ادامه مدر  سه مظفری است. با وضعیات فعیل آن که مدیرش متمایل به ترک و معلمی 

ک آنان منحض در ت روی    ج در عقاید خودشان برای اطفال ایرایی است و بمحض آن کمونیست وجه مشیر

بتعویق بیفتد فورا موجبات مداخله اولیای محله را فراهم یم نمایند و  اینکه مقرری پرداخت حقوق آنها 

ی قبیل اشخاص میباشند. و تنها عالج کار این است که یک  اولیای مدارس مرو و کراسنودسک هم از همی 

ان و یا مشهد با تعلیمات جامعه به عشق آباد اعزام و اعانه تخصییص از طرف نفر مدیر و معلم از طهر 

فت حادولت به  صل آنها داده شود با امور تدریس مدرسه مذکوره مطابق پروگرام آنوزارت جلیله پیرسر

ی از دسایس دیگران بشود. وزارت امور خارجه مراتب را باستحضار  شود ضمنا بدین وسیله جلوگی 

ه رسانیده خواهشمند است از هر توجیه که در این خصوص مبذول یم فرمائید این وزارت آنوزارت جلیل

 ارجه را مستحضی دارند. خ

 

 در حاشیه

 اداره معارف 

 نیست ضمن راپورت 
ی
چون حقوق مدیریت مدرسه عشق آباد برای اعزام شخص الیق و شایسته کاف

عمویم راجع بمدارس ایرانیان خارجه مراتب بمقام وزارت جلیله متبوعه عرض و اضافه اعانات بجهت 

 1303اسد  30ب و نتیجه تأمل شود. انجام استدعا گردیده است و باید تا وصول جوا
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ورود افرسان تورک از آن جمله قادیر افندی به کومیش تپه و کمک آنان به انقالبیون تورکمن، آموزش 

 را در این باره نشان 
ی
نظایم و تعلیم و تربیت نونهاالن تورکمن به زبان مادری. سند زیر خشم مقامات ایرای

ی گروه از قرار دادن قادیر یم شود. با کمک این افرسان تو  داده خواهان تحت تعقیب رک بود که نخستی 

، حاجی خان اوغوزی... برای ادامه تحصیل 
ی
ی تورکمن از آن جمله احمد قاراداغیل، بایجان تورای محصلی 

 1924ژوئن  13عازم ترکیه شدند. تاری    خ سند 
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 1303برج جوزا  23بتاري    خ                                                                     خيیل محرمانه

 2827نمره                                                                    وزارت امور خارجه

 اداره دوم سيایس

 وزارت جليله داخله

ت و ادر افندى نام ترك در ميان تراكمه اقدامابوزارت امورخارجه اطالع رسيده است كه ق

 یم نمايد، لهذا متمنی است مق
ر
رر فرماييد محرمانه تحقيقات نموده معلوم نمايند اوال عمليای

ی داراى مناسبات  مشاراليه تنها با تراكمه ايران رابطه دارد و يا با طوايف تركمن طرف روسيه نی 

ی كه در آن -است. ثانيا
بليغات جا ميكند ازچه قبيل است آيا برضد روسها تاقدامات و عمليایر

ر يك نقطه متوقف است يا اينكه باطراف و نواج صحراى ميكند يا ايران. ثالثا مشاراليه د

ی مسافرت مينمايد. رابعا با سفارت تركيه در طهران و يا مأمورين آن دولت در روسيه  تراكمه نی 

. بديیه است ا ا ز نتيجه تحقيقات شيعا وزارت امورخارجه ر مكاتبه و مخابره ميكند يا خی 

 ح باشد اقدام شود. مستحضی خواهد داشت تا بهر ترتينی كه صال 

 در حاشيه: خيیل فورى. اداره شمال فورا اقدام نماييد. 

 )سازمان اسناد میل ايران(
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رضاشاه، رجب آخون صیادی درست در روزهای بخاک و خون کشیده شدن تورکمنصحرا توسط قشون 

ی از خونر  ی پارچه سفید به منظور جلوگی  بر پشت بام منازل کمش یزی بیشیر خود و طرفدارانش با آویخیر

تپه را تسلیم قشون کردند. از طرف دفیر شاهنشایه به رجب آخون عنوان قاضی القضات کل طوایف 

 [1925دسامیی  16] 1304آذر  25تورکمن ها اهدا گردید. تاری    خ سند 
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 رضا پهلوی شاهنشاه ایران

 پهلوی شاهنشاه ایران اوند متعال ما با تأئیدات خد

 

 که در طریق دولتخوایه از رجب آخوند مشهود گردیده برای مزید 
ر
نظر بمراتب خدمای

مفاخرت، مشارالیه را بصدور این فرمان همایون بسمت قاضی القضاه طوایف تراکمه شافراز و 

 باشد. قرین امتنان فرمودیم که امیدوار بوده و از هر حیث مفتخر و مستظهر 

 و پنج شمش بتاری    خ دوازدهم یکهزار و سیصد 

 

 پشت ورقه نوشته شده است: 

 

 شی  و خورشید. دفیر مخصوص شاهنشایه             

 دفیر مخصوص وزارت دربار شاهنشایه

 3097شماره     1304آذر   25

 

12596 

 1305دی  14

 

 

 

 از آرشیو مرحوم رجب آخوند صیادی
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 بخش دوم

 پهلوی رضاشاهاسناد دوران 

1925-1941 

1304-1320 
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 1304آبان  اولتلگراف از ساری به طهران، تحریک شدار سپه رضاخان برای حمله به تورکمن صحرا. 

 1925اکتیی  23برابر 
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 قبض 
ٔ
 تلگراف  1589نمره

ٔ
  1304ذر آ 1صول تاری    خ و  285نمره

 

م مازندران  محیر
ٔ
 توسط آقای دادگر نماینده

ف آقای رئیس الوزرا و ریاست عالیه کل قوا دامت عظمته  ت اشر  مقام منیع حضی

کپیه مقام مقدس دارالشورای میل شيدهللا ارکانه کپیه شفق شخ . یک مملکت قدیمه عظيمه شان  

ه گرفتار دست یکعده زم  که در قرون اخی 
 رقت تاریخی

ٔ
انه ی عالقه شهوت پرست با حالت محتضی ام دار یی

 وجود مسعود بیگانه قائد توانای ح
ً
ت پهلوی را آوری امرار حیات یم نمود خداوند قادر متعال ترحما ضی

 ش پرسنر بدبختان ملت برقرار فرمود بحمدهللا بافقدان وسائل حیات اثرات فوق العاده بمنصه 
ٔ
بعرصه

 شنایع جگر بروز و ظهور رسانیده مخص
ً
 مازندران خصوصا

ً
 در چندی قبل تمام سواحل خزر عموما

ً
وصا

 کبد سوختگان نواميس بر 
ٔ
باد رفته و پدر کشته داغ برادر و خراش عملیات وحشیانه تراکمه که هنوز ناله

 آن یگانه رادمرد تازه یم خواهد قلوب شان از انتقام تسلیت 
ٔ
جوان دیده ساکت نگشته که بهممم عالیه

 رطب اللسان بدعای بقا برقرارند تازه ایرانیان یم طوری ایجاد آسایش و نظم  یابد 
ً
فرموده که عموما

ز چه شده ؟ شنیده میشود. همان مایه بدبخنر همان علت خواهند خود را در شمار ملل حیه در آورد با

ید. ما عموم بایران مراجعت و دخالت در امور نماذلت ایران آلت دست اجانب ) احمد شاه ( میخواهد 

ستان از آن م حاما استدعا اهایل طیی نمائیم بفورت اقدامایر فرموده که نگذارند دیگر  یمقامات منیعه اسیر

ی قدرت آرزوی د ی  -خالت در امور ملک و ملت نمایند دعاگو عیلی اکیی مازندرایی خائنی  راجی محمد حسی 

یه مقیم احقر حبیب هللا شی  گا -ی دایع عیل ابن اسدهللا سارو  –حاجی عبدالرحيم  -عیل عمادی  -

 -راجی ابوالقاسم  -محمد تقر  -عیل نقر زاده -جواد  -نقر  -ابراهیم ابن احمد عیل  -حسن تاجر  -ساری 

ی   عبدهللا -عسکری تاجر  -محمد تقر ابن عبدالکریم  -حسن بن مهدی  -احمد خالق زاده   محمد حسی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ARNE GOLI 204 

 

 92سند 

شکویی تورکمنها، آنها بخاک شوروی ]بخوان ا که موقع قشونکشر برای اعالمیه حکومت نظایم صحر 

1926نوامیی  8شمایل[ پناهنده یم شوند.  تورکمنستان
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آباد مورخه   17/9/1304استخراج تلگراف اسیر

حکومت نظایم صحرای ترکمان از آق قلعه اطالع میدهد ( 78وزارت جلیله داخله عطف به ریز نمره )

ار   بخاک دولت شوروی پناهنده آزاد عده ای از اشر
ی
 رفت و آمد تراکمه ایران در نتیجه عملیات قشوی

 کلیه طوایف 
ً
مینمایند عالوه بر اینکه قشون مجبور است ستونهایی اعزام نماید این ایاب و ذهاب ماال

قدام تراکمه تأدیب و تسلیم شده را که آسوده نشسته اند مختل امنیت عمویم را هم تهدید میکند. باید ا

 به خل
ً
ع سالح و امنیت اخدود شود دولت شوروی یا آنها را از خاک خود خارج نماید که قشون کامال

صحرا موقق و مطلق العنان شود و به خلع سالح آنها اقدام بعمل آورند. بخاطر دارم موقع مرخیص از 

ار تراکمه موقع عملیات که ا غلب به آن طرف آستان قدس میفرمودند روسها مطابق دستور باید اشر

این حال زحمت و کلیه مصارف دولت را  بروند راه نداده یا گرفته تسلیم نمایند. اگر چاره نشود و بقای

 161هدر میدهد. نمره 

 

آباد  حسن]اردالن[ رئیس حکومت اسیر

 

 اداره شمال مالحظه شده است. سواد به وزارت امور خارجه محرمانه بفرستید. 
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آباداز اس تلگراف توسط قشون رضاشایه. در  توسط رجب آخوند بمناسبت اشغال تورکمنصحرا   یر

 قید شده است.  "موجب آخوند"سند نام رجب آخوند اشتباها 

 1925نوامیی  7برابر با  1304آبان  16تاری    خ سند                                                                     
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  59نمره تلگراف  2996بض ه قنمر 

 1304/8/10تاری    خ وصول 

 مقام منیع ریاست عالیه حکومت ایران دامت عظمته. 

یک را در طبق دعا نهاده بطرف آن مقام منیع ایثار  ، مراتب تیی آباد در تلگرافخانه حارصی نفرات ملت اسیر

 6یم نماید. نمره 

آباد  کمیسیون مختلط نهضت میل اسیر

 
 دآباتلگراف از اسیر 
 1304آبان  / 16تاری    خ وصول 

 
ت اقدس پهلوی ارواحنا فداه  خاکپای مبارک بندگان اعلیحضی

 
این دعاگوی دوام عظمت و شوکت و اقتدار بندگان اقدس و تمام قضات و پیشوایان و رؤسای و ریش 

ار ایثسفیدان کلیه طوایف تراکمه با کمال ظراعت و طوق رقیت و عبودیت بگردن فدویت انداخته پس از 

یکات  یه خود بوجود مقدس آن یگانه حیات بخش ملت و مملکت ایران از صمیم قلب تیی ادعیه خی 

ومند سلحشور و فداکار دولت پهلوی ..عرض تقدیم داشته...  وزی قشون نی  عبیدانه خودمان از فتح و پی 

تا تمام طوایف ترکمن جز اقدست سلطان و چاکری و دعاگویی را بدرگاه با عظ اللت خود و جمت اعلیحضی

 پذیرفته و در آن آستان قدس به پایان افتخار ابدی مرحمت فرمایئد. 

 دعاگوی دوام دولت پهلوی

 قاضی القضات

 آخوند [رجبموجب]
 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

ARNE GOLI 208 

 

 94سند 

حکومت نظایم در تورکمنصحرا، دهقانان تورکمن برای خروج از کومیش تپه یم بایسنر از حاکم نظایم 

 1925اکتیی  1 / 1304افت نمایند. مهر ا دریشهر ر اجازه ورود و خروج به 

 

 

 ع رض نامه 

وم ش فممه]پ نبه[ آجازه فرمايئد  م آقيان]آقايان[ ق لعه بگ ى نظایم كميش تپه از بنده. می  حضور محیر
 1304م ه ر  . كه از طرف حاجی نورى گلدى جاجی اوغیل

 مأمورين نظایم   

 ار برود. براى پ نبه ز مدت يكماه اعتبار ورقه است كه 

 قلعه بگ ى كميش تپه     

 کمش تپه بتاری    خ                                                       
ی

 1304مهر قلعه بیک
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آباد  از وزارت معارف در مورد تأسیس  درخواست اداره معارف و اوقاف )آموزش و پرورش فعیل( اسیر

رسیم آن دوره علنا به قلع و قمع و شکویی تورکمن ها  مدارس در تورکمنصحرا. جالب اینکه در مکاتبات

 1926آوریل  1305/17فروردین  27ند اشاره یم شود. تاری    خ س
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آباد  اداره معرف و اوقاف اسیر

 1305بتاری    خ  45نمره 

 فروردین ماه 27

 

 مقام منیع وزارت جلیله معارف و اوقاف دامت شوکته

وح بعرض رسانیده بود  وعه پس از قلع و قمع مقتیصی بود از اینکه وزارت جلیله متببکرات بطور مرسر

تراکمه راجع به تأسیسات مدارس در صحرای تراکمه تصمیمات قطیع اتخاذ فرمایند، متأسفانه در ظرف 

مزبور ترتیب اثر داده نشده است. اینک مجددا اظهارات خویش را این مدت باظهارت این بنده در امر 

نظر نقطه نظر موقعیت محیل و نظر باینکه اطفال تراکمه هم بایسنر از نتایج  تجدید و عرضه میدارد. از 

بیت بهره مند شوند در اینصورت مستدیع است عطف توجیه در این زمینه فرموده که الاقل تعلیم و تر 

 ب مدرسه در صحرای تراکمه تأسیس و دائر شود. چهار ایل پنج با

 اسفندیاری

اباد  مهر اداره معارف اسیر

 یردر ز 

 اقدام شود

 1305ماه اردیبهشت  20ضبط شد 
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ی اقدام حکومت نابودی روحیه میل و ادبیات و تعطییل  به دنبال سلطه ارتش رضاخان بر تورکمنصحرا اولی 

 به رئیس تیپ شمال شتیپ فضل هللا زاهدی 
ی
مراکز تدریس بزبان میل تورکمنی بود. پس از آن یط فرمای

مسئولیت این  بود.  [آرئقآرخ]مدرسه در مراکز مهم چون کمش تپه، اومچایل و دستور تأسیس سه 

 »مدارس که به مدارس 
ی
معروف بودند بعهده حکومت نظایم صحرا بود و معلمان آن از نظامیان « قشوی

آغاز کردند.  و شکنجه دانش آموزان انتخاب میشدند. آنها برنامه فاریس کردن اجباری ترکمنها را با شدت

ای ین خطاط تحصیل کودکان بسشر ی بود آنها را برای کوچکیر یی سخت کیفر یم دادند. این مدارس یار سنگی 

 با شبازخانه ها نداشت. آموزش در این مدارس توام با قهر و غضب و تازیانه همراه بود بدین 
ر
هیچ فرف

 ردند. جهت از بدو امر عده ای از تورکمنها با دست اندر کاران این مدارس همکاری نیم ک

شویی را از دست نظامیان گرفته به اداره معارف در سند زیر وزارت معارف سیع یم کند که اداره مدارس ق

د که با مقاومت نظامیان روبرو یم شود.   منطقه بسی 

 1926میی سپتا 1305/12شهریور  20تاری    خ سند                                                                             
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آباد، شهنگ حکییم که توسط هواپیما بر فراز تورکمنصحرا پخش  اعالمیه فرمانده تیپ مستقل اسیر

 1926اکتیی  1305میشد. آبان 

 

آباد  اعالمیه فرمانده تیپ مستقل اسیر

ت همایون رضاشاه پهلوی نظم و آرامش » در حال حارصی در تحت توجهات اعلیحضی

من صحرا برقرار گردید و شکردگان راهزنان متواری شدند و به ورود افراد و کامل در ترک

ی بازرگانا ایط نظایم منطقه داشیر ن به این خطه اجازه داده یم شود، اما با توجه به شر

وری است. از این پس هرکش که یم خواهد در ترکمن صحرا تجارت  اجازه مخصوص رصی

ست یم بایست از فرمانده پادگان محیل و یا کند رصف نظر از اینکه عازم کدام بخش ا

د. سفر به تور   «کمن صحرا بدون اجازه ممنوع است. فرماندار نظایم اجازه بگی 

آباد                                         هنگ حکییمش  -فرمانده تیپ مستقل اسیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ARNE GOLI 214 

 

 98سند 

 افتتاحیه مجلس مؤسسان

 
 1925یی دسام 6 / 1304آذر  15بتاری    خ 

 

 اسایم نمایندگان مجلس مؤسسان
 )تراکمه(

 

 حاج رجب آخوند     آناجان آخوند
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تپه به وزارت معارف در مورد لزوم  تلگراف عده ای از شان و معتمدین و تجار تورکمن ساکن کومیش

 نظی  
ر
اشغال تورکمنصحرا، بجای « خلع سالح صحرا»تأسیس مدارس در تورکمنصحرا. استفاده از کلمای

 »و « سوق اطفال بسوی بربریت»
ی
اداره  مأمور گمان یم رود توسط « تربیت اطفال توسط مدارس قشوی

ی گنجانده شده  مهر 11بتاری    خ  خود را بربر نخواهد خواند. ز هرگو گرنه تورکمن  باشد تلگراف در میر

 1926اکتیی  5 / 1305
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 تلگراف از کمش تپه
 7/1305/  11بتاری    خ 

 
ف ریاست وزراء عظام دامت شوکته ت اشر  مقام منیع بندگان حضی

 
ات آقایان مامورین و کارکنان دولت پوشیده نیست  چون اوضاع اسفناک صحرای ترکمن به کلیه حضی

ح یک سلسله مقدمه نبوده همینقدر عرض یم کنم حالیه که کلیه ایران در رفاه و از امنیت  محتاج برسر

ی به این گوشه فراموش شده ایران بفرمایند. مقدم ترین آن استفاده یم کنند عطف توجیه ها افتتاح نی 

مدارس و جمع آوری اطفال است. بطوریکه پس از خلع سالح صحرا با معاضدت قشون سه باب مدرسه 

در قسمت جعفربای تاسیس شده حالیه از کنار و گوشه برای برهم زدن موسسات آن اقدامایر میشود 

ی زحمات چنکه نتیجه آن جز عقیم  ی رفیر دماهه اطفال ماندن افکار معارف خواهان این حدود و از بی 

حام یم نمائیم قدغن شود  بیچاره نتیجه نخواهد داشت. اینک ترحما از مقام منیع استدعا و اسیر

وزارتخانه جلیله معارف هرچه زودتر مدارس دولنر در تمام صحرا تاسیس و اطفال پراکنده این صفحه را 

بیت نمود. ضمنا این سه ه یی علیم باالخره بطرف بربریت سوق خواهد شد جمع آوری و تر که در نتیج

باب مدرسه ها را هم از جهت تعلیمات و تنظیمات تحت نظر خود ]معارف[ گرفته ویل با موسسات آن 
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که خود ملت از منافع شخیص خود برضا و رغبت اداره یم کنند مزاحمت ننمایند که دخالت مامورین 

 نحالل موسسات حارصی نتیجه دیگری نخواهد داشت. جز ا

 

[-وغیلآنا آناقیل ا
ی
حاجی دردی  -امان خوزین -حاجی آنه محمد -حاجی رحمان اوغیل -آقا تقر ]مهمیای

مالخان مالخان  -حاجی بغداد اوغیل -مال عوض -حاجی آنادوردی اوغیل - حاجی دوردی -محمد اوغیل

حاجی عراز  - حاجی محمد حاجی  - میم محمد اوغیل -ارازقلیچ – مال آمان محمد موجی اوغیل -اوغیل

اراض محمد حاجی  -مال عاشور -بردی حاجی دوردی محمد اوغیل -حاجی قربان -مد دوردی اوغیلمح

محمد دوردی اوف - بردی حاجی دوردی آخوند عمر  -آقاجان – بایرام محمد  -مال رجب نوبت -قاری می 

حاجی  همت بایرام اوغیل -محمد اراض -مخی حاج قلیچ -د آخوندعاشورمحم -محمد حاجی  -بیک اوغیل

محمد ، حاجی بردی گوچ گلدی اوغیل -محمد کل اوغیل -رجب حاجی  -آراض آنه بردی اوغیل -نوری

 آقارضاقیل محمدقیل اوغیل -محمدصفر ]اوغیل[زاده

 

  مهر تلگرافخانه

 

ی و تجار تورکمن در راستای تال  می  ش برای تاسیس مدارس و بسط معارف در حاشیه از اقدامات محیر

 ه تاسیس مدارس داده شده است. حسن استقبال شده وعد
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 100سند 

ق که از هواپیما بر فراز تورکمنصحرا پخش یم شد  اعالمیه فرمانده لشکر شر

 1926آپریل  26برابر با   1305اردیبهشت  5

 

ق  اعالمیه فرمانده لشکر شر

 

قبیله های ترکمن ابراز امیدواری کردم که ا و آشنایی با مردم و من پس از ورود به اینج»

فت خویش گام بردارند. ترکمنها یم بایست درک کنند که دوران  ترکمنها برسعت در راه پیرسر

 است، 
ی

ی شده و امنیت کشور باستایی که اکنون دارای شاهنشاه بزرگ فساد و خودشی سی 

بسوی قله های خوشبخنر و امروز ملت خویش را  وی  را از ش گذرانیدهروزهای سیاه زورگ

یم برد. قبیله های ترکمن باید اطمینان داشته باشند که روزگاری که ارتش با توپ ها و 

ی گشته است. آن  های مرگبار خود بسوی آنها یم آمد سی  ه ها و شمشی  ی مسلسل شنی 

آن روزگار، روزگار است.  فرارسیده دری و دوسنر برا دورانروزگار، روزگار قصاص بود، اکنون 

 )ریش سفیدان( لاقبیله ها و آق سقخشم شاه بود، اکنون دوران عطوفت و توجه او است. 

ت همایون مرا برای پدید آوردن فرهنگ و تمدن   ترکمن های ی باید بدانند اعلیحضی کوچ نشی 

 راه اسکان دادن ترکمن های کوج  مأمور کرده اند. از 

فت  ن آموزشگاهرهگذر گشودو تمدن از  فرهنگ و تکامل شکل زمینداری و از رهگذر پیرسر

من برای اجرای هرچه زودتر این مسائل به اینجا اقتصادی و بازرگایی بدست خواهد آمد. 

 کامل در مورد مسئله انتقال از   آمده ام و 
ی

گمان یم کنم که ترکمنها با چهره ای باز و آمادگ

 کوچ نشینی به ز 
ی

 اسکان یافته، از زندگ
ی

     «. من استقبال خواهند کرد ندگ

 

ق                                                             -فرمانده لشکر شر
ی
 شتیپ آمان هللا جهانبای
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 101سند 

اباد )آموزش و پرورش( وزارت معارف ]تهران[در مورد  اسفندیاری به  گزارش رئیس اداره معارف اسیر

مأنوس بهتدریس وسیع زبان فاریس و  زبان ترگ و تورکمنی به منطقه به منظور رسیدن  اعزام معلمان غی 

ه کردن زبان تورکمنی است، مطرح میشود.           هرچه شیعیر به مقصود که همانا فارسیرسی

 1927مارس  22  / 1305اسفند  30تاری    خ سند                                                                                   
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سد قریب هزار خانوار از  "...  ورت معروض میدارم... افواها خیی می  در اینجا این نکته مهم را بضی

دارند زیرا از طرف دولت جماهی  شوروی  تراکمه آنطرف خاک اترک را بقصد هجرت بخاک یموت

ان تراکمه را داخل مدرسه نمایند  اگر این خیی بحقیقت نزدیک بآنها تکلیف شده است هزار نفر دخیر

همیشه  باشد برای تعایل تراکمه خوب است اما برای شحد ایران مضی خواهد بود. باید ایران

از روی حقیقت و عقیدت ایران پرست  استشهاد وساییل نماید که تراکمه باین طرف متوجه و 

 باشند. 

حرا و لزوم تربيت قسمت ديگر در حكم تسخی  روح تراكمه است. ترتيب بسط معارف در ص  

یس و تغيی  دريده خوی  و روح غارتگرى وحشت آنان اطفال تراكمه و تبديل زبان ترگ آنها ب پ ار 

حاسن ديگر در سياست تأثی  فوق العاده است... در صحرا اشاعت معارف و زبان پاریس عالوه بر م

كمنستان خطرناك تازه مهیم دارد. آرامش ابدى يموت اگر خواسته باشيم يموتستان نشده و يا تر 

ی تشكيل يافته روح يكجهنر پيدا نكند، تنها از راه خلع سالح بدون تغيی  روح طغيان تراكم ه تعيی 

گ به پاریس و بسط معارف ديگر مجال نیم شود، وقت آن رسيده است بوسيله تبديل زبان تر 

تغيی  حالت بیعی و ندهيم...  روش ديرين را تعقيب نمايند بدين جهت در عقبه خلع سالح براى 

اج ی  شكشر تراكمه كه از خصايص هر قبيله وحشر است بايد از راه تربيت عمویم و اختالط و امیر

نه ترك پاره صفات و عادات آنها كه علت و آنها با طبقات ديگر اهایل ايران اقدامایر نمود و در زمي

 موجب هر بدبخنر است بذل مسایع كرد. 

 حيوانات موذيه جاندارى بيش ز جز طايفه مختلفه تراكمه يعنی در اين صحراى وسيع كه تا ديرو 

نبودند در نتيجه ايجاد مدارس مغزهاى باز و كله هاى هوشمند تربيت خواهد شد... اگر اين 

 نتايج گرانبهای  از اين قوم متوجه مملكت ميگردد، چنانچه استعداد طبيیع با 
ً
تربيت توأم شود قطعا

رذيالنه شود برطبق ترتيبات زندگ ى عمویم واخالق مورویر اين فطانت مخصوص كسب اعمال 

ی فرصت باندك مانند ادوار گذشته دسته هاى زيادى دزد خونخوار یی  عاطفه بار ميآيند كه باز حی 

 وه دولت را بخود اشتغال خواهند داد. تهيخی از خارج ق

يران است درست دقت فرمائيد زشت است در اين منطقه وسيع كه مسكن سيصدهزار رعيت ا

ی اين )فاریس( نباشد و بی   دويست نفر متكلم بزبان مملكنر
ً
ی بيست نفر  اقال دويست نفر ت قرينی نی 

خانوار آنها زبان رویس را بخویی نتوان شماره كرد فاریس را تحرير كنند در حاليكه الاقل هزار 

 ميدانند. 
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شان مغاير  با اين وصف توقع ايران پرسنر و وطن دوسنر از آنها بيمورد و از    ی  كه همه چی 
طوايقی

ر حدود منافع ايران بروز و ظهور اعمایل را منتظر بود كه عادات و صفات ايرانيت است نميشود د

ا توجه به اين نكات است كه ايجاد مدارس در نقاط منافع معنوى و حقيقر دولت را متضمن باشد ب

 مختلف صحرا از اهم مسائل شمرده شده... واجب است با بودجه  
ی
 چندين باب مدرسه مجای

ی
كاف

ورت در نقاط دي گر تأسيس در كميش تپه، خواجه نفس، آق قلعه، گنبدقابوس، اومچایل وبعد بضی

ی ايران پرست آشنا   پانزده نفر معلمی 
ً
مأنوس بزبان ترگ از مركز براى  شود و فعال برموز سياست غی 

را تربيت كنند و يیک از موارد  مدارس فوق انتخاب گردند كه مطابق اصول جديده اطفال تراكمه

ه يك مكتب مواد مهم پروگرام مدارس اين باشد هيچ دریس بزبان ترگ تدريس نشود خوشبختان

ه و از اين جهت شي    ع تر بمقصود موفقيت ترگ زبان هم در تمام صحراى تركمان وجود نداشت

ار و رؤساى آنها در حاصل ميگردد. بعد از ايجاد مدارس در صحرا مق تیصی است پاره اطفال تج

 مدرسه فالحت
ً
 عقبه اتمام دوره تحصيل ابتدای  بمركز اعزام شوند و در مدارس طهران خصوصا

به تمدن نزديكیر است نزديك  كسب هیی ادامه دهند تا بطور كامل با وضع زندگ ى شهرى كه

ه ام براى بسيارى گردند... چندانكه به بسط معارف و تبديل زبان ترگ به پاریس در صحرا ابرام كرد

ابادى مث ل راميان و حاجيلر و كوهسارات هم كه ترك زبانند بايد اين مقصود عمیل شود.     ”اسیر

 (923 سند  شماره -)سازمان اسناد میل ایران                                                                                   
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 102سند 

آباد  در روش ساختمقرارداد ف ان دو طبقه مرحوم حاج محمد مراد ساکن کمش تپه به اداره معارف اسیر

، تاجر معروف تاج بردی گؤگلنگ، حاکم نظایم کمش حضور قاضی القضات کل تورکمن ها رجب آخون

 900تپه به منظور تأسیس مدرسه دولنر در کمش تپه. ملک به دو هزار یکصد تومان فروخته شده که 

   را صاحب ملک در قبال ده سی  نمک به منظور وقف به اداره معارف یم بخشد.  تومان

 1927فوریه  10 / 1305بهمن  20تاری    خ سند                                                                                   
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 هوالمالک  باالستحقاق
 

مهر حکومت نظایم کمش تپه.  -کمش تپه  گرافخانهمهر تل -مهر تاج بردی بن حاجی آنادوردی
  -مهر رجب آخون بن هللا قیل  -تیپ مستقل شمال 

ی
 مهر آمان... بن دوردی صوف

 
 1345شعبان المعظم سنه  7بتاری    خ 

 
 بعد الحمد و الصلته

مش تپه غرض از تحریر این ورقه که حایک در حالت صحت و اختیار.... عالیجاه مالرجب ترکمان ساکن ک

آباد دام بقاء برای محل مدرسه دولنر  حل مرحومن م اداره جلیله معارف اسیر حاج محمد مراد بمقام محیر

کمش تپه خریداری کرده است؛ عبارت از یکدستگاه عمارت که دارای دو اطاق فوقایی و دو اطاق تحتایی 

آباد و دو آب انبار و یک انبار مستقل که واقه است در کمش تپه از مضافات ا دود اربعه محدود بحسیر

 ذیل است: 

 وصل است  -حد شمایل وصل است بخانه حاج ایل محمد -حدجنویی وصل است بکوچه عام
ر
ف حد شر

 حد غریی باالچیق حاج طاق]طواق[ محمد  -بخانه گلدسته

 المجلس مبلغ دوهزار یکصد تومان که مبلغ یک هزار و دویست تومان نقد 
ی
ی بقبوض ف به بدل صلح معی 

 
ی
دید و نهصد تومان دیگر را افتخارا محض خدمت بمعارف تقدیم نموده و برای تسلیم گر المجلس  ف

م  عیه نموده....بتضف نماینده محیر صحرت امر مبلغ مذکور را بموازی دو سی  نمک صلح صحیه شر

 داده شد...  13معارف آقای ضیایی مدیر مدرسه دولنر کمش تپه نمره 

 
 1345شعبان  7مطابق  1305بیست بهمن                                                                
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 103سند 

ی مدارس  مخالفت تورکمن ها با اجاره دادن منازل و آالچیق به مأموران دولنر که خواهان براه انداخیر

 که برایشان نامفهوم است و شکنجه نوباوگانش ت
ی
، تعلیم و تربیت اجباری آنهم به زبای

ی
وسط قشوی

                    معلمان اعزایم که فاریس را مثل خودشان نیم توانند حرف بزنند.                  

 1927فوریه  23برابر با  3/11/1305تاری    خ سند                                                                             
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اباد  اداره معارف و اوقاف آسیر

 3/11/1305بتاري    خ  1033ه نمر 

 عارف و اوقاف دامت شوكتهمقام منيع وزارت جليله م                                 

 

 مدتها داير و افتتاح شده 
ی
نظر باينكه در قصبه امچعیل]امچیل[ يكباب مدرسه میل تأسيس شده قشوی

ت جمعيت اجازه نیم داد كه ـّ مدرسه دولنر را در آنجا داير  است از آنجائيكه مقتضيات محیل يعنی قل

را كه يكفرسخی محل مذكوره است براى تأسيس « قلعه»نمايم لذا با تبادل افكار با حكومت نظایم محل 

مدرسه دولنر درنظر گرفته اين بنده و دونفر از صاحب منصبان نظایم بدان محل رفته متأسفانه هرچه 

ينكه آالچيق و يا سه باب اطاق بمدرسه اجاره كوشش و جديت شده كه اهایل را حارصی و مهيا كنيم ا

أسفانه بواسطه یی علیم و جهالت و آشنا نبودن از وضعيات دهند و اطفال خود را بمدرسه سوق دهند مت

مدرسه در اجاره دادن اطاق و آالچيق و تسليم اطفال براى تحصيل بطفره و تعلل گذرانيده اند فعال 

ایم صحرا مشهود داشته در اين باب تصميم قطیع اتخاذ شود. درنظر دارد كه قضيه را به حكومت نظ

 اسفنديارى -رساندالبته نتيجه را بعرض خواهد 

 

 19/11در حاشيه: آقاى صفا ضبط شود تا نتيجه اقدامات معلوم گردد. 
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 104سند 

 
ی
به کویی شان که برای ش   مخالفت اهایل تورکمنصحرا در دادن خانه و منازل خود برای اسکان نظامیای

آباد در مورد اشغال یی 
منطقه فرستاده یم شود. در این سند شکایت یک تورکمن به حکومت نظایم اسیر

ل محمد اراز نشان داده یم شود. ویل یاور نظایم  ی رویه منازل شان توسط نظامیان و درخواست تخلیه میی

ل تور به تلگراف رسیده از حکومت وقیع نشان نیم دهدو نظایم ک ی محمد اراز را اشعال کرده کمنی بنام ه میی

ل تازه از تخلیه آن خودداری  یم کند.  ی  تا تهیه میی

 

 م 1928ش/  1307

تعایل واصل گردید و تلگراف را به جناب یاور ارائه نمودم. یاور فرمود که  تلگراف آن حضی

ل زیاد ندارم، از کجا پیدا   ی ل محمداراز تخلیه شود. بنده میی ی ل پیدا کنید تا میی ی کنم. اگر زیاد میی

م امیدوارم  ل یم داشتم برای خدمت دولت مضایقه نیم کردم. از قول آن وجود محیر ی میی

راز نماید، فرموده بودید خانه تهیه نموده به حکومت تسلیم نمایم. ملت به بنده که شاف

ل نیم دهد.  ی  میی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دبستان آرخ بزرگ. 
ی
 اصل سند در بایگای



  

ARNE GOLI 227 

 

 105سند 

 نماینده نامه محمد آخون  
ی
به وزارت معارف در مورد وضعیت  تورکمنها در مجلس شورایمیلگرگای

 اسفبار معارف و تعلیم و تربیت در تورکمنصحرا و درخواست بهبود آن. 

 1927دسامیی  23برابر با  / 10/1306بتاری    خ ا/                                                                           

 در این ایام  توضیح: 
ی
 نماینده دوره ششم مجلس بود. محمد آخون گرگای

وع: )  (1307مرداد  22پایان:     1305تی   19دوره ششم مجلس شورایمیل  شر

    

 1306اول دیماه 

 221نمره 

 مقام منیع وزارت جیله معارف دامت عظمه العایل

 

وض میدارد که در آن سامان قبال هم عرض شده اینک معر  راجع به معارف و مدارس صحرای تراکمه

اسیم از معارف و مدارس برده میشود ویل رسمیت ندارد چونکه نواقص کیل از هر حیث چه از ساختمان، 

عیات وچه از کمبودی حقوق حقوق موجود. رئیس معارف  ی شر ی و مدیران و چه از معلمی  چه از معلمی 

ایل هم نیم ه پویل که ندارد، با دست خ زحمت یم کشد ویل چه فایدآنجا هم حقیقتا با دست تنها خییل

شود ترتیبات را مرتب کرد. البته مشارالیه پیشنهادایر به حضور مبارک عریضه کرده مستدیع است 

 
ر
فت ترف توجیه فرمایند. پذیرفته شده که معارف مدارس صحرا ار هر حیث مرتب و منظم شده و پیرسر

 ت حاصل آید. واقع گردید مزید بر تشکرا تحصیالت اطفال آن حدود 

                                      
ی
 محمد آخوند جرجای

 

 در ذیل نامه: 

 وزارت معارف

هم از الزمه موافقت و کمک نسبت به توسعه معارف  1307در حدود اعتبارات مصوبه در سنه 

آباد خودداری نخواهد شد.   اسیر
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 شخیص. اصل نامه از آرشیو 
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 یباجار یک نفر آذر یه محمدشاه قادر زمان پادشا
ی
باقروف جای با کمک نفوذ برادرش در دربار ایران،  بنام می 

 دریای خزر را کسب و به نابودی مراکز صید قیات خان در چلکن دست 
ر
ف د. ز اجازه صید در مناطق شر

زاتقر خان ملقب به سپس در زمان  اخانمی  کبی  امتیاز شیالت به یک نفر ارمنی اهل آسیر بنام استپان  امی 

واگذار میشود. قرارداد لیانازوف تا آغاز روی کار آمدن رضاشاه ادامه داشت تا اینکه در سال  لیانازوف

 امتیاز صید و تجارت خاویار خزر به یک نفر روس بنام کولیکوف واگذار یم شود.  1306

 1928فورال  12برابر با  22/11/1306تاری    خ سند                                                                              
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 وزارت فالحت و تجارت و فواید عامه
             
 1306ماه   22/11مورخه        

 اداره: تجارت
 ―دایره: 
 3530-11889نمره 

 
 وزارت جلیله داخله

 
 مختلط شیال 

ی
ی شده است  تنظر باینکه قرارداد شیالت مبادله گردیده و هئیت مدیره کمپای ی معی  نی 

آباد تلگرافا دستور فرمایند که اجازه دهند مسیو  بنابراین مقتیصی است بفوریت به مامور خود در اسیر

کولیکوف در قره سو و خواجه نفس و گمش تپه و عاشوراده مشغول صید شده لوازم صیادی را مجانا 

 مخارج حمل نمایند. بدییه مر وارد و محصول آنرا در تحت نظر اداره گمرک بدون دریافت حقوق گ
ی

گ

 خواهند بود. 
ر
 السابق در تحت نظر مامورین دولت باف

ی
 است ادارات صیادی تا دستور ثانوی کماف

 

 در حاشیه

آباد تعلیمات بدهید   23/11/6بطوریکه خواسته اند بحکومت اسیر
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آباد  ومیش تپه یس کالسهای دوره متوسطه در کبه وزارت معارف در مورد تأس پیشنهاد اداره معارف اسیر

ی تورکمن به آشغابات و یا تورکیه. تاری    خ سند  ی از اعزام محصلی   29/07/1307به منظور جلوگی 
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 1307 -7ماه  29   بتاری    خ                        وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

 4016            نمره 

اباد  اداره معارف اسیر

 ت جلیله معارف و اوقاف و صنایع مستظطرفه دامت شوکتیع وزار مقام من
 

)مشخص نبود از کدام اداره صادر گردیده( زیارت، لزوما  5/7/7( مورخه 3807/14624نمره) رقیمه

اباد  ی اهایل اسیر خاطر عایل را مستحضی میسازد. نظر باینکه در سنوات سابق خون ریزیهای زیادی بی 

اباد و تراکمه گردیده اساسا ت ی و بهیچ وجه حارصی نیستند در مدارس  راکمه از اهایل اسیر ایاد بدبی  اسیر

ی بعشق آباد و ترکیه ییک از دو طریق را  -داخل شده و تحصیل نمایند ی محصلی  ی از رفیر برای جلوگی 

ی تحصیل هستند بطهران   باید در نظر گرفت یا اعزام محصلینی  که دوره ابتدای  را یط نموده و یا حی 

یم شود و یا تأسیس با خرج دولت ممکن نیست زیرا در آن صفحات مجانا از آنها نگاهداری که جز 

ی فارع التحصیل سنه جاری که مقرر  کالسهای متوسطه در گمش تپه. راجع بچهار نفر از محصلی 

فرمودند بطهران اعزام شوند ویل نظر باینکه با توجهات مخصوض که نسبت بمعارف این صفحه 

تدایی صحرا فارغ یند در سال جاری پنجاه و در سال بعد بطور قطع صد نفر از مدارس ابمبذول میفرما

التحصیل خواهند شد از حاال الزم است در بودجه سال جاری تأسیس کالسهای متوسطه را منظور 

بدییه است هرگاه رای مطاع عایل بتاسیس کالسهای متوسطه کمش تپه قرار گرفت امر  -فرمایند

 . تا طرز تأسیس و بودجه آنرا بعرض برساند  خواهند فرمود 

اباد  مهر معارف اسیر

 حاشیهدر 

م مالحظه فرمایند    ....جواب بدهید پیشنهاد بدهند   17/18/1307   ریاست محیر
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]عشق آباد[ به وزارت خارجه در مورد به منافع ایران نبودن گزارش کنسولگری ایران مقیم آشغابات

و گزارش محرمانه وزارت جنگ به وزارت معارف  به آشغابات کمن برای ادامه تحصیلآمدن جوانان تور 

ی از رواج زبان تورکمنی  درباره  برای آنها  جلوگی 
ر
در ایجاد مدارس متوسطه در ترکمن و ایجاد تسهیالی

 1307شهریورماه  14به تهران جهت تحصیل. تاری    خ سند ش آموزان ترکمن داناعزام صحرا و یا 
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 آباد ت عشقراپور 

 14/6/1307مورخه                                                                                        1270ره نم

 مقام منیع وزارت جلیله امور خارجه

آباد  ا از اسیر و نواج آن جوانان تراکمه برای ادامه تحصیالت خودشان به عشق آباد آمده در  اخی 

ه عشق آباد داخل و مشغول تحصیل یم باشند. مخصوصا اظهار میدارند باینکه مدارس متوسط

آباد مدر  ی به طهران هم مقتیصی مخارج گزاف میباشد. لذا در اسیر سه متوسطه وجود نداشته و رفیر

یب تحصیالت به ترکمنستان بیایند. قونسولگری الزم میداند در این موقع مجبور هستند برای تعق

برساند که آمدن جوانان تراکمه ایران به این صفحات که هم نژاد با اهایل بعرض اولیای امور 

ی خواهد  ترکمنستان هستند  در آتیه نتیجه خویی نداشته بلکه هویت و تبعیت آنها هم بمرور از بی 

 آن صفحات را تکمیل رفت. بهیر این است 
ی
مقرر فرمایند وزارت جلیله معارف تشکیالت معارف

ی آنها را بمرکز برای تحصیل تسهیل فرمایند تا این جوانان مجبور بمهاجرت نموده و یا وسایل رف یر

 نگردند. خارج از شحد 

 کفیل قونسولگری. بهادری

 ق اصل است. بسواد مطا

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ARNE GOLI 235 

 

 109سند ش 

دستورالعمل وزارت جنگ به وزارت معارف در مورد تأسیس مدارس متوسطه در کومیش دفه به 

ی تورکمن برای ادامه تحصیل در عشق آباد   31/6/1307 خ. بتاری    منظور عدم تمایل محصلی 
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 وزارت جنگ

 رکن دوم

 محرمانه

 وزارت جلیله معارف و اوقاف

 

و سواد مراسله وزارت امور خارجه در موضوع  د عشق آبا سواد ]رونوشت[ راپورت کفیل قنسولگری

وند تلوا ارسال و با جلب توجه آن وزارت جلیه  جوانان تراکمه که برای تحصیالت متوسطه بعشق آباد می 

 آن حدود اتخاذ فرمایند تا اینکه 
ی
به اهمیت موضوع مقتیصی است تصمیمایر برای تکمیل موسسات معارف

ی رکمنهای حنر االمکان از مراوده ت [ بی  ایرایی در مدارس ترکمنستان شوروی و شیوع معارف ترگ]ترکمنی

ی شود.   تراکمه ایران جلوگی 

 در زیر: 

مه تعلمیات عمویم بعرض برسانند.   1307شهریور  -3اداره محیر
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آباد  ر مورد ، پیشنهادان وی دبه وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه گزارش اداره معارف اسیر

ی ترکمن به عشق آباد یا ترکیه.                                     بتاری    خ  ی محصلی  ی از رفیر  29/7/1307جلوگی 
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             1307-7-29بتاری    خ                              

 3016 نمره                                        

 مقام منیع وزارت جلیله معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه دامت شوکته

 )مشخص نبود از کدام اداره صادر گردیده( زیارت لزوما  5/7/7( مورخه 3807/14624رقیمه نمره )

اباد و  -خاطر عایل را مستحضی میسازد ی اهایل اسیر نظر باینکه در سنوات سابق خون ریزی های زیادی بی 

اباد تحصیل تراکمه گ ی و بهیچ وجه حارصی نیستند در مدارس اسیر اباد بدبی  ردیده اساسا تراکمه از اهایل اسیر

ی بعشق آباد و ترکیه از دو طریق -نمایند ی محصلی  ی از رفیر را باید در نظر گرفت یا اعزام  برای جلوگی 

ی که دوره ابتدای  را یط نموده و مایل به تحصیل هستند بطهران که جز با  خرج دولت ممکن  محصلی 

نیست ]با خرج دولت اعزام شوند[ زیرا در آن صفحات ]عشق آباد و ترکیه[ مجانا از آنها نگهداری یم 

 شود و یا تأسیس کالسهای متوسطه در گمش تپه. 

ی فارغ التحصیل سنه جاری که مقرر فرمودند بطهران اعزام شوند ویل نظر راجع ب ه چهار نفر از محصلی 

مخصوض که نسبت به معارف این صفحه مبذول میفرمایند در سال جاری پنجاه و باینکه با توجهات 

است در در سال بعد بطور قطع صد نفر از مداری ابتدای  صحرا فارغ التحصیل خواهند شد از حاال الزم 

بدییه است هرگاه رای مطاع عتایل  -بودجه سال جاری تاسیس کالسهای متوسطه را منظور فرمایند

سهای متوسطه گمش تپه قرار گرفت امر خواهند فرمود تا طرز تاسیس بودجه آنرا بعرض بتاسیس کال 

 برساند. 

آباد  امضا و مهر اداره معارف اسیر
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پس از اشغال نظایم تورکمنصحرا توسط چکمه پوشان رضاشایه و لگدمال کردن روحیات میل ملت 
ه تحصیل در کشورهایی که در آن به زبان مادری شان تورکمن، عده ای از فرزندان این ملت برای ادام

تفاده از نزدیک است یعنی به کشور ترکیه اعزام یم شودند. در این اقدام سفارت ترکیه در تهران با اس
بورس آتاتورک اقدامات مؤثری انجام یم دهد که باعث خشم دولت ایران یم شود. تشکیالت نظمیه و 

بفهمند چطور و به چه وسیله این تورکمنها توانستند ویزای خروج از کارآگاهان آن تالش یم کنند که 
 کشور برای ترکیه را کسب نمایند. 

وزارت داخله و از آنجه به نظمیه فرستاده یم شود، خواهان  راپورت زیر که توسط وزارت امور خارجه به
 1929آپریل  7برابر با  18/1/1308تحقیق در این مورد یم شود. تاری    خ 
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 18/1/1308بتاری    خ      وزارت امور خارجه  
ق  531/495نمره       اداره شر

 
 وزارت جلیله داخله

 
ای ایران مقیم آنقره ]آنکارا[ با سواد ضمائم آن راجع به تراکمه که  1281نمره  سواد راپورت سفارت کیی

تحصیالت خود بخاک ترکیه بنابر تشویق کارکنان دولت ترکیه ظاهرا بعنوان تجارت ویل معنا برای ادامه 

 . مسافرت نموده اند برای استحضار آن وزارت جلیله لفا ارسال میشود 

 
 ور خارجه محل مهر وزارت ام

 و امضای وزیر خارجه: محمدعیل فرزین
 

 در حاشیه
 اداره اول

18/1/18 

تذکره محرمانه از اداره تشکیالت نظمیه تحقیق نماید که این اشخاص به چه وسیله و عنوان تحصیل 

 کرده اند. 

 
 محرمانه

یشود که با مراسله وزارت جلیله امور خارجه و سواد منضمات آن باداره تشکیالت نظمیه فرستاده م

اجرای تحقیقات معلوم نماید که این اشخاص بچه عنوان و بچه وسیله تحصیل تذکره کرده اند و نتیجه 

 تحقیقات را بوزارت داخله اطالع دهند. 
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ی تورکمن  در کل نظام رژیم رضاشایه از اعزام محصلی 
ی

برای ادامه تحصیالت به  اضطراب و شاسیمیک

                                                 کشور ترکیه و تحقیق درباره اینکه آنها چگونه ویزای خروج دریافت کرده اند. 

 1929جوالی  16برابر با  25/4/1308تاری    خ سند 
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 25/4/1308ری    خ بتا

 8719/1114نمره 

 اداره کل تشکیالت نظمیه مملکنر 

 

م وزارت جلیله داخله  مقام محیر

 

مه نمره  متضمن سواد مرقومه وزارت جلیله امور خارجه بعنوان آنوزارت جلیله  440عطف بمرقومه محیر

ی گمش تپه که بنابه تشویق کارکنان دولت تر  کیه در ایران ظاهرا راجع به پنج نفر از اطفال تراکمه مقمی 

خود بخاک ترکیه مسافرت نموده اند باستحضار آنوزارت بعنوان تجارت ویل معنا برای ادامه تحصیالت 

ساند در مرکز از طرف نظمیه باینگونه اشخاص تذکره داده نشده ویل از نظمیه گیالن توضیح  جلیله می 

ه خواهند فرمود. ضمنا بوسیله خواسته شد. اینک سواد راپورت واصله لفا تقدیم میگردد مالحظ

 به نظمیه های والیات صادر گردیده است. متحدالمال دستور الزم در اینخصوص 

 شتیپ درگایه -رئیس کل تشکیالت نظمیه مملکنر 

 

 در حاشیه

 ضمیمه دارد -اداره اول

26/4/8 

رت امور بوزا 495/531سواد راپورت اداره تشکیالت نظمیه و راپورت ضمیمه آن در جواب مرقومه 

 خارجه فرستاده میشود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ARNE GOLI 243 

 

 113سند 

 کل کشور در مورد صدور تذکره ]ویزا[ سفر  راپورت
ی
 گیالن به شهربای

ی
دو جوان تورکمن بنام به شهربای

 از طریق دریا به تورکیه به منظور ادامه تحصیالت عالیه. معموال 
ی
وزی و محمد تورای های حاج محمد فی 

ی دولت ایران با خروج جوان ی مابی   تورکمنها به بهانه مخالفت میکرد ویلبرای تحصیل  21تا  16ان در سنی 

 تجارت قایل از کشور خارج یم شدند.       

 1929ژوئن  3 / 1308خرداد  13تاری    خ سند                                                                                   
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آباد گزارش اداره مع انه در کومیش تپه.  ارف اسیر ایط تأسیس مدرسه دخیر به وزارت معارف در مورد شر

ی مدیر مدرسه باید از جای دیگر اعزام شوند و  آباد تمایم معلمان و نی  طبق درخواست اداره معارف اسیر

ان تور  ی به دخیر ی  و آشی 
ی
ی قالیباف کمن هدف اسایس این مدرسه نه آموزش و تعلیم و تربیت بلکه آموخیر

ماه  19تاری    خ سند                                                              است.   1929جوالی  10برابر با  1308تی 
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 1308-4-19بتاری    خ   وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه   

آباد   1631نمره      اداره معارف اسیر

  

 معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه دامت شوکته مقام منیع وزارت جلیله                 

ان[ که در بودجه  شهریور افتتاح شود  15منظور و بایسنر  1308برای تأسیس مدرسۀ نسوان ]دخیر

 مستدیع است: 

ایط الزمه با چهل تومان حقوق استخدام و اعزام فرمایند -1  یک نفر مدیره واجد شر

ایط مقرر با یس تومان حقوق -2  استخدام و اعزام فرمایند یک نفر معلمه واجد شر

 از وظایف اولیه این مدرسه خواهد بود یک نفر  -3
ی
چون نگاهداری و تکمیل صنعت قایل باف

 هم در محل استخدام خواهد شد. 
ی
 معلمه قایل باف

ی و خیایط الزم است که بمالیه  -4 ی  و ادوات آشی 
ی
هزار تومان اعتبار خرید اثاثیه و لوازم قایل باف

 ایند مطابق صورتیکه داده خواهد ابتیاع و تحویل نمایند. اعتبار فدوی صادر فرم

 

ایط مقرر  در خاتمه خاطر عایل را متوجه میسازد که مدیره و معلمه فوق الذکر عالوه بر شر

 مقتیصی است مختضی هم بزبان ترگ آشنا باشد. 
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همدیگر را نیم فهمند و عجز  زبانمعلم اعزایم فارس زبان و دانش آموزان تورکمنی که یک کلمه 

 1929نوامیی  12تاری    خ سند                                                                         و البه معلم ! 

 

  1308آبان ماه  21بتاري    خ يوم سه شنبه »

م مدرسه مباركه آرخ م جناب آقاى رونقر مدير محیر  حضور محیر

 بعرض یم 
ً
ما زامحمد آل معلم كالس دوم مدرسه آرخ یم باشم، رساند كه محیر اينجانب می 

وار  كالس اول و تهيه فاریس نیم دانند و دایع]بنده[ هم ترگ نیم دانم لذا تصور یم كنم شی

ی رفته عالوه بر اينكه در پيش مقامات  نباشد بيش از اين وقت دایع و شاگردان بيهوده از بی 

ئول هستم. اين دو سه روزه هم براى اطاعت  هم مسعاليه مسئول خواهم شد عندهللا

    «امر بود. 

  االحقر.  محل امضا    

 

 

 

 

 

 

 

 

 . اصل سند در آرشیو دبستان آرخ بزرگ
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آباد  39سئوال حاکم نظایم کمش تپه نایب عبدهللا خان توماج که در همان حال   از تیپ مستقل اسیر

ی یم باشد  ی درب ،حکمران نظایم کل صحرای تورکمن نی   که حق داشیر
ی
اره استفاده علماء از عمامه و کسای

 عمامه را دارند. 

 1930نوامیی  21برابر با  1309آبان/ / 30تاری    خ سند                                                                        

 
 

                                                           
ند. بعدها وی   39 ی ی تورکمنها طایفه توماج تورکمنی را برای خود بر میگیر این شخص اصال آذری بوده برای نفوذ در بیر

برای دوره نوزدهم از تورکمنصحرا شورایمیل وی نماینده مجلس  ... امالک زراغ وسییع را در تورکمنصحرا غصب یم کند 
ی یم شود.   نیر
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 1309 / 9ماه  30تاری    خ           کمش تپه     حکومت نظایم

 1835نمره 

 
آباد و حکمران جلیله نظایم صحرا دامت شوکتهمقام م م قائم مقام فرمانده معظم تیپ مستقل اسیر  حیر

 
 دارای عمامه و هر  مستدیع 1490عطف بامر نمره 

ی
ی فرمایند تکلیف اشخاض که بنام طلبیک است تعیی 

 مینمایند چیست؟ آیا اجازه خواهید فرمود باستثناء پنج شش نفر 
 
علماء روز بشکیل مختلف خودآرای

؟ زیرا این رویه باعث استفاده دیگران شده کما اینکه  ی عمامه محروم و ممنوع نماید یاخی 
بقیه را از داشیر

ه عمامه گذارده عده کثی  اهایل معمم هستند. استدعا  عده ای بنام مؤذن، پیش نماز قاری، معلم و غی 

 امر فوق درباره عموم عمیل گردد. دارد در این خصوص دستور و امری صادر فرمایند که هرچه زودتر آن 

 

 حکومت نظایم جعفربای
 2نایب 

 محل امضاء عبدهللا خان توماج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 حاشیه: در 
 

 تراکمه هم مطیع قانون ]هستند[
 مراجعه به سابقه آن اشخاص ]بشود[

 البته کسایی که قانون مستثنی یم نماید یم توانند عمامه داشته باشند، سایرین خی  
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ی در تورکمنصحرا.   حکومت از افزایش معممی 
ی
ی و نگرای  درباره امتحان طالب و معممی 
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 به تورکمنستان مهاجرت کرده در آنجا با 
ی
با افزایش دیکتاتوری رضاشایه عده ای از روشنفکران ایرای

رژییم دمکراتیک در  و دیگر تشکیالت ضد دیکتاتوری در راه ایجاد « کمیته انقالیی عشق آباد»تشکیل 

 و شخیص ب
ر
نام آخوندوف در گزارش ایران مبارزه کردند. که در میان آنها شاعر انقالیی ابوالقاسم الهوی

 مقیم تورکمنستان و حاکم خراسان به تهران دیده یم شود. تاری    خ سند 
ی
  1930فوریه  18جاسوسان ایرای
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 اختالفات مرزی

ی  گزارش شهنگ حکییم ی های زیر کشت نواج مرزی. بعداز تقسیم شزمی  به وزارت جنگ درباره زمی 

ی ایران و روسیه تزاری در دسامیی  و تأیید و قبول آن از سوی دولت بلشوییک شوروی  1881تورکمن بی 

ی های آبا و اجدادی خویش ب ه کشت و حاکم بر تورکمنستان، تورکمن های دو سوی مرز همچنان در زمی 

ی های دولت ایران در مورد محرومیت کشاورزان تورکمنی که از آن  زرع مشغول یم شوند ویل سختگی 

 میشود که در این گزارش یم خوانید. در این سند طایفۀ 
ر
را « گؤک»سوی مرز یم آیند باعث مشکالی

 را قره وگش، شوروی را هم روسیه نوشته اند.   « قره دگیش»گرک و 

  1930آپریل  7 / 1309فروردین  18تاری    خ سند                                                                               

 

 

 1374منبع: اسناد روابط ایران و شوروی از انتشارات سازمان اسناد میل ایران. بکوشش محمود طاهر احمدی. 
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مورد نحوه اسکان تورکمنهایی که از گزارش محرمانه وایل ایالت خراسان و سیستان به وزارت کشور در 

 تورکمنستان شوروی به ایران پناهنده یم شوند. 

 1930آپریل  17 / 1309فروردین  28تاری    خ سند                                                                                

 

 

 1309فروردین ماه  28تاری    خ                         وزارت داخله
 ایالت خراسان و سیستان

 986نمره 
 محرمانه

 وزارت جلیله داخله
 

 

وصول بخشید. راجع باسکان مهاجرین تراکمه و ایرانیهای مقیم عشق آباد که بایران میایند  39رمز نمره 

م بهیر مستحضی باشد زحمت البته برطبق نظریات مبارک عمل خواهند شد.  برای اینکه خاطر محیر

ائیکه در عشق آباد مهاجرت یم نمایندن. اغلب تاجر کاسب و کارگر میباشند کمیر طبقۀ میدهد. ایرایی ه
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ی آنها یافت میشود. تراکمه هم یک قیمت از تراکمه رعایای ایران هستند که بر اثر اردوکشر  رعیت در بی 

صا د و یکقسمت هم تراکمه رعایای روس هستند که از سخنر اوضاع مخصو های سابق از ایران رفته ان

ی بلشویک جر و مایل هستند که بایران مهاجرت کرده از نا در ز هسخت گی  ی  و عقاید مذهنی آنها میی
ی
دگای

ین وسیله این است آنها که به خود  نعمت امنیت پهلوی متنعم باشند. راجع به ایرانیها تصور میکنم بهیر

م بخواهد در امور زراعنر ه در مشهد یا در دهات داخیل مشغول کسبو کار باشند و هر کدام همشهد آمد

 وارد شود در خالصجات دولنر یا آستانه به آنها ترتیب رعینر داده شود. 

 نمایند بهیر این است در قسمت قره تپه و پیش کمر که 
ی

اما تراکمه اینها که کمیر یم توانند در شهرها زندگ

اخلوی  ]پادگان[ است جا یل بیست فرسخ از شحد دور است و نزدیک به گنبدقابوس و مراکز سشانزده ا

ق[  و رعینر داده شود که هم مشغول رعینر بوده و هم تحت نظر ساخلوی  تربیت بشوند. با لشکر]شر

ی است. البته نظری ات هم که از امور صحرا خوب بصی  است عموما مذاکره کرده ام عقیده آنها هم همی 

یح و کالم مملوک است. زیرا تشویقات مبارک که نباید مخصوصا تشویق به آمدن ایران بشوند بسیار صح

عمدی و مخصوص، ممکن است تولید رنجش روسها را بکند ویل هرکس بمیل خود بایران آید ارفاق 

 ارک است. نموده در محل های مقرره جابجا میشوند بدون اینکه کش ملتفت باشد. دیگر بسته برأی مب

 

 وایل ایالت خراسان و سیستان

 محمود جم

 در حاشیه

م اداره شمالریاس   6/2/9 -ت محیر
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 که علیه دولت تبلیغات 
ی
آباد از مدارس صحرا در مورد مهاجرین تورکمنستای سئوال اداره معارف اسیر

ه یم کنند.   1931مارس  7برابر با  16/12/1309تاری    خ سند                                                   مضی
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 آغاز بکار راه آهن بندرشاه ]بندرتورکمن فعیل[ 

 1931مارس  7 / 1309اسفند  16                                                                         
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 وزارت داخله

آباد   1309اسفند ماه  16بتاری    خ                     حکومت اسیر
 4485نمره 

 
 مقام منیع وزارت جلیله داخله دامت شوکته                                       

 

مطابق اعالن هئیت نظارت راه آهن شمال، ادارۀ راه آهن از اول اسفندماه جاری حمل مسافر و بار از 

آباد منترسر و به  تجار و بندرشاه به عیل آباد قبول یم نماید. اعالن هئیت نظارت راه آهن هم در اسیر

مند تذکرات الزمه داده و تشویق نموده که حمل مال التجاره از این خط نموده و بواسطه اشخاص عالق

استفاده کرده ضمنا بر عایدات راه افزوده  نسهولنر که در عبور و مرور حاصل میشود از خط آه

 40بشود. 

 

آباد  مهر حکومت اسیر

 

 

 

 

 

                                                           
راه آهن رسارسی هنوز نام و نشانی از بندرترکمن به چشم نیم خورد و تمایم عملیات از جمله لیات در مراحل آغازین اجرای عم 40

( صورت یم گرفته است. محیل که قرار بود تأسیسات راه آهن و  تخلیه قطعات و وسایل واردانی از آلمان در بندر جز)بندر گز کنونی
 بوده و مأمورین 

ی
ای راه آهن این باطالق ها را پر نموده و روی آنها چوب و تخته یم ریزند سندیکبندرگاه جدید در آن بنا شود باطالق

 ریل ک
ی
 تا ساحل دریا ادامه پیدا یم کند تا اشیا و ادوات راه آهن که بوسیله کشنی از خارج وارد یم شود در این نقطه تخلیه یسر از طرق

شاه به این منطقه و بازدید از عملیات انجام شده در رضا  شده و بوسیله واگن های مخصوص حمل شود. این موارد از گزارش سفر 
در این روزها اظهار امیدواری شده است بندری که در این  برداشت شده است. راه آهن بندرتركمن 1307مهر ماه  25و  24روزهای 

ین بنادر دنیا خواهد بود و با انتظار به پایان یم رسد و بندر  الخرهنقطه بعد از انشاء راه آهن ساخته یم شود از هر حیث ییک از بهیی
وع عملیات ساختمانی بنادر موقنی « بندر شاه»در هیئت دولت به نام 1307 آبان 3جدید در تاری    خ  نامگذاری یم شود. دستور رسر

 یابد. ماه خاتمه  14بندر شاه و بندر شاهپور از طرف اداره سندیکای راه آهن صادر یم شود و مقرر یم شود که عملیات در مدت 
ی آن لنگر انداخته و محموالت  1308تیر ماه  22رسانجام بندر شاه در روز  ی کشنی تجاری در مقابل پل بارگیر افتتاح یم شود و اولیر

ون یم دهد. یک جرثقیل که روی پل کار گذاشته بودند محموله های کشنی وارده را خایل یم کند بنابر آنچه گذشت، در  .خود را بیر
نه تنها عملیات احداث راه آهن رسارسی ، ایستگاه و تأسیسات مربوطه  1308تیر ماه   22تا  1306مهر  24ز ال )اس 2طول کمیی از 

ی بطور همزمان دنبال شده و حنی  آن در بندر ترکمن به این شهر موجودیت بخشید بلکه در این فاصله زمانی ، عملیات بندرسازی نیر
صورت گرفت به رسانجام رسید و کشنی های تجاری  1317شهریور  4آن که در  رسیم زودتر از عملیات راه آهن رسارسی و گشایش

 شهرداری بندرترکمن. در این بندر جدید پهلو گرفتند. 
ی
 منبع: پایگاه اطالع رسای
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ل بر  بعداز اشغال تورکمنصحرا  ی راه توسط قشون رضاشاه و کنیر  و دریایی و بسیر
راههای تجاری زمینی

اخان دریانوردان زبده و ماهر تورکمن ناچارا بخدمت اداره  تجاری بازرگانان تورکمن با شاقادام، باکو، آسیر

[ زیر که در سال 
 
 شمال در آمدند. تذکره ]کارت شناسای

ی
ای ورد صادر شده و متعلق به دریان 1310کشتی 

 1931 تاری    خ سند  خ  یم باشد، یک نمونه است. ماهر تورکمن قلیچ طغان قلی

 

 

 

 

 

 

 

 .
ی
. معطوف ی  منبع: تاریخچه چهار شهر ترکمن نشی 
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ی دولنر اعزایم به تورکمنصحرا سالها پس از شکست جنبش  ترس مأمورین، معلمان و دیگر مستخدمی 

 عمویم تورکمنها. 

 که توسط حکومت به تورکمنصحرا فرست
ی
اده یم شوند از اقامت در صحرا و کار. ترس مأمورین و معلمای

ز آن گذشته از زمان اشغال صحرا اآنان بخویی یم دانند که سایه انتقام مثل سایه آنها را تعقیب یم کند. 

 لرزه توسط قشون رضاشاه تا چندین سال جنبش های پراکنده نظی  جنبش چوپان شدار 
ر
و آشور کوی

ی  بر اندام ژاندارم های شاه انداخته بود.  در گزارش زیر یک معلم ترس خود از کار در تورکمصحرا را چنی 

 [1931آگوست  25] 1310بیان یم کند. تاری    خ سند دوم شهریور 
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 موضوع: کسب تکلیف از حکومت    72نمره 
 ارفیع-پاکنویس کننده     2کارتن 

 7دوسیه 

 وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

اباد و   صحرااداره معارف اسیر

 20/6/1310تاری    خ پاکنویس مهر ماه           تاری    خ خروج  20/6/1310تاری    خ تحریر 

         

 بعرض یم رساند          
ً
ما  مقام منيع حکومت جلیله نظایم جعفربای دامت شوکته محیر

 مجاورین ما )قرنجبک و سالخ( بخویی مستحضی البته خاطر مبارک از 
ً
قضایای ترکمان صحرا مخصوصا

 در ا
ً
ست و البته در این گونه مواقع تصدیق یم فرمائید که مأمورین دولت در مخاطره هستند مخصوصا

م ریاست   ]آریق[ به آرخوُ ا  حسب االمر مقام محیر
ی
 پست نظایم یا امنیه هم یافت نمیشود و از طرف

ً
که ابدا

 ضاء معارف با خانواده به صحرا آمده اند منجمله اعضای این مدرسه. خالصه اع
ً
دیشب را تا صبح عموما

م چنانست هرچه زودتر تکلیف قطیع اعضاء  با عیالت خود در بیابان پنهان بودیم. مستدیع از مقام محیر

ی و مرقوم فرمائید که آیا با نبودن پست نظایم مقتیصی است در ا ینجا توقف نموده یا این مدرسه را تعی 

 بشهر عزیمت نمائیم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی غرب آق قلعه و سالخ روستانی در نزدییک حوجه نفس که جنبش آنه گلدی و   1۰در قرینجک روستان   -
کیلومیی

 پشش در آنجا شدت گرفت که قشون رضاخان روستای سالخ را به آتش کشید. 

ق بندرتورکمن. -  ابه )روستا( آرخ = در رسر
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آباد و ص   حرا به کارکنان مدار  کت س تور متحد المال )بخش   نامه( اداره معارف اس   یر کمنص   حرا به منظور شر

ی س  ال تأس  یس مدارس دولنر که در کمش تپه برگزار یم ش  ود. ش  ایان ذکر اس  ت که مدارس  در جش  ن اولی 

 که تحت شپرس  نر تیپ ش  مال در ص  حرا دائر بود تا س  ال 
ی
ادامه داش  ت که بعد از آن اداره  1309قش  وی

ده یم شود.   این مدارس به معارف/آموزش و پرورش سی 

 که در بخش  نامه بدان اش  اره ش  ده در آن دوره در ش  هرهای بزرگ کمیر تهیه 
ر
لباس رس  یم با آن مش  خص  ای

امکان داش       ت چه برس       د در تورکمنص       حرایی که در محارصه اقتص       ادی و تحت نظر حکومت نظایم قرار 

ر داش     ت و ورود و خروج از ص     حرا با اجازه حکمران نظایم میرس      بود، چقدر مض     حک بش     مار یم رود. د

ی رو کش  یده ش  ده و نه وس  ائل نقیله در کار بود، رس  یدن تور  کمنص  حرایی که در آن دوره نه جاده ای ماش  ی 

 1931نوامیی  22مضحک تر.   تاری    خ سند برابر است با  8به جشن ش ساعت 

    ********* 

 

آباد و صحرا  30/8/1310بتاری    خ    اداره معارف و اوقاف اسیر

 4203نمره       

 متحدالمال                                                          

 ..........  آقای....... مدیر مدرسه دولنر

ی روز افتتاح مدارس در صحرا جشن مفصیل بنام   1310روز شانزدهم آذر  تأسیس »که مصادف با اولی 

بینه تراکمه در روز موعود رکنان آن مدرسه در کمش تپه منعقد خواهد شد. الزم است کلیه کا« دارالیر

اهن سفید و یقه آهاری و با پاپیون مشیک  با لباس رسیم، کت و شلوار کاله و کفش و جوراب مشیک پی 

کت در این جشن حارصی شوند.   برای این شر

ی اطالع دهید. در خاتمه  این متحد المال را به رویت کلیه اعضا آن مدرسه رسانیده و وصول آن را نی 

صبح روز مزبور در کمش تپه حضور داشته  8مدرسه باید برای ساعت اید که اعضا آن اضافه یم نم

 باشند. 

آباد و صحرا  رحییم    -از طرف رئیس معارف اسیر

 

 

 آرخ بزرگ -اصل سند در دبستان کورس نزار
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آباد  آباد شهنگ حکییم در مورد جمع آوری  نامه رئیس معارف اسیر  رهیی به فرماندیه تیپ ارتش اسیر
تقر

ی محصل برای مدارس دولنر تورکمنصحرا. شایان ذکر است که تورکمنها با اکراه فرزندان خویش را اجبار 

به مداریس که هیچ سنخینر با فرهنگ و زبان میل آنان نداشت، مداریس که همانند شبازخانه کودکان 

 مسکن ن را شکنجه یم کردند، یم فرستادند، عالوه بر آن هر خانواده تورکمن برای معلماتورکم
ر
ن واردای

و خوراک تهیه یم کردند و هر ماه پول به مدرسه یم پرداختند. این بود که حکام نظایم صحرا بوسیله قوه 

جای فرزندان خویش، قهریه فرزندان تورکمن را به مدارس جلب یم کردند. خانواده های مرفه تورکمن ب

    بجای فرزند وی به مدرسه بفرستند.  به افراد یی بضاعت طایفه خویش فشار یم آوردند که فرزندش را 

 1931اکتیی  10تاری    خ سند برابر است با 

      *********** 

آباد و صحرا  17/7/1310بتاری    خ    اداره معارف و اوقاف اسیر

 3179نمره        
                       

آباد دامت ش                          م فرماندیه تیپ مستقل اسیر  وکتهمقام محیر

در این موقع که طبق تقاضای این اداره به حکام نظایم صحرا امر فرمودید برای مدارس شاگرد جمع آوری 

ی بنمایند:   نموده تحویل مدیران دهند، مستدیع است مقرر فرمایند که حنر المقدور مراعات ذیل را نی 

ی مدارس را از اطفال همان محیل که مد -1 ر آنجا رسه دحنر االمکان سیع فرمایند که محصلی 

ند نه از توابع و اطراف آن محل.   دایر است بگی 

مردان محل جمع  -2 ی مستحضی است موقع جمع آوری شاگرد، پی  م نی 
سابقا بطوریکه خاطر محیر

ی طوایف  یم شدند یک عده از اطفال اشخاص فقی  یی بضاعت را مثل شبازان بنیچۀ قدیم بی 

ی و ی که تقسیم یم نمودند. هر طایفه از یک تا چند نفر  در تقسیم سهیم ایشان یم شد، تعیی 

به مدرسه تحویل یم کردند. این بود که همیشه آن اطفال باعث زحمت اولیاء مدارس بوده و 

دائما در کشمکش ]پرداخت[ ماهیانه خود بوده اند. استدعا دارد که مقرر فرمائید این رویه را 

وک داشته و از اطفال اشخاض که قادر با ]پرد ی میر ماهانه خود هستند به مدرسه اخت[ نی 

د نه به اختیار یاشویل ها و  جلب شوند و در تحت نظر مستقیم حکومت های نظایم انجام گی 

مردان واگذار شود.   پی 

مقرر فرمائید شاگردایی را که به مدارس تحویل یم دهند با ذکر اسم خود و اولیا و طایفه و محل  -3

ی تحویل فرمایند. ا بایسکونت آنها رسید گرفته و یک نسخه آنر   ن اداره نی 

 رهیی                     
 تقر

 آرخ بزرگ -اصل سند در دبستان کورس نزار
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آباد و حکمران کل صحرا در  گزارش حکومت نظایم صحرا از کومیش تپه به فرماندیه تیپ مستقل اسیر

       دائیم آنها. مورد ورود عده ای از پناهندگان تورکمن به کومیش تپه و قصد اقامت 

 1931اکتیی  19 / 1310مهر 26تاری    خ سند                                                                                      
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 1310ماه مهر  26بتاري    خ                                                                    1719نمره 

 

آباد و حكمران جليله صحرا دامت شوكتهمقام عایل      فرماندیه معظم تيپ مستقل اسیر

هويت طالب معروضه كه رعيت شوروى و فرارا باين حدود آمده  13/2/10عط ف ا به نمره  تاري    خ 

دارند بطوركیل براى هميشه اقامت اند هريك به ورقه ضميمه تقديم. اين اشخاص در گمش تپه قصد 

 صحراحكومت نظایم  -نمايند

 حاشيه: 

طالب امتحایی نشده در اينصورت بطوريكه مععم نيستند باشند كاله ]پهلوى[ برس گذارند.  که  آنهایی 

 مستدیع نظريه مبارك، امر... فرمايند. 

 سواد است نبايد عمامه بگذارند.  هركش یی   

ح ذیل به ایران وارد شده اند برسر  ]تورکمنستان[ از بالقان روسیهصورت مهاجرین تراکمه که 

 است: 

از بالقان به  -39سن  -طایفه حوجه/ شغل طلبه -17/7/1310حسن فرزند بردی عایل ورود  -1

ل تاچ وردی  -مقصد فرارا به ایران -پاسپورت ندارد-لهجه ترکمان -کومیش تپه ی محل توقف میی

 خان

چران -ه حوجهطایف -قرجه فرزند حایل قربان -2 ل بایرامگلدی آخوندمحل توقف  -57سن  -شیر ی  میی

چران -طایفه حوجه -محمدقربان فرزند قرجه -3 ل بایرامگلدی  -22سن  -شیر ی محل توقف میی

 آخوند

ل مال حالتمحل توقف  20سن  -طایفه کلته -آنه محمد فرزند آنه دردی -4 ی  میی

ل مال حالتمحل  -22سن  -طایفه حوجه -عبدالرحیم فرزند کمال آخوند -5 ی  توقف میی

ل یوسف نقدی تاجر ----31سن  -طایفه حوجه   -محمدکریم فرزند؟ -6 ی  میی

ل بایرامگلدی آخوند -21سن  -رحمت قیل فرزند شیخ آخوند -7 ی  میی

چران -کلته-صاپار فرزند خالد -8 ل یوسف نقدی تاجر -24سن  -شیر ی  میی

ل یوسف نقدی م -47سن  -چوپان -طایفه حوجه -عطامحمد فرزند قلدن 18/7/1310ورود  -9 ی یی

 تاجر
 

نوع زبان، واژه لهجه گذاشته شده و مهاجرین سئوال شایان ذکر است در پرسشنامه بجای سئوال 

 مربوط  تابعیت را خایل گذاشتند. 
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 که بدون پاسپورت و یا با پاسپورت یی اعتبار به ایران 
ق در مورد اخراج مهاجرینی اعالن پلیس ناحیه شر

 منظور حکومت مهاجرین تورکمن از تورکمنستان یم باشد. البته  اند. وارد شده 

 1931ژوئن  / 1310تاری    خ سند                                                                                                      
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 ایراندا

ق ناحیه یس پلیس باشلییعی طرافیندان یایرادیالن اعالن ایران حکومنر نینگ قراری بویونچا   شر

ی و یا غی  » [ پاسپورت بیله ایران توپراغینا اؤتن ]گچن[ چت اولکه لردن پاسپورتسی 
ی
قانوی  منتظم ]غی 

ی ایران توپراغینداان چیقمالیدرلر  . کیشر لرگه دولت مأمورلری اخطار اتمه لیدرلر که اونالر گیچیکمزدن تی 

اگر بو امرینگ اجراسینده بی  شخص طرافیندان مسامحه و قارشیلیق گؤرکزیلسه، دولت مامورلری او 

گه بولسا اول دولتگه قایتاریپ بریلملیدیر.  شخیص قایش  دولت توپراغیندان ایرانستانعا گی 

 (19، شماره 1931کستان. ژوئن )ژورنال یاش تور                                                                    

 

 ترجمه

 در ایران

ق دولت ایران  اعالن پلیس ناحیه شر

بیگانه بدون پاسپورت و یا با پاسپورت یی اعتبار وارد خاک ایران شده اند کسایی که از کشورهای ه  ب»

رف کش اخطار میشود که هرچه زودتر باید خاک ایران را ترک کنند. اگر در راستای اجرای این قرار از ط

مسامحه و یا مخالفنر بشود مامورین دولت او را به آن دولنر که وی از آنجا به ایران وارد شده است 

 «گرداند. ر ب
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آباد رفیع مدیر مدرسه آرخ بزرگ به اداره معارف )آموزش و پرورش( اسیر . چنانچه 41گزارش ماهیانه می 

ی   در سال از میر
ی
 1310، حکومت نظایم منطقه تا سالهای 1304سند معلوم میگردد پس از عملیات قشوی

تداوم جنبش مردیم در منطقه علیه حاکمیت ظلم و  و ببعد ادامه داشته که این امر نمایانگر مقابله با 

        ستم رضاشایه یم باشد. 

 1931آپریل  5 / 1310فروردین  15تاری    خ سند                                                                                 

 

 

 
 
 
 

                                                           
مدیر مدرسه وقت کورس نزار آرخ بزرگ که یک نسخه از این سند را در اختیارم  امچیل گیلپدر مرحومم  از  با تشکر  41

 گذاشت. 
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رفیع  پاکنویس کننده  می 

 ضمیمه   یک نسخه
 

 15/1/10تاری    خ خروج  15/1/10بتاری    خ 
 
 

آباد و صحرا دامت شوکته  مقام منیع ریاست جلیلۀ معارف اسیر
ما راپرت ح ذیل تقدیم میدارد 1310نیمه اول فروردین  محیر  برسر

 
رفتار حکومت= حکومت نظایم جعفربای که مرجع کلیه تظلمات اهایل میباشد با کمال جدید بانجام  -ا

ی حال و  فراهم و دولت را طرف توجه  سائل رفاهیت و آسایش آنانرا وظایف اشتغال داشته و در عی 

 عامه قرار میدهد

ب روحیات عامه= بمناسبت اینکه اهایل عموما در ظل مراحم ملوکانه ارواحنا فداه در مهد امنیت و 

آسایش غنوده اند صمیمانه بدعاگویی ذات اقدس شهریاری اشتغال داشته احدی نیست که باطنا 

 ولت فعیل نباشد. طرفدار و خواهان د

مأمورین= با تذکر باینکه در محل خدمت فدوی مأمورین ثابت دولنر اقامت ندارند و  ج طرز سلوک

مامورین اعزایم باین نقطه اغلب نظایم و امنیه بوده که برای احضار و اعزام اشخاص یا وصول و ایصال 

ی ...با اهایل بطور مسالمت و   حسن سلوک رفتار یم نمایند.  مالیات مأموریت موقنر دارند آنان نی 

د اتفاقات= در نتیجه جدیت و حسن تدبی  حکمران دامت تبارکه تراکمه جعفربای عموما بلباس 

متحدالشکل ملبس و کاله معمویل پهلوی را زینت فرق خویش قرار داده چنانچه احدی با آن لباس و 

 کالههای تراکمه سابق در این قطعه دیده نمیشود. 

رفیع                                                                                                   امضاء می 

 

 

 

 

 

 

 



  

ARNE GOLI 269 

 

 130سند 

 تورکمنهای 
ی

آباد در مورد اوضاع محیل و زندگ گزارش مدیر مدرسه دولنر بشیوسقه به اداره معارف اسیر

 1931آپریل  21                                                                                                         .  این منطقه

    ******* 

 1310-1-31بتاری    خ 

 66نمره 

ام راپورت  حوزه ماموریت خود را مربوط به هئیت  1310روزه آخر فروردین ماه  15با نهایت احیر

م   تفتیشه کل مملکنر تقدیم یم دارد: محیر

 اوضاع اجتمایع

 آنان هم اه -1
ی

ده اند، وضعیت زندگ  و هنوز کامال به تمدن ی  نیی
ی ایل این حدود اغلب چادرنشی 

آباد اخطار کرد کسایی که  م مالیه اسیر  مانده است ویل از وقنر که اداره محیر
ر
بحالت سابق باف

و احشام معافند، عده ای درصدد شده در حد توانای   دارای عمارت باشند از دادن مالیات اغنام 

 
ر
خود به اصطالح تراکمه طایم بنا نموده ساکن شدند و مابقر در حالت خانه بدویسر قدیم باف

( استفاده یم کنند. مثال در این موقع تمام   )بیشیر یا کمیر
ی

بوده و از چهار فصل در حدود فرسنیک

 اردیبهشت مراجعت خواهند کرد. مالدارها باطراف کوچیده و برای اواسط 

اجباری است. هرگاه مدرسه بخواهد احصائیه اش را تکمیل نماید تحصیل مدارس هم هنوز  -2

م نظایم با تدبی  عمل و هزاران زحمت اقدام نماید.   باید بوسیله حکام محیر

 اوضاع اقتصادی

فقط برای رفع نظر باینکه بشیوسقه جزو دهات محسوب میشود مالتجاره کیل وارد نیم شود   

ح است. وسیله حمل و نقل مختض مال التجاره ها عرابه و احتیاج خود اهایل چند درب دکایی مفتو 

اسب یم باشد. با اینکه خاک این حدود برای هرگونه زراعت مستعد است اهایل بواسطه تن پروری 

 فقط مختضی جو و گندم آنهم برای سدجوع کاشته امرار معاش یم نمایند. 

حکومنر جعفربای )در گمش تپه(  بشیوسقه حکومت مستقیل ]پست ژاندارمری[ ندارد ویل مرکز در 

 اطالع کامیل از جریان اداری آنجا ندارد. 

 

 دوائر مختلفه

جز یکباب مدرسه دولنر دوائر دیگری در بشیوسقه تأسیس نیست. فقط در موقع وصول مالیات 

اری آمده باتفاق کدخدا که نماینده محیل است از مالیه صحرا که مرکز آن گمش تپه است تحصیلد

وع یم کنند. بوصول مال  یات شر
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 حادثات

 ندارد

ی محل  پیشنهادات مفید برای ساکنی 

ه در صعوبت و  -1 وب و غی  ی بشیوسقه و اطراف آن بواسطه عدم رودخانه برای آب مرسر ساکنی 

فرسخ مسافت دارد آب وارد ناچارند با زحمات زیادی از رود گرگان خواجه نفس و آرخ که یک 

م فوائد عامه اقدام فرمایند با مختض مخارج میشود کنند. هرگاه از طرف وزارت جلیله مح یر

یک قسمت از آب گرگان را بطرف بشیوسقه جاری نمود که رصف نظر از آشامیدن در موقع 

 فالحت هم استفاده شود زیرا نهر کنده قدیم گرگان فعال دایر است. 

هرگاه  برای همه گونه فالحت مخصوصا توتون سیگار نهایت مستعد است و  خاک این حدود  -2

م امور امر بفرمایند تجارین محل اقدام کنند. رعایای بیچاره که بواسطه عدم کار در  اولیا محیر

 عرست یم باشند، راحت خواهند شد. 

 

 

 آوار -کفیل مدرسه دولنر بشیوسقه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آرخ بزرگ -اصل سند در دبستان کورس نزار
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 131سند 

 ورقه تصدیق مبنی مجوز پوشیدن لباس روحان
ی
 —17/5/1310  . یت برای محمد آخوند گرگای

 1931آگوست  9                                                                                                               

 

 51نمره 

 وزارت داخله  

 اداره حکومت نظایم صحرا

 ورقه تصدیق

نامه............................  آقای محمد آخوند جرجایی برطبق اجازه 

قانون متحدالشکل نمودن البسه در پوشیدن لباس  2از ماده  3.................مطابق فقره 

 روحانیت مجاز خواهند بود. 

محل                                                                                          1310-5-17مورخه 

 کومت صحرامهر ح
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آباد در مورد  شکایت دانش آموزان مدرسه دولنر بأش یوسقا به فرمانده تیپ مستقل قشون اسیر

 شکنجه و آزار معلم شان که چرا زبان فاریس را مثل خود معلم نیم توانند تکلم نمایند. 

 1932سپتامیی  26برابر با  / 4/7/1311خ سند تاری                                                                       

 

آباد و صحرا دامت عظمه العایل»   مقام منيع رياست فرمانده تيپ مست ق ل قشون اسیر

 

ام معروض یم دارد شاگردان مدرسه دولنر بشيوسقه از مديرمان نظر باينكه ما اينجانبان  -با كمال احیر

م. از آن وقت تابحال در مدرسه ما داخل شد از كه آقاى رونقر یم باشد خيیل ظلم و ستم یم بيني

ه ر روز دو دسته چوب از شاخه هاى درخت گرفته به در دفیر  …زبان ايشان سخن نيیک نشنيديم

گر مانند خودش ندانيم در ه ر كلمه در دستمان براى داغ شاگردان یم آورد و در موقع درس خواندن ا 

ند و پيوسته به كالس وارد مي ی شود یی چوب نیم آيد و از ترس آنچه را كه ميدانيم چهار شالق می 

ود. هميشه شغلش نسبت به شاگردان ظلم و تعدى است. لذا متمنی است نتيجه وصول  يادمان می 

 امر مبارك است. ايام عزت برقرار باد. قضيه مشاراليه حكم صادر و مرحمت فرمايئد. امر 

مد، طواق، كريم، احمد، اوراق قیل، عبدهللا، قربان، نيازقليچ، به رام محمد، باى نظر، تايیل، ايشان مح

 عبدال  ویل، جمعه، رجب، جمعه ق  یل، م  ؤمن، خوجه دردى، بابانياز، حاجی ويس  ق یل، نعمت. 

 مراتب فوق را تصديق یم نمائيم                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 گ موجود است. اصل سند در آرشیو دبستان آرخ بزر 
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 133سند 

 

آباد و از آنجا به حکومت نظایم تورکمنصحرا در مورد تنبیه  بخشنامه وزارت جنگ به حکومت اسیر

 که قانون متحدالشکل بودن البسه را مراعات نیم کنند و 
ی
ممنوعیت پوشش لباس و کاله تورکمنی کسای

 1932آگوست  25 / 3/6/1311بتاری    خ 
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 3/6/1311 مورخه       وزارت جنگ

 ضمیمه.........                                      ارکان حرب کل قشون 

 رکن.... دوم

 68460نمره   

 متحد المال

آباد  کفیل فرماندیه تیپ مستقل اسیر

 

 به موقع اجرا  
ً
 و قانون اتحاد شکل کامال

ر
چون غالب اهایل در قراء و قصبات با همان لباس سابق باف

ست حسب االمر جهانمطاع مبارک ملوکانه ارواحنا فداه از وزارت داخله به حکام ایاالت گذارده نشده ا

ام قانون مزبور را در مدت معینی م ی ی پس و والیات دستور داده شده است با اخذ الیر جرا نمایند و متخلفی 

طرف مأمورین از انقضاء مدت معینه مورد تعقیب و تنبیه واقع گردند. نظر به اینکه در امور ایاالت از 

ی معمول گردیده و کسایی که تاکنون  ی رویه و مراقبت در عشایر نی  قشویی مداخله میشده مقررات همی 

م  ی شود که در مدت معینی تغیی  لباس داده و بدین تغیی  لباس نداده اند بوسیله مامورین مربوطه ملیر

ی اجرا گردد.  ی عشایر نی   طریق قانون انحاد شکل لباس بی 

 

 7/7/11ن حرب کل قشون  ورود به دفیر حکومت نظایم صحرا کفیل ارکا   
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 (1انتخابات انجمن شهر گنبدقابوس )

ی اعضاء انجمن شهر گنبدقابوس به نخست وزیری.  ی برای تعیی   اعالن نتیجه رأی گی 

 1932اکتیی  30مطابق با  8/8/1311بتاری    خ                                                                             
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 8/1311/  8مورخه      وزارت داخله

  اداره مرکز

 1743نمره 

     

 مقام منیع ریاست وزارء عظام دامت شوکته
 

یت در انتخابات وکالء بلدی گنبدقابوس را ذیال معروض میدارد   : صورت اسایم یس نفر از حائزین اکیر

 
 

  -44حسن آقا کاشانیان  -46محمدآقا اسکویی  -48مالتقر محمدی  -]رأی[ 52ویل محمدی 
ی
خداقیل صوف

   -41زاده 
ی
  -31مصطقی قیل  -34گؤک صوف

ر
مال میم  -30مالمحمد نفس نیازی  -30محمدباقر صادف

زا محمود شایی زاده  -30عبدل صداقنر  -30مال صاری  -32حلییم  زا آوین  -23ارازجان بردیایی  -29می  می 

  -24تابای آق آ
ی
 -20محمد عاشورمحمدی  -25طواق دوردی  -25مشهدی عیل قیل  -21آیتمن صوف

حوجم  -19آتادوردی آق آتابای  -19جبارحاجی بابایی  -18آتایی نژاد  دردی قلیچ -20 )!(ماجرا دولدری

زامحمد کرسی نژاد  -19قلیچ پهلوایی  ی مشهد -17حاج محمدرضا حسنی  -17حاج محمد آخوند  -27می 

 22مالقدیر سیدی  -15شیخ حسن  -15عزت 

 

عضاء انجمن بلدی را ، شش نفر ا1309خرداد  6نظامنامه بلدیه مورخه  7تا در حدود مقررات ماده 

ی فرمایند.   تعیی 

 عیل منصور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ARNE GOLI 277 

 

 135سند 

 (2انتخابات انجمن شهر گنبدقابوس )

 که به عضویت انجمن انتخاب شده اند. اعالن نتیجه انتخابات انجمن شهر گنبدقابوس و اسایم کس
ی
ای

 1311آبان  12بتاری    خ 

 

 کابینه ریاست وزراء
 1311آبان  9تاری    خ تحریر 

 وزارت جلیله داخله
 

 آن وزارت جلیله ابالغ میشود که شش نفر آقایان ذیل 1443در جواب نمره 
 
 مالتقر محمدی -1
 محمد آقا اسکویی  -2
 مال میم حلییم -3
زامحمد ع -4  یل قیلمی 
زا آق آتابای -5  می 
  دردی قلیچ آتای  نژاد  -6
 

یت در انتخابات بلدی گنبدقا ی یس نفر حائزین اکیر ی از بی  بوس به عضویت انجمن بلدی آنجا معی 
 . شدند 
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 (1انتخابات انجمن شهر کومیش تپه )

ی اعضاء انجمن شهر کمش تپه به نخست وزیری.  ی برای تعیی   20/7/1311بتاری    خ اعالن نتیجه رأی گی 

 1932اکتیی  12مطابق با 

 
 

 
 
 
 
 



  

ARNE GOLI 279 

 

 1311سال  7ماه  20مورخه                وزارت داخله
 اداره مرکز

 16030نمره 
 

 مقام منیع ریاست وزراء عظام دامت شوکته
 

یت در انتخابات وکالء بلدی گمش تپه را ذیال معروض میدارد:   صورت اسایم یس نفر حائزین اکیر
 

 

 آقاتقر مم
ی
 -230گلدی روشنی   -232دردی محمد جعفری  -238خان عبدهللا زاده  غوشت -]رأی[241یای

 داش -221بهرام محمد  -222قربان دردی خوزینی  -229محمود سیدمحمدی  -230تاییل ساریخایی 

ی جایل نوبری  -57قربان بحری  -214یم یزدایی أم -217ارازجان شمایل  -218تاغان تورایی  نوری  -42حسی 

 زاده  -20صیادی  عطامخدوم -22مخدویم 
ی
 صوف

ر
 -12مالقادیر صفای   -12ن مظفری اوشاحاج ی -16آف

الیاس  -6محمد آراز  -7آنه قرجه  -9گلدی آهنگری ا آت -11گل محمد گل محمدی   -11تاج بردی گوکالیی 

 4تا قجر الزیم اس -4الیاس خوزینی  -4یم حاجی أم -4آنه محمد آهنگری  -5عبدالرحمن فرزانه  -5کؤر 

شش نفر اعضاء انجمن بلدی را  1309خرداد  6نظامنامه بلدیه مورخه  7ر حدود مقررات ماده تا د
ی فرمایئد.   تعیی 

 
 عیل منصور
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 (2انتخابات انجمن شهر کومیش تپه )

 20/7/1311اعالن انتخاب شدگان برای عضویت انجمن شهر کومیش تپه 
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 1311سال  8ماه  30بتاری    خ                          ت داخلهوزار 
 --------ضمیمه 1866نمره 

 اداره مرکز
 دایره بلدی

 
م ریاست وزراء عظام  کابینه محیر

 
ف آقای  شش طغرا احکام وکال  ت اشر انجمن بلدی کمش تپه لفا ارسال میشود که پس از امضاء حضی

 . عودت فرمایند رئیس الوزراء دامت شوکته بوزارت داخله 

 
 از طرف وزیر

 
 مهر وزارت داخله

 
 شش نفر اشخاص ذیل صالحیت عضویت انجمن بلدی را دارند: 

 
 آقاتقر ممیایی  -1
 خان عبدهللا زاده غوشت -2
 دردی محمد جعفری -3
 گلدی روشنی   -4
 تاییل ساریخایی  -5
 محمود سیدمحمدی -6
 

 مورد تصویب واقع شده اند.  عیل منصور
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 138د سن

کاندیداتوری دو نماینده از تورکمنصحرا به وکالت دوره  نهم مجلس شوریمیل. آقایان محمد آخون 

 
ی
                 .                                                     نه جان آخون یارایل از تورکمن های جافاربایدیاز تورکمن های آتابای و آ ]فرزند عطاجیق[گرگای

 م( 1932)

 

وع:   (1314فروردین  24پایان:  --1311اسفند  24)دوره نهم مجلس شورایمیل: شر

 

 

 2ص  1311آذر  8بتاری    خ  2002روزنامه کوشش. ش 
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آباد و تورکمنصحرا به   «گرگان»بخشنامه دولنر مبنی تغیی  نام اسیر

 1932دسامیی  24 / 1311دی  3تاری    خ سند:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ARNE GOLI 285 

 

 1311دی سنه  2بتاری    خ       لهوزارت داخ
 10080نمره 

 اداره اول
 مقام منیع ریاست وزرا عظام دامت شوکته

 
خاطر مبارک را مستحضی میدارد که برحسب ابالغ وزارت جلیله دربار پهلوی حسب االمر مطاع 
آباد و منطقه صحرا تواما گرگان نامیده شود.  لهذا ملوکانه اروحنافداه مقرر است حوزه حکومنر اسیر

 مراتب بوزارتخانه ها و ادارات دولنر اعالم گردیده است. 
 عیل منصور                           

را صادر کرد که هدف آن ظاهرا اصالح زبان « فرهنگستان ایران»رضاشاه فرمان تأسیس  1314اردیبهشت  29در  

ایم شهرها و روستاهایی که ریشه فاریس و خط فاریس بود. فرهنگستان به بهانه زدایش لغات بیگانه به تغیی  اس

 غی  فارس زبانان دست زد. در این راستا بسیاری از اسایم شهرها  نداشتند دست یازید و در 
ی

واقع به کشتار فرهنیک

 نأموس با زبان تورکمنی در 
ر
و روستاهای تورکمنی به فاریس تغیی  داده شده اند و نوشتار برجی از آنها را بصوری

جغرافیایی صحرای ترکمن و فرهنگستان نام های جدیدی را برای مکان های   1317تی   20ری    خ آوردند. در تا

 بعنوان مثال: . منطقه گرگان تصویب کرد، چرا که فرهنگستان نام آنها را جزء لغات بیگانه یم دانست

عنی الغر فهمیده است و کارمند آذری فرهنگستان آنرا آرریق یگویا  )که اصال آ:ریق به معنای رود است.   آرخ= نزار 

 به نزار تغیی  یم دهد(

وان  )اصال یئلغای است(یلقر   = نوشی 

 قان یوخمز= نیاه ده؟ )در اصل قان یوقماز است(

 قوجق= کوچک؟ )در اصل قوجوق با کؤچک فرق دارد و دو طایفه تورکمنی متفاوت هستند(

 را بدلخواه تغیی  یم دهند(گنبدقابوس=گنبدکاوس )چون در فاریس حرف ق نیست اسایم تورکمنی 

 حاجیلر= مینودشت

 ش= کاللهآیدروی

 امچه یل= بناور )در اصل اومچایل در تورکمنی کنده درخت است(

 گمیش تپه= گومیشان؟ )در اصل کومیش دپه(

 بشیوسقه= پنج پیکر )در اصل بأش یووسقا است(

 قره تیکن= شاه پسند 

 آق قلعه= پهلویدژ

 قره سو= بندرشاه

ی دشتقره تپه=   سیی

 قارا آغاچیل= قره قاشیل

 = آق زبی  آغزئ بی  

 ملەکیل دپه= ملک عیل تپه
 یمره یل= ایمرعیل

 .............................. 
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 140سند 
 

ی تورکمن به تورکمنستان  رضاشایه و فرار محصلی 
ی
ی بیش از حد در مدارس قشوی . شوروی سختگی 

 1932اکتیی  25برابر با  3/9/1311بتاری    خ 
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 3/9/1311بتاری    خ                 661نمره 

 فوری    

ت اجل حکمران صحرا دامت شوکته  مقام عایل بندگان حضی

ام در تعقیب راپورت معروضه نمره  ساند که امورات  613با نهایت احیر  به عرض مبارک می 
ً
استحضارا

ی ناراضی و مدرسه داز فوق العاده مختل و در نتیجه سوء سیاست و رفتار کارکنان م درسه مزبور محصلی 

 مدرسه و منازل خود را ترک و بخاک شوروی فرار یم نمایند چنانچه اض
ً
نقر محصل از دوجی ها و  3طرا

بهلکه در ماه گذشته و دو نفر از آقدکش]آق دگیش[ در ماه جاری فراری و هنوز نقطه توقف آنها معلوم 

پرست و مدیر قابیل ل نظر به اینکه مدرسه مزبور ش نگردیده که تا در معاودتشان اقدام شود. در هر حا

زا نضهللا خان مقصودلو مدیر سابق امورات قبیل بوسیله فتح هللا الزمان بحری  ندارد و پس از تغیی  می 

 
ً
م معارف صحرا امر و مقرر فرمایند فورا اداره یم شود لذا از مقام عایل مستدیع است که به اداره محیر

 بودن این  ش رفتار با اطالع انتخاب نمودهیکنفر مدیر فهیم خو 
ر
هر چه زودتر به داز اعزام دارد که باف

ی  ی اثرات سوی  در صحرا بخشیده و موجب تأیس سایر محصلی  وضعیت مدرسه و ادامه عملیات محصلی 

 مدارس خواهد شد حال موکول است به امر عایل. 

 

 مجد 2حکومت پهلوی دژ   نایب 

 

 اقد
ً
 تأکید یم جواب داده شد. قبال

ً
شود. مدیر اولیه را عودت و رضایت اهایل را برآورده ام شده است مجدا

 ... نمائید. 
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  ،
ی

ی  و بدبخنر کسالت گرسنیک  در  در بی 
ی
 ایرانپناهندگان تورکمنستای

یه     42« یاش تورکستان»از نامه یک مهاجر تورکمن به نرسر

 
 48.  سان 1933یاش تورکستان ژوزنایل نوامیی 

 

 تورکمنستاندان قاچیپ ایرانا سیغینانالرینگ حالیندان خیی آلینگ! 

تورکستانینگ تورکمه نستان بؤلومیندن پناه گؤزألپ ایرانا اون مونگلرچه ماشغاال قاچیپ چیقدی. 

بو تورکمنلر ایرانا قاچیپ چیقمازدان اؤنگ، بولشویکلر طرافیندان تاالنئپدئالر. کؤپویس زندانالردان 

ی اؤز جانالرینی قوتاریپ، ایرانا سیغیندیالر. اوالرینگ گونلری کؤپ آغی  ر. قاچانالردی قاچانالر یالنگی 

حالدادر. آچلیق، یاالنگاچلیق، ناخوشلیغا یولوغدیالر. شئیله دورموشدا اوالرینگ حالیندان خیی 

ی بولماز. بو دورموشدان یورت  آلیپ دوران بی  مسلمان اهیل یوق دییسک اؤته گچدیگیمی 

ور کیشر یوقیم؟ ایران حوکمتینه، تورکمن قاچقینالرینگ یملحاک رینه خیی بریپ دوران بی  انسانی 

حقیقر حایل آچیق بیان ادیلسه بلگ بو بیچاره آچ و یاالنگاچالرا ایران حکومنر نینگ یاردام بریپ 

 بریپ بیلجگینی اویالنیگ. 
ی

 ناخوشالرینا دوکتور کومیک

                                                           
ود این   42  که به ایران پناهنده شده بود، نوشته باشد.   اورازمحمد وفایفرا کمیش خلق در امور معارف  گزارشگمان میر
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 )ایراندان گلن حاط دان(

یم!  از احوال  به ایران خیی بگی 
ی
 پناهندگان تورکمنستای

اوضاع دهها هزار خانواده تورکمن مهاجر در ایران بسیار اسفبار است. آنها قبال توسط بلشویکها 

غارت شده بودند. اغلب شان برای نجات جان از زندان فرار کرده به ایران پناه آوردند. وضع آنها 

 به  بسیار اسفبار است. 
ی

د. هیچکس  مرض و انواع گرسنیک دچار شدند.کش از حال آنها خیی نمیگی 

از احوال آنان مقامات رسیم را باخیی نیم کند. شاید در صورت باخیی شدن دکیر و دوا برایشان 

 بدهد. )نامه ای از ایران(
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انه در کومیش تپه و نامه رئیس اداره معارف گرگان به وزارت معارف؛ درخواست تأسیس مدارس  دخیر

 1933دسامیی  25تاری    خ سند برابر است با                       گنبدقابوس با اعزام معلمان فارس زبان. 

 1312-10-4بتاری    خ 

 5515نمره 

 معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه دامت شوکته مقام منیع وزارت جلیله

ما معروض میدارد. اهایل کمش تپه و گنبدقابوس انه[ در  محیر تقاضای  داده اند که مدرسه نسوان]دخیر

این دو محل افتتاح شود و از نظر آشنا شدن بطرز زندگایی فاریس و متمدن افتتاح مدارس نسوان با طرز 

ات کالس شمشق های زندگایی و مدیی را اهمیت دهند برای ناحیه و رویه مخصوص که بیشیر از تعلیم

ی مّض است ویل اجزاء این دشت گرگان الزم و واجب است چنان م نظایم نی  چه در این مورد حکومت محیر

منظور مستقیما از طرف وزارت جلیله متبوعه فعال خایل از اشکال نیست. لهذا مبلیعی بعنوان اعانه مدارس 

ر اضافات بودجه پیشنهاد نموده و استدعای تصویب آنرا دارد. طریق اجرا این منظور باین و مکاتب میل د

اهد بود که بوسیله خانواده ییک از مأمورین دولت مکتب زنانه تاسیس شود که اداره آن بعهده طریق خو 

ن اعانه کمیسیویی محیل از کدخدایان و ریش سفیدان واگذار نمود و حقوق معلمه یا مدیره بوسیله هما

ی گردد. بعالوه مکاتنی در گمش تپه و بعیصی اوبه ها هست که عده ای پرس و دخ یر در آن دولنر تأمی 

 یعنی اضافه کردن یک نفر معلم فاریس که محل 
ی
تحصیل یم نمایند و این مکاتب را با مختض تضف

صدوپنجاه ریال همان  حقوقش اعانه دولنر باشد یم توان مبدل به مدارس کوچک کرد که با مایه صد و یا 

 عاید خواهد شد.  نتیجه که از یکهزار ریال )ایجاد مدارس دوکالسه حسب الزوم( بدست یم آید،

ی دوباب مکتب زنامه میل در فورم سه باب مکتب میل مایه نهصد ریال در اضافات بودجه  لهذا برای تأمی 

 پیشنهاد نموده سواد مراسله حکومت نظایم را تلوا تقدیم یم دارد. 

 گانرئیس معارف و اوقاف گر                                                                   

 

 اصل سند در دبستان کورس نزار آرخ بزرگ موجود است. 

 

 



  

ARNE GOLI 291 

 

 143سند 

ی تأسیس  ی مدرسه یئلغای و نی  نامه رئیس معارف گرگان به وزارت معارف در مورد وضعیت اسف انگی 

. ۆ مدارس در روستاهای ساالق و د  یه جی

 1933دسامیی  15برابر با  4/10/1312تاری    خ سند 

 1312-10-4بتاری    خ          

 5513مره ن

 معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه دامت شوکته مقام منیع وزارت جلیله                     

ام خاطر مبارک را مستحضی یم دارد   : با نهایت احیر

 کامیل که از وضعیت دشت گرگان به عمل آمد تأسیس مدرسه در  -1
ی

در نتیجه تحقیقات رسیدگ

ی و ایج ی یم باشد. چنانکه هر نقطه از نقاط دشت منوط به ساخیر ل معلمی  ی اد محل مدرسه و میی

ی است. علیهذا بواسطه ف  ]یئلغای[ یی نهایت اسف انگی 
قدان محل وضعیت مدرسه یلقر

اعتباری در حدود بیست هزار ریال برای  1313پیشنهاد یم نماید مقرر فرمائید در بودجه سال 

ی منظور فرمایند تا در تحت توجها ل معلمی  ی ی مدرسه و میی ت آن مقام منیع موفق برفع ساخیر

 این نقیصه گردد. 

م نظایم خاطر مبارک را مستحضی داشت افتتاح دوباب مدرسه چنانچه حضو  -2 را حکمران محیر

ی این  ورت را دارد که فعال محصلی  سه کالسه در دوجی و سالق ]دویه جی و ساالق[ نهایت رصی

ی  مقدار عض( برای ایاب و  دو ناحیه با یط مسافت زیاد )یک یا دو فرسخ صبح و معادل همی 

یی نهایت خسته و فرسوده یم شوند و ساعات حضور در  ذهاب مدرسه )بواسطه بعد راه(

ی بکیل یی نتیجه و بالاثر است. لهذا تمنی دارد مقرر فرمایند اعتبار تأسیس دوباب  مدرسه نی 

ی اصلح مدرسه ابتدایی سه کالسه در بودجه سال آیر اضافه و منظور فرمایند و در این م ورد نی 

ی در همانست که سال اول چهل هزار ریال برای س ل معلمی  ی اختمان دوباب عمارت مدرسه و میی

ی مزبور تأسیس گردد  سالق و دوجی منظور شود که در سال آتیه مدرستی 

 رئیس معارف و اوقاف گرگان

 

 

 آرخ بزرگ -اصل سند در دبستان کورس نزار
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                                                                . به وزارت معارف در مورد تأسیس مدارس برای فرزندانشان جرگالنمنطقه نامه تورکمن های 

 1933دسامیی  24

 1312-10-3بتاری    خ 

 13311نمره 

 مقام منیع وزارت جلیله معارف و اوقاف دامت شوکته

ام معروض یم داریم چاکران که از طایفه تبا کمال  راکمه گوکالن و مقیم جرگالن که مرکز آن حصارچه احیر

است یم باشیم)جرگالن در اول خاک یموت و شحد دولت شوروی است. حکومت نظایم آن جزو 

د قطاعان  بجنورد و تابع ایالت خراسان یم باشد(. بحمدهللا و المنه چندین سال است که از حیث دستیی

زدان خارجی بوده است فعال از قوه اقتدار شاهنشاه با طریق آسوده و این نقطه که محل قتل و غارت د

عظمت ایران رضاشاه پهلوی خلدهللا ملکه و سلطنته محل امن و امان گردیده و در هر نقطه این خاک 

ار است.  ی و خورشید در اهیر ق شی  ی بی   زرخی 

ی این مملکت در ظل عنایت ذات ملوکانه در رفاه و در کلیه نقاط از حیث  با این تفضیل که تمام ساکنی 

ی این محل از نعمت معرفت محروم و اطفال ما حکم بهائم را دارند. در  معارف آسوده یم باشند، ساکنی 

ی نشد. بحکم  این مدت آنچه انتظار داشتیم که شاید برای این محل هم مدرسه تأسیس نمایند خیی

داره معارف ایالت خراسان اضطرار بعرض این عریضه مصدع و از آن مقام منیع استدعا یم کنیم که به ا

امر صادر فرمائید که اقال ییک دوباب مدرسه ابتدایی در جرگالن تأسیس کنند که از هر صد نفر ]تورکمن 

ح ذیل  تنها[ پنج نفر آشنا بزبان ایرایی ]فاریس[ است. استدعای جواب مساعد داریم. آدرس مطابق شر

 است: 

 : گالن مقیم حصارچهبجنورد. تجارتخانه حاج عیل شاه. به رعایای جر 

. نورمحمد 4. حوجام مال ساری اوغیل 3. دولت اکه اوغیل  2. جان محمد آنه محمد اوغیل 1

. 8. عیدمحمد یاغشر اوغیل  7. حوجه منگیل نیاز اوغیل  6. صحت دوردی نوبری 5محمددردی اوغیل 

. ایلگلدی 11ردی اوغیل  . قاقابای سبحان ب10. اورازگلدی محمد اوغیل 9بایرامایل محمدقربان اوغیل  

. محمدنفس عرب 14. باالغان مالنورمحمد اوغیل  13. نوری مال نوری مال اوغیل  12دردی اوغیل  

. دولت عایل امامقیل 18. حداقیل رحمانقیل اوغیل 17. قلیچ بای اوغیل  16. دُودوم آنه اوغیل 15اوغیل  

. ارجب 22. آمان شوکور اوغیل 21اوغیل  . نورگلدی محمد 20. ساپاردردی ساپار اوغیل  19اوغیل  

 -26. صالخ اوراضگلدی اوغیل  25. اورازبردی  آدی اوغیل  24. بابا ایشانقیل اوغیل  23بایرامایل اوغیل  

. اوراز 30. حاسار  قربان اوغیل  29. قربانگلدی  28. آشی   قیل اوغیل  27نورگلدی محمددردی اوغیل 

. 34. دردی آنه اوغیل  33. قایی مأیم ایشان اوغیل  32دردی اوغیل . قربان  قربان31دردی اوغیل  

. 38. قارا  ساپار اوغیل   37. حدای ناظار  یوسف اوغیل   36. جافار قارا اوغیل  35ایلگلدی دردی  

. 42. اسن مأیم اوغیل 41. آرتیق قربان اوغیل   40. حداقیل مراد اوغیل  39صؤحبت آنه قورت اوغیل  

ی طاغان اوغیل  43وغیل پشر اوی ا  . نورقیل بابا اوغیل44. شی 
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اباد به وزارت معارف در مورد خدمات  فرمانده تیپ و حکمران نظایم صحرا  گزارش اداره معارف اسیر

ش فرهنگ در ترکمن صحرا در مدت شش سال فعالیت شان و تقاضای اهدای  حکییمشهنگ  در گسیر

  مدال درجه اول علیم به ایشان. 
ر
اباد در گزارش خود ترکمن ها را "ایل بدوی" شوف مدیر اداره معارف اسیر

ی شایسته خود ایشان یم باشد.              این صفت یم نامد که   2/10/1312تاری    خ سند      قبل از هرچی 
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ی  5 در مورد اخراجبندرشاه  ز گزارش بازرس وزارت معارف ا بیه متوسهنفر از محصلی   بندرشاه دارالیر

. شایان ذکر است تا سال  بدالیل
ر
در ترکمن صحرا حکومت نظایم ادامه داشت.   1312سیایس و اخالف

 26/10/1312تاری    خ سند 

 

 26/10/1312وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه   بتاری    خ 

 مقام منیع وزارت جلیله متبوعه دامت شوکته

 بیه متوسطه معلدر موقع مسافرت به بندرشاه و تفتیش دارالیر 
ر
 مرکب از آقای شوف

ی
وم گردید کمیسوی

بیه متوسطه  -و آقای حشمت پور و آقای شکیبا و آقای صفای   ی دارالیر  بسوابق محصلی 
ی

برای رسیدگ

ی مدرسه متوسطه که اسایم  20تشکیل و در نتیجه باتفاق آرا رای داده اند که پنج نفر از  نفر محصلی 

 خواهند گذشت:  م ذیال از لحاط مبارکیمشاراله

 مراد پاکزاد -1

 ازبک کر -2

 عبدالغفور غیادخایی  -3
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 گل محمد محمدی -4

 داود آنابییک -5

بیه خارج شوند و اداره معارف گرگان هم سواد راپورت کمیسون سابق الذکر را برای جلب  باید از دارالیر

اره نظر حکومت نظایم ارسال داشته است ویل تا موقع حرکت بنده جوایی از طرف حکومت گرگان باد

ده بود. بنابراین به اداره معارف محل دستور داده شد که قبل از اینکه از طرف مقام منیع معارف نرسی

وزارت جلیله متبوعه در این باب تصمییم اتخاذ نگردد یم باید از اجرای رای کمیسیون خودداری نمایند. 

یس ام  همورخ 131نمره  اینک با تقدیم سواد صورت مجلس که کمیسیون تنظیم نموده و سواد مراسله

بیه باداره معارف گرگان مراتب را بعرض یم رساند تا هر طور امر  ومقرر   1312دیماه  کفیل سابق دارالیر

 فرمایند دستور مقتیصی باداره معارف محل صادر گردد. 

ساند ما بعرض می  ورت اخراج پنجنفر از …. در خاتمه محیر که اداره معارف محل دالیل موجه قوی در رصی

بیمح ی دارالیر ی صلی  ه را ایجاب نماید اقامه نماید برطیق رای کمیسیویی که مرکب از چند نفر از معلمی 

بیه مقتیصی نخواهد بود. امر امر مبارک است ی از دارالیر  تشکیل شده است اخراج محصلی 

 ازرس وزارت معارفامضای ب                                                                                               

 در زیر نوشته است

یی تعرضی نباشد بمرکز اعزام دارند. …بنویسد که اوال هرکدام از محصلینی که بجهایر 
در دارالیر

بیه به مصلحت نیست و بایسنر مامورین معارف  درصدد اصالح  ثانیا اخراج محصل از دارالیر

 ج کنداخالق آنها برآیند نه اینکه آنها را اخرا 

 12دیماه  30
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 28/9/1312رأی کمیسون   

 ادراه معارف و اوقاف گرگان

 
ی

م معارف گرگان برای رسیدگ بیه برحسب امر شفایه ریاست محیر ی دارالیر بسابقه رفتار و اخالق محصلی 

 و حشمت پور و کیبا تشکیل گردید و باتفاق آرا 
ر
متوسطه بندرشاه جلسه مرکب از آقایان صفای  و شوف

بیه نبوده و پس ار راپرت باداره معارف و ب شد که متصوی ی متوسطه ذیل مورد استفاده دارالیر حصلی 

م ریاست، آنان را اخراج نمایند:   تصویب آن مقام محیر
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1-  
ی

ت غیبت و گرفتاری خانوادگ  مراد پاکزاد بواسطه کیر

 ازبک کر بعلت سوء رفتار و عدم عالقه بدرس -2

3-  
ی
کامل بدرس  )جلوی اسم این محصل عالمت   قیدی و یی بعلت سوء رفتار  عبدالغفور غیادخای

بدر گذاشته شده است  گ(  -رصی

واسطه عدم استعداد و عدم سازش آب و هوای محل بمزاج او باالخره گل محمد گل محمدی ب -4

ت مرض  کیر

 بعلت تحریکات سوء و حرکات برخالف انتظام -5
ی

 داود آنابیک

 ق و القیدی بدرسآناطواق ساسانپور بواسطه سوء اخال -6

 و حشمت پور و شکیبا                                                                 
ر
 امضا شوف

 28.9/1312بتاری    خ 
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 نماینده تورکمن
ی
ها در مجلس شورای میل به نخست وزیر ]مهدیقیل هدایت[  نامه محمد آخوند گرگای

اد سد بر روی رود گرگان و تأسیس شعبه بانک فالحنر در مورد وضعیت اقتصادی منطقه، ایج

 1933ژوئن  7 / 1312خرداد  17تاری    خ سند                            ]کشاورزی[ در گرگان و دشت گرگان. 

 

 

 



  

ARNE GOLI 299 

 

 148سند 

آباد به تهران در مورد طرح نابودی زبان تورکمنی بوسیله کوچ دادن  راپورت نماینده اداره معارف اسیر

بومی ی به تورکمن ها  ان به تورکمنصحرا و تشویق آنان به ازدواج با تورکمن ها غی      . و با توهی 

 1934مارس  24برابر با  4/1/1313تاری    خ سند                                                                               
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 1313 -1 -4بتاری    خ    وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه
   102اداره معارف و اوقاف گرگان                                                            نمره 

 

 
م ریاست عایل هئیت تفتیش کل مملکنر دامت شوکته  مقام محیر

 
ام خاطر مبارک را بمراتب ذیل معطوف میدارد:   با کمال احیر

 
 میل که مبذول میشود ایالت در آسایش میباشندنظایم است. با توجهات و مراقبت کا -حکومت

ی    ح و روحیات مردیم که سالهای بسیار ...خ -روحیات وند با قید اگرچه استنباط و ترسر وی یافته اینک می 

قانون تغیی  روش داده و متمدن و اجتمایع شوند خایل از اشکال نیست. معهذا از رفتار و گفتارشان مفهوم 

اتیکه رخ میدهد راضی میباشند.  میشود که از وضعیت فعیل با   تغیی 

 

م فالحت وضعیت روبه توسعه گ ذارده مقدار فالحت: از سال قبل با توجهات مخصوصه اداره محیر

زیادی چغندر قند کاشته اینک محصول بدست آمده را همه روزه به بندرشاه حمل که بکارخانه فرستاده 

 شود. 

 

 منترسر و رواج یابد الزم است اوال هزار خانوار از مردمان پیشنهادات: برای اینکه بطور خویی زبان فاریس

ی    نی 
ی یعنی بویم و مهاجرین زراعت پیشه بدین دشت کوچ داده شود و امر زناشوی  گذارده و بطرفی 

تشویقات الزمه بشود که از وصلت با یکدیگر امتناع نورزند و تمایل یابند. این استکه عمیل شدن این 

 ت که همانا تعمیم زبان فاریس و تربیت این ملت نیمه وحشر ممکن است.  وسیله منظور و عمل دول
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ی  رئیس اداره معارف گرگان به وزارت معارف درباره گزارش بیه متوسطه بازدید محصلی  از بندرشاه  دارالیر

ی عکس یادگاری در ایستگاه راه اهن بندرشاه  1313مهرماه  4اری    خ  بت                              و گرفیر
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 1313مهرماه  4بتاری    خ                                                 وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه 

 سیار  ضمیمه یک قطعه عکس 1نمره                                               اداره معارف و اوقاف گرگان     

 

 تبوعه دامت شوکتهممقام منیع وزارت جلیله                                        

بیه متوسطه بندرشاه از شاگردان  31با کمال خاطر مبارک را مستحضی میدارد لیلع شنبه  شهریور در دارالیر

 بعمل
ی
 شایای

 
بیه عشایری مرکزی با حضور آقای اژدری و اعضا دوائر دولنر بندرشاه و بندرجز پذیرای  دارالیر

ذات اقدس ملوکانه مقارن  آمد و پس از نطق های مقتیصی از طرف خدمتگذار و ادای مجلس با دعای

ساعت ده ختم شده صبح موقع حرکت عکش از ایشان پای ترن برداشته یک قطعه عکس از آنرا تقدیم 

 میدارد. 

 رئیس معارف و اوقاف گرگان
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ی باج از بار قایق ها از  ا نیر مأمور گمرک آستار شکایت قایقچیان تورکمن از عیش خان کال   بابت گرفیر

 1934فوریه  14برابر با  25/11/1312بتاری    خ                                                         
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 شوال 25
 

 مقام منیع کابینه وزراء دامت شوکته
 

ما معروض میداریم م  بسیار در آستارایما قایقخ  های ترکمنی گمش تپه محیر
ی
ایران دچار زحمات  دت زمای

شده ایم ناچار تظلم به آستان مبارک یم نمائیم انشاهللا رفع زحمت فدویان را فراهم خواهید فرمود. 

و خورشید  ی نماینده شی 
زا عیش کالنیر ی گمرک، می 

زمان ورود مال التجاره به آستارا پس از تحویل گرفیر

د عالوه از کرایه از ما از هر تاجر بار پنج شایه می د و در هر قایق هفت هشت  گی   ده شایه میگی 
ی
هم تومای

نفر عمله میباشیم اینقدر نیم توانیم فایده برد. مخارج خودمان و مخارج عائله ما را فراهم نمائیم. استدعا 

ند شاید مخارج ما را اکتفا نما ئید. در هیچ بندری داریم مقرر فرمائید این تومایی ده شایه را که از ما میگی 

ند سوای]بجز[ آستارا. امیدواریم بزودی آسایش ما را فراهم نموده دعاگو از خود   کرایه قایقخ  پول نمیگی 

 باشیم. 

 
 محل مهر 

 حان گلدی و چند مهر و امضای ناخوانای دیگر -حان مورزه -قربان
 

 در حاشیه
 

 باداره شی  و خورشید نوشته شود که صحت دارد
 
25/11/1312 
  

 

 1314مردادماه  23اطالعات پنجشنبه روزنامه 
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ستان عشایر تهران.  ی تورکمن به هنگام تحصیل در هیی  28/5/1314عکس محصلی 

ی از سمت چپ به راستسترتیب عک                                                                     : ها از پایی 

 

 

. عکس از آرش               
ی
 یو مرحوم قادیر گوگالی
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 بخشنامه 

 کشف حجاب برای مناطق گرگان، حکومت کمش تپه، حکومت گنبدقابوس... 

 1936فوریه  8 / 1314بهمن  18
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ستاد ارتش به وزارت مالیه در مورد خرایی وضعیت اقتصادی و  2رکن  -گزارش محرمانه شعبه اطالعات

اج مرزی در جرگالن و پناهنده شدن مردم به تورکمنستان شوروی. هشدار اینکه اگر وضع فقر مردم نو 

                          مردم بهبود نیابد عده زیادی به شوروی پناهنده شوند. 

 1937آگوست  1برابر با  10/5/1316تاری    خ سند                  
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 راوه تپه به خاک شوروی پناهنده شدندنفر از خانوار ترکمن که از م 14اسایم 

 

ی بعلت عدم تحمل سیستم شوروی و اقتصاد کالحوزی، تعدادی از تورکمن های ترکمنستان  همچنی 

در زیر ییک از اسناد را مشاهده یم کنید که آمار وارد  شدند.  شوروی به ترکمن صحرای ایران پناهنده یم

 ه نشان یم دهد. را به بندرشا 1316شدگان از خاک شوروی در سال 
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نخست وزیری به وزارت داخله )وزارت کشور(در مورد برریس تقاضای / گزارش با عنوان فوری ریاست وزرا 

وایل ایالت خراسان محمد جم در مورد انتقال تورکمنها از نواج مرزی به مناطق داخیل کشور و کوچاندن 

ه شحدی»ا عنوام دیگران بجای تورکمنها که در این سند از آنها ب  یاد شده است. « عنارص نامطلوب و مضی

 1937آپریل  26برابر با  6/2/1316تاری    خ سند                                                                                    
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.  نارضاینر تورکمن ها  ؛انتخابات کومیش تپه ی  1316و تبعید به ورامی 

 

ی نمایندگان شهرداری کومیش تپه برگزار یم شود  1316ماه سال  روردینفدر   جهت تعیی 
ر
عده که   انتخابای

اض یم کنند. در اسناد موجود علت نارضاینر آنها مطرح نشده، نحوه اجرای ای بر  این انتخابات اعیر

 یم شوند حنر نماینده بخش یک )نماینده امالک
ی
( پهلوی برعکس آنان آشوبگر و مخل آسایش معرف

وزبخش تبعید "آشوبگران" به نقاط دوردست کشور را به مقامات مافوق خویش پیشنهاد یم ، ستوان فی 

ض، نظرات خویش را توسط نمایندگان خویش کتبا به فرمانداری گرگان ارسال یم کند.  تورکمن های معیر

ن خواهد آمد و حل یم آناکنند ویل حکومت آنان را تحریک شدگان از سوی افرادی یم نامد که در زیر اسا

 مسئله را به وزارت داخله )وزارت کشور ( ارجاع یم دهد. 

اضات را باید در سوء دخالت عوامل حکومنر در گزینش افراد مورد نظر و  به گمان ما مسئله اصیل اعیر

مطیع خویش جست، چرا که تورکمنها نمایندگایی مستقل و شجاع که خواست های آنان را مطرح نماید 

جنب و جوش تورکمنها در مخالفت  به  کنند. در اسناد فرمانداری گرگان و دشت گرگان راجعطلب یم را 

، گوندوغدی، مالخان نام برده یم شود  با این "انتخابات" از اشخاض چون تاج بردی گوگالن، مأیم یزدایی

 یم شود 
ی
ای کومیش تپه به که باالخره شش نفر از تورکمن ه  ... که شدسته محرکان و آشوبگران معرف

ی یط نامه ای محرمانه به حکومت  ی تبعید یم شوند. جالب اینجاست که نایب الحکومه ورامی  ورامی 

طهران علت تبعید شش نفر از تورکمن را بخاطر تحریک آنان به فرستادن چندین خانوار تورکمن به خاک 

 کند.   شوروی ]بخوان تورکمنستان[ اعالم یم
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 ]گوگالن[، گوندوغدی ]اللهیاری[ و مالخان نام برده شده است.  تاج وردیدر این سند از 
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     1317ی منطقه کومیش دپه.    تاری    خ     تورکمن هاجاسویس برای شوروی به اتهام                     

 

اسیون در رضاشاه موسوم به "قانون سیاه"، بگی  و ببند سی در اوج قانون ضدکمونیسنر  1317در سال 

فارس که در زیر چکمه گزمه  شاش ایران به اوج خود یم رشد. پیشگامان و روشنفکران ملیت های غی 

های رضاشایه جانشان به لب آمده بود به اتهام پیوند با جنبش شاشی رایه سیاه چالهای قض قجر 

ی دستگی  و تحتیم شدند. دانشجویان تورکم ند  ن که در تهران تحصیل یم کردند نی  شکنجه قرار یم گی 

شخصینر که  -که از میان آنها نورگلدی قرینجیک، موسوم به حاجی خان اوغوزی )پرس حوجه نیازخان

کت کرده بود( و قربان محمد سیوری فرزند قاییل گوگلنگ 1303در قورولتای معروف اومچایل  ساکن  -شر

 زیر شکنجه جان یم بازند.  کومیش دفه( در 

ی ها اکتفا نکرده برای تیمور بختیار بعنوان  مقام امنینر و دادستایی ارتش در رکن دوم به این دستگی 

پاشیدن بذر سکوت مرگ، در نقاط مرزی بویژه در تورکمن صحرا عده ای را به اتهام وایه جاسویس برای 

 چهار نفر تورکمن که به اتهام دستگی  شده اسایم اتحاد شوروی دستگی  و روانه شکنجه گاهها یم کند. 

 : عبارتند از بودند 

 بازرگان(،  -ساله 43آنا فرزند نظرقیل شهرت خدری توماج )-1

 عاشورمراد فرزند قلیچ دردی،  -2

 بایرام فرزند عبدی، -3

 ساله ساکن قربانلر( 42قاجار فرزند گلدی ) -4

ی تخماق" و "قربانلر"دستگی  و به تهران اعاین افراد را از منطقه مرزی از  زام کرده پس روستاهای "آلتی 

 از دو سال و نیم حبس و شکنجه به بیگنایه شان رأی صادر یم شود. 

 18این گروه از تورکمن ها که توسط عوامل رکن دوم تیپ مستقل گرگان دستگی  شده بودند در تاری    خ 

د رستگار به تهران اعزام و در آنجا با اتهام "ارتباط با با حکم دادستان تیپ مستقل، شگر  1317اسفند 

ند و اکیدا تأکید یم شود که در زندان حق مالقات را با احدی  مأمورین شوروی" تحت بازجوی  قرار یم گی 

دادگاه نظایم در دادریس ارتش تشکیل و   1319اردیبهشت  24را ندارند. پس از دو سال و نیم در تاری    خ  

رام با کفالت و قید تهعد آزاد یم اعیه متهمان، سه نفر از آنها یعنی آناتوماج، قاجار و بایپس از شنود دف

ی مبارزات ضد رضاشایه و آغاز  شوند ویل عاشورمراد همچنان در زندان نگهداری یم شود که با اوجگی 

ی از زندان آزاد یم شود.   اشغال ایران توسط قوای متفقی 
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 آنا توماج
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 وزارت کشور

 اداره سیایس -اره کل شهربایی اد

 18/12/1317مورخه 

 تزندان موق

قدغن فرمائید آنا توماجی فرزند نظرقیل و بایرام فرزند عبدی را که از شهربایی گرگان اعزام شده اند 

 منفردا زندایی نموده و با احدی حق مالقات ندارد. 

ی تخماق 43آنا   سال بازرگان  ترکمان  ساکن آلتی 

 )؟( ساکن قربانلرسال  42بایرام 
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ی حزب توده دستگی  یم  1328ال شایان ذکر است آنا توماج بار دوم در س ی های فعالی  در جریان دستگی 

 شود
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تعداد زیادی از معتقدان به ایده « قانون سیاه»موسوم به  بدنبال تصویب قانون ضدکمونیسنر رضاشایه

ایک در سال  ی آنه 1316سوسیالیسم و عقاید اشیر ا دستگی  و محاکمه و به زندان محکوم شدند که در بی 

 بود. آنه قلیچ بابایی معروف به آنه قلیچ 
ی دانشجویان تورکمن دانشکده افرسی و دیگر مدارس عایل نی 

بابا از اهایل کو  ایک به عبور دادن خضی میش تپه ییک از آنها بود که در دادگاه عالوه بر عضویت در فرقه اشیر

میت وی بیشیر از کو حمحکوم شد. جالب اینجاست که مدت ماعضای حزب از مرز بسمت شوروی 

ی بود.   تشکیل شد. 1938اکتیی  / 1317نفر آبان ماه  53دادگاه گروه  احسان طیی
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ی   دستگی 
ی
 1318 . نگام تحصیل در دانشکده افرسیه دانشجوی تورکمن ساری گوگالی

ی مبارزات عمویم علیه سیاست رضاشایه در مرکز و شهرهای بزرگ، جوانان تورکمن که ه مواره با اوجگی 

  داغ و درفش ستمشایه
ی
ی دکیر ارای را بر گرده و اندام شان حس میکردند، به جنبش چپ آن زمان برهیی

 1989گرایش پیدا یم کنند. در مصاحبه ای که در آشغابات با شهنگ مرحوم ساپار خطینی در سال 

م نقل کرد. طبق داشتم، ایشان اطالعات بسیار ذیقیمنر از جنبش دانشجویان تورکمن در تهران برای

 هیچ اقدایم در اظهارت ش 
ی
، نماینده تورکمنها در مجلس شورایمیل محمد آخوند جرجای هنگ خطینی

 در تورکمنصحرا انجام نداده، دانشجویان تورکمن به این فکر یم افتند که در 
ی
راستای عمران و آبادای

س از طرف د را بعنوان کاندیدای مجلانتخابات دوره آیر عبدالرحمن فرزانه که ییک از دانشجویان فعال بو 

ی حامیایی برای پیدا یم کنند. وقنر این خیی بگوش   نمایند و در این راستا از تورکمنصحرا نی 
ی
تورکمنها معرف

ی امنینر کشور، این دانشجویان را ناسیونالیست و چپ  آخوند جرجایی یم رسد، وی یط تمایس با مسئولی 

 کرده که فعالیت آنها برای آ
ی
خواهد بود و باید جلوی حرکت آنها  ینده و امنیت کشور خطرناکمعرف

)  گرفته شود. )از مصاحبه با شهنگ خطینی

ایک  ی به گروه اشیر ی دکیر ارایی و جرم اعالم شدن، پیوسیر که -شهربایی و دستگاه امنینر کشور با دستگی 

وهای چپ آن زمان این قانون رضاشایه را "قانون سیاه" نامیدند ی چپ و  ، عده-نی  زیادی از فعالی 

فداران سوسیالیسم دستگی  و به زندان انداخته یم شوند. از تعداد دقیق دستگی  شدگان تورکمن خیی طر 

ی و محکومیت   از دستگی 
تورکمن اسم برده یم شود که  11نداریم ویل در ییک از اسناد مربوط به شهربایی

ی و سال محکوم یم شوند. در  3ایل  5آنان به زندان های  ح دستگی  محکومیت دانشجوی  این سند به شر

 اشاره یم شود.  1318دانشکده افرسی تهران مرحوم ساری گوگالیی "یانگاق" در سال

ساری دأده گوگالیی از دانشجویان فعال دانشکده افرسی بود که بجرم تحریک تورکمنها! و جاسویس!! 

سقوط رضاشاه، دو سال از مدت زندان با  سال زندان محکوم یم شود که بعداز گذراندن 5دستگی  و به 

از زندان آزاد یم شود ویل شهربایی مرکز از شهربایی گنبدقابوس یم خواهد که  31/6/1320در تاری    خ 

ده تحت نظارت پلیس قرار گرفته و هر حرکت وی گزارش شود. در زیر بخشر از برگه های این پرونده  نامیی

، مأمورین زندان  را نشان دادیم. در این اسناد، مأمورین را مکلف یم کنند که هر حرکت ساری شهربایی

گوگالیی در زندان تحت مراقبت قرار گرفته از تماس وی با سایر زندانیان تورکمن بویژه صفر انصاری و 

ی شود. حنر سوغایر و یا لبایس که بستگان ساری دأده در مالقات با وی یم  ام محمد مدریس جلوگی  بی 

ی پس از خواستند تحویل زن  بدهند را نی 
ی
یط چندین برگ گزارش به ایشان تحویل یم دهند. در این دای

ی زده شده است ویل مشخص نیم کنند که جاسویس به نفع   اتهام جاسویس نی 
ی
اسناد به مرحوم گوگالی

کدام کشور و یا گروه... که تمایم این اتهامات پوچ و توخایل بودن آنها را ثابت یم کند. هدف از این 

ی های وسیع زهره چشمد ی سیایس تورکمن در اوج دیکتاتوری سیاه رضاشایه بود   ستگی  ی از فعالی  گرفیر

که اندگ بعد پس از سقوطش از تخت سلطنت مانند حباب ترکید و جنبش عدالتخوایه تورکمن ها تا 

 با شدت تمام تداوم یافت.  1327سالهای 
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ی
 سیایس، ساری گوگالی

ی
 جلد پرونده زندای

 

یبا  ی در صف این حزب  اوجگی   نی 
ی حزب توده در تورکمنصحرا، ساری گوگالیی جنبش چپ این بار برهیی

در راه رسیدن به آرمان و خواسته های ملت خویش مبارزه یم کند و این مبارزه تا خروج وی از کشور 

ی  قانویی اعالم شدن حزب توده 1325یعنی تا پائی  ی و تحت و دستگ ادامه پیدا یم کند. در این سال با غی  ی 

ان حزب، گوگالیی بهمراه همرزمان خویش ساپار )صفر( انصاری، نورمحمد  ی رهیی
تعقیب قرار گرفیر

 آشورپور، بایرام محمد مدریس، محمد آمان اسالیم....به تورکمنستان شوروی پناه یم برند. 
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 در تورکمنستان با نام ساری دوردی یف مشهور یم شود )نام 
ی
ان طواق پدر ایشمرحوم ساری گوگالی

ای  ادبیات تورکمن ادامه یم دهد علوم فلسفه و دوردی بود(، وی تحصیالت عایل خویش را تا مرحله دکیر

ی در شناساندن ادیبان و ادبیات کالسیک تورکمن در مطبوعات تورکمنستان بچاپ یم  و مقاالت معتیی

تورکمن عؤوض تاغان کاتنی کالسیک رساند. ییک از کارهای برجسته ایشان ادیت و آماده چاپ کردن شاعر  

 2014توسط آکادیم علوم تورکمنستان بچاپ رسید )این کتاب در سال  1963یم باشد که این اثر در سال 

 توسط راقم این سطور با الفبای التینی آماده چاپ گشت.(

 

 درگذشت. "نامه مردم" 63ابات در سن در آشغ ساری دأده گوگالیی 
ی

یی توده خ ارگان مرکزی حزب -سالگ

بر سنگ مزار وی این عبارت درگذشت ساری گوگالیی را با نوشته ای از نورمحمد آشورپور منترسر نمود. 

 ،  کاندیدادی  1981مارس  22وفات  1918دوردی اوغیل. تولد طواق نقش بسته است: ساری گوکالیی

، سوویت سوسیالیست تورکمنیستان.    علوم، فیلسوف، دارنده جایزه ادیی دولنر
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 159 سند 

به زندان محکوم « تحریک امنیت میل»نفر از دانش آموختگان تورکمن که در تهران به اتهام  11اسایم 

   شدند. 

 1940یم  24 / 3/3/1319تاری    خ سند       

 و یا 
ی
دانشجویان تورکمن که در تهران تحصیل یم کردند و طبق قانون سیاه رضاشایه دستگی  و به زندای

ف تبعید شدند. اسایم دو نفر انقالیی که در زندان در زیر شکنجه شهید شدند عبارتند به شهرهای مختل

کت کنندگان در  قورولتای اومچایل بسال از : حاجی خان اوغوزی فرزند حوجانیاز خان قرینجیک ییک از شر

    و دیگری قربان محمد سیوری فرزند قاییل از طایفه گوکالن متولد در کمش تپه.   1303
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 خییل فوری است

ی   و رونوشت یکسان است 1122نامه در پرونده شماره  عی 

 وزارت کشور

 
ی
 اداره کل شهربای

 رونوشت.....آرتش  مورخه ...... شماره

 
ی
 اداره کل شهربای

ده  3/3/1319مورخه  3305/6921شماره  تعقیب و طبق رای صادره از دادگاه.... جنگ اشخاص نامیی

ی بگناه تحریک تراکمه بر  به کیفرهای زیر محکوم و مراتب  برعلیه امنیت کشور  تبلیغ علیه کشور و پایی 

ف عرض و  ت همایون شاهنشایه نائل گشت به تصویب به شر  -پیشگاه مبارک اعلیحضی

 سال زندان مجرد 5فرزند آناقیل  به      عبدالرحمن فرزانه -1

 سال زندان مجرد 5فرزند......   به          یوسف مخدویم -2

 فرزند طواق دردی به سه سال زندان مجرد            ساری گوگالیی  -3

 سال زندان مجرد فرزند ُمخی به سه          صفر انصاری  -4

 فرزند حوجه نیاز  به سه سال زندان مجرد    حاجی خان اوقوزی -5

 فرزند رجب آخوند به سه سال زندان مجرد     عبدالحیم صیادی -6

 راد  به سه سال زندان مجردفرزند م                 آنامراد نوری زاده -7

 به دو سال زندان تأدی    نی  فرزند نوری آخون    بهرام محمد مدریس -8

 قربان نظر رابیط                      فرزند حوجه نیاز  به دو سال زندان تأدی    نی  -9

 تاج وردی گوگالیی                     فرزند آنادردی  به دو سال زندان تأدی    نی  -10

 ی    نی دویم                          فرزند آراز  به دو سال زندان تأدنوری مخ -11
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یه   20شماره « گل صحرا»منبع: نرسر
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601 سند   

ان  8گزارش اداره محاکمات عسکریه )دادگاه نظایم( دربارۀ فوت ییک از زندانیان تورکمن بتاری    خ  ی می 

1941سپتامیی  30 / 1320]مهر[   
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ان]مهر[  8بتاري    خ     524نمره  ی   1320برج می 
 وزارت جنگ

 اداره: محاكمات عسكريه
 شعبه: اول

1823نمره   
 حكومت جليله طهران   

 

كه مريض بوده در محبس فوت شده قدغن فرمائيد يكنفر از طرف حكومت   ....؟يكنفر از تركمان هاى

كمات دفن نمايند. جليله در اداره محاكمه عسكريه نعش را به معيت نماينده اداره محا   

 محل امضاء)نام ناخوانا(     

 فورى است

5137نمره   

1824نمره دفیر   

 وزارت جنگ    

 حكومت جليله طهران

 دفیر 

غسالبایسر بنويسيد كه بفوريت اسی  تركمان را كه در محبس مرده است دفن نمايند. به   

 كفيل الدوله      
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 161سند 

ای چپاول و غارت مردم حد و حدودی نداشت. حکومت شاه به وی بر  حرص و طمع رضاشاه و عمال

غارت هزاران هکتار از اراضی دهقانان تورکمن بسنده نکرده، برای نابودی سیستم اقتصاد کشاورزی و 

ی مالیات یم گرفت. سند زیر یک نمونه از هزاران نمونه غارت  دامداری تورکمن حنر از آغل گوسفندان نی 

امالک شایه آنهم درست چند روز پیش از فرار شاه از ایران یم باشد. تاری    خ  اداره تورکمنصحرا توسط

 [1941آگوست  28] 1320سند ششم شهریور 

 

آغل گوسفندان وصویل از کشاورزی که توسط کارپرداز امالک گنبدکاوس  1319)بابت مال االجاره سال 

ت همایون شاهنشایه به بانک  به گنبدکاوس تحویل گردید. میل شعبحساب جاری شماره یک اعلیحضی

 ریال.( 24000مبلغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ی
. معطوف ی  منبع: تاریخچه چهار شهر ترکمن نشی 
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 بخش سوم

 رضاشاه پهلویمحمد اسناد دوره 

1941-1978 
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 162سند 

 در نطق پی
ی
 محمد آخوند گرگای

ی
ای  ش از دستور مجلس راجع به جنایات اداره امالک شمال.  سخیی

 1941برابر با  1320 بهمن ماه 26روز یکشنبه  25جلسه  13دوره 

 راجع به  – 6
ی
  شمال قسمت امالکبیانات آقای محمد آخوند گرکای

  -رئیس
ی
 .آقای گرگای

 

 محمد 
ی
ت نواقیص داشته باشد عفو اوال ازآقایان معذرت میخواهم چون زبان بنده ترگ اس -اخوند گرگای

فرمائید. بنده با این الیحه بطور کیل مخالف نیستم اما بعیصی نواقصات دارد آنهم البته ازحسن نظر و 

ی مرتفع خواهد شد. بنده که میدانم دولت هیچ نظر  ی ندارد امالک خوش بینی جناب آقای وزیر دادگسیر

 مردم را بصاحبانش میدهد. 

بدهیم آن امالک از اولش خرابیر شده است آقایان خیال میکنند آباد شده نه  اوال ما امالیک که بصاحبش

شده است آبادی امالک مریی میخواهد و آباد کردن ملک دلسوز و صاحب میخواهد این  خی  خرابیر 

ت سابق بدست چند نفر اشخاص بوده اند ییک اسمش رئیس امالک ودیگری رئیس بخش  امالک اعلیحضی

کارشان چه بوده فقط ظاهر سازی وشالق زدن رعیت و ازطرف دیگر پرکردن جیب   سویم مباشر آنها  و 

این کارخانه و قضهای شمال با خون جگر رعایای شمایل درست شده است چوبش و خودشان بوده 

که آبرومند بوده و بیگاری نمیکردند   آجرش را رعایای بیچاره بیگاری کرده اند. بعالوه از بعیصی اشخاض

شخص  د که شما بیگاری نمیکنید باید پول بدهید. واال زیرشالق پوست شما را میکنیم آن بیچارهبآنها گفتن

آبرومند چکار بکند العالج پول داده جانش خالص مینمود بعد از چهار و پنج روز هم مثل سابق باید پول 

نبه بنا کرده از عملیات بدهند بنده که خوب اطالع دارم در حوزه گرگان عیل آباد کتول وگنبدکاوس کارخانه پ

 اطالع دارم همینطوریکه عرض کردم همان است
َ
حم  و وضعیات آن کامال فقط میدانم رئیس بخش ها بی 

حم است ادارات   کارخانه دو نفر را زیر شالق کشته اند بعد از آن رئیس بخش هم بی 
ی

برای همان عملگ

وند و میگویند که این  جنازه کشته نشده و مرض قلنی داشته اند و دیگر ما هم همینطور است آقایان می 

این عراییصی که عرض میکنم ییک و دوتا نیست بلکه زیاد اقایان  .تصدیق میکند و اجازه دفن را میدهند

ی قلم عا جز ی زبان ونوشیر   . است است و ازگفیر
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 دوم تورکمنهای نوارمرزی جرگالن
ی
مسلح شدن خواهان از فرصت استفاده کرده با  در ایام جنگ جهای

 توسط خویش یم شوند که این امر سبب وحشت و هراس حکومت 
ی

ی اداره مناطق زندگ بدست گرفیر

ایران شده، با کمک ارتش شوروی خواهان خلع سالح تورکمنها یم شود. سند زیر بخشنامه نخست وزیری 

ل مر  درباره لزوم خلع سالح تورکمن های ناحیه بجنورد و  زی در مناطق جرگالن استقرار پست های کنیر

ل ارتش شخ شوروی بود، یم بایسنر از شوروی  با ارسال قوای نظایم یم باشد. چون شمال ایران در کنیر

 1942دسامیی  20برابر با  29/9/1321تاری    خ سند  اجازه نقلیات ارتش گرفته یم شد. 
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ل گمرکات حاشیه خزر از اواخر دور  گمرک بندرجز/گز قرار داشت و این اداره ان قاجار در اختیار اداره  کنیر

بدترین ظلم ها را در حق تاجران تورکمن که با بندرانزیل و فرح آباد مبادله تجاری یم کردند انجام یم داد. 

خان و شاقادام  ی سوداگران تورکمن را که خواهان تجارت با باکو و هشیر شعبه این گمرک در کومیش تپه نی 

ورود و صدور کاال از تورکمنصحرا  1310قرار یم داد بگونه ای که تا اوائل سالهای  بودند را مورد اذیت و آزار 

ی تورکمن که از  قدغن اعالن شده بود. پس از سقوط دیکتاتوری بیست ساله رضاشایه مردم خشمگی 

ار»در گزارش از آنان بعنوان  -جور گمرکچیان بستوه آمده بودند ده« اشر ی اقدام  نامیی شده است، در اولی 

 بندرشاه را ویران یم کنند. « تیکینجیک»ضدشایه خویش ساختمان گمرک 

در سند زیر گزارش استاندار استان شمال )مازندران بعدی( نادر آراسته را در مورد این واقعه که به 

 1942آگوست  11برابر با  20/5/1321وزارت کشور فرستاده است مشاهده یم کنیم. تاری    خ سند 
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 اقتدار نظایممبارزه تور 
ی

 در تورکمن صحرا مایل رژیم پهلوی -کمن ها و ازهم گسیختیک

 22/02/1322گزارش مسئول گمرک کومیش تپه. بتاری    خ 

 

از فضای سیایس موجود استفاده کرده  پس از سقوط دیکتاتوری بیست ساله رضاشایه، مبارزین تورکمن

 مأمورین امالک و دا
 
ی در مقابل زورگوی رایی رژیم روی آورده حنر ساختمان گمرک به سیاست عدم تمکی 

 "تکینجیک" بندرشاه را آتش یم زنند. 

 

به اداره دارایی گرگان  1322اردیبهشت  25مسئول اداره گمرک گمیشان/کومیش دفه یط گزاریسر در تاری    خ 

 نظم گمرک تورکمنصحرا )گمیشان و خواجه نفس( خیی داده خواهان برخورد به 
ی

 و پاشیدگ
ی

ازهم گسیختیک

ی یط گزاریسر ق اطع با تورکمن هایی که از پرداخت مالیات خودداری یم کنند، میشود. اداره دارایی گرگان نی 

وقفه ای در جمع آوری با عنوان محرمانه به وزارت دارایی و ژاندارمری کل کشور پیگی  مسئله شده تا 

 مالیات بوجود نیاید. 

شود که هریک از ادارات موجود در منطقه در گزارش مسئول گمرک گمیشان جناب دانای  اظهار یم 

" دائر شده که باید حفظ و تداوم یابد. منظور از  تورکمن صحرا در زمان اقتدار رضاشاه "بنابه سیاسنر

" را  یم بایسنر در شکوب  نظایم منطقه توسط حکومت های نظایم و ژاندارمری و غارت "بنابه سیاسنر

بگونه ای که ملت تورکمن حاال نیم خواهد به عوامل باقیمانده مردم توسط ادارات گمرک و دارایی جست. 
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 و ژاندارمری از 
ی
ی شهربای از دیکتاتوری گردن نهند. در گزارش به عدم اطاعت مأمورین محیل و مستخدمی 

بویم هم مایل به مافوق اشاره شده و  بعلت وجود "خوف و خطر" در این منطقه حنر مأمورین غی 

گزارش خود آقای دانایی بعلت ترس از منطقه محل خدمت خویش، خواهان خدمت نیستند. در خاتمه  

 اقدام شی    ع انتقال از تورکمن صحرا یم شوند. 
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کت تورکمنها   1943نوامیی  14در گرگان.  شوروی در مراسم جشن انقالب اکتیی  شر
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یک  صبح ایل آتابای و جافربای در حدود دوهزار نفر سوار  10روز شنبه ساعت  برای عرض تیی

ی  فرمانده کل ناحیه شمال وارد شهر شدند. پس از نمایش  بجناب آقای کنسول و ژنرال تراشی 

در شهر در فلکه اجتماع نموده دو نفر از شان ایل نطق مفصیل درباره امتیاز واگذاری خط 

بدولت دوست و همجوار شمایل ما اتحاد جماهی  شوروی و اظهار تنفر نسبت به سیاست 

ت و از آنجا روسای ایل ما با سواران طرفه کابینه ساعد ایراد و سپس بسمت فرمانداری حرکیک

یک عرض نموده برای  ی شادباش و تیی به کنسولگری عازم و بجناب آقای کنسول و ژنرال تراشی 

 
ی
 در قربان آباد دو فرسخی شهر گرگان دعوت نمودند و مراسم اسب دوای

ی
مراسم اسب دوای

ؤسا دوائر دولنر گرگان ر با حضور کنسول و ژنرال و افرسان ارشد شوروی و ر بعدازظه 2ساعت 

هزار نفر بودند پس از اهدا دسته های گل و ایراد احساسات از طرف 15و اهایل که در حدود 

وع و در ساعت  اسد         -بعدازظهر مراسم اسبدوایی بپایان رسید 5/4ایل به ژنرال، اسبدوایی شر

 باقری
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 صدها هزار تورکمن ساکن تورکمنستان شوروی را با 
ی

 دوم، زندگ
ی
روزهای سخت و قحیط جنگ جهای

ایط دسته هایی از گرسنگان به داخل مرزهای ایران  شنوشت مبارزه برای زنده ماندن رقم زد. در این شر

ی برادران خویش در این طرف مرز به چندصباج را ب انند که در گزارش ه آرامش بگذر وارد یم شدند تا در بی 

 از آنها بعنوان راهزن و قاچاقخ  نام برده یم شود که بیسنر آنها را با کمک مرزبانان شوروی 
ی
مرزداران ایرای

 شکوب کرد. 

سند زیر گزارش محرمانه کالنیر مرز اترک به استاندار مازندران است که از آنجا با مهر اقدام خییل فوری 

  1944برابر با  2/12/1323. تاری    خ سند شده تادهبه وزارت کشور فرس
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 گنبدقابوس از جلسه اعضای حزب توده گنبد
ی
 5برابر با  15/10/1323بتاری    خ  . وسباقگزارش شهربای

 1945ژانویه 
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 بعدالعنوان

 
 

 15/10/23روز جمعه  14معروض میدارد ساعت  6/10/23مورخه  61در تعقیب مورخه شماره 

شعبه حزب توده که در محل منترسر گردیده از رونوشت میباشد. عده ای که  11جب آگیه شماره بمو 

نام نویش یا پیشنهاد به کارمندی در اتحادیه را داده بودند در کمیته محیل حزب توده گنبدکاوس حارصی 

ه ]ای[ بمنظور بایرام جان نیازی معاون صدر]معاورن رئیس[ و عبدهللا پرس مویس، کریم هریک بیانی -شده

ی   مال[ترکمن نی 
ر
ری

 
]بایرام ویل ک

ر
تشویق اهایل راجع به مرام و محسنات تشکیل این حزی قرائت و مالپوری

عموما برای  14معه ساعت بزبان ترکمن در این باب نطقر کرده و با تذکر باینکه هر هفته روزهای ج

انیهای الزم در کمیت ه محیل حارصی گردند، متفرق شدند و در استماع قرائت و بیانیه های صادره و سخیی

خاتمه بطوریکه مأمورین انتظایم اطالع میدهند در اطاق حزب توده بیانیه نصب کرده اند که شلوحه 

ی از کارمندان دوائر دولنر  آن بخط درشت نوشته شده است )مرده باد خواهان سیدضیاء( و عده]ای[ نی 

ین بوده اند که ان فرهنگ جزء حارصی بقرار معلوم غالب آنها در آن حزب داخل شده کامال در  بویژه دبی 

یک مسایع یم نمایند. مراتب استحضارا معروض داشت.  فت منظور آن ترسر  پیرسر

 

  –امضاء خوشبینی  -. رسدبان یکم خوشبینی سکفیل شهربایی گنبدکاو 

 مهر شهربایی گنبدکاوس

 رونوشت برابر اصل است. 
 

 

 نمونه کارت عضویت حزب توده ایران
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داره سیایس وزارت کشور در مورد اعالن تشکیل حزب توده در گنبدقابوس اگرگان به گزارش فرمانداری  

 1945ژانویه  22بربر با  2/11/1323بتاری    خ 

 

 1323-11-2تاری    خ 
 11شماره 

 وزارت کشور
 فرمانداری گرگان

 مستقیم
 اداره سیایس -وزارت کشور

 
گرگان راجع به تشکیل حزب توده متضمن رونوشت نامه شهربایی   12/10/23مورخه  70تعقیب شماره 

ه از طرف حزب توده جهت  در گنبدکاوس اینک رونوشت نامه شهربایی گنبدکاوس و آگیه منترسر

اتومبیل  ]تحویل[ت نسبت بهاستحضار به پیوست ایفاد میگردد. با توجه بعرایض فوق مستدیع اس

 فرمانداری توجه فوری مبذول گردد. ب

 
 فرماندار شهرستان گرگان
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 کل کشور به وزارت کشور در مورد تظاهرات اعضای کمیته محیل حزب توده 
ی
گزارش محرمانه شهربای

 1945فوریه  3برابر با  14/11/1323بتاری    خ                                                           در گنبدقابوس. 

 

 

 

 



  

ARNE GOLI 346 

 

 171سند 

کشور در مورد پخش اعالمیه ریش سفیدان و معتمدین گزارش محرمانه استانداری استان اول به وزارت  

  1945اکتیی  11برابر با  1324مهر  19بتاری    خ « دولت از ما چه یم خواهد؟»تحت عنوان  تورکمن
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 43اعالمیه ریش سفیدان و معتمدین تورکمن

 

 دولت از ما چه یم خواهد؟
 

از ستمکش ترین اهایل کشور بودیم در عرض چهار ساله ]رضاشایه[  20با آنکه ]ما[ ترکمن ها در دوره 

میگذرد در همه حال خونرسدی و برد باری را حفظ نموده نگاهداری  1320سایل که از وقایع شهریور ماه 

ی هدف خویش قرار دادیم. انتظار ما در همه حال این بود که با حفظ نظم و آرامش  نظم آرامش را نخستی 

تا مرحیم بزخم های ما ملت بگذارند و قدیم در راه آسایش اهل این ت مجال داده شود به دولتهای وق

ی بردارند، متأسفانه در عرض این  سال مشاهده شد که مصالح ملت ایران و مخصوصا حوایج  4شزمی 

اهایل ستمدیده دشٹ گرگان وجه مورد نظر اولیاء امور نیست و آنها از هر فرصنر بسود خویش و زیان 

ی که در م استفاده مینمایمرد ند حنر از اینهمه خونرسدی و برد باری ما سوءاستفاده کرده در وقایع اخی 

ائات و تهمت های یی اساس آلوده گردانند   گنبدکاووس رویداد کوشیدند که دامن ترکمن ها را بلکه ]با[ افیر

ند. هنوز افرسان خراسان از مرز آن شهرستان  زیر جنگ پای نگذشته که آقای و و از آب گل آلود مایه بگی 

ترکمن ها را بمیان آورده در مجلس شورایمیل انتشار دادند که آنها با دو هزار ترکمن مسلح توطئه دارند و 

برای محارصه گرگان بسوی آن شهر خواهند رفت. آقای نخست وزیر هم این اتهام را تأئید کرد. 

 تخوشبختانه امروز جریان وقایع این اتهام ناجوانمر 
ً
کذیب نموده و دشمنان دروغگوی ترکمن دانه را شدیدا

هارا رسوا گردانیده است. ما همدست افرسان خراسان نبودیم بدلیل اینکه آنها را روبروی ما بقتل رسانیده 

ین اقدایم برای یاری آنها دست نزدیم  ین تبایی  -اند و ما به کوچکیر بدییه است که اگر افرسان مذکور کمیر

ی و گ با ترکمن ها  ریزاندن آنها باین آسایی برای ژاندارمها امکانپذیر نبود . بما تهمت زدند که داشتند کشیر

گنبد را در محارصه گرفته ایم و گرگان را تهدید میکنیم و برای حمله به شاهرود و قطع جاده آماده 

 مزدور دولت در بامیشویم. ما را غارتگر گفتند و از جانب ما آژیر خطر به هموطنان ما دادند، جراید 
ٔ
ره

ژاندامری باتخاذ وضعیت دفایع با  -این خطر قلم فرسایی ها کردند و کاریکاتورها از ما منترسر ساختند 

ی با تهدید شان  ی و هم چنی  محارصه میل گنبد و تپه اطراف آن با کندن خندق و با انتشار اخبار هراس انگی 

و گرگان باین وسیله یم گریزانید.  ز گنبددم غی  بویم را اترکمن ها باعث وحشت اهایل را فراهم میاورد و مر 

ی  شگرد پوالدین فرمانده ژاندامری که محور این عملیات بود هر روز از تلگرافخانه گنبد خیی وحشت انگی 

 
ر
 ومهمای

ٔ
تازه ای به گوش مقامات مرکزی یم رسانید و انتشار میداد که ترکمن ها در صدد ربودن اسلحه

ته شده است از طرف تراکمه چندین مرتبه باو مراجعه شد که ما فرسان خراسان گرفهستند که از ا

ی کنیم اما  یم در حمل اسلحه و مهمات با ژاندارمری مساعدت نمائیم و از هر خطر احتمایل جلوگی  حارصی

دولت هنوز قصد حمل اسلحه را ندارد وهمچنان به تحریکات خود ادامه  او هر دفعه اظهار داشت که

  داد. 

ین توجیه به وضعیت ترکمن صحرا داشته باشد از خونرسدی و به این طریق دو  لت بجای اینکه کمیر

ام نظم و آرامش نشان میدهیم بیش از اندازه سوء استفاده مینماید  در تمام دشت  -متاننر که ما باحیر

                                                           
ی اعالمیه را غایب بهلکه مسئول کمیته محیل حزب در گنبدقابوس نوشته  43  . )آ.گ(است میی
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ی در تمام ترکمن صحرا فرهنگ غی  از ظواهر دست و  -گرگان یک بیمارستان وجود ندارد  پاشکسته چی 

 برس  -ی نیست دیگر 
ی

ی برق و آب در تارییک و تشنیک شهرهای ما و مثال شهر مشهور گمیشان در اثر نداشیر

ند  امسال محصول گندم و جو که ترکمن ها با خون جگر بدست میاورند هنوز بدون خریدار مانده،  -مییی

ده ا ی گسیر  دامن مرگبار خود را بر شاش این شزمی 
ی
که این بدبخنر هارا ست دولت بجای اینفقر و ناتوای

ببیند و در صدد چاره ای باشد فقط در مواقیع که میخواهد سوء استفاده ای بنماید بیاد ترکمن صحرا 

 که باعث بدنایم ما است فروگذار نمیکند 
ر
ما میدانیم این تحریکات از کجا آب  -میافتد و حنر از تحریکای

ین پرده ها پنهان است بر ما پوشیده نیست وم سیایس در پس امیخورد . ما میفهمیم چه منظورهای ش

که میخواهند باین وسیله میان ترکمن ها و برادران فارس آنها تفرقه بیندازند و بنفع سیاست ایران برانداز 

از این جهت با صدای بلند بمقامات مرکزی اعالم میداریم که بیش از این برد  -خویش استفاده نماینده 

باید بطور قطع باینگونه تحریکات خاتمه داده شود و شگرد  -یم داد نرسدی نشان نخواهباری و خو 

ی برای محاکمه و مجازات از ترکمن صحرا اخراج گردند. ما با ندایی رسا بگوش  پوالدین و سایر محرکی 

رای ما از مجلس شو  -مقامات مرکزی یم رسانیم که ادامه این روش برای دولت و گران تمام خواهد شد 

 میخ
ً
واهیم که دولت را بعلت اين اتهامات مورد استيضاح قرار دهند تا معلوم شود که باتکاء چه میل جدا

آن دو هزار ترکمن مسلح  -دليیل و به امید چه محمیل باین انتسابات عاری از حقیقت دست زده است 

ن مورد دارد اگر مدرگ در ای که وزیر جنگ از آنها یاد کرد در کجا بوده اند چرا دولت در مجلس نیاید و 

ارائه نمیدهد؟ باید از دولت پرسید ترکمن ها تاکنون کدام مامور دولت را کشتند و یامانع انجام وظیفه 

ی افرسان خراسان انجام دادند که با مخالفت  اش شده اند؟ مامورین دولت کدام اقدام برای دستگی 

 ترکمن ها روبرو شده؟

ت بدهد؟ ما از مجلس شورای میل میخواهیم که جواب یخ به این سئواال آیا دولت میتواند جواب رص  

ین قدیم برای بهبود اوضاع ترکمن صحرا  این سئواالت را از دولت مطالبه نمایند. اصوال دولنر که کوچکیر

ی فشار، خون ما ترکمن ها و سایر برادران هم وطن ما را   بر نمیدارد از ما چه میخواهد؟ تایک باید این ماشی 

 نیست؟ ما بنام تمام اهایل دشت گرگان در شیشه نماید؟ 
ی
یا چهار سال برد باری برای حصول تجربه کاف

ی بوسیله  نیم که اگر باصالح این اوضاع توجه فوری بعمل نیاید و اگر باین روش تحریک آمی  ی فریاد می 

ی خاتمه داده نشود مسئولیت هر پیش آمدی بر عهده اولیاء امور خ  واهد بود. مجازات مسئولی 

 قانیوخمز:  -گوگالن-جافاربای  -فیدان طایفه آتابایریش س

 -قلیج دردی قانیوقمز -حاجی گورگن  -مالاراز قلیچ آتابای -سید نظر آخوند آتابای  -ساری ساتانالق  

۔ صالح    -دانگ آتار  -ارازمحمد خان -نوری پوری۔ عبدهللا قانیوقمز  -ساری خان نجقی
ر
بایرام ویل کری

 -شاگلدی بابانیازی  -ر نوریعاشو  -طاییل ساریخایی  -ارازجان شمایل  -ؤده نظری ا-الیاس بگجایی  -مال

آنا توماجی ۔ احمدقیل محمدی ۔ مال داود ۔ محمد  -نوری مخدوم ۔ گلدی روشنی  -قربان دردی خوزین

 
ی
۔ نورمحمد تاتاری۔ حاجی  -حاجی حسن -ویل آخوند واف ۔ نفس کمایل۔ تاج وردی گوگالیی کمک شیخی

ی   قاری  -حاجی یوسف  -اراز محمد کرگزی -امی 
ی
 .قاوس -طواق ۔ امان خوزین  -پور  ایران -صوف

 1945اکتیی  11برابر با  1324مهر  19

 

 چاپخانه گرگان
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لشمک گرک مقاله" ظلمه قاریسر  ورت اتحاد در مقابل ظلم( "بی   بقلم غایب بهلکه )رصی

 1946فوریه  15 / 1324بهمن  26جمعه  - وده ایران گرگان و دشتارگان کمیته ایالنر حزب ت -«گرگان»روزنامه 
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 :غائب بهلکه 

لشمک گرک  ظلمه قاریسر بی 

ا ساالیلینگ و شوالری تازه له  ی دان گچن دومانیل گونلری یادیمی  ی ترکمن دوغان الر: یگرییم یئلالپ باشیمی 

ی طیارلیق گورایلینگ رن ظلمالری ایالیتا امالک گچن دوره ده دیکتاتور حکومت نگ ب  -مزلیک اوچی 

بیالن ساالن یاراالری هیچ بی  غایراتیل و ناموسیل ترکمنینگ یادیندان چیقار یایل دألدیر. مأمورالری نگ ایل 

 گینگ صحرادا آزاد یاشان ترکمنینگ همه یس: آخوندان مالسینه، بایندان، 
ی
ارباب و خان قاراسینی گورمای

ون بوریب آخ چکیب  هیچ بی  ذاتالرینا اعتبارالری بولمایی بویغاریبینا گچن زمانالرینگ قل الری گنی 

یدی یاشاندان یتمیش یاشینه   اونگشوق گوردیالر. هیچ بی  کیشر دن هایت سسنی اشیتمه دیک ترکمنی 

ی اموردیالر. آشلیق یوزینی گورمادیک ترکمنی اکان اوراق  ی دسته الب شالق وریب بیلینگی  چنیل قویون کمی 

ه قدر دایخانالر و آبراییل کیشر لر مال ور بیالن آلیب آرفه چورگه محتاج قویدوالر. ننگ باریسینی ز 

الرینی حایل دوشک لربنی حنر عیال الرنینگ شایالرینی ساتیب تاقی  یرده قالدیالر. ساالن جاینگ پنجره 

ی اولچأب  ی دان قاالن آیمان می  ی [ آدینه م« حق االرض»سینی ساتیب، آتاالرمی  ی الیات آلیب ]مالیات زمی 

ی ایتدیالر ی ترکمنی کومه نشی   .بوتی 

ی  الری -بوالردان هم یامان ترکمنینگ اوستینده جان بریان ذادینا یعنی ناموسینه ال آتدیالر، نه قادار گلی  ی قی 

دسته بیگاره سوریپ، ینجیپ، پیس ایشلره مجبور اتدیلر.  -زور بیلن اؤیوندن، اجه سیندن آیریپ، دسته

پهلوی[ آدینا، رئیس بخش ]امالک[ جولیک، ظالیم حکومته دایانیپ، مباشر ]امالک بی  توپار یی ناموس 

ییم ییلدا گؤرکزدیلر.   آدینا، تورکمنینگ دوروپ گؤرمدیک زاتالرینی گچن ییگی 

اگر بی  نفر بیچاره، فالن مباشر مالیما، جانیما، حنر ناموسیما ال آتدی دییپ، شکایت اتسه شالق دان 

 باشغا زات گؤرمزدی. 

یازجاق بولساق بی  کتاب بولجاق. اونگا گؤرأ بس اده ییل  تورکمن دوغانالر! بوالن ستم لرینگ همه سینی 

و آیدیالن زاتالردان بی  نتیجه آالییل. شو قادار حورلوقالرینگ، تورکمنینگ باشینا گلمگینه نأمه زات سبب 

 بولدی؟

ده بی  شوم سیاست  قارداشالر! نیجه ییل بأری ایران ایران ملتینی قویون ادیپ ی ساغمادان اؤتری وطن می 

ی بی  عده خیانت پیشه لری وکیل ادیپ، وزیر ادیپ، دولت او  ینایار. بو سیاست مقصادینا یتمک اوچی 

یب، هر حیلیل ایشده اللرینی آچیق قویوپ، ملنر  دؤره دیأر. بو ظالیمالر هم اؤز طایالرینی ایش باشینا گتی 

 الرینگ اساغمانا باشالدیالر. یوق، بول
ر
 خائن الر  یوقارداف

ر
یل بیلن تنبیه بولساالر بولمایایم؟ ماسا آشاقداف

دا گچن دوره نینگ باشلییعی رضاخان گیدندن سونگرا ایشلری دوزه ادیپ ملته دینچلیق یوزویی -یا
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گؤرکزسه لر بولمایایم؟ رضاخانینگ گیده نیندن بو یانا، تؤرت یئلدان هم کؤپرأک گچدی و اونونگ ایل 

یش یتمادی. مبی ده حایش بی  اصالحات ادیلدی؟ لن سالینان یاراالرینگ هیچ بی  ی ینگ تورکمنلریمی  ی ثال بی 

اییک یوز مونگ جماغت یل تورکمنینگ ایچینده دریادان بجنورده باریانچا بی  دأنه مریضخانه یوق، دکیر 

، دکیر س ی ی انتک ناخوشلیقدان اؤلیأرلر. یوق، درمان یوق. هر یئلدا نیجه نفر گل یوزیل جوانالر درمان سی  ی 

لرچه اجه لرینگ سؤور اوغالنالری نینگ اؤلومیندن گؤزلری یاشیل غالیار. بی  توپار صغی  هر یئلدا یوز 

 آتاالرینی اللریندن بریپ، آغالپ یتیم قالیارالر.  -اوغالنالر انه

  آیا بو جنایت لره سبب بولیان دولت دن باشغه کیم بولیار؟

 44بقیه در شماره بعد                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 بخش دوم مقاله هنوز بدست نیامد.  44
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گزارش لشکر خراسان به وزارت جنگ مبنی بر لزوم استقرار پادگان و پست های ژاندارمری در مناطق 

 15/7/1324گلیداغ، اینچه و امند مناطق گوگالن. 

  1320پس از واقعه شهریور 
ر
و ورود قوای شوروی به مناطق شمال ایران از آنجمله به تورکمنصحرا حوادی

ای رقیب از آنجمله بریتانیا و آلمان با روسها را تشدید یم کند. آز رخ یم دهد که دخالت بیشیر کشوره

 نظی  1324مرداد  -آنجمله قیام افرسان خراسان و ورود آنها به مراوه تپه
ی
، تشدید بزهکاری های راهزنای

ل ارتش  دردی خان و... به تحریک آلمانها و انگلیس ها به منظور یی ثبات نشان دادن مناطق تحت کنیر

ی آنها بگردن شخ،   های بجنورد و قوچان در غارت کاروان های تجاری و انداخیر
ی

تحریک برجی از یایع

 نظایم در منطقه تورکمن صحرا یم شود. -تشدید جو امنینر  تورکمنها... تمایم اینها زمینه ساز ایجاد 

 

 وزارت جنگ

 ستاد ارتش

 محرمانه و مستقیم فوری است

15/7/1324 

 جناب آقای نخست وزیر

و گزارش شماره  ما پی 
 معروض میدارد.  14/6/24در مورخه  21945/4848محیر

مخالفت با دولت را ندارند ویل  گزارش واصله از خراسان حایک است؛ تراکمه بطورکیل قصد یاغیگری و 

ارت و یاغیگری و حنر تهدید یم نمایند زیرا از مقامات ناصالخ، بعیصی از شان  دستهای ناپایک آنانرا به شر

 است احضار و   -نوری بای -قره کدخدا -قربان دارخ-راکمه ازقبیل ارازحقت
ی

که ژاندارم محیل ساکن گلیدایع
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ی در اجرای دستور فوق مورد  به آنها دستور داده شده است که به مأمورین دولت اطاعت نکند و متخلفی 

ی قربان شادی و رحمان نام ژاندارمهای محیل  ی واقع شده اند و همچنی  امند دستور رسیده است تهدید نی 

ی محسن ارس)مأسن اورس( که در اوائل سالجاری در موقع  که اوامر گروهان مربوطه را اطاعت نکنند و نی 

دستگی  شده  8شمایل خراسان بواسطه تحریکات برعلیه کشور وسیله مأمورین لشکر  خلع سالح نقاط

وی است، تحویل مأمورین مذکور گردیده بود و بر اثر مراجعه پادگان شوروی بنام اینکه تبعه دولت شور 

ارت خود را تجدید و با هفتاد نفر سوار در آق چشمه سه فرسخی مراوه تپه امنیت من ی شر ا نی  طقه بود اخی 

ی سوء جریانات استقرار  ی از طریق استانداری به کنسولگری اعالم  گردید. روی همی  را تهدید و مراتب نی 

مقدور گردید. هر قدر در این امر تأخی  شود تبلیغات مقامات پادگان در مراوه و حنر امند و این چه غی 

صالح توسعه یافته میدان عمل زیادتری پیدا کرده، بر تحریک تراکمه ی افزوده شده، بطوریکه با قوای  غی  نی 

ی در آتیه نتوان وضعیت را بحال عادی اعاده و مضافا معروض میدارد بار قماش که چندی  خییل بیشیر

ینچه بوسیله ترکمنها غارت شده بود طبق تحقیقات بعدی بر اثر تحریکات و حنر با مشارکت قبل در ا

کت قماش صور  ت گرفته که انتشار داده شده بود. دولت و حبیب تفضیل برادر اسد تفضیل رئیس شر

م شده  ی حکومت مرکزی وجود ندارد. ویل تراکمه که قماش را به غارت برده بودند قبض رسید داده و ملیر

د دارند و اینک مأمورین اقتصاد در محل و قضیه  تحت تعقیب  ی باشد مسیر بودند چنانچه دولنر در بی 

ح فوق مستدیع است مقرر ف نسبت به نقل و انتقاالت  8رمایند در مورد آزادی عمل لشکر است. بنابه شر

دگان بجنورد و یک داخیل اقدامات معمول دارند که بتوان هرچه زودتر یک گروهان پیاده برای تقویت پا

ی اعزام و در نتیجه پادگانهای مراوه و اممند و اینچه را مستقر و از هر گونه پیش  وان نی  دسته سوار به شی 

ی نمود. چون ادامه وضعیت فوق امنیت منطقه را تهدید و باید عاجال در آمدهای غی   منتظره جلوگی 

 د. صدور تعلیمات فوری مورد استدعا است. سوء اقدام گرد اثبات قدرت دولت و رفع مشکالت و تبلیغات

وزیر جنگ. جهت استحضار وزارت کشور ایفاد میگردد.  امضاء وزیر جنگ.  دو ساعت بعدازظهر 

15/7/1324 
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تلگراف رمز استانداری خراسان به وزارت کشور در مورد اعزام قوای نظایم فوری به تورکمنصحرا و لزوم 

ی به بهانه وقوع شقت.   استقرار پادگان نظایم در نواج تورکمن نشی 

 1925اکتیی  29برابر با  7/9/1324تاری    خ سند           
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مستقل در تورکمنصحرا در راستای تقسیمات جدید  45انجمن های والینر ی تشکیل مبارزات تورکمن ها برا

 بنام تورکمن. در تاری    خ
ی
 1324بهمن  کشوری و تشکیل استای

 

 بنام و بنابه هویت میل خویش یعنی تورکمن از فردای 
ی
خواست برحق تورکمن ها در راستای تشکیل استای

وطه تابه امروز ادامه دارد ویل ح هر مرحله به بهانه های مختلف این خواست میل  اکمان در انقالب مرسر

ملت تورکمن را نادیده گرفته با آن مخالفت یم کنند. آخرین نمونه مخالفت مرکز در انتخاب نام 

 "گلستان" بجای تورکمن صحرا" برای استان نوبنیاد بود. 

ق قاال[ و کومیش هلویدژ]آدر سند زیر از قول وزیر کشور  به نخست وزیر گفته شده چون گنبدقابوس، پ

ی داراش  ی جزو استان مازندران یم باشد و چون مناطق تورکمن نشی  تپه جزو گرگان بوده و گرگان نی 

 شهرستان نیم باشد با این خواست موافقت نیم شود. 

در مقابل  1324دیماه  29مردم تورکمن برای بیان خواسته های خویش از جرگالن گرفته تا کومیش تپه در 

 گان تجمع یم کنند. نداری گر فرما

ی سیایس  در سند زیر اقشار مختلف مردم تورکمن از تجار، افراد متشخص و روحانیون گرفته تا فعالی 

حزب توده یط مکاتبایر به تهران خواهان تشکیل تقسیم جدید کشوری تحت عنوان "تشکیل  -چپ

" و یا بعبارت دیگر خواهان تشکیل استایی بنام خود   . یم شوند  انجمن والینر

                                                           
ی دورٔه مجلس شورای میل بتاری    خوالینی دهای ایالنی و قانون انجمن 45 به منظور تشکیل شوراهای  شمیس 1286 ر اولیر

وطه وضع  استان و شهرستان به تصویب رسید. اين اصطالح اشاره به تقسيمات كشورى داردكه پس از برقرارى مشر

وطه خواهان تشكيل انجمن هاى ايال وطه يیک از خواسته هاى مبارزان و مشر ينی بود بموجب نی و وال گرديد بعد از مشر

شمیس، مملكت ايران به اياالت، واليات، بلوكات و نواج تقسيم یم شد.  1285قانون تشكيل اياالت و اليات در سال 

ی قسمنی از  ايالت، قسمنی از مملكت بود كه داراى حكومت مركزى یم باشد و حاكم آن وایل ناميده یم شود. واليت نیر

ی مملكت است كه داراى يك شهر   و توابع آن باشد. واليت ممكن است تحت نظر ايالت مربوطه و يا تابع حاكم نشیر

پايتخت باشد. به موجب قانون مزبور ممالك محروسه ايران به چهار ايالت، آذربايجان، فارس، خراسان و سيستان، 

ی دوازده واليت، گيالن، مازندران، كردستان، لرستان، خوزستان، م، اسیی آباد، عراق عج كرمان و بلوچستان و همچنیر

زنجان، كرمانشاهان، همدان، اصفهان، يزد و دارالخالفه تهران تقسيم شد. به موجب قانون انجمن هاى ايالنی و والينی 

ی  در مركز هر ايالت انجمنی به نام انجمن ايالنی و در مركز هر واليت انجمنی به نام انجمن والينی به ترتينی كه قانون تعيیر

 . د یم گردي یم كرد تشكيل
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ی فرقه  اعالمیه شخصیت های برجسته و معتمدین گرگان و دشت در دفاع از جنبش آذربایجان برهیی

 1945برابر با  1324دمکرات در آذر 

 

محمود -ساری ساتانلیق -محمدفاریایی اسایم بعیصی از کسایی که در زیر سند اسایم آنها ذکر شده است: 

ی  -ترایی   -عبدهللا تاتاری -یوسف قره جه-آخوندی-نورقلیچ نوبنر  -ویل-مالرجب -ایران پور -انامینیحسی 

 تاتاری -آنه گلدی اوستاد-صفا ایشان -محمد اراز -محمدویل آخون-قرنجیک
ی
شاهگلدی  -صوف

محمدی -آنه محمد قاضی پور -بابانیازی  . چاری نمازی -آناقربان شی 
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 گزارش از گمرک 
ٔ
نظایم  داومت کل گمرک در مورد ورود و خروج مبندرشاه به اداره شبازان و افراد غی 

 1945نوامیی  17شوروی به ایران و یی توجیه به مقررات گمرگ[           

 

 وزارت دارایی اداره کل گمرک 

 ، گمرک بندرشاه 24/ 8/ 26مورخ  2248رونوشت 

 کل گمرک 
ٔ
 موضوع گذرنامه  -اداره

 
ٔ
 م در نتیجه

ٔ
 اجرای مرقومه

ٔ
 شماره

ٔ
   56585حرمانه

ٔ
 16/8/24مورخه

تاکنون همیشه معروض داشته است که بندر و باراندازها محلهای گمرک از ید [ 1]320از شهریورماه  . 1

 ارتش شخ قرار گرفته و این محلها نقاط ممنوع قلمداد 
ٔ
 در اختیار و قبضه

ً
اختیار گمرک محل خارج و کامال

ی محموالت ترانزینر از ایران برای  صور یم رفت که پسگردیده است و ت  جنگ ژاپن و پایان یافیر
ٔ
از خاتمه

شوروی که قریب سه ماه است آخرین موجودی در باراندازها حمل گردیده این مناطقر از ممنوعیت 

 گمرک خواهد توانست وظایف خود را تا حدی انجام و مراقبت نماید. مع التاسف 
ً
خارج شده و تدریجا

وع گردیده و هیچ گونه [ 1]320ه همان وضعینر بوده که از اول شهریورماه مل تا این ساعت بع شر

 سه کیلومیر از بندر]شاه[ 
ٔ
 در فاصله

ً
تخفیقی داده نشده و گمرک فعیل که از محل خود رانده شده فعال

ن واردات یا صادرات و یا عبور و م رور اطالیع حاصل واقع و هیچ گونه راه ارتبایط ندارد که از کوچکیر

 نماید. 

2 . 
ً
 گزارش داده است که گمرک محل از وظایف خود بازمانده و اساسا

ً
ی به طور کیل مرتبا در گذشته نی 

 خود داشته باشد چه رسد به مراقبت ورود و خروج 
ٔ
ین وظیفه رایه ندارد که اقدام به انجام کوچکیر

 اشخاص و دقت در کمیت و کیفیت آنان. 

ه به طور دائم ورود و خروج شبازان شوروی از بندر ادامه دارد چنانچه مشاهده گردیددر ظاهر امر . 3

 همیشه این حرکت در طوری انجام یافته که هیچ 
ی

و البته پرواضح است که طبق مقررات نظایم و جنیک

توان گونه انعکایس در خارج پیدا ننموده و فقط وقنر که نفرات با راه آهن حمل و نقل داده یم شوند یم 

ود که عده ]ای[ به نقاط معینه در حرکت یم باشند. حاال تعداد این نفرات چه و مقصد تفره ]کذا [ نم

ممکن است.   گمرک غی 
ٔ
 کجا است استطالع ]کذا[ از آن برای اداره
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 وضعیت ورود و خروج اشخاص از بندرشاه و مرزهای ابوابجمیع این ناحیه روشن 4
ً
. برای آنکه کامال

 گذرنامه نام ورود و خروج یک  ز شهریورماهیح داده یم شود که اشده باشد توض
ٔ
ایل کنون در دفاتر اربعه

  23271مسافر ثبت نگردیده حنر تلگراف 
ٔ
شک تبعه   23/3/21مورخه ی که ورود بدون روادید دامی 

شوروی مورد دستور قرار گرفته بود، ورود و خروجش را از هیچیک از نقاط مرزی مطلع نگردیده در 

 که این موضوع به صور
ر
 مقامات عالیه که سبب صدور تلگراف مزبور باشد اقدام گردیده بود. ی

ٔ
وسیله

 
ر
نظایم که عبارت از مأمورین سیایس تجاری از اظهار این جمله ناچار است که به طور قطع اشخاص غی 

 ایاب و ذهاب به خارج داشته اند و به ط
ً
ه باشند از این بندر مرتبا  و حمل ونقل و غی 

ٔ
ور کیل طبق مرقومه

 
ٔ
  35:3/2599شماره

ٔ
که متضمن رونوشت یادداشت مورخ هفتم اوت سفارت شوروی   3/9/21مورخه

نظایم شوروی خود را مقید به رعایت مقررات گمرگ ایران بدانند، در حایل که  بود و یم بایست اتباع غی 

ین رعاینر در بندرشاه نشده و اگر گفته شود که نظایم وارد و از این بندر مسافر  در این باره کوچکیر غی 

نظایم که در تاری    خ  که قریب پنجاه نفر یم شدند   22/7/1324خارج نگردیده آخرین دسته اشخاض غی 

ک نموده و   راه آهن به  وارد و در تهران اقدام به تأسیس سی 
ٔ
نمایش میدهند از این بندر وارد و به وسیله

ین اطالیع در موقع ورود آنها   چ وجه گمرک نتوانستههی مرکز حرکت داده شدند در حایل که به کوچکیر

 .به دست آرد
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ح حال مهاجرین تورکمنشاهنشایه به چاه تبعیض و ستم ایران نفرار از جهنم استالینی و افتاد که   . شر

 تمایم اشیاء 
ی
ی اندگ آرامش به ایران پناهنده شده بودند. در وهله نخست گمرکچیان ایرای به امید یافیر

 امور قیم
ی
ینر آنان را غارت کردند، سپس مقامات صلیب شخ ایران کمک های اهدایی سازمان های جهای

ین کمیک به پناهندگان تورکمن  نکردند. وضعیت رقت بار آنان پناهندگان را برای خود برداشتند و کوچکیر

 در سند زیر مشاهده یم کنیم. تاری    خ سند برابر با 
ی
ح مقامات رسیم ایرای  1945دسامیی  11را از شر
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 ان خویش پناهنده شدند، در اطراف گنبدقابوسبرادر به میان هم  تورکمنستان شورویتورکمن هایی که از 

ش در هراس سکنی گرفتند. حکومت ایران  ات انقالیی رشد یافته در میان این تورکمنها و از گسیر از تأثی 

، پناهندگان را به نقاط دور توسط تورکمنهای تورکمنستان افکار ناسیونالیسنر در میان تورکمن های ایران

ی تبعید یم کند. بنابه گزارش استاند اری استان خراسان به وزارت دست نظی  تربت حیدریه و یا ورامی 

کشور، پناهندگان تورکمن در وضعیت معیشنر بسیار دشواری قرار دادند. تورکمن ها از مقامات تربت 

نها اجازه کشت و زرع داده شود که در سند زیر به تورکمنها اجازه داده میشود حیدریه یم خواهند که به آ

دازند.   2/12/1324تاری    خ سند                                                       تا در جلگه "رخ" به کشاورزی بی 
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 کل کشور. رونوشت بیانیه شورای متحده کارگران 
ی
وابسته به حزب توده ایران در از اسناد شهربای

 به مرکز داده شده است.                                              گنبدقابوس
ی
 که توسط عوامل شهربای

 1945ژانویه  5برابر با  15/10/1323بتاری    خ                                                                            

 
 آگیه                                                                 

 

بدینوسیله باطالع عموم برادران و کارگران و زحمتکشان و روشنفکران که تاکنون برای کارمندی در 
ساند که ساعت  در کمیته محیل حزب توده  15/10/23عض جمعه  2اتحایۀ پیشنهاد داده اند، می 

 ر بهمرسانند. گنبدکاوس حضو 
 شورای متحده کارگران و زحمتکشان و روشنفکران گنبد

 
 بهرام نیازی     ارازقیل کالیم                                                          

 رونوشت برابر اصل است. 
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قالیی عبدالرحیم ندییم از افرسان انگرویه از افرسان انقالیی که در میان آنها شوان   1324در مرداد 

ی بود، از سیستم اطاعت کورکورانه ارتش شاهنشایه به تنگ آمده از محل خدمت خویش  تورکمن نی 

ی اقدام خود پادگان ماراوادپه را خلع سالح کرده  پادگان مشهد به سمت تورکمنصحرا حرکت کرده در اولی 

کت تورکمنها در جنبش خودشان به س مت مرکزی مت گنبدقابوس حرکت کردند. حکو سپس به امید شر

کت احتمایل تورکمنها در این قیام بوحشت افتاد  ح قیام افرسان خراسان به . از این اقدام آنها و از شر شر

 1945آگوست  20برابر  1324مرداد  29نقل از روزنامه اطالعات 

 



  

ARNE GOLI 367 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ARNE GOLI 368 

 

 183سند 

 مطبوعات مرکز و عوامل حکومت ارتجاع در منطقه تورکمنصحرا با اعالن 
ی

دوهزار سوار دروغ همیشیک

. بتاری     46مسلح  1945ست و آگ 29برابر  7/6/1324 ختورکمن آماده هجوم به مراکز دولنر

 

 

 

                                                           
ی علیه تورکمنها که   46 وطیت به بعد در اکیر گزارشهای تحریک آمیر دوهزار سوار ترکمن. رقیم کلیشه ای که از زمان مشر

 . ، قید یم شد به مرکز ارسال یم شده
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ی
ی ارسال شده توسط شهربای  به وزارت کشور در مورد تهدید و اطالعات دروغی 

ی
گرگان بتاری    خ گزارش شهربای

7/6/1324 

 خییل فوری است

 548شماره 

 ]وزارت[ کشور

رسان فراری در اوبه ترکمان پناهنده و قریب دوهزار ترکمان مسلح دور خود جمع و به طبق گزارش چند نفر از اف

ا کند ادارات دولنر گنبدکاوس اظهار کرده اند که باید فورا ادارات دولنر را تحویل نمائید. اگر موضوع صحت پید

   114تکلیف چیست. 
ی
 کفیل شهربای

 

 در حاشیه

 گرگان

 
ی
  انتشار این اخبار از  114شهربای

ر
ی شایعای در  طرف ماجراجویان نباید سبب رعبویت/ترس بشود. چون یک چنی 

ی دیروز با.... تماس... آرامش در گنبد برقرار... بقیه ناخوانا  تهران بود مخصوصا همی 
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 3/6/1324ورود آنان به گنبدقابوس و اقامت شان در باغ کشاورزی.  -قیام افرسان خراسان
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در مورد  شوروی مقیم این استان ژنرال کازینوفمذاکره استاندار مازندران را با فرمانده ارتش شخ 

  1945آگوست  22برابر با  31/5/1324. تاری    خ ماهیت قیام افرسان خراسان
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 به وزارت کشور در مورد قیام افرسان خراسان و حرکات آنان در گنبدقابو 
ی
 1/6/1324س گزارش شهربای

 1945آگوست  23برابر با 
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 کل کشور به وزارت کشور در مو 
ی
 20/6/1324قیام افرسان شکویی د ر گزارش شهربای
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ی با ژاندارمری گنبدقابوس   -قیام افرسان خراسان  کشته شدن افرسان در درگی 
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وزیر در مورد اقدامات حزب توده ایران در گرگان...  ارتش به نخست 2فوری رکن  -گزارش محرمانه

 1946برابر با  22/2/1325تجمع تورکمنها در بندرگز به حمایت از حزب در تاری    خ 
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 وزارت کشور در مورد فعالیت های حزب توده و حزب دمکرات در استانهای مختلف  تگزارشا
ی

هفتیک

 1324/1945کشور منجمله تورکمنصحرا بتاری    خ 
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اعزام اجباری  -2 صید مایه با دینامیت در آق قاال  -1گزارش اقدامات ارتش شخ در تورکمنصحرا: 

 1945جوانان از بندرشاه به جبهه جنگ 
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حزب  ، در گرگان عوامل حکومنر و اوباشان آن به کلوب1325/1946در ایام برگزاری جشن اول ماه مه 

اض به این عمل کمیته حزیی توده حمله و ساخت مان آنرا تخریب و اموال حزب را غارت یم کنند. برای اعیر

ی عاکف(، دولت زاده صدر اتحادیه قره سو...  ی ساپار انصاری(، کمیته بندرشاه )برهیی کومیش تپه )برهیی

 به نخست وزیری، کمیته مرکزی حزب توده و روزنامه های 
ی
اض  "اایران م"، "داد"، "هیی ر "یط تلگراف اعیر

ی مرتجع یم شوند. تاری    خ ارسال تلگراف   21/2/1325خود را نشان داده خواهان برکناری مسئولی 

 

 



  

ARNE GOLI 380 

 

 193سند 

گزارش ژاندارمری کل کشور به وزارت کشور در مورد حمل اثاث و لوازمات ارتش شوروی از ساری و 

                                 بهشهر به بندرشاه به منظور انتقال آن از طریق اسکله بندر به شوروی. 

 1946مارس  6تاری    خ سند برابر با                                                                                                   
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 کارگر عوامل ارتجایع در تاری    خ  حزب توده ایران بمناسبت بزرگبدنبال متینگ 
ی
اردیبهشت  17روز جهای

ی حزب در   ببار آوردند که در تلگراف مبارزین و فعالی 
ر
به ساختمان حزب در گرگان یورش برده تخریبای

ی ارازل و اوباش یم شوند.   به نخست وزیر و شورای متحده، خواهان دستگی 
ی
بندرشاه یط تلگراف

 1946برابر  22/2/1325
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 22/2/1325لگراف از بندرشاه به طهران ت

 دارد دو کپیه

 جناب آقای قوام نخست وزیر

 رونوشت به کمیته مرکزی شورای متحده مرکزی ایرج اسکندری

 

حزب توده ایران در گرگان حمله نموده  بعدازظهر عده ای از ارازل به کلوب 11ساعت  17/2/25روز سه شنبه 

ادی خواهان ادامه دارد و شیشه و تابلوی آن را شکسته و خرد یم کنند و هنوز هم تحریکات و دسیسه برعلیه آز 

ی حاصل شود. لذا آنها استحضار مراتب فوق خواستاریم. هرچه زودتر دستور شی    ع در  ممکن است خطر بیشیر

ار و ماجراجویان و ج ان خسارت و اهانت صادر شود واال عکس العمل شدیدی از طرف کارگران توقیف اشر یی

 مقامات دولنر خواهد بود. منتظر دستور . فوری. بندرشاه داده خواهد شد آنگاه تمام مسئولیت بعهده 

 

 : شورای متحده کارگران بندرشاه

، مدریس، اعظیم،نمایندگان کارگران صحت بخش، نظریان -عاکف  ، محقق، طوطیان، سفرج  دولت  ، دریایی

 نجدی ]نجاری[زاده، فروهر، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ARNE GOLI 383 

 

 195سند 

. بتاری    خ گزارش رئیس فرهنگ ]آموزش و پرورش[ گرگان به وزا
 
رت فرهنگ در مورد کشته شدن آبا آبای

 1946برابر با  2/6/1325
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 کل کشور به نخست وزیر در مورد نحوه کشته شدن معلم تورکمن آبایی در کومیش تپه. 
ی
گزارش شهربای

 1946آگوست  16برابر با  1325مرداد  23بتاری    خ 
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 (آموزش و پرورشفرهنگ )توسط محمد آمان اسالیم رئیس  گزارش نحوه کشته شدن معلم آبایی 

 1946آگوست  17برابر با  26/5/1325تپه به اداره فرهنگ شهرستان گرگان. بتاری    خ  کومیش
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 .  9/6/1325گزارش وزیر فرهنگ به نخست وزیر در مورد کشته شدن آبا آبایی
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 کل کشور به نخست وزیر 
ی
و وزیر کشور در مورد فعالیت حزب توده در گنبدقابوس؛  گزارش شهربای

 مسئول کمیته ایالنر حزب توده غایب 
ی
ای اجرای نمایش درباره عملیات زورگویی اداره امالک و سخیی

 1946یم  6برابر با  16/2/1325اری    خ بت                                                                         بهلکه. 
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 افشاگرانه غایب بهلکه مسئول کمیته محیل حزب توده در تورکمنصحرا. افشای عوامل ارتجاع 
ی
ای سخیی

  به گنبدقابوس نخست وزیر احمد قوام ارسایل در دیدار با بازرسان تورکمن صحرا در  گر و شکوب

 1946برابر با  12/3/1325بتاری    خ                                                                                                
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 انتظارات ترکمن صحرا از دولت جناب آقای قوام

 جریان بازریس نمایندگان جناب آقای نخست وزیر در گنبدکاووس
 

 غائب بهلکه

 

 و  هئیت عایل بازریس که از طرف جناب آقای نخست وزیر برای 12/3/25ساعت یك بعد از ظهر یکشنبه 
ی

رسیدگ

پیش آمدهای اخی  گرگان ]حمله به کلوب حزب توده[ اعزام شده بود بگنبدقابوس وارد شدند. بفاصله نیم ساعت 

د نفر بود در خانه عمویم خود که کلوب بااینکه اغلب دهقانان ش درو بودند جمعیت زیادی که متجاوز از پانص

م را از میان خود انتخاب نموده باتفاق اینجانب حزب توده ایران باشد گرد آمدند. شش نفر از  یاش اویل  های محیر

قای ورزی آبرای دعوت آقایان بازرسان بکلوب ببخشداری فرستادند. در ییک از اطاقهای بخشداری مصاحبه با 

 ی نخست وزیر بعمل امد. بازرس مخصوص جناب آقا

ی گفت : آقای میم حاجی حلییم از یاش اویل های محبوب و وجیه المله ترکمنہا   در مصاحبه خو د چی 

، سالهاست »  مانده است؟ خی 
ر
 برای ما باف

ی
جناب آقای بازرس با دقت بصورت ما نگاه کنید ببینید خوی

ی محیل مانند زالو خونهاى ما را مکیدند و بصورت پول در  مامورین اعزایم مرکز با دستیاری مر تجعی 

ی  ی ندیدیم خییل میل دار جیب خود ریختند. ما تاکنون از دولت جز زور و شنی  ی یم بعد از این بجای ه چی 

ند هیچگونه  ه قانون ببینیم. اگر از روی قانون چشمهای ما را بکشند )در آرند( و شهای ما را هم بیی ی شنی 

 خود یعنی 
ر
 که ما را بخدمت شما فرستادند کار و فری

ی
گله و شکاینر نخواهیم داشت. اینك تمام کسای

 خود که کلوب حزب توده ایران باشد حضور تظار آمدن شما در خانه عمویمدرو را تعطیل نموده بان

یف بیاورید و  تقاضاهای ما را در آنجا از دهان ]زبان[ آقای بهلکه دارند، دعوت یم نمائیم که بخانه ما ترسر

 « مسئول کمیته ما بشنوید. 

 مسبب بدبخ
ً
، جناب آقای ورزی جوابا عیل نر های گذشته و رویه دولت فپس از شنیدن اظهارات آقای مأیم حاجی

ح داده و دعوت نمایندگان راجع بحضور در کلوب را پذیرفته، با دادن امیدواری ها  ی آن شر را برای برطرف ساخیر

 بمصاحبه پایان دادند. 

یاش اویل ها بکلوب برگشتند و پس از بیست دقیقه هیئت بازرسان باتفاق بخشدار محل بکلوب حزب داخل شدند.  

استقبال شد. هیئت یادهای زنده باد قوام السلطنه نخست وزیر محبوب ما ایان بسالن وسیع کلوب با فر ورود آق

 صحبت باینجانب ]غایب بهلکه[ 
ٔ
بازرسان پس از تقدیس احساسات صمیمانه جمعیت نسبت به آقای قوام اجازه

ی نطق ایراد شده:   دادند. این عی 

ران[ گنبد قابوس، بنام عموم مردم ترکمن صحرا که من بعنوان مسئول کمیته محیل ]حزب توده ای»

ی اکنون با دستهای پر آبله   که همی 
ی
 عضو و عالقه مند حزب توده ایران هستند، بنام آن دهقانای

ی
همیک

ب آقای خود مشغول درو هستند در اینجا صحبت میكنم. و پس از فرستادن درود از طرف آنها بجنا
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م در خانه عمویم ما  قوام نخست وزیر شجاع و محبوب ایران و عرض تشکر از حضور بازرسان محیر

ا برعلیه و شخص آقای نخست   که از مدتها پیش بر علیه ترکمنها و اخی 
 
ح توطئه های اجازه میخواهم برسر

مسئول در گرگان و ترکمن صحر  د وزیر بدست بعیصی عنارص فاسد و مقامات مسئول و غی  ا صورت میگی 

دازم:    بی 

م!   بازرسان محیر

ی گرگان و دشت را در آتش بکشند و برای رسیدن م ی در صدد هستند شزمی  ی مرکز نشی  دتهاست مرتجعی 

بمقصود خود جاسوسهای مختلف و عنارص مرموز بعناوین گوناگون بگرگان و دشت میفرستند. برای 

 را اینکه بیشیر شما را در جریان بگذارم قدری بعقب ب
 
که از   ر میگردم و نمونه ای چند از توطئه های

 افرسان خراسان 
ٔ
ح میدهم. واقعه وع شده، شر  باینطرف شر

ی گنبد و شهید شدن چند تن از رشید ترین و باشهامت ترین فرزندان ایران بدست  پس از واقعه اسف انگی 

ژاندارمری های عمال استعمار مزدوران بیگانه که خود مسبب اصیل این فجایع بودند بجای رفع علت 

وع به توطئه هایی نمودند تا بوسیله آن بقیه نقشه ایر حقیقر و واقیع این ا
ان برانداز خود را تفاق شر

عمیل سازند. اظهارات وزیر جنگ وقت ]ابراهیم زند[ در مجلس راجع به وجود دور ه زار نفر ترکمن 

ی وکالی منحوس دوره  ی جراید مزدور مرکز هنوز از یا 14مسلح و بله بله گفیر ی آمی  د و کاریکاتورهای توهی 

 خواهد بو د. قیافه های
ر
ی باف جاسوسان شوان ارم ها و شگرد نظام ها شوم  ترکمن نرفته و تا روز رستاخی 

ی کوثر داماد   ارفعمعروف  که برای دامنەدار کردن قضیه فرستاده شده بودند و تلگرافهای تحریک آمی 

ارف، فرماندار خائن آنوقت گرگان برعلیه ترکمنها هنوز در دلهای  است.  صدراالشر
ر
 ما باف

م! این انتشارات دروغ و این تهمت  های ناروا از کجا آب میخورد و چه برای چه منظور بود آقایان محیر

آیا جز این بود که احساسات ها را تحریك کنند و با ایجاد اغتشاش منظور شوم خود را بدست آورند؟ 

ی بود ویل اما که همیشه منطق را بر حساسات ترجیح میدهیم فریب نقشه های  چرا، منظور آنها همی 

 بت کردیم که دارای حداکیر صیی و بردباری هستیم. آنر نخوردیم و با متانت خود ثا

افتمند را که مهمان شهر ما بودند روبروی ما کشتند و یک کامیون مهمات آنها یکشب تمام   افرسان شر

ین اقدایم از ما که قادر بو  ی آنها را همان ساعت با در میان خیابان یی صاحب ماند و کوچکیر دیم قاتلی 

ی دست خود بمجازات برسانیم ب عمل نیامد. بله یک کامیون اسلحه در میان ترکمنها که در نظر مرتجعی 

ین تعرض از طرف ما   ماند و کوچکیر
ر
مرکز و حشر و غی  قابل تربیت خوانده میشوند یک شب تمام باف

 نسبت بآن بعمل نیامد. 

کز در در این خصوص با حسن تدبی  ما نقش بر آب گشت، ماجراجویان مر  پس از آنکه نقشه های آنها 

ی  یک تخلف دیگری گشتند تا بدست او نقشه ای را که در واقعه گذشته نتوانستند عمیل سازند، اجرا 

منوچهرخان نمایند. پس از تفحصات و تجسسات دست بقعر اجتماع فاسد برده شگرد سابق 
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پاشای ون کشیدن 47امی  دند. برای د و مأمورینر را که شگرد نظام موفق باجرای آن نشد را باو سرا بی  ی 

 روی نیات پلید خود موتورهای آبیاری پهلویدژ را که مدت چندسال بیگاری مردم 
ی
پوشاندن لباس قانوی

ط بسیار سهل و ساده بوسیله وزارت کشاورزی در اجاره او گذاشتند  به نفع رضاخان کارکرد را با یک شر

ی مرکز این اسم در ترکمن صحرا مقیم گردد و در قلب ترکمن نقشه هایی تا ب ی کاخ نشی  را که از مرتجعی 

 یم  0دریافت میدارد عمیل سازد
ی
ید من این شخص را بشما معرف برای اینکه بهیر به این حقیقت ی  بیی

اسم رئیس کنم. این شخیص در دوره رضاخان شوان بود و مدت چند سال دار و ندار ترکمن ها را ب

 از قدرت خود بخش ]امالک[بنام خود و رضاخان غصب کرد گذشته از مک
ٔ
 که با سوء استفاده

 
نت های

ی در ترکمن صحرا میشد. اینک از شما سئوال میکنم آیا  اندوخته نموده دارای همه نوع سابقه جنایت نی 

ی این پیمان با او یک امر سیایس نبود؟ اگر واقعا در نظر داشتند موتو  رهای پهلویدژ ]آق قاال[ را بسیر

ایط سهل و ساده کش در ترکمن صحرا حارصی نمیشد؟ چرا بهم باجاره واگذار نمایند آن هم با آ ن شر

 که این معامله را در تهران برای او جوش دادند میخواستند این 
ی
سید ویل منظور غی  از این بود. کسای می 

ه به هسنر ترکمن تعر  ی ض یم نمود امروز باپویل که خون خود مردم ترکمن شخص که تا دیروز بزور شنی 

ی او تصاحب شود و در مقابل خوش رقیص های الزم بعز است به همه چ زان ارتجاع بنماید و نقشه یی 

 را که در باال گفتیم را عمیل سازد. روی این اصل ما مطابق حقر که داشتیم باین عمل که بهیچوجه 
 
های

اض ک م ردیم. پس از رسانیدن حقیقت قضیه بسمع اولیای امور فریاد زدیبصالح و رصفه دولت نبود اعیر

ی بر ما وارد نیاورید.   را بر ما مسلط نگردانید و بیش از این توهی 
ی
 که این جای

، بحساب وی برسید و ببینید این شخیص که در دوره رضا خان یک 
ی
فریادزدیم بجای نوازش این جای

ال حقوق داشته اینهمه ثروت را از کجا آورده که دارای شوان بیش نبوده و مطابق آنروز ششصد ری

 را انجام میدهد و با قرار رصی    ح چند با
ی

ی معامله بزرگ ب خانه در گنبد و در سایر جاها میباشد و چنی 

خودش پنجهزار تومان در کافه های طهران برای دالالن این معامله خرج یم نماید. ویل در این دستگاه 

 ن
 
ی که بجای ی  نکرد و دست این خراب چی 

ی
سد فریاد است. کش به آن فریادها رسیدگ عنض کثیف می 

ی این واقعه بود.   را در تحریکات آزاد گذاشتند تا رول مهیم در واقعه اخی  گرگان بازی کرده و ییک از عاملی 

ظر اینست که ما وسیله شما از طرف دویست هزار نفر ترکمن بجناب آقای قوام پیام میفرستیم که با درن

ی مقتضیات وقت و محل دست این عنض کثیف و یاران او   را از گرگان و دشت کوتاه نمایند. گرفیر

 آزادیخواهان ایران و افکار عمویم روی کار آمد بفعالیت 
ی
از وقتیکه کابینه جناب آقای قوام به پشتیبای

ی افزوده گشت. مسافرتهای مرموز از طهران به گرگان و بالعکس بعمل آمد.  سیل پول از طرف  مرتجعی 

 . غتشاش شازیر شد کاخهای طهران به گرگان برای ایجاد هزینه ا

                                                           
پاشانی ییک از افشانی بود که در رکاب زاهدی منطقه آق قاال را بخاک و خون کشید و پس از اشغال   47 منوچهر امیر
 ثل زالو خون مردم تورکمن را مکید. منصوب و مامالک رضاخانی  اداره رئیسا بعنوان ورکمنصحر ت
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علت این امر بر تمام اشخاص یی نظر آشکار است و تنها محرک اینها در این اغتشاش نقشه ها و اقدامات 

 دانستند و عدۀ داصالح طلبانه آقای قوام 
ی
یگری را  بوده است. وجود امی  پاشائیها و یاران او را غی  کاف

ی   را نی 
ی
ای  از طهران برای آنها فرستادند. مخصوصا در این هم  بمزدورى خورد استخدام نمودند و رهیی

ین دست آویز آنها برای شخ  اواخر تخلیه گرگان داشت از قشون ی باین حدود بزرگیر و ورود ارتش میل نی 

 فریب توده عوام بود. 

 به
 
 که بعد از امی  پاشای

ی
این کالنیر مرز گنبد میباشد. شگرد هروی  این کار وا داشته شد  ییک از این کسای

 و خوش رقیص به ساز ارتجاع کاری برای دولت و ملت انجام نمیدهد. چند ماه 
 
شخص که جز خودآرای

ی ما نبود عواقب  وع بتحریکات خطرناك و دامنه داری نمود. اگر حسن سلوک و رفتار مسالت آمی  قبل شر

 گفته بود اگر  وخییم را در برداشت. 
ٔ
حرف من را نشنوید در محفیل خطاب به چند تن جوانان آزادیخواه

ی این کلمات در ترکمن صحرا که همه  م هیچ میدانید گفیر من بر علیه شما کودتا خواهم کرد. آقایان محیر

 حزب توده ایران هستند
 
چه عواقب وخیم و خطرنایک را در بر دارد. ما بدستور آقای  مردم آن فدای

نوز در بغل من است و بعداز حمد قاسیم مسئول کمیته ایالنر گرگان و دشت که یادداشت وی ها

کنفرانس به آقایان ارائه خواهم داد، مبارزه را با وی بزودی مسکوت گذاردیم. نیم دانیم روی چه 

خانه حزب  سیاسنر بود که خود ایشان هم در جلسه ای که باحضور بعیصی از مقامات دولنر در دبی 

 نمود و رصیحا اقرار آوردند که آتشکیل گردید 
ی
 شده است. [ شایی لت ]دستاظهار پشیمای

شایی کیست؟ شایی کش است که از راه زغال فرویسر در  اثر ساخت و پاخت با بهداری گنبد بداوا 

 را که از وزارت بهداری بنام مردم ستمدیده ترکمن یم رسد بلع یم 
 
نماید. فرویسر رسیده و تمام دواهای

ح آن قبال    مینمودشایی کش است که شگرد نظام را که شر
 
ل شایی  0گذشت هدایت و راهنمای ی میی

وع شد تا  ی نگذشت باز تحریکات این شگرد شر ی ی در دشت گرگان. بهرصورت چی  یعنی آشیانه مرتجعی 

ی نمانده بود که در روز اول ماه مه در متینگ عمویم که داده شد تمام ص ی حرا را بخون بکشد. جائیکه چی 

ح تحریکات این عنض کثیف در روز مت ینگ و فردای آن یعنی دو سه روز قبل از پیش آمد گرگان بسیار شر

مفصل و متیک باسنادی است که در دست داریم. متاسفانه آن اسناد تحویل کمیته ایالنر گشته است و 

س من نیست که در اینجا به آقایان ارائه دهم امیدوارم در گرگان با آقایان مالقات  این ساعت در دسیر

مدارك را تسلیم نمایم تا معلوم شود در کار کابینه ای که آقای قوام در رأس آن قرار نموده و یکایک آن 

 که صد در صد مبانیت با رویه دولت فعیل 
 
 مصادر امور هستند و چه توطئه های

ی
گرفته اندچه کسای

ی رابطه این تحریکات با واقعه گرگان بخویی روشن میشود.  دارد، صورت میدهند و همچنی 

وسیله بخشداری که مرجع شکایت ما بود از جریان مطلع فرماندار رشوه خوار گرگان  نهمستشارالسلط

 و در باطن برای تقدیر و دادن دستورات دیگر به شگرد هروی باتفاق رئیس 
ی

شدند. در ظاهر بنام رسیدگ

 و رئیس کشاورزی گرگان، به  
ی
گنبد آمدند. جلسه در اطاق بخشداری تشکیل شد. شهربای

 صحبت از طرف تراکمه در آن جلسه مستشارالسل
ی

طنه پس از شنیدن اظهارات اینجانب که نمایندگ
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 را که عملیات 
ر
 دولت فعیل داشت بیان نمودم. در ظاهر حق بجانب داشم و منافای

ٔ
این شگرد با رویه

روی[ تحت تعقیب قرار دهند و وسیله انتقالش را در گنبد ما داده و وعده نمودند که وی را]شگرد ه

من مظهر قوام السلطه هستم وهمه آن عمیل را که »راهم سازد. حنر بطور خصوض اینطور گفتند: ف

 «ایشان در طهران میکنند منهم در حوزه مأموریت خود خواهم کرد. 

م!   بازرسان محیر

ین اقدایم یم دانید این مرد که خود را مظهر قوام السلطن ه مینامید چه کرد؟ گذشته از آنکه کوچکیر

 جناب روی ت
ً
قاضای ما ننمود بفاصله سه روز واقعه گرگان را با تقویت ماجراجویان پیش آورد که حتما

ح نمیدهم زیرا میدانم آقایان در  قوام السلطنه از شنیدن آنهم ننگ دارند. من جزئیات واقعه گرگان را شر

دعوت بمطالعه اعالم ر گرگان بودند خود بجریان وارد شده اند ویل باز شما را عرض این چند روز که د

 جرم صادره از طرف کمیته ایالنر گرگان و دشت یم نمایم. 

از شما سئوال میکنم آیا واقعه گرگان با خط مشر آقای قوام موافق بود. فرماندار گرگان که خود را مظهر 

ی ا ی آنرا تقویت یم نمود. هرگز ما اینگونهقوام السلطنه یم نامید بجای جلوگی   ز پیش آمد، محرکی 

ی مامورین دولت را که یادگار دوره های گذشته هستند بحساب آقای قوام نیم آوریم  عملیات خیانت آمی 

 بنام ایشان در اکناف  -ویل از شما میخواهیم پیام ما را بجناب نخست وزیر برسانید
ی
برسانید چه کسای

 یمما از خانه عمو اهند عملیات مغرضانه خود را بحساب رئیس دولت بگذارند . کشور هستند که میخو 

م بجناب نخست وزیر پیام میفرستیم و کوتاه نمودن دست مشایخی ها  خود بوسیله شما آقایان محیر

 هروی  ها و شایی ها را از گرگان و دشت میخواهیم )هور! و فریادهای صحیح است حضار(

 در تر کمن صحرااما انعکاس واقعه گرگان 

رسید، وقنر که ترکمنها شنیدندکه خانه آنها را در گرگان غارت وقنر که خیی واقعه گرگان به ترکمن صحرا 

 بخشم آمده 
ی

ی کشیدند همیک  که شنیدند تابلوی حزیی را که امید آنهاست با دست پائی 
کردند، و قنر

ی به گرگان و نشان دادن عکس العمل نمودند. اگر دست ورهای قاسیم )زنده باد قاسیم( راجع تقاضا رفیر

ی نبود هر آینه  به منع حرکت نبود  و  حسن ظنی که ترکمنها به تدابی  و دستورات ایشان دارند در بی 

ی آجرهای خانه خود را در همان روز در ترکمن صحرا یم دیدند. زیرا ترکمنها کلوب حزب توده  مرتجعی 

خود یم دانند، این بود که و خواه در بندرشاه خانه امن بندرعباس ایران را در هر کجا باشد خواه در 

رافخانه اکتفا نموده، وسیله تلگرافات متوایل که خود آقایان اطالع دارند مرکز را از جریان گتحصن در تلب

 امر مطلع ساختیم. 

 که اشاره بحق گذاری دولت نموده و آمدن آقای استاندار را وعده داده بو 
ی
دند بنابدستور آقای فریدوی

ا یکدست اسکورت کامل در حالیکه مسلسل از تحصن خارج شدیم. بفاصله چند روز آقای استاندار ب

ی نصب نموده بودند به گنبد وارد شدند و مقداری قماش و شکر زرد با کامیونهای  ها را بقطار باالی ماشی 
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ی ارتش برای فریب ترکمنها با خود آوردند. متأسفانه جز و عده و وعید، کاری برا ی خاموش ساخیر

 تحریکات صورت ندادند. 

م بجناب قوام بفرمائید ترکمنها از فشار و حق کشر هائیکه مأمورین محیل درباره آنها روا  هیئت محیر

ی آنها اسکورت و مسلسل نشان میدهند.  میدارند متحصن میشوند ویل استاندار شما برای مرعوب ساخیر

ی را از د بفرمائید  هنه مسلسل و توپ میدهند؟ به جناب قوامآیا در کشور دمکرایس جواب متحصنی 

میکنند با یک میر پارچه و یک کیلو دولتهای گذشته طوری ترکمنها را بیچاره نمودند که بعیصی ها خیال 

 شکر یم توان آنها را فریفت. 

م! درست است ما ساده ایم ویل آنقدر ساده نیستیم که کاسه زیر نیمکاسه را تشخیص  بازرسان محیر

وانا( نمایند. ما ترکمنها اگر نان برای خوردن و  لباس براى پو یم ما وحشر نیستیم .... )چند کلمه ناخنده

ی داریم که مانع از تسلیم شدن ما در برابر فر و مایگان میشود و  شیدن نداشته باشیم در مقابل یک چی 

افت میل ماست افت خود را بسیار دوست داریم و مید 0آن عزت نفس و شر افت ما شر افت ما، شر انیم شر

ین دشمن خود میدانیم. ما سایر هم میهمان  افت ما بازی میکنند را بزرگیر  که با شر
ی
ماست. ما کسای

افت میل یم باشند، مثل برادران  ح آنها در باال گذشت و دشمن حیثیت و شر ی را که شر قادریم مرتجعی 

 خود خورد و نابود نمائیم ویل ما نیم خواهیم در 
ی
 خود   آذربایجای

ی
ما روی  کابینه آقای قوام که با پشتیبای

کار آمده دست باینکار بزنیم. ما میخواهیم این افتخار در تاری    خ ایران بنام آقای قوام که نماینده افکار 

ی هم در  عمویم هستند ثبت گردد و انتظار دار یم عملیات اصالح طلبانه ایشان ادامه یابد و این مرتجعی 

 طهر ان
ی
ی  زندان شهربای انتظار است مشتهای ما را  که مدتها ست با اربابان خود مالقات نمایند. همی 

ی ایران باال رفته و در هوا نگاهداشته واال تاکنون فرود آمده بود )هورا و فریادهای  برای ش کویی مرتجعی 

ان ما زنده باد، زنده باد قوام السلطنه نخست وزیر محبوب. زنده باد ایران آزاد و مستقل! زنده ب اد رهیی

ح خالصه  در گرگان و طهران۔ من به صحبت خود در خصوص توطئه ها خاتمه میدهم و اینک برسر

 رقت بار در ترکمن صحرا یم پردازم: 
ی

 زندگ

 و شغل عمویم آنها زراعت و مالداری 
ی
 شبای

ی
 ترکمن، زندگ

ی
 مزندگ

ی
یباشد. ترکمن با حیوانات خود زند گ

دامهای او در اثر ناخوشیهای گوناگون تلف میشوند دهقانان ترکمن با میکند و هر سال تعداد زیادی از 

ی و یا قطعه آهن کوچک است، زراعت میکنند و « آزال»اسبایی بنام  که عبارت از یک چوب نوک تی 

)نمونه داس وسیله یک فرد دهقان که همراه داشت محصول آنرا با یک نوع داس دسنر درو مینمایند 

ى در ترکمن صحرا نیست. زراعت به آقایان بازرسان نشا ی ی آالت کشاورزى چی  ن داده شد( که از ماشی 

ترکمنها در اثر نبودن آب منحض به گندم و جو یم باشد. با اینکه رودخانه گرگان از میان صحرا میگذرد 

ی سد همه نوع زراعت را  ین اقدایم در این  و با بسیر ی عمیل نمود، کوچکیر میتوان در این دشت زرخی 

ی سد باین رودخانه بسیار آسان و کم خرج میباشد. در خرید یگانه خصوص ن شده و حال آنکه بسیر

محصول ترکمن که عبارت از گندم و جو باشد اجحافات کمرشکنی بدهقان وارد یم آید. مثال حاال که 
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خرید گندم و جو معلوم نشده، دهقان بیچاره مجبور است از روی احتیاجی موق ع درو است هنوز تکلیف 

که هم به پول دارد محصول یکساله خود را پیش پیش بقیمت نازل بفروشد و خرج درو نماید. مثال 

ر میکند و  دهقان با نرخ امروزی مطابق حساب دقیق از هر هکتار جو سیصد و بیست ریال از مایه رصی

ی دهقانان ترکمن را از یک هکتار گندم  د. حاال شما وضع رقت انگی  که هیچگونه   تنها یکصد ریال سود مییی

ید. دهقانان ترکمن انتظار دارند امسال برخالف  ثمری برای معاش خود جز زراعت ندارد در نظر بگی 

ی حاال معلوم شود تا از شر پیله وران راحت گردند   . سالهای گذشته نرخ گندم و جو باال رود و از همی 

ه که بتواند کار کند نیست. از بهداشت در ترکمن صحرا اثری نیست. یک نفر دکیر قابل و تحصیل کرد

در گنبد که با توابع اش بیش از یکصد هزار نفر جمعیت دارد موجود نیست بعیصی از اوبه ها هستند که 

ند.   از  وجود دوا در دنیا یی خیی

وضع فرهنگ دشت گرگان بسیار خراب و میتوان گفت جز در دو نقطه دشت گرگان که عبارت از گنبد  

ن موجود نیست. این دو دبستان هم از هر حیث ناقص میباشد. توجه دولت و گومیشان میباشد دبستا

ا به گنبد آمده بودند بهار وزیر فرهنگ را به فرهنگ ترکمن صحرا از گفته آقای  میتوان  فعیل که اخی 

فهمید. وقنر که آقای بهار به گنبد یم آیند چند نفر از ترکمنها به مالقات ایشان رفته در خواست 

برای خشت زدن و حمایل »ه توجیه به فرهنگ دشت بنمایند. آقای بهار در جواب میگویند مینمایند ک

 «.هم آدم میخواهیم، اگر همه تحصیل کنند که نمیشودوزراعت 

م! د رست توجه فرمائید مالحظه نمائید جوایی از چه وزیری که در کابینه قوام است یم آقایان محیر

ت به این دستگاه فاسد در ترکمن صحرا تولید یم کند و او را شنویم. اینهاست که حس انزجار را نسب

ی آن یم نماید  حزب  -حارصی بهمه نوع فداکارى در راه درهم شکسیر
 
اگر ما میگوئیم ترکمنها عموما فدای

توده ایران هستند تعجب نکنید. ما انتظار داریم عیلرغم دشمنان ملت ایران دامنه اصالحات آقای قوام 

ی  ات در بدشت گرگان نی  برسد. ما انتظار داریم در حکومت آقای قوام السطنه طوری تحوالت و تغیی 

 ما بعمل آید که دیگر دشمنان تر کمن درصدد نیافتند که ترکمن را با یک میر 
ی

 قماش بفریبند.  زندگ

 چاپخانه گرگان                                                                           
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 ولجان آخوند 
ی
ای  به وزارت کشور در مورد فعالیت حزب توده در کومیش تپه. سخیی

ی
گزارش شهربای

، فرهنگیان رحمت حیدرنژاد، نازقربان نجاری، 
ی
 در کلوب حزب توده. بتاری    خ واف

ی
رحمن رحمای

 1946ژوئن  28برابر با  7/4/1325
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 بندرشاهگزارش فرمانداری گرگان به وزارت ک
ی
 احمد قاسیم رهیی  شور به نقل از شهربای

ی
ای در مورد سخیی

  1946سپتامیی  13برابر با 22/6/1325حزب توده گرگان در مورد اوضاع سیایس کشور. 
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(دو س)
ی
ای  خیی

 احمد قاسیم در بندرشاه؛ انتقاد از دولت قوام، افشای واگذاری ساختمان امالک گرگان به 
ی
ای سخیی

 16/6/1325 48تازه تأسیس دمکرات حزب

 

                                                           
 در اختیار آنه قلیچ بابانی رهیی   48

ی  که توسط آلمانها همزمان با ایجاد راه آهن در بندرشاه ساخته شد نیر
ی

ساختمان بزریک

این ساختمان روبروی سینما بندر  دمکرات معروف شد. حزب دمکرات بندرشاه قرار داده شد که بعدها به ساختمان 
 قرار داشت. 

ده شده است در اذیت و آزار  رسهنگ افسیط که در این سند از وی بعنوان فرمانده تیپ مستقل ارتش گرگان نامیی
 میکرد.  برخورد روشنفکران و دهقانان بسیار ظالمانه 
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ان حزب دمکرات در تورکمن صحرا. آبان سال   1325گوشه ای ازفعالیت های رهیی

ی سیایس تورکمن که در صف حزب توده که از حقوق   در صف مبارزین و فعالی 
ی

به منظور ایجاد دو دستیک

 را اات را علم و شخیص بنام آنحزب دمکر  ،میل ملت تورکمن دفاع میکردند، حکومت مرکزی
 
قلیچ بابای

 و مقامات امنینر 
ی
بعنوان مسئول آن در منطقه برسمیت شناخت. در گزارش زیر که توسط شهربای

منطقه به مرکز گزارش شده، گوشه ای از فعالیت حزب دمکرات و مخالفت توده ای ها با آنها نشان داده 

 یم شود. 
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 25/9/1325تاری    خ 

 مورخه   ---اداره سیایس –رت کشور وزا
ی
( ذیال درج 25/9/25از بندرشاه )واصله  23/9گزارش تلگراف

 رهیی حزب دمکرات دشت گرگان و آقای نازمحمد ایرانپور صدر کمیته بندرشاه 
میشود: آقای آناقلیچ بابای 

ی در که دو روز قبل با نفرات دمکرات به گومیشان عزیمت نموده بودند در    مراجعه نی 
ر
آباد ]و[ قرف بصی 

 مفصل داده اند. 
ی

 هم متینیک

 حایک است ساعت   ---: بندرشاه(سند سمت چپ)
ی
شش کامیون و یک  22/9/25روز  9گزارش تلگراف

ی سواری حامل نفرات حزب دمکرات بندرشاه بقصد دادن متینگ با ابراز احساسات بطرف گمیشان  ماشی 

 رهیی حزب عزیمت و در مراجعت آناقلیچ باب
 
 داده اند. ای

ی
آباد متینیک  دمکرات و نازمحمد ایرانپور در بصی 
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گزارش شهربایی کل کشور باستناد گزارش شهربایی گنبدکاوس حایک است آقای آناقلیچ بابای    ---گنبدکاوس

رهیی حزب دمکرات دشت گرگان با یک اتوموبیل سواری و سه کامیون باری به گنبدکاوس وارد و شب را 

 و مراجف و صبح روز بتوق
ی
ای  عت نموده اند. عد در کلوب موقنر حزب دمکرات سخیی
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 کارگر در گنبدقابوس و سنگربندی 
ی
متینگ و تظاهرات هواداران حزب توده ایران بمناسبت روز جهای

اض ساپار انصاری به این عمل ژاندارمری.   22/2/1325ژاندارمری، اعیر
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نخست وزیر در مورد اقدامات و عملیات حزب توده در گرگان، گنبدقابوس، گزارش وزارت کشور به 

ی تهمت دروغ به تورکمنها که گویا مسلح به سالح کمری و کارد آماده حمله...  بندرشاه و بندرگز و بسیر

 1946مه  12برابر با  22/2/1325بسال 

 

 

 



  

ARNE GOLI 405 

 

 207سند 

ی عوامل حزب توده به وزارت کشور در مور گزارش استانداری استان مازندران  ی بی  د کشمکش و درگی 

ی حزب دمکرات پرویز و تاجی ایرانپور، قلیچ نظری   عیل عاکف و فعالی 

 1946اکتیی  24برابر با  2/8/1325بتاری    خ                                                                                   
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یه   22/7/1325و انتقاد به حزب دمکرات. « ترکمن سش»درباره نرسر
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 محرمانه

 8/8/1325مورخه  584شماره 

 

ساند –اداره فرمانداری شهرستان گرگان  ما بعرض می  ی شماره ― محیر  -475-530درگزارش پیشی 

]حزب[ توده گنبد منترسر بعرض رسیده نامه بنام )ترکمن سش( که درهر هفته یکبار ازطرف  22/7/25

ح زیر )چرا وزرای توده از و روی تخته  ی نصب شده برسر اعالنات حزیی نصب مینمایند در هفته گذشته نی 

کت در کابینه خودداری کردند( نوشته واضافه کرده اند در کابینه آقای قوام نه تنها اصالحایر  ادامه شر

ارت جنوب را نهضت آزادیخواه سنگر  حزب دموکرات ایران را  -انه نامیدندنشده بلکه غارتگری و شر

 را در 
ی
ی برعلیه آزادیخواهان قراردادند وکالی موتلف توده و ایران چون نتوانستند هر امر خالف مرتجعی 

کابینه و کاخ ابیض ببینند بدین جهت استعفا دادند. مراتب استحضارا معروض گردید. شپرست شهریایی 

 شهرستان گرگان. 

 فیر محرمانه فرمانداری گردید. وارد د 20محل مهرشهربایی بشماره  -داروغه 1پا سیار 

 رونوشت برابر اصل است. 
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و تأثی  آن بر دانش آموزان. شکایت  کشمکش های عوامل حزب توده ایران و حزب دمکرات در بندرشاه

  خدر بابایی  ،دانش آموزان آشور 
 
به لباس  که بخاطر نصب عالمت حزب دموکرات   پرس آناقلیچ بابای

 1946اکتیی  20برابر با  28/7/1325رسه اخراج شده بودند. بتاری    خ از مدخود 
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 وزارت کشور

ساند  گر  1325 / 7/  28 - 550 - 483طبق گزارش شماه  0باستحضار می 
ی
 گاشهربای

ی
ن باستناد شهربای

 مراجعه و آدانش آشور مهرماه  20درتاری    خ  -بندرشاه
ی
موز دبستان بندرشاه با پدر خود به شهربای

دخوایه نموده که امروز خانم آقای رونقر رئیس فرهنگ و رئیس کمیسیون تبلیغات حزب توده ایران دا

ار دبستان است بعلت نصب عالمت حزب دموکرات به سینه مرا کتک زده و از کالس خارج و که آموزگ

ی شوهر او آقای رونقر نسبت بمن حرفهای زشت و رکیک ادا کرده است. در جریان امروز  اه جاری م 21نی 

ی کمیته حزب دموکرات بندرشاه دو نفر طفل بنام    تقر و نی 
دانش آموزان دبستان صدر]خدر[ بابای 

به در دست و صورت انها مشهود بوده ضمن نامه بشهربایی  بندرشاه را در حالیکه گریه میکردند و آثار رصی

ده را که  هفرستاده و اعالم داشته ک عالمت حزب دموکرات به آقای رونقر رئیس فرهنگ اطفال نامیی

اضافه یم نماید  شهربایی مربوطه -سینه خود نصب کرده بودند کتک زده و از دبستان خارج کرده است 

غ 
ّ
ده مبل  چون نامیی

ی
 رخ دهد و از طرف

ر
ده بعملیات خود ادامه دهد ممکن است سوء اتفاف چنانچه نامیی

ی محل مزبور  هم مشغول تحصیل میباشند، وابسته حزب توده بندرشاه است و اطفال تراکمه ساکنی 

یات یی رویه تکرار شود ممکن بحزب دموکرات هستند و منتظر بهانه یم باشند که اگر از مشارالبه عمل

ده در محل مزبور مقتیصی نبوده واظهار  ند. لذا بودن نامیی ی بیی ده را از بی  است تولید آشوب نموده و نامیی

 0رددعقیده نموده اند در صورت تصویب تعویض گ

 ضاحسام وزیری   ام 1پاسیار -از طرف رئیس شهربایی کل کشور                                      
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 و افشای کارهای وی در دوران 
ی
 به محمد آخوند گرگای

ی
 مبارز ویل محمد آخوند واف

ی
نامۀ شگشاده روحای

 مجلس. تاری    خ انتشار آن معلوم نیست ویل ق
ی

بل از برگزاری انتخابات دوره پانزدهم مجلس نمایندگ

ماه   بیانیه منترسر شده است. انجام گرفته این  1326شورایمیل که در تی 

 ضمیمه ندای گرگان

 نامه شگشاده

  
ی
 از مجتهد جلیل القدر ترکمن صحرا آقای ویل جان آخوند واف

 
ی
 به آقای محمد آخوند جرجای

 
ی
مانه سالم نامه محمد ویل آخوند واف   طرفندینمحیر

 

!  دعاء بیله نهایه و سالم یی غایه ایل جانب محب العما  ی  الداریی 
ی
 محمد آخوند جرجایی سلمک هللا ف

 بولماق 
ر
یگه مالف یفلرینگی  ی الحمدهللا سالمت لیقدور. خدمت شر ی طارفدان احوال سوراسانگی  بعده، بی 

دیک، حوجه قیل آخوند وعده )گؤرۆشمک( اوچون حوجه قیل آخوند بیلن آیئنگ اویی گویی وعده ادیپ

ی یتیشدی و ینه حوجه گه وفا قیلمایی ]یکه اؤزی[ گیدیپدور.  سونگرا آخوندالردان محبتیل سالمینگی 

یگه هم گلجکدیر دییدیلر. منتظر بولدوق، گلمدی. نأمه  ی سی  ی گلجک شول ماشی  گلدی قاری یه ماشی 

یگه صحبت میرس بولمادی  دییپ متأسفانه اولتوردیق دییپ گلمدی، سبأبینی بیلمه دیک. بی 

مانه اوشبو مسوده ]خط[ مرقوم بولدی. ]اوتروبردیک[. ینه ده الخط نصف المالقا  ت دییپ محیر

ی ایندی وکیلچیلیکدن ال چکیپ  ی شولدور که سی  ی جنابالریغا عرضیمی  ایندی هم صحبت ده بولساق. سی 

ی  ی یی عبادتغا رصف ادینگ، بأش وقت نمازینگی  ی  قالغان عمرنگی 
ر
مسجدده جماعت بیلن اوقیپ، باف

یحت لر آیدیپ، هللا تعایل نینگ ذکر ثناسینه مشغول بولوپ، نص-مالالرغا درس آیدیپ، جماعتالرا وعظ

یپ، ایندی من پیغمیی یاشیندان هم اؤتدیم،  ملت لرینگ یاش اولوغ و یاغشر ییگیتلرینی و علماالرینی چاغی 

خدایئنگ عبادتینا مشغول بولوپ اوتورماق الیقدیر. قالغان قوجالدیم، پی  بولدوم. ایندیدن سونگرا مانگا 

لرده مندن بی  خیانت و نقصانده صادر بولغان بولسا باغیشالنگ عمرییم  ی عبادتغا رصف اده ین. ایندی سی 



  

ARNE GOLI 411 

 

ی شونگا راضی دییپ، ملتلره ]آدمالرا[بی   ینگی  ینگ بی  ی ی منده سی  دییپ، وکیل ده کییم انتخاب اتسنگی 

ی  ینگ صحبتانگری یالقاسی  ی ینگ اوچون یاغشیدیر. اما سی  ی ، سی  ی دن بریپ، راحت اوتورسانگی  ی تینگی 

ی مندن  ی دییپدیرسینگی  ی باردور چونکه سی  ینگ ینه ده وکیل بولماق خیالینگی  ی یندن، سی  گلگنلرینگ خیی

ری علمیل یوقدور دییپ بیلجک دأل، اما من بارمایل قافیالری بیلیأرین، ایندییک بارجاق آدم بارمایل قافیال

. سنینگ شو سؤزینگ اؤزینگه خی  چیقارمای ی ار بلکه زیان چیقاریار. چونکه سن شو بیلمز دییپدورسینگی 

سوزونگ بیلن ملته خیانت ادن بی  آدم بولیارسینگ چونکه ملتینگ چای بیلن شکری پارچه یس، 

 شو سهیمه دولتینگ بریأن ذاتالرینگ ک
ی
 نفنر سیگاری درمای

ی
یت[، صابوی وپویس اصال اسبیشکه ]کیی

 دولتده قالماز. بو یتیشه نوق. یتیشأینده یاریمچیلیق یتیشیار. همه قافیال
ر
ری بیلیأن وکیل نگ حاف

یک بولوپ ای ی  اول.  ینه آلدیریپ شر حاق دؤلتده قالدی اؤزیمده »وکیلنگ بی  اؤزی ایمیل بوالر یادا بی 

ی ملتینگ وکییل« باشعا آدامالرادا ایدیره موقق اییه مو  ، ملتینگ - بولوپ عرض دیسنگی  حالینا یتیشمأیی

، ملته خیانت ادن، بی  اؤزینه دوشیأن پوله قوانیپ ملتینگ حاقینی دؤلتده  قالدیریپ مطالبه ادیپ آلمایی

حالیندان یی خیی یاتغان وکیل بولیارسینگ. بو جوره بولغاندا آلیان آیلیغینگ سانگا حرامدور چونکه اول 

یوق. اونونگ ینگ اوچون بریلیأر. سنینگ ده ملته بی  ادیأن خذمتینگ آیلیق سانگا ملته ادیأن خذمت

ن حاطینگدا   حوجه گلدی قاری غا اییی
ر
اوچون حرام بولیار. سنینگ وکیل بولماق خیالینگ بارلییعی اول ف

سن یازیبدیرسینگ. دعا سالم خواجه گلدی قاری ویل محمد آخوند، آمانگلدی محمد آخوند . معلومدی

نخی دوره نینگ وکیل دی روشنی رجب محمد حاجی بعد بنده دیپدورسینگ اون بأشیکریم آخوند گل

ی ییگریم یئل ظرفینده ملته ادن خدمتینی شو اییک یئلینگ ظرفینده ادرین  چیلیگه منی ]وکیل[ اتسنگی 

 مالحظه ادیپ شحساب باردیق. ملت سوو دییپ عرضحال 
ی

دییپدورسینگ. سنینگ ملته ادن خذمتینیک

درمان خانه الر سالدیریپ، ضینه یتوشیب، دولته سو بردیرتدینگیم؟ یوق. مریضخانه، بریپدور، عر 

یتدینگیم لر گتی 
یوق. حمام سالدیریپ، چراغ برق الر یاقدیردینگیم؟ یوق. دگیشیل مدرسه لر ؟ دکیر

اوندا آچدیرتدینگیم؟ یوق. کؤچه لری بجردیپ تورکمن یوردوندا حطه الری]جاده[ چکدیردینگیم؟ یوق. 

ریی توتدر یپ، قض قجرده حبس تورکمینگ دییل گپلجک آدمال»ن ملته نأمه خذمت اتدینگ؟ س

، حوجانیاز گلدی محمد یایل  اتدیردیم، ینه خدمت اتدینگ، اوغری قالتامان آدی بیلن تورکمنینگ شیخی

ه بی  شایان باطی  قهرمان ییگیتلرینی اولدورتدیم ینه شونینگ یایل کؤپ ایشلر اتدیم. شوالر تورکمن ملتین

 دولتینگ یانیندا قاراالپ، دولته عاض، دولته قاریسر ادیپ خدمتالردان دألیم؟ و ینه جافاربای حالقینی 

دوغری بو خدمتالرینگ بی  مهم خدمتالردیر، اما سنینگ « گؤرکزدیم بو بی  بییک شایان خدمت دألیم؟

ده ادن زادینگ چیقمادی. اما شر ایشلرده آفرین آف لیک ایشلر گؤروپدیرسینگ. خی  ایشدن بی  رین دیی 

پدیرسینگ. جافاربای حالقینا گویچیل گویچیل خیانتالر و ظلمالر ادیپدیرسینگ. عموم ملته خیانت ادی
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جک بولسانگ ملته گوی    چ بوالر. ملت تحمل اده  ایندی بو اییک یئل ظرفینده ییگریم یئلینگ ظلمینی بیتی 

همه حالقا آشکار بوالر. .. ای آخوند سن اؤزونگ  بیلمز بو جوره بولسا سنینگ ظلم و خیانتینگ

پسینگ من همه قافیالری تانییارین دییپ، سنینگ قافیالری تانیماقلیغینگدان ملته فایده یوقدیر. ماغتا

 قاقانگدا ملتینگ حاقینی تانیمایارسیمنگ. اونونگ اوچون سنده ملته هیچ بی  فایده 
ی
آی آخوند قاف

ر یت گ حاقینی تانیان وشدی. ایندی بی  تازه وکیل انتخاب اتسه لر شاید ملتینیتوشمدی بلکه بالعکس رصی

نیجه لرینگ یانیندا دییپدیر منی وکیل  ی و ینه اشیتدیک محمد آخون بی  بولوپ ملته منفعت یتورسی 

دان قورقیارین دییپ  ی  وکیل ادیپ یورودی ساتدیرامانگی 
ی

ری یوق اما بی  ژولییک ینگ رصی ی اتمأنینگی 

 آغالپدیر... 

و گون ای آخوند ینه سانگا تکرار آیدیارین اؤتگن گونلرینگه شآق

 اؤکونچدن فایده یوقدور. سن دنیا مغرور 
ر
پشیمان بول سونگراف

 الدن 
ی

 و تورکمنلیک ناموسینیک
ی

بولوپ دنیایی دوست گؤروپ دینینیک

دار بول. و ینه دییپدیرسینگ من ولیجان آخویی  بریأرسینگ. خیی

الرا نطق ادیب بریار دییپ اشیتدیم،  یاغشر گؤریاندیرین حزب توده

اؤزوم حزب توده بولماسام ده حزب تودایی یاغشر یاغشر ادیأر، من 

ینگ  ی گؤریأندیرن. حزب گه یاقینلیغیم باردور دییپدیرسینگر اما سی 

ی تکذیب ادیأر. چونکه ملتینگ  ی( فعلینگی  ی ی )سؤزونگی  ی قول نگی 

ینخی معلیم رشیدی یالیش، حزب تودانینگ گؤرر گؤزی دولت د ن درجه یل، حقوقیل کمش تپه نینگ بی 

ای  یی رئیس شهربایی پاسبان و نظایم بیلن برنو تفنگ بیلن آتیپ درجه شهادتغا یتوریپ حزب توده آبا آب

اوشبو الرینگ اوستونه بی  بیوک مصیبت قویدوالر، سن ده ملت نگ نماینده یس بولغانینگ جهت یل 

ی  بویله ادیپ گلیپ مصیبت جاینده بی  فاتحه اوقیب تعزیه بریپ بمصیبنر اشتگن واقتینگدا حرکت 

، کوتاهلیق  . خی  ی  اتمه دینگی 
ی
ا بی  الزمیل بورچدی. موی ی ی بوینونگی  شویله دییپ تسیل خاطر برمنگی 

ی  ی موندا هم بی  گلیپ گیتسنگی  یگه گلدینگی  ی اؤیونگی  ی اوچی  ری یوق. سونگرا اؤز ایشینگی  . رصی ی قیلدینگی 

. شونونگ اوچون دیأریس سنینگ فعلینبولجاقدی، م  ده اتمه دینگی 
 یالغانالیار. قول نگ ویی

ی
گ قول نیک

 راست بولسا بی  گلیپ گیدیردینگ. 

ای آخوند ایندییک دوره نینگ وکیل لری ملت اوچون گؤرن ایشلرینی ملته راپرت بریپ نطق ادمأگه مسئول 

ی دورلر اونگا گؤره سنینگ ده ایندیدن سونگرا ینه وکیل  بولوپ مسئولیته قالجاق بولوپ یؤرمه گینگ عی 

سانگا هللا تبارک و تعایل نینگ خدمتیندین یاشغا خدمت الیق دألدیر. مع ذالک من وکیل خطادور. 
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 گؤزلمزلر. آخوندالر 
ی
ی آخوندالر سندین باشغای بولجاق دییسنگی 

ی توتوپ  غی  ی  قی 
ی
سنینگگ دور اما سن قاتیلیق ادیپ دورسینگ دنیای

جه بیت آیدیدورسنگ پ . اؤنگا گؤره سنینگ شانینگا و حالینگا بی 

. بیت:  ی  تمام ادیی 
ی
 شونونگ بیلن مسوده ی

ی » غی  ی  قی 
ی
ی  دنیای ، ،ایشینگ گؤر  -توتماغی  ی  بیکار یاتماغی 

ی   «گیده جک سن، گیده جک سن.   -محمد آخون اونوتماغی 

     والسالم
ی
 محمد ویل آخوند واف

 چاپخانه گرگان                                                              
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 211سند 

. در این نامه 
ی
 در جواب نامه شگشاده ولیجان آخوند واف

ی
نامه شگشاده طرفداران محمد آخوند گرگای

 حذف شده است. « آخوند»شگشاده عنوان 
ی
 از اسم محمد آخون گرگای

 

 نامه شگشادۀ عموم ملت تراکمه

ندای »در روزنامه  1325شهریور  15تاری    خ ان آخوند و غایب بهلکه در پاسخ مقاله ائیکه در آقای ولیج

 بدون تاری    خ هو نام« گرگان
ً
ا  اخی 

]این ای که ولیجان آخوند منفور ملت خطاب به آقای محمد جرجایی

ی بدون تاری    خ یم باشد ه مندرجات روزنامه گرگان نسبت بجناب آ آ.گ[ -بیانیه نی  قای محمد نوشته و غی 

 محبوب سابق تراکمه در 
ٔ
مجلس شورای میل از طرف بعیصی ماجراجویان درج شده ما اهایل  گرگایی نماینده

 حقیقت مطلب را بعرض 
ً
ح ذیل وجد انا و انصافا تراکمه جهت استحضار عموم ملت ایران مختضا برسر

سانیم:   می 

ل خود  اوال جناب محمد ]آخوند[گرگایی نماینده محبوب سابق تراکمه -1  ی ا وارد دشت گرگان بمیی اخی 

شنیده اند که جناب معظم الیه بواسطه در پیش بودن انتخابات دوره پانزدهم مثل شده چون مردم 

ل خود در محل داز توقف  سابق بگنبد و گومیشان ی و غی  نقاط صحرا مسافرت نخواهند فرمود و در میی

نف دسته دسته، کامیون کامیون برای دیدن معظم خواهد نمود علیهذا عموم اهایل تراکمه از هر فرقه و ص

 دعویر برسد( در صورتیکه ولیجان آخوند ال
ٔ
یه به داز آمده اند )بدون آنکه از طرف گرگایی پیغام و یا نامه

کاذب کذبا نوشته )که دعوت نامه ها از اهایل نوشته بود رسید( و این ایاب ذهاب اهایل دشت گرگان 

 در محل
ی
ل آقای گرگای ی رمایشات آقای معظم اليه داز تقریبا مدت یکماه ادامه داشته است نتیجه ف بمیی

ایران بعداز نصایح و هدایت و تشویق ہر حفظ امنیت و آسایش و اتحاد امیدوار کردن عموم ملت 

ف آقای قوام السلطنه بوده است.   -بخویسر و خریم در آتیه در اثر جدیت و لیاقت جناب اشر

ساند که تمام درد دل آنها درد روزنامه گرگان و نامه ولیجان آخوند منفور ملت  ثانیا در مقاالیر که -2 می 

و وکالت دشت گرگان برای دوره پانزدهم بوده در صورتیکه جناب آقای گرگایی از عموم آقایانیکه برای 

ب فرمودند دیدن آمده اند و کسب تکلیف از آقای گرکایی راجع به انتخابات دوره پانزدهم نموده اند در جوا
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دیگری که وجه میل و آزادیخواه حقیقر و صالح العمل و وطن  كه تقاضا دارم برای دوره پانزدهم شخص

ی را برمن واگذار نمایند. آقایان واردین باالتفاق  پرست باشد کاندید نموده و در دورۀ پانزدهم این بار سنگی 

 ديده درخواست کردند که در اثر اطمینان عموم تراکمه بدرسنر و وط
ی
ن پرسنر که در آقای محمد کرگای

دوره پا نزدهم را قبول نماینده معظم الیه با ارصار زیاد اهایل باز اظهار داشته اند ملت بانهایت  اند وکالت

 آزادی باید به تشخیص خود نماینده وطن پرست خادم  و خدمتگذار و عالقمند به میهن انتخاب نمایند. 

 هیچگونه ان و نامه وليجان آخوند منفور ملت نوشته که آقاایرادی که در روزنامه گرگ -3
ی
ی محمد گرگای

 که ما عموم 
ی ننموده، در صوریر خدمنر بمردم نکرده و ازغضب رضاشاه اشاره نموده اند که جلوگی 

اهایل تراکمه نابینا و یی منظور نیستیم که یم بینیم اوال هیچ يك از منطقه وکالت همجوار از قبیل شاهرود 

ی از اهایل دشت گرگان ندارند بلکه توجه مراحم دولت گرگان مازندران ازلحاط توجہات دولت امتیاز برتر و  

در اثر حسن تدبی  و سیاست جناب آقای گرگایی نسبت به اهایل تراکمه همیشه مبذول و برتری از سایر 

یی در دشت گرگان نقاط دارد. در زمان سلطنت رضاشاه در اثر حسن تدبی  و سیاست جناب آقای گرگا

بیه های عدیده برای اطفال یی بضاعت تراکمه دائر بوده که تمام آبادی به آبادی مدارس داشته و 
دارالیر

یل و خورایک و مجانا بعهده دولت بوده که هیچ نظی  آن در سایر نقاط دیگر ایران  ی مخارج تحصییل میی

یل وامیداشتند. من جمله از آنها غائب نبوده تمام اطفال یتیم و یی بضاعت را با خرج دولت به تحص

ه...بوده که االن ور ور زده  کفر نعمت و یی منظوری یمی نمایند. بھلکه و ص  فر انصاری و غی 

ی سایر کشور عزیز ما ایران اشخاص  به ولیجان آخوند و سایر رفقایش تذکر میدهد ملت ترکمن و همچنی 

ی خود عا دالنه قضاوت میکنند و اشخاص وطن پرست و خادم و خائن را بخویی تشخیص میدهند و بی 

ی اشخاص دزد و خائن و ناصالح را هم  درست را کامال یم شناسند و به آنها نزدیک یم شوند و همچنی 

میشناسند و از آنها دوری و اظهارنظر]تنفر[ مینمایند. اگر ولیجان آخوند و رفقایش حقیقتا حایم و 

ان و حافظ قانون میباشند و به جناب آقای گرگایی ایراد یم نمایند که چرا جلوی تعدیات مأمورین  رنجیی

ی گومیشان شما در اماللت شاه سابق را نگرفته. از ایشان سوال و پرسش مینمائیم  هفت ماه قبل دره همی 

دید چرا از اعمال زشت مهندس شیک که در  ی بودید هر روز در کلوپ ]حزب توده[ سنگ آزادی بسینه می 

ه در حدود یکصد هزار تومان بندرگز برخالف تمام  مقررات مملکنر و مذهنی بزور تعدی از تجار وغی 

ی نکردید بلکه در این اعمال زشت و  کت و کمک میکردید. عمل  اخاذی کرده، جلوگی  بر خالف قانون شر

مهندس شیک ارباب ]بعنوان[ مثل گفته شده واال سایر آقایان هم هریک بنوبه خود در اخاذی بیشیر از 

د  ه ]عمل[ کرده اند. نامیی



  

ARNE GOLI 416 

 

وکالت جناب آقای  در پایان تذکرمیدهد که زحمات و خدمات صادقانه و بيغرضانه ]در[ دوره وکالت وغی 

 
ی
ه از حیث هدایت و تشویق محمد گرگای  ها و غی 

 
 نسبت باهایل تراکمه در ایام ملوک الطوایفها و بلوای

ی عاجز بوده ہکسب کار و معارف و تمدن از ناحیه ملت و هم از طرف دول ی و قلم از نوشیر ت زبان از گفیر

ی مختض جواب در مقابل اشخاص مغرض و یی منظور و ناصالح قناعت نموده از ط رف علیهذا بهمی 

ست آزادیخواه حقیقر و دولتخواه تراکمه اعالم مینمائیم که ما اهایل تراکمه  عموم ملت نجیب وطنی 

 اشخاص ناصالح را کانديد وموفق نخواهیم گذاشت ماجراجویان با قلدری و یی حیاب
ی
ازی و شارلطای

ی اینگونه تمام یم شود دن عنان وطن و ناموس ملت را باین اشخاص خائن...)در میر  (بسی 

عموم اهایل تراکمه بجالله سوگند یاد کرده اند برای حفظ آزادی انتخابات دوره پانزدهم تا آخرین نفر و  

خود، شخص صالح و آزادیخواه حقیقر و وطن پرسنر را  نفس جانفشایی نموده و حقیقتا مطابق میل

 -بوکالت انتخاب خواهند نمود. 

 

 از طرف عموم اهایل تراکمه
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 ساری بخششر  -1

 مالمحمد نفس نیازی -2

 حسنعیل آخوند -3

 آنا خان -4

 ساری خان -5

 مال گوندوغدی -6

 حاجی آخوند معظیم -7

 آی جان آخوند -8

 آخوند حوجه قیل -9

 قولمان آخوند -10

 آق محمد آخوند -11

 ردانگ آتا -12

 شامنگیل کسلخه -13

 ویل قربان طعنه -14

 مشهد -15

 نفس -16

 خدر -17

 قلیچ تقان -18

 هللا بردی -19

 هللا یار هللا یاری -20

ی  -21  عرازدردی امی 

22-  
ی
 آالگؤر گرگای

23-  
ر
 نوری بدراف

 حاجی عراز -24

 قربان محمد پقه -25

 نازبردی صحنه -26

 قره ایمان یته -27

 چنگانه -28

 محمد -29

 صفر -30

 طواق -31

 قربان قلیچ -32

 باال بدراق -33

 خداقیل بهلکه -34

 حوجه قیل توکیل -35

 ی گرکزارازمحمدبا -36

 دردی -37

 حاجی آق ارمیل -38

جان توماجی  -39  شی 

 قلیج -40

 شاجز -41

 حسن کتوگ -42

 محمدبای پقه -43

44-  
ی
 صفر آمای

 شایم -45

 آمانگلدی -46

 کریم قره باش -47

 میم قوجق -48

 قره باش -49
ر
 آف

 سقری دین محمد  -50

 تاجی اعتصایم -51

 مخود اعتصایم -52

 میم قوجق -53

 قربان یامن   -54

 خانعیل صحنه -55

 مشهد نظری -56

 محمد -57

 حاجی نورجان -58

 سارجا ایزدی -59

 تقانیاز طعنه -60

 وشه قلیچ ایزدیق -61

 آناقیل طعنه -62

 قره باش -63
ر
 آف

 صالدیقربان  -64

 عرازدردی -65

 محمد حاجی  -66

 گرگان حاجی  -67

 صادق توکیل -68

 آرتق سالق -69

 نیازمحمد نظری -70

71-  
ی
 حاجی بایرام جرجای

72-  
ی
 الیاس جرجای

 عرازقلیچ ایگدری -73

 حسن توکیل -74

 ارازمراد طعنه -75

 مالیارمحمد نظری -76

 حداوردی صداقت -77

 تاشیل کاظیم -78

 ایل محمد -79

 تاچقیل -80

 ریشر ارازمحمد ق -81

 خدیربای صحنه -82

 چیقان -83
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 212سند 
 

 کل کشور در مورد تحقیق درباره اقدامات احمد قاسیم و غائب 
ی
دستور محرمانه نخست وزیر به شهربای

ان حزب توده بتاری    خ   1946دسامیی  23برابر با  2/10/1325بهلکه رهیی

 

 
 

 کل کشور
ی
 شهربای

 محرمانه

راجع به احمد قاسیم و غائب بهلکه رهیی  27/9/25اری    خ بت 14328 -8920/1شماره  عطف بنامه

دگان بعمل آورده نتیجه را اعالم  حزب توده گنبد دستور داده تحقیقات الزم نسبت باقدامات نامیی

 نخست وزیر.  -نمائید

 در حاشیه: 

ان  دبی 
1/10/25 
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 213سند 

 کل کشور به نخست وزیر احمد قوام و وزیر کشور در مورد 
ی
ان حزب توده گزارش شهربای ی رهیی دستگی 

، شهنگ پور، غائب بهلکه، عاکف و آراسته توسط مأموران پادگان گنبدقابوس و انتقال آنها 
ی
ف سید اشر

 1946دسامیی  18برابر با  27/9/1325به گرگان. بتاری    خ 
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 214سند 

ی شان حزب توده تورکمن صحرا  دستگی 
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 215سند 

 به وزارت کشو 
ی
بهمن؛ غایب  19 و آذر  21ر در مورد انتقال زندانیان دستگی  شده در تاری    خ گزارش شهربای

  -احمد قاسیم -بهلکه
ی
ف آقا سیداشر  به  ولیجان آخون -قربان تکه -قربان رابیط -شهنگ پور -می 

ی
واف

 1947مارس  3برابر  12/12/1325تهران در 
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162سند   

ان آن، تحویل اثاثیه کلوب به مالمحمد  ی رهیی وضعیت کلوب حزب توده گنبدقابوس49 پس از دستگی 

1325نفس نیازی بعنوان معتمد محل. آذرماه   

 

 

 

 

 

                                                           
 ب قرار داشت. رورش قبل از انقال کلوب حزب توده گنبدقابوس در محل ساختمان آموزش و پ   49
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 217سند 

ان حزب توده گرگان و گنبد، شکایت از بازماندگان و دستگی  نشدگان این حزب و  ی رهیی پس از دستگی 

 آنان به مقامات امنینر توسط برجی از تورکمن ها. در تلگراف زیر که 
 
به  28/10/1325در تاری    خ شناسای

. امضاء کنندگان نخست وزیر و وزارت بهداری خواستار تعویض مقصودلو رئیس بهداری گرگان شده است

 
ی
  -تورکمن هایی باسایم: سیدمحمد جرجای

ی
ی خان جرجای ی قیل -قرجه سیدی -شی   -عطادردی -مال حسی 

    -آی محمد -بهرام دردی -تاشیل
ی
  کراد صوف
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 218سند 

 

لگزار   گرگان و گنبدقابوس در مورد تحت کنیر
ی
قرار دادن حرکات قلیچ قویل یف  و تعقیب ش شهربای

 1947سپتامیی  16برابر با  26/6/1326کنسول شوروی در گرگان. بتاری    خ 

 

ی تراکمه رفت و آمد دارد و با شان توده مالقات یم نماید  ف کنسول شوروی دائما در بی 
 
... چون قیل ا

ده تحت نباتفاق آرا تص  ظر گرفته شود. میم گرفته شد از طرف شهربایی کامال حرکات نامیی

 29/6/26رونوشت برابر با رونوشت است.                                                                       
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 219سند 

 1947اکتیی  8برابر با 15/7/1326اقدامات قلیچ قیل اوف. دیدار وی در ساری با استاندار. بتاری    خ 

 

 

 

 

 



  

ARNE GOLI 426 

 

 220سند 

گزارش پادگان گنبدقابوس به فرماندیه تیپ مستقل گرگان در مورد فعالیت های کنسول شوروی بویژه 

 1947آپریل  5برابر با  15/1/1326شکنسولیار قلیچ قیل اوف در میان تورکمنها. بتاری    خ 
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 221سند 

 برای تهیه مدارگ دال بر نامه محرمانه وزارت امورخارجه 
ی
به نخست وزیری و درخواست از شهربای

ی تورکمن ها. تاری    خ سند برابر با    1947اکتیی  9عملیات قیل اُوف در بی 
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 222سند 

 گرگان به فرماندیه تیپ مستقل در مورد فعالیت محمد اف معاون کنسولگری شوروی 
ی
گزارش شهربای

ی وی به ر   11برابر  21/1/1326وستای قارانگقر امام، آق قاال و گنبدقابوس. در میان تورکمنها. رفیر

 1947آپریل 
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 223سند 

 
ی
ی طبق گزارش شهربای در راستای اجرای بخشنامه دولت مبنی بر خلع سالح مناطق تورکمن نشی 

ده قبضه سالح توسط فرمانداری نظایم منطقه جمع آوری و به پادگان گرگان فرستا 32گنبدقابوس تعداد 

 این شهر از  یعنی شده است. 
ی
ان حزب توده گنبدقابوس، شهربای ی رهیی کشف بالفاصله پس از دستگی 

 1947ژانویه  9برابر با  19/10/1325قبضه اسلحه خیی یم دهد.  32
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 224سند 
 

ی های تورکمن ها.   محمد آخون درباره ظلم مأمورین و غصب زمی 
ی
ای  سخیی

 

 1326آذر ماه  18شنبه چهار بتاری    خ  34جلسه  15دوره 
 

 
ی
 میشد  26در تاری    خ شهریور ماه  -گرگای

ی
موقیع که کابینه اخی  جناب آقای قوام السلطنه در مجلس معرف

یت و اصالحات داخیل اظهار کردم الزماست که گنبد کاووس از صورت  ج درباره اتفاق و اکیر بنده شر

نامه نوشته و به  ر تاکنون بالغ بر چندینبخش خارج شده و به شهرستان تبدیل گردد. برای این منظو 

مقامات مربوطه فرستاده ام متأسفانه نه از طرف نخست وزیری و نه از طرف وزارت کشور تا حال هیچ 

 .گونه اقدایم نشده است

  

در ترکمن صحرا رصفنظر از اینکه مردم از هیچ یک از مظاهر تمدن امروزی بهره مند نیستند از دست 

ی آنها مایل و جایی ندارند و  ژاندارمها امنیت همیشه آه و ناله دارند که یک عده ای بنام ژاندارم به همه چی 

سانم در تاری    خ  دست تعدی دراز میکنند ییک از صدها جنایات ژاندارمری را برای اطالع آقایان بعرض می 

ره بالغ را در ساعت ده صبح ستوان پزشکپور با یکعده ژاندارم بدون علت و سبب قریه ق 1325/3/13

اندازی مینمایند در نتیجه دو نفر دروگر بیچاره با محارصه نمود ه و به طرف مردم بدبخت دهکده تی 

اندازیهای ژاندارمهای  ی چند ش عائله که برای رصف غذا به خانه خود مراجعت مینمودند هدف تی  داشیر

سد و پزش  خیی به گرگان می 
ً
قریه مذکور ک قانویی و دادستان به خونخوار قرار گرفته و کشته میشوند. فورا

رفته و پس از معاینه کشته شدگان اجازه دفن صادر میکنند. تاکنون که بیش از یک سال است که از این 

 واقعه میگذرد 

2-  
ً
ا ی  اخی  سانم   نی  ی دیدم که بعرض می  که مدت یس و سه روز در ترکمن صحرا بوده ام واقعه عجیبیر

ردم یی اطالع ترکمن بعناوین مختلف تقاضای مأمورین ژاندارمری از مشخص معلوم الحایل که به کمک 

مبالغ زیادی نموده و اگر مردم ترکمن تقاضای او را عمیل نکنند آنها را به کمک ژاندارمری از زمینهای ملگ 

ون میکنند و این عمل را از نیازآباد و سیجوال که نزدیک بندرشاه میباشد تا مرز آتاب ای و متضفیشان بی 

کنون از عده زیادی از هر یک متجاوز از دویست ایل هفتصد تومان پول گرفته است ادامه داده است و تا 

چون این قسمت به کیل ظلم محض بود و موجب اغتشاش و عدم امنیت میشد لذا اهایل شکایت کردند 

 آقای شتیپ افطش فرمانده پادگان گرگان و مازندران به اتفاق اینجانب ومعا
ً
ی ون فرمانداری گرگان برافورا

 به بندرشاه رفتیم. در حدود هزار نفر شایک دور ما جمع شدند. شتیپ افطش از آن شخص 
ی

رسیدگ

ی سؤال کرد که ژاندارم با اجازه چه مقام و چه کش برای خارج کرن امالک  توضیحات مفصیل خواست و نی 

 حکم دادستان گرگان. آقای شتیپ افسیطمردم از دستشان اقدام میکند؟ جواب میدهد به حکم دادستان  
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 رئیس ژاندارمری در آن روز 
ً
را تقاضا مینماید. او اظهار میدارد که نزد رئیس ژاندارمری است و اتفاقا

تحقیقات در بندرشاه نبوده آقای شتیپ افطش اظهار مینماید که چون این قضیه خییل مهم است 

 
ی

 دقیق و بیشیر فرماندار و  نموده لذا فردای آن روز بنابراین در یک روز نمیتوان به آن رسیدگ
ی

برای رسیدگ

دادستان و بازپرس گرگان را باید همراه بیاورم و از منهم تقاضا نمودند که همراه باشم فردای آن روز در مقر 

ی حضور داشتند عده  طایفه قرینجک جمع شدیم. تیمسار افطش و فرماندار ودادستان و بازپرس گرگان نی 

سد. ن در حدود و هزار نفر بشاکیا  آن را میی 
ی
ود آقای بازپرس از آن شخص علت این عمل و مجوز قانوی

او میگوید من این زمینها را اجاره کرده ام سؤال میشود که برگ اجازه نامه را ارائه دهید جواب میدهد که 

 
ً
جر ساخته اید؟ نزد من نیست اینجانب سؤال نمودم که به دستور چه کش ملت را رنجانده فعال ی و میی

ب داد به دستور کتنی و شفایه دادستان گرگان. پس از مالحظه دستور کتنی دادستان معلوم میشود جوا

ی  ی نوشته ویل نه به قسیم که آن شخص اظهار داشته و عمل میکند فقط وسیله گرفیر ی که دادستان چی 

 تمام شاکیان و اهایل اظهار می
ً
مورین ژاندارمری دارند که اگر مداخله مأژاندارم و اخذ پول شده است ضمنا

 جرأت نمیکند به ما نزدیک شده و تعدی نموده و امالک ما را از ید ما خارج نموده 
ً
نباشد این شخص ابدا

و یا تقاضای پول نماید. چون موضوع خییل ساده نبوده و از تعداد زیادی از اشخاص مختلف پول گرفته 

ده این طور ت  و شخیص میدهند که موضوع ر شده بود آقایان نامیی
ی

ا نمیتوان در یک یا چند روز رسیدگ

ی بعمل آید باید  ی از تعدیات جلوگی   برای اینکه شو صدای مردم خاموش شود و نی 
ً
روشن نمود بلکه فعال

 از دادستان این تقاضا  از دادستان تقاضا نمائیم که دستوری برای عدم مداخله ژاندارمری صادر نماید. 
ً
فورا

ستور کتنی اولیه داد و به این ترتیب ش و صدا خاموش شد. صورت و هم دستور کتنی خالف دشد. ا

ده رسید و چون نزد اینجانب نیاوردند  ی توسط بازپرس تنظیم گردید که به امضای آقایان نامیی مجلش نی 

م مالحظه بفرمائید مردم یی اطالع ترکمن صحرا 
چگونه آلت و  بنابراین امضاء بنده راندارد. آقایان محیر

 ژاندارمری قرار گرفته اند و چطور به عناوین غی  قانویی تقاضای پول  بازیچه یک
ً
مشت مأمورین مخصوصا

ی منظور شان فقط اخذ پول نبوده و شاید خیال  میشود. اگر با دقت توجه شود معلوم میگردد که محرکی 

ون کردن یک اییل مهم از ملک  شته و ممکن اجدادیش عاقبت خویی نداایجاد آشوب را داشته اند زیرا بی 

 متنیه شود و به این بهانه خون مردم بدبخت ویی خیی تراکمه را مثل زالو 
ی

بود به کشت و کشتار بزرگ

 و حقیقت را کشف و محرک واقیع را مشخص نماید 
ی

بمکند البته دولت باید به این قضیه با توجه رسیدگ

 تعقیب و موردمجازات واقع شود
ً
 .تا قانونا

 

س امالک فعیل گرگان که بر اثر اعمالش یک دفعه از طرف مرکز احضار شده بود موضوع دیگر: از رئی -3

 به نخست وزیری و 
ً
 و تلگرافا

ً
مردم ترکمن و گرگان شکایت دارند و راجع به او تاکنون چندین مرتبه کتبا

میدهد ر به وزارت کشور گزارش وزارت دارای  و اینجانب و نماینده گرگان شکایت کرده اند بعالوه استاندا
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 مشارالیه را 
 
که چند نفر از جمله رئیس امالک بودنشان در آن منطقه صالح نیست بدینجهت وزیر دارای

 نفهمیدم چطور شد که با وجود عدم رضایت اهایل و راپرت سیایس 
ً
از گرگان احضار مینماید ویل بعدا

بیل مأمورین را چرا به جب میکنم که دولت این قدوباره به گرگان با همان سمت عودت مینماید من تع

 .منطقه حساس میفرستد

رئیس امالک را تقاضا کرده  در سفر اخی  مردم به من فشار آورده اند و بازخواست کرده اند که چرا ابقای

ام من قسم یاد کرده ام که روحم از جریان مراجعت این مأمور یی اطالع میباشد. من هرگز بر خالف میل 

ی خودم از مأمور مردم آزاری طرفداری نمیکنم و تصور نمینمایم نماینده گرگان هم  این ملت و موکلی 

ی خود ابقای او را تقاضا کرده با  . شدبرخالف میل موکلی 

از قرار اطالع نمایندگان امالک بدون مجوز قانویی و برخالف دستور رصی    ح وزارت دارای  و تصویبنامه 

تقاضای منال مالکانه نموده و رسید هم نمیدهند برای اطالع آقایان ییک از  مربوطه از مردم ترکمن صحرا 

 :چندین فقره شکاینر که به اینجانب رسیده قرائت مینمایم
 

م تراکمه!  بحضور آقای  محمد گرگایی نماینده محیر

 

زا پانگ و تقاندوردی پانگ  ساند، اینجانبان بردی محمد فرزند می   بعرض عایل می 
ً
ما محیر

 به حضور جنابعایل ساکن 
ً
وا  بعرض مبارک رسانده ایم و پی 

ً
 هم کتبا

ً
قوشه تپه چون قبال

سانیم، آقای نعییم رئیس بخش پنج مینودشت سال    1325می 
ً
پوط شایل  420مقدار  تقریبا

پوط کنجد باسم مالکانه بدون قبض و مدرک از اینجانبان و دهقانان ما به وسیله  175و 

ی آقای رئیس بخش پنج  1326با زور و تهدید گرفته و سال ژاندارم عباس شاه مرادی  نی 

مینودشت نزهت نام شایل و کنجد دهقانایی که در آن محل کاشته اند توقیف نموده 

د علیهذا استدعا داریم  میخواهد  باندازه سال گذشته مقدار شایل و کنجد به اسم مالکانه بگی 

 فرموده به رئیس امالک
ی

گرگان دستور بفرمائید مقدار شایل و   بعرایض اینجانبان رسیدگ

ی از دادن مالکانه  1326کنجدی که به اسم مالکانه از ما گرفته اند پس داده و سال  نی 

 معاف و دارای 
ی

زایل محل انگشت تقاندوردیهمیشیک  .ملک شویم امضاء: بردی می 

  این بود قسمنر از عملیات رئیس امالک واگذاری که بعناوین مختلف مردم آزاری  
ی
مینماید. از طرف

اشخاض حارصی هستند که کلیه خالصجات گرگان را با سود صدی ده اضافه از آنچه دفاتر دارای  نشان 

زه نمایند تقاضا دارم از آقای وزیر دارای  که توجه فرمائید که هم دولت میدهد و عاید دولت میشود اجا

د و هم مردم از دست مأمورین مردم از زیر بار حقوق گزاف و این تشکیالت عریض و طویل راحت شو 

 .آزار راحت شوند
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سال  9عکش از ورود آنجان گل محمدی )نفر دوم از سمت چپ( به ایران و دیدار با پدر و مادر پس از 

ی شوروی. گل محمدی از اعضای فعال جوانان حزب توده  کومیش دفه بود  مهاجرت و تبعید به سییی

 حزب برای ادامه ت
ی
اتهام جاسویس ؟! تورکمنستان شوروی یم رود ویل در آنجا به حصیل به که با معرف

محمدی )آراقیل  ی نبود، ارازقیل شی  ی تبعید یم شود. وی تنها تورکمن تبعیدی به سییی دستگی  و به سییی

ی به این جهنم فرستاده یم شوند.  قیل عمادی نی   شوروی(، تانگی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ARNE GOLI 435 

 

 225سند 

قا  تورکمنها به تورکمنستان شوروی. بتاری    خ فقر و فالکت و عبور غی 
ی
 11برابر  19/10/1326نوی

 1947دسامیی 

. ستاد کل ارتش   بهیر
ی

 به خاک تورکمنستان شوروی به امید زندگ
ی
قانوی فقر و فالکت در ایران و عبور غی 

محرمانه به وزارت کشور هشدار یم دهد چنانچه به بهبود وضع اهایل توجه نشود عده زیادی خاک 

   1947جوالی  28بر با برا 9/5/1326ران را ترک خواهند کرد. تاری    خ گزارش ای
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 ایالت خراسان

ق  فرماندیه لشکر شر

فرماندار بجنورد یم نویسد امنیه بجنورد باستناد گزارش دسته امنیه مراوه ]تپه[ اطالع میدهد که آقامراد فرزند 

فر زن و بچه فرار بخاک ]تورکمنستان[ شوروی مهاجرت و شعبان با هفت ن 29لیله/شب  آقامحمد ساکن قازانقایه

ی  یکرأس مادیان و یکرأس یابو از اهایل قازانقایه بعنوان شقت با خود برده اند و برای معاودت آنها بوسیله کالنیر

              تانداری را مستحضی نمائید. مرز اقدام نموده خواهشمند است قدغن فرمائید از نتیجه اقدامات کالنیر مرز، اس

ق  استاندار شمال شر

 

 

 

 

 



  

ARNE GOLI 437 

 

 226سند 

شمایل  تلگراف اهایل بندرشاه به نخست وزیر در مورد کارشکنی و ندادن سهمیه آرد به کارخانه ارازجان

 1947نوامیی  3برابر با  11/9/1326توسط اداره غله و نان گرگان بتاری    خ 

 
 

ف آقای نخست وزیر رونونشت جناب  -نوشت وزارت دارای  رو  -رونوشت وزارت کشور -جناب اشر

م تراکمه رونوشت ساری. جناب آقای  -رونوشت مجلس شورایمیل -آقای محمد گرگایی نماینده محیر

 2استاندار استان 

ین  قدم اصالج برای این شهر برداشته نشده  20قریب  سال شهر بندرشاه تأسیس و در این مدت کوچکیر

وب که با حیات هزارها  ی حالت یأس و حنر آب مرسر  دارد در بندرشاه یافت نیم شود. در چنی 
ی

نفر بستیک

کت و نومیدی بازرگان خوش سابقه و نیکوکار بنام ارازجان شمایل دام ن همت بکمر زده در مدت کوتایه شر

ه را ]که[در این سامان یی سابقه بوده و در توسعه و امور کشاورزی   و تراکتور و غی 
ی
کشاورزی از قبیل کمپای

 برای تهیه انواع و اقسام این حد
ی

ود یی نهایت مؤثر است ایجاد و متعاقب آن برای رفاه عموم کارخانه بزرگ

س عموم گذارده و نان مردم را از وضع کثافت فعیل خارج و از گرایی آرد مرغوب که با ترخ عادال  نه در دسیر

ی نموده، اکنون کارخانه بیکار، متأسفانه اداره غله  ی جلوگی  و نان گرگان از صدور آرد شهرستان یی مورد نی 

ی ممکن نگردیده و کارخانه که میلیونها ریال هزینه  و  ی و بکار انداخیر ارد نمودن مازندران جدا جلوگی 

خواه نموده  یک مسایع  مخصوصا به این نوع بازرگانان خی  ]قطعات[ آنها گردیده که دولت توجه و ترسر

آردی که مازندران صادر یم نماید  2جناب آقای استاندار استان  ، استدعا داریم اجازه فرمایند که با نظارت



  

ARNE GOLI 438 

 

ده و سایرین را ترغیب و حریص به این نوع عملیا ت نمود که باعث ازدیاد محصول و ثروت که دولت نامیی

امات:    کشاورز است. با تقدیم احیر

زامحمد خوزینی    -می 
ی
  -دطویقیل نظرنژا -گلدی خوزینی   -حاجی قناعنر  -الیاس بالجای

ی
 ارازپور -ساریخای

 در حاشیه: 

ی است اکنون که خود   بنویسید که بندرشاه فاقد همه چی 
 
ج موکدا بوزارت دارای  شر

ر
 یلاها آقای بردای

ی امری شده اند باید آن ازدیاد محصول کشاورزی خود سایع و  را تشویق نمود که در  ها پیشقدم به چنی 

 14/9 جاهد باشند. 

 

 

 

 

 دوم. 
ی
 عکش از راه آهن بندرشاه بهنگام جنگ جهای
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 227سند 

ی در کتاب کژراهه خروج غایب بهلکه . 50از ایران و اقامت در کشور تاجیکستان از گزارش احسان طیی

 و نگایه به آخرین تالش های وی در دوشنبه.  1948

 

 خروج از کشور                  

 

 . ابتدا من و بعدها )یعنی پس از بیست روز( کشاورز و رادمنش عازم شوروی شدیم 1327در اواخر سال »

ی کش بودم که یم بایست بروم و شاید آن دو نفر )رادمنش و کشاورز( طبق تصمیم  ی، من اولی  رهیی

ی بودن راه فرار خود را به این طریق آزمایش کنند. سیف الدین همایون، از گروه خرسو  میخواستند مطمی 

ی عبور از مرز مامور شد. هنگام عزیمت روشن  ه دیدار شد که باید بروزبه، به همرایه من تا مرز و تامی 

ی از زندان در خانه ای در  ان سکونت داشت. من  روزبه در پناهگاهش برویم. روزبه پس از گریخیر شمی 

ی بود. معلوم شد مقصود از دیدار این بود که   آخرین بار نی 
ً
ی بار بود که او را یم دیدم و طبیعتا برای اولی 

ود، به همراه من به شوروی اعزام دارد. اه وی مخقی ببه نام غائب بهلکه را که در پناهگ 51یک معلم ترکمن

ی داشت و آن بود که ضمن راه  ی  -در عبور از شهر مشهد -خرسو سفارش دیگری نی  یقی و بانویش را نی  شر

 ]قیام افرسان[گنبد بود و پایش 
ٔ
یقی از افرسان پادگان مشهد و از بازماندگان حادثه همراه بردارم. شوان شر

دادن بیشمار در « پنچر»ن داشت. راه بدون هیچ حادثه ای یط شد و فقط نیاز به درماتی  خورده بود و 

ی را بسیار کند یم کرد. در آن موقع به هیچوجه وسائیل برای رفع این اشکال  اثر خرایی کامل الستیک، رفیر

ی را برای اصالح و تعمی  و   ضمن راه وجود نداشت. فقط همایون در موقع بازگشت به تهران ماشی 

  شستشوی کامل
ٔ
ی را به شکل مطبویع به دارنده و تعویض الستیک ها در مشهد به اتوشوی  داد و ماشی 

آن پس داد. این جریان را سالها بعد که سیف الدین همایون به مهاجرت آمد و با همان مالقات کرد، 

یقی و خان ی رحیم شر م مش لیال، عاز حکایت نمود. باری، ما پس از یک شب توقف در مشهد و همراه گرفیر

 اترک 
ٔ
 آن نواج را خوب میدانست ما را به گدار معینی از رودخانه

ر
قوچان شدیم. ملگ نایم که راه قاچاف

 از گدار،  رساند. در آنجا وانو شوفر اتومبیل
ی
ی مایل شد با ما بیاید. همه با هم شب هنگام به آسای ما نی 

قف ماندیم. روشن شدن یک موشک محل خود متو  گذرکردیم. سپیده دم از شیار مرزی عبور کردیم و در 

عالمت آن بود که مرزبانان شوروی عبور از مرز را مشاهده کردند. پس از اندگ، چند مرزبان سوار ما را 

                                                           
. سال    50 کبیر ی. نارسر امیر  از حزب توده ایران. بقلم احسان طیی

 8۷ص  1۳۷۳کژراهه. خاطرانی
ی از بیان مسئولیت غایب بهلکه بعنوان دبیر کمیته  51  حزب توده گنبدقابوس ابا دارد.  ایالنی  طیی
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جم سودمند شد، زیرا احدی از ما رویس نمیدانست و وانو به  محارصه کردند. وجود و انو از لحاظ میر

 روان شدیم. « قاقا»پای پیاده بسوی  ه از انجا با سؤاالت پرسنده پاسخ داد. بالفاصل

 
ً
 قاقا/قهقهه، که تحت فرماندیه شهنگ گاوریلف بود، مرکز بازداشت ما شد. ظاهرا

ی
شبازخانه مرزبای

فراری  ها را در زندان شبازخانه بازداشت یم کردند، ویل با مراعات من و همراهانم )بهلکه و وانو و لیال و 

 م
ٔ
( همه یقی  رحیم شر

ر
 ا را در اتاف

ٔ
وك و نیمه ویرانه ای واقع در شبازخانه نگاه داشتند و قرار شد از خانه  میر

ییک از افرسان ناهار و شام و صبحانه برای ما بیاورند. غذا بسیار کم و غالبا بدبو بود. آن موقع از یخچال 

 گوشت
ً
 کویری در قهقهه باال بود و غالبا

ٔ
ی نبود. حرارت منطقه  گرفت و و روغن بو یم در شوروی خیی

 ما را مریض کرد. ویل به هر حال 
ٔ
این گوشت و روغن مصالح اولیه غذای ما محسوب میشد. این کار همه

این وضع نایسر از مراعات حال ما بود و ما یم بایست از آن سپاسگزار باشیم. شهنگ گاوریلف تعجب یم 

ی راه به مسکو رفت( یک شب  ماند و بالفاصله دبی  اتحاد بیشیر معطل نکرد که چرا روستا )که از همی 

ی نیست. بعد معلوم شد من منتظر رسیدن  شوروی )کوزنتسف( او را فرا خواند، ویل از احضار من خیی

رادمنش و کشاورز هستم، که شانجام پس از بیست روز وارد شدند. پس از آمدن آنها تکلیف ما روشن 

یقی به است ی آباد )دشد: بهلکه، وانو لیال و رحیم شر وشنبه( اعزام شدند و ما سه نفر را به مسکو الی 

 مال ایران بود )!!( دیدن 
ً
وزه که سابقا  فی 

ٔ
ی به مسکو، از شهر عشق آباد و دهکده فرستادند. پیش از رفیر

 ویران شده بود و تک تک، بناهای موقنر در آن دیده یم 
ً
 عظییم تماما

ٔ
کردیم. عشق آباد تازه پس از زلزله

 شد. 

ه عشق آباد و مسکو را در قطار یط کردیم و در مسکو نمایندگان کمیته مرکزی ما را ت شش روزه رامساف 

ی ایام، همرسان رادمنش و من از راه اروپابه ما پیوستند. پس از   حزیی جای دادند. درست در همی 
ٔ
در خانه

ی آباد فرستادند، تحت این بهان توانند به ه که آنها میچندی دکیر رادمنش و دکیر کشاورز را به استالی 

ی   ایران رادیو تعیی 
ٔ
ی آباد تدریس کنند: مرا به رادیو مسکو، بعنوان مفرس شعبه فاریس در دانشگاه استالی 

ن موسوم به   اردشی  و کامبخش در بهبود شنوشت من تأثی  داشتند. در خانه سابق کمینیر
ً
کردند. ظاهرا

 )که در آن مهاجران سیایس را جای یم داد« لوکس»
ی
اییط ند( آپارتمای  به من داده شد که نسبت به شر

ایط خویی شمرده یم شد.   «که افراد معروف در مسکو داشتند، شر

***** 

ی آخرین اقدامات غایب بهلکه در تاجکستان برعلیه کمیته مرکزی حزب توده که از نظر ایشان به  رهیی

 : . از خاطرات زربختشکاری و یی عمیل روی آورده بود ز ساحزب به 
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وع میکنیم و آن عبارت از فعالیتهای سیایس مهاجرین شهر دوشنبه میباشد. پس "...  مسئله اسایس را شر

حزیی تا حدودی ش و صداها خوابیده بود. بیشیر ایرانیان از وضع ایران و کودتای  هاز بسته شدن مدرس

ان نظایم حزب توده، مرداد که چندی پیش رخ داده بود ناراحت بودند. بویژه کشف و بازداشت سازم 28

ی روز افزون افراد توده ا  و دستگی 
ی

ان در زندان و پاشیدگ ی و باالتر ندامت بهرامیها و یزدیها و دیگر رهیی

از همه عدم تحرک حزب توده در کودتا مسائیل بودند که افراد حزیی در مهاجرت قادر به حل آن نبودند 

ام خاض نسبت به سایر  ان، که در مهاجرت برس یم بردند، قائل بودند. و بنا به فطرت قدییم احیر  رهیی

ییک از رفقای ترکمن بنام "بهلکه"، که قبال از کادرهای حزب در گرگان بوده و پس از  1954در اواخر سال 

ی ب شوروی آمده و اینک در شهر دوشنبه برس یم برد، بدیدن دوستان خود به ه فشار ارتجاع باتفاق طیی

بموقع  جا با عده ای از افرسان توده ای، که بعد از کودتا و کشف شبکه نظایمعشق آباد رفت. او در آن

مخقی و به شوروی گریخته بودند، آشنا میشود. آنها او را در جریان ایران میگذارند و از کجروی  ها و دسته 

ورت وزی کودتا سخن میگویند و بهلکه را به رصی  بندیها و باالخره روش غلط حزب در مورد مصدق و پی 

دازد قانع م یکنند. آنها بویژه درباره تشکیل مجمع صالحيتداری، که به برریس روش گذشته حزب بی 

ی بودند و نامه شديد اللحنی به آدرس  ی در مورد وقایع اخی  ایران خشمگی   رهیی
خونرسدی و یی تفاویر

ی نوشته بودند. از قرار در همان زمایی که سازمان نظایم کشف و گروه گروه همکا ران آنها به جوخه طیی

ی در برنامه های فاریس راد ده میشدند طیی یو مسکو بنام مستعار پرویز به شعر و شاعری اعدام سی 

 رخ نداده است. خالصه اینکه آنها به بهلکه توصیه میکنند که 
ر
پرداخته مثل اینکه در ایران هیچ اتفاف

ی با همکاری مهاجرین وقنر به دوشنبه برگشت رفقا را در جریان گذاشته روشنشان نمای ند تا آنها نی 

ی فشار بیاورند  ی مجمع صالحيتداری را تشکیل دهند.  شهرهای دیگر برهیی  و مجبورشان سازند که چنی 

ی نوشته تشکیل فوری مجمع  بهلکه به شهر دوشنبه بازگشت و باتفاق چند نفر نامه تندی به رهیی

وش های غلط حزب توده در دوران مصدق و صالحيتدار را خواستار شدند. در آن نامه به برجی از ر 

ی دانسته و حنر احتمال مرداد اشاره شده بو  28کودتای  د که سببهای آنرا در سسنر و گروه بازی در رهیی

خیانت داده بودند. ویل این نامه در شهر دوشنبه با شدی روبرو شد و استقبایل از آن بعمل نیامد و فقط 

هر ند. سبب آنهم این که لحن نامه تند بود و افکار عمویم ایرانیان آن شهفت نفر آنرا امضاء کرده فرستاد

 آماده پذیرش محتوای آن نبود. 

 1373نارص زربخت. انتشارات آغازی نو. تابستان  -منبع: گذار از برزخ                                               
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آکادیم علوم تاجکستان. آخرین دیدار و مراسم خداحافیطی با غایب در سالن   

)عکس از آرشیو شخیص مولف( در عکس سمت راست دوستان وی را در کنار آرامگاه وی نشان میدهد.   

 

 جان 
ی

آرامگاه  رد. اسپیم غایب بهلکه اندگ پس از انتشار این بیانیه اش بطور مشکوگ، گویا ذغال گرفتیک

 شهر دوشنبه یم باشد. وی در 
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 228سند 

 قیمت گندم گزار 
ی
ش اداره کل گمرک، بتوسط گمرک بندرشاه به وزارت کشور در مورد خشکسایل و گرای

وان و خرید مقدار زیاد  غله، درخواست اداره گمرک برای  در جرگالن، شازیر شدن دامداران قوچان و شی 

ی از ورود مالداران نواج دیگر به جرگالن. بتاری    خ   1948ه فوری 17برابر با  27/11/26جلوگی 
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 229سند 

تظاهرات کارگران راه آهن بندرشاه بخاطر کمیایی و  در مورد  فرماندار گرگان به استاندار مازندران گزارش

 نان در مقابل نانوا
ی
 1948آپریل  28برابر با 8/2/1327بتاری    خ  .  ایل محمد بیکزادهیی گرای
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 230سند 

 نان، گزارش فرماندار گرگان به استانداری مازندران 
ی
اض به گرای در مورد تظاهرات کارگران راه آهن در اعیر

اضی و اختالف وی با   بندرشاه با کارگران اعیر
ی
رئیس سندیکای کارگران بندر.  رفتار وحشیانه رئیس شهربای

 1948یم  17برابر با  27/2/1327
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 231سند 

ی ارازجان شمایل از مج  »موعۀ ورود کارگران روس به بندرشاه و دستگی 
ی
گزارش های محرمانه شهربای

 1948از انتشارات سازمان اسناد میل ایران « 1926-1924
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 232سند 

به وزارت کش    ور در  -با اس    تناد به خیی اداره غله و نان بندرش    اه -اس    تان مازندران گزارش هنگ ژاندارمری

در گزارش ذیل گندم و جوهایی که  ژاندارم تورکمنی بنام رجب.  بوس  یلهمورد مص  ادره گندم و جو تورکمنها 

ده مردم تورکمن برای آذوق    ه خویش آنه    ا را در انب    اری زمینی نگه    داری یم کنن    د، غالت احتک    اری ن    امی    

  1948ژانویه  6برابر با  15/10/1326میشود. تاری    خ گزارش 
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 233سند 

از طریق تورکمنصحرا  فرار از جهنم ستمشایه به خارج از کشور، مخصوصا از طریق مرزهای شمایل بویژه

به تورکمنستان شوروی ییک از دغدغه های رژیم پهلوی بود. از زمان اشغال تورکمنصحرا توسط چکمه 

ی گروه از انقالبیون تورکمن چون عثمان آخون ها و نفس  1304پوشان ارتش تهران بسال  مهاجرت اولی 

شایه عده ای از انقالبیون ارض« قانون سیاه»شدارها به آنسوی اترک آغاز یم شود، با تصوصب 

دانشجوی سوسیال دمکرات از طریق کومیش دپه بخارج از کشور مهاجرت یم کنند که در این رابطه 

 ترور 
ی

جوان تورکمن آنه قلیچ بابایی دستگی  و به پنج سال زندان محکوم میشود. بدنبال واقعه ساختیک

ی تورکمن منسوب به حزب توده چون در دانشگاه تهران عده زیادی از فعا 1327محمدرضا در سال  لی 

 28ن جریان پس از کودتای ساپار انصاری، عاشورپور و غایب بهلکه به تورکمنستان پناهنده یم شوند و ای

ی ایام بود که جوان تورکمنی بنام ارازمحمد تکه توسط  32مرداد سال  ی ادامه پیدا یم کند. که در همی  نی 

از مجموعه گزارش های محرمانه شهربایی کل کشور یم باشد که  یالقاب آتابای کشته یم شود. سند زیر 

قانویی از مرز سئوال یم کند. در آن شهربایی از استانداری استان دوم/مازندران د ر مورد عبور غی 

 1949آگوست  2برابر با  11/5/1328
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 234 سند 

 بیانیه حزب توده ایران به تورکمنی 

ی گرویه هواداران و ره ان حزب توده بدنبال واقعه "ترور شاه" در دانشگاه تهرانپس از دستگی  بهمن  -یی

ان و مسئ 1325 ی محیل حزب از تورکمن صحرا به جمهوری و پس از مهاجرت تعدادی از رهیی ولی 

تورکمنستان شوروی، جنبش حق طلبانه تورکمنها از پای نیم نشیند. انتشار بیانیه زیر توسط هواداران 

توده ایران که به زبان تورکمنی در  این مدعاست. سند زیر بیانیه حزبحزب در گنبدقابوس شاهد 

فرماندار گرگان گراییل، ضمن ارسال این بیانیه به وزارت کشور، خواهان . است گنبدقابوس منترسر شده

ی نرسر آن یم شود. تاری    خ سند  ی عاملی   1952مارس  9برابر با  18/12/1330تعقیب و دستگی 
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 یانیه یسایران حزب توده ب

 
ر
 گرگان و ترکمن صحرا تشکیالی

 
لشینگ !   ترکمن زحمتکش لری بی 

گ پاسئق شاهئنگ و یئنه اونونگ هرزه دوغایی شاهپور قارا  رضاخانئنگ /حأضی  نؤکرلری شوندیقر

ی قایر اویل تاییارلئق  لرینی ساغئپ استثمار اتمک اۆچی  ضانئنگ آرقالئقالری بیلن تورکمن رنجیی علی 

 گؤریأرلر. 

 بیلن مونونگ قارشئسئندا محکم بکیپ/ یالن
ی

لییک بی  ی
 و آغی 

ی
لشیک ی تورکمن زحمتکشلری نینگ بی  برک گی 

دورماسیئدئر که قالتامان و اوغری دربارچئالرئنگ و اونونگ پیس نؤکرلری نینگ آغزئنا یومروق اورمایی 

 اونگارار. 

 تورکمن زحمتکشلری ! 

[ شر  ی افت لئق بیلن غایرات ادینگ! پاراحاتچئلئق و یوورت شئیله بی  قالتامانالری قاووپ چئقارماق ]اۆچی 

ی   ساواشدان ال چکمأنگ ! استقالیل یولوندا دویپسی 

 اویل 
ر
، قای  

ی
، عاذاپ گؤرن تورکمن حالقر  نئنگ اکینلری بولمای  

ی یاغمایی بو یئل یئیل پس بولوپ، یاغی 

ی قاراالرئنی -دا اؤز مال-خسارت الر گؤردیلر و اؤده گ/ اؤنگدأیک گلجک قئشدا  اُوتسوزلئقدان ساقالماق قی 

تأزه باهاناالر بیلن گؤترمه یس -ارچئالر طاراپئندان تأزهگؤرۆنیأن واقتئندا، خائن حکومتچیلر و فاسد درب

ی آغرامیل جور  جفاالر بریلیأر. -بیر قی 

آز اونونگ آدامالرئ نئنگ -رضاخان ارسواچئلئق بیلن قاچئپ گیدندن سونگرا، تورکمن حالقر آز ماز/بی 

 بوالن قهرمان حزب تظو 
ی

وده یول گؤرکزمأگه لمئندان نجات تاپدئ. تمام ایران زحمتکشلری نینگ آرقادایع

باشالندان سونگرا، ]اداره[امالک آدامالرئ اؤنگگ قاباحاتیل  ایشلرینی و اونگات دأل یولالرئنی  اورماغا جرأت 

، حالقئنگ قورقوسئندان قاچئپ یوق بولدوالر.   اده بیلمأیی
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 ایسله یأر و دیحزب توده ش
ی
ئپ، اوالردان شوی لیگه چاغی  یأر: دینگه اؤز ول واقتالردا تایخانالرئ آغزئبی 

لشیک اتسینلر.   کؤکۆندن کسمأگه بی 
ی
 صف الرئنی محکم ادیپ، بو پاسئق و جنایتکار دستگاه ی

/آیاوسی  ساو   بیلن تورکمن ملنر آیاونجسی 
ی

اشدان تا شونلئق بیلن حزب توده ایران ]نئنگ[ یول گؤرکزمیک

آ اؤز یرینده -ارالدئپ، ال اورماقچنیل دربارینگ پیس نؤکرلری، تورکمنلرینگ مالئنا گؤز ق تهبی  کؤپ مد

 دورسون، آصال اوالرئنگ ]حالقئنگ[ آراسئندا گؤرۆنمأگه جرات ادیپ بیلمه دیلر. 

ه ارتجاع قوته/گۆیجه گلیپ، حالقا آغرام برمأگه باشالدی.  ی قهرمان ایران حزب اما یاماشغاندان یوردومی 

دئالر و شول  اوزالقر ]گؤرشجنگ[تورکمن ییگیتلرینه شالق توده سیندان آشکارا ساواشماق امکانالرئنی آیی 

اوروپ، اوالری هفته لرچه و آیالرچا و یئلالرچا اوغالنالری و بوغاز/گؤره یل حاتونالری مجبورلئق بیلن 

ی یانگاداندان تورکمنلرینگ آراسئنا یول تاپیپ، یئنه ایشلدیأن دیکتاتور رضاخانئنگ آلچاق و پیس آدامالر 

 قباحاتیل  ایشلرینه باشالدئالر.  ده شول اؤز حیوانچیلیق و 

بو گۆنلر تورکمنلرینگ اکرانچئلئق یرلری و ملک لری، رضاخانئنگ خائن و هرزه اوغولالرئ طاراپئندان 

ی تورکمن تایخانالرئ  ئنی و دۆیه -نئنگ مالباسئلئپ آلئنیار و جنایتکار مأمورلر یوقسی  قاراسئنی  و سئغی 

نفت  -گۆلۆشجک بولوپ  -گله یأرلر و اوالرئنگ دۆیه یس نینگسینی امالک ینگ اوتویی اییدی دییپ، تفن

ین دؤکۆپ اوتالیارالر. هن  آدام ایش بار آدم شو جناینر ادریم؟ ی  و یا بیی

ی ت ضا تهراندان توروپ تورکمن صحرا گلیپ، یوقسی  ایخانالرئنگ اکرانچئلئق یرلرینی خائن شاهپور علی 

ت مجلسلرینی و باسیپ آلیار و بو پیس عنض شونلوق بیلن اله   یأن پولالری بیلن تهراندا عیش و عرسر گتی 

ی اویل گیجه اوتورغوالرئنی /اوتورشئقالرئنی دۆزله ییپ، مۆنگلرچه فجایع و یی  قمار اویناماق اۆچی 

 ناموسچئلئقالری گؤریأر. 

 اونونگ شوفری و تر 
ی
ئپ ده شاهنشایه قشونئنگ شبازالرئنداندئر. یعنی یری ده یاراغالن -اکتور سۆریأی

ده اؤز -سۆریأر. امالک ادارایس، اؤز امالک پولویی یئغناماغا دولتینگ امنیه سیندن پیداالنیار و بو امنیه لر

 بیلن ایالتا زورلئق گؤرکزیپ عمللرینی اوالرا ادیأرلر. 
ی

 ارباب نئنگ بویورویع

/حاقیقات شودور که بو مزدور امنیه لر و امالکینگ پیس مأمورالری جماغات اؤناما یق ی گلرینده محکم ی 

 بکیپ دورماجاق یرلره ال اوزادیارالر. 

ینده و یئنه "ایگدیر" اوباسئندا، امالک مأمورالری، امالک آلجاق پولویی  گؤگلنگ اوباالرئ نئنگ بی 

ی اؤنگگ امالک رئیش زورلئق بیلن حالقئنگ ملکنی ایسألنده و یئنه "کؤچک" اوباسئندا "دولتشایه " دیی 
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یکدیریپ مأمورالرینگ و امالک رئیش آلپ و سۆرجک بوالندا ش بی  ی ول اوباالرئنگ همه زحمتکشلری آغی 

دولتشایه نئنگ اؤنگۆنده، محکم "برجک دأل" دییپ، دایانئپ دوریارالر و بو مأمورالر و امالک رئیش 

 نینگ شغال یایل قاچئپ اوتاسئ
ی

لشییک / اول یری ترک ادیأرلر. مونونگ یایل پیسلر، زحمتکشلرینگ بی  نی

 جن، بسم هللا دان قورقیشر یایل قورقوپ قاچیارالر. -شئسئندا آرخاوقار 

 تورکمن ملنر ! 

ی بیلن و ظالمینگ قارشسئندا  ی بیلن و اؤز آغزیبی  گۆیچلرینگی 
او زامان/وقت برمأن ساواشماغئنگی 

ی بیلن  ی بیلدیرینگ! دایانماغئگی  ی مه جگینگی   یاماشغاندان زور آشاغئنا گی 

دربارچیالردان باشغا، یریل بایالر و باشغا یردن گلمه بایالر و دولت مأمورلری  شو یوقاردا آیدیالن نجیس

دن باسئپ آلیپ، ایه بولیارالر.  ی ی الینگی  ی ی و ایچیلیأن سووالرئنگی  ی  دا اکرانچئلئق یرلرینگی 

ی یر س-50بو یئل  ، آرازجان شمایل، ویل محأ یاقی  ی جرجایی ی تلمبه الر، یریل بایالر، حسی  مد ووارلیان ماشی 

کنر بیلن و فلسقی لر و رئیس ناحیه راه آهن  ، باشغا یردن گلن بایالر جهانیان شر محمدی و طاییل ساریخایی

لقر رئیس شمال و مهندس مقدادی بندرگز پامیق آراسساالیان کارخانئنگ رئیش بوالن و شتیپ کیا اوزا

وزبخش رئیس مرزبایی بندرشاه و باشغا آ  فی 
، شگرد علینقر دامالرئنگقر بولوپ، گورگن ینگ کل مرزبایی

 یاقاسئندا قورالیپ، گۆرگن دن سوو چکیأر. 

وزبخش رکن  جاسویس، اؤز زراعت ایشلرینی اداره مرزبایی نینگ جیپ  2بو یوقاردا آیدیالن شگرد فی 

نیار و قره آغاچیل نئنگ ایلری یۆزۆنده تورکمنلرینگ اکرانچیلیق یریندن یۆز یندن و کامیون یندن پئیداال 

 نینگ دالل چیلییعی بیلن گۆی    چ ألپ ایه لیک اتدی و یئنه ده ه
ر
کتار یری قره آغاچیل حداقیل بای، صادف

شول حداقیل دالل ینگ ایل بیلن اوتوز مۆنگ تۆمن دن آرتیقماچ دۆریل آدامالر بیلن حالقدان زورالپ 

 آلئپدئر. 

 اوبایس  نئنگ یرلرینه ایه بندرگز پامئق آراسساالیان کارخانایس  نئنگ رئیش بوالن مهندس مقدادی
ر
، قارف

ق مۆنگ تۆمن سازمان برنامه نینگ پولوندان تلمبه و باشغا یر سووارماق ایزارالرینی  لیک ادیپ بأش یۆز قی 

ی آلیپ دوور، اما حالقا پامئق اکمأگه مساعده بره نو   ق. ساتی 

 !  تورکمن ملنر

نأچه باشغا آدامالر، گۆرگنین ، تورکمنینگ ایچیلیأن بو یوقاردا آیدئالن و یئنه بی  گ یاقاسئندا تلمبه الرئنی

لیقدئر که  ی ی قوروپ دئرالر. بو ایشینگ سونگقر کؤپ یر، سووسی  سوویی پامئق اکنلرینه چکمک اۆچی 



  

ARNE GOLI 454 

 

ی و کمیش تپه یاناق/یایل اوب ی اونگا گرفتاردیرسئنگی  ی سی  االردا سوونگ هر بدره سینی بی  تۆمنه ساتی 

 . ی  آلیارسئنگی 

 اویل بی  دۆشه ونتیل اما یریل و تؤره کد
ر
ی قای ینگ سوونگی  ی ی بو سی  ن گلن بایالر و دولت مأمورالری اۆچی 

 چشمه و اوغرولئق بولوپدئر. 

وزبخش -شتیپ دادستان ، شگرد فی 
ی
ینگ مۆنگلرچه هکتار  -شهنگ یارجای ی ی  دکیر سیایس سی  ی یرلرینگی 

و اویل الر و دالل الرئنگ سبنی بیلن انجام بریأرلر. تأ  باسئپ آلئپ، پامئق اکیأرلر. بو ایشر یریل بایالر 

ا ال اوریارالر.  ی نگ حاقئنگی  ی  شونلئق بیلن قایر کؤپ دۆشه گۆنتلری جۆیی لرینه قوییارالر و سی 

 تورکمن زحمتکشلری ! 

، شکایت ادینگ، دایانئپ دورونگ، ال چکمأنگ و یکه د -اؤز قانویی یرلرینه کؤپلۆک و یکه ییمأیی

ی یریل و تؤوره کدن گلن یوقاری/گی ی ی و ایچیلیأن سووالرئنگی  ی ینگ اکرانچئلئق یرلرینگی  ی جأ قویمانگ، سی 

 بایالر ایه لیک اتسینلر. 

ی  ، سی  ی
ی و دایانیپ دورمانگی  لیگینگی  ینگ آغزی بی  ی ینگگ دیر. سی  ی ینگ بو یرلر و ایچیلیأن سووالر سی 

ی یؤرتمأگه ضامن دیر  ی  . پاراحاتچئلئق ایسله یأن آرزوالرینگی 

، گرک اؤز خرج  ه ال ورمایی ی ینگ ایچیلیأن سووالرینگی  ی بایالر و حکومتچیلر اؤزلرینه الزم بوالن سوویی سی 

سینلر! -الری بیلن قنات  قویی آرنا قازیپ اله گتی 

ینگ   ی ی حکومتلیک ادیأنلر سی  گ کؤگ چۆریی  /حأضی 
ر
ه شونداف ی ه و ملت چیلینگی  ی ه و دیلینگی  ی اؤز داپلرینگی 

ده  حورمات قویانوق ی ی اؤز انه دیلینگی  ی پس توتوپ، بیلگه شیلجه قویانوق گ سی  ی ینگ انه دیلینگی  ی و سی 

 درس اوقیپ یازو یازماغا. 

 پنج 
ی
 پهلویدژ، بأش یوسقای

ی
یپ، سالالجی بصی  آباد، آق قاالی ینگ آدالرئنی دگرسر ی ینگ اوباالرینگی  ی سی 

نأچه باشقا اوباالری آدالندیریار. اما  پیکر و اومچه لینی بناور و کومیش تپه یی گومیشان دییپ و یئنه بی 

ی و آد دگیشدیرمه لرینی سوو یۆزینه چکیلن خط یایل اتدی و بو زور بیلن داقیالن  ینگ برک دورمانگی  ی سی 

ینگ بو  ی پاسیق حکم ادیأنلردن بی  کینه آدالر رواج تاپمادی و یاتدان چیقیپ قالدی. شونونگ اؤزی سی 

ی گؤرکزیأر. تورکمن صحراده ی ُسوری یوقدئر. سایی اییک یۆزمۆنگ  -فرهنگ و بهداری نینگ آصال آدی نگی 

ی بوالن تورکمن صحرانینگ بویدان باشئندا هر اییک یوز نفره بی  نفردن آرتئق یازابیلیأن یوقدئر.  نفره یاقی 

گؤرسه   بیله نوق و تورکمن یوردویی ایرانینگ باشغا یرلری بیلن دنگأپ تورکمن ملنر اؤز ایلرلمگینی گؤرکه زه



  

ARNE GOLI 455 

 

لر شوندا بلیل بوالر که تورکمنلر ناقادار ایزدا دیرالر. خائن حکومت سوریأنلر بیلگه شیلجه تورکمن ملتینی 

ی طام و  جای  ایزدا ساقالیارالر و حنر تورکمن صحرانینگ بی  بارچا یرلرینده آدامالر مدرسه قورماق اۆچی 

 برمأگه ده حأضی  بولساالردا بو دۆینی چۆیریک حوکومتلیک 
ی
سۆریأنلر تورکمنلری ایزدا ساقالپ، اوی

ینپ پویل نئنگ  ی ی بو یولدا ایلریک قدم آردمایارالر. و یوردومی  ساغماقدان باشغا نظر لری بولمادییعی اۆچی 

 اوق
ی

/کؤپرأیک
ی

نینگ قلدر و خائن اوغیل بو یاراغا بریلیپ نجیس حکومتلیک سۆریأنلر و رضاخا-ایرأیک

 
ر
گ یاری  بار مدرسه لر -حأضی 

ر
 یده باغالماغا تالش ادیأر. یوری

 و درمان کیمیا یایل بی  زات بولوپ، شو بار 
تورکمن صحرادا بهداشت دان و بهداری دان خیی یوق. دکیر

نیجه قول سانجیالری دکیر آدی بیلن تورکمنلری آلدایارالر.   بوالن بی 

چیلیق و آزادلیق یولوندا اؤز قینلیق الرینگ و بریلیأن آغرام الرینگ قاریسر سیندا و پاراحاتتورکمن ملنر بو 

ی ساواشالرئندان یاتمایی ایشله یأرلر. چۆنیک بأش اویل دولت آراسئندا پاراحاتچئلئق قراری  دۆیپسی 

ی قول یئغناپدئر. شون ونگ اؤزی بو باغالنمایل دییپ آیدیان بیانیه نینگ آشاغئندا، بأش مۆنگه یاقی 

 دیر. 
ی

 آیدیلیان گپه شهادت بردییک
ر
 یوقارداف

دا کؤپرأک برک قاالن پاراحاتچئلئق -ال بریلیأن قینلیقالر بیلن یئنه ده بولسا تورکمن ملنر اوزالقیدانشو بی

 ساوایسر بیلن اوغراپ دورجاقدئر. 
ر
ف  یولوندا اؤز میر

ی تورکمن ملنر !   یاشاسی 

! یوق بولسون نجیس دربار دستگاه الر   ی و دۆینی چۆیریک حاکمیینر

 زحمتکشلری نینگ قهرمان حزب توده یس ! مدام بولسون ایران 

 ایران حزب توده یس

 گرگان و تورکمن صحرا تشکیالیر 
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 مردم تورکمنصحرا 
ر
ی و 1327پس از شکست جنبش سالهای  گوشه هایی از اخبار مبارزای ؛ دستگی 

ان جنبش به تورکمنست  1951 / 1330بتاری    خ     ان شوروی. مهاجرت رهیی
 

     

 گزارش تلگراف استانها و شهرستانها

 

 3/10/1330بندرشاه 

 از طرف اهای
ی

ی از شان تراکمه در حدود هفتصد نفر بنمایندگ دشت امروز صبح به تلگرافخانه  جمع کثی 

ی در مورد خالف عمل فرماندار و بازرس  اض آمی  قضای  گنبدقابوس آمده تحصن اختیار و تلگرافات اعیر

در امر انتخابات گرگان و دشت بمقامات عایل مخابره و تضی    ح نموده اند تا حصول نتیجه و رفع اشکاالت 

دی از جمعینر هم از کسبه و پیشه ور دست از کار در تلگرافخانه متحصن خواهند بود. چون عده زیا

ن برگشتند ویل اکنون عده ای از شان کشیده بودند آنان را بتوجهات دولت امیدوار و به ش کار خودشا

 مظفری -آنان در تلگرافخانه متحصت بانتظار وصول اوامر مقامات یم باشند

 

 4/10/30گومیشان 

میشان و قراء تابعه به تلگرافخانه مراجعه و تحصن اختیار و راجع امروز در حدود سیصد نفر از اهایل گو 

 به مقام نخست به تعویض آقایان پیمایی پور و نصی  هرندی فر 
ی
ماندار و بازرس قضای  دشت گرگان تلگراف

 بقیه مراجعت 
ر
ی مخابره نموده نمایندگان متحصن در تلگرافخانه باف وزیری، وزارت کشور، دادگسیر

 آزادی -نمودند

 

ریال بود.  36کیلو و نیم   16ریال، جو  60کیلو و نیم   16آبان( گندم  12)واصله شب  8-20 - -بندرشاه

 و نیم کیلو یکصد ریال.  16نج چمپای پست نایاب بر 

ی بندرشاه سکونت دارند  بقرار مسموع هللا ورن حاجو و دردی محمد بدراق که در سیجوال سه کیلومیر

ی نماید. خانه های روستای  را خراب  و چوب و تخته آجر آنها را یم برند در آنجا ژاندارمری نیست جلوگی 

ی نشود تمام چوب و ت ودچنانچه جلوگی  ی می   یحیایی  -حته آنها را از بی 
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 تلگراف تورکمن ها 

در فرمانداری گرگان به  های بندرشاه و گمیشان تجمع عده ای از شان و شخصیت های برجسته تورکمن

منظور دفاع از اقدامات دکیر مصدق مبنی بر میل کردن صنعت نفت و محکوم کردن رای دادگاه الهه. 

 20/4/1330ار گرگان به مرکز در این باره بتاری    خ تلگراف فرماند
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کشور.   مجناب آقای دکیر محمد مصدق نخست وزیر محبوب ایران. رونوشت جناب آقای وزیر محیر 

 . ]رادیو[رونوشت اداره کل انتشارات و تبلیغات

با ابراز وفاداری امروز جمیع از شان و رؤسای ایالت تراکمه گومیشان و بندرشاه بفرمانداری مراجعه نموده 

و فداکاری در راه میهن عزیز و شاهنشاه جوانبخت و محبوب ایران اظهار خشنودی و شعف و تشکر از 

کت گامهای بلندی که دول ف در راه اجرای منویات میل و استیفای حقوق ملت ایران از شر ت اشر ت حضی

عادالنه   دیوان داوری الهه از غاصب منحله نفت برداشته اند و ابراز انزجار نسبت برای غی 
ی
و یک طرف

ی وطن پرست ترکمن در راه استیفای حقوق  بنده تقاضا نموده اند بعرض عایل برسانم که ایالت مرزنشی 

ف حارصی به همه گونه فداکاری و جانبازی بوده و کمال افتخار و میل  ت اشر و پشتیبایی از دولت حضی

 اشند. اشتیاق منتظر فرمان برای بذل مال و جان خویش یم ب

 فرماندار گرگان فرهمند                                                                                               
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:  – 1331صفحه اول روزنامه " پیام گرگان" در تاری    خ   با عناوینی نظی 

کمدی " "،ا باید بالعوض بدهقانان واگذار گردد. او در ترکمن صحر  امالک غصنی شاه و برادران ستمگر "

مردم گرگان و دشت از تشکیل "جبهه " "،"تقسیم" اراضی در کاخ سعدآباد و غصب اراضی ترکمن صحرا

 "... واحد ضد استعمار" استقبال یم کنند و بدعوت جمعیت میل مبارزه با استعمار پاسخ مثبت یم دهند. 

“ دیکتاتوری ضد” جبهه ایجادحزب توده ایران مطرح یم شد. ) تشکل های فوق توسطشایان ذکر استکه 

  ( 1329در دی ماه  “استعمار ه باجمعیت میل مبارز ”، ایجاد 1327در اردیبهشت ماه 
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( در انتخابات دوره داعالمیه دفاع از کان
ی
)جرجای

ی
 مجلس  17یداتوری محمد آخوند گرگای

به فرمان شاه منحل  1332آبان  28بازگشایی شد و در  1331اردیبهشت  7در  مجلس شورای میل دوره هفدهم

 رسیم مجلس در روز 
ٔ
ی جلسه  .خرداد برگزار شد 8شد. نخستی 

این بیانیه بازهم همانند اعالمیه های دیگر آخوند، به فعالیت های حزب توده در تورکمن صحراو اقدامات آنها در 

ی و وطن فروشان" حمله شده است.   تحت عنوان "خائنی 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%84%DB%8C
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مخالفت فرهنگیان گنبدقابوس با اقدامات ضدمیل نماینده ارسایل اداره فرهنگ جناب علییم بعنوان 

 29/3/1331.  نگ گنبدقابوسمسئول فره
 

ییک از سیاست های ضدمیل رژیم پهلوی در مناطق میل از آنجمله 

ی فرزندان آنان  د. دولت وقت بعمد افراد بو تورکمنصحرا بیسواد نگهداشیر

الکیل و رشوه خوار را بعنوان مسئول به مردم منطقه تحمیل  ،از قمارب ،فاسد 

ی ارسایل" شخ د که اقدامات بو یص بنام علییم یم کند. ییک از این "مسئولی 

بهم زدن جو سیایس شهر گنبدقابوس در  در ضدمیل و تفرقه افکنانه وی 

ی ترکمن" بوضوح نشان داده شده است. علییم که  اعالمیه "اتحادیه معلمی 

ی فعا ل حزب فاشیسنر "پان ایرانیسم" بوده با مطرح کردن شعارهای شوونیسنر برعلیه جوانان و فعالی 

ی سیایسسیایس منطق امنینر منطقه وی را به جای  -ه به تبلیغات مخرب یم پردازد. باالخره مسئولی 

به فعالیت دیگری منتقل یم کنند ویل علییم با نفوذی که در ادارات داشت دوباره به گنبد باز گشته 

 وقنر در سیکل دوم 1346ضدمیل خویش ادامه یم دهد. شایان ذکر است که راقم این سطور در سالهای 

ستان مشغول به تحصیل در دب ستان هدایت بندرشاه بود، این علییم دبی  ادبیات بود که کارش ی  دبی 

روف "عرب" از آب بود بگونه ای که ما از درس ادبیات بقول معدر تمام ساعت چرت زدن در کالس 

 درآمدیم. 

 

ستان هدایت بندرشاه. عکس:   1348علییم بهنگام تدریس در دبی 
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 و جواب شباالیه امالک و مستغالت پهلوی و رد اتهامات ر کایت کشاورزان آی درویش/ کالله از اداش

شکایت دهقانان آی درویش عاری از حقیقت بوده! و مأمورین امالک »اداره امالک و مستغالت پهلوی: 

کایات در اثر و مستغالت پهلوی در هیچ موقع خالف دادنامه اقدایم نکرده و نخواهند نمود!! و این ش

د!!   1952ژوئن  18برابر با  28/3/1331بتاری    خ « تحریکات انجام میگی 
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سند زیر مربوط به غصب اراضی قزلجه پشمک توسط ژاندارم تورکمنی بنام مرجان خان و سپس فروش 

 بنام محمد فاریایی مر 
ی
بوط به آن به امالک پهلوی و بعدها غصب آن توسط دالل پوست و روده همدای

 یم باشد.  1952 / 1331سال 
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 قزلجه پشمک )مرجان آباد(

   1جزوه دان 

یوزارت   دادگسیر

 برگ دادخواست بدادگاه شهرستان گرگان

 10/11/1331بتاری    خ 

ی    نام متدابی 
ی

 محل اقامت شغل پدر نام خانوادگ

قربان  -1خواهان: 
 ندییم

آق محمد آق  -5 قرجه آمان -4 منگیل ساعنر  -3 مال ابرایم کمایل -2
 محمد

 توییل کمایل -6
قزلجه  -آنه کمایل

 توابع گنبدکاوس

خوانده: محمد 
 فاریایی 

    گنبدکاوس بازرگان

 میشود وکیل 
ی
     بعدا معرف

بهای خواسته 
300.000 

اض بر ثبت و قزلجه که بنام  تحدید حدود قریه اعیر
 مرجان 

آباد تقاضای ثبت 
 شده با 

خسارات دادریس و 
ه بمب لغ یس غی 

 هزارتومان
 

م دادگاه»  ریاست محیر

ید   یی پناه فقی  که  بطوری که مستحضی
ی در زمان رضاشاه فقید نفس های عموم مردم مخصوصا زارعی 

قدرت حرف زدن را در مقابل مقامات نظایم امالک آن دوره حبس بود. قریه قزلجه که ششدانگ آن 

 
ی
 بوده ایم ویل  سالۀ اینجانبان بوده 100ملک آبا و اجدادی متضف

ی
است و مشغول زراعت و ادامه زندگ

ع شخیص بنام مرجان خان که در لباس نظام ودرجه استواری دائما در رکاب شهنگ حکییم در آن موق

 نداشت بطور محرمانه بدون 
ی
رئیس امالک شاه بود قریه قزلجه را که هیچگونه سمت و دخالت و تضف

اه فقید در محضی مظلویم یم فروشد. در صورتیکه اسم قریه ارائه مدرک بنام ملک مرجان آباد به ش

ی متضف بوده و هستند و و هیچگونه اطالیع مذ  کور قزلجه  و تملک آن متعلق به اهایل قریه مزبور و نی 

از این فروش مرجان خان نداشته اند و ]مسئول[ امالک هم پس از معامله آمد و تضف کرد و اینجانبان 

ی طور که تمام امالک مردم که اطالیع از اصل م را غصب کرده ماهم وضوع نداشته گمان کردیم شاه همی 

سانیم. اول برگ اشتهادیه  جزو آنها هستیم. حاال مدارگ که در مورد حرفهای خود داریم بعرض دادگاه می 

 محیل است که تمام دهبانان و معتمدین قراء همجوار تصدیق کرده اند که نام قریه مذکور قزلجه است

اسناد مفصله در مورد پرداخت مالیات نه مرجان آباد و مالک آن اهایل محل قزلجه یم باشند. دوم 

ه که رونوشت پیوست است. بهرحال غرض از تقدیم  1314مزرویع به اداره دارای  در سالهای  و غی 

 در ملک قزلج
ر
ه دادخواست این است که آقای محمد فاریایی خوانده که هیچگونه سمت و تضفای

ح آن در باال  عرض شد بطور خییل محرمانه برخالف مقررات نداشته و ندارد بنام ملک مرجان آباد که شر

ادامه « تقاضای ثبت و درج آگیه نموده که یک نسخه از آگیه در افقط موقیع ما با اطالع شدیم که... 

  سند موجود نیست. 

 

 

 و مبارزه خلق ترکمن. انتشارات 
ی

 )به نقل از کتاب: زندگ
ی

ترکمن. سیایس خلق  -ستاد مرکزی شوراهای و کانون فرهنیک

 (1358بهمن 
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اع « سازمان اتحادیۀ و همکاری تراکمۀ گوکالن ایران»اعالمیه  ی در مورد مصوبه هئیت وزیران درباره انیر

روستاهای گلیداغ و سوفه دار از بجنورد و انضمام آن به گنبدقابوس. در ذیل اعالمیه امضای شخیص 

 1953ژانویه  5برابر با  15/10/1331شود. بتاری    خ  ام غفوری بعنوان نماینده تراکمه گوگالن دیده یمبن
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 اعالمیه تورکمن های هوادار تشکیالت "اتحادیه کارگران" حزب توده ایران. 

 1332بتاری    خ اردیبهشت 

 

ی حزب توده و  ان و فعالی  ی های وسیع رهیی ی کمیته های محیل آن از  رژیم پهلوی پس از دستگی  فعالی 

ی ادامه 1325در سال  آنجمله در تورکمنصحرا  ، سیاست غصب اراضی زرایع در منطقه را با حدت بیشیر

ی سیایسویل یم داد.  ی ها هرایس به  تورکمن فعالی  ب و شتم ها، تبعیدها و دستگی  خود راه نداده از رصی

 بیانیه هایی مطرح یم کردند. در هر فرصنر احقاق پایمال شده شان را با انتشار 

ی سیایس تورکمن منترسر   حزب توده،هوادار گروه "اتحادیه کارگران"  بیانیه زیر توسط گرویه از فعالی 

رده است؛ تابه امروز حقانیت خود را حفظ کحنر بگونه ای شده است. مسائیل که در آن مطرح شده 

دری، رشوه خواری شدید مأمورین دولنر غصب اراضی مزرویع کشاورزان، ممنوعیت تحصیل به زبان ما

 در منطقه، عدم بهداشت و... 

ی تورکمنها پخش شده بود.  1332اصل بیانیه به زبان تورکمنی بوده و درتاری    خ اول اردیبهشت سال  در بی 

آباد به یک نسخه این بیانطبق اعالن فرمانداری گرگان  یه توسط کدخدای روستای سالالخ/بصی 

میشان تسلیم میشود. بیانیه پس از ترجمه بفاریس به فرمانداری گرگان و از آنجا بخشداری کومیش دپه/گ

بخش سیایس وزارت کشور ارسال میگردد. فرماندار گرگان یط دستوری با عنوان "محرمانه مستقیم"به 

ی نرسر آن میشود. جالب است بدانیم که که شدید به شهربایی بندرشاه، خواهان دس ی فوری عاملی  تگی 

 آمده است:  به وزارت کشور  «نقابت»جنابرش فرماندار گرگان در گزا

 

زراعت میشود بطوریکه یکنفر بیکار در  "...اراضی دشت گرگان در دست تراکمه

 شمایه دار میباشند. ویل همانطوریکه قبال 
ی

این منطقه وجود ندارد بلکه همیک

 ها هستند که مباد
ی

ی گزارش شده مسبب این یک عده آقایان فرهنیک رت به این نی 

  "گونه عملیات یم نمایند. 
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ی کامل اعالمیه  میر

 شماستجوانان ترکمن حرف ما با 

 برادران عزیز! 

ی تمام  ی اهایل ترکمن صحرا ظلم و جور مامورین دولت را بدوش ]یم کشند[ خود میگذارند و ]از[ما یی چی 

ی و در  ی زمی  کت زراعت میسازند. تمام جاهای ترکمن صحرا و محله ها از غاصبی  باریان هجومگر و شر

 بمردم ترکمن ص
 
ی در امان نمانده، زورگوی حرا مخصوصا به جوانان آن حدود یی اندازه ثروتمندان و مالکی 

ی برای ما  ی و از حد خارج است. ما جوانان عالوه بر از محرومیت های عمویم، محرومیتهایی نی  سنگی 

 هست و آنها عبارتند از: 

ستانها هم برای خواندن زبان فاریس بسته بیسوادی: عالوه بر تدری -1 س زبان مادری درب دبستانها و دبی 

ستان  150جوانان و نوباوگان فقط در گنبدکاوس  50000ترکمن صحرا برای از تمام  است.  نفر در دبی 

نفر در دبستانهای چهار کالسه و شش کالسه مشغول به تحصیل  1500و در تمام ترکمن صحرا 

ی جهت هستند و از این عد ی چند صد نفر از یی معلیم از درس یم مانند. از همی  جوانان در  %3ه نی 

ستان اشتغال بدرس هستند آنهم در صورتیکه از نقاط دور بگنبدکاوس دبستان و از  هزار مورد در دبی 

ها محل گذاشته شده و تا این  نفر دخیر در دبستان 200بیایند و در تمام ترکمن صحرا فقط برای 

ی  دیده نشده یکنفر دخیر را در دبستانها بگذارند. دولت با این روش زورگوی  بدون شو صدا وقت نی 

فت منظور خود ما را با این بیسوادی روبرو کرده است. ح  کومت خود را ادامه داده و برای پیرسر

 

ی -2 برای جوانان ترکمن صحرا یک بالی عظییم است. هر سال چند مرتبه  نظام وظیفه: شبازگی 

ند. جوانان  مأمورین  ما را بهم زده برای خدمت شبازی جلو جوانان را میگی 
ی

اداره نظام وظیفه زندگ

ی جهت  ترکمن در سن جوایی ازدواج کرده و طبق قانون از خدمت شبازی معاف هستند. برای همی 

ی بسیار  بافایده ای است وبه بهانه معافیت در هر سال دو دف مسئله نظام وظیفه برای عه ارتشیان چی 

ند.  500تا  200از هر جوان   تومان رشوه میگی 

ی های زراعنر و یا جاهای دیگر  جوانان ترکمن برای اینکه خانواده های خود را تنها نگذارند در زمی 

ی اشتغال ورزیده آن مبلغ را تهیه و به مأم ورین مربوط میدهند. در صورتیکه مطابق بکارهای سنگی 

 . قانون از خدمت شبازی معاف هستند 

ی به تعداد جوانان معامله یم کنند. مثال دیده شده  بعیصی از مأمورین نظام وظیفه در موسم شبازگی 

ی جا معلوم میشود برای  4000نفز از جوان یک محله را به  20یک نفر افرس  تومان خریده. از همی 
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و هم بتواند مبلغ از همان تعداد چه ظلم و جوری باید روا دارد تا هم بتواند استفاده کند استفاده 

ی دیگری نیست.   جوانان چی 
ی

 خریداری را در بیاورد و منظور از این غارتگری جز بهم زدن زندگ
 

کت  -3 ی است. دهقانان روزمزد در مقابل شر وط و مقررات کار دهقانان جوانان و کارگران بسیار سنگی  شر

ی آنه 14ایل  12زراعت شمایه داران روزانه نزدیک  ا کار یم کنند. این کار ساعت در باالی ماشی 

 جوانان مخصوصا در فصل تابستان با یی آیی و در زمستان با بادهای نامناسب مواجه است و سالمنر 

ی برای تمام ترکمن صحرا  د با این اوضاع نی  ی مییی  را از بی 
ی
را در معرض خطر گذاشته و رنگ و روی جوای

د ندارد یعنی برای دویست و پنجاه هزار تختخوایی بیش وجو  10در گنبدکاوس یک بیمارستان مخروبه 

 تختخواب.  10خلق ترکمن 

ی لحاظ آنان به انواع امراض دچار هستند. نفر جوانان ترکمن نیست و ب 50000برای  بهداشت  همی 

ژاندارمها در منطقه ترکمن صحرا دزدی یم کنند آنها در هر لحظه از دهقانان ترکمن توقع اخاذی را 

ند. دارند آنها بعناوین مخ  تلف مردم ترکمن را یم دوشند و میگی 

گرفته نشده با این همه یی   برای جوانان و اهایل ترکمن تفری    ح و ورزش و سینما و کلوب ورزش درنظر 

اعتنای  مأمورین دولت و ارتشیان اسبان جوانان ترکمن را برسقت برده و چند روزی آن را سوار و پس 

ی تحویل د ادن بجای خود، قابل توجه است، ضمنا مسابقات ورزش از الغر کردن و گرسنه نگهداشیر

نند. تا بعنوان اسب دوایی از م ی ی بهم می   را نی 
ند و برای این و اسب دوایی ردم ترکمن با زور پول میگی 

منظور بعناوین مختلفه مبارزه میکنند. افتخارات جوانان ترکمن را بعنوان اسب دوایی دربار شاه خائن، 

د. در مسابقات محیل و کشوری برای جوانان قهرمان ترکمن تضعییقات بسیار کثیف و ملوث یم نماین

ات مذهنی را بنام دولت میل و ظلم و ستم را برای جوانان میکنند. با این همه جنایت باید تمسخر 

 اضافه نمود. 

ی و تمسخر به رسوم ترکمن و تحقی  جوانان و تضییع حقوق و چپاول و غارت نظام وظیفه در  توهی 

ی وقت   به فرهنگ و بهداشت و ورزش و سایر تفریحات جز تضییع حقوق جوانان چی 
 
خود و یی اعتنای

 دیگری نیست. 

 

 ترکمن! برادران عزیز! جوانان 
 

 حقوق حقه خود را بدست بیاورید. بهمدیگر نزدیک 
ر
ف فقط یم توانید با اتحاد و همدسنر جوانان میر

اتحاد برای بدست آوردن حقوق اجتمایع و سیایس شوید و آنچه میخواهید در میان بگذارید و با 

 و دموکراتیک و سایر 
ر
ف تشکیالیر که برای احقاق حقوق  خود مبارزه کنید. به تشکیالت جوانان میر

جوانان مبارزه یم کنند مجتمع و برای آینده درخشان و راحت و مرفه مبارزه و دفاع کنید. برای مبارزه 
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ی های م ی طبقه کارگر به "اتحادیه کارگران" پیوسته و در مقابل غارتگران از زمی  رغوب شما برهیی

  کنید. برعلیه درباریان و شاه خائن اتحاد خود را محکمیر 

 

جم  امضاء میر

24/3/1332 

 

 1338 -بندرشاه
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درخواست فرماندار بجنورد از استاندار خراسان در مورد لزوم تأسیس رادیو به زبان تورکمنی برای 

ی از تبلیغات نوار مرزی  تورکمنهای ه»جهت تقویت حس میهن پرسنر در میان آنها و جلوگی  که « مضی

 1953اکتیی  26برابر با  4/8/1332بتاری    خ                     از رادیو عشق آباد پخش یم شود. 

 

 

 

 



  

ARNE GOLI 478 

 

 245سند 

 به نخست وزیری در مورد اقدامات حزب توده ایران در گنبدقابوس 
ی
 گزارش شهربای

 6/4/1332بتاری    خ                                    مرداد.  28کودتای آمریکایی   یک ماه قبل از 
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ی تورکمن.   1333فروردین  28پخش اعالمیه سیایس توسط محصلی 

 به جرم پخش 
ی
ی آنه بردی یزدای که در این سند از آن بعنوان ایران  یه های حزب توده اعالمدستگی 

ه" یاد  ستان هدایت بندرشاه و انتقال  "اوراق مضی ی این دانش آموز سال سوم دبی  شده است. دستگی 

ین واقعه وی به زندان گنبدقابوس، بعنوان گزارش اداره سیایس وزارت کشور ضبط و درج شده است. ا

 بعداز کودتای آمریکایی  1333در سال 
رخ داده است بعبارت دیگر حنر بعداز  1332مرداد  28یعنی

ی ه ی حزب توده، جوانان تورکمن به مبارزه حق طلبانه خویش بدون دستگی  ای وسیع اعضاء و فعالی 

ی و شکنجه و زندان ادامه یم دادند. تاری    خ سند   .  باشد یم 1333فروردین  28ترس از دستگی 

 

باسناد  28/1/33و بتاری    خ  26وزارت فرهنگ. بطوریکه فرمانداری گرگان یط نامه ش »

شداری بندرشاه اطالع میدهد آقای آنه بردی یزدایی دانش آموز کالس گزارشات شهربایی و بخ

ه، دستگی  و بشهربایی گنبدقابوس  ستان هدایت بندرشاه باتهام کشف اوراق مضی سوم دبی 

 «ه است. رئیس اداره سیایس وزیر کشور. اعزام گردید
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 1333در سال  گوشه ای از مبارزات تورکمن ها علیه غاصبان اراضی زرایع

ی زحمتکش تورکمن ی های حاشیه خزر را که بدنبال عقب نشینی آب  زارعی  با امکانات محدود خود زمی 

 و 
 
دریا بوجود آمده بود را آباد و به کشت و زراعت یم پرداختند ویل مأمورین اداره امالک، اداره دارای

ی به انحاء ی ها را متعلق به دولت اعالم و از زارعی   مختلف اخاذی یم کند.  گمرک بندرشاه این زمی 

 

مبلغ دوهزار ریال بابت  -اداره دارایی بندرشاه -11/12/33تاری    خ  -693886»

ح منال مالکانه سال  32منال مالکانه سال   32شهرستان از آقای حاجی تاییل شر

ی واقع در کنار دریا متعلق به دولت، عیل الحساب  تحویلدار  2000زمی 

حل مهر و . در سه نسخه صادر شد. ممتصدی مالیات. امضاء رئیس دارایی 

 «امضاء

خان محمد نیازآبادی  -شی  و خورشید وزارت دارایی  -14/2/1333بتاری    خ»

ی کنار دریا سال  -وسیله آقای عزیز دوست بهاء مبلغ  1332بابت مالکانه زمی 

متصدی در آمد. وحدت. رونوشت  -صادر گردید 15پرونده شماره  -ریال 900

 «امضاء برابر اصل است. محل

ی تورکمن بر   زارعی 
ر
ای خود وکییل بنام "نیازمحمد کر بصی  آبادی" انتخاب یم کنند تا از وضعیت حقوف

ی هایشان در مقابل غارتگران دفاع کند. نیازمحمد با ارسال شکوائیه ی و رونوشت قبض زمی  ، قرار دادگسیر

ی خود مبنی بر صاح های مایل پرداخنر  ی های نوآباد ر به وزارت دارایی حقانیت موکلی  ا اثبات ب بودن زمی 

ی بسال یم کند.  ی های مورد دعوی تورکمن ها 1329طبق دعوی صلح شده در دادگسیر ، صاحبان زمی 

 اعالم یم شود. 
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ی مبنی بر مالکیت تورکمن ها بر اراضی محدوده های سیجوال،  حکم دادگسیر

 1329بشیوسقه، بندرشاه تا دریای خزر بسال 
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ی شکوائیه آ    قای نیازمحمد میر
 
 کر به وزارت دارای

 

 
 
 جناب آقای وزیر دارای

بموجب احکام و اجرائیه های صادره که رونوشت آن تقدیم میگردد، اراضی بندرشاه که یک حد 

ی تشخیص و از ید دولت خلع گردیده ویل متأسفانه مأمورین وزارت  آن دریا یم باشد ملک موکلی 

ی کنار دریا مزاحم  بعنوان زمی 
 
ی گردی دارای ده و با فشار و قوه قهریه منال مالکانه دریافت موکلی 

د  میکند. برای نمونه سه برگ قبض تقدیم مستدیع است. مقرر فرمائید اوال وجوه مأخوذه را مسیر

 و ثانیا دستور رفع مزاحمت صادر فرمائید. 

آبادی. ترکمن وکیل و نماینده جعفربای.   27/4/33نیازمحمد کر بصی 

 

ی های نوآباد را متعلق به دولت دانسته  وزارت دارای   شکوائیه تورکمن ها را یی اساس اعالم یم کند و زمی 

 که باید از آنها بهره مالکانه گرفته شود یم داند. 
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بویم بنام منوچهر طای  در  قابل ذکر است که بخشر از این اراضی ساحیل بعدها به تضف شخص غی 

ی   ره این اراضی به حاکمیت تورکمن ها در آمد. ابا فرار وی دوب 1357آمد که در پایی 
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دربارۀ گوشه ای از جنایات تیمسار شلشکر منصور مزین نماینده ویژۀ محمدرضاشاه در امور امالک و 

مستغالت پهلوی در گرگان و گنبدقابوس و بجنورد از گزارشات محرمانه ضداطالعات لشکر گرگان به 

 (1964فوریه  20)                   ساواک. مقامات لشکری و 

گرگان، که در دوران ریاست شتیپ اردشی  تاجبخش بر ضد   5ضد اطالعات لشکر  1/12/1342گزارش مورخ 

 اطالعات ارتش و به دستور او تهیه شده است: 

 گرگان  5از ضد اطالعات وابسته به لشکر  

                                                                                          49 5/ ل 24700شماره: 

 خییل محرمانه

                                       1/12/42بتاری    خ 

 درباره تیمسار ش لشکر مزین                                        
 

اعات مختلف نظایم و غی  چون بعیصی از اقدامات تیمسار شلشکر مزین احساسات عمویم را در اجتم 

ت همایون شاهنشاه   مخصوص اعلیحضی
ٔ
ی نماینده نظایم گرگان جریحه دار نموده و از عنوان افتخارآمی 

یم گردد،  که به ایشان تفویض گردیده است در جهت مخالف منویات ملوکانه و سیاست روز بهره برداری

ز گزارش این قبیل جریانات به سبب ترس و لذا با وصف اینکه روسای اداری و انتظایم شهرستان گرگان ا

مزین خودداری یم نمایند معهذا در اجرای اوامر آن فرماندیه که اهمیت و  -وحشت از تیمسار 

 و فداکاری کادر ضد اطالعات را در ر 
ی

اه خدمتگذاری به مسئولیتهای محوله و لزوم از خودگذشتیک

د فرموده ان ی  گوشر
ً
د، الزم میداند مشهودات و مسموعات خود را شاهنشاه محبوب و میهن عزیز کرارا

 مضافا به اطالعات و شایعایر که در این زمینه وجود دارد ذیال به عرض برساند: 

 که برای مراجعه به تیمسار مزین به وجود آمده سبب شده است که  -1
ر
محدودیت ها و مشکالی

ان امالک از وضعیت مردم به اداره امالک گرگان دستگاه فرعویی اطالق نموده و حنر کارمند

موجود نهایت عدم رضایت را داشته باشند. شهنگ بازنشسته رضا معظیم که مشاور 

د بنحو بسیار زننده و نامطلوب که حنر منجر به کتک زدن مخصوص تیمسار مزین میباش

ی کارمندان  ی رفتار نموده از داخله نی  ی شده است با مراجعی  تراکمه و بازداشت موقت آنان نی 

ورا جاسوس تیمسار مزین لقب داده ضمن نسبت هایی که درباره اخاذی های وی داده امالك ا

ا با اقدامات زیر پرده شده است اصوال در ایجاد عدم رضایت تخصص دا هکتار  50شته و اخی 

از اراضی درود محله را که چهارصد هزار تومان ارزش داشته به نام خود منظور و موجبات 

ی  آن محل را فراهم و گویا تیمسار مزین در این مورد عصبایی و دستور  شکایت و شوصدای زارعی 

 توقف تقسیم قراء درود محله را داده باشند. 
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... دیده شده است تیمسار ش  -2
ی
ت همایوی  مخصوص اعلیحضی

ٔ
لشکر مزین که با عنوان نماینده

بر آید با که مردم را به اقاله اسناد مالکیت خود و ادار نموده اگر کش درصدد احقاق حق 

نظریات خود را « من نماینده شاه مملکت هستم و امر پادشاه را باید اجرا کنید»عنوان اینکه 

، ژاندارمری، دژبان، تحمیل ] و [ در صور 
ی
ین مقاومت با استفاده از مأمورین شهربای ت کمیر

ی ساواک و مراجع قضایی نظایم و غی  نظایم آنها را تهدید به بازداشت و تعقیب نموده م  زمی 
ً
ثال

 شهنگ دکیر فروزانفر را از وی اخذ و به شوان اخراجی دکیر مهدی کوچک که به 
ی
متضف

ایک م ی مرام اشیر  بود تحویل یم نمایند . از اینگونه اجحافات در قراء مرزبن، علت داشیر
ی
 زندای

ر
دی

ه و بطور آق اوییل، خواجه نفس، درود محله، قره بالغ، سیجوال و پنج پیکر زیاد اتفاق افتاد

قطع در اداره أمالك و مستغالت پهلوى مرکز مسبوق به سابقه بوده و جریان دریافت مبلغ 

ی شهنگ و شوان الهیخی هزار تومان وجه نقد ا 310 ز حاج اصغر لطیقی و تقسیم آن بی 

منسوب به تیمسار مزین و شوان قهرمایی رئیس راهنمایی گرگان که به علیل مورد توجه ایشان 

 از جمله اقدامات تیمسار و شایعات موجود در گرگان یم باشد.  میباشد 
 

 شگرد همدانیان -گرگان   5فرمانده ضد اطالعات وابسته به لشکر                     

ده از اقدامات یی پروای  غم اسناد و شکایات گسیر برریس اسناد موجود نشان میدهد که منصور مزین، علی 

ی رئیس ساوال، برخوردار بود.... او، از حمایت کامل مقامات ع تبه رژیم پهلوی، بویژه نعمت هللا نصی   الی 

یم نداشتند و زورشان نیم رسید، اراضی شان به نفع آن هایی که وضع مایل نداشتند و یا مدرک محک 

و بازریس صدها شکایت به دست من ]فردوست[ « دفیر ویژه اطالعات»محمدرضا فروخته یم شد. در 

هایل از مزین به شدت شایک بودند و شاید دهها بار از طرف دفیر ویژه و بازریس افرسایی را به یم رسید که ا

بدهید به »را به محمدرضا ارائه دادم. محمدرضا هر بار دستور یم داد:  گرگان فرستادم و گزارش آنها 

ین طرف شدم. )یعنی همان کش که از او شکایت شده بود!(. من در جریان این شکایت ها با مز « مزین

د که  ییک چند سال پیش از انقالب، یک افرس را از دفیر فرستادم تا تحقیق محیل کند و با مزین تماس بگی 

سال است یم فروشید و هنوز تمام نشده ؟! مزین پاسخ داده بود:  10راضی شاه چقدر بوده که شما مگر ا

محیل مشخص کرد که ایشان در این افرس دفیر با تحقیقات دقیق « اراضی شاه تا مرز شوروی است! »

سال آن را زمینهای موات، که طبق قانون جزء منابع طبییع و متعلق به دولت است،  9سال، حداقل  10

درضا تحویل شد و او مزین را خواست. مزین شکایت مرا به محمدرضا کرد و میفروشد. گزارش به محم

 سند نداشت( متعلق به افرس دفیر بیخود گزارش داده و زمینها طبق اسن»گفت: 
ً
اد معتیی )اصال

 یا « شماست
ً
ا یان مزین اکیر من فردی را بجز مزین ندیدم که در مقابلم بایستد و از من شایک شود! مشیر

ی یم فروخت. پولداران مح یل بودند و یا از تهران یم رفتند و او به هر یک به دلبخواه خود مقداری زمی 

ی مرغوب با آب هکتا 100هکتار تا  50قواره ها از  ی درجه اول، زمی  ر بود و منطقه بندی شده بود. زمی 

 داشت و خریدار 
ی
 کاف

ی
ی مرغوب در مناطقر بود که بارندگ ی درجه دو، زمی  ی باید در  رودخانه بود. زمی  زمی 

ی براساس  ی درجه سوم، زمینهای نامرغوب در نواج کم باران بود. قیمت ها نی  آن چاه عمیق یم زد. زمی 

. باید صدها بار به مزین مراجعه یم شد و سفارش از منطقه بند
ی

ی یم شد، ویل نه به این سادگ ی تعیی 

د تا بفروشد! او به دوستان و نزدیکان ین قیمت ها  مقامات عالیه مملکنر مییی ین زمینها را با نازلیر خود بهیر

ی های گرگان را فروخت و وقنر تمام شد  10یم فروخت. خالصه، حدود  ی های سال مزین زمی  فروش زمی 

ی  ی موات و منابع میل در این منطقه بود فروخت و سپس به شاغ زمی  وع کرد. او هرچه زمی  گنبد را شر
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پول ها همه به دربار تحویل یم شد و محمدرضا از مزین های موات و مراتع شهرستان بجنورد رفت. 

و  یف رضایت کامل داشت. نییم از اراضی بجنورد فروش رفته بود که انقالب شر ع شد و در زمان دولت شر

امایم نماینده گرگان برای جلب نظر مردم به دزدی های مزین اشاره کرد و خواستار شد که وی از منطقه 

 قبیل ایران را ترک کرده احضار و پرونده اش به دا
ر
ی تحویل شود. این در حایل بود که مزین مدی دگسیر

« انقالب سفید»بود، که در حایل که با شوصدا در بود! این یک نمونه از سوء استفاده های محمدرضا 

اراضی موات و مراتع را میل اعالم کرد، خود مرغوب ترین اراضی موات و مرتع را تخریب کرد و فروخت و 

 ل آن را به خارج انتقال داد. پو 

 

 نرسر مرکز مطالعات و پژوهش های سیایس.  خاطرات فردوست. کتاب منبع:  
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  249 سند 

 )نقشبندی( با کودتای  
ی

 تورکمن آنه قلیچ آخون ارویع
ی
 1953برابر با  1332مرداد  28همکاری روحای
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 عبدهللا توماج
ی
ای ( مجلس شورایمیل در مورد تأسیس 60جلسه  -19در نطق پیش از دستور  )دوره  سخیی

 1335بهمن  9دانشکده معقول و منقول/ الهیات در گنبدقابوس. بتاری    خ 

م بخویی توجه فرموده اند که بنده سیع دارم مزاحم آقایان نشده و 
توماج   با اجازه آقایان همکاران محیر

یت قریب وقت با ارزش مجلس را با عرای ض خود رصف ننمایم.... بطوری که آقایان استحضار دارند اکیر

و طریق  ی پی 
ی دشت گرگان ترکمن و اهل تسیی  کریس میباشند دان حنقی باتفاق ساکنی 

ً
شگاه که سابقا

شافیع تأسیس کرده بود در اثر توجه جناب آقای دکیر اقبال رئیس دانشگاه و  فقهمخصوص برای تدریس 

ی در دانشگاه تأسیس گردید ) دکیر افشار   پیش هم  حنقی  فقهروزانفر کریس تدریس مساعدتهای آقای ف نی 

ی نبود ) دکیر حسن افشار چند سال قبل تأسیس شد  حنقی  بود( هفته ای شش  حنقی  فقه( محصلی 

خواهند داشت و از این حیث ییک از خواسته های معنوی اهایل این منطقه بر  حنقی  فقهساعت درس 

مذهب این منطقه شده است و حنر در این خصوص  حنقی فوق العاده موجب رضایت اهایل  آورده شده و 

ی مخابره گردیده است که با اجازه آقایان ییک   نی 
از تلگرافات که مختضتر است در اینجا بعرض تلگرافایر

سانم:   می 

م در بار شاهنشایه و رئیس دانشگاه رونوشت جناب آقای فروزان   جناب آقای دکیر اقبال وزیر محیر

م دانشکده معقول و منقول رونوشت توماج نماینده دشت گرگان!   فر رئیس محیر

استاد معظم آقای فروزان فر رئیس دانشکده جان نثاران اهایل ترکمن صحرا از اقدامات آن جناب و  

مذهب  حنقی برای تربیت جوانان  حنقی ل نسبت بتأسیس رشته تحصییل مذهب معقول و منقو 

 از خداوند متعال خواستاریم
ی
 صمیمانه تشکر نموده موفقیت آن جنابان را در خدمت بعالم روحای

فت طریقه حقه دیانت اسالم در محیط و مرکز  و امیدواریم با توجهات کامل آن مقام معظم در پیرسر

آیت هللا الحاج  -الحاج انه قلیچ آخوند 52آیت هللا   دانشگاه قدم های مؤثری برداشته شود. 

 آیت -آیت هللا الحاج نور محمد آخوند -آیت هللا الحاج عبدالرحمن آخوند -عبدالوهاب آخوند

  آیت هللا بردی آخوند.  -هللا عبدهللا آخوند

 

 

                                                           
 وردند؟! معلوم نیست چرا عنوان آیت هللا را در پیشوند اسایم آخوندهای تورکمن آ  52
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 ادی از غصب اراضی کشاورزی تورکمن ها از آرشیو ساواک اسن

ی به نام  در این سند که از طرف ساواک گرگان به ساواک کل  سند زمی 
َ
کشور)تهران( فرستاده شده اسما

ی )اراضی خودشان( به  دهقانان بابت قسط خریدتورکمنها داده شده ویل زمینی در کار نیست و چون  زمی 
ض میشوند. ساواک نگران  باید مالیات آنرا هم  شده اند و شاه و بانک عمران بدهکار  دازند بشدت معیر بی 

ش یابد و راه چاره پیشنهاد میکند. در ضمن اعالم میشود که دهقانان هیچ  است که مبادا نارضاینر گسیر
ان هکتار ندارند و آنها به اداره های محیل و اشخاض که در این سند اسمش 50 نسبت زمینهای باالی حقر 

 شده تعلق گرفته است.  بعدا پاک

 1960یم  24برابر  1339/ 3/3                                                                             
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 3/3/39تاری    خ:             فرستنده: ساواک گرگان 
 10 م/ 2089شماره: 

 محرمانه
 
 شاها موضوع تقسیم                               

ی
ت همایوی  راضی بندگان اعلیحضی

 
 اطالعات و امنیت کشور از ریاست سازمان

 اداره سوم( )مدیریت کل
 

ی  10ایل  5تاکنون بفرمان جهانمطاع ملوکانه در دشت ترکمن از قرار هر نفر  بیشیر امالیک که  هکتار بی 
متأسفانه هنوز  ت لیکناهایل تقسیم گردیده با وجود اینکه سند رسیم آنها در دست اشخاص معتیی اس
دگان نرسیده و کماکان عده ای متنفذ محیل که به مفت خوری و غصب اموال رعیت بیگناه  بدست نامیی

تقسیم امالک برای رعایا باقیمانده ییک پرداخت  شغولند از آنها استفاده یم نمایند و در عوض آنچه از اینم
ی است که بانک عمران چون ی و در نتیجه بدهکار میداند مشارالیهم را خر  اقساط زمی  یدار و صاحب زمی 

 منظور که بنام همان رعایا اجرائیه صادر و دیگر مالیات است که به امالک مزرویع برای دریافت ارزش آن
ی در اختیارشان قرار ثبت د و با این ترتیب رعایا عالوه بر اینکه زمی  نگرفته و از آن  رسیده تعلق میگی 

ی بابت قسط و مالیات بدهکار شده اند و استفاده ای نکردند مبلیعی  این موضوع تولید نارضاینر کیل در  نی 
ی عموم مورد بحث و   ی آنها نموده در بی  ی خاطر شاهانه از این موضوع  گفتگو یمبی  باشد. چون بطور یقی 
ست که امالیک که چند سال قبل برعایا اعطا فرموده اند تاکنون بد اطالیع نداشته و تصور نخواهند فرمود

وح از  شان نرسیده است و ی بعرض نخواهند رسانید. مقرر فرمائید مراتب را بطور مرسر مقامات دیگر نی 
ف عرض  ذرانید و در این مورد اقدام عاجل مبذول فرمایند تا تصمیم مقتیصی صادر و بههمایویی گ شر

فصدور باید بر اینکه وی  عقیده این سازمان تنها راه حل این است که اراده ملوکانه شر ژاندارمری و یا نی 
ی مورد نظر د انتظایم موظف باشند راسا از ارائه سند رسیم از طرف رعایا بدون ر دخالت دادگاه زمی 

ساند زمینهای هکتار یا  50مورد بحث با زمینهایی که بمقدار  اختیار دهنده بگذارند. توضیحا بعرض می 
ه اعطا گردید  بیشیر بعهده ادارجات و یا آقایان...و ی مازاد است که برعایا غی  . تفاوت دارد و آنها از رمی 

 .نیست مربوط
 

 انا نیستاسم خو  -اطالعات و امنیت گرگان. )...(  رئیس سازمان
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، فشار تیمسار  ی اراضی ترس و وحشت رژیم و عوامل اداره امالک از شورش دهقانان در برابر غاصبی 

حبان اصیل اراضی و دادن آن به عوامل درباری و افرسان ارتش. بازنشسته مزین برای غصب اراضی از صا

 1963ژانویه  6برابر با  16/10/1341تاری    خ سند 
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 گزارش اطالعات داخیل                                                            اداره یکم اطالعات 

   16/10/1341تاری    خ                            موضوع: انتشار شایعات                               

: مأمور ویژه  منبع خیی

 من
ر
ی مردم  شایعای ی بی  ا از طرف مالکی  ترسر گردید دایر بر اینکه چون اکیر اراضی گرگان متعلق به اخی 

 
ی
ت همایوی ت همایون شاهنشاه و مقامات دربار شاهنشایه و خانواده سلطننر است و اعلیحضی اعلیحضی

یادی از این اراضی و زمینها را بعنوان خالصه به کارمندان دولت واگذار و بهای آن را دریافت نموده مقدار ز 

 
ی
اعضای خاندان سلطننر اراضی وسیع پنبه در این منطقه دارند لذا بدستور شاهنشاه آقای اند و از طرف

وریر که دشت گرگان دکیر ارسنجایی از تقسیم امالک در ناحیه دشت گرگان خودداری نموده است در ص

ایط زند   یم کنند تنها استایی است که امور زراعنر زیادی دارد و رعایای ترکمن در این اراضی در بدترین شر
ی

گ

ی از طرف شاهنشاه مامور بازریس اراضی مناطق مذکور گردیده تا  و شلشکر بازنشسته منصور مزین نی 

ی فعیل ی ترکمن یم باشند و تحویل آنها برای خارج کردن اراضی این منطقه از دست متضفی  ا زارعی   که اکیر

ی شدیدا از  ی برای  به خریداران جدید اقدام نماید و مامورین ژاندارمری نی  هرگونه اقدایم که از طرف زارعی 

ی یم نماید.   تضف اراضی مذکور بعمل یم آید جلوگی 
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ی کینه و خ ی گزارش مأمور ساواک از شدت و اوجگی  و شخص شاه  شم کشاورزان تورکمن نسبت غاصبی 

 1961ژوئن  10برابر با  20/3/1340تاری    خ گزارش 
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 گزارش اطالعات داخیل

  1178/316شماره:          موضوع: عشایر خراسان  

:                                                  مشهد -محل: تهران   11/3/40تاری    خ وصول خیی

  20/3/40 تاری    خ گزارش:                                      : مأمور ویژهمنبع خیی 

        
                                                                                    

 محرمانه

 

ی كشاورزان تولید عكس تشاران ی تصمیم دولت دایر به تقسیم اراضی شمال بی  عشایر  العمل نامطلویی بی 

 كه مأمور ویژه از این
ً
ا منطقه بازگشت  شمال به خصوص خراسان و تراكمه ایجاد نموده است و اخی 

بنگاه امالك پهلوی كه از تصمیم  های آنهاای از تراكمه تماس گرفته گذشته از نارضاینر نموده و با عده

محیل یم مقادیری از اراضی دشت گرگان و گنبد كاووس را به ی فافراد غی  روشد یك نوع كینه و عداویر بی 

 به اراضی فروخته شده تجاوز و محصوالت كاشته شده را معدوم  آنها مشاهده كرده و در بعیصی نقاط
ً
علنا

اند ه متعلق به آنها است و شاهنشاه از آنها گرفتهمدیع هستند كه اراضی فروخته شد كنند. این افرادیم

تركمن یم و  .فروشندبه افراد غی 
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 « قربان آباد»شکایت کشاورزان روستای 
ی
ی شمال گرگان( به دادستای به  ،گرگان  آق قاال )چند کیلومیر

ی.   بازریس کل کشور و وزیر دادگسیر

 8/2/1341 – 61تلگراف

ما زارعان قریه قربان آباد و دو گونخ  که از قدیم االیام زارع و مالک و متضف زمینهایی  »

اهستیم که د انه خود را میگذرانیم اخی   فقی 
ی
آقایان  "ر آنها کشت غله و پنبه نموده و زندگای

اد، ذولفقاری بزور و خالف ی های کشت شده و زراعت های  هی  قانون ]به کمک[ ژاندارمری زمی 

ی را  ی ما را برگردانیده اند. . . سیصد هکتار گندم سیی ی و خرم ما را تخریب نموده و گندم سیی سیی

 فوری و خلع ید نام بردگان که متضف عدوان هستند تخریب، نم
ی

وده اند. . . استدعای رسیدگ

ک بیائید ببینید در کشوری، که گندم را از کانادا وارد میکنند چگونه را داریم و تقاضا داریم از نزدی

گندم های زارعان و حاصل رنج و زحمت آن ها که ییک دو ماه دیگر به درو و برداشت محصول 

ود...  نمانده ی می   53«است از بی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53  . ی در صحرا ترکمن. منصور گرگانی  1358از کتاب: مسئله زمیر
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ی سویل، جیب ایشان به دولت وقت بخاطر  شکایت کشاورزان و اهایل انبار اولوم ، آقدگیش، و چی 
 غصب اراضی و مراتع شان توسط اداره امالک و تخصیص آن به افرسان گارد جاویدان سلطننر 

 12/10/1340بتاری    خ 
 

 میل موفما امضا کنندگان زیر سالهای م»
ی
کتهای تعاوی ق شده ایم کنار تمادیست که با تشکیل شر

ی خود موتور پمپ نصب نموده و با خاکریزی  رودخانه گرگان ) انبار اولوم ( با شمایه های ناچی 

های بلند آب را به نقاط مرتفع سوار نمائیم و اراضی ابا و اجدادی خود را قابل کشت کنیم و از 

، تصمیم دارد  ار شویم . اینک اداره امالک و مستغالت پہلویحداقل وسائل معیشت برخورد

ششدانگ قریه انبار اولوم را با عرصه موتور پمپ ها، خانه ها، تاسیسات ، از قبیل موتور خانه 

داری ها و شمایه گذاری های  که برای تسطیح آن شده   ، خاکریزی، خاکیی
ها، مجاری احدایر

کت های تعاون م به این  یل ماست به افرسان گارد سلطننر انتقال دهد و است و متعلق به شر

ی شده مار را دگرگون و تخریب سازد.  د و گندم های سیی ی بیی طریق تمام زحمات ده ساله ما را از بی 

کت های  ت، دولت مشغول تشکیل شر معلوم نیست چرا در این موقع که به امر اعلیحضی

کت های تعاون میل ما را که روستای  است و برنامه اصالحات ارضی را اجرا می کند، میخواهند شر

ی  ین کمک از دولت تشکیل شده و با موفقیت به تولید کشور کمک میکند، یی زمی  بدون کوچکیر

کت ها را متالیسر نمایند؟ ما چه گنایه جز زراعت کردن مرتکب  بنمایند؟ چرا میخواهند، این شر

 شده ایم؟. 

کت ها هستیم از آن جناب استدعا داریم ما امضاء کنندگان زیر که همه سهامداران هر  این شر

ی های کشت شده ما دست بردارند. اجازه ندهند از هسنر ساقط  چه زودتر مقرر فرمائید از زمی 

 شویم. 

کتهای تعاون میل انبار اولوم 250) امضاء   54(نفر از افراد خانوارهای سهیم در شر

 

 

 

                                                           
ی در صحرا  مردم ترکمن به دکیی امینی نخست وزیر وقت.  1۰/1۳۴۰/  12 - ۷۵۵تلگراف   54 از کتاب: مسئله زمیر

 ترکمن. گرگانی 
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ی به امرای ارتش در تورکمنصحرا بتاری    خ دستور شاه به مزین در مورد واگذاری  برابر با  5/9/1341زمی 

 1962اکتیی  27

 

 دربار شاهنشایه                                              

 رونوشت نامه دفیر مخصوص شاهنشایه

  5/9/41تاري    خ:  330شماره 

  تيمسار شلشكر مزين سناتور و نماينده مخصوص شاهنشاه در گرگان و دشت

ذات مقدس شاهانه امر و مقرر فرمودند ابالغ نمايم كه به تيمسار سپهبد گيالنشاه   تيمسار سپبهد 

ی واگذار گردد. دستور فرماييد در اجرای امر مبارك ملوكانه اقدام  غام   تيمسار شلشگر خرسوپناه زمی  رصی

 به عمل آورند.  الزم

 رئيس دفیر مخصوص شاهنشایه 

اد                                                     هی 

 رونوشت برابر اصل است اصل در پرونده تيمسار سپهبد گيالنشاه بايگایی است 

   گ 7   29كالسه 

 

 



  

ARNE GOLI 498 

 

 257سند 

 14/9/1340گنبدقابوس. گزارش ساواک از حمل و قاچاق تریاک توسط خانواده پهلوی در  
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 گزارش اطالعات داخیل

 4037/312شماره:                 موضوع: قاچاق تریاك    
 

: مأمور ویژه                                                   تاری    خ گزارش:    14/9/1340 منبع خیی

 

مقامات ژاندارمری مركز گزارش  ژاندارمری مشهد بهداشت فرمانده ییک از افرسان ژاندارمری اظهار یم

 به تربت جام و  چاق كه به وسیلهنموده كه مقدار زیادی از تریاكهای قا
ی
 یا افغای

ی
قاچاقچیان ایرای

حمیدرضا كه یك روز قبل با هواپیما از تهران به مشهد و  شود به وسیله شاهپورگنبدكاوس وارد یم

ی راه مأمورین ژاندارمری قادر مبیل شخیص به تهران حمل یماتو  شود باگنبد كاووس وارد یم گردد و در بی 

ت را بازریس كنند و حنر در بعیصی نقاط مجبور یم اتومبیل نیستند  شوند كه اتومبیلحامل واالحضی

ت را اسكورت نمایند  .واالحضی

   334ایی شود. وزیر تقدیم شد. بایگنخست در مورد قاچاق مواد مخدره گزارش جامیع به جناب آقای

12/9/40 
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ی تورکمن ها توسط دربار محمدرضاشاه و عامل چکمه چند مثال از غصب و چپاول اراضی کشاورز 

 پوش وی شلشکر مزین در تورکمنصحرا: 

ی فرح پهلوی ی به مستخدمی   واگذاری زمی 

گرگان و دشت و گنبد تیمسار شلشگر مزین نماینده مخصوص شاهنشاه آریامهر در  

درخصوص موضوع واگذاری بیست هکتار  15/6/1345مورخ  3620پیشنهاد شماره / 

ی  اییط که به کارکنان و زمی  ت ملکه پهلوی با همان شر ی علیاحضی  به هر یک از مستخدمی 

ی وزارت دربار و دفیر مخصوص شاهنشایه واگذار گردیده. مورد تصویب  مستخدمی 

 رئیس دفیر مخصوص شاهنشایه   د. پیشگاه همایویی واقع گردی

ی  های به واگذاری زمی  ی شش نفر  1346چهار نفر و در سال  ،1344در دو نوبت یک بار در سال دربار آشی 

ی شدند:   از آنان صاحب زمی 

م دفیر مخصوص شاهنشایه اد رئیس محیر  جناب آقای هی 

 

ل گنبد شما 7یکصد و بیست هکتار از اراضی بخش  3/2/44   884در پاسخ مرقومه 

ین اراضی مزرویع است با ارزان ایط برای چهار نفر از که از بهیر ین شر ترین قیمت و بهیر

ح اسایم زیر منظور گردیده متمنی ب های نظارتخانه دربار شاهنشایه به شر ی ین آشی 
هیر

دگان نماینده تام یفات است دستور فرمایید نامیی االختیار خود را جهت انجام ترسر

 نمایند. در خاتمه اعالم یمواگذاری، به اداره 
ی
دارد از مشارالیهم حنر امالک گنبد معرف

برداری و . ویل بایسنر هکتاری صد ریال هزینه نقشهشود قسط هم گرفته نیمپیش

 مخارج محضی را پرداخت نمایند. 

 

 . آقای مصیب اصالیی وطن2. آقای حاج محمد مولود اصفهایی 1

 قایی هللا صفر قرهنضت. 4. آقای غالمعیل محمودی 3

ت همایون شاهنشاه   در گرگان و دشت و گنبد و بجنورد نماینده مخصوص اعلیحضی

 گر مزینشلش

 

ی به خوراک پز تقاضای   مخصوص دربارهای واگذاری زمی 

 آقای یوسفیان رئیس امور تصفیه امالک باقیمانده گنبد

ی خوراکشش نفر آقایان مست 25/8/46با ارسال رونوشت نامه مورخه  پز خدمی 

اند اسناد مالکیت اراضی آنها داده مخصوص وزارت دربار شاهنشایه که تقاضا نموده

 برریس کامل به سوابق امر اقدام و نتیجه را گزارش نمایید. شود با 

 مزین نماینده مخصوص شاهنشاه آریامهر در گرگان و دشت و گنبد و بجنورد   شلشگر 
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ین اراضی  4کند تا رخواست یمد 1353در سال  عبدالرضا پهلوی را با  تورکمنصحرا هزار هکتار از بهیر

ین قیمت )هکتاری سیصد تومان( در  ی  5 ، مزین بجای چهارهزار،اختیار او بگذارند  کمیر هزار هکتار زمی 

 دهند: به او تحویل یم

 

 18/9/53تاری    خ:          1135/295شماره: 

 ر در گرگان و گنبد و بجنوردتیمسار مزین نماینده مخصوص شاهنشاه آریامه

 دارد: اشعار یم 23/8/1353   9728عطف به شماره 

ی بخش هزار هکتار ز  5بهای مساحت  هزار ریال، کال  3گنبدکاووس به قرار هکتاری   10می 

ت شاهپور عبدالرضا پهلوی دریافت شد. خواهشمند است دستور فرمایید  از واالحضی

ی مورد بحث را با نظر آقای مهندس ملیخ تحویل و سند قطیع آن را به نام  زمی 

ت معظم تنظیم نمایند.   واالحضی

 بهبهائیانشپرست اداره حسابداری اختصاض   

 

ی سال  صحرا که شاهد چپاول اراضی زرایع خود توسط برادر شاه ای از اهایل ترکمنعده 1354در پایی 
اض به این ظلم و تجاوز آشکار، اقدام به ممانعت از اجرای عملیات شخم تراکتورهای  بودند، در اعیر

و دستور کتنی ت آشفته شد عبدالرضا پهلوی نمودند. هنگایم که این موضوع به اطالع مزین رسید، سخ
ورت دارد که فورا مأمورانش را به محل اعزام تا « داشیل برون»برای فرمانده گروهان  فرستاد و گفت رصی

ند. به این  «رویههای یی مزاحمت»از  ی دستگی  کنند و نزد او بیی ی نمایند و عامل آن را نی  مردم جلوگی 
 د: رحمانه شکوب شدنترتیب، روستاییان بیچاره یی 

 
 فرماندیه گروهان ژاندارمری داشیل برونگنبد   

 رونوشت فرماندیه گروهان ژاندامری گنبد
 

ت شاهپور  طبق گزارش آقای روج شپرست مزرعه کاهدشت )متعلق به واالحضی
ت مشغول شخم زدن اراضی بوده،  عبدالرضا پهلوی( موقیع که تراکتورهای واالحضی

ی  و با تهدید  ای از ترکمانان وارد مزرعه شدهعده ورت ها شدند. عیلمانع شخم زمی  هذا رصی
وجه مزاحت مأمورین دارد فورا مأمورین را اعزام دارید و متوجه باشید که در آینده به هیچ

ده فراهم نکنند که ایجاد مسئولیت خواهد نمود.  ت را در مزرعه نامیی شلشکر  واالحضی
 مزین

 

اضاتشان به  جه منجر شد روستای دوزالوم بود؛ زیرا به دنبال زندان و شکنییک دیگر از روستاهایی که اعیر

غصب اراضی این روستا توسط شاهپور عبدالرضا پهلوی، برادر شاه، جمیع از اهایل آن روستا در تاری    خ 

وزیر آن زمان شکاینر نوشتند که نویسنده به مجلس آن وقت و مرزبایی کل کشور و نخست 18/11/1354

انسایی مزین و وعدهریس، اعمال نامه بدون هیچ تشجاع های پوج  را که به زارعان داده بود افشا کرد غی 

و اهایل روستا هم آن را با اثر انگشت و امضا تأیید نمود و برای مقامات باال فرستادند. هنگایم که این 

  شکایت به رؤیت شلشگر مزین رسید با کمال عصبانیت دستور داد عوامل اصیل آن را شناسایی و 
ی
معرف

 و ژاندارمری برای شناسایی و برخورد با نویسنده و عوامل این نمای
ند و تأکید نمود از ساواک، شهربایی

شکایت کمک گرفته شود. لذا به دنبال فرمان شلشگر مزین، ژاندارمری و مخصوصا ساواک گنبد کاووس، 

، شناسایی و زندایی شکایت مردم سه نفر از کشاورزان روستای دوزالوم را به عنوان عوامل اصیل تحریک و 
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کردند و مورد شکنجه و آزارهای شدید قرار دادند. گفته شده است که آنها را با پای برهنه بر روی قالب 

  یخ قرار دادند. 
 

 1343در جریان سفر شاه به گرگان 

 به نمایندگ 27سند مالکیت  2500شاهنشاه اسناد »
ر
یفای ان قریه از امالک شخیص خویش را یط ترسر

 اعطا نمودند.  کشاورزان

 بذل و بخشش اراض تورکمن به عوامل درباری، کوچ داده شدگان حنر به خارجیان! 

مأمور رفع مشکالت اراضی  1341شلشکر تیمسار مزین در نطق خود اظهار داشت که در نیمه اول خرداد 

ین نقشه برداران و  14گرگان و دشت و گنبد و بجنورد گردیده با  وع به  اکیپ از بهیر مأمورین ثبت شر

 10هکتار و حداکیر  3قریه نقشه برداری گردید. حداقل  42نقشه برداری از قراء گردیده و تا این تاری    خ 

ی جمعا  ی تقسیم گردید. ضمنا قریب  77450هکتار با توجه به مرغوبیت زمی  هکتار به  38790هکتار زمی 

محیل واگذار گردید. در بخش  656 یک مزرعه نمونه به شاه مزرعه کمال اختصاص  برای ایجاد  7زارع غی 

ی  11726هکتار بود  4000داده شد که جمعا  ی در همی  محل به کشتکاران عمده واگذار گردید  هکتار زمی 

ی به فرمان مبارک   8020که با اصول مدرن مشغول زراعت هستند. مقداری چاه آب حفر نموده همچنی 

ا به خانوارهای متفرق زاب ی اخی  ی بخش هکتار زمی  یل و بلوچ مقیم دشت گرگان تحویل گردید. در همی 

ی به افرسان بازنشسته و سایر متقا 2000  ضیان واگذار گردید. هکتار زمی 

کت ایتالیای  حارصی شده است در مساحت  هزار هکتار یک مزرعه نمونه ایجاد و شمایه  10ایل  6یک شر

ی برای  720گذاری نماید.  ان این منطقه در نظر گرفته شده است. محصول خانوار پناهندگ 200هکتار زمی 

ان محصول  هزار  20هزار تن و سطح کشت در  200هزار تن به  100پنبه از  ی هزار تن یم  145هکتار می 

 6232شماره    1343اردیبهشت  17کیهان.              «باشد. 
 

ده اراضی زرایع تورکمنصحرا  آنها، آب رودخانه گرگان  توسط عوامل درباری و آبیاری اراضی  با غصب گسیر

ی بند وشمگی  رو به خشیک نهاد و این امر سبب فالکت آب در شاش روستاهای کنار رود 
در نتیجه بسیر

اضی در مقابل اداره پست و تلگراف گرگان نارضاینر خویش را نشان  گرگان گردید. تورکمنها یط تجمع اعیر

 1965 / 1343         دادند.        

 

ی از   گرگان اجتماع کرده  عده کثی 
ی
ی مسی  رود گرگان رود در پست و تلگراف تراکمه ساکنی 

 استمداد یم 
ی

تلگرافا از منصور نخست وزیر برای حفظ اغنام و احشام خود از یی آیی و تشنیک

 کنند. 

ه، در تلگراف سال است با ترکمنها بدرفتاری کرد 3رئیس اداره آبیاری دشت گرگان مدت 

 709شماره    1343تی   27روزنامه شمال  شنبه   خواستارند. تقاضای مجازات وی را 
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اوج جنگ شد و نقشه های ضدجاسویس و ارتباطات سازمان های جاسویس آمریکا وانگلستان علیه 

را در گرگان و گنبد مشاهده یم  MI6و  CIAاتحاد شوروی در مناطق تورکمنصحرا. در پالن زیر ارتباط 

 سازمانهای جاسویس فوق را در تورکمنصحرا و قتل تورکمنی کنید. در راپورت ز 
ی
یر اقدامات عوامل ایرای

  1960بنام موجی بیان شده است. )منبع خاطرات فردوست( 
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 بارکیل مور، ویلیام آیرونز و یی یی پألیوانووا در تورکمن صحرا

 

 

 یی یی پألیوانووا -آیرونز -از چپ: مسیر مور

 

 Barkley Moore بارکیل مور  دکیر  -1

ی   جنگ شد، آمریکا به بهانه مقابله با نفوذ کمونیسم در ایران دست به اقدامایر زد. در  در زمان اوجگی 

وهله نخست ایران را به عضویت پیمان های نظایم "سنتو" و "بغداد" در آورد. در مرحله بعدی با براه 

ی "طرح مارشال" ارسال کمک های غذایی  ی راستا بود و دادن قرضه مایل را به اجرا در آورد. در هم انداخیر ی 

" را بوجود آورد و مسیونرهایی چون بارکیل مور به نقاط peace corpes -که تشکیالیر بنام "سپاه صلح

هدف نهای  از این مأموریت شناسای  نخبگان تورکمن شحدی با شوروی چون تورکمن صحرا گسیل شدند. 

ی راستا مسیر مور تعدادو بخدمت آمریکا در آ ی از جوانان تورکمن را با خرج دولت وردن آنها بود. در همی 

 آمریکا به این کشور اعزام کرد. 

ها فارغ التحصیل شده یکسال بعد از دانشگاه  بابتیستاز کالج مذهنی  1958 در سال مور  بارکیل دکیر    

ای حقوق را دریافت کرد. در سال  6 " شده به مدتسپاه صلحری عضو "بطور افتخا 1965کنتایک دکیر

ی سالهای . به فعالیت پرداخت ابوسگنبدق سال در کتابخانه (  1343-1349)1970-1964مسیر مور در بی 

)این کتابخانه در کنار میل گنبد بوده و بعدها از آن بعنوان ساختمان کانون گنبدقابوس  مرکزی شهر 

 
ی

ی در  سیایس خلق تورکمن-فرهنیک روستای اطراف گنبدقابوس کتابخانه های  31استفاده شد(  و نی 

ی مهد کودک را بنیاد نهاد.  ی اولی  به فعالیت های  "ساواک" هادارا روستایی را براه انداخت و در شهر گنبد نی 

ی ییک دوبار تفتیش یم شود   . مسیر مور مشکوک شده وی را تحت تعقیب قرار یم دهد و خانه اش نی 

قبل از وی به هیچ کش داده نشده  -مور مسیر  انساندوستانه به ن بعدها بخاطر فعالیت های رژیم ایرا

م  "عنوان  -بود ی از طرف شاه ایران، نخست وزیر گنبدقابوسشهروند محیر " را اعطا یم نماید. وی همچنی 

د. با تالش های  ی رئیس جمهور وقت آمریکا لیندن جانسون مورد تشویق قرار میگی  مسیر مور وقت و نی 

ی با استعداد تورکمن برای ادامه تحصیل به آمریکا اعزام میگردد. دکیر بارکیل مور چندین نفر از محص لی 

 چشم از جهان فرو یم بندد. 1992 از گنبدقابوس به وطن اش باز میگردد و در سال1972 در سال
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 در نوار مرزی در میان یموت های  1970 و  67-1965 مردم شناس ویلیام آیرونز در سالهای  -2

" ""آ و"ناریل  با عنوان 1975 به تحقیقات علیم پرداخته نتیجه تحقیقاتش در سال جی  قویی 

 زیر منترسر میگردد. 
  

«The Yomut Turkmen: A Study of social Organization Among a 

Centeral Asia; Turkic-Speaking population» 

 بو کتاب پارس دیلینه ترجیمه ادیلدی. 

 

 برجسته تورکمنستان یی  -3
ی محقق برجسته ب. پألیوانووا مقاالت  یی پألیوانووا.  آکادمیسی 

متعددی درباره جنبش زنان مسلمان در آسیای میانه و نقش زنان تورکمن در برپایی جامعه 

 در این جمهوری در مجالت معتیی منترسر نمود. وی در سال شوروی و سوسیالیسم

ایران به گنبدقابوس و  بعنوان وزیر آموزش و پرورش جمهوری تورکمنستان در سفرش به1356

 و پدر عالم اش دولت مأمت آزادی 
ی

از آنجا به زیارت آرامگاه شاعر میل مان مختومقیل فرایع

ی  تورکمنها شده بود دستور جمع آوری کتاب  رفت. ساواک که متوجه اهمیت مختومقیل در بی 

 دیوان وی از کتابخانه ها را یم دهد. 
 

 

 
انه وزیر آموزش و پرورش تورکمنستان شور  ستان دخیر ی و معلیمن هیی وی یی یی پألیوانووا با محصلی 

 1356گنبدکاووس 
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ده روشنفکران تورکمن توسط ساواک شاه ی های گسیر  دستگی 

ی در ارتباط بدنبال  ، جامعه روشنفکری تورکمن نی 
ی
ی روشنفکران ایرای  در بی 

ی
ی فعالیت های فرهنیک اوجگی 
کتاب هایی که "ساواک" آنها را قدغن اعالم میکرد، زده در نتیجه این   با دانشجویان انقالیی دست به تهیه

د. در سال جمیع از  1340/ 1961 اقدامات بود که هسته مطالعات مخقی در تورکمن صحرا شکل میگی 
ی تورکمن هسته اولیه  تشکیل بنام " ی و معلمی  " )کتابخانه جوانان  یاشالر ت ۆرکمنمحصلی  کتابخانه یس 

ی گروه توزی    ع میکرد و درباره   یم زنند  ترکمن( که بطور زیرزمینی حرکت میکرد و کتابهای روشنگرانه را بی 
 "ساواک" به وجود مسائل مطرح شده در آن و دیدگاه های نوین به بحث یم پرداخ

ر
تند. اما پس از مدی

ی روشنفکران تورکمن  ی حرکنر در بی  ی   یم برد و ی  چنی  ن را دستگی  از آنا 20نزدیک به  1351/1972در پایی 
 یم کند. 

ی نوشت:   راجع به این وقایع بگمراد گری در خاطرات خویش چنی 

جوانان تورکمن آغاز  هنگری با تشکیل کتابخانهآبا ابتکار من و دکیر  1340در سال  مستقل حرکتاین »
، قربانگدی آشد. بعدها  ، قلیچ تکه ای، ... به ما پیوستند. آناقوربان قلیچ تاقایی در  آن موقع هونیی آهونیی

 ق قال معلم بود و سوآ
ر
  . ها در ارتباط با او دستگی  شدند  ق قالیی آها و دیگر  ف

ها را بعد از  1351ما در سال  زاد کردند. آماه و بقيه مارا بعد از یک سال  6دستگی  و زندایی شدیم. جوانیر
ی همانسال وقنر  من یک ماه در  مرا  تگی  شدمدانشجوی مدرسه عایل بازرگایی در تهران بودم دس در پایی 

بود. بعد چند  در آنجا زندایی  یت هللا طالقایی همآزندان قزل قلعه در سلول انفرادی نگه داشتند که 
ایط سخنر نگه داشتند و سپس به زندان گرگان منتقل و  زندان ساری بهروزی  وردند. در زندان آدر شر

ی م ر بودیم نگه داشتند. من، سالمت رنجیی از گروه را چهار ماه در زندان انفرادی که سه نفن گرگان نی 
که ژاندارم در منطقه جرگالن   تبعید شده بود و نفر سوم میگفت که از زندان تهران به زندان گرگان یی جز

به زندان عمویم بردند که در آنجا با دیگر افراد گروهمان تماس گرفتم. مرا بوده است. بعد از چهار ماه 
 به محاکمه بردند. در دادگاه اول به سه سال محکوم کردند و در دادگاه دوم با تخفیفمرا به تنهایی دو بار 

ی . بقيه را راج از شغلم به یکسال زندان محکوم کردند و اخ ه کرده ئبطور گرویه به دادگاه برده همه را تیی نی 
 ش مشاغلشان یم فرستند. 

درباره مدت  قلیچ تکه از  ند. وقنر منشد نادردی عنضی در مشهد دستگی  و زندایی آقلیچ تکه ای و 
سه سال و در دادگاه دوم با تخفیف به یک سال گفت مارا هم در دادگاه اول به   محکومیتشان پرسیدم

  محکوم کرده از شغلمان هم اخراج کردند. 

شدگان  تقچ یقل آنناقربان . 3 گرید  بگمرا . 2 آهنگری بردی دکیر  . 1 : اسایم دستگی 
ی
  ستار . 4 ای

ر
 . 5 سوف

  طواق بردی
ر
ردل بردی. 8آنادردی عنضی  . 7 ای تکه چیقل . 6 سوف ـُ  قربانگلدی . 10 آزاد ساپارمحمد . 9 پ

 آی محمدی آی محمد . 14 پرویش آرازقیل   . 13 بدخشان صحت قربان . 12 )آشتا( تکه باییل   . 11 آهونیی 
لفت حالق بردی . 16 شهاب پاشای . 15

 
 یولما...  آماندوردئ . 18 آتابای کریم . 17 ا
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از زلزله وحشتناک قارناوا، گلیداغ در تاری    خ چهارشنبه شب هفتم « شمال ایران»اخبار روزنامه 

 1970جوالی  29برابر با  1349مردادماه 
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ی های تاتارعلیا  اض دهقانان این منطقه  غصب زمی  ی خواری به نام جمعه فرزند بیی و اعیر توسط زمی 

 1972ر با براب 24/5/1351بتاری    خ 

 

م مدیریت کل ثبت اسناد و امالک ایران  مقام محیر

 رونوشت ریاست ثبت اسناد و امالک گنبدکاوس

ساند چون بموجب ما بعرض مبارک می  صادره از  23/6/47بتاری    خ  44724صلحنامه شماره  محیر

خانه شماره  ی از اراضی قوج  تپه و گ 77دفیر امیشیل پالک یک تهران مقداریکصد و بیست . پنج هکتار زمی 

نفر از اهایل تاتارعلیا میباشد. قرار اطالع آقای جمعه حقر  39اصیل متعلق به این جانبان و  7فریع از 

اض یم نمائیم و داریم. فرزند بیی تقاضای ثبت  ده اعیر پالک مزبور را بنام خود نموده اینک به تقاضای نامیی

 و احقاق و ا
ی

ی خوار معروف را استدعای امر به صدور و دستور رسیدگ بطال و رد درخواست شخص زمی 

 استدعامندیم. 

امات فائقه:   با تقدیم احیر

 یگن محمد جرجایی فرزند قلیچ 

نفر طبق وکالت نامه رسیم رسیم شماره  9مان دردی بوکالت از طرف قرباندوردی جرجایی فرزند آ

خانه  24/5/51بتاری    خ  74544  گنبدکاوس  93دفیر

 ورگلدییارمحمد جرجایی فرزند ن

 بهرامقیل جرجایی فرزند ناز

 امان جرجایی فرزند بردی

 صفر جرجایی فرزند بردی

ی جلسه یا در صورت لزوم ت   قدیم خواهد شد. در خاتمه دالئل و مدارک در اولی 

 و مبارزه خلق ترکمن
ی

 (1358. انتشارات ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا. )از کتاب زندگ
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   ازندران در مورد اعمال نفوذ قوشاق آلنر جعفربای در گنبدقابوس. گزارش ساواک استان م

 1973برابر با  11/4/1352بتاری    خ 

 

ی گنبد  حاج قوشاق آلنر جعفربای که» ییک از اعضاء انجمن شهرستان و ییک از متنفذین و متمولی 

ی پنبه کاری دارد، نمای 500کاووس یم باشد و حدود   کشاورزی زمینهاهکتار زمی 
ی

ی تیمسار ندگ

ی در منطقه   را نی 
ی
ارتشبد اویش و تیمسار سپهبد هاشیم نژاد و آقای مهندس ]منصور[ روحای

مزبور عهده دار یم باشد و بدین جهت با مقامات مزبور در ارتباط بوده و بعضا شایع است که 

مال ات دولنر و محیل، اعمشارالیه به علت آشنایی کامل و تماس با مقامات مورد بحث در ادار 

نفوذ نموده و چنانچه هر یک از رؤسای ادارات رعایت خواسته های او را ننماید بالفاصله با 

سعایت نزد مقامات اشاره شده در مرکز ترتیب تعویض آنان را فراهم یم آورد. به عنوان مثال 

ری و مهندس قاسیم تعویض دو نفر از رؤسای ادارات به اسایم مهندس دادرس رئیس اداره آبیا

 منتقل شده اند از اقدامات جعفربای جلوه کرده رئ
ً
ا یس سازمان پنبه دولنر گنبد کاووس که اخی 

ی آب زرایع از  و شایع است که چندی قبل جعفربای به رؤسای مذکور مراجعه و تقاضای تأمی 

ی های تیمسار سپهبد هاشیم نژاد و تقاضای بذر پنبه از م هندس قاسیم مهندس دادرس برای زمی 

نهای تیمسار ارتشبد اویش و آقای روحایی را یم نماید و حون تقاضای وی منطبق با برای زمی

مقررات اداری نبوده و آنها اجرای آن را موکول به کسب مجوز یم نمایند، لذا جعفربای از این 

ستان عمل ناراحت و با توسل به مقامات مذکور در صدد انتقال آنان برآمده است. ساواک ا

ی شایعه مزبور باعث تضعیف روحیه مازندران بر مب نای گزارش منبع اضافه کرده که قوت گرفیر

ی مردم نیم  ی ادارات خواهد شد مضافا به اینکه جعفربای شخیص مورد اعتمادی در بی  مسئولی 

 از این قبیل رفتار و اعمال جعفربای اطالع ندارن
ً
د ] باشد و اهایل معتقدند که مقامات مزبور ابدا

ند که وی از عنوان آنها بدین ترتیب سوء استفاده نماید و اضافه شد که اصلح ؟![ و مایل نیست

ده در مرکز در میان گذارده شود تا از آن طریق  است موضوع به نحو مقتیصی با مقامات نامیی

 تذکرات الزم به جعفربای داده شود. 

 (11/4/1352)سند ساواک

 فردوستخاطرات کتاب منبع:  
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 شوان حامد علیه صیادان ترکمناز جنایات 

فرمانده  -شبازان گارد شیالت تحت امر شوان حامد یوسف قرنجیک بر اثر شلیک گلوله1353در سال 

 . شد  و دائم العمر زمینگی   معیوب ناحیه کمر  ژندارمری بندرشاه از 

 شهادتنامه اهایل مبنی بر معیوبیت یوسف قرنجیک

 

م اهایل گمیشان. اطالع دارید بر اینکه در تاری    خ استشهاد و استعالم مینماید از آ  24/12/53قایان محیر

وب و مدیر در بیمارستان  فرزندم یوسف قرنجیک مشمول نظام وظیفه از طرف شبازان گارد شیالت مضی

ی ویل بعلت آثار تی  از  ناحیه کمر معیوب گردیده قادر بانجام کار نیم باشد و فرزندم دارای عیال و  بسیر

 بار سنگینی برعهده اینجانب گردیده است. …اوالد است. گذشته از اینکه خسارت کیل بوجود آمده دو نفر 

 حویجق قرنجیک                                                                                                                
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م یوسف قرنجیک بوسیله شبازان گارد شیالت هدف اینجانبان امضا کنندگان زیر وجدانا گوایه میدهی

 تی  قرار گرفته و از ناحیه کمر معیوب و قادر بانجام کار نبوده و دارای عیال و دو نفر اوالد یم باشد. 

 …-آقچه خوزینی  -یجانبا -آشور احمد دولو -امضا تاج محمد خزین

 

 جنایات گارد ساحیل علیه صیادان زحمتکش تورکمن •

ی  گارد ساحیل  شکنجه های زیر را اعمال یم کردند:  از صیادان  برای زهر چشم گرفیر

، لخت کردن و دواندن  ی ، بیدار کردن صیادان در نیمه های شب و وادار کردنشان به غذا پخیر فحایسر

ی بردن و... از  دسته جمیع صیادان در گل و الی کنار ساحل تا نزدییک های صبح، كتك زدن، سینه خی 

 . بوده است تشیال  4فراد گارد ساحیل ناحیه موارد عادی آزار ا

در کومه اش، بریدن بینی « اجی قلیچ نیازی»قتل مشكوك  ؛ه نقص عضو میشد گاه منجر باین شکنجه ها  

ه و وضع اسف بار  «باپش تاتار» ی ی کلته»با شنی  که بر اثر شکنجه مداوم چندین ساعته در پاسگاه « امی 

اال ناتوان و عاجز از هر کاری، به امان خدا رها شده، در حایل فلزی دچار اختالل مشاعر شده است و ح

اهای افرادگارد ساحیل بود که نتوانسته بودند آکه گ  در مقابل كتك و ناشی
ی

ار جریم ثناهش فقط ایستادگ

 دال بر صید قاچاق به دست آورند. 
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 ضمائم

 

دی بدستمان رسید بعداز پایان تنظیم اسناد و آماده چاپ شدن کتاب، اسناد جدی

ت ضمیمه واگذار کنیم این بود که آنرا بصور که حیف مان آمد که آنها را به بعد 

 آوردیم. 

 

 فرمان انتصاب نایب حکومت بندرشاه -

 و آنه مراد آخون توسط مقامات  -
ی
مسئله ربوده شدن گؤگ صوف

 1324و انتقال آنها به تورکمنستان شوروی  (GPU) شوروی امنینر 
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 ایب حکومت بندرشاهانتصاب ن

ی سال سلطنت رسیم رضاشاه  1307در سال   نامناسب برای خدمات دولنر کهیک نفر در سومی 

( به نیابت حکومت بندرشاه آنهم با حفظ رتبه و )کشور وزارت داخله )اخراج( شده را  خدمتمنتظر 

 ندرشاه یک تبعیدگاه محسوب میشدهمنصوب یم کند. در واقع برای حکومت ایران ب حقوق ماهیانه

 برای اداره شهر الزم نیست.  آدم درست و حسایی یک  احتیاجی به

 

 دولت علیه ایران

 وزارت داخله

یئل یکهزار و سیصد و هفت شمش …پنجم اسفند ماه  بموجب این حکم مقرر میدارد از این تاری    خ که

است آقای مصطقی قلیخان خرسوی منتظر خدمت وزارت داخله بسمت نیابت حکومت بندرشاه با 

قران از تاری    خ . ……صوبو مسئولیت این کار بعهده مشارالیه محول و در ازا این خدمت مایهمن ظ رتبهحف

 ورود در حق او برقرار است. 
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 شخصیت های برجسته تورکمن صحرا توسط عوامل امنینر شورویربوده شدن سئله م

 

1-  
ی
 شدار مبارز تورکمن گؤگ صوف

 

 
 
ی
 گؤگ صوف

ی تورکمن صحرا اشغال کرده دست به جنایات زدند. اویل پس قشون روسیه و اتحاد شوروی دوب ار شزمی 

پیمان و دویم بدنبال  1917تقسیم ایران به دو حوزه نفوذ روس و انگلیس تا سال  -1907از انعقاد قرارداد 

اری به بهانه دفاع از وارد تورکمن صحرا شدند. قوای روسیه تز  1942ضد هیتلری با انگلستان در سال 

و کشاورزان کوچانده شده روس به تورکمن صحرا دست به کشتار وحشتنایک توسط ژنرال  کارگران

ی   در منطقه گنبدکاوس و آق قاال زدند.  1916مادریتوف در پایی 

ی ییک از پایگاههای نازی ها یعنی  وهای متفقی  پس از آنکه قوای هیتلر بسوی شوروی شازیر گشت، نی 

ارتش شخ در نواج شمال ایران از آنجمله تورکمن صحرا مستقر  را به اشغال خویش در آوردند.  ایران

بعنوان کنسول شوروی در گرگان  فگردید. در آن دوره ییک از تورکمن های دیپلومات موسوم به قلیچ قولی

 به خدمت مشغول گشت. 

ولن ات خود تحت عنوان "سؤکقولیف که بعنوان نویسنده رمان های تاریخی شهرت دارد در خاطر 

وهای امنینر شوروی شناسای  عوامل ضد یول الر" )منازل یط شده( اشاره یم کند که ییک از اهداف نی 

شوروی پناهنده شده به ایران و بازگرداندن آنها به شوروی و یا نابود کردن این افراد که از آنها بعنوان 

ی راستا باسماج  و قالتمان/راهزن یاد یم کردند، بود.  وهای شوروی در همی  به کمک ژاندارم های نی 

. در این باره ژاندارمری/ امنیه از تورکمن صحرا "دوردی قلیچ" را در ناحیه گوللیداغ به قتل یم رسانند 

 : تورکمن صحرا به وزارت کشور راپورت زیر را یم فرستد 



  

ARNE GOLI 518 

 

 

وهای امنینر شوروی و اداره ویژه آن یعنی " گ. در این راستا  من شخصیت برجسته تورک( GPUپ.ئو" )نی 

ح مبارزات وی در جنبش جمهوریخوایه سالهای   که شر
ی
شهره آفاق شده بود و برضد  1300گؤگ صوف

 . د کندخالت های ارتش شخ در تورکمن صحرا بر یم خاست شناسای  یم  

ننر زیر   محمدیل( پدر سیایس ترکمنهبنابه ادعای سایت اینیر  آق آتاباى )شی 
ی
معاهده  31ن ای ایراگوگ صوف

ی الملیل نگارد که االن در موزه لوور یم از طرف کل ترکمنهای جهان با دولت روس و بریتانیا و فرانسه  بی 

 نیم دهد. فرانسه 
ر
 نگهداری یم شود. ویل سایت به مضمون آن معاهده اشاره نیم کند و اطالعای

/www.picbob.com/media/1977829671502179895_10735103027https:/ 

 به هر حال  
ی
 خود مشغول یم شود. تا اینکه در اردیبهشت گنبد در  جر اتبعنوان گوگ صوف

ی
کاوس به زندگ

منتقل یم شود. توسط افرس امنینر شوروی موسوم به پطروف ربوده شده به تورکمنستان شوروی  1324

 عشق آباد جان یم بازد.  1948شدار بداقبال تورکمن در زلزله اکتیی  بنابه اظهار شاهدان این

https://www.picbob.com/media/1977829671502179895_10735103027
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محمدیل(  ناآق آتابای فرزند )راست( و بای اسن )چپ( نور اسن  آق آتابای )شی 
ی
 گوگ صوف

 

 سال پس از ربوده شدن   12
ی
همرس وی آناگل آق آتابای عریضه ای به مقامات رسیم ایران  ،گوگ صوف

 : به ایران یم شود  هرششو عاودت نوشته خواهان م

 

7/5/36 

 

م رکن دوم  -وزارت کشور رونوشت مقام منیع -مقام منیع وزارت امور خارجه رونوشت ریاست محیر

  -ارتش
ی
م اداره کل شهربای   -رونوشت استاندار استان دوم -رونوشت ریاست محیر

ی
رونوشت اداره مرزبای

 اترک 1درجه 

ساند. شوه ما باستحضار عایل می   آق آتابای دارنده  ر محیر
ی

 نام خانوادگ
ی
اینجانب بنام گؤک صوف

ناخوانا( صادره گنبدکاوس تاری    خ صدور شناسنامه دهم فروردین دهم متولد ) 592شناسنامه شماره 

به تصدیق تمام ایل عشایر که از بزرگان و شکردگان با شهامت و مقتدر تراکمه مخصوصا  – 1310فروردین 

توسط افرس شوروی بنام بنام پطروف ربوده شده  1324ه در اردیبهشت سال ایل بزرگ آق آتابای بود

خ ناپدید شدن شوهرم از طریق مقامات صالحیتدا، خود و فرزندم اقدامایر بعمل آوردیم. بود. بعداز تاری    

در اثر اقدامات فوق الذکر معلوم گردید که وی را اجبارا بخاک ]تورکمنستان[ شوروی ربوده و در ییک از 
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شته اند زداشتگاه های آن کشور که فعال ما از آدرس و محل بازداشت او اطالیع نداریم، محبوس دابا

چون شوهرم ییک از افراد برجسته و شاهدوست و میهن پرست میباشد از کوچک و بزرگ و فقی  و غنی 

 که از ط
ی
قانوی  بر این ادعا شهادت خواهند داد این عمل ناجوانمردانه و غی 

ی
رف شوروی ها تراکمه همیک

روشن و قانع کننده است که نسبت به ایشان بعمل آمده بار دیگر ادعای زیر را ثابت نموده دلیل بسیار 

 بوده که بارها با سیاست شوم آنها ]شوروی ها[ مبارزه کرده 
ی
ده از افراد با ایمان و وطن پرست ایرای نامیی

 و شهامت و از خودگذشت
ی

 عجینی برای شبلندی ایران عزیز از خود و در مقابل آنها مردانه ایستادگ
ی

یک

[ مدتها انتظامات و مراقبت  نشان داده و وظایف میهنی خود را بنحو اکمل
ی
انجام داده است. ]گوک صوف

شهرستان گنبدکاوس را عهده دار بود و با اینکه از دانش علم یی بهره بود، سیاست شوم آنها را ]شوروی[ 

خود بازگو و در دشت تراکمه بال اثر میگذاشت و همواره ایل بزرگ آتابای درک و عواقب وخیم آنرا به ایل 

به شاه پرسنر و میهن دوسنر دعوت و آنها را برای خدمت به میهن عزیز هدایت و راهنمای  و جعفربای را 

ی الملیل دوم که دشت گرگان ]در[ اشغال شوروی ها بوده با مشاهده  یم نمود و حنر در موقع جنگ بی 

ی اجننی و دزدان خون آشام در خاک ایران حس وطن پرسنر او بیشیر تحریک شده برای جلوگی   دشمنان

از نفوذ آنها اعمال وطن پرستانه ای انجام میداد که مبادا ایل و تباردر اثر تبلیغات و تحریکات خائنانه و 

که او ربوده نشده بود گمراه کننده آنها فریب خورده و از راه راست منحرف گردند. کما اینکه تا مادامی

ند. این حس وطن پرسنر و شاهدوسنر  اعمال آنان ]شوروی ها[ بال اثر بوده نتوانسته اند کاری از پیش بیی

او منجر باین شد که بجان او سوء قصد نموده و او را بربایند تا بتوانند مقاصد شوم خود را صورت عمل 

 آورند. 

عالوه براینکه خانواده ما در غم و اندوه یی پایان و چشم براه سال ناپدید شدن تابحال  12اینک پس از 

ند ایل بزرگ آ ی میباشند. با برس مییی افتمند خود را از دست داده اند اندوهگی  ی مرد شر تابای از اینکه چنی 

ی خدمات گرانبهای او تمام ایل تراکمه مدتها به انتظار دیدار شدار  توجه به عرایض باال و با در نظر گرفیر

ی معاودت او رشید خود هستند و استدعا یم نمائیم آن مقام منیع بذل توجه فرموده اقدام مجددانه برا

 های او داده شود و بتواند 
ی
از آنچه مقدور است کوتایه نفرمایند تا بدینوسیله پاداش زحمات و جانفشای

ی وظایف خود را انجام دهد   . در آینده و با حرارت و قدرت بیشیر
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 د. نخود میباش ات موثر و دیدار شوهر و پدر امید اقدامب

امات فائقه  ق آتابای    اثر انگشتآناگل آ -با تقدیم احیر

 آقای حاجی آی محمد آقپور 
ی
 قابوس آدرس گنبدکاوی بازرگای

 
 در حاشیه نوشته شده

ج الزم بوزارت کشور نوشته شود.   شر
ی
 آقای روحای

12/5 
ان  آقای رنجیی

 سواب
ی
 12/5قر دارد ضمیمه نمائید. آقای گوک صوف

 

 

 

 از تکه محله گنبدکاووس راد آخونشنوشت نامعلوم روحایی مشهور تورکمن آنه م -2
 

اسنوف به آنه مراد آخون اتهام جاسویس برای آلمان  مبنابه یادداشت های نویسنده تورکمنستان رحی

ربوده شده و به شوروی منتقل یم شود و در  توسط مأمورین امنینر ارتش شخ زده یم شود و با این اتهام

ر صحرا خشک ناپدید یم شود بگونه ای که هیچگونه رد پای  از وی بدست نیم آید. آنجا مثل قطره آیی د

 شبه نیست کرده است. بازداشتگاه در کدام  را  یست که گ.پ.ئو ویمعلوم ن

یل  توسالماالرئنگ پئداالری" )قربانیان تهمت های رحیم اسنوف در این در کتاب خود موسوم به "سی 

 ) ی ی نوشت:  1990اوس بسال در سفر خود به گنبدکاشار آمی   چنی 
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ی ب ئلدا ینخی  -90» ی ی نگیی   ر دارغاماندئ.  س س س کنتا هردۆ . اُول دؤو یشدۆ د ندنۆ ستۆ ا رانئنگیا ُولومی 

 ه  ر یۆ  أحرانئنگص رکمنۆ ت
ی

ی ب ا دز ئو قا تممۆ بُوالن ک گ  …کیلدگدُوالنئپ   جارا یگ  ی 

  بی  آخونئنگ قارشئسئندا اوتوردئم.  پیچگستُولونگ باشئنا  امن  

 

 محمد آخون                                                                       

ات نورئ د ،خونآ اشویل  یبو   کن. ا که ت خونآت ممخونئنگ اوغیل  موحاآ نه ییآننامی 

ئل"کن. من اُونونگ ا آدام  نگخ  ۆ رر ۆ خون گآ تممموحا ی  قۆ اویل  بُولمادئق حؤج نگین یلر که ت "رباتآ غی 

 . میلدیب نی یگید ندنیسه ی  ت

اوروش  لنیآلمانالر ب هر یبو  . قاقام منی ارئنیاشایآراسئندا  ُوموتالرئنگی راندا یا یواغتئمدان بأر  اشیمن  ―

ی ول هؤنی. ر یپدیی  تگ  منیستاندان[]تورک باشالنمازئندان حم کأن اُووال ی ب ی  ئنگغارئ-دوغان نگیی  ی   نداشالرئمی 

 غالئپدئر...  ستاندا یرکمنۆ ت یسۆ کؤپ

اپیایمن   : دانجی 

ا نأم بُولدئ؟ - ی  سُورادئم.  پیید -آتانگی 

 دی. بُول میی  تیی دا یاغدای کیرتۆ مۆ گ  -

  یائنگ ن غُوشویی   یشورو 
ر
   نگیرکمنلر ۆ ت رانداف

ی
اویل   انالرئنگیاشای هردیاُول  ،آراسئنا آراالشمایع

وار بُولماغئنا سبأپ بُولوپدئر. دب  ،روم بُولوپدئر حدوغاندان ما ،ماشغاالالر آتادان هنچماباغتچئلئقالرا شی

ئپ قرارگاه نی یسه نأچی  زنانالر دول غالئپدئر. اُوالرئنگ ب هنچما  هنأچی  ب ،کنلر ا  انیساقال  هردیشُول  ،چاغی 

 ،پیداآچان توسساغ -آچ ،بُولسا  نی یسه نأچی  ب ،کنلر ا  أنیدیگ  آلداپ آلئپ لنیسؤزلر ب ئمیآدایم  مئال 
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ئپ وردونا ی شوروی نی یسهمه گرا بُولسا اُوالرئنگ ر. سُونکنلا  أنیدیآلئپ گ  یلیاُوالرا نأح رد یاُول  ،آشی 

 ه  ر گاُوتورماغئنگ   دئپیآ ،هلبتا ،بارادا  اندئیعی  یغاراش نگیکلر یلحنچلا
ی

 . ُوقی گ

   شوروی
ی
ی چۆ حُوشالشماق ا "سنُووادؤولت " شوانچئقماقخ   بُوالندا  راندانیاغُوشوی  نگیدممموحا ی 

قاقاسئنا ساالم  لنیدیدا آلنئپ گاتوتولئپ آشغاب ،الپیآ اشی هنۆ گؤز    تیگیی اشیر. شُوندا بارئپدئ ا انئنی

  یآ
ی

ات  ندنیلنگدُوالنئپ   چی    و یدؤولت بابا ،ر یپدیدا ئشیحا تمایع   اآسُونگ آننامی 
ی
 ،آشغابادئ دأپیخوی

ئل_  ی سُوراپ  نیی  ب-نیی  غارئنداشالرئندان ب-دوغان ردأیکیخونئنگ بو آ ،هد-هتسا ایل  یألن اک لاربادئ آغی 

 بُولوپدئر.  ایل  یغاچان  ا یغو  لیداخون آ ندار یتاپماندئر. د کاُوندان در  ،دا -چئقسا

 یخونئنگ اؤلندآبُولسا آننامرات  زدا ئو قا تممۆ ک
ی

مئشالرام -سُول مئش. راپدئر یایمئشالر -بارادا مئش یک

. مئشالر بُول-باران مئش دانستانئنیرکمنۆ ت تسُوو  اغنی  ی ،ورتدانیداشارئ  ات  ،مومانعمایل  خون آآننامی 

  حامانا  هندیی  ب گ. شُول ساماخئللئماالرئنراپدئیایساماخئلالماالر  یلیحاقدا حر ح
 ایس  یدؤولت سئ ،اُویی

 لنیب شیا تهیؤر یانالرئ گاُور  نئنگ سسارلئیعی  میحالق  کُوم شلر یا یچر ید ا-مه )ک گ ب( نگیأنیاوپراولن

 هنیشلر یدؤولت ا رانئنگیااُول  ،نگ باشالرئندا بُولسا ان اورشونئهج نخی یکیااوغرادانمئشالر.  رانا یا

ی شیشنمۆ ارئنا دظنا نگیأنلر یداغوللوغئنی   هتیؤر ی نگیستلر یفاش شنیتیباشالرئنی  سُوقماغا  . اُونسُونگ ی 

ی ی هنیسه خونلئق درجآ هندیچیغئسغا واغتئنگ اکمیته   ضد شوروی  رج  تلیه ات  یر   آآننامی 
خویی

ی  نمیا تورکمنیستانا / کیبأر  هد-هنئی جاسویس اتمک اوچی   !! شییی

  یانینگ  شوروی 
ر
ات  "جاسوس" هردیاُول  ،بُولسا کمیته یس ضدجاسویس    رانداف   آآننامی 

وتوپ ت خویی

نمیا شوروی یه  . شییی
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  که اماکنی ص و اشخاتصاویر 

 ذکری از آنها رفته است
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 حیدرقلیخان سهام الدوله -م السلطنهحسا -از راست: ملک آرا

 

 

ی الدوله -از راست:  ی السلطان -سلیمان خان صاحب اختیار -معی   امی 

 
ی   -ژنرال مادریتوف -ایوان زینوویف -مؤتمن الملکاز راست:  روپاتکی 

 
 ک

 

اعظم -از راست: محمدخان قره گوزلو  نضت هللا خان امی 
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ی یموت  که در سفر نارصالدین به خراسان در بسطام با وی دیدار کردند.   خوانی 

 

 
 

ی گوگالن که در سفر نارصالدین شاه به خراسان با وی مالقات  کردند.   خوانی 
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 قلیچ ایشان )نفر وسط با ردای سفید(

 
 

زا  قلعه آق قاال و عمارت جهانسوز می 
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وطه خواهان شکست خورده بودند.   شهای بریده تورکمن هایی   که در جنگ با مرسر

 
 

 میدان توپخانه-دردی خان شدار )ردیف اول سمت راست با لباس سفید( در جشن تاجگذاری احمدشاه
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(در کنار تورکمن هاشدار مع  1924بجنورد  -زز خان )نفر وسط با شمشی 

 

 عثمان آخوند -یمودسیک(نیکوالی خان یموت ) -از راست: آتا حاجی خوزین

 
 از راست: 

ی
 آنه جان آخوند یارعیل -رجب آخوند -محمد آخون گرگای



  

ARNE GOLI 532 

 

 
 آمانگلدی آخوند -ردی خان شدارو د- آنه گلدی)آچ(  از راست: 

 

 
 

دی گؤگلنگ -شوخ بای -آناگلدی شدار )آج(راست:  از   شهنگ حکییم -تاجیی

   
 

  -زاهدی -خان جان محمد  -یاور عبدهللا خان توماجاز راست: 
ی
 شهنگ جهانبای
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 کومیش تپه پس از اشغال توسط ارتش رضاخان

 
 کمیش تپه

ی
 1305 -مدرسه قشوی
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انه کومیش تپه.   ()آلبوم خادم 1308مدرسه دخیر
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 بندرشاه -اوبایسالر  یموت -قاپوی تورکمن هاسیاست یکجانشینی و تخته 

 
 

 گمرکخانه کومیش تپه
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 غرب بندرشاه -اسکله ییک از بناهای اداری روسیه در 

 
 

 مجتمع راه آهن بندرشاه )بندرتورکمن(
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ل آب یم برد. )آلبوم  ی ی بندرشاه به میی ک تورکمن از قسمت راه آهن نشی   خادم(دخیر

 
 

 ها بنا گردیده بود. « دمکرات»ساختمان معروف به 
ی
 بندرشاه که توسط آلمای
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 عبدالرحمان فرزانه -آنه قلیچ بابایی  -از راست: قربان رابیط
 

    

  -از راست: ارازقیل کالیم
ی
 آبا آبایی  -ولجان آخوند واف

 

  

 احمد قاسیم -عبدالرحیم ندییم -از راست: غایب بهلکه



  

ARNE GOLI 539 

 

  

 

 مأیم حاجی حلییم -نازقربان نجاری -عبدالخ طالنی 

 
 

 قلیچ قیل اوف -آتا ایشان محمدی -از راست: پرویز ایرانپور
 

 
 

 و محل شهادت آبا آبایی « ظفر»انبار جوده ای محل نمایش تئاتر 
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 ساختمان کنسولگری شوروی در گرگان
 

 
 

 گرگان  -ویاداره امالک و مستغالت پهل
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 -( ردیف ایستاده از راست: بایرام محمد مدریس )آخوندوف(1327/1948مهاجرین به تورکمنستان )اسفند 
ساری  -)ساپار آحالیل( ساپار انصاری -ردیف نشسته از راست: غایب بهلکه -نورمحمد آشورپور)آشورپور مردوف(

 
ی
 1956. آشغابات )ساری دوردی یف( گوگالی

 

 
 

نشسته از راست: شهنگ  -محمد آمان اسالیم -انصاری -آشورپور -بایرام محمد مدریسز راست: ردیف ایستاده ا
  -)فارس( محمد فصیخ -ساپار خطینی 

ی
 ساری گوگالی
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یکجهت  ها تورکمن عده ای از  وزی" تیی  مرداد در تهران با شاه  28کودتای   "پی 
 مالقات یم کنند. 

 
 

 ارازجان شمایل -عبدهللا توماج -است: تیمسار منصور مزینی ر از 
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 محمدرضاشاه اسناد فروش امالک تورکمن ها را به آنها واگذار یم کند. نفر وسط تیمسار مزین، 
 شهردار وقت گنبدقابوس و رحمت هللا فهییم )عینیک( 

ی
 پشت ش شاه: مهندس مرجای

 

 

ی توسط شاه  اهدای اسناد زمی 
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 گرگان  -مزین در حال گزارش به شاه درباره اهدای اراضی تورکمنها به درباریان

   

 
ی
 جعفربای آلنر  قوشاق -سیدی قیل رحمن -از راست: دکیر منصور گرگای
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 درباره نویسنده

 

( گیل متولد  ی  را در زادگاهش روستای "اویل آرئ1335/1956آرنه )امی 
 
ق بندرتورکمن به اتمام ، تحصیالت ابتدای ق" در شر

آبادی گرگان به اتمام  ستان هدایت بندرشاه ادامه داده، در اسیر (. 1353رسانید)رسانیده، تحصیالت متوسطه را ابتدا در دبی 

(. پس از خدمت دوره شبازی 1357تحصیالت عایل را در رشته تاری    خ و جامعه شنایس از دانشگاه فردویس مشهد بپایان رسانید)

ستانهای کومیش اب ستان نازی آباد تهران آغاز بکار نموده سپس به زادگاهش نقل مکان کرده بعنوان دبی  دبی  تدا بعنوان دبی  دبی 

ش داده تحت  تپه، اومچیل و  ی ایام تز دانشگایه اش تخت عنوان "تاری    خ ترکمن ها" را گسیر  بکار تدریس ادامه داد. در همی 
ر
قارف

ی در تاری    خ سیایس  به تورکمنستان 1364اجتمایع ترکمنها" در تهران بچاپ رساند ) -عنوان "سی 
ر
(. برای ادامه کارهای تحقیقای

ق شنایس مشغول بکار ( یکسال بعنوان محقق در آ 1368مهاجرت کرده) کادیم علوم تورکمنستان، بخش تاری    خ شعبه شر

 نظی  "1990شد)
ی

 ترکمن های سوئد" به فعالیت ( سپس به سوئد مهاجرت کرده در این کشور در کارهای فرهنیک
ی

انجمن فرهنیک

 "تورکمنستان کانایل" را در شهر یوتوبوری براه انداخت که 1996پرداخت، در سال 
ی
ادامه یافت 1998تا سال  برنامه تلویزیوی

" مشغول بکار شد. در سال  لعات "مرکز مطا 2011سپس برای تکمیل تجربیات ژورنالیسنر بمدت چندین سال در "رادیوی ترکمنی

 تورکمن" را براه انداخته از آن تاری    خ تاکنون بکار تحقیقات علیم درباره تاری    خ و فرهنگ تورکمنها خویش ادامه یم دهد. 

 ز این نویسنده: آثار چاپ شده ا

ی در تاری    خ سیایس -1  1364اجتمایع ترکمن ها. انتشارات علم. تهران  -سی 

(. آنکارا. جنید خان و مبارزات وی در شمال تورکمنستان )بزبان  -2  2016تورکمنی

(. وب سایت -3  تورکمن صحرایس. نگایه به تاری    خ معارص تورکمن صحرا)به تورکمنی

 سایت. تورکمن ها و ایراندا میل مسئله. وب  -4

  


