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 برگی یک محکوم تورکمن در شهربانی کل کشور 20پرونده 

 جرم: جاسوسی و تحریک تورکمن ها

 مقدمه: 

در ادامه کارهای تحقیقی در رابطه با جمع آوری اسناد مربوط به جنبش دهه های اخیر تورکمن ها 

برگی بدستم رسید. در این مجموعه از تبعید تعدادی از جوانان تورکمن کومیش  300یک مجموعه 

دفه ای معترض به انتخابات شهری به ورامین، تبعید تورکمن های گوگالن شرکت کننده در جنبش 

وی به آشغابات،  انتقالبه تربت حیدریه، ربوده شدن گؤکی صوفی و  1303مهوریخواهی سال ج

به  کشاورزی زمین اهداءحاشیه خزر توسط اداره امالک پهلوی،  زراعی اعتراض به غصب زمین های

 عالمیه های حزب توده به تورکمنی و فارسی، اعتراض بهاچوپان رضاشاه در اطراف گنبدقابوس، 

ئیس فرهنگ گنبدقابوس و اخراج وی، پرونده دستگیری دانشجویان تورکمن دانشکده ر حرکات

افسری تهران، سفر رضاشاه به تورکمنصحرا، پرواز هواپیمای ناشناس بر فراز گنبد و کومیش دفه.... 

سخن می رود. ما از میان آنها پرونده دانشجوی جوان تورکمن ساری گوگالنی که بهنگام تحصیل در 

 افسری تهران دستگیر و به پنج سال زندان محکوم شده بود را انتخاب کردیم. دانشکده

 

 

، در سرتاسر صحرا، از دریای خزر تا گوگالن حکومت نظامی سرزمین تورکمن توسط چکمه پوشان رضاشاهیبدنبال اشغال نظامی 

برقرار گردید. حاکمان نظامی درنده خوئی را از حد گذرانیده با شقاوت و بیرحمی تمام در سرکوب کوچکترین صدای اعتراض 

پهلوی، غصب اراضی و  تو مستغال همزمان با این اقدامات، اداره امالک ...را با گلوله می دادند هر جنبشیکوتاهی نکرده، جواب 

امالک تورکمنها را با حدت هر چه بیشتر به یغما و تاالن می برد. مقامات حکومتی به این نیز بسنده نکرده در فارسیسزه کردن 

، مدارس قشونی را براه انداخته، نونهاالن و رواج فرهنگ بیگانه با زندگی اجتماعی تورکمنها یعنی فرهنگ فارسی جامعه تورکمن

، کوچکترین تکلم به زبان مادری با شالق و داغ دستان آنان ندقشونی قرار می دادتحت تعلیم و تربیت  ءمن را همانند اسراتورک

همراه می گشت. این بود که عده ای از خانواده ها، فرزندان خود را به تورکمنستان تازه برپا شده می فرستادند تا در آنجا بزبان 

ری ایران در پایتخت جمهوری تورکمنستان شوروی، طی راپورتی به تهران، از دولت متبوع خود می مادری تحصیل نمایند. کنسولگ

تهران اعزام نمایند تا  بهخواست که نگذارد، فرزندان تورکمن برای تحصیل به آشغابات فرستاده شوند و بجای آن، این جوانان را 

را انتخاب و آنها را برای ادامه تورکمن شاگردان زبده و برگزیده  تحت سیستم آموزشی ایران تحصیل نمایند. حکومت بدین منظور
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تورکمنها در "کتاب آماده چاپم تحت عنوان  اسناد مربوط به این نوشتار را در) تحصیل در دانشکده افسری به مرکز اعزام می کند.

 (آورده ام "اسناد و مکاتبات تاریخی

با اوجگیری مبارزات عمومی علیه سیاست رضاشاهی در مرکز و شهرهای بزرگ، جوانان تورکمن که همواره داغ و درفش ستمشاهی 

، به جنبش چپ آن زمان برهبری دکتر ارانی گرایش پیدا می کنند. در مصاحبه ای که در کردندبر گرده و اندام شان حس میرا 

جنبش دانشجویان تورکمن در  داشتم، ایشان اطالعات بسیار ذیقیمتی از 1989در سال آشغابات با سرهنگ مرحوم ساپار خطیبی 

تهران برایم نقل کرد. طبق اظهارت سرهنگ خطیبی، نماینده تورکمنها در مجلس شورایملی محمد آخوند جرجانی هیچ اقدامی در 

این فکر می افتند که در انتخابات دوره آتی عبدالرحمن دانشجویان تورکمن به  راستای عمران و آبادانی در تورکمنصحرا انجام نداده،

تورکمنها معرفی نمایند و در این راستا از تورکمنصحرا  مجلس از طرف فرزانه که یکی از دانشجویان فعال بود را بعنوان کاندیدای

ئولین امنیتی کشور، این نیز حامیانی برای پیدا می کنند. وقتی این خبر بگوش آخوند جرجانی می رسد، وی طی تماسی با مس

دانشجویان را ناسیونالیست و چپ معرفی کرده که فعالیت آنها برای آینده و امنیت کشور خطرناک خواهد بود و باید جلوی حرکت 

 )از مصاحبه با سرهنگ خطیبی( آنها گرفته شود.

که نیروهای چپ آن زمان -ه گروه اشتراکی پیوستن ب اعالم شدن،با دستگیری دکتر ارانی و جرم  کشور شهربانی و دستگاه امنیتی

به زندان انداخته می  دستگیر و ، عده زیادی از فعالین چپ و طرفداران سوسیالیسم-نامیدند "قانون سیاه"این قانون رضاشاهی را 

 11محکومیت شوند. از تعداد دقیق دستگیر شدگان تورکمن خبر نداریم ولی در یکی از اسناد مربوط به شهربانی از دستگیری و 

سال محکوم می شوند. از شاخص ترین چهره این گروه وکیل دادگستری  3الی  5تورکمن اسم برده می شود که آنان به زندان های 

دانشجوی  هم پرداخت. ولی در این مقاله به شرح دستگیری و محکومیتاآناقلیچ بابایی می باشد که درباره ایشان مفصال خو

 می پردازیم. 1318در سال "یانگاق"ساری گوگالنی  دانشکده افسری تهران مرحوم

 

و  !همانگونه که در باال اشاره شد، مرحوم ساری دأده گوگالنی از دانشجویان فعال دانشکده افسری بود که بجرم تحریک تورکمنها

در تاریخ  سقوط رضاشاه، با از مدت زندان اندن دو سالسال زندان محکوم می شود که بعداز گذر 5جاسوسی!! دستگیر و به 

از زندان آزاد می شود ولی شهربانی مرکز از شهربانی گنبدقابوس می خواهد که نامبرده تحت نظارت پلیس قرار گرفته  31/6/1320

 ، مأمورین زندانورین شهربانیهای این پرونده را نشان دادیم. در این اسناد، مأم هدر زیر بخشی از برگو هر حرکت وی گزارش شود. 

ساری گوگالنی در زندان تحت مراقبت قرار گرفته از تماس وی با سایر زندانیان تورکمن بویژه صفر را مکلف می کنند که هر حرکت 

انصاری و بیرام محمد مدرسی جلوگیری شود. حتی سوغاتی و یا لباسی که بستگان ساری دأده در مالقات با وی می خواستند 

ل زندانی بدهند را نیز پس از طی چندین برگ گزارش به ایشان تحویل می دهند. در این اسناد به مرحوم گوگالنی اتهام تحوی

پوچ و  اتهاماتتمامی این که جاسوسی نیز زده شده است ولی مشخص نمی کنند که جاسوسی به نفع کدام کشور و یا گروه... 

این دستگیری های وسیع زهره چشم گرفتن از فعالین سیاسی تورکمن در اوج بودن آنها را ثابت می کند. هدف از  توخالی

دیکتاتوری سیاه رضاشاهی بود که اندکی بعد پس از سقوطش از تخت سلطنت مانند حباب ترکید و جنبش عدالتخواهی تورکمن 

 با شدت تمام تداوم یافت. 1327ها تا سالهای 
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 جلد پرونده زندانی سیاسی، ساری گوگالنی

 

با اوجگیری جنبش چپ این بار برهبری حزب توده در تورکمنصحرا، ساری گوگالنی نیز در صف این حزب در راه رسیدن به آرمان 

ادامه پیدا می کند. در این سال  1325و خواسته های ملت خویش مبارزه می کند و این مبارزه تا خروج وی از کشور یعنی تا پائیز 

پار با غیرقانونی اعالم شدن حزب توده و دستگیری و تحت تعقیب قرار گرفتن رهبران حزب، گوگالنی بهمراه همرزمان خویش سا

 ....به تورکمنستان شوروی پناه می برند.، محمد آمان اسالمیشورپور، بایرام محمد مدرسیآ محمدانصاری، نور )صفر(

ایشان طواق دوردی بود(، وی تحصیالت مرحوم ساری گوگالنی در تورکمنستان با نام ساری دوردی یف مشهور می شود )نام پدر 

کالسیک تورکمن  و ادبیات عالی خویش را تا مرحله دکترای ادبیات تورکمن ادامه می دهد و مقاالت معتبری در شناساندن ادیبان

اند. یکی از کارهای برجسته ایشان ادیت و آماده چاپ کردن شاعر کالسیک تورکمن در مطبوعات تورکمنستان بچاپ می رس

 2014 این کتاب در سالتوسط آکادمی علوم تورکمنستان بچاپ رسید ) 1963در سال این اثر که  عؤوض تاغان کاتبی می باشد

 (توسط راقم این سطور با الفبای التینی آماده چاپ گشت.
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حزب توده  ارگان مرکزی -"نامه مردم"سالگی درگذشت.  63در سن  در آشغابات 1980در سال  ،1918ولد مت ساری دأده گوگالنی

   منتشر نمود. نورمحمد آشورپور نوشته ای ازبا را  درگذشت ساری گوگالنی خبر

 

 گردآورنده:

 آرنه گلی

 تاریخ پژوهشگر

 مرکز مطالعات تورکمنتهیه شده در 
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