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  توطئه ھای حکومت عيله شوراھای دھقانی ترکمن صحرا
  !مردم مبارز ايران 

راه انداختن جنگ گنبد ه  نشان داده است؛ بحوضو ترکمن صحرا به دولت بنی صدر دشمنی خود را با شوراھای دھقانی

 حق خلق ترکمن سرکوب و شوراھای ه ارتش و پاسداران، ھمه در جھت آن بود که مبارزات بۀو سپس يورش ددمنشان

 زحمتکشان اين خطه را که در دوران حکومت منفور پھلوی بهو  دھقانان ۀدھقانی ترکمن را از ھم پاشيده و اراد

پاخيزند و ه  خلق ايران، فرصت آن را يافتند تا بۀشديدترين وجھی غارت و استثمار می شدند و ھمگام با جنبش قھرمانان

دولت بنی صدر پس از فتح شھر .  بخشی از ابتدائی ترين حقوقی را که به آن ھا تعلق داشت باز ستانند، در ھم شکند

 آغاز کرد و بدين ترتيب فشار خود را به شوراھاا منحل اعالم نمود و  رشوراھای دھقانیگنبد به عنوان اولين اقدام، 

شوراھای دھقانی که فاقد قدرت دفاعی الزم بودند، . دشمنی خود را با دھقانان زحمتکش ترکمن صحرا آشکار کرد

 ان شوراھا، مجدداً به طور مثال آن ھا پذيرفتند که برای انتخاب نمايندگ. ناگزير به برخی از خواسته ھای رژيم تن دادند

 انتخاب کردند، اما در اين ميان در اين انتخابات، دھقانان ھمان نمايندگان قبلی خود را مجدداً . انتخاباتی صورت بگيرد

پس از انحالل شوراھا از سوی .  خود فروختگان و زمينداران بزرگ نيز در ميان نمايندگان شوراھا پيدا شدۀسرو کل

 بيش از اما فعالً . ولت امکان داد تا برخی از عناصر خود را به شوراھای دھقانی تحميل نمايددولت، انتخابات مجدد به د

چربد، از اين رو دولت ھم  دست نياورده است و ھنوز ھم وجه خلقی شوراھا بر وجه ضد خلقی آن میه اين امتيازی ب

 راه از اتخاذ ھيچ روش کثيف و ضد اکنون نيز به توطئه عليه شوراھای دھقانی ترکمن صحرا نشسته است و در اين

 از ٢٠%اکنون در بسياری نقاط پاسداران به شوراھا مراجعه کرده و به آنان حکم می کنند که . مردمی ابا ندارد

  .اما اين باج خواھی علنی سپاه پاسداران تازه اصل توطئه نيست. محصول را به سپاه پاسداران بدھند

دی که شوراھای دھقانی ترکمن صحرا انجام داده اند، محصول گندم بيش از سال امسال به خاطر کشت وسيع و کار زيا

 ترکمن صحرا است، اما دولت در سطح وسيعی ۀبالنتيجه محصول گندم بسيار بيشتر از مصرف منطق. ھای گذشته است

خريداران گندم از به ھمين خاطر تمامی .  ترکمن صحرا را نخواھد دادۀ خروج گندم از منطقۀشايع کرده است که اجاز

در اين ميان دولت اعالم کرده است که حاضر به خريد محصول دھقانان است و از آن جائی . خريد گندم سر باز زده اند

اما دولت جمھوری اسالمی . که ھيچ کس حاضر به خريد گندم نيست، دھقانان ناچار بايد گندم خود را به دولت بفروشند

گندم را به چه قيمتی می !! داند  می" حامی دھقانان"تاھا افزايش پيدا کند و خود را که مدعی است بايد توليد در روس

 تومان به دھقانان ترکمن صحرا فروخت، اما ۴٢بذر گندم را به قيمت )  کيلو ۵/١۶( خرد؟ دولت سال گذشته ھر پوط 

الوه دولت در ھنگام خريد عه ب.  تومان می خرد٢٨اکنون اعالم کرده است که ھر پوط محصول آنان را به قيمت 
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 يا ٢۵ درصد را منظور می کند و بدين ترتيب در واقع بابت ھر پوط گندم قيمتی معادل ١٠ تا ۵محصول افتی معادل 

اگر در نظر بگيريم که قيمت اجناس در يکسال گذشته تا چه اندازه افزايش يافته است، و .  تومان پرداخت خواھد کرد٢۶

که بدون شک مقدار آن را ( بوده، باور کنيم ۵٠%ه می گويد نرخ تورم در يکسال گذشته اگر ادعای خود دولت را ک

 تومان و خريد محصول دھقانان ۴٢، آن گاه در می يابيم که فروش بذر در سال گذشته به قيمت )کمتر اعالم کرده است

مزيد بر تمام اين . خواھد آورد تومان، چگونه ظلم و ستمی است و چه به روز دھقانان ٢۶ يا ٢۵در امسال به قيمت 

اجحافات، دولت سال گذشته مبلغی وام به روستائيان ترکمن صحرا داده است که اکنون روستائيان بايد بابت پرداخت 

دولت جمھوری اسالمی، نه تنھا .  تومان به دولت بدھند٢۴ يا ٢۵وام، بخشی از محصول گندم خود را با ھمين قيمت 

 کرده است، بلکه با تحويل گندم به قيمت فوق، از اين سو نيز دھقانان را غارت و چپاول می  اين وام را دريافتۀبھر

  .کند

  !مردم مبارز 

آن چه برای شما برشمرديم، فراتر از . دولت جمھوری اسالمی کمر به خانه خرابی دھقانان ترکمن صحرا بسته است

ھم دھقانان و . اين برنامه ھدف خود را نابودی دھقانان ترکمن صحرا قرار داده است. غارت و استثمار وحشيانه است

اما دولت . قيمت فروخته شود، چه به روز دھقانان خواھد آمدھم دولت به خوبی می دانند که اگر گندم دھقانان به اين 

  .اين برنامه را در پيش گرفته است" سياسی"جمھوری اسالمی به خاطر يک ھدف مشخصاً 

می دانيم که ھر غارتگر و استثمارگری تا آن جا به غارت استثمار کارگران و دھقانان می نشيند که آنان الاقل بتوانند در 

 جان کارگر را تا به آن اندازه می کشند که روز بعد نيز بتواند به کارخانه ۀد شرکت کنند، يعنی آن که شيردور بعدی تولي

اين . بيايد و استثمار شود، دھقانان را تا آن جا غارت و استثمار می کنند که بتواند سال بعد نيز به کشت محصول بپردازد

ان و دھقانان را فقط تا اين درجه غارت و استثمار می کنند، لطف و مرحمت چپاولگران استثمارگر نيست که کارگر

بلکه آن ھا می خواھند کارگران و دھقانان ھمواره توليد کنند تا آن ھا نيز بتوانند ھر روزه و ھر ساله آن ھا را استثمار و 

ر محصول گندم دھقانان اما دولت جمھوری اسالمی می داند که اگ. غارت نموده و اين غارت و استثمار را تداوم ببخشند

ترکمن صحرا را به اين قيمت نازل خريداری کند، آن ھا قادر نخواھند بود سال بعد به کشت محصول بپردازند، پس 

   چيست؟،ھدف دولت از اين برنامه که فراتر از غارت و استثمار است و نابودی دھقانان را در پی دارد

دولت بنی . ری اقتصادی، شوراھای دھقانی را به نابودی بکشانددولت جمھوری اسالمی می کوشد تا با اين وحشيگ

ديديد که شوراھا نتوانستند : "صدر می خواھد تا بدين وسيله شوراھای دھقانی را بی اعتبار سازد و به دھقانان بگويد

يچ کاری نمی برای شما کاری بکنند، اگر دولت بخواھد می توانيد زندگی کنيد و نفس بکشيد و اگر نخواھد، شوراھا ھ

در شرايطی که شوراھا بيشترين محصول را نسبت به سال ھای گذشته از زمين برداشت کرده اند و در ". توانند بکنند

عمل نشان دادند که شوراھای دھقانی می توانند زندگی دھقانان را بھبود بخشند، دولت برای بی اعتبار ساختن آنان به 

  . کثيف دست زده استۀاين حيل

  !ارز ايران، نيروھای مترقی و ضد امپرياليست مردم مب

رژيم جمھوری اسالمی در ترکمن صحرا آن چنان . اکنون دھقانان ترکمن صحرا تحت شديدترين فشارھا قرار گرفته اند

ھدف حکومت، بی اعتبار .  خود زندگی تمامی آنان از ھم خواھد پاشيدۀفشاری را به دھقانان وارد کرده است که در ادام

 شوراھای دھقانی است و برای رسيدن به اين ھدف ضد خلقی از در ھم پاشيدن زندگی صد ھا ھزار خانوار کردن

 الزم ۀدر شرايطی که شوراھای دھقانان ترکمن صحرا فاقد قدرت دفاعی به انداز. روستائيان ترکمن صحرا ابائی ندارد

با . اجرای مقاصد پليدش محدود خواھد ساختاست، ھمگامی و ھمراھی شما با دھقانان ترکمن صحرا، دولت را در 

گری ھای خود به ياری دھقانان ترکمن بشتابيد، شوراھای دھقانان ترکمن صحرا نيز بايد بکوشند تا قدرت مقابله و ءافشا
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رژيم قدم به قدم پيش خواھد آمد و کوشش خواھد کرد . مقاومت در برابر حکومت ضد خلقی را در خود به وجود آورند

  . را به تدريج از مواضع انقالبی تان به عقب براندتا شما 

زيرا تا ھنگامی که اين شوراھا . تا ھنگامی که شوراھای دھقانی وجود دارد، حکومت از ھجوم خود دست نخواھد کشيد

 محمد رضا پھلوی ۀوجود دارند، غارت گران و چپاول گران نمی توانند به راحتی دھقانان زحمتکش را ھم چون دور

با . پس شما نيز تا جان در بدن داريد، از شوراھای خود حمايت کرده و آن را تقويت کنيد.  غارت و چپاول کنندخائن،

ھمان طوری که می دانيد سپاه پاسداران دائماً می کوشد تا . چشمان باز حرکات حکومت را دنبال کنيد تا فريب نخوريد

ق افکنی کند تا بتواند به اين بھانه در ترکمن صحرا جای پای مابين دھقانان زحمتکش که يار و غمخوار يکديگرند نفا

مراقب اين حيله و نيرنگ ھا باشيد و با آن ھا مقابله کنيد و ايمان داشته باشيد که پيروزی از آن . خود را باز کند

  .نيروھای انقالبی است

  ھر چه مستحکم تر باد پيوند خلق ھای دلير ايران

   زنجيری اشمرگ بر امپرياليسم و سگ ھای

  با ايمان به پيروزی راھمان

  ٢٨/٣/١٣۵٩چريکھای فدائی خلق ايران   

  

  برقرار باد شورا ھای واقعی دھقانان ترکمن صحرا

  


