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از قتل فجيع گروهی که ابتدا بنا به اعالميه سازمان چريک های فدايی خلق، چهار تن 

اعضای اين سازمان به نام های محمد درخشنده توماج، عبدالحکيم مختوم، طواق واحدی و 
، هفت تن به نام »فداييان ترکمن پيرو مشی مسلحانه«حسن جرجانی و سپس بنا به اطالعيه 

های مقتولين نام برده به اضافه محمد محمدی، قلی قلجانی و نورمحمد اونق معرفی شدند، به 
  .نايی در آمده استصورت معمای ج

نام نهاده، طی اطالعيه » فداييان ترکمن پيرو مشی مسلحانه «گروهی که خود را   
اعتراف به قتل مقتولين کرده و نيز اطالع داده است که )  اسفند ماه7روزنامه کيهان (هايی

  .دارد، که در معرض خطر مرگند» گروگان«افراد ديگری را در 
فداييان ترکمن  «اين گروه . چ چيز را روشن نمی کندولی اين اطالعيه ها هنوز هي  

کيانند؟ چگونه و به کمک چه کسانی آن ها توانستند قربانيان خود را به » پيرو مشی مسلحانه
همکاری با اعضای حزب «و » هيات حاکمه«با » سازشکاری«و زير عنوان  چنگ آورند
  رت آن ها در آمده اند؟به قتل برسانند؟ چگونه افراد ديگری به اسا» توده ايران

ما با قاطعيت خواستار کشف، دستگيری و محاکمه و مجازات مسببين و عاملين اين   
برای . ، قطع نظر از اين که زير چه نامی و بهانه ای مرتکب آن شده اندجنايات فجيع هستيم

اين کار ما پيشنهاد می کنيم که کميسيون ويژه ای از طرف رياست جمهوری و شورای 
ب به فوريت تشکيل گردد و در اين کميسيون نمايندگانی از احزاب و سازمان های انقال

سياسی شرکت داشته باشند تا کار کميسيون و نتيجه آن مصون از هر گونه انتقاد و شايعه و 
ضمنا ما به جا .  آماده است که در اين کميسيون ويژه شرکت کندحزب توده ايران. شائبه گردد

  :ر را اعالم داريممی دانيم مراتب زي
س و ترکمن صحرا در وجود مالکيت وريشه حوادث اسفناک خونين گنبد کاو )1

برای پيشگيری از تکرار اين حوادث، بايد . فئودالی و بزرگ مالکی است
اصالحات ارضی بنيادی برمبنای لغو کامل فئوداليسم و بزرگ مالکی به سود 

  .زحمتکشان روستا به فوريت و با قاطعيت انجام گيرد
سبت به خلق ترکمن ريشه اين حوادث همچنين در وجود ستم ملی و تبعيض ن )2

اين ستم . است، که از رژيم محنوس و ستمگر شاه مخلوع به ارث مانده است
ملی و تبعيضات بايد در تمام ابعاد آن با رشته اقداماتی در کليه شئون زندگی 



رفع گردد و نيز اقدامات همه جانبه و موثری در جهت ارتقاء سطح زندگی 
 .جام گيردو خلق ترکمن ان مادی و معنوی زحمتکشان

ريشه اين حوادث را همچنين در غارتگری سرمايه داران بزرگ، سفته بازان و  )3
بايد . دالالن بايد جستجو کرد که زالو صفتانه خون زحمتکشان را می مکند

کوتاه کرد و تدابير جدی و دست اين غارتگران را نيز به فوريت و قاطعيت 
ين رفاه مادی و معنوی عاجل برای حل مشکالت زحمتکشان و محرومان و تام

 .آنان اتخاذ کرد
نارضايی ناشی از مالکيت فئودالی و بزرگ مالکی، ستم ملی و تبعيض نسبت  )4

به خلق ترکمن، غارتگری سرمايه داران بزرگ و وابستگان آن ها زمينه را 
 چپ نما و  آميز نيروهایبرای سواستفاده خونين ضد انقالب و اعمال خشونت

ضد انقالب را بايد شناسايی و سرکوب کرد و عمل . چپ رو فراهم کرده است
خشونت آميز نيروهای چپ نما و چپ رو را با برکندن ريشه های نارضايی 

 .عقيم نمود
ما برآنيم که تمامی مسايل مبتال به منطقه ترکمن صحرا، مانند تمام ديگر مناطق  )5

 برای در شرايط مبارزه. کشور، بايد از طريق مسالمت آميز حل و فصل گردد
تثبيت، تحکيم و گسترش انقالب ايران توسل به اسلحه نه فقط هيچ مسئله ای را 
حل نمی کند، بلکه برعکس حل مسايل را همواره بغرنج تر کرده، به بن بست 

 برای مسايل درونی  راما در شرايط کنونی کشور، توسل به اسلحه .می کشاند
 .ا محکوم می کنيماز طرف هر کس باشد، قويجنبش انقالبی و جامعه، 

آوردن نام حزب توده ايران در رابطه با حوادث خونين گنبد کاووس و ترکمن  )6
صحرا، که در آن حزب توده ايران کمترين دخالتی نداشته و ندارد، به هر بهانه 
ای عنوان گردد و از طرف هر کس باشد، توطئه و تحريکی عليه حزب توده 

  . می کنيمايران است، که ما آن را به شدت محکوم
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