
  معصومه محرمی 
42 س�ال پیش در چنین روزهای�ی، مقدمات وقوع 
یک جن�گ خونین از س�وی گروه�ک تجزیه طلب 
حزب دموکرات کردس�تان، در نقده فراهم گش�ت. 
در مق�ال پ�ی آمده و با اس�تناد ب�ه برخی اس�ناد و 
م�دارک، زمینه ه�ا و پیامده�ای این آش�وب مورد 
بازخوانی قرار گرفته اس�ت. امید آنک�ه مقبول آید. 

  
عواملی نظیر تمدن و تاریخ که��ن، ژئوپلیتیک خاص، 
مهاجرت و ترکی��ب جمعیتی مختلف، تن��وع قومی و 
مذهبی، دخالت ایادی خارجی، منابع، ثروت های طبیعی 
و... ، استان آذربایجان غربی را به یکی از کانون های تنش، 
بحران و منازع��ات در طول تاریخ تبدیل کرده اس��ت. 
حوادث و مناقش��ات مربوط به ماجرای ش��یخ عبیداهلل 
شمزینی، اس��ماعیل آقا س��یمیتقو، جیلوها، ارامنه و... 
، نمونه  های��ی از تجاوز ها و ظلم های تاریخی اس��ت که 
رخ داده اس��ت. با این همه و به رغ��م تفاوت ها، تنوع و 
تضادهای مذهبی و قومی، زندگی و روابط مسالمت  آمیز 
در بین ساکنان این خطه از کشورمان وجود داشته و روح 

مصالحه و همزیستی، در آن جاری است.
  بسترهای آغاز جنگ در نقده، در آغازین بهار 

انقالب اسالمی
 پس از اعدام قاضی محمد،  رهبر سیاسی حزب دموکرات 
کردس��تان توس��ط حکومت پهل��وی در ۱۰ فروردین 
۱۳۲۶در مهاباد، گروه های تجزیه طلب کرد، س��ه دهه 
را در انفعال سیاسی سپری کردند! فعالیت های آنها، به 
برگزاری میتینگ ها و نشست های حزبی محدود شد. اما 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی و با توجه به اوضاع آشفته و 
ناآرام روزهای آغازین حکومت نوپای جمهوری اسالمی، 
اعضای حزب دموکرات با استفاده از فرصت پیش آمده، 
با تحریک احساسات ناسیونالیستی و خشونت قومی، به 
دنبال تحقق آمال دیرینه خود بودند. موقعیت جغرافیای 
سیاسی و نظامی شهرس��تان نقده، از عوامل مهم توجه 
حزب دموکرات کردس��تان نس��بت به تصرف یا کنترل 
این شهر بوده و موجب بروز جنگ نقده در ۳۱ فروردین 
۱۳۵۸ گشت. در چهارم فروردین ۱۳۵۸، دولت موقت 
اجازه داد تا جس��د  مالمصطفی بارزان��ی،  رهبر جنبش 
ملی گرای کردستان عراق از کرج به بخش اشنویه  نقده 
منتقل و در آنجا دفن شود. از این رو جمعی از متنفذان 
محلی و روحانیون شیعه و سنی منطقه نیز در این مراسم 

شرکت کردند.۱
  غارت پادگان مهاباد، به مثابه اولین گام!

بعد از پیروزی انقالب اسالمی، برای اداره امور شهر نقده، 
ابتدا کمیته  مشترکی اعم از کرد و ترک تشکیل شد، ولی 
به دنبال ش��روع فعالیت گروه  ها و احزاب جدایی طلب، 
از جمله حزب دموکرات کردس��تان- که اساس��اً حزبی 
مارکسیستی و لنینستی بود- در مناطق کردنشین جنوب 

غرب آذربایجان، با تبلیغات نفاق آمیز و شدید قوم گرایی 
کردی از طریق رادیو و نشریات حزب یاد شده در نقده، به 
دو کمیته  مجزای ترک و کرد منفک شد و فضای ملتهب 
تعصب  آمیز قومی، به شکل مضاعف بر منطقه حاکم شد. 
بعد از خلع سالح ژاندارمری نقده در تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۳ 
و مسلح شدن عده ای از افراد، وضعیت شهر رو به بی نظمی 
بیشتری رفت. به هرروی، چند روزی از پیروزی انقالب 
اسالمی نگذش��ته بود که حزب دموکرات در ۳۰ بهمن 
۱۳۵۷، به رهبری عبدالرحمن قاس��ملو ، فعال سیاسی 
چپ و از رهبران حزب دموکرات کردستان، پادگان مهاباد 
را محاصره و س��الح های ارتش را -که در حدود ۳۶ هزار 
قبضه اسلحه، اقسام توپ جنگی، تانک و خودروی نظامی 
بود- غارت کردند و طی آن سرتیپ پزشک پور ، فرمانده 
پادگان را ترور و مجروح کردن��د! غنی بلوریان  از اعضای 
حزب دموکرات در خاطراتش می نویسد:»دکتر قاسملو 
لحظه به لحظه با اشخاص تماس می گرفت و نقشه اشغال 
پادگان را می کشید. قاس��ملو  معتقد بود که آنجا )یعنی 

پادگان مهاباد( مرکز شر است و باید جمع آوری شود.«۲
  ت�الش نا موفق ح�زب دموکرات ب�رای تصرف 

پادگان های جلدیان و پسوه
بعد از تصرف پادگان مهاباد توس��ط مزدوران قاس��ملو، 
نیروهای حزب از طریق مهاباد، از مس��یر جاده نقده به 
پیرانش��هر، به قصد تصرف و غارت پادگان های جلدیان 
و پس��وه حرکت کردند. در آن زمان در پادگان جلدیان، 
۲۷ نفر از پرسنل باقی مانده بود، که برای تأمین کسری 
نیرو ها از اهالی غیرنظامی نقده، جهت حفظ این پادگان ها 
کمک گرفته شد. دفاع شجاعانه مردم غیور منطقه، مانع 
از تصرف پادگان ش��د. روزنامه کیهان طی مصاحبه ای 
با فرمانده پادگان می نویس��د: »ح��دود ۵۰۰نفر از افراد 
مس��لح وابس��ته به حزب دموکرات، به پادگان جلدیان 
حمله کرده ان��د. در جریان این حمله، یک نفر ش��هید، 
س��ه نفر مجروح و سه نفر اسیر ش��دند که دو تن از آنان 
دانش آموزان۲۰ و ۱۸ و یک نفر از اوراق کننده اتومبیل 

است.«۳
  ممانعت حزب دموک�رات از ش�رکت مردم در 

رفراندوم ۱2فروردین ۱۳۵۸
در ۱۲فروردین۱۳۵۸، رفراندوم تعیین نظام جمهوری 
اس��المی برگزار ش��د. اکثریت مردم نقده و روستاهای 
اطراف آن، ب��ه جمهوری اس��المی رأی دادند، اما حزب 
دموکرات کردستان، شرکت در این رفراندوم را در مناطق 
کردنش��ین تحریم کرد! س��ازمان انقالبی زحمتکشان 
کردستان »کومله«، در اعالمیه ای خطاب به پیشه وران، 
بازاریان، روش��نفکران، کارمندان و دانش آموزان اعالم 
کرد:» در ۱۰ فروردی��ن ۱۳۲۶، طن��اب دار را به گردن 
قاضی محم��د انداختند. مبارزان خلق کرد در س��الروز 
ش��هادت قهرمان ملی ش��ان، در رفراندومی که حقوق 
ملی خلق کرد و سایر خلق های ایران را نادیده می گیرد، 

شرکت نخواهد کرد.«4 شیخ عزالدین حسینی  نیز حضور 
در انتخابات را تحریم کرد و در پایان اعالمیه خود، شرکت 
در آن را مش��روط به برآوردن س��اختن درخواست های 

خود کرد! ۵
  دعوت از کردهای مناطق مختلف، برای شرکت 

در میتینگ مسلحانه در نقده!
حزب دموک��رات ب��رای برپایی میتینگ مس��لحانه در 
ش��هر نقده، در روز جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۵۸، اقدام به 
یک فراخوان و دعوت گس��ترده از کرد ها نمود. طی این 
فراخوان، عالوه بر کردهای آذربایجان غربی و کردستان 
ایران، حت��ی از اکراد ع��راق و ترکیه نی��ز در آن حضور 
داشتند! به نظر می رسد که دالیل انتخاب نقده برای انجام 

میتینگ مسلحانه در این شهر، به شرح ذیل است:
۱-از نظر سوق الجیشی و استراتژیک، نقده دارای موقعیت 

خاص نظامی است. 
۲-نقده محل تدارکات و پشتیبانی پرسنل ارتش مستقر 
در پادگان های جلدیان، پسوه و حتی پیرانشهر محسوب  
می شد. باید این مانع به نوعی از سر راه برداشته  می شد. 

۳-نقده ترک نشین، پل ارتباطی میان شهرهای کردنشین 
اش��نویه در غرب، پیرانش��هر در جنوب غرب، مهاباد در 
جنوب نقده با ارومیه مرکز اس��تان، محسوب می شود. 
ش��هید دکتر مصطفی چمران در توصیف موقعیت این 
شهر می گوید: »نقده دروازه آذربایجان است. برای وصول 
به اشنویه، جلدیان و پیرانشهر، حیاتی است. برای نفوذ به 

آذربایجان، سیطره بر نقده ضروری است... .« 
4- ایجاد رعب و وحشت در میان مردم نقده، جهت ترک 
این ش��هر. در فروردین ۱۳۵۸، جمعیت شهر نقده، ۱۹ 
هزار نفر برآورد  می شد که ۱۶ هزار نفر آن ترک و ۳ هزار 
نفر دیگر کرد بودند. بسیاری از خانواده های ترک، در محله 

کرد ها منزل و کسب و کار داشتند. 
  اگر نقده، به تسلط حزب دموکرات درمی آمد، 

هدف بعدی تصرف شهر ارومیه بود!
از دالیل اصرار بیش از حد برگزاری میتینگ مسلحانه در 
این شهر، جلب حمایت های خارجی بود. برخی شاهدان 
و مطلعان بر این باورند: چند روز قبل از ۳۱ فروردین سال 
۱۳۵۸، برخی از سران حزب دموکرات کردستان ایران، 
از جمل��ه مصطفی هجری و رحم��ان حاجی احمدی، با 
جالل طالبانی و مس��عود بارزانی در روس��تای تیرکش 
مالقات کردند و در این باره با یکدیگر هماهنگ ش��دند. 
جالل طالبانی ق��ول داده بود در ص��ورت تصرف نقده، 
حمایت ه��ای بین المللی از حزب دموکرات کردس��تان 

ایران را جلب نماید. 
با این همه برگزاری میتینگ مس��لحانه در ش��هر نقده، 
موجب نگرانی مردم ،روحانیون و ریش س��فیدان ش��هر 
شد و آنان ضمن مخالفت با برگزاری این برنامه، از سران 
حزب دموکرات خواس��تند تا از برگزاری مراسم در شهر 
منصرف شوند. عبداهلل ابریشمی در کتاب  »مسئله کرد 

زنده یاد حجت االسالم غالمرضا حسنی، در 
تشریح جنایت حزب دموکرات می گوید: 
»روز دو ش�نبه از دو خانه دیدن کردم. در 
یک�ی از آنها، ۱۱نفر را س�ر بری�ده بودند! 
خانواده میرزا علی بدلی، که از دیدن آنها 
خیلی ناراحت شدم. مثاًل سر دخترک سه 
ساله ای را بریده بودند و با سیخ، به سینه 
م�ادر 2۳س�اله اش چس�بانده بودند! در 
خانه ای دیگر، جوانی را با تبر قطعه قطعه 
کرده بودند که بزرگ تری�ن قطعه اش، به 
اندازه یک لیوان ب�ود! 22 نفر دیگر را هم 
در جایی، ب�ا طناب اعدام ک�رده بودند!«

مروری بر زمینه ها و پیامدهای یک آشوب، در آغازین روزهای برقراری جمهوری اسالمی

 مهمانان ناخوانده نقده
عامالن جنگ خونین 3روزه!

 مهر ماه فرمانفرمائیان
از خاطرات خانه پدری می گوید

 در خلوت 
عبدالحسین میرزا!

  محمدرضا کائینی
خان��دان فرمانفرمائیان 
و به ط��ور مش��خص تر 
ش��خص عبدالحس��ین 
میرزا در تاری��خ معاصر 
ای��ران جای پای��ی قابل 
رص��د و نقش��ی نمایان 
دارد. ه��م از ای��ن روی، 
خوانش زمان��ه و کارنامه 
وابستگان و برخاستگان 
از این تبار، اهمیتی فراوان می یابد. خوش��بختانه در 
این باره، اسناد درخور استناد، فراوان است که در زمره 
آنها، اثری است که هم اینک به شما معرفی می شود. 
مهر ماه فرمانفرمائیان در زم��ره آن طیف از فرزندان 
عبدالحسین میرزاست که خاطرات خویش را به قلم 
آورده و منتشر ساخته اس��ت. هم او در باب اهمیت و 
محتوای »زیر نگاه پدر«، در دیباچه خاطرات خویش 
چنین آورده است: »در شب های طوالنی زمستان اروپا، 
دور از سرزمین مادری و خانواده خود، دور از مردمانی 
که همزبان و هم نژاد بودند، دور از محیطی که قبولم 
داشتند، در غم و اندوه فرو رفته بودم، به گذشته روشن 
و زیبای خود می اندیشیدم. دستم کوتاه بود و عمری 
را در حسرت و ماتم گذرانده بودم. معنی سرگردانی، 
بی ریش��ه بودن در اروپا را با تلخی درک می کردم. به 
جز کارت شناس��ایی کوچکی با عکس��ی زشت روی 
آن دستاویز دیگری نداش��تم. ناشناخته، بی هویت و 
ناخواسته بودم! هنگامی که یک زن اروپایی همسن 
خود را در پیاده رو روبه روی خود می دیدم، می گفتم:  
»این دیار از آن اوست، نه از آن من. من هستم که در اثر 
انقالب در ایران از دیار خود رانده و به سرزمین او وارد 
شده ام، من هستم که غریب افتاده و هویتم را از دست 
داده ام. او در این کشور ریشه و به این مرز و بوم تعلق 
دارد. اگر روزی به حضور من در اینجا معترض باش��د 
باید حق را به او بدهم.« در اندیشه خود روزهای روشن 
آفتابی، آسمان صاف آبی، کوه های رنگارنگ ایران را 
از نظرم می گذراندم. گفت وگو با هم میهنان خونگرم و 
دلسوز خود را در خاطر مرور می کردم. اتفاقات کوچک 

و خوش روزمره یا مصیبت های بزرگ اندوه زا از نظرم 
می گذشتند. همه را دوست داشتم، همه را با عشق به 
خاطر می آوردم، همه خاطره  ها مانند تارهای رنگارنگ 
به هم آمیخته و درهم تنیده بودند و در روحم همچون 
امواج آرام به حرکت درمی آمدند و قلبم را تس��کین 
می دادند. به خاطرم رسید که خاطرات شیرین گذشته 
را ثبت کنم مبادا محو شوند و آنها نیز از دستم بروند! 
این بود که شب  ها گوش جانم را به گذشته می سپردم 
و آنچه را می شنیدم ثبت می کردم. گاه در این یادآوری 
به بعضی ن��کات مجهول برخورد می ک��ردم که باید 
درباره آن تحقیق می ک��ردم تا مثاًل تاری��خ و دالیل 
مسافرت خانوادگی به فارس، علت ماندن در اصفهان، 
محبوس شدن پدر و برادرانم و...  برایم روشن گردد. 
از این جهت به مطالعه سرگذشت پدرم عبدالحسین 
میرزا فرمانفرما پرداختم و آنچنان در آن غرقه شدم 
که یک باره کتابچه های خاطرات خود را کنار گذاشتم 
و تمام توجه خود را به زندگینامه او معطوف داشتم. 
چون آن کتاب به طبع رسید، کتابچه های خاطرات 
گذش��ته ام را گش��ودم و آنها را دوباره مرور کردم، به 
نظرم آمد دس��ت روزگار گنجینه ای از آداب و رسوم 
قدیم ایران را به دستم س��پرده است و وظیفه دارم با 
نوش��تن خاطرات خود این گنجینه را به نس��ل های 
بعدی بس��پارم، مبادا از بین برود و به نسل های آتی 
نرسند. اینک این گنجینه را به شکل کتاب حاضر به 
شما خوانندگان عزیز تقدیم می کنم. در آن شب های 
غرق در گذش��ته، گاه خاطراتم در ثانیه ای سال  ها را 
طی می کردند و از کنج آرام و دنج خود به محیط پر سر 
و صدا و پر زرق و برق زندگی اروپا س��ر می کشیدند و 
ساعت  ها طول می کشیدند تا بار دیگر به محل ساکت 
خود بازگردند. این خود خصیصه خاطرات است که از 
حرکت باز نمی ایستند و مانند نورافکنی بزرگ روی 
گذش��ته دور و نزدیک پرتو می افکنند و آنها را با هم 

متصل می ساختند...«

در خاورمیانه« می نویسد: »برخی از آدم های محترم 
و روحانیون ترک آمدند  پ��ا درمیانی کردند، با دفتر 
حزب تماس گرفتند و خواستند که این برنامه برگزار 
نش��ود.« بعد ها بلوریان این مدع��ا را تأیید می کند 
و می نویس��د: » ترک های نق��ده، نام��ه ای به حزب 
می نویس��ند و می گویند: از این اقدام ش��ما ناراضی 
هستیم و نمی خواهیم شما به صورت مسلحانه، اقدام 
به برگزاری مراسم کنید و پیشنهاد می کنیم که این 

مراسم، در کنار شهر برگزار شود!«۶ 
با این همه، اقدام مردم ش��هر بی فای��ده بود و حتی 
قاس��ملو و اعضای حزب، خواس��تار تخلیه و تسلیم 
ترک های شهر می شوند که پاسخی قاطعانه و منفی 

از آنها دریافت می کنند. 
  و سرانجام آغاز جنگی خونین

طلوع خورشید روز بهاری ۳۱ فروردین، خبر از آغاز 
رخدادی عظیم داش��ت. همه چیز مهیای آن بود تا 
یک جنگ سه روزه خونین، برای مردم مظلوم نقده در 
تاریخ ثبت شود. غالم بناوند ، از مدافعان شهر در طی 

جنگ نقده، آن روز را چنین تشریح می کند:
فعالیت ها و رفت و آمدهای روزمره آغاز ش��ده بود اما 
چهره ش��هر با دیگر روزها، تفاوت عمده ای داشت. 
مردم تحرکات خاصی را نظاره گر بودند. آنها عناصر 
مسلح کرد را سر پست هایی که برایشان تعیین شده 
بود، می دیدند. تمام ورودی ها و خروجی های شهر، 
تحت کنترل ش��دید عناصر حزب دموک��رات بود. 
ساعت ۸:۳۰، رژه ۵ هزار نفری این مهمانان ناخوانده 
در شهر آغاز می ش��ود. عناصر مس��لح در صفوف و 
ردیف های منظم، با انواع سالح ها و با شور و حال زیاد، 
سرود خوانان و شعارگویان در حال رژه رفتن بودند و 

شعار هایی به زبان کردی و فارسی سر می دادند:
تشکل کرد ها ایجاد باید گردد

حماسه ویتنام تکرار باید گردد
افراد س��وار بر وانت بار ها از پش��ت ای��ن خودروها با 
شور و احساس��اتی زیادالوصف، کف می زدند و هورا 
می کشیدند که صدایشان در تمامی شهر می پیچید 
و منعکس  می ش��د! عجب غوغایی بود، بانگ ولوله و 
هیاهو سراسر خیابان امام و محله های اطراف را فرا 
گرفته بود. مراسم آنها در استادیوم ورزشی، با حضور 
اکراد ش��هر ها و روستاهای کردنش��ین و سخنرانی 
سران حزب دموکرات آغاز ش��د. حوالی ساعت ۱۱ 
صبح، صدای ش��لیک تیر هوایی، افراد مسلح داخل 
استادیوم را دچار هراس می کند و آنان این را تهدیدی 
برای خود تلقی می کنند. در نتیجه نظم میتینگ به 
هم خورد و آنان سراسیمه و دسته جمعی، شروع به 
تیراندازی هوایی می کنند. آن گاه به صورت گروهی، 
استادیوم ورزشی را ترک می نمایند. آنان قبل از ترک 
آنجا، دو تن از اهالی ترک زبان کوچه مجاور استادیوم، 

از خانواده آبیاری ها را به شهادت می رسانند!« 
 آنگاه در خیابان اصلی شهر، چندین کسبه را کشتند 
و س��پس در محله ها و اطراف نقده، اجتماع کردند و 
نیروهای مستقر در مبادی ورودی و خروجی شهر را 
-که قباًل در اختیار خود گرفته بودند- تقویت کردند 
و منتظر دستورات بعدی حزب ماندند. اغلب مردم 
س��اکن نقده، در منازل و پشت بام ها و در سنگرهای 
خود، پن��اه گرفته و نگ��ران اوضاع بودن��د. چند تن 
میوه فروش دوره گرد، با ارابه های خود در خیابان در 
تردد بودند که در همان ابتدای کار، مورد حمله قرار 
گرفتند و کشته شدند. قبل از تخلیه استادیوم، جمعی 
از مردم روستاهای اطراف و اهالی نقده که برای خرید 
و فروش در محل جمعه بازار تجمع کرده بودند، توسط 
افراد مسلح کرد به گروگان گرفته شدند! اگر جنگی در 
پیش نبود، گروگانگیری عده ای از مردم بی دفاع، چه 
توجیهی می تواند داشته باشد؟ در فاصله ساعت ۱۱تا 
۵ بعد از ظهر که جنگ رسماً آغاز شد، درگیری های 
پراکنده در سطح ش��هر ادامه داش��ت. بلندگوهای 
مساجد ش��یعه از گروه های مس��لح، به طور متوالی 
درخواست می کرد برای اجتناب از برادرکشی، شهر 
را ترک نمایند! روز   شنبه اول اردیبهشت ۱۳۵۸، به 
رغم باران شدیدی که می بارید، جنگ به شدت ادامه 
داشت. مهاجمان سعی در تصرف » قاال باشی « محل 
سوق الجیشی نقده داشتند. با تسلط بر این قسمت، 
تصرف بقیه  نقاط ش��هر، برای آنان آس��ان  می شد. 
مهاجمان نهایت تالش خود را به کار می برند. با وجود 
اینکه مهاجمان چند منزل مسکونی اطراف را تصرف 
کرده بودند تا کل منطقه را بگیرند، اما این مقاومت 
سرس��ختانه مدافعان بود که آنها را ناکام گذاش��ت. 
در گیری های مسلحانه، به روس��تاهای اطراف شهر 
نیز سرایت کرد! در گوش��ه  هایی از شهر شعله های 
آتش دیده می ش��ود، ولی تعیین مح��ل آن به علت 
تیراندازی، امکانپذیر نبود. تلفات بین ۷۰ تا ۸۰ تن 
و تعداد مجروحان تیر خورده نیز 4۳ تن بود. اجساد 

در وسط کوچه و خیابان مش��اهده می شدند. ادامه  
تیراندازی، انتقال آنها را به بیمارستان، ناممکن کرده 
بود! در پی تشدید درگیری ها، زمزمه هایی مبنی بر 
اعزام ارتش به دستور دولت، به شهر جنگ زده نقده 
شنیده می شد. پخش اخبار دخالت ارتش در جنگ، 
سران حزب را بسیار آش��فته و نگران می کند! آنان 
س��عی می کنند تا زمان حصول نتیجه مطلوب خود 
در جنگ، به نوعی از حضور ارتش جلوگیری کنند.   
غنی بلوری��ان  در نامه ای به » آیت اهلل س��ید محمود 
طالقانی«، از ایش��ان می خواهد مان��ع از رفتن افراد 
مسلح به نقده شود. وی ادعا کرد رفتن افراد مسلح به 
این شهر، ممکن است موجب تحریک شود و به آتش 
دامن بزند! شیخ عزالدین حسینی  در ساعات پایانی 
روز دوم، وقتی مقاومت مدافعان را می بیند، با پخش 
اعالمیه از طری��ق رادیو مهاباد و چندی��ن تلگرام به 
مقامات و مراجع شیعه، خواستار توقف جنگ می شود 
و بر لزوم برادری میان ترک و کرد تأکید می کند. گویا 
در برخی مسائل، وی با  قاسملو  و حزب دموکرات دچار 

اختالف نظر شده بود! 
  ورود زنده یاد شیخ غالمرضا حسنی

و یارانش به نقده
در ش��امگاه روز یک ش��نبه، زنده یاد حجت االسالم 
 والمسمین غالمرضا حسنی همراه با عده ای از نفرات 
داوطلب ارومی��ه ای، دو نفربر ارتش تهیه می کنند و 
از طریق جاده خاکی حیدرآباد، ابتدا وارد حس��نلو و 
سپس وارد نقده می شوند. با ورود ایشان و نیروهای 
همراه، مبارزان و مردم که گلوله هایشان تمام شده 
بود، روحیه  تازه ای می گیرند.  حاج آقا حسنی  همراه 
با مردان و زنان مدافع شهر، به سمت ستاد فرماندهی 
دموکرات ها حمله و با درگیری و مقاومت، آنجا را به 
تسلط خویش درمی آورند. آنگاه همراه با ۲۰۰نفر از 
نیروهای مردمی در خارج از شهر، به سمت بیشه زار 
در قسمت جنوب غربی ش��هر حرکت می کند و آنها 
را در محاصره خ��ود قرار می دهد و جن��گ نقده در 
نهایت، با استقامت و جانفشانی مردان و زنان مقاوم، 
در عصر روز دو ش��نبه ۱۳۵۸/۲/۳ با فرار مسلحان و 
مهاجمان به سرانجام می رس��د. در چهارمین روز با 
حضور تعدادی نفربر و تانک ارت��ش در نقده و قطع 
درگیری های پراکنده در کوه های اطراف شهر، اوضاع 

نسبتاً آرام می شود. 
  شهدای جنگ نقده

طی این سه روز درگیری، نزدیک به ۵۰ نفر شهید، 
تعدادی مجروح و نزدیک به ه��زار نفر از اهالی ترک 
منطقه اع��م از زن و مرد، در دس��ته های مختلف به 
دست قوای مهاجم اسیر ش��دند که روز ها و هفته ها 
در اس��ارت ماندند و بعد ها آزاد ش��دند! با این همه و 
در نهایت، این اجس��اد مردم مظلوم و بی دفاع نقده 
بود ک��ه در خیابان ها و خانه ه��ا خودنمایی می کرد! 
صدای ضجه و ش��یون زجرآور زنان و کودکان، قلب 
انس��ان را به درد می آورد. زنده یاد حجت االس��الم 
والمس��لمین غالمرضا حس��نی، در تشریح جنایت 
حزب جالد دموکرات می گوید:»روز دو ش��نبه از دو 
خانه، دیدن کردم. در یکی از آنها، ۱۱ نفر را سر بریده 
بودند! خانواده میرزا علی بدلی، که از دیدن آنها خیلی 
ناراحت شدم. مثال سر دخترک سه ساله ای را بریده 
بودند و با سیخ، به سینه مادر ۲۳ ساله اش چسبانده 
بودند! در خانه ای دیگر، جوانی را با تبر قطعه قطعه 
کرده بودند که بزرگ ترین قطع��ه اش، به اندازه یک 
لیوان بود! ۲۲نفر دیگر را هم در جایی، با طناب اعدام 

کرده بودند!«۷ 
غالم بناوند صحنه شهادت دختر پنج ساله را چنین 
توصیف می کند: »معصومه پنج ساله در تبادل آتش 
در وس��ط خیابان، به دور از پدر و مادرش که آنها را 
گم کرده بود، تیر می خ��ورد و همچون مرغکی بی 
بال و پر بر زمین می افتد. به علت درگیری ش��دید، 
مدافعان به زحمت او را از مهلکه نجات می دهند. در 
بغل جوانمردان، چشمانش را باز می کند و می گوید: 
عمو نگران نباش، من زن��ده ام... در همان حال، پس 
از ادای این کلمات، همانند غنچه ناشکفته که مورد 
هجمه طوفانی سهمگین قرار می گیرد، پر پر شده و 
خزان می گردد!« بی تردید منازعه نقده، یک توطئه 
بین المللی بود که پش��ت پرده آن، از س��وی ایادی 
اس��تکبار و بازمان��دگان دودمان خیانت��کار پهلوی 
س��ازماندهی و هدایت  می ش��د. چنانک��ه در میان 
کشته ش��دگان مهاجم، افرادی بودند که متعلق به 
اعضای سازمان پ.ک.ک در ترکیه بودند و از طریق 

نوار مرزی به ترکیه منتقل شدند!
  نتیجه یک جنگ خانمان سوز

در اطالعیه م��ردم نقده بع��د از جن��گ، خطاب به 
سران حزب دموکرات چنین آمده است: »آیا آنان با 
وجود ادعای رهبری حزبی و سیاسی، نمی دانند که 
تأسیس  دفتر یک تشکیالت سیاسی، نیاز به گلوله و 
تفنگ و مسلسل ندارد؟ آیا آنان اینقدر ناآگاه هستند 
که عواقب ش��وم این قدرت نمایی و مانور نظامی را 
پیش بینی نمی کنند؟ آنان اگر نیت شومی نداشتند، 
انجام چنین مانور نظامی در این موقعیت حس��اس 
انقالبی کش��ورمان و در این منطقه مرزی، صحیح و 

عاقالنه بود؟...« 
 پی نوشت:

۱- عیس��ی:کتاب »جن��گ نقده«،۱۳۹۵،چ��اپ 
دوم،ص۳۲

۲- غنی:کتاب »ئاله کوک«،صفحات ۳۱۲،۳۲۳
۳- روزنامه کیهان، شنبه،۲۶اسفند سال۱۳۵۷شماره 

۱۰۶۶۳،ص۷
4- روزنام��ه کیه��ان ۷فروردین۱۳۵۸،ش��ماره 

۱۰۶۶۸ص۳
۵- روزنامه کیهان،چهار ش��نبه ۸ فروردین ۱۳۵۸، 

شماره ۱۰۶۶۹ص۷
۶- ابریشمی، عبداهلل: مسئله کرد در خاورمیانه،نشریه 
چش��م انداز ای��ران، مدیرمس��ئول لط��ف اهلل 

میثمی،فروردین سال ۱۳۸۲،ص۲۳ 
۷- حجت االس��الم حس��نی : مصاحبه ب��ا روزنامه 

کیهان، شنبه ۱۷ اسفند، ۱۳۸۱، شماره۱۷۶۱۶

بی تردی�د منازع�ه نق�ده، ی�ک 
توطئ�ه بین المللی بود که پش�ت 
پرده آن، از س�وی ایادی استکبار 
و بازمان�دگان دودم�ان پهل�وی 
سازماندهی و هدایت  می شد. طی 
س�ه روز درگی�ری در این ش�هر، 
نزدیک به ۵0 نفر ش�هید، تعدادی 
مجروح و نزدی�ک به ه�زار نفر از 
اهال�ی ترک منطق�ه اع�م از زن و 
م�رد، در دس�ته های مختل�ف، به 
دست قوای مهاجم اسیر شدند که 
روز ها و هفته ها در اسارت ماندند و 
بعد ها آزاد ش�دند! با این همه و در 
نهایت، این اجس�اد مردم مظلوم و 
بی دفاع نقده بود ک�ه در خیابان ها 
و خانه ه�ا خودنمای�ی می ک�رد!

 عبدالحسین میرزا فرمانفرمائیان در کنار خواهرش 
نجم السلطنه، مادر دکتر محمد مصدق
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