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 Martyrs  جانبازان

  
  مناف فلکی فر: فرستنده

  ٢٠١۶ نومبر ١۴
  

 !از کارگران چريک فدائی خلق بياموزيم
 رفيق نورآذر آقازاده

  

 

معروف بود در سال " نوروش" و خانواده به ءميان رفقاکه در  )نصرت(رفيق شھيد نورآذر آقازاده  چريک فدائی خلق

به ھمين دليل ھم از ھمان کودکی درد و رنج ذاتی شرايط زندگی .  در تبريز و در خانواده ای فقير متولد شد١٣٣١

مين تأکارگران و زحمتکشان را لمس کرده و از دوران کودکی به علت وضع مالی بد خانواده مجبور به کار و کمک به 

او . مين معاش خانواده کمک کندأ با فروش آدامس، بالل و بستنی تالش کرد تا به تءدر ابتدا. ارج خانواده شده بودمخ

اما اوضاع اقتصادی . مين معاش، به تحصيل ھم پرداخت و توانست سال سوم دبيرستان را تمام کندأضمن کار برای ت

رھای طاقت فرسا در کارگاه ھا و شرکت ھای مختلف باالخره در بعد از کا.  تحصيل را از او گرفتۀخانواده امکان ادام

 ۀ در محيط کارخانه نه تنھا استثمار وحشياننوروشرفيق .  ماشين سازی تبريز مشغول کار شدۀسيس شدأ تازه تۀکارخان

ولين ؤسسرمايه داران را با پوست و گوشت خود ھر چه بيشتر لمس کرد، بلکه شاھد تحقيرھا و توھين ھائی بود که م

ُ که گاه با چاشنی تحقير ملی عليه کارگران ترک ھمراه بود، امری ئیتحقيرھا. کارخانه در حق کارگران روا می داشتند

او به عينه می ديد که به دليل خفقان .  استثمار نيروی کار، خشم او را بيشتر بر می انگيختۀکه در کنار شرايط وحشيان

به دليل . نوع حرکت جمعی و تشکل مستقل کارگری از کارگران سلب شده استناشی از ديکتاتوری حاکم، امکان ھر 
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 از اعتراض باز نمی ماند و در نتيجه نامش در نوروش طبقاتی، رفيق ۀ مبارزاتی و کينۀبرخورداری از چنين روحي

عتصاب حتی يکبار که کارگران ماشين سازی دست به ا. کارخانه ثبت می شد" محرکين و عناصر نامطلوب"ليست 

زدند، با اين که وی به دليل بيماری و برای معالجه به تھران رفته بود و در اعتصاب حضور نداشت باز ھم نامش را در 

  . ليست سياه قرار دادند

 آن ۀ آشنا شد و ضمن مطالعصمد بھرنگی با آثار نويسندگان مترقی از جمله رفيق نوروشدر ھمين دوران بود که رفيق 

 نوروشرفيق .  اين آثار تشويق نمودۀخود را با کارگران ديگر در ميان گذاشت و آن ھا را ھم به مطالعھا ، دانسته ھای 

به ھمين دليل ضمن کار به . که عاشق دانستن و کسب و رشد آگاھی خويش بود، لحظه ای از آموختن باز نمی ماند

او در محيط . سرای راھنمائی تحصيلی رفتتحصيل خود ادامه داده و از ھنرستان صنعتی ديپلم گرفت و سپس به دانش

  .جديد ضمن آشنائی با ديگرانی که چون او می انديشيدند در گروه ھای ھنری دانشسرا به فعاليت پرداخت

ن کننده ای که اين مبارزه در فضای سياسی ييثيرات تعأ مسلحانه توسط چريکھای فدائی خلق ايران و تزۀبا آغاز مبار

 که در طول زندگی به خوبی درد و رنج و ستم را تجربه کرده و استثمار نورآذر آقازادهق جامعه باقی گذاشت، رفي

سرمايه داران را با پوست و گوشت خود لمس کرده بود و در جريان مطالعه و زندگی، به کارگر آگاھی تبديل شده بود 

يده بود که علت اصلی پراکندگی او که در جريان زندگی کارگری اش به عينه د. به ھواداری از اين جنبش برخاست

صفوف کارگران و فقدان سازمان يابی طبقاتی آن ھا ، ديکتاتوری قھرآميزی است که از سوی رژيم شاه اعمال می 

شود، حال می ديد که چريکھای فدائی خلق ، آن چه که او در جريان زندگی کارگری خود به آن رسيده بود را با دقتی 

 می ديد که چريک ھا می نوروشمھم تر اين که رفيق .  و در اختيار جنبش قرار داده بودندباورنکردنی جمع بندی کرده

گفتند که تنھا با اعمال قھر انقالبی است که می توان فضای سياسی را دگرگون و توجه کارگران را به فعاليت ھای 

او در جريان عمل به درستی آن امری که خود . سياسی جلب کرده و شرايط را برای سازمان يابی آن ھا مھيا نمود

  .رسيده بود

 پس از اين که راه چريکھای فدائی را به عنوان تنھا راه درست مبارزاتی در آن شرايط پذيرفت ھمراه با نوروشرفيق 

 وسائل مورد نياز برای چاپ زده و مبادرت به چاپ و توزيع نوشته ھای چريکھای ۀچند تن از يارانش دست به مصادر

در ھمان زمان پس از دستگيری يکی از رفقايش، از تبريز فرار کرده و به کرمان رفت و در مس . نمودفدائی خلق 

در اوائل سال . سپس به تھران رفت و مدتی ھم در شرکت ھای مختلف در اين شھر کار کرد. سرچشمه به کار پرداخت

د، به تبريز بازگشت و در شرکت صنعتی اليکو  که به تدريج مردم به تکاپو افتاده و امواج انقالب در حال غليان بو۵۶

 یدر اين مقطع او ديگر يک کارگر زحمتکش معمولی نبود بلکه در جريان زندگی کارگری خويش و آگاھي. استخدام شد

که کسب نموده بود، تبديل به کمونيست شورشگری شده بود که بر اساس دانسته ھای خود شروع به کار آگاه گرانه در 

ن کرده و آن ھا را به مبارزه عليه نظم موجود و رژيم سياسی حامی اش و اعتصاب به منظور بھبود شرايط ميان کارگرا

اما اين اخراج خللی در روحيه و . امری که سرانجام به اخراج خودش از شرکت اليکو منجر شد.  کار تشويق می نمود

امری . پس از اخراج به روستاھای آذربايجان رفت و به معلمی پرداخت نوروشرفيق . عزم مبارزاتی وی وارد نساخت

  .که شناخت او را از محيط روستا و شرايط عينی کار و زيست زحمتکشان روستا ارتقاء بخشيد

طور خستگی ناپذير در مبارزات ه  ب۵۶ھا در سال  ، اين کارگر مبارز بعد از اوجگيری مبارزات تودهنورآذررفيق 

بعد ازقيام .  مردم در اين شھر عليه رژيم شاه فعاالنه نقش ايفاء نمود]دلو[ بھمن٢٩ًتبريز و مخصوصا قيام ھا در  توده

طور ھمه جانبه و سازمان يافته به آن پيوست و در بخش نظامی ه  و تشکيل ستاد سازمان در دانشگاه تبريز ب۵٧بھمن 
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در واقع کمتر کار نظامی در ستاد . نظيری از خود نشان دادھای بی  ئیآن شروع به فعاليت نمود و در اين زمينه توانا

  . در آن شرکت نداشته باشدنوروشتبريز در آن زمان بود که رفيق 

 که در جريان زندگی نورآذر آقازاده حاکم بر سازمان در آن زمان ، رفيق ۀو دست با توجه به مواضع اپورتونيستی دار

 ۀيسم را راه نجات کارگران می دانست و با ھمه وجود سال ھا از مبارزبه آگاھی انقالبی دست يافته بود و کمون

 ۀ از جملنوروشرفيق . نشينان پی برد چريکھای فدائی ھواداری کرده بود خيلی زود به ماھيت اپورتونيستی ستاد

ز روی عملکرد سازمان موضع داشت و قاطعانه ا" رفيق اشرف دھقانی "ۀکسانی بود که قبل از انتشار مصاحب

 -  حميد مؤمنیاثر رفيق شھيد " پاسخ به فرصت طلبان" به فروش کتاب نوروشوقتی رفيق . انحرافات آن انتقاد می کرد

 در دانشگاه تبريز اقدام کرد، اپورتونيست ھا به موضع آشتی ناپذير او پی -که از سوی چريکھای فدائی چاپ شده بود 

 مسلحانه در آذربايجان و در تبريز تشکلی ۀن ھواداران تئوری مبارزدر آن زما. برده و از ھمکاری با او سرباز زدند

  . نداشتند

 ۀ مساعدی برای تشکل مجدد ھواداران تئوری مبارزۀ خلق، زمينئیبا انتشار مصاحبه و شکل گيری چريکھای فدا

 که بخش ئیز، در جادر دانشگاه تبري" مصاحبه"پخش علنی  از اولين کسانی بود که به نوروشرفيق . مسلحانه پديد آمد

" پيشگام" به سر برده و در "فرخ نگھدار" ۀاعظم دانشجويان در توھم به سازمان غصب شده از سوی دار و دست

 دست اندرکاران اين سازمان قاطعانه ۀ برخوردھای توطئه آميز و فاالنژمآبانۀرغم ھم متشکل شده بودند پرداخت و علی

 آذربايجان ۀبعد از تشکيل شاخ. ورزيد خلق ايران مبادرت ئیواضع چريکھای فداو خستگی ناپذير به افشاگری و تبليغ م

يکی از .  خلق ايران در نزديکترين رابطه با آن قرار گرفت و در بخش انتشارات آن شروع به کار کردئیفداچريکھای 

ه ضمن اين که در بخش طوری که  او در کار در حوزه ھای مختلف بود بئیخصايص انقالبی اين کارگر کمونيست توانا

موريت أُ آذربايجان فعاالنه ھمکاری می کرد بعد از تشکيل شاخه کردستان در انجام مۀانتشارات و بخش تدارکاتی شاخ

  . سازمان ھم فعال بودۀھای تدارکاتی برای آن شاخ

 آموزشی در رۀدوُ کردستان منتقل شد و بعد از طی ۀ از شاخه آذربايجان به شاخنوروش رفيق ۵٩در تابستان سال 

 "علی اکبر صفائی فراھانی" پارتيزانی سياھکل به نام رفيق ۀ فراموش نشدنی فرمانده دستۀپايگاه سردشت که به خاطر

 عميقی به ۀرفيق کين. نام گذاری شده بود، در جنگ مھاباد عليه ارتش و نيروھای مزدور جمھوری اسالمی شرکت کرد

در اين جنگ بود که در زمانی که به ھمراه يک دسته از . قرار نمی گرفتای آرام و  دشمن داشت و در جنگ لحظه

پيشمرگان چريکھای فدائی خلق ايران برای شناسائی مواضع دشمن حرکت می کرد، در شرايطی که ارتش امپرياليستی 

 کرد، در حوالی شده بود شھر مھاباد را خمپاره باران می" اسالمی"که حاال با قدرت گيری مزدوران جديد امپرياليسم 

 ۀبه اين ترتيب طبق. ھای مزدوران امپرياليسم به شھادت رسيد  آموزش و پرورش مھاباد بر اثر اصابت خمپارهۀادار

 اين کارگر کمونيست در نوروشرفيق . کارگر قھرمان ما يکی از پيشروان و رھبران آگاه و فداکار خود را از دست داد

 گرم و صميمی، ۀ سرکوبگر جمھوری اسالمی به شھادت رسيد؛ اما خاطر به دست ارتش١٣۵٩ ]ميزان[ مھر ماه۴

اين کارگر کمونيست بر اين باور بود که بدون سرنگونی جمھوری اسالمی . آرمان ھا و تحليل ھايش ھنوز ھم تازه است

 وابسته که اين  سرمايه داریۀکه تا مغز استخوان به امپرياليست ھا وابسته است و بدون نابودی تماميت نظام ظالمان

 حق شان دست يابند و امروز هرژيم با چنگ و دندان از آن حفاظت می کند، امکان ندارد کارگران به مطالبات اساسی ب

 اين رژيم جنايتکار نشان داده است که اين سخن چقدر با واقعيت انطباق داشت و چرا ھنوز ھم ۀ سال سلط٣٨ ۀتجرب

  .تازگی خود را حفظ کرده است
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 اين کارگر کمونيست، ھرگز اين اصل مبارزاتی را فراموش نخواھيم کرد که تاريخ نشان ۀيداشت نام و خاطربا گرام

 برای تحقق شان جان باختند ھمچنان بر پرچم سرخ نورآذر آقازادهداده که آرمان ھائی که کمونيست ھائی ھمچون رفيق 

  .ن ھا ھمچنان ادامه دارد کارگر حک شده و مبارزات کارگران آگاه برای رسيدن به آۀطبق

 !ياد رفيق کارگر، نورآذر آقازاده گرامی و راھش پر رھرو باد

 

  خلق ايرانئیماھنامه کارگری ، ارگان کارگری چريکھای فدا: به نقل از 

 ١٣٩۵ ]عقرب[ ، پانزدھم آبان ماه٣۴ ۀشمار

  


