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  مناف فلکی فر: فرستنده

 ٢٠١۴ دسمبر ٢۵
 

  !از کارگران چريک فدائی خلق بياموزيم 

  رفيق نوروز قاسمی

  
  به جای تصوير

 ۵٧ - ۵۶ھای   بود که به عنوان يک کارگر آگاه ، در انقالب سال قند مياندوآبۀرفيق نوروز قاسمی کارگر کارخان

 قند، شورای کارگری اين ۀفعاالنه شرکت نمود و در آن دوران انقالبی با ھمکاری تنی چند از کارگران آگاه کارخان

 .کارخانه را پايه گذاشتند

دنيا آمده ه  زحمتکش بی زمين بۀخانواداز توابع مياندوآب در يک " باديجان" در روستای ١٣٣٧رفيق نوروز در سال  

در دوران کودکی ضمن درس خواندن ، به کار در مزارع مشغول بود و بعداً ھمراه خانواده اش به شھر مياندوآب . بود 

 قند ۀک سازی و کارخانئياو با کار در کوره پزخانه ھا و کارگاه ھای بلوک زنی، موزا. آمد و به کارگری پرداخت

رغم کار طاقت فرسا، شب ھا به تحصيل خود ادامه   خويش را تأمين کرده و علیۀل معاش خود و خانوادمياندوآب حداق

  .می داد

 فشرده و شور بی پايان برای دانستن و آگاه شدن در شرايطی که وی با پوست و گوشت خود شرايط طاقت ۀمطالع

رد به تدريج از وی کارگری پيشرو ساخت که با فرسائی که سرمايه داران بر کارگران تحميل نموده اند را درک می ک

.  مسلحانه است به سازمان چريکھای فدائی خلق ايران پيوستۀاعتقاد به اين واقعيت که تنھا راه رسيدن به آزادی مبارز

ا و اما اين کارگر آگاه خيلی زود متوجه شد که آن سازمان ، در حالی که نام سازمان مفتاحی ھا، احمدزاده ھا و پويان ھ

از اين رو پس از اعالم موجوديت .  حميد اشرف ھا را با خود حمل می کند ولی ديگر ھمان سازمان گذشته نيست
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 قاطعانه در مقابل اپورتونيست ھای النه کرده در آن سازمان ، ايستاد و ۵٨ خلق ايران در اوائل سال ئیچريکھای فدا

  . برخاست خلق ايرانئیفعاالنه به دفاع از مواضع چريکھای فدا

 قند ۀ خلق ، رفيق نوروز به مثابه پرولتری آگاه، در شرايط بعد از قيام بھمن، اعتصاب کارگران کارخانئیچريک فدا

او در نطقی که در جريان اين اعتصاب برای کارگران . سازمان داد... مياندوآب را برای دريافت حق بيمه، عيدی و 

و کارگران با شعار "  خلقند که می توانند به تمامی مظالم حاکم پايان بخشندئیتنھا اين چريکھای فدا"نمود اعالم کرد که 

 زده و رئيس کارخانه را در اطاقش زندانی نمودند و ئید سخنان او پرداخته، دست به راھپيمائيبه تأ" ئیدرود بر فدا"

 اعتصاب را درھم بشکند و  قند نتوانستۀھجوم پاسداران جمھوری اسالمی به کارخان.  کارخانه را مصادره کردند

 در باال بردن آگاھی ئیسزابثير أ قند تۀکارخانۀ  روز٢٠بدين ترتيب اعتصاب .  کارگران خواست ھای خود را گرفتند

 قند مياندوآب به حمايت از کارگران بيکار مياندوآب برخاستند و با ۀپس از آن بود که کارگران کارخان. کارگران داشت

  . و تحصن در مسجد شھر ھمبستگی کارگران را به نمايش گذاشتندئیراھپيما

 ماده ١۶کارگران طی سخنانی خواست ھای کارگران را در ۀ  رفيق نوروز در اين حرکت کارگری نيز به عنوان نمايند

مپرياليسم  مسلحانه و درک عميق او از ماھيت رژيم وابسته به اۀايمان راسخ رفيق قاسمی به تئوری مبارز.  اعالم کرد

 يک عنصر رھبری کننده شرکت کرده و اين ۀجمھوری اسالمی به او امکان می داد تا در مبارزات کارگری، به مثاب

ھمين درک صحيح و شور انقالبی رفيق بود که کارگران را به او .   انقالبی ھدايت کندئیمبارزات را به سمت و سو

  .مند ساخته و به او اعتبار می بخشيده عالق

ق نوروز يک بار در حين مسافرت به مھاباد برای انجام وظايف تشکيالتی، توسط پاسدارانی که به وی مشکوک شده رفي

ولی چون مزدوران نتوانستند وی را بشناسند، پس از يک ماه و نيم زندانی بودن در مراغه آزاد .  بودند دستگير شد

 آموزشی رفيق شھيد ۀ در ُکردستان، رفيق نوروزی در دور. گشت و پس از آن توسط سازمان به ُکردستان منتقل گرديد

 تانکرھای ۀدر چند عمليات نظامی از جمله مصادر" امير"عباس دانش بھزادی شرکت کرد و پس از آن با نام تشکيالتی 

  .نفت توسط چريکھای فدائی خلق در ُکردستان شرکت کرد

 دستگير ۵٩ مھاباد در زمستان - در راه مياندوآب ءفقاموريت، ھمراه چند تن ديگر از رأرفيق نوروز در حين يک م

در زمانی که رفيق . اين بار ھم دژخيمان جمھوری اسالمی قادر نشدند کمترين اطالعاتی از اين رفيق کسب کنند. شد

د  او با چند تن از مزدوران رژيم که در ُکردستان به اسارت درآمده بودنۀنوروز در زندان بود، سازمان برای معاوض

 جديدی ۀاما اين معاوضه مقارن با به ھالکت رسيدن بھشتی مزدور و ديگر شرکايش گرديد که با آن،  دور.  اقدام نمود

بدين ترتيب رفيق .  خون ريزی ھای رژيم آغاز شده و جمھوری اسالمی اعدام ھای ددمنشانه خود را شدت بخشيداز

 بھزاد مسيحا و روح انگيز دھقانی در ء خلق؛ رفقائیريکھای فدا کارگر ھمراه با چۀنوروز قاسمی، اين فرزند دلير طبق

  . به جوخه ھای اعدام سپرده شدند۶٠ھشتم تيرماه سال 

 رفيق نوروز را گرامی می داريم پيام اين کارگر آگاه و پيشرو در سطحی ھر چه وسيع تر شنيده ۀامروز که ياد و خاطر

يعنی بدون .  مگر اين که عامل اصلی ادبار خود را ھدف قرار دھندمی شود که کارگران به آزادی دست نخواھند يافت

 حاکم که جمھوری اسالمی ، اين رژيم دار و شکنجه با چنگ و دندان از آن محافظت ۀنابودی نظام سرمايه داری وابست

  . می کند ، ھيچ سخنی از رھائی کارگران در ميان نخواھد بود
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