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ر سال  معروف بود د"نوروش"که در ميان رفقا و خانواده به  )نصرت(رفيق شهيد نورآذر آقازاده  چریک فدائی خلق

زندگی ط یل هم از همان کودکی درد و رنج ذاتی شراين دليه همب. متولد شد در تبریز و در خانواده ای فقير ١٣٣١

و کمک به علت وضع مالی بد خانواده مجبور به کار ه بدوران کودکی  لمس کرده و از راکارگران و زحمتکشان 

تالش کرد تا به تامين معاش خانواده ، بالل و بستنی دا با فروش آدامسدر ابت . بودهشدتامين مخارج خانواده 

.  و توانست سال سوم دبيرستان را تمام کندپرداختهم تحصيل  به ،ن معاشيبرای تام او ضمن کار. کمک کند

 شرکتکارگاه ها و  بعد از کارهای طاقت فرسا در. اما اوضاع اقتصادی خانواده امکان ادامه تحصيل را از او گرفت

در محيط رفيق نوروش . مشغول کار شدماشين سازی تبریز کارخانه تازه تاسيس شده  باالخره در های مختلف

  بلکه شاهد،لمس کردهر چه بيشتر  نه تنها استثمار وحشيانه سرمایه داران را با پوست و گوشت خود کارخانه

گاه با چاشنی   کهییهاتحقير. روا می داشتندکارگران در حق ها و توهين هائی بود که مسئولين کارخانه تحقير

را  خشم اودر کنار شرایط وحشيانه استثمار نيروی کار، که  امری ،همراه بودرک کارگران ُتعليه تحقير ملی 

 امکان هر نوع حرکت ،او به عينه می دید که به دليل خفقان ناشی از دیکتاتوری حاکم. می انگيختبر بيشتر 

روحيه مبارزاتی و برخورداری از چنين به دليل .  سلب شده استجمعی و تشکل مستقل کارگری از کارگران

 "محرکين و عناصر نامطلوب"نامش در ليست نتيجه  در واز اعتراض باز نمی ماند رفيق نوروش  ،کينه طبقاتی

که وی به دليل   با این،حتی یکبار که کارگران ماشين سازی دست به اعتصاب زدند. کارخانه ثبت می شد

  . باز هم نامش را در ليست سياه قرار دادندو در اعتصاب حضور نداشت ای معالجه به تهران رفته بود بيماری و بر

  

در همين دوران بود که رفيق نوروش با آثار نویسندگان مترقی از جمله رفيق صمد بهرنگی آشنا شد و ضمن 

ا را هم به مطالعه این آثار تشویق ه و آن دیگر در ميان گذاشت گرانی خود را با کارادانسته ه، ها  مطالعه آن

 به . لحظه ای از آموختن باز نمی ماند،بودو کسب و رشد آگاهی خویش  رفيق نوروش که عاشق دانستن .نمود

همين دليل ضمن کار به تحصيل خود ادامه داده و از هنرستان صنعتی دیپلم گرفت و سپس به دانشسرای 



دیگرانی که چون او می اندیشيدند در گروه های  بامن آشنائی در محيط جدید ضاو . راهنمائی تحصيلی رفت

  .را به فعاليت پرداختسهنری دانش

  

 فضایاز مبارزه مسلحانه توسط چریکهای فدائی خلق ایران و تاثيرات تعيين کننده ای که این مبارزه در غبا آ

رد و رنج و ستم را تجربه کرده و  دخوبیه  ب که در طول زندگینورآذر آقازاده رفيق ،سياسی جامعه باقی گذاشت

 به کارگر آگاهی ، و زندگی مطالعهدر جریانه داران را با پوست و گوشت خود لمس کرده بود و یاستثمار سرما

ش به عينه دیده بود که علت  ادگی کارگرینزاو که در جریان . به هواداری از این جنبش برخاستتبدیل شده بود 

آميزی است که از سوی دیکتاتوری قهر، ها   یابی طبقاتی آنو فقدان سازمانپراکندگی صفوف کارگران اصلی 

چه که او در جریان زندگی کارگری خود  آن،  حال می دید که چریکهای فدائی خلق ،رژیم شاه اعمال می شود

رفيق که  اینتر  مهم. به آن رسيده بود را با دقتی باورنکردنی جمع بندی کرده و در اختيار جنبش قرار داده بودند

ست که می توان فضای سياسی را می گفتند که تنها با اعمال قهر انقالبی اها  نوروش می دید که چریک

. ها مهيا نمود مان یابی آناسی جلب کرده و شرایط را برای سازهای سي ون و توجه کارگران را به فعاليتدگرگ

  .امری که خود او در جریان عمل به درستی آن رسيده بود

همراه در آن شرایط پذیرفت مبارزاتی که راه چریکهای فدائی را به عنوان تنها راه درست  ق نوروش پس از اینرفي

 نوشته های ع زده و مبادرت به چاپ و توزیچاپبرای وسائل مورد نياز ارانش دست به مصادره یاز تن با چند 

و فرار کرده و به کرمان رفت از تبریز  ،یشقا رفکی ازیدستگيری  ان زمان پس ازدر هم .نمودچریکهای فدائی خلق 

 کار این شهردر شرکت های مختلف در هم مدتی به تهران رفت و سپس . در مس سرچشمه به کار پرداخت

به تبریز بازگشت و در  ،انقالب در حال غليان بودامواج  مردم به تکاپو افتاده و به تدریجکه  ۵۶ئل سال ادر او .کرد

در این مقطع او دیگر یک کارگر زحمتکش معمولی نبود بلکه در جریان زندگی . ستخدام شداشرکت صنعتی الیکو 

بر اساس که کمونيست شورشگری شده بود  تبدیل به  و آگاهی ای که کسب نموده بود،کارگری خویش

م ی و رژودمبارزه عليه نظم موجها را به   آنوگرانه در ميان کارگران کرده  آگاه دانسته های خود شروع به کار

  به اخراج خودش سرانجام که امری .نمودمی تشویق به منظور بهبود شرایط کار اعتصاب  و سياسی حامی اش

پس از رفيق نوروش . اما این اخراج خللی در روحيه و عزم مبارزاتی وی وارد نساخت. منجر شداز شرکت الیکو 

 و شرایط عينی امری که شناخت او را از محيط روستا. اخراج به روستاهای آذربایجان رفت و به معلمی پرداخت

  .بخشيد  ارتقاءزیست زحمتکشان روستا کار و

ها  بطور خستگی ناپذیر در مبارزات توده ۵۶ها در سال  بعد از اوجگيری مبارزات تودهن کارگر مبارز یا، آذررفيق نور

 ۵٧ام بهمن يبعد ازق.  ایفاء نمودفعاالنه نقشمردم در این شهر عليه رژیم شاه بهمن  ٢٩ریز و مخصوصًا قيام در تب

وست و در بخش نظامی آن ي به آن پو تشکيل ستاد سازمان در دانشگاه تبریز بطور همه جانبه و سازمان یافته

نظامی در ستاد  در واقع کمتر کار. خود نشان دادهای بی نظيری از  شروع به فعاليت نمود و در این زمينه توانایی

  . بود که رفيق نوروش در آن شرکت نداشته باشد در آن زمانتبریز

ان زندگی یجردر  که نورآذر آقازادهرفيق ، و دسته حاکم بر سازمان در آن زمان  ستی داريبا توجه به مواضع اپورتون

ها از مبارزه  ه نجات کارگران می دانست و با همه وجود سالسم را رايافته بود و کمونیبه آگاهی انقالبی دست 

از جمله نوروش رفيق . نشينان پی برد به ماهيت اپورتونيستی ستادلی زوديخچریکهای فدائی هواداری کرده بود 

روی عملکرد سازمان موضع داشت و قاطعانه از " رفيق اشرف دهقانی"کسانی بود که قبل از انتشار مصاحبه 

رفيق شهيد حميد اثر " پاسخ به فرصت طلبان"وقتی رفيق نوروش به فروش کتاب . کردی  آن انتقاد مانحرافات

ها به موضع   اپورتونيست در دانشگاه تبریز اقدام کرد،- کهای فدائی چاپ شده بودیکه از سوی چر -مؤمنی 



 تئوری مبارزه مسلحانه در آذربایجان و در آن زمان هواداران. آشتی ناپذیر او پی برده و از همکاری با او سرباز زدند

  . در تبریز تشکلی نداشتند

با انتشار مصاحبه و شکل گيری چریکهای فدایی خلق، زمينه مساعدی برای تشکل مجدد هواداران تئوری مبارزه 

  در دانشگاه تبریز، در جایی"مصاحبه"پخش علنی رفيق نوروش از اولين کسانی بود که به . مسلحانه پدید آمد

به سر برده و در  که بخش اعظم دانشجویان در توهم به سازمان غصب شده از سوی دار و دسته فرخ نگهدار

متشکل شده بودند پرداخت و عليرغم همه برخوردهای توطئه آميز و فاالنژمآبانه دست اندرکاران این " پيشگام"

بعد از . فدایی خلق ایران مبادرت کردسازمان قاطعانه و خستگی ناپذیر به افشاگری و تبليغ مواضع چریکهای 

فدایی خلق ایران در نزدیکترین رابطه با آن قرار گرفت و در بخش انتشارات آن تشکيل شاخه آذربایجان چریکهای 

 ست توانایی او در کار در حوزه های مختلف بود بطوریين کارگر کمونییکی از خصایص انقالبی ا. شروع به کار کرد

جان فعاالنه همکاری می کرد بعد از تشکيل یخش انتشارات و بخش تدارکاتی شاخه آذرباکه در ب که ضمن این

  .های تدارکاتی برای آن شاخه سازمان هم فعال بود ردستان در انجام ماموریتشاخه ُک

  

ردستان منتقل شد و بعد از طی دوره آموزشی  رفيق نوروش از شاخه آذربایجان به شاخه ُک۵٩در تابستان سال 

ق علی اکبر ياهکل به نام رفيزانی سيایگاه سردشت که به خاطره فراموش نشدنی فرمانده دسته پارتدر پ

صفائی فراهانی نام گذاری شده بود، در جنگ مهاباد عليه ارتش و نيروهای مزدور جمهوری اسالمی شرکت 

این جنگ بود که در در . ای آرام و قرار نمی گرفت رفيق کينه عميقی به دشمن داشت و در جنگ لحظه. کرد

کهای فدائی خلق ایران برای شناسائی مواضع دشمن حرکت یشمرگان چريک دسته از پیزمانی که به همراه 

شده " اسالمی"سم يالید امپریری مزدوران جديستی که حاال با قدرت گيالیطی که ارتش امپریمی کرد، در شرا

های  ره آموزش و پرورش مهاباد بر اثر اصابت خمپارهبود شهر مهاباد را خمپاره باران می کرد، در حوالی ادا

شروان و رهبران آگاه و يکی از پیب طبقه کارگر قهرمان ما ين ترتیبه ا. ديمزدوران امپریاليسم به شهادت رس

 به دست ارتش سرکوبگر ١٣۵٩ مهر ماه ۴رفيق نوروش این کارگر کمونيست در . فداکار خود را از دست داد

. ها و تحليل هایش هنوز هم تازه است  شهادت رسيد؛ اما خاطره گرم و صميمی، آرمانجمهوری اسالمی به

ها  این کارگر کمونيست بر این باور بود که بدون سرنگونی جمهوری اسالمی که تا مغز استخوان به امپریاليست

گ و دندان از آن وابسته است و بدون نابودی تماميت نظام ظالمانه سرمایه داری وابسته که این رژیم با چن

 سال ٣٨شان دست یابند و امروز تجربه  حق حفاظت می کند، امکان ندارد کارگران به مطالبات اساسی بر

سلطه این رژیم جنایتکار نشان داده است که این سخن چقدر با واقعيت انطباق داشت و چرا هنوز هم تازگی 

  .خود را حفظ کرده است

  

خ نشان یرگر کمونيست، هرگز این اصل مبارزاتی را فراموش نخواهيم کرد که تاربا گراميداشت نام و خاطره این کا

شان جان باختند همچنان بر ق نورآذر آقازاده برای تحقق يهائی همچون رف ستيهائی که کمون داده که آرمان

  .ها همچنان ادامه دارد دن به آنيپرچم سرخ طبقه کارگر حک شده و مبارزات کارگران آگاه برای رس

  

 !گرامی و راهش پر رهرو بادنورآذر آقازاده ق کارگر، يیاد رف

 


