ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮۀ ﺳﺮخ رﻓﻴﻖ ﻧﻮروز ﻗﺎﺳﻤﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮ ﺁﮔﺎﻩ و ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ
از ﺗﺒﺎر ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان !
رﻓﻴﻖ ﻧﻮروز ﻗﺎﺳﻤﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻗﻨﺪ ﻣﻴﺎﻧﺪوﺁب ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﺁﮔﺎﻩ در اﻧﻘﻼب ﺳﺎل هﺎﯼ ۵٧-۵۶
ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد و در ﺁن دوران اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ هﻤﮑﺎرﯼ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺁﮔﺎﻩ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻗﻨﺪ ،ﺷﻮراﯼ ﮐﺎرﮔﺮﯼ اﯾﻦ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
رﻓﻴﻖ ﻧﻮروز در ﺳﺎل  ١٣٣٧در روﺳﺘﺎﯼ "ﺑﺎدﯾﺠﺎن" از ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻴﺎﻧﺪوﺁب در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادﻩ زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺑﯽ زﻣﻴﻦ ﺑﺪﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪﻩ
ﺑﻮد  .در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺿﻤﻦ درس ﺧﻮاﻧﺪن  ،ﺑﻪ ﮐﺎر در ﻣﺰارع ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد و ﺑﻌﺪاً هﻤﺮاﻩ ﺧﺎﻧﻮادﻩ اش ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
ﻣﻴﺎﻧﺪوﺁب ﺁﻣﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﭘﺮداﺧﺖ .او ﺑﺎ ﮐﺎر در ﮐﻮرﻩ ﭘﺰﺧﺎﻧﻪ هﺎ و ﮐﺎرﮔﺎﻩ هﺎﯼ ﺑﻠﻮﮎ زﻧﯽ ،ﻣﻮزاﯾﻴﮏ ﺳﺎزﯼ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻗﻨﺪ ﻣﻴﺎﻧﺪوﺁب ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺎش ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﺮدﻩ و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﮐﺎر ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ،ﺷﺐ هﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ داد.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺸﺮدﻩ و ﺷﻮر ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮاﯼ داﻧﺴﺘﻦ و ﺁﮔﺎﻩ ﺷﺪن در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ وﯼ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﺷﺮاﯾﻂ
ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮدﻩ اﻧﺪ را درﮎ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از وﯼ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﭘﻴﺸﺮو
ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راﻩ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺁزادﯼ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ
ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﭘﻴﻮﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮ ﺁﮔﺎﻩ ﺧﻴﻠﯽ زود ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺁن ﺳﺎزﻣﺎن  ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻔﺘﺎﺣﯽ هﺎ ،اﺣﻤﺪزادﻩ هﺎ و ﭘﻮﯾﺎن هﺎ و ﺣﻤﻴﺪ اﺷﺮف هﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ دﯾﮕﺮ هﻤﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻧﻴﺴﺖ .از اﯾﻦ رو ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان در اواﺋﻞ ﺳﺎل  ، ۵٨ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ هﺎﯼ ﻻﻧﻪ ﮐﺮدﻩ در ﺁن ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﺴﺘﺎد و ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ دﻓﺎع از ﻣﻮاﺿﻊ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ.
ﭼﺮﯾﮏ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ؛ رﻓﻴﻖ ﻧﻮروز ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺮﯼ ﺁﮔﺎﻩ ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻌﺪ از ﻗﻴﺎم ﺑﻬﻤﻦ ،اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻗﻨﺪ ﻣﻴﺎﻧﺪوﺁب را ﺑﺮاﯼ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ،ﻋﻴﺪﯼ و  ...ﺳﺎزﻣﺎن داد .او در ﻧﻄﻘﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن

اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب ﺑﺮاﯼ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻤﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ "ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻈﺎﻟﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﻨﺪ" و ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﺷﻌﺎر "درود ﺑﺮ ﻓﺪاﯾﯽ" ﺑﻪ ﺗﺄﯾﻴﺪ ﺳﺨﻨﺎن او ﭘﺮداﺧﺘﻪ،
دﺳﺖ ﺑﻪ راهﭙﻴﻤﺎﯾﯽ زدﻩ و رﺋﻴﺲ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را در اﻃﺎﻗﺶ زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را ﻣﺼﺎدرﻩ ﮐﺮدﻧﺪ.
هﺠﻮم ﭘﺎﺳﺪاران ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻗﻨﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﻋﺘﺼﺎب را درهﻢ ﺑﺸﮑﻨﺪ و ﮐﺎرﮔﺮان
ﺧﻮاﺳﺖ هﺎﯼ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻋﺘﺼﺎب  ٢٠روزﻩ ﯼ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻗﻨﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در ﺑﺎﻻ
ﺑﺮدن ﺁﮔﺎهﯽ ﮐﺎرﮔﺮان داﺷﺖ .ﭘﺲ از ﺁن ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻗﻨﺪ ﻣﻴﺎﻧﺪوﺁب ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان
ﺑﻴﮑﺎر ﻣﻴﺎﻧﺪوﺁب ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺎ راهﭙﻴﻤﺎﯾﯽ و ﺗﺤﺼﻦ در ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻬﺮ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
رﻓﻴﻖ ﻧﻮروز در اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﯼ ﮐﺎرﮔﺮان ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺖ هﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮان را در ١۶
ﻣﺎدﻩ اﻋﻼم ﮐﺮد .اﯾﻤﺎن راﺳﺦ رﻓﻴﻖ ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﺌﻮرﯼ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و درﮎ ﻋﻤﻴﻖ او از ﻣﺎهﻴﺖ رژﯾﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ او اﻣﮑﺎن ﻣﯽ داد ﺗﺎ در ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮﯼ ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ رهﺒﺮﯼ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺮدﻩ و اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮﯾﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ هﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ .هﻤﻴﻦ درﮎ ﺻﺤﻴﺢ و ﺷﻮر اﻧﻘﻼﺑﯽ رﻓﻴﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﻪ او ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ او اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻴﺪ.
رﻓﻴﻖ ﻧﻮروز ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺣﻴﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺑﺮاﯼ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ ،ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﺳﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯼ
ﻣﺸﮑﻮﮎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ  ،دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ .وﻟﯽ ﭼﻮن ﻣﺰدوران ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ وﯼ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻣﺎﻩ و ﻧﻴﻢ زﻧﺪاﻧﯽ
ﺑﻮدن در ﻣﺮاﻏﻪ ﺁزاد ﮔﺸﺖ و ﭘﺲ از ﺁن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ُﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .در ُﮐﺮدﺳﺘﺎن ،رﻓﻴﻖ ﻧﻮروزﯼ در
دورﻩ ﺁﻣﻮزﺷﯽ رﻓﻴﻖ ﺷﻬﻴﺪ ﻋﺒﺎس داﻧﺶ ﺑﻬﺰادﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﺁن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ "اﻣﻴﺮ" در ﭼﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻧﻈﺎﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺎدرﻩ ﺗﺎﻧﮑﺮهﺎﯼ ﻧﻔﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ در ُﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد.
رﻓﻴﻖ ﻧﻮروز در ﺣﻴﻦ ﯾﮏ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ،هﻤﺮاﻩ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ دﯾﮕﺮ از رﻓﻘﺎ در راﻩ ﻣﻴﺎﻧﺪوﺁب  -ﻣﻬﺎﺑﺎد در زﻣﺴﺘﺎن  ۵٩دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎر هﻢ دژﺧﻴﻤﺎن ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎدر ﻧﺸﺪﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از اﯾﻦ رﻓﻴﻖ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ .در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
رﻓﻴﻖ ﻧﻮروز در زﻧﺪان ﺑﻮد ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاﯼ ﻣﻌﺎوﺿﻪ او ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻣﺰدوران رژﯾﻢ ﮐﻪ در ُﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﺳﺎرت درﺁﻣﺪﻩ
ﺑﻮدﻧﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﺑﻪ هﻼﮐﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﺰدور و دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺎﯾﺶ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁن ،
دورﻩ ﺟﺪﯾﺪﯼ در ﺧﻮن رﯾﺰﯼ هﺎﯼ رژﯾﻢ ﺁﻏﺎز ﺷﺪﻩ و ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻋﺪام هﺎﯼ ددﻣﻨﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺷﺪت ﺑﺨﺸﻴﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ رﻓﻴﻖ ﻧﻮروز ﻗﺎﺳﻤﯽ ،اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ دﻟﻴﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ؛ رﻓﻘﺎ ﺑﻬﺰاد ﻣﺴﻴﺤﺎ و
روح اﻧﮕﻴﺰ دهﻘﺎﻧﯽ در هﺸﺘﻢ ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ ﺳﺎل  ۶٠ﺑﻪ ﺟﻮﺧﻪ هﺎﯼ اﻋﺪام ﺳﭙﺮدﻩ ﺷﺪﻧﺪ.
اﻣﺮوز ﮐﻪ ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮﻩ رﻓﻴﻖ ﻧﻮروز را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽ دارﯾﻢ ﭘﻴﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮ ﺁﮔﺎﻩ و ﭘﻴﺸﺮو در ﺳﻄﺤﯽ هﺮ ﭼﻪ وﺳﻴﻊ ﺗﺮ
ﺷﻨﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺁزادﯼ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ادﺑﺎر ﺧﻮد را هﺪف ﻗﺮار دهﻨﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪون ﻧﺎﺑﻮدﯼ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دارﯼ واﺑﺴﺘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ رژﯾﻢ دار و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﮓ و
دﻧﺪان از ﺁن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ هﻴﭻ ﺳﺨﻨﯽ از رهﺎﺋﯽ ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﻴﺎن ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد .

