
  فدايي خلق حسن نوروزی
۱۳۲۴ –۱۳۵۲  

   
 محله راه آهن تهران در در يک خانواده کارگري ١٣٢٤يق حسن در سال رف

 در سال همراهش ساله بود که پدرش با جمعي از ياران ٩ حسنمتولد گرديد
عليه درمخالفت با خط مشی حزب توده ، در يک عمليات تعرضی ، ١٣٣٤

 و انفجار آن خط نظامي از لهقطار محمو با خارج ساختن يک ،رژيم کودتا 
پدر همراه با رفقايش در اين  . ضربه اي سخت بر حکومت کودتا وارد ساختند

  .عمليات کشته می شوند
 شد ضمن مجبور سال نداشت ٩ از شهادت پدر، حسن که بيش از پس 

 آن پس و به از  ومجبور به ترک مدرسه شد.  تحصيل به کارگري بپردازد
 به کار ورد پادو در اين جا و آن جا در نزد استادکاران پيشه عنوان شاگر

 فلزکاري و لوله کشي مشاغل گوناگون بالخرهي، شيشه بري و نجار.  پرداخت
ي را که جزو کتاب هاي پدر بود مي انقالب اين ايام رفيق حسن برخي از آثار ادبيات در.  رفيق را در اين دوره تشکيل مي دادند

  .دادهي خود را ارتقأ مي خواند و سطح آگا
 به کارگري پرداخت، ولي چون کار در آن دوره ..  و شيراز و کرمان، تهران ،  بندربوشهر، بندرعباس  سالگی در ۱۸ تا ۱۴از  

 مانند هزاران کارگر بي کار ايراني به طور غير قانوني با يک موتور لنج، در کويت و دوبي به کار پرداخت و نداشت،رونق زيادي 
ي جنوبي و سپس نواح از بازگشت مدتي در پس  . پس اندازي که دسترنج کارش بود، به ميهن مراجعت نمودمختصرندي بعد با چ

 کارگر تهران مدت يک سال در بخش قوطي سازي کارخانجات شاه پسند تهران به عنوان در.  در تهران به کارگري پرداخت
رش در کارخانجات راه آهن تهران کاري برايش پيدا شد و از آن پس رفيق در يان پدآشنا از آن توسط پس.  شبکار کار مي کرد

  .شد راه آهن در بخش لوله کشي و تأسيسات به عنوان يک کارگر متخصص مشغول کار کارخانجات
ز محفل که برای تامين کتاب های موردنيا.   يک محفل مطالعاتي به راه انداختندنفر از رفقايش رفيق حسن همراه چند ٤٦ سال در 

 خيلي زود توانستند با اکثر کتاب  راه انداختند و درآن شرايط به سختی به دست می آمد يک بساط کتاب فروشی کنارخيابان
 محفل آن به بعد کمياب ترين کتاب ها در اختيار از.  ي خياباني تماس حاصل کنند و اعتماد ايشان را جلب کنندهافروشي 

  .مطالعاتي آن ها قرار مي گرفت
ي گروه در جلسات مرتبي که رفقا آن دوران در.  يق احمدزاده تماس گرفترف رفيق حسن با گروه مارکسيستي ٤٨ اوايل سال در 

 گرد هم جمع شده و به بحث و مطالعه روي متون مارکسيستي مي نفره ٥ اال ٣هفته اي دوبار تشکيل مي دادند در واحدهاي 
   .پرداختند

اول : مشخص در دستور کار رفقاي گروه قرار داده شد  تري به خود گرفت و دو برنامهمشخص  فعاليت گروه شکل۱۳۴۸سال 
  هاي کارگري و ايجاد زمينهتودهيل هسته هاي سه نفري مطالعه و کار تئوريک و دوم انجام حرکاتي در جهت رسوخ در تشک

 به را داشتند، ٣٢فعاليت هاي سياسي قبل از سال  که قديمي تر بودند و تجاربي از کارگراني از برخمناسب براي تشکيل حزب  
يدن به وکالت و وزارت به کار سياسي رسشدت ابراز بدبيني مي کردند و رفيق حسن را مورد طعنه قرار مي دادند که تو براي 

در کارخانه ها و کارگران جوان  نيز به دليل جو خفقان .  ابراز مي کردندراپرداخته اي و بدين ترتيب بي اعتمادي شديد خود 
 بود که با شور و شوق بي حد کتاب هائي را که نجار اين ميان تنها يک کارگر بسيار جوان در .تمايل زيادی به ادامه رابطه نداشتند

 



 به اين شکل کار نسبت مي داد مطالعه مي کرد و تا به آخر اين فعاليت ها را ادامه داد، ولي او نيز قراررفيق نوروزي در اختيارش 
  .به سازمان پيوستين رفيق يوسف زرکار بود که بعدها ا.  ترض بودمع

 عملي و بدون يک حداقل اقدامهر نوع کار تبليغي سياسي با توده ها بدون يک : " اظهار داشت کهادر مقاله اي صريحرفيق حسن  
 ريزد و ايشان را به آسيب پذيري يوالي دشمن را در ذهن مردم فروهنيروي متمرکز که بتواند به دشمن ضرباتي وارد سازد و 

  ". ي مطمئن سازد، بي ثمر استودشمن و امکان نابودي 
   

يت گروه در ميان کارگران و روستائيان فعاليت داشتند، نظرات مشابهي را فعال همين زمان رفقاي ديگري که در چارچوب در
  .  ساختندمطرح 

يان تغيير شکل فعاليت گروه جريق نوروزي در رف.  ت خود آغاز کرد مبارزاشکل آن پس، گروه حرکت خود را در جهت تغيير از
ين واحدهاي چريک شهري که به فرماندهي رفيق مسعود احمدزاده اول در يکي از ٤٩در صف مقدم وارد فعاليت شد و در سال 

ين اول.   آغاز کردي حرفه اي، مبارزه اي نوين و دشوار راانقالب آن پس، به صورت يک از.  ستج شرکتتشکيل شده بود، 
   . بود که با پيروزي به انجام رسيدقلهکمسلسل کالنتري  عمليات واحد آن ها مصادره

در .ياد در سطح وسيعي پخش شد زيحي به تعداد توض اعالميه  ١٣يو، فرس از عمليات حمله به کالنتري قلهک و اعدام پس
 خود را به نقش محافظ عمليات شرکت و به عنوان  آيزنهاور بانک مصادره موجودی  در جريان عمليات ٥٠يبهشت ماه سال ارد

  .خوبي ايفا کرد
 رفيق نوروزي  تنها اين تيماز.   و تيم چريکي رفيق احمدزاده از ميان رفتشد، سازمان دچار ضربات شديدي ٥٠ تابستان سال در 

سازمان واحدها تشکيل شده بود فعاالنه شرکت يتي که به منظور تجديد مرکز در ٥٠باقي ماند و توانست در اواخر تابستان سال 
   .يدجو
يري طوالني در بيابان هاي جنوبي تهران از ناحيه پا مورد اصابت گلوله قرار درگ، رفيق در يک ٥٠ اواخر شهريور ماه سال در

مان شب بارديگر در ه.  زدسادشمن خارج  خود را از محاصرهتوانست  با پاي مجروح پس از طي مسافت چند کيلومتر کهگرفت 
 رفيق حسن به علت جراحت پايش حوادث، از اين پس. در محاصره قرار گرفت و از اين دام نيز به سالمت خارج می گردد

 مهر که پاي اواخر در.   وظايف سازماني اش را انجام مي دادحالنتوانست در عمليات چريکي شرکت جويد، ولي در همه 
شد نام گذاري " ين واحد چريکي، پويانا.   نمودسازمانکي تحت فرماندهي خود را تجديد مجروحش بهبود يافته بود، واحد چري

   .ي، يک رشته انفجار روي خطوط انتقال نيروي برق انجام دادشاهنشاهمقارن با جشن هاي ننگين " پويان " واحد    .
ست و در اوائل زمستان همان سال در  نارمک شرکت ج  صادرات شعبهبانک  ، رفيق حسن در مصادره٥٠ اواخر پائيز سال در

 ملي شعبه صفويه فرماندهي عمليات را بر عهده داشت بانکعمليات حمله به 
.  

 اتومبيل حامل پول بانک مصادره، رفيق نوروزي در عمليات ٥٠ بهمن ماه در
 فعاليت منظم بابازرگاني شرکت کرد و نقش خود را به خوبي انجام داد و 

  .ادره را پي ريزي کردخود، پيروزي عمليات مص
 خاطر انحراف افکار به که ٥٠ جريان تظاهرات به اصطالح ملي سال در

 بود،عمومي با خرج مبالغ هنگفت و گزاف از جانب رژيم طرح ريزي شده 
درهم ريزي  يق نوروزي در برنامهرفبه فرماندهي " پويان" واحد چريکي 

 با عمليات ساير رابطه در صوتیتظاهرات شرکت جست و با چند انفجار 
   .ريختواحدهاي چريکي کل تظاهرات را برهم 



يق شهيد احمد زيبرم با چند نارنجک به سفارت آمريکا در تهران حمله کردند و به رف، رفيق نوروزي به همراه ٥٠ اواخر زمستان در
 نظامي فعاليت پرثمرش را -ياسييق نوروزي در نقش يک سازمانده و يک مربي سرف آن پس، از.   به پايگاه خود بازگشتندسالمت
   .ادامه داد

می گردد که با هوشياری و  دشمن محاصره يک قرار خياباني در خيابان شوش تهران متوجه سر زفيق نوروزي در ٥١ پائيز سال در
   .تجربه ای که رفيق داشت توانست که با تيراندازی حلفه محاصره آن ها را بشکند

 يتي در منطقه لرستان در حال حرکت بود به طور غافل گيرانه مورد حملهمأمورر پي انجام  رفيق نوروزي که د٥٢ دي ماه در
  .   و مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به شهادت رسيده قرار گرفتدشمنمورين ما

  !يادش گرامی باد 
  

١٣٨٢-سازمان اتحاد فداييان خلق ايران   
 
 


