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 Martyrs  جانبازان

  
  فريبرز سنجری

 ٢٠١۶ نومبر ١٩
  

 )!١"(نامه حزب" که نامش ماندگار است بر، "نابدل "به ياد رفيق
ود تا با خدشه وارد نمودن بر چھره ھای ھاست به ھر وسيله ای متوسل می ش وزارت اطالعات جمھوری اسالمی سال

تابناک جنبش کمونيستی و بالطبع چريکھای فدائی خلق ذھن توده ھا را نسبت به پيشگامان و قھرمانان جنبش انقالبی در 

 مخدوش ساخته و به اين وسيله در گرايش توده ھا به اين انقالبيون و درس گيری از مبارزات وسنت ۵٠ و ۴٠ ۀدھ

ھا با نثار جان خود بر جای گذاشته اند، اخالل ايجاد نموده و مھمتر آن که از جذب نسل جوان   که آنھای مبارزاتی

 ۀولين شاخؤ، از مسعليرضا نابدليکی از اين چھره ھا رفيق . ھای انقالبی آنان جلوگيری کند مبارز به راه و آرمان

ھای    با دفاع آتشين از آرمان۵٠در زمستان سال آذربايجان چريکھای فدائی خلق می باشد که در جريان محاکمه اش 

 مرگ افتخار آميز را به جان خريد و بيدادگاه ً مسلحانه عليه رژيم وابسته به امپرياليسم شاه، عمالۀ کارگر و مبارزۀطبق

ال او کمونيست بزرگی بود که با افکار و اعم. ھای اين رژيم را به دادگاه محکوميت رژيم ددمنش شاه تبديل نمود

انقالبی و با پيگيريش در امر مبارزه عليه ھر گونه ستم از جمله ستم ملی به يکی از قھرمانان مردم آذربايجان و ايران 

 و عليرضا نابدلدرست به اين دليل و تقدير توده ھای مبارز ايران و به خصوص جوانان آذربايجان از رفيق . تبديل شد

جمھوری اسالمی، " سربازان گمنام امام زمان" مانده از اوست که امروز یاھا به اشعار و نوشته ھای به ج گرايش آن

  . فراموش نشدنی جنبش کمونيستی ايران را آماج دسيسه ھای ضد انقالبی خود قرار داده اندۀاين چھر

چريکھای فدائی خلق از نخستين " تحت عنوان ١٣٨٧وزارت اطالعات جمھوری اسالمی در کتابی که در بھار سال 

 ٩١٠ ۀدر صفح" برگ بازجوئی و صورتجلسه"منتشر نمود با درج کاغذ پاره ای تحت عنوان  "١٣۵٧ ھا تا بھمن کنش

.  دستگير شده بود در زندان، اين ندامت نامه را نوشته است۵٠ در زمانی که در سال نابدلاين کتاب مدعی شد که رفيق 

  . را قرار داده اند١٣۵٠ ]اسد[ مرداد١٨سازندگان اين کاغذ پاره بر روی آن تاريخ 

 مطلق اين ۀرا در طول بيش از سه دھه سلط" سربازان گمنام امام زمان"روشن است که برای کسانی که دنائت ھای 

 ھای اين جنايتکاران عليه ھر نيروی مخالف خود بوده اند، ءدژخيمان ديده و لمس کرده اند و شاھد سند سازی ھا و افترا

کما اين که  شاھد چگونگی برخورد جوانان و مردم مبارز ما . مترين ارزش برخوردار نيستندچنين کاغذ پاره ھائی از ک

ًرا خواندند تا از ھر چه که در آن اجبارا برای جلب ) کتاب دشمن(با اين خزعبالت بوديم و ديديم که آن ھا کتاب مزبور 

اه آن را به کناری نھاده و با تقويت صميميت و عشق توجه خواننده قرار داده بودند و قابل استفاده بود سود جويند و آن گ

  ۵٠ ۀاين مھر و محبت به انقالبيون دھ. ُ مشت بر دھان ياوه گويان اطالعاتی زدندًشان نسبت به رزمندگان فدائی ، عمال
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  از سوی توده ھای جان به لب رسيده نيز٨٨را ما در سال پس از انتشار اين کتاب و در خيزش بزرگ مردمی سال 

 شعار ھا –شاھد بوديم که با شعار ھائی که ياد آور ارزش ھای مبارزاتی آن انقالبيون و روش ھای مبارزاتی آن ھا بود 

 به خيابان ھا ريختند و ماشين -  در تخالف با گفتمان سازی ھای جناح ھای درونی رژيم بود ًو روش ھائی که کامال

ُپاسخی که بھتر از ھر تکذيبيه ای مشت بر .  را رسوا ساختندسرکوب جمھوری اسالمی و وزارت اطالعات جھنمی اش
  .کردن بود" کھريزکی"و تھديدشان " کھريزک"دھان ياوه گويانی زد که سمبل شان 

 خود با کوشش در تخطئه چھره تابناک ۀبا اين حال جدا از خود رژيم ، ھمواره افراد ضد کمونيستی ھستندکه به نوب

دشمن می ريزند و ما امروز می بينيم که ھر چه از آن خيزش بزرگ دورتر می شويم در کمونيست ھا ، آب به آسياب 

فراموشی ناشی از گذر زمان ، چنين کسانی ياوه ھای وزارت اطالعات در آن کتاب عليه کمونيست ھای فدائی را در 

گويانی البته به روی خود نمی آورند چنين ياوه . به آن استناد می کنند" سند"اين جا و آن جا تکرار کرده و گاه به عنوان 

و " قيهواليت مطلقه ف"يعنی چشم و گوش ھای " سربازان گمنام امام زمان"که نمی توان به کاغذ پاره ھائی که از سوی 

چرا که آن ھا از سوی نھادی منتشر شده اند که نشان داده . اطالق کرد" سند"ش منتشر شده نام ابزار سرکوب و جنايت

ف و پيشه ھای رسوايش سند سازی عليه مخالفان است و در راه انجام ھمين وظيفه است که در برخورد با يکی از وظاي

با توجه به اين تجربه نمی توان . ی می کوشند که روز را شب و شب را روز جلوه دھندئچنين نھادھاواقعيات تاريخی ، 

را ناديده گرفت و آن ھا را واقعی و دست " ناداس"دستکاری ھای حتمی و قطعی وزارت اطالعات در اين به اصطالح 

  . نخورده جلوه داد

در برخورد به ياوه گويان ضد کمونيست که در خط جعليات وزارت اطالعات قلم می زنند و اين جعليات را  به وسيله 

 شده اند، تبديل زاده" از دل پاک حقيقت"ُای جھت کوبيدن کمونيست ھا و انقالبيون جان بر کفی که به قول رفيق اختای 

 در نابدل رفيق ۀکرده اند، من به عنوان يک زندانی سياسی در سال پنجاه که از نزديک در جريان برخوردھای قھرمانان

 خود می دانم که ھم بر اساس مشاھدات خود و ھم بر اساس اطالعات و اسنادی که ۀسياھچال ھای رژيم شاه بودم وظيف

ت ھائی را بازگوئی کنم که به روشنی خط باطل اختيار جنبش قرار داده اند واقعيدر ديگر زندانيان سياسی در آن دوره 

با . و افراد ضد کمونيست زده و کذب جعليات آن ھا را گواھی می دھند" سربازان گمنام امام زمان"بر ياوه گوئی ھای 

کمونيستی ميھن مان، رفيق  جنبش ۀاين کار در ضمن می کوشم ادای دينی کرده باشم به يکی از چھره ھای برجست

 که ياد و خاطره و نوشته ھايش ھنوز ھم الھام بخش مبارزه با سياھی ھائی است که رژيم وابسته به عليرضا نابدل

  .امپرياليسم جمھوری اسالمی بر مردم رنجديده ايران تحميل کرده است

نه او در سلول ھای شکنجه گاه شاه که  تا چگونگی برخوردھای شجاعانابدلدر اين نوشته از چگونگی دستگيری رفيق 

بيانگر خشم انقالبی او  نسبت به دشمن بود سخن گفته و آن گاه از برخورد ھای آموزنده و روحيه دھنده اش در اوين و 

در جمع رفقای فدائی خواھم گفت و در آخر ھم به چگونگی برخورد او در بيدادگاه رژيم شاه و تيرباران او توسط 

 اين روند به ھر کسی که طالب حقيقت باشد بی ارزشی کاغذ پاره ھای ۀ مطالعًمسلما.  ژيم می پردازمدژخيمان اين ر

درج شده در کتاب وزارت اطالعات را نشان داده و دالئل دشمن و تالش افراد ضد کمونيست مغرض برای خدشه وارد 

  .خواھد گذارد را نيز به نمايش عليرضا نابدل تابناک چريک فدائی خلق، ۀکردن بر چھر

 در حالی که به طور مسلحانه به پخش اولين جواد سالحی و عليرضا نابدل ء ، رفقا۵٠ سال ]حمل[ فروردين٢۵در 

موران انتظامی مواجه شدند و در جريان أ پامنار تھران با مۀاعالميه ھای چريکھای فدائی خلق مشغول بودند در منطق

 به شھادت رسيد و جواد سالحیای انتظامی رژيم صورت گرفت ، رفيق درگيری مسلحانه ای که بين آن ھا و نيرو ھ

 برخورد رفيق ۀدر اين جا برای درک شيو.  در حالی که مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود ، دستگير شدنابدلرفيق 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

شه ای از آن  در زمان دستگيری بھتر است به  گزارش افسر نگھبان کالنتری بازار، ستوان يکم حبيبی فر، که گونابدل

 درج شده ، اشاره ٣٣۴صفحه " ١٣۵٧چريکھای فدائی خلق از نخستين کنش ھا تا بھمن "در کتاب وزارت اطالعات 

باز اين گزارش در  داده اند ًقطعا که کيد که ھر تغييری ھم که اطالعاتی ھا در اين گزارش داده باشندأبا اين تشود، البته 

  .ه به آن برای شناخت موضوع مورد بحث ما ضروری است مھمی است که توجۀبطن خود حاوی نکت

معرفی کرده بود را " محسن رضائی" آمده است که شخصی مصدوم که خود را نابدل رفيق ۀدر اين گزارش در بار

 ۀدر محوط: " نوشته شده کهنابدل محسن رضائی يعنی رفيق ۀدر ادامه گزارش در بار. موران به کالنتری آوردندأم

موران بيرون کشيده و اسلحه کمری خود را خارج و قصد شليک أن رضائی ناگھان دستش را از دست مکالنتری محس

  .به عمل آمد" داشت که از کارش جلوگيری

رغم اين که مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود و    علینابدلِاين گزارش خود دشمن ، آشکارا بيانگر آن است که رفيق 

قصد "به " محوطه شھربانی"قرار داشت ، اما باز ھم از تالش باز نايستاده و در موران شھربانی أ مۀدر محاصر

 ھمين برخورد آن ۀآيا مطالع.  سفانه موفق به شليک نشده بودأکرده بود که مت" اسلحه کمری خود را خارج" ، " شليک

 سرشار از مقاومت ۀ روحيۀھم در زمان دستگيری و در شرايطی که رفيق گلوله ھم خورده و مجروح بوده، نشان دھند

   در مقابل دشمن در شرايط اسارت نمی باشد؟ نابدلو درس گرفتنی رفيق 

 در زندان بودند ، اين رفيق را پس از دستگيری به بيمارستان نابدلبر اساس گزارشات رفقائی که آن زمان با رفيق 

آن طور که خود . روح بود آغاز می شودشھربانی می برند و در ھمان بيمارستان ، بازجوئی از وی در حالی که مج

 ۀموران ادارأ در اوين و در جمع رفقای فدائی توضيح داد، در بازجوئی بيمارستان شھربانی جدا از منابدلرفيق 

ھم حضور داشت، دژخيمی که در حين ) رضا عطاپور مجرد(اطالعات شھربانی، حسين زاده بازجوی وحشی ساواک 

  .  او می پرداختۀ به آزار و شکنجنابدلت ھای مجروح بدن رفيق ال و جواب با فشار به قسمؤس

 بستری بود يک روز در - که در خيابان بھار تھران واقع شده بود - دربيمارستان شھربانی نابدلدر روز ھائی که رفيق 

در ھمين . فرصتی که پيش می آيد جھت خودکشی و حفظ اسرار مردم خودش را از پنجره اتاق به بيرون پرت می کند

حين ، نگھبان سراسيمه سر می رسد و تالش می کند مانع از کار او شود اما دستش تنھا به گوشه لباس او گير می کند و 

نکته مھم ديگر .  سوم بيمارستان به کف محوطه بيمارستان می افتدۀ از طبقنابدلقادر به نگھداشتن او نمی شود و رفيق 

ر ھمان زمان در شھربانی پيچيده و ورد زبان مأموران و شکنجه گران قرار  که دنابدل رفيق ۀاز برخورد شجاعان

 سوم بيمارستان می بيند که ھنوز زنده ۀ وقتی پس از پرت کردن خود از طبقنابدلگرفت، اين واقعيت است که رفيق 

از شکاف شکمش  روده ھايش را است بخيه ھای شکمش را که پاره و شکاف برداشته بود با دست کنار زده و می کوشد

اما در ھمين حال مأموران دشمن سر می رسند و . بيرون کشيده و  پاره کند و به اين وسيله به حيات خويش خاتمه دھد

   .مانع از کار او شده و وی را به بيمارستان باز می گردانند

 از فرط شجاعت و قاطعيت رفيق  کهخود نگھبانان زندان و بازجويانکيد کنم که اين حادثه را أبگذاريد در ھمين جا باز ت

 متعجب و بھت زده بودند در ھمان زمان در بازداشتگاه شھربانی نقل می کردند و به ھيچ وجه موضوعی نبود که نابدل

 زندانيان سياسی از طريق پاسبان ھای ًاتفاقا.  تعريف شده و يا در آن اغراق شده باشدنابدل از سوی ياران رفيق ًصرفا

 ۀ رفيق نابدل متحير بودند، در شرايطی که اين موضوع زبان به زبان در محوطۀھا نيز از عزم شجاعانشھربانی که آن 

 به او نابدلشھربانی می گشت، اين موضوع را شنيده و از اين حادثه مطلع شدند و با تأثير گيری از عزم انقالبی رفيق 

 ١٧ ۀدر اين مورد نوشته و در صفح"  مقاومتۀحماس" عالوه بر اين که در کتاب اشرف دھقانیرفيق . درود فرستادند
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 را در حالی که ھمه جای نابدلھم گواھی داده است که در زندان اطالعات شھربانی رفيق " بذرھای ماندگار"کتاب 

  . ديده است،بدنش باند پيچی بود و او را با برانکارد حمل می کردند

 مقابل دشمن قادر به درک چنان شجاعت ھا و قھرمانی ھا از امروز کسانی که چه به خاطر يادآوری حقارت خويش در

 ۀ تخطئۀچريکھای فدائی خلق در چنگال دشمن نيستند و چه مغرضينی که به ھر حال در رژيم جمھوری اسالمی وظيف

د  برای خودکشی خود در زندان و پرت کردن خونابدلکمونيست ھا را به عھده گرفته اند در تالشند واقعيت تالش رفيق 

 غير ۀ روحيۀاز اتاق بيمارستان شھربانی را انکار و آن را غير واقعی جلوه دھند تا بتوانند به مقاصد خود که ھمانا اشاع

  . عمل بپوشانندۀ جام،مبارزاتی در ميان مردم و محروم ساختن آن ھا از درس گيری از انقالبيون گذشته می باشد

  در زمانی که زير بازجوئی در سلول بازداشتگاهنابدلبينيم که رفيق حال بگذاريد به سلول ھای شھربانی برويم و ب

 در ارتباط با چريکھای فدائی خلق دستگير و در زير ۵٠اصغر ايزدی که در سال . شھربانی بود، چه کرداطالعات 

  شھريور١١ که به تاريخ" من مرگ را ديدم"شکنجه مقاومتی قابل تحسين از خود نشان داده بود در مطلبی تحت عنوان 

در : " درج شده در سايت زمانه ، گوشه ھائی از خاطراتش در آن زمان را نوشته و از جمله  می گويد١٣٩۴ ]سنبله[

سر داد و " مرگ برشاه"اين اتاق بود که دانستم کسی که روز چھارم آبان در انفرادی زندان اطالعات شھربانی، فرياد 

  ".  بود عليرضا نابدلبوديم، صدا شده  چند نفری از جمله من با او ھم

 و در شرايطی که ۵٠ سال ]عقرب[ آبان۴ در نابدلبنابراين بر اساس گواھی اين شاھد عينی معلوم می شود که رفيق 

سرداده  و زندانيان ديگر را نيز با خود ھم آواز " مرگ بر شاه"ھنوز در زير بازجوئی بود در سلول انفرادی فرياد 

 آبان يعنی روز تولد دژخيم پليد حاکم بر کشور که ۴در سلول بازداشتگاه شھربانی ، آن ھم در اين برخورد . کرده است

 مقاومت اين رفيق و برخورد ۀبرای دم و دستگاه سلطنت در آن زمان از اھميتی بزرگ برخوردار بود ، آيا جز نشان

ِ را با تاريخ ١٣۵٠ ]عقرب[ آبان۴د يعنی  او در شکنجه گاه رژيم شاه می باشد؟  حال اگر تاريخ اين رويداۀقھرمانان
 مقايسه کنيم ١٣۵٠ ]اسد[ مرداد١٨ چاپ کرده اند ، يعنی نابدلموران وزارت اطالعات به نام رفيق أکاغذ پاره ای که م

که در زير آن "  جاويد شاھنشاه آريامھر"که فاصله ای حدود دو ماه است، آن گاه متوجه می شويم که تا چه حد شعار 

  ! قرار داده شده غير واقعی استنابدلذائی به نام رفيق نامه ک

در روز تولد شاه در سلول ) رفيق نابدل(جوانانی که آن دوران را به چشم نديده اند وقتی می شنوند که يک مبارز فدائی 

 ده بودند،صدا ش ھمسر می داده که برخی از زندانيان ھم با او ھمراھی کرده و با وی " مرگ بر شاه"انفرادی فرياد 

برای درک عظمت اين امر تنھا کافی است تصور کنند که در قلب شکنجه گاه ھای جمھوری اسالمی ، کسی فرياد 

 در آن شرايط با چه جسارتی و با قبول چه نابدلمرگ بر خمينی و مرگ بر خامنه ای سر دھد تا متوجه شوند که رفيق 

 مبارزاتی در آن شکنجه گاه ۀيان سياسی و باال نگاه داشتن روحياذيت و آزار ھائی جھت تأثير گذاری بر ديگر زندان

با چنين تصور و مقايسه ای ست که جوانان مبارز قادر خواھند . قرون وسطائی شاه، به اين کار شجاعانه دست زده بود

م که چنين شد تا عالوه بر شناخت ھر چه بيشتر جعليات اطالعاتی ھای جمھوری اسالمی تالش ھای رسوای آنانی را ھ

  .جعلياتی را سند جلوه می دھند ھر چه بھتر و عميقتر درک نمايند

 ساواک بعد از مدتی ھمه دستگير شدگان چريکھای فدائی توسط شھربانی را تحويل گرفته و به اوين منتقل ۵٠در سال 

ه بودند را در اتاق  دستگير شد۵٠نمود و پس از مدتی تعدادی از رھبران و اعضای چريکھای فدائی خلق که در سال 

 را نابدلدر اين اتاق بود که من برای اولين بار رفيق .  اوين قديم گرد آورد که من نيز يکی از آن ھا بودم۵شماره 

  .مالقات کردم
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 در تمام مدت بحث ھای ًوجود کادرھا و رفقای رھبری سازمان در اين اتاق فرصت خوبی فراھم آورده بود و تقريبا

 مسلحانه و در مورد تاريخ چريکھای فدائی خلق بودند، جريان ۀ مبانی تئوريک تئوری مبارزۀر بار دًنظری که عمدتا

او در مورد چرائی انتخاب نام .  انجام دادنابدلاز جمله بحث ھائی که در اين اتاق شد بحثی بود که رفيق . داشت

 گفت که ھر کدام از نابدلرفيق .  دادو داليلی که برای اين نامگذاری وجود داشت توضيح" چريکھای فدائی خلق"

طور ه کلمات موجود در اين نام دارای زمينه ھای عينی است و با تکيه بر تاريخ جنبش انقالبی در ايران ، آن ھا را ب

در اين بحث او با ذکر مثال ھائی ھم چنين مطرح کرد که چرا ھمين کلمات و . مفصل و با مثال ھای مختلف تشريح کرد

روشن .   مسلحانه را در کشور شروع کرده استۀی باشد که مبارز کمونيستييگری می بايست نام جرياننه کلمات د

ل می شود و و آن بحث ھا در شرايطی پيش می رفت که ھمه می دانستند اتاق از سوی ساواک کنترۀاست که ھم

ھم . کردند نيز در ھمان اتاق دارندخطاب می " آنتن"بازجويان ساواک خبر چينانی که در آن زمان زندانيان آن ھا را 

 بودند که در آن مقطع و در آن اتاق سرود چريکھای فدائی خلق را که به مسعود احمدزاده و رفيق نابدلچنين اين رفيق 

 و رفقای نابدلرفيق .  رفيقی سروده شده بود را به عنوان سرود تشکيالت چريکھای فدائی خلق تنظيم نمودندۀوسيل

 و رفقای ھمراھش با خواندن ھمين سرود به سوی ميدان تيرباران خود مسعود احمدزادهين رفيق ھمراھش و ھم چن

  . رفتند

 رفيق ًدر آن اتاق در کنار بحث ھای تئوريک ھم چنين برنامه ھای تفريحی و سرود خوانی نيز برگزار می شد که اتفاقا

ی می خواستند برخی از اشعار خود را برای جمع بخواند  ھر بار از وءرفقا.  ھميشه يکی از پاھای ثابت آن ھا بودنابدل

که خود ترجمه آن را به صورت " وان تروی" به خصوص شعر نابدلبه ياد دارم که رفيق . و او نيز چنين می کرد

 ساخته بود را ھر بار با احساسی بھروز دھقانی، نام ديگر رفيق "آيدين"شعر در آورده بود و نيز سرودی که برای 

  . برانگيزنده ، برای ما می خواندخاص و

 ھم با ء  نه تنھا در سلول انفرادی شعار مرگ بر شاه سر می داد، بلکه در جمع رفقانابدلھمان طور که می بينيم رفيق 

 به ياد دارم که يک ًکامال.  جمع پرداخته و از آموزش آن ھا باز نمی ماندۀبحث ھا و اشعار انقالبی اش به تقويت روحي

 صحبت می کرد، چگونه با تشريح داستان ھای او برای صمد بھرنگی در مورد معلم بزرگمان نابدلرفيق بار که 

. و ھر کدام را که بخوانی اين امر را در آن ھا خواھی ديدديالکتيک در داستان ھای صمد موج می زند کودکان گفت که 

 ۀرايط مادی بلکه در ارتباط  جدائی ناپذير با مجموعبه نظر او در آثار و  داستان ھای صمد پديده ھا نه در خارج از ش

 ھمواره نابدلصحبت ھای رفيق . احاطه کرده اند، قرار گرفته و توضيح داده می شوندرا پديده ھای ديگری که آن ھا 

نشستن پای صحبت ھای وی و گوش دادن به تحليل ھا و . آموزنده و حاوی کلی مطالب تازه و ياد گرفتنی بود

 در مورد مسائل مختلف به خصوص برای آن ھائی که در آن جمع جوان تر  و کم تجربه تر بودند، بی توضيحاتش

  .اندازه آموزنده بود

 را به قسمت سلول ھای انفرادی منتقل ء، ساواک اين جمع را به ھم زد و رفقاءسفانه با نزديک شدن زمان دادگاه رفقاأمت

ش از مارکسيسم با دفاع ايدئولوژيک در دادگاه نيز نابدلرفيق .  به دادگاه بردند رفقای فدائی آن اتاق راۀبعد ھم ھم. نمود

 ايران بود به ۀ لنينيسم با شرايط جامع-  مسلحانه که به باور وی شکل خالق انطباق مارکسيسم ۀ لنينيسم و تئوری مبارز-

يم سفاک شاه در پاسخ به اين دفاع رژ. افشای ديکتاتوری شاه و بيدادھا و سبعيت ھايش عليه مردم ستمديده پرداخت

 مقاومت ھا و فعاليت ھای انقالبی رفيق نابدل، وی را محکوم به اعدام نمود و اين حکم بيشرمانه و ۀايدئولوژيک و ھم

به اين ترتيب زندگی کوتاه اما بسيار پر بار .  در آمدء در ميدان چيتگر به اجرا۵٠ سال ]حوت[ اسفند٢٢جنايتکارانه در 

بازگوئی کرده بود را نشان " وان تروی" به سر آمد و او توانست در عمل وفاداری خود به آن چه در شعر بدلنارفيق 
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آدمی با سر افراشته بايد بزيد، و سرافراشته بايد ميرد، و به دشمن سر تسليم نيارد در پيش، و : "آن جا که می گويد. دھد

  ".نھد در ره آزادی خلق، ھمه ھستی خويش

 شاه، چريکھای فدائی خلق يکی از ۀ به دست رژيم جنايت پيش۵٠ سال ]حوت[ران رفيق نابدل در اسفند با تير با

 آذربايجان يار و ياور ھميشگی ۀ کارگر يکی از صادق ترين رھبرانش و مردم ستمديدۀارزشمند ترين ياران شان، طبق

وشت خلق ترک آن ھا را از ناسيوناليسم و ضمن دفاع از حق سرن"  ملیألۀآذربايجان و مس "ۀشان، کسی  که با مقال

  .شوينيسم بر حذر داشته بود، از دست دادند

 چه قبل و چه بعد از شکل گيری چريکھای نابدلواقعيت اين است که حتی نگاھی گذرا  به روند فعاليت ھای رفيق 

و  در ھمين رابطه  دستگيری و مقاومتش در مقابل شکنجه و تالش ھايش برای خودکشیۀفدائی خلق و سپس پروس

ش در سلول و در آخر سينه سپر کردن در مقابل گلوله ھای مزدوران رژيم شاه، ھمگی سپس فرياد ھای مرگ بر شاھ

جمھوری اسالمی، اين " سربازان گمنام امام زمان"تو دھنی محکمی بر دھان ياوه گويانی است که کاغذ پاره ھای 

 عزيزترين فرزندان اين آب و ۀجا زده و مذبوحانه می کوشند تا به چھر" دسن"دژخيمان خامنه ای ھا و رفسنجانی ھا را 

  .خاک تيغ بکشند

  ١٣٩۵ ]عقرب[آبان

  

  :زيرنويس

به دنبال اعدام .  می باشد که رفيق نابدل آن را به فارسی تنظيم کرده استوان ترویعبارتی در شعر " نامه حزب "-١

 که با توجه به برخوردھای قھرمانانه اش به يکی از سمبل ھای رویوان تيکی از کارگران کمونيست ويتنامی به نام 

شعری برای وی " تو ھو ئو" شاعر ويتنامی- مريکا تبديل شده بودامقاومت خلق ويتنام در مبارزه اش عليه امپرياليسم 

. عر در آورد آن ترجمه را به صورت شنابدل اين شعر را به فارسی ترجمه کرد و رفيق بھمن آژنگرفيق . سروده بود

  .  خواندء در اوين بار ھا اين شعر را برای رفقا۵٠ در سال نابدلرفيق 

 

  


