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 متوسطه، برای واو بعد از اتمام دوران تحصيالت ابتدايي .  در خانواده متوسطي در تبريز متولد شد١٣٢٣ عليرضا نابدل در سال رفيق

نشگاه و همزمان  از همان روزهای اول ورودش به دارفيق. ادامه تحصيل در رشته قضايي به دانشکده حقوق دانشگاه تهران وارد شد
 رفقا و با و با روحيه ای پرشور در جريان مبارزات سياسي دانشگاه شرکت جست و در رابطه فعاالنهبا آشنا شدن با محيط جديد، 

 انقالبي به اين نتيجه دست يافت که برای خروج از تحليليجريانات مبارزاتي ای که مستقيم يا غيرمستقيم با آنها در تماس بود، با 
ی برخورد بايد به ضرورت های جامعه با – از شروع مبارزه مسلحانه بر جامعه ما حاکم بود قبل بن بستي که – سياسي بن بست

 و رسيدن به شناخت کافي از زندگي و انگيزه آگاهيبه دنبال دستيابي به چنين نتيجه ای، کسب . پيشتازانه و جستجوگر پاسخ گفت
از اين رو، قبل از آنکه تحصيالتش را به .  به مثابه امری الزم و فوری مطرح گشترايشبهای مبارزاتي توده های خلقهای ايران 

از اين به بعد رفيق همه زندگي .  شدرضاييه برساند، دانشگاه را ترک گفت و با محمل معلمي برای رفتن به ميان توده ها راهي پايان
اين برخورد يعني ترک تحصيالت . ش خلقمان قرار داد توده های زحمتکخدمتخود را جهت تحقق آرمان های انقالبيش در 

   .گذاشت در بين نيروهای جوان و مبارز تبريز تاثير زيادی به جای مبارزهعالي در خدمت 
 قرار نزديک از رفقا چون صمد بهرنگي، بهروز دهقاني، کاظم سعادتي و مناف فلکي در ارتباط جمعي با ٤٤ از اواخر سال رفيق

 پيوند و برخورداری از تجارب عملي رفقای هميندر رابطه با . يوند انقالبي عميقي ميان آنها به وجود آمدگرفت و به زودی پ
 فعاليت های انقالبي خويش برای کسب شناخت عيني از شرايط زندگي توده ها به برنامهمذکور بود که رفيق نابدل توانست به 

 روستاهای منطقه تماس های تودهانست به مدد شور عميق انقالبيش، با در اندک زماني رفيق نابدل تو. ی ادامه دهدموثرشکل 
 محيط، عيني و ملموس مي کرد و درکي واقعي از رنج های جان سوز ازاين تماس ها نه تنها شناخت رفيق را . زيادی برقرار کند

 مبارزه انقالبي بهي بخشيد و ايمانش را  بلکه تعهد و استواريش را در انجام وظايف انقالبيش فزوني مداد،اين خلق ها به او مي 
 های اين منطقه عالوه بر اين که همراه با ساير خلق تودهرفيق با مشاهدات عيني خويش به درستي دريافت که . راسخ تر مي ساخت

ا مي  اجتماعي ناشي از شرايط عمومي جامعه طبقاتي م– تحت استثمار و ستم اقتصادی شديداها و توده های زحمتکش ايران 
 مشاهده مي کرد که چگونه رژيم همچنينرفيق .  بار سنگين نوع ديگری از ستم يعني ستم ملي را نيز بر دوش مي کشندباشند،

 از تفاوت های ملي خلق ترک و کرد که در اين منطقه به شکل بارزی در استفادهحاکم سعي دارد با اشاعه روحيه شوينيستي و با 
 رژيم که تاثير خود را در ارتجاعيدر رابطه با اين سياست . اد و يک پارچگي آنان جلوگيری نمايد اند، از اتحيافتههم امتزاج 

اين .  های خلق کرد اين منطقه تحمل مي کنند، عميقا احساس مي کردتودهمنطقه به جا نهاده است، رفيق رنجي را که به خصوص 
 تحقير واقع مي موردت تاثير فرهنگ ارتجاعي رژيم قرار دارند،  هم زنجيريان خود نيز که ناآگاهانه تحجانبتوده ها حتي از 

   .باشندشوند؛ به خصوص که دارای تفاوت های مذهبي نيز مي 
 ايران وجود دربندی که هيچ گونه امکاني برای فراگيری و تعالي بخشيدن به فرهنگ ملي خلق های ديکتاتور نابدل در شرايط رفيق

وی با الهام از فرهنگ .  انقالبي خلق خويش پيدا کندادبياتتوانسته بود تسلط نسبتا کاملي بر ندارد، با کوششي پيگير و خالق 
رفيق نابدل شور . آورد و با شناخت از زندگي توده ها آثاری ارزنده در ادبيات انقالبي به وجود آذربايجانفولکلوريک غني خلق 

سروده او در .  رنج های توده ها را در قالب شعر بيان مي کردومان ها عميق انقالبي را با استعداد خالق شاعريش تلفيق داده، آر
 اين رفيق نسبت به خلق زحمتکش کرد و همچنين نمودار کينه سترگ وی نسبت به دشمن عظيموصف کردستان بيانگر عشق 

را به عهده " مهد آزادی"زنامه رو" آدينهويژه " جمعي از مبارزين تبريز، به ويژه رفقا صمد و بهروز، اداره ی ١٣٤٥در سال . است
اين نشريه که حدود يک سال . ی نخستين بار مقاالت خود را به چاپ مي رساندبرادر همين روزنامه بود که رفيق صمد (گرفتند 



اين .).  آن جلوگيری به عمل آمدانتشار داشت، دو بار از طرف سازمان امنيت منفور تبريز توقيف شد و بالخره نيز از انتشارامکان 
 داشتند، با استفاده از اين روزنامه به معرفي ادبيات و فرهنگ اين خلق ها به ايرانرفقا با توجه خاصي که به خلق های تحت ستم 

 و مطالب به اين جمع، نقش فعال داشت هارفيق نابدل در اين هنگام در رساندن بسياری تحليل .  خلق آذربايجان مي پرداختندويژه
  . گرديدميدر آن روزنامه درج " ختایا"و اشعارش با نام 

 جدی انقالبي ها پيوند مبارزاتي او را با خلق همواره عميق تر مي ساخت و رفيق را به فعاليت توده در جهت درآميختن با کوشش
 در  توسط برخي از دانشجويان دانشگاه تبريزرفيق به هنگام اعتصاب سراسری دانشجويان ايران، ٤٦در سال . تری سوق مي داد

شهادت رفيق .  غيرمستقيم نقش فعالي در شکل گيری و رشد اين اعتصابات ايفاء نمودطورجريان اين اعتصابات قرار گرفت و به 
 با خلق در انجام وظايف تاريخي پيمان بهرنگي بر کينه او به دشمن و ايمانش نسبت به مبارزه بسي افزود و رفيق با تجديد صمد

، که او بعد "صمد در قلب من است"شعر .  طبقه کارگر مصمم تر گشتآرمانانقالبي و وفادار به خويش به عنوان يک روشنفکر 
  . سروده است، بيانگر اين امر استصمداز شهادت رفيق 

 هنوز مسلحانه در ذهن رفيق نابدل و رفقای نزديکش در حال شکل گرفتن بود با اين حال مبارزه ضرورت ٤٦ – ٤٧ سال های در
 دوره او و رفقای ديگرش به فعاليت ايندر . اهي که مي بايست برگزيده شود، به طور کامل برايشان روشن نبودخطوط اساسي ر

چريکهای فدايي خلق ايران معروف شد، تشکيل " شاخه تبريز" که بعدا به راهای انقالبي خود نظم ويژه ای بخشيدند و گروهي 
.  رضاييه دست بزنداطراف اجتماعي روستاهای –عي در مورد اوضاع اقتصادی  اين سالها توانست به تحقيقات وسيدررفيق . دادند

ی اصالحات ارضي را همراه با ارائه فاکت های مشخص اجرانتيجه اين تحقيقات جزوه ای بود که با ديدی مارکسيستي چگونگي 
 است الزم.  آن منطقه به دست مي داد اجتماعي– روشن و ملموسي از اوضاع اقتصادی وير و تصبودو عيني مورد بررسي قرار داده 

 و ذهني جامعه ايران از طرف ساير رفقا عينيگفته شود که در اين دوره، تحقيقات روستايي ديگری نيز به منظور بررسي شرايط 
هروز توسط رفيق ب(که منطقه وسيعي را در شرق آذربايجان شامل مي شد " قره داغ "روستايياز آن ميان تحقيقات . انجام پذيرفت

، دو تحليل ديگر که کامل تر بودند "رازليق"به غير از تحقيق روستايي (را مي توان نام برد " رازليق"و تحقيقات روستايي ) دهقاني
رفيق نابدل اهميت فراواني برای تدوين تاريخ واقعي خلق آذزبايجان در دوران ). افتاد به دست دشمن ٥٠در جريان ضربات سال 

 بررسي شده بود، شرکت ١٣٢٤ – ٢٥ در تهيه جزوه ای که در آن فرقه دمکرات آذربايجان و حوادث سال او.  قائل بودمعاصر
 را با توجه به گفت و شنودهای بسياری که با توده های آذربايجاني وقايعدر اين جزوه رفقا متعهدانه کوشيده بودند اکثر . جست

 و خانه های ساير مبارزين در رفقاه های وحشيانه دشمن به خانه های تيمي اين جزوه ارزنده در حمل( تحليل کنند دادند،انجام مي 
  .). هنوز در دست دوستاني باقي مانده باشد، تاکنون پخش نشده استآنالبته اگر نسخه هايي ار . تبريز به دست دشمن افتاد

 ای حرفهاو به عنوان يک انقالبي .  غايت پرشور در جهت رشد و گسترش سازمان کوشش مي نمودبه نابدل با روحيه ای رفيق
او از جمله رفقايي بود که در تنظيم و . داشتهمراه رفقا بهروز دهقاني و مناف فلکي در سازماندهي شاخه تبريز، نقش چشمگيری 

يکي  ای که در رابطه با آغاز جنبش مسلحانه، رستاخيز سياهکل و اولين عمليات چراعالميه ١٤(پخش اولين اعالميه های سازمان 
 همراه رفيق دلير جواد سالحي، با نابدلدر جريان پخش گسترده همين اعالميه ها بود که رفيق . شرکت داشت)  شهر منتشر شددر

.  خويش يکي از حماسه های روزهای آغازين جنبش مسلحانه را آفريدندقاطعانهاين رفقا با نبرد . مزدوران دشمن درگير شدند
در جريان اين درگيری . گذاشتر تهران پيچيد و تاثير زيادی در باال بردن روحيه مبارزين به جا ی در همان روز ددرگيرخبر اين 

مزدوران دشمن .  اثر اصابت چند گلوله به پا و شکمش بيهوش شدبرنابرابر رفيق جواد سالحي به شهادت رسيد، ولي رفيق نابدل 
 در مقابل شکنجه قاطعرفيق با روحيه ای انقالبي و .  زير شکنجه کشيدند شهرباني بالفاصله او را بهبيمارستانبعد از انتقال وی به 

 مي کردند که اگر حرف نزند تير را از پايش درنخواهند تهديدهنگامي که مزدوران به خيال خود، او را . گران مقاومت مي ورزيد
".  کردخواهممتعلق به خلقم و من است، حفظ تير مال شماست و حرف مال من، من آنچه را که : " دادميآورد، رفيق دليرانه پاسخ 

 شدت شکنجه مي افزودند، ولي رفيق همچنان برآمدند و  شکنجه گران از اين همه بي باکي و مقاومت دليرانه رفيق به خشم مي



م شهيدش او اينک به سروده خود درباره همرز.  خلق را در قلب خود حفظ مي نموداسراراستوار در مقابل دشمن باقي مي ماند و 
 که دشمن در وجود نابدل، صمد بودصمد با تمامي کينه سترگش در قلب او بود و اينک زمان آن رسيده .  تحقق مي بخشيدصمد،

  .ديگری را در مصاف با خود ببيند
 های هشکنجبدين جهت با اينکه دالورانه تمام .  حفظ اسرار خلق حتي يک لحظه هم از ياد نمي برددر تعهد بزرگ خود را رفيق،

 بار زماني که تازه زخم هايش را بخيه زده يک. دشمن را به جان مي خرد، همواره از هر فرصتي برای خودکشي استفاده مي کرد
و بار ديگر هنگامي که در طبقه سوم بيمارستان شهرباني بستری .  ها را شکافتبخيهبودند، به محض اينکه به هوش آمد، با چنگ 

نگهبان که .  به بيرون پرتاب کرداطاقخود را با سر از پنجره ) بين رفتن بازجو و آمدن نگهبان(صت کوتاه  استفاده از يک فربابود، 
رفيق سقوط کرد، .  لباسش را بگيرد، ولي نتوانست مانع سقوط او شودگوشهسراسيمه خود را به او رسانده بود، تنها توانست 

 فداکاری بي ودر چنين حالتي، رفيق با ازخودگذشتگي انقالبي . ود دست راستش شکست، اما هنوز زنده بوشکمش شکافته شد 
اما فرصت اين کار .  حيات خويش خاتمه دهدبهنظيری دست برد و روده هايش را از شکاف شکمش بيرون کشيد تا پاره کند و 

  . کار شدندايندست نداد، چه مزدوران دشمن رسيدند و مانع 
 شهادت به به دست مزدوران رژيم خونخوار پهلوی ١٣٥٠ اسفند ماه ٢٢ همرزمان خويش در  ديگر ازتن نابدل همراه با هشت رفيق
 !يادشان گرامی باد  .رسيد
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