
 فدايي خلق عبدالرضا کالنتر نيستانکی
۱۳۳۳-۱۳۵۵  

   
پس از پایان   .  به دنیا می آید     1333رفیق عبدالرضا در بهمن ماه        

دوران تحصیل ابتدایی و از سال های نخست دبیرستان با رفقا                 
حسین فاطمی و حمید رضا هزارخانی آشنا می شود و همراه با هم             

در امتحانات  .  پردازند به مطالعات مارکسیستی و اجتماعی می         
نهایی ششم دبیرستان با کسب رتبه اول و باالترین امتیاز در                    

دانشگاه .  وارد دانشکده فنی می گردد         1352کنکور در سال      
پس . عرصه بزرگی برای ادامه فعالیت های سیاسی وی می گردد          

از مدت ها تالش برای ارتباط گیری با سازمان در سال دوم                    
رفیق به خاطر   . زمان ارتباط برقرار می کند     دانشکده با رفقای سا    

استعداد و دانشی که داشت از کارایی خاصی در زمینه کارهای انتشاراتی و فعالیت در محافل دانشجویی                           
وی  گزارشات کارگری ومقاالت بسیاری برای سازمان و نشریه پیام دانشجو را تهیه می نمود و                   . برخوردار بود 

رفیق نیستانکی تحت مسئولیت رفیق بهروز ارمغانی و در تیم رفیق صبا             . عهده داشت مسئول سیاسی تیم را نیز به       
 اردیبهشت ماه سال     26روز  . رفیق مدت ها به صورت عضو علنی فعالیت می کرد            . بیژن زاده عضویت داشت    

صره  در یک خانه تیمی در نظام آباد تهران ، رفیق همراه با رفیق حمید اشرف و دو رفیق دختر به محا                            1355
رفقا طی درگیری با موفقیت از صحنه می گریزند و پس از مصادره تعدادی اسلحه با ماشید                    . دشمن درمی آید  

 .از این پس رفیق مجبور به زندگی مخفی می گردد. پلیس محل را ترک می کنند

تباطش پس از شهادت رفیق حمید اشرف و دیگر مسئولین سازمان در درگیری تیرماه مهرآبادجنوبی ، رفیق ار                    
در . قطع می گردد و همراه با رفیق مرتضی فاطمی در یک مرغداری در اطراف کرج مشغول به کار می گردند                     

رفیق مرتضی نیز با خوردن قرص سیانور       .  مورد شک پلیس قرارگرفته و دستگیر می گردد         1355 مرداد   21روز  
وحشیانه کوچکترین خللی در اراده      ماه سلول انفرادی و تحمل شکنجه های           7. زنده به دست دشمن نمی افتد      

 . در مقابل جوخه اعدام قرار می گیرد55 اسفند 18رفیق کالنتر در . رفیق بوجود نمی آورد
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