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درباره زندگی رفیق شهید بهروز عبدی

چــریــک فــدایــی خــلق، رفــیق بهــروز عــبدی در بــعدازظهــر روز ســوم بــهمن ۱۳۵۱ در جــریــان یــک انــفجار نــاخــواســته در 
مشهـد بـه شـهادت رسـید. محـلی کـه ایـن انـفجار در آن رخ داد خـانـه ای بـود کـه در خـیابـان "خـواجـه ربـیع" مشهـد قـرار 
داشت و پایگاه رفقا بهروز عبدی و  پوران یداللهی بود که مدت زیادی هم از استقرار آنها در آن جا نمی گذشت.

رفــیق بهــروز عــبدی یــکی از کــمونیســت هــای فــدایــی آگــاه و از جــان گــذشــته بــود کــه در زمــان شــهادتــش تــنها ۲۱ ســال 
سن داشت.

هـنگام حـادثـه، ایـن دو رفـیق بـمبی را آمـاده کـرده بـودنـد تـا در ۶ بـهمن در سـالـگرد آن چـه شـاه جـنایـتکار آن را "انـقالب 
سـفید" مـی نـامـید جهـت افـشای جـنایـات رژیـم سـلطنت در مـراکـز سـرکـوب رژیـم شـاه کـار بـگذارنـد. ولـی مـتاسـفانـه بـه 
دلـیل "یـک تـصادف"، بـمب در خـانـه رفـقا منفجـر شـد و در نـتیجه رفـیق بهـروز عـبدی بـه شـهادت رسـید و رفـیق پـوران 
مجــروح گــردیــد. امــا ایــن چــریــک فــدایــی خــلق قــبل از ایــن کــه دژخــیمان رژیــم بــتوانــند وی را بــه شــکنجه گــاه هــای خــود 

بکشانند با یک اقدام قهرمانانه، با خوردن سیانور، ساواک شاه را از زنده دستگیر کردن خود ناکام ساخت.

رفـیق بهـروز دانـشجوی رشـته مـهندسـی صـنایـع دانـشگاه صـنعتی و از چهـره هـای فـعال جـنبش دانـشجویـی در ایـن 
دانــــشگاه بــــود؛ رفــــیق مــــبارزی کــــه فــــعاالنــــه در جهــــت نشــــر افــــکار انــــقالبــــی تــــالش مــــی کــــرد. در آن ســــال هــــا بــــا اعــــالم 
مـوجـودیـت جـنبش مسـلحانـه، فـضای سـیاسـی دانـشگاه هـا کـامـال تـغییر کـرده و سـمپاتـی بـزرگـی نسـبت بـه چـریـک هـای 
فــدایــی خــلق و تــئوری راهــنمای آنــها "مــبارزه مســلحانــه هــم اســتراتــژی هــم تــاکــتیک" و بــه ایــن اعــتبار مــارکــسیسم – 
لــنینیسم بــه مــثابــه ایــدئــولــوژی راهــنمای آنــها ایــجاد شــده بــود. در چــنین فــضایــی دانــشجویــان بــسیاری هــمانــند رفــیق 
بهــروز بــا جــان و دل در جهــت پــیوســنت بــه چــریــک هــای فــدایــی خــلق و مــبارزه در راه آرمــان هــای طــبقه کــارگــر، اعــالم 

آمادگی می کردند.



رفـیق بهـروز عـبدی در اواخـر سـال ۱۳۵۰ در ارتـباط بـا سـازمـان قـرار گـرفـت. پـس از بـرقـراری ایـن ارتـباط او تـعدادی 
از دانـشجویـان دانـشگاه صـنعتی را کـه مسـتعد پـیوسـنت بـه سـازمـان مـی دیـد بـه سـازمـان مـعرفـی نـمود. از جـمله ایـن 
دانــشجویــان رفــیق ابــراهــیم پــوررضــا خــلیق بــود کــه در اواخــر ســال ۱۳۵۲ در مشهــد در زیــر شــکنجه هــای وحــشیانــه 

ساواک به شهادت رسید.

در زنـدگـی نـامـه ای کـه سـازمـان چـریـک هـای فـدایـی خـلق در سـال ۱۳۵۲ بـرای رفـیق بهـروز نـوشـته اسـت گـفته شـده کـه 
"رفـــیق عـــبدی در تـــابســـتان ۱۳۵۱ در یـــک تـــیم چـــریـــکی بـــا مـــسئولـــیت رفـــیق فـــرخ ســـپهری شـــرکـــت جســـت و مـــشغول 
آمـوزش چـریـکی شـد. هـنوز یـک مـاه از تـشکیل تـیم آنـها نـگذشـته بـود کـه واقـعه سـلیمانـیه رخ داد و رفـیق سـپهری بـه 
شــهادت رســید. در ایــن هــنگام ارتــباط رفــیق بهــروز بــا ســازمــان قــطع شــد. او هــمراه رفــیق بــی تجــربــه دیــگری بــا تــمام 
وســایــل و امــکانــات پــایــگاه تــیمی شــان تــنها مــانــد. در ایــن مــوقــعیت او بــا وجــود بــی تجــربــگی اش مــی بــایســت کــارهــای 
زیـادی انـجام دهـد. رفـیق بـا تـکیه بـه ایـمان و روحـیه مـبارزه جـویـانـه اش و فـداکـاری زیـادی کـه داشـت از عهـده انـجام 
تـمام کـارهـای تـیمی شـان بـه خـوبـی بـرآمـد و پـس از یـک مـاه و نـیم تـالش مـوفـق شـد بـا سـازمـان مجـددا رابـطه بـرقـرار 
کـــند. پـــس از بـــرقـــراری ارتـــباط، هـــشیاری و احـــساس تعهـــد رفـــیق در حـــل مـــسائـــل مـــربـــوط بـــه یـــک واحـــد آســـیب دیـــده، 
تـــحسین هـــمه رفـــقا را بـــرانـــگیخته بـــود. رفـــیق عـــبدی بـــعد از آن در کـــنار رفـــقای دیـــگر مـــشغول فـــعالـــیت شـــد و خـــدمـــات 

ارزنده ای انجام داد."
درســت هــمین تــوانــایــی و شــایســتگی هــای تــوصــیف شــده در فــوق بــاعــث شــد تــا رفــقای مــرکــزیــت رفــیق بهــروز عــبدی را 

همراه با رفیق پوران یداللهی جهت راه اندازی شاخه مشهد به این شهر اعزام کنند.

در زنـدگـی نـامـه ی نـوشـته شـده در سـال ۱۳۵۲، هـمچنین در تـوصـیف رفـیق بهـروز آمـده اسـت کـه "رفـقای نـزدیـکش بـه 
یـاد دارنـد کـه هـمیشه مـی گـفت: مـا مـبارزیـن راه رهـایـی طـبقه کـارگـر از بـند اسـتعمار و اسـتثمارگـران هسـتیم و بـایـد 
در ایــن راه بــا تــالش خســتگی نــاپــذیــر و مــداوم پــیش بــرویــم." ایــن انــدیــشه ای بــود کــه در طــول زنــدگــی مــبارزاتــی رفــیق 
عــبدی هــمواره راهــنمای حــرکــت وی بــود و بــه وی کــمک نــمود تــا  "صــادقــانــه و بــا تــمام وجــود خــدمــت گــزار راه رهــایــی 
خـلق" بـاشـد. رفـیق بهـروز رفـیقی بـود کـه عـلی رغـم سـن کـمش از چـنان آگـاهـی واالی کـمونیسـتی و از چـنان ایـمان بـه 
درســتی راه چــریــک هــای فــدایــی خــلق بــرخــوردار بــود کــه بــا جــان و دل در راه رهــایــی کــارگــران فــعالــیت نــمود و در ایــن 

راه از نثار خون خود نیز دریغ نورزید.

یاد رفیق بهروز عبدی گرامی و راهش پر رهرو باد! 


