
  
  فدايي خلق عباس جمشيدی رودباری

۱۳۲۵-۱۳۵۱  
در خانواده ای سياسی رشد . رفيق عباس در شيرگاه به دنيا آمد

 ساله بود که به ۱۶. نمود و از کودکی با مسائل سياسی آشنا شد
در . تهران آمد و در دبيرستان دارالفنون مشغول تحصيل گرديد

ود و در جريان دوران دبيرستان يکی از فعالين دانش آموزی ب
اعتصاب رانندگان تاکسی همراه با ساير دانش آموزان در 

بعد از اتمام دوره متوسطه در . تظاهرات خيابانی شرکت نمود
هنگام تحصيل با . رشته رياضی دانشگاه تهران ادامه تحصيل داد

محفل مطالعاتی رفيق احمدزاده آشنا شدو مطالعات مارکسيستی 
در دوره خدمت سربازی به .  ديدرا در کنار آن رفقا آموزش

جنبش چريکی پيوست و با ترک آن به عنوان يک انقالبی حرفه 
رفيق عباس انسانی . شور و صميميت رفيق زبانزد همه رفقا و دوستانش بود. ای در خدمت جنبش قرار گرفت

 در محاصره ۱۳۵۰اه در خرداد م. مقاوم بود که با تالشی خستگی ناپذير مسئوليت های سازمانی را پيش می برد
خانه تيمی خيابان طاووسی همراه رفيق و هم سنگرش احمد زيبرم بدون سالح و با دست خالی توانست حلقه 

در همان سال بارديگر به سالمت از حلقه محاصره خانه تيمی خيابان . محاصره را شکسته و از منطقه دور شود
  . خود را توانست خارج نمايدابطحی در پناه آتش هم رزم قهرمانش مهرنوش ابراهيمی

.  زمانی که مشغول شناسايي جاسوسان مزدور رژيم بود خود را در محاصره دشمن می بيند۱۳۵۱در تابستان 
. امکان شکستن محاصره نبود و به همين خاطر رفيق تصميم می گيرد که تا آخرين فشنگ با دشمنان مقابله نمايد

فورا به زير وحشيانه ترين . هوش گشته و زنده به دست دشمن می افتدبه دليل اصابت يک گلوله به شقيقه اش بي
هيچ . رفيق عباس با مقاومت کوهواره ای شکنجه گران خود را به ستوه می آورد. شکنجه ها کشيده می شود

 حاال که پاهايت فلج شده اند و نمی: شکنجه گر عباس به او می گويد . اطالعاتی از وی نمی توانند بيرون بکشند
درست است که : توانی حرکت کنی اگر آزاد شوی چکار می کنی ؟ و عباس پاسخش را اين گونه می دهد 

اگر موفق شدم خود را . پاهايم را در زير شکنجه های شما از دست داده ام ولی هنوز مغز و زبانم سالم هستند
  !آزاد کنم ، از راه بيان انديشه هايم به مبارزه ادامه می دهم 

در آن .  خبر دروغين کشته شدن رفيق عباس در درگيری توسط ساواک منتشر می گردد۱۳۵۱اخر تيرماه در او
سال ها يکی از شگردهای رژيم در مورد کسانی که زنده دستگير می شدند اين بود که خبر کشته شدنشان را 



رفقا زير شکنجه به سازمان منتشر می ساختند تا به خيال خام خود بتوانند با بدست آوردن سرنخ هايي از اين 
  .فريبی که در مورد  رفيق اسداله بشردوست نيز اجرا شد. ضربه بزنند

بطور مداوم در زير شکنجه مزدوران قرار داشت و ۱۳۵۳ تا مرداد ماه ۱۳۵۱رفيق عباس  از اواخر تيرماه سال 
  !د يادش گرامی با. سرانجام در بامداد دوم مردادماه اورا به جوخه اعدام سپردند

  ۱۳۵۳متن وصيت نامه رفيق عباس در سحرگاه دوم مرداد
  پدرو مادر عزيزم

قرار است اين را بعنوان وصيت نامه به شما بنويسم ولی شايد خودتان هم خوب می دانيد وصيت من آن طور که 
  .به هيچ کس بدهی و از هيچ کس طلبی ندارم: بر طبق معمول نوشته می شود در يک جمله تمام شدنی است

  .اما اگر وصيتم را آنطور که معمول آدم های سياسی است بنويسم چيزهايي برای نوشنتن وجود خواهد داشت
اين . آرزويم اين است که شما هم از من به عنوان فرزند راضی باشيد. از شما به عنوان پدرومادر راضی و ممنونم

واند و نبايد علت نارضايي شما از من قرار را می دانم که به خاطر من خيلی ناراحتی کشيديد ، اما اين تمی ت
می دانيد آخر همه چيز که به خانواده ختم نمی شود ، خيلی چيزهای ديگر و آدم های ديگر هستند که . گيرد

راهی را که . آدم نسبت به آن ها تعهد دارد و اگر بخواهد آدم بماند بايد به هر قيمت که شده به تعدش عمل کند
شما فرزندی را بيامرزيد که احساسات . حساب فقدان احساسات خانوادگی ام نگذاريدانتخاب کرده ام به 

  .خانوادگی اش را پای احساسات به مراتب بزرگ تری فداکرده است
به عنوان آخرين سخن اين . هميشه و عميقا آرزوی ديدارتان را داشته ام هرچند هم که آرزوي محالی بوده باشد

  .زيرا من با چشمان باز راهم را انتخاب کردم. يدکه هرگز برايم ناراحت نباش
  با بهترين آرزوها
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