رفيق عباس تنکابنی قزوﯾنی تبار
رفيق عباس در سال  1333در شھر قزوﯾن به دنيا آمد .ھنوز در سنين کودکی
بود که پدرش در نتيجﮥ بيماری و به علت تنگ دستی و نرسيدن به موقع به پزشک ،در
گذشت.

اﯾن مسئله باعث شد که عباس از سن  10سالگی برای تأمين معاش

خانواده اش به کارھائی چون بنائی ،نقاشی ساختمان و کارگری روی آورد .او ضمن
تحصيل کار می کرد و در ھمين دوره با رنج و سختی خو گرفت و رشد ﯾافت و آموخت
که چگونه باﯾد متکی به خود با سختی ھا مبارزه کند .عباس در سال  55پس از اخذ
دﯾپلم و پاﯾان دورۀ سربازی ،وارد مدرسﮥ عالی ساختمان گردﯾد .در آنجا عالرغم بی
تجربگی و فقدان رابطه با سازمان ھای سياسی ،به ھمراه ساﯾر ھمرزمانش،
محفلی را سازمان داد و به آگاھگری در ميان دانشجوﯾان پرداخت .تنھا در نتيجل
کوشش ھای او و ﯾارانش بود که مدرسﮥ عالی ساختمان ) که قبال ً در آن فعاليت قابل
توجھی صورت نگرفته بود( ،در جرﯾان سال ھای پيش از انقالب تحرکی ﯾافت و فعاالنه
در مبارزات سال  57شرکت نمود.
با اوج گيری مبارزات توده ھا در سال  ،57عباس با شوری وصف ناپذﯾر در
تظاھرات مردم شرکت می جست.

او ھميشه در کوچه و خيابان در ھر حرکتی

نقشی فعال به عھده می گرفت و در ھمين دوره نيز با مارکسيسم – لنينيسم آشنا
گردﯾد و در سال  58به ﯾکی از محافل اوليﮥ سازمان پيوست .او که در ھمين سال
وارد دانشکدۀ حقوق دانشگاه ملی گردﯾده بود ،مسئوليت سازمان دھی ھواداران
سازمان در اﯾن دانشگاه را به عھده گرفت .او با تالشی تحسين انگيز نماﯾشگاه ھای
عکس متعددی مربوط به کشتار خلق کُرد در دانشگاه ملی و نقاط مختلف تھران برپا
نمود .عباس رفيقی بسيار صميمی بود و خيلی زود با مردم جوش می خورد .به
طوری که نزدﯾکانش او را مظھر اخالق انقالبی می دانستند .او در دوره ای که
مسئوليت فروش نشرﯾات سازمان و بساط تبليغی در محلﮥ نازی آباد را به عھده
داشت ،آن چنان محبوبيتی در ميان مردم به دست آورده بود که ھنگام حملﮥ اوباش
حزب اللھی به بساط سازمان ھای سياسی ،مردم از او حماﯾت می کردند .عباس
عالوه بر اﯾن در ميان پيش روان و روشن فکران اقليت ارمنی نيز از محبوبيت زﯾادی
برخوردار بود و از نزدﯾک با مسائل ارامنﮥ اﯾران آشنائی داشت و در تنظيم اساسنامﮥ

محافل مترقی و انقالبی ارمنی فعاالنه شرکت نمود .عباس رفيقی جسور و خستگی
ناپذﯾر بود .او در جرﯾان ﯾورش ارتجاع به دانشگاه ھا ،تمام شبانه روز را در دانشگاه
ملی گذراند و به سازمان دھی مقاومت در سنگر دانشگاه پرداخت و پس از آن نيز به
صفوف مقاومت در دانشگاه تھران پيوست .سرانجام رفيق عباس در  23مھرماه 60
دستگير گردﯾد و پس از تحمل شکنجه ھای بسيار ،بی آن که قفل از سينﮥ اسرار
بردارد ،با مقاومت پھلوانانﮥ خود ،پوزۀ دشمن را به خاک ماليد و بدﯾن سان ،رمز
پيروزی را با ستم دﯾدگان و لگد مال شدگان ،در ميان گذاشت.

