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تحصيالت ابتدائی را در . اصفهان چشم به جهان گشود " برخوار " از دهستان " گز " عبدالرحمن برومند در روستای 
  ) . ١٩٤٣ – ١٣٢٩(  آن شهر به پایان رسانيد " صارميه " اصفهان و متوسطه را در دبيرستان " عليه " دبستان 

به نوشتن مقاله های ادبی و انتقادی برای روزنامه هائی "  دانشجو  "يرستان بود آه با نام مستعارهنوز دانش آموز دب
شيفته تاریخ بود و به ادبيات اشتياق . ، آه در اصفهان منتشر ميشدند، پرداخت " نقش جهان " و " اخگر " چون 

. فراوان نشان ميداد   
پس از طی یك دوره در . ران رشته حقوق قضائی را به اتمام رسانيدپس از پایان تحصيل دبيرستانی ، در دانشگاه ته

سپس برای ادامه تحصيل .  انجام داد دانشكده افسری با درجه ستوانی خدمت وظيفه خود را در دادگاه نظامی اصفهان 
. مود فوق ليسانس حقوق را از دانشگاه لوزان و دآترای حقوق را از دانشگاه ژنو دریافت ن. عازم سوئيس شد   

وی مسئله . موضوع رساله دآترای او بررسی و حل تضاد بين اصل حاآميت ملی و تعهدات بين المللی یك دولت بود 
آه نطفه آنچه امروز اتحادیه دول اروپائی است برد ، را در چار چوب تشكيل بازار اروپائی فوالد و زغال سنگ ، 

 دعوت بعمل آوردند آه بعنوان آارشناس حقوقی در مراجع بين ودر همان سال اساتيد دآتر برومند ازا. سی نمود ربر
. المللی مشغول بكار شود ، اما برومند بازگشت وخدمت بوطن را ترجيح داد   

. دوران دانش اندوزی عبدالرحمن برومند مقارن بود با نهضت ملی آردن صنایع نفت به رهبری دآتر محمد مصدق   
در اروپا به همت همفكرانش ، اتحادیه . لی سپرد واز روندگان راه مصدق شد برومند بی درنگ دل به اصول نهضت م

:بخشيد راه مصدق را بنياد گذاشت و آهنگ تالش های ملی خویش را سرعت   
افتخار ميكنم آه بعنوان یك ایرانی  اولين اعالميه را بنام دانشجویان مقيم خارج از آشور به حمایت از آرمان مصدق " 

آن اعالميه به خط و انشای من تنظيم شده بود و چون وسائل چاپ . آودتا طبع و نشر آردم و عليه حكومت 
...... "را نداشتيم همان دستنوشته ام را به صورت اوزاليد، تكثيرو توزیع آردیم  

 دوبار از سوی جبهه ملی ، نامزد ١٣٣٩در سال . پس از بازگشت از اروپا بصف یاران مصدق در جبهه ملی پيوست 
 بارد وم در واآنش. نمایندگی مجلس شورای ملی از اصفهان شد و هر دوباراز انتخاب او جلوگيری بعمل آمد 

در برابر مداخله آارگزاران دولتی در امر انتخابات به ایراد سخنرانيهای صریح و آزادی طلبانه عليه دستگاه 
و پنجاه هزار نفری مردم بسود او و عليه انتخابات فرمایشی سازمان حاآم پرداخت در پی تظاهرات صد 

. امنيت ویرا شبانه بازداشت آرده ، روانه تهران ساخت   
 برومند بعضویت شورای جبهه ملی انتخاب شد ، چون اختناق و سرآوب از این پس به اوج رسيد ١٣٤٢در سال 

 بار دیگر جبهه ملی به فعاليت و تجدید سازمان ١٣٥٦در اواخر . عمًال فعاليت سياسی امكان پذیر نبود 
. پرداخت و دآتر برومند بعضویت شورای مرآزی بر گزیده شد   

 مرداد آغاز شد و بی شائبه بيش از ٢٨از سنگر جبهه ملی پس از آودتای دوستی و همكاری برومند با شاپور بختيار 
. ، مصائب و محروميت ها یار وفادار بختيار بود وی در سختيها . سی سال تا به هنگام شهادتش ادامه داشت 

وقتی دآتر بختيار به نخست وزیری برگزیده شد از او برای احراز سمت وزارت آشور دعوت بعمل آمد و 
نخستين مأ موریتی آه آابينه بختيار بوی سپرد ، . نپذیرفت اما بدون مقام با شاپور بختياربه همكاری پرداخت 

او سپس به فرانسه اعزام شد تا مقدمات . م خوزستان در بحبوحه آشوب و بلوا بود رسيدگی به شكایات مرد
سقوط دولت بختيار به پاریس برومند در پاریس بود ، همان هنگام . مالقات بختيار و خمينی را فراهم سازد 

رزه را آغاز ر دیرین دست در دست هم مباا یورود بختيار به پاریس دو. سفر آوتاه مبدل به تبعيد دائم شد 
.برومند به محض آنكه بختيار قدم به پاریس گذاشت ، آپارتمان شخصی اش را در اختياروی قرار داد . آردند  

 درو پنجره ١٣٥٩ تير ماه ٢٥این همان آپارتمانی ميباشد آه انيس نقاش سر آرده آماندوئی مأ مور ترور بختيار روز 
ت مقاومت ملی ایران در آن پایه ریزی شد و تروریست های رژیم آن را به رگبار بست و همان مكانی بود آه نهض

 را درپای آسانسور ساختمانی آه آپارتمان مسكونی اش درآن قرارداشت با ی و١٣٧٠ فروردین ٢٩تهران ، روز 
    .  ضربه های متعدد آارد از پای در آوردند 


