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 .ازطپش بازایستاد  بیماری جانکاه

 

 واپسین لحظات عمر،اوازهمان زمان دوره دبیرستان مبارزه علیه ستم طبقاتی را آغازکرد وتا. بود۷۳۲۵متولد بهرامرفیق 

 . به عهدی که با خود درخدمت به زحمتکشان بسته بود، وفادارماند 

در تماس نزدیک ... ریز، باجانباختگان رفقای زنده یاد کرامت دانشیان، یوسف آلیاری وبهرام دردبیرستان زادگاهش تب

تشکیالت کنفدراسیون حصیل عازم ترکیه شد ودرپایه گزاری ه ی تسپس برای ادام.  وسخن ها باهم داشتند ودوستانه بود

اد به ضرورت مبارزه دردوسطح جهانی دانشجویان ایرانی درترکیه فعاالنه شرکت داشت وکوتاه مدتی بعد با اعتق

کمونیستی ودموکراتیک ، به سازمان انقالبی پیوست وسالیانی بعد بهنگام ایجاد حزب رنجبران به عضویت درکمیته 

 . مرکزی این حزب برگزیده شد

 مدتی پس. بازگشتبه ایران ، برای حمایت ازجنبش انقالبی بهرام ، بهنگام خیزش عمومی مردمی علیه حکومت پهلوی 

ازقیام بهمن ماه ، مجبوربه ترک کشورشد وپس ازاقامتی چند ساله درکردستان وادامه مبارزه درآنجا، عازم اروپا شد 

، رفیق بهرام ، همواره دراندیشه ی رهائی زحمتکشان ازیوغ استثماروستم طبقاتی . اقامت گزید( آلمان) ودرشهرهانوفر

بهرام ازپایه گذاران اولیه نهادهای همبستگی . گذاری نکرد به جنبش کارگری فرو ازهیچگونه کوششی برای خدمت

 . فعالیت های عملی وکمک های مالی ، یاری رسان نهادها بود باجنبش کارگری ـ خارج کشوربود واز نظرفکری ، 

لهجه  انگارهمین دیروزبود که قامت بلند اورا درمیان خیل جمعیت می توانستی بازشناسی که با چهره ی همیشه خندان وبا

 با آغوش بازبوسه بارانت می نمود ودرب ماشین را به رویت می گشود تا ی زیبای ترکی به استقبالت می آمد وتورا

درجلسه ی تدارکاتی . همه ی جاِن بهرام با جمع خانواده ی چپ بود . تووهمراهانت رابه مقصد جلسه تدارکاتی برساند 

رهانوفر، درگردهم آئی نوفر، درجلسه ی مشورتی برخی ازنیروهای چپ دتریبونال بین المللی ایده ی کامبیزروستا درها

گفتگوهای زندان درهانوفر، درسلسله مجامع  عمومی ساالنه نهادهای همبستگی باجنبش کارگری درهانوفر ، درتدارکات 

 واررفیقچادراول ماه مه هانوفر، هر جا وهمه جا بهرام وماشین فولکس راه گشایش را می دیدی که باقامت استساله هر

انگاررفیق بهرام، چهره ی . ازدیگران می رسید ودیرترازهمه سالن راترک می کرد بهرام رانده می شد، وهمیشه زودتر

سال پیاپی اورا با ولچر می دیدیم که همسرهمیشه چند  . رسای شهرهانوفر، غیبتش زودترازدیگران به نظرمی رسید 

 . می رساند  ، اورا به جمع ما همراه ورفیق زندگی اش رابعه



دستانش  دردوستی پیگیربود ، سفره اش برای همه بازو . بی ریا زیست زیبا و رفیق بهرام مهین مظهرصفا بود ، ساده و

 .  برای کمک به دیگران گشوده بود 

یاد بهرام راگرامی می داریم وخود را همدرد با خانواده بهرام ، بویژه همسروفادارش ، که درتمامی دوران طوالنی 

یاد بهرام وخصوصیات ارزنده . مخوارانه ازاو نگهداری کردند وهمچنین همدرد رفقا وآشنایانش می دانیم ، غبیماری 

 . اوبخصوص فروتنی وصمیمیت بی شائبه او درکمک به دیگران فراموش نشدنی هستند 

و فراموش نشدنی  بازوی تدارکاتی انسانی ماندگارو، زنده وباتجربه ، ورفقای نهاد هانوفرنهادهای همبستگی، رفیقی ار

یاد خاطره رفیق بهرام . زیبایی و قدرت از رفیق مان یاد می کنیمقلم به  درما نیز همواره در بیان و . خود را دست دادند 

 .همواره با ما خواهد ماند 

 نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران ـ خارج کشور
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