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  ٢٠١٣ نومبر ٠٢

   پايان زندگی نيستمرگ الزاماً 
  .عمری که به مرگ تمام شود، ارزش زندگی نداشته است

 اکتبر ١۴ روز دوشنبه »ئی مقدمبھمن سرا«رفيق گرانقدرمان دکتر 

 ھمه رفقائی که بھمن را می . سالگی از ميان ما رفت۶١در سن 

لمان جوانی پر شور و اشناسند، می دانند که در آغاز ورودش به 

وی می خواست دنيا را از بنياد تغيير دھد و . سراپا احساساتی بود

اوان  جوانان با آرزوھای پاک، شتاب فرۀدر اين عرصه مانند ھم

 بھار از عمر خويش را پشت سر گذارد و به ۶١بھمن تنھا . داشت

 زندگی اجتماعی ۀولی بھمن در عرص. سن بازنشستگی نيز نرسيد

ما می دانيم که مبارزه، . ھرگز خودش را بازنشسته نکرد

وی تا روز . مبارزه، بيان استمرار زندگی است. بازنشستگی ندارد

بل تحسين در مقابل بيماری مھلکی  باال و مقاومت قاۀآخر با روحي

که داشت ايستادگی کرد و ھمانطور که انتظار می رفت در مقابل 

وی می دانست که ھرگز نبايد در مقابل ميکروبھا، غددھا، ويروسھا، چه انسانی و چه . درد بيماری سرخم نکرد

  . اجتماعی آموخته بودۀبارزرا در دامان م وی آن. اجتماعی، در مقابل بيماريھای مھلک اجتماعی سرخم کرد

 به پايان ١٩٧٠ رياضی در ۀتحصيالتش را در رشت.  در شھر اراک در ايران به دنيا آمد٢٧/٠٣/١٩۵٢بھمن در 

نخست در شھر ورتسبورگ و سپس .  تحصيل بپردازدۀلمان آمد تا به اداما به کشور ١٩٧٠رسانيد و در اواسط سالھای 

  . ش زبان پرداخت و با موفقيت  حق ورود برای تحصيل به دانشگاه را دريافت کردلمان به آموزادر شھر دارمشتات در 

ن و دانشجويان جھانی و ھمچنين سازمان محصالبھمن از ھمان بدو ورود به شھر ورتسبورگ با فعاالن کنفدراسيون 

ن و فدراسيون محصاله يکی از فعاالن کندر شھر دارمشتات در کنار تحصيل ب. مارکسيستی لنينيستی توفان آشنا شد

در آنجا بود که به عضويت سازمان .  تحصيل به شھر برلين رفتۀدانشجويان ايرانی بدل گشت و سپس برای ادام

  .مارکسيستی لنينيستی توفان در آمد و ھمواره به تمام ايده ھای خويش وفادار ماند

ش بالواسطه در ارتباط بود و با آن آشنا وی در ايران در دھات آموزگاری می کرد و به اين جھت با فقر مردم کشور

وی می دانست که اختناق، دروغ و سرکوب در فضای حکومت ستمشاھی در ايران بر سر مردم و نسل جوان . شده بود

وی نمی توانست اين ھمه قلدری، زورگوئی، اختناق، . ميھن ما چه می آورد و از اين ھمه ستم، دلش آزرده بود

وی نفوذ امپرياليسم و صھيونيسم را در ايران شاھد بود و نمی . يند و در مقابل آن سکوت کندسرکوب، بی عدالتی را بب
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فعاليت در درون کنفدراسيون و سپس .  ايران تحمل کندۀتوانست شکاف طبقاتی موجود و غير انسانی را در جامع

 دردھای اجتماعی آشنائی ۀا به ريشعضويت در سازمان مارکسيستی لنينيستی توفان اين امکان را برای وی فراھم کرد ت

  .جو نمايد و پيدا کند و راه حل آنھا را در استقرار سوسياليسم در ايران جست

بعد از تغيير قدرت در کشور آنگوال که استعمارگران را به بيرون . وی پژوھشگری متعھد و انسانی کنجکاو بود

نيم به اين کشور سفر کرد تا بر تجربيات مبارزاتی خويش بيفزايد و با روحيات و فرھنگ ريختند، وی به مدت يکماه و 

  . فريقا نيز آشنا شودامردم 

 ھنرھای ۀبھمن تحصيالتش را در رشت. بھمن بيش از سی سال در شھر برلين اقامت داشت و چھره ای شناخته شده بود

موضوع رساله دکترای وی معماری مردمی . کترا به پايان رساند دۀ مھندسی معماری با درجۀزيبا با کارشناسی در رشت

  .در ايران و تجسم آن در نمونه ھای برگزيده از مناطق گوناگون ايران بود

وی در کنار . ش برای تحقق دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی وفادار ماند ابھمن تا روز آخر به آرمانھای انسانی

 .   حظه ای نيز از فعاليتھای اجتماعی دست برنداشتمنافع زحمتکشان باقی ماند و ل

رفيق ما بھمن سرائی مقدم ارزش زندگی را درک کرده بود و می دانست که تنھا آن کسانی در زندگی جا و مقام خويش 

چنين انسانھائی . را دارند و حفظ می کنند که در خدمت محرومان، در خدمت مردم باشند و قلبشان برای انسانھا بتپد

 ايرانی ۀشان بر جامع ثيرات زندگیأحتی زمانی که در ميان ما نخواھند بود، نامشان به نکوئی ياد خواھد شد و ت

سنگری که از وجود رفيق بھمن سرائی مقدم تھی گشت، با مبارزان جديد پر گشته است و ارتجاع . استمرار خواھد يافت

ھر .  است که تعطيل بردار نيست و تاريخ را به جلو می بردیندو دشمنان داخلی و جھانی بشريت بايد بدانند که اين رو

عمری که به مرگ تمام شود، ارزش . مرگھائی وجود دارند که راه آينده را پرتو می افکنند. مرگی پايان زندگی نيست

يادش را . مرگ بھمن الھام بخش مبارزان اين راه است. زندگی نداشته است، ولی عمر بھمن مملو از زندگی انسانی بود

  ويژه رفقای توفانی گرامی می دارنده ھمه مبارزان و آزاديخواھان و ب

 

  )توفان(،  ارگان مرکزی حزب کار ايران٢٠١٣ نوامبر سال ١٣٩٢ آبان ماه ١۶۴بر گرفته از توفان شماره   

 در شبکه جھانی اينترنت) توفان(صفحه حزب کار ايران 

org.toufan.www 

 )ايميل(نشانی پست الکترونيکی

org.toufan@toufan  

/se.blogspot.67rahetoufan://http 

/se.blogspot.kanonezi://tpht 

/se.blogspot.kargareagah.www://http 

 سايت کتابخانه اينترنتی توفان 

 http://toufan.org/ketabkane.htm 

  توفانسايت آرشيو نشريات

http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm 

 توفان در توييتر

toufanhezbkar/com.twitter://https 

  فان در فيسبوکتو
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hezbekar.toufan/com.facebook.www://https  

  توفان درفيسبوک به زبان انگليسی 

ts=fref?toufan.pli/com.facebook.www://https  

   

 

 


