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  عثمان حيدری: فرستنده
 ٢٠١٧ سپتمبر ٠١

  محمود بزرگمھر
  نه می بخشيم و نه فراموش می کنيم

او در پاريس . انسه به تحصيل پرداخت ميالدی به خارج از کشور آمد و در فر١٩۶٠ ۀمحمود بزرگمھر در اواسط دھ

 نھم ۀدر کنگر. ی روی آورد و عضو کنفدراسيون شدئبه مبارزات جنبش دانشجو

لمان تشکيل ادر شھر کلن ) ١٩۶٩ جنوری (١٣۴٧ ]جدی[ماهکنفدراسيون که در دی

  .شد، به عضويت ھيأت دبيران اين سازمان انتخاب شد

ه در سراسر کشورھای سه قاره به خواھانھای ترقیھا رشد جنبشدر آن سال

. خصوص جنگ ويتنام، حجم کار ھيأت دبيران کنفدراسيون را نيز افزايش داد

محمود که دبيردفاعی وبين المللی کنفدراسيون بود، در برگزاری تظاھرات و 

ھای رژيم شاه و چال  زندانيان سياسی در سياهاعتصابات کنفدراسيون در دفاع از

- لقھای منطقه و به خصوص فلسطين و خلق ويتنام نقش ويژهمبارزات  آزاديبخش خ

  .ای داشت

 رژيم اشغالگر اسرائيل آغاز کرد، حساسيت یھای فراوانی که در راه حمايت از مردم فلسطين و افشامحمود با کوشش

  .دانشجويان ايرانی و نيروھای مترقی و ليبرال خارجی را نسبت به مبارزات خلق فلسطين برانگيخت

 در جريان اختالفات درون سازمان انقالبی که سرانجام به انشعاب انجاميد، به گروه کادرھا پيوست و از اين محمود

"  کارگرۀسازمان اتحاد مبارزه برای ايجاد طبق"ای به نام ھای خود را عالوه بر کنفدراسيون در گروه تازهپس فعاليت

اغلب مقاالت اين نشريه يا اثر محمود . ارگان تئوريک اين سازمان، مسائل انقالب و سوسياليسم نام داشت. ادامه داد

  .بود يا به کمک او نوشته شده بود

 خشک و تفرعن ھای آکادميک ۀ تئوريک از روحيۀاو ضمن آگاھی به مسائل پچيد.بزرگمھرانسانی مبتکرو پر کار بود

در عين . داد به موسيقی کالسيک عالقه داشت و اغلب وقت آزاد خود را به سينما و موسيقی اختصاص میبه دور بود

 اين خصوصيات از او شخصيت بر جسته ای ساخته بود که احترام ھمه را بر می ۀھم .حال عکاس ماھری ھم بود

   .انگيخت

به  .پرداختراندن زندگی به کار ترجمه میدر کنار فعاليت ھای شبانه روزی در جنبش دانشجوئی برای گذ محمود

 فوق ليسانس يا دکترای خود را دردانشگاه ھای ۀبرخی از دانشجويان ايرانی که دور . مسلط بودًزبان فرانسه کامال
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خواستند تا متن را تصحيح  نوشتند از محمود می  تحصيلی خود را میۀھنگامی که تزپايان نام. فرانسه می گذراندند

   .کند

 اول ۀاودر کنگر . به ايران بازگشت و در تأسيس حزب رنجبران نقش مھمی بازی کرد۵٧ انقالب ۀد در آستانمحمو

ھا و احزاب، در حمالت رژيم به سازمان.  به عضويت دفتر سياسی اين حزب انتخاب شد١٣۵٨ ]جدی[ ديماه۵حزب 

و در  ن، از جمله محمود دستگير شدنددر يک روز نزديک به بيست نفر از اعضاء، کادرھا و رھبران حزب رنجبرا

  يادش گرامی باد . اعدام سپرده شدۀ به دست عمال رژيم اسالمی به جوخ١٣۶٣ ]سرطان[بيست و ششم تيرماه

  

 


