دﺑﻴﺮاﺟﺮاﺋﯽ ﺣﺰب در ایﺮان
از ١٣٢٧ﺗﺎ ١٣٣٢

دﮐﺘﺮﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺮاﻣﯽ
ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز ﺑﺎیﺪ ﺑﺪاﻧﺪ
اﺱﺘﺒﺪاد و دیﮑﺘﺎﺗﻮری
ﺑﺎ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان
ﭼﻪ ﮐﺮدﻩ اﺱﺖ!
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺮاﻣﯽ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  ١٣٢٧ﺕﺎ  ١٣٣٢ﻋﻤﻼ رهﺒﺮی ﺡﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان را در داﺧﻞ
ﮐﺸﻮر در دﺳﺖ داﺷﺖ .ﭘﺲ از ﺕﺮور ﻧﻴﻤﻪ ﺕﻤﺎم ﺷﺎﻩ در  ١۵ﺑﻬﻤﻦ  ١٣٢٧و اﻋﻼم ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺷﺪن ﺡﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان و ﺁﻏﺎز ﻣﻮج دﺳﺘﮕﻴﺮی و ﭘﻴﮕﺮد رهﺒﺮی ﺡﺰب ،دﺑﻴﺮ اول ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﻨﮕﺮﻩ
ﺡﺰب "دﮐﺘﺮ رﺿﺎ رادﻣﻨﺶ" و ﺟﻤﻌﯽ از اﻋﻀﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺡﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان از
ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ .اﻳﻦ ﺕﺼﻤﻴﻢ را رهﺒﺮی وﻗﺖ ﺡﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ دﮐﺘﺮ
رادﻣﻨﺶ ،اﻳﺮج اﺳﮑﻨﺪری ،اﺡﺴﺎن ﻃﺒﺮی ،اردﺷﻴﺮ ﺁوﻧﺴﻴﺎن و ...در اﻳﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻃﺮﺡﯽ ﮐﻪ
در ﺳﺎل  ١٣۶١ﻧﻴﺰ رهﺒﺮی ﺡﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان ﺑﺎ ﺕﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ روﻳﺪادهﺎ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ،
وﻗﻮع ﺁن را ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻝﻴﻞ ﺑﺎ ﺕﺼﻮﻳﺐ هﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﯽ وﻗﺖ ،ﻗﺮار ﺷﺪ ١٧
ﺕﻦ از اﻋﻀﺎی رهﺒﺮی ﺡﺰب از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ.
در ﺕﺼﻤﻴﻢ رهﺒﺮی ﺡﺰب در ﺳﺎل  ١٣٢٧ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺧﺮوج دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ  -دﺑﻴﺮ ﮐﻞ وﻗﺖ
ﺡﺰب – از ﮐﺸﻮر ،اﺧﺘﻴﺎرات او در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺡﻖ اﻣﻀﺎء در ﺟﻠﺴﺎت رهﺒﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ
در ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮاﻣﯽ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺕﺮﻳﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺕﺮﻳﻦ ﭼﻬﺮﻩ هﺎی رهﺒﺮی
ﺡﺰب ﺑﻮد واﮔﺬار ﺷﻮد .دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮاﻣﯽ در ﺁن زﻣﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﻧﻴﺰ از اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻻﺋﯽ
در ﻣﻴﺎن اﺡﺰاب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮاﻣﯽ ،ﺑﺪﻳﻦ ﺕﺮﺕﻴﺐ و ﻋﻤﻼ ،ﺑﺮای ۵
ﺳﺎل و ﺕﺎ ﮐﻮدﺕﺎی  ٢٨ﻣﺮداد دﺑﻴﺮاول ﺡﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﮐﻮدﺕﺎ و
اﻧﺘﻘﺎل رهﺒﺮی ﺡﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎر دﻳﮕﺮ دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
رهﺒﺮی ﺡﺰب را ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺎ ،اﻳﻦ ﻧﮑﺎت را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻃﻼﻋﺎﺕﯽ ﮐﻪ دارﻳﻢ ﺕﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽ دهﻴﻢ ،زﻳﺮا ﺑﺎرهﺎ از داﺧﻞ
ﮐﺸﻮر و از ﻣﻴﺎن ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪی ﮐﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﻣﺒﺎرزﻩ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،از ﻣﺎ درﺑﺎرﻩ رهﺒﺮان
ﺡﺰب در دورﻩ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺌﻮال ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮاﻣﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺕﺎرﻳﺦ ﺕﺤﻠﻴﻠﯽ رﺷﺪ ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ در اروﭘﺎ ﺑﻮد .او رﺷﺪ ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ و دﻻﺋﻞ
ﺁن را از ﻧﺰدﻳﮏ دﻳﺪﻩ و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ،از ﻧﺰدﻳﮏ روی ﺁن ﺑﺮرﺳﯽ و ﺕﺤﻘﻴﻖ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد.
او ﺕﺤﺼﻴﻼت اﺑﺘﺪاﺋﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ را در ﻣﺪرﺳﻪ "اﻳﺮان و ﺁﻝﻤﺎن" در ﺕﻬﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﺎﻧﺪ و در
ﺳﺎل  ١٣٠١ازﻣﺪرﺳﻪ ﻃﺐ ﺕﻬﺮان ﻓﺎرغ اﻝﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪ.
ﺳﺎل  ١٣٠٢ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺕﺤﺼﻴﻞ راهﯽ ﺁﻝﻤﺎن ﺷﺪ و در ﺳﺎل  "١٩٢٨" ١٣٠۶از داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻃﺐ
ﺑﺮﻝﻴﻦ ﻓﺎرغ اﻝﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪ و ﻳﮑﺴﺎل ﺑﻌﺪ  -در - ١٣٠٧دﮐﺘﺮای ﺧﻮد را ﮔﺬراﻧﺪ و ﺕﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل
 ١٣١٣در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻝﻤﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮﻝﻦ ﮐﺎر ﮐﺮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ او  ١٢ﺳﺎل
در ﺁﻝﻤﺎن و اﻃﺮﻳﺶ ﺑﻪ ﺕﺤﺼﻴﻞ ،ﺕﺠﺮﺑﻪ اﻧﺪوزی و ﮐﺎر در رﺷﺘﻪ ﻃﺐ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد .او
ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺑﻴﻤﺎری هﺎی داﺧﻠﯽ در ﺁﻝﻤﺎن ﺑﻮد.
دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮاﻣﯽ از هﻤﺎن اﺑﺘﺪای ورود ﺑﻪ ﺁﻝﻤﺎن ،ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺘﯽ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ
ﺧﻮد را از ﺳﺎل  -١٩٢۵ -١٣٠۴اﺑﺘﺪا در "وﻳﻦ" و ﺳﭙﺲ در ﺁﻝﻤﺎن و در ﮐﻨﺎر دﮐﺘﺮ اراﻧﯽ و
ﻣﺮﺕﻀﯽ ﻋﻠﻮی ﺁﻏﺎز ﮐﺮد.

دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮاﻣﯽ در هﻤﻴﻦ ﺳﺎل هﺎ ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اراﻧﯽ و ﻣﺮﺕﻀﯽ ﻋﻠﻮی "ﺡﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺕﻴﮏ اﻳﺮان"
را در ﺁﻝﻤﺎن ﭘﺎﻳﻪ رﻳﺰی و ﺟﻤﻊ زﻳﺎدی از ﺟﻮاﻧﺎن اﻳﺮاﻧﯽ ﻣﻘﻴﻢ ﺁﻝﻤﺎن و اروﭘﺎ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺡﺰب
ﺟﻠﺐ ﮐﺮد .ﻣﺮﮐﺰ اﻳﻦ ﺡﺰب در ﺑﺮﻝﻦ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺁﻝﻤﺎن ﺑﻮد و در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﻴﺰ
ﺕﺸﮑﻴﻼت داﺷﺖ.
او وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻪ دﻳﮑﺘﺎﺕﻮری رﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد .ﺑﻬﺮاﻣﯽ ﻣﺒﺎرزﻩ را ﺑﺎ ﺕﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺁن روز اﻳﺮان ،ﺑﺎ هﻤﺎن ﻧﻬﻀﺖ دﻣﮑﺮاﺕﻴﮑﯽ ﮐﻪ در ﺁﻝﻤﺎن ﭘﺎﻳﻪ رﻳﺰی ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﺁﻏﺎز
ﮐﺮد .دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺰودی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻄﺮ ﺷﺪﻩ و در ﭘﺎﻳﺎن  ٣ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ دﻣﮑﺮاﺕﻴﮏ دﮐﺘﺮ
ﺑﻬﺮاﻣﯽ ،او را در اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ١٣١۶دﺳﺘﮕﻴﺮ ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮاﻣﯽ ،در ﮐﻨﺎر ﻧﻬﻀﺖ دﻣﮑﺮاﺕﻴﮏ ،ﺑﺎ دﮐﺘﺮ اراﻧﯽ ﻧﻴﺰ در ارﺕﺒﺎط ﺑﻮد ﺑﺮای ﺕﺮﺟﻤﻪ
ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺠﻠﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮد ﺑﻪ ﭼﺸﻢ هﺎی دﮐﺘﺮ اراﻧﯽ .دﮐﺘﺮ
اراﻧﯽ ﭼﺸﻢ هﺎﺋﯽ ﺑﺸﺪت ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻴﻦ داﺷﺖ و دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮاﻣﯽ در ﺕﺮﺟﻤﻪ و ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﻮن هﻤﻴﺸﻪ
در ﮐﻨﺎر اراﻧﯽ ﺑﻮد.
زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮاﻣﯽ را ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دورﻩ ﺕﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮد:
اول  -در ﺁﻝﻤﺎن
دوم  -ﻗﺒﻞ از زﻧﺪان در اﻳﺮان
ﺳﻮم -در زﻧﺪان،
ﭼﻬﺎرم -ﭘﺲ از زﻧﺪان
او دو ﺳﺎل از ﻧﺰدﻳﮏ ﺡﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ را در ﺁﻝﻤﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﻳﺪﻩ ﺑﻮد .ﺷﮑﺴﺖ ﺡﺰب
ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﺁﻝﻤﺎن دراﻧﻘﻼب اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ،ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ اول ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ،روی ﮐﺎرﺁﻣﺪن ﺡﺰب
ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮات ،ﻣﺒﺎرزات ﺡﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ از ﻳﮑﻄﺮف ﺑﺎ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮات هﺎ و از
ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺮﺕﺠﻌﻴﻦ و اﺡﺰاب دﺳﺖ راﺳﺖ ،ﺑﺤﺮان ﺑﻴﮑﺎری ﻋﻈﻴﻤﯽ ﮐﻪ ﺁﻝﻤﺎن ﺁن روز را
در ﭼﻨﮕﺎل ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ روی ﮐﺎرﺁﻣﺪن ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ در
ﺁﻝﻤﺎن ﺷﺪ ...اﻳﻨﻬﺎ ،هﻤﻪ را از ﻧﺰدﻳﮏ دﻳﺪﻩ و ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزﻩ ﺁﻳﻨﺪﻩ ای ﮐﻪ هﻤﻴﺸﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺁن را در
ﺳﺮ داﺷﺖ از ﺁﻧﻬﺎ ﺕﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﻧﺪوﺧﺖ و در ﺳﺎل  ١٣١٣ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ در راﻩ هﻤﻴﻦ
ﺁرﻣﺎن وارد اﻳﺮان ﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺨﻮف رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ اﻓﺘﺎد ،در زﻧﺪان اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ او ﺧﻄﺎب ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺁن دوران ﺧﻴﻠﯽ زود ﺕﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﮏ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪ:
»هﺮﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ﺡﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل و ﻧﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا اداﻣﻪ ﺧﻮاهﺪ ﻳﺎﻓﺖ .ﺟﻨﮓ ﺧﻮاهﺪ
ﺷﺪ و ﺡﮑﻮﻣﺖ ﭘﻮﺳﻴﺪﻩ رﺿﺎ ﺷﺎﻩ هﻢ ﺳﻘﻮط ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد«...
در ﺁﻏﺎز ،ﭘﺬﻳﺮش اﻳﻦ ﺕﺤﻠﻴﻞ دﺷﻮارﺑﻮد ،اﻣﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺕﺤﻠﻴﻞ دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮاﻣﯽ را ﺑﺎ ۶
ﻣﺎﻩ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ زﻣﺎن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ او ﺙﺎﺑﺖ ﮐﺮد .ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ دﻳﮑﺘﺎﺕﻮری رﺿﺎﺧﺎن ﺳﻘﻮط ﮐﺮد.
هﻤﻪ اﻋﻀﺎی  ۵٣ﻧﻔﺮی ﮐﻪ در ﺁن زﻣﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ اﻳﻦ ﺕﺤﻠﻴﻞ دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮاﻣﯽ از ﻋﻤﺮ ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ
و دﻳﮑﺘﺎﺕﻮری رﺿﺎ ﺧﺎن در اﻳﺮان را ﺑﻪ ﻳﺎد دارﻧﺪ و اﻏﻠﺐ در ﺧﺎﻃﺮاﺕﺸﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
در اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای ﺷﻬﺮﻳﻮر ١٣١٧ﮐﻪ ﻣﺪﻳﺮ زﻧﺪان در ﺑﺎرﻩ ﺁن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد »ﻣﺎ دﺳﺘﻮر داﺷﺘﻴﻢ
اﮔﺮ اﻋﺘﺼﺎب داﻣﻨﻪ دار ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﻴﺰ ﺳﺮاﻳﺖ ﮐﻨﺪ ،روی ﺑﺮج هﺎی
زﻧﺪان ﻣﺴﻠﺴﻞ ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و هﻤﻪ را ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻝﻪ ﺑﺒﻨﺪﻳﻢ« ) ۵٣ﻧﻔﺮﺻﻔﺤﻪ  (٧٧ﻧﻪ ﺕﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﺙﺮ
ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺮگ در ﺁن اﻋﺘﺼﺎب ﻧﻴﺰ ﺁﻣﺎدﻩ ﮐﺮد.
اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از اﻧﺘﺨﺎب او را ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از " ۵٣ﻧﻔﺮ"  -ﺻﻔﺤﺎت  ٨٠و  -٨١ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ:
"ﻋﺪﻩ ای از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ و  ۵٣ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﻮﻗﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺧﻮردن
ﻏﺬا ﺧﻮد داری ﮐﺮدﻧﺪ و ...روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ "ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ،ﺧﻠﻴﻞ ﻣﻠﮑﯽ و دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮاﻣﯽ را ﺑﺎ
دﺳﺘﺒﻨﺪ و ﭘﺎﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎغ اﻃﺮاف زﻧﺪان ﻗﺼﺮ ﺁوردﻧﺪ .ﺧﻠﻴﻞ ﻣﻠﮑﯽ و دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮاﻣﯽ ﺡﮑﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ وﺿﻊ رﻓﺘﺎر ﺳﺮﭘﺎﺳﺒﺎن هﺎ و ﺁژان هﺎی ﻣﺴﻠﺢ و اﻳﻨﮑﻪ اﺻﻼ ﺑﺎ ﺁن هﺎ ﺻﺒﺤﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ؛ ﺁﻧﻬﺎ
را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﻴﺎل اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻨﺸﺎن را دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﺘﻠﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﺧﻠﻴﻞ ﻣﻠﮑﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ

ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮاﻣﯽ درﺑﺎرﻩ ﻣﺮگ ﮐﻤﯽ ﻓﮑﺮﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ" :اهﻤﻴﺖ ﻧﺪارد ،ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺪ
اﺳﺖ".
دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮاﻣﯽ ﭘﺲ ﺳﻘﻮط رﺿﺎﺷﺎﻩ و از ﺁزادی از زﻧﺪان ،از ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاران ﻣﻮﺙﺮ ﺡﺰب ﺕﻮدﻩ
اﻳﺮان ﺷﺪ و از اﺑﺘﺪا ﻋﻀﻮ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺡﺰب ﺑﻮد.
ﭘﺲ از ﮐﻮدﺕﺎی  ٢٨ﻣﺮداد ،دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮاﻣﯽ ﻧﻴﺰ از ﺟﻤﻠﻪ رهﺒﺮان ﺡﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮ از
زﻧﺪان ﮐﻮدﺕﺎ در ﺁورد و زﻳﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ هﺎ دﭼﺎر ﺡﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺷﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻮدﺕﺎ
ﺑﺮای ﻓﺮار از واﮐﻨﺶ هﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺮگ ﻣﺴﺌﻮل و دﺑﻴﺮ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺡﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان در
زﻧﺪان ﮐﻮدﺕﺎ ،او را از زﻧﺪان ﺧﺎرج ﮐﺮد و دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮاﻣﯽ اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﺧﺮوج از زﻧﺪان
دﭼﺎر اﻳﺴﺖ دوم ﻗﻠﺒﯽ ﺷﺪ و ﺑﺮای هﻤﻴﺸﻪ ﺧﺎﻣﻮش!

