
 

  رانی در ا حزبیراجرائيدب
  ١٣٣٢ تا ١٣٢٧از

  یدکترمحمد بهرام
  د بداندینسل امروز با
  یکتاتوریاستبداد و د

  ران یبا حزب توده ا
  !چه کرده است

  
ران را در داخل ي عمال رهبری حزب توده ا١٣٣٢ تا ١٣٢٧ در فاصله یدکتر محمد بهرام

 یر قانوني و اعالم غ١٣٢٧من  به١۵مه تمام شاه در يپس از ترور ن. کشور در دست داشت
ر اول منتخب کنگره يگرد رهبری حزب، دبيری و پيران و آغاز موج دستگيشدن حزب توده ا

ران از ي از اعضای برجسته و شناخته شده حزب توده ایو جمع" دکتر رضا رادمنش"حزب 
ران گرفت و عالوه بر دکتر يم را رهبری وقت حزب توده اين تصميا. کشور خارج شدند

 که یطرح. ن جمع بودنديدر ا... ان وير آونسيرج اسکندری، احسان طبری، اردشيرادمنش، ا
، یدادها در جمهوری اسالميران با توجه به روند رويز رهبری حزب توده اي ن١٣۶١در سال 

  ١٧ وقت، قرار شد یاسيات سيب هيل با تصوين دلي دانست و به همی میوقوع آن را قطع
  .زب از کشور خارج شوندتن از اعضای رهبری ح

ر کل وقت ي دب- مقرر شد، با خروج دکتر رادمنش ١٣٢٧م رهبری حزب در سال يدر تصم
 مانده یارات او در داخل کشور با حق امضاء در جلسات رهبری باقي از کشور، اخت–حزب 

ن چهره های رهبری ين و شناخته شده تري تریمي از قدیکي که یدر کشور، به دکتر بهرام
 یز از اعتبار باالئي نین المللي در آن زمان در عرصه بیدکتر بهرام. بود واگذار شودحزب 
 ۵ب و عمال، برای ين ترتي، بدیدکتر بهرام. ست جهان برخوردار بوديان احزاب کمونيدر م

پس از کودتا و . ران در داخل کشور بوديراول حزب توده اي مرداد دب٢٨سال و تا کودتای 
م يفه مستقيگر دکتر رادمنش وظيران به خارج از کشور، بار ديتوده اانتقال رهبری حزب 

  . رهبری حزب را برعهده گرفت
را بارها از داخل يم، زي دهیح ميم توضي که دارین نکات را با استفاده از اطالعاتيما، ا

است و مبارزه گذاشته، از ما درباره رهبران يدان سيدی که پا به ميان نسل جديکشور و از م
  . کنندیب در دوره های مختلف سئوال محز

سم و دالئل ياو رشد فاش. سم در اروپا بودي رشد فاشیليخ تحلي تارن از متخصصایدکتر بهرام
  .ق کرده بودي و تحقی آن بررسیک روينزد ن سال، ازيده و چنديک ديآن را از نزد

ان رساند و در يبه پادر تهران " ران و آلمانيا"مدرسه  متوسطه را در  ویالت ابتدائياو تحص
  .ل شدي ازمدرسه طب تهران فارغ التحص١٣٠١سال 
از دانشکده طب " ١٩٢٨ "١٣٠۶سال   آلمان شد و دریل راهي ادامه تحصی برا١٣٠٢سال 
ان سال ي خود را گذراند و تا پای دکترا- ١٣٠٧ در- کسال بعديل شد و ين فارغ التحصيبرل

 سال ١٢ق او ين طريابه . وص برلن کار کرد مختلف آلمان بخصیها مارستانيب  در١٣١٣
او .  و کار در رشته طب  مشغول بودیل، تجربه اندوزيش به تحصيآلمان و اطر در

  . در آلمان بودی داخلی هایماريمتخصص در ب
 یاسيت سي آشنا شد و فعالیستي ورود به آلمان، با افکار مارکسی از همان ابتدایدکتر بهرام

  ویآلمان و در کنار دکتر اران و سپس در" نيو" ابتدا در -١٩٢۵  -١٣٠۴خود را از سال 
  . آغاز کردی علویمرتض



 

" رانيک ايحزب دموکرات" ی علوی و مرتضیها، به کمک اران ن سالي در همیبهرام دکتر
ن حزب يم آلمان و اروپا را به اي مقیراني از جوانان ایادي و جمع زیزيه ريرا در آلمان پا

 زين کشور نينقاط  ا ريتخت آلمان بود و در ساين حزب در برلن پايمرکز ا. جلب کرد
  .الت داشتيتشک

 مبارزه را با توجه یبهرام.  رضا شاه برقرار بودیکتاتوريران بازگشت که  دي به ایاو وقت
 کرده بود آغاز یزيه ري که در آلمان پایکيران، با همان نهضت دمکراتيط آن روز ايبه شرا
ک دکتر يت دمکراتي سال فعال٣ان ي متوجه خطر شده و در پایاد بزوددستگاه استبد. کرد
  .ر کردي دستگ١٣١۶بهشت ي در ارد، او رایبهرام

 ترجمه یز در ارتباط بود براي نیکتر ارانک، با ديکنار نهضت دمکرات ، دریدکتر بهرام
دکتر . ی دکتر ارانیچنان که مشهور بود به چشم ها. رد کیا به او کمک ميمقاالت مجله دن

شه ي در ترجمه و خواندن متون همین داشت و دکتر بهراميک بي بشدت نزدی چشم هائیاران
  .  بودیکنار اران در

  :م کرديد بتوان به چهار دوره تقسي را شای دکتر بهرامیاسي سیزندگ
  آلمان  در- اول

  رانيا زندان در  قبل از- دوم 
  زندان،  در-سوم

   پس از زندان-چهارم
شکست حزب . ده بوديآلمان به چشم خود د سم را دريک حکومت فاشياز نزداو دو سال 

 کارآمدن حزب ی، روین الملليجنگ اول ب ن کشور، پس ازيست آلمان درانقالب ايکمون
ال دموکرات ها و از يکطرف با سوسيست از ي مبارزات حزب کمون،ال دموکراتيسوس

روز را   که آلمان آنیمي عظیکاري بحران ب،ن و احزاب دست راستيگر با مرتجعيطرف د
 سم دري کارآمدن فاشیرو به  که باالخره منجریر عوامليسا چنگال خود گرفته بود و در

 را در شه نقشه آني که همینده اي مبارزه آیده و برايک دينها، همه را از نزديا... آلمان شد
ن ي در راه همیاسيت سي فعالی برا١٣١٣ اندوخت و در سال یه کافسر داشت از آنها تجرب

  .ران شديآرمان وارد ا
ان ين جمله او خطاب به زنداني افتاد، در زندان ای مخوف رضاخانی به چنگ شهربانیوقت
  : شدینيش بيک پيل به ي زود تبدیلي آن دوران خیاسيس
جنگ خواهد . افتين ماجرا ادامه خواهد يم اي خواهند بکنند، حداکثر سه سال و نیهرچه م«

  »...ده رضا شاه هم سقوط خواهد کرديپوسشد و حکومت 
 ۶ را با یل دکتر بهراميل دشواربود، اما گذشت زمان باالخره تحلين تحليرش ايپذآغاز،  در

  . رضاخان سقوط کردیکتاتوريسال بعد د چهار.  او ثابت کردینيش بيماه اضافه بر زمان پ
سم يمر فاش از عیکتر بهرامل دين تحلي بودند ای که در آن زمان زندانی نفر۵٣ یهمه اعضا

  . نوشته انداناد دارند و اغلب در خاطراتشيران را به ي رضا خان در ایکتاتوريو د
م يما دستور داشت« زندان در باره آن گفته بود ري که  مد١٣١٧وري شهریاعتصاب غذا در
 ی ها برجیت کند، رويز سراي نیاسيمه سيان نير زندانياعتصاب دامنه دار شود و به سا اگر

 شرکت موثر  نه تنها)٧٧ نفرصفحه ۵٣(» ميزندان مسلسل کار گذاشته و همه را به گلوله ببند
  .ز آماده کردي مرگ در آن اعتصاب نیکرد، بلکه خود را برا

  :دي بخوان-٨١ و ٨٠ صفحات -"  نفر۵٣"ن بخش از انتخاب او را به نقل از يا
خوردن  افته بودند ازيزندان موقت انتقال ز که به ي نفر ن۵٣ و یاسيان سي از زندانیعده ا"

 را با یبهرام  و دکتریل ملکيظهر، خل بعد از"چهارشنبه  روز...  کردند ویغذا خود دار
 کنند یت مي حکایبهرام  و دکتریل ملکيخل. پابند به باغ اطراف زندان قصر آوردند دستبند و

 شد؛ آنها ی نمیها صبحت  با آننکه اصالي مسلح و ایوضع رفتار سرپاسبان ها و آژان هاکه 
 گفت ی میل ملکيخل.  برندیبه قتلگاه م ال انداخت که قصد کشتنشان را دارند وين خيرا به ا



 

 خودشان بد یت ندارد، براياهم: " فکرکرد و بعد گفتیره مرگ کم دربایکه دکتر بهرام
 ."  است

اران موثر حزب توده انگذيبن  از زندان، ازی پس سقوط رضاشاه و از آزادیبهرامدکتر 
  . بود حزبیته مرکزيران شد و از ابتدا عضو کميا

ران بود که سر از يز از جمله رهبران حزب توده اي نی مرداد، دکتر بهرام٢٨ یپس از کودتا
 کودتا ی نظامیفرماندار.  شدی ها دچار حمله قلبیر فشار بازجوئيزندان کودتا در آورد و ز

ران در ير داخل کشور حزب توده اي مرگ مسئول و دبی جهانی فرار از واکنش هایبرا
دان  پس از خروج از زنی اندک زمانیزندان کودتا، او را از زندان خارج کرد و دکتر بهرام

  !شه خاموشي همی شد و برایست دوم قلبيدچار ا
 


