دوسال از فقدان یارمهربان و عزیزمان پرویز برادران گذشت!

.

خبری کوتاه وتلخ وناباورانه در  ۱۲همین روز آبانماه  ،۲۰۱۶مرا به زمین میخکوب کرد .پرویز جان ما رفت! پرویز مهربان و خندان
وورزیده ای  ،که دست دادنهای گرم وسفتش با لبخندی همیشگی ،یاران را به اغوشی گرم وصمیمانه به استقبال میگرفت،
به استقبال خاک رفت .در دوسالی که گذشت ،تصویر این انسان شریف ،لحظه ای از خاطره هایمان نرفت و فقدانش
،همچنان زخمی تازه مانده است .برای همه ی آشنایان ورفقای پرویز،چهره مهربان وروحیه صمیمی ویاری دهنده ی او
فراموش نشد واندوه ودل تنگی فقدانش بر جانمان باقیست.
در باره او تنها میتوان باز گفت که پرویز در سال  ۱۳۳۵در کرمانشاه متولد شد .تحصیالت را در همین شهر ادامه داد و در
مقطع انقالب بهمن دانشجوی دانشکده رازی بود و همراه مردم در تظاهرات علیه استبداد سلطنتی مشارکت داشت .با
شکست انقالب وحاکمیت روحانیت واستقرار حکومت اسالمی  ،او جای خود را در جنبش چپ و در مبارزه با استبداد تازه
پیدا کرد و به مبارزه ادامه داد.
در راستای همراهی و یاری به رزمندگان ومبارزان چپ ،او از هیج کمک ویاری ای رویگران نبود .پرویز در سال  ۱۳۶۴به طور
غیرقانونی و با پذیر ش هرنوع خطر ،ازطریق کردستان به مقر کمیته کردستان سازمان راه کارگر رفت تا فرزند دو ساله و نیمه
خواهرش را که در این پایگاه در صفوف راه کارگر فعال بود به آغوش او ،که مدتی از فرزندش دور بود باز گرداند .او که انسانی
شدیدا عاطفی و مهربان بود  ،بادیدن شرایط سخت زندگی و تالش مبارزاتی پیشمرگان سازمان و تنگناهای مالی و
اجتماعی آنان ودرعین حال شور و حال رزمندگان جوان،شدیدا عالقمند شد که کمک ویاری از پیشمرگان را در داخل افزایش
دهد .در همین راستا بود که پرویز پس از بازگشت ازطرق مختلف با جسارت و اشتیاق به اعضای فعال و مخفی راه کارگر
یاری میرسانید.
رفیق پرویز پس از خروج از ایران در شهر هانوفر زندگی در تبعید را آغاز کرد و در کنار اعضای دیگر راه کارگر و در مشارکت با
نیروهای فعال شهر به مبارزه در شرایط ویٍژه خارج از کشور ادامه داد.
پرویز برادران در  ۱۲آبانماه از میان مارفت و دنیای سراسر تبعیض و بیعدالتی و استبداد  ،دنیای مبارزه بی امان مردمان
وانسانهای شریف وآگاه علیه این نظم یک درصدیها را واگذاشت تا ما با وظیفه ای سنگین تر ،آرمانهای اورا برای ازادی
وبرابری وسوسیالیسم ،برای حاکمیت اکثریت عظیم برای اکثریت عظیم ،برای دنیایی که با کودک وانسان وطبیعت ووحش
مهربان باشد را پی گیریم.
یادش هماره با ما وبا یاران او خواهد ماند!
علی دماوندی

