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بر اثر سکته قلبی در زادگاه و ) 2009 آوريل 20( 1388 ارديبشهت 2 در و شد   در اصفهان متولد1321عبدالحسين بهروان سال 

 . چشم از جهان فروبستاش در کوپال اصفهان  خانه پدری

کنفدراسيون دانشجويان  جبهه ی ملی ايران و سخت کوشاز اعضای او  .برای تحصيل ترک کرد 1966در سال  را ايران" عبدول"

گرچه پس از بازگشت به ايران ديگر در جبهه ملی فعاليتی نداشت ولی  .سازمان بودآن دو از مسئولين  چند سال و شدايرانی در اروپا 

 .همواره از دکتر محمد مصدق چونان نماد آزادگی و حاکميت ملی ياد ميکردبه آرمانهای ملی خود وفادار مانده بود و 

و اجتماعی سقوط رژيم  اب مشهورش که به بيان و تحليل داليل اقتصادیسال های  دوران رياست جمهوری سيد محمد خاتمی کت در

از سوی دولت خاتمی به ايران دعوت و . شود»  کتاب سال جمهوری اسالمی ايران« ، کامياب گشت تا  پادشاهی پهلوی می پردازد

دانشگاه های آلمان ، از جمله دانشگاه در شناسی  جامعهتدريس  هاهمين برای او انگيزه ای شد تا پس از سال. جايزه به او داده شد

 . بماندآنجابه ايران بازگردد و  فرانکفورت

می خواست پايه های اقتصاد کشاورزان نگون بخت و تنگ دست اجتماع را بنيانی نيرومند بخشد و . آماجی ديگر پيش ذهن داشت او 
 .ايران را به پيش ببرد کار بهداشت و درمان مردمان تهی دست

، مغز و  ، ارتوپدی  به اعتبار دوستان جراح نام آوری که داشت ، گروهی از جراحان مشهور و چيره دست پالستيکهر سال
را گرد هم می آورد تا به جراحی رايگان دردمندان تهی دستی بپردازند که توانايی پرداخت ميليون ها تومان ...... ، عروق و  اعصاب

 .پول جراحی های دشوارشان را ندارند

تاريخی مردمان  ستيز«  کاشت انار بر پايه ی گسترش آبياری قطره ای در کوير می پرداخت تا به گفته ی خويش در در همين حال به 
 .جنگ افزاری نوين را به دست کشاورزی در آستانه ی نابودی پيرامون کوير دهد ،»  قنات: سرزمين پارس با کوير 

 .نامش زنده و روانش شاد باد

  اروپا-جبهه ملی ايرانشورای عالی 
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