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  چريکھای فدائی خلق ايران

 ٢٠١٧ اکتوبر ٣٠
  

  گرامی باد ياد علی اشرف درويشيان
 تنويسنده ای که در آثارش درد و رنج زحمتکشان و محرومان را به تصوير کشيده اس

ترين نويسندگان معاصر ايران ، امروز پس از چند سال دست و پنجه نرم  علی اشرف درويشيان ، يکی از معروف

 از ستم طبقاتی مايه می گرفت ، در ً زبر دست و توانا که جان نوشته ھايش اکثراۀاين نويسند. کردن با بيماری درگذشت

 سال در زندان ھای رژيم ستم شاھی به سر ۶ حاکم ، بيش از  به دليل کاربرد قلمش در مخالفت با ديکتاتوری۵٠ ۀدھ

 . که امواج انقالب مردم درب ھای زندان ھا را شکست ، از زندان آزاد شد۵٧برد و در سال 

با روی کار آمدن رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی ، اين نويسنده نيز ھمچون ساير نويسندگان آزادمنش با 

 شوم خود را بر زندگی و فعاليت ھای ادبی او گسترد ، تا جائی ۀانسور حکومتی مواجه گرديد که سايچماق سرکوب و س

جدال دائم با محدوديت ھا و اذيت و آزار دستگاه انگيزاسيون رژيم دار .   نشر پيدا نکردندۀکه حتی برخی از آثارش اجاز

  .خواه بودي آزادۀ ھای اين نويسند جمھوری اسالمی تا آخر عمر بخشی از زندگی و فعاليتۀو شکنج

عالوه بر .  راه صمد بھرنگی نويسنده و آموزگار بزرگ کودکان می دانستۀعلی اشرف درويشيان خود را ادامه دھند

که به چاپ بيست و ھشتم نيز رسيدند ، برخی از " آبشوران"و " از اين واليت"آثار بسيار پر ارزش اين نويسنده نظير 

 و ١٣٧٩در سال " يادمان صمد"چند بار تجديد چاپ گشتند و کتاب ديگرش به نام " د جاودانه شدصم"آثار او مانند 

ثيرات آثار پر احساس و أدر توصيف ت.  با ويراستاری جديد انتشار يافت و مورد استقبال فراوان قرار گرفت١٣٩۵

 خودش ۀاظھار نظر نويسنده در بار درد و رنج زحمتکشان و محرومان جامعه ، شايد بھتر باشد که به ۀمنعکس کنند

عالوه بر ده ھا اثر ". چريک مسلح نبودم اما ھمواره يک چريک فرھنگی بودم"ی گفته بود که ئرجوع کرد که در جا

ُافسانه ھا و متل ھای کردی"داستانی ، درويشيان آثار پر ارزش پژوھشی نيز از خود به يادگار گذاشته است که  َ" ،

 گويش ۀواژه نام"و ) با ھمکاری رضا خندان مھابادی" (ھنگ افسانه ھای مردم ايرانفر" بيست جلدی ۀمجموع

 .از آن جمله اند" کرمانشاھی

خواه ايران و يفقدان علی اشرف درويشيان اين نويسنده و تصوير پرداز زندگی زحمتکشان و محرومان را به مردم آزاد

 .يمئبستگان و بازماندگان او تسليت می گو

 يی خلق ايرانچريکھای فدا

  ٢٠١٧بر و اکت٢۶ - ١٣٩۶ ]عقرب[ آبان۴


