
 

   در تهرانیرابيد خي با ناهيی عمویحمدعلگفتگوی م

  هست رانيحزب توده ا
   به یازيچ نيه

  !ستيد نيحزب جد
   ساله گذشته،۶۵ن حزب ي من در ایاسيعمر س
  ران يعا در حزب توده ايط  که فراهم شود، وسي و شرا

  بزودی مقاله ای که در باره . جمع خواهند شد
  ه ام نوشت" رانينه آن در ايشيتحزب و پ"

  .ات معتبر کشور منتشر خواهد شدي از نشریکيدر 
  

از   سال۴٠ب به ي قریزيران، که چي حزب توده ایته مرکزيعضو کم ،يی عمویمحمدعل
 ا من، بهکوتاه ب ین گفتگويدر ا  گذرانده،ی اسالمی شاه و جمهوریعمر خود را در زندان ها

عارف "ت ينقل از سا  بهیمه همشهرش روزناي پی چندی از ابهامات درباره خبر جعلیپاره ا
 ی و اجتماعیاسين سيلگر فعايد  چند ازی توسط او و تنیل حزبي بر قصد تشکیمبن" وزين

ن يا ،بالفاصله در همان زمان درج خبر من«د که رح کي تصريیعمو. داکشور پاسخ د
ر  من دیاسيت سي که تمام فعالی ساله ا۶۵به رغم وجود حزب . ب کردميات را تکذيجعل
  »! است؟یديل حزب جدي به تشکیازينچه  است،  شدهی آن سپرفصفو

 
ت ي، به نقل از سایهمشهر  در روزنامهیش خبري پید چندي همانطور که مطلعيی عمویآقا *
گر، ي دی و اجتماعیاسياز فعاالن س ی تعدادیا شما با همراهيدرج شد که گو» وزيعارف ن«

ب و ي شما تکذین خبر از سويالبته بالفاصله ا .دي هستیاسيک حزب سي یگذار  هيدرصدد پا
 در مورد خبر ی افراد ابهاماتی برخیباز هم ظاهرا برا یول.  منتشر شدیعيدر سطح وس
 .مذکور دارند

 جعل شده یاني چه جریاز سو ست وي چین خبريزه و هدف از جعل چنيدانم انگ  یمن :يیعمو
ت ياما سا. آن را درج کرده است فت عاري به نقل از سایظاهرا روزنامه همشهر. است

  !کند؟  ی و کجا نقل میعارف از ک
رسد   ینم ت است، به نظري از هرگونه موضوعیاساس و عار  ی بین خبر به کلياز آنجا که ا
ام و  ب کردهيبه جد تکذ ن، آن رايش از ايتا آنجا که مربوط به من است، ب.  باشدیچندان عاد

  .کنم  یب ميا تکذيدست را قو نينقل قول از ا عه وياز هر گونه خبر، شياکنون ن  هم
 یو باورها یاسينه سيشي است که با توجه به پین نکته اساسياصوال آنچه قابل توجه است، ا

 یدر صفوف آن سپر  منیاسيت سي عمر فعالی که تمامیا  ساله۶۵من و به رغم وجود حزب 
  است؟یديل حزب جدي به تشکیازيشده است، چه ن

  . باشدیساده و تصادف تواند  ی نمیانتشار چنان خبر کذب
  
رسد و از سابقه   یم ها سال   در کشور ما به دهیاسيم که سابقه احزاب سيدان  یهمه م *

 یاسيد کرد که احزاب سيچه با ،یط کنونيازمان در شراي برخوردارند، با توجه به نیطوالن
  فعال شوند؟یجد به طور
 باز يیشود، فضا  یز نبودش به شدت احساس ميش از هر چي آنچه بینط کنويدر شرا: يیعمو
  . استیاسي احزاب سی حضور آزاد و علنیبرا

 تواند مهم  یت آزاد احزاب، مي و فراهم آمدن امکان فعالین کاستي رفع این کوشش برايبنابرا
  . باشدیاسين دغدغه فعاالن سيتر 



 

 
 یت حزبيه فعاليجه روحينت گرا نبوده و در   جمعان اصواليرانين باورند که اي بر ایا  پاره*

 د؟ييبفرما نهين زميممکن است نظر خود را در ا. ندارند
نه آن در يشيتحزب و پ«عنوان   بایا  اقدام به نگارش مقالهین خصوص به تازگيدر ا: يیعمو
  .معتبر کشور درج خواهد شد  از مجالتیکيام که احتماال در  کرده» رانيا

 
 د؟يي براساس آن مقاله بفرمایا  اشارهممکن است*

  :اساس آن نوشته شامل :يیعمو
 در یران، به استناد حضور فعال احزابيتحزب در مردم ا ه ضدي روحی رد هرگونه ادعا-١

  . کشور باز بوده استیاسيس ی که فضایخيمقاطع تار
  .ن مدعايل ايدل ران به عنوانيخ حزب توده اي از تاریا  شرح شمه -٢
 
 .ديي ناگفته ماند، اضافه بفرمای اگر مطلبلطفا*

م با ي در تماس مستقیحضور علن  باز و امکانيیازمند فضاي نیاسيت احزاب سيفعال: يیعمو
 از ید، ناشينما  یبا سابقه کم رنگ م  ویاگر امروز حضور احزاب مردم. توده مردم است

 . بسته و عوارض دوران سرکوب استیفضا
شاهد حضور  د،يد آي در کشور پدی و اجتماعیط مناسب حقوقين شران باورم که هر زمايبر ا

ران در يجمله حزب توده ا ، ازی در احزاب جدیاسيورزان و فعاالن س  شهير اندي نظیتنوع ب
  .م بودير خواهي کم نظیابعاد
 و یهمشهر ت نامبرده و نقل قول مذکور روزنامهين ساي دروغیگر ادعايان بار ديدر پا

گونه  نيافکنانه ا  تفرقه یها  کنم و نسبت به هدف  یب مين دست را تکذي از ایا عهيهرگونه شا
 .دهم  یات هشدار ميجعل

 


