
  com.hrahetude.www://http    راه توده
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1

 

 ":امروز آفتاب" با گفتگو
 

 :ئي عموحممد علي 
 :گومي با قاطعيت مي

 
  

 
آيانوري

شكنجه بشدت
!شده بود

 
ه      " سالم "، آه پس از توقيف روزنامه    "اب امروزآفت"روزنامه   ا همت بخشي از آادر تحریری و ب

ي  ر م ه منتش ن روزنام ماره  ای ود، در ش دین  18ش ت نورال ا درگذش اط ب ود و در ارتب ان خ  آب
متن این گفتگو را نيز در زیر . آيانوري،گفتگوئـي با محمد علي عموئـي انجام داده و منتشر ساخت

  :خوانيد مي
  

  شناختيد؟ شما از چه وقت آيانوري را مي: امروزآفتاب 
و ي عم ودم  :ئ نا ب ان آش ا ایش ران ب وده ای ار عضویتم در حزب ت ه اعتب ن ب انوري از .  م اي آي آق

ا           . مسئولين و عضو آميته مرآزي بودند و من در تشكيالت افسران             اطي ب اریخ ارتب ه در این ت البت
بعد از  . ز اعضاي حزب توده ایران دستگير شدیم بنده به اتفاق جمعي ا  1333در سال   . هم نداشتيم 

د فعاليت علني حزب موجب                57 سال، یعني در سال      25  با فشار مردم از زندان آزاد شدم و تجدی
ران بازگشتند و دوستان آزاد شده از                ه ای اري از خارج ب شد با دیگر دوستاني آه از مهاجرت اجب

ا آق        . زندان دور هم جمع شدیم     ه مدت        در اینجا بود آه ب انوري ب  سال، یعني از اوئل سال          4اي آي
ا                 1358 وان عضو هيات سياسي ب ه عن وان رهبر حزب و من ب  تا زمان دستگيري ایشان، به عن
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 آه من و تعداد آثيري از اعضا و فعاالن حزب دستگير     61از سال   . یكدیگر جلسات مكرر داشتيم   
  .بردم شدیم نيز با ایشان در زندان به سر مي

د آن اعترافات را آرد آه همه            در زندان      نيز متاسفانه با فشارهائـي آه به وي وارد آردن
  .دیدیم اعترافاتي بود آه بيشتر خوراك براي تماشاچي داشت تا ارزش خبري

اطع مي          رار                        من به طرز ق ار ق دان تحت فشار شدید و سوء رفت انوري در زن گویم آه آي
د نامه   حتي ایشان بعد از این آه مراحل بازجوئ      . داشت ه مسئوالن نوشتند و             ـي را سپري آردن اي ب

ده است     ه ش ه زور گرفت ات ب ن اعتراف ه ای د آ ان آردن ه صراحت بي ه  . طي آن ب ن را ب م ای ا ه م
ودیم           . گفتيم) نماینده آميسيون حقوق بشر سازمان ملل     (گاليندوپل   انوري ب او در زنداني آه من و آي

  .هائـي را آه به او وارد شده بود مطرح آرد آسيببه دیدنمان آمد و در آنجا آيانوري 
  چگونه آيانوري از زندان آزاد شد؟: آفتاب امروز

ه       64 در تير ماه سال :ئي عمو ه وآيل داشت و ن اه آه ن ده    ما را به جائـي بردند به نام دادگ پرون
دون ابالغ              خواني داشت، تنها ورقه    ام آيفرخواست و بعد هم ب ه ن ه آتبي    اي به ما دادند ب هيچ ورق

ه مدت   . دادگاه انقالب اعالم آرد آه حكم ما اعدام است    ا سال        4ما ب ودیم ت ه انتظار اعدام ب  سال ب
د نظر خبري          .  آه با آمدن گاليندوپل قرار شد دادگاه تجدید نظر تشكيل شود           68 تا آن زمان از تجدی
انوري و         70در سال    . توانيد وآيل داشته باشيد      بعد به ما گفته شد آه مي      . نبود ه درخواست آي ا ب  بن

ا (مریم فيروز    ا هم باشند و در                             ) فرمانفرم ا ب د ت د و مایل بودن دان بودن ا هم در زن ـي آه ب از آنجائ
زندان چنين امكاني نبود، آپارتماني در اختيار آنان قرار داده و آنها تحت مراقب وزارت اطالعات                  

  .بردند در آن آپارتمان بسر مي
دیل شد                     حكم آ : آفتاب امروز  ه یك آپارتمان تب ال ب ه انتق اه    . يانوري از اعدام تقليل یافت و ب ا دادگ آی

  تجدید نظر در این خصوص تشكيل شد؟
ه   :ئي عمو  خير، هيچ دادگاهي بعد از همان دادگاه اولي آه اشاره آردم تشكيل نشد، تنها یك روز ب

  . شوداند تا پرونده شما بسته ما گفتند آه از طرف مقامات باال خواسته
د        ا     . مدتي اميرانتظام و آيانوري در این آپارتمان تحت نظر بودن زماني آه خانم فرمانفرم

ا هم     براي مرخصي استعالجي به منزل دخترش رفته بود آيانوري و اميرانتظام در آن آ پارتمان ب
 با هم در آن بردند، اما بعد از مراجعه خانم فيروز، اميرانتظام از آنجا منتقل شد و این دو                به سر مي  

ا هم در            75تا سال   . آپارتمان بودند  ار آرده و ب ـي اختي  و آزادي آامل آه آپارتماني در خيابان سنائ
  .بردند آنجا به سر مي
  علت دستگيري آيانوري چه بود؟: آفتاب امروز

د سالي        25من آه   .  به من اتهام جاسوسي زده شد  :ئي عمو ودم، بعد از چن دان شاه ب  سال در زن
نم آه         سال در زندان بسر بردم نمي12 دستگير و دوباره مجددا رار آ اط برق ا آسي ارتب توانستم ب

ا سفارت شوروي                . بتوانم جاسوس باشم   اط ب آيانوري هم همانطور آه در دفاعياتش نوشته بود ارتب
انتوم آمریكائـ                 داشته، اما خبر محرمانه    ي اي نداده، بلكه خبري بوده مربوط به گزارش در باره یك ف

ه          . و مسائل مربوط به ساخت آن آه اصال ربطي به ایران نداشته است             ام تبليغات بر علي به وي اته
ود، بلكه حزب بعد از انقالب سعي مي                      ين نب آرد آامال در خط باورهاي           اسالم زده بودند آه چن

  .مردم حرآت آند
  .هاي آخر عمر آيانوري بگوید  از سال:آفتاب امروز

  .ا ایشان نداشتم و از چگونگي مرگ وي نيز مطلع نيستم من ارتباطي ب:ئي عمو
 آه  75از سال . هائـي بود آه بر ایشان وارد شده بود  به نظر من دليل این عدم رویكرد، محدودیت      

  . ایشان بيرون آمد من حتي یكبار هم ایشان را ندیدم
   مرداد بي خبر ماند؟28 از آودتاي   چرا حزب توده:آفتاب امروز

تا آن موقع  . یك سِوء تفاهم جدي، در این باره بين نهضت ملي و حزب توده وجود داشت :ئي عمو
ا              ل از آودت ال قب ك س ا از ی ه م د، درحاليك ان بجنگ ا آودتاچي ا ب تند ت ار داش زب انتظ ه از ح هم

ه ه در درون ارتش روي مي توطئ ـي را آ زارش مي هائ ر مصدق گ ه دآت ه شدت  داد ب ردیم و ب آ
  .آردیم احساس مسئوليت مي
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  .ها و خاطرات آيانوري آماده انتشار است  شنيده شده است آه یاداشت:آفتاب امروز
ود،         وي در زندان یادداشت:ئي عمو ه آرده ب ـي از خاطرات خود تهي چنانچه بعد از انتشار     هائ

  .ها در دست انتشار است یادداشت خاطرات در صفحه آخر وعده داده بود آه بقيه این نوشته
  

. . . . . 
 


