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 یآيانور
  از نگاه

 یئـ عمـو
 

ه  ان"روزنام ر را پس از درگذش" عصر آزادگ ي گفتگوي زي د عل ا محم انوري، ب دين آي ت نورال
  :عموئـي انجام داد و منتشر ساخت

  
ان وده   :عصر آزادگ ر حزب ت انوري را ب ري آي دگي سياسي و رهب ران( زن ابي ) اي ه ارزي چگون

  آنيد؟ مي
اي آقاي آيانوري بويژه در آادر رهبري، وي يكي  چند دهه  با توجه به حضور مستمر و :ئي عمو

ا وجود       آيانوري يكي از چهره .  در آادر رهبري حزب بود     ترين افراد   از برجسته  ـي است آه ب هائ
ه      داشتن شرايط مناسب خانوادگي و تحصيلي آه مي   ازاتي بدست آورد، ب توانست به واسطه آن امتي

پس از ترور نافرجام شاه، آه سعي  .  گذاشت هايش زندگي خود را در گرو اين مبارزه خاطر آرمان 
وي پس از آزادي نيز . حزب بگذارند، آقاي آيانوري بازداشت و زنداني شدآردند آن را به حساب     

 مرداد باز هم سرآوب شديد حزب          28همچنان به فعاليت خود ادامه داد، تا اين آه پس از آودتاي             
  . آغاز شد و سازمان افسري حزب ضربه سنگيني خورد و بسياري از ما دستگير شديم

اي     اي آي 28پس از آودت رداد آق ه    م ه خان ه ب واره خان ابتي نداشت و هم زل ث انوري من
  .  مجبور شد جالي وطن آند1334گشت تا اينكه در سال  مي

ود، ولي                  1358ايشان تا فروردين سال           مدتي در شوروي و سپس در آلمان دمكراتيك ب
ارتي از فعال           ه عب ران حزب      همچنان در رهبري حزب حضور داشت و ب ارترين دبي رين و پرآ ت

  . بود
. هاي او نيست    ها و آاستي    البته، تعريف از اين خصوصيات مثبت به هيچ وجه نافي ضعف            

انوري نيز اشتباهاتي داشت       همان طوري آه هر انساني در عمل مرتكب اشتباه مي   اي آي . شود، آق
انوري از سمت         به علت پاره   40در دهه    اي آي ده در رهبري حزب       اي اختالفات آق ين آنن هاي تعي

ر اول، وي      فاصله داشت،   وان دبي ه عن ولي پس از تغيير رادمنش و جايگزيني ايرج اسكندري ب
  .وارد هيات سياسي حزب شد

  آيانوري در خارج از آشور چه سمتي در تشكيالت حزب داشت؟: عصر آزادگان
تشكيالت حزب را در   ) پس از بازگشت دوباره به ترآيب رهبري حزب  ( آقاي آيانوري :ئي عمو

اي غربي و اي رد ران اداره مياروپ ـيز . آ ا اوج (57در پائ ران ب د انقالبي در اي ز )  گيري رون ني
افي        ايي آ ه از توان ذارد آ ده آسي بگ ه عه ي حزب را ب ر اول ه دبي د آ ري حزب صالح دي رهب

  . در نتيجه آقاي آيانوري انتخاب شد. برخوردار باشد
وروز     س از ن اهي  (58پ ام شاهنش رنگوني نظ الب و س روزي انق اجرت ا) پي و از مه

ا اينكه در بهمن               ه ميهن بازگشت و فعاليت مجدد خود را آغاز آرد، ت ران  1361اجباري ب  رهب
  .حزب دستگير و بازداشت شدند

ا سال              70آقاي آيانوري تا سال        ه   75 در اوين بازداشت بود و پس از آن ت  در آپارتماني ب
رار داشت و در سال                 ژه ق ـي          نيز    75همراه همسرش تحت مراقبت وي ان سنائ ه منزلش در خياب ب

  .بازگشت
  . بسياري معتقدند آه رهبري آيانوري، حزب تحت رهبري او را به بحران آشيد:عصر آزادگان
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راد            :ئي  عمو  ـلي آه در داخل رخ داد و اي ه وجود آمد و مسائ  رخدادهايي آه در سطح جهاني ب
ه وجود آورد        اتهامات خالف واقع به حزب، همه و همه دست به دست هم داد و بحر               ان حزب را ب

  .آه پديد آورنده آن تنها آقاي آيانوري نبود، بلكه به سياستگذاري روز در داخل نيز ارتباط داشت
  چيست؟  مهمترين نقدهايي آه از داخل يا خارج حزب توده بر آقاي آيانوري شده، :عصر آزادگان

ه اساسي     اي اقدامات تك روانه وي مي پاره  :ئي عمو د پاي د را تشكيل دهد، چرا آه يك        توان يك نق
ا   اصل مهم به نام اصل رهبري جمعي در حزب وجود داشت آه بر اساس آن، همه سياستگذاري               ه

در هيات دبيران نيز تعدادي دبير هستند آه شعب مختلف هيات                 . وظيفه هيات سياسي حزب است    
ه همين خاطر    . ير اول استآنند و در ميان اين دبيران يك نفر به نام دب           سياسي حزب را اداره مي     ب

ان آادر رهبري دارد،                 . ما هيچوقت دبير آل نداشتيم     ازي در مي دبير اول ضمن اينكه موقعيت ممت
واردي شخصا     انوري در م اي آي ه آق الي آ د در ح ع باش ر اساس نظرات جم ا نظرش ب د حتم باي

اي      گيري مي تصميم د اساسي بر آق انوري هميشه   آرد و به نظريات جمع آاري نداشت و اين نق آي
  .وارد بود

  هاي چپ با آيانوري و حزب توده بر سر چه بود؟ هاي شديد برخي گروه  مخالفت:عصر آزادگان
يم، مي:ئي عمو ل ملكي از حزب    اگر تاريخچه حزب را مرور آن دا شدن خلي يم پس از ج بين

گيري نهضت  لدر جريان شك. اختالفاتي به وجود آمد آه منجر به ايجاد يك خط سوم در حزب شد
ران                              ود آه رهب ود و علت آن اين ب دا آرده ب ه نهضت پي ملي نيز حزب برداشت نادرست نسبت ب
واره از   ران هم ه اي د آ د بودن تند و معتق ا داش ا آمريك ه ايجاد رابطه ب ي گوشه چشمي ب نهضت مل

ار آرده     روسيه و انگليس ضربه ديده است، ولي آمريكا در اين زمينه بسيار مستقل           است و  تر رفت
ود،       . هيچگاه ايران تحت سلطه و مستعمره آمريكا نبوده است        د ب در مقابل، حزب نيز اگر چه معتق

ايي آه در زمان                  ران داشتند و بالي درست است آه انگليس و روسيه هميشه سلطه خود را بر اي
در           دايش رضاخان قل ود، ولي پي ويژه  ب -قاجار بر ايران نازل شده بود از سوي اين دو ابر قدرت ب

د نتيجه سياست       -پسرش   ا دانست                را باي دالوالده، يعني آمريك اد    . هاي همين آشور جدي حزب اعتق
ودن در واقع نفت را از         ا ب ه آمريك دوار ب ه        داشت آه امي چنگ انگليس خارج آردن و سپردن ب

  . اختالف ديگر حزب با جبهه ملي در مورد ترآيب آابينه دآتر مصدق بود. آمريكاست
 در آابينه اول خود آساني مثل گلشائيان و سرلشكر زاهدي را انتخاب آرده              دآتر مصدق   

ا اين                     ود، ت بود آه حزب با توجه به شناختي آه در مورد آنها داشت، نسبت به آابينه مشكوك شده ب
ا جبهه        30آه ماجراي    ال آن رابطه حزب ب ه دنب  تير بوجود آمد و پس از آن آابينه تغيير آرد و ب
  .ود رفتملي رو به بهب
ان ام    : عصر آزادگ داف نظ دازه در جهت اه ه ان ا چ الب اسالمي ت وده پس از انق داف حزب ت اه

  جمهوري اسالمي قرار داشت؟
ا از            آرمان:ئي عمو ه همين خاطر م ود و ب راي حفظ دستآوردهاي انقالب ب هاي حزب در واقع ب

  .چپ چنين نكردند هاي  هقانون اساسي جمهوري اسالمي دفاع آرديم در حالي آه بسياري از گرو
ان ر نمي:عصر آزادگ ازگاري    فك ا انقالب اسالمي ناس وده ب اه مارآسيستي حزب ت د نگ ايي  آني ه

  داشت؟
رار              :ئي عمو ا مبتني بر شكل گيري يك نظام سوسياليستي ق  درست است آه اصول و انديشه م

ه جز گذر از نظ                  ان نظامي ب ه چن تن ب ذير    داشت، ولي اعتقادمان اين بود آه رف ام واسطه امكان پ
ي  . نيست رديم، ول اع آ انون اساسي جمهوري اسالمي دف ه از ق ه اينك ا توجه ب ا ب در عين حال م

هايي، بخشي  اي از مواد اين قانون داشتيم و اميدوار بوديم در شرايطي با متمم نظراتي نسبت به پاره
  . از مواد اين قانون اصالح شود

 مطابق قانون در وزارت آشور ثبت بود و وزارت ارشاد  به هر حال، ما تمام تشكيالتمان،   
ه اينجا آشيده         به روزنامه ارگان ما اجازه انتشار داده بود، ولي اينكه ه شد وضعيت حزب ب چگون
  .هاي سياسي متفوق در ايران قرار داد شد بايد بگويم، آه اساس داوري را بايد روي گرايش

د اين            ستمدار پراگماتيسم مي   بسياري آيانوري را يك سيا     :عصر آزادگان  دانند و از اين جهت معتقدن
  .آشاند اي در سياست مي گرايانه هاي غير اخالق گرايي گاه او را به عرصه عمل
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گرا بود و تنها نقدي آه  او آامال عمل. گيري را خير آنم، ولي نتيجه  بخش اول را قبول مي:ئي عمو
  .پذيرم  ولي غيراخالقي بودن او را در سياست نميبر آيانوري وارد بود گرايش فردگرايانه بود،

  .آنند پاشي حزب توده اشاره مي  برخي از منتقدان، به نقش آيانوري در فرو:عصر آزادگان
دهم،       :ئي عمو راد و پاشيده شدن حزب پاسخ ب  اگر بخواهم به نقش آقاي آيانوري در دستگيري اف

اشد به شيوه رفتار آقاي پرتوي، مسئول سازمان        بايد بگويم هيچ نقشي مطرح نيست، اگر هم نقشي ب         
  . مخفي در زندان مربوط است

  
وان يك چهره              به عنوان آخرين سئوال، درباره ويژگي     : عصر آزادگان  ه عن انوري ب هاي شخص آي

  سياسي چه سخني داريد؟
ده    آيانوري به راهي آه طي مي:ئي عمو  اش پافشاري  آرد، عميقا معتقد بود و بشدت بر روي عقي
اي است آه    هاي غيرمنصفانه   البته نقدهايي بر آثارش وجود دارد و آن هم به علت داوري         . آرد  مي

  .در نبود دوستان و همفكرانش، در آتاب خود انجام داده بود
 


