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شما از چه زماني و در آجا با ايشان آشنا .      مهري ـ خبردار شديم آه دآتر نورالدين آيانوري درگذشته است
 شديد؟

! ت دآتر  آيانوري صحبت مي آرديد     تهراني ـ من صداي شما را درست نمي شنوم، گويا در رابطه با درگذش
 سال گذشته، جدال هاي سياسي شديدي 30اين خبر براي من هم ناگوار بود؛ علي رغم آنكه من با ايشان در 

 . داشته ام و ايشان، چشم در چشم، اتهامات سنگيني را در درگيري هاي درون حزبي به من وارد آرده است
او فارغ التحصيل دانشكده . در آشور آلمان تحصيل مي آرد1936     آيانوري در حول و حوش سال هاي 

در باره ي ترقيات دوران رضا شاه تزي نوشته بود آه هنوز هم در آتابخانه  دانشكده . ساختمان شهر آخن بود
آيانوري ـ برخالف اظهاراتي آه در آتاب خاطراتش آرده است ـ در دوران . آخن آلمان نگه داري مي شود

آيانوري در آتابش مدعي شده آه در دوران تحصيلش در آلمان، با . ر آلمان آمونيست نبوددانشجويي اش د
آيانوري در اين دوران، بيشتر به جنبش . اين ادعاي او درست نيست. آمونيست ها محشور بوده است

 آه در اثر پس از بازگشت به ايران بود. گرايش داشت] يا نازيست ها[» ناسيونال سوسياليست           آلمان«
آامبخش، همسر اختر . معاشرت با  برخي از اقوامش ـ نظير عبدالصمد آامبخش ـ به حزب توده ايران جذب شد

 . آيانوري، خواهر بزرگ تر آيانوري بود
بعد هم در .  هم زمان با تشكيل حزب توده، به مديريت حوزه تهران انتخاب شد1320     آيانوري در سال 
 عضويت آميته مرآزي درآمد و ساليان دراز در رهبري اين حزب، به عنوان يك چهره اولين آنگره حزب، به

آيانوري، پس از تيراندازي به شاه در بهمن ماه . اجتماعي اش ادامه داد/به آار و آوشش سياسي[!] مبارز 
او . رفت در دانشگاه تهران، جزء سران حزب توده دستگير، و در مقابل محاآم نظامي آن زمان قرار گ1327

بعد هم به آمك باقي مانده حزب ـ آميته ايالتي و به ويژه دآتر غالمحسين . در اين دادگاه به حبس ابد محكوم شد
. فروتن آه تنها عضو دستگير نشده حزب بود ـ با طرح سازمان افسري و بقاياي حزب موفق به فرار شد

دند آه همراه با آيانوري از زندان قصر خسرو روزبه، بقراطي، نوشين و چند نفر ديگر هم از آساني بو
او در اين دوران از .  مرداد در ايران مخفي بود28آيانوري، از اين تاريخ تا مدتي پس از آودتاي . گريختند

آيانوري در اين دوران طرفدار مبارزه مسلحانه بر عليه دولت آودتا . رهبران جناح چپ حزب محسوب مي شد
اآثريت را در حزب ] دآتر بهرامي و يزدي و ديگران[ راستي و محافظه آار حزب بعدها اما نيروهاي دست. بود

 هم چنان در شهر تهران مخفيانه 1956آيانوري تا سال . در دست گرفته، آيانوري را در اقليت قرار دادند
 1956سال خود من هم همان زمان ـ در دوم نوامبر . بعدها از ايران خارج شد و به شوروي رفت. فعاليت مي آرد

 . دو سال بعد هم آيانوري را در آلمان شرقي ديدم. ـ از ايران خارج شده، به آلمان آمدم
      مهري ـ اولين بار شما دآتر آيانوري را آي و آجا مالقات آرديد؟

 هم خيلی من. در اين تاريخ، او جوان بود.      تهراني ـ اولين بار من آيانوري را در آلوب حزب توده ديدم
شهر اولين مالقات ما در. فعاليت حزب هنوز علني بود.  عمويم به آلوب حزب رفته بودموان بودم وهمراهج

، او را به مخفي گاه جديدي رفقای حزبی يكي ازکمک يكبار هم با .  صورت گرفتاليپزيک پس ازخروج از ايران
 . انتقال دادم آه به همين دليل ناچار به اختفا شدم

به برلن انتقال پيدا ] مسكو[ آه پس از پلنوم چهارم، رهبري حزب توده از شوروي 1958      بعدها در سال
 آه با حزب در ارتباط بودم، با او همكاري 1964از آن تاريخ هم تا سال . آرد، در برلن شرقي او را ديدم

ده از  به علت اختالفات جهاني بين چين و شوروي، و دنباله روي حزب تو1964در اوت سال . داشتم
 . سياست هاي شوروي، ما نيروهاي اروپاي غربي از حزب جدا شده، سازمان جديدي را پايه گزاري آرديم

     ديگر تماسي با او نداشتم تا اين آه به طور تصادفي او را در بلوار اليزابت سابق و بلوار آشاورز فعلي 
بعدها او در تلويزيون جمهوري اسالمي ظاهر . شدديگر او را نديدم تا اين آه او دستگير .ديدم] بعد از انقالب[

 . شد و گفت آه در تمام اين سال ها به خيانت و جاسوسي مشغول بوده است
.      اعترافات آيانوري، افراد فعال حزبي را سخت تكان داد، و باعث سرخوردگي بسياري از ايشان شد

او در . منيتي جمهوري اسالمي همكاري مي آردآيانوري در زندان جمهوري اسالمي هم تا حدودي با دستگاه ا
انحالل حزب و در از بين بردن آادرهاي حزبي و تغيير دادن نظرات و عقايد بسياري از توده اي هاي زنداني 



: آيانوري هم به اين زندانيان مي گفت آه. در زندان، زندانيان توده اي را پيش آيانوري مي بردند. موثر بود
 !ما در اشتباه بوده ايم.  و بايد همه چيز را گفتانقالب حقانيت دارد

به نظر آيانوري، اين طلب .      البته او بعدها رفتارش را در زندان رژيم، نزد افراد حزبي توجيه مي آرد
او معتقد بود آه اين افراد را براي آينده جنبش حفظ . مغفرت ها جان جوانان و آادرهاي حزبي را نجات داده بود

  .آرده است
     آيانوري در سال هاي آخر عمرش حزب را به سراب برد، و عمال با تبعيت از سياست هاي شوروي، حزب را 

 . به قتل گاه آشانده، براي هميشه تير خالصي به گيج گاه حزب زد؛ حزبي آه نيم قرن در ايران فعاليت آرده بود
او معتقد بود آه خط امام، . به مغز حزب شليك آرد» خط امام«     آيانوري اين تير خالص را با دنباله روي از 
آيانوري از اين مساله غافل بود آه خط امام، در ايستگاه . ايشان را هم همراه خودش، تا پيروزي خواهد برد

 . ماقبل آخر ترمز آرده، او و حزبش را پياده خواهد آرد
. هره هاي قابل بررسي در تاريخ ايران استاو يكي از چ.      آيانوري هرچه بود، فعال از ميان ما رفته است
در . آيانوري چهره اي فعال و به نظر من حتا جذاب بود.  حرف هاي بسياري در باره او مي توان گفت و نوشت

حتا مي گويند آه يكي از پروژه هاي . دوران جواني يكي از استادان برجسته دانشكده معماري تهران بود
در دوران اسارتش در زندان قصر، او را . ات اجتماعي آن دوران، برنده شده بودساختماني او، براي اداره خدم

 . تحت الحفظ بيرون مي آوردند تا آار آن ساختمان را پيش ببرد
     آيانوري نتوانست در ساختمان ايران، سنگ هاي گرانقيمتي پايه بگذارد، ولي آخرين آلنگ را به بنياد و 

. او چند روزي است از ميان ما رفته است. جانفشاني آرده بودند، آوبيدبنيان حزبي آه بسياري برايش 
 . مريم هم اين اواخر خيلي مريض است و مرتبا از اين مطب به آن مطب مي رود. همسرش مريم هنوز باقي است

تنها چند روز پيش . با فاجعه  انقالب اسالمي، حيات سياسي او هم پايان يافت.  سال عمر آرد86     آيانوري 
 . جسم او بود آه رو به پايان رفت

      مهري ـ اين درست است آه يك ديپلمات روسي آيانوري و يارانش را به جمهوري اسالمي لو داده است؟
ساختار حزب به .      تهراني ـ لو رفتن اعضاي حزب توده، از طريق يك ديپلمات روسي، افسانه اي بيش نيست

منتها حزب آنقدر خوشباور بود آه . آن، براي مامورين امنيتي ايران روشن بودگونه اي بود آه عملكرد اعضاي 
بعدها بابك اميرخسروي و ديگر آادرهاي زنده حزب . پايگاه مرآزي اش را به ماموران امنيتي رژيم نشان داد
. ي مانده بودندفقط تعداد معدودي از افسران توده اي باق. گفتند آه چيز عجيب و غريبي از حزب باقي نمانده بود
با مسئوليت مهدي » نويد«گويا بعد از انقالب گروه  . البته من در اين مورد نمي توانم قضاوت روشني بكنم

مهدي پرتوي پس از آزادي از زندان در مقابل دانشگاه تهران . پرتوي، سازمان مخفي حزب را تشكيل داد
 در لو رفتن اعضاي رهبري و آادرهاي حزبي، و شايع است آه همين مهدي پرتوي. آتابفروشي اي داير آرد

 .               نقش اساسي داشت
در آخرين سفر من .      در اين اواخر آيانوري نام يكي ديگر از همكاران حزبي را به مامورين جمهوري گفت

آا گ «آخرين نفري آه آيانوري از ارتباطش با :  دآتر عبدالرحمان قاسملو گفت1983به آردستان در سال 
گويا آيانوري در مالقاتي با رفسنجاني، اين . باخبر بود، سفير سابق ايران در شوروي، محمد مكري بود» ب

بعد هم مكري را به تهران احضار و در فرودگاه مهرآباد دستگير . اطالعات را در اختيار رفسنجاني گذاشته است
 .در زندان بود» آا گ ب«مكري تا همين اواخر به جرم همكاري با      . آردند
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