
   گفتگو با دکتر رادمنش-بخش دوم

  کودتا در عراق
  عمليات فرار و

  دکتر رامنش
  از چنگ کودتاچيان

  
، پسر  منتصری دکتر هوشنگفصل کوتاهی از نقل قول های کوتاه دکتر رادمنش در کتاب

خواهر دکتر رادمنش که در شماره گذشته راه توده انتشار آن را آغاز کرديم و با اين فصل آن 
  )فصل اول اين گزارش را نيز در سايت راه توده بخوانيد(.ان می بريمرا به پاي

  
 غيابا به اعدام محکوم شدم ولی با برنامه ،بعد ازجريان تيراندازی به شاه در دانشگاه تهران -

 اما .خراسان وارد خاک شوروی شوم طريق مرز طرف مسکو توانستم از دقيق تنظيم شده از
عراق با  کمک مستقيم شوروی ها نبود در غداد است که اگرب ازدوم مربوط به فرار  بار

  .حتمی مرگ مواجه می شدم خطر
  بغداد از فرار
شاهی عراق که  عبدالکريم قاسم و سقوط حکومت پادنتيجه کودتای ژنرال در

نکه دوستانه ای با شاه ايران داشت، شرايط مساعدی برای اي روابط بسيار
آنجا فعاليت های حزبی داخل  از ه باشد وبغداد داشت  پايگاه مطمئنی درحزب
 من به دفعات به ،اين هدفاجرای  در.  را هدايت کند فراهم گرديدايران

  .می کردمبغداد اقامت  چند ماه در بار هر عراق مسافرت کرده و
 تای ژنرال عبدالسالم عارف به وقوع پيوست وآخرين سفرم به بغداد کود در

عبدالکريم قاسم فعاليت گسترده ای در زمان  حزب کمونيست عراق که در
در . همه سطوح اجتماعی و سياسی داشت منحل و غيرقانونی اعالم گرديد

آغاز  دستگيری کادرهای فعال و اعدام های روزانه سران حزب ،دنباله آن
 کليه محافل سياسی عراق  ايران درمن که به عنوان دبيرکل حزب توده. شد

کادرهای  منزل يکی از تا دری هنگام کود ای بودم و حتفرد شناخته شده
 با ،د سکونت داشتم و اعدام شباالی حزب کمونيست عراق که بعدا دستگير

بغداد به يک خانه کامال مجهز از  دخالت سازمان يافته سفارت شوروی در
اين محل امن مدت   در.سکنه بود انتقال يافتم ه خالی ازجهت وسايل زندگی ک

کشورعراق خارج  ينکه با هدايت سفارت توانستم ازشش ماه مخفی شدم تا ا
 .شوم

عکس های  اعدام ها چند بار بحبوحه دستگيری ها و موضوع جالب اينکه در
اداره  مرا شناسايی کنند وتلويزيون بغداد نشان داده شد تا  من در مختلفی از

 گاهمن از مخفي.  مطلع سازندی بودخبارات عراق را که همان دستگاه امنيتاست
   .تلويزيون مشاهده می کردم خود اين جريانات را از

يکی از خيابان های   که در،رابط من يک عرب اهل بيروت و مقيم بغداد بود
مرکزی شهرمغازه بزرگ کتاب فروشی داشت و زبان فرانسه را نسبتا فصيح 

مامورين مورد اعتماد دستگاه اطالعاتی  که قاعدتا از او. تکلم می کرد
گاه شب به خانه مخفي هر ود را بنام خالد معرفی کرده بود و بود خشوروی

وچه بن بست و کم سکنه ای قرار داشت سرکشی می کرد و  کمن که در



 کتاب و، لوازم زندگی وغذا که بيشتر به صورت کنسرو بود برايم عالوه بر
خارج  روزنامه های خارجی می آورد وترتيب شستشوی رخت و لباسم را در

  . ادمنزل می د از
خارج شوم و يک غام آورد که صبح فردا بايد از عراق باالخره شبی خالد پي

ولی با عکس خودم و يک بليط " جعفرمجتهدی" گذرنامه لبنانی با اسم جعلی 
در تاريک و . رم گذاشتاختيا  صوفيه در- بيروت-مسير بغداد هواپيما در

 .تفقا رهسپار فرودگاه بغداد شديم خالد با اتومبيل خود آمد و مروشن سحرگاه
فرودگاه با کيف دستی  در. در آنجا من پياده شدم و او بعد ازخداحافظی رفت

دريافت کارت مخصوص  قسمت تشريفات گمرک گذشته و پس از خود از
 هوايی مقابل باجه پليس مرز از صف عبور سوار شدن به هواپيما در

  .ايستادم
 يک مرد خيلی چاق با سر .دادای رخ اين هنگام اتفاق غيرمنتظره  در

کلفتی به گردن   که قيافه کشتی گيران حرفه ای را داشت و زنجير،تراشيده
که ساک بزرگ و سنگينی را حمل می کرد   در حالی،خود آويخته بود

سوار شدن هواپيما به  شتابزده صف مسافران را شکافت و به بهانه اينکه در
، خود ن ديگر مسافراادبانه با تنه زدن بهمقصد کويت تاخير کرده است، بی 

آن محل  شد که در نفهميدم ناگهان چطور. مقابل باجه پليس رساندرا به 
باجه  افسر پليس از. شد ن گالويزمسافرا صدا راه انداخت و با يکی ازسرو

 بيرون آمد و با خشم به او اعتراض کرد ولی وی با داد و فرياد و دشنام افسر
کند  ن فرودگاه را خبرد ماموراش طوری که او ناچار، بکردپليس را عصبان 

پليس مسئول باجه که   افسر،تا او را کشان کشان با خود ببرند و به دنبال او
  .خود را ترک کرد به او توهين شده بود برای پيگيری قضيه محل کار

را ناراحت ن مخود جمله   از،نمعقول اين شخص که همه مسافرات ناحرکا
 . موجب شد که حدود نيم ساعت نظم آن قسمت فرودگاه مختل گرددکرده بود

بلند گوهای فرودگاه مرتبا مسافرين هواپيمای ما را دعوت به سوار شدن در 
داخل   افسرپليس ديگری که معلوم بود تازه وارد است در.هواپيما می کردند

ر ن معطل شده و ناراحت را مهشست و با عجله گذرنامه های مسافراباجه ن
  !خروجی زد

بلغارستان يض هواپيما به صوفيه پايتخت بغداد به بيروت و سپس با تعو از
وارد شده و با پايان يافتن ماجراهای غيرقابل پيش بينی غيبت شش ماهه که 

جريان  اغلب رفقای حزبی و حتی خانواده ام نيزگمان می کردند که من در
  . نفس راحتی کشيدمحوادث مربوط به کودتای عراق سر به نيست شده ام

برای شرکت در کنگره که جالب ترين قسمت اين سرگذشت آن بود که تقريبا يک سال بعد 
سالن هتل محل اقامت صبحانه  که در حزب کمونيست چکسلواکی به پراگ رفته بودم، يکروز

 خندان به من سالم  ایمقابل خود ديدم که با چهره ناگهان همان مرد چاق را درکه می خوردم 
  :که دستم را می فشرد گفت حالی در کرد و

خط مرزهوايی عراق من يک  راحت شما از رفيق رادمنش به خاطر عبور
هفته در بغداد به اتهام آشوب و توهين به پليس زندانی بوده و با پرداخت 

روز فرودگاه  جريمه آزاد شدم، باالخره معلوم شد که حادثه ناراحت کننده آن
آن غوغای ساخته  ازمان يافته برای اينکه من دربغداد يک صحنه سازی س

  .کشورعراق خارج شوم بوده است شده بدون جلب توجه پليس مرزی از


