دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ
دﮐﺘﺮ اﻗﺒﺎل ﮐﻨﺎر ﺷﺎﻩ
او در ﮐﻨﺎر ﺕﻮدﻩ هﺎ
ﻣﺼﺪق ﺳﺘﺎﻳﺸﮕﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻠﯽ رﺋﻴﺲ ﻓﺮاﮐﺴﻴﻮن
ﺣﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان در ﻣﺠﻠﺲ ﭼﻬﺎردهﻢ ﺑﻮد
دﮐﺘﺮ هﻮﺵﻨﮓ ﻣﻨﺘﺼﺮی ،ﺥﻮاهﺮ زادﻩ دﮐﺘﺮ رﺿﺎ رادﻣﻨﺶ ،اﺥﻴﺮا ﺝﺰوﻩ ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﺕﺤﺖ
ﻋﻨﻮان "در ﺁﻥﺴﻮی ﻓﺮاﻣﻮﺵﯽ" درﺑﺎرﻩ زﻥﺪﮔﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ وی در اﻳﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﻳﺎدداﺵﺖ
هﺎی او ﺣﺪود  100ﺹﻔﺤﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﺹﻔﺤﺎت ﺁن ﻋﻤﺪﺕﺎ ﺕﻮﺹﻴﻒ دوران ﻥﻮﺝﻮاﻥﯽ و
ﺝﻮاﻥﯽ ﺥﻮد ﻥﻮﻳﺴﻨﺪﻩ و ﺕﺎﺛﻴﺮ دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ ﺑﺮ وی اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺁﻥﮑﻪ ﻥﻮﻳﺴﻨﺪﻩ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻢ ﺣﺠﻢ،
در ﺝﻮاﻥﯽ ﺥﻮد ﺕﻮدﻩ ای ﺑﻮدﻩ ،در ﺁﺳﺘﺎﻥﻪ  28ﻣﺮداد و در ﺳﺎل هﺎی ﭘﺲ از ﺁن ﺥﻮد را ﮐﻨﺎر
ﮐﺸﻴﺪﻩ و ﺣﺘﯽ در زﻣﺎن ﺵﺎﻩ رﺋﻴﺲ داﻥﺸﮕﺎﻩ و ﺑﺮای ﻣﺪﺕﯽ ﮐﻮﺕﺎﻩ اﺳﺘﺎﻥﺪار ﻥﻴﺰ ﺵﺪ .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻝﻴﻞ
ﻥﻮﺵﺘﻪ هﺎی او ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺁﻝﻮدﻩ ﺑﻪ ﺿﺪﻳﺖ ﺑﺎ ﺣﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان و اردوﮔﺎﻩ ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺘﯽ وﻗﺖ
اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺿﺪﻳﺖ در اﻓﮑﺎر و ﻥﻮﺵﺘﻪ هﺎی او ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺥﻼل هﻤﻴﻦ ﻥﻮﺵﺘﻪ هﺎ
اﺳﺘﻮاری زﻥﺪﻩ ﻳﺎد رادﻣﻨﺶ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤﺎن ﺣﺰﺑﯽ ﺥﻮﻳﺶ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﮔﺮﻳﺰی از
ﻥﻮﺵﺘﻦ ﺁن ﻥﻴﺴﺖ.
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺕﻮدﻩ ای ﺳﺘﻴﺰی ﻣﻨﺘﺼﺮی ،ﺵﻴﻔﺘﮕﯽ و راﺑﻄﻪ ﺵﺎﮔﺮد و اﺳﺘﺎدی ﺑﻴﻦ او و دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ
ﺑﻪ ﮔﻮﻥﻪ اﻳﺴﺖ ﮐﻪ وی ﺑﻪ ﻥﺎﭼﺎر در ﺑﺴﻴﺎری زﻣﻴﻨﻪ هﺎ اﻣﺎﻥﺖ داری را ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
ﻣﻨﺘﺼﺮی از ﺁن ﻥﺴﻞ ﮐﺎرﮔﺰاران رژﻳﻢ ﭘﺲ از ﮐﻮدﺕﺎی  28ﻣﺮداد اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺵﺎهﻨﺸﺎهﯽ
اﻋﺘﻤﺎد ﭼﻨﺪاﻥﯽ ﺑﻪ ﺁﻥﻬﺎ ﻥﺪاﺵﺖ و ﺝﺰ در ردﻩ هﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻳﺎ ﻣﻌﺎون وزﻳﺮ و ﻳﺎ اﺳﺘﺎﻥﺪار از
ﺕﺨﺼﺺ و ﮐﺎراﺋﯽ ﺁﻥﻬﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﻥﻤﯽ ﮔﺮﻓﺖ .او ﻣﺪﺕﯽ رﺋﻴﺲ داﻥﺸﮕﺎﻩ ﺕﺒﺮﻳﺰ ﺑﻮد و در اوج
اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت داﻥﺸﺠﻮﺋﯽ ﺁﻏﺎز دهﻪ  50و ﺥﻮاﺳﺖ داﻥﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮای ﺕﻐﻴﻴﺮ رﺋﻴﺲ داﻥﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮﮐﻨﺎر
و ﺑﻪ ﺕﻬﺮان اﺣﻀﺎر ﺵﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺪﺕﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻥﺪاری ﮐﺮﻣﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺵﺪ .در ﺁﻥﺠﺎ ﻥﻴﺰ دﺳﺘﻪ
ﺑﻨﺪی هﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﺎواک ﻥﻴﺰ در ﺁن ﻥﻘﺶ داﺵﺖ ﭼﻨﺎن ﻋﺮﺹﻪ را ﺑﺮ وی ﺕﻨﮓ ﮐﺮد ﮐﻪ
اﺳﺘﺎﻥﺪاری را رهﺎ ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ ﺕﻬﺮان ﺁﻣﺪ و دﻳﮕﺮ ﺑﺎزﻥﮕﺸﺖ .در ﮐﺮﻣﺎن ،ﮐﻪ ﺣﺮف ﺁﺥﺮ را
ﻣﻈﻔﺮﺑﻘﺎﺋﯽ ﻣﯽ زد ،ﺕﺮﺕﻴﺒﯽ دادﻥﺪ ﺕﺎ از ﭘﻠﻪ هﺎی اﺳﺘﺎﻥﺪاری ﺳﻘﻮط ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺕﻬﺮان رﺳﻴﺪ
ﻳﮏ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﯽ ﻝﻨﮕﻴﺪ!
در ﮐﺘﺎب او ﻳﮏ ﻓﺼﻞ ﻣﻬﻢ و ﺕﺎرﻳﺨﯽ از زﻥﺪﮔﯽ دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ ﻏﺎﻳﺐ اﺳﺖ و ﻥﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﮐﺘﺎب از
ﺁن اﻃﻼع ﻥﺪاﺵﺘﻪ اﺳﺖ .او ﻥﻤﯽ داﻥﺴﺘﻪ ،ﮐﻪ دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ در ﺁﺥﺮﻳﻦ هﻔﺘﻪ هﺎی ﻋﻤﺮ ﺥﻮد ،از
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮﺥﺼﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮای ﺵﺮﮐﺖ در ﭘﻠﻨﻮم  18ﺣﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان)اواﺋﻞ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ
 (1362ﮐﻪ ﺑﺮای اﺣﻴﺎی رهﺒﺮی ﺣﺰب ﺕﺸﮑﻴﻞ ﺵﺪﻩ ﺑﻮد ،از ﻻﻳﭙﺰﻳﮏ ﺥﻮد را هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ داوود
ﻥﻮروزی و اﻳﺮج اﺳﮑﻨﺪری ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ "ﭘﺮاگ" رﺳﺎﻥﺪ .او در اﻳﻦ ﭘﻠﻨﻮم ،ﮐﻪ هﻢ
زﻣﺎن ﺵﺪ ﺑﺎ ﺁﻏﺎز ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ اﻓﺴﺮان ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان ﺑﻪ دادﺳﺘﺎﻥﯽ و رﻳﺎﺳﺖ دادﮔﺎهﯽ
"رﻳﺸﻬﺮی" ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺹﺪور ﻓﻮری ﺑﻴﺎﻥﻴﻪ در ﻓﺮاﺥﻮان ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺝﻬﺎﻥﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻥﻴﺎﻥﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﺸﺎﻥﺪﻩ ﺵﺪﻩ ﺑﻮدﻥﺪ را داد .او ﺥﻮاهﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺳﺎﺥﺘﻦ اﻳﻦ ﻥﻤﺎﻳﺶ ﻣﻀﺤﮏ و در ﻋﻴﻦ
ﺣﺎل ﺥﻮﻥﻴﻦ ﺵﺪ و هﻤﻪ ﺕﻮدﻩ ای هﺎ را ﺑﻪ ﺣﻔﻆ وﺣﺪت و دﻓﺎع از زﻥﺪاﻥﻴﺎن ﺕﻮدﻩ ای ﻓﺮاﺥﻮاﻥﺪ.
رادﻣﻨﺶ  24هﻤﺎن ﻣﺎﻩ ،ﺑﻪ ﻓﺎﺹﻠﻪ ﮐﻮﺕﺎهﯽ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﭘﻠﻨﻮم  18ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب
ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان ﮐﻪ در ﺁن ﺑﻘﺎﻳﺎی ﻥﺴﻞ اول ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬار ﺣﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان ) ﻥﻈﻴﺮ اردﺵﻴﺮ ﺁواﻥﺴﻴﺎن،
اﮐﺒﺮ ﺵﺎﻥﺪرﻣﻨﯽ ،اﻳﺮج اﺳﮑﻨﺪری و (...ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻥﺪ ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﺝﻬﺎن ﻓﺮو ﺑﺴﺖ.
ﮔﺰارﺵﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺥﻮاﻥﻴﺪ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺎﻻ ،از ﮐﺘﺎب ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺘﺼﺮی ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺕﻨﻈﻴﻢ ﮐﺮدﻩ اﻳﻢ ﺕﺎ ﻳﺎدﻥﺎﻣﻪ ای ﺑﺎﺵﺪ - ،هﺮ ﭼﻨﺪ ﻥﻪ در ﺥﻮر زﻥﺪﮔﯽ و ﺵﺨﺼﻴﺖ واﻻی دﮐﺘﺮ

رادﻣﻨﺶ -ﺑﺮای او .اﻥﺴﺎن ﺵﺮﻳﻒ و ﺁزادﻳﺨﻮاهﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ اﻗﺒﺎل هﻤﮑﻼس ﺑﻮد اﻣﺎ راهﺶ از
او ﺝﺪا و دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺳﺘﺎﻳﺸﮕﺮش ﺑﻮد.

دﮐﺘﺮ رﺿﺎ رادﻣﻨﺶ
دورﻩ ﭼﻬﺎردهﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺵﻮرای ﻣﻠﯽ ،ﻳﮑﯽ از ﺑﺤﺚ اﻥﮕﻴﺰﺕﺮﻳﻦ دورﻩ هﺎی ﭘﺎرﻝﻤﺎﻥﯽ در اﻳﺮان
اﺳﺖ .ﺕﺎ ﻗﺒﻞ از اﻥﺘﺨﺎﺑﺎت اﻳﻦ دورﻩ از ﺕﺎرﻳﺦ ﻣﺠﻠﺲ و ﭘﺎرﻝﻤﺎن در اﻳﺮان ،ﮐﻪ در ﻥﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل
 )1322دو ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط رژﻳﻢ دﻳﮑﺘﺎﺕﻮری رﺿﺎﺥﺎن( و در ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ "ﻋﻠﯽ ﺳﻬﻴﻠﯽ" اﻥﺠﺎم
ﺵﺪ ،ﺵﻌﺎرهﺎی ﺕﺎﮐﺘﻴﮑﯽ ﺣﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان ﺑﺼﻮرت ﮔﺴﺘﺮدﻩ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﺝﺎی ﺥﻮد را ﺑﺎز
ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد .در راس اﻳﻦ ﺵﻌﺎرهﺎ "ﻥﺎن ﺑﺮای هﻤﻪ -ﺑﻬﺪاﺵﺖ ﺑﺮای هﻤﻪ -ﻓﺮهﻨﮓ ﺑﺮای هﻤﻪ" ﻗﺮار
داﺵﺖ ﮐﻪ در ﻣﻴﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ،داﻥﺸﺠﻮﻳﺎن ،ﺝﻮاﻥﺎن و روﺵﻨﻔﮑﺮان ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل روﺑﺮو ﺵﺪﻩ
ﺑﻮد .ﺣﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان ﺑﺎ هﻤﻴﻦ ﺵﻌﺎرهﺎ ﺕﻮاﻥﺴﺖ ﺕﺸﮑﻴﻼت ﺥﻮد را اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ و ﺁﻣﺎدﻩ
ﺣﻀﻮر در اﻥﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﭼﻬﺎردهﻢ ﺵﻮد.
اﻥﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﺵﺪ و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ هﻤﻪ ﮐﺎرﺵﮑﻨﯽ هﺎ ،ﻣﺎﻥﻊ ﺕﺮاﺵﯽ هﺎ و ﺕﺒﻠﻴﻐﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺥﻮاﻥﻴﻦ
در روﺳﺘﺎهﺎ و هﻤﻪ ﻥﻮع ﻣﺪاﺥﻼت ﺵﻬﺮﺑﺎﻥﯽ و وزارت ﮐﺸﻮر ،ﮐﻪ از ﺝﺎﻥﺐ درﺑﺎر ﺵﺎهﻨﺸﺎهﯽ
ﺥﻂ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺣﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان ﺕﻮاﻥﺴﺖ هﻔﺖ ﻥﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺣﺰب را ﺑﺎ ﺁراء ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺮدم
ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ و ﻓﺮاﮐﺴﻴﻮن ﺣﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان را در ﻣﺠﻠﺲ ﺕﺸﮑﻴﻞ دهﺪ .اﻳﻦ در ﺣﺎﻝﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺝﻤﻊ دﻳﮕﺮی از ﻥﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ دورﻩ از ﻣﺠﻠﺲ ﻥﻴﺰ ،ﻳﺎ هﻮادار ﺑﺮﻥﺎﻣﻪ هﺎی ﺣﺰب ﺑﻮدﻥﺪ و ﻳﺎ
در ﭘﺎرﻝﻤﺎن ﺑﻪ ﻃﺮح هﺎ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدهﺎی ﻓﺮاﮐﺴﻴﻮن ﺣﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان رای ﻣﯽ دادﻥﺪ و ﻓﺮاﮐﺴﻴﻮن
 7ﻥﻔﺮﻩ ﺣﺰب را ﺕﻘﻮﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻥﺪ.
ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮرﺿﺎ رادﻣﻨﺶ در ﻣﺠﻠﺲ و در راس ﻓﺮاﮐﺴﻴﻮن ﭘﺎرﻝﻤﺎﻥﯽ ﺣﺰب ،اﻋﺘﺒﺎر وﻳﮋﻩ ای
ﺑﻪ ﻓﺮاﮐﺴﻴﻮن داد .او ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ هﻤﻪ ﻥﻮع ﺕﻼش ﻗﻮام اﻝﺴﻠﻄﻨﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺁراء ﺥﻮاﻥﻴﻦ و
زﻣﻴﻨﺪاران ﺑﺰرگ ﻻهﻴﺠﺎن ﺝﻬﺖ راﻩ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ،از ﻻهﻴﺠﺎن اﻥﺘﺨﺎب ﺵﺪﻩ و راهﯽ ﻣﺠﻠﺲ
ﭼﻬﺎردهﻢ ﺵﻮد .او در ﺁن زﻣﺎن ﺕﺤﺼﻴﻞ ﮐﺮدﻩ ﺕﺮﻳﻦ ﺵﺨﺼﻴﺖ ﻋﻠﻤﯽ از ﻻهﻴﺠﺎن و ﻳﮑﯽ از
ﻥﺨﺒﮕﺎن ﺕﺤﺼﻴﻞ ﮐﺮدﻩ اﻳﺮان ﺑﻮد.
ﭘﺲ از اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺠﻠﺲ ﭼﻬﺎردهﻢ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﮐﻪ وﮐﻴﻞ اول ﺕﻬﺮان ﺵﺪﻩ ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎرﻥﺎﻣﻪ ﺳﻴﺪ
ﺿﻴﺎء اﻝﺪﻳﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،روﺣﺎﻥﯽ اﻥﮕﻠﻴﺴﯽ و ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻮدﺕﺎی  1299رﺿﺎﺥﺎن ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻝﻔﺖ
ﺑﺮﺥﺎﺳﺖ و اﻳﻦ ﺁﻏﺎز ﭼﺎﻝﺶ هﺎی ﺝﺪی ﻣﺼﺪق ﺑﺎ روﺣﺎﻥﻴﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻥﮕﻠﻴﺲ ﺑﻮد ،ﮐﻪ هﻨﻮز
ﻋﻮاﻗﺐ و ﻋﻮارض ﺁن در ﺿﺪﻳﺖ ارﺕﺠﺎع ﻣﺬهﺒﯽ ،ﻃﺮﻓﺪاران ﺣﺠﺘﻴﻪ و ﻃﻴﻒ ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻘﺎﻥﯽ در
ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺝﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اداﻣﻪ دارد.
از ﻃﺮف ﻓﺮاﮐﺴﻴﻮن ﺣﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان ،رﺿﺎ رادﻣﻨﺶ و ﺕﻘﯽ ﻓﺪاﮐﺎر ﻋﻀﻮ دﻳﮕﺮ ﻓﺮاﮐﺴﻴﻮن
ﺣﺰﺑﯽ از ﻣﺨﺎﻝﻔﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻥﺎﻣﻪ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﮐﻮدﺕﺎﮔﺮ" ﺳﻴﺪ ﺿﻴﺎء ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ"
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﺮدﻥﺪ.
از دﻳﮕﺮ هﻤﺴﻮﺋﯽ هﺎی ﻓﺮاﮐﺴﻴﻮن ﺣﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان ﺑﺎ ﻓﺮاﮐﺴﻴﻮن ﻣﻠﻴﻮن ﺑﻪ رهﺒﺮی دﮐﺘﺮ
ﻣﺼﺪق در ﻣﺠﻠﺲ ﭼﻬﺎردهﻢ ،ﺳﺨﻨﺮاﻥﯽ ﭘﺮﺵﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ زﻥﺪﻩ ﻳﺎد رادﻣﻨﺶ ﻣﻘﺎرن ﻣﺬاﮐﺮات
اﻣﺮﻳﮑﺎﺋﯽ هﺎ ﺑﺎ دوﻝﺖ "ﺳﺎﻋﺪ" در ﺳﺎل  1323در ﻣﺠﻠﺲ اﻳﺮان ﮐﺮد .او در اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻥﯽ ﺑﺎ
هﺮ ﮔﻮﻥﻪ اﻋﻄﺎی اﻣﺘﻴﺎز ﻥﻔﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﮕﺎﻥﮕﺎن ﻣﺨﺎﻝﻔﺖ ﮐﺮد.
رادﻣﻨﺶ در هﻤﻴﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻥﯽ ﮐﻪ در ﺕﻨﻔﺲ ﻣﺠﻠﺲ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺵﺨﺼﺎ ﺑﻪ رادﻣﻨﺶ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺁن
ﺕﺒﺮﻳﮏ ﮔﻔﺖ ،ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ:
» هﻤﻪ ﺁﻗﺎﻳﺎن ﻣﻄﻠﻊ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ در ﺝﺮاﻳﺪ داﺥﻠﯽ و ﺥﺎرﺝﯽ ﻣﻔﺼﻼ راﺝﻊ ﺑﻪ ﻥﻔﺖ
ﻥﺎﺣﻴﻪ ﺝﻨﻮب ﺵﺮﻗﯽ اﻳﺮان ﻣﻄﺎﻝﺒﯽ ﻥﻮﺵﺘﻪ ﻣﯽ ﺵﻮد .از ﺝﻤﻠﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﻴﻠﺴﻴﭙﻮ ﺑﺮای
ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ در اﻃﺮاف اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻊ دو ﻥﻔﺮ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻥﻔﺘﯽ از اﻣﺮﻳﮑﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮدﻩ اﻥﺪ ﺕﺎ در
ﺥﺼﻮص اﻣﺘﻴﺎز اﺳﺘﺨﺮاج ﻥﻔﺖ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺁﻥﻬﺎ ﻣﺸﻮرت ﻥﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺝﺮﻳﺎن ﻳﮏ
ﺝﺮﻳﺎن دوﻣﯽ هﻢ وﺝﻮد دارد و ﺁن ﺝﻠﺴﺎﺕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻗﺎی ﻥﺨﺴﺖ وزﻳﺮ "ﺳﺎﻋﺪ" در هﻔﺘﻪ هﺎی

اﺥﻴﺮ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻋﺪﻩ از ﺁﻗﺎﻳﺎن ﻥﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺕﺸﮑﻴﻞ دادﻩ اﻥﺪ ﺕﺎ ﻣﺬاﮐﺮاﺕﯽ در ﮐﻠﻴﺎت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻥﻔﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﺁورﻥﺪ ﮐﻪ اﻣﻴﺪوارم اﻳﻦ دو ﺝﺮﻳﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻥﺒﺎﺵﻨﺪ .ﺥﻮاﺳﺘﻢ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﻩ و
رﻓﻘﺎی ﻓﺮاﮐﺴﻴﻮن ﺣﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان ﺑﺎ دادن هﺮ ﮔﻮﻥﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻪ دوﻝﺖ هﺎی ﺥﺎرﺝﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
ﻣﺨﺎﻝﻔﻴﻢ .ﻋﻘﻴﺪﻩ دارم هﻤﺎﻥﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﺕﻮاﻥﺴﺖ راﻩ ﺁهﻦ را اﺣﺪاث ﮐﻨﺪ ،ﻳﻘﻴﻦ دارم ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ ﻣﺮدم و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ هﺎی داﺥﻠﯽ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺕﻮاﻥﻴﻢ ﺕﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺮوت اﻳﻦ ﮐﺸﻮر را اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﻴﻢ
ﺕﺎ ﺑﻠﮑﻪ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺎرﻩ ای ﺑﺮای ﻓﻘﺮ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮدم اﻳﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻳﺪ«...
ﻥﺨﺴﺖ وزﻳﺮ "ﺳﺎﻋﺪ" در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن رادﻣﻨﺶ ﮔﻔﺖ:
» ...اﻳﻦ ﻳﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻥﻈﺮی اﺳﺖ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوﻝﺖ ﻥﻴﺴﺖ ،ﻣﺠﻠﺲ هﺮ ﺕﺼﻤﻴﻤﯽ ﮐﻪ دراﻳﻦ
ﺥﺼﻮص اﺕﺨﺎذ ﮐﻨﺪ دوﻝﺖ ﺕﺎﺑﻊ ﺁن ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد«...
دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ ،ﭘﺲ از ﺕﻮﺿﻴﺤﺎت ﻥﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﻳﮑﺒﺎر دﻳﮕﺮ اﺝﺎزﻩ ﺳﺨﻦ ﺥﻮاﺳﺖ و در ﭘﺎﺳﺦ
ﮔﻔﺖ:
» ...ﺑﻨﺪﻩ هﻤﺎن ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻥﻈﺮی را ﮐﻪ ﺁﻗﺎی ﻥﺨﺴﺖ وزﻳﺮ اﺵﺎرﻩ ﮐﺮدﻥﺪ ﻗﺒﻮل
دارم ،ﻋﺮض ﻣﻦ ﻓﻘﻂ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺥﻮب ﺑﻮد ﻗﺒﻞ از هﺮ ﻥﻮع ﻣﺬاﮐﺮﻩ ای ﺑﺎ ﺥﺎرﺝﻴﺎن ﻗﺒﻼ ﺑﺎ
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺸﻮرت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ و ﻥﻈﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺥﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺵﺪ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺵﻮرای ﻣﻠﯽ
ﺣﺎﺿﺮ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﭼﻬﺎردهﻢ اﺹﻮﻻ ﺑﺎ دادن اﻣﺘﺒﺎرات ﺑﻪ دوﻝﺖ هﺎ و ﺵﺮﮐﺖ هﺎی ﺥﺎرﺝﯽ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ دارد ﻳﺎ ﻥﻪ؟ اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺳﺘﺘﺎر دوﻝﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻥﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪﻩ اﺳﺖ .دوﻝﺖ ﻣﯽ ﺕﻮاﻥﺴﺖ
ﻻاﻗﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ و ﻣﺸﺎورﻩ دﻋﻮت ﮐﺮدﻩ از ﻣﻠﻴﺖ هﺎی دﻳﮕﺮ)ﻏﻴﺮ
اﻣﺮﻳﮑﺎﺋﯽ( ﺑﺎﺵﻨﺪ«.
دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ ﻓﺮدای اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻥﯽ در ﻳﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕﯽ ﺵﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
» ...ﺣﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان اﻋﻄﺎی هﺮ ﮔﻮﻥﻪ اﻣﺘﻴﺎز را در ﭼﻨﻴﻦ ﺵﺮاﻳﻄﯽ ﮐﻪ ﺕﻤﺎم دﻥﻴﺎ در ﺁﺕﺶ
ﺝﻨﮓ ﻣﯽ ﺳﻮزد ﻣﺮدود ﻣﯽ داﻥﺪ و ﺑﺎﻻﺥﺮﻩ ﺁن ﮐﻪ ﺣﺰب ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻝﻒ هﺮ ﮔﻮﻥﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺳﺘﺘﺎر در
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻥﻔﺖ ﺑﻮدﻩ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻝﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﺁﻏﺎز ﻣﺬاﮐﺮات از ﻣﺠﻠﺲ ﺵﻮرای
ﻣﻠﯽ ﻥﻈﺮﺥﻮاهﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد«.

ﺕﻮﻃﺌﻪ اﻋﻼم اﻥﺤﻼل ﺡﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان
ﺕﺮور ﻥﺎﻣﻮﻓﻖ ﺵﺎﻩ در  15ﺑﻬﻤﻦ  1327ﺑﻪ ﺕﻮﻃﺌﻪ ای ﺑﺮای اﻋﻼم اﻥﺤﻼل ﺣﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان و
ﺁﻏﺎز دﺳﺘﮕﻴﺮی رهﺒﺮان وﻗﺖ ﺁن ﺕﺒﺪﻳﻞ ﺵﺪ .ﺕﺮور در ﺳﺎﻋﺎﺕﯽ اﻥﺠﺎم ﺵﺪ ﮐﻪ رهﺒﺮان ﺣﺰب ﺕﻮدﻩ
اﻳﺮان در ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺵﺖ ﺕﻘﯽ اراﻥﯽ در اﻣﺎم زادﻩ ﻋﺒﺪاﷲ ﺵﻬﺮ ری ﺵﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻥﺪ .دﮐﺘﺮ
رﺿﺎ رادﻣﻨﺶ ﮐﻪ در ﺥﻴﺎﺑﺎن ﺁب ﺳﺮدار واﻗﻊ در ﺥﻴﺎﺑﺎن ژاﻝﻪ ،ﮐﻮﭼﻪ ﺣﻤﺎم ﺕﺎج زﻥﺪﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﺮد ،ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻣﺮاﺳﻢ ﻳﺎدﺑﻮد اراﻥﯽ از ﺵﻬﺮ ری ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و در اﺕﺎق ﮐﺎر ﺥﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻥﻮﺵﺘﻦ
ﻣﻄﻠﺒﯽ درﺑﺎرﻩ اراﻥﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺥﺒﺮ ﭘﻴﮕﺮد و دﺳﺘﮕﻴﺮی رهﺒﺮان ﺣﺰب ﺕﻮدﻩ را ﺑﻪ او دادﻥﺪ .وﻗﺘﯽ
ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺕﺮور ﻥﺎﮐﺎم ﺵﺎﻩ را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺣﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان اﻥﺪاﺥﺘﻪ و دﺳﺘﮕﻴﺮی هﺎ ﺁﻏﺎز ﺵﺪﻩ
اﺳﺖ ،او ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﭘﺎﺳﺦ داﺵﺖ :اﻳﻦ ﻣﺎﺝﺮاﺝﻮﺋﯽ ﺑﺎ هﺰار ﻣﻦ ﺳﺮﻳﺸﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻥﻤﯽ ﭼﺴﺒﺪ!
ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻌﺪ ،دﮐﺘﺮ ﮐﺸﺎور و اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی ﺳﺮاﺳﻴﻤﻪ ﺥﻮد را ﺑﻪ ﺥﺎﻥﻪ رادﻣﻨﺶ رﺳﺎﻥﺪﻥﺪ و
ﺵﺘﺎﺑﺰدﻩ رادﻣﻨﺶ را هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺥﻮد ﺑﺮدﻥﺪ .ﭘﺎﺳﯽ از ﺵﺐ ﮔﺬﺵﺘﻪ ،رادﻣﻨﺶ ﺑﺮای ﺝﻤﻊ ﮐﺮدن
ﺑﺮﺥﯽ ﻳﺎدداﺵﺖ هﺎ و ﻥﻮﺵﺘﻪ هﺎی ﺥﻮد هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ دو ﺕﻦ از ﮐﺎرﮔﺮان ورزﻳﺪﻩ ﮐﺎرﺥﺎﻥﻪ ﭼﻴﺖ
ﺕﻬﺮان ﺑﻪ ﺥﺎﻥﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﺁن دو ﮐﺎرﮔﺮ ﻗﻮی هﻴﮑﻞ و ورزﻳﺪﻩ ﺑﺮای دﻓﺎع از رادﻣﻨﺶ هﻤﺮاﻩ او
ﺵﺪﻩ ﺑﻮدﻥﺪ و در ﺕﻤﺎم ﻃﻮل ﻣﺪﺕﯽ ﮐﻪ رادﻣﻨﺶ ﺳﺮﮔﺮم ﺝﻤﻊ ﮐﺮدن اﺛﺎﺛﻴﻪ ﺥﻮد ﺑﻮد ﺁن هﺎ در ﮐﻨﺎر
در ورودی ﺥﺎﻥﻪ هﺮ ﺕﺤﺮک و رﻓﺖ و ﺁﻣﺪ ﺥﺎرج از ﺥﺎﻥﻪ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﺮدﻥﺪ .ﻳﮑﯽ از ﺁن هﺎ
زﻣﺰﻣﻪ هﺎی ﻣﺎﻣﻮران را ﭘﺸﺖ در ﺥﺎﻥﻪ ﺵﻨﻴﺪ و اهﻞ ﺥﺎﻥﻪ و رادﻣﻨﺶ را از ﺥﻄﺮ ﺑﺎ اﻃﻼع
ﮐﺮد .دﻗﺎﻳﻘﯽ ﺑﻌﺪ در ﺥﺎﻥﻪ را ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻮﺑﻴﺪﻥﺪ .زﻥﮓ ﻣﻤﺘﺪ هﻤﻪ اهﻞ ﺥﺎﻥﻪ را ﺑﺎ ﺥﺒﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺥﻄﺮ
ﺑﻪ ﭘﺸﺖ در رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ .ﺁن هﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺹﺪاﺋﯽ ﮐﻪ از داﺥﻞ ﺥﺎﻥﻪ ﺑﺮﺥﺎﺳﺘﻪ و هﻮﻳﺖ

ﻣﺮاﺝﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺳﺌﻮال ﮐﺮد ،ﮔﻔﺘﻨﺪ از ﻃﺮف ﺵﻬﺮﺑﺎﻥﯽ ﺁﻣﺪﻩ اﻥﺪ و ﺑﺎ دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ ﮐﺎر
دارﻥﺪ.
 رادﻣﻨﺶ رﻓﺘﻪ ﺵﻬﺮری و هﻨﻮز ﺑﺎز ﻥﮕﺸﺘﻪ. ﺵﻤﺎ در را ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ ،ﻣﺎ ﭘﻴﺎم دارﻳﻢ. ﻣﮕﺮ ﻥﻤﯽ داﻥﻴﺪ ﺑﻪ اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت هﻤﺎﻳﻮﻥﯽ ﺕﻴﺮاﻥﺪازی ﺵﺪﻩ و ﺵﻬﺮ وﺿﻊ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدی دارد.ﻣﺎ از ﮐﺠﺎ ﺑﺪاﻥﻴﻢ ﺵﻤﺎ ﮐﻴﺴﺘﻴﺪ و راﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﺋﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﺵﻬﺮﺑﺎﻥﯽ هﺴﺘﻴﺪ؟ ﺿﻤﻨﺎ
اﻃﻼع داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻴﺪ ﮐﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻨﺰل دﺥﺘﺮ ﻋﻤﻮی ﺕﻴﻤﺴﺎر ﺹﻔﺎری رﺋﻴﺲ ﮐﻞ ﺵﻬﺮﺑﺎﻥﯽ
اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﺝﺎزﻩ ﺑﺎﻳﺪ اول ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺕﻠﻔﻦ ﮐﻨﻴﻢ.
 ﻣﺎﻣﻮران) اﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺹﺪای ﺁرام و ﻣﻮدب( ﺥﻮاهﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ در را ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺎورﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺎﻣﻮران ﺵﻬﺮﺑﺎﻥﯽ هﺴﺘﻴﻢ.
اﻳﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮی دو ﻃﺮﻓﻪ ،از دو ﺳﻮی در ورودی ﺥﺎﻥﻪ ،ﮐﻪ اهﻞ ﺥﺎﻥﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹﺎ ﺁن را
ﻃﻮﻻﻥﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻥﺪ ،ﺕﻨﻬﺎ ﺑﺮای وﻗﺖ ﮐﺸﯽ و ﻓﺮاهﻢ ﺳﺎﺥﺘﻦ زﻣﺎن ﺝﻬﺖ ﻓﺮار رﺿﺎ رادﻣﻨﺶ
و ﮐﺎرﮔﺮان هﻤﺮاﻩ او ﺑﻮد .ﺁن هﺎ ﺥﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻳﮑﯽ از اﺕﺎق هﺎی ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﮐﻪ
ﻗﺒﻼ ﺵﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻥﺪ رﺳﺎﻥﺪﻩ و از ﺁﻥﺠﺎ رادﻣﻨﺶ را ﺑﺎﻻ ﮐﺸﻴﺪﻩ و از ﺁﻥﺴﻮ ،او را ﺑﻪ
ﺥﺮاﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺣﻤﺎم ﺕﺎج رﺳﺎﻥﺪﻩ و هﺮ ﺳﻪ ﺑﺎ هﻢ ﮔﺮﻳﺨﺘﻨﺪ.
در ﺥﺎﻥﻪ زﻣﺎﻥﯽ ﮔﺸﻮدﻩ ﺵﺪ ﮐﻪ رادﻣﻨﺶ و هﻤﺮاهﺎﻥﺶ از ﺥﺮاﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺣﻤﺎم ﻥﻴﺰ دور ﺵﺪﻩ
ﺑﻮدﻥﺪ .ﻣﺎﻣﻮران ﮐﻪ ﺵﺎﻣﻞ ﻳﮏ ﺳﺮوان ﺵﻬﺮﺑﺎﻥﯽ ،دو اﺳﺘﻮار ارﺕﺶ و ﭼﻬﺎر ﭘﺎﺳﺒﺎن و
ﺳﺮﺑﺎز ﺑﻮدﻥﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﮔﺸﻮدﻩ ﺵﺪن در ﺥﺎﻥﻪ ،ﺕﻔﺘﻴﺶ و ﺝﺴﺘﺠﻮی ﺥﺎﻥﻪ را ﺁﻏﺎز ﮐﺮدﻥﺪ.
ﺑﺎزﺝﻮﺋﯽ از "ﻣﻬﻴﻦ" هﻤﺴﺮ راداﻣﻨﺶ ﮐﻪ ﺕﺎزﻩ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﻥﻮزادش ﺑﻪ ﺥﺎﻥﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺵﺪﻩ و هﻨﻮز
در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻮد ﺁﻏﺎز ﺵﺪ.
 دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﻣﺎ از ﺹﺒﺢ ﮐﻪ ﺥﺎﻥﻪ را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺵﻬﺮ ری ﺕﺮک ﮐﺮدﻩ از او اﻃﻼﻋﯽ ﻥﺪارﻳﻢ.ﻓﺮدای روز ﺕﺮور و در ﺣﺎﻝﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮی رهﺒﺮان ﺣﺰب ﺕﻘﺮﻳﺒﺎ هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺕﺮور ﺵﺎﻩ
ﺁﻏﺎز ﺵﺪﻩ ﺑﻮد ،ﻣﺠﻠﺲ ﺕﺸﮑﻴﻞ ﺝﻠﺴﻪ ﻓﻮق اﻝﻌﺎدﻩ داد .اﻳﻦ ﻣﺠﻠﺲ دﻳﮕﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﭼﻬﺎردهﻢ ﻥﺒﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ اﻗﺒﺎل هﻤﮑﻼس رادﻣﻨﺶ در ﻓﺮاﻥﺴﻪ ) ﻥﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﺑﻌﺪی و وزﻳﺮ ﻥﻔﺖ در
زﻣﺎن ﺵﺎﻩ( ﮐﻪ ﺁن زﻣﺎن وزﻳﺮ ﮐﺸﻮر در ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ "ﺳﺎﻋﺪ" ﺑﻮد ﻃﺮح اﻥﺤﻼل ﺣﺰب ﺕﻮدﻩ
اﻳﺮان ،ﭘﻴﮕﺮد و دﺳﺘﮕﻴﺮی رهﺒﺮان ﺁن و اﻋﻼم رﺳﻤﻴﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻥﻈﺎﻣﯽ را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮد.
در ﺁﻏﺎز ﻥﻮروز  1328دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ دﮐﺘﺮ ﮐﺸﺎورز) ﻳﮑﯽ ﻥﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺳﺮﺵﻨﺎس
ﻣﺠﻠﺲ ﭼﻬﺎردهﻢ و دﻳﮕﺮی وزﻳﺮ دوﻝﺖ ﻗﻮام اﻝﺴﻠﻄﻨﻪ( ﺑﺎ ﺕﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﺎﻓﻪ و ﻇﺎهﺮ ﻣﺮزهﺎی
ﺳﺮﺥﺲ را در ﺥﺎک اﻳﺮان ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺵﺘﻪ و وارد ﺥﺎک اﺕﺤﺎد ﺝﻤﺎهﻴﺮ ﺵﻮروی
ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺘﯽ ﺵﺪﻥﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺕﺮﺕﻴﺐ ﻣﻬﺎﺝﺮت ﻃﻮﻻﻥﯽ رادﻣﻨﺶ ﺁﻏﺎز ﺵﺪ.
ﭼﻨﺪ هﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ" ،ﻣﻬﻴﻦ" هﻤﺴﺮ رادﻣﻨﺶ ﻥﻴﺰ ﮐﻪ ﺵﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ای ﺝﺪﻳﺪ ﺑﺮای او ﺕﻬﻴﻪ ﺵﺪﻩ ﺑﻮد ،ﺑﺎ
ﭼﺎدر و ﻇﺎهﺮ ﻣﺬهﺒﯽ ،ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﮐﻮدک و ﺵﻮهﺮ ﻗﻼﺑﯽ ﮐﻪ هﻤﺮاﻩ او ﺑﻮد از اﻳﺮان ﺥﺎرج
ﺵﺪﻥﺪ .ﺁﻥﻬﺎ ،ﺑﻪ ﻇﺎهﺮ ﻋﺎزم زﻳﺎرت ﻋﺘﺒﺎت ﺵﺪﻥﺪ ،اﻣﺎ ﺁﻥﮑﻪ ﺵﻮهﺮ ﻗﻼﺑﯽ هﻤﺴﺮ رادﻣﻨﺶ ﺵﺪﻩ
ﺑﻮد ،ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﺣﺰﺑﯽ اﻥﺘﻘﺎل هﻤﺴﺮ رادﻣﻨﺶ ﺑﻪ ﺳﻮرﻳﻪ و از ﺳﻮرﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮ را اﺝﺮا ﻣﯽ
ﮐﺮد .ﺹﺒﺢ روز ﺣﺮﮐﺖ در ﻓﺮودﮔﺎﻩ ﻣﻬﺮﺁﺑﺎد ،ﺑﻪ رواﻳﺖ هﻮﺵﻨﮓ ﻣﻨﺘﺼﺮی:
» ...از دور ﻥﺎﻇﺮ ﺕﺸﺮﻳﻔﺎت ﭘﺮواز ﺑﻮدم .اﺕﻔﺎﻗﺎ ﺹﺎدق هﺪاﻳﺖ هﻢ ﺁن روز ﺑﺮای ﺑﺪرﻗﻪ ﻳﮑﯽ
از دوﺳﺘﺎﻥﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻣﯽ رﻓﺖ در ﻓﺮودﮔﺎﻩ ﺑﻮد .ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺁﺵﻨﺎﺋﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ هﺪاﻳﺖ از ﺳﺎل هﺎ
ﻗﺒﻞ ﺑﻮد ،اﻏﻠﺐ در ﮐﺎﻓﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺥﻴﺎﺑﺎن اﺳﻼﻣﺒﻮل ﮐﻪ ﭘﺎﺕﻮق روﺵﻨﻔﮑﺮان ﭼﭗ ﺁن روزﮔﺎر
ﺑﻮد از ﻣﺤﻀﺮ او ﮐﻪ ﺑﺎ ﺵﻮخ ﻃﺒﻌﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ روز را ﺕﺠﺰﻳﻪ و ﺕﺤﻠﻴﻞ ﻣﯽ
ﮐﺮد ﻓﻴﺾ ﻣﯽ ﺑﺮدم .هﺪاﻳﺖ ﺕﺎ ﻣﺮا دﻳﺪ ﮐﻪ در ﺣﻴﺎط ﺑﺰرگ و ﻣﺸﺠﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻩ ﻣﻬﺮ ﺁﺑﺎد ﺑﺎ
ﺣﺎﻝﺖ ﻥﮕﺮان ﻗﺪم ﻣﯽ زﻥﻢ ﺝﻠﻮ ﺁﻣﺪ و ﺁهﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﺵﻮﺥﯽ ﮔﻔﺖ :ﺣﺎﺵﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻏﻴﺮت ،زن و
ﺑﭽﻪ ﻳﺎرو را ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺮدﮐﻪ ﮔﺮدن ﮐﻠﻔﺖ ﻓﺮاراﻥﺪی!

ﻣﻦ از اﻳﻨﮑﻪ هﺪاﻳﺖ ﺕﻮاﻥﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻬﻴﻦ را زﻳﺮ ﭼﺎدر و ﭼﺎﻗﭽﻮر ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﺕﻌﺠﺐ ﮐﺮدم .هﺮ
دو ﺥﻨﺪﻳﺪﻳﻢ و در ﺣﺎﻝﯽ ﮐﻪ ﭘﺮواز هﻮاﭘﻴﻤﺎ را ﺕﻤﺎﺵﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدﻳﻢ ،هﺪاﻳﺖ ﺁهﯽ ﮐﺸﻴﺪ و ﺑﺎ
ﺹﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻪ ﻥﺰدﻳﮑﺎن ﻥﺎﺵﻨﺎس هﻢ ﺁن را ﺵﻨﻴﺪﻥﺪ ﮔﻔﺖ :دﻳﺪار ﺑﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ!
ﻣﻬﺎﺝﺮت دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ  10ﺳﺎل در اﺕﺤﺎد ﺵﻮروی ﮔﺬﺵﺘﻪ و  20ﺳﺎل در ﺵﻬﺮ ﻻﻳﭙﺰﻳﮏ
ﺁﻝﻤﺎن دﻣﮑﺮاﺕﻴﮏ .در ﻻﻳﭙﺰﻳﮏ ﺥﺎﻥﻪ ای در ﻳﮑﯽ از ﻣﺤﻼت ﻣﺮﮐﺰی ﺵﻬﺮ در اﺥﺘﻴﺎر او
ﮔﺬاﺵﺘﻪ ﺵﺪﻩ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﭼﻪ در دوران دﺑﻴﺮ اوﻝﯽ ﺣﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان و ﭼﻪ در ﺳﺎل هﺎی ﭘﺲ از
ﺁن در اﻳﻦ ﺥﺎﻥﻪ زﻥﺪﮔﯽ ﮐﺮد .ﻥﻪ ﺕﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻی ﺣﺰب و دوﻝﺖ دﻣﮑﺮاﺕﻴﮏ ﺁﻝﻤﺎن،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺵﺨﺺ هﻮﻥﮑﺮ رهﺒﺮ و رﺋﻴﺲ دوﻝﺖ ﺁﻝﻤﺎن دﻣﮑﺮاﺕﻴﮏ دوﺳﺖ ﺑﻮد .او در ﺑﺨﺶ
ﺕﺤﻘﻴﻘﺎت اﻥﺴﺘﻴﺘﻮ ﻓﻴﺰﻳﮏ داﻥﺸﮕﺎﻩ ﻻﻳﭙﺰﻳﮏ و در رﺵﺘﻪ "ﻓﻴﺰﻳﮏ ﺝﺪﻳﺪ" واﺑﺴﺘﻪ ﺕﺤﻘﻴﻘﺎﺕﯽ ﺑﻮد
و ﺥﻮد را ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﮐﺎرهﺎی ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺎ ﺕﺤﻮﻻت ﻋﻠﻤﯽ زﻣﺎن هﻤﺎهﻨﮓ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد.
در دوران اﻗﺎﻣﺖ در اﺕﺤﺎد ﺵﻮروی ﻥﻴﺰ ،او ﻣﺪت هﺎ در داﻥﺸﮕﺎﻩ ﺵﻬﺮ دوﺵﻨﺒﻪ ﻣﺮﮐﺰ
ﺕﺎﺝﻴﮑﺴﺘﺎن زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را ﺕﺪرﻳﺲ ﮐﺮدﻩ و ﺳﭙﺲ در ﻣﺴﮑﻮ ﺳﺎﮐﻦ ﺵﺪﻩ ﺑﻮد .در دوران
اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﺴﮑﻮ زﺑﺎن روﺳﯽ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و دورﻩ ﺳﻪ ﺳﺎﻝﻪ ﺁﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﮑﻮ
را ﮔﺬراﻥﺪ .اواﺥﺮ ﺳﺎل  ،1336ﭘﺎﻳﺎن دوران ﻣﻬﺎﺝﺮت رادﻣﻨﺶ در اﺕﺤﺎد ﺵﻮروی ﺑﻮد،
زﻳﺮا هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ رهﺒﺮان ﺣﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان در ﺁﻝﻤﺎن دﻣﮑﺮاﺕﻴﮏ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺵﺪ.

ﺡﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان و دو ﻣﺮﺡﻠﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺁن در ﺏﺮاﺏﺮ ﻣﺼﺪق
دوران ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻥﺎدرﺳﺖ ﺣﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان در ﺑﺮﺥﻮرد ﺑﺎ ﻣﺼﺪق ﺑﻪ ﻥﻘﻞ از هﻮﺵﻨﮓ
ﻣﻨﺘﺼﺮی و از زﺑﺎن دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ دﺑﻴﺮ اول ﺣﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان:
» ...در ﺝﺮﻳﺎن ﻥﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺵﺪن ﻥﻔﺖ ﺑﻪ رهﺒﺮی ﻣﺼﺪق ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻥﻪ ﻣﺎ ﻣﺮﺕﮑﺐ اﺵﺘﺒﺎﻩ
ﺵﺪﻳﻢ .اﺵﺘﺒﺎﻩ از رﻓﻘﺎی ﺵﻮروی ﺑﻮد .ﺁن هﺎ ﺕﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻥﺪ ﻣﺼﺪق ﻳﮏ ﻣﻬﺮﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎﺋﯽ
اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺥﻮاهﺪ اﻳﻦ اﻣﭙﺮﻳﺎﻝﻴﺰم ﺕﺎزﻩ ﻥﻔﺲ را ﮐﻪ ﻇﺎهﺮ ﮔﻤﺮاﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ای داﺵﺖ ﺝﺎﻥﺸﻴﻦ
اﺳﺘﻌﻤﺎر ﮐﻬﻨﻪ ﮐﺎر اﻥﮕﻠﺴﺘﺎن ﮐﻨﺪ ...در ﺁن دوران ﺕﺌﻮرﻳﺴﻴﻦ هﺎی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻥﻴﺴﺖ ﺵﻮروی
اﻳﻦ ﻥﻈﺮﻳﻪ اﺣﺘﻤﺎﻝﯽ را ﮐﻪ ﻣﺼﺪق ﺵﺎﻳﺪ ﻗﺎدر ﺵﻮد از ﺕﻀﺎد ﻣﻮﺝﻮد ﺑﻴﻦ ﺵﺮﮐﺖ هﺎی ﻥﻔﺘﯽ
اﻣﺮﻳﮑﺎ و اﻥﮕﻠﻴﺲ در ﺝﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻳﺮان ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداری ﮐﻨﺪ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺮدود ﺕﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻥﺪ.
اﻝﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺕﺤﻠﻴﻞ ﻗﺎﻃﻊ ،ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﺰﺑﯽ ﻥﺒﻮد ،اﻣﺎ در ﺁن دوران
ﭘﻴﺮوی ﮐﺮدﻥﺪ«...
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ﭘﺲ از اﻥﻘﻼب  ،57دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ ﮐﻪ از ﺑﻴﻤﺎری ﮐﺒﺪ در رﻥﺞ ﺑﻮد ،ﭘﻴﺮ و ﺵﮑﺴﺘﻪ و ﺑﻪ
ﻋﺸﻖ دﻳﺪن اﻳﺮان و زادﮔﺎهﺶ ﻻهﻴﺠﺎن ،دوﺳﺘﺎن ﻗﺪﻳﻤﯽ و از هﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﺕﺮ ،ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺑﻪ
وﺿﻊ ﺣﺰب و دﻳﺪن دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب در ﺥﻴﺎﺑﺎن  16ﺁذر ﺑﻪ اﻳﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮد .ﺹﺪور
ﮔﺬرﻥﺎﻣﻪ ﺑﺮای دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ و هﻤﮑﺎری دﮐﺘﺮ اﺣﺴﺎن ﻥﺮاﻗﯽ و اﺑﻮاﻝﺤﺴﻦ ﺑﻨﯽ
ﺹﺪر ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزارت ﺥﺎرﺝﻪ ﺝﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﻣﻤﮑﻦ ﺵﺪ .ﺁن دو در زﻣﺎن ﺵﺎﻩ
ﻳﮑﯽ رﺋﻴﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺕﺤﻘﻴﻘﺎت اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد ودﻳﮕﺮی ﭘﮋوهﺸﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ.
ﺑﻪ زادﮔﺎهﺶ "ﻻهﻴﺠﺎن" رﻓﺖ و در ﺕﻬﺮان ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﻗﺪﻳﻤﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد .از ﺝﻤﻠﻪ ﭼﻨﺪ
دﻳﺪار ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺹﺪﻳﻘﯽ دوﺳﺖ دﻳﺮﻳﻦ ﺥﻮد ﮐﻪ در ﻣﺎﻩ هﺎی ﻗﺒﻞ از اﻥﻘﻼب ﮐﺎﻥﺪﻳﺪای ﻥﺨﺴﺖ
وزﻳﺮ ﺑﻮد .ﺹﺪﻳﻘﯽ ﺕﺸﻮﻳﺶ ﺥﺎﻃﺮهﺎی ﺥﻮد را از روﻥﺪ اوﺿﺎع ﺝﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ
رادﻣﻨﺶ در ﻣﻴﺎن ﮔﺬاﺵﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﻥﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺵﺪﻩ در ﻣﻨﺰل دﮐﺘﺮ
رﺣﻴﻢ ﻋﺎﺑﺪی ﻳﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻣﺸﺘﺮک و هﻤﮑﺎر در داﻥﺸﮑﺪﻩ ﻓﻨﯽ داﻥﺸﮕﺎﻩ ﺕﻬﺮان ﻣﻼﻗﺎت
ﮐﺮد .در اﻳﻦ دﻳﺪار ﺑﺎزرﮔﺎن ﻥﮕﺮاﻥﯽ ﺵﺪﻳﺪ ﺥﻮد را از ﺝﺮﻳﺎن ﮔﺮوﮔﺎﻥﮕﻴﺮی اﻋﻀﺎی ﺳﻔﺎرت

اﻣﺮﻳﮑﺎ در ﺕﻬﺮان وﻣﺸﮑﻼت زﻳﺎدی ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺮای اﻳﺮان ﺑﻮﺝﻮد ﺥﻮاهﺪ ﺁورد
ﺑﻴﺎن ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد.
دﻳﺪار او از دﻓﺘﺮ ﺣﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان در ﺥﻴﺎﺑﺎن  16ﺁذر ﺕﻮام ﺑﺎ ﺵﻮر و هﻴﺠﺎن زاﺋﺪاﻝﻮﺹﻒ
ﺑﻮد .ﮐﻴﺎﻥﻮری ﺵﺨﺼﺎ از او دﻋﻮت ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﺕﺎ رﺳﻤﺎ از دﻓﺘﺮ ﺣﺰب ﺑﺎزدﻳﺪ ﮐﻨﺪ و اﻳﻦ
ﻥﻬﺎﻳﺖ اﺣﺘﺮام دﺑﻴﺮاول وﻗﺖ ﺣﺰب ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺑﻴﺮاول اﺳﺒﻖ ﺣﺰب ﺑﻮد .ورود رادﻣﻨﺶ ﺑﻪ
دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ،ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل رهﺒﺮان و ﮐﺎدرهﺎی ﺣﺰﺑﯽ هﻤﺮاﻩ ﺑﻮد .او از ﻗﺴﻤﺖ هﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻓﺘﺮ ﺣﺰب ﺑﺎزدﻳﺪ ﮐﺮد و درﺑﺎرﻩ هﻤﻪ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ هﺎ ﮐﻴﺎﻥﻮری ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت رادﻣﻨﺶ
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ داد .ﻥﻈﻢ ﺕﺸﮑﻴﻼﺕﯽ ﺣﺰب ﺑﻪ ﮔﻮﻥﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ رادﻣﻨﺶ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از اﻳﺮان،
هﻤﻪ ﺝﺎ از ﺕﻮاﻥﺎﺋﯽ ﮐﻴﺎﻥﻮری در ﺳﺎزﻣﺎﻥﺪهﯽ دوﺑﺎرﻩ ﺣﺰب ﺕﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮد.

ارزﻳﺎﺏﯽ او از رهﺒﺮی اﻥﻘﻼب و ﺡﺎﮐﻤﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ درﺑﺎرﻩ اﻥﻘﻼب و ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ روﺣﺎﻥﻴﻮن اﻋﺘﻘﺎد داﺵﺖ:
» ...ﺝﺮﻳﺎن ﻣﺴﻠﻂ در اﻥﻘﻼب اﻳﺮان روﺣﺎﻥﻴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ هﻢ ﺑﺎﻻﺕﺮﻳﻦ ﻥﻘﻄﻪ رهﺒﺮی و هﻢ
ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺕﺮﻳﻦ ﺳﻄﻮح ﺕﻮدﻩ هﺎ را دراﺥﺘﻴﺎر ﻣﻄﻠﻖ ﺥﻮد دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮاﻳﺶ هﺎی
ﻓﮑﺮی ﮐﻪ در ﻳﮏ ﻓﺎﺹﻠﻪ زﻣﺎﻥﯽ ﻣﺤﺪود در ﺥﻂ اﺕﺤﺎد ﺕﺎﮐﺘﻴﮑﯽ اﻥﻘﻼب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻥﺪ ﻳﺎ
ﺑﺎﻳﺪ ﺝﺬب ﺝﺮﻳﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﺵﻮﻥﺪ و ﻳﺎ در اﺳﺘﻤﺮار زﻣﺎن دﻓﻊ ﺥﻮاهﻨﺪ ﺵﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن وﺿﻊ
ﺣﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان ﺵﮑﻨﻨﺪﻩ ﺕﺮ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺕﻀﺎد ﻋﻘﻴﺪﺕﯽ ﺑﻨﻴﺎدی ﺑﺎ
روﺣﺎﻥﻴﻮن ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی اﺕﺤﺎد ﺵﻮروی ﻥﻴﺰ دراﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻥﻘﺶ اﻳﻔﺎء ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ).ﺑﻌﺪهﺎ
ورود ارﺕﺶ ﺳﺮخ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن و دﺵﻮاری هﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان ﺑﻮﺝﻮد
ﺁورد ،اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﯽ زﻥﺪﻩ ﻳﺎد رادﻣﻨﺶ را ﺕﺎﺋﻴﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﮔﻮﻥﻪ ای ﮐﻪ ﻃﺮح ﻳﻮرش ﺑﻪ ﺣﺰب
را ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﺣﻮادث اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن و ﺕﺪوﻳﻦ ﻳﮏ ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺣﻮادث اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن) ﮐﻮدﺕﺎی
ﺣﺰب در داﺥﻞ و ورود ارﺕﺶ ﺳﺮخ از ﺥﺎرج( را در اﻥﮕﻠﺴﺘﺎن ﺕﻨﻈﻴﻢ ﮐﺮدﻥﺪ و ﺁن را
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات دﻳﭙﻠﻤﺎت ﻓﺮاری ﺳﻔﺎرت اﺕﺤﺎد ﺵﻮروی "ﮔﻮزﭼﮕﻴﻦ" ﺑﻌﻨﻮان ﻳﮏ ﻃﺮح
ﺳﺮی در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺕﺤﻮﻳﻞ ﻋﺴﮕﺮاوﻻدی دادﻥﺪ ﺕﺎ ﺑﺎ ﺥﻮد ﺑﻪ اﻳﺮان ﺁوردﻩ و ﺕﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻥﺪهﺎن
ﺳﭙﺎﻩ ) دراﻳﻨﺠﺎ ﻥﻘﺶ رﻓﻴﻘﺪوﺳﺖ ﻥﻴﺰ ﺕﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻮد( ﺑﻪ ﺁﻳﺖ اﷲ ﺥﻤﻴﻨﯽ اراﺋﻪ دهﺪ و ﻣﺠﻮز
ﻳﻮرش ﺑﻪ ﺣﺰب را ﺑﮕﻴﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻥﻴﺰ ﺵﺪ(

دﻳﺪار از ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻴﺰﻳﮏ اﺕﻤﯽ
ﻳﮏ روز ﺑﺎ هﻢ ﺑﻪ ژﻥﻮ رﻓﺘﻴﻢ .دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ ﻋﻼﻗﻪ داﺵﺖ از ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺰرگ ﺕﺤﻘﻴﻘﺎﺕﯽ
ﻓﻴﺰﻳﮏ هﺴﺘﻪ ای "ﺳﺮن" ﮐﻪ ﻓﺮاﻥﺴﻮﻳﺎن در ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮزی ﺑﻴﻦ ﻓﺮاﺳﻪ و ﺳﻮﻳﺲ اﺣﺪاث ﮐﺮدﻩ
ﺑﻮدﻥﺪ ﺑﺎزدﻳﺪ ﮐﻨﺪ .رهﺴﭙﺎر اﻳﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺵﺪﻳﻢ .دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ ﮐﺎرت ﻣﺨﺼﻮص واﺑﺴﺘﻪ
ﺕﺤﻘﻴﻘﺎﺕﯽ ﻓﻴﺰﻳﮏ هﺴﺘﻪ ای اﻥﺴﺘﻴﺘﻮی ﻻﻳﭙﺰﻳﮏ ﺥﻮد را اراﺋﻪ داد .ﺑﺪﺳﺘﻮر ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻮﺳﺴﻪ،
ﻳﮑﯽ از ﮐﺎرﺵﻨﺎﺳﺎن ﻓﺮاﻥﺴﻮی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺎﻣﻮر ﺵﺪ ﺕﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻗﺴﻤﺖ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺕﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻔﺼﻞ اﻳﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎ را هﻤﺮاهﯽ ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﺑﺎزدﻳﺪ ﺕﻘﺮﻳﺒﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﮐﺸﻴﺪ و
در ﺁﺥﺮ هﻢ در ﺕﺎﻻر ﺑﺰرگ ﮐﻨﻔﺮاﻥﺲ ﻓﻴﻠﻤﯽ از ﻣﻨﺎﻇﺮ و ﻣﺮاﻳﺎی ﺝﻬﺎن ،ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﺁﺥﺮﻳﻦ
ﭘﮋوهﺶ هﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ را ﺕﻤﺎﺵﺎ ﮐﺮدﻳﻢ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﺝﺎﻝﺐ ﺑﻮد.
ﺳﺮ ﻥﺎهﺎر ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﺮاﻥﺴﻮی ﺑﺎ ﺣﺮارت از ﺵﮕﻔﺘﯽ هﺎی ﺝﻬﺎن و ﻣﻌﻤﺎی اﻥﺮژی هﺎﺋﯽ
ﮐﻪ در هﺴﺘﻪ هﺎ اﻥﺒﺎﺵﺘﻪ ﺵﺪﻩ و ﺑﻌﺪ از رهﺎﺋﯽ ﺑﻄﻮر ﻥﺎﻣﺤﺪود ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ
ﮔﻔﺖ .ﺵﻌﺮ ﻣﻮﻻﻥﺎ را ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﭘﻴﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺵﺎرﻩ ﮐﺮدﻩ ﺥﻮاﻥﺪم" " دل هﺮ ذرﻩ
را ﮐﻪ ﺑﺸﮑﺎﻓﯽ -ﺁﻓﺘﺎﺑﯽ در ﺁن ﻥﻬﺎن ﺑﻴﻨﯽ" .ﺕﻔﺴﻴﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﺖ ﺵﻌﺮ ﺁﻥﭽﻨﺎن ﮐﺎرﺵﻨﺎس ﺝﻮان را
ﺕﺤﺖ ﺕﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داد ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺥﻮاهﺶ ﮐﺮد ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺕﺮﺝﻤﻪ ،ﺁن را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در
دﻓﺘﺮ ﻳﺎدداﺵﺖ او ﺑﻨﻮﻳﺴﻢ.

ﺳﻴﺰدﻩ ﺏﺪر  1360و دﻳﺪار ﺏﺎ ﻋﻠﯽ اﻣﻴﻨﯽ
ﻥﻮروز  1360دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ ﺑﻪ ﻓﺮاﻥﺴﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد .از دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﻣﻴﻨﯽ دﻋﻮت ﮐﺮدم ﮐﻪ
روز  13ﻥﻮروز ﺝﻬﺖ دﻳﺪار ﺑﺎ دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ ﺑﻪ "ﻓﻮﻥﺘﻦ ﺑﻠﻮ" ﺑﻴﺎﻳﺪ .ﻥﺎهﺎر را در ﻣﻨﺰل
ﺥﻮردﻳﻢ و ﻋﺼﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ در ﺝﻨﮕﻞ هﺎی زﻳﺒﺎی اﻃﺮاف ﺁن ﻥﺎﺣﻴﻪ ﮔﺮدش ﮐﺮدﻳﻢ.
ﮔﻔﺘﮕﻮهﺎی ﺁن دو ﮐﻪ از دو دﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ را ﺕﺤﻠﻴﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻥﺪ
ﺑﺴﻴﺎر ﺝﺎﻝﺐ ﺑﻮد .دﮐﺘﺮ اﻣﻴﻨﯽ ﮔﻔﺖ:
 رﻓﻘﺎی ﺵﻤﺎ زﻳﺮﮐﺎﻥﻪ در اﻥﻘﻼب رﺥﻨﻪ ﮐﺮدﻥﺪ و در هﻤﻪ ارﮔﺎن هﺎ ﺣﻀﻮر دارﻥﺪ وﺥﺸﻮﻥﺖ ﮔﺮاﺋﯽ را ﺑﻪ روﺣﺎﻥﻴﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺕﺤﻤﻴﻞ ﮐﺮدﻩ اﻥﺪ و اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺥﻮب ﺁﻥﻬﺎ را
ﻣﯽ ﺵﻨﺎﺳﻢ و اﺹﺎﻝﺘﺎ ﻣﻴﺎﻥﻪ رو هﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻥﻪ ﺑﻪ ﺕﻨﺪروی و اﻓﺮاط واداﺵﺘﻪ ﺵﺪﻩ اﻥﺪ.
رادﻣﻨﺶ در ﺝﻮاب ﮔﻔﺖ:
 درﺝﺮﻳﺎن ﻳﮏ اﻥﻘﻼب ،ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻗﻬﺮ وﺥﺸﻮﻥﺖ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺕﺠﻮﻳﺰ ﺵﺨﺺ ﻳﺎ ﮔﺮوهﯽاﻥﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد ﺑﻪ ﻣﺎهﻴﺖ اﻥﻘﻼب و ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺕﻮﻓﺎﻥﯽ ﺁن ارﺕﺒﺎط دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﺎ ﻥﺒﺎﻳﺪ اﻥﻘﻼب
ﮐﺮد و ﻳﺎ اﮔﺮ اﻥﻘﻼب ﮐﺮدﻳﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺕﺤﻤﻞ ﺕﺒﻌﺎت ﺁن ﻥﻴﺰ هﺴﺘﻴﺪ و در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﭼﻪ
ﺑﺴﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺥﻮد ﻋﻨﺎﺹﺮ اﻥﻘﻼﺑﯽ ﻥﻴﺰ ﻗﺮﺑﺎﻥﯽ ﺳﻮء ﺕﻔﺎهﻤﺎت ﺵﻮﻥﺪ.
اﺑﺘﺪا ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﺳﺨﻨﺎن دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ ﮐﻪ در هﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺹﺎدﻗﺎﻥﻪ و ﺹﺮﻳﺢ ﺑﺮاﺳﺎس
واﻗﻌﻴﺖ هﺎ ﻋﻘﺎﻳﺪش را اﺑﺮاز ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ ﻃﺒﻊ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺎز دﮐﺘﺮ اﻣﻴﻨﯽ ﻥﺎﺳﺎﮔﺎر ﺑﺎﺵﺪ وﻝﯽ ﺵﮕﻔﺖ
اﻳﻨﮑﻪ دﮐﺘﺮاﻣﻴﻨﯽ دراﻳﻦ ﮔﻔﺖ و ﺵﻨﻮد ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﻪ ،ﺁﻥﭽﻨﺎن ﺕﺤﺖ ﺕﺎﺛﻴﺮ ﺵﺨﺼﻴﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر از ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﮑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺁﺵﻨﺎﺋﯽ و ﻣﻼﻗﺎت
ﺁﻥﻬﺎ را ﻓﺮاهﻢ ﮐﺮدﻩ ام ﺕﺸﮑﺮ ﮐﺮد.
در ﺁﺥﺮﻳﻦ دﻗﺎﻳﻖ دﻳﺪار اﻣﻴﻨﯽ ﺑﻪ رادﻣﻨﺶ ﮔﻔﺖ :ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺵﻤﺎ از ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮐﻨﺎرﻩ ﮔﻴﺮی ﮐﺮدﻩ اﻳﺪ
ﻣﯽ ﺕﻮاﻥﻴﺪ ﺑﻪ ﻏﺮب ﺑﻴﺎﺋﻴﺪ و در ﻳﮑﯽ از ﺵﻬﺮهﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺝﻨﻮب ﻓﺮاﻥﺴﻪ ﺑﺎ ﺁﺳﺎﻳﺶ زﻥﺪﮔﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
از ﺝﻬﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎدی هﻢ ﻥﮕﺮان ﻥﺒﺎﺵﻴﺪ .ﻣﻦ ﻣﯽ ﺕﻮاﻥﻢ ﺕﺮﺕﻴﺒﯽ ﺑﺪهﻢ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ﻣﻮﺳﺴﺎت
ﻣﻄﺎﻝﻌﺎﺕﯽ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ رﺳﻤﺎ از ﺵﻤﺎ دﻋﻮت ﮐﻨﺪ ﺕﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺕﺨﺼﺺ ﺥﻮدﺕﺎن در هﺮ زﻣﻴﻨﻪ
ای ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﺎﺵﻴﺪ ﻣﻄﺎﻝﻌﺎﺕﯽ اﻥﺠﺎم دهﻴﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺹﺮار ﻓﺮاوان دﮐﺘﺮ اﻣﻴﻨﯽ ،دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ
ﭘﺎﺳﺦ را ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ در ﺝﻮاﻥﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺮد و ﻃﻔﺮﻩ رﻓﺖ.
ﭘﺲ از اﻳﻨﮑﻪ دﮐﺘﺮ اﻣﻴﻨﯽ ﺑﺎ اﺕﻮﻣﺒﻴﻞ ﺥﻮد ﮐﻪ ﺕﻮﺳﻂ ﻳﮏ راﻥﻨﺪﻩ ﻗﻮی هﻴﮑﻞ ﻳﻮﮔﺴﻼو هﺪاﻳﺖ ﻣﯽ
ﺵﺪ و در ﺿﻤﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ او ﻥﻴﺰ ﺑﻮد ﺑﻪ ﭘﺎرﻳﺲ ﻣﺮاﺝﻌﺖ ﮐﺮد ،ﻣﻦ و دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ در ﻳﮑﯽ از
ﮐﺎﻓﻪ هﺎی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺼﺮ ﻥﺎﭘﻠﺌﻮن ﻥﺸﺴﺘﻴﻢ و ﺳﺮ ﺹﺤﺒﺖ را در ﺑﺎرﻩ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻣﻴﻨﯽ ﺑﺎز ﮐﺮدم.
رادﻣﻨﺶ ﮔﻔﺖ :ﻥﺰاﮐﺖ اﺝﺎزﻩ ﻥﺪاد ﮐﻪ در ﺁن ﻓﻀﺎی دوﺳﺘﺎﻥﻪ ﻓﻮرا ﺑﻪ اﻣﻴﻨﯽ ﺝﻮاب ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺪهﻢ.
ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺎدﮔﯽ هﺎ ﻥﻴﺴﺖ .اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﯽ ﻣﻮرد ﻥﻈﺮ دﮐﺘﺮ اﻣﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ
ﮐﺎرهﺎی ﻣﻄﺎﻝﻌﺎﺕﯽ ﺥﻮاهﻨﺪ ﮔﻤﺎﺵﺖ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺥﺎص هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ هﺪف
اﺹﻠﯽ ﺁﻥﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﻳﮏ ﮐﺎرزار ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺵﻮروی اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻣﻴﻨﯽ ﻣﻦ ﺁﻝﺖ و
اﺑﺰار اﺝﺮای ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﯽ ﺥﻮاهﻢ ﺵﺪ .ﻣﻦ اﻥﺘﻘﺎدات ﺥﻮدم را ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻥﮕﯽ ﺝﺮﻳﺎﻥﯽ ﮐﻪ
در ﺵﻮروی و ﮐﺸﻮرهﺎی ﺑﻠﻮک ﺵﺮق ﻣﯽ ﮔﺬرد دارم ،اﻣﺎ ﺁﻝﺖ اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎ ﻥﻤﯽ ﺵﻮم.

داوود ﻥﻮروزی
داوود ﻥﻮروزی را از دوران ﺝﻮاﻥﯽ ﻣﯽ ﺵﻨﺎﺥﺘﻢ .ﺑﺎﺝﻨﺎق ﻃﺒﺮی ﺑﻮد .ﻣﻘﺎﻻﺕﯽ در ﻗﻠﻤﺮو ادﺑﻴﺎت
ﺳﻴﺎﺳﯽ -ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺘﯽ در ﻥﺸﺮﻳﺎت ﺣﺰﺑﯽ ﻣﯽ ﻥﻮﺵﺖ ) .ﺳﺮدﺑﻴﺮ ﺑﺴﻮی ﺁﻳﻨﺪﻩ ارﮔﺎن ﻣﺮﮐﺰی
ﺣﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان(
ﭘﺲ از  36ﺳﺎل او را ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ رادﻣﻨﺶ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن دﻳﺪم .ﺁﺥﺮﻳﻦ ﻣﺎﻩ هﺎی ﺣﻴﺎت دﮐﺘﺮ .در
داﻥﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮﻝﻴﻦ ﺵﺮﻗﯽ ،در رﺵﺘﻪ ﺕﺎرﻳﺦ اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﺕﺪرﻳﺲ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﻥﻮروزی ﺵﺨﺼﻴﺖ اﻥﺴﺎﻥﯽ و اﺥﻼﻗﯽ دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ را ﻣﯽ ﺳﺘﻮد و ﺕﻨﻬﺎ ﻥﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ او را

اﻓﺮاط در اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﻣﯽ داﻥﺴﺖ .اﻋﺘﻤﺎدی ﮐﻪ اﻓﺮاط ﺁن در ﺳﺎزﻣﺎﻥﯽ ﻣﺎﻥﻨﺪ ﺣﺰب ﺕﻮدﻩ
اﻳﺮان ﮐﻪ در ﺵﺮاﻳﻂ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎری ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ داﺵﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺥﻄﺮ ﺁﻓﺮﻳﻦ ﺑﻮد .دو ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﺮﻗﺖ اﺳﻨﺎد
او ﺕﻮﺳﻂ ﺑﺮادران ﻳﺰدی و ﻣﺎﺝﺮای ﻋﺒﺎس ﺵﻬﺮﻳﺎری ﺑﻪ روﺣﻴﻪ او ﭼﻨﺎن ﻝﻄﻤﻪ ای زد ﮐﻪ
ﺝﺴﻤﺶ را ﻥﻴﺰ از ﭘﺎی در ﺁورد.

ﺁﺧﺮﻳﻦ دﻳﺪارهﺎ
ﻥﻮروز 1362دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ را در زورﻳﺦ دﻳﺪم .در ﻳﮏ دﻳﺪار ﺁرام ﺥﺎﻥﻮادﮔﯽ .دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ
از ﺿﺮﺑﻪ ای ﮐﻪ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺣﺰب ﺕﻮدﻩ وارد ﺵﺪﻩ و ﮔﺮوهﯽ از هﻤﺮزﻣﺎﻥﺶ دﺳﺘﮕﻴﺮ و در
ﻣﻌﺮض ﺥﻄﺮ ﻗﺮار داﺵﺘﻨﺪ ﺕﺸﻮﻳﺶ ﺥﺎﻃﺮ داﺵﺖ .ﺕﺤﻠﻴﻞ او ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻳﻦ ﮔﺮداب رهﺒﺮان
زﻥﺪاﻥﯽ ﺣﺰب را ﺑﺎ ﺥﻮد ﺥﻮاهﺪ ﺑﺮد .اﺣﻮال او ﻣﺎﻳﻪ ﺵﮕﻔﺘﯽ ﻣﻦ ﺵﺪﻩ ﺑﻮد .اﻳﻦ ﻥﻈﺮ ﻣﻦ ،ﺑﺎ
ﺑﺮﺥﻮرد ﺵﺪﻳﺪی ﮐﻪ در ﺕﺎﺑﺴﺘﺎن هﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻴﻦ او و اﻳﺮج اﺳﮑﻨﺪری درﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻦ ﺵﺎهﺪ ﺁن
ﺑﻮدم ﺕﺎﺋﻴﺪ ﺵﺪ.
در اواﺋﻞ ﺕﻴﺮﻣﺎﻩ  1362ﻥﺎﮔﻬﺎن وﺿﻊ ﺝﺴﻤﯽ دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ ﺑﺤﺮاﻥﯽ ﺵﺪ ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻥﺎﭼﺎر
ﺵﺪﻥﺪ او را ﺑﺎ ﺁﻣﺒﻮﻻﻥﺲ از ﻻﻳﭙﺰﻳﮏ ﺑﻪ هﻤﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن هﻤﻴﺸﮕﯽ ﺑﺮﻝﻴﻦ ﺵﺮﻗﯽ اﻥﺘﻘﺎل دهﻨﺪ.
ﭘﺲ از دو هﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﻝﺶ ﺑﻬﺒﻮد ﻥﺴﺒﯽ ﻳﺎﻓﺖ از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮﺥﺺ ﺵﺪ .هﻨﮕﺎم ﺕﺮک ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺑﺰرگ ﻋﻠﻮی ﺣﻀﻮر داﺵﺖ .ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد او ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻋﻠﻮی رﻓﺘﻴﻢ ﺕﺎ دﮐﺘﺮ روز را در ﺥﺎﻥﻪ
او اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮدﻩ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻗﻄﺎر ﻣﺨﺼﻮص و ﺳﺮﻳﻊ اﻝﺴﻴﺮﻏﺮوب ﺑﻪ ﻻﻳﭙﺰﻳﮏ ﺑﺮﮔﺮدد.
ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺕﯽ اﻳﺮج اﺳﮑﻨﺪری و داوود ﻥﻮروزی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺕﻠﻔﻦ ﺑﺰرگ ﻋﻠﻮی ﺑﻪ ﻥﺎهﺎر دﻋﻮت ﺵﺪﻩ
ﺑﻮدﻥﺪ وارد ﺵﺪﻥﺪ .ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺤﺚ در اﻃﺮاف ﻣﺴﺌﻠﻪ روز ﮐﻪ ﻳﻮرش ﺑﻪ ﺣﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان و
ﻥﻤﺎﻳﺶ هﺎی ﺕﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥﯽ ﺑﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺵﺪ.
اﻳﺮج اﺳﮑﻨﺪی ﺑﺎ ﺣﺮارت ﺑﻪ اﻥﺘﻘﺎد از ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺣﺰب در دورﻩ رهﺒﺮی ﮐﻴﺎﻥﻮری ﭘﺮداﺥﺖ .دﮐﺘﺮ
رادﻣﻨﺶ ﺑﺎ هﻤﺎن ﺣﺎﻝﺖ رﻥﺠﻮری ﻥﺎﺵﯽ از ﺑﻴﻤﺎری از ﮐﻮرﻩ در رﻓﺖ و ﺑﺎ ﻝﺤﻨﯽ ﺕﻨﺪ ﺥﻄﺎب ﺑﻪ
اﺳﮑﻨﺪری ﮔﻔﺖ » :ﺑﺮای ﺝﻨﺎﺑﻌﺎﻝﯽ ﺣﺰب وﻗﺘﯽ در ﻣﺴﻴﺮ ﺹﺤﻴﺢ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﮐﻴﻞ ﻳﺎ
وزﻳﺮ و ﻳﺎ دﺑﻴﺮﮐﻞ ﺁن ﺑﺎﺵﻴﺪ؛ در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت هﻤﻴﺸﻪ وﺿﻊ ﺣﺰب ﻗﺎﺑﻞ اﻥﺘﻘﺎد اﺳﺖ .اﻻن هﻤﻪ
ﺁن ﮐﺴﺎﻥﯽ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻋﻤﺮ ﺕﻠﺦ و ﺵﻴﺮﻳﻦ را ﺑﺎ ﺁﻥﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮدﻩ اﻳﻢ در ﺥﻄﺮاﻥﺪ«...
ﺁﺥﺮﻳﻦ ﺑﺎر دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ را ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ در ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺳﺎل  1362دﻳﺪم .ﺑﺎزهﻢ ﺑﻴﻤﺎری
اش ﺵﺪت ﻳﺎﻓﺘﻪ و در هﻤﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮﻝﻴﻦ ﺵﺮﻗﯽ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮد .ﭘﺰﺵﮑﺎن ﻣﻌﺎﻝﺞ ﺕﻘﺮﻳﺒﺎ از او
ﻗﻄﻊ اﻣﻴﺪ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻥﺪ .ﺥﻮدش هﻢ ﻣﯽ داﻥﺴﺖ.
ﺑﺎﻣﺪاد  24ﺑﻬﻤﻦ  1362ﺥﺒﺮ درﮔﺬﺵﺖ رادﻣﻨﺶ را ﺑﺎ ﺕﻠﻔﻦ هﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﭘﺎرﻳﺲ ﺵﻨﻴﺪم .ﺳﺎﻋﺖ
 10ﺑﺎﻣﺪاد ﻣﺮاﺳﻢ ﺥﺎﮐﺴﭙﺎری در ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﻻﻳﭙﺰﻳﮏ ﺑﺮﮔﺰار ﺵﺪ .در ﻣﻌﺒﺪ ﻗﺪﻳﻤﯽ ﮔﻮرﺳﺘﺎن
ﺕﺎﺑﻮت ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻢ اﻳﺮان ﻗﺮار داﺵﺖ .در ﮔﻮﺵﻪ ﺁن ﻋﻼﻣﺖ داس و ﭼﮑﺶ ﻥﻴﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ
ﺥﻮرد .ﻣﻴﺰ ﺥﻄﺎﺑﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺕﺎﺑﻮت ﻗﺮار داﺵﺖ .ﺕﻌﺪادی از اﺳﺎﺕﻴﺪ ﺁﻝﻤﺎﻥﯽ هﻤﮑﺎران دﮐﺘﺮ
رادﻣﻨﺶ و ﮔﺮوهﯽ از ﺕﻮدﻩ ای هﺎ ﺥﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ رﺳﺎﻥﺪﻩ ﺑﻮدﻥﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از ﺁﻥﻬﺎ از ﺵﻬﺮهﺎی
ﺁﻝﻤﺎن ﺵﺮﻗﯽ و ﺣﺘﯽ ﮐﺸﻮرهﺎی دور دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻥﺪ.
از ﻣﻴﺎن ﺳﺮﺵﻨﺎﺳﺎن اﻳﺮج اﺳﮑﻨﺪری ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻥﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت و اﻗﺎﻣﺖ در ﭘﺎرﻳﺲ ﻏﺎﻳﺐ ﺑﻮد .هﻤﻪ از
اﻳﻦ ﻏﻴﺒﺖ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺑﻮدﻥﺪ اﻣﺎ ﻣﻦ و ﻋﻠﻮی و ﻥﻮروزی دﻝﻴﻞ ﺁن را ﻣﯽ داﻥﺴﺘﻴﻢ .دﻝﻴﻞ هﻤﺎن
ﺑﺮﺥﻮرد ﺥﺎﻥﻪ ﺑﺰرگ ﻋﻠﻮی ﺑﻮد.
اﺑﺘﺪا ﺳﺮود اﻥﺘﺮﻥﺎﺳﻴﻮﻥﺎل ﺑﺎ ﻣﻮزﻳﮏ ﭘﺨﺶ ﺵﺪ و ﺳﭙﺲ داوود ﻥﻮروزی درﺑﺎرﻩ زﻥﺪﮔﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ
دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ ﺳﺨﻨﺮاﻥﯽ ﮐﺮد .ﭘﺲ از او ﭘﺮﻓﺴﻮری ﮐﻪ رﺋﻴﺲ اﻥﺴﺘﻴﺘﻮی ﻓﻴﺰﻳﮏ داﻥﺸﮕﺎﻩ
ﻻﻳﭙﺰﻳﮏ ﺑﻮد در ﺥﺼﻮص ﺵﺨﺼﻴﺖ ﻋﻠﻤﯽ دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺁﻝﻤﺎﻥﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻥﯽ ﮐﺮد .ﭘﺲ
از ﻳﮏ دﻗﻴﻘﻪ ﺳﮑﻮت ﺕﺎ ﺑﻮت ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻳﻌﺖ ﺣﺎﺿﺮان ﺑﻪ ﻃﺮف ﺣﻴﺎط وﺳﻴﻊ و ﻣﺴﺠﺮ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺕﺎ
ﮐﻨﺎر ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﺑﺪرﻗﻪ ﺵﺪ .ﮐﻮزﻩ ﺳﻴﻪ ﻓﺎم ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺥﺎﮐﺴﺘﺮ رادﻣﻨﺶ در ﺁن ﺑﻮد در اﻳﻦ
ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﺥﺎک ﺳﭙﺮدﻩ ﺵﺪ .ﭘﺎﻳﺎن  78ﺳﺎل.

