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  مصدق ستايشگر سخنان ملی رئيس فراکسيون
   حزب توده ايران در مجلس چهاردهم بود

  
 جزوه کوچکی را تحت ادکتر هوشنگ منتصری، خواهر زاده دکتر رضا رادمنش، اخير

يادداشت . ر کرده استدرباره زندگی سياسی وی در ايران منتش" در آنسوی فراموشی"عنوان 
 صفحه است که بسياری از صفحات آن عمدتا توصيف دوران نوجوانی و 100های او حدود 

 ،اين کتاب کم حجمبا آنکه نويسنده . جوانی خود نويسنده و تاثير دکتر رادمنش بر وی است
 های پس از آن خود را کنار  مرداد و در سال28در جوانی خود توده ای بوده، در آستانه 

به همين دليل . کشيده و حتی در زمان شاه رئيس دانشگاه و برای مدتی کوتاه استاندار نيز شد
و اردوگاه سوسياليستی وقت نوشته های او بطور طبيعی آلوده به ضديت با حزب توده ايران 

اين ضديت در افکار و نوشته های او مشهود است، اما در خالل همين نوشته ها . است
اد رادمنش بر سر عهد و پيمان حزبی خويش چنان است که او را گريزی از استواری زنده ي

  . آن نيستننوشت
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

 مرداد است که دستگاه شاهنشاهی 28ارگزاران رژيم پس از کودتای منتصری از آن نسل ک
اعتماد چندانی به آنها نداشت و جز در رده های علمی و يا معاون وزير و يا استاندار از 

او مدتی رئيس دانشگاه تبريز بود و در اوج . تخصص و کارائی آنها بهره نمی گرفت
برکنار نشجويان برای تغيير رئيس دانشگاه  و خواست دا 50اعتصابات دانشجوئی آغاز دهه 

دسته در آنجا نيز . پس از مدتی به استانداری کرمان فرستاده شد. و به تهران احضار شد
بندی های محلی که ساواک نيز در آن نقش داشت چنان عرصه را بر وی تنگ کرد که 

 حرف آخر را کرمان، که در. استانداری را رها کرده و به تهران آمد و ديگر بازنگشت
وقتی به تهران رسيد . مظفربقائی می زد، ترتيبی دادند تا از پله های استانداری سقوط کند

  !يک پايش می لنگيد
از زندگی دکتر رادمنش غايب است و نويسنده کتاب از مهم و تاريخی در کتاب او يک فصل 
 های عمر خود، از رادمنش در آخرين هفته او نمی دانسته، که دکتر. آن اطالع نداشته است

اوائل بهمن ماه ( حزب توده ايران18بيمارستان مرخصی گرفت و برای شرکت در پلنوم 
که برای احيای رهبری حزب تشکيل شده بود، از اليپزيک خود را همراه با داوود ) 1362

 او در اين پلنوم، که هم.  رساند"پراگ"نوروزی و ايرج اسکندری به پايتخت چکسلواکی 
 یبا آغاز محاکمه افسران عضو حزب توده ايران به دادستانی و رياست دادگاهزمان شد 

 در فراخوان حمايت جهانی از قربانيانی که به ، پيشنهاد صدور فوری بيانيه"ريشهری"
عين  او خواهان محکوم ساختن اين نمايش مضحک و در.  را دادمحاکمه کشانده شده بودند

.  به حفظ وحدت و دفاع از زندانيان توده ای فراخواند راحال خونين شد و همه توده ای ها
 کميته مرکزی حزب 18پلنوم بازگشت از  پس از ی همان ماه، به فاصله کوتاه24رادمنش 

نظير اردشير آوانسيان، ( توده ايران که در آن بقايای نسل اول پايه گذار حزب توده ايران 
  .جهان فرو بست بودند چشم برحضور يافته ...) اکبر شاندرمنی، ايرج اسکندری و

برگرفته و دکتر منتصری گزارشی را که می خوانيد با ذکر مقدمه باال، از کتاب مورد بحث 
شخصيت واالی دکتر  چند نه در خور زندگی و هر -تنظيم کرده ايم تا يادنامه ای باشد، 



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

  
  دکتر رضا رادمنش

 مجلس شورای ملی، يکی از بحث انگيزترين دوره های پارلمانی در ايران دوره چهاردهم
تا قبل از انتخابات اين دوره از تاريخ مجلس و پارلمان در ايران، که در نيمه دوم سال . است

انجام " علی سهيلی"و در کابينه ) کتاتوری رضاخاندو سال پس از سقوط رژيم دي( 1322
شد، شعارهای تاکتيکی حزب توده ايران بصورت گسترده در ميان مردم جای خود را باز 

قرار "  فرهنگ برای همه- بهداشت برای همه-نان برای همه"در راس اين شعارها . کرده بود
ن کشور با استقبال روبرو شده ميان کارگران، دانشجويان، جوانان و روشنفکرا داشت که در

حزب توده ايران با همين شعارها توانست تشکيالت خود را استحکام بخشيده و آماده . بود
  .حضور در انتخابات مجلس چهاردهم شود

انتخابات برگزار شد و عليرغم همه کارشکنی ها، مانع تراشی ها و تبليغات سنگين خوانين 
بانی و وزارت کشور، که از جانب دربار شاهنشاهی در روستاها و همه نوع مداخالت شهر

خط می گرفتند، حزب توده ايران توانست هفت نماينده مستقيم حزب را با آراء سنگين مردم 
حالی بود  اين در. به مجلس بفرستند و فراکسيون حزب توده ايران را در مجلس تشکيل دهد

 هوادار برنامه های حزب بودند و يا که جمع ديگری از نمايندگان اين دوره از مجلس نيز، يا
در پارلمان به طرح ها و پيشنهادهای فراکسيون حزب توده ايران رای می دادند و فراکسيون 

  . نفره حزب را تقويت می کردند7
حضور دکتررضا رادمنش در مجلس و در راس فراکسيون پارلمانی حزب، اعتبار ويژه ای 

تالش قوام السلطنه برای کسب آراء خوانين و او عليرغم همه نوع . به فراکسيون داد
زمينداران بزرگ الهيجان جهت راه يافتن به مجلس، از الهيجان انتخاب شده و راهی مجلس 

او در آن زمان تحصيل کرده ترين شخصيت علمی از الهيجان  و يکی از . چهاردهم شود
  .نخبگان تحصيل کرده ايران بود

 مصدق  که وکيل اول تهران شده بود، با اعتبارنامه سيد پس از افتتاح مجلس چهاردهم، دکتر
 رضاخان به مخالفت 1299ضياء الدين طباطبائی، روحانی انگليسی و عامل کودتای 

برخاست و اين آغاز چالش های جدی مصدق با روحانيت وابسته به انگليس بود، که هنوز 
 طيف مدرسه حقانی در عواقب و عوارض آن در ضديت ارتجاع مذهبی، طرفداران حجتيه و

  .حاکميت جمهوری اسالمی ادامه دارد
از طرف فراکسيون حزب توده ايران، رضا رادمنش و تقی فداکار عضو ديگر فراکسيون 

" سيد ضياء طباطبائی" حزبی از مخالفت دکتر مصدق با اعتبار نامه حجت االسالم کودتاگر
  .حمايت کردند

 ايران با فراکسيون مليون به رهبری دکتر از ديگر همسوئی های فراکسيون حزب توده
مصدق در مجلس چهاردهم، سخنرانی پرشوری است که زنده ياد رادمنش مقارن مذاکرات 

اين سخنرانی با  او در.  در مجلس ايران کرد1323در سال " ساعد"امريکائی ها با دولت 
  .هر گونه اعطای امتياز نفت به بيگانگان مخالفت کرد

سخنرانی که در تنفس مجلس دکتر مصدق شخصا به رادمنش بخاطر آن رادمنش در همين 
  :تبريک گفت، چنين گفت

همه آقايان مطلع هستند که از چندی قبل در جرايد داخلی و خارجی مفصال راجع به نفت « 
از جمله اينکه آقای دکتر ميلسيپو برای . ناحيه جنوب شرقی ايران مطالبی نوشته می شود

ين موضع دو نفر مستشار نفتی از امريکا استخدام کرده اند تا در مطالعه در اطراف ا
عالوه بر اين جريان يک . خصوص امتياز استخراج نفت اين منطقه با آنها مشورت نمايند

در هفته های " ساعد"جريان دومی هم وجود دارد و آن جلساتی است که آقای نخست وزير 



داده اند تا مذاکراتی در کليات مسئله نفت به عمل اخير با يک عده از آقايان نمايندگان تشکيل 
خواستم عرض کنم که بنده و . آورند که اميدوارم اين دو جريان مربوط به يکديگر نباشند

رفقای فراکسيون حزب توده ايران با دادن هر گونه امتياز به دولت های خارجی به طور کلی 
 راه آهن را احداث کند، يقين دارم که با عقيده دارم همانطور که ملت ايران توانست. مخالفيم

کمک مردم و سرمايه های داخلی ما می توانيم تمام منابع ثروت اين کشور را استخراج کنيم 
  »...بلکه از اين طريق چاره ای برای فقر و بدبختی اکثريت مردم اين مملکت به عمل آيد تا

  :در پاسخ به سخنان رادمنش گفت" ساعد"نخست وزير 
ين يک مسئله نظری است و مربوط به دولت نيست، مجلس هر تصميمی که دراين ا... «

  »...خصوص اتخاذ کند دولت تابع آن خواهد بود
دکتر رادمنش، پس از توضيحات نخست وزير يکبار ديگر اجازه سخن خواست و در پاسخ 

  :گفت
ردند قبول بنده همان مطلب مربوط به مسئله نظری را که آقای نخست وزير اشاره ک... «

دارم، عرض من فقط اين است که خوب بود قبل از هر نوع مذاکره ای با خارجيان قبال با 
مجلس مشورت به عمل می آمد و نظر مجلس خواسته می شد که آيا مجلس شورای ملی 

و شرکت های خارجی  حاضر، يعنی مجلس چهاردهم اصوال با دادن امتبارات به دولت ها
دولت می توانست . ن سياست استتار دولت برای ما نگران کننده استموافقت دارد يا نه؟ اي

غير (از مليت های ديگرعه و مشاوره دعوت کرده  مطال که برایينی راصالاقل متخص
  ».باشند) امريکائی

  :دکتر رادمنش فردای اين سخنرانی در يک مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرد و گفت
ياز را در چنين شرايطی که تمام دنيا در آتش حزب توده ايران اعطای هر گونه امت... «

خره آن که حزب ما مخالف هر گونه سياست استتار در جنگ می سوزد مردود می داند و باال
مسئله نفت بوده و معتقد است که دولت می بايستی قبل از آغاز مذاکرات از مجلس شورای 

  ».ملی نظرخواهی می کرد
  

   حزب توده ايراناعالم انحاللتوطئه 
 به توطئه ای برای اعالم انحالل حزب توده ايران و 1327 بهمن 15ترور ناموفق شاه در 

ان حزب توده ترور در ساعاتی انجام شد که رهبر. آغاز دستگيری رهبران وقت آن تبديل شد
دکتر . اشت تقی ارانی در امام زاده عبداهللا شهر ری شرکت کرده بودندايران در مراسم بزرگد

ه حمام تاج زندگی می ب سردار واقع در خيابان ژاله، کوچخيابان آ ه دررضا رادمنش ک
تاق کار خود مشغول نوشتن کرد، متاثر از مراسم يادبود ارانی از شهر ری بازگشته و در ا

وقتی .  را به او دادنددهباره ارانی بود که خبر پيگرد و دستگيری رهبران حزب تومطلبی در
اه را به گردن حزب توده ايران انداخته و دستگيری ها آغاز شده ناکام ش به او گفتند که ترور

  ! اين ماجراجوئی با هزار من سريشم به ما نمی چسبد:است، او فقط يک پاسخ داشت
ساعتی بعد، دکتر کشاور و احسان طبری سراسيمه خود را به خانه رادمنش رساندند و 

گذشته، رادمنش برای جمع کردن پاسی از شب . شتابزده رادمنش را همراه با خود بردند
برخی يادداشت ها و نوشته های خود همراه با دو تن از کارگران ورزيده کارخانه چيت 

آن دو کارگر قوی هيکل و ورزيده برای دفاع از رادمنش همراه او . تهران به خانه بازگشت
ها در کنار  نيه خود بود آتی که رادمنش سرگرم جمع کردن اثاثشده بودند و در تمام طول مد

 ها  آنيکی از. در ورودی خانه هر تحرک و رفت و آمد خارج از خانه را کنترل می کردند
 شنيد و اهل خانه و رادمنش را از خطر با اطالع را پشت در خانهزمزمه های ماموران 

نگ ممتد همه اهل خانه را با خبر کرد که خطر ز. در خانه را محکم کوبيدنددقايقی بعد . کرد
ها در پاسخ به صدائی که از داخل خانه برخاسته و هويت  آن. پشت در رسيده استبه 



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 -
. همايونی تيراندازی شده و شهر وضع غير عادی داردمگر نمی دانيد به اعليحضرت  -

ما از کجا بدانيم شما کيستيد و راست می گوئيد که مامور شهربانی هستيد؟ ضمنا 
 رئيس کل شهربانی ی تيمسار صفاریته باشيد که اينجا منزل دختر عمواطالع داش

 .ب اجازه بايد اول به ايشان تلفن کنيمما برای کس. است
باور . خواهش می کنيم در را باز کنيد) بار با صدای آرام و مودباين ( ماموران -

 .بفرمائيد که ما ماموران شهربانی هستيم
اين گفتگوی دو طرفه، از دو سوی در ورودی خانه، که اهل خانه مخصوصا آن را 

ا رادمنش طوالنی می کردند، تنها برای وقت کشی و فراهم ساختن زمان جهت فرار رض
 خود را به باالی پنجره يکی از اتاق های  طبقه باال که ها آن. ه او بودو کارگران همرا

باال کشيده و از آنسو، او را به قبال شناسائی کرده بودند رسانده و از آنجا رادمنش را 
  .خرابه پشت حمام تاج رسانده و هر سه با هم گريختند

حمام نيز دور شده در خانه زمانی گشوده شد که رادمنش و همراهانش از خرابه پشت 
ماموران که شامل يک سروان شهربانی، دو استوار ارتش و چهار پاسبان و . بودند

. سرباز بودند به محض گشوده شدن در خانه، تفتيش و جستجوی خانه را آغاز کردند
همسر رادامنش که تازه به همراه نوزادش به خانه منتقل شده و هنوز " مهين"بازجوئی از 

  .از شددر بستر بود آغ
  دکتر رادمنش کجاست؟ -
 .ما از صبح که خانه را به قصد شهر ری ترک کرده از او اطالعی نداريم -

که دستگيری رهبران حزب تقريبا همزمان با ترور شاه  حالی فردای روز ترور و در
. اين مجلس ديگر مجلس چهاردهم نبود. آغاز شده بود، مجلس تشکيل جلسه فوق العاده داد

بعدی و وزير نفت در  نخست وزير ( منش در فرانسهاد همکالس رقبالدکتر منوچهر ا
بود طرح انحالل حزب توده " ساعد"که آن زمان وزير کشور در کابينه ) زمان شاه

  .ايران، پيگرد و دستگيری رهبران آن و اعالم رسميت حکومت نظامی را به مجلس برد
يکی نماينده سرشناس ( رز دکتر رادمنش به همراه دکتر کشاو1328در آغاز نوروز 

با تغيير قيافه و ظاهر مرزهای ) مجلس چهاردهم و ديگری وزير دولت قوام السلطنه
سرخس را در خاک ايران پشت سر گذاشته و وارد خاک اتحاد جماهير شوروی 

  .بدين ترتيب مهاجرت طوالنی رادمنش آغاز شد. سوسياليستی شدند
 که شناسنامه ای جديد برای او تهيه شده بود، با  همسر رادمنش نيز"مهين"چند هفته بعد، 

چادر و ظاهر مذهبی، به همراه کودک و شوهر قالبی که همراه او بود از ايران خارج 
 آنها، به ظاهر عازم زيارت عتبات شدند، اما آنکه شوهر قالبی همسر رادمنش شده .شدند

ه به مسکو را اجرا می بود، ماموريت حزبی انتقال همسر رادمنش به سوريه و از سوري
  :صبح روز حرکت در فرودگاه مهرآباد، به روايت هوشنگ منتصری .کرد

اتفاقا صادق هدايت هم آن روز برای بدرقه يکی . از دور ناظر تشريفات پرواز بودم... «
سابقه آشنائی من با هدايت از سال ها . از دوستانش که به اروپا می رفت در فرودگاه بود

 در کافه فردوسی خيابان اسالمبول که پاتوق روشنفکران چپ آن روزگار قبل بود، اغلب
بود از محضر او که با شوخ طبعی مسائل اجتماعی و سياسی روز را تجزيه و تحليل می 

هدايت تا مرا ديد که در حياط بزرگ و مشجر فرودگاه مهر آباد با . کرد فيض می بردم
حاشا به اين غيرت، زن و :  به شوخی گفتحالت نگران قدم می زنم جلو آمد و آهسته و

  !بچه يارو را با اين مردکه گردن کلفت فراراندی



هر . من از اينکه هدايت توانسته بود مهين را زير چادر و چاقچور بشناسد تعجب کردم
ا که پرواز هواپيما را تماشا می کرديم، هدايت آهی کشيد و ب حالی دو خنديديم و در
  ! ديدار به قيامت: هم آن را شنيدند گفتکان ناشناسصدای بلند که نزدي

 سال در شهر اليپزيک 20 سال در اتحاد شوروی گذشته و 10مهاجرت دکتر رادمنش 
در اليپزيک خانه ای در يکی از محالت مرکزی شهر در اختيار او . آلمان دمکراتيک

های پس از   سالاولی حزب توده ايران و چه در گذاشته شده بود، که چه در دوران دبير
نه تنها با مقامات باالی حزب و دولت دمکراتيک آلمان، . اين خانه زندگی کرد آن در

او در بخش . بلکه با شخص هونکر رهبر و رئيس دولت آلمان دمکراتيک دوست بود
وابسته تحقيقاتی بود " فيزيک جديد"تحقيقات انستيتو فيزيک دانشگاه اليپزيک و در رشته 

  .غم کارهای حزبی با تحوالت علمی زمان هماهنگ کرده بودو خود را علير
در دوران اقامت در اتحاد شوروی نيز، او مدت ها در دانشگاه شهر دوشنبه مرکز 

در دوران . تاجيکستان زبان فارسی را تدريس کرده و سپس در مسکو ساکن شده بود
وم اجتماعی مسکو اقامت در مسکو زبان روسی را فرا گرفت و دوره سه ساله آکادمی عل

، پايان دوران مهاجرت رادمنش در اتحاد شوروی بود، 1336اواخر سال . را گذراند
  .زيرا همراه با ديگر رهبران حزب توده ايران در آلمان دمکراتيک مستقر شد

  
  حزب توده ايران و دو مرحله سياست آن در برابر مصدق

صدق به نقل از هوشنگ دوران سياست نادرست حزب توده ايران در برخورد با م
  :اول حزب توده ايران  دبيررادمنشدکتر منتصری و از زبان 

جريان نهضت ملی شدن نفت به رهبری مصدق، متاسفانه ما مرتکب اشتباه  در ...«
ها تصور می کردند مصدق يک مهره امريکائی  آن. اشتباه از رفقای شوروی بود. شديم

فس را که ظاهر گمراه کننده ای داشت جانشين است و می خواهد اين امپرياليزم تازه ن
آن دوران تئوريسين های حزب کمونيست شوروی  در... استعمار کهنه کار انگلستان کند

اين نظريه احتمالی را که مصدق شايد قادر شود از تضاد موجود بين شرکت های نفتی 
. د تلقی می کردندامريکا و انگليس در جهت منافع ايران بهره برداری کند را کامال مردو

البته اين تحليل قاطع، مورد قبول بسياری از مسئوالن حزبی نبود، اما در آن دوران 
  »...پيروی کردند

  
  57بعد از انقالب 

، دکتر رادمنش که از بيماری کبد در رنج بود، پير و شکسته و به 57پس از انقالب 
مه مهم تر، سرکشی به عشق ديدن ايران و زادگاهش الهيجان، دوستان قديمی و از ه

صدور .  آذر به ايران سفر کرد16خيابان  وضع حزب و ديدن دفتر مرکزی حزب در
گذرنامه برای دکتر رادمنش با کمک و همکاری دکتر احسان نراقی و ابوالحسن بنی 

آن دو در زمان شاه . صدر که سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسالمی بود ممکن شد
  . اجتماعی بود وديگری پژوهشگر اين موسسهيکی رئيس موسسه تحقيقات

جمله چند  از. تهران با دوستان قديمی مالقات کرد رفت و در" الهيجان"به زادگاهش 
نخست ديدار با دکتر صديقی  دوست ديرين خود که در ماه های قبل از انقالب کانديدای 

ی با های خود را از روند اوضاع جمهوری اسالمصديقی تشويش خاطر. وزير بود
با مهندس بازرگان نخست وزير برکنار شده در منزل دکتر . ميان گذاشته بود رادمنش در

رحيم عابدی يکی از دوستان مشترک و همکار در دانشکده فنی دانشگاه تهران مالقات 
در اين ديدار بازرگان نگرانی شديد خود را از جريان گروگانگيری اعضای سفارت . کرد



آينده برای ايران بوجود خواهد آورد  ت زيادی که اين مسئله درامريکا در تهران ومشکال
  .بيان کرده بود

 آذر توام با شور و هيجان زائدالوصف 16حزب توده ايران در خيابان  ديدار او از دفتر
کيانوری شخصا از او دعوت کرده بود تا رسما از دفتر حزب بازديد کند و اين . بود

ورود رادمنش به .  نسبت به دبيراول اسبق حزب بودنهايت احترام دبيراول وقت حزب
او از قسمت های . دفتر مرکزی حزب، با استقبال رهبران و کادرهای حزبی همراه بود

مختلف دفتر حزب بازديد کرد و درباره همه اين قسمت ها کيانوری به سئواالت رادمنش 
از بازگشت از ايران، نظم تشکيالتی حزب به گونه ای بود که رادمنش پس . پاسخ می داد

  .همه جا از توانائی کيانوری در سازماندهی دوباره حزب تعريف کرد
  

  ارزيابی او از رهبری انقالب و حاکميت جمهوری اسالمی
  :دکتر رادمنش درباره انقالب و حاکميت روحانيون اعتقاد داشت

ری و هم جريان مسلط در انقالب ايران روحانيت است که هم باالترين نقطه رهب ...«
بنابراين ساير گرايش های . پائين ترين سطوح توده ها را دراختيار مطلق خود دارد

اند يا  فکری که در يک فاصله زمانی محدود در خط اتحاد تاکتيکی انقالب قرار گرفته
اين ميان وضع  در. بايد جذب جريان مسلط شوند و يا در استمرار زمان دفع خواهند شد

ده تر است زيرا عالوه بر مسئله تضاد عقيدتی بنيادی با حزب توده ايران شکنن
بعدها .( روحانيون، مسئله سياست های اتحاد شوروی نيز دراين ميان نقش ايفاء می کند

ورود ارتش سرخ به افغانستان و دشواری هائی را که برای حزب توده ايران بوجود 
نه ای که طرح يورش به حزب به گو. آورد، اين ارزيابی زنده ياد رادمنش را تائيد کرد

کودتای ( نرا برپايه حوادث افغانستان و تدوين يک سناريو به سبک حوادث افغانستا
تنظيم کردند و آن را را در انگلستان ) حزب در داخل و ورود ارتش سرخ از خارج

بعنوان يک طرح " گوزچگين"مستند به اظهارات ديپلمات فراری سفارت اتحاد شوروی 
تان تحويل عسگراوالدی دادند تا با خود به ايران آورده و توسط فرماندهان سری در پاکس

 به آيت اهللا خمينی ارائه دهد و مجوز )دراينجا نقش رفيقدوست نيز تعيين کننده بود( سپاه 
  )يورش به حزب را بگيرد که چنين نيز شد

  
  ديدار از مرکز فيزيک اتمی

تی القه داشت از مرکز بزرگ تحقيقادکتر رادمنش ع. يک روز با هم به ژنو رفتيم
ناحيه مرزی بين فراسه و سويس احداث کرده  ويان درکه فرانس" سرن"فيزيک هسته ای 
وص وابسته صدکتر رادمنش کارت مخ. رهسپار اين مرکز شديم. بودند بازديد کند

بدستور مسئول موسسه، . تحقيقاتی فيزيک هسته ای انستيتوی اليپزيک خود را ارائه داد
کی از کارشناسان فرانسوی متخصص مامور شد تا برای بازديد از قسمت های مختلف ي

اين بازديد تقريبا سه ساعت طول کشيد و . تاسيسات مفصل اين مرکز ما را همراهی کند
در آخر هم در تاالر بزرگ کنفرانس فيلمی از مناظر و مرايای جهان، برپايه آخرين 

.  در اين زمينه را تماشا کرديم که واقعا جالب بودپژوهش های علمی و فنی به عمل آمده
مای انرژی هائی حرارت از شگفتی های جهان و مع  باناهار، متخصص فرانسوی سر

محدود گسترش می يابند سخن می اشته شده و بعد از رهائی بطور ناکه در هسته ها انب
دل هر ذره " " دمشعر موالنا را که چند قرن پيش به اين موضوع اشاره کرده خوان. گفت

تفسير اين بيت شعر آنچنان کارشناس جوان را ".  آفتابی در آن نهان بينی-را که بشکافی
تحت تاثير قرار داد که از من خواهش کرد عالوه بر ترجمه، آن را به زبان فارسی در 

  .دفتر يادداشت او بنويسم



  ديدار با علی امينی و 1360سيزده بدر 
وت کردم که دکتر علی امينی دعاز . به فرانسه سفر کرد دکتر رادمنش 1360نوروز 

ناهار را در منزل . بيايد" فونتن بلو" نوروز جهت ديدار با دکتر رادمنش به 13روز 
. طراف آن ناحيه گردش کرديمخورديم و عصر چند ساعت در جنگل های زيبای ا

تحليل می کردند های آن دو که از دو ديدگاه مختلف مسائل اجتماعی و سياسی را گفتگو
  :دکتر امينی گفت. بسيار جالب بود

ه کردند و در همه ارگان ها حضور دارند و رفقای شما زيرکانه در انقالب رخن -
خشونت گرائی را به روحانيون حاکم تحميل کرده اند و اين طبقه که من خوب آنها را 

  .داشته شده اندمی شناسم و اصالتا ميانه رو هستند، متاسفانه به تندروی و افراط وا
  :رادمنش در جواب گفت

 وخشونت قبل از اينکه به تجويز شخص يا گروهی درجريان يک انقالب، پديده قهر -
بنابراين يا نبايد انقالب . انجام پذيرد به ماهيت انقالب و طبيعت توفانی آن ارتباط دارد

ن ميان چه اي کرد و يا اگر انقالب کرديد محکوم به تحمل تبعات آن نيز هستيد و در
  . قربانی سوء تفاهمات شوندن است خود عناصر انقالبی نيزبسا ممک

ابتدا فکر کردم سخنان دکتر رادمنش که در هر موضوعی صادقانه و صريح براساس  
ناساگار باشد ولی شگفت واقعيت ها عقايدش را ابراز می کرد با طبع سياست باز دکتر امينی 

معلومات  د چند ساعته، آنچنان تحت تاثير شخصيت ورامينی دراين گفت و شنواينکه دکت
مالقات  اجتماعی دکتر رادمنش قرار گرفت که چند بار از من بخاطر اينکه وسيله آشنائی و

  .آنها را فراهم کرده ام تشکر کرد
حاال که شما از سياست کناره گيری کرده ايد : در آخرين دقايق ديدار امينی به رادمنش گفت

. رب بيائيد و در يکی از شهرهای ساحلی جنوب فرانسه با آسايش زندگی کنيدمی توانيد به غ
من می توانم ترتيبی بدهم که يکی از موسسات . از جهت مسئله مادی هم نگران نباشيد

مطالعاتی بين المللی رسما از شما دعوت کند تا در رابطه با تخصص خودتان در هر زمينه 
در مقابل اصرار فراوان دکتر امينی، دکتر رادمنش . دهيدای که مايل باشيد مطالعاتی انجام 

  .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 يوگسالو هدايت می 

در يکی از شد و در ضمن محافظ او نيز بود به پاريس مراجعت کرد، من و دکتر رادمنش 
. کافه های مقابل قصر ناپلئون نشستيم و سر صحبت را در باره پيشنهاد امينی باز کردم

.  فضای دوستانه فورا به امينی جواب منفی بدهمنزاکت اجازه نداد که در آن: گفترادمنش 
اين موسسات بين الملی مورد نظر دکتر امينی که مرا به . مطلب به اين سادگی ها نيست

ه به محافل سياسی خاص هستند که هدف تطالعاتی خواهند گماشت مطمئنا وابسکارهای م
با قبول پيشنهاد امينی من آلت و . اصلی آنها ايجاد يک کارزار بين المللی عليه شوروی است

نگی جريانی که من انتقادات خودم را نسبت به چگو. ابزار اجرای چنين سياستی خواهم شد
  .ق می گذرد دارم، اما آلت اين سياست ها نمی شوم بلوک شریادر شوروی و کشوره

  
  داوود نوروزی

 در قلمرو ادبيات یمقاالت. باجناق طبری بود. داوود نوروزی را از دوران جوانی می شناختم
سردبير بسوی آينده ارگان مرکزی . (  مارکسيستی در نشريات حزبی می نوشت-سياسی

  )حزب توده ايران
در . آخرين ماه های حيات دکتر. تر رادمنش در بيمارستان ديدم بر بس سال او را36پس از 

. دانشگاه برلين شرقی، در رشته تاريخ ايران باستان و ادبيات فارسی تدريس می کرد
ستود و تنها نقطه ضعف او را نوروزی شخصيت انسانی و اخالقی دکتر رادمنش را می 



افراط آن در سازمانی مانند حزب توده اعتمادی که .  در اعتماد به اطرافيان می دانستافراط
دو حادثه سرقت اسناد . ايران که در شرايط پنهان کاری فعاليت داشت کامال خطر آفرين بود

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

دکتر رادمنش . در يک ديدار آرام خانوادگی. را در زوريخ ديدم دکتر رادمنش 1362نوروز
از ضربه ای که در ايران به حزب توده وارد شده و گروهی از همرزمانش دستگير و در 

تحليل او چنين بود که اين گرداب رهبران . معرض خطر قرار داشتند تشويش خاطر داشت
اين نظر من، با . گفتی من شده بوداحوال او مايه ش. زندانی حزب را با خود خواهد برد

برخورد شديدی که در تابستان همان سال بين او و ايرج اسکندری درگرفت و من شاهد آن 
  .بودم تائيد شد

 شد، بطوری که ناچار ی ناگهان وضع جسمی دکتر رادمنش بحران1362در اوائل تيرماه 
. گی برلين شرقی انتقال دهندهمان بيمارستان هميش شدند او را با آمبوالنس از اليپزيک به

هنگام ترک بيمارستان . پس از دو هفته که حالش بهبود نسبی يافت از بيمارستان مرخص شد
به پيشنهاد او ما به منزل علوی رفتيم تا دکتر روز را در خانه . بزرگ علوی حضور داشت

  .داو استراحت کرده و سپس با قطار مخصوص و سريع السيرغروب به اليپزيک برگرد
بعد از مدتی ايرج اسکندری و داوود نوروزی که با تلفن بزرگ علوی به ناهار دعوت شده 

 که يورش به حزب توده ايران و معمول بحث در اطراف مسئله روزطبق . بودند وارد شدند
  .نمايش های تلويزيونی بود مربوط می شد

دکتر . يانوری پرداختايرج اسکندی با حرارت به انتقاد از سياست حزب در دوره رهبری ک
لحنی تند خطاب به  ارادمنش با همان حالت رنجوری ناشی از بيماری از کوره در رفت و ب

 برای جنابعالی حزب وقتی در مسير صحيح حرکت می کند که وکيل يا «: اسکندری گفت
االن همه . هميشه وضع حزب قابل انتقاد استوزير و يا دبيرکل آن باشيد؛ در غير اينصورت 

  »...ن کسانی که يک عمر تلخ و شيرين را با آنها به سر برده ايم در خطراندآ
هم بيماری باز.  ديدم1362 مرگ در پائيز سال آخرين بار دکتر رادمنش را سه ماه قبل از

پزشکان معالج تقريبا از او . اش شدت يافته و در همان بيمارستان برلين شرقی بستری بود
  . هم می دانستخودش. قطع اميد کرده بودند

ساعت .  خبر درگذشت رادمنش را با تلفن همسرش به پاريس شنيدم1362 بهمن 24بامداد 
در معبد قديمی گورستان .  بامداد مراسم خاکسپاری در گورستان اليپزيک برگزار شد10

 گوشه آن عالمت داس و چکش نيز به چشم می در. تابوت بزرگی با پرچم ايران قرار داشت
تعدادی از اساتيد آلمانی همکاران دکتر .  طابه در مقابل تابوت قرار داشتميز خ. خورد

 شهرهای  آنها از بسياری از. خود را به مراسم رسانده بودندرادمنش و گروهی از توده ای ها
  . حتی کشورهای دور دست آمده بودندآلمان شرقی و

همه از . پاريس غايب بوداز ميان سرشناسان ايرج اسکندری  به بهانه مسافرت و اقامت در 
دليل همان . دانستيم اين غيبت متعجب بودند اما من و علوی و نوروزی دليل آن را می

  .برخورد خانه بزرگ علوی بود
ابتدا سرود انترناسيونال با موزيک پخش شد و سپس داوود نوروزی درباره زندگی سياسی 

نستيتوی فيزيک دانشگاه پس از او پرفسوری که رئيس ا. دکتر رادمنش سخنرانی کرد
پس . اليپزيک بود در خصوص شخصيت علمی دکتر رادمنش به زبان آلمانی سخنرانی کرد

 به طرف حياط وسيع و مسجر گورستان تا يقه سکوت تا بوت با مشايعت حاضراناز يک دق
کوزه سيه فام سربسته ای که خاکستر رادمنش در آن بود در اين . کنار محل دفن بدرقه شد

 . سال78پايان . به خاک سپرده شدمحل 


