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گفتاری درباب کارنامه مورگان شوستر  ،معمار نظام مالیه مدرن در ایران

مورگان شوستر و همسرش هنگام ترک ایران

اشغال ایران ،اخراج میهمان!

در تاریــخ معاصــر ایــران
[عصــر قاجاریــه و پهلویهــا]
سیاســتگذاران ارشــد نظــام،
بهطور مشــخص و بارز پنج بار
مجید یوسفی مدیریــت کالن اقتصــاد مالیه
کشــور را بهدســت کارشناســان
خارجی سپردهاند .یک بار از این چهار دوره مربوط
به اســتخدام مورگان شوســتر امریکایــی ،دو دوره
مربوط به آرتور میلیســپو بود کــه او نیز با توصیه و
معرفی شوســتر و با رایزنی و وساطت حسین عال
بــه ایران آمد .میلیســپو یک بــار در (1306ـ)1301
وارد ایران شــد و بار دوم در سالهای 1323ـ1321
عهــده دار ریاســت کل دارایــی کشــور شــد .یــک
بــار هم مشــاوران مــاورا بحار  /دانشــگاه هــاروارد
1341ـ 1339بــود .پیــش از همه اینها مســیو بیزو
فرانسوی بود که اقتصاد مالیه کشور را در  1288به
مدت دو ســال برعهده گرفــت اما دیری نپایید در
برابر انــواع ناکارآمدی ها و ناتوانیها ،عاجز ماند.
بیزو مخالف خارجی نداشت اما مشکالت عدیده
اقتصادی کشــور به او مجالی برای اصالح اقتصاد
ایران نداد .اما در بین همه این دورهها ،دوره کوتاه
شوستر درخشانتر و پرسروصداتر بود.
ویلیــام مورگان شوســتر در اردیبهشــت  1290وارد
ایران شــد اما اقدامات زیربنایی و اصولی او باعث

شــد کمتر از  9ماه بعد مجبور به ترک ایران شــود.
بعدها میلیسپو کم و بیش اغلب اقدامات شوستر
را در سفر اول در ایران عملیاتی کرد .عجیب آنکه
اهمیت سفر اول میلیســپو به حدی برای جامعه
ایــران رضایتبخش بود که دو دهه بعد نیز مجدداً
از سوی دولت وقت دعوت بههمکاری شد.
اما آنچه که عاید ایرانیان شد ،هم مورگان شوستر
و هــم آرتور میلیســپو هر دو فهم واحــدی از رفتار
اقتصــادی ایرانیان نســبت به خود داشــتند .آنان
جامعــه ایــران را مســتعد بســیاری از فســادهای
اقتصــادی و مالــی میدانســتند و تنهــا راه عــاج
اقتصــاد بیمــار ایــران را حاکمیــت قانــون در
چارچوب اقتصاد آزاد معرفی کردند .به حدی که
بعدها شوســتر در کتاب خود اشــاره میکند «فرار
ایرانیان از پرداخــت مالیات ،برای آنان بهصورت
یک عــادت درآمدهاســت و مجبور ساختنشــان
به ترک این عادت آســان نخواهد بود و تا مســأله
مالیاتگیــری دقیــق در ایــران حــل نشــود و در
ایــن مورد دقــت الزم به عمــل نیایــد هیچیک از
مشــکالت این کشــور برطرف نخواهد شد .قدرت
دولتها از مالیات رونق میگیرد همانطور که در
بررسی تاریخ ملل ،اضمحالل زمامداریها نیز با
مالیات مرتبط بوده است».
قدر مســلم این یافته بهدلیل شــناخت صحیحی

بود که شوســتر طــی ماههــای اول از جامعه ایران
پیــدا کرد .او بعدهــا در اثر ماندگار خــود «اختناق
در ایران» ضمن افشــای فســاد اقتصــادی در بین
رجــال ایران بــه ناکامیهای بیزو و شــناخت خود
از وضعیــت اقتصادی ایران اشــاره کرد« .موســیو
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یآ 
ت نوپا 
کشور و دول 
بههمین جهت شوستر برای آنکه راه و سرنوشت
ســلف خــود را پیــش نگیرد ،بــه محــض اینکه در
تهران مستقر شد برای سروسامان بخشیدن دخل
و خرج کشــور [اخذ مالیات تامه] اقدام به تشکیل

قشــونی بــرای همیــن امر کــرد .چندانکــه پس از
انتصــاب او بــه ســمت خزانــه دار کل ،به اســتناد
ماده  4قانون تشــکیل ترتیبــات مالیاتی مملکت
ایــران ،مصوب  23خــرداد 1290به وی اجازه داده
شــد در صورت نیاز ،تشــکیالتی را بــرای مدیریت
منضبــط و مقتصدانــه اقتصــاد مالیه ایجــاد کند؛
بنابر این ،درتاریخ  25خرداد 1290نیرویی منظم
و متحدالشــکل بهنــام ژاندارمری خزانه تشــکیل
شد که در تاریخ  18دی  1290در ژاندارمری دولتی
ادغام شد».
شوســتر برای اطمینان از روند دقیق اخذ مالیات،
 4تــن از همــکاران زبــده خــود را در رأس یــک
تشــکیالت مجهز و مدون کرد تا از نتیجه کار خود
خاطرجمــع شــود .شوســتر در چارچــوب برنامــه
خود ،در نظر داشــت تعداد  12تا  15هزار ســرباز و
درجه دار را در قالب سپاهی منظم و متحدالشکل
بهنــام ژاندارمری خزانه تشــکیل دهد که رســالت
آنــان برقراری امنیــت و البته جمــعآوری مالیات
زیر نظر نمایندگان خزانهداری کل بود.
این رویه به مذاق روسها خوش نیامد و شوســتر
پــس از اخــذ مالیــات و احیانــاً مصــادره امــوال
شعاع الســلطنه ـ بــرادر شــاه مخلــوع ـ در پــارک
اتابک با اولتیماتوم روســیه مواجه گردید و ناچاراً
مجبور به ترک ایران شد.

نقش علیاکبر داور در تحول نظام قضایی ایران

نظام قضایی ایران ،حداقل از
سالمرگ دور ه صفوی تا عص ر مشروطه
از ســاختار و قالبهای ســنتی
و متداولــی برخــوردار بــوده
اســت .البتــه در دور ه قاجــار
بــا برخــورد ایــران و مدنیــت
غــرب ،مصلحــان و متجددان
احمدرضا صالحی
پژوهشگر ایرانــی بــر ضــرورت ،اهمیت،
فوریــت و اولویــت اصالحــات
قضایــی تأکیــد داشــتند .توجــه بــه نظــام قضایی
و حقوقــی کشــورهای اروپایــی در ســفرنامهها و
نوشــتههای ایرانیانی کــه به اروپا ســفر میکردند،
بــه درجات نمود داشــت .نخســتین گامهــا برای
اصالحات قضایی در ایران توسط «عباس میرزا»،
م مقام فراهانی» و «میــرزا محمد تقیخان
«قائــ 
فراهانی» برداشــته شــد .پساز امیرکبیــر« ،میرزا
حسین سپهساالر» با همکاری «میرزا یوسفخان
مستشارالدوله»دستگاهعدلیهجدیدیپایهگذاری
کــرد .نخســتین تشــکیالت عدلیــه نیــز که شــامل
مجلس تنظیم قانــون ،مجلس تحقیق ،مجلس
جنایات ،مجلس اجرا و دوبخش امالک و تجارت
بود ،در زمان سپهســاالر شکل گرفت .طی انقالب
مشروطه چالشها و تعارضات زیادی در پیوند با
مسأله رابطه شرع و عرف و قانون دولتی با احکام
شــرعی پدید آمد .اما در کل دولتهای مشــروطه
تحول جــدی و پایداری در نظام قضایی کشــور به
وجود نیاوردند« .میرزا حسین مشیرالدوله» یکی
از کســانی بود که در زمــان وزارت خود اصالحاتی
در نظام قضایی کشور ب ه وجود آورد.
در زمــان «رضــا شــاه» اصالح و نوســازی دســتگاه
حقوقــی و قضایــی کشــور عــاوه بــر اهــداف و
سیاســتهای متعــدد داخلــی بــا سیاســتهای
خارجی هم پیوند داشــت .تالش زیاد دولت برای
الغــای کاپیتوالســیون باعــث تعجیل و شــتاب در
زمینــه اصالحــات قضایــی شــد .در بهمــن1305
«میــرزا حســن مســتوفیالممالک» در مقــام
صدراعظم« ،علیاکبر داور» را بهعنوان وزیر عدلیه
انتخــاب کرد .این انتخاب به اصالحات قضایی در
کشــور ســرعت بســیاری داد .داور مهمترین نقش

را در شــکلگیری نهــاد دادگســترینوینداشــت.
دستگاه دادگســتری نوین که داور پایهگذار آن بود،
محاسن و نیز معایب بسیاری داشت .خود وی در
اینبــاره گفت ه بــود« :من یک عمــارت کهنه کثیف
بیســر و تهی را در عدلیه خــراب کردم که روی آن
یک بنای ســنگی محکم عــدل و داد بســازم ،ولی
در موقــع ســاختن عده زیــادی از اشــخاص بانفوذ
سررســیدند و هــر یــک به اصرار خشــت یــا آجری
بدون تناســب در وســط ســاختمان من گذاشــتند
حاال که تمام شــده ،خودم میبینم در میان نمای
ســنگی عمــارت جابهجــا چند آجر و چند خشــت
سســت گذاشــته شــده و بنای محکم من را ،هم از
ترکیب انداخته و هم از استحکام».
علیاکبــر داور در ســال 1264در تهــران دیــده بــه
جهــان گشــود .داور تحصیــات مقدماتــی را در
مدرســه فرهنــگ گذرانــد و در پانــزده ســالگی در
رشــته پزشکی وارد دارالفنون شد .اما پس از مدتی
به علت عالقه به علو م انســانی ،از رشــته پزشکی
انصــراف داد و بــه ادامــه تحصیل در رشــته علوم
انســانی پرداخت و پس از هشتسال تحصیل در
رشــته حقوق از دارالفنون فارغالتحصیل شــد و در
این مدت به زبان فرانسه نیز ،تسلط پیدا کرد ه بود.
داور در ســلطنت پهلــوی ،ابتــدا در دولــت
«محمدعلی فروغی» وزیر فوایدعامه و در دولت
مســتوفیالممالک ،بــه وزارت عدلیــه منصــوب
شــد و دو روز پــس از انتصاب ،دســتور بــه انحالل
کلیــه تشــکیالت قضایــی در تهــران داد .ســپس
الیحــه دوفوریتی اختیارات تامه بــه مدت  4ماه را
به مجلس فرســتاد که مــورد تصویب قرار گرفت.
عدلیــه کلیه ایاالت را نیز ،منحل کرد و تشــکیالت
موقتی برای رســیدگی به اختالفات دایر شد .پس
از اتمام فرصت اختیارات ،داور مجدداً درخواست
تمدیــد اختیارات ب ه مدت  4مــاه را داد که باز هم
مــورد تصویب مجلس قرار گرفــت .عدلیه جدید
کــه مبتنــی بر اندیشــههای داور بود ،روز سهشــنبه
مورخ  15اردیبهشت  1306افتتاح شد.
برای استخدام و تأمین نیروی انسانی جدید ،داور
مشکالت زیادی داشت .اوالً که نیروی متخصص
کــم بود و ثانیاً قضــات و کارکنان در مقابل تصفیه

و تعدیــل نیــرو مقاومــت میکردند .او بــرای رفع
مشــکل کمبود نیروی انســانی ،اقدام به تأســیس
کالسهای آموزشــی بــ ه نــام کالس قضایی کرد.
در این کالسها ،بخشی از پروگرام مدرسه حقوق
را که بیشــتر مورد احتیاج بــود ،تدریس میکردند
و بهکســانی کــه از عهــده امتحــان برمیآمدنــد،
تصدیقنامــه قضایی اهــدا میشــد .همچنین در
تیرمــاه  1307مجلــس بــه داور اجــازه داد ،ظرف
ش مــاه از میــان مســتخدمین رســمی
مــدت شــ 
اداری کــه دارای تصدیقنامــه فراغت از تحصیل
از مدارس عالیه حقوق یا علوم سیاســی باشند ،با
همان رتبه به مشاغل قاضی بگمارد.
بههر شکل داور در ترکیب جدید عدلیه متعصبانه
عمل نکرد .ترکیب جدید هم از نیروهای ســنتی و
هم از جوانان تحصیلکرده تشکیل شده بود .برای
داور ،سنتی یا مدرن بودن افراد چندان مهم نبود.
او فقــط بهدنبــال اجــرای اهــداف خود بــود .دکتر
«محمد ســجادی» دارای درجــه دکتری حقوق از
فرانسه و« شیخ محمد حکیم خراسانی» مدرس
فلســفه دو نمونــه از طیــف تحصیلکرده و ســنتی
بودنــد کــه داور آنها را بــه خدمت گمــارد .داور در
ایــام گزینــش اولین قضــات عدلیــه ،اطالعاتی از
دوســتان و آشــنایان این افراد جمــعآوری میکرد
و بــا مراجعه به ســوابق پرونده اســتخدامی آنها،
قضاتــی را که مشــهور به فســاد اخــاق بودند ،به
خدمت دعوت نمیکرد.
بــا انتخــاب نیــروی جدیــد ،ایــن افــراد در روز
چهارشــنبه  16اردیبهشــت  1306یعنــی یــک روز
پــس از مراســم افتتاحیــه در مراســم تحلیــف و
ایــراد ســوگندنامه شــرکت کردند .این مراســم در
محکمه دیوان عالی تمیز برگزار شــد .ابتدا «حاج
مخبرالسلطنه هدایت» رئیس دیوان تمیز و سایر
اعضا قســم یاد کرده و ســوگندنامه را امضا کردند
و پس از ایشــان ،مراسم تحلیف عدهای از قضات
عالی رتبه انجام شد.
یکــی از مهمتریــن اقدامــات داور تهیــه و تدویــن
مجموع قوانینی برای عدلیه کشــور بود .پرواضح
اســت کــه عدلیــه بــدون قانــون ،اساســاً تفاوتی با
بیعدالتی ندارد .این مجموع قوانین ،شامل 220

«محمــد مســعود» بــا نــام مســتعار «م .دهاتــی»
متولد ســال  1280در قــم ،روزنامهنــگار ،رماننویس،
صاحبامتیــاز و مدیرمســئول روزنامــه «مــرد امروز»
بود .مقارن ســاعت  9بعدازظهر روز پنجشنبه بیست
و دوم بهمن  1326محمد مسعود در خیابان اکباتان
مقابــل چاپخانه مظاهری به ضــرب دو گلوله به قتل
رسید.فضای سیاســی ایران در آن روزها متالطم بود.
دولت «ابراهیم حکیمی» (حکیمالملک) مخالفین
سرســختی داشــت .کلیه احزاب و دستهجات سیاسی
مخالــف ،یکدیگــر را در توطئــه قتــل مســعود متهــم
میکردند و انگشــت این اتهام بیشــتر از همــه دربار را
نشانهرفتهبود.باتوجهبهدستوررسیدگی«محمدرضا
پهلوی»درتعقیباینپروندهوپیشرفتهایحاصله
در کشف ردپای قاتالن مسعود و انتساب آنها به حزب
توده ایران ،در اقدامی شگفتآور کلیه مقامات مسئول
از جمله دادســتان تهران (مهدی پیراســته) ،بازپرس
پرونــده ،رئیس شهربانی(ســرتیپ صفــاری) ،رئیس
اداره آگاهی (ســرهنگ آصفی) یکی پــس از دیگری از
مقام خود اســتعفا دادند و پرونــده دو هزار صفحهای
ترورمحمد مسعود بدون اخذ نتیجه به مدت  9سال و
پنج ماه به بایگانی راکد دادگستری سپرده شد و مرگ
او تــا مدتها بهصورت رازی ســر به مهر باقی ماند .تا
آنکه «خســرو روزبه» مهــره اصلی تــرور در تیر 1336
دســتگیر و با اعترافات او اســرار زیــادی از ماجرای ترور
محمدمسعودوسایرفعالیتهاواقداماتپشتپرده
حزب تــوده ،خصوصاً قتلها و ترورهای افراد حزبی و
غیرحزبیفاششد.
ســروان توپخانــه ،خســرو روزبــه کــه از ســال  1322به
عضویــت حــزب تــوده درآمــده بــود و از قدیمیترین
اعضای ســازمان نظامی حزب توده به شمار میآمد،
در بازجوییها به مشــارکت خود و «حســام لنکرانی»،
«ابوالحســن عباســی»« ،بانــو صفیــه حاتمی»(صفــا
خانــم)« ،ناصر صارمی»« ،ســیفاهلل همایون فرخ»،
«منوچهــر رزمخــواه» و «ابراهیــم پرمــان» ،در تــرور
محمد مســعود اعتراف و اذعان داشــت که مســعود
یــک روزنامــه جنجالــی بهنام مــرد امروز داشــت و در
آن حمالت زیادی به شــاه و «اشــرف پهلــوی» و دربار
میکــرد به همین خاطر تصمیم گرفتیــم او را به قتل
برسانیم و تقصیر را متوجه دربار پهلوی نماییم .چند
ماه پــس از انحالل حزب توده در مهرماه ســال 1362
سران حزب منحله توده ،در میزگرد تلویزیونی برخی
از اقدامات حزب را برمال ســاختند .نورالدین کیانوری
دبیر کل حزب در این گفت و شــنود اقرار کرد ،روزبه با
یک گروه تروریستی که خود ایجاد کرده بود ،این قتل را
انجام داده است تا همه گمان کنند که این قتل توسط
دربار انجام شده است.
دکتــر «فریدون کشــاورز» از ســران حزب تــوده بعد از
اســتعفا از حــزب ،در کتابی تحت عنــوان «من متهم
میکنــم کمیتــه مرکزی حــزب تــوده ایــران را» اظهار
مــیدارد :کمیتــه تــرور را «عبدالصمــد کامبخــش» و
کیانوری با اســتفاده از برخی افراد حــزب بدون اطالع
کمیتــه مرکزی و حتی دبیرکل حزب بــه وجود آوردند
و ترور مســعود توســط روزبه و یاران او به دســتور مقام
مافوق حزبی خود یعنی کیانوری ،انجام شده است.
فریــدون کشــاورز در خصــوص دالیــل قتــل مســعود
مینویســد :در همان ایــام در مطبوعات حــزب توده،
اسناد و مدارک محرمانهای از ارتش چاپ شده بود که

موجــب حیرت و اعجاب گردید و بســیاری بر این باور
بودند که حزب توده به تمامی اوراق و اسناد محرمانه
ارتش دسترســی دارد و این گمان به وجود میآمد که
در خفا بین حزب و سازمان ارتش ارتباطی برقرار است
و در واقع حزب از حمایت ارتش که سپهبد حاجعلی
رزمآرا ریاست ستاد کل آن را برعهده داشت ،برخوردار
اســت .مســعود هم پس از این ماجرا یکی دو بار گفته
بــود اســرار و اســنادی از رزمآرا در دســت دارم کــه اگــر
در روزنامــه انتشــار یابــد مثل بمب صــدا خواهد کرد.
در همان زمان شــنیدم که مســعود ابــراز تمایل کرده
کــه با رزمآرا مســأله مهمی را به میان گــذارد ،هرچند
نفهمیدم که بین آنها مالقاتی دست داد یا نه ،ناگفته
نماند که بعضی از شــرکتکنندگان در قتل مســعود
از طــرف شــهربانی دســتگیر و پــس از مــدت کوتاهی
آزاد شــدند.در این آزادی آیا رزمآرا دخالتی نداشــت؟
کیانــوری که روز  15بهمن  1327در تیراندازی به شــاه
در دانشــگاه تهــران دخالــت داشــت ،توســط «ناصــر
فخرآرایــی» بــا رزمآرا کــه ترتیــب دهنــده واقعی این
ترور بود مربوط میشد .کیانوری شاید با قتل مسعود
میخواســت این کار به گردن شاه و دربار بیفتد و تنفر
مردم از شاه بیشتر شــود ،تازه این عمل به نفع رزمآرا

محمد مسعود

هم بود که نقشــه کشتن شــاه و گرفتن حکومت ایران
را داشت .یکی دیگر از احتماالت ،نگرانی حزب توده،
ســازمان مقاومت ملی نیز بود که توســط مســعود ،از
عدهایوطنپرستتشکیلشدهبود.اخیراًدکتر«باری
روبین» یکی از کارشناســان امور خاورمیانه با بررسی و
مطالعه و اســتفاده از مدارک محرمانه و منتشر نشده
وزارت امــور خارجــه امریــکا ،اطالعــات بســیار جالبی
دربــاره اهداف پنهانــی رزمآرا و تیرگی روابط او با شــاه
و امریکا و نزدیکی با شــوروی به دســت آورده است .بر
مبنــای همین اســناد و مدارک ،اعترافــات ،کتابهای
چاپ شــده و بر مبنای یافتههــای خود ،حدس قریب
به یقین این میباشد که ترور محمد مسعود در بهمن
ماه  1326و سوء قصد به شاه در بهمن  1327هر دو به
دســت عمال حزب توده و با آگاهی رئیس ستاد وقت
ارتش ،حاجعلی رزمآرا صورت گرفته بود.

منابع:
شــیفته نصــراهلل ،زندگینامــه و مبــارزات سیاســی محمــد
مسعود ،1363 ،تهران ،نشر آفتاب حقیقت
کیانــوری نورالدیــن ،خاطــرات کیانــوری ،1371 ،تهــران،
انتشارات اطالعات
کشاورز فریدون ،من متهم میکنم ،بیتا ،بیجا
افراســیابی بهــرام ،تیــغ و قلــم (ازخــود گذشــتگان)1380 ،
تهران ،انتشارات آبفام
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الیحه میشــد که داور به خاطر مســائل مربوط به
کاپیتوالســیون در تهیه آن سرعت عمل زیادی به
خــرج داد .ضمنــاً وی برای اصــاح و تغییر در هر
یک از این قوانین ،کمیسیونی از افراد متخصص و
خبره متناسب با آن قانون تشکیل داد.
بدیــن ترتیــب بــا اقدامــات علیاکبــر داور نظــام
قضایی جدیدی در ایران شکل گرفت که مبتنی بر
عرف بود و جایگزین نظام سنتی قبل شد.
داور پــس از وزارت عدلیــه مدتی منصــب وزارت
مالیه یــا دارایی را برعهده داشــت .او روزانه بیش
از  14ســاعت کار میکــرد و هیچــگاه اســتراحت
و تعطیلــی نداشــت 10 .ســال وزارت ممتــد بــا
صدمــات روحی و مســئولیتهایی کــه در بردارد،
اعصاب وی را به کلی فرســوده و مختل کرد ه بود.
نکتــه دیگر اینکه داور متوجه شــد ه بــود که پس از
این همه تالش بیوقفه ،رضاشــاه اعتماد ســابق
را به او ندارد .بهنظر میرســد مجموع این عوامل
باعث شــد تا وی در تاریخ  21بهمن  1315دســت
به انتحار بزند.
منابع:
حســن زندیــه ،تحــول نظــام قضایــی ایــران در دوره
پهلــوی (عصر وزارت علیاکبر داور) ،پژوهشــگاه حوزه و
دانشگاه1391 ،

مشــهور اســت که عناصــر اصلی احــزاب وابســته به
شــوروی معمــوالً در صــف اول قــرار نمیگرفتنــد تــا
در بزنگاههــای اصلــی جایگزینبدل هایی شــوند که
عناوین پرطمطراق حزبی را یدک میکشیدند .رضا
رادمنش یکی از این بدل ها بود که  20ســال ،با عنوان
دبیرکلی حــزب توده ایــران برای حــزب و اهداف آن
کوشــید .میگویند در آســتانه  80ســالگی و زمانی که
ی آخــر زندگــی را میگذرانــد ،از عضویــت در
روزهــا 
حزب توده ابراز پشــیمانی کــرده ،گویا در آن لحظات
واپســین راز بدلــی بــودن خــود در همه آن ســالها را
کشف کرده بود ،کشفی که برای فیزیکدان برجستهای
چون او البته بســیار دیرهنگام بود.جا داشــت که این
کشــف آن هنگامی صــورت میگرفت که در مجلس
چهــارم بهعنــوان رئیــس فراکســیون حزب تــوده در
تقابــل با اعطای امتیاز نفت شــمال بــه امریکا نطق
شدید اللحنی علیه اعطای هرگونه امتیاز به بیگانگان
را ایراد کــرد اما پس از مدت کوتاهی حزب متبوعش
خواهان اعطای امتیاز نفت شمال به شورویها شد و
او نیز مات و مبهوت خود را پیرو نظرات افرادی با چند
رده حزبــی پایینتــر از خود یافت که خواهــان موازنه
مثبــت در اعطای امتیازات بــه دولتهای انگلیس و
شــوروی بودند.رادمنــش چندی بعد که حــزب توده
شــاخه تبریز ،بدون هماهنگی بــا او که دبیرکل حزب
بود به فرقه دموکرات جعفر پیشــهوری پیوســت نیز
متوجه فرمالیته بودن جایگاه خود نشد .بدیعتر آنکه
وقوع قیام افسران تودهای خراسان با وجود مخالفت
او و همــه اعضــای کمیتــه مرکــزی حــزب تــوده (در
غیــاب عبدالصمد کامبخش) نیز هیچ شــکی به دل
او نینداخــت که؛ مبادا ما مترســکیم!رضا رادمنش با
مشی انتزاعی خود در سیاست ورزی تالش میکرد در
حزبی استالینی همزمان هم به شیوهای دموکراتیک
عمــل کند و هم بنــا بــر اعتقــادات ایدئولوژیک خود
انتقاداتــش بــه ژوزف اســتالین را فرو بخــورد .به نظر
میرســد او قدم در راه سلف خود؛ تقی ارانی گذاشته
بود که جان بر ســر رویکردهای ایده آلیستیاش نهاد
با این تفاوت کــه رادمنش به جای جان ،آبرو و اعتبار
خود را بر ســر رویکردهای انتزاعیش بر بــاد داد .او به

همان راحتی که به مهره از همه جا بیخبر شورویها
بدل شده بود براحتی در تور جاسوسان شاه نیز افتاد.
رادمنــش پــس از فــرار تودهایهــا عالوه بــر دبیرکلی
حــزب ،مســئول تشــکیالت حــزب در ایــران نیــز بود
و مهمتریــن فــرد بعــد از او در ایــن حوزه عباســعلی
شــهریاری رئیــس تشــکیالت تهــران قرار داشــت که
مأمور مخفی ساواک برای به دام انداختن تودهایها
بود .به این ترتیب هر تودهای استخوانداری که توسط
رادمنش راهی ایران میشــد سریعاً به چنگ ساواک
میافتــاد امــا دریغ از کوچکترین احســاس شــکی در
وجود دبیرکل!و نهایتاً شــاهکار دکتــر رضا رادمنش
اعتمــاد مطلق و بیچون و چرای او نســبت به یکی
دیگر از مأموران مخفی ساواک یعنی حسین یزدی
بود.یزدیباتوجهبهنسبتخانوادگیخودباهمسر
رادمنش براحتی به خانــه و حریم خصوصی او راه
یافت و طولی نکشــید که به گاوصندوق حاوی پول
و اســناد سری حزبی نیز دست یافت و پیروزمندانه
برای همیشه خانه آقای دبیرکل در شهرالیپزیک را
ترک کرد .صدای افتادن این تشــت رســوایی آنقدر
بلنــد بود کــه بالفاصلــه رادمنــش با زبونــی هرچه
تمامتر از دبیرکلی حزب عزل و ایرج اســکندری که
او نیز نمیدانســت بدل اســت ،دبیراول حزب توده
شــد با این تفاوت که این بــار نیروهای اصلی حزب
(نورالدین کیانوری و تیم موسوم به اصالحطلبان)
اندک اندک در کمیته مرکزی نمایانتر میشدند تا
دربزنگاهاصلی(وقوعانقالباسالمی)سکانحزب
را در راســتای اجرای مأموریت های محوله از ســوی
برادر بزرگتر در دست گیرند.

