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 يادبود يک انقالبی
   »گروه پنجاه و سه نفر «دستگيری

   يوسف افتخاری
 

ماه هشتاد و شش بهمن  م  يکبيست                                                                                        يت مليتانتسا
 

  
و يا پنجاه و » دکتر ارانی«گرفتند که به گروه   هم عده ای را١٣١۵   سالدر

آلمان تحصيل کرده بود و ضمنا تمايلی  در» دکتر ارانی«. سه نفر مشهورند

می   شوروی به ايران داشته است و از طريق» حزب کمونيست آلمان«به 

 او حسابی با] ايران برخی از اعضای حزب کمونيست[ » مسکو«در  .آيد

ما نياز  صحبت می کنند و می گويند که در ايران تشکيالت ما را گرفته اند و

قول می دهد که » دکتر ارانی«. داريم که کسی باشد و مجددا اقدام بکنيم

شخصی . در ايران می آيد ولی هيچ اقدامی نمی کند. را بر عهده گيرد اينکار

بود مامور » کوتو«گاه و از محصلين دانش» قزوين«اهل  که» کامران«به نام 

. صحبت کند و سازمان بدهد» دکتر ارانی« می شود که به ايران آمده و با

می » روسيه«از » شورشيان«بعد پشت سرش يک نفر را به نام . کند موافقت می» دکتر ارانی«می آيد و » کامران«

» دنيا« آنها مجله ای به نام.  داشتندمعرفی می کند که سوابقی» ارانی«را به » الموتيها« و» کامبخش«بعد . فرستند

نمی شده و        پليس هم متوجه اغلب قضات بی سواد بودند و. منتشر می کردند، ولی پليس متوجه اصل ماجرا نبود

اکثرشان هم روشنفکر، تحصيل کرده و يا محصل . پيشرفت می کردند تشکيالتشان را توسعه می دهند و خوب هم

 به» شورشيان«گرفتاری آنها هم به اين طريق پيش می آيد که . اد در ميان داشتندسو چند نفری هم بی. بودند

به . جهانی اهميت می دهد  چون شنيده بود که در آنجا تشکيالتی و سازمانی است و سنديکای. می رود» خوزستان«

ود بلند می کند و غريبی که در ايران معمول نب آنجا رفته و يک جفت چکمه می پوشد و ريشش را به طور عجيب و

از طرف شهربانی به سراغش رفته می گويند مثل اينکه . خواهم نمايش بدهم آگهی می دهد که من آرتيست هستم و می

 :چيست؟ جواب می دهد» مافوق جاسوس« می پرسند. گويد من جاسوس نيستم من مافوق جاسوسم می. تو جاسوسی

شخص را گرفته ايم  ئيس کل شهربانی تلگراف می کنند که يکبه ر. به شما نمی گويم به رئيس شهربانی می گويم

می آورند و نام » تهران«او را به . گويم اينطور جانوری است و می گويد قضيه را فقط به خود رئيس شهربانی می

شرطت چيست؟ گفته بود مرا به مرز ببريد و وقتی رد : پرسيدند. دارد می گويد يک شرط.رفقايشان را می خواهند 

کل  شهربانی بلند می شود سه تا کشيده می زند که فالن فالن شده اين حرفها چيست و خالصه رئيس. م می گويمشد

  .ماجرا را تعريف می کند
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. با دو نفر می آيد» شورشيان«در منزل نشسته بودم از پنجره ی کوچک ديدم که  تعريف می کرد که» دکتر ارانی«

» شورشيان«. وارد شدند .با رفقايش می آيد» شورشيان«فکر کردم که . خدمتکار گفتم در را باز کن رفقا می آيند به

شوخی می کنند، گفتم عيبی ندارد حاال بنشينيد، يک  می گفت خيال کردم اينها» ارانی«. گفت آمده ايم شما را بگيريم

 کار گذشته رفقايت اقرار کرده اند بنشينيد يعنی چه؟ می گفت آقا کار از: گفت آن مامور. چای بخوريد بعد می گيريد

می دهد و چند نفر  را می شناخته و گير» کامبخش«، »شورشيان«. ما را گير داده است» شورشيان«فهميدم که  آنوقت

ه و پرونده ی جاسوسی داشته از ترس هم هم که سابقه دار بود» کامبخش«. ديگر را هم که می دانست گير می دهد

، بعد که تحقيقاتشان تمام شد ما خواستيم از آنها يک اطالعاتی »قصر« اينها را گرفتند و آوردند. چيز را اقرار می کند

کنند و با او  را بايکوت» دکتر ارانی«ما را لو داده و قرار شد که » دکتر ارانی«: گفت» کامبخش« .به دست بياوريم

» ارانی«. اختالس و دزدی گرفته بودند ودی آلمانی بود که به اتهاميک نفر يه. حرف نزنند و حرف هم نمی زدند

بعد درآوردند که يهودی مزبور . می کرد        زد و صحبت بيچاره در کريدورش کسی نبود ناچار با او حرف می

 ٨ يا ٧يک شب ساعت ! را جاسوس هم کرده بودند» دکتر ارانی«هم جاسوسی می کند، » ارانی« جاسوس است و

روز سابقه نداشت که پرونده ی    تا آن. که افسر کشيک آمد و گفت آقايان بيايند زير هشت پرونده خوانی هستبود 

بعضی از رفقا رفته بودند و پرونده را می . البته من خودم نرفتم .کسی را بياورند و در زير هشت برايش بخوانند

بعدا  .گير داده اند» کامبخش«و » شورشيان«م اينها را هيچ چيزی نگفته، تما» دکتر ارانی«که  خوانند معلوم می شود

گير داده بودند و اذيت و آزاری  ديگر هيچ يکی مقاومت نکرده بود و براحتی همديگر را. همه يکديگر را لو داده اند

و » بهرامی«، »يزدی«، »کامبخش«. سر رياست رقابت داشتند آمدند زندان و در زندان هم با هم بر. هم نديده بودند

با هم رقابت . هر يک مقامی را دوست داشتند که در راس آن بنشينند. رئيس بشوند هر کدام می خواستند» اسکندری«

که » طبری«خيلی زننده بود مثال  گاهی هم اعمالی انجام می دادند که. می زدند     و خيلی سخت به هم تهمت داشتند

دوست بود و باهم می نشستند و صحبت » خان امير افشار شاهجهان«نوه ی » جهانشاهلو«برای خودش جوانی بود با 

» طبری«بعدا که ميانه ی آنها به همخورده بود . بودند که چرا با او حرف می زند باقی حضرات ناراحت. می کردند

 راه که می رفتند ما می شنيديم که می رفت و درباره ی ادبيات و اين چيزها صحبت می کدند،  راه» پيشه وری« با

خالصه آنکه رفتارشان خوب . فارسی و از اين حرفها بود صحبتشان مربوط به ادبيات فارسی و غلطهای مصطلح

رفته  ديگر کم کم آن احترامی که زندانيان سياسی و ماها داشتيم از بين. پايين آورده بودند نبود و به اين حد خودشان را

اول که . ديگر احترامی نداشتيم .ن پايين آوردن احترامات بودو ديگران هم همي» دکتر ارانی«علت شالق خوردن . بود

و » دکتر يزدی«می گفتند . گفتند که اتاقهای بزرگی داشت  می٩اينها آمدند، آوردند به يک کريدور بزرگی، کريدور 

 معنا »گوشه محبت« گويا در زبان المانی ) گوشه محبت(» لبس ايکه«اند به اسم  دوستانش يک گوشه ای درست کرده

سياسی را پايين آوردند و  اين طوری احترام زندانيان. آنجا با بچه ها سر و کله می زدند و بازی در می آوردند .دارد

می کردند به        ]انفرادی[ هنگامی که ما را مجرد  پهلوی شهربانی يک زندان موقت بود و. ارزششان را کم کردند

    .آنجا می آوردند

پرسيدم . صدای همديگر را می شنيديم و با هم صحبت می کرديم. پهلوی اتاق من  را آوردند»دکتر ارانی«يک روز 

اعتصاب  کشيده ای زده بود، من دستور» خليل ملکی«صاحب منصب به  برای چه اينجا آوردند؟ گفت يک شما را
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قيه ی ما را شالق زدند و نزدند ولی ب را شالق» خليل ملکی«. غذا نخورديم و ما را در حياط شالق زدند. غذا دادم

گفتم آقای دکتر اين صحيح نيست چون ما در زندان سوابق زيادی داريم  .گفت شما هم غذا نخوريد. مرا به اينجا آوردند

! دانيم و وضع زندان را بهتر می) اينها را تازه آورده بودند. هفت سال بود که در زندان بوديم در آن موقع حدود( 

. غذا نخورديم و اين کار اشتباه بود حتی يک دفعه ما سيزده روز. نجا کسی نمی تواند غذا نخورداينجا اروپا نيست اي

اطالعی نداريد و اگر شما اعتصاب غذا نکنيد، رفقايتان هم در باال  گفت نه شما مدتی است که زندانی هستيد از بيرون

ولی حاال که  نمی توانم بکنم     عتصابگفتم ا. ما شکست می خوريم و شکست ما از شماست اعتصاب نمی کنند و

رفتند خبر کردند، افسر . آوردند نخوردم غذا. شکست و اشتباهتان را می خواهيد بيندازيد گردن ما، من هم نمی خورم

علت که شما به يک دکتر عالی مقام توهين کرديد، من هم غذا نمی  کشيک آمد که چرا غذا نمی خوری ؟ گفتم به اين

کشيده  تا گفتند بزنيد من يک. چهار نفر بودند، يک گروهبان و دو نفر پاسبان و خود افسر کشيک .نيدبز: گفت. خورم

ديگر نفهميدم وقتی حال . بی هوش شدم          مثل اينکه به سرم زده بودند و. ديگر نفهميدم که چه شد. به خودش زدم

 يادم آمد که يک چنين اتفاقی. ا عرق کرده امفکر کردم چر. صورتی که زمستان بود در. امدم ديدم عرق کرده ام

نمی . بی هوش شدم هم مرا زده بودند      معلوم شد بعد از اين که. افتاده، بعد پا شدم و ديدم که تمام بدنم کبود است

  عدهماجرا از اين قرار بود که. بعد به مرور معلوم شد که خيال جنايت هم دارند. کند گذاشتند که پزشک بيايد و معاينه

را می نوشت و » آزاد«که روزنامه  »عبدالقدير آزاد«من بودم . ای تيفوسی به بند آورده بودند که ماها را از بين ببرند

گويا ميرزا هاشم افسر ( متوجه شد و دوستی در بيرون داشت  خوب» عبدالقدير آزاد«. در آن جا بوديم» دکتر ارانی«

 را از» عبدالقدير آزاد«و توسط او اقدام کردند و ) ق تيمور تاش هم بودمجلس و رفي که خودش شاعر و اديب و وکيل

آزاد اطالع می دهد که اگر به داد  »عبدالقدير«. همان جا مانديم» دکتر ارانی«من و . زندان موقت به زندان باال بردند

يکی از روسای کردها » سردار رشيد«. پهلوی شهربانی بوديم ما در زندان موقت. آنها نرسيد جانشان در خطر است

را بياوريد و » افتخاری«بود، بلند می شود و می رود پيش رئيس زندان و می گويد يا  که ميانه اش با من خيلی خوب

   .االن دستور می دهم همه کردها شورش کنند يا

گفتم شما اشتباه کرديد اعتصاب غذا کرديد، در » ارانی«به رفقای . و از خطر جستم اين سبب شد که من را هم آوردند

بايد اعتصاب غذا بکنيد  ولی حاال. موقعی که دنيا آتش گرفته بود من هم ناچار شدم اينکار را بکنم و کتک خوردم اين

گفتم آخر آقای . ر را نمی کنيمدرفش است ما اين کا گفت داغ و» دکتر يزدی«. را می خواهيم» دکتر ارانی«بگوييد 

گفت واهللا به خدا به مذهب به دين و به هر چه که معتقدی . ايمانی زندانی شده ايد شما برای يک عقيده و» دکتر ارانی«

و تيفوسی که . بيمار شود همانجا بماند و» دکتر ارانی«خالصه اين سبب شد که ! ما عقيده نداشتيم، گرفتار شديم اصال

البته رفقای ما حاضر . هم به اين طريق از بين رفت »دکتر ارانی«نه گنه معالجه می شد، دوا ندادند و با مقداری گ

  . نشدکنند ولی از آن پنجاه و سه نفر که اصل کار بودند، تمايلی به اين کار ديده اعتصاب» ارانی«بودند که به خاطر 
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