
 

  ١٣٣٨ خرداد ٢۵سحرگاه 

  یمهندس ُعلو
  یبه جرم سازمانده

  اعتصاب کوره پزخانه ها
  اعدام شددر زندان 

  
قدی .  بود  آمده  حزب یالتیته اي آم  مسئول  عنوان به.  دمی د  بار در آرمانشاه نياو را  اول

زد   ی م  حرف یوقت.   داشت ی نمك  فلفل د، موهایي و سف  سرخ ی، صورت  چاق ی، آم متوسط 
 و با   دو جمله یكی با  شهيهم.  زد ی م  و تند حرف دهی بر دهیبر.  آرد ی جمع م ی را آم شیلبها
د، بعدها يپوش  ی م  خوب ی بود ول  پوش كي ش  گفت  توان ینم. آرد  ی م  را خالصه  حرفش مثال
 و رو  و رنگ  آهنه   لباس كی با  شی روز پسرعمو كی   بوده  در آلمان ی وقت آرد آه   فی تعر میبرا
   آند آه یم  او حمله   به  آارگر بوده چنان كی   آنها آه د و مسئولی آ ی م ی حزب  سر حوزه رفته
   پوره پاره  لباس  ینيب  ی م  آه آن:  بود  گفته شی پسرعمو  به  حوزه مسئول.  شود ی م  عرق سيخ
 در   بازی ی انقالب  وقت چي بعد ه  به ؟ از آن آوری  ی چرا ادا در م  داری پوشد، ندارد؛ تو آه  یم
  .)آوردين
 از گاراژها  ی انبوه اني، م یمی باالخانه قد كی شهر، در  نیي، پا ه آارگرانی اتحاد  آلوپ  زمان آن

 بار در جلسهء  كی   ای هفته.  داشتم ت ي مسئول  در همين آلوپ  ها بود، و من یفروش و اوراق 
   بسته  آارگران  آلوپ گر دربی د آه  ی ـ وقت ر وقتی د  شبها هم ی و بعض  حزب یالتیتهء ايآم
   و هوای  آب  خوش ی تابستان رستوران ك ی در  ی حزب ني مسئول ی بعض  همراه شد ـ او را به  یم

 در  تمی از عضو  سال كی و آمتر از   داشتم  سال ستي در حدود ب  من  زمان آن.  افتمی  یشهر م
  .  گذشت ی م زبح

او .  بودم  رفته  ه آارگرانی اتحاد  به ی مال  آمك ی گرفتنیبرا.  دمی د  بعد او را در تهران چند ماه
:   گفت ی ناراحت یبا آم.  ميني او را بب ميها رفت  از همشهری  یكیبا .  بود  آمده  از من  قبل یمدت
  ».  بروی  مسافرخانه  تو به گذاشتم  یم ن  و گرنه  است  تنگ یليخ ، جامان   خانه ما توی«

  . ميبرنگشت  آرمانشاه   به چكداميگر هی آرد و د  سقوط جانیچند روز بعد آذربا
 بعد   سال كی.  دمیگر او را ندی آمد د شي پ١٣٢۵ آذر   ماجرای  دنبال  به  آه ی حزب  بحران انيدر م

 بعد او را   و چند سال دمی د  حزب  آلوپ طاي او را در ح  بعد از آن ی شد و آم  انشعاب در حزب
  یته محلي آم كی  پلنوم  در جلسه  ته مرآزیيهء آمي اجرائ ئتي ه گر از اعضایی د یكی  همراه

  . دمید
 و  ضی بردند مر ی زره ی زندانی انفراد  مرا به یوقت.  دمی د كی او را از نزد  بود آه  در زندان

   چند لحظه  زندان اطي در ح  مستراح  به  رفتن  برای عد از ورودم ب  ساعت كی.   الغر بودم یليخ
 بلند   با صدای تنها او بود آه. آردند  ی م  نگاه  ساآت  من ها از دور به یزندان.   شدم  متوقف ای

   و جسارت  دلداری  من  به خواست  یم» ! رفته در   زهوارت بد جوری«:   گفت ی شوخ و به
  .بدهد
   آارگران شنهاد آرده بودي پ  آه  بوده ی او تنها آس٣٢ مرداد ٢٨ در روز   آه دمي شن گرانیاز د
 و در   زد ی خودآش  به  دو بار دست در زندان.  شوند  دعوت ی عموم  اعتصاب  به ر مردمیو سا
  محتوی با  آوتاه  مختصر و جمالت حاتيتوض.   آرد  دفاع  حزب آارهای ام ها از تم  ییبازجو

  .  ها  تي مسئول رشی و پذ  از حزب فاعد
  یزدگ   و با شگفت  آرده فيتوص»   و لجوج  خودخواهییفرد«ار او را ي بخت ی نظام فرمانداری

  ةی نظر یآند ول  ی م  را اعتراف   حزب ها توسط   سرقت از بانك انیجر« او   بود آه نوشته



 

  نیا  چون  دانم  ی نم  دزدی نجانبیها را ا ی از بانكید دزدی گو یدارد و م  ی ابراز م یمضحك
  .»گرفت   ی نم ا چند نفر انجامی  كی   منافع  برای عمل

  ؟   بوده  چه ی خودآشیی ماجرا نی ا دمي روز از او پرس كی
   بسته  روز با دست كی بودند و   بسته  خواب  تخت  به مي روز او را  با  س  هشت  آرد آه تیحكا
  ی م  ارتش گر از امرایی و دو نفر د ی حضور فرماندار نظام ،  به ی زره  زندان خرابه  حمام به

   دو سال زند آه  ی م ی پله سنگ كی   لبه  به  را محكم شيشاني پ  و جواب  از سئوال برند، و او قبل
  . بود  معلوم شیبعد هنوز جا

  آهی یتنها آار«:  گفت.  مدياز او پرسمرداد را ٢٨ در روز  ی عموم شنهاد اعتصابي پ موضوع
   دعوت ی عموم  اعتصاب  آارگرها را به ميتوانست  ی م ما فقط.  بود ني هم مي بكن ميتوانست  یما م
  »...  اعتقاد ندارم  من د، گرچهيچرخ  ی ما م  نفع  به  آار اوضاع انی در جر د همیشا.  ميآن

دا ي پ  هم ی آلمان  شاگرد زبان  قلعه و در قزلداد   ی م  درس ی روس  زبان  من  به ی زره در زندان
  ی آلكس وژیلی روز تر كی.  گذشت  ی م  رمان  و خواندن  شطرنجیی باز  به  اوقاتش یباق. ردآ

   زبان  ـ به شي اصل  زبان  را به  چرا آتاب دميپرس.  دمی د  در دستش ی آلمان  زبان  را به تولستوی
  ی آلمان  چقدر زبان نمي بب خواهم  ی، م ام   خوانده  را دو دفعه شيروس«:  گفت. خواند  ی ـ نم یروس

  كی   صفحه ، از هر دو سه دوار شدمي ام  خودم به«:  آرد   اضافه یو بعد با خوشحال» .  مانده ادمی
 را چند بار اروپا  كي آالس های  از رمان اریي بس  آه دميبعدها فهم» . دانم ی نم را درست  لغت

  .  است خوانده
 اروپا  یتو.  ام  بوده  در آلمان  هم  سال زدهي و س هي در روس  سال ، دوازده یدان  یم«:  گفت  ی م
  ی م  خورد آدم  به ی بچگ آنند و از همان  ی م  چاپ  مدام  مختلف  های ها را با قطع   آتاب نیا

  ».دهند
   نتوانستم  تا آخر هم آرد و من  ی آار م  خوب شیها  نتنآ. دی بد بگو ی از آس دمي نشن  وقت چيه

  . شود  ی با خبر م اناتی از جر  سرعت نی ا  او چطور به بفهمم
سر  او هرگز.  بود  گفتن ني و آم  شاه  جان  به اني زندان  دعا خواندن  قلعه  قزل  از رسوم یكی

   حق د آردند آهی را تهد شیشاگردها. ر بماندفي آ ی ب  نبود آه ی گناه  البته نیامد و اي دعا ن صف
  . آردند  را متوقف لي او تحص ی آلمان  زبان  بخوانند و شاگردهای ی خارج  زبان او شيندارند پ

 زد و  یلي او س صورت  به  ای  بهانه   به  داشت  همكاری  با زندانبان ، آه انيدان از زن یكی روز  كی
  وقت ری د  برگشت یوقت.  احضار آردند  دفتر زندان او را به عصر   های گر طرفی روز د كی

 ی م ی آم شیآمد و دستها  ی نظر م  به  و ناراحت ی عصب یليخ.  بودند  در خواب بود و همه
   آار او آاری  و به  بخوابم  بروم  آه اصرار داشت.  آند  را پهن  رختخوابش  آردم آمك. دیلرز 

و » . آنند ی م تی اذ ، تو را هم  خبر است  چه یدان  ی نم تو آه«:  گفت  یم  یر لبیز.   باشم نداشته
 ی ور م  با من  زندان از عصر تا حاال گروهبان«:   گفت  و اصرار آردم ی شوخ  مقداری چون

   گفتم  بهش  فقط من.  آرد  نثارم هم  و لگد و فحش یلي س مقداری. ردي بگ  نامه  توبه از من   آه رفت 
 بزرگترها  و البته» .  بزنم د تا  با  او حرفیاي ب ،  برو بگو بزرگترت  ندارم ی با تو حرف  من آه

  .بود  ز نرفتهي چ چير بار هی بودند و او ز  زده  حرف یليقبًال با او خ
   امضای  به  نامه  توبه كی  العات اط  بعد در روزنامه یآم.  دمشیگر ندی و د  آزاد شدم از زندان

 خرسه   خاله  های ی دوست لي قب از آن.  بود آار برادرش.   است ی جعل دمي بعدها فهم درآمد آهاو 
  . یمعمول

در  بودند و   زده  دست مي عظ  اعتصاب كی   به  پزخانه  آوره آارگران.  بود١٣٣٨  خرداد سال
ران از جمله رهبران ن دوی در ایمهندس علو.(  بودند  داده  آشته ها تن  ده  با ارتش ریي درگ كی

ر ی مرداد و ز٢٨ یه کودتاي اولیرباران هايران بود که پس از تیمحکوم به اعدام حزب توده ا
ت يف به زندان ابد محکوم شده و دوران محکوميک درجه تخفی جهان، با یفشار افکار عموم
گان و ب به کمک مالقات کنندن  اعتصایاو را به جرم  سازمان دادن ا. ندخود را می گذرا

  )راه توده -انی که آزاد شده بودند اعدام کردنديزندان



 

   رهگذری  فروش  روزنامه را از  روزنامه اطالعات یخرداد ـ وقت٢۵ روز عصر ـ عصر كی
   او را در صفحه اول  عكس  را باز آردم  آن  آارگران  اعتصاب  به  خبر راجع  دنبال  و به دمیخر
   او  با خط آنار عكس.  اد بردمی را از   پزخانه  آوره  آارگران و  جا خوردم ی سخت به.  دمید

  : بود  شده  نوشته درشت
  
  » شد رباراني ت  ُعُلّوی  امروز مهندس  دم دهيسپ«
  

  : بود  ذآر آرده ني او را چن رباراني ت لی خود دال ةي در اعالم  ارتش  دادستان
  ئتي و عضو ه  مرآزی تةيعضو آم شود،  ی م  توده  منحلة  عضو حزب١٣٢٠  از سال«

، مسئول   داشته  عهده ز بهي را ن  حزب ی مال تي، و مسئول  بوده  توده  منحله  حزب ةياجرائ
 و  آرده  ی م یدگي رس ی حزب های  امور چاپخانه   به ، و در ضمن  بوده ها هم  شهرستان التيتشك 

   عضو مؤثری٣٢   مرداد ماه٢٨  ی ال٢۵  ، در روزهای  نظر بوده  ذی  هم شي تفت ونيسيدر آم
  ی م  را رهبری  توده  منحلة  حزب  به  وابستههای  سازمان  آه  بوده نفری  پنج ئتي ه كیدر 
   بوده رانی ا ی در آشور شاهنشاه كي دموآرات  جمهوری می رژ  برقراری اند، و خواهان آرده
  » ... است
   و مقاومت آرمان  بهیی وفادار ربارانشي ت ليو تنها دل   جرم نی بزرگتر رود آه  ی تصور م یول

   ارتش دادستان. او بود»  لجاج «  همان  تهران ی نظام  فرمانداری  قول ا بهیو   در برابر دشمن
  دانيدر م»   ُعُلّوی یعل مهندس « سد آهید بنو خو ةي اعالم  آردن ني نمك  برای  بود آه  نرفته ادشی
   آن  فرض نی ا  اثبات  برای  هم لشيآرد و دل»  ه مرگ خود را  آماد في ضع ای ه يبا روح«ر يت

 طور استهزاء  آورد به  بجای  ی مذهب شود مراسم  ی م فيتكل او   به ی وقت  اعدام هنگام « بود آه
  ».  است  خوب  خودتان  آار برای نیدهد ا  ی م پاسخ

 
 
  


