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 ٢٠١٧ مارچ ٣٠
  

  !بھترين مراسم عيد در زندان شاه
ر ھای نوروزی آغاز  تبريک به مناسبت نو شدن طبيعت و ديدا با پايان زمستان و فرا رسيدن بھار ھمچون ھميشه زمان

نی و ديدارھای حضوری ، عزيزی از من ولفيو در جريان عيد مبارک گفتن ھای ت) ١٣٩۶(در عيد امسال . می شود

با .  در زندان عادل آباد شيراز١٣۵٢پرسيد که بھترين عيدی که داشتی کی بوده است؟ بالدرنگ پاسخ دادم آغاز سال 

وديت ھا و اذيت و آزار ھا برگزاری مراسم سنتی عيد می توانست بھترين تعجب پرسيد مگر در زندان با آن ھمه محد

  عيدی باشد که در خاطره ھم باقی بماند؟

توضيح دادم که ھمانطور که می دانی شرايط زندان انعکاسی از وضع جامعه است و از آنجا . پاسخ من البته روشن بود

 محدوديت ھايش ثابت و ۀرغم ھمه بع شرايط زندان ھم بکه شرايط جامعه ھمواره در حال تغيير و تحول است بالط

 شرايطی در زندان شيراز به وجود آمد که امکان ۵١ سال ]حوت[به ھمين دليل ھم در اسفند. سان نيست ھميشه يک

الی که از من شده بود ؤبرای پاسخگوئی به س. برگزاری يکی از خاطره انگيز ترين مراسم ھای نوروزی را فراھم نمود

شريح اوضاع آن زمان در زندان شيراز پرداختم که آنچه در زير می خوانيد با توجه به آن توضيحات نوشته شده به ت

  .است

.  زندانی سياسی داشت١٣٠ زندان جديد شيراز که به زندان عادل آباد معروف شد چيزی حدود ۵١در اسفند ماه سال 

نی در شيراز که در وسط شھر واقع بود به سر می بردند که  در زندان ارک کريمخاً تن از اين زندانيان قبال٢٠حدود

 سرخ دستگير شده و جزء دستگيری ھای خود شيراز بودند و تعداد کمی ھم از ۀتعدادی از آنھا در ارتباط با گروه ستار

الی بود زندانھای ديگر به شيراز تبعيد شده بودند از جمله کاک عبدهللا عزت پور از حزب دمکرات کردستان که چند س

زندانی بود و ھمچنين خود من به اتفاق سعدهللا عليزاده، يوسف مصطفوی از ساکا و ژيان ژيانفر از  ارک کريمخانی در

 ما را از ۀعد با افتتاح زندان عادل آباد شيراز ھمبچند ماه . توفان از زندان قصر به اين زندان در شيراز تبعيد شده بوديم

بعد از گذشت چند ماه تعداد زيادی از زندانيان سياسی را از زندان . ندان منتقل کردندزندان ارک کريمخانی به اين ز

 تعطيل ً کوتاھی بعد از اين واقعه رژيم شاه زندان برازجان را کامالۀدر فاصل. ًقصر مستقيما به اين زندان تبعيد کردند

 زندان ١٣۵١به اين ترتيب در مقطع اسفند سال . نمود و زندانيان آن تبعيدگاه بد آب و ھوا را نيز به شيراز منتقل کرد

  .عادل آباد شيراز محل تجمع تعداد زيادی از زندانيان با تجربه و با محکوميت سنگين شد
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 زندانھا در آن سالھا طيف متنوعی از زندانيان با گرايشات فکری گوناگون و وابسته به ۀزندان شيراز ھمچون بقي

ی ئ سرخی و آرمان خلقی از توده ۀاز فدائی و مجاھد گرفته تا ستار. ر می گرفتسازمانھای سياسی مختلف را در ب

اما با اين که . گرفته تا سازمان انقالبی حزب توده و توفان وگروه فلسطين و  ساکائی ھا در اين زندان حضور داشتند

ی فدائی خلق و سازمان ترکيب سياسی زندانيان خيلی متنوع بود اکثريت زندانيان را طرفداران سازمان چريکھا

 خود را در داخل زندان داشتند اما از ۀ ويژ زندانيان اين دو جريان ھر کدام تشکل مخفی. مجاھدين خلق تشکيل می دادند

اين وضع بيانگر وحدتی .  اکثر زندانيان در کمون واحدی زندگی می کردندًنظر صنفی مشترک عمل کرده و تقريبا

نين با توجه به حضور زندانيانی با محکوميت سنگين شرايط را در ارتباط با زندانبانان به نسبی بين زندانيان بود و ھمچ

  .نفع زندانيان کرده بود

. که عيد را چگونه بايد برگزار کنيم با نزديک شدن عيد بحث ھای داغی در ميان زندانيان درگرفت مبنی بر اين

کسانی ھم مدعی . دانستند عی شان را روز تولد پيغمبر اسالم میمجاھدين رغبت چندانی به عيد نوروز نداشتند و عيد واق

عده ای از زندانيان ھم بر سنتی . بودند که با توجه به جنايات رژيم ما عيد نداريم و نبايد مراسم عيد برگزار کنيم

ً  عيد را بايد حتماًدر اين ميان رفقای تشکيالت فدائی بر اين باور بودند که اوال. کيد داشتندأبرگزارکردن مراسم عيد ت

در جريان بحثھای داغی که در اين .  آن را نه به شکل سنتی بلکه به صورت سياسی بايد برگزار کردًبرگزار کرد و ثانيا

 بر اساس نظر ۵٢زمينه در گرفت موضع فدائی ھا نظر خيلی ھا را به خود جلب نمود و سرانجام عيد نوروز سال 

  . زندانيان نقش بستۀ خاطر ن يکی از پرشکوه ترين اعياد زندان درفدائی ھا برگزار شد که به عنوا

ولين کمون، زندانيان سؤ چگونه برگزار کردن مراسم عيد به اين صورت بود که مۀچگونگی پيشبرد بحث ھا در بار

ار کنيم که مراسم عيد را چگونه برگز عضو کمون را به دسته ھای بزرگی تقسيم کرده بودند تا ھر دسته در مورد اين

   .ولين کمون منتقل کنند تا تصميم قطعی بر اساس نظر اکثريت گرفته شودؤ بحث ھای خود را به مسۀبحث کرده و نتيج

در مقابل  وی. به ياد دارم که در اين تقسيم بندی، مھندس سحابی نيز در ھمان گروھی قرار گرفته بود که من ھم بودم

او گفت اگر عيد سياسی باشد .  بقيه گشتۀکردن عيد حرفی زد که موجب خنداستدالل فدائی ھا مبنی بر سياسی برگزار 

ً  ھفت سين سياسی ديگر چيست؟ گفت مثال م با تعجب بقيه کهأال توؤپس ھفت سين ھم بايد سياسی باشد و در مقابل اين س

 بحث البته نشانگر آن بود که او مخالف برگزاری عيد به ۀاين شيو.  را بايد بگذاريم سر سفره که باز ھمه خنديدند٧سام 

صورتی است که فدائی ھا پيشنھاد می کردند و چنين تفکری می خواست مراسم عيد را به يک روبوسی ساده در زمان 

  . تقليل دھد]حمل[سال تحويل يا روز اول فروردين

 قرار شد  اسم نوروز به صورت سياسی غالب شد وباالخره بعد از بحث ھای زياد نظر فدائی ھا مبنی بر برگزاری مر

وابسته بودند ... به دنبال اين تصميم زندانيانی که به مليتھای مختلف مثل کرد و ترک و .  چنين برگزار شود۵٢عيد سال 

 و و يا از فرھنگ مشترکی برخوردار بودند دور ھم جمع شدند تا آھنگ ھای مترقی و انقالبی را برای مراسم عيد تعيين

  .تمرين کنند

عالوه بر تدارکات ديگر يکی از تصميمات برای بر برگزاری سياسی مراسم عيد آن بود که از ميان زندانيان، مسن 

در . مسن ترين ھا در زندان کم نبودند. ترين و جوانترين زندانی سياسی مشخص شده و پيام خود را به جمع اعالم کنند

کاک غنی .  حضور داشت، مسعود و مجيد از رھبران چريکھای فدائی بودءاآنجا آقای طاھر احمدزاده که پدر رفق

بلوريان از حزب دمکرات کردستان و مجيد امين مويد از فرقه دمکرات آذربايجان و ھمچنين  افسران سازمان نظامی 

دان شناخته شد از ميان اين مسن تر ھا، آقای عباس ھجری مسن ترين فرد زن. حزب توده مانند آقای عباس حجری بودند

جوانترين فرد زندان بيست سال سن داشت که فريبرز سنجری . که حدود پنجاه سال و شايد ھم کمی بيشتر سن داشت
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با مشخص شدن مسن ترين و جوانترين فرد زندان قرار شد با تحويل . از چريکھای فدائی خلق بود)  اين سطورۀنويسند(

   .نی سياسی برای جمع سخنرانی بکند مسن ترين و سپس جوانترين زنداءسال ابتدا

من در .  مطلع شدم،ولين تشکيالت ما در زندان بودؤمن از اين تصميم توسط تقی افشانی نقده که در آن زمان يکی از مس

زندان با وی جلسه مطالعاتی داشتم و مخفيانه با ھم تاريخ حزب کمونيست چين را مطالعه کرده و در موردش بحث می 

  .   با رفقای ديگر تھيه کردً من گفت که متن سخنرانی را می توان مشترکاتقی به. کرديم

.  حمام و دستشوئی تشکيل می شدۀ اتاق به اضاف٢١اين بند از . ما در آن زمان در بند چھار زندان شيراز زندانی بوديم

سه تخت سه طبقه وجود در ھر اتاق ھم . يعنی دريک سوی راھرو ده اتاق و در سوی مقابل يازده اتاق قرار داشت 

  .بنابراين راھروئی که اتاقھای زندانيان در دو طرف آن قرار داشتند، راھرو بلندی بود. داشت

ولين کمون وسط راھرو بند را با ھر چه در امکان داشتند قابل نشست کردند و ؤبا فرا رسيدن زمان برگزاری عيد، مس

ميوه ھا وشيرينی ھائی که خانواده ھا آورده بودند در . نشستندسفره درازی پھن کردند که تمام زندانيان دور آن  

با شروع مراسم، مسن ترين زندانی سياسی، آقای عباس حجری . بشقابھائی در دورا دور اين سفره گذاشته شده بودند

 و او از پيروزی بھار بر زمستان حرف زد و بر اين مبنا در سخنان خود از ضرورت مقاومت. شروع به صحبت نمود

من به عنوان جوانترين فرد زندان متنی را که توسط تشکيالت خودمان در زندان تھيه . پايداری در زندان سخن گفت

 آن و راھگشائی که با آغاز ۀدر آن متن با اشاره به رستاخيز سياھکل و نقش بن بست شکنان. کرده بوديم را خواندم

کيد أصورت گرفته بود بر ضرورت تداوم راه آن رزمندگان ت مسلحانه توسط چريکھای فدائی خلق در جامعه ۀمبارز

ن آزاديخواه که در مصاف با رژيم وابسته به امپرياليسم شاه ا مبارزۀ ھمۀداشت خاطر با گراميمن سخنانم را. شده بود

  . تمام کردم،جان باخته بودند

پيش از عيد زندانيان . دند ادامه يافتمراسم عيد ما با سرود خوانی دسته ھائی که برای سرود خواندن تعيين شده بو

ھر کدام دور ھم جمع شده و ترانه ھا و سرودھائی را تمرين می کردند تا در مراسم عيد آنھا ... مازندرانی و  ترک، لر،

تنوع آھنگ ھا و سرود ھائی که در مراسم . حاصل کار آنھا در آن شب در معرض ديد ھمگان قرار گرفت. را بخوانند

 چند مليتی ايران بود که ھمه دست در دست ھم در ۀ خوانده شد خود انعکاسی از تنوع فرھنگی جامع١٣۵٢عيد سال 

از ميان آنھا تکه ای از ترانه ای که توسط زندانيان سياسی مازندرانی . مقابل دشمن مشترک خود صف کشيده بودند

 در مازندران خوانده می شد و ٣٢ تا ٣٠ سالھای آن ترانه ای بود که در دوران مبارزات. خوانده شد در يادم مانده است

  . نمودندء آن را تمرين کرده و به خوبی اجراءرفقا

 شد و با استقبال زندانيان مواجه گرديد تئاتری بود که ءيکی ديگر از برنامه ھای تفريحی که در اين مراسم اجرا

حماقت ھا و  در اين برنامه گاف ھا،.  کردندءااجر... زندانيانی چون مجيد آقا جانی، سھراب معينی، رضا ستوده  و 

موران دادرسی ارتش به نمايش درآمده و با طنزی گزنده به سخره گرفته أ بازجو ھای ساواک و مۀبرخورد ھای احمقان

  .  شده بود

اد  زندان و به دور از خانواده ھايشان مراسمی به يۀ زندانيان سياسی در محيط بست۵٢جشن عيد سال  چنين بود که

اين عيد به باور اکثر زندانيان آن سال بھترين عيدی بود که تا آن زمان در زندانھای شاه برگزار شده بود و . ی شدنماند

  . حاکم ديگر تکرار نشدۀ ديکتاتوری لجام گسيختۀبا توجه به سياستھای سرکوبگران

 بازرسی زندان وارد بند چھار شد و ۀ ماه ساواک به بھان]حمل[ فروردين٢۶در . پس از آن اتفاقات ديگری پيش آمد

اين برخورد با مقاومت زندانيان سياسی . برای زھر چشم گرفتن از زندانيان آنھا را مورد توھين و فحاشی قرار داد

 ١٣٩۶ ]حمل[فروردين. را موجب شد که خود داستان ديگری دارد" شورش زندان شيراز" خود  مواجه شد که درادامه 


