
ــنفکر و  ــدی )۲۰۱۰- ۱۹۴۶(، روش ــرد هالی ف
ــام  ــه در تم ــت ک ــدی اس ــناس ایرلن شرق ش
طــول دوران زندگــی آکادمیــک خــود به طــور 
ــت و  ــران پرداخ ــائل ای ــه مس ــی ب تخصص
کتاب هــا و مقــاالت زیــادی در همیــن زمینــه 
منتشــر کــرد. او تــا زمــان بازنشســتگی اســتاد 

مدرســة اقتصــاد لنــدن بــود. 
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و  ترجمــه  جمــع آوری،  از  هــدف   ...
انتشــار گفتگوهــای حاضــر در ایــن 
ــتِن  ــه اشتراک گذاش ــش و ب ــاب، نمای کت
شــدة  مدفــون  پاره هــای  از  یکــی 
مجــرای  از  ایــران  انقــاب  کــوزة 
مصاحبه هایــی اســت کــه بــا برخــی 
بازیگــران اصلــی آن انقــاب انجــام 
شــده  اســت. ایــن گفتگوهــا را فِــِرد 
روشــنفکر   ،)۱۹۴۶  -۲۰۱۰( هالیــدی 
ــه  ــدود س ــدی، ح ــناس ایرلن و شرق ش
ســال پــس از وقــوع انقــاب بــا رهبــران 
سیاســی از طیف هــای گوناگــون انجــام 
ــات و  ــا، مطالب ــن گفتگوه ــب ای داد. اغل
ــا  ــف ب ــای سیاســی مخال نگــرش نیروه
والیــت  تثبیت شــدة  تــازه  حکومــت 
فقیــه را بازتــاب می دهنــد. هالیــدی ایــن 
مجموعــه گفتگوهــا را در چارچــوب 
تحقیقــات  و  اطاعــات  پــروژة 
ــا  ــب آنه ــه اغل ــام داد ک ــه انج خاورمیان
در شــماره های گوناگــون مجلــة مریــپ 
ریپورتــز MERIP Reports منتشــر 

ند.  شــد ه ا
برگرفته از دیباچه گردآورندگان و مترجمان

روایت های از 

   خاک برخاستة انقالب

گفتگو با کنشگران و رهربان سیاسی ایران

     فرد هالیدی 
     ترجمه و تألیف: لیال فغفوری آذر – شاهین نصیری



ــا آمــد.  ــه دنی ــژاد در ســال 1320 در شــهر دزفــول ب شــکراهلل پاک ن
او در ســال 1339 بــرای تحصیــل در رشــتة حقــوق بــه تهــران رفــت 
ــای  ــی از گروه ه ــه یک ــران ک ــگاه  ته ــجویان دانش ــازمان دانش و در س
وابســته بــه جبهــة ملــی بــود، بــه فعالیــت سیاســی پرداخــت )هالیــدی، 
19۸2(. فعالیت هــای پاک نــژاد علیــه حکومــت شــاه باعــث دســتگیری 
ــدام  ــش اق ــه همــراه همفکران ــد ســال بعــد ب و بازداشــت او شــد. چن
ــرد؛  ــا گرایش هــای مارکسیســتی ک ــزی گروهــی چریکــی ب ــه پایه ری ب
ــت. در ســال  ــروه فلســطین« شــهرت یاف ــه »گ ــر ب ــه بعدت ــی ک گروه
ــدف  ــا ه ــران ب ــارج از ای ــه خ ــی ب ــفر مخف ــک س ــیر ی 13۴۸ در مس
ــی  ــتگیر و زندان ــاواک دس ــوی س ــی از س ــای نظام ــب آموزش ه کس
شــد )روزنامــه اطاعــات، 13۴9/10/۸؛ ســهرابی، 2019(.  او در زنــدان 
بــا رهبــران مجاهدیــن و چریک هــای فدایــی از جملــه مســعود 
ــدی، 19۸2(.  ــی رابطــه ای نزدیــک داشــت )هالی ــژن جزن رجــوی و بی
ــد  ــکنجه ش ــاواک ش ــط س ــداوم توس ــور م ــدان به ط ــژاد در زن پاک ن

شکراهلل پاک نژاد، در حال خواندن دفاعیات خود در دادگاه نظامی شاه )1348(

میان دو موج زندگی می کنیم
 گفتگو با شکراهلل پاک نژاد
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ــا اعمــال شــاقه محکــوم  ــد ب ــس اب ــه حب ــی ب و از ســوی دادگاه نظام
ــات او در دادگاه  ــهرابی، 2019(. دفاعی ــژاد، 1356، 65؛ س ــد )پاک ن ش
نظامــی توجهــات بســیار زیــادی را در ســطح بین المللــی جلــب کــرد 

)پاک نــژاد، 1356، 6۸-۴5 ؛ هالیــدی، 19۸2(. 
ــدان آزاد  ــلطنتی از زن ــت س ــی حکوم ــای پایان ــژاد در روزه پاک ن
ــک  ــاد ی ــرای ایج ــادی ب ــای زی ــاه، تاش ه ــی کوت ــد. او در مدت ش
ــای مشــترکی  ــه نگرانی ه ــاف سیاســی از عناصــر سوسیالیســتی ک ائت
ــام داد  ــتند انج ــد داش ــت جدی ــای حکوم ــات و انگیزه ه ــارة نی درب
)متیــن دفتــری، 19۸۴(. ایــن تاش هــا بــه بنیان گــذاری جبهــة 
دموکراتیــک ملــی در اســفند 1357 انجامیــد. جبهــة دموکراتیــک ملــی 
ــا دیگــر گروه هــای چــپ نســبت  ــری در مقایســه ب رویکــرد انتقادی ت
ــن  ــی، 19۸۴(. ای ــت )هزارخان ــش گرف ــامی در پی ــوری اس ــه جمه ب
ــی  ــور علن ــرداد 135۸ به ط ــه در م ــود ک ــی ب ــروه چپ گرای ــه، گ جبه
بــه سانســور مطبوعــات و تعطیلــی روزنامــة »آینــدگان« اعتــراض کــرد؛ 
ــژاد  ــدن پاک ن ــی ش ــه و مخف ــرکوب جبه ــه س ــر ب ــه منج ــی ک اقدام
شــد )هالیــدی، 19۸2(. پاک نــژاد از شــرکت در همه پرســی جمهــوری 
ــا  ــان و ملیت ه ــوق زن ــاع از حق ــرای دف ــرد و ب اســامی خــودداری ک
ــی  ــه همــراه دیگــر اعضــای جبهــة دموکراتیــک مل فراخــوان داد. او ب
ــاد  ــرای اتح ــاش ب ــه ت ــت و ب ــه« پرداخ ــة »جبه ــار روزنام ــه انتش ب
ــه داد.  ــوری اســامی ادام ــر جمه ــیون در براب ــای اپوزیس ــام نیروه تم
ــن  ــدی او را »یکــی از پیشــروترین و دوراندیش تری ــه هالی ــژاد ک پاک ن
 1360 آذر   2۸ در  می دانســت،  ایرانــی«  مــدرن  سوسیالیســت های 
ــاران شــد  ــة رســمی تیرب ــزاری محاکم ــدون برگ ــن و ب ــدان اوی در زن

ــز، 19۸2/1/6(. ــورک تایم ــدی، 19۸2؛ نیوی )هالی
ــژاد در مرداد مــاه 135۸، چنــد ســاعت  ــا پاک ن مصاحبــة پیــش  رو ب
ــه سانســور مطبوعــات کــه جبهــة دموکراتیــک  قبــل از تظاهــرات علی

ــه فعالیت هــای زیرزمینــی کشــاند، انجــام شــد.  ملــی را ب

ــما  ــه ش ــتقل ک ــت مس ــان سوسیالیس ــمه های جری سرچش
ــد؟ ــة ۴۰ در آن مشــارکت داشــتید چــه بودن در ده

کــرد،  ظهــور   40 دهــة  در  کــه  نویــن  مســتقل  چــپ 
درون  اپوزیســیوِن  ســنتی  نیروهــای  بن بســت  بازتاب دهنــدۀ 
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ایــران )حــزب تــوده و جبهــة ملــی( و از بیــن رفتــن امیــد نســبت 
بــه شــوروی و چیــن بــود. ایــن بن بســت و دشــمنی بــا شــوروی 
ــه  ــن زد ک ــن دام ــی از چی ــکل گیری حمایت های ــه ش ــدا ب در ابت
ــن  ــوده جــدا شــد و از چی ــی از حــزب ت طــی آن ســازمان انقالب
حمایــت کــرد.1 امــا مــردم زود دیدنــد کــه چیــن چــه کارهایــی 
ــا به کارگیــری رویکــردی  ــه ت ــکا گرفت ــا آمری کــرد؛ از الس زدن ب
ــی  ــاذ مواضع ــور اتخ ــی و همین ط ــالب فرهنگ ــه در انق ملی گرایان
علیــه جنبــش ضــد امپریالیســتی. مــا ایــن را هــم می دانســتیم که 
ــی  ــه کشــوری نیمه  فئودال ــن ک ــارزات چی ــة مب ــری نظری به کارگی
و نیمه اســتعماری بــود در کشــور مــا عملــی نیســت. مــردم 
ــزاع میــان چیــن  خواهــان یــک خــط ایرانــی مســتقل بودنــد و ن
ــن  ــکل گیری ای ــه ش ــن ب ــگاه چی ــی جای ــوروی و درک واقع و ش
ــراب و  ــگ 1967 اع ــد از آن جن ــرد. بع ــک ک ــتقل کم ــط مس خ
اســرائیل پیــش آمــد کــه تأثیــر بزرگــی روی نســل مــا گذاشــت. 
ظهــور جنبــش فلســطین وضعیــت کلــی را در ایــران تغییــر داد. 
ــدل  ــک م ــردن ی ــر جســتجو و پیداک ــا دیگ ــد از آن مســئلة م بع
خارجــی بــرای مبــارزات در ایــران نبــود، بلکــه مــا در پــی کســب 
حمایــت  و یافتــن پایگاهــی مســتقل از رهبــران مذهبــی بودیــم. 
ــران  ــرای ای ــه ب ــری ک ــای نظ ــک مبن ــم ی ــطین ه ــارزۀ فلس مب
کاربــردی باشــد ارائــه می کــرد و هــم منابعــی بــرای حمایت هــای 
ــه  ــرد ک ــاس می ک ــران احس ــش دروِن ای ــادی. جنب ــی و م عین
ــث  ــه باع ــن قضی ــهدای فلســطین شــهدای خــودش اســت. ای ش
برانگیختــن احساســات زیــادی شــد و ایــن احساســات مخصوصــاً 
از ایــن ناشــی می شــد کــه مــردم احســاس می کردنــد در جریــان 
کودتــای 1332 کمونیســت ها قهرمانانــه رفتــار نکــرده و بــه جــای  

ــد. آن وا داده بودن

زمــان آغــاز طراحــی اقدامــات چریکــی بــا چــه کســانی 

ــزب  ــوان ح ــای ج ــی از اعض ــران، گروه ــوده ای ــزب ت ــی ح ــازمان انقاب 1 س
تــوده بــا گرایشــات مائوئســیتی را در بــر می گرفــت کــه بــه دنبــال مخالفــت بــا 

ــد. ــده بودن ــعب ش ــة ۴0، منش ــزب در ده ــت های ح سیاس
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ــد؟ ــکاری می کردی هم
ــر را از  ــم و همدیگ ــی بودی ــة مل ــل از جبه ــی در اص ــا همگ م
 دوران جنبــش اوایــل دهــة 40 مــی شــناختیم. مــن، بیــژن جزنی2

ــری از  ــروه دیگ ــا گ ــا ب ــناختم. م ــدزاده3 را می ش ــعود احم و مس
ایرانی هــا کــه بــا فلســطینی ها کار می کردنــد و همین طــور 
ــس  ــتگاه پلی ــه ایس ــن 1349 ب ــه در 19 بهم ــی ک ــا چریک های ب
در ســیاهکل حملــه کردنــد، تمــاس داشــتیم. مــن ســعی کــردم 
بــرای آمــوزش گرفتــن از کشــور خــارج شــوم، امــا 200 متــر بعــد 
از مــرز در نزدیکــی شــط  العرب دســتگیر شــدم. یکــی از افــرادی 
کــه دســتگیر شــده بــود زیــر شــکنجه حــرف زد و ایــن منتهــی 
بــه دســتگیری های بعــدی شــد. بــا ایــن حــال چنــد نفــر از افــراد 
ــرای کار  ــراد ب ــد از آن برخــی از اف ــد. بع ــرار کنن ــا توانســتند ف م
کــردن بــه رادیــو بغــداد کــه بــرای ایــران برنامــه پخــش می کــرد 
ــران بازگشــتند و دســتگیر شــدند و  ــه ای ــد، برخــی دیگــر ب رفتن

ــه ظفــار رفتنــد.۴ ــا چریک هــا ب ــرای جنــگ ب برخــی هــم ب

شرایط زندان در زمان شاه چگونه بود؟
ــوب  ــاس در جن ــدان بندرعب ــه زن ــتان ب ــوالً در تابس ــن معم م
ایــران و در زمســتان بــه زندان هــای شــمال تهــران یــا قزل قلعــه 
شــکنجه  محاکمــه ام  از  بعــد  و  قبــل  و  می شــدم  فرســتاده 
می شــدم. آنهــا تــالش می کردنــد وادارم کننــد تــا بگویــم اشــتباه 
کــرده ام، شــاه فــرد خوبــی اســت و اینکــه مــن یــک کمونیســت 
ــده ام شــناخته  نیســتم. امــا مــن ایــن امتیــاز را داشــتم کــه پرون
ــناخته  ــان ناش ــرای جه ــان ب ــه اسامی ش ــی ک ــود. آنهای ــده ب ش

بیــژن جزنــی، نظریه پــرداز سیاســی و یکــی از بنیان گــذاران ســازمان   $
ــید. ــل رس ــه قت ــن ب ــدان اوی ــال 135۴ در زن ــق، در س ــی خل ــای فدای چریک ه

ــازمان  ــذاران س ــی از بنیان گ ــی و یک ــرداز سیاس ــدزاده، نظریه پ ــعود احم & مس
ــوم و در  ــدام محک ــه اع ــاه ب ــی ش ــق، در دادگاه نظام ــی خل ــای فدای چریک ه

ــاران شــد. اســفند 1350 تیرب
' جبهــة آزادی بخــش ظفــار، گــروه سیاســی چپ گــرا، در دهــة 60 میــادی 

بــرای ســرنگونی نظــام ســلطنتی در عمــان شــکل  گرفــت.
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بــود بیشــتر از مــن شــکنجه می شــدند و بســیاری از آنهــا ســعی 
کردنــد خودشــان را بکشــند. بــه یــاد دارم مــرد جوانــی را آوردنــد 
ــرده  ــالش ک ــی ت ــد خودکش ــه قص ــد. او ب ــش می لرزی ــه پاهای ک
ــط  ــا فق ــد ام ــرت کن ــرون پ ــه بی ــره ب ــود را از پنج ــه خ ــود ک ب
ســتون فقراتــش آســیب دیــده بــود. مــن کتــاب »دوزخ« دانتــه را 
خوانــد  ه ام و نیــروی نوشــتة کتیبــه ای را کــه بــر ســر دروازه هــای 
جهنــم بــود، احســاس کــرده ام: »همــة کســانی کــه بــه اینجــا وارد 
ــچ تماســی  ــا ســال 1356 هی ــد«. ت ــد را رهــا کنی می شــوید، امی

ــا دنیــای خــارج نداشــتیم. ب
ــرای هشــت مــاه در ســلول انفــرادی  از اواســط ســال 1352 ب
بــودم و خیلــی بعدتــر از آن شــنیدم کــه در اکتبــر 1973 جنگــی 
میــان اعــراب و اســرائیل درگرفتــه بــود. چنــدی بعــد آنهــا اجــازه 
ــدان را  ــن زن ــود، زمی ــدان ش ــرخ وارد زن ــب س ــه صلی ــد ک دادن
ــش  ــورت کمابی ــا به ص ــد ت ــازه دادن ــا اج ــه م ــد و ب ــرش کردن ف
ــن  ــا همچنی ــم. م ــو کنی ــب ســرخ گفتگ ــدگان صلی ــا نماین آزاد ب
ــه یکــی  ــدن دریافــت کنیــم. ب ــرای خوان ــی ب توانســتیم کتاب های
از نگهبانــان زنــدان 20 هــزار ریــال رشــوه دادیــم تــا یــک نســخه 

ــاورد.5 ــا بی ــرای م ــدون ســالطین« را ب از کتــاب »اعــراب ب

ــی را  ــت سیاس ــدداً فعالی ــدان، مج ــس از آزادی از زن پ
ــی  ــور ارزیاب ــران را چط ــی ای ــرایط کنون ــد. ش ــاز کردی آغ

؟ می کنیــد
در ایــن انقــالب یــک جریــان مــداوم را می تــوان مشــاهده کــرد. 
ــده  ــز در آین ــم و همــه چی ــوج زندگــی می کنی ــان دو م ــا درمی م
تغییــر خواهــد کــرد. اگــر مالهــا تبدیــل بــه طبقــة حاکــم شــوند، 
مــردم از آنهــا روی برمی گرداننــد کــه ایــن رونــد هم اینــک آغــاز 
شــده اســت. مــردم نســبت بــه گذشــته کمتــر از مذهــب حمایــت 
می کننــد. یــک هفتــه بعــد از آنکــه از زنــدان بیــرون آمــدم کســی 
از مــن پرســید کــه آیــا از ایــدۀ جمهــوری اســالمی دفــاع کــرده ام 

5 Halliday, F. (2013). Arabia Without Sultans. New York: Saqi. 
(First published in 1974)
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ــه. اگــر ایــن جمهــوری می توانســت مترقــی  و مــن پاســخ دادم ن
ــرده  ــان خ ــم جری ــا می بینی ــون م ــم. اکن ــد، آن را می پذیرفت باش
بــورژوازی کــه از انقــالب حمایــت کــرده و بــا شــاه جنگیــده بــود، 
ــده  ــل ش ــپ متمای ــه چ ــت و ب ــیختگی اس ــم گس ــال از ه در ح
اســت. آنهــا تــالش دارنــد مــا را بــه نــزاع بکشــانند امــا مــا بایــد از 
رودررو شــدن خــودداری کنیــم. جریــان راســت به ســرعت پیــش 
ــوی  ــه از س ــت ن ــر ماس ــه در براب ــری ک ــن خط ــه و مهم تری رفت
ارتــش بلکــه از ســوی گروه هــای فاالنــژ دست راســتی اســت. اگــر 
بتوانیــم چنــد مــاه آینــده را دوام بیاوریــم، ممکــن اســت بتوانیــم 
متحــد  ملیت هــا  به ویــژه  دموکراتیــک  نیروهــای  دیگــر  بــا 
ــیختگی  ــم گس ــه از ه ــتر ب ــان بیش ــال امیدم ــا این ح ــویم. ب  ش

راست است تا اتحاد چپ.
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