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در میان دو موج
زندگی میکنیم
گفتوگوی فرد هالیدی با شکرالله پاکنژاد
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شکرالله پاکنژاد ،در حال خواندن دفاعیات خود در دادگاه نظامی شاه ()۸۴۳۱
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شککککرالله پاکنژاد در سکککال  ۸۴۳۱در شکککدر دلفول ده دنیا .مدو ار در سکککال  ۸۴۴۱درای
تحصیل در رشتهی حقوق ده تدران رفت ر در سالمان دانشجویان دانشگاه تدران که یکی
ال گررههای رادسککته ده ه دهی ملی دود ،ده فعالیت سککیاسککی پرداخت (هالیدی)۸۱۱۳ ،و
فعالیتهای پاک نژاد علیه حکومت شاه داعث دستگیری ر دالداشت ار شدو چند سال دعد
ده همراه همفکرانش اقدام ده پایهریزی گررهی چریکی دا گرایشهای مارکسیستی کرد؛
گررهی که دعدتر ده «گرره فلسککنی » شککدرت یافتو در سککال  ۸۴۳۱در مسککیر یس س ک ر
مخ ی ده خارج ال ایران دا هدف کسک

.مول های نظامی ال سککوی ساراک دستگیر ر

لنکدانی شکککد (ررلنکامه اتلاعات۸۴۳۱/۸۱/۱ ،؛ سکککدرادی)۳۱۸۱ ،و ار در لندان دا ره ران
مجکاهکدی ر چریسهای فدایی ال همله مسکککعود رهوی ر دیژن هزنی رادنهای نزدیس
داشت (هالیدی)۸۱۱۳ ،و پاکنژاد در لندان دهتور مدارم توسط ساراک شکنجه شد ر ال
سکککوی دادگکاه نظامی ده ح د ادد دا اعمال شکککاقه محکوم شکککد (پاکنژاد۱۳ ،۸۴۳۱ ،؛
سکککدرادی) ۳۱۸۱ ،و دفکاعیکات ار در دادگکاه نظامی توهدات دسکککیار لیادی را در سکککن
دی المللی هل

کرد (پاکنژاد۳۳-۱۱ ،۸۴۳۱ ،؛ هالیدی)۸۱۱۳ ،و

پاک نژاد در ررلهای پایانی حکومت سکلننتی ال لندان .لاد شدو ار در مدتی کوتاه،
تلا های لیادی درای ایجاد یس ائتلاف سکیاسکی ال عنا کر سوسیالیستی که نگرانیهای
مشکککترکی دردارهی نیات ر انگیزههای حکومت هدید داشکککتند انجام داد (متی دفتری،
)۸۱۱۳و ای تلکا ها ده دنیانگذاری ه دهی دموکراتیس ملی در اسککک ند  ۸۴۳۱انجامیدو
ه دهی دموکراتیس ملی رریکرد انتقادیتری در مقایسککه دا دیگر گررههای چپ نس ک ت
دکه حکومکت هدید در پیش گرفتو ای ه ده ،گرره چپگرایی دود که در مرداد ۸۴۳۱
دهتور علنی ده سککانسککور من وعات ر تعنیلی ررلنامهی «.یندگان» اعتراض کرد؛ اقدامی
که منجر ده سککرکوج ه ده ر مخ ی شککدن پاکنژاد شککد (هالیدی)۸۱۱۳ ،و پاکنژاد ال
شرکت در همهپرسی ادتدای انقلاج خودداری کرد ر درای دفاع ال حقوق لنان ر ملیتها
فراخوان دادو ار دکه همراه دیگر اعاکککای ه دهی دموکراتیس ملی ده انتشکککار ررلنامهی
«ه ده» پرداخت ر ده تلا

درای اتحاد تمام نیررهای اپولیسکککیون ادامه دادو پاکنژاد که
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هالیدی ار را «یکی ال پیشککررتری ر درراندیشتری سککوسککیالیسککتهای مدرن ایرانی»
میدانست ،در . ۳۱ذر  ۸۴۱۱اعدام شد (هالیدی۸۱۱۳ ،؛ نیویورک تایمز)۸۱۱۳/۸/۱ ،و
مصکاح هی پیش رر دا پاکنژاد در مردادماه  ،۸۴۳۱چند ساعت ق ل ال تظاهرات علیه
توقیف .یندگان انجام شدو
سرچشمههای جریان سوسیالیست مستقل که شما در دههی  ۰۴در آن
مشارکت داشتید چه بودند؟
چپ مستقل نوی که در دههی  ۳۱ظدور کرد ،دالتاجدهندهی د دست نیررهای سنتی
اپولیسیونِ دررن ایران (حزج توده ر ه دهی ملی) ر ال دی رفت امید نس ت ده شورری ر
چی دودو ای د دست ر دشمنی دا شورری در ادتدا ده شکلگیری حمایتهایی ال چی
دام لد که تی .ن سالمان انقلادی ال حزج توده هدا شد ر ال چی حمایت کردو ۸اما
مردم لرد دیدند که چی چه کارهایی کرد؛ ال لاس لدن دا .مریکا گرفته تا دهکارگیری
رریکردی ملیگرایانه در انقلاج فرهنگی ر همی تور اتخاذ مواضعی علیه هن ش ضد
امپریالیستیو ما ای را هم میدانستیم که دهکارگیری نظریهی م ارلات چی که کشوری
نیمهفئودالی ر نیمهمستعمره دود در کشور ما عملی نیستو مردم خواهان یس خط ایرانی
مستقل دودند ر نزاع میان چی ر شورری ر درک راقعی هایگاه چی ده شکلگیری ای
خط مستقل کمس کردو دعد ال .ن هنگ  ۸۱۱۱اعراج ر اسرائیل پیش .مد که تأثیر
دزرگی رری نسل ما گذاشتو ظدور هن ش فلسنی رضعیت کلی را در ایران تغییر دادو
دعد ال .ن مسئلهی ما دیگر هستجو ر پیداکردن یس مدل خارهی درای م ارلات در ایران
ن ود ،دلکه ما در پی کس

حمایت ر یافت پایگاهی مستقل ال ره ران مذه ی دودیمو

م ارلهی فلسنی هم یس م نای نظری که درای ایران کاردردی داشد ارائه میکرد ر هم
 ۸سالمان انقلادی حزج توده ایران ،گررهی ال اعاای هوان حزج توده دا گرایشات مائوئسیتی را در در
میگرفت که ده دن ال مخال ت دا سیاستهای حزج در دههی  ،۳۱منشع

شده دودندو
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منادعی درای حمایتهای عینی ر مادیو هن ش دررنِ ایران احساس میکرد که شددای
فلسنی شددای خود

استو ای قایه داعث درانگیخت احساسات لیادی شد ر ای

احساسات مخصو اً ال ای ناشی میشد که مردم احساس میکردند در هریان کودتای
 ۸۴۴۳کمونیستها قدرمانانه رفتار نکرده ر ده های .ن را داده دودندو
زمان آغاز طراحی اقدامات چریکی با چه کسانی همکاری میکردید؟
ما همگی در ا ل ال ه دهی ملی دودیم ر همدیگر را ال درران هن ش ارایل دههی ۳۱
میشناختیمو م  ،دیژن هزنی ۸ر مسعود احمدلاده ۳را میشناختمو ما دا گرره دیگری ال
ایرانیها که دا فلسنینیها کار میکردند ر همی تور دا چریسهایی که در  ۸۱ددم ۸۴۳۱
ده ایستگاه پلید در سیاهکل حمله کردند ،تماس داشتیمو م سعی کردم درای .مول
گرفت ال کشور خارج شوم ،اما  ۳۱۱متر دعد ال مرل در نزدیکی شطالعرج دستگیر شدمو
یکی ال افرادی که دستگیر شده دود لیر شکنجه حرف لد ر ای منتدی ده دستگیریهای
دعدی شدو دا ای حال چند ن ر ال افراد ما توانستند فرار کنندو دعد ال .ن درخی ال افراد درای
کار کردن ده رادیو دغداد که درای ایران درنامه پخش میکرد رفتند ،درخی دیگر ده ایران
دالگشتند ر دستگیر شدند ر درخی هم درای هنگ دا چریسها ده ظ ار رفتندو۴
شرایط زندان در زمان شاه چگونه بود؟

 ۸دیژن هزنی ،نظریهپردال سیاسی ر یکی ال دنیانگذاران سالمان چریسهای فدایی خلق ،در سال  ۸۴۳۳در
لندان اری ده قتل رسیدو
 ۳مسعود احمدلاده ،نظریهپردال سیاسی ر یکی ال دنیانگذاران سالمان چریسهای فدایی خلق ،در دادگاه
نظامی شاه ده اعدام محکوم ر در اس ند  ۸۴۳۱تیرداران شدو
 ۴ه دهی .لادیدخش ظ ار ،گرره سیاسی چپگرا ،در دههی  ۱۱میلادی درای سرنگونی نظام سلننتی در
عمان شکل گرفتو
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م معمولاً در تادستان ده لندان دندرع اس در هنوج ایران ر در لمستان ده لندانهای شمال
تدران یا قزلقلعه فرستاده میشدم ر ق ل ر دعد ال محاکمهام شکنجه میشدمو .نها تلا
میکردند رادارم کنند تا دگویم اشت اه کردهام ،شاه فرد خودی است ر ای که م کمونیست
نیستمو اما ای امتیال را داشتم که پررندهام شناخته شده دودو .ندایی که اسامیشان درای
هدان ناشناخته دود دیش ال م شکنجه میشدند ر دسیاری ال .ندا سعی کردند خودشان را
دکشندو ده یاد دارم مرد هوانی را .رردند که پاهایش میلرلیدو ار ده قصد خودکشی تلا
کرده دود که خود را ال پنجره ده دیررن پرت کند اما فقط ستون فقراتش .سی

دیده دودو

م کتاج «درلخ» دانته را خواندهام ر نیرری نوشتهی کتی های را که در سر دررالههای
هدنم دود ،احساس کردهام« :همهی کسانی که ده ای ها رارد میشوید ،امید را رها کنید»و
تا سال  ۸۴۳۱هیچ تماسی دا دنیای خارج نداشتیمو
ال اراسط سال  ۸۴۳۳درای هشت ماه در سلول ان رادی دودم ر خیلی دعدتر ال .ن شنیدم
که در اکت ر  ۸۱۱۴هنگی میان اعراج ر اسرائیل درگرفته دودو چندی دعد .ندا اهاله دادند
که لی

سرخ رارد لندان شود ،لمی لندان را فر

ده ورت کمادیش .لاد دا نمایندگان لی

کردند ر ده ما اهاله دادند تا

سرخ گ تگو کنیمو ما همچنی توانستیم

کتاجهایی درای خواندن دریافت کنیمو ده یکی ال نگد انان لندان  ۳۱هزار ریال رشوه
دادیم تا یس نسخه ال کتاج «اعراج ددرن سلاتی » را درای ما دیارردو۸
پس از آزادی از زندان ،مجدداً فعالیت سیاسی را آغاز کردید .شرایط
کنونی ایران را چطور ارزیابی میکنید؟
در ای انقلاج یس هریان مدارم را میتوان مشاهده کردو ما درمیان در موج لندگی
میکنیم ر همه چیز در .ینده تغییر خواهد کردو اگر ملاها ت دیل ده ت قهی حاکم شوند،
مردم ال .نها رری درمیگردانند که ای ررند هماینس .غال شده استو مردم نس ت ده
۸ Halliday, F. (2013). Arabia Without Sultans. New York: Saqi. (First
وpublished in ۸۱۱۳
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گذشته کمتر ال مذه حمایت میکنندو یس ه ته دعد ال .نکه ال لندان دیررن .مدم کسی
ال م پرسید که .یا ال ایدهی همدوری اسلامی دفاع کردهام ر م پاسخ دادم نهو اگر ای
همدوری میتوانست مترقی داشد. ،ن را میپذیرفتمو اکنون ما میدینیم هریان
خردهدورژرالی که ال انقلاج حمایت کرده ر دا شاه هنگیده دود ،در حال ال هم گسیختگی
است ر ده چپ متمایل شده استو .نها تلا

دارند ما را ده نزاع دکشانند اما ما داید ال

رردررر شدن خودداری کنیمو هریان راست دهسرعت پیش رفته ر مدمتری خنری که
در درادر ماست نه ال سوی ارتش دلکه ال سوی گررههای فالانژ دستراستی استو اگر
دتوانیم چند ماه .ینده را درام دیارریم ،ممک است دتوانیم دا دیگر نیررهای دموکراتیس
دهریژه ملیتها متحد شویمو دا ای حال امیدمان دیشتر ده ال هم گسیختگی راست است تا
اتحاد چپو

