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درای  ۸۴۴۱در شکککدر دلفول ده دنیا .مدو ار در سکککال  ۸۴۳۱نژاد در سکککال شککککرالله پاک

ه یکی تدران ک حقوق ده تدران رفت ر در سالمان دانشجویان دانشگاه یهتحصیل در رشت

(و ۸۱۱۳ملی دود، ده فعالیت سککیاسککی پرداخت )هالیدی،  یههای رادسککته ده ه دال گرره

نژاد علیه حکومت شاه داعث دستگیری ر دالداشت ار شدو چند سال دعد های پاکفعالیت

تی کرد؛ سمارکسی هایگرایشریزی گررهی چریکی دا فکرانش اقدام ده پایهده همراه هم

در مسککیر یس سکک ر  ۸۴۳۱شککدرت یافتو در سککال « گرره فلسککنی »گررهی که دعدتر ده 

های نظامی ال سککوی ساراک دستگیر ر مخ ی ده خارج ال ایران دا هدف کسک  .مول 

ار در لندان دا ره ران  (و۳۱۸۱؛ سکککدرادی، ۱/۸۱/۸۴۳۱لنکدانی شکککد )ررلنکامه اتلاعات، 

ای نزدیس های فدایی ال همله مسکککعود رهوی ر دیژن هزنی رادنهمجکاهکدی  ر چریس

تور مدارم توسط ساراک شکنجه شد ر ال نژاد در لندان دهو پاک(۸۱۱۳داشت )هالیدی، 

؛ ۱۳، ۸۴۳۱نژاد، سکککوی دادگکاه نظامی ده ح د ادد دا اعمال شکککاقه محکوم شکککد )پاک

(و دفکاعیکات ار در دادگکاه نظامی توهدات دسکککیار لیادی را در سکککن  ۳۱۸۱سکککدرادی، 

 (و ۸۱۱۳؛ هالیدی، ۳۳-۱۱، ۸۴۳۱نژاد، المللی هل  کرد )پاکدی 

نژاد در ررلهای پایانی حکومت سکلننتی ال لندان .لاد شدو ار در مدتی کوتاه، پاک

های های لیادی درای ایجاد یس ائتلاف سکیاسکی ال عنا کر سوسیالیستی که نگرانیتلا 

های حکومت هدید داشکککتند انجام داد )متی  دفتری، نیات ر انگیزه یهمشکککترکی دردار

انجامیدو  ۸۴۳۱دموکراتیس ملی در اسککک ند  یهگذاری ه دانها ده دنی(و ای  تلکا ۸۱۱۳

نسکک ت  های چپتری در مقایسککه دا دیگر گررهدموکراتیس ملی رریکرد انتقادی یهه د

 ۸۴۳۱گرایی دود که در مرداد در پیش گرفتو ای  ه ده، گرره چپ حکومکت هدیددکه 

امی اعتراض کرد؛ اقد« .یندگان» یهتور علنی ده سککانسککور من وعات ر تعنیلی ررلنامده

نژاد ال (و پاک۸۱۱۳نژاد شککد )هالیدی، که منجر ده سککرکوج ه ده ر مخ ی شککدن پاک

ها خودداری کرد ر درای دفاع ال حقوق لنان ر ملیت ادتدای انقلاجپرسی شرکت در همه

 یهدموکراتیس ملی ده انتشکککار ررلنام یهفراخوان دادو ار دکه همراه دیگر اعاکککای ه د

اد که نژسکککیون ادامه دادو پاکیپرداخت ر ده تلا  درای اتحاد تمام نیررهای اپول« ه ده»
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 «های مدرن ایرانیتری  سککوسککیالیسککتیکی ال پیشککررتری  ر درراندیش»هالیدی ار را 

 (و۱/۸/۸۱۱۳؛ نیویورک تایمز، ۸۱۱۳)هالیدی،  اعدام شد ۸۴۱۱.ذر  ۳۱دانست، در می

، چند ساعت ق ل ال تظاهرات علیه ۸۴۳۱ ماهنژاد در مردادرر دا پاکپیش  یهمصکاح 

  انجام شدو توقیف .یندگان

 

در آن  ۰۴ یههای جریان سوسیالیست مستقل که شما در دهسرچشمه

 مشارکت داشتید چه بودند؟

دست نیررهای سنتی د  یهدهندظدور کرد، دالتاج ۳۱ یهچپ مستقل نوی  که در ده

ملی( ر ال دی  رفت  امید نس ت ده شورری ر  یهاپولیسیونِ دررن ایران )حزج توده ر ه د

ال چی   هاییگیری حمایتدست ر دشمنی دا شورری در ادتدا ده شکلچی  دودو ای  د 

اما  ۸دام  لد که تی .ن سالمان انقلادی ال حزج توده هدا شد ر ال چی  حمایت کردو

ارگیری کدم لرد دیدند که چی  چه کارهایی کرد؛ ال لاس لدن دا .مریکا گرفته تا دهمر

تور اتخاذ مواضعی علیه هن ش ضد گرایانه در انقلاج فرهنگی ر همی رریکردی ملی

شوری م ارلات چی  که ک یهکارگیری نظریدانستیم که دهامپریالیستیو ما ای  را هم می

دود در کشور ما عملی نیستو مردم خواهان یس خط ایرانی  رهمستعمنیمهر  فئودالینیمه

ی ای  گیرمستقل دودند ر نزاع میان چی  ر شورری ر درک راقعی هایگاه چی  ده شکل

اعراج ر اسرائیل پیش .مد که تأثیر  ۸۱۱۱خط مستقل کمس کردو دعد ال .ن هنگ 

ییر دادو ایران تغدزرگی رری نسل ما گذاشتو ظدور هن ش فلسنی  رضعیت کلی را در 

ما دیگر هستجو ر پیداکردن یس مدل خارهی درای م ارلات در ایران  یهدعد ال .ن مسئل

ر یافت  پایگاهی مستقل ال ره ران مذه ی دودیمو  ن ود، دلکه ما در پی کس  حمایت

رد ر هم کفلسنی  هم یس م نای نظری که درای ایران کاردردی داشد ارائه می یهم ارل

                                                      

انقلادی حزج توده ایران، گررهی ال اعاای هوان حزج توده دا گرایشات مائوئسیتی را در در سالمان  ۸ 

 ، منشع  شده دودندو ۳۱ یههای حزج در دهگرفت که ده دن ال مخال ت دا سیاستمی
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کرد که شددای های عینی ر مادیو هن ش دررنِ ایران احساس میدرای حمایتمنادعی 

فلسنی  شددای خود  استو ای  قایه داعث درانگیخت  احساسات لیادی شد ر ای  

کردند در هریان کودتای شد که مردم احساس میاحساسات مخصو اً ال ای  ناشی می

 .ن را داده دودندو های نکرده ر دهها قدرمانانه رفتار کمونیست ۸۴۴۳

 

 کردید؟زمان آغاز طراحی اقدامات چریکی با چه کسانی همکاری می

 ۳۱ یهملی دودیم ر همدیگر را ال درران هن ش ارایل ده یهما همگی در ا ل ال ه د

شناختمو ما دا گرره دیگری ال را می ۳ر مسعود احمدلاده ۸شناختیمو م ، دیژن هزنیمی

 ۸۴۳۱ددم   ۸۱هایی که در تور دا چریسکردند ر همی ها کار میها که دا فلسنینیایرانی

ده ایستگاه پلید در سیاهکل حمله کردند، تماس داشتیمو م  سعی کردم درای .مول  

رج دستگیر شدمو العمتر دعد ال مرل در نزدیکی شط ۳۱۱گرفت  ال کشور خارج شوم، اما 

های یکی ال افرادی که دستگیر شده دود لیر شکنجه حرف لد ر ای  منتدی ده دستگیری

دعدی شدو دا ای  حال چند ن ر ال افراد ما توانستند فرار کنندو دعد ال .ن درخی ال افراد درای 

ایران ه کرد رفتند، درخی دیگر دکار کردن ده رادیو دغداد که درای ایران درنامه پخش می

  ۴ها ده ظ ار رفتندودالگشتند ر دستگیر شدند ر درخی هم درای هنگ دا چریس

 

 شرایط زندان در زمان شاه چگونه بود؟

                                                      

در  ۸۴۳۳های فدایی خلق، در سال گذاران سالمان چریسپردال سیاسی ر یکی ال دنیاندیژن هزنی، نظریه ۸

 ان اری  ده قتل رسیدو لند

های فدایی خلق، در دادگاه گذاران سالمان چریسپردال سیاسی ر یکی ال دنیانمسعود احمدلاده، نظریه ۳

 تیرداران شدو  ۸۴۳۱نظامی شاه ده اعدام محکوم ر در اس ند 

نتی در میلادی درای سرنگونی نظام سلن ۱۱ یهگرا، در دهدخش ظ ار، گرره سیاسی چپ.لادی یهه د ۴

 گرفتو  عمان شکل
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ی شمال هام  معمولاً در تادستان ده لندان دندرع اس در هنوج ایران ر در لمستان ده لندان

ا تلا  هشدمو .نشکنجه میام شدم ر ق ل ر دعد ال محاکمهقلعه فرستاده میتدران یا قزل

  کمونیست که مام، شاه فرد خودی است ر ای کردند رادارم کنند تا دگویم اشت اه کردهمی

شان درای ام شناخته شده دودو .ندایی که اسامینیستمو اما ای  امتیال را داشتم که پررنده

شان را کردند خود شدند ر دسیاری ال .ندا سعیال م  شکنجه می دیشهدان ناشناخته دود 

 لرلیدو ار ده قصد خودکشی تلا دکشندو ده یاد دارم مرد هوانی را .رردند که پاهایش می

کرده دود که خود را ال پنجره ده دیررن پرت کند اما فقط ستون فقراتش .سی  دیده دودو 

های های را که در سر دررالکتی ه یهام ر نیرری نوشتهدانته را خواند« درلخ»م  کتاج 

و «شوید، امید را رها کنیدها رارد میکسانی که ده ای  یههم»ام: هدنم دود، احساس کرده

 هیچ تماسی دا دنیای خارج نداشتیمو ۸۴۳۱تا سال 

درای هشت ماه در سلول ان رادی دودم ر خیلی دعدتر ال .ن شنیدم  ۸۴۳۳ال اراسط سال 

رگرفته دودو چندی دعد .ندا اهاله دادند هنگی میان اعراج ر اسرائیل د ۸۱۱۴که در اکت ر 

که  لی  سرخ رارد لندان شود، لمی  لندان را فر  کردند ر ده ما اهاله دادند تا 

 ورت کمادیش .لاد دا نمایندگان  لی  سرخ گ تگو کنیمو ما همچنی  توانستیم ده

ال رشوه هزار ری ۳۱هایی درای خواندن دریافت کنیمو ده یکی ال نگد انان لندان کتاج

 ۸را درای ما دیارردو« اعراج ددرن سلاتی »دادیم تا یس نسخه ال کتاج 

پس از آزادی از زندان، مجدداً فعالیت سیاسی را آغاز کردید. شرایط 

 کنید؟کنونی ایران را چطور ارزیابی می

توان مشاهده کردو ما درمیان در موج لندگی در ای  انقلاج یس هریان مدارم را می

م شوند، حاک یهر همه چیز در .ینده تغییر خواهد کردو اگر ملاها ت دیل ده ت قکنیم می

اینس .غال شده استو مردم نس ت ده گردانند که ای  ررند همها رری درمیمردم ال .ن

                                                      

۸ Halliday, F. (2013). Arabia Without Sultans. New York: Saqi. (First 

published in ۸۱۱۳و 
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کنندو یس ه ته دعد ال .نکه ال لندان دیررن .مدم کسی تر ال مذه  حمایت میگذشته کم

ام ر م  پاسخ دادم نهو اگر ای  همدوری اسلامی دفاع کرده یهال م  پرسید که .یا ال اید

دینیم هریان پذیرفتمو اکنون ما میتوانست مترقی داشد، .ن را میهمدوری می

دورژرالی که ال انقلاج حمایت کرده ر دا شاه هنگیده دود، در حال ال هم گسیختگی خرده

را ده نزاع دکشانند اما ما داید ال ها تلا  دارند ما است ر ده چپ متمایل شده استو .ن

 تری  خنری کهسرعت پیش رفته ر مدمرردررر شدن خودداری کنیمو هریان راست ده

ر راستی استو اگهای فالانژ دستدر درادر ماست نه ال سوی ارتش دلکه ال سوی گرره

کراتیس ودتوانیم چند ماه .ینده را درام دیارریم، ممک  است دتوانیم دا دیگر نیررهای دم

حال امیدمان دیشتر ده ال هم گسیختگی راست است تا ها متحد شویمو دا ای ریژه ملیتده

 اتحاد چپو

 

 


