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 ، امکان تسریع روند دادخواهی«صداهای یک کشتار»

 *گفتگوی ربیع نیکو با ناصر مهاجر

 

. او ساکن پاریس و نزدیک به سی سال است است : ناصر مهاجر نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایرانربیع نیکو

صدها اثر از او در قالب مصاحبه، سخنرانی، مقاله، ویراستاری و ُجستارهای گوناگون در کند. کار پژوهشی می

باشد. ادبیات زندان، های مختلف پژوهشی نیز میها کتاب در حوزهباشد. مهاجر دارای دهمندان میدسترس عالقه

های تاریخی و سی و پژوهشها، بررسی رخدادهای سیاها و نوشتارهای زنان، تبعید و ادبیات، یادماندهپژوهش

 ی فعالیت او هستند. های اجتماعی از جمله حوزهجنبش

ی حقیقت است و در جوینده ،ها استوار نیست. پژوهشگرفرضدانیم که کار پژوهش بر اما و اگر و پیشخوب می

خوانی های ابتدایی او همی کار الزاماً نباید با فرضاین راستا باید راه دور و دراز و ُپر فراز و نشیبی را طی نماید. نتیجه

ی جنون قدرت، کجای تاریخ زمانهداند که در شناسد. میصر مهاجر اما حق و حقیقت را خوب میناداشته باشد. 

صدای آزادی و  57رساند. به همراه زنان ایران در اسفند های اوین میکتاب زندان، خود را به دخمه او باستد. یاب

دود. به همراه مادران خاوران، پای فراریان میی جنون و مرگ در ایران، پابهدهد. در گریز ناگزیر و زمانهبرابری سر می

در جایی دیگر اما مجالی  .شودسفره میعیدیان همشود، با تبی گورهای جمعی میراوی صداهای در گلو خفته

های فدایی که باش چریکوای را به تصویر کشد. او فقط بودهای زنجیرهیابد که جنایت و مکافات قربانیان قتلمی

داند که گذشته را شاید بتوان مخدوش کند. او میتاریخی میثبت از مشروطه د نه، بلکه بودوباش ایران زمین را بع

کتاب  .شودمی اری دهای پای چوبههای اوین و زمزمهتوان پاک کرد. انعکاس فریادها و صداهای دخمهاما نمی ،ردک

در شش فصل ، یک جهان (One World) صفحه، به زبان انگلیسی توسط انتشارات 480در  «صداهای یک کشتار»

مندان کتاب و دادخواهان این جنایت بزرگ عرضه شده است. به همراه نویسنده و توسط ناصر مهاجر به عالقه

 کنیم به این اثر ارزشمند. ی کتاب، نگاهی میگردآورنده

 درود بر تو ناصر مهاجر عزیز و امیدوارم که سالم و تندرست باشی. 

ی آن چه دانم درباره. نمیایدمتنی که تهیه کرده از. سپاسگزار هستم نیکوی عزیز ،: درود بر شماناصر مهاجر

 ...دارید بگویم. با لطفی که به من

اما بسیار ممنونیم که  ؛قلم من مثل شما شیوا نیست .توانستم انجام دهم: حداقل کاری بود که میربیع نیکو

 . شما کنید. مرسی ازکار می دداری این فضای بگیر و ببند و شکنجه و اعدامی دربارهاین همه سال، 

گونه کارها را دنبال که نسبت به این مسائل حساس هستید و این : من از شما ممنون هستمناصر مهاجر

  کنید.می

ها وقتی را اشغال : آقای مهاجر، بگذارید من توضیحی بدهم. چند پرسش دارم که خود این پرسشربیع نیکو

آنچنان ارزشمند است که الیق یک بررسی و نگاه دقیق و جامع است. از شما اجازه کند. و از طرفی این کتاب می

بعد  .خواهم قبل از اینکه به کتاب بپردازیم، سؤاالتم را مطرح کنم، شما هم خیلی کوتاه و موجز پاسخ دهیدمی

 بخش دادخواهی .ینیمباین هفته میدر  فصل به فصل کتاب را با هم نگاه کنیم. تا جایی که رسیدیم این کتاب را

ی بعد تا نه شما شاید بماند برای هفته ،ست و بسیار مهم استبخش وسیعی است و بخش آخر کتابرا که 

 خسته شوید و نه شنوندگان ما. وقت ما هم تا ساعت سه بیشتر نیست. موافق هستید؟ 

ام طوری ی بعد بگذاریم. چون واقعاً وضعیت جسمیبسیار موافق هستم که بخش دوم را برای هفته ناصر مهاجر:

 کنم از پیشنهاد شما. نیست که اجازه دهد بیشتر از نیم ساعت ـ چهل دقیقه حرف بزنم. بنابراین استقبال می
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به قدرت رسید، ُکشت، لی که : سؤال اول من این است. آقای مهاجر، جمهوری اسالمی از آن روز اوربیع نیکو

تلویزیون ـ جنایت کرد، دستگیر کرد، اسیر کرد، شکنجه کرد و بسیار با افتخار هم اسامی را در صدا و سیما و رادیو 

کرد. چرا ُکشتار تابستان ذکر نام پدر هم اعالم می حتا با ها راهای کثیراالنتشار خودش، اسامیخودش، در روزنامه

 کند؟ کند و انکار میکاری میمهوری اسالمی تابو شده که تا این حد مخفیقدر برای جاین 67

توانیم به قطع و یقین نمی با! ما و به حقست ست. پرسشی کلیدی: پرسش بسیار بسیار مهمیناصر مهاجر

ی حتا همهاین پرسش را در دست نداریم. الزم برای پاسخ دقیق به اسناد ی همه هنوزاین پرسش پاسخ دهیم. 

شناسیم. بنابراین باید هم به دقت و به درستی نمیرا ها ـ ی آنکه نشستند و این تصمیم را گرفتند ـ همهها آن

توانیم از اکنون میدهیم. ولی به این مسئله ب تاریخ به ما کمک خواهد کرد تا بتوانیم پاسخ دقیق .کردپیشه صبر 

 . چیزهاست چه در ی تاریخاشاره کردید، یا این دو لحظه به آنار که شما راه تحلیل بگوییم فرق میان این دو ُکشت

آورید. هرکس به یاد میبه حتم ترین ابایی نداشتند. کوچکحاکمان ایران که شما گفتید،  گونه همان 1360در سال 

یا روزها اخبار ساعت دو و  ،ها پای تلویزیون نشسته باشدو یا آن شب ،های آن دوران را نگاه کرده باشدکه روزنامه

هیچ پروایی اعالم هیچ ابایی و بیآورد که بیباشد به خوبی به یاد میداده بعد از ظهر و یا هشت شب را گوش 

سال  18ها و کودکانی را کشتند که زیر پنجاه نفر را کشتند. حتا بچه ؛کردند که امروز چهل نفر را کشتندمی

و جای نامش را در صفحه اول روزنامه خالی گذاشته  آن کودکی را که کشته بودند عکسآورم به یاد می. داشتند

خرداد را بدون  30از دستگیرشدگان شماری  .حتا اسمش را ها چیزی بگویید؛به آن مالم تا کا حاضر نبود بودند، چون

 ورم کهآتا به یاد میها منتشر نمودند. حشان را در روزنامههیچ شرمی عکسکردند و بی  احراز هویت اعدام

شان به دفتر مرکزی دار فرزندانبا شناسنامه عکس»ها خواسته بود تا دادستان انقالب اسالمی مرکز از خانواده

کنم اگر ما خودمان . فکر میبود شرمی در این حدودو بی شقاوت«! شان را تحویل بگیرنداوین مراجعه کنند و فرزندان

یک نبرد مرگ و زندگی در بینیم که جمهوری اسالمی خودش را می ، به سادگیاریمی تاریخی بگذرا در آن لحظه

و  انتشار پیدا کرددر همان زمان سند آن هم  کرده بود. این نبرد آمده برای خودش راها پیش . رژیم از ماهدیدمی

رهای احمد عاز یکی از شنام آن را  به چاپ رسید و ی آرش )پاریس(نشریهدر که  ایو من در نوشته مهناز متین

ست و نهایت مهمیسند بیکاست آوردیم. وکمبی، مرز شیار کردند(شاملو به وام گرفتیم )گورستانی چندان بی

با حساب و  ی مخالفان خود رای نابودی همههوری اسالمی چگونه برنامهمدستگاه سرکوبگری جدهد نشان می

 دیدند. دچار یک بحران همهرا در یک جنگ مرگ و زندگی می شاننظام و . خودبه پیش برد مرحله به مرحله کتاب و

شان وجود بحران عظیمی در میان  سیاسی کشور چگونه بود.جانبه بودند. به یاد دارید که در آن زمان وضعیت  

 "سازیپاک"به اصطالح  کودتا بود. ایگونهصدر ن بنیاز جا برکندن ابوالحس توانستند مهارش کنند.که نمی داشت

)آن روزها به مهندس بازرگان  ها""لیبرالصدر است و یا هوادار بنیکردند یا بوروکراسی که گمان می دستگاه اداری و

نه  ند.داشتناعتماد  شانبه بوروکراسیگرفته بودند. نوحاکمان گفتند( سفت و سخت پی و هوادارانش لیبرال می

منظورم از نیروهای خودشان مذهبیون و مکتبیون  .ای خودشان اعتماد داشتندنه به نیروه ند وعتماد داشتا به ارتش

مان انجام لبه دست مذهبیون مس گذاری همدانیم که چند بمبداشتند. می تنگاتنگاست که با حکومت همکاری 

دچار . دنداعتماد بوهمه چیز بیبه به همه کس و  اند.همجاهدین خلق در اعماق نظام نفوذ کردشد. باور داشتند 

کردند اگر از موقعیت استفاده نکنند و دست به یک کشتار همه سویه نزنند، یک وحشت همه جانبه بودند. تصور می

، نسبت به که نسبت به وضعیت کردستانویژه آن . بهشوندو سرنگون می قلع و قمع نکنند، قدرت را خواهند باخت

 که از پیش هابا روس .وضعیت جنگ نگران بودندتر از همه وضعیت گنبد کاووس، نسبت به وضعیت خوزستان و مهم

، گمان کردند که اروپا را هم از ندبه فرانسه رفت صدرو ابوالحسن بنی پس از اینکه مسعود رجوی .درگیر شده بودند

چیز پاسخگو کس و هیچبه هیچ کسی را کس باشند نداشتند و بود.روشن  که مریکا همآشان با دست دادند. تکلیف

صف   در  :توانستند اتکا کنندنداشتند. فقط به نیروی خودشان میبر آن اتکاء کنند  بیرونی که بتوانند نبودند. نیروی

که جامعه را ، ارعابی در سطح جامعه ارعاب به وجود بیاورندبایست ها میقرار داشت. این سپاه پاسداران نخست
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آمیز به کودتا علیه . روز اعتراض مسالمتارعاب بزرگ را در روز سی خرداد پدید آوردند. ی کندننشیمجبور به عقب

این جنبش گسترده را قیام مسلحانه خواندند و در فردای آن  ،در همان شب سی خرداد به یاد داریم کهصدر. بنی

 : سعید سلطانپور، محسن فاضل و دیگران.شان بودندش در اسارتها پیروز کسانی را اعدام کردند که از مدت

یا از کنار  .در آن راهپیمایی حضور داشتند ،بود. خیلی از کسانی که امروز در اروپا هستندنمسلحانه  هم راهپیمایی

 مسلحانه نبود.توانند شهادت دهند آن راهپیمایی . هنوز بسیارنند کسانی که میخیابان شاهد آن راهپیمایی بودند

از پیش قشریون حاکم و یا به زبان آن روزگار انحصارطلبان.  ها و رفتارهای ضد دموکراتیکزورگوییاعتراضی بود به 

ها را بسته بودند، از پیش احزاب را تعطیل کرده بودند، کانون نویسندگان را تعطیل کرده بودند، کانون وکالی روزنامه

های ساختن زمینه ،و آن هدف اصلی ؛ی این اقدامات یک هدف اصلی داشتد. همهدادگستری را تعطیل کرده بودن

و مرعوب کردن جامعه. ُخب، خود جامعه هم اگر به یاد داشته بود به هر ترتیب جدی از میان برداشتن مخالفین 

ی اعتراضی هادچار تحرک بیشتری شده بود. حرکت 1360باشید ـ من به خوبی به یاد دارم ـ از اردیبهشت ماه 

به نیز بیش از پیش آشکار شده بود و دعوای بین مجاهدین خلق و حکومت تضاد و گرفت. بیشتری صورت می

. رژیم جمهوری اسالمی ای هشدار بودتهدیدآمیز دو طرف، گونه هایاعالمیه .دادمیاشکال مختلف خودش را بروز 

اسالمی هیچ حاضر نبود که قدرت را حتا با متحدین  طلبی خودش بردارد. رژیم جمهوریحاضر نبود دست از انحصار

ای ی فاضلهشریک شود. قرار بر این بود که مدینه ،درست کردها با آن خودش، با همان کسانی که شورای انقالب را

دیگرانی هم روی  ی نیروهای مکتبی جامعه درست شود وبه وسیله ،که آقای خمینی در ذهن خودش داشت

 ؛ یک به یک.رفتندبایست از بین میمی دادند،او نشان نمیی خوشی به مدینه

پرده اعالم کردند که مخالفان را ه و بیدگسترپراکنی وحشتبا بود.  60سال  یوضعیت کشور در آستانه ُخب، این

ای هر وسیله زند و برای حفظ خود اترس. از هیچ کسی هم نمیندو به هیچ کسی هم جوابگو نیستبرند از میان می

 . جنگ، جنگ مرگ و زندگی بود. کننداستفاده می

حتا اند. کردند که تثبیت شدهادعا میحاال  .1360با سال  کردخیلی فرق می ای دیگر بود.وضعیت به گونه 67سال 

ادعا داشتند که به سوی  اگر زمانی .های سابق نبودند. دچار نگرانیاندهی تثبیت را پشت سر گذاشتمرحله

 شیاطین کوچک و بزرگبا رابطه  دوندانستند بمینیک اینک  ،کنند و محتاج به کسی نیستندحرکت می خودکفایی

را  گذشته. البد خبرهای چند روز را و جنگ را ویژه اقتصاد جنگی . بههای اقتصاد مملکت را بگردانندتوانند چرخنمی

، آگاهید. سردار محمد عزلتی مقدم و محسن رضاییل میان اجداز و  )روزهای آغازین مهر امسال( ایدگرفته پی

. نداشتهای جنگ جبهه ی حزب هللا شور و شوق گذشته را به رفتن بهتوده 67در سال  هگویند کخیلی روشن می

مجاهدین خلق و  . از مناسبات  میانرو شده بودندهمشکل نیرو هم روبیعنی جز کمبود سالح و تتجهیزات جنگی با 

نظامی  چند عملمجاهدین . آن زمان این دو هراسان عملیات مشترکخشمگین بودند و از امکان هم   هاعراقی

داده بودند. چند صد اسیر از ارتش جمهوری اسالمی گرفته بودند و چند تانک و توپ انجام  ی مرزیبزرگ در منطقه

نگران  بودند، سران جمهوری اسالمی.شان در داخل عراق برده بودند. نگران شده هایپوش با خود به پایگاهو زره

گیری . نگران بودند از موضعهای جنگ به کجا خواهد رسیدها در جبههفعالیت گونهی اینبودند از اینکه دامنهشده 

باید که ست کردند اینک زمانیتصور می هاشان کمی کاستند.های عرب. در نتیجه از مردم آزاریای از دولتپاره

را  و آن ین پیچ بگذرند، از ابا اتکای به مردم و خنثا کردن حس منفی نسبت به خودشان ،ن مردمبتوانند با کشید

 شان بسیار مهم بود طوری رفتار کنند که به خشم عمومی دامن زده نشود. چون. برایخود بگذارند سر   پشت  

دم از جنگ خسته شده بودند. ست. مرگیریاوج در حال ابعاد نارضایتی عمومی خورد کهبه چشم می یهاینشانه

 آقای خمینیاما کردند. همه از جنگ بیهوده صحبت می را انکار کرد. تر از آن بود که بشود آنبست جنگ روشنُبن

برای ی او شکست بخورد پروژه در جنگ کرد اگر جمهوری اسالمیفکر میخوانده بود،  رحمت الهیرا این جنگ  که

گسترش اسالم در پنداشت تنها با خورد. او میاب و خیالش بود شکست میساختن جمهوری اسالمی که در خو

از کشورهای  دیگر برای گرفتن برخی بودای عراق مقدمهتواند طرح خود را عملی سازد. فتح می سطح منطقه
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النبی که در نظر ةمدینداشتن ساختن و نگهشد برای مینی میضای اسالم شیعی تی منطقهسعهتو .اسالمی

اش النبیة، مدینببازند را که اگر جنگدانست دادند. خمینی میآن داد سخن می ازکه القرای مسلمینی داشتند، ام

گوید. دانست چه می، میملل متحد را با نوشیدن جام زهر همانند دانست 598. وقتی پذیرش قرارداد را باخته است

امضا پیروز نشدن در جنگ و پای میز مذاکره نشستن و شود. یاری دیده میدر این جمله و در این نگاه یک هوش

کردند و تا جمعی حرکت میبنابراین باید با حواسبا عراق، پایان یک پروژه بود. پایان یک مرحله بود.  کردن آتش بس

داشتند با خود همراه می (کنمواژگان خودشان استفاده میرا ) شیاطین کوچک ــ توانستند اروپائیان را جایی که می

 نداشت. آشکاراشان برای معنایی ،ی جهانی و ملل متحدجامعه 1360ها دفاع کنند. در سال تا در ملل متحد از آن

المللی ای در سیاست بینهر مهرهملل متحد و  جهانی و یجامعه 1367دادند. در سال میبه همه دشنام 

اینکه بتوانند  برای ایهای جهانی و منطقهو رهبران قدرت گان ملل متحدرفت و آمد با نمایندشان مهم بود. برای

ازاء های اروپایی، مابهها و دولتت حسنه با قدرتاها بکنند، اهمیت داشت. اما این مناسببا عراقی ی بهتریمعامله

ها را رعایت بات میان دولتای از معیارها و اصول مناسکه پاره این بود یشی پیامدهااز جملهآمد داشت. داشت؛ پی

را گذراندند و آن کشتار بزرگ  63ـ 60پس از آنکه بحران سال گوی رفتارشان باشند. خپاس یهایکنند و در زمینه

للی اجازه مالبین صلیب سرخها خواسته شد که به از آنبارها و بارها و بارها  رساندند به انجامرا  زندانیان سیاسی

ملل متحد  یخواسته شد که به گزارشگر ویژه هاآن را بازرسی کند. از ایران هایبیاید و زندانداده شود به ایران 

 کردند.گوناگون شانه خالی می ایهبه بهانه اجازه داده شود به ایران بیاید و با زندانیان سیاسی به گفتگو بنشیند.

ی شورای بس و پذیرش قطعنامهآتش یر آستانهاما د پرداخته شده(. Voices of Massacre)به این موضوع در کتاب 

شان را گرفته شد دست به جنایت وسیعی زد و چند هزار زندانی سیاسی که حکمامنیت ملل متحد دیگر نمی

 کس پاسخ نگفت.  هیچ شت و بهگذراند، در برابر چشم جهانیان کُ شان را میبودند و محکومیت

ام. با توجه به اینکه سؤال بعدی: آقای مهاجر اگر اجازه بدهید من همین توضیحات شما را پیوند بزنم به ربیع نیکو

وزیر را توانستید توضیح بدهید، آیا واقعاً شخصیتی در جایگاه نخست 60ی خیلی خوب در این چند دقیقه ساختار دهه

از این کشتار  ت دولت منئو یا هی کند که منعا دتواند امی ـ مثل آقای میرحسین موسویکسی ـ وقت آن زمان 

 ؟ لطفاً خیلی کوتاه پاسخ دهید. ندخبر بودوحشتناک بی

و متن نوار آن در  کردند 1388 سال ی خصوصی دریک جلسه : اگر شما به صحبتی که ایشان درناصر مهاجر

متن آن هرکس  خبر داشتند. آناز  گویندبینید که ایشان به روشنی میپخش شد دقت کنید، می 1389تابستان 

 ایدر جریان قضیه قرار داشتند. حتا جملهشان ت دولتئایشان و هیماند که را بررسی کند جای تردید برایش نمی

چند روزی از ]این اتفاق[ گذشته بود که مسئله در »...  گویند:می. دهنده استگویند که تکاننشست میآن در 

 یمجریه مشغول جنگ و مشغول اقتصاد بود و ربطی به قوه یقوه مطرح شد. دولت قوهی روسای سه جلسه

ما نگران بودیم و )...  و هیچ گونه ارتباطی هم نداشت. ولی به هر حال من یادم هست، چون واقعاً یه نداشت ئقضا

 یهایزمزمه ای با روسای سه قوه بودیم و یکو بیست و شش دقیقه(. یک جلسه 14نا مشخص است دقیقه  

ست ای برگشت گفت: این یک فاجعه است و مثل قیر سیاهیشنیدم. اما مسئله روشن نبود. خود آقای خامنه

حسین میرآقای ی مصاحبهاین عین حرف ایشان بود.  «کند.شود و همه را سیاه میکه روی نظام ریخته می

و به  شود آن را خواندسایت رادیو زمانه می ( نیز در دست است که در1367دی  1) موسوی با تلویزیون اتریش

وزیر مملکت اصالً از چنین رویدادی اینکه آقای موسوی به عنوان نخستبه هر رو . برد میزان ناراستی ایشان پی

و چگونه از این که کسی چنین چیزی را بپذیرد. اینکه کی و هم بعید است  خیلی بعید است ، هماطالع بودندبی

ُخب حتا اگر فرض کنیم که ایشان پس از آغاز  ، نه.لهئاما اصل مس. مورد مناقشه باشدتواند شدند میآگاه  فاجعه

؟ همچون ندچه کرد ندآگاه شدای که از لحظه :آید این استسؤالی که پیش می کشتار از فاجعه خبردار شدند،

محدود(، از  مقیاسی)حتا در  دن؟ دست به افشاگری زدندی اعتراضی نوشتری به آقای خمینی نامهظآقای منت

با استفاده از مقام و کوشیدند و  دندار برداشتهای داغد؟ قدمی در جهت دلجویی از خانوادهنمقام خود استعفا داد
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در ف. تابان آنچه  ؟آن کشتار بزرگ برسانند بازماندگاند و آن را به به نرا بیاب شدگانمحل دفن کشتهان شیتموقع

دامن هیچ کس از مقامات »( درست و دقیق است: ۲0۲0سپتامبر  ۲3) خبری اخبار روز نوشته ـسایت سیاسی 

 «همه»طلبان نیز شامل این پاک نیست. اصالح ـتا وقتی عکس آن ثابت نشده باشد  ـدر این جنایت حکومت 

ی اسناد ترسی به همهای تشکیل نشده و با دسیاب و دادگاه صالح و عادالنهی حقیقتهستند. تا وقتی که کمیته

و نقش مقامات مختلف حکومت را در آن روشن نکرده است، هیچ مقامی  67های سال و مدارک، چگونگی اعدام

جزو دستاوردهای مهم  رویکرد این «از این حکومت از اتهام شرکت و دست داشتن در این جنایت مبرا نیست...

 تا به امروز.  (1945 -1946)  از دادگاه نورنبرگ ؛بشراست

ی فعالیت بسیار وسیعی شما حوزهشود. : آقای مهاجر، سؤال بعدی من مربوط به کارهای خودتان میربیع نیکو

های اجتماعی ووو. های سیاسی، جنبشهای زنان، زندان، تبعید، ادبیات، گروهبه عنوان یک پژوهشگر حوزه؛ دارید

و به یک جای  ایدهخونی را گرفت یها شما یک ردهی این نوشتههمه در بیند که، میخواندها را میوقتی آدم این

و آن این است که در جغرافیایی به اسم ایران، یک جنایت وحشتناکی اتفاق افتاده که هنوز  ؛رسیدمشترک می

های قربانیانی هستند که خواستار دادخواهی و و کسانی و خانوادهکنند ها مسئولیت آن را قبول نمیبعضی

کنم شما پا فراتر از یک پژوهشگر گذاشتید. خودتان یک پای دانستن حقیقت هستند. یعنی من احساس می

. بدون تعارف، ناصر مهاجر کجا هستید های این دادخواهیاید. یکی از ارکان و یکی از ستوندادخواهی شده

 ف؟ کنید شما، بدون تعارخواهید و اصالً چه کار دارید میاید؟ چه میایستاده

تر کوچکخودم را من  ی محبت شماست به من. امانشانه : ُخب البته این چیزهایی که شما فرمودیدناصر مهاجر

که گفتید من بیش از هر چیز یک پژوهشگر تاریخ  گونهتأیید بکنم. همان  های شما راحرف که بتوانم بینممیاز آن 

چه رو بودم هو به فرانسه آمدم، همچون بسیاری دیگر با این پرسش روب ایران را ترک کردمکه  1361سال هستم. 

بر آنکه از کنم که پس گذردم و به این بسنده مییات در میئاز پرداختن به جزخواهم بکنم و چه باید کرد؟ کار می

دنی ها افتاحکومت به این سادگی و در کوتاه مدت ممکن نیست جمهوری اسالمیمن روشن شد برانداختن 

آموزش این بود که از دست من چه ساخته است؟ به عنوان کسی که در برابر خود گذاشتم  که پرسشی، نیست

به این نتیجه رسیدم  ،و تاریخ اقتصادشناسی خوانده بودم و بود و جامعههای علوم اجتماعی رشتهام در دانشگاهی

که  دانستم. میامی را که زیستهتاریخهای این دوره است و آید، ثبت رویدادکه بهترین کاری که از دست من برمی

های شکست انقالب بهمن و به روی کار آمدن طیفی از داند و یکی از سببنسل من تاریخ خود را خیلی کم می

بزرگ نسل من بود: ندانستن این درد  معاصرمان است.ستن تاریخ ننا نداهما سگرایان،پنیروهای شیعی به رهبری وا

ی دانیم. بخش بزرگمیدانستیم و میخیلی کم ، پیش از خودماننسل  تاریخاز ما سال گذشته.  ۲00تاریخ ایران 

 شاه ی محمد رضای رضا شاه و چه در دورهچه در دوره ؛آن به دلیل سانسوری بود که در ایران وجود داشت از

. از ادبیات چپگرا و آثار انداختندزندان میبه دانشجو را  ،که برای یک اعالمیه نیست پهلوی. نیاز به یادآوری

ی جنبش آگاهی ما دربارهدادند. میمجوز چاپ به سختی هم ی قاجار را های دورهحتا کتابمارکسیستی بگذریم، 

تصور کنید دانش ما  ی انقالب مشروطیت!دانش ما را درباره کنیداندک بود. تصور اندازه مان بینگریبیداری و روشن

 ما را ریختند! ببیند شناخت ما از انقالب مشروطیت   های فکری و فرهنگیی روشنگرانی که زمینهرا درباره

آخوندزاده، میرزا آقاخان  های کسانی چونمان در چه حد بود؟ تا چه حد اندیشهورزان انقالب مشروطیتاندیش

ها های اینها و نوشتهاصالً کتابشناختیم؟ و دیگران را می ایمقدم مراغهخان، ملکمکرمانی، طالبوف تبریزی، 

 مثل باقر مؤمنی دندشباید پژوهشگرانی پیدا می. یکردمیشان را پیدا هایکتابشد. با هزار مکافات باید پیدا نمی

انتشار به  در مقیاس بسیار کوچکی آخوندزاده را ز یک کتاب  یک نسخه ا ،و پذیرش خطر با هزار و یک بدبختی که

انقالب های اندیشیدگی و ارزشدستاوردهای  که در مملکتیکردیم. میب ما در چنین مملکتی زندگی . خُ رسانند

در فرانسه امکان ندارد که یک این رویداد نادر است و نابخشودنی. نظام آموزشی ما نشد.  ئی ازمشروطیت جز

اما ها نخوانده باشد. ی آنیا ولتر کیست و چیزهایی درباره ،داالمبر کیست ،نداند دکارت کیست دبیرستانیشاگرد 
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ی رو بودیم. نه دربارهبهچنین وضعیتی روما با طالبوف تبریزی را نشنیده بودیم. آزادی  یاندیشه حتا نام کتاب  ما 

 مانی حزب کمونیستنه درباره .های پس از مشروطیتدانستیم، نه در مورد روندی پیش از مشروطیت میدوره

ی دانستیم، نه دربارهمی اشی رهبران و برنامهبه وجود آمده بود آگاهی داشتیم و چیزی درباره 19۲0که در سال 

کم نیستند کسانی که در  کنم. من خیال میی مهم تاریخ شناختی داشتیمآن دوره ورزانو اندیشه روشنفکران

شان این بوده: چه شد که آخوند و واپسگرایان توانستند رهبری جنبش ضد دیکتاتوری شاه ها پرسش مهماین سال

وجود  در جامعه چرا شناختی از آخوند کجا بودند این آخوندها و این نیروی شیعی واپسگرا؟ را از آن خود کنند؟ اصالً 

من آن را همین چند سال  .( نخوانده بودیم13۲9)آبان را  فدائیان اسالمپالتفرم سیاسی مان کدامنداشت؟ ما هیچ

مردم  های ممنوعه نبود و در دسترس بود،را خوانده بودیم، یعنی اگر جزو کتاب اگر این پالتفرم پیش خواندم.

سید  تر به دست حضرت آقایی به نامبه اجراء بگذارد، پیش خواهدجمهوری اسالمی میای که برنامهفهمیدند می

ی متوسط ما، نیروهای ی ما، طبقهجامعهخواهم بگویم که اگر می واب صفوی نوشته شده است.مجتبی ن

شناخت  ی خودشاناز جامعه شناختند،های سیاسی چپگرای ما تاریخ نزدیک خودشان را می، جرگهروشنفکری ما

د. خیلی حرف زدم، آمداشتند، این بال به سر ما نمیآگاهی  ی، از روندهای سیاسی و فکری جامعهداشتند

 خواهم وقت شنوندگان شما را زیاد بگیرم. نمی

 کنم.: نه، خواهش میربیع نیکو

ام، به کار هایی بودهدگیری رویداشناخت دارم و یا شاهد شکل کههایی بله بر آن شدم در زمینه: ناصر مهاجر

رای دسترسی به سند و دانید که ما بمیپژوهشی بپردازم؛ با تکیه به منابع دست اول و سند و مدرک  موثق. 

زدیم تا بتوانیم اجازه . چقدر باید این در آن در میگوناگون و ُپرشماری داشتیمهای گرفتاریشاه  یمدرک در دوره

هنوز هم داریم. اما سبک کار جمهوری اسالمی، با سبک  .کتاب و یا سند ،استفاده از فالن روزنامه بگیریم برای

ام و سر شما را با های زیادی دارد که من آن را در چندین جا بررسیدهد رضا شاه پهلوی تفاوتکار حکومت محم

ای کنند که از نشر کتاب و سند واهمهها وانمود میکنم که اینآورم. تنها به این بسنده میبازگویی آنان به درد نمی

شان جمع است که چه چیزهایی اما حواسهستند.  چاپ نشده های محرمانه وندارند و خود پیشاهنگ چاپ سند

ک. درسند و م انتشار دادنو  دستچین و گزینشیاد ناسیزهایی جلوگیری کنند. چرا به چاپ بدهند و از انتشار چه 

ی واقعیت است را که روشنگر همه د و هر چهندهبیرون می ،شود و یا به زیان دیگرانبه سودشان تمام میهر چه 

اسناد و مدارکی . ماندمیاحتکار دفترهای گوناگون اسنادشان  و در ندهد، انتشار نمیشودمی تمام شانو به زیان

که از دیدگاه پژوهشگران،  ـ بازجوییهای است. برگه الحالوصفاند، به راستی های چپ دادهی سازمانکه درباره

 ُپر از دروغ هایهمین برگه. حتا استشان ی رایج بازارسکه ،هنوز و همچنان ـ اعتبارترین سندهاستی بیدر رده

با  یدر اختیار خواننده قرار دهند. وقت دخل و تصرف و سانسور نشدهبی حاضر نیستندیی را بازجوسازی و پنهان

از  آگاهی های دقیق برایاطالعات درست و داده بیش از پیش به اهمیت هستید،رو یک چنین وضعیتی روبه

های گوناگون که خود اکتور صحنه یبرید. به ویژه به اهمیت شهادت کسانمیها پیها وضعیتها و بازآفرینیواقعیت

اجتماعی  مختلف هایتیپ کارانم بام. در آن کتاب من و هکردیداشاره گریز ناگزیر  شما به اند.زندگی اجتماعی بوده

 "سازیپاک"که یکی از صدها  وکیل دادگستریبا ، اش را توقیف کردندنامهی که روزنگارروزنامهبا  به گفتگو نشستیم:

شهادت دادند ها آمدند و هر یک از این. آموز، دانشجو، استاد دانشگاه و و و، با دانشبازیگر سینمابا  ،بود هاشده

ی شصت  خورشیدی که در دههها البته کسانی بودند این. شان آوردند و چرا مجبور به ترک یار و دیار شدندچه بر سر

. دقت و از ایران وارد بودیمگریز کم و کیف  ،هاکاریشناختیم و به ریزهایران را ترک کردند. ما این دهه را خوب می

ها زیر ها سالدرویدا ها وداده یک سلسله ازیابی کنیم. البته توانستیم دریابیم و راستیدرستی هر روایتی را می

هنوز که هنوز  مثالً نمایند. میمانند و پس از گذشت چندین دهه و حتا چندین سده واقعیت خود را ی ابهام میپرده

جان خود را از دست سوزی آدم هایکوره های فاشیسم آلمان دری کسانی که در اردوگاهاست نام و نشان همه

در همین دوران  ( که۲0۲0ژوئن  3)در نیویورک تایمز  هفته پیش بود که خواندمدادند در دست نیست. همین چند 
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های اردوگاهصد و بیست هزار نام و نشان تازه قربانیان اند، نا به همت هزارها داوطلبی که از کار بیکار شدهوکر

لیون یم 30هنوز  جالب است بدانیم که افزوده شده است. ،«آیدنامی به حساب می هر»به بانک اطالعاتی  فاشیزم

ی بزرگی از چهل پارهخوانده نشده و داستان زندگی  )روستایی در نزدیکی فرانکفورت( Arolsenسند اصیل بایگانی 

مسئله را دیرتر خواهم من این را لیون انسانی که در ارودگاه فاشیسم به سر بردند، هنوز دانسته نیست. یم

تا باید رسید که نباید وقت را تلف کنید و شوید، به این نتیجه میرو میهگونه مسائل روباین اب وقتی بشکافت. خُ 

ها به گفتگو بنشینید و چند و با آن ،کنددرست کار میشان ند و حافظهاوقتی که قربانیان سیاست خشونت زنده

 ها رفته، ثبت کنید.چون بیدادی را که بر آن

از  کوتاه هایم را همین جا خاتمه بدهم و یک معرفیمن سؤال: کار بسیار خوبی کردید. اجازه بدهید ربیع نیکو

صفحه است و شش فصل دارد و به زبان انگلیسی  480همان طور که در مقدمه گفتم کتاب شما  ارائه دهم. کتاب

ست که زنده پردازد. فصل دوم صداهای کسانیمی 67خود ناصر مهاجر به روند کشتار سال  ،فصل اولدر است. 

پردازد. فصل چهارم فصل مادران ها میند. فصل سوم به شرح کشتار در شهرستاناهشد کشتار بزرگ راویماندند و 

ی خراسان و یادآوری اینکه ما فراموش شان در جادهخاوران است و تالش جمعی مادران برای یافتن مدفن عزیزان

بسیار بسیار مهم کتاب هم به موضوع  کنیم. فصل پنجم روایت فرزندان اعدام شدگان است و فصل آخر و فصلنمی

  پردازد.می دادخواهی

شما را خانم آنجال دیویس نوشته است که  ی کتاب  ی کتاب شروع کنیم. مقدمهخواهیم از مقدمهمی !ناصر مهاجر

. چطور شد که به آمریکاست یک فعال سیاسی چپ و از مدافعین حقوق زنان، رنگین پوستان، کارگران و مهاجران

 معرفی کنید. را برای ما این فکر افتادید و یا چطور شد که ایشان را پیدا کردید؟ کمی ایشان 

. سماشنهاست که میسالخیلی متشکرم که این پرسش را پیش کشیدید. من خانم دیویس را : ناصر مهاجر

سیاهپوست مبارزی شناخته شده است که زن چون  ،نسل من دست کم ایرانیانیا  ،خانم دیویس میان ما ایرانیان

فلسفه و  یدانشجوی رشته جنبش حقوق مدنی بود.نژادپرستی ایستاد و جزو رهبران برابر  ی شصتدهه در

اه گی فلسفه، استادیار دانشپس از گرفتن دکترا در رشته .ی یکی بود. زن محکم و مقاومی بودسخنور درجه

به سبب عضویت در حزب  شد همیشه تأثیرگذار بود.که از قلم او تراوش میآنچه هم  آنجلس شد.کالیفرنیا در لس

 دموکرات هایایرانی گذراند.در زندان را  1970 ـ197۲های کمونیست آمریکا کارش را در دانشگاه از دست داد و سال

پشتیبانی از او نقش  هایی بودند که در کازارجمله جریانخارج از کشور، به ویژه کنفدراسیون جهانی دانشجویان از 

گوید که هرگز این واقعیت اشاره دارد و می به  Voices of Massacreیخود خانم دیویس در مقدمه داشتند.

مبارزاش  ما آنجال دیویس را بیشتر به اعتبارکند. همبستگی ایرانیان مخالف دیکتاتوری شاه را با خود فراموش نمی

ورز و دانشگاهی درجه یک نیز بوده ما آنجال دیویس یک اندیشاشناسیم. علیه تبعیض نژادی و عدالت اجتماعی می

نجال آ(. افزون بر این 1989) زن، فرهنگ و سیاست (؛1980) زن، نژاد و طبقههای بسیار و از آن میان: است؛ با کتاب

است:  مرجعآثار جز  ی زندانهای او در زمینهنوشتهی زندان است. نهترین پژوهشگران در زمیدیویس یکی از مهم

را  Prison - Industrial complex ی(. او واژه۲011ها را تعطیل کنید )(، زندان۲003) اندها ابزار کهنه شدهآیا زندان

مجتمع نظامی ـ ) کار بسته شدلت به زکه از سوی رو، industrial complex-Military یرواج داده؛ با الهام از واژه

های بوده است. آنجال دیویس در نوشته از جنگ جهانی دوم پسیکی از موتورهای بزرگ اقتصاد آمریکا  که (صنعتی

های کارکرد نظام زندان را به عنوان یکی از نمادهای مهم سیاست خشونت، به ویژه علیه مخود به خوبی مکانیز

ای دانیم که نظام زندان هر جامعهمیما . و البته نشان داده است آمریکای جامعه رنگین پوستان و زنان و بینوایان

زندان  یبه سبب کارهای ایشان در زمینهکنیم. من ای است که ما در آن زندگی میشکل مینیاتوری خود آن جامعه

تر نیز همکاری کرده بودیم و گفتار بنویسند. البته پیشپیش  Voices of a Massacreکه برای از ایشان خواستم

این بود  ی حرکت مننقطهو ر گفتگوی مفصلی با ایشان داشتیم. به هر 7شماره  ینقطهی بحران چپ در درباره

بتواند بگوید  اندیشه و نوشته باشد واین کتاب را بنویسد که در کار آکادمیک زندان صاحب  گفتارپیش باید که کسی
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ها و بدون ی آن دوستانی که بدون کمک آن. چون به هر حال برای من و همهدر چیست ارزش یک چنین کاری

باید دو ویژگی داشته تأکید داشتیم که این کتاب  ،امکان نداشتیابی این کتاب سامان هاآن یسویههمیاری همه 

چه  1988ن سال ملی ایرای بخواند و بفهمد که فاجعه( اینکه هر انگلیسی زبانی بتواند آن را بخواند 1باشد. 

 ( اینکه کتاب بر منابع موثق استوار است و معیارهای باالی آکادمیک. ۲ای داشته و چگونه رخ داده و زمینه

 خانم جودیت باتلر، فیلسوف   از آمیزی هم از جملههای تحسینکتاب شما یادداشت : بسیار خوب،ربیع نیکو

خانم شهرزاد مجاب  ،ی سیاسی، خانم لیزا کونتر استاد فلسفهاالصلروان آبراهامیان مورخ ایرانییآقای  ،فمینیست

مهاجر عزیز ما . ناصر است الملل گرفتهبیناستاد آموزش و مطالعات زنان و در نهایت آقای پیام اخوان استاد حقوق 

یادداشت اظهار نظر و یا فقط  .انجام دهیمی هفتهکنم بررسی فصل به فصل کتاب را وقت زیادی نداریم. من فکر می

آمیزی که خانم جودیت باتلر نوشته بود یک سؤال خیلی خوبی را مطرح کرده بود که چه عامل ژئوپلیتیکی تحسین

باعث شده است که چنین جنایت بزرگی این همه سال در خفا بماند و اشاره کرده بود از تالش و مهارت و نقش 

خواهم که ما همین جا این جنایت. من از شما میخیلی خوب این کتاب جهت افشا و جلوگیری از فراموشی این 

ی بعد ی برنامه برای هفتهمان خداحافظی کنیم. بقیهشنوندگاناز  ،داریمن کافی قسمت را پایان دهیم چون وقت

 های بعد. و اگر که شد هفته

 کنمخداحافظی می این برنامه شنوندگاناز و کنم خداحافظی می: خیلی سپاسگزارم. من هم از شما ناصر مهاجر

ی هاهای مرا گوش کردند. امیدوارم توانسته باشم به پرسشپای این گفتگو نشستند و صحبتکه صبوری کردند و 

 است دقیق پاسخ داده باشم. م بوده تا جایی که در توان شما

یم داشت. ی بعد هم شما را با خودمان خواهکنیم و هفتهبا شما خداحافظی می : متشکرم. فعالً ربیع نیکو

ی زحمات کارهای فنی و کنم که در استودیو حضور دارد و همهجا از همکار عزیزم سعید افشار تشکر میهمین

ی کنم و آخر هفتهآرزو می یی شنوندگان رادیو همبستگی سالمتو برای همهداشت به عهده را  اجرای برنامه

 کنم همین طور برای ناصر مهاجر. خوبی آرزو می

 ۲0۲0اکتبر  3ی گفتگوی ربیع نیکو با ناصر مهاجر، رادیو همبستگی، متن ویراست شده *

                                                           


