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داد، فیلمی که بیانگر تالشش هست برای یافتن مادرش. دکتر شکوفه سخی، 
در  عدالت  به  دستیابی  برای  تالش  و  بشر  مورد حقوق  در   ،۶۰ دهۀ  زندانی 
ایران صحبت کرد. محور اصلی بحث های این کنفرانس در مورد خشونت های 
پرو  سریالنکا،  گواتماال،  فلسطین،  ایران،  در  عدالت خواهانه  و جنبش  دولتی 
از  نمایش گذاشتن  به  و  به بحث گذاشتن  بود.  کانادا  بومی  بین مردم  در  و 
مسئلۀ  مورد  در  رقص  و  موسیقی  شعر،  فیلم،  مانند  هنری  کارهای  طریق 
سی  سیاسِی  و  پژوهشی  هدف های  از  یکی  زندان گرا  نظام  و  اسارت  زندان، 
سال گذشتۀ من است. اما عمدتاً این ادبیات غنی که ما تاکنون داریم به زبان 
فرزندان و  و  بازماندگان  زندانیان سابق،  بی نظیر  فارسی ست و حاصل تالش 
خانواده های آنان. ما، پژوهشگران و کنشگران سیاسی، از این ادبیات استفاده 
زبان  به  را  دولتی  خشونت  تجربۀ  و  دانش  این  می کنیم  سعی  و  می کنیم 
تا  دهیم.  قرار  بشر  حقوق  و  سیاسی  فعالین  و  محققین  اختیار  در  انگلیسی 

اکتبر  تا ۲۷  از ۲۵  یعنی  روزها،  شهرزاد مجاب: سال گذشته در همین 
سال ۲۰19، در دانشگاه تورنتو یک کنفرانس بین المللی برگزار کردم تحت 
عنوان بازخواهی عدالت، یاد و یادمان سازی از خشونت، با تأکید بر خشونت 
هنری.  و  مدنی  فعالیت  سیاسی،  فعالیت  آزاداندیشی،  سرکوب  در  دولتی 
جان  شعر  کتاب  ترجمۀ  رونمایی  کنفرانس،  این  برجستۀ  دستاوردهای  از 
باختگان به بوی فردایی نو، سرودۀ سعید یوسف، نمایش فیلم مریم زارع با 
نام Born in Evin »متولد اوین« و ارائۀ مقاله هایی از دکتر شورا مکارمی، 
از  پس  دولتی  خشونت  مورد  در  سخنرانی اش  که  پژوهشگر  و  مردم شناس 
از  استفاده  با  حقیقت  کشف  یا  حفاری  برای  او  تالش  بیانگر  و  بود  انقالب 
فتانۀ  قبر خاله اش،  یافتن  برای    Archeology یعنی  باستان شناسانه  روش 
نکردن  فراموش  و  نگه داشتن  یاد  به  و  اعدام شد  در سال 13۶۷  که  زارعی 
را هم نشان  از فیلم هیچ  اعدام مادرش، فاطمه زارعی. شورا بخش کوتاهی 

زندان، سرکوب و جنبش عدالت خواهانه
گفتگوی شهرزاد مجاب و ناصر مهاجر برای نشریۀ عصیان

 26 اکتبر 2020

عدالت خواهانه  جنبش  و  سرکوب  زندان،  به  گفتگویی  در  تا  داده  فرصتی  ما  به  عصیان  نشریۀ 
بپردازیم. گفتگویی بس الزم در وضعیت امروز که بیش از بیش شاهد گسترش سرکوب ها و شدت 
بر  مروری  با  را  گفتگو  این  پذیرفتیم.  را  دعوت  این  مشتاقانه  ما  دولتی هستیم.  گرفتن خشونت 
کارهای مان در یک سال گذشته آغاز می کنیم و سپس به سه دهه مبارزۀ فکری و سیاسی مان در 

زمینۀ زندان سیاسی و جنبش رو به گسترش عدالت خواهی می پردازیم.
شهرزاد مجاب و ناصر مهاجر
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و کالم های واپسین شان گویای گوناگونی انگیزه های ایستادگی و واکنش های 
روانی و عاطفی در دم مرگ. وصیت نامۀ مادر جوانی که پس از به دنیا آوردن 
فرزندش به جوخۀ اعدام سپرده می شود، چه بسا نقطۀ اوج چکامه باشد. او 

به »امید«ش می گوید: 
غصه نخوری، خنده به لب می میرم
با شادی و شنگی و طرب مـی میرم
اعـدام مرا کـــاش تو هم مـی دیدی
تا مات بمـانی که عجب مــی میرم

امیدوارم که پاسخ به پرسش شما را داده باشم. 
شهرزاد مجاب: حتماً. در واقع ترجمۀ این شعر هم بسیار تأثیرگذار بوده 
به ویژه آن که این خشونت دولتی و قتل عام عمومی زندانیان سیاسی که سه 
عنوان یک  به  بین المللی  اذهان عمومی  در  و هنوز  انجام شده  دهۀ گذشته 
اهمیت  بسیار  کار  این  بنابراین  است.  نشده  شناخته  دولتی  خشونت  فاجعۀ 
دسترس  در  که  حاال  چه  و  شد  منتشر  فارسی  زبان  به  که  وقتی  چه  دارد 
خوانندگان انگلیسی زبان قرار می گیرد و می شود به عنوان سندی از آن برای 
کردید.  شما  که  کاری  اهمیت  به  دارد  ربط  این  و  کرد.  استفاده  دادخواهی 
ترجمۀ خاطرات و تجربیات زندانیان در کتاِب جدیدتان. کمی از این کتاب 

برای ما بگویید. محتوای این کتاب چیست؟ 
4۵۰صفحه  و  رسیده  انتشار  به  بزرگ  قطع  در  کتاب  این  مهاجر:  ناصر 
است. پیش گفتار کتاب را آنجال دیویس نوشته است و همان گونه که بهتر 
از  می کند.  کار  زندان  مسئلۀ  روی  است  سال  سال های  او  می دانید،  من  از 
از  است.  کرده  زیادی  کارهای  زندان،  برچیدن  امر  برای  که  کنشگرانی ست 
اندیشه و صاحب اعتبار  کسانی ست که در این زمینه صاحب فکر و صاحب 
بنویسند.  کتاب  این  بر  پیش گفتاری  ایشان  است  مهم  که  کردم  فکر  است. 
پس از پیش گفتار اوست که من شرحی از "شان نزول" این کتاب به دست 
خواننده  به  را  آن  درون مایه  و  بازمی گویم  را  آن  پیدایش  داستان  می  دهم 

می شناسانم. 
این  تاریخ نگاری  نخست،  فصل  در  است.  فصل  شش  دربرگیرنده  کتاب 
جنایت را به قلم کشیده ام و این که کشتار بزرگ زندانیان سیاسی ایران در 
تابستان 13۶۷ چگونه و به چه ترتیب به انجام رسید. در فصل دوم از شش 
زن زندانی سیاسی دهۀ شصت خواسته ام )از جمله خانم شکوفه سخی که به 
او اشاره کردید( تا آنچه را که در روزهای کشتار بزرگ به چشم خود دیده اند 
جرگۀ  و  جریان  به  یک  هر  زنان  این  بازگویند.  شنیده اند،  خود  گوش  به  و 
قرار  گوناگونی  موقعیت های  در  و  بوده اند  وابسته  شده ای  شناخته  سیاسی 
مشاهدات خودشان  که  زندانی هستند  مردان  زندانی،  زنان  از  داشتند. پس 
و  به سازمان ها  وابستگی  با  زندانی سیاسی،  مرد  از چهار  کرده اند.  روایت  را 
جریان های گوناگون که هر یک سال ها در زندان اصلی تهران و کرج بوده اند 
درخواست کردم یادمانده های خودشان را برای چاپ در این کتاب برای مان 
در شهرستان های  روزها  آن  آنچه  دربارۀ  داریم  هم  کوچکی  فصل  بنویسند. 
ایران گذشت. بهتر از من می دانید دانسته های ما دربارۀ زندان شهرستان ها 
هنوز بسیار اندک است و همچنان باید در این زمینه کار  کرد. امسال، در 3۲ 
سالگی آن جنایت هولناک با رویداد خوبی روبه رو شدیم: چند شهادت  تازه 
دربارۀ کشتار سال ۶۷ در شهرستان ها. به عنوان مثال، آقای فرخ حیدری که 
سال ها ست در زمینۀ زندان و شکنجه و اعدام زندانیان مجاهد کار می کند، با 
استناد به سه خبر از سه شمارۀ روزنامۀ جمهوری اسالمی )۵، 11 و 1۶ مهر 
13۶۰( نشان داده که تنها در یازده روز 119 نفر را در اصفهان اعدام کردند. 
او، نام و چکیده ای از برخی از آنان را نیز در نوشتۀ خواندنی و تکان دهنده اش 
نیز آورده است. یا امیر جواهری لنگرودی، پژوهشی دربارۀ جان باختگان شهر 
لنگرود انجام داده است و نام و نگار و کار 14۰ نفر را که در دهۀ 13۶۰ در 
شهر لنگرود اعدام شده اند، به دست داده است. سایت رادیو زمانه نیز چند 

انترناسیونالیستی به جنبش عدالت خواهی بدهیم  بُعد  یک 
و مسائل و تجربۀ ایران را بسط و گسترش دهیم و از این 
گسترده تری  همبستگی  برای  مستحکمی  پایه های  طریق 
برای مبارزه علیه این رژیم دین مدار زندان گرا فراهم کنیم. 
از این رو کتاب شعر حماسه اِی سعید یوسف به نام جان باختگان 
به بوی فردایی نو را که خود شما اولین بار در سال ۲۰۰3 در نشر 
نقطه منتشر کردید به انگلیسی ترجمه کردیم. این شعر بیان قساوت و 
خشونت رژیم نوپایی ست که برای استقرار پایه های سیاسی خود راهی 
جز توسل به زندان، اعدام و سرکوب و از این طریق از بین بردن رقیب های 
سیاسی خود یعنی آزاداندیشان و روشنگران نمی بیند. اما شعر، کالم تحمل، 
زندان هم هست.  فضای  و  زیر شکنجه  زندانی  فرسودگی  و  مقاومت  طاقت، 
بیان روزهای زندان زنان و مردان در سال های خونین دهۀ ۶۰. بیانی که تا 
بلکه شعر  است  ترجمه شده  تنها  نه  این شعر حماسی  دارد.  ادامه  امروز  به 
و  تصاویر  این  تصویر کشیده شده.  به  و گیرایی هم  پیچیده  بسیار  به شکل 
نفس  برای  باز می کند  فضایی  برای خواننده،  ابستره،  بگویم خطوط  بهتر  یا 
کشیدن و بیرون آمدن از حبس زندان و وضع نفس گرفته شدۀ زندان. فرم 
شعری کتاب که رباعی ست را حفظ کردیم و هر چهار بند رباعی فارسی و 
انگلیسی را در کنار هم قرار داده ایم. از نظر سیاسی جهت گسترش آگاهی 
نسبت به مسئلۀ سرکوب در رژیم اسالمی منبع تأثیرگذاری بوده است. آنچه 
نام صداهای  به  تأثیرگذار و مهم کتاب شما  با کار بسیار  ارتباط  که من در 
 Voices ایران  در  مرگ  و  زندگی  ناگفتۀ  داستان های  جمعی،  کشتار  یک 
  of a Massacare: Untold Stories in Death and Life in Iran

13۶۷، 1988  می بینم. 
اما قبل از این که در مورد این کتاب مهم صحبت کنیم دلم می خواهد از 
شما در مورد کتاب سعید یوسف بپرسم. چرا این کتاب را در نشر نقطه در 

سال ۲۰۰3 به چاپ رساندید؟ 
شما  به  باید  من  که  عزیز  مجاِب  خانم  شما  خدمت  عرضم  مهاجر:  ناصر 
تبریک بگویم؛ به سبب کار فوق العاده ای که کردید و این شعر واقعاً کم مانند 
خیلی  بگویم  اگر  شکل،  این  به  و  برگرداندید  انگلیسی  به  زیبایی  این  به  را 
خالقانه باز هم واقعاً حق مطلب را ادا نکرده ام، در اختیار خوانندۀ انگلیسی 
زبان قرار دادید. باید بگویم که این کار مهمی بود و هست برای این که ما 

بتوانیم مسئلۀ خودمان را به میان افکار عمومی در جهان ببریم.
که  بود  خورشیدی   )138۲( مسیحی   ۲۰۰3 سال  گفتید  که  گونه  همان 
سعید یوسف که من شعرهایش را بسیار دوست دارم و دوسِت عزیز من است، 
از این که این  جان باختگان به بوی فردایی نو را به من داد تا بخوانم. پس 
شعر شگفت انگیز را خواندم با او به گفتگو نشستم. در این گفتگو بود که بر 
آن شدیم این شعر بلند را به انتشارات نقطه بدهیم برای چاپ. همان وقت 
یادداشتی بر این چکامه نوشتم که پارۀ کوتاهی از آن را می خوانم. فکرمی کنم 

پاسخ پرسش شما در اینجا آمده است: 
جان باختگان به بوی فردایی نو بازدیِد شاعر خوب ما سعید یوسف است از 
آن کشتارگاه و نیز روایت منظوم او از آن ُکشتار؛ در بافتی داستانی نمایشی. 
بازدیدی نه در دنیای خیال، که پنداری از روح رویداد! و نیز گزارشی سازگار 
این  در  شده.  روایت  مهلکه  آن  بازماندۀ  ده ها  سوی  از  و  داده  رخ  آنچه  با 
زندان  صحن  و  فضا  به   ...13۶۷ سال  بزرگ  کشتار  دربارۀ  چکامه  نخستین 
را  و مجاهد  زندانی های چپ  با  زندانبانان  رفتار  کشتارگاه کشیده می شویم. 
رهگذر  این  از  و  می شنویم  را  گفتگوهای شان  می بینیم؛  کشتار  ساعت  در 
می فهمیم که هر یک از محکومان به مرگ، به دلیل دست آویزی از خواندن 
نماز سرباز زده اند: یکی از سر دین ستیزی، یکی از سر دین گریزی و بیزاری از 
دورویی؛ یکی از آن رو که با زورگویی و نماز اجباری سر آشتی ندارد، گرچه 
دین دارد. حالت های تیرباران شده ها و به دار آویخته گان نیز درنگ انگیز است 
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من  نظر  به  می کند.  و  کرده  نیز کمک  آنان  پشتیبانان  به 
چاپ هر خاطره ای شور و هیجانی تازه به دنبال داشته و به 
بحث های زیادی دامن می زند و همۀ این  منابع به ما کمک 

می کند که بیشتر و بیشتر به عمق این فاجعه و نقش دولت 
اسالمی در سرکوب و ضدیت با آزاداندیشی برسیم. بنابراین کتاب 
شما را من در زمینه و یا در چارچوب ادامۀ این تاریخ می گذارم. اما 

یکی از مشکالتی که ما همیشه داشتیم و نکته ای که خیلی به آن فکر 
می کنم و در نتیجه کارهایی که در رابطه با مسائل زندان انجام دادم، 

پژوهشی  استفادۀ  برای  آن ها   ترجمۀ  و  دیگر  زبان های  به  دانش  این  تولید 
مطالب  خوانندۀ  فارسی ست،  زبان  به  محدود  وقتی  دانش  این  چون  است. 
کمتر  مهاجر  ایرانیان  دوم  نسل  عالوه،  به  می شود.  محدود  زبان  این  به  هم 
دانش زبان فارسی دارند و نمی توانند آن طور که باید از این منابع غنی که 
ما  بنابراین  استفاده کنند.  تاریخ مقاومت و سرکوب یک نسل است  بازگوی 
فراگیر کردن  برای  تا  را می بینم  نیاز  این  امروز  احتیاج داریم و به خصوص 
تجربۀ زندانیان و روش دولت در سرکوب آزاداندیشان و ارتباط برقرار کردن 
با جنبش های بین المللی و کسانی که در این زمینه کار می کنند، آثاری به 
زبان های دیگر داشته باشیم. به نظر من این کتاب می تواند نقش مهمی در 

این راستا بازی کند. 
و  سرکوب  کردن  مستند  اهمیت  به  کتاب،  این  بر  دیویس  آنجال  مقدمۀ 
قساوت رژیم در حوزۀ زندان و زندانیان کمک می کند و مهم است. این مقدمه 
زندانیان  نکات مهمی در مورد خوانش تجربۀ  اهمیت دارد. هم  از دو جهت 
مطرح می کند و هم به جهت نقشی که خود آنجال دیویس به خصوص امروز 
و در طی همین یک سال گذشته در یک جنبش سیاسی مهم در امریکای 
شمالی که ابعاد جهانی دارد داشته است. این جنبش سیاسی که جنبش لغو 
Abolition نام دارد نه فقط خواهان برافکندن نظام زندان بلکه برافکندن 
استعماری  ضد  و  نژادپرستی  مردساالرانه،  پاتریارکی،  سرمایه داری،  نظام 
است. که اکنون به بحث های بسیار مهم آزادی خواهانه دامن زده که خالصه 
بگویم، جنبش هایی که خودشان را abolitionist movement به معنای 
کردن  مرتبط  برای  و  می روند  زندان  مسئلۀ  از  فراتر  می خوانند  کردن،  لغو 
نام  به  سیاهان  زنان، جنبش  از جنبش  هستند،  اجتماعی  تمام جنبش های 
Black Lives Matter، محیط زیست و جنبش های ضد سرمایه داری و 
امپریالیستی و ضد فاشیسم. می خواهم نتیجه بگیرم که خیلی خوب است که 
این کتاب نه تنها روایت های زندان را در بر می گیرد بلکه زنان متفکر مهمی 
حبس  مورد  در  تحقیقاتش  تمام  که  گونتر  لیزا  مانند  دیویس،  آنجال  مانند 
که  باتلر  جودیت  مثل  شده ای  شناخته  و  برجسته  محقق  و  است،  انفرادی 
دربارۀ فلسفۀ فمینیسم و انسان و مقاومت و درک مسئلۀ زندگی انسان ها در 
تجربۀ زندان و جنگ می نویسد، دربارۀ این کتاب نظر داده  و نوشته اند. از افراد 
مهم دیگری که در مورد اهمیت این کتاب سخن گفتند باید از تاریخ شناس 
برجستۀ ایران یرواند آبراهامیان نام ببرم که به اهمیت تاریخی سیاسی این 
نقش  که  بین المللی  اخوان، حقوقدان  پیام  دکتر  نوشتۀ  از  و  پرداخته  کتاب 
فعالی در جنبش عدالت خواهانۀ زندانیان در خارج از کشور دارد. او اهمیت 
مطرح  ایران  در  بشر  حقوق  مسائل  پیشبرد  در  استفاده  برای  را  کتاب  این 
می کند. بنابراین تمام این گفتارها و نظریات و نوشته ها باز به این نکته تأکید 
دارد که چقدر این کتاب می تواند در زمینه های مختلف به ما کمک کند. این 
یادداشت ها بر محتوای غنی خود کتاب که صدای زنان و مردان زندان است و 
همان طور که گفتید در مورد فعالیت های خانواده های زندانیان است، اضافه 

شده و بر اهمیت آن می افزاید.
اهمیت دیگر کتاب دانشی ست که خود کتاب تولید کرده. دانشی که باید از 
 Enciclopedic آن استفاده کنیم و آن را گسترش دهیم. مثل همین مطالب
و یا Glossary واژه نامه و لیست احزاب سیاسی، روزشماری که در آن هست 

گفتگو با جان به دربردگان آن فاجعۀ ملی را بازتاب داده است که به آگاهی 
تاکنونی ما می افزاید. و همین جا بگویم که انتشار کتاب »آواز نگاه از دریچۀ 
تاریک« که دربرگیرندۀ 1۲3 روایت از خانواده هایی ست که عزیزان شان را در 
دهۀ شصت از دست داده اند، نیز ابتکار ی ست در ادبیات زندان و گامی برای 
درک بهتر جنایت علیه بشریت در ایران. فیلم »هیچ« که به آن اشاره کردید، 
کار شورا مکارمی که در سال ۲۰19 ساخته شد و 18 مهر 1399 در بی بی 
سی به نمایش گذاشته شد نیز از زاویۀ دیگری با تأثیر این جنایت بر خانوادۀ 

جان باختگان روبه رو می شود.
برگردیم به صداهای یک کشتار جمعی. پس از بازبینی کوتاه کشتار بزرگ 
مادران  می دانیم  خاوران.  مادران  نام  به  داریم  فصلی   زندان شهرستان ها  در 
کشتار  بازتابانیدن  در  داشتند  مهمی  نقش  چه  سیاسی  زندانیان  خانوادۀ  و 
عزیزان شان در گسترۀ جامعه و خارج از کشور. در این فصل با چند و چون 
تا  و  ننشستند  پا  از  دشوار  وضعیت  آن  در  که  می شویم  آشنا  زنانی  تالش 
جایی که می توانستند برای دست یابی به واقعیت تالش کردند. این فصل نیز 
نام  ایرانیان آن را به  تاریخ نگاری جنبش یگانه ای به پایان می رسد که ما  با 
جنبش مادران خاوران می شناسیم. در فصل پنجم، فرزندان جان باختگان لب 
اینجا  را فاش می گویند. در  بر سرشان گذشته  به سخن می گشایند و آنچه 
نیز به اصل گوناگونی راویان پایبند مانده ایم. در بخش پایانی به سه گرایشی 
نوشته  با  فصل  این  پرداخته ایم.  دارد  وجود  ایران  دادخواهی  در جنبش  که 
 13۶۷ سال  کشتارها ی  نخست  روز  از  که  می رسد  پایان  به  بهکیش  جعفر 
تمام  هشیاری  با  بود،  ایران  در  که  روزی  تا  و  بود  خاوران  مادران  با  همراه 
از کشور آمد  به خارج  از آن که  را دنبال می کرد و پس  جنبش دادخواهی 
نیز دست از امر دادخواهی در گسترۀ اندیشه و عمل نشست. کتاب با چند 
پیوست به پایان می رسد. یکی از این پیوست ها به بازتاب کشتار بزرگ سال 
13۶۷ در رسانه های مهم اروپا و امریکا می پردازد؛ از کمی پس از درز خبر 
کشتارها تا ۲۲ بهمن 13۶۷. در پیوست دوم به شناساندن شماری از حزب ها 
و سازمان های سیاسی ایران برآمده ایم تا خوانندۀ خارجی و انگلیسی زبان با 
آشنا  تا حدی  برده شده اند  نام  روایت های کتاب  جریان های سیاسی که در 
شود. همین جا بگویم که این »مدخل« را به شکل دائرۀ المعارفی آورده ایم؛ 
بی موضع گیری و ارزش گذاری و به صورت عینی )Objective(. در آخر هم 
پرسش  نخست  بخش  پاسخ  این  دادیم.  دست  به  کشتار  این  از  روزشماری 
شما دربارۀ  کتاب. ولی بخش دوم پرسش شما را اگر موافق باشید می خواهم 
قاعدۀ بازی را عوض کنم و سنت شکنی کنم. به جای این که خودم دربارۀ 
ویژگی های کتاب صحبت کنم، از شما بخواهم که به داوری کتاب بنشینید. به 
هر رو شما از کسانی هستید که بر این کتاب به قول قدیمی ها تقریظ نوشتید، 
دلم می خواهد که شما عقیده تان و ارزیابی تان را از این کتاب به دست بدهید؛ 

بی رو دربایستی و با اشاره به نارسایی ها و کاستی های احتمالی اش.
شهرزاد مجاب: با کمال میل ناصر جان این کار را می کنم. چون از وقتی 
که این کتاب به دستم رسید، در مورد محتوا و جایگاهش در رابطه با ادبیات 
زندان و جنبش دادخواهی بسیار فکر کردم. در مجموع من فکر می کنم به 
نگارش درآوردن تجربیات زندان در ایران خود هنر بسیار پیچیده ای ست که 
دستاوردهای فردی، اجتماعی و سیاسِی بسیار مهمی دارد. با آمدن و رسیدن 
تدریجی زندانیان سیاسی سابق به خارج از کشور، از اواخر سال های 198۰ 
این خاطرات  و  می شود  نگارش خاطرات شروع  از کشتارها،  بعد  یا  میالدی 
خود به گسترش یک سری پژوهش های مهم تاریخ شفاهی زندان می انجامد 
و کارهایی انجام می شود مانند گفتگوهای زندان، کتاب زندان و نوشته های 
بسیار با ارزش دیگری که خود شما جزء مبتکران و کوشندگان این پژوهش 
که  مختلفی  نشریات  ویژۀ  شماره های  اضافۀ  به  گذشته.  دهۀ  سه  در  بودید 
و  یادآوردن  برای  تازه ای  این  دانش ها، جان  یافت. همۀ  انتشار  این مورد  در 
بحث و گفتگو در مورد روزهای در بند بین زندانیان سابق به وجود آورد و 
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ایران  اسالمی  واقعی جمهوری  فضای  بتوانیم  که  این  راستای  در  گامی ست 
و کوشش هایش  و می کند  کرده  نظام  این  که  را  بازآفرینیم، جنایت هایی  را 
را در پنهان کردن دست های خون آلودش بر وجدان های بیدار جهان آشکار 
سازیم. همۀ این تالش ها و کوشش ها برای آن است راز از پرده بیرون بیفتد، 
حساسیت ها نسبت به بی حقوق و یا دقیق تر بگویم بی حقوقی بیشتر مردمان 
برش  آن  در  آنچه  کشف  برای  گردد  بسیج  نیرویی  و  شود  جلب  کشورمان 
تاریخ  لحظه های  تاریک ترین  و  سیاه ترین  از  یکی  که  گذشت  برما  تاریخی 

میهن ما بود و نیز امر دادخواهی.
 

که  است  مهمی  بسیار  نکتۀ  همبستگی،  مسئلۀ  نظرم  به  مجاب:  شهرزاد 
ایران  مطرح کردید. مسئله ، همبستگی و گسترده کردن جنبش دادخواهی 
ایرانیان برود و کاری بسیار مهم و عاجل ا ست. به  ا ست که باید فراتر از ما 
نظرم کاًل دفاع از زندانیان سیاسی و همبستگی با جنبش دادخواهی، ادامۀ 
مبارزه علیه این رژیم کشتار است. ادامۀ مبارزۀ زندانیان هم هست که به یاد 
می آورند تا جامعه فراموش نکند. در همین کتاب شما به این دلیل است که 
زندانیان خاطرات شان را می نویسند. و یا مستندهایی که درست شده و حتا 
امروز رژیم را دارند مانند  از زندانیانی که تجربۀ زندان های  کتاب های اخیر 
کتاب شکنجه های سفید از نرگس محمدی که به تازگی منتشر شده است. 
از همۀ این کتاب ها و خاطرات باید به عنوان ابزار فکری  و سندهای نوشته 
شده استفاده کنیم برای همبستگی با جنبش دادخواهی و دفاع از زندانیان 
به  باید  زندانیان و عدالت جو می دانیم  از حامیان  را  سیاسی. ما که خودمان 
این جنبش مقاومت بپیوندیم. من مخصوصاً نام جنبش مقاومت به روی آن 
نهاده ام وباید تالش کنیم تا این جنبش از نظر فکری، عملی و حتا فرم های 
هنری و سیاسی تقویت شود. باز تأکید می کنم این کاری ست که کتاب شما 
می کند. همان طور که قباًل هم گفتیم ما دانش غنی ای در مورد زندان داریم 
که نیاز به بررسی و تحلیل تئوریک و تاریخی جدی دارد. نیاز به یادگیری 
از دانش زندان و جنبش دادخواهی سایر مبارزین دنیا و اطالع رسانی به آنان 
دهۀ  سیاسی  زندانیان  کشتار  خونین  فاجعۀ  اسالمی.  رژیم  خشونت  دربارۀ 
و  گسترده  دستگیری های  بی رحمانه،  اعدام های  دسته جمعی،  گورهای   ،۶۰
گستاخانۀ فعالین سیاسی و مدنی سال ها و حتا روزهای اخیر یادآور کارهای 
بسیار و ضروری امروز است برای ساختن جنبش گسترده مقاومت است که 
نباید از آن غفلت کنیم. امروز جمهوری اسالمی فضای خفقان، رعب و وحشت 
گسترده ای را شروع کرده است. گرچه سرکوب و شکنجۀ فعالین سیاسی و 
اجتماعی در جمهوری اسالمی امر تازه ای نیست و از روز اول بوده اما آنچه که 
به این دوره ویژگی  می دهد مشخصاً این است که ما شاهد شروع موج جدیدی 
از زندان و شکنجه  و کشتار توده های معترض و ایجاد رعب و وحشت در میان 
و  و وحشت  رعب  این  اجتماعی هستیم. هدف  سیاسی  فعالین  و  معترضین 
دستگیری های گسترده این است که مانع اتحاد بین جنبش های اجتماعی و 
قشرهای مختلف مردم شود و تا حدی هم موفق شده است. به نظرم ضرورت 
اتحاد و شکل دادن به یک مبارزۀ سراسری علیه زندان، علیه اعدام و خواست 
آزادی زندانیان سیاسی مقابل ماست. چیزی که تمام این نکات در نوشته های 
مبارزات از  بعد  که  مهمی  بسیار  بحث های  در  حتا  و  دیویس  آنجال   اخیر 

اتحاد  این  ایجاد  است.  شده  مطرح  امریکا  در   Black Lives Matter  
لغو  خواهان  ایران  مورد  در  تنها  نه  ما  سراسری.  و  جهانی  اتحاد  یک  یعنی 
دادن  پیوند  خواستار  بلکه  هستیم  سیاسی  زندانیان  آزادی  خواست  و  اعدام 
از  وقتی  می افتد هستیم.  اتفاق  اکنون  که  بین المللی  مبارزات  با  مبارزه  این 
اتحاد سخن می گویم و شکل دادن یک مبارزۀ سراسری به معنی این است 
که تمام جنبش های اجتماعی، زنان، کارگران، دانشجویان و جنبش های ملی 
به  برسند.  اتحادی  به یک  باید  با فضای ترس و خفقان  برای مقابله  و غیره 
نظرم شرایط رژیم از هر زمانی بحرانی تر است و پُر از تضادهای پیچیده. چه 

این کتاب  همه مرجع است و اطالعات مرجعی زیادی در 
داریم که یک مقدار روند کتاب را به کتاب هایی که حتا به 
زبان فارسی در زمینۀ خاطرات زندان داریم و یا بحث هایی 
این  اهمیت  من  می کند.  اضافه  است  زندان  مورد  در  که 
کتاب را در دو زمینه می بینم. یکی این است که خوانندۀ انگلیسی 
زبان را وادار می کند صدای زندانیان سی سال گذشته یعنی دهۀ 
۶۰ ایران را از نزدیک  بشنود و وقایع را لمس کند. مستقیم و از نزدیک 
در متن صدا و روایت آن ها را بشنوند. اما این  داستان ها فردی نیستند. 
این  مجموعه حکایت یک دوره مبارزۀ سیاسی مهم در ایران است. و از این 
نظر اطالعات اضافه و پیوست هایی که در کتاب آمده ابعاد سیاسی مسئله و 

ارتباط آن با مبارزۀ یک مردم را برقرار می کنند.
قابل  کتاب  که  است  این  کنم  تأکید  آن  روی  باید  حتماً  که  دیگری  نکتۀ 
بخش  یک  کرد.  استفاده  آن  از  می توان  زمینه  چندین  در  و  است  تدریس 
حوزۀ مطالعات در زمینۀ یادمان و یادنگاری یعنی Studies Memory و 
این نوع مطالعات است. و بسیار مهم است که جنبه های سیاسی و شخصی 
و خاطرات از زندان و در این نوع مطالعات گذاشته شود و تاکنون در زمینۀ 
خاطره نگاری در ایران، به جنبۀ سیاسی کمتر به طور مشخص پرداخته شده 
و کمبودش بسیار به چشم می خورد. این کتاب می تواند صدای متفاوتی در 
تدریس   Transitional justice گذاری  عدالت  دربارۀ  که  دروسی  حوزه 
می شود باشد دلیلش محتوای آن و همینطور ابتکار عملی است که در آن به 
خرج رفته، در نوع سازماندهی آن و غیره. در این کتاب ما نه تنها خاطرات 
افراد، زنان، مردان، فرزندان در نقاط مختلف ایران را داریم بلکه از آن مهم تر 
زندان  و  و سرکوب  دولت  با  مقابلۀ  با  رابطه  در  که  اجتماعی ای  فعالیت های 
هم هست را نیز در این کتاب می خوانیم، مانند فعالیت خانواده ها و مادران 
خاوران و جنبش مادران خاوران. این که فرزندان و نسل دوم چه می کنند 
و  زندانیان سابق  بین  که  دادخواهی ست  بحث های جنبش  مهم تر  از همه  و 
این کتاب  این کتاب آمده.  این سال ها جریان داشته و در  عدالت جویان در 
فقط خاطرات نیست بلکه اهمیت جنبش دادخواهی هم در آن مطرح است. 
باید بحث های جنبش دادخواهی در ایران وارد حوزۀ مباحث مربوط به عدالت 

و عدالت خواهی که در سطح بین  المللی در جریان است بشود. 
دربارۀ  شما  ارزش گذاری  و  ارزیابی  این  از  خود  سهم  به  مهاجر:  ناصر 
پایانی  نکتۀ  کردید.  اشاره  مهمی  بسیار  نکته های  به  می کنم.  تشکر  کتاب 
صحبت  تأیید  در  است.  مهمی  بسیار  نکتۀ  نیز  صحبت تان  از  بخش  این 
تاریخ  و  سیاسی  علوم  رشتۀ  در  که  دوستانم  از  نفر  چند  از  هم  من  شما، 
دانشگاه چند  در  استاد،  چند  امسال  که  شنیده ام  می کنند   تدریس 
این  کتاب های درسی شان گذاشته اند.  را جزو   Voices of a Massacre
برای همۀ ما خبر بسیار خوشایندی ست. اگر به امر دادخواهی همچون یک 
امر دراز  مدت بیندیشیم و نه یک امر کوتاه مدت، به اهمیت نکتۀ آخری که 
از من می  دانید که جنبش دادخواهی  بهتر  بیشتر پی می بریم.  طرح کردید 
نتیجه ای  به  تا  کشید  درازا  به  زمانی  مدت  آرژانتین چه  در  یا  و  اسپانیا  در 
رسید. جنبش های دادخواهی در کشورهای دیگر نیز سال های سال ست که 
می کوشند، گوشۀ تاریک تاریخ خود را روشن کنند و به واقعیت آنچه رخ داده 
دست  یابند و عدالت را در جامعه خود برقرار سازند. این را هم می دانیم که 
پیشرفت این جنبش نه تنها به آگاهی، داده های محکم و زمان نیاز دارد، بلکه 
گرفتاری های  از  یکی  است.  محتاج  نیز  بین  المللی  حمایت  و  همبستگی  به 
بوده  این  برده ام  رنج  آن  از  و  داشته ام  سال ها  این  تمام  در  من  که  بزرگی 
است )یقین دارم آنچه می خواهم بگویم دربارۀ شما نیز صادق است( که ما 
چیز زیادی برای ارائه دادن به دوستان اروپایی و امریکایی، عرب و ترک مان 
نداشتیم و نمی توانستیم چنان که باید و شاید ژرفنا و سویه های گوناگون آن 
جنایت علیه بشریت را به آن ها بشناسانیم. همان گونه که گفتید این کتاب 
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به  می نگریم،  می گذرد  جهان  در  اکنون  آنچه  به  وقتی 
مثل نتیجۀ رفراندوم دیروز شیلی دربارۀ قانون اساسی ضد 
یا  و  ورافتاد  آراء  اکثریت  با  پینوشه که  دموکراتیک دوران 

زمانی  که  تایلند  در  آزادی خواهانه  و  سلطنتی  ضد  جنبش 
تصور ناپذیر بود؛ یا آنچه در جنبش همگانی بالروس و در اعتراض 
به انتخابات قالبی و رئیس جمهور دیکتاتورمنشی به نام الکساندر 

و  اروپا  در  چپگرایان  و  جوانان  اعتراضی  جنبش های  یا  و  لوکاشنکو، 
این که  و  فلوید  از ماجرای ژرژ  از  نژادپرستی پس  به  امریکای شمالی 

نژادپرستی امروز ریشه در برده  داری دیروز دارد، می بینیم پس از ۲۰۰ سال 
به جایی رسیده ایم که به راستی می توان آن را »جا« به حساب آورد. از این 

فرصت استفاده کنم و نکته ای را بگویم. 
این مادران گفتگو  از  با خیلی  تاریخ نگاری جنبش »مادران خاوران«  برای 
که  نگرانی هایی  از  یکی  تلفنی.  گاه  و  بود  رودررو  گاه  گفتگوها  این  داشتم. 
که  بود  این  فرزندان شان(  در  )نیز  داشت  مادران وجود  از  بسیاری  میان  در 
یک  زندۀ  شاهدهای  ما  می گفتند:  می شود؟  چه  بمیریم  که  ما  می گفتند: 
جنایت بزرگ بودیم. ما که بمیریم چه می شود؟ چه کسی می خواهد آنچه را 
که ما از سر گذراندیم بازگوید؟! واکنش من به دلنگرانی مادران و فرزندان شان 
این بوده  است: شما اگر صحبت کنید و حرف های تان را بزنید و آنچه را که 
که  زمانی ست  معنا،  به یک  نمی میرید. مرگ،  آورید، هرگز  زبان  به  زیستید 
ما حرف های مان را با خود به گور ببریم. چقدر مهم است که حرف های مان 
را، حرف ها یی که حرف است، شهادت است، سند است پیش از رفتن بزنیم. 
وقتی حرف ها گفته شود، روی کاغذ بیاید و ثبت شود، شالودۀ جنبشی ریخته 
می شود که بسی فراتر از فردها می رود. این جنبش پلیدی زندان و پلشتی 
درون مایۀ  و  کلی  طور  به  و  دگراندیشان  نیاوردن  تاب   و  و  اعدام  و  شکنجه 
را  می کنم  استفاده  میلت  کیت  خانم  زنده یاد  واژۀ  از  بی رحمی«  »سیاست 
این  از  پاره ای  دادخواهی ست.  جنبش  زمینه ساز  که  می برد  مردم  میان  به 
انجام  این دلیل  به  به آن اشاره کردید را من  از سر لطف  کارهایی که شما 
داده ام. بر این باورم تا وقتی درون مایۀ »سیاست بی رحمی« را نشان ندهیم، 
تا زمانی که پلیدی و پلشتی پدیده ای به نام حبس سیاسی را مردم احساس 
نکنند، طبیعی ست که جنبش دادخواهی درجا زند و بال و پر نگیرد. وقتی 
مادران خاوران حرف های خودشان را بزنند و شنیده ها و دیده های شان ثبت 
زندگی می کنند، جنبش  امروز در خارج  نوه های کوچک شان که  شود، حتا 
از  نباشد، جنبش دادخواهی،  این گفته ها  اگر  نیرو می بخشند.  را  دادخواهی 
سندهایی مهمی محروم خواهد ماند. و می  دانیم که یادمانده های یک زندانی 
به  نسبت  او  که  وظیفه ای ست  نیست.  خودش  یادمانده های  فقط  سیاسی 
همبندیان دیروزش دارد که جان در راه آرمان گذاشتند. و این روح شعر زیبا 
و پُر معنای سعید یوسف است: هر چقدر از این شعر بگویم و از کاری که شما 
کرده اید، باز کم گفته ام و حق مطلب را ادا نکرده ام. مطلبی که جوهرش به 
زبان ساده این است: داستان مرا بگو. آنچه بر من گذشت را بگو، داستانم را 
بگو و مگذار چیزی ناگفته بماند و به بوتۀ فراموشی سپرده شود. جمع  ببندم: 
بسیاری از این یادمانده ها، یادمانده های یک نفر نیست. یادمانده هایی است که 
بر زندگی و سرنوشِت یک جمع پرتو می تاباند. شما وامدار کسان دیگری هم 
هستید که اینک نیستند تا داستان خود را بازگویند. وظیفه دارید که داستان 
او را بگویید. سخت است، اما ممکن است. به نظرم مجموعۀ این روایت هاست 
که می تواند به جنبش دادخواهی ما یاری رساند. جملۀ پایانی نوشتۀ آنجال 
دیویس، تا همین لحظه که با شما صحبت می کنم، رهایم نمی کند. بارها آن 
را خوانده ام و هنوز که هنوز است این جملۀ او مرا تکان می دهد: »صداهای 

این کشتار ما را فرامی خواند. نمی توانیم ساکت بمانیم«. 
 

سال  سی  از  بعد  حتا  امروز  که  است  دلیل  این  به  پس  مجاب:  شهرزاد 

از نظر بین المللی و چه از نظر منطقه ای، فقر و گرانی و ویروس کرونا رمق 
مردم را گرفته است. شرایط کرونا وضعیت را هم وخیم تر کرده است. همۀ این  
سرکوب ها به نوعی پاسخی شده برای بحران حاکمیت که با استیالی فضای 
رعب و وحشت می خواهد این بحران را از سر بگذراند. به نظرم می توانیم یک 
اتحاد بزرگ و یک مبارزۀ سراسری و بین المللی حول محور اصلی لغو احکام 
سیاسی و امنیتی برای زندانیان سیاسی ایجاد کنیم. که در ایران امروز خیلی 

مهم است. 
چطور  را  دادخواهی  جنبش  و  همبستگی  مسئلۀ  این  شما  جان  ناصر 

می بینید؟ 
ایدۀ  هستم.  موافق  شما  صحبت های  کلی  خطوط  با  من  مهاجر:  ناصر 
دنبال  را  وضعیت  که  عنوان کسی  به  مهمی ست.  و  واال  بسیار  ایدۀ  وحدت، 
نشانه های  امروز  که  هم عقیده ایم  نیز  زمینه  این  در  می کنم  گمان  می کنم 
اپوزیسیون  گستردۀ  بسیار  بسیار  گسترده ، طیف  در طیف  وحدت  چشمگیر 
ایران دیده نمی شود. حتا در زمینۀ مسئلۀ بی نهایت مهمی که شما روی آن 
انگشت گذاشتید گرایش به کار متحد دیده نمی شود. این به معنای آن نیست 
مملکتی  در  ما  نشود.  کوشش  هم گرایی هایی  گونه ای  و  هم آوازی  برای  که 
سیاسی".  "جرم  نام  به  دارد  وجود  پدیده ای  آن  در  که  می کنیم  زندگی 
در  سیاسی  جرم  است.  شرم آور  هستیم.  بیستم  قرن  در  نیست.  کردنی  باور 
داری  دیگری  فکر  نظر سیاسی  از  که  این  ندارد.  معنایی  اصاًل  دموکراسی ها 
و برای این دیگر اندیشی باید بپردازی سنگین هم بپردازی به این معناست 
که ما هنوز به آزادی اندیشه و آزادی بیان باور نداریم. در جایی که آزادی 
اندیشه و آزادی بیان وجود داشته باشد، جرم سیاسی وجود ندارد. ُخب، امروز 
که به اپوزیسیون نگاه می کنیم می بینیم با وجود اختالفاِت زیادی که بر سر 
مسائل گوناگون وجود دارد، دربارۀ این که بنیاد جمهوری اسالمی و والیت 
فقیه بنیادش بر آزادی ستیزی  استوار است، اختالف عقیده  وجود ندارد. یک 
گونه ای هم گرایی. بر این پایه گونه ای هم آوازی می تواند به وجود بیاید میان 
بخش های مختلف اپوزیسیون دربارۀ آنچه شما به درستی طرح کردید. شما 
چقدر  کرونا  ویروس  پخش  زندان  فضای  در  که  این  احتمال  کنید  حساب 
حیاتی ست.  ضرورتی  امروز  همگرایی  گونه ای  زمینه  این  در  است.  گسترده 
زندانیان  همۀ  آزادی  هدف  با  جهانی  کارزار  یک  انداختن  راه  نیست  دشوار 
تا برافتادن  تا برافتادن بیماری همه گیر کوید 19. ما هنوز  ایران  وجدان در 
جرم سیاسی فاصله داریم. من تصور نمی کنم تا وقتی جمهوری اسالمی در 
ایران برسر کار است، چنین چیزی روی دهد. برآورده شدن این خواست جرم 
سیاسی با برافتادن این نظام سرتاپا ارتجاعی، بی تردید پیوند ناگسستنی دارد. 
ولی ُخب، همین حاال می توانیم یک جنبش را سازماندهی کنیم. نه لزوماً به 
این صورت همه بر سر همه چیز توافق کنند. اما دست ِ کم بر سر یک سلسله 
خواست دموکراتیک، یک سلسله خواسته ها ی دادخواهانه )نکته هایی که شما 
به درستی روی آن انگشت گذاشتید(، می توان گونه ای هم آوازی و همگرایی 
است  ممکن  جریانی های  اگر  یک چنین جنبشی  جریان  در  آورد.  وجود  به 
فریاد  و  نیست. مهم همراهی ست  نرسند مهم  اگر  اما حتا  به وحدت رسند. 
وحشتناکی  سوء استفادۀ  و  اسالمی  جمهوری  بیداد گری  به  نسبت  مشترک 
که این نظام و دستگاه قضایی این نظام می کند. تصور می کنم این یکی از 
مسائلی ست که امروز ذهن همۀ ما را به خود گرفته. می خواهم بگویم شاید 
بتوان از گام های کوچک شروع کرد و به گام های بزرگ تر و محکم  تر رسید. 
صفتی  چه  نمی دانم  حکومتی  به  است  اعتراض  نفس  کوچک،  گام های  این 
این  به  مرا  احساس  هم  بیدادگر  خودکامه،  لفظ  حتا  ببرم!  کار  به  برایش 
شعر  کتاب  با  رابطه  در  کردید  شما  که  کاری  امیدوارم  نمی رساند.  حکومت 
سعید یوسف و مراسمی که برگزار شد و یا انتشار کتاب صداهای یک کشتار 
عمومی  افکار  و  بیدار  وجدان های  بتوانیم  که  آن  برای  باشد  کمکی  جمعی، 

جهان را نسبت به فاجعۀ به نام جمهوری اسالمی ایران حساس کنیم. 
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بتواند با گذشتۀ خودش رو در رو شود و ببیند از چه مرحله هایی گذشته است 
و چگونه. من زیادی صحبت کردم شهرزاد عزیز. مرا ببخشید. 

 
شهرزاد مجاب: نه اصاًل. نکات بسیار مهمی را مطرح کردید. همان طوری که 
گفتید ما تجربۀ زندان را نداشتیم. برای من هم مسئلۀ زندان و زندانیان یکی 
از محورهای اصلی کارم است. جمهوری اسالمی پایه های سیاسی خودش را 
با سرکوب، زندان، شکنجه، اعدام قلع و قمع فکر و آزاد اندیشی و علم تثبیت 
روش خشونت آمیز حکومت  این  با  که  است  از چهل سال  بیش  یعنی  کرد. 
می کند. من در زندان جمهوری اسالمی نبودم. اما خودم را یک زن آزادی خواه 
و یک معلم انقالبی می دانم که نمی توانم خشونت دولت را در زندان، دانشگاه، 
علیه زنان. ال جی بی تی کیو، اقلیت های ملی، کارگران، دانشجویان و غیره و 
غیره و غیره نادیده بگیرم و در مقابل آن نایستم. وظیفۀ خودم می دانم که از 
هر امکان علمی و پژوهشی که دارم علیه بی عدالتی و خشونت دولت دین مدار 
و مردساالر سرمایه  داری که امروزه نظامی گرا هم شده است، مجموعه ای که 
آن را یک رژیم فاشیستی می کند، استفاده  کنم. به زندان نرفتم اما رفقایم 
زندان را تجربه کردند. به دار آویخته شدند. آرمان های آن ها از دل و فکرم 
هم  امروز  و  بیاموزم  آن ها  از  کرده ام  سعی  و  می کنم  سعی  و  نرفته  بیرون 
دادخواهی زندانیان سیاسی و خواست لغو زندان و اعدام را وظیفۀ اجتماعی 
سیاسی و علمی خودم می دانم و برای درک امروز هم درک تاریخ خیلی مهم 
است. تاریخ، برگشت به گذشته نیست؛ بلکه تاریخ برای این است که بفهمیم 
امروز کجای جهان ایستاده  ایم و آینده  را چطور می بینیم. بنابراین برای درک 
این مسائل، مسئلۀ زندان، زندانیان و خواست لغو حرکت نظام سیاسی امنیتی 

علیه آزاد اندیشان امروز برای من بسیار اهمیت دارد. 
به  کنم  اضافه  جمله ای  بدهید  اجازه  من  به  گفتید.  دقیق  مهاجر:  ناصر 
گفتار شما. )با جرئت می توانم بگویم این جمله هم در دل و ذهن شماست 
گونه که عرض  و شما(. همان  بسیاری همچون من  در  و هم  در من  و هم 
از  بود پیوسته  آریامهری  نوجوانی که روزنامه  می خواندم دوره  از  کردم، من 
اعالمیه  یا داشتن یک  خود می پرسیدم چرا خواندن کتاب ماکسیم گورکی 
یا حضور در خاکسپاری غالم رضا تختی جرم است و  یا پخش یک اطالعیه 
مستوجب زندان. باید بگوییم بهترین و تیزهوش ترین و انسان ترین بچه هایی 
را که می شناختیم و نسل ما پرورش داده بود، بچه هایی که یکی از دیگری 
درخشان تر بودند، یک به یک سر از زندان حکومت شاه و یا خمینی درآوردند 
و یا به دست جالدان این دو نظام کشته شدند. در گوشه ای از وجود ما، ذهن 
و روح ما این فکر نهفته است که ما وامداریم و باید تا جایی که می توانیم و 
با توجه به سن و سالی که داریم داستان نسل خودمان را بنویسیم و درست 

بنویسیم و بگذاریم برای آیندگان. 
 

من  گفتید،  که  مهمی  نکتۀ  این  با  و  است  درست  کاماًل  مجاب:  شهرزاد 
از دل و فکر ما بیرون نمی رود و  هم کاماًل موافقم. آرمان های جان باختگان 
فکر کسانی هم که امروز در زندان های رژیم هستند از دل و ذهن ما بیرون 
انجام آن دریغ  از  بتوانیم  این جهت هر کاری که  ما در  نتیجه  نمی رود. در 
نداریم. از نشریۀ عصیان تشکر می کنم که فرصتی به ما دادند و با دعوت شان 
گفتگوهای  امید  به  و  باشیم  داشته  نزدیک  گفتگوی  یک  ما  شدند  باعث 

نزدیک تر و بهتر در آینده. مرسی ناصر جان. 
گفتگو  این  بر  خوبی  پایان  با  می کنم  تشکر  شما  از  من  مهاجر:  ناصر 
کنم  تشکر  از عصیان  به سهم خودم  که  بدهید  اجازه  هم  به من  گذاشتید. 
برای فرصتی که به ما دادند. امیدوارم در بحث های شما که خیلی بهتر از من 
با امروز پیوند بخورد که مهم همین است. مهم،  توضیح دادید، این گذشته 
پیوند گذشته است با امروز برای ساختن فردا و از این زاویه هم حرف شما را 

تکرار می کنم و از دوستان تشکر می کنم. §

اشک  هنوز  زندان  مسائل  دربارۀ  ارزش  پُر  و  بی وقفه  کار 
و هنوز  را می گیرد  بغض گلوی تان  به چشمان تان می آید، 
هم برای خیلی ها ممکن است این سؤال مطرح شود که به 
عنوان یک محقق و پژوهشگر تاریخ ایران چرا زندان یکی از 
زمینه های کار شماست؟ زمینه های کار شما دربارۀ تاریخ دوران 
معاصر ایران بسیار گسترده است. من تمام این احساسات بسیار 
توضیح  زمینه  این  در  می شود  می فهمم.  را  شما  سیاسی  و  صمیمانه 

بدهید؟ 
ناصر مهاجر: خیلی جالب است. باور کنید همین پرسش را می خواستم از 
شما بکنم. ببینید یکی از نکاِت مشترک میان ما، میان من و شما، این است 
بزرگی  این حال بخش  با  نبودیم.  نفر زندانی سیاسی  از ما دو  که هیچ کدام 
است؛  بوده  زندان  دربارۀ  کرده اید  گذشته  سال ها ی  در  شما  که  کارهایی  از 
به  مشتاقانه  سپس  و  می دهم  پاسخ  من  اول  شما،  احترام  به  من.  همچون 

شنیدن پاسخ شما می نشینم. 
مهم  موضوع های  که  می اندیشد  این  به  ابتدا  تاریخ  پژوهشگر  که  می دانید 
تاریخ مملکت اش که باید از تاریک خانه ها بیرون کشیده شوند و در روشنایی 
به آن ها نگریسته شود، چه  ها هستند. من به عنوان پژوهشگر تاریخ می دانم 
با دگراندیشان و دگرخواهان بوده است  از موضوعات مهم مملکت ما، رفتار 
و داستان زندان و شکنجه و اعدام و "جرم سیاسی". 1۵ یا 1۶ ساله بودم 
را  مسائل  از  برخی  و  ببرم  پی  جامعه ام  دردهای  از  پاره ای  به  توانستم  که 
می دیدم:  مرتب  می دیدم؛  تیتر ها   در  و  می خواندم  روزنامه  دهم.  تشخیص 
خودم  از  آن.  و  این  اعدام  و  زندان  نظامی،  دادگاه  دستگیری،  بازداشت، 
بارها  بخری.  بخواهی  را  کتابی  هر  نمی شود  ما  مملکت  در  چرا  می پرسیدم: 
از خود  بارها  بودم.  آب شده  پرسش هایم  به  کتاب فروش  نگاه سرزنش بار  از 
پرسیده بودم: چرا فالنی را به جرم داشتن یک اعالمیه دستگیر کرده اند، به 
زندان  انداخته اند و خانواده اش را خرد کرده اند و به درد نشانده اند. می دانم 
دادگاه زنده یادان، کرامت دانشیان و خسرو گلسرخی چه اثر عمیقی گذاشت 
بر مردم و نسل جوانی که به انقالب علیه آن نظام دیکتاتوری پیوست. من 
نه تنها به عنوان پژوهشگر علم اجتماعی و تاریخ، بلکه به عنوان یک شهروند 
ایرانی که می کوشد روزگاران خود را بشناسد، می بایست به این پرسش پاسخ 
و  استبداد  که  دریافتم  بیشتر  پیش تر  رفتم،  زمینه  این  در  هرچه  می دادم. 
نبود آزادی در مملکت ما چه نقش مهمی داشته است در رشد کژ و کوژ این 
جامعه. استبداد و زورگویی در چهره های گوناگونش. از استبداد فردی گرفته 
پدرساالری  تا  استبداد سلطنتی  )تئوکراسی(،  دینی  استبداد  تا  )اتوکراسی(، 
و و و. به ویژه در دوران مدرن ایران؛ دورۀ پهلوی ها. سرانجام به اینجا رسیدم 
پهلوی  رضاشاه  زندان  به  بگذرم.  بنیادین  مسئلۀ  این  کنار  از  نمی توانم  که 
سر زدم. اولین زنان زندانی سیاسی زن ایران را پیدا کردم و در جریان کار، 
می دانید  من  از  بهتر  و خودتان  گذراندم.  دیده  از  نیز  را  قاجار  دوران  پایانۀ 
که هیچ تاریخ نگار جدی ای  نیست که تاریخ را در تمامیت اش بررسی کرده 
باشد. زنده یاد هما ناطق می گفت: من تنها دورۀ قاجاریه را می شناسم. اغراق 
است. اما هسته       ای از واقعیت را در درون دارد. هر تاریخ نگاری دورۀ ویژه ای از 
تاریخ را موضوع کار خود قرار می دهد. من به گفتۀ زنده یاد دکتر زرین کوب 
»تاریخ این روزگاران ایران« را برمی رسم. از قاجار تا امروز و با محوریت »راه 
بندهای آزادی در ایران«. ُخب من آرمان خواه نیز هستم و در جامعۀ آرمانی ام 
آزادی و داد پیوندی ارگانیک دارند. این "حبل المتین" را گرفته ام و پیش 
رفته ام. من و شما در این زمینه با هم اشتراکات بسیار بسیار زیادی داریم. 
را هموار کرده ایم.  راه  برداریم،  پیش  به  مهم  گام  دو سه  زمینه  این  در  اگر 
نمی تواند  به سادگی  باشد،  ملت  نام  ملتی که شایستۀ  باورم که  این  بر  من 
از روی جنایت های تاریخی خود بگذرد و به سادگی نمی تواند فراموش کند 
تبهکاری ها و بیددادگری ها را. ملتی واقعاً می تواند به شکل ملت عمل کند که 


