




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یآینده و حال گذشته، به ستنگاهی منت، نای کرد. آغاز مختلفی جاهای از توانمی را، منت نگارش همواره

 بحث یک درون از کوشدمی ،منت این یمحتوا ١رسکوب. هایمکانیسم و فاجعه به نسبت مانتاریخی یحافظه

 بپردازد. هاآن بازخوانی و میکونوس ترور خاص یوجهه دو به ترکلی

 حذف به دهاار  حاکم، قدرت کشتار، تکنولوژی رسکوب، مردگان، هستند. متفاوتی ابعاد دارای همیشه فجایع

 همه ،فاجعه آن مورد در جمعی و فردی یحافظه بازماندگان، مبارزاتی، سیاسی/ یصهعر از دگراندیشان

 مراحل کردن طی به ابعاد، این گرفنت نظر در کنند.می مشخص را فاجعه متعدد ابعاد که هستند هاییمثال

 یجامعه جمعیِ  و فردی یآینده در و سازد،می ترسهل را آن تحلیل همچنین کند.می کمک پسافاجعه مختلف

 گذارد.می مستقیم تاثیر مربوطه،

 ماهیت به توانمی ٢،شودمی مطرح متفاوت متفکرین توسط و آرشیو مبحث با رابطه در که مسائلی میان از

 »؟چیست آرشیو« سوال به وقتی اما کرد. اشاره آینده با حافظه یرابطه و تاریخی یحافظه با اشرابطه آرشیو،

 حاکم سیاسی قدرت که است این فرض است. آینده با آرشیو مستقیم یرابطه مبحث، ترینمهم کنیم،می فکر

 اسناد، این گیرند.می قرار عموم دسرتس در که اسنادی کنرتل یعنی دارد، آرشیو کنرتل به نیاز خود، حفظ برای

 تنظیم را اجت�عی روابط که متونی تا ابتدایی، مدارس هایکتاب تا سخ�انی فیلمِ  از دارند. متفاوتی اشکال

                                                 
 یبررس »هست قاضی برلن در هنوز« کتاب در نوذری حمید و پاینده، مهران داقلی،خ عباس را، میکونوس ترور خصوص در »شت؟گذ چه« سوال -١
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 مقاله، کتاب، فیلم، چون ایدسرتسی قابل تولید هر و اشازانرسب به ژنرال مکتوب فرمان تا کنند،می

 آرشیو پس هستند. آرشیو درون اسناد هایمثال اینها یهمه قانون، خود تا ه�ی، دیگر تولیدات و دیوارینقاشی

 به هم و باشد گرفته قرار مشخص مکان یک خلدا در تواندمی هم بلکه، شود�ی محدود مکان یک به رصفا

 شود. برده کار به دسرتس قابل اسناد یمجموعه معرِف  ایواژه نعنوا

 توانیممی ،بگیریم نظر در ایفاجعه هر یِ بازخوان و بررسی اصول عنوان به ار  مقدمه این اگر که است این فرض

 از تفادهاس  با هشدار اما یم.کن استفاده ماناجت�عی-سیاسی یآینده برای داریهش عنوان به فاجعه خود از

 به را بحث شودمی ،»معنا؟ چه به فجایع بازخوانی« لِ سوا یِ بررس با مرحله این در ؟دارد ییمعنا چه فاجعه

 کرد: تقسیم کلی عنوان چند

 یرابطه مردگان؛ با زندگان یرابطه رسکوب؛ هایکارکرد تربزرگ بسرت در فاجعه خوانش عینی؛ وقایع بررسی

 نقش پایین؛ از آرشیوسازی رسانه؛کالن نقش و حاکم قدرت آرشیوسازی ن؛دگازن و مردگان با غالب هایگفت�ن

 .»؟کرد باید چه« بزرگ سوال و فاجعه با رویارویی جمعی؛ و فردی یحافظه در هاآرشیو 

 نقش و حاکم قدرت آرشیوسازی عنوان به بعدی حلمرا در و کنممی رشوع بررسی این دوم عنوان از اینجا در

 در دیگر هایعنوان به برسم. دقیقرتی گیرینتیجه و بندیجمع هب آخر در بتوانم تا پرداخت، مخواه رسانه،کالن

 شد. خواهد پرداخته آتی هایمقاله

 

 رسکوب هایکارکرد تربزرگ بسرت در فاجعه خوانش

 تاریخی یفاجعه مفهوم به بسرت، این خِط  انتهای در .افتدمی اتفاق تربزرگ یفاجعه یک بسرت در ای،فاجعه هر

 ایاالت »براون« دانشگاه در که جامائیکایی دانشگاه استاد و نویسنده سیاسی، فعال بوگس، آنتونی رسیم.می

 تاریخی زمانی فاجعه گوید،می او است. کارگرفته هب باراولین برای را مفهوم این ،کندمی تدریس متحده

 بحث باب ای،گذاره چنین ٣شود. بازتولید یمختلف هایشکل به دت،مطوالنی یپروسه یک در که شود،می

 ماننگاه کردن ترمنسجم بلکه نیست، تئوریک مباحث یمبادله مقاله، این هدف چون ولی .گشایدمی را بزرگی

 خواهم استفاده آن ابتدایی شکل همین در تاریخی یفاجعه یواژه از فعال ست،جمعی یحافظه و رسکوب به

 کرد.

 را ایران به اپوزیسیون گشتاز ب حق گفت�ن تبلیغ رفسنجانی دولت که افتاد اتفاق ایظهلح در میکونوس ترور

 آنچه سیاسیِ  افرادِ  بین گوناگونی، دیدارهای و بود شده گرفته متاس متفاوتی افراد با بود. کرده آغاز

 بود. تهگرف صورت ،ایران اطالعاِت  وزارت هایمامور سفارت/ هایکارمند و نامیممی »اپوزیسیون«

 فردِ  چند و اکرثیت سازمان اعضای از تن چند ،ایران کردستان دموکرات حزب رهربان دیدار در ترور، شب در

 نوری پدرم، دیدار، یکنندهه�هنگ شود. بررسی دموکرات چِپ  اداتح تشکیل امکان بود قرار سیاسی، مستقل

 مورد افراد به میکونوس رستوران صاحب طرف زا دیدار تاریخِ  اشتباه انتقال دلیل به آخر، در بود. دهکردی

 چهار اردالن، ه�یون و عبدلی فتاح رشفکندی، سعید دکرت ایران، کردستان دموکرات حزب رهرب سه تنها نظر،

 انتقال عدم صورت در طبعا اند.داشته حضور رستوران در اکرثیت، نسازما از نفر دو و سیاسی مستقل فردِ 

 یلدل هب که اکرثیت سازمان اعضای از یکی بودند.می حارض محل در افراد از یبیشرت  تعداد ،جلسه روز اشتباه

 ترور از پیش که کرد اظهار شد، تشکیل تربعد که دادگاه جلسات از یکی در ،نشد حارض جلسه در اشتباه این

                                                 
3     Anthony Bogues: Empire of Liberty. Power, Desire and Freedom. New Hampshire 2010  



 قرار هتلی البی رد آنها وی، طرف از گفتگو به دعوت و اطالعات سفارت/مامور کارمند متاِس  از بعد و میکونوس

 و دامپزشک عنوان به اششغل مورد در کارمند/مامور، آقای با دادگاه، در خودش یگفته به و بودند گذاشته

 بود. کرده صحبت ایران، در کار و بازگشت امکان

 غفاری،طبیب عزیز ،داشت عضویت کشتگر) علی (جناح خلق فداییان سازمان در زمان آن که دیگری، فرد

 شواهد اینکه یعالوه به بود شده خطا دچار مورد چندین در حداقل ترور، روز در وی بود. ورانرست صاحب

 جلب خودش به را ترور نبازماندگا وجهت شواهد و هاخطا این کردند.می ابهام ایجاد او مورد در دیگری عینیِ 

 از قبل یقهدق ۳ رستوران، درِ  دمِ  کشیدن سیگار افراد، به جلسه روز دادن انتقال اشتباه ی،خطا جز .دبو  کرده

 حالی در اطالعات وزارت با همکاری به او اعرتاف بود؛ آزاد رستوران داخل در کشیدن سیگار که حالی در ترور

 هایفحاشی ترور؛ از قبل نیم و سال یک ما خانوادگی فضای به وی شدن وارد بود؛ نیامده هوش به هنوز که

 افتتاح كرد؛می »هافمینیست« و »هاچپ« به نسبت خانوادگی خلوت رد همرسش یفتهگ به که او فراوان

 است: داده توضیح حکاکیان رویا با یامصاحبه در که »سی شاهد« شهادت و فاجعه؛ از قبل سال یک رستوران

 که گفتم اما است، داشته دست میکونوس در که نگفتم بود. ما آدم ایشان که گفتم پلیس به زمان ه�ن من«

 کرد.می مشغول خود هب را ذهن که شد، تبدیل پاسخیبی سواالت به همه و همه ».دادیممی پول ایشان هب ما

 منبع عنوان به اردالن ه�یون از »سی شاهد« غفاری،طبیب عزیز یعنی رستوران، صاحب شخص از غیر به

 دارد: معنا دو ضعیف منبع برد.می نام ضعیف

 گذارد.می اختیارشان در را اطالعات سازمان نظر مورد عاتاطال  ،ناآگاهانه که کسی اول: معنی

 و گذاردمی فشار تحت مدت،طوالنی یا مدتکوتاه یپروسه یک در را او اطالعات سازمان که کسی دوم: معنی

 كند.می دریافت اجبار طریق این از را نظر مورد تاطالعا

 است. درست اول یگزینه که ندارم شک اشند،ب درست اردالن ه�یون مورد در »سی شاهد« هایگفته اگر

 مورد این به تردقیق دیگری جای در شودمی است. نداشته خرب اطالعاتی دام در خود گرفنت قرار از اردالن یعنی

 مشخص اطالعات به دسرتسی امکان مختلف هایتیپ اینجا، در ست.ا دیگری چیز مقاله این هدف اما پرداخت،

 مانند.�ی باقی محدود دو این به البته هک هاییروش شوند،می

 مسئله سه مثال، سه این با ارتباط در کنیم، قبول عیارمتام شکل به را »سی شاهد« شهادت بخواهیم اینکه بدون

 که ایجدی شک دو: ایران؛ حکومت اطالعات کارمند/مامور با اکرثیت سازمان عضو قرار یک: شود:می آشکار

 روش سه: و گذارند؛می باقی رستوران، صاحب شخص مورد در متفاوت هایداده و رستوران صاحب رفتار

 ».ضعیف منبع« از استفاده اطالعاتی

 خوددرگیری ایجاد باید ما قصد آیا کرد؟ باید چه گذاره سه این چون هاییداده با که است این اصلی سوال اما

 در باید بوده، کسی چه جاسوس اینکه سوال آیا باشد؟ دموکراتسوسیال کمونیست/ هایتشکل و افراد بین

 از بخش کدام به بوده، که جاسوس کهاین جواب اصوال، بگیرد؟ قرار جعهفا مورد در مانتحقیقات مرکز

 کند؟می کمک فاجعه از مانتحلیل

 باشند؟ ییهاپاسخ چه دنبال به باید تر،یافتهسازمان جمعیِ  یحافظه ایجاد و رسکوب مورد در ما عینی تولیدات

 آنها بردن کار به و تحلیل کردن دقیق امکان که خورند،می فاجعه بررسی درد به یموقع تنها مسائل نتیجه، در

 را دید یزاویه که کرد اضافه گذاره سه همین به دیگری نکات شودمی پس بدهند. ما به را آینده بازخوانیِ  در

 یسابقه یک: - ردخو می پیوند مساله دو به ارتباط این در رستوران صاحب نقش کند:می بازتر فاجعه به نسبت



 هایضعف دو: ).۵۰ یدهه در( شیراز زندان در وی شدن زندانی و فدایی هایچریک سازمان در وا سیاسی کار

 در نیز اشبرادرزاده بلکه ،داد شهادت آنها مورد در میکونوس دادگاه در شسابق همرس تنها نه که وا شخصی

 .است پرداخته آن به میکونوس، ترور در او نقش گرفنت نادیده رغمعلی ٤»هیچ یا نفر سه ما« �ییسین فیلم

 یانگیزه از داشته قصد یا کردهمی فکر برگشت به شاید هتل، البی در صحبت به شدهدعوت شخص همچنین

 رستوران صاحب احت�لی همکاری توجیه برای نه مساله، دو این جزئیات به ما دقت شود. مطلع کارمند/مامور

 کارمندان یا اطالعات وزارت با اسالمی جمهوری مخالف سیاسی فعالین مالقات سازیعادی برای یا ترور، در

 است. مهم ایران، امنیت سازمان هایروش یدنفهم برای بلکه سفارت،

 جمهوری هایلقت و کشتار یرابطه از دقیقی تحلیل ٥،»چاقو رشط به سازندگی« فالخن در پالسچی هژیر

 از خارج اپوزیسیون« از علنی شکل به رفسنجانی، هاشمی دولت ابتکار به ایران حکومت داد. ارائه اسالمی

 بازگشت برای حکومت تبلیغات که است این اینجا در سوال بازگردند. خود کشور به بود کرده دعوت »کشور

 سازد؟می آشکار رسکوب اسرتاتژی مورد در ار  چیزی چه ها،آن از بخشی زمانهم پاکسازی و سیاسی فعالین

 اما شود؛ تحلیل جایگزین شعار نیست هم رقرا یم.اهبرد کار به و هشنید بارها را »زدن پشت از خنجر« اصطالح

 اسالمی جمهوری اطالعات سازمان كند.می بیان درستی به را حکومت رسکوب تکنولوژی اصطالح، این طرفی از

 کشور از خارج هایترور با ارتباط در همواره ای،خامنه علی و رفسنجانی هاشمی ونچ حاکم مدارانسیاست و

 ،اطالعات وزیر عنوان به فالحیان علی واقع. در قتل و ظاهر در زنیچانه - نداهکردمی بازی را نقش این

 هاشمی با راههم پاسداران، سپاه یفرمانده عنوان به رضایی محسن و او معاون عنوان به پورمحمدی صطفیم

 نقش تنها ترور هایتیم دخو  بودند. کشور از خارج هایترور چگونگی یگیرندهتصمیم ای،خامنه و رفسنجانی

 اند.داشته را اجراکننده و عملیاتی یریز برنامه

 تکنولوژی به میکونوس، ترور تکنولوژی از دید. باید بزرگرتی بسرت در اما را مسائل این کامل ابعاد و یمعن

 از و ،شخود حکرانی حفظ برای سیاسی قدرت هایروش به فیزیکی حذف از رسیم؛می مخالفین فیزیکی حذف

 تاریخی. یجعهفا یک عنوان به یعفجا یمجموعه از مانفهم و آنها خواندن باهم ،فجایع ارتباط به اینجا،

 

 جمعی یظهحاف دستکاری و تولید در رسانهکالن نقش و حاکم قدرت آرشیوسازی

 است. گشاراه جمعی یحافظه بر قالب هایگفت�ن و رسانهکالن تاثیر بررسی برای حکاکیان رویا کتاب مثال

 جمله از کرد، مصاحبه زیادی هایآدم با و آمد و رفت آملان و اشزندگی محل بین سال ۳ کمدست حکاکیان

 با طورنیهم بود. دشواری ارک یافتنش که معروف »سی شاهد« و یوست آقای میکونوس، دادگاه دادستان

 با همزمان اند.داشته مهمی نقش میکونوس دادگاه دپیشرب  در که ایسیاسی فعالین و بازماندگان از بخشی

 پیشربد دوقلویش، کودک دو از نگهداری مثل روزمره هایدرگیری داد، انجام حکاکیان که ایگسرتده تحقیقات

 بود. همتابی داد، اختصاص میکونوس ترور بازخوانی به حکاکیان که نیرویی و وقت کرد.می ترپیچیده را کار

 قرار گفت�نی خدمت در دلیل چه به او، قوی قلم گ�نم به و گذاشت که نیرویی و وقت که است این سوال

 کرد؟ یاد »تروریسم امپریالیستی نگفت�« باعنوانِ  آن زا توانمی که گرفت

                                                 
4     Manouchehr Tabib Ghaffari (“Kheiron”): Nous Troit Ou Rien. Paris 2015 

 چاقو رشط به سازندگی هشتم. و هپنجا یش�ره فالخن -٥
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 یسه یدرجه هایرسیال و نشاط شیرین اورینتالیستیِ  ه�یِ  هایکار از ترکیبی به شبیه بیشرت کتاب جلد طرح

 قاتلین« کتاب: تیرت بود. شده خطاتی سیاه رنگ با برآن که، تیریهفت حامل دستی - بود متحده ایاالت پلیسی

 هستند: متعدد کرد، تصور ایباز�ایی چنین برای توانمی که یدالیل ٦.«یروزهف قرص

 کتاب تیرت پس .بوده تهران در فیروزه قرص کشور، از خارج هایترور زیریبرنامه مکان ،»سی شاهد« یگفته به-

 .است گرفته الهام اینجا از

 حکاکیان مترکز نتیجه در گرفته، الهام کاپوتی ترومن »خونرسدی ک�ل در« کتاب از خودش یگفته به حکاکیان-

 بود. گرفته خودش به خاصی شکل ابتدا از مقتول و قاتل بر

 را مخاطب هیجان و بسازیم لیسیپ فیلمی ترور از خواهیممی آیا کرد: مطرح اینگونه را سوال شودمی

 هایرسانه عام مخاطب پسند وردم حالت نبهرتی در که رمانی بنویسیم، زرد رمان خواهیممی آیا ؟برانگیزیم

 به کتاب از ۱۹۹۰ هایسال در سیا سازمان یسیر کتاب، جلد پشت در نهایت، در و باشد متحده ایاالت در کالن

 مه با را زندگان و مردگان و بخندیم مانخود تاریخ به خواهیممی یا ٧کند؟ تعریف ادبی شاهکار عنوان

 است. نه ،نویسنده و مقاله این مخاطبین اکرث نظر از ت�ح هاسوال این پاسخ کنیم؟ اعتباربی

 مشخص، هایسوال به مباحث هدایت .دارد امپریالیستی گفت�ن بازتولید از یتر گسرتده نقش اما رسانهکالن

 رادیویی، و تلویزیونی مختلف هایبرنامه در رسکوب، امر از زداییسیاست و قربانی به شدگانكشته فروکاسنت

 گفت�نی تولیدِ  دنبال به لزوما خربنگارها که نیست این معنای به این شود.می آشکار هامقاله و هامصاحبه

 دقیق بررسی یزهاجا رسانه،کالن هایروش و مکانیسم فرمت، اهداف، ولی هستند. رسکوبگر نهایت در و غالب

 عام،قتل ها،ترور بازماندگان از اهسوال ترکیب و مصاحبه شکل موضوع، این عینی مثال د.ده�ی را مباحث

 بررسی و بحث از هاشدهکشته از زیادی تعداد حذف همچنین است. شدگانکشته دیگر و ای،زنجیره هایقتل

 تاس شده پرداخته آنها به که محدودی های ترور دیگر و میکونوس ترور به کشور، از خارج هایترور فجایع.

 یحافظه کاریدست انجامد؟بی چیزی چه به است قرار حذف، و تسکو  که است، این سوال پس شوند.�ی ختم

 تاریخ؟ تحریف جمعی؟

 روشن چیز یک ولی بگیرد. انجام کوتاه نسبتا یمقاله یک در دتوان�ی و است پیچیده هاسوال این به پاسخ

 هایجنبش رسکوب كشتار، ها،اعدام ها،قتل یرابطه نکردن برقرار شده،کشته افراد سیاسی سوژگی انکار است:

 خاص، گفت�نی به جنایت کاسنت ترتیب، این به و )،هاملیت و اقوام زنان، کارگری، (دانشجویی، مختلف

 ما، اجت�عی-سیاسی یآینده در شکل، این به و شودمی فراموشی باعث کند،می دستکاری را جمعی یحافظه

 مناسبات و وقایع و سازندمی را خود آرشیو کالن، هایسانهر  طریق از سیاسی، هایقدرت دارد. مستقیم تاثیر

 چگونگی سوال که اینجاست در سازند. منیا را شانخود یآینده بتوانند تا کنند،می فحذ آرشیو از را مشخصی

 چه در ضدروایت، بلکه نیست، ضدروایت تولید رصفا مسئله .یابدمی اهمیت ضدروایت و ضدآرشیو یجادا

 هایی؟روش چه با و هدفی، چه با بسرتی،
                                                 

 مشکالت و تناقض چارد  بازمانده، و شدهکشته افراد باز�ایی حال هر به کرد. بررسی دیگری چهارچوب در توانمی را حکاکیان رمان محتوای -٦
 باشم. داشته كندمی تولید که گفت�نی و رمان دقیق تحلیل برای را کافی زمان روزی امیدوارم است. شده زیادی

 هایسازمان جنایتکارترین از یکی »)فروت یونایتد یمپانک« آن از قبل (و سیا, سازمان که نباشد ذکر به مز ال  مقاله این یخواننده برای امیدوارم -٧
 کلمبیا در موز هایدهقان عامقتل )،۱۹۷۳ سپتامرب ۱۱( شیلی در خونبار کودتای ایران؛ در مرداد ۲۸ کودتای .هست و بوده برش تاریخ امنیت

 دش عراق لیهع متحده ایاالت جنگ به منجر که کالن هایدروغ جمله از ؛دیگر مواردی و پاناما، و یتیئها ه،ئنیکاراگو  گرنادا، ایتالیا، در کودتا )؛۱۹۲۷(
 عام،قتل ترور، باعث همه که دیگر ش�ربی هایمثال و شد؛ آشکار کارتر و خمینی بین هاینگارینامه در که خمینی اللهروح از ح�یت )؛۲۰۰۳(

 یگوشه تنها ،اندشده جهان گوناگون نقاط در فاجعه مکرر تکرار و سی،سیا یزندان نفر هزار هاصد اجت�عی، و اقتصادی سیاسی، خشونت شکنجه،
 است. سیا سازمان »پربار« یکارنامه از کوچکی



 

 گیرینتیجه

 ترور مثال در برسیم، فجایع کلیدی هایقولهم با رابطه در تریمنسجم بندیرمولف به بخواهیم اگر اما

 کرد: عنوان چنین را هاقولهم شودمی ترور، تحلیل روند در من نظر از هستند؟ کدام مهم یهاقولهم میکونوس،

 سیاسی افراد فیزیکی حذف و مخالف هایتشکل برسکو  برای حکومت اسرتاتژی -

 ترور هایتیم و پاسداران، سپاه اطالعات، سازمان از حکومت یاستفاده -

 کشور سیاسی یآینده و حال با فیزیکی حذف یرابطه -

 میکونوس ترور با ارتباط در آملان امنیت سازمان نقش -

 کشور از خارج دیگر هایقتل سپردن فراموشی به و گذاشنت سکوتم -

 هاقتل مورد در جمعی یحافظه تنظیم با ارتباط در حکومت ژیتاسرتا -

 جمعی یحافظه دستکاری در کشور از خارج کالن هایرسانه و اسالمی جمهوری هایرسانه نقش -

 متفاوت هایجنبش رسکوب ای،زنجیره هایقتل ، ۶۰ یدهه کشتار با کشور از خارج هایتلق یرابطه -

 مناطق این در سیاسی مخالفین کشتار و خوزستان و بلوچستان، ا،ر صحترکمن کردستان،

 سیاسی یسوژه عنوان به بلکه قربانی عنوان به نه شدگانکشته جایگاه در بازنگری -

 در امسال مکارمی شورا دارند. دوش بر سنگینی مسئولیت ما، از بعد هاینسل و ما، نسل ما، از قبل نسل

 با جمعی یحافظه یرابطه یمسئله به برلین، در میکونوس ترور و ۶۷ عامتلق یادبود مراسم در اشسخ�انی

 فیلمی است، ساخته ۶۰ یدهه کشتار مورد در اسالمی جمهوری که زد را مستندی فیلم مثال کرد. اشاره آینده

 مستند فیلم باید هم ما گفت: صحبتش بندیجمع در مکارمی د.شو  پخش آینده هایماه در است قرار هک

 پاسخ جمعی یحافظه یمساله ایجابی وجه به واقع در مکارمی بگذاریم. �ایشگاه بنویسیم، کتاب بسازیم،

 رصفا اگر هدف دارد؟ معنا بسرتی چه در آرشیو-ضد تولید که کرد سوال باید راستا همین در داد. دقیقی بسیار

 آرشیو-ضد تریافتهسازمان تولید برای ام هایروش ،است آینده دادن شکل هدف بلکه نیست، گذشته بازخوانیِ 

 در و مردم هایخانه در هاآرشیو که است، این آرشیو-ضد تولید اصلی مسائل از یکی باشند؟ باید چه

 ایجاد با ما پس است. بوده ناپذیرامکان حال به تا آنها اکرث به عموم دسرتسی اما دارند، وجود شانهایخاطره

 نجاتش عبارتی به و بگیریم کسی دست از را چیزی خواهیم�ی موجود، هایآرشیو نای اسناد به دسرتسی امکان

 سوال باشیم. مانخود هایآرشیو یتولیدکننده یا و اسناد به دسرتسی امکان ایجاد رابط توانیممی تنها ما دهیم.

 چگونه کرد؟ ترگسرتده را هاجمع و افراد بین همکاری هایشبکه شودمی چگونه که است این اینجا در پراتیک

 دارند؟ مشابهی هایدغدغه که شناخت را هاییجمع و افراد و مد،آ  بیرون خود کوچک دنیای از شودمی

 است؟ پذیرامکان هاییشکل چه به روند این در همکاری

 هاافیاجغر  یهمه نیستیم. تنها مسئولیت این با ما بیاوریم، یاد به که است این مهمرت همه از یروند چنین در

 که هاستقرن برش هستند. و اندبوده سیاسی هایقدرت طریق از تاریخ تحریف و فراموشی با درگیری دچار

 بوده جمعی یحافظه و آرشیو دستکاری ،رسکوب جریان یهاروش از یکی همواره و است مساله این درگیر

 امری را بدیل دنیای جسنت و رسکوب با مبارزه که آنانی متام یعنی همگان، یوظیفه ما، یوظیفه پس است.

 این در بکوشند. جمعی یحافظه از حفاظت در که ستا این دانند،می خود انسانی تکلیف و ناپذیراجتناب



 هایگذشته از تا کنیم، نظر تبادل و یمبیاموز هم از بتوانیم باید مختلف هایجغرافیا هایجمع و افراد روند،

 یم.بساز مشرتک ایآینده یکدیگر،

 قربس، اتریش، فرانسه، آملان، پاکستان، ترکیه، عراق، کردستان عراق، در کشور، از خارج در که کسانی متام یاد به

 ،دیگران و خود اجت�عی-سیاسی رسنوشت در مداخله برای که آنانی متام و شدند رورت سیسوی و سوئد ایتالیا،

 دادند. جان راه این در و کردند یزندگ



http://manjanigh.com/
https://www.facebook.com/manjanighreview
https://twitter.com/ManjanighColl
http://manjanigh.com/
https://soundcloud.com/khoroos
https://t.me/ManjanighCollective
https://vimeo.com/chapgard
https://www.instagram.com/manjanigh/?hl=de
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