
 با ياد انوشيروان لطفی در بيستمين سالگرد جانباختگان
 

 علی اصغر سليمی
 

  لطفیغتقديم به آزاده زن و قهرمان مادر، فرو
 

يکی از اياالت، به تهران برگشتم، به سرعت دريافتم که شبکه ، هنگامی که از ماموريت سازمانيم در ١٣۶٢اواخر ارديبهشت 
دستگيری رهبری حزب . در حال عقب نشينی و آسيب ديده است) سازمان و سازمان جوانان(گستنرده و قوی سازمان ايالتی تهران 

رهبری سازمان . ه داشتآمد، ادام توده و ضرباتی که به شکل دستگيريهای مشکوک و غيره، گهگاه به سازمان اکثريت وارد می
دو جريان حزب توده و اکثريت، که در آن " پاکسازی" به دليل اجرای پروژه گسترده ۶٢اکثريت در ماههای فروردين و ارديبهشت 

المقدور کادرهای اصلی سازمان را نيز از  زمان همکاريهای نزديکی با هم داشتند، تصميم گرفت به سرعت از ايران خارج شود و حتی
همزمان عده بسيار کمی از مسئولين و کادرهای سازمان . مرزهای گوناگون و عمدتا از مرزهای شمالی و ترکيه خارج کندطريق 
 .بايست اين عقب نشينی را سازمان دهند و ضربه را به حداقل برسانند می
 

ا نيروهای جبهه ملی، مجاهدين خلق،  بسياری از سازمانها و احزاب، از سلطنت طلبان ت۶٢رژيم جمهوری اسالمی در سالهای قبل از 
کانون وکال، سازمانهای گوناگون چپ، احزاب و سازمانهای کردستان و ترکمن صحرا، مبارزان مستقل و دموکرات و رهبران 

رژيم . را قلع و قمع کرده بود و تجارب زيادی در حذف و سرکوب نيروهای سياسی اندوخته بود.... سنديکاها و سازمانهای صنفی و 
 .کرد در عين حال که درگيرودار جنگ ايران و عراق بود، تصفيه نيروهای سياسی و سازمانها را بطور متوالی و پی در پی دنبال می

 
در هرحال، بدنبال دستگيری دسته جمعی و سريع کميته مرکزی و فعاالن اصلی حزب توده، رهبری سازمان بطور عمده و نسبتا 

ه عنوان انسانی محکم و قابل اعتماد و کاردان، مسئوليت تشکيالت گسترده تهران و برحی از سريع از کشور خارج شد و انوش ب
از آن هنگام تا اوايل .  ديدم۶٢او را روزهای آخر ارديبهشت و اوايل خرداد . ارتباطات سراسری سازمان و کادرها را بعهده گرفت

 پس از تعقيبهای پی در پی ١٣۶٢شنيدم که او در سفر شمال در شهريور شهريور او به تحقيق در تهران بود، بعدها از اخبار زندانها 
 .دستگير شده بود

 
 اختر به سحر شمرده ياد آر

 
در روزهای انقالب يعنی سی سال پيش در ستاد سازمان فدائيان در . گذرد  سال از آخرين ديدار با او و از آن تاريخ می٢۵اکنون 

خير چاپخانه فرانکلين در خيابان روزولت در تيمی همراه با انوش و ديگر همرزمان و دانشکده فنی و خيابان ميکده و در تس
. هايش در تحمل شکنجه در زندان شاه بسيار شنيده بودم اش در سالهای قبل از انقالب و از قهرمانی از سابقه. همراهان، او را شناختم
شده بود، بيانگر صبر ، تحمل و توانائی و قهرمانی انوش در زندان گر زمان شاه، که پس از انقالب دستگير  اظهارات تهرانی شکنجه
 . اينها بحشی از شخصيت و سجايای اخالقی و مبارزاتی او بودند. و در زير شکنجه بود

 
او زمانی که .  به بعد ديدارها به دليل برخی مسئوليتهای مشترکمان بيشتر شد۵٩از سال . ديدم انوش را در سالهای بعد گاه گاه می

 .ای روزانه شده بودند ای چند بار و حتی دوره سرانجام به عنوان دبير داخلی تشکيالت تهران برگزيده شد ديدارهايمان هفته
 

 اسفند و دانشکده فنی و توچال و اوين را در خاطرات ٢۴تهران توپخانه، تهران پارک شهر، تهران . او در قلب تهران متولد شده بود
فعاليت هدفمند و بزرگی وظيفه و تحمل فشارها و اندوختن تجارب و . فظه تيزش بخوبی حک کرده بودشيرين و تلخش و در حا

دستگيری اولش و ماندن در زندان زمان . ممارست با مردم و شخصيتها و همرزمانش او را سرد و گرم چشيده و آبديده کرده بودند
و و فضای تربيتی خانوادگيش از او انسانی مستقل، با اراده، آرام و شاه، تجارب انقالب و شايد بيش از همه اسکلت اصلی شخصيت ا

در سالهای اولی که به کميته ايالتی و هيئت دبيران تهران وارد . کرد انوش در خالل جلسات کمتر اظهار نظر می. فکور ساخته بود
انوش عالقمند به مطالعه . داد ا از دست نمیشده بود، در برخورد با مسائل حساس هيچگاه آرامش در رفتار و دقت در تصميم گيری ر

گيری منظم بحثهای سياسی و تشکيالتی  کرد و پی جدی و منظم بود، قدرت فکر کردن سيستماتيک را داشت، مسائل نظری را دنبال می
ت که با رفقای چند رده در برخورد با مسئوالن باالتر، انوش همان انسانی بود و همان نحوه رفتاری را داش. کرد بها نمی را رها و کم

ای از تفرعن و خود را باالتر گرفتن و فخر فروختن به خاطر سابقه  در ذات و ضميرش و در مرامش ذره. پائين تر از خودش
های مصلحتی و کوتاه مدت بر عليه و يا له اشخاص  گيری مبارزاتيش، کنار آمدن در مقابل نظر مسئول و يا رفيقی ديگر، موضع



انوش در عين .  که همگی در شرايط جنگی بوديم١٣۵٧انوش تميز و خوش پوش بود، جز در روزهای سخت بهمن . گنجيدند نمی
اکنون . کرد های اجتماعی نهاد، هيچگاه تظاهر به تعلق به طبقات فرودست نمی اينکه جان در راه آرمان زحمتکشان و دفاع از برابری
انديشم، او را به جرات   حدود سنی آن دوره، يعنی در مرز سی سالگی او میکه از ورای زمان به معرفت و شناخت و شخصيتش در

 .بينم سزاوار آفرين و همواره الگويی شايسته برای کار و پيکار مبارزان می
 

و حول و حوش آذربايجان دو ) شاه(، روزی بسيار گرم و تفنده در خيابان جمهوری ١٣۶٢در اواخر حرداد همان سال سياه و مرگبار 
در اولين قرار در جمهوری جلو يک رستوران، قرار بود که او را در داخل يک وانت بار که در جنب . ار پی در پی با او داشتمقر

در قرار دوم که نيم ساعت بعد در خيابان آذربايجان جلوی بيمارستان بود او را . او در سر قرار حاضر نشد. شد ببينم خيابان پارک می
هنگامی که او را چشم بسته، البته به اصرار خودش، به منزلم بردم، در هر دو مشتش . عالمت سالمتی دادديدم که از دور به من 

او به من گفت که دستمال کاغذی يک دستش اسامی رفقائی هستند که بايد . ام دستمال کاغذی های نازکی داشت که هنوز از ياد نبرده
ليت ادامه دهند و در مشت ديگرش اسامی و مشخصات همرزمانی بودند که بايد شدند تا بمانند و به فعا در تهران سازماندهی می

ها بقدری نازکند که در اين گرما در کف دست  دکتر، اين کلينکس"به او گفتم که . شد بسرعت ترتيب خروج آنان از ايران داده می
شوند و پس از  ی دو دقيقه در معده آب میاصغر خوبيش در همين است که وقتی قورتش دادم در يک: "گفت." شوند بسرعت آب می

 .خواند در آخر آن روز پس از ديدار دو سه ساعته می". افتد شستشوی معده، اطالعاتی به دست دشمن نمی
 اين ذره ذره گرمی خاموش وار ما

 گمان يکروز بی
 . شود زند ز جائی و خورشيد می سر می

آمد که در حاشيه  را حفظ بودم، چون در سالهای قبل گاه گاهی در جلسات پيش میدانست که من اين شعر  بر جسب اتفاق و يا شايد می
آن شعر را . آن روز قسمتی ديگر از شعر زير کسرائی را برايش خواندم. کردند جلسه، رفقا شعرهائی را با هم و با ترنم زمزمه می

 .تماما روی کلينکسی نوشت و با خود برد
 ور؟شود به گ آخر چگونه عشق نهان می

 آنکه سرکشد گل عصيانيش ز حاک بی
 تپد؟  آحر چگونه دل روزی نمی

 نفرين بر اين دروغ
 دروغ هراسناک

 
های محاصره وظيفه مبارزاتی و سازمانيش را در رابطه با حفظ  انوش عليرغم فشار کار و تنگتر شدن حلقه١٣۶٢در بهار و تابستان 

خط های . او آرام و خونسرد بود. نی منطبق با شرايط نو بنحو احسن پيش بردجان کادرها، عقب نشينی منظم و ايجاد شبکه سازما
عشق انوش و ديگر . کرد ای هرچند دوردست می جوان پيشانيش حکايتی از انحنای زمان و اميد به عشق و حقيقت و گشودگی آينده

 .فرزندان آزاده ميهنمان هيچگاه به گور نهان نميشوند
 

های اشک جانباختگان و  قطره. ملی، نسلی ديگر در سراسر ميهنمان در آستانه رستاخيز قرار دارنددر بيستمين سالگرد فاجعه 
 .شک روزی پليديها را خواهد شست فرزندان در بند امروز ميهنمان اقيانوسی خواهد شد که بی

 
 در کاوش پياپی لبها و دستهاست
 که اين نقش آدمی بر لوحه زمان

 جاويد ميشود 
 
 

 يمیعلی اصغر سل
 1387کلن، شهريور 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 عليه فراموشی": ۶٧کانون "گردهمايی 

 

 
 

ای  اند، برنامه گرد آمده" ۶٧کانون "در روز شنبه، نهم شهريور ماه، گروهی از دانشجويان و جوانان مقيم آلمان که در انجمنی بنام 
 .را در شهر کلن به مناسبت بيستمين سالگرد اعدامهای جمعی زندانيان سياسی ايران برگزار کردند



از جمله سخنرانان اين برنامه محمدرضا معينی، مسئول بخش ايران . المللی کاريتاس بود ئاتر مرکز بينمحل اجرای اين برنامه آمفی ت
شاهين نجفی . سازمان گزارشگران بدون مرز، دکتر محمدرضا نيکفر،نويسنده و پژوهشگر و مهدی اصالنی، فعال حقوق بشر، بودند

به مناسبت سالگرد اعدامهای جمعی زندانيان سياسی اجرا “ سالها“را بنام ای   نيز در اين برنامه از جمله ترانه٢٠١٢و گروه تپش 
 .کردند

  
شد که از يک هفته پيش از  به مناسبت بيستمين سالگرد اعدامهای جمعی زندانيان سياسی ايران در حالی برگزار “ ۶٧کانون “برنامه 

 و نيز گروهی از فعاالن اجتماعی به دادگاه انقالب احضار شده های اعدام شدگان و دوستان آنان آن، بخاطر سالگرد اعدامها خانواده
روز جمعه، هشتم . از آنان خواسته بودند که تعهد دهند که در مراسم يادبود اعدامها در گورستان خاوران شرکت نخواهند کرد. بودند

شدگان  ن و دوستانشان در مراسم يادمان اعدامهای اعدام شدگا شهريور ماه هم ماموران انتظامی در تهران مانع شده بودند که خانواده
اين است که برگزاری سالگرد کشتار زندانيان سياسی در خارج از ايران با آگاهی کامل بر اين نکته . در گورستان خاوران گرد هم آيند

 رو به جامعه کرد و گفت که توان اما در خارج از کشور باز می. شدگان ممنوع است گيرد که در ايران سوگواری برای اعدام انجام می
يعنی کسانی که بيست سال پيش بين چهار تا پنج هزار زندانی سياسی را در يک تابستان از بين بردند، . ما سوگواريم و جويای عدالت
شدگان  ام بارها بر زبان آمد، از زبان فرزندان اعد۶٧اين خواستی بود که در برنامه شنبه عصر کانون . بايد محاکمه و مجازات شوند

 . در ايران١٣۶٠دهه 
 
 

به مناسبت سالگرد اعدامهای جمعی “ سالها“ای را بنام   نيز در اين گردهمايی از جمله ترانه٢٠١٢شاهين نجفی و گروه تپش 
 زندانيان سياسی اجرا کردند 

 
 لزوم يادآوری و دادخواهی

  
 ١٣۶٧شدگان تابستان سال  تظری که خود پدرش جزو اعدامدر برنامه سالگرد اعدامهای جمعی زندانيان سياسی در کلن شکوفه من

. وی در سخنانش بيش از هر چيز بر لزوم يادآوری و دادخواهی تاکيد کرد.  سخن گفت۶٧بوده است، به نمايندگی از طرف کانون 
ای معرفی و افشای بايستی از تمامی مجراهای قانونی و حقوقی موجود بعنوان امکانات واقعی پيش رو بر“: شکوفه منتظری گفت

ی رايج فراموشی  اين کشتار جمعی که مصداق صريح جنايت عليه بشريت است استفاده کرد تا بتوان ضمن مقاومت در برابر پديده
افکار عمومی ايران و جهان را نسبت به موضوع آگاه کرد و آنان را بعنوان قاضيان واقعی جريان تاريخ در مواجه با اين دادخواهی 

 “.قرار داد

 
 
 شدگان در خاوران های اعدام يکی از اجتماعات خانواده 

 
سابقه بودن کشتار جمعی زندانيان سياسی  معينی از بی. سخنرانی محمدرضا معينی، فعال حقوق بشر، در باره مفهوم دادخواهی بود

ی افزود که آغاز دادخواهی در اين مورد به طور رسمی با و. سابقه پس از جنگ جهانی دوم سخن گفت ای بی ايران به عنوان پديده
به عقيده وی .  و تسليم نامه اعتراضی به مقامات رسمی کشور آغاز شد١٣۶٧ها در برابر دادگستری تهران در دی ماه  تجمع خانواده

، ايرانی است دموکراتيک که مردم مرز پايانی اين دادخواهی نامعلوم است، زيرا اين مرز ايرانی است بدون زندان و شکنجه و اعدام
 .آن نگذارند که خاورانی ساخته شود

  
شدگان تنها بودند، اما اکنون شمار کسانی که در کنار آنان خواستار دادخواهی هستند،  های اعدام معينی افزود که در گذشته خانواده

گوييم دادخواهی، اهداف  کنم که وقتی می  تعريف میدادخواهی را من به اين شکل“: وی در مورد دادخواهی گفت. افزايش يافته است
. های آنان است ست که فرجام آن عدالت برای قربانيان و خانواده مورد نظر دادخواهی چيست؟ دادخواهی در اولين نگاه امری حقوقی

 فرجام دادگاهی امری پس نخستين. اين امر همان مجازات امران و عامالن جنايت و رفع خسارت از قربانيان و بازماندگان است
. های قربانيان هستند ی مرکزی جنبش دادخواهی نه تنها در ايران در همه جا خانواده به همين دليل هم هسته. ست قضايی و حقوقی

 “.ترين مسئله ذينفع بودن است چرا که در بحث حقوقی اصلی
  

کنم يکی ازوظايف ما تالشی  من فکر می“:  وی گفت.معينی سپس در باره وظايف کسانی که خواستار دادخواهی هستند، سخن گفت
کردن هر   کردن، معين مستندکردن، مشخص: دانم آنچه که من نياز جمعی دانستن می. ی شواهد است جدی برای تهيه، ضبط و ثبت همه

واند ما را در دادخواهی در ت آنچه که می. اش و با شواهد و امکانات معين واقعه و هر اقدامی که انجام شده با تاريخ، با زمان مشخص
 “.بخش اداری و بورکراتيک که من گفتم که بخش مهم هم هست کمک کند

  
 مبارزه بر سر ياد



  
وی گفت که . دکتر محمدرضا نيکفر، نويسنده، در سخنرانی خود از اهميت يادآوری و تهيه آرشيو به عنوان نوعی مبارزه نام برد

نيکفر بر لزوم حفظ مکانهای .  کند و آرشيوهای ديگر را از ميان ببرد به ياد اصلی تبديلکند ياد خود را  قدرت هميشه کوشش می
محمدرضا . اند  که جوانان در آن گرد آمده۶٧تواند خاوران باشد، يا يک کتاب يا کانون  يادآوری تاکيد کرد، مکانهای يادآوری که می

اسم خيابانها را . ها کردن حافظه  مکانهای يادآوری است و پاکبخش بزرگی از انرژی اين دستگاه از بين بردن“: نيکفر گفت
روز اول انقالب گور . حتا به گورها هم رحم نکردند. کردند، تابلوها را حذف کردند و يک چيزهای ديگری بجايش گذاشتند عوض

شان شده قبر فروغ فرخزاد و احمد رضاشاه را خواستند از بين ببرند، بعد سنگ قبرهای مجاهدين و فداييان را شکستند و حاال مشکل
ها پاک بشود، از  کنند يادها از ذهن يعنی از يکطرف کوشش می. کنند، سازنده هم هستند گران فقط تخريب نمی ولی حکومت. شاملو

 به نام ها در انواع و اقسام مراسمی که در شهرسازی، در برپاکردن بناها، در نامگذاری. ها با چيزهای ديگری پر بشود يکطرف ذهن
ها و کال با  العمارف ای از دائرة نويسی، با تاليف مجموعه بزرگ و پرهزينه اند، در کتابهای درسی، در تاريخ سنت اختراع کرده

های حکومتی  وشو داده شود تا فقط در چارچوب کليشه اند ملت از نوع تربيت شده و مغز آن شست مند کوشيده گری کالن و نقشه آوازه
ای تصور نکنند، جز در قالب طرحی که  گويند و آينده يان می گذشته را آن سان تصور کنند که حکومتی.  و ادراک کنندانسانها احساس
 “.ريزد قدرت مستقر می

  
اش به تنوع آرشيوها در ميان گروهها و جريانها پرداخت و همگان را دعوت کرد به اينکه به  نيکفر در بخشی ديگر از سخنرانی

» يک آرشيو= ملت«ی يک  دوره“: وی گفت. حترام بگذارند و از تحميل خاطره خود به خاطره ديگران اجتناب کنندآرشيو يکديگر ا
يعنی اين انتظار که ما زمانی بتوانيم يک آرشيو ملی داشته باشيم که همه يادهايشان را توی آن بريزند و از آن . به پايان رسيده

همان موقعی . هايش هم متکثر خواهد بود ايران يک کشور متکثر است و آرشيو. سررسيده برگيرند، اين دوران يکبار برای هميشه به
های ديگری دارند،  هايی هستند که آرشيو ، بپذيريم که خانواده۶٧کنيم برای سال  شود و ما آرشيو درست می  می۶٧که کشتار 

اين احترام گذاشتن به آرشيو، ايجاد . ر احترام بگذاريمهای همديگ متقابال ما بايد به آرشيو. اند جوانهايشان در جنگ کشته شده
 “.هايمان ديگر بايد خودداری بکنيم بايست از تحميل آرشيو می. ها، بخشی از اين تالش دموکراتيک است وگو ميان آرشيو گفت

  
در اين عصر خاطره : برند های انسانهايی سخن گفت که در عصر حاضر به سر می نيکفر در پايان سخنرانی خود از يکی از خوشبختی

 .توان با حضور درشبکه جهانی از قيد و بند استبداد ملی رها شد می. گيرد شبکه قرار می در 
  

 خاطرات شاهدان زنده
  

.  خاطراتی را از آن تابستان مرگ تعريف کرد١٣۶٧مهدی اصالنی، فعال حقوق بشر و از جان به دربردگان اعدامهای جمعی تابستان 
داند که خاطراتش را از آن روزها و از دوستانش که اعدام  هايش گفته است که وظيفه خود می ها و سخنرانی در نوشتهوی بارها 

 .شدند، با جامعه ايران و مردم جهان در ميان بگذارد تا با فراموشی مقابله کند 
  

 
 

 محمدرضا معينی، فعال حقوق بشر،
  

اوين . ست ست و مکانهايش هم مکانهايی واقعی ی زندانيان از آن دوران روايتی بسيار واقعی روايت من و بقيه“: مهدی اصالنی گفت
شان از مرزهای ايران  همراه گورستان خاوران در جنوب شرقی تهران امروز شهرت ست که به و گوهردشت نام دو زندان معروفی

 بود، شاهدت به سالخی ۶٧ن دو زندان که دو مرکز اصلی کشتار در تابستان روح اي ديوارهای سرد و سربی و بی. فراتر رفته است
ی عظيم ملتی را که در اين دو مکان پرپر  خاطره. دهند هزاران هزار جان روشن که هر کدامشان عطر صد باغ و خاطره را دارند می

 “.ت اين پليدی بنشينيم به در برده زنده از آن هستيم که هرساله به شاهد جانهای جان کردند و ما نيمه
  

 "کشی نسل"
  

، را ابزارهای حقوقی برای تعقيب کيفری ١٣۶٧شدگان تابستان  محور اصلی سخنرانی پژمان سليم، حقوقدان و يکی از فرزندان اعدام
: باره گفتپژمان سليم در اين . است“ کشی نسل“به عقيده سليم واژه حقوقی صحيح برای اين کشتار . داد  تشکيل می١٣۶٧  کشتار

 رم را جمهوری اسالمی ١٩٨٨کنوانسيون . کشی بوده، نه يک جنايت عليه بشريت  يک نسل۶٧گويم که کشتار  من خيلی محکم می“
... کشی به معنای نسل: کشی به شرح زير است کشی تعريف نسل براساس کنوانسيون منع نسل.  امضا کرده است٢٠٠٠هم در سال 

سوال اساسی اين که اينجا اسمی از سياسی . نابودی يک گروه ملی، قوميتی، نژادی و مذهبی استست که به قصد  يکی از اعمالی
براساس . شود از اين يکجور ديگری برداشت کرد ولی به نظر من می. کشی نيست گويند اين نسل ها می برای همين هم خيلی. نيست

زاده بودند و اعدامشان  رگی بوده بين مسلمانان و کسانی که مسلماننوع آن هيئتهايی که االن دوستان ما تعريف کردند، يک تفاوت بز



منظور از . منظور از مذهب به نظر من در اينجا اديان الهی مثل اسالم و مسيحيت و يهوديت نيست. گويند مسلمان نبودند کردند و می
که شما کمونيست هستيد يا مسلمان، ) الاين سو(اعدامهای نيروهای چپ که براساس . ست ی عقيدتی مذهب عقيده است، آن مسئله

کنند و اين اسمش  ی زندانيان جدا می يعنی يک گروه مشخص با يک عقيده مشخص را از بقيه. ست سوال يک سوال عقيدتی) اين(
يعنی يک . دانيد، نام بردند دانم، شما بهتر می و ديگر نمی» خوارج«، »منافق«يا در مورد مجاهدين از اينها به نام . کشی است نسل
کشی بوده،  بايد ما بگوييم نسل. کنيم کشيم و کارش را تمام می ی جديد درست کردند در اسالم و گفتند اين فرقه جديد را ما می فرقه

 “. از بين رفتند۶٧چون يک گروه مشخص با يک عقيده مشخص در سال 
  

 کيواندخت قهاری 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
  فرزندان نسل خاکستری

 
 مهدی اصالنی

 
 از طرِف جمع مستقلی از جوانان و دانشجويان و فرزندان جان 1367نگاهی به برگذاری مراسِم بزرگداشت بيستمين کشتار تابستان سال 

  در کلن67باختگان توسط کانون 
  
  

جوِش تعدادی  و ميخک، فضا را ُپر کرده است، و جنب بوی شمع سوخته و گِل. آيد  می شوی انگار بوی سوختن ستاره به سالن که وارد می
پوش  همه خاکستری. الشکل آن ها چشم نواز است های متحد لباس. شان هستند قرار، نگران اجرای برنامه دختر و پسِر جوان، که بی

 !                          نشيِن فراِق پدر چرا که اينان  فرزنداِن ساِل چاقو هستند و خاکستر. نه سفيد.  نه سياه.هستند
طراز با  جواِن اينگونه مراسم، برای اولين بار تعداِد جوانان اگر نه هم بر خالف مراسِم سنتی و آيين های بزرگداشِت سياسی و ترکيِب غيِر

فروشان اسالمی پدرانشان را همه چيز دست جوانانی است که مرگ. آذين مراسم هستند  تعداِد قابل شمارش و ُپر تعداد گلها که به سال ميان
.            های بزرگداشت شمرد ها و آيين توان بدين لحاظ متفاوت از مراسم مراسم را می. اند شان را به تاراج برده ها ربوده و جوانی از آن
شان را به  ها قبل برنامه که از مدت آخر با آن. شان دلواپس آن هستند که  سالنشان ُپر نشود اند و همگی  صندلی در سالن چيده200حدود 

کنندگان، با اين  که با شلختگِی سياسی از طرِف برگذارجنسی و شيطنت  چندين برنامه ديگر، که اگر نگوييم با بد. اند اطالع عموم رسانده
برگذارکننده!! زماِن کنسرت پيانو توسط يک جوان ايرانی در کلن را به مشکالت سالن و عدم اطالع اگر اجرای هم. تاريخ تالقی کرده است

قابل  رای بزرگداشت جانباختگان حزبشان غيرای مشابه ب زمان برنامه مرتبط بدانيم، بدسليقگِی هواداران يک حزب سياسی در اعالِم هم
هواداران اين حزب با اطالع از اين که اين جوانان از چهار ماه قبل به تدارِک برنامه و اعالم علنی آن اقدام کردند، درست . باشد توجيه می

ای کاش ما توان آن را داشتيم که در . ددر کمتر از دوهفته مانده به برنامه در همان روز و ساعت اقدام به برگذاری مراسمی ديگر نمودن
ياب در تاريخ  ی موازی را برگذار کرده و تمامی سالن هايمان مملو از کسانی بودکه با حضورشان به آن پليدی کم هر شهر چندين برنامه

 .   زوران فاقدی چنين توانی هستيم اما ما جنبِش کم. بگويند! معاصر نه
آوردی جز تقويت  از طرف هواداران يک حزب سياسی با هر نيتی که شکل گرفته باشد ناظر به هيچ دستزمان در کلن  ی هم اعالم برنامه

.                                                                                کارانه نخواهد داشت کينه و پراکندگی نيروها در محکوميت يک جنايت تبه
گاِن نسل غاز نشده است که تماِم صندلی های سالن ُپر شده و چشمان شکوفه، و نويد و  پژمان و مينا و آنا و ديگر آهو بچهبرنامه هنوز آ

.                      گيرند های سالن برنامه را پی می تعدادی به ناچار به شکل ايستاده در کناره. درخشد خاکستری از برق لولو می زند و می
  

هايشان، کسانی که  ها و خاله کنند برای عمو و چقدر گل پرتاب می. مينا، شکوفه. پوش ام های لطيفی دارند اين بانوان خاکستریچه ن
     .                                                                           شکوفه های جانشان، پدرانشان را در تابستان بد با داس مرگ درو کردند

اش دزديدند و خود در زمان وقوع   پدرش را از وی و برادر يک ساله67فروشان اسالمی در تابستان  کسی که مرگ! شکوفه منتظری
              .    کند خون و زنده آغاز می ای ُپر خواِه خوِن  پدر بوده است، مراسم را با نوشته ها هماره داد  ساله بوده و در اين سال4جنايت 

 و فعالين 67آگاهاِن تابستان  خود ی مرِگ  و از منسوبيِن خانواده60رضا معينی، که خود از زندانيان سياسی سال  پس از شکوفه، محمد
 عنواِن  موضوع سخنرانی رضا معينی، تحِت. باشد، به پشت تريبون فرا خوانده شد مرز می حقوق بشری و عضو گزارشگران بی

 .                                               در راستای عاليق ساليان اخير سخنران ايراد شد" دادخواهی، تالشی برای امروز"
خواهی و راهکار های قانونِی جهانی شدن شکايت عليه آمران و مجريان، و تبديل  اش، مبحث داد رضا چند سالی است که تمامی دغدغه

 .                                    اکی بوده استشاهد به ش
دکتر نيکفر که از . سازاِن راديو زمانه بود وله و از برنامه رضا نيکفر، از مسئوليِن اصلی راديو دويچه سخنران بعدی محمد

 نوعی مرتبط با ماجرای زندان و باشد، در ميان سخنرانان اصلی و مجرياِن برنامه که همه به آموختگاِن رشته فلسفه در آلمان می دانش
تِم " ياد آن تابستان. "آمد ی زندانی سياسی و مسائل آن قرار داشتند تنها مورد استثناء در ترکيِب اصلی  سخنرانان به حساب می مقوله

ی ارائه  ی نبود، اما نحوهی نيکفر چندان طوالن ی از قبل آماده شده با آن که متن مقاله. سخنرانی آکادميک و طوالنی محمد رضا نيکفر بود
خوانِی سخنران، باعث شد تا با توجه به فشردگی و طوالنی بودن برنامه، سخنرانی نيکفر زمانی بيش از  مقاله و بياِن تؤام با مکث و آرام

 دوبرابِر وقت تعيين شده به سخنرانان ديگر را به خود اختصاص دهد                                 
                                                                                                               

                                           
اشاره ها  رضا نيکفر در بخش هايی از سخنانش به اهميت آرشيو کردن ياد و مفهوم آرشيو و اهميت آرشيوی خاطرات و ياد مانده  محمد
 .                                                     داشت



خواهی و امکاِن محاکمه سران حکومت در  ی شصت سخنان خود را به موضوع داد از زندانيان دهه) پروين خسروی(مرجان افتخاری 
های حکومت در دادگاهی جهانی  در تمامی سالمرجان افتخاری به محاکمه تمامی عوامل جنايت . دادگاهی نظير دادگاه راسل اختصاص داد

 .   تأکيد کرد
 اعدام کرده اند، سخنان خود را تحت عنوان 60ی سياه  پژمان سليم، حقوقدان جواِن مقيم الهه که پدرش را در ساِل تبر و در دهه

های بين  ست تا بتواند با شکايت به نهادپژمان در صدد آن ا. المللی و داخلی ارائه کرد راهکارهای حقوقی برای دادخواهی در عرصه بين
های دادگاه الهه محل اقامت و تحصيِل پژمان، خميازه کشان آخر صندلی. بکشاند_ الهه_المللی قاتالن پدرش را به محل اقامت و تحصيلش

 .                        اند نوبت نشاندن جانيان را به انتظار نشسته
( شود با دخترش فرصتی  را ايجاد کرد تا صدای ماندگاِر علی ستاری  مانتيک بين پدری که اعدام میاجرای روخوانی متنی احساسی و ر

های فدايی  علی ستاری مجری اولين ميتينگ بزرگ سازمان چريک. کرد پس از مدت ها شنيده شود که نقش پدر را ايفا می) علی َکسام
                                                                . خلق ايران  به مناسبت سياهکل در دانشگاه تهران بود

 زندان گوهردشت يکی از دو 8 که در زمان وقوع ساکن بند 67گان از کشتار تابستان  يکی از جان بدر برده) گزارشگر(مهدی اصالنی 
نزد نيروهای چپ در گوهر دشت سخن به ميان  20 و فرعی 8 و 7محل اصلی کشتار در تهران بود، از مشاهدات خود و ويژگی سه بند 

ديدن علی در پشت تريبون وی را برای : وی سخنان خود را با اشاره به حضور علی ستاری در مراسم اينگونه آغاز کرد که. آورد
ت بوده و غرور فدايینسالن او حرم زمانی که نام فدايی برای هم.  برده است57خود کرده و به دانشگاه تهران در سال  لحظاتی از خود بی

چنين از فدايی اقليت  او در روايت خود از راهروهای مرگ و کتاب در دست انتشارش کالغ و گل سرخ و هم. هنوز به گدايی نيفتاده بود
هيئت مرگ . اند که چگونه در پی يک حادثه جايشان تغيير کرده و سهم زندگی و مرگشان را با هم تاخت زده: خوش گفت بخش سر جهان

 .                                                                                       فرستند جهان را به جهاِن ديگری که بدان باور نداشت می
اجرای زنده " موسيقی اعتراض"اش شاهين نجفی با عنواِن   و خواننده جوان و تازه به شهرت رسيده2012گروه موسيقی جوان تپش 

.                                                                        از آثار تازه خود را عرضه کردند که بسيار مورد توجه  حاضران قرار گرفتای 
 اپيزود 4اند در  هپوش که از کودکی به جوانی پرتاب شد جواناِن خاکستری هايی با عنوان خاوران توسِط پير پرده در فواصل برنامه ها، ميان

 .            های هنوز له نشده تلنگری بود به حافظه
ها و  کسوت پيش. در فواصل استراحت ديدار و حضور سه نسل از مرتبطين با  مقوله زندانی سياسی از ديگر نکات قابل تأمل برنامه بود

ستاری و عاطفه جعفری گرفته تا هادی امينيان و منيره گر و علی  های سياسی ايران از اصغر ايزدی و محمد آزاد های زندان موسفيد
رزم پدرش سراغ از پدر ناديده گرفته و به شکاِر  نسل سومی که در جستجوی يافتن هم...برادران و مينا زرين و سياوش محمودی و 
 .                               گردد لحظات و خاطراِت بيان نشده از پدر می

 .                                زنند  ت که همه يکديگر را عمو و خاله صدا میفضا چنان صميمی اس
 .           شهريور بود5: گويد دانی چگونه اعدامش کردند؟ مادر می بودی؟ می پدر مرا ديده! عمو
     .                                  ُکِش گوهردشت کشی در زنداِن گوهر  و در اولين روز چپ7بند 
 ايد؟                 هيچوقت شما با بابا در يک بند بوده. ما دو نفر پسر های خطيبی هستيم! عمو
 دانيد بابا در مقابل هيئت مرگ چه گفته و چه کرده که اعدامش کردند؟                  می!  عمو
                    .   اوين.  سال حکم داشت20. بابای من چطور؟ هيچوقت اورا ديده بوديد؟! عمو

 !                                 ها پوش اند اين خاکستری سخت پايانی دارند و چه جان وچه انرژی بی
 :                       گويم و در پايان وقتی که اشک اماِن شکوفه را بريده است خطاب به وی می

                                
 -نامه خوب برگذار شده ديگر اشک برای چيست؟                                 حاال که بر1شکوفه

. جا باشم خواستم آن زنه برای خاوران می دلم داره پر می. خواست االن به همراه اميد و مامان می رفتيم ديدن بابا خاوران آخه عمو دلم می
     !                                                   حيف

                                                                                                                                  
                      .                             داريم می ميخيزيم و به احتراِم فرزندان نسل خاکستری کاله از سر بر هايمان بر به آرامی از صندلی
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 ياد آن تابستان، محمدرضا نيکفر
 

 
منظور چيست؟ چرا ياد . شويم هر سال در اواخر تابستان با اين فراخوان مواجه می!"  را گرامی بداريم۶٧شدگان تابستان  ياد اعدام"

 يادآوری چه سازوکاری دارد؟ بر آن چه منطقی حاکم است؟ من ها چيست؟ داريم؟ ُبعد سياسی و اجتماعی گراميداشت کسانی را گرامی می
 مايلم در اينجا اندکی به اين مسئله بپردازم 

 
 در شهر کلن، به مناسبت ٢٠٠٨ اوت ٣٠ای در روز  در جلسه" ۶٧کانون "اين نوشتار، متن سخنرانی آقای محمدرضا نيکفر به دعوت 



 . است۶٧بيستمين سالگرد کشتار تابستان 
 

 ی جمعی حافظه
در سطح فردی . کند، حافظه است يادآوری يک فرآيند است، حاصل آن ياد است و آن قابليت ساختارمندی که يادآوری را ممکن می

های يادآوری و ماده و ساختار  ها روشن است، هر چند که ما هنوز به لحاظ علمی در ابتدای مسير شناخت مکانيسم کاربست اين مفهوم
ی آخر مارس امسال   تيتر شماره. روانی ماست-دستگاه حافظه مغز ماست و به اعتباری کليت وجود جسمانی.  قرار داريمدستگاه حافظه

 ١٩٩٠ی  بررسی حافظه از دهه. اند ی شکستِن ُکِد حافظه بود، و اينکه کاوشگران به رمِز زباِن مغز دست يافته درباره" اشپيگل"ی  مجله
 .بود" اشپيگل"ی خبِر   و ادامه  اين پس بايستی مدام در انتظار خبرهايی در ردهاز. ای گرفته است رونق ويژه
کنيم  هايی از اين دست استفاده می هايی و ترکيب همه از مفهوم. اند های مربوط به حافظه از سطح فردی به سطح جمعی کشانده شده مفهوم

يادبود، يادمان و يادآوری، يادآوری از جمله به عنوان انگيزه و مضمون ی تاريخی،  ی جمعی، حافظه حافظه: دانيم و اين کار را موجه می
آورد، جمع است؛ آنچه به  آنکه به ياد می. ای را به ياد آوريم کنيم تا کسانی يا حادثه يک گردهمايی، مثال آنگاه که مراسمی جمعی برپا می

 .معيتتش متأثر از آن استشود، امری مربوط به آنان است، چيزی است که جمع در ج ياد آورده می
 واکس حافظه و تاريخ از نظر آلب

ی مشخصی هماننِد  کند، هر چند مرجع آن در واقعيت چيزی از جنس باشنده به واقعيتی اشاره می. يک استعاره است" ی جمعی حافظه"
ه پرسش از پی چرايی اين استفاده و هايی چون حافظه و ياد در مورد جمع آنچنان موجه است ک استفاده از مفهوم. ی فردی نيست حافظه

هايی چون سنت و فرهنگ  پيشتر در مورد مقوله. شود ها در سطح فرافردی تازه در قرن بيستم است که مطرح می معنای اين مفهوم
. آوری استشرط امکان بودش سنت و فرهنگ، حافظه و ياد. هايی که پيوند تنگاتنگی با حافظه دارند وزری آغاز شده بود، مقوله انديشه

نخستين . های خود را به نوعی انبان کنند ها و داوری توانند تجربه سنت هست، چون حافظه هست، و فرهنگ هست، باز چون مردم می
 Maurice Halbwachs(واکس  وزرِی خود قرار داد، موريس آلب کسی که حافظه و يادآوری جمعی را موضوِع تخصصِی انديشه

.شناسی فرانسوی، که به مکتب دورکيم منسوب است، در زمان خودش چندان توجهی نشد های اين جامعه به انديشه. بود) ١٩۴۵-١٨٧٧
. ای نکردند استقبال شايسته) ١٩٢۵ Les cadres sociaux de la mémoire – Paris" (های اجتماعی حافظه چارچوب"از کتاب 
 مارس ١۶در . هم سوسياليست بود، هم يهودی: مضاعفی داشتجرم .  دستگير کردند١٩۴۴واکس را در ژوئيه  ها موريس آلب نازی
فراموش . شناسی شد، آثار او اما تا حدی فراموش شدند واکس وارد تاريخ جامعه نام آلب. ، در اردوگاه مرگ بوخنوالد کشتندش١٩۴۵

ی  های زنده اشتند، ادامه دهند و به بحثاو شاگردانی نداشت که بحثهايی را که با خود وی د. وگوی زنده بيرون رفتند شدند، يعنی از گفت
 .ای پيوند زنند تازه

. من به تاريخ پيوستم و از ياد رفتم: "گفتی واکس از اين نظر در مورد سرنوشت خود قضاوتی توانستی کرد، شايد می اگر خود آلب
واکس ريشه در ديد او  يخ و حافظه در نزد آلبتقابل تار." کند که حق داشتم تاريخ و حافظه را در مقابل هم بگذارم سرنوشت من تأييد می
های زنده با موضوعی از  وقتی ارتباط. بيند های حّی و حاضر انسانی می او حافظه را زنده و حامالن آن را ارتباط: در مورد حافظه دارد

پيوندد، و اگر  نی بگيرد، به تاريخ میتواند در يک داستان طوال رود؛ اگر ثبت شود، بسته به جايی که می ميان روند، آن موضوع از ياد می
 .ماند ثبت نشود، اثری از آن نمی

  پاريس و تهران–های يادآوری  مکان
کار کرده است و ملت " ياد"واکس روی مفهوم  آلب. شايد اتفاقی نباشد. واکس افتادند  به ياد موريس آلب١٩٧٠ی  در فرانسه، در دهه

، که متخصص موضوع است، )Pierre Nora( دارد، هر چند که با خواندن پير نورا فرانسه ملتی است که به اين موضوع عالقه
تهران در . های يادآوری است پاريس اما سرشار از مکان.  ای پرحافظه و يادآورنده يابيم که فرانسويان ملتی نيستند به نحو ويژه درمی

 .آيد مقايسه با پاريس شهری بدون حافظه و بدون تاريخ به نظر می
ی خاصی به انباشِت تجسمِی يادها داشته  رسد که فرانسويان عالقه علت چيست؟ به نظر می. م زدن در پاريس، قدم زدن در تاريخ استقد

کنند  کاری می. منظورم از انباشت تجسمی، ثبت رخدادها در قالِب محسوِس جسمانی است، مثال به صورت مجسمه و بنای يادبود. باشند
های تاريخی نگريسته شوند، چنين هويتی يابند و به صورتی کارگردانی شده،  ها به عنوان مکان ها و گردشگاه ها و خيابان که محله
 .ای را يادآوری کنند ی برگزيده گذشته
 شما افتد که وجود دارد و ها معموًال مکان دارند، اتفاق در خيابانی می آن رمان. های ايرانی مقايسه کنيد های فرانسوی را با رمان رمان
اگر اين رمان را بخوانيد و بعد . ويکتور هوگو منبعی است برای شناخت پاريس در قرن نوزده" نوايان بی. "توانيد برويد آن را ببينيد می

ی در مجموعه" (ها در يکی از همين تابستان"ی داستان  از اميرحسن چهلتن، نويسنده. شناسيد کنيد شهر را می به پاريس برويد، حس می
های ايرانی مکان داستان نامشخص  ، شنيدم که از نظر او اين موضوع که در اکثر داستان)١٣٧٧تهران "  به فردا نمانده استچيزی"

کنند؟ آيا اينکه در  آيا ايرانيان يادهايشان را در مکان ثبت نمی: بايستی پرسيد. ی بارزی است که در مورد آن بايستی انديشيد  است، پديده
گيرند؟ فقط حوادث خاصی  کوشند، بيانگر آن است که تلقی خاصی از گذشته دارند، به نوع خاصی با گذشته رابطه می یثبت مجسم آنها نم

 ی خاصی؟ بينند، آن هم به شيوه را درخور مجسم کردن می
 حافظه تهران، شهر بی

 Fernando(ا به ياد فرناندو پسوآ توان شهر ر در کتاب راهنمای گردشگران آمده بود که چگونه می. چندی پيش در ليسبون بودم
Pessoa (رسيد،  اند، می کنيد، به کليسايی که در آن به او غسل تعميد داده حرکت می" کتاب ناآرامی"ی  ی زادگاِه نويسنده از خانه. گشت

گذاريد و   میست"ی پسوآ خانه"کنيد، پا به درون آخرين محل سکونتش که اينک  ی او حرکت می گذار روزانه و در مسيرهای گشت
نشسته  بينيد که او بر سر آن می نوشيده و در آن کافه ميزی را می رويد که اوعصرها در آن قهوه می ای می سرانجام از آنجا به سمت کافه

 شود آيا اکنون کسی در تهران پيدا می. نشينی داشته است ی خاصی به کافه صادق هدايت، عالقه. و اکنون نيز نشسته، به صورت مجسمه
شناسيد؟ از آنها اثری مانده است؟ اگر  های هدايت را می زده است؟ آيا کافه که شما را در شهر آن گونه بگرداند که هدايت در آن پرسه می

 کند؟ ای، آن غايب را حاضر می آری، آيا نشانه
.های تاريخی بکشيم را بر اساس راهپيمايیی آن  توانيم نقشه می. ای نيست، وگرنه پر از خاطره است کننده شهر حفظ. تهران، حافظه ندارد

 کشتند، دومی را ۶٠اولی را در سال . ها را نشان کنيم، در اينجا مهدی را دستگير کردند، در آنجا سهيل را های دستگيری توانيم مکان می



جکاوان را در شهر بچرخانيم تا با توانيم تور بگذاريم و کن ها معرفی کنيم؛ می توانيم به عنوان شهر دستگيری تهران را می. ۶٧در سال 
 .اين جنبه از تاريخ آن آشنا شوند

 های انباشت ياد ظرف
) . ١٩٩٢-١٩٨۴ ,Les Lieux de mémoire"(های يادآوری مکان"پير نورا، مورخ معاصر فرانسوی، کتابی هفت جلدی دارد به نام 

فقط خيابان و ميدان و کاخ" مکان"منظور او از . اند ای خود را انباشتهپردازد که فرانسويان در آنها ياده هايی می او در آن کتاب به مکان
" المعارف دائرة"ای از  ی الروس باشد، مقاله نامه تواند واژه منظور او ظرِف انباشت در معنايی نمادين است؛ ظرف می. و زندان نيست

به هر حال در نزد فرانسويان، به . ای از اديت پياف شد يا ترانه تاريخِی ژنرال دوگل با روشنگران باشد، زندان باستيل باشد، يک سخنرانی
آنان همپای درک خود به . هميشه چنين نبوده است. شرحی که آمد، انباشتگاِه ياد به صورت مکان و بنا و مجسمه، اهميت خاصی دارد

 .ه ببينندهای معظم انباشت اند که يادهای خود را در مکان  بدان آغازيدهLa Grand Nationعنوان 
 جنگ بر سر ياد در ايران

، که به۶٧، تابستان "تابستان ايرانی"های يادآوری اين  مثًال مکان− اند؟  های يادآوری ايرانی کدام در مورد ما وضع چگونه است؟ مکان
 از روزگارهای سياه ها، چون ما از اين ست، يکی از همين تابستان"ها يکی از همين تابستان"ی امير حسن چهلتن در کشور ما  گفته

ی ادبی ديگر  از اين دست، چند نمونه. اثر چهلتن، خود يک مکان يادآوری است" ها در يکی از همين تابستان"داستان . بسيار داريم
شدگان هستند، به طور مشخص  های اعدام حافظان اين مکان، خانواده. است" گورستان خاوران"يک مکاِن کانونی يادآوری . وجود دارد

در سالهای اخير خبرهايی . ها چيده تا خاوران به يک مکان يادبود تبديل نشود رژيم نقشه. اند شهرت يافته" مادران خاوران"انی که به آن
کل داستان ستيزهای. اين تالش عجيب نيست. خواهند گورستان را نابود کنند و حيثيِت مکان را تغيير دهند در اين مورد منتشر شده که می

های استبدادی در ايران بازگوشدنی است به عنوان کشمکش بر سر ياد و تالش برای پاک  های رژيم ی سرکوبگری جموعهسياسی و م
هايی  ی قالب ی فرهنگی برپايه دهی به حافظه ی مردم، به زعم خويش نشاندِن خوشايند به جای ناخوشايند در آن و شکل کردن حافظه

. هاست، حذف تابلوهايی و گذاشتن تابلوهايی ديگر به جای آنهاست تان عوض شدن نام خيابانداستان انقالب، داس. مطلوِب خودکامگان
حاال مشکلشان قبر فروغ . قبرهای فداييان و مجاهدان را شکستند سنگ. ی رضاشاه را ويران کردند مقبره. حّتا به گورها هم رحم نکردند

ی  نامه خواستند لغت زمانی می. اند، بويژه خاوران شدگان سياسی را خاک کرده مفرخزاد و احمد شاملو شده است، و طبعًا هر جايی که اعدا
شده در آن، از نظر حکومتگران  های زبانی ثبت ها و قالب ی فرهنگی در عبارت دهخدا را هم ممنوع کنند، چون برخی نمودهای حافظه

 .نامطلوب بودند و هستند
 سازندگِی حکومت

ها، در انواع و اقسام  گذاری در شهرسازی، در بر پا کردِن بناها، در نام. سازنده نيز هستند. کنند نمیحکومتگران فقط تخريب و ممنوع 
ای از  ی بزرگ و پرهزينه نويسی، با تأليف مجموعه های درسی، در تاريخ اند، در کتاب مراسمی که به نام سنت اختراع کرده

وشو داده شود، تا فقط در  اند ملت از نو تربيت شده و مغز آن شست مند کوشيده قشههای کالن و ن گری ها و کًال با آوازه المعارف دايرة
ای تصور نکند، جز در  گويند و آينده های حکومتی احساس و ادراک کند؛ گذشته را آنسان تصور کند که حکومتيان می چارچوب کليشه

 .ريزد قالب طرحی که قدرت مستقر می
 تجربه و انتظار
شويم که در مبارزه بر سر وضعيت حال، از تمام  با اين پديده آن هنگام مواجه می. رزه بر سر ياد و يادآوری تشديد شدپس از انقالب مبا

، )Reinhart Koselleck(شود و گذشته به شکل غلوآميزی بدان صورت مطرح باشد که راينهارت کوِزِلک  نيروی گذشته استفاده 
ی  گذشته. "نهد نام می) gegenwärtige Vergangenheit" (ی معاصر گذشته"ريخ، بدان ی تا انديشمنِد معاصِر آلمانی در زمينه

"انتظار"است که افق ) gegenwärtige Zukunft" (ی معاصر آينده"همبسته با آن . است) Erfahrung" (تجربه"بستر " معاصر
)Erwartung (ی ميان  ی دنيای مدرن فاصله در حالی که مشخصه. کند یهای آينده را تنگتر م پر کردِن حال از گذشته، افق. سازد را می

در اين حال افِق . شود ای که انتظاِر واقعی محوتر و محوتر می شود، به گونه تر می انتظار و تجربه است، در ايران اين فاصله مدام کوتاه
 .کنند آن را با گذشته پر می. شود اکنون گسترده می

ضعف . انقالب بستِر کوچکی از تجربه دارد، و در عوض با انتظارهای بسيار همراه است. ه استی هر انقالبی اما فقر تجرب مشخصه
االهياِت سياسی هم برای مسلمان . در ايران همه خواهان گسستن از گذشته بودند. هاست اين فرموِل توانِش انقالب: تجربه، قدرت انتظار

به تدريج اما از وزن انتظار . بار زمان، از گذشته و حال منتقل شد روی آينده. دانست ی مسلمانان اين گسست را الزم می کردِن دوباره
پيروز شدن در جنگ، سرنگون کردن صدام حسين و نيز فتح : رژيم پس از شروع جنگ، به انتظار محتوای مشخصی داد. کاسته شد

هايی را از گذشته به شکل کالن برگيرد و در  ها و مفهوم العاده ايجاد کرد تا اسطوره جنگ برای رژيم، امکانی فوق. کربال و باقی قضايا
های  شخصيت. های دينی و حّتا تکرار آنها ی جنگ شد، در ادامه جنگ، جنگ حق و باطل در معنای دينی آن معرفی می. ظرف حال بريزد

های مين هدايت  ا به سمت ميدانگويند سوار بر اسب، نوجوانان بسيجی ر های مختلف و حّتا می دينی در جنگ حضور داشتند، به شکل
 .کردند می

وزِن . شود اميد به سرنگونی رژيم متحقق نمی. شود  افق انتظار مدام تنگتر و تنگتر می۶٧ و ۶٠ی ميان  در اپوزيسيون هم، در فاصله
ی از امروز به فردا  ، دورهی روزمرگی است ی فشار، دوره دوره. رود کند، باال می زماِن حال، در ترکيبی که زماِنِش زمان را مشخص می

 .توان نوشت توان ريخت، نه تاريخ می ای نه نقشه می در چنين دوره. کردن است
 نسل بدون ياد

ماند و  رژيم می. رسد جنگ به پايان می. ی عطف است اما به اعتباری يک نقطه. ی روزگاران ايرانی  تابستانی است مثل بقيه۶٧تابستان 
. زند ها دست به کشتار بزرگ می راند و در زندان شود، اما پيشتر بزرگترين يورش مجاهدين را عقب می یی روزمرگی آن آغاز م دوره

های حال محدودتر از آن بودند که اما امکان. کند انگيزد و انتظارهايی ايجاد می دوم خرداد هيجانی برمی. شود خزاِن طوالنی ايران آغاز می
کوشد آن را با فيگورهای گذشته،  و رژيم همچنان می. دهد يان ساحت حال به گسترش خود ادامه میو در اين م. انتظارها برآورده شوند

هم اکنون . کند تحول جمعيتی هم تأثيرات خود را آشکار می. پايان و از آن طرف وعده و وعيد پر کند های بی مراسم تکرارشونده و ترجيع
. ی انبوهی از آنان در وضعيت کنونی شانسی برای يافتن شغل و مسکن ندارند  ودهت.  درصد اهالی کمتر از سن انقالب است۵٠سن حدود 

اميدی به آينده ندارند و خبر ندارند که پيشتر، در اين جامعه وضع چگونه . بقيه هم چندان در متن نيستند. شوند آنان به حاشيه رانده می



 .آنان شکست خورده استآورند و رژيم در ياد دادن به  چيزی را به ياد نمی. بوده است
منطق فارسی گويا اين است که بايد . ام های ديگر برنخورده من به نظير آن در زبان. در فارسی، فعل جالبی است" ياد دادن"فعل مرکب 

های  باشد که رژيمشايد ربطی به اين منطق نداشته . ايم که بتوانيم به يادش آوريم آن چيزی را آموخته. ياد داد يا ياد گرفت، تا به ياد آورد
توانند ياد را بسازند، يعنی برای آنکه به نوعی خاص به ياد آوريم، آنها به ما به نوعی  کنند با ياد دادن، می استبدادی در ايران تصور می

ی ياددادن  های استبدادی اين رويه ی رژيم گويم اين رويه نبايد ربطی به حکمت زبانی ما داشته باشد، چون همه می. دهند خاص ياد می
 .گيرند برای تنظيم موضوع و جهت يادآوری را در پيش می

آنچه. مندانه دهد و هم يادآوری را، طبعا هر دو را جهت رژيم هم فراموش کردن را ياد می. هم يادآوری را بايد ياد گرفت هم از ياد بردن را
. نسل جوان ما در واقعيت بدون گذشته است. اند ًا در حال اختراع شدهاکثر. دهند، تا به ياد آورده شوند، کمتر به گذشته تعلق دارند ياد می

ما حافظه داريم، اما . واکس بدان پرداخته است، بسيار جدی است وجود دارد و آلب" تاريخ"و " حافظه"در ميان ما تقابلی که ميان 
ای  ای که نباشد، گذشته آينده. ه نشود، چنين خواهد بودی ما پر شده است از اکنون، و تا افق آينده گشود حافظه. ی تاريخی نداريم حافظه

 .هم نخواهد بود
 "آرشيو"مفهوم 

های يادآوری محدود  های برپا کردن مکان در آن امکان. سازد، بارآور نيست را می" تجربه"ترکيب موجود از گذشته و حال، که زمين 
دهی به ياد و  ی زائل کردن يادها بوده است، تا شکل ، بيشتر در زمينهموفقيت دستگاه. ی رژيم پرشده است ظرفيت ياددهی به شيوه. اند

توانيم بگوييم که رژيم در  کنيم، می ، که نخست آن را در معنای مکان انباشت ياد تعريف می"آرشيو"با استفاده از اصطالح . يادآوری
ق شده و خود آرشيوهای عظيمی برپا کرده، اما نتوانسته پراکندن، احيانا نابود کردن و به هر حال ممنوع کردِن آرشيوهای ديگران موف

های يادآوری دينی به تدريج تغيير  برخی از مکان. ی جمعی تبديل کند ها را، بدان صورتی که مطلوبش باشد، به حافظه شده است جمع
های سنتی  ای را ندارد، که رسم دآورانهِ  دينی آن کارکرد ياEntertainment. اند  شدهshowکه مراسمی تبديل به  اند، چنان ماهيت داده

. شويم ها در نظر گيريم، به مفهوم فوکويی آرشيو نزديک می اگر انتقال، دگرگونی و تغيير ماهيت را نيز در رابطه با آرشيو. اند داشته
توان گفت، از  کند چه می عين می، آن قانونی است که م آرشيو. ها حاکم است داند که بر رخداِد گزاره ميشل فوکو آرشيو را آن سيستمی می

 .توان گزارش کرد چه و چگونه می
 انتقال از اين بايگانی به آن بايگانی

.  آينده رنگ باخت، هم برای رژيم، هم برای مخالفانش۶٧در تابستان .  تأمل کنيم۶٧ی گزارش در مورد کشتار تابستان  در مورد نحوه
. شده است" آرشيو"رار دارد، و متناسب با موقعيتش توسط اپوزيسيون به دو صورت ی عطف ق کشتار تابستان اين سال، در يک نقطه

استراتژِی يادآورِی اپوزيسيوِن رزمنده در ايران، . های بايگانی کردن، شاخِص نوعی استراتژِی يادآوری است هر يک از صورت
هايش  نشاندند که حلقه ای رو به آينده می  در زنجيرهشدند، خوردند و شکستی را که متحمل می ای را که می ضربه. پردازی بود حماسه

آينده که از دست . پيروزی: ی آخر زنجيره، تصور روشنی وجود داشت از حلقه. شدند رخدادهای عمده و مراحل نبرد سياسی تلقی می
ای چون  در اين حال معنای حادثه. معنا شد، آينده از دست رفت زنجيره که بی: و شايد برعکس. رفت، زنجيره معنای خود را از دست داد

مقاومت او سند . هايش کشته شد او تا پايان ايستادگی کرد و در راه آرمان. رفيقمان را اعدام کردند"شود؟   چه می۶٧کشتار تابستان 
گونه با ادبياتی اين!" ندک تر می ی ما را پرشورتر و قاطع مرگ او مبارزه. اند، پس او زنده است ها زنده آن آرمان. های اوست حقانيت آرمان

 اين ادبيات زوال يافت و همراه با آن ١٣٧٠ی  در دهه. گرديد نام رفيق ما در آرشيو مبارزات خلق قهرمان ثبت می. شد فاجعه تفسير می
قهرمانان، خواهی  از آرشيو مبارزات به آرشيو حقوق بشر، از آرشيو فعاليت، به آرشيو انفعال، از آرشيو حق: يک انتقال صورت گرفت

آرشيو مبارزاتی فرعی . های پايمال کردِن حقوق بشر در ايران منتقل شد شدگان به بايگانی پرونده نام اعدام. حقوقی مظلومان به آرشيو بی
هيچ کس ديگر . ی آرشيوگری، تاريخ انقالب بازسازی شد متناسب با اين قاعده. شد، آرشيو حقوق بشر به آرشيو اصلی تبديل گرديد

 .ما هم ستيزيديم؛ کشتند، کشتيم، کشتند: ت ببيند و بگويد کهنخواس
 اهميت آرشيوی خاطرات منتظری

خروج. خاست که سرانجام آن ناهمسازی بود ای برمی  در درون دستگاه قدرت دو گونه بايگانی شد و اين دوگونگی از دوگانگی۶٧کشتار 
او .  صورت گرفت۶٧های  اهللا منتظری به اعدام  به دنبال اعتراض آيتو اخراج بخشی از نيروهای حاکم از حاکميت و توسط حاکميت،

پس از آن باز حوادثی رخ داد که . آن را نه ضرورت و واکنش، بلکه جنايت خواند: ای ديگر بايگانی کرد ماجرا را در خاطراتش به گونه
ی ارزيابی از حوادث را يکدست  جام رژيم توانست رويهسران.  تير٨های مختلفی ثبت کردند، حوادثی چون  آنها را نيروهای حاکم به شکل

 .بازار معنايی داشته باشد در درون اين آشفته" مطلق"کند، يکدست مطلق، البته تا حدی که صفت 
در نظام يادآوری رژيم . انتشار آن يک پيروزی بزرگ برای آرشيو ضِد قدرت در ايران بود. خاطرات منتظری يک جايگاِه ممتاز ياد است

اين امر نشان .اش کنند، اما آن بنای يادبود همچنان برپاست و برپا خواهد ماند مانع از انتشارش شدند، کوشش کردند تخطئه. لرزه افکند
ی  آيد که شما يک نبرد را ببازيد، اما در نهايت نحوه پيش می. توان مبارزه بر سر آرشيو را برد دهد که تنها با گلوله و زندان نمی می

در مورد منتظری. ی سياست، چه مثًال در رابطه با يک درگيری شخصی و خانوادگی ردن رخداد را شما تعيين کنيد، چه در عرصهآرشيو ک
بی هيچ تقديرباوری، اما همهنگام . ی ثبت آن، منِش او پيروز شد  قدرت را از دست داد، اما در مورد نحوه۶٧ی  چنين شد، بر سر فاجعه

ياد قربانيان گرامی . ی ثبت را اساس شرح ماجرا قرار خواهند داد نويساِن معيارگذار، اين نحوه گوييم که تاريختوانيم ب با اطمينان می
 .خواهد ماند

 آرشيو و هژمونی
داشته  ی آرشيوی گرامی داشت، اعالم اراده به يادآوری بر پايه داشت چيست؟ گرامی معنای گرامی: اين گفتار با اين پرسش آغاز شد که

واکسی آن خوانده تواند شد، از  گذشته، به صورت آرشيو زنده، بدان صورتی که بخش فشرده و متمرکز حافظه در معنای آلب. است
نبرد بر سر. ی معاصر است، بر سر آرشيو است ی عصر، مبارزه بر سر گذشته رکنی از مبارزه. ی اکنون است سازهای اصلی تجربه زمينه

نبرد بر سر آرشيو، با حمله به . بار برای هميشه ُبرد توان آن را با يک ضربه و يک نبردی است که نمیساعت است،  به آرشيو، نبردی دم
ی ايران و يا فرو ريختن  به شيوه» کنم من دولت تعيين می«ی  ی تزاری، با اعالم پيروزمندانه ی روسيه در نمونه" کاخ زمستانی"
ی هژمونی، قدرت ضرورتًا در  از زاويه. ای از مبارزه بر سر هژمونی است  نبرد جلوهاين. رسد ی آلمان به پايان نمی به شيوه" ديوار"

هايی با  تجربه. ای نيست که به عاملی چون زور واکاستنی باشد هژمونی، پديده. اختيار کسی نيست که کليد زندان را در اختيار دارد



هژمونی،. شود ی معاصر نوعی ادراک زمان حاصل می ی معاصر و آينده های زمانِی گذشته از ترکيب وجه. شوند انتظارهايی در آميخته می
بر اين قرار نيروی هژمون، نيروی . ی انتظار است نيروی هژمون، نيروی اصلِی يادآورنده و ايجادکننده. توانايِی تعييِن اين ترکيب است

 . است اصلِی آرشيوکننده
 ی شکست حقوق بشر و تجربه

هر . اند ها گوناگون جايگاه. های يادآوری خواهد، به بناهای يادبود احتياج دارد، به جايگاه  يادآوری انتظام می.آرشيو، به ياد زنده است
های سياسی را  سازمان. های مشترک بازگردد، يک جايگاه يادآوری است ها، که تا آن حد پايدار باشد که بتواند به تجربه گروهی از انسان
از اين نظر، يادآوری . ی چپ، سستی گرفت چپ ايران که ضعيف شد، يادآوری به شيوه. يوگر نيز دارندآنها نقشی آرش. در نظر گيريم

يابِی فرهنگ حقوق  ی نقض حقوق بشر، بدان صورتی که گفتيم، نه همچون توان آرشيو کردن اين رويداد در پرونده.  آسيب ديد۶٧کشتار 
را در شکست کشف کرديم و هنوز " حقوق بشر"ما . بارزاتِی ايران تعبيرشدنی استعنواِن ضعِف فرهنِگ م بشر، بلکه بيشتر و پيشتر به

 .تضمينی وجود ندارد که بگوييم در صورت پيروزی هم بدان وفادار خواهيم بود
ستی در آن کل تجربياتمان را باي.  شدن آن گرديم جانبه آنرا بايستی حفظ کنيم و مانع يک. تواند زنهار دهد آرشيو ما به خود ما هم می

ی يادهای محوشده، ی کنونی، دوره دوره. های واقعيت مشکل است، بويژه در وضعيت امروز ی جنبه حفظ آرشيو با تعهد به همه. بگنجانيم
يادآوری . بندی و توليد يادهای جديد است های بزرگ و سرهم تکه شدن حافظه پاره، تکه های تکه حافظگی، حافظه از ياد بردن، بی

و نيز بسی دشوار است يادآوری .  و پس از آن، در اين زمانه کاری دشوار است۶٧ تا ۶٠ی فجايع  هانه و هشداردهندهخوا عدالت
شور است و در آن شعور، کمتر  های حماسی، زيرا دوره، کم شورانگيز و همراه با غرور و افتخار، يادآورِی خواسِت تغيير و مقاومت

 .جوی تغيير است پی
 و ملی واحدپايان دوران آرشي

. دانم که دوران آنکه نيرويی بتواند آرشيو خود را به آرشيو ملی تبديل کند، گذشته است ی پايانی ذکر اين نکته را الزم می عنوان اشاره به
 متکثر های ای متکثر است؛ در آن به گونه ی ايران جامعه جامعه. توان يادمانی بنا کرد، که همه به يکسان بدان ارج بگذارند ديگر نمی

ای  برای اينکه يادهايمان مشترک باشند و به اين اعتبار به عنوان ملت تداوم آزادانه. خوريم های يادآوری برمی مختلفی از ياد و امکان
 ی آن در آستانه.  را در نظر گيريم۶٧. احترام گذاشتن، مشکل و حتا دردناک است. های هم احترام بگذاريم داشته باشيم، بايستی به خاطره

آنان . های آنان ياد خود را دارند خانواده. اند های جنگ کشته شده ای ديگر در جبهه ايامی که دوستان و عزيزان ما را کشتند، عده
پذير باشد، و ما  توانيم توقع داشته باشيم که آنچه در ياد ماست، در ياد آنان نيز شکل نمی. کنند های گراميداشت خود را برپا می مجلس

رژيم به آنان ياد داده چگونه به . ی يادآوری برخی از آنان حاصل کار ايدئولوژيک رژيم است  اين بسنده کنيم که بگوييم نحوهنبايستی به
 .فهم آنان برای ما مشکل است، چنانکه فهم ما برای آنان. کند اين اما آنان را مجرم نمی. ياد آورند

 حافظه در شبکه
ی کنونی را النا   دوره. شود پاره می شود و فقط اين نيست که تکه  متکثر می حافظه. يده استبه سر رس" يک ملت، يک حافظه"ی  دوره

آرشيو ما در شبکه . نامد می" شبکه"شناس ايتاليايی، از نظر تاريخ حافظه، ورود حافظه به  ، جامعه)Elena Esposito(اسپوزيتو 
شود، جزوی از يک آرشيو بزرگتر کند و خود با آنها تکميل می ها را تکميل میشود، آن وگو با آرشيوهای ديگر می گيرد، وارد گفت قرار می

بايستی باز باشد و باز . شود نسبتا ساده تکثير می. آرشيو، ديگر مکان خاصی ندارد. شود شود، جزو آرشيوهای جهانی مختلف می می
با وجود اين نبايد گمان کنيم که ياد آن. بريم ه در آن به سر میی مثبت عصری است ک اين جنبه. توان از بين برد آرشيو را ديگر نمی. بماند

در شبکه نيز بايستی با نيرو حضور داشت، بايستی مدام بر . تابستان خونبار ايرانی، خود به خود و بدون تالش ما زنده خواهد ماند
 . ی انبوه يادها گم نشود در شبکه" ياد"های يادآوری افزود تا  جايگاه
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 ، "شيدا تر از آنم که در سکوت بميرم"
 

 مسعود نقره کار

 
و کانون نويسندگان ايران را ثبت  شاعر و نويسنده عض٨حکومت اسالمی در سياهه سی ساله اش پنج کشتار بزرگ و ارتکاب به قتل 

 گذشت " قد افراخته از آزمون سرخ  "۶٧يکی از اين عزيزان است که در کشتار سال ) صدرايی(حسين اقدامی . کرده است
 هزار تن از زندانيان سياسی و ۵ حدود ١٣۶٧در مرداد و شهريور ماه سال , حکومت اسالمی ايران در سومين کشتار بزرگ خود 

 تا ٢اين کشتار با فتوی آيت اهللا خمينی و همکاری نزديک بسياری از روحانيون حکومتی پس از محاکماتی .  قتل عام کردعقيدتی را
 . در ميان اين قربانيان تنی چند از خانواده اهل قلم نيز بر دار شدند. دقيقه ای به اجرا در آمد٣

 ۶٠-۶٢کشتار سال  , ۵٧-۵٨ يعنی کشتار سال - شده است  کشتار بزرگی که در سی سال عمرش مرتکب۵حکومت اسالمی دراين 
 شاعر و نويسنده عضو کانون نويسندگان ٨ -و کشتارهای خارج از کشور,قتل های زنجيره ای  , ۶٧کشتار بزرگ تابستان سال ,

 .نويسنده و پژوهشگر را به قتل رسانده است , ايران و دهها شاعر 
که . است ۶٧وعضو کانون نويسندگان ايران از قربانيان کشتار بزرگ سال ,  و پژوهشگرنويسنده, شاعر ) صدرايی( حسين اقدامی

 :وفادار به سروده ی خويش 



........ 
 برتافته و عاشق 
 با تيری در قلب 

 تيری در گلو 
 و پرنده ای کوچک در دهان 

 که با هزار لهجه 
 برای پيروزی مردم

 .نغمه می خواند 
.......... 

 .آزمون سرخ گذشتقد افراخته از 
, توانايی و پشتکار شگرفش کارهايی ماندگار از خود بر جای گذاشت,به ياری استعداد, او که داس مرگ فقها در جوانی پرپرش کرد

 :آثاری که با نام مستعار و گاه به عنوان ترجمه منتشر کرد
مروری بر ( , طرح يک نقد , شطرنج يکطرفه, يک قورويای , قبل از شروع , کنسرو فلسفه, از نيمه راه يک صحنه, خدا را هجی کن 

و ترجمه ..... شعرهای ممنوعه امريکای التين , دو مقاله از شيلی, شدت بر خورد, حد دوام , )زندگی سيد جمال الدين اسد آبادی 
 .برخی از آثار او هستند........بحران وحدت در حزب ما و, تاريخ مختصر سه انترناسيونال , ) هرمان هسه( سفر شرق : هايی چون 

و ترجمه چند اثر فلسفی نيز از کار های منتشر نشده اش هستند که به هنگام " شعرهای در خلوت" مجموعه , " فرهنگ گيلکی" 
او درچاپ و نشر کتاب نيز خدمات . نيز بود" بيداران" حسين از پاهای اصلی جنگ هنری و سياسی . دستگيری اش به تاراج رفتند 

 .می توان اشاره کرد , - روبروی دانشگاه تهران-"درفک"که برای نمونه به مديريت او در انتشارات , ی کردشايسته ا
سروده هايی , منتشر کرد " فرياد های بند"  آخرين سروده های زندان او را در مجموعه ١٣۶٩در آلمان در سال " نشر معلم "

و از سوی ديگر تصاوير درد آفرين شقاوت و بيرحمی و ,  آزادگی و شجاعت جاندارو ماندگار که از سويی آيينه تمام نمای عشق و
 : در زندان اوين نغمه سر داده است ١٣۶۵اوست که در دی ماه سال . سبعيت اند

......... 
 شبيخون باد ها 
 در خيمه علف

 و حسرت زردگون برگ ها
 بر شاخه شکسته

 شوالی پاره پاره پروانگان 
 بر خارهای پرچين

  تازه اطلسی ها و نعش
 بر دست های باغ

 پاييز تلخ را
 گويی امسال 

 ,سودای ديگريست
 با رقص تند داسهايش 

 در موج موج خون شقايق
 وچنبر آرام افعيانش 

 در باغ شوکران 
.......... 

 :و حسين چهل سالگی اش را در شکنجه گاه اينگونه جشن گرفت
 ديريست مانده ام 

 تن سوخته، در آفتاب نگاه تو
 با حسرتی به چله نشسته
 و خاکستر آرزوها در باد 

 آن جا که رودخانه بی بازگشت عمر
 بر بستر پيچ پيچش

 از چهل گذار درد گذشته است
 .تا به دريای تيره خاموش نزديکتر شود

 بر دشت گرم روياها
 توفان هنوز می غرد
 آنسوی غرش طوفان
 حکايتی دگر است

 اما بر اين کرانه که من ايستاده ام
 نيست جز موج خيز ياد تو

 و خيزاب خاطرات
 و زورق بی لنگر خيال
 .که بهر سو می راند



 سودا زده ايستاده ام
 در زير آسمان حضور تو

 :بر آستان واپسين آه
 که کاش، پرنده ی بوسه ای را به پرواز آری

 زان پيشتر که روخانه بی بازگشت
 از مصب مه آلودش، برگذرد

........ 
آهوی جوانی که پيش تر در سوگ آهوان ديگر ,  سالگی بردار شد۴٢در سن , ل چهار سال شکنجه و زندان حسين پس از تحم

 :گريسته بود
........ 

 ديدی چه سان نيامده رفت 
 آن آهوی جوان کوير دور

 کز بوی نافه اش 
 آغوش عشق معطر بود؟

........ 
پيش تر که بر ,  و صدای اين آتشفشان شور و عشق را در گوش دارند "سوگند" ,برخی از زندانيان بازمانده از آن تابستان خونين

 :دار بشکفد
 به جرم آن که به دل عشق مردمان دارم
 شگفت نيست بخواهندم ار به زاری کشت

 نخواهم کرد, هزار بار کشندم اگر
 .پشت, به آرمان فروزان پاک مردم 

…………………. 
 . سارت و دالوری شاعر و نويسنده ای کم تاو اين وصيت نامه ی اوست، واپسين گلواژه های ج

 برهنه پای بر تيغ 
 برهنه تن در آتش 

 قد افراخته از آزمون سرخ می گذرم 
 و سرنوشت 

 نه پيشاپيش من 
 که چون سگی رانده 
 . به دنبالم می دود

 سبکبال می گذرم 
 سراپا همه خونشعله 

 بر آتش و تيغ 
 با قلبی آکنده از اميد بهاران 

 شته ای و کول پ
 سرشار از فرياد و رنج 

 رنج، رنج 
 رنج های تلخ مردم سرزمينم 

 که فرداهای آبستن را می زاياند، 
 و فرياد، فرياد 

 فريادهای سرخ رفيقانم 
 . که فلق را خونرنگ می کند

 می گذرم 
 بر تافته و عاشق 

 با تيری در قلب 
 تيری در گلو 

 و پرنده کوچکی در دهان 
 ه که با هزاران لهج

 برای پيروزی مردم 
 . نغمه می خواند

 


