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 تحليل تصوير
   قدرت مطلق- پسيکوز-نفی عملکرد زبان

  

  
 پيشگفتار

 اختصاص ، پيرامون اين موضوع نوشته اماين نوشته به تحليل تصوير، در تداوم کارھای مختصری که تا کنون

اثر برتولت » الفبای جنگ«در اينجا بايد يادآوری کنم که از مھمترين کارھائی که دراين زمينه محقق گرديده . دارد

نظر می رسد، و تنھا راه مطمئن ه برشت است که متأسفانه در حال حاضر دسترسی به آن در انترنت بالتکليف ب

مندان با مراجعۀ مستقيم به خود مترجم و يا احتماال آنھائی که اين کتاب ه جازی آن برای عالقبرای دريافت نسخۀ م

در الفبای جنگ موضوع اصلی رابطۀ تصوير و نوشتۀ شاعرانه ای .  امکان پذير خواھد بود،را در اختيار دارند

: تصوير « ترجمه ومنتشر شد اً متن جالب ديگری که اخير. است که آن را ھمراھی می کند و به آن معنی می بخشد

از جمله کارھای ديگری که در ھمين زمينه می . است) ١(نوشتۀ فيليپ ميريو» از بھت زدگی تا آموزش و پرورش

، تعدادی )٢(توانم يادآور شوم، در چھارچوب بررسی  آثار ميان فرھنگی ايران،  آثار مصور مرجان ساتراپی است

، در آينده ما از طريق معرفی )٣( دروغ ۀرفته از جمله در بررسی رسانتحليل عکس به شکل پراکنده صورت گ

 در چھار چوب آموزشی در فرانسه فعال بوده اند، دريچه ھای بيشتری را پژوھشگرانی که در اين زمينه و مشخصاً 

 تصوير -در اينجا بر آن ھستم که به تحليل و تعبير دو صحنۀ عکاسی شده  . به روی تحليل تصوير خواھيم گشود

  .  بپردازيم-ثابت 
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بزرگترين گردھمائی ايرانيان خارج از کشور در «دو عکس مورد بررسی ما در اينجا،  در مقاله ای زير عنوان 

 ).۴(منتشر شده است ) ٢٠١١ جون ١٩يکشنبه (»ھمبستگی ملی«در سايت » پاريس

ر غرب تحريف خبری است، که به می دانيم که يکی از وجوه بارز و مشخصۀ رسانه ھای حاکم امپرياليستی د

عملکرد «لترناتيو در غرب مانند ژان کلود پای، تا متوقف ساختن ااعتبار تحليل ھای برخی پژوھشگران جبھۀ 

 از پيامدھای چنين وضعيتی برای سالمت روانی جمعی از و بی فايده نيست تا در ھمينجا فوراً . پيش می رود» زبان

 می نفی عملکرد  زبانروشن است که تحريف و ايجاد اختالل تا . يگر ياد کنيميکسو و طرح قدرت حاکم از سوی د

پيامد چنين وضعيتی در سطح توده ھا سقوط در سير قھقرائی بوده و .  در سطح عمومی دامن بزندپسيکوزتواند به 

يم حاکم می تواند بر اين اساس رژ. تنزل می دھد» به کودک زبان بسته«را » فاعل شناسنده«جايگاه فرد بالغ و يا 

تمامی آنچه را که به عنوان ) در غرب(و باز ھم بر ھمين اساس است که توده ھا . قدرت مطلق خود را تحميل کند

واگذار می ) بيگ مادر(آزادی، طی مبارزات طوالتی به دست آورده بودند، به بھانۀ تأمين امنيت به قدرت حاکم 

لترناتيو در غرب، با رجوع به مطالبی که ما تا ازی در رسانه ھای به ھمين علت يکی از نکات مھم و مرک. کنند

کنون در گاھنامۀ ھنر و مبارزه از آنھا به زبان فارسی منعکس کرده ايم، به ويژه از دوران بحران اتمی ايران، و 

دائی ناپذير ، افشای رسانه ھای حاکم در غرب بوده و آن را به عنوان جزء ج...، و سوريه،اجنگ استعماری در ليبي

  .سياست ھای تجاوزکارانه و جزء الينفک ناتو تعريف کرده اند

با آگاھی به اين امر که ابزارسازی رسانه ھا توسط قدرت حاکم در غرب امپرياليستی مستقيما در رابطۀ مفصلی با 

. يز قرار می گيردو رسانه ھا و تشکيالت آنھا ن) ايرانی، ليبيائی، سوری و غيره(عملکرد اپوزيسيون ھای ايرانی 

بی بی «، »راديو بين المللی فرانسه، بخش فارسی«، »راديو فردا«، »مريکااصدای «در نتيجه، رسانه ھائی مانند 

طور کلی تمام رسانه ھائی که از بودجه ھای پنتاگون و اروپا استفاده می کنند در ھمين ه ، و ب»سی بخش فارسی

  .قابل بررسی می باشد)  ناتوی فرھنگیبخوانيد(رابطۀ مفصلی با رسانه ھای ناتو 

:  از دو طريق انجام می گيردلترناتيو غرب معموالً ابررسی چنين رابطه ای، يا افشای تحريفات از سوی رسانه ھای 

البته تحليل ھا بيشتر روی رويدادھا انجام می گيرد و نه . تحليل گزارشات از طريق زبان و تفسير و تحليل تصاوير

جز چند مورد که بيشتر به کارھای پژوھشی برخی مثل ژان کلود پای ه اوير تفسير می شوند، و بتصاوير، ولی تص

جوی معنائی آن چندان رايج  و لترتاتيو مربوط می شود، تحليل تصوير و جستاو توالی اومای در رسانه ھای 

... به آثار تخصصی مراجعه کرد بايد برای اين گونه تحليل ھا احتماالً . نيست و اگر ھست بيشتر وجھۀ جانبی دارد

 دروغ نوشته ام، با عبور از ۀولی آن چه به اين نوشته مربوط می باشد، به ويژه در مقاالتی که پيرامون رسان

اثر برتولت برشت، و گفتمان برشت دربارۀ رابطۀ تصوير و نوشته، سعی کردم تصاوير را به » الفبای جنگ«

خواھم نشان دھم که می توان عناصر ترکيبی آنھا را مورد بررسی قرار عنوان موضوع اصلی انتخاب کنم، و می 

پژوھشگران ديگری که در آينده بيشتر آنھا . داد و از تصوير مشخصی به تعبير خاصی از واقعيت مشخصی رسيد

را را معرفی خواھم کرد معتقد ھستند که تفکيک ھائی که در مورد تصوير و زبان انجام گرفته، موردی ندارد، زي

ع می  شما را به درخت رجوتصوير عين زبان است، و به محض اين که شما چشم اندازی را می بينيد، درخت فوراً 

چه را که می بيند به نحو خاصی در ذھنش زمزمه می کند، در نتيجه تصوير و زبان در پيوند دھد و بيننده آن

و » زبان خانۀ غير است«ريم اگر به گفتۀ ژک لکان  اساس ما می توانيم نتيجه بگياينبر. تنگاتنگ با يکديگر ھستند

به عبارت ديگر ناخود آگاه در زبان و در اشکال خاصی تجلی می کند، ھمين رابطه را نيز می توانيم برای تصوير 

البته تحليل ناخودآگاه تصوير شايد برای اين تحليل مختصر ادعای بسيار بزرگی باشد، در نتيجه . بازشناسی کنيم
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ناخودآگاه . ختصری را در اين مورد ضروری می دانم که ھدف از چنين تحليلی را مشخص و روشن سازمتوضيح م

کار برده شده تا مفھوم خاصی ه تصوير در اين جا به معنای کليۀ ترفندھائی است که برای تھيۀ اين و يا آن عکس ب

 و نشانه ھائی است که عکاس و تھيه کننده را در ذھن بيننده و تماشاچی منعکس سازد، و در عين حال تمام آن موارد

 بر جا –يم ناخودآگاھانه به طور قطع يعنی ايدئولوژيک ئگو و وقتی می –نه ھا به شکل ناخودآگا–بی آن که بداند 

براين اساس تحليل ناخودآگاه تصوير در اينجا به اين معنا است که با استفاده از عناصر تشکيل دھندۀ . می گذارد

، » کنندههتھي«يا » ھنرمند« و از طريق زبان و تحليل بازنمائی ظاھری نه تنھا نيّت –د تصوير  موا–تصوير 

چنين تمرين ھائی، پيش از . را آشکار سازد، بلکه ترفندھای به کار بسته شده را نيز آشکار سازد» عکاس و غيره«

ه ھا آگاھی و آمادگی بيشتری داشته باشيم ی با تصاوير و رسانئبياموزيم که در روياروھمه، به ما اجازه می دھد که 

يم برای ارتباط با ئتوانيم بگوالبته بايد اضافه کنم که بھت زدگی اگر آگاھانه باشد، می . و دچار بھت زدگی نشويم

اين تمرين ھا به ما می آموزد که بھت زدگی ھايمان را تحت کنترل . تصوير ثابت يا متحرک، ضروری نيز می باشد

  . ، و به بازيچۀ رسانه ھا تبديل نشويمداشته باشيم

تحت عنوان ) يکی از سايت ھای مجاھدين خلق(» ھمبستگی ملی«حال در اينجا به تحليل برگی می پردازم که توسط 

تحليل من البته روی عنوان برگۀ . منتشر شده است» بزرگترين گردھمائی ايرانيان خارج از کشور در پاريس«

يعنی در دو اليۀ زبان و تصوير و . کس منتشر شده روی ھمين برگ تمرکز خواھد داشت گزارشی و دو ع- تبليغاتی 

 .رابطۀ متقابل آنھا

 

  تحريف زبان

دربارۀ «متأسفانه من در حال حاضر به دليل مشکالتی که با دستگاه رايانه ام دارم نمی توانم در صفحۀ اّول روی 

ظر ما چگونه خودشان را معرفی کرده اند، ولی با توجه به کليک کنم و ببينم که مديران سايت مورد ن» ھمبستگی

محتوای صفحۀ اّول و بقيۀ مطالب و به ويژه ھمين برگی که مورد نظر ما در اينجا می باشد، می توانيم نتيجه بگيريم 

 ھمين مترادف. است] مجاھدين خلق[در واقع نام اصلی اش ھمبستگی با » ھمبستگی ملی«که اين سايت تحت عنوان 

يعنی . ما را در سطح زبان به نخستين تحريف ھدايت می کند» مجاھد خلق«با محتوای » ھمبستگی ملی«سازی 

 به عنوان ايرانی می تواند مطرح باشد، خاصه اکمتر از ھمه حت... ته ای که داردانتخاب جريانی که با توجه به گذش

 ھستند و در برخی موارد نيز اسامی غربی برای از اين جھت که گويا غالب اعضای آن دو مليتی و يا چند مليتی

نيست که (...) البته موضوع ما در اينجا بررسی و تحليل جامع از وضعيت اين سازمان . خودشان انتخاب کرده اند

در ھر صورت اين نوع فھرست ھا ھيچ اعتبار . اخيرا پنتاگون و اروپا آنھا را از فھرست تروريستھا حذف کرده اند

ی که ئھمين حاال دولت فرانسه به ھمانھا. ، زيرا تنھا به تعبير پنتاگون و به اھداف پنتاگون بستگی داردعينی ندارد

 نفر از مشاوران نظامی ١٩تروريست می نامد در سوريه پشتيبانی لوژيستيک می رساند و چند ماه پيش از اين نيز 

مطالب متعددی در تر ا می گذرم، چون که پيشاز شرح ماجر...اش به اسارت نيروھای دولت سوريه در آمده بودند

  .اين مورد منتشر کرده ام، و به موضوع ما در اينجا ارتباط مستقيمی ندارد

» بزرگترين گردھمائی ايرانيان خارج از کشور در پاريس«و اّما در مورد عنوان مقاله، می بينيم که به عنوان 

ھد يک نوع عمليات کمابيش پيچيده در زبان ھستيم، از يکسو به عبارت ديگر ما در اين عنوان شا. معرفی شده است

ولی محتوای گزارش و تصاوير . را می بينيم» ايرانيان خارج از کشور«نام مجاھدين خلق را در آن نمی بينيم، بلکه 

قاله، در نتيجه می بينيم که از خود سايت گرفته  تا اين م. جز مجاھدين خلق به ما نمی گويده ضميمه شده، چيزی ب
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به ] مجاھدين خلق[در واقع به شکل مترادفھائی برای» ايرانيان خارج از کشور«و » ملی«در ھمه جا مفاھيمی مانند 

چنين تحريفی که از طريق زبان در شرف تکوين است، مطمئنا نتايجی برای عموم مردم و کاربران . کار رفته است

رئيس جمھور برگزيدۀ مقاومت «م مريم رجوی به عنوان  وقتی که می بينيخصوصاً . انترنتی در بر خواھد داشت

دست کم از ديدگاه زبان » رئيس جمھور برگزيدۀ مجاھيدن خلق«البته اگر می گفتند . معرفی شده است» ايران

 نوعی بازی –مشکلی توليد نمی کرد، و می توانستيم حدس بزنيم که چنين انتخابی به قوانين درونی اين سازمان 

» رئيس جمھور مقاومت ايران«ولی می بينيم که او را به عنوان .   باز می گردد-به گروه خاصی زبانی منحصر 

در . معرفی می کنند، و به ھمين دليل اين موضوع  به تنھائی را می توانيم به عنوان يک تحريف تمام عيار تلقی کنيم

ر کار باشد و کانديداھای رياست ھر صورت رئيس جمھور شدن قاعده و قانون خاصی دارد، انتخاباتی بايد د

در ھر صورت،  در اين جا نيز ما با . حتی ھيتلر ھم به اين شکل به عنوان رئيس جمھور انتخاب نشد...جمھوری

» مقاومت ايران«يا » ايران«ھمان ترفند حذف نام مجاھدين خلق و جايگزين ساختن آن با استفاده از کلماتی مانند 

  . رو ھستيمه روب

بايد توجه داشته باشيم که چنين ترفندی در ترکيب بندی جمالت و انتخاب کلمات يک اتفاق ساده و يا در نتيجه 

نبوده، بلکه با نيّت ) يعنی دبيرخانۀ شورای ملی مقاومت ايران( آزادانه از سوی نويسندۀ مقاله انتخاب نوشتاری

را به » سازمان مجاھدين خلق«ده است که خاصی و برای انتقال معنی و احساس خاصی به خواننده در نظر گرفته ش

  .معرفی کند» رئيس جمھور ايران«، و »مقاومت ايران«، »ملت ايران«نام 

عالوه بر اين، ھمين ترفند، به روشنی نشان می دھد که اين سازمان ھرگز نمی تواند با  چھرۀ باز و با ھويت اصلی 

 برای رسيدن به اھدافش حتی تا نابودی نمادينۀ سازمان خودش در ادبيات سياسی و مبارزات اجتماعی شرکت کند، و

مجاھدين «زيرا اگر می خواست به نام . خودش پيش می رود، تا از طريق تحريف و تحميق توده ھا به قدرت برسد

باشد، در اين » رئيس جمھور مجاھدين خلق«بنويسد و به عنوان مثال اگر مريم رجوی می خواست تنھا » خلق

در مقابل گروه ھا و سازمان ھای ديگر قرار می گرفت بلکه يادآور تمام تاريخ ابتذال آميز آن نيز صورت نه تنھا 

می شد، يعنی از دوران فشردن دست صدام حسين در دوران جنگ نيابتی امپرياليسم جھانی عليه ملت ھای عراق و 

 به عروسک خيمه شب بازی پنتاگون يميائی تا امروز کهکع دھقانان کردستانی با سالح ھای ايران تا کشتار فجي

تبديل شده اند و با اين حساب که عنصری باشند برای مداخله در امور داخلی ايران و انجام مأموريت ھای 

رو ه لترناتيو آينده برای ايران که در ھر صورت با مقاومت شديد ايرانيان روباو نه ھرگز به عنوان ... تروريستی

نه به دليل مقاومت قدرتمندی که در مقابل مجاھدين خلق وجود دارد عملی ناممکن خواھد شد و اين امر خوشبختا

  .خوبی می داننده اين موضوع را پنتاگون و اروپائی ھا ب. خواھد بود

البته بايد دانست که چنين ترفندی در مختل ساختن عملکرد زبان، تازگی ندارد، خيلی سال ھا پيش از اين، به درستی 

مقاومت « بود که در پاريس گردھمآئی ايرانيان به نام ٨٢، ١٩٨١ يا ١٩٨٠ ولی در اطراف سال به ياد نمی آورم

يا چيزی شبيه به اين برگزار کرده بودند که برخی مثل من در آن شرکت » شورای مقاومت ايران«و يا شايد » ايران

البته چيزی از آن . دھی شده استکردند، البته به عنوان تماشاچی، بی آن که بدانند توسط مجاھدين خلق سازمان

ن موتوآليته را وگردھمآئی به ياد ندارم ولی ھمينقدر می دانم که در اواسط جلسه به دليل باز ھم فراموش شده ای، سال

  .ترک کردم

تحريف در ساحت زبان، در تمام پيکرۀ برگۀ تبليغاتی ديده می شود، و برای ما کافی خواھد بود که عناصر مختلف 

، ولی »بزرگترين گردھمآئی ايرانيان خارج از کشور در پاريس«. ر رابطۀ مفصلی با يکديگر قرار دھيمرا د آن
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مطمئنا من در آن شرکت نداشتم، و از برگزاری آن ھم اطالعی نداشتم، ولی می توانم بگويم که تمام مطالبی که تا 

  . اين جا مطرح کردم، شامل حال اين جمله نيز می باشد

بزرگترين گرد ھمآئی ايرانيان « دو تا عکس منتشر شده، چنان که در تحليل آنھا خواھيم ديد، داعيۀ عالوه بر اين

در اينجا نيز به روشنی می بينيم که چگونه گردھمآئی . را دچار ترديد می سازد» خارج از کشور در پاريس

م عالوه بر اين می بينيم که چگونه و باز ھ. تلقی می شود» گردھمآئی ايرانيان خارج از کشور«مجاھدين به عنوان 

و حمايت » حفاظت فوری از جان ساکنان اشرف توسط سازمان ملل متحد«موضوع گردھمآئی يعنی درخواست

يعنی سازمان مجاھدين خلق، و به ھمين گونه، » ايرانيان خارج از کشور«شخصيت ھای خارجی با توجيه حقانيت 

اھدين و محافل بين المللی، با موضوع زندانيان سياسی و غيره در برای مج» ساکنان اشرف«مخلوط ساختن معضل 

ايران مخلوط می شود، زيرا که نه تنھا اينھا موضوعات متفاوتی ھستند، بلکه خود سازمان مجاھدين خلق نيز زندان 

وسط و شکنجه گاه داشته است، و حتی در ھمين اروپا تعدادی از مجاھدين که از سازمان بيرون آمده بودند، ت

در گاھنامۀ ھنر و مبارزه نيز دست کم يک مقاله در . اعضای مجاھدين مورد حمله قرار گرفته و کتک خورده اند

اين مورد منتشر کرده ام، با عکس که البته به دليل کمبود وقت پيدا کردن آن مقاله را به عھدۀ خواننده واگذار می 

  . اھدين موجود استتصاوير صورت خوناآلود مستعفيان از سازمان مج. کنم

  

  دربارۀ تصوير

توجه شما را به . حال بايد ببينيم که چنين تحريفاتی در ساحت زبان، چگونه در تصاوير منتشر شده انعکاس می يابد

  :دوعکس زير جلب می کنم 

                                           ٢                                                                        ١  

   

و  جنس –و يا باسمه ای » کيچ«نخستين موضوعی که می توانيم دربارۀ ھر دو تصوير مطرح کنيم، خصوصيت 

 و ١در تصوير (بادکنک ھای زرد رنگ .  در تجمعات سياسی مجاھدين خلق است- کاالی ارزان قيمت ولی با شکوه 

 و ميله ھای فلزی نقره فام و با طناب ھای قرمز با ٢تصوير دست در ه لباس ھای زرد رنگ مانکن ھای پرچم ب

  ).رنگھای بورژوائی در مراسم(سرقالب طالئی رنگ 

با اين وجود، می دانيم که بادکنک در عين حال حجم کوچکی دارد ولی می توان با دميدن ھوا در داخل آن، جسم 

برای اين که (جز ھوا نيست ه ل آن چيزی بکوچک را ظاھرا به شکل بزرگتری نشان دھيم، در حالی که در داخ

در ھر . جسمی کوچک که آن را باد کرده اند. بادکنک ھمانا ھويت مجاھدين خلق انيران است). يم توخالی استئنگو
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در اينجا نيز . صورت چنين تمايلی برای تزئين گردھمآئی، بی گمان حاکی از بعد بخشيدن به سياھی لشگر است

  .ی می توانيم تأويل کنيمتحريف را در چنين شکل

از ديدگاه (، بادکنک ھای زرد، و سمت چپ تصوير »کيچ« چه می بينيم؟ خصوصيت ١در تصوير شمارۀ 

تصوير در واقع مونتاژ دو . است» مک دونالد«، تعدادی نيم دايره می بينيم که خيلی شبيه به تزئينات )تماشاچی

ريم رجوی و تجمع شرکت کننده ھائی که صورتھايشان تقريبا تصوير م: صحنۀ کامال متفاوت و دستکاری شده است 

 می بينيم که دنامشخص و زير بادکنکھای زرد رنگ پنھان شده، در دور دست تعدادی پرچم مستطيل شکل يا پالکار

 ساختگی البته اين عکس کامالً . در عين حال شبيه نمای آسمان خراشھای شھری مانند نيويورک از فاصلۀ دور است

  . شده تا توده ھای شرکت کننده را صد چندان نشان دھدتھيه

 در مرکز سمت راست تصوير، مريم رجوی خندان با دستھای به ھم گره زده به نشان ھمبستگی را می بينيم، و دقيقاً 

عکس، تابلوی عکس مسعود رجوی را می بينيم که تقريبا سی درجه به سمت چپ مايل شده، و اندازۀ کوچک آن 

اين وضعيت عکس مسعود رجوی که توسط يکی . وير مريم رجوی از اين جھت است عمق ايجاد کندنسبت به تص

  ولی کدام؟ . از شرکت کنندگان به اھتزاز در آمده، بايد معنای خاصی داشته باشد

ن جز اين دو نفر قابل تشخيص نيست، و به ايه  بايد توجه داشته باشيم که ھويت ھيچ يک از شرکت کننده ھا باوالً 

 بازشناسی آنھا را به ما می دھد، تصوير ۀرو ھستيم و تنھا عنصری که اجازه معنا که ما با توده ھای گمنامی روب

 البته نه خودش به عنوان يکی از شرکت کنندگان در گردھمآئی، بلکه تصوير او، که متعاقباً . مسعود رجوی است

 را قابل باز شناسی می -» ايرانيان خارج از کشور«ت   به شکلی که در گزارش آنھا آمده اس–ھويت تجمع انسانی 

» ايرانيان خارج از کشور«به اين معنا که اگر مريخی ھا به روی زمين بيايند و اين عکس را پيدا کنند، از . سازد

بزرگترين گردھمآئی ايرانيان « بلکه آنھا را به شکل عکس و تصوير در – نه خود آنھا را –تنھا ھمين دو نفر را 

دستشان ه باز شناسی خواھند کرد، و در نتيجه اطالعات غلطی در مورد ما ايرانيھا ب» ارج از کشور در پاريسخ

از ديدگاه روانشناختی خودبزرگ بينی روی دّوم خود کم بينی بوده، و ھر دو نشانۀ اضمحالل . خواھد رسيد

 اين نمی گويم، ولی تنھا يادآوری می کنم که ما با اين موضوع تمام نکرده ايم، ولی در اينجا بيش از. شخصيتی است

ی و دست کم در رابطه با خود سازمان مجاھدين خلق از ئپيامد شناسی و يا پيامد يابی چنين وضعيتی در ابعاد توده 

من فکر می کنم . يکسو و سياست خارجی کشورھای غربی و به ويژه کشور فرانسه از سوی ديگر بر جا می ماند

و اين موضوع تنھا يک موضوع اخالقی نيست، بلکه . ھانت آميزی به ايرانيان مقيم فرانسه استکه چنين نمايش ا

دست کم با بھداشت روانی ما ايرانيان مقيم فرانسه و ميان فرھنگی ايران در رابطه با سياست ھای حاکم در پيوند 

  .تنگاتنگ قرار می گيرد

ی نمی بينيم که فراخواست خاصی را دا ھيچ پرچم و يا پالکار عظيم توده ھعالوه بر اين در اين گردھمآئی ظاھراً 

 به غايت تمام آرزوھا و - عکس قاب شده – در واقع تصوير مسعود رجوی –جز ھمين عکس ه  ب–مطرح کند 

 - تصوير مسعود رجوی در مرکز عکس و در مرکز بازنمائی تجمع انسانی . خواست ھای توده ھا بازنمائی می شود

 به تنھائی تحليل ما را از وضعيت ساخت و ساز نفی - » ھمآئی ايرانيان خارج از کشور در پاريسبزرگترين گرد«

عملکرد زبان، و پيامد ھای آن برای سير قھقرائی و بازگشت به دوران کودک زبان بسته برای آيندۀ توده ھای به پا 

زرگترين گردھمآئی ايرانيان خارج از ب«به عبارت ديگر آنچه . خاسته و حاکميت مطلق را به روشنی نشان می دھد

توده ھا با بادکنک زرد . می خواھد بگويد به يک عکس يک تصوير يک چھره منحصر می گردد» کشور در پاريس

جز بادکنکھائی که گواه بر اميد ه ی که به طرف باال گرفته شده، گوئی  چيزی می گويند، ولی بئست و دستھادر د
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ما ھيچ چيز . ء قابل تشخيص ھمان تصويری است که در مرکز عکس می بينيماوج گيريھايشان است، تنھا شی

و مشخصا به ھمان شکلی که در بررسی تحريف در ساحت زبانی ديديم، که .  ديگری در اين تصوير نمی بينيم

  حذف نام مجاھدين خلق به ھدف عموميت بخشيدن به آن و گسترش معنائی آن در حد ملت ايران انجام گرفته است،

يک تصوير، يک عکس، عکس يک فرد مشخص در . در اينجا نيز تحريف را در اشکال مصور مشاھده می کنيم

  . جايگاه تمام آرزومنديھای واال به موج شکوھمند توده ھا سپرده شده است

نظر می رسد، ھمان تصويری است که به شکل ابھام آميزی در ه در نتيجه  آن چه در اين تصوير حائز اھميت ب

  . رکز عکس ديده می شودم

 درشت نمائی تصوير مريم رجوی برای ببيننده اين توھم را ايجاد می کند که گوئی او رھبر اصلی البته ظاھراً 

 در کنتراست با تصويری که به موج انسانی سپرده – تصوير ثابت و قائم –ارکستر است، ولی اين درشت نمائی 

 از تصوير قاب شده ای که ظاھراً .   حرف ديگری نيز برای گفتن داردشده، عالوه بر تمايل فنی برای ايجاد عمق

 مکانيکی و بدوی ايجاد حالت تعادل به شکل تصادفی در حال واژگون شدن است، و کنتراستی که به شکل کامالً 

 و   بايد از ترکيب- را » شورای مقاومت« يعنی نيّت –کرده،  در واقع ترفندی بيش نيست که مفھوم اصلی آن را 

  . کادربندی راز آميز آن استخراج کنيم

از ديدگاه من، اين ترفند برای اجتناب از شوکی به کار بسته شده که ممکن است از ناحيۀ مرکز تصوير به تماشاچی 

 درجه  نيز از اين جھت ٣٠وارد شود، به ھمين علت نيز عکس مسعود رجوی را تار نشان داده اند، و خط مايل 

ھميت و يا به گونه ای بازنمائی کنند که گوئی موضوع اصلی نيست و گوئی واقعه ای جانبی و است که آن را بی ا

درھر صورت بازنمائی تصوير مسعود رجوی در چنين شکلی بيشتر به . بی اھميت و تصادفی در کار بوده است

  .جھت کاھش وزنه و شوک معنائی آن انجام گرفته است

   

  تصوير در تصوير

دست در پاريس نشان می دھد ه  می تواند ما را به مفھوم عميق تصويری که توده ھای بادکنک بآن چه بيش از ھمه

دست، ھمان توده ه البته بايد يادآوری کنيم که اين توده ھای بادکنک ب. است» تصوير در تصوير«ھدايت کند، مفھوم 

 رياست جمھوری مادام العمر عراق، ھائی ھستند که تا چند سال پيش از اين در پيوند با عضو سازمان سيا و سپس

صدام حسين در جنگی نيابتی و امپرياليستی عليه کشور خودشان می جنگيدند و در داخل کشور نيز دست به اعمال 

 يک روزنامه نگار جوان ايرانی در سايت ميشل اخيراً (تروريستی می زدند و موجب کشتار افراد می شدند 

 نفر اعالم کرده ۴٠٠٠٠انيان  تروريسم مجاھدين خلق در ايران را در حد شوسودوسکی، طی مقاله ای تعداد قرب

  ).است

بر اساس واژگان . در نظر می گيريم» ترئاتر در تئات«مفھوم تصوير در تصوير را ما در اينجا در انکشاف معنای 

گر است مثل آن چه نوعی نمايشنامه است که بخشی از محتوای مضمونی آن بازنمائی يک نمايشنامۀ دي: ھنر نمايش 

نمايشنامه روی توھم نمايش تکيه می کند و تماشاچی در عين حال که نمايشنامۀ بيرونی را می . در ھملت می بينيم

جريان زيبائی شناسی که اين شکل از نمايش را رايج . بيند، در درون نمايشنامه، صحنۀ نمايش ديگری را می بيند

 پيوند با جھان بينی باروک، جھان را به عنوان صحنه و تمام ساکنان ساخت از قرن شانزدھم آغاز می شود و در

زندگی توھمی . جھان را نيز به عنوان بازيگران آن تلقی می کند، و خدا نيز نمايشنامه نويس و کارگردان آن است

 جدا سازی تر استعارۀ الھی شناسانه است و در سير تحولی خود به اين باور می رسد کهئاتر در تئات...بيش نيست
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تر يا تصوير در تصوير، می تواند به نيازھای متعددی در ئاتر در تئادر ھر صورت ت. ھنر از زندگی ناممکن است

  .جھان نمايش پاسخ بگويد ولی ھمواره در ايجاد توھم بوده و به توھم اشارت دارد

 تمام مفاھيم الھی -» ...بزرگترين «- در مرکز تصوير تجمع انسانی دعکس مسعود رجوی که به شکل پالکار

تر و در ادامۀ آن تصوير در تصوير را به خود جذب می کند که با ئاتر در تئاشناختی اين مقولۀ نمايشی يعنی ت

نمايش . مونتاژ عکس مريم رجوی با دستھای به ھم گره خوره به نشان ھمبستگی به حالت مضاعف تکرار می شود

ھی شناسانه، نمايشنامه نويس اصلی آن که به اين توده ھای عظيم ھويت در نمايش، تصوير در تصوير، و استعارۀ ال

گويا که مسعود رجوی سر منشأ تعبير تازه ای از وجود خدا نيز بوده که با خدائی که مسلمانان پيش از . می بخشد

عمومی پيدا نکرده به عبارت ديگر او خدای نوينی را آفريده که البته ھنوز انتشار .  تفاوت دارد،اين می شناخته اند

و من فکر می کنم که اين تصوير قاب گرفتۀ او که به موج انسانی سپرده شده بی ارتباط با کشف خدای نوين . است

  . نباشد– عصر جديد – نيو ايج -او در دوران  

زمانی تر نسبت به عکاسی در اينجاست که، زبان جزء جدائی ناپذير از آن است، ولی عکس تا ئاالبته برتری ھنر ت

اگر چه چنين .  به توھمات دامن بزنددکه چيزی زير آن نوشته نشده باشد قادر به بيان واقعيت نيست و تنھا می توان

  .نظريه ای با نظريات برخی که چنين تفکيکی را برنمی تابند تا اندازه ای فاصله می گيرد

بزرگترين گردھمائی « تمامی يک عکس برای . يک عکس برای تمامی زندگی، يک عکس برای تمامی يک ملت

. و تمام شخصيت ھای برجستۀ بين المللی، يک عکس برای تمام حقوق بشر» ايرانيان خارج از کشور در پاريس

يک عکس برای توقف انديشه و زبان، و ما با يک عکس قدرت مطلقی را برايتان تضمين می کنيم که شما را 

حسب نياز شما نيز با کمال ميل، خودتان را برای ما با بنزين آتش ھمچون کودکی زبان بسته در آغوش بفشارد و بر 

  .بکشيد، و گاھی ھم ديگران را با آن به آتش بکشيد

  

  تصوير دوم

  

را دچار ترديد » بزرگترين گردھمائی ايرانيان خارج از کشور در پاريس«در مورد تصوير دّوم آن چه بيش از ھمه 

اسمه ای چنين گردھمآئی دو لوکسی می توانيم مطرح کنيم، اين است که و ب» کيچ«می سازد، عالوه بر خصوصيت 
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بايد انتظار داشته باشيم نبوده، و نياز داشتند که از » ...بزرگترين«آنچنان که از » ايرانيان خارج از کشور«گوئی 

  . خارجی ھا برای نگھداشتن پرچم ايران استفاده کنند

ھمانطور که می دانيم خود مجاھدين خلق . است» مريکائیاپالن «ائی  خود عکس در اصطالح عکاسی و سينم اوالً 

در اين جا ما بين فن عکاسی و زبان عکاسی و واقعيت . ناميده می شود» مريکائیاپالن «نيز در اصطالح ستراتژی 

  .اميدوارم موضوع را به روشنی بيان کرده باشم. پشت پرده يا ناخودآگاه تصوير پلی زديم

ده اند و مثل عروسک ھای ايستا» کيچ«ق صحنه نگاه کنيد، چھار نفر را می بينيد که با لباس ھای حال اگر به عم

از اين چھار نفر تنھا چھرۀ دو . پرچم ايران را به دست گرفته اند) خلق مبارز به تعبير اين قوم راه گم کرده(تزئينی 

، يک جوان سياه پوست است و احتمال )بينندهاز ديدگاه (نفر اول سمت چپ عکس . نفر از آنھا کمابيش مشخص است

نفر دوم چھره اش پشت پرچم پنھان مانده ولی به دليل موھای . خيلی کمی وجود دارد که اين فرد ايرانی باشد

کوتاھش بايد يک پسر جوان باشد، و نفر سّوم يک دختر جوان است که نه تنھا شباھت خاصی به دخترھای ايرانی 

نفر چھارم نيز .  روی سر او ديده نمی شود-  مثل خود مريم رجوی -کھای فاطمۀ زھرا نيز ندارد بلکه روسری چري

چھره اش پشت پرچم پنھان مانده ولی تقريبا بخشی از مچ دست او پيداست که نشان می دھد که او نيز سياه پوست 

ھيچکدامشان ايرانی نيستند و دو دختر و دو پسر که . بوده و با کمی دقت برآمدگی در ناحيۀ سينۀ او را می بينيم

 از بازار سياھی لشگر برای مدت کوتاھی به خدمت گرفته شده اند و واالترين حرکت ملی ايران به آنھا احتماالً 

  .واگذار شده است

  :بر اين اساس از اين عکس ما به چند نتيجه رسيديم 

نمادينه به خود مجاھدين به عنوان پالن و گرفته شده، به شکل » مريکائیاپالن «عکس از ديدگاه اصطالح فنی با )١

  مريکائی بازمی گردداطرح 

  پرچمداران ايرانی نيستند)٢

اين . »رئيس جمھور«، توده ھا و »ايرانيان خارج از کشور«فاصلۀ قاطعانه بين پرچمداران يعنی به اصطالح )٣

ھای طالئی وستون ھای نقره فاصله البته به شکل باشکوھی مرزبندی شده، با طناب ضخيم قرمز رنگ و قالب 

بزرگترين گردھمآئی «ايران يعنی » پرچمداران«را از » رئيس جمھور«عالوه براين آن چه . و يوکاھای سبز...فام

بخوانيد (قابل تفکيک می سازد، ژست منجمد شده و تقريبا نظامی پرچمداران » ايرانيان خارج از کشور در پاريس

عالوه بر اين مريم رجوی به . جوی است که در حالت انبساط ديده می شودو ژست مريم ر) ابزارسازی توده ھا

که اگر اين صحنه را با صحنه ای که دوالکروآ از انقالب کبير فرانسه ترسيم کرده . رديف پرچم پشت کرده است

  مقايسه کنيم، نتيجه گيری راحت تر انجام خواھد گرفت
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