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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Martyrs  جانبازان

  
  عّزت پايدار

  ٢٠١٣ اپريل ٢٢

  

 !حقيقِت وارونه در تابلوھای ساختگی
 

بيون کمونيست ن مترقی و انقالا مرگ مبارزۀاخيراً سايت اخبار روز متعلق به اکثريت به درج تابلوھائی از صحن

با توجه به . محبوب مردم ايران دست زده است که گفته می شود در نمايشگاھی در ايران به نمايش عموم گذاشته شده اند

 اختناق شديد بر جامعه و در شرايطی که ديکتاتوری حاکم از طريق شبکه ھای گسترده و تار عنکبوتی خود کامالً ۀسلط

 و وابستگان به وزارت اطالعات ءيعنی اعضا" سربازان گمنام امام زمان"يد مواظب است که ھيچ اثری بدون تأئ

جنايتکار رژيم انتشار نيابد، ديدن قھرمانان و چھره ھای محبوب مردم در نقاشی ھای ياد شده مسلماً جلب توجه می کند 

  .به خصوص آن ھائی که مربوط به رزمندگان نامدار چريکھای فدائی خلق می باشند

ن ديگری که در راه آزادی و سعادت اين است که ياد پرشور و انقالبی چريکھای فدائی خلق و مبارزواقعيت ا

زحمتکشان و توده ھای تحت ستم ايران جان باخته اند ھمواره در ياد ستمديدگان زنده است و برای آن ھا منبع الھام 

 کسانی که ھمواره با ياد آن انقالبيون زندگی و برای به ھمين خاطر ممکن است اين تابلوھا. مبارزاتی به شمار می رود

اما آيا کسانی . مبارزه کرده اند، صرفاً به خاطر اين که يادآور آن ھاست، در نظر اول برداشت منفيی را به وجود نياورد

أثير مثبتی که در آن دوره ھا زندگی نکرده و قرار است از اين تابلوھا پی به واقعيت امور در آن سال ھا ببرند، از آن ت

  می گيرند؟

اين تابلوھا که در ايران تحت کنترل و نظارت وزارات جھنمی اطالعات در يک نمايشگاه عرضه شده مسلماً ھدف 

ن اتوده ھای مردم و کمونيست ھا و مبارز با " سربازان گمنام امام زمان"با توجه به دشمنی . خاصی را تعقيب می کنند

  . امری ضروری است، نمايش علنی يافته اندۀ دالئلی که اين تابلو ھا اجازو نيروھای مترقی جامعه، تعمق در

در تابلوھای منتشر شده، بيننده چھره ھا ی دالور و محبوب مردم تحت ستم ايران را در قامت افرادی ضعيف و شکست 

 اين دشمنان مردم ھستند که می بيند و اين پيام می تواند به او منتقل شود که مبارزه بيھوده است و غالب خورده از دشمن

 ھنری اين ۀ روی جنبممکن است در مقابل چنين اظھار نظری عده ای صرفاً . ھمواره پيروز و صحنه گردان ميدان اند

ھر اثر ھنری با توجه به رابطه ای که با واقعيت بر قرار می کند و يا به درجه ای که با زبان کيد کنند ، اما أنقاشی ھا ت

 اما تابلوھای نامبرده درست به دليل اين .اقعيات جامعه می پردازد، ارزش يافته و برجسته می گرددھنر به انعکاس و

که مھارت به کار رفته در آن ھا در جھت قلب و جعل واقعيت می باشد ، نمی توانند يک اثر ھنری با ارزش ھم تلقی 

  . شوند
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ختن رفيق گرانقدر و عزير ما، چريک فدائی خلق  آن چه در يکی از آن تابلوھا در مورد چگونگی جان باۀمقايس

  . به تصوير در آمده با آن چه درواقعيت رخ داده، می تواند مطلب را تا حدی روشن سازد»مرضيه احمدی اسکوئی«

 يک چريک فدائی با صداقت و صميمت تمام ، جان برکف در راه رھائی ۀرفيق مرضيه چه به خاطر اين که به مثاب

 ستمديدگان در ايران مبارزه کرد و طی يک درگيری شجاعانه با دشمن جان باخت و چه به خاطر ۀ کارگر و ھمۀطبق

فعاليت ھای فرھنگی اش و به خصوص اشعار زيبا و پر محتوای انقالبی اش، در دل توده ھای آگاه و مبارز ايران جای 

 ۀ قھرمان و صحنۀا با فردی بيگانه با مرضياما در اين تابلو م. دارد و نام محبوبش ھميشه زنده و جاويد خواھد ماند

درگيری کامالً معکوس با خود واقعيت آن درگيری که خوشبختانه در ھمان زمان به طور مستند با تحقيق از مردم محل 

 به تصوير در آمده، ۵٠ ۀو بر اساس ضبط بيسيم ھای ساواک در نشريه نبرد خلق، ارگان چريکھای فدائی خلق در دھ

  .مواجھيم

 اين تابلو در ارتباط با مرگ سرخ رفيق مرضيه وجود دارد، ۀ آن چه در صحنۀ اينجا قصد بر آن نيست که به ھمدر

پرداخته شود و مثالً تالشی که در آن شده تا نشان داده شود که گويا مردم از چريکھای فدائی خلق حمايت نمی کردند به 

زنی نيمه افتاده بر زمين ديده می شود که ظاھراً رفيق مرضيه در تابلو ، تصوير . طور کامل مورد بررسی قرار گيرد

است و اسلحه ای ھم که قرار بوده وی از آن عليه مزدوران ساواک استفاده کرده و سينه جنايت کاران و دشمنان مردم 

ای به  در آن طرف اما جوان خوش پوش و مسلط در صحنه ديده می شود که اسلحه . را بدرد، به ھوا پرتاب شده است

در طرف . دست دارد که معلوم است با شليک آن اسلحه به سوی رفيق مرضيه او را به اصطالح بر زمين زده است

. راست صحنه، صاحب يک گاری که می تواند سمبل زحمتکشان باشد از ترس خود را زير گاری پنھان کرده است

کسانی در پيچ دری خود را پنھان کرده و يا فرار در طرف چپ صحنه ھم باز .  دری پناه برده اندۀکسانی ھم به گوش

تا در مقابل چشم ببينده، با برجستگی وحشت مردم و ضعف نيروھای انقالبی  با اين صحنه ھا کوشش شده است. می کنند

در نشان داده شود؛ و البته چيزی ھم در اين تابلو وجود ندارد که گويای تأثيراتی باشد که ھمين درگيری ھا و شھادت ھا 

در حالی که در ھمان حال نشان داده می شود  .روی آوری مردم به انقالب عيله ھمين ساواکی ھای خوش پوش داشتند

که نترس ھا و افراد مسلط در صحنه مردان کت و شلوار پوش ھستند که در قامت نيرو ھای ساواک در صحنه حضور 

به رفيق مرضيه  وار شيکی به تن دارد و در حال شليککت و شل اين افراد در قسمتی که يک ساواکی جوان که. دارند

 ۀاست ديده می شوند؛ و رياکارانه تر اين که يکی از اين مأمورين يا شکنجه گران جنايتکار که ھمه می دانند که در دور

مدافع جان بی گناھان جا زده شده و حتی " ھنر" ارزشی برای جان مردم قايل نبودند به مدد اين نوع از حکومتشان اصالً 

  !سر کودکی را به عالمت مواظبت از او بغل کرده است

 »شيرين معاضد« رفيق مرضيه احمدی اسکوئی با مزدوران ساواک که به ھمراه رفيق ۀاما واقعيت درگيری قھرمانان

 به نقل از نبرد خلق شماره سوم  ليس قرار گرفته بود،و ترين رفقای چريکھای فدائی خلق تحت تعقيب پيکی از گرانقدر

  : چنين می باشد١٣۵٣به تاريخ خرداد 

 دو تن از رفقای زن عضو سازمان چريکھای فدائی خلق در جريان يک تعقيب خيابانی با ]ثور[در ششم ارديبھشت ماه"

  .دليس درگير شدنو پۀمأمورين ويژ

 يک ھفته قبل يکی از عناصر تازه کار و سمپاتيزان سازمان را ،شرح کامل واقعه بدين صورت است که مأمورين دشمن

در روز . در شھر تبريز دستگير می سازند و موفق می شوند قرار مالقاتی را از عنصر دستگير شده به دست آورند

ليس اطراف محل قرار را تا مسافت چند کيلومتر تحت و ارديبھشت که اين مالقات می بايست صورت بگيرد پ۶جمعه 

به منظور کنترل منطقه وارد   می کردءرفيق شيرين معاضد که می بايست اين قرار را اجرا. محاصره در می آورد

منطقه می شود چند دقيقه بعد رفيق مرضيه احمدی اسکوئی از طريق ضبط امواج بی سيم دشمن متوجه خطر می شود و 
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 محاصره شده می رساند تا رفيق ۀمنطقه و خطری که وی را تھديد می کرد خود را به منطقۀ  به محاصربدون توجه

رفيق مرضيه احمدی در نزديکی محل قرار، رفيق معاضد را پيدا می کند ولی . معاضد را در جريان امر قرار دھد

 نيروھای ۀرغم دقت ويژ  علیءد ولی رفقامأمورين متوجه آن ھا شده و به طور غير محسوس به تعقيب آن ھا می پردازن

پس . مخصوص تعقيب، متوجه موضوع شده و سعی می کنند با عوض کردن تاکسی از تعقيب دشمن خالصی پيدا کنند

مأمورين دشمن که به طور بی . از چند مانور خود را به ميدان فوزيه می رسانند و تصميم می گيرند از ھم جدا شوند

 را پيدا می کنند و با استفاده از ازدحام ميدان غافلگيرانه به رفيق ءدند مجدداً در ميدان فوزيه رفقاسابقه ای بسيج شده بو

در اين موقع رفيق فقط موفق می شود با خوردن قرص سيانوری که . معاضد حمله کرده و وی را دستگير می سازند

ا به بيمارستان شھربانی منتقل می سازد و به دشمن بالفاصله وی ر. ھميشه در زير زبان داشت اقدام به خودکشی کند

.  وی با تمام امکانات و به کمک پزشکان مزدور اسرائيلی به مداوای او می پردازندۀمنظور معالجه و سپس شکنج

  .اينک رفيق معاضد تحت وحشيانه ترين شکنجه ھای دشمن قرار دارد

مأمورين دشمن قرار می گيرد و پس از چند عمل رفيق مرضيه احمدی پس از جدا شدن از رفيق معاضد تحت تعقيب 

ولی مأموران با . شترداران در ميدان شاه تھران برساندۀ  تيمی واقع در کوچۀضد تعقيب سعی می کند خود را به خان

 تحت محاصره هديگر و به مرکز اطالع می دادند و بدين ترتيب منطق استفاده از تجھيزات مخابراتی رد وی را به يک

با اين حال مزدوران نمی توانستند ترس خود را از نزديک شدن به رفيق بپوشانند و مرتباً از پشت .  آمده بوددشمن در

 تنگتر می شد در اين ھنگام رفيق   محاصره رفته رفتهۀحلق. او مرديست که لباس زنانه پوشيده: بی سيم فرياد می زدند

 ندارد، ابتکار عمل را در دست گرفت و با اسلحه کمری چون ديد که امکان خروج از محاصره برای او ديگر وجود

خود شجاعانه به مزدوران حمله کرد و پس از يک درگيری نابرابر، دشمن در حالی که اميد زنده دستگير کردن او را 

کامالً از دست داده بود، رفيق را به مسلسل بست، در اين موقع رفيق مرضيه احمدی موفق شد قرص سيانور خود را 

 دور چندين بار به مسلسل بستند و سپس وحشت زده و به ۀجسد رفيق احمدی را نيروھای دشمن از فاصل. ز بخوردني

  .آھستگی به اين چريک قھرمان نزديک شده جسد بی جان او را طناب پيچ کرده و می برند

ود، بين مردم شايع  خود را در مورد مرد بودن رفيق که مبين وحشت او بۀدشمن پس از اين درگيری، تصور اولي

 رفيق ۀ درگيری قھرمانانۀساخت و اين امر به منظور تخفيف فشار افکار مردمی صورت می گرفت که ناظر بر صحن

  .با دشمن بودند

 ارديبھشت در مقابل ديدگان مردم شرق تھران صورت گرفت ھيچ ۶ صبح ١٠اين درگيری که در ساعت ۀ دشمن دربار

دشمن از انتشار ھر .  سکوتی است که رژيم به آن دست زده استۀبارز توطئۀ نشانخبری منتشر نساخته است و اين 

.  مسلحانه استۀ ترس رژيم در گسترش مبارزۀگونه خبری در پيرامون جنبش چريکی به سختی وحشت دارد و اين نشان

مپرياليستی می  ضد اۀھر روزی که می گذرد ميھن پرستان بيشتری به صفوف مبارز ولی علی رغم کوشش ھای رژيم،

  ."پيوندند و تالش ھای دشمن را عقيم می گذارند

 ۀھمان طور که ديده شد، چنين درگيری قھرمانانه در تابلوی ياد شده وارونه گشته و نه تنھا به ھيچ وجه حتی گوش

 آن  با مأموران جنايت کار ساواک دره رفيق مرضيه و جسارت تحسين برانگيزش در مواجھۀکوچکی از رزم دالوران

منعکس نشده بلکه ساواکی ھای ھراسان و وحشت زده در آن درگيری نيز درست عکس آن چه در واقع بوده اند جلوه 

بنابراين، می توان متوجه شد که بی دليل نيست که سربازان گمنام امام زمان، اين چشم و گوش ھای ولی . داده شده اند

 رزمندگان فدائی ده ھا کتاب منتشر کرده ۀدشه دار کردن چھرفقيه جنايتکار جمھوری اسالمی که سال ھاست برای خ

  .  اند، صالح ديده و اجازه داده اند تا اين تابلوھا در نمايشگاھی در تھران به نمايش در آيد
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رفيق مرضيه احمدی اسکوئی در نبردی روياروی با دشمن، دليرانه جنگيد و قھرمانانه شھيد شد و چنين مرگ سرخی 

 مبارزاتی ھر چه بيشتری در ميان آنان در ۀء آگاھی ستمديدگان جامعه قرار گرفت و باعث رشد روحيدر خدمت ارتقا

  .مبارزه عليه دشمنانشان گرديد

 زنان کمونيستی که در صفوف چريکھای فدائی خلق ۀدرود بر چريک فدائی خلق، رفيق مرضيه احمدی اسکوئی و ھم

  . جنگيدند دالورانه با دشمنان مردم

   ! دشمنان کارگران و زحمتکشانۀفرت بر رژيم جمھوری اسالمی و ھمننگ و ن

 ١٣٩٢ ]حمل[فروردين

 


