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 Political  سياسی

  
  آزاد - الف
 ٢٠١۶ فبروری ١٩

  

 "!مرگ ھای تاريخی"عکس ھائی در خدمت تحريف 
وش صحنه آرائی، عکسی  در ايران قصد دارد با رآزاده اخالقی از طريق دوستانی مطلع شدم که شخصی با نام ًاخيرا

 خلق ايران ئیفدا  بيانگر نبرد حماسی چريکھای١٣۴٩رستاخيز سياھکل در سال . از وقايع رستاخيز سياھکل تھيه کند

ھای اين چريک ھا در سياھکل در شرايطی که ديکتاتوری شاه سکوت  غرش مسلسل. در جنگل ھای شمال بود

 ثبات آريامھری را متالطم و خون تازه ای ۀه را از بين برده بود، جزيرقبرستانی بر جامعه حاکم کرده و اميد به مبارز

 مسلحانه ای که ۀمبارز. ھا روشن ساخت  تحت ستم تزريق و نور اميد را در دل آنھای هرا بر قلب ھای کارگران و تود

آميخت و به ھمين خاطر  از ظلم و استثمار و ديکتاتوری رژيم شاه در ھا هاز سياھکل آغاز شد با آتش خشم و نفرت تود

 ھا هاين مبارزه در آگاھی تود. گاه از نفس نيفتاد و در ھر فرصتی زبانه کشيده و گسترده تر گشت  ھيچ۵٠ ۀدر طول دھ

 را سرکوب کند اما ۵٧و پيشرفت و ترقی جامعه تأثير بسزائی گذاشت و جمھوری اسالمی نيز اگر چه توانست انقالب 

ھا در جامعه و روی   آنۀ خلق ايران و زندگی و مرگ شجاعانئیه رزم چريکھای فداثيری کأھرگز نتوانسته است ت

 . را از بين ببرد،ی تحت ستم برجای گذاشته استھا هتود

ھا در ھمين رابطه آثار   سياھکل برای خيلی از ھنرمندھای ما منبع الھام بوده و آنۀطور که می دانيم حماس ھمان

کنونی از انتشار   با توجه به تجربه ھای تاجمھوری اسالمیۀ  در زير سلطاما. ده اند مختلف آفريھای همتعددی در حوز

از (چه ارائه شده  مطالب در رابطه با سياھکل و انقالبيون مربوط به اين رويداد تاريخی، شاھد بوده ايم که آن آثار و

. آن واقعيات و نشر اکاذيب بوده استًعمدتا تحريف )  و غيره پوياۀانديش و مھرنامه گرفته تا محمود نادریکتاب 

بنابراين با شنيدن خبر فوق کنجکاو شدم که کار صحنه آرائی سياھکل در چھارچوب جمھوری اسالمی چگونه خواھد 

جو در اينترنت متوجه شدم که ايشان  و با جست.  پيدا کنمئی آشناآزاده اخالقیبود و بر آن شدم تا بيشتر با کارھای خانم 

عکس از افراد مختلف از مھدی باکری، پاسداری در  ١٧ چيده شده، ۀ آرائی و گرفتن عکس از صحنبا روش صحنه

شخصيت ھای تاريخی نامه نويس و کارگردان گرفته تا برخی از فلمسھراب شھيد ثالث، جنگ ايران و عراق و يا 

گ، تھيه و نمايشگاھی در مرۀ با درونماي...  ومرضيه احمدی اسکوئی و ميرزاده عشقی، محمد مصدقايران چون 

محمود طالقانی، مھدی باکری،  :عکس ھای مرگ در اين مجموعه عبارتند از.  ترتيب داده استگالری محسنتھران در 

زدی، ميرزاده عشقی، کلنل محمد تقی خان يی محمد فرخ ،تقی ارانی علی شريعتی، سھراب شھيد ثالث، محمد مصدق،
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نيا، احمد قندچی،  رضوی، مصطفی بزرگ المتکلمين، شريعت هللا ملکپسيان، جھانگيرخان صوراسرافيل، نصر

 .غالمرضا تختی، فروغ فرخزاد، صمد بھرنگی، بيژن جزنی و حميد اشرف

  فوق بيشترين تعداد را عکس ھای مبارزينی تشکيل می دھند که زندگی وۀطور که مالحظه می شود در مجموع ھمان

 زندگی و مرگ آنھا کسانی قرار دارند که  ريخی قابل تعمق اند و در ميان آنھا از لحاظ تا  مرگ آنئیچگونگی و چرا

. برای مبارزه با ظلم و ستم و ديکتاتوری منبع الھام ھستندھا  ھا روی چند نسل چنان تأثير گذاشته که ھنوز ھم آن

ی خود منعکس کرده حنه آرائی ھااست اين واقعيت را در کار ص) و يا خواسته( توانسته آزاده اخالقیاکنون ببينيم که آيا 

  شناساند؟و به بيننده ب

آزاده در تبليغات گسترده ای که در ايران پيرامون عکس ھای مزبور صورت گرفته و می گيرد، ادعا شده است که 

عنصر واقعيت از ارکان پردازد و در اين گونه آثار  ھای روی داده می ھای مرگ به مقوله بازسازی صحنه"اخالقی 

 و قابل پذيرش از حادثه و  مستندئیھا صحنه، لذا ھنرمند با استفاده از ھنر معماری مکانی سعی در خلق باشد میاصلی 

 چنين ادعائی که در نشريات مختلف رژيم ھم ۀمطرح کنند). تأکيدھا از من است" (.سپس عکاسی از آن ھا نموده است

ًاما اتفاقا . است که وابسته به وزارت ارشاد می باشد" ی گروه ميراث فرھنگ–خبرگزاری ميراث فرھنگی "تکرار شده، 

ھای تاريخی را بازسازی  خواستم صحنه من نمی":  می گويدآزاده اخالقیدرست در مصاحبه با اين خبرگزاری است که 

ست و  حقيقت نيۀھا ھم نشان دادم، ھم اين حقيقتی که من پيدا کردم و در عکس. ام کنم و اين کار را ھم انجام نداده

تواند  اين ھا نمی. ھا بازسازی صرف نيست و نگاه من به اثر است اين عکس: "و يا."  از زاويه ديد من استًکامال

 با نگاھی به اين عکس ھا و يا حتی اگر حرف خود اين خانم را ."ستا حقيقت باشد و آن چه من برداشت کردم، ۀھم

 آزاده اخالقیعکس ھای خانم " عنصر واقعيت از ارکان اصلی"ا معيار قرار دھيم خالف تبليغات صورت گرفته، نه تنھ

ًبرای اين خانم اساسا مطرح نبوده، و نه تنھا او صحنه ھای تاريخی را بازسازی " خلق صحنه ھائی مستند"نمی باشد و 

کرده است که  تأکيد آزاده اخالقی. ھم نيستند" حقيقت "ۀ ھمۀنکرده است بلکه به تأکيد خودش عکس ھای او منعکس کنند

مرگ آدم ھائی "او از " برداشت"و " ديد"پس ما بايد ببينيم که . ًآن عکس ھا صرفا ديد و برداشت او را نشان می دھند

ھائی خلق کرده است که مدح آن ھا را وزارت "اثر"چگونه می باشد و او چه " که معنای زايش تاريخ معاصرمان ھستند

  .ارشاد می گويد

در ضمن ادعا کرده است ) روزنامه ھای حکومت مرتب از او به عنوان ھنرمند ياد می کنند" (ندھنرم"اين به اصطالح 

ھدفم زنده کردن ياد . کنند بسيار محترمند جنگند و برای آرمانی جانشان را فدا می ولی کسانی که میبرای من ": که

ه به اين که بخش اعظم اين عکس ھا به با توجه به چنين ادعائی و ھم چنين با توج". کنم کسانی بود که ستايش می

مبارزينی تعلق دارد که با زندگی و مرگ خود چنان تأثير مثبتی در جامعه به جا گذاشته اند که خود در ميان مردم به 

مشاھده کند و به  زندگی بخش آن ھا را در عکس ھای آزاده اخالقیمرگ  بيننده انتظار دارد که اسطوره تبديل شده اند،

اما با . ه شاملو سروده است ببيند که آن ھا در برابر تندر ايستادند، خانه را روشن کردند و بعد از آن مردندصورتی ک

و " ديد"ًاندکی تأمل روی اين عکس ھا ديده می شود که اين عکس ھا کامال تھی از القای چنين مفاھيمی می باشند و 

 زندگی آفرين در اين عکس ھای مرگسان ھيچ اثر و ردی از  به گونه ای است که انھا مرگنامبرده از آن " برداشت"

عکس، در اين عکس ھا انسان ھای مغلوب و شکست خورده در مقابل بيننده ه ھا نمی بيند؛ و نه تنھا نمی بيند بلکه ب

ه بايد به حال قرار دارند و آن ھا نه تنھا در برابر تندر نايستاده و خانه را روشن نکرده اند بلکه گويا چنان مرده اند ک

آزاده در رابطه با عکس ھای "  گروه ميراث فرھنگی-خبرگزاری ميراث فرھنگی "آيا تصادفی است که. شان گريه کرد

ايم، اکنون با روايت  ھائی که بارھا و بارھا در ذھنمان ساخته مرگ": ضمن کم نظير خواندن آن ھا نوشته استاخالقی 
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، واقعيت کاری که اين خانم با صحنه سازی ھا و عکس گرفتن از آن صحنه ھا  اين اعتراف."شکنند ای در ھم می تازه

 چنان تصويری از مرگ مبارزين محبوب توده ھاآزاده اخالقی .  است را به خوبی برای بيننده آشکار می کندانجام داده

  . می باشدساخته است که با واقعيت مرگ آن ھا و تأثيرات مثبتی که به جا گذارده اند مغاير و متضاد

سعی خواھم کرد با تکيه بر دو عکس اين مجموعه يعنی عکس ھای ساخته شده از چگونگی مرگ رفيق در اين متن 

اما .  آزاده اخالقی را بيشتر روشن و تشريح کنم" برداشت"و " ديد" و رفيق حميد اشرف، ئیمرضيه احمدی اسکو

  .ان در ميان بگذارمقبل از آن الزم می بينم چند موضوع ديگر را با خوانندگ

کند تبليغات گسترده ای است که در نشريات گوناگون   عکس جلب توجه میۀاولين نکته ای که در رابطه با اين مجموع

از خبرگزاری ميراث فرھنگی گرفته تا انجمن جامعه . رژيم جمھوری اسالمی در مورد آن ھا صورت گرفته است

ا آب و تاب پيرامون اين عکس ھا نوشته و به خصوص با برجسته کردن شناسی ايران و ده ھا سايت و مجله، ھمگی ب

ًمی باشند آن ھا را وسيعا " مرگ آدم ھائی که معنای زايش تاريخ معاصرمان ھستند"اين امر که اين عکس ھا مربوط به 

 ھم قلم زاده اخالقیآاين مجموعه گرفته تا تحصيالت و رنگ روسری ۀ  پروژۀاز ھزيناين رسانه ھا حتی . تبليغ کرده اند

  .زده اند

" ھنر برای ھنر"ۀ خواھان ايران حتی اگر با ھنر ھم سر و کاری نداشته باشند می دانند که سال ھاست که فلسف آزاديۀھم

جماعتی بدون در نظر گرفتن . ھنر مسلط ساخته اندۀ وليت اجتماعی ھنر و ھنرمند است را بر جامعؤکه تھی از مس

ًا با فرم و با ناديده گرفتن محتوا، سعی کرده اند ھنر را صرفا در نسبت خطوط، رنگ ھا و ديالکتيکی محتوۀ رابط

ِبه حصار بکشند و بعد در مورد اين که آيا ھنرمند قبل از خلق اثر پست مدرن فرا زمان و مکان خود، ... تناسب ھا و 
شود که ثابت کند، نوشيدن   نابغه ای ھم يافت میتئوری ھا بافته اند و البته ھميشه!! پپسی نوشيده است و يا کوکاکوال ؟

و يا از پيکاسو نقل قول آورده و فرمول بندی می کنند که، ھم چنان که !! ثير بيشتری دارد أت) کانادادرای اسالمی(فانتا 

را مسلمانان قبل از وارد شدن به مسجد کفش ھای شان را در می آورند، پيکاسو ھم قبل از ورود به اثر خود، خود 

اگر ھم بخت برگشته ای جسارت کرده و بپرسد که ايشان که از . بيرون اثرش به در آورده و آن گاه ورود می فرمود

خود به در آمده، پس با چه چيز باقی مانده ورود فرموده اند، اگر خوش شانس باشد تنھا با مھر بی سوادی، ھم چون 

طای چنين ھنری را به لقايش بخشيده و دست از کار ھنری در چنين اوضاعی عده ای ع. جذام زده ای طرد می شود

البته کسانی نيز ھستند که خود را . شسته اند و کسانی نيز فضای مسموم حاکم را تحمل نکرده و ترک وطن کرده اند

 دراختيار اتاق ھای فکر جمھوری اسالمی قرار داده و نان شبی و خشکه اسم و رسمی دست و پا کرده، و به اين طريق

  .فرمايند ارتزاق می

بنابراين، در شرايطی که به گواه ھمگان، ھنر و ھنرمند زير شديدترين سانسور و سرکوب قرار داشته و به قول زنده ياد 

و ھنر کم کم از جايگاه حقيقی خود فاصله گرفته ) نقل به مضمون(شاملو، خودسانسوری را به ھنرمند تحميل کرده اند 

کارھا، ماه ھا و   ساخت، مجوز نشر و باقی راهۀپی گرفتن مجوز نمايشگاه، بودج مند دراست؛ و در شرايطی که ھنر

 ھم به حکم عادت، به عنوان ورزش صبحگاھی، ً و بعضارود ن میئيحتی سال ھا پله ھای ادارات مربوطه را باال و پا

مسير خيلی از آثار ھنری قبل از را طی می کند و در اين ... ھنری و يا سازمان صدا و سيما و ۀ طبقات ارشاد، حوز

 ھنری ۀکه به دست مخاطب برسد در نطفه خفه می شوند، آری در چنين فضای اختناق که بر جامع تولد و يا پيش از آن

 نه تنھا امکانات الزم برای بازسازی صحنه ھا و سپس مجوز نمايشگاه آزاده اخالقیايران حاکم است می بينيم که خانم 

ه مورد توجه رسانه ھای جمھوری اسالمی ھم قرار گرفته است، رسانه ھائی که ھمه می دانند چگونه دست آورده بلکه ب

تازه اين در حالی است که عکس شخصيت ھای . ل وزارت ارشاد و اطالعات می باشندوو تا چه حد زير کنتر
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 عليه رژيم جمھوری که دشمن سرسخت شاه و شيخ بوده و ھمرزمان شان ھم چنان دست از مبارزهرا کمونيستی 

ال برايش ؤبی شک ھر فردی که شرايط ايران را تجربه کرده باشد ، اين س.  خود داردۀ در مجموع،اسالمی نکشيده اند

ی  عکس دارای چه خصوصياتی است که مجوز به کنار، تبليغات و پوشش خبرۀمطرح می شود که، اين مجموع

  ؟!ش شده استنشريات جمھوری اسالمی ھم نصيب

ًاتفاقا يکی از تبليغات .  می باشدآزاده اخالقی گفته شود که دليل تبليغ گسترده درمورد اين عکس ھا نوآوری خانم شايد

 تبليغ کرده و از آن آزاده اخالقیروزنامه ھای رژيم اين موضوع ھم ھست و آن ھا عکاسی صحنه پردازی را نوآوری 

آزاده اما، براساس چه داليلی بايد خانم . يران ياد می کننددر ا" يکی از عظيم ترين پروژه ھای عکاسی"به عنوان 

 را نوآور سبک جديدی دانست، در حالی که خود ايشان ھم چنين جايگاھی را برای خود قائل نيست و حتی در اخالقی

، آقای يزيانمينا تبر، نيوشا توکليان اين نوع عکاسی در ايران اشاره کرده و از ۀ که انجام داده به تاريخچئیمصاحبه ھا

 خالق سبک آزاده اخالقیپس، خانم .  سال در اين سبک کار کرده و می کنند نام برده است٣٠ که نشاط و خانم فانی

. جديدی در عکاسی ھم نمی باشند و اين نمی تواند دليل مورد توجه قرار گرفتن او از طرف روزنامه ھای حکومت باشد

لم ھای مستند فراوانی از وقايع و شخصيت ھای اشی ھا و فآثار ھنری، نقاز طرفی با توجه به اين نکته که تاکنون 

 عکس، کم لطفی و تحريف ۀتاريخی ساخته و پرداخته و حتی باز سازی شده است، اطالق صفت نوآوری بر اين مجموع

  .نوآوری می باشد

در ھنر عکاسی، با . ھستند فاقد ارزش آزاده اخالقی ۀحتی از لحاظ ھنر عکاسی نيز کارھای ارائه شده در مجموع

مورد عکاسی، يک اثر ھنری خلق می ۀ نوآوری ھا در ثبت تصوير در تلفيق با سوژ امکانات تکنيکی موجود و گاه

ِدوربين در يک نقطه بر محيط کره ای مفروض حول سوژه می. گردد ِ  کانونی مختلف و ھم ۀفاصل. تواند قرار گيرد ُ

ھم چنين چيدمان مشخص خود . توان به آن افزود ژه را در برگيرد را نيز می قاب که چه مقدار از سوۀچنين انداز

ُل کنتراست و تابش نور، عمق ميدان فوکوس و تکنيک ھای ديگر را وقتی به کار گيريم در نھايت پيش از وسوژه، کنتر

 معرفی آن را به ما  چگونه سوژه را ديده و نيتًھر چيز عکس ثبت شده به ما نشان می دھد که ثبت کننده اش اصوال

سادگی متوجه می شويم که تمامی  بآزاده اخالقیبا در نظر گرفتن اين توضيح، در بررسی عکس ھای نمايشگاه . دارد

نمای (و اکستريم النگ شات ) نمای باز( خصوصيات يکسانی دارند، تمامی آن ھا در قاب النگ شات ًعکس ھا تقريبا

زيادی برای صحنه ۀ با اين که وقت و ھزين.  آن ھا به کار گرفته نشده استثبت و ھيچ تکنيک خاصی در) بسيار باز

لم ھای ارزان سفارشی فراتر رفته و از ارائه شده نتوانسته از چھارچوب ف عکس ھا صرف شده است، ولی کار ئیآرا

ط براين اساس ، لنز وايد فقسھراب شھيد ثالثبرای مثال در عکس .  شناسی عکاسی استفاده کندئیامکانات و زيبا

 را در آزاده اخالقیعکاس و يا به قول خودشان کارگردان عکس ھا، ۀ انتخاب شده است که بتواند فضای مورد عالق

 عکس، از قابليت ۀ در اين مجموعًکال.  شناسی در اين عکس نداردئیاين لنز ھيچ کار کرد ديگری از لحاظ زيبا. برگيرد

لم ھای تلويزيونی ارزان، صحنه ای چيده شده، نور يک دستی به و ھمانند فه است استفاده نشد... ھای پرسپکتيو، نور و 

مورد نظر ۀ ، برحسب تصادف دوربين در فاصله و زاويه ای که بتواند صحن)در عکس ھای داخلی(صحنه تابانده شده 

آزاده ين دليل آوردم که خانم لم را به االبته مثال ف.  صحنه ثبت شده استرا کامل در قاب بگيرد قرار گرفته و در نھايت

 و يا اگر دقيق تر فلم مقايسه کرده و آن ھا را يک فريم از فلمساز شوند و کارھای شان را با فلمدوست داشته اند اخالقی 

 عکس را ۀدر حالی که اگر بخواھيم جايگاه واقعی اين مجموع.  در نظر گرفته اندفلمگفته باشيم يک فريم از يک پالن 

 که درمورد آن ھا به راه انداخته شده، مشخص کنيم، بايد گفت اگر اين عکس ھا از ئیليغات و ھياھوھارغم تب علی

 ۀصحنه ھای واقعی گرفته شده بودند فقط می توانستند در نھايت به عنوان عکس ھای خبری، صفحه ای از يک روزنام
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 می تواند ھم ًاص خود را داشته و طبيعتاّمحلی دست چندمی را مزين کنند، ھرچند که عکس خبری نيز شاخصه ھای خ

 عکس اين مجموعه ارزش ھنری نداشته و فاقد ١٧به طور کلی ھيچ کدام از . کار يک آماتور و ھم يک ھنرمند باشد

در واقع، ھياھوی پيرامون اين عکس ھا نه به خاطر ارزش ھنری آن ھا ، بلکه با .  شناسی می باشدئیخالقيت و زيبا

  .اليزه شده است که در ادامه به آن خواھم پرداختاھداف مشخصی کان

برای گرفتن مجوز مشکلی : "ال می شود کهؤدر مصاحبه با خبرگزاری ميراث فرھنگی از خانم آزاده اخالقی س

ھای ملی و مذھبی،  نفر چھره ١٧برای اين که در ميان اين . نه مشکلی نداشتيم: "؟ و او جواب می دھد که"نداشتيد

سھراب شھيد . ھا حضور ندارند چپ ھا  تنھا در اين عکس. ھای جنگ ايران و عراق ھمه ھستند ھنرمند، کشته شده

 البته اين جمله بندی و نقطه گذاری طوری است که به نظر می آيد که وی ."ثالث ھم است که اصال ربطی به چپ ندارد

اما مفھوم جمالت اين است که چون عکس ھا فقط مربوط به چپ .  ھا حضور ندارندمی گويد که در اين عکس ھا چپ

ولی آيا اين پاسخ قانع کننده است که چون در ميان اين عکس ھا که بيشترشان را چپ ھا تشکيل می ... ھا نيستند پس

ده شده؟ اين استدالل تنھا دھند چند نفر ديگر ھم گنجانده شده اند پس از طرف وزارت ارشاد به آن ھا مجوز نمايش دا

در حالی که اين ديکتاتوری گاه با ملی مذھبی . ممکن است کسانی را که درکی از ديکتاتوری در ايران ندارند فريب دھد

 عدد عکس تنھا از ٢٠٠ عکس ١٧فرض کنيم که ھنرمندی در ايران به جای .  ھا ھم مشکل دارد چه رسد به چپ ھا

به نحو ه سبک اين خانم تھيه کند و در ميان آن ھا فقط يک عکس وجود داشته باشد که پاسدارھا و آخوندھا و غيره ب

 آيا در اين صورت وزارت ارشاد برای نمايش آن ھا مجوز واقعی مرگ حماسه آفرين يک کمونيست را نشان دھد

بنابراين در اين جا . صادر می کند؟  و يا به خاطر ھمان يک عکس چنان برخوردی با او می کند که ھمگان می دانند

 دارای چه خصوصياتی است که نه تنھا او را در آزاده اخالقی عکس ھای ۀال را بايد پرسيد که مجموعؤنيز باز اين س

رابطه با گرفتن مجوز با اشکالی مواجه نکرده بلکه ھمان طور که گفته شد نشريات حکومت ھم در خدمت تبليغ برای 

  .آن قرار گرفته اند

ھرچند مرگ موضوع خوش آيندی نيست و مترادف با .  موضوع عکس ھای خود را مرگ قرار داده استآزاده اخالقی

که در راه رھائی را نی اپايان زندگی، نيستی و نابودی می باشد، اما در طول تاريخ ھنرمندانی بوده اند که مرگ مبارز

 و آن تصويرھا چنان ھستند که چھارچوب ھای  به تصوير کشيده اند،، تحت ستم زندگی خود را نثار کرده اندھای هتود

در اين مورد از آثار ھنری . مرسوم را در ھم شکسته و معنای مرگ زندگی بخش آن ھا را در معرض ديد قرار داده اند

به عنوان مثال در آثار ھنرمندانه ای نظير تابلوی نبرد کموناردھا در پاريس، . در حوزه ھای مختلف می شود نام برد

 عصر ۵ِ شعر کاشفان فروتن شوکران احمد شاملو، ساعت ۀدام يک ويت کنگ، مادر ماکسيم گورکی، مجموععکس اع

 زنده باد زاپاتا، اسپارتاکوس و ده ھا اثر ديگر که از چنان مرگ ھائی الھام گرفته اند، فلممرگ زاپاتا در ۀ لورکا، صحن

حال . ی و مبارزه و عشق قرار گرفته و حقير می نمايدمفاھيمی مانند ايثار و از خودگذشتگۀ مرگ در آن ھا در ساي

  مرضيه احمدی اسکوئی در ارديبھشتءبيائيد دو عکس ساخته شده توسط آزاده اخالقی را از مرگ حماسی رفقا

  . را از نظر بگذرانيم١٣۵۵ ]سرطان[ تی٨ و حميد اشرف و يارانش در ١٣۵٣ ]ثور[

ش در مبارزه با ه شده و به دليل رشادت و قاطعيت فدائی خلق شناخت به عنوان يک چريکمرضيه احمدی اسکوئیرفيق 

ساواک توسط ۀ شھادت او به گواه مکالمات ضبط ش.  بسيار محبوبی استۀساواکی ھای جنايتکار در ميان توده ھا چھر

کھای درگيری او حضور داشتند و در نشريات چريۀ  و جمع آوری اطالعات از کسانی که در صحن۵٠ۀ انقالبيون دھ

 تحت تعقيب معاضد پس از جدا شدن از رفيق مرضيه احمدیرفيق : "فدائی خلق درج شده به اين صورت بوده است

 تيمی واقع در کوچه شترداران ۀکند خود را به خان گيرد و پس از چند عمل ضدتعقيب سعی می مأمورين دشمن قرار می
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ديگر و به مرکز اطالع   تجھيزات مخابراتی رد وی را به يکولی مأمورين با استفاده از. در ميدان شاه تھران برساند

توانستند ترس خود را از  با اين حال مزدوران نمی. بود دادند، و بدين ترتيب منطقه تحت محاصره دشمن در آمده می

 محاصره ۀحلق. زدند او مرديست که لباس زنانه پوشيده سيم فرياد می ًمرتبا از پشت بی. نزديک شدن به رفيق بپوشانند

 چون ديد که امکان خروج از محاصره برای او ديگر وجود ندارد، مرضيهشد، در اين ھنگام  رفته رفته تنگ تر می

 کمری خود شجاعانه به مزدوران حمله کرد و پس از يک درگيری نابرابر، ۀابتکار عمل را در دست گرفت و با اسلح

 بود، رفيق را به مسلسل بست، در اين موقع رفيق  ًامال از دست دادهکه اميد زنده دستگير کردن او را ک دشمن در حالی 

 دور چندين ۀ را نيروھای دشمن از فاصلرفيق احمدیجسد .  موفق شد قرص سيانور خود را نيز بخوردمرضيه احمدی

ا طناب پيچ جان او ر اين چريک قھرمان نزديک شده ، جسد بی آھستگی به  بار به مسلسل بستند و سپس وحشت زده و به 

 که در ذھنيت مردم مبارز ايران جای گرفته در مرضيهحال ببينيم اين شرح واقعی از شھادت رفيق ". برند کرده و می

زنی با شالی " خبرگزاری ميراث فرھنگی، ۀ چگونه تصوير شده است و يا به نوشتآزاده اخالقیصحنه سازی ھای خانم 

 سعی کرده است با روايت خود چگونهبه اعتراف اين خبرگزاری " دھد یه مئای از تاريخ ارا قرمز که قرائت تازه 

  داشته اند را در ھم بشکند؟ھا  مرگذھنيتی که مردم از آن 

 چه می بينيم؟ يک ساواکی شيک پوش مانند مرضيه رفيق ۀ شھادت دالورانۀ از صحنآزاده اخالقیما در عکس خانم 

مرضيه احمدی ( دختری چند قدمیۀ در فاصلھای واکس زده  و کفش ، با کلتی در دست ٠٠٧ ھای فلمجيمزباند در 

مرضيه در حالی که گويا تير خورده و اسلحه از دستش افتاده . ايستاده و اسحله اش را به طرف او گرفته است) اسکوئی

و شلوار در اين عکس ساواکی ھا با کت . و چادرش ھم در ھوا پرت شده در حال افتادن به زمين نشان داده شده است

دو . شيک نشان داده شده اند و ديده می شود که مردم ھمه از ترس در گوشه ای کز کرده و صحنه را تماشا می کنند

در حالی که ) به عالمت تسلط بر صحنه(يکی از ساواکی ھا سر به ھوا .  ھستندمرضيهساواکی در حال دويدن به سمت 

اول خانه ای ۀ طبقۀ  پنجرًن نياورده است در حال تماشای احتماالدستش الی کتش است و ھنوز اسلحه اش را نيز بيرو

 نشانه رفته مرضيه احمدی اسکوئیيک ساواکی ديگر در پشت يک گاری دستی ايستاده و اسلحه اش را به سمت . است

  می خواھد به دختر بچه ای کنارئیگو) مردی با ھمان کت و شلوار ساواکی ھا در صحنه(و ساواکی مزدور ديگر 

به طور کلی صحنه به گونه ای چيده شده که مزدوران ساواک را در . گاری آسيبی نرسد او را در پناه خود گرفته است

را به راحتی دستگير می ) اين دختر ناتوان( ديگر او را ه نمی افتاد چند لحظمرضيه اگر ئیمی بينيم که گو اقتدار کامل

 که از ترس، پشت بی سيم ھای شان ھيستريک ئی، از ساواکی ھاالقیآزاده اخ چيده شده توسط ۀدر اين صحن!! کردند

ت نزديک أ ھم جرمرضيه احمدی اسکوئیو بعد از شھادت " او مردی است که لباس زنانه پوشيده"زدند که  فرياد می

 را طناب شدن به او را نداشته و از دور چند بار پيکر بی جان او را به مسلسل بسته و حتی از ترس ، بدن بی جان او

  . پيچ کردند، خبری نيست

به اقتدار و شجاعت " باور" کند؟ ء در اين عکس چه چيزی را می خواھد به ما القائی با صحنه آراآزاده اخالقیخانم 

و " ديد"ساواک و در ھمان حال رأفت با کودکان را؟  و يا می خواھد با صحنه آرائی غيرواقعی و غيرمستند البته با 

مبارز ايران از رشادت و شجاعت مرضيه در ذھن خود دارند را در ھم ھای  هتود، تصويری که !!خود" برداشت"

تحت ستم دالورانه مبارزه و ھای  هتود ئینی که بی ادعا در راه رھاابريزد و اين را به نسل امروزی القاء کند که، مبارز

 و واقعيت مرگ او به آن صورتی ؟!!گفته اند دروغ مرضيهجان فشانی کرده اند، در مورد چگونگی مرگ افتخار آفرين 

نبوده که آن ھا در ھمان زمان نوشته اند بلکه به گونه ای بوده که در عکس اين به اصطالح کارگردان تصوير شده 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

 مرگ تاريخی ١٧کارگردانی که تصوير : " بی دليل نيست که خودشان ھم در تبليغ برای اين خانم می نويسند؟!!است

  "را بر ھم زد

 که به شھادت رفيق حميد ١٣۵۵ ]سرطان[ تير٨ چريکھای فدائی خلق در ۀدر مورد درگيری حماسی و قھرمانان

 در روزنامه ھا درج ءبا توجه به عکس ھا و گزارشاتی که ساواک از شھادت اين رفقااشرف و ياران ديگر انجاميد، 

ا به چشم ديده و نقل کرده اند، ساواک با بسيج کرده است و مطالبی که منتشر شده و يا کسانی که خود آن درگيری ر

 و ھمرزمانش بيش از چھار حميد اشرف خلق حمله می کند ولی رفيق ئیتيمی چريکھای فداۀ نيروھای بسيار به خان

 که در اختيار داشتند در مقابل مزدوران ساواک مقاومت کرده و به شھادت می ئیساعت دالورانه با سالح و نارنجک ھا

اومت اين دالوران در مقابل نيروھای مسلح رژيم شاه به حدی بوده که ساواک حتی مجبور به استفاده از ھلی مق. رسند

ًاتفاقا چندی پيش عکس خلبان يکی از ھلی کوپتر ھائی که از آسمان، رفيق .  کوپتر برای مقابله با چريک ھا شده بود

در اين (ه بسته بود در رسانه ھای اجتماعی منتشر شد  و ديگر چريک ھای فدائی ، ھمراه او را به گلولحميد اشرف

 از رھبران سازمان رسوای اکثريت و ھمسرش نير گويا به خاطر دھن کجی به مردم ايران هللا فتاح پورءماشاعکس، 

 رفيق ۀ از چھار ساعت درگيری مسلحانآزاده اخالقیبا اين حال در عکسی که خانم ). در کنار خلبان مزبور قرار دارند

 با ساواکی ء اين رفقاۀ کرده اند، ھيچ نشانی از درگيری مسلحانئی تير صحنه آرا٨ و ديگر رفقای شھيد در حميد اشرف

فقط تعدادی مبل واژگون شده اند که اگر آن ھا را سنگر چريک ھا فرض کنيم آن ھا با فاصله ای از . ھا ديده نمی شود

و در اين صورت معلوم نيست که چريک ھا برای چه آن جا سنگر گرفته پنجره ھا که ديدی به بيرون ندارند قرار دارند 

حتی يک اسلحه در صحنه ديده نمی شود و تعدادی کتاب روی زمين پخش شده . تمامی شيشه ھا سالم باقی مانده. بودند

 که ساعت ھا در تيمی انقالبيون مسلح فدائی باشدۀ يک خۀ در اين عکس، چيده مان خانه بيش از آن که تداعی کنند. است

  . القاء شده استئیدانشجوۀ آن درگيری بوده، يک خان

او بر روی ۀ  يک مبارز تير خورده و به شھادت رسيده و سر و بخشی از باال تً سمت چپ تصوير مثالئیطالۀ در نقط

يفتاده و به اين  معلوم نيست کسی که ساعت و يا دقايقی از مرگ او گذشته است چرا بر زمين نًمبل افتاده است و اصال

 گشته و برای مدتی آزاده اخالقی خانم ئیِزمين مبھوت صحنه آراۀ شايد در آن لحظات، جاذب! صورت باقی مانده است

چريک ھای ديگر ھر کدام به صورتی دلخراش که تأسف بيننده را !! خود را از ياد برده استۀ وليت ميلياردھا سالؤمس

 اين ھا اما ايشان فراموش نکرده اند که کت روی سر مبارز اسير و يا ۀبا ھم. تاده اندبر می انگيزد در اين يا آن گوشه اف

 اقتدار ساواک را به رخ ما ًچشم بند اسير انقالبی که يک ساواکی در پشت سرشان قرار دارد را بازسازی کرده و مثال

  .بکشند

 چريکھای نۀدليراۀ نشانی از مبارز ]سرطان[ تير٨در عکس ھای مربوط به رفيق مرضيه و شھدای به طور کلی 

از ايمان و قاطعيت .  ديده نمی شود، تحت ستم انداخته بودندھای هتودفدائی خلق که لرزه بر اندام دشمنان کارگران و 

رفيق مرضيه، که ساواکی ھا با مغزھای کوچک خود فکر کرده بودند که او يک چريک مرد است، اثری وجود ندارد و 

ساواکی ھای جسور و بی پروا، ۀ رفيق مرضيه در محاصر. شاھد اقتدار و قاطعيت ساواک می باشيمدر مقابل ھمه جا 

گروه جنگل که سال ھا ساواک از دستگيری او ۀ تصوير شده است و يا رفيق حميد اشرف، چريک توانا و تنھا باز ماند

قاطعانه در نبردی نابرابر ايستادگی کرده و ساواک قرار گرفته بود ۀ ناکام مانده بود و رفيق وقتی که چندبار در محاص

خانم آزاده اخالقی بر زمين افتاده است ۀ آن ھا را از دستگيری خود ناکام گذاشته بود، در عکس صحنه سازی شد

  . مسلحانه ای که نام رفيق حميد اشرف يادآور آنست در صحنه ديده شودۀبدون آن که ھيچ نشانی از مقاومت و مبارز
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اين ھا . ھا بازسازی صرف نيست و نگاه من به اثر است اين عکس" آزاده اخالقی اذعان کرده است کهھر چند خانم 

و " ديد" ولی در رابطه با عکس ھای مورد بحث او ھر "ستا حقيقت باشد و آن چه من برداشت کردم، ۀتواند ھم نمی

او خواسته يا ناخواسته، دانسته يا ندانسته  و کار او در خدمت جعل تاريخ قرار داردو تفسيری داشته است، " برداشت"

روايت تاريخ  .مرگ افراد مبارز و قھرمانان محبوب مردم را مغاير و متضاد با واقعيت به تصوير در آورده است

رغم شکل و ابزار روايت، خود روايت مستند و متعھد بر وقايعی که  زمانی با ارزش و قابل استناد می باشد که علی

 و اضافه ئیپديده ھای تاريخی را می توان تفسير کرد اما وارونه جلوه دادن، حذف بخش ھا.  باشد، انداتفاق افتاده

  .کردن تمايالت شخصی ھنگام روايت، جعل تاريخ است

 تمسخر ۀ سوژئیگرا امروز آرمان: " در ابتدای مصاحبه با خبرگزاری ميراث فرھنگی مطرح کرده استآزاده اخالقی

برای : "و اضافه می کند." اندازند مردم کسانی را که اھداف بلند و دور از دسترس دارند دست میھا شده است،  خيلی

 ۀرغم ھم علیً در حالی که اوال ."کنند بسيار محترمند جنگند و برای آرمانی جان شان را فدا می من ولی کسانی که می

ثير عميقی بر زندگی مردم ايران دارد که با أن تسم پاشی ھا و تحريفات دستگاه حاکم، مبارزات انقالبيون گذشته چنا

و در واقع اين خود نشريات جمھوری اسالمی .  گذشت چند نسل ھنوز ھم آن ھا مورد احترام و منبع الھام می باشند

در حالی که می .   تمسخر تبديل کنندۀھستند که می کوشند اھداف آن انقالبيون را دور از دسترس جلوه داده و به سوژ

آفتاب " سرود ۀيم که حتی بخشی از دستگاه حاکم برای جلب توجه بخش ھای مختلف جامعه در تبليغات خود از تراندان

اگر مردم چريک ھا را دست می اندازند پس چرا .  استفاده کرد،که متعلق به چريکھای فدائی خلق است" کاران جنگل

ن گذشته را ستايش می ا ايشان که ادعا کرده است که مبارزًبرای جلب آن ھا از سرود چريک ھا استفاده می کنند؟ ثانيا

با صحنه سازی، عکس ھائی از فرزندان قھرمان خلق ساخته و پرداخته است که در جھت عکس حقيقت کند چرا 

 ادعاھايش بر اسناد واقعی متکی نيستند تا آن جا که در ۀرغم ھم زندگی و مرگ زندگی آفرين آن ھا می باشند و علی

آيا عکاسی صحنه پردازی شده "ت رسانه ھای رژيم در مورد عکس ھای آزاده اخالقی مطرح شده است که تبليغا

  "قابليت جعل تاريخ را افزايش نمی دھد؟

 اعتراض و ۀبيشتری را به صف مبارزه می کشاند و دامنھای  هتوددر شرايطی که ھر روز استثمار و بی عدالتی، 

ر می شود، جمھوری اسالمی با گذشت ده ھا سال، وقتی ھم چنان با محبوبيت و اعتصابات کارگری ھر روز گسترده ت

 ھا در مرضيه احمدی اسکوئی ھا و حميد اشرفثيری که زندگی و مرگ انقالبيون گذشته و به طور برجسته مرگ أت

 دار کردن تحت ستم از خود برجای گذاشته اند مواجه می شود، چاره ای جز اسطوره شکنی و خدشهھای  هتودميان 

به ھمين دليل ھم ھست که در سال ھای اخير شاھد تالش .  کمونيست ھا و انقالبيون واقعی برايش باقی نمی ماندۀچھر

روشن است که . ھستيم" آفتابکاران جنگل "ۀپيگير دستگاه تبليغاتی جمھوری اسالمی جھت خدشه وارد کردن بر چھر

 چنين کاری را در مقابل خود می گذارد و آن را تبليغ می کند، کسانی ھم  وقتی که قدرت حاکمه با ھمه امکاناتی که دارد

 آن گاه چنين دستگاه اھريمنی امکان می يابد با شادی فرياد بزند که .دانسته يا ندانسته در اين مسير گام بر می دارند

 معنای زايش تاريخ  آدم ھائی کهمرگ" تصوير ". مرگ تاريخی را بر ھم زد١٧کارگردانی که تصوير "درود بر 

 سياھکل نيز در معرض چنين ۀبا توجه به چنين واقعيتی می توان پيش بينی کرد که اگر حماس. "معاصرمان ھستند

 قرار گيرد جز تصويری واژگونه و جعلی از اين رويداد سترگ تاريخی که آزاده اخالقیصحنه سازی ھائی از طرف 

  . عرضه نخواھد شدچيزی ان می باشد، منبع الھام و آموزش برای جوانان مبارز اير

 ١٣٩۴ ]جدی[ ، دی ماه١٩٩ ۀ شمار - خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 

 


