
  سوء تفاهم
  

  امير فيض حقوقدان

   ٢٠١٠مه  ١٣پنجشنبه 

   ٢۵۴٩ارديبهشت  ٢٣

دانسته و پيشنهاد  حآنرا واجد مطلبی نا صحي» گفتگوی مجاهدين با اعليحضرت" ريکی ازخوانندگان بخش نخست تحري
  . تجديد نظر در آنرا داده اند

  : ايراد ايشان به جمله ای است که از تحرير اين ارادتمند استخراج و به شرح زير آنرا در نامه خودشان منعکس کرده اند

وضع کارگران امروز غير از زمان پدرشماست : د که يکی از مجاهدين خطاب به اعليحضرت گفتوقاحت درحدی بو«
  » امروز آنها از حقوق بااليی برخوردارند و برنامه اعتصاب کارساز نيست

ايرانيار گرامی معترض نوشته اند که جمله باال صحيح نيست و در واقع رعايت امانت نشده ودراظهارات مجاهد غل و 
  . ار رفته استغش بک

به شرح زير بوده  تايشان، يعنی ايرانيار معترض نوشته وادعا کرده اند که جمله صحيح آن مجاهد و پاسخ اعليحضر
  : است

و  ».ی برخورداند ورژيم به آنها ميرسد آنها دست به اعتصاب نخواهند زدحقوق بااليازکارگران شرکت نفت چون «
  » ..نها حقوق باال عامل نيست ومسائل ديگری نيز وجود دارد الخت«ه در خصوص اين مطلب می گويند دشاهزا

  : سوء تفاهم ایشان عپاسخ رف

ايشان با آنکه انتقال اظهارات مجاهد را به وسيله اينجانب نا صحيح ومشکل آفرين دانسته خودشان هم حوصله کافی 
دوسطری از اظهارات  الاقلانسته اند که برای قرائت نوار اظهارات مجاهد خلقی وبيانات اعليحضرت را نداشته و نتو

  . مجاهد را درست و کامل به اعتراضيه خودشان منتقل سازند

اکنون به اتفاق به اظهارات مجاهد که عينا از نوار استخراج شده و تفاوت حساس آنرا با آنچه که ايرانيار معترض ارائه 
ه نسبت به پاسخ اعليحضرت به آن معترض که نکته اصلی داده است مالحظه خواهيد فرمود و سپس توضيح الزم خاص

  . تحرير گفتگوی مجاهدين با اعليحضرت است باتفاق می پردازيم

  : مجاهد طرف گفتگوی با اعليحضرت پس از ذکر مقدمه ای می گويد

که می گويند روی فاز  دوستانی .الن يک منطقی پيش روی داريم، مقطعی است که بنظر من فاز اعتصاب جواب نميدهدا«
نوع ديگری فضا بود االن  در زمان شاه در زمان محمد رضا شاه پدر شما، .اعتصاب سرمايه گذاری کنيد جواب نمی دهد

درست شنيده نشده، به حد دو ( ،و آنها به اعتصاب نمی پيوندند، کارگران شرکت نفت از حقوق بسيار بااليی برخوردارند
اين هارا ليست کردم و آوردم، گروه ديکر معلمان هستند، معلمان، اگر آنکار را انجام بدهد سرمايه خودشان را  من )کلمه



و گروه کارگران،  ؛به زبان عاميانه نان شب ندارند بخورند اگريکروز سر کار نروند، اين گروه معلمان .از دست می دهند
که اخراج می شوند، طبيعتا می شوند اوپوزيسيون ولی آنهايی که سته دسته اخراج می شوند آنهائی هم که می بينيد د

بنظرمن بايستی  پس برای يک لقمه نان هستند وکار می کنند هنوزبخاطر مسائل اقتصادی نمی توانند به اين فاز بپيوندند،
ه دارند اين حرکت را ب اين فاز را حذف کنيم، از گفتمان خودمان، يکسری کارها هست ويک سری قشر هستند که

خرداد در پيش است سالروز کودتای انتخاباتی  ٢٢جلوميبرند آن قشر متوسط جامعه وروشنفکران االن هستند برای مثال 
هم  سبز، آقای کروبی اعالميه داده که بنده در صف اول اين تظاهرات خواهم بود آقای موسویبش نجاز نظر بچه های 

حاال نسبتا که اخبار  مثل بی بی سی و ديگران یشده تلويزويون هاي قطعمتاسفانه رسانه های ما هم و . مين ترتيببه ه
 قطع شده اند همچنين ميخواهند کارها را از طريق بايکوت انجام دهند، پخش می کردند از روی هات بيرد بی طرفانه ای

  .ال اساسی را از شما خواهش ميکنم جواب بدهيدوخب حاال االن از شما خواهش ميکنم که دوسئ فيلترينگ جديد آمده

به نقش آقای مهندس موسوی و کروبی در اين جنبش، بنظر شما اين دوبزرگوار در اين جنبش چه نقشی دارند  با توجه
چون عده ای از طرفداران شما . تو آيا شما خودتان را يکی از اعضای جنبش سبز ميدانيد؟ چون اين چيز خيلی مهم اس

تشکيل ميدهند و به جنبش سبز حمله می کننند و اگر اين را جواب  یشبکه هاي عکستون و آرمتون نامتون،با استفاده از
نقش آقای کروبی و نقش آقای مهندس موسوی وهمچنين نقش طرفداران شما که تخريب . بدهيد خيلی متشکر می شوم

، آن عده ای که ما آنها را مرتجع می ناميم که بيشتر تخريب شما که بيشتر تخريب می کنند ه اسممی کنند بيشتر البته ب
   » ... ميکنند

  : واما پاسخ اعلیحضرت

به بينيد بطور کلی در نظربگيريد که اگر بيشتر در فراينديک نتيجه گيری کوتاه مدت . اميدوارم که سئواالت يادم بيايد«
مختلف می توان ياد  ه کاردرارتباط با يک راهکار کوتاه مدت، فکر ميکنم، از چندين سناريوفکر بکنيم درآن واحد هزين

ا محکوم به فنا است و دراين تکرد بهرحال در کل اين نظام با هر تدبير ورفتاری که بخواهد از خودش نشان بدهد، نهاي
فکر نمی  ،ت هم ميهنان با چه ميزان هزينهه مدت ودرارتباط با فعاليچهيچ بحثی نيست و فقط بحث در اين است که در

کنم که فشار های اقتصادی زمينه وانگيزه اعتصابات را در مملکت در نهايت کمتر کند که بيشتر خواهد کرد واز اين 
بهر حال فکر ميکنم من مقدمه اين مبارزه را ترجيح ميدهم زمانی پيش بيايد که قبل از آنکه ازدياد تحريم های  ظلحا

که از خارج وارد می شه که حتا فشار را هم برهم ميهنانمان بيشتر خوهد کرد الزم نباشد تا آن موقع صبر کنيم اقتصادی 
  . برای فشار بيشتر به نظام آوردن و به جای آنکه به مردم فشار بيايد به خود نظام فشار بيشتر بيايد

ب با آنها رفتار ميرسد ممکن است نباشد داليل حال اگر ميدانيد که اين انگيزه در يک کارگرصنعت نفت چون رژيم خو
ديگری هم هست بغير از صرفا حقوق ويا دستمزد فرض کنيد بسيار مسائل ديگر هم هست از نظر نحوه رفتار نظام با 
مردم بطور کلی يا رساندن پول به درخانه آنها حاال من نميخواهم وارد جزييات بشوم زيرا وقت کم و سئواالت بسيار 

  . است

ينم بعنوان يکی از کسانی که دراين مجموعه بسيار بزرگ که ميتواند ــبـما در ارتباط با جريان سبز، منخودم را سبز ميا
    » الخ.... تفکرات خودشان را هم داشته باشند مثل هريک از خود شما

  : جهات تطبیقی ونتیجه گیری

منظور نشده جدا کردن » اعليحضرتگفتگوی مجاهدين با «آنچه که در استناد به سئوال مجاهد در تحرير -١
علت اين امر اين است که در مسائل اقتصادی ورفاهی واحد های . کارگران شرکت نفت از سايرکارکنان است

اجتماعی مانند کارگران، کشاورزان، و امثالهم آنها قابل تفکيک نيستند و مجموعه آنها مورد ارزيابی قرار 
موقعيت کارگران ايران نميتوان ونبايد قايل به تفاوت بين کارگران واحد ميگيرند و در تطبيق مورد در ارزيابی 



در کشورهای مختلف دنيا تعيين می شود،  دزچنانکه وقتی حداقل دستم. مختلف توليد ويا صنعتی شد یها
در همان آمار هايی که در تحرير قبل به . منظور حداقل دستمزد عموم کارگران است نه کارگران صنعت خاصی

. استناد شد و از طرف جمهوری اسالمی منتشر گرديد، کلی است و قايل به تفکيک نوع کارگران نشده است آنها
بدين سبب ذکر کارگران شرکت نفت وتفکيک آنها از ساير کارگران درست نبوده و نبايد به آن تفکيک نادرست 

 . استناد می نمودم
در بيانات اعليحضرت مالحظه می فرماييد که ايشان متاسفانه ادعای کذب وفکاهی مجاهدسئوال کننده را اصالح  -٢

اييد هم ـــــــکرده اند و اگر به فرمايشات ايشان بادقت بيشتری نگاه کنيم در کمال تعجب تـــــــويا تکذيب ن
در يک کارگر صنعت نفت که اين انگيزه  اگر ميدانيد«رموده اند مقصودم آنجاست که می فرمايند ــــــــــف

ديگری هم هست بغير از حقوق ويا دستمزد مسائل  لچون رژيم خوب به آنها می رسد ممکن است نباشد دالي
  »...ديگر از نظر نحوه رفتار نظام با مردم بطور کلی

  آيا عبارت مسائل ديگری هم وجود دارد، به معنای تکذيب ويا اصالح ادعای نادرست سئوال کننده است؟؟ 

نه تنها که خطاب به مجاهد سئوال کننده است دقت فرماييد، تا مالحظه وتاييد شود که دربست  اگر ميدانيده واژه ب
  . ادعای نادرست آن مجاهد را تاييد بلکه ريش و قيچی را هم به دست مدعی داده اند

درزمان شاه و زمان « :بارتاوال عايرانيار معترض، در انتقال سئوال مجاهد بسيار امساک ناالزم کرده اند  -٣
را » فضای ديگری در زمان پدر شما بود«را حذف کرده اند و از همه مهمتر عبارت » محمد رضا شاه پدر شما

تعلقات ومفاهيم بسياری دارد که از دايره حقوق ومزايا خارج » فضاي ديگر«نيز از قلم انداخته اند درحاليکه 
 . است

بيشتر مشخص و قابل طرح های ديگران همواره يکی دو موضوع که بنظر ناقد  هنقد گفتدر تجزيه و تحليل ويا  -۴
و به اصطالح باب روز است انتخاب ميگردد و آنهم از باب مفهوم نه منطوق ولی اگر خواسته شود که متن 

هم در برخی منظور می شود يا آنکه در اين حال  هم نطق ويا مصاحبه را منعکس سازد، عموما جنبه منطوق
فرمودند  داز باب مثال متن بياناتی را که در آلمان ايرا. عبارات اصالحات ويا حذفياتی صورت می گيرد

از فرمايشات ) ر جوانان ما را می کشند  ــُ رگ  ــُ گ(وبصورت ترجمه منتشر گرديد برخی واژه ها وعبارات از قبيل 
 . اعليحضرت حذف شده بود

 و ،است که در نقد و تجزيه و تحليل به محتوا توجه فرمايند نه به منطوق اين اشاره برای توجه ايرانيار معترض
  . ی نباشندتباصطالح مال لغ

اگر در اين تحرير، دقت شده که عين اظهارات مجاهد سئوال کننده و همچنين بيانات اعليحضرت آورده شود به  -۵
اشخاص غالبا همراه با کمبود هاويا اين مناسبت است که شاهدی باشد برای  اينکه بطور کلی اظهارات شفاهی 

اين است . تکرار هايی است که خواننده و شنونده را از درک درست و کامل ودريافت نيت گوينده محروم می کند
که ناقل ويا ناقد صحبت های شفاهی اشخاص بايد با حفظ امانت به مفهوم جان کالم، اظهارات گوينده مطلب را 

 . است معمول که عموم خبرنگاران و ناقلين مصاحبه ها بکار می برندبه رسايی برساند و اين کاری 

  : توضيح دوم

ابدا صنفی ويا رفاهی نبود، اسناد  ۵٧اين توضيح همينجا الزم است که اعتصابات کارگران شرکت نفت در جريان شورش 
رده بودند که از نظر نشان می دهد که کارگران اعتصابات خودشان را سياسی اعالم ک) گزارشات سفارت آمريکا(

مديريت، سازمان برتراند راسل انگليسی واز نظر مالی قذافی وبه ظاهر فتوای خمينی ونظارت بازرگان جريان يافت 
    ) مستندات در سنگر(


