
 

 (www.siahkal.com)  )یکهای فدائی خلق ایرانچر(

 
- 1 -  1A

 بين دو سازمان چريکهای فدائی خلق ايران و بخش مارکسيست شده سازمان مذاکراتمتن زیر : توضيح 
  .های صوتی به صورت نوشتار در آمده استاز روی نوار  ايران است که مجاهدين خلق

 
  .با سپاس از رفقائی که در  امر تبدیل گفتاری آن مذاکرات به صورت نوشتاری ، شرکت کردند

  ٢٠١٠ دسامبر - ائی خلق ايرانچريکهای فد
  
  
  ) قسمت اول- يک هنوار شمار(
  
  

مساله بر سر این بود که، یعنی مساله ای که در همون شماره قبل نشریه بحث درون سازمانی : حميد اشرف
، نوشته بود که ما بيایيم  و واقعًا، یعنی حتی پيشنهاد "بيانيه اعالم مواضع"طرح شد، یک رفيقی بعد از خواندن 

نشریه بحث، نشریه بحث وحدت را همان کرده بود که ما بعدًا پی اش را گرفتيم که بيایيد ما چيز کنيم، به دور از 
تمام مسایلی که سوء تفاهماتی که وجود داشته و بازتاب هاشو دیدیم، بيایيم گامی در این جهت برداریم و از 

  دواری کرده بود که خيلی زود بشه از این مجراطریق ایجاد یک نشریه بحث، نزدیک بشيم و شخصًا ابراز امي
  

  به نتيجه رسيد : تقی شهرام
  

به نتيجه رسيد و نقطه نظرهای توده های دو سازمان را به هم نزدیک کرد، و حتی پيشنهادهای به  :حميد اشرف
  اصطالح قوی تری هم در جهت وحدت 

  
  داشت: تقی شهرام

  
 رابطه، پاسخی که رفقای سازمان دادند به این مساله، در رابطه و در این. داشت، در همان بحث: حميد اشرف

  با، چون من گفتم آن دفعه هم، ما این اعالم مواضع را گذاشتيم به بحث سازمانی
  

  بله: تقی شهرام
  

و حتی برنامه مطالعاتی رفقا را متوقف کردیم که این موضوع را مورد بحث قرار بدن و نقطه : اشرف حميد
  که این کار را رفقا کردند، و واقعيت امر این بود که با یک مقدار . مع بندی کنند، بدهند به نشریهنظراتشون رو ج

  
  کار توضيحی؟: تقی شهرام

  
نه یک مقدار کم و زیاد از نظر نقطه نظرها برای رفقا، مساله ای مطرح بود و جان کالم مساله ای : حميد اشرف

  ین حرکت جدید، یک حرکت بنيادًا اصولی هست یا نه؟که رفقا مطرح می کردند این بود که آيا ا
  

  یعنی چی ؟" بنيادًا اصولی"اینو توضيح بدین بعد اگر : تقی شهرام
  

  یعنی، اگر جناحی از مجاهدین: حميد اشرف
  

  بله: تقی شهرام
  

ات یا تمام مجاهدین، به این نتيجه رسيده بودند که مواضع سياسی و ایدئولوژیکی شون، عملي: حميد اشرف
شون، برخوردشون با قضایا، برخوردی نادرست بوده که حاال باید اساسًا تغييرش بدن، و از دیدگاه جدیدی به 
مسایل جنبش و مسایل طبقاتی نگاه بکنند، اگر به این نتيجه رسيده اند،  آیا شکل برخورد عملی شون با این 

عالم مواضع می کردند، یا طرق بهتری هم می مساله صحيح بوده یا نه، آیا به همين شکل رفقای مجاهد باید ا
  تونست وجود داشته باشه؟

  
  مثًال؟: تقی شهرام
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که البته، مشخص ترین طریقه ای که مطرح ميشه اینه که سازمان مجاهدین، در حقيقت یا بگيم : حميد اشرف
 خودش با گذشته که جناح مارکسيست سازمان مجاهدین، سازمان جدیدی را اعالم می کرد و با قطع پيوندهای

  خودش
  

  ! بله: تقی شهرام
  

که گذشته ای غيرمارکسيستی بود، و طبعًا با معيارهای مارکسيستی و با معيارهای طبقاتی :  حميد اشرف
  انتقادات بسياری بهش وارد بود، قطع رابطه می کرد با اون گذشته 

  
  !بله: تقی شهرام

  
   و ضمن طرح انتقادات همه جانبه خودش:  حميد اشرف

  
  !بله: تقی شهرام

  
از لحاظ ایدئولوژیک، از لحاظ خط مشی، و از لحاظ عملکرد در سطح جامعه، به مسایل گذشته و : حميد اشرف

این که ما چرا در زمينه های مختلف نسبت به گذشته خودمون انتقاد داریم و حاال می خواهيم شيوه های نوینی 
  . این طبعًا از لحاظ رفقای ما اصولی تر و درست ترهو، . را، در زمينه های مختلف، در پيش بگيریم

  
یعنی این جا یک مساله هست؛ شما صرفًا مساله اصولی را روی مساله نام و تغيير نام، این جا : تقی شهرام

مطرح می کنيد یا نه، مسایل دیگری هم در جوارش می آرید؟ یعنی مساله تغيير نام دالیلی داره، خيلی خب، 
  مساله ای نيست

  
  ...) نامفهوم (مساله. نه، مساله تغيير نام نيست: حميد اشرف

  
شما ببينيد، شما این جا این مساله را توجه نمی کنيد که، اگر . آخه ببينيد یک مساله هست اینجا: تقی شهرام

که یک سازمانی، در پروسه تاریخی خودش، به یک نقطه نظر درست تری ميرسه، معنای، اتفاقًا اين نکته 
 تره اينجا، اینی که ما همان سازمان، ببين وقتی که می گویيم  همان سازمان معناش این نيست که اساسی

 تشکيل شد، همان آدم ها با همان مشخصات، یعنی این سازمانی، که در یک ۴۴همان سازمان که مثًال سال 
ازمان یک حقانيتی ميشه  اصًال موضع اسم اون س حفِظپراتيک انقالبی ميرسه به نقطه نظر مارکسيستی، خوِد

یعنی اگر یک گروهی، یک سازمانی یک عناصری خواستند یک روزی با یک جریان . برای نقطه نظر مارکسيستی
این نکته . انقالبی پيش برن و مرتبًا مواضع صادقانه ای بگيرند، اینها چاره ای ندارند جز این که مارکسيست بشن

آقا این ها یه  یعنی اونها از خدا می خوان که بگن. واقع خرده بورژوازیهاتفاقًا درست همان چيز مطلوب عناصر در 
اون اثر تاریخی که ما با حفظ این . تيپ هایی بودن، یه سری عناصر مارکسيست بودن، بعد هم جدا شدن و رفتن

 در چارچوب ما اون نتايج تاریخی که می تونست اعالم مواضع ایدئولوژیک ما. مواضع، يعنی این جا موضعی نبودها
این سازمان، به نام این سازمان، تأثير بذاره در جنبش، و این اثرات تاریخی ای که می تونست بذاره، در چنين 
صورتی که شما پيشنهاد می کنيد خيلی خوب، چند تا مارکسيست بودن جدا شدن رفتن پی کارشون، سازمان 

یعنی اون حقانيت تاریخی ای . ، که خب بودند،مجاهدین هم بالفاصله تبدیل می شد به یک سری عناصر مذهبی
این مساله خيلی روشنه، . که ما اینجا می خواستيم برای مارکسيسم ثابت بکنيم، در واقع لوث می شد رفيق

یعنی درست شما همان حرفی رو می زنيد که عناصر خرده بورژوازی بازار ميزنند، اونا ميگن . یکی از دالیلش اینه
جاهدین نيستن که، اینا یه آدمای مارکسيستن دیگه، اينها برند پی کارشون، مجاهدین هم آقا این ها دیگه م
  همون مسلمونن

  
  اونا حق دارن رفيق: حميد اشرف

  
یعنی مساله اونجاست . درسته حق دارن، یه مساله است، اونا از دیدگاه طبقاتی شون حق دارن. ِا: تقی شهرام

ا همواره ميخوان اون حقانيتی که یک جریان انقالبی می تونه، در واقع  اون.که اونا همواره ميخوان چی باشه
بله اونا حق دارن، . مارکسيست ميتونه در یک جریان انقالبی از خودش نشون بده، با این عملشون منکر بشن

 یک یعنی اونا ميخوان منکر این بشن که بله یه سازمان مذهبی، یک سازمانی که در. ولی به این معنا حق دارن
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تونه مارکسيست بشه و، مارکسيست هم یه ایدئولوژی ای  جریان پراتيک انقالبی شرکت کرده، این نمی
  .نيستش که بتونه غالب بشه بر مذهب؛ اونا به این دليل حق دارن

  
  .خب واقعيت هم همينه که نتونسته: حميد اشرف

  
  خوب، اين مساله را باید روشن بکنيد چطور نتونسته؟: تقی شهرام

  
  . درصد کادرهاشو مجبور شده تصفيه کنه۵٠به این دليل نتونسته که حداقل : حميد اشرف

  
 درصد که کادره، خيلی جالبه، حرف هایی که شما می زنيد همينه دیگه، همين ۵٠آخه این : تقی شهرام

ناصر فرصت مسایله، حرف هایی که شما می زنيد دقيقًا همون حرف هایيه که امروزه ما از گوشه و کنار این ع
 درصد کسانی بودن که دیگه در واقع ۵٠ درصد کيا بودن؟ این ۵٠این . طلب و اپورتونيست مذهبی می شنویم

کسانی بودن که به دليل، نه به دليل مذهبی بودنش رفيق، به دليل این که . کردن به جنبش داشتن خيانت می
از خوداشون موجوده، تمام مسایل شون هزار جور ضعف داشتن، هزار جور معایب داشتن، تمام تحليل ها 

موجوده، و تمام مسایلی که، در واقع شما باید این قدر دید داشته باشيد، باید این مساله را بدونين که کسی که 
توی یک تشکيالت تصفيه ميشه ميره، هيچ وقت نمی تونه به دليل اين باشه آقا اون ميگه من مذهبی ام، اینم 

ميشه همچنين چيزی؟ طرف تصفيه ميشه و نشون داده ميشه که این آدمی که مگه ! بگه من مارکسيستم
دیگه باقی ميمونه در این پراتيک، می مونه و ميخواد به اصطالح، تحت مثًال تحت پوشش مذهبی، که البته همه 

  ...) نامفهوم (شون این طوری نبودن، این تصميمی که ما صورت بدیم عمدتا رو
  

  .رای ما سؤال برانگيزهآخه همين ب: حميد اشرف
  

عمدتًا رو خصلت های ایدئولوژیکشون، رو خصلت های منفی شون بوده، یعنی این ها نتونستن : تقی شهرام
 و بدليل همين که اون عناصری که باقی می مونن از نظر .همين هان که تصفيه ميشن ميرن. مارکسيست بشن

خصایل، از نظر انگيزه ها دارای در واقع نقاط قوتی هستند، به همين دليل مارکسيست ميشن، این سازمان ها 
به این دليل مارکسيست نمی شن که مثًال فرض کن مذهبی ها را ميذاره بيرون، به این دليل مارکسيست 

اصطالح با انگيزه های غير توده ای، با انگيزه های غيرانقالبی، با نمی دانم گرایشات ميشه که عناصر به 
کنه، آن وقت مارکسيست ميشه، آن وقت ميتونه در واقع به  انحرافی، این ها رو ميذاره بيرون، اینا رو تصفيه می

  .د، خوب این رو می دونيداین نقطه برسه، آخه این نکته با هم رابطه دارن، شما که تو تشکيالت کار می کني
  

  رفيق انحراف از چی؟: حميد اشرف
  

  یعنی چی انحراف از چی؟! انحراف از چی؟: تقی شهرام
  

  این هایی که شما ميگيد منحرف بودن: حميد اشرف
  

  بله: تقی شهرام
  

  از چی منحرف بودن؟: حميد اشرف
  

   که به دست بياریم و نشون می دادیمای که ما به مرور تونسته بودیم از آن ضوابط انقالبی: تقی شهرام
  

  اون ضوابط انقالبی که شما به مرور به دست می آوردید طبعًا به سمت مارکسيسم ميل می کرد: حميد اشرف
  

  درسته: تقی شهرام
  

  .و این با ایدئولوژی طبقات خرده بورژوا سازگار نيست: حميد اشرف
  

  بسيار خوب: تقی شهرام
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  .ه که این رو نفی اش بکننطبيعي آنها و: حميد اشرف
  

ما، آخه یه مساله است اینجا رفيق، ما مگر می تونيم به این مساله تسليم بشيم، ببين توی یک : تقی شهرام
 این .درسته؟ این آدم مثًال یک روشنفکره طرف آمده داره مبارزه می کنه،. تشکيالت فرق می کنه با جامعه

 هنوز تازه باید بياد .بيه یا مارکسيسته نميشه بهش گفت نماینده پرولتاریاروشنفکر اوًال هنوز به این دليل که مذه
طی بکنه، مواضع اصوليش دقيقًا معلوم بشه، اون وقت اگر، حتی از نظر روبنایی هم ترک کرد ایدئولوژی 

ن پراتيک ما هم در مورد یه چنين افرادی، وقتی که چني. آليستی شو، اون موقع تازه شرایط الزمش را مياره ایده
پروسه ای را طی می کرده اند، موظف بودیم باهاشون برخورد کنيم، ما نمی تونستيم تا به طرف می رسيم 

تا فالن . که آقاجون مثًال تو فالن ضعف را داری، خيلی خب این مال ماهيت خرده بورژوایيته، برو پی کارت بگيم
یا اصال خب برو برای خودت یه سازمان . ، برو پی کارتَکَسک فالن انحراف رو داره، مال ماهيت خرده بورژوایيشه

ما این جا در واقع یه کار مشترک انقالبی داشتيم، ما فرق می کنه، ما . دیگه تشکيل بده، ما ميریم پی کارمون
یا . بله نمی ریم مثًال فالن بازاری را بگيریم بياریم بگيم آقا توی خرده بورژوا بيا مارکسيست بشو، کار احمقانه ایه

  فالن نمی دانم روشنفکر دانشگاهی را ور نمی داریم یقه شو بچسبيم
  

  .خوب عمًال شما همين کار رو کردید: حميد اشرف
  

  !آخه کی همچی حرفی رو ميزنه! اختيار دارین: تقی شهرام
  

 .شما زمينه های عضوگيریتون عمًال از بازاری ها بوده: حميد اشرف
  

  آخه؟. هکی همچی حرفی را زد: تقی شهرام
  

  یک مقدار زیادی: حميد اشرف
  

آخه ما، آخه کدوم، آخه رفيق این هایی که این همه افراد، بيا ده نفر افراد اآلن این جا، نه نفر ده : تقی شهرام
 نه نفر نفر بودن این ها اعدام شدن، این ها کدومشون بازاری بودن غير از غيوران که اعدامش نکردن؟

  ...) نامفهوم(
  

  .بازاری بودن مگر الزامًا این هستش که به اصطالح خودشون دکان داشته باشن: فحميد اشر
  

  .خب پرولتر بودن مگه الزامًا اینه که حتمًا طرف دانشجو باشه: تقی شهرام
  

  بله؟: حميد اشرف
  

  پرولتر بودن مگر معنایش الزامًا اینه که طرف دانشجو باشه، مگر دانشجو پرولتره؟: تقی شهرام
  

  .نه مساله اینه که با چه هدف هایی وارد سازمان شده: رفحميد اش
  

  .خيلی خوب: تقی شهرام
  

  .سازمان یعنی با چه ایدئولوژی، یعنی چی را پذیرفته اومده تو: حميد اشرف
  

  خب پس اين ربطی به به بازاری بودن یا نبودن نداره: جواد قائدی
  

  بازاری بودن یا نبودن نداره: تقی شهرام
  

 چون ایدئولوژی سازمان وقتی بازاری هست، کسی هم که با پذیرش اون ایدئولوژی مياد تو!  چرا:حميد اشرف
  .سازمان، همون به اصطالح ایدئولوژی خرده بورژوایی را پذیرفته
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این حرف شما قبول، ولی آیا ما این جا منکر هر گونه تغييری ! درسته! بسيار خوب، بسيار خوب: تقی شهرام
ان پراتيک انقالبی؟ یعنی مثًال فرض کنيد که یه عنصر مثًال مذهبی نمی تونه مارکسيست هستيم در یک جری

  بشه؟ یه سازمان مذهبی نمی تونه مارکسيست بشه؟ یه کسی نمی تونه در حالی که 
  

واال صحبت بر سر اینه که یک سازمان مذهبی می تونه مارکسيست بشه یا یک سازمان خرده : حميد اشرف
  ونه سازمان پرولتری بشهبورژوایی می ت

  
  آخه سازمان خرده بورژوایی هم اگر: تقی شهرام

  
  .بحث ما بر سر این هست: حميد اشرف

  
مذهب هم همان روبناست هيچ فرقی نمی کنه، همون سازمان خرده بورژوایی بگيم، . بسيار خب: تقی شهرام

قتی که جهت گيری در واقع غير از آن سازمان فئودالی بگيم، هر چی، وقتی پيوندهای طبقاتی اش قطع بشه، و
  .طبقه ای که قبًال به آن وابسته است بکنه و این جهت گيری رو خيلی مشخصه

  
  .این سازمان نمی تونه اینکار رو بکنه: حميد اشرف

  
این پس معلوم ميشه که، معلومه که اصًال شما اآلن در کل مسئله تغيير یک جریان مثال . خوب : تقی شهرام
 که فکری در یک سازمان اآلن ایراد دارید، یعنی ميگيد اصًال نميشه، يک همچنين  چيزی امکان پذیر فرض کنيد

نيست، از ابد که، از ازل که این به وجود آمده همين طور می مونه، تا آخر هم مثًال همون موضع طبقاتی اش رو 
  .حفظ ميکنه

  
خواسته های سياسی خرده بورژوازی قوام پيدا بله خوب، يک سازمانی که بر اساس تمایالت و : حميد اشرف

  می کنه و رشد ميکنه و تاریخ خودش رو می سازه 
  خوب: تقی شهرام

  
این سازمان کًال با تمام گذشته اش، با تمام به اصطالح تاریخ اش، با تمام موجودیت اش نمی تونه : حميد اشرف

یانی را ميشه پذیرفت، یعنی جریان پرولتری، تبدیل به یک سازمان پرولتری بشه، طبيعيه که یک همچنين جر
. جریان مارکسيستی را حتی می تونيم ما بپذیریم، در وجود این سازمان که یک جریان مارکسيستی رشد بکنه

  ولی اين وقتی رشد کرد، از طرف اون سازمان و از طرف اون طبقه ای که نمایندگی شو
  

  خب: تقی شهرام
  

   ميشهبه عهده داره، طرد: حميد اشرف
  

  .خيلی خب، معلومه که طرد ميشه: تقی شهرام
  

  درسته؟: حميد اشرف
  

  بسيار خب: تقی شهرام
  

  خيلی خب: حميد اشرف
  

  خب: تقی شهرام
  

این وقتی که طرد ميشه، باید به سمت طبقه، یعنی اون جریان پرولتری یا اون جریان : حميد اشرف
  ه سمت طبقه دیگه ای گرایش پيدا ميکنهمارکسيستی، وقتی که از درون این طبقه طرد ميشه ب

  
  .درسته، خيلی خب: تقی شهرام
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  .این کارش را باید بطور کامل، این گروه انجام بده: حميد اشرف
  

  !انجام بده، بسيار خب، پس شما منکر تغيير اصوليش نمی تونيد بشيد: تقی شهرام
  

  ما : حميد اشرف
  

د آقا شما جریان مثًال فرض کن جدا شدنتون از طبقه خرده شما فقط می تونيد این رو که بگي: تقی شهرام
بورژوازی و سمت تون به سمت پرولتاریا دارای اشکاله، دارای مثًال انحرافه، این سمت رو پيدا نکرديد، این رو به ما 

  . مشخصًا نشون بدید، راجع به این مساله بحث می کنيم
  

  . بکنيمما همين رو ميخواهيم بحث. خيلی خوب: حميد اشرف
  

بحث می کنيم راجع به این مساله که نشون بدیم که کی موضع به سمت در واقع سياست . هان: تقی شهرام
این رو همون . این رو اتفاقًا همان خط مشی نشون ميده. پرولتری داره، کی خط مشی پرولتری داره و کی نداره

  .حمله قرار ميدن؟ این خيلی قابل اهميتهموضع طبقات گوناگون نشون ميده، امروزه چه کسانی ما را مورد 
  

  امروز کسانی شما رو مورد حمله قرار ميدن : حميد اشرف
  

  هان: تقی شهرام
  

  که به اصطالح این رو احساس می کنن که شما شرایط ذهنی شون رو خدشه دار کردید : حميد اشرف
  

  خب : تقی شهرام
  

  یعنی این ها شما را : حميد اشرف
  

  !ع شونون را خدشه دار کردیم رفيقمناف: تقی شهرام
  

  بله :حميد اشرف
  

پدر خرده بورژوازی در اومده، ضربه خورده، کمر نمی تونه راست کنه، مشخصه از نظر ایدئولوژیک : تقی شهرام
یعنی، این در واقع امروزه ما با گروه های مذهبی سروکار داریم دیگه؛ طرف اآلن نمی تونه متشکل ! داغون شده
ر ایدئولوژیک، و بخواد در واقع اون مواضع در واقع انحرافی رو در جنبش بوجود بياره، به این دليل، که باید بشه از نظ

  . با این نقطه نظر ما برخورد کنه، و این نمی تونه اين برخورد بکنه

  


