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 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 دوم- يک هنوار شمار(
  
  

اگر ما می اومدیم، عزیز من، اگر ما می اومدیم می گفتيم خيلی خوب آقا ما يک عده به اصطالح : تقی شهرام
 دیگه حاال از این بهتر؟ خوب.  مارکسيست بودیم اصًال چرا بریم سازمان درست کنيم، می رفتيم تو رفقای فدائی

آنوقت چی می شد؟ خيلی خوب، فوقش اون بود که یک عده از مارکسيست های سازمان مجاهدین بلند شدند 
چيزی که خيلی از خرده . خوب، این يه جریان طبيعيه، هميشه هم هست! رفتند کجا؟ تو سازمان فدائی ها
دیم که مارکسيسم یک ولی، مساله اینه که ما می خوایم اين را نشون ب. بورژوازی هم دلش براش لک زده

و این چيزیه که در واقع ما می . حقانيتی داره، که در پروسه عمل انقالبی خودشو تحميل می کنه و نشون ميده
خواستيم، یعنی اون جنبه تاریخی و در جریان به اصطالح اجتماعی که ما عمدتًا می خواستيم تأثير بذاریم این 

دیم که چگونه یک سازمان، اگر مواضع صادقانه ای داشته باشه، اگر خواستيم نشون ب این نکته بود که می. بود
واقعًا بخواد خودش را در جریان منافع توده ها و زحمتکش ترین طبقات توده ها سمت گيری بده سياستشو و 

و ما می خواستيم اینو نشون . هدفشو، این چه جوری اجبارًا می رسه به یک موضع مارکسيست ـ لنينيستی
 ما سازمانمان رو، يک اسم شو اينو می گيم، خيلی خوب برای ما راحت بود اصال اسمشو بذاریم آقا بدیم اگر

خيلی خوب، مساله ای را، می دونی خيلی روشنه، شما یک ! دونم مجاهد خلق سازمان مثًال رزمندگان نمی
 طبقه مون بریدیم؟ ولی، چنين، اگر مثًال، اگر چنين اسمی رو ما می ذاشتيم، مثًال می گفتيد خيلی خوب، با

عمًال اآلن طبقات خرده بورژوا چنان موضعی دارند نسبت به ما، و یا مثًال عناصر اپورتونيست مذهبی چنان ضربه 
ای خوردند و چنين واکنشی نشون ميدن، این نشون دهنده بریدن از طبقه نيست؟ شما که می گيد شرایط 

اون منافعش اينه که ! ع طبقاتی شونو خدشه دار کردیم رفيقذهنی شون رو خدشه دار کردید، یعنی چی؟ مناف
تونه  بياد نشون بده آقا ایدئولوژی من برتره، ایدئولوژی من می تونه مثًال مبارزه را رهبری کنه، ایدئولوژی من می

  .فالن کار را بکنه، اآلن نمی تونه این حرف رو بزنه
  

  .زنهاون هيچ وقت نمی تونست این حرف رو ب: حميد اشرف
  

این حرف یعنی چی شما می زنيد؟ اگر اون هيچ وقت نمی تونست این حرف رو بزنه شما تازه . ِا: تقی شهرام
  بعد

  
  .برای این که شرایط عينی واسه اش وجود نداشت: حميد اشرف

  یعنی چی شرایط عينی وجود نداشت؟ یعنی مثًال فرض کن خرده بورژوازی در ایران قوی نيست؟: تقی شهرام
  
  .خرده بورژوازی در حال تجزیه و اضمحالله: يد اشرفحم

  
 آخه این جريان تاریخی يه ، شما تو اون جلسه هم این بحث را کردید، ولی عمًال خودتون در واقع، :تقی شهرام

شما می گيد که خرده بورژوازی، نه تنها شما می گيد تاریخ . در عمل خودتون نشون می دید که ضد این قضيه
نه تنها شما می گيد اصول عام ميگه، بله در جهانی که سرمایه داری داره حاکم ميشه، رشد می اینو ميگه، 

این به . و، به دالیل گوناگون هم ميره. کنه، تمرکز پيدا ميکنه، فالن ميشه، خرده بورژوازی رو به انحطاط ميره
اینو نشون دادیم که حتی این معنای اینه که طبقه نمی دونم به طور تاریخی نقش خودشو از دست داده، ما 

کما این که نتوانست این نقش رو . نقش رو نه در فعال، بل که در شرایط سالهای چهل و دو، چهل از دست داد
ما اون جا . بطور تاریخی اونجا از دست داد و دیدیم هم که چه ضرباتی خورد و چه شکستی را هم متحمل شد

به آن معناست که اآلن این ها هيچ قدرتی ندارند؟ هيچ نيرویی نيستند؟ اما آیا این . این رو هم نشون هم دادیم
جوشند؟ همينطوری، بقول معروف همين طور در زاد و ولد نيستند؟ اينها هيچ قدرتی اآلن وجود  همين طوری نمی

  .نداره بين این ها؟ قدرت دارند
  

  .بگيرندقدرت که هستند، ولی رهبری جنبش را نمی توانند به دست  :حميد اشرف
  

  .خوب، اگر رهبری جنبش رو: تقی شهرام
  

  .  تمایل شان در این جهت هست...) نامفهوم (: حميد اشرف
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تونن به  آخه اگر رهبری جنبش را به دست بياره، یکی از اون دالیلی که نمی! اجازه بدید رفيق: تقی شهرام
ارکسيستی می توانيم اتخاذ همين موضعی که ما سازمان های م! دست بيارن همون موضع صحيح ماست

  بکنيم که این ها نتونن 
  

در حقيقت، بهتره بگم یکی از دالیلش اینه که، یه همچنين جریانی اجبارًا در درون مجاهدین بوجود : حميد اشرف
  .اومد

  
  کدوم جریان؟: تقی شهرام

  
  .جریان مارکسيستی: حميد اشرف

  
  آها: تقی شهرام

  
 عرفت علمی، که دو جنبه این حرکت بودیعنی شرایط عينی و م: حميد اشرف

  
  خوب: تقی شهرام

  
  .خودش رو تحميل کرد: حميد اشرف

  
کنيد،  خوب شما از یه جا این رو تأیيد می کنيد، از یه طرف می گيد که، نمی دونم، تکذیبش می: تقی شهرام

 اومده، و به این شکل هم کدوم درسته؟ از یه طرف قبول دارید که این جریان در درون سازمان مجاهدین به وجود
  !غالب شده، از یه طرف می گيد، نمی دونم، به شکل اصولی طرح نشده

  
  .ما معتقد هستيم که این به شکل اصولی سازمان دهی نشده، این جریان جدید: حميد اشرف

  
مون رو   ما اسم. کدوم؟ با هم بحث کنيم سازماندهی یش بکنيم، هر جا جلو ضرر رو بگيریم منفعته: تقی شهرام

عوض بکنيم، تا قضيه درست بشه؟ ما خط مشی ای که ارایه دادیم ایراد و اشکال داره، خط مشی خرده 
؟ ما نمی دونم فرض کن، چيه؟ موضعی که در مقابل طبقات گرفتيم خرده بورژوایيه؟ موضعی که در قبال !بورژوائيه

یعنی حتمًا شما باید در شيوه عمل !  دیگهشما گرفتيم ضدانقالبی و ضد وحدته؟ یه مورد مشخص حتمًا موجوده
ما، در خط مشی سياسی ما، در تاکتيک های ما، پيدا کنيد اون نقاطی را که ما طبقاتی را در واقع که ما منافع 
طبقات خرده بورژوازی را داریم تأمين می کنيم و اون نقاطی که ضدانقالبی و ضد پرولتریه، حاال ضدانقالبی هم 

  .شما آن روبه ما نشون بدید. نه، ضد پرولتریه
  

  .کنيد ما چيزی رو که می تونيم نشون بدیم، عدم قاطعيت شما، برخالف اونچه که فکر می: حميد اشرف
  

  بله: تقی شهرام
  

  .در موضع گيری جدیدتونه:  حميد اشرف
  

  .چيز جالبيه! عدم قاطعيت؟ خوب نشون بدید: تقی شهرام
  

  !را؟ چون که واقعًا شما فکر می کنيد که با قاطعيت کامل، این کار را کردیدچ! این چيز خيلی جالبيه: حميد اشرف
  

  !و شما فکر می کنيد که حتمًا نيست؟: تقی شهرام
  

  .و، ما دالیلی برای این مساله داریم: حميد اشرف
  

  !خوب، ما می شنویم: تقی شهرام
  

  سازمان مجاهدین در عرصه خرده بورژوازی یکی از دالیلش اینه که شما کوشيدین، امکاناتی رو که : حميد اشرف
  .این یک دليل. داشته، در درون خودش مجددًا حفظ بکنه

  
  بله: تقی شهرام

  
دليل دیگه اینه که، سازمان مجاهدین به همراه اعالم مواضع جدیدش، از خط مشی صحيح جنبش، : حميد اشرف

 ولی حداقل به شکل تلویحی، با پذیرش خط که قبًال هم هيچ موقع بطور رسمی و تئوریک تأیيدش نکرده بود،
  مشی مسلحانه، این استنباط رو بوجود می آورد که پذیرفته
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  .بله: تقی شهرام
  

در بيانيه جدید، که اولين بيانيه ای است که در حقيقت موضع گيری تئوریک مجاهدین رو راجع به : حميد اشرف
  جنبش نشون ميده

  
  بله: تقی شهرام

  
  . به عقب برگشتهیک قدم: حميد اشرف

  
  .دو تا: تقی شهرام

  
  مساله دیگه این که، این جریان جدید، به اسم سازمان مجاهدین که دیگه آیه در باالی آرمش نداره، : حميد اشرف

کماکان ایدئولوژی مذهبی رو، یعنی کسایی رو که فقط حاضر شدند به شکل تاکتيکی عقب گرد بکنند، در درون 
  یعنی، از نظر درون تشکيالتی. خودش پذیرفته

  
  بله :تقی شهرام

  
 از نظر وحدت؛ از نظر : حميد اشرف

  
  مورد چهارم، بله؟: تقی شهرام

  
  هایی است از عدم قاطعيت در برخورد باحاال این به اصطالح جنبه . آها: حميد اشرف

  
  بله : تقی شهرام

  
هایی رو از  در زمينه مساله وحدت، شيوه ای که در پيش گرفته شده، عمًال بخش.  تغيير موضع: حميد اشرف

یعنی، . نيروهایی که در جنبش کار می کردن، فعاليت می کردن، نه تنها متحد نمی کنه بلکه تجزیه می کنه
کما این که حمله شديد به مذهب، چيزی که مارکسيست ها هيچ موقع .  کار کمک می کنهعمًال به این

ضرورتش رو احساس نمی کردند که بهش حمله بکنن، به خاطر این که یه مساله روبنایی می دونستن، و به این 
  اعتقاد هستن بر اساس مشی لنينی، که مذهب بعد از تغيير زیر بنا تغيير ميکنه

  
 بله: تقی شهرام

  
 با حمله شدیدشون به مذهب، به روحيات و به اصطالح اعتقاداتی که حداقل به شکل ايدئولو: حميد اشرف

 روبنایی در مردم هست حمله کردند و موضع گيری شدیدی رو در این زمينه ایجاد کردن، که این ...) نامفهوم(
 .موضع گيری شدید، به طور عملی، برخالف وحدت عمل می کنه

  
یعنی این حرف شما معناش اینه که مارکسيست ها نمی تونن با نيروهای خرده ! یعنی چی؟: امتقی شهر

این به امر اتحاد مارکسيست ها با نيروهای خرده بورژوازی لطمه وارد می کنه، ! بورژوازی متحد بشن دیگه
 !معناش اینه دیگه؟

  
 معنی اش اینه که در آینده جنبش ما: حميد اشرف

  
این معنا را بگو، این معنی که من االن دارم توضيح ميدم ایراد داره؟ یعنی معنی این که شما نه : تقی شهرام

ميگيد که حمله به مذهب باعث تجزیه یه سری نيروها ميشه، آیا جز این، تجزیه نيروهای مارکسيستی که 
 ؟!نميشه

  
 مارکسيستیبله، همکاری به اصطالح نيروهای خرده بورژوایی رو با نيروهای : حميد اشرف

  
 .دچار اخالل می کنه: تقی شهرام

  
 .بر عليه دشمن مشترک دچار اخالل می کنه: حميد اشرف

  
 .بسيار خوب: تقی شهرام

  
کشی مشخصی  و دیگه یک چيز دیگه، و اون این که در این، به همراه اين اعالم مواضع جدید، خط: حميد اشرف

اپورتونيست ها در کنار مارکسيست های مبارز قرار گرفته یعنی، . بين نيروهای درون جنبش صورت گرفته نشده
 .و این کاری که شده. اند، و با امتياز مساوی
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، یعنی خط مشی مبارزه ٢این همونيه که، در واقع این شق دیگه ای از همون مورد شماره : تقی شهرام

 جه می گن٢؟ این توضيح که دارین ميگين در همان کادر شماره !مسلحانه است دیگه
  

 شماره دو چيه؟: حميد اشرف
  

  از نظر تئوريکخط مشی صحيح جنبش در واقع به اون شکل صریحش عنوان نشده و: تقی شهرام
  

 بله یکی مقوله خط مشی ِا، که خوب این جنيه تئوریک داره: حميد اشرف
  

 خوب، این ارتباط ميگيره: تقی شهرام
  

ت عملی، و اون به اصطالح در کنار قرار دادن یکيش هم جنبه عملی اش، در عرصه سياس: حميد اشرف
و . مارکسيزم مبارز، با مارکسيزم به اصطالح خرده بورژوایی و مارکسيزمی که فقط در درون کتاب ها سير می کنه

 .در حقيقت بی طرفانه، این دو جنبه از مساله رو در کنار هم گذاشتن و حقوق مساوی براش قایل شدنه
  

 خوب: تقی شهرام
  

چرا که مارکسيست های مبارز که خط مشی مشخص، ایدئولوژی . که این خودش ضد وحدته: اشرفحميد 
مشخص و برداشت مشخصی از مبارزه انقالبی در ایران دارند، در هيچ چارچوبی با اون عده از مارکسيست ها 

د، و عمًال هم یعنی از بورژوایی ان که دارای انحرافات ایدئولوژیک هستند، و در حقيقت جناح های مارکسيزم خرده
 نظر ایدئولوژیک یه هم چنين سمتی رو نشون ميدن، و عمًال هم در جامعه هيچ گونه بردی نداره فعاليت هاشون

  
  خوب :تقی شهرام

  
چرا که مارکسيست های انقالبی هيچ وقت هم چنين . یه هم چنين اقدامی، طبعًا ضد وحدته: حميد اشرف

از جانب دیگه، این عمل، این اعالم مواضع موافق وحدته، موافق وحدت کسانيه ولی . وحدتی رو نخواهند پذیرفت
که در عرصه جامعه عمل نمی خوان بکنن و دنبال فرمول هایی برای اثبات موجودیت خودشون می گردن، وحدت 

  .و درست ضد وحدته، برای نيروهایی که واقعًا در جامعه عمل می کنن. ایجاد می کنه برای اون نيروها
  

  بله: تقی شهرام
  

 و این ها نقطه نظرهایی که در جنبه های مختلف سمت گيری جدید مجاهدین: حميد اشرف
  

  .به نظر شما ميرسه، بله: تقی شهرام
  

  از رفقای ما مطرح شده: حميد اشرف
  

   بله:تقی شهرام
  

  .که البته این ها جنبه های اصولی مساله است:  حميد اشرف
  

  .بله: تقی شهرام
  

و طبعًا در رابطه با این جنبه های اصولی، شيوه هایی که شما در پيش گرفتيد، برای این سمت : شرفحميد ا
  و کار، یعنی جنبه های مختلف به اصطالح برنامه تغيير مواضع. گيری نوین، توجيه ميشه

  
  .مثًال، شيوه های موردی ذکر کنيد. بله: تقی شهرام

  
طالح اون جناح هایی که از سازمان جدا موندند  و االن به تدریج دارن همين شيوه ای که االن به اص: حميد اشرف
  به اصطالح 

  
  .متشکل ميشن به نظر شما :تقی شهرام

  
متشکل ميشن، یا این که به اصطالح حوادثی رو که براشون گذشته توضيح دارن ميدن، حاال دیگه : حميد اشرف

  قضایا را دارن عام می کنن
  

  هوم: تقی شهرام
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  .عمومی اش می کنن، پخش بيرونی ميکنن: شرفحميد ا

  
  صحيح: تقی شهرام

  
چون کسایی هم که این کارها را می کنن، که االن . که خوب این ها هم باز سوال انگيز هست: حميد اشرف

شما به عنوان اپورتونيست های مذهبی، یا فرصت طلبان مذهبی، اسم می ذارید روشون، در حقيقت این ها با 
یعنی از . ا می تونن اپورتونيست باشن، ولی چون معيارهاشون متفاوته با ما، اپورتونيست نيستنمعيارهای م

طرف نيروهایی که به اصطالح طرف اونا هستن، یا هم عقيده با اونا هستن، یا احساس مشترک و منافع 
  مشترک با اونها دارن، اونها اپورتونيست نيستند

  
 بله: تقی شهرام

  
 .سر مواضع طبقاتی خودشون ایستادن. کسانی هستند که سر مواضع خودشون وایسادناونها : حميد اشرف

  
 بله: تقی شهرام

  
  اونها کسایی هستند که با خرده بورژوا هستن: حميد اشرف

  
  بله: تقی شهرام

  
 .یک طبقه، یک واقعيت اجتماعی هستند.  در حقيقت:حميد اشرف

  
   ...) نامفهوم (ولی خود: تقی شهرام

  
 آيا ما يک طبقه را می خواهيم: رفحميد اش

  
 ولی خرده بورژوا، این نکته مهمه: تقی شهرام

  
 .دقيقًا، درسته خرده بورژواست: حميد اشرف

  
ولی این خرده بورژوا، در واقع این جا حقش ضایع شده، و ما که در این جریان در واقع اومدیم در یک : تقی شهرام

 ترین منافع توده های زحمتکش ماست اعالم کردیم، ما در واقع، یک کار جریان انقالبی، اونچه که منافع، اساسی
یعنی یک چنين نتيجه ! یعنی، حق مثًال این خرده بورژوا رو ضایع کردیم در این جریان! در واقع نادرستی کردیم

 ؟!گيری بيرون مياد
  

 که ما خواستيم با یه حرکتی از نتيجه گيری این شکليه،. این نتيجه گيری درست نيست! نه رفيق: بهروز ارمغانی
 یک

 
 ...) نامفهوم (به هر حال :تقی شهرام

  
پيشرو بخواهيم تمامی خواست ها و تمایالت یک قشر از جامعه رو نادیده بينگاریم، و این یه مقدار : بهروز ارمغانی

 .به نظر مياد که ذهنيه
  

 بله: تقی شهرام
  

 ...) نامفهوم (اضع اعالم مو...) نامفهوم (يعنی: بهروز ارمغانی
  

یعنی، در واقع، اين ! یعنی شما این جا ما را متهم به چپ روی می کنيد، در مورد موضعگيری مون: تقی شهرام
 .یعنی، در واقع نادیده گرفتيم اين موضع را. يک معناش اینه، که متهم می کنيد به چپ روی

  
 . هم هست اینتصور شما به نظر من االن این بوده یا االن: بهروز ارمغانی

  
 که چی؟: تقی شهرام

  
  که با این اعالن مواضع : بهروز ارمغانی

  
  بله: تقی شهرام
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  از طرف رفقای مارکسيست مجاهدین: بهروز ارمغانی

  
 بله : تقی شهرام

 
  


