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

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

  ٢٠١٠ دسامبر -ل سایت سياهک
  
  
  ) قسمت سوم–نوار شماره يک (
  

  .بطور کلی جلوی هر گونه تشکل خرده بورژوازی را در آینده خواهد گرفت: بهروز ارمغانی
  

شاید، ما وقتی که بحث می . نيست خوب، حاال ما همه این ها را بحث خواهيم کرد که این طورها: تقی شهرام
که ما ميگيم رفقا بذاریم جلسه .  این ها را من بحث می کنم این جا براتونحاال دونه دونه. به شما ميگيم.کنيم

. که ما یه جریاناتی است راجع به تشکل همين گروه های مذهبی، ما می خوایم با شما در واقع تبادل نظر بکنيم
.  طوری نيستحاال می بينيد که  این. و شما می گيد نه، ما حاال موضعی داریم می نویسيم و ننوشتيد هم بدین

ما نه تنها جلو نمی گيریم ،بل که اگر واقعًا انقالبی باشه، و بنشينيم در بين نيروهای مارکسيست، واقعًا این 
یه، بنشينيم واقعًا به توافق برسيم، ما االن داریم بهشون کمک  مساله در سطح جنبش و نيروهای مارکسيستی

منتهی واقعا اين . ما حتی کمک هم می کنيم. می کنيمشما چه خبری دارید؟ حاال بعد بحث . هم می کنيم
برامون، واقعا ابعادش روشن نيست که محدوده کمکی که ما می توانيم به این نيروها و تشکلشون بکنيم چه 

تک به تک . ما نشون می دیم به شما که، چقدر در این موارد شما دچار ذهنی گرایی شده اید! اندازه هست؟
شما فکر می کنيد که مثًال ما، فکر کردیم که اگر ما این .  رفيق مطرح کرد، ما مطرح می کنيماين سواالتی که این

ثانيا، مثال خيلی از نيروها هم به این ! بيانيه را دادیم اوال ديگه جلوی هر گونه تشکل مثال مذهبی گرفته ميشه
مارکسيست ميشن، بعد هم مثًال دلمون خوشه اعتبار که ما این حرف را دادیم، به اعتبار خواندن این بيانيه، مثًال 

که مثًال دیگه هر جريان مذهبی را از بين بردیم و خرده بورژوازی هم به این ترتيب ديگه برای ابد اصًال نه تنها 
 .رهبریش، بل که اصال مبارزه اش منتفی شده

  
 این مساله چيزی نيست که ما فکر کنيم! . خوب ببين رفيق: بهروز ارمغانی

  
 .نه حاال در عمل می بينيم:  شهرامتقی

  
 .اين مساله ای است که ما فکر می کنيم شما اینجوری تصور دارید:  بهروز ارمغانی

  
 !خوب آخه رفيق، حاال ما در عمل به شما نشون می دهيم: تقی شهرام

  
 !آها: بهروز ارمغانی

  
م که در عمل، شما در واقع درست ما نشون می دی. ما نشون می دیم که در عمل این طور نيست: تقی شهرام

این رفيق ميگه که حفظ . این رفيق، ببينيد یک به یک من جواب ميدم. استنباط نکرده اید از موضعگيری های ما
 امکانات خرده بورژوازی

  
 پس ببين، قبل از جواب دادن یک نکته خيلی چيزی هم من دارم: بهروز ارمغانی

  
  بگو: تقی شهرام

  
  افه کن به اون موارداض: بهروز ارمغانی

  
  اشکال نداره. اشکال نداره: تقی شهرام

  
 اون هم اینه که، این شکل اعالم تغيير مواضع هم: بهروز ارمغانی

   
  بله: تقی شهرام

   
  تو اذهان مردم، یا تو اذهان الاقل تو ذهن من این رو آورده :بهروز ارمغانی

  
  بله: تقی شهرام
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  جی و بفهمی نفهمی صورت گرفته؟که چرا خيلی تدری: بهروز ارمغانی

  
 از نظر این که قبًال آیه را برداشتيم و این ها؟. آهان :تقی شهرام

  
 آیه را برداشتيد: بهروز ارمغانی

  
 .خوب این رو برای من توضيح ميدم: تقی شهرام

  
 کامل نبودهقضایا به اصطالح حالت جریان . و مواردی وجود داشته که مثًال خوانایی نداشته: بهروز ارمغانی

  
 کجا؟: تقی شهرام

  
 بله؟: بهروز ارمغانی

  
 تو همان  بيانيه؟: تقی شهرام

  
 .به طور کلی از اون لحظه که شما شروع کردید آیه را برداشتن . نه توبيانيه: بهروز ارمغانی

  
 .حاال ميگم براتون! آها: تقی شهرام

  
  بوده که من شنيدم در محيط هم بوده حداقلبه اضافه این که، بعد مثًال اين سوال. بله: بهروز ارمغانی

  
  بله: تقی شهرام

  
که آیا این کتاب بيانيه درست به اصطالح به طبق ضرورتی که حوادث پيش آمده به وجود آورده بود : بهروز ارمغانی

  منتشر شد، و یا می خواست بعدها منتشر بشه و زود این به اصطالح تسریع کرد این قضيه رو
  

  هبل: تقی شهرام
  

  یا چی بود قضيه؟: بهروز ارمغانی
  

ببينيد، من توضيح ميدم، منتها واقعا شرطش خيلی . خوب االن من همه این ها رو توضيح ميدم: تقی شهرام
می تونم از همين پایين . این که شما ممکنه قبول بکنيد یا نکنيد، به هر حال من توضيح ام رو ميدم. مشخصه
شاید شما باور نکنيد، دقيقًا از روزی که ما  شروع کردیم به . یجی و به مرورش راجع به مساله تدر ،توضيح بدم

، "مقاله پرچم"بعد از . ، ما تصميم گرفتيم این رو اعالم بکنيم"مقاله پرچم"نوشتن این، یعنی زمستون بعد از 
 خانه گردی. بالفاصله جریانات  خانه گردی ها پيش اومد

  
 ی هستش حاال؟رفيق چ" مقاله پرچم: "حميد اشرف

  
  .مبارزه ایدئولوژیکه، یه اشاره ای هم بهش شده" مقاله پرچم"اون : جواد قائدی

  
ببينيد، ما در زمستون، اوایل زمستون ،زمستون  پنجاه و سه، به طور قاطع در تشکيالت طرح کردیم : تقی شهرام

 نظر داخلی اعالم کردیم، چی رو؟ موضع که در واقع ما با مبارزه ایدئولوژیک ميریم تو پهنای فلسفی و در واقع از
. از همون موقع وقتی به این نقطه رسيدیم ما تصميم به نوشتن گرفتيم  .از نظر داخلی. مارکسيستی سازمان را

خانه گردی ها اجبارا این ها . در واقع مقدماتش هم آماده شد و، برخورد کردیم با جریانات مربوط به خانه گردی ها
خيلی، . به طوری که ما حتی خيلی از کارهای سياسيمون هم به عقب افتاد. ، نوشتن اینورا به عقب انداخت

. برنامه هایی داشتيم همه اش به عقب افتاد حتی مثًال نشریه داخلی ما چندین ماه خوابيد، بخاطر همين جریان
يرات زیادی در خوب ما خيلی تغي . حتما خودتون هم تو جریانش هستيد دیگه، می دونيد چه وضعيتی بود

اولين، به اصطالح همون مقدمه، در واقع مقدمه دوم، که در همون بيانيه هست، . سازماندهی به وجود آوردیم
همين جریان ادامه داشت، یعنی مقدمه نوشته شد و داشت و نه  . این در حوالی عيد پنجاه و چهار نوشته شد

این ادامه داشت تا . ه علل در واقع انتشار این بيانيهمقدمه اول، مقدمه سياسی نه، مقدمه اول که بحث می کن
ما . حدود، در واقع نوشته شد تا جریانات در اردیبهشت بود ديگه، جریانات عمل نظامی و فالن این ها پيش اومد

تصميم داشتيم که در واقع بيانيه رو در تابستون، يعنی تابستون داشت تموم ميشد دیگه کارهای چاپی اش و 
یعنی این ضربه اتفاقًا این قضيه را به عقب . که قضيه رفقا و ضربه ای که رفقا خوردن تو تابستون پيش اومداالآخر، 
یعنی همه چی آماده شده بود، همه قضایا پيش، حل و فصل شده بود، این ضربه باز هم مدتی قضيه را . انداخت

ی ما این طوری قصد داشتيم که، این بيانيه به عقب انداخت و اون مقدمه مربوط به اون مقدمه ابتدایی اش، یعن
یعنی، این دو سال، این مقداری هم که حذف شده، این ها . رو ما بنویسيم، بياریم تا سال پنجاه و در واقع چهار
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بعد، بعد از این، اون قسمت سياسی رو ، اون قسمتی که بعدا در این مقدمه اومده، نمی . هم نوشته بشه
 اون قسمت که راجع به اصطالح بحث راجع به جنبش و اين حرف ها ميشه، اونو در پایان دونم دقت کردید یا نه،

منتهی، و یادداشت هایی . این، به عنوان یک ضميمه، به عنوان یک نقطه نظر سياسی ـ استراتژیک طرح کنيم
 این ولی این ضربات باعث شد که ما، در واقع. هاش هم هست هم تعيين شد، حتی یک سری از یادداشت

باز همين طور صبر . مساله، در واقع، تدوينش باز به عقب بيفته و ما دیگه انتشارش رو امکان پذیر نمی دیدیم
ما این رو دیگه منتشرش کردیم، بدون این که . بکنيم تا چطور بشه، تا آخر شاید تا مثال اواخر سال طول بکشه

البته، این فکر هم بود بين رفقا که دو جلدش . اون قسمت مربوط به سال های بعدش، چطور بشه، نوشته بشه
و اصال مساله مربوط به این که این .  یه جلدش رو قسمت اول بدیم و یه جلدش رو هم قسمت دوم ،بکنيم

 حتی اوال امکان نداشت، ما، این حوادث کی بوجود اصالحوادث پيش اومده، ما این رو به اصطالح االن نوشتيم، 
  حوادث مثال مربوط بود ! ده باشيد؟اومد، اگر شما دقت کر

  
  مرداد: جواد قائدی

  
این الاقل، این خيلی برای شما قابل فهمه که خوب . مرداد دیگه، ما مهر این رو منتشرش کردیم: تقی شهرام

انتشارش و تایپش و نوشتنشو، ! ها، ميشد هم چنين چيزی؟. نمی تونست مثال از مرداد تا مهر این نوشته بشه
شو این حرف ها می تونست از مرداد تا مهر صورت بگيره؟ هان، این واقعا امکان پذیره؟ این مال این بعد تکثير
برای این که ما چون در داخل تشکيالت اینو اعالم . اما راجع به تدریجی اش؛ تدریجی اش خيلی مشخصه. مساله

 این اعالم در درون، تا موقعی که ما به قضيه تثبيت شده بود، روشن شده بود، و بعد" مقاله پرچم"کرده بودیم، با 
بيرون اعالم نمی کردیم، ما اون جا در دفعه پيش هم رفقا بحث کردن، که عناصر در واقع اون خرده بورژوازی به 

دليل تجزیه طبقاتی شون اين رو درک می کردن، تا این که ما بتوانيم اعالم بکنيم شرایطش فراهم بشه، خوب به 
ما حتی مثال فرض کنيم . ما نمی تونيم به این سادگی، نمی خواستيم هم نکنيم. کنه یبيرون مسلمه نشر م

  که اعالميه زندی پور روش بحث بود که واقعا آرم بذاریم یا نذاریم؟ آرم يعنی
  

  آیه: بهروز ارمغانی
  

بعد . مقدارش هم بدون آیه رفتحتی یه . آیه بذاریم یا نذاریم؟ یعنی، اصال رو این خيلی بحث بود: تقی شهرام
ما این رو به این دليل . گفتند  این درست نيستش که تا قبل از این که ما این را انتشار ندیم، این آیه را برداریم

ولی عمال برخورد شد با اون جریانات و این منتشر نشد، یه ! گذاشتيم که فکر می کردیم زودتر این منتشر ميشه
یعنی  قضيه . التی و  منتشر نشد که ما ديگه در آمريکایی ها این رو دیگه ورداشتيمسری اشکاالت درون تشکي

تدریجا، خود شما خوب می دونين، خوب معلومه توی تشکيالت یه جریان تدریجی حرکت می کنه مياد جلو، حتمًا 
يه، یعنی شما فکر این مال این قض! همه هم می فهمند، ما هم پنهان نمی کردیم. یه انعکاساتی هم بيرون داره

  !می کردید که مثال ما مجبور شدیم این ها رو اعالم بکنيم؟
  

  .نه رفيق، من تصورم این بود که شاید هنوز به وحدت، به انسجام تشکيالتی نرسيدید: بهروز ارمغانی
  

  من. نه رفيق اصال هم چنين چيزی نيست: تقی شهرام
  

  .گاهی این و گاهی اون: انیغبهروز ارم
  

  آخه ببينيد! آخه هم چنين چيزی ميشه مگه؟: امتقی شهر
  

  .واال، در یک سازمان التقاطی که امکان پذیر هست: بهروز ارمغانی
  

آخه سازمان التقاطی، خوب بالفاصله، وقتی که این التقاطش به یک حد قاطع برسه پاشيده : تقی شهرام
  .ميشه، داغون ميشه

  
  .همون دیگه: بهروز ارمغانی

  
مقاله "آخه وقتی که ما می آیم اون جا، در واقع در شعار، در . ن تا اون موقعيه که ما در واقع نيایيماو: تقی شهرام

ببينيد . من نمی دونم شاید، حاال واقعا من با اون رفيق بحث کردم. مون یه چنين شعاری را طرح می کنيم "پرچم
ق یه بحثی داشتيم راجع به اين جریان ضربات و قبل از این که شما بياین، با رفي. این ها برامون مساله ای نيست

  این ها، که نمی دونم یه قسمتش بودین 
  

  بله: بهروز ارمغانی
  

من گفتم، گفتم واقعا اگر که، چون یه جایی بحثی بود که واقعا دالیل اين ضربات چيه و این ها؟ من :  تقی شهرام
ن، که راجع به، جمع بندی شده راجع به اين ضربات، گفتم ما می تونيم، حتی مثال اين جزوات درون تشکيالتی مو

مثال، از جمله ما مثال ضربات مربوط به مثال خونه پایگاهی رو، يا ضربات مشهد و یا . بدیم در اختيار رفقا بذاریم
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جاهای دیگه که داریم، ما از چه تحليل ایدئولوژیک، نه معنی گفتم معنای خاصش نه، یعنی این که واقعا برمی 
 به یه سری ضعف های انگيزه های رهبری، ضعف های رهبری، برمی گشته به یه سری خصلت ها، گشته

و این ها رو می تونيم در اختيار رفقا . یعنی، ما این چنين تحليل هایی داریم از ضرباتی که خوردیم. انگيزه هاشون
 می کنه، برای ما هيچ مساله ای این جا هم همين طور، این جا هم واقعا، واقعا مساله ای را حل . قرار بدیم
چون . الاقل اون قسمتش که برمی گرده به این قضایا. را در اختيار شما بذاریم" مقاله پرچم"ما می تونيم . نيست

در يک این . یعنی ببينيد، ما اون موقع يک چنين قاطعيتی رو نشون ميدیم در تشکيالت. مسایل درون تشکيالتيه
ولی وقتی چنين قاطعيتی داره به یه سمت حل ميشه، این تشکيالت .  درستتشکيالت التقاطی، حرف شما

منتهی یه . خوب، پاشيدنش هم معلومه، این پاشيدنش هم یه سيری طی کرده. التقاطی باید از هم بپاشه
ما اینو تونستيم، در واقع، واقعا با یک، چی بگم براتون، یعنی با یک عملکرد خيلی به . مساله است این جا

طالح شاید اسمشو مثال بذاریم، بذاریم مثًال فرض کن با یه هدایت شاید نه خيلی قوی، یا یک رهبری خيلی اص
شاید قوی و از نظر ما صحيح، ما تونستيم این تصفيه ها رو، و این نوع در واقع تصفيه کردن سازمان را، و این که 

نقالبی و تفکر مارکسيستی حل بکنيم، ما در این التقاط نتونه، یعنی التقاط در واقع تضادش رو به نفع تفکر ا
مثال، ما در داخل تشکيالت تا یه .  کرديم جریان همين رشد مبارزه ایدئولوژیک، ما اين ها رو هی تصفيه می

. ما اومدیم شروع کردیم، از یه انحرافات دیگه شروع کردیم. مرحله نيومدیم فشار را دقيقًا بگذاریم رو مذهب
کما این که اون رفيق یه مقدار، اون رفيق رابط قدیم، . اقعا هم مساله بود برامون، رو رابطه  با روزانحرافاتی که و

اون رفيق دیگه را تحت، یه مقدار، صحبت کرده بود گفته بود که مثًال ما با جريانات انحرافاتی گوناگونی روبرو 
. صولی برجسته کردیم و با این ها مبارزه کردیمدر یک مرحله این ها رو به طور ا. این ها رو پيش کشيدیم. بودیم

مثال، . یه سری به ضوابط ما افزود. یه سری عناصر رو تصفيه کرد. مبارزه با این ها باز یه سری تجربيات به ما داد
که این رفيق بعدا فکر کرده بود که اون موقع " اپورتونيسم چپ نمای سلطه طلب"ما یه جریانی داشتيم به نام 

گفته بود رفيق منظور . یادش نمی دونم هست یا نه اون رفيق. ، منظورمون مارکسيسمه"چپ"ه ميگيم مثال اگ
. اپورتونيسم چپ نما. به هرحال يا چپ اصًال. مارکسيست هان؟ گفته بود، نه بابا اپورتونيسم چپ نما نه اون چپ

نشون . ش بردیم، جمع بندی هایی کردیم ماه پي٩بعد ما با این مساله در حدود یک سال یه مبارزه ای رو، حدودا 
یا با جریان پاسيفيستی مثال مبارزه کردیم، جریاناتی که همين طور آمد سلسله مراتب . دادیم که این چه جریانيه

جلو، تا خودشو رسوند به کجا؟ به اون پایگاه در واقع اصلی این ایده آليسم در درون سازمان، و اون پایگاهش 
، همان جا نمی دونم اومده دیگه، ما "جزوات سبز"ره مثال در واقع یه سری مقاالتی که همان ما یه دو. مذهب بود

ما اومدیم نشون دادیم در ! بررسی کردیم، ما نيومدیم روز اول مساله مثال فلسفه اسالمی را بيایيم طرح کنيم
، ما اونجا نشون دادیم اونجا انتقادات زیادی کردیم به خط مشی سياسی مون، به نقطه نظرهای سياسی مون

مثال چه جوری رابطه داریم اين ایده آليسم با ما، مثال با تحليلی که مثال از اصالحات ارضی می شده یا از تحوالت 
نشان . سالهای چهل می شده یا مثال از پانزده خرداد می شده، مثال ما اين ها را مشخصا اون جا نشون دادیم

 نتونستن ضربه شهریور پنجاه را تحليل کنن، و تحليل هایی کردن به چه دليل داديم  که مثال رفقا به چه دليل
ما در واقع واقعا ما هيچ . این ها را ما کار کردیم. غلطه، به دليل این که یه پایگاه ایده آليستی در تقکرشون هست

قع خوب، از همين جا این کار رو در درون تشکيالت کردیم و از همين جا، در وا. ابایی نداریم، زحمت کشيدیم
این ! نه از این که طرف مذهبيه، اعتقاد به خدا داره گوشش را بگيری بندازی بيرون! تصفيه ها شروع می شد

این می اومد جلو تا می رسه به کجا؟ مي رسه به در . داد خودشو، خود بخود تصفيه می شد جاها نشون می
و سه در واقع اين دو سال طول می کشه دیگه،اين در واقع واقع اوایل زمستون پنجاه و سه و تا زمستون پنجاه 

اوایل زمستون پنجاه و سه در واقع اعالم کامل مواضعه، نه دیگه، . یک سال و نيم، یک سال و دو ماه تقریبا
  .آذرماه. زمستون هم تازه نه، قبل از، یعنی آذر

  
  نشریه آذر ماه: جواد قائدی

  
قاطع، این مبارزه را ما سمت چی می دیم؟ فلسفی اش و در واقع مذهب را به طور . نشریه آذر ماه: تقی شهرام

و طبيعتا .  کنيم و اون مقاله به طور قاطع موضع ما را در داخل تعيين می. این جا هدف قرار می دیم در مبارزه مون
ن، البته شما به همين دليل هستش که شما می بينين مثال قبل از ای. این موضع در خارج انعکاس پيدا می کنه

متوجه نشده بودین ولی دیگران متوجه شده بودند، قبل از این چنين جریاناتی قشنگ تو جامعه حتی موجوده به 
طوری که ما اون جا بيخودی ننوشتيم مثال فرض کنيم ما عناصری بودند از خرده بورژوازی نه آقا چرا این کار رو می 

عناصری که ! کسيست شدید، بشيد اعالن نکنيد، یه برنامه هاییکنيد؟ فالن و حاال حتی اومدن گفتن اگر مار
خوب، این جریاناتی بودش که به این شکل جلوه گر می . مثال به حساب خودشون قطبی هستن، فالنن بهمانن

ما در داخل این رو به طور قاطع روشن کرده بودیم، تا بياد در خارج اعالمش بکنيم مدتی . شد، مشخص هم بود
  .يدطول می کش

  
  آن وقت رفقا، ضمنا، يک سوالی داشتم اين وسط: حميد اشرف

  
  بله بفرمایيد: تقی شهرام

  
  فکر می کنم بد نباشد بکنم اينه که : حميد اشرف

  
  بگو: تقی شهرام
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در مورد این که شما این جزوات تون این ها را با ما طرح بکنيد، بدهيد ما بخوونيم، باالخره چه ضرری : حميد اشرف
  ديد در اين مورد؟می دي

  
می دونيد خيلی ! ببين رفيق، ما به شما اعتماد نداشتيم. خوب اينو می تونم این رو توضيح بدم: تقی شهرام

رک، ما موضع ، به نظر ما نه از نظر به اصطالح به اصطالح اش چون ما مذهبی شما مارکسيست، ما معتقد 
حرف رفقا هم در جلسه قبل اینه که ميخوان به شما همه ! بودیم شما موضع مارکسيستی نسبت به ما ندارید

حتی اگر ما یه سازمان خرده بورژوایی بودیم، شما ! بگن، رفقا شما نسبت به ما موضع مارکسيستی نداشتيد
و به این . این اون چيزی بودش که ما بهش معتقد بودیم! وظيفه مارکسيستی خودتون را در قبال ما انجام ندادید

ردهای شما، و مسایلی هم که شما ایجاد می کردید، این جریانات را، در واقع این سوء ظن ها به اصطالح برخو
  رو، این عدم اعتمادها رو هم چه کار ميکرد؟

  
  این اعتقاد را شما چند وقت داشتيد؟: حميد اشرف

  
   را ما این را از، می دونيد از کی؟ ما اين اعتقاد: تقی شهرام

 
  


