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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 چهارم–نوار شماره يک (
  

تقریبا، اگه خواستی می تونم، می خواهی کامل توضيح بدم؟ مثال چه جوری به وجود اومد؟ یعنی : تقی شهرام
در حدود، اون موقع یادت هست تو اومده بودی راجع به پول ! چه جوری اصال این اعتقاد به وجود اومد؟ ببين رفقا

 ی کردی،  لوطی، آها؟چيز صحبت م
  

 خوب: حميد اشرف
  

تا اون موقع رفقا با شما یه برخورد ، . از اون جا، در واقع به اصطالح ما اولين نشونه هاش را ديديم: تقی شهرام
شد نه  یعنی ما این برخورد را داشتيم، به اعتبار همون نقطه نظرامون دیگه، یعنی یه برخورد بيشتر عاطفی می

. جا، وقتی تو آمدی گفتی نه آقا، رفيق اصال مطرح نيست، مساله پول چيزی نيست، فالنه بهمانهاز اون . اصولی
من اون جا، بچه ها متقاعد شدند که، واقعا تو راست ميگی، یعنی مساله پول مطرح نيست، چون قبلش هم ما 

 شد، یعنی از نظر ما شواهدی بعد که اون جریانات، یعنی روشن. گفتيم که اگه پول می خواد بياد بگيره این حرفا
شما، تو مخصوصا لوطی را آورده بودی اون جا که اون پول رو از ما بگيره، یعنی گرفته  به دست اومد که واقعا

ای بودش برای این که چی بشه؟ اولين  بشه، یعنی یه همچو جریاناتی این ها روشن شد، این اولين نمونه
ما با ما یه برخورد در واقع چی دارید می کنيد؟ یه برخورد دیگه ای دارید نمونه ای بود برای این که ما ببينيم ش

بعد سلسله مراتب ش زیاده، . یعنی برخالف اون ظاهری که نشون می دید، یه برخورد دیگه ای دارید.  می کنيد
 این ها مسایل .دونم ندادن کتاب اقتصاد نيکيتين گرفته، تا نمی دونم جریانات تاير، تا خيلی چيزها هست از نمی

 .خيلی جزیيه
  

 ندادن کتاب اقتصاد نيکيتين چی هستش؟: حميد اشرف
  

دادید، در حالی،  نمی" اقتصاد سياسی"مدت ها مثال ما اقتصاد نيکيتين می خواستيم از شما، : تقی شهرام
 .خيلی زیاده، از این چيزای خيلی جزیيه دیگه. مثال از این حرف ها

  
 م و نمی دادیم؟یعنی ما داشتي: حميد اشرف

  
 .آره ما خبرش رو داشتيم که دارید: تقی شهرام

  
 .جزو انتشارات تون هم این دفعه اعالم کردید که نيکيتين را چاپ کردین: جواد قائدی

  
  درست می دونيد که در چه تاریخی شده؟: حميد اشرف

  
  نه اصال خود، ها؟ نه: تقی شهرام

  
  .نه چاپ برون سازمانی شون: جواد قائدی

  
ميشه اینا رو روشن کردچيزهای از این . االن من حضور ذهن ندارم. یا مثال، می دونيد خيلی هست: تقی شهرام

  از این جا شروع شد، و ما مرتبا مواضع، در واقع حتی مثال در اعالميه هايتون. ها زیاده
  

  جریان تاير را هم می دونيد چی هستش؟: حميد اشرف
  

از این جا این جریانات . چ مساله ای نمی خواهد طرح بشه، مهم نيست ایناهي. اصال نمی خوام: تقی شهرام
  شروع می شد، بعد مثال این 

 
  جريانات این که ما شناخت مارکسيستی از شما نداشتيم چيه؟: حميد اشرف
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یعنی می دونی، در واقع ما برخوردی که، چون می ! آهان، شما برخورد مارکسيستی نمی کنيد: تقی شهرام
البته خوب . تر طبيعتا مارکسيست شد د در واقع رهبری سازمان به طور، به دليل یک سری جریانات سریعدوني

این هم یه مساله رو به قول معروف بهتر حل می کرد، هم ممکن بود احيانا اگر واقعا توجه نشه یه جریان غلط 
 ما تو چار.  به ما نمی گيریدما در واقع می دیدیم که شما يه موضع مارکسيستی نسبت. هم بوجود بياره

،  ما تو يک تنگناهایی هستيم، ما نمی تونيم در واقع ما، مثال فرض کنيد در مواضع خودمون، مثال ...) نامفهوم(
تونيد به ما  مواضع تو اين اعالميه ها داریم، من عمدتا اعالميه های دو سال اخير رو ميگم، شما مثال کجاها می

ع های در واقع غير مارکسيستی داشتيم؟ حتی شما مثال بيانيه دانشجویی ما، بيانيه ایراد بگيرید که ما موض
ما درسته که اون آرم آیه را می زدیم اون . شما بررسی کنيد. زندی پور، بيانيه نمی دونم قابوس، چيز، اعالميه ها

داریم؟ به دليل این که کار چرا حاال نمی تونستيم بر. باال، ولی واقعا خودمون هم چی بودیم؟ دل چرکين بودیم
هيچ وقت نمی تونستيم اين پوسته را ] نوار برای مدتی در این جا قطع می شود [...) نامفهوم (درون تشکيالتی 

خواستيم  اصال ما اگر می. دقت می کنيد؟ برای این که کار الزم در درون تشکيالت صورت نگرفته بود. بشکنيم
زی خوب دو نفر آدم، پنج نفر آدم  بقيه اصال تو جریان نبودن، باید برده می شد مثال یه موقعی اعالم بکنيم، یه چي

های عينی اش فراهم نشده بود، باید زمينه های ذهنی  توشون، ببينيد اگر این تو جریان نبودن، نه این که زمينه
 ا این جا يعنی م. یعنی نقش رهبری این جا مهمه! این خيلی نکته مهميه ها. اش را هدایت می کردیم

خوب، بنابراین ما متوجه . و اين اشاره هم شده تو اون بيانيه! خود به خودی مارکسيست نشدیم...) نامفهوم(
فهميدیم که حتی یه سازمان  می. بودیم، ما می فهميدیم که در واقع موضع مارکسيستی یعنی چی

نی  زرنگی های خرده بورژوایی نشونه یع. مارکسيستی با یه سازمان خرده بورژوایی این طوری برخورد نمی کنه
نمی خواد مثال از طریق، نمی دونم فرض کنيد که برخوردهای مثال پيچيده و زرنگ مآبانه، مثال مساله . نمی ده

این که مثال دو تا عمليات ما نوشته نشه، در قبال این . این یه کار بچگانه ایه. مثال هژمونی پرولتاریا را پيش ببره
یعنی برای ما این . ی عمليات شما رو جلوتر از عمليات خودمان نوشته ، این برای ما پوزخند داشتکه مثال ما حت

یک مارکسيست هيچ وقت برخوردش درست . بودش که واقعا رفقا از موضع مارکسيستی برخورد نمی کنن
خص، اصولی، خوب معلومه چه برخوردی می کنه، اون برخورد مش. همون پاسخ برخورد یه خرده بورژوا نيست

در عين این که موضع طرف از نظر تاریخی هم براش . قاطع و درهمون چارچوب های خودش سازش ناپذیر داره
مشخصه، در عين این که هرگز هم نمی خواد مثال به این شيوه های خرده بورژوایی مثال طرف را تضعيف بکنه، یا 

که در واقع این ها . کنه  مثال منافع پرولتاریا را برآورده میمثال برخورد بکنه، به این اعتبار که فکر کنه گویا اینا
اینا . اینا منافع یک قشر مثال به قول ما رهبری سازمان را برآورده می کنه. منافع پرولتاریا را برآورده نمی کنن

. اين مطالعه به ما نشون می داد که شماها برخورد در واقع مارکسيستی نسبت به ما ندارید. مشخص نيست
شما چه سوالی کردید و من داشتم چه . فهمم، به اصطالح از دستم در رفته این قسمت از سوال را من نمی

  پاسخی می دادم؟
  

  .که شما چرا به ما اعتماد نداشتيد: جواد قائدی
  

در . ساخت این ها زمينه هاش رو می. آها، اعتماد نداشتيم این بود، از این جاها آغاز می شد: تقی شهرام
اما بعد سعی . ی که ما قبل از این، این خيلی مهمه، برخورد عاطفی داشتيم، یعنی برخوردمون جدی نبودحال

ولی اینو می دونستيم که، این خيلی . می کردیم برخورد چی داشته باشيم؟ حتی االمکان علمی داشته باشيم
این نکته خيلی قابل اهميتی . کنيمنکته مهميه، که تا یه موضع مارکسيستی نگيریم، نمی تونيم به شما انتقاد 

برای اين که ما انتقاد اگر به شما، هر انتقادی که بکنيم، در یک مورد غيرمارکسيستی، شما خيلی ساده ! ها یه
یا اصال در واقع نتونيد به این سادگی، نتوانيد قبول کنيد . و صريح می تونستيد برگردونيد به مثال مواضع طبقاتی ما

  .  کنيدیا نخواهيد قبول
ما اون موقع، شما می گفتيد که، اون رفيق مطرح می کرد که مثال تو جلسات که به آن رفيق که، آخه انتقاداتون 

تونستيم رفيق به شما انتقادات  ولی ما نمی. را به ما بگيد، مساله ای نيست، برخورد می کنيم، بيایيد بگيد
این برخورد ! يم بابا این برخورد کمونيستی نيست؟ما در چه موردی به شما انتقادات بگيم؟ ما بگ! بگيم

 مرد حسابی تو خودت مگر کمونيستی که انتظار داری باهات  ،تو بعد نمی آیی بگی! مارکسيستی نيست؟
ما فقط از یه موضع مارکسيستی ! تو مگر مدعی کمونيسمی، مدعی مارکسيسمی؟! برخورد کمونيستی بکنند؟

  ! ممی تونستيم به شما انتقاد بکني
به . ما اون موقع می تونستيم به قول معروف مچ ضعف های شما را بگيریم که موضع مان مارکسيستی بود

هی به قول معروف چپ و . هی شما با ما برخورد می کردید. همين دليل، در واقع ما موضع سکوتی داشتيم
. و رک دارم من براتون ميگماینا خيلی مشخص ! ولی ما چی؟ ما مجبور بودیم تحمل کنيم. راست می کوبيدین

برای اين که  فکر نکنين واقعا ما یه سياست پيچيده ای را، مثال به معنای خرده بورژوایی اش، می خواهيم پيش 
  . ببریم با شما

باور . این ها برای در داخل سازمان ما، رفقا توجيهن. این ها حقایقی بود و موجودی بود که برای ما مطرح بود
يه از زير به ما فشار وارد می آورد مثال فرض کنيد آن جریانات، آن موضع گيری های شما را کنيد، چقدر قض

ها، یا چيزهایی که، یا مثال محدود کردن همه جریانات جنبش مسلحانه تو   این مثال جریانات اعالميه. دیدن می
  .خودتون

هر کسی مياد بره که نمی خواست  این یکی از مسایلی بودش که هر آدمی که يک خورده به قول معروف اصال 
اند؟ یا هر چی می نویسن یا تمام جنبش  که خوب این ها کی اند، چی. با ما کار کنه این انتقاد رو به ما داشت

می گفتيم بر می گرده به . آخه این درسته؟ واال ما باشون برخورد می کردیم! مسلحانه خودشونن و بقيه هيچن
ما همينو تبدیل می کردیم به یه زمينه ای برای .  این که ما موضع اصولی نداریمگرده به بر می. مواضع غلط ما
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اگر رفقای . متوجه هستيد چی دارم ميگم؟ ما می گفتيم این ضعف به ما بر می گرده. آموزش و مبارزه ایدئولوژیک
. شتباهی را بکننفدائی درست دچار اين اشتباه هستن، این مایيم که به دليل ضعفمون آن ها می تونن چنين ا

پس بيایيد توانایی هامونو بفهميم بعد بيایيد کار کنيم، بعد بيایيم بفهميم این ضعف های ما چی هاست و چرا 
به ما . مثال بايد از کجا حل کرد؟ ما همينو تبدیل می کردیم به یه آموزش چی؟ ایدئولوژیک در درون سازمانمون

 نویسن، تحليل هایی که بود، نمی دونم اون اعالميه های مختلفی می گفتن مثال اين ها تو اعالميه فالن  می
خوب ! نمونه های خيلی زیادی بود، که گویا مثال جنبش مسلحانه فقط مثال ما رفقای فدایی ایم. که هست

ما می گفتيم ما چرا نمی تونيم برخورد کنيم؟ چرا نمی تونيم به این ها گوشزد کنيم که آقا، این درست . باشه
، این برخورد صحيح نيست، این به نوع برخورد گروه پرستانه است، يک نوع شوینيسم سازمانيه و یا هر نيست
هر چی که می آمدند به ما می گفتن به این دليل که چيه؟ به این دليل که ما خودمون دچار این ضعف ! چی

این مسایل ما !  برخورد کنيمتونيم از يک موضع مارکسيستی با رفقای فدائی به این دليل که ما نمی. هستيم
  حرفی هست در این مورد؟. این اون چيز هایی بود که ما به شما بی اعتماد بودیم، دالیلش هم مشخصه. بود

  
  .نه، خيلی خوب بود: حميد اشرف

  
  خوب، حاال اجازه بدید من جواب هایی که شما در این مورد طرح کردید، سواالتی که طرح کردید: تقی شهرام

  
  یه آنتراکتی ممکنه بدیم؟: ائدیجواد ق

  
  ؟آنتراکت

  
  يدکن  صحبتميتونين :حميد اشرف

  
  صحبت کنيم؟: تقی شهرام

  
  بله: بهروز ارمغانی

  
  خوب در ادامه صحبت قبلی باشه ولی منم بعد  :حميد اشرف

  
  بعد بگيم: تقی شهرام

  
  صحبت دارم...) نامفهوم (بعد : حميد اشرف

   
اما راجع . سوال ها و جواب اون سواالتخوب داشتيم راجع به مساله، هان اون . خيلی خوب، باشه: تقی شهرام

به سوال مربوط به حزب خاص خرده بورژوایی؛ اوال واقعا برای ما خيلی عجيبه، در حالی که خرده بورژوازی به 
شدت عليه ما موضع گرفته و حتی مثال فرض کنيد عليه ما تبليغات و کارهایی هم داره صورت ميده، به خصوص 

راتون توضيح ميدم که باز در ميان  خرده بورژوازی چه قشرهایی هستند و چه جوری نيروهای کورش، تقریبا من ب
کنن، هر کدام یه جای خاصی، به طور کور البته، عناصر کورش، آن وقت شما چه جوری ميگيد ما  دارن عمل می

 به ما انتقاد می امکانات خرده بورژوایی مان را حفظ کردیم؟ یعنی، عمال ما با این کارمون، اگر شما از يک طرف
کنيد که شما به طور به اصطالح یه نهاد چپ روانه می گيد هر چی که می گيد می دیدید، مثال فرض کن مذهب 

اگه این طوره، ما چه جوری امکانات خرده بورژوایی، که به قول شما که معتقدم حتما ! را مورد حمله قرار داديد
یم، آخه مگه بندبازی ميشه کرد؟ مگه ميشه یک کسی، مثال همينه که دقيقا بر اساس به مذهب ما حفظ کرد

  فرض کن هم کوسه باشه هم ریش پهن باشه؟ مگه امکان داره؟
  

  .اگر مذهب را به شکل غيراصولی، یه ذره هم یه خورده آوانس بهش بدی، امکان داره: حميد اشرف
  

م که آقا جون بيایيد در یک مثال فرض آخه یه مساله هست، غيراصولی کجا آقا؟ اگر ما بهشون بگي: تقی شهرام
  کن جبهه مثال مذهبی ها با مارکسيست ها کار کنن این آوانسه؟ این آوانسه؟ ما چه آوانسی دادیم به این ها؟

  
اين تصور " بيانيه اعالم مواضع"این تایيد مذهب باز به شکل نادرستش در جزوه . این آوانس نيست: حميد اشرف

  ...) نامفهوم (را 
  

  کدوم جنبه مذهب رو ما تایيد کردیم؟:  شهرامتقی
  

  ...) نامفهوم (همان که شيعه، عناصر انقالبی : حميد اشرف
  

آخه رفيق، این در مقابل این حرفی که شما می زنيد، در مقابل سيل اون انتقادات ما به مذهب، و : تقی شهرام
بنای مبارزه یه قشری از عناصر متوسط باشه مگر در مقابل این واقعيت که بابا این مبارزه مذهب هنوز می تونه رو

این غلطه؟ این کجاش غلطه؟ شما مگر به این اعتقاد ندارید؟ مگر می تونيد نداشته باشيد؟ آخه، شما وقتی می 
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گيد یه عمری ست که همه گروه های مذهبی دارن کار می کنن، می گيرن اعدامشون می کنند، 
چی؟ یعنی چی آخه؟ ببين یه توجيه علمی، یه توجيه و تفسير تئوریک کشنشون، فالن بهمان، اين ها پس  می

  داشته باشه آخه، نداره اینا؟ آخه مگر نمی بينين که واقعا همين مذهب االن می تونه 
  

  به خاطر طرح مساله مبارزاتی طبقه شونه. خاطر مذهب نيست که کشته ميشن اون ها به: حميد اشرف
  

  بسيار خوب: تقی شهرام
  

  طرح مساله مذهب، یعنی دقيقا دو مرتبه از يک در دیگه ای با مذهب وارد شدن به اين شکل: اشرفحميد 
  

یعنی واقعا شما اینو، واقعا به خودتون  ، من تعجب می کنم اين اجازه رو می دین این طرح رو، اين : تقی شهرام
ایدئولوژیک، وقتی از نظر سياسی مساله رو این طوری طرح کنيد که ما در قبال یک چنين برخوردی، برخوردی 

ميایی مساله رو روشن می کنی، در یه صفحه دو صفحه بشون توضيح ميدی که آقا جون برای ما، ما هيچ وقت 
نمی خوایم بگيم که کسانی که در چارچوب، ما آنجا هيچ وقت نگفتيم که این ها به خاطر مذهب کشته ميشن، 

اینا را ما گفتيم، این ! مام حسين یا امام حسن کشته ميشنبه خاطر گل روی نمی دونم فرض کنيم که ا
  ای یه توجيه

   
  هر روز مذهب تشيعی که توجيه ميشه: حميد اشرف

  
چی . بروید بخوونيد اون کلمه رو!  ما اون جا نگفتيم مذهب ،ما رو موضع، ببينيد خوب دقت کنيد: تقی شهرام
اون جا داره ! ی؟ آخه رفيق عزیز، این واقعا تعجب آورهیعنی چ" موضع"، "ما موضع مذهب مبارز"ميگه؟ ميگه 

مگر ما . يعنی عليه رژيمه، عليه امپریاليسمه" موضع مذهب مبارز"، این "ما موضع مذهب مبارز"توضيح ميده که 
 مبارزه طبقاتی از خلق را، که عليه دشمن اصلی شون، عليه ا می توننمی تونيم تایيد نکنيم؟ مگر کمونيست ه

يسمه، عليه رژیمه تایيد نکنن؟ مگر امکان داره تایيد نکنيم ما؟ آخه شما تا پریروز ما را تایيد می کردید که امپریال
؟ آخه رفيق، چرا شما در مورد حرف متناقض ميزنين؟ شما پریروزها همين، قبل از این !نماینده همين ها بودیم

ا تایيد نمی کردین؟ به چه دليل ما را تایيد می مگر ما نماینده همين ها نبودیم؟ مگر شما به همين شکل ما ر
کردید؟ مگر ما توجيه گر همين ها نبودیم؟ مگر در چارچوب همين ها کار نمی کردیم؟ مگر عمل ما، و در واقع 

مگر ما فکر می کنيد نمی فهميديم که چه ! توضيح های ما، درست نيست؟ عملی نبود ضد منافع پرولتاریا
ود آوردیم؟ شما فکر می کنيد ما نمی فهميديم ما چقدر ضربه زدیم با این جریان التقاطی جریانات انحرافی به وج

مون؟ شما فکر می کنيد ما واقعا نمی خوایم آثار این ها از بين بره؟ آثار این چه جور از بين ميره؟ آثار این ها دقيقا 
قيقا همون سازمان مجاهدین ایم که اشتباه ما د!  آقا ما اشتباه کردیم در گذشته ،این جور از بين ميره که بگيم

آخه شما این جا دارید، من نمی دانم، چرا این تفسير می کنيد قضيه را؟ برای ما خيلی راحت بود که ! کردیم
هر که هم می خواهد هر .  آقا خوب ما يک عده مارکسيستيم، مثال سازمان مجاهدین را هم ولش کن ،بگيم

ی خواهيم این را نشون بدیم که، ما با این جریانی که به وجود اومد، ما یه ولی ما م! محفلی بشه بره بشه
از ما خيال می کنيد چند نفر باشيم؟ چند نفر جريانات التقاطی تربيت کنيم تو دانشگاه ها ! مقدار جبران بکنيم

يد کم بين قشرهای روشنفکری؟ چپ االن، همين االن، داره چوب همين ها را می خوریم؟ شما فکر می کن
ما دقيقا اگر در چارچوب این سازمان ادامه می ! مارکسيست ها اینجا ضرر کردند؟ خوب ما این ها را می فهميم

شما فکر می کنيد مثال ما به چه دليل اعالم می کنيم؟ کشته و مرده ! دادیم می خواهيم اين نتيجه را بگيريم
  چی هستيم؟

  
  ی کنيد؟در چه رابطه ای شما اعالم م: بهروز ارمغانی

  
کشته و مرده يک دونه . ما برای چی اعالم می کنيم که در این چارچوبه ها ما مارکسيسم شدیم: تقی شهرام

اسم هستيم؟ دنبال چی می گردیم؟ ما به این دليله که، ما به این ترتيب اثرات زیان بار این جریان التقاطی 
می . از نظر تاریخی اثرات خودشو می ذاره. ميشهگذشته سازمان باشه، به این ترتيب یه مقدار زياديش خنثی 

دونم  گروه، آقای فالن، عناصر، توده ها، مردم، کسانی که به دنبال این   آقا، آقای دانشجو، آقای نمی ،گيم
آليستی رشد کرد تو جامعه، جریان دوآليستی، جريانات التقاطی رشد  جریان تحت تاثير قرار گرفتيد؛ جریان ایده

این معناش ! ه، بدونيد ما به اين دالیل،  همين سازمان، در  پراتيک انقالبی خودش، مارکسيست شدکرد تو جامع
؟ این درست !حاال شما از ما می خواهيد که، ما یه عده مون جدا بشيم بگيم خوب ما حاال مارکسيستيم! اینه

  .پرسم بود؟ کدومه منافع پرولتاریا؟ من از شما می
  

  ن  مساله ای که طرح شد و اون مورد اول پاسخ درست نداديدرفيق او: بهروز ارمغانی
  

  .آره، همين: تقی شهرام
  

  يک مساله را در این رابطه جواب بدم: بهروز ارمغانی
  

  بگو: تقی شهرام
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  که اگر بحث بر سر حفظ امکانات خرده بورژوایی باشه : بهروز ارمغانی

  
  بله: تقی شهرام

  
  نه به این شکل هم طرح بشه این مساله می تو:  بهروز ارمغانی

  
  بفرمایيد : تقی شهرام

  
  که با حفظ یک سری ضوابط و ظواهر قضيه، حاال اگر این ترم را بکار ببریم : بهروز ارمغانی

  
  ظواهر مشخصه! ضوابط یا ظواهر؟ دوتاست: تقی شهرام

  
  ...) نامفهوم (خود به خود . خوب: بهروز ارمغانی

  
  بهشون می دیم...) نامفهوم ( که در داخل تشکيالت مثال یک پوئن های مثال ضوابط ممکنه بگيد: تقی شهرام

  
  بدهم  سوال را در اين رابطه می خواستم جواب...) نامفهوم (: بهروز ارمغانی

  
  بفرمایيد: تقی شهرام

  
   اعالم تدريجی قضيه هم...) نامفهوم (که اون تغيير: بهروز ارمغانی

  
  بله: تقی شهرام

  
  .شاید در این رابطه بگنجد: بهروز ارمغانی

  
  که چی؟: تقی شهرام

  
  حفظ به اصطالح منافعی که از طرف نماینده خرده بورژواها در شرايط اين سازمان وجود داشته: بهروز ارمغانی

  
خوب، ببين اگر پيوند به من بزنی ها، من ميگم هر جا که شما می خواستيد اين را اعالم بکنيد، : تقی شهرام
  حاال نه یک ماه قبل اش نه يک ماه بعدش  ! افع را می بریدیدباید این من

  
  خب هر موقعه: بهروز ارمغانی

  
پس ما یک موقع بايد می . ببينين این مساله فوقش محدوده زمانی اش ميشه دو ماه سه ماه: تقی شهرام
  ! بريديم ديگه

  
  !شايد می شد يک سال: بهروز ارمغانی

  
  آخه ببينيد عمال : تقی شهرام

  
شما خودتون هم یه موقع مثل این که طرح کردید که با سمپات ها به گونه دیگری برخورد می : بهروز ارمغانی

  .کردید
  

ببينين شما تو اون جلسه این برخوردها رو کردید با ما، که با سمپات ها به گونه دیگری برخورد : تقی شهرام
ه اعالم بکنيم در سطح جامعه، طبيعيه که وقتی که با طرف ببينيد، ما در این دوران انتقالی، قبل از این ک. کردیم

یه آدمی مثال زحمتکشه، یارو مثال ! برخورد می کنيم، به این دليل فقط آقا ما مارکسيستيم طرف را نمی رونيمش
  فرض کن بدبخت مثال فرض کن يک بنائيه، هان؟

  
  البا این ها اين برخورد کردید نه با دانشجو ها مث: بهروز ارمغانی

  
  آخه یعنی چه این کار؟. نه بابا: تقی شهرام

  
  بنا بوده این جور برخورد می کردین مثال فرض کن با کسی که احيانا: بهروز ارمغانی
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خوب معلومه االن هم ما با یه بنا تماس می گيریم، باور کنيد االن اتفاقا همين مورد مشخص، نه : تقی شهرام
این هنوز نمی دونه که ما به اون معنا . تکشی که سواد یه کالس دارهمثال يک هم چنين آدم زحم. حاال بنا

اين آدم اصال براش . از اين عناصر داريم! ببين ما داریم از این ها نمی گم که مثال صد تا داريم ها. کمونيستيم
 این کار شما ميگين. ما باید یه پروسه طی بکنيم. مذهب هم به آن شکل مطرح نيست، این می خواد مبارزه کنه

. ما چی بگيم؟ شما به ما راهنمایی کنيد! را نکنيم، اول بگيم بابا ببين ما کمونيست ضد مذهب هم هستيم ها
  يک آدميه که زحمتکشه . یه همچين آدميه

  
خوب رفيق ما هم با يک هم چنين آدم های زحمتکش برخورد می کنيم، ولی این برخوردی که : بهروز ارمغانی

  ديدشما اينجا مطرح کر
  

  چی ميگيد؟ ما چی گفتيم؟: تقی شهرام
  

  شما مطرح کردید که با سمپات ها برخورد متقابل بکنيد. اجازه بده: بهروز ارمغانی
  

. اش فرق می کنه سمپات، ببين اینجا مساله! کجا ما گفتيم برخورد متقابل بکنيد با سمپات ها؟: تقی شهرام
چه، با زن، آدميه مثال پنجاه سالشه، چهل و پنج شش سالشه، مخفی یارو اومده، باور کنيد ما اینو با چهار تا ب

خوب حاال مثال به دالیلی حاال چون ممکنه دفعه دیگه بهش برسيم، این آدم اصال می دونيد از مبارزه . اش کردیم
  .  کنههيچ چيز  فقط تنها چيزی که می دونه اينه که بابا این رژیم آدم بدیه، چيز بدیه، باید با این مبارزه

بيایيد شما باهاش . ما به این فرد در اين حد چی بگيم االن؟ االن هست، االن می توانيم در اختيار شما بذاریم
شما به اين چی می گویيد؟ به عنوان يک کمونيست ما از شما می خواهيم با اين چگونه می . برخورد کنيد

با این چه . فقط می تونه بخونه، نمی تونه بنویسهخواهيد برخورد کنيد؟ یک کالس هم بيشتر سواد نداره؛ یعنی 
آخه اگر در یک ذره پراتيک، الاقل در یک حدودی علمی شرکت . کار کنيم؟ آخه کمونيسم یک مقوله علمييه رفيق

 ميليون ١۵٠ ميليون، ٢٠٠چرا مثال  داخل فرض کنيد که . نکنه، به این سادگی ها حتی نميشه با هاش سر کرد
  . هزار نفر عضو بودن؟ اون هم بعد از اين که انقالب پيروز شده بود٢٠٠لنين، فقط جمعيت، تو زمان 

  
  درسته، ما که قبول داريم که کمونيسم يک مقوله علميه و : بهروز ارمغانی

  
  آخه با اين بدبخت مثال : تقی شهرام

  


