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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 اول–نوار شماره دو (
  
  

. با این چه کار کنيم. یک کالس هم بيشتر سواد نداره؛ یعنی فقط ميتونه بخونه، نميتونه بنویسه:  تقی  شهرام
آخه اگر در یک ذره پراتيک الاقل در یک حدودی علمی شرکت نکنه به این . آخه کمونيسم یک مقوله علمييه رفيق

 ميليون جمعيت تو ١۵٠ ميليون ٢٠٠چرا مثال  داخل فرض کنيد که .  حتی نميشه با هاش سر کردساد گی ها
  .اونهم وقتی که انقالب پيروز شده بود.  هزار نفر عضو بودن٢٠٠زمان لنين فقط 

  
  درسته رفيق، ما که قبول داریم که کمونيسم یک مقوله علمييه و : بهروز ارمغانی

  
  ه با این بدبخت مثال فرض کن عمله خيلی خوب، آخ: تقی شهرام

  
 و با شخص ارتباط داره : بهروز ارمغانی

  
  حاال مگه ما .  مثال بک آدمی که تازه سواد نداره، ما هم درجا بهش چی بگيم:  شهرامتقی

  
 یم یا بهش بگيم آقا ما یک کمونيستيم و دو تا فحش هم به خدا بد.  دو تا برخورد غير واقعی بکنيم:بهروز ارمغانی

  
 آخه ما هنوز که هيچی هم بهش نگفتيم، ببين آخه هنوز هيچی هم بهش نگفتيم ما نگفتيم که ما :  شهرامتقی

  جلوش نماز نميخونيم   
  

   آهان، من ميگم هر دو برخورد غلطه:بهروز ارمغانی
  

  م من ميگم یک همچين آدمی را داری. ببين ما جلوش نماز نمی خونيم. نه ما که جلوش: تقی شهرام
  

   بله :بهروز ارمغانی
  

االن . االن که ما اعالم هم کردیم مثال.  اون دوران تازه.  اگر ما اونجا توضيح دادیم در قبال این عناصر :  شهرامتقی
اگر بدونه مجاهديم، ميگه آقا شما که مارکسيستيد، شما که مذهبی . که قضيه اصال االن ديگه منتفی شده

ال دانشجو اش   مال هر قشر که مثال فرض کن خرده بورژوای مذهبی یا هر کس م. این مال این آدم. نيستيد
ما با این کارگر یک دوره سمپاتی باید ! درست؟ اما ميرسيم به اینکه مثال االن  ميریم سراغ یک کارگر، ها. دیگرش

دو تا کتاب .  نيستدر جا که نميتونيم بهش بگيم آقا خدا. طی کنيم، با هاش یک کتاب بخونبم، دوتا حرف بزنيم
  بش می ديم

  
  نه رفيق، شما االن مطرح ميکنيد که کتاب ميدید؟ آره؟: بهروز ارمغانی

  
  ها؟ :  شهرامتقی

  
اون دوره انتقالی که ما صحبتش را ميکنيم، شخصی که  مورد نظرش حفظ امکانات موقعيت خرده : بهروز ارمغانی
  .بورژوایی بوده

  
  آها: تقی شهرام

  
   شاید من به اصطالح  استنباطم این بوده :بهروز ارمغانی

  
   که چی؟ : شهرامتقی

  
 که با اعالم نکردن قضيه و یا به تدریج اعالم کردن حتی در سازمان خودتون هم نميخواستيد :بهروز ارمغانی

  بشدت آن امکانات ضربه بخوره
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بين ما یک شيوه ای داریم که حتی ب. نه، اصال ببينيد بگذارید من یک چيزی بهتان بگم این مسله را:  شهرامتقی

ما خيلی از عناصر بودند . امکانات خرده بورژوایی مون هم ما به این سادگی در واقع ازش استفاده نمی کنيم
ميگيم، آقا جون، پول، باید . ما اين طوری  باهاشون کار نميکنيم. کسانی که ميخواستند فقط به ما پول بدن

یعنی مثال طرفی را که مياریم ما ! این مال دو سال سه سال پيش ها. ينیشرایطی باهاش باشه که آموزش بب
ببينيد، اگر حتی خرده بورژوا باشه به این سادگی ما باهاش تماس نمی گيریم، . اینجا خلع مالکيتش می کنيم

نميتونه، اگر این آدم اصال . یعنی طرف باید تمام مایملکش تحت اراده ما باشه. کار نمی کنيم، ضربه ميزنند اینها
اگر مثال، امکانات وابسته . امکاناتش منظور خودشونه یعنی آموزش خودشونه که در حيطه بقيه عناصر قرار بگيره

اول ازطرف اصال جدا . به اون که اصال ما اینطور امکانات رو اون شکلی حفظ نمی کنيم که با طرف سازش کنيم
يعنی این آقا . طرف بقول معروف الت آس و پاس ميشه. يم امکانات چکار می کنيم، ازش جدا می کن. می کنيم

حتی قرار ما اين بود که خونه ات را هم بايد بفروشی بايد بروی خونه اجاره ای، فردا اگر گرفتن ات، . هيچی نداره
  چرا دست رژیم بيفته؟ پول اش هم ازش ميگيریم 

  
   اینها امکانات همون خرده بورژوایی :بهروز ارمغانی

  
  نه مال امروز   . این مال کی یه؟ این مال دو سال پيشه. آهان، حاال اجازه بدید: هرام شتقی

  
  .من مورد نظرم هم همين ها، امکانات خرده بورژوایی یعنی همين :بهروز ارمغانی

  
  آهان، بسيار خوب، درسته :  شهرامتقی

  
  ا به ضرورتهای دیگر  ما بايد اینها را حفظ کنيم یا به ضرورت تشکيالتيش ی:بهروز ارمغانی

  
  افتادیم عمال یا نه . فقط به سازشکاری افتادیم:  شهرامتقی

  
  ! آهان:بهروز ارمغانی

  
اگر باید حفظ کنبم یک روند در داخل تشکيالت حفظ اینها بشه، پس ما نباید هيچوفت اعالم کنيم :  شهرامتقی

ميخواهيم یک ورقه بدیم و بگيم بله فالن . يمجرات شو بکنيم حتما باید به يک شيوه های التقاطی هم اعالم کن
  یا مثال بهر حال به یک شکلی . چيز دوتا چيز بنویسيم

  
   جبر قضيه :بهروز ارمغانی

  
   آخه همش که به جبر نسيت که ، خيلی جبرها هست عزیزم؟: شهرامتقی

  
  آدم نميتونه که نادیده بگيره، آره؟:  ارمغانیزبهرو

  
  ف مثال  نه، بله خوب طر:  شهرامتقی

  
   اگر ناديده بگيری  اشتباه می کنی :بهروز ارمغانی

  
  نه، من نميگم نادیده بگيره، پدرش هم در مياید، با کله هم ميخوره زمين:  شهرامتقی

  
   همون، من  هم همين را  ميخوام بگم:بهروز ارمغانی

  
 چون تو به جبر پاسخ دادی، ولی اگر کسی به جبر هم پاسخ داد تو نميتونی فقط بهش بگی، آقا:  شهرامتقی

  پس هيچ عنصر آگاهی تو نبوده 
  

   نه چرا عنصر آگاهی هم یک مسله جبر است:بهروز ارمغانی
  

بسار خوب از نظر فلسفه ایش همش بهم تبديل ميشه به جریان جبری تکامل تاریخ و جامعه ، : تقی شهرام
  .نميدونم ماده و الی آخر

  
  از این حرف هارشد پرولتاریا و : بهروز ارمغانی

  
  بسيار خوب، بنابراین، خوب : تقی شهرام

  
  همين بود؟ من اینجا مورد نظر: بهروز ارمغانی
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  که چی؟: تقی شهرام

  
که این امکاناتی که شما ميگيد از افراد منتزع ميکنيد ولی باز همين امکانات چی اند؟ امکانانی : بهروز ارمغانی

نتقالی شما يک همچنين برخوردی کردین که با به تدریج اعالم کردن هستند که من فکر می کنم در اون دوره ا
  قضيه و از به اصطالح از مرکز به بيرون پخش کردنش بتدریج حتی در درون سازمان خودتون هم    

  
 یک ...) نامفهوم (آقا جان جریان هميشه نمونه های يک . ما در درون سازمان یک جریان داشتيم: تقی شهرام

در یک حرکت جهشی خالصه نميشه، . عنی، جریان هيچوقت خالصه نميشه در یک حرکتی کيفیی.  تدریجه
یعنی اینکه ما با افراد . معنایش یعنی همين. جریان، وقتی که ما ميگيم پروسه مبارزه ایدئولوژیکی طی دوسال 

خورد کردیم، اصال خوده، به برخورد هيچوقت هم از روز اول،روز اول که اومدیم بر. در طی این دوره برخورد داشتيم
ما همان چيزهائی که اون موقع  فهميدیم و درست . اون معنا خيلی ها نميدونستند که جریانش به کجا ميکشه 

ما بودیم دوسال و نيم سه سال پيش، اینطوری فکر ...) نامفهوم (مثال فرض کنيد، شاید . تشخيص دادیم، گرفتيم
ما در عين حال که مذهبی هستيم یک شاخه مارکسيستی هم داشته ! ال،هاميکنيم که این امکان داره مثال ،مث

این شاید تفکری بود مثال مال کی؟ مال سال پنجاە و مثال دو درسته؟ . مثال ميزنم برایتون! مثال ها. باشيم
  . اما این مثال عمر این تفکر  چقدر طول کشيد؟ دو ماه. ۵٢حوالی 

  
  چرا؟ :بهروز ارمغانی

  
  ها؟: تقی شهرام

  
  چرا؟: بهروز ارمغانی

  
   در عمل تناقضاتش روشن شد : شهرامتقی

  
  عمال نشد! هان: بهروز ارمغانی

  
. من حاال خيلی رک بگم. این همون چيزیه که حاال شما. خوب . عمال روشن شد.  این نميشد: شهرامتقی

آن مقاله شعار وحدت تون فکر چيزیه که شما اشتباه کردید یعنی چنين تشخيصی دادید در  ...) نامفهوم (همين 
کردید که ما منظورمون اینه که بيایم مثال سازمان خودمون رو تيدیل به جبهه بکنبم و بعدهم اعالم نکنيم و خالصه 

خوب شما اومدید . این قضيه وسط مثال قضيه بين مارکسيسم و مذهب معلق بگذاریم و قضيه ماست مالی بشه
نميدنم راست روی و تحميل .خصلت های نميدونم جبهه به حزب یا سازماناون بحث را کردید که مثال تحميل 

در . یعنی اون استنباط را داشتيد. عکس اش چپ رویه و بعد تناقضات ايجاد ميشه و اون بحثی که اونجا داره
یعنی اونموقع که شما در اردیبهشت . حاليکه ما عمال فرسنگ ها از این قضيه چی بود؟ فاصله گرفته بودیم

نزدیک شش ماه بود که در داخل . عمال ما  چندین ماه بود. يگيد، عمال ما اعالميه مان بدون آرم درآمده بودم
خوب، وقتی ما ميگيم تدریجی بله . تشکيالت اعالم کرده بودیم و تمام مقدمات اعالم بيرونی اش هم آماده بود

ما روز اول اینو ميگيم . ه ادامه پيدا کرده و اومدهخوب وفتی ميگيم تدریجی که قضيه مربوط به مبارزه ایدیولوژيک ک
خوب . روز اول نيامدیم بگيم در وافع  مسله تمام شد سازمان مارکسيستی شد. که نگفتيم که ضد مذهب

فقط . من ميگم نبوده. اگر شما ميگيد که بخاطر حفظ امکانات بوده. االن من توضيح دادم .نميتونستيم هم بگيم 
این دوره طی این پروسه الزم بود و دقيقا هم الزم بود برای اینکه ما باید در یک پروسه . ره تدریجاین دوره، این دو

منافع در . در تمام تشکيالت این کار را ميکردیم. در واقع باال به پایين و پایين به باال به این نقطه نظر ميرسيدیم
 پنج نفر بلند شيم بيایم از سازمان بيرون و -ستيم چهاروگرنه ما ميتون. واقع پرولتاریا چنين چيزی را ایجاب ميکرد

 پنج نفر -چهار! ها.بگيم آقا هر غلطی هم ميخواهيد بکنيد،بکنيد؛ ما مارکسيستيم و ميخواهيم بریم پی کارمون
مثال، این کار را ميکردند؟ . آدم مارکسيست جمع  ميشدند ميگفتند آقا ما ميایم بيرون و شما هم برین پی کارتون

. دوم درست تر بود؟ بله ما مجبور بودیم این پروسه را طی کنيم  برای اینکه ما با یک سازمان سرو کار داشتيمک
باید نشون می داديم این کار . باید قانع ميکردیم. باید پيش ميبردیم. کار ایدئولوژیکی ميکردیم. ما باید کار ميکردیم

یج  هم اینه و حاال هنور هم در سطح جامعه مسایلی داره و کردیم و حاال هم نتا. پدرمون دراومد. زحمت داشت
  .حتما هم داره

  
   ولی در درون سازمان همجنين مسایلی وجود نداره دیگه؟:بهروز ارمغانی

  
  .نه: تقی شهرام

  
  این سوال برای من مطرحه: بهروز ارمغانی

  
  نه بهيچوجه وجود نداره، نه: تقی شهرام

  
   قبل یکی از رفقا طرح کرد مدتی: بهروز ارمغانی
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  که چی؟: تقی شهرام

  
که ما اگر هم االن در درون سازمان خودمون عناصر مارکسيست نداشته باشيم در موضع مسول : بهروز ارمغانی

  نيستند 
  

من یادمه که در اون جلسه اینطوری طرح کرد که تمام رفقای ما، رفقای ما . نه، نه همچين نيست: تقی شهرام
  این نکته خيلی قابل اهميته . ببينيد، ما هيچ عضو غير مارکسيست نداریم. دمارکسيستن

  
در رابطه با اپورتونيست کسانی که ممکنه بطور اپورتونيستی بيایند به . یک چيز دیگه مطرح شد: جواد قائدی

  مارکسيست ایمان بياورند
  

  !آها: تقی شهرام
  

  .تحان خودشان را ندهندما گفتيم یک همچنين آدمی هایی تا ام: جواد قائدی
  

  اين خوب طبيعيه. آها: تقی شهرام
  

  اصال بحث مذهبی نبود. نميتوانيم در مواضع مسول بگذاریم : جواد قائدی
  

  اونجا شما یک بحثی ميکردید که: تقی شهرام
  

  مذهبی نبود ها، غير مارکسيست : بهروز ارمغانی
  

  نه مارکسيست: تقی شهرام
  

. ولی چون ما ازشون امنحان نکرده ایم . اینها ظاهرا به مارکسيست ایمان آورده اندنه گفنيم که : جواد قائدی
  اينها اون آزمایش خودشون را از سر نگذارنده اند، ما اینها را در موضع مسول نميگذاریم

  
عه هم یعنی شما بله برخورد ميکنيد تو جام.  این چيزیه که در هر سازمان انقالبی ای باید اجرا بشه: شهرامتقی

مگر شما بهمين سادگی مارکسيست ميشند؟ يا به . با خيلی از عناصری کسانی که ميگند آقا ما مارکسيستيم 
  . ما باید برخورد بکنيم. همين سادگی قبول ميکنيد؟ و يا  باید بکنيد؟ نه

  
ماه پيش، شش فرض کن مثال تا پنج تا  در اينجا که مثال کسانی هستند که ،یک ویژگی هم داره : حميد  اشرف

  مواضعشون رو اعالم کردند همان  یکسال پيشی که رفقا رسما .ماه پيش يک سال پيش
  

  بله : تقی شهرام
  

  . مثال ما در سطوح محتلف سازمان هم این جریان را شاهد بودیم: حميد اشرف
  

  که يک که چی بوده؟: تقی شهرام
  

  بودندکه مثال فرض بکنيد رفقایی در خارج از کشور : حميد اشرف
  

  بله :تقی شهرام
  

  که حتی تا قبل از بيانيه اعالم مواضع : حميد اشرف
  

  بله: تقی شهرام
  

. نه قبلش، ببينيد ما راجع به به خارج کشور اگر یادتون باشه اون رفيق برای شما یک توضيحی داد: تقی شهرام
واقعا از موضع واقعا با احساس . ما اتفاقا در عين اینکه خيلی جالب توجه که اینها را بررسی کنيم. ببينيد

االن هم اعتماد نداریم به اون . و االن هم بگم. ما با این که اين قدر نسبت به شما بی اعتماد بودیم . مسئوليت
اگر فرار شد . دالیل مون هم داریم و اگر الزم بشه اون بحثی که اول جلسه کردم و ضبط هم نشد توی نوار. شکل

اون وقت صحبت خواهيم کرد که چرا اعتمادمان فعال مشروط . ما ميگيم دالیل مون چيه. يمدر آن زمينه ها بحث کن
. ما عليرغم اون، اونجا احساس کردیم که چون ما خارج کشور روهست و اسنادش هم هست. و نسبيه

ميتونيم در .  کنمانتقاداتی را که ما نوشتيم و داریم و اگر خواستيد باز البته ايُن من بايد با رفقا این رو مشورت
و اونجا  جهت خود به . ما در اونجا نتونسته بودیم این کار را پيش ببریم. البته با مشورت رفقا. اختيارتون بگذاریم
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ما برای اینکه واقعا شما را نزدیکتر . اون گروه خارج. خودی خودشو داشت این درست پاشنه آشيل سازمان ما بود
ما عليرغم . ناروائی هائی که شما در مورد ما به اصطالح روا دانسته بودید بهرحال ميدیدیم عليرغم همه اون 

. چون هنوز ما واقعا گروه خارج از ما منتزع شده بود . همه اونها شما را نزدیک تر ميدونستيم به خودمون تا اونها
ولی به اون شکل  . ه بودندبودند، رفت. سه سال بود که اصال ما، نه تبادل افراد به اون شکل شده بود-نزدیک به دو

ما اصال اینها را نميشناختيم یعنی . در راسش مثال تغييرات نکرده بود اينها از قبل از شهریور مونده بودند اونجا 
ما به خاطر این مسله . یک سری مسایلی داشت. به اون معنا. اصال نميدونستيم کی اند؟ چی اند؟ دقت ميکنيد

به تو گفتش که ما یه . این تصميم گرفته شد. یادته؟ اون رفيق آمد. ی دادیمحتی آمدیم بخود شما یک توضيح
  یادته؟ ها؟. ما نسبت به اون احساس نگرانی داریم. جریاناتی در داخلمان هست که در خارج ازش جداست

  
  بله  :جميد اشرف

  
اینو بهتون توضيح . غيير بدیمکه گفتيم يکی را هم ميخوایم بفرستيم عناصر رهبری خارج را ميخوایم ت: جواد قائدی

  دادیم
  

چرا؟ به دليل اینکه بهرحال توی این جریانات، ما خودمون را به شما .  اینو توضيح دادیم به شما : شهرامتقی
يعنی از نظر .چون بهر حال اونها ما به اونها هيچ اعتمادی از این نظر ات نداشتيم. نزدیکتر احساس ميکردیم
. دقيقا هم نزدیکتر بودیم. ان را به شما چکار ميکردیم؟ بيشتر نزدیکی احساس ميکردیمایدئولوژیک هر حال خودم

دقيقا يک مسئله  درون تشکيالتی بود، اون موقع به شما . بهمن دليل هم اومدیم این توضيح درون تشکيالتی
  چه تاریخيه؟ تقریبا من فکر ميکنم که برميگرده به چه موقعييه؟ تو ميدونی؟ . دادیم

  
  حدود بهار: اد قائدیجو
  

  درسته رفيق؟. بهار پنجاه و چهاره: تقی شهرام
  

  بله همين حدوده: جميد اشرف
  

آقا ما تو خارج یک نگرانی هائی داریم نسبت به . بهار پنجاه و چهار ما اومدیم به شما گفتيم! آها: تقی شهرام
که اینو . یک گوشی دستتون باشه مثالبعضی عناصر موجود در اونجا و اینو قبال به شما توضيح دادیم یعنی 

در . این مسله است. حواستون باشه و بعد توضيح دادیم که جریاناتی که ما در اینجا گذروندیم اونجا نگذشته
  .برای ما بود. خارج این مسئله بود 

  
  ...) نامفهوم (نه: حميد اشرف

  
  حاال اجازه بده: تقی شهرام

  
جا گذراندیم، اونجا نگذشته، طرح نشده چون ما از جریاناتی که اینجا بوده بی این جریاناتی که ما این: جميد اشرف
  اطالع بودیم 

  
تو اون جلسه هم تو خودت گفتی . آهان، شما گفته بودید که یک سری بحث هایی در گير هست: تقی شهرام

  که اونموقع به ما گفتيد که در داخل سازمان یک سری بحث هائی در گير هست 
  

  که شما فکر کرده بودید که بحث های بر سر خط مشی سياسيه : یجواد قاعد
  

آهان، که شما فکر کرده بودید که بحث بر یر خط مشی سياسی و مسلحانه است گویا  که اصال : تقی شهرام
  اون موقع . مسئله اینطوری نبود

  
  زمينه  البته ما چندین بار هم خواستيم که اگر ممکنه یک گوشه هائی در این : حميد اشرف

  
  .خيلی رک. ما نميتونستيم بهتون بگيم، برای اینکه ما به شما اعتماد نداشتيم: تقی شهرام

  
  آن وقت خطرش چی بود؟  اگر ما اینکار را ميگفتيم ، چکار ميکردیم ما؟ :حميد اشرف

  
  خطرش چی بود؟ !ها : تقی شهرام

  
  بله: حميد اشرف

  
  ا عمال در این راه هيچ کمکی بما نکردیدبرای اینکه ما ميدونستيم که شم: تقی شهرام

  



 

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

 
- 6 - 2A

  خطرش چی بود، اگر ميگفتيد؟. ميدونم : حميد اشرف
  

. ما فکر ميکردیم مثال ممکنه با همين جریانات سالمی که ما داریم پيش ميبریم، شما ضربه بزنيد: تقی شهرام
  یعنی با عمليات

  
  ...) نامفهوم(: حميد اشرف

  
ببينيد شما در یک جلسه شما یک سوال . چون شما در عمل. ش بينی بکنيمنميتونستيم اینو پي: تقی شهرام

  گفته بودید که شما تو این جریانات از ما چه انتظاری داشتيد؟ یادته؟. خوبی کرده بودید
  

  بله: حميد اشرف
  

د که شما در با عمل خود تون نشون داده بودب. ما خيلی انتظارات داشتيم ولی نه دیگه اون موقع: تقی شهرام
ببين مثال این رو بهت . حاضر نيستيد جریانات مارکسيستی در درون سازمان ما را تقویت بکنيد و کار بکنيد روش

  ما بااین گروه ها اون کار هائی نميکنيم. مثال ما با گروههای مذهبی تماس داریم. بگم
  

  ما یک موقع خواستيم بکنيم این کار رو : حميد اشرف
  

یقه مارکسيست را . این از یک گروه مارکسيست پذیرفته نيست . هی بگی ما نذاشتيمآخه ميخوا: تقی شهرام
  تو چيکار کردی؟. ميگيره، ميگه تو باید هزار شيوه بکار ببری، بله اون معلومه که مقاومت ميکنه 

  
  هزار شيوه اش این بود که ما اون جریان جبهه رو بيایم در عرصه جامعه مطرحش کنيم: حميد اشرف

  
  جامعه : شهرامتقی

  
  و روش تحقيق کنيم : حميد اشرف

  
االن مثال  ما چکار می کنيم با این . خيلی کارها ميتونستيد بکنبد. اصال هر کاری ميتونستيد بکنيد: تقی شهرام

ما می رويم . ما ميریم توشون ما وحشت نداریم که. گروه های مذهبی ؟ ما کاری نمی کنيم که شما با ما کردید
شما می آمديد .شما خوتون رو از ما کنار ميکشيدید. شما اصال تو ما نميامدید.  شما چيکار ميکرديدتوشون ولی

  تو ببينيد یک گام ميامدید تو که ببينيد چقدر 
  

  مارکسيست ها باید اول اعاده حيثيت بکنند. شما که ميگفتيد اعاده حيثيت بکنيد: حميد اشرف
  

  چی؟ کی؟: تقی شهرام
  

  ۵٢ سال همون: حميد اشرف
  

   ۵٢نه، چه سالی، چه موقعی از : تقی شهرام
  

  ...) نامفهوم (جوابيه هم که  :جواد قائدی
  

  ۵٢در بهار : حميد اشرف
  

بابا جان تو خط مشی يک سازمان را از چی ميشناسی؟ از . ببين من اصال  از تو یک سوالی ميکنم : تقی شهرام
  ميدونم اعالميه هاش؟ از همين نقطه نظراتی که ارائه ميده؟ مگه نه از همين در واقع بيانيه هاش؟ از همين ن

  
  واال ما از عملکردشه: حميد اشرف

  
  ! عملکردش: تقی شهرام

  
  نه از بيانيه اش می شناسيم و نه از اعالميه اش: حميد اشرف

  
  بقول معروف. آخه این جا در واقع ببين چيز نگير از من: تقی شهرام

  
  چرا که: حميد اشرف

  
  نه عملکردش هم الزاميه : رامتقی شه
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  الزاما هر کسی که هر چيزی رو ميگه بهش عمل نميکنه : حميد اشرف

  
یعنی . اینو هم ما خوب ميفهميم . آخه هر کسی هم نميتونه الزاما هر چيزی را بگه . بسيار خوب : تقی شهرام

همون . تی ميخوان نقدش کنندوق. اگر هم بخواهن یک کسی را نقدش بکنند. اینطوری بی در و دروازه نيست
نظرات خودش رو بر ميداره نقدميکنه هيچوقت هم نميگه تو مثال االن رفتی فالن جا چيکار کردی؟ همون چيزی 

  هم داره ميگه این نميتونه 
  

  نه این لنينی نيست رفيق: حميد اشرف
  

  نه اجاره بده: تقی شهرام
  

  فتار افراد به اعتبار کردارشون بها بدیدشيوه لنينی در این مورد اینه که به گ: حميد اشرف
  

این حرف کال درسته، ولی آخه اینطور هم نيست که در دراز مدت یک کسی بتونه گفتارشو دقيقا : تقی شهرام
  .این امکان نداره. جدا کنه از کردارش

  
  


