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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 دوم–نوار شماره دو (
  
    

و تازه، کردار ما مگه موجود نبود؟ . بله، يه جا ممکنه، دو جا ممکنه، سه جا ممکنه. اين امکان نداره: تقی شهرام
يعنی اين امکان نداره يه کسی بتونه برا يه مدت دراز مدتی، کردارشو از رفتارش جدا . رو اين بحث خواهيم کرد

پس شما . اين امکان نداره. يعنی تئوری هايی که می ده، ضد عملش باشه. کنه، از نمی دونم، گفتارش جدا کنه
اين انعکاسات . يعنی اينا نشون می ده.  به بعد ما، يه جريانی هست۵٢بايد اينو می ديدی که در جريانات سال 

ت گيری های تئوريک ما، بايد اينو خارجی ما، جهت گيری های نظامی ما، جهت گيری های سياسی ما، جه
حاال به هر حال، شما با اين برخورد نکرديد، نه داخل ما اومديد، نه خواستيد جريانات . نشون می داد به شما

اصأل جالب بود، بچه ها می گفتند که، مثأل، اين رفقای فدايی اصأل نمی خوان . مارکسيستی ما را تقويت کنيد
يا اصأل از دادن کتابهای مارکسيستی ابا می کنند، می ترسند حاال به داليلی، . بچه های ما مارکسيست بشن

که مثأل، همون . ولی اصأل اين بطور، به قول معروف، ضرب المثلی شده بود اين قضيه. من نمی دونم چی بود
اين کتاب، . مکه بارها ما به اين کتاب خيلی احتياج داشتيم، به دليل آموزش، و نبودش ه. سر جريان همون کتاب

فکر . يه ترجمه خوبی کرده بودند. مخصوصأ اون چيزش هم می خواستيم، اون ترجمه خاصش هم می خواستيم
بارها و بارها اين گروه ها از ما می خواستند  و می گفتند که خوب، گرفتيد؟ نگرفتيد؟ . می کرديم شما دارين
بارها می شد شما . نی شما اصأل داخل نمی اومديديع. حتی اين ضرب المثل شده بود. بارها و بارها شده بود

يک . اصأل ارتباطاتتونو با ما يکهو، می انداختيد شش ماه، می رفتی، می اومدی، اصأل عين خيالتون هم نبود
شما چقدر بهتر . چنين نيرويی را شما، چه نيروهايی بهتر از اين؟ شما می دونی، مثأل فرض کن، خيلی جالبه

حتی خرده بورژوازی را به قول خودتون تحت حيطه و هژمونی !. ون سازمان ما عمل بکنيدمی تونستيد از در
  واقع    حتی عناصر مارکسيست ما را در. خودتون دربيارين

  
  ما اين کار را در رابطه با اين جبهه می تونستيم بکنيم که متأسفانه شما زمينه وجودش را: حميد اشرف

  
چون . يه مارکسيست نمی تونه بگه تو نذاشتی! ی تونيد بگيد ما نذاشتيمشما نم! ما نذاشتيم: تقی شهرام

  . شما چی کار کرديد؟ اين نکته مهمه. معلومه، مذهبی نمی ذاره
  

  ما چکار می تونستيم بکنيم؟: حميد اشرف
  

  حاال. يعنی، يه سازمان مارکسيستی خيلی کار داره بکنه. خيلی کارها: تقی شهرام
  

  مثأل؟: حميد اشرف
  
حاال به مرور خواهيم ديد که اگر ما مونديم، اگر حاال نمی دونم، ما تونستيم، هر شکلی، ديديد که : قی شهرامت

خيلی کارا می شه کرد، . مثأل با گروه های مذهبی ما چکار می کنيم، حاال خواهيم ديد، که چه کار می شه کرد
حاال داليلش چی بود، من نمی . جازه را نمی داديدمنتها شما نمی اومديد جلو، شما به خودتون اين ا. خيلی کارا

  يعنی شما اصأل. دونم
  

  . رفيق. شما فقط از زير می زديد: جواد قائدی
  

يعنی مثأل شما می ذاشتيد وسط، اصأل، می دونی مثأل؟ يهو ارتباطات را ول می کرديد، مثأل چهار : تقی شهرام
ما االن مثأل به اين گروه های مذهبی، اينقدر زمينه .  ها بودماه، حاضر نبوديد، مثأل فرض کنيد که، خيلی زمينه

بگن آقا مثأل بيا مثأل با ما کار نظامی مشترک . مثال ها. اينا اصأل تجربه ای تو زمينه مثأل نظامی ندارن. داديم
ونيم در اينا درعين حال ما می تونيم نقطه نظراتمونو، ما می ت. چه اشکالی داره؟ عليه رژيمه. می گيم بيا. بکنيم

هزارتا کار می تونيم . ما ميتونيم در درونشون جريان مبارزه ايدئولوژيک راه بندازيم. نقطه نظر صحيح القا کنيم
. کار انتشاراتی، می کنيم. می تونن کار فنی تکنيکی، احتياج دارند، باهاشون می کنيم. باهاشون بکنيم

عأ، اين رژيم اينقدر، به قول معروف، مسئله داره، و اينقدر که واق. يعنی،اينقدر کار هست، اينقدر زمينه هست
تمرکز قدرت داره، که هر نيروی مبارزی به هر حال احتياج داره به همديگه، تا اين زمينه ها مادی بشه برای اينکه 

  .بخواد کار بکنه
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اشی می شه که اون می دونی اشکال کار، اگر شما تمام اين حرف ها را درست بگيد، از اينجا ن: حميد اشرف
  موقعی که جريان رضا رضايی حاکم بود

  
  بله: تقی شهرام

  
  و بعد از شهادتش: حميد اشرف

  
  بله: تقی شهرام

  
  اون جريان از حاکميت در سازمان افتاد: حميد اشرف

  
  . اين خيلی جالبه. شما نتوانستيد اينو تحليل کنيد: تقی شهرام

  
  ری که رخ داده، و اثبات اين تغييرشما هيچ حرکتی در جهت تغيي: حميد اشرف

  
  آخه بابا: تقی شهرام

  
  .برای ما نکرديد: حميد اشرف

  
  .عجيبه: تقی شهرام

  
  حرکتی که می تونستيد بکنيد، اين بودش که اون مسئله به اصطالح  تنها: حميد اشرف

  
  جوابيه جبهه رو: جواد قائدی

  
  جوابيه جبهه رو : حميد اشرف

  
  ببين، اين چيزايی که تو داری می گی آخه. نا را نديده بوديماصأل ما او: تقی شهرام

  
  چطور شما نديده بوديد؟: حميد اشرف

  
ببين، اينا رو من نمی تونم االن برات بگم، که بعد از جريانات . اين يک سری مسائل درون تشکيالتيه: تقی شهرام

يه . د عناصرش، بطور غالبی، عوض شديعنی اصأل شاي. رضا، اصأل سازمان ما بطور کيفی تغيير کرد رهبريش
حتی اين جوابيه که تو داری می گی، من که اينجا نشستم، نديدم، خيلی رک اش، . شکل ديگه ای شد اصأل

  .   هستم، خدا می دونه...) نامفهوم (حاال من نمی دونم، من در هر 
  

ر اين جهت برخورد نادرست خوب، پس اين نشون می ده که عناصری در رهبری شما بودند که د: حميد اشرف
  . کردند

  
  باشه: تقی شهرام

  
  يعنی روابط: حميد اشرف

  
  يه کمونيست بايد برخورد صحيحتر. شما بايد بکنيد. شما کمونيستيد: تقی شهرام

  
  ما از طريق  همان عناصر رهبری که اين يادداشت ها را، از شما پنهان نگه داشتند، يا از بين بردند: حميد اشرف

  
  نه: رامتقی شه

  
  .با سازمان مجاهدين ارتباط داشتيم: حميد اشرف

  
  و . درواقع رضا کانون اين قضايا بود، و رفت. ببين، بعد از جريان رضا، همه اين جريانات از بين رفت: تقی شهرام

ولی مسئله اينجاست که . خيلی از قضايا هم به اصطالح، حاال، نمی دونم، خوب يا بد، حل شد، نشد، هر چی
  ا نمی تونيد اينو به عنوان به اصطالح يکشم

  
  شما  نه، ما مجددأ می گفتيم، ما از رفقا می خواستيم: حميد اشرف

  
  ما چه برخورد بدی کرديم؟: تقی شهرام
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  بعد گفتيم که دوباره نظراتتونو بديد: حميد اشرف

  
  راجع به چی: تقی شهرام

  
  .راجع به مسائل مختلف: حميد اشرف

  
. عمأل رفيق، من اينجا نشون دادم به تو  که چقدر شما برخوردهای نادرستی با ما داشتيدآخه : تقی شهرام

  . چقدر درواقع سر ما را بيخ طاق می کوبيديد
  

  خيلی خوب ما: حميد اشرف
  

  چقدر مثأل رل بازی می کرديد، چقدر ما اينها رامی: تقی شهرام
  

  واجه هستيم که جنبش مارکسيستی را می خواد عمأل ما وقتی که با يک جريان خرده بورژوايی م: حميد اشرف
  

  بله ضربه: تقی شهرام
  

  تبديل به يک چيز ضعيفی بکنه: حميد اشرف
  

  درست: تقی شهرام
  

  فقط می خوادش که با اتکا به اون حمايت های طبقاتی: حميد اشرف
  

  درسته: تقی شهرام
  

  که داره،  با بسيج طبقاتی خودش،: حميد اشرف
  

  درسته: تقی شهرام
  

  نيروهای نوپای کمونيستی رو : حميد اشرف
  

  درسته: تقی شهرام
  

  تضعيفش بکنه: حميد اشرف
  

  درسته: تقی شهرام
  

  .طبعأ ما موضع گيری می کرديم: حميد اشرف
  

شما بايد می اومدی اين سازمان خرده . ولی آخه، موضع گيری شما اتفاقأ کمونيستی نبود: تقی شهرام
 شما خيلی رک اش، از سازمان ما می ترسيديد، حتی، نمی گم مثأل می ترسيدی از يه بورژوايی را، ببينيد،

  ! چيزی ها
  

   نه، اشکالی نداره، االن واقعيت ها را: حميد اشرف
  

  يعنی می دونی چه جوری می گم می ترسيدی؟ : تقی شهرام
  

  می تونيم بحث بکنيم : حميد اشرف
  

   گم می ترسيدی؟ ببينيد، می دونيد چه جوری می: تقی شهرام
  

  ما خودخواهی نداريم که می ترسيدی يا نمی ترسيدی: حميد اشرف
  

می دونی چه جوری می ترسيدی؟ يعنی شما، اين که اين ايدئولوژی . نه، اصأل خودخواهی نيست: تقی شهرام
م ما چقدر ضعيفه، و چقدر قابل برخورده، و چقدر می شه به مسائل خيلی حتی به اصطالح معمولی در ه

يک . شما با ما يه برخورد ايدئولوژيک نکرديد. شکستش، شما اينو ايمان نداريد، به اين دليل که عملشو نکرديد



 

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

 
- 4 - 2B 

نيامديد در واقع يک زمينه های حتی تاکتيکی، تکنيکی، نظامی، . چيز تئوريک نداريد در رد مسائل ايدئولوژيک ما
  . ئولوژيک خودتونو ، همون کاری که ما بعدها کرديماينا، فراهم کنيد برای اين که بخواهيد نقطه نظرات ايد

  
  . ما که جنگ حيدری و نعمتی نمی خواستيم بکنيم که: حميد اشرف

  
مگه مبارزه ايدئولوژيک جنگ حيدريه؟ با اين کلمات، ببين، . آخه جنگ  رفيق، جنگ حيدری نيست: تقی شهرام

مبارزه ايدئولوژيک، بودند عناصری که بتونند اين . يستجنگ حيدری و نعمتی، مبارزه ايدئولوژيک ن! من مخالفم ها
هيچ لزومی نداشت شما اول بيائين از تقدم ماده بر روح صحبت بکنيد، از تقدم ماده بر نمی . مسائل رو درک کنند

  .دونم، شعور صحبت بکنيد، نه، زمينه های ديگه بود
  

  ما حداقل روابُط الزم داشتيم؟: حميد اشرف
  

  !ما را وادار می کرديد! ، ايجاد می کرديدخوب: تقی شهرام
  

  چطوری؟. داشتيم ايجاد می کرديم  نشد: حميد اشرف
  

چطور ما االن می تونيم در رابطه با گروه های ديگه اين کارو . همچی چيزی غير ممکنه. نمی شه: تقی شهرام
  بکنيم؟

  
  بله؟: حميد اشرف

  
بينی در سطح جامعه اينقدر عليه ما هستند، وقتی چرا همين گروه های مذهبی که االن می : تقی شهرام

پيشتازاشون تشکيل می شن، يهو به دو ماه نمی کشه، دو ماه هم به شيش ماه نمی کشه، ميان می گن 
چرا؟ مجبورشون می کنه، . خودشون، به قول معروف، لنگ می اندازن، ميگن آقا ما حاضريم با شما کار کنيم

  ر سياسی نمی تونه خط آخه اين آدمی که از نظ. جامعه
  

االن، جنبش مارکسيستی . واال االن که جامعه وضعيتش فرق کرده با سابق، اين اجبار هست: حميد اشرف
  خودشو تثبيت کرده و عمأل

  
  قبأل نبود؟: تقی شهرام

  
  نه قبأل تثبيت شده نبود: حميد اشرف

  
  ممکنه من يک سوال بکنم؟: جواد قائدی

  
  .بله: حميد اشرف

  
  شما خودتون با اين جريانات مذهبی برخورد داريد االن؟ اصأل ميان پيش شما، با شما برخورد کنن؟: ئدیجواد قا

  
  . واسه اين که ما، ريشه تاريخی در بين اينها نداريم. نه : حميد اشرف

  
  !ها: جواد قائدی

  
  . اين دليل نمی شه: تقی شهرام

  
  . نه ديگه، اين دليل نمی شه: جواد قائدی

  
  .ريشه تاريخيتون مائيم: امتقی شهر

  
ما با گروه های مذهبی، اين علت که شما با گروه های مذهبی تماس می تونی بگيريد ما، گروه : حميد اشرف

  .های مارکسيستی، ميان سراغ ما، آره، خيلی هم زياد
  

  .خوب، گروه های مارکسيستی سراغ ما هم ميان: جواد قائدی
  

ی که با شما هم ارتباط می گرفتند در گذشته، اکثرأ، طالب ارتباط گيری که گروه های مارکسيست: حميد اشرف
چون انديشه مون يکيه اونا طالب، تمايل دارند که با ما ارتباط بگيرند، مذهبی ها هم تمايل دارند که با .  با ما بودند

  . جديد خودشو تثبيت نکرده، مثل سابق کماکان هستو هنوز هم اين جريان، چون شکل . شما ارتباط بگيرند
  



 

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

 
- 5 - 2B 

  آخه، اين مسئله : تقی شهرام
  

  و اين  تدريجأ اين شايد حل بشه : حميد اشرف
  

تو چرا می خوای اين قضيه را بذاری تقصير شرايط؟ چرا نقش خودتونو نمی . حاال من يه سوال دارم: تقی شهرام
  ن؟ چرا خواين  ببينيد؟ چرا شما شرايطو تغيير ندي

  
  . جنبش کمونيستی رو تثبيت کرديم. واال ما شرايط را تغيير داديم: حميد اشرف

  
  نه، اينطور: تقی شهرام

  
شرايطی ايجاد کرديم که حتی اين شرايط و به اصطالح، تثبيت موضع مارکسيست ها، چيزی که : حميد اشرف

ت، فکر می کرد که کمونيست ها نمی نيروهای مذهبی از جمله خود سازمان مجاهدين در گذشته قبول نداش
  تونند  در جامعه، خودشونو تثبيت بکنند

  
  .خيلی خوب، اينا درست: تقی شهرام

  
  و همين جريانات خود بخود در عرصه جامعه: حميد اشرف

  
  يعنی شما راضی هستيد؟ : تقی شهرام

  
  شرايطی ايجاد کرد  :حميد اشرف

  
  شما همه اين. بسيار خوب: تقی شهرام

  
که خوب، يک سری از نيروهای مذهبی، يعنی همين تحليل ها، رسيدن به مارکسيسم، يکی از :  اشرفحميد

  جنبه های اجتماعی و شرايط عينی اش هم  همينه 
  

  به هرحال : تقی شهرام
  

  .تثبيت جنبش مارکسيستی در جامعه ست: حميد اشرف
  

به اين دليل که .  مستقيم اش اعتقاد ندارمالبته، من به اين حرف شما، به اين شکل به اصطالح: تقی شهرام
  اين، اون موقع که شما اينو می گفتيد که واقعأ کوشش الزم را برای بوجود آوردن اين

  
  نه، خودش کرده : حميد اشرف

  
  . چنين شرايط می کرديد: تقی شهرام

  
  تثبيت جنبش کمونيستی هست  :حميد اشرف

  
  اگر به طور خودبخودی می گيد: تقی شهرام

  
  . در جامعه شرايطی را واسه اين کار فراهم می کنه: حميد اشرف

  
اگر به طور خودبخودی بگيد، اين همون نقشيه که مثأل بورژوازی هم در رابطه با خودش، پرولتاريا را : تقی شهرام

ايی، فقط مثأل ايجاد می کنه، متشکل می کنه، و اجبارأ تفکر مارکسيستی هم اجبارأ در برابر يک چنين رژيم بورژو
  خوب  . به اتکای ايدئولوژی پرولتری ميشه باهاش مبارزه کرد

  
واقعيت ديگری هم هست، و اون اين که پرولتاريا به اتکا به قدرت سازمان يافته شه که می تونه : حميد اشرف

  اعمال قدرت بکنه
  

  آخه: تقی شهرام
  

  تا وقتی که متشکل نشده :حميد اشرف
  

  .خيلی خوب :تقی شهرام
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و عمأل خرده بورژوازی که موقتأ به خاطر شرايطی که داره، به خاطر تشکل . اين امکان رو نداره: د اشرفحمي
ولی بعدها در جريان عمل، در عرصه . سياسی بهتری که داره به خاطر شرايط اقتصاديش، خوب، اون نمی پذيره

  حرکت اجتماعيش
  

  .  ، اينها درستخوب، اون که عرصه حرکت تاريخه، اجتماع ست: تقی شهرام
  

  نه مسائل: حميد اشرف
  
  

  ببين، ما داشتيم  اينو بررسی می کرديم که شما چه کار خاصی در اين مورد نکرديد می تونستيد : تقی شهرام
تأثيری که .  تأثيراتی که شما بطور جوی و زيربنايی می تونستيد تو جامعه بذاريد،همه اش درست. بکنيد و نکرديد

يد که به هر حال عمل شما در تثبيت يک نقطه نظر مارکسيستی در اون قسمتش می نمی دونم، فرض کن
اينا درست؟ اما ما از شما چيز ديگری را در عين حال، االن ها، . تونستيد بذاره، اينا قبول، درست و کامأل پسنديده

عين حال نزديک تر بشيد، ما انتظار داشتيم که شما در . نه اون، اون موقع، االن که خوب، طبيعتا قضيه عوض شد
  .بيائيد جلوتر

  
  .ما بارها و بارها پيشنهاد کرديم: حميد اشرف

  
اونوقت، شما ببينم، دنبال اون صحبتی که کرديد، گفتی که ما بعد از جريان رضا نتونستيم اين : تقی شهرام

     ...) نامفهوم (استيد يا اينکه جريان تغيير رهبری را بفهميم، متوجه بشيم، اين واقعأ نکرديد نتونستيد، يا نمی خو
  

و . ما تالش هايی کرديم  که ارتباطات را بيشتر ما حتی پيشنهاد کرديم که جلسه دو به دو بذاريم: حميد اشرف
  ...) نامفهوم (جلسه يک به يک رو، و حتی من اينو مطرح کردم

  
  يک چنين چيزی.ما يادمون نمی آد. من يادم نيست: تقی شهرام

  
  .خوب، پس رفيق رابط کوتاهی کرده در اين مورد: حميد اشرف
  بله :تقی شهرام

  
چون که من به طور مشخص طرح کردم، حتی گفتم که بيائيد يه کميته ای برای جبهه بوجود : حميد اشرف

  .بياريم
  

نيم ببين، اين اصأل طرح تو راجع به جبهه ، اينو بت بگم، من نمی دونم چقدر هست، اينو ما می تو: تقی شهرام
  يادداشت کنيم از اون رفيق رابط بپرسيم،

  
  بله: حميد اشرف

  
يعنی مسئله، طرح، مسئله شما به نام جبهه، به ما منتقل . به طور مشخص به ما منتقل نشده: تقی شهرام

  .اين از اين نظر. نشده
  

  چرا،  ما بر حسب حتی من : حميد اشرف
  

  ببينم، بعد از رضا؟  : تقی شهرام
  

  .  اين کار شد۵٣عد از رضا، و می تونم بگم سال ب: حميد اشرف
  

  شما اين را بنويسيد: تقی شهرام
  

  ،۵٣يعنی مثأل بهار تابستون : حميد اشرف
  

  ۵٣بهار يا تابستون : تقی شهرام
  

کميته ای برای، يعنی يه بار .  ما پيشنهاد می کرديم که يه کميته ای، کميته جبهه به وجود بياريم: حميد اشرف
  فيق، رفيق رابط خيلی ناراحت بود و اين ارتباطات ما سازنده نيست، ما، اصأل فايده ای ندارهشد که ر

  
  بله: تقی شهرام
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من گفتم بيايم مسائلمونو برخورد کنيم . ارتباطاتمون هيچ کاری صورت نمی گيره، جدايی وجود داره: حميد اشرف
  .تبديل کنيماگر جدايی هست، اين جدايی را چه طوری به نزديکی . باهاش

  
  درست: تقی شهرام

  
  باالخره يه راهی بايد داشته باشه : حميد اشرف

  
  درسته: تقی شهرام

  
يه طرحش اين بود که بيايم انتقادتو . برای اين که بيائيم چيز بکنيم، دو، چندين طرح ما داديم : حميد اشرف

  . بنويسيم با هم
  

  .ها، ما اينو قبول نمی کرديم: تقی شهرام
  

  .که شما قبول نکرديد: شرفحميد ا
  

  .    داليلش هم گفتم چرا: تقی شهرام
  

  و. بله: حميد اشرف
  

  .ديگه، طرح ديگه ای من خاطرم نيست: تقی شهرام
  

  نه رفيق ببين، من حاال، اين مسئله ای که شما خيلی انگشت می ذاريد : حميد اشرف
  

  .حاال تحقيق می کنيم: تقی شهرام
  

  . بول نداريد  اين هم اگه بيشتر صحبت کنيم، به نقطه ضعفش می رسيمکه می گيد ق: حميد اشرف
  

  که چی؟: تقی شهرام
  

  نقطه ضعفش اين هستش که ما ئی که می گفتيم بياييم مسائلمونو حل کنيم، درحقيقت بحثمون : حميد اشرف
  نزديکی بود ديگه

  
  بله: تقی شهرام

  
، اگر شما از ما انتقاد می کرديد، و ما می خواستيم با ما. ما که نمی خواستيم بيشتر جدا بشيم: حميد اشرف

  غرور، انتقادات شما را، يا با اتکا به اين که معيارهای مشترک نداريم، رد بکنيم
  

  بله: تقی شهرام
  

ما هم در رابطه با يک سری معيارهای مشترک انقالبی، در . که خوب، بدتر از شما جدا می شديم: حميد اشرف
و شما به اين مسئله . بارزه ضد امپرياليستی که می کرديم، می تونستيم انتقاداتی را بپذيريمرابطه با همون م
  هم توجه نکرديد

  
  آخه: تقی شهرام

  
بخشی از انتقادات بود که می تونستيم بگيم، آقا، ما دو تا نيرو که برعليه امپرياليست مبارزه می  :حميد اشرف

  .ندگی طبقات مختلف، فرق داريم با همکنيم، از نظر ايدئولوژيک، از نظر نماي
  

  بله: تقی شهرام
  

  . ولی در رابطه با همين تعهدی که نسبت به مبارزه ضد امپرياليستی داريم، يه معيارهايی داريم: حميد اشرف
  بسيار خوب، ولی آخه عمال شما : تقی شهرام

  
حداقل انتقاد در اين . ت عمل نکرديددر رابطه با همين معيارها، ما درست عمل کرديم و شما درس: حميد اشرف

  سطح را که  می تونستيد مطرح بکنيد
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آخه هر انتقادی در اين سطح چون ما واقعأ، اين نکته مهم بود، در عين حال، ما مارکسيسم رو قبول : تقی شهرام
  ...) مفهومنا (ببين، آخه يک جريانی. داشتيم و مذهب رو قبول نداشتيم، ما نمی تونستيم اين کار رو بکنيم

  
  .مسئله مذهب نيست: حميد اشرف

  
  !آخه نمی تونستيم: تقی شهرام

  
  . اجازه بديد، شما اگه يه تحليل واقع بينانه ای داشتيد  خودتو ن را می شناختيد: حميد اشرف

  
  خيلی خوب،: تقی شهرام

  
ودتون، چهار نفر از عناصر نه اينکه  به، به اصطالح، انديشه ها و احساس ها و تمايالت، به قول خ: حميد اشرف

  . رهبری توجه داشته باشيد
  

  بسيار خوب: تقی شهرام
  

  شما عده ای از عناصر رهبری بوديد، که به قول خودتون چهار پنج نفر، به مارکسيسم رسيده بوديد: حميد اشرف
  

  خوب: تقی شهرام
  

  . خوب، اين که نمی شد.  کنيدحاال می خواستين  سازمانًا از موضع مارکسيستی با ما برخورد :حميد اشرف
  

  .خوب ما اين کار را نمی کرديم: تقی شهرام
  

کار واقع بينانه چی بود؟ کار واقع بينانه اين بود که بگيد آقا، ما، يه پروسه، خودتون اين تحليل رو : حميد اشرف
ولی . ستی برسيممی کرديد، می گفتيد ما تو يک پروسه ای که می خواهيم رشد بکنيم و به يک جريان مارکسي

  فی الحال چه هستيم؟  
  

  بسيار خوب: تقی شهرام
  

فی الحال موجوديت ما چيه؟ يعنی اون جريان و جنبه غالبی که پديده مجاهدین داره، همون جريان : حميد اشرف
  به اصطالح ايدئولوژی 

  
  .آخه شما يه برخورد مارکسيستی نمی کرديد: تقی شهرام

  
  !ريان اجازه بدهالتقاطيه همان ج: حميد اشرف

  
  بله: تقی شهرام

  
يعنی ما االن يه جريان التقاطی هستيم که يک جريان سالمی داره توی ما رشد . اون جريان هست: حميد اشرف

  ولی اون جريان سالم، يک جوجه است. می کنه
  

  بله: تقی شهرام
  

  .و اون جريان غالب، يک کل، يعنی عنصر اصليه: حميد اشرف
  

  بله: تقی شهرام
  

خيلی خوب، حاال اين عنصر اصلی هستش که داره رابطه می گيره با يک جريان ديگه، مثأل، : حميد اشرف
در اين رابطه، ما با توجه به گذشته مون، موجوديتمون، هدف هامون، و اون نقاط . سازمان چريک های فدايی خلق

از اين نقطه شروع بکنيم، . قادات داريماشتراکی که همون کل مون داره با اينها، در همين رابطه، ما به هم انت
با توجه به معيارهای مشترک که هيچکدوم نمی تونيم زيرش بزنيم، که همون معيارهای . انتقاداتمونو مطرح بکنيم

  .فتح بابی بکنيم.يک . بيا انتقاداتو مطرح بکنيم. مبارزه ضدامپرياليستی، ضد ديکتاتوری هست
  

  بله: تقی شهرام
  

يم اينا چی ميگن، حداقل عمأل، ببينيم که اينها چی ميگن، حرفهاشون چيه، يک مقدار بيشتر ببين: حميد اشرف
  . و درحقيقت، اينجا شما بوديد که وحشت زده بوديد از اين کار، که اين سونداژ را نکرديد. سونداژ بکنيم مسئله را
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  آخه ما اگر: تقی شهرام

  
  روع،  چه ضرری داشت؟ سونداژ ی، خوب، ش يعنی اگر شما يه: حميد اشرف

  
  ببين رفيق، : تقی شهرام

  
  شايد اون چند تا مارکسيست می ترسيدند که : حميد اشرف

  
  نه: تقی شهرام

  
  ما مثأل، بيائيم از موضع مارکسيستی انتقاد بکنيم و چی بشه: حميد اشرف

  
  آخه قضيه اينطوری بودش که: تقی شهرام

  
  !چه باليی سرتون می آمد: حميد اشرف

  
  قضيه اينطوری بودش که ما در عين حال، يک . نه، هيچ مسئله هيچ باليی به سر نمی اومد:  شهرامتقی

ببين رفيق، اينطوری بود قضيه، که ما، مثأل فرض . جريانات نادرست، و برخوردهای نادرستی در شما می ديديم
  .آميزی، بطور خيلی ذهنی می ديديم کن، در شما يک موضع غرور

  
  


