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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 دو (
  
  

و این در مطبوعاتتون منعکس ميدیدی، یعنی واقعًا مثًال فرض کنيد که این موضوع را مثًال ما به چه : تقی شهرام
صورت می تونستيم با شما طرح بکنيم، شما چه جوری می تونستيد اين را قبول بکنيد، یعنی مسئله اینطوری 

   اگر مسئله جبهه را مطرح ميکنيد اون یه بحث دیگه س، اگر صرفًا مسئله انتقاد رو مطرح می کنیميشد که ما
  

  نه انتقاد چيزی بود که: حميد اشرف
  

  آها: تقی شهرام
  

  در چارچوب همون جبهه صورت ميگرفت: حميد اشرف
  

  نه جبهه طرح نشد ولی : تقی شهرام
  

  چرا، جبهه هم بعدش مطرح شد: حميد اشرف
  
  تو انتقاد رو طرح کردی: ی شهرامتق
  

  ما انتقاد رو مطرح کردیم، یک، چندين بار هم مطرح کردیم که رفقا پاسخی نمی دادن: حميد اشرف
  

  انتقاد رو: تقی شهرام
  

که حتی یک بار اون رفيق یعنی من یادم هست یعنی احساس شما هم اون موقع هم تا حدودیش : حميد اشرف
  دهم ناراحتهايش القاء ميش

  
  خب: تقی شهرام

  
هر طبقه ای به چيزهای خودش صادقه و . همون رفيق هم یک بار گفته ش که صداقت طبقاتی: حميد اشرف

که من گفتم که خب اون شناختی که ما از رفقا داشتيم از در رابطه با به اصطالح . کنایه وار این چيزها را گفت
خب این مشخص بود که اساسًا . ون حمایت ميکردنجبهه گيری های طبقاتی شون، نيروهای طبقاتی که ازش
  خرده بورژوازی سنتی حمایت ميکرد از سازمان مجاهدین

  
  نه این طورها هم نيست: تقی شهرام

  
  این یه واقعيته: حميد اشرف

  
  نه این طورها هم نيست: تقی شهرام

  
  واقعيت اجتماعيه: حميد اشرف

  
وری حمایت نميکرد، اگه این طوری بود االن ما باید مثًال پر از خرده خرده بورژوازی سنتی واقعًا اون ط: تقی شهرام

  بورژوای سنتی باشه سازمان ما
  

  نه: حميد اشرف
  

  حاال ما نمایندگان فکری ش بودیم، ها، خب اگر اینطور، اینطور هم نيست: تقی شهرام
  

   بودبه اصطالح این جریانی بود که منعکس بود، انعکاس بيرونی مسئله: حميد اشرف
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اینم همين نکته است انعکاس بيرونی این نبود، آخه عزیز من اگر تو جریان را ميگی جریان خرده : تقی شهرام

بورژوازی سنتی، من به تو ده تا گروه خوب این گروه مهدویون اعالميه شو بذارم جلوش، از هر کلمه ش معلومه 
  رو، نميدونم تحليل ما از فالن مسئله، از اینها رو بذار جلوکه اين نماینده چه قشریه، آخه تو باید ببينی برخورد ما 

  
  .تحليل شما از مسئله یک پله از مهدویون مترقی تر بود: حميد اشرف

  
  .نه، آخر یک پله نه، تفاوت خيلی طبقاتی آشکاری داشت: تقی شهرام

  
  عناصر بقول همين  مسئله اينه که شما: حميد اشرف

  
  ه خرده بورژوایی سنتی، خرده بورژوایی سنتی آخه این که نميش: تقی شهرام

  
  نه: حميد اشرف

  
  تفکرش شناخته شده است آخه: تقی شهرام

  
خرده بورژوای سنتی در عهد به اصطالح نيمه دوم قرن بيستم و عهد رواج انقالبات پرولتاریایی و : حميد اشرف

  خی دارهاصًال ایدئولوژی التقاطی چرا بوجود مياد؟  دقيقًا همين دليل تاری
  

  دليلش بله : تقی شهرام
  

نيروهای پرولتری در ...)  نامفهوم(يعنی خرده بورژوازی با ایدئولوژی التقاطی بخاطر این بوجود مياد : حميد اشرف
سطح جهانی رشد کرده هستند و بازتاب این ميشه که یه مقدار ایدئولوژی های به اصطالح خرده بورژوایی و 

  اینها 
  

  یا نه، تو گفتی سنتیسنتی : تقی شهرام
  

  سنتی حتی چون خرده بورژوازی انقالبی ایران خرده بورژوازی سنتيه: حميد اشرف
  

  این طور نيست: تقی شهرام
  

خرده بورژوازی به اصطالح جدید که بر اساس بورژوازی کمپرادور و منافع وابستگی به امپریاليسم : حميد اشرف
 بورژوازی مبارز در ايران خرده بورژوازی سنتيه، و اینها هم طبعًا به وجود مياد که اصًال مبارز نيست، خرده

پيشگامانشون با توجه به اوضاع و احوال جهانی نمی تونن در بست نظرات غير به اصطالح مخالفت علم مخالفت 
با مارکسيسم بلند کنند، طبعًا به شکلی می پذیرند و حتی این یه مقدار مایه های عينی طبقه شون هم 

 چون خرده بورژوازی سنتی بخشهای پایينی اش به پرولتاریا نزدیک ميشه و زمينه های اجتماعی هم هست،
  داره به اصطالح روبنای ایدئولوژیک

  
  بله: تقی شهرام

  
و در نتيجه این مسئله بودش یعنی ما از این به اصطالح جریان را به این شکل ميدیدیم و انعکاس : حميد اشرف
  بيرونی ش

  
  بسيارخوب: تقی شهرام

  
  عمليات شما اینو منعکس ميکرد نميدونم همه اینها بود دیگه: حميد اشرف

  
عمليات ما مثًال چه جوری منعکس ميکرد، حاال برای اینکه من بدونم ها، من اگه بخوای خودم برات : تقی شهرام

  ميگم چه جوری اگر مثًال، چه ارتباطی داشت، فقط ميخوامد بدونم شما چه جوری مثًال
  

  مثًال فرض کن طاهری زده ميشه،: حميد اشرف
  

  آها: تقی شهرام
  

  شعبان بی مخ زده ميشه: حميد اشرف
  

  خب: تقی شهرام
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  نميدونم بانک عمران منفجر ميشه، نميدونم: حميد اشرف

  
  بانک عمران را ما نکردیم: تقی شهرام

  
  ها؟: حميد اشرف

  
  چرا کرديم: جواد قاعدی

  
  کرديم؟ ها: تقی شهرام

  
خب اینا مشخصه دیگه، یا مثًال فروشگاه های بزرگ منفجر ميشه، اینها مثًال خب چطوره که ما مثًال : يد اشرفحم

  هيچ وقت نميایم فروشگاه منفجر کنيم، اصًال به فکر ما هم نميرسه که بریم جلو بانک عمران مثًال بمب بذاریم
  

  خب بانک عمران چيه قضيه اش؟: تقی شهرام
  

   عمران خب یک مؤسسه بورژوائيه دیگهبانک: حميد اشرف
  

  نه: تقی شهرام
  

  بورژوازی بزرگ و: حميد اشرف
  

  نه اتفاقًا نکته اش: تقی شهرام
  

  ...)  نامفهوم(تضادی که با بورژوازی سنتی داره اينها بود : حميد اشرف
  

ر، بانک عمران مال شاه نه اتفاقا اینا نيست، بانک عمران از قرار مسئله اش آخه این نيست از قرا: تقی شهرام
  است، مستقيمًا، دقت ميکنی،در رابطه با بنياد پهلويه 

  
  بله شاه کيه، شاه نماینده بورژوازی بزرگه : حميد اشرف

  
  صدای قهقه خنده: تقی شهرام

  
  یعنی در حقيقت وقتيکه  :حميد اشرف

  
  مثل. ورژوازی بزرگ عمل کنيد دیگهخب اگر شما ميخواید عمليات کنيد بايد برید عليه ب) با خنده: (تقی شهرام

  
  آره، وليکن ما بر عليه بورژوازی بزرگ عمل ميکنيم بطوریکه پرولتاریا حسش بکنه: حميد اشرف

  
  آها: تقی شهرام

  
وليکن یک سازمان خرده بورژوایی بر عليه بورژوازی بزرگ عمل ميکنه  بطریقی که خرده بورژوازی : حميد اشرف

  و بگيرهحسش کنه و طرف پيشگامش ر
  

  صحيح: تقی شهرام
  

مسئله اش اینه و اینهام دقيقًا تحليل هم به اون شکل نداره، یعنی یه مقدار حسی عمل می کنه  : حميد اشرف
یعنی خلقيات و روحياتی که یه جریان ميکشه که فالن طرح رو را پيشنهاد بده مشخص کننده اینه، یعنی به روان 

  شناسی اجتماعی هم برميگرده، مسئله
  

  بله ولی خب: تقی شهرام
  

بهر تقدیر صحبت سر این بود ما با یه همچين مسئله ای مواجه بودیم و بنابراین در رابطه با : حميد اشرف
همکاری با شما چيزی که می تونستيم داشته باشيم این جبهه بود و در چارچوب جبهه چون این واقعيته حاال 

   کردید و ميگيد شما ميگيد که با ما شما غرور آميز برخورد
  

  خيلی چيزای دیگه: تقی شهرام
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  شما خيلی عاطفی بودید و اینها: حميد اشرف
  

  ما عاطفی تا کی بودیم: تقی شهرام
  

ولی شما دفعه پيش هم من ميخواستم بگم اون رفيقمون خيلی احساساتی ميشد و نميشد آدم : حميد اشرف
  بحث رو ادامه بده

  
  کدوم رفيق؟ : تقی شهرام

  
  اون رفيق که رابط قبلی: اشرفحميد 

  
  آها: تقی شهرام

  
من اینو ميخوام که گفتم منحنی روابط را ترسيم کنيم ببينيم این کش و قوس روابط چه طوری بوده، : حميد اشرف

  ما در سال پنجاه
  

  بله: تقی شهرام
  

 و اینها سنگ تموم می اگر رفقا یادشون باشه ما واقعًا از لحاظ برخورد عاطفی و مساوات طلبانه: حميد اشرف
د  گذاشتيم، یعنی واقعيت این بود که اگر به ما بطور مشخص یه نمونه دارم ما یه وضعيتی پيش اومد بهمون حدو

  کيلو دیناميت رسيد     ١٣٠-١٢٠
  

  بله: تقی شهرام
  

 یه چند جلسه ما این دیناميت رو گذاشتيم وسط با چاقو از وسط نصفش کردیم و نصفش رو در: حميد اشرف
  مقدار زیادی هم بود چند تا گونی بود آوردیم دادیم به رفقا

  
  بله: تقی شهرام

  
حتی ما در رابطه با جنبش مبارزاتی، جنبش مسلحانه که شروع شده بود حالت مساوات گر رو در : حميد اشرف

  چيزهایی که بمون ميرسيد
  

  بله: تقی شهرام
  

  مساوات طلبی ميکردیم: حميد اشرف
  

  لهب: تقی شهرام
  

  یعنی ما با این احساس شروع کردیم ولی بعدها و رفقا همين احساس را متقابًال به ما داشتن: حميد اشرف
  

  خب: تقی شهرام
  

و این جریان درست تا موقعی بود که سازمان مجاهدین هنوز پروپا نگرفته بود، یعنی قوام نگرفته : حميد اشرف
  تا اینکه جریانات تابستون پنجاه و یک پيش اومد وعمليات پرایس. بود

  
  صحيح: تقی شهرام

  
رفقا اون عمليات را بکنن که دراون که این هم باز قابل ذکر است که در اون جریان یک محرکی که : حميد اشرف

  یعنی بخصوص من اين رو چون خودم دست اندر کار مسئله بودم. ما بودیم 
  

  بله: تقی شهرام
  

  به یادم هست که بعدا  رفقا به شکل رسمی در یه جایی موضوع رو تکذیبش هم کردند: حميد اشرف
  

  که چی: تقی شهرام
  

ی که ما داشتيم چون اون عمليات، عمليات مشترک بود باز که البته ، که یه حالتی که اون روابط: حميد اشرف
  هم
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  بله: تقی شهرام

  
  و متاسفانه: حميد اشرف

  
  بله: تقی شهرام

  
اون طرحی که ما داشتيم و مشابه ش هم در اختيار رفقا گذاشتيم که با موتور برن و اون دیناميتها : حميد اشرف

 رو داشتيم برای ویليامسون که نيومد یه اشتباهی شد و و اینا رو بذارن منفجرش بکنن، ما عين همون طرح
  موفق نشد

  
البته من اینجا این حرفتون را به این ترتيب قبول ندارم رفيق، می تونيم بعدًا بحث کنيم ولی اون طرح : جواد قائدی

. همون نگفتينرو شما به ما پيشنهاد نکردین و حتی تا وقتی که ما پرایس رو بهتون نگفتيم شما ویليامسون رو ب
این مشخصًا یادمونه که وقتی ما گفتيم ميخوایم پرایس را بزنيم، عمل ميخوایم بکنيم شما گفتين ما ميخوایم 

  ویليامسون رو بزنيم
  

  بله وليکن: حميد اشرف
  

پس شما ببينيد اینجا گاهی اوقات ميگم گاهی اوقات اطالعات مثًال موجود نيست من اینو نميدونم : تقی شهرام
   توجه بکنيد ها من گاهی اوقات ممکنهشما

  
بله من حتی یه چيز، این البته رفقایی که تو خود جریان بودن، نميدونم تا چه حد درست در جریان : حميد اشرف

مسئله قرار گرفتن، چون حتی ما به ، بعد رفقا گفتم که ما شناسایی این ویليامسون، این چيز را داریم پرایس را، 
. يعنی  ميدونستن که با اون ماشين آبی ش مياد از جلو سفارت آمریکا رد ميشه و اینها. دشناسایی شو داشتن

ما تاکيد کردیم که رفقا اینکار رو بکنيد، مسئله برای رفقا به این شکل مطرح بود که یک تيم بذارن با مسلسل 
ن گفت که این طرح را در این یوزی، تنها مسلسل یوزی که در اختيارشون بود با اون عمل بشه، و رفيق رضا به م

شرایط  ما نمی تونيم بکنيم چرا که ما یه دونه مسلسل داریم و یه تيم بخوایم رو این کار بذاریم اگر ضربه بخوریم 
  برامون فاجعه است

  
  بله: تقی شهرام

  
  که ما گفتيم شما، ما طرح مشابه ای داریم برای ژنرال ویليامسون : حميد اشرف

  
  خب: تقی شهرام

  
که مواد بذاریم سر راهش به این شکل منفجر کنيم، شما دو نفر با موتور سيکلت بسيج بکنيد مواد : ميد اشرفح

  بر اساس انفجار از سيمکشی شده این عمل را انجام بدیم. منفجره هم که هست
  

  بسيار خب: تقی شهرام
  

هم تطبيق ميدادیم که یه روز که بعدًا که خب طرح مون مشترک بود که حتی زمان هاشو را با : حميد اشرف
  باشه و اینها، که این عمليات وقتی اجرا شد طبعًا عمليات خيلی چشمگيری بود

  
  بله: تقی شهرام

  
  و تا قبل از اون حتی رفقا مسائلی طرح ميکردند از جمله اين که سطح روحيه در سازمان پائينه: حميد اشرف

  
  بله: تقی شهرام

  
ی احساس ميکنند در رابطه با جریان انقالبی اینها مسائلی بود که رضا طرح و رفقا خودکم بين: حميد اشرف

  ميکرد
  

  بله خب: تقی شهرام
  

ولی بعد از اون جریان پرایس قضایا به کلی دگرگون شد و واقعًا من یادمه، همون موقع که این : حميد اشرف
قا روحيه شون مثًال تضعيف شده یا مثًال صحبتها بود ما اصًال آتيش ميگرفتيم وقتی اینو می شنيدیم که مثال رف

  ميگفتن که چون اون موقع که مذهبی بودن همه اکثرًا
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  بله درسته: تقی شهرام
  

تصورشون این بود که این مثًال مارکسيستها یه عناصری از سرشت ویژه ای هستن که مثًال این  و: حميد اشرف
خصوص چون   چند تا عمل ناموفق هم شده بود مثل طوری برخورد ميکنن و عمليات موفقيت آميز می کنند و ب

  عمل شهرام و اینها
  

  بله: تقی شهرام
  

  یه مقدار سطح روحيه اومده بود پایين و وقتی رفيق اینو مطرح ميکرد شخصًا من آتيش ميگرفتم: حميد اشرف
  

  حق داشتی واقعًا: تقی شهرام
  

  ذهنی اندو این احساس رو داشتم که چرا رفقا این قدر : حميد اشرف
  

  بله: تقی شهرام
  

و هيچ فرقی نداره اونها هم می تونن عمليات بکنن اونها قدرت دارن حاال چند تا مثل چند مورد : حميد اشرف
  بشکل تاکتيکی نشده که دليل نميشه

  
  درسته: تقی شهرام

  
ی خودمون سهيم یعنی می خواستيم رفقا را در پيروزی ها. و بخصوص رو این عمل ما چيز داشتيم: حميد اشرف

  کنيم
  

  واقعًا یه گرایش انقالبی ای بوده: تقی شهرام
  

و در این جهت در این زمينه حاال چون یه مقدار جریانات صحبت ميشه که برخورد عاطفی بوده، : حميد اشرف
  ميخوام بگم برخورد ما هم عاطفی بوده

  
 واقعًا ما رو کمک بکنين، اگر اینکار رو بله البته اون موقع شما کار درستی کردین که  خواستين: تقی شهرام

  کردین برای کمک کردن یعنی برای عمل کردن
  

  ما االن هم پشيمان نيستيم: حميد اشرف
  

  االن هم باید بکنين کار خوبی کردین: تقی شهرام
  

  و معتقديم که وظيفه مون بوده حاال هم همين اعتقاد را داريم: حميد اشرف
  

  وبی کردین، االن هر گروهی ميخواد عمل کنه باید بهش کمک کردبله کار خيلی خ: تقی شهرام
  

و در این رابطه ما تا جائی که برنامه ریزی مشترک کردیم و اینها و باالخره نتيجه عمل به اون شکل : حميد اشرف
  در اومد

  
  بله: تقی شهرام

  
   غروری کهولی از اون لحظه به بعد قضایا راه دیگه ای رو طی کرد یعنی اين: حميد اشرف

  
  یعنی واقعًا از طرف رفقای ما چنين: تقی شهرام

  
  بله: حميد اشرف

  
  جریانی بوجود اومد؟: تقی شهرام

  
  بطور مشخص: حميد اشرف

  
  صحيح: تقی شهرام
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حتی کار به جایی رسيد که در یک اعالميه ای که فکر ميکنم در رابطه بود با اون اعظم؟ که در : حميد اشرف
  تير خورد. ا ميخواستن بگيرندسيروس، عزت شاهی ر

  
  بله بله، درسته، یه اعالميه دادیم: تقی شهرام

  
  در اعالميه ای که در این رابطه منتشر شد: حميد اشرف

  
  بله: تقی شهرام

  
  چون ما هم بالفاصله ما در تابستون پنجاه و یک ضربه های سختی خوردیم : حميد اشرف

  
  بله: تقی شهرام

  
يقت چون سازمان ما یه سازمانی بود که جوانان کمونيست رو عضوگيری ميکرد و چون یعنی در حق: حميد اشرف

نيروهای کمونيست معتقد به جنبش مسلحانه هم  تثبيت نکرده بود خودش رو و از طرف به اصطالح سازمانهای 
  سنتی کمونيستی

  
  بله: تقی شهرام

  
بش ما سازمان ما قدرت زیادی نمی تونست جن. به اصطالح کمونيستی تکذیب ميشد راه مسلحانه: حميد اشرف

 بگيره و هدف اول ما تثبيت جنبش مسلحانه بود دیگه
  

  بله: تقی شهرام
  

و ضربه هایی هم که ميخوردیم بازسازیش زمان ميگرفت چون حمایت . تثبيت خط مشی مان: حميد اشرف
وه هایی که ما در پيش گرفته طبقاتی هم مشخصًا ما نداشتيم یعنی طبقه کارگر هم هنوز تحت تاثير اون شي

جنبش خودبخودیش هم که بر اساس رشد شرایط عينی به مرحله پيشرفته . بودیم به مبارزه کشيده نشده بود
یعنی از اون به بعد . در اون اوضاع و احوال برخوردی که رفقا با ما داشتن بکلی برخورد دگرگونی شد. نرسيده بود

  ی هم داشتاحساس و استنباط کردیم و انعکاسات
  

  بله: تقی شهرام
  

که رفقای سازمان مجاهدین استنباط شون این بود که این جریان مارکسيستی در جامعه ایران : حميد اشرف
  خوب چيز ایدئولوژیکشون هم بود يعنی

  
  بله: تقی شهرام

  
  باشنمنطبق بود با ایدئولوژیشون هم بود، یعنی طبيعی بود که همچه چيزهایی هم داشته : حميد اشرف

  
  این تضعيف ميشه و نابود ميشه ولی: تقی شهرام

  
  تضعيف ميشه و نابود ميشه: حميد اشرف

  
  بله: تقی شهرام

  
  و ما هم خوب طبعًا چون اعتقاد هم داشتن به خط مشی خودشون و به ایدئولوژی خودشون: حميد اشرف

  
  باقی می مونيم: تقی شهرام

  
یان بتدریج حل بشه هم چيز بدی نيست اگه بشه حل بشه یه باقی می مونيم و ضمنًا این جر: حميد اشرف

  جوری و حاال یا یه جوری حل بشه خالصه
  

  کدوم جریان حل بشه؟: تقی شهرام
  

  جریان چریکهای فدائی خلق: حميد اشرف
  

  یعنی چه جوری حل بشه یعنی مثًال حتی یه جوری و رو به اضمحالل برن: تقی شهرام
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  ضعيف بشه اینهات. اضمحالل بره: حميد اشرف
  

  بله: تقی شهرام
  

  در این رابطه رفقا تو همون اعالميه شون یه چيزی بود که اول بار یک زنگی بود برای ما: حميد اشرف
  

  بله بفرمایيد: تقی شهرام
  

  در سال اواخر سال پنجاه و یک بود: حميد اشرف
  

  درسته: تقی شهرام
  

شهادت فضيلت کالمی ها رو نوشتن تو اون اعالميه شون و که رفقا اعالميه دادن، اون ماجرای : حميد اشرف
  نوشتن اینها همگی از مجاهدین خلق و خدا بودن 

  
  آره؟: تقی شهرام

  
  یادم نيست: جواد قائدی

  
  شما اگر یادتون نيست مراجعه کنيد اعالميش شاید در زوایای انبارها و اینها بشه پيدا کرد: شرفاحميد 

  
  نسخه ازش؟شما دارین یه : تقی شهرام

  
  ما نداریم، نه: حميد اشرف

  
  


