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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
  
   
  )چهارم  قسمت–نوار شماره دو (
  
  

  ولی ما چون همگی با این مسئله برخورد داشتيم،: حميد اشرف
  

  .ما اگر اینطور باشه، خب، بهر حال ما، حق با شماست کامًال یعنی انتقاد کامًال وارده: تقی شهرام
  

  البته من این انتقاد رو: حميد اشرف
  

د به شکل حتی خيلی بدش هم وارده، یعنی واقعًا حتی اگه آدم مذهبی متعادلی باشه اصًال انتقا: تقی شهرام
  نباید این کارو بکنه، این کاره غلطيه، یه عنصر

  
 بهر حال : حميد اشرف

  
  خيلی: تقی شهرام

  
این اولين جایی بود که ما، یعنی ما نشانه های چيزش رو می دیدیم نشانه های به اصطالح  :حميد اشرف

  .دهایی که دیگه آنچنان مثل اول صادقانه نيستبرخور
  

  بله. نيست: تقی شهرام
  

  اینو می دیدیم، در اونجا یه مقدار تظاهر بيرونی پيدا کرد: حميد اشرف
  

  درسته: تقی شهرام
  

به این شکل که اینها فضيلت کالم  اسمشون اومده بود که از مجاهدین خلق خدا، خلق، ویا راه : حميد اشرف
از اول . کمونيست هم هستيم. چون ما واسه مون مسئله اين بود که ما دوتا، دوتا و نصفی آدميم. ندخلق خدا ا

  هم حرفی که
  

  اینا ميخوان ما رو بخورن: تقی شهرام
  

  فی که، نه نميخوان بخورن حر: حميد اشرف
  

  نه واقعًا: تقی شهرام
  

  بلکه اينها به اصطالح در حقيقت: حميد اشرف
  

  اقعًا، یعنی مستقيم بکنن قضيه رونه و: تقی شهرام
  

  ميخوان قضيه رو لوث بکنن،چون که ما لوث بشو نبوديم: حميد اشرف
  

  خب نمی شد، از نظر تاریخی نميشد، این قضيه: تقی شهرام
  

ولی چون این نيروهای کمونيستی که بودن، یعنی کمونيستها بقول استالين یه مقدار هم راست : حميد اشرف
  یژه اندراستی از سرشت و

  
  بله: تقی شهرام

  
  یعنی بهر حال زير هر شرایطی خودشون رو بيرون می کشن: حميد اشرف
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  بله: تقی شهرام

  
ولی خب این جریانات که همچنين دیده ميشد از اون طرف خب یک زنگ خطری هم واسه ما بود : حميد اشرف

ت گرفته اند کوششهایی در این جهت در وجود، که نيروهای خرده بورژوازی که االن، در، فعًال موقتًا قدرت را بدس
  در به اصطالح تمایالتی در این جهت داره در وجودشون جوونه ميزنه

  
  بله: تقی شهرام

  
  و این مسئله: حميد اشرف

  
  خب ببين اینجا: تقی شهرام

  
  این جا من یه چيزی بگم رفيق: جواد قائدی

  
  بله: حميد اشرف

  
اعظم حميدی رو اعالميه شو ما ميرویم برخورد ميکنيم ولی رفيق عزیز شما این حاال اين مسئله : جواد قائدی

  .خودتون مثل این که اصًال اعالميه پاسگاه هاتونو فراموش کردین این وسط
  

  کامال من فراموش نکردم آنها را هم ميگم: حميد اشرف
  

  اون قبل از اینها بود رفيق: جواد قائدی
  

  !هان : حميد اشرف
  

ون قبل از این بود که شما گفتين پاسگاه ها رو در رابطه با ما جمع کردن، در حالی که ما تو اعالميه ا: جواد قائدی
 ت بود، مگر اون عمل به وسيله خودمون هم اسم شما رو اوردیم هم اسم خودمون رو، اون قبل از این جریانا

  .رفيق سپهری انجام نشده بود، پاسگاه شاه، ميدان شاه
  

  چرا: حميد اشرف
  

  خيلی خب، پس این اعالميه پاسگاه ها قبل از شهادت رفيق سپهری بود: جواد قائدی
  
  

  واال در جريان  اعالميه پاسگاه ها ما برنامه مشترکی با سازمان مجاهدین نداشتيم: حميد اشرف
  

  نه رفيق ما نگفتيم : جواد قائدی
  

  .حتی پاسگاه ها را ما منفجر کردیم: حميد اشرف
  

  . نه: جواد قائدی
  

  اساسا: حميد اشرف
  

  .این حاال چطور شد که فقط در رابطه با شما جمع کردن. شما دوتا شما منفجر کردین دوتا هم ما: جواد قائدی
  

  خب ببينيد این مسائل االن زیاده، ببينيد، اینا را االن من فکر کنم بگذار اون رفيق صحبت اش را بکنه: تقی شهرام
  

  يقاز نظر من، نه رف: حميد اشرف
  

ببينين اصال طرحش ببينيد اشکال نداره به عنوان تاریخ آدم واقعًا اینا درس آموزه، یعنی خيلی خب، : تقی شهرام
باید گفت واقعًا اشتباهاتی بوده، هيچ وقت ما در مقام دفاع از اشتباهات، اصًال آدم احمقيه اگر کسی قبول بکنه 

صًال رد قضيه بر بياد، کامًال اشتباهاتی که ما داشتيم در این زمينه که یعنی اصًال بخواد در مقام دفاع یا قبول یا ا
  قبوله

  
  و تازه اولين : حميد اشرف
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  ولی یه مسئله هست که: تقی شهرام
  

حاال ما آمديم  به فرض ما عملياتی را چون عمليات پاسگاه ها عملياتی نبود که مشترکًا طرح ریزی : حميد اشرف
در رابطه با . ت آمریکایيها که خب چون مشترکا بود اعالميه های ما هم مشخص بودشده چون در رابطه با عمليا

عمليات پاسگاهها سازمانها مستقًال اون عمليات را کردند، و به ویژه اینکه عملياتی که شد و اعالمش کردن که 
 طوری شده، و حتمًا االن من یادم نيست، شاید حق با شما باشه، و در اینجا موضع تنگ نظرانه ای بوده که این

هم بوده البد، من نميدونم این پاسگاه ها همزمان هم منفجر شد ولی ميدونم که ما یک برنامه ضربتی داشتيم 
که در عرض چند روز چند تا پاسگاه منفجر شد و بدنبال این و چندتا بمب هم گذاشتيم که کشف کردن، و 

مب گذاری کردیم که دو سه تاش عمل کرد یکی دوتاش  شش تا پاسگاه رو ما ب-سروصدا باال گرفت یعنی پنج
هم کشف کردن و طرحهای مختلفی رو ما در این زمينه پياده کردیم و خود همان رفيق فضيلت کالم هم مسئول 

این طرح ها بود که پياده کرد و اعالميه شو نوشتن و دادن بيرون و وضعيت پاسگاه ها هم خيلی سریع شروع 
، یعنی هر کدوم زده ميشد که ورميداشتن و بعد هم تک و توک شروع کردن برداشتن و بعد کردن یعنی دونه دونه

  هم عمليات شما مثل اینکه همزمان یا بعدش شاید صورت گرفت
  

رفيق این طوری نبوده رفيق، من فکر ميکنم ببينيد شما تو اون اعالميه که نوشتين گفتين که رژیم : جواد قائدی
 انفجار پاسگاهها، پاسگاهها رو جمع کرده، اگه پاسگاه جمع شده بود ما چطور منفجرش شاه اومده در رابطه با

  .ميکردیم
  

  پاسگاه ها: حميد اشرف
  

و شما هم اعالميه تون هم اينقدر سریع در . جمع شدن در رابطه کامًال با عمل هر دو تا سازمان بود: جواد قائدی
يه پاسگاه ها دیده شده بود که شما اعالميه را دادین و یه نيومد، یعنی یه نمودهای مشخصی از جمع کردن بق

همچو حرفی را نوشتين، یعنی شما بدون سند که حرف نمی زدین، رو هوا که حرف نمی زدین رژیم پاسگاهها را 
  جمع کرد، بله؟

  
  .به هر حال من در این زمينه االن دفاعی نمی کنم: حميد اشرف

  
  نه اصًال بحثی نيست: تقی شهرام

  
  تو حافظه ام نيستش مسئله: ميد اشرفح
  

  حاال اصًال این مسئله: تقی شهرام
  

  که به خواهم دفاع بکنم  و می پذيرم :حميد اشرف
  

  نه واقعًا این نقطه که اصًال از کجا برای ما خيلی جالبه: تقی شهرام
  

  وليکن اينکه رفيق فضيلت کالم مجاهد راه خلق و خداست ، اون دیگه: حميد اشرف
  

  این واقعًا باید گيرش کرد از کجا مسائل به این شکل دراومده:  شهرامتقی
  

  این از کجا در اومده؟: حميد اشرف
  

  اینو باید ببينيم :جواد قائدی
  

  حاال ببينيم این مسئله از کجا در اومده، اینو شما االن باید توجيه باشيد که از کجا درآمده : حميد اشرف
  

  اهمون ما هم اتفاق: تقی شهرام
  

چرا، چون اون مشی یی رو که رهبری مجاهدین در اون سالها داشت و یه مقدار در جهت قدرت : حميد اشرف
  طلبی و نميدونم نفوذ بيشترو تبليغات پر سرو صدا 

  
  تبليغات خيلی زیاد و: تقی شهرام

  
  این انتقاداتی نميدونم شما هم در رابطه با مجاهدین کردین از اون دوره : حميد اشرف

  
  حتمًا کردیم، شما یه چنين جریاناتی بعدًا هم دیدین؟: قی شهرامت
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  هان؟: حميد اشرف
  

یعنی به شکل تبليغات تو خالی و اون جریانات و اونها شما مشاهده کردین واقعًا، یعنی بعدًا ادامه : تقی شهرام
  داشت ، پيدا کردین مثًال این جریانات 

  
شده بود ولی خب باز جنبه هایی از اونو در بر داشت و کما اینکه واال سياست تبليغاتی تعدیل : حميد اشرف

  جریانات هاوکينز که. خوب جریانات هاوکينز و اینها هم باز همون بود دیگه
  

  هاوکينز که قبل از: تقی شهرام
  

  پنجاه و دو بود دیگه: حميد اشرف
  

  ...) نامفهوم (پنجاه و دو قبل از کشته شدن رضا: تقی شهرام
  

  آره دیگه: رفحميد اش
  

بله، خب هاوکينز بود ولی ميخوام بگم که بعدًا جریانات تبليغاتی ما واقعًا یه چنين چيزی بود که : تقی شهرام
  احيانًا مثًال

  
  بعدًا هم متاثر از اون جریانات بود ولی خب به اون شکل دیگه خيلی پر سر و صدا نبود: حميد اشرف

  
 زمينه ای نبود شما راجع به مسائل مجددا فکر کنيد ببينين اینا را برای این یعنی مثًال اینا هيچکدوم: تقی شهرام

  ميخوام بگم که واقعًا روشن بشه ها، من نميخوام حتما اینجا حتمًا اثبات بکنيم يک چيزی را
  

ه نه خب اينها هم زمينه هایی بود کما اینکه بعدًا هم رفقا، ما یک چيز دیگه هم داریم  یه نشان: حميد اشرف
  .چون زمان رضا اصًال نشریه داخلی نبود. دیگه هم داریم، آن ر ا هم ميگم که مال بعد از جریان رضاست

  
  بله : تقی شهرام

  
  و بعد از رضا نشریه داخلی تون درست شد: حميد اشرف

  
  بله: تقی شهرام

  
اومد و مقارن همين احوال که اون جریان کشيد یعنی اواخر سال پنجاه و یک بود که اون اعالميه در : حميد اشرف

  بود که رفقا شعاعيان را به ما معرفی کردند
  

  درسته: تقی شهرام
  

  و گفتند که این فرد هست و یه گروه مارکسيستی دارن و: حميد اشرف
  

  بله: تقی شهرام
  

طه با و تمایل داره با شما ارتباط بگيره و که ما خب یه جلساتی گذاشتيم و دیدیم و در همون راب: حميد اشرف
  همون جلسه که شعاعيان هم توش بود مسئله جبهه اومدش باال

  
  بله: تقی شهرام

  
طرح شد که البته شعاعيان هم روی مسئله یه مقدار چيز ميکرد دیگه، پافشاری ميکرد و یک مقاله : حميد اشرف

  ای هم نوشت و
  

  چون به منافعش بود دیگه: تقی شهرام
  

  ينه نوشت و مقاله ای هم در این زم: حميد اشرف
  

  بله: تقی شهرام
  

  .و که پاسخ رفقا هم به اون، اون بود: حميد اشرف
  ما در جلساتی که در رابطه با همون تشکيل جبهه داشتيم یک تمایل مشخص رو در رفقا کشف کردیم
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  اوهوم: تقی شهرام

  
ن یک چيز مضریه فعًال، و آن اين هستش که رفقا جبهه را نمی خوان اساسًا، و این جبهه واسه شو: جميد اشرف

چرا؟ بطور مشخص هم معلوم بود، چرا که فکر ميکردن که عناصر مذهبی و عناصر به اصطالح سنتی خرده 
  بورژوازی که به

  
  می آيند مارکسيست بشن: تقی شهرام

  
  نه، به هيچ وجه ، نظرشون اون بود که اونها حمایت نمی کنن : حميد اشرف

  
  ا حمایت نمی کننیعنی اونا جبهه ر: تقی شهرام

  
  یعنی جبهه را تایيد نمی کنن: حميد اشرف

  
  نه احتماًال این نبود، احتماًال اون شق اول بوده، ببينين من، معذرت، برات درست تر برات بگم دیگه: تقی شهرام

  
  چرا چون مسئله: حميد اشرف

  
  نه، اگر بوده این بوده: تقی شهرام

  
چون در اون چيزی که رضا نوشت جزوه ای که رضا نوشت اون رو تئوریزه کرد، اصًال خيلی جالب بود : حميد اشرف

  واسه ما، یعنی ما اونو همين طور دست بدست ميگردانديم و ميخوندیم و ميگفتيم که ببينيند تمایالت طبقاتی
  

  چه جوری: تقی شهرام
  

  اصًال: حميد اشرف
  

  باریک اهللا: تقی شهرام
  

  چيز نداره: حميد اشرف
  

  خورد نداره رد: تقی شهرام
  

  خورد نداره، و نظر  رد: حميد اشرف
  

  يعنی تو نظر طرف منعکس ميشه، باریک اهللا: تقی شهرام
  

  نه اینکه منعکس ميشه و وقتی که یعنی فشار طبقاتی چيزیه که هيچ عاطفه و روابط: حميد اشرف
  

  این حرفها سرش نميشه: تقی شهرام
  
  اینها سرش نميشه: يد اشرفحم

  
  يک طوری بله.حتمًا منعکس ميشه: تقی شهرام

  
  این حاکم ميشه، نه تنها منعکس ميشه: حميد اشرف

  
  بله: تقی شهرام

  
این حاکم ميشه در اونجا مسئله اين بود، یعنی همون طرح مسئله پيش به اصطالح ارتباط پيشتاز : حميد اشرف

ی دیگه گویا بود دیگه یعنی بطور مشخص من نمی دونم خود رضا یا رفقا ئی که خيل. با پيشتاز و توده با توده 
  نوشتن تا چه حد شناخت داشتن نسبت به چيزی که نوشتن، ولی واقعًا 

  
  این نسخه را نداریم اینو، شماها دارین اینو؟ ما: تقی شهرام

  
  ما داريم اگه می خواید واسه تون ميفرستيم: حميد اشرف
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ما حتی دورادور شنيدیم که حدودًا . ...) نامفهوم ( تک نسخه برای ما بفرستيد، چون ما اصًال یه: تقی شهرام
  چی ها بوده

  
  چون در اونجا به شکل خيلی جالب و دقيقی مسئله را از دیدگاه طبقاتی مطرح ميکرد: حميد اشرف

  
  بله: تقی شهرام

  
  مو به این صورت که ميگفتش که ما دو تا پيشتازی: حميد اشرف

  
  درسته: تقی شهرام

  
  و مسئله برای ما مسئله اساسی وحدت پيشتاز با توده است: حميد اشرف

  
  درسته: تقی شهرام

  
  نه وحدت پيشتاز با پيشتاز: حميد اشرف

  
  آها: تقی شهرام

  
  و این توده ای که ازش صحبت ميکرد: حميد اشرف

  
  همه توده مردم بود که در واقع: تقی شهرام

  
  در حقيقت . ، مردم نبود بلکه خرده بورژوازی سنتی بودتوده: حميد اشرف

  
  در حقيقت ولی به حساب او فکر ميکرد همه توده با او وحدت پيدا ميکنه: تقی شهرام

  
او فکر ميکرد همه توده با اون مربوط ميشه، آره درسته کًال جناح های خرده بورژوازی وقتی از توده : حميد اشرف
  حرف ميزنن

  
  ظور همه شونمن: تقی شهرام

  
  توده خودشون را دارن ميگن: حميد اشرف

  
  بله: تقی شهرام

  
ولی مشخص بود که رفقا انتخاب خودشونو کردن و این انتخاب رو در حقيقت تاریخ کرده، که پيشتاز : حميد اشرف

  خرده بورژوازی هم
  

  بله: تقی شهرام
  

  به اصطالح: حميد اشرف
  

  بهش پاسخ داده: تقی شهرام
  

در خدمت طبقه خودش قرارميگيره و در مقابل متحدین مارکسيست یا غيره مارکسيست و یا هر : حميد اشرف
  کس دیگه ای 

  
  ببينم: تقی شهرام

  
  از موضع اون طبقه برخورد ميکنه: حميد اشرف

  
  ببينم، تو اون کاغذ تو اون نوشته مسئله جبهه رد شده بود نهایتًا دیگه بله؟: تقی شهرام

  
ه به شکلی که ما پيشنهاد کرده بودیم رد شده بود، شما گفتين بياین حتی نشریه مشترک مسئل: حميد شهرام
  .داشته باشيم

  
  آها، من چون ميدونی: تقی شهرام
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  ما پيشنهاد نشریه مشترک داده بودیم: حميد اشرف

  
  آها: تقی شهرام

  
  گفتيم بيایم جبهه و نشریه مشترک: حميد اشرف

  
  صحيح: تقی شهرام

  
 داشته باشيم، که البته شعاعيان هم مقاله ای نوشته بود در این رابطه که اونم نميدونم خوندین یا :حميد اشرف

  نه
  

  اونو خوندم: تقی شهرام
  

که اون خوب یه مقدار شدیدًا هم برای رفقا تحریک آميز بود چون نوشته بود که یک جمله معروفی : حميد اشرف
  رده خواهدشدداشت که سازمان مجاهدین در معده شورش گوا

  
  )صدای خنده( :تقی شهرام

  
  یعنی که به اصطالح: حميد اشرف

  
  آخه اونجا یه چيزهای دیگه هم نوشته بود مثًال کمونيستهای مسلمون ، مسلمونهای کمونيست: تقی شهرام

  
  خب اون یه تئوری داشت به این صورت که جريانات: حميد اشرف

  
  از این چرت و پرتهای: تقی شهرام

  
جریان کمونيستی  مجاهدین هم االن کمونيستن و این مسئله هم در معده شورش گوارده خواهد : رفحميد اش

شد و این گوارده شدن در معده شورش خب خيلی چيز ناگواری بود در حقيقت، که بهر حال بازتابش اون بود ولی 
  ما مقاله ای که رفقا دادن

  
  ی نشده بود؟پس ببينم تو اون بطور مشخص جبهه منتف: تقی شهرام

  
  نوشته شده بود که.  نه: حميد اشرف

  
  ولی ميدونی من چی ميخوام بگم: تقی شهرام

  
  تعارفات جبهه ای شده بود که ما متحدین خط یکدیگر هستيم: حميد اشرف

  
  باشه، ولی ببين یک چيزی، شما باید باز هم پيگيری ميکردین: تقی شهرام

  
  آخه زمينه دیگه نبود چرا که: حميد اشرف

  
  یعنی ممکنه واقعًا مالحظات: تقی شهرام

  
  عمًال می دیدیم که رفقا به آیت اله شریعتمدار و اینا بيشتر اميدواری دارن : حميد اشرف

  
  نه: تقی شهرام

  
  تا به اصطالح: حميد اشرف

  
  نه ببينين: تقی شهرام

  
  این دیگه نبود رفيق: تقی شهرام

  
اینها همه فاکته که ميخوام بگم اینها سنده، نوشته است، . کت دارمميگم من یه فا. حاال بذار بگم: حميد اشرف

يعنی اون  پاسخ که به . و در این رابطه بود که خب ما دیدیم که خوب ديگه حرفی نيست. حافظه و اینا نيست
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و مسئله مهمتر از همه اعاده حيثيت که . جبهه داده شده به مسئله پيشتاز و پيشتاز، و پيشتاز و توده
  سيستها حتمًا باید از خودشون بکننمارک

  
  از چه نظر؟: تقی شهرام

  
  از نظر توده ها: حميد اشرف

  
  که مثًال بيان چه کار کنن؟ آخه به توده ها بگن چی؟ مگر چه هتک حيثيتی کردن : تقی شهرام

  
مذهبی توده هتک حيثيت شون این بود که مارکسيستها ظاهرًا به اصطالح به اعتقادات و احترامات : حميد اشرف

  ها
  

  بها نميدن: تقی شهرام
  

  بی احترامی کردن در گذشته و حاال: حميد اشرف
  

  یعنی واقعًا تو اون نوشته هستش؟: تقی شهرام
  

که مارکسيستها باید از خودشون اعاده . اصال اعاده حيثيت، کلمه اعاده حيثيت مارکسيستها. آره: حميد اشرف
  حيثيت به عمل بيارند

  
  هبل: تقی شهرام

  
و در این رابطه است که ما ميتوانيم این مارکسيستها را هم در این وسط که هستيم یک جایی : حميد اشرف

  بهشون بدیم که توده ها بتونن این را هضم بکنن
  

  درسته: تقی شهرام
  

  و اگر این کار نشه به اصطالح دیگه نميشه: حميد اشرف
  

  کار: تقی شهرام
  

ست قضيه خالصه، اگه اعاده حيثيت هم نشه خب طبيعيه که ما، اشاراتی به یعنی کار دست ما ني: حميد اشرف
ما که شما چرا از کمونيسم اسم می برین چرا نميدونم از مارکسيسم اسم می برین، شما بيائيد تو جزوه 

  هاتون از فلسفه علمی نام ببرین و
  

  بله: تقی شهرام
  

   و خوب اینها جریاناتی بود که به نظر ما: حميد اشرف
  

  درسته: تقی شهرام
  

  جنبش کمونيستی رو تضعيف ميکرد: حميد اشرف
  

  بله کامًال: تقی شهرام
  

و طبيعتًا ما حتی در همون موقع هم که اون مطلب نوشته شد که جنبش پيشتاز با پيشتاز و : حميد اشرف
  .پيشتاز با توده

  
  آها: تقی شهرام

  
تن که اسم کمونيست تکفير، کفره و ننگيد و ایران مذهبيه و  در همون موقع هم که رفقا قویًا می گف:حميد اشرف

  غرب ِاَله ست و ِبَله ست، ما در همون موقعش هم از همون اول کار هم
  

  بله: تقی شهرام
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تو اعالميه مون صریحًا می گفتيم که ما کمونيستيم، رهرو راه طبقه کارگریم، هدف ما این : حميد اشرف
 رفقا کمک کرده بودند عکسهای اسکندر  رو با اون دستگاه فتو ترانسفرشون هستش، حتی اعالميه ای بود که

  تکثير کرده بودن که ما بریده بودیم دورش راچسبانده بودیم روی اعالميه هامون
  

  بله: تقی شهرام
  

  از همين موضع با مسئله برخورد کرده بودیم: حميد اشرف
  

  خب اینا حرف شما کامًال درست: تقی شهرام
  

  و: شرفا حميد
  

  موضع درست که نباید در جنبش کمونيستی تضعيف ميشد: تقی شهرام
  

  بعدها: حميد اشرف
  

اما این قسمت قضيه که باید بهر حال شما، اینهم به يک وسيله ای زیر مهميز خودتون درمی اوردید : تقی شهرام
  به یه وسيله ای

  
  کدوم رو؟: حميد اشرف

  
  ی رو به یه وسيله ای بهر حالهمين جریان خرده بورژوای: تقی شهرام

  
  واال جریان خرده بورژوایی: حميد اشرف

  
یعنی بهر حال در یک روابطی اون رو وارد باش وارد در يک  مناسبات نزدیکتری ميشدی بهر جور، : تقی شهرام

ين نقطه نظر شما به اندازه کافی در واقع به دليل هم. اون طور نه، یه جور دیگه، یعنی ما وسایل رو ازمون نگرفتن
مارکسيستی، یعنی واقعًا مارکسيستها این نقطه چی ميگن بهش این امکان رو دارن که می تونن دست شون 

ميدونيد یعنی مثل مذهبی ها در یه کالبدهای خيلی محدودی محصور نيستن، چون . باز باشه برای برخورد
نکنه، یه چيز نگن از اون ور به قول معروف مذهبی ها مجبورن یه چيز به این نگن به اون به قول معروف اصابت 

اما مارکسيستها خب روشنه اصولشون معلومه از نظر اصولی از . قضيه خراب نشه، خيلی دچار تناقض هستن ام
حاال منظور من این . نظر خط و شيوه شون هم به اندازه کافی انعطاف و به اصطالح زمينه و بعد داره برای کار

یعنی اصًال یه موضع منفعل ! ی یه چنين جریانی، آیا باید ميکشيدید خودتونو کناربودش که شما اگر ميدید
  ميگرفتين

  
  نه ما خودمونو کنار نکشيدیم: حميد اشرف

  
  خب: تقی شهرام

  
ما باز هم همون پيشنهادهای خودمون رو طرح ميکردیم با رفقا، رو مسئله جبهه پافشاری : حميد اشرف

   مشترک را و نشریات دیگه ای ميکردیم، چيز بازمسئله نشریه
  
  بله:  شهرامیتق
  

  کار يک مقدار...) نامفهوم (را هم مطرح ميشد و اینجا رفقا :حميد اشرف
  

ولی مثل اینکه نشریه مشترک، مثل اینکه خود تان به جمعًا رسيده بودین که امکان پذیر نيست : تقی شهرام
 بودش گویا، مصطفی اینها مطرح کرده بودن که نشریه مگر اینکه هر کس، آخه ميدونين نشریه مشترک اینطوری

  باشه مثًال احتماًال مسئله سردبيری
  

  نه: حميد اشرف
  

  و نميدونم هيئت تحریریه این جریانات داشت : تقی شهرام
  

  نه نه، به اینجاش اصًال نرسيد: حميد اشرف
  

  بابا مثل اینکه این طوریها بوده: تقی شهرام
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  اصال به هيئت تحریره ویعنی صحبت : حميد اشرف
  

  قرار بود هيئت تحریره ش یکی ش مثًال خود مصطفی باشه مگه نه؟ اینطور که من ميدونم: تقی شهرام
  

نه اصًال صحبت هيئت تحریریه نشد چون کار به پذیرش اش نرسيد که هيئت تحریریه عدم توافق : حميد اشرف
  باشه، یعنی اصال نفی شد نشریه مشترک

  
رسيدیم به اینکه اول باید هر گروهی و سازمانی برای خودش نشریه داخلی به وجود بياره  و . ها: تقی شهرام

  بعد در رابطه با وحدت اینها يک
  


