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 بين دو سازمان چريکهای فدائی خلق ايران و بخش مارکسيست شده سازمان مذاکراتمتن زیر : توضيح 
  .های صوتی به صورت نوشتار در آمده استاز روی نوار  ايران است که مجاهدين خلق

 
  .با سپاس از رفقائی که در  امر تبدیل گفتاری آن مذاکرات به صورت نوشتاری ، شرکت کردند

  ٢٠١٠ دسامبر -ل سایت سياهک
 
 
  ) قسمت اول– سه هنوار شمار(
 

  

ميشه که يک مقدار  نيروهای پرولتری در سطح جهانی رشد کرده هستند، و بازتاب اين، اين: حميد اشرف
  ايدئولوژی های به اصطالح خرده بورژوايی اينها 

  
  .سنتی يا نه؟ تو گفتی سنتی: تقی شهرام

  
  .هم خرده بورژوازی انقالبی ايران، خرده بورژوازی سنتی يهحتی، بعد اش  سنتی اش هم: حميد اشرف

  
  .اينطور نيست: تقی شهرام

  
چون خرده بورژوازی  به اصطالح جديد که بر اساس بورژوازی کمپرادور و منافع وابستگی به : حميد اشرف

و اينها هم، . زی سنتی يهخرده بورژوازی مبارز ايران خرده بورژوا. امپرياليسم به وجود مياد، که اصأل مبارز نيست
طبعأ پيشگامانشون، باتوجه به اوضاع و احوال جهانی، نمی تونند دربست، نظرات خيلی به اصطالح مخالفت، 

و حتی اين يک مقدار مايه های عينی طبقه . طبعأ به شکلی می پذيرند. علم مخالفت با مارکسيسم بلند کنند
و زمينه های .  های پائينی اش به پرولتاريا نزديک ميشهچون خرده بورژوازی سنتی، بخش  .اشان هم هست

  اجتماعی هم دارد اين به اصطالح
 

  بله: تقی شهرام
 

  . روبنای ايدئولوژيک: حميد اشرف
 

  بله: تقی شهرام
 

و انعکاس . يعنی ما اين به اصطالح جريان را به اين شکل می ديديم. و درنتيجه، اين مسئله بودش: حميد اشرف
  بيرونی اش

 
  بسيار خوب: تقی شهرام

 
  .همه اينها بود ديگهنمی دونم . عمليات شما اين را منعکس ميکرد: حميد اشرف

  
  عمليات ما،مثال چطوری منعکس ميکرد؟: تقی شهرام

  
  ...) نامفهوم: (حميد اشرف

  
 من .من اگر بخواهی خودم برات بگم چه جوری چه ارتباطی داشت!  برای اينکه من می دونم ها:ی شهرامتق

  می خواهم بدونم شما چطوری 
  

  مثال فرض کن طاهری زده ميشه: حميد اشرف
 

  آها: تقی شهرام
 

  شعبان بی مخ زده ميشه : حميد اشرف
 

  خوب: تقی شهرام
 

  نمی دونم بانک عمران منفجر ميشه  : حميد اشرف
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  .بانک عمران را ما نکرديم: تقی شهرام
  

  ها؟ : حميد اشرف
 

  چرا کرديم: جواد قائدی
 

خوب اينها مشخصه ديگه، يا مثأل، فروشگاه های بزرگ منفجر ميشه، اينها مثال چطوره که ما : حميد اشرف
  .هيچوقت نمي رويم فروشگاه منفجر کنيم؟ اصأل به فکر ما نميرسه بريم جلوی بانک عمران، مثال بمب بگذاريم

  
  خوب، بانک عمران چيه قضيه اش؟: تقی شهرام

  
  بورژوازی بزرگ. ن، خوب، يک موسسه بورژوائيه ديگهبانک عمرا: حميد اشرف

 
  اتفاقا نکته اش. نه: تقی شهرام

 
  ...) نامفهوم (و تضادی که با بورژوازی سنتی داره، اينهابود: حميد اشرف

  
بانک عمران مال شاه است، . نه، بانک عمران از قرار قضيه اش آخر اين نيست مسئله اش: تقی شهرام
  . در رابطه با بنياد پهلويهدقت ميکنی؟. مستقيمأ

  
  .بله، شاه کيه؟ شاه نماينده بورژوازی بزرگه: حميد اشرف

  
نمی . خوب اگر شما می خواهيد عمليات کنيد، بايد عليه بورژوازی بزرگ عمل کنيد ديگه) با خنده: (تقی شهرام
  توانيد عليه 

  
  . وريکه پرولتاريا حس اش بکنهآره، وليکن ما برعليه بورژوازی بزرگ عمل می کنيم، بط: حميد اشرف

  
  !آها: تقی شهرام

  
وليکن يک سازمان خرده بورژوايی برعليه بورژوازی بزرگ عمل ميکنه به طريقی که خورده بورژوازی : حميد اشرف

  . حس اش بکنه و طرف پيشگامشو بگيره
  

  .صحيح: تقی شهرام
   

. نداره ها، يعنی يک مقدار حسی هم هستو دقيقأ،  تحليل هم به اون شکل ! مسئله اش اينه: حميد اشرف
.  مشخص کننده اينه...) نامفهوم (يعنی خلقيات و روحياتی که يک جريانی که بلند ميشه طرح را پيشنهاد ميده،

  .يعنی به روانشناسی اجتماعی هم برمی گرده، مسئله
 

  ولی خوب. بله: تقی شهرام
  

و بنابراين، در . ا يک همچنين مسئله ای مواجه بوديم به هر تقدير، صحبت سر اين بود که ما ب: حميد اشرف
و در چهارچوب جبهه، چون اين . رابطه با همکاری با شما، چيزی که می تونستيم داشته باشيم، جبهه بود

  و می گوئيد. حاال شما می گوئيد که  با ما شما غرورآميز برخورد کرديد واقعيته
  

  خيلی چيز ها : تقی شهرام
  

   شما خيلی عاطفی بوديم و اينهاکه :حميد اشرف
  

  نه، ما عاطفی، تا کی بوديم؟: تقی شهرام
  

ولی شما،  دفعه پيش هم می خواستم بگم، اون رفيقمون خيلی احساساتی ميشد، و نميشد : حميد اشرف
  .  آدم بحث رو ادامه بده

  
  کدام رفيق؟: تقی شهرام

  
  .اون رفيق که رابط قبلی بود: حميد اشرف

  
  !آها: تقی شهرام
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ما در . من اينو که گفتم منحنی روابط را ترسيم کنيم، ببينيم اين کش و قوس روابط چطوری بوده: حميد اشرف

 ، اگر رفقا يادشون باشه، ما واقعأ از لحاظ برخورد عاطفی و مساوات طلبانه و اينها، سنگ تموم می ۵٠سال 
 يه نمونه دارم، ما يه وضعيتی پيش اومد، بهمون يعنی واقعيت اين بود که اگر به ما، به طور مشخص. گذاشتيم

ما اين ديناميتو گذاشتيم وسط، با چاقو از وسط نصفش کرديم، و .  سی کيلو ديناميت رسيد-حدود صد و بيست
حتی ما در رابطه با . نصفش را در چند جلسه، يک مقدار زيادی هم بود، چند تا گونی بود، آورديم داديم به رفقا

، جنبش مسلحانه که شروع شده بود، حالت مساوات طلبی را در چيزهايی که به ما می رسيد، جنبش مبارزاتی
و لی بعد ها و رفقا هم همين احساس را . يعنی ما با اين احساس شروع کرديم. مساوات طلبی می کرديم

نگرفته بود، يعنی قوام  و اين جريان، درست تا موقعی بود که سازمان مجاهدين هنوز پر و پا . متقابأل به ما داشتند
  .  پيش اومد و عمليات پرايس۵١تا اينکه جريانات تابستون .  نگرفته بود

  
  صحيح: تقی شهرام

  
اين هم باز قابل ذکر است که در اون جريان، يک محرکی که رفقا اون عمليات را بکنند، که در اينکه  :حميد اشرف

  درکار مسئله بودم يعنی بخصوص من اين را چون خودم دست ان. ما بوديم
  

  بله: تقی شهرام
  

  که البته. که بعدأ رفقا به شکل رسمی، در يک جايی موضوع را تکذيبش هم کردند. به يادم هست: حميد اشرف
  

  که چی؟: تقی شهرام
  

  . که، يک حالتی که اون روابطی که ما داشتيم، چون اون عمليات، عمليات مشترک بود کأل: حميد اشرف
  

  هبل: تقی شهرام
  

   و متأسفانه، اون طرحی که ما داشتيم:  حميد اشرف
  

  عمل نشد :تقی شهرام
  

و طرح مشابهش هم در اختيار رفقا گذاشتيم، که با موتور بروند و ديناميت و اينها رو بگذارند و : حميد اشرف
  .  فق نشدکه نيومد و يه اشتباهی شد و مو. منفجرش بکنند، ما عين همين طرح را داشتيم برای ويليامسون

  
  

می تونيم بعدأ بحث کنيم، ولی اون . البته من اينجا اين حرفتونو به اين ترتيب قبول ندارم ها رفيق: جواد قائدی
. طرح رو شما به ما پيشنهاد نکرديد و حتی تا وقتی ما پرايس رو بهتون نگفتيم، شما ويليامسون هم به ما نگفتيد

 خواهيم پرايس رو بزنيم، عمل بکنيم می خواهيم عمل بکنيم، شما اين مشخصأ يادمونه که وقتی ما گفتيم می
  .گفتيد که ما هم می خواهيم ويليامسونو بزنيم

  
    ليکن بله و: حميد اشرف

  
ببينيد اينجا، گاهی اوقات، ميگم گاهی اوقات اطالعات مثال موجود نيست، من اينو نمی  پس شما: تقی شهرام

   اوقات ممکنهمن گاهی! دونم، شما توجه بکنيد ها
  

بله، من حتی يه چيز اين هم البته، رفقايی که تو خود جريان بودند، نمی دونم تا چه حد درست در : حميد اشرف
شناسايی اش را . چون حتی ما به رفقا گفتند که ما شناسايی پرايس را داريم. جريان اين مسائل قرار گرفتند

ما تأکيد کرديم که .  از جلوی سفارت امريکا رد ميشه و اينهامی دونستن که با اون ماشين آبی اش مياد. داشتن
مسئله برای رفقا به اين شکل مطرح بود که يک تيم بگذارند با مسلسل يوزی، تنها . رفقا اين کار را بکنيد

 اين طرح را در اين  ، و رفيق رضا به من گفت که. مسلسل يوزی ای که در اختيارشون بود، با اون عمل بشه
چرا که ما يک دونه مسلسل داريم و يک تيم بخواهيم روی اين کار بگذاريم، اگر . ما نمی توانيم بکنيمشرايط 

  .ضربه بخوريم، برامون فاجعه است
  

  بله: تقی شهرام
  

که ما گفتيم که شما ما طرح مشابهی داريم برای ژنرال ويليامسون، که مواد بگذاريم سر راهش، : حميد اشرف
بر اساس . شما د و نفر با موتور سيکلت  بسيج بکنيد، مواد منفجره هم که هست. نيمبه اين شکل منفجر ک

که بعدأ، خوب طرحمان مشترک بود، و حتی زماناشو با هم . انفجار از سيم کشی شده ، اين عملو انجام بديم
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 از اون، حتی و تا قبل. که، اين عمليات وقتی اجرا شد، طبعأ عمليات خيلی چشمگيری بود. انطباق می داديم
  رفقا مسائلی را طرح می کردند، از جمله اين که وضع روحيه در سازمان پائينه

  
  بله: تقی شهرام

  
اين از مسائلی بود که رضا طرح . و رفقا خود کم بينی احساس می کنند در رابطه با جريان انقالبی: ميد اشرفح

  . می کرد
  

  بله خوب: تقی شهرام
  

و واقعأ من يادمه، همون موقع که اون   . جريان پرايس، قضايا به کلی دگرگون شدولی بعد از اون: حميد اشرف
. صحبت ها بود، ما، اصأل آتيش می گرفتيم، وقتی اينو می شنيديم که مثال رفقا روحيه شون مثال تصعيف شده

  يا مثال می گفتند که چون اون موقع که همه مذهبی بودند همه اکثرأ
  

  بله درسته: تقی شهرام
  

و تصورشون اين بود که مارکسيست ها يک عناصری از سرشت ويژه ای هستند که اينطوری : حميد اشرف
و بخصوص چون چند تا عمل ناموفق هم شده بود، مثل در مورد . برخورد می کنند، عمليات موفقت آميز می کنند

مطرح می کرد، شخصأ من آتيش و وقتی رفيق اين را  .  ، يک مقدار سطح روحيه اومده بود پائينشهرام و اينها
  می گرفتم،

  
  حق داشتی: تقی شهرام

  
اين احساس را داشتم که چرا رفقا اينقدر ذهنی اند، و هيچ فرقی نداره، آنها هم می توانند :  حميد اشرف

و بخصوص تو اين عمل، ما . عمليات بکنند، اونها قدرت دارند، حاال چند مورد بطور تاکتيکی نشده، دليل نميشه
  . ز داشتيم يعنی می خواستيم رفقا را در پيروزیهای خودمان سهيم کنيمچي
  

  .واقعأ گرايش انقالبی ای بوده: تقی شهرام
  

و در اين جهت  حاال چون يک مقدار جريانات صحبتش ميشه که برخورد عاطفی بوده می خواهم : حميد اشرف
  .بگم که برخورد ما هم عاطفی بوده

  
ا اون موقع کار درستی کرديد که خواستيد واقعا ما را کمک کنيد، اگر اين کار را کرديد البته شم. بله: تقی شهرام

  .برای کمک کردن ، يعنی برای عمل کردن
  

  . ما االن هم پشيمون نيستيم: حميد اشرف
  

  االن هم بايد بکنيد: تقی شهرام
  

  ...) نامفهوم ( داريمکار خوبی کرديم اعتقاد.و معتقديم که وظيفه مون بوده: حميد اشرف
  

  .االن هر گروهی بخواد عمل کنه، بايد بهش کمک کرد. کار خيلی خوبی کرديد: تقی شهرام
   

. و در اين رابطه، ما آخرش برنامه ريزی مشترک کرديم و باالخره نتيجه عمل به اون شکل دراومد: حميد اشرف
  يعنی اين غروری که. ولی از اون لحظه به بعد، قضايا راه ديگری را طی کرد

  
  يعنی واقعأ از طرف رفقای ما چنين جريانی بوجود آمد؟: تقی شهرام

  
  .بله، بطور مشخص: حميد اشرف

  
  صحيح: تقی شهرام

  
حتی کار به جايی رسيد که در يک اعالميه ای که فکر می کنم در رابطه بود با اون اعظم که در : حميد اشرف

  سيروس، عزت شاهی  را می خواستند بگيرند، تير خورد 
  

  يک اعالميه . بله درسته: تقی شهرام
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 ضربه های سختی ۵١الفاصله، ما در تابستون اعالميه ای که در اين رابطه منتشر شد چون ما ب: حميد اشرف
و چون . خورديم،يعنی در حقيقت چون سازمان ما سازمانی بود که جوانان کمونيست را عضوگيری می کرد

نيروهای کمونيست معتقد به جنبش مسلحانه هم تثبيت  نکرده بود خودش رو، و از طرف به اصطالح سازمانهای 
ميشد راه مسلحانه، جنبش ما، سازمان ما قدرت زيادی  تکذيب ستی،سنتی کمونيستی، به اصطالح کموني

و ضربه هايی هم . تثبيت خط مشی مان بود. و هدف اول ما تصويب جنبش مسلحانه بودديگه . نميتونست بگيره
  . که می خورديم، بازسازی اش زمان می گرفت
تحت تأثير اون شيوه هايی که ما در يعنی طبقه کارگر هم هنوز . چون حمايت طبقاتی هم مشخصأ ما نداشتيم
جنبش خود بخودی اش هم که بر اساس رشد شرايط عينی به . پيش گرفته بوديم،  به مبارزه کشيده نشده بود

  .مرحله پيشرفته ای نرسيده بود
اس يعنی از اون به بعد احس. در آن اوضاع و احوال، برخوردی که رفقا با ما داشتند، به کلی، برخورد دگرگونی شد

که رفقای سازمان مجاهدين استنباطشون اين بود که اين . و استنباطی از اين البته انعکاس هايی هم داشت
منطبق با ايدئولوژيشون هم بودطبيعی . جريان مارکسيستی در جامعه ايران خوب چيز  با ايدئولوژیکشون هم بود

  .  بود که همچين چيزهايی هم داشته باشند
  

  ف ميشه و نابود ميشه اين تضعي: تقی شهرام
  

اين تضعيف ميشه و نابود ميشه، و ما هم خوب طبعأ چون اعتقاد هم داشتند به خط مشی : حميد اشرف
  خودشون و به ايدئولوژی خودشون

  
  باقی می مانيم: تقی شهرام

  
 يک اگه بشه حل بشه. و ضمنأ اين جريان به تدريج حل بشه هم چيز بدی نيست. باقی می مونيم: حميد اشرف

  جوری و حاال يک جوری حل بشه خالصه
  

  کدام جريان حل بشه؟: تقی شهرام
  

  .جريان چريک های فدايی خلق: حميد اشرف
  

  يعنی چه جوری حل بشه؟ يعنی به اضمحالل برن؟: تقی شهرام
  

  به اضمحالل بره، تضعيف بشه و اينها: حميد اشرف
  

  بله: تقی شهرام
  

همون اعالميه شون، اين چيزی بود که اول بار يک زنگی بود برای ما، در سال در اين رابطه، رفقا تو : حميد اشرف
   بود،۵١اواخر سال 

  
  درسته :تقی شهرام

  
که رفقا اعالميه دادند، اين ماجرای شهادت فضيلت کالم و اينها را، نوشتند تو اون اعالميه شون و : حميد اشرف

  .  نوشتن  اينها همگی از مجاهدين خلق و خدا بودند
  

  .من يادم نيست: جواد قائدی
  

  .شما اگر يادتون نيست، مراجعه کنيد، اعالميه اش را شايد در زوايای انبارها بشه پيدا کرد: حميد اشرف
  

  شما داريد يک نسخه ازش؟: تقی شهرام
  

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

  . خوب به هر حال، حق با شماست، کامأل، انتقاد کامأل وارده. باشهما، اگر  اينطور : تقی شهرام
  

  البته من اين انتقاد را: حميد اشرف
  

حتی اگر يک آدم مذهبی متعادلی باشه،  يعنی انتقاد اصأل به شکل خيلی بدش هم وارده، يعنی: تقی شهرام
  نبايد اين کار را بکنه، خيلی کار غلطيه يک عنصر مارکسيست
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به هر حال، اين اولين جايی بود که ما، يعنی ما نشانه های چيزش را می ديديم، نشانه های به : فحميد اشر
  اصطالح برخوردهايی که ديگه آنچنان مثل اول صادقانه نيست،

  
  بله نيست: تقی شهرام

  
  .در اونجا يک مقدار تظاهر بيرونی پيدا کرد. اينو می ديديم: حميد اشرف

  
  درسته: تقی شهرام

  
. به اين شکل که اينها، فضيلت کالم اسمشون اومده بود که از مجاهدين خلق و راه خلق و خدا اند:  اشرفحميد

  اين برای ما مسئله بود که ما دو تا دوتا نصفی آدميم کمونيست هم هستيم از اول هم حرفی که 
  

  .اينها می خواهند ما را بخورند: تقی شهرام
  

  بلکه اينها. هند بخورندنه، نمی خوا. حرفی که : حميد اشرف
  

  جنبش کمونيستی نه واقعأ، مستحيل بکنند ديگه قضيه را: تقی شهرام
  

  لوث کنند قضيه را، چون ما که لوث بشو نبوديم  می خواهند: حميد اشرف
  

   نمی شد از نظر تاريخی نمی شد اين قضيه:تقی شهرام
  

يست ها، به قول استالين، يک مقداری راست چون اين نيروهای کمونيستی که بودند، يعنی کمون: حميد اشرف
  . راستی از سرشت ويژه اند

  
  بله: تقی شهرام

  
ولی خوب، اون جرياناتی هم که . يعنی، به هر حال، در هر شرايطی خودشونو بيرون می کشند: حميد اشرف

الن در فعأل موقتأ ديده ميشد از اون طرف، خوب يک زنگ خطری هم واسه ما بود، که نيروهای خرده بورژوازی که ا
قدرت را به دست گرفتند، کوششهايی در اين جهت، در وجود در تمايالتی در اين جهت، داره در وجودشان جوانه 

  و اين مسئله به اين شکل . می زنه
  

   اينجا من يک چيزی بگم رفيق:جواد قائدی
  

  بله: حميد اشرف
  

ولی رفيق عزيز، . يه اش را ما ميريم برخورد می کنيماين حاال، اين مسئله اعظم حميدی رو  اعالم: جواد قائدی
  .  شما خودتون مثل اينکه اصأل اعالميه پاسگاه هاتونو فراموش کرديد اين وسط

  
  .را هم  ميگم اونها. کامال من فراموش نکردم: حميد اشرف

  
ا ما جمع کردند، درحاليکه ما اون قبل از اين اينها بود، رفيق، که شما گفتيد پاسگاه ها را در رابطه ب: جواد قائدی

مگر آن عمل بوسيله خود . اون قبل از اين جريانات بود. تو اعالميه مون هم اسم شما را آورديم هم اسم خودمونو 
  رفيق سپهری انجام نشده بود؟ پاسگاه شاه ميدان شاه 

  
  چرا: حميد اشرف

  
  .  رفيق سپهری بودخيلی خوب، پس اين اعالميه پاسگاه ها قبل از شهادت: جواد قائدی

  
  بر سر اعالميه پاسگاه ها، ما برنامه مشترکی با سازمان مجاهدين نداشتيم: حميد اشرف

  
  . نه رفيق، ما نگفتيم: جواد قائدی

  
  اساسا پاسگاه ها را ما منفجر کرديم: حميد اشرف

  
ه فقط در رابطه با شما جمع اين حاال چطور شد ک. هم شما دو تا شما منفجر کرديد، دو تا هم ما. نه: جواد قائدی

  کردند؟   
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  . خوب ببينيد، اين مسائل االن زياده، اينها را حاال من فکر می کنم بذار اون رفيق حرفشو بزنه: تقی شهرام
  

  از نظر من غلطه: حميد اشرف
  

. تی بودهطرحش اصأل اشکالی نداره، به عنوان تاريخ، واقعأ درس آموزه، واقعأ بايد گفت، اشتباها: تقی شهرام
هيچ وقت ، ما در مقام دفاع از اشتباهات، اصأل آدم احمقی است اگر کسی قبول بکنه که يعنی بخواد در مقام 

  کامأل، اين اشتباهاتی که ما داشتيم در اين زمينه، قبوله. بياد دفاع، يا قبول، يا اصأل رد قضيه بر
  

اه ها، عملياتی نبود که  شده چون عمليات پاسگو تازه مسئله اينه که ما به فرض، مثال عمليات: حميد اشرف
چون در رابطه با عمليات آمريکايی ها، که خوب چون مشترک هم بود، اعالميه ما . طرح ريزی شده باشهمشترکأ 

و به ويژه اينکه عملياتی که . در رابطه با عمليات پاسگاه ها، سازمانها مستقأل آن عمليات را کردند. مشخص بود
شايد حق با شما باشه، در اينجا موضع تنگ نظرانه ای بوده که اينطوری شده، و حتمأ هم .  نيستشد االن يادم

من نمی دونم که اين پاسگاه ها هم زمان با هم منفجر شد، ولی می دانم که ما يک برنامه ضربتی . بوده البد
تا بمب هم گذاشتيم که کشف داشتيم که در عرض چند روز، چند تا پاسگاه منفجر شد، و به دنبال اين و چند 

 تا پاسگاه را ما بمبگذاری کرديم که دو سه تاش عمل کرد و يکی دو تاش ۶ - ۵و سر و صدا باال گرفت، . کردند
و خود همون رفيق فضيلت کالم هم . و طرح های مختلفی را ما در اين زمينه پياده کرديم. هم کشف کردند

عالميه اش و نوشتن و دادن بيرون، و پاسگاه ها راهم خيلی سريع که پياده کرد و ا. مسئول اين طرح ها بود
شروع کردند، دونه دونه، يعنی هر کدوم که زده ميشد، که برمی داشتند و بعد هم تک و توک شروع کردند بر 

  صورت گرفت داشتن و بعد عمليات شما مثل اينکه يا همزمان و يا بعدش شايد
  

من فکر می کنم ببينيد شما تو اون اعالميه ای که نوشتين، گفتين که رژيم . يقرفيق اينطور نبوده رف: جواد قائدی
اگر پاسگاه ها جمع شده بود، ما چطور . شاه اومده در رابطه با انفجار پاسگاه ها، پاسگاه ها را جمع کرده

  منفجرش می کرديم؟ 
  

  پاسگاه ها. ها : حميد اشرف
  

و شما هم اعالميه اتان هم اينقدر سريع . ل هر دو تا سازمان بودجمع شدن کامأل در رابطه با عم: جواد قائدی
يعنی يک نمودهای مشخصی از جمع کردن بقيه پاسگاه ها ديده شده بود که شما اعالميه را داديد و  .درنيامد

يعنی شما بدون سند که حرف نمی زديد، روی هوا که حرف نمی زديد که رژيم . يک همچين حرفی را نوشتيد
  .ها را جمع کردپاسگاه 

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

  
  نه اصال بحثی نيست: تقی شهرام

  
  چون االن تو حافظه ام نيست اش مسئله : حميد اشرف

  
  حاال بيائيد بحثمان را روی: تقی شهرام

  
  و می پذيرم شايد. که بخوام دفاع بکنم :حميد اشرف

  
  اين نکته از کجا آمد برای ما خيلی جالبهواقعا : تقی شهرام

  
  وليکن اين که رفيق فضيلت کالم مجاهد راه خلق و خداست، اين ديگه :  حميد اشرف

  
  اين را واقعا بايد ديد اش که از کجا اين مسائل به اين شکل درآمده؟: تقی شهرام

  
  اين از کجا در آمده :حميد اشرف

  
  واقعا.  بله:تقی شهرام

  
   بله اين را بايد ببينيم:جواد قائدی

  
اين را شما هم بايد توجيه باشيد  که اين از کجا . حاال ببينيم که اين مسائل اصأل از کجا دراومده: حميد اشرف

چون اين مشی ای را که رهبری مجاهدين در آن سالها داشت، يک مقدار در جهت قدرت طلبی نمی . دراومده
  دونم نفوذ بيشتر و تبليغات خيلی 

  
  تبليغات خيلی زياد:  شهرامتقی
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  .شديد و اين ها انتقاداتيه که فکر می کنم شما هم در رابطه با اون دوره کرديد ازاون دوره :حميد اشرف

  
يعنی به شکل تبليغات توخالی و آن   حتما کرديم شما يک چنين جرياناتی را بعدأ هم ديديد؟: تقی شهرام

  يعنی بعدا ادامه داشت پيدا کرديد مثال اين جريانات  جريانات اينها شما مشاهد کرديد واقعا؟
  

  .ولی خوب، باز جنبه هايی از اينو در بر داشت.  سياست تبليغاتی تعديل شده بودالوا: حميد اشرف


