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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
  
  
  )دوم قسمت - چهار هنوار شمار(
  
 

  و در مجموع، اين مسئله حاال، مبارزه بين مارکسيسم با ايدئولوژی خالص مذهبی: حميد اشرف
  

  بله: تقی شهرام
  

و در رابطه با ساير چيزهايی که شنيده می شد، حتی اون جنبه هايی که . را منعکس می کرد: حميد اشرف
  را در بر داشت، چون به شکل مشخص، در اون يادداشتی که رفيق سعيد محسن پذيرش مارکسيسم 

  
  بله: تقی شهرام

  
  داره از زندان، رابطه مجاهدين را با مارکسيسم مشخص ميکنه: حميد اشرف

  
  بله: تقی شهرام

  
  .ولش نداريم و ميگه که ما ماترياليزم تاريخی را قبول داريم، و اين ماترياليسم فلسفيه که ما قب:حميد اشرف

  
  بله: تقی شهرام

  
يعنی اين وجود به اصطالح، پذيرش بخشی از .  هم مطرح بود۵٠و اين ديگه چيزی بود که از سال : حميد اشرف

  مارکسيسم در سازمان مجاهدين، يا نشانه های مارکسيستی در سازمان مجاهدين، به صورت اينجور 
 

  جريانات، طبيعی بوده: تقی شهرام
  

و . و چيز تازه ای، می خواهم بگم نبوده. يک چيز قديمی بوده!وضع گيری ها گه گاهی وقتها آهام: حميد اشرف
  اگر شما اين انتظار را داشتيد که با توجه به اين مواضع اخير و اينها هم، ما به اين کشف نائل می شديم

 
  بله  : تقی شهرام

 
ه می ديديم و سوابقی که از مسئله داشتيم، چرا که جريانات مختلفی ک. اين زياد درست نيست: حميد اشرف

يک پديده را گذشته، آينده، حال، تمام . چون ما تحليل مون از مساله که به خاطر يک دونه دو تا اعالميه نيست
و ما حتی می ديديم که، ما به نظر ما اين که سازمان مجاهدين يک . يعنی پروسه اش را بايد بررسی کرد ديگه

رفقا می گفتند مارکسيست ها را ما عضو می کنيم، چه . خودت  در عمل هم همينطور بود. سازمان التقاطيه
  مذهبی ها هم بيان مارکسيستها هم بيان . فرق می کنه، مبارزه ضدامپرياليستيه

  
  . من می خوام بگم شما در همون سطح باقی مونديد رفيق: تقی شهرام

 
  !اها: حميد اشرف

 
آگاهانه ای ميکرديد، ببين معلومه، آدم هميشه ميتونه بگه ظواهر کار اينطور اگر شما يک کوشش  :تقی شهرام

اما شما در همون سطح به اصطالح سطح باقی می مونيد، به . نشون می داد خوب ماهم اجبارأ همينو فهميديم
رضی را اين حرکت به اصطالح تع. يعنی نمی رويد پرده را بشکافيد. علت اينکه عمل ات در سطح باقی می مونه

مسئله ات اين .    اين خيلی طبيعيه. معلومه که تو ممکنه مشتبه بکنی. ايجاد نمی کنی، نمی آيی جلو
نيستش که چرا مثال فرض کن  تو مثال  تو خونه ات نشستی و مثال از چهار مثال تا دوتا اعالميه ما يا فالن  

ما بيشتر اينو داريم . ن شد و يا بهمان شدنفهميدی که اصال  سازمان ازهم داره حاال مارکسيست شد يا فال
  ميگيم که اون حرکت الزمی را که يک سازمان مارکسيستی بايد درقبال يک سازمان 
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 که ما چه  ، که می گيد وقتی ما می پرسيم. البته شما، در اين سوال ما را بی جواب می گذاريد: حميد اشرف
  .م نمی توانستيد بکنيدمی کرديم؟ شما در جواب می گوئيد که شما کاری ه

  
  . نه، خيلی کارها می تونستيد بکنيد: تقی شهرام

  
  دفعه پيش رفقا طرح می کردند که !آها: حميد اشرف

 
  نه کی همچی حرفی زده؟ : تقی شهرام

 
  ما گفتيم که شما توقع داشتيد ما چه بکنيم: حميد اشرف

 
  . ولی نکرديد. خيلی کارها می تونستيد بکنيد: تقی شهرام

 
  گفتند ما توقع نداشتيم: حميد اشرف

 
  نه عزيزم : تقی شهرام

  
  .ما توقع از اون عمل شما نداشتيم رفيق: جواد قائدی

 
  ببين: تقی شهرام

 
 يعنی عمل شما برای ما اين: جواد قائدی

  
مرتبه نه، عجيبه، شما چرا قضايا را اونطوری من می ترسم واقعأ اين بحث هايی که اينجا کرديم، دو: تقی شهرام

تأثيرات خيلی . ببين بابا جان، مطمئنأ شما می تونستيد تأثير بگذاريد. يک جای ديگه يه جور ديگه تفسير بشه
و خيلی درواقع، نيروها را که در يک حالت مثأل فرض کن، در يک مرحله تعادل . شگرفی هم می توانستيد بگذاريد

ولی عمأل اگر ما می گيم ديگه . د، شما تقويت بکنيدقرار داشتند، در يک مرحله، مثأل فرض کن که ضعيف بودن
  انتظار نداشتيم، ديده بوديم، ديده بوديم شما نمی خواهيد بکنيد، خودتونو کنار می کشيد و حتی

  
  به چه صورت ما کنار می کشيم؟: حميد اشرف

  
 يعنی شما حتی جريانات: تقی شهرام

  
  ؟کی شما حرکتی کرديد و ما کنار کشيديم: حميد اشرف

  
ولی نمی خواهم اونطور جواب . ببين، اگر تو اين سوال را از من بکنی، ممکنه من يه جوابهايی بدم: تقی شهرام

  .بدم
  

  .واال فکر کنم که جواب نداشته باشی، که نميدی: حميد اشرف
  

جا ناديده نه، می دونی چرا؟ برای اينکه من اگر بخواهم بگم ما می کرديم، درواقع يک چيزی رو اين: تقی شهرام
برای اينکه اون انتظار، اون دو تا انتظار متفاوتی که باز از يک سازمان مارکسيستی ميره، و يک . می گيرم

  .سازمانی که هنوز هويت ايدئولوژيکش رو معلوم نکرده
  

  حاال، کاری نداريم که معلوم کرده: حميد اشرف
 

   باشه:تقی شهرام
  

  آن جريان هم فعأل به شکل پنهان شده ای مارکسيسته به فرضواقعيت اينه که . يا نکرده: حميد اشرف
  

  . بله، درست: تقی شهرام
  

  اين جريان چه می کرد؟ : حميد اشرف
 

  اين جريان: تقی شهرام
 

شما که می گوئيد شما مارکسيست بوديد چه می کرديد، شما در اينجا دارید يک ظرافت کاری : حميد اشرف
  .    هم به خرج ميدهيد
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  .خوب، شما بازش کنيد، قضيه رو روشن کنيم: رامتقی شه

  
  در عمل می گيد ما مارکسيست بوديم و خيلی شديد و غليظ و اينها،: حميد اشرف

 
  خوب: تقی شهرام

 
وليکن اونجايی که ميائيد موضع ما را مورد تحليل قرار بدين، ميگيد ما خرده بورژوا، درست، شما چرا : اشرفحميد 

  د؟برخورد اونطوری کردي
 

  ها: تقی شهرام
  

  .يعنی در اينجا، اين شيوه درستی نيستش: اشرفحميد 
 

  آخه مسئله: تقی شهرام
  

شما بيائيد اين مسئله را طرح بکنيد که خودتون چی؟ شما که رسيده بودين، شما که داشتين : اشرفحميد 
  .کرده بوديد تکميل  از آذر ماه که ديگه مارکسيست را. ديگه از آذر ماه مارکسيست شده بودين

  
  .در داخل سازمان: تقی شهرام

 
  . نفر نبوديد۶ ، ۵ديگه .  شده بود حاال که ديگر مواضعتون قرص. در داخل سازمان: حميد اشرف

 
  درسته. بله: تقی شهرام

 
  شريف واقفی و اينها هم که رفته بودند کارگری و : اشرفحميد 

  
  .دنبال کارشون: تقی شهرام

  
  ده بودن و اينها   و تبعيد ش: حميد اشرف

  
  خوب.تبعيد هم نشده بودند: تقی شهرام

 
  همان چيز تنبيه سازمانی : اشرفحميد 

  
  )صدای خنده تقی شهرام و جواد قائدی(
 

  .تنبيه هم نه،  آموزش سازمانی: جواد قائدی
  

  آموزش سازمانی: حميد اشرف
 

  بله: تقی شهرام
 

  . يرويی نمونده بود در مقابليعنی ن. اونا که اونطوری شده بودند: اشرفحميد 
 

  .درسته: تقی شهرام
  

  اون موقع چرا نيومدی بگی؟: حميد اشرف
  

  .ما می خواستيم اون موقع ديگه، قضيه بايد در سطح اجتماع بايد طرح می شد: تقی شهرام
  

  حاال زودتر از اجتماع: حميد اشرف
 

  حاال گوش کن: تقی شهرام
 

  سطح اجتماع کمک کنيم به طرح شدن شما؟ما مگه نمی تونستيم در : اشرفحميد 
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حاال يک مسئله، ببين، اون جلسه که ما نشستيم شما نشسته بودید با همين رفقا، جلسه : تقی شهرام
  تابستون، اون موقع ما اون به اصطالح چيز هامون را داده بوديم مثال مقدمه رويزيونيسم  و آن چيز ها

  
  خير: حميد اشرف

  
  ده بودند؟هنوز ندا: تقی شهرام

  
  نه : جواد قائدی

  
   ببينيد، ما اون جلسه در واقع به من: تقی شهرام

  
   من صحبتی هم در اين زمينه داشتم :بهروز ارمغانی

 
  بگو: تقی شهرام

 
  .چون اشاره کردی به اين که اونا را داده بوديم، يا نداده بوديم :بهروز ارمغانی

 
  آها: تقی شهرام

 
 اينجوری مياد که، برداشت ها اين شکليه که اگر فرض بگيريم يک سازمان التقاطی، به نظر من: ارمغانیبهروز 

  چند تا اثر مارکسيستی داده بيرون
 

  نه، نه ،نه. نه: تقی شهرام
  

  ها می خواستم اينو توضيح مختصری بدم: بهروز ارمغانی
  

يد آقا شما چکار داريد می ئيد بپرس آمی خواستم بگم که اين جريان برای شما سوال ميشه؟ مي: تقی شهرام
  کنيد؟

 
  !اها: بهروز ارمغانی

 
  نه اين که شما . خوب اين کی اند؟ چی اند؟ می دونی؟ ما اين رو انتظار را داشتيم: تقی شهرام

 
  اين رو می خواستم تذکر بدم که برداشت من اين بوده : بهروز ارمغانی

  
ببين، ما تو اون جلسه، می خواستيم .  متوجه می شدیحاال من توضيح ميدادم،. نه، نه، اين نبود: تقی شهرام

يعنی درواقع اون يک زمينه ای بود که ما ببينم آيا واقعا زمينه فراهمه؟ . ببينيم که شما چه جوری برخورد می کنيد
که اون رفقا، اون جلسه، بيشتر يک موضعی داشتند، شنوا . يا باز ما حتی جلوتر مطرح بکنيم؟ تو همون جلسه

و واقعأ چه . يعنی ببينند واقعأ شما چی ميگيد. يعنی می خواستن بيان گوش بکنند حرف های شما را. بودند
  .ها . دقت ميکنی؟ با توجه به اون عدم اطمينان هايی که موجود بود. کمکی ما می تونيم از شما بگيريم

    
  حاال يک توضيحی من اينجا بدم: جواد قائدی

 
  ی خوام بگم؟متوجه هستيد چه م: تقی شهرام

 
بالفاصله بعد از اون . رفيق، ما اسفند ماه بهتون پيشنهاد نشست کرديم. که ما چه موضعی داشتيم: جواد قائدی

  و بعد برای ما سوال بود که چرا شما. نشست، ارتباط ما به مدت دو ماه و نيم قطع ميشه
 

  اها: تقی شهرام
 

  رتباط ها يک کوششی نمی کنيد در جهت وصل اين ا: جواد قائدی
 

  و بعد هم: تقی شهرام
 

يک مرتبه ما مواجه ميشيم تو نشست، با . هی ميومديم سر قرار. هی ميومديم عالمت می زديم: جواد قائدی
  اين چی را به ما نشان می داد؟. بيانيه رويزيونيستی ضد توده شما، و اون موضع گيريتون در مقابل ما
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کوبيديد   و حاضر نبوديد که واقعأ با ما، ما اينطور استنباط  خ طاق میيعنی شما عمأل سر ما را بي: تقی شهرام
  ، ما بهش ميگيم چرا نيومديد؟ اون رفيق، خيلی خوش خيال ميگه! باز هم گذاشتند رفتند! ديديد. می کرديم

صأل دوماه سه ماه ا.  خوب اومديم، مثل اينکه نشد و يک سری اشکاالت بود و انگار مسئله اصأل مهمی نيست
می دونيد؟ يک همچين . مهم نيست، زمان اهميتی نداره، يعنی واقعأ يک چنين ضرورتی برای رفقا مطرح نيست

اون جلسه هم، باز نشست تابستون هم، باز برای اين بود که ببينيم باز رفقا يک حرکتی . چيزهايی ما می ديديم
و بعد اون بحث ها که . ؟ ميدونی؟ اين بودآيا به قول معروف، چراغ سبزی نشون داده ميشه؟ نميشه. کردند؟

اصأل، خود رفقا گوش داده بودند ديگه، شما قضيه حزب توده را تبديلش کرده بودين به يک جريان مثأل خيلی مهم 
و گويا براتون هم مثال فکر می کرديد يعنی واقعا مثال ما می خواهيم از زيرش در ريم و يا واقعأبرامون مطرح است  

خيلی از خارج هم . همون موقع هم منتشر کرده بوديم. يزيونيسم را مارک کی داره؟ ما آذر ماه داديممثأل ما رو
يعنی، اصأل همون موضع ضدتوده ای ما تو . حتی اينها در صدد انتشار بودند و بعدا  تو مجاهد هم مجددأ چاپ شد

ه بوديد که مثأل به شکل يک جانبه ای مثال ولی خوب، شما ترجيح داد. اون موجوده، اصال علنأ ما اونجا ذکر کرديم
  ما را بکوبيد، بگين که آره مثال ممکنه شما احيانأ

 
  نه ما در اين مورد : حميد اشرف

 
  مثأل، يک گرايشاتی بوده: تقی شهرام

 
  يک چيز : حميد اشرف

 
  فالنی بوده : تقی شهرام

 
  ما می خواستيم: حميد اشرف

 
  بچه ها گوش داده بودند اين جريان يک چنين چيز هائی که : تقی شهرام

  
  . اون واسه ما هم چيز بود واسه ما اينها واقعأ مساله ای بود: حميد اشرف

 
  در حاليکه ما واقعا  :تقی شهرام

 
  در اون رابطه وقتی حزب توده پيام داد: حميد اشرف

  
پيام بديم؟ ما خيلی رک، اون جلسه هم شما اين را ما واقعأ ميدونی که چرا نمی خواستيم . بله : تقی شهرام

نمی . ما می خواستيم موضع ايدئولوژيکمون را هرچه زودتر اعالم کنيم، از آن موضع، موضع بگيريم. پرسيديد
  آخه چرا شما اينها را متوجه نمی شيد اين قضايا را؟ . خواستيم  از يک موضع مذهبی باهاش مقابله کنيم

  
  ها. يک سوال دارم...) نامفهوم (ا ما متوجه می  چر:بهروز ارمغانی

  
  .بفرما: تقی شهرام

  
 تو چيزهايی را مطرح می کنی، و ميگی ما به اين دليله که نمی خواستيم قبل از اعالم بيانيه :بهروز ارمغانی

  تغيير مواضع ايدئولوژيک اين پيام را بررسی بکنيم،
 

  بله: تقی شهرام
 

  . نمی کرديماين کار را :  ارمغانیبهروز
 

  بله: تقی شهرام
 

ما اون بار هم سوال کرديم که رفقا، اون بحث درون سازمانی به کجا کشيد؟ حداقل يک اشاره  : ارمغانیبهروز
  کوتاهی، يک چيزی که

 
  ببين: تقی شهرام

 
  برخی از اينها مواردی هستند که  :  ارمغانیبهروز

  
  م، واال به خدا، به پير، به پيغمبر آخه اينها را ما فکر می کرديم کردي: تقی شهرام

  



 

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

 
- 6 - 4B 

من اينجا می خواستم اون توضيح را بدم ها، ببينيد آن توضيح من که می خواستم بدم که . اها: بهروز ارمغانی
  گفتم من متوجه هستم من اينجا يک توضيحی می خواستم بدم 

 
  بگو :تقی شهرام

 
د اين مسئله را که فلسفه التقاطی، از مارکسيسم، به شما به عنوان يک مارکسيست بايد بپذيري: بهروز ارمغانی

  . عنوان يک منبع تغذيه می تونه استفاده کنه
 

  بله: تقی شهرام
 

  همچنان که خرده بورژوازی و بورژوازی ملی هم از نيروهای پرولتری : ارمغانیبهروز
 

  بله: تقی شهرام
 

  . برای رسيدن به اهداف خودش استفاده ميکنه:  ارمغانیبهروز
 

  بله: تقی شهرام
 

  مگر غير از اينه؟ :  ارمغانیبهروز
  

  .درسته: تقی شهرام
  

  در همين رابطه،از به اصطالح فلسفه پرولتاريا هم می تونه بهره گيری کنه : بهروز ارمغانی
 

  درسته: تقی شهرام
 

  . به نفع منافع طبقاتی خودش : ارمغانیبهروز
  

  بسيار خوب: تقی شهرام
  

 در اون رابطه، من می خواستم اينو بگم، شما می گيد بايستی ميتونستيد،  یا االن هم باز پس: بهروز ارمغانی
تعجب تو، به نظر من اين . که حتی چرا برايت تعجب آوره که من االن االنش هم حتی نمی فهمم. تأکيد می کنی

  فرض بگير.از اينجا ناشی می شد که، من اين تحليل را می کردم
  

  آخه علتش اينه. تقاط را ساکن می گرفتیآخه ال: تقی شهرام
  

  . التقاط ساکن نيست، خود به خود التقاط متحرکه. نه رفيق: بهروز ارمغانی
  

  .التقاط اتفاقا خيلی تحرک داره: تقی شهرام
  

بايد بررسی  مناسبات  توليد...) نامفهوم (ببينيد، در شرايط به اصطالح در  . کی متحرکه. متحرکه: بهروز ارمغانی
  ردک
 

  آخه :تقی شهرام
 

  نه در بيان ها و آگاهی هايی که     : ارمغانیبهروز
  

بگو آقا االن . آخه، مناسبات توليد، عزيزم، تو تفسيرت بايد اصأل از اجتماع باشه، از حرف های ما نه: تقی شهرام
ريا متشکل ميشه، داره بورژوازی داره رشد می کنه، پول نفت سرازير شده، اجبارأ به داليل متفاوت، داره پرولتا

  مبارزه اش فالن ميشه 
 

  خوب خود به خود:  ارمغانیبهروز
 

  بورژوازی متمرکز ميشه: تقی شهرام
  

  خود به خود:  ارمغانیبهروز
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اينها برای اينکه بخواهند با اين بورژوازی مبارزه بکنند، اجبارأ بايد با سالح های درواقع، پرولتاريا هر : تقی شهرام
  . هز بشن، و االه به سازشکاری می افتندچه بيشتر مج

 
  هر چه بيشتر يا : ارمغانیبهروز

 
  نه آخه سمت مهمه: تقی شهرام

  
  هرچه بيشتر، با تغيير کيفی متفاوته: بهروز ارمغانی

  
تو اين تحليل را از اينجا بکن که جامعه درواقع با رشد بورژوازی . آخه طبقات االن به هم خوردن: تقی شهرام
يعنی االن دگرديسی طبقاتی در جامعه ما در شرف تکميله، داره به نتايجش . ار يک دگرگونی شدهاساسأ دچ
  .شما از اينجا ببين. اينها مهمه. می رسه

  
  .داره صف بندی ها دقيق تر ميشه: بهروز ارمغانی

   
  . تو از اينجا ببين. آفرين: تقی شهرام

 
  آها:  ارمغانیبهروز

 
، بگو آقا، اين مجاهدين بايد در عرض يکی دو سال ۵٣، ۵٢ين تحليل را بکن، سال بگو که، يعنی ا :تقی شهرام

يعنی اين تحليل اجتماعی را بکن که اين سازمان، با اين ايدئولوِژی، با . آينده، دقيقأ صف بنديشون مشخص بشه
اين بايد چی . هاين وضعيت، با اين ظواهری که ما داريم می بينيم و تمام انعکاساتش، اين بايد متالشی بش

نه ديگه خرده بورژوازی می تونه اين موضع رو . اين بايد صف بندی هاشو دقيقأ مشخص کنه. بشه؟ پوالريزه بشه
يعنی تو حتی از اونجا به مسئله . تحمل کنه، نه پرولتاريا، نه نيروهای انقالبی، نه نيروهای نمی دونم بينابينی

  آخه اينو ببينيد. برس
 

  خه همينآ :بهروز ارمغانی
 

  .تحول اجتماعی داره دقيقأ فشار می آره: تقی شهرام
  

  همين نو می خواستم بگم: بهروز ارمغانی
 

  خوب بگو: تقی شهرام
 

که در همين رابطه يک همچين سازمان التقاطی می تونه گرايش های به چپ بيشتری داشته : بهروز ارمغانی
  .  باشه

  
   بعد خرده بورژوازی اونوقت چوب دو سر طال نميشه؟آخه بيشتر به چپ، چی اونوقت؟: تقی شهرام

 
  مگه نيست : بهروز ارمغانی

 
هم اينورو از دست بده، هم   اونورو؟ آخه نميشه، وقتی طبقات درواقع، دارند دگرديسی پيدا می : تقی شهرام

   ۴٣، ۴٢ يا سال ۴٠ل کنند، دارند درحال تکوين اند، در حال ايجاداند، درحال رشداند، اصأل وضعيتشون با مثال سا
  

  جواب شما را بدم؟: حميد اشرف
  

  بگو: تقی شهرام
  

  خرده بورژوازی می تونه بطور متناسب نيروی خودشو تقسيم کنه اين بار : حميد اشرف
 

  يعنی چه: تقی شهرام
 

به . چون خرده بورژوازی خصلتأ از نظر ايدئولوژیک، يک موضع منضبط و به اصطالح يک جهته نداره :حميد اشرف
خاطر اين که خودش از نظر اقتصادی ضعيف است، به خاطر اين که به اصطالح، منافعش ميان دو طبقه قرار 

  گرفته، 
 

  يا چوب دو سر طال: بهرور ارمغانی
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  .بين دو طبقه نوسان داره :حميد اشرف
 

  بسيار خوب: تقی شهرام
 

  . و اين نوسانش، دقيقأ تناسب داره بين نيروها: حميد اشرف
 
  بسيار خوب: ی شهرامتق
 

يعنی وقتی که نيروهای پرولتری قوی ميشن، اين هم ميل يک مقدار بيشتر، متناسب با قوی  :حميد اشرف
  .شدن اونها، يعنی اصأل خصلتش اينه، متناسب با قوی تر شدن اونها، به اون سمت ميل ميکنه

 
  خوب: تقی شهرام

 
  .  به اين يکی سمت ميل ميکنهضعيف شدند، متناسب با ضعيف شدن آنها: حميد اشرف

 
  بسيار خوب: تقی شهرام

 
 واقعيت های طبقاتی، ...) نامفهوم (يعنی چی  يعنی اینکه که  تمايل به مارکسيسم، يعنی حتی :حميد اشرف

  رشد شرايط عينی  تغييراتی که در شرايط عينی رخ می ده، به يکباره خرده بورژوازی را از اين موضع 
 

  ا رفيق عزيزولی م: تقی شهرام
 

  به آن موضع چير نمی کنه: حميد اشرف
  

  يعنی يک سری از عناصر . بحثمون سر طبقه خرده بورژوازی نبود، سر يه سازمان التقاطی بود: تقی شهرام
  

  سازمان التقاطی بطور مشخص: حميد اشرف
 

  آها: تقی شهرام
 

  .سازمان خرده بورژوازيه: حميد اشرف
  

پوالريزه ميشه االن ببين،بعد به قول معروف، فاکت مشخص، ما با اين گروه های . يشهاين پوالريزه م: تقی شهرام
 نفرشون، دائمأ يک عده شون مارکسيست ميشن، يک عده شون ١۵باور کنيد، از . مذهبی تماس داريم

ی يعنی دقيقأ در حال پوالريزه  يعن. دگماتيست تر می رن، به قول معروف، اينا را می کشونن به اون سمت
مثأل روز اول فرض . پوالريزه را، عين مثأل يک نمونه آزمايشگاهی می بينی، اصأل قشنگ داری تووشون می بينی

 تا عضوند، مثأل يه گرايشاتی دارن، مثأل يکيشون يک خورده خيلی دگمه، يکی گرايش به مارکسيسم ١۵کن 
اين جريان همينطوری در درونشون . بيانيه بديميکی جريان ما را تأئيد ميکنه، يکی ميگه نه، بايد حتمأ ضدش . داره

 تاشون از توشون مارکسيست درآمدند، ٣يکهو  . ماه ما داريم می بينيم۴می جوشه، بعد مثأل باور کن در عرض 
يعنی اينطور شده، يعنی اينقدر قضايا ! مثال ها. مارکسيست شدن، ول کردند، نفی کردند، اومدن. به ما پيوستند

ی که دستش تو آب و آتيشه و می بينه قضايا را، اصأل درواقع مشاهده می کنه، يک جريان عينيه، برای کس
شما عمأل داريد می بينيد اين . حتی تبديل به يک جريان ذهنی ديگه نيست، تحليل تئوريک رو کاغذ نيست

نان همون يک اونوقت يک سازمان که تو اين غليان  همچ. دگرديسی را، اين غليانی که در جامعه موجود هست
الاقل شما بايد بگيد اين بايد بشکافه، اين اصالموقع اش رسيده که الاقل هسته اش از ! سازمان می مونه؟ نه

اون پوسته جدا بشه، يا پوالريزه بشه، هر مسئله ای، خوب حاال پس ما وظيفه مون چيه؟ اين، اون چيزيه که ما 
  . اين حرف ماست. گرفتيدمی گفتيم شما بايد نسبت بهش موضع مارکسيستی می 

   
  . خوب شما اين پلورازيسيون را مطلق اش می کنيد: حميد اشرف

 
  نه: تقی شهرام

 
 يعنی خيلی شسته و رفته و شما فکر می کنيد اين پوالريزاسيون درحقيقت، يک جريان خيلی :حميد اشرف

  کامل
 

  نه . نه:  شهرامتقی
 

  .در نظرش می گيريد: اشرف حميد
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  معلومه. هن:  شهرامتقی
 

مرعوب ميشن  حتی همون نيروهايی هم که ميان مارکسيست ميشن و به اصطالحکه،  حالي در : اشرفحميد
  به نظر من

 
  اونها بله: تقی شهرام

 
  االن يک حدی اينها ميان مارکسيست ميشن :حميد اشرف

 
  بله: تقی شهرام

 
   کماکان ازو. اين هستش که فعأل سازمان متشکل خودشونو ندارند :حميد اشرف

  
  . خوب اون سازمان متشکل، اون تناقض توشه، اگر التقاطی باشه: تقی شهرام

  
  .مسئله اين هستش که اونها ديگه ضرورت هم نداره خيلی التقاطی باشن: حميد اشرف

  
. که مياد مرزبندی ها مشخص ميشه. پس حاال اين رسيديم به همين قضيه! خوب پس ديگه، آها: تقی شهرام
 رفيق، يعنی يه سازمانهايی ميرن دقيقأ منعکس کننده قشرهای، همون قشرهای درواقع تثبيت همين حرف

. اينها ديگه محاله به اين سادگی ها يک دونه مارکسيست هم از توشون بياد بيون. شده خرده بورژوازی هستند
يلی مشخص و عميق و اينا درواقع خط و مرزشونم هم با مارکسيسم خ. اينا ميرن موضع شوُن تعيين می کنند

نمونه اش اين اعالميه مهدويون را بياريم بذاريم . فاصله شون هم خيلی معين و اصال حرف هم توش نداره
اون طرف چی؟ اونور هم اجبارأ نيروهايی که نوسان می کردند، تمايل به اين طرف . جلومون، اصأل خيلی جالبه

لمأ اينها دارای ضعف هايی هستند، نواقصی هستند، بايد بله، مس. داشتند، بايد، مجبورند به اين سمت بيان
همونطور که شما هر عنصری که مارکسيست ميشه تو جامعه، اون هم مارکسيست . باهاشون برخورد کرد

. اين پروسه را بايد اينطوری باهاش برخورد کنيد. و خيلی جريانات ديگه. واقعی نيست، بايد بياد ساخته بشه
ولی اون سازمانی که دارند اونوقت ديگه سازمان ما نخواهد بود، . سازمان خودشونو ندارندشما می گيد که مثأل 

اون سازمانی که اونا االن دارند، همان سازمان شکل فدائيان اسالم بوجود خواهد . شکل سازمان ما نخواهد بود
ار ادامه بدن و سازماناشون مذهبی های آينده ای که می تونن به ک.  يعنی اين تيپی به وجود خواهند آمد. آمد

طرف اصأل معتقد نيست به اين که مثأل فرض . و اينو ما عمأل داريم می بينيم نطفه هاشو. اين شکل خواهند بود
  .کنيم که مارکسيست مثأل يک چيزی هم هست، اصأل گويا يک چيزی هست اصأل، به هيچ وجه

  
  


