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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 سوم- چهار هنوار شمار(  

 

 

ولی . و تمام اين جريانات التقاطی ای که االن، حتی هنوز هم موجودند، نمونه اش مثأل هست ديگه: تقی شهرام

تشکل فقط . اينا ديگه فاتحه تشکلشون خونده شده. اينها ديگه نمی تونند متشکل بشن. هنوز عناصرش هستند

و اون . أل مشخصش، و با، تثبيت شده طبقاتيش، يعنی ماهيت تثبيت شده طبقاتی داشته باشهدر يک شکل کام

هم در شکل های همين واقعأ، مثأل شکل های خيلی، از نظر ما دگمه، مثأل فرض کن، مذهبيون، که هستند، و 

های، حتی مثأل فرض همين مثأل تيپ . کارشون هم می کنند. اينها هم پايدارند، تناقض هم ايجاد نميشه توشون

 کنيد که، اين ماليری ها، اسمشون چی ها بودند؟ اينا، کشته شدند،

  
  نهاوندی ها : جواد قائدی

  
  نهاوندی ها مثأل، اين تيپی ها،   : تقی شهرام

  
  ابوذر: جواد قائدی

  
و اينها باقی . هستند، به وجود هم ميان، و االن هم دارن هم ميان. اين تيپی ها. گروه ابوذر مثأل: تقی شهرام

می مونند، مارکسيست هم نمی شن، به قول معروف، امام حسينی ميرن جلو و کار هم می کنند و کشته هم 
. اينها ديگه التقاطی نيستند. اين تيپی ها. ميشن و خيلی هم آدم های به قول معروف، کله شقی هم هستند

يد، اگر درباره اين سازمان صحبت می کنيد؟ اين بايد روشن کن اون چيزی که شما بحث می کنيد، از اين به بعد
در حال نوسانه، در حال التقاطه، و بعد، جريانات الاقل . سازمان هنوز ماهيت تثبيت شده طبقاتيشو را پيدا نکرده

اجتماعی، حاال حتی نگيم جريانات مربوط به ما، بايد شما را به اين رهنمود می کرد که بابا ديگه االن موقعی 
ما بايد، مجبوريم پيش . ه بايد، اين پيشبينی را بکنيم، ما مجبوريم پيشبينی های مربوط به رژيم را بکنيمرسيده ک

بينی کنيم که دو سال پيش، وقتی که نفت قيمتش گرون ميشه، مابفهميم که تو جنبش ما چه تأثيری می 
 اش برمی گرده به سمت خود رژيم ، ما و چه تحوالتی بوجود مياره و در آينده اصأل اين چه جوری مثأل لبه. گذاره

خوب، اين سری مسائل وقتی مثأل واقعأ . چه استفاده هايی، بايد، از نظر سياسی، يا فالُن بهمان بکنيم ازش
برای ما ضرورت داره، درکش و فهمش، خوب اين مسائلی که نزديک تر و ملموس تره، برای شما، مافکر کرديم 

شما درواقع خودتونو کنار . شما نمی خواهيد بفهميد. زش شونه خالی می کنيدضرورت داره، و شما، ولی شما ا
نمی دونم، البته به منافع، کمونيستی . شما درواقع، شايد به يک بيان بدی، مثأل به منافعتون نيست. می کشيد

فرادی، کسانی، منافع مربوط به فرديه ا. نيست، نه ها، به منافع مثأل فرض کن، محدوديت های مثأل فردی بگيريم
چيزهايی، يک همچين مقوالتی که االن روش نميتونيم مثال اصأل صحبتی بکنيم، چون مشخص نيست، 

ولی می فهميديم که خوشتون نمياد، نمی خواهيد برخورد کنيد، خودتونو ازش . همينطوری که نميشه حرفی زد
فيق، که مثأل از اسفند تا فالن، نزديک سه و اين هم، نمونه اش رو گفت اين ر. کنار می کشيد، برخورد نمی کنيد

خوب اينطوری شد . ما هی ميايم سر عالمت ميديم ، بعد هم می بينيم که اهميتی نمی ديد. ماه ارتباط قطع ِا
باز تير آخر، به قول معروف، همون قدر که  عقلمون می . ديگه، بعد هم ميايم تو جلسه می شينيم ، اين برخورد

  .اين، اون جريانات است. می خوره؟ به سنگ می خوره ظاهرأرسه، باز هم به چی 
   

حرف ما بطور مشخص اينه که شما نقش خودتونو به تناسب اون پوالريزاسيون زيربنايی انجام : جواد قائدی
  . نداديد

  
  خوب اين نقش را شما چگونه می بينيد؟ چه بايد می شد؟: حميد اشرف

  
فکر می کنيم که شما می تونستيد زمينه های مثأل وحدت، حتی از ما االن، ببين، مثأل، ما : تقی شهرام

مهم . مثأل فرض کنيد که، آقا بيائيد کار تکنيکی با هم بکنيم. هرجايی که، شما می گرفتيد  ضرر نمی کرديد
دوتا انتقاد می کرديد راجع به، مثأل به، روش مثأل، آموزش . نيستش که، از همون کار تکنيکی شروع می کرديد
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ياسی تو گروه تکنيکی ما، خوب حتمأ می فهميديم ديگه، به دوتا نقطه نظر مثأل، موجود در اونجا برخورد می س
از همينجا يه کانالی، مثال می زنم ها، يه کانالی پيدا می شد، ميومد نظراتون ، يه . شد، متوجه می شديم
خوب، . ديم ما به ده نفر ديگه هم بديم ديگهچهار تا از بچه ها می خوندند، مجبور بو  مقاله می نوشتيد اجبارا

يک سری چيزهايی يا می فهميديم يا . ما مجبور به موضع گيری بوديم. اين، يک نقطه نظری می آمد تو سازمان
يه عده پيدا می شدند که با حرف شما موافقت می کردند، يه عده پيدا می شدند با حرف . نمی فهميديم

اين خودش يه جريانی ايجاد می کرد، باز دومرتبه ميومد طرف شما جواب می . ندمخالفتون موافقت پيدا می کرد
  . يه مثال ساده! داديد، و الی االخر، مثال ها

  
يک مثال ديگه، پيشنهاد عمل مشترک ما تو اون جلسه، از همين دريچه هم خيلی می تونست : جواد قائدی
  .مهم باشه

  
  .مثأل، فرض کن: تقی شهرام

  
  اون دفعه، دفعه پيش هم شما طرح کرديد،عمل مشترک. مل مشترک، ما نمی تونستيم بکنمع: حميد اشرف

  
خوب، حاال عمل مشترک، به دليل اينکه مثأل اعالميه بايد بديم، بعد هم، ممکنه مسائلی ايجاد : تقی شهرام

  ها؟. کنه
  

  . نه، مسئله اون نيست که عمل مشترک در رابطه با خط مشی مشترکه: حميد اشرف
  

  خوب: تقی شهرام
  

  . و ما اين مسئله بايد روشن بشه که ما خط مشی مشترک داريم يا نه: اشرف حميد
  

  خوب همين مسئله: تقی شهرام
  

  اصأل تحليلمون از جنبش مسلحانه بايد مشخص بشه: حميد اشرف
  

  خيلی خوب همين مسئله: تقی شهرام
  

  .انه و جنبش مسلحانه ارائه نکرديدشما تا به حال هيچ تحليلی از مبارزه مسلح :حميد اشرف
  

  بسيار خوب: تقی شهرام
  

  .عليرغم اينکه تأئيدش می کنيد: حميد اشرف
  

  بسيار خوب: تقی شهرام
  

  و عملياتی هم که . و اين بايد روشن می شد: حميد اشرف
  

ببين، . جريان حزب تودهتو اونجا اينو موکول کردی به . گوش کن. اتفاقأ تو اين جوابو اونجا نداده بودی: تقی شهرام
  دو قسمته 

  
  نه، ما، واسمون همين، اون هم به همين قضيه مربوط می شد : حميد اشرف

  
  آخه شما همش: تقی شهرام

  
  .  بذار توضيح بدم. دقيقأ به همين مربوط می شد :حميد اشرف

  
 راجع به مبارزه می دونم، می خوای بگی که مثأل فرض کن شما ترديدهايی فکر می کرديد ما: تقی شهرام

ها؟ آخه اين قضيه چقدر می تونه واقعيت داشته باشه؟ حتی اگر ما بطور علمی هم با مبارزه . مسلحانه داريم
مسلحانه برخورد نکرده بوديم، يا نمی کرديم، ديگه اين نمی تونست معناش اين باشه که ما ترديد داشته باشيم 

، می گفتيد خيلی خوب، عمل؟ ما قبول داريم، ولی بذاريد يک شما حداکثر اين بود. نسبت به مبارزه مسلحانه
کميته برای عمل، حاال همين کميته است، هرچی، اين بياد، اول معلوم کنيم اصأل چرا داريم مبارزه مسلحانه می 

  .از اين طريق، تو ما، نقطه نظر درست بياد بيرون. کنيم
   

 به اصطالح، با علم کردن موضوع حزب توده  داشتيم جنبه ببينم، اين مسئله ای که ما دفعه پيش،: حميد اشرف
  عملی داشت
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  خوب: تقی شهرام

  
  .طرحش می کرديم، باز در اينجا واقعيت پنهان نشه: حميد اشرف

  
  ها: تقی شهرام

  
  . ما گفتيم رفقا بيائيد وحدت سياسی بکنيم. ما چيز ديگه ای رو می گفتيم: حميد اشرف

  
  ی که خوب نه، وحدت سياس: تقی شهرام

  
  شما می گفتيد بيائيد همکاری عملی . بيائيد وحدت سياسی بکنيم: حميد اشرف

  
  .شما هم محدودش می کرديد به همين: جواد قائدی

  
  .بيائيد همکاری عملی بکنيم: حميد اشرف

  
  . نه، اصأل همچی چيزی نشد: تقی شهرام

  
ما اگه خط مشی امون، نقطه .  چيز تبعی یقبل از اينکه ما بيائيم، مسئله همکاری عملی يک: حميد اشرف

نظرهامون به اصطالح طرح کنيم حتی من گفتم، گفتم ما چه موقع می تونيم طالب رشد شما باشيم؟ چه موقع 
شما ميتونيد طالب رشد ما باشيد؟  وقتی که اساسی ترين به اصطالح مسائل خط مشی ايمون با هم خوانايی 

  .داشته باشه
  

  ين، يه چيزايی تو داری ميگی عجيبآخه بب: تقی شهرام
  

  و اگر اينا خوانايی نداره، چه همکاری عملی؟ : حميد اشرف
  

  آخه چرا خوانايی نداره؟آخه تو که می گی : تقی شهرام
  

آها، اينجا بود که در مقابل سوال اينکه ميگی چرا،      علت پافشاری ما رو مسئله حزب توده، و : حميد اشرف
  اين مسئله بودبرجسته کردن اون، 

  
  آخه: تقی شهرام

  
  که ما بيائيم، ما فشارمون بر اين بود، شما شعار  همکاری عملی بکنيم را می داديد: حميد اشرف

  
  آخه :تقی شهرام

  
  ما شعار بيائيد نقطه: حميد اشرف

  
  نه. نه: تقی شهرام

  
  . خطوط فاصله مونو ترسيم بکنيم را می داديم:حميد اشرف

  
  ما اينو می گفتيدنه، ش: تقی شهرام

  
. و اگر  دقيقا می گم االن  شما بطور دگم هی پاتونو به زمين می کوبيديد و می گفتيد حزب توده: حميد اشرف

  درحاليکه اگر يک آدم آگاهی، اين رو بره تو 
  

  بطن اش بره خيلی خوب: تقی شهرام
  

  .بطن مسئله، متوجه اختالف در اينجا ميشه :حميد اشرف
  

  ه اين که بر ما آخ: تقی شهرام
  

ما می گفتيم بيائيد خطوط سياسی مون خطوط سياسی مشترک موُن رسم کنيم، شما می : حميد اشرف
  .  گفتيد بيائيد خطوط تکنيکی مونو رسم کنيم
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آخه کی، کدوم آدم عاقليه که منکر اين بشه؟ ما اينو به اين شکل حل می کرديم توی خودمون، که : تقی شهرام

صول کلی، مثأل ضرورت مبارزه مسلحانه، حاال مثأل فرض کنيم، شما که فکر می کرديد که ما يک ما در يک سری ا
يک سازمان مذهبی هم که به قول معروف، نميتونه بطور علمی بياد استراتژی . سازمان مذهبی هستيم ديگه

  را هم ميکنه و بعدا هم بده ديگه، نيست؟ اون به دليل خط به اصطالح  همون گرايشات طبقاتيش مياد مبارزه اش 
  

  .اما ما يه چيزو می خواستيم: حميد اشرف
  

  خوب: تقی شهرام
  

  در يک چيز که : حميد اشرف
  

  ها: تقی شهرام
  

  باالخره، وقتی که دو تا :حميد اشرف
  

  چی: تقی شهرام
  

  جريان می خواستن همکاری کنند: حميد اشرف
  

  در چی؟: تقی شهرام
  

ما می گفتيم بيائيد اون خطوط . رکی داشته باشند واسه کارشون ديگهبايد يک خطوط مشت: حميد اشرف
  مشترک را ترسيم کنيم و پای اين خطوط مشترک ترسيم شده هم به ايستيم

  
آخه بهتر از اينکه هردومون در عمل مسلحانه وارد بوديم؟ از اين خط بيشتر؟ ما همون روزش مثأل : تقی شهرام

گه ميشه يک گروه عمل مسلحانه بکنه، بعدش هم مثأل فرض کن معتقد به عمل کرده بوديم، عمل مسلحانه، م
  خط مشی سياسی باشه؟   

  
  ببينيد: حميد اشرف

  
  ما اونجا می گفتيم رفيق: جواد قائدی

  
  .صحبت بر سر اين نيست: حميد اشرف

  
يم که چه چيزی ما اصأل سر اعالميه اش بحث کرد. ما عمل بکنيم، اعالميه اش اصأل بحثی نيست: جواد قائدی

  باشه؟ 
  

  عمل که ديگه تناقضی نداشت با کار : تقی شهرام
  

   ...) نامفهوم (شما اعالميه می داديد، ما را مجبور می کرديد تو اون اعالميه ما موضع : جواد قائدی
   

  يعنی چه؟ وقتی که ما پشت اش قبل از عمل، که داره زمينه هاش : حميد اشرف
  

  .وضيح می داديمقبل از عمل ت: تقی شهرام
  

  ما . که داره زمينه های ذهنيش آماده ميشه، ما توافق نداريم: حميد اشرف
  

  توافق. نه: تقی شهرام
  

  شما فرار می کنيد از توافق: حميد اشرف
  

شما بيائيد بگيد که آقا جون،  شما اين را روشن نکرديد به طور صريح که ما . نه ما فرار نمی کنيم: تقی شهرام
 ا اين طرح به شرطی که رو هدفهای سياسيش توافق داشته باشيمموافقيم ب

  
اينو گفتيم ديگه، دقيقأ .  به شرط اينکه بيائيم مواضع سياسی مشترک مون را مشخص کنيد:بهروز ارمغانی
  گفتيم بياين مواضع سياسی، چرا ميگيد همکاری؟. همينو گفتيم
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  . گفتن، واقعأ حق با اين رفقاستتو توضيح بده، اگر. اين رفيق هست اينجا: تقی شهرام
  

  !اينطوری نبوده، رفيق: جواد قائدی
  

رفيق صحبت کرد، حتی شما يک جلسه نيم ساعته . رفيق، ببين، دقيقأ من االن يادم می افته: بهروز ارمغانی
م، رفيق گفت چرا ميگيد همکاری نمی دون. هم آنتراکت خواستيد که روش صحبت کنيد با هم، يافکر کنيد الاقل

  کارهای پيش پا افتاده؟ بيائيد رو مواضع 
  

  خوب معلومه : تقی شهرام
  

رفيق، االن شايد نوارهاش هم شما داشته . دقيقأ همينو گفت. سياسی مشترک صحبت کنيم :بهروز ارمغانی
  .     باشيد

  
  نوارهای ما خيلی. حتمأ ما نوارهايی داريم که نمی شد، ما نتونستيم گوش بديم: تقی شهرام

  
  .نوارهای ما خوبه، اينجا: حميد اشرف

  
  .نوارهای شما خوبه؟ نوارهای ما خيلی ناجور بود نتونستيم گوش بديم: تقی شهرام

  
  .داريم ما: حميد اشرف

  
  .خوب حاال يه روزی گوش می ديم: تقی شهرام

  
وضع سياسی چرا همکاری؟ اون وقته که اگر ما م. اصال گفتيم مواضع سياسی مشترک. بله: بهروز ارمغانی

  مشترک اتخاذ کنيم، ديگه فرق اينکه
  

  ببينيد: تقی شهرام
  

  .  مثأل يک چيزی شما به ما بديد، يک چيزی ما به شما بديم، ديگه خيلی روشنه: بهروز ارمغانی
  

حرف شما درسته، ببينيد، اگر واقعأ، اين رفيق اينجا هست، نمی دونم ما باز صحبت می کنيم با : تقی شهرام
يعنی االن، اين مسئله اگر شما واقعأ طرح کرديد راجع به مواضع . ف شما، من فکر می کنم درستهحر. رفقا

يعنی اصأل يه کار نادرستی بوده اگه کسی مثأل ميگفته آقا  بيا راجع به اين . سياسی، ما بايد اين کار رو بکنيم
واهيم باهم هر نوع همکاری بخواهيم االن هم ما بخ. اين حرف بی خوديه. بحث نکنيم بريم همينطوری عمل کنيم

  .بکنيم، اول بايد مواضع سياسی مونو مشخص بکنيم
  

  بله: بهروز ارمغانی
  

اول شما بايد به ما بگيد که، بله شما االن، مسلمأ، می گيد که،  آقا مثأل، هنوز موضع شما مثال تو : تقی شهرام
اينه ما بايد روشن کنيم برای . سياسی کارها فالنه آيا مثأل به .بيانيه يه جوری هست ديگه، مثأل، اشاره شده

شما يا ما اينجا اشتباه کرديم يا توضيح می ديم يا اينکه  قبول نمی کنيم، پس وحدتی هم نمی تونيم داشته 
  .باشيم

  
  ...) نامفهوم (ببين اگر بخواهيد :بهروز ارمغانی

  
  .اين خيلی مشخصه: تقی شهرام

  
 اگه گوش داده باشيد نواراشو، وقتی صحبت از اين مسئله شد، رفقا گفتند که جلسه قبل هم،: بهروز ارمغانی

همه . اصأل هيچوقت صحبت از طبقات و اينها نشد. شما اون موقع از مواضع ضدامپرياليستی با ما برخورد کرديد
  .جلسه قبلاين فقط جوابی بود که رفقا به ما دادند . اش ما را تائيد کرديد از مواضع ضدامپرياليستی مون

  
  . فکر کنم اين رفيق االن توضيح بايد بده: تقی شهرام

  
  گله مند بودند از اين که ما چرا با اونا، با رفقا،   : بهروز ارمغانی

  
  .ما گله مند ما گله نکرديم رفيق: جواد قائدی

  
  حاال :بهروز ارمغانی
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  گفتيم شما از همين موضع: جواد قائدی

  
  دحاال انتقا: بهروز ارمغانی

  
  . نه، اصأل انتقاد هم نکرديم: جواد قائدی

  
  آها :بهروز ارمغانی

  
گفتيم شما از همين موضع ما، موضعی که تأئيد می کرديد مارا، از همين موضع هم می تونستيد با : جواد قائدی

  .ما برخورد کنيد
  

ا را، حتی به اين ترتيب می نه گفتيد  شما با ما برخورده تأئيد کرديد مواضع ضدامپرياليستی م: بهروز ارمغانی
  خواستيد

  
  نه :تقی شهرام

  
  . بفهميد که ما موضع پرولتری نداريم: بهروز ارمغانی

  
من تو نوار هستش، اينطوری بودش گويا که، اون رفيق گفته بود که شما . نه رفيق، من اون يادمه: تقی شهرام

نا بحث کنيد،   شما گفته بوديد که آره   تو اون عوض اينکه بيائيد واقعا راجع به  مسائلی که  خيلی مهمتره ای
جلسه اوليه، يعنی تو جلسه تابستون اوائله چيز گفته بوديد که آره ما موضع ناسيوناليستی شما را مثال تأئيد 

  می کنيم 
  

  تائيد می کنيم آره: بهروز ارمغانی
  

  و يک همچی حرف هايی زده بوديد :تقی شهرام
  

  هدرسته ديگ: بهروز ارمغانی
  

و اين حرفی که، يعنی درواقع، به اين ترتيب، خيال خودتونودر اين اينطوری انتقاد می شد به شما :  تقی شهرام
  در. که شما در سطح باقی مونديد

  
  درست، ما در سطح باقی مونديم: بهروز ارمغانی

  
  آها اجازه بديد :تقی شهرام

  
  .اين نظر شماست :بهروز ارمغانی

  
   حرفی که اون رفيق زده بوداين. آها: تقی شهرام

  
  .نه، اجازه بده رفيق من يک نتيجه می خواهم بگيرم: بهروز ارمغانی

  
  ! بفرما: تقی شهرام

  
اون هم اينه که، ما با همون برخورد سطحی خودمون، گفتيم بيائيد مواضع سياسی مشترک : بهروز ارمغانی
  داشته باشيم

  
  .شما حرف درست زديد: تقی شهرام

  
  و رفقا گفتند که نه: غانیبهروز ارم

  
   ما انتقاد رو قبول می کنيم اگراين طور باشه: تقی شهرام

  
   ...) نامفهوم (ما بيائيم به جای اينکه اين کار را بکنيم، از بيرون به درون بريم: بهروز ارمغانی

  
  نه: تقی شهرام

  



 

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

 
- 7 - 4C 

  .دقيقأ همينو گفتند: بهروز ارمغانی
  

  .تقادو قبول می کنيم مااگر اين باشه، ان. نه: تقی شهرام
  

  البته ميشه اينو نوار اش رو پياده کرد: بهروز ارمغانی
  

  انتقاد شما درسته، ما برای هر حرکتی اول بايد بتونيم مواضع سياسی مشترک داشته باشيم: تقی شهرام
  

  مواضع سياسی مشترک داشته: بهروز ارمغانی
  

  حرف شما کامال درسته    : تقی شهرام
  

  .بعد اقدام بکنيم: انیبهروز ارمغ
  

  کامال. اقدام بکنيم: تقی شهرام
  

  چون در غير اين صورت: بهروز ارمغانی
  

ما آدمهای انتريکی که نيستيم  که بخواهيم بريم فقط کار بکنيم بدون اينکه بدونيم چه کار می : تقی شهرام
  !کنيم

  
  . نخواهد بوددر غير اين صورت همکاری هم  همکاری. بايد بدونيم: بهروز ارمغانی

  
  يه چيز دلبخواه خواهد بود . نخواهد بود: تقی شهرام

  
  چون من نمی دونم به چه دليل دارم به تو اين مسله را می گم و يا: بهروز ارمغانی

  
  ! احسن: تقی شهرام

  
  نمی دانم چرا: بهروز ارمغانی

  
  . ما توجه نکردند، انتقاد به ما واردهدرسته يعنی اگر واقعأ اين مسئله را شما طرح کرديد و رفقای : تقی شهرام

  
  بنابراين الزمه که اون نوار ها را رفقا دو مرتبه تجديدبرخورد کنند   : حميد اشرف

  
  ما برخورد می کنيم باهاش : تقی شهرام

  
  چون اتفاقأ دفعه پيش، رفقا انتقاد می کردند از برخورد اون دفعه، ما گفتيم برخورد ما عوض نشده: حميد اشرف

  
  بله: تقی شهرام

  
  . ما همون برخوردو داريم: حميد اشرف

  
  بله: تقی شهرام

  
  يعنی ما، چيزی تو چند ماه گذشته، فالن، ما همان مواضعی را که تو اون جلسه داشتيم: اشرف حميد

  
  بله :تقی شهرام

  
  و اين نه به خاطر مثال غرور . جلسه پيش داشتيم، حاالش هم داريم :حميد اشرف

  
  بله: تقی شهرام

  
  و پا فشاريه به خاطر اصولی که داريم :حميد اشرف

  
  . نه، اتفاقأ آدم رو اصول بايد پا فشاری کنه ، حاال هر چی هم بهش می خواهندبگن، بگن: تقی شهرام

  
  ما وقتی که طرح می کنيم مثأل، که آقا، بيائيد ما خطوط مشترک سياسی مونو طرح بکنيم: حميد اشرف
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  بله: تقی شهرام

  
  و از برخورد ميگم مثال حزب توده  چون رفقا خيلی بحث رو می پيچوندند، و نمی خواستند : يد اشرفحم

  
  نگفتند اينو، نگفتند که آقا جون ما به دليل اينکه. نمی خواستند: تقی شهرام

  
  .بحث خيلی بد شده بود: حميد اشرف

  
  واقعأ . خيلی بد شده بود: تقی شهرام 

  
  .هم اين دفعه، به نظر من بحث های امروز ما خيلی خوبهدفعه قبل و : حميد اشرف

  
  بله :تقی شهرام

  
  چرا؟ چون نه سياست بازی توشه : حميد اشرف

  
  . نه، رک و راست داريم ميگيم: تقی شهرام

  
  رک و راست اين نظرات داره طرح ميشه: حميد اشرف

  
  بله: تقی شهرام

  
  و خوب هم هست: حميد اشرف

  
  .ول جلسه، که ما اين انتقاُد به اون رفقا گفتيممن گفتم ا: تقی شهرام

  
  دفعه اولش هم پيشنهاد ما همين بود، که رفقا بياين مسائُل طرح بکنيم: حميد اشرف

  
  بله: تقی شهرام

  
  .  حتی اينو اگر باور بکنيد، ما از آغازش هم همينو می خواستيم. مسائل مونو: حميد اشرف

  
  ببين رفيق: تقی شهرام

  
  که بيائين مسائلی که داريم، هر چی که داريم، :حميد اشرف

  
  رک بگيم: تقی شهرام

  
  رک بگيم،:  اشرف حميد

  
  ما اين کار را خواهيم کرد: تقی شهرام

  
  حلش بکنيم: حميد اشرف

  
  ما اينجا خواهيم کرد اين کار رو: تقی شهرام

  
  و تنها چيزی که نتيجه بخش ميتونه باشه    :حميد اشرف

  
  ههمين: تقی شهرام

  
  یعنی عليرغم اينکه االن تمام به اصطالح بدبينی هايی که طرح ميشه: حميد اشرف

  
  بله: تقی شهرام

  
  تو همين جلسه: اشرف حميد

  
  بله: تقی شهرام
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  ، شما می گيد  که مثال شما نمی فهميدين و شما می گيد شما اين طور هستيد :حميد اشرف

  
  بله به درست ميگيد: تقی شهرام

  
  اين خيلی اتفاقا گواراتر  :حميد اشرف

  
  بله: تقی شهرام

  
  و شيرين تر هست از اون که ما بيائيم بگيم که خوب ما که البته شما را تأئيد می کنيم، ولی فالن، :حميد اشرف

  
  ولی فالن درسته :تقی شهرام

  
  ولی بيسار : حميد اشرف

  
  بارک اهللا: تقی شهرام

  
  اين جور خيلی بهتره: حميد اشرف

  
  آفرين: متقی شهرا

  
  . و نتيجه بخش تر: حميد اشرف

  
  بله: تقی شهرام

  
  اون موقع هم که خواهان انتقاد بوديم. ما از اولش هم خواهان همين بوديم: حميد اشرف

  
  بله: تقی شهرام

  
  .دقيقأ يک همچين چيزی رو ، يعنی می خواستيم بيائيم طرح بکنيم مسائل رو: حميد اشرف

  
  بله: تقی شهرام

  
  همان موقع البته ممکن بود که اون موقع ما نتونيم، دستمون باز نباشه واسه: حميد اشرف

  
  بله واقعا هم همينه درسته: تقی شهرام

  
ولی باز هم هدفمون اين بود که مسائل واقعيت . طرح اين چيزها را بگيم، دستمون بسته تر بود: حميد اشرف

  هايی که هستش
  

  توضيح بديم :تقی شهرام
  

  ضعف هايی که تو کار وجود داره بيائيم مطرحش بکنيم و انگشت بذاريم روشو : حميد اشرف
  

. راجع به اون حرف شما، ما کامأل موافقيم، اگر که واقعأ اين مسئله هست، انتقاد به ما وارده. ببين : تقی شهرام
ه، يعنی آدم بره، به هيچ وجه ما درصدد اين نيستيم که بيائيم يک به اصطالح وحدتی در مثأل هيچی،  اصأل کشک

به قول ايشون، بره کار بکنه، بعد هم نفهمه چرا کرده، به چه دليل، و به چه به اصطالح، هدفی، اين کارها صورت 
  گرفته 

  
  بنابراين، اينکه طرح مسئله فرماندهی مشترک : حميد اشرف

  
  اصأل اونا بی خوده، چيزهای بی خوديه: تقی شهرام

  
  .نم  اينها بايد، اتفاقأ اون دفعه گفتم به رفقاو مبادالت نمی دو: حميد اشرف

  
  بله: تقی شهرام
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گفتم اگر ما، همون دفعه، دو دفعه پيش، گفتم اگر ما دقيقأ احساس نکنيم که نقاط مشترک داريم، : حميد اشرف
  و اين رو بهش به نتيجه نرسيده باشيم، هر عهدنامه ای هم با هم ببنديم 

  
  ارههيچ فايده ای ند: تقی شهرام

  
  .اجراش نمی کنيم: حميد اشرف

  
  .اجراش نمی کنيم: تقی شهرام

  
  چرا؟ چون مرتبأ . يعنی در عمل اجراش نمی کنيم: حميد اشرف

  
  نقض ميشه در عمل: تقی شهرام

  
  . نقض ميشه در عمل، و عوامل مشکوک کننده و اينها وجود داره: حميد اشرف

  
  به وجود می آيد: تقی شهرام

  
  .د بخود با بهانه هائی که از جنبه عملی داره قضيهو خو :حميد اشرف

  
  درسته: تقی شهرام

  
  .  و تا وحدت سياسی، مشخص کردن خطوط مشترک اين جنبه را می تونست داشته باشه: حميد اشرف

  
اين کامال ما، من فکر می کنم که قضيه مشخص کردن خطوط سياسی، برای اين رفقا ! درسته: تقی شهرام 
  .  ر شده که بايد مقدمتأ و ابتدا و اساسأ روی مثأل حزب توده بوداينطور جلوه گ

  
  نه مسئله حزب توده را : حميد اشرف

  
  به خاطر همکاری با همديگر : جواد قائدی

  
  .يعنی اينطوری جلوه گر شده: تقی شهرام

  
  نه به اصطالح چيز اش کرديم : حميد اشرف

  
  يعنی برای ما : تقی شهرام

  
  اينو رفقا. گفتيم که شما مثال در مورد همين مورد مشخص.  اش کرديمبرجسته :حميد اشرف

  
ما واقعأ خودمون خودمونو می خورديم  که نمی تونيم جواب اين . اصأل بذاريد من يه توضيحی بدم: تقی شهرام

 بوديم حتی يه مطلبی هم من می تونم در اختيارتون بذارم که ما اون موقع تهيه کرده. حزب توده را حسابی بديم
برای حزب توده، ولی چون يک موضع مارکسيستی باهاش برخورد شده بود، ما نمی تونستيم اينها را انتشار 

  . بديم
  

  دقيقا: جواد قائدی
  

و االنش هم فکر می کنم که خيلی اصولی بود که شما اون . ما در اون موقع يک پيشنهادی کرديم: حميد اشرف
  ه احتياج نداشتيدچون گفتم، شما ک. کار را می کرديد

  
  نه: تقی شهرام

  
  . که ژست مارکسيستی بگيريد: اشرف حميد

  
  بله: تقی شهرام

  
  .می خواستيد که خودتونو از درون استحاله بديد :اشرف حميد

  
  درسته: تقی شهرام
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با توجه به اين مسئله، جواب حزب توده را که ما هم خواستيم چون ما بطور مشخص همون موقع : اشرف حميد
حساسيتی که ما نشون داديم، از لحاظ رفقا شکل ديگه . م که حزب توده اون پياُم داد، حساسيت نشون داديمه

  .حتی تو جلسه پيش هم  چيز ديگه ای تعبير شد. ای تعبير شد
  

  درسته :تقی شهرام
  

نيروهای مبارز ضد رژيم  و رفقا فکر کردند که ما، از اينکه اتحادهايی به دور از ما، در درون به اصطالح : اشرف حميد
  . می خواد به وجود بياد، دچار عذاب هستيم

  
  نه، اتفاقا ما :تقی شهرام

  
  که حالي در :اشرف حميد

  
 نه : تقی شهرام

 
  


