
 

 5A  1 – گفتگو بین سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران

چه در زیر مالحظه می کنید متن پیاده شده نوار گفتگو بین سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و سازمان  آن: توضیح

 .می باشد که از روی نوار های صوتی به صورت نوشتار در آمده است( 4531سال )مجاهدین خلق ایران 

 .وشتاری، شرکت کردندبا سپاس از رفقائی که در امر تبدیل گفتاری این مذاکرات به صورت ن 

 0242دسامبر  –چریکهای فدائی خلق ایران 

*  *  *  *  * 

 (قسمت اول -نوار شماره پنج )

 

. طوری من احساس کردم که فکر می کنند که ما از این مسئله نگرانیم ، اینرفقا داشتند، این دفعۀ پیش هم: حمید اشرف

طر همین مسئله است که فکر می کنند که نکنه چون ما به این مسئله ولی نمی دونم، و فکر کردم مقاومت رفقا دقیقأ به خا

 از اون جا که ما همیشه. خیلی پافشاری می کنیم، نکنه یک چیز مضرّیه

 نه حاال من اتفاقا: تقی شهرام

 . نقش منفی داریم در مقابل قضایا، هر پیشنهادی که ما بدیم الزامأ یک نقطه شرّی توش هست: حمید اشرف

 آها: امتقی شهر

 حاال تحلیل ها و این ها هم درست باشه یه طرف :حمید اشرف

 آها: تقی شهرام

 . ولی باید گشت دید مقصود شرّی که در این خوابیده، چیه: حمید اشرف

 خوب: تقی شهرام

کردیم که  بلکه ما توصیه. برای این که در همون موقع، ما این هم نشون دادیم که ما هیچ مقصود شرّی نداریم :حمید اشرف

 رفقا، شما بیاین یک پیام بدین 

 آها: تقی شهرام

 بگین آقای حزب توده اصأل اختالف ایدئولوژیک، من مارکسیستم، تو مذهبی هستی، همه این ها به کنار،  :حمید اشرف

 به کنار: تقی شهرام

 ما فقط با کسی میتونیم وحدت داشته باشیم :حمید اشرف

 که بتونه: تقی شهرام

 . که خط مشی ما را عمل بکنه بهش: فحمید اشر

 خوب: تقی شهرام

اگر این کار را شما برید و اتفاقأ اون رفیق در همون موقع هم جواب داد که ما هر چه فکر کردیم که حداقل  :حمید اشرف

 چیزی که ما می تونیم به این ها بگیم

 همینه: تقی شهرام

 همینه : حمید اشرف

 این جا حتی ببینید شما در :تقی شهرام

و با توجه به این حداقل چیز که کامأل مثبته و هیچ . من گفتم، رفقا پس بیاین این حداقل چیز را به این ها بگید: حمید اشرف

 . ضرری به هیچ جا نمی زنه

 اصأل باور کنید ما می خواستیم خیلی از این چیز ها بیشتر بگیم یعنی اصال طرح این بود: تقی شهرام

 .رف درسته، شما می تونید اینو بگیداین ح: حمید اشرف

 اصال ما یک تحلیلی داشتیم :تقی شهرام

 ولی در حقیقت در : حمید اشرف

نمی . این ها یک گفتاری داشتند راجع به مسئله چیز، یک تحلیلی داشتند راجع به مسئله شیوه های مبارزه: تقی شهرام

بعد یک تحلیل خیلی تمیز میشه از اون تو . ط کردند، نوشته بودندتو رادیو خوندند، بچه ها ضب.  دانم دارید شما هم یا نه

 .راجع به این که این می آید چه جوری شما هم یک اشاره ای کردید تو این بیانیه اتان. درآورد
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 .ضعف های ایدئولوژیک شونو نشون میده. عقب موندگی های تاکتیکی شونو نشان میده: حمید اشرف

و فالن جا  ثأل میان پرتقال را مطرح می کنند، بنگالدش را مطرح می کنند، نمی دونم فالن جاخیلی مسائل، م: تقی شهرام

، ترکیه را هنوز مطرح می کنند، که مثأل بله، این جا نیروهای سوسیالیستی و دمکراتیک حاکم شده اند و  پاکستان رو، چیز رو

مال به اصطالح، نامزد کمیته مرکزی حزب کمونیست بود، که . دبعد این، ما یک چیز دیگه ای هم داشتیم از مال پونا ماریف بو

این هم یک جزوه ای داده بود بیرون و ترجمه اش را ما . از اون به قول معروف جوجه های برژنفه. اخیرأ رفت تو حزب کمونیست

ا باید کمونیست ها رو ول که تو اون سیاست های شوروی را تو منطقه خاورمیانه تحلیل کرده بود، که اصأل م. داشتیم اخیرأ

اصأل ماهیت حرفش این بود راجع به خاورمیانه، یک جزوه خیلی جالبیه از نظر ما، اینو . کنیم، بریم سراغ خرده بورژوازی منطقه

، کمونیست ه اصأل ما باید خرده چیو ول کنیماین تحلیل را کرده بود ک. آموزش می دیم راجع به شناخت ماهیت رویزیونیسم

و بعد بریم . اصأل در یک چهارچوب های خیلی پیچیده و واقعأ نامردانه ای. ل کنیم، این ها مثأل فالن اند، بهمان اندها را و

بعد، این دقیقأ انعکاس داشت با حرف حرف هایی که تو  .سراغ دمکرات های انقالبی و در واقع همون خرده بورژوازی منطقه

متوجه هستی چی می خوام بگم؟ یعنی اون . رزه می زد با پیامی که به ما داده بوداون بیانیه زده بود، تو اون شیوه های مبا

به اضافه این . ، پیاده کنهوروی را می خواست چکار کنه اینجادر واقع اومده بود، همون سیاست خط مشی رویزیونیستی ش

جود اومد راجع به منطقه، که خوب این که تو ایران، تضادهایش هم با رژیم ایران اوج گرفته بود شوروی و یک مسائلی به و

یعنی ما این تحلیل را داشتیم، و حتی یک مقدارش . اجبارأ کشونده بود به سمت نزدیک شدن به نیروهای اپوزیسیون رژیم

و مشخصأ به اصطالح، گرایش، اصأل تبلیغ به اصطالح پوچیستی حزب توده برامون مشخص بود، اون . هم آماده کرده بودیم

ی و اون گرایش به اصطالح ضد انقالبی که داره به وجود میاره، و ما حتی این ها آماده بود، این ها از نظر تئوریک به کودتا گر

ولی ما . به قول اون رفیق حداقل حرفی هم که تازه بهش می زدیم، واقعأ اون تازه خیلی کم اش بود. هر حال مشخص بود

ن ما در کش و قوس همین قضایا بودیم که از یک موضع مارکسیستی این را همه اش مونده بودیم که اینو از یک موضع، چو

و این برخورد کرد، با این که اصأل قضایاش هم یک مقدار بعد منتفی شد، و ما هم باز درگیری هایی پیدا کردیم، . عنوان کنیم

که، فعال پیگیرانه ای نسبت به قضیه  عمأل جز، یک، شاید بگیم، یک انتقادی به ما وارد بشه که یک برخورد، مثأل فرض کنید

و این هم ما فکر می کنیم که عالوه بر این . ما نکردیم، یعنی شاید علت همه قضایاش این باشه، هیچ چیز دیگه ای نبود

 یک جزوه مثأل. مواضعی که گرفتیم، این را حتمأ باز هم برخورد خواهیم کرد

 ولی ضمنأ :حمید اشرف

 ها: تقی شهرام

یک چیزی هم که می خواستم اینجا تکرار بکنم، اینه که، شاید رفقا دو مرتبه در این مورد هم تجدید نظر  :حمید اشرف

 . بکنند

 کدام مورد؟: تقی شهرام

 اینه که حزب توده، با توجه به این ارگان تبلیغاتی که داره: حمید اشرف

 بله: تقی شهرام

 هستند ی نیروهایی که معتقد به مارکسیسمه در ایدئولوژیعنی کسی یه ک. صرفأ یک گربه مرده نیست: حمید اشرف

 آها: تقی شهرام

 و اگر چه از نظر عملی، . اختالل ایجاد میکنه: حمید اشرف

 هوم: تقی شهرام

 حاال چیزی ممکنه نباشه،:حمید اشرف

 مهمش اینه: تقی شهرام

 . گروه هاشون شروع به کار هم کردن :حمید اشرف

 ها: تقی شهرام

 . گروه هاشون تو داخل شروع به کار هم کردن :حمید اشرف

یعنی آدم هایی مثأل دارند، آت . همه شون دست پلیس اند. نه، این ها، ما گروه هاشون را هم می شناسیم: تقی شهرام

ما . البته این ها نفهمیدن که با ما تماس دارند .نند، و تماس هم داشتیم باهاشونو آشغال هایی که تو کارخونه کار می ک

حزب توده ای اند و از اون ها هستند که مثال جلسات شون تو عرق خوریه هنوز و نشست . حسابی ته و توشونو درآوردیم

 هاشونو تو عرق خوری می گذارند و

 را در میارن، چی؟" نوید"مثأل اینهایی که نشریه : حمید اشرف
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 رو ؟" نوید"آها کدومو : تقی شهرام

 نوید: حمید اشرف

 ولی. را نمی شناسیم" نوید"نه، : تقی شهرام

 به هر حال، مسئله اینه که این ها: حمید اشرف

 از همین کار ها می کنند: تقی شهرام

شعاری که حزب توده میده، واسه یک عده از روشنفکرهایی که قاطعیت انقالبی ندارند و  گروه های، چون: حمید اشرف

 کنند خود شونو، و باشند فعل واقعأ نمی خواهند کار کنند، ولی می خواهند ارضاء

 بله: تقی شهرام

و بخصوص، یعنی تالش های سیاسی حزب توده، . برای اون ها یک راهی را پیش می کشه و مطرح می کنه: حمید اشرف

 .کم اهمیت نباید تلقی بشه در مرحله کنونی

 . من فکر می کنم که اتفاقأ در مرحله کنونی، کم اهمیته: تقی شهرام

 . چرا؟ چون اغتشاش ایجاد میکنه: حمید اشرف

 اتفاقا: تقی شهرام

 یعنی در حقیقت، البته این باز مسئله است که شاید جنبه: حمید اشرف

 آها: تقی شهرام

 تعیین کنندگی نداشته باشه،: حمید اشرف

 اصال: تقی شهرام

 .ولی اخالل کننده هست: حمید اشرف

ولی این گربه مرده . و همین شرایط، اتفاقأ حزب توده گربه مرده شدهببین، به دلیل وجود همین دیکتاتوری : تقی شهرام

می تونه اون موقعی که جنبش یک شرایطی از رشد پیدا کنه، یک موقعی که مثأل، نیروها گسترش پیدا کنند، یک سری 

این، . حزب توده مسائلی از این قبیل مطرح بشه احیانأ، و یک سری نیروهای مارکسیستی، مثأل، نتوانند متحد بشن علیه

االن نیروئی هیچ در داخل نداره به ! االن ها. ولی االن، این واقعأ هیچ کاری نمی تونه بکنه. اون موقع باید پنجه هاش باز بشه

 .یعنی نیروی داخلیش خیلی ضعیفه. اون معنا

 . نه، نیرو داره، ولی نیروهایی که داره، کار بری ندارند: حمید اشرف

 .ین، از این نیروها، خوب رژیم هم دارهآخه بب: تقی شهرام

 .  واقعیت اینه: حمید اشرف

 آها :تقی شهرام

یعنی گروه هایی هستند، که در رابطه با حزب توده، چون فعالیت انتشاراتی حزب توده، در داخل ایران هم بد : حمید اشرف

 .و ما این را در ارتباطات مختلفی که داریم، می بینیم. نیست

 شون، بطور مشخص" دنیا"عنی ببینم، غیر از این ی: تقی شهرام

 تمام آثارشون، تمام سلسله انتشارات شون: حمید اشرف

 نه، آخه، اوناش که مثأل کاپیتال و این ها را منتشر کردند، اونا را میگی؟ : تقی شهرام

 نه، به صورت خاص ایران که جزوه هایی منتشر می کنند، روی کاغذهای نازک، : حمید اشرف

 کاغذ نازک و ریز منتشر میکنند این ها : قی شهرامت

ها را می فرستند به داخل، و ما االن از این ور اون ور زیاد می شنویم، در خونه ها می یارن میدن، این . بله: حمید اشرف

 و کسانی همین گروه ها همین کارهایی که ما ها می کنیم، که در خونه هایی که به اصطالح. همراه با اوراق تبلیغاتی شون

 چیه توش؟" نوید"این نشریه : تقی شهرام

نوید هم یک نشریه پلی کپی شده است که، در آورده، و هدف خودش را در سرمقاله اش مبارزه با نشریه : حمید اشرف

 که همون مسئله خط مشی مسلحانه و این ها رو . انحرافات در درون جنبش قرار داده

 ببین، فکر نمی کنی مثأل، گاهی اوقات این ها از طرف خود پلیس داده بشه؟: تقی شهرام

یعنی ما این را نفی نمی کنیم که پلیس می تونه فعالیت ها را تا یک حدودی، . ن احتمال هستخب، ای: حمید اشرف

 یعنی اگر بشناسدش هم، سکوت کنه، چون ضد مبارزه مسلحانه است و این به نفع. حداقل سکوت کنه در مقابلش
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. ددأ گروه تشکیل داده، کار می کنهاصأل ما خبرهایی داریم، اون ستارزاده نیست؟ اینو آزادش کردن، این مج: تقی شهرام

 اون ستارزاده معروف نیست؟

 "ساکا"مال : حمید اشرف

این همون فریدون پسرش، هم خود باباهه، این ناکسا مجددأ گروه تشکیل دادن، دارن از این کارها می . آها: تقی شهرام

پلیس، یعنی کامأل هدایت دارند می شن،  یعنی این ها حتی از نظر. یعنی همین کار ضد مبارزه مسلحانه می کنند. کنند

 .و این خبرها تقریبأ موثقه. مرتبه، یه جور دیگه شهریاری دارند ایفا می کنند واقع نقش دو یعنی در

 .هم ممکنه همین جریانات و جنبه هائی را  داشته باشند" نوید"مال : حمید اشرف

 . احتماأل ممکنه، همین باشه: تقی شهرام

و ما نقش رادیو را در به اصطالح، سمت گیری نیروها کامأل دیدیم، . توجه به این که این ها یک رادیو دارند و با: حمید اشرف

 . و می دونیم که چقدر زیاده

 اخیرأ خبر داری راجع به نتیجه رادیو که مثل اینکه منتفی شده؟  . ببینم شما، میون کالمتون: تقی شهرام

 یعنی، کدوم رادیو ؟: حمید اشرف

 می دونی؟. فعالیت هایی که رفقا داشتند تو خارج: ی شهرامتق

 به شکست منجر شده؟: حمید اشرف

 خبر شو دارین؟. آها: تقی شهرام

 .ما آخرین خبرهایی که داریم این بوده که به زودی می شه: حمید اشرف

از اون مالقاتی که داشتند با اون اما آخرین خبر اینه که مثل این که، یعنی بعد . ما هم داشتیم. آها، همون: تقی شهرام

 .طرف، که نمی دونم حتما خبرش را حتمأ دارید، هم رفقای شما، هم رفقای ما

 خوب: حمید اشرف

 می دونید دیگه؟: تقی شهرام

 طرفی که از ظفار و این ها: حمید اشرف

 .رئیس جمهور، دیگه: تقی شهرام

 می دونم: حمید اشرف

 نه: تقی شهرام

 من مال ی: حمید اشرف

این هم یک خبره، مثل اینکه این . و بعد از اون، که موافقت کرده بود و این ها، مثل اینکه منتفی شد. یمن: تقی شهرام

 .اواخر داده بودند

 که موافقت نشده؟: حمید اشرف

 .که منتفی شده، نداده بودند مثل این: تقی شهرام

 .  که گویا زمینه هاش هنوز هست. دیگه ای تهیه کنندگویا می خواستند یک رادیوی دیگه ای از جای : حمید اشرف

 جای، لیبی اینا؟: تقی شهرام

 . آره، که در اون زمینه، تا چه حد موفق بشن، معلوم نیست: حمید اشرف

 . به هر حال، می گفتید. اما این مثل اینکه منتفی شده. حاال اون هم اطالع زیادی االن ندارم: تقی شهرام

 رادیو، شما بهش اهمیت زیادی میدید؟ یعنی فکر می کنید واقعأ مؤثره؟ یعنی ببینید، این 

 چون ما االن هم برخورد داریم باهاش. این رادیو مؤثره: حمید اشرف

 خوب ما می توانیم:  تقی شهرام

 محدودیتش، یعنی اگر. یعنی در محیط هایی که چون تبلیغاتی که جنبش مسلحانه می کنه، خیلی محدوده: حمید اشرف

بخواهیم مقایسه کنیم، در مقابل یک رادیو، البته آن موقعی که جنبش مسلحانه از طریق رادیو میهن پرستان تبلیغات می 

. قبأل، رادیو بغداد وقتی بود، رادیو پیک را کسی نمی گرفت. و رادیو پیک را کسی نمی گرفت. کرد، رادیو پیک را خفه کرده بود

 واسه مردم، ما چقدر در این رشته  فعالیت می کردیم؟ولی وقتی این جریانات خاموش شد، 

 .خیلی کم: تقی شهرام



 

 5A  5 – گفتگو بین سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران

همون فحش دادن به . و مردم، کسانی که، نیروهای سیاسی، واسه شون دنیائیه همون رادیوهه. خیلی کم: حمید اشرف

ات اپورتونیستی ارضا شون می کنه، می گیرن گوش می کنند، و در ضمن، زهر تبلیغ. شاه، واسه شون کلی مسئله است

 اون ها هم

 درسته: تقی شهرام

و در شرایطی که اون ها میان به اصطالح، گروه ها را هم به بازی می گیرند با . به کام مردم ریخته می شه: حمید اشرف

 .که حزب توده یعنی، این  اصأل نوعی به بازی گرفتنه. پیام های خودشون، چون واقعیت اینه

 بله :تقی شهرام

 . هم موضع گیری کردن" اعالم مواضع"مثأل راجع به بیانیه . با پیام های متعددی که میدن: فحمید اشر

 چی گفتن؟: تقی شهرام

 ، پیام دادن که ما قبول داریم و تأئید می کنیم، حرکت شما را تأئید می کنیمچیز کردن: حمید اشرف

 بله: تقی شهرام

 می کنه که خط صحیحی را که ما توصیه می کنیم و این کمک . چون به مارکسیسم رسیدید: حمید اشرف

 .بپیمائید مثأل: تقی شهرام

 . بهش برسید: حمید اشرف

 بارک هللا  :تقی شهرام

 .هنوز نرسیدید، ولی می رسید :حمید اشرف

 بله: تقی شهرام

 ین پیام ها هستند یعنی، و این در رابطه با این که، پارسال هم اون پیام را داد، کسائی که فقط شاهد ا: حمید اشرف

 ممکنه واقعأ این ها با هم تداعی بکنه، بگه که: تقی شهرام

 تداعی می کنند، مماشات می کنند: حمید اشرف

 .متوجه شدم. بله، و اصأل یک جریان غلط ایجاد کنه: تقی شهرام

 و از نام مجاهدین در حقیقت : حمید اشرف

 .مسلحانهیک سمبلی می سازند برای کوبیدن جنبش : تقی شهرام

 استفاده میشه...( نامفهوم) :حمید اشرف

 بله: تقی شهرام

 .استفاده میشه برای کوبیدن جنبش مسلحانه: حمید اشرف

 .متوجه ام: تقی شهرام

و اون چیزی که ما چون راهی که ما تا به حال طی می کردیم و حاال تقریبأ بهش رسیدیم، یعنی مرحله : حمید اشرف

 استراتژیک اول جنبش ما

 بله: تقی شهرام

 که تثبیت جنبش مسلحانه بوده: حمید اشرف

 سعی: تقی شهرام

 یه مقدار به همین مسائل مربوط می شد: حمید اشرف

 درسته: تقی شهرام

 و اگر ما در مقابل این جریانات حساسیت داشتیم، رفقا باید توجه کنند که به خاطر اصول مون بوده: حمید اشرف

 بله: تقی شهرام

 و جنبه های خودخواهی گروهی و نمی دونم ناراحتی از تشکیل وحدت های دیگه و این ها، در بر نداشته: حمید اشرف

 .البته ما این تصور را نمی کردیم.بله: تقی شهرام

 .چنین استنباطی اصأل وجود نداشت: جواد قائدی

 چون خودتون حاال موضعی دارید، یا مثأل حاال ، می دونید، مثأل ما تصور داشتیماین که مثأل شما احیانأ: تقی شهرام

، یه مسئله ای که زیاد این که هزار تا کار ریخته سر ما موضعی گرفتید، حاال حتمأ دارید ما را هم تو امپاس قرار می دید، با

هم مهم نیست، و اصال مسئله ای به اون معنا نیست و ما در یک فرصت یه خورده راحت تری، این موضع را خواهیم گرفت، 

 و همه کارها را مشروط کردید به این مسئله که گفتیم  دفعه قبل گفتیم. بیائید حتمأ این کار را بکنید
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 نه، اصأل، اون پیام ساده را شما: حمید اشرف

 آخه ما نمی خواستیم: تقی شهرام

 . در خارج از کشور حداقل، چون یکی از بخش های تبلیغاتی جنبش در خارج از کشوره: حمید اشرف

 بله: شهرام تقی

یعنی همین انتشاراتی که در خارج از کشور میشه، شاید هم اهمیتش کمتر از انتشارات زیرزمینی که در  :حمید اشرف

 .داخل میشه، نداشته باشه

 بله: تقی شهرام

 تا پخش بشه ۰۵۵چون مثأل اگر در داخل یک جزوه ای مثأل : حمید اشرف

 در خارج مثال :تقی شهرام

 هزار تا چاپ بشه،    ۰خارج مثأل  و در: حمید اشرف

 .هزار تا تأثیر داره ۰۵تا که چاپ میشه، به اندازه  ۰۵۵اصأل همون : تقی شهرام

 .تاش ممکنه به داخل نشت کنه ۰۵۵،  ۰۵۵هزار تا جزوه چاپ بشه، حدودأ  ۰آره، ولی در خارج هم اگر : حمید اشرف

   هوم: تقی شهرام

 .یعنی این هم هست: حمید اشرف

 اه؟ میارن دیگه،: ی شهرامتق

با توجه به این مسئله، اگر شما در همون نشریاتی که به اسم مجاهد در می آمد و بعدأ شماره شُشمش : حمید اشرف

 هم

 بله: تقی شهرام

 در می آوردید...( نامفهوم)با مواضع جدید در اومده، همون پیام کوتاه را بعد : حمید اشرف

 بله: تقی شهرام

 .یعنی ما چیزی بیش از این نمی خواستیم. قصود ما عملی بودم: حمید اشرف

 البته ببینید: تقی شهرام

 و االنش هم: حمید اشرف

ما توجیه نبودیم راجع به این مسئله که شما راجع به جنبش مسلحانه و ارتباطش و اینا، چون این ها بعدأ، : تقی شهرام

یعنی من متوجه هستم اون چیزی که میگین . مسئله ای بشه حتی بخصوص بعد از جریان مسئله ایدئولوژیک، ممکنه اصأل

یعنی مسئله این که واقعأ، این ها بگن خوب، همون طور که شما رسیدید به پروسه مثأل مارکسیست شدن، طی . شما

یعنی این . کردید، به مارکسیسم، همین طور هم، در ادامه همین، پروسه را ادامه بدید، می رسید به نفی مبارزه مسلحانه

 .ها می خواهن یک همچین قیاسی را اینجا بول بگیرند

به نظر من . اون ها یک هم چین قیاسی را بول می گیرند، اون موقع اش هم به شکل دیگه ای بول گرفتند: حمید اشرف

 . یک مقدار هم چیز ایجاد کردند

 کجا: تقی شهرام

 . همون پیامی که پارسال فرستادند. دبهره برداری کار خودشون در حد خودشون کردن: حمید اشرف
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