
 

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

 
- 1 - 3B 

 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 دوم– سه هنوار شمار(
 

 

  جريان هاوکينز. اينکه خوب، جريانات هاوکينز و اينها هم، باز همان بود ديگه و کما: حميد اشرف
  

  هاوکينز که قبل از: تقی شهرام
  

   بود ديگه؟۵٢: حميد اشرف
  

  .  ، قبل از کشته شدن رضا بود۵٢: تقی شهرام
  

  .آره ديگه: حميد اشرف
  

ولی می خوام بگم که بعدأ جريان تبليغاتی ما واقعأ يک چنين چيزی بود که . خوب، هاوکينز بود: تقی شهرام
  احيانأ مثأل

  
  . ولی خوب، به اون شکل ديگه، خيلی پر سر و صدا نبود. بعدأ هم متأثر از اون جريانات بود: حميد اشرف

  
شما راجع به مسائل مجددا فکر کنيد؟ می دونی، اينا را يعنی مثأل اينها هيچکدوم زمينه ای نبود : تقی شهرام

  برای اين می خوام بگم که واقعأ روشن بشه ها، من نمی خوام که حتمأ اينجا حتمأ اثبات بکنيم يک چيزی را
 

کمااينکه بعدأ هم رفقا، ما يک چيز ديگر هم داريم يک نشانه ديگه . نه خوب اينها زمينه هايی بود: حميد اشرف
  .چون زمان رضا اصأل نشريه داخلی نبود. که مال بعد از جريان رضاست. اون هم ميگم. داريمای هم 

 
  بله: تقی شهرام

 
  .و بعد از رضا نشريه داخلی اتان درست شد: حميد اشرف

 
  بله: تقی شهرام

 
ل بود که  بود که اون اعالميه دراومد، و مقارن همين احوا۵٢به اواخر سال  که اين جريان کشيد: حميد اشرف

  رفقا، شعاعيان را به ما معرفی کردند
 

  درسته: تقی شهرام
 

  و گفتند که اين فرد هست و يک گروه مارکسيستی دارند: حميد اشرف
 

   بله:تقی شهرام
 

و تمايل داره که با شما ارتباط بگيره ، که ما خوب يک جلساتی گذاشتيم، ديديم و، در همان رابطه، : حميد اشرف
   که شعاعيان هم توش بود، مسئله جبهه اومدش باالدر همون جلساتی

 
  بله: تقی شهرام

 
که البته شعاعيان هم روی اين مسئله يک مقدار چير می کرد ديگه پافشاری می کرد و . طرح شد: حميد اشرف

  يک مقاله ای هم نوشُت 
 

  چون به منافعش بود ديگه: تقی شهرام
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   مقاله ای هم در اين زمينه نوشُت: حميد اشرف
 

  بله: تقی شهرام
 

ما درجلساتی که در رابطه با همون تشکيل جبهه داشتيم، يک . که پاسخ رفقا هم به او، اون بود: حميد اشرف
يعنی جبهه . و اون اين هستش که رفقا جبهه را نمی خواهند، اساسأ. تمايل مشخص را در رفقا کشف کرديم

  .معلوم بودچرا؟ بطور مشخص هم . واسه شون يک چيز مضریه فعأل
 

  !آها: تقی شهرام
 

  چرا که فکر می کردند که عناصر مذهبی و عناصر به اصطالح سنتی خرده بورژوازی که: حميد اشرف
 

  ممکنه بيان مارکسيست بشن: تقی شهرام
  

  . نه، به هيچوجه، نظرشون اين بود که اونها حمايت نمی کنند: حميد اشرف
 

  نداونها جبهه راحمايت نمی کن: تقی شهرام
 

  .يعنی اونها جبهه را تأئيد نمی کنند: حميد اشرف
  

  . ببين، من درست تر برات بگم ديگه. احتماأل اون شق اول بوده. نه، احتماأل اين نبوده: تقی شهرام
  

  چرا چون : حميد اشرف
 

   نه اگر بوده اين بوده :تقی شهرام
 

. خيلی جالب بود واسه ما. اينو تئوريزه کرددر اون چيری که رضا نوشت، جزوه ای که رضا نوشت، : حميد اشرف
  يعنی ما اون را، همينطور دست به دست می گردونديم و می خونديم و می گفتيم که ببينيد تمايالت طبقاتی 

 
  چه جوری: تقی شهرام

 
  اصأل: حميد اشرف

 
  بارک اهللا : تقی شهرام

 
  چير نداره: حميد اشرف

 
  رد خور نداره: تقی شهرام

 
  يعنی وقتی که. خور نداره رد :حميد اشرف

  
  بارک اهللا. يعنی تو نظر طرف منعکس ميشه رد خور نداره،: تقی شهرام

  
  و وقتيکه يعنی فشار طبقاتی يک چيزيه که هيچ عاطفه . نه اينکه منعکس ميشه: حميد اشرف

 
  اين حرفها سرش نمی شود: تقی شهرام

 
  . و سوابق و اينها سرش نميشه :حميد اشرف

 
  حتما منعکس ميشه: متقی شهرا

 
  نه تنها منعکس ميشه، بلکه حاکم ميشه. يک روز حاکم ميشه :حميد اشرف

  
  بله :تقی شهرام

 
يعنی همون طرح مسئله به اصطالح، ارتباط پيشتاز با پيشتاز و توده با . در اونجا مسئله اين بود :حميد اشرف

انم خود رضا، يا رفقايی که اونو نوشتند، تا چه يعنی بطور مشخص، من نمی د. توده، خيلی ديگه گويا بود ديگه
  ولی واقعأ  . حد شناخت داشتند نسبت به چيزی که نوشتند
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  شما داريد؟. ما اين نسخه را نداريم: تقی شهرام

  
  .اگر بخواهيد واسه تون مياريم. ما داريم: حميد اشرف

   
  . دورادور شنيديم که حدودأ چی ها بودهچون ما اصال فقط همينطور. يک نسخه برای ما بفرستيد: تقی شهرام

  
و به اين . چون در اونجا، به شکل خيلی جالب و دقيقی، مسئله را از ديدگاه طبقاتی مطرح می کرد: حميد اشرف

و مسئله، برای ما مسئله اساسی، وحدت پيشتاز با توده است، . ما دو تا پيشتازيم"صورت که، می گفتش که 
  ای که ازش صحبت می کرد" توده"و اون ". نه وحدت پيشتاز با پيشتاز

  
  همه توده مردم بود، که درواقع: تقی شهرام

  
  .توده مردم نبود، ولی خرده بورژوازی سنتی بود، درحقيقت: حميد اشرف

  
  .   بله درحقيقت، ولی به حساب او، فکر می کرد که همه توده با او وحدت پيدا می کنند: تقی شهرام

  
  کأل جناح های خرده بورژوايی وقتی از توده حرف می زنند .  به او مربوط ميشنهمه توده: حميد اشرف

 
  منظور: تقی شهرام

 
ولی مشخص بود که رفقا انتخاب خودشونو کردن، و اين انتخاب را . گروه خودشون را دارند ميگن :حميد اشرف

 خودش قرار می گيره، و در مقابل که پيشتاز خرده بورژوازی هم به اصطالح در خدمت طبقه. درحقيقت تاريخ کرده
  .متحدين مارکسيست يا غيرمارکسيست يا هر کس ديگه ای، از موضع اون طبقه برخورد می کنه

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

  
چون ما گفتيم که بياييم حتی . رد شده بودمسئله جبهه، به شکلی که ما پيشنهاد کرده بوديم، : حميد اشرف

  .نشريه مشترک داشته باشيم
 

  من چون ميدانی: تقی شهرام
 

که . گفتيم بيائيم جبهه و نشريه مشترک داشته باشيم. ما پيشنهاد نشريه مشترک داده بوديم: حميد اشرف
  .نديد يا نهالبته شعاعيان هم مقاله ای نوشته بود در اين رابطه، که اون هم نمی دونم خو

  
  .اونو خوندم: تقی شهرام

   
چون نوشته بود که، يک جمله معروفی . که اون، يک مقدار شديدأ هم برای رفقا تحريک آميز بود: حميد اشرف

  " سازمان مجاهدين در معده شورش گوارده خواهد شد"داشت که 
   

  با صدای بلند می خندند: تقی شهرام و جواد قائدی
 

   به اصطالحيعنی که: حميد اشرف
 

آخه اونجا يه چيزای ديگه هم نوشته بود، مثأل کمونيست های مسلمون، مسلمون های : تقی شهرام
  از اون چرت و پرت های. کمونيست

  
يعنی مجاهدين . آها، اون خوب، تئوری ای داشت به اين صورت که اين جريان، جريان کمونيستيه: حميد اشرف

در معده شورش گوارده خواهد شد، و اين گوارده شدن در معده شورش، و اين مسئله هم . االن کمونيست اند
  ولی باز، مقاله ای که رفقا دادند. که به هر حال بازتابش اون بود. خوب خيلی چيز ناگواری بود درحقيقت

 
  ببينم، تو اون بطور مشخص جبهه منتفی نشده بود؟: تقی شهرام

  
  نه، نوشته شده بود که: حميد اشرف

 
  ولی می دونی من  چی می خواهم بگم: متقی شهرا

 
  .که ما متحدين طبيعی يکديگر هستيم. تعارفات جبهه ای شده بود: حميد اشرف
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  . باشه، يک چيزی شما بايد باز هم پيگيری می کرديد: تقی شهرام

  
  چرا که. خوب، آخه زمينه اش که نبود!ها: حميد اشرف

 
  يعنی ممکنه که  مالحظات تاکتيکی :تقی شهرام

 
  عمأل ما می ديديم که رفقا به آيت اهللا شريعت مدار و اينها، بيشتر اميدواری دارند: حميد اشرف

 
  نه :تقی شهرام

 
  تا به: حميد اشرف

  
  نه : تقی شهرام

  
  . اين ديگه نبود رفيق: جواد قائدی

  
  . حاال بذار بگم: حميد اشرف

 
  می خندند: تقی شهرام و جواد قائدی

 
حافظه و اينها . اينها سنده، نوشته است. اينو از روی فاکت می خوام بگم اينو. کت دارممن يک فا: حميد اشرف

و در اين رابطه بود که خوب ما ديديم که حرفی نيست اون پاسخ به جبهه داده شد و به مسئله پيشتاز و . نيست
  اصأل بايد از خودشون بکنندپيشتاز، و پيشتاز و توده ، و مسئله مهمتر از همه، اعاده حيثيتی که مارکسيست ها 

 
  از چه نظر؟: تقی شهرام

  
  .از نظر توده ها: حميد اشرف

  
  که مثأل بيان چکار کنند؟ آخه به توده ها بگن چی؟ مگه چه هتک حيثيتی کردن؟: تقی شهرام

  
هتک حيثيتشون اين بود که، مارکسيست ها ظاهرأ به، به اصطالح، اعتقادات و احترامات مذهبی : حميد اشرف

  توده ها 
  

  بها نمی دن؟: تقی شهرام
  

  بی احترامی کردند در گذشته، و حاال: حميد اشرف
  

  يعنی واقعأ اين تو اون نوشته هستش، چنين چيزی؟: تقی شهرام
  

اعاده حيثيت، کلمه اعاده حيثيت مارکسيستها که مارکسيست ها  بايد از خودشون اعاده . آره: حميد اشرف
  .حيثيت به عمل بيارن

 
  بله: شهرامتقی 

 
و در اين رابطه است که ما می تونيم اين مارکسيست ها را هم در اين وسط که هستيم، يک : اشرف حميد

  .جايی بهشون بديم، که توده ها بتونند اينا را هضم کنند
 

  درسته: تقی شهرام
 

، اگر اعاده  و اگر اين کار نشه، به اصطالح، ديگه نميشه، يعنی دست ما نيست قضيه، خالصه:حميد اشرف
 چرا شما از کمونيسم اسم می بريد؟ چرا نمی  ، خوب طبيعيه که ما، بعد، اشاراتی به ما که.  حيثيت هم نشه

  .دونم  از مارکسيسم اسم می بريد؟ شما بيائيد تو جزوه هاتون از فلسفه علمی نام ببريد
 

  بله: تقی شهرام
 

   و خوب اينها جرياناتی بود که به نظر ما: حميد اشرف
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  درسته: تقی شهرام
 

  جنبش کمونيستی را تضعيف می کرد: حميد اشرف
 

   بله کامال:تقی شهرام
 

و طبيعتأ ما حتی در همون موقع هم که اون مطلب نوشته شد که جنبش پيشتاز با پيشتاز و : حميد اشرف 
 کفره و ننگه و ...) نامفهوم (پيشتاز با توده، در همان موقع هم و رفقا قويأ می گفتند که اسم کمونيست  تکف

ما درهمون موقع اش، از همون اول کار هم تو اعالميه هامون صريحأ . ايران مذهبيه و خلق اله  است و بله ست
حتی اعالميه ای بود که رفقا کمک . هدف ما اين هستش. رهرو راه طبقه کارگريم. می گفتيم که ما کمونيستيم

ون دستگاه فتو ترنسفرشون تکثير کرده بودند، که ما بريده بوديم دورشو، کرده بودند عکس های اسکندر را با ا
  . از همين موضع با مسئله برخورد کرده بوديم. چسبونده بوديم رو اعالميه هامون

  
  خوب، اينها، حرف شما کامأل درست و موضع درست که نبايد: تقی شهرام

 
  و حتی: اشرف حميد

 
اما اين قسمت قضيه که بايد به هر حال شما اين هم به يک . ی شدجنبش کمونيستی تضعيف م: تقی شهرام

  وسيله ای زير مهميز  خودتون در می آوريد به يک وسيله ای
 

  کدوم رو؟: اشرف حميد
 

  به يک  وسيله ای به هر حال،. همين جريان خرده بورژوايی را: تقی شهرام
  

   جريان خرده بورژوايی را ما می توانستيمواال: اشرف حميد
  

به هر . يعنی به هر حال، در يک روابطی اون را، باهاش در يک مناسبات نزديک تری می شديد: تقی شهرام
شما به اندازه کافی، در واقع به دليل همين . يعنی ما وسايله که ازمون نگرفتن. شکل، اونطور نه، به جور ديگه

اين امکان را دارند که ميتونند، نقطه نظر مارکسيستی، واقعأ مارکسيست ها اين نقطه چی بش می گن 
می دانيد يعنی مثل مذهبی ها در يک کالبدهای خيلی محدودی محصور . دستشون باز باشه برای برخورد

چون مذهبی ها مجبورند يک چيزی به اين نگن به اون به قول معروف اصابت نکنه، يه چيزی نگن، از اون . نيستند
اما مارکسيست ها خوب روشنه، اصولشون . دچار تناقض هستندور به قول معروف قضيه خراب نشه، خيلی 

از نظر خط و شيوه اشون هم به اندازه کافی انعطاف و به اصطالح زمينه و برد داره برای . معلوم، از نظر اصولی
ه حاال، منظور من اين بودش که شما اگر می ديدی يک چنين جريانی، آيا بايد می کشيديد خودتونو کنار؟ يا ن. کار

  اصأل يک موضع منفعل  می گرفتين؟ 
  

  ما خودمونو کنار نکشيديم: حميد اشرف
 

  خوب: تقی شهرام
  

رو مسئله جبهه پافشاری می . ما باز هم همون پيشنهادهای خودمونو طرح می کرديم با رفقا: حميد اشرف
  کرديم،چير باز مسئله نشريه مشترک و نشريات ديگه ای

  
  بله: تقی شهرام

  
  يک مقدار رو هم مطرح می شد، ولی اينجا رفقا :حميد اشرف

  
ولی مثل اينکه نشريه مشترک، ميگی خودت به جمعأ به نتيجه رسيده بوديد که امکان پذير نيست، : تقی شهرام

مگر اينکه هر کسی آخه می دونی، نشريه مشترک اينطوری بودش که گويا مصطفی اينا مطرح کردند که نشريه 
  تحريريهنمی دونم هيئت ردبيری و باشه و احتماأل مسئله س

  
  نه نه: اشرف حميد

  
  .  و اين جريانات داشت: تقی شهرام

  
  اين صحبت ها به اينجاش اصأل نرسيد. نه: حميد اشرف

  
  . مثل اينکه اينطوری ها بوده!  بابا:تقی شهرام
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  ...) نامفهوم (يه وير صحبت اصأل نه به هيئت تحريعنی : حميد اشرف

  
  مگر نه؟ من اينطور که می دونم. ر بوده که هيئت تحريه اش مثأل يکيش مثال خود مصطفی باشهقرا: تقی شهرام
چون کار به پذيرشش نرسيد که به هيئت تحريريه اش عدم . نه، اصأل صحبت هيئت تحريريه نشد: حميد اشرف
  نشريه مشترک.يعنی اصأل نفی شد. تواقق بشه

  
يد هر گروه و سازمانی برای خودش نشريات داخلی بوجود بياره، بعد در اينکه اول باآها، رسيديم به : تقی شهرام

رابطه با وحدت اينها، يعنی در رابطه با مثأل وقتی که نشريه مشترک در داخل سازمانها بوجود آمد، اينا در يه 
ی هر سازمان جريان ديگه اونوقت بيان مثأل اون نقاط مشترکشو بيارن تو يه نشريه مشترک مثال دو تا سازمان يعن

اينطور می ديديد . نشريه خودشو داشته باشه، بعد از تو اون يک زمينه هايی پيدا کنند برای يه نشريه مشترک
  ها؟. بعدأ شما

  
  .، ظاهرأ همينطوری ها بودالوا: حميد اشرف

  
  آها: تقی شهرام

  
از اون شماره های نشريه اينها يکی  که بعد اونوقت اين نشريات داخلی درآمد و مدتها گذشت و: حميد اشرف

  يک نسخه شو فقط. داخلی هم رفقا به ما دادند
  

  بله: تقی شهرام
  

حقيقت، خوب يکی در اين زمينه بود که ما نشريه داخليمونو درآورديم، يکی  که در اون نسخه در: اشرف حميد
  ۵٣ يا اوايل ۵٢ بته مال بعد از  شايد مثأل اواخرديگه  اين ال

  
  اگر همون نسخه را دادند، حدودأ مثأل بايد.  نيست۵٢ خرنه اوا: تقی شهرام

  
   ۵٢ تابستون: جواد قائدی

  
  .تابستون، اوايل شهريور و اينا باشه: تقی شهرام

  
   ؟۵٢: حميد اشرف

  
   است۵٢: تقی شهرام

  
  ه ای هست اشخهمان نس: حميد اشرف

  
  .    نيست، حتمأ۵٣چون : تقی شهرام

  
  چاپ الکلی و اينها. ه شده بودکه عکس کلت هم کشيد: حميد اشرف

  
  .نمی دونم: تقی شهرام

  
   نشريه داخلی٢شماره  :جواد قائدی

  
  اين مال کيه ؟: حميد اشرف

  
  مال شهريور: جواد قائدی

  
  ؟ ۵٢: حميد اشرف

  
  بله: جواد قائدی

  
   بله: شهرامتقی

  
. رف، يک تحليلی بود از نيروهاکه در اونجا، خوب همه چيزاش يک ط. که اون شماره را به ما دادند: حميد اشرف

يعنی . که اين تحليل مبتنی بر اين بود که، صحبت از مارکسيست های افراطی و چپ شده بود از يک طرف
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که در اون تحليل، سازمان چريکهای فدايی . به اصطالح تحليل نيروهای طبقاتی. خالصه، تحليل طبقاتی شده بود
  دار جزو نيروهای بينابينی مت قلمداد شده بودند، و آيت اهللا شريعو افراطی خلق به تلويح مارکسيست های چپ

  
  اسم اين تحليل چی بود رفيق؟: جواد قائدی

  
  را حتما داريدداخلی نمی دونم، شما نشريات : حميد اشرف

  
  .ما يه دوره داريم فکر می کنمداريم، . پيدا ميشه: تقی شهرام

  
 که گفته بودند نيروهای بينابينی مثل  آيت اهللا شريعتمداری و  ...)نامفهوم (که آيت اهللا شريعت: حميد اشرف

که ما ديديم که موضعگيری بعد از رفيق رضا هم . که اين دوتا چيزش تو يادمن هست. ...) نامفهوم (اينطوری
و . داری درباری جزو نيروهای بينابينیم های چپ هستيم، و آيت اهللا شريعتطوريه که ما کماکان مارکسيست

 وقتی که آيت اهللا شريعت مدار بينابين باشه، اين دو طرف بين هم قابل توضيحه ديگه که کيا می خوان خوب،
چون نشريه . و بخصوص چون رفقا اين هم دادند به ما. و اين، از چه موضعی داره اين تحليل صورت ميگيره. باشن

ی ما نشانه ای بود بر اين موضوع که، و اين برا. اين يک نسخه اش را دادند. داخلی که هيچکدومو نمی دادند
  دومرتبه تأئيدی، تأکيدی ست بر همون به اصطالح،

  
  بدماالن من اينو توضيح  :تقی شهرام

  
 شد به اصطالح به ز اون به بعد ديگه، روابط خيلی چيو خوب از. خط مشی سابقی که رفقا دارند: اشرف حميد

  طرح می کرد رفيق ۵٣که در سال . همين مسائل مطرح بود که ديگه باز ۵٣به سردی رفت تا سال . سردی رفت
که چندين بار، چندين بار متوالی ما گفتيم که رفقا اگر ميشه اين . که يک بحث هايی در درون سازمان ما هست

که . بعد مسئله به اصطالح انتقادها را مطرح کرديم. بحثها ما را هم تا حدودی را در جريان اين بحث ها بگذاريد
  ا می گفتند که انتقادها رفق

  
  واقع قضيه جبهه ببين، تو داشتی اينو می گفتی که در! پس ببين، مسئله جبهه بعد طرح نشد ها: تقی شهرام
  ...) نامفهوم(چرا ...) نامفهوم:  (حميد اشرف

  
   يک وسيله ای بود که بتونيم:تقی شهرام

  
به اين صورت که بعد از طرح . لی کارش باال نگرفتدر يک نقطه ديگری دوباره مطرح کرديم، و. چرا: حميد اشرف

  مسئله انتقادها که رفقا پاسخی ندادند
  

  .داديم که نمی کنيم اين کار رامثل اينکه نه، پاسخ : تقی شهرام
  

  ها؟: حميد اشرف
  

  . مثل اينکه اون رفيق گفته بود که اين کارو نمی کنيم: تقی شهرام
  

  ی هم طرح کرده بود، به شکل مبهم گفتههمين: حميد اشرف
  

  گفته بود انتقاد از کدام موضع؟: جواد قائدی
  

 که ما می گفتيم که خوب، رفقا تا حاال موضعشون موضع مارکسيستی بودها، انتقاد از کدام موضع : حميد اشرف
  حاال می خوان ما به موضع مارکسيستيشون صحه بگذاريم؟ . نبوده

  
  .ديدهمچی چيزی شما نگفته بو. نه: تقی شهرام

  
  .احساس ما بود. نه، ما نگفتيم: حميد اشرف

  
  .آها، تو فکر خودتون: تقی شهرام

  
  که خوب، چی می خوان؟ حاال مثال اينکه برن: حميد اشرف

  
می دونی؟ يعنی تصور ما اين بودش که شما از روی . البته ما تصور می کرديم که شما می فهميد: تقی شهرام

  .رجی سازمان ما، می فهميد حرکت سازمان ماروعمل ما، نظرات ما، انعکاسات خا
  

  من اون دفعه هم  گفتم که چون: اشرف حميد
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  .واقع خودتونو به نفهمی بزنيد  عمد داريد که درولی: تقی شهرام

  
  چون سازمان، سازمان التقاطی بود، . نخير: حميد اشرف

  
  آها شما :تقی شهرام

  
  ان التقاطیما اين تحليل را داشتيم که سازم :حميد اشرف

  
  ه اين يک چيزهخآ: تقی شهرام

  
  . يه مقدار هم اصأل التقاطی بودنش هم يه مقدار به خاطر، به اصطالح امکان شترمرغ بودنشه: حميد اشرف

  
  خوب: تقی شهرام

  
  يعنی هم بتونه اين ور بازی کنه، هم بتونه آن ور بازی کنه :حميد اشرف

  
  بسيار خوب: تقی شهرام

  
  اا م ب:حميد اشرف

  
  .ولی تا ابد؟ تا ابد بتونه اين کارو بکنه: تقی شهرام

  
  .تا ابد طبعأ نمی تونست اين کارو بکنه: حميد اشرف

  
  خوب، پس شما بايد متوجه باشيد: تقی شهرام

  
  قتيما در حق: حميد اشرف

  
کجاست؟ . اين پوسته داغون ميشه، اين تناقض اينو از بين می بردش. که باالخره، اين مي شکنه :تقی شهرام

  .ما جهت صحيحشو تقويت کنيم. ما به اين کمک کنيم
  

  از کجا پيداش می کرديم؟: حميد اشرف
  

  ! کاری نداشت! اه: تقی شهرام
 
  


