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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– چهار هنوار شمار(
 

 

چون فکر می کرديم که  حس می کردم که رفيق رابط شايد در اينجا نقشی داره، و شايد مسائل : حميد اشرف
  گفتيم دو نفر از شما. به اصطالح يعنی ارتباط محدود يک مانعی هستش برای پيشبرد اين امر نزديک شدن

  
  .نهاد هم به ما نرسيدهاين پيش: تقی شهرام

  
  و دو نفر از ما بيان و يک کميته ای درست بکنند : حميد اشرف

  
  اين پيشنهاد هم: تقی شهرام

  
  . کميته بررسی جبهه، يعنی، حتی اين طرح يادمه و پيشنهادش هم يادم هست :حميد اشرف

  
  .خوب، حاال شما ميگين، ما قبول داريم. بله : تقی شهرام

  
بيائيم بررسی کنيم زمينه های اشتراکمون رو، حاال هر چی، شما به . ه بررسی جبهه باشهکميت: حميد اشرف

چون بخصوص موقعی بود که درخارج از کشور هم اين راديو ميهن . ما انتقاد داريد، نمی دونم اختالف داريد
  پرستان اينها راه افتاده بود،

  
  اوج گرفته بودقضايا. بله: تقی شهرام

  
  . خارج هم قضايا مطرح بود، ما خواستيم حداقل نزديک تر باشهدر : حميد اشرف

  
  بله: تقی شهرام

  
  يک سری اختالالتی هم در اون رابطه پيش اومده بود،: حميد اشرف

  
  درسته: تقی شهرام

  
  در رابطه خوندن کتابها و نمی دونم مسائل مربوطه اش و اينها: حميد اشرف

  
  درسته : تقی شهرام

  
ن رو ما گفتيم بيايم بشينيم، حداقل ارتباط، مداوم و نزديک باشه و به صورت تصميم گيری که اي: حميد اشرف

  .چون عمال ارتباطات به صورت مبادله اخبار بود. ارتباطیجلسات  هايی دربياد، نتيجه اين
  

  بله: تقی شهرام 
  

  در يک دوره خيلی زياد شايد يک ماه و يک ماه و خورده ای  :حميد اشرف
  

هستش که اولين باری که ما، در همين  من خاطرم. ولی ببينيد، اجازه بديد من يک چيزی بگم: متقی شهرا
يک برخورد فعال را طرح کردیم، همينطور که خودت هم وسط هاش ، ضرورت ۵٣دوران اخير، يعنی حدود سال 

ت فايده ای نداره، بيائيم و ما طرح کرديم که اين نوع ارتباطا. ، از طرف ما بودگفتی، وسط صحبت خودت قبأل گفتی
  اين چه فايده ای داره، هی بيا و برو و فالن کنبنشينيم يک برخورد اصولی تری بکنيم، آخه 

  
ولی خوب ما گفتيم بيائيد کميته تشکيل بديم  بيائيد بشينيم، کجا بشينيم؟ آخه اين که ما بيشتر : حميد اشرف

  داره، ولی ظاهرارفيق می گفتش که فايده ن.  بحث های دونفری کرديم
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  بله: تقی شهرام
  

  من استنباط ام حاال اين است، : حميد اشرف
  

  بله: تقی شهرام
  

به خاطر چيزهايی که ميگين ، که شما می خواستيد با کنايات، ما را متوجه خطای خودمون بکنيد و : حميد اشرف
  .  به موضعگيری، به قول خودتون صادقانه، بکشونيد

  
  ن برای ما، بودش  البته اي:تقی شهرام

  
  آخه اين با کنايات اين واقعا خيلی نادرسته، : حميد اشرف

  
  .ببين اين برای ما بود. اين برای ما بود :تقی شهرام

  
  چون شما يک بار کنايه اينکه هر کسی نسبت به طبقه خودش صادق است رو زديد: حميد اشرف

  
  بله: تقی شهرام

  
  نمی دونم خوب، فايده نداره؟ .  که اين ارتباط چيه، فايده ندارهيک بار ديگه هم کنايه اين: حميد اشرف

  
  ولی ببين چی می گم. شمعلوم بود: تقی شهرام

  
   پيشنهاد؟   :حميد اشرف

  
  ما پيشنهاد داديم، گفتيم که.آخه: تقی شهرام

  
   بوديمپيشنهاد انتقاد و انتقاد از خود را داده که ما : حميد اشرف

  
  آها: تقی شهرام

  
   ...) نامفهوم (پيشنهاد تشکيل :اشرفحميد 

  
خوب، ما استنباط مون چی بود؟ استنباط ما اين بودش که شما درواقع می خواهيد در پناه يک : تقی شهرام

چنين انتقادو انتقاد از خودی، درواقع، اساسی ترين انتقاد، يعنی اصول و ريشه انتقادات را درواقع، به اين ترتيب 
و ادامه پيدا .  راحت خيلی خوب بگيداين يک اشتباه بوده، يک خطا بوده، ما قبول می کنيميعنی خيلی. لوث بکنيد

  می کرد همه اون قضايايی که ما اساسأ  
  

  نه خوب شما هم اگر در آن شرايط، شما که : حميد اشرف
  

  ما قادر نبوديم. ما نمی تونستيم! ببين: تقی شهرام
  

  ه بورژوايی دفاع کرده بوديد،شما که هميشه از مواضع خرد: حميد اشرف
  

  بله : تقی شهرام
  

  . در مقابل ما حداقل، در روابط مشخصی که با ما داشتيد، اين مسئله حاکم بوده: حميد اشرف
  

ببينيد، ما فکر کرديم شما اوأل، اين مسئله جريانات ايدئولوژيک ما را می فهميد ولی خودتونو به : تقی شهرام
  ن تقريبايعنی چو. نفهميدن می زنيد

  
  ببين،اين حرف اين اشتباه بزرگيه ضمنأ، که شما هنوز هم داريدش: حميد اشرف

  
  نه اجازه بديد : تقی شهرام

  
  .و فکر می کنيد که مسئله اصأل ميتونه اين باشه: جميد اشرف

  
  نه حاال: تقی شهرام
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کتابهای مارکسيستی شما، که  چرا که حتی اگر ما،جريان به اصطالح حتی مثأل اين کتابهای شما، :حميد اشرف

  اومده دست ما
  

  بله: تقی شهرام
  

  شما اين کتابها را هم داديد، شايد مثال مقصود اين بود: حميد اشرف
  

  آها، ببين: تقی شهرام
  

  .که ما متوجه بشيم: حميد اشرف
  

  مثأل ما بسيار خوب،: تقی شهرام
  

  اين کتابها: حميد اشرف
  

 داديم، شما چی از اين تو فهميديد؟ ببين، مقدمه رويزيونيزم دقيقأ ضميمه مقدمه رويزيونيزم را: تقی شهرام
  .اينها همش به هم ارتباط داره! همون آذرماهه ها

  
  آفاناسيف هم نمی دونم گرفته بوديم و فلسفه  نه خوب، چيز هم مال کتاب: حميد اشرف

  
و مينويسه، يا يه سازمانی که اين توش آها، مثأل، شما فکر نکرديد که آخه کسی که اين مقدمه ر: تقی شهرام

پخش ميشه، اگر تو اين سازمان، آخه ما اينو پخش کرده بوديم ديگه، تايپ کرده بوديم، منتشرش کرده بوديم، تو 
  . سطح جامعه هم حتی انداختيم

  
  کدوُم ؟: حميد اشرف

  
  همين مقدمه ای بر رويزيونيسم خروشچف که تو اين ضميمه آمده، : تقی شهرام

  
  را کی به ما داديد؟  خوب اون کتاب: حميد اشرف

  
  ما اينو کی داديم؟: تقی شهرام

  
  .تابستون پيش: حميد اشرف

   
  تابستون داديم؟: تقی شهرام

  
   بله:حميد اشرف

  
  راست ميگه: جواد قائدی

  
  مقاله: تقی شهرام

  
  ون با هم داشتيم،شما اولين چيزی که به ما داديد، ما بعد از جلسه ای که تو تابست: حميد اشرف

  
  خوب ولی: تقی شهرام

  
يعنی بعد از جلسه تابستون، تازه اولين باری که مطالب مارکسيستی . شما، تحليل عراق را داديد: حميد اشرف

  به ما داده شد
  

  .من اشتباه کرده بودم. درسته: تقی شهرام
    

  بعد تابستون، بعد از جلسه بود اصال: حميد اشرف
  

 ...) نامفهوم ( ازاون بعد: تقی شهرام
  

  .که بعد از اون هم مقدمه بر رويزيونيسم خروشچفی را داديد و بعدش هم که اين کتاب جديد: حميد اشرف
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بعد شما هنوز هم، اين موقع، در اين موقع ها که اين کتابها را داديم، شما تفسيرتون چی بود ! آها: تقی شهرام
  از قضيه؟

  
 سازمان مجاهدين، کتابهای تاريخ شوروی، تاريخ حزب کمونيست چين، درس ما، اوأل می ديديم که: حميد اشرف

حتی مثل اينکه قبل از . های مختصر حزب کمونيست چين، و آفاناسيف ، اين سه تا کتاب را ما رسيد به دست ما
  .اين جريان هم رسيد

  
  قبل اش بود. بله: تقی شهرام

  
  يم که بخش هايی که از مذهب تحليل کردهاينها ، آفاناسيف را ما خونديم، ديد: حميد اشرف

  
  ها: تقی شهرام

  
  .حذف شده: حميد اشرف

  
  !هم چنين چيزی نيست! ها: تقی شهرام

  
  حاال يکی يکی مطابقه کنيم: حميد اشرف

  
  ببينيم : تقی شهرام

  
  فلسفه مارکسيسم مال آفاناسيف نيست: جواد قائدی

    
همون که با يک جلد . اون فلسفه مارکسيسمه پيش شما. اون فرق ميکنه، مال آفاناسيف نيست: تقی شهرام

  الکلی نوشته شده؟ جلد قرمز داره؟  
  

  .همونه: حميد اشرف
  

ببينيد، اينا چند تا کتابه، عين هم هستند، ما اتفاقأ دنبال همين آفاناسيف . اون آفاناسيف نيست: تقی شهرام
از شهريور، ما نسخه هاشو داشتيم و تکثير کرديم اين اجبارأ، اين فلسفه مارکسيسم را، اين از قبل . می گشتيم

ما تمام نسخه ها، يعنی . دقت می کنيد؟ يعنی اصأل اين اصال  خيلی عجيبه، اين حرفی که شما می زنيد. موقع
  .يک نسخه قبل از شهريور داشتيم، اينو در همان دوران، همان دوران مبارزه ايدئولوژيک و بحث و اينها تکثير کرديم

  
  پس اگر اين مال قبل از شهريوره، . آها: يد اشرفحم

  
  .اون موقع هم ترجمه کرديم: تقی شهرام

  
  . همون موقع ترتيب اش را داده اند: حميد اشرف

  
  . ولی آخه يک مسئله را هم دقت کنيد: تقی شهرام

  
  جو ضدمذهبی شد :جواد قائدی

  
 تفاوت کيفی داره با اين ترجمه ای که اخيرأ تو اين ترجمه اصأل. آخه يک مسئله را هم دقت کنيد :تقی شهرام

  درسته يا نه  .  اروپا چاپ شده و شما هم روش شما هم با همين ترجمه تکثير کرديد مجددأ
  

  ترجمه هاش با هم فرق داره، اما متن يکی است: حميد اشرف
  

  .ما اينو داشتيم. ولی اينو دقت کنيد.آها: تقی شهرام
  

  ترجمه هاش: حميد اشرف
  
ببينيد من تا حاال خود من نزديک به اين مال . دنبال اون ترجمه می گشتيم. و دنبال اون می گشتيم: قی شهرامت

  . اين مال ميتن است. آفاناسيف هم نيست
  
  

  . اين مال يکی ديگه است. اين مال آفاناسيف نيست که تکثير شده باشه: جواد قائدی
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ولی روی . قبل از شهريور،اين  اصأل ما تو برنامه هم نبود به آن معنااين . من يادمه. اين مال ميتنه: تقی شهرام
يک قسمتش که مربوط به  نسبيت و اينها صحبت ميکرد، من يادمه که اينو تو يه قسمتی از کالسها می خوندن 

 نيست آفاناسيفولی اين مال ميتنه، اين مال . و داليلی می آوردن و نمی دونم اين بحثی بود، حاال اونو کار ندارم
و من از اين .  می گشتيم ، بعدأ از يه طريقی گير آورديم، نسخه چاپ شده خارج شوآفاناسيفو ما اتفاقأ دنبال 

 تا ترجمه تا حاال ديدم که همه اش هم همين مباحُث داره و همه اش هم ۵ ، ۴فلسفه مارکسيسم نزديک به 
برای اينکه . يی از اين قبيل داره، ولی ما اصأل حذف نکرديم اسم هاآفاناسيف، مال ميتنه، مال . مال روسيه است

  . اين مسئله روشن تر بشه، من اشاره می کنم به همون تاريخ حزب کمونيست شوروی
  

چون يکی از رفقای ما که در اين زمينه . حاال، يک چيزی ديگه هم در اين رابطه، شما درست ميگيد: حميد اشرف
  . در اختيارش بود، اين اظهار نظر را کردها يک مقدار وارد بود و متون

  
  آها: تقی شهرام

  
چون بويژه در اون فلسفه مارکسيسمی که شما درآورديد، در مورد مذهب هيچ موضعگيری که : حميد اشرف
  . مطلقا نشده

  
  و بعد. چرا، اونجا گفته در ابتداش، راجب به مذهب و ايده آليسم و اينها: تقی شهرام

  
  رد مسئله مذهب در مو: حميد اشرف

  
  ما ماترياليسم ديالکتيک را منتشر کرديم توی خود اون مثأل فرض کنيد که تاريخ مختصر: تقی شهرام

  
وليکن يک نکته جالبتر اين بود که اين انتشارات درون سازمانی هرچند درون سازمانی، بدون آرم : حميد اشرف

   کرده يعنی مشخص نبود که سازمان مجاهدين آنها را تکثير. بود
  

يعنی .  ما اصال راجع به اين مسئله، ما توی درون تشکيالتيمون اصأل آرم نمی زنيم، خيلی کم! آها: تقی شهرام
  .تاحاال مثال اين کار را نمی کرديم

  
  چون اون هم الکلی بود، با همين خصوصياتی که اينها داشت.  زده بوديدجزوه تکنيکی راولی خوب : حميد اشرف

  
  .ی اين اصأل حساب شده نبودول: تقی شهرام

  
   اون حورده بود ولی اين نخورده...) نامفهوم (يا مثال : حميد اشرف

  
  اينو من به شما مطمئنا  بگم که: تقی شهرام

  
جزوه ، جزوات تکنيکی و اينها که تا اونجائی که به دست ما می تو همين کتابهای ولی فرض کن : حميد اشرف

    نوشته نشده بودام از اين مارکسيستی ها حتی مثالرسيد آرم دار بود، ولی هيچکد
  

  نه: تقی شهرام
  

  .که مجاهدين درآوردند: حميد اشرف
  

.  که در اينجا داره صورت می گيرهاين اصال  اشتباهيهاصأل  ببينيد، يک مسئله ای رو بهتون بگم، . نه: تقی شهرام
ا مثال کتاب مارکسيستی هم منتشر کنيم و آرم هم ببينيد، برای ما مهم هم نبود که حتی مثال اگر اون موقع ه

خوب مسئله . چون اصأل ما در از نظر انعکاس اجتماعی، ما مارکسيسم را به صورت يک علم قبول داشتيم. بزنيم
ولی اينش مهمه که ما اين نوع کتابها را برای آموزش . ای نبود، از اين نظر اصأل برای ما تناقض ايجاد نمی کرد

را کی به شما " تاريخ مختصر"مثأل ما . تی شديدأ منتشر کرديم و شديدأ گذاشتيم توی آموزشدرون تشکيال
هم يک سه جلدشو منتشر کرديم، سريع هم منتشر کرديم، به همين دليل .  داديم۵٢داديم؟ من يادمه سال 

  مقدار
  

  .  که نداديد۵٢: حميد اشرف
  

   داديم،۵٢: تقی شهرام
  

   ۵٣سال : حميد اشرف
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 تو دم دست نبود، تا اونجا که من يک ۵٣اصأل اون فردی که اينو نوشته، من يادمه اصأل سال . اواخر: شهرامتقی 
  ولی. حاال نمی دونم. مقدارش يادمه

  
   حاال ممکنه به شما دیر تر رسيده باشه.  دراومد۵٢درون خودمون که تو زمستون  :جواد قائدی

  
  بله به ما چندين ماه بعد: حميد اشرف

  
بله، ما اينها را منتشر می کرديم، تو آموزش وارد می کرديم، و بعدش هم، ما اصال غير از اين : ی شهرامتق

  کتابها، ميگم، باز ما بيشتر انتظار داشتيم که شما ار همين انعکاسات خارجی ما 
  

  ولی رفيق من يک چيز ديگه هم به شما بگم : حميد اشرف
  

  بگو: تقی شهرام
  

  ۵٣در سال که ما : حميد اشرف
  

  خوب: تقی شهرام
  

بحث های به اصطالح، پروسه مارکسيستی شدن ، که درحقيقت بحبوبه ۵٣در تابستان سال : حميد اشرف
  سازمان هست

  
  بله: تقی شهرام

  
  در رابطه با رفيق رابط سازمانی، در مقابل يک مسئله ای قرار گرفتيم، که اين هم فاکت : حميد اشرف

  .مشخصی می تونست باشه
  

  باشه: تقی شهرام
  

که، رفيق دو تا مسئله را مطرح کرد می کرد يکی مسئله تکامل بود، تکامل طبيعی يعنی  طوريه ب: حميد اشرف
يعنی مثأل مذهبی . اينکه تکامل طبيعی و وارد شدن به دانش مارکسيستی معموأل از اين راه ها صورت ميگيره

  ها و اينها، معموأل از اين
   

  سه اش اينهيک پرو: تقی شهرام
  

   يک پروسه اش:حميد اشرف
  

  . بله: تقی شهرام
   

  .يعنی نقاط حساسش هم هست احساسی يک طريقش، يعنی چيز های : حميد اشرف
  

  بله: تقی شهرام
  

  آن موقع که حالت احساسی دارند و اينها: حميد اشرف
  

  بله: تقی شهرام
  

 مسئله اين رفيق در مورد تکامل، طرحی را مطرح که اين. رو مسئله تکامل خيلی مقاومت می کنند: اشرف حميد
  .کرد که اين مسئله تکامل هنوز اثبات نشده

  
   چه جوری فرض کناين تقدم ماده و اينکه مثأل : تقی شهرام

  
  نه، اصأل، مسئله به اصطالح اين: حميد اشرف

  
  .پيدايش انسان: جواد قائدی

  
  .اثبات نشده استپيدايش انسان واينها مسئله ای است که : حميد اشرف

  
  اين :تقی شهرام
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که !  جالب توجهچيز  خيلیاين مسئله در رابطه با اينکه اين ديگه يک نظری بود که واسه ما خيلی : حميد اشرف

و اين رفيق تکامل را هم قبول . حتی مثال خيلی از رفقا توی زندان و اينها بودند که مسئله تکامل را قبول داشتند
  نداشت

  
  نه: تقی شهرام

  
  .از نظر ايدئولوژيک، آره، دفعه پيش هم قبول کرد که آره اين مسئله درسته: حميد اشرف

  
  آره؟ چی بوده قضيه؟: تقی شهرام

  
  . من يادم نيست: جواد قائدی

  
  .اين تو نوار ها هستش، اگر دقت کنيد: حميد اشرف

  
  توی نوار هم يک همچنين چيزی نيست . نه: تقی شهرام

  
  !مچنين چيزی را ما نگفتيم  رفيقيک ه :جواد قائدی

   
  .نه، اون رفيق گفت :حميد اشرف

  
  .اون رفيق هم نگفت: جواد قائدی

  
  حاال می خواهيد چرا: حميد اشرف

  
  آخه نيست تو نوار: تقی شهرام

  
  !آخه نيست يک هم چنين چيزی: جواد قائدی

  
  .ارم اينجایم، دفعه ديگه می اگه می خواهيد اگه اجازه بديد، من تو نوار پيداش می کن: حميد اشرف

  
  .اصأل بگو چه ساعتی از نوار است، ما داريم، پيدا می کنيم، مياريم: تقی شهرام

    
  .تو صحبتها، تو محاوراتمان بود. من يادم نيست: حميد اشرف

  
حاال ممکنه در بيان . من که گوش دادم ضبط نشده بود. ولی توی نوار همچين چيزی ضبط نشده: تقی شهرام

  . من که گوش دادم، نبود. فته باشه، ولی ضبط  تو نوار نداريمگ
  

  . حاال از خودش بپرسيد، يادش هست حتمأ: حميد اشرف
  

  حتما: جواد قائدی
  

  .شايد تو نوارها ضبط نشده. و من يادم هست. چون دفعه پيش هم تأئيد کرد: حميد اشرف
  

  شده؟يعنی تأئيد کرد که مسئله تکامل، هنوز حل ن: تقی شهرام
  

  درمورد خود اون رفيق ميگمنه، نه، ببينيد، : حميد اشرف
  

  آها: تقی شهرام
  

 بود مثل اينکه، که ۵٣چون اون رفيق در اون جلسه، که من يادمه تابستون بود، تابستون . حداقل: حميد اشرف
 نمی دونم ما، حتی جای قرار هم بهش گفتم و يادش بود، که ما طرف های خيابونهای سه راه حوالی اميری
که يک مسئله . تيموری و اونجاها، داشتيم راه می رفتيم و صحبت می کرديم، که رفيق دو تا مسئله را طرح کرد

گفتم خوب، رفقا مذهبيند ديگه، . اش به طور مشخص ضدعلمی بود که خوب، من اصال هيچی اصأل بحث نکردم
  . فلسفی نيستبحثما که هدفمون . مسئله تکامُل، قبولش ندارند

  
  خب.   فلسفی نيست بحثبله: تقی شهرام
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و اون مسئله اختالفات . يک چيز ديگر هم طرح کرد، که اونو گفتم، گفت نه من منظورم اين نبوده :حميد اشرف
  .چين و شوروی بود

  
  آها: تقی شهرام

  
به عنوان به که مطرح می کرد که اين اختالفات چين و شوروی، به اصطالح، به شکل سوال انگيز،  :حميد اشرف

  صورت يک مسئله، يک مسئله پيچيده
  

  بله: تقی شهرام
  

حتی، استنباط من اين بود، شايد چون بالفاصله بعد از اون جريان تکامل بود، فکر کردم رفيق داره،  و: حميد اشرف
  تو اين جلسه می خواهد يک مقدار مواضع ايدئولوژيک مارکسيست ها را مورد 

  
  هحمله قرار بد: تقی شهرام

  
  باباجون اون هم چين و شوروی بودند که   و بگه حمله قرار بده :حميد اشرف

  
  خراب کردند: تقی شهرام

  
  اختالفات يعنی تق مارکسيسم و کمونيسم و اينها . طوری خراب کردن اون :حميد اشرف

  
  در آمد: تقی شهرام

  
و چون اين  مسئله .ورد بحث و اينهاستدراومده، از نظر ايدئولوژی هم که تکامل و اينهاش فعأل م: حميد اشرف

چين و شوروی هم به دنبال اون که البته رفيق دفعه پيش گفت که مسئله چين و شوروی من اون مقصود را 
  . ولی احساس من در اون موقع اين بود. من هم قبول کردم . نداشتم

  
  بله: تقی شهرام

  
! هايی که ما داشتيم، اين چيزهايی که می ديديم ديگهو با توجه به اين فاکت.  بود۵٣در تابستون  :اشرف حميد

  .خوب رفيق رابط سازمانی معتبره ديگه
  

  .بله معتبره، مسلمه: تقی شهرام
  

طبعأ اين که رفقا، اين برای ما مطرح بود که در سازمان مجاهدين، جريانات مارکسيستی هم اگه : حميد اشرف
دچار يک سری مسائلی هستند، که دارن دومرتبه جريانات هست، من فکر کردم که اين رفيق االن، تو درون 

  مارکسيستی که رشد ميکنه، يک مقدار مورد 
  

  حمله قرار گرفته: تقی شهرام
  

  .حمله قرار گرفته، که اين رفيق هم، بازتابش هم پيش ما اينه :حميد اشرف
  

  ؟۵٣اين کی بود؟ تابستون : تقی شهرام
  

  . بود۵٣آره، تابستون : حميد اشرف
 
  


