
 

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

 
- 1 - 5A 

متن زیر مذاکرات بين دو سازمان چريکهای فدائی خلق ايران و بخش مارکسيست شده سازمان : توضيح 
 .مجاهدين خلق ايران است که از روی نوار های صوتی به صورت نوشتار در آمده است

  
  .با سپاس از رفقائی که در  امر تبدیل گفتاری آن مذاکرات به صورت نوشتاری ، شرکت کردند

  ٢٠١٠ دسامبر -ل سایت سياهک
  
  
  ) قسمت اول-نوار شماره پنج (

  
  

 این دفعۀ پيش هم  اينطوری من احساس کردم که فکر می کنند که ما از اين مسئله  رفقا داشتند،: حميد اشرف
ولی نمی دونم، و فکر کردم مقاومت رفقا دقيقأ به خاطر همين مسئله است که فکر می کنند که نکنه . نگرانيم

  از اونجا که ما هميشه. ن مسئله خيلی پافشاری می کنيم، نکنه يک چيز مضّریهچون ما به اي
  

  نه حاال من اتفاقا: تقی شهرام
  

  . نقش منفی داريم در مقابل قضايا، هر پيشنهادی که ما بديم الزامأ يک نقطه شّری توش هست: حميد اشرف
  

  آها: تقی شهرام
  

  اشه يه طرفحاال تحليل ها و اينها هم درست ب :حميد اشرف
  

  آها: تقی شهرام
  

  . ولی بايد گشت ديد مقصود شّری که در اين خوابيده، چيه: حميد اشرف
  

  خوب: تقی شهرام
  

بلکه ما توصيه . برای اينکه در همون موقع، ما اين هم نشون داديم که ما هيچ مقصود شّری نداريم :حميد اشرف
  کرديم که رفقا، شما بياين يک پيام بدين 

  
  آها: امتقی شهر

  
بگين آقای حزب توده اصأل اختالف ايدئولوژيک، من مارکسيستم، تو مذهبی هستی، همه اينها به  :حميد اشرف

  کنار، 
  

  به کنار: تقی شهرام
  

  ما فقط با کسی ميتونيم وحدت داشته باشيم :حميد اشرف
  

  که بتونه: تقی شهرام
  

  . که خط مشی ما را عمل بکنه بهش: حميد اشرف
  

  خوب: متقی شهرا
  

اگر اين کار را شما برید و اتفاقأ اون رفيق در همون موقع هم جواب داد که ما هر چه فکر کرديم که  :حميد اشرف
  حداقل چيزی که ما می تونيم به اينها بگيم

  
  همينه: تقی شهرام

  
  همينه : حميد اشرف

  
  حتی ببينيد شما در اينجا :تقی شهرام
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و با توجه به اين حداقل چيز که . اين اين حداقل چيز را به اينها بگيدمن گفتم، رفقا پس بي: حميد اشرف
  . کامألمثبته و هيچ ضرری به هيچ جا نمی زنه

  
  اصأل باور کنيد ما می خواستيم خيلی از اينها چيز ها بيشتر بگيم يعنی اصال طرح اين بود: تقی شهرام

  
  .اين حرف درسته، شما می تونيد اينو بگيد: حميد اشرف

  
  اصال ما يک تحليلی داشتيم :قی شهرامت
  

  ولی در حقيقت در : حميد اشرف
  

اينها يک گفتاری داشتند راجع به مسئله چيز، يک تحليلی داشتند راجع به مسئله شيوه های : تقی شهرام
خيلی بعد يک تحليل . تو راديو خوندند، بچه ها ضبط کردند، نوشته بودند. نمی دانم داريد شما هم يا نه. مبارزه

  .راجع به اينکه اين می آيد چه جوری شما هم يک اشاره ای کرديد تو اين بيانيه اتان. تميز ميشه از اون تو درآورد
  

  .ضعف های ايدئولوژيک شونو نشون ميده. عقب موندگی های تاکتيکي شونو نشان ميده: حميد اشرف
  

نگالدش را مطرح می کنند،نمی دونم فالن جا خيلی مسائل، مثأل ميان پرتقال را مطرح می کنند، ب: تقی شهرام
و فالن جا  پاکستان رو چيز رو ترکيه را هنوز مطرح می کنند، که مثأل بله، اينجا نيروهای سوسياليستی و 

مال به اصطالح، نامزد . دمکراتيک حاکم شده اند و  بعداين، ما يک چيز ديگه ای هم داشتيم از مال پونا ماريف بود
. از اون به قول معروف جوجه های برژنفه. ب کمونيست بود، که اخيرأ رفت تو حزب کمونيستکميته مرکزی حز

که تو اون سياست های شوروی را تو . اين هم يک جزوه ای داده بود بيرون و ترجمه اش را ما داشتيم اخيرأ
. غ خرده بورژوازی منطقهمنطقه خاورميانه تحليل کرده بود، که اصأل ما بايد کمونيست ها رو ول کنيم، بريم سرا

اصأل ماهيت حرفش  اين بود راجع به خاورميانه، يک جزوه خيلی جالبيه از نظر ما، اينو آموزش می ديم راجع به 
اين تحليل را کرده بود که اصأل ما بايد خرده چيو ول کنيم کمونيست ها را ول کنيم، . شناخت ماهيت رويزيونيسم
و بعد بريم سراغ . اصأل در يک چهارچوب های خيلی پيچيده و واقعأ نامردانه ای. اينها مثأل فالن اند، بهمان اند

  .دمکراتهای انقالبی و درواقع همون خرده بورژوازی منطقه
بعد، اين دقيقأ انعکاس داشت با حرف حرف هايی که تو اون بيانيه زده بود، تو اون شيوه های مبارزه می زد با 

جه هستی چی می خوام بگم؟ يعنی اون درواقع اومده بود، همون سياست خط متو. پيامی که به ما داده بود
به اضافه اينکه تو ايران، تضادهايش هم با . مشی رويزيونيستی شوروی را می خواست چکار کنه اينجا پياده کنه

ده بود به رژيم ايران اوج گرفته بود شوروی و يک مسائلی بوجود اومد راجع به منطقه، که خوب اين اجبارأ کشون
يعنی ما اين تحليل را داشتيم، و حتی يک مقدارش هم آماده . سمت نزديک شدن به نيروهای اپوزيسيون رژيم

و مشخصأ به اصطالح، گرايش، اصأل تبليغ به اصطالح پوچيستی حزب توده برامون مشخص بود، اون . کرده بوديم
د مياره، و ما حتی اينها آماده بود، اينها از نظر تئوريک کودتا گری و اون گرايش به اصطالح ضدانقالبی که داره بوجو

به قول اون رفيق حداقل حرفی هم که تازه بهش می زديم، واقعأ اون تازه خيلی کم اش . به هر حال مشخص بود
ولی ما همه اش مونده بوديم که اينو از يک موضع، چون ما در کش و قوس همين قضايا بوديم که از يک . بود

و اين برخورد کرد، با اينکه اصأل قضاياش هم يک مقدار بعد منتفی شد، و . کسيستی اين را عنوان کنيمموضع مار
ما هم باز درگيری هايی پيدا کرديم، عمأل جز، يک، شايد بگيم، يک انتقادی به ما وارد بشه که يک برخورد، مثأل 

ايد علت همه قضايا ش اين باشه، هيچ چيز فرض کنيد که، فعال پيگيرانه ای نسبت به قضيه ما نکرديم، يعنی ش
و اين هم ما فکر می کنيم که عالوه بر اين مواضعی که گرفتيم، اين را حتمأ باز هم برخورد خواهيم . ديگه ای نبود

  يک جزوه مثأل. کرد
  

  ولی ضمنأ :حميد اشرف
  

  ها: تقی شهرام
  

که، شايد رفقا دومرتبه در اين مورد هم تجديد يک چيزی هم که می خواستم اينجا تکرار بکنم، اينه : اشرف حميد
  . نظر بکنند

  
  کدام مورد؟: تقی شهرام

  
  اينه که حزب توده، با توجه به اين ارگان تبليغاتی که داره: حميد اشرف

  
  بله: تقی شهرام

  
يعنی کسی يه که در ايدئولوژی نيروهايی که معتقد به مارکسيسم . صرفأ يک گربه مرده نيست: اشرف حميد

  هستند
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  آها: تقی شهرام
  

  و اگر چه از نظر عملی، . اختالل ايجاد ميکنه: حميد اشرف
  

  هوم: تقی شهرام
  

  چيزی ممکنه نباشه،  حاال:حميد اشرف
  

  مهمش اينه: تقی شهرام
  

  . گروه هاشون  شروع به کار هم کردن :حميد اشرف
  

  ها: تقی شهرام
  

  . م کردنگروه هاشون  تو داخل شروع به کار ه :حميد اشرف
  

يعنی آدم هايی مثأل . همه شون دست پليس اند. نه، اينها، ما گروه هاشون را هم می شناسيم: تقی شهرام
البته اينها نفهميدن که با .   دارند، آت و آشغال هايی که تو کارخونه کار می کنند، و تماس هم داشتيم باهاشون

ب توده ای اند و از اونها هستند که مثال جلساتشون تو عرق حز. ما حسابی ته و توشونو درآورديم. ما تماس دارند
  خوريه هنوز و نشست هاشونو تو عرق خوری می گذارند و

  
  را در ميارن، چی؟" نويد"مثأل اينهايی که نشريه : حميد اشرف

  
  رو ؟" نويد"آها کدومو : تقی شهرام

  
  نويد: حميد اشرف

  
  ولی. را نمی شناسيم" نويد"نه، : تقی شهرام

  
  به هر حال، مسئله اينه که اينها: حميد اشرف

  
  از همين کار ها می کنند: تقی شهرام

  
شعاری که حزب توده ميده، واسه يک عده از روشنفکرهايی که قاطعيت انقالبی  گروه های، چون: حميد اشرف

  ندارند و واقعأ نمی خواهند کار کنند، ولی می خواهند ارضاء کنند خودشونو، و باشند فعأل
  

  بله: تقی شهرام
  

و بخصوص، يعنی تالش های سياسی . برای انها يک راهی را پيش می کشه و مطرح می کنه: حميد اشرف
  .حزب توده، کم اهميت نبايد تلقی بشه در مرحله کنونی

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

  
  . چرا؟ چون اغتشاش ايجاد ميکنه: حميد اشرف

  
  اتفاقا: تقی شهرام

  
  يعنی درحقيقت، البته اين باز مسئله است که شايد جنبه: حميد اشرف

  
  آها: تقی شهرام

  
  تعيين کنندگی نداشته باشه،: حميد اشرف

  
  اصال: تقی شهرام

  
  .ولی اخالل کننده هست: حميد اشرف
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ولی اين . حزب توده گربه مرده شدهببين، به دليل وجود همين ديکتاتوری و همين شرايط، اتفاقأ : تقی شهرام
گربه مرده می تونه اون موقعی که جنبش يک شرايطی از، رشد پيدا کنه، يک موقعی که مثأل، نيروها گسترش 

پيدا کنند، يک سری مسائلی از اين قبيل مطرح بشه احيانأ، و يک سری نيروهای مارکسيستی، مثأل، نتوانند 
ولی االن، اين واقعأ هيچ کاری نمی تونه . موقع بايد پنجه هاش باز بشهاين، اون . متحد بشن عليه حزب توده

  .يعنی نيروی داخليش خيلی ضعيفه. االن نيروئی هيچ در داخل نداره به اون معنا! االن ها. بکنه
  

  . نه، نيرو داره، ولی نيروهايی که داره، کار بری ندارند: حميد اشرف
  

  . خوب رژيم هم دارهآخه ببين، از اين نيروها،: تقی شهرام
  

  .  واقعيت اينه: حميد اشرف
  

  آها :تقی شهرام
  

يعنی گروه هايی هستند، که در رابطه با حزب توده، چون فعاليت انتشاراتی حزب توده، در داخل : حميد اشرف
  .و ما اين را در ارتباطات مختلفی که داريم، می بينيم. ايران هم بد نيست

  
  شون، بطور مشخص" دنيا" از اين يعنی ببينم، غير: تقی شهرام

  
  تمام آثارشون، تمام سلسله انتشاراتشون: حميد اشرف

  
  نه، آخه، اوناش که مثأل کاپيتال و اينها را منتشر کردند، اونا را ميگی؟ : تقی شهرام

  
  نه، به صورت خاص ايران که جزوه هايی منتشر می کنند، روی کاغذهای نازک، : حميد اشرف

  
  غذ نازک و ريز منتشر ميکنند اينها کا: تقی شهرام

  
اينها را می فرستند به داخل، و ما االن از اين ور اون ور  زياد می شنويم، در خونه ها می يارن . بله: حميد اشرف

و کسانی همين گروه ها همين کارهايی که ماها می کنيم، که در خونه . ميدن، همراه با اوراق تبليغاتيشون
  هايی که به اصطالح

  
  چيه توش؟" نويد"اين نشريه : تقی شهرام

  
نشريه نويد هم يک نشريه پلی کپی شده است که، درآورده، و هدف خودش را در سرمقاله اش : حميد اشرف

  که همون مساله خط مشی مسلحانه و اينها رو . مبارزه با انحرافات در درون جنبش قرار داده
  

  قات اينها از طرف خود پليس داده بشه؟ببين، فکر نمی کنی مثأل، گاهی او: تقی شهرام
  

يعنی ما اين را نفی نمی کنيم که پليس می تونه فعاليت ها را تا يک . خب، اين احتمال هست: حميد اشرف
يعنی اگر بشناسدش هم، سکوت کنه، چون ضد مبارزه مسلحانه است . حدودی، حداقل سکوت کنه در مقابلش

  و اين به نفع
  

رهايی داريم، اون ستارزاده نيست؟ اينو آزادش کردن، اين مجددأ گروه تشکيل داده، کار اصأل ما خب: تقی شهرام
  اون ستارزاده معروف نيست؟. می کنه

  
  "ساکا"مال : حميد اشرف

  
اين همون فريدون پسرش، هم خود باباهه، اين ناکسا مجددأ گروه تشکيل دادن، دارن از اين . آها: تقی شهرام

يعنی اينها حتی از نظر پليس، يعنی کامأل . مين کار ضد مبارزه مسلحانه می کننديعنی ه. کارها می کنند
و اين خبرها . مرتبه، يه جور ديگه شهرياری دارند ايفا می کنند واقع نقش دو هدايت دارند می شن، يعنی در

  .تقريبأ موثقه
  

  .ندهم ممکنه همين جريانات و جنبه هائی را  داشته باش" نويد"مال : حميد اشرف
  

  . احتماأل ممکنه، همين باشه: تقی شهرام
  

و ما نقش راديو را در به اصطالح، سمت گيری نيروها کامأل . و با توجه به اين که اينها يک راديو دارند: حميد اشرف
  . ديديم، و می دونيم که چقدر زياده
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   که مثل اينکه منتفی شده؟  اخيرأ خبر داری راجع به نتيجه راديو. ببينم شما، ميون کالمتون: تقی شهرام

  
  يعنی، کدوم راديو ؟: حميد اشرف

  
  می دونی؟. فعاليت هايی که رفقا داشتند تو خارج: تقی شهرام

  
  به شکست منجر شده؟: حميد اشرف

  
  خبرشو دارين؟. آها: تقی شهرام

  
  .ما آخرين خبرهايی که داريم اين بوده که به زودی می شه: حميد اشرف

  
اما آخرين خبر اينه که مثل اينکه، يعنی بعد از اون مالقاتی که داشتند . ما هم داشتيم.  همونآها،: تقی شهرام

  .با اون طرف، که نمی دونم حتما خبرش را حتمأ داريد، هم رفقای شما، هم رفقای ما
  

  خوب: حميد اشرف
  

  می دونيد ديگه؟: تقی شهرام
  

  طرفی که از ظفار و اينها: حميد اشرف
  

  .ئيس جمهور، ديگهر: تقی شهرام
  

  می دونم: حميد اشرف
  

  نه: تقی شهرام
  

  مال يمن : حميد اشرف
  

اين هم يک خبره، مثل اينکه . و بعد از اون، که موافقت کرده بود و اينها، مثل اينکه منتفی شد. يمن: تقی شهرام
  .اين اواخر داده بودند

  
  که موافقت نشده؟: حميد اشرف

  
  . شده، نداده بودندکه منتفی مثل اين: تقی شهرام

  
که گويا زمينه هاش هنوز . گويا می خواستند يک راديوی ديگه ای از جای ديگه ای تهيه کنند: حميد اشرف

  .  هست
  

  جای، ليبی اينا؟: تقی شهرام
  

  . آره، که در اون زمينه، تا چه حد موفق بشن، معلوم نيست: حميد اشرف
  

  . به هرحال، می گفتيد. اما اين مثل اينکه منتفی شده. ندارمحاال اون هم اطالع زيادی االن : تقی شهرام
  يعنی ببينيد، اين راديو، شما بهش اهميت زيادی ميديد؟ يعنی فکر می کنيد واقعأ مؤثره؟

   
  چون ما االن هم برخورد داريم باهاش. اين راديو مؤثره: حميد اشرف

  
  خوب ما می توانيم: تقی شهرام 

  
محدوديتش، .  هايی که چون تبليغاتی که جنبش مسلحانه می کنه، خيلی محدودهيعنی در محيط: حميد اشرف

يعنی اگر بخواهيم مقايسه کنيم، در مقابل يک راديو، البته آن موقعی که جنبش مسلحانه از طريق راديو ميهن 
يو بغداد وقتی قبأل، راد. و راديو پيک را کسی نمی گرفت. پرستان تبليغات می کرد، راديو پيک را خفه کرده بود

ولی وقتی اين جريانات خاموش شد، واسه مردم، ما چقدر در این رشته  . بود، راديوپيک را کسی نمی گرفت
  فعاليت می کردیم؟
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  .خيلی کم: تقی شهرام
  

همون . و مردم، کسانی که، نيروهای سياسی، واسه شون دنيائيه همون راديوهه. خيلی کم: حميد اشرف
ارضايشون می کنه، می گيرن گوش می کنند، و درضمن، . ه شون کلی مسئله استفحش دادن به شاه، واس

  زهر تبليغات اپورتونيستی اونها هم
  

  درسته: تقی شهرام
  

و در شرايطی که اونها ميان به اصطالح، گروه ها را هم به بازی می . به کام مردم ريخته می شه: حميد اشرف
  .که حزب توده يعنی، اين  اصأل نوعی به بازی گرفتنه. ينهگيرند با پيام های خودشون، چون واقعيت ا

  
  بله :تقی شهرام

  
  . هم  موضع گيری کردن" اعالم مواضع"مثأل راجع به بيانيه . با پيام های متعددی که ميدن: حميد اشرف

  
  چی گفتن؟: تقی شهرام

  
   شما را تأئيد می کنيمچيز کردن پيام دادن که ما قبول داريم و، تأئيد می کنيم، حرکت: حميد اشرف

  
  بله: تقی شهرام

  
  و اين کمک می کنه که خط صحيحی را که ما توصيه می کنيم . چون به مارکسيسم رسيديد: حميد اشرف

  
  .بپيمائيد مثأل: تقی شهرام

  
  . بهش برسيد: حميد اشرف

  
  بارک اهللا  :تقی شهرام

  
  .هنوز نرسيديد، ولی می رسيد :حميد اشرف

  
  بله: تقی شهرام

  
يعنی، و اين در رابطه با اينکه، پارسال هم اون پيام را داد، کسائی که فقط شاهد اين پيام ها : حميد اشرف

  د نهست
  

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

  تداعی می کنند، مماشات می کنند: حميد اشرف
  

  .ه شدممتوج. بله، و اصأل يک جريان غلط ايجاد کنه: تقی شهرام
  

  و از نام مجاهدين درحقيقت : حميد اشرف
  

  .يک سمبلی می سازند برای کوبيدن جنبش مسلحانه: تقی شهرام
  

  استفاده ميشه...) نامفهوم (: حميد اشرف
  

  بله: تقی شهرام
  

  .استفاده ميشه برای کوبيدن جنبش مسلحانه: حميد اشرف
  

  .متوجه ام: تقی شهرام
  

ا چون راهی که ما تا به حال طی می کرديم و حاال تقريبأ بهش رسيديم، يعنی و اون چيزی که م: حميد اشرف
  مرحله استراتژيک اول جنبش ما

  
  بله: تقی شهرام
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  که تثبيت جنبش مسلحانه بوده: حميد اشرف

  
  سعی: تقی شهرام

  
  يه مقدار به همين مسائل مربوط می شد: حميد اشرف

  
  درسته: تقی شهرام

  
  ر مقابل اين جريانات حساسيت داشتيم، رفقا بايد توجه کنند که به خاطر اصولمون بودهو اگر ما د: حميد اشرف

  
  بله: تقی شهرام

  
و جنبه های خودخواهی گروهی و نمی دونم ناراحتی از تشکيل وحدت های ديگه و اينها، در بر : حميد اشرف

  نداشته
  

  .البته ما اين تصور را نمی کرديم.بله: تقی شهرام
  

  .چنين استنباطی اصأل وجود نداشت: جواد قائدی
  

اينکه مثأل شما احيانأ، می دونيد، مثأل ما تصور داشتيم  مثأل حاال چون خودتون خاال موضعی داريد، : تقی شهرام
يا موضعی گرفتيد، حاال حتمأ  داريد ما را هم تو امپاس قرار می ديد، با اينکه  هزار تا کار ريخته سرمايه مسئله 

م مهم نيست، و اصال مساله ای به اون معنا نيست و ما در يک فرصت يه خورده راحت تری، اين ای که زياد ه
و همه کارها را مشروط کرديد به اين مسئله که گفتيم  . موضع را خواهيم گرفت، بيائيد حتمأ اين کار را بکنيد

  دفعه قبل گفتيم
  

  نه، اصأل، اون پيام ساده راشما: حميد اشرف
  

  ه ما نمی خواستيمآخ: تقی شهرام
  

  . در خارج از کشور حداقل، چون يکی از بخش های تبليغاتی جنبش در خارج از کشوره: حميد اشرف
  

  بله: تقی شهرام
  

يعنی همين انتشاراتی که در خارج از کشور ميشه، شايد هم اهميتش کمتر از انتشارات زيرزمينی  :حميد اشرف
  .که در داخل ميشه، نداشته باشه

  
  بله: امتقی شهر

  
   تا پخش بشه۵٠٠چون مثأل اگر در داخل يک جزوه ای مثأل : حميد اشرف

  
  در خارج مثال :تقی شهرام

  
   هزار تا چاپ بشه،   ۵و در خارج مثأل : حميد اشرف

  
  . هزار تا تأثير داره١٠ تا که چاپ ميشه، به اندازه ۵٠٠اصأل همون : تقی شهرام

  
 تاش ممکنه به داخل نشط ۵٠٠ ، ۴٠٠ هزار تا جزوه چاپ بشه، حدودأ ۵ آره، ولی در خارج هم اگر: حميد اشرف

  .کنه
  

    هوم: تقی شهرام
  

  .يعنی اين هم هست: حميد اشرف
  

  اه؟ ميارن ديگه،: تقی شهرام
  

با توجه به اين مسئله، اگر شما در همون نشرياتی که به اسم مجاهد در می آمد و بعدأ شماره : حميد اشرف
  ششمش هم
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  بله: امتقی شهر

  
  در می آورديد...) نامفهوم (با مواضع جديد دراومده، همون پيام کوتاه را  بعد : حميد اشرف

  
  بله: تقی شهرام

  
  .يعنی ما چيزی بيش از اين نمی خواستيم. مقصود ما عملی بود: حميد اشرف

  
  البته ببينيد: تقی شهرام

  
  و االنش هم: حميد اشرف

  
جع به اين مسئله که شما راجب به جنبش مسلحانه و ارتباطش و اينا، چون اينها ما توجيه نبوديم را: تقی شهرام

يعنی من متوجه هستم اون . بعدأ، بخصوص بعد از جريان مسئله ايدئولوژيک، ممکنه اصأل مسئله ای بشه حتی
ه مثأل يعنی مسئله اين که واقعأ، اينها بگن خوب، همون طور که شما رسيديد به پروس. چيزی که ميگين شما

مارکسيست شدن، طی کرديد، به مارکسيسم، همين طور هم، در ادامه همين، پروسه را ادامه بديد، می 
  .يعنی اينها می خواهن يک همچين قياسی را اينجا بول بگيرند. رسيد به نفی مبارزه مسلحانه

  
به نظر .  ای بول گرفتنداونها يک همچين قياسی را بول می گيرند، اون موقع اش هم به شکل ديگه: حميد اشرف

  . من يک مقدار هم چيز ايجاد کردند
  

  کجا: تقی شهرام
  

  . همون پيامی که پارسال فرستادند. بهره برداری کار خودشون در حد خودشون کردند: حميد اشرف
 
  


