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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 دوم-نوار شماره پنج (

  
  

چون عمأل حزب توده با همين راديوی خودش  و با همين انتشارات خودش، فعاليت های تبليغاتي : حميد اشرف
  شو داره گسترش می ده

  
 بله: تقی شهرام

  
  .و اين جريانه کامأل خطرناکی هست :حميد اشرف

  
  اهميت می ديد؟يعنی شما به اين خيلی : تقی شهرام

  
اين می تونه سوسياليزم پليسی را در ايران ايجاد بکنه، که در آينده خطرناکه، حاال اگر حاال چيزی : حميد اشرف

  نباشه
  

  درسته: تقی شهرام
  

  يعنی: حميد اشرف
  

  .ولی آينده خطرناکه. من معتقدم االن چيزی نيست: تقی شهرام
  

  .حاال هم بايد نوکشو چيدو اين می تونه بعد و از همين : حميد اشرف
  

  .درسته: تقی شهرام
  

و تالش ما هم از آغاز کمااينکه، مثأل همين چيزی که ما داديم، جزوه ای که ما منتشر کرديم و تو : حميد اشرف
تابستون هم درواقع اين کار را با قاطعيت می خواهيم ادامه بديم، به رفقا هم توضيح داديم که با اينکه مسئله 

  االنحزب توده 
  

  واقعا مسئله ای نيست: تقی شهرام
  

  مساله روز مره مهمی نيست، :حميد اشرف
  

هم گفته بابا هر گروهی تو خارج، واقعأ فحش ميدن تو همين نشريات خارج، همه  حتی مثأل رفيق: تقی شهرام
  اش فحش می دن

  
  نه آخه فرق می کنه : حميد اشرف

  
  مال صحيحهدرسته، از چه موضعی؟اين حرف کا: تقی شهرام

  
  از چه موضعی حمله می کنن؟: حميد اشرف

  
  کامأل درسته: تقی شهرام

  
  اونها خودشون هم :حميد اشرف

  
احمد قاسمی خودش بدتر از . طوفات خودش، به قول معروف، سگ زرد برادر شغاله. کامأل درسته :تقی شهرام

هيچ . ی پرن، هيچ چيزی را ثابت نمی شهاينها که به هم، به قول معروف، م. رادمنشه، اون يکی بدتر از اونه
  .حقيقتی روشن نمی شه
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  و به خاطر همين مسئله هم، ما اين جزوه را منتشرش کرديم : حميد اشرف

  
  بله: تقی شهرام

  
  .که حداقل پاسخ مونو برای هميشه داده باشيم به موضوع :حميد اشرف

  
در اون جزوه، برا من، درسته خيلی جاها مثأل فرض البته من حاال، بعد بحث می کنم، اينکه، شما، : تقی شهرام

  .حاال بعد اونو بحث می کنيم. ولی يک چيزايی را هم باز گذاشتيد. کن، برخوردهای تندی هم داشتيد
  

حاال، خيلی مشخص، همون که گفتيم که اين انتقاد هم شده که گفتيم که چريک هاتونو بفرستيد : حميد اشرف
  .داخل

  
 کأل، اصأل شما اونجا، می دونی، يه برخورد نکرديد که شما نمی تونيد، يعنی اصأل ماهيت ها اصأل: تقی شهرام

  شما چنين اجازه ای را نمی ده مثال
  

  خب ما: حميد اشرف
  

شما اونجا صحبت از، يا مثأل صحبت از چيز مثأل کارهايی می کنيد مثل کاپيتال، درحاليکه مثأل اين :. تقی شهرام
يا شما گفتيد بعضی از عناصر . ه اينو چاپ کرده، ايرج اسکندری، خودش رهبرشونه اصأليارو مرتيکه، کسی ک

  پسر همون اسکندری.  مساعد تون ، درحاليکه ايرج اسکندری، خودتون می شناسيد کيه ديگه
  

  ولی خوب، ما تأئيد می کنيم: حميد اشرف
  

  آخه يه مسئله است : تقی شهرام
  

  ما ترجمه هاشون: حميد اشرف
  
  چی رو؟ شما می گيد، اون عناصر بهترشون ايرج اسکندری که ديگه: ی شهرامتق
  

  .نه، ما نگفتيم عناصر بهترشون: حميد اشرف
  

  حی: تقی شهرام
  

  ما گفتيم در بين اينها يک عده روشنفکر هست که دارای : حميد اشرف
  

. ه های پاريس پوکر می زنهکسی که تو قمارخون. آخه خود ايرج اسکندری اصلی ترين رهبرشونه: تقی شهرام
  .يعنی اين آدم اصأل، آشغال ترين آدمه. همه می شناسنش اصأل

  
  ما حتی اين آشغال ترين آدم را هم،. باشه: حميد اشرف

  
  گوش کن: تقی شهرام

  
  اگر صرفأ بشينه آثار مارکسيستی را ترجمه بکنه: حميد اشرف

  
  .آخه نمی کنه اين کارو: تقی شهرام

  
  .خش بکنه، اين کارشو تأئيد می کنيم، چون به گسترش مارکسيسم کمک می کنهو پ: حميد اشرف

  
  حرف شما درست.  درست: تقی شهرام

  
  .بشين تو ترجمه ات را بکن، کتابتو پخش کن. وليکن موضع سياسی گفتيم نگير: حميد اشرف

  
 وارد بحث های ديگه شديم،اگه . يمآخه شما می دونيد، يه برخورد، حاال، اون هم بعد بحث می کن: تقی شهرام

خوب بگذريم از . اونجا ما مثأل ميگيم به نظر ما بهتر بود که برخورد مثأل اگه ما بوديم چه جوری برخورد می کرديم
ما، آينده هم قبول داريم، اگر واقعأ اين مسئله . بعد، به هرحال، اينها مالحظات ما بود در مورد اين مسئله  . اون

. ، راجع به مسئله چيز مطرح هست، مسئله می رسيد به اين نقطه و اين حرف هاکه شما مطرح می کنيد
همچی چيزی را، گفته بودن، ولی من نمی دونم، من نشنيدم که، شنيده بودم مثل اينکه حرف هايی زده حزب 
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برخورد ما االن هم حاضريم، حتمأ . توده  و اینها ولی من نمی دونستم که چنين مثأل، نتيجه گيری ممکنه بشه
  می کنيم 

  
  فقط در رابطه با چيزهايی که قبأل گفته و موضع گيری ای که شما نکرديد،: حميد اشرف

  
  .ما حتمأ اين موضع گيری را می کنيم: تقی شهرام

  
  اين موضع گيری الزمه ولی خيلی : حميد اشرف

  
گه آخه ما، از اين روشن تر، ديگه در البته موضع گيری را کرديم تو اين چيزها، يعنی تو اين بيانيه، دي: تقی شهرام

  ...) نامفهوم (يعنی، اين خيلی آدمه، بايد وقاحت داشته باشه برگرده مثأل . يک جمله به هر حال گفته شده
  

پيامی که دادن مثأل  . ببين مثال بعد از اون پخش بيانيه تون هم اونا پيامشونو پخش می کنند: بهروز ارمغانی
  پارسال

  
  هبل: تقی شهرام

  
اگر مثال دو تا جزوه می خوان پخش کنن، اينو هم می . اونا االن هم مثال دارن پخش می کنند: بهروز ارمغانی

  .گذارن جزوش پخش می کنند
  

  خوب . بله: تقی شهرام
  

  ...) نامفهوم(: بهروز ارمغانی
  

چريک های " ای دادن اينا ببينيد، ما مثأل تصميم داشتيم، يه جزوه. واقعأ بشينيم چاره جويی کنيم: تقی شهرام
دقت می . يعنی جواب اينا را بديم. مثأل ما تصميم داشتم اينو نقد کنيم و منتشرش بکنيم" خلق چه می گويند؟

کنيد؟ يعنی واقعا اين برنامه هارا حاال اگه روشن کرديم، رسيديم به يک خطوط مشترکی، اينا را می تونيم بذاريم 
ما همين کار را داشتيم به خاطر مسائل ايدئولوژيک ما خيلی از . صأل موافقيميعنی ما ا. مشترکأ هم عمل کنيم

يعنی اونجا مثأل وعده داده شده، تو . کارهای سياسيمون به دليل همين مسائل، درواقع يک مقدار عقب افتاد
، يک "کهای خلقچري"يکی از همين بيانيه ها، رويزيونيسمه، کدوم يکيه، مثأل برخورد می کنيم با اين جزوه مثأل 

خيلی حرف های مثأل، ظاهرأ خواستن مثأل برخورد تئوريکی بکنند، . چيزهايی هم هست، يادداشت هايی شده
ولی حاال، آينده برسيم . ميشه اينا را تو برنامه گذاشت، تقسيم مسئوليت کرد. ولی خوب، خيلی جای حرف داره

يعنی واقعأ اگر . مسئله ای نيست.     وف، بيائيم جلوما، حاضريم در اين زمينه ها، تا هر جائيش به قول معر
يعنی واقعأ خوب، خطرناک . همچين جريانی، همچين، شما، خطری را احساس می کنيد، برخورد می کنيم بهش

ولی اين . همون گربه مرده است االن. که اين االن نيرويی نيست. ولی تحليل ما اين بود از حزب توده. هم هست
ببينيد، همين طور که شما می ! م که در يک شرايط در يک شرايط امکان داره چنگال دربياره هارا منکر نمی شي

 درواقع همين رژيم ايران، يا ...) نامفهوم (دقيقأ هم همينه، يعنی اگر يک رژيمی، " سوسياليسم پليسی"گيد 
ن يه جريانات به ظاهر دمکراتيکی رژيم همين رژيم های بورژوايی ديگری در ايران مثأل بوجود بيان، و اينها بخوا
  متوجه ای چی می خوام بگم؟. بوجود بيارن، اين حزب توده اون موقع بعد اصلی ترين دشمن ما خواهد شد

  
  بله: حميد اشرف

  
يعنی اينها اين وسايل  الزم  اند در دست بورژوازی برای اينکه درواقع پرولتاريا پدر صاحب بچه اشو : تقی شهرام

و اينا، اون موقع خطرناک . و ما با اين موافقيم. اينا را همانطور که شما می گيد بايد نوک شونو چيدو . در بيارن
همين ماريا سوارش ها، همين نمی دونم، بدتر از ماريا سوارش ها، بدتر از نمی دونم، همين دارو دسته . ميشن

  اينها 
  

  !می گفتيد. بله :تقی شهرام
  

  نکه ناهار هم بایدبخوریمتوجه به اي با: بهروز ارمغانی
  

  بخوريم: تقی شهرام
  

  .ناهار بخوريم. اگر امکان داشته باشه  آنتراکت بديم: ارمغانی بهروز
  

  .اشکال نداره. آنتراکت بديم: تقی شهرام
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 اين اند  فالنند، از اين حرف هايی که: تقی شهرام
  

  .بحث می کنند ديگه: بهروز ارمغانی
  

  همين بحث ها و همين صحبت ها،: تقی شهرام
  

  .اين بحث را می تونيم بکنيم: بهروز ارمغانی
  

آها، يک مسئله است، آيا صرفأ فقط اين بحث ها را تا اينجا بکنيم که اونا رو حتمأ حتمأ متقاعدشون : تقی شهرام
قيام " در رابطه با همين هدف هامون، مثأل چيری مثل  بکنيم؟ يا نه، اگر، مثال می زنم، مثأل فرض کنيد که ما

اگر اينا خواستند پخش کنند، ما بهشون نديم؟ اگر مثأل دو تا خبر و گزارش آوردند، ازشون . در می آريم" کارگر
يعنی اينو واقعأ چه جوری می تونيم . نگيريم؟ اين چيه، اين چه جوری حل می شه؟ يا برعکس، حاال هرکدوم

يعنی شما باهاش درگيريد، ما هم . چون مسائل عمليه.  اينو واقعأ شما بايد بشينيم صحبت کنيمحلش کنيم؟
  يعنی واقعأ اين ممکنه تقويت سياست ضد مبارزه مسلحانه باشه؟ اينا را چه جوری بايد حل کرد؟. درگيريم

  
 کنه، يعنی مبارزه باشه در حين اگر رابطه، رابطه ای باشه که اونها را به تدريج قانع کنه، و توجيه: حميد اشرف
  .اين رابطه

  
  در سطح يک مثال . مبارزه در سطح جامعه می کنيم: تقی شهرام

  
  نه، به طور مشخص : حميد اشرف

  
  باشه: تقی شهرام

  
  بايد هم بايد مبارزه بشه: حميد اشرف

  
 برخورد داريم مثأل با االن. بشه، خوب معلومه، ما وقتی می ريم می شينيم که ماست نمی شينيم: تقی شهرام

پر اند، اخيرأ هم خيلی . يکی از اين، ازاين گروه هايی هستند، سياسی اند، هستند، سه، چهار تا از اينا، زيادند
  .   زياد شدند

  
  می دونی چرا؟: حميد اشرف

  
  يعنی درواقع اينا که نمی کشند، نمی تونند. يک جريان درواقع اپورتونيسته.  مشخصهعلتش: تقی شهرام

  
  

  نه در جريان چه جريان تبليغاتی اينها زياد شدند؟: حميد اشرف
  

و . اينها، مثال من فکر می کنم که عمدتأ فشار رژيمه رو عناصر روشنفکر، کأل روشنفکرها هستند: تقی شهرام
  واقع ون دراينا چون نمی کشند، چ

  
  نه خط کارشون را  کی تعيين می کنه؟: حميد اشرف

  
  شما می گيد حزب توده تعيين می کنه؟: تقی شهرام

  
  . به نظر من، دو جناح از اپورتونيستها، رهبری اينها را به عهده دارند: حميد اشرف

  
  هوم:  تقی شهرام

  
ها اساسأ اگر بری پای حرف هاشون همين . يکی جناح چينی ها، يکی هم جناح حزب توده :حميد اشرف

  بشينی
  

  .ما نشستيم: تقی شهرام
  

  . تکرار کننده حرف های يکی از اين دو جناح هست: حميد اشرف
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  نه ميدانی : تقی شهرام
  

  چه در رابطه با مبارزه مسلحانه  :حميد اشرف
  

يعنی من اتفاقأ، اينو قبول . رچم اينااتفاقأ ببين، حاال درسته، از نظر کلی اگه بخوای بگی، ميرن زير پ: تقی شهرام
يعنی خيلی . اگه ما واقعأ نجنبيم، اينا ميرن زير پرچم اينا، ولی االن خيلی هاشون اين طوری نيستند. داريم ما

هاشون می دونی، به دنبال زدگی هايی که پيدا کردند، درواقع، همون جريانات روشنفکرهايی که مأيوس شدند، 
می تونند هم برگردند به بورژوازی پيوند بخورند، اينا راهشونو پيدا می کنند ميرن تو کسانی که درعين حال ن

بعد به مرور اینها به دليل اينکه از . بعد، حاال داليلش هم شايد يه مقدار بشه از نظر اجتماعی بحث کرد. کارخونه
و . روز حتی بطور ذهنی جدا ميشنروز به . طرف مبارزه مسلحانه هيچ برخوردی با اينا نميشه، هيچ برخورد فعال

يعنی طرف اينها که ميرن، اوايل مثأل هيچ جزوه ای ندارن، ! ما از اينها زياد ديديم ها. اجبارأ به دامان اينا می افتن
هيچی ندارن، به مرور می بينند که جزواتی که مثأل مبارزاتشونو توجيه می کنه، عليه مبارزه مسلحانه، همين 

يکی از اين گروه ها اومده بود، يک جزوه دست . ای طوفان و موفان  مثأل يارو خيلی جالب بودجزوات مثأل تيپ ه
بعد اين . نويس آورده بود، می گفت اش که حاال نمی دونست با ما تماس داره، بعد گفته بود به طرف ما، بخون

تو همين يه . فان نوشته بودگرفته بود و بعدا گفته بود حاال اين يک جزوه ای بودش از همين چيزهايی که طو
بعد اين فحش می داد به طوفان، يعنی اينقدر عقلش می . بعد اينها دست نويس بود. مقاله اش هم ما داشتيم

يک گروه بودند، فحش می داد، ولی جزوه اش رو  آورده بود و می . رسيد که طوفانی ها مثأل آدم های عوضی اند
يعنی اينا به دامان . ی ميگم؟ يعنی اين جريانات هم موجوده تو اينادقت می کنی چ. گفتش که اين خوبه بخون

اختالفاتشون، يا  . برای اين که عموما ندارند، تئوريزه نيست کاراشون. و خيلی تميز هم می افتند. اونا می افتند
ارأ وقتی اينا ميان تو اجب. حتی انگيزه ها و گرايش هائی که با ما مخالفه، اينها تئوريزه نشده، و اونا تئوريزه کردن

طرف آورده يه . و اينو ما االن مواجه هستيم باهاش. اين مسير، چطور ميشه؟ خودبخود به دامان اينا رونده ميشن
خيلی بد نيست، چيزهای خوبی داره توش، اصأل همه را هم باهاش موافق "جزوه ای به ما داده، ميگه که 

ه مستعمره نيمه فئودال دونسته اونجا، اين يارو هم اينقدر ديگه چون طرف مثأل شرايط ايران را نيم". نيستيم
ميگه ما بعضی هاشو قبول . نيمه مستعمره نيمه فئودال نيست عقلش می رسه که، بابا، ديگه، شرايط ايران

بعد ميبينيم جزوه اش هم مال . ولی بقيه همه اش چيزای خوبيه. يعنی منظورش اين قسمت اش بوده. نداريم
ميگه نه آقا، طوفاني ها آدمهای پدرسوخته ای اند، فالن اند، . بعد مثأل ميگيم بابا اين مال طوفانه. نهخود طوفا

يعنی اين هم هست، يعنی اينجا، می بينی اعتبار درسته، يعنی اين واقعأ باز ضعف . بهمان اند، از اين حرف ها
  يعنی ما نتونستيم . ماست

  
  اين اعتبار درست نيستهمه اش هم به . نه رفيق : حميد اشرف

  
  خوب: تقی شهرام

  
  . يعنی درحقيقت، اين يک جنبه تعيين کننده مسئله هم نيست :حميد اشرف

  
  هوم: تقی شهرام

  
جنبه تعيين کننده مسئله اينه که کسانی که به هر حال در رأس گروه های سياسی کار قرار می :حميد اشرف

کنند، کسائی هستند که از طرف دو جناح اپورتونيستی، که يکی گيرند، يا پيشنهاد اين شيوه کار را مطرح می 
حزب توده باشه و يکی هم گروه های مخالف، چينی، چه در خارج از کشور، چه در داخل، تحت تعليم قرار 

اينها متونشونو، آثارشونو، يا از طريق جناح حزب توده، از طريق پخش . گرفتند، تحت تعليم ايدئولوژيک قرار گرفتند
  چينی ها و گروه های مختلف  چينی. ارش و راديو پيک اش، به طور مشخص اين شيوه را تبليغ می کنهآث
  

  يعنی منظورت از چينی يعنی همين طوفان و ستاره سرخ و اينها را می گی؟ : تقی شهرام
  

  چينی ها :حميد اشرف
  

  ! چينی ها همين اند ديگه :تقی شهرام
  

  سازمان انقالبی: حميد اشرف
  

  سازمان انقالبی: شهرامتقی 
  

  . نيروهايی از کادری ها هستند: حميد اشرف
  

  !کادری ها که چينی نيستند که:  تقی شهرام
  

  .چرا: حميد اشرف
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  .نه: تقی شهرام

  
  البته: حميد اشرف

  
  همين فرانسوی ها؟ تو فرانسه اند تو فرانسه کار می کنند عمدتا: تقی شهرام

  
  .يعنی اينها کادرهای سازمان انقالبی بودند که ازش جدا شدند. تلف دارنداينها گروه های  مخ: حميد اشرف

  
  صحيح: تقی شهرام

  
  که البته جناح هايی شون هم موافق جنبش مبارزه مسلحانه اند: حميد اشرف

  
  بله: تقی شهرام

  
  بعد: حميد اشرف

  
ضع هم سمپاتی هم دارند، از يکی از بچه ها نوشته بود که  موافق جنبش مسلحانه اند و به موا: تقی شهرام
  اين حرف ها

  
  .بعضی از جناح هاشون اينطوری اند. بعضی هاشون اينطوری اند: حميد اشرف
  بله: تقی شهرام

  
  .که در آمريکا هستند عمدتأ" سازمان انقالبی کمونيست. "بعد، کمونيست ها هستند: حميد اشرف

  
  .رو در می آرن" کمونيست"همين مجله : تقی شهرام

  
  . رو در می آرن" کمونيست"مجله : د اشرفحمي

  
  .خوب: تقی شهرام

  
اينها جناح های مختلف طرفدار چين هستند که اساسأ کارشون هم پياده کردن خط دولتی چين : حميد اشرف

  .هست، در جنبش
  

  هوم: تقی شهرام
  

ن هم انتقاد می  به سياست خارجی چي...) نامفهوم (البته بعضی از جناح هاشون هستند که : حميد اشرف
  اما اساسأ دنباله دنباله روی قطب اند ديگه، دنباله روی از قطب ها. کنند

  
اين جريان به هر حال به اعتبار يک جريان . اينها دنباله روی از قطب ها اند. آخه، يک مسئله است: تقی شهرام

  . اجتماعی تو جامعه ما می تونه ريشه بگيره
  

  اين جريانی که هست: حميد اشرف
  

او . اينو بايد درواقع باهاش برخورد کرد. اين ريشه را بايد خشک کرد. اينو بايد باهاش برخورد کرد: تقی شهرام
  .اين جريان اجتماعی را بايد باهاش برخورد کرد. هميشه هست

  
اين جريان ها، البته در رابطه با واقعيت های عملی، خيلی از اين گروه های سياسی کار هم : حميد اشرف

  .رخوردگی پيدا می کنندس
  

  هوم: تقی شهرام
  

يعنی ما تماس زياد داشتيم با اين نمونه ها که بعد از تجربه عملی تو . يعنی اين هم واقعيتيه: حميد اشرف
  چرا که اون انتظاراتی که اينها دارند از رفتن به ميون کارگرها. کارخانجات، دچار سرخوردگی شدند

  
  بله: تقی شهرام
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چون درسته که جنبش های خودبخودی کارگری . اجابت نمی شه، و ذهنی هستند در اين رابطه: حميد اشرف
به اصطالح، مراحل ابتدايی خودشو داره طی می کنه، ولی اونطور که اينها در تئوری هاشون، به اصطالح، فکر 

ين تبديل ميشه به اين و معموأل ا. می کنند سريع می تونند به نتيجه برسند، در عمل سريع به نتيجه نمی رسند
يا اين که اينطوری ميشن، . که يا تبديل به کارگر ساده ميشن، يعنی دارن استثمار ميشن، خالصه، تو کارخونه ها

چون واقعيت اينه که جنبش خود به خودی هم به اون وسعت و . يا اين هم که به جريانات فاسد کشيده ميشن
از اينها که هدف اساسی شون را اين می گذارند و از تهييج توده و خيلی . اون شکل اش در ايران وجود نداره

  .اجتناب می کنند، يه مقدار دچار نااميدی و شکست و، اينها ميشن
  

  بله: تقی شهرام
  

  .  اين  جريانات هم اين شکليه: حميد اشرف
  

  منظور ما اينه که بايددر مورد. بله، خوب هست: تقی شهرام
  

    در رابطه با اينها، اينها به هيچ وجه اون جريان نيرومندی نيستند که ما بخواهيممسئله اينه که: حميد اشرف
  

  من فکر می کنم که اينا اينطورها هم نيست : تقی شهرام
  

  شرايط به اصطالح، يعنی، خط مشی اينها و ايدوئولوژی اينها را، حداقل يک : حميد اشرف
  

  ، نمی دونم نوار روشنه، نيست، چه جوريه؟حاال. ببين، چون ما اينجا بحث کرديم: تقی شهرام
  

  .نوار روشنه: حميد اشرف
  

عرضم به حضورتون که، راجع به مسئله چی اتفاقا حاال می رسيم،  راجع به اين ! روشنه؟ آها: تقی شهرام
ا، که مسئله ای که سواالت بعدی که تو طرح کرده بودی، چند تا مسئله بود که يکی امکانات  خرده بورژوازی و اين

بحث کرديم، راجع به اون قسمت سومش، و دوم و به اصطالح، چهارم بود، که مطرح شده بود که خط مشی 
جنبش مسلحانه، بطور مشخصی در رابطه با، به اصطالح، يک رابطه ای برابر و معادل قرار گرفته با، مثأل، نقطه 

ع به اين مسئله که، فکر می کنم نظر شما من اوأل اينو رد می کنم و بعدش توضيح می دهم راج. نظرهای ديگه
اون قسمت از بيانيه ما است که ما جبهه را با توجه به نيروهای سياسی، يعنی نيروهای سياسی را هم، 

ها؟ فکر می . درواقع، دعوت کرديم به چنين جبهه ای، و ورودشونو در چنين جبهه ای، درواقع، بالمانع دونستيم
  نيست؟. کنم اين باشه

  


