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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 سوم- پنج هنوار شمار(  

  
  

  نه: حميد اشرف
  

  هان: تقی شهرام
  

این هستش که شما گفتيد که ما در درون ، گفتيد که گروههایی که می تونن در جبهه شرکت : حميد اشرف
  کنند اینها هستند

  
  آها: تقی شهرام

  
   تونن باشن در جوار ما و عليرغم اختالف نظری هم که با ما دارند می: حميد اشرف

  
  و در سازمان خودشون، در : تقی شهرام

  
  و ما : حميد اشرف

  
  بله: تقی شهرام

  
  در چارچوب جبهه با اینها بحث خواهيم کرد که ببينيم راه اونا درسته : حميد اشرف

  
  نه نه: تقی شهرام

  
  یا راه ما: حميد اشرف

  
ن جا برای مبارزه ایدئولوژیک با اینها تو یک جبهه هست، نه همچه حرفی نزدیم، ما گفتيم بهتری: تقی شهرام

ببينين فرق ميکنه، یک موقع هستش که شما ميگيد که ما تردید داریم رو این مسئله و بعد حاال بيایم بنشينيم 
  اونجا

  
  ولی: حميد اشرف

  
  در باره ترديد بحث کنيم: تقی شهرام

  
  ن قاطعيت طرح نکردینولی شما مبارزه ایدئولوژیک را به ای: حميد اشرف

  
  نه طرح کردیم: تقی شهرام

  
  ولی: حميد اشرف

  
اتفاقًا یک بند هم اختصاص دادیم به مبارزه ایدئولوژیک که در چنين شرایطی، در چنين مثًال : تقی شهرام

 ما چارچوبی مبارزه ایدئولوژیک سالمتر و صحيح تر پيش ميره، اتفاقًا مورد نظر ما هم همينه، یعنی این که اصًال
یک جایی پيدا کنيم اینا یقه شونو بچسبيم باشون برخورد کنيم، نميدونم، حرف ما اتفاقًا اینه، یعنی ما نمی گيم 
که در واقع ما رو خط خودمون تردید داریم و یا در واقع ممکن مثًال فرض کنيد که اصًال این مسئله خيلی قابل توجه 

م، اتفاقًا ما ، رفقایی که مسئول مثًال برخورد هستند با این گروهها، که به دليل همين برخوردهایی هم که ما داری
اینها بيشتراز هر کسی به واقعًا دست آوردهای جنبش مسلحانه ميان و در واقع ایمان ميارن، چون عمًال ميرن و 

يکنن و ميان و از وضعيت اینها رو می بينن که در عين حال در عين اين که واقعًا و مثًال از صبح تا شب ميرن کار م
مثًال خوابشون ميزنن و ميخوان مطالعه کنن، نميرسن و خرده کاری زیاد دارن اینا ببين چقدر پرت اند، و چقدر در 

واقع به اصطالح سوراخ دعا را گم کردن و ما برای اینکه بهترین جای مناسب رو برای برخورد با اینها، این نيروهایی 
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 می تونيم جذب کنيم، می تونيم در رابطه با سازمان مثًال با جنبش مسلحانه که بهر حال قسمتی از اینها رو
سازمان بدیم، قسمتهایی زیادی از اینها را می تونيم افشاءشون کنيم، می تونيم به قول معروف پاکشون بکنيم و 

باشه که اصًال، در واقع انحرافاتشون رو نشون بدیم، ما مسئله جبهه را مطرح کردیم و فکر نمی کنيم یک چيزی 
در اینجا به هيچوجه چنين مسئله ای بيرون نمياد که ما تردیدی داریم راجع به جنبش مسلحانه، ببينيد اصًال 

ما می تونيم اینو اگه شما نمونه شو نشونمون بدید حتی مشخصًا در . قواعد، قضيه درست ضدش فهميده شد
جددی در مقدمه بدیم که از نظر ما چيه، اگر ابهامی این چاپ دومش که ميخوایم بذاریم متوقف کنيم توضيح م

پيش مياد راجع به این مسئله، یعنی ما نظراتمون اون تو مشخصه، ما هيچوقت به قول معروف کشته مرده اینها 
نيستيم که مثًال دارن کار سياسی ميکنن از نظر ما یک کار انحرافيه ولی بدليل اینکه در باز در جبهه مبارزه با رژیم 

ستند بهر حال یک ارتباطی با ما می تونن داشته باشن ولی اين ارتباط به عقل ما ميرسه چيه، تو یک جبهه ه
است و باید تو اين جبهه با اینها مبارزه ایدئولوژیک کرد ولی االن ما چکارشون ميخوایم بکنيم؟ چه برخوردی 

  باشون می تونيم داشته باشيم؟ یعنی اصًال 
  

  ...) نامفهوم (وردی که کم و بيش دارید ادامههمين برخ: حميد اشرف
  

این برخورد عمًال وجود نداره رفيق، اصًال مثًال واقعًا اینا اینقدر تصورات ابتدایی راجع به جنبش : تقی شهرام
مسلحانه دارن که حد و حساب نداره، یعنی اینا به دليل همان اپورتونيسم شدن حتی که رهبری شون داره و یا 

لی چيزای دیگه اصًال چيزی از ما نميدونن، مثًال در مورد شما مثًال فرض کنيد همين یک گروه گفتش به دليل خي
که بابا اینا مثًال فرض کنيد که چيزی بيرون ندادن که اینا مثًال خودبخود نميدونم از بين رفتن، تمام شدن و کاره ای 

که اینا هم نميدونم تازه ایدئولوژیشونو عوض کردن، نيستن، اين که مال اينها اینا هم که نميدونم مجاهدین هم، 
خودشون همدیگر رو لو ميدُن و عين همين جمله که دارم ميگم، عين یکی از همين گروه هاست گفت که اینا 

افتادن به اینکه خودشون همدیگر رو لو ميدن و این جریان مثًال لباف اینا رو اشاره می کرده، به یک آدمی که فکر 
ثًال با ما ارتباط داشته باشه، اونا که دارن خودشونو لو ميدن و اینها هم امروز و فردا از بين ميرن و نميکرده م

اینا حرفی ندارن بزنن اصًال هيچی ندارن بگن هيچ برخوردی ندارن، و . بنابراین جنبش مسلحانه چيزی ازش نمونده
جهت اپورتونيستی که حاکم بر اینها، این بوده این، واقعًا هم به این حرفی که ميزنه، حاال بگذریم از همون ميگم 

  ...) نامفهوم (این مجموع دانستنی هاش از این دو تا سازمان این بوده، و آدم مثًال فرض کن خيلی هم فعال 
حاال شما حساب بکنيد مثًال يک قياسی بگيرید که مثًال ما واقعًا با اینا چه جوری می تونيم برخورد کنيم، بقول 

رهبریشون مثًال امکان خيلی زیاد داره همينها باشن یا به دامان اینا بيافتن و آدمهای اپورتونيست، ولی آیا شما 
واقعًا این آدمهای اپورتونيست این نيروهای که در جامعه ما به اعتباريک سری زمينه های  اجتماعی به اعتبار یک 

و عدم وحدت و تشکل و در واقع نيروی ما هست و سری مسائل دیگه که از جمله مثًال عدم برخورد ما هست، 
 هرز ببرن، شيوه برخورد با اینا چيه؟ کجا باید نيروها را بهخيلی چيزهای دیگه، این امکان نداره که یک سری 

باشون مبارزه ایدئولوژیک کرد؟ آیا اینا هيچ نيرویی نيستن، هيچ به حساب نميان؟ یعنی مثًال مبارزه با رژیم هيچ 
  نداره؟معنایی 

  
  معنایی داره؟: حميد اشرف

  
اگه به همين شکل اش باقی بمونه  ما هيچ اقدامی نکنيم واقعًا نه، یعنی در واقع در جریان طول : تقی شهرام

  تاریخ خودش تبدیل ميشن به یکی از ابزار های بورژوازی، معلومه، ولی االن
  

  ولی اینها: حميد اشرف
  

  هان: تقی شهرام
  

  ر من رشد هم نميکننبه نظ: حميد اشرف
  

  آخه اینطورها هم نيست: تقی شهرام
  

  یعنی اینها در حقيقت: حميد اشرف
  

خيال ميکنی غافلی از اینکه چقدر اینها کارگرهای ساده و جوون رو   اصالمثًالخيلی نيروها رو اینها، : تقی شهرام
چاره ها ميدونی دیگه کارگره دیگه، طرف دو بي بعد  واغفال ميکنن و چقدر از این کارگرا هستن که ميرن دنبال اینا 

کلمه حرف خوب ميشنوه از این، دو تا حرف مثًال فرض کن مطابق طبعش ميشنوه و خب ميره دور هم جمع 
  . ميشن و شروع ميکنن، خيلی اصال اينها رشد کمی اتفاقا زياد می کنند

  
  و ضربه هم نمی خورن: حميد اشرف

  
  ، یعنی از چه نظر ميگی ضربه هم نميخورن؟چرا ضربه هم ميخورن: تقی شهرام

  
  یعنی: حميد اشرف
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  یعنی از نظره: تقی شهرام

  
  یعنی آیا شما گروهی از این رده سراغ دارید که پایدار مونده باشه مثًال چهار سال پنج سال: حميد اشرف

  
وه هستش که ميگيه خب حاال من یک سؤال دارم، امکان داره نشه، یعنی حتی االن مثًال یک گر: تقی شهرام

االن، اینطور که ميگن چهار پنج سال، داریم کار ميکنيم، از این گذشته ولی یک مسئله هست آیا ما باید واگذار 
کنيم به پليس که اینها رو نابود کنه بگيردشون و بيندازد تو هولفدونی، کدوم؟ یعنی ما بذاریم که در جريانات 

  ابود کنهجبری  خودبخودی بياد پليس اینها را ن
  

  نه مبارزه کنيد باشون افشاء کنيد، خط مشی شون، چون اینها: حميد اشرف
  

  خب: تقی شهرام
  

ها است، یعنی کسایی که سرگروه ميشن، تو این موارد تو محيط  سر منشاء اینها توی روشنفکر: حميد اشرف
  ...) نامفهوم (روشنفکری ان دیگه طبيعيه یعنی حاال جنبش

  
منظورت از روشنفکری رو اگر بگی دانشگاهی قبول ندارم اگر بگی روشنفکریبه معنای عام تر یعنی : تقی شهرام

  .اش  چرا
  

همون دیگه روشنفکریبه معنای عام تر اش که بخش اعظمش دانشگاهيه یعنی چون به اصطالح : حميد اشرف
  جامعه فارغ التحصيالن  دانشگاهها 

  
  نيسين بودن نميدونم فرض کن که روشنفکر بودن قبولهنه مثًال اینا تيپهایی بودن تک: تقی شهرام

  
  اگر تکنيسين هم بودن: حميد اشرف

  
  آره از روابط : تقی شهرام

  
  تحت تاثير: حميد اشرف

  
  جريانات روشنفکری اين کار رو: تقی شهرام

  
  دانشگاه: حميد اشرف

  
  درسته ميگم: تقی شهرام

  
یک مهندسی البد که عضو توفان بوده قبًال با فدراسيون . ر دانشگاه و روشنفکران و خارج از کشو: حميد اشرف

  .که بوده اومده، این تکنيسين رو روش کار کرده یا اینکه نميدونم داداش اش فالن بوده و واسه ش کتاب فرستاده
  

   خيلی خوب:تقی شهرام
  

  یا که طرفدار حزب توده است و شبها رادیو پيک گوش ميده، اینان: حميد اشرف
  

  با حزب توده خيلی هاشون مخالف اند اصًال با حزب توده، رادیو پيک اینا رو. نه : رامتقی شه
  

  خيلی هاشون هم موافقند: حميد اشرف
  

عمدتا هم موافقاشون اصًال آدم جرئت نميکنه بهشون نزدیک بشه چون بالفاصله دمشون به پليس : تقی شهرام
  وصله

  
رشون به جناح های چينی وصله يعنی بگيری نخ رو بری  به جلو گفتم که اینا دو رقم اند، یا س: حميد اشرف

ميرسی به اونجا، یعنی هيچکدوم از اینا نيستن که اتوماتيک و خودبخودی به اون رسيده باشن که باید رفت ميان  
  و کار سياسی کرد کارگرها

  
  ببينين مثًال حال برای اینکه، ها  اتوماتيک یعنی چی؟ یعنی مثًال: تقی شهرام
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یعنی خودشون با غرائزشون به این رسيده باشن، واسه اینه که ميگم این جریان سرمنشاء ش در : حميد اشرف
با اپورتونيسم . این دو بخش خوابيده و با این دو بخش که مادر همچه جریاناتيه باید مبارزه کرد هم با حزب توده

  حزب توده وهم با اپورتونيسم سازمانهای طرفدار چين
  

  هوم: امتقی شهر
  

  با هر دوی این جناح ها باید مبارزه کرد، افشاءشون کرد و :حميد اشرف
  

خب این چيزی که تو تصویر ميکنی یعنی یک جریانيه عمدتًا جزء یعنی در واقع می آئی یک جریانی : تقی شهرام
پهایی که مثًال یکی از همين که االن عمًال یک مقدار زیادش جداست، یعنی االن نيروهایی هستند مثًال از این تي

افراد ادعا ميکنه که مثًال جزء، قبًال جزء عناصر شما بوده، ما نمی دونيم، شاید هم بوده و جزء سمپاتيزانهای شما 
بوده و مثًال بعدًا در جریان مثًال مطالعه ش پی برده که این غلطه و ول کرده رفته، سال پنجاه و یک، پنجاه اين 

  ارخونه و هنوز هم داره کار ميکنه، از سال پنجاه حدود ها رفته تو ک
  

  کيه این با کی ها ارتباط داشته؟: حميد اشرف
  

این با شما تماس داشته، مثال ها  یک همچه کسيه، بعد این آدم رفته و بعد مثًال عناصری جمع و : تقی شهرام
  کار ميکنهجور کردن و تو کارخونه کار کرده و االن  مثًال چهار ساله تو کارخونه 

  
  ببينم اینها چی شدن تو این چهار سال: حميد اشرف

  
  خب یک عده ای شدن، جمع و جور شدن: تقی شهرام

  
  چه کردن؟: حميد اشرف

  
هيچی، اگه بخواین از نظر واقعًا تاثيراتش روی جنبش بخواهيم توسعه بديم هيچی، ولی واقعيت : تقی شهرام

 خودشون جريانات نافی ایجاد ميکنن بقول تويک موقع هم پليس اینه که اینا ميرن و تو جریان خودبخودی
ميگيرتشون ميندازنشون تو هلفدونی بعد هم یا در واقع می افتن دامن در اصل همان اپورتونيستها و در 

اما من ميخوام اینو بگم که بهر حال اینا یک جریانی . دستشون قرار ميگيرن و باز به یک شکل دیگه ضربه می زنن
 این جریانشون رو حتی اگر اپورتونيستی هستند ما باید بيایم روشن بکنيم که این اپورتونيسم واقعًا االن هستند

تبدیل ميشه به یک یعنی مبارزه ما در مقابل يک جريان  اصوليه یعنی ما االن هيچ وحدتی هيچ رشته پيوندی با 
 تعيين ميکنه و اگر اینطوره که اگه حرف های تو داره اینو اینا نداریم، یعنی صرفًا و صرفًا رابطه ما با اینا رو مبارزه

نشون ميده که این تقریبًا مخالف حتی نظرات خود شماست تو این حتی مثًال چيزهایی که بنام رفيق جزنی اینا 
ال منتشر کردید یا نوشته های دیگه تون، یعنی حتی شما جای دیگه این نظر رو ندارید، و ميگيد اینا را باید بهر ح

و دالئلی هم راجع به این مشخصًا در واقع برعکسش . باهاشون برخورد کرد یک وحدتی باشون داشت و الی آخر
مثًال فرض کنيد می تونن در یک هدفهایی مثًال در تحت یک سری چارچوب  نهااونجا ارائه شده که به هر حال اي

چگونه مبارزه "اتفاقًا همين جزوه های سازمان پيدا کنن، یک استفاده ای ازشون بشه، هست تو همون 
این . رفيق جزنی اين موجوده این مسائل، شما منتشرش کردید  حتمًا قبولش دارید" مسلحانه توده ای ميشود

  هم یک مساله
  

یعنی اون جنبشی که حول . نه ما اون چيزی که روش نظر داریم متفاوته با کاری که اینها می کنن: حميد اشرف
  ه صورت ميگيرهمحور تبليغ مسلحان

  
  خب اون که اصًال چيز: تقی شهرام

  
یک مساله هست، جنبشی که یعنی جنبشهای اقتصادی که این مساله رو به شکل محوری قبول : حميد اشرف

دارن و در رابطه با سازمان به اصطالح مسلح کار ميکنن يعنی بخشی از این جریان ميشن کمااینکه خود ما هم 
تو کارخونه ها ميریم، گروه کارگری هم ایجاد می کنيم ارتباط کارگری می .  می کنيم يک همچو جریاناتی ایجاد

  گيریم، سعی می کنيم عمليات بکنيم در رابطه با کارگرا، نمی دونم تبليغات بکنيم تو کارگرا
  

  خب این که  جای بحث نيست: تقی شهرام
  

  اينها کارهائی که: حميد اشرف
  

  ه جای بحث نيست، ما کردیم، ما هم ميدونيم شما هم ميدونين اینا موجودهخب این کارهایی ک: تقی شهرام
  

و شکل اصولی کار ولی اینها نيست و در این رابطه گروههای کارگری مثًال بطور مشخص این : حميد اشرف
  گروهها در کارخونه جات ذهن کارخونه ها ذهن کارگرها را به جنبش مسلحانه مخدوش می کنن 
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  لی خبخي: تقی شهرام

  
و در این رابطه تبليغاتی هم ميکنن، به این صورت که همون چيزایی را که تو رادیو شنيدن یا : حميد اشرف

  نميدونم تو این جزوه ها می نویسن این خارج از کشوری ها عمدتًا اینهاست
  

  بسيار خب: تقی شهرام
  

  حمله ميکنن و جنبه های تئوریک کارشون رو اونا تعيين ميکنن، اینها : حميد اشرف
  

  خب ببين: تقی شهرام
  

  کما اینکه: حميد اشرف
  

یعنی ما هم باید بهشون حمله کنيم، نه یعنی این مهمه اونا مسلمًا مخالف ما، ما هم مسلمًا از : تقی شهرام
نظر اصولی و استراتژیک باشون مخالفيم ولی این آیا همه مسائل و همه رابطه ما با این همين مسئله مبارزه 

  ن در واقع در همين خالصه ميشه، یعنی هيچ رابطه دیگه ای ما با اینا نداریمباشو
  

  ما باید در رابطه با گروههای مشخص، تحليلهای مشخصی داشته باشيم: حميد اشرف
  

  خب این معنا نداره، حتمًا تو باید از این گروههای مشخص یک جمعبندی عمومی هم دربياری: تقی شهرام
  

   عمومی باید اونوقت یه تجارب را جمعبندی کردو کالسه شون کردجمعبندی: حميد اشرف
  

  خيلی خب: تقی شهرام
  

   مثًال ميگی جناح های حزب توده که اصًال نباید اونها باشند  ...) نامفهوم (و در رابطه با جناح های : حميد اشرف
  

  خيلی خب بسيار خب نظر ما هم همينه: تقی شهرام
  

  ايد باش کرد دیگهو مبارزه هم ب: حميد اشرف
  

  بسيار خب: تقی شهرام
  

  یا اینکه جناح چينی شون: حميد اشرف
  

  البته من با اون تقسيم بندی صد درصد گفتم موافق نيستم چون اینطورها هم نيست: تقی شهرام
  

  می دونم فکر ميکنيد که گروهها بجز این دوتا، منشاء دیگری می تونن داشته باشن: حميد اشرف
  

ببين من قبول دارم که اینا ممکنه در نهایت اگر که واقعًا باشون برخورد ی نشه اینها بهرحال ميرن، : تقی شهرام
  به یک چنين سمتهایی ميرن

  
  صحبت سر به سمتهایی ميرن نيست: حميد اشرف

  
  خيلی مسئله س: تقی شهرام

  
  صحبت بر سر اینه که اینا چرا اومدن: حميد اشرف

  
  تآخه يک مسئله اس: تقی شهرام

  
  سؤال اینه اینا چرا اومدن، از کجا اومدن؟: حميد اشرف

  
  خيلی خب: تقی شهرام

  
  اینا از کجا اومدن؟: حميد اشرف

  
  معلومه اینا از کجا اومدن : تقی شهرام
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  از کجا؟: حميد اشرف

  
م بطور اینا از نظر اجتماعی مشخصه، وقتی یک جنبِش یعنی در واقع اگه بخوایم اینا حسابشو بکني :تقی شهرام

تئوریکمان می تونيم ما اینها را انحرافاتی درون جنبش کارگری می بينيم، یعنی این در واقع نمایندگان همون 
بخشی از در واقع به حساب اقشار شايد اریستوکراسی کارگری یا خرده بورژوازی مرفه ای هستن در واقع خرده 

اکونوميستی رو دنبال ميکنن و منافع این نوع بورژوازی کارگری هستن که چيه؟ که در واقع همون خط مشی 
یعنی از نظر تئوریک فرقش خيلی روشنه یعنی اینا مناقع این . قشرها  و این عناصر رو چکار ميکنن توجيه ميکنن

اینا در واقع اون اقشار . قشر از کارگرا، این قشر از سرپرستها، این نميدونم عناصر باالی کارگری رو توجيه ميکنند
الح بورژوایی کارگری اند، اریستوکراسی کارگری اند و اینها منافعشون در این رابطه است، یعنی اگه به اصط

بخوایم از نظر طبقاتی بگيم این یعنی همون در واقع همون انحرافاتی هم که اینا ایجاد ميکنن دقيقًا انحراف در 
همينه، که ما وقتی اینا مثال صحبت می کنن درون همين جنبشه، و ما اتفاقًا با همين قضيه، ظرافت قضيه هم در 

از مسئله نميدونم فرض کنيد که رد مبارزه مسلحانه و ميخوان که از شيوه های نميدونم سياسی و اینا کار کنن 
اینا را ما ميدونيم ولی ما . عمًال شيوه سياسی در کار نيس، عمًال شيوه های چی ميشه؟ اکونوميستی ميشه

 آیا ما هيچ راهی ، هيچ وحدتی، هيچ نوع در واقع مثًال خط واصل ای بين خودمون و این اینو ميخوایم بگيم که
عناصر که همشون عناصری نيستن که صد در صد وابسته باشن، توشون عناصری هم هستن که اغفال شدن در 

بشن، واقع عناصری هستند عناصری از کارگرای ساده هستن، کسایی هستن که ممکنه برگردن ممکنه تصحيح 
اینا برگردن به جنبش مسلحانه و . و خيلی از این در واقع قبيل کسای دیگه که به سمت این گرایش پيدا ميکنن

آيا و در عين حال هم يک موضعی که دارن ، ضدبورژوایی دارن، . متقاعد بشن، در ميون شون در عين حال هست
ضع در عين حال ضد رژیم اینا، در عين اینکه از یک این خيلی مهمه، اونوقت این موضع ضد بورژوایی اینها، این مو

موضع به اصطالح واقعا پرولتری و صد در صد انقالبی نيست،موضعه پرولتری نيست آیا هيچ برخوردی را هم 
ضرورت به اصطالح ایجاب نميکنه هيچ به اصطالح برخورد وحدت آميزی هم با اینا نمی تونيم داشته باشيم، ببينيد 

کسانی که ميرن کار می کنن ولی در مجموع می دونيم منافعی که از ! شون را  بذاریم کنار،هابخش حزب توده 
  این کار اینها عاید ميشه واقعًا منافع صد در صد پرولتاریا نيست

  
؟می تونيم تماس بگيریم باشون کار کنيم : حميد اشرف

  
  آخه ميدونيد منافع چه بخشهایی هستن: تقی شهرام

  
  ان مون را در اختيارشون قرار بدیمامک: حميد اشرف

  
  خب: تقی شهرام

  
  باشون جلسه کنيم: حميد اشرف

  
  خب: تقی شهرام

  
  بحث بکنيم: حميد اشرف

  
  خب این، این معناش چيه مثًال فرض کن: تقی شهرام

  
  ارتباط بين دو تا سازمان: حميد اشرف

  
زرگتر یک در صورت چارچوب مکمل کامل تر خب حاال فرض کنيد که این در طرح یک چارچوب مثًال ب: تقی شهرام

  مثال. این مسئله به درستی به درست تر و صحيحتر پيش نميره
  

  اگرهم چنين چارچوب کاملتری وجود داشته باشه: حميد اشرف
  

  آها: تقی شهرام
  

  و خطوطش مشخص باشه: حميد اشرف
  

  بههمثًال همين خطوطی که ما پيشنهاد کردیم در مورد مسئله ج: تقی شهرام
  

  خطوطی که شما پيشنهاد کرديد خطوط نامشخص بود: حميد اشرف
  

  خب مشخصش می کنيم: تقی شهرام
  



 

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

 
- 7 - 5C 

  و اگر در این: حميد اشرف
  

همون چيزهایی که اين رفيق ميگفت راجع به ضوابط فالن و بهمان اینها رو جمعبندی می کنيم : تقی شهرام
  چه مساله ایه. توش مياریم

  
  بود مسئله پشت سرش باز روشنتر صحبت کنيم. ...) نامفهوم ( این يک صحبتی دارم که راجع به: بهروز ارمغانی

  
  بله: تقی شهرام

  
ببينيد رفيق من معتقدم که گروههایی که ما در شرایط کنونی به اصطالح آنها را وابسته به : بهروز ارمغانی

  اریستوکراسی کارگری ميدونيم یا
 
  


