ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺴﮑﻮت از ﺑﺨﺶ ١

ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺴﮑﻮت
رواﯾﺘﯽ از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾﺮان
در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﺮاب ﺛﺎﻟﺚ

»زﻧﺪﮔﯽ آنﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﯾﺴﺘﻪاﯾﻢ؛ ﺑﻠﮑﻪ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎﻃﺮﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪه و آﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎدش ﻣﯽآورﯾﻢ ﺗﺎ رواﯾﺘﺶ ﮐﻨﯿﻢ«.
ﮔﺎﺑﺮﯾﻞ ﮔﺎرﺳﯿﺎ ﻣﺎرﮐﺰ
ﻣﻘﺪﻣﻪ :وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺮان ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎن ،ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ و ﺻﺪای
ﻣﺴﻠﻂ – ﺟﺪا از رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻂ و ﮐﺮ ﮐﻨﻨﺪهی ﺣﺎﮐﻤﺎن -ﺣﺘﺎ در رواﯾﺖ رﺧﺪادﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎﻣﻪی وﻗﻮع ﺧﻮد اﯾﻦ
رﺧﺪادﻫﺎ و ﻣﺒﺎرزات ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻠﻄﻪ و ﻓﺮادﺳﺘﯽ رواﯾﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺗﯽ از ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻪ ﯾﺎ ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﯾﺎ
دل در ﮔﺮو ﻧﺎز و ﮐﺮﺷﻤﻪﻫﺎی ﭘﮑﻦ و اﻗﻤﺎر آن .ﺳﻨﺖ »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد را اﺑﺘﺪا از دل ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻨﺴﻮب
ﺑﻪ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺰم و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﭼﻬﺎرم و ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﻨﺪوﮐﺎو آﻏﺎز ﮐﺮد ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﻫﻨﮕﺎﻣﻪی ﺟﻨﺒﺶ ﺻﺪای
ﻣﺴﮑﻮت و ﺣﺘﺎ ﻣﻤﻨﻮع و ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ رﺧﺪادﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎریﻫﺎ -
ﮐﻤﯽ اﻋﻀﺎﯾﺶ و ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوهﻫﺎ  -اﻏﻠﺐ ﻓﺎﻗﺪ آن
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻮدن ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﺶ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﻠﺖ ّ
اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﭼﻨﺪ ﺑﺮگ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﭼﭗ اﯾﺮان ﺑﺪان اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد .اﯾﻨﮑﻪ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم
اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺰم روﺳﯽ و ﭼﯿﻨﯽ و روح ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﭼﻪ ﻣﯿﺰان در اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ و ﻃﺮدﮐﻨﻨﺪه و در ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪراﻧﯽ
ﺳﻨﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾﺮان ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻌﯿﺎر اﻋﻈﻢ ﮐﺎﻧﻔﺮﻣﯿﺴﺘﯽ-ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮﯾﺴﺘﯽ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن آﻧﻘﺪر
اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪارد ﮐﻪ درﯾﺎﺑﯿﻢ اﻣﺮوزه دﯾﮕﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪﻫﺎی اردوﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺖ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺴﻨﺠﯿﻢ .اﮔﺮ ﺑﺮای ﺑﺸﺮ ﻫﻤﻮاره
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن درﻧﯿﺎﻣﺪن ﻣﻌﺎدل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎﻣﺪن و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺣﺘﺎ ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص درﺻﺪی از اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻪ در رواﯾﺖ ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻪ در ﻧﺪاﻣﺖ و ﻫﺰﯾﻤﺖﻃﻠﺒﯽﻫﺎی
آﻧﺎن – و ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﻟﺠﺎﺟﺖ دﮔﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻌﺎرﻫﺎ و ﭼﺴﺒﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﮑﺖﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ -ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎیﺷﺎن از اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ ﺗﺎ ﺿﺪاﻧﻘﻼب ﺳﯿﺎه و ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﺑﺨﺶ زﻧﺪه و ﺗﺄﻣﻞﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی از ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺮان ﺑﻮدهاﺳﺖ،
آﻧﮕﺎه ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻟﺰوم ﻃﺮح و اﻧﻌﮑﺎس رواﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﻨﯿﻦ اﻓﮑﻨﺪن ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺘﯽ ﻧﻪ ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻦ ﭘﺎی ﻗﺼﻪﻫﺎی
ﻗﺸﻨﮓ و ﺗﻠﺦ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ،ﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﮐﺮدن ﺟﻠﺴﺎت اﻋﺘﺮاف و ﻧﺪاﻣﺖ ﻋﻠﻨﯽ ،ﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﻢ ﻣﻨﻢ ﮐﺮدنﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم
ﭘﺴﺖﻣﺪرﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﻦ روزﮔﺎر ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،و ﻧﻪ ﺑﺮای ﺻﺮف رواﯾﺖ آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ
دﯾﮕﺮ زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻮد را رواﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ آنﻫﺎ ﺷﺎﯾﺪ راﻫﯽ ﺑﻪ
ﺑﯿﺮون از ﻗﻔﺴﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ را ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ.
ت.ث .ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی اﺻﻠﯽ و ﻣﺮﮐﺰی ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر دﻫﻪی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و
ﻣﯽﺷﻮد .در ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی داﺷﺘﯿﻢ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﻮﻋﯽ از اراﺋﻪی رواﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وی ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی از رﺧﺪادﻫﺎ و ﻣﺒﺎرزات ﻣﻌﺎﺻﺮ از زاوﯾﻪی اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻪ ﺑﻪ
واﺳﻄﻪی ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺧﺎص وی و ﭼﻪ ﻧﯿﺎت و اﻫﺪاف ﻣﺎ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻫﺮﻗﺪر ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﯽروﯾﻢ از روال ﻣﺮﺳﻮم ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﻦ ﮐﻮﻫﯽ
از وﻗﺎﯾﻊ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮ روی ذﻫﻦ و ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ آوار ﻣﯽﮐﻨﺪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪی ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ
اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﺧﺎﻃﺮات داﺷﺘﻪاﯾﻢ .ﻫﻤﻪی اﻣﯿﺪ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در راﺳﺘﺎی ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ زﯾﺴﺘﻦ و
ﻣﺒﺎرزات ﺳﻨﺘﯽ ﺧﺎص در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزات ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﺎق ﺳﻨﺖ راﺳﺘﯿﻦ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی ﺳﻮﯾﻪی ﻓﻌﺎل ذﻫﻨﯿﺖ واﻗﻒ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،آﻧﮕﺎه ﻧﯿﮏ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرب ﺗﺎرﯾﺨﯽ -
ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺒﺎرزات ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم ﺗﻮدهﻫﺎ  -ﺑﺎ زدوده ﺷﺪن در ﺳﺎﺣﺖ ﻋﯿﻨﯽ اﮔﺮ در ﺳﺎﺣﺖ ذﻫﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﻧﺸﻮﻧﺪ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان
ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﺎ در ﺧﺎﻃﺮات و اذﻫﺎن ﻣﺒﺎرزان ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﻣﯿﺸﻮد .آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﻓﺮودﺳﺘﺎن و
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ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن ﺗﺎرﯾﺦ زﯾﺴﺘﻪاﯾﻢ ،راه و ﺟﺎﯾﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻣﻤﻠﻮ از "رﺷﺎدت و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن" ﻧﺪارد .ﺧﺸﻮﻧﺖ
اﻋﻤﺎلﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺷﻮرﺷﻬﺎی ﺑﺮدﮔﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن درﻫﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪهاﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺘﻬﺎی رﺳﻤﯽ
از ﺗﺎرﯾﺦ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ درﯾﺎﺑﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎ در ﻗﺎﻣﺖ ﺣﺬف و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﺒﺎرزات ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن اداﻣﻪ دارد .اﮔﺮ
ﺑﺮ آن ﺑﺎﺷﯿﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺬف ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺧﻮﯾﺶ در ﺗﺎرﯾﺨﻬﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ  -ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻟﻄﻒ آﮐﺎدﻣﯽ و ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻨﻬﺎﯾﺶ ردای ﺑﯿﻄﺮﻓﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮ دوش اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ  -و از زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﯿﺎت ﭘﻮﯾﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﭼﺎرهای ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﮑﻮت ﺑﺪرآﯾﯿﻢ و رواﯾﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺧﻮﯾﺶ از زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ آﻧﭽﻪ در ﺧﺎﻃﺮﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪه را ﻧﻘﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ آن ﻟﺤﻈﺎت ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﻢ و ﻣﺒﺎرزه
را اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده و ﺗﺪاوم ﺑﺨﺸﯿﻢ .ﺑﺎ رواﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺣﯿﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮآﻧﯿﻢ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را از ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی ﺳﻮزان ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮدن و
ﺳﺮﮐﻮبﺷﺪن رﺳﺘﮕﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد آوردهﺷﺪن و ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺸﺎن ،اﯾﻦ ﺗﺠﺎرب زﯾﺴﺘﻪ در ﺧﺎﻃﺮ و ﺗﻔﮑﺮ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن اﻣﺮوز و ﻓﺮدا ﺣﮏ
ﺷﺪه و ﺑﻪ ﭼﺮاﻏﯽ در راه آﯾﻨﺪه ﺑﺪل ﮔﺮدﻧﺪ.
اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺶ دوﺳﻮﯾﻪ و ﻣﺪاوﻣﯽ  -ﭼﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﮔﺮ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﻮﻧﺪه و ﭼﻪ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ  -از دل اﯾﻦ ﺑﺎور ﺗﺮدﯾﺪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﺑﺮﻣﯿﺨﯿﺰد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺒﺎرزهی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﺎ اﺣﯿﺎی ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﻬﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﭘﯿﺮوزﯾﻬﺎ و ﺷﮑﺴﺘﻬﺎﯾﺶ ،ﺑﻠﮑﻪ
در ﺣﻘﯿﻘﺖ آن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ اﻧﺠﺎم و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﺸﻮد  -و ﺑﺤﺜﻬﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺮ ﺳﺮ آن  -ﺑﺨﺸﯽ ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
از ﺳﻨﺖ ﻣﺴﮑﻮت ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺗﺪاوم ﭘﯿﮑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ و روﺷﻨﮕﺮی را ﻫﺪف ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داده و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور
ﺑﻮده ﻫﺪف ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﺟﺰ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﮑﺎرﺑﺴﺘﻦ وﺳﯿﻠﻪی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻓﺮاﭼﻨﮓ آورده و ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺋﺎﺳﻮ ﻓﻮﻻدى ،ﻳﻌﻘﻮب ﻛﻴﺎ و ﺧﺒﺎت ﻣﺎزﻳﺎر
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