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۱

چند پرسش
۱-آیا مارکسیسم به اخالق باور دارد
۲- آیا هدف وسیله را توجیه می کند

۳- اگر هدف وسیله را توجیه نمی کند .پس چه چیزی توجیه می کند.

۲

-مذاهب برای اخالق منشایی جاودانی و آسمانی قائلند.
-مکتب اخالق اصالت سودمندی می گوید:آن وسائلی دارای ارزش اخالقی اند که در خدمت 

رفاه عامه باشند.
هدف :رفاه مردم واین یعنی هدف وسیله را توجیه می کند .پس بحث روی وسیله نیست .بحث 

باید روی هدف متمرکز شود.
هربرت اسپنسر به پراگماتیسم تکاملی باور دارد.و می گوید:معیار اخالقی :لذت و خوشبختی 
است.احساس معیار لذت آنی را بدست می دهد.و عقاید فرد رابطرف لذت پایدار هدایت می 

کند.اسپنسر نیز مخالفتی باهدف وسیله را توجیه می کند ندارد.
سئوال: هدف را چه چیزی توجیه می کند.



۳

اخالق رسمی

طبقه حاکم هدف های خودرا بر جامعه تحمیل می کند.وجامعه را عادت می دهد تا تمامی 
وسائلی که بر علیه اهداف او بکار برده می شود ضد اخالقی تلقی کنند

اخالق در جوامع طبقاتی:

حکم ساروج وسیمان را داردتا پایه هایی را که جاممعه بر روی ان سوار است را محکم کند.
اخالق چکونه بوجود می آید

اخالق محصول تکامل اجتماعی است .پس یک مقوله تاریخی است.و در ظاهر اختراع شده 
است تا در خدمت اجتماع قرار بگیرد. اما اجتماع از طبقات مختلف درست شده است و این 

اخالق در تحلیل نهایی در خدمت یک طبقه بیشتر قرار می گیرد و طبیعتاً آن طبقه طبقه حاکم 
است.

اخالق بیش از هر شکل دیگر ایدئولوژی طبقاتی است.
سئوال: آیا تمامی پیکره اخالق طبقاتی است؟

نه.اخالق از دو جزء درست شده است
-یک بخش طبقاتی است

یک بخش دیگر غیر طبقاتی است.و محصول تکامل تمام بشریت است و الزمه وجود هر پیکره -

اجتماعی است.بنیان های پایه ای هر جامعه بر آن استوار است .مثل راست گویی، درست 
کرداری ، وفای بعهد،حرمت خون انسان.

با اوج گیری مبارزه طبقاتی این بخش از اخالق رنگ می بازد و معیار های پذیرفته شده جهان 
شمول زیر پا گذاشته می شود .

دین و اخالق
طبقات فرادست فلسفه اخالق خودرا بعنوان اخالق تمامی جامعه با کمک دین  حقنه می کنند. 

وچنین وانمود می کنند که رعایت آن نفع همگانی دارد.
۴

انواع اخالق
اخالق تابع  مبارزه طبقاتی است

-اخالق دموکراتیک:مربوط است به دوران ترقی خواهی سرمایه داری
-اخالق فاشیستی : مربوط است به دوران بر آمدن فاشیسم

-اخالق پرولتری: مربوط است به بر آمدن جنبش کارگری



۵

اصول اخالقی در مارکسیسم:

-وفاداری بیک ایدئال
-وقف وجود خود بخاطر ستمدیدگان

-نداشنت حس برتری در مقابل مردمان عادی
-وسیله را فقط هدف می تواند توجیه کند.وهدف اگر به افزایش قدرت انسان برطبیعت و به 

الغای قدرت انسان بر انسان منجر شود قابل توجیه است.
-برای رسیدن به آزادی انسان هر وسیله ای مجاز است. و از آن جا که برای رسیدن به این 

هدف فقط از راه انقالب میسر است.اخالق خصلتی انقالبی دارد. این اخالق مخالف هر گونه 

دگم مذهبی است.
-مبارزه طبقاتی قانون القوانین است و قاعد سلوک از این قانون تبعیت می کند.

-اهداف بزرگ وسائل و راه های پست را طرد می کند 
-هر وسیله ای که پرولتاریا را متحد کند و اورا نسبت به ماموریت تاریخی اش آگاه کندو 

شجاعت و روح از خود گذشتگی را در او بیدار کند. وسیله مجاز شناخته می شود.
-نفی نوکر منشی مقابل فرادستان جامعه

-نهی تکبر مقابل فرو دستان جامعه
-اخالق انقالبی از دل استراتژی و تاکتیک انقالبی بیرو ن می آید.

-بین هدف و وسیله دو گانگی وجود نداردهدف پیروزی یک جنبشی تاریخی و پیروزی انسان 
بتمامی است. ووسائل ذاتاً تابع این هدف انسانی است . و بقول مارکس اهداف انسانی ابزار 

انسانی طلب می کند.
۶

ترور

ترور فردی آیا امری اخالقی هست یا نه
ترور فردی آن گونه که اخالق  ناب طرح می کند امری غیر اخالقی است . آدمی مجاز نیست 

در مورد بودن و یا نبودن انسانی دیگر تصمیم بگیرد. 
اما اخالق ناب فراموش می کند که ترور یک امر تجریدی نیست .یک امر مشخص در یک 

کانتکست سیاسی ،اجتماعی و تاریخی است. 

خوب و بد بودن ترور را باید در این کنتکست تاریخی دید .



۷

ده روایت در باب اخالق و سیاست
روایت نخست

نخســــت خــــاطــــره ای  را مــــرور کــــنیم از فــــردی کــــه نــــامــــش و هــــویــــت ســــیاســــی اش در ایــــن پــــژوهــــش 

اهمیتی ثانوی دارد و بعد  می پردازیم به اخالق سیاسی. 
۱-آن شـــب ۳۱ فـــروردیـــن ۱۳۵۴ کـــه بـــا مـــورس از کشـــتار جـــزنـــی و هـــمرزمـــان اطـــالع پـــیدا کـــردم تـــا 

صبح نخوابیدم.... نزدیکی های صبح خود را در آستانه انکار آن کس که بودم یافتم. 
۲-تـــابســـتان ۱۳۵۵ مـــن ردیـــه ای بـــر مـــشی مســـلحانـــه نـــوشـــتم و تـــوســـط خـــواهـــرم و همســـر او کـــه بـــا 
سازمان چریک ها مربوط بودند و به مالقات من می آمدند به رهبری سازمان چریک ها رساندم.
ردیـه بـر مـشی مسـلحانـه چـهار مـحور اصـلی داشـت. و در آخـر ایـن کـه مـبارزه مسـلحانـه اشـتباه 

است.  

۳-۱۳ آذر ۱۳۵۷ بــر شــانــه هــای رفــیقان از زنــدان قــصر آزاد شــدم و بــه خــانــه مــخفی چــریــک هــا 
رفتم.

ایـن کـه آدمـی روزگـاری سـمپات زیـد بـوده اسـت . و ایـن زیـد احـیاءگـر، گـروهـی بـوده اسـت. و در 

زیـر شـکنجه بـه شـهادت رسـیده اسـت. در سـال ۵۰ دسـتگیر مـی شـود و در سـال ۱۳۵۲ طـبق روایـت 

خـودش از حـلقه هـای نـزدیـک بـیژن جـزنـی مـی شـود. و بـعد طـبق تـوصـیه هـای جـزنـی بـه شـخص او 

کـم کـم مـتحول مـی شـود و در سـال ۱۳۵۴ بـه رد مـشی مـی رسـد. و در سـال ۱۳۵۵ نـظر کـتبی خـود 

را به سازمان اعالم می کند.
تــا ایــنجا هــیچ بــی اخــالقــی ســیاســی در کــار او نیســت. روزگــاری مــی انــدیــشیده اســت بــا شــاه 
بـایـد مـبارزه مسـلحانـه کـرد و حـاال در سـال ۱۳۵۴ و۱۳۵۵ بـه ایـن نـتیجه رسـیده اسـت کـه «بـا شـاه 

باید تعامل فرهنگی داشت». چیزی در همین حدود و در حوالی خیابان ۱۶ آذر باید قدم زد.
تـغییر گـرایـش سـیاسـی حـق هـر فـعال سـیاسـی اسـت.هـر چـند ایـن تـغییر مـمکن اسـت راه هـدایـت 
بـاشـد یـا راه گـمراهـی و ضـاللـت .در هـر دو صـورت نـافـی حـق او نیسـت .نـمونـه بـارز ایـن تـغییر خـلیل 

ملکی است . 
هر تغییر دو وجه دارد :

-وجه سلبی 
-وجه ایجابی 

در نــقد حــزب تــوده حــق بــا مــلکی بــود . امــا در گــزیــنش هــای بــعدی مــلکی جــای چــون و چــراهــای 



بـسیار دارد . مـلکی را بـخاطـر چـون چـرای کـار هـای بـعدیـش در وجـه نـقد حـزب تـوده اش نـمی تـوان 

مذمت کرد . 
بی اخالقی سیاسی از آن جا آغاز می شود که آدمی  که از سال ۱۳۵۴ ذهناً و از سال 
۱۳۵۵ رسماً چریک نیست. در ۱۳ آذر ۱۳۵۷ که از زندان آزاد می شوددر جلو زندان قصر 

هواداران چریک ها او را بر شانه می گیرند و «خواهرکش» با مشت گره کرده در پیشاپیش 
جمعیت «سرود فدایی فدایی» تو افتخار مایی را سر می دهد.و او با گردن کشیده و مهره 

های استوار چشم در چشم جمعیت نگاه می کند و نمی گوید «ببخشید. اشتباه گرفته اید. من 
چریک فدایی نیستم» من از سال ۱۳۵۴ دیگر چریک نیستم.

اخـــالق ســـیاســـی آن جـــاســـت کـــه ایـــن آدم بـــه آن شـــعار هـــا و احـــساســـات بـــی شـــائـــبه هـــوا داران 
پشـت بـکند .بـر دوپـای خـود بـایسـتد و بـا گـردنـی کـشیده بـه خـانـه پـدری بـرود و فـردا یـاخـود پـرچـمی 

باالببرد و یا در زیر پرچمی دیگر سینه بزند.
بی اخالقی سیاسی آن جا است که یک ضدچریک به خانه امن چریک ها می رود. از 

امکانات آن ها استفاده می کند تا بهقول مرحوم  بیگوندچریک مصادره شده توسط آن حزب 
بالاشکال تفنگ رانه به سوی شاه که به سوی چریک ها نشانه رود.

بـــی اخـــالقـــی ســـیاســـی آنـــجا اســـت کـــه مـــوجـــوداتـــی از ایـــن دســـت گـــناه و خـــبط بـــزرگ خـــود را بـــه 

گـــردن لـــنین بـــیندازنـــد کـــه لـــنینیسم وفـــاشـــیسم در اصـــول یـــکی بـــودنـــد و بـــاعـــث گـــمراهـــی آنـــها اصـــول 
لنینیسم بود. 

بـی اخـالقـی سـیاسـی در نـفاق آدمـی اسـت. در فـرافـکنی اسـت. در گـریـخنت از زیـر بـار کـرده هـا 

و ناکرده ها است.
در مــقابــل ایــن بــی اخــالقــی مــا اخــالق ســیاســی هــم داریــم؛بــهمن بــازرگــانــی در خــاطــراتــش،زمــان 

باز یافته.
بــــهمن از نســــل اول مــــجاهــــدیــــن بــــود محــــمد حــــنیف نــــژاد را در یــــافــــته بــــود و مــــسعود رجــــوی را او 
عـــضو گـــیری کـــرده بـــود . در زنـــدان گـــرایـــشات مـــارکسیســـتی پـــیدا کـــرد . پـــس از مـــجاهـــدیـــن فـــاصـــله 

گــرفــت.و حــاضــر نشــد بــا پــنهان کــردن عــقیده اش در رهــبری زنــدان بــاشــد . در روز آزادی درســال 
۵۷ خــودرا در مــیان جــمعیت گــم کــرد و حــاضــر نشــد بــر شــانــه هــای مــردم بــنشیند و بــرایــش ســرود 

افتخار بخوانند.چرا که دیگر خودرا نه مجاهد مسلمان می دانست و نه مجاهد مارکسیست.



روایت دوم

هــر ســازمــان ســیاســی در زنــدگــی مــبارزاتــی اش بــا فــراز و نــشیب هــایــی روبــرو مــی شــود .ایــن 
فــراز و نــشیب هــا یــا او را بــه ســپهر بــاالتــری مــی کــشانــد یــا او را بــه انــشقاق و فــرو پــاشــی نــزدیــک 

می کند.
حال ببینیم وظیفه یا کنش یک حزب با اخالق  چیست .

یـــک حـــزب اصـــولـــی کـــه بـــا پـــرنـــسیب هـــای اخـــالقـــی زنـــدگـــی مـــی کـــند در بـــرابـــر بحـــران ســـیاســـی و 

ایدئولوژیک احزاب دیگر دو رویه در پیش می گیرد:

-یـــا ســـکوت مـــی کـــند . واجـــازه مـــی دهـــد آن ســـازمـــان در مـــحیطی آرام خـــود مـــشکالتـــش را حـــل 
کند .

-یـــا کـــمک  مـــی کـــند فـــضایـــی ســـالـــم بـــرای تـــبادل افـــکار و انـــدیـــشه هـــابـــاز شـــود وســـازمـــان بحـــران 
ایدئولوژیک را با کمترین تلفات پشت سر بگذارد.

اما ببینیم یک حزب اپورتونیسم و بی اخالق چه می کند .
از بـیرون بـه تشـتت و تـفرقـه دامـن مـی زنـد و از درون بـا نـفوذ عـناصـر خـود سـعی مـی کـند بـحث 
هـــا را بـــه نـــقطه کـــوری بـــرســـانـــد کـــه بـــاز گشـــت نـــاپـــذیـــر بـــاشـــد . و در آخـــر بـــا انـــتشار اســـناد درون 
ســازمــانــی بحــران داخــلی را بــه بــیرون از تــشکیالت مــی کــشانــد تــا بــتوانــد ســازمــان را بــه انــشعاب 

بکشاند 

پـلنومـی تـشکیل مـی شـود و اسـناد پـلنوم بـه سـرقـت بـرده مـی شـود و تـوسـط آن حـزب بـی اخـالق بـه 

چـاپـخانـه بـرده مـی شـود ووقـتی سـازمـان ذیـنفع مـطلع مـی شـود و سـعی مـی کـند از انـتشار اسـناد 

جـــــلوگـــــیری کـــــند دســـــت از ایـــــن رذالـــــت کـــــشیده نـــــمی شـــــود تـــــا نـــــشان دهـــــند رهـــــبران ایـــــن ســـــازمـــــان 
بــیسوادنــد.واز مــارکــسیسم چــیزی نــمی دانــند پــس بهــتر اســت هــرچــه زودتــر بــه آن حــزب بــالاشــکال 

ملحق شوند.و اسناد به سرقت برده شده را منتشر می کنند.
بعد از این سابوتاژ محفل نفوذی از سازمان جدا می شود و به حزب کذا می پیوندد .

در مــقابــل ایــن بــی اخــالقــی مــا اخــالق ســیاســی هــم داریــم . نــگاه کــنیم بــه نــوار مــذاکــرات حــمید 
اشرف و تقی شهرام.

شهــرام در مــحاکــمه نخســتین رهــبری مــجاهــدیــن بــه دهــسال زنــدان مــحکوم شــد و بــعلت در گــیری 
هـایـش د رزنـدان بـه زنـدان سـاری تـبعید شـد . در آنـجا بـا سـروان احـمدیـان کـه شـاگـرد ریـاضـی او 

بــود دوســت شــد و او را عــضو گــیری کــرد و او بــا عــزت کــمره ای از زنــدان گــریــختند.و بــه ســازمــان 
پـیوسـت . وایـن در زمـانـی بـود کـه رضـایـی بـزرگ بـه هـادت رسـیده بـود و او تـوانسـت جـای خـالـی او 



را پـر کـند . در سـال ۵۴ او بـه هـمراه آرام مـارکسیسـت شـدن  و تـوانسـتند ۸۰ در صـد سـازمـان را 
مـارکسیسـت کـنند . امـا در ایـن پـروسـه بـا جـناح مـذهـبی سـازمـان صـمدیـه لـباف و شـریـف واقـفی بـه 

توافق نرسیدند و کار به تصفیه کشیده شد .
مـذاکـرات حـمید اشـرف بـا تـقی شهـرام بـرای نـزدیـکی هـر چـه بیشـتر دو سـازمـان در هـمین زمـان 

است .

شهـرام بـر ایـن بـاور بـود کـه مـارکسیسـت شـدن بـیش از ۸۰ در صـد سـازمـان بـه او حـق مـی دهـد 
کـــه ســـازمـــان مـــجاهـــدیـــن را از آن خـــود داشـــته بـــاشـــد و ایـــن نـــام از آن اوســـت . امـــا حـــمید اشـــرف 
نـپذیـرفـت و بـر ایـن بـاور بـود کـه سـازمـان مـجاهـدیـن یـک سـازمـان مـذهـبی اسـت .و نـام و افـتخاراتـش 

هــــم مــــر بــــوط اســــت بــــه جــــریــــان مــــذهــــبی ســــازمــــان و اکــــثریــــت مــــارکسیســــت بــــایــــد بــــا نــــام دیــــگر و در 
سـازمـان دیـگر فـعالـیت کـنند. و کـار شهـرام را در بـرخـورد بـا جـناح مـذهـبی سـازمـان درسـت نـداسـت. 

امــری کــه بــعد هــا تــوســط هــمین اکــثریــت رد شــد و بــا واگــذار ی نــام مــجاهــدیــن بــه جــناح مــذهــبی نــام 
خودرا سازمان پیکار گذاشتند. و تقی شهرام را هم از سازمان اخراج کردند.

روایت سوم

در یـک سـازمـان چـریـکی چـند نـفری مـسئله دار مـی شـونـد .از عـلت آن مـی گـذریـم چـرا کـه نسـبت 
بـــه مـــسیر بـــحث مـــا عـــمده نیســـت .و وارد ایـــن بـــحث نـــمی شـــویـــم کـــه ایـــن بحـــران یـــک بحـــران  واقـــعی 

ایدئولوژیک بود یا یک پانیک امنیتی.

ســازمــان مــذکــور ایــن چــند نــفر را قــرنــطینه مــی کــند تــا بــا اســتفاده از امــکانــات و پــوشــش امــنیتی 
سازمان در یک محیطی آرام مطالعه بیشتری کنند و در آخر بگویند می رونند یا می مانند .

فردی که بعنوان امین سازمان رابط با این تیم قرنطینه شده است .با محفلی وابسته به آن 
حزب بال اشکال تماس می گیرد . و پای غریبه هارا به برج و بارو ی سازمان وارد می کند .و 
غریبه ها که دنبال طعمه می گردند تا با علم کردن یک انشعاب برای آن حزب کذا و کذا آبرو 

بخرند دست بکار سازماندهی انشعاب می شوند . در این بین براثر بی احتیاط یکی از مسئله 
دارها در چهار راه مولوی با ساواک درگیر و سرنوشت نامعلومی پیدا می کند .و بدرستی 

روشن نمی شود در همان محل کشته می شود یا بعداٌ کشته می شود . چرا که بعداز درگیری 
یک دانشجوی دختر که در تماس با او بوده است دستگیر می شود .این دستگیری این ظن را 

قوی می کند که زنده دستگیرشده است . در زیر بازجویی حرف می زند و بعداٌ کشته می 
شود .

آمدن پای یک شهید همه چیز را برای یک شانتاژسیاسی  آماده می کند .کتابی منتسب به 



شهید نوشته می شود و پیراهن عثمان می شود که گویی منشعبین هزار سال است که 
هواداران حزب بالاشکال بوده اند .

و بــعد آن امــین نــا امــین بــه پــاس ایــن خــوش خــدمــتی پســتی در خــور در آن حــزب بــالاشــکال مــی 
گـیرد . و هـیچ کـس از خـود نـمی پـرسـد ایـن بـی اخـالقـی و بـی پـرنـسیبی یـک آدم اسـت کـه بـه اعـتماد 
یـک سـازمـان خـیانـت کـند.و آدمـی بـا ایـن پـرنـسیب اخـالقـی در اولـین سـر پـیچ تـند سـیاسـی هـمچنان 

کـه بـه ولـینعمتان دیـروزش وفـادار نـبود بـه ولـینعمتان امـروزیـش نـیز وفـادار نـخواهـد مـانـد .و نـمانـد و 
آن کرد که همگان دیدند و شنیدند.

روایت چهارم

در یـک سـازمـان سـیاسـی بـرای انـتخاب رهـبری سـازمـان انـتخابـاتـی بـر گـزار مـی شـود .در وهـله 
نخست به شکل گزینشی عده ای دعوت می شوند و عده ای پشت در های بسته می مانند.

امـا در انـتخابـات بـرگـزار کـنندگـان ایـن انـتخابـی کـه بـر پـایـه کـج نـهاده شـده اسـت بـه مـقصود نـمی 

رسـند پـس در شـمارش آراء رأی یـکی را بـرای دیـگری مـی خـوانـند تـا یـکی از جـناح مـخالـف حـذف و 

یـکی از هـم جـناحـی هـا بـاال بـیایـد.ایـن بـی اخـالقـی تـحت تـوجـیه بـاالآمـدن جـناح اصـولـی تـئوریـزه مـی 

شـود . امـا تـوجـیه کـنندگـان ازیـاد مـی بـرنـد کـه بـا شـیوه هـای مـاکـیاولیسـتی هـیچ زائـری بـه سـر مـنزل 

مقصود نرسیده و نخواهد رسید . ودیدیم که نرسیدند. 

روایت پنجم

حـزبـی از مـسئولـینش در مـورد یـک اخـتالف ایـدئـولـوژیـک بـین دو حـزب بـرادر نـظر خـواهـی مـی کـند 

.وتمامی مسئولین به خواست حزب گردن می نهند و نظریاتشان را مکتوب می کنند .
کـــشور مـــیزبـــان از طـــریـــق چـــشم و گـــوش هـــایـــش در حـــزب کـــذا مـــتوجـــه نـــظر ۳ تـــن از کـــادر هـــای 

حزبی می شود . پس پلنومی بر گزار می شود تا حزب نظرش را در مورد این اختالف 
بین املللی یک کاسه کند .

از آنـــجا کـــه ایـــن ۳ تـــن نـــظر مـــخالـــفی بـــا نـــظر غـــالـــب حـــزب دارنـــد. بـــا حـــفظ عـــضویـــت شـــان ســـلب 
مسئولیت می شوند .و نظر اکثریت رهبری حزب بر همین قرار اعالم می شود .

حـــزب مـــیزبـــان ایـــن نـــظر را نـــمی پـــذیـــرد و دســـتور اخـــراج مـــی دهـــد .و رهـــبری حـــزب را تهـــدیـــد بـــه 
انـــشعاب مـــی کـــند . بـــا ایـــن کـــه اکـــثریـــت رهـــبری حـــزب مـــی دانـــند کـــه ایـــن ۳ تـــن عـــمل خـــالفـــی نـــکرده 

انــد . و اعــالم نــظراتــشات طــبق در خــواســت رهــبری حــزب بــوده اســت .بــه در خــواســت ضــد حــزبــی 
کشور میزبان تن می دهند و علیرغم میلشان تن به اخراج می دهند .

روایت ششم



عده ای از یک حزب انشعاب می کنند .برای نشان دادن مشروعیت انشعاب ۴
 نــــفر از رهــــبرا ن نخســــتین حــــزب را کــــه از حــــزب جــــدا شــــده انــــد بــــه ســــازمــــان خــــود دعــــوت مــــی 

کنند .تا موقعیت سازمان جدید التاسیس در صحنه سیاسی تثبیت شود .
بـعد از مـدتـی مـتوجـه مـی شـونـد دچـار یـک اشـتباه مـحاسـبه شـده انـد .بـا آمـدن ایـن ۴ نـفر کـه هـر 
کـــدام وزنـــه ای در جـــنبش ســـیاســـی کـــشورنـــدجـــا بـــرای بـــعضی هـــا تـــنگ مـــی شـــود . نـــمی شـــود یـــک 
نـــوجـــوان بیســـت و یـــکی دوســـالـــه کـــمیته مـــرکـــزی بـــاشـــد . پـــیرمـــردی کـــه بیشـــتراز ســـن او در زنـــدان و 
مــبارزه بــوده اســت یــک عــضو ســاده بــاشــد .پــس بــی اخــالقــی شــروع مــی شــود . نخســت بــهانــه مــی 
کــنند کــه چــرا در جــلسه پــلنوم بــجای اســم مســتعار نــام واقــعی گــفته شــده اســت بــعدگــفته  مــی شــود 
شــــرط عــــضویــــت در کــــمیته مــــرکــــزی فــــعالــــیت حــــرفــــه ای اســــت آن هــــم در اروپــــا نــــه جــــای دیــــگر . نــــفر 

نخست با این بهانه اخراج می شود. 

۳ نـفر دیـگر را بـه پـلنوم مـبارزه بـا رویـزیـونـیسم مـی آورنـد. جـرم رویـزیـونیسـتی آن هـا ایـن بـود کـه 
حــزب فــالن در آغــاز حــزب طــبقه کــارگــربــوده اســت  کــه دچــار انحــرافــات رویــزیــونیســتی شــده اســت . 

در حالی که این حزب از همان آغاز رویزیونیست بوده است .
هــر ســه از مــرکــزیــت اخــراج مــی شــونــد و در حــصر خــانــگی قــرار مــی گــیرنــد تــا در مــضیقه مــالــی 
روزگــار را بــه آخــر بــرســانــند .یــکی در راه رفــنت بــه آملــان شــرقــی بــرای مــداوای قــلبش مــی مــیرد و دو 

تن دیگر سرنوشتی بهتر از او نمی یابند .
روایت هفتم

از تاریخ می گذریم و این بی اخالقی سیاسی را پی می گیریم تا به اسطوره ها برسیم .
داستان رستم و اسفندیار

اســفندیــار پســر کــیکاوس اســت ،شــاه ایــران.بــرای رســیدن بــه تــاج و تــخت شــاهــی از خــان هــای 

زیـادی مـی گـذرد و پـدر  بـرای دور کـردن پسـر از تـاج و تـخت مـدام بـهانـه مـی تـراشـد تـا در یـکی از 
این خان ها او سر افکنده باز گرددو به این بهانه از وا گذاری قدرت به پسر سرباز زند . 

امــا اســفندیــار از پــس هــر نــبردی پــیروز مــیدان اســت و ایــن عــلت دارد .او دیــن بــهی را در پشــت 
سر دارد .او روئینه تنی دینی است .توسط پیامبر همین دین روئینه تن شده است .

پـس راه فـرار از واگـذاری قـدرت بـه آخـر مـی رسـد وهـردو بـه بـن بسـت مـی رسـند؛واگـذاری قـدرت 

توسط کیکاوس و کودتا توسط پسر. 
در ایــــن بــــن بســــت پــــیش گــــویــــان بــــه کــــمک کــــیکاوس مــــی آیــــند و بــــه او مــــی گــــویــــند فــــرجــــام کــــار و 
گشایش کار در زابلستان است . و زابلستان خانه و محل فرمانروایی رستم و زال پدر اوست . 



کـیکاوس از اسـفندیـار مـی خـواهـد کـه بـه زابلسـتان بـرود و رسـتم را کـه هـنوز بـه آئـین پـدران خـود 

اســت و بــه دیــن بــهی و پــادشــاهــی کــیکاوس گــردن نــنهاده اســت بــه بــند کــند و بــه دربــار بــیاورد تــا او 

تاج وتخت را به او واگذار کند .
در ایــن کــه رســتم بــه آئــین پــدران خــود اســت کــیکاوس دروغ نــمی گــویــد امــا تــهمت نــا فــرمــانــی و 
گـردن نـنهادن رسـتم بـه پـادشـاهـی کـیکاوس دروغـی بـیش نیسـت . رسـتم کـسی اسـت کـه کـیکاوس را 

از بــند دیــوان مــازنــدران رهــا مــی کــند و بــه تــخت شــاهــی بــر مــی گــردانــد. پــس کــیکاوس مــی دانــد کــه 
دارد دروغ می گوید .اما حفظ قدرت برای او باالتر از اخالق است ،ماکیاولی اسطوره ای .

امـا پـرسـشی کـه ذهـن را آزار مـی دهـد ایـن اسـت کـه اسـفندیـار پهـلوان دیـن بـهی چـی . آیـا اونـیز 
از حـــقیقت مـــاجـــرا بـــا خـــبراســـت . نـــگاه کـــنیم بـــه دیـــالـــوگ او بـــا مـــادرش وقـــتی مـــطلع مـــی شـــود بـــرای 

رسیدن به تاج و تخت  اسفندارباید رستم را به بند کند .
هـم مـادر مـی دانـد کـه کـیکاوس دروغ مـی گـویـد و هـم اسـفندیـار .هـم مـادر مـی دانـد کـه پـدر پسـر 

را به قتلگاه می فرستد و هم پسر می داند بدنبال چه می رود .
دین سیاسی در جدال با عفریت قدرت به بی اخالقی سیاسی می رسد .

اسـفندیـار بـه زادگـاه رسـتم مـی رود و بـه رسـتم مـی گـویـد بـایـد او را بـا دسـتان بسـته بـه پـایـتخت 

ببرد و رستم به او می گوید:
که گفته است برو دست رستم ببند                           نه بندد مرا دست چرخ بلند

و تـن مـی زنـد از هـر راهـی کـه رسـتم پـیش پـای او مـی گـذارد . از پـادشـاهـی زابلسـتان گـرفـته تـا 
رفـنت رسـتم هـمراه او بـه نـزد کـیکاوس و پـذیـرش هـرچـه کـه شـاه فـرمـان دهـد امـا بـدون بسـنت دسـت و 

تن دادن به خفت اسارت .
مــــاکــــیاولــــیسم ســــیاســــی اســــفندیــــار کــــه خــــودرا پــــرچــــمدار دیــــن بــــهی مــــی دانــــد از شــــعار اخــــالقــــی 

زردشــــت مــــی گــــذرد؛«پــــندار نــــیک،گــــردار نــــیک و گــــفتار نــــیک» را کــــنار مــــی گــــذارد و شــــعار « بــــرای 

رســـیدن بـــه هـــدف هـــر وســـیله ای مشـــروع و مـــجاز اســـت» را بـــر مـــی گـــزیـــند و کـــاررا بـــه جـــنگ مـــی 
کشاند .

بــی اخــالقــی ســیاســی  در اســطوره بــه ســیاســت اخــالقــی پــیروز مــی شــود .مــاکــیاولــیسم اســطوره 

ای دو شادوش اپورتونیسم اخالقی از پرچین تاریخ لب پر می زند.

روایت هشتم:

 حمید اشرف در نامه ۲۰ خرداد ۱۳۵۳ در جمع بندی سه ساله اش ضمن بر شمردن  ضعف 
های سیاسی -تشکیالتی سازمان به یک نکته مهم ااشره می کند و می گوید:آنچه علیرغم 



تمامی ضعف های ما مارا قدرتمند کرد و توانا کرد تا در برابر یک رژیمی سرا پا مسلح که به 
دالر های نفتی و مشاوره های امنیتی -سیاسی سیا و موساد و انتلیجنت سرویس پشت گرم 

بودبایستیم فدایی بودن و پاکبازی ما بود و راز سر به مهر ما ایثار و فداکاری بود.

این عصاره تمامی جمع بندی های حمید اشرف است. که رهبر بالمنازع چریک ها بود. و 
تنها کسی بود که در زمان حیاتش لقب کبیر گرفت.

مـقایـسه کـنیم ایـن مـنش چـریـک هـای نخسـتین را بـا مـنش چـریـک هـای سـالهـای ۱۳۵۷  بـه بـعد 

تا روشن شود راز سقوط چریکها چه بود.
یک جریان سیاسی حقانیتاش در سه عرصه نمودار می شود:

سیاستی انقالبی،-

تشکیالتی انقالبی -

و اخالقی انقالبی.  -
بــرای بــررســی یــک جــریــان راه دیــگری نیســت جــز آنکــه آن جــریــان را در ســه عــرصــه ســیاســت، -

تشکیالت و اخالق بررسی کنیم.

جــــریــــانــــی کــــه بــــا بــــیاخــــالقــــی و تــــقلب آراِء ،رهــــبر و ســــتاد رهــــبری انــــتخاب مــــی کــــند عــــاقــــبت اش 

شیرجه زدن با سر در منجالب اپورتونیسم است.

روایت نهم

ورشکستگی سیاسی

در اقتصاد ما دو نوع ورشکستگی داریم: 
۱-ورشکستگی بی تقصیر 
۲-ورشکستگی به تقصیر

در ورشکســتگی بــی تــقصیر، بــازرگــان تــمامــی تــالش خــود را بــرای مــوفــقیت آمــیز بــودن کــار مــی 
کــند امــا تــحوالت بــازار کــه خــارج از پــیش بــینی و اراده و کــنترل اوســت نــاگــهان از راه مــی رســد و 
مــال الــتجاره او را بــا زیــان روبــه رو مــی کــند. ســیل، زلــزلــه، آتــش ســوزی، ورود نــاگــهانــی اجــناس از 

خارج با کیفیتی بهتر و قیمتی ارزانتر از جمله عواملی هستند که در این شکست دخیل اند.
نـــگاه جـــامـــعه بـــه او نـــگاهـــی ازروی دلـــسوزی اســـت. او ورشکســـته شـــده اســـت. امـــا آبـــرو بـــاخـــته 

نشده است اعتبار او در بازار باقی است. و می تواند به کسب و کار خود ادامه دهد.

اما ورشکسته به تقصیر، بازرگانی است که تمامی امکانات موفقیت او فراهم بوده است اما 



عدم مدیریت اش، درک غلط از تحوالت بازار، مال التجاره او را که بخش زیادی از آن او هم 
نیست بلکه از آن دیگران است را برباد می دهد. ثروتش می رود اعتبارش هم می رود. جامعه 

به این بازرگان به عنوان مقصر نگاه می کند. او در بین مردم اعتبارش را از دست داده است. 
پس امکان بازگشت او به بازار دیگر فراهم نیست.

در عالم سیاست نیز قضایا به همین شکل است. یک حزب، یک گروه یا سازمان به میدان می 
آید با ارائه یک برنامه خود را به عنوان یک آلترناتیو مطرح می کند عده ای بهعنوان کادر و 

عضو و هوادار و دوستدار جان و مال و آبرو خود را در اختیار آن قرار می دهند. تا آن حزب به 

قدرت برسد و برنامه خود را اجرا کند.
آن حـزب و گـروه در بـرخـورد بـا حـاکـمیت سـرکـوب مـی شـود. مـثل هـمیشه عـده ای کشـته و زخـمی 
و فـراری و زنـدانـی مـی شـونـد. بـعد جـنبش بـه ارزیـابـی خـود مـی نـشیند و نسـبت بـهآن جـریـان انـتقاد 
مـی کـند. از یـک شکسـت ارزیـابـی اجـتناب نـاپـدیـر بـودن مـی کـند و آن جـریـان را تـبرئـه مـی کـند و یـا 

بـرعـکس شکسـت را اجـتناب پـذیـر مـی دانـد. و آن جـریـان را مـقصر در ایـن شکسـت بـه حـساب مـی 

آورد. و آن حزب را با انگ خیانت، و یا حماقت طرد می کند.
در جــــریــــان کــــودتــــای ۲۸ مــــرداد ۱۳۳۲ جــــنبش مــــصدق را تــــبرئــــه کــــرد. امــــا حــــزب تــــوده را مــــقصر 

شناخت و بی عملی او را با خیانت یکی دانست.
ورشکسـتگان سـیاسـی فـرصـت دیـگری نـمی یـابـند خـود را بـازسـازی کـنند. جـامـعه و تـاریـخ بـه آنـها 

فرصت حضور همه جانبه را نخواهد داد. ظهور مجدد آنها با خسران روبه رو خواهد شد.

پــس بهــتر اســت کــه ورشکســتگان ســیاســی بــه صــف بــازنشســتگان ســیاســی بــپیونــدنــد تــا جــنبش 

بتواند با بازسای خود راه جدیدی بیابد.
روایت دهم

عدم صراحت سیاسی: یک بیماری
نخست دو روایت را می خوانیم و بعد در بازخوانی آن یک بیماری را توضیح می دهم:

روایت اول

«زندگی مخفی در چاردیواری خانه می گذشت. انگار دیگر به جامعه و شهر و حتی به 
محله تعلق نداشتیم. هزاران هزار رشته تعلق خاطر و وابستگی که مرا به زندگی وصل می 

کرد محدود شده بود به رابطه با چند هم خانه.
تازه با آنها هم گفت وگوها محدود بود. نه گذشته و خاطره مشترکی داشتیم نه اینکه می 

شد راجع به گذشته و حدیث خودمان چیزی بگوئیم. مسیر زندگی و گذشته مان باید 



ازنظر امنیتی برای یکدیگر مخفی می ماند. گویی هویت اصلی خودمان را از دست داده 
بودیم.

خودم را غریبه و تنها حس می کردم با استفاده از کتاب و موسیقی می کوشیدم با 
گذشتهام رابطه برقرار کنم. لیکن شدنی نبود.

فـقط بـا ایـن انـدیـشه کـه روزی در آیـنده ایـده آل هـایـمان تـحقق خـواهـد یـافـت مـی تـوانسـتم آن 
فضای خفقان آور را تحمل کنم.»

صدیقه صرافت ۲۳مهر ۱۳۸۲ نشریه عصر نو
روایت دوم:

نامه پنجم مصطفی شعاعیان به چریک ها
و یکمین نامه به مهین (صبا بیژن زاده)

«چون از داستان مسافرت نوروزی شهید فاطمه (مرضیه احمدی اسکویی) و میهن 
(صدیقه صرافت) در نورز سال۱۳۵۲آگاهی، خواهش می کنم بگو که پس از بازگشت 

نظر فاطمه درباره میهن چه بود.
دست کم آنچه را که من به یاد دارم این است که نظر خوبی نداشت. و به شدت چنین به 

یادم مانده است که گفت: در سراسر این چندین روز او حتی یک کلمه حرف سیاسی نزد. 
همش گله گذاری خاله زنکی کرد. در این اواخر تا پیش از شهادت رفیق نادر (نادر 

شایگان شام اسبی) و دستگیری میهن (صدیقه صرافت) فاطمه از دست میهن خیلی رنج 
می برد. و از او با بدبینی فراوان یاد می کرد. مثالً می گفت حتی در یکی از دیدارهایش 

دست و صورت او را دیده که به شکل بدی زرد زرد شده است.

زردی هایی که از اثر اسید پیکریک به جای مانده و میهن هم بی آن که کوششی در از 
میان بردن آن ها بکند به سر قرار آمده و حتی چادر هم به سر نکرده که پوششی به 

شمار آید. و در نتیجه فاطمه با شگفتی دلیل این بی احتیاطی را از میهن که در احتیاط 
وسواسی هم داشت جویا می شود و پاسخ می شنود که دیگر مهم نیست بگذار دستگیر 

شوم.»

مـهم نیسـت سـوژه ایـن دو روایـت صـدیـقه صـرافـت بـاشـد یـا عـمروزیـد. مـهم ایـن اسـت کـه صـدیـقه 
صــرافــت در آن لحــظه کــه خــود پــس از ســال هــا راوی آن اســت در جــایــی کــه ایســتاده اســت نــبایــد 

باشد.

حاال به قول شهید بزرگ شعاعیان «نیک طبعان روزگار» از پس و پیش، سنگ به دیوار 



تاریخ می زنند که بله مشی غلط بود. درست بود هم که بود، همین داستان بود. این مقوله هیچ 
ارتباطی به درستی و یا انحرافی بودن یک مشی ندارد. 

نگاه کنیم به لحن و روایت صدیقه صرافت از یک خانه تیمی که گلسرخی و سلطانپور از آن 
به عنوان پایگاه رعد و پایگاه انقالب یاد می کنند، فضایی خفقان آور که او خود را در آن فضا 

غریب و تنها حس می کرده است.
ایـن تـصویـری اسـت کـه صـدیـقه صـرافـت از خـانـه تـیمی یـک چـریـک فـدایـی خـلق دارد خـانـه ای کـه 

سنگر انقالب است. و باید جایگاه هوشمندترین و فداکارترین فرزندان انقالب باشد که بود.
امـا چـرا صـدیـقه صـرافـت بـا خـود و گـروهـش صـادق نیسـت چـرا ایـن احـساس غـربـت و تـنهایـی را 
در هـمان زمـان (سـال ۱۳۵۲ نـه سـال ۱۳۸۲) بـرای شـعاعـیان و اسـکویـی و شـایـگان بـازگـو نـمیکـند 

چرا نمیگوید درک و نظرش از زندگی در خانه تیمی چیست.
صدیقه صرافت با خودش رودربایستی دارد. با رفقایش رودربایستی دارد می ترسد حرفش 

را بزند. می ترسد با صدای بلند بگوید که آماده نیست این گونه زندگی را تحمل کند. می ترسد 
بگوید آماده نیست با فریاد زنده باد آزادی ضامن نارنجک را بکشد و خودش را به صف دشمن 

بزند.
سـؤالـی کـه چـه در آن زمـان و چـه در ایـن زمـان و چـه در فـردا مـطرح هسـت ایـن اسـت کـه آیـا هـمه 

بـایـد بـه آن حـد از فـدا بـرسـند کـه حـاضـر بـاشـند جـان خـود را در طـبق اخـالص بـگذارنـد و بـه انـقالب 

هـدیـه کـنند. هـرگـز. آیـا اگـر کـسی بـه ایـن حـد از فـدا نـرسـیده بـاشـد بـه او انـتقادی وارد اسـت هـرگـز. 

هـر کـه بـامـش بـیش بـرفـش بیشـتر آنکـه بیشـتر مـی فـهمد احـساس تعهـد مـی کـند بیشـتر بـه مـرز فـدا 

نزدیک است و این دوری و نزدیکی به صدها فاکتور بستگی دارد.

بـه صـدیـقه صـرافـت ایـن انـتقاد وارد اسـت کـه اولـین ویـژگـی یـک چـریـک فـدایـی را نـدارد. و آن عـدم 

صداقت با خود و گروه خود است.
یک فرد سیاسی باید یاد بگیرد که اندیشه خود را در هر لحظه ای بیان کند و ترس نداشته 

باشد به او چه انگی می زنند. صرافت می توانست یک چریک فدایی نباشد. اما چه اشکالی 

داشت که یک هوادار فعال، یک سمپات خوب، یک مبلغ و یک امکانات چی و یک عضو تشکلی 

صنفی باشد که پشت جبهه چریک ها را پوشش می دهند.
امــا ایــن انــتقاد تــنها بــه صــدیــقه صــرافــت نیســت طــرف دیــگر ایــن انــتقاد بــه ســازمــانــی اســت کــه 
صـرافـت در آن عـضویـت دارد. وقـتی مـرضـیه اسـکویـی از بـی احـتیاطـی و بـه پـوچـی رسـیدن صـرافـت 

مــــطلع مــــی شــــود چــــرا عــــذر او را نــــمی خــــواهــــد. چــــرا تــــشخیص نــــمیدهــــد کــــه ایــــن آدم آدرســــی را 



اشتباهی آمده است.

پــس وظــیفه رهــبری چیســت؟ کــار رهــبری ســازمــانــدهــی درســت عــناصــر و عــوامــل اســت. حــداقــل 

یـکی از کـارهـای رهـبری ایـن اسـت ایـن رهـبری اسـت کـه تـشخیص مـی دهـد کـه یـک عـضو تـشکیالت 

در کجا باید قرار بگیرد که بهترین بهره دهی را داشته باشد.
چرا بدون معطلی دست به تعویض صدیقه صرافت نمی زنند. چرا او را به یک محفل هوادار 
منتقل نمی کنند. چرا از او نمی خواهند که احساس خود را از این پوچی بیان کند. و توضیح 

دهد که چرا به این پوچی رسیده است.
 یک سازمان سیاسی باید در هر لحظه از نیروهای خود تحلیل داشته باشد. و بدون آنکه 

بار ارزشی به توان نیروهایش بدهد نیروها و میان فداکاری هایشان را خارج از اخالق 
ارزیابی کند. و عناصر بریده را به هر دلیل و بهانه ای با رویی گشاده به جایی منتقل کند که 

در حد توان و ظرفیت اوست. قانون همه یا هیچ، قانون همه با من و یا در ضاللت مطلق، دیروز 
و امروز و فردا و یکباره را گویم، همیشه برای یک سازمان سیاسی سهم مهلکی است



۸

۱-گفته می شود مارکس در ایدئولوژی آملانی علم گراست Scinetist (ساینتیست) است و 
مسئله اخالق را به عرصه تاریخ می راند. و کالً برای اخالق جوهره ای تاریخی قائل است و این 

یعنی حذف اخالق.

آیا اخالق یک مقوله تاریخی نیست.؟
اخـــالق مـــقولـــه ای کـــه هـــم تـــاریـــخی اســـت و هـــم اجـــتماعـــی. خـــوب و بـــد رفـــتار آدم هـــا، بـــایـــدهـــا و 
نــبایــدهــایــشان کــه عــرصــه عــلم اخــالق اســت در مــقطعی از تــاریــخ و در مــناســباتــی اجــتماعــی مــطرح 

شد. پس هم تاریخی است و هم اجتماعی. 
۲-گـفته مـی شـود مـارکـس سـیاسـت گـراسـت. و مـسائـل اخـالقـی را بـه حـل مـسئله سـیاسـت حـوالـت 

می دهد.
مسائل اخالقی ناشی از چیست.؟ چرا آدم باید راستگو و درستکردار باشد و دروغگو و کج 

رفتار نباشد ؟این راستی و ناراستی جز این است که در یک رابطه اجتماعی مطرح می شود. 
وگرنه انسان تک افتاده در یک جزیره رابینسون کروزهای که راستی و ناراستی برایش مطرح 

نیست. پس در یک مناسبات اجتماعی پر از تضاد و کشمکش است که راستی و ناراستی 

مطرح می شود .
اگر مسائل اخالقی زاده تضادهای اجتماعی است. حل این تضاد به سیاست مربوط می 

شود پس سیاسی است. 
۳-جامعه ای عاری از استثمار یک آرمان اخالقی است. پس شرکت در ساخنت این جامعه 
جدا از ضرورت های عینی اش یک عمل اخالقی هم هست. جنبشی که هدف اخالقی آن در 

خود آن است این آرمان از وراء این جنبش نمی آید. در درون خود آن است. 
۴-کـرامـت انـسان مـعیار هـمه چـیز اسـت. هـمه چـیز بـایـد در خـدمـت فـرا رویـانـدن کـرامـت انـسانـی 
بـــاشـــد. از فـــلسفه گـــرفـــته تـــا هـــنر، ســـیاســـت و دیـــن. عـــکس آن صـــادق نیســـت. پـــس بـــایـــد هـــمه روابـــط 

اجـتماعـی را کـه انـسان در آن مـناسـبات بـه مـوجـودی تـحقیر شـده تـبدیـل مـیشـود از مـیان بـرداشـت. 

و این عمل یک عمل اخالقی است. 
۵-کشف رابطه نابرابر میان آدم ها و استثمار یکی از دیگری یک کشف علمی است. و در 

حوزه اخالق نیست.  اما نفی این رابطه یک عمل اخالقی است اخالق علیه علم نیست. همچنان 
که علم علیه اخالق نیست.



 توضیح چگونگی تولید ارزش اضافه توسط کارگر و از آن خود کردن آن توسط سرمایه دار 
به حیطه علم اقتصاد مربوط است. اما وقتی این رابطه را نقد می کنیم. وارد عرصه اخالق می 

شویم. چرا که مسئله ارزشگذاری به میان می آید. 
۶-در یک انسانشناسی اجتماعی فرد بدذات وجود ندارد ساختار اجتماعی بد وجود دارد. و 
به جای مقصر شمردن افراد، ساختار متهم می شود. انسان معلول است نه علت. این نگاه یک 
نگاه تاریخی است. اما به معنای نفی اراده مختار کنونی انسان نیست. انسان در همین روابط 

با همین درجه از آزادی، مختار به حساب میآید. و عمل او ارزشگذاری میشود. 
انــــسان جــــنایــــت کــــار در لحــــظه کــــنونــــی مســــتحق مــــجازات اســــت. امــــا تــــاریــــخاً ایــــن کــــانــــونهــــا و 

مناسبات جنایتزا است که باید مجازات شود. 

۷-بـین هـدف و وسـیله رابـطهای منسجـم وجـود دارد. هـدف انـسانـی بـا ابـزار انـسانـی قـابـل تـحقق 
اسـت. الغـیر. تـوجـیه وسـیله تـوسـط هـدف مـاکـیاولـیسم اسـت. و ربـطی بـه مـارکـسیسم و فـلسفه اخـالق 

آن ندارد. 
۸-عـروج اخـالقـی آدمـی در یـک جـامـعه عـادالنـه قـابـل تـحقق اسـت. جـامـعهای کـه بـرای تـمام انـسان 

ها شرایط الزم برای به عینیت درآمدن تواناییهایشان آماده میکند.  
۹-تـالش بـرای جـامـعهای عـاری از اسـتثمار بـه زنـدگـی مـعنا مـی دهـد. مـعنا آفـریـن اسـت. رهـایـی 

همه انسان ها و رهایی خود.



۹

1اخالق چریکی و داستان دو نامه

نامه نخست

بـرادر بـزرگ حـسن ضـیاء ظـریـفی، دکـتر ابـوالـحسن بـه نـزد تـیمسار مـقدم رئـیس سـاواک مـی رود و 
از او مـــی خـــواهـــد تـــا بـــرای آزادی حـــسن کـــاری بـــکند. تـــیمسار مـــقدم مـــی گـــویـــد: ایـــنها افـــراد مـــیهن 
پـرسـتی هسـتند کـه اشـتباه کـردهانـد الزم نیسـت کـه مـصاحـبه کـند کـافـی اسـت یـک نـامـه خـصوصـی 
بــنویســد و بــپذیــرد کــه اشــتباه کــرده اســت. هــمین بــرای آزادی او کــافــی اســت و بــرای حــقانــیت رژیــم 

دالیلی چند بشمارد.
دکــتر ابــوالــحسن جــریــان مــاوقــع را بــه حــسن مــی نــویســد و از او مــی خــواهــد در مــفاد ایــن نــامــه 

تفکر کند و دست از قهرمان بازی بردارد.

نامه دوم

2حسن ضیاء ظریفی با آنکه میداند پاسخ به این نامه به مصلحت او نیست. و این نامه به 

عنوان مواضع جدید او در پرونده امنیتی اش بایگانی می شود به برادرش پاسخ می دهد. اما 
این پاسخ درواقع پاسخی است به تیمسار مقدم رئیس ساواک نه به برادرش. در این نامه 

ظریفی با زندگی کسانی که او آن ها را روشنفکران لومپن می نامد مرزبندی می کند و در واقع 
اخالق یک چریک رابه نمایش می گذارد.

۱- مصلحت گرایی

حـــسن بـــه بـــرادرش مـــی نـــویســـد کـــه «پـــاســـخ بـــه ایـــن نـــامـــه آن هـــم پـــاســـخی صـــریـــح بـــه مـــصلحت یـــک 

زنـــدانـــی کـــه امـــیدی بـــه آزادی بـــه او نـــمی بـــاشـــد، نیســـت پـــس بـــایـــد جـــواب دوپهـــلو داد کـــه نـــه ســـیخ 

بسوزد و نه کباب. و تو میدانی که من چقدر از این شیوه حالم بهم می خورد.»

پس پاسخ نامه را برخالف  مصلحت گرایی روز می دهد. چرا؟ دلیل آن روشن است او آمده 

است تا به عنوان یک چریک فدایی همه چیز را فدا کند. سوداگری خردهبورژوازیی در این 

1. زندگی حسن ضیاءظریفی به روایت دکتر ابوالحسن ضیاءظریفی

2. حـسن ضـیاءظـریـفی فـارغ الـتحصیل حـقوق از دانـشگاه تهـران بـود در سـال ۱۳۴۴ در رابـطه بـا گـروه پیشـتاز جـزنـی دسـتگیر شـد و بـه ده سـال 

زنــدان مــحکوم شــد پــس از رســتاخــیز ســیاهــکل بــه زیــر شــکنجه بــرده شــد و بــه عــلت ارتــباط بــا گــروه ســیاهــکل بــه اعــدام مــحکوم شــد کــه بــا تــالش بــرادرش 
دکـــتر ابـــوالـــحسن حـــکم او بـــه ابـــد تـــبدیـــل شـــد. در ســـال ۱۳۵۴ بـــه هـــمراه جـــزنـــی و دو مـــجاهـــد و پـــنج چـــریـــک دیـــگر در تـــپه هـــای اویـــن تـــوســـط ســـاواک بـــه 

شهادت رسید. و ساواک مدعی شد آنها هنگام فرار کشته شده اند.



میدان جایی ندارد. اگر او دنبال مصحلت بود به جایی دیگر می رفت و آدرس را اشتباهی نمی 
آمد.

۲- خوشبختی مردم

حسن می نویسد: «در اعماق وجودم جز به خوشبختی و سرافرازی این ملت نمی اندیشم. و 

سعادت مردم هنگامی تأمین می شود که اصول آزادی و دمکراسی بر زندگی اجتماعی و 
سیاسی مردم حاکم باشد.

جامعه بدون آزادی و دمکراسی هرگز موفق به تأمین رفاه اجتماعی و توزیع عادالنه فرصت 
ها و امکانات بین اکثریت مردم و تعدیل ثروت های خصوصی به نفع عدالت نخواهد شد.»

۳- پاکی، صداقت و خیرخواهی

«آنچه به من نیرو می دهد این است که تا کنون از جاده پاکی و صداقت و خیرخواهی نسبت 
به جامعه و میهن خود خارج نشده ام.»

۴- مرزبندی اخالقی در زندگی فردی

حسن زندگی خودش را در مقابل زندگی آن هایی که فکر می کنند زندگیشان تباه شده 

میگذارد و ویژگی زندگی آنها را به اختصار نشان می دهد:
ـ دربه در به دنبال پول گشنت

ـ ابتذال های روحشکن
ـ بگوومگوهای بی انتها

ـ ظاهرسازی ها
ـ میهمانی های بی محبت
ـ اظهار عشق های دروغین

ـ زندگی بدون ذره ای معنویت
ـ زندگی هایی تهی از هرگونه وجدان روشنفکری
ـ تقلید، خودخواهی، خودنمایی و تجمل پرستی



۵- عاطفه و اصولیت

ظریفی همچنان که در انتخاب بین زندگی فردی و زندگی اجتماعی، زندگی اجتماعی را برمی 
گزیند. در میان عاطفه و اصولیت، دومی را انتخاب می کند و به برادرش می نویسد: «من 
خیلی بیش از شما اندوه پدر و مادرم را احساس می کنم. اما چه می توان کرد. نمی توان 

عاطفه را به جای اصولیت نشاند.»
این نامه به خوبی نشان می دهد که چریک ها چگونه می اندیشیدند. و نگاه شان بهزندگی 

چه بود بدون درک این پرنسیپ های اخالقی فهم جنبش چریکی فهمی ناقص است.



۹

انسان و «آن جاودانه اش»

در این عمر گریزنده که گویی جز خیالی نیست
تو آن جاودان را در جهان خود پدید آور 

که هرچیزی فراموش است و آن دم را زوالی نیست

در آن آنی که از خود بگذری از تنگ خود خواهی
برآیی بر فراخ روشن فردای انسانی

در آن آنی که دل،دل رانده از وسواس شیطانی
روانت شعله ای گردد فروسوزد پلیدی را

بدرد موج دود آلود شک و ناامیدی را

به سیر سال ها باید تدارک دید آن« آن» را
چه صیقل هاکه باید داد از رنج و طلب، جان را

به راه خویش پای افشرد و ایمان داشت پیمان را

تمام هستی انسان گروگان چنان آنی است
که بهر آزمون ارزش ما، طرفه میدانی است
در این میدان اگر پیروز گردی گویمت ،گُردی

وگر بشکستی آنجا، زودتر از مرگ خود ُمردی

نــقطه مــر کــزی ایــن شــعر« آن جــاودان» اســت ، لحــظه ای کــه در زنــدگــی هــر آدمــی پــدیــدار مــی 
شــودو بــر اســاس پــاســخی کــه  بــه ضــرورت هــای هســتی در آن لحــظه مــعین مــی دهــد نــام خــودرابــا 
نـــنگ ویـــا افـــتخار هـــمراه مـــی کـــند. امـــا بـــرای آن کـــه بـــدانـــیم ایـــن «آن »چیســـت بـــایـــد وادی بـــه وادی 

شاعر را دنبال کنیم تا برسیم به رگه و رگه های اصلی در این شعر.
زندگی چیست:

زنــدگــی آهــوی گــریــز پــایــی اســت کــه مــی آیــد و در مــنظر مــا خــود را نــشان مــی دهــد و بــه ســرعــت 

بـــرق و بـــاد مـــی گـــریـــزد و از چـــشمان مـــا نـــا پـــدیـــد مـــی شـــود .و تـــا بـــه خـــود بـــیائـــيم درکـــف مـــا چـــیزی 



نیست . جز باد و حسرتی که رو ح آدمی را منجمد می کند .

بـدنـیا مـی آئـیم ،بـرو بـار مـی گـیریـم.تـحصیل مـی کـنیم .بـه کـاری مـشغول مـی شـویـم .عـاشـق مـی 
شـویـم و ازدواج مـی کـنیم واجـاقـی روشـن وسـقفی فـراهـم مـی کـنیم تـا خـانـواده مـان را پـناه دهـیم ،و 

هـــمین طـــور کـــه جـــمع شـــده ایـــم تـــفریـــق مـــی شـــویـــم . و تـــنها و یـــخ زده در پـــار ک هـــای بـــطالـــت مـــی 
نـــشینیم تـــا آن ســـوار نـــا دیـــده بـــیایـــد و بـــا گـــاری هـــای شکســـته آســـمانـــی مـــا را بـــه نـــاکـــجای جـــهان 

بــبرد .و در آن لحــظات پــایــانــی وقــتی بــه گــذشــته بــر مــی گــردیــم هــمه چــیز مــثل بــرق و بــاد مــی گــذرد 
وتمامی آن چه بر ما رفته است بیش تر به یک خواب و خیال می ماند.

جاودانگی 

در بــرابــر ایــن خــواب و خــیال کــه مــا زنــدگــیش مــی نــامــیم. انــسان از هــمان روزگــار آغــازیــن کــه در 
غــار هــا شــب هــنگام در کــنار آتــش مــی نشســت و خــود را مــرور مــی کــرد .و نــمی تــوانســت ایــن گــذر 
زود هـنگام زمـان را درک کـند.وبـرایـش قـابـل قـبول نـبود کـه بـدنـیا بـیایـد و بـا گـذر از رنـج هـای بـسیار 
در شــبی از نــفس بــیفتد و تــمامــی آن رنــج و دغــدغــه هــایــی کــه مــی پــنداشــت صــاحــب مــعنایــی اســت 
بــــی مــــعنا بــــنظر بــــیایــــند ، او از خــــودش مــــی پــــرســــید :یــــعنی چــــه؟ تــــالش بــــرای جــــاودانــــگی در واقــــع 

جســـــتجوی آدمـــــی بـــــرای مـــــعنا بـــــخشی بـــــه زنـــــدگـــــی بـــــود.از چـــــشمه آب حـــــیات کـــــه در ظـــــلمات بـــــود و 

اسـکندر در پـی آن شـد بـه چهـل شـبانـه روز تـا افـسانـه گـیل گـمش و روئـینه تـنی اسـفندیـار و افـسانـه 

های ادیان سامی تالشی برای این نیاز بوده و خواهد بود .
امـا نـوعـی جـاودانـگی نـیز هسـت کـه شـاعـر در پـی آنسـت و ایـن جـاودانـگی خـلق یـک «آن جـاودان 

» اسـت .آنـی کـه آدمـی را بـنوعـی جـاودانـه مـی کـند . ایـن جـاودانـگی در وهـله نخسـت یـک جـاودانـگی 
فـردی اسـت امـا از آن جـا کـه در رابـطه بـا حـیات اجـتماعـی اسـت ،ایـن امـر فـردی تـبدیـل مـی شـود بـه 

یـک امـر اجـتماعـی .ضـمن آن کـه شکسـت در ایـن تـالش از یـک امـر فـردی بـه یـک شکسـت اجـتماعـی 

هم تبدیل می شود .
«آن جاودان»

اگـر زنـدگـی خـواب وخـیالـی بـیش نیسـت و چـون بـادی از کـف آدمـی  مـی گـذرد .و آدمـی را تـوان 
مــــقابــــله بــــا ایــــن واقــــعیت ســــخت و غــــم انــــگیز نیســــت ،چــــه بــــایــــد کــــرد .چــــگونــــه بــــایــــد بــــه جــــنگ ایــــن بــــر 

بادرفتگی زندگی رفت .؟
آیـــا راهـــی هســـت .آری هســـت . وآن خـــلق یـــک لحـــظه اســـت. کـــه ایـــن لحـــظه، لحـــظه ای اســـت کـــه 

آدمی را به شکل فردی و اجتماعی می تواند جاودانه کند .
پــرســشی کــه بــه ذهــن آدمــی خــطور مــی کــند ایــن اســت کــه ایــن «آن »را چــگونــه بــایــد خــلق کــرد و 



راه رسیدن به آن چیست . آیا راهی هست . پاسخ این است :آری راهی هست 
بــرای رســیدن بــه ایــن« آن جــاودان» نخســت بــایــد از خــود عــبور کــنی . خــودی کــه در واقــع خــود 
خـواهـی هـای مـاسـت . و خـود خـواهـی چـیزی نیسـت جـز آن چـه کـه در طـول تـاریـخ ،جـامـعه طـبقاتـی 

بعنوان کد های اخالقی خود بما دیکته کرده است .
ادیــان ســامــی بــه آن وســواس شــیطانــی مــی گــویــند . شــیطانــی کــه بــاز تــولــید نــا آگــاهــانــه روابــط 
زیســت در یــک جــامــعه طــبقاتــی اســت .تــبیین نــابــرابــری هــاســت .تــوضــیح زشــتی هــا و پلشــتی هــایــی 

است که آدمی نمی خواهد گردن بگیرد و فرا فکنی می کند .به منبع و منشأیی که بیرونی است

امـا مـبارزه بـا وسـواس شـیطانـی و خـود خـواهـی هـا در یـک جـامـعه طـبقاتـی کـه هـمه چـیز بـر مـدار 

پــول مــی گــردد.وشــعار هــر کــس بــایــد بــفکر خــویــش بــاشــد و بــرای رســیدن بــه مــنافــع فــردی هــر کــاری 
مــجاز اســت .و جــامــعه یــعنی فــرد.کــار سهــل و ســاده ای نیســت .رنــج هــای بــسیار بــایــد کــشید . رنــج 

هـایـی کـه بـه سـالـیان ادامـه دارد و آدمـی بـا ایـن رنـج هـا روح خـودرا صـیقل مـی دهـد و خـودرا مـنزه 

مــی کــند ازگــند و کــثافــت جــامــعه طــبقاتــی تــا فــرابــرویــد از یــک ســلول تــک افــتاده بــه یــک انــسان طــراز 

نوین .
قـــدم زدن در ایـــن راه دشـــوار اســـت .گـــام زدن در جـــاده شـــمشیراســـت و نـــیازمـــند ایـــمان اســـت . 
وپــیش از ایــمان ،آگــاهــی و بــصیرت اســت بــه چــند و چــون ایــن راه . راهــی کــه آدمــی را بــه فــردایــی 

روشن می رساند . فردایی که انسانی است . وهمگانی است. 
پهلوان و نا پهلوان

آدمـی بـعد از سـال هـا جـدال بـا خـود و خـود خـواهـی هـای خـود کـه ریـشه ای بـیرونـی و طـبقاتـی و 

تـاریـخی و فـرهـنگی دارد .بـه لحـظه سـرنـوشـت مـی رسـد .فـرجـام نـهایـی کـار ایـنجاسـت .مـیدانـی کـه 
از آن پهلوان و نا پهلوان بیرون می آید.

ایـــن پـــیروزی یـــک پـــیروزی فـــردی نیســـت یـــک پـــیروزی انـــسانـــی اســـت .فـــرا روئـــیدن یـــک فـــرد از یـــک 

مـوجـود بـه خـود وانـهاده،خـود خـواه در یـک جـامـعه طـبقاتـی بـه یـک انـسان نـویـن ودیـگر خـواه،کـه جـهان 

را زیباتر وقابل زیست تر می کند
پرسشی همگانی

پـرسـش شـاعـر یـک پـرسـش فـردی نیسـت .یـک پـرسـش هـمگانـی اسـت. اگـر قـرار بـود شـاعـر بـا خـود 

دیـــالـــوگـــی داشـــته بـــاشـــد نـــیازی بـــه شـــعر نـــبود .نـــیازی بـــه قـــسمت کـــردن آن بـــا دیـــگران نـــبود .شـــعر 

هــمیشه از یــک احــساس درونــی آغــاز مــی شــود و بــه یــک فــراخــوان هــمگانــی تــبدیــل مــی شــود . بــرای 

همین است که شاعران نیاز به خوانده شدن دارند.



  مــا در طــول روزهــا و مــاه هــا و ســال هــاپــرســش هــای بــسیاری ازخــود مــی کــنیم و پــاســخ هــایــی 
درست یا غلط به آن می دهیم .و هیچ ضرورتی به همگانی کردن آن نمی بینیم .

امــــا وقــــتی یــــک مــــسئله یــــک امــــر هــــمگانــــی اســــت . پــــرســــش آن نــــیز تــــوســــط یــــک شــــاعــــر پــــرســــشی 
هــمگانــی اســت . و پــاســخ فــردی شــاعــر بــه ایــن پــرســش در زنــدگــی اجــتماعــی اش یــک پــاســخ فــردی 

است و نفی درستی پرسش را نمی کند.

***آن جاودان؛شعری از احسان طبری



۱۰

پنج مشکل برای بیان حقیقت
برای بیان حقیقت ما به :

۱-شجاعت
۲-درایت
۳-هنر

۴-قدرت تشخیص
۵-زیرکی

نیاز داریم. 
شجاعت چیست

-از واژه عربی شجاعه گرفته شده است و بمعنای دلیر شدن در کارزار است.
-یکی از کیفیات روحی است و از اقسام ُخلق است.

-شجاعت حد میانی تهور و ُجنب است
-شجاعت مربوط به نفس غضبی است

انسان دو نفس دارد:

-نفس ناطقه 
-نفس غضبی

شجاعت آنست که نفس غضبی نفس ناطقه را انقیاد نمایدتا در امور هولناک مضطرب نشود.
-شجاعت بمعنای فقدان ترس نیست بلکه تسلط بر ترس است

سه مرتبه نفس غضبی
۱- تهور:سمت افراط این نفس است .و ازآن کبر و ُعجب منشعب می شود

۲-شجاعت:حد اعتدال است و از آن:عفت ،ُخلق کرم ،نجدت،شهامت،حلم،ثبات،کظم غیظ،وقار 
منشعب می شود.

نجدت؛بمعنای دالوری هنگام مرگ است و اطمینان به ثبات خودکه هنگام مرگ ترس بر ما غلبه 

نکند.
۳-ُجنب: حدتفریط آنست و ازآن:مهابت،ذلت،خساست،ضعف،عدم غیرت،وحقارت منشعب می 

شود.
شهامت

بمعنای دلیری و توانایی است.



ونوع هفتم از انواع تحت جنس شجاعت است.
سقراط برای فضیلت چهار مرحله قائل است . که یکی از آنها شجاعت است . و برای شجاعت 

۱۱ مرحله می شمارد:
-کبر نفس،نجدت،بلند همتی،ثبات،حلم،سکون نفس،شهامت تحمل،تواضع،حمیت،دقت

شجاعت بیان حقیقت بچه معناست

-حقیقت را مسکوت نگذاریم
-چیزی خالف واقع بیان نکنیم

-دربرابرقدرتمندان سر خم نکنیم 
-ضعفا را فریب ندهیم

-در نقد خود نیز شجاع باشیم
-شکست خودرا به بدی طرف مقابل نسبت ندهیم .ضعف خودرا ببینیم

-کلی و چند پهلو حرف نزنیم.از ابهام خالف حقیقت بیرون می آید.
درایت برای شناخت حقیقت بچه معناست

یافنت حقیقت مقدم است در شجاعت برای بیان آن. نخست باید حقیقت را یافت.

برای کشف حقیقت چند چیز الزم است:
-نگرش
-دانش
-متد

ونگرش مارکسیستی و متد دیالکتیک و دانش اجتماعی و سیاسی و اقتصادی  مارا در رسیدن 

به حقیقت کمک می کند.
یافنت حقیقت و شجاعت در بیان آن برای آنست که در عمل بکار برده شود.حقیقت سالحی 

است که برای استفاده ازآن ما باید هنر بکار گیری ازآن را بلد باشیم. باید نگاه ما به حقیقت 

اینگونه باشد.
زیرکی برای ترویج وسیع حقیقت بچه معناست

شجاعت یافنت و هنر برای بیان حقیقت کافی نیست .این حقیقت باید بوسعت کافی ترویج شود 
تا به نیرویی مادی و تغییر ساز بدل شود.

قدرت تشخیص مخاطب بچه معناست



یافنت حقیقت و شجاعت برای بیان آن و هنر ارائه و زیرکی ترویج آن درآخر به یک امر مهم ختم 

می شود مخاطب کیست .و نویسنده حقیقت جو این راه پر مخاطره را بچه خاطر طی کرده 
است.

بیان حقیقت برای کسانی که این حقیقت زندگی انها را دگرگون می کند.



۱۱

فرض محال 

فرض ممکن

۱-سیامک اسدیان ؛اسکندر معروف سازمان چریک های فدایی خلق؛در مهر سال۱۳۶۰در یکی 
از گلوگاه های آمل با گشتی های سپاه برخورد کرد و در یک در گیری او بهمراه ۲ نفر دیگر از 

کادر های اقلیت کشته شدند .
رحمان دور کشیده از زندانیان سیاسی و هوادار سابق سازمان چریک ها در کتاب گفتو گوی 

زندان ؛ویژه محمود محمودی ،بخش زندان تا اعدام،به نکته مهمی اشاره می کند و می گوید:لو 
رفنت اسکندر بخاطر شناسایی او توسط یکی از بچه های اکثریت شاخه مازندران بود که رفیق 

اسکندر را در یکی از قهوه خانه های آمل شناسایی می کند و به سپاه گزارش می دهد.

۲-بعد از شهادت اسکندر در روزنامه کار اکثریت مقاله ای نوشته می شود با عنوان «آئینه 
سکندر جام جم است بنگر»که به کشته شدن اسکندر اشاره می کند و او را درردیف «کثیف 

ترین موجودات جهان »می گذارد و او را در مسیری می داند که «پست ترین و رذل ترین 
جنایت کاران»می روند .

۳-اگر رحمان دور کشیده ادعا می کرد که لو رفنت اسکندر توسط یک اکثریتی بوده است. در 
وحله نخست مسئله آن قدر دور از ذهن است که به سختی می توان آن را پذیرفت . اسکندر تا 
انشعاب اقلیت از اکثریت یکی از محبوب ترین چهر های فدایی بود و در اطراف او هاله ای از 

قهرمانی و تقدس موج می زد .
اما وقتی این ادعا در کنار مقاله کار قرار می گیردکه بی شک نویسنده آن یکی از سه تفنگدار 
معروفی است که در سمت و سو دادن به آن خط مرگبار در سازمان فدایی نقشی انکار ناپذیر 

داشتند. .ادعای رحمان دور کشیده پذیرفتنی می شود .

وقتی کسی در ردیف جنایت کاران و رذل های روزگار قرار می گیرد چرا نباید او را لو داد .چه 
چیزی مانع و رادع می شود .

براستی نمی توان به ضرس قاطع گفت یک اکثریتی اسکندر را لوداده است .اما به ضرس 

قاطع می توان پذیرفت که این امردر دستگاه فکری اپورتونیسم حاکم بر سازمان فدایی شدنی 
بود . دستگاهی که «کثیف ترین موجودات جهان در همان مسیر رکاب می زدند»و «پست ترین 

و رذل ترین جنایت کاران »همپالگی های آنان بودند .



۱۲

برای مردم خوشبخت 
صبح اول دنیاست
برای مردم بدبخت

روز باز پسین است
                        شاعره ای اراکی

نکاتی پیرامون انسان و خوشبختی

معنای لغوی خوشبختی
-خوشبختی :نیک بختی ،خوش اقبالی ،سعادت،نیک اختری،کامیابی

-سعادت :خوش بختی 
-خوشبختی:

              -کامیابی:پیشرفت کردن و رسیدن به رفاه اقتصادی
              -خرسندی:احساسی که پس از رسیدن فرد به موفقیت بدست می آيد

              -سعادت:قرار گرفنت فرد در مرحله رضایت شخصی است
 دایره پرسش ها

آیا خوشبختی یک حالت فیزیکی است یاحسی
آیا خوشبختی همان سعادت است 

آیا خوشبختی همان شادکامی و نیک بختی است
آیا خوشبختی یک امر عینی است یا ذهنی است

آیا خوشبختی یک امر این جهانی است و یا آن جهانی است
آيا خوشبختی یک امر ذهنی- عینی است

هفت پرسش اساسی

بهر روی برای رسیدن به درکی روشن از مفهوم خوشبختی ما با چند پرسش اساسی رو بروئيم 
که باید به این پرسش ها پاسخ دهیم:

۱-خوشبختی چیست
۲-امری درون ذاتی است یا برون ذاتی است

۳-فردی است یا جمعی است 
۴- این جهانی است یاآن جهانی است 



۵-تاریخی است یا ماوراء تاریخی است 
۶-مطلق است یا نسبی است 

۷-طبقاتی است یا غیر طبقاتی است 
۸- آیا خوشبختی قابل تحقق است 

تعریف خوشبختی

دایره تعریف ها:
-خوشبختی رسیدن به لذت بسیار یا رسیدن به لذت های دائمی است

-خوشبختی رضایت کلی از زندگی و خشنودی از وضعیت خویشنت است
- خوشبختی چیزی جز تصویر سازی ذهنی ما از جریان زندگی نیست 

-خوشبختی نگرش آدمی است نسبت به آنچه اورا درخود گرفته است 
-خوشبختی تفسیر زیبا از زندگی است 

-خوشبختی نسبی است . برای هرکس معنای خودش را دارد
خوشبختی رسیدن به  آرامش در زندگی است .-

پاسخ به پرسش ها

پاسخ نخستین:خوشبختی چیست

خوشبختی تعریف دقیق و روشنی ندارد.آنچه اما درافواه شایع است مصادیقی است که به 
شکل کلی مرادف خوشبختی گرفته می شود.،که یک تسامح کلی است .

خوشبختی ارضاء حد اکمل نیاز های مادی و روحی انسان است که در یک جامعه عاری از 
طبقه ممکن است .

پاسخ دوم :درون ذاتی است یا برون ذاتی است

-خوشبختی مفهومی است درونی 
-خوشبختی نفر به نفر تعریف می شود

-خوشبختی یک امر ذهنی است که عوامل متعددی در شکل دادن به آن موثرند
-تجربه خوشبختی در نزد انسان ها متفاوت است

پاسخ سوم : این جهانی است یا آن جهانی است

یک نگاه خوشبختی را امری آن جهانی می داند و شرایط حصول آن را در این جهان پر رمز 

وراز نا ممکن می بیند و می گوید بشر به عبث  تالش می کند به ناممکنی آن جهانی لباسی 



این جهانی بپوشاند.کار ما رفنت به صراط مستقیم است و اندوخنت توشه برای جهان آخرت .تا 
در آن جهان آن عروس زیبا را در آغوش بگیریم .

نگاه دیگر اما براین باور است که خوشبختی و حصول آن ممکن و این جهانی است .و انسان 
با رزم و پیکار خود و با گذر از دره های پیچاپیچ و هولناک مبارزه به فزون خواهی طبقات 

فرادست و جان سختی و پر رمز و راز بودن هستی غلبه می کند . .و قادر است آن را متحقق 

کند .
پاسخ چهارم:فردی است یا جمعی است

فلسفه اصالت فرد(اندیویدآلیسم)بر این باور است که خوشبختی ارضاءنیاز های جسمی و 

روحی آدمی به حد اکمل است . و این یک امر فردی است و هر فرد با تالش و کوشش می 
تواند به آن برسد.

در زمینه فردی بایددو امر صورت بگیرد:
-شکوفایی استعداد ها

-وبه فعلیت در آمدن استعداد ها
کار خالقانه باعث شکوفایی استعداد ها و بدنبال آن به فعلیت در آمدن این استعداد ها باعث 

احساس خوشبختی می شود .

در مقابل این نگاه ما با یگ نگاه دیگر روبرو ئیم که خوشبختی را امری فردی-جمعی می داند.و 
بر این باور است که ارضاءنیاز های مادی و معنوی انسان از آن جایی که انسان در جامعه 
زندگی می کند و یک موجود اجتماعی است ،پس خوشبختی اش گره می خورد با خوشبختی 

تمامی انسان ها.
خرسندی و نشاط روحی زمانی به شکل واقعیش ایجاد می شود که عدالت اجتماعی برای همه 

محقق باشد .

پاسخ پنجم:تاریخی است یا ماوراء تاریخی است

نگاهی که خوشبختی را امری آن جهانی می داند ،طبیعتاً آن را غیر تاریخی و غیر طبقاتی هم 
می داند .

نگاه دوم اما خوشبختی را مثل هر مقوله انسانی دیگر تاریخی می داند .این مقوله از یک 
مقطعی برای انسان مطرح شده است ،پس تاریخی است.

پاسخ ششم:مطلق است یا نسبی

 خوشبختی امری است ؛مطلق-نسبی .



مطلق بودن آن به معنای تام تمام بودن ارضاء نیاز های جسمی و روحی و اجتماعی ،از این 
زاویه خوشبختی امری مطلق است .اما از انجا که این مطلقیت  مرز ثابتی ندارد و به زمان و 

مکان بر می گردد امری نسبی است .برای رسیدن به آن مطلقیت آدمی مجبور است از مراحل 
نسبی گذر کند تا به مرز مطلق خوشبختی برسد و آن ارضاء تام و تمام نیاز های انسانی 

است .از آنجا که در هر دورانی درک انسان از خوشبختی یک محدوده مشخصی داشته 

است .و این مربوط است به محصور بودن آدمی در زمان و مکان، و نیاز های آدمی در همین 

زمان و مکان شکل می گیرد،خوشبختی  یک امر نسبی است .
 هفتم:طبقاتی است یا غیر طبقاتی است

هر طبقه ای ایدئال های خودش را دارد .نگاه یک برده به خوشبختی همان نیست که نگاه برده 
دار به خوشبختی است ،همین طور رعیت و فئودال و کارگر و سرمایه دار .هر کدام خوشبختی 

را با توجه به جایگاه طبقاتی شان می بینند و توجیه می کنند .خوشبختی مفهوم پیچیده ای 
است که در سایه زندگی می کند باید دید چه نوری و از کجا بر آن می تابد.نوع نور و جای آن 

بر می گردد به طبقه ای که درآن زندگی می کنیم و آگاهی وبصیرتی که در ما عجین شده 
است.

هشتم : آیا خوشبختی قابل تحقق است

در جامعه طبقاتی که مبنای مناسبات بر بستر فقر و فاقه اکثریت و ثروت ومکنت اقلیت می 
چرخد ،خوشبختی قابل تحقق نیست .نه برای طبقات فرو دست و نه طبقات فرا دست .

فرو دست که امکان ارضاء نیاز های جسمی را ندارد .چه برسد به ارضاء نیاز های روحی و 
اجتماعی اش.

طبقات باال دست که امکان ارضاء نیاز های جسمی اش را دارد از کرامت های انسانی اش 
دور می شودچرا که قادر نیست فقر و فاقه اکثریت جامعه را ببیند.

اشتباه آدمی

انسان موجودی است چند وجهی پس خواست ها و نیاز های آن نیز چند وجهی است:

خوراک ،پوشاک،مسکن،روابط جنسی،دانش،هنر،اشتغال به کار مطلوب،امنیت اجتماعی،و 

عدالت اجتماعی.
اشتباه آدمی از آنجا آغاز می شود که ارضاء یکی از این نیاز ها را عمده می کند و رسیدن به 

آن را بمعنای تحقق خوشبختی می داند .مثل عمده کردن قدرت و ثروت .
راه رسیدن به خوشبختی 



هر اندیشه ای راهی برای رسیدن به خوشبختی برای پیروانش نشان می دهد :
-مذهب :عبادت
-عرفان:ریاضت

-فردگرایی:عیش و عشرت 
-مارکسیسم :مبارز و تالش برای برپایی یک جامعه عاری از استثمار 

دو نگاه و دو راه
یک نگاه خوشبختی را در این دنیا قابل تحقق نمی بیند و سعادت واقعی را امری محال می 

داند و همه را دعوت می کند به گرد آوری توشه آخرت و زیسنت در انتظار و رسیدن به معبود در 
جهانی دیگر .

نگاه دوم خوشبختی را امری این جهانی و قابل تحقق می داند اما آن را منوط می کند به 
شرایطی:

-غلبه انسان بر طبیعت
-غلبه انسان بر روابط نا عادالنه اجتماعی

-غلبه انسان بر افکاری که زاده مناسبات جوامع طبقاتی است .
خالصه کنیم:

خوشبختی یک احساس درونی
                             تاریخی
                             طبقاتی
                            نسبی

                           این جهانی
است . که به این احساس در لحظاتی برخورد می کنیم . اما از آن جا که زمینه های مادی و 

معنوی تحقق آن برای جامعه انسانی در این زمان فراهم نیست به احساس پایدار آن نمی 
رسیم.

با تالش برای رسیدن به یک جامعه انسانی در ابعاد ملی و جهانی می توان و باید گام هایی به 
سوی خوشبختی بر داشت .در این راستاست که خوشبختی به عنوان امری نسبی و ذهنی به 

سراغ آدمی می آید .
ما بازاء خوشبختی



عده ای بر این باورند که خوشبختی امری بیرونی است به همین خاطر آدمی نباید دنبال معنای 
خوشبختی به گرددبلکه باید مابازاء خوشبختی را جستجو کند .و این مابازاء برای هرکس 

چیزی است :
۰برای عده ای رفاه است 

-برای عده ای سالمت روح و تن است 
-برای عده ای آرامش است 

برای عده ای ثروت است
-برای عده ای قدرت است

-وبرای عده ای شهرت
اماعده ای دیگر بر آنند که خوشبختی ماباز اء بیرونی ندارد .یک احساس درونی است . یک 

شعف روحی است که در لحظاتی و تحت شرایطی خاص به انسان دست می دهد و از بین می 

رود .احساس نشاط و خرسندی که یک امر فردی است.
مقدمات خوشبختی

برای رسیدن به خوشبختی مقدماتی الزم است اما این مقدمات چیست :
-مهربانی به دیگران

-بخشش
-هدفمند کردن زندگی
-زندگی برای آرمان

-حسادت نکردن به دیگران
-شناخنت نقاط ضعف و اعتراف به آن

فرجام نهایی خوشبختی چیست:
-لذت

ـآسایش

-موفقیت و تحقق آرزو ها
-سرور وبهجت

-خشنودی و رضایت
وآرامش و شادی ،این چیزی است که حاصل ما از خوشبختی است 



فرق آرامش و آسایش در چیست
ثروت و فراهم بودن امکانات زندگی  ما را به آسایش به درجاتی نزدیک می کند اما ضرورتا به 

ما آرامش نمی دهد
آرامش یک پدیده ذهنی است که آسایش پیش شرط ضروری آن می تواند باشد اما ضرورتا به 

آن منجر نمی شود چیز های دیگری الزم است که ما را به آرامش برساند .
برای آرامش ،آگاهی و بصیرت و آرمان الزم است .

آسایش و آرامش پیش شرط های ضروری برای رسیدن به خوشبختی هستند.



۱۳

زندگی پرومته ای

سال ۱۸۴۸ انقالب در فرانسه است و همزمان با آن قیام هایی در آملان،اطریش و مجارستان و 
ایتالیاشعله می گیرد.

در مارس ۱۸۴۸ مارکس به اتهام توزیع سالح بین کارگران از بروکسل اخراج شد . به آملان می 
رود تا قیام را در آملان هدایت کند .

ژوئن همین سال قیام کارگران و متعاقب آن سرکوب قیام را داریم .و به دنبال آن اخراج 
مارکس  از آملان .

مارکس مجبور می شوداز آملان به فرانسه برود و از آن جا راهی لندن می شود .

نوشنت کاپیتال از همین زمان آغاز می شود . روزی ۱۰ ساعت مطالعه در کتاب خانه موزه 

بریتانیا .در حالی که او و خانواده اش با فقر وحشتناکی دست در گریبانند .
جنی همسر مارکس د رسال ۱۸۵۰  به دوستش در آملان چنین می نویسد :

 «یکی از روزهای زندگی ام را برای تو شرح می دهم :
چون استخدام دایه برای پسرم در این جا بسیار گران تمام می شود بنابر این تصمیم گرفتم که 

با وجود درد های مداوم و دهشتناک در سینه و کمرم ، از پستان خودم به او شیر بدهم . ولی 
این طفل بیچاره به جای خوردن شیر از سینه من ،فقط غم و غصه خورد .به طوری که همواره 

مریض بود …از وقتی که به دنیا آمده است ،حتی یک شب هم خواب راحت نداشته و حد اکثر 

دو یا سه ساعت خوابیده است …یک روز که سر گرم شیر دادن به او بود م ،،سرو کله 
صاحبخانه ما(که زن بود)پیدا شد . ما متجاوز از ۲۵۰ تالر را بابت کرایه خانه به اوپرداخت 

کرده و توافق کردیم که در آینده، در صورت عدم پرداخت اجاره خانه برای ما اجرائیه صادر کند 
. ولی اکنون او زیر قول خود زده و ادعا می کند ۵ پونددیگر از ما طلبکار است  .چون 

نتوانستیم این پول را فوراًتهیه کنیم برای ما اجرائیه صادر کرد .

دو ضابط دادگستری وارد خانه ما شدند و تمامی دارایی ناچیز مارا ضبط کردند:تختخواب 
ها،مالفه ها ،لباس ها،هرچیز ،حتی گهواره نوزاد بیچاره مرا،و بهترین اسباب بازی های 

دختران کوچولویم را ،و آنان با چشمان اشکبار به این صحنه می نگریستند.
فردای آن روز مجبور شدیم آن خانه را ترک کنیم.



هوا سرد و بارانی و خفه بود. شوهرم سعی کرد جا و مکانی برای ما بیابدولی هر جا که می 
رفتیم وقتی دیدندکه ما ۴ تا بچه داریم هیچ کس خانه ای را به ما اجاره نداد.

بالخره یکی از دوستان به کمک ما آمداجاره خانه باقیمانده را به صاحبخانه پرداخت کردیم.
من فورا تمام تختخواب هایم را فروختم تا طلب صاحب داروخانه ،نانوا، قصاب و شیر فروش را 

بپردازم چون موقعی که از جریان صدوراجرائيه برای ما با خبر شدند بی درنگ به سراغ ما 
آمدند تا طلب خود را وصول کنند… تنها چیزی که به راستی مرا بسیار ناراحت کرده و دلم را 

خون می کند این است که او (مارکس)نا گزیر است این فقر و تنگدستی راتحمل کند و انگشت 
شمارند کسانی که به یاری ما بیایند . در حالی که اوبا طیب خاطر و رویی گشاده به کمک 
انسان های بی شماری برخاسته است ولی اینک باید خودرا چنین بی کس و یار و بی یاور 

ببیند «۱
در سال ۱۸۵۵ تنها پسر مارکس بعلت فقر و تنگدستی در گذشت  . 

۱-  مارکس ؛نوشته چارلز رایت میلر -ترجمه محمد رضا رفیعی مهر آبادی

با نگاهی به آثار:
-مارکس

-تروتسکی
-برشت

-احسان طبری
ودیگران



             




