تأمالتی
در باب سیاست و اخالق
محمود طوقی

دفتر فلسفه

۱
چند پرسش
-۱آیا مارکسیسم به اخالق باور دارد
 -۲آیا هدف وسیله را توجیه می کند
 -۳اگر 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 خدمترفاه 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 طبیعتا ً 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 پیکرهاجتماعی 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 داریاخالق فاشیستی  :مربوط است به دوران بر آمدن فاشیسم-اخالق پرولتری :مربوط است به بر آمدن جنبش کارگری

۵
اصول اخالقی در مارکسیسم:
وفاداری بیک ایدئالوقف وجود خود بخاطر ستمدیدگاننداشنت حس برتری در مقابل مردمان عادیوسیله را فقط هدف می تواند توجیه کند.وهدف اگر به افزایش قدرت انسان برطبیعت و بهالغای 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 اینهدف 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 کندهر وسیله ای که پرولتاریا را متحد کند و اورا نسبت به ماموریت تاریخی اش آگاه کندوشجاعت و روح از خود گذشتگی را در او بیدار کند .وسیله مجاز شناخته می شود.
نفی نوکر منشی مقابل فرادستان جامعهنهی تکبر مقابل فرو دستان جامعهاخالق 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 انسانبتمامی است .ووسائل ذاتا ً 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
نخس ••ت خ ••اط ••ره ای را م ••رور ک ••نیم از ف ••ردی ک ••ه ن ••ام ••ش و ه ••وی ••ت س ••یاس ••ی اش در ای ••ن پ ••ژوه ••ش
اهمیتی ثانوی دارد و بعد می پردازیم به اخالق سیاسی.
-۱آن ش ••ب  ۳۱ف ••روردی ••ن  ۱۳۵۴ک ••ه ب ••ا م ••ورس از کش ••تار ج ••زن ••ی و ه ••مرزم ••ان اط ••الع پ ••یدا ک ••ردم ت ••ا
صبح نخوابیدم ....نزدیکی های صبح خود را در آستانه انکار آن کس که بودم یافتم.
-۲ت ••ابس ••تان  ۱۳۵۵م ••ن ردی ••ه ای ب ••ر م ••شی مس ••لحان ••ه ن ••وش ••تم و ت ••وس ••ط خ ••واه ••رم و همس ••ر او ک ••ه ب ••ا
سازمان چریک ها مربوط بودند و به مالقات من می آمدند به رهبری سازمان چریک ها رساندم.
ردی•ه ب•ر م•شی مس•لحان•ه چ•هار م•حور اص•لی داش•ت .و در آخ•ر ای•ن ک•ه م•بارزه مس•لحان•ه اش•تباه
است.
 ۱۳-۳آذر  ۱۳۵۷ب••ر ش••ان••ه ه••ای رف••یقان از زن••دان ق••صر آزاد ش••دم و ب••ه خ••ان••ه م••خفی چ••ری••ک ه••ا
رفتم.
ای•ن ک•ه آدم•ی روزگ•اری س•مپات زی•د ب•وده اس•ت  .و ای•ن زی•د اح•یاءگ•ر ،گ•روه•ی ب•وده اس•ت .و در
زی•ر ش•کنجه ب•ه ش•هادت رس•یده اس•ت .در س•ال  ۵۰دس•تگیر م•ی ش•ود و در س•ال  ۱۳۵۲ط•بق روای•ت
خ•ودش از ح•لقه ه•ای ن•زدی•ک ب•یژن ج•زن•ی م•ی ش•ود .و ب•عد ط•بق ت•وص•یه ه•ای ج•زن•ی ب•ه ش•خص او
ک•م ک•م م•تحول م•ی ش•ود و در س•ال  ۱۳۵۴ب•ه رد م•شی م•ی رس•د .و در س•ال  ۱۳۵۵ن•ظر ک•تبی خ•ود
را به سازمان اعالم می کند.
ت••ا ای••نجا ه••یچ ب••ی اخ••الق••ی س••یاس••ی در ک••ار او نیس••ت .روزگ••اری م••ی ان••دی••شیده اس••ت ب••ا ش••اه
ب•ای•د م•بارزه مس•لحان•ه ک•رد و ح•اال در س•ال  ۱۳۵۴و ۱۳۵۵ب•ه ای•ن ن•تیجه رس•یده اس•ت ک•ه »ب•ا ش•اه
باید تعامل فرهنگی داشت« .چیزی در همین حدود و در حوالی خیابان  ۱۶آذر باید قدم زد.
ت•غییر گ•رای•ش س•یاس•ی ح•ق ه•ر ف•عال س•یاس•ی اس•ت.ه•ر چ•ند ای•ن ت•غییر م•مکن اس•ت راه ه•دای•ت
ب•اش•د ی•ا راه گ•مراه•ی و ض•الل•ت .در ه•ر دو ص•ورت ن•اف•ی ح•ق او نیس•ت .ن•مون•ه ب•ارز ای•ن ت•غییر خ•لیل
ملکی است .
هر تغییر دو وجه دارد :
وجه سلبیوجه ایجابیدر ن••قد ح••زب ت••وده ح••ق ب••ا م••لکی ب••ود  .ام••ا در گ••زی••نش ه••ای ب••عدی م••لکی ج••ای چ••ون و چ••راه••ای

ب•سیار دارد  .م•لکی را ب•خاط•ر چ•ون چ•رای ک•ار ه•ای ب•عدی•ش در وج•ه ن•قد ح•زب ت•وده اش ن•می ت•وان
مذمت کرد .
بی اخالقی سیاسی از آن جا آغاز می شود که آدمی که از سال  ۱۳۵۴ذهنا ً و از سال
 ۱۳۵۵رسما ً چریک نیست .در  ۱۳آذر  ۱۳۵۷که 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  ۱۳۵۴دیگر چریک نیستم.
اخ ••الق س ••یاس ••ی آن ج ••اس ••ت ک ••ه ای ••ن آدم ب ••ه آن ش ••عار ه ••ا و اح ••ساس ••ات ب ••ی ش ••ائ ••به ه ••وا داران
پش•ت ب•کند .ب•ر دوپ•ای خ•ود ب•ایس•تد و ب•ا گ•ردن•ی ک•شیده ب•ه خ•ان•ه پ•دری ب•رود و ف•ردا ی•اخ•ود پ•رچ•می
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.
ب ••ی اخ ••الق ••ی س ••یاس ••ی آن ••جا اس ••ت ک ••ه م ••وج ••ودات ••ی از ای ••ن دس ••ت گ ••ناه و خ ••بط ب ••زرگ خ ••ود را ب ••ه
گ ••ردن ل ••نین ب ••یندازن ••د ک ••ه ل ••نینیسم وف ••اش ••یسم در اص ••ول ی ••کی ب ••ودن ••د و ب ••اع ••ث گ ••مراه ••ی آن ••ها اص ••ول
لنینیسم بود.
ب•ی اخ•الق•ی س•یاس•ی در ن•فاق آدم•ی اس•ت .در ف•راف•کنی اس•ت .در گ•ری•خنت از زی•ر ب•ار ک•رده ه•ا
و ناکرده ها است.
در م••قاب••ل ای••ن ب••ی اخ••الق••ی م••ا اخ••الق س••یاس••ی ه••م داری••م؛ب••همن ب••ازرگ••ان••ی در خ••اط••رات••ش،زم••ان
باز یافته.
ب ••همن از نس ••ل اول م ••جاه ••دی ••ن ب ••ود مح ••مد ح ••نیف ن ••ژاد را در ی ••اف ••ته ب ••ود و م ••سعود رج ••وی را او
ع ••ضو گ ••یری ک ••رده ب ••ود  .در زن ••دان گ ••رای ••شات م ••ارکسیس ••تی پ ••یدا ک ••رد  .پ ••س از م ••جاه ••دی ••ن ف ••اص ••له
گ••رف••ت.و ح••اض••ر نش••د ب••ا پ••نهان ک••ردن ع••قیده اش در ره••بری زن••دان ب••اش••د  .در روز آزادی درس••ال
 ۵۷خ••ودرا در م••یان ج••معیت گ••م ک••رد و ح••اض••ر نش••د ب••ر ش••ان••ه ه••ای م••ردم ب••نشیند و ب••رای••ش س••رود
افتخار بخوانند.چرا که دیگر خودرا نه مجاهد مسلمان می دانست و نه مجاهد مارکسیست.

روایت دوم
ه••ر س••ازم••ان س••یاس••ی در زن••دگ••ی م••بارزات••ی اش ب••ا ف••راز و ن••شیب ه••ای••ی روب••رو م••ی ش••ود .ای••ن
ف••راز و ن••شیب ه••ا ی••ا او را ب••ه س••پهر ب••االت••ری م••ی ک••شان••د ی••ا او را ب••ه ان••شقاق و ف••رو پ••اش••ی ن••زدی••ک
می کند.
حال ببینیم وظیفه یا کنش یک حزب با اخالق چیست .
ی ••ک ح ••زب اص ••ول ••ی ک ••ه ب ••ا پ ••رن ••سیب ه ••ای اخ ••الق ••ی زن ••دگ ••ی م ••ی ک ••ند در ب ••راب ••ر بح ••ران س ••یاس ••ی و
ایدئولوژیک احزاب دیگر دو رویه در پیش می گیرد:
ی ••ا س ••کوت م ••ی ک ••ند  .واج ••ازه م ••ی ده ••د آن س ••ازم ••ان در م ••حیطی آرام خ ••ود م ••شکالت ••ش را ح ••لکند .
ی ••ا ک ••مک م ••ی ک ••ند ف ••ضای ••ی س ••ال ••م ب ••رای ت ••بادل اف ••کار و ان ••دی ••شه ه ••اب ••از ش ••ود وس ••ازم ••ان بح ••رانایدئولوژیک را با کمترین تلفات پشت سر بگذارد.
اما ببینیم یک حزب اپورتونیسم و بی اخالق چه می کند .
از ب•یرون ب•ه تش•تت و ت•فرق•ه دام•ن م•ی زن•د و از درون ب•ا ن•فوذ ع•ناص•ر خ•ود س•عی م•ی ک•ند ب•حث
ه ••ا را ب ••ه ن ••قطه ک ••وری ب ••رس ••ان ••د ک ••ه ب ••از گش ••ت ن ••اپ ••ذی ••ر ب ••اش ••د  .و در آخ ••ر ب ••ا ان ••تشار اس ••ناد درون
س••ازم••ان••ی بح••ران داخ••لی را ب••ه ب••یرون از ت••شکیالت م••ی ک••شان••د ت••ا ب••توان••د س••ازم••ان را ب••ه ان••شعاب
بکشاند
پ•لنوم•ی ت•شکیل م•ی ش•ود و اس•ناد پ•لنوم ب•ه س•رق•ت ب•رده م•ی ش•ود و ت•وس•ط آن ح•زب ب•ی اخ•الق ب•ه
چ•اپ•خان•ه ب•رده م•ی ش•ود ووق•تی س•ازم•ان ذی•نفع م•طلع م•ی ش•ود و س•عی م•ی ک•ند از ان•تشار اس•ناد
ج• ••لوگ• ••یری ک• ••ند دس• ••ت از ای• ••ن رذال• ••ت ک• ••شیده ن• ••می ش• ••ود ت• ••ا ن• ••شان ده• ••ند ره• ••بران ای• ••ن س• ••ازم• ••ان
ب••یسوادن••د.واز م••ارک••سیسم چ••یزی ن••می دان••ند پ••س به••تر اس••ت ه••رچ••ه زودت••ر ب••ه آن ح••زب ب••الاش••کال
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 م••قاب••ل ای••ن ب••ی اخ••الق••ی م••ا اخ••الق س••یاس••ی ه••م داری••م  .ن••گاه ک••نیم ب••ه ن••وار م••ذاک••رات ح••مید
اشرف و تقی شهرام.
شه••رام در م••حاک••مه نخس••تین ره••بری م••جاه••دی••ن ب••ه ده••سال زن••دان م••حکوم ش••د و ب••علت در گ••یری
ه•ای•ش د رزن•دان ب•ه زن•دان س•اری ت•بعید ش•د  .در آن•جا ب•ا س•روان اح•مدی•ان ک•ه ش•اگ•رد ری•اض•ی او
ب••ود دوس••ت ش••د و او را ع••ضو گ••یری ک••رد و او ب••ا ع••زت ک••مره ای از زن••دان گ••ری••ختند.و ب••ه س••ازم••ان
پ•یوس•ت  .وای•ن در زم•ان•ی ب•ود ک•ه رض•ای•ی ب•زرگ ب•ه ه•ادت رس•یده ب•ود و او ت•وانس•ت ج•ای خ•ال•ی او

را پ•ر ک•ند  .در س•ال  ۵۴او ب•ه ه•مراه آرام م•ارکسیس•ت ش•دن و ت•وانس•تند  ۸۰در ص•د س•ازم•ان را
م•ارکسیس•ت ک•نند  .ام•ا در ای•ن پ•روس•ه ب•ا ج•ناح م•ذه•بی س•ازم•ان ص•مدی•ه ل•باف و ش•ری•ف واق•فی ب•ه
توافق نرسیدند و کار به تصفیه کشیده شد .
م•ذاک•رات ح•مید اش•رف ب•ا ت•قی شه•رام ب•رای ن•زدی•کی ه•ر چ•ه بیش•تر دو س•ازم•ان در ه•مین زم•ان
است .
شه•رام ب•ر ای•ن ب•اور ب•ود ک•ه م•ارکسیس•ت ش•دن ب•یش از  ۸۰در ص•د س•ازم•ان ب•ه او ح•ق م•ی ده•د
ک ••ه س ••ازم ••ان م ••جاه ••دی ••ن را از آن خ ••ود داش ••ته ب ••اش ••د و ای ••ن ن ••ام از آن اوس ••ت  .ام ••ا ح ••مید اش ••رف
ن•پذی•رف•ت و ب•ر ای•ن ب•اور ب•ود ک•ه س•ازم•ان م•جاه•دی•ن ی•ک س•ازم•ان م•ذه•بی اس•ت .و ن•ام و اف•تخارات•ش
ه ••م م ••ر ب ••وط اس ••ت ب ••ه ج ••ری ••ان م ••ذه ••بی س ••ازم ••ان و اک ••ثری ••ت م ••ارکسیس ••ت ب ••ای ••د ب ••ا ن ••ام دی ••گر و در
س•ازم•ان دی•گر ف•عال•یت ک•نند .و ک•ار شه•رام را در ب•رخ•ورد ب•ا ج•ناح م•ذه•بی س•ازم•ان درس•ت ن•داس•ت.
ام••ری ک••ه ب••عد ه••ا ت••وس••ط ه••مین اک••ثری••ت رد ش••د و ب••ا واگ••ذار ی ن••ام م••جاه••دی••ن ب••ه ج••ناح م••ذه••بی ن••ام
خودرا سازمان پیکار گذاشتند .و تقی شهرام را هم از سازمان اخراج کردند.
روایت سوم
در ی•ک س•ازم•ان چ•ری•کی چ•ند ن•فری م•سئله دار م•ی ش•ون•د .از ع•لت آن م•ی گ•ذری•م چ•را ک•ه نس•بت
ب ••ه م ••سیر ب ••حث م ••ا ع ••مده نیس ••ت .و وارد ای ••ن ب ••حث ن ••می ش ••وی ••م ک ••ه ای ••ن بح ••ران ی ••ک بح ••ران واق ••عی
ایدئولوژیک بود یا یک پانیک امنیتی.
س••ازم••ان م••ذک••ور ای••ن چ••ند ن••فر را ق••رن••طینه م••ی ک••ند ت••ا ب••ا اس••تفاده از ام••کان••ات و پ••وش••ش ام••نیتی
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 بعدا ٌ 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 بعدا ٌ 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 ب••عد آن ام••ین ن••ا ام••ین ب••ه پ••اس ای••ن خ••وش خ••دم••تی پس••تی در خ••ور در آن ح••زب ب••الاش••کال م••ی
گ•یرد  .و ه•یچ ک•س از خ•ود ن•می پ•رس•د ای•ن ب•ی اخ•الق•ی و ب•ی پ•رن•سیبی ی•ک آدم اس•ت ک•ه ب•ه اع•تماد
ی•ک س•ازم•ان خ•یان•ت ک•ند.و آدم•ی ب•ا ای•ن پ•رن•سیب اخ•الق•ی در اول•ین س•ر پ•یچ ت•ند س•یاس•ی ه•مچنان
ک•ه ب•ه ول•ینعمتان دی•روزش وف•ادار ن•بود ب•ه ول•ینعمتان ام•روزی•ش ن•یز وف•ادار ن•خواه•د م•ان•د .و ن•مان•د و
آن کرد که همگان دیدند و شنیدند.
روایت چهارم
در ی•ک س•ازم•ان س•یاس•ی ب•رای ان•تخاب ره•بری س•ازم•ان ان•تخاب•ات•ی ب•ر گ•زار م•ی ش•ود .در وه•له
نخست به شکل گزینشی عده ای دعوت می شوند و عده ای پشت در های بسته می مانند.
ام•ا در ان•تخاب•ات ب•رگ•زار ک•نندگ•ان ای•ن ان•تخاب•ی ک•ه ب•ر پ•ای•ه ک•ج ن•هاده ش•ده اس•ت ب•ه م•قصود ن•می
رس•ند پ•س در ش•مارش آراء رأی ی•کی را ب•رای دی•گری م•ی خ•وان•ند ت•ا ی•کی از ج•ناح م•خال•ف ح•ذف و
ی•کی از ه•م ج•ناح•ی ه•ا ب•اال ب•یای•د.ای•ن ب•ی اخ•الق•ی ت•حت ت•وج•یه ب•االآم•دن ج•ناح اص•ول•ی ت•ئوری•زه م•ی
ش•ود  .ام•ا ت•وج•یه ک•نندگ•ان ازی•اد م•ی ب•رن•د ک•ه ب•ا ش•یوه ه•ای م•اک•یاولیس•تی ه•یچ زائ•ری ب•ه س•ر م•نزل
مقصود نرسیده و نخواهد رسید  .ودیدیم که نرسیدند.
روایت پنجم
ح•زب•ی از م•سئول•ینش در م•ورد ی•ک اخ•تالف ای•دئ•ول•وژی•ک ب•ین دو ح•زب ب•رادر ن•ظر خ•واه•ی م•ی ک•ند
.وتمامی مسئولین به خواست حزب گردن می نهند و نظریاتشان را مکتوب می کنند .
ک ••شور م ••یزب ••ان از ط ••ری ••ق چ ••شم و گ ••وش ه ••ای ••ش در ح ••زب ک ••ذا م ••توج ••ه ن ••ظر  ۳ت ••ن از ک ••ادر ه ••ای
حزبی می شود  .پس پلنومی بر گزار می شود تا حزب نظرش را در مورد این اختالف
بین املللی یک کاسه کند .
از آن ••جا ک ••ه ای ••ن  ۳ت ••ن ن ••ظر م ••خال ••فی ب ••ا ن ••ظر غ ••ال ••ب ح ••زب دارن ••د .ب ••ا ح ••فظ ع ••ضوی ••ت ش ••ان س ••لب
مسئولیت می شوند .و نظر اکثریت رهبری حزب بر همین قرار اعالم می شود .
ح ••زب م ••یزب ••ان ای ••ن ن ••ظر را ن ••می پ ••ذی ••رد و دس ••تور اخ ••راج م ••ی ده ••د .و ره ••بری ح ••زب را ته ••دی ••د ب ••ه
ان ••شعاب م ••ی ک ••ند  .ب ••ا ای ••ن ک ••ه اک ••ثری ••ت ره ••بری ح ••زب م ••ی دان ••ند ک ••ه ای ••ن  ۳ت ••ن ع ••مل خ ••الف ••ی ن ••کرده
ان••د  .و اع••الم ن••ظرات••شات ط••بق در خ••واس••ت ره••بری ح••زب ب••وده اس••ت .ب••ه در خ••واس••ت ض••د ح••زب••ی
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
ن ••فر از ره ••برا ن نخس ••تین ح ••زب را ک ••ه از ح ••زب ج ••دا ش ••ده ان ••د ب ••ه س ••ازم ••ان خ ••ود دع ••وت م ••ی
کنند .تا موقعیت سازمان جدید التاسیس در صحنه سیاسی تثبیت شود .
ب•عد از م•دت•ی م•توج•ه م•ی ش•ون•د دچ•ار ی•ک اش•تباه م•حاس•به ش•ده ان•د .ب•ا آم•دن ای•ن  ۴ن•فر ک•ه ه•ر
ک ••دام وزن ••ه ای در ج ••نبش س ••یاس ••ی ک ••شورن ••دج ••ا ب ••رای ب ••عضی ه ••ا ت ••نگ م ••ی ش ••ود  .ن ••می ش ••ود ی ••ک
ن ••وج ••وان بیس ••ت و ی ••کی دوس ••ال ••ه ک ••میته م ••رک ••زی ب ••اش ••د  .پ ••یرم ••ردی ک ••ه بیش ••تراز س ••ن او در زن ••دان و
م••بارزه ب••وده اس••ت ی••ک ع••ضو س••اده ب••اش••د .پ••س ب••ی اخ••الق••ی ش••روع م••ی ش••ود  .نخس••ت ب••هان••ه م••ی
ک••نند ک••ه چ••را در ج••لسه پ••لنوم ب••جای اس••م مس••تعار ن••ام واق••عی گ••فته ش••ده اس••ت ب••عدگ••فته م••ی ش••ود
ش ••رط ع ••ضوی ••ت در ک ••میته م ••رک ••زی ف ••عال ••یت ح ••رف ••ه ای اس ••ت آن ه ••م در اروپ ••ا ن ••ه ج ••ای دی ••گر  .ن ••فر
نخست با این بهانه اخراج می شود.
 ۳ن•فر دی•گر را ب•ه پ•لنوم م•بارزه ب•ا روی•زی•ون•یسم م•ی آورن•د .ج•رم روی•زی•ونیس•تی آن ه•ا ای•ن ب•ود ک•ه
ح••زب ف••الن در آغ••از ح••زب ط••بقه ک••ارگ••رب••وده اس••ت ک••ه دچ••ار انح••راف••ات روی••زی••ونیس••تی ش••ده اس••ت .
در حالی که این حزب از همان آغاز رویزیونیست بوده است .
ه••ر س••ه از م••رک••زی••ت اخ••راج م••ی ش••ون••د و در ح••صر خ••ان••گی ق••رار م••ی گ••یرن••د ت••ا در م••ضیقه م••ال••ی
روزگ••ار را ب••ه آخ••ر ب••رس••ان••ند .ی••کی در راه رف••نت ب••ه آمل••ان ش••رق••ی ب••رای م••داوای ق••لبش م••ی م••یرد 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
اس••فندی••ار پس••ر ک••یکاوس اس••ت ،ش••اه ای••ران.ب••رای رس••یدن ب••ه ت••اج و ت••خت ش••اه••ی از خ••ان ه••ای
زی•ادی م•ی گ•ذرد و پ•در ب•رای دور ک•ردن پس•ر از ت•اج و ت•خت م•دام ب•هان•ه م•ی ت•راش•د ت•ا در ی•کی از
این خان ها او سر افکنده باز گرددو به این بهانه از وا گذاری قدرت به پسر سرباز زند .
ام••ا اس••فندی••ار از پ••س ه••ر ن••بردی پ••یروز م••یدان اس••ت و ای••ن ع••لت دارد .او دی••ن ب••هی را در پش••ت
سر دارد .او روئینه تنی دینی است .توسط پیامبر همین دین روئینه تن شده است .
پ•س راه ف•رار از واگ•ذاری ق•درت ب•ه آخ•ر م•ی رس•د وه•ردو ب•ه ب•ن بس•ت م•ی رس•ند؛واگ•ذاری ق•درت
توسط کیکاوس و کودتا توسط پسر.
در ای ••ن ب ••ن بس ••ت پ ••یش گ ••وی ••ان ب ••ه ک ••مک ک ••یکاوس م ••ی آی ••ند و ب ••ه او م ••ی گ ••وی ••ند ف ••رج ••ام ک ••ار و
گشایش کار در زابلستان است  .و زابلستان خانه و محل فرمانروایی رستم و زال پدر اوست .

ک•یکاوس از اس•فندی•ار م•ی خ•واه•د ک•ه ب•ه زابلس•تان ب•رود و رس•تم را ک•ه ه•نوز ب•ه آئ•ین پ•دران خ•ود
اس••ت و ب••ه دی••ن ب••هی و پ••ادش••اه••ی ک••یکاوس گ••ردن ن••نهاده اس••ت ب••ه ب••ند ک••ند و ب••ه درب••ار ب••یاورد ت••ا او
تاج وتخت را به او واگذار کند .
در ای••ن ک••ه رس••تم ب••ه آئ••ین پ••دران خ••ود اس••ت ک••یکاوس دروغ ن••می گ••وی••د ام••ا ت••همت ن••ا ف••رم••ان••ی و
گ•ردن ن•نهادن رس•تم ب•ه پ•ادش•اه•ی ک•یکاوس دروغ•ی ب•یش نیس•ت  .رس•تم ک•سی اس•ت ک•ه ک•یکاوس را
از ب••ند دی••وان م••ازن••دران ره••ا م••ی ک••ند و ب••ه ت••خت ش••اه••ی ب••ر م••ی گ••ردان••د .پ••س ک••یکاوس م••ی دان••د ک••ه
دارد دروغ می گوید .اما حفظ قدرت برای او باالتر از اخالق است ،ماکیاولی اسطوره ای .
ام•ا پ•رس•شی ک•ه ذه•ن را آزار م•ی ده•د ای•ن اس•ت ک•ه اس•فندی•ار په•لوان دی•ن ب•هی چ•ی  .آی•ا اون•یز
از ح ••قیقت م ••اج ••را ب ••ا خ ••براس ••ت  .ن ••گاه ک ••نیم ب ••ه دی ••ال ••وگ او ب ••ا م ••ادرش وق ••تی م ••طلع م ••ی ش ••ود ب ••رای
رسیدن به تاج و تخت اسفندارباید رستم را به بند کند .
ه•م م•ادر م•ی دان•د ک•ه ک•یکاوس دروغ م•ی گ•وی•د و ه•م اس•فندی•ار .ه•م م•ادر م•ی دان•د ک•ه پ•در پس•ر
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 .
اس•فندی•ار ب•ه زادگ•اه رس•تم م•ی رود و ب•ه رس•تم م•ی گ•وی•د ب•ای•د او را ب•ا دس•تان بس•ته ب•ه پ•ای•تخت
ببرد و رستم به او می گوید:
که گفته است برو دست رستم ببند

نه بندد مرا دست چرخ بلند

و ت•ن م•ی زن•د از ه•ر راه•ی ک•ه رس•تم پ•یش پ•ای او م•ی گ•ذارد  .از پ•ادش•اه•ی زابلس•تان گ•رف•ته ت•ا
رف•نت رس•تم ه•مراه او ب•ه ن•زد ک•یکاوس و پ•ذی•رش ه•رچ•ه ک•ه ش•اه ف•رم•ان ده•د ام•ا ب•دون بس•نت دس•ت و
تن دادن به خفت اسارت .
م ••اک ••یاول ••یسم س ••یاس ••ی اس ••فندی ••ار ک ••ه خ ••ودرا پ ••رچ ••مدار دی ••ن ب ••هی م ••ی دان ••د از ش ••عار اخ ••الق ••ی
زردش ••ت م ••ی گ ••ذرد؛»پ ••ندار ن ••یک،گ ••ردار ن ••یک و گ ••فتار ن ••یک« را ک ••نار م ••ی گ ••ذارد و ش ••عار » ب ••رای
رس ••یدن ب ••ه ه ••دف ه ••ر وس ••یله ای مش ••روع و م ••جاز اس ••ت« را ب ••ر م ••ی گ ••زی ••ند و ک ••اررا ب ••ه ج ••نگ م ••ی
کشاند .
ب••ی اخ••الق••ی س••یاس••ی در اس••طوره ب••ه س••یاس••ت اخ••الق••ی پ••یروز م••ی ش••ود .م••اک••یاول••یسم اس••طوره
ای دو شادوش اپورتونیسم اخالقی از پرچین تاریخ لب پر می زند.
روایت هشتم:
حمید اشرف در نامه  ۲۰خرداد  ۱۳۵۳در 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.
م•قای•سه ک•نیم ای•ن م•نش چ•ری•ک ه•ای نخس•تین را ب•ا م•نش چ•ری•ک ه•ای س•اله•ای  ۱۳۵۷ب•ه ب•عد
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. ب••رای ب••ررس••ی ی••ک ج••ری••ان راه دی••گری نیس••ت ج••ز آنک••ه آن ج••ری••ان را در س••ه ع••رص••ه س••یاس••ت،تشکیالت و اخالق بررسی کنیم.
ج ••ری ••ان ••ی ک ••ه ب ••ا ب ••یاخ ••الق ••ی و ت ••قلب ِ
آراء ،ره ••بر و س ••تاد ره ••بری ان ••تخاب م ••ی ک ••ند ع ••اق ••بت اش
شیرجه زدن با سر در منجالب اپورتونیسم است.
روایت نهم
ورشکستگی سیاسی
در اقتصاد ما دو نوع ورشکستگی داریم:
-۱ورشکستگی بی تقصیر
-۲ورشکستگی به تقصیر
در ورشکس••تگی ب••ی ت••قصیر ،ب••ازرگ••ان ت••مام••ی ت••الش خ••ود را ب••رای م••وف••قیت آم••یز ب••ودن ک••ار م••ی
ک••ند ام••ا ت••حوالت ب••ازار ک••ه خ••ارج از پ••یش ب••ینی و اراده و ک••نترل اوس••ت ن••اگ••هان از راه م••ی رس••د و
م••ال ال••تجاره او را ب••ا زی••ان روب••ه رو م••ی ک••ند .س••یل ،زل••زل••ه ،آت••ش س••وزی ،ورود ن••اگ••هان••ی اج••ناس از
خارج با کیفیتی بهتر و قیمتی ارزانتر از جمله عواملی هستند که در این شکست دخیل اند.
ن ••گاه ج ••ام ••عه ب ••ه او ن ••گاه ••ی ازروی دل ••سوزی اس ••ت .او ورشکس ••ته ش ••ده اس ••ت .ام ••ا آب ••رو ب ••اخ ••ته
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 ح•زب و گ•روه در ب•رخ•ورد ب•ا ح•اک•میت س•رک•وب م•ی ش•ود .م•ثل ه•میشه ع•ده ای کش•ته و زخ•می
و ف•راری و زن•دان•ی م•ی ش•ون•د .ب•عد ج•نبش ب•ه ارزی•اب•ی خ•ود م•ی ن•شیند و نس•بت ب•هآن ج•ری•ان ان•تقاد
م•ی ک•ند .از ی•ک شکس•ت ارزی•اب•ی اج•تناب ن•اپ•دی•ر ب•ودن م•ی ک•ند و آن ج•ری•ان را ت•برئ•ه م•ی ک•ند و ی•ا
ب•رع•کس شکس•ت را اج•تناب پ•ذی•ر م•ی دان•د .و آن ج•ری•ان را م•قصر در ای•ن شکس•ت ب•ه ح•ساب م•ی
آورد .و آن حزب را با انگ خیانت ،و یا حماقت طرد می کند.
در ج ••ری ••ان ک ••ودت ••ای  ۲۸م ••رداد  ۱۳۳۲ج ••نبش م ••صدق را ت ••برئ ••ه ک ••رد .ام ••ا ح ••زب ت ••وده را م ••قصر
شناخت و بی عملی او را با خیانت یکی دانست.
ورشکس•تگان س•یاس•ی ف•رص•ت دی•گری ن•می ی•اب•ند خ•ود را ب•ازس•ازی ک•نند .ج•ام•عه و ت•اری•خ ب•ه آن•ها
فرصت حضور همه جانبه را نخواهد داد .ظهور مجدد آنها با خسران روبه رو خواهد شد.
پ••س به••تر اس••ت ک••ه ورشکس••تگان س••یاس••ی ب••ه ص••ف ب••ازنشس••تگان س••یاس••ی ب••پیون••دن••د ت••ا ج••نبش
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.
ف•قط ب•ا ای•ن ان•دی•شه ک•ه روزی در آی•نده ای•ده آل ه•ای•مان ت•حقق خ•واه•د ی•اف•ت م•ی ت•وانس•تم آن
فضای خفقان آور را تحمل کنم«.
صدیقه صرافت ۲۳مهر  ۱۳۸۲نشریه 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«.
م•هم نیس•ت س•وژه ای•ن دو روای•ت ص•دی•قه ص•راف•ت ب•اش•د ی•ا ع•مروزی•د .م•هم ای•ن اس•ت ک•ه ص•دی•قه
ص••راف••ت در آن لح••ظه ک••ه خ••ود پ••س از س••ال ه••ا راوی آن اس••ت در ج••ای••ی ک••ه ایس••تاده اس••ت ن••بای••د
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.
ای•ن ت•صوی•ری اس•ت ک•ه ص•دی•قه ص•راف•ت از خ•ان•ه ت•یمی ی•ک چ•ری•ک ف•دای•ی خ•لق دارد خ•ان•ه ای ک•ه
سنگر انقالب است .و باید جایگاه هوشمندترین و فداکارترین فرزندان انقالب باشد که بود.
ام•ا چ•را ص•دی•قه ص•راف•ت ب•ا خ•ود و گ•روه•ش ص•ادق نیس•ت چ•را ای•ن اح•ساس غ•رب•ت و ت•نهای•ی را
در ه•مان زم•ان )س•ال  ۱۳۵۲ن•ه س•ال  (۱۳۸۲ب•رای ش•عاع•یان و اس•کوی•ی و ش•ای•گان ب•ازگ•و ن•میک•ند
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.
س•ؤال•ی ک•ه چ•ه در آن زم•ان و چ•ه در ای•ن زم•ان و چ•ه در ف•ردا م•طرح هس•ت ای•ن اس•ت ک•ه آی•ا ه•مه
ب•ای•د ب•ه آن ح•د از ف•دا ب•رس•ند ک•ه ح•اض•ر ب•اش•ند ج•ان خ•ود را در ط•بق اخ•الص ب•گذارن•د و ب•ه ان•قالب
ه•دی•ه ک•نند .ه•رگ•ز .آی•ا اگ•ر ک•سی ب•ه ای•ن ح•د از ف•دا ن•رس•یده ب•اش•د ب•ه او ان•تقادی وارد اس•ت ه•رگ•ز.
ه•ر ک•ه ب•ام•ش ب•یش ب•رف•ش بیش•تر آنک•ه بیش•تر م•ی ف•همد اح•ساس تعه•د م•ی ک•ند بیش•تر ب•ه م•رز ف•دا
نزدیک است و این دوری و نزدیکی به صدها فاکتور بستگی دارد.
ب•ه ص•دی•قه ص•راف•ت ای•ن ان•تقاد وارد اس•ت ک•ه اول•ین وی•ژگ•ی ی•ک چ•ری•ک ف•دای•ی را ن•دارد .و آن ع•دم
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.
ام••ا ای••ن ان••تقاد ت••نها ب••ه ص••دی••قه ص••راف••ت نیس••ت ط••رف دی••گر ای••ن ان••تقاد ب••ه س••ازم••ان••ی اس••ت ک••ه
ص•راف•ت در آن ع•ضوی•ت دارد .وق•تی م•رض•یه اس•کوی•ی از ب•ی اح•تیاط•ی و ب•ه پ•وچ•ی رس•یدن ص•راف•ت
م ••طلع م ••ی ش ••ود چ ••را ع ••ذر او را ن ••می خ ••واه ••د .چ ••را ت ••شخیص ن ••میده ••د ک ••ه ای ••ن آدم آدرس ••ی را

اشتباهی آمده است.
پ••س وظ••یفه ره••بری چیس••ت؟ ک••ار ره••بری س••ازم••ان••ده••ی درس••ت ع••ناص••ر و ع••وام••ل اس••ت .ح••داق••ل
ی•کی از ک•اره•ای ره•بری ای•ن اس•ت ای•ن ره•بری اس•ت ک•ه ت•شخیص م•ی ده•د ک•ه ی•ک ع•ضو ت•شکیالت
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
-۱گفته می شود مارکس در ایدئولوژی آملانی علم گراست ) Scinetistساینتیست( 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.؟
اخ ••الق م ••قول ••ه ای ک ••ه ه ••م ت ••اری ••خی اس ••ت و ه ••م اج ••تماع ••ی .خ ••وب و ب ••د رف ••تار آدم ه ••ا ،ب ••ای ••ده ••ا و
ن••بای••ده••ای••شان ک••ه ع••رص••ه ع••لم اخ••الق اس••ت در م••قطعی از ت••اری••خ و در م••ناس••بات••ی اج••تماع••ی م••طرح
شد .پس هم تاریخی است و هم اجتماعی.
-۲گ•فته م•ی ش•ود م•ارک•س س•یاس•ت گ•راس•ت .و م•سائ•ل اخ•الق•ی را ب•ه ح•ل م•سئله س•یاس•ت ح•وال•ت
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.
-۳جامعه 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.
-۴ک•رام•ت ان•سان م•عیار ه•مه چ•یز اس•ت .ه•مه چ•یز ب•ای•د در خ•دم•ت ف•را روی•ان•دن ک•رام•ت ان•سان•ی
ب ••اش ••د .از ف ••لسفه گ ••رف ••ته ت ••ا ه ••نر ،س ••یاس ••ت و دی ••ن .ع ••کس آن ص ••ادق نیس ••ت .پ ••س ب ••ای ••د ه ••مه رواب ••ط
اج•تماع•ی را ک•ه ان•سان در آن م•ناس•بات ب•ه م•وج•ودی ت•حقیر ش•ده ت•بدی•ل م•یش•ود از م•یان ب•رداش•ت.
و این عمل یک عمل اخالقی است.
-۵کشف 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.
-۶در 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.
ان ••سان ج ••نای ••ت ک ••ار در لح ••ظه ک ••نون ••ی مس ••تحق م ••جازات اس ••ت .ام ••ا ت ••اری ••خا ً ای ••ن ک ••ان ••ونه ••ا و
مناسبات جنایتزا است که باید مجازات شود.
-۷ب•ین ه•دف و وس•یله راب•طهای منسج•م وج•ود دارد .ه•دف ان•سان•ی ب•ا اب•زار ان•سان•ی ق•اب•ل ت•حقق
اس•ت .الغ•یر .ت•وج•یه وس•یله ت•وس•ط ه•دف م•اک•یاول•یسم اس•ت .و رب•طی ب•ه م•ارک•سیسم و ف•لسفه اخ•الق
آن ندارد.
-۸ع•روج اخ•الق•ی آدم•ی در ی•ک ج•ام•عه ع•ادالن•ه ق•اب•ل ت•حقق اس•ت .ج•ام•عهای ک•ه ب•رای ت•مام ان•سان
ها شرایط الزم برای به عینیت درآمدن تواناییهایشان آماده میکند.
-۹ت•الش ب•رای ج•ام•عهای ع•اری از اس•تثمار ب•ه زن•دگ•ی م•عنا م•ی ده•د .م•عنا آف•ری•ن اس•ت .ره•ای•ی
همه انسان ها و رهایی خود.

۹
اخالق چریکی و داستان دو

نامه1

نامه نخست
ب•رادر ب•زرگ ح•سن ض•یاء ظ•ری•فی ،دک•تر اب•وال•حسن ب•ه ن•زد ت•یمسار م•قدم رئ•یس س•اواک م•ی رود و
از او م ••ی خ ••واه ••د ت ••ا ب ••رای آزادی ح ••سن ک ••اری ب ••کند .ت ••یمسار م ••قدم م ••ی گ ••وی ••د :ای ••نها اف ••راد م ••یهن
پ•رس•تی هس•تند ک•ه اش•تباه ک•ردهان•د الزم نیس•ت ک•ه م•صاح•به ک•ند ک•اف•ی اس•ت ی•ک ن•ام•ه خ•صوص•ی
ب••نویس••د و ب••پذی••رد ک••ه اش••تباه ک••رده اس••ت .ه••مین ب••رای آزادی او ک••اف••ی اس••ت و ب••رای ح••قان••یت رژی••م
دالیلی چند بشمارد.
دک••تر اب••وال••حسن ج••ری••ان م••اوق••ع را ب••ه ح••سن م••ی ن••ویس••د و از او م••ی خ••واه••د در م••فاد ای••ن ن••ام••ه
تفکر کند و دست از قهرمان بازی بردارد.
نامه دوم
حسن ضیاء ظریفی 2با 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.
 -۱مصلحت گرایی
ح ••سن ب ••ه ب ••رادرش م ••ی ن ••ویس ••د ک ••ه »پ ••اس ••خ ب ••ه ای ••ن ن ••ام ••ه آن ه ••م پ ••اس ••خی ص ••ری ••ح ب ••ه م ••صلحت ی ••ک
زن ••دان ••ی ک ••ه ام ••یدی ب ••ه آزادی ب ••ه او ن ••می ب ••اش ••د ،نیس ••ت پ ••س ب ••ای ••د ج ••واب دوپه ••لو داد ک ••ه ن ••ه س ••یخ
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
 .1زندگی حسن ضیاءظریفی به روایت دکتر ابوالحسن ضیاءظریفی
 .2ح•سن ض•یاءظ•ری•فی ف•ارغ ال•تحصیل ح•قوق از دان•شگاه ته•ران ب•ود در س•ال  ۱۳۴۴در راب•طه ب•ا گ•روه پیش•تاز ج•زن•ی دس•تگیر ش•د و ب•ه ده س•ال
زن••دان م••حکوم ش••د پ••س از رس••تاخ••یز س••یاه••کل ب••ه زی••ر ش••کنجه ب••رده ش••د و ب••ه ع••لت ارت••باط ب••ا گ••روه س••یاه••کل ب••ه اع••دام م••حکوم ش••د ک••ه ب••ا ت••الش ب••رادرش
دک ••تر اب ••وال ••حسن ح ••کم او ب ••ه اب ••د ت ••بدی ••ل ش ••د .در س ••ال  ۱۳۵۴ب ••ه ه ••مراه ج ••زن ••ی و دو م ••جاه ••د و پ ••نج چ ••ری ••ک دی ••گر در ت ••په ه ••ای اوی ••ن ت ••وس ••ط س ••اواک ب ••ه
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.
 -۲خوشبختی 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«.
 -۳پاکی ،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«.
 -۴مرزبندی 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

 -۵عاطفه 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

ن••قطه م••ر ک••زی ای••ن ش••عر» آن ج••اودان« اس••ت  ،لح••ظه ای ک••ه در زن••دگ••ی ه••ر آدم••ی پ••دی••دار م••ی
ش••ودو ب••ر اس••اس پ••اس••خی ک••ه ب••ه ض••رورت ه••ای هس••تی در آن لح••ظه م••عین م••ی ده••د ن••ام خ••ودراب••ا
ن ••نگ وی ••ا اف ••تخار ه ••مراه م ••ی ک ••ند .ام ••ا ب ••رای آن ک ••ه ب ••دان ••یم ای ••ن »آن «چیس ••ت ب ••ای ••د وادی ب ••ه وادی
شاعر را دنبال کنیم تا برسیم به رگه و رگه های اصلی در این شعر.
زندگی چیست:
زن••دگ••ی آه••وی گ••ری••ز پ••ای••ی اس••ت ک••ه م••ی آی••د و در م••نظر م••ا خ••ود را ن••شان م••ی ده••د و ب••ه س••رع••ت
ب ••رق و ب ••اد م ••ی گ ••ری ••زد و از چ ••شمان م ••ا ن ••ا پ ••دی ••د م ••ی ش ••ود .و ت ••ا ب ••ه خ ••ود ب ••یائ ••يم درک ••ف م ••ا چ ••یزی

نیست  .جز باد و حسرتی که رو ح آدمی را منجمد می کند .
ب•دن•یا م•ی آئ•یم ،ب•رو ب•ار م•ی گ•یری•م.ت•حصیل م•ی ک•نیم .ب•ه ک•اری م•شغول م•ی ش•وی•م .ع•اش•ق م•ی
ش•وی•م و ازدواج م•ی ک•نیم واج•اق•ی روش•ن وس•قفی ف•راه•م م•ی ک•نیم ت•ا خ•ان•واده م•ان را پ•ناه ده•یم ،و
ه ••مین ط ••ور ک ••ه ج ••مع ش ••ده ای ••م ت ••فری ••ق م ••ی ش ••وی ••م  .و ت ••نها و ی ••خ زده در پ ••ار ک ه ••ای ب ••طال ••ت م ••ی
ن ••شینیم ت ••ا آن س ••وار ن ••ا دی ••ده ب ••یای ••د و ب ••ا گ ••اری ه ••ای شکس ••ته آس ••مان ••ی م ••ا را ب ••ه ن ••اک ••جای ج ••هان
ب••برد .و در آن لح••ظات پ••ای••ان••ی وق••تی ب••ه گ••ذش••ته ب••ر م••ی گ••ردی••م ه••مه چ••یز م••ثل ب••رق و ب••اد م••ی گ••ذرد
وتمامی آن چه بر ما رفته است بیش تر به یک خواب و خیال می ماند.
جاودانگی
در ب••راب••ر ای••ن خ••واب و خ••یال ک••ه م••ا زن••دگ••یش م••ی ن••ام••یم .ان••سان از ه••مان روزگ••ار آغ••ازی••ن ک••ه در
غ••ار ه••ا ش••ب ه••نگام در ک••نار آت••ش م••ی نشس••ت و خ••ود را م••رور م••ی ک••رد .و ن••می ت••وانس••ت ای••ن گ••ذر
زود ه•نگام زم•ان را درک ک•ند.وب•رای•ش ق•اب•ل ق•بول ن•بود ک•ه ب•دن•یا ب•یای•د و ب•ا گ•ذر از رن•ج ه•ای ب•سیار
در ش••بی از ن••فس ب••یفتد و ت••مام••ی آن رن••ج و دغ••دغ••ه ه••ای••ی ک••ه م••ی پ••نداش••ت ص••اح••ب م••عنای••ی اس••ت
ب ••ی م ••عنا ب ••نظر ب ••یای ••ند  ،او از خ ••ودش م ••ی پ ••رس ••ید :ی ••عنی چ ••ه؟ ت ••الش ب ••رای ج ••اودان ••گی در واق ••ع
جس• ••تجوی آدم• ••ی ب• ••رای م• ••عنا ب• ••خشی ب• ••ه زن• ••دگ• ••ی ب• ••ود.از چ• ••شمه آب ح• ••یات ک• ••ه در ظ• ••لمات ب• ••ود و
اس•کندر در پ•ی آن ش•د ب•ه چه•ل ش•بان•ه روز ت•ا اف•سان•ه گ•یل گ•مش و روئ•ینه ت•نی اس•فندی•ار و اف•سان•ه
های ادیان سامی تالشی برای این نیاز بوده و خواهد بود .
ام•ا ن•وع•ی ج•اودان•گی ن•یز هس•ت ک•ه ش•اع•ر در پ•ی آنس•ت و ای•ن ج•اودان•گی خ•لق ی•ک »آن ج•اودان
« اس•ت .آن•ی ک•ه آدم•ی را ب•نوع•ی ج•اودان•ه م•ی ک•ند  .ای•ن ج•اودان•گی در وه•له نخس•ت ی•ک ج•اودان•گی
ف•ردی اس•ت ام•ا از آن ج•ا ک•ه در راب•طه ب•ا ح•یات اج•تماع•ی اس•ت ،ای•ن ام•ر ف•ردی ت•بدی•ل م•ی ش•ود ب•ه
ی•ک ام•ر اج•تماع•ی .ض•من آن ک•ه شکس•ت در ای•ن ت•الش از ی•ک ام•ر ف•ردی ب•ه ی•ک شکس•ت اج•تماع•ی
هم تبدیل می شود .
»آن جاودان«
اگ•ر زن•دگ•ی خ•واب وخ•یال•ی ب•یش نیس•ت و چ•ون ب•ادی از ک•ف آدم•ی م•ی گ•ذرد .و آدم•ی را ت•وان
م ••قاب ••له ب ••ا ای ••ن واق ••عیت س ••خت و غ ••م ان ••گیز نیس ••ت ،چ ••ه ب ••ای ••د ک ••رد .چ ••گون ••ه ب ••ای ••د ب ••ه ج ••نگ ای ••ن ب ••ر
بادرفتگی زندگی رفت .؟
آی ••ا راه ••ی هس ••ت .آری هس ••ت  .وآن خ ••لق ی ••ک لح ••ظه اس ••ت .ک ••ه ای ••ن لح ••ظه ،لح ••ظه ای اس ••ت ک ••ه
آدمی را به شکل فردی و اجتماعی می تواند جاودانه کند .
پ••رس••شی ک••ه ب••ه ذه••ن آدم••ی خ••طور م••ی ک••ند ای••ن اس••ت ک••ه ای••ن »آن «را چ••گون••ه ب••ای••د خ••لق ک••رد و

راه رسیدن به آن چیست  .آیا راهی هست  .پاسخ این است :آری راهی هست
ب••رای رس••یدن ب••ه ای••ن» آن ج••اودان« نخس••ت ب••ای••د از خ••ود ع••بور ک••نی  .خ••ودی ک••ه در واق••ع خ••ود
خ•واه•ی ه•ای م•اس•ت  .و خ•ود خ•واه•ی چ•یزی نیس•ت ج•ز آن چ•ه ک•ه در ط•ول ت•اری•خ ،ج•ام•عه ط•بقات•ی
بعنوان کد های اخالقی خود بما دیکته کرده است .
ادی••ان س••ام••ی ب••ه آن وس••واس ش••یطان••ی م••ی گ••وی••ند  .ش••یطان••ی ک••ه ب••از ت••ول••ید ن••ا آگ••اه••ان••ه رواب••ط
زیس••ت در ی••ک ج••ام••عه ط••بقات••ی اس••ت .ت••بیین ن••اب••راب••ری ه••اس••ت .ت••وض••یح زش••تی ه••ا و پلش••تی ه••ای••ی
است که آدمی نمی خواهد گردن بگیرد و فرا فکنی می کند .به منبع و منشأیی که بیرونی است
ام•ا م•بارزه ب•ا وس•واس ش•یطان•ی و خ•ود خ•واه•ی ه•ا در ی•ک ج•ام•عه ط•بقات•ی ک•ه ه•مه چ•یز ب•ر م•دار
پ••ول م••ی گ••ردد.وش••عار ه••ر ک••س ب••ای••د ب••فکر خ••وی••ش ب••اش••د و ب••رای رس••یدن ب••ه م••ناف••ع ف••ردی ه••ر ک••اری
م••جاز اس••ت .و ج••ام••عه ی••عنی ف••رد.ک••ار سه••ل و س••اده ای نیس••ت .رن••ج ه••ای ب••سیار ب••ای••د ک••شید  .رن••ج
ه•ای•ی ک•ه ب•ه س•ال•یان ادام•ه دارد و آدم•ی ب•ا ای•ن رن•ج ه•ا روح خ•ودرا ص•یقل م•ی ده•د و خ•ودرا م•نزه
م••ی ک••ند ازگ••ند و ک••ثاف••ت ج••ام••عه ط••بقات••ی ت••ا ف••راب••روی••د از ی••ک س••لول ت••ک اف••تاده ب••ه ی••ک ان••سان ط••راز
نوین .
ق ••دم زدن در ای ••ن راه دش ••وار اس ••ت .گ ••ام زدن در ج ••اده ش ••مشیراس ••ت و ن ••یازم ••ند ای ••مان اس ••ت .
وپ••یش از ای••مان ،آگ••اه••ی و ب••صیرت اس••ت ب••ه چ••ند و چ••ون ای••ن راه  .راه••ی ک••ه آدم••ی را ب••ه ف••ردای••ی
روشن می رساند  .فردایی که انسانی است  .وهمگانی است.
پهلوان و نا پهلوان
آدم•ی ب•عد از س•ال ه•ا ج•دال ب•ا خ•ود و خ•ود خ•واه•ی ه•ای خ•ود ک•ه ری•شه ای ب•یرون•ی و ط•بقات•ی و
ت•اری•خی و ف•ره•نگی دارد .ب•ه لح•ظه س•رن•وش•ت م•ی رس•د .ف•رج•ام ن•های•ی ک•ار ای•نجاس•ت .م•یدان•ی ک•ه
از آن پهلوان و نا پهلوان بیرون می آید.
ای ••ن پ ••یروزی ی ••ک پ ••یروزی ف ••ردی نیس ••ت ی ••ک پ ••یروزی ان ••سان ••ی اس ••ت .ف ••را روئ ••یدن ی ••ک ف ••رد از ی ••ک
م•وج•ود ب•ه خ•ود وان•هاده،خ•ود خ•واه در ی•ک ج•ام•عه ط•بقات•ی ب•ه ی•ک ان•سان ن•وی•ن ودی•گر خ•واه،ک•ه ج•هان
را زیباتر وقابل زیست تر می کند
پرسشی همگانی
پ•رس•ش ش•اع•ر ی•ک پ•رس•ش ف•ردی نیس•ت .ی•ک پ•رس•ش ه•مگان•ی اس•ت .اگ•ر ق•رار ب•ود ش•اع•ر ب•ا خ•ود
دی ••ال ••وگ ••ی داش ••ته ب ••اش ••د ن ••یازی ب ••ه ش ••عر ن ••بود .ن ••یازی ب ••ه ق ••سمت ک ••ردن آن ب ••ا دی ••گران ن ••بود .ش ••عر
ه••میشه از ی••ک اح••ساس درون••ی آغ••از م••ی ش••ود و ب••ه ی••ک ف••راخ••وان ه••مگان••ی ت••بدی••ل م••ی ش••ود  .ب••رای
همین است که شاعران نیاز به خوانده شدن دارند.

م••ا در ط••ول روزه••ا و م••اه ه••ا و س••ال ه••اپ••رس••ش ه••ای ب••سیاری ازخ••ود م••ی ک••نیم و پ••اس••خ ه••ای••ی
درست یا غلط به آن می دهیم .و هیچ ضرورتی به همگانی کردن آن نمی بینیم .
ام ••ا وق ••تی ی ••ک م ••سئله ی ••ک ام ••ر ه ••مگان ••ی اس ••ت  .پ ••رس ••ش آن ن ••یز ت ••وس ••ط ی ••ک ش ••اع ••ر پ ••رس ••شی
ه••مگان••ی اس••ت  .و پ••اس••خ ف••ردی ش••اع••ر ب••ه ای••ن پ••رس••ش در زن••دگ••ی اج••تماع••ی اش ی••ک پ••اس••خ ف••ردی
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 :
-۱شجاعت
-۲درایت
-۳هنر
-۴قدرت تشخیص
-۵زیرکی
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 استشجاعت مربوط به نفس غضبی استانسان دو نفس دارد:
نفس ناطقهنفس غضبیشجاعت آنست که نفس غضبی نفس ناطقه را انقیاد نمایدتا در امور هولناک مضطرب نشود.
شجاعت بمعنای فقدان ترس نیست بلکه تسلط بر ترس استسه مرتبه نفس غضبی
 -۱تهور:سمت افراط این نفس است .و ازآن کبر و ُعجب منشعب می شود
-۲شجاعت: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.
-۳جنب :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
 ۱۱مرحله می شمارد:
کبر نفس،نجدت،بلند همتی،ثبات،حلم،سکون نفس،شهامت تحمل،تواضع،حمیت،دقتشجاعت بیان حقیقت بچه معناست
حقیقت را مسکوت نگذاریمچیزی خالف واقع بیان نکنیمدربرابرقدرتمندان سر خم نکنیمضعفا را فریب ندهیمدر نقد خود نیز شجاع باشیمشکست خودرا به بدی طرف مقابل نسبت ندهیم .ضعف خودرا ببینیمکلی 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:
نگرشدانشمتدونگرش 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
-۱سیامک 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  ۲نفر 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.
-۲بعد 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 .
-۳اگر 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،کامیابیسعادت :خوش بختیخوشبختی:کامیابی:پیشرفت کردن و رسیدن به رفاه اقتصادیخرسندی:احساسی که پس از رسیدن فرد به موفقیت بدست می آيدسعادت:قرار گرفنت فرد در مرحله رضایت شخصی استدایره 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:
-۱خوشبختی چیست
-۲امری درون ذاتی است یا برون ذاتی است
-۳فردی است یا جمعی است
 -۴این جهانی است یاآن جهانی است

-۵تاریخی است یا ماوراء تاریخی است
-۶مطلق است یا نسبی است
-۷طبقاتی است یا غیر طبقاتی است
 -۸آیا خوشبختی قابل تحقق است
تعریف خوشبختی
دایره تعریف ها:
خوشبختی رسیدن به لذت بسیار یا رسیدن به لذت های دائمی استخوشبختی رضایت کلی از زندگی و خشنودی از وضعیت خویشنت است خوشبختی چیزی جز تصویر سازی ذهنی ما از جریان زندگی نیستخوشبختی نگرش آدمی است نسبت به آنچه اورا درخود گرفته استخوشبختی تفسیر زیبا از زندگی استخوشبختی 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 درونیخوشبختی نفر به نفر تعریف می شودخوشبختی یک امر ذهنی است که عوامل متعددی در شکل دادن به آن موثرندتجربه خوشبختی در نزد انسان ها متفاوت استپاسخ 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 هاوبه فعلیت در آمدن استعداد هاکار 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 ،طبیعتا ً 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 :عبادتعرفان:ریاضتفردگرایی:عیش و عشرتمارکسیسم :مبارز و تالش برای برپایی یک جامعه عاری از استثماردو 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 طبیعتغلبه انسان بر روابط نا عادالنه اجتماعیغلبه 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 استبرای عده ای آرامش استبرای عده ای ثروت است
برای عده ای قدرت استوبرای عده ای شهرتاماعده 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 دیگرانبخششهدفمند کردن زندگیزندگی برای آرمانحسادت نکردن به دیگرانشناخنت نقاط ضعف و اعتراف به آنفرجام نهایی خوشبختی چیست:
لذتـآسایش
موفقیت و تحقق آرزو هاسرور وبهجتخشنودی و رضایتوآرامش 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  ۱۸۴۸انقالب در فرانسه است و همزمان با آن قیام هایی در آملان،اطریش و مجارستان و
ایتالیاشعله می گیرد.
در مارس  ۱۸۴۸مارکس 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  ۱۰ساعت مطالعه در کتاب خانه موزه
بریتانیا .در حالی که او و خانواده اش با فقر وحشتناکی دست در گریبانند .
جنی همسر مارکس د رسال  ۱۸۵۰به 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  ۲۵۰تالر 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  ۵پونددیگر 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  ۴تا 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  ۱۸۵۵تنها پسر مارکس بعلت فقر و تنگدستی در گذشت .
 -۱مارکس ؛نوشته چارلز رایت میلر -ترجمه محمد رضا رفیعی مهر آبادی

با نگاهی به آثار:
مارکستروتسکیبرشتاحسان طبریودیگران

