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 كنفدراسیون یھا پرسش
 

است كه به مناسبت يادمان چھلمین  يكوتاھ يگفتار يهخوانید، متن اصالح و تكمیل شد يكه در زير م آن چه
ار زدر فرانكفورت برگ  پنجم و ششم مارس يمنظور در روزھا به اينكه  يكنفدراسیون، در نشست  سالگرد تأسیس
 .گرديد، ايراد كردم

يك سال بعد، ھمراه با . در فرانسه شروع به فعالیت كردم يدانشجويان ايران ي، در اتحاديه١٩٧٠ل من در سا
دوازدھم كنفدراسیون كه در ھمین سالن  ي، در كنگره از سازمان پاريس يزنده ياد محمود بزگمھر، به نمايندگ

 يو اجتماع يفرد ين بازگشتم، ھستانقالب بھمن كه به ايرا يتا آستانه  از آن پس. برگزار شد، شركت كرديم
 يھا مختلف، تقبل مسئولیت يھا شركت در فعالیت. رشته شدس يكنفدراسیون يمن با حیات جامعه

در مجموع بايد بگويم كه ... فدراسیون فرانسه و  يدبیر...  در سازمان پاريس... ي، فرھنگي، دفاعيتشكیالت
 .گذراندم يرا در دوران كنفدراسیون ام يو جوان يزندگ يھا شادترين و زيباترين سال

 
  .كرد يم يحیات خود را ط يدوم و پايان يھفتاد، كنفدراسیدن مرحله يدر دھه

با :  كنفدراسیون، توسعه و تشديد مبارزه بود  واكنش. كند ياعالم م يآن را غیر قانون يدر آغاز اين دوره، رژيم پھلو
، با يو جھان يعظیم كشور يھا و آكسیون  كشور، با تظاھرات خارج از يبسیج و متشكل كردن ھزاران دانشجو

  نسبت به نقض يالملل ھا و محافل بین كردن رسانه  ھا، اعزام وكیل به ايران، حساس ھا، تحصن اعتصاب غذا
و افشاگرانه  يدفاع يھا فعالیت  در يك كالم، با گسترش... رژيم يھا خانه حقوق بشر در ايران، اشغال سفارت

شانزدھم،  ياز كنگره  ، پس٧٠ يدوم دھه يدر نیمه. آن  شاه و حامیان امپريالیست يرژيم ديكتاتورعلیه 
فعالیت  امن در كنفدراسیدن احی. كنفدراسیون در ھمه جا از جمله در فرانسه به چند شاخه تقسیم شد

ف مبارزات خود را تا مختل يھا ، كنفدراسیون و اختالف يبه رغم چنددستگ. خود را ادامه دادم وييدانشج
  .ي بیشتر ادامه دادندشدت و حدت با ينظام پھلو يفروپاش

. جديد قرار داريم يقرن يكنیم كه در آستانه يبرگزار م يكنفدراسیون را ھنگام  ما امروز چھلمین سال تأسیس
. يك قرن يزمان بازبینيادبود كنفدراسیون و فرارسیدن : اند يافته يجالب اين جاست كه اين دو تاريخ با ھم قرابت

ايم و  چه در اين يك قرن گذشته، ما در كشورمان، ھمه چیز را تجربه كرده! كنفدراسیون يقرن و بازنگر يبازرس
اول قرن،  يدر نیمه. قرن، انقالب مشروطه را داشتیم و در اواخر آن انقالب مشروعه يدر ابتدا. نیز دو بار يگاھ

كردن نفت را داشتیم و  يمیان آن دو، نھضت مل. حقیر پسر را يھم كودتاصغیر پدر را داشتیم و  يھم كودتا
توده را داشتیم و  يحزب وابسته. را داشتیم و شانزدھم آذر وييمبارزات دانشج  سپس. يكارگر يھا اعتصاب

را داشتیم، استالینیسم،  يمبارزات چريك. را داشتیم يو مذھب يمل يھا نھضت. يمقاومت خلیل ملك
و  ياسالم يھا مائو و كاستريسم را داشتیم، مصدقیسم را داشتیم، انجمن يلنینیسم، انديشه  -ماركسیسم

 يسازمان. كنفدراسیون:  ھا، از يك چیز ديگر نیز برخوردار شديم اين ياما عالوه بر ھمه. ھزار چیز ديگر نیز داشتیم
ضد   ويان آن زمانه را در يك جنبشكه به مدت نزديك به بیست سال در خارج از كشور، ما جوانان و دانشج

را با  ١٩٧٠و  ١٩٦٠ يكه دختران و پسران نسل دھه يكنفدراسیون. متشكل كرد يو ضدامپريالیست يديكتاتور
، وارد  درس يھا و از كالس يدانشگاه يا زير شیروان يكو يھا ھا را از درون اطاقھم آشنا، دوست و رفیق كرد، آن

 يھا ھا، میدان تنش ، جلسات و میتینگي، میدان تظاھرات خیابانيو طبقات ياجتماع يهمیدان كرد، میدان مبارز
و رقابت، میدان  يو نزاع، میدان دوست ي، میدان آشتيكوب ي، میدان بحث و مشاجره، میدان فرياد و پايفرھنگ

 يم كنفدراسیوندر يك كال... يخرد ي، میدان عقل و جنون، میدان خرد و بياتحاد و تفرقه، میدان عشق و دشمن
 .  میدان سیاست ييعن:  كه ما را وارد میدان شھر كرد

نیز جسته و  يمقاالت و مطالب. كنفدراسیون انتشار يافته است يتاريخچه يهتا كنون دو كتاب قابل تقدير در بار
 مانده يه ھنوز خیلاند، اما با اين ھمه بايد اذعان كرد ك نگاشته يا بیان شده يتاريخ يگريخته در وصف اين تجربه

 ياجتماع  -يكنفدراسیون، مانند ھر پديدار سیاس يبازبین. كنفدراسیون ادا شود يهتا حق مطلب در بار است
 يشناس، روانيشناس ، سیاستيشناس ، جامعهينگار تواند از زوايا و جوانب مختلف، از نقطه نظر تاريخيديگر م

كنفدراسیون را در تربیت يك نسل جوان مورد  يه سزا و بیست سالهتوان سھم ب ياز جمله م. و غیره انجام پذيرد
و  ياجتماع ي، در آموختن زندگيو فرھنگ يسیاس  و انسانیت، در آموزش يآزادگ يدر فراگیر:  قرار داد يبررس

 ... )يمیلیتان(جويانه  ، در آزمودن فعالیت متشكل و مبارزهيمدن
كه ھمواره  اييھ كنفدراسیون را در طرح پرسش يكوتاه، سھمیه يیارخود مايلم، در اين قلم ياما من به نوبه

 يتاريخ  راتر از جايگاه و نقشف يھنگام ياجتماع يھا پديدار. باشند، برجسته كنم يما م يكنون يهناظر بر مبارز
-هآيندشكافند و در حال و  يخود را م يسقف زمانه يروند، ھنگام يخود م يفراسو يكنند، ھنگام يخود عمل م

رسیده و مبرم  يھا انگیز شان ھمچنان پرسش و بديع يھر چند جنین ييھا وارهكنند، كه پرسش يما مداخله م ي
اند،  فعلیت خود را از دست نداده  ھايش كه پرسش يسان است كه پديدار مرده، تا زمان به اين. ما باشند يامروز

  كنفدراسیون، به باور من، با اين كه بیست سال از پايان عمرشرو نیز،  از اين. ماند  ماند و خواھد يھمواره زنده م
ما  يبھنگام زمانه يھا مشكل ھمواره آنبديع و بسا نابھنگام  يھا واره زيرا پرسش. گذرد، ھمواره زنده است يم
معضل  -٢ يمشكل چندگانگ -١:  كرد  مشخص يتوان در سه موضوع محور يھا را مبه نظر من، آن. باشند يم

در زير، با رعايت اختصار كالم . )يغیر دين(ك يیمستقل و ال يبغرنج تشكل انجمن -٣و  ياجتماع -يسیاس تفعالی
ديگر  يتشريح و تحلیل مفصل آن را بايد به فرصت. پردازم يكوتاه اين سه موضوع م ي، به بررسيدر چنین مجلس

 . موكول كنم
 



  يمشكل چندگانگ -١
 

از پاره پاره شدن نیز، البته نه به نسبت سابق خود، به   بود و ھمواره پس يكنفدراسیون يك سازمان پلورالیست
 يگانگ يا چند اييگر پلورالیسم يا كثرت يدر آن زمان، مقوله. ماند يباق يمختلف پلورالیست يھا صورت سازمان

، در ابتدا بیشتر و به مرور زمان  راسیون، كم يا بیشدر عمل، كنفد يلو. روز نبود يسیاس rhetoric باب گفتار يا
 يجو مبارزه ھفتاد، سازمان واحد يدھه يحداقل تا نیمه ييعن. گذاشت را به مورد اجرا يكمتر، چندگانگ

 يو سیاس ي، ھم در تاريخ اجتماعيچونان پديدار. ماند يمختلف باق يو ايدئولوژيك يدانشجويان با تمايالت فكر
ھا  ه در اين سامانزيرا ك. يافت ينظیر خود را ديگر نم يغرب يھا نمود و ھم در كشور يسابقه م يو بايران بديع 

كشانیده شده  يبه اين يا آن حزب سیاس يبه سمت تجزيه و وابستگ وييبزرگ دانشج ھاينیز غالب تشكل
شكننده و  آن رابخشید،  يم يياو توان و شكوف يدر عین حال كه به كنفدراسیون زندگ اييگر اما اين كثرت. بودند

كامل آن به عنوان  يو پاشیدگ يپارگ تبديل به چند يكه در نھايت، چندگانگ يطوره ب. ساخت يمتزلزل نیز م
 يھر پديدار پلورالیست يطور كه تراژد كنفدراسیون بود ھمان يالبته اين تراژد. شد ييسازمان واحد دانشجو

خطر   ديگر ھمواره در معرض ياست و از سو يحیات و نیرومند يسو سرچشمه كه از يك يپلورالیسم:  است
 . يمرگ و نابود

:  دھد يسطوح تشكیل م يما را در ھمه ي، بغرنج امروزيستیزدر ھم يزيستھم يفضا يبه معنا اييگر كثرت
يا  يدار - ويژه در امر شھره و ب ي، اقتصادي، فرھنگياجتماع يھا و چه در فعالیت يخصوص يچه در زندگ

، كدام يعموم يكدام شكل از فضا:  ستا ما يكنون ياصل  كنفدراسیون، پرسش  بنابراين پرسش  پس. يسیاس
... ، كدامین ضوابط و مناسبات،يو سیاس ياجتماع يگو و مراوده، كدام نوع سازماندھ و بحث و گفت يهشیو

  -شوند يكه ضمناً پذيرفته نیز م- شكننده مخاطره و   را، در يك تعادل ھمواره پر يستیزھم  در يزيستقادرند ھم
 يستیزھم ينه از تیز ييعن. برند كنند و يا تحلیل يراھم آورند؟ و اين مھم بدون آن كه طرفین ھمديگر را نففتوأماً 

اختالف  يمدارانه خود  به خاطر نمايش يزيستبودن كاسته شود و نه ھم  -باھم تخاصی يبه خاطر حفظ مطلق و ب
 .گردد يمتالشو تمايز، 

 
 ياجتماع  -يسیاس تمعضل فعالی   -٢
  

عام و نه يك سازمان  يبه معنا يصنف يبود، نه يك اتحاديه  اخص يبه معنا يكنفدراسیون نه يك سازمان سیاس
 يسیاس  ھم يك جنبش:  ھا نیز بودآن يدر عین حال كه ھر سه. دفاع از حقوق بشر يھا انجمن   نوع دمكراتیك از

دانشجويان و ھم يك سازمان دفاع از حقوق بشر در  يصنف يھا مدافع خواسته يبود، ھم يك اتحاديه يضد رژيم
منحصر به فرد اين سازمان را تشكیل   بديع و كم و بیش يھا ديگر از شاخص يخود يك يھويت ياين پیچیدگ. ايران

رژيم شاه در خارج از كشور  يه در افشاسو كنفدراسیون را به يك سازمان رزمند نیز از يك ياما اين ويژگ. داد يم
اپوزيسیون را به داخل كنفدراسیون  يسیاس يھا ھا و سازمان گروه ياھديگر اختالف يكرد و از سو يتبديل م
با اين حال، كنفدراسیون در آن دوره و در حد . گرديد يو انشعاب م اييساز جد داد و در نھايت زمینه يانتقال م

ما در مناسبت با   تر پرسش ژرف يوسیعتر و با عمق يعدكرد كه امروزه در ب يم ح را مطر يمعین خود مشكل
 »يسیاس يمبارزه«و  »سیاست«اين است كه آيا   پرسش. است »يسیاس يمبارزه«و  »سیاست«بحران 

 كننده و حكومت حكومت اييبر جد يكه مبتن تقسیم كار حاكم  بر اساس ي، يعنيتا كنون تھمواره بايد طبق سن
به ظاھر  ياست، ادامه پیدا كند؟ و يا اين كه با شكستن اين مرزھا ياز امر مدن يامر سیاس اييشونده و جد

، ياجتماع يگر دخالت يھا توان زمینه ي، ميو عبور ناپذير، با به زير سوال بردن چونان تقسیم كار يطبیع
را قدم به قدم فراھم  يقیم و مشاركتمست ياعمال دمكراس يھا ھمانا زمینه ييعن يگردان و خود يمختار خود

 آورد؟     
 
 )يغیر دين(ك يیبغرنج تشكل مستقل و ال   - ٣
 

در يك  يو مسلك  دانشجويان را با ھر عقیده  بايست بنا بر تعريف و منشورش يبود كه م يكنفدراسیون سازمان
 يطوره ب. زياد موفق شد يدر اين راه تا حد  اوكه  به راستی. متحد كند يامپريالیست و ضد ياستبداد ضد  جنبش

شمار ه ك در تاريخ ايران بيیو ال يمستقل از احزاب سیاس يھا از نوادر سازمان يتوان كنفدراسیون را يك يكه م
 ياسالم يھا ردند و سازماند كه دانشجويان مسلمان حسابشان را از آن جدا كايینپ يبا اين ھمه دير. آورد

مختلف ديگر نیز، ھر كدام،  يھا يايدئولوژ دانیم وابستگان يطور كه م و ھمان. مستقل خود را بر پا كردند
كنفدراسیون، امروزه، در مناسبت با  يآنروز حال اين مشكل. را به وجود آوردندخود  وييدانشج يھا مجموعه زير

. باشد يم يانجمن  دھد كه بغرنج جنبش يقرار م يدشوار ديگر يماع، ما را در برابر ميانجمن يھا جنبش
  مستقل باشد و مستقل فكر و عمل كند و ھم يسیاس يھا كه ھم بايد نسبت به احزاب و سازمان يجنبش

به . حفظ نمايد  واحد خود را مانند مردمك چشمش يايدئولوژيك و خصلت غیر يغیر مذھب يك يعنيیخصلت ال
است كه  يمشاركت يدھ  نوين از مبارزه و از سازمان ييھا ما در آفريدن شكل يبزرگ امروز عبارت ديگر معضل

كنند، متفاوت  يمقاومت م يو دارند و در ذھن ما با سرسختاست ترديد با آن چه كه تا كنون وجود داشته  يب
 . خواھند بود

كنفدراسیون به  يكوتاه بتوان سھمیه يو در سوگ كنفدراسیون، اگر در يك جمله يدر پايان اين گفتار مقدمات
 از جوانان ينسل يگذار و بدعت يآفرين كنفدراسیون ترجمان نو:  مردم ايران را توضیح داد، خواھم گفت كه  جنبش

اقدام به  ياست زنده به ما و به فرزندان ما برا يفراخوان  در خارج از كشور بود، پس يايران شست و ھفتاد يدھه
  .ترتر و غريب ھم عجیبباز  يھاي جسارت


