
  !نمی خواستیم الیزه را اشغال کنیم
 

  ١٩۶٨در خصوص حوادث می  با شیدان وثیق گفتگو
  

  
  

یک اقلیت روشنفکر اگر در سربازخانه ای  که برایش فراھم ساخته «): شھروند امروز/علی ملیحی(

این جمله، عبارت پایانی بیانیه معروف » اند محبوس بماند و دلخوش باشد کامال بی تاثیر خواھد بود

دانشجویان فرانسوی در طول بھار . است» نانتر«معروف به بیانیه ١٩۶٨رھبران دانشجویی حوادث می 

میالدی با اشغال دانشگاھھای خود، حرکتی عظیم و منحصر به فرد را آفریدند که ابعاد مختلف  ۶٨سال 

» شیدان وثیق«با » ١٩۶٨می «در خصوص جنبش . آن فرانسه،اروپا و حتی دنیا را تحت تاثیر قرار داد

نویسنده و مترجم ایرانی ساکن پاریس که خود در جریان حوادث آن روزھا حضوری فعاالنه داشته است 

  .به گفتگو نشستیم

   

جنبش  آنبود که به  یواجد آن موارد یعنیجنبش بود؟ ایآ م؟یچه بنام دیرا اساسا با ۶٨حوادث سال 

  دولت بود؟ ریتسخ یانقالب برا کی ایآشورش بود؟ کی ایبود؟آ یاسیس دادیرو کی ایم؟آییبگو

  

مفاھیمی که نام بردید ھست، چرا که به مراتب  ی فرانسه واجد ھمهدر  ١٩۶٨می  ی  حادثهبه نظرم  

بیشتر و کامل تر از آنچه در سایر کشورھا مثل آلمان یا آمریکا و ایتالیا اتفاق افتاد از این خصوصیات برخوردار 

  .بود

به دانشجویان محدود نشد بلکه  ۶٨وادث  می ح. بش را دارا بودجنبش بود و شرایط یک جن ۶٨می 

، مدنی و فرھنگی و ھنری به آن وارد اقشار و طبقات شھری و حتی روستایی، نھادھای دولتی،خصوصی
اما معنای . شدند و با آن خصوصیات منحصر به فرد اعتصاب می کردند و محل کار خود را اشغال می کردند

در جنبش ھای اعتصابی مرسوم شاھد آن ھستیم، یعنی این که کارگران به سر کار اعتصاب این نبود که 

در آن روزھا ھمه بر سر کار خود حاضر می شدند، اما به بحث و گفتگو در خصوص وضعیت موجود . نمی روند

  . می پرداختند و اینکه چه باید کرد و چه تغییرات و مناسبات نوینی باید ایجاد گردد

بخاطر می آورم که در آن . یک رویداد سیاسی بود چرا که کاخ الیزه به لرزش در می آید  ۶٨اتفاقات می 

سال داشتم و مدرسه خود را تعطیل  و اشغال کرده بودیم در میان توده ھای دانشجویی  ١٧دوران که من 
کوکتل مولوتف به سمت بورس پاریس که یک مرکز اقتصادی  و دولتی بود حرکت کردیم در آنجا دانشجویان با 

می رود، از نیروھای فرانسوی مستقر در  آلماندر پی این وضعیت ژنرال دوگل به  . بورس را به آتش کشیدند

آلمان بازدید می کند، سپس بازمی گردد و مجلس را منحل می کند و انتخابات انجام می شود و احزاب 

  .سیاسی ھم می پذیرند

یان و مردم شبھا در خیابانھا حضور داشتند و تا شورش بود چرا که دانشجو ، در عین حال،۶٨حوادث می  

صبح سنگفرشھای پاریس را از جا در می آورده به شکل سنگر درست می کردند  تا در  در درگیری با پلیس 

  .از آن استفاده کنند



عی یا ایک انقالب بود چرا که محدود به خواسته ھای مشخص اقتصادی، اجتم ۶٨می  و در نھایت

البته از جھاتی با . خواستار یک دگرگون سازی بنیادین اجتماعی بود ۶٨ انقالب می. سیاسی نبود

مثال مرجع و ایدئولوژی خاصی نداشت، . ھای تا کنونی و مرسوم و شناخته شده فرق داشت  انقالب

  .پی تصرف قدرت سیاسی نبود سازماندھی و رھبری نداشت و یا در

در ھمان شبی که  به مقابل بورس پاریس رفتیم، به . ما در آن روزھا نمی خواستیم الیزه را اشغال کنیم 

راحتی می توانستیم بورس را نیز مانند سوربن اشغال و تعطیل کنیم چرا که پلیسی از آن حفاظت نمی 

  .بنابراین انقالبی با ویژگی ھای خاص خود بود. اما چنین دیدگاھی وجود نداشت. کرد

انقالب «بود اما حرف درستی می زند وقتی که از  ۶٨ با وجود اینکه منتقد جنبش می» ریمون آرون«

یعنی انقالبی که نمی توانیم  نمونه آن را در میان انقالبھایی که تا آن زمان اتفاق . سخن می گوید» ناپیدا

و  یک آغاز انقالب، کنید میانقالب وقتی شما  چون .نمی خواھد انقالب کندانقالبی که . افتاده بود پیدا کنیم

می خواست ادامه دار باشد، موردی نمی خواست بدان معنا انقالب کند،  ۶٨مه  انقالباما . پایانی دارد

  .نباشد که آغاز و پایانی داشته باشد

  

  

  ؟ یعنی دانشجویان قصد ایجاد تغییرات مورد نظرشان از طریق  تصرف قدرت سیاسی را نداشتند

  

و اگرنه الگوھایی نمی خواست الگو داشته باشد  ۶٨می  .به خودش بود ۶٨ببینید اصالت انقالب می 

اتفاقا یکی از دالیلی که احزاب سیاسی در برابر این . چون انقالب فرانسه، روسیه و چین پیش روی او بود

حرکت غیر عادی،خود انگیخته و نابھنگام نتوانستند برخورد مثبتی داشته باشند این بود که آنھا الگوھای 

عی باید از طریق تصرف قدرت سیاسی انجام شود و مشخصی داشتند، از جمله اینکه تغییر مناسبات اجتما

تالش برای تغییر  ۶٨نقطه شروع می . خالف الگوھای آنان بود نتوانستند آن را بپذیرند ۶٨چون جنبش می 

 ۶٨می . در قدرت سیاسی نبود که مثال با یک کودتا ،شورش یا مانند آن خواسته ھایش  براورده شود

اعی در ھمه ی سطوح، از محیط کار و تولید تا مدرسه، دانشگاه، رادیو و خواستار تغییر در مناسبات اجتم
اینکه چه مناسبات نوینی باید برقرار شود؟ مثال کارمندانی که بیمارستانھا . تلویزیون و دیگر نھادھا بود

رھا رااشغال کرده بودند در این خصوص بحث گفتگو می کردند که مناسبات در بیمارستان میان پرستاران ،دکت

  و بیماران چگونه باید باشد؟ چه ساختار درونی باید حاکم شود؟

در مدرسه و دانشگاه مسائلی ھمچون نوع آموزش و تدریس و اینکه چه ھدفی را مدرسه یا داشگاه  

اینکه نحوه اداره کالسھا و رابطه قیم مابانه و پدرساالرانه معلم و . باید دنبال کند، مورد بحث قرار می گرفت

  .د، استاد و دانشجو، زیر سوال می رفت و تغییر آن یکی از خواسته ھا بودشاگر

  

 نیداشت؟ چه تضاد ب یا شهیچه ر یبه عبارت ایشد؟  جادیا یاجتماع تیاتفاقات در چه وضع نیا
  شد؟ ۶٨و اجتماع بود که منجر به اتفاقات مه  یاسیساختار س

  

در .  می نامند که تا دھه ھفتاد طول می کشددھه  پس از جنگ در فرانسه را دھه ھای شکوھمند  ٣

این دوران شکوفایی اقتصادی حاکم بود و ھنوز آن بحران اقتصادی که در دھه ھفتاد در غرب ایجاد شد پدیدار 

  . نشده بود



مثال ما در فرانسه چیزی به . اند اقتصادی حاکم بود و این را بسیاری ھم اشاره کرده نسبی بنابراین رونق

البته ایرانیانی که آن دوران . کار  حتی برای ما جوانان ایرانی ھم فراوان بود. شتیمندا امروزی را نام بیکاری

برای تحصیل در فرانسه بودند عموما از اقشار مرفه بودند ونیازی به کار نداشتند اما کارھای موقت مثال برای 

  .تابستانھا فراوان بود و حقوق خوبی ھم پرداخت می شد

اما از سوی دیگر، نظام، به ھر حال نظامی سرمایه داری بود و . وجود نداشت بنابراین، بحران اقتصادی 

به عبارت دیگر، عدالت اجتماعی در زمینه توزیع ثروت مشکل . رفاه به صورت عادالنه ای تقسیم نمی شد

آنھا را به کرسی  ۶٨در این بین جنبش کارگری خواسته ھای مشخصی داشت که در پی می . داشت

این ھمه، خصلت اصلی  با. ...)از جمله اضادفه دستمزد و آزادی ھای بیشتر سندیکایی و( نشاند می

  .جنبش ماه می حتی بعد از  زمانی که جنبش کارگری به آن وارد شد، مطالبات اقتصادی و صنفی نبود

به . بود» دموکراسی اجتماعی« ی  موضوع چه بود؟ به اعتقاد من موضوع اصلی، کسری بزرگ در حوزه

پذیرفته  و دولتیان سوی مقاماتمشارکت دیگران و مردم از ... این معنا که در سطوح مختلف اجتماعی

  .، به رسمیت شناخته نمی شدشد  نمی

در آن دوران جامعه مدنی وجود داشت ولی نه به این صورت . انجمنھای مدنی به معنایی وجود داشتند
که حکومت کنندگان قبول کنند که این جامعه مدنی بالغ است و  قادر است در مسائل مختلف کشور اظھار 

ی گویند که مفھومی است که ھگل آن را برای اولین م» به رسمیت شناختن«نظر کند؛ آن چیزی که  به آن 

  . بار طرح می کند

جنبشھای انجمنی یا وجود نداشتند و یا در صورت وجود، حق دخالت آنھا در امور  به رسمیت شناخته 

. انجمنی ھای اجتماعی و مواجه ھستیم با فرایند رشد جنبش  ۶٨می بینیم که بعد از می . نمی شد

د و آنھا می توانند با دیالوگ با نکارخانه شکل می گیر دانشگاه، مدرسه، کمیته ھا و انجمنھای فراوانی در
  .مقامات در امور خود تا حدودی  نقش داشته باشند

 ی بنابراین وقتی صحبت از تضاد بین ساختار سیاسی و شرایط اجتماعی می کنید، به نظر من نقطه

گرای سیاسی به اشکال مختلف این تضاد در آن جا بود که در آن مقطع، ساختار اقتدار اصلیگاه  گره

  .را نمی داد )به مفھوم ھگلی یا مارکسی( »تحقق بخشی خود«مدنی اجازه ی  ی جامعه

  

  ؟می دانید روز جھان  آن  تیمتاثر از وضعرا تا  چه میزان   ۶٨می  حوادث 

  

در مورد تاثیر پذیری از حوادث آن روز جھان ، به اعتقاد من ،ما در آن سالھا چند گسست در جھان را 

ھای شناخته شده حاکم ایجاد  سیستمھایی در  ھا در واقع شکاف گسست شاھد بودیم که این

چون گسست چین و  ی مھمحوادث. پیوست بوقوع نمی ۶٨شاید اگر این شکافھا نبود ماه می . کنند می

  . در اردوگاه شوروی و یا انقالب کوبا ھا شوروی، شکاف

البته . عضو بودم Gauche prolatérienne پ پرولتاریاییچبه نام  من در آن  دوران در  یک گروه مائوئیست

اما یادم ھست این جمله  ...گروھھای مختلفی با گرایشھای مختلف وجود داشتند مثال تروتسکیست ھا

که در واقع منظور او » ببندید پستاد فرماندھی را به تو« :در آغاز انقالب فرھنگی چین گفته بود کهرا مائو 

آغاز تغییرات چون بدین معنا بود که برای ما بسیار جذاب بود  این شعار. حزب کمونیست چین بودرھبری خوِد 

ا در چین ناشی از ھر چند که مسائل آن سالھ ،شروع می شودخود حزب کمونیست نفی بنیادین از 

اما به ھر حال برای ما به عنوان ناظرین ... بوداختالفات درونی بر سر قدرت در رھبری حزب کمونیست 



را و ضد اقتدارگرایی و در واقع آن خصلت ضد اتوریته بودن . بیرونی چنین جمله ای از مائو بسیار جذاب بود

  . می رساند

ی گسترش مبارزات ضد امپریالیستی در آن سالھا  و اینکه می گفت مسئله کوبا و حرکت چه گوارا برا

ھای اقدام در پشتیبانی  خود جنگ ویتنام تاثیر فراوانی در فرانسه داشت ما کمیته. ویتنام ایجاد کنیم ١،٢،٣

   .انجام می گرفت ۶٨از مبارزات آزادیبخش ویتنام ایجاد کرده بودیم و این فعالیتھا در می  

ی ھا ئله مھم دیگری که وجود داشت جنگ الجزایر بود و می بینیم که سوسیالستالبته یک مس

. و حتی حزب کمونیست فرانسه موضع قاطعی در  محکوم کردن استعمار فرانسه در الجزایر ندارند فرانسوی
مورد دیگر در جھان سوم و در فلسطین بود که بعد از . این ھا ھمه  گسست ھایی بود که دیده می شدند

آزادیبخش فلسطین را که پیش از آن تحت نفوذ دولتھای عرب بود یاسر عرفات رھبری سازمان نبرد کرامه 

  .ی جدیدی می کند بدست می گیرد و مبارزات فلسطینیان را وارد مرحله

اشاره کنیم و شکافی که در اینجا و در بیخ گوش  ۶٨در اینجا باید به حوادث پراگ و چکسلواکی در سال 

ھای  بنابراین معتقدم که این گسست. ایجاد شده بود سوسیالیسم واقعاً موجودرق و فرانسه در اردوگاه ش

جنبش ماه می، می خواست یکی دیگر . ندنبازی می ک ۶٨جھانی نقش نوعی کاتالیزور را برای جنبش می 
  .از این گسست ھا باشد

  

  

  ؟ گرفت  می توان درنظر ۶٨چه ویژگیھای عمده ای را برای می 

  

می توان برشمرد مثال زیر پاگذاشتن ھنجارھای عمومی و  ۶٨تلفی را برای جنبش می ویژگیھای مخ

ای جنبشی نیچه ای  به گونه ۶٨اخالقیت رسمی که در این حالت به نوعی می توان گفت که جنبش مه 

ضد افکار « ۶٨بدین معنا جنبش می . بود و ضد قواعد رسمی که افکار عمومی آن ھا را مطلق می شناخت

و بدین شکل » قدغن کردن،قدغن است«: سر می دادیم ۶٨مثال شعار مشھوری که در می . بود» عمومی

که ھمه ی قدرت ھای اقتدارگر در برابرش » خودانگیختگی جنبشی«یا . آن قواعد مطلق را زیر سوال می برد

ت حزب از این لحاظ می توان آن را جنبشی مارکسی دانست، آنجا که مارکس در مانیفس. قرار دارند

  . کمونیست از شبحی صحبت می کند که ھمه ی قدرت ھای ملی و جھانی در صدد نابودی آن ھستند

و » ضد قیمومیت ساالری«،»ضد فرمانبرداری«،به باور من، خصلت ۶٨اما مھمترین خصوصیت جنبش می 

کانت بر انسان  آن بود که از این لحاظ آن را می توان جنبشی کانتی نامید، آنجا که» ضد سلسله مراتبی«

در آن یک ماه و اندی روز، دانشجویان و . بالغ تاکید می کند انسانی که از حالت صغیر بودن خارج شده است

مردم وارد صحنه شده ی فرانسه می خواستند نشان دھند که بالغ ھستند و به مرجع یا قیم نیازی ندارند و  

  . شند اطاعت نخواھند کرداز چیزی که نتوانند راجع به آن بحث و نقد داشته با

حتی در مورد . دراین میان مناسبات در مدرسه و دانشگاه و خانواده ھا زیر سوال می رفت و نقد می شد

ژنرال دوگل شما توجه کنید که به ھر حال دوگل، فرانسه را نجات داده بود و نقش پدر ملت را داشت و انتقاد 

ر حکومتھای استبدادی و توتالیتر وجود دارد اما به ھر حال دوگل از او آسان نبود البته نه به آن سیاقی که د

  . نقشی پدرساالرانه داشت



اینکه اینان نیز ھیچ تغییری را . در خصوص احزاب و سندیکاھا ھم این روحیه قیم ساالرانه را می دیدیم

مین وضعیت در سندیکاھا ھم ھ. نمی پذیرفتند و ھرکسی که مخالف خط رھبری بود را اخراج می کردند

  . وجود داشت

مدرسه را اشغال کرده بودیم و در نزدیکی مدرسه ما کارخانه رنو  ۶٨ما درمی .برایتان مثالی می زنم 

  .وجود داشت که بزرگترین کارخانه فرانسه بود و کارگران آنجا را اشغال کرده بودند

نه رنو می رفتیم با کارگران جوان آن زمان ما که دانش آموز بودیم گروھھایی تشکیل می دادیم به کارخا 

ارتباط و بحث و گفتگو می کردیم اما اعضای سندیکا که در میان آنھا کادرھای حزب کمونیست فرانسه ھم 
می کردند و حتی گاھی اوقات با خشونت ما را بیرون می انداختند به این بھانه که شما بودند با ما برخورد 

  .بش کارگری را از رھبری اش جدا کنید و منحرفش سازید خرده بورژوا ھستید و  می خواھید جن

  

حضور و نقش دارند در  راتییکه عمدتا در غرب در تغ کاھایمانند احزاب و سند یاجتماع یچرا نھادھا
و در نھایت  ستندیا یآن ھم م یمانند و جلو یعقب م یشود و حت یداستان حضورشان کمرنگ م نیا

  نوعی متوقف می شود؟با ھمکاری آنان به  ۶٨جنبش می 

  

می دانید که در نھایت دولت با جنبش کارگری  توافقنامه ای امضا کرد که بسیاری از خواسته ای 

اقتصادی آنھا را براورده ساخت  و از سوی دیگر دوگل ھم با انحالل مجلس اعالم کرد که اگر تغییر می 

زار شود و به ھمین دلیل باید صلح و آرامش به خواھید این گوی و این میدان، برای  تغییر باید انتخابات برگ

باید اعتصابات و اشغال کارخانه ھا و دیگر نھادھا و مراکز آموزشی خاتمه یابد و در آستانه . کشور بازگردد

انتخابات روال عادی امور از سر گرفته شود، احزاب و سندیکاھا ھم از این تاکتیک حمایت کردند و نھایتا در 

  . پایان می یابد ۶٨دث می عرض چند روز حوا

تحت کنترل انھا نیست  و حتی  مخالف  ۶٨علت مخالفت احزاب را اینگونه باید دید که اوال  جنبش  می  

از سوی دیگر احزاب چپ سنتی معتقد بودند . ایدئولوژی  و الگوی خاصی است که این احزاب در سر دارند

بری مشخصی نداشت بنابراین، در چنین رھ ۶٨که  جنبش باید رھبری داشته باشد و جنبش می 

شرایطی، ھنگامی که جنبش دانشجویی راه افتاد و کارگران نیز، بدون دستور رھبری سندیکاھا، به آن 

  . پیوستد، این احزاب نه تنھا غافلگیر شدند بلکه حتی در برابر جنبش ایستادند

حرکت جنبش عمال به پلیس کمک به ھمین دلیل دانشجویان را به چپ روی متھم می کردند و اینکه  

  . می کند و دانشجویان با ترساندن مردم به دولت حاکم کمک می کنند

وقتی دانشجویان شعارھایی مبنی بر پیوند دانشجو و کارگر را می دادند دانشجویان را متھم می کردند 

ا بودن می زدند و این قبیل که تالش دارند کارگران را از رھبری خود جدا کنند و یا به آنھا انگ خرده بورژو
نا  اربه جای استقبال  از این پدید سنتی چپاحزاب . استالینی بود - رفتارھا که مختص احزاب توتالیتر لنینی 

در برابر آن  ،)لحظه ی نابھنگام تصمیم گیری(می گویند  Kairos» کایروس«که یونانی ھا به آن  یبھنگام

  .   در این جنبش ایفا کنندایستادند و عمال نتوانستند  نقشی 

تا مدتی  این حزب اتفاقا از ھمین جا است که دوران افول حزب کمونیست فرانسه آغاز می شود اگر چه

. دارد ۶٨سیر تاریخی نزولی آن در جامعه ی فرانسه ریشه در می درصد آرا را خواھد داشت اما  ٢٠تا  ١۵

 ۶٨ان را حزب کمونیست فرانسه داشت که در می بینید که بزرگترین سازمان جوان شما اگر نگاه کنید می



به این معنا که  اکثر کادرھا و فعاالن از آن  جدا می شوند و به سمت  .از ھم می پاشداین سازمان 

  . مائوئیسم یا گواریسم  گرایش می یابند و یا   به خط مشی فوکو رو می آورند

  

که بر روی الگویی مجرد و مطلق ایستاده اند بنابراین می خواھم به این نتیجه برسم که سیستم ھایی 

. دوام تاریخی نخواھند داشت... و آمادگی پذیرش نوآوری و نقد و ابداع و نگاھی بغرنج و چندانه را ندارند

  .به شکل مشخص در این زمینه داریم و اقمار آن را شوروی ی سیستم نمونه

  

سختی در میان آنھا حضور چگونه بود؟ آیا منتقدان سر ۶٨دیدگاه روشنفکران نسبت به جنبش می 
انتقادات بعضا تندی را از عملکرد » آندره مالرو«و یا » آلن تورن«داشته است؟ می بینیم که افرادی مثل 

  .دانشجویان می کنند

  

اصل موضوع نوآوری، تغییر روابط و ساختارھای » آلن تورن« ،را که نام بردید» تورن«حاال مورد مشخص 

انتقاد مھم  . را می پذیرد ۶٨و خواسته ھای اینچنینی می ) تولید برای تولید(دگرا کھنه، انتقاد به نظام تولی

او عاشق مدرنیته است و یکی از شعارھای .است  ۶٨در خصوص زیر سوال بردن مدرنیته در می » تورن«

است،چیزی که ما به عنوان پست  سرمایه داری مدرنیتهخوِد زیر سوال بردن ھمه چیز و از جمله  ۶٨می 

، او از اندیشه ھای »آندره مالرو«در مورد . که در آن زمان حضور فکری نیرومندی دارد مدرنسیم می گوییم
وزیر فرھنگ بود  ۶٨آقای مالرو در می . شود جوانی خود دست بر می دارد و اصال عاشق ژنرال دوگل می

  . یعنی روشنفکری دولتی محسوب می شد

ه میان دانشجویان می آید، با آن ھا گفتگو می را داریم که ب» ژان پل سارتر«اما خب در طرف مقابل ما  

در برابر کارخانه رنو ھم حضور پیدا می کند، روی چھار پایه ای می ایستد و با » سارتر«کند و بخاطر دارم که 

به ھرحال گروھی از روشنفکران سرشناس آن دوران ،موافق و گروھی . کارگران اعتصابی صحبت می کند

  .منتقد بوده اند

. د بدانیم که بسیاری از روشنفکرانی که سرشناس نبوده اند  نیز در این جریان حضور داشته انداما بای 

، جلساتی بود که با حضور روشنفکران در تئاتر ۶٨یکی از نمونه ھای روشنفکری و فرھنگی در می 

اتر بحث و پاریس  که اشغال شده بود برگزار می شد  و در خصوص مسائل مختلف ھنر،سینما و تئ» اودئون«

فستیوال . بسیاری از اھل ھنر و فرھنگ ھمراه و ھمسوی این جنبش بودند. گفتگو صورت می گرفت

برگزار » گودار«جان سالم به در نمی برد و با دخالت معترضینی چون  ۶٨نیز از موج می » کن«سینمایی 

   .است ۶٨اصال یک سبک سینمایی ایجاد می شود که متاثر از می .  نمی شود

  

. که روشنفکری یونانی االصل بود و گروھی ھم تشکیل داده بود» کاستوریادیس«مثال متفکری چون  یا

دیدگاه آنھا در مورد سوسیالیسم کامال آزادیخواھانه و در . را منتشر کردند» سوسیالیم،یا بربریت«آنھا کتاب 

  . استالینی بود- نفی دیدگاھھای لنینی

بود که خیلی از کتاب ھایی که ممنوعه شمرده می شد یعنی  افتاد آن ۶٨اتفاق دیگری که در می 

ھستند،رو » ضد مارکسیستی«گرایش غالب رسمی چپ می گفت که این کتاب ھا را نباید خواند چون 

و » لوکاش«، »بوردیگا«ھلندی یا » پانه کوک«یا » رزا لوکزامبورگ«و یا » گرامشی«تا آن زمان زیاد از . آمدند

در . استالینی، آنھا را محکوم می کرد، سخنی به میان نمی آمد –که سیستم لنینی کسانی ... و» کورش«



ھایی که عموما از موضعی چپ منتقد سیستم شوروی بعد از انقالب اکتبر بودند،  کتابھا و اندیشه ۶٨می 

   .منتشر می شود

  

  

  

  

  

می کنند و او برای را اشغال » تئودورآدرنو« مورد جالبی را مثال من شنیده ام که دانشجویان دفتر 
  .بیرون انداختن دانشجویان از پلیس کمک می خواھد

  

ھم اشاره » ھربرت مارکوزه«باید در این خصوص به اندیشه ھا و کتابھای . این اتفاق در آلمان بوده است

را، البته من در آن زمان آثار  ۶٨کرد که به نوعی پیش بینی می کند نقش دانشجویان در حوادث می 

خاطره جالبی در این خصوص داشتم که یک . را نخوانده بودم اما بخاطر دارم که این در ذھن ما بود» مارکوزه«

ما در مدرسه یک معلم ریاضیات عالی داشتیم که بسیار ارتجاعی بود و در جریان  ۶٨سال بعد از حوادث می 

ما برای اینکه   .ن کار شدھم حاضر به تعطیلی کالسھای خود نبود که البته بعدا مجبور به ای ۶٨حوادث می 
را  بدون » مارکوزه«نوشته » انسان تک بعدی«به ایشان اعتراض کنیم، با چند نفر از دوستان رفتیم و کتاب 

اینکه خودمان خوانده باشیم خریدیم ، بسته بندی کردیم  و به او ھدیه دادیم و او از آن به بعد با ترش رویی 

  . آن زمان و  جو حاکم را برای شما بگویم می خواھم شرایط. به ما نگاه می کرد

آنچه ھست  دانشجویان تمامی موارد را زیر نقد می بردند،بنابراین اشغال موسسه ای که شاید آن را  

البته قبول دارم که خواسته ھا .  ھم درگیر ھمان ساختار غلط آموزشی می دانستند دور از ذھن نبوده است

د یوتوپی و تخیلی و یا  غیر واقع بینانه و بچه گانه بود اما بخش مھم پیام می و نقدھای آنان در بسیاری موار
  .مبنی بر اینکه ھیچ چیز قطعی و مسلم نیست و قابل تغییر و نقد است بود که جالب می نمود ۶٨

  

  چه شعارھایی در آن روزھا به صورت عمده سر داده می شد؟

  

تبدیل  ۶٨به نوعی پرچم برای می » قدغن استقدغن کردن، «درست است که شعار بسیار معروف 

  . شده است

. شعارھایی با مضمون اینکه تخیل بر سر قدرت قرار بگیرد.  اما دو سه شعار بیش از ھمه مرا تکان داد

فرشھا ھمان سنگ  ، منظور از سنگ»فرشھا،ساحل دریا در زیر سنگ«مثال شعاری داشتیم با این عنوان که

می شود . این شعار خیلی معنا دارد.  اریس بود که دانشجویان از جا در می آوردندقلوه ھای کف خیابانھای پ

  .  گفت، به گونه ای تخیل و آرمان در برابر مادیت قرار می گیرد

دانیل کوھن «آلمانی به نام - یک دانشجوی فرانسوی ١٩۶٨می دانید که یکی از رھبران اصلی می 

در جریان حوادث آن روزھا دولت فرانسه او را . فرانسوی و یھودی بود بود که از مادر، آلمانی، از پدر» بندیت

البته او چند روز بعد مخفیانه به فرانسه بر می . به این اتھام که خارجی است، از فرانسه اخراج می کند

اما در آن روزھا . گردد و به سوربون که تحت اشغال دانشجویان بود می رود و در آن جا مستقر می شود

من در آن تظاھرات شرکت . رات وسیعی در حمایت از او و رد این اقدام دولت فرانسه انجام می شودتظاھ



ما ھمه «در آن جا، شعاری که برای من بسیار جالب بود و خودم ھم بارھا آن را فریاد زدم این بود که . کردم

توجه کنید که . »ھن بندیت بودکو«این شعار در واقع بیانگر خواست ما بر بازگشت ! »یھودیان آلمانی ھستیم

با میلیون ھا کشته و زخمی روی داده )  و دو جنگ جھانی ١٨٧٠جنگ (جنگ عظیم  ٣میان آلمان و فرانسه 

فرانسه در طول جنگ جھانی دوم در اشغال آلمان بود و از سوی دیگر در خود فرانسه جنبشھای . است

در  انیھودیجمعی داشتند و از دیگر سو ما کشتار راستگرای فاشیستی که با یھودیان مخالف بودند حضور 

در این فضای تاریخی، سر دادن آن چنین شعاری نشان از نفی ھر نوع . آلمان نازی در اطاق ھای گاز را داریم

   .بخشید مترقی و جھان روا به آن می میقاً و ع بود که ماھیتی به غایت... برتری نژادی، دینی،ملیتی

   

  مروز ما داشته باشد؟می تواند پیامی برای ا ۶٨آیا می 

  

چون در . اگر این روح ظاھر شود. روحی داشته باشد ۶٨اگر از موضع روح تاریخ ھگل نگاه کنیم، اگر می 
چون . خواند ، ھنگامی که روح پدر ظاھر می شود و دِر گوش فرزند حقیقت افشا گرانه ای را می»ھاملت«

ست به افشای آن چه که پس از او و به نام او دریدا، ھنگامی که روحی از مارکس، د» اشباح مارکس«در 

ظاھر شود، در وجه جھان روایش و نه صرفاً ملی و  ۶٨باری اگر روح مه .. انجام می دھند، می زند

  این روح چه پیامی برای امروز ما خواھد داشت؟ چه حقیقتی را با ما در میان خواھد گذارد؟.. اش فرانسوی

ت ساالری و مرجع باوری و دعوت به به بالغ شدن و خروج از حالت صغیری ابتدا، نفی اقتدارگرایی، قیموم

مستقل و خودمختار شدن انسان نسبت به قدرت ھای برین و استعالی، چه آسمانی و چه حتا : است

  .زمینی

رفتن است، یعنی پذیرفتن و به رسمیت شناختن چندانی ) پلورالیسم(سپس، به پیشواز چندگانگی 

  ...نظری، فکری، زبانی، ملییتی، دینی و غیر دینیسیاسی، فرھنگی، 

برای امروز ما ، تالش برای جست و جو و کشف راه ھای نو و جدید و بدیع  ۶٨و سرانجام، پیام دیگر می 

  .در گسست از جزمیات و مطلق اندیشی ھا و راه ھای پیموده شده و شکست خورده ی گذشته است


