ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ اﻟﯿﺰه را اﺷﻐﺎل ﮐﻨﯿﻢ!
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ در ﺧﺼﻮص ﺣﻮادث ﻣﯽ ١٩۶٨

)ﻋﻠﯽ ﻣﻠﯿﺤﯽ/ﺷﮫﺮوﻧﺪ اﻣﺮوز(» :ﯾﮏ اﻗﻠﯿﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮ اﮔﺮ در ﺳﺮﺑﺎزﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮس ﺑﻤﺎﻧﺪ و دﻟﺨﻮش ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد « اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ،ﻋﺒﺎرت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﻌﺮوف
رھﺒﺮان داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺣﻮادث ﻣﯽ  ١٩۶٨ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ»ﻧﺎﻧﺘﺮ « اﺳﺖ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی در طﻮل ﺑﮫﺎر
ﺳﺎل  ۶٨ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ اﺷﻐﺎل داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﺧﻮد ،ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد را آﻓﺮﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ
آن ﻓﺮاﻧﺴﻪ،اروﭘﺎ و ﺣﺘﯽ دﻧﯿﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد .در ﺧﺼﻮص ﺟﻨﺒﺶ »ﻣﯽ  «١٩۶٨ﺑﺎ »ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ«
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻣﺘﺮﺟﻢ اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﭘﺎرﯾﺲ ﮐﻪ ﺧﻮد در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻮادث آن روزھﺎ ﺣﻀﻮری ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ.

ﺣﻮادث ﺳﺎل  ۶٨را اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻮد؟ﯾﻌﻨﯽ واﺟﺪ آن ﻣﻮاردی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺟﻨﺒﺶ
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ؟آﯾﺎ ﯾﮏ روﯾﺪاد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد؟آﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﻮرش ﺑﻮد؟آﯾﺎ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺑﺮای ﺗﺴﺨﯿﺮ دوﻟﺖ ﺑﻮد؟

ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺣﺎدﺛﻪ ی ﻣﯽ  ١٩۶٨در ﻓﺮاﻧﺴﻪ واﺟﺪ ھﻤﻪ ی ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺑﺮدﯾﺪ ھﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ از آﻧﭽﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﺜﻞ آﻟﻤﺎن ﯾﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد از اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮد.
ﻣﯽ  ۶٨ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻮد و ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ را دارا ﺑﻮد .ﺣﻮادث ﻣﯽ  ۶٨ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪ ﺑﻠﮑﻪ
اﻗﺸﺎر و طﺒﻘﺎت ﺷﮫﺮی و ﺣﺘﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﻧﮫﺎدھﺎی دوﻟﺘﯽ،ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻣﺪﻧﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ھﻨﺮی ﺑﻪ آن وارد
ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ آن ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﻋﺘﺼﺎب ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد را اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎی
اﻋﺘﺼﺎب اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ﻣﺮﺳﻮم ﺷﺎھﺪ آن ھﺴﺘﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺎر
ﻧﻤﯽ روﻧﺪ .در آن روزھﺎ ھﻤﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد و ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد.
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﯽ  ۶٨ﯾﮏ روﯾﺪاد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﺎخ اﻟﯿﺰه ﺑﻪ ﻟﺮزش در ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺑﺨﺎطﺮ ﻣﯽ آورم ﮐﻪ در آن
دوران ﮐﻪ ﻣﻦ  ١٧ﺳﺎل داﺷﺘﻢ و ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮد را ﺗﻌﻄﯿﻞ و اﺷﻐﺎل ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮده ھﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻮرس ﭘﺎرﯾﺲ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ اﻗﺘﺼﺎدی و دوﻟﺘﯽ ﺑﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ در آﻧﺠﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﮐﻮﮐﺘﻞ ﻣﻮﻟﻮﺗﻒ
ﺑﻮرس را ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .در ﭘﯽ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ژﻧﺮال دوﮔﻞ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﻣﯽ رود ،از ﻧﯿﺮوھﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﺴﺘﻘﺮ در
آﻟﻤﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻣﺠﻠﺲ را ﻣﻨﺤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺣﺰاب
ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻢ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
ﺣﻮادث ﻣﯽ  ،۶٨در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺷﻮرش ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﯾﺎن و ﻣﺮدم ﺷﺒﮫﺎ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮫﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﺎ
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.

و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﯽ  ۶٨ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ھﺎی ﻣﺸﺨﺺ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎ ﻋﯽ ﯾﺎ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮد .اﻧﻘﻼب ﻣﯽ  ۶٨ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﯾﮏ دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ از ﺟﮫﺎﺗﯽ ﺑﺎ
اﻧﻘﻼب ھﺎی ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﻣﺮﺳﻮم و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻓﺮق داﺷﺖ .ﻣﺜﻼ ﻣﺮﺟﻊ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪاﺷﺖ،
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و رھﺒﺮی ﻧﺪاﺷﺖ و ﯾﺎ در ﭘﯽ ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮد.
ﻣﺎ در آن روزھﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ اﻟﯿﺰه را اﺷﻐﺎل ﮐﻨﯿﻢ .در ھﻤﺎن ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻮرس ﭘﺎرﯾﺲ رﻓﺘﯿﻢ ،ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻮرس را ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮرﺑﻦ اﺷﻐﺎل و ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺴﯽ از آن ﺣﻔﺎظﺖ ﻧﻤﯽ
ﮐﺮد .اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎھﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﻮد.
»رﯾﻤﻮن آرون « ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽ  ۶٨ﺑﻮد اﻣﺎ ﺣﺮف درﺳﺘﯽ ﻣﯽ زﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از »اﻧﻘﻼب
ﻧﺎﭘﯿﺪا« ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن را در ﻣﯿﺎن اﻧﻘﻼﺑﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ اﻧﻘﻼب ﮐﻨﺪ .ﭼﻮن وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ اﻧﻘﻼب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻧﻘﻼب ﯾﮏ آﻏﺎز و
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دارد .اﻣﺎ اﻧﻘﻼب ﻣﻪ  ۶٨ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﻧﻘﻼب ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ اداﻣﻪ دار ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮردی
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

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

ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ اﺻﺎﻟﺖ اﻧﻘﻼب ﻣﯽ  ۶٨ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺑﻮد .ﻣﯽ  ۶٨ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ اﻟﮕﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮﻧﻪ اﻟﮕﻮھﺎﯾﯽ
ﭼﻮن اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ ﭘﯿﺶ روی او ﺑﻮد .اﺗﻔﺎﻗﺎ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ
ﺣﺮﮐﺖ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی،ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ و ﻧﺎﺑﮫﻨﮕﺎم ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺜﺒﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﮫﺎ اﻟﮕﻮھﺎی
ﻣﺸﺨﺼﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎ ﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ از طﺮﯾﻖ ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و
ﭼﻮن ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽ  ۶٨ﺧﻼف اﻟﮕﻮھﺎی آﻧﺎن ﺑﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آن را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﻣﯽ  ۶٨ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ
در ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎ ،ﺷﻮرش ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ھﺎﯾﺶ ﺑﺮاورده ﺷﻮد .ﻣﯽ ۶٨
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤ ﺎﻋﯽ در ھﻤﻪ ی ﺳﻄﻮح ،از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ،داﻧﺸﮕﺎه ،رادﯾﻮ و
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و دﯾﮕﺮ ﻧﮫﺎدھﺎ ﺑﻮد .اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد؟ ﻣﺜﻼ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ
رااﺷﻐﺎل ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺤﺚ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯿﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎران ،دﮐﺘﺮھﺎ
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
ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺤﻮه اداره ﮐﻼﺳﮫﺎ و راﺑﻄﻪ ﻗﯿﻢ ﻣﺎﺑﺎﻧﻪ و ﭘﺪرﺳﺎﻻراﻧﻪ ﻣﻌﻠﻢ و
ﺷﺎﮔﺮ د ،اﺳﺘﺎد و داﻧﺸﺠﻮ ،زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽ رﻓﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ھﺎ ﺑﻮد.
اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت در ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ؟ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﭼﻪ رﯾﺸﻪ ای داﺷﺖ؟ ﭼﻪ ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻪ  ۶٨ﺷﺪ؟

 ٣دھﻪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ را دھﻪ ھﺎی ﺷﮑﻮھﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ دھﻪ ھﻔﺘﺎد طﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .در
اﯾﻦ دوران ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد و ھﻨﻮز آن ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ در دھﻪ ھﻔﺘﺎد در ﻏﺮب اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﭘﺪﯾﺪار
ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روﻧﻖ ﻧﺴﺒﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد و اﯾﻦ را ﺑﺴﯿﺎری ھﻢ اﺷﺎره ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﺎ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ
ﻧﺎم ﺑﯿﮑﺎری اﻣﺮوزی را ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .ﮐﺎر ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ھﻢ ﻓﺮاوان ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن دوران
ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎ از اﻗﺸﺎر ﻣﺮﻓﻪ ﺑﻮدﻧﺪ وﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﺎرھﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺜﻼ ﺑﺮای
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﮫﺎ ﻓﺮاوان ﺑﻮد و ﺣﻘﻮق ﺧﻮﺑﯽ ھﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻧﻈﺎم ،ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻮد و
رﻓﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدﻻﻧﻪ ای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺛﺮوت ﻣﺸﮑﻞ
داﺷﺖ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ھﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﻣﯽ  ۶٨آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ
ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ )از ﺟﻤﻠﻪ اﺿﺎدﻓﻪ دﺳﺘﻤﺰد و آزادی ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ و .(...ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ،ﺧﺼﻠﺖ اﺻﻠﯽ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎه ﻣﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ آن وارد ﺷﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻﻨﻔﯽ ﻧﺒﻮد.
ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ،ﮐﺴﺮی ﺑﺰرگ در ﺣﻮزه ی » دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﺑﻮد .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ...ﻣﺸﺎرﮐﺖ دﯾﮕﺮان و ﻣﺮدم از ﺳﻮی ﻣﻘﺎﻣﺎت و دوﻟﺘﯿﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ،ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ.
اﻧﺠﻤﻨﮫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ .در آن دوران ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ وﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎﻟﻎ اﺳﺖ و ﻗﺎدر اﺳﺖ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر اظﮫﺎر
ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ؛ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ آن »ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ« ﻣ ﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﮕﻞ آن را ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ
ﺑﺎر طﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺟﻨﺒﺸﮫﺎی اﻧﺠﻤﻨﯽ ﯾﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﯾﺎ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ،ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ آﻧﮫﺎ در اﻣﻮر ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻧﻤﯽ ﺷﺪ .ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﯽ  ۶٨ﻣﻮاﺟﻪ ھﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺷﺪ ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺠﻤﻨﯽ.
ﮐﻤﯿﺘﻪ ھﺎ و اﻧﺠﻤﻨﮫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ ،داﻧﺸﮕﺎه ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧ ﺪ و آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﯾﺎﻟﻮگ ﺑﺎ
ﻣﻘﺎﻣﺎت در اﻣﻮر ﺧﻮد ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﻪ ی
ﮔﺮه ﮔﺎه اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﻀﺎد در آن ﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﻣﻘﻄﻊ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺪار ﮔﺮای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺪﻧﯽ اﺟﺎزه ی »ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯽ ﺧﻮد« )ﺑﻪ ﻣﻔﮫﻮم ھﮕﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯽ( را ﻧﻤﯽ داد.
ﺣﻮادث ﻣﯽ  ۶٨را ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺘﺎﺛﺮ از وﺿﻌﯿﺖ آن روز ﺟﮫﺎن ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ؟

در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی از ﺣﻮادث آن روز ﺟﮫﺎن  ،ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ،ﻣﺎ در آن ﺳﺎﻟﮫﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺴﺴﺖ در ﺟﮫﺎن را
ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺴﺴﺖ ھﺎ در واﻗﻊ ﺷﮑﺎف ھﺎﯾﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﺎﮐﻢ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﮑﺎﻓﮫﺎ ﻧﺒﻮد ﻣﺎه ﻣﯽ  ۶٨ﺑﻮﻗﻮع ﻧﻤﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﺣﻮادﺛﯽ ﻣﮫﻢ ﭼﻮن ﮔﺴﺴﺖ ﭼﯿﻦ و
ﺷﻮروی ،ﺷﮑﺎف ھﺎ در اردوﮔﺎه ﺷﻮروی و ﯾﺎ اﻧﻘﻼب ﮐﻮﺑﺎ.
ﻣﻦ در آن دوران در ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭼﭗ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎﯾﯽ  Gauche prolatérienneﻋﻀﻮ ﺑﻮدم .اﻟﺒﺘﻪ
ﮔﺮوھﮫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺸﮫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺜﻼ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺴﺖ ھﺎ ...اﻣﺎ ﯾﺎدم ھﺴﺖ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺎﺋﻮ را ﮐﻪ در آﻏﺎز اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﭼﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﺳﺘﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ را ﺑﻪ ﺗﻮپ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ« ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻣﻨﻈﻮر او
رھﺒﺮی ﺧﻮ ِد ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب ﺑﻮد ﭼﻮن ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻏﺎز ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ از ﻧﻔﯽ ﺧﻮد ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ آن ﺳﺎﻟﮫﺎ در ﭼﯿﻦ ﻧﺎﺷﯽ از
اﺧﺘﻼﻓﺎت دروﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺪرت در رھﺒﺮی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮد ...اﻣﺎ ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎظﺮﯾﻦ

ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﻠﻪ ای از ﻣﺎﺋﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب ﺑﻮد .و در واﻗﻊ آن ﺧﺼﻠﺖ ﺿﺪ اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﺑﻮدن و ﺿﺪ اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﯽ را
ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻮﺑﺎ و ﺣﺮﮐﺖ ﭼﻪ ﮔﻮارا ﺑﺮا ی ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺒﺎرزات ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در آن ﺳﺎﻟﮫﺎ و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ
 ١،٢،٣وﯾﺘﻨﺎم اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ .ﺧﻮد ﺟﻨﮓ وﯾﺘﻨﺎم ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ داﺷﺖ ﻣﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ ھﺎی اﻗﺪام در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
از ﻣﺒﺎرزات آزادﯾﺒﺨﺶ وﯾﺘﻨﺎم اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ و اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎ در ﻣﯽ  ۶٨اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ ﻣﺴ ﺌﻠﻪ ﻣﮫﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺟﻨﮓ اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺑﻮد و ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﺴﺖ ھﺎی
ﻓﺮاﻧﺴﻮی و ﺣﺘﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺎطﻌﯽ در ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﻧﺪارﻧﺪ.
اﯾﻦ ھﺎ ھﻤﻪ ﮔﺴﺴﺖ ھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ در ﺟﮫﺎن ﺳﻮم و در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
ﻧﺒﺮد ﮐﺮاﻣﻪ ﯾﺎﺳﺮ ﻋﺮﻓﺎت رھﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺒﺨﺶ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ دوﻟﺘﮫﺎی ﻋﺮب ﺑﻮد
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﺒﺎرزات ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻮادث ﭘﺮاگ و ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ در ﺳﺎل  ۶٨اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ و ﺷﮑﺎﻓﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ و در ﺑﯿﺦ ﮔﻮش
ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اردوﮔﺎه ﺷﺮق و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺴﺴﺖ ھﺎی
ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور را ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽ  ۶٨ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎه ﻣﯽ ،ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ
از اﯾﻦ ﮔﺴﺴﺖ ھﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

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

وﯾﮋﮔﯿﮫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽ  ۶٨ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮﺷﻤﺮد ﻣﺜﻼ زﯾﺮ ﭘﺎﮔﺬاﺷﺘﻦ ھﻨﺠﺎرھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و
اﺧﻼﻗﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻪ  ۶٨ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻧﯿﭽﻪ ای
ﺑﻮد و ﺿﺪ ﻗﻮاﻋﺪ رﺳﻤﯽ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ آن ھﺎ را ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽ » ۶٨ﺿﺪ اﻓﮑﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﺑﻮد .ﻣﺜﻼ ﺷﻌﺎر ﻣﺸﮫﻮری ﮐﻪ در ﻣﯽ  ۶٨ﺳﺮ ﻣﯽ دادﯾﻢ» :ﻗﺪﻏﻦ ﮐﺮدن،ﻗﺪﻏﻦ اﺳﺖ« و ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ
آن ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻄﻠﻖ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽ ﺑﺮد .ﯾﺎ »ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﺟﻨﺒﺸﯽ« ﮐﻪ ھﻤﻪ ی ﻗﺪرت ھﺎی اﻗﺘﺪارﮔﺮ در ﺑﺮاﺑﺮش
ﻗﺮار دارﻧﺪ .از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯽ داﻧﺴﺖ ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ در ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ از ﺷﺒﺤﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ ی ﻗﺪرت ھﺎی ﻣﻠﯽ و ﺟﮫﺎﻧﯽ در ﺻﺪد ﻧﺎﺑﻮدی آن ھﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽ ،۶٨ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ ،ﺧﺼﻠﺖ »ﺿﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری«»،ﺿﺪ ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ ﺳﺎﻻری« و
»ﺿﺪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ « آن ﺑﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ آن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﺎﻧﺘﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺖ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن
ﺑﺎﻟﻎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺣﺎﻟﺖ ﺻﻐﯿﺮ ﺑﻮدن ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ .در آن ﯾﮏ ﻣﺎه و اﻧﺪی روز ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و
ﻣﺮدم وارد ﺻﺤﻨﻪ ﺷﺪه ی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﯾﺎ ﻗﯿﻢ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﻧﺪ و
از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﺑﺤﺚ و ﻧﻘﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اطﺎﻋﺖ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد.
دراﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت در ﻣﺪرﺳﻪ و داﻧﺸﮕﺎه و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽ رﻓﺖ و ﻧﻘﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد
ژﻧﺮال دوﮔﻞ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل دوﮔﻞ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﻧﺠﺎت داده ﺑﻮد و ﻧﻘﺶ ﭘﺪر ﻣﻠﺖ را داﺷﺖ و اﻧﺘﻘﺎد
از او آﺳﺎن ﻧﺒﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ آن ﺳﯿﺎﻗﯽ ﮐﻪ در ﺣﮑﻮﻣﺘﮫﺎی اﺳﺘﺒﺪادی و ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل دوﮔﻞ
ﻧﻘﺸﯽ ﭘﺪرﺳﺎﻻراﻧﻪ داﺷﺖ.

در ﺧﺼﻮص اﺣﺰاب و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎ ھﻢ اﯾﻦ روﺣﯿﻪ ﻗﯿﻢ ﺳﺎﻻراﻧﻪ را ﻣﯽ دﯾﺪﯾﻢ .اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻨﺎن ﻧﯿﺰ ھﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی را
ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ھﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻂ رھﺒﺮی ﺑﻮد را اﺧﺮاج ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎ ھﻢ ھﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ
وﺟﻮد داﺷﺖ.
ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻣﯽ زﻧﻢ .ﻣﺎ درﻣﯽ  ۶٨ﻣﺪرﺳﻪ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ رﻧﻮ
وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮد و ﮐﺎرﮔﺮان آﻧﺠﺎ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
آن زﻣﺎن ﻣﺎ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻮدﯾﻢ ﮔﺮوھﮫﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎ ﻧﻪ رﻧﻮ ﻣﯽ رﻓﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻮان
ارﺗﺒﺎط و ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ اﻣﺎ اﻋﻀﺎی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﮐﺎدرھﺎی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ھﻢ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎ را ﺑﯿﺮون ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﺧﺮده ﺑﻮرژوا ھﺴﺘﯿﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی را از رھﺒﺮی اش ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻨﺤﺮﻓﺶ ﺳﺎزﯾﺪ .
ﭼﺮا ﻧﮫﺎدھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺰاب و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻏﺮب در ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﻀﻮر و ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ در
اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺣﻀﻮرﺷﺎن ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﻋﻘﺐ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺟﻠﻮی آن ھﻢ ﻣﯽ اﯾﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽ  ۶٨ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

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 اﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ
ﺧﻮاھﯿﺪ اﯾﻦ ﮔﻮی و اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ،ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﮔ ﺰار ﺷﻮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮدد .ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت و اﺷﻐﺎل ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎ و دﯾﮕﺮ ﻧﮫﺎدھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﺑﺪ و در آﺳﺘﺎﻧﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت روال ﻋﺎدی اﻣﻮر از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،اﺣﺰاب و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎ ھﻢ از اﯾﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ در
ﻋﺮض ﭼﻨﺪ روز ﺣﻮادث ﻣﯽ  ۶٨ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻋﻠﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﺣﺰاب را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ اوﻻ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽ  ۶٨ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل اﻧﮫﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و اﻟﮕﻮی ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺰاب در ﺳﺮ دارﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺣﺰاب ﭼﭗ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ

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

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.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺑﻪ ﭼﭗ روی ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮐﻤﮏ
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
ﮐﻪ ﺗﻼش دارﻧﺪ ﮐﺎرﮔﺮان را از رھﺒﺮی ﺧﻮد ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﻧﮓ ﺧﺮده ﺑﻮرژوا ﺑﻮدن ﻣﯽ زدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
رﻓﺘﺎرھﺎ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ اﺣﺰاب ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﻟﻨﯿﻨﯽ  -اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻮد .اﺣﺰاب ﺳﻨﺘﯽ ﭼﭗ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻘﺒﺎل از اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪار ﻧﺎ
ﺑﮫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ھﺎ ﺑﻪ آن »ﮐﺎﯾﺮوس «  Kairosﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ )ﻟﺤﻈﻪ ی ﻧﺎﺑﮫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی( ،در ﺑﺮاﺑﺮ آن
اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﻋﻤﻼ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻘﺸﯽ در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺗﻔﺎﻗﺎ از ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ دوران اﻓﻮل ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ
 ١۵ﺗﺎ  ٢٠درﺻﺪ آرا را ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ اﻣﺎ ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺰوﻟﯽ آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻓﺮاﻧﺴﻪ رﯾﺸﻪ در ﻣﯽ  ۶٨دارد.
ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن را ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻣﯽ ۶٨

اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن از ھﻢ ﻣﯽ ﭘﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﮐﺎدرھﺎ و ﻓﻌﺎﻻن از آن ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﻢ ﯾﺎ ﮔﻮارﯾﺴﻢ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻓﻮﮐﻮ رو ﻣﯽ آورﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﺠﺮد و ﻣﻄﻠﻖ اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ
و آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻮآوری و ﻧﻘﺪ و اﺑﺪاع و ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻐﺮﻧﺞ و ﭼﻨﺪاﻧﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ ...دوام ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻮروی و اﻗﻤﺎر آن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺨﺺ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارﯾﻢ.
دﯾﺪﮔﺎه روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽ  ۶٨ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟ آﯾﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﻣﺜﻞ »آﻟﻦ ﺗﻮرن« و ﯾﺎ »آﻧﺪره ﻣﺎﻟﺮو« اﻧﺘﻘﺎدات ﺑﻌﻀﺎ ﺗﻨﺪی را از ﻋﻤﻠﮑﺮد
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺣﺎﻻ ﻣﻮرد ﻣﺸﺨﺺ »ﺗﻮرن« را ﮐﻪ ﻧﺎم ﺑﺮدﯾﺪ» ،آﻟﻦ ﺗﻮرن « اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻮآوری ،ﺗﻐﯿﯿﺮ رواﺑﻂ و ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی
ﮐﮫﻨﻪ ،اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪﮔﺮا )ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ( و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ھﺎی اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ ﻣﯽ  ۶٨را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .اﻧﺘﻘﺎد ﻣﮫﻢ
»ﺗﻮرن« در ﺧﺼﻮص زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮدن ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ در ﻣﯽ  ۶٨اﺳﺖ  .او ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺎرھﺎی
ﻣﯽ  ۶٨زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮدن ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮ ِد ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اﺳﺖ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺴﺖ
ﻣﺪرﻧﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﻓﮑﺮی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی دارد .در ﻣﻮرد »آﻧﺪره ﻣﺎﻟﺮو « ،او از اﻧﺪﯾﺸﻪ ھﺎی
ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﯽ دارد و اﺻﻼ ﻋﺎﺷﻖ ژﻧﺮال دوﮔﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .آﻗﺎی ﻣﺎﻟﺮو در ﻣﯽ  ۶٨وزﯾﺮ ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﻮد
ﯾﻌﻨﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮی دوﻟﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺧﺐ در طﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ »ژان ﭘﻞ ﺳﺎرﺗﺮ« را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑ ﻪ ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺑﺎ آن ھﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و ﺑﺨﺎطﺮ دارم ﮐﻪ »ﺳﺎرﺗﺮ« در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ رﻧﻮ ھﻢ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،روی ﭼﮫﺎر ﭘﺎﯾﻪ ای ﻣﯽ اﯾﺴﺘﺪ و ﺑﺎ
ﮐﺎرﮔﺮان اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل ﮔﺮوھﯽ از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺳﺮﺷﻨﺎس آن دوران ،ﻣﻮاﻓﻖ و ﮔﺮوھﯽ
ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺑﻮده اﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎﯾ ﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﻨﺎس ﻧﺒﻮده اﻧﺪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ھﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی و ﻓﺮھﻨﮕﯽ در ﻣﯽ  ،۶٨ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر روﺷﻨﻔﮑﺮان در ﺗﺌﺎﺗﺮ
»اودﺋﻮن« ﭘﺎرﯾﺲ ﮐﻪ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﺪ و در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﻨﺮ،ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺑﺤﺚ و
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از اھﻞ ھﻨﺮ و ﻓﺮھﻨﮓ ھﻤﺮاه و ھﻤﺴﻮی اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﺴﺘﯿﻮال
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ »ﮐﻦ« ﻧﯿﺰ از ﻣﻮج ﻣﯽ  ۶٨ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﻧﻤﯽ ﺑﺮد و ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻨﯽ ﭼﻮن »ﮔﻮدار« ﺑﺮﮔﺰار
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﺻﻼ ﯾﮏ ﺳﺒﮏ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻣﯽ  ۶٨اﺳﺖ.
ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ﻣﺘﻔﮑﺮی ﭼﻮن » ﮐﺎﺳﺘﻮرﯾﺎدﯾﺲ « ﮐﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﻻﺻﻞ ﺑﻮد و ﮔﺮوھﯽ ھﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺑﻮد.
آﻧﮫﺎ ﮐﺘﺎب »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﻢ،ﯾﺎ ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ « را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .دﯾﺪﮔﺎه آﻧﮫﺎ در ﻣﻮرد ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﺎﻣﻼ آزادﯾﺨﻮاھﺎﻧﻪ و در
ﻧﻔﯽ دﯾﺪﮔﺎھﮫﺎی ﻟﻨﯿﻨﯽ-اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻮد.
اﺗﻔﺎق دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻣﯽ  ۶٨اﻓﺘﺎد آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺘﺎب ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ
ﮔﺮاﯾﺶ ﻏﺎﻟﺐ رﺳﻤﯽ ﭼﭗ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ھﺎ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮاﻧﺪ ﭼﻮن »ﺿﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ « ھﺴﺘﻨﺪ،رو
آﻣﺪﻧﺪ .ﺗﺎ آن زﻣﺎن زﯾﺎد از »ﮔﺮاﻣﺸﯽ« و ﯾﺎ »رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ« ﯾﺎ »ﭘﺎﻧﻪ ﮐﻮک « ھﻠﻨﺪی ﯾﺎ »ﺑﻮردﯾﮕﺎ «» ،ﻟﻮﮐﺎش« و
» ﮐﻮرش« و ...ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻨﯿﻨﯽ – اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ،آﻧﮫﺎ را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽ آﻣﺪ .در

ﻣﯽ  ۶٨ﮐﺘﺎﺑﮫﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ از ﻣﻮﺿﻌﯽ ﭼﭗ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻮروی ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

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

اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در آﻟﻤﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ھﺎ و ﮐﺘﺎﺑﮫﺎی »ھﺮﺑﺮت ﻣﺎرﮐﻮزه« ھﻢ اﺷﺎره
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﻘﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺣﻮادث ﻣﯽ  ۶٨را ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ در آن زﻣﺎن آﺛﺎر
»ﻣﺎرﮐﻮزه« را ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﻮدم اﻣﺎ ﺑﺨﺎطﺮ دارم ﮐﻪ اﯾﻦ در ذھﻦ ﻣﺎ ﺑﻮد .ﺧﺎطﺮه ﺟﺎﻟﺒﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺣﻮادث ﻣﯽ  ۶٨ﻣﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﺎﻟﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﻮد و در ﺟﺮﯾﺎن
ﺣﻮادث ﻣﯽ  ۶٨ھﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﻼﺳﮫﺎی ﺧﻮد ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪا ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺪ .ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎن رﻓﺘﯿﻢ و ﮐﺘﺎب »اﻧﺴﺎن ﺗﮏ ﺑﻌﺪی« ﻧﻮﺷﺘﻪ »ﻣﺎرﮐﻮزه« را ﺑﺪون
اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺧﺮﯾﺪﯾﻢ  ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ او ھﺪﯾﻪ دادﯾﻢ و او از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﺮش روﯾﯽ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺷﺮاﯾﻂ آن زﻣﺎن و ﺟﻮ ﺣﺎﮐﻢ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ.
آﻧﭽﻪ ھﺴﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد را زﯾﺮ ﻧﻘﺪ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺷﻐﺎل ﻣﻮﺳﺴﻪ ای ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ آن را
ھﻢ درﮔﯿﺮ ھﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻏﻠﻂ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ دور از ذھﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻮل دارم ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ھﺎ
و ﻧﻘﺪھﺎی آﻧﺎن در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮار د ﯾﻮﺗﻮﭘﯽ و ﺗﺨﯿﻠﯽ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ و ﺑﭽﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﮫﻢ ﭘﯿﺎم ﻣﯽ
 ۶٨ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻗﻄﻌﯽ و ﻣﺴﻠﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﻧﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد.
ﭼﻪ ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ در آن روزھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪه ﺳﺮ داده ﻣﯽ ﺷﺪ؟

درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺮوف »ﻗﺪﻏﻦ ﮐﺮدن ،ﻗﺪﻏﻦ اﺳﺖ« ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺮﭼﻢ ﺑﺮای ﻣﯽ  ۶٨ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ دو ﺳﻪ ﺷﻌﺎر ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ ﻣﺮا ﺗﮑﺎن داد .ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺨﯿﻞ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺪرت ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﻣﺜﻼ ﺷﻌﺎری داﺷﺘﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﻪ»در زﯾﺮ ﺳﻨﮓ ﻓﺮﺷﮫﺎ،ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ« ،ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﻨﮓ ﻓﺮﺷﮫﺎ ھﻤﺎن ﺳﻨﮓ
ﻗﻠﻮه ھﺎی ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮫﺎی ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﺟﺎ در ﻣﯽ آوردﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻌﻨﺎ دارد .ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮔﻔﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﺨﯿﻞ و آرﻣﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎدﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از رھﺒﺮان اﺻﻠﯽ ﻣﯽ  ١٩۶٨ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮی ﻓﺮاﻧﺴﻮی-آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »داﻧﯿﻞ ﮐﻮھﻦ
ﺑﻨﺪﯾﺖ« ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﺎدر ،آﻟﻤﺎﻧﯽ ،از ﭘﺪر ﻓﺮاﻧﺴﻮی و ﯾﮫﻮدی ﺑﻮد .در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻮادث آن روزھﺎ دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ او را
ﺑﻪ اﯾﻦ اﺗﮫﺎم ﮐﻪ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ،از ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺧﺮاج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ او ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ
ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺳﻮرﺑﻮن ﮐﻪ ﺗﺤﺖ اﺷﻐﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮد ﻣﯽ رود و در آن ﺟﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ در آن روزھﺎ
ﺗﻈﺎھ ﺮات وﺳﯿﻌﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از او و رد اﯾﻦ اﻗﺪام دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻦ در آن ﺗﻈﺎھﺮات ﺷﺮﮐﺖ

ﮐﺮدم .در آن ﺟﺎ ،ﺷﻌﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد و ﺧﻮدم ھﻢ ﺑﺎرھﺎ آن را ﻓﺮﯾﺎد زدم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﻣﺎ ھﻤﻪ
ﯾﮫﻮدﯾﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﻢ «! اﯾﻦ ﺷﻌﺎر در واﻗﻊ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ »ﮐﻮھﻦ ﺑﻨﺪﯾﺖ ﺑﻮد« .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﻣﯿﺎن آﻟﻤﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ  ٣ﺟﻨﮓ ﻋﻈﯿﻢ )ﺟﻨﮓ  ١٨٧٠و دو ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ( ﺑﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ ﮐﺸﺘﻪ و زﺧﻤﯽ روی داده
اﺳﺖ .ﻓﺮاﻧﺴﻪ در طﻮل ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ دوم در اﺷﻐﺎل آﻟﻤﺎن ﺑﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺧﻮد ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺟﻨﺒﺸﮫﺎی
راﺳﺘﮕﺮای ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ﻣﺎ ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﯾﮫﻮدﯾﺎن در
آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی در اطﺎق ھﺎی ﮔﺎز را دارﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺳﺮ دادن آن ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻌﺎری ﻧﺸﺎن از ﻧﻔﯽ ھﺮ ﻧﻮع
ﺑﺮﺗﺮی ﻧﮋادی ،دﯾﻨﯽ،ﻣﻠﯿﺘﯽ ...ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎھﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ و ﻋﻤﯿﻘﺎً ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﺟﮫﺎن روا ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
آﯾﺎ ﻣﯽ  ۶٨ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﺮای اﻣﺮوز ﻣﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

اﮔﺮ از ﻣﻮﺿﻊ روح ﺗﺎرﯾﺦ ھﮕﻞ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،اﮔﺮ ﻣﯽ  ۶٨روﺣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ روح ظﺎھﺮ ﺷﻮد .ﭼﻮن در
در ﮔﻮش ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻓﺸﺎ ﮔﺮاﻧﻪ ای را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .ﭼﻮن
»ھﺎﻣﻠﺖ« ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ روح ﭘﺪر ظﺎھﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ِ
در »اﺷﺒﺎح ﻣﺎرﮐﺲ« درﯾﺪا ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ روﺣﯽ از ﻣﺎرﮐﺲ ،د ﺳﺖ ﺑﻪ اﻓﺸﺎی آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﭘﺲ از او و ﺑﻪ ﻧﺎم او
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ ،ﻣﯽ زﻧﺪ ..ﺑﺎری اﮔﺮ روح ﻣﻪ  ۶٨ظﺎھﺮ ﺷﻮد ،در وﺟﻪ ﺟﮫﺎن رواﯾﺶ و ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﻠﯽ و
ﻓﺮاﻧﺴﻮی اش ..اﯾﻦ روح ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﺮای اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ؟ ﭼﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ را ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮاھﺪ ﮔﺬارد؟
اﺑﺘﺪا ،ﻧﻔﯽ اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﯽ ،ﻗﯿﻤﻮﻣ ﺖ ﺳﺎﻻری و ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎوری و دﻋﻮت ﺑﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪن و ﺧﺮوج از ﺣﺎﻟﺖ ﺻﻐﯿﺮی
اﺳﺖ :ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺷﺪن اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺪرت ھﺎی ﺑﺮﯾﻦ و اﺳﺘﻌﻼی ،ﭼﻪ آﺳﻤﺎﻧﯽ و ﭼﻪ ﺣﺘﺎ
زﻣﯿﻨﯽ.
ﺳﭙﺲ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮاز ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ )ﭘﻠﻮراﻟﯿﺴﻢ( رﻓﺘﻦ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ و ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﭼﻨﺪاﻧﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﻧﻈﺮی ،ﻓﮑﺮی ،زﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﻠﯿﯿﺘﯽ ،دﯾﻨﯽ و ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ...
و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﭘﯿﺎم دﯾﮕﺮ ﻣﯽ  ۶٨ﺑﺮای اﻣﺮوز ﻣﺎ  ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ و ﮐﺸﻒ راه ھﺎی ﻧﻮ و ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺪﯾﻊ
در ﮔﺴﺴﺖ از ﺟﺰﻣﯿﺎت و ﻣﻄﻠﻖ اﻧﺪﯾﺸﯽ ھﺎ و راه ھﺎی ﭘﯿﻤﻮده ﺷﺪه و ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

