
  شیدان وثیق
 

 در فرانسھ ٦٨مھ ...  سال پیش ٣٠
 " العاده را عادي كنیم خواستیم خارق ما مي"

 )٦٨مھ   كنندگان جنبش یكي از اعتصاب(
 

از  يآخر متوسطھ را در یك يسالھ بودم و دوره ١٨، ١٩٦٨من در مھ 
ھا كھ در این  ياز فرانسو يما ھم مثل خیل. گذراندم  يم  پاریس يھا دبیرستان

ھا و اماكن دیگر را بھ اشغال  ھا، كارخانھ شركت كردند و دانشگاه  جنبش
جالب . درآوردند، دست بھ اعتصاب زدیم و دبیرستان خود را اشغال كردیم

كنندگان در محل كار و اعتصاب شب و روز و یا  این جا بود كھ اكثر اعتصاب
جا بھ  در ھمان. گشتند يھایشان بر نمماندند و بھ خانھ يحداقل تمام روز م

ھمھ چیز در آن . پرداختند يمبارزه م مقاومت و يدھ گو و سازمان و بحث و گفت
ھا،  ھا، بانك ، كارخانھ ھا، مدارس دانشگاه. زمان مختل و تعطیل شده بود

در اعتصاب بودند و بھ اشغال ... ي، دولتيفرھنگ يھا ادارات، سازمان
نقل  و كارگران حمل. كرد يكار نمو مترو   اتوبوس. كاركنانشان درآمده بودند

از مؤسسات دیگر  يو بسیار يآھن، كارمندان رادیو و تلویزیون دولت و راه
نبود، بھ  يا نبود، قشر و طبقھ يا حرفھ نبود، ایيج... در اعتصاب بودند

فرانسھ، كھ در اعتصاب نباشد و یا با  يجامعھ  خاموش  و بخش يجز بورژواز
 .ندنك ياعالم ھمبستگ  جنبش

گذرد و با فاصلھ بھ آن رویداد، بھ آن  يسال از آن زمان م ٣٠اكنون كھ 
بینم كھ این  ينگرم، م يیم انقالب ناكام، می، اگر نگويبزرگ تاریخ  جنبش
 .پذیر داشت و تعمیم ياصل يهیا آموز يویژگ ٣  جنبش

 
 " !  منع كردن ممنوع است"
 

سطوح  يدر ھمھ يمنش و اقتدار يساالربود بر علیھ قیم يماه مھ، شورش  جنبش
بر   جوانان دانشجو و زحمتكش ياز سو بھ ویژهبود  يقیام. فرانسھ يجامعھ

كھ مردم  يمناسبات. و آمرانھ يضد مناسبات حاكم بوروكراتیك، سلسلھ مراتب
. نبودند يگر اجتماع يعامل و باز. مصرف كننده را داشتند  در آن تنھا نقش

ھا از آن ياحزاب راست و چپ و ماورا. وجود داشت ياسظاھرا و قانونا دمكر
مرسوم در  يھا پارلمان و سایر نھاد. حق حیات و فعالیت برخوردار بودند

ھا  اما این. كردند يخود را ایفا م يقانون  شده نقش ينمایندگ يھا يدمكراس
 يا ھدایت شده »از باال «ساالرانھ و  تحت قیمومیت، پدر" يدمكراس"یك  يھمگ
را  يشدن مناسبات اجتماع يداد كھ راه رشد و تحول و امروز يا تشكیل مر

 .كرد يمسدود م
والدین را زیر  ي جوانان اتوریتھ. از روابط در كانون خانواده شروع كنیم

پدران و مادران خود را دیگر  يسنت يھا ارزش. برده بودند سوال
دن، كاركردن، در خوان كردن، درس يزندگ يمعنا يدر زمینھ. پذیرفتند ينم

ھا قطع شده آن تفاھم و دیالوگ بین... روابط بین دختر و پسر يزمینھ
 .بود
. خورد ي، در دانشگاه و مدرسھ بھ چشم ميآموزش يدر فضا" بلوكاژ"  سپس

فرانسھ در آن زمان  يتمام نھاد آموزش يكل بھ طورآموزگاران، استادان و 
كھنھ،  يبا سبك كار. ندداد يرا تشكیل م يا و بستھ يكاست فئودال

ھا نظر آن. نداشتند يدانشجویان حق و حقوق. روایانھ بوروكراتیك و فرمان
خواستند  يھا دیگر نمآن. پرسیدند ينم يآموزش يرا در مورد سیاست ھا

 يا جامعھ يهآیند يھا كارگزاران و تكنوكرات. سر بھ زیر باشند يیھا مھره
 .كردند يگران تعیین مكھ سرنوشت آن را دی را تشكیل دھند 

شرایط . بھتر نداشت يوضع يدر محیط كار و كارخانھ، روابط اجتماع
حاكم در محیط " يارباب رعیت "مناسبات  بھ ویژهكار و  يفرسا طاقت

مشاركت و مداخلھ  يرا برا يترین مجال و امكانھا و ادارات كوچك كارخانھ
و  يمراتب ھروابط سلسل. گذاشتندينم يكارگران و كاركنان باق



، منجر بھ اعتصاب يھا، عالوه بر مطالبات اقتصاد اقتدارمنشانھ در كارخانھ
 ویيدانشج  جنبش يدر پ ١٩٦٨وسیع كارگران فرانسھ در ماه مھ و ژوئن 

 .گردید
دادیم كھ دانشگاه، فئودالیتھ، مدرسھ،  يدر آن زمان بھ حق شعار م
منع " :  نوشتیم يیوارھا مبر در و د. گاه استسربازخانھ و كارخانھ، شكنجھ

 ."دن ممنوع استرك
چون رادیو  يھای حاكم با تكیھ بر اھرم يدیگر، سیاست و ایدئولوژ ياز سو

و محافظھ كار،  يعموما ارتجاع يو تلویزیون وابستھ بھ دولت و مطبوعات
 .پنداشت يجامعھ را نابالغ و صغیر م

ھ نام ژنرال دوگل كھ وجود داشت ب" يكبیر"سالخورده و " پدر"در آن زمان 
این  يدوم و آزاد يبار در جنگ جھان یك. فرانسھ شده بود" يناج"دوبار 

پنجم و بیرون آوردن  يجمھور  ھا و بار دیگر در تأسیس يكشور از یوغ ناز
كھ  ي، در زمان٦٠ ياما در اواخر دھھ. يفرانسھ از بحران عمیق سیاس

مردم تغییر كرده بودند،   تھا و تمایال خواستھ ھا و مضمون و كیفیت ارزش
مانده و نتوانستھ بود  يچھل و پنجاه باق يدوگل ھمواره ھمان ژنرال دھھ

بھ یاد دارم كھ . متحول و منطبق سازد يخود را با تغییر و تحوالت اجتماع
، ي، دوگل در یك نطق رادیو و تلویزیون٦٨چند ماه قبل از طغیان مھ 

از جنگ و تحمل   رد كھ پسك ير مقایسھ مداخانھ يفرانسھ را با زن يجامعھ
از آن، سرانجام موفق بھ داشتن یك یخچال، یك  يناش يب بازسازیمصا

دستگاه تلویزیون و باالخره یك اتوموبیل شده است و امروز در فكر 
دوگل پیر شده بود و . است يشویخرید یك ماشین رخت يپول برا يآور جمع
. بعد از جنگ نیست يھمان جامعھ يو ھشت شصت يفھمید كھ جامعھيچاره نم يب

-اند و عالوه بر ماشین رختشده يو پیكار اجتماع  تالش يزنان وارد صحنھ
با مردان  يمتفاوت و مھمتر دارند چون برابر يیھا دغدغھ و لی، مسايشوی

، يدر جامعھ و در روابط خانگ يھا، مبارزه با مردساالرعرصھ يدر ھمھ
 . رهو غی يجنس يھا يآزاد

 
 

در رادیو و   خصوصھ و ب يدیگر، سانسور در دستگاه ارتباط جمع يیك نمونھ
گفت كھ این نھاد،  يمپیدو، مپ رژنخست وزیر وقت فرانسھ، ژ. ون بودتلویزی

یك . كند  دولت را منعكس يو باید نظرات رسم" فرانسھ است يصدا و سیما "
یو و تلویزیون را تحت اطالعات وجود داشت كھ مستقیما راد يخانھوزارت

بار با وزیر  یك يا مدیر رادیو و تلویزیون ھفتھ. داد ينظارت قرار م
ھا رسما مالقات  خانھاز وزارت ياطالعات، وزیر داخلھ و وزیر خارجھ در یك

 يیرفیت، كھ امروز مدیر روزنامھپ بھ قول وزیر اطالعات وقت، آلن. كرد يم
 يجنب يھا از اطاق يآمد در یك يخود او م  شخص يفیگارو است، گاھ يدست راست
در . كردينشست و متن اخبار ساعت ھشت را كنترل م يتلویزیون م ياستودیو

بود كھ كاركنان رادیو و   سال پیش ٣٠پروا در يچنین وضعیت سانسور ب
را،  ٦٨مھ  ھايترین اعتصابترین و جسورانھ ياز طوالن يتلویزیون فرانسھ یك
اگر امروز رادیو و . كار، راه انداختند از دست دادنبھ قیمت اخراج و 

  نافش دار است و بندگیر برخور چشم يو استقالل يتلویزیون  فرانسھ از آزاد
از دولت قطع شده است، این دستآورد را مردم این كشور باید مدیون از 

نگاران این  كارگران، كاركنان و روزنامھ يسرسختانھ يو مبارزه يخودگذشتگ
 .باشند ٦٨د در ماه مھ نھا

فرانسھ  يسطوح جامعھ يدر ھمھ يساالرطور كھ گفتیم، بختك قیم اما ھمان
در درون احزاب چپ، در سندیكاھا، در  ااز جملھ حت. چنگ انداختھ بود

-احزاب و دبیرخانھ يمركز  يكمیتھ. ھا و شھروندان میان این سازمان يرابطھ
شان، بدون دخالت دادن زحمتكشان وموكلینشان و  اياعض يسندیكاھا بھ جا  ي

در  ٦٨ماه مھ   جنبش. بریدند يدوختند و م يھا، ماز آن يھا و نظر خواھآن
ساالرانھ، بوركراتیك و ضد قیم يكارھابود بر علیھ سبك يعین حال شورش

و چھ  يچپ، چھ كمونیست يھا و احزاب سنت دمكراتیك حاكم بر سازمان
ھا و تمایالت  چپ نسبت بھ خواستھ ياپوزیسیون سنت در حقیقت،. يسوسیالیست



، يو مشاركت اجتماع يشدید دمكراس يبر تقاضا يجوانان مبن بھ ویژهمردم 
 .افتاده بود  یا بیگانھ بود و یا پس

 
 " !  سخن را بھ تصرف خیابان درآوریم"
 

، يفرانسھ در این بود كھ عالوه بر خواست آزاد ٦٨مھ   دوم جنبش يویژگ
خواستند  يمردم م. كرد يرا مطرح م (Emancipation sociale) ياجتماع  رھایش يھمسئل

میان خود را درھم شكنند و مستقیما در امور جامعھ و كشور  يدیوارھا
بوروكراتیك و  يدار یا سرمایھ يو اجتماع ينظام سیاس. دخالت كنند

دا از ھم ج يھا اقتدارگرا در آن زمان اقشار و طبقات مختلف را در حجره
خواست يمھ م  جنبش. ھا دیوار چین كشیده بودكرده بود و بین آن يزندان

را بھ روابط  يمراتبو سلسلھ يروابط عمود. ھا را از بین ببرد این حجره
شنود  و و گفت يبین مردم ھمبستگ. و آزاد و برابرانھ تبدیل كند يافق

بھ  يشھر  بھ وجود آمد در مقیاس ایيآگور ٦٨در ماه مھ . برقرار كند
 .بھ وسعت فرانسھ يو كشور  پاریس يبزرگ

ھا و ھر روز دادیم بھ تجمع بچھ  را اختصاص يما در دبیرستان خود سالن
-يكردیم و جلسات بحث م يھا را بھ دیوار نصب م صبح در آن جا روزنامھ

شركت  مدیر مدرسھ نیز يھا و گاھ ھا كھ معلم در این كمیسون. گذاشتیم
 يهامتحان، نحو ي، مسئلھيتغییر برنامھ و نظام آموزش يهكردند، در بار يم

مدرسھ و انتخاب  يدر شورا ھانمره، شركت نمایندگان محصل يو مقولھ  سنجش
در مدرسھ و غیره نظر  يفعالیت سیاس ي، آزاد ھر كالس ايھا از طرف اعضآن
ھ یارا يبرا ایيھ مھ یا طرحصورت قطعناھ خود را ب ياھدادیم و پیشنھاد يم

در ما . كردیم ين تھیھ و تنظیم مدانشجویان و محصال يسراسر يآی بھ گردھم
از كارگران . ل خود بسنده نكردیمیعین حال بھ دخالت در امور مسا

شان را اشغال كرده بودند خواستیم نو كھ كارخانھر يسازماشین ياعتصاب
عالوه بر آن در محیط . یل دھندتشك  مشترك با ما در دبیرستان ايجلسھ

محل را نیز بھ شركت در این  يكردیم و اھال  پخش يھای اطراف مدرسھ اعالمیھ
ل و مشكالت خود بحث و یمسا يهمشتركا در بار يكردیم تا ھمگ دعوت تجمع
 .گو كنیم و  گفت

ماه مھ، تنھا محل تجمع و مالقات   جنبش ين، ستاد مركزدانشگاه سورب
مختلف نبود بلكھ دیگر اقشار و طبقات از جملھ  يھا كمیتھ دانشجویان و

جا حضور  در آن... كشان، كاركنان ادارات و مؤسسات وكارگران، زحمت
 .كردند يشركت م يعمومھاي ھگوناگون و در جلس يھا یافتند و در كمیسیون يم

بھ اشغال ھنرمندان، سینماگران، روشنفكران و   تئاتر اودئون در پاریس
ل و یمسا يهجا در بار روزھا در آن. درآمده بود يو ھنر يان فرھنگكاركن
جالب این جا بود كھ . شد يگو م و بحث و گفت يو ھنر يفرھنگ يھاسیاست

  پر جوش يھا نیز در این نشست يدانشجویان، كارگران و دیگر اقشار اجتماع
 .كردند يشركت و اظھار نظر م  و خروش

، "كارتیھ التن"موسوم بھ  يمحلھ  ، حول و حوش پاریس يمركز يھادر خیابان
ھا را بھ بحث و مشاجره  ھا و شب كوچك و بزرگ روز ياھمردم در تجمع
-يم يو عمل ي، نظريالملل و بین ي، مليو اجتماع يل سیاسیپیرامون مسا

 .گذراندند
در شھر نانت فرانسھ، دھقانان كوچك و متوسط بھ كارگران و دانشجویان 

بھ وجود  يوسیع يو سازماندھ  شھر پیوستند و با آنان جنبش این ياعتصاب
 .معروف شد" كمون سرخ نانت"آوردند كھ بھ 

دخالت  يناپذیر مردم فرانسھ را برا وصف يماه مھ تشنگ  كھ جنبش خالصھ این
طور كھ  ھمان. داد يكردن در امور جامعھ، نظر دادن و انتقاد كردن نشان م

چند  يھ شده بود، سخن را مردم و خیابان براشھر نوشت يھا دیوار يبر رو
كھ تا آن زمان در تصاحب  يچیز. بھ تصرف خود درآورده بودند يصباح

 .بود يا مداران حرفھ" سیاست "و   مجلس  نمایندگان يانحصار
 
 " ! ما ھمھ یھودي آلماني ھستیم"



 
 يالملل بین  ، یك جنبشياصل يدر عین حال و بھ عنوان سومین ویژگ ٦٨مھ 
و   بخش يآزاد يھا خود را با جنبش يدر تظاھرات، دانشجویان ھمبستگ. بود

ویتنام بر علیھ امپریالیسم   با جنبش. كردند يدر جھان اعالم م يانقالب
پوستان  فلسطین، با سیاه  التین، با جنبش يآمریكا يھا آمریكا، با جنبش

 ...يدر انقالب فرھنگ يآمریكا، با دانشجویان چین
 يمھ كھ یك یھود  از رھبران جنبش يِبندیت، یك  كھ كن يآید وقت يیادم م
بھ این اقدام   بود، از فرانسھ بھ آلمان اخراج شد، در اعتراض يآلمان
ما "  : دادیم يم شعار  يھا ھزار نفر بودیم كھ تظاھرات كردیم و ھمگ ده  پلیس

ھمین سنگ  ياز آن رو  سال پیش ٢٨كھ  يدر زمان". ھستیم يآلمان يودھ یھھم
 ٦٨سال از مھ  ٣٠سوم رژه رفتھ بود و امروز كھ   رایش  ارتش  پاریس يھا فرش
رونق  يو ضدخارج ي، راسیستيگذرد و در فرانسھ گرایشات ناسیونالیستمي

، جسورانھ و ياز اندازه مترق  زمان بیش در آن ياند، طرح چنین شعار یافتھ
 .پرمعنا بود

نیز، در اسپانیا،  ایياروپ يدیگر كشورھا شد تا در يا ماه مھ جرقھ  جنبش
 يیھا جنبش... و ، در ھلند در ایتالیا، در آلمان، در بلژیك، در انگلیس

 ينیز دانشجویان خارج  عالوه بر آن، در خود این جنبش. شوند مشابھ برپا
دانشجویان ... و ي، ویتنامي، تونسي، مراكشيمقیم فرانسھ، الجزایر

توان گفت كھ  يبھ یقین م. شركت كردند  در پاریسعضو كنفدراسیون  يایران
 يھا ماه مھ فرانسھ و جنبش  از جملھ تحت تأثیر جنبش يكنفدراسیون جھان

 يسازمان يمشابھ آن در اروپا بود كھ واقعا كنفدراسیون شد، یعن
چپ ایران در خارج از كشور نیز   جنبش. امپرالیست میلیتان، رادیكال و ضد

بود كھ با   من خود از طریق این جنبش. نماند يباق ٦٨تأثیر از مھ يب
. كسیست ایران در خارج از كشور آشنا شدمركنفدراسیون و چپ ما يھا بچھ

 يدانشجوی يھا و جنبش ٦٨مھ   از جملھ تحت تأثیر جنبش ياین چپ ایران
 احت يا بھ گونھ بود كھ رادیكالیزه شد و ياروپای يمشابھ در دیگر كشورھا

دگماتیسم و سكتاریسم بر آن با ماركسیسم  يبھ رغم غلبھ بھ نظر من و
و  يبا اسلوب تفكر و كار انجمن يآزادمنشانھ و ضداتوریتھ و تا اندازھا

را نسبت بھ چپ داخل در آن  آن يگردید، كھ این خود ویژگ  دمكراتیك مأنوس
 .كند يزمان و تا بھ امروز برجستھ م
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فرانسھ، بھ نظر من، در این بود كھ شاید  ٦٨ماه مھ   جنبش ياھمیت و ویژگ
قبل از میالد و كمون   ٤٠٠از آتن در   سومین بار در تاریخ، پس يبرا

 يجوانان و زحمتكشان، سیاست را برا بھ ویژه، مردم و ١٨٧١در   پاریس
و نھ امر دولت،  يم امر اجتماعبھ مفھو يیعن  اصیلش يكوتاه بھ معنا يمدت

مردم با ھم . آوردند يخاص، بھ تصرف خود درم يحاكمیت، گروه و یا حزب
یك فرایند . شوند يم يو عقیدت يو تقابل فكر  وارد یك فرایند تجانس

مناسبات  يدگرسان يبرا. كھ طبعا توأم با منازعھ نیز بود يمشاركت
ایجاد  يكم، و سرانجام براو حا يسنت يھا تغییر ارزش ي، براياجتماع
 .دیگر و نو يا جامعھ
جلوه  يو عاد يكھ امروزه در جامعھ فرانسھ طبیع يھای از پدیدار يبسیار

از آن جملھ است . باشند يماه مھ م  جنبش يكنند، محصول دستآوردھا يم
 يمشاركت يھا ، وجود نھاديانجمن يھا فعالیت يدر زمینھ يامروز يھا پراتیك

مدرسھ یا  يو یا شورا يادار يھا و مؤسسات چون شوراھا در كارخانھ
  در فرانسھ پس ينھضت فمینیست. ھایشان ھا و ضعف دانشگاه، با تمام محدودیت

از این   زنان در این كشور پس يآزاد  شود و جنبشياز ماه مھ رادیكالیزه م
 .گیرد يگیر بھ خود م چشم يدوره است كھ دامنھ و وسعت

ھا شكست خوردند و  يطور كھ آتن ھمان. خورد فرانسھ شكست  ٦٨مھ   جنبش يلو
طور كھ كمونارھا شكست خوردند و ارتجاع  ھمان. پیروز شد يسردار مقدون

با  ينیز دوگل و احزاب دست راست ٦٨ماه مھ   در جنبش. ورسایل غالب شد



باره چیره  فرانسھ دو يكار جامعھ زده و محافظھ ، وحشت خاموش  بھ بخش ااتك
-يھا را ھموار محزب كمونیست راه آن بھ ویژهچپ  ياحزاب سنت. شونديم

 .سازند
ھا  يمھم آن است كھ شصت و ھشت. مھ مغلوب شد  اما مھم این نیست كھ جنبش

نابھنگام را بھنگام . را ممكن سازند يجسارت كردند و خواستند اتوپ
:  يآن كارگر اعتصاب يو بھ گفتھ. ناممكن را ممكن سازند. كنند

فرھنگ معین خارق را این طور تعریف كرده ". كنند يالعاده را عاد خارق "
شصت و ". امور باشد يو جریان طبیع يچھ كھ بر خالف نظم عموم آن : " است
 يگویند جریان طبیع يچھ كھ بھ ما م خواستند بر خالف آن يفرانسھ م يھا يھشت

مثال این كھ قانون امور است و بنابراین تبعیت از آن گریز ناپذیر است، 
از این  يباشد و یا احكام دیگر يو غیر قابل نسخ م يطبیع يسرمایھ امر

- آن. عمل كنند" مسلمات عامیانھ"خواستند بر خالف این  يھا مآن يدست، بار
مطلق و یگانھ " حقایق"تمكین كردن بھ  يژخواستند بر خالف ایدئولو يھا م

 را چھ كھ بر خالف آن يده، این عملالعا خواستند خارق يھا مآن. عمل كنند
. كنند، روزمره كنند يعاد ،شود يم  پنداشتھ يو جریان طبیع يكھ نظم عموم

 .آفرینندیب. خواستند يھا تنھا یك چیز مدر یك كالم آن.


