
 

 خرید!باز سوپرمارکت  یدتوانانقالب را نمی

 معرفی کتابِ

 جنبش دانشجویی در آمریکا

 (میالدی 60ی ادها و قطعاتی از دهه)روید

تواند فراتر از هر مرز و معیاری، عشق بورزد، میهای بیکران و ناشناخته که به باور ما، انسان موجودی است واجد ارزش»

ل خواهد گرفت و اعتماد عمومی، شک« برادری»ی ی مطلوب ما، روابط انسانی بر پایه]...[ در جامعه آزاد باشد و تعقل کند.

ا ی مقابل وضع موجودی است که بدرست در نقطه ،که این جنس از روابط اجتماعیحال آنی اصلی آن خواهد بود. هسته

 «مشغول است. ها، به چندپارگی و جدایی انسانآلود و غیرانسانیایجاد مرزهای تبعیض

 ریکاآم «انجمن دموکراتیک دانشجویان»ی نامهبخشی از اساس

*** 

 چرا باید جنبش دانشجویی در آمریکا را شناخت؟ 

، ارزشمند است اند. قطعا چنین طلب و جستجوییخواه و تغییرطلب جامعه بودهدر ایران ما، دانشجوها، همواری بخش آرمان

 دارد، تا سرخورده و ناکام نشود. اما این نهاد ناآراِم جستجوگرانه، به مراقبت و بالیدن نیاز

 رسانند؟ کدامها به تغییر یاری میکدام اندیشه هایی؟تغییر با چه انگیزه در چه چیز؟ تغییر از کدام مسیر؟تغییر 

ای، جستجوگری و تغییرخواهی را در ما ُکند کرده یا حتی چه نوع سبک زندگیها، راه به جایی نخواهند بُرد؟ خواهیتغییر

 هایی را شکوفه خواهد داد؟ بود؟ تغییر چه طراوات هایی قرین خواهدمیراند؟ تغییر، با چه مشقتمی

 جواب رها کند.ها را بیاین پرسشخواهی هر نوجوان و جوانی، پژمرده خواهد شد، اگر نهال آرمان



 

هایی که طی آن، میالدی؛ یعنی سال 60ی ، ما را به سفری خواهد برد در دهه«جنبش دانشجویی در آمریکا»کتاب 

! «1بین باشند و غیرممکن را بخواهندواقع»تا کوشیدند و به ویژه دانشجویان، سخت و پرشور، می های مختلف مردمگروه

 گیری کنیم و به این ترتیب، نهال وجودمان را آبیاری کنیم.پیمان را های مهماین سفر، ما را یاری خواهد کرد تا پرسش

*** 

ی های تاریخ معاصر است: دههدورهترین مهم، کتابی کوتاه و جذاب در مورد یکی از «جنبش دانشجویی در آمریکا »کتاب 

های آهنگهای متفاوت، در این دوره، جوانان، علیه فرهنگ مسلط جامعه به اعتراض برخاستند با لباس و مومیالدی.  60

ار ها خواستکردند. آنموجود مبارزه میپوستان نیز بر علیه شرایط زندگی مشترک و ... . سیاه جدید هایسبکمتفاوت، 

ی دانشگاهی به تنگ آمده بودند و نه کارانهشأنی انسانی و تغییراتی واقعی بودند. دانشجویان نیز از رویکردهای محافظه

های کارگری نیز پرشورتر از خواهان تغییر بودند. جنبشهای اقتصادی و اجتماعی، فقط در آموزش، بلکه در تمام عرصه

د ی مشترکی بوجا نیز جبههی آمریکا در آنجویانهکردند. جنگ ویتنام و دخالت سلطهیشه، مطالبات خود را دنبال میهم

 کردند. جا علیه حاکمیت آمریکا مبارزه میخواهان جامعه در آنکه تمام تحول

ز های آن دوره را نیهای حاکم بر جنبشها و دیدگاهکتاب، عالوه بر مروری تاریخی بر سیر تحوالت، تصویری از اندیشه این

 .گذارددر اختیار خواننده می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 کتاب فهرست 

 اند:های مختلف کتاب، بر طبق فهرست بدین شرحبخش

طی روزهای اوج اعتراض و پس از آن رخ داده، نقل چه در از آن اتیدر بخش اول که عنوان رویدادنگاری را دارد، کلی

 ی آن دوره است. های برجستهچنین معرفِ چهرهشود. این بخش هممی

ترین . این بیانیه، یکی از ماندگارترین و کلیدیاست« 2دانشجویان آمریکادموکراتیک انجمن »ی آغازین بخش دوم بیانیه

 نهد.اب تاریخی را پیش چشم ما میی پُرالتههای آن دورهمیراث

پوست فعال در سیاه هایترین گروه؛ یکی از اصلی«های سیاهحزب پلنگ»های ای است از خواستهبخش سوم، بیانیه

 اعتراضات.

، یکی از رهبران انجمن دانشجویان دموکراتیک. او در این مقاله، چگونگی آغاز «تام هایدن»ای است از م، مقالهبخش چهار

ی حاکم بر فعاالن و رهبران جنبش دانشجویی دهد. این مقاله، روحیهتراضات و اعتصابات در دانشگاه کلمبیا را شرح میاع

 کند. روی جنبش دانشجویی قرار دارد نیز اشاره می ها و خطراتی که پیشآسیببه دهد و گاه را نشان میدر آن مقطع 

ها در دادگاه شیکاگو. این دفاعیه، به نوعی، پی، یکی از رهبران هی«اَبی هافمن»ی م قسمتی است از متن دفاعیهپنجبخش 

 گردد. ها تلقی میپیفهرست مطالبات جنبش هی

های آن ی دادگاه ایراد شده و آرمانهاست که در جریان محاکمهپی، رهبر هی«جری روبین»رانی م نیز سخنخش ششب

 کند.بازنمایی می عصر را

 رانی، او با پذیرشاست. در این سخن 60ی های دههانی ابی هافمن، بیست سال پس از وقایع سالرم، سخنتبخش هف

 کند. های جنبش، علل و اسباب آن را بازخوانی میبرخی شکست

با ایام چاپ کتاب صورت گرفته و زمان چی، با تام هایدن است که همی مترجم کتاب، نادر فتورهبخش پایانی نیز، مصاحبه

 کند. های امروزین هایدن را آشکار میدیدگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1960ی های دهههای مردمی در سالی از رهبران جنبشجمع



 

 کتابمتن هایی از قطعه 

 

 «؛ رویدادنگاری68شیکاگو »بخش اول: 

پیمایی، در خاتمه راهآورد. می« لینُکلن پارک»نفر را به  8000پیمایی ضدجنگ در شیکاگو : اعالم یک راه1968آوریل  27

 شود. ور میها حملهان دستور پراکندگی داده و بالفاصله با باتوم به آنکنندگپلیس به تجمع

 

 دانشجویان( ی انجمن دموکراتیکنامه)اساس «ی پورت هارونبیانیه»بخش دوم: 

اش را در توهمی از آرامش و رفاه نسبی گذرانده و اکنون به دانشگاه ی نسل جوان است؛ نسلی که دوران بلوغاین بیانیه

 کند.خواهد، احساس مسئولیت میمیکه آن را ن« وضع موجود»های آینده و د را در برابر نسلآمده است و خو

ه ما را ب]...[ نگرانی از وضعیت مردم جهان سوم و نیز سردرگمی شهروندان دنیای مدرن، یگانه موضوع مشترکی است که 

 یکدیگر پیوند داده است.

 ی هولناک تنهایی، کندذهنی، بیکارگی و بیرا در ورطه« انسان مدرن شده»]...[ زندگی پرهیاهوی تکنولوژیک نیز...

 حوصلگی رها کرده است.

برند، طبقات باالی جامعه، در امواج رفاه و فراوانیِ محصوالت ها از فقر و بی غذایی رنج می]...[ در حالی که دو سوم انسان

کشی و سودجویی از منابع و مرج و استعمارزدگی است و سهم ما بهره زنند. سهم آنان گرسنگی، هرجپا می مصرفی دست و

 .زمینی دیگران

طلبی و حساسیت نسبت زند که در نبرد پنهان رفاههر دم این ترس را دامن می زدگی در جامعه،ی مصرفروند فزاینده ]...[

ارادگی انسان در تسلط بر سرنوشت باور به بی جبرباوری منفعالنه )به معنیزدگی و به سرنوشت بشر، سرانجام مصرف

 خویش( پیروز شود.

گرایی راضی و شادکام است. اما ای بر این باور باشند که جامعه از غوطه خوردن در رفاه و مصرف]...[ ممکن است عده

 تهای واقعی از موقعیا و اضطرابهاین رضایت را به لعابی نازک تشبیه کرد؛ لعابی کشیده شده بر روی نگرانیتوان می

 ناپایدار جامعه در دنیای جدید. 

ی نظری و در های بدیل و جایگزینی را برای وضع موجود در حوزهکوشد... موقعیت]...[ بر همین اساس انجمن ما می

 ایجاد کند.  -که مشخصا در زندگی روزمره انعکاس دارد -سیاست عملی

فایده و سکون به تکرار مکررات بیت دهند که در فضایی مملو از رخوهای کشور، اساتید و رؤسا ترجیح می]...[ در دانشگاه

سیری توان در مآیا نمی»پرسد ها در برابر این سؤال اساسی نسل ما که میشده از سوی صاحبان قدرت بپردازند...آنو دیکته

 .کنندسکوت می «توان وضع موجود را تغییر داد؟چگونه می»یا « اخالقی و متفاوت از وضع موجود زندگی کرد؟-انسانی



 

تواند فراتر از هر مرز و معیاری، عشق بورزد، های بیکران و ناشناخته که میبه باور ما، انسان موجودی است واجد ارزش]...[

شکل خواهد گرفت و اعتماد عمومی، « برادری»ی مطلوب ما، روابط انسانی بر پایهی آزاد باشد و تعقل کند. ]...[ در جامعه

ی مقابل وضع موجودی است که با که این جنس از روابط اجتماعی، درست در نقطهی اصلی آن خواهد بود. حال آنهسته

  مشغول است... هاآلود و غیرانسانی، به چندپارگی و جدایی انسانایجاد مرزهای تبعیض

از موقعیت انسان در دنیای امروز... به باور جنبش ما، ، تفسیری واقعی است «انزواطلبی»و « کسی و غربتاحساس بی»

ر به عنوان ارزش مشترک نهاد بش« عشق»ءوارگی و شیءپرستی انسان است، تنها تزریق بدیل وضع موجود که ناشی از شی

اش تیی زیسدر جامعه« فرد»آمیز و بالندگی وابط انسانی و اجتماعی است که منجر به از بین رفتن مناسبات تبعیضدر ر

 شود. می

های اجتماعی در گروه همکاری»بر است...که « دموکراسی مشارکتی»ی جایگزین، ]...[ بیان دیگرِ ساختار سیاسیِ جامعه

 استوار است. « سازیفرایند تصمیم

ی ، بر پایهاندپا افتاده، شخصی و تبلیغاتیاز طرح مسائل پیش ها و وسایل ارتباط جمعی، بر خالف اکنون که مملو]...[ رسانه

 افزایش ارتباطات انسانی و دانش حرکت خواهند کرد.

 . را برای خود برگزیده است« نفی خشونت؛ لزوم تحول»]...[ جنبش ما، شعار 

 پذیری در دانشجویان، بلکه کشیدن دیواریی نقادی و مسئولیت]...[ کارکرد اصلی نهاد دانشگاه در کشور، نه دمیدنِ روحیه

 . شده استی حیات اجتماعیِ تثبیتهای جاری در صحنهکنند با واقعیتکه مطالعه و پژوهش میچه حائل بین محتوای آن

های مختلف علم و تخصصی شدن دانش )که با تفکیک حوزههای کشور آن است که شگاهبار دیگر در دان]...[ واقعیت تأسف

 ندسی یا پزشکی و بهمه-های فنیهیچ دانشجویی که در رشتهی کنونی است(، تقریبا از جمله ضروریات جهان پیچیده

 بیند واش نمیکند، ارتباطی میان خود و وضعیت جاری در جامعه پیرامونهای علوم پایه تحصیل میطور کلی در رشته

های داند که آن هم مربوط به رشتهی تخصصی، علمی و آکادمیک میهای آن را صرفا یک پروژهتالش برای تحول در بنیان

ی تحصیلی تخصصی یا واحد درسی ی عمومی، یک رشتهشناسی است! گویی کنش فعال در عرصهعلوم انسانی و جامعه

 است...!

اجتماعی[، تحت کنترل و فشارند؛ نیروهایی که ی ]اقتصادی و مردم از سوی نیروهای ناشناخته ه،]...[ در بیرون از دانشگا

های گذرانیی و خوشها، خود را در روزمرگدهند که به جای فکر کردن به آنشان ندارند و ترجیح میدرکی از ماهیتهیچ 

 ای غرق کنند. لحظه

]...[ جنبش چپ جدید، خواهد کوشید که اذهان عمومی را به شکلی فعاالنه، درگیر موضوعات اساسی و کالنی سازد که بر 

مامی ی سرزمینی و در تو این تالش از طریق گفتگویی انتقادی که در گسترهسرنوشتِ جمعیِ شهروندان، تأثیرگذار اند. 

های پیچیده اما مغفول جهان کنونی را به جدید باید گرفتاری...نیروی چپ افتاد، محقق خواهد شد راه خواهد ها بهدانشگاه



 

لی تحول، کنش خالق نیروهایی است که مشکالت را عمومی در وضعیت موجود، عامل اص ...فهم بازنمایی کندعامهشکلی 

 کنند.

]...[ فعاالن دانشجویی چپ جدید، به عنوان موّلدهای آگاهی و دانش برای متحدان بیرونی خود، باید حرکت را از اصالح 

ز اداری دانشگاه را ا-کوشد تا فرایند و ساختار نظام آموزشیبر این اساس، ابتدا جنبش ما میساختار دانشگاه آغاز کنند. 

ها، باید بستر الزم را برای افزایش اش، خارج کند... رؤسای دانشگاه و نظام دیکتاتوری حامی آنی کنونیرساالرانهقالب پد

خواهِ بیرون از های حامیِ حقوق بشر و دیگر نیروهای آزادیکارگری و تشکلهای ارتباط فعاالن دانشجویی با اتحادیه

 دانشگاه، فراهم کنند یا الاقل مانع ایجاد این ارتباط نباشند. 

آور و خشک تحقیقی تدریس کنند...اساتید لسیاسی را به جای واحدهای مال-های اجتماعیاساتید دانشگاه باید دغدغه

 درک و صمیمانه جایگزین کنند. وارشان را با ادبیاتی قابلفروشانه و خودشیفتهباید لحِن فضل

 

 «(های سیاهحزب پلنگ»ی نامه و برنامهمرام« )چه باور داریمخواهیم، آنچه میآن»بخش سوم: 

حق برخورداری سیاهان از آموزش و پرورش رایگان را به رسمیت بشناسد. در متون کتب درسی، باید ]...[ حکومت باید 

چرا شهروندان نباید بدانند که نقش پوستان در ساختن آن، گنجانده شود. تاریخ حقیقی کشور و نقش واقعی سیاه

  پوستان در ساخت کشورشان چه بوده است؟سیاه

های اصلی دروس در تمام مقاطع تحصیلی باشد. اگر انسان به باور ما، ترویج خودآگاهی و معرفت درونی، باید یکی از پایه

کند و دنیایی که در آن متولد شده است ناتوان باشد، گی میای که در آن زنداش در جامعهدر شناخت خود و موقعیت

 بود در وضع موجود تحولی ایجاد نماید.هرگز قادر نخواهد 

پوست از خدمت سربازی در ارتش کشور هستیم. به اعتقاد ما، جوانان جوانان سیاه]...[ ما خواهان معاف شدن تمامی 

 پوست نباید برای خدمت کردن به اهداف نظامی دولت نژادپرست آمریکا، تحت فشار و اجبار باشند. سیاه

 

 یکی از رهبران جنبش(« تام هایدن»ای از )مقاله« دو تا، سه تا،... خیلی دانشگاه کلمبیا»بخش چهارم: 

اند؛ گرد هم آمده« های آزادیجزیره»هایی به نام ی دانشگاه کلمبیا، دانشجویان در مکانشدههای اشغال...[ در ساختمان]

دانشجویان در این جزایر آزادی که تا اند. محافلی که تا به حال در هیچ مدلی از مبارزات دانشجویی وجود خارجی نداشته

گران گویند و ... اما من نکنند، جوک میرقصند و پایکوبی میی درسی بودند، اکنون میکنندههای کسلپیش از این، کالس

 م!داناند، دارند؟ نمیای از راهی که انتخاب کردهها آگاهی درونیپرسشی برای آینده نداشته باشند... آیا آنآن هستم که 

 

 «ی آزادانقالب به سوی جامعه»بخش پنجم: 

 مان، واجد چه خصوصیاتی است:ی آرمانیجا، در دادگاه شیکاگو می کوشیم نشان دهیم که جامعهما در این



 

 ها به جای نظام خشن و ضد انسانی تنبیه و مجازات.بخشی در زندانهای بازپروری و توانجایگزینی برنامه [...]

 ود. ای قائل شنواخت مشغول به کارندف امتیازات ویژهآور و یکحکومت باید برای کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان ]...[

زیستی هر استان، طرحی را با عنوان محیطریزان و مدیران ارشد دولت مرکزی، باید بر اساس الگوی جغرافیایی و ]...[ برنامه

ا وستایی ررا که سبک زندگی ر هاییچنین دولت مرکزی باید رسانهتدوین کنند. هم« تمرکز ُزدایی از شهرهای بزرگ»

 کنند، مجازات کند.مسخره می

داشته های آموزشی، مشارکت ریزیآموزان باید بتوانند در فرایند برنامهدانشجویان و دانش]...[ نظام آموزش و پرورش...

آموز است که در زمان تحصیل، . این حق هر دانشجو یا دانشاز بین برود«...جامعه»و « مدرسه»باشند... شکاف موجود بین 

موهوم  ایباوری نسبت به آیندهای از خوشاش آشنا شود و نظام آموزشی نباید او را در قرنطینهگی آیندههای زندبا واقعیت

 نگه دارد. 

 

 ها(پی، رهبر هی«جری روبین»رانی بخش ششم: مانیفست هیپیزم )سخن

ای که به تن داشت را درآورد. او پیشنهادم را رد کم نرم شد و من سعی کردم او را تشویق کنم تا یونیفرم پلیسی]...[ کم

این همان سرطانی است که جهان غرب را  «ای دارم که به من نیاز دارند!من به این شغل نیاز دارم و خانواده»کرد و گفت: 

 کنند، صرفا برای آن که به آن نیاز دارند!عالقه و اعتقاد کار میفراگرفته است: همه بی

نسانیت در کشور و به طور کلی در جهان، و نقش جنبش ی بحران معنویت و اخواهم استفاده کنم تا دربارهاز این خاطره می

 انقالبی هیپیزم سخن بگویم. -معنوی

کنیم، زیرا شما هرگز دادن به آن باشید، حمایت نمیای که شما )شهروندان کشور( قادر به رأی حل سیاسیما از هیچ راه

ود را به صندوق بیاندازید. رأی دهید؛ یعنی رأی خ -حل ماستکه تنها راه -)دگرگونی(« انقالب»که به  قادر نخواهید بود

توانید از سوپرمارکت بخرید؛ مثل هزاران را می انقالبکنید گمان میخیالی است که این آرزو را به گور ببرید! این خوش

انقالب ماحصل تحول و دگرگونی  خرید. نه! انقالب، کنسرو ماهی نیست عزیزان!ارزشی که هر روز میی مصرفی بیکاال

 ...شودغییر نگاه به زندگی و یافتن خدا حادث میهاست؛ تحولی که از تدرونی انسان

 

 (60ی دهه من، بیست سال پس از وقایعرانی ابی هافسخنگرا )تأملی دوباره بر جنبش دانشجویی عملبخش هفتم: 

زیستی در داخل یک تشکیالت است... امیدوار باشید مترین نیاز جنبش دانشجویی تمرین مداوم، کار جمعی و ه]...[ جدی

 نیاز به ارتباط با مردم دارید. پیدا کنید. شما برای ایجاد تحول، عقل راه ارتباط با مردم راو با آرامش و ت

 

 

 



 

 ی کتابنامهشناس 

  (60 یدهه از قطعاتی و رویدادها) اآمریک در دانشجویی جنبشنام کتاب: 

 چیگردآوری و ترجمه: نادر فتوره

 (7های کوچک انتشارات: فرهنگ صبا )کتاب

 به چاپ رسیده است« داد نورخ»هنری  -ی فرهنگیاین کتاب، با حمایت موسسه

 1387چاپ اول: 

 صفحه )قطع جیبی( 166تعداد صفحات: 

 سالمند -میانسال -گروه سنی: جوان

 

این گفته است که بر روی دیواری نوشته شده بود:  1960ی ( یکی از شعارهای دانشجویان در دهه1

 «بین باشید و غیرممکن را بخواهید!واقع»

2) SDS (Students for a Democratic Society) 

                                                           


