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تدی عزیز
نیاز مبرم به رُکتر صحبت کردن را بیش از پیش احساس میکنم .بنابراین:
نامهههات حتههی کک ه ترین اعتنهها ا اشههار ای بههه عتههت ض هدیت دانشههیکیان بهها مکسسههه
نکرد .از «منهاع مسسسهه نکشهتی» ا مسکهدا یهادرار شهدی "مسسسهه دهدیمی مهار رربهرت".
نههه تههدیر ایههن مسسسهههی دههدیمی مهها نیسههت کههه دانشههیکیان بههه درانههش ن ههک کرد انههد.
بهههخکبی مطتعههی کههه مههن بهههطکر بنیههادی بههین ععامیههت مسسسههه در درهههی سههی ا کاررههای
امههرازد در رممههان ت ههاات دههاوتم .ت ههااتی کی ههی کههه تنههها محههداد بههه متکدهه

شههدن

تکسعهی خکد تئکری نیسهت :عهراکش کردنرهایی کهه ات ادها خهکدت بهدانرا اشهار کهردی
– ریههها بهههر حسهههخ ات ههها ر داد انهههد  -میدانهههی کهههه در رد کهههردن سیاسیشهههد ی
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بیااسههطهی تئههکری یکههدی ا یهه جهتیم .امهههی تئههکری یدههدیمیب مهها دربردارنهههد ی
مضمکنی سیاسی استر ی

پکیهایی سیاسهی درانهیر کهه امهراز بهیش از رهر زمهان دی هری

مهها را نهها زیر از اتمهها مکضه یریرای سیاسههی میکنههد .رمههانطکر کههه در محههاحبهات بهها
اشپی ل برایم تکصهی

کهردی ایهن بهه معنهای عرضهه ا اراوهه "نحهیحت سیاسهی" نیسهت.

رههیو ادههت ایههن کههار را نکههرد ام .رمچههکن خههکد تههک بههاار دارم هیرمسههک نه اسههت کههه
دتمبهدسههت پشههت میههزم بنشههینم ا مههردم را بههه ععامیترههایی تشههکیت ا ترهیههخ کههنم کههه
خکد مستعداند بهرایش جهان درنهد .امها بهه نمهرم ایهن بهدین معنها اسهت کهه بهرای اینکهه
رنکز رمان مسسسهی ددیمی مها باشهد بایهد بهه طهرزی مت هاات بها درههی سهی بنکیسهیم ا
عمههل کنههیم .حتههی تئههکری جههام ا مههان نیههز از اثههرات اادعیههت محههکن نیسههت .بههه رمههان
میزان که انکار ت اات بین دا یهز اشهتبا اسهت یرمان کنهه کهه تهک بهه نحهک تکجیهپهذیری
دانشههیکیان را بههابتش محکههکم کههردیب رن ههامی کههه اادعیههتِ متضههمن ایههن تئههکری ا
پههراکتی

تغییههر کرد اسههت پ ه

دس هتمایه دههراردادن انتزاعههی رن ت ههااتر محتههی از اع هراب

ندارد.
در اادهه ایههن درسههت اسههت کههه پتههی

«نبایههد بههه شههکتی انتزاعههی از پتههی

شهیطانی سههاخته شهکد» ا امبتههه کهه مههن نیهز در شههرای خاصهی بها پتهی

تحههکیری

تمههاس می یههرم.

اخیرا با ارجاع بهه حهکادث دانشه ا یا نهه جهایی دی هرب ضهرارت ایهن تمهاس را بهه ایهن
شههیک صههکرتبندی کههردم « :نانچههه اادعهها اعههراد در معههر
اشههیا ا اسههایل رمکزشههی در معههر

تهدیههد جراحههت عیزیکههیر ا

خرابههی دهرار رعتههه باشههند» .از سهکی دی ههر معتمههدمر

در مکدعیترهههای مشمحهههیر اشهههغای سهههاختمانرا ا بهههررم زدن سهههمنرانیرا شهههکل
مشراعی از اعترا

سیاسهی اسهت .بهرای م های ات ها دانشه ا کامی رنیهار متعادهخ بهه رهم

خکردن تماررات میر در برکتی که عراتر از باار بکد.
ا حا در ارتبها بها مهمتهرین مسهئته :در معهر
بیاعتنههایی را در دران کسههی کشهه

شهرای رکمنهاک دهادر نیسهتم ر ههای از

کههنم .ا ههر ایههن خههکدعریبی اسههتر بایههد در دران
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کشت ا اسهتمکانم رخنهه کهرد باشهد ا دی هر احسهاس بیاعتنهایی نمهیکنم .ریها حهدادل
این امکان اجهکد نهدارد کهه ا عهان بهه بیاعتنهایی خهکد نهکعی خهکدعریبی ا یه
دعاعی باشد ا تن اینکهه «عهردی کهه بها ادعهای اعتهرا

مکانیسهم

بهه سهتمرای امپریامیسهمر هرا

در رمههان دم کسههانی را کههه از عههر استیحههایر رنرههم بهها رههر اسههیتهی ممک هن عتیههه ایههن
جهنم میجن ند را محککم نمیکنهد» بههنکعی از نمهر مهن هیرانسهانی اسهت .ایهن هزار بهه
عنکان ی

اصل بنیادی شیک مانر بیش

منیر به مبرا شدن ا تکجیه متیااز میشکد.

در ارتبهها ب ها عاشیسههم ه  :امبتههه کههه از یههاد نب هرد ام کههه تضههادرایی دیههامکتیکی اجههکد
دارنههدر امههی رمچنههان عرامههکد نکههرد ام کههه رمهههی تضههادرار دیههامکتیکی نیسههتندر
برخیشههان اشههتبا محضانههد .هه

یاصههیلب نمیتکانههد بهها «نیههرای تنههادض دا اصههل

درانب هکد خههکد» ماری هت خههکد را بههه راسههت تغییههر درههدر م ههر اینکههه مبههانی اجتمههاعی ا
هایترههایش بهههطرز تعیینکننههد ای تغییههر یابههد .رههیو نشههانهای از ایههن تغییههر در جنههبش
دانشیکیی اجکد ندارد.
در تعری ه

م هههکم «بیاعتنههایی»ر اشههار کههردی کههه در زمههان مههار حتههی دتههل عههام یهکدی هان

منیر به رهیو نهکع مبهادرت بهرای عمهل ا ادهدامی نشهد بهه ایهن دمیهل سهاد کهه بهرای مها
ممنکع بهکد .ددیمها ا امهراز برایمهان مسهداد نیسهت .ت هااتی کهه در ایهن مکدعیهت اجهکد
داردر ت هههاات بهههین عاشسهههیم ا دمککراسهههی بهههکرااازی اسهههت .دمککراسهههی رزادیرههها ا
حمههکدی را برایمههان عههرارم میکن هد .امههی ستسههتهمراتبی پیشههینیاد مکجههخ میشههکد کههه
دمککراسی بکرااازی خهکد را یبها عنایهت بهه تنادضرهای اصهکی درانبهکد خهکدب در برابهر
تغییههر کی ههی یزرهها در هشههایی امههن دههرار درههد – از طریههت خههکد عراینههد دمککراسههی
پارممهانی– اپکزاسهیکن خهار از پارممهان بهدی بهه تنهها شهکل مبهارز ر ناعرمهانی شههری ا
کهنش رنهی میشهکدر ا شههیک رای ایهن ععامیهت دی هر تههاب ام کرهای سهنتی نیسهتند .خیتههی
یزرا را در ایهن ارتبها ر رمچهکن خهکدتر محکهکم مهیکنمر امهی بها رن کنهار رمهد ام ا از
رن در برابههر ممام ههانش دعههاع مههیکنمر ههرا کههه دعههاع کههردن ا تههداام بمشههیدن بههه اض ه
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مکجکد ا رزینهرایش بهرای زنهد ی بشهرر بسهیار بسهیار درشهتناکتر اسهت .بهه مهانم ایهن
عمیتترین اجه اخهتالف بهین مهن ا تهک اسهت .صهحبت کهردن از «رای رایهن ینهی»* تها
زمانی که رمریکاییرا بر راین مستمر رستندر برای من ناممکن است.
مطمئنهها رمهههی اینرهها نیههاز بههه بح ههی م حههل دارد .نمههیعهمم ههرا تنههها زرمههت «بهتههرین
مکهان» بههرای تههک اسههت .جههایی مطتههکب اسههت کههه دسترسههی بههه رن بههرای رمههه راحههتتر
باشههد .از  ۱۶ر کسههت تهها  ۱۱سههپتامبر مهها در سههکیی

رسههتیمر از  ۴جههک ی تهها ۱۴

ر کستر عرانسهر منطمه  ۶شهر کابریر ساختمان مادام براا .
ارادمتندت
رربرت

پانکشت:
* اشار به عیتم ضدعاشیستی « شتزنی رای راین»  Watch on the Rhineمححکی  ۱9۴۳ا
به کار ردانی ررمن شیکمتین
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