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هربرت عزیز
نامهههات کههه  5آوری ه فرسههدادب ب ه دی در تعطیالتههک کههه در باان -باان  1داشههدب بههه دسههدب
رسههیو و تهه قیر اب ت جهههای بههر روی مهها ت اشههت – اتههر باهه اهب ه خهه ت هه د تهه
صادق باشهب – مهرا آررد اترههه مهکدانب مباحثهه مها تا ها رودرو ابه اناها ،اسهت و هک
ن ک اهب تا آت رمات پاساک به ت بوهکار باشب
اول ار ه ههه ایاکههه ن کتهه انب درک کههاب کههه هههرا شههرای بهههط ر تعییاکااههوبای برایههت
تغییر کردب آت ههب پها ار صهیبدک کهه ه هاتط ر کهه ه دت مصاًهاأ ت ییهو کهردی بهه
هههیع عا ه ات تغههایری بهها تههزار

مهها نواشههت و بههه سههادک م کهها اسههت دربردارنههوبی

نکدههای تهارب به دب باشهو فکههر مهککاب بر هک تااوتهها کههه در تزارشهات به د را بهه هههب
رب دادی پا ما ههب حهخ ه د ،بهرای اظ هار نظهر را میاه
1

مهکدانب بهه نظهر ،ع هالأ
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تکه یا و صه رتباوی رأی و نظههری راجه بهه امههری ار شهها هههزار مای ه آتسه تر غیههر
م کا است و ت ایا کار را اناا ،دادی! حدک بووت ایاکه حرف ما را بصا ی
ایوب ی صیبت نکهردت بها دانصها یات و صهیبت نکهردت م هر در برابهر مااطبهانک پرشه ار
ار آغار مادص ت ب د ا بده در تطهابخ بها برنامهههای مها ههب اسهت در ن ایهت [و هک مها
بایهههو در پهههک مًههه یت مؤسسهههه باشهههب – مؤسسههههی مههها هربهههرت – و دغوغههههها و
مااعتهای مؤسسه کهامالأ ترفدهار یهس سهیرک شهوب اسهت بهاور ،کهاگ تهرایا غا ه

در

راسدای ایاکه ههر ت نهه ک هس هزیاهه بهه مها مد هو شه د رو بهه افهزایا اسهت باهابرایا
اتههر بایههو هههر ت نههه صههیبدک بهها دانصهها یات در فرانکاهه رت داشههده باشههک ب دههر اسههت
ه دت مسههت یدا را بی ه یری و مؤسسههه یهها دپارت ههات را درتیههر آت نکاههک بههاور دار ،کههه
باا بر نامهی ه دت مکته انب ایها اندظهار را داشهده باشهب کهه واکهاا مها را درک مککاهک
و آت را ع ی ب اسداادب نا اهک کرد
پ ههیا نبایههو – اتههر باهه اهب ار دایههرب اصههطالحات آپاا (جاههبا اپ روسههی ت ههار ار
پار ههات در آ ههات )2اسههداادب کههاب – بهههطرری اندزاعههک شیطاتسههاری ش ه د تا هها مکت ه انب
تًهری کهاب کهه بر ه رد آتهها بها دانصها یات بسههیار مالیبتهر ار رفداردانصها یات بها مهها
ب دگ [امری که به سهادتک بهه وصهو درن کآیهو در ارتبهاب بها ایاکهه ههه رمهانک بایهو بها
پ یا ت ها

3

ترفهت بها نظهرت ماها اب ا یهراأ در بیثهک در دانصهکوب آ های کان-بنایت

به مها تاهت کهه تا ها رمهانک حهخ دار ،بهه پ هیا رنه

بهزنب کهه مصهتها و ضهربات در

حههال فههرود آمههوت روی ص ه رتب باشههاو ج ه اد داد ،آت رمههات م کهها اسههت دی ههر ی ههک
دیر باشو در رمانک کهه مؤسسهه در حهال تًهردف شهوت اسهت طریهخ دی هری بهرای ع ه
کههردت م کهها نیسههت ار آتجهها کههه مؤسسههه ن ههادی مسههدح اسههت و تیههت ح ایههت هههیع
دانصهه اهک نیسههت مسههت یت هههر آتهههه کههه در آت ر مکدهههو بههر دو

فرتاایب

4و

مهها اسههت بههه جههای اشههغال کههردت دپارت ههات دانصهها یات تً ه یب ترفداههو تهها مؤسسههه
«تعوی شههوب» را تًههرف کااههو آت ها هها ،ایاطهه ر طههابا مککردنههو مکتهه ات تًهه ر
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کرد با ترافیدک و ایاج ر هیزهها کهار بهه کاها مکت انسهت بکصهو امهرور واکهاا مداهاوتک
نسههبت بههه آنخههه در  31ژان یههه اناهها ،داد ،نا ه اهب داشههت ح اسههب بههه مطا بهههی ا یههر
دانصهها یات هسههت کههه مهها اندحههاد ار ه د ع ه مک را بهمثابهههی اسدا یایسههب نههاد تیحههخ
باصیوبا ،ایا هیع د ک به "روال عادی کارها و ام ر "5نوارد
مد جههها ،کههه ی ههک بههه پرسهها ار هیسههدک ارتبههاب بههیا نظریههه و پههراکدیا نزدیههسایب
ها

اترهه نیار داریهب یهس بهار بهه شهک ک جامعهه دربهاربی ایها ارتبهاب بیهک کاهیب (ار

دار ،روی پایاتنامههههایک کههار مههککاب کههه بههه ایهها مسههت ه مکپردارنههو) ایهها حرفههت را
مکپ ه یر ،کههه م عیتهههایک هسههت کههه در آت نظریههه بههه میههاناک پههراکدیا پههیا و فراتههر
مکرود و ک نه امرور ایها م عیتهها بهه شهک ک عیاهک وجه د دارنهو و نهه آت اع هال په
و وحصیانهای که ما در ایاجها بها آت م اجهه شهویب بهه ههیع عاه ات که هکدریا د هک بهه
نظریه دارنو
اساسههکتریا نکدهههای کههه مطههرد کههردی ایهها ایههوب اسههت کههه شههرای مکت انههو در حههوی
تی

ناپ یر بص د که فرد حدهک بها ع هب بهه عیایهت نهام کاک رههایک در آت راسهدا ک شها

کاو ایا بیک برایب جوی اسهت و هک فکهر مهککاب اشهدباب اسهت مها تهاد تی ه رمهانک
را کههه در آت بههه سههر مکبههریب داریههب در مهه رد هه دت کبتههر ار مهها صههادق نیسههت
م عیدک بهغایت ه ااکتر  -ده عها ،ی دیهات مااهر بهه هیعنه
ا وامک نصهو ههرا کهه بهسهادتک بهرای مها م اه

مبهادرت بهرای ع ه و

اسهت فکهر مهککاب صهراحت راجه بهه

رتهههای ار بکاعداههایک در هه دِ شههاص ابههزاری بههرای موا ههه در هه د اسههت بکپردبتههر
ب ه یبگ فکههر مههککاب ه دت را بهها نههام کا دانسههدا ادامههه دادت راب ه د بههووت شههرکت
کههردت در شههیریاکاریِ دانصهها یات فریه

مکدهههک بهههد ی آتهههه کههه در ویداهها ،و بیههافرا

در جریات است اتر ایا وا عاأ واکهاا ته اسهت پها تا ها نبایهو ع یهه وحصهت ب

6

ههای

ناپهها ب 7اعدههراک کاههک ب کههه ه خاههیا بایههو ع یههه شههی بی دهصههدااک شههکااهی هیاههک کههه
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ویتکا ههها 8ه ه ارب اناهها ،مکدهاههو معدههرک باشههک و اتههر ایهها را بههه حسههاد نیههاوری
آتتاب ماا ات با آمریکا وج ک ایوئ

ژیس به

د مکتیرد [

به اصطالد یه رتا ارجها دادی «فاشیسهب هه » و آت را ج ه اضهواد 9نامیهوی و هک ته
یس دیا کدیکیا هسدک؟ م ر نهه؟ هاانخهه ایها دوتانههها وجه د نواشهده باشهاو آیها م کها
نیست کهه جابصهک بهر اقهر نیهروی ت هاد درونهکا

بهه ضهو ه د بهول شه د؟ یظههای

تردیههو ن ههککاب کههه جا هبا دانصهها یک در شههک فع ههک آت بههه س ه ی تکا ه کراتیزب کههردت
دانصه اب پهیا مهکرود یعاهک ه هات هیههزی کهه ادعهای مد هو کهردنا را دارد ه خاههیا
ار نظر ما ایا شهی بهای رفدهاری کهه نهاتزیر به د ،شاهوشهات باشهب و ت صهیاات آتههایک
که ما و ت را به فکهر فهرو بردبانهو بهه طهرری تردیوناپه یر ن ایهان ر یهس جه ر صه نت
بکفکر و بکمباالت است که رمانک فاشیسدک ت حک مکشونو
باابرایا برای ایاکه با صراحت پاسهات را بهوهبگ اتهر بهرای ایها بهه فرانکاه رت بیهایک تها
با دانصا یات بیهک و صهیبت کاهک کسهانک کهه بهه مها و بهه ت ها ،ماههایک کهه ایااهاییب
واپاترایکشات را نصات دادنهو آتتهاب [سهار و ح ه رت ریهر نظهر ه دت

اههو به د

و نههه ریههر سههایهی مهها [مؤسسههه ه هه با ه اهک ایهها کههار را اناهها ،بههوهک و یهها نههه ایهها
تً ی ک نیست که ما بد ات در م رد
ا بده کهه ی هک ه د

ک کک به ت کاب

اههو شهو اتهر بده انیب در سه ییا و بها ح ه ر مکها مال هات

کایب؛ و ک شس دار ،که بده انیب هه ت کهه تا ها ته اک ک تهاب در بهارل ه اهیب داشهت؛ و
صههیبت دربههاربی ا ههدالف نظرمههات وا عههاأ نیارماههوِ بیثههک ماًهه و بههووت میههوودیدت
است ررمهت 10ب دهریا جها بهرای ایها کهار اسهت ههر هاهو فحهوات دریاههههایک ایدا یهایک
پیاتر ت را ار سار بوات جا د سهرد کهردب به د بهر حسه

اتاهاق اوایه سهیدامبر در ایدا یها

اهب ب د و به احد ال ریاد ح ا ک هصدب و ن ب در ونیز هسدب
با احدرا ،تت دور
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پان شتهاگ
1- Baden-Baden
2- Außerparlamentarische Opposition
3- Cohn-Bendit
4- Friedeburg

 -5اشارب به مطا

نامه ب ک مارک رب

 -6بیههافرا (بههه التههیاگ  )Biafraبهههط ر رسهه ک ج هه ری بیههافرا یههس کصهه ر سههابخ در
نیاریه است که در جا د شرق نیاریه وا

شوباست

 -7ناپهها ب مههادبای آتههارا و نهه عک ب هه

میدهه ی نهه عک ترکیهه

بیاا

مههای اسههت هه انیا

ک اسهداادب ار ناپها ب و سهایر مه اد آتهارا ع یهه اههواف نظهامک را ماه نکردباسهت

و ههک اسههداادب ار آت ع یههه غیههر نظامیههات بههر اسهها
سالدهای مدعارف مً د  1980م ا
 -8ویتکا

کا انسههی ت ماهه اسههداادب ار بر ههک

است

یها جب هه رههایکباا م هک نها ،سهارمات سیاسهک و هریکهک ک نیسهت به د

که در جریهات جاه

ویداها ،در ویداها ،جاه بک و کهامب

در برابهر ارتها آمریکها و دو هت

ویداا ،جا بک مکجا یو
9- contradictio in adjecto

 Zermatt -10ش ری در س ییا
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