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 هربرت عزیز

داشههدب بههه دسههدب  1باان  -باان  در تعطیالتههک کههه در  فرسههدادب بهه دیآوریهه   5 کههه تانامههه

اتههر باهه اهب ه خهه ت  هه د تهه   –ای بههر روی مهها ت اشههت ت جهههرسههیو و تهه قیر  اب 

دانب مباحثهه مها تا ها رودرو  ابه  اناها، اسهت  و هک مهرا آررد  اترههه مهک –صادق باشهب 

   اهب تا آت رمات پاساک به ت  بوهکار باشب ن ک

برایههت  ایکااههوبط ر تعییابهههتهه انب درک کههاب کههه هههرا شههرای  اول ار ه ههه ایاکههه ن ک

بهه ط ر کهه  ه دت مصاًهاأ ت ییهو کهردی  تغییر کردب آت ههب پها ار صهیبدک کهه ه هات

ی و بههه سههادک م کهها اسههت دربردارنههوب هههیع عاهه ات تغههایری بهها تههزار  مهها نواشههت

هها کههه در تزارشهات به د را بهه هههب کاب بر هک تااوتفکههر مهکای تهارب به دب باشهو  نکدهه

  بهه نظهر، ع هالأ دانبمیاه   مهک را نظهر اظ هارپا ما ههب حهخ  ه د، بهرای   رب  دادی
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تر غیههر سهه ه امههری ار شهها هههزار مایهه  آتنظههری راجهه  بهه باوی رأی وو صهه رت تکهه یا

 که حرف ما را بصا ی ایا بووتم کا است  و ت  ایا کار را اناا، دادی! حدک 

 پرشه اری صیبت نکهردت بها دانصها یات و صهیبت نکهردت م هر در برابهر مااطبهانک ایوب

مها  ]و هک  اسهت  در ن ایهت ههب های مها  ا بده در تطهابخ بها برنامههار آغار مادص ت  ب د

ها و دغوغههههو  –ی مههها هربهههرت مؤسسهههه –مؤسسهههه باشهههب  مًههه یتبایهههو در پهههک 

در   بهاور، کهاگ تهرایا غا ه  اسهت ترفدهار یهس سهیرک شهوب کهامالأ مؤسسه هایمااعت

ههر ت نهه ک هس هزیاهه بهه مها مد  هو شه د رو بهه افهزایا اسهت  باهابرایا  راسدای ایاکه

ک  ب دههر اسههت ه باشههصههیبدک بهها دانصهها یات در فرانکاهه رت داشههدبایههو هههر ت نههه اتههر 

 هه دت مسههت  یدا را بیهه یری و مؤسسههه یهها دپارت ههات را درتیههر آت نکاههک  بههاور دار، کههه 

کاهک کهه واکهاا مها را درک مک اشهبته انب ایها اندظهار را داشهده بمک ی  ه دتباا بر نامه

  نا اهک کرداسداادب ب ت را ع ی آو 

)جاههبا اپ روسههی ت  ههار  ار  آپاا  دایههرب اصههطالحاتاتههر باهه اهب ار  –پ ههیا نبایههو 

تهه انب سههاری شهه د  تا هها مکاندزاعههک شیطات طرریبههه – اسههداادب کههاب( 2پار  ههات در آ  ههات

تهر ار رفداردانصها یات بها مهها هها بها دانصها یات بسههیار مالیبتًهری  کهاب کهه بر هه رد آت

کهه ههه رمهانک بایهو بها آیهو  در ارتبهاب بها ایاب دگ ]امری که  به سهادتک بهه وصهو درن ک

 3بنایت -نک اای پ یا ت ها  ترفهت بها نظهرت ماها اب  ا یهراأ در بیثهک در دانصهکوب  آ ه

ها و ضهربات در به مها تاهت کهه تا ها رمهانک حهخ دار، بهه پ هیا رنه  بهزنب کهه م صهت

 ی ههک دی ههر  باشههاو  جهه اد داد، آت رمههات م کهها اسههت صهه رتبحههال فههرود آمههوت روی 

دیر باشو  در رمانک کهه مؤسسهه در حهال تًهردف شهوت اسهت  طریهخ دی هری بهرای ع ه  

جهها کههه مؤسسههه ن ههادی مسههدح  اسههت و تیههت ح ایههت هههیع کههردت م کهها نیسههت  ار آت

و  4فرتاایب   دهههو بههر دو  هههه کههه در آت ر  مکدانصهه اهک نیسههت  مسههت  یت هههر آت

تًهه یب ترفداههو تهها مؤسسههه  مهها اسههت  بههه جههای اشههغال کههردت دپارت ههات  دانصهها یات

تهه ات تًهه ر کردنههو  مکطهه ر  طههابا مکرا تًههرف کااههو  آت ها هها، ایا« شههوبتعوی »
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ت انسهت بکصهو  امهرور واکهاا مداهاوتک ج ر هیزهها کهار بهه کاها مککرد با ترافیدک و ایا

ی ا یههر ژان یههه اناهها، داد، ناهه اهب داشههت  ح اسههب بههه مطا بههه 31نسههبت بههه آنخههه در 

ی اسدا یایسههب نههاد تیحههخ مثابهههع هه مک را به اندحههاد ار  هه دهسههت کههه مهها دانصهها یات 

5روال عادی کارها و ام ر"ا،  ایا هیع د  ک به باصیوب
 نوارد  "

ایب  ارتبههاب بههیا نظریههه و پههراکدیا نزدیههسهیسههدک  ا، کههه  ی ههک بههه پرسهها ارمد جههه

ارتبهاب بیهک کاهیب )ار   ها ی ایها اترهه نیار داریهب یهس بهار بهه شهک ک جامعهه دربهارب

را  تپردارنههو(  ایهها حرفههکاب کههه بههه ایهها مسههت ه مکهایک کههار مههکنامهههدار، روی پایات

فراتههر  وهههایک هسههت کههه در آت نظریههه بههه میههاناک پههراکدیا پههیا پهه یر، کههه م  عیتمک

په    لاع ها هها بهه شهک ک عیاهک وجه د دارنهو و نهه آترود  و ک نه امرور ایها م  عیتمک

جها بها آت م اجهه شهویب بهه ههیع عاه ات که هکدریا د  هک بهه ای که ما در ایاصیانهو وح

  دارنونظریه 

ت انههو در حههوی ای کههه مطههرد کههردی ایهها ایههوب اسههت کههه شههرای  مکتریا نکدهههاساسههک

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

رمهانک  تهاد تی ه  کاب اشهدباب اسهت  مهات  و هک فکهر مهک  ایا بیک برایب جوی اسهکاو

  تههر ار مهها صههادق نیسههتدر مهه رد  هه دت کب  داریههببههریب را کههه در آت بههه سههر مک

نه   مبهادرت بهرای ع ه  و مااهر بهه هیع ی  دیهات  ده  عها، - ترغایت ه  ااکم  عیدک به

راجه  بهه  صهراحتکاب سهادتک بهرای مها م اه   اسهت  فکهر مهکبها وامک نصهو ههرا کهه 

تههر پردببههرای موا ههه در  هه د اسههت  بک ابههزاریشههاص  اعداههایک در  هه دِای ار بکرتههه

بههووت شههرکت  راب  هه د کاب  هه دت را بهها نههام کا دانسههدا ادامههه دادتب هه یبگ فکههر مههک

 6هههه کههه در ویداهها، و بیههافراد ی  آتدهههک  بهههکاریِ دانصهها یات فریهه  مکت در شههیریاکههرد

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

کههه ی هیاههک ی دهصههدااک شههکااهاعدههراک کاههک ب کههه ه خاههیا بایههو ع یههه شههی ب 7ناپهها ب
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معدههرک باشههک  و اتههر ایهها را بههه حسههاد نیههاوری   دهاههوه هه ارب اناهها، مک 8هههاکا ویت

 ]     تیردتاب ماا ات با آمریکا وج ک ایوئ   ژیس به   د مکآت

نامیهوی  و هک ته   9ج ه  اضهوادآت را  و «فاشیسهب هه »به اصطالد یه رتا ارجها  دادی 

ها وجه د نواشهده باشهاو  آیها م کها یس دیا کدیکیا هسدک؟ م ر نهه؟ هاانخهه ایها دوتانهه

ای  یظهه بهه ضهو  ه د بهول شه د؟ا   نیهروی ت هاد درونهکجابصهک بهر اقهر نیست کهه 

 یزب کههردتتکاهه کرات بههه سهه یا دانصهها یک در شههک  فع ههک آت بکاب کههه جاههتردیههو ن ههک

را دارد  ه خاههیا  اادعهای مد  هو کهردن کهه اهک ه هات هیههزیرود  یعپهیا مهک دانصه اب

ههایک و ت صهیاات آت باشهب شهاتشاهو به د، های رفدهاری کهه نهاتزیرار نظر ما ایا شهی ب

انهو  بهه طهرری تردیوناپه یر ن ایهان ر یهس جه ر  صه نت که ما و ت  را به فکهر فهرو بردب

 شونو مباالت است که رمانک فاشیسدک ت حک مکفکر و بکبک

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 

تهاب ]سهار و ح ه رت  ریهر نظهر  ه دت   اههو به د شات را نصات دادنهو  آتترایکواپا

ه باهه اهک ایهها کههار را اناهها، بههوهک و یهها نههه  ایهها ی مهها ]مؤسسههه   هههو نههه ریههر سههایه

 ک کک به ت  کاب   تً ی ک نیست که ما بد ات در م رد

ا بده کهه  ی هک  ه د   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 

الف نظرمههات وا عههاأ نیارماههوِ بیثههک ماًهه  و بههووت میههوودیدت ی ا ههدصههیبت دربههارب

هایک ایدا یهایک دریاههه فحهواتب دهریا جها بهرای ایها کهار اسهت  ههر هاهو  10است  ررمهت

جا د سهرد کهردب به د  بهر حسه  اتاهاق  اوایه  سهیدامبر در ایدا یها تر ت  را ار سار بواتپیا

 ر ونیز هسدب ریاد ح ا ک هصدب و ن ب د   اهب ب د و به احد ال

   تت دوربا احدرا،
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 هاگپان شت

1- Baden-Baden 

2- Außerparlamentarische Opposition 

3- Cohn-Bendit 

4- Friedeburg 

 اشارب به مطا   نامه  ب ک مارک رب -5

کصهه ر سههابخ در  سیهه افرایههب یج  هه ر کط ر رسهه ( بهههBiafraگ ای)بههه التهه افرایههب -6

 است وا   شوب هیاریاست که در جا د شرق ن هیارین

 ای هه اناسههت    یمهها  یههترک کنهه ع یب هه  میدهه  کرا و نهه عآتهها یاناپهها ب مههادب -7

اسهت  را ماه  نکردب کاههواف نظهام هیهرا ع مه اد آتها ریاسهداادب ار ناپها ب و سها کا    ایب

 کدب ار بر ههماهه  اسههداا  تیبههر اسهها  کا انسهه اتیههنظام ریههغ هیههاسههداادب ار آت ع  کو هه

 م ا   است  1980مدعارف مً د  یهاسالد

به د  سهتیک  ن ککهیو هر کاسهینها، سهارمات س کم ه باایکجب هه رهها ایه ک ا تیو -8

و دو هت  کهایو کهامب   در برابهر ارتها آمر کجاه ب داها،یدر و داها،یجاه  و اتیهکه در جر

  ویجا کم کجا ب داا،یو

9- contradictio in adjecto 

10- Zermatt ش ری در س ییا 


