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 تدی عزیز

 کنم. بنابراین:تر صحبت کردن را بیش از پیش احساس مینیاز مبرم به رُک

سسههه دانشههیکیان بهها مک دیتضههای بههه عت ههت ترین اعتنهها ا اشههار ات حتههی کک هه نامههه

". مسسسهه دهدیمی مهار رربهرت"ا مسکهدا  یهادرار شهدی « منهاع  مسسسهه نکشهتی». از نکرد

انههد. ی دههدیمی مهها نیسههت کههه دانشههیکیان بههه درانههش ن ههک  کرد نههه تههدیر ایههن مسسسههه

ی سههی ا کاررههای بنیههادی بههین ععامیههت مسسسههه در درههه طکرخکبی مطتعههی کههه مههن بهههبههه

تنههها محههداد بههه متکدهه  شههدن  کههه کی ههی یامههرازد در رممههان ت ههاات دههاوتم. ت ههاات

 را اشهار  کهردیخهکدت بهدان ات ادها  رهایی کههکردن ی خکد تئکری نیسهت: عهراکشتکسعه

شهههد ی دانهههی کهههه در رد کهههردن سیاسیمی -انهههد  ریههها بهههر حسهههخ ات ههها  ر  داد  –
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ی جهتیم. امهههی تئههکری یدههدیمیب مهها دربردارنهههد ی تئههکری یکههدی ا یهه ااسههطهبی

 مضمکنی سیاسی استر ی  پکیهایی سیاسهی درانهیر کهه امهراز بهیش از رهر زمهان دی هری

ات بهها طکر کههه در محههاحبهمههان. رکنههدسیاسههی می رای یریمهها را نهها زیر از اتمهها  مکضهه 

نیسهت.  "سیاسهی نحهیحت"اشپی ل برایم تکصهی  کهردی ایهن بهه معنهای عرضهه ا اراوهه 

ام. رمچههکن خههکد تههک بههاار دارم هیرمسههک نه اسههت کههه رههیو ادههت ایههن کههار را نکههرد 

 رههایی تشههکیت ا ترهیههخ کههنم کهههبههه ععامیت را م بنشههینم ا مههردمپشههت میههزدسههت بهدتم

کهه امها بهه نمهرم ایهن بهدین معنها اسهت کهه بهرای این .درنهد انجهبهرایش  عداندمست خکد

ی سهی بنکیسهیم ا بهه طهرزی مت هاات بها درههی ددیمی مها باشهد بایهد مسسسهان رمرنکز 

از اثههرات اادعیههت محههکن نیسههت. بههه رمههان  جههام  ا مههان  نیههز یعمههل کنههیم. حتههی تئههکر

ذیری پهیهک تکجن کنهه کهه تهک بهه نحهرمامیزان که انکار ت اات بین دا  یهز اشهتبا  اسهت ی

ئههکری ا ت متضههمن ایههن عیههتِدااکههه ی رن ههامب م کههردیش محکههکدانشههیکیان را بههابت

ب ارعههمحتههی از ا رت ههاات رن تمایه دههراردادن انتزاعههیدسهه پهه اسههت کرد تغییههر پههراکتی  

 ندارد.

از پتههی  تحههکیری  بههه شههکتی انتزاعههی نبایههد»تههی  پت کههه در اادهه  ایههن درسههت اسهه

 یههرم. ی  تمههاس میا پتهی بههاصهبتههه کهه مههن نیهز در شههرای  خا ام «خته شهکدشهیطانی سهها

بهه ایهن تمهاس را ارت ایهن رضهدانشه ا  یا نهه جهایی دی هرب  ادثکحه بهه ارجاعبا  اخیرا 

ا  رجراحههت عیزیکههیتهدیههد در معههر  اعههراد  اادعهها   نانچههه» کههردم: بندیک  صههکرتشههی

ر کی دی ههر معتمههدمسههاز . «باشههند رعتههه رار دهه خرابههیدر معههر  اشههیا ا اسههایل رمکزشههی 

را شهههکل بهههررم زدن سهههمنرانیرا ا ختمانی سهههاغارهههای مشمحهههیر اشهههدر مکدعیت

م بهه ره متعادهخر انیهر دانشه ا  کامی ات ها  مشراعی از اعترا  سیاسهی اسهت. بهرای م های

 عراتر از باار بکد. که کتیر در برمی تمارراتخکردن 

 ای ازر ههتم دهادر نیسهک ر معهر  شهرای  رکمنهادئته: تهرین مسهمهم ا حا  در ارتبها  بها

ان دعریبی اسههتر بایههد در درنم. ا ههر ایههن خههککههشهه  را در دران کسههی ک عتنههاییابی
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ریها حهدادل  .مکننمهی اعتنهاییبی ا دی هر احسهاس باشهدم رخنهه کهرد  سهتمکان کشت ا ا

  مکانیسهم کدعریبی ا یهخه عتنهایی خهکد نهکعیان بهه بیین امکان اجهکد نهدارد کهه ا عهاا

  هرا رامپریامیسهم رایسهتم اعتهرا  بهه یبها ادعها کهه یعهرد» کهه  تن ایندعاعی باشد  ا 

ن عتیههه ایههن کههی ممبهها رههر اسههیته رههمرن رعههر  استیحههای زکههه ارا  کسههانیدر رمههان دم 

 هزار  بهه ایهن  هیرانسهانی اسهت. مهر مهناز ن نکعیبهه «کنهدیرا محککم نم دنجن جهنم می

 شکد.متیااز مییه ا تکجبر ا شدن منیر به م ش بی رمانشیک  صل بنیادیعنکان ی  ا

اجههکد  دیههامکتیکی یتضههادرایام کههه رد د نبههز یههاکههه اامبتههه یسههم  هه : عاش ادر ارتبهها  بهه

ر کتیکی نیسههتندی تضههادرار دیههامکههه رمهههام کههرد عرامههکد ن ر امههی رمچنههاندنههدار

صههل نیههرای تنههادض دا ا»بهها تکانههد نمی یاصههیلب هه   انههد.با  محضشههان اشههتخیبر

مبههانی اجتمههاعی ا  کهههم ههر این ربههه راسههت تغییههر درههد ت خههکد راماریهه «کد خههکدبههدران

از ایههن تغییههر در جنههبش  اینشههانهرههیو  .تغییههر یابههد ایکننههد طرز تعیینبههه رههایشهایت

 نشیکیی اجکد ندارد.دا

 انیهههکدیدتههل عههام  حتههی مههار ر اشههار  کههردی کههه در زمههان«اعتنههاییبی»م هههکم تعریهه   در

مها  یبهرا د بهه ایهن دمیهل سهاد  کههنشه یعمهل ا ادهدام یمبهادرت بهرا نهکع ویمنیر به ره

دعیهت اجهکد  هااتی کهه در ایهن مکت نیسهت. مسهدادمهان ا امهراز برای ددیمها  .بهکدممنکع 

رههها ا کراسهههی بهههکرااازی اسهههت. دمککراسهههی رزادیداردر ت هههاات بهههین عاشسهههیم ا دمک

 کههه شههکدد مکجههخ میاپیشههینی مراتبیستسههتهد. امههی کنههمههان عههرارم میرا برای یمههکدح

در برابهر ب بهکد خهکدی درانکاصه رهایتنادضبهه یهت عنابها ی د راکخه کرااازیب دمککراسی

کراسههی دمک عراینههد طریههت خههکدز ا –درههد ن دههرار در هشههایی امهه  یزرهها کی ههیتغییههر 

ا  کل مبهارز ر ناعرمهانی شههریخهار  از پارممهان بهدی بهه تنهها شهکن پکزاسهیا  –یپارممهان

خیتههی  ام کرهای سهنتی نیسهتند. تههاب دی هر رای ایهن ععامیهت ا شههیک  رشهکدمی کهنش رنهی

ام ا از کنهار رمهد ر امهی بها رن کنمتبها ر رمچهکن خهکدتر محکهکم مهین ار یزرا را در ایه

ر  ههرا کههه دعههاع کههردن ا تههداام بمشههیدن بههه اضهه  کنم ههانش دعههاع مههیاممرن در برابههر م
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انم ایهن مهه  تر اسهت. بهکادرشهتنسهیار بسهیار بهرای زنهد ی بشهرر برایش ا رزینه مکجکد

تها  *« ینهی رایهنرای »صهحبت کهردن از . الف بهین مهن ا تهک اسهتاخهت هاج ترینتعمی

 ن است.ر برای من ناممکتندتمر رسرا بر راین مسانی که رمریکاییزم

بهتههرین » زرمههتعهمم  ههرا تنههها ح ههی م حههل دارد. نمههیبههه ب زنیهها رههای اینئنهها  رمهههمطم

تر جههایی مطتههکب اسههت کههه دسترسههی بههه رن بههرای رمههه راحههتبههرای تههک اسههت. « انمکهه

 ۱۴جههک ی تهها  ۴ر از یی  رسههتیمپتامبر مهها در سههکسهه ۱۱ر کسههت تهها  ۱۶. از باشههد

 ن مادام براا .شهر کابریر ساختما ۶ر منطمه ر عرانسهکستر 

تارادمتند  

 رربرت

 

 پانکشت:

ا  ۱9۴۳مححکی  Watch on the Rhine «زنی رای راینشت » عاشیستیضد اشار  به عیتم *
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