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 ششم یمکاتبات آدورنو و مارکوزه؛ نامه

 مارکوزه هربرت

 ینعمت گرگان ثاقیم برگردان

 

 ۱۹۶۹جوالی    ۲۱

 زیعز یتد

 . بحث و جدال با کوهندیبه دستتتر رستت جون    ۱۹  خیتار  به  یانامه ،ایتالیبعد از بازگشتتتمان از ا

 گروه و حامیانش النججار و جکردم تا   تیریشتتدن نه ط چ چون مد  یابامزه زیعمالً چ تیبند

  ی هابرستتانر زگزار   انیرا به پا  امیستترنران  شتتدهیبندزمان  یرا ستتاکت کنر و بنا بر برنامه

حادثه   نیا  یدرباره ییایتالیا  انیبحث با دانشتتجوبابت این ه  هستتتند ، بل ه  اشتتتهاهها  روزنامه

و دور  شتده  جدا    ییجنهش دانشتجو یاو کامالً از هستته  یهاوهیو شت  تینشتان داد که کوهن بند

 .دارندمشابه   ینظر زین نیاند. دوستانر در برلاطتاده

بحث و اختالف نظرمان   یاصتل  یگرهآن را  که  بشتومآنچه   یمتوجه مهاحثه به او باعث شتد تا

  ی امتداخلته  ی»اثربرشتتت   دورنمتای  یدربردارنتده  ییجنهش دانشتتتجوکته   بتاور دارم. قطعتاً  یدیت نتام

  س یطرانستته زحرتتورم در پار  ،ا یدر ارتهاط با آمربیش ازهر چیز استتت . مشتتر تتاً   یاجتماع

 نتدهتایکته طرا  ی. الهتته عللکنریط ر م  طورنیا  یوبجن  ی تایکرد  و آمر  تیت بتاور را ت و  نیمجتدداً ا

  ن یتمام ا  رغرینظرم علمتفاوت از هر هستتتند، اما برخالف هابرما ، به  شتتوند،یرا موجب م

 هیعل  یاعتراض  ،هدف نیواحد دارد. و اکنون ا یهدط یشان رو به سومحرک یزهیها، انگتفاوت
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در    پیروانش  هیخود گستستته و عل  یوجود یهاشتهیکه از ر  یایدارهیاستت. سترما  یدارهیسترما

  ی دهیا  نیا یشتده استت. الهته که من بازگوکننده  اصتول اخالقی خود جهان ستوم، طرهنگش و 

و احتماالً تنها   نیتریاستت. اما قو  یدر ذات خود ان الب  ییکه جنهش دانشتجو  ستتریمزخرف ن

کارا به  یکامالً به ش ل   ایآمردر    ییامروز است. جنهش دانشجوس وط نظام سلطه  یبرندهشیپ

 رتنیدر برانگ  ،یاستتت یت ستتت   ی: در گستتتتر  آگتاهکنتدیمتداخلته م  یابرنتدهشیپ  نیعنوان چن

تر از  بودند و مهر ادغام شتده ستتریدر ست  شتتریکه پ  یاقشتار   الیدر گستستت راد  نان،ینشت هیحاشت 

که  نریبینم  یلیدل چیزواقعاً ه  ایآمر  ستریالیامپر  هیاز مردم عل  یشتتریب  یهاحل ه  جیهمه در بست 

 ند،یایچندان به چشتر ن هانیهمه ا دیشتاداشتته باشتر .  یآلرژ  ر،یمفاه  نینستهت به استتفاده از ا

وجود ندارد و   یایان الب تیوضتع چیه ،یصتنعت  یکشتورها نیترشترطتهیپ  به اتفاققریب  در   یول

 رارتدکسیو غ دیجد   الیهر طرم مرالفت راد  یاستت که به ستادگ یون به حدیانتگراست  زانیم

  یی دانشتتجو  ونیاز اپوزوستت   یتردهیستتنج  یابیارز ،حاکمان شتته،ی. همچون همکندیرا محدود م

  ی ها و مدار  ستازماندهدانشتگاه هیمتحده طوراً عل  التینستهت به خود آن دارند. سترکود در ا

ارد  و  سیپل  ،دهتدای نمیوقتی وادار کردن بته هم تاری و ادغتام در ستتتیستتتتر نتیجته  .شتتتودیم

 .شودمی

استتتت. در    منتدیکنش  کیت و    هیت نظر  کیت   یدر جستتتتجو  دانتهیت نتاام  ییجنهش دانشتتتجو  امروز

متأخر   یدارهیاستت که ام ان تطاب  و ت اب  با جوام  سترما یاز ستازمانده ییهاطرم  یجستتجو

 شیطتنه را پ  اهدافها که آن  ایگران، طتنهو تحریک  تحت نفوذ  جنهشتتی که را داشتتته باشتتند.  

 چهمانند آن   ،شتوندت رار می  هاییپرانیها و مزهکنایه.  شتودیم اکدر خود  چاک چ  برند،یم

  ی هستتتند. من به اندازه قاب  توبیخ   تو هایگفته که همانند  دم،یاز طران فورت و هامهورگ شتتن

  انتحاری   یکه آن را کنشت   یشتعار ام،دهیجنگ ر یشتعار »دانشتگاه را نابود کن هیعل  همواره  یکاط
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قدر کمک کردن ما همان فهیکه وظ  ریبریبه سر م  یتیدر موقع  اًی. باور دارم که دقکنریقلمداد م

 و  یگیزیانگ یآن در برابر سترکود و ب فیبازتعر  فیاستت، که تعر  کیبه جنهش از منظر تئور

 .کشیدنسپاپَ

منتشتر   یهانه از کتاد یپرستشت   ناستت نیشت یمن از امروزِ مؤستسته واقعاً همان پرستش پ پرستش

  ی طیشترا چی: تحت هری. بگذار دوباره بگویاست یست   یهاتیمؤستسته در موقع ادیشتده بل ه از غ

خود    یبه درستت   اًیهستتند که دق  یاستاده  ییهاتیاما موقع  نر،ادیرا مطرود نم  یگریانجیمفهوم م

 هیشتتفاف عل  یاتراذ موضتتع  یر ازآن را ناگزمؤستتستته،    و پویایییخ  تار.  ستتازندیرا طا  م

که  ستین  یسادگ  نیبه ا  هین قرت کند  می  تنامیو یبرا  یخواهیبا نهرد آزاد أمتو   ایآمر  ستریالیامپر

 همانندمستلچ استت.    یدارهیسترماکشتی بهرههنوز   یوقت یبزنبه ستینه  را    ن یرا یهاینی»چ ستن 

در آلمان   ایآمر  یهااستتیست  نایهبر ممؤستسته   تیهو نییکه تع  ماهدی، شتن۱۹۶5 ستال   یاوا

 است.

 یبته زمره  زیکته متاکس ن  ریدیت من: بنتابر حستتتب اتفتاق د  یبرش نتامته نینتدتریحتاال نتاخوشتتتا  و

بود از باز شتدن اختالطمان به   یبه هر دردسترز[  ]تا به امرو استت. وستتهیکنندگان به من پحمله

که  به نظرم غیر عادی استتباشتر.   دیجرا  یپاسترگو دیدم. اکنون بااجتنهاد کر  یستط  عموم

هتایی را مطر  کرد کته متا در بحثی جمعی و اشتتتتراکی بته آن یتت ایتدهال ی مت ام س مجتدداً ادعت 

تر  تر و ستتتادهدر کار من »خام هادهیا  نیکه ا  رمیپذیم  یمالً با گشتتتادگان من کیده بودیررستتت 

مستتتر و    الیکه جوهر راد شتوندیو خام بودن موجب م  یستادگ  نیاند. من معت دم که اشتده

جمله را از    نیهابرما  ا  ن،ی. گذشتتته از اندشتتو  دایمجدداً مشتتهود و هو ر،یمفاه  نیا  یدایناپ

اند  ن   کرده استتن  طرستتاده نشتده  ریزبرا  ۳۰در دهه    یمجموعه م االت  دیجد شیرایو  یم دمه

استتت که در زمان ضتتعف به خدمت  ییروین یت راج  بهان دغدغه و حستتاستت در میز»تفاوت 
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ر که یبه نظرم الزم استتت که به صتتراحت بگو  ت،یاز ح   یپاستتدار  ی. برادیآیمرالفان در م

[ که یای تاتوریبهتر استت، ]د  ی تاتوریهمواره از د  بندرین  یدموکراست   راداتش،یتمام ا  رغریعل

،  ۳۰  یدهه  مریهورکهاتوان ت تویر کرد که می  ای . آاهد شتدمنجر خو به آن[  ستتریست وط ]ست 

 شیپ  ینستتتره   اًینظرم دقجمله به  نیا ستتتد یبنو  کیرتئوریو غ  ی یال تید ریغ  طورنیاامروز  

  ی ن هر در کار هستتت  دموکراستت یهمحتی   ایاستتت. اما آ بد و بدتر  انیانتخاب م  زا  یاپااطتاده

  ن یمتأخر. ا  یدارهیسترما یخود  جدا شتده استت: طرم ستلطه  یمنتزع شتده استت، از باطت واقع

  ی [  برای]چه کستان   یک  یبهتر برا کندنیپرستش را سترکود م  نیانتزاع اجازه مطر  شتدن ا

  ی جهان   [داری]سترماه نظام  نیگتوها  ا  نیستاکن   یجنوب  ی ایمردمان برده در آمر  اطرا یب  تنام یو

ارتش   یعم  آورندهنظام استت، با تمام اشتتهاهاتش، منجر و به نیهم  یِدموکراست ن  یاستت و ا

  ن یستر و ایمرتاعف: نئوطاشت   ی. انتزاعشتودیم  یاستت و مان  آزاد  سترینئواستتعمار و نئوطاشت 

در    ،مدارانههسرماییک دموکراسی   عنوانبه   ،یدموکراس  نی: استندین  گری دی  تویآلترن  ،یدموکراس

منجر به  دیآن با  یو چرا طروپاشتتت   رود یم شیزور پ  ریرژ  یبه ستتتو  ا یذات  ییایتناظر با پو

زرستالت  جنهش  فهیوظ   اًیدق  نیا ایبدتر استت  آ  یطعل تیشتود که از وضتع  یای تاتورید  جادیا

چگونه    وشتود    ایاستتحاله نیکه مان  چن ستتین  ییجنهش دانشتجو ژهیامروز، به و  یاعتراضت 

کته در آغتاز   یوقت  ریکن   یکر ت ه  یروین   یت جنهش را بته دل  نیا  یرونیاز چتارچود ب  یرتوانمی

  د وجوو جور ستیستتر از زور  آگاهانه  ام ان صتحهت ایبود که آ دیمورد تردبه غایت   نیخود ا

»ختدمتت   فتانبهتر بته مرتال  یزیچته چ   ننتدکیم  نیب کتارهتا را معیت کته حتاکمتان ترت  یدارد وقت

 کردن آن   تیت و ایجنهش   نیا تعهد به ناتوان ساختن  دهد  یم

ندارند که   یازیاهداف اعتراضتشتان آگاه هستتند، ن  یهاتیمحدود  یاز همه  یبه خوب  انیدانشتجو

طراتر   هاتیمحدود  نیدارند تا از ا ازیبه کمک ما ن دیشتتا یول  رنیها گوشتتزد کنرا به آن  نیما ا
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و   بنیاند، در اردوگاه رقاستتاده  گری، »کارگزاران خشتونت ، همه و همه در ستمت د زور»  روند.

. و ریمحتاط باش  یو برچستب زدنشان به جنهش اعتراض  هایبنددستته  نیا  یریکارگ در به  دیما با

خشتتونت   [تیکه ]ماه  ریشتتجاعت نظر را داشتتته باشتت   نیا دیپس از ستت وط  ما با  ی تاتورید

  ک ی   ی تاتورید» یکل  رمجموعهیو همه را در ز  رینه انگار  ی یرا با خشتونت سترکود    ییرها

  علیه مالک   را یتنامیو  ده انی  خشتونت برواهیر استت که  مستررگیبه همان   نی. ارینکاسته ن 

شت نجه و بدون این ه برواهیر  ن  نیری بداشتورشتی ی ده انان  زمین علیه  الکخشتونت م امین بز

 ر نظر بگیریر.ده ان از سوی مالک را د استثمار

که هنوز ضتتامن ح   ژهیودطاع کرد، به  یپارلمان-کیدموکرات یهااز مؤستتستته دیشتتک با  بدون

طه ه   نیبل ه ا  ییدانشجو  یها. نه جنهشاندو ناامیدی  یاطسردگ  تر شدنم ابله با عمی و   یآزاد

مجلس    ا،یکرده استتت. امروز در آمر م تترفیمؤستتستتات را ب  نیحاکر مستتلچ استتت که ا

  یله یوست به یدادگاه عال  ریاستت و ت ترف اخ  یاطستردگ دیانون تشتدمحور و ک  ،یگذارقانون

 ست.ا به کدام سو استیکه جهت حرکت س  دهدینشان م   سونین

هنوز ام انش   دی. شتاریها بحث کناستت راج  به آن  ازیبود که ن  یاز مستالل  یتعداد محدود  نیا

به  نایالعاده  و از پونترست اکستپر ِ طوق ریست یاستت زگل  ریقطار مستت  نایباشتد. از زرمت به پونترست 

بتوانر اواسچ آگوست در   دوارمی. امنایقدر طاصله است که از زرمت به پونترسهمان   اًیزرمت دق

  ی غذا و  ترانهیروزانه در مد  ی: شتناریهستت نجایآگوستت ا  ۱4با هابرما  مالقات کنر. تا   خیروز

 .دهدیرم  تازه به رو  و تنمان م  یطرانسو

 شما.  یگرم به هر دو سالم

 .هربرت


