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  شيری. م. ا

 ٢٠١٢ اکتوبر ٢٨

 ننگ و مداخله گریۀ  ساخاروف، جايزۀجايز
  :مقدمه ای بر انتشار مجدد

ه  امپرياليستی اروپا، بۀ به اتحادي٢٠١٢ل سا»  صلح نوبلۀجايز« نوبل در اعطای اروی نۀکميت» خوشمزگی«در پی 

 اروپا رسيد تا با ۀعبارت دقيق تر، به مھد استعمارگری، تجاوزکاری و جنگ افروزی، اينک نوبت به پارلمان اتحادي

 ۀجايز« اروپا تصميم گرفت ۀبدين ترتيب که پارلمان اتحادي.  ديگری افکار عمومی را به بازی بگيردۀمضحک

سر می برد و ه  را به خانم نسرين ستوده، فعال حقوق بشر که از دوسال پيش در زندان ب٢٠١٢سال » ساخاروف

  .جعفر پناھی، فيلمساز ايرانی اعطاء نمايند

از سوی محافل امپرياليستی، و معرفی سه تن از »  ساخاروفۀجايز«در رابطه با مفھوم، ماھيت و علل تأسيس 

، ھمانوقت مطلبی تھيه و منتشر ساختم که ھنوز ھم اعتبار ١٣٨٩ در سال هھموطنان ايرانی ما برای دريافت اين جايز

پارلمان اتحاديه امپرياليستی اروپا، باز » شيرينکاری«ولذا، در ارتباط با آخرين . و اھميت خود را حفظ کرده است

انم ستوده و آقای  خۀانتشار ھمان نوشتار را ضروری دانسته و ضمن قدردانی از مساعی انساندوستانه و ترقيخواھان

ً ۀعنوان يک ھموطن، از آنھا صميمانه انتظار دارم که مراتب امتناع خود از دريافت اين جايزه پناھی، ب   ننگين را کتبا

 صھيونيستی از مظالمی که در وطن بر آنھا رفته، عليه ميھن و مردم -اعالم نمايند و اجازه ندھند محافل امپرياليستی

  .مايندما بھره برداری ابزاری ن

  ١٣٨٩ عقرب - آبان٣

  

روائی می کرد،  در اسپانيا فرمان١٩٧۵ تا ١٩٣٩ سالھای ۀژنرال فرانسيسکو فرانکو ديکتاتور فاشيست که در فاصل

رموز حکمروائی «: له که رموز حکمرانی وی در سخت ترين شرايط اسپانيا چيست، می گويددر پاسخ به اين مسأ

 خبرسازی و پخش شايعات - ١: ن برای اين کار از سه عامل مؤثر کمک می گيرمم. آنقدرھا ھم پيچيده و بغرنج نيست

 کمک ھمه جانبه به ترويج موسيقی - ٣خصوص، فوتبال؛ ه  برگزاری مسابقات پياپی ورزشی، ب- ٢و اخبار جنجالی؛ 

خود مشغول ه اين سه عامل، فکر و وقت صدھا ميليون انسان چه مخالف و چه موافق را ب. مبتذل و تشکيل کنسرتھا

  .»...می دارد و دولت به کار خود ادامه می دھد
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طور کلی ه غرض از يادآوری متد حکومتداری ديکتاتور فرانکو اين است که، اتحاديه امپرياليستی اروپا و ب

امپرياليسم خبری که ھميشه بدين سنت منحط اسالف خود وفادار بوده، در اين اواخر، درست در شرايطی که جھان، 

خود می پيچد و ه  اقتصادی سرمايه داری ب-در بن بست تنگ و تاريک بحران مالی» متحد«ه، اروپای ويژه ب

دولتھای سرمايه داری از پاسخگوئی به مشکالت و مصايب تحميلی خود به جوامع انسانی عاجز مانده اند، در يک 

ی ديگر، توسل به متدھای سو، اعتراضات و اعتصبات مردمی را با توحش و خشونت سرکوب می کنند و در سو

انحرافی شدت بی سابقه ای فکری منظور ايجاد مشغله ھای ه خبرسازی، شايعه پراکنی و پخش اخبار جنجالی را ب

، خبر خريد »تروريسم در اروپا«شدارھای پياپی پيرامون خطر جعلی وموازات ھه طی روزھای اخير، ب. بخشيده اند

ن فوتبال، پخش خبرھای جنجالی پيرامون بذل و بخشش جوايز به عمال و جائی بازيکناه و فروش باشگاھھا و جاب

  . جھان را به اھم اخبار تبديل کرده استۀمأموران ريز و درشت خود در اين گوشه و آن گوش

 ساخاروف به ناراضی چينی، ۀ اروپا، دو ھفته پس از اعطای جايزۀپارلمان اتحادي: در خبرھا گفته می شود

که امپرياليسم غرب  بر گيلرمو فريناس، ناراضی کوبائی را نيز بدون ھيچ اشاره ای به اينو اکت٢٢ليوشيائوپو، روز 

 اقتصادی بر مردم کوبا و ۀ سال محاصر۵٠خاطر انتخاب راه رشد سوسياليستی چه مصايب و جناياتی را در طول ه ب

له که چرا پارلمان اين مسأ.  معرفی کردافت اين جايزه دريۀ مردم جھان تحميل کرده است، شايستۀطور کلی بر ھمه ب

 اروپا در چنين وضعيت سخت خود اروپا، چنين جايزه ای را با چه منظوری و به چه کسانی اھداء می کند، ۀاتحادي

ولی قبل از ھر صحبتی الزم است بدانيم که آندره ساخاروف کی بود . موضوعی است که کمی به توضيح احتياج دارد

  يزه تأسيس شد؟نام او جاه و چرا ب

. در اين باره، نا گفته نماند که قضاوت من در مورد شخصيت آندره ساخاروف بر اساس حب و بغض شخصی نيست

 تالشھا و ۀ طبقاتی و نتيجۀمن، معيارھای علمی مبارز.  دوستی داشته ام و نه پدر کشتگیۀچرا که نه با ايشان رابط

  .خود قرار خواھم دادفعاليتھای سياسی وی را مبنای قضاوت و داوری 

زيکدان ناراضی، يکی از دانشمندان شرکت کنندگان در ساخت بمب ھيدروژنی اتحاد شوروی ه ساخاروف، يک فآندر

پدر بمب « به او  بود که محافل امپرياليستی عمداً ١٩٧۵ صلح نوبل سال ۀو دارنده مدالھای لنين، ستالين و جايز

 با محافل سری صھيونيستی رابطه برقرار )١( ھمسر دومش، يلنا بونروی از طريق. لقب دادند» ھيدروژنی شوروی

تحت سرپرستی جورج »  بازۀجامع«و محافل صھيونيستی مثل »  آزادیۀخان«مريکائی اکرد و از حمايت سازمان 

 محاکمه و محکوميت ۀدقيقا به ھمين سبب ھم، مقامات سياسی کنونی روسيه پروند. سورس برخوردار گرديد

، به ١٩٨٠ سال جنوریساخاروف، در . را پنھان کرده و محققان را از دسترسی به آن محروم ساخته اندساخاروف 

 کيلومتری ٤٠٠ھمراه ھمسرش که گمان می رود ھمسر مصلحتی وی بوده است، دستگير و به شھر گورگی واقع در 

ته و خائن گارباچوف ــ ياکووليوف باند وابسرھبری ه قدرت رسيدن ضدانقالب داخلی به او پس از ب. مسکو تبعيد شد

بررسيھای مختلف نشان می دھد که آندره ساخاروف .  از تبعيد باز گشت١٩٨٦ در اتحاد شوروی، در سال ــ يلتسين

طور کلی تسحليات اتمی برای ه خالف تبليغات و تصورات ساخته شده و جعلی، بر سر دموکراسی و حقوق بشر و ب

مفھوم تقسيم قدرت سياسی بپذيريم، ه زيرا، اگر دموکراسی را ب. د شوروی برنخاستھر کشوری، به مخالفت با اتحا

اين امر در اتحاد شوروی حتی در سخت ترين دوره ھای ساختمان سوسياليسم ھميشه در کسوت شوراھا و نمايندگان 

ر يگ گروه گاه در اختيا  امور کشور ھيچۀمنتخب خلق تحقق می يافت و خالف کشورھای سرمايه داری، ادار

متشکل از نمايندگان مافيای ميلياردرھای طالئی، انحصارات امپرياليستی، کنسرنھای اسلحه سازی و کمپانيھای 

مفھوم کار برای ھمه، ه اگر حقوق بشر ھم ب. تر استدر مورد حقوق بشر نيز، مسأله از اين ھم روشن.  نبودفرامليتی
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 برابر از فرصتھای موجود برای ھمه و ۀيجاد شرايط استفادمان و مسکن رايگان برای ھمه، اتحصيل، طب و در

باالخره، تأمين فردای مطمئن برای ھمه معنی شود، اين حقوق، در حد بسيار وسيعی در اتحاد شوروی رعايت می 

له را مورد تأکيد قرار با اين توصيف، بايد اين مسأ.  کردشدند و ساخاروف نيز اين مسائل را بسيار خوب درک می

خاطر مخالفت با لغو مناسبات سرمايه داری در اتحاد شوروی و دستيابی اين ه  که ساخاروف قبل از ھر چيز، بداد

عنوان يکی از ناراضيان ه مريکا، با ۀکشور به سالح اتمی و تبديل شدن آن به يک قدرت جھانی رقيب اياالت متحد

دست آورده بود، سوءاستفاده نمود ه زيک بۀ علم فحاکميت کشور متبوع خويش قد علم کرد و از موقعيتی که در زمين

 سياستمداران امپرياليستی به اين واقعيت اطمينان داشت که پس از ساخت سالح اتمی ۀوی، مثل ھم. و شھرت يافت

آندره .  نظامی، سوسياليسم را از پای در آوردۀدر اتحاد شوروی، غرب امپرياليستی ديگر نمی تواند از طريق مداخل

، تسليحات مريکائی تبار امروزیا ايرانيان ۀدقيقاَ مثل ھممخالفت با اتحاد شوروی برخاست، ه  آنوقتھا که بساخاروف

 خود را در پشت شعارھای دموکراسی و ۀمريکا می دانست و اين عقيدا ۀاتمی را حق مطلق و انحصاری اياالت متحد

  . است، پنھان می کردحقوق بشر، که امپرياليسم آنھا را بی محتوا و بی اعتبار کرده

ان و ضدانقالب داخلی خزيده در  خائنۀدرست به ھمين داليل فوق الذکر بود که، آندره ساخاروف نيز مثل ھم

 ۀ، در مقام پياده نظام دون پاي»سرد«انھای دولتی و حزبی اتحاد شوروی، پس از شروع جنگ به اصطالح ارگ

 عمر خود را در راه تخريب عدالت ۀروی پيوست و ھم ضد شو- امپرياليسم غرب به کارزار ضد سوسياليستی

  . اجتماعی صرف کرد

 کارزار ضدانقالب داخلی و ۀتخريب سوسياليسم، بزرگترين جنايت عليه بشريت در تاريخ جھان بود که در ساي

را اگر  فعاليتھای ضدانقالبی منجر به تخريب سوسياليسم ۀتمام نتيج. امپرياليسم و ارتجاع بين المللی حاصل آمد

بازسازی سرمايه داری منحط در اتحاد شوروی و اروپای : بخواھم در چند جمله خالصه کنم، عبارت خواھد بود از

دوش، چند ده ميليون نفر کودک خيابانی و معتاد ه و به تبع آن، دھھا ميليون نفر بيکار، کارتونخواب، خانه ب شرقی،

 ۀوشی، بسته شدن و نابودی کامل دھھا ھزار کارخانه و مؤسسبه مواد مخدر، رواج بی حد و حصر فحشاء و تن فر

، مجتمع ھای عظيم تعاونيھای ) ھزار کارخانه فقط در فدراسيون روسيه از کار افتاده و تخريب شده است٧٢(توليدی 

ی  تحقيقی، گشايش چندين ده بانک و ھر کدام با صدھا شعبه، بازارھا-کشاورزی و دامداری، شھرکھا و مراکز علمی

و بازارھای بسيار وسيع مکاره و کامال خالی از محصوالت داخلی، لغو قوانين تحصيل و آموزش، ) قمارخانه(بورس

بھداشت و درمان و مسکن رايگان برای شھروندان، تبديل اتحاد و ھمپيوندی خلقھا به خصومت و دشمنی بين آنھا، 

مريکا و استعمرات مفلوک امپرياليستھای اروپا و تجزيه و تبديل جمھوريھای اتحاد شوروی و اروپای شرقی به م

در مورد رقم گرسنگان بعد از . نھاآ اليگارشی دست نشانده در -روی کار آوردن دولتھای ملوک الطوايفی مافيائی

اتحاد شوروی در ويرانه ھای اين کشور شھيد، جمھوری فدراتيو روسيه، که نسبت به ھمه جمھوريھا پيشرفته تر بود 

 ميليون ٣۵طبق گزارش رسمی دولت اين کشور به سازمان ملل، . و کمتر از ھمه خسارت ديد، نمونه گويائی است

در . سر می برنده فری آن، يعنی يک چھارم جمعيت اين جمھوری در زير خط فقر ب ميليون ن١٤٠نفر از جمعيت 

ساير جمھوريھا، منھای جمھوری بالروس که در اثر حفظ سيستم سوسياليستی، فاقد فقير و گرسنه و بيکار می باشد، 

برخی جمھوريھا،  درصد جمعيت و حتی در ۵٠مراتب باالتر از اين است و به رقم باالی ه شاخص فقر و گرسنگی ب

 اتحاد ۀتأثير تخريب سوسياليسم و تجزي.  درصد می رسد٦٠مثل گرجستان، تاجيکستان و قرقيزستان به بيش از 

اشغال نظامی و : شوروی در مقياس جھانی نيز بسيار دھشتناک بود و آن را می توان در فھرست زير نشان داد

 گسترده به دستاوردھا و ارزشھای انسانی، افزايش ناامنی و بی امنيتی دھھا کشور جھان و مستعمره کردن آنھا، تھاجم
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: بنابراين، با توجه به گفته ھای مختصر فوق، با قاطعيت تمام می توان گفت. ثباتی، فقر و گرسنگی در مقياس جھانی

 خود در ۀروماينام آندره ساخاروف، پياده نظام فه  ننگين و شرمسارانه بۀ اروپا با تأسيس و مديريت يک جايزۀاتحادي

مقدار به مأموران و ۀ بيعمل آورد و ھم با اعطای اين جايزه ، ھم از وی تقدير ب)جنگ سرد( جنگ با سوسياليسم

سرسپردگان آگاه و ناآگاه امپرياليسم و ارتجاع بين المللی، از جمله به ناراضيان چين، کوبا و ديگر کشورھای 

 ۀاری، تشجيع وطن فروشان و ايجاد تشنج و ناآرامی در جامعنامطلوب جھان، در صدد تشويق و ترويج خيانتک

منظور مقابله با مبارزان ميھن پرست، آزاديخواه و انساندوست، از اين ه کشورھای مورد نظر بوده و قصد دارد ب

بسازد و اذھان عمومی را از مصايب و مشکالت عديده ای که به جامعه بشری تحمل کرده » قھرمان«دسته افراد 

  .  منحرف نمايداست،

 ۀ اروپا در واقعيت خود، مدال ننگ و مداخله در امور داخلی ديگر کشورھاست که در سينۀاين اقدام جنجالی اتحادي

که امپرياليسم جھانی  عالوه بر اين، با توجه به اين. تاريخ سراسر جنايت و تجاوزکاری امپرياليسم خودنمائی می کند

ربختی ھای جوامع  بخشی از آن، عامل و مسبب تمام مصايب و مشکالت و شوۀمثابه  امپرياليستی اروپا بۀو اتحادي

 جنگھا و خونريزی ھا می ۀول گرسنگی يک ميليارد و دويست ميليون نفر از مردم جھان وھمبشری ھستند و مسؤ

دارند نسانی، حق نلحاظ موازين اخالقی و اه لحاظ معيارھای حقوقی، نه به باشند، دولتھا و مقامات امپرياليستی نه ب

توسل و تمسک آنھا به اين مقوله ھا، اساسا جنبه ھای توطئه گرانه و .  حرف بزننداز دموکراسی و حقوق بشر حتا

  .مداخله جويانه، عوامفريبانه و اغواگرانه دارد

سم و سفانه نسل حاضر بشری در يکی از ناگوارترين دوره ھای تاريخ زندگی می کند که در پی شکست سوسياليأمت

 ۀرکود شديد جنبشھای انقالبی و تسلط کامل امپرياليسم بر جھان، ارزشھا و دستاوردھای بشری بيش از ھر دور

  مقابل، از ضدارزشھا و ضدقھرمانان تجليل میۀتاريخی ديگر پايمال شده، قھرمانان خوار داشته می شوند و در نقط

ه، با صرف ھزينه ھای ھنگفت، مجسمه ھای کلچاک و ؛ طی ھمين سالھای اخير، دولت مافيائی روسيمثالً . شود

 کشور خارجی حاضر ١٤دنيکين، دو تن از فرماندھان گاردھای سفيد در جنگھای داخلی را که با پشتيبانی ارتشھای 

در شھر پريشتين، مرکز ايالت . خاک و خون کشيدند، بر پا داشته در اتحاد شوروی، کشور جوان شوراھا را ب

عبارت ديگر، ھيتلر قرن بيست و يکم ه مريکا، باه متری جورج بوش، کودن ترين رئيس جمھور  سۀکوزوو، مجسم

، ٢٠٠٨ صلح نوبل سال ۀجايز. لبانی ھم مشابه آن در دست ساخت و نصب می باشدانصب شده و در تيرانا، پايتخت 

خاطر اعزام ه  ب٢٠٠٩ سال  صلحۀخاطر رھبری جنگھای تجزيه طلبانه در يوگسالوی به مارتی آھتيساری و جايزه ب

 و گسترش ميدان جنگ از اين کشور تا پاکستان، به باراک اوباما، »تغيير« ھزار سرباز بيشتر به افغانستان و ٣٠

اگر روند سقوط و انحطاط به ھمين منوال ادامه يابد و ارزشھا به ھمين . مريکا اعطاء گرديدارئيس جمھور فعلی 

 در آينده شاھد بر پائی مجسمه ھای ھيتلر و گوبلز در شھرھای ورشو، ستالينگراد، شکل پايمال شوند، بعيد نيست که

لنينگراد و غيره، مجسمه ھای ترومن در ھيروشيما و ناکازاکی، مجسمه ھای جرج بوش و تونی بلر در بغداد، 

مجسمه ھای بصره، فلوجه، اربيل، سليمانيه، در کابل، ھرات، قندھار و ديگر شھرھای عراق و افغانستان و 

تروريستھای ھاگانا، گلد ماير، شارون، بگين، نتانياھو، ليبرمن و ديگر عوامل صھيونيسم جھانی در شھرھا و 

  .اردوگاھھای آوارگان فلسطين خواھيم بود

جاست نظری به خبر پيشنھاد و پشتيبانی از کانديداتوری ه  ساخاروف و اعطای آن، بۀ بحث پيرامون جايزۀدر ادام

 ساخاروف منتشره در رسانه ھای فارسی ۀاس اميرانتظام، منصور اسانلو و خانم بھاره ھدايت برای جايزآقايان عب

کشيش «پيشنھاد کانديداتوری اين سه ھموطن ما به ابتکار  به احتمال زياد،. زبان اپوزيسيون ايران نيز افکنده شود
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چرا که فقط آنھا می . ان، صورت گرفته استھای امروزی و چرچيليستھای خائن به جنبش کمونيستی اير)٢(»گاپون

، شريک جرزی بوزک امپرياليستی اروپا و در رأس آن، ۀتوانند از دولتھا و نھادھای امپرياليستی مثل پارلمان اتحادي

و ھمسنگر آندره ساخاروف که نقش مھمی در تخريب سوسياليسم در لھستان و تبديل اين کشور صنعتی و مسکن 

 اروپا و پايگاه پيمان تجاوزگر ناتو ايفاء کرد، طلب استمداد نموده، تقاضای جايزه و مدال ۀه خانزيبارويان به فاحش

و گرنه ھيچ ايرانی آزاديخواه و ميھن پرستی که سی و يک سال در زندانھا و خارج از زندانھا، در . بنمايند

ن فعاليت و مبارزه کرده و ماھيت زيرشکنجه ھای وحشيانه و مظالم بی حد و حدود حاکمان جمھوری اسالمی ايرا

مريکا و اروپا را می اضد انسانی رژيمھای سرمايه داری و در رأس آنھا، امپرياليستھای متجاوز و مداخله گر 

فت و خواری می  تقسيم می کند و نه، تن به چنين خشناسد، نه امپرياليستھا را به بد و خوب، به انسانی و غيرانسانی

  .دھد

 ساخاروف، ضمن ۀ ايران، با توجه به ماھيت ننگين و ضدانسانی جايزۀين سه شھروند زجر کشيدانتظار می رود ا

چرا .  دون مايه امتناع نمايندۀاعالم انزجار از مبتکران اين پيشنھاد سخيف، از کانديداتوری خود و دريافت اين جايز

 فقر ۀاه خيانت به ميھن و مردم، در راه اشاعنام کسی تأسيس شده است که تمام فعاليت خود را در ره که اين جايزه، ب

و گرسنگی و بيکاری، در راه نابودی استقالل سياسی و اقتصادی کشورخويش و کشورھای ديگر متمرکز نمود و به 

به سخن ديگر، اين جايزه، شايسته مأموران و عوامل مستقيم و . کسانی نيز اعطاء می شود که ھمين راه را می پيمايند

صھيونيسم و امپرياليسم جھانی است نه مبارزان آزاديخواه، انساندوست و ميھن پرست ايران و ديگر غيرمستقيم 

 خود را با افتخار و سرافرازی ۀ بيمقدار ندارند و مدال و جايزۀمبارزان ايرانی نيازی به چنين جايز. کشورھای جھان

استبداد رژيمھای سلطنتی و واليت فقيھی خاطر رھائی آن از زير ظلم و جور و ه از خلق خويش، از خلقی که ب

  .مبارزه کرده و می کنند، خواھند گرفت نه از عوامل و نھادھای امپرياليستی

   ١٣٨٩ ]عقرب[ آبان٣

  حواشی

 ١٩٣٧يھودی بود که ھر دو در سال ) Ruf(ارمنی و مادرش، روف) Gevrok(پدر يلنا بونر، گوروک –) ١(

ديداَ صھيونيستی داشت و با محافل صھيونيستی که در اتحاد شوروی فعاليت دستگير شدند و خود وی نيز تمايالت ش

  . زير زمينی می کردند، در ارتباط بود

ه ، ب١٩٠٤او در سال . ليس مخفی روسيه تزاری بودو کارمند حقوق بگير پ١٩٠٣ کشيش گاپون، از سال –)٢(

يجاد اغتشاشات و تحريکات تأسيس نمود و منظور اه بورگ سازمانی بزرتليس مخفی در ميان کارگران پودستور پ

 پوتيلوف اعتصاب کردند، به کارگران ۀکه کارگران کارخان  ھنگامی١٩٠۵ سال جنوریدر نخستين روزھای 

رغم مخالفت  اين پيشنھاد علی. پيشنھاد کرد تقاضانامه ای برای تسليم به تزار آماده کنند و به جلو کاخ زمستانی بروند

دنبال آن، طوماری حاوی مطالبات کارگران تنظيم گرديد و روز ه يد کارگران قرار گرفت و ببلشويکھا، مورد تأئ

 ھزار کارگر طی يک تظاھرات مسالمت آميز، با طومار و علم و شمايل عيسی و ١٤٠، بيش از جنوریيکشنبه، نھم 

دستور تزار، ه لطنتی، ارتش بپس از تجمع کارگران در جلو کاخ س. مريم و خود تزار، به مقابل کاخ زمستانی رفتند

 آن، ۀکارگران را که زنان و کودکان خود را ھمراه داشتند، با گلوله و شمشير و شالق استقبال کرد که در نتيج

 .ھزاران نفر کشته و زخمی شدند

 ١٣٨٩ عقرب - آبان۶
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  :يادداشت

  :فزائيم، بايد گفتتاجائی که حافظۀ تاريخی ما اجازه می دھد تا در زمينه نظرات خويش را نيز بي

ه طرف سرمايه داری شدن په ب ار اس تالين خود چھ د از مرگ س ه شوروی بع ين از آنجائی ک ه يق ود، ب  در حرکت ب

ارخی، ازآنجائی گرايشات ب ان حافظۀ ت تناد ھم ه اس ه ورژوائی ساخاروف، يگانه عامل آن تبعيد نبوده بلکه باز ھم ب ک

ستان هساخاروف عليه تجاوز و اشغال افغان يلۀ ارتش سرخ ب ت، مقامات شوروی  وس اطع و خشنی گرف  آن موضع ق

  .زمان وی را به تبعيد فرستاده اند

نبايد فراموش نمود، ھرگاه ساخاروف ده ھا گناه و خطا را ھم مرتکب شده باشد، به مثابۀ عناصر انقالبی نبايد به خود 

 بلکه حين .انسانی فردی نيز خط بطالن کشيده شودو درست اجازه داد، در زير سايۀ آن گناه ھا و خطا ھا، بر تصميم 

ط در  عملکردشيک بررسی تاريخی از فردی، بايد متوجه بود که عملکرد خوبش را خوب گفت و جھات بد  را بد؛ فق

رون  دياليزم بي ر سيطرۀ اي وده، قضاوت را از زي چنين صورتی است که می توان از مطلق گرائی و اغراق پرھيز نم

  .آورد

 AA-AAرتالادارۀ پو


