
 بیان حقایق در رابطه به جوره

 

چٌیي  در ّیثظایت پیام آسادی «اس اًتقاد اصْلی تا حولَ اپْرتًْظتی  »رفیق پْالد در ًْػتَ تحت ػٌْاى 

درایي جاٍ تَ خاعز اًکَ اتِام تلقی ًگزدد، یکی " ارقام داػتَ اًذ در ُویي صفحَ دّم ًْػتَ هی خْاًن 

" اع اّردٍ تَ تحث هي تَ خصْؽ آقای صفحَ یی  055را اس کتاب حذّد  "حکین تْاًا"دّ پزاگزاف 

" ّ جْرٍ ُایغ سیز ُز ًاهی کَ تاػذ کَ خْد را پٌِاى ًوایٌذ اداهَ خْاُین داد" جْرٍ  

طاسهاى پیکار تزای ّ ّاقؼیت ُای سًذاى را در راتغَ تَ تظلین علثاى ّ تظلین ػذٍ گاى  جْرٍ توام حقایق

تَ جزیاى گذاػتَ .... در کٌفزاًض تذّیز یافتَ طاسهاى پیکارتؼذ اس رُایی اس سًذاى  راًجات افغاًظتاى 

   .کَ اقای پْالد اس ایي جزیاى اگاُی کاهل دارد

خایٌیي حکین ًاتْاى، فضل رحین ّ فضل کزین سهاًی کَ اس عزف دّلت دطتگیز هیؼًْذ ایٌِا اػضای 

اس گزفتاری تٌاتز اثثات ارتثاط جاطْطی ػاى تا خاد قثل  هذتیًثْدًذ، چًْکَ اًِا ..... طاسهاى پیکار

تحت ًظارت دّ ًفز اخزاج ّ در یکی اس خاًَ ُای ػِز کاتل .... کارهل اس طاسهاى پیکار دّلت هشدّر

، کَ اًاى را هحاکوَ ّ تَ جشای اػوال ػاى تزطاًٌذ تا طاسهاى ،قزار دادٍ ػذٍ تْدًذ.... هظلح طاسهاى

 در اداهَ ُویي. رُایی ّ طاها ًیش رطاًذ ػذٍ تْد سهاًغ تَ اعالع طاسهاى ُویي جزیاى تَ ّقت ّ

فؼالیت طاسهاى تْد کَ سًذاًیاى هذکْر تْطظ تاًک ُای دّلت هشدّر رّص اس تحت ًظارت رُا یافتَ ّ 

کَ تذیي لحاػ حکین ًاتْاى فضل کزین ّ دیگز  َ تَ دّلت را ایجاد ًوْدًذتطاسهاى ّاتظ یک ػجالتًا

ًَ تٌِا در سًذاى تظلین دّلت ػذٍ خایٌیي هذکْر . ّاتظتَ گاًؼاى اػضای طاسهاى پیکار هحظْب ًویؼذًذ

در تیزّى اس سًذاى  (کی جی تی )ایي جاطْص  ِا در ّاتظتگی تَ خاد دّلت کارهلتلکَ تظلیوی اًتْدًذ، 

وی یّ ُن طٌذ تظل ٍ ػذپزدٍ تلْیشیْى کؼاًذ کَ رطوًا در سًذاى تَ رّی اًِا  تظلیوی. صْرت گزفتَ تْد

تْاًظتٌذ ایي پزّطَ تظلوی تَ دّلت را تَ حضار ُوگاى رطویت  را کَ در سًذاى تَ اهضاٍ رطاًذًذ

ّ دیگز ّاتظتَ گاًغ اػضای ریاطت خاد تْدًذ، اًاى  حکین ًاتْاى، فضل رحین ّ فضل کزین. تثخؼذ

تَ اختیار ػاى تَ هٌظْر ارضای دّلت هشدّر رّص  اهکاًات سیادی را در راتغَ تَ طاسهاى پیکار

حکین ًاتْاى  چغْر تَ طخٌاى ّ ًْػتَ ُای ػضْ تز جظتَ خاد تؼجة اطت کَ رفیق پْالد. گذاػتَ تْدًذ

.گذاردیههؼتقذ هی ػْد ّ تَ ًْػتَ اى صحَ   

در طز تا پای تحقیق اس ػضْیت طاسهاى پیکار اًکار کزدٍ تْد تا تذیي ّطیلَ هظتٌغقیي ًتْاًظتٌذ جْرٍ 

اس یک عزف ارتثاعات جْرٍ را تیزّى اس سًذاى ػٌاطایی ًوایٌذ ّ اس جاًة دیگز کظی ًتْاًظت حتی 

کَ ُیچ هظتٌغقی  اعویٌاى هی دُذجْرٍ تَ ُز فزد ّاقؼی جٌثغ . تظلیوی را تَ هي پیؼکغ ًوایٌذجزءت 

. تَ ستاى اّردٍ تاػذجزءت ًتْاًظتَ اطت کَ حذ اقل ًام ّ یا کلوَ تظلیوی را تَ هي   

طٌگیي تزیي جشا را تیي ُوٌْػاى خْد تَ هي تحْیل داد ػذٍ تْد ّ اخزیي سًذاًی در افزاد جٌثغ چپ 

تَ پؼاّر رفتَ رٍ تؼذ اس رُای اس سًذاى جْ. ؼذ اس تکویل هذت دٍ طال اس سًذاى تیزّى ػذمتهي تْدم کَ 

جزیاًات اداهَ هثارسٍ خْد را تَ صْرت . ّ تَ هثارسٍ خْد اداهَ دادٍ اطت پیْطتَ... ّ تَ طاسهاى پیکار



تَ اعالع گزٍّ هاّیظت ُای افغاًظتاى ّ رفیق پْالد ّ دیگز رفقا در ارّپا ّ کاًادا رطاًذٍ ام ّ  تحزیزی

   . اداهَ دارد( ک، ّ ) رفؼالیت هي د

هزجغ ّ فؼاًل تَ کذام قزار ػٌیذگی ػخصی تَ ًامً هْطًْی کَ ًوی داًن تَ کذام طاسهاى هٌظْب تْدٍ 

دٍ طال اطن ّی را ًَ در هذت . طیاطی خْد را ًظثت هیذُذ طز تلٌذ کزدٍ کَ تزای هي قاتل ػٌاخت ًیظت

زار ػٌیذگی ػلَ هي یک طلظلَ تثلیغات درّغیي هْطْم ق. کَ در سًذاى تْدم ػٌیذٍ ام ّ ًَ تیزّى اس اى

چْى هي ػخصاًً هتي ُن چْ درّؽ . هحض را در ّیثظایت اًتزًتی افغاًظتاى اساد تخغ کزدٍ اطت

ّ ًْػتَ  ػخصیت ُای تا اػتثار ّ تا اػتواد ًفز اس ستاى چٌذصزفًا پزاگٌی را ًذیذٍ ّ ًَ خْاًذٍ ام، ّلی 

ّلی هي تٌِا . ّلی اگز ایي هتي را ػخصًا تثیٌن ّ تخْاًن تَ جْاب اى خْاُن پزداخت. ػٌیذٍ ام اقای پْالد

اکثز اػخاؽ کَ اس ػلن دیالکتیک ّ هتزیالیظن تاریخی ّ ایذیْلْژی : یک هْضْع را تذکز هی دُن 

 ّ اس عزیق چٌیي ُزسٍ گْی ُا ػلوی پزّلتاریا اگاُی ًذاػتَ تاػٌذ دطت تَ تثلیغات درّغیي هی سًٌذ

، حاالًکَ ػخصیت ُای هجِش تَ ایذیْلْژی هی خْاٌُذ تیي چٌذ فزد اگاٍ ّ اًقالتی تثارساتی داػتَ تاػذ

ػلوی پزّلتاریا ّ هتزیالیظن تاریخی چٌیي اػخاؽ را ػلوًا، دقیقًا ارسیاتی ّ ػٌاطای کزدٍ ّ تَ تذ گْی 

 دّر اس ّاقؼیت ػاى لؼٌت هی فزطتٌذ 

(ک، ّ) جْرٍ    

                                                      

                                           


