
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی
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 مزارعی رفيق از سپاس با
 
 
 خلق مجاھدين ارسال و حضوراز  البته  . مھم بسيار دائمی ھای رسانی اطالع خاطربه  مزارعی رفيق از سپاس با

  .ھستيم مطلع کمابيش اند شده اعزام سوريه به که ديگری مسلح مزدور ھزار صدھا کنار در سوريه تخريب ایبر

 ايجاد با دھند می تشکيل را بشر حقوق مدافعان که پتيارگانی و کشور از خارج در ايرانی پتيارۀ ھای اپوزيسيون گرچه

 اين با. اند کرده استتار را ھا سگ توله اين ھای فعاليت یزياد حدود تا اربابشان برای رايج ھای خدمتگذاری و سانسور

 جمھوری و اسالم دين دستگاه ديدگاه از نه شايد - ھائی گروه چنين از حمايت با فرانسه کشور که است تأسف جای وجود

 مالی و انیج خسارات که عراق و سوريه مردم ديدگاه از ھمه از پيش و ايران ملت ديدگاه از بلکه - ايران در اسالمی

 می زندگی فرانسه در که من برای( شد خواھد حذف مدت دراز برای دوست و ھمکار کشور عنوان به اند ديده نجومی

 به تروريستی تجاوز بازندگان بزرگترين از يکی ترکيه کنار در ميسان يری تی قول به که )ندارد خشنودی جای کنم

   .شود می تلقی سوريه

 تصور ناتو منظا پياده يا وھابی و سلفی ھای تروريست کنار در عراق و سوريه در جویر خلق حضورمجاھدين البته

 خاصی آوری فن خرابکاری برای نظامی ديدگاه از سازمان اين که اين يا و باشد مسلح مزدور کمبود دليل به کنم نمی

 کند، می تھديد و گرفته ھدف ضمنی شکل به را ايران بيشتر موضوع اين که کنم می فکر من ...باشد داشته دراختيار

  .ندارد وجود اطمينانی چندان داری سرمايه جھان و ايران استعماری توافقات امضای برای ٢٠١٥ جون ٣٠ يعنی

 نيز ايران سياست اين تبع به و است، روسيه و چين اطراف مرزھای به ھا تروريست اين انتقال پی در متحده اياالت

 فزاينده اعتباری بی و بسيار جانی خسارات قبول با البته نيز مجاھدين و بماند باقی بايد ھا تروريست تھديد در ھمچنان

  .کنند بازی نقش توانند می

 دست ولی .دھد می تشکيل را ھا پاسخ و ھا پرسش از ديگر دور يک باشد بايد چه يا و بود خواھد چه ايران واکنش البته

 کمونيست از ناچيزی بخش جزه ب( ايرانی ھای اپوزيسيون که است اين ھم آن و کنيم، فراموش نبايد را موضوع يک کم

 در و متحد تفکيکی ھيچ بی کشور از خارج در )بشناسيم بايد که داريم نيز واقعی غير ھای کمونيست چون)(واقعی ھای

 و تبانی اين .کنند گيری موضع گزارشاتی چنين مقابل در روشنی به که اين مگر  .ھستند خلق مجاھدين با تبانی

  ...شود تبديل ھا تروريست اين پايتخت به که دھد می اجازه خودشه ب فرانسه که دارد وجود ھمکاری
 پاريس |مبارزه و ھنر گاھنامۀ|محوی حميد

 


