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   آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA  

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

www.afgazad.com                                                                                 afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 
ميرعبدالرحيم عزيزداکتر   

 
۶/١۶/٢٠١٠  

 
 
 
 

 جاسوس معروف واواک در کابل
را سانسور می کند"  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد " پورتال   

 
 

 آزاد –افغانستان آزاد "،  پورتال دشمن افگن  و ايراننستاناز قول دوستان و خوانندگان ما در افغا

  .رفته استدولت دست نشانده ير سانسور ز جون بدينسو، ۶از " افغانستان

  

سيد مخدوم رھين وزير اطالعات و کلتور نظام مزدور کابل و يکی از جواسيس زنده و زبدۀ 

قالبی و ضد امپرياليستی ھدايت داده است که پورتال ان) سازمان جاسوسی ايران(واوک 

واندن مضامين پر از خ نتوانند را فلتر نموده تا ھم ميھنان ما " افغانستان آزاد –افغانستان ازاد "

ضربات محکمی بر "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال .  گردندبھای اين پورتال مستفيد 

فرو آورده که از و پاکستان يران  اخندی ا– ارتجاعی  فرق نظام مزدور کابل  و باالخص  دول

واواک تا اکنون به وسايل مختلف متشبث گرديده .   دور نمی ماند و پاکستان نگاه جواسيس ايران

  .است تا اين پورتال را خاموش نموده و از صحنه بدر کند

  

پست وزارت اطالعات و کلتور دولت  در جاسوس واواک ًنبود نسبتا طوالنی سيد مخدوم رھين 

دستگاه جاسوسی ايران در افغانستان را دچار فرھنگی نشانده و مزدور کابل، فعاليت دست 
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 از دست داد و کس ديگری  را واواک کنترول مطبوعات کابل.  سردرگمی و آشفتگی ساخته بود

لذا، با صد ھا نيرنگ و تھديد و اعطای .   مخدوم را به نفع ايران پر نمايدنپيدا نشد که خالی نبود

  .  ی بزرگ سيد مخدوم رھين را دوباره به وزارت اطالعات و کلتور برگرداندرشوه ھا

 

  : توظيف شده استاساسی وظيفۀ سه سيد مخدوم رھين برای انجام 

   . و در نھايت تجزيۀ افغانستاناز تبليغات ضد نظام آخندی  جلوگيری، تبليغ و ترويج فرھنگ ايران

خود می  وجيبۀ انقالبی و ملی "  افغانستان  آزاد–افغانستان آزاد "عکس سيد مخدوم رھين، پورتال 

 و مجادله عليه  نفوذ سياسی و ضد امپرياليسم و تحکيم فرھنگ ملی، مبارزه به ءبرای احياد که دان

، پورتال روی اين دليل.  به پاخيزدو حفظ حاکميت ملی کشور ارتجاع مذھبی کشور ھای ھمسايه 

  ضد فعاليت ھای سازمان ھای جاسوسی پاکستان و ايران و عمال آنھا در افغانستانطور منظم به

  . به مبارزه برخاسته است

  

خوانندگان خود را اعم از افغان و يا ايرانی به سھولت با آنچه در ايران  برای اينکه پورتال بتواند 

 که کليه مضامين ضد نظام باز نموده "نۀ ايرانآئي" خاصی را به اسم می گذرد، آشنا سازد،صفحۀ

 نبدو.  انندگان پورتال قرار گيرد در آن جا انعکاس يافته و مورد استفادۀ محققين و خوآخندی 

برای سازمان "  آزاد  افغانستان–افغانستان آزاد "ترديد که مبارزۀ ضد نظام آخندی پورتال 

با در نظرداشت مبارزه ھمه .  گران تمام می شود سخت نجاسوسی ايران و عمال آنھا در افغانستا

، نظام آخندی به سيد مخدوم رھين ھدايت داده که " آزاد  افغانستان–افغانستان آزاد "جانبۀ  پورتال 

  .فلتر شديد قرار دھدير  ز را به ھر قيمتی که می شود، جلو پخش نشرات پورتال را گرفته و آن

  

اعالم می و امثال وی در افغانستان مانند سيد مخدوم رھين  آنبه نظام آخندی ايران و جواسيس 

يده ايم، منحرف سانسوری ميتواند ما را از مسير مبارزاتی که برگزھم کنيم که نه تھديد و نه 

ر ھر جائی که دضد نظام آخندی تشديد خواھد شد و ھويت جواسيس واواک مبارزات به .  سازد

  .  خواھد گرديداء  افشاند،  بيشتر

    

  

     


