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 ٢٠١٣ اکتوبر ٢۶

  

  ! تظاھرات مشترک مجاھدين و اپوزيسيون ارتجاعی سوريه
ه از کنار ساختمان دادگاه الھه عبور می کردم  ھنگامی ک٢٠١٣ست  اگ٢٨ ظھر روز چھارشنبه ١٢ ساعت حوالی

ھای ايران و سوريه و صدای شعارھای آن ھا که در   نفر با پرچم۵٠به ناگھان تجمع اعتراضی جمعيتی قريب به 

 بيشتر افراد تقريباً .  ورودی اين ساختمان جمع شده بودند نظرم را به خود جلب کردۀ دروازۀخيابان مقابل محوط

 می داد که مھمترين آن ھا ئی رنگ زرد بر تن داشتند و يکی از تظاھرکنندگان با بلندگو مرتبا شعارھا بائیجليقه ھا

  :اين بود

"  بانکی مون تيک اکشن، سوريه نيدز يور پروتکشن"، "بانکی مون تيک اکشن، اشرف نيدز يور پروتکشن "

:  تکرار می کردند که معنی آن اين استجمعيت حاضر نيز اين شعار را که به زبان انگليسی بود با صدای بلند

! به حمايت تو نياز دارد) قرارگاه مجاھدين در عراق(اشرف ! اقدام کن) دبير کل سازمان ملل متحد(بانکی مون "

معانی متعددی دارد که " اکشن"البته در زبان انگليسی کلمه ! سوريه به حمايت تو نياز دارد! اقدام کن! بانکی مون

  .ست" مليات نظامیع"يکی از آنھا 

ن برخی از تشکل از ھواداران مجاھدين و فعاال به ھر حال با پرس و جو ھای من معلوم شد که جمعيت حاضر م

ارتش به اصطالح . بودند" زاديبخشآارتش "گروه ھای اپوزيسيون ارتجاعی و ضد مردمی سوريه موسوم به 

اتش بر کسی يه که جنايم حاکم بر سوري و اعوان و انصارش عليه رژامريکاآزادبيخشی که مدتھاست با حمايت 

 -با اين توصيف اين دو گروه در اتحاد با يکديگر، با اطالع از خبر حضور بانکی مون .  می جنگند،ستيده نيپوش

 خود  و برخی ديگر از مقامات سازمان ملل در الھه برای کسب حمايت اين مقامات که-دبير کل سازمان ملل متحد 

  . تجمع کرده بودند،ن رنج و محروميت و جنگ و بدبختی در سوريه ھستندان و عامالياز بان

ن ھمکاری ياد آن يدن ايبا د.  در واقع اين تظاھرات، اقدام مشترک مجاھدين و دار و دسته ھای مزدور سوری بود

 وجه اشتراک ش خود گفتم واقعاً يدم و پافتا" نس پروازجتر، باز با باز، کند ھمجنس با ھمکبوتر با کبو"مثل معروف 

ن که ھر دو برای خالصی از وضعی که در آن قرار گرفته اند به کمک خارجی يست؟  جز در اين دو گروه در چيا

ش ي در افغانستان و عراق پامريکاج دخالت ياد آوری نتايبعد با .  چشم دوخته اندامريکاسم ياليو مھمتر از ھمه امپر

رد چرا ي عمل به خود بگۀقدرت ھای غربی جام" اکشن"ن جماعت مبنی بر يروزی که خواست اخود گفتم وای به 
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ن يان عملی چنين دو کشور قربانيه خواھد بود و مردم ايران و سوريه خلق ھای اين عملی تنھا عليکه در واقعيت چن

  .تجاوزی خواھند بود

  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 

 ١٣٩٢  ]سنبله[  ، شھريور ماه١٧١ ۀشمار

 


