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  سه ايرانی در ھراتدستگيری
  

.  آنھا صورت گيرد نموده تا تحقيقات ازدستگيرمقامات امنيتی واليت ھرات سه ايرانی را به جرم عمليات تروريستی 

نظر به اظھارات . ًاين سه ايرانی خود را افغان معرفی نموده بودند، اما ھويت شان بعدا افشاء شد که ايرانی می باشند

مقامات امنيتی ھرات، اين سه ايرانی می خواستند که يک تعداد مردم را ترور نموده و بی نظمی و تشنج را در واليت 

در گذشته ھم چنين .  می شونددستگيرؤول می گويند که اين بار اول نيست که اتباع ايران افراد مس. ھرات خلق نمايند

  .اتفاق افتاده بودای حادثه 

 نموده که اکنون ھم در دستگيرگزارش ھا از واليت ھرات حاکيست که مقامات امنيتی ھرات سه ايرانی تروريست را

 ھرات، اين سه ايرانی می کوشيدند که تروريسم را به راه نظر به ادعای مقامات امنيتی.  اندمحبوسزندان ھرات 

اين سه ايرانی تروريست در آغاز ھويت خود را پنھان کرده و خود را افغان معرفی . انداخته و افرادی را به قتل برسانند

تالشی و مشاھدۀ اسناد، معلوم شد که ھر سه تن ايرانی ھستند و متھمين ھم به ايرانی بودن خود اما بعد از . نموده بودند

پاکستان ھا، ايرانی ھا . عکس العمل قونسلگری ايران ھم ايرانی بودن اين سه تن را بيشتر  ثابت ساخت.  اعتراف کردند

. من بزنند و افغانستان بی ثبات را بی ثبات تر سازندو عرب ھا اتباع خود را به افغانستان می فرستند تا بی نظمی را دا

کشور ھای ھمسايه از ضعف دولت مستعمراتی کابل آگاھند و روی ھمين دليل عمال خود را برای عمل تروريستی و 

قونسلگری ايران در ھرات که يکی از مراکز جاسوسی ايران در افغانستان .   دارند جنگ نيابتی به کشور ما گسيل می

 نزديک جمھوری  جمھوری اسالمی ايران،  دوست و برادر و ھمسايه"  صادر نموده و گفته اند که  ه ای اعالمياست،

 مالقات با اين افراد را به دليل احراز ھويت آنان مساعد  ۀ است تا زمين مقامات ذيربط خواسته... اسالمی افغانستان است

  ".سازند

ساختن  بی ثبات جھتعالوۀ امريکا و ناتو، کشور ھای ھمسايه ھم ه بود که باين نه بار اول است و نه بار آخر خواھد 

بار ھا گفته ام که موجوديت يک دولت ضد ملی و ضد مردمی بيگانگان را بيشتر به . افغانستان دست درازی می کنند

  .  تعرض و مداخله تشويق می نمايد

  

 

 


