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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ دسمبر ١۵

  سفر محقق به تھران و گسترش فعاليت ھای جاسوسی ايران

  در افغانستان
افغانستان به نفع خويش استفاده نموده و افراد وسازمان ھای ايران و پاکستان در تالش دايمی اند تا از حوادث سياسی 

کند،  اگر پاکستان از طالبان و حزب اسالمی حکمتيار و يا گروه حقانی حمايت می. مورد حمايت خود را تقويت نمايند

اين . ايران ھم از حزب وحدت، شورای نظار و جمعيت اسالمی و ساير خاينان متمايل به ايران پشتيبانی می نمايد

حضور نيرو ھای متجاوز . دھد سوی انارشی و بدبختی سوق میه ھمسايگان، افغانستان را بيشتر ب ريسمان کشی

  .     نارامی ھا در کشور شده استۀامپرياليسم غرب، سر تاج ھم

  محققمحمدسفر چند روز قبل . ايران و پاکستان با افراد معينی در گروه ھای مورد عالقه، روابط تنگاتنگ دارند

 شورای نظاری به ايران زمينه ساز بيشتر پخش نفوذ فرھنگی، سياسی و استخباراتی ايران در عبدهللا عبدهللامعاون دوم 

 از سال قبل بدينسو با استخبارات ايران باالخص واواک در تماس بوده و از رھنمائی ھای اين محقق.  افغانستان است

 در ايران در سال ھای تجاوز شوروی به افغانستان، ممد فعاليت ھای  حين اقامتش. سازمان مخوف بھره برده است

جاسوسی ايران در افغانستان شد و مانند ساير شاخه ھای حزب وحدت سعی جدی در گسرش نفوذ ايران در افغانستان 

ی افغانستان در معاون رئيس شورای اجرائ" " شمسی  نوشت-  ھجری ٩/٢٣/١٣٩٣خبر گزاری فارس به تاريخ .  نمود

راستای توان در   ھا را می  سفر خود توانست نظر مساعد تھران برای ھمکاری با کابل را به دست آورد که اين ھمکاری

معانی جامع اما متفاوتی را " راستای حيات بخشی" سه کلمۀ اين جمله خصوصاً . "ثر دانستؤ افغانستان م بخشی حيات

دھد و از سوی ديگر،  ايران را در ساحات فرھنگی، مذھبی و اقتصادی نشان میاز يکسو، دست دراز . کند افاده می

اجانب بايد عمال داخلی داشته . رساند گسترش فعاليت ھای سياسی و استخباراتی تھران را در افغانستان به اثبات می

 استخباراتی، سياسی و مذھبی علنی ايران به قدر کافی عمال. باشند تا به فعاليت ھای استخباراتی خود به آنھا اتکاء نمايند

و يا پنھانی در افغانستان دارد که پاکستان ھم از عين حالت برخوردار است که نتايج قابل توجھی برای منافع اين دو 

ايران .   دست آورد ھای نمايشی نيز داشت تا بتواند رد پا گم نمايدمحققسفر . کشور و بی ثباتی افغانستان داشته است

 ھزار افغان مھاجر را برای ۴۵٠ بسپارد و اقامت موقتی س تحصيلی در اختيار محصالن افغان بور۵٠٠ه حاضر شد ک

کند، توزيع بورس ھای  تحصيلی ھم نظر به واسطه، نفوذ   میدچون فساد در افغانستان بيدا.  شش ماه ديگر تمديد نمايد

  .   ئيد استخباراتی ايران صورت خواھد گرفتسرانجام تأاشخاص و 
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که، سفر محقق به ايران توانست به تواتمندی استخباراتی ايران روح تازه ببخشد و فعاليت جاسوسی اين  خالصه اين

  .کشور را در افغانستان وسعت دھد

  .   اين نيروھای مردمی و انقالبی خواھند بود که کشور را از شر اھريمنان داخلی و خارجی نجات بخشندتنھا

 

  


