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 فعاليت تخريبی ايران عليه پروژۀ تاپی
سال اخير، زمينه ساز مداخالت  ۴٠نارامی ھای . ايران مانند پاکستان يکی از دشمنان تاريخی افغانستان استدولت ھای 

خواھد تا به ھر قيمتی که شده از امتداد خط لولۀ  اکنون ايران می. سياسی و استخباراتی ايران در افغانستان بوده است

. شود، جلوگيری به عمل آورد و آن را تخريب نمايد گاز ترکمنستان که از طريق افغانستان به پاکستان و ھند وصل می

  .  خط لولۀ گار ترکمنستان از ايران بگذرد نه افغانستانخواھد ايران می

  
عمال استخباراتی ايران در ھرات به فعاليت تخريبی آغاز کرده اند تا مانع آغاز کار و تکميل پروژۀ تاپی گردند و به 

 ھرات اظھار مقامات امنيتی واليت. جھان و منطقه نشان بدھند که افغانستان نارام گزينۀ خوب برای اين پروژه نيست

دارند که ايران توسط عمال استخباراتی خود باالخص حزب اللھی ھای تربيه شدۀ ايران سعی می نمايد امنيت ھرات  می

  .را مختل ساخته تا مانع امتداد لولۀ گار ترکمنستان به ھند گردد

 تا حال چند تن از عمال ايران را ھراتمقامات امنيتی . گذرد  ھرات يکی از مناطقی است که لولۀ گاز تاپی از آن می

بنابران، مسؤولين . ستدستگير کرده اند، الکن دولت مستعمراتی کابل تا حال کدام عکس العملی در زمينه نشان نداده ا

امنيتی ھرات کوشش دارند که به منظور جلوگيری از حمالت تروريستی عمال ايران و ديگر مخالفان مسلح، تدابير قبلی 

مردم ھرات به اين عقيده اند که اگر دولت مستعمراتی کابل به .  و طرح ھای تروريستی ايران را عقيم سازنداتخاذ نمايند

اين موضوع مھم امنيتی توجه نکند، ايران در تخريب پروژۀ تاپی موفق خواھد شد و خواھد توانست که جريان کار آن 

  . را مدت ھا  به تعويق اندازد

راتی کابل در مھار کردن فعاليت ھای تروريستی از خود مھارت و توانائی نشان نداده اند نيرو ھای امنيتی دولت مستعم

يگانه راه استفاده از نيروی مردمی است که . و شک موجود است که بتوانند جلو فعاليت ھای تروريستی ايران را بگيرند

 .تواند طرح تخريبی ايران ختثی نمايد می


