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 ھمکار پورتال

٢٠١٢ اکتوبر ١۶  

 

 بازديد مخفيانۀ مأمورين عاليرتبۀ استخباراتی ايران از افغانستان
 

 افغانستان ديدار نموده تا با رھبران مختلف طبق گزارشات، دو مامور عاليرتبۀ استخباراتی ايران مخفيانه از

  .مجاھدين و ساير رھبران سياسی مباحثاتی انجام دھند

 و "حسين موسوی"مورين مشمول سردار أفاطمه کزارپور يکی از اعضای سابق قوای انقالبی ايران گفت که اين م

  . رسيدند بود که طور بالقوه به موافقت ھائی با رھبران مجاھدين"ابراھيم طاھريان"

 انقالبی انصار است که  احمد شاه ۴ يک عضو برجستۀ قوای انقالبی ايران و قومندان سابق قوای "موسوی"سردار 

ابراھيم طاھريان سفير اسبق ايران در .  کرد مسعود قومندان ائتالف شمال را در زمان نظام طالبان ھمرائی می

  .افغانستان بود

  و انتخابات آيندۀ رياست ٢٠١۴ان بعد از عقب نشينی قوای ناتو بعد از فاطمه کزارپور گفت که وضع افغانست

 مورين عاليرتبۀ استخباراتی ايران با رھبران مجاھدين افغان را تشکيل میأجمھوری، موضوع اصلی مذاکرات م

  .داد

 "بدهللا عبدهللاع" معاون رئيس جمھور، "کريم خليلی"مور عاليرتبۀ استخباراتی ايران با أبرحسب گزارش، اين دو م

، "قربان علی عرفانی"، " هللا محسنیآيت"" ائتالف ملی" يکی از اعضای "محمد محقق"، " ائتالف ملی"رئيس 

  .   و يک تعداد از وکال مالقات نمودند"يونس قانونی"، "استاد سياف"

 معاون رئيس "کريم خليلی" با "طاھريان" و "موسوی"ين ضمن، فاطمه کزارپور اظھار داشت که آقايان ادر

فاطمه ".   صورت گرفت"محمد کريم خليلی"طبق گزارش، مجلس در منزل .  ی نرسيدندجمھور به موافقه ا

 بر منافع ملی افغانستان که مستقيماٌ به حضور جامعۀ بين المللی در کشور مرتبط "خليلی" عالوه نمود که  "کزارپور

  .شود، اصرار ورزيد می

مورين برجسته به أبۀ استخباراتی ايران ھمچنان به شمال افغانستان سفر نموده و با ممور عاليرتأطبق گزارش، دو م

  . مالقات کردند"دوستم" والی بلخ  و جنرال "عطا محمد نور"شمول 

  . در کابل اقامت داشته زيرا فاميلش مورد تھديد مقامات ايرانی قرار گرفته است"فاطمه کزارپور"در حال حاضر، 
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ت عاليرتبۀ قوای انقالبی ايران تحت رياست سردار باغبان به پاکستان سفر يأاکی است که يک ھ گزارش ھا حضمناً 

  .    آقای باغبان ھمچنان با اعضای شورای کويته ھم ديدار نمود.  نموده و با مقامات پاکستانی مذاکراتی انجام دادند

 که بم گذاری خودکشانه در واليت نيمروز که  متذکر شدندافغانستان قبالً مورين استخباراتی أاين زمانی است که م

  . چند تن را کشت و يا زخمی نمود، از خاک ايران ھماھنگ شده بود

مورين بيشتر عالوه نمودند که قوای امنيتی افغان چندين آالت انفجاری ساخت ايران را که به تندروان در أاين م

  . دست آوردنده غرب افغانستان تحويل داده شد، ب

  

 

 

 

 

 


