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   کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ اگست ٠۶
  

  دست استخبارات ايران در نارامی ھای ھرات
ايران می خواھد . درين اواخر در ھرات افزايش يافته است) واواک(فعاليت ھای تخريبی سازمان استخباراتی ايران 

يعه و اختالفات قومی را در ھرات دامن زده و نارامی ھا را در واليت سرحدی افغانستان ازدياد کشکمش سنی وش

  .بخشد

در ھرات که تا چندی قبل به اصطالح يکی از امن ترين واليات در افغانستان محسوب می شد، اينک نا امنی ھای 

. کند ور نامزدھای شورای واليتی بيداد میمتعدد و متنوع از قتل و غارت و اختطاف گرفته تا اعمال انتحاری و تر

مردم داغديدۀ ھرات علل اين ھمه بی نظمی ھا و نا امنی ھا را در فعاليت ھای تخريبی سازمان استخبارات ايران 

ين  واليت سرحدی  نسبت به ھر انظر به مجاورت ھرات به ايران، تعداد جواسيس واواک در. می بينند) واواک(

 ايران ھم درين منطقۀ افغانستان به تناسب ساير جا ھای ھمچنان عمال افغان. بيشتر اندستان منطقۀ ديگر در افغان

  .ديگر، آزادانه عمل می نمايند

ھدف ايران در ھرات تشديد اختالفات مذھبی بين سنی و شعيه و تشويق روحيۀ تجزيه طلبی در ميان عمال خود 

درين شک و ترديد نيست که واواک ايران در باالترين سطح در حکومت مستعمراتی افغانستان جاسوس دارد، . است

واواک . باشد اما ھرات که متصل به ايران است از موقف خاصی نزد استخبارات ايران يعنی واواک برخوردار می

ايد تا بتواند با جواسيس پاکستان از يکسو ساالنه ميليون ھا دالر در تربيه جواسيس خود در افغانستان مصرف می نم

ھمچنان دامن زدن خصومت قومی . و با دست نشانده ھای امريکا در افغانستان از سوی ديگر دست و پنجه نرم کند

بنابران تداوم بحران در افغانستان . و روحيۀ تجزيه طلبی نيات استعماری واواک را در افغانستان به اثبات می رساند

چون .  ای تروريستی در واليت ھرات می تواند نيات ضد بشری ايران را در افغانستان به نمايش بگذاردو فعاليت ھ

در افغانستان يک نظام مردمی و ملی وجود ندارد تا جلو فعاليت ھای تخريبی اجانب را بگيرد، کشور ھای  ھمسايه 

  .دامه ميدھندو نيرو ھای استعماری بدون دغدغۀ خاطر به فعاليت ھای جاسوسی خود ا

ٌ نيرو ھای مردمی و انقالبی است که ھويت ناکسان و خاينان را در  اين وجيبۀ ملی مردم افغانستان خصوصا

 .   افغانستان افشاء کنند و سد بزرگی عليه نفوذ جواسيس اجنبی اعمار نمايند

 


