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اعدام درباره افغانستان ملي امنيت شوراي بيانيه
ايران در افغانستان اتباع از تن 6
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تهران - ايران دانشجويان خبرگزاري
جهان در ايران - خارجي سياسي: سرويس

.است تن شش اند،شده اعدام ايران در که زندانياني تعداد: كرد اع8م سپنتا دادفر رنگين

سفارت با وگوهاييگفت و هاتماس در افغانستان ملي امنيت مشاور ،)ايسنا(ايران دانشجويان خبرگزاري گزارش به
فدا با مPقات و قلعه اسPم مرز در نظامي کميسار و هرات والي مشهد، در افغانستان كنسولگري ايران، در افغانستان

تعداد ها،رسانه هايگزارش خPف بر که رسيد نتيجه اين به ـ کابل در ايران اسPمي جمهوري سفير ـ مالکي حسين
ماه ششم و بيست و شانزدهم روزهاي به آنان تن چهار اجساد که است تن شش اند،شده اعدام ايران در که زندانياني

.است شده داده انتقال افغانستان به قلعه اسPم مرز طريق از جاري

نگراني شد، انجام ملي امنيت شوــراي در که ايران اسPمي جمهوري سفير با امروزش مPقات در سپنتا دادفر رنگين
تبادل زمينه در ايران و افغانستان که گفت و کرد ابراز اخير هاياعدام به راجع را افغانستان اسPمي جمهوري
توافق طرفين. هاستآن شدن گذاشته اجرا به خواهان افغانستان حکومت که اندکرده امضا را هايينامهتوافقانه هازنداني
.کنند اتخاذ را kزم تدابير زودتر چه هر رابطه اين در طرف، دو مسوول مقامات که کردند

رسانه طرف از اند،شده اعدام ايران در مخدر مواد قاچاق جرم به که را کساني شمار مالکي حسين فدا ديدار اين در
.دانست ناآگاهي از ناشي و آميزمبالغه بسيار افغانستان

صوــرت در گفت و داد اطمينان کشوــرشان به افغاني هايزنداني استراد براي کشورش آمادگي از چنانهم ايران سفير
.هاستزنداني اين استرداد به حاضر قبلي توافقات چارچوب در ايران افغانستان، آمادگي

پيام انتهاي
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