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  :وزيرستان سنگر مھم طالبان 

مواضع طالبان و القاعده در وزيرستان حمله  اکتوبر بعد از مدت ھا انتظار نيروھای اردوی پاکستان بر ١٧روز 

جت ھای جنگنده به شمول وانه سه .  تن از افراد اردو به قتل رسيدند۵ نفر طالب و ١١ برخورد، اولينکردند و در 

نقطۀ بسيار مھم را در وزيرستان جنوبی بمباران کردند و طالبان نيز بر اردوی پاکستان باران راکت را حواله 

 ھزار نفر را وارد معرکه کرده و ٣٠پاکستان که اين بار نيروی دوچند حمله بر دير و سوات، يعنی اردوی . کردند

 نسبت بهچھار ماه  روی پالن حملۀ آن کار ميکرد نشان ميدھد که جنراالن پاکستانی منطقۀ کوھستانی وزيرستان را 

 ضد طالبان هقومی و قبايلی اين منطقه نيز بی عالوه به افراد اردوی پاکستان نيروھا. دنميگيرتر مناطق ديگر جدی 

 ۶٠٠ان در گير شده و حداقل برم عليا تا حال چندين بار با طالاين نيرو ھا در ک. و القاعده درين جنگ شرکت دارند

طالبان در حال حاضر بيش از ده ھزار نفر را در اختيار دارند و در کنار آن يک ونيم . ندنفر تلفات را متحمل شده ا

کجا پنھان  اينکه رھبران القاعده چون اسامه و الظواھری در.  نيروی القاعده نيز درين جنگ متمرکز اندھزار

 القاعده بازھم رھبران آن در عليه ۀ بزرگی حملميباشند تا حال روشن نشده و ممکن نيست که با وجود چنين

شکست، بيشترين نيروھای طالب و القاعده به د و برخی از تحليلگران به اين باورند که بعد از نوزيرستان باقی بمان

جا خواھند ه  را تخليه کردند جابھا آنجاافغانستان خواھند آمد و در کامديش و نورستان که چند روز پيش امريکايی 

چون از قراين بر می آيد که نيروھای اشغالگر تصيم دارند تا پاکستان را با ثبات بسازند، اما افغانستان را به . شد

د و به اين صورت افغانستان به پشت جبھه جنگ در نن نقطۀ مھم در ستراتيژی آسيايی خود ھمچنان حفظ نمايعنوا

ين طرح و اقداماتی به راه خاطر چنه اين جنگ ب. سيای ميانه که خواست اصلی اشغالگران ملک ماست، مبدل گرددآ

  .  سلط شده و در کنار خط ديورند اتراق خواھد کرد ايجاد، اولين بار بر وزيرستان مازد و اردوی پاکستان بعد می افت

  :حمله در باال مرغاب

 اکتوبر حينيکه يک قطار نيروھای دولتی از منطقه ای در ولسوالی باال مرغاب واليت فارياب ١۶به روز يکشنبه 

تن از  ۵ نفری طالبان قرار گرفت که با حملۀ متقابل نيروھای دولتی ٣٠عبور ميکرد، مورد حملۀ يک گروپ 
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در اثر آتش شديد نيروھای ،  ه اين گروپ طالبان نيز به قتل رسيدقومنداننيروھای طالبان به شمول مال حکيم 

باال . ساد شان در ميدان جنگ باقی ماند طالبان قادر به بردن اجساد کشته شدگان شان نشدند و در نتيجه اج،دولتی

دولتی، معاھدۀ پوشالی  ميان طالبان محل و نيرو ھای ًيرارام کشور است که اخآنا ھای از ولسوالی يکی مرغاب 

 نشان ميدھد طالبان به تعھد خود کهمھم بود بدان خاطر اين حمله . رسيده بود ء به امضايعنی متارکه" جنگ بندی"

  .خواھد ماندنوفادار 

  :عمليات انتحاری در سيستان و بلوچستان ايران

ھان ارشد سپاه پاسداران ايران در منطقه ای در سيستان و بلوچستان ايران  اکتوبر حينيکه فرماند١۶به روز يکشنبه 

ن بزرگان و رھبران مذھبی شيعه و سنی جمع شده بودند، يک حمله کنندۀ انتحاری در اين جمع آدر جلسه ای که در

ن حمله انتحاری اي. بيش از صد نفر زخمی شدندو  تن ازين فرماندھان به قتل رسيدند ۵ن آخود را منفجر کرد که در

محمود احمدی . در چنين جمع بزرگ و مھمی در ايران برای بار اول است که اتفاق می افتد و اينقدر قربانی ميگيرد

ن آ اعالن کرد که اين حمله در پاکستان طراحی شده است و بعد ازًاجمھور ايران بعد ازين انفجار فورنژاد، رئيس 

 واليت سيستان و . يک دپلومات پاکستان به وزارت خارجه احضار و اعتراض دولت ايران برايش گفته  شد

نا آرام است و جنگجويان بلوچ زير رھبری عبدالمالک ريگی از مدتھاست که بدين سو ز مدتھا ابلوچستان ايران 

استقالل از ايران ھستند و پيوسته اين تبليغ را اين بلوچھا خواھان . عليه نيرو ھای دولت ايران درين منطقه ميجنگند

ميکنند که به يازده درصد سنی ھای ايران درين کشور بی تفاوتی صورت ميگيرد  و حتی يک نفر ولسوال سنی نيز 

 ن و پاکستان نگهاريگی نيروھايش را ھميشه در سرحد ميان ايران و افغانستان و اير. در سرتاسر ايران وجود ندارد

اين . برخوردار اندرباط در افغانستان تقاطع ميکنند،   از حمايت بلوچھای پاکستان و افغانستان که در منطقۀميدارد و

حملۀ انتحاری برای ايران تکاندھنده است و به اين خاطر ترتيبات امنيتی بسياری بعد ازين درين منطقه گرفته خواھد 

  در ايران پرورش آوراننيمروز صورت گرفته که حمله  عمليات انتحاری در چند تا حال ست کهاين در حالي. شد

 پنج نفر انتحاری در شھرک غرغری در صد کيلومتری شھر زرنج حين ساختن واسکت ھای ًاخيرا .يافته بوده اند

انتحاری دستگير شدند و اعتراف کردند که در زاھدان ايران پرورش يافته اند و چون اين چنين زمينه ای در ايران 

  . ريست ھا مساعد است پس نيروی ھای ايرانی را بيشتر وارخطا ميسازدبرای ترو

ناگفته نبايد گذاشت که منطقه بلوچستان در کل، يکی از نقاطی به شمار می رود که امپرياليزم غرب ، نسبت به آن 

 تشديد  ھميشه در صدد است تا در آنجا امکان برخورد ھای مسلحانه را فراھم و درگيری ھا راسخت حساس بوده

  .نمايد

ھدف غرب از اين  آتش افروزی در منطقه، تالشيست که در حالت تغيير نقشه جغرافيائی منطقه به خاطر ايجاد يک 

  . ؛ صورت می گيرد"بلوچستان"کشور جداگانه به نام 

  :امريکايی ھا کشته ميشوند

ال حرکت بود در اثر انفجار يک  ماه اکتوبر حينيکه يک قطار امريکايی در جنوب کشور در ح١٣به روز پنجشنبه 

مين پر قدرت که از راه دور کنترول ميشد، چھار سرباز امريکايی شديدا زخمی شدند که از ميان آنان دو تن 

 اشغالگرنيرو ھای .  اکتوبر جان شانرا از دست دادند١۵ھمانروز جان دادند و دو زخمی ديگر به روز شنبه 

ز اثر اصابت مين تلفات بسياری داده اند و تحرک بسياری آنان در برخی از  امريکايی ھا درين چند ماه اًمخصوصا

  .از بين رفته استمناطق به کلی 
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  :انتخابات پوشالی به دور دوم کشيده شد

نام افغانستان برگزار شد، ه انتخابات پوشالی که با سرو صداھای بسياری از سوی امپرياليست ھا در مستعمره ای ب

ويژه امپراتوری جھانی امريکا به دور دوم ه يشتر از يکماه و امر و نھی امپرياليست ھا و باينک پس از گذشت ب

  .کشيده شد

 اکتوبر در کابل برگزار شد و در آن در کنار سناتور جان کيری، سفير ٢٠در کنفرانس مطبوعاتی که به تاريخ 

يس تانيه حضور داشتند، حامد کرزی رئيامريکا، نماينده خاص ملل متحد و نماينده گوردن براون نخست وزير بر

جمھور پوشالی با سرفه ھای متواتر اعالم داشت که از رفتن انتخابات به دور دوم حمايت می کند و حاضر است که 

  .در دور دوم با داکتر عبدهللا به رقابت بپردازد

ليستی انتخابات و تمام نھادھای  يکبار ديگر ماھيت امپريا،اين انتخابات و بازی آشکار نيروھای امپرياليست با آن

 آزاد افغانستان از ماھيت –که پورتال افغانستان آزاد ای استعماری را در کشور ما نشان داد و تحليل داھيانه 

استعماری انتخابات، پارلمان و ساير نھادھای استعماری ارائه کرده بود با اين مضحکه جديد واقعيت خود را بيش از 

  .پيش نمايان ساخت

  

  

  

 


