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) ای , آی, سی( جرقه ھای برخاسته از انفجار بم در مرکز   

در پاکستان ادامه دارددر واليت خوست،  
وايی مقامات آمريکايی ميگويند که تحرکات در داوم ھ ه از آغاز اماتيک حمالت مت ستان ک ه پاک علي

ان دارد سوی جري د عي وايی در  11( , سال جدي ۀ ھ داد , روز اول سال 19حمل شته  90تع ر را ک نف

دی سیۀيک نتيج, )است ه در يک ساختمان کلي در , ای , آی,  مستقيم بم گذاری ماه دسمبر است ک

 افغانستان صورت گرفت خوست مرکز مقدم عملياتی در واليت
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ه در خوست صورت گرفت ھفت جاسوس ه ايک ازمان دھی ا  رحمل ی را س ی در پ ه حمالت پ  ک

د ده, کشت,   ميکردن ه کنن ه مخفيا( و حمل ی ک بکۀ اردن ار يک جاسوس ش ستانی ک ان پاک ا طالب ه ب ن

  .عليه پاکستان بودانتقام از حمالت متداوم آمريکا , مشخص ساخت که اين حملۀ انتحاری) ميکرد

ه در  جواب, حمالت ه صورت ثابت جنگ را در منطق ه ب ھای قابل پيشبينی تحرکات اداره ايست ک

د  آيد که حمالت می  نظاميان پاکستانی بر میۀاما از بيانات روز گذشت. حال تحرک نگاه  ميدارد توان

  کمک کننده  ای اضافی داشته باشد

اجم در وزيرستان شمالی سخنگوی اردوی پاکستان بيان تقاضای (  داشت که اردو از آغار يک تھ

م ) متداوم اياالت متحده اه عاجز است  12_ 6برای کم از ک ستان جنگ, م ھای  چنانچه اردوی پاک

ا  شتيبانی  آمريک ام داده است, خفيفی را در منطقه بدون پ بال انج د.. ًق اجم , مقامات ميگوين دان تھ فق

رای زمينی در محل می توا ه ھای بعدی ب ای جھت در حرکت آوردن حمالت در , آی,  سیندبھان

  .وجود آورنده منطقه ب

رأی سوسحمحاسبات نا م ه ای خوست جواب ب ه حمل د ک ه در سال  44 نشان ميدھ ود ک ه ای ب حمل

ا حمالت , آی, به اين اساس جای نگرانی در اين است که  سی.انجام شد 2009 ای چه عواقبی را ب

 .در قبال خواھد داشت, به صدھا برسدتواند  می 2010 سال کنونی که در

 


