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ساعاتی پيش در سحرگاه امروز با اعدام ظاھراً زود بھنگام ِعبدالمالک ریگی بنيانگزار جنبش 
و " یاغيان"، نام وی به ليست طوالنی )١(مقاومت مردمی ایران موسوم به جــنــدهللا در تھران 

رھبران جنبش ھای چریکی بلوچ که برعليه تبعيض و ظلم و ستم حکومت ھای مرکزی به 
ھشتاد سال پيش نيز مـيـر دوست محمد خان . ته بودند، به تاریخ پيوستشورش برخاس

 ١٣٠٨دی ماه ٢۶بارانزھی که با بسيج چند ھزار بلوچ مسلح بر عليه رضا شاه قيام کرده بود، در
 ١٣٣۶دی ماه  ٢٠اما بعد از دادشاه شورشگر معروف که وی نيز در . در زندان تھران اعدام شد

. حد عبدالمالک ریگی شھرت و آوازه جھانی کسب کرده بود کـُشته شد، کمتر کسی در
عليرغم سن و تحصيالت نسبتاً پائين، ریگی عالوه بر جسارت و بيرحمی در عرصه عمليات ِ 
مسلحانه، مھارت و زیرکی فراوانی برای استفاده از رسانه ھا و وسایل ارتباط جمعی دنيای 

کسی بود؟ چرا و چگونه برخاست؟ و چرا  امــا براستی ریگی چه. مدرن از خود نشان داد
سقوط کرد؟ چرا بطور غير علنی محاکمه شد؟ و چرا با عجله نسبی اعدام شد؟ و سواالت 

در نھایت شاید زندگی کوتا . متعدد دیگری که احتماالً جوابی برای ھمه آنھا ھرگز نخواھيم یافت
گـی محصول و برآیند مکان و زمان خود ریــ: اما پُر ماجرای ریگی را در یک جمله بتوان خالصه کرد

  .بود و بر عليه ھردو با خشونت تمام قيام کرد
  :دوران کودکی و نوجوانی

ریگی چھار سال بعد از پيروزی نقالب اسالمی در خانواده ای نسبتا فقير، ھمانند اکـثـر بلوچھا، 
نی با فقر ِ زائيده از وی از اوایل دوران دبستان و نوجوا. چشم به جھان ِ جمھوری اسالمی گشود

مرکز استان سيستان و (ساختار حاکم و تبعيض عریان بين بلوچ و غير بلوچ در زاھدان 
امتيازات ویژه مذھبی و قومی برای شيعيان طرفدار رژیم از یک طرف و . آشنا شد) بلوچستان

ر عميقی بر سرکوب، تضيقات و تحقير مردم بلوچ و مذھب اھل سُـنـَـت از طرف دیگر، تاثير بسيا
در مرکز بلوچستان بخش وسيعی از فرزندان بلوچ با پاھای . روی ضمير و روان ریگی گذاشت

برھنه و شکمی گرسنه ناچارند از طریق دستفروشی امرار معاش کنند، در حاليکه اکثریت 
فرزندان غير بوميان و مسئولين شيعه حکومتی از منازل خوب و ماشين و زندگی مرفه برخوردار 

مشاھده این دو نوع زندگی کامال متفاوت در یک مکان و یک زمان برای ریگی و . ندھست
ریگی یک تن از برادران خود را در یک . دوستانش که بعدھا به جندهللا پيوستند قابل ھضم نبود

کوچکترین برادر وی بنام عبدالغفور نيز در یک . برخورد مسلحانه در منطقه سروان از دست داد
برادر بزرگترش عبدالحميد . اری در قرارگاه نيروھای انتظامی در سراوان کشته شدعمليات انتح
سه برادر دیگر ریگی مولوی عبدالرئوف، ). ٢(در زاھدان اعدام شد ١٣٨٩خرداد ٣ریگی نيز در 

پدر و مادر پير آنھا ھمواره بعنوان مشوق و ھمراه جنگجویان . عـبـدالستار و عبدالغنی می باشند
پدر ریگی ھا دو روز بعد از اعالم خبر . کوھستان ھای بلوچستان تردد می کردند جندهللا در

ریگی در سن . بدليل سکته قلبی از دنيا رفت ١٣٨٨نادرست اعدام عبدالحميد ریگی در خرداد 



سيزده سالگی تحصيالت خود را از سال دوم دبيرستان را رھا کرد و عازم سفری پانصد 
شد تا به یکی از گروھھای چریکی فعال بنام لـشـکر رسول هللا کيلومتری بسوی جنوب استان 
  .ملحق شد) ٣(به رھبری موالبخش درخــشان 

  ):یک دست قرآن و یک دست کالشينکـُف(لشکر رسوال هللا 
اما . معموال اکثر جنبش ھای چریکی در بلوچستان زمينه و محرکه ملی و یا قومی داشته اند

ل سنت در طی سی سال اخير، بــُـعـد جدید به قيام ھای تبعيض مذھبی و تحقير مذھب اھ
بعضی از گروھھای موجود در بلوچستان با استناد و . مسلحانه در بلوچستان افزوده است

ـ مذھبی ) قومی(مبارزه خود را جھاد ملی " شــھــادت"و " جــھــاد"نشئت گرفتن از مولفه 
بخش درخــشان یکی از آن گروھھا بود که لـشـکر رسول هللا به رھبری موال. معرفی می کنند

. مذھب بعنوان یک فاکتور مھم و انگيزه بنيادی برای جنگ مسلحانه مورد تاکيد قرار می گرفت
این گروه چریکی عمليات خشونت باری را برعليه نيروھای انتظامی در جاده ھا و پاسگاه ھای 

ش درخــشان معتقد بود عمليات موالبخ. مرزی جنوب استان سيستان و بلوچستان اجرا نمود
مسلحانه باید بر عليه نيروھای نظامی امنيتی رژیم متمرکز شود، در حاليکه عبدالمالک ریگی 

ظالم "غير نظاميان نظير کارمندان دولتی و بخصوص به گفته او زابــُـلی ھای شيعه مذھب را 
جندهللا در بسياری از . شتمی دانست و بر آن اصرار دا" طعمه مشروع"و به اصطالح " واشغالگر

جھاد بر عليه "و مبارزه خود را ) ۴(استفاده کرده است " اشغالگران"اطالعيه ھای خود از واژه 
وانگھی عبدالمالک ریگی عالوه بر جنگجو بودن ، نامـجـو . توصيف نموده است" اشغالگران

ا نمود و برای ارتقاء لشکر رسوال هللا را رھ ١٣٧٨ونسبتا خودرای بود و بھمين دليل در سال 
  .ایدئولوژیکی راھی یکی از مدارس مذھبی اھل سُـنـَـت در منطقه سراوان شد

  ":جـھـاد و شـھـادت"تحصيالت مذھبی و آشنایی بيشتر با فرھنگ 
سرکوب، فقر، تبعيض و بيعدالتی گسترده در بلوچستان بعنوان انگيزه ھای بنيادی عبدالمالک را 

اما بلندپروازی او اجازه نمی داد تا وی خود را . زه مسلحانه سوق دادبسوی رادیکاليسم و مبار
او بدنبال باروری . و یا طلبه یک مدرسه دینی خالصه کند" یک عضو ساده گروه چریکی"در 

مدارس مذھبی در . ایدئولوژیکی بود که بتواند مبارزه مسلحانه را توجيه و تقدیس کند
و ترویج نمی کنند، زیرا بر خالف بعضی از مدارس اھل  بلوچستان، مبارزه مسلحانه را توجيه

پرورشگاه "سنت در پاکستان و یا مدارس مذھبی تشيع در قــُـم و مـشـھـد، مدارس بلوچستان 
بھمين دليل ریگی مدرسه دینی در منطقه سراوان را ترک می کند و به شھر . نيستند" جھادی

و یا دانشگاه " جامعه دینی"نشين مَـلـّـيـردر کراچی پاکستان می رود و در محله عمدتا بلوچ 
و ) ۶(ثبت نام می کند که به گفته مقامات کــنـگره آمریکا ) ۵(بين المللی ومذھبی بـيـنـوریـا 

برخی نيز معتقد ھستند . پرورشگاه طالبان و القائده بوده است ) ٧(روزنامه تـایـمـز آسـيا 
). ٨(ان ھر دو در این دانشگاه مذھبی تحصيل کرده بودند ا ُسامه بن الدن و مالء عـمـر رھبر طالب

یعنی آغاز حمله آمریکا به افغانستان و سرنگونی  ١٣٨٠ریــگـی سپس در نيمه دوم سال 
حکومت طالبان، کراچی را ترک کرده به شھر کـوئـته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان می رود ـ 

الـقـائـده بعد از شکست در افغانستان بدانجا  شھری که بسياری از کادرھا و رھبران طالبان و
ریگی از تماس ھا و کانالھای ارتباطی که در کراچی برقرار کرده بود استفاده . فرار کرده بودند

  .می کند و با ستيزه جویان شکست خورده الـقـائـده ای و طالبان تماس می گيرد
  :بازگشت به ایران و پایه گزاری جندهللا

ه نظامی آمریکا به افغانستان و شکست طالبان، عرصه بر ستيزه جویان الـقـائـده بــعــد از حمل
الـقـائـده دست به دامان دولت ایران برای . در پاکستان و افغانستان مستمراً تنگـتـر می شود

دولت آقای خاتمی نيز بر اساس . کمک جھت خروج کادرھای خود از طریق ایران می شود
توسط سازمان مجاھدین انقالب اسالمی با این درخواست موافقت می کند دُکـتـرین ارائه شده 

بشرط آنکه اداره اطالعات استان سيستان و بلوچستان بر امر نقل و انتقاالت ستيزه جویان 
الـقـائـده ای نظارت و مدیریت کامل داشته باشد، و دوم اینکه این پروژه باید کامال امنيتی و 

قل و انتقال حداقل صدھا جنگجوی الـقـائـده ای در طی قریب به البته ن). ٩(مخفی بماند 



یعنی ماھھا بعد از سرنگونی صدام حسين، از طریق بلوچستان  ١٣٨٢دوسال تا اواخر سال 
الـقـائـده از عبدالمالک ریگی می خواھد . نمی توانست از انظار عمومی مردم بلوچ مخفی بماند

ستيزه جو را از مرز ميرجاوه تا دھانه شرقی خليج فارس  بعنوان ھدایت کننده و راھنما گروھای
افراد القاعده بعد از رسيدن به سواحل دریای عمان در نزدیکی . در نزدیکی جاسک ھمراھی کند

) ١٣٨٢قبل از سرنگونی صدام در خرداد (جاسک با لينچ عازم کشورھای عربی و بخصوص عراق 
ته ھای مولوی عبدالرئوف ریگی برادر البته بر طبق نوش. و یمن و سومالی می شدند

عبدالمالک و عضو شورای عـُـلمای جـُنـدهللا ، عبدالمالک ریگی این مسئوليت را پوشيده از 
اما حقيقت این است که ریگی از این ). ١٠(چشم اطالعات و بصورت مخفيانه انجام می داده 
رابطه خود با الـقـائـده و  ریگی از یک سو. فرصت طالیی حداکثر بھره برادری را نموده است

طالبان را مستحکم و منسجم نموده، و از سوی دیگر این فرصت را یافته بود تا با دوستان 
، حاج محمد ) سخنگویی فعلی جندهللا(قدیمی و جوانان طوایف مختلف از جمله کمال نارویی 

اوليه و پنج نفره  ، قنبرزھی، و یاسر تماس برقرار کرده و ھسته)رھبر فعلی جندهللا(ظاھر ن 
" اغنای"او در حين انسجام تشکيالتی مخفی گروه خود، به . جندهللا را تشکيل دھند

مبارزه غير مسلحانه و اوليه این گروه پنج نفره بر . ایدئولوژیکی گروه نيز اھميت فراوانی می داد
بلوچ تبعيض و سرکوب و بخصوص اعدام ھای فــله ای جوانان . عليه سه موضوع عمده بود

پایان . مبارزه با اعتياد و نجات جوانان معتاد از طریق آموزشات مذھبی و مبارزاتی. توسط رژیم
دادن به درگيری ھا و کشتارھای بين طایفه ای گسترده در آن زمان که توسط رژیم دامن زده 

  .می شد
  :ظھور جندهللا و آغاز مبارزه مسلحانه

. وان به زمينه ھای متعدد اشاراتی گزرا داشتدر پروسه کالبد شکافی ظھور جندهللا می ت
نخست اینکه اداره اطالعات استان از تشکيل شبکه ھای مخفی مذھبی و تبليغاتی توسط 

تن ازافراد وابسته به شبکه ریگی را ١۵یاران ریگی به نحوی مطلع شده بود و بھمين دليل 
این یک گروه مذھبی سنی برای  البته در ابتدا افراد گروه مدعی بودند که). ١١(دستگير نمود 

دوماً دستگيری بعضی . قران خوانی ، تبليغات و ترویج امور دینی است و شاخه نظامی نداشتند
از سران الـقـائـده و بخصوص بازداشت اعضای خانواده ا ُسامه بن الدن توسط اطالعات، خـُـلف 

از آن رابطه بين ایران و  بعد. وعده ای بر خالف قول و قرارھای توافق شده بين طرفين بود
در چنين شرایطی . الـقـائـده شدیدا تيره گشت و نقل و انتقاالت از طریق ایران نيز متوقف شد

ریگی می توانست حداکثر حمایت لـُـجستيکی و پشتيبانی و آموزشی و غيره را از الـقـائـده و 
  .طالبان ِ افغان دریافت کند

سرویس مخوف اطالعاتی ) Inter-Services Intelligence(عامل مھم دیگر نقش آی اِس آی 
. ارتش پاکستان در حمایت از طالبان افغان و گروھھای متعدد وابسته به طالبان و الـقـائـده بود

بھمين دليل عليرغم سرکوب بيرحمانه و جوّ شدید خفقان و کنترل کامل امنيتی آی ِاس آی بر 
. تنفس و سھولت تردد در آن سوی مرز برخوردار بود ایالت بلوچستان پاکستان، جندهللا از فضای

از حوصله این نوشتار موجز خارج " اغماض"یا بھتر است بگویم " رابطه"تشریح پيچيدگی این 
در آن ) دشمن دیرینه پاکستان(بعنوان مثال رابطه بسيار صميمانه ایران و ھندوستان . است

ن در زاھدان از ارتش آزادیبخش زمان، و شایعات مبنی بر حمایت کنسولگری ھندوستا
بلوچستان ِ پاکستان و حمایت ایران از بلوچھای جدایی طلب پاکستان و گروھای افراطی شيعه 

در کالنشھرھای پاکستان فقط دو عامل دیگر از عوامل مرکب و غامض سياست منطقه می 
بعد از . اشدباشند که توجيھگر اغماض یا چشم پوشی از تردد جندهللا در آن سوی مرز می ب

تا اوایل ١٣٨٣و سپس در طی سالھای  ١٣٨٢تشکيل رسمی حرکت جندهللا در اواخر سال 
فعاليت ھای جندهللا بيشتر بر روی سازماندھی، گسترش تشکيالتی و انسجام  ١٣٨۴

مذاکره با اداره . ایدئولوژیکی متمرکز بوده و فعاليت ھای مسلحانه قابل توجھی نداشته است
اتمی جھت آزاد ی یاران دربند خود که در زندان زاھدان بودند، دغدغه اصلی اطالعات دولت خ

عليرغم مشکالت و سوءظن ھا، تعدادی از افراد جندهللا آزاد . عبدالمالک ریگی در آن شرایط بود



شدند و مذاکرات ھمچنان ادامه داشت ، تــــا اینکه ناخدای کـِـشـتی ِ طوفانزده تغيير کرد و 
  .استی دگر آمدکشتيبان را سي

  :ریاست جمھوری احمدی نژاد و آغاز خشونت عریان در استان
نقطه عطفی بود نه تنھا در تاریخ ایران بلکه در  ١٣٨۴انتخاب احمدی نژاد در سوم تير ماه 

دولت جدید با حمایت کامل از بخشی از . افزایش تنش و گسترش خشونت در بلوچستان
ـُلی(شيعيان سيستانی  د قدرت نشادن عوامل افراطی وابسته بر کرسی ھای و بر مسن) زاب

مدیریتی استانداری و ادارات و دادگستری استان و تشدید تبعيض بر عليه مردم بلوچ سـُـنـی 
گفتگو بين جندهللا و . را در پيش گرفت" تفرقه بينداز و حکومت کن"مذھب بلوچستان، سياست 

از افراد منتسب به جندهللا محاکمه و  بعضی. اداره اطالعات دولت احمدی نژاد منقطع شد
در آذر . درگيری ھا در زاھدان به شدت افزایش پيدا کرد. زندانی و حتی محکوم به اعدام شدند

جندهللا راننده و محافظ احمدی نژاد را در جریان سفر احمدی نژاد به بلوچستان، به ١٣٨۴ماه 
در پاسگاه مرزی سراوان به گروگان  پرسنل نيروی انتظامی ٩در دی ماه ھمان سال. قتل رساند
جندهللا در منطقه ای به نام  ١٣٨۴اسفند ٢۵دو ماه بعد از آن یعنی در شب . گرفته شدند

تن را کـُـشته، تعدای را زخمی و عده ای را به گروگان ٢٣تــاســوکی در جاده زابل ـ زاھدان 
این معرکه مـھـلـک جان سالم حبيب هللا دھمرده استاندار وقت سيستان و بلوچستان از . گرفت

سياست مـُـشت آھنين دولت . بدر برد و حسنعلی نـوری فرماندار زاھدان نيز زخمی شد
یعنی اعدام و قطع دست و پا و شکنجه و تخریب مساجد و دستگيری ھای  --احمدی نژاد

جندهللا  گسترده افرد مظنون به طرفداری از جندهللا، با بمبگزاری ھا و کشتار وحشتناک از طرف
و حمله مرگبار به اتوبوس نيروھای  ١٣٨۵کشتار دارزین در اردیبھشت . پاسخ داده می شد

. سپاه پاسداران در بھمن ھمان سال فقط چند نمونه از عمليات مھلک گروه جندهللا ھستند
ســر بریدن و کشتن اسراء و بخصوص ودیئوی سر بریدن شھاب منصوری برادر زن عبدالحميد 

و پخش آن از طریق بعضی از تلویزیون ھای ماھواره ای و اینترنت نه ) دالمالک ریگیبرادر عب(
تنھا موجب شوکه شدن بسياری از ایرانيان و جھانيان، بلکه اعتراض و ابراز انزجار بسياری را 

  .برانگيخت
  :شـُـھـرت جھانی جندهللا و عبدالمالک ریگی

ند که بسياری از آنھا حتی در ایران شناخته در بلوچستان گروھھای چریکی بيشمار بوده و ھست
وانگھی عبدالمالک ریگی به گروه معروف موالبخش درخشان بنام لـشـکر رسول . شده نيستند
چند سا ل بعد از خروج ریگی از این گروه، موالبخش درخشان کشته شد و رھبری . هللا پيوست

با جندهللا ١٣٨۶ه متعاقباً در سال این گرو. گروه به واحدبخش درخشان عموزاده وی محول گردید
در کنار جندهللا گروھھای متعدد چریکی نظير حزب الفرقان به رھبری مولوی . ادغام شد

عبدالجليل قنبرزھی، سازمان مبارزین سيستان و بلوچستان به فرماندھی حاج نعمت هللا شه 
بخش مشغول فعاليت  بخش، گروه الجھاد ِ بلوچستان، گروه جنبش خلق بلوچ، و گروه دُرّا شه

بعضی از این گروھا از جمله نھضت عدالت بلوچستان به رھبری عبدالوحد آرميان به . بودند
گروھھای چریکی بلوچ در برخورد با اسراء و نحوه اعمال خشونت شيوه ھای . جندهللا پيوستند

ا به دندان بعنوان مثال زمانی که دو جاسوس محلی ت. کامالً متفاوتی با گروه جندهللا دارند
رھبر یک گروه چریکی بلوچ ) گورناکی(مسلح اطالعات ِ سپاه برای ترور مالء کمال صالح زھی 

آن دو بعد از توبيخ و موعظه توسط مالء کمال آزاد ). ١٢(توسط محافظان وی دستگير می شوند 
د متاسفانه عفو و آزا. در صورتی که جاسوسان توسط جندهللا سر بریده می شوند. می شوند

  .کردن جاسوس و مخبر ھر گز سرخط اخبار روز نمی شود
اگرچه ریگی در ابتدای کار تبليغاتی و رسانه ای خود با استفاده از کانال ھای ارتباطی موجود 

بيشتر با رسانه ھای عربی تماس می گرفت، اما با گنجاندن دو شماره تلفن تماس ماھواره ای 
ی اوليه خود تالش فراوانی برای جلب رادیو تلویزیون ھای در وبالگ جندهللا و در ھمه اعالميه ھا

از دالیل موفقيت او می توان عالوه . ماھواره ای فارسی زبان داشت که در این راستا موفق شد
در کوھستانھای " فضای تنفسی"، از وجود امکانات و " کيش شخصيت نامـجـو"بر عزم راسخ و 



نوع القائده ای نظير عمليات انتحاری ، سر بُریدن و ھر دوسوی مرز، اعمال خشونت قاھرانه از 
بمب گزاری در مسجد و غيره، حداکثر استفاده از رسانه ھا برای تبليغ و ترویج جنبش و خواسته 

عامل مھم دیگر در کسب شھرت جھانی عبدالمالک ریگی عملکرد رژیم در . ھای خود، نام برد
بعنوان مثال جندهللا شاید تنھا گروه . ی بودبلوچستان و عکس العمل آن در صحنه بين الملل

در جھان باشد که دبير کل سازمان ملل و " تروریستی"چریکی و یا از دید رسمی تنھا گروه 
شورای امنيت سازمان ملل بر عليه آن مجموعا چھار بيانه و اطالعيه صادر کرده اند ـ آن ھم با 

این بيانيه ھا در محکوم نمودن حادثه !. راصرار و پافشاری دولت جمھوری اسالمی ایران والغي
، بمبگزاری مسجد حضرت علی ابن )١۴(؛ بمبگزاری اتوبوس سپاه در زاھدان )١٣(تاسوکی 
  .صادر شدند) ١۶(و بمبگزاری پـيـشـيـن ) ١۵(ابيطالب 

  :بازتاب عملکرد جندهللا در بلوچستان و جایگاه آن در قاموس فرھنگ و تاریخ بلوچستان
ادالت و مباحثات تاریخی ـ سياسی، مردم بلوچ تجربه خوبی از تعامل با حکومت گذشته از مج

سرکوب، سلطه گری خشن، تحقير و تبعيض، شيوه معمول برخورد مامورین . ھای مرکزی ندارند
از دیدگاه روانشناسی . دولتی با مردم بلوچ در بلوچستان و مشخصه عملکرد آنھا بوده و است

ظلم و ستم و تحقير روزانه قرار دارد بطور ناخودآگاه و اجتناب ناپذیری اجتماعی، قومی که مورد 
و تسکين درد تحقير خویش آرزوی ظھور قھرمانی را دارد که " حس انتقامجویی"برای التيام 

در نتيجه در قاموس . بتواند در مقابل زورگویان و تحقير کنندگان ِ تا به دندان مسلح قد علم کند
ردم بلوچ یک چریک مسلح و یا یاغی شورشگر که بر عليه نظام ظلم و فرھنگ و روانکاوی م

ای بلوچ این ثبت شده  کند، جایگاه ویژه ای دارد و در ادبيات اسطوره ستم و تحقير قيام می
کاری ندارند بلکه در کـُل شيفته " قھرمان"اکثریت مردم عادی با جزئيات عملکرد . است

یا وگرنه بعضی . ت ظالم ِ بظاھر شکست ناپذیر می شوندو مقاومت در مقابل قدر" ایستادگی"
ھا سنخيت ندارد، ولی در تجزیه و تحليل  از عملکردھای جندهللا با فرھنگ، مذھب و سنت بلوچ

ھا را به نحوی  ی انتقام جویی و حس تحقير شده در بسياری از بلوچ نھایی ریگی آن روحيه
ھا جواب غير  ای از بلوچ روانکاوی بلوچ، ریگی را عدهداد و از این نظر در رابطه با آن  تسکين می

بعنوان مثال این امر کــُلی در . دانند ھای اعمال شده توسط حکومت می قابل امتناع خشونت
مورد اسطوره شدن دادشاه عليرغم برخی از عملکردھای خشونت بار و ناپذیرفتنی وی بر عليه 

ری اسالمی دادشاه را یک قھرمان می داند و جمھو. مردم عادی و روستایی بلوچ صدق می کند
بسياری از قربانيان دادشاه مردم . و مستندات ساخته است) ١٧(در مورد وی فيلم سينمایی 

اما وی در اذھان بسياری از بلوچھا بعنوان یک اسطوره مقاومت ثبت شده . عادی بلوچ بودند
  .است

در نتيجه . ازات مرگ را در بر خواھد داشتظاھرا در بلوچستان ِ ایران ابراز حمایت از ریگی مج
اما در بعضی از شھرھای ایالت . امکان نظر سنجی در استان سيستان و بلوچستان وجود ندارد

بلوچستان پاکستان و حتی اروپایی نظير اســلـو تظاھراتی و جلساتی به حمایت از ریگی و 
وانگھی بر اساس . ار شده استبرگز) عبدالحميد ریگی(مراسم ترحيم برادر ِ اعدام شده وی 

درصد از بلوچھای مقيم اروپا در  ٨٠یک نظرسنجی نسبتاً مـحـدود و غير علمی بيش از حدود 
ارزیابی نھایی ، عليرغم مخالفت با شيوه ھای مرگبار جندهللا، از مقاومت ریگی حمایت می 

 ، رادار پوشش آنھا معتقد ھستند که عليرغم کاربرد خشونت نامطلوب توسط جندهللا. کنند
خبری جھان و ایران معطوف مسائل بلوچستان بود، بر اساس ادعای طرفداران ریگی ، جندهللا 

موفق شد لـِـنـز دوربين ھای خبری جھان و توجه رسانه ھای ارتباط جمعی و بخصوص نگاه 
که کاری . ھموطنان و جھانيان را بسوی مشکالت، تبعيضات و مظالم جاری ِ بلوچستان جلب کند

نيروھای فعال مدنی، سياسی و حقوق بشری بلوچ در داخل و خارج از کشور نتوانستند انجام 
. آنھا معتقدند که امکان فعاليت مدنی و حتی اعتراض ساده در بلوچستان وجود ندارد. بدھند

آنھا به دستگيری، زندان و شکنجه صدھا تن بلوچ و اعدام افراد بيشماری از جمله یعقوب 
بـــھــر تــقــدیــر بعقيده نگارنده در تحليل . عال صلح طلب مدنی بلوچ اشاره می کنندمھرنھاد ف

  .نھایی ھدف نباید وسيله را توجيه کند



  :دستگيری و اعدام عبدالمالک ریگی
نسبتا سریع " موفقيت مرگبار"از یک دیگاه غير متجانس می توان گفت که ریــگی شاید قربانی 

جزئيات دستگيری ریگی ھمچنان در ھاله ای از ابھام قرار دارد و نحوه و . السير خود گشت
جندهللا نيز ھرگز گزارش کامل و قانع کننده ای از . سواالت فراوانی را بيجواب گذاشته است
برای بررسی پيش زمينه ھای سقوط عبدالمالک که . چگونگی دستگيری رھبر خود ارائه نداد

  .شد، عوامل مندرجه زیر را باید مورد تــوجـه قرار داد نھایتاً منجر به دستگيری و اعدام او
ارتش پاکستان در حمایت از طالبان ) Inter-Services Intelligence(عامل اول نقش آی اِس آی 

برای درک بيشتر این مطلب باید به تابستان سال . افغان و گروھای وابسته به آنان می باشد
بطور ھوشمندانه و مصرانه ای به دولت آمریکا گوشزد مقامات دولت افغانستان . بازگشت ٢٠٠٨

مکرر می کردند که شاه کليد شکست طالبان ِ افغان و القائده در دست آی اِس آی ارتش 
جلسه ای . دولت آمریکا نيز فشار فراوانی را بر روی ارتش پاکستان نھاد. پاکستان می باشد

 Adm. Mike Mullen, chairman of the(بين دریاساالر مایک مولن رئيس ستاد مشترک آمریکا 
Joint Chiefs of Staff( ودریاساالر اسکات وان بوشکرک ،)Rear Adm. Scott Van Buskirk (

فرمانده ناوگان ضربتی نـُھم آمریکا و ژنرال کيانی رئيس ارتش پاکستان و ژنرال احمد شجاع 
بر روی  ٢٠٠٨یی در ماه آگـسـت پاشا فرمانده عملياتی ارتش پاکستان و دیگر مسئولين آمریکا

در این ). ١٨(در دریای عمان صورت گرفت ) USS Abraham Lincoln(ناو جنگی ابرھام لينکولن 
جلسه تصميم گرفته شد ژنرال احمد شجاع پاشا مسئوليت آی اِس آی را بعھده بگيرد که در 

قبل از . لبان می باشدژنرال احمد شجاع پاشا یک فرد شيعه و ضد طا. ماه سپتامبر اینگونه شد
دستگيری عبدالمالک ریگی چھار تن از فرماندھان و رھبران طالبان افغان در شھرھای کراچی و 

این یک تغيير سياست جدی از سوی آی . کوئته پاکستان توسط آی اِس آی دستگير شده بودند
زی حتی سایت دیپلماسی ایرانی به مدیریت محمد صادق خرا).١٩(اِس آی تلقی می شد 

در واقع نوعی ھمکاری ميان دستگاه ھای : "برادر کمال خرازی وزیر خارجه سابق نوشت
اطالعاتی ایران و پاکستان در سایه حمایت امریکا برای دستگيری ریگی در جریان بوده است اما 

ھای مقابل از ایران وجود  ھنوز مشخص نيست که در قبال این ھمکاری چه انتظاراتی برای طرف
اشپيگل آنالین نيز از احتمال ھمکاری کشورھای دیگر، از جمله آمریکا در این ). ٢٠"(دارد 

  ).٢١(عمليات خبر داد 
. عامل دوم فشار و اتمام حجت دولت ایران بعد از بمب گزاری پـيـشـيـن بر دولت پاکستان بود

وزیر کشور عالوه بر تطميع طرح گازرسانی ارزان قيمت به پاکستان، دولت ایران از طریق نجار 
از مخالفان مسلح " حمایت بيدریغ"تھدید نموده بود تا از اھرم و نفوذ شيعيان در پاکستان و ) ٢٢(

یعنی جنگجویان مسلح بلوچ که برای استقالل بلوچستان ِ پاکستان می (کشور پاکستان 
را  و ھمسوئی استراتژیکی با ھندوستان و نزدیکی بيشتر با دولت افغانستان، پاکستان) جنگند

این اتمام حجت دولت ایران، پاکستان را غافلگير کرده و . در منطقه ایزوله و تحت فشار قرار دھد
راه برون رفتی جز قربانی کردن عبدالمالک ریگی بر روی دولت پاکستان و آی اِس آی نگذاشته 

فعال عامل سوم نقش واسطه ھا و ميانجی ھای بلوچ بود که بعد از بمب گزاری پـيـشـيـن . بود
ریگی از یک سو تصور . شده بودند و بعنوان رابط مذاکرات بين اطالعات و جندهللا عمل می کردند

می نمود که با دولت ایران در حال مذاکره است و در نتيجه تا مذاکرات جاری ھستند، ھيچ 
خطری او را تھدید نمی کند، غافل از آنکه انگيزه اصلی دولت در باب مذاکره شناسائی 

اگرچه جندهللا در اعالميه خود قبل از . يای تردد و حضور عبدالمالک ریگی می باشدجغراف
عامل چھارم درخواست دولت ). ٢٣(دستگيری عبدالمالک ریگی بر روی این نکته تاکيد کرده بود 

عامل پنجم . ایران از دولت افغانستان برای شناسایی ریگی در خاک افغانستان مربوط می شود
ھای ستيزه جو طالب می شود که در پایگاھی در بين زاھدان و زابل توسط سپاه مربوط به گروھ

حقيقتی که توسط حيدری دیپلمات . پاسداران مورد تعليم و آموزش نظامی قرار می گيرند
دولت ایران از این گروه می خواھد تا ایران را در دستگيری ). ٢۴(بـُـریده رژیم نيز تائيد شد 
  .ت عملياتی و اطالعاتی نمایندعبدالمالک ریگی مساعد



با توجه به مجموعه شواھد و حقایق محدود اما موجود سناریو زیر در مورد دستگيری ریگی بيش 
بعد از بمبگزاری پيشين و کشته شدن . از ھر تئوری و یا ادعای دیگری محتمل تر بنظر می رسد

اکستان، آی اِس آی پاکستان بعضی از فرماندھان سپاه پاسداران و اتمام حجت دولت ایران به پ
که چند تن از رھبران طالبان را نيز دستگير نموده بود، بر اساس یک نقشه ھماھنگ شده از 

از سوی اطالعات نيز . خاتمه دھد" غائله"ریگی می خواھد از طریق مذاکره با دولت ایران به 
مالک ریگی را داشته اند چند تن معتمد بلوچ از طوایف وابسته به ریگی که امکان تماس با عبدال

بھمن  ٢۵البته جندهللا در اعالميه ای بتاریخ یکشنبه . بعنوان ميانجی وارد ميدان شدند) ٢٣(
روز قبل از اعالم دستگيری عبدالمالک ریگی توسط وزیر اطالعات جمھوری ٩یعنی حدود  ١٣٨٨

). ٢٣(می کند اسالمی؛ شکست مذاکرات و ميانجيگری ھا توسط ریش سفيدان بلوچ را اعالم 
نمایندگانی از تھران برای گفتگو به بلوچستان اعزام : "در این اعالميه توسط جندهللا آمده است

شدند و باب گفتگوھا باز شد که محور گفتگوھا و مذاکرات بر حقوق سياسی و مدنی و 
ابر و جنبش نيز با تقاضای تمدید مدت مذاکرات بن. . . . اجتماعی ملت بلوچ و اھلسنت بود؛ 

حسن نيت و پيشرفت در گفتگو موافقت نمود و در طول این مدت به صورت اعالم نشده ای آتش 
اعالميه ". . . . بس نموده و تمامی فعاليتھای نظامی خود در منطقه را به حالت تعليق در آورد

ھدف رژیم از گشودن باب مذاکره فقط و فقط وقت کشی و دستيابی به : " ادامه می دھد
و فرماندھان و شخص رھبری جنبش می باشد که الحمد در تمامی نقشه ھایش  پایگاھھا

ناکام و ناموفق شد و وقت برای اجرای عمليات بسيار زیاد است و در این گزینه ھم بھره ای 
ھمچنين جنبش مقاومت به ریش سفيدان و خصوصا : "در پایان اعالميه آمده است." نخواھد برد

ژیم به پایگاھھای جنبش آمدند متذکر می شود که رژیم والیت فقيه یک آنانی که به نمایندگی ر
رژیم پليد و فاسد است که ھيچ اعتقادی به گفتگو و مذاکره ندارد و فقط می خواھد از طریق 

  ."این گفتگوھا به اھداف شوم خود برسد
ی در ریگی که عرصه عملياتی خویش در پاکستان را تنگ می بيند، به اميد یافتن افق ھای

افغانستان؛ ظاھرا با تشویق و اطالع کامل آی آِس آی ِ پاکستان و احتماالً با آگاھی و ھماھنگی 
در منزل یکی از " قرار مالقاتی"موجود در افغانستان برای " غـربـی"سرویس ھای مربوطه 

وچ افغان ریگی ظاھراً این فرد بل) ٢۵. (معتمدین بلوچ در ایالت قندھار افغانستان به آنجا می رود
که بنا به " افراد مـُـھـمی"اما نمایندگان و یا . را می شناخته و در منزل او قبالً تردد داشته

پشنھاد مزورانه آی اِس آی قرار بود با ریگی در قندھار مالقات کنند، ظاھراً تله ای بيش نبودند؛ 
ه از طریق آی اِس آی از دولت ایران نيز ک. و ریگی عليرغم زیرکی خود در این دام گرفتار اُفتاد

محل اقامت عبدالمالک ریگی و ھمراھش مطلع شده بود، از دولت افغانستان و متحدانش 
عبدالمالک ریگی در ساعات اوليه روز سوم . درخواست ھمکاری برای دستگيری ریگی می کند

مالک خود که اسم وی نيز اتفاقاً عبدال) شوھر خواھر(اقامت خویش در قندھار بھمراه داماد 
ریگی می باشد توسط نيروھای امنيتی افغانستان و بنا به ادعای سخنگوی جندهللا احتماالً 

بر طبق ادعای جندهللا این عمل حداقل با اطالع سرویس ھای . آمریکایی نيز دستگير می شوند
ال آقای کم. امنيتی کشورھای غربی فعال در ایالت قندھار از جمله آمریکا و بریتانيا صورت گرفته

یعنی پنج روز ١٣٨٨اسفند ٩نارویی سخنگوی جندهللا در مصاحبه با رادیو بلوچی گــوانک بتاریخ 
بعد از اعالم دستگيری ریگی، مدعی می شود که ریگی مستقماً توسط مامورین آمریکایی 

وی ھمچنين تائيد می کند که عکس منتشر شده ریگی در ) ٢۶(دستگير شده است 
یر اطالعات ایران نيز واقعی می باشد و توسط آمریکایی ھا به دولت توسط وز) ٢٧(افغانستان 

در مصاحبه ) اقایان کمال نارویی و مولوی عبدالرئوف ریگی(سخنگویان جندهللا . ایران داده شده
مدعی شدند که یک جاسوس اسرائيلی در این موضوع دست  ١٣٨٨ھای متعدد در اسفند ماه 

سخنگویان جندهللا اعالم . جندهللا دستگير شده استداشته و این جاسوس مـوسـاد توسط 
کردند که بزودی جزئيات دستگيری عبدالمالک ریگی و نقش سرویس ھای جاسوسی اسرائيل، 

. آمریکا، افغانستان و پاکستان را فاش خواھند کرد ـ امری که تا کنون صورت نگرفته است
مله اینکه ریگی بنا به تشویق و از ج. سواالت فراوانی در این مورد می تواند مطرح باشد



درخواست آی اِس آی پاکستان به دیدار چه کس و یا چه کسانی به قندھار رفت؟ آیا سرویس 
ھای اطالعاتی آمریکا، بریتانيا و اسرائيل در ماجرای دستگيری ریگی نقشی داشتند؟ و اگر 

يس ھر گونه نقش کشور سخنگویان وزارت خارجه آمریکا و انگل.داشتند، نقش آنھا دقيقا چی بود
متبوعه خویش در حمایت از ریگی را رد کرده اند اما مطلبی در مورد اشراف سرویس ھای 

  .امنيتی و اطالعاتی خویش و یا نقش احتمالی آنھا در دستگيری ریگی ارائه نداده اند
ه جمھوری اسالمی در مورد ھواپيمای قيرقيزی و نمایش ناپخت) ٢٨(ادعاھای متضاد و متناقص 

کماندوھا و غيره ھرگز در جھان خریداری نداشت، و پرداختن به آن شاید جز اتالف وقت نتيجه 
بر طبق ادعاھای مسافران ھواپيمای قيرقيزی در فرودگاه بندر عباس . دیگری عاید نخواھد شـد

به اصطالح حمزه (نه از به اصطالح کماندوھا ی ویژه سپاه خبری بود و نه از ریگی و دامادش 
عکس ھای منتشر شده توسط مسافران قيرقيزی در باند فرودگاه بندرعباس بيانگر ) . اون ویمع

  ).٢٩(این واقعيت است 
شاید حقيقت ماجرای دستگيری ریگی بھمراه بسياری از پرسش ھا و ناگفتنی ھای دیگر، 

ونگی شدند، اما گمانه زنی ھا نه تنھا در مورد چگ" دفن"امروز صبح با خود او برای ھميشه 
ارتش پاکستان، و ھمچنين انگيزه محاکمه کوتاه و غير ) ISI(دستگيری وی، نقش آی اِس آی 

اگرچه خانواده قربانيان . علنی و اعدام نسبتاً زود بھنگام وی ھمچنان ادامه خواھد داشت
عمليات مسلحانه جندهللا از جمله فرزند سردار نورعلی شوشتری فرمانده ارشد سـپـاه خواھان 

اما در مقایسه، عبدالحميد ). ٣٠(ی ھر چه زودتر حکم قصاص در مورد ریگی شده بودند اجرا
ریگی برادر وی بعد از دو سال دستگيری و اعترافات و مستندات تلویزیونی متعدد و اظھار ندامت 
و شرکت حضوری در ھمایش ھا و جلسات ریش سفيدان و معتمدین محلی بلوچ در شھرھای 

اما عبدالمالک ریگی بعد از تحویل به مقامات امنيتی . زاھدان اعدام شد مختلف بلوچستان، در
ریگی بالفاصله بعد . جمھوری اسالمی مستقيماً به مکانی امن اما نامعلوم در تھران منتقل شد
این نوار ویدئویی . از دستگيری اجازه یافت پيغام ویدئویی برای شورای مرکزی جندهللا بفرستد

وی . ای اعترافات پخش شده از تلویزیون ھای جمھوری اسالمی فرق می کندکامالً با ویدئوی ھ
در این ویدئو از کشته شدگان جندهللا بعنوان شھيد یا می کند و از کشته شدگان دولتی بعنوان 

اما . وی در این ویدئو خواھان پرھيز جندهللا از ھرگونه انتقامجویی می باشد). ٣١" (رفته گان"
عليرغم ادعای ریيس کل دادگستری سيستان . انتقامجویی شدید نموده استجندهللا تھدید به 

؛ محاکمه غير )٣٢(و بلوچستان و دادستان زاھدان مبنی بر محاکمه عــلــنــی ریگی در زاھدان 
  ).٣٣(علنی و اعدام وی نيز در تھران بود 
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