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را به ھمکاری با ايران " پاکستان  آمريکا ، افغانستان و" جندهللا 
 متھم کرد

 سالھا تعقيب دستگير شدعبدالمالک ريگی پس از 

2/23/2010 

" جندهللا "  از دستگيری عبدالمالک ريگی رھبر گروه 2003 -2 – 23مقامات امنيتي ايران امروز سه شنبه 

با ھوشياري نيروھاي امنيتي و سربازان :" مصطفی محمد نجار وزير کشور اعAم کرده است ريگی . خبر دادند

عبدالمالك :" او افزود ." در خارج از كشور دستگير و به داخل منتقل شدگمنام امام زمان در يك فرصت مناسب 

اي به نقطه ديگر براي طراحي شرارت جديدي عازم شود با تور امنيتي كه از قبل  ريگي كه درصدد بود از نقطه

 در ھمين حال خبرگزاری ھای دولتی ايران." پھن كرده بوديم دستگير شد و اکنون در چنگ ملت ايران است

اعAم کرده اند ھواپيمای حامل ريگی که از آسمان ايران عازم قرقيزستان بود توسط ايران مجبور به فرود شد و 

 .پس از آن رھبر جندهللا دستگير شد

  واکنش جندهللا

سرويس ھای اطAعاتی غرب ازجمله " گروه جندهللا در واکنش به بازداشت عبدالمالک ريگی رھبر اين گروه 

  .را به ھمکاری با ايران برای بازداشت وی متھم کرده است"  افغانستان واطAعات پاکستان سيا ، اطAعات
  

" اين گروه در بيانيه ای که نسخه ای از آن به العربيه رسيده است دستگيری عبدالمالک ريگی را نشانه 

رد تمام اطAعاتی که با ايران به شمار آورده وتاکيد ک" ھمکاری نزديک سرويس ھای اطAعاتی امريکا و غرب 
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به نقل " حيدر مصلحی وزير اطAعات ايران در کنفرانس خبری خود در مورد بازداشت رھبرجندهللا ارائه کرده 

 .بوده است" از يک سرويس اطAعاتی بيگانه 

دستگاھھای اطAعاتی رژيم صھيونيستی ، آمريکا، انگليس و برخی کشورھای " اين در حالی است که مصلحی 

 .را به پشتيبانی از ريگی متھم کرده است" يی اروپا

به زودی مدارکی را از ھمکاری امريکا و انگليس و سرويسھای اطAعاتی منطقه با " جندهللا وعده داده است 

 .ارائه خواھد داد" رژيم و\يت فقيه 

جھان خواھد ديد که " عليه جمھوری اسAمی تھديد کرده است " مبارزه " اين گروه ضمن تاکيد بر ادامه 

فرزندان غيور بلوچستان چه پاسخی به رژيم ايران می دھند و رژيم بايد منتظر حمAتی باشد که ھرگز به فکر و 

 ."خيالش ھم نبوده است

  عمليات جندهللا

ه در استان سيستان وبلوچستان مسئوليت چندين عمليات مسلحانه را برعھده گروه جندهللا طی سالھای گذشت

گرفته است و در آخرين عمليات گسترده در يک ھجوم انتحاری ھنگام گردھمايی فرماندھان سپاه با سران طوايف 

  .د تن ازجمله جانشين فرمانده نيروی زمينی سپاه و چندتن از فرماندھان محلی سپاه را کشته بو41بلوچ 
  

حکومت مرکزی عليه اھل سنت وبلوچ ھا مبارزه می کند اما " تبعيض مذھبی وقومی " اين گروه می گويد عليه 

 .مقامات رسمی ايران اعضای جندهللا را به وابستگی به غرب واسرائيل متھم می کنند

  .عھده گرفته بودگروه جندهللا طی سالھای گذشته مسئوليت عمليات مسلحانه متعددی درسيستان وبلوچستان بر
  

 تن از کسانی را که به گفته اين 22اين گروه پيشتر در نزديکی پاسگاه تاسوکی بين زابل وزاھدان با بستن جاده 

 .گروه برای شرکت در يک مراسم دولتی عازم زابل بودند از پای درآورد

 نفر 17 در زاھدان دست کم در اتوبوس حامل اعضای سپاه پاسداران" جندهللا " ھمچنين در عمليات بمب گذاری 

 .کشته شده بود

انفجار انتحاری در مسجد متعلق به شيعيان سيستان وبلوچستان در زاھدان نيز يکی ديگر از عمليات اين گروه 

 . نفر جان خود را از دست دادند25بود که بر اثر آن 

رسيستان وبلوچستان ربوده  نفر از مرزبانان را از يک پاسگاه مرزی د16اعضای اين گروه سال گذشته نيز 

آنھا خواستار آزادی اعضای بازداشت شده جندهللا در زندان ھای ايران د . بودند و به خاک پاکستان منتقل کردند 

  .مقابل آزادی مرزبانان شدند اما پس از اينکه خواسته آنھا اجرا نشد آنھا را اعدام کردند
  

 .از اعضای جندهللا را اعدام کرده اندمقامات قضائی ايران طی سالھای گذشته ده ھا تن 
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بلوچ ھا عAوه بر ايران در آنسوی مرزھای اين کشور در جنوب پاکستان و افغانستان نيز به سر می برند و 

مقامات ايران طی سالھای گذشته گفت وگوھای فراوانی را با مسئو\ن اين کشورھا برای مبارزه با گروه جندهللا 

  .انجام داده اند

 


