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  اکبر تک دھقان

  ٢٠١٠ مارس ٢ -١٣٨٨ اسفند ١١ :انتشار دوم
  
  

  :سيستان و بلوچستان
 ! سرزمين محروميت و مقاومت

                               
  

وانيد، انتشار دوم و بدون تغيير مقاله ای است، که در مقطع شروع مبارزه مسلحانه در مطلبی که در زير ميخ

، نگاشته "جنبش مقاومت مردمی ايران: "،  بعدھا"سازمان جندهللا ايران"سيستان و بلوچستان از سوی جريان 

المالک ريگی، در اقدام به انتشار دوم مقاله، در شرايطی صورت ميگيرد که رھبر اين جريان، عبد. شده است

توطئه ای مشترک از سوی دولتھای اسالمی پاکستان و ايران، بازداشت شده، تحت شرايط غيرانسانی بازجوئی در 

  .زندان حکومت اسالمی نيز، به مقابل دوربينھای تلويزيونی کشانده شده است
  

يتواند برای عالقمندان به مطلب فوق به دليل برخورد اوليه در نوع خود و ھمچنين اطالعات موجود در آن، م

انتشار دوم مقاله با تأکيد بر اين خواسته صورت ميگيرد، که . موضوع در شرايط ويژه فعلی، مفيد باشد

سازمانھای بين المللی حقوق بشر، ميبايستی براساس وظايف خود، از حقوق انسانی عبدالمالک ريگی و فرد 

  .مانع از اعمال  شکنجه ھای بربرمنشانه عليه آنھا گردندھمراه او در بازداشت رژيم اسالمی دفاع نموده، 
 ---------------------------------   

  
  :انتشار اول

  ٢٠٠۶ ژوئن ۶ -١٣٨۵ ]جوزا[ خرداد١۶
  

که خود را نزديک " سازمان جندهللا ايران" ًطی چند ماه اخير، مشخصا از انتھای سال گذشته، گروھی تحت عنوان 

. سنت مذھبی سنی معرفی نموده، دست به اقدامات مسلحانه، عليه رژيم ترور اسالمی زده استبه شھروندان بلوچ با 

علت وجود برخی زمينه ھای مذھبی، قومی و موضوعاتی نظير فعال بودن باندھای قاچاق مواد مخدر در منطقه، ه ب

خی حتی با بلکه بر. مشکل نيستسازمانھا و فعالين چپ نسبت به آن با بی تفاوتی برخورد نموده اند؛ اين اما ھمه 

، بر زمينه ھمان پيشداوريھای پيش گفته دست به )از جمله از سوی نگارنده اين سطور(انجام يک قضاوت مبھم 

الزم به توضيح نيست که . برداشت  شده اند موضع گيری زده، ناخواسته در ميان مخاطبين خود، موجب ايجاد  سوء

 در مقابل دوربين فيلم برداری، و نيزعدم انتشار بيانيه رسمی و منطبق بر ادبيات و قتل يک گروگان" جندهللا"عنوان 

مطلب حاضر به سھم خود تالش ميکند، بخشی از ابھامات . سياسی رايج، خود به ايجاد ابھام و اغتشاش کمک ميکند
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چ و سيستانی، سوء موجود در اين زمينه را روشن ساخته، در احترام به خلق شرافتمند، تحت فقر و سرکوب بلو

  . نمايدءتفاھم ايجاد شده را جبران  و حق مطلب  را  در اين زمينه ادا

در روز ) تاسوکی(  زاھدان-، اولين بار پس از عمليات نظامی در مسير جاده زابل"سازمان جندهللا ايران"نام جريان 

ولين سياسی و امنيتی محلی ر از مسؤ نف٢٣عمليات به کشته شدن اين .  اسفند سال گذشته، بر سر زبانھا افتاد٢۵

اين سازمان دو نفر از گروگانھای خود را در اقدامی .  نفر ديگر، منجر شد٧رژيم اسالمی  و به گروگان گرفته شدن 

ول اين يز، در پی انجام يک مصاحبه راديوئی مسؤتالفی جويانه عليه جنايات رژيم اعدام کرده، فرد ديگری  را ن

که عناصری از گروه فوق، چه برخوردی به گروگانھای تحت اختيار خود نموده اند، تغييری در اين. گروه آزاد کرد

چنين حقی يک حق شھروندی، و . اصل حق مردم به توسل به مقاومت مسلحانه، عليه يک رژيم بربرمنش نمی دھد

  .رسميت شناخته شده استه در موازين حقوقی بين المللی نيز، ب

، تصوير يک خشونت طلب، )بلوچ( ھای سياسی آقای عبدالمالک ريگی ھا و اطالعيهدقت و کنکاش در مصاحبه

مراتب به يک ليبرال مبارز، ه عکس، او به ناسيوناليست افراطی و يک متعصب مذھبی را از او ارائه نمی دھد؛ ب

يش از سن خود ی ھای ب سالگی، ضمن داشتن توانائ٢٣در سن اما او نيز . شھروند آگاه  و حساس، نزديک تر است

احزاب سياسی اين کشور، با سنين . در درک شرايط و انتخاب شيوه زندگی، دارای کمبودھای خاص خود نيز است

 سال اعضای کميته مرکزی آنھا، نقاط ضعف و ندانم کاريھايشان از گروه آقای ريگی کمتر نيست؛ ۶٠ و ۵٠باالی 

ی سراسری ياد گرفته ئويژه اينکه محفل بازان حرفه ه ب! ستچه بسا چندين برابر بيشتر است؛ فقط از نوع ديگری ا

آقای ريگی بالفاصله . ًاند، الاباليگريھا و اشتباھات مھلک بعضا تبھکارانه خود را، حتی به فضيلت ارتقاء دھند

 -جنايت صورت گرفته از سوی افراد وابسته به گروه خود را رد کرده، اقدامات دسته جات تروريست در جاده بم

 نفر غير نظامی گرديد، محکوم  نموده، در حد ١٢ را که منجر به کشته شدن ٨۵ ارديبھشت ٢٣رمان در روز ک

  .توان و موقعيت خود، با تروريسم کور مرزبندی ميکند

با اھداف سياسی و روشھای مبارزه اين شھروند جوان و حساس بلوچ، عليه ماشين آدم کشی اسالمی ميتوان 

اما اگر کسی با اندکی دقت، .  لنينيست و يا ليبرال چپ، به آن برخورد کرد- د يک مارکسيستمرزبندی نموده، از دي

اسناد موجود و منتشر شده، پيرامون مواضع رھبر اين گروه را مطالعه کند، در اينصورت از انجام يک قضاوت 

ه مدارک و ادعاھای اثبات نگارنده اين سطور، ب. ، پرھيز خواھد نمود)آنچه که تاکنون صورت گرفته است( سريع 

ی و جھانی ئفرضی گروه مزبور به اين يا آن قدرت منطقه " وابستگی"ثبات نشده، پيرامون رابطه و يا شده و يا ا

. ثر در اين ارزيابی متوسل نميشوده عنوان عناصر مودسترسی نداشته، به نقش احتماالت ناروشنی از اين دست، ب

 اين رابطه، شرايط موجود و اسناد علنی شده قرار داده، تنھا به ارائه يک از اين رو، پايه قضاوت خود را در

  .بررسی کلی بسنده نموده است

مثابه يک جريان سياسی اپوزيسيون در سيستان و بلوچستان، ميتواند بر حمايت بخش پيشرو ه گروه آقای ريگی ب

اتيک، حال مسلحانه و يا غير مسلحانه، پايبند جامعه ايران حساب کند؛ اگر به حداقل ھا و موازين يک مبارزه دموکر

  .ی واستعداد کافی در اين زمينه برخوردار استتاکنونی نشان ميدھد، او از توانائموضع گيريھای . بماند

گروگان . م استأ يک مبارزه دموکراتيک، در عين حال با احترام به حقوق شھروندی و ارزشھای انسانی، تو-١

ر سرکوب مردم، و يا ايجاد آگاھانه رعب و وحشت عليه شھروندان معمولی، نمی تواند به گرفتن افراد غير دخيل د

  .اھداف دموکراتيک يک سازمان سياسی، خدمت نمايد
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 يک اسير که وابستگی او به واحدھای آدمکش رژيم اسالمی محرز گشته است، با اينحال يک زندانی است و حق -٢

ِويژه حقوق اوليه او نظير تأمين غذا، ه ب.  مقررات بين المللی برخوردار شود اساسهدارد از ھمه حقوق يک اسير، ب

او حق دارد، خواھان سطحی . وسايل استراحت و خواب و نيازھای اوليه تندرستی  و بھداشتی او، بايد رعايت گردند

  .ويژه سالخوردگان، ھمسر  و يا بچه ھای کوچک خود باشده از تماس با خانواده، ب

. ردن شخصيت فردی يک اسير، اقدامی غير دموکراتيک و خالف پرنسيپھای يک اعتراض مردمی است خرد ک-٣

ھمان به، که . يک انسان اسير، حال ھر کسی، نبايد به طعمه ساده ای برای تحقير و له کردن شخصيت او بدل گردد

  .ندکارگيری اين روشھای غير انسانی، در انحصار رژيم بربرمنش اسالمی باقی بماه ب

ً توسل به قتل يک اسير در مقابل دوربين فيلم برداری، و عميقا غير انسانی تر از آن، سربريدن يک اسير نظير -۴

. ی در عراق، ھيچ قرابتی با مبارزه دموکراتيک و حقانيت سياسی يک جنبش اعتراضی نداردئجنايتکاران حرفه 

 واکنشی عصبی به جنايات رژيم مطلع  نبوده، با آن اينکه آقای ريگی از اين نوع ھولناک انتقام کشی ناشی از

مرزبندی کرده، و مايل به مقابله به مثل با دشمن، به شيوه قتل اسيران نيست، امری مثبت اما ھنوز يک توضيح 

  .اين بايد در عمل نيز اثبات گردد. اوليه است

اتکاء . تشکيالتی معينی استوار گردد – يک گروه سياسی در شرايط يک جامعه امروزی، بايد بر موازين سياسی -۵

ه به روشھای سنتی و رھبری شخصی، تضمين کافی برای ادامه کاری و ايجاد اعتماد در ميان اقشار پيشرو را، ب

نفع کارگران و زحمتکشان، و معرفی آن به ه ويژه به از اين رو تنظيم يک برنامه سياسی ب. دنبال نخواھد آورد

اسنامه برای برقراری مناسبات درونی دموکراتيک و رعايت حقوق اعضاء، برای يک افکار عمومی، تدوين يک اس

تدريج يک رھبری جمعی تربيت و انتخاب کرده، ه يک سازمان سياسی بايد بتواند ب. گروه سياسی ضروری است

 ميتواند گروه آقای ريگی. ی نظير جلسات رسمی کميته مرکزی متکی گرددئاتخاذ تصميمات آن، بر نشستھای دوره 

از طريق اطالعيه ھای رسمی رھبر آن و يا نوع ديگری از ارتباط، با افکار عمومی تماس برقرار نموده، روابط و 

  .اقدامات فاقد اتوريته سياسی گروھی را تحت کنترل در آورد

ين رو از ا.  يک گروه سياسی نه فقط از رھبران، بلکه ھمچنين از اعضاء و فعالين معمولی تشکيل شده است-۶

ًفعالين معمولی آن نيز، بايد مداوما و منظما تحت اجرای يک برنامه سياسی دموکراتيک قرار داشته، آموزشھای  ً

آموزشھای سياسی در يک گروه، کمک ميکند که کسی به اختيار و تشخيص خود . سياسی ضروری دريافت کنند

ی را در مبارزه و فعاليتھای روزمره، رعايت دست به اقدام نزده، حقوق شھروندی و ضرورتھای يک برخورد انسان

  .کند

 گروه آقای ريگی تحت ھيچ شرايطی نبايد با دارودسته تروريست و ضد انسانی طالبان در افغانسان، در ارتباط -٧

ه رژيم اسالمی در ايران، ھمان طالبان ددمنش است، و برای جامعه ايران جز نکبت و بدبختی و پليدی، ب. قرار گيرد

کمترين تماس  با داروسته خون آشام طالبان، سند خودکشی سياسی يک جريان سياسی، در ميان . ياورده استبار ن

  .اقشار دموکراتيک جامعه ايران است

 يک گروه سياسی جدی در سيستان و بلوچستان، مدام در معرض خطر لغزش به دريافت کمک مالی از -٨

 ادعا و يا اثبات شده است، بخش بزرگی از قاچاق مواد مخدر در ايران، ًاخيرا نيز. قاچاقچيان مواد مخدر، قرار دارد

ه چنين رابطه ای ب. از طريق شبکه ھای وابسته به رژيم اسالمی و يا عناصری در حاشيه آن، سازماندھی ميگردد

چيز زيادی مثابه امکانی برای تأمين منابع مالی يک گروه، پس از چندی، از گروه سياسی و اھداف دموکراتيک آن، 

روشن است يک جريان سياسی که در مناطق مرزی فعاليت ميکند، ممکن است با بازرگانان ! باقی نخواھد گذاشت
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قصد تأمين منابع مالی گروه  سر و کار پيدا کند، و اين  کم و ه معمولی و يا با نوعی از تجارت کاالھای مصرفی، ب

  . بيش اجتناب ناپذير و قابل درک است

خوبی به اين امر آگاه است، که رژيم اسالمی با توسل به مذھب، دست به اينھمه جنايت زده ه  آقای ريگی خود ب-٩

از اين رو جنبشھای . ًاساسا تلفيق دين و سياست، پايه حقوقی موجوديت اين ماشين آدم کشی را ميسازد. است

عنوان . ر مذھبی، مبارزه ميکنندياسی غي کارگری در ايران، قبل ازھمه برای ايجاد يک نظام س- دموکراتيک

اما، يک عنوان مذھبی بوده، نشان دھنده سطحی از دخالت مذھب در تصورات سياسی  و يا " سازمان جندهللا ايران"

ًاين مسلما نميتواند حمايت بخش مدرن و . جھت گيری خاصی در سياست بسيج نيرو، از سوی اين گروه است

  .ران را از مواضع اين گروه، تسھيل نمايدسکوالر جامعه بلوچستان و اي

اين .  يک گروه سياسی دموکراتيک، بايد در محتوای مبارزه خود، بر اصل برابر حقوقی شھروندان متکی گردد-١٠

 قرار ءبه اين معنی است که برای عضويت در گروه، شروطی نظير مذھب، قوميت، زبان و نظاير آن، نبايد مبنا

ی از اين نوع در مناسبات اجتماعی، نقض آشکار اصل برابر حقوقی رسميت شناسی تفاوتھائه گيرند؛ از آنجا که ب

برای يک جريان اپوزيسيون در سيستان و بلوچستان، بايد ھدف اصلی ھمانا مبارزه با سلطه ضد . انسانھا است

 صرفنظر از بلوچ و انسانی رژيم اسالمی و ايجاد يک نظام دموکراتيک در منطقه و ايران، برای ھمه شھروندان

  .غير بلوچ، جدا از تفاوت در قوميت، مذھب و جنسيت باشد

 مردم سيستان و بلوچستان، نه فقط از فقر و عقب ماندگی اقتصادی رنج ميبرند، بلکه وجود تبعيضھای ملی نيز، -١١

 دارند به زبان مردم سيستان و بلوچستان حق. ستمی مضاعف را بر شھروندان بلوچ و سيستانی تحميل نموده است

ی در منطقه را خود  اجرائ-  ھمه مقامات و مناصب اداریمادری خود، تا پايان تحصيالت دانشگاھی تحصيل کنند،

 اجتماعی بھره مند شده، ھر چه زودتر به - انتخاب و عزل کنند، از ثروتھای کشور برای توسعه سريع اقتصادی

ه نگونی اين رژيم پليد است، که نه فقط حقی را برای کسی باين اما مستلزم سر. اينھمه رنج و فقر خاتمه دھند

  .رسميت نميشناسد، بلکه به ھر جنبنده ای شليک کرده، کمترين اعتراضی را به خاک و خون ميکشد

عنوان سال ه ی، بايد اولين سال پس از سرنگونی رژيم ترور اسالمی را در ايران، بشورائ – نظام دموکراتيک-١٢

ن اعالم نموده، منابع مالی و امکانات عظيمی را برای جبران ھرچه سريعتر ھمه عقب ماندگيھای سيستان و بلوچستا

اقتصادی و تبھکاريھای رژيم اسالمی عليه مردم محروم و صبور سيستان و بلوچستان، به اين منطقه اختصاص  

ه منتقل گشته، امکانات دخالت عالوه بر اين، بايد بخشی از مراکز و سازمانھای دولتی سراسری به اين منطق. دھد

  .مردم سيستان و بلوچستان در سياستگذاری و تعيين  سرنوشت عمومی کشور را گسترش دھند

 شرايط دردناک زندگی تحت اختناق رژيم اسالمی، برخی از افراد و جريانات را در خوزستان، آذربايجان و -١٣

پيدايش يک گروه مسلح با رھبری .  سوق داده استکردستان، به نزديکی به مواضع افراطی ناسيوناليسم محلی

جوان، ممکن است عناصری از ھمين گرايشات افراطی را در سيستان و بلوچستان، به فراست تبديل فرد اول اين 

آقای ريگی اما، در رساندن پيام مردم محروم و تحت . گروه، به قھرمان اھداف نازل ناسيوناليستی خود اندازد

ه مردم و احزاب سياسی ايرانی و غير ايرانی موفق خواھد بود، اگر از افراطيونی از اين نوع سرکوب بلوچستان ب

  !در سيستان و بلوچستان فاصله بگيرد؛  فاصله، تا چشم کار ميکند

  
de.yahoo@50pouyane  com.blogspot.shoraie-j.www     

com.blogspot.radikaldemoktratik.www   



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵
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بی است که تاکنون در وبسايت جمھوری شورايی، پيرامون مسائل لينکھای اضافه شده در انتشار دوم، شامل نشانی مطال

ترتيب مطالب از باال به پايين، از . سيستان و بلوچستان و پس از شروع مبارزه مسلحانه در اين منطقه، منتشر شده است
  .تاريخ قديم به جديد را در بر ميگيرند

  
  :اصل مقاله باال در انتشار اول در وبسايت جمھوری شورايی

html.06_post-blog/2006/06/com.blogspot.shoraii-j://http   
  :و توضيح مربوط به آن! جنايات افسار گسيخته عليه مردم سيستان و بلوچستان

html.12_post-blog/2006/11/com.blogspot.shoraii-j://http   
html.18_post-blog/2006/11/com.blogspot.shoraii-j://http   

  !توحش اسالمی در سيستان و بلوچستان
html.22_post-blog/2007/02/com.blogspot.shoraii-j://http   

  !رؤيايی که به خون نشست
html.71_post-blog/2007/05/com.blogspot.shoraii-j://http   

  !بلوچستان پس از طوفان دريايی اخير
html.24_post-blog/2007/06/com.blogspot.shoraii-j://http   

  !اعتراض به جنايات آتی رژيم اسالمی در سيستان و بلوچستان
html.13_post-blog/2009/07/com.blogspot.shoraie-j://http   

  !توسل به مبارزه مسلحانه، حق دموکراتيک مردم ايران است
html.18_post-blog/2009/10/com.blogspot.shoraie-j://http   

  توضيحی پيرامون مواضع اين وبسايت در موضوع سيستان و بلوچستان
html.19_post-blog/2009/10/com.blogspot.shoraie-j://http   

  !سازمان ملل و توصيه به آدمکشی در ايران
html.21_post-blog/2009/10/com.blogspot.shoraie-j://http  

  محکوميت اقدام جنايتکارانه دولت پاکستان
html.24_post-blog/2010/02/com.blogspot.ieshora-j://http   

  
  :ًلينکھای زير به انتشار اول مربوط ميگردند، که عينا نقل ميگردند

  
ًبرای کسب اطالعات بيشتر پيرامون حوادث اخير در سيستان و بلوچستان و گرايشات سياسی روشنفکران بلوچ، لطفا به منابعی که در پايين ذکر 

  .دميشوند، مراجعه نمايي
-------------------------------------------------  

، پيرامون آخرين اخبار درگيريھای منطقه بلوچستان و زمينه ھای شکل گيری )جمھوری فدرال( جبھه متحد بلوچستان از جمشيد اميریگفتگو با " 
  ٢٠٠۶ مه ٢۶، ١٣٨۵ خرداد ۵: تاريخ انجام مصاحبه".  نيروھای مذھبی مسلح بلوچ در سالھای اخير

net.radiobarabari.www://http  
-------------------------------------------------- 

مون ابعاد اين  پيراحزب مردم بلوچستان از ناصر بليده ایگفتگو با  . سکوت جايز نيست. رژيم کشتار گسترده  در منطقه بلوچستان آغاز کرده است" 
  ٢٠٠۶ مه ١٩، ١٣٨۵ ارديبھشت ٢٩: تاريخ انجام مصاحبه."  جنايت رژيم و ماھيت عملکرد نيروھای بومی منطقه با عنوان جندهللا  و فداييان اسالم

net.radiobarabari.www://http  
 ---------------------------------------------------  

  نشانی سايت اينترنتی بلوچ اينفو
htm.6-balochistaninfo/com.balochistaninfo.www://http  

---------------------------------------------------  
  تاننشانی سايت اينترنتی جبھه متحد بلوچس

org.2000baloch.www://http   
---------------------------------------------------  

   نشانی سايت اينترنتی حزب مردم بلوچستان
org.balochpeople.www://http    

---------------- ------------------------------------  
   ايران-نشانی سايت اينترنتی جنبش ملی بلوچستان

org.zrombesh.www://http   
----------------------------------------------------  

  )جندهللا" ( جنبش مقاومت مردمی ايران "  آدرس تماس با 
com.blogspot.junbish://http   

----------------------------------------------------  
  رھبر جندهللا) ريگی( بيانيه آقای عبدالمالک بلوچ 

  خطاب به ملت ايران و اقوام تحت ستم در ايران
3352=essayId?jsp.news/com.rooz-akhbar.www://http  

  ٢٠٠۶ مه ٣٠، ١٣٨۵ خرداد ٩سه شنبه 
----------------------------------------------------  

  ، روزنامه صبح به وقت تھران "روز" گفتگوی روز نت 
  کاشانیمريم : با عبدالمالک ريگی و گروگانش، مصاحبه کننده

shtml.015501/interview08/com.roozonline://http  
-----------------------------------------------------  

  "ده ھزار نيروی نظامی رژيم در سيستان و بلوچستان " 
  وچستانی، پيرامون تھاجم نظامی اخير رژيم اسالمی به منطقه گزارش و اطالعيه ای از سازمانھای بل
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1472=id?php.contentview/com.tahapress.www://http  
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