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ی در کندھار دستگير شده استگري:  ميگويدهللاسخنگوی جند  

 
م برحال هللاسخنگوی سازمان مسلح سنی مذھب جند – کمال بلوچی ئی نارو–قاھره   ا رژي ، که در حال حاضر در مخالفت ب

رار   سازمان آن–وسط گفت شرق االلايران قرار دارد به ا ارزه ق دم مب ادی در صف مق اليان متم ه طی س ا ک وق ھ ا حق دارد ت

ت ای سنی و بل اقلي دوھ اده نماي ه ميدھدچ را اع ارزه ادام ه مب ازمان.  ب ن س رااي ه  ق ان ک ات يک افغ ه زودی اعتراف ر است ب

ی رھبر اين سازمان دست داشته است را گلک ريابوده و در دستگيری عبدالم) سازمان جاسوسی اسرائيل ( جاسوس موساد 

  .به نشر برساند

ا شبکۀ ا  کهئینارو ونی ب ه ريشرق االلدر يک تماس تلف رد ک د ک زل دوستش در شھر گوسط صحبت ميکرد، تأکي ی در من

ات حک. ار افغانستان دستگير شده استکندھ ا ريوی بيان ر اينکه گوي ی ب ران مبن شکيک، مرکز ی زمانيکه عازم بگومت اي

 به نشست اجباری در شھر بندرعباس شده است،  وادار را مالقات نمايد، طيارۀ حامل ویئیت آمريکاأقرغزستان بوده، تا ھي

  .را رد کرد

نجام داده ھا ا  که سازمان آنی وی گفت که تحقيقات امنيت داخل. ی را برشمردگي جزئيات دستگيری رهللاسخنگوی رسمی جند

ن قضيه واضح .  دستگير شده استئیی توسط نيروھای آمريکاگاست، نشان ميدھد که ري اد را در اي ستقيم موس وی نقش م

  .ساخت

رگ خاطر نشان نمود که ريا سخنگوی جند ری مجبور بود تا اي د، زي د ازان را ترک نماي شته شدن سی ويک ا بع   سربازک

ی  رھبری ميشد،جندهللا  ط که توسسال گذشتهوچند تن ازفرماندھان بلند رتبۀ گارد امنيتی درعمليات ماه اکتوبر ، اوضاع امنيت

   .خوب نبوددرايران 

رد بلوچی که ما او را بدين ملحوظ وی به ديدن يک م.  مساعد نبود تا در ايران بماند)ريگی(شرايط برای امير: او اضافه کرد

  .ندھار در افغانستان رفت و سه روز در آن خانه اقامت داشتک ميشناسيم، به شھر ه ایريق دعوت ناماز ط
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د او گفت که قرار است وی از راه. ممن خودم با وی از طريق تلفون در آنجا صحبت نمود ا دو روز بع ا در طی يک ي  کوھھ

 و بازداشت او عالوه، ارتباطات ما تا دو روز قبل از آنکه ايران دستگيری هب. ددردوباره بر گآنکه اوضاع کمی آرام شد، از 

  . داشته ادامند،کرا اعالم 

رئیونار وم در م ی از  که از يک محل نا معل ر ملحوظات امنيت ا ب ستان صحبت ميکرد بن ستان و افغان ران، پاک ز مشترک اي

ردافشای محل اقام ت، ري. ت خويش جلو گيری ک ات مشترک نيروھای آمريکای طیگوی گف ان از يک ئی يک عملي  و افغ

 ۀ يک تبعهللاوی اينرا ھم اضافه کرد که سازمان جند. منزلی واقع در شھر کندھار افغانستان، در طول شب دستگير شده است

رده است وده است. افغان را که برای موساد جاسوسی ميکرد دستگير ک ات الزم را نم ن شخص در رابطه اعتراف وی . و اي

  .ًميگويد، سازمان اعترافات اين شخص را بعدا نشر خواھد کرد

ال دستگيری ريظ با به مسخره گرفتن ائینارو ران در قب ارات تھ ه : ی ميپرسدگھ ه ريک د ک د بگوي ه ميتوان ران چگون ی گتھ

ای آمريکئیجھت مالقات با مقامات آمريکا شمار پايگاھھ ستان ئیا عازم قرغزستان بوده است، در حاليکه رقم بي ا در افغان  ھ

ات آن رای مالق د ب ود  موجود بوده است؟ چرا او باي رای او موجود نب ت؟ در حاليکه ھيچ ضرورت ب ه قرغزستان ميرف ا ب ھ

   ھا در افغانستان و پاکستان حضور دارند؟ئیچونکه آمريکا

ق دوبيش ميی؟ او چرا راه طويلی را در پم يک نزديکتر است قرغزستان يا دبکدا: او اين را ميپرسد ی سفر گرفت و از طري

رد . ميکرد شان ک ات اختطاف وی موجود است؟ او خاطرن د و امکان در حاليکه ميدانست ھواپيما از فضای ايران عبور ميکن

  .ھا دروغ ميگويند م آنئيکه به ھمين داليل ما ميگو

ا جاسوسان پائینارو ازی نکرده است، تنھ اجرا رول بزرگی ب ن م ستان در اي ت، پاک د گف ورد سازمان جن ستانی درم  و هللاک

  .ھای اين سازمان در ساحات مرزی اطالعات تھيه نموده اند فعاليت

ودهگوی عالوه کرد که اعترافات ري ن اواخر پخش نم ران در اي ه ی را که تلويزيون دولتی اي ه شده ک د از آن گرفت  است، بع

ااو اين را ھم گفت. ی را به تجاوز جنسی تھديد نموده بودندگري ه اظھ دارد بلکه گرات ري ک أثيری ن بش ت االی جن ا ب ه تنھ ی ن

ی  اگر آن“ : او افزود. عليه مقامات ايرانی ھم نميگرددھای اين سازمان  باعث کاھش فعاليت وده، ب د نم ھا يک شخص را تھدي

ه آن د ک ز آنچه را ميکن د، او ني دان خويش مي عزت ساخته و در برابرش از خشونت کار گيرن ا در زن دھ ارو” .خواھن  در ئین

د رب و شبکهغھا مبنی بر ھمکاری  ھارات ايرانیواکنش اظ ن هللاھای جاسوسی خارجی با سازمان جن ت، اي سازمان ھيچ  گف

  .يمی به دست نياورده است و ايران با اين کار خويش ميخواھد حقايق را کتمان نمايدظکمکی از ھيچ حزب و تن

زود د، آن: وی اف شرا ميطلب ق خوي سی ح ی ک د وقت ه دارن ارجی رابط ی خ ای جاسوس ازمان ھ ا س د ب ا ميگوين اس . ھ ر اس ب

ا  که آنیاعترافات شر سپردند، آمريک ه ن ن موضوع در ئیھا از امير ما ب د، و اي رده بودن ا را ک ه تنظيم م شنھاد کمک ب ا پي  ھ

  .ھا قرار دارد ھای آن تضاد با گفته

ذور دانست ی چشمگمانھای سنی را که در ايران از رياز مسل آنعده ئینارو د، مع ده بودن . پوشی کرده و او را تروريست خوان

ران در حال وی گفت سنی ا در اي دھ ران زن د و آنت ترس و وحشت از حکومت اي وق   گی مينماين ورد حق د در م ا نميتوانن ھ

  .شوند ر شده و کشته میاساسی و بنيادی خويش بحث نمايند، چرا که در آن صورت دستگي

ر  ھا را اعدام ميکنند و اگر آن ھا تعداد زيادی از آن ھا اعتراض نمايند، ايرانی وی در ادامه افزود اگر آن ا از سازمان و رھب ھ

ام آن د، تم شتيبانی نماين د شد خويش پ شته خواھن ا ک ه . ھ ران ب ون اي ی در بلوچستان، در تلويزي دی، قاضی ايران راھيم حمي اب
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 دفاع نمايد رابه سوی مرگ سوق هللاما ھرآنکه از طريق بيانات، مقاله ھا و يا کدام راه ديگر از جنبش جند“ :  گفتصراحت

ارو” .ميدھيم ی خبرنگاران مطبوعاتی شبکه  میئین د، مقامات ايران ين افزاي ه  ھای مختلف ب د ب ی و عرب را نميگذارن الملل

ا و بلوچ اش سنی ھ ود و ب اطق ب دمن ا دست رسی پي زارشھ وده و گ د ا نم ه نماين سوی .  تھي ن اوخر يک خبرنگار فران در اي

  .دستگير شده و از ايران خارج ساخته شد

وق “ :  از حکومت ايران گفتهللا در تشريح خواست ھای سازمان جندئینارو ا خواھان حق منحيث يک جنبش بلوچی سنی، م

ستان درالی و در بلوچ رول حکومت ف ران تحت کنت ه در اي ی ک تانمردم ستان و کردس ی  ، عرب رول حکومت محل تحت کنت

  . حکومت فدرال در ايران نايل آمده ميتوانيمۀواسطه ما به حقوق خود صرف ب” .گی مينمايند ميباشيمزند

وچ سنی, هللاو از تمام مسلمانان جھان خواست تا جنبش جند  ا و بل اھ ه مشکالت فراوانی از دست مقامات یئ ھ ی را ک  ايران

  .د، پشتيبانی نماينميبينند

د از دستگيری ريا ت جنبش را کاھش نميدھد و میای شدت عمليگ گفت، دستگيری ريئینارو صاميم گفزايد که جنبش بع ی ت

  .الزم را اتخاذ نموده است

ذار نميباشد او ميگويد، بر مبنای اصول و شيوه ھای بش تاثيرگ . امنيتی ما، اگر کسی از ما دستگير شود، اسارت او باالی جن

  .بلی، او فرمانده ما بود، اما وی ھمه چيز را در بارۀ جنبش نميدانست. ھا حاال رھبر مارا دستگير کرده اند آن

شود   میء اجرا،ھای امنيتی خاصی در بدل اين تکتيک ما است تا تأثيرات اسارت را از جنبش دور ساخته و شيوه“ : او افزود

  .تا خطر را از جنبش کاسته باشيم

ت، هللا مقامات ايرانی مبنی بر مذاکره با سازمان جندتالشھای متداوم از ئینارو ل صورت گرف  که آخرين تالش آن دوھفته قب

د. پرده برداشت ی آن: او ميگوي بش صورت گرفت ول ی و مقامات ارشد جن ين مقامات ايران ارا  نشست ب ا خواست ھای م ھ

  .مبرآورده نساختند، بدين خاطر ما نشست را به تعويق انداختي

  .ما جنگ نميخواھيم و جنگ راه حل نبوده و بحث اساسی را تشکيل نميدھد:  ميگويدئینارو

ا. موضوع بحث حقوق سنی ھا و بلوچستان است ذاکرات . مئيما ميخواھيم اين مشکالت را حل نم ن مشکالت از راه م اگر اي

ور خواھيم شد جنگ را اگر مذاکرات ناکام شد پس در نھايت جنگ . حل گردند، ما خير مقدم ميگوئيم ا مجب ود و م د ب خواھ

  .انتخاب نموده و آنرا ادامه دھيم

رد ھرگونه تعئیاز جانب ديگر نارو د، رد ک ا مينام رام ھ او گفت . لقات سازمان را با القاعده تحت نام آنچه تفاوت اھداف و م

ادی وجود دارد اوت زي ثال آن. ما جنبش اسالمی ميانه رو استيم، و ميان ما تف ين ًم رای اھداف ب ا ب ا  ھ ی م د، ول ی ميجنگن الملل

  .ھا و بلوچ ھا در داخل ايران مبارزه مينمائيم برای حصول حقوق سنی

د؟  ه اعالم نميکن ان يافت ر را پاي ه و رول رھب ا وظيف وقتی از وی سؤال شد که جاگزينی ظاھر بلوچ در پست رھبر زندانی، آي

يم. دارد و قدرت فعاليت را نداردًاو فعال در اسارت دشمن قرار . نخير: وی گفت رايش انتخاب ميکن شين ب ا يک جان او . لذا م

  .تا ھنوز ھم امير است ، نه به خاطر اينکه او رھبر جنبش است، بلکه به خاطر اينکه او رھبر انقالب بلوچستان است

ارو د جوان ئین ر جدي ت، رھب صوير وی سی گف شار ت ی از انت ابر ملحوظات امنيت اله است و بن و س ودداری نم او در . ديمخ

ی بارۀرد: تفصيل اين مطلب گفت ل امنيت رفتيم روی دالي صميم گ ا ت د و م  اين موضوع در شورای جنبش مخالفت به وجود آم

  .موجود ھيچ تصويری از رھبر را به نشر نرسانيم


