
1 
 

 و اپوزیسیون گاز استراتژیک خط لوله ، ، تروریسم متحدان آمریکااعدام زندانیان

 محمد سهیمی

 مقدمه

از مرزبانان ایران شد،  منجر به کشته شدن تعداد زیادیحمله تروریستی گروه جیش العدل در سراوان که 

العمل بسیار زیادی در  به تالفی حمله تروریستی عکس های مختلف بلوچی اعدام زندانیان گروو بدنبال آن 

واکنش جمهوری اسالمی به حمله . بین ایرانیان، بخصوص در میان اپوزیسیون در تبعید بر انگیخت

  .تروریستی یاد شده از دو منظر قابل داوری است

دادستانی جمهوری اسالمی گفته است که زندانیان اعدام شده دو دسته بودند که همگی دارای حکم  ،اول

منتها حکم آنان برای ممانعت از . تروریست ها و قاچاقچیان مواد مخدر: اعدام در مرحله اجرأ داشته اند

قدامات تروریستی نقش اگر کسانی واقعا در ا. اقدامات تروریستی اجرا نمی شد تا در گام بعد کاهش یابد

جزو باندهای قاچاقچی مسلح بوده اند که در دادگاه محاکمه و به مجازات اعد ام محکوم شده اند،  یاداشته و 

و همینطور " مخالفت با مجازات اعدام"و اینک حکم آنها اجرأ شده است، این موضوعی است که از منظر 

های  ص با توجه به ویرانه قضایی ایران و داد گاهمحاکمه آنها و رسیدن به حکم اعدام، بخصو  چگونگی

 .می توان به نقد آن پرداخت کامال امنیتی

بوده و اعدام شدگان به گروه های تروریستی و قاچاقچی  دروغدادستانی جمهوری اسالمی  دوم، ادعای

در این . ندمسلح تعلق نداشته اند و صرفاً به قصد انتقام در برابر آن عملیات تروریستی اعدام شده ا

آن با تمام توان با و  صورت، با مسأله ای مواجه هستیم که باید آن را جنایت علیه عده ای محکوم نامید

 .اعتراض کرد

هریک از سویه های این دو منظر، باید با مستندات موثق تأیید گردد و ناظر بی طرف مدافع حقوق بشر 

البته با مجازات اعدام مخالف است و مجازات  رندهنگا. نمی تواند بدون شواهد متقن به داوری بپردازد

  .اعدام در آمریکا را هم به رسمیت نمی شناسد

و رضا  اله گلپری پور یبحبتقریبا همزمان با این فجایع دو هموطن کرد ما، زندانیان سیاسی آقایان 

از آن است که آقای اسماعیلی   ها حاکی خبر. های ارومیه و سلماس اعدام شدند اسماعیلی به ترتیب در زندان

که فرزند ایشان کاری  آقای گلپری پور گفته اندپدر . دمورد ضرب و شتم هم قرار گرفته بودنقبل از اعدام 

دارند، و به پن واضح است که تمامی انهأیکه خودرا مدافع حقوق بشر می. کتاب انجام نداده بودند چاپبجز 

 .میکنند همه شهروندان معتقد هستند، این دو اعدام را شدیدا محکوم  احترام به حقوق انسانی

اگر نباید ادعای رژیم . تصویر یکسویه بی طرفانه نیست. باید به مدعای طرف مقابل توجه کرد در هر حال

گلپری  آقایانژاک که گفته میشود گروه پ را باور کرد، چرا باید ادعای گروه های تروریستی را باور کرد؟

از نظر نگارنده هر ادعای پژاک همانقدر . پور و اسماعیلی عضو آن بودند یک گروه تروریستی است

قصد من این نیست که ادعا کنم این دو نفر . های امنیتی کشور های داد گاه اعتبار باشد که ادعا  میتواند بی

داند، بلکه هدف گفتن این نکته است  حقیقت آن است که نگارنده نمی. های تروریستی زده بودند دست به کار

 .که صرف ادعای پژاک اعتباری ندارد و باید مدارک مستقل را یافت

http://melimazhabi.com/?p=53762
http://melimazhabi.com/?p=53771
http://faryad1.wordpress.com/2010/09/06/%D8%AA%D8%A3%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%DA%AF%D9%84%D9%BE%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85/
http://www.hra-news.org/1389-01-27-05-27-21/16912-1392-08-05-11-32-58.html
http://www.sarkhat.com/fa/group/خانواده-حبیب-الله-گلپری-پور-زندانی-سیاسی-کرد-از-اعدام-وی-خبر-دادند-aqzbky/
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در طول چند ماه گذشته پژاک چندین عملیات تروریستی در کردستان انجام داده است، که باعث کشته و 

اگر چه این گروه . است ترکیه. ک. ک. پگروه   انیپژاک شاخه ایر. مجروح شدن تعداد زیادی شده است

. ک. ک. پ هم آمریکاو  اتحادیه اروپاهم   اند، ولی با دولت ترکیه برای متوقف کردن جنگ به توافق رسیده

شاخه   ترکیه است تروریست است، ولیچطور آن بخش که در . شناسند را بعنوان یک گروه تروریست می

 .شود آن نیست؟ یک بام و دو هوا که نمی  ایرانی

ای برای نوشتن این مقاله، اعتراض یک طرفه اپوزیسیون در  چیزی که باعث تعجب نگارنده شد و انگیزه  

ه شدن مرزبانان به کشت  سنی بود، نه-ها به کشتار زندانیان بلوچی اکثریت قریب به اتفاق اعتراض. تبعید بود

که خدمت سربازی خودرا انجام میدادند، و حتما  سربازان معمولی بودندایران که اکثریت بزرگ آنها 

، آقای دکتر حسین باقر بعنوان مثال. امیدوار بودند که پس از پایان خدمت به شهر و خانه خود بازگردند

هم فقط به  خانم سپیده پور آقأیی و آقای کاوه شیرزاد. فقط به کشتار زندانیان پرداختند در مقاله خودزاده 

. ها از پاکستان به ایران ننوشتند این موضوع پرداختند، و حتی یک کلمه در محکوم کردن حمله تروریست

نبودند که بخاطر ابراز عقیده و یا اعتراض   در عین حال بسیاری از اعدام شدگان زندانیان سیاسی معمولی

آمیز به شرایط بد، فقر شدید، و تبعیض دینی بر ّضد هموطنان بلوچستانی ما که اکثرا سنی هستند مسالمت 

 .های مسلّح بودند متعلق به گروه به زندان افتاده باشند، بلکه

تأسف "های حقوق بشر کشتار مرز بانان را فقط  المللی جامعه آقای عبدالکریم الهیجی، رئیس فدراسیون بین

ایشان اعدام هاارا نقض . به اعدام زندانیان اختصاص میدهند های خودرا تمامی صحبت  ولی" بار میخوانند،

ای در مورد نقض فاحش حقوق  کلمه  ، ولیکه کامال درست استالمللی ارزیابی میکنند  فاحش حقوق بین

های مرتجع  و تجاوز به ایران از طرف یک گروه مسلح تروریستی مورد حمایت دولت مرزبانان  انسانی

بیانیه آن بعد از حمله . بلوچ نیست  جیش العدل یک گروه مستقل داخلی. آورند منطقه بر زبان نمی

های تندرو سنی در سوریه که مورد  های گروه برداری از بیانیه  تروریستی خود در سراوان، که کپی

فاشیستی منطقه هستند، بخوبی اینرا نشان میدهد، در عین حال سابقه   های مرتجع مذهبی دولت حمایت

که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت،   های خارجی های مسلّح بلوچ و حمایت از آنها توسط دولت گروه

 . میدهد اینرا نشان

نوشته آقای عبدالستار  یکه او خوانده است،، دستکم ما بین انهأئ تنها مقاله واقع بینانه از نظر نگارنده

های سیاسی خارج از  در بین گروه. بودند بود که به تحلیلی واقع بینانه از کّل اتفاقات پرداخته دوشوکی

هم کشتار مرزبانان و هم  فقط فداییان اکثریتکشور، دستکم انهأیکه بیانیه آنهارا نگارنده خوانده است، 

 . ع بینانه استاعدام زندانیان را محکوم کرده بودند، که یک موضع متعادل و واق

شیعه در  در واقع دنباله جنگ سنّی بر ّضد  بیانیه خود جیش العدلدر عین حال، این حمله تروریستی بنا بر 

عربستان   ه، یعنیسوریه است که مهمترین حامیان آن متحدان مرتجع غرب، بخصوص آمریکا، در منطق

عبدالرحیم   ، یعنیبیانیه رهبر آن  نهبیانیه گروه و   نه. ، و اردن هستند سعودی، قطر، امارات متحده عربی

، حاوی حتی یک کلمه در مورد تبعیض در شناخته میشود  صالحدین فاروقی م مستعارکه با نازاده  ماّل 

بنا بر این . از ایران برای مردم سنی سوریه بود" انتقام"سیستان و بلوچستان نبود، بلکه فقط در مورد 

  و اساسیهم هستند، هیچ گونه پایه   نسبت دادن این حمله تروریستی به اینگونه تبعیضات، که بسیار واقعی

 .ندارد

http://www.cfr.org/turkey/inside-kurdistan-workers-party-pkk/p14576
http://www.hurriyetdailynews.com/eu-should-redefine-pkks-terrorist-organization-status-after-process-bdp-co-chair.aspx?PageID=238&NID=47867&NewsCatID=338
http://www.cnn.com/2008/POLITICS/01/11/us.turkey/
https://plus.google.com/102927072424290810107/posts/7LzifXZXAKZ
http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/archive/2013/october/28/article/-9d0aa556fd.html
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/10/169445.php
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=56171
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/10/169446.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/10/169446.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/10/169446.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/10/169446.php
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=56107
http://jaishuladl.blogspot.co.uk/2013/10/blog-post_26.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=335613453242842&set=a.157882027682653.36741.100003825716054&type=1
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  های مرتجع منطقه و حامیان غربی آنها از عملیات تروریستی در ایران بسیار طوالنی سابقه حمایت قدرت

های بلوچ مربوط است، مهمترین گروه  تا آنجا که به گروه  ولی. گنجد این مقاله نمی   است، و در حوصله

 تٔاسیس شده و عملیات تروریستی  ۳۰۰۲که در سال گروه جند هللا است  های خارجی مورد حمایت قدرت

که منجر به قتل بسیاری از هموطنان ما، چه از سیستان و  در ایران انجام داده استوسیعی بسیار 

 .شده استبلوچستان و چه از نقاط دیگر ایران، 

در . نظامیان را کشتاز  ۲۳نفر  در دو عملیات تروریستی گروه جند هللا ۳۰۰۲اکتبر  ۸۱بعنوان مثال، در 

از . ها را از این گروه مورد بحث قرار داد حمایت این قدرت یک مقاله مفصلنگارنده در  ۳۰۰۲اکتبر  ۳۳

زمان انتشار آن مقاله شواهد و قرائن بسیار دیگری در مورد صحیح بودن بحث آن منتشر شده است که در 

نفر کشته  ۲۲دستکم  ۳۰۰۲جند هللا در دسامبر  در حمله انتحاری دیگر .له به آن خواهیم پرداختاین مقا

 . شدند

ای که تابلوهای ّضد آمریکا  اول، دقیقا در هفته. این حمله باید مورد توجه قرار گیرد دو نکته دیگر در مورد

ای، و  المللی انرژی هسته که مذاکرات بین ایران، آژانس بین  در تهران بر چیده شدند، و درست در حالی

در حال پیشرفت است، این  -- پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل بعالوه آلمان  -- ۵+  ۸گروه 

ها در تهران نیست؟ چه کشور هایی از این  ی تحریک تندروآیا این برا. حمله تروریستی اتفاق افتاده است

دوم، به . عربستان سعودی و اسرائیل: تحوالت مثبت ناراضیند، و از تحریک سود میبرند؟ فقط دو کشور

  این نشانه. از حمله کنندگان را کشته و یا زخمی کنند  رسد که نیروهای دولتی نتوانستند حتی یکی نظر می

این نکات . محتمل نیست  چنین چیزی بدون کمک خارجی. و آمادگی برای حمله است سطح باالی طراحی

ما در مقابل "اپوزیسیونی که همیشه به همه چیز از زاویه بسیار تنگ   ولی واضح باشند،  باید خیلی

از سخنگویان لندن نشین   نگرد قادر نیست این نکات را ببیند، بگذریم که برخی می" جمهوری اسالمی

نیو یورک و واشنگتن نشینها طرفدار آتشین اسرائیل   زیسیون ارادت کامل به عربستان دارند، و برخیاپو

 .هستند

های  سازمان کشور و همینطور، حمله تروریستی را محکوم کرد مون دبیر کّل سازمان ملل- آقای بان کی

تا زمان پایان نوشتن این مقاله هیچ خبری از محکومیت حمله تروریستی توسط کشور هائیکه   ولی. اسالمی

میخواهند با آنها همسو شوند " دخالت بشر دوستانه"و  --اقتصادی جنگ  --طرفداران تحریم اقتصادی 

های غیر قابل ردی از ارتکاب آن توسط یک گروه   ای نشانه وجود نداشته است، بخصوص اینکه چنین حمله

، و  از همان نوعی که در سوریه به نام آزادی مشغول کشتار مسلمان، مسیحی  افراطی ارتجاعی سنی، یعنی

عربستان، قطر، و غیره حمایت هم   دارد که توسط نزدیکترین متحدان آمریکا در منطقه، یعنی غیره هستند

فریاد . دیگر از متحدان آن انجام میشد  ای بر ّضد اسرائیل و یا یکی حاال فرض کنید که چنین حمله  .میشوند

 .تبلیغاتی و تهدید به حمله بر ّضد حمله کننده گوش فلک را پر کرده بود

های مرتجع منطقه از  اول، مرور حمایت کشور. باشد ین مقاله بحث در مورد دو موضوع میهدف ا

عملیات آنها در ایران، و دوم، موضع  وتجزیه طلب در سیستان و بلوچستان  های تروریستی و گروه

 .و حتی جنگ نظامی بر ّضد ایران --جنگ اقتصادی  --های اقتصادی  طرفدار تحریم  اپوزیسیون ایرانی

دوم، بحث بر سر . اول، نگارنده مخالف مجازات اعدام است. الزم است بر روی دو نکته تٔاکید شود

  های قومی و مذهبی اقلیت  تر، تمامی  تبعیض در مورد هموطنان سیستانی و بلوچستانی ما، و بطور کلی

و امیدوار بود که یک نظام سیاسی ،کردباید آنهارا محکوم  ،هستند  ها واقعی این تبعیض. هموطن ما نیست

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2010/06/201062074140996374.html
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/10/131026_sistan_baluch_timeline_iran.shtml
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2009/10/jundallah.html
http://articles.latimes.com/2010/dec/16/world/la-fg-iran-bombing-20101216
http://www.shanghaidaily.com/article/article_xinhua.aspx?id=177227
http://english.irib.ir/component/k2/item/166873-oic-secretary-general-condemns-terrorist-attack-in-iran
http://english.irib.ir/component/k2/item/166873-oic-secretary-general-condemns-terrorist-attack-in-iran
http://english.irib.ir/component/k2/item/166873-oic-secretary-general-condemns-terrorist-attack-in-iran
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موضوع این مقاله  .پایان خواهد داد  ، و جنسی های قومی، مذهبی تبعیض  دمکراتیک در ایران به تمامی

 سیستان و بلوچستانهای تروریستی و حمالت آنها در  در منطقه از گروه حمایت غرب و متحدان مرتجع آن

، غرب و متحدان آن از چندین گروه در یک مقاله در گذشته گزارش دادالبته، همانطور که نگارنده . است

ر ثباتی در ایران، و هدف دوم، د  هدف اول آنها ایجاد بی. اند های قومی در ایران حمایت کرده اقلیت

به دلیل وقایع اخیر در مقاله کنونی فقط به اینگونه . صورت ایجاد شرایط مناسب، تشویق تجزیه طلبی است

یادآور  . کنیم دیگر موکول می  پردازیم، و بحث راجع بقیه را به زمانی ها در سیستان و بلوچستان می گروه

جمهوری اسالمی برای یکی  می شوم که همسر یکی از  رهبران کرد ترور شده توسط وزارت اطالعات

از مخالفان سرشناس ملی ایرانی در اروپا تعریف کرده که عربستان سعودی پول بسیار زیادی در میان 

 .شیعه و سنی کند وارد جنگ  گروه های کرد سلفی ایران خرج می کند تا کردستان را هم

 جند هللا و آمریکا

در آن زمان منابع دولتی . دیک چینی، معاون پرزیدنت جورج بوش به پاکستان سفر کرد ۳۰۰۲در اکتبر 

بین چینی و ژنرال پرویز مشّرف،  یک موضوع بحث مهمپاکستان فاش کردند که عملیات جند هللا در ایران 

" چریکی"در یک مصاحبه بعد از سفر چینی از جند هللا بعنوان یک گروه . ان بودرئیس جمهور وقت پاکست

 .کرد که به آن مشروعیت دهد  تروریستی، و در واقع سعی  یاد کرد، نه

 :چنین گزارش دادتلگراف لندن   ، بعد از سفر چینی، روزنامه راستی۳۰۰۲اکتبر  ۳۵در 

  های مالی ای خود، آمریکا مخفیانه کمک برای افزایش فشار بر روی ایران و پایان دادن به برنامه هسته"

ها  آذریها در غرب،  حمالت توسط کرد. های قومی در ایران قرار داده است در اختیار گروه مسلّح اقلیت

بودجه . اند ها در جنوب شرق ایران انجام شده های اهوازی در جنوب غرب، و بلوچ در شمال غرب، عرب

سازمان سیا میاید، اگر چه یک مقام بلند مرتبه سابق سیا گفت که این دیگر   آن مستقیما از بودجه مخفی

امور ّضد تروریستی این موضوع فرد برتون، مٔامور سابق وزارت خارجه آمریکا در . نیست  چندان مخفی

های قومی در  اقلیت را تاید کرد و گفت عملیات اخیر جند هللا در راستای تالش آمریکا برای مسلّح کردن

 ".ثبات کردن کشور است  ایران برای بی

آمریکا و   که بر طبق گفته مقامات اطالعاتی آمریکا گزارش داد  سی  ون ا بیتلویزی ۳۰۰۲در آوریل 

توسط  ۵۰۰۲گروه جند هللا که عملیات اخیر تروریستی در ایران را انجام داده است از سال ":پاکستان

بر طبق این . که تائید گزارش روزنامه تلگراف بود" آمریکا تشویق و به آنها مشورت داده شده است

رئیس   به جند هللا نمیدهد، برای اینکه به دستور مستقیم و مخفی  دولت آمریکا مستقیما پولی" گزارش

در عوض، پول به رهبر جند هللا، عبدلمالک ریگی، توسط یک . کنگره نیاز دارد  جمهور و سر پرستی

." رد، داده میشودهای اروپایی و عرب خلیج فارس ارتباط دا اپوزیسیون در تبعید که با کشور  گروه ایرانی

 ؟حدس بزنید کدام گروه تبعیدی مخالف حاضر خواهد بود اینکار را انجام دهد

آقای سیمور هرش روزنامه نگار  ۳۰۰۱ن جو ۲۰ار، در   ، ان پیآمریکا  مصاحبه با رادیو ملیدر یک 

دولت آقای بوش را به حمایت از جند هللا   "دشمن دشمن من دوست من است"برجسته آمریکا گفت که فکر 

های تروریستی وزارت  در آن زمان مجاهدین هنوز در لیست سازمان. و سازمان مجاهدین واداشته است

آقای هرش در مجله نیو یورکر از  ۳۰۰۱جوالی  ۱در یک مقاله در بعد   اندکی. خارجه آمریکا قرار داشت

http://original.antiwar.com/muhammad-sahimi/2012/10/14/stop-supporting-separatist-groups-in-iran/
http://www.csmonitor.com/2007/0405/p99s01-duts.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1543798/US-funds-terror-groups-to-sow-chaos-in-Iran.html
http://abcnews.go.com/blogs/headlines/2007/04/abc_news_exclus/
http://www.npr.org/templates/player/mediaPlayer.html?action=1&t=1&islist=false&id=92025860&m=92028303
http://www.newyorker.com/reporting/2008/07/07/080707fa_fact_hersh
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آقای رابرت بائر مٔامور سابق سازمان سیا که قریب به دو دهه در خاور میانه و آسیای جنوب غربی کار 

شبیه   بنیاد گرایان سنی هستند، ولی --مقصود جند هللا است  --ها  وچیبل: "میکرد چنین نقل قول کرد

  یعنی -- اینها مردمی هستند که سر آنهایی را که ایمان ندارند. القاعده میباشند که از دولت ایران متنفرند

ار های بنیاد گرا ک دوباره داریم با سنی --آمریکا  --چیز مضحک این است که ما . میبرند --شیعیان 

اشاره آقای بائر به پول عربستان، اسلحه سیا، و ." کار میکردیم ۰۸۹۰کنیم، همانطور که در دهه  می

 .جنگیدند بود که با نیروهای شوروی می ۸۲۱۰تعلیمات نظامی پاکستان برای مجاهدین افغانی در دهه 

ریکا اسلحه و اطالعات در مقاله خود آقای هرش همچنین گفت که مجاهدین، مستقیم یا غیر مستقیم، از آم

که گزارش "ک ک ترکیه،   سازمان کردی پی  بخش ایرانی  دریافت میکردند، و سازمان کردی پژاک، یعنی

 .کند های خود در شمال عراق به ایران حمله می از پایگاه" شده که توسط آمریکا حمایت میشود،

که از ایشان در   زمانی .نگارنده با آقای هرش در سانتا مونیکا یک مالقات مفصل داشت ۳۰۰۱در پاییز 

دولت آقای بوش پرسیدم، ایشان پاسخ   اطالعاتی-نظامی  های ایشان در مورد عملیات مخفی مورد افشاگری

ند آمریکا وارد هستم که مایل نیست --  اطالعاتی-نظامی --ها  محمد، من صدای آن بخش از این نیرو"دادند، 

 و به همین دلیل اطالعات را در اختیار ایشان قرار میدهند" یک جنگ با ایران شود،

آمریکا گروه "، چنین گفتژنرال میرزا اسالم بیگ، ژنرال بازنشسته و فرمانده سابق ارتش پاکستان، 

در زمان خدمت خود ژنرال بیگ روابط ." ثبات کند  کند تا ایران را بی تروریستی جند هللا را حمایت می

در تمامی عملیات مجاهدین   که نقش مهمی ، داشت ای  اس  عمیقی با سرویس جاسوسی ارتش پاکستان، ای

 .افغانی و طالبان داشت و دارد

گزارش داد که دولت آقای بوش  روز نامه نیو یورک تایمزسلیگ هریسون در  ۳۰۰۲دسامبر  ۳۲در 

کمک به جند هللا از طریق سرویس . های کرد قرار داده بود کمک هایی را در اختیار جند هللا و گروه

ها از طریق موساد، سرویس جاسوسی اسرائیل  ، انجام میشد، و به کرد ای  اس  پاکستان، ای جاسوسی ارتش

های کرد در ارتباط است و هم اکنون حضور چشم گیری در کردستان  از گروه  ها سال است با بعضی که ده

اک از بر طبق این گزارش، که روزنامه لوس آنجلس تایمز هم تائید کرد، گروه کرد پژ. عراق دارد

 .اسرائیل و سیا کمک دریافت کرده بود

 جند هللا و پاکستان

با رادیو فری یورپ ابراز کردند، جند هللا  ۳۰۰۲که در یک مصاحبه در اکتبر به عقیده آقای دوشوکی، 

ممکن است که توسط ارتش و سرویس جاسوسی پاکستان نیز حمایت شود، به دلیل اینکه ایران اجازه داده 

، در عین حال، این  ولی. است که فعاالن بلوچی که بر ّضد پاکستان فعال هستند از خاک ایران استفاده کنند

کیلومتری که گاز طبیعی  ۳۱۰۰ایران و پاکستان در مورد یک خط لوله نظر با قرار داد استراتژیک 

ها به هند تحویل دهد سازگار نیست، چرا که خود پاکستان هم به ثبات در امتداد و  ایران را به پاکستان و بعد

 ها به چین و هند برسد، پاکستان حق عبور زیادی از دو نواحی این خط نیازمند است، و اگر خط لوله بعد

 .کشور خواهد گرفت

http://www.infowars.com/former-pakistan-general-us-supports-jundullah-terrorists-in-iran/
http://www.nytimes.com/2009/12/28/opinion/28iht-edharrison.html?_r=0
http://www.rferl.org/content/Jundallah_Profile_Of_A_Sunni_Extremist_Group/1856699.html
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عناصر تندرو ." دولتی در دولت است"، یک  ای  اس  در عین حال سرویس جاسوسی ارتش پاکستان، ای

های تندرو اسالمی در پاکستان و  بسیار زیاد هستند و همین باعث شده است که گروه  ای  اس  اسالمی در ای

 .بر سر کار آمدند  ای  اس  افغانستان با کمک ایطالبان در . حمایت شوند  ای  اس  افغانستان توسط ای

که متهم به بسیاری از عملیات تروریستی شده  گروه تندرو لشکر تایبابسیاری از کارشناسان معتقدند که 

در گذشته به   ای  اس  بنا بر این اگر آشکار شود که ای. حمایت میشود  ای  اس  توسط عناصری از ایاست 

جای تعّجب کند،  های منشعب از آن کمک می کرده است، و یا در حال حاضر به گروه جند هللا کمک می

 نخواهد داشت

 جند هللا و اسرائیل

که توسط فارین پالیسی منتشر شد، آقای مارک پری گزارش  ۳۰۸۳ژانویه  ۸۲در  یک مقاله بسیار مهمدر 

در جلب و استخدام اعضای جند هللا در   داد که ماموران موساد اسرائیل با پاسپورت آمریکایی سعی

آقای پری گزارش داد که . کرده بودند تا در ایران به عملیات تروریستی بپردازند ۳۰۰۱و  ۳۰۰۲های  سال

بر طبق گزارش آقای پری، ماموران موساد . ا موساد به اینکار ادامه میدهد یا خیرهنوز معلوم نیست که آی

 . را بعنوان ماموران سازمان سیا به جند هللا معرفی میکردند خود

آقای پری همچنین گزارش داد که بسیاری از مقامات عالیرتبه آمریکا از اینکه ماموران موساد خودرا 

های دولت آقای بوش از  آقای دیک چینی و دیگر نئوکان  مناک بودند، ولیمیکردند خش  ماموران سیا معرفی

ا در مورد مقاله، که به ر یک مصاحبه با آقای پری. اقدام تالفی جویانه بر ّضد اسرائیل جلوگیری کردند

 ۳۰۸۳ماه بر روی آن کار کرده بودند و شش منبع مهم سیا، که دو نفر آنها هنوز در سال  ۸۱گفته ایشان 

 .برای سیا کار میکردند و به ایشان اطالعات را داده بودند، را در اینجا بخوانید

ها توسط  که اینگونه کار  ، تا زمانیروزنامه نگار مترقّی آمریکایی گفتندهمانطور که آقای جیم لوب 

ها در تهران دست باال را خواهند داشت، و میتوانند به اینگونه عملیات  آمریکا و اسرائیل ادامه دارد، تندرو

در عین حال، آقای بائر، مٔامور سابق سیا، در یک . و از آن به نفع خود بهره برداری کننداشاره کرده، 

های تروریستی و همینطور ترور  که هدف اسرائیل از حمایت از گروه گفت  سی  ان بی  م اس امصاحبه با 

ای ایران این است که تندروها را در تهران تحریک کرده تا واکنش مسلحانه انجام دهند،  مندان هستهدانش

 .دکه در آنصورت بهانه الزم برای حمله نظامی به ایران فراهم میشو

 جند هللا، عربستان سعودی، و قطر

بعنوان مثال اینجا . است از ارتباط جند هللا با عربستان سعودی و قطر  چندین گزارش وجود دارد که حاکی

بعد از اعدام ریگی در ایران، جانشین او، محمد دهیر بلوچ، که به اسم محمد ظاهر بلوچ نیز . نگاه کنیدرا 

البته حمایت . بگیردمیکرد، به پاکستان رفت تا جای ریگی را   شناخته شده است و در عربستان زندگی

های تندرو سنّی، از سلفی ها، مجاهدین  تنها عربستان از گروه  نه. عربستان از جند هللا جای تعجب ندارد

افغانی، و طالبان گرفته تا مدارس افراطی پاکستان، در همه جا، از سوریه تا عراق، پاکستان، و جاهای 

به تفصیل شرح داده شد، این کشور و   له قبلیدیگر حمایت کرده است، بلکه همانطور که در یک مقا

 .شیعه و سنّی در منطقه هستند متحدان آن مهمترین عوامل براه انداختن جنگ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lashkar-e-Taiba
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/india/8532078/David-Headley-tells-court-of-ISI-links-to-Lashkar-e-Taiba.html
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/01/13/false_flag
http://972mag.com/israel-if-you-want-to-be-welcome-in-america-dont-try-to-pull-this-kind-of-crap/33021/
http://www.lobelog.com/the-false-flag-story-and-provocations/
http://www.lobelog.com/the-false-flag-story-and-provocations/
http://www.youtube.com/watch?v=Tj-1E9EtZ9g
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خاور میانه عربستان   های دیکتاتوری در تمامی ها و حکومت تروریست  در حال حاضر مهمترین حامی

ظامی از کودتای ن  پشتیبانی گرفته، تا های سلفی در سوریه تروریستاز  سعودی است، از حمایت کامل آن

با   اتحاد این حکومت فاشیستی مذهبی. در امور یمن و دخالت، حکومت مرتجع بحرین حمایت از، در مصر

خارجه سابق اسرائیل و وزیر وزیر  خانم زیپی لیونی. است بر ّضد ایران هم که کامال آشکار شدهل اسرائی

کنونی در دولت بنجامین نتانیاهو اخیرا گفت که در مورد ایران، عربستان و اسرائیل مواضع بسیار 

  های سنی در کشور ما، یعنی بنا بر این چرا باید تصور کنیم که این کشور به تروریست. مشترک دارند

 ندارد، کمک نمیکند؟کشوری که عربستان آنرا مهمترین رقیب و دشمن خود میپ

توانست از سیاست حمایت عربستان  های گذشته وجود داشت، می با درایتی در سال حاکمیتاگر در ایران 

بعنوان مثال، حال که کامال . ایران استفاده کند  های تروریستی در خاور میانه به نفع منافع ملی از گروه

توانست  های سوری حمایت میکنند، ایران می آشکار شده است که عربستان و متحدان آن از تروریست

دولت آقای بشار اسد را در همان آغاز بحران سوریه به مذاکره با اپوزیسیون دمکراتیک ترغیب کند، که 

بود، بلکه هر چه بیشتر ماهیت مرتجع عربستان و متحدان آنرا در منطقه  ایران می  تنها به نفع منافع ملی  نه

توانست از بیانیه جیش العدل نهایت بهره  حمله تروریستی به سراوان حاکمیت مییا بعد از . میکردآشکار 

های دیگر بلوچی تفاوت  برداری را انجام دهد و با نشان دادن نرمش در برابر زندانیان آن گروه و گروه

 .خودرا با ارتجاع منطقه به نمایش بگذارد

 خط لوله استراتژیک گاز به شرق و جنوب آسیا

به امضا رسیده است که بر طبق آن گاز طبیعی  قرار دادی بین ایران و پاکستانهمانطور که ذکر شد، 

تان در قرار داد اولیه بین ایران و پاکس. ایران از عسلویه با یک خط لوله به پاکستان تحویل داده شود

ایران و هند هم قرار داد دیگری را امضا کردند که بر طبق آن خط لوله تا  ۸۲۲۲امضا شد، و در  ۸۲۲۵

و از  از طریق پاکستان به چینگفته گوهای مقدماتی هم انجام شده که خط لوله از یک طرف . هند ادامٔه یابد

پاکستان به ایران برای گاز  قرار داد قیمت پرداختی از طرف هند و. ادامٔه یابد هند به بنگالدشطریق 

که بر طبق  امضا کردند ۳۰۰۱هند و آمریکا قرار دادی در بعد از آنکه . به امضا رسید ۳۰۰۲طبیعی در 

از قرار خط لوله در سال ای خودرا به هند صادر کرد، هند تحت فشار آمریکا  آن آمریکا تکنولوژی هسته

در  .دوباره تقاضا کرد که وارد گفتگو با ایران و پاکستان شود ۳۰۸۰در سال   ، ولیکنار کشید ۳۰۰۲

ها  ساخت خط لوله در ایران از مدت. مراسمی ساخت خط لوله در پاکستان هم آغاز شد  طی ۳۰۸۲مارس 

 . پیش آغاز شده است

بلوچستان و عملیات تروریستی در  نیز نامیده شده است،" خط لوله صلح"، که حتی رابطه این خط لوله

های منطقه چیست؟ واضح است که اگر خط لوله ساخته شود، و  های مورد حمایت کشور ایران توسط گروه

هند و   تنها دو بازار بزرگ انرژی دنیا، یعنی  بعد به چین، هند، و بنگالدش ادامٔه یابد، جمهوری اسالمی نه

گیرد، بلکه چنین خط  در دست می چین، به عالوه دو کشور بسیار پر جمعیت پاکستان و بنگالدش را

به همین دلیل، به . خواهد داد  ای به جمهوری اسالمی نفوذ و عمق استراتژیک سیاسی بسیار بزرگی لوله

های عرب نفت خیز ناحیه  عقیده بسیار از کارشناسان انرژی، از جمله نگارنده، غرب، و همینطور کشور

. ند، مثل قطر، مایل نیستند که ایران دارای چنین نفوذی باشدخلیج فارس که دارای منابع مهم گاز نیز میباش

البته این موضوع . از طرق مقابله با آن است  عدم ثبات در آن ناحیه که محل عبور خط لوله است، یکی

http://globalpublicsquare.blogs.cnn.com/2013/10/25/saudi-arabia-qatar-may-be-playing-dangerous-game-over-syria-rebels/
http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/aug/20/saudi-arabia-coup-egypt
http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/aug/20/saudi-arabia-coup-egypt
http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/aug/20/saudi-arabia-coup-egypt
http://hotair.com/archives/2011/03/14/saudi-troops-enter-bahrain-to-prop-up-government/
http://english.al-akhbar.com/node/918
http://consortiumnews.com/2013/10/12/israeli-saudi-alliance-slips-into-view/
http://news.yahoo.com/israel-saudis-speaking-same-language-iran-livni-134723856.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Iran%E2%80%93Pakistan_gas_pipeline
http://oilprice.com/Energy/Natural-Gas/Iran-Pakistan-Natural-Gas-Pipeline-to-Extend-to-China.html
http://www.islamicinvitationturkey.com/2013/05/22/bangladesh-showing-interest-to-join-iran-pakistan-gas-pipeline-project/
http://www.cfr.org/india/us-india-nuclear-deal/p9663
http://blogs.wsj.com/indiarealtime/2013/02/20/iran-pakistan-pipeline-deal-irks-u-s/
http://carnegieendowment.org/2005/04/18/pipeline-to-peace/6r5
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این خود   ولی. نیست که که دالیل دیگری هم برای عدم وجود ثبات در آن منطقه وجود ندارد  بدین معنی

 .از چنین گروه هایی باشد  های خارجی برای حمایت کشور  سیار مهمیمیتواند دلیل ب

های  خط لوله به پایان برسد و صدور گاز ایران آغاز شود، تحریمکه اگر ساخت  تهدید کرده استآمریکا 

دیگر از طرف . استپاکستان این تهدید را نادیده گرفته   ولیاقتصادی بر ّضد پاکستان بر قرار خواهد کرد، 

که در ساخت خط لوله به ایران کمک کند، و چین و هند که احتیاج به واردات شدید  روسیه مایل است

تمامی این . ، به دقت تحوالت را زیر نظر دارنددهند سوخت و انرژی دارند تا بتواند توسعه خودرا ادامه

ر چه به عوامل ثبات و یا عدم ثبات در آن منطقه را تبدیل به یک مساله مهم استراتژیک تبدیل کرده، اگ

 .مانده است  اصطالح مساله زیر رادار باقی

 جند هللا پس از مرگ ریگی

اینطور   ولی .رسید که جند هللا متالشی شده باشد به نظر می ۳۰۸۰در جون  اعدام ریگی در ایرانبعد از 

به شیعیان در در حال حاضر  آن  بخش پاکستانی. در واقع جند هللا به دو بخش تقسیم شده است. نیست

آن دستکم بدو گروه تقسیم شده است که در ایران دست به عملیات   بخش ایرانی .کند پاکستان حمله می

به نظر  دلیل آن ممکن این باشد که. هر دو گروه دیگر از نام جند هللا استفاده نمیکنند. تروریستی میزنند

هللا به ایران  آقای اوباما بعد از حمله جند .رسد که دولت پرزیدنت اوباما دیگر از جند هللا حمایت نمیکند می

جند هللا را در لیست  ۳۰۸۰وزارت خارجه آمریکا در نوامبر  .آنرا محکوم کرد، ۳۰۰۲در اکتبر 

های  همیشه تماس" برای روز مبادا"آمریکا   های اطالعاتی سازمان البته. قرار داد های تروریستی سازمان

 .خودرا با چنین گروه هایی حفظ میکنند

  جیش العدل

پرچم گروه و . سخنگوی این گروه عبدالرئوف ریگی است. العدل یک گروه انشعابی از جند هللا باشد جیش

های زیادی به گروه القاعده در عراق دارد، کما اینکه بیانیه آن بعد از حمله  نحوه عملیات نظامی آن شباهت

وریه با دولت مرکزی های القاعده در عراق که در س تروریستی در سراوان شباهت زیادی به بیانیه

که عملیات دیگری در داخل ایران  جیش العدل ادعا کرد ۸۳، در اکتبر قبل از حمله اخیر. جنگد دارد می

 ران در سراوان حمله کردهاکه به سپاه پاسد ماه مارس گذشته هم این گروه ادعا کرددر . انجام داده است

  .این گروه مسئولیت حمله به بسیج در آن ناحیه را به عهده گرفت ۳۰۸۲در ماه ژانویه قبل از آن . است

 حرکات انصار ایران

این . وارد عملیات شده است ۳۰۸۳است که از اوائل سال " حرکات انصار ایران"گروه دیگر جهادی 

. وارد کارزار شده است" بزرگتری"باشد که حاال با نام دیگری و اهداف  گروه نیز بخشی از جند هللا می

گروه عبدلمالک ریگی است " امیر"گروه اعالم کرده است که   ابو یاسر مسکوتانی است، ولی رهبر گروه

در . را قبول کرد مسئولیت حمله تروریستی در چاه بهاراین گروه  ۳۰۸۳در اکتبر . که اعدام شده است

 که به سپاه پاسداران در چاه بهار حمله کرده، و چند نفر از آنها را کشته اینگروه اعالم کرد ۳۰۸۲جوالی 

که هدف نهایی آن گرفتن  اعالم کرده استدعوت کرده است، و  " جهاد"این گروه از مردم برای . است

http://www.upi.com/Business_News/Energy-Resources/2013/10/24/For-Pakistan-more-twists-and-turns-in-long-running-Iran-gas-saga/UPI-23951382633345/
http://www.nationalturk.com/en/defiant-pakistan-asks-iran-to-fully-finance-gas-pipeline-project-41255
http://www.platts.com/latest-news/natural-gas/karachi/russia-keen-to-help-build-iran-pakistan-gas-pipeline-26299430
http://www.platts.com/latest-news/natural-gas/karachi/russia-keen-to-help-build-iran-pakistan-gas-pipeline-26299430
http://www.platts.com/latest-news/natural-gas/karachi/russia-keen-to-help-build-iran-pakistan-gas-pipeline-26299430
http://www.platts.com/latest-news/natural-gas/karachi/russia-keen-to-help-build-iran-pakistan-gas-pipeline-26299430
http://articles.latimes.com/2010/jun/20/world/la-fg-iran-rigi-20100621
http://www.afghanistan-analysts.org/violent-militant-sunni-group-jundullah-sets-sights-on-pakistans-minority-religions
http://www.afghanistan-analysts.org/violent-militant-sunni-group-jundullah-sets-sights-on-pakistans-minority-religions
http://www.afghanistan-analysts.org/violent-militant-sunni-group-jundullah-sets-sights-on-pakistans-minority-religions
http://www.jpost.com/Iranian-Threat/News/Obama-condemns-anti-govt-suicide-bombing-in-Iran
http://articles.latimes.com/2010/nov/04/world/la-fg-iran-terror-list-20101104
http://articles.latimes.com/2010/nov/04/world/la-fg-iran-terror-list-20101104
http://articles.latimes.com/2010/nov/04/world/la-fg-iran-terror-list-20101104
http://jaishuladl.blogspot.co.uk/2013/10/blog-post_14.html
http://iranmilitarynews.org/2013/03/05/sunni-jihad-group-jaish-ul-adl-claims-attack-on-irgc-members-in-saravan/
http://iranmilitarynews.org/2013/01/15/iranian-sunni-jihadi-group-claims-it-killed-basij-officer/
http://ansariran-en.blogspot.fr/2013/04/what-is-harakat-ansar-iran.html
http://iranmilitarynews.org/2012/10/25/iranian-sunni-jihad-group-claims-responsibility-for-killing-basijis-in-mosque-bombing/
http://jabhatalnusrah.blogspot.co.uk/2013/07/released-by-al-farooq-media-martyrdom.html
http://ansariran-en.blogspot.fr/2013/04/what-is-harakat-ansar-iran.html
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ای به نام الفاروق برای  یک گروه رسانه. ایران برای مسلمانان و حکومت کردن بر طبق شریعت است

این گروه با یک گروه تجزیه طلب بلوچ . گروه حرکات صفحه فیسبوک به چند زبان راه اندازی کرده است

  های این گروه به زبان عربی این حقیقت که بسیاری از بیانیه .کند همکاری می به نام سپاه شهدادر پاکستان 

  ان منطقای، و نهدارد خودرا بعنوان یک سازم  فارسی، است نشان میدهد که گروه سعی  و انگلیسی، و نه

 .جهاد به شمار آید  جهانی" جنبش"فقط بلوچی، عرضه کند و بخشی از 

 های تروریستی اپوزیسیون و گروه

های تجزیه طلب تروریست در  گروهتروریسم  در برابرخود را  موضعجمهوری اسالمی باید اپوزیسیون 

نمی شود در برابر  .روشن کند و دشمنان ایران حمایت میشوند  های خارجی کشور ما که توسط دولت

اختیار کرد " سکوت همراه با رضایت"تروریسم مورد حمایت کشورهایی که خواهان تجزیه ایران هستند 

دعوای ما با دیکتاتوری . و صرفا یکطرفه واکنش های جمهوری اسالمی به این گروه ها را محکوم کرد

ایران باید کشوری . ی دشمن ایران بینجامدجمهوری اسالمی نباید به همسویی با دولت ها و گروه ها

، یمن، و  عراق، سوریه، لیبی --های خاور میانه  و نباید سرنوشتی نظیر دیگر کشور قدرتمند باشد

آیا  .در حال مبارزه هستند داشته باشد  با تروریسم مورد حمایت کشور های خارجی  که همگی --افغانستان 

منطقه که به دنبال جنگ شیعه و سنی و حکومت سلفی ها هستند، همسویی با ارتجاعی ترین رژیم های 

 روشی دموکراتیک یا ارتجاعی و قرون وسطایی است؟

 .همیشه با روش یک بام و دو هوا با نقض حقوق بشر برخورد میکنند  بشرایرانیاما مدعیان دفاع از حقوق 

فرد،  ی کنند را محکوم نمی کنند؟کسانی که از مرزهای ملی ایران دفاع متروریسم و کشتن  اینانچرا 

گروه و نهاد حقوق بشری همواره خشونت را در تمامی اشکالش محکوم می کند، نه این که خشونت های 

یا و بگیردجمهوری اسالمی را محکوم کرده، اما تروریسم وابسته به خارج به قصد تجزیه ایران را نادیده 

 .ابراز رضایت کند حتیاز آن  قلبدر ته 

-جنگ اقتصادی  --، بجای آنکه خودرا با طرفداران تحریم اقتصادی  ن شناخته شده حقوق بشر ایرانیفعاال

ای ایران  بر ّضد کشور هماهنگ کرده و وارد بحث هایی نظیر برنامه هسته" دخالت بشر دوستانه"و  -

هم با   مستقیمیشوند که در مورد آنها هیچگونه تخّصص و دانشی نداشته و بر خالف ادعای آنها رابطه 

دادن در مورد نقض حقوق بشر در ایران، و محکوم   آگاهی  حقوق بشر ندارد، بکار تخصصی خود یعنی

همه امور را . بپردازند  های تجزیه طلب مورد حمایت خارجی کردن حمالت تروریستی از طرف گروه

هر کشوری، از جمله ایران، . کرد  بر رسی" ما در مقابل جمهوری اسالمی"توان از زاویه بسیار تنگ  نمی

باشد که بنا بر تعریف مستقل از نوع نظام سیاسی حاکم بر کشور  می  دارای یک سری منافع و مصالح ملی

 .است

 1392 نابآ مهد ،زوینایوگ :عبنم

http://iranmilitarynews.org/2012/12/07/sistan-and-baluchistan-sunni-terror-group-harakat-ansar-iran-announce-cooperation-with-sepah-e-sahaba/
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های خاور  اخبار ایران و گزارشو سر دبیر وبسایت  استاد دانشگاه کالیفرنیا ی جنوبیدکتر محمد سهیمی، 

سال گذشته در بسیاری از نشریات و  ۸۵های او در  باشد که مقاله ، تحلیلگر مسائل ایران میمیانه

 های انگلیسی به چاپ رسیده است وبسایت

http://chems.usc.edu/faculty_staff/sahimi.htm
http://www.imenews.com/
http://www.imenews.com/
http://www.imenews.com/

