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پايیانن ررااهه يیک تروورريیست

تهران – سحرگاه امروز با اعدام عبدا<الک ريگي در تهران پرونده يکي ديگر از تروريست هاي تحت الحمايه قدرت هاي
سلطه طلب ضد انقMب اسMمي ايران به بايگاني تاريخ پيوست و برگي ديگر به توفيقات سربازان گمنام امام زمان (ع)

در مسير حراست و صيانت از اين انقMب افزوده شد.

حاميان و خط دهندگان بيگانه به اين تروريست که هنوز از فضاي بهت و حيرت دستگيري اعجاب انگيز وي بيرون نيامده

و پس از اين دستگيري نيز، از طريق شايعه سازي و ترفندهاي رسانه اي و تبليغاتي تMش وافرخود را بکار گرفته بودند

تا درپرونده رسيدگي به جنايت هاي او تاثير بگذارند، با شنيدن خبر اعدام عبدا<الک ريگي يکبار ديگر مقهور اجراي

عدالت در دستگاه قضايي جمهوري اسMمي ايران شدند. 

اقدامات کور تروريستي عبدا<الک ريگي در مناطق شرقي ايران در طول چند سال گذشته که به اعتراف خود او با

طراحي و حمايت هاي مادي و معنوي سازمان هاي جاسوسي غربي ها بخصوص آمريکا به مرحله اجرا درآمده است،

قرباني هاي فراواني از مردم و مسئوpن بي گناه، چه شيعه و چه سني، از خود برجاي گذاشته است که حتي اعدام

ريگي نيز نمي تواند بخش کوچکي از خسارت هاي عظيم وارد شده به بازماندگان آنها را جبران نمايد. 

عبدا<الک ريگي که با ترفندهاي بيگانه ها خود را در جايگاه به اصطMح رهبر مخالفان سني مذهب جمهوري اسMمي

ايران تصور کرده بود، با ريخx خون پاک ايرانيان شيعه وسني، نه تنها به هدف شوم اربابان بيگانه خود که تفرقه

اندازي ب~ مردم ايران بود، نتوانست جامه عمل بپوشاند، بلکه باني و باعث وحدت هرچه بيشتر شيعه و سني در شرق

کشور نيز شد. 

براي آشنايي با روند شکل گيري شخصيت عبدا<الک ريگي و چگونگي تبديل او به يک تروريست و مجري توطئه هاي

بيگانه ها بر عليه مردم مسلمان ايران، سير زندگي و اقدام هاي جنايتکارانه او را به شرح ذيل مرور مي کنيم: 

***عبدا<الک که بود 

سال سن داشت و متولد روستاي جون به گزارش خبرگزاري جمهوري اسMمي مرکز زاهدان، عبدا<الک ريگي حدود 28 

آباد خاش در 100 کيلومتري جنوب زاهدان بود. 

او دوران کودکي و نوجواني خود را به دست فروشي و نوار و "سي دي" فروشي در شهر زاهدان به ويژه چهارراه

رسولي اين شهر مشغول بود. 

به گفته يکي از نزديکان اين تروريست، عبدا<الک در دوران نوجواني حتي روزها و شب هاي زيادي را به منزل نمي آمد

و شب ها را با دوستان خود سپري مي کرد. 

وارد حوزه علميه اهل سنت شهرستان سراوان شده بود و با گذشت مدت زمان اندکي به سبب عبدا<الک از سال 1378 

برخي حرکات غير اخMقي از اين حوزه اخراج شد. 

وي فردي کم سواد بود و تحصيMت خود را تا مقطع راهنمايي طي کردکه تحصيMت حوزوي وي نيز چند ماه بيشتر

سابقه ندارد. 

او که پس از اخراج از حوزه علميه دچار عقده رواني شده بود به گروهک حزب الفرقان به سرکردگي شرور موpبخش

درخشان معروف به "مولوک" پيوست و چون فردي خودخواه و خودمحور بود و تمايل زيادي به خودنمايي و شهرت

از اين گروه جدا شد.  داشت در سال 1380 

او در سال 1382 با جمع کردن شماري از افراد شرور و باسابقه گروهي موسوم به جندا� را تشکيل داد. 

عمليات خرابکاري و به گفته يک مقام مسوول، اعضاي اين گروهک شرور از ابتداي تشکيل تا 25 اسفند 84 حدود 14

ضد امنيتي انجام داده بودند که از آن جمله حمله به خودروهاي گشت انتظامي (الگانس ها) در زاهدان و انفجار در

تهران بوده که عوامل اين انفجار دستگير شدند. 

مرزبان ايراني در هفتم ديماه   9  xهاي ضدامنيتي و خرابکارانه گروهک تروريستي ريگي گروگان گرف از ديگر اقدام

84در شهرستان سرباز بود. 

***مرور جنايات عبدا<الک ريگي 

- 12 دي 84: در حمله به يک پاسگاه نيروي انتظامي در نزديکي شهر سراوان 9 نفر از نيروهاي انتظامي گروگان

اي گرفته شدند که مسووليت اين اقدام را گروهک تروريستي به سرکردگي عبدا<الک ريگي در تماس با شبکه ماهواره

العربيه برعهده گرفت. 

اي را در سيستان و بلوچستان به گروگان گرفت و خواستار دريافت - 25 دي 84: گروهک جندا� سه کايت سوار ترکيه

يک ميليون دpر غرامت در برابر آزادي آنان شد. 
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22 نفر آنان را در مقابل ديدگان و سرنشينان آنها را پياده، مردان و جوانان و نوجوانان را از ميان زنان جدا کردند و 

اعضاي خانواده شان شهيد و تعداد ديگري را به گروگان بردند. 

در ميان شهداي اين حادثه تعدادي نوجوان، مردم عادي و مسافران بي گناه و چند نفر از مسوpن از جمله مسول

حراست فرمانداري، مسول حراست امور آب زاهدان و يکي از روحانيون عضو دفتر نمايندگي ولي فقيه در استان

سيستان و بلوچستان وجود داشتند. 

همچن~ فرماندار وقت زاهدان و معاون وي در ميان زخمي هاي اين حادثه تروريستي بودند. 

تروريست هاي گروهک جندا� پس از انجام اين عمل وحشيانه و آتش زدن تعدادي خودروي عبوري به همراه گروگان ها

به آنسوي مرز متواري شدند. 

: سرکرده گروهک تروريستي ريگي در ارديبهشت سال  8523 -

به سرکردگي برادرش عبدالحميد ريگي با کاروان موادمخدر به داخل ايران اعزام کرد که اين افراد پس از انجام معامله

مواد مخدر هنگام بازگشت، در شامگاه 23 ارديبهشت به دستور عبدا<الک محور دارزين - کرمان را مسدود کردند و

گناه را 12 نفر از مسافران بي هاي آنان،  رانندگان و سرنشينان تعدادي خودروي عبوري را پياده و پس از بسx دست

با شليک گلوله به ناحيه سرشان به شهادت رساندند. 

ساله را به تير چراغ برق بسته بودند تا ناظر جنايت آنان باشد و ها يک نوجوان 12 در اين جنايت هولناک تروريست

سپس خودروهاي متوقف شده در اين محل را به آتش کشيدند و متواري شدند. 

- آذرماه 85: عوامل اين گروهک در ادامه جنايات خود يک دستگاه خودروي پيکان سواري را که راننده آن جواني 

کرد ربودند و پس از دار زدن راننده و 19ساله و دانشجو بود و براي تام~ هزينه تحصيل خود اقدام به مسافرکشي مي

قرار دادن جسد وي در صندوق عقب خودرو، اقدام به جاسازي مواد منفجره در داخل اين خودرو کردند و آن را در

خيابان شريعتي زاهدان مقابل استانداري متوقف و در شب پيش از انتخابات مجلس خبرگان رهبري و شوراهاي

اسMمي منفجر کردند. 

دوم~ اقدام اين گروهک تروريستي در جريان انتخابات سرقت يک دستگاه خودروي پيکان ديگر در زاهدان بود بدينگونه

ساله بود، شده و که عوامل اين گروهک به عنوان مسافر سوار بر خودرو شخصي مسافرکش که راننده آن جواني 23 

پس از ربودن راننده به همراه خودرو، اقدام به جاسازي 115پوند تي ان تي در داخل اين خودرو کردند و قصد داشتند

هاي زاهدان منفجر کنند که خوشبختانه با هوشياري ماموران انتظامي کشف و خنثي شد.  آن را در يکي از خيابان

اي به شهادت رساندند و جنازه وي پس از کشف اين بمب، عوامل گروهک مزدور، راننده خودرو را به طرز ناجوانمردانه

هاي زاهدان رها کردند.  را در يکي از خيابان

کرد در 85: در هم~ ايام بود که سرکرده گروهک تروريستي شرق کشور که به خانواده خود هم رحم نمي - ديماه 

اقدامي ددمنشانه فائزه و شهاب منصوري همسر و برادر همسر عبدالحميد ريگي ( برادرش) را به جرم داشx مذهب

شيعه با اين بهانه که اين دو نفر جاسوس ايران هستند به شهادت رساند. 

هاي عبدالحميد ريگي، وقتي هيچ اين جنايتکار فيلم تهيه شده از صحنه سر بريدن شهاب منصوري را که بنا بر اعتراف

يک از اعضاي گروهک حاضر به اين کار نشدند، عبدا<الک ريگي خود با کارد سMخي اقدام به بريدن سر شهاب کرد،

از طريق شبکه العربيه پخش کرد. 

همچن~ گروگانگيري 11 نفر از نيروهاي انتظامي پاسگاه گدار ناهوک از ديگر اقدام هاي گروهک تروريستي ريگي

است. 

اين گروهک در حرکت تبليغي و رواني خود فيلمي از تيرباران پاسدار زاهد شيخي را از شبکه العربيه پخش و به

صورت لوح فشرده در زاهدان توزيع کرد. 

گروگان گرفx سرهنگ کاوه بازنشسته نيروي انتظامي و به شهادت رساندن وي، گروگان بردن 16 نفر از ماموران

هاي عبدا<الک ريگي است.  انتظامي و انتقال آنان به پاکستان و به شهادت رساندن اين عزيزان از ديگر جنايت

85 : اين جنايتکار در 13بهمن سال 85 در مرکز شهر زاهدان در خيابان بزرگمهر چهار نفر از ماموران - 13 بهمن 

انتظامي را که در حال گشت زني بودند از جمله سرهنگ خواجه و سرهنگ شيبک به شهادت رساند. 

85: انفجار خودروي بمب گذاري شده در مسير اتوبوس حامل اعضاي سپاه پاسداران انقMب اسMمي در - 25 بهمن 

30 نفر بلوار ثارا� زاهدان از ديگر جنايت هاي اين گروهک بود که در جريان اين عمليات تروريستي 13 نفر شهيد و 

ديگر زخمي شدند. 

گروهک جندا� مسووليت اين عمليات تروريستي را برعهده گرفت. 

- تابستان 86: تشويش اذهان و اخMل در امنيت عمومي با انگيزه مقابله با نظام، مشارکت در راهبندي و گروگانگيري

22 شهروند عادي در جاده چابهار - نوبنديان و به آتش کشيدن تعدادي خودروي عبوري"بخشي ديگر از مسلحانه 
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22 شهروند عادي در جاده چابهار - نوبنديان و به آتش کشيدن تعدادي خودروي عبوري"بخشي ديگر از مسلحانه 

جنايت هاي گروهک ريگي موسوم به جندا� است. 

تروريست ها که سرکردگي آنها را عبدالحميد ريگي بر عهده داشت پس از اين حادثه، گروگانها را به پاکستان منتقل

کردند. 

با راهنمايي و همکاري ماموران امنيتي و انتظامي جمهوري اسMمي ايران، نيروهاي پليس پاکستان مسير حرکت اين

گروه تروريستي را مسدود و در عملياتي عMوه بر آزاد سازي گروگان ها، تمامي اشرار و تروريست ها از جمله

عبدالحميد ريگي را دستگير کردند. 

86 بمب صوتي در مقابل يکي از دبيرستان هاي دخترانه زاهدان 86: گروهک تروريستي ريگي در 27بهمن  - 27 بهمن 

منفجر کرد. 

- 23خرداد87: اعضاي گروهک جندا� با حمله به يک پاسگاه در سراوان 16 مامور انتظامي را گروگان گرفتند و به

پاکستان بردند. 

15 عضو ديگر اين گروه را به ايران تحويل - 25خرداد 87: پاکستان، عبدالحميد ريگي برادر سرکرده گروهک جندا� و 

داد. 

- 21مرداد87: تلويزيون العربيه گزارش داد که گروهک جندا� دو سرباز تحت اسارت خود را شهيد و سه مامور سپاه

پاسداران را به گروگان گرفته است. 

16 سربازي را که از 15 نفر از  - 14 آذر 87: معاون فرمانده نيروي انتظامي ايران تاييد کرد گروهک جندا� 

پاسگاهي در سراوان به گروگان گرفته بود، شهيد کرده است. پيشتر يکي از سربازها آزاد شده بود. 

- خرداد88: گروهک تروريستي و مزدور استکبار در خرداد 88در آستانه دهم~ دوره انتخابات رياست جمهوري در

عملياتي انتحاري و انفجاري در مسجد علي بن ابيطالب (ع) زاهدان 21 نفر از نمازگزاران که در ميان آنان تعدادي

کودک و نوجوان نيز بودند به شهادت رساند و افزون بر 100نفر را مجروح کرد. 

سربازان گمنام امام زمان (عج) اعضاي يک تيم تروريستي وابسته به اين گروهک - 21 مرداد 88 : تاريخ 21مرداد 88 

را دستگير کردند که قصد داشتند با هدف تفرقه در برخي نقاط از پيش تعي~ شده از جمله صفوف نماز اهل تشيع و

تس� عمليات انفجاري انجام دهند که موفق نشدند و يک نفر آنان به هMکت رسيد و سه نفر دستگير شدند. 

42نفر

از سران و معتمدان طوايف اهل سنت و بلوچ و تعدادي از فرماندهان سپاه از جمله سردار شوشتري و سردار محمد

زاده به شهادت رسيدند. 

- 4 اسفندماه 88 : عبدا<الک ريگي در يک عمليات پيچيده اطMعاتي توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگير شد.

به گزارش ايرنا ، درپي برگزاري جلسه محاکمه عبدا<جيد (عبدا<الک) ريگي در يکي از شعب دادگاه انقMب اسMمي

تهران به رياست قاضي توحيدي به اتهام محاربه و افساد في اpرض ، نامبرده به اتهام 79 مورد اقدامات جنايتکارانه ،

به استناد مواد 190 ، 191 ، 186 ، 185 و 183 قانون مجازات اسMمي به اعدام از طريق آويخx از چوبه دار با

حضور مجروحان و خانواده هاي جانباختگان و شهداي جنايات وي محکوم شده بود که حکم صادره صبح امروز در

تهران به مرحله اجرا در آمد و به زندگي ننگ~ اين جنايتکار خاتمه داد. 

متهم ريگي در جريان دادگاه ، مسئوليت اقدامات گروهک خود را پذيرفت و اذعان کرد در برخي از قتل ها مباشرت و

در برخي نيز آمريت داشته است. 

نامبرده همچن~ تمامي موارد اتهامي مطروحه در کيفرخواست صادره از سوي دادستاني را پذيرفت و توضيح داد که

تصميمات تمامي اقدامات تخريبي ، بمب گذاري ، قتل و غيره با مسئوليت وي انجام شده است. 

اين گزارش مي افزايد: در جلسه دادگاه که با حضور نماينده مدعي العموم ، وکيل محکوم عليه ، شکات و خانواده هاي

شهداي اقدامات تروريستي گروهک مذکور برگزار شده بود، نماينده دادستان پس از قرائت کيفرخواست ،خواستار اشد

مجازات براي متهم شده بود. 

متعاقبا ريگي در جريان دفاع از خود ضمن قبول اتهامات و جنايات ارتکابي ، اقدامات خود را اشتباه خواند و تاکيد

کرد جناياتش با موازين اسMمي و انساني در تضاد بوده است و در ادامه از عوامل گروهک خود نيز خواست که

اشتباهات او را تکرار نکنند. 

وي همچن~ خواستار بخشش از سوي شکات پرونده شد. 

در پي صدور حکم دادگاه ، حکم صادره مطابق مقررات به نامبرده ابMغ که وي اعMم داشت « حکم صادره را قبول

داشته و تقاضاي عفو دارم» که متعاقبا با درخواست عفو نامبرده توسط رياست محترم قوه قضائيه مخالفت شد. 
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داشته و تقاضاي عفو دارم» که متعاقبا با درخواست عفو نامبرده توسط رياست محترم قوه قضائيه مخالفت شد. 

با توجه به اهميت پرونده و اتهامات محکوم عليه ريگي، پيشتر رسيدگي به اتهامات وي به دستور رييس قوه قضائيه و

موافقت ديوان عالي کشور به دادسرا و دادگاههاي تهران احاله شده بود. 
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