بازخوانی یک مذاکره پنهانی با حکومت اسالمی
کشتار وین و ترور عبدالرحمن قاسملو و همراهان
عباس منصوران

عبدالرحمان قاسملو دبيركل وقت حزب دمكرات كردستان ايران در وين و با دسيسهی در يك
گفتگوی سياسی با نمايندگان دولت هاشمی رفسنجانی ،در تير ماه سال  ۸۶۳۱ترور شد .در
کشتار وين ،محمود احمدی نژاد ،رئيس جمهور وقت ايران يکی از افراد لجستيک جوخه
ترور بود .در سال  ،۸۶۳۱مأموريتی از سوی ،هاشمی رفسنجانی رئيس جمهوری وقت به
سپاه قدس که عمليات برون مرزی را به عهده داشت ،ابالغ شد .حذف فيزيکی رهبران حزب
دموکرات کردستان ايران در دستور کار بود .برنامه ريزی به عهدهی يکی از فرماندهان سپاه
قدس ،بهنام حاج (غفور درجزی دولق) بود .او سپس رئيس حراست صدا و سيمای جمهوری
اسالمی شد .عمليات در دو مرحله می بايد انجام می گرفت و انجام گرفت:
مرحله اول ،به ميانجی خواندن جالل طالبانی رهبر اتحاديه ميهنی و احمد بومدين رئيس
جمهور پيشين الجزاير و پيشنهاد گفتگو و رسيدن به سازشی پيرامون جل مسالمت آميز مسئله
کردستان ،از سوی حکومت اسالمی به دکتر عبدالرحمن قاسملو داده شد .اين يک دام و
پاشيدن دانه بود .توافق صوری انجام شد .در مرحله دوم  ،چند ماه بعد ،می بايد گفتگوها و
توافق نهائی انجام و« توافقنامه» امضاء می شد و حکومت اسالمی با مسلسل توافق نامه نهايی
را امضا می کرد .ترور رهبران حزب دموکرات کردستان در اين مرحله می بايد انجام می
گرفت .برای پيش برد اين ترور ،سه تيم تشکيل شدند  – ۸ :تيم گفتگو کننده که «حاج غفور»،
با نام مستعار و پاسپورت «امير منصور بزرگيان» عضو آن و رابط با دو تيم ترور بود ۲ .
– دو تيم ترور ،يکی در برگيرندهی «ناصر تقی پور» و «عسکری» (مصطفی مصطفوی) و
ديگری به سرپرستی «محمود احمدی نژاد» .رابطه تيم اول به سفارت ايران در وين ،احمدی
نژاد بود که اسلحه را از سفارت گرفته و به دو عضو تيم ترور داد.

غفور درجزی دولق ،از فرماندهان سپاه قدس ،مدیر پیشین صدا و سیما و ...با سه نام حاج غفور درجزی ،مصطفی مدیر و
امیر منصور بزرگیان (با این نام به اتریش برای قتل قاسلمو گسیل شد) مدیر عامل فعلی باشگاه سایپا.

گفتگو در  ۸۱و  ۶۳دسامبر  ،)۸۶۳۱(۸۸۱۱در وين ،پايتخت اتريش انجام گرفت ۸ .دی سال
 ۸۶۳۱اولين دور گفتگوها با حضور جالل طالبانی آغاز می شود .دکتر قاسملو و عبدهللا
قادری آذر نماينده حزب دمکرات در پاريس از طرف کردها و محمد جعفری صحرارودی و
مصطفی آجودی از طرف جمهوری اسالمی حضور دارند .جالل طالبانی هم در اين ديدار
حضور داشتند.
آقای قاسملو در اين نشست با چراغ سبز حکومت اسالمی ،خواهان خودمختاری برای
کردستان است که می بايست حدود استان کردستان مشخص می شد ،رسميت زبان کردی پس
از زبان فارسی در استان ،و جذب نيروهای پيشمرگ کرد به عنوان پليس محلی حکومت
اسالمی در استان کردستان پذيرفته می شد .بورژوازی کرد از سهم قدرت و اقتصاد همين را
می خواست .نشست نخست ،به بهانه مشورت با تهران به بعد واگذار می شود .نه تنها ديگر
نيروهای سياسی کرد ايران از اين نشست بی خبر مانده اند ،بلکه اين گفتگوها از نزديکترين
رهبران حزب دمکرات ايران نيز مخفی مانده است .محمد جعفری صحرارودی ،سرپرست
تيم ترور ،به بهانه مشورت با رهبران خود به تهران روانه میشود .صحرا رودی در نقش

فرمانده سپاه در کردستان کارنامه ای سنگين از جنايت داشت و رابطه نزديکی با رهبران
اتحاديه ميهنی ،به ويژه با جالل طالبانی داشت.
هفت ماه بعد ،در ژوئيه  ،۸۸۱۸مذاکرات دوم ،باز در وين پی گيری شد .به پيشنهاد جالل
طالبانی دور دوم مذاکرات  ۸بهمن در وين از سر گرفته میشود .در است که «امير منصور
بزرگيان اصل» به عنوان حفاظت تيم جمهوری اسالمی به آنها اضافه میشود .او همان
پاسدا ر غفور درجزی از فرماندهان سپاه پاسداران است که با پاسپورت جعلی وارد اتريش
شده بود .در اين جلسه جالل طالبانی و نوشيروان مصطفی ،معاون اتحاديه ميهنی کردستان
عراق هم حضور دارند .جلسه بدون نتيجه می ماند و به دور سوم واگذار می شود.
ناصر تقی پور و عسکری ،يک هفته پيش از تاريخ گفتگوها ،از راه امارات متحده عربی ،با
گذرنامهای اروپائی ،وارد اتريش میشوند .اسلحه و نيازمندیهای ديگر آنها را سفارت ايران،
به وسيلهی احمدی نژاد در اختيار آنها قرار می دهند .نشست سوم ،بعد از ظهر  ۸۶ژوئيه
( ۸۸۱۸)۸۶۳۱ترور قاسملو در وين انجام گرفت .يک عضو گروه گفتگو کننده کننده بنام
«عسکری» يا «مصطفی مصطفوی» با بازگذاشتن در آچراتمان ،ناصر تقی پور و عسکری،
به سادگی وارد میشوند و بسوی رهبران حزب دموکرات کردستان ،عبدالرحمن قاسملو
وعبدهللا قادری و فاضل رسول ( کرد عراقی و استاد دانشگاه در وين ) ،آتش می گشايند.
قاسملو و دو تن از همراهان در جا کشته می شوند .اين نشست سوم بايد بدون حضور جالل
طالبانی و احمد بومدين رئيس جمهور پيشين الجزاير انجام می گرفت .بنابراين اين دو بايد از
هرگونه خطری مصون می ماندند ،شاهد ترور نمی بودند و با نبودن آنها در نشست نهايی ،از
گارد محافظ جالل طالبانی نيز آسوده می شدند .يکی از فرماندهان سپاه و عضو گروه گفتگو
کننده به نام «جعفری شاهرودی» نيز به سببمداکره کنندگان ،زخمی می شود .جوخه ترور به
وسيلهی سفارت حکومت اسالمی با همکاری بی دريغانه دولت اتريش ،به ايران بازمی گردد.
«جعفری شاهرودی» که خود را به کوچه رسانيده بود به وسيبله پليس به بيمارستان منتقل
کردند.و ی پس از  ۸۱ساعت ،در پی دخالت سفارت جمهوری اسالمی ،و همکاری دولت

اتريش ،آزاد و به سفارت حکومت اسالمی برده شد و در آن جا پناه گرفت تا به ايران باز
فرستاده شود ( .)iچندی بعد ناصر تقی پور افسر سپاه قدس هنگام غواصی در رود کارون به
قتل رسيد  .عضو ديگر تيم ،عسکری ،افسر ديگر سپاه نيز در سال  ،۸۶۱۸هنگام ورود به
محل کار خود ،با گلولهای که از مسلسل دژبانی شليک گرديد کشته شد .اين ترور دولتی را
«بی احتياطی» دژبان اعالم کردند.
سی سال بعد در سال  9102گزارشگر رسانه بی بی سی فارسی با توجه به اسناد و نيز
دستيابی به نوار کاست گفتگوهای مخفيانه ضبط شده به وسيله قاسملو ،از جمله چنين گزارش
می دهد:
« سی سال پس از ترور عبدالرحمن قاسملو ،رهبر وقت حزب دمکرات کردستان ایران ،هنوز
مقامهای اتریش در این باره سکوت کردهاند .چرا؟
در سی سالگی ترور آقای قاسملو سئواالت زيادی درباره مالقات او با فرستادگان جمهوری
اسالمی ايران وجود دارد .چرا به مذاکرهکنندگان اعتماد کرد؟ ضاربان که بودند؟ چرا دولت
اتريش نمیخواهد اين پرونده بازگشايی شود؟ آقای قاسملو در اين مذاکرات به دنبال چه بود؟
به اميد پيدا کردن روزنهای به پرونده ترور رهبران کرد به وين میروم .پروندهای که پليس و
مقامات اتريشی نمیخواهند دوباره در باره آن صحبت کنند ...از کانالهای غير رسمی
توانستيم به سه نوار ضبط صوت دست پيدا کنيم که تا به حال در هيج رسانهای منتشر نشده.
در حقيقت آخرين سه ساعت عمر آقای قاسملو که با نمايندگان جمهوری اسالمی ايران در حال
مذاکره بوده را ثبت کرده .است»
گمان میرود عبدالرحمان قاسملو مخفيانه مذاکرات را ضبط میکرده و بعد از ترورها پليس
نوارها را پيدا کرده .اين نوارها صدای سومين دور مذاکرات مخفيانه آقای قاسملو با محمد

جعفری صحرارودی ،مسئول تيم جمهوری اسالمی ايران در وين است .صدای محمد جعفر
صحرارودی و مصطفی آجودی دو تن از فرستادگان جمهوروی اسالمی هم شنيده میشود.
در نوار صوتی جعفری صحرارودی ،کلی گويی می کند و منتظر آتش مسلسل است .گاهی
هم مصطفی آجودی برای عادی سازی ،چيزهايی می گويد .بنا به گزارس گزارشگر بی بی
سی «تحقيقات پليس نشان می دهد هنگام گفتگوها جعفری صحرارودی مشغول نقاشی روی
صفحهای کاغذی بوده .اما در آن طرف ميز آقای قاسملو به تجزيه و تحليل مسائل میپردازد.
از تاريخ ،فلسفه حزبش و خواستههای کردها ،خودمختاری به روشنی و صريح سخن
میگويد ».با شنيدن نوار گفتگوها سخنان قاسملو بيش از همه گويای خوشبينی وی و بی
خبری از لحظاتی است که دفتر گفتگوها با آتش مسلسل بسته می شود .وی به نمايندگان
حکومت اسالمی میگويد" ،ما آدمهايی ماکسيماليست و اکستريميست نيستيم" ،و با اين گمان
که نمايندگان حکومتی اين اصطالحات را نفهميده باشند ،می افزايد "ما زياده خواه و تندرو
نيستيم .انتظار هم نداريم همه خواستههای ما يکجا تحقق پيدا کند" .و ادامه می دهد«:هيچ وقت
قول نداديم فالن تاريخ نمیدونم جمهوری اسالمی سقوط میکنه يا در سراشيبی است .با اينکه
با شما میجنگيم .با اينکه االن شما میدونيد که اگر کسی در ميدان مانده باشه ما هستيم .ديگه
کسی باقی نمونده .با اين همه ما واقعبينانه مسائل را تجزيه و تحليل میکنيم".

در پاسخ به دکتر قاسملو ،جعفری صحرارودی
به مرگ آيت هللا خمينی اشاره میکند که حدود  ۳هفته پيش از جلسه رخ داده .او میگويد:
"االن اين حوادثی که اتفاق افتاد باعث شده مذاکرات افق روشنتری داشته باشد ".و به وصيت

نامه خمينی اشاره میکند .فرمانده ترور ،بی تاب به نظر می رسد و منتظراست تا فرمان
شليک داده شود.

نشست ترور
به گزارش گزار شويژه پی گيری ترور در برلين از بی بی سی فارسی «روز  ۸۶ژوئيه يکی
از اعضای حزب دمکرات آقای قاسملو را به هتل هيلتون وين میرساند .او میگويد
قرار است دوستی را در اين هتل را مالقات کند .فاضل رسول در ورودی پشت هتل
منتظر او بوده .دکتر قاسملو پنهان از چشم نماينده حزب دمکرات در اتريش و ميزبان
خود از در پشتی هتل سوار خودرو فاضل رسول میشود و به خانه او که محل
برگزاری گفتگوها است میرود .خانه فاضل رسول که از کردهای چپ عراق است
در خيابان «لينکه بانگسه» وين بود .يک روز پيش در نشست دوم ،قاسملو و همراهان
با نمايندگان تروريسم دولتی در خانه او ديدار کرده بودند.
« عبدالرحمان قاسملو ،عبدهللا قادری آذر و فاضل رسول ميزبان جلسات حضور دارند و از
طرف حکومت ايران محمد جعفری صحرارودی ،مصطفی آجودی و غفور درجزی».
ترويستهای حکومت اسالمی خواهان محرمانه نگه داشتن مذاکرات بودند .در نوار ضبط شده
جعفری صحرارودی می گويد به اين دليل نخواسته جالل طالبانی در جلسه حضور داشته باشد
چون او خيلی جاها درباره مذاکرات صحبت کرده" ،با اين روحيه که آقای طالبانی دارد ما
فکر کرديم نباشد بهتره ".خسرو بهرامی در آن زمان نماينده حزب دمکرات و ميزبان قاسملو
در وين از مذاکرات بیخبر بود .او به گزارشگر بی بی سی میگويد "پخش شايعه مذاکرات
از طرف خود ايرانیها [نمايندگان حکومت اسالمی] بود .میخواستند با اين بهانه نگذارند
جالل طالبانی حضور داشته باشد .شايد هم نمیخواستند او را هم بکشند .يا میدانستند اگر
آقای طالبانی در جلسه حضور داشته باشد ،همچون جلسات گذشته پيشمرگههای اتحاديه ميهنی
از جلسه حفاظت خواهند کرد و اجرای نقشه ترورها مشکل میشد".

خسروی بهرامی پس از سی سال به گزارشگر بی بی سی می گويد« :ساعت پنج صبح روز
بعد از ترورها ،جالل طالبانی از تهران با او تماس گرفته و گريهکنان گفته قاسملو همچون
برادر او بوده و گفته صحرارودی مسئول ترورهاست .اما آقای بهرامی میگويد بسيار
متعجب شد که همان روز ساعت چهار حزب جالل طالبانی در اطالعيهای حکومت بعث
عراق را مسئول ترورهای وين خواند».
در بخش آخر نوار در باره نشست هايی در آينده گفته میشود .به گزارش بی بی سی «اما به
نظر مي آيد در کپی که به دست آورديم قسمت آخر عمدا حذف شده .يعنی جايی که تيراندازی
شروع شده .اين بخش اگر در دست بود می توانست جوابی شفافتر به سئواالت ما بدهد».
نزديک به ساعت  ۱:۶۳غروب «مردی خونين کشان کشان از ساختمان محل مذاکرات خارج
همسايهها به

میشود .او محمد جعفر صحرارودی بوده .از ناحيه گردن و شانه زخمی شده.
پليس زنگ میزنند .غفور درجزی از جيب او پاکتی را در میآورد و فرار میکند .اما دقايقی
بعد غفور درجزی بر میگردد و داد میزند "دوست من ،دوست من" .پليس او را بازداشت
میکند».
نماينده حزب دمکرات خسرو بهرامی بی خبر از نشست مخفيانه رهبر حزب خويش منتظر
دکتر قاسملو نشسته است که از ديدار با يک «دوست در هتل هيلتون» تماس بگيرد .او از
موضوع و حضور نمايندگان حکومت اسالمی بی خبر است ،منتظر می ماند تا دکتر قاسملو
بادوستان برای شام به خانه او بازگردند .با شايعه کشته شدن افرادی در شهر ،خسرو بهرامی
به نزديک هتل می رود و پليس از کشته شدن سه کرد خبر می دهد .به گفته آقای بهرامی به
بی بی سی «پليس او را برای شناسايی فرد زخمی شده به بيمارستان میبرد .آنجا جعفری
صحرارودی را می بيند که از ناحيه شانه و چانه زخمی شده و بيهوش روی تخت خوابيده .او
را نمی شناسد .سپس او به مرکز پليس برای شناسايی شخص بازداشت برده میشود.

خسرو بهرامی میگويد "در مرکز پليس مردی ايرانی وحشتزده آمد و گفت آقا شما ايرانی
هستی؟ و گفت نمیداند چرا او را بازداشت کردهاند .ناخودآگاه گفتم نمیدانی کی هستی؟ تو
قاتل دکتر قاسملو هستی .روز بعد در روزنامههای اتريش ديدم شخص زخمی شده محمد
جعفری صحرار ودی بود و شخص بازداشتی امير منصور بزرگيان اصل که با پاسپورت
جعلی غفور درجزی به اتريش آمده" .البته اقای بهرامی هنوز ايز اينکه امير منصور بزرگيان
اصل ،نام ساختکی روی پاسپورت است و نام واثعی وی همان غفور درجزی دولق است.
کمتر کسی بود که حکومت اسالمی ايران را عامل اين ترور نداند .حسين نقره کار شيرازی
سفير وقت ايران در اتريش برای آزادی تروريستها به تالشی بسيار فشرده ای دست می زند.
در بازجوئی ها جعفری صحرارودی و غفور درجزی مبهم و متناقض پاسخ می گويندد.
جعفری صحرارودی میگويد «مهاجمان از در وارد شده و همه را به گلوله بستند ».اما
گلوله ها از جايی که او نشسته شليک شده بودند ،يعنی برعکس گفته های وی ،به سوی در
ورودی .در ساختمان شکسته نشده بود ،که خود نشاندهنده آن بود که پيشاپيش در برای ورود
تروريستها باز شده بود .بنا به گزارش بی بی سی« ،کارآگاهان معتقدند آقای قاسملو و فاضل
رسول غافلگير شدهاند .اما عبدهللا قادری آذر با مهاجمان درگير شده و با چندين گلوله کشته
شده ...پليس اسلحهها و صدا خفه کنها را پيدا میکند که از ايران آمده است .سالحها زمان
شاه از اسپانيا خريداری شده بود .پليس معتقد است احتماال يکی از گلولهها کمانه کرده و به
جعفری صحرارودی خورده .اما سناريوی ديگر اين است که او با عبدهللا قادری آذر گآلويز
شده و گلولهای اشتباهی به او برخورد کرده .چرا که چندين گلوله به قادری آذر اصابت کرده
بود».
اسکورت تا تهران

روز به خاکسپاری آقای قاسملو در پاريس ،محمد جعفری صحرارودی و غفوز درجزی از
وين به تهران پرواز میکنند تا دو ماه بعد دادستان وين بتواند با اطمينان از خروج آنها،حکم
بازداشت هر دو را صادر کند.
اکبر هاشمی رفسنجانی د ر نقش رئيس دولت ترور ،در کتاب خاطراتش درباره ترورهای وين
نوشت" ،در تاريخ  ۶۳تير ( ،۸۶۳۱هشت روز پس از ترور قاسملو و همراهان) ،محمود
واعظی (معاون وقت وزير خارجه) تلفنی از تهران خبر داد که وزير خارجه اتريش گفته
است ايران در قتل قاسملو به احتمال زياد ديده میشود .گفتم برای جواب مشورت کنيد .گفت
اتريشیها خوب برخورد کردهاند .مامور ايرانی را تبرئه و به ايران اعزام داشتهاند".
گزارشگر بی بی سی پس از سی و اندی سال می نويسد «برای ديدار با پيتر پيلز يکی از
نمايندگان مجلس اتريش به پارلمان اين کشور میروم .شهرت او در افشاگری فساد مالی و
اداری دولتمردان اتريش است .او بود که رسوايی فروش اسلحه و توپهای نوريکام به عراق
و ايران را افشا کرد .او نماينده حزب سبزها بود ،مردی آرام که از پوشيدن کراوات خودداری
میکند .پيتر پيلز بيش از دو دهه پيش به درخواست همسر دکتر قاسملو تحقيقات درباره اين
قتلها را شروع میکند .او با ماموران پليس پرونده گفتگو کرده و به بعضی از مدارک
محرمانه دسترسی داشته .حاصل اين تحقيقات کتابی به نام "اسکورت به سوی تهران" است.
صبح روزی که عبدالرحمان قاسملو ترور شد او با وزير کشور اتريش در دفترش ديدار کرده
بود .پيتر پيلز میگويد سالها بعد منابعی در دستگاههای اطالعاتی آلمان و اتريش و دولت به
او گفتهاند که آلمان ها مقامات امنيتی اتريش را از احتمال نقشه ترور دکتر قاسملو آگاه کرده
بودند اما دولت اتريش به او نگفته که خطری جدی او را تهديد میکند و از او حفاظت نکرد.
ماموران پليس واحد ضدتروريسم وين به پيتر پيلز گفتهاند در پنج دقيقه اول به اين نتيجه
میرسند که قتل رهبران کرد سياسی بوده و حداقل دو تن از عامالن قتل ،جعفری

صحرارودی و درجزی در بازداشت آنها هستند .اما او ميگويد بر خالف آلمان دستگاه قضايی
اتريش مستقل نيست و دولت نفوذ زيادی دارد .او می گويد سياستمداران می خواستند هر چه
زودتر از شر ايرانیها خالص شوند .او میگويد " روزی که قتلها رخ داد ،اعضای دولت
اتريش در يک بحث کوتاه يک تصميم مهم میگيرند .اين تصميم مبنای سياست دولت ،تا پايان
میشود .آيا بايد به دنبال عدالت بود ،يا متهمان را به تهران فرستاد؟ مقامات اتريشی و
سياستمداران بانفوذ در آن زمان باور داشتند بازگرداندن آنها به تهران منافع اقتصادی مهمی
برای همه اتريشها دارد .دقيقا همين کار را کردند".
اين ماهيت بورژوازی است که در برابر پول زانو می زند و به هر جنايتی دست می زند.
قاسملو با مرگ خمينی و شکست حکومت اسالمی در جنگ  8ساله و شرايط بحرانی حکومت
در سال  ،0176حاکميت را در موقعيتی آماده امتياز بخشی و دادن سهم و امتيازی ناچيز از
فعاليت و همکاری به حزب دمکرات در کردستان می بيند .پيام های دريافتی از سوی
رفسنجانی که با وزارت اطالعات و سران سپاه و شخص خامنه ای ،نقشه ترور چهره ها و
فعالين سياسی در داخل و برون مرز را برای اجرا ابالغ کرده ،قاسملو را به توهم بيشتری
افکنده است .به قاسملو پيام داده شد بود «که اکبر هاشمی رفسنجانی با حل مسئله کردها از راه
مذاکره می خواهد مديريت خود را پس از مرگ آيت هللا خمينی نشان دهد ».گفته های دکتر
قاسملو در نوار ضبط شده گويای آن است که وی به اين باور رسيده بوده که حکومت اسالمی
مايل است که «مسئله را حل کنند ».قاسملو به تروريستهای آماده شليک ،بی خبر از مسلسل
های پشت در ،به صحرارودی پيشنهاد میدهد که هاشمی رفسنجانی و علی خامنهای در نماز
جمعه از خودمختاری کردها صحبت کنند و اينکه خودمختاری منافاتی با اسالم ندارد .قاسملو
میگويد " مثل اينکه برای اينکه ما با جمهوری اسالمی مخالفت بکنيم شعار خودمختاری را
علم کرديم .نه خير ،اين شعار بوده .بعد از انقالب ايران اختراع نشده اين شعار".

آقای قاسملو ،همان خواست ها و اهدافی را دنبال می کرد که بورژوازی پيرامونی .او
اميتازهای از دولت مرکزی می خواست تا در کردستان برای حکومت مرکزی به منطقه ای
امن تبديل کند و مرزبان کل بورژوازی باشد .عبدالرحمان قاسملو ،پيش از پيوستن به حزب
دمکرات ،عضو حزب توده ايران بود .در فرانسه دانشجو بود که با سخنرانی عليه شاه مجبور
به ترک پاريس شد و در سال  ۸۶۲۱با بورسيه ايرانی "اتحاديه بينالمللی دانشجويان" به
پراگ رفت .از دانشگاه پراگ در رشته علوم سياسی دکترا گرفت .و در راديو حزب توده در
پراک فعاليت می کرد .او يک سوسيال دمکرات بود که مناسبات سرمايه داری را با
رفرمهايی« ،دمکرات» می شمرد .دمکراسی بورژوايی برای او يعنی به رسميت شناختن
مناسبات طبقاتی ،مالکيت خصوصی بورژوايی ،استثمار و ستم طبقاتی و آراء و سهم سرمايه
داری همان هدف نهايی او و حزب دمکرات کردستان ايران بوده و هست .وی در سال ۸۶۳۶
دبيرکل حزب دمکرات کردستان ايران شد .پس از انقالب ،نماينده استان آذربايجان غربی در
مجلس خبرگان قانون اساسی و مدتی با مسعود رجوی به شورای ملی مقاومت رجوی همراه
شد اما به دليل مذاکره مخفی با جمهوری اسالمی از مجاهدين کناره گرفت .در نوار ضبط شده
در آخرين لحظات پيش از ترور گفته های قاسملو رو به جعفری صحرارودی هشدار میدهد
« اگر اين مطالبات کردها ناديده گرفته شود در آينده نسل ديگر به دنبال جدايی خواهند بود ».و
"هيچ کس از ما ايرانیتر نيست .نسل ما نسل دمکراسی و خودمختاريه .حاال يکی ديگه بياد
فردا بخواد استقالل بگيره برای کردستان ،يا نمیدونم سوسياليزم درست بکنه برای کردستان،
من اون موقع ديگه من مسئول نيستم".
دکتر قاسملو می افزايد" :هر دو طرف نبايد کاری کنيم که به تماميت ارضی ايران لطمهای
وارد شود .اگر شما حقوق ما را بدهيد و خودمختاری را قبول کنيد .ما بخشی از ايران هستيم.
مشکل ايران مشکل ما هم خواهد بود .ما هم برای کمک به حل مشکالت کمک خواهيم کرد".
و"..خواستی که ما داريم اگر تحقق پبدا کند کوچکترين ضربهای به تماميت ارضی و استقالل
ايران نمیزند .بر عکس امنيت  ۸۳۳کيلومتر از مرزهای ايران تامين میشود .اگر

خودمختاری کردها در ايران تامين بشه ،کردهای ترکيه و عراق به طريق اولی به سوی
ايران جذب خواهند شد".
جوخه ترور با انجام ماموريت کشتار به ايران باز می گردد و تروريستها ،در ايران ،در
پستهای حساسی مشغول به کار شدند .آنها بيشتر پيرامون علی الريجانی رئيس مجلس
اسالمی بودهاند .محمد جعفری صحرارودی از فرماندهان سپاه قدس ،از جمله تروريست-
ديپلمات های حکومت اسالمی است که در پستهای معاونت امنيت داخلی شورای عالی امنيت
ملی ،عضو تيم مذاکره کننده هستهای در دوره ی علی الريجانی و حال مسئول دفتر رئيس
مجلس ايران و هيئت ديپلماتيک سپاه در کردستان عراق و منطقه است .سال  ۲۳۳۱نيروهای
ويژه ارتش آمريکا به کنسولگری حکومت اسالمی در اربيل حمله کرد و هدف دستگيری
محمد جعفری صحرارودی بود .پيش از رسيدن نيروهای امريکايی به اربيل ،سران اقليم او
را با خبر و فراری می دهند .حکومت آمريکا وی را از عوامل سازماندهی حمالت بمبهای
کنار جادهای به نيروهای اين کشور در عراق می داند .اوايل سال  0128بار ديگر نام غفور
درجزی دوباره در رسانههای ايران آشکار شد .اين بار ،علی دايی فوتباليست و از عوامل
حکومت اسالمی در ورزش فوتبال ،در رقابت های درونی پس از اخراج از مربيگری تيم
فوتبال سايپا فاش کرد که مصطفی مدبر ،مدير کل تيم سايپا برای او «وجود حقوقی و حقيقی»
ندارد .چرا که او همان سردار غفور درجزی دولق مدير کل سابق حراست سازمان صدا و
سيما می باشد .آشکار شد که غفور درجزی ،فرمانده پيشين واحد عمليات نيروی قدس سپاه ،
به نام سردار غفور ،سال ها مدير کل حراست صدا و سيما بوده و در شورای عالی امنيت
ملی ،و تا امروز با نام مصطفی مدبر ،مديرکل سايپا و سرپرست تيم فوتبال سايپاست»(.)ii
تاريخ تکرار می شود ،اما اين بار نه با ترور شرکت کنندگان که با ترور جنبش انقالبی
کردستان .طرح توطئه که پس از يکسال و نيم پيمان سکوت به ميانجيگری نمانده گان نروژی
(نورف) برای انحالل جنبش های انقالبی در خفا به پيش می رفت ،از پرده برون افتاد.
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از راست ،صحرارودی ،علی الریجانی ،جالل طالبانی

زير نويس ها و منابع
_________________________________________
اين نوشتار بازنويسی و ويرايش جديدی است از کتاب« :ترکيب ايدئولوژی و بمب» ،عباس
منصوران ،سال  ،9117نشر شورای کار.
 -iچکيده شده از گزارش دکتر پيتر پيلس ،نماينده مجلس اتريش و از رهبران حزب سبزها در اتريش .دکتر پيلس عضو
کميسيون امنيت مجلس اتريش و از پی گيران ترورهاست .وی به همراه يک گروه تلويزيونی ،جمعه  ۲۳مه  ،۲۳۳۳به
فرانسه آمد و در محل سکونت بنی صدر ،با شاهد  Dبمدت  ۸ساعت ،گفتگو کرد .گروه تلويزيونی فيلمی از گفتگوهای دکتر
پيلس با بنی صدر در  ۸۶مه ،شب هنگام در اتريش پخش کرد.
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