
    نابود سازد که و محو را ملتی ميتواند کسی چه "

   و ميکند پيگيرانه مبارزە خود آزادی کسب برای  

         ... " بپردازد آزادی را اين بھای است آمادە  

  نھرو لعل جواھر

ناگفتهھايی در رابطه با پروندە 
  ترور دکتر قاسملو

  زاده ايوب حسن 

رھايبخش  –ملی  جنبش بموازات اعتیدر دو سدە اخير 
ان حاکمسرکوبھای خونين اين جنبش از سوی شاھد ، کورد

جنبش و سران فيزيکی و از بين بردن   شاھی و اسمی
سرکوب و ترور مردم کورد و  ٥٧بودەايم. در دوران اخير و بويژە پس از انقب بھمن  پيشمرگان آن

تان و جمعی در قارنا و قعامھای  قتلاز سه اين پرونمايندگان فکری آن در ايران به اوج خود رسيد. 
ھمواره ادامه  ايراناز ايندرقاش تا ترور رھبران و اعضاء احزاب سياسی کورد در داخل و خارج 

ترور رھبران حزب دمکرات کوردستان ايران در وين و برلين جای خاصی  ،در اين ميان  داشته است.
رھبران جمھوری اسمی و محکوميت جھانی نقش  ءافشا. امری که موجب ميدھد را بخود اختصاص

در مورد ترور دکترصادق  صادره از دادگاه ميکونوس حکم در اين ميان  شد.در اين ترورھا 
شرفکندی دبيرکل ''حزب دمکرات کردستان ''ايران'' عبدلی، اردMن (نمايندگان حزب) و دھکردی پس 

ای، رفسنجانی،  (خامنهمجرميت آمران کشتار به ١٩٩٧آوريل  ١٠ل و نيم بررسی،  در  سا   از سه
، امين و آتريس)  دارابی، رحيل(عوامل اجرائی  فحيان، محسن رضائی و علی اکبر وMيتی) و

اتريش خود در مظان اتھام تمکين به فشار آمران  مردانقاسملو، دولت کترد ترور ی پروندهاما در انجاميد.
ترور( سران جمھوری اسمی)  قرار گرفتند. مسئولين رسيدگی به پرونده با عدول از وظايف قانونی 

را آزاد کردە، آنھا را به سوی تھران اسکورت  خود و تحت فشار مقامات سياسی دولت اتريش، متھمين 
ی ارتکاب جرم، يکسانی آمرين،  ه ميکونوس به تشابه شيوه. در حکم صادره از سوی دادگانمودند

است. ليکن وجه تمايزی نيز وجود  شده   ی اجرای ترور و انگيزه جنايت وين و ميکونوس اشاره نحوه
را ميتوان در عملکرد قضات و سياستمداران  دوکشور آلمان و اتريش   دارد. اين وجه مشخصه

ا مورد شکايت از سوی نمايندگان پارلمان اتريش در خصوص تاکنون دھھروشنی مشاھده نمود.   به
ی تحقيق يا کميسيون رسيدگی به تخلفات  دولت اتريش، دادگستری و دستگاه پليس، در   تشکيل کميته

طرح گرديده، ليکن شکايات نمايندگان برای بازنگری به تخلفات ١٩٩٧در سال نشستھای پارلمانی 
ی ترور دکتر قاسملو و عبدهللا قادری بدون توجيه قانونی  ر پروندهدولت و مسئولين سياسی و قضائی د

پارلمان "  ٧٠مختصر نويسی پروتوکولھای نشست " برای نمونه ميتوان به است.   مردود اعم گرديده
اظھارات بسياری از نمايندگان پارلمان اتريش نسبت به  مداخت سياسی  1! کرداتريش مراجعه 

فروش  و مسئوليت  دولتمردان در نوريکوم الهولتی اتريش  در امور قضائی، مسی مقامات د رويه  بی
را وادار   ی نبرد و دولتيجا  به  ھمزمان سح به دولتھای متخاصم در جنگ عراق و ايران ھيچگاه ره

  .نکرد تحقيق  به قبول ايجاد کميته



اتريش را در برابر تروريسم تھديد به افشای فروش اسلحه از سوی دولت  جمھوری اسمی، دولت 
دولتی به زانو درآورد. انتقال غيرمستقيم فشار دولت اتريش به دستگاه دادگستری موجب تمکين 
گردانندگان دستگاه قضائی شد. ازين رو، به عقب انداختن عمدی معاينه محل، انجام ندادن آزمايشات 

ورسيکلت به صحرارودی، ھمچنين Mزم پزشکی از متھم مجروح، عدم توجه به گواھی فروشنده موت
ی بکارگيری سحھا و سمت و سو و دوری و نزديکی  بی توجھی به نظرات کارشناسان در مورد نحوه

تروريستھا به قربانيان، عدم توجه به تناقض گوئيھای متھمين و چگونگی مجروح شدن صحرارودی، 
  است. رسيدگی کام مشھود  مباMتی، بيدقتی، سھل انگاری قضات  و پليس قضايی در روند بی

رياست دکتر کيسلر برای صدور قرار  ضد ترور اتريش بهتحقيقات مقدماتی انجام گرفته از سوی پليس 
ی تيم ترور و حاجی مصطفوی(فراری) و بزرگيان از سوی قضات تحقيق  توقيف صحرارودی سردسته

منع و آنرا  ترور  گی به پروندهکافی بود. ھلموت چيلک شھرداروقت وين، بخش  ضد ترور را از رسيد
به بخش فرتوت و ناکارای ''پليس وين" ارجاع داد. اقدام وی منجر به انحراف مسيرپرونده گرديد. اين 
امر اعتراض برخی از نمايندگان پارلمان اتريش را برانگيخت. مدارک جاسوسی ھلموت چيلک برای 

2چکسلواکی 
جاسوسی رئيس پليس وين برای دولت آلمان در ازاء دريافت مزد و نيز افشای اسناد   

شرقی که بدون صدور قرار آزادی بزرگيان، نامبرده را آزاد کرده، به سفارت ايران تحويل  دادە بود، 
  علنی شد. اين يکی از موارد بسيار مھم نقض قانون است که مسکوت گذاشته شد.

را به نام  اسمی  جمھوری سخنگوی دولت و مامورين دولتی اتريش، شايعات  دستگاھھای ترور
به رسانهھای گروھی انتقال داده، آنان نيز با انتشار پر آب و تاب آن   واقعيات موجود در پرونده

کشاندن مسير تحقيق، به خارج کردن جمھوری  شايعات، به خفگويی دولتمردان اتريش و به بيراھه 
  اسمی از زير بار مسئوليت کمک کردند. 

ردھا و وبويژه پليس وين، عامدا از اصطح مذاکره بين ک ،که مامورين تحقيقاست Mزم به توضيح 
که بازپرسان مجبور نبودند از  چرا ،فريبی سياسی بود عوام يکايرانيھا سخن بميان مياورد. اين 

داشتن مامورين سفارت   قاسملو و دستکترسفارت ايران در رابطه با ھمکاری فاضل رسول و اغوای د
قاسملو کتر تحقيق بعمل آورند. پليس وين درجريان وقايع منتھی به ترور د ،اسمی در آنجمھوری 
ای در  به خوبی ميشناخت. موارد عديدهرا اجرای طرح ترور افراد فعال در بود. پليس   قرارگرفته

  ظحف شان برای انجام وظايف قانونیدرمامورين تحقيق نشان دھندە خودداری پرونده وجود دارد که 
.  باMترين مقامات سياسی اتريش در مظان اتھام ھمکاری با مقامات ايران ميباشدحقوق  قربانيان ترور 

دکتر . دستگاه پليس وين و قضات تحقيق ازتعقيب افراد امنيتی رژيم در ارتباط با ترور گرفتندقرار 
  .کردندقاسملو خودداری 

، از سوی شبکهی اطعات سفارت ايران در چنانچه گفته شد بعد از ارتکاب ترور و پخش اخبار آن
نده، اخبار  وين جھت گمراه کردن افکار عمومی و رھنمود به قضات برای تغيير مسير رسيدگی به  پرو

ای با آقای  ھا، پخش مصاحبه ای از آن دروغپراکنی شد. نمونه  ای به مطبوعات اتريش داده کننده  گمراه
البانی بھنگام پخش خبر تروردکتر قاسملو و عبدهللا قادری  در جل طالبانی در تھران بود. آقای ط

ش با صدای جمھوری اسمی گفته بود: "ترور دکترقاسملو و عبدهللا قادری کار   ا تھران،  در مصاحبه
دولت عراق است.'' سياستمداران معموM بدون استناد به  دليل در مسائلی که ھنوز تحقيقی صورت 

ظری نميکنند. اظھار نظر آقای طالبانی اين تصور را در اذھان مردم کورد و است اظھار ن نگرفته 
است.  مطالب نوشته شدە   نگاران ايجاد کرد که ايشان از ابتداء در جريان ماجرا قرار داشته  روزنامه



در رسانهھای گروھی در رابطه با ترور دکتر قاسملو  متاثر از اطعات نادرست و تحريف شدە بود. 
مله نمونه مشخص آن را ميتوان در شمارە ويژەی بولتن انستيتو کورد در پاريس به مناسبت ترور از ج

مشاھدە کرد. در اين ويژەنامه از فاضل رسول چون عضو ھيات  ١٩٨٩اوت  –دکتر قاسملو در ژوئيه 
  واقع بود.شده است. اين گفته برعکس و خف   ی کورد يا جانبدار دکتر قاسملو نام برده کننده مذاکره

عدم اشارە به  ،3ب فاضل رسول از سوی بن مدحو گداز در  ای پرسوز نوشتن سوگنامهدر ھمين رابطه  
در جريان تحقيق اطعاتی که ميتوانست خودداری از دادن ھرگونه قاسملو و عبدهللا قادری و دکتر 

بخودی خود گويای ھمکاری و خدمتگزاری امثال فاضل رسول، بن ب و ديگر افرادی مفيد واقع شود 
فاضل رسول به  است که در مقابل دريافت پول و .... در مقاطع مختلف  طرح  ترور را انجام دادند. 

بودە، کام در خدمت رژيم  ، فردی حزب اللھیترور در پرونده اظھارات شھود  استناد مدارک و
پناھندگی از جمھوری اسمی ايران احتماM با جواز  او پس از اخذ  خمينی قرار داشت. تروريستی

ماندگار در آنجا ماه ٣سال و  ٤به مدت ه، صحديد کارگردانان جمھوری اسمی به لبنان اعزام شد
ه بود:  گفت ،در لبنانمامور امور پناھندگی وين در رابطه با  اشتغالش در پاسخ به پرسش او بود.   شده

ابطه با حزب هللا لبنان رطبيعی است کار سياسی وی در "در آنجا به کار سياسی اشتغال داشته است". 
با در و مسئولين امنيتی جمھوری اسمی ايران صحديد سفر ايشان به لبنان با که  چراباشد،   بوده

  صورت گرفته بود.پناھندگی ايران دست داشتن مدارک مربوط به 

ريزی و پيش بينی شده بود.   برنامه از قبلبه دور دوم مذاکره و حذف طالبانی  رسول فاضلورود 
 به  دادن اطعات به پليس قضائی یمايلتبودند نه خود   که درجريان انجام مذاکره یبرخی از افراد

چنانکه پيشتر آنھا احمد بن ب بود. يکی از  ه،از جمل .از آنھا داشتتحقيق به  ینه پليس تمايل داشتند و 
ب در وين و پرداخت  برای بن  یخريد غير قانونی آپارتمانھيچگاە در رابطه با پليس وين   اشارە شد

  .بھای آن از سوی فاضل رسول به نمايندگی از جمھوری اسمی ايران  تحقيقی به عمل نياورد

ی آقای طالبانی به نقل از خانم  اطعات آقای بنی صدر نيز در رابطه با فاضل رسول بر اساس گفته 
ناشی از عدم شناخت  دقيق   ''کورد رحمان مرگ و عشق کوردستان، رويای'' کارول ھوبر در کتاب 

 ايشان از شخصيت واقعی فاضل رسول بودە است. قضات تحقيق اتريش برای جلوگيری ازھرگونه

درگيری با سفارت ايران و به منظور رفع اتھام از رژيم جمھوری اسمی در راستای سياست تمکين 
دولت اتريش در اين بازی سياە از چنين ترفندھايی بھرە گرفتند، وگرنه پليس قضائی و قضات تحقيق 

و مھمترين ميبايست در رابطه با ارتباط کاری فاضل رسوڵ با دستگاه امنيتی رژيم در سفارت ايران 
 وی پيشينه وھای امنيتی رژيم و جاسوسان جمھوری اسمی در وين (ماغری و انصاری)  مھره

  .مياوردند بعمل را Mزم تحقيقات ايران و چين درلبنان،

در رسيدگی به پروندە ترور دکتر قاسملو و عبدهللا قادری آذر نواقص متعددی به چشم ميخورد. از جمله 
ی مذاکره '' و ترتيب   عدم تحقيق از آقايان نوشيروان مصطفی امين  و  جل طالبانی که '' پێشنھاد دھنده

کننده (محمد جعفری صحرارودی ی مقات دکتر قاسملو و عبدهللا قادری آذر با  تيم مذاکره  دھنده -
مشھور به '' برادر رحيمی'' حاجی مصطفوی، امير منصور بزرگيان و فاضل رسول در دور اول 
مذاکرات). آقای طالبانی شخصا از مراجعه  و ادای شھادت و دادن اطعات خود که ميتوانست به 

  بود.  پرسشھای بسياری در پرونده پاسخ گويد، خودداری کرده

لبانی پيشنھاد کنندە اصلی مذاکره به ھاشمی رفسنجانی و دکتر قاسملو بود. ھيچگونه  اطعی آقای طا
از طرح پيشنھادی آقای طالبانی با رفسنجانی  و شرايط  آن تاکنون از سوی حزب دمکرات کوردستان 



ش در کننده و پليس قضائی اتريش منتشر نشده است. آقای طالبانی  و سازمان ايران و قضات رسيدگی
شده از نوار باقی ماندە از مذاکرە، گفتهھای دکتر  اند. به مستفاد ازترجمه پياده  اين مورد سکوت کرده

قاسملو نشانگر باور ايشان به ادامه مبارزە مسلحانه و رد پيشنھاد خلع سح پيشمرگان حزب دمکرات 
از سوی نمايندگان  کوردستان ايران از سوی جمھوری اسمی در صورت رد درخواست خودمختاری

ترورش به وسيله ديپلمات  - پيش از اعدام   ھای دکتر قاسملو چند دقيقه است. آخرين گفته رفسنجانی 
تروريستھای رفسنجانی گويای اين امر است. آقای طالبانی با توجه به مناسبات بسيار نزديکش با 

با آقای رفسنجانی و جريان ترور   ھاشمی رفسنجانی تاکنون در رابطه با نقش خود و اساس توافق اوليه
ھای اخير وی  در مورد فاضل رسول از  است. ھرچند  در نقل گفته دکتر قاسملو سکوت اختيار کرده 

  مبھم صورتی  ترور دکترقاسملو و به به را  اسمی جمھوری سوی کارول پرون ھوبر، بطور ضمنی 

خانم کارول برون ھوبر در نقل  است.  کرده متھم تروريستھا با ھمدستی و ھمکاری به را رسول فاضل
با خلق اجندائی فريبکارانه،  )فاصل رسول (قول از  آقای طالبانی  ميگويد: '' طالبانی فکر ميکند'' که او

تش ميکرد توانايی خود را برای ميانجيگری  در بين کورد و دولتھای ستمگر حاکم  ثابت کند. او 
  کردستان بازی کند.  مايل بود نقش مھمی در حل مساله

(کميته کشتار) بود.  رفسنجانی  رئيس جمھور وقت جمھوری اسمی از اعضای '' کميته امور ويژه 
که در مذاکره شرکت داشتتند کام آگاه   قضات تحقيق از مقدمات طرح ترور دکتر قاسملو و کسانی

ليرغم اين آگاھی از آقايان طالبانی و نوشيروان مصطفی امين(معاون وقت آقای طالبانی) ع آناناند.  بوده
 در اخيرا طالبانی آقایعمل نياوردند.  که  در دور اول مذاکرات  در وين حضور داشتند، تحقيقی به

 رحمان مرگ و عشق کوردستان، رويای'' کتاب ی نويسنده ھوبر پرون کارول خانم با مصاحبهای

 قاسملو دکتر ترور طرح اجرای در وی و نقش رسول فاضل ھويت جمله از تعمقی قابل نکات به'' کورد

 به رسيدگی مسير ميتوانست آنھا مورد در تحقيق و اطعات آن  بھنگام بررسی. است کرده  اشاره

   .دھد تغيير را  پرونده

  نقش فاضل رسولدور اول مذاکرات وين با ابتکار طالبانی و شرکت نوشيروان مصطفی و 

کننده (صحرا رودی وحاجی   گارد تروريستھای مذاکره - نقش بادیرسول در دور اول مذاکره  فاضل
ماه بعد از آن صورت گرفت، سازمانده ٧مصطفوی) را به عھدە داشت اما در دور دوم مذاکره که 

اضل رسول و شواھد مستقيم و مسئول تعيين محل مذاکره بود. با توجه به اظھارات يکی از نزديکان ف
ھا را قب در محل ترور جا داده بود. آنان در خل اقامت  در  موجود در پرونده، او تروريست

ی فازل رسول بود به دستکاری قفل در ورودی پرداخته، با اطراف محل و  آپارتمانی که متعلق به رفيقه
دقيقه راه  ٧با محل ترور راھھای ورود و خروج و ھمچنين چگونگی دسترسی به سفارت ايران که 

ھنوز تلفن دستی  وجود نداشت. در محلھای بخصوصی  ١٩٨٩بودند. در سال   عابر پياده بود، آشنا شده
ای ناآشنا به  محل و زبان آلمانی  کيوسک تلفن وجود داشت. پيدا کردن کيوسيک تلفن برای غريبه

صحرارودی و فرار حاجی  دشوار بود. بزرگيان پس از ارتکاب ترور و مجروح شدن تصادفی
را  درجريان   جمھوری اسمی   مصطفوی به خوبی از اطعات خود از محل استفاده کرده، سفارت

ترور و مجروح شدن تصادفی صحرارودی قرار داده بود. به گفته آقای طالبانی، فاضل رسول 
د شدە، تروريستھا با اطراف تروريستھارا در منزل خود برای مدتی اسکان داده بود. با توجه به نکات يا

  محلی که ميبايست ترور در آنجا صورت گيرد آشنائی کامل داشتند. تمامی راھھای منتھی به سفارت

را ميشناختند. با محل تلفن عمومی آشنا بودند. قضات تحقيق به اين مسائل مھم کمترين توجھی   ايران
  نکرده بودند.



اقامت تروريستھا در   فاضل رسول مسئول مالی شبکه ترور نيز بود.  او قبل از ارتکاب قتل، ھزينه 
بود. تروريستھا با اطمينان ازاجرای طرح ترور و  ھتل و تماسھای تلفنی آنھا با تھران را پرداخته 

از شماره را  آگاھی از قربانی کردن ھمکارشان، ھزينه اقامت خود در ھتل و خرجھای ديگرشان 
در اين قضيه، با عدم شناخت ازين   تجربه  کار و بی  حساب فاضل رسول پرداخته بودند. آيا قضات تازه

  يابند؟!   سوءنيت و اقدام تروريستھا، نميتوانستند به کنه قضايا دست

  الحوار  بE، فاضل رسول و  مجله صدر ، بن بنی

 اسبقرئيس جمھور  - ب ای به ديدار بن اشاره اش صدر در خاطرات دوران رياست جمھوری  آقای بنی

با خمينی سطری چند ب برای مقات  بن درخواست مصرانهدر رابطه با الجزاير کرده است. ايشان 
خمينی در  از ديدار با ب بعد حاجتش برآورده شده بود.  بن  و گويا درخواستش مستجاب  است.  گاشتهن

وی  ،از آن پسدرآمد.  خدمت  فريب مخالفين جمھوری اسمی به سلک نويسندگان '' الحوار'' برای
ش از رژيم تروريستی جمھوری اسمی  ا کاری در خور فھم و تجربهرا در ازای مزدی خونالود 

. نمونه آشکار آن با توجه به اسناد موجود در پروندە ترور دکتر قاسملو خريد آپارتمانی دريافت کرد
ن به قيمت يک ميليون و چھار صد و پنجاه شيلينگ و پرداخت آن از ی يک وي برای وی در منطقه

سوی فاضل رسول به نمايندگی از رھبران تروريست جمھوری اسمی ايران ميباشد. کشاندن بن ب از 
سوی جمھوری اسمی ايران به مذاکرە را ميتوان تنھا در چارچوپ جدی وانمود کردن قصد دولت 

د در ايران و اغوای دکتر قاسملو در نظر گرفت. بی شک رسيدگی و تحقيق   ايران برای حل مساله کور
ب و پرداخت  بھای آن از سوی فاضل رسول  مساله خريد آپارتمان نامبردە در شھر وين برای بن

ميتوانست برخی از حقايق را آشکارکردە، درنتيجه موجب انصراف قضات از صدور لغو قرار توقيف 
و بزرگيان شود. از آنجائی که قضات تحقيق در پرونده  تمايلی به کشف صحرارودی و مصطفوی 

  حقيقت ماجرا نداشتند. درين مورد  تحقيقی به عمل نياوردند.

ب و فاضل  ای بود در راستای دفاع از مشی سياسی خمينی. اين مجله توسط احمد بن '' الحوار'' مجله
  عربی بزبان شدە بودفتابی آقاسملو در وين  کتردر روز ترور د رسول  و عربی ديگر از مراکش که 

ب  و آن عرب  صدر، فاضل رسول و بن . پليس در رابطه با ارتباط  دکتر بنی ميشد بيروت منتشر در
اش  مراکشی که در روز ترور دکتر قاسملو در وين  به ھمراھی يکی از نزديکان فاضل رسول به  خانه

شکار مخالفين سياسی رژيم جمھوری  مجله الحوار دامی برایرفته بود، تحقيقی به عمل نياورد. 
نظير مسعود رجوی،  سياسی رژيم خمينی  تلفن مخالفين  اسمی بود. در  اجندای فاضل رسول شماره

دررابطه با پليس قضائی اتريش از سوی نفر ديگر وجود داشته است.  دھھا قاسملو و کترصدر، د بنی
. اينکار ی صورت نگرفته استتحقيق، ب و فاضل رسوڵ بود با بن قاسملوکترد حلقه وصلشخصی که 

  !!باشد بوده دقتی   نميتواند ناشی از تساھل، فراموشکاری يا احيانا بی

به اسم  ھاجواز آن. شد  يافتاز سوی پليس اتريش قبضه سح  در منزل فاضل رسول و ھمسرش دو
ات تحقيق در مورد علت وجود سحھا در صادر گرديده بود. از سوی قضرسمی فاضل رسول ھمسر 

دکتر قاسملو در رابطه با ترور   منزل فاضل رسول تحقيقی صورت نگرفت. قضات تحقيق در پرونده
سفير جمھوری  مسئول بخش امنيتی آن بنام انصاری  و با سفارت ايران و نامبردهکاری  ارتباط

بسياری از اقدامات شبکه  ھر چند ب تحقيقی نکردند. خريد آپارتمان برای بن الهمس، ھمچنين اسمی
سياسی  و  امریرا  نھاآ قضات تحقيقرمانه داشت، جم یماھيتبود در ارتباط با سفارت ايران که  ترور

  ه بودند.تحقيق  در آنھا خودداری کرد از ورود و ، در ارتباط با بخش امنيتی سفارت ايران انگاشته

  قاسملو بشدت ناکافی، سھلکتر ترور د  حقيقات صورت گرفته از سوی پليس قضائی اتريش در پروندهت



در جھت تضييع حقوق قربانيان ترور و کمک به رھانيدن تروريستھا  انگارانه، درمواردی غيرقانونی و
ين مقامات دولتی ی سياسی باMتر . در پشت اين اعمال غير قانونی، ارادهبوداز مجازات جرائم ارتکابی 

  .اتريش قرار داشت

از اقدامات تنھا يک شبکه اطعاتی در شھر وين سخن رفته است.  قاسملوکتر د در پرونده ترور
را   در وين از سوی فاضل رسول که سرپرستی شبکه ،مستقيما از تھران صادر ميشد ی کهدستورات

نزد در حقيق  و جمع آوری مدارک موجود پليس قضائی از ورود در ت ميگرديد.دريافت   ،دار بود عھده
 بود،از مامورين اطعاتی شاغل در سفارت جمھوری اسمی که فاضل رسول و ماغری نامی 

ھمسر فاضل رسول از تماس تلفنی بنی صدر و اطع سريع وی از جريان ترور ە بود. خودداری کرد
بود که   شده  ی وی ترتيب کار طوری داده گفته  بود. به  اظھار تعجب کرده ،دکتر قاسملو در نزد پليس

کنندگان يعنی نمايندگان سياسی علی اکبر ھاشمی رفسنجانی (بنامھای محمد جعفری  تنھا مذاکره
با   از مذاکره و محل آن صحرارودی، مشھور به برادر رحيمی و حاجی مصطفوی و فاضل رسول) 

داشتند. قادری نماينده حزب در اروپا اطع دبيرکل حزب دمکرات کوردستان و عبدهللا  - قاسملو کترد
د. قاسملو و عبدهللا قادری آذر با اتومبيل فاضل رسول برای رد گم کردن از دم در ھتل ھيلتون به محل 

در صورتيکه  تروريستھا به علت آشنائی  ميشدند.   دقيقه است، برده ٢مذاکره که مسافت آن در حدود 
  ی نقليه نداشتند. ھمراھی فاضل رسول يا استفاده از وسيله دقيق قبلی با محل ترور نيازی به

نماينده اتحاديه  کمال فواد،آقايان جل طالبانی  و ی ھمسر قانونی فاضل رسول،  با استناد به گفته  
تن از نمايندگان حزب دمکرات  رفسنجانی و دو نمايندگاندرجريان مذاکره بين ''در تھران  ميھنی

4بودند  ايران قرار گرفته ''کوردستان
قاسملو از اطعات موجود در بنظر نميرسد که وکيل خانم دکتر  .

دکتر  ارتباط  تلفنی مسالهدر ضمن  . پرونده قبل از اسکورت تروريستھا به تھران اطع يافته باشد
از جريان ب در ھنگام اقامت آقای بنی صدر درپاريس و اطع ايشان  صدر با فاضل رسول و بن  بنی

مذاکره و نيز قراداد نوريکوم و اطع سريع وی از جريان ترور و تماس گرفتنش با ھمسر فاضل 
 بودند مساله ر برابر ترور گذاشته رسول برای قضاتی که بنا را بر نقض قانون کشورشان و زانو زدن د

  دردسرسازی بوده، ميبايست به آنھا توجھی نشود. 

جريان در اھی به نقاط  ضعف رھبری حزب دمکرات کوردستان ايران در خاتمه Mزمست اشارە کوت
جريان بررسی پروندە و رويدادھای پس از . در بشودنامبردە  رور دکتر قاسملو دبيرکل حزبپروندە ت

ھمکاری حزب دمکرات کوردستان'' عدم  پرونده وبرای پيگيريی  ی مجرب و با تجربهوکيآن، فقدان 
به چشم المللی  اسملو جھت طرح شکايت و پيگيری تعقيب پرونده در مراجع بينايران' با خانم دکتر ق

وکی گمنامی که مدت مديدی بعد از ترور و اسکورت تروريستھا به تھران به وکالت از ميخورد. 
.  تاخير در اقامه کنندنقشی درجريان تحقيق ايفا نتوانستند ی دعوی کردند، عم  خانم دکتر قاسملو اقامه

استفادە جمھوری اسمی از و  دمکرات کوردستان ايران در خارج   ی و بی عملی مسئولين حزبدعو
  را به آسانی فراھم کند.  ی رھائی متھمين اھرم فشار و تھديد  توانست زمينه

***  

برنامه ريزی و اجرای ترور دکتر قاسملو از سوی دولت ترور و اختناق جمھوری اسمی ايران، 
 به  رئيس جمھور - ھمکاری دوستان به احتمال ناآگاە در اين روند سياە و وارد شدن امثال بن ب

و  ارصدچھو آپارتمانی به قيمت يک ميليون الجزاير در اين بازی پليد درقبال  اسبقاصطح انقبی 



به بھای جان يکی از شريف ترين و انقبی ترين سياستمداران شرق نزديک،  ،پنجاه ھزار شيلينگ
دکتر عبدالرحمن قاسملو تمام شد، جان شيفتهای که زندگی خود را در پای  -قھرمان ملی ملت کورد 

مردم خود بسته آرزوھای سترگ ملت مبارز و تحت ستم خود فدا کردە، تا آخرين لحظه به عھدی که با 
  بود، وفادار ماند. روحش شاد و يادش جاودان باد.
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