
 
 

  ي وفاداري و قتل دکتر کسرنیدر ترور و » ي جمهوراستی ر« نامزد 3نقش 
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 :کندیافشا م620 شماره ی اسالمانقالب
 نیدر ترور  و » ي جمهوراستیر»  نامزد 3 نقش

 D  بناميدی صدر و شاهد جدی بنریومصاحبه اخ
  
  
 

 2005 مه 18 در پاربس در ي وفاداري  دکتر کسروقتل
 
 
 و ي قاسملو و قادري در قتلهای نژاد و محسن رضائي احمددی و حمی قسمت اول ، نقش رفسنجاننی در ا  : یب اسالمانقال 

 .2005 مه 18 در پاربس در ي وفاداري وقتل  دکتر کسردی خوانی ترورها بوده است، منی اي که  مجریفاضل رسول ، از زبان کس
  

 
 ي نژاد در قتل قاسملو و فاضل رسول و قادري احمددی و حمیو محسن رضائ ی رفسنجانی ، هاشمي جمهوراستی نامزد رسه

  :  شدنهاآ مأمور کشتن ی داشته اند از زبان کسمیدخالت مستق
 
 او به فرمانده قی و از طری  به محسن رضائی رفسنجانی هاشمقی ، از طري خامنه اي که از سودی خوانی را میتیشرح مأمور ◄

 که يمأمور.  ترور داده شده است میمأمور مذاکره با قاسملو، رهبر حزب دموکرات کردستان و دو ت يمهایسپاه قدس و  به ت
 قتل  قاسملو و فاضل رسول و تی مأمور،ي است که به اتفاق عسگریاو کس.  پور است ی کند، ناصر تقی را شرح مشی خوتیمأمور

 رو، شرح نیاز ا.  که قصد حذف او را دارند ابدی یکشته شود، در م نکهآ از شی پور، پیتق.   را انجام داده است يعبد اهللا قادر
 دی کنی زنده بازگشتم ، شما  ماجرا را فراموش متی مأمورازاگر  : دی گویبه او م.  سپرد ی را به دوست خود به امانت متیمأمور

در اواخر زمستان گذشته ، دوست او که از  . دین را منتشر کنآاما اگر کشته شدم ، شما  . دی ادهی را نشننآ از ي کلمه ایچنانکه گوئ
  .  صدر رفت و ماجرا را به او گفتی بنيقاآ بود، نزد ختهی گررانیا

 : دی را بخوانتی  شرح مأمورورد،آ ربطه بعمل نی صدر در ای بنيقاآ که دی را بخوانی شرح اقدامنکهآ از شیپ    
او از من خواست .  من گذاشت اری در اختی پور، اطالعاتیران ، بنام ناصر تق از افسران سپاه پاسدایکی،  1380در اواخر سال  ◄

 التیاحتمال دارد توسط تشک:  گفت نی کار خود را چننی الیدل.  اطالعات را منتشر کنمنی او، اي برایدر صورت بروز هر اتفاق
حفظ اسرار  « لی کرده ام ، به دلدای سپاه پیفرمانده که با ی اختالفاتلی ، به دل- بود نآ ارشد فسران از ایکی او خود –سپاه قدس 

عضو  . دی در رود کارون ، به قتل رسی ، بهنگام غواصیچرا که بعد از مدت.  بود حیدرك او صح.  شوم یکیزی فهی، تصف» نظام یتیامن
 دژبان یاطی احتی بلیبه دل: گفتند .  خورد و کشته شد ری به محل کار خود ، تد، هنگام ورو1382 در سال زی ني عسگرم،ی تگرید

 !هدف گلوله قرار گرفته است
 :  دهمی انتشار مری را به شرح زنهای ام، اافتهی را نآ نکیا.  بودم افتهی اطالعات را ننی زمان ، امکان انتشار انیتا ا    

 برون اتی عملرایز. بالغ شد   به سپاه قدس ای رفسنجانی وقت ، هاشمي جمهورسی   رئي از سویتی ، مأمور1367در سال  »    *
 ي جمهوراستی توسط ر،ي رهبربی ، پس از تصوتهای، مأمور » ياطالعات رهبر « لیقبل از تشک.  بر عهده سپاه قدس بود يمرز

 ها از تی فرمانده کل قوا بود، مأمورنی جانشنکهآ بلحاظ ،ي جمهوراستی به مقام ریرفسنجان دنی از رسشی پیحت.  شدند یابالغ م
  .  شدی بود به فرمانده سپاه قدس ابالغ می فرمانده کل سپاه که محسن رضائقی از طرت،یهر مأمور.  شدند ی او ابالغ ميسو



 ي جمهوري خطرناك بودنشان برانآعلت .  رهبران حزب دموکرات کردستان بود یکیزی حذف فتی مأمورنیموضوع ا    
 . بودیاسالم
 ی اسالمي جمهوريمای حراست صدا و سسی رئنکیاو ا. د سپاه قدس ، بنام حاج غفور بود  ارشي از اعضایکی ، اتیطراح عمل    *

 به دنی گفتگو و رسشنهادیدر مرحله اول ، پ:   گرفت و انجام گرفت ی انجام مدی بای در دو مرحله ماتیبنا بر طرح، عمل. است 
 ی مرحله منیدر ا. و، رهبر حزب دموکرات  ، داده شد  دولت به دکتر عبدالرحمن قاسملي سواز بر سر مسئله کردستان، یتوافق
 ی  انجام و توافقنامه امضاء می گفتگوها و توافق نهائدی بایدر مرحله دوم ، چند ماه بعد، م.   گرفت ی  انجام مي صوری توافقدیبا

رحله بود و ترور در مرحله چرا طرح دو م.  گرفت ی انجام مدی بای مرحله منیترور رهبران حزب دموکرات کردستان در ا. شد 
 ساخت و مخالفان حل مسئله کردستان ی را طالب صلح و حل مسئله جلوه گر ممی رژدی بای مرای گرفت ؟ زی انجام مدی بایدوم م

  .  دادیرا در معرض اتهام قرارم
 ترور می و رابط با دو تنآ ، عضو نای منصور بزرگری مذاکره کننده که حاج غفور ، با نام مستعار اممی ت– 1:  شدند لی تشکمیسه ت *

 اول به سفارت  میرابطه ت.  نژاد ي احمددی حمی به سرپرستيگری و دي پور و عسگری مرکب از ناصر تقیکی ترور ، می دو ت– 2. بود 
  .  ترور دادمیاسلحه را او از سفارت گرفت و به دو عضو ت.  نژاد شد يد احمن،ی در ورانیا

 ،  1989 هی ماه بعد، در ژوئ7.  انجام گرفت شی اترتختی ، پانی ، در و1988 دسامبر 30 و 28 اول در برابر طرح ، مذاکرات *
  . مدآ بعمل نیمذاکرات دوم، باز در و

 ، وارد ی اروپائي ، با گذرنامه های امارات متحده عربقی مذاکره ، از طرخی از تارشی هفته پکی ، ي پور و عسگریناصر تق    
اطالع در باره .  دهد ی قرار منهاآ اری نژاد در اختي  را سفارت ، توسط احمدنهاآ گری ديهایازمندیاسلحه و ن. د  شونی مشیاتر

  .  دهدی اطالع منهاآمحل و ساعت مذاکره را حاج غفور به 
 مذاکره کننده أتی ترور از همیت . وردآ را ببار ی کار مشکالتنیا.  دادند ریی بار زمان و محل مذاکره را تغنی کرد چندأتیه    

 فرصت ، بعد از نیا . دیآ قتل بدست تی مأموري اجراي کند  تا فرصت مناسب برایخواست تا ممکن است زمان گفتگو را طوالن
 چی ، بدون هي درب را باز گذاشت و من و عسگري مذاکره کننده بنام مصطفوأتی عضو هکی . مدآ بدست 1989 هی  ژوئ13ظهر 
 و یکرد عراق(  و نفر سوم بنام فاضل ي رهبران حزب دموکرات کردستان، قاسملو و قادري  و بسومیمحل مذاکره شد وارد یمشکل

 به قتل گریاو و دو تن د.  نکرد دای پزی را نی از صندلدن فرصت بلند شیقاسملو حت .   می گشودتشآ،  )  نیاستاد دانشگاه در و
  .  شدی زخمزین)  مذاکره و از فرماندهان سپاه می تياز اعضا ( ي شاهروديعفر بودن محل مذاکره، جکیبعلت تار . دندیرس
او .  منتقل کردندمارستانی را به بي شاهروديجعفر . می خارج شدشی و از اترمی به سرعت محل قتل را ترك گفتيمن و عسگر    

 یبعد از مدت.  پناه جست نآه سفارت رفت و در  کردند و او بزادآ ، ی اسالمي دخالت سفارت جمهوری ساعت ، در پ24را بعد از 
  .  بازگردانده شدرانیهم به ا

 
 نژاد ياحمد.  بود می سه تي کننده اعضاهی شد، حاج غفور توجلی ، در تهران تشکنی از رفتن به مأمورشی که پهیدر جلسه توج *

 همه بیترت:  ، حاج غفور گفت انیدر پا.  دادی م کرد و حاج غفور پاسخی طرح مم،ی روبرو شونهاآ را که ممکن بود با یمشکالت
 بآ هم از بآ و می دهی را انجام متی و مأمورمی رویم . می شوی روبرو نمی هم با مشکلشیتراز لحاظ ا.  داده شده است زیچ

 ، رانی به اأتی هيضا الزم را در انتقال اعي ، همکاررانی حفظ روابط دوستانه با اي ، براشیدر عمل ، دولت اتر.   خورد یتکان نم
  .  نکردي جديری گی پزی نشی اترسیپل . وردآبعمل 

 ی کشتن فاضليقصد از بمب گذار.  انجام داده است زی در لندن را نی فاضلی در دکان نوار فروشي پور بمب گذاریناصر تق *
 .  او فرزند او کشته شديبود اما به جا

 ی ،  نقش مهمرانی ، از جمله قزاقستان به اانهی ميایسآ دهی تازه به استقالل رسيورها ، از کشی اتميحاج غفور در انتقال تکنولوژ *
  .  کرده استيباز
 و از رهبران حزب سبزها، قرار شی مجلس اترندهی ، نمالسی پتری دکتر پاری ترجمه شد و در اختیلمانآ ، به دی که خواندیگزارش ◄

 تی امنونیسیاو عضو کم.  کند ی مقی تحقنآ رامونی پریگی بطور پنی ويتلها است که از زمان وقوع قی کسلسیدکتر پ. گرفت 
  .  هستزی نشیمجلس اتر

 و هم ی از خطر جانزی نکند، هم بخاطر پرهدای خواست تا به لحظه عمل ، گزارش قتلها از زبان مأمور قتلها ، انتشار پلسیدکتر پ    
 و مدآ مه ، به فرانسه 20 ،  جمعه یونیزی گروه تلوکیاو ، باتفاق  . شی مقامات اتر ورانی امی رژرانهیشگی از اقدام پيریبلحاظ جلوگ



 انجام گرفته شی که در اتریقهائیاو جواب ها را با تحق.  ساعت ، سئوال و جواب کرد 2 صدر، با شاهد بمدت یدر محل سکونت بن
 قتلها سازمان داده شده اند و نی چگونه امی دانیاال م شهادت نکات مبهم را رفع کرد و حنیسرانجام گفت ا . دی سنجیبودند، م

  .  ، چه کرده اندکی ، هر شی و اتررانیا
 

 مه، شب 23 که در  وردآ صدر  بعمل ی با بني و مصاحبه اهی صدر  تهی با بنلسی دکتر پي از گفتگوهایلمی فیونیزیگروه تلو     
  .  پخش کردشیهنگام در اتر

 کنم تا یمن هر کار که بتوانم م:  از جمله گفت نآ داد و در بی ترتی ، کنفرانس مطبوعاتشیدر اتر مه، 23 در لسیدکتر پ  ◄
  .  و مأموران قتلها از سر گرفته شودمرانآ ی قضائبیتعق
 ی و محسن رضائی رفسنجانی هاشميدستور قتل از سو:  پور گفت ی و از زبان ناصر تقدینام  « D شاهد«  را دیاو شاهد جد    
 در انتخابات ماه ي جمهوراستی نامزد رنکی سه تن، انیا.  داده است ی ملی دوم ترور  را تشکمی نژاد تياده شده است و احمدد

  . ژوئن هستند
 است که ی کسانانیبلکه م . ستی رو نانهی مي تکنوگراتهاانی رقابت م،ي جمهوراستی بداند که در انتخابات ردی اروپا باهیاتحاد    

  .  مباشرای بوده اند و مرآ ای یاسی سيدر قتلها
 قینه تنها شهادت دق.  کرده ام سهی ام، مقاوردهآ بدست سی پلیگانی که در باره قتلها، از بایرا با مدارک « D شاهد« من شهادت     

.   کنند ی مرسی و مأموران قتل را  مي جمهوراستی سه نامزد ریی قضابی است که تعقیقی و دقدیاست بلکه واجد اطالعات جد
 . کرده استدیی تأران،ی سابق اي جمهورسی ، رئر صدی بنيقاآ شاهد را تیهو
 ي ، همکاررانی با اي اقتصاد– یاسی ، بخاطر حفظ روابط سشی داده است که حکومت اترحیتوض « D شاهد « ي پور برایتق    

  .  نشده استشی از اترمی سه تيکرده و مانع از خروج اعضا
 

 : سی ، در پاري وفاداريکسرقتل دکتر  ◄
 

 لی اطالعات را تحصنیاو استاد دانشگاه بود و در باره اش ا.   را در خانه اش با کارد کشتند ي وفاداري ، دکتر کسر2005 مه 18در  
  : میکرده ا

 .  شودی او ماستی ر مانع  ازمی دهند اما رژی مي به او رأزی نی بزرگتی شود و اکثری مرانی اانی انجمن زردشتاستینامزد ر *
  و به دیآ ی میبهنگام ورود، شخص.  بود ناری سمنیاو از شرکت کنندگان در ا.  شد لی تشکيناری ، در لندن ، سمشیچند سال پ *
 انیتا پا.  کنند ی ، چند تن محاصره و از محل خارجش منجاآ کشد و در ی مياو را به کنار.  با شما دارم ی صحبتدی گویاو م

 نی ساده از اي شرکت کند، به اخطارنارهای گونه سمنی در اگری کنند اگر بار دی او اخطار مبه دارند و ی نگاهش مرنایمدت سم
  . نوع، اکتفا نخواهند کرد

  .  فعال بودزی دفاع از حقوق انسان ننهیاو در زم *
 
 
 


