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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  

  بھروز سورن

  ٢٠١۶ دسمبر ١٩

  در اعماق چه می گذرد؟

  بخش دوم

رار شکلی است که پيش از انعقاد قه مناسبات سياسی و اقتصادی کنونی ميان جمھوری اسالمی با دولت ھای ديگر ب

 اخذ ، اين شروط فشار به اپوزيسيون در آن مکانۀاز جمل. دادھای کالن شروطی نيز مطرح و درخواست می کند

ليس محلی از مخالفان و ھمچنين ايجاد سھولت در استخدام نزديکان سفارت و عوامل رژيم در نھادھای واطالعات پ

خوش بينی ساده لوحانه  است چنانچه تصور کنيم . بنداست و به تعبيری سھميه می طل.... مختلف رسمی در آن کشور و 

ھم از اينرو ايرانيان .  آن محرمانه مانده استۀکه اطالعات مربوط به پناھندگان سياسی در اين کشور نزد وزارت داخل

 غير ،را می برند آن) خير(اطالعات و انتقال آن مشغولند و ليس اتريش که به جمع آوری وساکن و مرتبط اطالعاتی با پ

 .مستقيم در خدمت اطالعات و سفارت جمھوری اسالمی ھستند

*****  

 ارگان يا ،شوند تا در يک نھاد  يک دسته که فرستاده می. طور کلی به دو شکل بوده استه طبقه بندی اوليه جاسوسان ب

يره ديگر افرادی که در آن ت...  انجام رسانند و ه  بئی عمليات جنا، اطالعات جذب کنند،سازمان و محفل ديگر نفوذ کنند

را  توانند به اطالعات بسياری دست يابند و آن ھمين دليل میه نھاد يا ارگان و سازمان و محفل حضور رسمی دارند و ب

  . انتقال دھند

 جايگاه ۀليس و سرويس اطالعاتی اتريش در آن مرحله زمانی نشاندھندو ترور قاسملو در قلب شھر وين و رفتار پۀواقع

اتريش يکی از . شور در برابر حقوق بشر و قراردادھا و تعھدات بين المللی در قبال معاھده ھای پناھندگی استاين ک

سفر خاتمی و انعقاد . کشورھائی است که ارتباطات مالی و اقتصادی بزرگی با جمھوری اسالمی داشته است

  . اين مناسبات استۀ گرفت از جملقراردادھای ميلياردی که در زمان رياست جمھوری اش به اين کشور صورت

شکلی است که پيش از انعقاد قرار ه مناسبات سياسی و اقتصادی کنونی ميان جمھوری اسالمی با دولت ھای ديگر ب

 اخذ ،از جمله اين شروط فشار به اپوزيسيون در آن مکان. دادھای کالن شروطی نيز مطرح و درخواست می کند

 و ھمچنين ايجاد سھولت در استخدام نزديکان سفارت و عوامل رژيم در نھادھای ليس محلی از مخالفانواطالعات پ

خوش بينی ساده لوحانه  است چنانچه تصور کنيم . است و به تعبيری سھميه می طلبند.... مختلف رسمی در آن کشور و 

ھم از اينرو ايرانيان . استکه اطالعات مربوط به پناھندگان سياسی در اين کشور نزد وزارت داخله آن محرمانه مانده 
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 غير ،را می برند آن) خير(ند و ليس اتريش که به جمع آوری اطالعات و انتقال آن مشغولوساکن و مرتبط اطالعاتی با پ

  . مستقيم در خدمت اطالعات و سفارت جمھوری اسالمی ھستند

 و بقای مناسبات حاکم موجود عنوان حکومتگره برای دول مربوطه چرخش اقتصادی کشورشان و حفظ  تعادل خود ب

ھمکاری دولت اتريش در اين زمينه با جمھوری . دھند راحتی به آن شروط تن میه مھمترين موضوع حياتی است و ب

 ھمراه عبدهللاه  عبدالرحمن قاسملو ب١٩٨٩ياد دارند که در تا ريخ سيزدھم جوالی سال ه ھمگان ب. اسالمی نمونه است

  .  وين ترور شدندقادری و فاضل رسول در شھر

   
   انتقال اجساد کشته شدگان                        قاسملو و تصوير محل جنايت

حزب دمکرات (ظاھر برای  رايزنی با او ه تروريست ھا مزدوران جمھوری اسالمی بودند که در پوشش ديپلمات و ب

 قاسملو با نمايندگان جلسۀ اين جلسه سومين .جھت يافتن راه حلی مسالمت آميز برای کردستان آمده بودند) کردستان

 آنھا ۀجمھوری اسالمی بوده گفته شده است که تيم رايزنی و تيم ترور تفاوت داشته اند اما اظھر من الشمس است که ھم

بخشی از آنھا پس از انجام اين جنايت به سفارت رژيم در اين شھر که در نزديکی . مزدور رژيم و عوامل ترور بوده اند

  .حل ترور نيز ھست رفته و توسط اين سفارت به ايران پرواز می کنندم

 سال گزارشی به جرايد و پارلمان اين کشور ارائه داد و ٢۵ حزب سبز ھا در پارلمان اتريش پس از ۀپتر پيلز نمايند

 وين بدرقه شده ليس اين کشور تا فرودگاه شھروھمچنين يادآور شد که يکی از اين تروريست ھا با اسکورت و حمايت پ

کند که مدت کوتاھی  ول احتمالی اين ترور معرفی میؤرامس) مشاور استاندار کردستان(احمدی نژاد او محمود . است

  .پيش از آن در محل سفارت جمھوری اسالمی در شھر وين با تعدادی از مزدوران سفارت جلسه ای برگزار کرده است

کند که چنانچه   سفارت جمھوری اسالمی دولت اتريش را تھديد می،وينجھت پيشبرد اين جنايت ھولناک در قلب شھر 

تواند خطرناک  در اتريش در مقابل دادگاه قرار گيرند برای اتريشی ھای ساکن ايران می) ديپلمات ھا(عوامل ترور 

 آگاھی ، شد کشور اتريش  وتوماس کلستيل که بعد ھا رئيس جمھور اين کشورۀاز اين تھديد وزارت امور خارج. باشد

 تلويزيونی که حدود دو سال بعد پس از بازنشستگی مصاحبۀکامل داشته اند و يکی از آنھا  اريش ماکسيميليان اشميد در 

  . اش صورت گرفت به اين موضوع اقرار کرده است

   
  صحرارودی              پتر پيلز نماينده سبزھا در پارلمان که سالھا پيگير حقيقت بود      
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ھمچنين  قرار گذاشته شده بود که روز قبل از ترور . شود  ھا نيز علنی شد که پيگردعاملين اين جنايت متوقف میبعد

تھديد ديگری که . ل سفارت جمھوری اسالمی از سوی نيروی انتظامی و اطالعاتی اتريش بايد کم شودومراقبت و کنتر

رغم اظھار  تريش در جنگ ھشت ساله بود که علیسفارت جمھوری اسالمی به آن اقدام کرد افشای نقش کشور ا

بيطرفی اما به ھر دو سوی اين جنگ خانمانسوز تسليحات می فروخته است نکته ای که برخی از قراردادھای بين 

  .ال قرار دھدؤتوانست مورد س المللی اين کشور را می

  

  سردار اخراجی سپاه به محمد نوريزادۀ بخشی از دومين نام

مان محمد جوادی به محض ورود به اتريش با برخورداری از حکم ويژه ازعلی اکبر واليتی کوشيد تا صحرارودی يا ھ

 وين شکل دھد اما قاسملواين پيشنھاد را نپذيرفت و مکان ۀ در حومئیمالقات با قاسملو را به شکل انفرادی ودر ويال

وی به . با اين پيشنھاد طرح ترور ريخته شد.ن کردييمالقات را درآپارتمان دفترکار خود و با حضور دستيارانش تع

با  )١٩٨٩ جوالی١٣ (۶٨ ]سرطان[ تير٢٣ھمراه نفر دوم با نام بزرگيان و نفر سوم با نام شاه مھری در بعد ازظھر 

راننده پس از ورود آنان با خودرو به . خودرو تشريفات سفارت و لباس فرم وزارت خارجه وارد دفتر قاسملو شدند

 ميليمتری را ماھرانه در گودی ستون فقرات خود ۶۵/٧اين در حالی بود که ھر سه ديپلمات يک کلت . تسفارت بازگش

 با قاسملو توسط خود وھمکارانش خصوصی و بدون صحبتصحرارودی خواستار آن بود تا  .جا سازی کرده بودند

  .حضور ھمکاران قاسملوباشد 

در . ی شده است روی صحبت خصوصی و دونفره اصرار می ورزد طبقه بندئیوی به قاسملو می گويد حامل ديدگاھھا

و دو ديپلمات در کنار   با صحرارودی در اتاق ديگری مالقات خصوصی داشته باشدًنھايت قاسملو می پذيرد تا صرفا

. تاه بودگفتگوھا کو. ھر دو به اتاق ديگری رفتيم": مستقيم از خود جوادی شنيدم که گفت .دستياران قاسملو منتظر بمانند

) صحرا رودی(من. جوری که صحبت کوتاه ما به سرعت به مشاجره لفظی کشيده شد. کاررا به جاھای باريک کشاندم

. بدبختانه گلوله ام کاراورا نساخت وبه مغز او نخورد. بالفاصله دست به کمر بردم وکلتم را بيرون کشيدم وشليک کردم

. قاسملوھم کلت داشت. لوله ھای بعدی را نتوانستم درست شليک کنمگ. ھول شدم. زخمی اش کرد و به زمينش انداخت

باالخره يکی از گلوله ھای من به . حاال نوبت او بود که اولين ودومين گلوله را به زير بغل وناحيه گردن من شليک کند

ن انتظار دو ديپلمات ايرانی نيزدر اقدامی مشابه به سوی وھمزمان در سال" .مغز قاسملو خورد وکارش را ساخت

  .دستياران قاسملو شليک می کنند

 "بزرگيان".  ھم گلوله می خورد ودستياران قاسملو نيز غرق خون به زمين می افتند"شاه مھری"در اين در گيری 

دست شاه مھری را می .  اندوحشت زده وارد اتاق قاسملو می شود ومی بيند قاسملو وصحرارودی ھر دو کشته شده

. ليس به گوش می رسدوھنوز چند صد متری از محل نگريخته اند که صدای آژير پ. گيرد و از آپارتمان خارج می شود

ھمزمان با  :روايت ديگری می گويد اما .خود را به خانه امن می رساند بزرگيان، دست شاه مھری را رھا می کند و

شاه   قاسملو، که خودش يکجور سيگنال برای شروع درگيری بوده، بزرگيان و لفظی ميان صحرارودی وۀمشاجر

صحرارودی قاسملو را  و  قاسملو مجروح می شودۀشاه مھری با گلول.  دستياران قاسملو را ترور می کنندءمھری ابتدا

ه شاه مھری با ھراس به اشتباه ه صحرارودی را ھدف قرار می دھد وبه ھمرا بزرگيان با دستپاچگی و و ترور می کنند

  .وعجله آپارتمان را ترک می کند

مضطربانه از طريق  ،ئی اطالعاتی ايران در سفارت درحالی که عادی جلوه می داده با رعايت سکوت راديوۀوابست

. واسطه ھا پيگير عمليات بوده اما اولين خبرھا حکايت از کشته شدن صحرارودی ومفقود شدن شاه مھری می داده اند
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ساعاتی بعد يکی از شبکه ھای تلويزيونی .  واقعه عصر آن روز با کد رمز به دست منوچھر متکی می رسدگزارش

 پخش ،ليس رسيده بودواتريش خبرو گزارشی ازتيراندازی وترور درآپارتمان قاسملو را که توسط ھمسايگان به اطالع پ

  .نھای اتريش نيز ديده می شودمی کند که در آن گزارش، تصويری از صحرارودی بی ھوش در بيمارستا

 يک ايران با اين فحوا که ۀاتاق فکردر ايران قبل از ھر واکنشی، خبری را از سوی وزارت خارجه دراخبارشب شبک

مذاکرات مھمی فيمابين ديپلماتھای ايرانی و عبدالرحمن قاسملو با ھدف حل وفصل اختالفات در جريان بوده است که 

 مسلحانه به دفتر قاسملو وی وھمکاران و ۀشنود بوده اند با حملو که از اين توافق نا خ)منافقين(سازمان مجاھدين 

در ھمان  .و وزارت خارجه حفظ جان ديپلماتھای خود را از دولت اتريش می خواھد ديپلماتھای ايرانی را ترور کرده اند

فردای آن روز  .يکش بر مال می شودليس اتريش بازداشت وھويت ديپلماتوساعات اوليه شاه مھری مجروح نيزتوسط پ

 ايران راھی اتريش می شود وعالوه بر پيگيری وضعيت ديپلماتھای مجروح ايرانی، با کورت ۀتی از وزارت خارجأھي

  .والدھايم صدراعظم وقت اتريش مالقات وخواستار انتقال سريع ديپلماتھای مجروح برای مداوا به تھران می شود

در  وشاه مھری با برانکارد ازبيمارستان به ھواپيمای ايران اير منتقل وبه ايران بازگشته ويازده روز بعد صحرارودی 

گرچه .مداوای آنان حدود دوماه به درازا کشيده می شود . هللا سپاه بستری می شوندةاتاقی اختصاصی در بيمارستان بقي

د اين دو ديپلمات صادر می کند اما روابط پر  قاسملو کيفرخواستی را برای استرداۀدادستانی اتريش در پی شکايت بيو

 ئیخصوص شخص کورت والد ھايم که پيش تر نيز در مقام دبيرکل سازمان ملل رسواه سود فيمابين ايران واتريش وب

چند ماه بعد  .صدور حکم شده واين پرونده ھمچنان درحالت تعليق قرار دارد ھای مالی داشته تا کنون مانع از استرداد و

 اطالعات سپاه که به ۀ به رياست ادار"محمد جعفری"شنام جديد  سرتيپی وۀصحرارودی با حکم رھبری با درجمحمد 

ول گردآوری سؤ وابستگان نظامی ستاد کل واز ديگر سوی مۀموازات نيروی قدس از يک سو مرتبط با ادار

 سفير سابق ايران در -کاظمی قمی .اخباروبولتن سازی برای فرمانده کل سپاه ورؤسای ادارات بود گزيده می شود

  .) يکی از معاونين وی بوده است- عراق

  اينجا

، )س امور كردھا در وزارت اطالعاتيرئ(مل محمد جعفری صحرارودی ت نمايندگی جمھوری اسالمی ايران شاأھي

  و امير منصور بزرگيان از نيروھای ويژه سپاه پاسداران) استاندار کردستان(مصطفی آجودی 

دھد و از تمامی   خود را نشان میئی سياسی جنائی نھايت پليدی و زشت خوۀمافيای حکومت اسالمی در اين واقع 

 عواملش بھره ئیر قاسملو و ھمراھانش بھره جسته و از قدرت و نفوذ خود برای پاک کردن رد و رھاترفندھا برای ترو

. را در کشوی بايگانی ھای خود پنھان کرده است  اين جنايت ھمچنان باز است اگر چه دولت اتريش آنۀپروند. می برد

 تھران ۀپيما بدرقه کرده واو را روان  صحرارودی را تا پای ھوا١٣۶٨ ]سرطان[ تير ماه٣١ليس اتريش در روزوپ

  )٣١ -مرکز اسناد . (  اتريش را ترک کرده باشد١٣۶٨ ]قوس[تصور می شود که بزرگيان در تاريخ نھم آذر. ساخت

ثير ملموسی بر أ حزب سبز ھا در پارلمان نيز نتوانسته است تدۀناگفته نماند که افشاگری ھا و تالش ھای پتر پيلز نماين

االت و ناگفته ھای بسياری از ؤ دولت اتريش بگذارد و کماکان ملزومات اقتصادی و سياسی سۀشدسياست اتخاذ 

 سرويس ھای جاسوسی و ۀگفتنی است که اين مقوله مناسبات حسن. چگونگی اين جنايت و تدارکات آن باقی گذاشته است

.  مصداق با ساير کشورھا نيز داردگوياست و اتريش سياستی ھمگانی بر اين اطالعاتی دو رژيم را در کشور اتريش

 آزادی ھای فردی و دمکراسی و پايبندی به مفاد حقوق بشر است چون به ۀرھبران دولت وقت اتريش سرزمينی که شھر

  .روند آن کار ديگر می کنند خلوت و سکوت می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

داند که دھھا  زاری میروزنامه نگار معروف اتريشی وزارت داخله و سازمان اطالعاتی اتريش را تنھا نھادھای بی آ

روند اما  موران اطالعاتی و جاسوسی بين المللی از جلوی آنھا رژه میأ بزرگ پيش روی آنھا انجام می پذيرد و مۀواقع

گونه واکنشی نيز انجام نمی دھند و عالقه ای نيز برای  آن ھا در کشورشان روی برمی گردانند تا نبينند و ھيچ

  .نمی دھنددرگيرشدن در اين زمينه نشان 

 به يدنبھرام رحمانی نيز در نوشتاری مستند اين موضوع را در سو. ريش تنھا يک نمونه و استثناء نيستتمورد کشور ا

  . چالش کشيده است

  )اينجا ( 

نمايش  ، به»ھای مرگکماندو« مستندی را تحت عنوان ، فلم٢٠٠٢ سپتمبر سال ١٩شنبه شب ، پنجيدنتلويزيون سو

، يدنليس مخفی سووداد، دولت و پتھيه شده بود که نشان می» اوسکار ھدين«ی يدنلم توسط خبرنگار سواين ف. گذاشت

   .گيرنده انجام ندادندھای اعزامی جمھوری اسالمی به اين کشور آگاه بودند، اما ھيچ اقدام پيشاز تروريست

ھای جاسوسی و تروريستی جمھوری ، از فعاليتيدنليس امنيتی سووشود که دولت و پلم مستند، نشان داده میدر اين ف

تيک بر اين بوده است که چشم خود را بر اين ، مطلع بودند، اما مصلحت اقتصادی و سياسی و ديپلمايدناسالمی در سو

  .ندازندرا به خطر بي يدنن سياسی مقيم سواقعيت ببندند و جان و زندگی بسياری از فعاال

بدين . گفته می شود که در اتريش جاسوسی ممنوع نيست و تنھا زمانی مجازات دارد که عليه منافع ملی اين کشور باشد

 ، ترور و جاسوسی عليه پناھندگان سياسی، اين موضوع نھايت استفاده برای شناسائیترتيب جمھوری اسالمی با علم به

  .دھد ن ايرانی را انجام میان سياسی و مھاجرفعاال

  )بھشت جاسوسان ( 
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