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 پیشگفتار

در خارج از کشور شهریار شفیق،  )ج.ا.(اولین قربانی ترورهای جمهوری اسالمی

افسر نیروی دریایی ایران است. او در فرزند مشترک اشرف پهلوی و احمد شفیق، 

(، در پاریس، ۸۱۹۱)دسامبر ۸۵۳۱ساعت یک بعد از ظهر روز جمعه، شانزدهم آذر 

 د.یرس، به ضرب دو گلوله به قتل به هنگام ترک خانه خواهرش

ا بعد شیخ صادق خلخالی، حاکم شرع منتخب آیت هللا خمینی، در خاطراتش در هسال

به اتهام فساد به و شفیق به حکم دادگاه انقالب اسالمی نوشت که  "اسالم"روزنامه 

 شناخته و محکوم به اعدام شده است. " مفسد فی االرض"روی زمین  

رابطه با راه و روش مبارزه مسلمانان انقالبی با صادق خلخالی درحجت االسالم سید 

بود که ... برای خیلی از همکارانم سئوال "ندیشان )از جمله( چنین می گوید: دگرا

چگونه می شود این ها )مجاهدین( را سر جایشان نشاند. یک روز عصر از پیش امام 

باز می گشتم ... آمدیم داخل کوچه خانه امان که از شیشه ماشین دیدم دو تا بچه پانزده، 

بدل کردند. دستور دادم بگیرند و بگردندشان م رد وهنزده ساله گویا مخفیانه چیزی باشا

ردم. یادم هست یه. خودم از کیف پسره این روزنامه مجاهدین را در آوببینیم ماجرا چ

... همانجا پسره را با گلوله زدم و به همراهانم گفتم اینجوری باید با فامیلش شریعتی بود

 .(۸۵۱۸)هفته نامه پروین، شماره صفر،"این جانوران برخورد کرد ... 

ران یران بسیارند. برخی را خود آمغیر رسمی مسلمانان بنیادگرا در اقربانیان رسمی و

ند، برخی را عامالن ترورها اقرار شداعتراف کردند، برخی مجبور به اعتراف  نرسم

 کردند و برخی دیگر را دادگاه ها به اثبات رساندند. 

هریار شفیق، نام آخرین ...؟ خارج از کشور روشن است، شنام اولین قربانی ترور در

، و محکومیت "یکونوس"مر رأی دادگاه معروف به معلوم نیست. پس از صدوهنوز

سنگین عامالن و اثبات  تروریسم حکومتی جمهوری اسالمی، و آوردن نام ارشدترین 

 وقتخامنه ای، رئیس جمهورعلی سیدمذهبی آیت هللا ج.ا.، رهبرسیاسی امات دینی وقم

زیر امور حجت االسالم علی اکبر هاشمی رفسنجانی، وزیر اطالعات علی فالحیان و و

برلین و قتل  )از جمله( آمران تروروالیتی، به عنوان اکبر خارجه پزشک کودکان علی

پی تشنج در روابط اتحادیه اروپا با جمهوری ور، و درخارج از کشسایردگراندیشان در

عادی سازی و برقراری ا هدف ، مسئوالن ارشد نظام بپس از صدور رای اسالمی

خاک کشورهای بعد درتاریخ به از آن  تعهد کردند با دول اروپایی، مجدد روابط 

( تا کنون، در  ۸۱۱۹آوریل۸۱اتحادیه اروپا دست به ترور نزنند. و از آن زمان )

خاک اتحادیه اروپا، تروری که جمهوری اسالمی در پشت پرده آن باشد، اتفاق نیفتاده 

قوی در  است نی. و این خود برها)یا تاکنون اطالعی در این باره در دست نیست(است



 

 

ه های خودسر درون گرو کار "ها  که گویا قتل د تمام ادعاهای جمهوری اسالمیر

تنها اتحادیه اروپا نیست. شاهد ابوالقاسم  ،و جهان .بوده است" جمهوری اسالمی

هماهنگ کننده فعالیت های زیرزمینی باحی، مقام ارشد وزارت اطالعات وامنیت ومص

تا زمان حیات آیت  "ی، در برابر دادگاه شهادت داد ربجمهوری اسالمی در اروپای غ

با اجازه یا دستور او انجام می گرفت تنها هللا  خمینی تمام قتل ها، در درون و بیرون، 

تشکیل شد  "امور ویژه  شورای"م و پس از او توسط آیت هللا علی خامنه ای نهادی با نا

بی در رأس این کمیته قرار ذهتا در این زمینه تصمیم گیری کند و شخص رهبر م

 ."داشت

برادری "قاوت از سوی کسانی است که وعده سراسر قساوت و شج.ا. ساله  ۵۳تاریخ 

گان و دیری می گردد، اما لنگان لنهنوز حکومت اسالمیدادند. چرخ  "و برابری

تالینیسم رحم حرکت باز ایستد. اگر تاریخ بر جنایتکاران نازیسم و اسید که ازئنخواهد پا

نیز در " رحمت الهی"وشی افکند، جنایات این منادیان ها پرده فرامکرد و بر جنایات آن

  ماند. پرده فراموشی تاریخ باقی خواهد

نسان هایی با وجدان واال . برای ساختن جامعه ای باز، باید اگذشته چراغ راه آینده است

جنایتکاران را و را نباید به دست فراموشی سپرد مسئول تربیت کرد. جنایتو و باال

هر "مپندارد که می تواند و مجاز است باید به دست عدالت قانونی سپرد تا هر کسی 

، به امید آنکه پس از گذشت زمان فراموش خواهد شد. "دلش خواست، انجام دهدکاری 

ان پذیر نیست و برای جنایت شامل مرور زمان نخواهد شد، زندگی یک انسان جبر

القی جامعه های بیدار ساخت.  باید معیارهای اخ، باید وجدانپیشگیری ازتکرار فاجعه

گرنه بی اعتبارند. باید مسئولیت دوام آورند، و" تحت هر شرایطی"را آنچنان ساخت که

، "تقلید"تکیه بر ِخَردش، و کنار نهادن  رفتار و کردار فرد را به او منتقل کرد تا با

ول و معیارهای ل کند. باید اصمسئولیت پذیر شود و با مسئولیت فردی خویش عم

بر باشند. شرایطی معتاخالقی ساخت که برفراز زمان ومکان عمل کنند، یعنی تحت هر

همه، حکومت و حکومتگران به سقوط اخالقی مطلق خواهند  بدون این معیارها برای

قی، بدون معیارهای باال و جهانشمول اخالافتاده اند. باید بدانیم ج.ا. افتاد، همچنانکه در 

سیاستمدار تبدیل به جنایتکار خواهد شد. ، وسیاستمدارل به جنایتیدتب راحتیبه  سیاست

 باز سیاست"خالق مدار"ارای حفظ انسان و زندگی است، و با اخالق، خواهان نظم ب

می کنند تا " شر  "ها که کار اش خواهد کرد. آن"الهی"انسان را قربانی نظم تخیلی و 

 مطلق اند. پیروز شود، خود شر   "خیر"



 

 

ر رسمی یغرسمی و  این کتاب تقدیم به تمام قربانیان آشنا و ناآشنا، آشکار و پنهان یا

یکی از برجسته ترین نمونه و تبعیض  ، وقاهتقساوت، حکومتی است که در شقاوت

 های تاریخ ایران و جهان است. 

 

 پرویز دستمالچی

 ۲۹۳۱تابستان 

 برلین

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نکته: چند

 شود که  اثباتعکس ناد و مدارک وهای پیشین، پیش از آنکه با اسدر کتاب

، من یوسف امین را به است عبدالرحمان بنی هاشمی بوده"مسلسل چی"

، ه هایم نیز از او نام برده بودم.نوشتشناسایی کرده و در" مسلسل چی"ان عنو

که بعدها عکس سانیتنها شامل من نمی شد. اما، کاین اشتباه  که اشتباه بود.

عبدالرحمان بنی هاشمی را دیدند )که من دیدم، زیرا دادستانی برای شناسایی 

شباهات  می دانند کهنشان داد( و سایر شاهدان در رستوران آن را به من

من اشتباه عامل این شباهت و این دو وجود داشت چهره میانبسیار زیادی 

 ز این اشتباه  پوزش می خواهم.و من ا اصالح شده استکه در این کتاب  ودب

 تروریسم دولتی والیت "با نام درباره تروریسم حکومتی ج.ا. درکتاب اول من

موضوع: فعالیتهای سازمان  "ترجمه سندی با عنوان ، (۸۱۱۳اکتبر )، "فقیه

. این سند گزارش محرمانه گروه کار به چاپ رسید" های اطالعاتی ایران

آلمان )اداره کل حراست از قانون یت داخلی امناطالعات و در اداره  ایران

آنجا پخش شد که نتشار کتاب نامه ای به اینجا و( است. پس از اBfVاساسی 

به چاپ رسانده ام.  را به نام خود کسان دیگر گویا من متن ترجمه شده توسط 

برای روشن شدن نامه  ناشربا  )در آنزمان( برای تماس و گفتگومن تالش 

در آن زمان جوی بسیار سنگین میان نیروها و افراد نداد.  موضوع نتیجه ای

 سیاسی در برلین حاکم بود. 

متن  ها وتن را با هم مقایسه کردم )متن آننامه، من هر دو مآن پس از انتشار

داشت، اما یکی نبود، برخی وجود  بسیاری هایکتاب را(. شباهتچاپ شده در

 ، زنده یاددوست گرامی منآن زمان . دربودند متفاوت ناملها کاز بخش

است، بیماری سرطان چشم از جهان بسته ست بر اثرا هابهروز اتحاد، که سال

. "ز دست او بر می آید انجام دهدکاری ا"در تماسی ازمن خواست اگر

منظورش کمک به من در رابطه با روشنگری های ترور برلین بود. من از 

کتاب به تا به نام خودش درا ترجمه نماید او خواهش کردم متن یاد شده ر

بنابر دالیل ) ناماز او چاپ برسانم، گفت ترجمه را انجام خواهد داد، اما 

ارد و من هم زاختیار من گ مدتی، ترجمه را درامنیتی( نبرم. پس از

. آن نامه که و آن را در کتاب به چاپ رساندم اصالحاتی در آن انجام دادم

من از آن ترجمه "اردم، پاسخ داد زگشر شد، موضوع را با او در میان منت

دادم، زیرا به دلیل اقامت بسیار ی کرده ام، یعنی آن را پایه قراراستفاده های

 . "طوالنی ام در آلمان، فارسی ام دیگر زیاد خوب نیست

کسی پایمال شده است، من پوزش می خواهم، زیرا  "حق "رابطه این گر درا

 .کردمری می تشقت بیبود، پیش از انتشار سند، د وظیفه من

 اسناد میکونوس ایدئولوژیک تروریسم والیت فقیه وریشه های "کتابدر ،"

به  "بازداشت حجت االسالم علی فالحیانحکم "ترجمه  (،۸۱۱۹سپتامبر)



 

 

اینجا یادآوری می شود که این سند توسط چاپ رسیده است. یکبار دیگردر

فراوان دوباره و س و سپا .ی و ارجمندم ن . ک ترجمه شده استدوست گرام

حاضر نیست نام کاملش به عنوان ، هنوردالیل امنیتیبنابر او نیز، او.از

 مترجم در پای آن سند آورده شود.

 ریشه های ایدئولوژیک تروریسم والیت فقیه و اسناد "هم درهمان کتابباز

-Hans)یوآخیم اِریش -آخرین دفاعیات هانس ترجمه متن "میکونوس

Joachim Ehrigاست که آن نیز توسط دوست دیگری ترجمه شده  ( آمده

است که متأسفانه نتوانستم نامش را به خاطر آورم. در هر صورت، سپاس 

 فراوان از او.

 شور، ترور معروف خارج از کهای جمهوری اسالمی دراز مجموعه ترور

منتشر بسیاری مدارک موردی است که درباره آن اسناد و تنها" میکونوس"به

 شد:

به زبان آلمانی، ، د مجموعه اسناد میکونوس و سایر ترورها در خارج شش جل -۸

، اما تحت نام" کمیته اپوزیسیون ایرانی در تبعید علیه تهیه و تنظیمسوی من که از 

را زنده یاد  وسوم و دومشماره اول  سهچاپ رکابرلین" انتشار یافتند.  -ترور

ب.  ، در چاپخانه دوست گرامیوآنها را در شهر کلنکامبیز روستا به عهده گرفت 

تا شش کار چاپ نیز با خود من بود. جلد پنج و  چهار م. به چاپ رساند. از شماره

نوس، برونو یوست، و شش این مجموعه به نماینده دادستانی آلمان در دادگاه میکو

 فریچوف کوبش، تقدیم شده است.گاه، نیز رئیس داد

، به جمهوری اسالمی)ترور برلین(سه جلد کتاب درباره تروریسم حکومتی  -۲

 به همراه مجموعه ای از اسناد و مدارک مربوط به آن، پرویز دستمالچیفارسی، 

 ، ترجمه پرویز دستمالچیبرگ( ۵۱۳)حکم دادگاه ترجمه متن  -۵

ز آرشیو اسناد و پژوهش ، پروژه ای ا"در برلین هنوز قاضی هست "کتاب  -۳

، از ")به زبان آلمانی(حکم دادگاه میکونوس"و متن آلمانی  ،برلین –های ایران

برلین و کانون پناهندگان سیاسی ایران  –ژوهش های ایرانپ سوی آرشیو اسناد و

 برلین –

برگ، کتابی  ۳۳۲ند، به زبان آلمانی، وم، نوربرت زیگ"دادگاه میکونوس " -۳

 که خواندن آن را به تمام عالقمندان توصیه می کنم. بسیار مستند و دقیق

 ساخته آرمان نجم "،ترور در برلین"دقیقه ای  ۹۱یک فیلم مستند  -۶

 نویسنده رؤیا حکاکیان به زبان انگلیسی، ،"قاتالن قصر فیروزه "کتاب -۹

 تلویزیونی و ...  –مقاله، گزارش، مصاحبه های رادیو سدها -۱

و کتابی را که در دست دارید. این کتاب گوشه هایی را در رابطه با ترور  -۱

رلین بیان می کند که برای اولین بار بیان، یا برای اولین بار با تمام جزئیات ب

 شرح داده می شوند. برای ثبت در تاریخ.

 

تذکراین نکته الزم است که آنچه در اینجا می آید مطالعات، تجربیات و نگاه 



 

 

عمدتن من است که حتمن دارای کمبود است، هرچند تالش بسیار به عمل آمد تا 

 همه جانبه و جامع باشد. نگاه 

پس از ترور برلین، افراد زیادی تالش فراوان کردند تا این قتل سیاسی دچار 

سرنوشت سایر قتلهای سیاسی ایرانیان درخارج از کشور نشود، یعنی یا به دست 

ید فراموشی سپرده شود، ویا وجه المصالحه قرار گیرد. آنچه دراین کتاب می آ

اگردراینجا ازآنها یاد یا گزارشی  نمی . است ونه تمام آن اتنها بخشی از این تالشه

شود، تنها به دلیل عدم آگاهی نویسنده کتاب است، هرچند تالش دراین زمینه انجام 

 گرفته است.

این کتاب به سختیها ونیز درد و رنج خانواده قربانیان تروربرلین و دیگر ترورها 

الش کردند، نمی پردازد، که آن درخارج ازکشور، وبسیاری که دراین زمینه ت

 می طلبد. است و کتابها و بررسیهای جداگانهخود فصل دیگری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

۲ 

 برلین:

 ترور دکتر صادق شرفکندی و یاران 

 

 
 

   از راست رستوران میکونوس، پس از ترور،  و پس از ورود تیم پزشکی و پلیس و جابجایی اجساد.  

فتاح  ،تیر خالص( ۲، گلوله ۴) ، همایون اردالنتیر خالص( ۴گلوله،  ۲۱)رفکندیبه چپ: صادق ش

 گلوله، یک تیر مستقیم به قلب( ۴)عبدلی

 

 

 

 

 



 

 

 فصل اول: 

 "میکونوسدر رستوران"ترور 

 

 روز شمار ترور: از"شورای امور ویژه" تا حکم دادگاه 

 :از نگاه مهدی ابراهیم زاده شب ترور 

 دستمالچی شب ترور: از نگاه پرویز 

 شب ترور: نگاه از بیرون، حمید نوذری 

 

 

 

 

 
 عباس، ، عضو وزارت اطالعات و امنیت ج.ا.ا.از راست به چپ: کاظم دارابیعامالن ترور، 

 ناشناس، فرد چهارم ، نگهبان در ورودی ، یوسف امینتیر خالص زن رایل

 . در کارگاه اتو کشی دارابی و ایاد

 

 

 

 



 

 

 روز شمار ترور: 

 حکم دادگاه ی امور ویژه" تااز"شورا
 

رستوران یازده شب، دردقیقه به  دهتا  پنج، ساعت حدود۸۱۱۲سپتامبر هفدهم

اطالعات  وزارتماموریت ازسوی  با، یلبنان یکیک ایرانی و برلین،  میکونوس،

ن را به رگبار حاضریشوند و رستوران می وارد نمی ایراامنیت جمهوری اسالو

نفر سوم، یک لبنانی، در برابر برخی تیر خالص می زنند. سپس به مسلسل می بندند. 

هدف اصلی ترور، هیئت نمایندگی حزب دمکرات در رستوران نگهبانی می دهد. 

 :شرفکندی استصادق کردستان ایران، بویژه دبیر کل حزب، دکتر 

اسناد و مدارک جرم نشان می دهند که رایل ... به دکتر شرفکندی نیز شلیک کرده  "...

ت. با در نظر گرفتن این واقعیت که تمام کلوله های شلیک شده از مسلسل و نیز اس

به او اصابت کرده اند، می توان به این نتیجه رسید که سه گلوله دیگری که توسط  کلت

رایل از کلت او شلیک شده اند، همگی به شرفکندی اصابت کرده اند... دوگلوله سر او 

لوی او عبور کرده است... ضاربان با شلیک این گلوله را شکافته اند و یک گلوله از گ

ند از مرگ قرانیان خود بسیار حساس سر و گلو می خواست ها، به ویژه به بخشهای

 ". ۲مطمئن باشند...

)اصابت هفت گلوله( ید، نوری دهکردکشته می شو درجا .د.ک.ا.ح هیئت نمایندگی

، عزیزغفاری)صاحب رستوران( در بیمارستان فوت می کند پنج دقیقه پس ازنیمه شب

 ت تیِر خالص زده می شود. کل با اردالن شکم زخمی می شود. به شرفکندی واز پا و

( جراحت ناشی از ۵۱نشان می دهد درمجموع سی) گزارش پزشک قانونی... "

طبیب غفاری)که زخمی شده اصابت گلوله دربدن قربانیان وهمچنین دربدن عزیز

میلی متری،  ۱پوکه کالیبر  ۲۲امردر تطابق است با تعداد  است( وجود داشته اند. این

پوکه  ۳محل ارتکاب جرم کشف شدند( و نیز میلی متری)که در ۶۳/۹پوکه کالیبر  ۳و 

درون خود روی فرار( که کشف و ضبط میلی متری)در ساک ورزشی در ۱کالیبر 

 ". ۱..شدند.

 بودند، عبارتند از:صرف شام  توران، که به هنگام ترور مشغولدر رس انحاضر

، دبیر کل حزب دمکرات کردستان )معروف به کاک سعید(شرفکندیصادق دکتر  -۸

 ایران )ح.د.ک.ا.(

 اروپافتاح عبُدلی، نماینده ح.د.ک.ا. در -۲

 آلمان همایون اردالن، نماینده ح.د.ک.ا. در -۵



 

 

د. ک.  زدیک شرفکندی و همکار ح.پور دهکردی. از دوستان بسیار ن محمد الهنور -۳

 ، ساکن برلین. ن جنبش چپ دمکراتیک و مستقل ایراناز فعاالو .ا

نوری تلفنی به   و پنج شنبه شب دعوت شده بودبرای جمعه شب )پرویز دستمالچی -۳

 .(او اطالع می دهد

وآن شب به او  دعوت شده بودبرای جمعه شب )مهدی ابراهیم زاده اصفهانی  -۶

 (.اطالع داده می شود

دعوت شده بود، اما آن شب اتفاقی به رستوران جمعه شب )برای یرراشدمسعود م -۹

 .می آید(

ونه کسی آنشب به اواطالع  بودنه برای جمعه شب دعوت )اسفندیار صادق زاده -۱

 (.داده بود

 .صاحب رستوران -غفاریعزیز -۱

 گوگردهمآئی در رستوران، آشنائی متقابل و بیشتر، و همچنین تبادل نظر و گفتدلیل 

وضع ایران بود. این نشست بنا  بررسیکشور، ومسائل اپوزیسیون درخارج ازدر باره 

 خواست هیئت نمایندگی ح.د.ک.ا.، و بویژه دکتر شرفکندی، انجام گرفت. هیئتبر

 -کنگره جهانی احزاب سوسیالیست و سوسیال نمایندگی ح.د.ک.ا. برای شرکت در

امبر در برلین برگزار می شد، در برلین دمکرات، که از تاریخ سیزدهم تا شانزدهم سپت

و استفاده کند  پیش آمده در برلین فرصت از می خواست قامت داشت. دکتر شرفکندیا

ه دربار با آنهابرلین، ن و رهبران اپوزیسیون درعاالفازآشنایی با برخی عالوه بر

 .کنددر بیرون از کشور تبادل نظر مسائل ایران، کردستان ایران و وضع اپوزیسیون 
 

 روز شمار ترور:

تصمیم به قتل هیئت نمایندگی حزب  ۸۱۱۸در اوائل سال  "شورای امور ویژه" -۲

"شورای امور ویژه"، پس از فوت آیت هللا خمینی،  ردستان ایران می گیرد.دمکرات ک

)از  ا هدفای، و بمذهبی جمهوری اسالمی ایران، آیت هللا خامنه  به دستور رهبر

ارگانی غیر قانونی " „امور ویژه"شورای مخالفان تشکیل شد. میان بردن ازجمله(

، و نه بینی شده است  قانون اساسی جمهوری اسالمی پیشاست)چنین ارگانی نه در

درآنزمان( (. اعضای دائمی این شورا )است، پ.د.*مصوب مجلس شورای اسالمی 

جت االسالم مذهبی نظام آیت هللا خامنه ای، رئیس جمهور حاز: رهبر بودند عبارت

علی بشارتی، علی اکبر والیتی، وزیر کشور محمدرفسنجانی، وزیر امور خارجه 

نظامی و انتظامی،  هایعلی فالحیان، فرمانده سپاه و نیروامنیت کشورو اطالعاتوزیر

اس و کارشن صورت لزوم افراددر که ...ای نگهبان آیت هللا جنتی ورئیس شور



 

 

زمانی قابل  " تنهاشورا"ند. تصمیمات دشدعوت می  "شورا"متخصص نیز به این 

امضاء می و او حکم را  می گرفتکه مورد تأیید رهبرمذهبی حکومت قرار بود اجرا

، )فریاد بزرگ شیعیان "فریاد بزرگ علوی". عملیات میکونوس تحت نام رمز کرد

 ( انجام گرفت.شیعیان جهان، سید علی خامنه ای استمنظور رهبر

تصمیم خود را به اطالع کمیته ای که در قصر فیروزه تهران  "ویژه امور شورای" -۱

عملیاتی  -اجرائی نهایی تشکیل جلسه می دهد، می رساند. وظیفه این کمیته تهیه طرح

قیم شخص رهبر مذهبی نظام، ودفتر اوست. زیر نظر مست قصر فیروزه" کمیته"است. 

ل رئیس جمهور، فرمانده ک عالوه بر نمایندگان رهبر، نمایندگان کمیته قصر فیروزهدر

عملیات در دو نسخه  ییشرکت دارند. نقشه اجرا… اطالعات و امنیت، وسپاه، وزیر

ز آماده می شود، یکی برای رهبر مذهبی حکومت و دیگری برای رئیس جمهور. پس ا

و رئیس جمهور، آن را بمنظور اجراء در اختیار رهبرسوی تصویب طرح عملیات از 

در  اجرا برای  "فریاد بزرگ علوی"ارند. طرح زژیم می گائی رهای اجریکی ازارگان

 می گیرد.ر اختیار علی فالحیان قرار اختیار وزارت اطالعات و امنیت کشور، یعنی د

دادگاه، فالحیان برای ( در C مصباحی )شاهد )فرهاد(دت آقای ابوالقاسمبر شهابنا -۹

وریت رکت صمصام کاال، مأمهادوی مقدم، مدیر شتدارک تروربه شخصی به نام محمد

 هب و جمع آوری اطالعات الزم دربارمنظور کسب امادهد تا تحت پوشش تجاری،  می

. هادوی مقدم به آلمان سفر واطالعات جمع آوری می کند، سفر کند، به آلمان ح.د.ک.ا.

ارد. پس ازآن یکی دیگر از شرکتهای زو دربازگشت آنها را دراختیار فالحیان می گ

امنیت کشور کارها را پیگیری می کند. رئیس شرکت جدید ارت اطالعات وپوششی وز

از یاران  شخصی به نام کمالی است. او به همراه اصغر ارشد )عضو شرکت و یکی

 از مقامات عالی رتبه واواک هستند. اطالعات جمع آوری شدهنزدیک فالحیان(، هر دو

چند ماه  الی و ارشدمی گیرد. کمقرار  توسط هادوی، برای ادامه کار، دراختیاراین دو

 : تا مقدمات ترور را آماده کنند آیند به شهر برلین می پیش از ترورمیکونوس

"... فالحیان به هادی هادوی مقدم ماموریت می دهد اطالعات الزم در باره حزب 

دمکرات کردستان ایران، بویژه اطالعات الزم در باره رهبری حزب را جمع آوری و 

به او پیشنهاد کند. مقدم به دلیل سابقه خدمت اش در واواک، و نیز  طرحهایی را

، برای انجام این )در وین(همکاریش در تدارک قتل موفق دکتر قاسملو و همراهانش

آنزمان، رئیس شرکت صمصام کاال، یک شرکت فه فرد بسیار مناسبی بود. او، دروظی

تاجر، بدون جلب توجه،  پوششی واوک بود و بدین دلیل می توانست تحت پوشش یک

فعال کردن منابع اطالعاتی با هدف  ۸۱۱۸.. مقدم در تابستان درخارج رفت و آمد کند.

، به الزم جمله درمیان کردهای مخالف، و نیز کسب و جمع آوری اطالعاتاش، از



 

 

آلمان سفر می کند. او در پایان سفر، گزارش کارخود را به فالحیان می دهد و طرح 

 ". ۹آماده می کند...پیشنهادی را 

، یک تیم از ۸۱۱۲اوائل سپتامبر در )واواک(امنیت کشوروزارت اطالعات و -۴

تماس برقرار کند و آخرین با جاسوس مقیم برلین  نفرستد تا مستقیم ان به برلین میتهر

ارزیابی نهائی  ارزیابی نماید. تیم ارسالی پس از اخبارواطالعات را جمع آوری و

رور را شیوه تشکل و ،راههای فرار و محِل تروربررسی موجود، اطالعات واخبار 

 به تصویب نهائی می رساند.

"... یک تیم از واحد ویژه عملیات خارج از کشور وزارت اطالعات و امنیت ایران 

به ، شرکت داشته است. این شع۸۱۱۲مستقیمن در قتل رهبران کرد، در هفده سپتامبر 

معروف است، از مدتها طوالنی ویژه عملیات حد وا که مسئول ترورها است، و به

وظیفه مراقبت از اعضای حزب دمکرات کردستان ایران را به عهده دارد. به عنوان 

مسئول قتل رهبر کردها عبدالرحمان قاسملو می  ، یک تیم از همین واحد مستقیمنمثال

 باشد.

یک تیم از تهران به وزارت اطالعات و امنیت ایران در اوائل سپتامبر، پیش از ترور، 

برلین می فرستد. تیم مستقیمن با جاسوس مقیم برلین تماس برقرار می کند و به کسب و 

ترور را تعیین و تصویب می جمع آوری اطالعات می پردازد و سرانجام برنامه نهایی 

منابع)جاسوسان، پ.د.( وزارت تیم، پیش از انجام عملیات ترور، توسط یکی ازنماید. 

مستقیم با رهبران کردها بوده است، از اجتماع  یو امنیت ایران، که در تماساطالعات 

اعضای حزب دمکرت کردستان ایران مطلع و مطمئن می شود. این منبع، براساس 

اشته است. تیم)ترور، اطالعات ما، به هنگام عملیات ترور در رستوران حضور د

ن را به سوی ایران ش آماده، برلیاز پیبرنامه دقیق فرار یکپ.د.( پس ازعملیات، بنابر

 ". ۴ترک می کند.

که ساکن برلین است، مأمور  ،امنیت ایرانی، مأمور وزارت اطالعات وکاظم داراب -۵

ترور، سازماندهی  زب هللا لبنان ساکن آلمان را، بمنظورانجامای از افراد ح شود عده می

تریس تماس می گیرد. یوسف کند. او با یوسف امین، عباس رایل، عطااله ایاد و محمد ا

طراف در ا۱۶/۸۱۱۳های  امین و عباس رایل عضو حزب هللا لبنان هستند و در سال

های کار با اسلحه،  شهر رشت، در یکی از اردوگاههای آموزِش سپاه پاسداران دوره

کار با مواد منفجره و حمل آن، ترور، و غواصی دیده اند. محمد اتریس، عضو حزب 

مور تهیه اوراق جعلی برای فرار رایل و امین )عامالن مستقیم ترور( می هللا لبنان، مأ

 اویابد نقشه قتل را تهیه کند.  شود. عطااله ایاد، عضو سازمان شیعه اََمل، مأموریت می

 شوند. کنار گذاشته می  درآخرین لحظه طرح عملیاتیشو



 

 

ورد نیاز را تهیه می و نیز پول و سایر لوازم م" های امن خانه"دارابی برای تیم ترور

 دارابیشهر هامبورگ و بِرِمن، می رود. کند. خودش به هنگام ترور به مسافرت، به 

فسر رابط او عضو سپاه پاسداران است. اسازمان اطالعات و امنیت ایران و عضو

سفارت ایران در بُن، و پس از اخراج جوادی از آلمان "کارمند"ابتداء حسن جوادی، 

محمود آقای برلین، ا سرکنسول ایران دربمی است. دارابی مرتضی غال، (۸۱۱۱)

واک است. یکی نیز کارمند عالی رتبه وا امانی فرانیامانی فرانی، نیز درارتباط است. 

افراد اپوزیسیون برای باره از وظائف دارابی دربرلین جمع آوری اخبار واطالعات در

به همراه فرهاد دیانت ثابت شخص سرکنسول بوده است. دارابی، به هنگام دستگیری، 

، "اروپاحادیه دانشجویان مسلمان درات" بهمن برنجیان، عضو هیئت رئیسه گیالنی و

یکی از تشکیالت حزب هللا در اروپا و یکی از ..." اتحادیه"واحد برلین، است. این

بهمن ثابت گیالنی و فرهاد دیانت است.  مراکز فعالیت واواک و سپاه پاسداران 

 عضو واواک هستند. یزهر دوبرنجیان ن

غرب  س،شهر مایننفر از افراد حزب هللا، در ۱۳، به همراه ۸۱۱۲سال دارابی در

آن دانشجویان ایرانی مخالف جمهوری به یک خوابگاه دانشجوئی، که در آلمان،

. شونداثر این حمله عده زیادی زخمی می زندگی می کردند، حمله می کند. دراسالمی 

شود و پلیس قصد اخراج او از خاک آلمان را  هشت ماه زندان میدارابی محکوم به 

 ای به وزارت امور خارجه آلمان نوشته دارد. سفارت ایران در بُن مداخله می کند، نامه

آلمان اخراج نشوند. با توصیه وزارت شود تا افراد دستگیر شده، ازجمله دارابی، از می

 می کند.  ررخارجه آلمان، پلیس ازاخراج آنها صرفنظامو

رسمی به عنوان نماینده  کنسولگری ایران در برلین، سوی، از۸۱۱۸سال دردارابی 

جمهوری اسالمی ایران به سازمان برگزاری نمایشگاه های بین المللی، در رابطه با 

 .(۵)محصوالت کشاورزی( معرفی می گرددبرگزاری هفته سبز )

اجرای عملیات ترور یان مأمورفالحسوی ( از ابوشریفهاشمی ) بدالرحمان بنیع -۶

")در وزارت اطالعات و کمیته عملیات ویژه"ود. بنی هاشمی زیر نظر مستقیم می ش

هیچ تشکیالتی نیست. او، خودش، همکاران تیم اش را انتخاب کند وعضو میکارامنیت(

می کند. بنی هاشمی با مأموران ساکن برلین تماس برقرار می کند. طرح نهائی توسط 

و تصویب می شود. تیمی که به سرپرستی بنی هاشمی از ایران می آید، از او کامل 

کشور است. برای ترور در خارج از کشور، احدهای عملیات ویژه برای خارج ازو

شعبه ویژه ای در وزارت اطالعات و امنیت کشور وجود دارد. تیم ترور در اوائل 

وسط یکی از جاسوسان واواک، تسپتامبر به برلین می آید. تیم، پیش از انجام عملیات 

بوده است، از اجتماع هیئت نمایندگی در ح.د.ک.ا. ای مستقیم با رهبران  رابطهکه در



 

 

کل وس، بنا بر گزارش سازمان رستوران میکونوس مطلع و مطمئن می شود. این جاس

، به هنگام ترور در رستوران آلمان به دادستانی کل کشور وامنیت داخلی اطالعات

یک برنامه دقیق و از پیش بنابرانجام ترور، پس ازتیم ضربت، ه است. داشتحضور

 (.۴زیر نویس  )نگاه کنید بهان می رودآماده شده برای فرار، آلمان را ترک می کند و به ایر

حزب، فتاح عبُدلی نماینده صادق شرفکندی دبیر کِل : دکترح.د.ک.ا. هیئت نمایندگی -۷

سپتامبر  ۸۹تا  ۸۳تاریخ  ینده حزب درآلمان ازحزب دراروپا وهمایون اردالن نما

برلین هستند. ردمکرات د –سیالیست و سوسیال کنگره جهانی احزاب سو میهمان۸۱۱۲

شود هیئت نمایندگی با برخی از افراد اپوزیسیون  خواست دکتر شرفکندی قرار میربناب

ل و نیز گفت ایران در برلین نشست مشترکی داشته باشند. هدف از نشست آشنائی متقاب

خارج از کشور ن دروضع اپوزیسیو همچنینرباره مسائل ایران، کردستان وو شنود د

ده می گیرد. اما چون تمام ردی وظیفه سازماندهی این نشست را به عهبود. نوری دهک

داد از  انجام میاو( عمدتا  )نیزکار ترجمه راو بود رکنگرهایندگی دهمراه هیئت نممدت 

کند وظیفه اطالع به دیگران را به عهده  غفاری، خواهش میصاحب رستوران، عزیز

نوری دهُکردی از فعاالن چپ مستقل ایران، ساکن برلین، و نیز از دوستان  .بگیرد

دکتر شرفکندی بود و چندین سال با  همچنینو قاسملوبسیار نزدیک دکتر عبدالرحمان 

 فعالیت می کرد..ک.ا.ح.ددی در کردستان ایران در کنار حسین احمکاک نام مستعار 

پانزده نفر، اطالع  ده تا غفاری، به عده ای، حدودطبیب صاحب رستوران، عزیز -۸

دهد که نشست مشترک با هیئت نمایندگی حزب در روز جمعه، هجدهم سپتامبر،  می

سپتامبر  ۸۶: "... چهارشنبه شب، هشت شب در رستوران او خواهد بودساعت 

مه شب، دهکردی به صاحب رستوران، شاهد طبیب نی، حدود ساعت یک بعد از۸۱۱۲

جام دهد و حدود ده تا پانزده ارکات الزم را انری، اطالع و ماموریت می دهد که تدغفا

خواست نوری را میهمانان را که او نام می برد، دعوت نماید. طبیب غفاری در نفر

شب هژده سپتامبر او میهمانان را نه برای هفده سپتامبر، بل برای  انجام می دهد. اما

 ".۶دعوت می کند. دلیل این امر بطور قابل پذیرش روشن نشد... ۱۲

به رستوران هیئت نمایندگی به همراه نوری دهُکردی  شب پنجشنبه، ساعت هشت -۳

کند و  است بسیار تعجب میکس نیامده میکونوس می روند. دهکردی از اینکه هیچ

جمعه شب ساعت  تو گفتی" گوید یجویا می شود. غفاری م ت راغفاری علعزیزاز

ای را پیدا  دهکردی از رستوران به سایرین تلفن می زند. عده". هشت و نه پنجشنبه

، و در نتیجه برای نمی کند، تعدادی برنامه خود را برای روز جمعه تنظیم کرده بودند

 .نفر می آینددو تنها   .شب برنامه دیگری داشتند پنجشنبه



 

 

)دکترصادق شرفکندی ح.د.ک.ا.یئت نمایندگی هعالوه بر، ن دررستوراناحاضر -۲۱

ردی، عبارتند از: پرویز دستمالچی، نیز نوری دهکوفتاح عبدلی، و همایون اردالن( ، 

وعزیزغفاری هستند.  صادق زادهاسفندیار ،مهدی ابراهیم زاده، مسعود میرراشد

. اسفندیار راشد برای جمعه دعوت بود، اما آن شب اتفاقی آنجا بودمسعود میر

غفاری پرسش بنا برآن شب آنجا بود وه اصوال به این نشست دعوت نبودوزاد (۷)صادق

  .نگاه شود به بخش پیوستها( )ترتیب نشستن:آمد دهکردی به سرمیز وموافقت

اما  و پذیرایی از میهمانان بود، مرتب در رفت و آمد( صاحب رستوران)عزیزغفاری

ایستاده است. گفت و شنود ادامه دارد. موضوع عمدتا  سر میز نشسته یا  به هنگام ترور

بر سر کردستان و مسأله خودمختاری است. ساعت حدود ده دقیقه به یازده شب است. 

در این موقع مردی قوی هیکل، با قد متوسط، موهای سیاه کوتاه، صورتی پوشانده تا 

ای میز، پشت ابتد نزیر چشم از قسمت جلوی رستوران به اتاق پشتی می آید، هما

ز درون یک ساک تقریبا  میان نفر اول و دوم می ایستد، و در حالیکه ااولین نفر، 

زند  کند، با صدای بلند فریاد میجهت دکتر شرفکندی شلیک می ورزشی با مسلسل در

 دو، خالی می شود. سپس نفر دوم به هم زدن دو رگبارریک چشم ب. در"مادر قحبه ها"

ول بیهوش می مایون اردالن. اردالن با رگبار اهه شرفکندی وند. بخالص می زنفر تیر

آید و سرش را بلند می کند. قاتل به سمت او  شود. در وسط عملیات دوباره به هوش می

. سه نفر فورا  به سر او می زندیک تیر خالص  از فاصله ای بسیار نزدیک رود و می

دود نیم ساعت پس از نیمه حشود و کشته می شوند. دهکردی به بیمارستان منتقل می

آنجا فوت می کند. صاحب رستوران از پا و شکم زخمی می شود. چهار نفر: شب 

آسیبی  صادق زادهپرویز دستمالچی، مهدی ابراهیم زاده، مسعود میرراشد و اسفندیار

 فرمانده تیم"، ابو شریف"عبدالرحمان بنی هاشمی، ملقب بهنمی بینند. مسلسل چی، 

زند و یوسف امین در برابر در  ن تیر خالص میاس رایل به مجروحعملیات است. عبا

ر می کنند. بنی دهد تا کسی وارد رستوران نشود. همگی فرا ورودی نگهبانی می

گردد و به عنوان پاداش به او یک بنز آخرین ُمدل دولوکس  میازهاشمی به ایران ب

 هدیه می شود. 

هفده سپتامبر تاریخ ی و اردالن در کندی، دهکردی، عبدلهنگامیکه دکتر شرف "...

شب به رستوران میکونوس می رسند و به قسمت  ۹:۳۳و  ۹:۵۱، بین ساعت ۸۱۱۲

روند متوجه می شوند پشت رستوران، که نشست قرار بود در آنجا برگزار شود، می 

می گیرد که خودشان کس دیگری درآنجا نیست. میان آنها بحثی درازغیره که ب

هر صورت روشن ریخ روز نشست کیست. این موضوع درتاده درمقصراشتباه رخ دا

نمی شود. دهکردی وصاحب رستوران طبیب غفاری با عجله تالش می کنند تلفنی به 



 

 

برخی از دعوت شدگان اطالع دهند که به آنجا بروند، اما موفق به تماس با بیشتر آنها 

 )روستا( نتوانستند بروند.عده ای هم به دلیل شغلی) دکتر فراحتی( یا بیمارینمی شوند.

توانستند به آنجا بروند، عبارتند از: شاهد پرویز  کسانیکه براساس این تماس تلفنی

دستمالچی عضو پیشین شورای مرکزی جمهوریخواهان ملی ایران، و به عنوان آخرین 

اکثریت است که -عضوشورای مرکزی فدائیان خلق نفرمهدی ابراهیم زاده اصفهانی

شب به آنجا می رود. شاهد)مسعود( میرراشد که او هم عضو فدائیان  حدود ساعت ده

هژده سپتامبر دعوت شده بود و شاهد)اسفندیار( صادق ریت است و برای روزاکث -خلق

اتفاقی به رستوران می  زاده، که عضوهیچ گروهی نیست و به جلسه دعوت نشده بود،

می شوند و امین در را از  وارد رستوران۲۲:۳۱شریف و رایل، حدود ساعت .. آیند.

پشت سرآنها می بندد. شریف که پیشاپیش آنها حرکت می کرد و رایل، از محل )و نیز 

شتند که توانستند از روی عکسهایی که در اختیار داشتند( از افراد چنان اطالع دقیق دا

مدت زمانی بسیار اندک، و بدون اشتباه در شناخت قربانیان، عملیات بدون مکث، و در

ترور را انجام دهند. مسلسل یوزی در ساک ورزشی و در دست شریف و کلت در 

کتر شریف و رایل پس از ورود به رستوران... به جاییکه درایل بود...  اختیار

نشسته بودند، رفتند. در آنجا، به دور یک میز... افراد زیر  شرفکندی و بقیه میهمانان

، عبدلی، اردالن، در سر میز د، دستمالچینشسته بودند، از جلو به سمت چپ: میر راش

عقب به سمت جلو دکتر شرفکندی، دهکردی، ابراهیم زاده اصفهانی، غفاری، از طبیب

 در این انتهای میز کسی ننشسته بود. .زاده قو صادق

فتگو بودند و احساس خطری نمی ، مشغول صرف شام و گلحظهاین حاضران، در

ان نشدند. شریف یقه پلیور خود را تا زیر چشمها کردند. آنها متوجه نزدیک شدن ضارب

به روی صورت می کشد و رایل یک کاله بافتنی بر سرکشیده بود تا شناخته نشوند. 

پیش از آنکه دکتر شرفکندی یا یکی از حاضران متوجه خطر بشوند تا بتوانند عکس 

ی فریاد می العملی از خود نشان دهند، شریف که به پشت دستمالچی آمده بود به فارس

کشد"مادرقحبه ها" و بالفاصله ، همزمان با این فریاد بروی حاضران شلیک می کند. 

او با مسلسل از درون یک ساک ورزشی که آن را با هر دو دست گرفته بود به سوی 

 ۲۶شرفکندی، دهکردی، عبدلی و اردالن شلیک می کند. او در زمانی بسیار اندک، 

سوی بطرف دکتر شرفکندی و دهکردی و از سوی  که از یک گلوله شلیک می کند

دیگر به طرف عبدلی و اردالن نشانه رفته بودند و همگی اصابت می کنند... رایل با 

 کلت به اردالن و دکتر شرفکندی چهار تیر خالص می زند. او به اردالن که بر اثر

به پشت  نوع جراحات وارده می توانست در آن زمان هنوز زنده بوده باشد، یک تیر

سرش، و به دکترشرفکندی دو گلوله به سر و یکی به گلویش می زند. شریف پیش یا 



 

 

بعد ازآن تیر خالص، از فاصله ای کمتر از پنج سانتی متر، دوباره یک تیر به شکم 

 شرفکدی شلیک می کند.

گلو، روده ، ریه، جگر و کلیه  به دکتر شرفکندی دوازده گلوله، عمدتا در ناحیه سر،

ت کرده اند. او درجا فوت می کند. به اردالن از مسلسل سه گلوله، یکی به سینه، اصاب

یکی به قسمت پائین شکم و یکی به زانوی راست او اصابت کرده است. اردالن، با 

وجود این جراحات، اگر سریع مورد مداوا قرار می گرفت شانسی برای زنده ماندن 

. به عبدلی، که از همه نزدیکتر به داشت، اما تیر خالص باعث مرگ فوری او شد

تیرانداز نشسته بود، چهار گلوله مسلسل، از فاصله ی بسیار نزدیک، اصابت کرده 

همان محل ترور رداست. گلوله ای که به قلب او اصابت کرد موجب مرگ فوری او 

شد. به دهکردی هفت گلوله اصابت کرد، اما او درجا فوت نکرد. او را به بیمارستان 

(منتقل کردند که در ساعت پنج دقیقه پس از نیمه شب بر اثر خون Steglitzلیچ)اشتگ

اثر گلوله هایی بود که به قفسه سینه او درونی فوت کرد. فوت او بویژه بر ریزیهای

 " (۸) اصابت کرده بودند...

صحبت ازتصفیه های درون  آلمان های گروهی قاتالن هیچ خبری نیست. رسانهاز -۲۲

عملیات انتقامی حزب کمونیست کارگران های اپوزیسیون ایران، یا ن گروهامی سازمانی

ای برای طرح چنین ادعائی  انگیزهمی کنند. هیچ دلیل و )پ.ک.ک.(کردستان ترکیه

 ساعت ده صبح با خبرنگار ده سپتامبر،ژهپرویز دستمالچی، روز بعد، نیست. موجود 

(، Berline Zeitungرسایتونگ)برلین، برلینتحریه روزنامه بسیارمعتبرعضوهیئت و

(، در کافه Werner Kolhoffلهوف)کآقای ورنر دمکرات، -نزدیک به حزب سوسیال

مصاحبه خصوصی می گزارد کرانسلر)درنزدیکی رستوران میکونوس( قرارمالقات و

 .رود صبح به محل حادثه، روبروی رستوران میکونوس، می ۸۸ساعت  و از آنجا

ها، بسیار ستند. او ماجرای ترور را برای آنسر دنیا جمع هبیش از سد خبرنگار از سرا

طالعات و گوید پشت این ترور حکومت ایران و سازمان ا دهد و می کوتاه، شرح می

 امنیت ایران قرار دارد.

علیه اولین تظاهرات  برلین". -تبعید علیه تروررانی در "کمیته اپوزیسیون ای -۲۱

دمنش جمهوری به جنایت وحشیانه رژیم د تروربرلین، "گردهمایی برای اعتراض

هم میهنانمان، شاد روانان: نوری دهکردی وسعید شرفکندی اسالمی وکشتار چها تن از

، ساعت پنج بعد ۱۲و دو تن ازهمراهانشان"، درفردای همانروز، درهژدهم سپتامبر 

برگ انجام گرفت و تقریبا همه رابر ساختمان شهرداری منطقه شوناز ظهر، درب

بعد( تهران را مسئول ترور برلین دانستند و درپی آن)چند روز  وزیسیون\امانهای ساز

برلین" برای مبارزه با تروریسم ج.ا. در شهر برلین شهر -یک "کمیته موقت تدارک



 

 

تشکیل شد تا تدارک سازماندهی کمیته اصلی را به انجام برساند و در اولین بیانیه 

دیت کرد)بیانیه جومی بپا خیزیم" اعالم موخود"علیه تروریسم رژیم جمهوری اسال

 -۱۲، سپتامبر ۸۹تاریخ ندارد، ن.ش. به کتاب "بخشی از اسناد میکونوس، برگ 

 ، برلین(.۸۱۱۱، پرویز دستمالچی،  بهار ۱۹آوریل 

برای اولین بار پس از پانزده سال ترورهای جمهوری سرانجام ، برلینپس ازترور

رانی در تبعید علیه کمیته اپوزیسیون ای" ی با نام خارج از کشور، کمیته ااسالمی در

مبارزه  ا هدفب ودر پی آن درشهرهای دیگرآلمان و نیز پاریس، ،"برلین -ترور

عبارت بودند  ..." برلینکمیته"تشکیل شد. اعضای  .ا.با اعمال تروریستی ج مقابلهو

ی ابراهیم زاده، عبداله عزت پور، مهدمحمود رفیع، از: کامبیز روستا، فرهاد فرجاد، 

 حسن جعفری و پرویز دستمالچی. 

ی درمیان ایرانیان و افکارعمومر رابطه با روشنگری درپس ازموفقیتهای اولیه د

تروریسم حکومتی ج.ا.ا. واینکه پشت تروربرلین حکومتگران جامعه آلمان درارتباط با

ه ترورمتحد شویم تا ج.ا. پنهان هستند، "کمیته... " برلین درپنجمین بیانیه خود،" برعلی

، شش ماه پس ۸۱۱۵مارس  ۲۶بتوانیم از جان آزادیخواهان ایران دفاع کنیم"، مورخ 

چنین نوشت: "... نمونه فعالیتهای کمیته های ایرانی علیه ترور از ترور، ازجمله 

دربرلین، هامبورگ، کلن، فرانکفورت و نیز تالشهای ایرانیان ساکن هانوور و 

هند، چنانچه درآینده نیز آزادیخواهان ایرانی بتوانند متحدا و دارمشتات نشان می د

این زمینه مبارزه کنند، راهیابی به افکار عمومی درجوامع ی پیگیر و متمرکز دربشکل

مدنی وتاثیرگذاری برآنها، نه تنها ممکن که موفقیت آمیز نیز، خواهد بود.")همانجا، 

 (.۶۵-۶۱اسناد میکونوس، برگهای 

های بسیار وسیعی را با هدف روشنگری در رابطه با آمران و فعالیترلین "کمیته..." ب

نی درباره مجموع شش جلد اسناد به زبان آلماو در شروععامالن ترور میکونوس 

لچی تهیه و کرد. تمام شش جلد توسط پرویز دستمامنتشرج.ا.ا. تروریسم حکومتی 

نتشارات )چاپخانه( یکی از ا را کامبیز روستا توسطوسوم دوم  ،تنظیم شدند. جلد اول

 در شهر ُکلن )م.( به چاپ رساند.  دوستان

از کتبن برای انتشار جلد سوم، که با مشکالت مالی روبرو بود، من)پرویز دستمالچی( 

درخواست کمک مالی کردم که مورد موافقت قرار گرفت و  Umverteilungبنیاد 

د از سوی آن بنیاد در اختیار مجموعه اسناجلد چهارم برای چاپ  مارک ۸۳۱۱مبلغ 

  به چاپ رسید.چهارم من گزارده شد که با آن جلد 

و با مخارج خودم به  کردم تنظیم من تهیه و)یک مجموعه(را نیزپنجم و ششمجلدهای 

..." کمیته"گرفتن کمک مالی در درون و بیرون برای  هاتمام تالش ، زیراچاپ رساندم

اسناد نیز به زبان آلمانی درباره تروریسم جمهوری  یک جلد ..."کمیته". ندناموفق ماند

ونیز به چاپ  شد اسالمی و سلمان رشدی منتشر کرد که آن نیز توسط من تهیه و تنظیم

رسانه های آلمانی زبان، سیاستمداران دراختیار..."کمیته"این اسنادازسوی تمامی رسید.

. در اثر این نوع دیمکر ها تماس برقرار میبا آن ماصیت هایی قرارمی گرفت که و شخ



 

 

ها ه ها شود، و بدین ترتیب ما به آنها، کمیته توانست مرجع و منبعی برای رسانفعالیت

ها برای تکمیل اسناد و مدارک خود سود می رسانی می کردیم و از اطالعات آن اطالع

اطالعات و " اینهمه "کشف کند که ه این فکر افتاد تا بردیم، به گونه ای که رژیم ب

 )در این باره رجوع شود به فصل نهم(.ناد ما از کجاست؟ اس

نابر "، ب"کمیته...کتبن از تمام مسئولیتها و نیزعضویت در ۸۱۱۱پنجم مه من در

 . استعفاء دادم اختالفات موجود، رسمن 

سپتامبر، پلیس ابزار ُجرم را کشف می کند، از جمله یک مسلسل دستی  ۲۲در -۲۹

میلی متری با صدا خفه کن. و نیز ُکلت  ۱دل یوزی، کالیبر ساخت کارخانه آی.ام.آی. م

میلی متر با صدا خفه کن، ساخت اسپانیا. پلیس  ۶۳/۹الما اسپسیال، مدل ایکس، کالیبر 

از  ۸۱۹۲ت منشاء آن را پیدا می کند. این اسلحه در سال کلاز روی شماره سری 

 روخته شده بود.اسپانیا به نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی وقت ایران فسوی 

هژده سپتامبر، دادستان کل آلمان مامور رسیدگی به این ترور می شود و اداره در

قوانین جنایی آلمان، مسئول و مامور انجام (، با استناد BKAآلمان) فدرالآگاهی 

کمیسیونی تحت نام"کمیسیون ویژه میکونوس" در ائاره آگاهی کل تحقیقات می شود و 

 شروع می کند. تحقیقات خود را ان روز تشکیل می شود و از هم

به سوی اتوموبیل  وسف امین،عبدالرحمان بنی هاشمی، عباس رایل و ی، ترورپس از 

آنجا . درمنتظر آنان بود، می روند (یکی محلنزد)که درخیابان پرینس رگنتفرار

محمد منتظرند، آنها سوار می شوند و از محل می گریزند. رایل و حیدر)راننده( و

 وبیل پیاده می شوند. اتوماز (Bundesplatz)پالتسبوندس  ف درشری

 -Hohenzollern Damm) دام لرنسبا هوهن رستقاطع دو خیابان کنستانکمی بعد، در

Konstanzer Str.نزدیکی یک ایستگاه پمپ  بنزین، امین و محمد نیز اتوموبیل (، در

راه  الحهای ارتکاب جرم بهاتوموبیل و سفرار را ترک می کنند و حیدر به تنهایی با 

پارک می  ۵۳اتوموبیل را در خیابان سیسرو شماره (حیدر)رانندهخود ادامه می دهد. 

کند و ساک ورزشی حاوی سالح جرم و چند تکه لباس را در زیر یک خودرو، که در 

 در خیابان سیسرو قرار داشت، پنهان می کند. ۵۵برابر قطعه زمین شماره 

محوطه یک واحد تولیدی واقع در صبح، در ۸۸:۸۳حدود ساعت سپتامبر،  ۲۲در"... 

نمایشگاه یکی از شعب ، در۵۳شماره  مرسدورف، در خیابان سیسرو،ویل -منطقه برلین

حرکت، یک ساک جواز یک اتوموبیل بدون، زیر(Audi)اتوموبیل سازی آئودی

کاب ارتحاوی سالحهای  از جمله که ،با مارک اسپورتینو رنگ،سبزورزشی سیاه و

 جرم است، از سوی شاهد وانک، کارمند فروشگاه اتوموبیل پیدا می شود.

این ساک ورزشی، عالوه بر یک کاله بافتنی سیاه، یک شال راه راه قهوه ای و در

نه آی.ا م.آی، یک دستکش چرمی، یک مسلسل دستی ساخت کارخا پکرم، و لنگه چ



 

 

لحه کمری الما اسپسیال، مدل میلیمتری با صدا خفه کن، یک اس ۱مدل یوزی، کالیبر 

ا خفه کن و سه پوکه فشنگ کالیبر میلی متری، همراه با صد ۶۳/۹آی، کالیبر  -ایکس

ارتکاب جرم شناسایی ه حمیلی متری وجود داشتند. سالحهای پیدا شده به عنوان اسل ۱

 ۳.... روی خشاب کلت اثر کف دست عباس رایل کشف و شناسایی شده استمی شوند

، اثر کف دست راست متهم رایل به روی خاذن خشاب کلت کشف می ۱۲ر اکتب ۳در 

نمایشگاه اتوموبیل برولینا را  چون راه ورودی به اتوموبیل فرار، گردد. محل پارک

ی با ترور حدس زده شود این اتوموبیل چه ارتباطمسدود کرده بود، بدون آنکه 

باخ بروکه منتقل می شود.  میکونوس دارد، توسط پلیس از آن محل به خیابان شوارتس

. گردد، و براساس اظهارات امین شناسائی می۱۲اکتبر  ۹اتوموبیل، ابتداء در تاریخ 

مسلسل ارتکاب جرم ری، که ازمیلی مت۱ون اتوموبیل، از جمله، یک پوکه پلیس در در

شلیک شده است، و یک کیسه پالستیکی، که اثر انگشت سبابه دست چپ امین روی آن 

 ". ۲۱یدا می کند...بود، را پ

، )آلمان( ایاالت ِوست فالندرشهر راینه، اکتبر در ۳رعباس رایل و یوسف امین د -۲۴

کند و سپس همه ماجرا  خانه برادر امین دستگیر می شوند. امین دو روز مقاومت میدر

اساس اعترافات او سایر اعضای تیم، کاظم برای دادستانی تعریف می کند. بر را

ی، محمد ادریس و عطاءاله ایاد نیز دستگیر می شوند. برای سایر افراد دارابی کازرون

 تیم ترورحکم دستگیری صادر می شود:

 فرمانده عملیات، فراری به ایران)ابو شریف(عبدالرحمان بنی هاشمی ، 

  فردی به نام محمد، ایرانی، او اسلحه های ارتکاب جرم را شب قبل از قتل به

 خانه تیمی می آورد.

 اعضای حزب هللا لبنان، ساکن شهر ر، معروف به حیدر، ازجعفابو

( در آلمان. او راننده اتومبیل فرار است که پس از Osnabrückاوزنابروک )

رود و سپس در سپاه پاسداران مشغول  ترور به لبنان و از آنجا به ایران می

 کار می شود. 

 ِو، پالک عضو حزب هللا است. ماشین عملیات، ب. امعلی صبرا، لبنانی و .

B-AR5503 در لبنان بعدا ، را او، یک هفته پیش از ترور، خریده است. او

 . شدکارمشغول به  و در مرکز حزب هللا 

  که یک ساعت پیش از ترور  ۸۱۱یک ایرانی، راننده یک مرسدس بنز مدل

 با بنی هاشمی در خیابان نزدیک میکونوس مالقات می کند.

متعدد سازمانهای  های، گزارشفدرال ، اداره آگاهیرالفدتمام تحقیقات دادستانی  -۲۵

جمهوری شواهد همگی حکایت از دخالت حکومت  سایر و اطالعات و ضد اطالعات

 ان رو شدن نقش ایران در این ترورنیست. دارند. دولت آلمان ابدا  خواه یاسالم



 

 

س نو( به کمیسیون ویژه میکوSchmidbauer)امنیت آلمان، آقای اشمیت باوئروزیر

ها نامی از ایران آورده نشود. بنا بر کند در گزارش توصیه می فدرال در اداره آگاهی

توصیه او، متهمان می بایستی در برابر دادگاه قرار داده شوند، اما در هیچ جا  نامی از 

نقش ایران آورده نشود. مسـئله به بیرون درز می کند. اسناد و مدارک زیادی در 

های آلمان منتشر می شود. وزیر  در قتل میکونوس در رسانهرابطه با نقش واواک 

توصیه  (Von Stahl)قای فُون اشتالآ دادستان کل آلمان  بهدادگستری کل آلمان، 

 ۸۱۱۵ِمه  ۸۹ای به رابطه این قتل و ایران نکند. در  کیفرخواست اشارهکند در می

 کاظم دارابی دادستانی کیفرخواست خود را صادر می کند. کیفرخواست از متهم

سوی دستگاه کند که از سپاه پاسداران یاد میکازرونی به عنوان مأمور واواک وعضو

انجام قتل رهبران حزب دمکرات کردستان ایران، به مأمورج.ا. امنیت اطالعات و

. کیفرخواست دادستانی در میان سیاستمداران و می برد هنگام اقامتشان در برلین، نام

کنند که ابتداء  ستانی میپا می کند. اما همه استناد به ادعای داد دولت آلمان جنجالی به

بعد، آقای فُون اشتال، به دلیل طرف به اثبات برسد. مدتی  یک دادگاه بیباید در

کار برکنار می گردد. شاید دولت آلمان بدین از ،ای دیگر ، در رابطه"اشتباهات زیاد"

ه صدا در آورد که حاضر هائی بآنسته است زنگ خطری را برای همه خوا ترتیب می

ارچوب سیاستهای دولت، و بویژه سیاستهای کونوس در چرابطه با پرونده مینباشند در

 وزیر امنیت او، عمل کنند.   

وزیر  ۸۱۱۵هفتم )سه هفته پیش از شروع دادگاه( اکتبر در روزهای ششم و -۲۶

ئر است. آقای اشمیت باواطالعات و امنیت ایران، حجت االسالم علی فالحیان میهمان 

ی بایستی مخفی می ماند. خبر به بیرون درز می کند. ورود فالحیان به آلمان م

 فالحیان را دارد، دولت آلمان دستگیرینجال می کنند. دادستانی قصد مطبوعات ج

نتیجه دارای مصونیت درو میهمان دولت آلمانلت ایران وتحت این بهانه که او وزیر دو

 گوهایگوید موضوع گفت . اشمیت باوئر میمی شونددستگیری او عمانسیاسی است، 

ها و زادی گروگاناز جمله آ ،"امور بشردوستانه "میان او و حجت االسالم فالحیان 

ست. بوده و در رابطه با میکونوس هیچگونه مذاکره ای انجام نگرفته ا زندانیان غربی

ی کند. اما دو سال بعد، پس از مجلس ملی آلمان بیان ماو عین همین مطالب را نیز در

تر شد، او  آنکه نقش قدرتمداران جمهوری اسالمی در قتل میکونوس به مراتب روشن

حجت االسالم فالحیان در آن ر دادگاه و با ادای سوگند، گفت به عنوان شاهد در براب

جلوی دادگاه میکونوس را بگیرد. و من به او  ن از من خواست که دولت آلمانزما

 در این زمینه دادم که دستگاه قضائی ما مستقل است و دولت )قوه اجرائی(پاسخ 

 . انجام دهد قدامیتواند ا نمی



 

 

 ۹و ۶سفر خود به آلمان)به هنگام ، امنیت ایران("... فالحیان)وزیر اطالعات و

شمیت باوئر، تالش می نماید از ا( درگفتگویی با وزیر امنیت آلمان آقای  ۸۱۱۵اکتبر

شمیت باوئر که ا( جلوگیری کند. شاهد ۸۱۱۵اکتبر ۲۵دگاه)به تاریخ شروع کار دا

انهای اطالعاتی آلمان است، اظهار داشت که فالحیان مسئول هماهنگی میان سازم

شروع شود و نیز در باره بی گناهی متهمان  باره دادگاهی که قرار بودچندین بار در

اتهام زده می شود ودر  شکایت داشت که به ایران به ناحقگله وصحبت کرد. او 

. بشویمدادگاه این بود که مانع از گشایش و شروع کار ما)دولت آلمان( خواستش از

فالحیان این درخواست را)که اصوال رد شد( با اشاره به تالش و خدمات ایران در 

آزادی گروگان در رابطه با رابطه با اعمال نفوذ به روی خانواده حمادی)در لبنان(

می کرد. فالحیان قول داد برای روشن شدن این ترور هرکاری انجام آلمانی مطرح 

 ".۲۲..کاری نکرد.هیچ  دهد، اما 

ها و داشت. اطالعات الزم توسط دستگاه های دولت آلمان همواره ادامهکارشکنی ،اما

 دراختیار دادستانی وابتدا اشمیت باوئر،  توصیه دولت وعاتی آلمان، بنابرمقامات اطال

من برای اثبات کیفرخواست صادر " نی می گفت: ر داده نمی شدند. دادستادادگاه قرا

اقرار ". ه جا مانع و کارشکنی وجود داردشده باید میلی متر به میلی متر جلو بروم. هم

ن جلوگیری وزیر امنیت ایران خواها مبنی براینکهنهائی اشمیت باوئر در برابر دادگاه 

در رابطه با ترور برلین  ر سیاست دولت آلمانبه خاطر تغیی از شروع دادگاه بود،

توانست  در برابر دادگاه برای او، به عنوان وزیر، مینادرست ، بل اظهارات نبود

 نیز برکناری اش از مقام وزارت داشته باشد که حتا تا ناگواریسیار عواقب قضائی ب

 برسد.

ع دادگاه دادگاه میکونوس کار خود را شروع کرد. شرو ۸۱۱۵اکتبر ۲۱در -۲۷

های جمهوری اسالمی برای جلوگیری از رسیدگی  میکونوس اولین شکست تالش

نام ایران از های دولت آلمان نیز به منظور حذف ی به پرونده قتل برلین بود. تالشقضائ

 کیفرخواست به جائی نرسید. پرونده قضائی و نیز

بنان خانواده یوسف یک روز پیش از شروع دادگاه، از لبنان خبر رسید که حزب هللا ل

پس بگیرد.  او را از این راه مجبور نماید اعترافاتش راتا  امین  را گروگان گرفته است

است و  در برلین بوده "رئیس عملیات"، کاظم دارابی کازرونیامینهارات اظبنا بر

قرار دارد. تکرار این   سازمان اطالعات و امنیت آن و پشت این ترور حکومت ایران

 قتل برلین، به معنایر برابر دادگاه، ازسوی یکی ازمتهمان به شرکت درامات داته

کار دادگاه میکونوس بود. جمهوری اسالمی موفق  شروعدرهمان ج.ا.ا. محکومیت 

ها، امین را مجبور امین در لبنان و تهدید به قتل آنشود با گروگان گرفتن زن و بچه  می



 

 

صبح، دادگاه کار  ۱، ساعت ۸۱۱۵کتبر ا ۲۱نماید گفته هایش را پس بگیرد. در روز 

امنیتی وسیعی انجام گرفته است. تمام ساختمان ی خود را رسما  شروع می کند. اقدامها

های یاباندادگستری برلین شدیدا  زیر کنترل نیروهای پلیس وامنیتی است. همه جا، خ

د به شدیدا  کنترل می شوند. برای ورو ...ن وابامها، عابر  اطراف دادگاه، پشت

انجام می گیرد.  کنترل بدنی کامال  دقیق مان دادگستری و نیز ورود به سالنساخت

بیرون و درون دادگاه حضور دارند. روهی جهان درهای گ خبرنگاران رسانهانبوهی از

لحظه به لحظه خبر به سراسر دنیا گزارش می شود. درون دادگاه، در جلو، هیئت 

(، یک قاضی رزرو، و Kubsch)قاضی کوبش رئیسه پنج نفره دادگاه، به ریاست 

، پشت یک شیشه ضد گلوله، )ازجایگاه حضار(منشی دادگاه نشسته اند. سمت راست

سمت چپ یوسف امین، محمد ن کاظم دارابی و عباس رایل، و دردر جایگاه متهما

تراشیده و خندان.  تمیز، با ریشاءاله ایاد نشسته اند. همه بسیارآراسته واتریس و عط

سد است که می گیرند. اطمینان آنها سد در ا به تمسخرهمان ابتداء دادگاه رها ازآن

 است. دریکسال آخر شانآزاد خواهند شد و پول و مقام در انتظارج.ا. بزودی، با کمک 

خبری نبود . حداکثر، پس از صدور حکم اه، از آن همه شادی و طراوت دیگردادگ

 را باخته اند."بازی "د که بازداشت علی فالحیان، همگی متوجه شدن

بویژه وکالی مدافع کاظم دارابی )سه وکیل مدافع انتخابی و  ،وکالی مدافع متهمان

کار دادگاه را به تأخیر بیاندازند.  سخیری( با تمام قوا کوشش کردندسپس سه وکیل ت

. فتداشروع دادگاه به تأخیر بی "ه پرونده ها تکمیل نیستاز آنجائیک"ابتداء تقاضا شد 

یر پرونده ها د"این درخواست، چون با واقعیت تطابق نداشت، رد شد. سپس ادعا شد 

ها فرصت کافی برای مطالعه نداشته جه آنو در نتی "ندبه دست وکالی مدافع رسیده ا

است اند. این درخواست نیز به دلیل غیر واقعی بودن پذیرفته نشد. وکیل دارابی درخو

رئیس دادگاه  ."کیفرخواست دادستانی خوانده نشود"کرد که در صورت شروع دادگاه 

د. آخرین درخواست وکالی به دلیل بی مورد بودنش رد کراین درخواست را نیز

می در ترور میکونوس درکیفرخواست بخش مربوط به نقش جمهوری اسال "دارابی: 

. روشن بود که این درخواست نیز مورد پذیرش رئیس دادگاه قرار "خوانده نشود

هد گرفت، زیرا مغایر با روند عادی دادگاه است و بعالوه دلیل ویژه ای نیز برای نخوا

این کار ارائه نشد. پس، دادگاه با آغاز به قرائـت کیفرخواست دادستانی کار خود را 

 شروع کرد. 

شروع " هزار و یکشب"انکار کرد. داستان  امین، طبق انتظار، تمام اعترافات خود را

بوده  "مترجم جاسوس موصاد"، زیرا "بد ترجمه شده اندافاتش"راعتشد. او ادعا کرد 

اند و همگی  پلیس و دادستان مطالب را خودشان از قول او چنان نوشته و یا اینکه است



 

 

کرده اند. روشن بود چنین مطالبی را کسی باور  اش" شکنجه" گفت نادرست است. او

یمی لو رفته بودند. در آنجا آثار های ت ، خانهمینزیرا براساس اعترافات ا ،کند نمی

انگشت متهمان کشف شده بود و نیز تعدادی از اعضای تیم ترور به دام افتاده بودند.  

عمل، صحت اعترافات امین را اثبات می قیقات پلیس و دادستانی، همگی، دریعنی تح

 تر شود، زیرا هیئت . این رفتار امین موجب شد که دادگاه به مراتب طوالنیندکرد

رئیسه دادگاه همه را، از پلیس بازپرس امین تا قاضی تحقیق، تا بازپرس دادستانی تا 

نی، لبنا اندهافراخواند. ش به دادگاه به عنوان شاهدزندان، مترجم و... همه را نگهبان 

متهمان و در  زیان را به بسیاری مطالبواعتراف  شروع دادگاه همگی که پیش از

یم دستگاه امنیت جمهوری ده بودند، در اثر فشارهای مستقکربیان ج.ا. رابطه با نقش 

ا پول، یکی بعد از دیگری، به ها باسالمی وحزب هللا لبنان، ونیز دراثر تطمیع آن

ان سرائی کردند. داستان خود را پس گرفتند و داست ینهای پیشیکی دو نفر، حرفغیراز

ر آورد که در پایان ئی به باآنچنان بی آبروهائی پُراز تضاد وتناقض. این امر

ام اسناد و مدارک عکس از دست دادند. تم کاملن لبنانی اعتبار خود را "شاهدان"کار

 ها را اثبات می کرد.اظهارات آن

شنبه و جمعه، تشکیل جلسه می داد. هر ای دو روز، روزهای پنج هفتهدادگاه هرهفته، و

بی مطمئن از سوی عربی ترجمه می شد. داراطلبی به سه زبان آلمانی، فارسی وم

زودی آزاد خواهد شد و به عنوان  رهبران جمهوری اسالمی، و با اطمینان به اینکه به

، تا اندهادادگاه، تا ش رئیس صبور به ایران بازخواهد گشت، همه را، از" قهرمان"

ها را به باد فحش و دشنام می کرد و آن اچیان، همه را مسخره میخبرنگاران و تماش

 ال آخر کامال  ساکت شد. او یک س گرفت.

، اهدان، اظهارات شکل تحقیقات اداره پلیس فدرال آلمان، تحقیقات دادستانی -۲۸

مدارک بدست آمده، همگی مؤید سازمانهای اطالعاتی، اسناد و محرمانهی ها گزارش

نقش سازمان اطالعات و امنیت جمهوری اسالمی و نیز نقش رهبران درجه اول نظام، 

 دند. در این ترور بو

میسیون تحقیقات ویژه ای به نام ک (BKA) برلین، دراداره پلیس فدرالترورپس از

یگیری به منظور پ،(Sonderkommission Mykonos)"کمیسیون ویژه میکونوس"

 (۳، )ن.ش.به منابع ۸۵/۸۸/۱۲و   ۲/۸۸/۱۲مورخ  هایاین قتل، تشکیل شد. گزارش

طالعاتی ایران در این قتل هستند. های ا این کمیسیون، هر دو نشانگر نقش دستگاه

( BfVون اساسی آلمان )اداره کل حراست از قان (۵ ،)ن.ش.به منابع۲۲/۳/۱۵گزارش 

ازمان اطالعات امنیت ایران را عضو س متهم ردیف اولکاظم دارابی،  ،داستانی کل به

 های هشتاد به عنوان جاسوسکند که از اواخر سال ان معرفی میعضو سپاه پاسدارو نیز



 

 

عبارتند او رابطافسران بنابراین سند محرمانه، . ستکرده ا برای این دو نهاد کار می

آلمان را  ۱۱اکتبر  ۸۶دیپلمات ایرانِی سفارت ایران در بُن، که در -از: حسن جوادی

ارتباطی دائم بوده است. با دارابی درنیز ،مرتضی غالمی ،کند و جانشین او ترک می

رتبه ل ایران، آقای امانی فرانی، که او نیز کارمند عالی دارابی در برلین با سرکنسو

وضع اپوزیسیون گزارش تهیه می کند.  برای او از واواک بود، در ارتباط است و

وه است. وظیفه این گر "گروه کاِر ایران"زارش محرمانه این اداره، گزارشدومین گ

خاک آلمان، محرمانه، درج.ا. های اطالعاتی و امنیتی تهیه گزارشی از فعالیت سازمان

ر میکونوس )از جمله( آمده در رابطه با ترو ،. در آنجا(۲۱)، است۲۱/۶/۱۵و مورخ 

خبرهای متعدد از یک منبع موثق، که باید بطور ویژه ای حفاظت شود، این "... است: 

پایگاه آماده شده و با اسم رمز دهد که قتل ُکردها تحت رهبری  نتیجه را بدست می

 "....ه اجراء در آمده استب بزرگ علوی

بزرگ "رمزنام ن در بُن است. دررابطه با این گزارش سفارت ایرامنظور ازپایگاه در

رابطه با نام نویسنده بزرگ شد که سوءاستفاده یا تمسخری در یتصور مابتداء ، "علوی

های گروهی از آن به نام کوچک  هایران، آقای بزرگ علوی، است. در اسناد و رسان

( در دادگاه، Cپس از شهادت آقای مصباح )شاهد بزرگ علوی یاد می کردند." فرشاد"

، به معنای فریاد رهبر )بزرگِ( شیعیان "فریاد بزرگِ علوی"مشخص شد نام رمز

. اداره کِل حراست آقای علی خامنه ای)فریاد بزرگ علوی(، یعنی فریاد )علوی( است

گزارش تکمیلی دیگری را در  ۸۱/۸۲/۱۳، در تاریخ (BfV)از قانون اساسی آلمان

 رار داد. بنابراین این گزارش: اختیار دادستان کل آلمان ق

یت ایران وزارت اطالعات و امنخارج از کشور  عملیاتاز واحد ویژه یک تیم "... 

در اوائل  ...دخالت داشته است ۸۱۱۲رهبران کرد، در هفده سپتامبر  در قتلمستقیمن 

حیان جاسوس علی فالآید و با مأمور و ان به برلین میتهرتیمی از  ... ۸۱۱۲سپتامبر 

 های فرار، برنامهنیز راهدر برلین، پس از بررسیهای الزم، در مورد محل ترور، و

  ."(۴، )ن.ک.به منابع ...قتل را بطور نهائی تصویب می کند

ن فالحیان در رستوران جاسوسا"همچنین آمده است که در شب تروراین گزارش در

با هیئت نمایندگی  (direkte Kontakt) "تماسی مستقیم"و او در "اشتهحضور د

 دادگاه برخی از ،پیشین( یهاگزارشدرپی این گزارش)ونیز .بوده استح.د.ک.ا. 

هادت، به دادگاه مقامات درجه اول اطالعاتی آلمان را، برای شپایه و مسئوالن بلند

یت آلمان )هماهنگ کننده امندعوت می کند. ازجمله دعوت شدگان وزیراطالعات و

است. او در شمیت باوئراآلمان(، آقای برند  و ضد اطالعاتی های اطالعاتیدستگاه

 اودر بُن از اوعلی فالحیان به هنگام دیدارش با که گوید  سوگند، می در زیردادگاه، 



 

 

فالحیان پاسخ به اوو  دجلوی پرونده و نیز دادگاه میکونوس را بگیرمی کند خواست در

. و است که پرونده در دست مراجع قضائی است و قوه قضائی در آلمان مستقل هدمی د

هم. پس از آن از آقای توانم انجام د این زمینه کاری نمیدر )اشمیت باوئر(درنتیجه، من

دعوت شد. او  ۸۱/۸۲/۱۳، امضاء کننده گزارش مورخ (Grünewald)گرونه والد

طالعاتی دوست مرا به آن کشور دعوت های ابرابر دادگاه گفت، یکی از سازماندر 

ها را در رابطه با ترور میکونوس، بررسی کنم. نتا اطالعات آکرد و به من امکان داد 

همدیگر را تکمیل می کنند. در رابطه با ها درتطابق با اطالعات ما است واطالعات آن

 وجود ندارد.  تردیدیجای هیچ شک و  (۳)ن.ک.به منابعاین گزارش

گزارشات، و نیز سایر اسناد و مدارک و تحقیقات دیگر، مسئول دادستانی پس از این 

عالم کرد ( اBruno Jost) پرونده میکونوس، دادستان ارشد آقای برونو یوستدرکل 

المللی برای علی  اشت بینحال بررسی صدور حکم بازددادستانی کِل آلمان در

دنبال این امر تهدیدات بر  جمهوری اسالمی( است. بهوامنیت  فالحیان)وزیر اطالعات

ک شروع شدند. آقای والیتی، وزیر امور خارجه، در ی "دادستان فاشیست آلمان"علیه 

اینکه دادستان آلمان چه می گوید، ابدا  مهم نیست. "مصاحبه مطبوعاتی ابراز داشت: 

هفته بعد، حکم چند ".دولت آلمان است که چنین امری رااجازه نخواهد داد مهم

پای  نصادر شد. با  صدور این حکم عمل (۸۳/۵/۱۶المللی علی فالحیان ) بینبازداشت 

دولت ایران به میان آمد، زیرا علی فالحیان وزیر کابینه علی اکبر هاشمی رفسنجانی 

 بود. دادگاه میکونوس باز هم قدمی بسیار بزرگ به پیش رفت. 

به دادگاه دعوت می  تحقیقات و بررسی همچنان ادامه یافت. شهود، از همه سو، -۲۳

کنند تا در جایگاه شهود به نفع  شوند. وکالی متهمان عده زیادی را به دادگاه دعوت می

کند چون کار  اعالم میشود و گاه به پایان خود نزدیک میمتهمان شهادت دهند. داد

کیفرخواست  ۱۶بررسی قضائی به پایان رسیده است، دادستانی آلمان اواخر سپتامبر 

ت نهایی، وزارت را قرائـت خواهد کرد. درست پیش از قرائـت کیفرخواس نهائی خود

یادداشتی را برای آقای اشمیت باوئر فاکس می کند، مبنی بر اینکه ج.ا.ا. خارجه امور

دهد دادگاه از دو نفر شاهد ساکن ایران، بهرام برنجیان و محمود  دولت ایران اجازه می

د. عین همین نامه از سوی وزارت نازپرسی کننورآرا، در سفارت آلمان در تهران، ب

از این کار روشن امور خارجه ایران تحویل سفارت آلمان در تهران می شود. هدف 

تان، و نیز به تأخیر انداختن، قرائـت آخرین کیفرخواست دادسبود. جلوگیری از

دادستان پرونده میکونوس در که روشن بود  نصدور رأی، زیرا کاملیاجلوگیری، از

خود، جمهوری اسالمی را آمر این ترور اعالم خواهد کرد. نهایی یفرخواست ک

داستانی آلمان و دادگاه سه سال تمام خواهان بازپرسی از دو شاهد نامبرده بودند و 



 

 

و نیز  دولت ایران اجازه نمی داد. هیئت رئیسه دادگاه، با وجود مخالفت دادستانی

کیفرخواست دادستانی جلوگیری کرد و آن را  ، از قرائـتقربانیانوکالی بازماندگاِن 

 دو شاهد در تهران نمود. پس از بازپرسی از موکول به

کرر های مند. دولت ایران، با وجود درخواستچند نفر برای بازپرسی به تهران می رو

ادگاه شهادت دهند. برای شهادت در برابر ددهد آن دوبه برلین بیایند و دادگاه، اجازه نمی

 بهرام برنجیان.، دها در سفارت آلمان در ایران حاضر می شوفر از آنیک ن تنها

یک سخنرانی به برلین  آقای بنی صدر برای برگزاری ۸۱۱۶در بیستم آوریل  -۱۱

اطراف این سخنرانی چندین مصاحبه انجام می شود. از جمله درباره می آید. در

 ازکند و نی دعوت میبنی صدر را به دادستا ،آقای یوست ج.ا.ا. تروریسم حکومتی

 د. دهین را در اختیار دادستانی قرارخواهد اطالعاتش درباره ترور برل ایشان می

 "انقالب اسالمی"قرائـت کیفرخواست دادستانی، درافتادن دوهفته پس ازبه تأخیر حدود

)مسلسل چی( فردی  شود که قاتل اصلی بنی صدر( خبری منتشر میآقای ناشر افکار )

امنیت ایران است، ، مأمور وزارت اطالعات و"ریف بنی هاشمیعبدالش"ایرانی به نام

ترجمه و در اختیار . خبرباز گشته است لین، از راه ترکیه، به ایرانبر که پس از ترور

 ندگان ترور قرار داده می شود. وکالی مدافع بازما ، ودادستان، دادگاه

فتاح عبُدلی،  خانوادهمدافع  وکیل (Hans-Joachim Ehrig)اریش پی این خبر،در

عوت نماید. قرار دادگاه در خواست می نماید بنی صدر را به عنوان شاهد به دادگاه داز

درباره دخالت رهبران سیاسی، و نیز رهبر  وبه دادگاه دعوت شود صدر شود بنی می

ه به قتل رساندن مخالفان رژیم مذهبی حکومت ایران، نوع تصمیم گیری دربار

. دو روز پیش از آمدن ایشان، نیز نوع اجرای آن، شهادت دهدودرخارج از کشور 

به اروپا فرستاده  بنی صدرای را برای ترور  جمهوری اسالمی عدهکه آید  میخبر

است، یک تیم پنج نفری از ایران و یک تیم سه نفری غیر ایرانی از سوئد. اینکه این 

ن ری اسالمی واقعه جمهوامر صحت داشت یا نه، اثبات آن بسیار مشکل است. اما، چ

، تا ایجاد ترس کند یا اینکه این خبر را خود به بیرون درز داده باشد ای را فرستاده عده

تفاوتی در اصل هدف نمی کرد. جمهوری اسالمی تالش داشت از شهادت آقای بنی 

قوه قضائی آلمان، جلوگیری صدر، از راه ترساندن ایشان و نیزترساندن مقامات پلیس و

در تهران وزارت اطالعات امنیت  گاه )دراین رابطه( گفت،آقای بنی صدر در دادکند. 

صبح، یک روز پیش از شهادت ایشان در دادگاه، برادر او را از  ۵ایران، ساعت 

و شهادت بدهد  اگر به برلین برودبه برادرت بگو"گوید کند و به او می بیدار می خواب

تالش برای ترور ابوالحسن بنی به بعد در ۸۱۱۸رژیم از سال ". او را خواهیم کشت

 صدر بوده است. در نتیجه این تهدید، به خودی خود، امری نو نبود. 



 

 

امنیتی بسیار شدید، به  ات، تحت اقدام۱۶آگوست  ۲۵و  ۲۲تاریخ در آقای بنی صدر

است: یکم دادگاه می آید، و شهادت می دهد. اهمیت ایشان برای دادگاه در سه زمینه 

شورای  عضواست. دوم، ایشان یاروهمراه خمینی ونیز ج.ا.الین رئیس جمهورایشان او

مسائل پشت پرده "کارشناس" یک سوم، ایشان به خاطر این موقعیتانقالب بوده است. 

توانست  برابر دادگاه نمی او درئل اگرجمهوری اسالمی است. اما، با وجود تمام این دال

از ، ه قتل مخالفان در خارج از کشورربوط بم جزئیاترا معرفی نماید تا او  Cشاهد 

، تشریح کند وهمه چیز را با نام و را ساختار تصمیم گیری تا ساختار اجرائی

حد یک اظهار  در های آقای بنی صدر ن صورت گفتهمحل بیان کند، در ایمشخصات و

 ها استناد کند. توانست به آن ماند ودادگاه نمی نظرباقی می

تصمیم گیری، بر شهادت ایشان، پیش از فوت آیت هللا خمینی،  بنی صدر چه گفت؟ بنا

از فوت خمینی، برای این کار، با خمینی بود. پس  تنهامخالفان،  یا صدور حکم قتل

" شورای امور ویژه"بنابر دستور آیت هللا خامنه ای)جانشین خمینی( ارگانی به نام 

نی نشده است، و در نتیجه بی قانون اساسی ایران پیشدر یانبوجود آمد. چنین ارگ

زمان، عبارت بودند از: رهبر مذهبی آنرقانونی است. اعضای این شورا، درارگانی غی

حکومت )آیت هللا علی خامنه ای(، رئیس جمهوری )حجت االسالم علی اکبر هاشمی 

علی فالحیان(، )علی والیتی(، وزیر اطالعات و امنیت )، وزیرامورخارجهرفسنجانی(

انده نیروهای نظامی و )آیت هللا جنتی(، فرمانده سپاه، فرمگهبانرئیس شورای ن

دعوت " شورا"ن وکارشناسان نیز به این اصورت لزوم متخصصو در ،...و انتظامی

در تهران، ارجاع می شود. می شدند. تصمیمات شورا، به کمیته ای در قصر فیروزه، 

ست. در این کمیته تهیه طرح اجرائی برای ترور ا "کمیته قصر فیروزه"وظیفه 

، نماینده واواک، نماینده سپاه نمایندگان رهبر مذهبی حکومت، نماینده رئیس جمهور

شرکت دارند. این کمیته طرح اجرائی تنظیم شده را در دو نسخه، یکی برای … و

کند تا پس از تصویب  ر ارسال میرهبر مذهبی حکومت، و دیگری، برای رئیس جمهو

 -اختیار یکی از واحدهای اطالعاتیِ در ،ه منظور اجراءامضاء از سوی ایندو، بو

قرار گیرد. در رابطه با ترور برلین، طرح را برای اجراء، در اختیار واواک،  امنیتی

اجرای عملیات، از شروع اظهارات آقای بنی صدر، دربنا برعلی فالحیان، قرار دادند. 

از سازمان  ،فعالیت می کنند ج.ا. تا پایان، در مجموع شانزده نهاد و ارگان حکومتی

 ایشان، …تا هواپیمایی کشور و واواکتا وزارت خارجه، از  سیمای ج.ا. و صدا

عبدالشریف بنی " صی به نامشخ تیم عملیاتکه رهبر ترورمیکونوس گفتند درمورد

تصحیح شد: عبدالرحمان بنی هاشمی( است که حدود ده روز پیش از  )بعد "هاشمی

به برلین می آید، و پس از عملیات، برلین را از راه لبنان  عملیات از راه لهستان



 

 

نی )تصحیح شد: از راه ترکیه(، به سوی تهران، ترک می کند. بنا بر اظهارات ب

ت کشور است. حال حاضر نماینده فالحیان در وزارصدر، عبدالرحمان بنی هاشمی در

سدس بنز آخرین یک مرپس ازعملیات، به عنوان سپاس و قدر دانی، به بنب هاشمی 

 داده می شود.  مدل دولوکس

با این اظهارات، نه تنها پای واواک بیشتر به ترور برلین کشیده شد، بل مجموع سران 

رهبر مذهبی حکومت، متهم به شرکت مستقیم )به عنوان آمران( در قتل ی وسیاس

د را درتمداران ایران حمالت خومخالفان شدند. این امر موجب جنجال فراوانی شد. ق

علیه دادگاه میکونوس، و نیز دولت آلمان شروع کردند. ایران از آلمان تقاضای بر

استرداد بنی صدر را، به جرم هواپیما ربائی، کرد. دادگاه از بنی صدر خواست اسناد 

ارد و منابع اطالعاتی خود را اعالم زاختیار دادگاه بگالزم درباره اظهاراتش را در

جمعی از همکاران او در " A"منبع  . Cو  A ، Bرد. نام ب کند. بنی صدر از سه منبع

ا، و نیز دعوت هباشند و دسترسی به آن ون شاغل میایران هستند که در نهادهای گوناگ

از نظر استناِد  "B "ها به دادگاه، به دلیل خطرات جانی ممکن نیست. اظهارات شاهد آن

ست خود ابدا  به او استناد نکرد. اهمیت بود و دادستانی در آخرین کیفرخوا حقوقی، بی

 Cدادگاه اعالم کرد که برترین منبع شد. آقای بنی صدر درمعتو مهمترین Cشاهد 

 (Focus) حاضر است در دادگاه شهادت دهد. چند روز بعد، خبرنگار مجله فوکوس

گوید اظهارات آقای بنی صدر را تأیید می  می شود. او می C موفق به تماس با شاهد

ا خودش، بخاطر خطر مرگ برای خانواده اش در ایران و دوستان نزدیکش در کند. ام

ابر دادگاه درون دستگاه حکومت و نیز نگرانی برای خودش، حاضر به شهادت در بر

کنند با وجود  گیرند و او را قانع می تماس می Cبا  آقای یوست نیست. آقای بنی صدر و

 ت بدهد، او می پذیرد.دادگاه شهادتمام خطرات احتمالی در برابر 

در برابر دادگاه شهادت می دهد. جلسه غیر علنی  ۱۶هفته دوم ماه اکتبر  C شاهد -۱۲

های گروهی و نه تماشاچیان اجازه شرکت در دادگاه را ندارند.  است. نه نماینده رسانه

ساختمان دادگاه شدیدا  از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی آلمان کنترل می شود. رئیس 

را  C برداری از  کس اجازه تصویرمی کند، جلسه غیر علنی است. هیچ دادگاه اعالم

ان در خطاب می کنند. رئیس دادگاه به حاضر Cهمان نام، بل با د. او را نه به ندار

بر قوانین قضائی آلمان، موظف به سکوت هستند و کند که آنها، بنا جلسه یادآوری می

در بیرون بازگو کنند. در بیرون، همه در اضطراب  اجازه ندارند مطالب این جلسه را

وز شهادت کیست و چه خواهد گفت؟ هیچ خبری به بیرون نمی آید. او دو ر C که اند

شهادتی " های گروهی از  مصاحبه با رسانهمی دهد. دادستان، پس ازجلسه دادگاه، در



 

 

الن بسیار راضی مقتو حرف می زند. وکالی مدافع بازماندگان "نظیر و تعیین کننده بی

 و خوشحالند.

ای بسیار جنجالی  مقاله "اشپیگل"، مجله بسیار معتبر۸۳/۸۱/۱۶روز دوشنبه،  -۱۱

ضو عالی ع Cنویسد شاهد  و اظهارات او در دادگاه. اشپیگل می Cدارد. درباره شاهد 

رتبه واواک است که چند ماه پیش از حضورش در دادگاه از ایران مخفیانه به پاکستان 

یعنی او را در یک تصادف ، کنند "کامیونی"خواسته اند او را است، زیرا می ختهگری

عملیات های اطالعاتی ورئیس کل ایستگاهساختگی با ماشین به قتل برسانند. او 

در اروپای غربی، و نیز یکی از پایه گذاران و مؤسسان واواک است. ج.ا. تروریستی 

از فرانسه اخراج  ۸۱۱۵سال روریستی، درهای تبه دلیل فعالیتدولت فرانسه او را، 

کند و او به آلمان، به هامبورگ، می رود. او مأمور تام االختیار رژیم در مذاکرات  می

لبنان، با نمایندگان  در های غربیگروگانمی باغرب، برای آزادی جمهوری اسال

شناسند  ا میدر آلمان همه او ر ایاالت متحده آمریکا بوده است.دولتهای آلمان، فرانسه و

و ، (Wischnewski)ویشنفسکی ،(Eppler)پلرا ونامش رامی دانند. اوازجمله باآقایانِ 

مذاکره داشته است. در سال ، تماس و۱۱/۸۱۱۹های سالدر(، Schäuble)ویبلهش

هنگامی که رئیس جمهور وقت فرانسه، میتران، به همراه وزیر امور خارجه  ۸۱۱۱

های فرانسوی دو سیاستمدار، برای آزادی گروگانا این اش، دوما، به بُن می آیند، او ب

به ایاالت متحده آمریکا سفر  ۸۱۱۱همان سال کند و پس از آن در گو مین گفتدر لبنا

های آمریکائی در لبنان مذاکره کند. ا مقامات آنجا برای آزادی گروگانکند تا ب می

بانی از اینکه خبر به ه عصگزارش اشپیگل دوباره جنجالی به پا می کند. رئیس دادگا

کرده است. اپوزیسیون خوشحال. دولت آلمان، بویژه وزرای امور خارجه "درز"بیرون

و اشمیت باوئر، عصبانی و  (Klaus Kinkel)و امنیت آن، آقایان کالوس کینکل

ژیم ایران همه اظهارات را دروغ نگراِن روابط آینده و نیز سرنوشت سیاسی خود. ر

و  آی ای)سیا( سیسازمانهای  C شاهدشود در پشت  و مدعی میکند  جعلی اعالم میو

ک ی Cشاهد اعتبار کردن قرار دارند. قدرتمداران ایران، بمنظور بی )اسرائیل(موصاد

اه نوامبر، تحویل ای از سوی معاون وزیر امور خارجه ایران، در م صفحه ۵۵پرونده 

از سال  C شاهد ،ج.ا. عای اساس این پرونده و ادسفارت آلمان درتهران می دهند. بر

ان، شارالت"یک  C ،خدمت دولت ایران نبوده است. بنابراین پروندهدیگر در ۸۱۱۳

های زیاد و کشیدن چک بی پس از دزدی است و "کالهبردار و دروغگوی حرفه ای

د و خواهد تا پرونده به آلمانی ترجمه شو محل از ایران گریخته است. دادگاه زمان می

)ابوالقاسم(  روشن شده است، فرهاد C انجام گیرد. دراین فاصله هویتتحقیقات الزم 

 مصباحی، چهل ساله. 



 

 

گاه به داد ۱۹فوریه  ۹و  ۶برای بار دوم، برای شهادت، در تاریخ  C شاهد -۱۹

بر همه روشن  C علنی است، زیرا دراین میان هویتدعوت می شود. دادگاه این بار

به دالیل  اما عکسی از او در اختیار کسی نیست.است: فرهاد )ابوالقاسم( مصباحی، 

های  شود )پشت به نمایندگان رسانه دادگاه نشان داده می امنیتی، نه صورت او در

گروهی و تماشاچیان( و نه اجازه تصویربرداری از صورت او وجود دارد. نماینده 

مدارک به  و یوست، انبوهی از اسناد برونو دادستانی آلمان در دادگاه میکونوس، آقای

زمان فرارش از ایران همچنان تا کنند آقای مصباحی  ثابت می که دهد دادگاه ارائه می

در خدمت حکومت ایران، وزارت اطالعات و امنیت و نیز وزارت امور خارجه بوده 

 است: 

 او دارای سه پاسپورت دیپلماتیک ۸۱۱۱های او تا سالرونوشت پاسپورت .

ولی بوده است. از هر سه پاسپورت برای آبی رنگ، خدمت سبزرنگ و معم

 گرفتن ویزا استفاده شده است.

 های معرفی اقامت در هتل و ی به هنگام اقامت در هتل. در برگهای معرفبرگ

های دیپلماتیک و شماره پاسپورت ، همه جا۸۱۱۱حداقل تا ۸۱۱۳...، از سال 

مسافر شوند و نیز یادداشت کارمند هتل که  خدمت آقای مصباحی دیده می

 دارای پاسپورت دیپلماتیک یا خدمت ایران است. 

 صاحب منصبان آلمانی، فرانسوی و آمریکائی کهسیاستمداران و C ها با آن

تأئید  ۱۱/۸۱۱۹های  مذاکره داشته است، مالقات با آقای مصباحی در سال

ولت ایران برای حل مسـئله االختیار د نیز اینکه او نماینده تامکردند. و

 در لبنان بوده است.  هاگروگان

  چک برگشت خورده آقای مصباحی مربوط به پس از فرار ایشان از ایران

ا ضبط ... ران تمام دارائی، شرکت، پول نقد وبوده، یعنی زمانی که دولت ایر

 مورد دیگری وجود نداشت.  ،از اینکرده است. به غیر

  فسنجانی به در کنار آقای  ر ، به همراه هیئتی۸۱۱۵آقای مصباحی در سال

آنجا، آقای شواردنادزه مالقات  رود و با رئیس جمهور جمهوری گرجستان می

ای تلویزیونی هونیزنوار فیلمت ای این مالقاهعکس کند. دادستانی ومذاکره می

کنار رئیس ر دادگاه قرار می دهد. مصباحی دراختیاو ویدیوئی آن را در

 تان. دست راست او در سفر به گرجسجمهور رفسنجانی، و 

سراسر جعلی از آب در می آید. هویت آقای مصباحی و  ارسالی ج.ا. به دادگاه پرونده

د. های او مورد تأیید دادگاه قرار می گیرند. دوباره جنجالی به پا می شو نیز صحت گفته

ونده ای پر"یخ سابقه نداشته است که حکومتی در تار نویسند های آلمانی می رسانه

آنها نوشتند ". مقامات قضائی کشور دیگری بگذارداختیار و درسراسر دروغ جعل کند 

در برابر دادگاه میکونوس ایستاده اند. باور  "ریانعُ لخت و"قدرتمداران ایران اکنون 

و نتوانند آنقدر  یندگان یک حکومت پرونده جعل کنندکردنی نبود و نیست که نما



 

 

برای اثبات عکس اِدعای  "اسناد و مدارک"ندیشند که ادرونگری داشته باشند و بی

دولت ایران، در سراسر دنیا، وجود دارد و اگر به عقل دادستانی آلمان هم نرسد، خوِد 

ترس  ها را به او اطالع خواهد داد. جمهوری اسالمی ازمصباحی وجود آنآقای 

و نگرانی از نزدیکی پایان کار دادگاه، شروع به تهدید دادستانی  پیامدهای این افتضاح

آنها کردند. … دافع بازماندگان مقتوالن، شهود ون، هیئت قضات، وکالی مآلما

 "شیطان بزرگ"دادگاه را ارگان تبلیغاتی ،خواندند"نوکر صهیونیسم"دادستانی آلمان را

اگر شکایتش را پس بگیرد، دولت ایران حاضر "که  دادندم اپیح.د.ک.ا. به و نامیدند

ب را آزاد کند. در غیر اینصورت حزب را با ای از زندانیان حز است، در مقابل، عده

م شاکیان نیز شکایت خود را تماحتا دانستند که اگر  ها نمیآن .تمام قوا نابود خواهد کرد

 "میکونوس"زیرا یک سوی دعوای  ،دراصل قضیه نمی کرد یگرفتند، تأثیر پس می

انی دادستان دادستانی آلمان بود. قدرتمداران جمهوری اسالمی نگران کیفرخواست پای

سازی و اِع آقای یوست بودند و تالش می مال فشار، یوست را مجبور کردند از راه جو 

 جه اول ایران به میان نیاورد. آنها دیگرکیفرخواست خود نامی از رهبران درکنند در

شان نام خواستند در حکم نهایی دادگاه  کارما نبوده است، بل می "میکونوس"گفتند نمی

 این خود، اقرار به جرم بود . . وآورده نشود

 ،یوستپرونده میکونوس،  دادستان  ۸۱۱۶روز سه شنبه، دوازدهم نوامبر  -۱۴

شنبه و  کیفرخواست خود را خواند. قرائـت کیفرخواست سه روز، سه شنبه، پنج آخرین

جمعه طول کشید. همچنان که انتظار می رفت، دادستان یوست کامال  آشکار و روشن 

هبی حکومت خود را به سوی باالترین مقامات سیاسی، و نیز رهبر مذ انگشت اتهام

هللا خامنه ای  ها را مسئول سیاسی ترور برلین دانست. از آیتایران نشانه گرفت و آن

به ما امکان داد تا بتوانیم  C تا علی فالحیان. او گفت دادگاه میکونوس، و نیز شهادت 

ندازیم. برای برونو اگران ایران بیمتکشی حکوچک به دستگاه عظیم آدمنگاهی کو

شت که آمران قتل در تهران و یوست جای کوچکترین شک و تردید وجود ندا

های فراوان، ولی تالششسته اند. او درکیفرخواست خود ازن" مور ویژهشورای ا"در

 :می خواستندنافرجام دولت ایران، و نیز دولت آلمان نام برد که 

  تشکیل پرونده ابدا  نامی از ایران آورده نشود.به هنگام تحقیقات اولیه و 

 ند محکوم شوند.ترور شرکت داشتفقط دستگیرشدگان ومتهمانی که مستقیم در 

  .دادگاه تشکیل نشود 

 سازی شود و افکار ایران در این قتل  عمومی از دخالتدر افکارعمومی جو 

بالفاصله منیتی آلمان این رابطه، مقامات درجه اول پلیس و امنحرف شود. در

 "حزب کارگران ُکرد ترکیه"که این ترور یا کارِ  م کردنداعالپس از ترور

(P.K.Kیا ،) های اپوزیسیون  های سازمانی میان گروهتصفیه حساب نتیجه

 ایران بوده است. بدون هیچ دلیل و مدرکی.

 یشنهاد پول ای پ شهود تهدید به مرگ شدند و زیر فشار قرار گرفتند. به عده



 

 

 های پیشین خود را پس بگیرند.  دهند یا گفتهدروغ شهادت شد تا به 

  شدند، اکثرا ، مقامات اطالعاتی آلمان که برای شهادت به دادگاه دعوت می

ن حقایق از بیا "اجازه شهادت آنها بسیار محدود است "تحت این بهانه که

 …کردند و خودداری می

کار او را چندین برابر یط این شرا هکیفرخواست خود گفت که مجموعی دردادستان

جلو می رفت. او تمام مدت، به می بایستی میلی متر به میلی متر کرد و اوسخت تر

ش، زیر پوشش امنیتی اداره پلیس فدرال آلمان نظور پیش گیری از سوء قصد به جانم

 بود. 

تأیید کیفرخواست برونو یوست، رهبر مذهبی نیز، عالوه بر قربانیان وکالی بازماندگان

مت ایران، و نیز باالترین مقامات سیاسی جمهوری اسالمی را مسئول قتل برلین حکو

ها به نتیجه مطلوب مورد نظر ت کیفرخواست، عمال  تمام کارشکنیاعالم کردند. با قرائـ

دادگاه تمام شد. اکنون  حکومتگران ایران و نیز دولت آلمان نرسید و بدین ترتیب کار

هیئت قضات دادگاه بستگی داشت. آیا کیفرخواست  به رأی " تنهامیکونوس"سرنوشت 

دادستانی مورد تأیید قضات قرار خواهد گرفت؟ دیگر کسی به میزان مجازات برای 

ها ثابت شده بود. دیگر کسی به آن جرمدگاه توجهی نداشت، زیرامتهمان حاضر در دا

را دخالت آوردن نام سازمان اطالعات و امنیت ایران، در متن حکم، توجه نداشت، زی

واواک در قتل میکونوس کامال  آشکار بود. پرسش این بود: آیا از رهبران درجه اول 

گران ایران نیز ترور، نام برده خواهد شد؟ حکومت جمهوری اسالمی، به عنوان آمران

نام رهبران ما گفتند اگر  دیگر از عدم دخالت خود در ترور برلین حرفی نمی زدند، می

است و ما در  "مسلمانان جهان"و نیز توهین به  "قدسات مذهبی مام"بیاید، توهین به 

برابر آن ساکت نخواهیم نشست. سراسر تهدید، تا شاید در متن حکم از سران حکومت 

کند روز دهم  ایران نامی برده نشود. دادگاه، سرانجام، کار خود را تمام و اعالم می

 رأی صادر خواهد شد.  ۸۱۱۹آوریل 

 رأی دادگاه صادر شد:دهم آوریل  -۱۵

 کاظم دارابی کازرونی حبس ابد 

 عباس رایل حبس ابد 

 یوسف امین یازده سال زندان 

 محمد اتریس پنج سال و سه ماه زندان 

 عطااله ایاد، پس از حدود چهار سال زندان، آزاد 

قوانین دادگستری بنابر ها، گفت کهاعالم محکومیتپیش از ،درابتدارئیس دادگاه، کوبش، 

 ها حکم صادر کنیم، که در اینجاسانی را مجازات کنیم و درباره آنتوانیم ک ما نمی آلمان،

. مجازات غیابی، طبق قوانین ما، ممنوع است. اما وظیفه داریم، برای حضور ندارند



 

 

موجب این جنایت  و مسائلی بپردازیم که اروشن شدن علل این قتل، به دالیل، انگیزه

زیر  همه، بی صبرانه در انتظار متن حکم بودند. در سینه حبس بود.ها در شدند. نفس

 تکه هائی از مجموع متن حکم:

ریشه این ترور را باید در روابط و مناسباتی دید که پس از انقالب اسالمی در "... 

ایران شکل گرفته است. تالش ُکردهای ایران، به رهبری حزب دمکرات کردستان 

را به یک حزب سیاسی قدرتمند و مخالف ایران، برای کسب خودمختاری، این حزب 

حزب  بری سیاسی ایران، به منظور سرکوبلذا، ره… رژیم حاکم بدل ساخته است

سیاسی  مبارزه علیه این حزب نه صرفا  کردستان ایران، تصمیم گرفت که بردمکرات 

قتل دکتر قاسملو و دو تن از یارانش، در  صد نابودی فیزیکی آن را دارد...کند، بل ق

مورد بررسی قرار گرفت  ، در وین، وهمچنین قتلی که در این دادگاه۸۱۱۱ژوئیه  ۸۵

رلین بسیار روشن ، از نتایج و پیامدهای عملی چنین سیاستی است. رابطه قتل وین و ب

اسناد و مدارک غیر قابل انکار ارائه شده به این دادگاه شکل و نحوه … استو آشکار 

های این تصمیم مسئولیتان، و نیزساختار وری رأس رهبری سیاسی ایرتصمیم گی

ار روشن و آشکار را بسی ، با هدف نابودی مخالفان رژیم درخارج از کشورهاگیری

شورای "رژیم در اختیار نهادی به نام   درباره نابودی مخالفان تصمیم… دهند نشان می

دی در است، که ارگانی غیر قانونی )منظور این است که وجود چنین نها "امور ویژه

بینی نشده است. پ. د.( است و بنا بر دستور رهبر مذهبی  قانون اساسی ایران پیش

وزیر حکومت تشکیل می شود. اعضای این کمیته عبارتند از: رئیس جمهور، 

و نیز  ،...رؤسای نیروهای نظامی و انتظامی وخارجه، اطالعات و امنیت، وزیر امور

 … رهبر مذهبی حکومت ایران

ارای دلیل و انگیزه مذهبی نیست. دلیل و انگیزه آن صرفا  سیاسی و مربوط قتل برلین د

به حفظ قدرت سیاسی است. ارائه یک پوشش مذهبی برای این قتل، و اینکه حکومت 

ایران، همچنان که خودش ُمدعی است، گویا یک حکومت الهی است، ابدا  تغییری در 

ه سیاسی و برای نابودی مخالفان رژیم دهد که این قتل صرفا  با انگیز این واقعیت نمی

خارج از ران نابودی مخالفان فعال رژیم درانجام گرفته است. هدف اصلی رژیم ای

  ".۲۹…کشور است 

این رأی بر فراز تمام تصورات و انتظارات رفت، همچون بمب صدا کرد. در حکم از 

 نام برده شد." سیستم جنایتکار "حکومت ایران به عنوان یک 

 

 

 

 



 

 

 :و زیرنویسها نابعم

درتمام کتاب هرجا در پرانتز پ.د.)...، پ.د.( آماده است، به این معناست که متن  -*

تر و با هدف فهم روانتر، بهتر ودقیق اضافه شده در پرانتز)...( از پرویز دستمالچی،

 موضوع است.

رلین و ب -حکم دادگاه میکونوس، متن آلمانی، ناشر آرشیو اسناد و پژوهشهای ایران -۸
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 ۵۲۱ -۵۲۸همانجا، برگهای  -۲

  ۲۲-۲۵همانجا، برگهای  -۵

به ( BfVحفاظت از قانون اساسی، اداره )فدرال سازمان امنیت داخلی  گزارش -۳
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 ۵۱حکم دادگاه میکونوس، همانجا، برگ  -۶

 ۲۹در باره اسفندیار صادق زاده نگاه کنید به نوشته حمید نوذری، اخبار روز،  -۹

 : ۲۱۸۲اکتبر

ه طور اتفاقی و به دالیل زاده که بر اساس شهادت خودش ب صادق اسفندیار ...»

شب حادثه در رستوران بوده و خارج از برنامه به سر میز دعوت شد، پس شخصی در

و بیست سالگی ترور میکونوس   -سال سکوت درآستانه چهارده  21از نزدیک به 

او در سایتی به نام است با  ای مطالبی در این رابطه منتشر کرده است. اولی مصاحبه

و دومی همان مطالب مصاحبه است با کم و بیش کردن برخی اسامی و مسائل به  سیاق

صورت مقاله ای به مناسبت بیستمین سالگرد ترور میکونوس در سایت دیگری به نام 

ل روشن اندازد، بلکه بر برخی مسائ ای بر مسئله نمی راه توده. کار او نه تنها نور تازه

هر دو مطلب اشاره به صحبتی دارد با دکتر شرفکندی که در افکند. وی در مینیز سایه 

ای نکرده بود: " در بدو معرفی دکتر شرفکندی گفت قرار بود این  دادگاه به آن اشاره

ای داریم  شب در شهر کلن جلسه نشست فردا شب در اینجا تشکیل شود اما چون ما فردا

جلو انداختیم...". معلوم نیست که چرا دکتر  مهمانی و دیدار را دراینجا یک شب به

شناخته و دعوت هم نشده بوده در "بدو معرفی"  شرفکندی به شخصی که نه او را می

ی افراد حاضر تاکنون در هیچ  گوید؟ این اطالع بنا به شهادِت بقیه چنین مطالبی را می

 حبتهای دعوتالقولند که از ص این مطلب متفقجا مطرح نبوده است. آنها همگی برک

میان مسئوالن حزب دموکرات و نوری یز غفاری این را فهمیدند که قرارکنندگان با عز



 

 

دهکردی برای پنجشنبه شب گذاشته شده بود و عزیز غفاری احیانا در پشت تلفن نوری 

را اشتباه فهمیده و شب جمعه با جمعه شب عوض شده است. معلوم نیست که دکتر 

دا باشد؟ بنا به شهادت اشد که این قرار بنا بوده جمعه یعنی فرشرفکندی چرا باید گفته ب

اند  توانسته اند که آنها نمی ها درهنگام تصحیح اشتباه عزیز به بقیه نیز گفتهحاضرین آن

به  ۸۱۱۲سپتامبر  ۸۱یعنی  صبح چون فردا ،برای جمعه شب قرار گذاشته باشند

ی از سوی وی در مورد مسئول تیم ا جدا از این نکته، مسئله کنند. پاریس پرواز می

هم است.   سابقه هاشمی طرح شده که نه تنها عجیب بلکه بی ترور، عبدالرحمن بنی

کنم  هایی که فکر می... اخیرا در یکی از سایت"گوید:  ی اول می زاده در مصاحبه صادق

 الدین جهرمی است. همان سایت بخشی از سوابق پیک نت بود خواندم نام وی سید جمال

. او بعد خواهند او را از جهرم به مجلس هفتم ببرند او را منتشر کرده و نوشته که می

جهرم همراه چند نفری که مانند خود او بودند یک گروه درست کرده از انقالب در شهر

کشتند  را می ۳۹ها بودند... آنها افراد موثر در انقالب  بودند که معروف به گروه قناتی

انداختند و به همین دلیل هم معروف شده بودند به گروه  جهرم می های اطراف و در چاه

ر شده و اکنون فاش شده هاشمی ذک ها. البته در جای دیگری هم نام عبدالرحمن بنی قناتی

 ...".شورای نگهبان )آبادگران( برای مجلس هفتم بوده استاست که درلیست رهبری و

... این "شود که  صورت تکمیل می به این ۲۱۸۲ی سال  این سوال و جواب در مقاله

های  ها[ دارای افکار مذهبی به شدت ارتجاعی بوده و شبیه عاملین قتل گروه ]قناتی

 ."کرد... ای در جمهوری اسالمی عمل می زنجیره

ر دادگاه میکونوس و اسناد هاشمی د یعنی چه؟ مدارک و شهود وعکس عبدالرحمن بنی

د توسط ابوالقاسم مصباحی شناسایی و بر آن ها در دسترس است. عکس این فرآن سال

در کنار هادوی مقدم، المللی صادر شد. این عکس او را  اساس برایش فرمان جلب بین

  در سوئد هنگام برنامه ۸۱۱۱میکونوس که در سال یکی دیگر ازتدارک دهندگان ترور

به  عربستان سعودی، برداشته شده بود، نشان می دهد و با توجهریزی ترور سفیر

به  ی حاضرین در رستوران میکونوس، و منطقا به همه ۸۱۱۹اطالع نگارنده در اوت 

ارجاع می  ۲۱۸۲و بعد  ۲۱۱۳با این وجود وی در سال  زاده، نشان داده شده... صادق

ای که معلوم نیست از کجا و چگونه این اسامی را مطرح کرده است  دهد به نشریه

تر یعنی کار  شود. به زبان ساده ای" می زنجیره های باره کسی "شبیه عاملین قتلویک

ای آشنا از طرف مقامات رژیم برای سلب مسئولیت از  قصه«. های خودسر گروه»

کند این فرد در اوایل  گذارد و اعالم می را فراتر می زاده پا جمهوری اسالمی. صادق

ر کنار بیان کشت. این بیان را هرگاه د را می "۳۹انقالب  افراد موثر در" انقالب 

اندیشی است اگر  ... در این میان ساده"بریم:  دهیم به عمق فاجعه پی می دیگری قرار



 

 

های خارجی نیز در کنار حاکمیت در  بر این گمان نیز انگشت نگذاریم که دست قدرت

عراق به ایران و در   کند. چنانکه دیدیم در حمله ین مسیر عمل کرده و میهدایت ا

توان فهمید  الت چه می. از این جم"انداز جنگ با عراق عمل کردبر مانی خان ادامه

که این فرزندان امام و خط امام و دیگر مسئولین نبودند که این ترورهای غیر از این

فجیع را در ایران و خارج از کشور راه انداختند، بلکه افرادی خودسرند و یا در نهایت 

هایی   گروهست است که حاکمیت و  هم یا سمیوابسته به محافل امپریالیستی. این دقیقا تو

هاست کند، سال زاده از آن نقل قول می جمله همان سایتی که صادقازازطرفداران آن، و

 پراکنند...". می

 ۳۶ -۳۲حکم دادگاه میکونوس، همانجا، برگهای  -۱

 ۸۵/۸۸/۱۲گزارش مقدماتی پلیس، وضعیت امر، مورخ  -۱

 ۳۱، برگ حکم دادگاه میکونوس، همانجا -۸۱

 ۵۶۵-۵۶۲همانجا، برگهای  -۸۸

سازمان امنیت داخلی کل آلمان، گزارش گروه کار ایران، موضوع: فعالیتهای  -۸۲

 ۲۱/۶/۱۵سازمانهای اطالعاتی ایران، 

 ۵۶۵-۵۶۲حکم داگاه میکونوس، همانجا، برگهای  -۸۵

 
 

 

 
 یکی ه،چهار گلول فتاح عبدلی:

 مستقیم به قلب 
 



 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 شب ترور
 مهدی )مجتبی( ابراهیم زادهاز نگاه  -۲

عضو شورای ان فدائیان خلق ایران )اکثریت( ومهدی ابراهیم زاده از اعضای سازم

ی سازمان بود که در تابستان همان سال عضو هیئت اجرائیه و دبیر تشکیالت مرکز

سازمان شد. دعوت او به نشست نه سازمانی، بل شخصی، به عنوان یکی از فعاالن 

این کتاب تنظیم و  سیاسی شهر برلین بود. گزارش زیر را مهدی ابراهیم زاده برای

 :ستتدوین کرده ا

شب، نوری دهکردی به خانه ما زنگ زد  ۱ساعت ، ۸۱۱۲سپتامبر  ۸۹شنبه  پنج ...»

هیچکس نیامده.  کندی اآلن در رستوران هستند.و گفت، جلسه امروز است و دکتر شرف

میشه، بد خیلی  است. غفاری به همه برای روزجمعه اطالع داده دانم چراعزیز نمی

 پاشو سریع بیا. 

د میرراشد بود. او که برای روز چند دقیقه، تلفن مجددا  زنگ زد، این بار مسعوپس از

و به  رفته بود اقی برای صرف شام به رستورانجمعه دعوت شده بود، بطور اتف

 ، و اضافه کرد که ازه آنجا برومتقاضای نوری، ازمن خواست که هرچه سریعتر ب

 است. پرویز دستمالچی آمده مدعوین فقط 

ورودی دو دهنه رستوران نور خلوت خیابان، نور کم وه خیابان پراگ رسیدم دروقتی ب

بیشتری داشت. در بدو ورود پیتر )آلمانی( مشتری دائمی رستوران را دیدم که در 

نزدیک پیشخوان پشت میزی نشسته بود. به او سالم کردم و به طرف اتاق مجاور که 

صاحب رستوران به استقبالم آمد  فقط یک مشتری در آن نشسته بود رفتم. عزیز غفاری

مستطیل شکل نوری  تهائی رستوران راهنمائی کرد. دوریک میزتاق انمرا به او

، پرویز دستمالچی، فتاح ها مسعود میرراشدکردی و دکتر شرفکندی و روبروی آنده

همایون اردالن نشسته بودند. نوری مرا به دکتر شرفکندی معرفی کرد و عبُدلی و

کنار ر همان ردیف و درتا من بتوانم د همزمان از او درخواست نمود که بلند شود

نوری قرار بگیرم. دقایقی بعد، عزیز غذاها را روی میز چید و از نوری سئوال کرد 

به او آیا اسفندیار صادق زاده، دوست عزیز، که امشب به دلیل نبودن آشپز و خدمتکار 

بحث ما شرکت کند، که دکتر شرفکندی گفت ایرادی کند، اجازه دارد در کمک می

 ترتیب اسفندیار صادق زاده هم به جمع افزوده شد. ندارد. به این

غفاری هم سر میز آمد و در انتهای میز درست مقابل درب ورودی عزیزقه بعدچند دقی

 اتاق نشست. 

کتر شرفکندی با پرویز ، در خالل گفتگوئی که دشب بود دقیقهده و پنجاه ساعت حدود 

یز دارد صحبت می کند، من مسعود میرراشد دارد و در لحظاتی که پرودستمالچی و



 

 

در صورت مسعود میرراشد که مقابل من نشسته است حالت غیر عادی مثل سئوالی یا 

ر چی شده. مسعود حالت تعجب می بینم، که همزمان مسعود می پرسد: نوری، دکت

مادر "شنوم  اثنا من یک فحش ایرانی می همینغیرعادی درصورت دکتر می بیند، در

ه باالسر مسعود است نگاه می کنم. فردی نسبتا  بلند قد و بسوی صدا ک "قحبه ها

چهارشانه که صورت خود را تا زیر چشم پوشانده دیدم و همزمان آتشی که از زیر 

دستمالی که در دست داشت. در اینجا برایم مسلم شد آنچه را که در این لحظات که شاید 

ریستی به ما می باشد. این بود چند ثانیه و یا حتی یک ثانیه بیشتر نبود، حمله ای ترو

که با واکنشی سریع و خودبخودی، با دست چپ، اسفندیار صادق زاده را که سمت چپ 

من قرار داشت به زیر میز هُل دادم و با دست راست نوری را که سمت راست من 

میز کشیدم. من در فاصله  به طرف زیرداشت به سوی خودم به طرف سمت چپ قرار 

ر گرفتم و نوری هم روی من خم شده بود. در حالیکه که چشمهایم را میز قراصندلی و

ب تیر خواهم خورد، صدای دو کردم یا تیر خورده و یا عنقری بسته بودم و احساس می

مسلسل را شنیدم که همزمان باران پوکه های گلوله را که بر سطح زمین به رگبار

یراندازی قطع شد، چند صدای ای ت شنیدم. لحظه ،کردند بطری های شکسته برخورد می

 پا و جابجائی آمد و بعد صدای چند تک تیر و سپس صدای پا و بعد سکوت. 

ها را  دانم سکوت چقدر طول کشید، یک دقیقه و یا چند دقیقه، با چشمان بسته بچه نمی

مسعود و پرویز پاسخ شنیدم و  که از… ا زدم: مسعود، پرویز، نوری، دکترصد

 م. چشمهایم را باز کرد

فتاح  ،آنطرف میز ،بروی منرو ودر ،مسعود میرراشد درحال بلند شدن بودند پرویز و

همایون اردالن بر روی زمین در خون غلطیده بودند. دکتر شرفکندی به سوی عبُدلی و

نوری خم شده بود و از دهانش خون جاری بود. نوری دهکردی به طرف من خم شده 

 هنوز بشکل خور خور نفس می کشید. بود و و روی پشت پیراهن من ریختهو خون ا

پوکه های روی زمین به اتفاق پرویز دستمالچی و مسعود  شه وشیازمیان خون و

میرراشد به قسمت جلوی رستوران رفتیم، خواستیم به پلیس و اورژانس زنگ بزنیم که 

کنم درب  این حال مسعود گفت فکر می)آلمانی( گفت او زنگ زده است. درپیتر 

ند. واقع درب را می توانستند به سمت داخل باز کن  ان را روی ما بسته اند. دررستور

مسیر میدان پراگ را نشان می دادند. من به مجید ای بیرون رفتیم چند نفرجلو در لحظه

عبدالرحیم پور، از اعضای سازمان تلفن کردم و به او گفتم که به افراد اپوزیسیون و 

که آمبوالنس آمد و فقط، نوری اطالع دهد. چندی بعد ان واقعه راحزب دمکرات کردست

 دهکردی را با خود به بیمارستان برد، متوجه شدیم که دکتر شرفکندی، فتاح عبُدلی و 



 

 

همایون اردالن کشته شده اند. ساعاتی بعد در محل پلیس مطلع شدیم که نوری دهکردی 

 ."هم در راه بیمارستان کشته شده است

 

 

 

 
 دکتر شرفکندی به سوی  :، شاهد ترورراهیم زادهمهدی)مجتبی( اب

 نوری خم شده بود و از دهانش خون جاری بود

 

 



 

 

 پرویز دستمالچیاز نگاه  -۱

و در آنزمان ، "جمهوری خواهان ملی ایران"سازمان پرویزدستمالچی ازپایه گذاران

. او مالی آن بودبیر تشکیالت وامورد وعضو شورای عالی، عضو هیئت اجرایی 

 ان استعفا داد. سازمعضویت دراز تمام مسئولیتها ونیز ۸۱۱۵ال سدر

 ها و جبهه ای وسیع ازافراد، شخصیتها، گروه "جمهوری خواهان ملی ایران"

به عنوان بدیلی  ،۸۱۱۵سال بود که در سازمانهای دمکراتیک و پیرو حقوق بشر

 . برابر جمهوری اسالمی و شورای ملی مقاومت شکل گرفت)آلترناتیوی( در

سیاسی شهر برلین، و نه از  به دلیل شخصی، فعال نشست میکونوس شرکت او در

 بود.  ".ایرانجمهوری خواهان ملی سازمان " سوی

کار، به خانه آمدم و بر روی پیامگیر ، پس از ۱۲سپتامبر  ۸۶چهارشنبه عصر، من 

ندگی هیئت نمایاری وجود داشت که نشست مشترک با غفعزیز سوی آقایپیامی از تلفن

خواهد بود. همان شب جمعه شب، ساعت هفت ونیم، در رستوران اوح.د.ک.ا. 

)چهارشنبه( به رستوران او رفتم و او شخصا  تاریخ نشست را دوباره تکرار کرد و 

 اظهار داشت که پیام از سوی نوری دهکردی است. 

خانه، آخرین  دود ساعت ده دقیقه به هشت شب، درسپتامبر، ح۸۹شنبه، پنجمن 

خواستم پس از دیدن اخبار  های دکتر شرفکندی را به روی میز داشتم و می مصاحبه

تا  کنم های ایشان را مطالعه ساعت هشت شب برنامه اول تلویزیون آلمان، مصاحبه

 تر باشم.   آمادهدر جمعه شب ح.د.ک.ا.هیئت نمایندگی گو بابدینوسیله برای مالقات وگفت

که پس از تعارفات اظهار داشت آنها در رستوران  تلفن زنگ زد، نوری دهکردی بود

به عزیز گفته است  از دعوت شدگان درآنجا نیست، زیرا اوهستند وکسی  میکونوس

او از من خواست . همه را برای جمعه شب دعوت کرده استعزیزپنجشنبه شب، و

من  تمگفبه او این فاصله با بقیه نیز تماس خواهد گرفت. در و او فورا به آنجا بروم

ن از رفت به دلیل خستگی ام و سپس )جمعه( تنظیم کردهام را برای فردا شب برنامه

و من رفتم. "، خیلی بد خواهد شد"بروم، چون  نحتم عذرخواهی کردم. او اصرار کرد

)دکتر صادق شرفکندی، فتاح عبدلی ، هیئت نمایندگیه غیر ازکه به آنجا رسیدم بزمانی

 آنجا نبود. کس دیگری در هکردینوری دو همایون اردالن(

 گو بودند، من در کنار فتاح عبُدلی ،رستوران نشسته و مشغول گفت شتسالن پُ آنها در

 . همایون اردالن نشسته بود. درسمت چپ اومنشست، سمت راست او

عزیز و شرفکندی و دهکردی، روبروی اردالن وعبدلی، درآنطرف میز، نشسته بودند.

در آن شب نه آشپز او مشغول پذیرایی بود. وآمد و رستوران، دررفتغفاری، صاحب 

 . و نه میهمانی در رستوران داشت و نه گارسونی



 

 

کنار من، سمت راست، نشست. او از دعوت من، مسعود میرراشد آمد و درس ازپ

مهدی ابراهیم . پس از اوبرای جمعه شب بود که آنشب اتفاقی به آنجا آمده بودشدگان 

و نیز تلفنی تماس برای جمعه بود و نوری آن شب با ا دگان که از دعوت ش ،زاده آمد

خواست روبروی ابراهیم زاده )مانند من(خواسته بود به رستوران بیاید. گرفته  و از او

سمت چپ  ،خواست شرفکندیبنشیند که بنا بر ، سمت راست اوما، کنار شرفکندی

از او اسفندیار صادق  سننشسته باشیم. پ "پراکنده"نوری، روبروی من، نشست تا زیاد 

پرسش عزیز غفاری بنا بردعوت نبود و نه برای جمعه و نه برای پنجشنبه او .زاده آمد

 ، روبروی مسعود میرراشدآمد بر سر میز ما وموافقت آنها و دکتر شرفکندی نوری از

 در کنار او نشست.، سمت چپ مهدی ابراهیم زاده، وومن

که زمان نشست را چه کسی گو بر سر این بود گفتم ورود من به آنجا، ابتداء به هنگا

، زیرا گفته باشیم شب هجمع ماکه گفت امکان ندارد  فکندی میگفته است. شر اشتباه

فتم پنجشنبه شب، یعنی شب گفت من گ جمعه صبح زود پرواز برگشت داریم. نوری می

ی ا صورت نتیجههرشب. در هجمعبود نوری گفته است غفاری معتقد جمعه، وعزیز

حاصل نشد و موضوع همچنان ناروشن ماند. سپس سخن از ترورهای رژیم در لندن، 

ها بخواهند کسی را ترور کنند، خواهند گفت اگر آن اریس رفت. شرفکندی میوین و پ

گفت روزی در  کرد، زیرا ما در برابر یک حکومت با تمام امکانات قرار داریم. او می

 نشسته بودیم و سخن از مرگکرد از پیشمرگان ها، با چند تن کردستان، بر روی کوه

جای خود برخاست و از روی بوته ای کوچک به و زندگی شد. یکی از پیشمرگان از

)صادق شرفکندی( فاصله مرگ  رو به من کرد و گفت کاک سعیدآن سو پرید و سپس 

 و زندگی همین است. و در آن شب متأسفانه این اتفاق افتاد. 

یازده شب بود و نیم روی میز چیده شد. ساعت حدود ده دقیقه به ده و ساعت شام حدود 

ف . من صورتم به طربود کردستانمسائل ایران وسرگفتگو بر . ما مشغول صرف شام

گو با او بودم که مسعود مشغول گفتو بود چپ دکتر شرفکندی، به سمت روبر و

فکندی قطع گوی میان من و شراست من، شروع به سخن کرد و گفتمیرراشد، سمت ر

برگشتم که ببینم چه می  ، که سمت راست من نشسته بود،میرراشدسوی شد. من به 

و  گوید. در این هنگام از درگاهی میان دو سالن، فردی وارد شد، پشت میرراشد، 

. من چون نشسته بودم و نگاهم به صورت میرراشد بود، دمیان من و او ایستاتقریبن 

م و فکر کردم شاید یکی از دعوت شدگان است که تازه وارد پاهای او را دیدتنها ابتداء 

اینجا  شده است، و پس نگاهم آهسته به باال رفت تا ببینم چه کسی آمده است. آنچه در

یکی  را آنها بایدادند و من د. اتفاقاتی که همزمان روی یک لحظه است تنهانویسم  می

 می رفت تازه واردی صورت که نگاه من به سو لحظه ایپس از دیگری بنویسم. در 



 

 

، در برابر چشمان من، از فاصله شاید یک وجبی صورتم، تا بدانم چه کسی آمده است

که از مسلسل بیرون مسلسلی باال آمد و شروع به تیراندازی کرد و من سه پوکه اول را 

و از  انداخته اند دستمالیک دیدم. در آنزمان به نظرم آمد که به روی مسلسل پریدند، 

مشخص شد که تیراندازی از درون )در تحقیقات پلیس(بعدا   یر آن شلیک می کنند.ز

چی  ک ساک ورزشی انجام گرفته است. درهمین لحظه نگاه من به صورت مسلسلی

افتاد که تا زیر چشم پوشیده بود. در آن لحظه فکر کردم صورتش را با یک دستمال 

زیر  را تا زیر چشم و اشوریشد یقه پلمعلوم )تحقیات پلیس( پوشانده است، اما بعدا  

زی از صندلی ام خود را به ده است. در این لحظه من به گونه غریباال کشی هایشگوش

 افتادم.  پشت سر به زیر میز، و به روی شکم، پرت کردم و با صورت پشت سر

ه در اروپا، ک ح.د.ک.ا.به فاصله چند سدم ثانیه از افتادن من، فتاح عبُدلی، نماینده 

، در زیر من سمت چپ من نشسته بود، در فاصله حدود دو وجبی، صورت به صورت

رتر از من خود را به پشت دیتنها چند لحظه همان میزی افتاد که من افتاده بودم. او که 

جمله یک ازچند گلوله)بعد مشخص شد چهارگلوله(، و میز، پرت کرده بود، سر، زیر

دیگر نفس نمی کشید. من،  پراز خون بود ودهانش  قلبش اصابت کرده و گلوله به

 و تکان نمی خوردم. بودم صورت در صورت او، به روی شکم در زیر میز افتاده

رت هاشمی، کادر وزا )عبدالرحمان بنیمسلسل بدستای که تروریست  لحظهدر

از درگاهی بین دو سالن وارد قسمت دوم  با صورت پوشیده (.ا.ا.و امنیت ج اطالعات 

، هنوز متوجه او نشده بود ایستاد، میرراشد و من، او میان ،سر میرراشد شد و پشت

 نگاه  اما قرار داشت. اووی شرفکندی بود و تروریست پشت سرزیرا نگاه او به س

احتمالن دیده و متوجه خطر شده و  باید او رابه سوی درگاهی بود و دکتر شرفکندی 

که نگاه من برای دیدن  لحظه ایدر ،ازیر .اش بوجود آمده باشد چهرهدگرگونیهایی در

ای که بگونه غریزی به پشت  لحظهاز پایین به باال می رفت، و در" تازه وارد" چهره

سوی نوری  می جهیدم، دو صدا در گوش من ماند، یکی صدای میرراشد بود که بلند به

مهدی ابراهیم زاده که ، و دیگری صدای  "نوری دکتر چرا اینطوری شد"گفت  می

 همان میزی که دور آن نشسته بودیم،به زیر ،جاایندو، همان". ها تروره بچه"یاد زد فر

، به روی شکم، رو در روی فتاح عبُدلی افتاده بودم و پشت سر میزخزیدند. من در زیر

 تکان نمی خوردم. 

بخورم، در  ای سکوت. من، بدون آنکه تکان حظهمسلسل شلیک شد و سپس لدو رگبار

انم برخیزم تو برای آنکه بدانم چکار باید بکنم، آیا می تنها ،دو رگبار میان لحظه سکوت

او رفته آیا انداختم که مسلسل چی ایستاده بود تا ببینم  سوییهمانجا نگاهم را به ، ازنهیا 

که  محلیسوی در این حالت دستی را دیدم با کلت و آستینی مشکی که به  خیر.است یا 



 

 

تیر خالص زن، پس از تیر خالص می زد.  یعنی ،تیرتک شرفکندی نشسته بود 

) بعد و من صدای یک تک تیر را شنیدم شرفکندی، به سوی همایون اردالن رفت

فهمیدم که به سوی اردالن رفته است، در آن لحظه نمی دانستم  به چه کسی تیر خالص 

ص ها به تک تک ما تیر خاله جرقه ای از مغز من گذشت که ایندر این لحظمی زند(.  

به  گلوله اصابت، او اکنون به سراغ عبُدلی درکنار من خواهد آمد )که با خواهند زد

اسلحه را به روی شقیقه  ،قلبش فوت کرده بود( و پس از شلیک یک تیر خالص به او

 . نین نشدمن خواهد گذاشت، که چ

نقش بر او و  اصابت کردهگلوله  سه همایون اردالندر تحقیقات مشخص شد که به 

ی اراده سرش را بلند می آید و ب به هوش میلحظه  درآن ه است وهوش بود ین و بیزم

متوجه می شود، ( ج.ا.در خالص زن )عباس رایل، عضو حزب هللا، تعلیم دیدهکند. تیر

 می کند.بر سرش خالی دیگر و یک گلوله می رود به سوی او 

ا که نام برخی از ما ر ابراهیم زاده را شنیدممهدی)مجتبی(ای گذشت و من صدای  لحظه

از جایم برخاستم، به سوی تلفن دویدم تا به پلیس اطالع کرد و نام مرا،  بلند صدا می

تلفن زده است. تلفن را  دهم که تنها مشتری دائمی و آلمانی رستوران، پیتر، گفت او

در " زنگ زدم و گفتم جمعه(گان برای روزدعوت شد)ازبه مهران براتی برداشتم

نمی دانم. به  رستوران همه را به گلوله بسته اند  کی زنده و کی مرده است، اینجا، در

همایون و تاح عبُدلیگوشی را گذاشتم و به اتاق عقبی برگشتم. ف"، اطالع بده همه

نیز درجا فوت  زمین. صادق شرفکندیاردالن، هردو به قتل رسیده بودند ونقش بر

هنوز به روی صندلی اش که دهکردی و نوری  .هنوز روی صندلی اش بود اما ،کرده

به روی میز خم شده بود و صورتش به یک لیوان آبجو تکیه داشت. او ُخرُخر می  بود،

خون بود. رفتم به طرف او که اش و نیز لیوان آبجو پراز ت و سینهکرد، تمام صور

 ا فورا  دستم را کنار کشیدم، ام خواستم صورتش را در دستهایم بگیرم،  کمکش کنم،

موجب مرگ او شود. به عزیز  یحرکتچه باید بکنم. نگران بودم که هر دانستم نمی

ه پا و دیگری به شکم. د، یکی بغفاری، صاحب رستوران، دو گلوله اصابت کرده بو

و دوباره به  یممن و ابراهیم زاده او را گرفت. و راه افتادبلند شد  ارادی ازجایش غیر

 روی زمین خواباندیم. 

نوری و  .ای اولیه به محل ترور رسیدند قیقه پلیس، آتش نشانی و کمکند دچپس از

غفاری را فورا  به بیمارستان منتقل کردند، اجساد را معاینه و سپس بازجویی عزیز

اولیه در همانجا از تمام ما شروع شد. پس از حدود یک تا دو ساعت ما را برای انجام 

د. حدود دو ساعتی از بازجوئی من گذشته بازپرسی مستقیما  به مرکز پلیس برلین بردن

بازگشت به من گفت صاحب م برای تنفس از اتاق بیرون رفت ودربود که بازجوی



 

 

رستوران، نوری دهکردی، نیز فوت کرده است. به او گفتم نوری دهکردی صاحب 

گفت نوری  بعد رو به من و کرد تلفن به کسیرستوران نیست. اندکی فکر کرد، 

نوری پنج دقیقه پس ازنیمه شب در  عزیز غفاری زنده است. ه ودهکردی فوت کرد

 بیمارستان فوت کرده بود.

او برای  سکوت کردم و پاسخ پرسش های بازجو را نمی دادم. ،بغض گلویم را گرفت

تنها گذاشت. برای مدتی و مرا  آورد به همراه یک لیوان آب بخش  من یک قرص آرام

اتاق بازپرسی بیرون رفتم و برای دستشویی ازاهفت صبح بود که ساعت شش ی حدود

مرا در آغوش کشید  ،. با دیدن مندرآنجا شهره بدیعی، همسر نوری دهکردی، را دیدم

 در آن لحظه من". ر بالیی سر نوری بیاد من چه کنماگ" کرد تکرار می نوگریان مرتب

سالم نه او " ت. دلداری اش دادم کهبه او بگویم که نوری نیز کشته شده اس نتوانستم

یکی از دوستان آنجا بود، فکر  .به دستشویی رفتم " واست، چیزی نیست، نگران نباش

از او و به او ماجرا را گفتم  .یوسفی، دوست مشترک من و نوری بودکنم آمانوئل  می

خواهش کردم بگونه ای به شهره بگوید که نوری فوت کرده است، زیرا من توان 

 اینکار را ندارم.

هم( آمانوئل یوسفی کنم )باز ما تمام شد. فکر می یهاهشت صبح بازجوییدودساعت ح

مرا با تاکسی اش به خانه رساند. به زیر دوش رفتم، آب داغ، مدتی مات و مبهوت زیر 

توانستم بکنم. از زیر دوش بیرون آمدم، تلفن را برداشتم به  دوش ماندم. هیچ کای نمی

از بیان کردم و  برای او چند کلمهوماجرا را در زدمهمسر سابقم پروانه تیموری تلفن 

آنزمان دوازده ساله( را از رادیو و تلویزیون دور نگه در ،او خواستم سالومه )دخترمان

ای گفتم  د، باز چند کلمه( بوFlensburg) فلنزبورگ دارد. تلفن دوم به برادرم در شهر

حل کارم د. تلفن سوم به مخواهش کردم مادرمان را از تلویزیون دور نگه دارو از او

مد. و تلفن بعدی به کار نخواهم آسر در صلیب سرخ بود، گفتم بیمارم وبرای یک هفته 

یئت تحریریه روزنامه برلینر ه هعضو (،Werner Kolhoff)وفهلکدوستم ورنر

، دمکرات آلمان -متمایل به حزب سوسیال، روزنامه (Berliner Zeitung)نگسایتو

زنگ خواهد  جلسه است و بعداه بیان کردم. تشکر کرد و گفت در و ماجرا را کوتبود 

گفت اخبار را شنیده است،  تنها زیرا هیچ نگفت، ،تعجب کردمبسیاراز رفتارش زد. 

تماس خواهد گرفت. هنوز گوشی را نگذاشته بودم که تلفن زنگ زد، ورنر بود، پرسید 

اهی کرد و اظهار عذرخو درست متوجه نشدم، گفتی تو دیشب آنجا بودی، گفتم آری.

، در (Kranzlerکرانسلر) را در کافهمن خواست ساعت ده صبح همدیگر تأسف و از

 رای مصاحبه اختصاصی ببینیم.( بKu Dammکودام )



 

 

ر در به ح. خ. )ب( تلفن کردم، همدیگر را دیدیم و به اتفاق به کافه کرانسلر رفتیم. ورن

اما من با یک عینک دودی به سر قرار  چند هوا ابری بود،آنجا منتظر من بود. هر

ان بود، بل به نه به خاطر نور آفتابی که در پشت ابرها پنهنه به دلیل پنهانکاری ورفتم، 

چشم به خاطر پریدن به زیر میز دورصورت و دو دلیل: یکی خراشها و کبودیهای 

ب، از ی خوابی، هیجانات و اضطراپشت سر و دوم به دلیل اینکه چشمهایم به خاطر ب

م که به نظر من پشت این . مصاحبه انجام گرفت و در آنجا گفتندبیرون زده بود" حدقه"

امنیتی آن بوده باشند. و های اطالعاتی تواند جمهوری اسالمی ودستگاه میتنها ترور 

، صفحه ۸۱۱۲شماره نوزده و بیست سپتامبر )شنبه  و یکشنبه( درروز بعد، مصاحبه 

میکونوس پس از مصاحبه، بهمراه ح. به محل رستوران  اول و سوم به چاپ رسید.

 هم جدا شدیم تا کسی ما را نبیند. رفتیم. نزدیک رستوران از

مطبوعات نیا، ازهای گروهی د نمایندگان رسانهحدود، نمی دانم، سد یا دویست نفر

افراد از کسآنجا جمع بودند وهیچنی، همه درهای جهاتلویزیون -محلی تا رادیو

بدهد. اندکی اندیشیدم، اندکی تأمل و  خبری آنجا نبود تا به آنها رایران د اپوزیسیون

که در یک   ،ZDFتعلل کردم و سپس به سوی خبرنگار برنامه دوم تلویزیونی آلمان 

دیشب در رستوران بر  ستندهای تلویزیونی نشسته بود، رفتم و گفتم منفرماشین ویژه 

و گفت من با شما یک مصاحبه اختصاصی فوری مرا به کناری کشید  .سر میز بودم

کنید. اندکی  مصاحبه ما باتنها اهم نمود، اما خواهم کرد و به سراسر دنیا مخابره خو

های سراسر دنیا در آنجا حاضر بودند.  زیرا رسانه نپذیرفتم،پیشنهادش را فکرکردم، 

ه  ه من توجای ب ُعذر خواستم و به جلوی رستوران رفتم و به صدای بلند خواستم لحظه

به صحبت کردم و  من حلقه زدند. به محض اینکه شروع کنند. همه آرام شدند و دور

ام، همه بسوی من آن ترور سالم بیرون آمده سر میز نشسته بودم و ازگفتم من دیشب بر

سدها دوربین عکاسی. سخن کوتاه بود. یک هجوم آوردند، دهها دوربین فیلمبرداری و

که  ای که پایانی نداشت. ماجرا را گفتم و نظرم را . یک دقیقهدقیقه بیشتر طول نکشید

 دستگاه اطالعات و امنیت آن پنهان است. پشت این ترورجمهوری اسالمی و

بودند دور و بر من در رفت و آمد  ای خبرنگار مومشکی یان این مطالب، عدهحین بدر

 ان، دورانی بود که و رود. آن دورگلو یا تنم فرو من هر لحظه منتظر بودم کاردی در

هر چند ماه  ن( تقریبج.ا. لمان ارسالی از سوی)قاتالن مس ن"سربازان گمنام امام زما"

مد. و این نمی آ کردند و صدایی از کسی بیرون ترور می یکبار، یکی از دگراندیشان را

 ام را دگرگون ساخت.  ها مرا به خود مشغول کرد و زندگیآغاز پیکاری شد که سال

 

 



 

 

 :ورترشب 

   *نگاه از بیرون، حمید نوذری

به آرشیو اسناد و پژوهش های  ۸۱۱۲ تازه ازسفر برگشته بودم و دوشنبه هفتم سپتامبر
ایران رفتم تا اسناد و کتبی را که همراه خود از ایاالت متحده آورده بودم آنجا بگذارم. 

آمد تا نوری دهکردی، حدود ساعت چهار یا پنج بعدازظهر، به آرشیو  همان روز
اسنادی را که قبال انتخاب کرده بود همراه ببرد. به نوعی همکار بودیم، زیرا من 
مسئول کانون پناهندگان سیاسی دربرلین بودم واو کارمند صلیب سرخ و مشاور امور 
پناهندگان در کمپهای آنان بود. آن روز فراموش کرد، یا به هر دلیل دیگری، به من 

، به جای من در برنامه تلویزیونی 2991ه، چهارده سپتامبر نگفت که هفته آینده دوشنب
دربرلین، در مورد مسئله پناهندگان شرکت خواهد کرد. در حین سفر، همکارانم نوری 
را به خاطر آشنائی با مسائل پناهندگان ایرانی، به جای من به تلویزیون برلین معرفی 

ز دوشنبه چهاردهم سپتامبر وقت کرده بودند. به همین دلیل او، از آنجائیکه که دررو
مصاحبه داشت، نتوانست خودش شخصا به فرودگاه برای استقبال از شرفکندی که 
همان شب وارد برلین می شد، برود. پس از شام درخانه با همسرش شهره بدیعی،  و 
میهمانان فتاح عبدلی وهمایون اردالن، نمایندگان حزب دموکرات کردستان ایران در 

ان، وهمچنین عبدهللا عزت پورازاعضای قدیمی حزب که تازه در برلین اروپا وآلم
پناهنده شده بود ودوستش عزیزغفاری، نوری برای انجام مصاحبه خانه را ترک می 

 .کند

برایم روزی معمولی بود. پس از کار تصمیم گرفتیم  ۸۱۱۲پنجشنبه هفده سپتامبر 

یادم نمی آید. سینمای دلفی در خیابان  برای دیدن فیلمی به سینما برویم. چه فیلمی بود؟

کانت دربرلین. پس از پایان فیلم که طوالنی بود وتا حدود نیمه شب طول کشید به منزل 

آشنایی که درچند قدمی سینما بود رفتیم و تصمیم گرفتیم شب را همان جا بخوابیم. به 

تامبر از همین خاطر تلفن های شهین به خانه من ازحدود دو و نیم صبح هجده سپ

بیمارستان بی فایده بود. او، به همراه نسرین ، پس از اطالع از ماجرای  رستوران 

میکونوس، به بیمارستان رفته بود تا درکنار شهره باشد. شهره دو تا سه ساعت پیش از 

آن اطالع پیدا کرده بود که همسرش در کنار سه عضو دیگر حزب دموکرات کردستان 

روریست های اعزامی جمهوری اسالمی قرار گرفته اند. حدود ایران هدف گلوله های ت

ساعت چهارونیم یا پنج صبح بود که تلفن خانه ای که در آنجا خوابیده بودیم زنگ زد. 

؟ شهین که مرا پیدا سارا گوشی را برداشت و گفت مهران است. چه شده این وقت صبح

میکونوس را به او می دهد  رستوران نکرده بود به مهران زنگ میزند و خبر ترور در

وسراغ مرا می گیرد. حدس مهران در مورد اینکه من شب کجا خوابیده ام درست بود. 

پس از صحبتی کوتاه، حدود شش صبح، مهران به آنجا آمد. کمی بعد میهن هم رسید. 

حاالمن، میهن، سارا و مهران به خانه اکبر و نسترن رفتیم. همه زیر شوک، مضطرب 



 

 

تیم چه باید بکنیم. اطالع پیدا کردیم که نسرین، شهره را به خانه خودش و نمی دانس

 برده است، ما همه به آنجا رفتیم.

، که خبر ۸۱۱۱برایم حادثه عجیبی تکرار می شد. چند سال پیش از آن، در نوامبر

، به ما رسید این شهره  ۸۵۶۹اعدام رضا، همسر میهن، در جریان کشتار زندانیان در 

این میهن  ۸۱۱۲من و سارا را به خانه میهن برد. حاال در هجده  سپتامبر  د وبود که آم

 است که همراه من و بقیه به نزد شهره می رود. 

در آن خانه وضعیت عجیبی بود. اشک وغم وخشم و نگاههای بی جواب به یکدیگر. و 

وانست ازهمه مهم تر، چطور این خبر را به سارا بدهیم که مدرسه بود و دیگر نمی ت

پدرش راببیند؟ با شهره چکار کنیم؟  برعلیه این ترور و این مسائل چه کنیم؟ یکی دو 

نفر مسئولیت شهره را به عهده گرفتند و برخی از ما به خانه یکی دیگر رفتیم چون 

خبردار شدیم که تعدادی ازبچه های شهر دورهم جمع شده اند که چکار کنیم. در آن 

ک سری تصمیم فوری گرفته شد: به مطبوعات زنگ می خانه، پس ازچند دقیقه، ی

زنیم، چند خط می نویسیم، اعتراض خود را به این ترور جمهوری اسالمی اعالم می 

بعد از  کنیم، خواستار پیگیری بی چون و چرای آن از سوی مقامات آلمانی می شویم و

ن بین از مصاحبه برابر پارلمان برلین فرا می خوانیم. درایظهرهمگان را به تجمعی در

، مطلع شدیم. و  ۸۱۱۲سی اوت  فالحیان، وزیر وقت اطالعات و امنیت ایران، در

اینکه آن را در صفحه اول یکی از روزنامه های خارج از کشور )به احتمال زیاد 

 کیهان لندن بود( درج کرده اند. 

رلین ، دربرابر پارلمان ب۸۱۱۲درساعت پنج بعدازظهر روز جمعه، هجده سپتامبر 

جمع شدیم. برخی از ما به درون محل رفتند. خبردار شدیم برگ( )درمنطقه شونه

استاندار نیست و دوشنبه بر می گردد. خبرنگاران آمده بودند ومصاحبه می کردیم. یادم 

است خبر مصاحبه فالحیان و اعالن قدر قدرتی اش نسبت به نیروهای کرد را به همه 

م سند. نمی خواستیم به خانه برگردیم و تا دوشنبه صبر نشان می دادم و می گفتم این ه

کنیم. تصمیم گرفتیم مارشی به طرف رستوران میکونوس انجام دهیم که فاصله چندانی 

تا آن محل نداشت. پلیس در دم موافقت کرد. به آنجا رفتیم. اطراف رستوران تا شعاع 

ری شده بود و ما می چند ده متری توسط پلیس به عنوان منطقه ممنوعه عالمت گذا

آن سوی خیابان روبروی رستوران تجمع کنیم. اولین باری بود که این ایست درب

رستوران را می دیدم. با کسانی که جلسه شب قبل را هم فرا خوانده بودند رابطه 

سیاسی نزدیکی نداشتم و به همین دلیل از برگزاری آن جلسه نیز بی اطالع بودم. به 

یقه سکوت کردیم. من صحبت کوتاهی کردم و فعاالن شهر را یاد قربانیان یک دق

با دیگران برای فردای آن روز، با هدف ادامه کار و چگونگی  بمنظور تبادل نظر

 حرکت در دوشنبه به جلسه ای فرا خواندیم. 

فردای آن روز، شنبه نوزده سپتامبر، درمحوطه چمن دانشگاه صنعتی برلین جمع 

شد بیست یا بیست و پنج نفرمی شدیم. برای دوشنبه حدود شدیم. اگر درست یادم با

ساعت دو یا سه بعد از ظهر قرار تجمع گذاشتیم و این که هیئتی از ما برای دیدار به 

 داخل استانداری برود. کارها به سرعت انجام شد.



 

 

شب به خانه شهره رفتیم و این خانه دست بر قضا درست روبروی ساختمان دادگاه و  
قت برلین بود. چند هفته پس از آن، برخی از قاتالن و برنامه ریزان ترور زندان مو

میکونوس دستگیر و به این زندان موقت فرستاده شدند. از شروع دادگاه میکونوس در 
آنها در این زندان موقت  ۸۱۱۹تا پایان آن در دهم آوریل  ۸۱۱۵بیست و هشت اکتبر 

گونه شهره و سارا چند سال تمام این را بودند. امروز تصورش برایم مشکل است که چ
تحمل کردند که هر روز پنجره اتاقشان را به سمت سلولهای قاتالن و برنامه ریزان  

 همسر و پدر باز می کردند. اما، آنها مقاومت کردند و تا آخر دادگاه آنجا ماندند. 

ال عبدلی، دوشنبه، بیست ویکم سپتامبر، قرار شد شهره بدیعی، پرویزدستمالچی و کژ

که از پاریس رسیده بود،  به عنوان بازماندگان و شاهدان آن  تروربه مالقات استاندار 

 بروند. نسرین نیز همراه آنان شد و هیئت چهار نفره شد. مالقات انجام پذیرفت. 

یا فردای آن خبردار شدیم که اجساد ترورشدگان از پنج شنبه بیست و چهار همان شب 

های سه پاری نوری وهمچنین فرستادن تابوتند شد. پس، مراسم خاکسسپتامبر آزاد خواه

قربانی دیگر به پاریس، برای جمعه بیست و پنج سپتامبر برنامه ریزی شد. در این 

میان از سوی کانون پناهندگان دربرلین اعالمیه ای دادیم، زندگی نامه  کشته شدگان به 

یح دادیم و همگان را برای مراسم ویژه نوری که ساکن برلین بود را به تفصیل توض

  جمعه فرا خواندیم.
سه روز پیش از مراسم خاکسپاری اسلحه ها پیدا شدند و اضطراب و سواالت ما بیشتر 

شد. برای جمعه بیست و پنج سپتامبر برنامه ریزی مفصلی شده بود. صبح با حضور 

م پذیرفت. بعد از چند صد نفر مراسم خاکسپاری نوری در آرامگاه سوسیالیست ها انجا

آن به بیمارستانی رفتیم که اجساد سه رهبر کرد در آن نگهداری می شد. آنها تحویل 

گرفته شدند و به همراه ستونی از اتومبیل ها و اتوبوس ها به سوی فرودگاه برلین 

حرکت کردیم. پیش از تحویل تابوتها برای ارسال آنها به پاریس در نزدیکی فرودگاه 

بزرگی از سوی احزاب سیاسی برگزار شد که تا آنجایی که به خاطر  میتینگ نسبتا

یسم دارم نمایندگان حزب سوسیال دموکرات آلمان، حزب سبزهای آلمان، حزب سوسیال

حزب دموکرات کردستان ایران و ...، پیام هایی دموکراتیک آلمان )چپ فعلی( و

م بزرگداشت در خانه خواندند. پس از آن، همه می بایستی درساعت هفت شب درمراس

فرهنگهای جهان حضور پیدا کنیم. از آنجائیکه وقت اندک بود، درجمع کوچکی 

پیشنهاد کردیم که توقف کوتاهی در برابر نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در بخش 

شرقی برلین داشته باشیم. در دم برای یک ساعت از پلیس اجازه گرفتیم. حدود صد 

محکومیت رژیم ایران به عنوان عامل این ترور ند سخنرانی دربه آنجا رفتیم و چ نفری

انجام پذیرفت. ایادی رژیم نیز مثل همیشه با کمال خونسردی از البالی کرکره های 

پنجره از ما فیلم برداری می کردند، به نحوی که ما هم متوجه آن بشویم. شب با 

ر ایرانی مراسم بزرگی غیاری از نمایندگان احزاب ایرانی وحضور چند صد تن و بسی

ن از سوی من قرائت یدر خانه فرهنگهای جهان برگزار شد. پیام کانون پناهندگان برل

شد. هفته ها و ماه های پس از این با دستگیری برخی از قاتالن و برنامه ریزان، 



 

 

روشن شدن اندک اندک چگونگی دخالت رژیم ایران دراین ترور چهارگانه، ادعانامه 

عالن ترور میکونوس به عنوان تروری دولتی ، پذیرش آن از سوی دادستانی و ا

ن، حضور نسبتا منظم اخبار و مسائل این ترور در رسانه های آلمان، یدادگاه عالی برل

تشکیل کمیته های کوتاه و بلند مدت ایرانیان، نامه نگاریهای بی پایان، بحثهای بی 

ن خبر مالقات برخی از افراد سرانجامی که آن نشست چگونه لو رفته است، پیچید

، بازار داغ شایعه سازی... و ترس و ۸۱۱۲رژیم با برخی دعوت شدگان در اوائل 

خواهد گرفت...،  تشویش دائمی ما که آیا دادگاهی برقرار خواهد شد، آیا دخالتی انجام

هنگامی که تاریخ شروع دادگاه علنی شد امیدی در همه ما به وجود آمد. . سپری شدند

ی پس از آن، ورود)درابتدا مخفی( علی فالحیان وزیر اطالعات وقت به آلمان که چند

سازمانده اصلی این ترور نیز بود، دلیل التهابی زیاد در همه ما شد، که این بار چه  

 خواهدشد؟ 

کار اصلی من، به عنوان مسئول کانون پناهندگان سیاسی در برلین، درکنار دیگرانی 

اه دادگاه و مسائل آن داشتیم، ازچند روز پیش از شروع دادگ که سعی در پیگیری این

سازماندهی  ۸۱۱۵اکتبر  ۲۱برگزاری دادگاه در آغاز شد. ازمیتینگی که در روز

که روز حکم بود، مسئله پیگیری دادگاه میکونوس و مسائل  ۸۱۱۹کردیم تا ده آوریل 

د که ماجرای آن را حول و حوش آن به مهم ترین مسئله سیاسی من و چند تن دیگر ش

در کتاب "هنوز در برلن قاضی هست" نوشته ایم. پس از اعالن حکم بالفاصله از 

جایگاه تماشاگران به داخل ساختمان آمدیم و شعارهای جاسازی شده را برای محکوم 

کردن رژیم ایران، بستن سفارت خانه هایشان و... در برابر انبوهی از رسانه ها 

ه مانند مراسمی با حضور برخی از نیروهای اپوزیسیون، بازکریم که تصاویرش ب

 وکال و چند تن دیگر که برای همان شب سازماندهی کرده بودیم،  ثبت شده اند.

میکونوس تجربه ای  نادر بود از چند نظر: یکی از مهمترین آنها همدلی برخی از  

سال. تا نیروهای اپوزیسیون برای روشنگری دراین رابطه بود، برای مدت چند 

آنجایی که به یادم می آید پیش از آن این همدلی چند هفته ای پس از قتل عام زندانیان 

 .۸۵۱۱به وجود آمد و چند ماهی پس از به اصطالح انتخابات سال۸۵۶۹در تابستان 

  ۲۱۸۲دسامبر -برلین

 

 

 منابع و زیر نویسها:
ان(، در رابطه با شب ترور میکونوس، برای پرویز دستمالچی ازمن خواست نگاه خود را از بیرون)رستور -*

کتاب اخیرش، " ترور به نام خدا"، بنویسم تا تصویر بیان شده  از آن شب وسیعتر وکاملتر باشد، که پذیرفتم. 

  وشته زیر پاسخ به درخواست او است.ن

 

 

 



 

 

 
 : عضو کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی درنوری دهکردی

 گزاران سازمان "چپ"،خارج از کشور، از پایه  

 "اتحاد چپ" و "شورای متحد چپ"

 

 

 
 و بود مدرسه که بدهیم سارا به را خبر این چطور :نوزری حمید

 راببیند؟ پدرش توانست نمی دیگر



 

 

 فصل دوم:

 نامه متهمان زندگی
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 عباس رایل 

 یوسف امین 

 محمد اتریس 

 عطااله ایاد 
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کنگره جهانی در  )نفر دوم از راست(( و نوری دهکردی، وسطدکتر صادق شرفکندی)کاک سعید

 ۲۳۳۱یک روز پیش از ترور، شانزده سپتامبر  ،دمکرات -سوسیالاحزاب وسوسیالیست و 

 



 

 

 کاظم دارابی -۲

در شهر کازرون ایران است و تبعیت ایرانی  ۸۱۳۱مارس  ۲۲کاظم دارابی متولد 

زرگان و مادرش خانه دار است. دارابی دوره ابتدائی و متوسطه را به دارد. پدرش با

ب اسالمی بنیادگرای است، پایان رسانده و دارای دیپلم است. دارابی که از پیروان انقال

با هدف ، ۸۱۱۱در تاریخ یکم آوریل ، یا ۸۱۹۱در اواخر سال  ،پس ازانقالب اسالمی

، پس از یک دوره شش س زبان می رود. اوبرلین به کالآید و در تحصیل به آلمان می

مدرک الزم برای ( بمنظور کسب ۸۱۱۸تا مارس۸۱۱۱)از سپتامبرماه کارآموزی

خواند  ( درس می Hagenهاگن )ای آلمان درشهره عالی و دانشگاه رساتحصیل در مد

 همان اطراف نیز سکونت می کند.این مدت درو در

اساس حکم دادگاه )مبنی بر اخراجش از  ، بر۸۱۱۲اکتبر  ۸۳ژوئیه تا  ۲۸دارابی از 

ا ایران به نفع دارابی و با م آلمان( در زندان ویژه اخراجیان بسر می وفقیت در برد. ام 

آلمان جلوگیری کند. ازازاخراج اوشود  نجام موفق میسراکند و دخالت میاین امر

برلین  ، بمنظور شروع تحصیل در رشته مهندسی ساختمان، به۸۱۱۵دارابی در اوائل 

مدرسه عالی فنی برلین، ثبت نام می ، در۱۳/۸۱۱۵آید و برای ترم زمستانی سال  می

اش )ادنان ایاد( ازدواج می کند.  با خواهر شریک بعدی ۸۱۱۳کند. او در اواخر سال 

ساله( است. دختر ۳)دارابی صاحب سه فرزند، دو دختر)هشت وشش ساله( و یک پسر

 بزرگ او فلج است. 

از (، که VIS)" بیبرلین غر -انجمن اسالمی دانشجویان"در ۸۱۱۲ل سادارابی از

و هیئت رئیسه این انجمن عض ۸۱۱۳سال . او ازداردان رژیم ایران است، فعالیت روپی

های اسالمی  ه انجمناتحادی" مچنین درتشکیالت سراسری این انجمن دراروپا،هاست.او

است. او در مسجد امام  سمت رهبری فعال بودهر(، دUISA)"وپااردانشجویان در

ا موفقیت تحصیلی دارابی بسیار اندک بود،  جعفر صادق دارای نقش مهمی بود. ام 

اه او را به دلیل شرکت نامرتب درکالس و رد شدن درامتحانات بگونه ای که دانشگ

، از مدرسه عالی اخراج می کند. دارابی ۸۱۱۹سپتامبر  ۵۱تاریخ میان دوره ای، در

شود و دوباره در ترم تابستانی  کند و موفق می م به دادگاه شکایت میعلیه این تصمیبر

 وارد مدرسه عالی بشود. ۸۱۱۱

مارک، در خیابان  ۱۳۱۱۱یک فروشگاه مواد غذائی، به مبلغ ۸۱۱۱دارابی در اکتبر 

معلوم  )دادگاه(ن برلین، خریداری می کند. برای مایکلمنطقه نو، در(Weser)ِوِزر 

که دارابی در آن زمان اجازه کسب را از کجا آورده است. از آنجائی غنشد که او این مبل

، به عنوان مدیر (Ayademir)مغازه را با کمک )شاهد( آیادمیر مستقل نداشت، این

در  ۸۱۱۱فروشگاه، می گرداند. پس از آنکه این فروشگاه مواد غذایی در اواسط 



 

 

ی می فروشگاه را از داراب ۸۱۱۱سال دراثرآتش سوزی ازمیان رفت، شاهد ادنان ایاد 

ا دارابی همچنان در  ۸۱۱۱کرد تا اینکه ایاد آن را در اواخر  میآنجا کارخرد. ام 

می شرکت اتوکشی ادنان ایاد، سهام دار غیر رس ۸۱۱۸فروخت. دارابی از اول ژانویه 

مارک حقوق می گرفت.  ۹۱۱۱دار رسمی آن می شود. او ماهانه سهام ۸۱۱۲سال ازو

به او  ۸۱۱۸مه  ۲۱گیرد و در اجازه اقامت رسمی می ۸۱۱۸ژانویه  ۸۱دارابی در

کاالهای گوناگون، " دارابی و ایاد"داده می شود. اوتحت نام شرکت پروانه کسب مستقل

برلین و سایر نقاط می فروخت. اینکه کرد و در درایران خریداری می ،از پسته تا لباس

حصیالت تاو  .پرداخت، نا روشن استی اش نیز می او تا چه اندازه به امور تحصیل

حکم قاضی بازداشت و بنا بر نموقت ۸۱۱۲اکتبر  ۱دارابی در  .خود را به پایان نرساند

رابی بسر می برد. دا دائمی در بازداشت ۸۱۱۲اکتبر  ۱تحقیق دادگستری کل آلمان از 

 .دارای سوء سابقه نیست
 

 :اقامت در آلمان

زمان( دارابی را فرا آن )در ۸۱۱۲خ اول ژوئن حکم اخراج موربنا بر ،اداره پلیس

همین رابطه عده دیگری از ایرانیان نیز از اند تا خاک آلمان را ترک کند. درخو می

کند و با اعمال نفوذ  در این موضوع دخالت میسفارت ایران در بن آلمان اخراج شدند. 

لند ایالت راین ان و دفتر نخست وزیریدر باالترین سطح )که وزارت امور خارجه آلم

شود از اخراج بخشی  آن شرکت داشتند( موفق مییز در، نRheinland-Pfalzفالز،  –

متناسب با وضعیت شخصی و ها شود هرکدام از آن کند و قرار میاز ایرانیان جلوگیری 

 آلمان بمانند. تحصیلی اشان تا پایان تحصیالت در

کند و  به نفع دارابی دخالت میدر بن  سفارت ایرانیکی از این افراد دارابی بود. اینکه 

یرا برای او اجازه اقامت موقت و مشروط می گیرد، به این دلیل قابل توجه است، ز

هم مجرد  زمانوجود نداشت. دارابی در آن حقوقی ایبرای اخراج دارابی هیچ مانع 

ند. بود و هم تحصیالتش را هنوز شروع نکرده بود. او دوران آمادگی کالج را می گذرا

 این موضوع در حکم اخراج او نیز مورد تأیید قرار گرفته است.

دنبال می کرد.   ویژه ای راآلمان اهداف قامت دارابی دربا ا بندر ایرانسفارت 

، ۸۱۱۹ژوئن  ۲۶، و نامه مورخ ۸۱۱۶دسامبر  ۸۸سفارت ایران در نامه مورخ 

ها اجازه اقامت موقت آن ایر دانشجویان ایرانی که برایکند برای دارابی و س تالش می

بگیرد. دلیل این امر از نظر  و دائمی و مشروط دریافت شده بود، اجازه اقامت رسمی

دادگاه آمادگی دارابی برای خدمت در جهت اهداف جمهوری اسالمی بوده است. 

بود.  "سپاه پاسداران"الب اسالمی ایران است. او عضودارابی از مؤمنان و پیروان انق

پروفسور دکتر اشتاین باخ، سپاه پاسداران یک واحد ویژه بنا شده  ات شاهداظهاربنا بر



 

 

از اهداف دفاع  "چیزمقدم برهر"ب اسالمی ایران است و وظیفه آنبراصول انقال

ب اسالمی به بیرون و پشتیبانی انقالاسالمی انقالب دربرابرمخالفان در درون، وصدور

انقالب است. مبارزات سپاه پاسداران  علیه ضدازمبارزات مسلمانان جهان ومبارزه بر

نه صرفا  ایدئولوژیک، بل با اِعمال قهر و خشونت همراه است. شاهد حسینی، عضو 

اه پاسداران به اولین حمله سپ گوید مکرات کردستان ایران، میهیأت رهبری حزب د

موجب کشته شدن هزاران نفر شد. اظهارات آقای  ۸۱۹۱آگوست کردستان ایران در

مؤید  (BfV)لمانسازمان امنیت داخلی کل آ کارمند (،Grunewald)والدگرونه 

از منبعی است که  وابستگی دارابی به سپاه پاسداران است. اطالعات آقای گرونه والد

طالعات را می پذیرد. کند و دادگاه این ا ها اخبار قابل اطمینان به او گزارش میسال

 ید قرار گرفته اند. موارد دیگر نیز مورد تأیزیرا صحت آنها در

اساس ارتباطش با سرویس اطالعاتی ایران، دارای مصباحی، برابوالقاسم  شاهد

اندکی پس از "گوید ایران ان است. او میاطالعاتی وسیع در رابطه با امور داخلی ایر

و پشتیبانی از  افراد سپاه پاسداران را، به منظور کمک "۸۱۹۱سال انقالب اسالمی 

انقالب خمینی، با اهدافی ویژه به آلمان فرستاد. اینکه دارابی در رپیروان اندک رهب

همان محدوده زمانی یاد شده به ، یعنی در۸۱۱۱، یا اول آوریل ۸۱۹۱اواخر سال 

آلمان می آید، در این تصویر می گنجد. همچنانکه از نامه وزارت آموزش و پرورش 

  تحصیلی او کاود، مدرج می ش( منت۸۱۱۱اگوست۸۳)مورخ دارابیایالت برلین به 

سپتامبر  اول. به این دلیل، او از بوده است س دهم دبیرستان در آلمانکالتطابق با در 

آلمان، به منظور کسب مدرک ، (Hagenی شهر هاگن )کالج مدرسه عالی فندر ۸۱۱۸

ست دارابی الزم برای تحصیل در یک مدرسه عالی فنی ثبت نام می کند. برگ درخوا

 -۱۲گواهینامه های مربوط به ثبت نام او در دوره زمستانی لج و نیزبرای پذیرش کا

به زبان آلمانی دارابی تسلط مبین این امر هستند.  ۸۱۱۲و دوره تابستانی سال ۸۱۱۸

-Hartnackهنگام ورودش به آلمان در مدرسه زبان هارتناک )ست. او ازااندک بسیار

Schule) ،مشغول  "نی برای خارجیانآلما"کالسدرتمام روز ،۸۱۱۱آوریل دوماز

گیرد  مجموعه این واقعیات چنین نتیجه می از. دادگاه ه استفراگیری زبان آلمانی بود

مقدم بوده اند، همچنانکه  که برای اقامت دارابی در آلمان دالیل مربوط به جاسوسی

  یز نشانگر و مبین این امر هستند.های او نفعالیت
 

 اه محصوالت کشاورزی و دامپروریشگنمای، (Grüne Woche)"هفته سبز"

کننده و مسئول غرفه ایران در نمایشگاه  نام ، به عنوان ثبت۸۱۱۸دارابی در ژانویه 

رلین، شهر ب، در"هفته سبز"معروف بهساالنه محصوالت کشاورزی و دامپروری 

اظهارات  غ می کند. بنا برها معرفی و برای ایران تبلیخود را به سازمان نمایشگاه



 

 

ها، دارابی که عالقمند کارمند بخش امور ادارِی نمایشگاه، (Watz)خانم واتس )شاهد(

به شرکت در این نمایشگاه بود وکالت نامه الزم از سوی کنسولگری ایران را )همچنان 

سریع بررسی و کنترل، و  بسیارکه ادنان ایاد نیز این موضوع را تأیید می کند( بدون 

ه از نظر خانم واتس بگونه ای غیر عادی وسیع بودتهیه نمود. این وکالت نامه، که 

داد از نام و پرچم ایران استفاده نماید. چنین  و اجازه می ، به دارابی اختیارات تاماست

دهند که شرکت معرفی  اطمینان می نمایشگاه عموال  به اداره امورهائی مه کالت نامو

ها  ینهاین زمروری درهای اداری الزم و ضه، شرکتی معتبر است و تمام بررسیشد

یک از این دو مورد شامل دارابی نشده است. دارابی حتا اجازه انجام گرفته اند. اما هیچ

 ،۸۱۱۸مه  29در  ،یز نداشته است. خانم وکیل دارابیو جواز برای کسب مستقل را ن

ی دهد. بدین دلیل، شاهد خانم درخواست لغو چنین محدودیتی را مبرای او نزد پلیس 

از سوی  ای برای دارابی دارد که صدور چنین وکالت نامه ه درستی اظهار میب تسوا

این رابطه از یک شرکت ست. درقابل فهم اغیرعادی وغیررسرکنسولگری ایران، بسیا

و اوایل  ۸۱۱۱توان سخن گفت. دارابی از اواخر سال  معتبر، یا نهادین نیز ابدا  نمی

ی با رئیس رسمی اتحادیه مسجد امام جعفر همراه با شاهد آیدمیر، یعن ن، مشترک۸۱۱۱

، در منطقه (Weser)ا در خیابان ِوِزرصادق، یک فروشگاه کوچک مواد غذائی ر

برلین اداره می کرد. این فروشگاه چند ماه بعد دچار آتش سوزی  (Neuköln)لنکنوی

 شود و بکلی می سوزد. و همچنانکه آقای آیدمیر اظهار می دارد، این فروشگاه در می

شود. بنابراین، در ، پس از واگذاری به شاهد ادنان ایاد، فروخته می ۸۱۱۱اواخر سال 

دارابی اصوال  دارای هیچ شرکتی نبوده است. او از اوایل " هفته سبز"زمان برگزاری

 ه است.اتوکشی شاهد ادنان سهامدار بودشرکت در  تنها ۸۱۱۸سال 

از دارابی  ۸۱۱۸اینکه او در نوامبررامین در پروسه تحقیقات، مبنی بیوسف  اعترافات

دریافت داشته است نیز در رابطه با  "هفته سبز"یک کارت شناسائی نمایشگاه برای 

ر اینجا قرار دارد. د"هفته سبزر"وضعیت شرکت دهمین مسائل مربوط به تعیین 

برگزار  ۸۱۱۲، که در اول ژانویه ۸۱۱۲سال  "هفته سبز"شود به مسئـله مربوط می

های شناسائی اساس روند کار آنها، کارتانم واتس، و برشهادت خ. زیرا بنا برشده است

احبان غرفه ها قرار داده نمایشگاه در پایاِن ساِل ماقبِل شروِع نمایشگاه در اختیار ص

 می شود.

 در برلینج.ا.ا. کنسولگری معامالت امالک برای سر

، ۸۱۱۹در سال  و داشتایران دربرلین ابتداء دربخش غربی شهرقرار  سرکنسولگری

دلیل  به وسکآن اهد(، شLFV)برلینرئیس پیشین اداره امنیت ایالت  اظهاراتبنابر

های جاسوسی از سوی متفقین تعطیل شد. سرکنسولگری بعدا  در ساختمان سفارت فعالیت



 

 

ه دارابی مأموریت ب 1990ایران در برلین شرقی مستقر شد. سرکنسولگری در اوایل 

ا یک ساختمان ویالئی خوب، به عنوان محل جدید کنسولگری، هدهد برای آن می

گیرد و این  تماس می (Erbasرباس )جستجو نماید. دارابی با بنگاه معامالت ملکی ا

بنگاه نیز ویالهائی را به دارابی عرضه می کند. دارابی مذاکرات و معامالت را نه 

داد که  با رفتارش نشان میدهد و همواره  بنام خودش، بل به نام کنسولگری انجام می

مأموریت او از سوی سرکنسولگری جمهوری اسالمی است. همچنان که آقای ارباس 

د، رفتار دارابی حاکی از آن بود که او افراد مهمی را )در آنجا( می ربیان می دا

رلین های ویالئی عرضه شده توسط آقای ارباس در بخش داهلم ب شناسد. یکی از خانه

(Dahlem)لهآ یابان پودبیلسکیخ، در(Podbielskiallee) محل ودارد.  قرار

 ، است.۶۹خیابان پودبیلسکی آله، شماره همان اکنون در  ،سرکنسولگری ایران

 ساختمان مسجد

ای زمین برای  سرکنسولگری ایران در جستجوی قطعهدرهمآهنگی با ،برلیندارابی در

 ساختمان یک مسجد بوده است.

و سرکنسول ایران در  ، میان دارابی۸۱۱۸آگوست  ۲۳گوی تلفنی، دردر یک گفت

، در ارتباط با (BfV)آلمان داخلی مانی فرانی، که توسط اداره کل امنیتاآقای  برلینُ 

شنود قرار قانون اساسی، مورد  ۸۱اساس اصل و بر ،علیه دارابیی بردیگر تدابیر

پیدا کرده است یا پرسد که آیا زمین را برای مسجد  می" کاظم"گرفته است، کنسول از

می  گوید او به دنبال قطعه زمینی به مساحت هزار متر مربع خیر. دارابی در پاسخ می

کی را مأمور این کار کرده است. دادگاه در مورد هویت لو چند بنگاه معامالت م باشد

ظهار ا (BFVکارمند )هیچ تردیدی ندارد، زیرا آقای  گرونه والد  کنندهگوطرفین گفت

ک کارشناس با تجربه و متخصص شناخت صدا به او اطمینان داده است که داشت که ی

شناسد و  صدای هر دو نفر را از مکالمات تلفنی بسیار زیاد دیگری می (کارشناس)او 

 ها را مشخص کند. تواند فورا  هویت آن می

تلفنی  مالت امالک(ا)مع، دارابی با شاهد ارباس۸۱۱۸آوریل  ۲۶دو روز بعد، در

گو، دارابی از نود و ضبط شده است. در این گفتکند که این صحبت نیز ش صحبت می

دارد  کند و اظهار می میپرسش ارباس درباره یک قطعه زمین برای ساخت یک مسجد 

پول الزم برای این منظور از فروش مسجد فرانکفورت تأمین خواهد شد. ارباس که 

زمینی برای  ساخت  ابطه با قطعهکرد با دارابی در ر اش انکار می در بازجوئی اولیه

گوها را  تأیید کرد. و باشد، سرانجام محتوای این گفت گویی انجام دادهیک مسجد گفت

ه کل امنیت که توسط ارزیاب اداراین دو، گوی تلفنی محتوای گفت بدین ترتیب، صحت

 ، مورد تأیید قرار گرفت. بودآلمان انجام گرفته 



 

 

 سازماندهی اجتماعات

و به مناسبت  ۸۱۱۱ژوئن  ۱ایالت برلین، دارابی در  داخلی رش اداره امنیتبنا بر گزا

ر ( دStromstr).خیابان اشترومسه بزرگ دراولین سالروز فوت خمینی، یک جل

می کند.  برلین، با کمک وهمکاری حزب هللا برگزار(Tiergarten)گارتن منطقه تیر

که گفت، دارابی رئیس او است  تطابق با اظهارات ایاد در جلسه بازپرسی این امر در

 امر را هر کسی در اینجا می داند.برلین است و این حزب هللا در

ست ها با داند )و در پشت دو قطعه از آن شدهعکسی که در این یادبود گرفته در چهار

دبود سالروز فوت خمینی هستند( ا به مناسبت یاسهخط یادداشت شده است که این عک

در جمله دارابی، امین، رایل و نیز شاهدان عبداله ،حسن و حیدرترکیبهای متفاوت از

شهر راینه همدانی دیده می شوند. این عکسها دریک کیف دستی متعلق به رایل در

 کشف و ضبط شده اند.

عفر مسئول مسجد امام جته است که دارابی، بعنوان رئیس وشاهد وهابی اظهار داش

خیابان اشتروم، ، در۸۱۱۸سال ورا، مناسبت برگزاری روزعزاداری عاش صادق، به

تهیه غذا نفر اجاره کرد و وهابی را مأمور  ۶۱۱، سالنی با ظرفیت در منطقه تیرگارتنِ 

برای تمام شرکت کنندگان نمود. مخارج غذا و نوشابه نیز توسط دارابی پرداخت شده 

، اظهار را از کجا می آورده است  بر این پرسش که دارابی این پولاست. وهابی در برا

گویی تطابق زمانی و محتوائی با گفت داشت در این مورد چیزی نمی داند. این امر در

مانی فرانی انجام داده و توسط اداره ابا کنسول  ۸۱۱۸سپتامبر  ۱است که دارابی در

گرفته است.  امنیت ایالت برلین )در رابطه با تدابیری علیه دارابی( مورد شنود قرار

او این و اینکه  "حل شد"گوید که مسأله مربوط به سالن  می تلفنیی گودارابی دراین گفت

سرکنسول جمهوری  و میرخانی در آن زمانه اطالع دادموضوع را به میرخانی نیز 

رکنسول دهد که دارابی با خود س برلین بوده است. این تلفن نشان میاسالمی ایران در

 نیز در ارتباط بوده است. 

  تهیه پاسپورت

که او با کمک دارابی  موفق شده  هدر همدانی در جلسه بازپرسی اظهار داشتشاهد حی

اظهارات همدانی، او دارای یک پاسپورت آلمانی است پاسپورت ایرانی بگیرد. بنابر

( بود و قصد تقاضای یک پاسپورت ایرانی را داشت. Fremdenpassویژه بیگانگان )

تحت این عنوان که پدر بزرگ تنها دارد و داند و نه ارتباطی با ایران  او نه فارسی می

برلین سولگری ایران دراو ایرانی بوده است خواهان پاسپورت ایرانی بود. سرکن

مخالفان جمهوری اسالمی است.  او از می پنداشتند که آنها رد کرد، زیراتقاضای او را 

مدانی از  زمانی که دارابی از این مسئـله آگاه شد، به همدانی قول کمک داد، زیرا ه



 

 

مارک هزینه پاسپورت برای  ۵۳۱پیروان انقالب اسالمی بود. دارابی با پرداخت 

همدانی( و نیز گرفتن یک پاسپورت ایرانی برای حیدر  رادر حیدرحسن همدانی )ب

به یک پاسپورت  جدید  همدانی، به نفع او دخالت می کند. حسن همدانی به این دلیل

ده اند. دارابی پس از بو" ُمهرهای مزاحم"اش  دارای زیرا پاسپورت قدیمی، نیاز داشت

تاریخ تقاضا، پاسپورتش سه هفته پس از (همدانیحیدر)که اوگوید آن به حیدرهمدانی می

و چنین نیز شد. همچنان که آمد، حیدر همدانی و حسن همدانی  ،را خواهد گرفت

ز ها نیتأیید کنند. آن ازپرسی را دوبارهحاضر نشدند در برابر دادگاه اعترافات خود در ب

، و تعبیر و تفسیرهای حقیقتبیان از که از راه گریز تند به صف گروه شاهدانی پیوست

گوناگون، و حاشیه پردازی، و این ادعا که گویا حافظه اشان یاری نمی دهد، و یا اینکه 

ین دارابی، ام زیان ش دارند از بیان مطالبی که بهگویا سوء تفاهمی پیش آمده است، تال

قرار نمی چاچوب ن ایها از ابراز هرگونه مطلبی که دریا رایل باشد، پرهیز کنند. آن

تکراری اینکه مترجم و بازپرس مطالب را بد فهمیده گرفت، تحت عنوان همیشگی و

 اند، جلوگیری می کردند. 

 دارابی  یدانشجوئ هایفعالیت

(، و هم در تشکیالت VIS)"دانشجویان مسلمان دربرلین غربی"دارابی، هم درانجمن 

(، که UISA)"های دانشجویان مسلمان در اروپا اتحادیه انجمن" این انجمنها، سراسری

 ه است.ی گیرد، دارای موقعیت رهبری بودکانون دانشجوئی را در بر م ۵۱حدود 

 از پیروزی انقالب  پس(، VIS )و انجمنهای عضواش در اروپا (UISA) "اتحادیه..."

ایران تبدیل به یک سازمان تبلیغاتی برای رژیم ج.ا. ، توسط  ۸۱۹۱در فوریه  اسالمی

نیا گسترش دهند. شاهدان روزی سراسر ددرحکومت مذهبی ایران را  یکنوع شدند تا 

 ( هستند، اینVISاعضای )خود ازکه و زواره،  برنجیان بهمن، عاملی، ثابت ،طلب

نجام تظاهرات، با زمان شامل اهای سادارند که فعالیت و اظهارمی می کنند امررا تأیید

ذهبی از راه پخش کتاب، روزنامه مذهبی، و اِعمال نفوذ مهای سیاسی وانگیزهاهداف و

( فقط در خدمت این VISهای عضو آن ) و انجمن UISAاعالمیه می باشد. اما و

والد(،  هکل  آلمان )شاهد گرون سازمان امنیت داخلی اهداف نیستند، بل بنا بر اطالعات 

اداره امنیت ایالت برلین )شاهد آنوسک(، و نیز اطالعات و اظهارات  ز گزارشاتنیو

، جمع آوری اطالعات، جاسوسی، شناسائی مخالفان و اقدام (ث)شاهد شاهد مصباحی

 . بوده استها نیز ازجمله وظائف این انجمنایران اپوزیسیون افراد علیه 

رادیکال، و بویژه  -ای اسالمیه هایش با  گروهکانونو اعضای  UISAبه این دلیل، 

رکنسولگری( دارای روابط و )مانند سفارت، سحزب هللا، و با مراکز رسمی ایران

یک منبع ذخیره  ،UISAواقعیات نشان می دهند که نزدیکی هستند. همکاریهای بسیار



 

 

. می باشدهای جاسوسی و تبلیغاتی اش ازمان امنیت ایران و برای فعالیتبرای سپرسنلی 

صباحی اظهارات تکمیل کننده ای در این مورد در اختیار دادگاه گذاشته است. شاهد م

، اطالعاتی که نتیجه تجربیات ای استدارای اطالعات ویژه  ،UISAدر رابطه با  ،او

به عنوان دانشجو در پاریس، سپس به عنوان  ۸۱۹۱. او از سال هستنداوخود شخصی 

نسه، و پس از اخراجش از فرانسه سفارت فرادر ایرانرئیس بخش سرویس جاسوسی 

به عنوان مسئول  ۸۱۱۳امنیتی( تا سال  -به دلیل فعالیت اطالعاتی۸۱۱۳سال )

ه است. موقعیتی که اصوال  های اطالعاتی رژیم در اروپای غربی بودهمآهنگی ایستگاه

خودش  هر کس ۸۱۱۵ست. بنا بر اظهارات مصباحی، تا سال ا هاف کنسولگرییاز وظا

امنیتی بکند یا خیر.  -هد برای ایران فعالیت اطالعاتیخوا رفت که آیا میگ تصمیم می

UISA  ، ط )که تحت تسلتیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیدر اخ ،۸۱۱۳از سال

برای اداره  ،از آن زمان به بعد"، .... این "اتحادیهسپاه پاسداران است( قرار گرفت

و کادرهای رهبری اش از سوی رهبر  ندک و امنیت سپاه پاسداران کار میاطالعات 

 UISAانقالب، آیت هللا خمینی، تعیین می شدند. با تشکیل و پایه گذاری واواک، 

امنیت جمهوری اسالمی شد و از آن زمان به بعد کادرهای اطالعات ودستگاه بخشی از

رهبری اش توسط واواک تعیین و نصب می شدند. اما برای رعایت ظاهر امر، این 

 .ونداز سوی اعضای آن انتخاب می ش( اصطالحب)رهبری 

و دارای روابط دوستانه ای با سفارت ایران بوده  VISعضو ۸۱۱۲ سالدارابی از

( تالش کرد با بیان اینکه تمام Saghafiاست. رابطه دوستانه ای که شاهد ثقفی )

لوه دهد. دارابی در ای بوده اند، آن را عادی ج دارای چنین رابطه UISAاعضای 

دید و سخنران دعوت می  های مهمی انجام می داد، جلسات را تدارک میرلین فعالیتب

 بهمناعترافات شود ) می VISعضو هیئت رئیسه  ۸۱۱۳ژوئیه  ۳کرد. دارابی از

نزد پلیس برلین(، و سپس به عنوان در VISمعرفی برنجیان، زواره و نیز برگ ثبت و

جلسات ریزی و نیز برگزاری  نامه، مسئول روابط عمومی، براروپا در UISAرئیس 

اکتبر  ۱بهمن برنجیان(. او تا زمان بازداشت، در  اعترافاتو تظاهرات بوده است )

پس از آنکه دیگر  ، ۸۱۱۳سال در ،VISکرده است.  فعالیت می  VIS، برای ۸۱۱۲

)اظهارات آنوسک، نشد، منحل شد شیو رهبر ریاستمسئولیت کسی حاضر به پذیرش 

 -عضو هیئت رئیسه مرکز توحید اسالمی زوارهداخلی ایالت برلین و اداره امنیت 

 .(برلین

آلمان و نیز اطالعات اداره امنیت  داخلی کل امنیت سازمانشاهد مصباحی، اطالعات 

های عضواش را تأیید می کند. مصباحی در مقام  و انجمن UISAایالت برلین درباره 

، از ج.ا.ا. در اروپاامنیتی  -ای اطالعاتیبه عنوان همآهنگ کننده فعالیته ،پیشین اش



 

 

بار به  ن. او بدین دلیل، چندیه استبودتشکیالت اسالمی نیزها وجمله مسئول سازمان

در آن  ج.ا.ا. در هامبورگ، کنسولگریسرکنسولگری ایران درهامبورگ می رود. 

، فرهادنیا، عضو سرویس جاسوسی ایران، اداره می شد. فرهادنیاآقای توسط  ،زمان

های  عالوه برانجام وظائفی که معموال  یک سرکنسول انجام می دهد، با گروه

بنیادگرائی چون حزب هللا تماس داشت و اطالعات مربوط به امور جاسوسی را جمع 

ه درحین )حداقل( سه ک ه استاظهار داشتری می کرد. مصباحی در این رابطه آو

بی بدون اجازه وارد اتاق شده و ، داراج.ا. درهامبورگ گو میان او و سرکنسولگفت

این حقایق همگی موئید رابطه بسیار آهسته در گوشی با فرهادنیا صحبت کرده است. 

 امنیتی ج.ا.ا. است. -با مقامات سیاسی ینزیدیک کاظم داراب

  شناسائی مخالفان

 ۲۳گوی تلفنی میان دارابی و کنسول جمهوری اسالمی در برلین، در در یک گفت

 پرسشهاییرد دارابی درباره یک دانشجوی کی ازمانی فراناآقای کنسول ، ۸۱۱۸آوریل

کند که این فرد در دانشگاه آزاد  گوید و اضافه می فرانی نام دانشجو را می آقایمی کند. 

دهد به این امر رسیدگی کند. این فرد،  برلین تحصیل می کند. دارابی به او قول می

حادیه دانشجویان کردستان در ات"، عضوداشتوالد اظهاره شاهد گرون همچنانکه

های مخالف است. بنابراین جای تردیدی وجود ، و بدین ترتیب از اعضای گروه"خارج

های اطالعاتی می باشد، شناسائی افراد را، که ویژه سرویسندارد که دارابی مأموریت 

 پذیرفته است.

 تبرگزاری یک ضد تظاهرا

در برلین شرقی، رابر کنسولگری ایران، نفر در ب ۶۱تا  ۳۱، حدود ۸۱۱۱در ژوئن 

و زنند  م ایران دست به تظاهرات میعلیه رژی(، برStavanger)خیابان استاوانگر

 ۸۳علیه این تظاهرات یک گروه حدودا  ادی زندانیان سیاسی  می شوند. برخواهان آز

زنند که رهبری و هدایت  نفره مرکب از ایرانی و لبنانی، دست به ضد تظاهرات می

هللا و "دادند  دارابی و دوستان همفکرش )از جمله( شعار می با دارابی بوده است. هاآن

 ."مرگ بر آمریکا"و   "ایران زنده باد انقالب اسالمی"، "اکبر

این مورد را می پذیرد. ( درNowzarinehzad)دادگاه شهادت آقای نوذری نژاد

سیون است های اپوزی فراد گروهدرباره اظهارات او جای تردیدی وجود ندارد که او از ا

روند این دادگاه را دنبال "برلین -کانون پناهند گان ایرانی"و به عنوان ناظر از سوی

را داد و هیچگونه  تظاهرات و ضد تظاهراتاین می کند. شاهد آرام و روشن گزارش 

 ارهتعصبی از خود نشان نداد. او اظهارات بیطرفانه و مربوط به موضوع را با این اش

 این تظاهرات متوسل به خشونت نشدند. تقویت نمود که دارابی وسایرشرکت کنندگان در



 

 

 ۲۳۳۲ ج.ا.ا. در آلمان، فرهنگی جشنواره

در روند  (، پ.د.)نگهبان در ورودی رستوران میکونوس به هنگام ارتکاب جرمامین

فرهنگی اره یک کار در فستیوال تحقیقات چنین گفته است: دارابی با او در برلین درب

" منافقین"که در آنجا احتماال  مشکالتی با دوسلدورف صحبت کرد و اضافه نمودشهردر

مورد گروه ایران در حکومتزبان رایج آمد. واژه منافقین، بنا بر بوجود خواهد

بطه همچنین ابراز داشت که اپوزیسیون مجاهدین بکار برده می شود. امین در این را

لت، هفت تیرهای گازی و گاز اسپری بودند. دارابی کبه های ساکن برلین مسلح  لبنانی

 می گویددراین فستیوال رابط لبنانی ها و ایرانیانی بود که به او کمک می کردند. امین 

ای زخمی شدند. یکی از زخمی  میان ما و اپوزیسیون ایرانی کتک کاری شد و عده

 ( بود.Tarik Scheile)شدگان شاهد طارق شایله 

 و به نتایج زیر رسید:موضوع را مورد بررسی قرار داد  این دادگاه 

 "فستیوال فرهنگی ایران"شهر دوسلدورف در ۸۱۱۸اکتبر ۸۵تا  ۸۱۱۸سپتامبر ۸۲از

بود. در این  ایرانکننده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی د. برگزارمی شبرگزار

شگاه یک . مجاهدین خلق در برابر نماینیز شرکت داشت ج.ا.فستیوال وزیر فرهنگ 

ویر قربانیان اعدام شده در اها تصرت گذاشته بودند. به روی پالکارتمیز کتاب و پالکا

جود در ایران ها به وضع مواین نوع از فعالیتبا  ج.ا.ا. ایران بود. افراد اپوزیسیون

می به دارابی تلفن و از او خواسته  نکلشهر در" خانه ایران"اعتراض می کنند. از

. دارابی این رودآنها به دوسلدورف ب همراهستان عرب را جمع کند و ای از دو عدهشود 

بِر امین  ی های دور وخواست را انجام می دهد. او از اطرافیانش، که دار و دسته لبنان

ای را جمع می کند. از جمله این افراد همکار  و رایل را نیز شامل می شدند، عده

بالغی، موسی  -حیدر همدانی، عربیشاهدان حسن و  تجاری او ادنان ایاد، و نیز

ها را بودند. پول بلیت رفت و برگشت آن حسن، نصرالدین، فنایشه، شایله و حسین کنج

. این افراد با یک خودرو، و از یک مسجد در برلین حرکت ه استرایل پرداخت کرد

 (Osnabrück)کردند. دارابی خودش راه دیگری را انتخاب کرد، یعنی به اوزنابروک

 برود. (Düsseldorf)تا از آنجا بهمراه حیدر به دوسلدورفرفت 

نفر مردانی که  ۸۳دهی شده بودند، به همراه حدود افرادی که از سوی دارابی سازمان

اتوبوس به شهر  ها پیوستند، بالفاصله پس از ورودآن ستیوال بهساختمان فاز

ها به زبان ند. آنفراد اپوزیسیون حمله ور شد، به ا۸۱۱۸سپتامبر  ۸۱دوسلدورف، در

و وسائل " منافقینمرگ بر "و  "خمینی رهبر"، "هللا اکبر"دادند  مادری شان شعار می

روی میز را زمین ریختند، میز را شکستند و با چوب و چماق و میله های آهنی، و 

نیز به دفاع از خود پرداختند. گاز اشک آور به افراد اپوزیسیون حمله کردند. این افراد 



 

 

او در این درگیری  همه پرخاشگرتر بود.کنندگان شایله، شهروند لبنانی ازحمله میان در

به عهده می گیرد. دارابی در بیمارستان شود ودارابی وظیفه مراقبت ازاو را زخمی می

رود و پس از اندکی بهبود، توسط دارابی و به همراهی حیدر به شهر  به دیدار شایله می

 اوزنابروک برده می شود. 

سوی درخواست از دارابی که او گروهی را برای تظاهرات جمع آوری کند، از این 

آلمان، در رابطه با تدابیری علیه دارابی، ضبط شده است. شرکت کل  امنیتسازمان 

دلیل این امر  .هستند .ا.بنیادگرا و پیروان ج افرادازکنندگان در این تظاهرات همگی 

 است. "افقانمن"ها برعلیهعمل آن

 اسالمیبری در مرکز توحید ره سمت

 ، در خیابان رایشن"مرکز توحید اسالمی"فرد دوم هیئت رئیسه  ۸۱۱۱دارابی در سال 

( برلین، Kreuzberg)، در منطقه کرویتسبرگ۸۲۳( شماره  Reichenberger)برگر

. مرکز توحید اسالمی در سال می باشدهیئت رئیسه، شاهد زواره  بوده است. فرد اول

تنها وظیفه مرکز توحید اسالمی، نه  ،شد. بنابراساسنامه این مرکزاری پایه گذ ۸۱۱۹

جمله( تماس و همکاری با اتحادیه های اسالمی برلین نیز بل )از ،انجام فرائض دینی

می باشد، تا از این راه انجام فرائض دینی بهتر انجام گیرد و برای یک آینده مشترک 

تأسیس پشتیبانی می کند، ای اسالمی جدید اله از انجمناسالمی کار شود. مرکز توحید 

دهد و برای انجام امور مسلمانان )در برلین( نمازخانه،  گسترش می را هانهمکاری با آ

کند و نیز مراکزی برای تجمع با دگراندیشان  مسجد ایجاد میمدرسه، مراکز آموزشی و

نیست. این مرکز نیز سالمی های مرکز توحید اآورد. اما این امور تمام فعالیت بوجود می

بنیادگرایانه، در خدمت گسترش افکار اسالمی  ازیکسومرکز اسالمی هامبورگ( )مانند

سوی دیگر، به جمع آوری تامگرا است، و از" حکومت الهی"به مفهوم تأسیس یک

اطالعات و جاسوسی می پردازد. عالوه بر دارابی، سایر فعاالن مرکز توحید اسالمی 

بودند. مرکز توحید اسالمی حدود سال  VISاهداف، وابسته به  نینیز برای رسیدن به ا

 )خیابان ُکلُنی دق درصاامام جعفر مسجد پایان داد، زیرا هایشبه فعالیت۸۱۱۱

Kolonie)که محل رفت و آمد شیعیان بنیادگرا است، همین برلینمنطقه ِودینگ ، در ،

 وظایف را بعهده گرفت. 

اِد مربوط به ثبت اتحادیه ها سو نتیجه بررسی اسناز یک اتی که در باال بیان شدند،واقعی

از سوی دیگر، براساس اظهارات ، ودادگاه امور اداری منطقه شارلوتنبورگ( است)در

)مامور و آنوسک (،پ.د.)مامور سازمان امنیت داخلی کل آلمانگروندوالد انشاهد

مرکز توحید  ردرباره شروع و پایان کا (،پ.د.سازمان امنیت داخلی ایالت برلین



 

 

پروفسور دکتر اشتاین باخ و  شاهد اساس اطالعات کارشناسانهاسالمی، و همچنین بر

 نیز اظهارات شاهدان بهمن برنجیان و مصباحی می باشد.

 فعالیت در مسجد

در خیابان ُکلُنی  ۸۱۱۲مسجد امام جعفر صادق، که پس از اسباب کشی در تابستان 

کز توحید اسالمی در خیابان جانشین مر نملع منطقه ودینگ برلین( مستقر شد،)در

گو درباره محلی برای برگزاری نماز وبحث و گفت تنهارایشنبرگ بود. این مسجد نه 

اجتماعی، که محلی برای تبادل اطالعات، به منظور توسعه و گسترش انقالب امور

ن است. بنا های مسلما ایر گروههائی با سز به منظور تدارک و انجام فعالیتاسالمی، و نی

ه توسط اداره امنیت ایالت اطالعات و اظهارات شاهد آنوسک، تحقیقات انجام گرفتبر

که این مسجد پایگاه اصلی و مرکزی حزب هللا می باشد. در  برلین مؤید این امر است

در  در این مسجد یک تظاهرات مشترک با حزب هللا سازماندهی شد که  ،۸۱۱۱ژوئیه 

جمهوری دمکراتیک آلمان پیشین، رئیس مرکزی اسالمی ان درآن، عالوه بر سفیر ایر

 هامبورگ نیز شرکت داشتند. 

مذهبی، یا به عنوان  -دینیامور مربوط به فرائض این مسجد نه تنها دردارابی در

نیز دارای این مرکرهای سیاسی همچنین در فعالیتعال بود، بل اومددکار اموراجتماعی ف

 . اظهارات شاهدان گوناگون مؤید این امر هستند. مثال  تنقشی فعال و برجسته بوده اس

بود و به عنوان مسئول  ما وهابی اظهار داشت، دارابی شخص مذهبی مورد احترام

مسجد جشن و مراسم سوگواری بسیاری را برگزاری می کرد. شاهدان عربی باُلغی 

(Arabi Bolaghi( و علیرضایی )Alirezaiبا احتیاط بیشتری در این با ) ره سخن

ی بسیار معروف است. اما دقیقتر محافل اسالمتند و ابراز داشتند که دارابی درگف

درباره دارابی سخن گفته است. جلسه بازپرسی اش ازهمه، متهم ایاد در ومشخص تر

که دلیلی برای غلو دراین زمینه داشته باشد، بیان داشت دارابی رئیس حزب نای وناو بد

 مردم راامر را در اینجا همه می دانند. اینکه دارابی در مسجد هللا در برلین است و این 

سایر مساجد آلمان درباره انقالب اسالمی خواند و در اعتصاب فرا میهرات وبه تظا

اهمیت دارابی در رابطه با فعالیتهای سیاسی مؤید همگی ، ه استسخنرانی می کرد

اظهار می  Bristrichیش و بریستر Dhaini)همچنان که شاهدان دائینی اوهستند. او

و بُن شرکت داشته است. دارند( از جمله در تظاهرات ضد سلمان ُرشدی در برلین 

علیه سلمان رشدی با شاهد بریستریش مشورت دارابی درارتباط با تدارک تظاهرات بر

 کند که شعارها چه باشند. می

 

 



 

 

 یجمعبند

برای جمهوری اسالمی در  که دارابی یک فعال مهم و مؤمن ندمبین آنباال واقعیات 

خود، آمادگی و ایدئولوژی  -ت. او استقامت و پایداری سیاسیها بوده اس تمام زمینه

سال به  ۸۲سازماندهی، و نیز مورد اطمینان بودن خویش را بیش از ایثار، توانائی در

های رسمی ایران، و ای بسیار نزدیک با نمایندگی ابطهاثبات رسانده بود. او دارای ر

امنیتی  -های اطالعاتیاده انجام فعالیتها آمآنجا بود و برای آنفوذ بسیار درای ندار

انجام وظایف سخت و پیچیده، در دارابیآمادگی بوده است. توانائی و( ، پ.د.جاسوسی)

 ،یبو در صورت لزوم اِعمال قهر و خشونت از خصوصیات ویژه او هستند. دارا

سوءظن، به  ایجادبدون  بود کهامکان ن دارای ای، کاسب ، به عنوانشغلشبراساس 

 ،دربخش غربی برلین ج.ا.،سرکنسولگری  یپی تعطیلکارهای جاسوسی بپردازد و در

انجام . او تحت بهانه و استتار انجام دهدرا به عهده بگیرد و آنها های جاسوسی فعالیت

میزان  اهاز این رکرد و  لبنانی االصل نشست و برخاست می انبنیادگرای مذهبی باامور

 ان مورد بررسی قرار می داد.ها را در مورد حکومت ایرمورد اعتماد بودن و نظر آن

گان حزب این خصوصیات به دارابی آنچنان کیفیتی دادند که او توانست قتل نمایند

ن تدارک ببیند که این آنچنا "از نظر پرسنلی و لجستیکی"دمکرات کردستان ایران را

بانی نیروهائی از درون ایران( با حداکثر شانِس موفقیت و )با کمک و پشتیبتواندترور

 حداقل خطِر کشف شدن، به انجام رسانده شود . 

 انگیزه ارتکاب ُجرم

 توان به انگیزه اصلی و تعیین کننده دارابی برای پذیرش و انجام این مأموریت را می

تار و شخصیت او ایران، و از رف حکومتهای او برای ای قابل اطمینان از فعالیت گونه

به اختصار های آن در باال گیری کرد. رفتاروشخصیتی که ویژه گی ن ارتباط، نتیجهایدر

وجود ندارد که  شبه ایشک و  گونههیچ ایبیان شدند. براساس آنها، برای دادگاه ج

، زیرا او به ه استو آنرا انجام داد هپذیرفتاز سوی ج.ا.ا. دارابی این مأموریت را 

حاضر به خدمِت رژیِم ایران به دنبال همان عالئق و اهداف مربوط به  عنوان خادمِ 

خواسته است رهبران ُکرد مخالف را  حفظ قدرت سیاسی قدرتمداران ایران بوده و می

حکم نبود. بررسی مدارک و اسناد ابی برای اینکار نیازمند دستور ودار نابود سازد.

ی دهند. دارابی صرفا  همکار ُجرم وجود چنین دستوری به شخص او را نشان نم

عضو سپاه پاسداران بوده است، اما  نچند که قبلراستخدامی واواک بود. دارابی، هرغی

ود. او آید و ساکن اینجا می ش حدود یکسال پس از شروع انقالب اسالمی به آلمان می

مشغول می شود. ، به تحصیل و تجارت نیزج.ا.ا. در اینجا، در کنار فعالیتهایش برای



 

 

ریزی و اجرای این ترور به عهده  به این موضوع نیز باید توجه شود که وظیفه برنامه

 سپاه پاسداران نبوده است، بل واواک.

 اجرای مأموریت

دادگاه بر اساس نتایِج اثبات ُجرم که در اینجا مورد بررسی قرار گرفتند، بر این اعتقاد 

ر پرسنلی و لجستیکی دریافت است که او مأموریت تدارک ترور را در رابطه با امو

داشته و آنرا انجام داده است. دادگاه در این رابطه از اطالعات شاهِد معروف به منبع 

 ها شک و تردید وجود داشت.ده نکرد، زیرا نسبت به اعتبار آن( استفاBب )

مان گذاشتن ایاد، متهکناراین نیرو، پس ازبرلین بود. ازلی دردارابی رئیس نیروهای مح

در انجام ُجرم شرکت  نمتهم حیدر)که تحت پیگرد است( مستقیمو رایل و نیز امین

و متهم اتریس از راه تهیه است داشته اند. علی صبرا اتومبیل فرار را خریداری کرده 

 و تدارک یک پاسپورت برای رایل وظیفه خود را در رابطه با این ُجرم انجام داده اند. 

ائی و تحقیقات آنکه شناسبه برلین، و پیش از دوِم تحِت رهبری شریف، پس از ورتی

امور را  تمامطرح نهائی ترور را به تصویب برساند، با دارابی دیگری انجام دهد و

با دارابی، بر اساس برنامه عمل، الزامی و  بررسی وهمآهنگ می کند. چنین همآهنگی

محل  درکاتی امور تدارکه کدام یک از  دانست ضروری بوده است. رهبر تیم باید می

چه کسی باید در ترور شرکت  سرانجامود بتواند تصمیم بگیرد که اند تا خ انجام گرفته

کل   سازمان امنیت داخلیکند و چه تدابیر دیگری باید اتخاذ شوند. گزارش رسمی 

گیرنده این اطالع است که تیم در بر( نیز ۸۱۱۳دسامبر۸۱آلمان به دادگاه )مورخ 

رلین )که نام او ذکر نمی شود( امور را همآهنگ کرده است. جاسوس مقیم ببا  ضربت

اطالعاتی مورد اعتماد است کل آلمان از یک منبع سازمان امنیت داخلی این اطالعات 

. این منبع، شاهد مصباحی بوده استسرویس اطالعاتی دولت آلمان ها همکارکه سال

راهنمای منبع، و نیز با دقیق با افسر ست. شاهد گرونه والد در یک گفتگوی مفصل ونی

هایش شخصا  ، نسبت به صحت و درستی گزارش۸۱۱۶فوریه  ۳بررسی پرونده او در

 متقاعد شده است.

، یک بار دیگر توسط اظهارات شاهد مصباحی طرح ترور، و نیزنقش دارابیبرنامه و 

ار و ای اطالعاتی درباره ساختمورد تأیید قرار گرفتند. این شاهد ابتداء گفت که او دار

ی مربوط ، اطالعاتایران در دستگاه حکومترابطه با ترورهای تصمیم گیری در روش

های  مأموران مقدم، ارشاد و کمالی، و نیز اطالعاتی درباره گفته به تحقیقات و شناسائی

بنی هاشمی )شریف( می باشد. اما از برنامه دقیق و نحوه اجرای ترور و نقش دارابی 

)امری که عادی است( که آیا نیروهای محلی در  ستدان ن نمیاطالعی ندارد. او همچنی

اند یا خیر. با این وجود، اطالعات شاهد مصباحی  آلمان در ارتکاب ُجرم شرکت داشته



 

 

 تصمیم گیری و اجرایمرسوم های  شیوهزیرا او روشها ودارای اهمیت ویژه ای است، 

های  روشها و شیوه هبارچنین ترورهائی را شرح داد. توضیحات وتشریحات او در

مقایسه  "میکونوسروشهای بکار رفته در" ها را باترور به ما امکان داد تا بتوانیم آن

های  دهد که ترور میکونوس نیز مانند نمونه کنیم. این مقایسه، این نتیجه را به دست می

 دیگر انجام شده است.

، و نیز نیروهای گری ایراندر چنین ترورهائی سرکنسولکه  بیان داشتمصباحی شاهد

و نقشی جداگانه و یک دارای وظیفه )که از ایران می آید( هر"تیم ضربت"محلی و

، عالوه بر پایگاه ۸۱۱۲اطالعات او( در سال دارد که )بنا بر اظهار میویژه هستند. او

بُن، کنسولگری ایران در شهردرسفارت ایران در .ا.ا.مرکزی سرویس جاسوسی ج

آن عضو واواک است( نیز یکی از  پایگاه های جاسوسی فرانکفورت )که سرکنسول 

)که همان  "شورای عملیات ویژه"های جاسوسی با یران بوده است. رؤسای این پایگاها

کل آلمان،  سازمان امنیت داخلیگزارش رسمی ، که در"استواحد عملیات ویژه"

ها از اما آن اواک در ارتباط می باشند.و (از آن یاد شده است ،۸۱۱۳دسامبر  ۸۱مورخ 

می کنند. وظیفه این پایگاهها تدارک پرهیز" تیم ضربت"با مستقیم گونه تماسهر

ها، به منظور ن امور لُجستیکی است. سرکنسولگریآماده کردمحل وعملیات درامکانات 

از یک فرد مورد ن ضربت و به منظور استتار، قاعدتهرگونه ارتباط با تیم پرهیز از

محل است( استفاده می گری)که همکاردستگاه اطالعاتی درکنسول اطمینان در بیرون

محل، تدارک ترور و پشتیبانی از تیم ضربت است تا تیم در(اواک)وکنند. وظیفه همکار

مجبور به تماس با بیرون )نمایندگی … اتومبیل ومسکن، یا تهیه اسلحه وبرای تهیه 

های شخصی  ر خانههتل، بل دنه در می( نشود. بدین ترتیب تیم ضربتجمهوری اسال

 اقامت می کند. 

عمدتا  از وابستگان حزب هللا  اظهارات مصباحی، درعملیات خارج از کشوربنا بر

تطابق با اظهارات شاهدان محمد جواده و چهاده ن امر دراستفاده می شود. ای

(Chehadeنیز است. آن ) ها از این امر شکایت داشتند، که ایران برای انجام چنین

واره از لبنانی ها استفاده می کند. البته چهاده بعدا  در جلسه دادگاه بیهوده عملیاتی هم

 ، آقایکمیسرعالی جنائی حضور رروشن اش را )که د ناظهارات کاملتالش کرد تا 

و این بوده است انجام داده بود( تغییر دهد و بگوید که منظور ا ،Schmanke ،شمانکه

ظن سوء ت نمی کنند، اما بعدا  به ناحق مورد این نوع عملیات شرککه هموطنان او در

 به  محل عملیاتکند که پس از ورود تیم ضربت  می گیرند. مصباحی اضافه میقرار

 خودش مصباحی می گویدست. تدابیر الزم با رهبر تیم احق تصمیم گیری درباره سایر 

ه برای همچنانک، "عملیات انجامپس از(، بنی هاشمی)ازبنی هاشمی شنیده است که او



 

 

با هواپیما به ایران مراجعت کرده  "،است مرسومامری رایج و ضربت اعضای تیم

 است.

های اطالعات او درباره شیوه و روشاظهارات شاهد مصباحی قابل اطمینان هستند. 

ش در ارتباط با امنیتی خود او، و نقش -های اطالعاتیبراساس فعالیتر رایج تدارک ترو

. اطالعات او در تطابق و همآهنگی با اظهارات امین، طرح ترور هادی خرسندی است

گفته در رابطه با نقش شریف و دارابی، و نیز در تطابق با اعترافات امین است که 

داده است.  عملیات شرکت داشت( به او یک بلیت هواپیما نشان)که او نیز دربود، محمد

های گیری ا و نتیجههای آشکاروروشن، میان واقعیت شاهد مصباحی همواره وبه گونه

میزان اطمینان به هر  حتامنطقی خودش )از پروسه عادی حادثه( فرق می گذاشت. او 

ها و اطالعات بیان شده را درجه و طبقه بندی می کرد. این واقعیت که او تیک از واقعی

دانست چنان  اختیار دادگاه بگذارد، هر چند مینشد، تا مطالب نادرست دردچار وسوسه 

رای دادگاه بسیار مهم هستند، درجه اعتقاد به شاهد و اطمینان به اظهاراتش را مطالبی ب

 افزایش می دهد.

ها مبین شرکت داشته اند، و نیز رفتار آن هائی که در این تروراعترافات افراد و گروه

این واقعیت ا ست که هیچ سند بالواسطه ای که اثبات کند دارابی دارای حکم مأموریت 

ور بوده است، وجود  ندارد. حتا امین نیز، که مستقیما  در ترن تروربرای ایشخصی 

اطالع نداشت. بدین دلیل )بعنوان مثال( امین هم شرکت داشته است، از تمام امور

ومبیل فرار نداشت. اما دادگاه اطالعات دقیق تری از محل تهیه اسلحه های ُجرم، یا ات

های اثبات شده دارابی در ارتباط با این تعه، اسناد و مدارک، و نیز فعالیمجموبراساس 

 ُجرم، اطمینان دارد که دارابی مسئول تدارک این قتل بوده است.

 تدارک فرار

( و ادنان ایاد، دارابی قصد داشت Kiedrowskiبنا بر اظهارات شاهدان کیدروفسکی )

، زیرا او دوباره به ایران پرواز کند. بلیت پرواز او آماده بود ۸۱۱۲اکتبر ۸۱تا  ۱بین 

، پول بلیت برگشت ۸۱۱۲نوامبر  ۳به هنگام تهیه بلیت پرواز تهران به هامبورگ، در

زمان پرواز مشخص نبود. شاهد ادنان درباره علت این  تنها را نیز پرداخت کرده بود.

به عنوان )ری داشته است. ادنان در این مورددلیل تجا تنهاگوید که این امر  برگشت می

دهد که در آن از  ، را ارائه می۸۱۱۲اکتبر  ۱بریشم ساز، مورخ نامه شرکت ا(سند

های سفارش شده و سایر کاالها را ببیند.  لباسدارابی خواسته شده است به ایران بیاید و

برای این هدف  تنهااما این نامه هیچ چیز را ثابت نمی کند. این نامه جعلی است و 

 را عادی جلوه دهند. به ایرانارابی ریزی شدة د تنظیم شده است که برگشِت برنامه



 

 

بندی شده است و حداقل دارای دو تکه کامال  متفاوت  این نامه از چند قطعه مجزا سرهم

است. یک تکه آن، سرنامه، مربوط به شرکت ابریشم ساز است و تکه بعدی شامل 

 ،باندهبعدا  به هم چسمطالبی نوشته شده با یک ماشین تحریر دیگر می باشد. این دو تکه 

ه است. دادگاه در این مورد سرانجام توسط یک دستگاه فاکس ارسال شدفتوکپی شده و

 ۸۱۱۳ژوئیه ۲۹مورخ ، BKAآلمان )شهربانی کل  سو به گزارش کارشناسانه از یک

های دقیق وکارشناسانه به این نتیجه ، که بر اساس آن، و مطابِق بررسی( استناد می کند

تقلبی است. و از سوی دیگر، دادگاه به نکات و ریشم سازشرکت ابکه نامه  رسیده اند

یکی این نکته  ،)بعنوان مثال(وجه می نماید. از جمله این مواردمستندات دیگری نیز ت

(، که ۸۱۱۲اوت ۸۵و ۸۱۱۸سپتامبر ۲۸)شدههای شرکت یادصورتحساباست که در

 "تاریخِ " ابر کلمهبرتاریخ نامه همواره درکرده است، ها اظهار نظرباره آنایاد نیز در

(Date چاپی سرنامه قید شده است. در نامه )از نامه آورده  دیگر، تاریخ درجائی تقلبی

هم بندی جعلی و سر هنامقسمت پانویِس این ه است. در قسمت سرنامه، و نیز درشد

ین نوع انحرافاِت شده، خطوط افقی آن یکسان نیستند و انحرافاتی را نشان می دهد. ا

دیده نمی شوند. بنابراین، با  های اصلیخطوط افقی، در صورت حسابه اویمربوط به ز

توان در قضاوت  ای که در اختیار دادگاه قرار داشت، می نظر گرفتن امکانات مقایسهدر

 نهائی، جعلی بودن این سند را اثبات شده دانست.

ه عنوان یک به ایران را باین واقعیت که ادنان ایاد تالش کرد سفر تنظیم شده دارابی 

ه ، و برای اثبات آن به محتوای یک نامه جعلی استناد کردعادی نشان دهد تجاریسفر

ش آیند برای خو تنها . این بیاناتمی کند اظهارات او را نیز غیر قابل قبولسایر، است

، و نیز این واقعیت که ۸۱۱۲اکتبر  ۸۳بوده اند. بازداشت امین و رایل، در دارابی

گزارش  لتک اذنبه روی خ کف دست رایلاثر  کشفاز ۸۱۱۲ر اکتب ۹مطبوعات در

هر چه زودتر خاک آلمان را ترک کند.  فتدادادند، باعث شدند که دارابی به این فکر بی

ر موقت او بوده است تا بتواند بدین دلیل، مراجعت او به ایران )حداقل( در خدمت فرا

ی کازرونی، کاظم دارابدالیل فوق  . بنابرند بعدی جریانات را پیگیری نمایدایران رواز

  به حداکثر مجازات ،اجرای طرح ترورمأمورنیزتروربرلین و هبه عنوان سازمان دهند

 پانزده سال زندان محکوم می شود. 

 

 عباس رایل -۱

ت او در میان خانواده اش در بیرو و شهروند لبنان است. ۸۱۶۹رایل متولد »... 

و رابطه بسیار خوبی دارد، دارای یک فروشگاه بزرگ می شود. پدرش، که رایل با ا

در آنجا به پدر کمک می کردند.  برخی اوقاتر رایل و خود او نیزمواد غذائی بود. ماد



 

 

صحبت  گاهی زیرا، ر است، سرانجام مشخص نشددارای چند خواهر و براد او  اینکه 

تماال  تا سال ، و اح۸۱۹۱تا  ۸۱۹۵می کرد. رایل از سال  هشت نفراز دو،  و گاهی از

ش به مدرسه رفته و پس از آن دارای شغلی نبوده است. او اگر کاری گیر ۸۱۱۵

کرد  ، در فروشگاه به مادرش کمک می۸۱۱۶،آمد انجام می داد. او پس ازمرگ پدر می

 و برای مدتی هم به جای برادرش در یک دفتر مشغول بکار شد. 

ای از هموطنان لبنان را  برا و عدهبه همراه امین، علی ص ۸۱۱۱رایل در اواخر سال 

رود و در  ( میAachen( به شهر آخن )Essenکند و از راه مونیخ و اِِسن ) ترک می

و آنجا تقاضای پناهندگی می کند. او قصد داشت در آلمان دوره مکانیک ماشین ببیند 

ین ین، به برلدر آخن، به همراه ام ر کند. او به دلیل شرایط بد زیستاین شغل کادر

ا پلیس او را دوباره به آخن بر می گرداند. اما آید و می  ،درخواست پناهندگی می کند. ام 

ماند تا مادرش برای او اوراق شناسائی  برلین میغیرقانونی(همچنان در رایل)ابتداء

( و تاریخ تولد غلط، می فرستد. رایل با Emad Ammashجعلی، با نام عماد امش )

 ۸۱شود که تا  برلین میگرفتن اجازه اقامت موقت رسمی در این اوراق جعلی موفق به

 تمدید می گردد. ۸۱۱۲مارس 

( Mahdi Chahrour)موطنانش، مانند شاهد مهدی شاهرورهرایل دربرلین ابتداء نزد

  را از راه اش خرج زندگی(، زندگی می کند. اوHossein Chamas)وحسین شاماس

ن، چی ماشیراقپیش یک اودر ،نه فروشان، دربازار که"حبیبی"موقت در رستورانکار

ی اجتماعی راه کمک بیمه هادر فروشگاه مواد غذائی دارابی)در خیابان ِوِزر( ونیز از

گاهی نیز اتومبیل های دست دوم برای برادرش در لبنان از تأمین می کرد. رایل هر

کند.  در سوئیس درخواست پناهندگی می ۸۱۱۱می خرید. او نیز مانند امین در اکتبر 

اخراج و به لبنان می فرستد. رایل  مدعی  ۸۱۱۸مارس  ۲۱پلیس سوئیس او را در

است که در آنجا دختری را عقد کرده است. او پس از مدتی کوتاه دوباره به برلین بر 

خیابان دتمولدر، پالک و مانند گذشته درخانه متعلق به متهم دارابی، در گردد می

قط گاهگاهی، ف آنازای که دارابی  هن می شود. خانمنطقه ویلمرزُدرف، ساکدر /ب،۶۳

 کرده است. دراین خانه مدتی هم برادر دارابی، قاسم، استفاده می برای مصرف خودش

، از (مه های اجتماعی)کمک دولتیاستفاده از بیبرعالوه  ،رایل. ه استزندگی می کرد

های دست  فروش ماشیندر بازار کهنه فروشان، خرید و  ،راه کار با برادر متهم دارابی

م رفتاراو بسیار مذهبی است و رستوران، پول بدست می آورد. و نیزکار موقت در ،دو 

 و زندگی می کند. می آشامدمی خورد، نماز می خواند، غذا  دینی طبق  دستورات



 

 

همان خانه همچنان در ،۸۱۱۲در مارس  به ایران، بازگشت برادر دارابییل، پس ازرا

(، در ۸۱۱۲مه ۲۱. او به نامه پلیس )مورخ می ماندب /۶۳الک خیابان دتمولدر، پ

 .کند یم، توجهی ن۸۱۱۲سپتامبر  ۸۹رابطه با ترک آزادانه خاک آلمان تا تاریخ 

 نه موقتا  دستگیر شد. او بر اساس، در شهر رای۸۱۱۲اکتبر  ۳در ،رایل همراه با امین

 دائم در بازداشت ۸۱۱۲اکتبر  ۳زقاضی تحقیق دادگستری کل کشور، ا حکم بازداشت

رایل تروریستی است که در رستوران، پس از عبدالرحمان بنی هاشمی،  بسر می برد.

م به اشد و. او محکندزمی ( به شرفکندی و همایون اردالن تیر خالص چی )مسلسل

 .سال زندان، شد ۸۳مجازات، 
 

 یوسف امین -۹

، و تبعه این کشور است. انلبن/ ، درشهر آدایسی۸۱۶۹پنجم نوامبر متولد امین، یوسف

ای همراه با چهارده خواهر و برادر بزرگ  او، ابتداء، در شهر محل تولدش در خانواده

کنند و یکی دیگر رئیس زندان است. شغل پدر  می شود. سه برادر او در بانک کار می

م ابتدائی،  او سرانجام مشخص نشد. مادر او خانه دار است. امین، پس از کالس دو 

مدتی کوتاه در نزد یک نجار شاگردی می کند. متهم پس از اینکه به همراه  برای

تا  ۸۱۹۹خانواده )یا ابتداء به همراه مادرش( به بیروت می رود، از سال 

لیل اوضاع نابسامان مربوط وارد یک مدرسه فنی دولتی می شود، اما، به د۱۵/۸۱۱۲

 ند.، مدرسه را به پایان نمی رساهای داخلی لبنانبه جنگ

سالگی با پرداخت  ۲۱نوشتن را فرا گرفت. امین در او درآن زمان به زحمت خواندن و

پول به یک معلم خصوصی فقط قادر به خواندن و نوشتن می شود. سپس به مدت شش 

 این بخش مشغولکند و پس از آن در  ماه در بخش تأسیسات و لوله کشی کارآموزی می

اظهارات کوتاهی، ازدواج می کند. بنا بر ت، به مد۸۱۱۱سال کار می شود. او در

ادگرای شیعه بودند، از خانواده همسرش، که دارای افکار بنیفشاراثرامین، او در

( Amalبا جنبش امل ) (امین)زدند که او  ها به او اتهام میشود زیرا آن می همسرش جدا

عباس  ، تصمیم گرفت به همراه متهم دیگر،۸۱۱۱امین، در اواخر  همکاری می کند.

 اکنون تحت پیگرد (، که هم Ali Sabra)(، وعلی صبراAbbas Rhayelرایل )

دیگر، (، و دو مرد جوان Ali El Moussaviموسوی )قانونی است، با شاهد ابراهیم ال

نظامی وشرایط خطرناک( خارج شود و به  -از لبنان )به خاطر ناآرامیهای سیاسی

آنجا با کمک باندهای قاچاقچی، روند و از ان میواپیما به مجارستها با هآلمان بیاید. آن

/اوائل ۸۱۱۱های مختلف، در اواخر ن مشکالتی بسیار و از راهپس از پشت سر گذاشت



 

 

می  Aachenها پس از ورود به آلمان ساکن شهر آخن وارد آلمان می شوند. آن ،۸۱۱۱

 شوند.

لین، برای اولین بار، در بر هم به برلین می آیند. امین درامین و رایل، پس از مدتی، با 

آوریل  ۱خود را به اداره اتباع خارجی معرفی می کند. او در  ۸۱۱۱تاریخ یکم فوریه 

درخواست پناهندگی اش را پس می گیرد، و بدنبال آن، پلیس به او اجازه موقت  ۸۱۱۱

 .تمدید شده است ۸۱۱۲مارس  ۳می دهد. این اجازه، آخرین بار تا  رلینامت در باق

(، سپس در نزد یکی Tegelمنطقه تِگل )، ابتدا در یک خانه پناهندگان دربرلینرامین د

پالک  یابان دتمولدرخنزد رایل، درخانه دارابی درهم در و برای مدتی از آشنایانش،

اش  خرج زندگیزندگی می کند. او ،( Wilmersdorfمنطقه ویلمرزُدرف )ب، در/۶۳

متهم دارابی در  نزد کاری که عمدتاجتماعی و دست مرا از راه کمک بیمه های 

ماه، و سپس نا  ۶گذاشت، تأمین می کرد. او، بدین ترتیب، ابتداء حدود  اختیارش می

(، که بعدها تبدیل به شرکت  Adnan Ayad)شی شاهد ادنان ایادمرتب در شرکت اتوک

ر دارابی و ایاد شد، و نیز در فروشگاه خواربار فروشی متهم دارایی، در خیابان ِوزِ 

(Weserstrasseدر ،)ثال درهفته م)به عنوان نمایشگاه ُکلن برلین، و درمنطقه نوی

کرده است. امین مدتی هم درآشپزخانه  میارجهانگردی( ک ونیزصنعت سبز

 ان محل تجمع هموطنان او می باشد.کار کرده است. این رستور "حبیبی"رستوران

ر آنجا درخواست پناهندگی می روند و د به سوئیس می ۸۱۱۱امین و رایل در اکتبر 

است.  از آلمانبهتر آنجا  بیمه های اجتماعیکنند، زیرا شنیده بودند که گویا شرایط 

فرانک سوئیس کمک بیمه های اجتماعی، به عنوان خرج  ۱۳۱آنجا ماهی امین در

اش دریافت می کرد. او، هر از  فرانک سوئیس برای اجاره خانه ۹۱۱خوراک، و 

اش را دریافت کند و هم  آمد تا در آنجا هم پول کمک بیمه اجتماعی می گاهی، به برلین

به لبنان  ۸۱۱۸مارس  ۲۱اقامتش را تمدید نماید. امین و رایل از سوئیس اخراج و در

 با همسر کنونی اش ازدواج می کند.فرستاده می شوند. امین در آنجا 

اره به برلین بر می با کمک یک قاچاقچی، از راه پراگ، دوب ۸۱۱۸امین در ژوئن 

و نزد برادر امین، آید  ، به آلمان می۸۱۱۸گردد. همسرش نیز، در ماه اکتبر یا نوامبر 

سکونت می کند. یعنی در جائی که  غرب آلمان، (،Rheineشهر راینه )احمد امین، در

ماعی و متهم امین نیز اکثرا  اقامت داشت. امین اغلب برای دریافت کمک بیمه های اجت

و دیدار دوستانش، مانند متهمان ایاد  آلمان، و نیز کارش درتامور مربوط به اقام تنظیم

همچنین به منظور شرکت در مراسم مسجد امام جعفر صادق )او و رایل، و، اتریس 

 ذهب شیعه است(، به برلین می آمد.مسلمان معتقد م



 

 

ک کند. او که خاک آلمان را تر خواهد ، از امین می۸۱۱۲ژوئن  ۸۱، دربرلین پلیس

 ۳شکایت پذیرفته نمی شود. به او تاعلیه این تصمیم به دادگاه شکایت می کند. بر

شود که خودش آزادانه خاک آلمان را ترک کند، اما او  فرصت داده می ۸۱۱۲سپتامبر 

 می شود.فرزند صاحب یک  ۸۱۱۲دسامبر او در امتناع می کند. 

احمد امین، در شهر راینه  ین،در خانه برادر ام۸۱۱۲اکتبر  ۳امین و رایل در

اساس حکم بازداشت قاضی تحقیق دادگستری کل کشور از دستگیرمی شوند. او بر

 بسر می برد.  دائم در بازداشت ۸۱۱۲اکتبر  ۸۳تاریخ 

داد تا کسی وارد رستوران  رستوران نگهبانی میدر امین به هنگام ترور، در برابر 

 .او محکوم به یازده سال زندان شد نشود.
 

 در ایران و آموزش  لبنان حزب هللادر عضویت -۴

عضو حزب هللا لبنان بوده است. او در  ۸۱۱۱تا  ۸۱۱۵شاهد اسماعیل الموسوی از 

شش اظهاراتی دقیق، روشن و هوشیارانه، مفصل و قانع کننده درباره انجام یک دوره 

، عنوان غواص رزمی، که همراه با آموزش دروس تاریخی ماهه آموزشی، به

اردوگاه ، در یک ۸۱۱۶مذهبی است، همراه با امین و رایل، در سال ایدئولوژیکی و

داشته رشت،  شرکت مازندران، درنزدیکی شهرکنار دریای آموزشی سپاه پاسداران در

 است و در اینجا شهادت داد.

آن اعضائی از حزب هللا انتخاب  تنهارات او، برای این دوره آموزشی بنا براظها

از شیعیان  ،هردو ،مین و رایل نیزاه بهترین پیکارگران به حساب می آیند. شوند ک می

بودند. حسین کنج نیز شبیه همین  انقالب اسالمی بنیادگرای ایرانپیروان متعصب و از

وید امین و رایل را از دوران جنگهای مشترک به گ مطالب را بیان داشته است. او می

 سود حزب هللا می شناسد.

ای شبه نظامی دچار شهزی همچنین اظهار داشت که امین به هنگام آموشاهد الموسو

خواسته شد دوره  او وانست خوب شنا کند. بدین دلیل ازت مشکالتی شد، زیرا نمی

آموزشی را نیمه تمام بگذارد و به لبنان برگردد. اما بنا بر خواهش امین از این امر 

موزشی نظامی اش را با موفقیت صرفنظر شد. امین، برخالف رایل، نتوانست دوره آ

 رساند.ببه پایان 

 اختار رهبری آن، و تسلیح شاهد اسماعیل الموسوی در ارتباط با سازمان حزب هللا، س

بسیار کلی و بدون جزئیات سخن گفت. او همواره مراقب بود  تنهاآن توسط ایران، 

یرا اطالعاتی که عالئق امنیتی حزب هللا را رعایت کند که این امر قابل فهم است، ز

برای او شود.  تواند منجر به خطر بیندازند، می عالئق امنیتی این سازمان را به خطر



 

 

. پذیرد دادگاه اظهارات شاهد الموسوی را صرفا  به این دلیل که قانع کننده اند، نمی

می شوند. از جمله  نیز تأییددیگراز راه اسناد ومدارک ومنابع اطالعات و اظهارات او 

اساس آن امین و رایل آلمان است که برکل سازمان امنییت داخلی منابع، اطالعات این 

ایران یل یک دوره آموزشی غواصی رزمی دراز اعضای حزب هللا هستند، و را

 عات مؤید اظهارات الموسوی هستند.گذرانده است. این اطال

، عالوه یک اردوگاه آموزشی سپاه پاسداران در رشت برای جنگجویان حزب هللاوجود 

بر تأیید آن از سوی شاهد الموسوی، مورد تأیید شاهد حسین کنج )که او نیز در سال 

ر نیز می باشد. بنی در آنجا آموزش دیده است( و مورد تأیید شاهد بنی صد ۸۱۱۹

اران اختیار پاسدرد اوزمان ریاست جمهوری ی درکه این اردوگاه آموزش گوید میصدر

یس )که به دلیل موقعیت قبلی اش( به عنوان مأمور سرویزارده شد. شاهد مصباحی نزگ

 اظهارتکمیل این امرجاسوسی ایران، ازامورشبه نظامی نیزمطلع بوده است، در

دارد که این اردوگاه برای آموزش دریائی است و در اختیار وابستگان حزب هللا  می

 لبنان قرار دارد.

 و رایل در ایران اطالع دارد. اوشاهد ابراهیم الموسوی نیز از دوره آموزش امین 

 . اطالعات الموسوی توسط شهادت ها به او گفته اندگوید که این موضوع را خود آن می

کنند که در یکی از پایگاه  حسین کنج و شاوکی کنج تکمیل می شوند. این دو بیان می

(، منطقه ای در شهر Hay-Madi)مادی -های نیروی دریائی حزب هللا، در های

ها، های آن یز دیده اند. بنا بر گفتهکردند و در آنجا امین و رایل را ن ، خدمت میبیروت

آموزش غواصی بودند. به جنگجویانی اقامت داشتند که دارای دوره  تنهادراین پایگاه 

 Rachid)ی شود. موردی که شاهد رشید جرادهیک مورد دیگر نیز اضافه م این موارد

Jaradeh)شود به یک سفر دستجمعی با اتومبیل  ربوط میدرباره آن سخن گفت و م

(، به منظور  Bad Homburg)هومبورگ ، به شهر باد۸۱۱۲سواری، در بهار سال 

این سفر از جمله امین، رایل و مجدی شاهرور نیز جشن موسی صدر. درشرکت در

( به حزب هللا انتقاد می کرد. )جرادهگوید که در حین سفر، او جراده میشرکت داشتند. 

حضور رایل نگوید، کند که چنین سخنانی را در شزد میگودرآنجا مجدی شاهرور به او

است. " نیروی دریایی ایران"آموزش دیده درا رایل یک جنگجوی قوی حزب هللا وزیر

یک دارد امین به او گفته بود که او )امین( در ایران  ( اظهار میWhabi)شاهد وهابی

 دوره نظامی و مذهبی دیده است.

مسئول  "مادی -های"ه شاهد اسماعیل الموسوی، رایل درپایگاهاظهارات قانع کنندبر بنا

همین ایران آموزش دیده بودند. بنا بر یک گروه هشت نفره از جنگجویانی بود  که در



 

 

جسارت ویژه ای نشان از خود شهامت و  ۸۱۱۱اظهارات، رایل در نبردهای خیابانی 

 داده است. 

ه نیروی کند که برخی اوقات در پایگا این شاهدان، اعتراف می امین، به دنبال اظهارات

بعالوه، شاهدان ابراهیم و اسماعیل الموسوی و نیز حسین دریائی حضور داشته است. 

مستعار هستند و اند که تمام جنگجویان حزب هللا دارای اسم  و شاوکی کنج اظهار داشته

است. امین به خودش  "اغبر"نام مستعار رایل و "محمدابو" نام مستعار امین

گفته می شود است که  شیعه ایرانی روحانییک گفته است. بهشتی نام  نیز می" بهشتی"

ها نیان شخصی امین و رایل آتوسط مخالفان انقالب اسالمی به قتل رسیده است. اطراف

 شناخته اند.  نام های مستعار می را نیز تحت این

نیز از سال  ،، یعنی علی صبراعملیاتاتومبیل رر شهادت ابراهیم الموسوی، خریدابنا ب

 است.  "موسیابو"است. علی صبرا دارای نام مستعار عضو حزب هللا ۸۱۱۳
 

 محمد اتریس -۵

( در لبنان، به دنیا Chihine، در شهر چیهینه )۸۱۹۱فوریه  ۸۱محمد اتریس در

باشد و در  آید و فرزند ارشد خانواده است. او دارای سه خواهر و یک برادر می می

میان اعضای خانواده اش در غرب بیروت بزرگ می شود. پدر او تاجر و مادرش 

تا  ۸۱۹۳شود و از  سالگی وارد دوره مقدماتی دبستان می ۳خانه دار است. اتریس از 

رود و آن را با  ، وابسته به کلیسا، می"Francine Soeur"به مدرسه فرانسوی ۸۱۹۱

ا  اند. او دارای تصور روشنی از شغل آیندهدیپلم لبنانی به پایان می رس اش نیست، ام 

ا، به دلیل  قصد داشت تحصیالتش را ادامه دهد و احتماال  اقتصاد صنعتی بخواند. ام 

نداشت، به  که اتریس امکان کارآنجائیبحران و جنگ داخلی لبنان، ناموفق می ماند. از 

یر شود که خود را ز تقویت میزمانی در او بیشتر رکفکر ترک لبنان می افتد. این ف

بجنگند.  ،گرا(های چپ )اتحادی ازگروه"جنبش ملی لبنان"بیند تا مسلحانه برای فشار می

باید با این جنبش همکاری کند، زیرا  نبود . هر چند که او معتقد بود او خواهان این امر

آنجا رسلطه خود داشت که خانواده او د منطقه ای را زیر نفوذ و"جنبش ملی لبنان"

)همچنان که او مدعی است( "جنبش ملی لبنان"گی می کردند. اتریس، پس از اینکهزند

پدر او را گروگان گرفت تا اعضای مرد خانواده را مجبور به شرکت در جنگ کند، 

(، در  Chauki Atrisلبنان را ترک می کند. پس از آنکه برادر او، شاوکی اتریس )

مارس همان سال تمام اعضای ه برلین آمد، در، تنها به نزدعمویش ب۸۱۱۱فوریه 

، به برلین می ۸۱۱۱خانواده به غیر پدر به او می پیوندند. پدر او نیز، در اواخر سال 

کند و سپس آنرا پس می گیرد.  میآید. خانواده اتریس در برلین ابتداء تقاضای پناهندگی 



 

 

ده اتریس ابتداء در یک خانه دوباره تمدید می شود. خانوا که گیرند ازه اقامت میها اجنآ

( Wedding)ینگمنطقه ودای در دگی اقامت گزید و سپس خانهویژه متقاضیان پناهن

برلین اجاره می کنند. خانواده اتریس در لبنان صاحب ملک و امالک است و در برلین 

 کند، بطوریکه مشکل مالی نداشتند.کمک بیمه های اجتماعی دریافت می 

ا زبان آلمانی را در  به مدت یک تنهامتهم  ماه در یک کالس زبان شرکت می کند، ام 

اجازه کار می گیرد. به  ۸۱۱۱خارج از مدرسه خوب فرا می گیرد. او در اواسط سال 

، سپس همراه شاهد "Steakhouse Berlin"ل آن، برای چند ماه در رستوراندنبا

با  "Mcndoza Steakhause"، در رستوران ۸۱۱۸، تا پایان علیان محمودعلی

، حدود دو ماه، در یک پیتزا ۸۱۱۲مارک، و سپس تا اوائل سال  ۹۳۱حقوق ماهانه 

مارک حقوق بیکاری  ۳۱۱انه یشود و ماه فروشی کار می کند. پس از آن بیکار می

ورزش، به زمان خرج خودش می کرد. عالقه او در آندریافت می کند. او درآمدش را 

ن بود. رفتار مذهبی او مرتبا  شدت بیشتری می رفتن به دیسکو، و نیز زن و ماشی

یافت. او مانند سایر متهمان، که همگی مسلمانان پیرو مذهب شیعه هستند، به مسجد 

خواهان آشنائی با خواند و موقع می د و نمازش را بهکر امام جعفر صادق رفت و آمد می

اتریس  محمد، می باشند.ه پیامبر اسالم، از شجر (امین)متهم امین بود،  زیرا خانواده او

، و سپس حکم ۸۱۱۲اکتبر  ۶حکم بازداشت قاضی تحقیق دادگستری کل کشور، بنا بر

 ۸۱۱۳اوت  ۲۱اکتبر زندانی شد و تا  ۸۹، از تاریخ ۸۱۱۵ژانویه  ۲۹بازداشت 

 ه بنا به دالیلی دیگر دستگیر شد.بازداشت بود. پس از آن، او دوباردر

 ،برلین (Tiergartenاه اداری منطقه تیرگارتن )سوی دادگاز ۸۱۱۵مه  ۲۶اتریس در

 ۲۹در رابطه با حکم دادگاه ایالتی برلین، مورخ ،  51JS1219/92پرونده شماره 

دلیل نقض قانون مربوط به به اجراء در آمد(، به ۸۱۱۵اوت  ۳)که از  1993ژوئیه 

متهم از  مجاز اسلحه به شش ماه زندان تعلیقی با ضمانت سه ساله محکوم شد.حمل غیر

لی متری، همراه با فشنگ آن می ۱یک هفت تیر کالیبر  ۸۱۱۲اوت  ۸۱تا  ۸۱۱۸پاییز 

، مدت ۸۱۱۶ژوئیه  ۸۱با حکم مورخ  است. دادگاه اداری تیرگارتناختیار داشته را در

تمدید کرد. زیرا اتریس  ۸۱۱۹اوت  ۳زمان ضمانت را به مدت یکسال، یعنی تا تاریخ 

مشت به صورت متهم امین ر یکی از جلسات این دادگاه با د ۸۱۱۳ژوئن  ۲۵تاریخ در

 ۸۱۱۳نوامبر ۸۳در ،برلینل توسط دادگاه اداری تیرگارتن دربدین دلیکوبد و می

(237GS668/95 )،  که او آن را پرداخت می شود  مارک جریمه می۸۱۱محکوم به

 نماید .

 

 



 

 

 عطااله ایاد  -۶

( در لبنان Borghammoudک حمود )، شهر بور۸۱۶۶متهم عطااله ایاد متولد سال 

است و بنا بر گفته هایش یک فلسطینی بی وطن است. او پس از دو سال آموزش در 

جبهه دمکراتیک، یعنی جوانان وابسته به سازمان سالگی، عضوده  دبستان، در

، ۸۱۹۱رود و در سال  آزادیبخش فلسطین می شود. او سه سال دیگر نیز به مدرسه می

دوره نظامی می بیند. پس از آن، از خاک لبنان با اسرائیل مبارزه می در سوریه، یک 

، در ۸۱۱۲کند. او، پس از عقب نشینی سازمان آزادی بخش فلسطین از لبنان در سال 

آید و به عنوان رهبر و فرمانده گروه بر  به عضویت سازمان اَمل در می ۸۱۱۵سال 

نترس و ایاد معروف به جنگجوئی  علیه حزب هللا می جنگد.ائیل، و سپس برعلیه اسر

 صدا می کردند. او سه بار زخمی می شود.سرسخت است و او را ابوسخر)پدر سخره(

ی شود. درباره علت فرار او به آلمان پناهنده و مقیم برلین م ۸۱۱۱ایاد در آوریل 

جان او از سوی حزب های گوناگونی وجود دارند. بنا بر اظهارات خودش، گویا روایت

اعمال خالف و سودجویانه اظهارات شهود، او به دلیل درخطر بوده است. اما بنا برهللا 

سازمان اَمل محکوم و از این سازمان اخراج شده است. همسر و دو فرزند  سویاش از

او، دو ماه پس از او، به برلین می آیند. فرزند سوم او در اینجا به دنیا می آید. یکی از 

ها خواسته شد که گرفت و از آناده ایاد اجازه اقامت موقت فرزندان او فلج است. خانو

  ترک کنند، امری که عملی نشد. ۸۱۱۸خاک آلمان را تا اوت 

موقتا  دستگیر و بنا بر حکم بازداشت قاضی تحقیق دادگستری  ۸۱۱۲دسامبر ۱ایاد در 

 در بازداشت بوده است. ۸۱۱۳اوت  ۲۱تا  ۸۱۱۲دسامبر  ۸۱کل کشور از تاریخ 

 

 :نویسهاو زیر بعمنا

 برای فصل دوم: زندگی نامه متهمان و برخی از جزئیات ترور رجوع شود به:  -* 

 اول منبع فصل اولهمانجا،  ،گاه میکونوسحکم داد -۸

(، گزارش وضعیت، BKA)داره آگاهی فدرالگزارش شهربانی کال دومین -۲

۸۵/۸۸/۸۱۱۲ 

، ه دادستان دکتر کورت(بBfV)فدرال مانه سازمان امنیت داخلیگزارش محر -۵

 VC 11- 247-S- 350 070/93، شماره پروند: ۲۲/۳/۸۱۱۵

 ، شماره: ۸۹/۳/۸۱۱۵کیفر خواست دادستانی کل ، کارلسروحه،  -۳

2 BJs  49/92 – 8- 2 STE 2/9 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
درتهران: مرسدس بنز آخرین  برلین، پاداش، مسلسل چی، قتل چهار نفر درعبدالرحمان بنی هاشمی

 هیم شدن در شرکتهای پوششی واواکو س مدل

 

 



 

 

 

 

 

 

           
 عبدارحمان بنی هاشمی، سوئد، طرح ترور یکی از دیپلماتهای عربستان سعودی،

 ۲۳۳۲، دستگیری توسط پلیس، فرستادن به ایران 

 

 



 

 

 
 کاظم دارابی کازرونی، مامور وزارت اطالعات و 

 امنیت ج.ا.ا، سازمانده چهار فقره قتل

 

 

 

 

 

 

 
 عباس رایل، تیر خالص زن، عضو 

 تعلیم یافته درج.ا.ا.،  حزب هللا لبنان،

 ، پس از آزادی دمحکومیت اب

 زندگی در ایران

 

 



 

 

 
 ودی رستوران به یوسف امین، نگهبان در ور

 آموزش حزب هللا لبنان،عضو هنگام ترور، 

 دیده در ج.ا.ا.، محکومیت یازده سال

 

 

 

 
 توسط   ایاد، طراح اولیه ترور، که بعدعطاهللا

 بنی هاشمی کنار گزاره می شود.

 

 

 

 



 

 

 فصل سوم:

 ترور اتتدارک

 توسط دارابی ترورتدارک 

های عنوان یک پیرو معتقد سیاستبه  ن، ون یک خادم داوطلب منافع ایراعنوا دارابی به

شود که به او  ای بسیار باال، عالقمند به انجام مأموریتی می انقالب اسالمی، با انگیزه

ش، از راه از میان بردن اسالمی، در رابطه با تحکیم قدرتمحول شد. عالقه جمهوری 

حکمی بود و نه مخالفان سیاسی، مورد توجه او نیز بود. او دراین رابطه نه نیازمد 

 حکمی وجود داشت. یعنی او هیچ التزامی به انجام این ترور نداشته است.

شروع به تشکیل یک گروه کرد. او در این رابطه )از جمله( رابی)بنا برمأموریتش( دا

 ها ن امین و رایل و نیز علی صبرا را)که تحت پیگرد است( جلب نمود. آنمتهما

عضویت در اساس همین ها با دارابی برشنائی نزدیک آنبودند. آلبنان حزب هللا  ایعضا

 .بود حزب هللا

رشت،  می خود را از جمله در ایران، درهای ایدئولوژیک و نظاامین و رایل آموزش

های اند. سپاه پاسداران یکی از گروه در یک اردوگاه آموزشی سپاه پاسداران، گذرانده

آنها در مسجد امام جعفر صادق، که  نظامی مطیع و خادم رژیم بنیادگرای ایران است.

ا دارابی آشنا می شوند. دارابی در آنجا به عنوان سازمانده دارای نقش مهمی است، ب

عمق بیشتری می یابد. به عنوان مثال، این رابطه ها در طول زمان شدت ورابطه آن

در ین و رایل باعث شد که دارابی برای متهم امین کارهای موقت پیدا کند. او به ام

خیابان ِوِزر، کار داد و اعتمادش به رایل آنقدر زیاد بود که به او فروشگاه خود، در

ب، به تنهائی سکونت کند. امین /۶۳اجازه داد در خانه اش در خیابان دتمولدر، پالک 

همین خانه زندگی می کرد. دارابی با اجازه دارابی به هنگام اقامتش در برلین در هم

اشت ، خانه سابق را همچنان نگه د۵۱ شمارهانه خیابان ویلهم، پس از اسباب کشی به خ

برخی اوقات به منظور نگاهداری و از آن هر ازگاهی برای پذیرائی ازمیهمانان، و نیز

 از دختر فلج اش استفاده می کرد. و مراقبت

و تعهد به دارابی  اساس التزاماین ُجرم، عمدتا  برلت همکاری متهمان امین و رایل درع

ها، به عنوان اعضای حزب هللا، که دارای همان ایدئولوژی حکومت وده است. آننب

 ایران است، برای همان اهداف فعالیت می کنند و از پیروان و موافقان رژیم بنیادگرای

از راه نابودی رهبران سیاسی اپوزیسیون ایران به تحکیم  هستند وقصد دارند.ج.ا

نا د. حتا امین هم، که بر خالف رایل )و بقدرت سیاسی حکومتگران ایران کمک کنن

شرکت کند و خود را کنار می  این تروردالئل خانوادگی( ابتداء نمی خواست دربر

کشید، سرانجام )بنا برانگیزه سیاسی یاد شده( تصمیم به همکاری می گیرد. هیچگونه 



 

 

وجود حکم یا دستوری که او و رایل را مجبور کرده باشد در این ترور شرکت کنند، 

ن در مسجد، و با متهم اتریس توسط امین و رایل به گروه می پیوندد. او با امی ندارد.

(، آشنا می Alian)(، متعلق به شاهدعلیانRosario)"روزاریو"رایل در رستوران

می کرد، آن دو را اغلب  به رستوران عربی حبیبی رفت و آمدشود. اتریس که مرتب 

آنجا آشنا می شود. در، امین بودز آشنایان که ا،اد نیزجا می دید. او با متهم ایدر آن

ها هنگامی عمیق تر شد که اتریس به متهم امین، در رابطه با مسائل مربوط دوستی آن

به مشکالت خارجیان، کمک کرد و از او به عنوان میهمان در نزد خود پذیرائی کرد. 

( Osnabruckنابروک )( همراه با رایل با اتومبیل به شهر اوز۸۱۱۲اتریس )در اوت

و ازآنجا ، ج.ا.ا.ر فعاالن حزب هللا طرفدایکی از ،(Tarik Sheileنزد طارق شایله )

سوی دیگر، اتریس و امین برای دیدار می روند. از  "درشهر راینه"متهم امین  نزدبه 

 متهم ایاد به خانه او رفته اند.

ا این امر مانع از یستندیاد از اعضای حزب هللا نخالف امین و رایل، اتریس و ابر . ام 

آن نشد که دارابی آن دو را وارد گروه نکند، چون اتریس با امین و رایل دوست بود و 

ایاد هم دارای تجربه جنگی الزم، و به عنوان عضوی از اعضای بزرگ خانواده، از 

در شاهد ادنان ایاد، یعنی برا نزدیکان دارابی به شمار می آمد. زیرا ایاد برادرزاده 

زاده باجناق و شریک تجاری دارابی است.انگیزه هائی که موجب شدند اتریس و ایاد 

ا عمل آن در این ترور شرکت کنند، ها بر اساس یک حکم یا کامال  روشن نشدند. ام 

 دستور، یا شرایطی مشابه یک دستور، نبوده است.

می آنها درمیان رایل جزئیات اساسی ترور را با همان ابتدای جلب امین و دارابی از

طلع می شود. ایاد از این امر م، ۸۱۱۲در ژوئیه  ،دیرترین زمان، . ایاد نیزگزارد

( Phorzheimفُرتسهایم )شهرکه از جراده، امین، رایل وشاهد با دردیداری مشترک

با ُکردها "اظهار می دارد که  "حبیبی"ها به برلین آمده بود، در رستوران برای دیدار آن

خواهد آمد. مسئله ای که می تواند موجب مراجعت او به لبنان گردد .  بوجود "مسئله

د کند و به شهر دیگری در آلمان برود. ایا او پیشنهاد می کند برلین را ترک جراده به

رد می کند. دلیل   "این مسئله بسیار بزرگ است "این پیشنهاد را با این تذکر که

بل آمادگی او برای شرکت در آن بوده نگرانی ایاد نه آگاهی اش از موضوع ترور، 

است. ایاد در طراحی نقشه، تا آنجا که مربوط به اجرای بی واسطه آن در محل ترور 

بود، شرکت داشت. این طرح تا آن میزان تکمیل شده بود که ایاد می دانست کدام فرد 

فرستاد، چه کسی باید به عنوان نگهبان جلوی در ل خواهدبه داخرا برای ترور

 توران بایستد، و چه کسی باید رانندگی ماشین فرار را به عهده بگیرد.رس



 

 

، امین، اتریس، رایل و ایاد، یعنی افراد گروهی که دارابی برای ۸۱۱۲در اواخر اوت 

به افتخار روحانی  تدارک و اجرای ترور در نظر گرفته بود، با هم به میهمانی ای که

رگزار می شد، ب ،ن سازمان شیعیان لبنان()یکی از پایه گذاران اولیشیعه موسی صدر

 Majdiها همراه مجدی شاهرور )می روند. آن(Bad Homburg)بادهُومبورگبه شهر

Chahrourیکی از دوستان نزدیک رایل و اتریس، بودند. اتریس راننده اتومبیل بود ،) 

ن رااین فرصت پیش آمده مهارت و توانائی خود در رانندگی را به دیگدر می خواستو

باید بر علیه جان ُکردهای  این زمان اتریس از تروری کهنشان داد. دیرترین تاریخ، در

دانسته است که )حکومت ایران( انجام گیرد، مطلع می شود. او همچنین می مخالف

صورت تی قابل انتظار، فقط می تواند درنظر گرفتن مراقبتهای امنیچنین تروری، با در

ت آمیز انجام پذیرد. او نیز، همچنان امین، ایاد و رایل، یک حمله غافلگیر کننده موفقی

ندازه برنامه ریزی آماده بود در این سوء قصد شرکت کند. تقسیم وظائف، حداقل تا آن ا

ه عنوان راننده اتومبیل فرارمورد ن به عنوان تیرانداز با ُکلت، و اتریس بمیکه اشده بود

ده بود ، از نقشی که به او محول شندرونبودند. امین احتماال  درهمان زمان،  گوگفت

آن برنامه، ایاد و رایل چه نقشی را می بایستی ناراضی بود. اینکه بنا برآن طرح و

 مشخص نشد. ،بازی می کردند

، یک تلفن دستی می خرد. این ۸۱۱۲اوت  ۲۳درگام بعدی تدارک ترور، دارابی، در

دین منظور بود که پس از سوء خرید نه در رابطه با کارهای تجاری او، بل بیشتر ب

دگان در قتل را )کنترل( با شرکت کنند یک امکان تماس دائمی بدون شنودقصد بتوان

دارابی  زمان قبال دسترس باشد. این امر ضروری بود، زیراهرداشته، و برای آنها نیز

محل بود و باید به وضع اعضای گروه رسیدگی می کرد. مسئول تدارکات عملیات در

ا خو برای عدم از برلین خارج شود تا میم داشت که به هنگام انجام تروردش تصام 

 .محل ترور دالیل کافی داشته باشد شهر وحضورش به هنگام ترور در

 ترورمحل  -۲

، که توسط طبیب میکونوسرستوران  "حتا پیش از این زمان"به عنوان محل ترور

زیسیون ایرانی  و ُکرد جلسات غفاری اداره می شد، مورد توجه قرار داشت. افراد اپو

ز خود را درآنجا برگزار می کردند. این امر حتا اگر برای دست اندرکاران این ُجرم )ا

روشن نبود، )دیرترین زمان( براساس  اتیمقدم هاییهمان ابتداء( توسط شناسا

اطالعاتی را که مأموران اطالعاتی )رژیم(، یعنی ارشاد و کمالی، از یکی از خائنان 

هر صورت( ُکردها کسب کرده بودند، برای آنها مسجل شده بود. بدین دلیل )در نمیا

ریخته شده بود. نشانه درست  میکونوس ماتی عملیات نیز بر اساس رستورانطرح مقد

، در رستوران ۸۱۱۲ها هنگامی بیشتر و قوی تر شد، که اول سپتامبر رزیابی آنبودن ا



 

 

 به منظور تدارک بعدی یک نشست مشترکمیکونوس جلسه ای از افراد اپوزیسیون، 

شرکت داشتند: شاهدان  افراد زیر ،جملهاز، شرفکندی، برگزار شد. دراین جلسهبا دکتر

صاحب رستوران طبیب گروه های اپوزیسیون وجعفری، و سایر نمایندگان دستمالچی و

 اگفتگوه ،. بنا براینمی کندهُکردی آمدن شرفکندی را اعالم داین نشست درغفاری. 

علیه به اتحاد و همکاری اپوزیسیون بر رابطه با موضوع مربوطدر تنها ،دراین نشست

، بل به موضوع تدابیر امنیتی برای آمدن دکتر شرفکندی نیز ه استرژیم ایران نبود

یتی به د که اتخاذ تصمیم درباره تدابیر امننگوها با این نتیجه پایان یافتند. گفتکشیده ش

 ارده شود.  زدی گعهده خوِد دکتر شرفکن

 ورود تیم ضربت -۱

، با  مأموریت از سوی فالحیان از ایران ۸۱۱۲در حوالی هفتم سپتامبر "تیم ضربت"، 

حین . او دربود عبدالرحمان بنی هاشمی تیم آید. فرماندهی تیم با رهبر به برلین می

نام می به این  تنهاعملیات او را نامیده می شد و شرکت کنندگان در "شریف"عملیات 

آنجا یک دوره آموزشی شریف برای واواک درلبنان فعالیت می کرد و درشناختند. 

عالی چریکی را گذرانده بود. او برای انجام این ترور فرد بسیار مناسبی بود، زیرا 

نیز، در شهر ژنو، سوء قصد  ۸۱۱۹دهم اوت روپای غربی را خوب می شناخت و درا

طالبی انجام داده بود.  ، احمد مرادیان ایرانیموفقیت آمیزی را نسبت به جان خلب

خود به عراق پناهنده می  ۸۳واپیمای اف با ه افسر نیروی هوایی ایران بودطالبی که 

طالبی در ساعت نه شب  ضای پناهندگی می کند.شود و ازآنجا به سوئیس میرود و تقا

ابر چشمان ، ژنو، در بر۳۸، درخیابان پالنتامور شماره ۸۱۱۹دوشنبه، دهم اوت 

  همسرش، با سه گلوله به قتل می رسد.

اینکه کدام . تصمیم گیری درباره ه استعضو تیم بودیک ایرانی دیگر به نام محمد نیز

ر آیند یا نه، و یا اینکه و برنامه های تدارک دیده شده به اجراء دیک از تدابیر، طرح 

یات، همگی از اختیارات دیگری ضروری هستند یا خیر، و نیز اجرای نهائی عملتدابیر

به منظور انجام وظائف محوله با  ")عبدارحمان بنی هاشمی(شریف"ابو. بود تیمرهبر

 دارابی تماس برقرار می کند. 

، بل به او وظائف نمی یابدپایان  ارسالی از ایران "ضربتتیم "نقش دارابی با  ورود 

در برلین و آلمان ای را ا آشنائی و ارتباطات ویژه هکه انجام آنمی شوددیگری محول 

این رابطه، بویژه تدابیر لُجستیکی اهمیت داشتند که برای انجام طلب می کرد. در

های  خانه مخفی، تهیه اسلحه، تهیه عکسعملیات الزم وضروری بودند. مانند تهیه 

تقسیم کارمیان نیروهای  و نیز یک خودرو برای فرار. کسانیکه باید ترورمی شدند

ات بود. طرح، بخشی از کل طرح عملی اجرایمیان لُجستیکی و ،"بتتیم ضر"محلی و



 

 

می بایستی برنامه سو نیروهای محلی ون بود. از یکهای گوناگاین تقسیم کار دارای هدف

ین و مناسب بهتر "تیم ضربت"تدارکات را آنچنان به پیش ببرند که برای ریزی وسایر

نظر  ها را ازآنمین شود ووفقیت آمیز ترور( تضاجرای مترین شرایط)به منظور

 تیم ضربت ر ظاهر شدنپرسنلی و مادی پشتیبانی کنند. و از سوی دیگر، این تقسیم کا

در بیرون، به منظور تهیه لوازم مورد نیاز برای عملیات یا تهیه خانه در محل را، غیر 

یگر( چنین تقسیم کاری مانع از هرگونه تماس با ضروری می کرد. و نیز )از سوی د

به هائی که، یندگیهای ایران در خارج ازکشور و درمنطقه عملیات می شد. نمایندگینما

های اطالعاتی، مسئول تهیه ابزارهای الزم برای عملیات، بویژه تهیه عنوان ایستگاه

می بایستی بالفاصله پس ازعملیات  تیم ضربت، بودند. بعالوه تیم ضربتاسلحه برای 

رسی مقامات تحقیق قرار گیرد. رئیس نیروهای را ترک کند تا خارج از دست آلمان

محلی مسئول انجام وظائف مربوط به پس از اجرای عملیات بود. بدین دلیل، وظائف 

ک ی نبا هم مشترک تیم ضربت محول شده به دارابی، همراه با وظایف محول شده به 

مکمل تقسیم وظائف مشروط وهای گوناگون این مجموعه را تشکیل می دادند. بخش

میان آنها بود. بدین ترتیب، گرِو هماهنگی کامل بودند. موفقیت عملیات در یکدیگر

عملیات همچنان به کارهای پس از ه استو وظیفه داشت هتمام ماجرا دخیل بوددارابی در

 جاسوسی خود ادامه بدهد.

جائیکه ایاد و این بود که از آن جمله دراز پیآمد انتقال فرماندهی و رهبری به شریف

گذاشته شدند. کنار  عملیاتهللا نبودند، ازشرکت مستقیم در حزبیس هیچکدام عضواتر

ابوجعفر نیز می گویند( را، که دارابی، دوست خود فضل اله حیدر )که به او فرج یا 

( Saarbruckenپیگرد می باشد، از شهر ساربروکن )وتحت  ازکادرهای حزب هللا

یف بقیه جزئیات طرح و برنامه را برای رانندگی خودروی فرار انتخاب کرد. شر

 پذیرفت.

اساس رونه والد و بری  گاساس شهادت آقادرمورد زمان ورود تیم ضربت )که بر"... 

آلمان است( حتا آقای مصباحی هم چیزی  سازمان امنیت داخلی کلمطمئن  اطالعات

ف نمی دانست. اما او درباره مشخصات رهبر تیم، که متهم امین او را تحت نام شری

 می شناسد، چنین می گوید:

هنوز برای دستگاه امنیت ایران کار می کرد، مطالبی درباره ( صباحی)مکه اوهنگامی

بر یک تیم عملیاتی برای بنی هاشمی ره( این اطالعاتبنا بر)بنی هاشمی می شنید. 

در ژنو ترور خلبان طالبی )که  ۸۱۱۹اوت  دهمهای خارج از کشور است. او در فعالیت

کرده بود و در ژنو سکونت داشت( را مای جنگنده فانتوم از ایران فرارهواپیبا یک 

رهبری کرده است. مصباحی هر چند نام این قربانی و تاریخ دقیق این ترور را به 



 

 

( Schweikertخاطر نمی آورد، اما پس از آنکه کمیسر عالی امور جنائی شوایکرد )

را به او نشان داد، او تاریخ و نام  خارجافراد اپوزیسیون ایرانی درازترورلیستی 

قربانی را به یاد آورد. مصباحی توضیح داد که چگونه بنی هاشمی )پس از یک دیدار 

 "مسئله ُکردها در آلمان"در تهران( برای او تعریف کرده است که   هااتفاقی میان آن

با این  که فالحیان انجام گرفته است و اضافه کرد "فریاد بزرگ علوی"تحت نام رمز 

 نی هاشمی همچنین به  مصباحی گفتهب)رمز به او اجازه انجام عملیات را داده است. 

توای که او رهبر تیم بوده و درآنجا یک پاکت دریافت کرده است. اما درباره مح است(

های روشن است که محتوای آن پاکت عکس مصباحیپاکت چیزی نگفته است. برای 

پس از  (بنی هاشمی)همچنین اظهار داشته است که او  قربانیان بوده اند. بنی هاشمی

می کند. مصباحی دریافت  ۲۵۱مراجعت اش به ایران، به عنوان پاداش، یک مرسدس 

گو خود می بیند که بنی هاشمی با  یک چنین اتومبیلی از محل دور می پس از این  گفت

ن  پاداشت( در شمی )به عنواشود. مصباحی )بعدها( همچنین مطلع می شود که بنی ها

تجارتهای بسیار پرسود واردات وصادرات سهیم شده است. مصباحی درتوضیح اینکه، 

بنی هاشمی حاضر به بیان  چنین اطالعات حساسی به او بود، می گوید که در این چرا 

نیز حضور داشتند، که یکی  دیدار دو دوست مشترک از همکاران بخش دستگاه امنیت

رتبه واواک بوده است. بعالوه، تمام افراد حاضر در این دیدار همکاران عالی آنها ازاز

 تماد و قابل  اطمینان بوده اند. همگی افرادی مورد اع

دادگاه  اطالعات شاهد مصباحی را می پذیرد. دادگاه اعتماد به این گفته ها و اطالعات 

که مصباحی  را منتج از نوع بیان و رفتار شاهد، و نیز منتج از این واقعیت می داند،

اطالعات ویژه و ( از آلمان به ایران)عالوه بر اطالعات باال، درباره فرار بنی هاشمی 

اختیار دادگاه گذاشته است. او بدون اطالع از اظهارات آقای گرونه والد دقیقی در

برلین، مطابق با یک برنامه فرار تیم ضربت پس از انجام عملیات در )مبنی براینکه 

آماده شده، آلمان را ترک کرده است( در شهادت  خود گفت  که بنی دقیق و از پیش 

هاشمی از راه هوائی، و بدون هیچ مانعی تا استامبول می رود. اما در آنجا برای او 

بانی کرده اند. مصباحی از  مشکالتی بوجود می آیند که بنی هاشمی را به شدت عص

نی هاشمی نتوانست با پرواز چون این مشکالت اطالعی نداشت. بدین دلیل، بچند و

به آنکارا برود و از  (استانبول). او مجبور می شود با اتومبیل ازبعدی به ایران برود

آنجا به تهران پرواز کند. این بیانات دارای آنچنان نکات واقعی هستند که می توان آن 

دگاه، )متن حکم دا"..ها را بدون تردید، به عنوان توصیف بنی هاشمی به حساب آورد.

 (.۵۵۸همانجا، برگهای

 



 

 

 ییر مکان امینتغ -۹

نزد برادرش در شهر راینه زندگی می کرد، پس از مراجعت از امین که با همسرش در

که برلین اقامت گزید. یعنی در جائی ، در۸۱۱۲جشن موسی صدر، در اوائل سپتامبر 

 ودند. امینب"ضربتتیم " گروه متشکل شده توسط دارابی جمع شدند و در انتظار ورود

، به راینه مراجعت  می کند. اینکه او به چه دلیل اینکار را انجام ۸۱۱۲از دهم سپتامبر

یکبار پیش از انجام عملیات،  احتمال دارد امین می خواسته است است، معلوم نشد. هداد

هر صورت مراجعت او به راینه )که درآن زمان باردار بود( ببیند. درهمسرش رادیگر

عملیات ترور نبوده ی او برای کناره گیری از شرکت دردلیلی بر آمادگبه هیچ وجه 

. بدین می شودوارد آخرین مرحله خود  ۸۱۱۲تدارکات در یازدهم سپتامبر  .است

منظور، از امین خواسته شد دوباره به برلین برگردد. رایل به او، در شهر راینه، تلفن 

دارابی صحبت را ادامه می دهد تا می کند و به او می گوید به برلین بیاید، سپس 

اهمیت آمدن او را تأیید و تأکید کند. زیرا دارابی برای امین نه تنها یک شخص مورد  

های او می دانست. امین این محبتبل امین خود را مدیون خوبی ها و احترام بود،

ین به خواست را برآورده می کند و با راه آهن به برلین می آید. او پس از ورود به برل

ب می رود، خانه ای که دارابی، به منظور اقامت /۶۳خانه خیابان دتمولدر پالک 

 ارده بود. شریف و حیدر هم در آنجا بودند. زقت افراد تیم، در اختیار آنها گمو
 

 برگر رینگ  انتقال به خانه زنفتن -۴

انه ای ، کلید خ۸۱۱۲سپتامبر  ۸۲/۸۸در ،ا ادامه تدارک عملیاتدر رابطه ب، دارابی

است. خانه رینگ تحویل می گیرد. مستأجر این خانه شاهد اشتیاقی را در زنفتن برگر

(، در یک مجتمع ساختمانی، با بیش Märkisches Viertel)منطقه مرکیشس فیرتلدر

واحد مسکونی قرار دارد و بدین دلیل برای امور مخفی و پنهانی بسیار مناسب  ۲۱۱از

برای مدتی به ایران  ۸۱۱۲اوت  ۲۱انی است که در است. اشتیاقی یک دانشجوی ایر

می رود. او پیش از سفر، از آشنایش شاهد بهرام برنجیان خواهش می کند تا گهگاهی 

به خانه او سری بزند و مراقب خانه باشد. دارابی که با اشتیاقی آشنا بود از این امر 

رای شرکت کنندگان مخفی مناسب بآگاه می شود و از آنجائیکه در جستجوی یک خانه 

عملیات ترور بود، به بهرام برنجیان مراجعه می کند و موفق می شود کلید خانه را در

م را در خانه او بگیرد. بدینوسیله برای دارابی این امکان بوجود آمد که افراد تیاز

خیابان دتمولدر( از جریانات  )را ینگ اسکان دهد و خانه خودشر خیابان زنفتن برگر

 نگهدارد. بعدی دور

، در همان خانه خیابان دتمولدر مالقاتی میان امین، ۸۱۱۲سپتامبر  ۸۲در آنکهپس از 

گیرد، دارابی و محمد نیز درهمان روز به آنجا می  م میرایل، شریف و حیدر انجا



 

 

داشت، زمان ها قرارنخانه مخفی خیابان زنفتن برگررینگ دراختیار آ روند. ازآنجائیکه

ه خانه خیابان دتمولدر تخلیه شود. دارابی به رایل مأموریت می آن فرا رسیده بود ک

)در برابر همراه ببرد. از گفته های دارابی دهد خانه را پاکسازی کند و تمام وسائل را

شریف و رایل درآن خانه( می توان چنین نتیجه گرفت که او حدس می زده است که 

دارابی اظهار داشته بود که او به  خانه پس از ترور مورد بازرسی قرار گیرد. بعالوه،

غ او بیایند، خواهد گفت که ُکلن یا هامبورگ خواهد رفت. اگر مأموران تحقیق به سرا

 بوده است.  "غرب"او در

از اینکه فراموش شده بود اثِر انگشِت )به غیرمی شود سازیپس از آنکه خانه کامال  پاک

شیشه ای کمد اطاق پاک  ک درشصت دسِت چِپ رایل را از روی قسمت داخلی ی

رینگ نقل مکان می کنند. دارابی خود، گروه به خانه خیابان زنفتن برگر اعضایکنند(

امین و شریف را با اتومبیلش به خانه جدید می برد. او پیش از آنکه خانه را ترک کند 

بی دالئلی نا روشن، دارامام کار به او تلفن بزند. بنا براز شریف می خواهد تا پس از ات

رینگ تماس می گیرد. شریف از دارابی تلفنی با خانه خیابان زنفتن برگریکبار دیگر 

می خواهد دیگر به آنجا تلفن نکند و به او می گوید که خودش )شریف( هر زمان الزم 

 باشد، با او تماس خواهد گرفت. 

فرزندانش با خودروی  ، به همراه همسر و۸۱۱۲سپتامبر ۸۲زوعصر ر دارابی،

  "Savoy"اش به هامبورگ می رود. او، پاسی از نیمه شب گذشته، وارد هتل شخصی 

 ۸۹غرب آلمان می ماند. او در روز اجرای عملیات، می شود. پس از آن درهمانجا در

 .  ریزی کرده بود در برلین نبود، همچنان که برنامه ۸۱۱۲سپتامبر 

 عملیات خرید خودرو -۵

با  ۸۱۱۲سپتامبر۸۵ رابی، امین و رایل، درعلی صبرا، یکی از دوستان نزدیک دا

اتومبیل دست دوم، پول نقدی که از دارابی به همین منظور گرفته بود، در یک بازار 

 ۵۸۲۱( خودروی فرار را به قیمت Oneri)شاهد اُنریودینگ شهربرلین، از منطقهدر

 ، با پالک۹ سریمدل دست دوم،  (BMWب. ام. و.)مارک خریداری می کند. یک 

۳۳۱۵-B-AR .اصالن پاسپورت جعلی، خود را محمدارائه یک  صبرا، با علی 

(Mohammed Aslan در تاریخ )۸۶( معرفی می کند. حیدر و رایل )دیرترین زمان 

 این خودرو را تحویل می گیرند. ۸۱۱۲سپتامبر 

 تعیین تیراندازان -۶

سل و دیگری به طرح شریف دو تیرانداز را پیش بینی می کند. یکی می بایستی به مسل

ُکلت مسلح باشد. وظیفه فرد مسلح به ُکلت این بود که با شلیک تیر خالص به قربانیانی 

گیری کند. امین به عنوان  ها پیششوند از زنده ماندن )احتمالی( آنکه می بایستی نابود 



 

 

این مورد می که شریف با امین درگرفته شده بود. هنگاتیراندازان درنظریکی از

روبرو می شود. امین، با در نظر  تمایل او به چنین نقشی د، با عدمصحبت می کن

که فرزندش به زودی به دنیا می نظر گرفتن اینموقعیت خانواده اش، و نیز با در گرفتن

تیر خالص زن( نبود. شریف تالش می کند نظر او اضر به پذیرش این وظیفه )، حمدآ

ن بر سر تصمیم خود می ماند و بدین را تغییر دهد، که ناموفق می ماند. امین همچنا

ا امین آمادگی خو د را برای دلیل رایل او را متهم به بُزدلی و ترسوئی می کند. ام 

پس نمی گیرد. او مأموریت می یابد، به هنگام اجرای  نهمکاری با  گروه کامل

 نگهبانی دهد تا با ایجاد امنیت الزم میکونوس لیات، در برابر در ورودی رستورانعم

 به انجام )موفقیت آمیز( سوء قصد کمک کرده باشد.

 ریستوسط اتفرارتهیه پاسپورت  -۷

ُکلت موجب می شد که راههای  ص زن بامهم رایل، به عنوان تیر خالنقش برجسته و

تدارکات الزم انجام شود. ت دقیقا  مورد بررسی قرار گیرد وعملیااو پیش از فرار

ی رایل پاسپورت تهیه کند. اتریس، به دلیل میزان بنابراین، اتریس مأمور می شود برا

انست نتایج الزم آگاهی اش از موضوع، دارای تصویری کامل از ماجرا بود و می تو

ی مخالف )حکومت به جان ُکردها دانست که موضوع برسرسوء قصد را بگیرد. اومی

ز تهیه ا هدفشده بودند، او می دانست که  نهائی که قبلصحبتاساس برایران( است. 

اهمیتی ویژه به نقش او در  نگی رایل برای انجام عملیات و دادپاسپورت، افزایش آماد

 نی کشته خواهند شد. اینکه او حتمهائاین عملیات انسانآن بود. اتریس می دانست که در

ها بوده است یا نه، نا روشن است، اما او پذیرای چنین امری شد و نقشی خواهان این قتل

ه گرفت. بنابراین، اتریس قول برای انجام این عمل انتظار می رفت به عهدرا که از او 

پاسپورت برادرش شاوکی  )اتریس(وبرای رایل یک پاسپورت تهیه کند. امی دهد 

و مادرش در یک خانه زندگی می (، که مانند او همراه پدر Chauki Atris)اتریس را

 ا به قول خود وفا کرده باشد.می دزدد ت ۸۱۱۲سپتامبر  ۸۵)دیرترین زمان(، درکرد
 

 به برلین ورود هیئت نمایندگی حزب دمکرات کردستان ایران -۸

دهُکردی به همسرش، شهره بدیعی، می گوید  ی، نور۸۱۱۲سپتامبر  ۸۵روز یکشنبه، 

خواهند آمد. دهُکردی و همسرش دربرلین تحصیل کرده اند و  میهمانان برای فردا شب

سارا ها به همراه دخترشان ران مراجعت می کنند. آنمی به ایانقالب اسالپس از

اهنده سیاسی می به آلمان فدرال پنو اراز ایران( مجبور به فر۱۳/۸۱۱۵)دردهکردی

رخ، به عنوان مددکار یک خانه پناهندگان، وابسته به صلیب سشوند. دهُکردی در

و همچنین  گذشته فعال سیاسی بود. او در جلسات علنی،همچنان و اجتماعی کارمی کرد

 ها نسبت به ُکردها موضع گیری می کرد.علیه رژیم ایران و سیاست آن، بردر تلویزیون



 

 

 ۸۹تا  ۸۳دکتر شرفکندی از دهُکردی خواسته بود که او نیز در کنگره جهانی )از 

بود، و با وجود  ( شرکت کند. دهُکردی فرد مورد اطمینان دکتر قاسملو۸۱۱۲سپتامبر

، برای اهداف حزب مبارزه بود حزب دمکرات کردستان ایراناینکه نه ُکرد ونه عضو

ان متحد علیه رژیم ایرکه جریانات گوناگون اپوزیسیون برمی کرد. امید او این بود 

های دمکراتیک مجبور به گشایش )فضای سیاسی شوند تا سرانجام رژیم دربرابر تالش

 نظر بود.اسی با دکتر شرفکندی هم کشور( بشود. او در این ارزیابی سی

عزت پور، یکی از قدیمی ترین اعضای عبداله  ، شاهد۸۱۱۲سپتامبر ۸۳ در شب

حزب دمکرات کردستان ایران و مسئول کنونی حزب در آلمان، شاهد طبیب غفاری و 

خانه دهُکردی بوده اند. فتاح ایران در (عضوحزب دمکرات کردستانAkbaliاکبالی )

ها ( به آنMainzس )ینهمایون اردالن از ما ، و همچنینعبُدلی، که از پاریس می آمد

گوهای سیاسی، دهُکردی و میهمانان او درباره جلسه پیش بینی دند. درکنار گفتمی پیون

ندگی شده ای که قرار بود پس از پایان کار کنگره جهانی سوسیالیستها، میان هیئت نمای

ن برگزار برلیهای اپوزیسیون درگروه حزب دمکرات کردستان ونمایندگان محلی

گو و یک درباره وضع سیاسی در ایران گفتاین جلسه در شود، صحبت کردند. قرار شد

سیاست مشترک مقاومت در برابر رژیم ایران اتخاذ شود. در این گفتگو مشخص می 

)جمعه(، انجام شدنی نیست، زیرا هیئت نمایندگی ۸۱۱۲سپتامبر ۸۱شود که قرار روز

شب عزت پور،  ۱:۵۱اریس پرواز کند. در ساعت سپتامبر( به پ۸۱باید جمعه صبح )

 ی روند تا دکتر شرفکندی را که ازکپنهاگطبیب غفاری به فرودگاه م عبُدلی، اردالن و

(Kopenhage می آمد، بیاورند و به هتل)برسانند. دهُکردی برای انجام یک مصاحبه 

 تلویزیونی به محل دیگری می رود.

 دعوت به جلسه -۳

زب دمکرات کردستان  ایران شست مشترک میان هیئت نمایندگی حدرباره برگزاری ن

شب، در  ۹، حدود ساعت ۸۱۱۲سپتامبر۸۹نمایندگان اپوزیسیون، در روزو سایر

تصمیم گرفته شده ۸۱۱۲سپتامبر ۸۳ب )دیرترین زمان( در شمیکونوسرستوران 

دی بعد از نیمه شب، دهُکر ۸، حدود ساعت ۸۱۱۲سپتامبر  ۸۶است. چهارشنبه شب، 

مأموریت می دهد که تدارکات الزم توران، شاهد طبیب غفاری، اطالع وبه صاحب رس

برد، دعوت کند. طبیب می نفر میهمان را که او نام  ۸۳تا  ۸۱را انجام دهد و حدود 

ا ، است او را انجام می دهدغفاری درخو سپتامبر، بل برای ۸۹میهمانان را نه برای ام 

 وت می کند. دع ۸۱۱۲سپتامبر ۸۱)جمعه( شب 

 

 



 

 

 آخرین تدارکات عملیات -۲۱

، ۹حین این حوادث، شریف، رایل و حیدر در خانه خیابان زنفتن برگررینگ پالک در

 در رفت و آمد دائمی هستند. علت آن ادامه تدارک امور مربوط به عملیات بود.

صبح، خانه ۱، حدود ساعت ۸۱۱۲سپتامبر  ۸۶)بنا بر دستور شریف(، دررایل و حیدر

ها چند ساعت بعد کنند تا اسلحه ها را بیاورند. آنرینگ را ترک می برگر یابان زنفتنخ

بودند. این ، BMW/B-AR5503 ب. ام. و.، مراجعت می کنند. اسلحه ها در اتومبیل

این فاصله( آن را به ا خریداری شده بود و رایل و حیدر)درخودرو توسط علی صبر

 ر شریف، اسلحه ها را، که در درون یک کارتنآنجا برده بودند. حیدر، بنا به دستو

ها را بازمی کند. اسلحه مقوائی بسته بندی شده بودند، از)خودرو( به خانه می آورد و آن

  ها عبارت بودند از:

(، Israel Militar /Industries)صنایع نظامی اسرائیل  IMIیک مسلسل مارک 

هم باز، و در سه قطعه بوده ل ازمیلی مترِی لوگر. مسلس ۱(، کالیبر UZIمدل یوزی )

استفاده می شود، منشاء آن  جهانهای این نوع مسلسل در بسیاری از ارتشاست. از 

 فشنگ )ویژه این مسلسل( نیز وجود داشت.  ۵۲مشخص نشد. یک خشاب با 

میلی متر،  ۶۳/۹، کالیبر "X-A"(، مدل Lama)یک ُکلت خودکار کارخانه الما

فشنگ. این ُکلت از طرف شرکت  ۱همراه یک خشاب با (، به Bravning)براونینگ

 ، تحویل ارتش شاهنشاهی ایران شده است.۸۱۹۲تولید کننده اسپانیائی آن، در سال 

همراه با اسلحه ها، دو صدا خفه کن نیز وجود داشتند. صدا خفه کن ها، هر چند از 

ا  مشابه آنتولیدات کارخانه های رسمی نیستند، ا  ها هستند.م 

رگر رینگ، توسط فرد زنفتن ب تیم ساکن خانهاعضای ، ۸۱۱۲سپتامبر ۸۶وزر در

مالقات دکتر شرفکندی با د ن، مطلع می شوه استنشدشناسائی  تاکنون که خائنی

، انجام میکونوس، در رستوران ۸۱۱۲سپتامبر۸۹اعضای اپوزیسیون سرانجام در

 خواهد گرفت. 

 ۸۶شب )همان روز،  ۱:۵۱ تحت رهبری او، گروه ساعتو دستور شریف،بنا بر

م می رود. هدف از این امر آشنا شدن اعضای تی میکونوسسوی سپتامبر( آزمایشی ب

های راه و محل سوء قصد بوده است. شریف به رایل و حیدر دستور عملیات با ویژه گی

زیرزمینی به می دهد به محل بروند و خودش به همراه امین با اتوبوس و راه آهن 

در نزدیکی آن قرار  میکونوس(، یعنی جائی که رستوران Prager Platz)میدان پراگ

یک مرسدس بعد( محمد و نیزفرد ناشناس دیگری در داشت، می روند. در آنجا )اندکی

روه پس از عملیات دخالت داشته است. گی شوند. فرد ناشناس بعدا  نیز درظاهر م ۸۱۱

حیدر، و نیز . رایل و هم جدا می شوندبررسی شرایط محل و راههای حرکت، از



 

 

ها شب گردند. آن برمیرینگ شریف و امین، از راههای جداگانه به خانه زنفتن برگر

 .می گذرانندرا در آنجا  ۸۱۱۲سپتامبر  ۸۹

 شناسایی قربانیان -۲۲

کلی در مورد نوع و شیوه تدارکات عملیات تروریستی و دررابطه با اطالعاتی عام و

در اداره کل  گزارش )بدون تاریخ( گروه کار ایران  شناسائی قربانیان می توان به

بخش تحت مسئولیت آقای گرونه والد تهیه شده است، رجوع که در ،آلمان داخلی امنیت

 کرد. در آنجا از جمله چنین آمده است:

یک شخص موردنظر  شناسائی های ضروری، در رابطه با خصوصیات زندگی... "

تند(، به منظور تدارک یک سوء قصد، در مرحله کادرهای رهبری  هس)که معموال  از 

مسافرت می کند، انجام  (عملیاتی، که بدین منظور )به محل نهایی آن، توسط یک تیم

 "...می گیرد. پس از این مرحله، تیم ضربت وارد عملیات می شود

آلمان توسط گزارش رسمی آقای گرونه والد به سازمان امنیت داخلی کل این گزارش 

که  (در آنجا آمده است)( بگونه زیر تکمیل می شود. ۸۱۱۵آوریل ۲۲مورخه دادگاه )

برلین بوده اند و در (ورپیش از تر)افراد وابسته به وزارت اطالعات و امنیت ایران 

 رای عملیات را شناسائی کرده اند.محل اج

شت  اطالعاتی را که شاهد مصباحی در ارتباط با جزئیات این پرونده در اختیار ما  گذا

 ت ما  در این زمینه بسیار افزود.بر وسعت اطالعا

عضوی از  آشنایانش هادوی مقدم، و نیز توسط طاساس این اطالعات، مصباحی توسبر

این ماجرا دخالت داشته است( اطالع می یابد که مقدم با یک شرکت استتاری )که در

 مین رابطه منابعهر. او دداده استپوشش یک تاجر، اولین شناسائی های الزم را انجام 

ت خود را در اختیار فالحیان می را فعال می کند و همچنین نتیجه کار و پیشنهادا اش

داشته است، در می یابد،  ۸۱۱۳گوهائی که با ارشاد در سال تارد. مصباحی از گفزگ

پیش از آنکه تیم ضربت به آلمان بیاید، ارشاد و کمالی به عنوان اعضای تیم عملیات 

اجرای آخرین تحقیقات و شناسایی ( به منظور۸۱۱۲اوایل ژوئیه-اخر ژوئناوتحقیق)در

ها، به آلمان آمده اند. بنا بر اظهارات مصباحی، تماس ارشاد و کمالی با منبع ساکن 

محل قرار گذاشته و به اطالع واواک ریق نام رمزی که مقدم با منبع درمحل از ط

 (.۵۵۱انجا، برگ..")متن حکم دادگاه، همرسانده بود، ممکن شد.
 

 بزرگ علوی"فریاد ":نام رمز -۲۱

سازمان امنیت داخلی درباره نام رمزی که عملیات تحت آن انجام گرفته است، ... »

از این نام رمز  ایرانآلمان نیز به آن اشاراتی دارد. در گزارش  یاد شده گروه کار کل 



 

 

تش از این نام رمز یاد شده است. مصباحی، که بنا بر شهاد "بزرگ علوی"تحت نام 

سی که بنا بر شرایط توصیف توسط خود بنی هاشمی )مطلع شده است، یعنی توسط ک

  "فریاد بزرگ علوی"این باره می گوید که درست آن شده ازهمه مطلع ترمی باشد(، در

خواست رهبر شیعیان( است. مصباحی با تکیه بر تجربیات خود به وجود یک نام )

تا  تجربه او، نام رمز وسیله ای برای  تماس با واواک است رمز آگاهی داشت. بنا بر

که شود. مصباحی خودش )همچنان ( صادرا)پیش از اجراجازه نهائی برای انجام ترور

هادی خرسندی دررابطه با طرح ترور است( داشتهاظهار دربرابردادستانی

آن زمان   نام رمز را از محمد هاشمی )نام مستعار موسوی زاده(، که در (۱۱/۸۱۱۹)

معاون وزیر واواک یعنی ریشهری بود، تلفنی کسب کرده است. مصباحی بعدا  مانع از 

 انجام این ترور می شود.

کشور می بایستی یک قتل درخارج از  اینکه اجرایمنطق اظهارات مصباحی، مبنی بر

 روشن است. زیرا بدین نرای ما کاملباشد، ب( نام رمز)وابسته به اجازه ویژه نهائی 

وسیله می بایستی مطمئن شد که شرایط جدیدی که در کوتاه مدت می توانند بوجود آیند 

غو عملیات در نظر گرفته شده است. شرایطی که می توانند در اخرین دقایق منجر به ل

عملیات شروع پیش از بر اظهارات مصباحی، برای چنین منظوری همیشه شوند. بنا 

ین خط تلفن پس از انجام عملیات دوباره برچیده می شود. ایک خط تلفن ویژه برقرار

در می تطابق با بیانات شاهد بنی صاین اظهارات مصباحی )از جمله( درمی شود. 

اقدامات ذکر شده در باال را )بر اساس اطالعات منبع دیگری( باشد. او نیز این تدابیر و

 (.۵۵۵متن حکم دادگاه، همانجا، برگ ..«)تأیید می کند.
 

 ی عملیاتاجرا -۲۹

سبز رنگ، که  -حیدر و رایل یک ساک ورزشی سیاه ۸۱۱۲سپتامبر هفدهم در صبح 

نوشته شده بود، تهیه می کنند تا بتوانند به هنگام اجرای  "Sportino"روی آن عبارت

ها، سپس، به همراه شریف در آن حمل کنند. آن عملیات اسلحه ها را بدون جلب توجه

می گردند. بعد از ظهر به خانه بر ۳حیدر حدود ساعت  خانه را ترک می کنند. رایل و

ن دستور می دهد نماز شب به  خانه می آید و به حاضرا ۹:۵۱شریف حدود ساعت 

ذاشته بودند، ها پس از آن منتظر عالمت رمز تلفنی ای که با محمد قرار گبخوانند. آن

ایستی به قتل که می ب این موقع عکس کسانی رامی شوند. آنها، دیرترین زمان، در

ور تیر خالص می اختیار داشته اند. شریف و رایل، پس از آنکه رایل مأمبرسانند در

 ها پرداختند. شود، به رویت عکس

، بین ۸۱۱۲سپتامبر  ۸۹هنگامی که دکتر شرفکندی، دهُکردی، اردالن و عبُدلی، در 

ق عقبی دند و به قسمت اطاوارد ش میکونوسشب، به رستوران  ۹:۳۳تا  ۹:۵۱ساعت 



 

 

خودشان کس دیگری شود( رفتند، به غیر ازدرآنجا برگزار بود جلسه)که قراررستوران

اده در تاریخ دعوت گناه ها در گرفت که اشتباه رخ دآنجا ندیدند. بحثی میان آنرا در

صورت این امر روشن نشد. دهُکردی و صاحب رستوران طبیب غفاری کیست؟ درهر

الع دهند که به آنجا بروند که خی از دعوت شدگان اطبا عجله تالش کردند تلفنی به بر

 نیاوردند وعده ای هم به دلیل شغلی)دکتر فراحتی(، یا کسالترا گیردعوت شدگان اکثر

نستند به آنجا بروند، ها تواستند به آنجا بروند. کسانی که براساس این تلفن)روستا( نتوان

ملی جمهوری خواهان  )سابق( شورای مرکزیشاهد دستمالچی، عضو عبارتند از

، عضو شورای مرکزی مهدی ابراهیم زاده اصفهانیایران، و به عنوان آخرین نفر

شاهد مسعود میرراشد، اکثریت، که حدود ساعت ده شب به آنجا می رود.  -فدائیان خلق

سپتامبر دعوت شده بود،  ۸۱اکثریت است و برای روز  -که او هم عضو فدائیان خلق

دق زاده، که عضو هیچ گروهی نیست و به جلسه دعوت نشده و شاهد اسفندیار صا

بود، اتفاقی به رستوران می آیند. این دو نفر، اغلب اوقات به این رستوران می آمدند. 

صادق زاده به صاحب رستوران، طبیب غفاری، در آماده کردن غذا و سپس در سرو 

ه می نشیند و به سر میز گرو غذا کمک می کرد. او پس از کسب اجازه از سایرین

 گوها گوش می دهد.گفت

اطاق  شب، وارد رستوران می شود و در ۸۱(، حدود ساعت Bohm)شاهد بوهم

جلوئی رستوران، روبروی در ورودی )با نگاه به آن جهت( به پُشت یک میز می 

را  نشیند. یک زوج جوان )که دخالتی در این امر ندارند(، اندکی پس از آن، رستوران

آن شب، مانند برخی اوقات، خانم دانشجو ُولچانسکایا د. از آنجائیکه درترک می کنن

(Voltschanskaya به عنوان گارسون در کارهای رستوران کمک می کرد، طبیب )

گوها ایر میهمانانش بنشیند و در گفتغفاری فرصت یافت تا در کنار دکترشرفکندی و س

 شرکت کند.

زنگ می زند. این یکبار شب، تلفن  ۱ساعت رینگ، حدود در خانه خیابان زنفتن برگر

و محمد بود که اکنون در نزدیکی رستوران حضور داشت. عالمت رمز)میان شریف( 

عملیات می تواند شروع انیان اکنون در رستوران  هستند وو به این معنا بود که قرب

ور شود. شریف، بالفاصله پس از تلفن، دستور حرکت می دهد. او به رایل و حیدر دست

ها با ب. ام. و. ای که توسط صبرا خریداری شده د با اتومبیل به  محل بروند و آنمی ده

رود. شریف و بود به محل سوء قصد می روند. شریف به امین می گوید به همراه او ب

روند. ( می Kurt-Schumacher-Platz)امین با یک تاکسی تامیدان کورت شوماِخر

ایستگاه راه آهن زیرزمینی می شوند، و آنجا را  دوباره  وارد ودر آنجا از تاکسی پیاده 

تاکسی  آن نزدیکی وجود داشت، سوار یککه در ایستگاه تاکسیترک می کنند و در



 

 

 Berlinerبا آن به طرف ایستگاه راه آهن زیرزمینی خیابان برلینر )دیگرمی شوند و

Strasseه آهن زیر د ایستگاه راها برای رد گم کردن، در آنجا دوباره وار( می روند. آن

 دیگر آن بیرون می آیند و پیاده از راهی که فاصله زیادی تازمینی می شوند و از در

می روند. در آنجا ( Geisberg Strasse)محل عملیات داشت به خیابان گایسبرگ

ایر اعضای گروه را ها دور می شود تا موقعیت سمحمد را می بینند. شریف از آن

ا، هبه پیاده روی ادامه می دهند. آن فاصله، امین و محمد همچناناین بررسی کند. در

ی رسند. بود، به او م۸۱۱گو با راننده نامشخص بنز حال  گفتهنگامی که شریف در

نزدیکی خیابان پرینس رگنت  پارک شده بود،  درون اتومبیل فرار، که در از شریف

در این ، ورد. اینکه رایلبود، بیرون می آ ساک ورزشی ای را که مسلسل در درون آن

ُکلت را با خودش  حمل می کرده است یا اینکه بعد به او داده شد، ناروشن ماند.  ،زمان

می روند.  میکونوسشریف، امین و رایل با هم از راه خیابان پراگ به سوی رستوران 

منتظر می مانند. شریف، چند  ت،خیابان پرینس رگندر ومبیل فرار حیدر و محمد در ات

مانده به رستوران، می گوید اول او وارد رستوران می شود و رایل باید به دنبال او ترم

مراقب باشد تا کسی وارد رستوران  باید در برابر در ورودی بایستد وبرود. امین 

 نشود.

شوند و امین در را از  شب وارد رستوران می ۲۲:۳۱شریف و رایل، حدود ساعت 

( و رایل، از محل ) بر اساس حرکت می کردجلو  پشت سر آنها می بندد. شریف)که

که توانستند  نداز افراد چنان اطالع دقیق داشت نیزهائی که در اختیار داشتند(، وعکس

مورد قربانیان اشتباهی رخ دهد، اندک، و بدون آنکه درزمانی بسیار بدون تأخیر، و در

دست شریف بود و عملیات ترور را انجام دهند. مسلسل یوزی در ساک ورزشی و در 

شته بودند ها، هر دو، اسلحه ها را چنان پنهان نگه دارایل ُکلت را در اختیار داشت. آن

ها نشد. شریف و رایل، متوجه آن ")که روبروی در ورودی نشسته بود(بوهم"که شاهد 

پس از ورود به رستوران، به سمت چپ اطاق رستوران )که کسی در آنجا نبود( و از 

که دکتر شرفکندی و بقیه اطاق پذیرائی عقب رستوران، یعنی جائی آنجا به قسمت 

میر راشد، دستمالچی، عبُدلی، اردالن، در سر میز طبیب غفاری، دکتر ، میهمانان

   . ، نشسته بودند، می روندبراهیم زاده اصفهانی و صادق زادهشرفکندی، دهُکردی، ا

ودند و احساس خطری گو بحال صرف شام ومشغول گفت، درآن لحظه، درحاضران

خود را به روی  وریپلُ  هنزدیک شدن ضاربان نشدند. شریف یقها متوجه نمی کردند. آن

بود. رایل یک کاله بافتنی بر سرکشیده بود تا  هایش، باال کشیدهصورت، تا زیر چشم

پیش از آنکه دکتر شرفکندی، یا یکی از حاضران، متوجه خطر بشوند و  شناخته نشود.

تمالچی آمده بود، به العملی از خود نشان دهند، شریف که به پشت دس بتوانند عکس



 

 

ان و بالفاصله، همزمان با این فریاد بروی حاضر "مادر قحبه ها"فارسی فریادمی کشد

درون ساک ورزشی )که آن را با هر دو دست گرفته شلیک می کند. او با مسلسل از 

در زمانی ردالن شلیک می کند. عبُدلی و ابود( به سوی دکتر شرفکندی، دهُکردی، 

سوی به جانب دکتر شرفکندی و دهُکردی، و ، که از یکشودگلوله شلیک می  ۲۶اندک 

از سوی دیگر به جانب عبُدلی و اردالن نشانه رفته بودند و همگی اصابت می کنند. 

ن شرفکندی و اردالن میز میاسر )که بررا آنها، آشکارا، قصد کشتن طبیب غفاری

مورد اصابت دو گلوله قرار می گیرد. یکی به پای راستش او ( نداشتند، اما نشسته بود

اصابت می کند و دیگری یکی از کلیه هایش را از میان می برد که بعدا  آن را، )با 

آ،  -۸۳۳عمل جراحی( برداشتند.  بدین جهت، دادگاه با تأیید دادستانی، )بنا بر اصل 

گشایش پرونده قضائی در این مورد چشم پوشی  قوانین جنایی( عمل نمود و از ۲بند 

تیر خالص می زند. او به اردالن، که  ۳کرد. رایل با ُکلت به اردالن و دکتر شرفکندی 

باشد، یک تیر به بوده بر اساس نوع جراحاتش می توانست در آن زمان هنوز زنده 

ی زند. ش مپشت سرش، و به دکتر شرفکندی دو گلوله یکی به سر و دیگری به گلوی

ره به سانتی متر، دوبا ۳، از فاصله ای کمتر از خالص هایپیش یا بعد ازتیر ،شریف

 شکم شرفکندی شلیک می کند. 

و کلیه، اصابت  گلوله، عمدتا  به ناحیه سر، گلو، روده، ریه، کبد ۸۲به دکتر شرفکندی 

نه، یکی به ه سی. به اردالن از مسلسل سه گلوله، یکی بمی کندجا فوت کرده اند. او در

در ، وجود این با بود او به زانوی راست او اصابت کرده یکی قسمت پائین شکم و

به رایل تیر خالص  زنده بماند، امامی توانست احتماال   ،صورت مداوای سریع پزشکی

ش شد. به عبُدلی، که از همه نزدیکتر به تیرانداز نشسته بود، چهار او فورا  موجب مرگ

بش ز فاصله ای بسیار نزدیک، اصابت کرده است. گلوله ای که به قلگلوله از مسلسل، ا

گلوله اصابت  ۹همان محل ترور شد. به دهُکردی فرو رفت، موجب مرگ سریع او در

 5بردند. او در آنجا، در ساعت  Steglitzکرد. اما در جا کشته نشد. او را به کلینیک 

ی و بیرونی، فوت کرد. فوت او های درونعد از نیمه شب، به دلیل خون ریزیدقیقه ب

 بویژه در اثر گلوله هائی بود که به قفسه سینه اش اصابت کرده بودند.
  

 پس از ترور -۲۴

، با عجله ش بوددر دست اک ورزشی و رایل، که هنوز ُکلتشریف با س ،عملیاتپس از 

ه رستوران به امین که چند قدمی از در رستوران فاصلبرابر فرارمی کنند. آنها در

)که در خیابان پرینس رگنت ایستاده رسند. هر سه به سوی اتومبیل فرارگرفته بود، می 

د. شریف در جلو و امین و ها بودنرو در انتظار آنبود( می روند. حیدر و محمد در خود

محمد، می نشینند. حیدر، که راننده اتومبیل بود، به هنگام عقب، درکناررایل در



 

 

بزند. امین در حین  یک بود به یک دوچرخه سوار زن حرکت، از سر بی توجهی، نزد

ش را در پیراهن و کتیعنی روی هم بر تن کرده بود،  کهرا هائی از لباسبخشی حرکت 

پالستیکی می  ها را در یک کیسهین راه شناسائی اش مشکل شود و آنمی آورد تا از ا

کناِر راننده گذاشته ِی ُکلت را، که رایل زیر صندل ،به دستور شریف، گذارد. بعالوه، او

بود، برای اینکه اثری به جای نگذارد، با کاله بافتنی رایل و یک کاله پشمی دیگر بر 

یان راه، در ایستگاه مورزشی می گذارد. شریف و رایل، درمی دارد و درون ساک 

س بوند (، نبش خیابان دتمولدر/Bundesplatz)راه آهن زیرزمینی بوندس پالتس

باره در خانه خیانبان زنفتن ها بر این بود همدیگر را دوی شوند. قرار آنپالتس، پیاده م

نبش هوهن ، (Konstanzer)نستانسرخیابان کبرگررینگ ببینند. امین ومحمد در

( پیاده می شوند. از سرنوشت بعدی محمد اطالعی Hohenzollerndamm)سولرندام

 در دست نیست.

ن زیرزمینی برگردد. او به سوی راه آهرینگ امین نمی خواست به خانه زنفتن برگر

اوی لباسها را گوشه پیاده رو می میان راه کیسه پالستیکی حکنستانسر می رود و در

( Rathaus Neuköln)راه آهن زیرزمینی، مسیرشهرداری نویُکلن سوار بعدو گذارد

، ۸۶۱پالک  ،خیابان کارل مارکس(، درDhaini)شود تا شب را نزدآشنایش دائینی می

محل سکونتی که او رسما  در آنجا، نزد پلیس، ثبت بود. هنگامی ری کند. یعنی درسپ

امین اجازه می دهد تا بقیه  که امین به آنجا می رسد، دائینی او را نمی پذیرد، اما به

آن، امین به نزد دوستش محمد عبداله آنجا بگذارد. پس ازردلباسهایش را نیز در آورد و

 می خوابد.می رود و شب را در آنجا 

می کند ، پارک ۵۳(، پالک Cicerostrasseحیدر اتومبیل فرار را در خیابان سیسرو )

که در برابر وردچند تکه لباس را در زیر یک خو و ساک ورزشی حاوی اسلحه و

تمام خیابان سیسرو قرارداشت(می گذارد. ساک ورزشی با) ۵۵قطعه زمین شماره

یکی از کارمندان  ،(Wank)ی شاهد وانک، از سو۸۱۱۲سپتامبر  ۲۲محتویاتش، در 

، اثر کف دست ۸۱۱۲اکتبر  ۳پیدا می شود. در (Berolina)برولینافروشگاه اتومبیل 

راست متهم رایل به روی خاذن خشاب ُکلت کشف شد. اتومبیل فرار، چون راه ورودی 

یل چه که حدس زده شود این اتومبنسد کرده بود)بدون ارا  برولینابه نمایشگاه اتومبیل 

باخ بروکه آن محل به خیابان شوارتسدارد( توسط پلیس از ارتباطی با ترور

(Schwarzbachbrücke منتقل می شود. اتومبیل، ابتداء در تاریخ )۸۱۱۲اکتبر  ۹ ،

بر اساس اظهارات امین کشف می شود. پلیس در درون اتومبیل، از جمله، یک پوکه 

ه بود، و یک کیسه پالستیکی، که اثر میلی متری، که از مسلسل شلیک شد ۱گلوله 

 انگشت سبابه دست چپ امین به روی آن بود، را پیدا می کند.



 

 

 تدارکات فراردستگیریها و  -۲۵

می به ایران بر ،عملیات، با هواپیما، از راه ترکیه، پس از)فرمانده تیم ضربت(شریف

ر یک مرسدس گردد. او پس از مراجعت به ایران، به خاطر انجام موفقیت آمیز ترو

 می گیرد و او را در تجارت های بسیار سودآور سهیم می کنند.  پاداش ۲۵۱بنز 

همچنین بلیط پرواز بود، با هواپیما از آلمان که دارای پاسپورت ایرانی ونیز، محمد 

 خارج می شود.

مکانی که مشخص نشد، سپری  ابتداء چند روزی را دربرلین، در خالص زن()تیررایل

 می کند.

با قطار به شهر  ، ابتداء۸۱۱۲سپتامبر  ۸۱در )نگهبان در ورودی به هنگام ترور(نامی

 می رود.  )غرب آلمان(، نزد برادرشو در روز بعد به شهر راینه ر نزد دوستشوهانو

 به اوزنابروک بر می گردد.  )راننده ماشین عملیات(حیدر

و از پیِش  اوبود، هده به ع ه کارهای افراد تیم درآلماندارابی که وظیفه رسیدگی ب

به دیدن حیدر برود تا از او  ۸۱۱۲سپتامبر  ۸۱ روزد ثقفی می آمد، قصد داشت درشاه

درباره روند دقیق عملیات کسب اطالع نماید. دارابی تالش کرد آمدنش را از راه تلفن 

دارابی نزد شاهد  ،حیدر دردسترس نبود از آنجاکه دهد، امادستی به حیدر اطالع 

زندگی می  (، که دوست مشترک آنها بود و درنزدیکی اوزنابروکFneiche) فنایشه

خانه  1992سپتامبر  ۸۱. دارابی صبح روز آنجا می خوابدشب را  می رود و کرد،

. اینکه این دیدار انجام گرفت یا نه، ناروشن ترک می کندبه هدف دیدار حیدرفنایشه را 

راینه، به مالقات امین می رود. او  ، در شهر۸۱۱۲سپتامبر  ۲۸و  ۲۱ماند. حیدر در

مارک می دهد و می گوید که این پول را دارابی داده است و دستور  ۲۱۱۱به امین 

 آمادهان هنوز آنزمپول از آلمان فرار کند. امین در دارابی را به او می گوید که با این

 ترک آلمان نبود.

سپتامبر  ۲۱ساعات شب و در دارابی از اوزنابروک به برلین برمی گردددر این میان، 

با حیدر تلفنی صحبت می کند. ۸۱۱۲سپتامبر  ۲۵به آنجا می رسد. دارابی در  ۸۱۱۲

ه شهر راینه از محتوای این تلفن اطالعی در دست نیست. یک روز پس از آن، حیدر ب

گرانی رایل نیز از برلین به آنجا رفته بود. یعنی از آنجائیکه این ن میانمی رود. دراین 

اثر دست رایل به روی ُکلت باقی مانده باشد، بنا بر توصیه  نوجود آمده بود که احتمالب

و خواست دارابی، رایل تصمیم داشت، با استفاده از پاسپورتی که اتریس برای او تهیه 

، به همراه اتریس و ۸۱۱۲سپتامبر  ۲۳کرده بود، خاک آلمان را ترک کند. رایل در

راینه می رود و موقتا  ( با اتومبیل به شهرHussam Chahrour)هوسام شاهرور شاهد

نان برگردد. بدین در آنجا اقامت می کند. رایل تصمیم داشت از راه آمستردام به لب



 

 

هوسام شاهرور به آمستردام می روند تا از ساعات و روزهای پرواز منظور، اتریس و

یک تکه کاغذ،  ها به روی یک کارت ویزیت وسب اطالع کنند. نتیجه تحقیقات آنک

( درباره امکانات Hussein Kanjشاهد حسین کنج )ود. رایل خودش ازیادداشت شده ب

عبور بدون کنترل مرزی از آلمان به هلند کسب اطالع می کند. رایل در نزد امین در 

گو می کنند و پس ، با حیدر مالقات می کند. آنها با هم گفت۸۱۱۲سپتامبر  ۲۳راینه، در

 نه را ترک  می کند.ز آن حیدر رایا

فرار کند. امین سرانجام فورا پس از آن، رایل مصرا  از امین می خواهد که او نیز 

س او را به آن او برای فرار احتیاج به پاسپورتی داشت که عک ،موافقت می کند. اما

ها کمک می کند. اتریس ز اتریس، که در برلین بود، به آناین مورد نیچسبانده باشند. در

( را از برلین به راینه می برد. شاوشوو Chaachou)وشاهد شاوشو ۸۱۱۲کتبر ا ۲در

پاسپورت خودش را، که برای امین در نظر گرفته بود، به همراه داشت. امین، به 

همراهی رایل در یک مغازه عکاسی، عکس پاسپورتی می گیرد. پاسپورت شاوکی 

آماده بود. پاسپورت  ۸۱۱۲اکتبر  ۵اتریس، که عکس رایل را به آن زده بودند، در

شاوشوو، که برای فرار امین در نظر گرفته شده بود، هنوز آماده نبود و در پیش جعل 

شب اکتبر ، حدود ده دقیقه از نیمه  ۸۳کننده اسناد بود که امین و رایل، در تاریخ 

 .( Heriburgstr) بورگرشهر راینه، درخیابان ِهرید ،امینگذشته، درخانه برادر

 ی شوند.، دستگیر م۸۹پالک 

(، در برلین، به لبنان Schönefeldاز فرودگاه شونه فلد ) ۸۱۱۲سپتامبر  ۲۳حیدر در

از او می  می رود. دارابی که نگران حیدر بود، چند بار به شاهد فنایشه تلفن می کند و

ست. هنگامی که فنایشه به دارابی در رفته ااز آلمان یا و پرسد آیا حیدر هنوز درآلمان

ه اند، دارابی اطمینان می دهد که حیدر به همراه خانواده اش به لبنان رفت خرین تلفنآ

حیدر، بعدها، از یک هتل در تهران با همسر شاهد موسی حسن آرام می شود. همسر

(Maussa Hassen.تلفنی تماس می گیرد ) 

ک ی ااز هامبورگ ب ۸۱۱۲سپتامبر  ۲۹فرار موفقیت آمیز حیدر، در دارابی، پس از

یک میهمانی درآنجا گزارش دهد ونیز در می کند تا سره به تهران پروازیک بلیط

، شرکت کند. از آنجائیکه حوادث پس از ترور، ۸۱۱۲اکتبر  ۸عروسی، به تاریخ 

برگشت دوباره او را به آلمان ممکن نشان می داد، دارابی از تهران یک بلیط رفت و 

احتیاط تاریخ برگشت را باز می سرای هامبورگ سفارش می دهد و از برگشت بر

به  ۸۱۱۲اکتبر  ۳دستگیری امین و رایل بی اطالع بود، در ازهنور گذارد. او که 

به علی صبرا، که  ۸۱۱۲اکتبر  ۳ها، دری گردد و پس از اطالع از دستگیریمبرلین بر

تصمیم می گیرد در پس اوسهمراه ایاد هنوز در برلین زندگی می کردند، تلفن می کند. 



 

 

 ۱اکتبر به ایران برگردد. اما پیش از آنکه بتواند مقصود خود را عملی کند در  ۱یا  ۱

، دستگیر می ۲۱( پالک Wilhelstrasse)، در خانه اش در خیابان ویلهم۸۱۱۲اکتبر 

 شود.

ی امین و رایل مطلع علی صبرا، پس از آنکه از طریق رسانه های گروهی از دستگیر

ی بیند و با دارابی صحبت می کند، مضطرب می شود و ها را مهای آنمی شود و عکس

می ترسد که ا و را نیز پیدا کنند و بنابراین تصمیم می گیرد از آلمان فرار کند. او در 

فلد، در برلین، پس از پس  راه فرودگاه شونه ، بدون خانواده اش، از۸۱۱۲اکتبر  ۲۱

رود. او در آنجا نگهبان  اش، از راه صوفیه به لبنان میدرخواست پناهندگی گرفتن 

 قرارگاه اصلی رهبر روحانی  شیعه در لبنان، شیخ فضل هللا، می شود.

فورا ایاد هم پس از دستگیری امین و رایل، صالح را در این می بیند که آلمان را 

چندین بار به  بنابراینترک کند. اما او برای این کار نیازمند یک پاسپورت و پول بود. 

واهد که پاسپورتش او می خ( درشهراشتوتگارت تلفن می کند و ازMehri)مهری هدشا

بگذارد تا با تعویض عکس آن آلمان را ترک کند. ایاد همچنین از  ایاد را در اختیار

، ایاد تلفنی ِمهری تقاضای پول می کند. پس از آنکه ِمهری درخواست او را رد می کند

( تماس می Phorzheimهایم )( درفورتسMohamad Jarade)با شاهد محمد جراده

( به دیدن او خواهد رفت. اما به آنجا ۸۱۱۲اکتبر ۸۸و ۸۱آخر هفته ) می گویدگیرد و 

دوباره به جراده تلفن می کند. او دخالت اش در  ۸۱۱۲اکتبر  ۲۳نمی رود. ایاد در 

مارک برای تهیه بلیط  ۲۱۱۱ترور را برای جراده توضیح می دهد و از او تقاضای 

(، مالقاتی Heilbronnبرون )، در شهر هایل۸۱۱۲می کند. در اوائل نوامبر  هواپیما

(، که نماینده سازمان اَمل در آلمان و سایر Chehadeمیان ایاد، جراده و شاهد چهاده )

است، انجام می گیرد. ایاد " همبستگی لبنان"های اروپائی، و نیز رئیس اتحادیهکشور

کننده را )تا ریزی عملیات و نیز افراد شرکت  در حضور چهاده شرکت خود در برنامه

ها مطلع بود( توضیح می دهد و دوباره درخواست پول می نماید که آنجائی که او از آن

، در یک خانه پناهندگی، ۸۱۱۲دسامبر  ۱درخواست او دوباره رد می شود. ایاد در 

 می شود. ی می کردند، دستگیرکه او و خانواده اش در آنجا زندگ

 دستگیر شده بود.  ۸۱۱۲اکتبر  ۹در  اتریس

 

 

 

 

 

 



 

 

 :و زیرنویسها  منابع

 ۸۲/۸۸/۱۲وضعیت امر، ،  (BKAاداره آگاهی فدرال آلمان) گزارش -۸

 ۸۵/۸۸/۱۲(، وضعیت امر، BKAگزارش اداره آگاهی فدرال آلمان) -۲

 ۲۲/۳/۱۵ستان دکتر کورت، د( به داBfVگزارش سازمان امنیت داخلی کل آلمان) -۵

 ۸۹/۳/۱۵فر خواست دادستانی، کی -۳

 ۲۱/۶/۱۵گزارش محرمانه گروه کار ایران در سازمان امنیت داخلی کل آلمان،  -۳

 ( به داستانی کل آلمان، به دادستان BKAگزارش سازمان امنیت داخلی کل آلمان) -۶

 ۸۱/۸۲/۱۳ارشد آقای برونو یوست،     

 ۸۳/۵/۱۶مان، حکم دستگیری علی فالحیان از سوی داستانی کل آل -۹

 ."میکونوس" برگی دادگاه ۵۱۳متن حکم  -۱

 

 

 

 

 
 ا. ک. د. صادق شرفکندی، دبیر کل ح.

 

 



 

 

 فصل چهارم:

  (Bو  Cب و ث ) شاهدان
   (B"ب")شاهد  -۲

ر دفتر کارم در د ۱۶سال  به خاطر ندارم کدام روز یا ماه( )دقیق در یکی از ماه های

که کسی زنگ در اطاق را به صدا در ( نشسته بودم Tegel)صلیب سرخ، در تگل

ساله، بلند قد، الغراندام و  ۵۱آورد. دگمه را فشار دادم، در باز شد و جوانی حدودا  

شد. من در آن زمان   دفتر کارم ، واردی بلندی که از پشت بسته بودورزیده، با موها

اهنده هزار پن حدود کمپدر آن  پناهندگان سیاسی در برلین بودم ورئیس آن خانه 

زندگی می کردند و رجوع افراد مختلف به دفترم امری عادی بود. او خود را معرفی 

کرد و من از او خواستم بنشیند و نشست. گفت در همان خانه پناهندگان تحت ریاست 

در اختیار من آنها را می خواهد واست  من زندگی می کند و دارای اطالعات مهمی

را به نزد چ پرسیدمونوس. سخ داد درباره ترور میکارد. پرسیدم چه اطالعاتی، پازبگ

فرد بسیار مورد  شما من گفته اند ، بهگفت و به پیش پلیس نمی رود؟ من آمده است

خودم مصاحبه های شما را در مطبوعات و رادیو و  ناعتمادی هستید ومن شخص

با دوستان آقای  د کهخوانده ام. و ادامه دانیز  را شمامقاالت دیده و شنیده ام وتلویزیون 

ست، اما می خواهد اطالعاتش را دراختیار من نیز هماس بوده وتبنی صدر نیزدر

ها اعتماد و پلیس رجوع نمی کنید، گفت به آنارد. پرسیدم که شما چرا به دادستانی زبگ

ندارد. درباره اطالعاتش پرسیدم، سخنانی گفت کلی. گفتم، من شما را به دادستان 

عاتت را به او بده. ای برونو یوست معرفی می کنم و شما اطالپرونده میکونوس آق

 به شرطی که شما مترجم من باشید. گفتم شما می دانید، شاید هم ندانید، تنهاپاسخ داد 

به دلیل تسلط به  تنهاکسی هر ، در چنین مواردی،چون تازه به آلمان آمده اید، دراینجا

سوگند خورده باید  در چنین مواردی م باشد، مترج شمارسمی زبان مجاز نیست مترجم 

شما مجاز نیستم مترجم  نانونباشد. پس من، اگر هم بخواهم، قرسمی و دارای پروانه 

و ماجرا  کردم تلفن ،همان موقعو در ،درحضور ایشان، . پذیرفت. به آقای یوست بشوم

ایشان گفتم صحبت ایشان را مودبانه قطع کردم و...، . گفت این دوست شما وگفتم را

اطالعاتی درباره ترور  دعی است کهو م ه دفتر من آمده استب اودوست من نیست، 

 ،ان پرونده میکونوسبرلین دارد و من می خواهم او را در اختیار شما، به عنوان دادست

ین را به دفتر آقای یوست در برل "B"و من چند روز بعد شاهد  ،گذاشتیمبگذارم. قرار

 .گشتمبردم و بعد از تحویل بر

 پرسش و اطالعاتش فرصتی که پیش آمده بود از یوست درباره اودرچند ماه بعد، 

 گفت اظهاراتش یکسری کلی گویی است که هیچ کمکی به پرونده نمی کند.  ،کردم
های من ه او برای تمام پرسشمتوجه شدم ک، B شاهد همان اولین برخورد بادر من

  مرا به فکر فرو برد.( دارد واین امر پیش آمادهاز)دقیق و روشن بسیار هاییپاسخ

  قای یوست نیز گفتم.نظرم را به آ



 

 

دست یافتن به نام و مشخصات او برای من بسیار ساده بود، زیرا او ساکن"هایمی" بود 

 که ریاستش با من بود، کافی بود از دفتر پرونده او را بخواهم، وخواستم.

آشنایانم )ک. ک.( به من زنگ زد و گفت هفته ای از این امر گذشته بود که یکی از چند

ود و می خواهد با من خصوصی صحبت کند. او تا آن زمان، هرگز به من تلفن نکرده ب

( دیده بودم. آمد و گفت Wandalenallee)اولمدرمحل کارم  نمن او را چند بار عمدت

م. دماجرا را برای او تعریف کر ؟اضل هللا وردی نیکجه را می شناسیکه آیا شما ف

چند جا که من نیز حضور داشته ام از شما به عنوان گفت او فرد مطمئنی نیست و در

یاد می کند. آیا چنین دوستی ای وجود دارد، گفتم ابدا  و  " آقای دستمالچیدوست من"

 صورت بسیار مراقب باشید. در هر خیر. گفت

که از دادگاه  Cخالف شاهد بررسید.  دادگاهدرایشان  شهادت ماجرا گذشت تا زمان این

جلسه دادگاه علنی نباشد، نام واقعی او را نگویند، از صورتش تصویر  ه بودتقاضا کرد

کند، زیرا او نگران جان برداری نکنند، اظهاراتش به هیچ ترتیب به بیرون درز ن

اقعی هیچ شرطی نگذاشت و برعکس، با نام و Bوخودش است، شاهد اش خانواده 

داوطلبانه به مصاحبه  د ودادگاه حاضر ش در برابر ،...خود، با حضور رسانه ها و

 پرداخت.

در برابر دادگاه حضور یافت. او، فاضل هللا وردی  ۱۶اکتبر  ۲۳او برای اولین بار در 

از ایران، از  ۱۳که در ژوئن سال  بودن( و مدعی زماساله )در آن ۲۹نیکجه، مردی 

. کرده است ی پناهندگیاتقاضدر اینجا  و  به آلمان فدرال آمده ،فرار کردهراه ترکیه، 

خواست و میل خودش، علنی بود. از او در دادگاه نه با نام، بل تحت دگاه او، بنا بردا

حِد ضد اطالعات سپاه پاسداران یاد می شد. او مدعی است که عضو وا Bعنوان منبع 

طلع ز آن امر مو پس از رو شدن یک اختالس مالی بزرگ، چون او ا درتهران بوده

" حادثه اتومبیل"بوده است، و پس ازاینکه دو تن از دوستان وهمکاران نزدیکش در

اظهارات او در دادگاه، به ربه خروج از کشور می گیرید. بنا بکشته شدند، تصمیم 

خدمت می کرده است، دو، یا سه بخش حراست، می که او در فرودگاه مهرآباد، درهنگا

محل ویژه رفت و آمد مأموران حکومتی، است که ازارابی کازرونی را دیده کاظم دبار

معروف "اطالعاتی"آنجا به عنوان دارابی دراو می گفت بدون کنترل، گذر کرده است. 

، بهمن برنجیان مأمور سازمان اطالعات و امنیت ایران Bبوده است. بنا به گفته های 

ها را در د و آنایران در بُن تحویل می گیراست و او اسلحه های قتل را از سفارت 

، یعنی "ابو شریف"اختیار تیم ترور می گذارد. بنا بر شهادت او، متهم فراریبرلین در

ن میکونوس با مسلسل به کسی که از تهران برای انجام قتل به برلین آمد ودر رستورا

الرحمان بنی گشت، عبدازو سپس از راه ترکیه به ایران ب ،شلیک کرد انروی حاضر



 

 

مدعی   Bساله و روحانی است.  ۹۳بنی هاشمی  پدربنا برادعای او،  هاشمی نام دارد.

ها، طبق اظهارات می دوست و هم مدرسه بوده است. آنکه با عبدالرحمان بنی هاش بود

B چهار برادرند. دادستانی آلمان، در آخرین کیفرخواست خود، اظهارات او را نه ،

در متن حکم در شک و تردید نگاه کرد. با  امورد استناد قرار نداد، بل به آنها حتتنها 

)در رابطه با دارابی و تدارک ترور، دادگاه در این رابطه اینباره چنین آمده است:"...

ده نکرد، زیرا نسبت به اعتبار ( استفاBاز اطالعات شاهِد معروف به منبع ب ) پ.د.(

قای وآ ( .۸۱۵/۸۱۳..")متن حکم، همانجا، برگ ها شک و تردید وجود داشت.آن

اریش، وکیل مدافع خانواده فتاح عبدلی، درباره بی اهمیتی شهادت " ب " در دفاعیات 

شخصا  به باالترین مقامات دسترسی داشته است. او،   C شاهد خود چنین می نویسد"...

با نام بردن از این مقامات، ما را  ، تنها مدعی این مسئله نبود، بل B شاهدبر خالف 

 ..".متقاعد ساخت.

برخی محکومیت پس از صدور رأی دادگاه و پس از  ای فاضل هللا وردی نیکجه،آق

مصاحبه ای با   ۸۱۱۹جمهوری اسالمی، در ِمه  مذهبیسیاسی و سران درجه اولاز

مدعی می شود که اظهارات او در انجام می دهد و(۸۱/۸۱۱۹شماره  مجله فوکوس)

یسیون ایران او را مجبور اپوز مدعی می شودبرابر دادگاه تماما  دروغ بوده است. او 

کامال  نا روشن  "اجبار"تا چنین اظهارات دروغی را بگوید. چگونگی این  بودکرده 

و تا آنجائیکه من در جریان امور قرار داشتم، او خودش به دیگران و من مراجعه  ماند.

که او  کرده بود، یعنی ابتداء نه کسی او را می شناخت و نه بعد کسی از او خواسته بود

همان شماره خود می نویسد که وزارت اطالعات و در "فوکوس" چه بگوید یا نگوید.

امنیت ایران فعالیت وسیعی را شروع کرده است تا شهود را مجبور به پس گرفتن گفته 

پدر هللا وردی را  زندانی کرده اند  ادعای شاهد ب()بنا برهای خود کند. از جمله اینکه

ها گفته های خود را پس بگیرد، یا آناطالع داده اند که یا او باید  ()شاهد بو تلفنی به او

صورت گفته های شاهد هراد مخدر اعدام خواهند کرد. درپدرش را به جرم قاچاق مو

B ی تاثیرهیچ ، حکم دادگاهروی  رب کیفرخواست دادستانی، و نیز به روی اصولن

نیز نمی توانست هیچ  "ودن پدرمدر خطر ب"ها به بهانهپس گرفتن آن در نتیجهشت و دان

دادستانی آلمان همواره اظهارات او را  تاثیری بر روی رای و حکم دادگاه داسته باشد.

  بیان می کرد. "غیر قابل اثبات"و برای دادگاه  "بی اهمیت"

و پس گرفتن تمام اظهاراتش در  با مجله فوکوس  Bحدود یک هفته پس از مصاحبه 

 "طبیعی" که پدرش در اثر کهولت و بطوره د یه ایشان خبر رسبدادگاه، شایعه شد که 

رات او سایر اظهدلیل پس گرفتن  شهادت  "گروگان گرفتن پدر"گرفوت کرده است. ا



 

 

می بایستی در یک  B ، شاهدپدرفوت ، منطقا  پس ازه استبودبی اساس ایشان 

 و می کرد. که چنین نشد. مصاحبه دیگر حقایق را  بازگ

 

 مصباحی لقاسم(ا)ابورهاد، فC "،"ث شاهد -۱

دادگاه حضور  ، برای اولین بار، در۱۶هفتم اکتبرروز، (C"ث"،) شاهد معروف به

علنی است. یعنی نه تنها تماشاچیان و غیر تصمیم دادگاه، جلسه بنابرابد. می ی

ن، به اخبرنگاران حق ورود به جلسه دادگاه را ندارند، بل رئیس دادگاه به تمام حاضر

ها، به اعضای هیئت رئیسه ن و وکالی آنها، به شاکیان خصوصی و وکالی آنامتهم

این اخطار می کند که گفت و شنودها درن دادگاه گوشزد وادادگاه و نیز به مستخدم

ها به خارج از دادگاه را ندارد. با جلسات کامال  سری است و هیچکس اجازه انتقال آن

کرد.  "درز"ته بود که همه چیز به بیروننگذش Cاین وجود، هنوز چند روز از شهادت 

شدیدا  های اطراف خیابانمان دادگستری برلین و نیزبه هنگام تشکیل دادگاه، کلیه ساخت

پلیس و واحدهای امنیتی ویژه آلمان قرار داشت. دادستان کل آلمان، آقای  تحت کنترل

توسط ، ۱۶در تاریخ دوم اکتبر، C(، پس از آخرین بازجوئی Kay Nehmکای نهم )

 مقامات پلیس، امنیتی و قضائی آلمان، شخصا  دستور مخفی کردن او را صادر کرد. 

، زیر پوشش شدید پس ازآن تاریخ، و بویژه پس ازشهادتش در برابر دادگاه"ث"، 

 وگیری شود.تا از ترور او توسط عوامل رژیم تهران جل بود امنیتی

در تهران او تهران است. ، در۸۵۵۶، ابوالقاسم )فرهاد( مصباحی متولد سال C شاهد

به خدمت سربازی می رود. او به هنگام  ۸۵۳۶دیپلم دبیرستان می گیرد و در سال 

، ارتش را ترک می کند. آقای مصباحی به هنگام ورود ۸۵۳۹شروع انقالب، در پائیز 

ت فرودگاه مهرآباد به بهشجمله افراد کادر محافظ ایشان از آیت هللا خمینی به تهران، از

جمشیدیه،  ن، به دستور خمینی فرمانده پادگا۸۵۳۹بهمن  ۲۵زهرا بوده است. او روز 

ها و فرماندهان نیروهای سه تن از ژنرال ۱۱آن زمان حدود در تهران، می شود. در

ها، بدون محاکمه، اعدام شدند. اری از آنگانه ارتش در آن پادگان زندانی بودند. عده بسی

 ۸۵۶۱، برای تحصیل، به فرانسه می رود. او در سال ۸۵۳۱در اواسط سال مصباحی 

عضو دفتر ویژه نخست وزیری، ساواما، می شود. نام مستعار او، در آن موقع، رضا 

به ایران رفت و آمد می  ناست. او دراین میانه مرتب ۸۸۶۵عمیدی و شماره ُکد اش 

بقه سوم مسئول امورامنیتی سفارت ایران درفرانسه، و درط۸۵۶۸سال دراو کند. 

زمان یکی از آنمی شود. مسئول مستقیم او در سفارتخانه ایران درپاریس، مستقر

مقامات امنیتی رژیم به نام خسرو تهرانی است. به او پیشنهاد می شود کاردار سفارت 

رد می کند. او  "جوان بودن"اد را، به دلیل بسیارایران در فرانسه شود. او این پیشنه



 

 

خاک فرانسه، از خرابکاری در های جاسوسی وم فعالیتبه جر۸۱۱۵دسامبر  ۲۵در

از فرانسه  ۸۱۱۳پلیس دستگیر و پس از ده روز زندان، در هفته اول ژانویه سوی 

هفته بعد به اروپا، به شهر واو را به تهران می فرستند. او داخراج می شود. 

در  زامبورگ، آلمان و سوئیسوگمیان بلژیک، ل نهامبورگ، برمی گردد. او مرتب

های واحدهای شهری و له وظائف او، هماهنگ کردن فعالیترفت و آمد است. از جم

پس از  "اتحادیه"است. این  "اتحادیه سازمانهای دانشجویان اسالمی در اروپا"کشوری 

تشکیل واواک، یکی از پایگاه های اصلی شبکه های جاسوسی و تروریسم والیت فقیه 

کنسولگری ادامه می دهد. او از ای خود از طریق ههامبورگ، او به فعالیتد. درمی شو

زمان به بعد، همواره دارای سه پاسپورت است: پاسپورت دیپلماتیک آبی رنگ، آن

ز از یکی از پاسپورت خدمت سبز رنگ و پاسپورت معمولی، که بنا بر ضرورت و نیا

 ها استفاده می کرده است. آن

ن فرا می خواند تا به همراه یک گروه ، او را به تهرا۸۱۱۳آیت هللا خمینی، در سال 

ر رابطه با خارج را سازماندهی کنند. د" وزارت اطالعات و امنیت کشور"نفری،  ۳۱

و دیگر " ساجدم"، "دراروپا اتحادیه سازمانهای دانشجویان اسالمی"کشور تشکیالتاز

اساسِی یه های انجمن هائی که محل تجمع افراد طرفدار والیت فقیه بودند، به عنوان پا

 بهره برداری قرار گرفتند.  خارج از کشور مورد استفاده وتشکیالت واواک در

زمان، به هنگام تأسیس واواک، دو جناح در درون دستگاه امنیت والیت فقیه شکل در آن

به معنای ضد اطالعاتی، ح خواهان فعالیتهای صرفا  اطالعاتی ومی گیرد. یک جنا

حکومت است. و جناح دیگر، عالوه  م برایالزگزارشات کسب و جمع آوری اخبار و

از بین ببرد.  نالعاتی باید دشمنان نظام را عملبر این وظیفه، معتقد است که دستگاه اط

مصباحی مصباحی طرفدار جناح اول است. آیت هللا خمینی نظریه دوم را می پذیرد. 

به کار می در وزارت امور خارجه ایران مشغول  نپس از انجام این مأموریت، رسم

 مربوط به سازمان ملل متحد، دروربخش اممعاون الریجانی، در سمت در ود. اوش

لعات استراتژیک اروپا و مسئول مطا ،آنبر عالوه وزارت امورخارجه، کار می کند و

 . شوداین وزارتخانه نیز می در  آمریکا

ای بنی آق از جانب آیت هللا خمینی مأمور می شود با ،اواسط دهه هشتاددر ،مصباحی

ایران نماید. تماس دو  کند و او را تشویق به بازگشت بهصدر در پاریس تماس برقرار

شود. آقای  بنی صدر می  میان آقای مصباحی و بنی صدر، بر قرار می نبار شخص

خواهان برگشت من است و معتقد است  واقعن آقای خمینی راست می گوید وگوید اگر

 اعالم نماید و عذرخواهی کند.ن نو عل نرا رسمامر اشتباهی صورت گرفته است، این 



 

 

( است که نظر آقای رفسنجانی )در آن زمان رئیس ۱۶/۱۳)سال های همین دوراندر

به  "C "مجلس شورای  اسالمی( به او جلب می شود. بنا بر پیشنهاد آقای رفسنجانی، 

های جا فعالیتن، می رود تا از آاسوسی و اطالعاتی رژیمهای جژنو، یعنی مرکز فعالیت

هماهنگ و کنترل  دستگاه های امنیتی و جاسوسی مالیان در تمام اروپا را سازماندهی،

ایاالت متحده  و ، به اروپا۱۱/۸۱۱۹های کند. او، بنا بردستور رفسنجانی، درسال

و با میتران، رئیس جمهور وقت فرانسه، با رونالد ریگان، رئیس  سفر می کندآمریکا 

 23و با دفتر صدر اعظم آلمان تماس برقرار کرده و برای آزادی  جمهور وقت آمریکا

مذاکره کرده است. بنا بر گو ودست حزب هللا لبنان گفتربی درهای غتن از گروگان

ها در مالیان ایران، و به دست عوامل آنها به دستور گروگانگیری شهادت او، اکثر

 .ب هللا و حماس، انجام گرفته اندلبنان، یعنی حز

های غربی، به منظور های او با سیاستمداران و مقامات دولتی کشورابطه با تماسدر ر

ین سالها با ها، از جمله، می توان از اقدامات او در آلمان فدرال در همآزادی گروگان

(، مهندس شرکت زیمنس، نام برد. در Rudolf Cordes)هدف آزادی روُدلف ُکرِدس

او، آقای  ولفگانگ  رت ریاست رئیس دفتزمان، در دفتر صدراعظم آلمان، و تحآن

ین بد مسیحی، کمیته ای  (، از رهبران  حزب دمکراتWolfgang Schäuble)ُشیبله

( و Eppler)کمیته عبارت بودند از آقای اِپلرتشکیل می شود. سایر اعضای این منظور

 –، که هر دو از رهبران حزب سوسیال(Hans-Jochen Vogel)هانس یوخن فوگل

 آزاد شد.  ۸۱۱۱آلمان می باشند. ُکرِدس در سپتامبر دمکرات 

شخص آیت هللا ، همچنین رابطه کارتر رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا و C شاهد

تر بوده است. کارتر از رفسنجانی درخواست آزادی خلبان شخصی کار رایخمینی، ب

ند. ( را می کErwin David Rabhahn)، اروین دیوید ربهانآزادی این خلبان

رفسنجانی تقاضای کارتر را رد می کند و از او می خواهد که در این مورد با آیت هللا 

ای آزادی خمینی تماس برقرار کند. کارتر نامه ای به خمینی می نویسد و در آن تقاض

نامه کارتر را به  ، خمینی استرابطه میان کارتر و ، کهC خلبان سابقش را می کند.

 ۸۱۱۱الیان نامه خصوصی کارتر را در نوزدهم نوامبر دست خمینی می رساند. م

 Cمنتشر می کنند، اما خلبان نیز به دنبال آن آزاد می شود. این اطالعات موثق درباره 

او و اهمیت گفته ، جای هرگونه شک و تردید در موردمقام هاامکان بررسِی صحت آنو

 میان می برد. را از شهای

، سفیر ج.ا.ا.ایه گذاران دستگاه اطالعات و امنیت آقای ابوالقاسم مصباحی، یکی ازپ

سیار امنیتی ویژه خمینی، و نیز سفیر سیار و مشاور امنیتی ویژه رفسنجانی، به عنوان 

دارد. از  این نظام آشنائی رئیس جمهور، بوده است و از نزدیک به اسرار پشت پرده



 

 

ران آمریکائی و مقامات جمله آلمان( و نیز سیاستمدایکسو سیاستمداران اروپائی)و از

را به خوبی می شناسند،  "مرد کوچک اندام"دولتی و امنیتی این کشورها، همگی این 

های الزم توسط تحقیقات و بررسیر، گفته ها و اظهارات او، پس از و از سوی دیگ

 "جاسوس"برای تهران، تالش مالیان در گرفته اند.تأیید قرار کل آلمان، مورددادستانی 

وجود  Cها در این جهت که  آن تیجه ماند. و همچنین تالشن او بی ثمر و بی نجلوه داد

جاسوسی غرب است، تا از  سازمانهایمزبور ساخته و پرداخته  خارجی ندارد و فرد

 د، عمال  بی پایه و بی اساس بود.کنن "خراب"را  ج.ا.ا. این راه رهبران 

 C  های آمریکائی برای آزادی گروگانمنظور مذاکره  بازگشت از آمریکا که به پس از

دستگیر و  ۸۱۱۱در لبنان، و به دستور رفسنجانی، انجام گرفته بود، در اواخر سال 

شکنجه قرار می روز در زندان توحید مورد آزار و  ۸۲۱حدودو زندانی می شود

مرا داشته  یکسی در ایران جرأت دستگیری کردم من ابدا  فکر نم گیرد. او می گوید:

روز از زندان آزاد می شوم. با  ۸۲۱تهام من جاسوسی برای غرب بود. پس از باشد. ا

تحمل شکنجه فراوان. به من، به هنگام آزادی گفتند که خواستیم تو را آزمایشی کرده 

کنند زیر تهاجم فرهنگی غرب  کشور فعالیت میاشیم. زیرا کسانیکه درخارج ازب

سالم و ولی امر منحرف شوند. این زندان می توانند احتماال  از راه اقرارمی گیرند و

 .د که تو از آن سربلند بیرون آمدیآزمایشی بو

از دستگاه  ۸۱۱۱او از آن پس به بعد دیگر از ایران  خارج نمی شود و حدودا  از سال 

چندین شرکت استتاری برای واواک تأسیس می کند و به رمی کشد. اوامنیت کنا

ها عبارتند از: صمصام کاال، پردیس آرا، شرکتمی پردازد. از جمله آن  "تجارت"

 توسعه، آفتاب انترناسیونال و ...ایران 

که خود را از پیروان احمد خمینی می داند، پس از مرگ او، چون جان خود  Cمنبع  

، غیرقانونی وارد پاکستان و شهر اسالم آباد می ۸۱۱۶را در خطر می بیند، در آوریل 

)داستان مسئول ر تماس می گیرد. بنی صدر به یوست شود. او از آنجا با بنی صد

پیشنهاد می کند او را از پاکستان خارج و به آلمان بیاورد. یوست پرونده میکونوس( 

هیه می کنند و موفق نمی شود. همکاران بنی صدر در سوئد پاسپورتی جعلی برای او ت

اد، وارد بلژیک ادت می دهمان روزی که بنی صدر در دادگاه شهاو موفق می شود در

تصمیم به   "شورای امور ویژه"، ۸۱۱۶فوریه  در، دادگاه  در Cاظهارات شود. بنابر

یعنی او را در یک حادثه  ،کنند "کامیونی"می شود او را قتل او می گیرد. قرار

)که امامی عید، س۱۶شانزدهم مارس از میان ببرند. خبررا دراتومبیل  تصادف ساختگی

تلهای زنجیره ای دستگیر و در زندان با مصرف داروی نظافت بعدها در رابطه با ق

ِمه به طرف پاکستان ماه ، معاون فالحیان، به او می دهد. او در ششم خودکشی کرد!؟(



 

 

وید می گ  C غیر قانونی وارد پاکستان می شود.حرکت می کند و در هژدهم همان ماه 

به عنوان مثال پرونده های  کشور اطالعات دقیق دارد.از ترورهای رژیم در خارج از 

وی، نماینده شورای ملی مقاومت قتل شهریار شفیق، خواهرزاده شاه، و نیز کاظم رج

در فرانسه،  ۸۱۹۱خوانده است. اولی در دسامبر خود شخصا  سازمان ملل متحد، رادر

در سوئیس به قتل رسیدند. او علت فرار خود را از ایران  ۸۱۱۱و دومی در آوریل 

مقامات باال و پائین نظام، و دزدی حکومت فقها، وجود فساد بیکران دراز سرخوردگی 

هر ار او چیست، من نمی دانم، اما درو جنایات بیان می کند. اینکه علت واقعی فر

صورت، هم دلیلی برای از میان بردن او وجود داشته است، و هم دلیلی برای فرار او 

 از ایران. 

ست. چندین بار به دود دو ماه در پاکستان سرگردان اپس از فرار از ایران حمصباحی 

اسالم آباد رجوع می کند و خود را معرفی می نماید و ماجرا را شرح سفارت آلمان در

نمی گیرد. او موفق می شود با  کمک، و  "تحویل"می دهد. سفارت آلمان ابدا  او را 

های اطالعاتی فرانسه، انیاری دوستان آقای بنی صدر به اروپا بیاید. در اروپا سازم

سازمان اطالعاتی بلژیک، به سراغ او می روند و او را  ا(، و نیز حتMI6)انگلستان

 سویاز  تنهادو ماه تمام، به عنوان مثال،  می کنند. آقای مصباحی تخلیه اطالعاتی

ها در آخر، پس از شهادت او در ازمان اطالعاتی فرانسه بازجوئی شده است. آلمانیس

و اطالعاتی بسیار دقیق ، با او تماس می گیرند. می توان حدس زد که استانیابر دادبر

ع و های اطالعاتی ایران، شبکه های آن، پوشش ها، نوتشکیالت سازمان هاز مجموع

رابطه با اروپای غربی، دراختیار در یژه...، بونحوه کار، ارتباطات، افراد و

رتمداران ایران می دانستند که چه های اطالعاتی غرب گذاشته است. نتیجه؟ قدسازمان

ی است. کسی به خارج پناهنده شده است و دارای چه اطالعات دقیق و با  ارزش

به این اطالعات دست یافته بودند. فقط ملت و  غرب نیز اطالعاتی سازمانهای

سنجیده آقای  بنی صدر این بی خبر بودند. اقدام به موقع  و اپوزیسیون ایران از حقایق

 عمیق تر داد.وس بُعدی وسیع تر وهم اساسی را پُر کرد و به دادگاه میکونخالء م

 حکومتیساختار تصمیم گیری تروریسم  -۸دادگاه در دو زمینه بود در "ث"  شهادت

 ترور میکونوس.   -۲ها و فقیه و افراد و نهادهای همکار آنوالیت 

نفر از  ۱۳مجموع در (۱۶)اکتبرانقالب  اسالمی تا کنون می گوید از ابتدای مصباحی

ها، بدون استثناء ربی به قتل رسیده اند که همگی آنافراد اپوزیسیون ایران در اروپای غ

شهریار  در درجه اول به دستور رهبر مذهبی کشور بوده است. اولین قربانی این ترور

س به قتل رسید. و در پاری ۸۱۹۱خواهر شاه، است که در دسامبر سال شفیق، پسر

ن وزارت آموزش و امعاونرضا مظلومان، یکی ازدکتر (۱۶)تا اکتبراهآخرین آن



 

 

در پاریس کشته شد.   ۸۱۱۶ِمه  در زمان سلطنت پهلوی، است که در پرورش

 داخل، آنقدر حساس است شور، یان در خارج از کامی گوید امر ترور مخالفمصباحی 

ی پذیرد. تا مذهبی حکومت هیچ قتلی انجام نمکه بدون اجازه رسمی و کتبی رهبر

زمانی که آیت هللا خمینی زنده بود حکم قتل را او صادر می کرد، و بعد از او، حکم 

خامنه ای، صادر سید علی ، یعنی آیت هللا ایران قتل توسط رهبر روحانی کنونی های

 می شود. 

پس از مرگ آیت هللا خمینی، به منظور رسیدگی به امور اظهارات مصباحی، بنا بر

ها، کمیته ای مرکب از هشت عضو فقیه و بررسی حکم قتل و ترور آن یتن والامخالف

است. ریاست این  "ویژه"شورای اموربرجسته دائمی تشکیل شده است. نام این ارگان 

 شورابا شخص رهبر مذهبی حکومت، آیت هللا خامنه ای، است. سایر اعضای  شورا

علی اکبر والیتی، وزیر ه امور خارجآقای رفسنجانی، وزیررتند از: رئیس جمهورعبا

صورت لزوم و نیاز اطالعات وامنیت علی فالحیان، وزیرکشور، فرماندهان سپاه و در

م گیرنده تصمیمسئول سیاسی و شورادعوت می شوند. این ن وکارشناسان نیزامتخصص

برای  شورا ت. تصمیمات اینخارج از کشور اسخل وهای سیاسی داقتل در مورد تمام

همگی اری تا قوه اجرائی، اجباری است وزومت، از قوه قانونگتشکیالت حک تمام

تصمیم به قتل فردی " ویژه "شورای امورموظف به رعایت آن می باشند. پس از آنکه 

گرفت و این تصمیم به صورت حکم قتل مورد تأیید کتبی رهبر مذهبی حکومت قرار 

تهران تشکیل جلسه  گرفت، این تصمیم و حکم به اطالع کمیته ای که در قصر فیروزه

می دهد، رسانده می شود. وظیفه این کمیته تهیه طرح اجرائی ترور است که ریاست 

آن را محسن رضائی، فرمانده سپاه پاسداران، به عهده دارد. طرح اجرائی در دو 

نسخه تهیه می شود و برای آقایان خامنه ای و رفسنجانی فرستاده می شود. پس از تأیید 

 طرح اجازه اجراء می یابد. ،دوو تصویب آن 

درباره ترور میکونوس می گوید که عبدالرحمان قاسملو )رهبر حزب  مصباحیشاهد 

دمکرات کردستان  ایران(، بنا بر دستور و حکم رهبر مذهبی حکومت، در ژوئیه سال 

ها به قتل ه با فرستادگان تهران، توسط همانخانه ای در وین، به هنگام مذاکردر ۸۱۱۱

های حزب را ادامه صادق شرفکندی، همان سیاست ،که جانشین اواز آنجائی می رسد.

، تصمیم به قتل او و دیگر رهبران ۸۱۱۸سال ، در"ویژه "شورای امورمی دهد، 

حزب دمکرات می گیرد. وزارت اطالعات و امنیت ایران مأمور اجرای این قتل می 

مصام کاال مدیر شرکت صشود. علی فالحیان، بدین منظور آقای محمد هادوی مقدم، 

جمع آوری اطالعات به آلمان می فرستد. او در آلمان، به را برای شناسائی حزب و

شهرهای مختلف سفر می کند و با افراد بسیاری تماس می گیرد. در بازگشت اطالعات 



 

 

تیار یک شرکت تجاری اخارد. پس از آن کار درزاختیار فالحیان می گدرخود را 

این شرکت، رئیس شرکت آقای  کمالی  سویمی شود. دو تن از ارده زپوششی دیگر گ

د که از افراد بسیار نزدیک و مورد اعتماد فالحیان ادیگری به نام اصغر ارش و فرد

د اکمالی و ارش .اعضای عالی رتبه واواک می باشند است به آلمان می آیند. این دو از

رادی که محمد هادوی مقدم معرفی عملیات به برلین می آیند، با  افحدود سه ماه پیش از

کرده است، تماس می گیرند و در پایان کار گزارش خود را به علی فالحیان می دهند. 

مورد منابع در  Cفالحیان عبدالرحمان بنی هاشمی را مأمور اجرای طرح می کند.  

 لی رتبه و باالهمه از مقامات عاو منابع اطالعات من پنج نفر  اطالعات خود می گوید:

در ترور شرکت داشته است. تمام این افراد از دوستان  نها مستقیمهستند. یکی از آن

در ترور میکونوس  نشند. یک منبع اطالعات من مستقیمنزدیک و صمیمی من می با

شرکت داشته، او معاون فالحیان است. اما در تیراندازی دخالت نداشته است. منبع دوم 

د و هفتاد و ششم قانون ساصل بنابر ند. این شورا من در شورای امنیت ملی کار می ک

ی فالحیان اساسی نظام تشکیل می شود. منبع سوم من یکی از خویشاوندان نزدیک عل

کمالی همکار بوده است. د وابا آقایان ارش مرحله کسب وجمع آوری خبراست که در

مکاران ن و هواواک است و منبع پنجم یکی از نزدیکا  بع چهارم یکی از مدیران کلِ من

 .آیت هللا ری شهری می باشد

ورزیده در  شخصی بسیار" میکونوس"حمان بنی هاشمی، رهبر تیم عملیاتعبدالر

ه های چریکی حزب هللا در لبنان آموزش دیده و تجربامور ترور است که سالها درجنگ

تروریستی را طراحی کرده و به  -اندوخته است. او چندین بار طرحهای عملیاتی

، ، در شهر ژنو، یک خلبان فراری۸۱۱۹در آورده بود. تیم عملیاتی او در سال  اجراء

زیادی با قتل خلبان رساند. نوع این ترور شباهتهای می را به قتل  احمد مرادی طالبی،

پیشین رفسنجانی، علی اکبر محمدی، دارد که در ژانویه همان سال در شهر هامبورگ 

 خودبا پوشش یک تاجر به برلین می آید و  اشمیبنی همی گوید که  Cکشته شد. شاهد 

مرسوم که درمورد ترورهای دیگر نیز. او، همچنانکند میبررسی  محل را از نزدیک

فالحیان می فرستند. از ابزار مورد نیاز را تهیه و برای ، لیستی از وسائل و ه استبود

عملیات تروریستی، ایر... بعالوه، مانند سخانه، و اتومبیل، پول،اسلحه مورد نیاز، جمله

به خاطر پول حاضر به  نلبنانی، که صرف افراد ر این مورد نیز ازجمهوری اسالمی د

های لبنانی . تروریسته استاز آنها را به کار گرفترو چندین نف هند، استفاده کردقتل هست

عملیات، عبدالرحمان بنی هاشمی، پس از بانیان خود بی اطالع بودند. رهبراز نام قر

مرسدس آخرین  و به عنوان پاداش به او یک می گرددر، از راه ترکیه، به ایران بروتر



 

 

 سویهای قتل کتبی و از  حکم د تماممی گوی مصباحی. می شودمدل دو لوکس هدیه 

 رهبر مذهبی کشور است.

ی شود. رهبر عملیات ترور، نام رمز ویژه ای انتخاب مبعالوه، برای اجرای هریک از

رهبر تیم ترور(، موظف است به منظور کسب آخرین اطالعات،  عنیعملیات اجرائی)ی

یا دستورات، بالفاصله پیش از ترور، با این نام رمز با تهران تماس برقرار کند و در 

صورت دادن چراغ سبز و تأیید اجرای عملیات، ترور را انجام دهد. نام رمز ترور 

مطابق با  Cاعترافات شاهد  بوده است. این قسمت از" فریاد بزرگ علوی"میکونوس 

آلمان است که کوتاه پیش از ترور برلین میان سازمان امنیت داخلی کل اطالعات 

می   Cرد و بدل شده است.  "بزرگ علوی"سفارت ایران در بُن و تهران نام رمز 

امنیتی ایران در سراسر آلمان، و بویژه در سفارت ایران های اطالعاتی ودستگاهد گوی

 ایران در آلمان، شدیدا  فعال هستند. هاینیز در کنسولگریدر بُن، و 

 

 

 

 
 ابوالقاسم مصباحی، شاهد "ث": تمام ترورها با اجازه خمینی بود 

 عکس: آلبوم شخصیو اکنون با اجازه رهبر مذهبی نظام است. 

 
 



 

 

 دوباره شهادت می دهد" C"شاهد  -۹

دادگاه میکونوس و محکوم  در برابر ۸۱۱۶در هفته اول اکتبر سال  Cپس از شهادت 

سیاسی در  هاین قتلاکردن مقامات درجه اول سیاسی و مذهبی ایران، به عنوان آمر

ز علیه اپوزیسیون، دولت ایران، در ماه نوامبر همان سال، ادرون و بیرون ایران بر

اختیار سفیر صفحه ای در  ۵۵ پروندهیک  خارجهامور ارتن وزامعاونطریق یکی از

همین پرونده، همزمان، در آلمان از ارد. یک نسخه دیگر اززان می گآلمان در تهر

جانب آقای سید حسین موسویان، سفیر ایران در بُن، در اختیار مقامات قضائی آلمان 

حکومت ایران در اختیار  سویاز  "اسناد و مدارکی"قرار داده می شود. دراین پرونده 

و گفته هایش بی اعتبار  Cها شاهد آن دادگاه گذاشته شد تا بر اساس دادستانی و نیز

 شوند. 

خراجش از فرانسه )به به بعد، یعنی پس از ا ۸۱۱۳از سال  Cشاهد  ،طبق این پرونده

اطالعاتی( و آمدنش به هامبورگ، دیگر در خدمت نهادها دلیل فعالیتهای تروریستی و

ت و خارجه و نیز وزارت اطالعاایران، یعنی وزارت امور های حکومتزمانو سا

است که در ایران " ی حرفه ایدروغگو"او یک  ،امنیت ایران نبوده است. و دوم اینکه

های ناو برای یکی از سازما ،و سوم .کالشی تحت پیگرد قضائی استبه دلیل دزدی و

رابر دادگاه اظهار داشته است، در بآنچه را می کند و اطالعاتی کشورهای غربی کار

 .می باشد ج.ا.ا.مات نام و بی اعتبار کردن مقا ا هدف بدبه دستور این سازمان و ب تنها

 ۸۱۱۹این پرونده ترجمه، و سپس به دقت بررسی شد. در روزهای ششم و هفتم فوریه 

 Cدادگاه میکونوس برای رسیدگی به این پرونده و ادعاهای ایران با شرکت شاهد 

یافت. جلسه دادگاه این  دادگاه حضور امات شدید امنیتی و ایمنی دربا اقد  Cتشکیل شد. 

تماشاچیان  نیزود. نمایندگان رسانه های گروهی وعلنی ب اول، بارخالف بار، بر

برای مقامات  Cحضور داشتند. دلیل علنی بودن جلسه دادگاه، مشخص بودن هویت 

 ایران اعالم شد.

 خود را ابوالقاسم، یا فرهاد  مصباحی معرفی کرد. گفت نام او در شناسنامه Cشاهد 

د، و تا سال دار ۳۱ابوالقاسم است، ولی مادرش همواره او را فرهاد صدا می کند و 

خدمت سازمان اطالعات وامنیت و نیز وزارت امور خارجه هنگام فرارش از ایران در

مور اطالعاتی فرانسه، فرانسه، مسئول است. او ابتداء تا زمان اخراجش ازایران بوده ا

ان با کار اطالعاتی ن در پاریس بوده است. او همزمطبقه سوم سفارت ایراومستقر در

دانشگاه سوربُن جامعه شناسی خوانده، و سپس در سوئیس قصد نوشتن در فرانسه در

دکترای خود در رشته علوم سیاسی را داشته است که، بنا بر دالئل شغلی و مشکالتی 

گوید پس از  که برایش بوجود می آید، موفق به پایان دکترای خود نمی شود. او می



 

 

 ایستگاه"اخراجش از پاریس، به هامبورگ می آید و از آن زمان به بعد مسئول کل 

او تمام سفارتخانه ها و به گفته غربی می شود. بنا دراروپای ج.ا.اطالعاتی  "های

وسی، و هم در های ایران در اروپای غربی، هم در کارهای اطالعاتی و جاسکنسولگری

خالت مستقیم وغیر مستقیم دارند. او می گوید سفارت ایران ترورها و بمب گذاریها د

اکثر اقدامات تروریستی ای که بر علیه در بُن، و سفیرآقای سید حسین موسویان، در

جنایاتی که مقامات  ا. حتداشته انداپوزیسیون ایران، در اروپا، انجام گرفته اند، دخالت 

 پائی از حاکمان ایران پیدا کنند.ها رد تا کنون هنوز نتوانسته اند در آنآلمانی 

در اینجا دادستانی آلمان به منظور اثبات دروغ و جعلی بودن پرونده ارائه شده از 

آخرین روزهای فرارش مأمور  ایران و نشان دادن اینکه آقای فرهاد مصباحی تا سوی

رتبه امنیتی و سیاسی حکومت ایران بوده است، که برای سازمان اطالعات و عالی 

ست وزیری )پیش از حذف این نیت ایران، برای  وزارت امور خارجه و نیز دفتر نخام

قانون اساسی ایران( و دفتر ریاست جمهوری کار می کرده که نهاد ومقام در

ی بسیاری را به انجام رسانده است هایمأموریت اسناد و مدارک  . او در این رابطهسر 

ئیسه دادگاه و نیز وکالی طرفین دعوا بررسی نهائی در اختیار هیئت ر برایزیر را 

 قرار داد.

 های خدمتپاسپورت -۴

های مصباحی، که اصل بودن آنها مورد تأیید پورتهای ارائه شده از  پاس فتوکپیبنابر

گرفته بود، او دارای سه پاسپورت سیاسی )دیپلماتیک،  مقامات وکارشناسان رسمی قرا

بوده است. به عنوان مثال فتوکپی  آبی رنگ(، خدمت )سبز رنگ( و پاسپورت عادی

، در اختیار دادگاه گذاشته شد. این فتوکپی را ۸۶۵۸۹پاسپورت خدمت او، به شماره 

ته بود که مربوط می شود به زمانیکه آقای دادستانی از سفارت آلمان در ایران گرف

دولت، و نیز سازمان اطالعات و  سویاز  نرسم ۱۱/۸۱۱۹های مصباحی در سال

( را حل کند. Cordes)"مسئله ُکرِدس"مأمور می شود به آلمان سفر کند و، ا.ج. امنیت

پاسپورت خدمت او به منظور کسب روادید تحویل سفارت آلمان در ایران شده بود که 

نه نگهداری فتوکپی پاسپورت، روادید و برگ درخواست روادید در بایگانی سفارتخا

)سعید ی و همراه ایشان آقای امامیهای معرفی آقای مصباحعالوه، برگبمی شدند. 

ژوئیه )یا  ۲۱، ۲۱، ۲۹های ژنو، در روزهای به هنگام اقامت در یکی از هتل اسالمی(

و نیز فتوکپی ، هواپیما از ژنو به قصد اشتوتگارتفتوکپی بلیط ، همراه با۸۱۱۱آوریل(

دادگاه انی در اختیار ریاست دادست سویپاسپورت ایشان به هنگام ورود به آلمان، از 

اینکه پاسپورت آقای مصباحی پاسپورت سبزرنگ خدمت )دولتی قرارگرفت. عالوه بر

 سویکه از  ،به روی برگهای معرفی هتلو نه پاسپورت عادی( را نشان می داد، 



 

 

این مدارک  اشت شده بود. تمامیادد "پاسپورت خدمت"کلمه ،مسئول هتل پُر شده بود

با پاسپورت رسمی  ۱۱/۸۱۱۹ هایسالی درنشان می دادند که آقای مصباحآشکارا 

 مأموریت داشته است برای حل ج.ا.ا.مقامات و نهادهای سوی ایران و از  خدمت

صفحه  ۵۵پرونده  بنابرها در لبنان به آلمان بیاید. در حالیکه دولت ایران مسئله گروگان

ای هیچیک از نهاده ه بعد هرگز در خدمت ب۸۱۱۳مدعی شده بود که او از سال  شای

 نبوده است.  حکومت ج.ا.ا.

 هابرای آزادی گروگان اموریتم -۵

برای حل مسئله گروگان  ۱۱/۸۱۱۹های درسال، مدآقای مصباحی، همچنانکه درباال آ   

حزب هللا ربوده و به گروگان  سویلبنان ازکه در ،آلمانی، مهندس روُدلف ُکرِدس

رت، بُن و اشتوتگارت با مقامات شهرهای فرانکفوه شده بود، به آلمان می آید و درگرفت

آلمان، دمکرات  -ه با رهبران درجه اول حزب سوسیالپایه سیاسی آلمان و از جمل بلند

 Hans-Jürgen)یوخن فوگل، هانس یورگن ویشنفسکی -هانسچون آقایان ارهارد اِپلر،

Wichnewskiوهمچنین آقای کوشنیک )(Koschnikتماس می گیرد و گفت ) گو و

بوده  "امامی"ها، شخصی به نام جم ایشان در تمام مذاکرات و تماسند. مترمذاکره می ک

عالمتی او خواسته می شود  سوی مقامات آلمانی ازاست. مصباحی می گوید  ابتداء از

مورد زمان شایعات فراوانی دررا در آنزی ،زنده بودن آقای ُکرِدس ارائه شودمبنی بر 

تهران، یعنی با آقای فالحیان وزیر اطالعات او وجود داشت. او دراین رابطه با مرگ 

ن می خواهد تا از ُکرِدس یک لبنا "بچه های"می گیرد. فالحیان ازو امنیت، تماس 

نامه ای با دستخط خودش، خطاب به  )کردس(فیلم ویدیوئی تهیه کنند و همچنین اونوار

. از تهران پیک و به تهران فرستاده می شودبنویسد. نامه و فیلم تهیه همسرش در آلمان 

ها را به سفارت ایران در بُن تحویل می دهد. به آقای مصباحی نام رمز داده می آنویژه 

اختیارش ، نامه و فیلم دربیان آن اشود تا به هنگام مراجعت به سفارت ایران در بُن ب

نامه به او تحویل می شود. او عصبانی  تنهاود. به هنگام مراجعت به سفارت گذاشته ش

احت می شود و از گرفتن نامه امتناع می کند. با تهران تماس می گیرد و به او و نار

گفته می شود دستور همین است. نامه کافی است. او نامه را تحویل می گیرد. و به 

با اتومبیل به نزدیکی خانه همسر ُکرِدس می روند.  )اسالمی(امامی سعید همراه آقای

برابر دوربین و رسانه های عمومی قرار در  است چون نمی خواسته )مصباحی(او

تفاق یکی از امامی به ا ری خانه می ماند ومت ۳۱-۶۱گیرد، در اتومبیل، در فاصله 

دمکرات به خانة ُکرِدس می روند و نامه را تحویل همسر او  -رهبران حزب سوسیال

ن او ماشی سویامامی به همراهی همسر آقای ُکرِدس به  ،می دهند. حدود نیم ساعت بعد

معاون در آن زمان د امامی )که یمی آیند. مصباحی از اتومبیل پیاده می شود، آقای سع



 

 

آزادی آقای  راه که در "نزدیک و خوب"( او را به عنوان یکی از دوستان بودفالحیان 

مصباحی می گوید شرط ما در  ُکرِدس تالش بسیار نموده است، معرفی می نماید. آقای

لبنانی بود که به  ، آزادی عباس علی حمادی، تروریستسآزادی مهندس ُکردِ برابر

آلمان محکوم به سیزده سال زندان شده بود و در ۸۱۱۱جرم هواپیما ربائی در آوریل 

 دوران محکومیت خود را می گذراند. 

در اینجا یکی از اعضای هیئت رئیسه دادگاه از او می پرسد رابطه این دو امر با هم 

های آلمان ی لبنانی است و در یکی از دادگاهعباس علی حماد چگونه است؟ زیرا آقای

آقای اما، . دوران زندان خود را می گذراندو شده بود به جرم هواپیما ربائی محکوم

که توسط حزب هللا لبنان ربوده شد و در آنجا زندانی  استمهندس ُکرِدس یک آلمانی 

؟ آقای مصباحی می گوید: درحکومت ایران دا لت وبود. این دو امر چه ربطی به دو

بسیار ساده. علی حمادی بنا به دستور سازمان اطالعات و امنیت ایران و نیز حکومت 

ایران هواپیما ربود. مهندس ُکرِدس نیز به دستور ایران ربوده شد و در یکی از پایگاه 

های نظامی حزب هللا لبنان، که تحت کنترل کامل حکومت ایران قرار دارد، زندانی 

ت. هدف از ربودن او تعویض او با علی حمادی بود. مهندس ُکرِدس در سپتامبر اس

، پس از ۸۱۱۵آزاد می شود. عباس علی حمادی نیز پنج سال بعد، در سال  ۸۱۱۱

اظهارات بنابر زده ساله خود، آزاد می گردد.مدت محکومیت سیسال از ۳ دن تنهاگذران

امی که رئیس جمهور فرانسه در بُن ، به هنگ۸۱۱۹آقای مصباحی، او در پائیز سال 

ه فرانسه، به منظور (، وزیر امور خارجDumasبوده است با او و نیز با آقای دوما )

به  ۸۱۱۱های فرانسوی تماس می گیرد و مذاکره می کند. سپس در سال آزادی گروگان

ائی مریکهای آآزادی گروگان رایب"هاآمریکائی"ایاالت متحده آمریکا سفر می کند تا با 

 گو کند. در لبنان مذاکره و گفت

 تانعضو هیئت نمایندگی ایران در سفر به گرجسمصباحی  -۶ 

دادگاه میکونوس، قاضی ارشد آقای برونو یوست یک نماینده دادستانی کل آلمان در

نوار فیلم و نیز عکس  نوار فیلم ویدئویی و نیز چند عکس به دادگاه ارائه می کند. این

ت او از سازمان رادیو تلویزیون گرجستان برایش ارسال شده اند. در درخواسها، بنا بر

حی به همراه رئیس جمهوری ایران،  مصبا )ابولقاسم(ها، آقای فرهادعکساین فیلم و نیز 

دیده می کنار رئیس جمهور گرجستان آقای شواردناتزه هاشمی رفسنجانی، درعلی اکبر

ت آقای رفسنجانی به گرجستان است. مسافرو ۸۱۱۵فیلم مربوط به سال ها وشود. عکس

که برخالف ادعای دولت ایران، که در  بودنداین دو سند آشکارا مبی ن این حقیقت 

به بعد از خدمت  ۸۱۱۳صفحه ای مدعی شده بود آقای  مصباحی از سال  ۵۵پرونده 



 

 

عضو هیئت رسمی دولت ایران  ۸۱۱۵سال دولت ایران اخراج شده است، او در

 گرجستان بوده است. رات با مقامات حکومتدیدار و مذاکدر
 

 ی اروپاترورهاموسویان درسید حسین  دخالتوی خرسندی دترورهاطرح   -۷

، اتهامات جدید دیگری به ۹/۸/۱۹آقای مصباحی در روز دوم دادگاه، یعنی جمعه  

 افرادها در تروررابطه با دخالت آن، درج.ا. نیتامحکومت وسازمان اطالعات و

آقای سید  سفیر ایران در بُن، ،سایر جنایات، زد. بنا بر اظهارات او اپوزیسیون و

دخالتی جنایاتی که توسط نهادهای حکومت ایران انجام گرفته، اکثرحسین موسویان، در

علیه خاک آلمان بر ت و ترورهائی که درمورد جنایافعال داشته است. بویژه در

که مقامات آلمانی توانسته اند رابطه  هائی راون ایران انجام گرفته است. چه آناپوزیسی

اش را با دخالت ایران کشف کنند، و چه جنایات دیگری را که مقامات پلیس آلمان 

 .هنوز در رابطه با آنها سر نخی مبنی بر دخالت ایران بدست نیاورده اند

ی فر را به او می گوید، به عنوان مثال، پس از اخراج من از فرانسه، آقای  قربان

فرانسه وعملیاتی ایران در درمقام مسئول ایستگاه اطالعاتی نی خود، یعنیجانشی

به من اطالع دادند که طبق طرحی را که قربانی فر تهیه کرده  ۸۱۱۳گماردم. در سال 

است، قرار است آقای هادی خرسندی را در انگلستان به قتل برسانند. او می گوید: من 

و حکم قتل خرسندی را که از طرف آیت ی خرسندی بودم دخودم مسئول تیم ترورها

 ،زمان، محمد هاشمیهللا خمینی صادر شده بود به چشم دیدم. معاون ری شهری در آن

 به اروپا آورد تا به  دو تروریست الجزایریبا نام مستعارموسوی زاده، حکم قتل را

از حکم قتل را  )مصباحی(. منشدندمأمور قتل خرسندی  دو الجزایری نشان بدهد. این

فارسی به فرانسه برای این دو ترجمه کردم. ُکد عملیات را من به محمد هاشمی 

و  "جشن را شروع کنید"مخابره کردم و پاسخ مثبت داده شد. ُکد این بود:  تهراندر

 ."به امید خدا، خوش بگذرد"هاشمی پاسخ داد  محمد

لستان تلفن زدم و مخالف بودم به پلیس انگ  نوع ترورها با اینمن  که از آنجائیاما 

الجزایری و نیز محل ترور را لو دادم. در نتیجه عملیات ترور  دوآن مخفی گاه 

شکست خورد. دادستانی آلمان از پلیس انگلستان درباره این ماجرا تحقیق کرد. گفته 

ها مورد تأیید طرح قتل و دستگیری الجزایری"تلفنی" در مورد لو رفتن  مصباحیهای 

می گوید: اخراج من از فرانسه، در سال  مصباحیستان قرار گرفت. مقامات پلیس انگل

های اطالعاتی نظام در ن مسئول کِل ایستگاه، موجب ترفیع مقام من شد. م۸۱۱۳

 عاونت نخست وزیری بودم و زیراروپای غربی شدم. من در این دوران کارمند م

ها نیز  دم. هزینهزمان، کار می کرخسرو تهرانی، معاون نخست وزیر درآنمستقیم نظر

 .توسط ایشان پرداخت می شد



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 بمب گذاری در هواپیمای پان آمریکن -۸

سیار وسیع دیگری در آقای ابوالقاسم مصباحی، عالوه بر اطالعات باال، اطالعات ب

ایر نقاط جهان، در اختیار سراسر اروپا، و نیز سزمینه فعالیتهای تروریستی رژیم در

ت. او اطالعات های قضائی کشورهای غربی گذاشتی ودستگاهسازمانهای اطالعا

ختیار دخالت حاکمان ایران در این قتل در ابسیار با ارزشی درمورد قتل دکتر قاسملو و

ا و در رابطه با  ش گذاشت. و نیز بر اساس اطالعاتریتمقامات قضائی و اطالعاتی ا

حقیق این پرونده اعالم کرد ن تپرونده قتل دکتر کاظم رجوی در سوئیس بود که دادستا



 

 

حکومت ایران آمر این قتل بدست آمده، اطالعات  نیزبراساس اسناد و مدارک وکه 

همان زمان را صادر کرد. درج.ا. ن احکم بازداشت سیزده تن ازمأموربوده است و 

اخباری وجود داشت که آقای مصباحی اطالعات بسیار دقیقی در رابطه با انفجار یک 

اسکاتلند، در اختیار مقامات ، بر فراز الکربی در۸۱۱۱ ای پان آمریکن،ب درهواپیمبم

اظهارات بنابر می نویسد که(۸۱۱۱ژوئیه۹)آلمانی گذاشته است. هفته نامه اشپیگل 

دادستانی شهر فرانکفورت، که مسئول تحقیق درباره پرونده ناتمام انفجار هواپیمای پان 

بمب گذاری  نشان می دهند سنادی است کهمی باشد، اکنون دارای اطالعات وا آمریکن

بنا بر دستور آیت هللا خمینی، انجام گرفته ا ست. ، وج.ا.در هواپیمای پان آمریکن کار 

" ایران ایر"هدف از این کار انتقامجوئی از بابت سقوط هواپیمای مسافربری ایران، 

مریکائی در موشک از ناو جنگی آاشتباه یک  اثر پرتاب است که چندی پیش از آن بر

در تنگه هرمز منفجر شد و تمام سرنشینان آن کشته شدند.  "ناو ونینس"خلیج فارس، 

ها اعالم کردند که  این هواپیما را با جنگنده های نظامی ایران یدر آن زمان آمریکائ

اشتباه گرفته اند. آقای مصباحی در این رابطه اطالعاتی بسیار دقیق دراختیار دادستانی 

همان روزها خواستار خمینی در" ت گذاشته است. مصباحی می گویدرفرانکفوشهر

 به لیبی فرستاد تا از قذافی، علی اکبر والیتی رافی شد. او وزیر خارجه اش، آقای تال

این مورد، طلب کمک نماید. والیتی با قذافی مذاکره می کند و گروه فلسطینی در

ی می گوید که خودش در این مصباح ".مأمور اجرای این عملیات می شود. ابونضال

هیچگونه دخالت یا شرکتی نداشته است و اطالعات او بر اثر آن طرح، یا اجرای 

نا اطالعاتی رژیم تهران است. بماوران و  ات او با مقامات سطح باالی حکومتارتباط

فرودگاه فرانکفورت، با هواپیما به لندن حمل می او، قطعات بمب از اضهاراتبر

عالی رتبه در فرودگاه فرانکفورت، که مأمور" دفتر ایران ایر"ت گردد. رئیس وق

" قاچاق"بخش بازرسی فرودگاه ت را ازامنیت بوده است، این قطعاوزارت اطالعات و

فرودگاه لندن مونتاژ می شوند و بمب آماده به هواپیمای پان می کند. این قطعات در

توسط سخنگوی  ، ج.ا.اشپیگلمجله انتشار این خبر درمی شود. پس ازآمریکن منتقل 

ا مسخره و دروغ و ادع"محمدی اعالم کرد که این  وزارت امورخارجه، آقای محمود

یونیسم و شیطان بزرگ پخش است که توسط عوامل صه چ.ا.به منظور خراب کردن 

  ".می شوند

فرار مصباحی و اظهارات او ضربه ای بسیار سنگین بر پیکره حکومت والیت فقیه 

دستگاههای امنیتِی ایران مانند شرکت پوششی اساس گفته های او، دهها . بردوارد آور

اسلحه های ممنوع و نوع های فرهنگی، سیستم خرید های تجاری، انجمنها، شرکتبانک

همگی  ،...در اروپا و جهان، خانه های امن وها به ایران، شبکه گسترده ترور انتقال آن



 

 

همسرش هم، بدون اطالع او، برای دستگاه  ارفته اند. مصباحی می گوید که حت لو

باحی امنیت ایران کار می کرده و از جمله وظائف او جاسوسی و خبرچینی از مص

اتفاقی پی می برد. یعنی هنگامی که بطور ۸۱۱۱سال بوده است. او به این راز در

 . ی بطور اتفاقی به دست او می افتدگزارش همسرش درباره مصباح
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 *از نگاه حکم دادگاه ، Cشاهد لقاسم مصباحی، اابو -۳

مسئول امور امنیتی ایران درفرانسه بوده است.  ۸۱۱۵ها تا  پایان سال مصباحی سال

اپوزیسیون خارج از کشور علیه چنان که خود او تأیید می کند( بر)همفعالیتهای او نیز

مسئول هماهنگی فعالیتهای  ،۸۱۱۵ نوامبر ۲۳در پس از اخراج از فرانسه، بود. او

در اروپا می شود. او در این مسئولیت با  سرکنسول ایران در  ایرانامنیتی  -اطالعاتی

مأمور امنیتی بود. او از این زمان  دنیا تماس می گیرد. فرهادنیا نیزهامبورگ آقای فرها

 دولتها ان به بعد برای حکومت ایران انجام وظیفه می کرده و در برخی مذاکرات می

به دلیل " گویا  ۸۱۱۱هنگامی که در نوامبر  مصباحی نیز شرکت داشته است.

از  ،روز زندانی می شود ۸۲۱به مدت  "گروگانها نانه اش درباره آزادیاظهارات خائ

ال و نیم در خانه تحت به مدت یک ساو . گرددایران  مرخص می خدمت حکومت 

که انرا  ،ادی می پردازدهای اقتصفعالیت از لغو تحت نظر بودنش به پس و نظر بود

 ها تماس داشته است،آمریکائی با گویااینکه محدود کرده بودند. شرکت او را به دلیل نیز

های تعطیل می کنند. او مجبورمی شود سهام و نیزمحل شرکت را دراختیار شرکت

او را  تصمیم گرفته می شود "ویژه"شورای امور ستتاری واواک بگذارد. سرانجام درا

 ۸۱تصادف صحنه سازی کنند. او در تاریخ  با کامیون یک ، یعنینندبه قتل برسا

ن واواک )دادگاه، به دالیل امنیتی برای منبع اتوسط یکی ازمأمور ۸۱۱۶مارس 

متن حکم چشم پوشی می کند( از این امر مطلع طالع، از تکرار نام و منصب او درا

، ۸۱۱۶آوریل  ۸۱ا ترک کند. مصباحی در می گردد و به او توصیه می شود کشور ر

 بدون اعضای خانواده اش، موفق به فرار به پاکستان می شود. 

دادگاه )تا آنجا که ممکن بود( اظهارات و گفته های مصباحی را بطور همه جانبه مورد 

بررسی قرار داد. تنها دلیل این بررسی و دقت ویژه نسبت به مصباحی صرفا  در این 

اعتماد  قابلاطمینان ویستی یک تصویر همه جانبه قابل ه نیست که دادگاه باواقعیت نهفت

الش می کرد اظهارات این است که دولت ایران ت ،ین شاهد داشته باشد. دلیل دیگراز ا

 ، وزارت امور خارجه ایران از۸۱۱۶اواخر نوامبرکند. در اعتبار مصباحی را بی

ک پرونده بدون سفارت ایران در بُن، یطریق هران، و نیز ازتطریق سفارت آلمان در

ه ارتباط تحویل وزارت دادگستری آلمان داد. این پرونده هرگونتاریخ و امضاء را 



 

 

صباحی را منکر می شد و م ایران ج.ا. حکومتنهاد دیگر  مصباحی با واواک، یا هر

از های مجدد ت بعدی و بازپرسیهای جنائی می کرد. تحقیقارا متهم به انجام خالفکاری

نه اقدام و کمکی  (ازسوی مقامات ایران)مصباحی روشن ساختند که تشکیل این پرونده 

دن و ایجاد سردرگمی بوده ، که به منظور دامن زموضوعدر جهت روشن ساختن 

نه  )دادگاه، پ.د.(ماق ماندند. نتیجه تحقیقات و بررسیهای این زمینه ناموفاست. آنها در

موجب تأیید هر چه بیشتر اظهارات او  حی نبودند، بلد با اطالعات مصباتنها در تضا

 شده اند.

فرانسه، یک سازمان ضد اطالعاتی امنیتی مصباحی در-دررابطه بافعالیتهای اطالعاتی

ه کل ضد کل آلمان و نیز توسط ادارسازمان امنیت داخلی بیگانه اطالعاتی را )توسط 

اساس  این گزارشات، مصباحی  دادگاه قرار داده است. بر جاسوسی آلمان( در اختیار

ما در حقیقت به فرانسه به عنوان وابسته اقتصادی معرفی شده، ادر سفارت ایران در

-های اطالعاتیعنوان مسئول اموراطالعاتی وامنیتی کارمی کرده است. هدف فعالیت

 کشور بوده اند.امنیتی او افراد اپوزیسیون ایران در خارج از 

مت ایران هر چند تأیید می کند که مصباحی در پاریس پرونده ارسالی از سوی حکو

های او رده است، اما مدعی است که فعالیتتحصیل کرده و در سفارت ایران کار می ک

این اشاره چنین نتیجه می بوده است. دادگاه از  "زیر هدایت یک دستگاه اطالعاتی"

رای  یک سازمان  گیرد، که منظور تهیه کنندگان این پرونده این بوده که مصباحی ب

جاسوسی بیگانه کار می کرده است. زیرا ابدا  نمی توان تصور کرد که حکومت ایران 

های  جاسوسی اش را با مأموریت و از ین وسیله بگوید که مصباحی فعالیتبخواهد بد

رر دولت ایران خواهد سوی حکومت ایران انجام می داده است. چنین اعترافی به ض

بنی سی اش را آشکار خواهند کرد. اما هیچ نکته قابل اتکائی، مهای جاسوبود وفعالیت

ست، وجود جاسوسی بیگانه فعالیت می کرده ابر اینکه مصباحی برای سازمانهای 

سازمان جاسوسی ازفرانسه، فعالیتهای جاسوسی او برای مصباحی ندارد. علت اخراج 

یت برای حکومت ایران نیز، های  او، در رابطه با انجام مأمورامه فعالیتایران بود. اد

 دلیلی بر صحبت این امر است.

 روز پس از اخراجش از فرانسه )در اول ژانویه ۸۳ اظهارات خودش()بنا بریمصباح

( با یک پاسپورت خدمت دولت ایران وارد آلمان فدرال می شود. صحت این ۸۱۱۳

، ۸۶۵۸۹ امر تأیید شده است. زیرا فتوکپی پاسپورت خدمت مصباحی، شماره مسلسل

عکس او، در اختیار دادگاه است. ُمهرهای ورود و ویزای پاسپورت او نشان همراه با 

 ۸۹وارد آلمان می شود، و به او تا تاریخ  ۸۱۱۳ژانویه  ۸۶می دهند که مصباحی در 

نامه هامبورگ، در در ج.ا.اجازه اقامت داده می شود. سرکنسولگری ۸۱۱۳ژانویه



 

 

هامبورگ تقاضا می کند به مصباحی تا دو ه خارجیان ادار، از۸۱۱۳ژانویه  ۸۹مورخ 

ماه اجازه اقامت داده شود. مصباحی در آن زمان نه به عنوان جهانگرد و نه به عنوان 

ش نامه یاد شده اکنسولگری درشغلی داشت. زیرا سر تاجر در سفر بود. او مأموریت

پاسپورت خدمت  مصباحی دارایاشاره می کند که  برای اداره خارجیان به این امر

هر مصباحی در زمان اجازه اقامت داده شد. زیرا آنتحت شرایط  به مصباحیاست. 

صورت بالمانع در آلمان سفر می کرد. اما او به هنگام اقامتش در آلمان زیر نظر 

 ۸۱۱۹فوریه  ۸۸سازمان ضد جاسوسی آلمان بود، و همچنان که در گزارش مورخ 

 ۸۱۱۳ژانویه  ۲۱تا  ۸۱تاریخ ازمان او را در، این ساداره کل امنیت آلمان آمده است

سال تحت مراقبت داشته است. این  مارس همان ۲۲فوریه و نیز روز  ۸۶و ۸۳و

 Yayiu Gauasmiمراقبت به این دلیل انجام می گرفت، که یک فرد الجزایری بنام 

علیه جان یکی از ایرانیان مخالف بود که در تدارک  یک سوء قصد بر مورد ظن

اظهارات مصباحی این شخص خبرنگار رندی )که بنا برحکومت ایران، به نام ه

 ،است( شرکت داشته باشد. نتیجه این مراقبت و شناسائی هادی خرسندیایرانی 

 فرهادنیا را نشان می داد.  ولکنسشکوک از سوی گواسمی، مصباحی و سررفتاری م

، نزد ۸۱۱۶در سپتامبر مصباحی در رابطه با این موضوع، در جلسه بازجوئی اش 

گواسمی، را نام دقیق رهبر تیم،  (این تاریخدر)دستانی مطالبی بیان کرده است. اودا

هائی که درباره فرهادنیا صحبت می نماید. فعالیت های جاسوسیبیان و درباره فعالیت

ها صحبت خواهد شد. آن در بارهمات جاسوسی دارابی، دوباره رابطه با اقدادر ،هاآن

انجام این ترور شده است. این در این جلسه همچنین بیان داشت که او مانع از مصباحی 

( است، که توسط BNDجاسوسی آلمان )تطابق با اطالعات اداره کل ضد رمجددا  دامر

 اه، مورد تأیید قرار گرفته اند. به دادگ ۸۱۱۹ژانویه  ۲۱گزارش مورخ 

" خانه ایران"از  ۸۱۱۳رس ما ۲۲که در این گزارش آمده است، مصباحی در همچنان

 از شهر کلن دیدن می کند و در آنجا )بنا بر گفته هایش( با دارابی مالقات می کند.

به ۸۱۱۳در پروندة ارائه شده از سوی دولت ایران ادعا می شود که مصباحی از سال 

بعد بیهوده تالش کرده است که در واواک و وزارت امور خارجه استخدام شود. و 

در این وزارتخانه ها مشخص برای کارعدم صالحیت او ۸۱۱۹مارس  -ریهوفدراینکه 

 را نشان می دهد. ی دولت ایرانخالف این ادعا ماشده است. اطالعات مستند 

( در ژنو، که در اختیار ما است، نشان Montana)" مونتانا"فتوکپی برگ معرفی هتل 

ارائه پاسپورت خدمت   ، با1984آوریل  24می دهد که مصباحی در آنجا، در تاریخ 

( اقامت کرده Charge de Mission)"حال خدمتدر"، به عنوان ۸۶۵۸۹شماره 



 

 

است. این امرتأیید گفته های مصباحی مبنی بر شرکت او در مذاکرات دفتر ایران 

 ، می باشد.۸۱۱۳سازمان ملل متحد در ژنو، در آوریل و ماه مه 

از آن واواک بیرون می آید. او پس از  ۸۱۱۶فوریه بنا براظهارات مصباحی، او در

سی مربوط به مطالعات استراتژیک و سیادر وزارت خارجه ایران و درارتباط با امور

کشور به او  هائی نیز در رابطه با مذاکرات در خارج ازو مأموریت به  کار می پردازد

ند. او های او مورد تأیید و توجه مقامات عالی و رسمی قرار داشتمحول می شود. فعالیت

این رابطه دوباره به اره به ژنو مسافرت می کند. او دردوب ۸۱۱۶ژانویه  ۱در 

هتل ثبت شده است( استناد برگ معرفی خود)که در ۸۶۵۸۹پاسپورت خدمت شماره 

خواست رئیس جمهور وقت ، بنا بر۸۱۱۹مارس که در می افزایدمصباحی  می کند.

نونی فالحیان( معاون کک در آنزمان ومامی )مدیر کل واواایران، و همراه با سعید ا

ها وارد ی و آمریکائی با مقامات این دولتهای آلمانی، فرانسوبرای آزادی گروگان

مذاکره شده است. مصباحی به همراه سعید امامی، در رابطه با مذاکرات مربوط به 

ک مهندس شرکت هوخست( به آلمان می آید. اسناد و مدار Cordesآزادی ُکرِدس )

 مؤید این گفته ها هستند. موجود

ه آقای مصباحی، که فتوکپی آن در اختیار دادگا ۲۶۱۶۵۶۲پاسپورت ایرانی شماره 

سفارت آلمان در تهران به منظور اقامت در آلمان  سویاست، دارای یک ُمهر ویزا از

می باشد. بلیط های هواپیما نشان می دهند " ۸۱۱۱سپتامبر ۸۱ژوئن تا  ۸۱از تاریخ " 

از ژنو به اشتوتگارت  حی و سعید امامی مشترکا  با یک پرواز سوئیس ایرکه مصبا

 آمده اند. 

معرفی ای که در اختیار این دادگاه قرار دارند )برخالف ادعاهای پرونده ارائه های برگ

 ۸۱۱۶شده از سوی دولت ایران( نشان می دهند که مصباحی همچنین از اواخر سال 

به ژنو مسافرت کرده است. همچنانکه  موریت دولتیبا مأ چندین بار ۸۱۱۱تا ژوئن 

بوده است که اینگونه سفرها دارای چندین پاسپورت  آقای مصباحی می گوید، او برای

ن اطالعات و اظهارات ها با نام مستعار رضا عبدالهی صادر شده بود. ایآنیکی از

فی هتل عنوان اوراق شناسایی اش( به روی دو برگ معر )بهاحیمصب درست هستند.

خود با نام رضا عبدالهی  ۵۱۹۸۱۱پاسپورت ایرانی شماره ( از Rodania) "رودانیا"

، ۸۱۱۱ماه مه  ۱تا  ۳، از تاریخ ۲۶۱۶۵۶۲استفاده کرده است. او با پاسپورت شماره 

ی برگ معرفی هتل نام ( اقامت داشته است. بعالوه، به روRamada)"رامادا"در هتل 

دست خط مصباحی نیست، نیز نوشته شده است. این ، که (Sahroui)دکتر سهروئی

در  سهروئیاظهارات مصباحی، دکتر دارای اهمیت ویژه ای است. بنا برعبارت 



 

 

بود. و تا آنجائی که مصباحی به یاد  هاآلمانی آنزمان، دررابطه با موضوع ُکرِدس، رابط

 به دنبال مصباحی می گشته است.   می آورد، در هتل

به عنوان مشاور  حتا پس از اخراجش از خدمت دولتی، از او مصباحی می گوید که

ر رئیس جمهور ، به مناسبت دیدا۸۱۱۵تابستان کرده اند. او در دولت استفاده می

دولت ایران در این دیدار  سویازن (، رسمSchewardnadse)گرجستان شواردنادزه

 اشته است. این امر نیز صحت دارد.حضور د

ستانی آن را از یک برنامه تلویزیونی گرجستان تهیه کرده در یک قطعه عکس )که داد

است( مصباحی پشت سر دو مردی که در حال تعویض اسناد هستند، دیده می شود. 

مصباحی در این رابطه توضیح می دهد، که عکس مربوط می شود به امضای یک 

دلی قرارداد میان دو حکومت ایران و گرجستان، و یکی از دو سیاستمدار آقای عا

 در آن زمان است. "ئیس بانک دولتی ایرانر"

با وجود آنکه در رابطه با ( ارائه شده از سوی دولت ایران)قابل توجه است که پرونده 

حرفی نمی زند هیچ ها ظیم شده است، ولی درباره این سالمان چندین ساله تنزمدت 

د. دلیل ته نمی شوگف نهای مصباحی در این پرونده یک کالم سخرباره مسافرتد( مثال  )

 لتِی مصباحی را پنهان نگه دارند.های دواین امر آنست که مأموریت

هائی را با ده که مصباحی تالش کرده است تماسآمارسالی از سوی ج.ا. در پرونده 

برخی از واسطه های سیاسی برقرار کند که در برخی موارد نتیجه بخش بوده اند. 

روگان گیری مهندس ُکرِدس اشاره می کند. زیرا که پرونده با این بیان بی طرفانه به گ

در این مورد نمی شد کامال  سکوت کرد. زیرا نویسنده پرونده می دانسته است که 

اختیار دارند. این امر به منظور پنهان نگه ت آلمانی تمام این اطالعات را درمقاما

اظهارات آقای  ،ارسالی پرونده داشتن مأموریتهای رسمی و دولتی مصباحی بوده است.

دستگیر شده است( تأیید می کند.  ۸۱۱۱سال را)مبنی بر اینکه او در نوامبر مصباحی

 "ارتباط با خارجیان"یا  "تخلفات بیشمار"مانند  ،اما موارد اتهام را عام و نامشخص

اقتصادی اش های مصباحی از فعالیتگویا پرونده با بیان این مطالب که  بیان می کند.

کرده، چک بی محل کشیده و بدین ترتیب به طرف معامله خود ضرر  سوء استفاده

را رد کرد و رسانده است، قصد دارد شاهد را بی اعتبار کند. مصباحی این اتهامات 

های اقتصادی او رونق داشته اند. اما رئیس سابق او در واواک، بیان داشت که فعالیت

تکه  تنهاوه، پرونده در این مورد . بعالآقای هاشمی، او را از کار بر کنار کرده است

  هائی بریده از مطلب را بیان می کند.

، ارسالی پروندهکشف واقعیات بشود. اما اینکه در موفق به دادگاه نتوانست دراین مورد

 ۶)یعنی بیش از  ۸۱۱۶نوامبر  ۸۱مصباحی متهم به کشیدن چک بی محل، به تاریخ 



 

 

این اتهام است. حتا اگر بی اساس بودن دلیلی برخود ( می شود، فرارشماه قبل از

زمینه د و نشان می دادند که مصباحی در تحقیقات خالف این امر را ثابت می کردن

گرفتن واقعیاتی که مؤید نظرخالفی داشته است، این امر)با در رفتار اقتصادی

ع مورد اظهارات او هستند( خدشه ای به صحت اظهارات او، در رابطه با موضو

 ه را نیز باید اضافه کردنمی کند. بعالوه، به این موارد این نکتدر اینجا، وارد اثبات ما 

های پرسشهای عمومی، چون وظیفه سازمانکه پاسخهای مصباحی در رابطه با 

ها در اشاعه ، یا در رابطه با فعالیتهای  مراکز اسالمی و اهمیت آنUISAدانشجوئی 

های او در رابطه با  نقش بنیادها نین پاسخای انقالب اسالمی، و همچافکار و اندیشه ه

اسانه پروفسور دکتر اشتاین ایران، درتطابق با اطالعات کارشنو مؤسسات حکومتی 

آلمان و اداره امنیت کل  سایر شاهدان، و نیز اطالعاتی است که اداره امنیت باخ و

 ایالت برلین در اختیار این دادگاه قرار داده اند.

بیانات و رفتار مصباحی هم موجبی برای شک در محتوای  حتا اظهارات مصباحی:

مصباحی که )ابتداء در رابطه با موضوعی  حقایق بیان شده از سوی او نمی باشند.

پنج جلسه در دادگاه مورد پرسش و ستانی مطالبی بیان داشته بود( دردیگر در برابر داد

یق داشت. او با دقت میان گرفت. او بیانی آرام، با تأمل و کامال  دقاسخ مفصل قرارپ

عات و دانش کسب شده از راه اطالعات مربوط به شناخت و تجربیات خودش، و اطال

، تفاوت می گذاشت. او به منظور قضاوت، شنیده ها دیگرشرکت کنندگان، یابا گفتگو

بود، از منابع و مقام و  درجه اعتماد به اطالعاتی را که شنیده میزاندر رابطه با 

می ها را بیان اه حکومت نام می برد، و ویژه گیهای  شخصیتی آندر دستگها منصب آن

نمی انداخت. منابع اطالعاتی تا آنجائی که)بنظر او( آنها را به خطر  تنهاداشت. البته 

هائی فعالیت می الی بوده و در بخشعو منصب  او اکثرا  افرادی هستند که دارای مقام 

 اطالعات را داشته اند.کرده اند که امکان دسترسی به این 

دقیق تری نداشت، بدون تأمل و آشکار  نگامی که درباره موضوعی  اطالعاتشاهد ه

بیان می داشت. این امر بویژه در رابطه با اظهاراتش در مورد تدارکات ترور توسط  

ر رابطه با سایر شرکت کنندگان آن، د حلی در برلین، در نحوه اجراینیروهای م

ته، روشن شد. رابطه با اسلحه های بکار رفاز بنی هاشمی( و نیز درغیره )بعملیاتدر

روشن شدن این پرونده دارای اهمیت بسیار مصباحی درباره این موضوع ها، که برای 

  یاطالعات دقیقموارد ه در این باالیی بودند، )بدون حاشیه روی( اظهار داشت ک

را به این نتیجه رساند  دادگاهامر دارای اهمیت بسیار زیادی است. این  ندارد. این امر

ده و یا از دیگران ها را دیواقعیاتی حرف می زند که خودش آن از تنهاکه مصباحی 

به منظور "ینگرشنیده است. اوهمچنین به این پرسش که چه کسی به خانه زنفتن برگر



 

 

اطالعی  تلفن زده است، اظهار داشت که از این امر " برای اجرای عملیاتحرکت تیم 

کرد که مقدم برای او تعریف ندارد. مصباحی پاسخش را محدود به همان اطالعاتی 

ن ُکرد دارد که برای امنابعی در درون مخالف( مقدم)بود. مقدم به او گفته بود که او کرده

 او کار می کنند.

میم گیری در رابطه با پیگرد جزئیاتی را که مصباحی در ارتباط با ساختار و روند تص

ران، در رابطه با وظایف بردن افراد سیاسی مورد غضب حکومت ای میانو از

مؤسسات و همچنین در رابطه با نمایندگیهای خارج ازکشور ایران، و در رابطه با سایر

اختیار ما گذاشت، بسیار با ارزش هستند. این اطالعات ران با حزب هللا درروابط ای

ها را آوردند. و ما توانستیم آن بوجود امکان وسیعی را به منظور بررسی این موضوع

ها نشان دادند که شاهد مصباحی، که ناد ُجرم مقایسه کنیم. این بررسیبا نتیجه سایر اس

و قوی می باشد، می تواند  فردی بسیار با هوش است و دارای حافظه ای بسیار  خوب

د. او هائی که برای عموم قابل دسترسی نیست، اطالعاتی وسیع و دقیق ارائه دهاز بخش

بیان داشت که ابتداء از پیروان و موافقان انقالب اسالمی بوده و از  آن طرفداری می 

 "والیت فقها"کرده است. اما تبدیل رژیم ایران به یک حکومت خودسر، تحت عنوان 

روز افزون پایه )با پیامدهای از میان رفتن هرچه روشنتر می شدسالهای اخیر که در

تا درون  یک سیستم کنترل حکومتی، که حتا دایجاو های حقانیت حکومتگران(،

ها نفوذ می کند، و سرانجام طرح برنامه قتل او، منجر شدند که او ایران را خانواده

 ترک کند و در برابر دادگاه شهادت بدهد. 

 

 

    :و زیر نویسها منابع

کانون  برلین و -متن حکم دادگاه میکونوس، ناشر: آرشیو اسناد و پژوهشهای ایران -*

 ۵۳۳تا  ۵۵۳، برگهای ۸۱۱۱برلین، چاپ دوم، برلین  -پناهندگان سیاسی ایرانی

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 *مصباحی  از زبان خودش اسمزندگی نامه ابوالق -۲۱

، تهران، هستم. آخرین  آدرس من: ۸۹/۸۲/۸۱۳۹من ابوالقاسم مصباحی، متولد » ... 

ن فرهاد، نام م م مستعار. نا۸۱تهران، خیابان پاسداران، خیابان کوهستان، پالک

دم ... در جنبش امام خمینی در ارتباط بو... از دوازده سالگی با پدرپزرگ مادرم، است

با بیت ن ( مستقیم۸۱۹۱دیپلم گرفتم. در دوران انقالب )فوریه ۸۱۹۹ژوئن  -ماه مه

 ۸۱۹۹... از حدود اوت یا سپتامبر هایی بودمارتباط وعهده دار مسئولیتامام خمینی در

. بنا بر فراخوان آیت هللا خمینی به ارتشیان، از شدمغول خدمت سربازی در ارتش مش

ترک خدمت کردم، سرباز فراری شدم، و به  ۸۱۱۱سپتامبر  -، دراوتنوفل لوشاتو

تهران( بود، رفتم و تا ورود خمینی به ایران، )درزمان دفتر خمینیه رفاه که در آنمدرس

ان )یکی از( مسئوالن هنگام ورود خمینی به تهرآنجا ماندم. من به ، در۸۱۹۱فوریه 

بیست و یک  در... دو سه روز پس از انقالب، مسیر حرکت بودم امنیت او دربخشی از

آنزمان( محل ظامی جمشیدیه شدم. این پادگان )سالگی به فرمان خمینی فرمانده پادگان ن

ازه صدورحکم میر ارتش بود. من حتا اجا ۱۱زندانی، از جمله  ۱۱۱نگهداری حدود 

بودم، یعنی ... من در نوزده سالگی از مدرسه عالی الهیات فارغ التحصیل شده داشتم

رای آزادی زندانیان استفاده بتنها .. من از این اجازه صدور حکم .می توانستم مال بشوم

برای تحصیل در پاریس بودم. در آنجا، من نیز، مانند تمام  ۸۱۱۱از ژانویه  کردم...

برای انقالب اسالمی فعالیت می کردم، )از  ویژهنقالب، بدون مأموریتی داران اهوا

... در ن انقالب را شناسایی و درباره آنها اطالعات جمع آوری می کردمجمله( مخالفا

(، در سوربُن علوم سیاسی ، پاریس)مدرسه عالی مهندسی CMDکنار تحصیل در 

(، Rue Montmatre)ن ماتر، خیابان مو۶۹پاریس، منطقه درم خواندم. محل اقامت

ندگی می کرد، آشنا شدم. او جا زها در آنبود... با همسرم در فرانسه که مدت 2شماره 

پذیرفت. برعکس، دختر بزرگم )حدود لباس اسالمی را ( سرانجام)فشارهای من پس از

متعصب کنار بیاید. او اغلب من را ارتجاعی سال( نمی تواند با جامعه اسالمی چهارده 

( ۸۱۱۱... وقتی من در زندان بودم )پایاند و می خواست که ریشم  را بتراشمامیمی ن

ه من ساختند. پس از خروج از او یک منبع علی بارها به واواک خواستند و همسرم را

روز این تماس  50پاکستان با خانواده تماس داشتم. اما بعد برای مدت از کشورهنوز از

ها می ترسیدند که من خانواده ام مطلع شدم که آن دوستان توسطن قطع شد. در این میا

ها را مجبور کردند خانه مان را ترک کنند. یک ا به خارج بیاورم. به این جهت آنر

نظر داشته باشم که خانواده ام دوست دیگر، من را نصیحت کرد هر کاری می کنم در 

نصیحت به من عدا  . بدر سر داشته باشمایران است. من نباید خیال آوردن همسرم را در

بنویسم تا امکان بازگشت به ایران را پیدا کنم. من این را یک " توبه نامه"کردند که 



 

 

 که حدس می زدم خانواده ام  کسانیاز آن همیشه سعی کردم با تهدید آشکار دیدم. بعد 

موارد فوری گوشی را گذاشتند. بر  تمامنان است تلفنی تماس بگیرم. در آاحتمالن نزد 

غریبه  باید فرزندانم حاال برای تربیت به یک خانواده ،آخرین اظهارات همسرم اساس

چند بار به واواک برده  همسرم همان زمان در زندان مطلع شدم کهاز ...داده شده باشند

تماس داشته است. پس  ،مستعار مهندس حمیدبا نام  ،با دادستان امنیت صنوبریشده و 

باره به کارهای  تجاری من عالقمند شده است، ه یکهمسرم بکه متوجه شدم  از آزادی

کارهای تجاری  هبرایم روشن شد که او دربار ،عالوه. بمی دادنشان ن نه ای که قبلعالق

یا  ۸۱۱۱من به دست آورده باشد. در  توسط است من اطالعاتی دارد که نمی توانسته

داده است.  تحویلمن گزارش تهیه کرده و به واواک ه مطلع شدم که او دربار ۸۱۱۸

ها را دیدم. این را هم در نامه به همسرم که دیروز به آن اشاره کپی یکی از این گزارش

از بازجویی تحویل دادم  پیشامروز صبح را کردم مطرح نمودم. یک کپی از آن نامه 

(. من مصمم شدم از همسرم جدا شوم ولی مادر و خواهرم من را از این کار ۱)پیوست

از او جانب داری کردند و قول دادند دیگر چنین کاری نکند. پس از این  باز داشتند و

جا که در این ان برای واواک کار می کند. از آنبا خبر شدم که همسرم هم چن "آشتی"

 ۸۱۱۸از ..میان صاحب دو فرزند دیگر شدم، مسئله جدایی نمی توانست مطرح باشد.

در حوزه دانشجویان خارج از  "ای عالی انقالب فرهنگی"شورهمسرم عضو ۸۱۱۲یا 

عالی  سیاست فرهنگی برای مؤسسات آموزشرین مرجع درکشور است. این باالت

 "فعالیتهای جاسوسی" هدربار بارهاهمسرم است. رئیس آن رفسنجانی است... من با 

های ناروشن و سرباال می داد. به نظر من او حبت کردم، اما او همیشه فقط پاسخص

به ایران رفتم و با حکم مأموریت به  ۸۱۱۸در تابستان .. ی بود.زیر فشارهای شدید

عنوان کارمند به استخدام دفتر نخست وزیر سابق، میرحسین موسوی، در آمدم و در 

این مقام حقوق می گرفتم. رئیس من خسرو تهرانی، جانشین نخست  وزیر و مسئول 

داده شد. نام  ۸۸۶۵ره وقت اطالعات و امنیت بود. به من یک کارت شناسائی به شما

، با حکم ۸۱۱۸دفتر نخست وزیری رضا عمیدی بود. من در اوت مستعارمن در

)جمهوری  آنجا، در سفارتول ایستگاه اطالعاتی فرانسه، به پاریس برگشتم. درمسئ

طبقه سوم، در اختیار من قرار داده شد. اسالمی در پاریس(، اطاقهای سابق ساواک، در

دیپلماتیک گرفتم، اما آنرا به  مقامات فرانسوی نشان ندادم تا پاسپورت  ۸۱۱۲در سال 

فعال نبودم، بل  اجرایی -یعملیاتبخش موقعیت دانشجویی ام به خطر نیفتد... من در

ی، مأمور مسئول ایستگاه اطالعاتی )آنجا( بودم. از جمله همکاران من سعید دشت تنها

لی جمهوری اسالمی فعسفیر اطالعات تحت پوشش مشاوراقتصادی، واحمد دستمالچی

هسته اطالعاتی بنیان گذاشته  در ایران سه ۸۱۹۱در حدود نوامبر  ...در اردن بودند



 

 

به سرپرستی خسرو تهرانی، دفتر نخست وزیر وقت میرحسین موسوی، شد. یکی در

ا اولین وزیر واواک شد و دفتر خمینی به سرپرستی محمدی ریشهری که بعدهدومی در

پا به دفتر نخست وزیری حوزه ارو.. داران، به سرپرستی فروتن.سپاه پاسسومی در

امنیتی شد. من نخست وزیر در امور ار شد، به این دلیل خسرو تهرانی معاونذواگ

فارت پاریس بودم، اما حرف ... من ظاهرا  نفر دوم سمسئول ایستگاه امنیتی فرانسه شدم

، ۸۱۱۵اواخر دسامبر  بود... ر کل وقت، آقای حق زمانیمن می زدم. مدی نآخر راعمل

... پس از ده روز زندان در فرانسه، فرانسه اخراج شدمی اطالعاتی، ازهافعالیت به دلیل

به ایران ۸/۸/۸۱۱۳هواپیمای ایران ایر، در  یک باودند به فرودگاه شارل دوُگل برمرا 

)آبی(  ژانویه درآنجا ماندم و سپس با یک پاسپورت دیپلماتیک ۲۱یا  ۸۱برگشتم و تا 

اول  ان بود به بلژیک رفتم و تا حدودایرسفارت بلژیک در که دارای ویزای بلژیک از

آنجا اقامت داشتم. از آنجا سفرهای زیادی به سوئد، اتریش، سوئیس و در ۸۱۱۳مارس 

... )درآلمان( بدون دوباره به ایران بازگشتم۶/۵/۸۱۱۳یا  ۳در آلمان کردم و

رضا فرهادنیا، سرکنسول وقت ایران در هامبورگ محل اقامت حمید استوارنامه در

زندگی می کردم. ایشان در آنزمان مسئول ایستگاه اطالعاتی آلمان بود و من هماهنگ 

از اقامت در اروپا، ادامه ... هدفم ایستگاههای اطالعاتی اروپای غربی شدمکننده امور

، برای اولین ۸۱۱۳ایل های اطالعاتی قطع شده ام در فرانسه بود. بدین منظور اوفعالیت

از راه فرانکفورت به هامبورگ آمدم. من دارای پاسپورت آبی ر، به آلمان وبا

دیپلماتیک بودم و به عنوان دیپلمات سفر می کردم. سرکنسول هامبورگ فرهادنیا، پیش 

از ورودم به آلمان به من گفته بود که باید به هنگام ورود به فرانکفورت تقاضای ویزا 

در زمان بازگشت من به ایران،  ...دمات آنرا فراهم کرده بودفارت ایران مقکنم که س

من کادر اطالعاتی ،هنوز وزارت اطالعات وامنیت تشکیل نشده بود و۸۱۱۳ژانویه در

ل و مقام، به آنجا منتقل ظ شغ، با حفوزیری بودم و پس از تأسیس واواک دفتر نخست

دریافت کردم که تا  پایان پائیز  ۸۸۵۲آنجا یک کارت خدمت به شماره شدم... در

در اختیارم بود و سپس کارت خدمت و سایر مدارک را به مسئول این امور در  ۸۱۱۳

 .. ، پس دادم.۲۲۸۹، داخلی ۲۵۵۱۳۸واواک، آقای نجمی، تلفن 

ی از افراد های بی نامیک سری گروه ۸۱۱۳اکتبر  -سپتامبرپیش از تأسیس واواک در

ی خارج از کشور را اجرا می کردند و تصمیمات خود را با هاوجود داشتند که اعدام

ها  را تأیید می کرد، بدون میان می گذاشتند و او بایستی آن درمسقیمن و مستقلن خمینی 

شورای "ها تحت  نام تأسیس واواک، این گروهاز عملیات انجام نمی گرفت. پساو تأیید

یت سازماندهی شدند. اعضای ، زیر نظر مستقیم وزیر اطالعات و امن"عملیات ویژه

 واواک تأسیس  شد. ۸۱۱۳اکتبر  -همگی عضو واواک هستند... در سپتامبر" ...شورا"



 

 

نفره برای تأسیس وزارت  ۳۱عضو یک کمیسیون در آنزمان من به ایران برگشتم و

امنیت شدم که ساختار و سازمان آن را تعیین کرد. هنگام تعیین حوزه اطالعات و

پیدا شد: یکی که من آنرا بنیادگرا می نامم، عالوه بر جمع آوری و وظایف دو جریان 

انجام عملیات اجرایی بود. )علی( فالحیان، اطالعات، خواهان برقراری کنترل وتحلیل 

زمان هر دو عضو ضائی و حسین شریعتمدار، که در آنو ریشهری و همچنین رضا ر

که  من آنرا بیشتر . جریان دوم، سپاه پاسداران بودند، از این خط مشی دفاع می کردند

ی و تحلیل اطالعات ها به جمع آورجریان روشنفکرمی دانم، خواهان محدودیت فعالیت

این، سعید امامی )با نام مستعار سعید اسالمی، که در حال حاضر معاون بود. عالوه بر

ن فالحیان است(، محمد هاشمی با نام مستعار محمد موسوی زاده )که در آنزمان معاو

اکنون بدون مقام( است که از نفوذ زیادی برخوردار بود. گروه ما و ریشهری بود،

نجامد. جدال میان ها به دیکتاتوری بیاوم بود، زیرا بیم داشت که روش آنمخالف گروه د

 ها پیروز شدند.تا به آیت هللا خمینی رسید و آن خط مشی( ادامه داشتدو گروه )بر سر

بر خمینی فعال بودند.  و ردو نوحجازی مستقیمکه ریشهری  ها این بوددلیل پیروزی آن

دفتر او فعالیت می کرد و مسئول امور سپاه پاسداران بود. او اکنون نماینده حجازی در

در گروه ما، من نقش رهبری داشتم و .. علی خامنه ای در شورای امنیت ملی می باشد.

، اما من دیگر که پذیرفته نشدپس از این شکست از پُست خود در واواک استعفا دادم 

، به خاطر گروگانهای (۸۱۱۹اواخر)... من دو بار در سوئیس به محل خدمت نرفتم

... اولی در هتل جه فرانسه آقای دوما مالقات کردملبنان، با وزیر خارفرانسوی در

 دیگر. در مالقات اول من تنها... و دومی در یک هتل ( در ژنوRichmond)ریچموند

سعید اسالمی  )مستعار(مالقات دوم سعید امامی با نامز سوی ایران بودم و درنماینده ا

( در Kordesُکردس آلمانی ) مهندسگروگان گیری  همراه من بود... در رابطه با

( مالقات Vogel)فوگلو (Epler)(، آقای اِپلرKoschnik)لبنان... با آقای کوشنیک

روز  ۸۳حدود .. می هم حضور داشت.ر بُن، سعید اماداشتم. در مالقات فوگل در شه

به همسرش بدهم ... نامه را  دوباره در آلمان بودم تا  نامه ُکرِدس را ( ۲۱/۹/۱۱د)بع

از  ندریافت کردم. نامه قبل جمهوری اسالمی در بُناز مصطفوی سفیر وقت  نشخص

ات این آنجا به بُن فرستاده شده بود... به موازاز ایستگاه واواک در لبنان به ایران و

مذاکراتی نیز با نمایندگان  (،های فرانسوی در لبنانوگروگان برای آزادی ُکرِدس)تالشها

های آمریکائی در لبنان، داشتم. رئیس هیئت مریکا، در رابطه با آزادی گروگاندولت آ

( به Bill Eliscueرا سرهنگ بیل الیسکو ) (مذاکراتدر)نمایندگی دولت آمریکا 

های جیمی کارتر، رئیس جمهور اسبق آمریکا، در تالش ۸۱۱۱از اوت عهده داشت... 

، نمی دانم نام او را درست می نویسم یا نه(، که در Rebhamبرای آزادی ربهام )



 

 

نی و به خمیخطاب  از کارتر را دو نامه زندانی بود، شرکت داشتم. ابتداایران 

کافی محرمانه نیستند. ها تحویل دادم که ایراد گرفته شد که به اندازه به آن رفسنجانی

ط به این دلیل، کارتر نامه سومی توس مطبوعات ایران نیز از این دو نامه خبر دارند.

... که من آن را به هنگام ورودم به تهران، نوامبر من برای هاشمی رفسنجانی فرستاد

آتالنتا، مالقات داشتم. ارده روز پیش از آن با کارتر، در، همراه داشتم. حدود چه۸۱۱۱

ایران ... دستگیر شدم و تا زمان فرار از در خانه ام توسط اعضای واواک ...پس از آن

د تهران، سلول انفرادی، در زندان توحیروز در ۸۶ من... دیگر سفری به خارج نداشتم

ورودی آن در نزدیکی  خارجه است.زمین وزارت امور بودم. این زندان در زیر

از تهران، پیوست یک، آن را مشخص  یاست که من در نقشه بخش سخائیخیابان 

کرده ام. در زندان، از روز شانزدهم بازداشت، روزانه دوازده سی سی مرفین به من 

... انواده امبا دخالت خ  سرانجامتزریق می کردند. دادگاهی هم برای من تشکیل نشد. 

ه ام ، حق خروج از خانآزاد شدم و تا حدود یکسال و نیم پس از آزادی ۲۱/۵/۸۱۱۱در

 را نداشتم... 

خامنه ا  آیت هللابه ریاست " امور ویژه "شورای، ۸۱۱۶فوریه  دربنا براطالعات من، 

 ز هم، به من اطالع دادند کها جدا ،فالحیانعلی معاون دهد... دو ی تشکیل جلسه می

عدام تو موافقت کرد(. شب حکم قتل مرا تصویب کرده است )خامنه ای با ا "شورا..."

 گفتند  اسالمی، که بعد)(، دوست من سعید امامی ۸۱/۵/۸۱۱۶ما ایرانیان ) عیدپیش از

، معاون فالحیان به (داروی نظافت خودکشی کرده استخوردن  با در زندانکه گویا 

که واقعا  قصد  -اداره از برنامه سفر من در داخل ایران گفت از طریقخانه من آمد ودر

، یعنی  "موضوع کامیون"ره به برنامه اجرایی با اشا اومطلع شده است.  -آن را داشتم

 تصادف ساختگی که برای قتل من برنامه ریزی شده بود، توصیه کرد به سفر نروم و

ترک کردم و با تهران را ۶/۳/۸۱۱۶اصرار کرد کشور را ترک کنم. من در تاریخ 

ولین ا به کویته،۸۱/۳/۸۱۱۶تاریخ  خود را در پاکستانایران ومرز غیرقانونی ازعبور

د دو ماه با سفارت حدو۸۲/۶/۸۱۱۶در پاکستان که بودم از  شهر پاکستان، رساندم...

 صحبت کردم. آنهااطالعاتی  مامورانو با  بودمتماس  فرانسه در

میکونوس بود، تا ها مربوط به کردند و بخش کوچکی از این سئوال ها از من سئوالآن

ها جواب دادم. پس از آنکه به این سئوالع اطالع داشتند. من ها از موضوجا که خود آنآن

که فرانسه مخالف ورود من به یکی از کشورهای  مطلع شدمسفارت آلمان توسط  من

به ابتکار خودم با سفارت فرانسه تماس گرفتم. یکی  ،است (Schengen)شنگن عضو 

باید  مناز آشنایان من که در وزارت کشور سوئیس کار می کند به من توصیه کرد که 

رد. منظور خطری وجود ندابرای آنها  من قانع کنم که از طرفشخصن ها را رانسویف



 

 

تی سابقم در فرانسه بود. سئوال های اطالعاسبت به فعالیتها نبدبینی فرانسوی نعمدت

طول کشید. تمام جزییات مجموع حدود بیست روزوجواب درسفارت فرانسه در

نمی توانم به خاطر بیاورم ولی در اظهاراتم درباره میکونوس در سفارت فرانسه را 

ارچوب اظهارات دیگرم ظهاراتم در این جا است. اگر در چ% ا۸۳بهترین حالت شامل 

( بدون اطالع من)چیزهایی را گفته ام که نه احیاندر برابر سرویس اطالعاتی فرانس

مورد به عنوان مثال من درنمی توانم چیزی بگویم.  ،ارتباطی با میکونوس داشته اند

یزی چ  نهامبورگ در سوء قصد میکونوس اصلدرگیر بودن احتمالی مرکز اسالمی 

مورد نقش مرکز اسالمی در هامبورگ زیاد سئوال فرانسویها در سوینمی دانم ولی از 

من سئوال کرد، البته فقط در طالعاتی آخرین محل اقامتم نیز ازسرویس ا.. می شد.

های فرانسوی از من سئوال سرویس سویاز  جا نیز دو بارر آنمورد مسائل آن کشور. د

ه عنوان ناظر ها بودم بمان آناین هنگام عوامل اطالعاتی کشوری که من مهشد. در

سئوال شد و همچنین مورد میکونوس شرکت داشتند. در آنجا از جمله دو باره از من در

کیفیت  کردم. ولیمن نشان دادند که احتماال  بنی هاشمی را شناسایی  چندین عکس به 

تلفنی با  ۲۲/۳/۸۱۱۶پس از ورود به پاکستان دقیقا  در  عکس خیلی بد بود... من

همکار تجاری ام صحرارودی در آلمان تماس گرفتم که محل اقامتم و چگونگی ارتباط 

با خودم را به او اطالع دهم. در این تماس تمایل خود را برای آمدن به غرب نیز  به او 

رارودی بدون اطالع من به ه از او انتظاری داشته باشم. صحاطالع دادم بدون این ک

بنی صدر از صحرارودی را شخصا  می شناسد. من و هم  هم بنی صدرخبرداد. او

از اقامت من که من اطالع داد تلفنی به  ۲۹/۳/۸۱۱۶ تاریخدر خود هطریق واسط

الزم نیست  نفعلن مو تسهیل کند را به غرب م باخبر شده است و تدارکاتی دیده که آمدن

وئیس تماس گرفته سفارت سپاکستان با سازمان ملل واین زمان من در.. دراقدامی بکنم.

تمایل دارم به آلمان بیایم و اگر او می خواهد که بنی صدر اطالع دادم  هبودم. به نمایند

ان امکانات ها در آلماست در این جهت باشد. او گفت آن برای من کاری بکند بهتر

عملی است. به این جهت به سفارت آلمان در پاکستان رفتم و ند و این کارخوبی دار

چند روز  د چگونگی دسترسی به خود را به آنها اطالع دادم.برای زمانی که الزم شو

نه جواب مثبت و نه منفی آن ارت آلمان صحبت  کردم ولی بعد ازبا یک کارمند سف بعد

از پاکستان با بنی  تلفنی متعددی که  من های به آلمان نگرفتم. درطی تماس برای سفر

که  بطور مشخص از من پرسید ۲۱/۹/۸۱۱۶، اوبرای اولین بار در تاریخصدر داشتم

وی جواب داد که منظورش  ،در پی سئوال من.. من در مورد میکونوس چه می دانم.

این موضوع به ه دربار ۸۳/۱/۸۱۱۶برلین است. در این زمان تا  با ُکردها درمسئله 

تاریخ  درطور مکرر تلفنی صحبت و گاهی فاکس شد که بیشتر محتوای کلی داشت. 



 

 

های سئوال برای من فرستاد که من در ابتدا کاتالوگ ناز طریق فاکس عمل ۸۳/۱/۱۶

ها به آنن ه به موقعیت خطرناکم اصلبا توج ،به بعد ۸۹/۱/۱۶ولی از  ،کلی هایجواب

م در آن جا اطالعات بیشتری به پیشنهاد کرد جواب ندادم. اما با توجه به سفرم به غرب

 دو نفر از نمایندگان او در ،۲۸/۱/۱۶بدهم. کمی پس از ورودم به اروپا در او

 بنی صدر در.. این دو نفر اطالعات دیگری دادم. ( به مالقات من آمدند. به۲۵/۱/۱۶)

تکمیلی محل اقامتم تلفن زد و فوری اطالعات من دربه  نروز شهادتش دردادگاه شخص

من تقاضا کرد این اطالعات را او به من یک شماره فاکس داد و ازدیگری خواست. 

همان حال هم تلفنی و هم کتبی به کتبی بفرستم. من هم این کار را کردم و در فوری و

ها ت من را در متن بزرگتری دید و آنبنی صدر اشاره کردم که ضروری است اظهارا

 را مفصل ارائه کرد ... 

ع های بزرگ چندین بار با بنی صدر در چارچوب تجم نن با انقالب من شخصهمزما

قت مؤکد خمینی با وی در با مواف ۸۱۱۶و  ۸۱۱۳من در  ،آنتماس داشتم. عالوه بر

پاریس مالقات کردم تا او را برای بازگشت به ایران ترغیب کنم. برای این تبعید در

ت از طرف خمینی نبود، کار این مالقاکار من توانستم به او ضمانت امنیتی بدهم. ابت

. بنی "معروف بودندتمایل به غرب"گروهی بود که در دستگاه دولتی به  سویاز  بل

رسمی و علنی از او که خمینی بایستی به طور  گفترد کرد و به من  پیشنهاد را صدر

ه طگاه رابهای دیگری در میان نبود. میان من و بنی صدر هیچمالقات.. عذرخواهی کند.

 شخصی وجود نداشته است.

های بی یک سری باصطالح گروه ۸۱۱۳اکتبر  -در سپتامبرپیش از تأسیس واواک 

کشور را اجرا می کردند و تصمیمات نامی ازافراد وجود داشتند که اعدامهای خارج از

او ها را تأیید می کرد. بدون تأیید میان می گذاشتند و او بایستی آن خود را با خمینی در

شورای "پس از تأسیس واواک این گروه ها به نام .. عملیاتی انجام نمی گرفت. چنین

پس از .. اطالعات و امنیت سازماندهی شدند.زیر نظر مستقیم وزیر  "عملیات ویژه

تأسیس شد که  "امور ویژه "شورایرهبر نظام شد یک  ۸۱۱۱آنکه خامنه ای در سال 

مهم تصمیم گیری درهمه امور شورا...""دولت قرار دارد. وظیفه این فرازحکومت وبر

است، یعنی درباره اموری اتخاذ تصمیم می کند که خارج از تصمیمات و وظائف 

.. دینی الزم است. -نبه های قضائیادارات دولتی است که در آنجا همواره رعایت ج

مربوط به  قتل دگراندیشان نمی شود، بل برای مثال  تنها( شورااتخاذ تصمیم )در این 

ه اختیارات ویژه وزارت امل بستن دفتر نهضت آزادی )بازرگان( هم شد که در حوزش

ظیفه برای دولت است که هم مجلس وهم تصمیمات کمیته نوعی تعیین و.. کشور است.

دارای اعضاء ثابت و متغیر است. غیر "شورا..." ها توجه کنند. این دولت باید به آن



 

 

که در کمیته فرا خوانده می شوند. زمانی بررسیثابت ها با توجه به موضوع مورد 

موضوع قتلی طرح می شود، تصمیم باید بدون استثناء به تأیید مقام رهبری برسد و 

عبارتند   "امور ویژه "شورایبدون دستور او هیچکس اجازه اقدام ندارد. اعضاء ثابت 

 از:

 رهبر مذهبی نظام یا نماینده اش حجازی 

 به عنوان نماینده او. (،شمی رفسنجانیها)پسرش محسن  یا رئیس جمهور 

  حضور ن شخص معموال  رهبر یا  رئیس جمهور "شورا..."جلسات عادی در

 ندارند. 

 زیر امور خارجه نیست، خود و نسیاست خارجی، که ضرورتمسئول امور

همان وزیر امور خارجه، والیتی،  (خامنه ای)رهبراما  پس ازشروع کار 

 است.

  فالحیان علیکشور، وزیر اطالعات و امنیت 

 ازاولین وزیر واواک، ریشهری، که اکنون مسئول دستگاه اطالعاتی رهبر و 

های اطالعاتی و ضد اطالعاتی فعالیتافراد محرم او است که برای دفتر رهبر

 انجام می دهد.

 محسن رضائی، فرمانده سپاه پاسداران 

 سپهبد رضا سیف اللهی، رئیس نیروهای انتظامی 

 عضو شورای نگهبان و مسئول امور مذهبیآیت هللا خزعلی ، 

 

است یا   "مور ویژه"شورای اآیا تصمیم گیری برای  قتل، یک تصمیم جمعی  پرسش:

 رهبر)مذهبی نظام( گرفته می شود؟توسط  تنهاتصمیم 

میم درجه اول مشاوران رهبر هستند. تصدر "امور ویژه "شورایاعضای  پاسخ:

اینجا به اصطالح نقش قاضی را دارد. ی کند که درنهایی را رهبر به تنهایی اتخاذ م

همچنین شورای انقالب اری، وزه قضائی، رئیس قوه قانونگرئیس جمهور، رئیس قو

اجرای حکم قتل چشم  را بازی کنند، یعنی درخواست کنند از "ناجی"می توانند نقش 

هللا( می دانم که )آیت  نزب دمکرات کردستان ایران مشخصحپوشی شود. دررابطه با

کرده بود. )آیت هللا( خامنه ای، با فرمان قتل قاسملو را صادر نشخص خمینی خودش

اد. دستور قتل در این مورد د را شرفکندییه به این فرمان )خمینی( دستو قتل دکترتک

( میکونوس)۸۹/۱/۱۲بر علیه شرفکندی بود و نمی دانم بقیه قربانیان ترور  نمشخص

حکم قتل صادر شده از سوی رهبر از نظر .. ده بودند.اندازه به نام مشخص ش تا چه

است، اما از نظر قوقی و توجیه مذهبی قتل مورد نظرپایه حبه معنای قضائی ِصرف، 

از چنین تصمیمی پشتیبانی می کنند. اگر به غیر از این  "شورا..."سیاسی تمام اعضاء 

ارده زر در میان گبا رهب اصوال  باشد، حکم قتلی هم صادر نمی شود، یعنی موضوع 



 

 

می بایستی به  چنین است که حکم قتل(رئیس جمهور)نمی شود. در مورد رفسنجانی 

نمایندگان خود را  نفتم که رهبر و رئیس جمهور معمولگ نمن قبلتأیید او نیز برسد... 

ربوط به جلسات م تنهاباید بگویم که این امر  نکمیلمی فرستند، ت (... )شورابه جلسات 

... سازمان حضور دارند نیم گیری خودشان شخصهای تصماست و درنشستتدارکاتی 

های سط قانون مشخص نشده است و فعالیتتو "امور ویژه "شورایو ترکیب اعضای 

 ... است "والیت فقیه"آن صرفا  نتیجه 

های پس از انقالب هدف کردستان ایران از ابتدای درگیری کردستان و حزب دمکرات

و بیش از همه حزب  ،ساختار سیاسی و سازمانی کردها استمی خو سیاستی بود که

را متالشی کند. ایران با این سیاست می خواست از اتحاد  ،دمکرات کردستان ایران

ت قاسملو قابل تصور فرامرزی ُکردها جلوگیری کند، امری که با توجه به شخصی

ت وعملیات )آنجا( ان، کردستان، به مسئول اطالعاغرب ایرفرمانده پاسداران در.. بود.

قاسملو قصد مذاکره دارد تا جو  سیاسی را آرام که ی گزارش داد جزتیمسارغفوردر

کند. دولت می ترسید قاسملو بتواند به این وسیله به یک عامل سیاسی جدی تبدیل شود 

تالشش از میان  ا. از اینرو باید او را در همان ابتدن او مشکل شودمیان بُردازبعد و 

، دو نفر از اعضای ۸۱۱۱یا  ۸۱۱۹، در سال "امور ویژه "شورایدستوربُرد. به 

ای جودی و جعفری، که من هخش اطالعات و عملیات پاسداران درکردستان به نامب

می شناسم،  نهادی هادوی مقدم، که وی را شخص ها را نمی شناسم، با محمدآن نشخص

 گو کردند. بررسی این مسئله مالقات و گفت برای

زمان در واواک مسئول کسب و جمع آوری اطالعات درباره کردستان آن هادوی در

های واواک، صمصام کاال است. واواک مروز مدیر کل اجرایی یکی از شرکتبود و ا

 "امور ویژهشورای "اختیار نفرتهیه شده بود در گزارشی را که توسط یکی از این سه

به اجراء  ۸۱۱۱کرد که در  قتل قاسملو را تصویب ۸۱۱۱در سال  شورا و  .قرار داد

ردستان متالشی نشد، با این اقدام هم حزب دمکرات ک حتاکه گذاشته شد. از آنجائی

 اندکی پس از تأسیس شرکت صمصام کاال)به هادوی ۸۱۱۸در سال  نفالحیان شخص

حزب دمکرات کردستان  همأموریت داد تا دربار (و انتقال ظاهری او به آن شرکت

کند. دلیل انتخاب هادوی، آوری کند و بر روی راه حلها کارات جمع ایران اطالع

به آلمان می  ۸۱۱۸تجربیات پیشین او بود. هادوی برای انجام مأموریت، در تابستان 

آید، زیرا او می دانست و یا فکر می کرد که بخشی از رهبری حزب دمکرات در این 

 دانم چگونه در ارتباط با جا ساکن است. او حدود دو یا سه ماه در آلمان ماند و نمی

ایران دراو که کرده است تعریف او ... هادوی برای فردی به نام دکتر )و( قرار گرفت

فرد با نفوذی است و به )و( پیشنهاد همکاری تجاری می کند که هادوی بخش ایرانی 



 

 

... ن دو دوست شدند و هادوی گاهی نزد)و( زندگی می کرداش را به عهده بگیرد. آ

ش را در اختیار فالحیان گزارشمأموریت به ایران باز می گردد و س از انجامهادوی پ

تصمیم گرفت  "شورا..." ۸۱۱۸گزارش بود که در همان سال ... پس از این اردزمی گ

 علیه حزب دمکرات در نظر داشت، درآلمان به اجراء در آورد. عملیاتی را که بر

م آن را به یاد نمی آورم، وارد کار برای اینکار یک شرکت پوششی دیگر واواک که نا

که من او را خوب می شناسم و دست راست  ،داو اصغر ارش ،شد. کمالی مدیر اجرائی

عضو هیئت رئیسه این شرکت شدند. این دو نفر از اعضای عالی رتبه  ،فالحیان است

همراه چند عضو دیگر واواک برلین  واواک هستند که حدود دو یا سه ماه پیش از ترور

ها برنامه ریزی . هدف آنمی شوندتحت پوشش یک هیئت تجاری به آلمان فرستاده 

میان ُکردها، حتا در آلمان،  ارائه گزارش به فالحیان بود. هادوی درمشخص عملیات و

به همین خاطر هادوی برای جمع ت که مورد اعتماد ُکردها بودند وع شخصی داشبمنا

کمالی می دانم که او سه سال پیش سیسد  آوری اطالعات اولیه انتخاب شد. درباره

پس از د شار کمالی و ، وارد ایران کرد... E ۲۵۱ماشین سواری، مرسدس بنز، مدل 

عبدالرحمان بنی  ،...  فالحیانارش دادندبه فالحیان گز نبازگشت به ایران شخص

 برلین نمود ... خانواده بنی هاشمی درنجف )عراق( باهاشمی را مأمور انجام ترور 

 سپاهحداقل سه برادرند: عبدالحمید فرمانده سابق یک واحد  آنهاتبعید بود. خمینی در

 سپاهعضو ق کشته شد، عبدالمجید، که او نیزعراپاسداران که درجنگ ایران و

سرانجام عبدالرحمان دارای رابطه با حزب هللا است و و لبنان فعالپاسداران است و در

ا ود. اعضای تیم او اروپا را خوب می شناسند، امب میکونوسکه فرمانده تیم عملیات 

که تاریخش برای من ناروشن است، ایران زندگی می کنند... در زمانیاکثرا  در

بنی هاشمی به همراه تیم اش وارد آلمان می شود تا با شرایط و جزئیات،  حمانعبدالر

... ارک ببیندمات اجرای عملیات را تداز جمله محل عملیات میکونوس، آشنا شود و مقد

ل و محل سکونت عام برای تهیه وسایاز ظاهر شدن در انظار ضربتاعضای تیم 

ارده می شود، زها گر اماکنی که در اختیار آند بلها نه در هتل، پرهیز می کنند، آن

ه اطالعاتی آن کشور است. جا، ایستگاهرندگی می کنند. مسئول این امور درز

هامبورگ یا درفرانکفورت کنسولگری ایران درتی درآلمان، سرایستگاههای اطالعا

مسئول ایستگاه، سرکنسولگری فرانکفورت بود. مسئول پُست  ۸۱۱۲سال بودند. در

ول کنسولگری مربوطه است. سرکنسولها کارمندان واواک ایستگاه اطالعاتی، سرکنس

ر رتباط با ترو... عبدالرحمان نام درست بنی هاشمی است و من نام دیگری در اهستند

.. .اجرا شد" فریاد بزرگ علوی" ... ترور میکونوس با کلمه رمزمیکونوس نمی شناسم

و دو بنی هاشمی  عبدالرحمان... ر انقالب )خامنه ای( به معنای فریاد )خواست( رهب



 

 

د. از بهترین کادرهای چمران وزیر دفاع سابق بودن ۸۱۱۱های ... دراوایل سالبرادرش

خدمت در واواک در لبنان کار می کرد و پس از  عبدالرحمان بنی هاشمی پیش از

خارج ازکشور شد... او ک تیم عملیاتی برای اموربازگشت به ایران مسئول ی

سرکوب مجاهدین بسیار موفق بود و از اینرو سرانجام به بخش عملیات با زمینه در

)... مرادی ژنو به عنوان رئیس تیم شرکت داشتاطالعاتی منتقل شد. بعد در ترور 

در ژنو ترور شد( که مشهور شد و مقام و  ۸۱/۱/۸۱۱۱طالبی، خلبان سابق که در 

رتبه اش نزد رفسنجانی و خامنه ای ارتقاء یافت. او چون متعصب و در کارهایش 

 ز فرماندهان دائمی تیم منصوب شد.موفق بود و کیفیت رهبری داشت، به عنوان یکی ا

 مشخصات او:

  ساله ۳۱تا  ۵۱اکنون، حدود 

 ی هیکل با عضالتی ورزیدهقو 

 چاق گردن کوتاه و انگشتان 

 صورت گرد 

 گونه های  تقریبا  برجسته 

 ریش پُر و کامل، سیاه، تک و توک موهای سفید، مانند موهای  سرش 

 مژگان تیره، بینی متناسب با لب های کلفت، ابروهای پرپشت، چشمان و

 صورت، بدون عالمت ویژه

 ... و 

آلمان  را از راه ترکیه به مقصد  ،از راه هوایی میکونوسر ... بنی هاشمی پس از ترو

حدود  من... در یک گفتگو شنیدم وموضوع را از خود اایران ترک می کند. من این 

گام ورود به های تهران رفتیم. هندو نفر از دوستانم به یکی از هتلسیزده ماه پیش با 

ن تا این زمان او را شخصند. من حال ترک هتل بودهتل بنی هاشمی و پسرکوچکش در

راه من او را خوب می شناختند. آنها به  او سالم و شروع به ندیده بودم، اما دو نفر هم

با هم نشستیم و قهوه  گو کردند. بنی هاشمی با ما به هتل برگشت. حدود نیم ساعتگفت

گو به مسئله ُکردها در آلمان کشید. روشن بود که منظور خوردیم. دراین میان گفت

ومین ضربه به رهبران حزب دمکرات کردستان ایران است. دو همراه من به او د

پاداش گرفته  ۲۵۱او به خاطر شرکتش در این عملیات یک بنز  می دانندگفتند که 

گو تمام مدت حتا ت درباره پاداش نداشت. این گفتاست، اما بنی هاشمی تمایلی به صحب

... با یک مرسدس آنجا را ترک کرد نعاقتا  خروجی هتل ادامه داشت، و بنی هاشمی و

به انجام رسید برای   ۸۱۱۵شروع و در  ۸۱۱۸معامله هایی که در سال بنی هاشمی در

( به ایران شرکت داشت. مذاکرات در Nokiaصدور تلفن های سیار شرکت نوکیا )

د. به این باره در آلمان و فنالند انجام شدند و تحویل کاال  نیز از سوی این دو کشور بو

برای انجام امور این معامله به آلمان  ۱۵و ۱۸نظر من بنی هاشمی باید در سال های 

جام گرفت که غرضی سفر کرده باشد. این معامله با مشارکت وزارت پُست ایران ان



 

 

های آن پوشش می داد. کارهای خدماتی انجام و به فعالیتبرای واواک  نرئیس آن معمول

در باال با بنی هاشمی در را به هنگام آن مالقات ذکر شده من اطالعاتم در این زمینه 

 ند، شنیدم ... که همراهانم از او پرسش کردهتل های تهران، زمانییکی از 

ه با توجه به خطرات مجموع از پنج منبع است کدر "میکونوس"اطالعات من درباره

ی برم، اما حاضرم ها  نام منج از آنها، در این جا با شماره های یک تا پزیاد برای آن

ن کل قرار ها را دراختیار دادستامچنین امکان تماس با آنهمشخصات این منابع و تمام 

دو به آقای  ... منبع  شمارهدهم. منبع شماره یک درشورای امنیت ملی کار می کند

... من توسط او اطالع یافتم که فالحیان از سوی نزدیک است ریشهری بسیار بسیار

رات مسئول اجرایی عملیات علیه رهبران حزب دمکبه عنوان  "ژهامور وی "شورای

... منبع سوم، یک مقام عالی رتبه واواک، مدیر کل و کردستان ایران تعیین شده است

... او با همین عنوان در سفارت اطالعاتی واواک درلبنان استعضو سابق ایستگاه 

س به ایران باز گشته بود و ... او در زمان ترور میکونوکار می کرد تروایران در بی

 بنی هاشمی و یکی عبدالرحماندر پُست فعلی اش کار می کرد. او از دوستان نزدیکی 

که دیروز شرح دادم، همراه من  با بنی هاشمیهتل از دو نفری بود که در دیدارم در

حیان دارد، اما خویشاوند او رابطه خانوادگی نزدیک با فال من... منبع چهارم بود

... است که این فرد آدم فالحیان است محافل مطلع تهران این یک سر  آشکار.. در.نیست

همان حرف یا نظر فالحیان است. این منبع در همه می دانند حرفی که او می زند و

د  چه من در این مورهررابطه با ترور میکونوس، با ارشد و کمالی ارتباط داشته است. 

م در ترور میکونوس دارای مسئولیتهایی، هر منبع پنج... گفته ام از این منبع بوده است

... تمام این منابع از خروج من خبر دارند و پس از آن سعی  کردند چند نه اجرایی بود

من دو نوع هران با من تماس برقرار کنند. آنها در مورد فرار توسط مدیر دفترم در ت

زیرا با من هم عقیده ها مثبت است، هند گرفت: موضع حقیقی و واقعی آنموضع خوا

اظهار نظر و با  ها، عدمها خاتمه داد موضع علنی آن به این دیوانگیباید هستند که 

من در ابتدا در این فکر نبودم که اطالعاتی دربارة سوء قصد میکونوس ... احتیاط است

اطالعاتی که به هر حال طی  دریافت کنم چون اهمیت خاصی برایم نداشت. از

 ن موضوع نیز اطالع یافتم.  م از ایدنابع به دست می آورگوهایم با مگفت

کنون با سکوت کشورهای کرده ایم که عملیات تروریستی درخارج تا ما عادت ناصول

مربوطه مواجهه شوند. در مورد میکونوس برای اولین بار بود که چنین واکنشی به 

ید و نه به صورت رس وجود آمد. این اطالعات در طی مدت طوالنی و تکه تکه به  من

ترور میکونوس ندیده ام. امکان دارد هیچ  هیک خبر منسجم... من هیچ نوشته ای دربار

نوشته ای هم وجود نداشته باشد. چون تمام مسایل شفاهی حل و فصل می شوند. تنها 

و آن را تنها رئیس تیم می بیند. چون این فرمان سوی رهبراست از  نوشته، فرمان قتل

صورت خود من در مورد دیگری چنین ه قضایی و مذهبی است. درهراو توجی برای

 ..فرمان قتلی با امضای خمینی را دیده ام گرچه من فرماندة تیم نبودم.

در لندن بود. در آن زمان محمد موسوی زاده (هادی خرسند)این مورد خسرو هرندی 

رف آمد. در دوسلدُ شهر فرمان قتل به هری وزیر وقت واواک با یک کپی ازمعاون ریش



 

 

صد و معاونش مالقات کردم. چون جا من در حضور او با فرماندة مسئول این  سوء قآن

صحبت می کردند، من در فرانسه  ، امافارسی نمی دانستندو آنها هر دوعرب بودند

ها با  موسوی زاده مترجم بودم و فرمان  قتل را ترجمه کردم. ما به زبان مذاکرات آن

این صحبت اشاره موسوی زاده در.. که من بر آن تسلط دارم. می زدیمفرانسوی حرف 

کرد که فرمان قتل باید به اجرا در آید و هرتأخیری گناه است. من بعدا  در تدارکات 

که باید ترور می  پول و عکس فردی دیگر این سوء قصد شرکت داشتم. در اتریش،

، را به تیم دادم. بودتوسط سفارت ایران در وین فرستاده شده ( و هادی خرسندی)شد

واواک در  از )نام رمزانجام عملیات(گرفتن دستور اجرای سوء قصدبعالوه، من در

 بازهم به دلیل -زمانبه این صورت که در آنتهران و انتقال آن به تیم همکاری نمودم. 

ما می خواهیم "به خواست فرماندة تیم کلمه به کلمه به تهران اطالع دادم که  -یزبان

موسوی زاده دریافت پاسخ را ازن شخص ممن خود. و"شن را به راه بیاندازیمج فردا

شب اجرای قتل، به من در ".جشن بگیرید. امیدوارم خوش بگذرد،"نمودم و به تیم دادم 

زیر سوء قصد جاری را طور ناشناس، به پلیس انگلستان تلفن کردم و به صورت 

ها بسیار فرعرب چاق، یکی از آنفردا حدود ساعت شش صبح دو ن "... اطالع دادم:

واهند قرار دارد را طی خ (هادی خرسندی)هرندیه اق، پیاده خیابانی که در آن خانچ

ها می خواهند حدود ساعت هشت هرندی را به قتل کرد )من آدرس را دادم(. آن

 ".برسانند.

 )هادی خرسندی(حدود ساعت هشت تعیین شده بود چون هرندیزمان سوء قصد 

شرکت یبا  در این زمان از خانه خارج می شد. در این عملیات  یک زن هم همیشه تقر

 داشت. 

ساعت شش به درست بودن اطالعات پی برد و سپس سوء قصد پلیس با مراقبت در

 کنندگان را در ساعت هشت  دستگیر نمود و اسلحه ها را  نیز پیدا کرد.

عملیات  و دو ر رابطه با درمجموع هفت نفر دستگیر شدند. پنج نفر به طورمستقیم د

یک ماه بعد، من به رئیس تیم که آزاد شده و در  بعدا  از جمله آن خانمی که گفتم.نفر 

ها لو ه من گفت که موضوع از سوی ایرانیسوئد بود برخورد کردم. در این مالقات او ب

 نامفرانسه بودند. یکی الجزایری به  معاونش تبعهو (ترور)... رئیس تیم  فته استر

 «....راکشی بود که نامش در خاطرم نیستگواسمی و دیگری م

 

 

 

 



 

 

  :و زیر نویسها منابع

 برگرفته شده از )زندگینامه مصباحی از زبان خودش(تمام مطالب این بخش -*

مسئول پرونده  اظهارات ابولقاسم مصباحی در جلسات بازپرسی او توسط دادستانی

 مورخ جلسا ت میکونوس است که در

یکم و  و ۸۱۱۶سیزدهم، چهاردهم، بیست وپنجم، بیست و ششم و بیست هفتم دوازده، 

، و نیز جلسات بازجویی چهارده، پانزدهم، شانزدهم،  بیست و نهم و ۸۱۱۶دوم اکتبر 

 2bJs295/95-8 پرونده شماره (، Meckenheim) مکنهایمدرشهر، ۸۱۱۹م ا سی

 انجام گرفته اند. 

خواندن ه یکم، تمامی آنها برای سهولت درکبه شکل پرسش و پاسخ است بازجویی 

در کنار حذف شده اند و دوم، مطالب مربوط به یک موضوع از بخشهای مختلف 

الزم  بدست آید وخواننده بتواند آنها را براحتی  شده اند تا انسجام هیکدیگرقرار داد

 خللی وارد شده باشد.اصل پاسخها  بدون آنکه بهپیگیری نماید، 

 ۲۱۱۱اسناد دادگاه میکونوس، انتشارات نیما، سیسم جنایتکار"، منبع: کتاب "

 

 

 

 
ما می خواهیم فردا جشن را  به راه فرهاد )ابوالقاسم( مصباحی. نام رمز ترور هادی خرسندی: "

 بیاندازیم". پاسخ از تهران: "جشن بگیرید، امید است خوش بگذرد."

 

 

 



 

 

 *دگراندیشان ترورساختار تصمیم گیری  -۲۲

گیری در رابطه با مصباحی درباره موضوع مربوط به ساختار تصمیم . شاهد .» .

کلی ساختار و روند تصمیم توضیح داد. او ابتداء بطور پیگرد مخالفان حکومت ایران

سپس به بیان اساسی ترین جزئیات ترور پرداخت. یعنی مسائلی ی را توضیح داد. وگیر

سازمان را که او از طریق همکاران که در اینجا مورد بررسی ما است. اطالعاتی 

گو با بنی هاشمی به دست آورده بود، مبین این امر هستند که در امنیت و نیز از راه گفت

 این مورد نیز عین نمونه های پیش عمل شده است.

دارای نقش بسیار مهمی است. این شورا " شورای امور ویژه"ساختار تصمیم گیریدر

اساسی  است، که نهادی خارج از قانون" والیت فقها"رت از پیامدهای نامحدود بودن قد

تی تصمیم حکومت است و درباره مهمترین تدابیر امنیفرازعمال  نهادی برمی باشد و

 ی حکومتمحدوده مسئولیت و اختیارات هر یک از نهادهامی گیرد. تدابیری که از

)نیز( به ملی شورای امنیتها در نهاد رسمی فراترمی رود و)حتا( گفتگو درباره آن

صالح نیست. بعالوه، این شورا درباره تمام مواردی که مربوط به قتل مخالفان 

صباحی اطالعاتش  جمهوری اسالمی خارج از کشور می شوند نیز تصمیم می گیرند. م

توسط یکی از همکاران شورا )که را اعضای این شورا ساختار، عملکرد، و درباره

 است( بدست آورده است.  "امنیت ملی شورای"فردی مورد اعتماد و عضو 

 

 موقعیت رهبر انقالب

( درباره موقعیت رهبر انقالب، که عضو Halmهالم )کارشناس پروفسور دکتر... 

 "رهبر مذهبی"دائمی این شورا است، می گوید، مقام و منصب رهبر انقالب )که او را 

هر چند که یک نهاد پیش  می نامند( پس از انقالب اسالمی ایجاد شد. مقام رهبر انقالب

رجه آتوریته مذهبی نیست. این بینی شده در قانون اساسی است، اما دارای باالترین د

. رهبرانقالب بیشر یک منصب سیاسی است. استی بزرگ امردردست آیت هللا ها

به منظور قتل افراد  "شورای امور ویژه"بنابراین، حکمی که از سوی نهادی چون 

، و حتا به امضای رهبر انقالب نیز می رسد، ربطی به امور مخالف صادر می شود

سیاسی است. حکم قتل  -مل حکومتیعنین حکمی مربوط به یک مذهبی ندارد. چ

، یعنی یک نظر "فتوا"ربطی به وجودداشته است(نیز دراین مورد )همچنانکه

موری می تواند درباره اکارشناسانه مذهبی )اجتهاد، که براساس قرآن وشریعت است و

بسیار گوناگون و روزمره باشد( ندارد. حتا فتوائی که رفتاری )چون کفر( را مستوجب 

مرگ بداند، نه یک حکم و نه دستوری برای کشتن است، زیرا هر فرد شیعه خود 

آزادانه تصمیم می گیرد از فتوائی پیروی کند یا نکند. در مورد این پرسش که آیا این 



 

 

نظرگرفتن شخصیت او(، می می شود یا خیر )با درینی هم امر شامل فتواهای خم

چنین پرسشی چشم پوشی کنیم، زیرا در اینجا چنین موردی وجود توانیم دراینجا از

بنا بر " صورت کشتن یک انسان، که بر اساس یک فتوا انجام گرفته باشد دارد. درهرن

 به عنوان قتل به حساب نمی آید." حقوق اسالمی

همین امر هستند، که مخالفان مؤید فسور دکتر اشتاین باخ نیزانه پروبیانات کارشناس

این نبرد قدرت وحشیانه( نه به دالیل مذهبی، بل بنا بر دالیل سیاسی و قومی ُکرد)در

تحت پیگرد می باشند. بنابراین، می توان نتیجه گیری کرد که طرح مسائل مذهبی، در 

فع مربوط به حفظ قدرت سیاسی در خدمت منا تنها طه با پیگرد مخالفان سیاسی،راب

است، که به آن پوشش مذهبی داده شده است. پوششی که پشت آن پیدا است. در چنین 

نمی  ن، در رابطه با یک حکم قتل، اصولشرایطی از توجیه قضائی یا  مذهبی این عمل

در این سوء قصد  که ن امر برای متهمان نیز روشن بودمیان باشد. ایتواند سخنی در

می مخالف حکومت ایران نابود های سیاسی رهبری یک گروه قوستی شخصیتمی بای

 ...شوند

 شورای  امور ویژه

مسئولیت اجرای حکم قتل  "ویژه عملیات شورای"مصباحی شهادت می دهد که ... 

امنیت( سپرد. او این مطلب را از دو کتر شرفکندی را به فالحیان )وزیراطالعات ود

رهبر ، و نیز یک منبع دیگر در دفتر امنیتی وراشتن همکاران مربوط به بخش 

آلمان  کلسازمان امنیت داخلی در تطابق با گزارش رسمی انقالب، شنیده است. این امر

( Grunewaldآقای گرونه والد ) شهادت (، ونیز درتطابق با۸۱۱۳دسامبر ۸۱ )مورخ

نام برد. بنا  "ویژه واحد ")که آقای گرونه والد نیز از آن به عنوان می باشد. این ارگان

است که پس از پایه گذاری واواک  "عملیات ویژهشورا "بر شهادت مصباحی، همان 

از ترکیب و تجمع چندین گروه بی نام و نشان به وجود  ۸۱۱۳اکتبر  -در سپتامبر)که 

آمد( در واواک ادغام گردید و زیر نظر مستقیم وزیر اطالعات وقت قرار گرفت. این 

کشور انجام عملیاتی درخارج از  نیک مستقل ش از تشکیل واواک( هرگروه ها )تا پی

 ..می دادند. اعضای این شورا فقط از کارمندان واواک هستند.
 

 برلین ترور در رابطه با ج.ا.ا.قدرتمداران مسئولیت 

علیه رهبری حزب دمکرات ریحات باال روشن می کنند که ترورتوصیفات و تش... 

ت و نه ریشه ری دکتر شرفکندی، نه کار تک روانه چند نفر اسکردستان ایران، به رهب

این  ،های گوناگون اپوزیسیون می باشد. برعکسآن در اختالف نظر درمیان گروه

 ترور توسط قدرتمداران ایران سازماندهی و کارگردانی شده است.

اخته متهمان، و نیز فرمانده تیم عملیات بنی هاشمی، به عنوان آمران این ترور شن -۲

نمی شوند. روابط  شخصی با قربانیان، یا عالیقی که عامالن را تشویق و ترغیب به 

کرده باشد، وجود ندارد. حتا دارابی نیز )با توجه به وابستگی اش به دستگاه  تروراین 



 

 

منافع سیاسی رژیم( نه چنین تروری را نیت، و نیز به دلیل تقدم عالیق واطالعات و ام

نجام می داد و نه بدون کمک دیگران اصوال  توانائی انجام و ا بدون کسب مأموریت

هم می شود. آنها نیز کارشان  "تیم ضربت"اجرای آنرا  داشته است. این امر شامل 

 ایران بوده است.  تدارکات  مراکز حکومتِ   درگرو

ایران و یا اختالف آنها با  ات کردستاننتیجه اختالفات درون حزب دمکر این ترور -۱

ر این زمینه نه تنها به اظهارات . دادگاه ده استهای ُکرد اپوزیسیون نبودگروهرسای

به سخنان شاهدان بسیاری از داخل و خارج  کارشناسانه پروفسوردکتر اشتاین باخ، بل

از کشور گوش داد )دستمالچی، اسفندیاری، میر راشد، عزت پور، دکتر فراهتی، دکتر 

(: دیعی، بنی صدر، دکتر گنجی، حسینی و دبیرانبراتی نوبری، متحملیان، جعفری، ب

 گیرنده کل طیف های موجود جنبش مقاومت ایران هستند.طیف این شاهدان تقریبا  دربر

د ها و احزاب اپوزیسیون ایرانی، با وجوها، سازمانهمه یک نظر بیان داشتند که گروه

برخالف احزاب )عقیدتی شان در رابطه با اهداف -تمام اختالفات و تضادهای سیاسی

( با یکدیگر رفتاری مسالمت آمیز ها سخن گفتندردی که بنی صدر و طالبانی از آنکُ 

الف این امر را نشان دهد اطالعی ندارد. کارشناس دارند. دادگاه از موردی که خ

ین تروری را از جانب یکی از دکتر اشتاین باخ اضافه می کند که او یک چنپروفسور

 نقلهیچ انگیزه ع غیرممکن می داند. برای چنین عملی نهای اپوزیسیون عملگروه

یک عالقه  مشترک برای  مبارزه با رژیم میان اپوزیسیون قابل اثباتی وجود ندارد. در

ن گروههای اپوزیسیون متقابل با آن قرار دارد که تضادکم موجود است. و این امر درحا

شانه یا اطالعی در دست نه ندیگر را بکشند. از چنین امری نیز تاکنون هیچگویک

 نیست.

ران نه تنها برعکس، نتیجه اثبات ُجرم آشکارا نشان می دهد که قدرتمداران ای -۹

عامالن آنها را  بدون هیچگونه ور را تأیید میکنند، وخارج از کشاقدامات تروریستی در

لیه کارگردانان  ترور برعان وها خود آمرکی مورد تقدیر قرار می دهند، بل آنشابهام و

 شان مورد غضب قراره دلیل بینش و برداشتهای  سیاسی که صرفا  ب هائی هستندانسان

ودی مخالفان گرفته اند. قدرتمداران ایران صرفا  به دلیل حفظ قدرت سیاسی اقدام به ناب

 سیاسی خود می کنند. 

د این ادعاهای خلخالی، که او انسانی را فقط به این دلیل که رژیم حاکم را نمی پذیر

حقوق بشری در تضاد است( دارای رابطه ای  جب القتل می داند )امری که با هروا

با قتل افرادی از سایر گروههای مخالف می باشد. مستقیم هم با قتل دکتر قاسملو، و هم 

ا حضور دارند، ، که عالی ترین مقامات  حکومتی در آنجاز حکومت ایرانهائی ارگان

مربوط به قتل دکتر قاسملو، تصمیم به قتل دکتر  هایبنا برهمان دالئل و انگیزه

در تمامیت ارضی ایران بمانند. شرفکندی و یارانش گرفته اند. قربانیان می خواستند 

مشارکت بیشتر در زندگی برای مردم اهان یک خودمختاری محدود بودند وخو تنهاها آن

آنکه این  کردند. رهبران ُکرد)ابتدا پس از سی شان را طلب میسیااجتماعی و

ی هاشد( برای تحقق و انجام این خواستها شروع و مبارزه با آن رد یشانهادرخواست

 دست به فعالیت زدند. خارج ازکشور در خود



 

 

)چون ی مخالف و رهبران و نمایندگان آنهاردهاکمبارزه بر علیه  ُدر ایرانقدرتمداران 

زمان اظهارات خلخالی به  این مورد، از، هم نظر و متحد هستند. رفتار آنها درگذشته(

، تغییری نکرده است. بدین دلیل است که (قتل قاسملو)بعد، و پس از ترور وین 

وشحالی به نتایج موفقیت آمیزش دررابطه خ، با رضایت و۸۱۱۲اوت  ۵۱فالحیان، در 

گرفتن اینکه فقط هژده روز وزیسیون اشاره می کند. با در نظرهای اپباسرکوبی فعالیت

این ترور انجام  "میکونوس"در رستوران ۸۱۱۲سپتامبر ۸۹انات، یعنی درپس ازاین بی

یش پرده نه تنها پنهان قتل بوده اند. این پگفته های او مبین پیش پرده این  می گیرد،

اظهارات فالحیان مشخص بسیار آشکار بود. همچنان که ازقصد اعالم شده در نبود، بل

باید همچنان ادامه یابد و از کشاندن آن به  (پیگرد و نابودی مخالفان)می شود، عملیات 

خارج از کشور هم نباید ابائی داشت. مقامات ایرانی، همزمان با انجام تدارکات این 

های امنیتی الزم را کردند. زیرا انتظار هم پیشگیری( ایران)عمل، در بخش کردستان 

درتمداران اعتراض بزنند. ق می رفت که پس از پخش خبر این ترور مردم دست به

، و بنا بر (تطابق با اصولشان در رابطه با خاموش ساختن مخالفان رژیمایران)در

نمونه های ارائه شده در این حکم، و با دخالت دادن مقامات مسئول در پروسه تصمیم 

 ش را به اجرا درعلیه دکتر شرفکندی وهمراهانترور طرح، این نوع ترورهاگیری 

های الزم وعده های خود، مبنی بر انجام کمکالحیان به آوردند. توضیِح اینکه چرا ف

برای روشن شدن این ُجرم عمل نکرد، همین است. زیرا در چنین حالتی، رهبری 

ایران می بایستی نقاب از چهره خود بر می داشت. این قول را  آقای فالحیان به وزیر 

 .بودآلمان آقای اشمیت باوئر داده  امنیت

که در ( رژیم ایران)اساس( چهره واقعی خود را نشان داد. اما رهبری ایران )در 

خود  آمیزاش، رفتار پرخاشگرانه و تحقیر (مجلس)انشاء و نوع بیان بولتن خبری 

نسبت به اپوزیسیون را آشکار کرده است، روشن ساخت که بطور اصولی از اقدامات 

ه شرایط سیاسی ویژه بمنوط  تنها ها رااع می کند. اما انجام و اجرای آنتروریستی دف

این واقعیت که بانیان این ترور قدرتمداران ایران هستند در  .نمایدها می هر یک از آن

انجام  ۸۱۱۲که در تابستان   یتضاد با این امر نیست که نمایندگان واواک در مذاکرات

گرفته بود )و موضوع آن تروریسم حکومتی بود(، همچنان که وزیر امور امنیت آلمان 

ر داشت، به طرف آلمانی اطمینان داده بودند که در خاک آلمان عملیاتی انجام اظها

نخواهند داد. چنین تضمینی این اعتراف را در محتوا دارد که ایران این حق را برای 

به اجرا بگذارد. به چنین  ناقداماتی را در جای دیگری واقع خودش قائل است که چنین

ای داده شود. طرف تضمین کننده می تواند ظاهرا  از ضمانتی نباید اهمیت تعیین کننده 

این راه به قول خود وفا نماید، که مسئولیت تروری را که خود به انجام رسانده است 

 ...«چنین کرده است. "میکونوس"که در مورد نپذیرد و آنرا انکار کند. همچنان
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 فصل پنجم:
 "میکونوس" دادستان دفاعیاتآخرین 

 

های دولت ایران، و م کارشکنیخود ادامه می دهد و با وجود تمادادگاه میکونوس به کار

پیش می رود. در دوازدهم نوامبر  نمستقیم دولت آلمان، همچناهای غیرنیزکارشکنی

وع می شود و سه شر مسئول پرونده میکونوس دادستاندفاعیات ، قرائت آخرین ۱۶

ن سیاسی ، و با نام، سران و رهبرانکیفرخواست، دادستان رسم. درادامه داردروز 

ترور میکونوس معرفی می کند که مذهبی حکومت را آمران ، و نیز رهبرج.ا.ا.

ن تصمیم می گیرند. روزنامه درباره مرگ و زندگی مخالفا "شورای امور ویژه"در

رهبران  انبه گفته دادست"تیتر درشت می نویسند:  ادرصفحه اول خود، وب ی آلمانها

ین قدرتمداران ایران، کم و بیش، می دانستند که در آخر ".حکومت ایران قاتل اند

درآخرین  آنچه را دادستان چه گفته خواهد شد. اما هادرباره آن کیفرخواست دادستان

د به اینکه حرف همه تصورات بود. رژیم با امیکیفرخواست درباره آنها گفت، بیش از

به معنای رأی دادگاه  دادستان آخرین دفاعیاتهیئت قضات خواهند زد، وآخر را 

محکومیت نهایی گیری ازپیشهنوز شانسی برای که گویا درنتیجه دراین پندار نیست، و

سران حکومت والیت فقیه در دادگاه وجود دارد، دست به اقدامات، تهدیدات و فشار بی 

علوم نیست اگر رژیم تهران بی گناه است، چرا هرگز تالش نکرد سابقه ای زد. هیچ م

ئی بین المللی، با ارائه اسناد مراجع قضای، هم در خاک آلمان، و نیز هم دراز راه قانون

آلمان را برای  ند، نادرست بودن اتهامات دادستاندادگاه پس ومدارک قابل استناد و

 ن روشن سازد. افکار عمومی جها

یت هللا محمد یزدی یک ارعاب و تهدید خود را بکار انداخت. آسیاست رژیم دوباره 

". یاست بیطرفی خود دست کشیده استدولت آلمان از س"روز بعد درمصاحبه ای گف

تمام مدت چهارسال پس از ترور برلین مستقیم، درغیرهرچند که دولت آلمان، مستقیم و

می کرد. این  و دادگاه، عمل نجمهوری اسالمی، و به ضرر دادستابه نفع قدرتمداران 

که بار بیان کرد. واقعیت این بود و هست،  چند پرونده میکونوس امر را حتا دادستان

آلمان، به نفع سیاستهای  و دادستان کار مستقل دادگاهنتوانست از ندولت آلمان عمل

 ها اِعمال نفوذ کند. نش، جلوگیری یا به روی آیخو

امور خارجه ایران فراخوانده می شود و به او اخطار  به وزارت سفیر آلماندر تهران 

دها سخواهد بود.  "دولت آلمان ی باکیفرخواست چنینمدهای پیا یتمسئول"می شود که 

حزب هللا و حزب هللا، به رهبری حسین هللا کرم، در مقابل سفارت اد انصارنفر ازافر

می " ماتیک با آلمانقطع روابط دیپل"آلمان در تهران تظاهرات می کنند و خواهان 



 

 

از رهبران  دولت آلمان برای اظهارات دادستانی "ها خواهان آن هستند کهشوند. آن

سفارت آلمان درتهران النه جاسوسی دوم "غیراین صورت در. کند "ایران عذرخواهی

 ۸۱۹۱منظور اشاره به ماجرای اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال  ."خواهد بود

است. روز ۳۳۳مریکائی به مدت از پنجاه تن از شهروندان آگیری بیش و گروگان

 ایران نیوز، ارگان انگلیسی زبان وزارت امورخارجه جمهوری اسالمی می نویسد: 

های شیمیائی رهبران آلمان، به دلیل فروش سالحعلیه مقامات سایسی و ایران باید بر" 

رفسنجانی ". یل دهدعراق، پرونده قضائی تشکو به عراق در زمان جنگ میان ایران

یم که اگر روزی الزم باشد همه آنها را رو هائی دار ما پرونده"تهدید می کند که 

میلیاردها از زیمنس شکایت خواهیم کرد. باید"دیگری تهدید می کند که  ". خواهیم کرد

مارک خسارت بپردازد. زیرا بر خالف تمام تعهدات خویش نیروگاه اتمی بوشهر را به 

  ". نده استپایان نرسا

به مقامات آلمان رشوه می دهد ن آقای والیتی، در مصاحبه ای رسمخارجه، وزیرامور

 کهها امضاء کنیم بشرط آنمیلیارد مارکی با آلمان۲۳ما حاضریم یک قرارداد " که 

آقای والیتی در مصاحبه ای دیگر می  ". دربرابر سیاستهای آمریکا و اسرائیل بایستند

ان دادیم تا  توسط که این آلمانی ها چه می خواهند. ما به آنها امک من نمی فهمم" گوید 

های درخاورمیانه، در برابر سیاستو نیز خلیج فارس، آسیای مرکزیمنطقه ما بتوانند در

اند میکونوس را آمریکا بایستند و بتوانند مستقل عمل کنند و جای پا باز کنند. حاال آمده 

روز سیزدهم نوامبر، یک روز پس از شروع قرائت  رادیو تهران،". راه انداخته اند

 Kayکیفرخواست، اعالم می کند که بر علیه دادستان کل آلمان، آقای کای نهم )

Nehmه مراجع قضائی شکایت خواهد کرد و( ب...،  

همواره این پرسش باقی خواهد ماند که  ج.ا.در رابطه با عکس العمل های قدرتمداران 

ست، چرا اقدامات قضائی متناسب نها، رژیم تهران بی گناه ااگر، بنا براظهارات آ

ت. چرا تهدید به آلمان انجام نگرفته اس علیه ادعاهای دادستاندرسطح بین المللی بر

مقامات آلمانی، به  "نا مشروع"کردن پرونده های ترور، به گروگانگیری، به رو

رکت زیمنس )به عنوان ... می کنند. اگر شپرونده های مسکوت، به باج دهی و گشودن

مثال( برخالف قرارداد، میلیاردها مارک پول ملت ایران را حیف و میل کرده است، 

پس از آن به عنوان  وسیله ستا دادگاه میکونوس سکوت کرد، و  چرا دولت ایران

فشار کاربردی ندارد، نیز آنکه متوجه شد این وسیله ، و پس ازمی نمایداستفاده فشار

راموش کرد. پس این ادعا یا بی مورد است، یا دولت ایران منافع ملی دوباره آن را ف

ایران را قربانی موقعیت خود می کند. یعنی رشوه می دهد، سکوت می کند تا بر سر 

 قدرت باقی بماند. 



 

 

نشدند. اگر اگر پرونده هائی موجود است، چرا با تمام سرو صداها، سرانجام رو 

نی یا غیرقانونی، فروش یا اجازه فروش، قانو راهنی، ازمقامات آلمااآلمانی، ی هایشرکت

ی و اران جوان ... به دولت عراق، موجب کشته شدن هزمواد شیمیائی وگازهای سم 

به جریان نیافتاد، یا پس از  نها، قبل ایرانی یا ناقص شدن آنها شده اند، چرا این پرونده

که این نوع ت بیانگر آن هستنداین نوع تهدیدا هموعاعالم آن دوباره فراموش شدند. مج

تبلیغات دارند، یا اینکه رژیم جنبه تهدید و  تنهاای رژیم یا بی اساس هستند و ادعاه

پای  ، زیرادن این پرونده ها خودداری می کندخالف منافع ملی ملت ایران از گشوبر

 میان خواهد بود. خودش در

 

 

 
 ، استقالل قوه قضایی، نماینده دادستانی در پرونده میکونوس برونو یوست،

 پیگیری پرونده علیرغم فشار از "باال"

 



 

 

وه قضائی مستقل ، قهامیدند، یا نخواستند بفهمند که دردموکراسینفهج.ا. حکومتگران 

 ،وهکار آن را دارد. بعالنه می تواند و نه اجازه دخالت در)دولت( است و قوه اجرائی

 بودند، ه روی قوه قضائیذ دولت آلمان باِعمال نفو در صورت انتوانستند بفهمند که حت

دادگاه فونشتال، نماینده دادستان کل در -آقای الکساندر کل پیشین کسانی چون دادستان

و نیز رئیس دادگاه هیئت قضات دادگاه میکونوس  آقای برونو یوست، و نیز میکونوس

کار خواهند های تهران و بُن، مستقل ه با وجود تمام فشارها و کارشکنیآقای کوبش، ک

د کرد. رأی دادگاه، که در آن از نخواهندای زد و بندهای سیاسی کرد و حقایق را ف

سخن می رود و سران حکومت اسالمی ایران  "کارسیستم جنایت"یک به عنوان  ج.ا.ا.

کیفرخواست ، ازی نمایدخود درپوشش مذهبرور وقتل مخالفان سیاسی را محکوم به ت

به استراتژی تروریسم جمهوری  دنبال خودر رفت و به دادستانی نیز چند قدم فرات

به عنوان ابزار اصلی سیاست خارجی، زمینه صدور انقالب اسالمی، تشکیل  ،اسالمی

" مقدس اسالمی"ارچوب منافع در چ اسالمی، و نیز قتل مخالفان سیاسیاُمت واحد 

 ضربه سنگینی زد.

 

 

 

 
 از راست به چپ: سارا سوسیالیستها، گورستان برلین،کسپاری نوری دهکردی، مراسم خا

 ( ر دهکردی، شهره )همسر نوریمازیا دهکردی)دخترنوری( به همراه

 ۳۱چی، سپتامبر و خواهرش شهپر، پرویز دستمال

 



 

 

 فصل ششم:
 "میکونوس"در رابطه با ج.ا.ا. های سیاست

   

نسردی تمام با تکیه بر تجربیات خود، پس از ترور برلین، ابتداء با خو ج.ا.قدرتمداران 

گونه . خبر ترور برلین، در رسانه های گروهی وابسته به آنها، بسکوت اختیار کردند

ب با هم تسویه حسا  "های مخالف و رقیبگروه"شه، ای پخش شد که گویا، مانند همی

که می خواهند چهره  کار استکرده اند، یا اینکه دست سازمانهای جاسوسی غرب در

 را خراب کنند.  .ا.ج

ندهی قتل میکونوس، به ، کاظم دارابی کازرونی به اتهام سازماترور سه هفته بعد حدود

شوند. با  می ان وسازمان اَمل لبنان، دستگیرافراد حزب هللا لبنهمراه چهارتن از

لین مشخص شدن عضویت او در واواک و سپاه  پاسداران، اودستگیری کاظم دارابی و

را  در این ترور ژیم تهران هرگونه دخالتمی شود. رمشخص  ج.ا.نشانه های دخالت 

 بد با هدف  "،و امپریالیستیصهیونیستی  لتبلیغات محاف"حاشا می کند و آن را صرفا  

 نام کردن  نظام اسالمی ایران اعالم می کند. 

یک گزارش محرمانه تکه هایی از ۵/۸۱۱۵درشماره ( Focusمجله فوکوس)

 هی کل آلمان، را به چاپ می رساند. بنابر"کمیسیون ویژه میکونوس"، در اداره آگا

. "ترور میکونوس قرار دارند قدرتمداران ایران در پشت" این گزارش محرمانه

وزارت امور خارجه، سه نسخه تهیه شده بود. برای  گزارش کامال  محرمانه و در

این خبر، سفارت ایران  و برای دفتر صدراعظم آلمان. پس از انتشار برای  دادستان

غ، به دادگاه شکایت و درخواست مجله فوکوس، بخاطر پخش شایعات دروبُن از در

با ارائه  (۲)فوکوسمجله  مارک خسارت می کند. در دادگاه، وکالی مدافع د هزارسسی

دادگاه  ،فتوکپِی اصل  سند محرمانه صحت  گفته های خود را اثبات می کنند. سفارت

جمله  های گوناگون، و ازو بیرون، از راه لی امر، در درونرا می بازد. نمایندگان و

ها و نهادهای ایران در این قتل ه های گروهی، هرگونه دخالت ارگانمصاحبه با رسان

( می Stern ۲۳/۱۵مصاحبه ای با مجله اشتر )انکار می کنند. حسین موسویان در را

، بعدها". بودند را بکشیم. آنها با ما در حال مذاکرهمگر ما دیوانه ایم که ُکردها " گوید 

مشخص شد که سفارت ایران در بُن، یکی از مراکز اصلی تهیه طرح در روند دادگاه، 

و مقدمات قتل برلین بوده، و نیز شخص موسویان در جریان بسیاری از ترورها بوده 

فکر می  رفتاری آرام دارند و نهنوز کامل ج.ا.. اما در مجموع، قدرتمداران (۱)است

 ولت آلمانرا بخوابانند. د "سر و صداها"های پنهانی موفق خواهند شد با زد و بند کنند

و ناموفق  نده میکونوس جلوگیری کندتالش می کند از طرح نام ایران در پرو در ابتدا



 

 

ده توصیه او کمیسیون ویژه میکونوس می بایستی، مطابق معمول، پرون. بنا برمی ماند

ئی آلمان بدهد. اما در حویل مقامات قضامتهمان را تتحقیقات را به پایان برساند و

ها و و مذهبی ایران، یا ارگاننقش رهبران سیاسی پرونده درهیچ جا نباید نامی از

ن حاضر آن، در رابطه با این قتل آورده شود. اما دستگاه قضائی مستقل آلما نهادهای

خواست خود اولین کیفر ۸۱۱۵آلمان در تاریخ هفدهم ِمه  کل به این کار نیست. دادستان

قضائی به حکومتگران ن ضربه سنگین قانونی وکند. این کیفرخواست اولی را صادرمی

ل میکونوس نام برده آنجا از واواک به عنوان مسئول اصلی و اساسی قتاست. در ج.ا.

ل سیاسی و نیز رهبر مذهبی حکومت صحبتی از نقش رهبران درجه اومی شود. هنوز

دادستان کل، در رابطه با ( Von Stahlای فون اشتال )قتل نیست. چند ماه بعد، آق در

می شود. از مقام خود برکنار "اشتباهات اخیرش" یک حادثه داخلی دیگر، به دلیل 

کیفرخواست میکونوس و نام بردن ویسند برکناری او بی ربط به صدورمطبوعات می ن

وزیسیون ایران، پا سوی ترور نبوده است. در بیرون، ازاز واواک، به عنوان آمر این  

لین آغاز می شود. اسناد و مدارک جمع آوری برروشنگری وسیعی ازهمان فردای قتل 

ران گذاشته می شوند. مصاحبه اختیار نمایندگان رسانه های گروهی و سیاستمداو در

اپوزیسیون ایرانی در کمیته "فراوانی انجام می گیرد. جلسات سخنرانی، تشکیل های 

، جلسات یادبود، تماس وسیع با رهبران سیاسی و رسانه های رلین"ب -تبعید علیه ترور

 گروهی. 

هنوز کامال  آرام هستند. دو هفته پیش از شروع دادگاه علی فالحیان به  ج.ا.قدرتمداران 

و را دارد. دفتر  ایت باوئر. دادستانی قصد بازداشت آلمان می آید. برای مذاکره با اشم

د. اشمیت باوئر موضوع گفتگوی خود با فالحیان را می شوصدراعظم مانع این کار 

اشمیت باوئر  "؟!حقوق بشر"اعالم می کند. فالحیان و  "حقوق بشر"مسائل مربوط به 

انجام نداده رسما  اعالم می کند که با فالحیان درباره میکونوس هیچگونه گفتگویی 

میکونوس را دادگاه  الحیان از او خواست جلویف" دادگاه می گوید که  است. بعدا ، در

عهده او خارج است. این مسئله مربوط به قوه رد. و او پاسخ داد که این کار ازبگی

 "میکونوس"این میان پرونده در ."ود و این قوه در آلمان مستقل استقضائی می ش

یک آنچنان  حساسیتی شده است که هیچ افکار عمومی جهان، و بویژه آلمان، دارایدر

این کار را در خود نمی بیند. دخالت در کار قوه وان دخالت دراز سیاستمداران ت

قضائی، در صورت آشکار شدن آن، می توانست به قیمت مقام و شغل دخالت کننده  

های دیگری وارد می شوند. ، از راهج.ا.درتمداران تمام شود. پس از شروع دادگاه، ق

یکونوس و پرونده قتل را این قتل. دادگاه منوع دخالت درداء، همچنان انکار هرابت

گروگان  با شروع دادگاه، خانواده امین توطئه شیطان بزرگ و کوچک اعالم می کنند.



 

 

از اعترافات خود مبنی بر اینکه پشت قتل حکومت ایران قرار او گرفته می شود تا 

 فرمانده تیم ترورن بوده ودر برلی "رئیس عملیات" کاظم دارابیاینکه دارد، و 

می از ایران آمده است، همه را پس بگیرد. او نیز همه را پس  نتقیممس "ابوشریف"

ها یا می کنند. آن "تجدید نظر"دیگری در گفته های خود گیرد. شهود لبنانی، یکی پس از

 لبنان گروگان می گیرند. مرگ، یا افراد خانواده شان را درخریده می شوند، یا تهدید به 

آشکار به دولت آلمان فشار می آورد. قدرتمداران تهران همچنان، در پشت پرده، و نیز 

آلمان هستند، زیرا در نظام خودشان چنین اجز از فهم استقالل قوه قضائی درتهران ع

در ماه  ".عزل و نصب داردر حق امر و نهی ورهب" ، درآنجاناستاستقاللی بی مع

سد که بر به دادستانی می ر سازمان امنیت داخلی کل آلمانگزارشی از  ۱۳دسامبر 

  ".تقیما  در ترور دخالت داشته استیک تیم عملیاتی وابسته به واواک مس"اساس آن 

 و همچنین تحقیقات دادستاندادگاه، اظهارات شهود درنیزگزارش، و اساس اینبر

، ج.ا.امنیت لیه علی فالحیان، وزیر اطالعات وعمان، دادستان اعالم می کند که برآل

" احبه ای در این رابطه می گویدگشود. والیتی در مص پرونده تحقیق قضائی خواهد

به  ".دادستان مهم نیست، دولت آلمان تعیین کننده است. و دولت با این کار توافق ندارد

را ندارد. تصور می کند که چون ای پارلمانی هی آید که او نیز توان درک سیستمنظر م

صورت ادامه تحقیقات،  در"اینکه جمله قتل دکتر قاسملو( با تهدید به درموارد دیگر)از

مقامات دولتی آلمان نیز   "،ر ایران امنیت جانی نخواهند داشتریشی دتشهروندان ا

موفق خواهند شد از پیگرد قضائی پرونده میکونوس جلوگیری کنند. در ماه مارس 

حکم بازداشت بین المللی فالحیان صادر می شود. با این حکم دولت ایران  ۸۱۱۶

نی عضو هیئت دولت آقای ورد اتهام قرار می گیرد. زیرا فالحیان وزیر، یعممستقیمن 

به هم "ها در ند که خوش بینی آناست. قدرتمداران تهران متوجه می شورفسنجانی 

و روند دادگاه می رود که تبدیل به خطری  دادگاه میکونوس بی جاست "و تهآوردن سر

، قوانین C، بند ۸۳۲با استناد به ماده دولت آلمان تالش کرد  ،جدی شود. دراین رابطه

جزائی آلمان دادستان را از صدور حکم بازداشت علیه فالحیان باز دارد. این بند می 

در صورتی که تعقیب قضائی موردی منافع ملی آلمان را به خطر بیندازد، " گوید: 

این ماده ر در این رابطه، یکم اینکه د ".تواند از تعقیب قضائی چشم بپوشددادستان می 

از پیگر قضائی چشم بپوشد. و " بایداینکه"  و نه  "می تواند"آمده است که دادستان 

تعریف نشده است. لذا دادستان کل با استناد به اینکه  "ملی منافع"به خطر افتادن ، دوم

آلمان به خطر نخواهد افتاد، پرونده را  منافع ملیدر صورت صدور حکم بازداشت 

محمود  این رابطه، یک روز پس از صدور حکم بازداشت، آقایدر  پیگیری کرد.

خارجه ایران، در یک مصاحبه مطبوعاتی اعالم کرد محمدی، سخنگوی وزارت امور



 

 

او همچنین گفت  ".ادعا هیچگونه سند و دلیلی ندارد دستگاه قضائی آلمان برای این"که 

این حکم بازداشت  ". استبر خالف قوانین بین المللی  این حکم غیر قابل قبول و" که 

 ".ابطه ایران و آلمان را خراب کنندهائی است که می خواهند رنتیجه تالش گروه" 

هفتم مارس به وزارت امور خارجه در ، سفیر ج.ا.ا. در بن، آقای سید حسین موسویان

می کند.  "اعتراض )حکم دستگیری علی فالحیان(شدیدا  به این حکم" آلمان می رود و 

نویسد که یمز، ارگان انگلیسی زبان وزارت امور خارجه، دراین رابطه می تهران تا

عمل می کند. موسویان در مصاحبه ای " نفوذ صهیونیستها" دستگاه قضائی آلمان زیر

 نکاملین حکم " ا( می گوید که Frankfurter Allgemeineبا فرانکفورتر آلگماینه )

را محکوم کرده است، و هم هرگونه  گذشته، هم تروریسمبی اساس است و کشور او در

 .".رور میکونوس را قویا  رد می کنددخالت در ت
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(، Josef Hufelschulte) شولتهژوزف هوفلنویسنده کتاب با  گفتگوی اختصاصی -۸

 خبرنگار مجله فوکوس و نویسنده مقاله
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 ، شروع دادگاه (( و پرویز دستمالچی)شاهد تروردهکردی ، همسرشهره بدیعی)شاکی خصوصی

 

 



 

 

 فصل هفتم:

 ماجرای فرج سرکوهی

    

عده ای از روشنفکران ایران  دتصمیم می گیرنشده اند خطرمتوجه ج.ا. که قدرتمداران 

 :از این راهونوس کنند تا میک "قربانی" را 

در برابر دادگاه میکونوس، و به منظور اِعمال فشار به روی دولت آلمان، یک  -الف

فتن افکار عمومی درون و بیرون نمایشی ترتیب بدهند. هدف از این کار فری "دادگاه"

داخلی ایران و منحرف کردن افکار از امور های دولت آلمان درایران دررابطه با دخالت

بایستی ضرب دادگاه میکونوس را می  "دادگاه نمایشی"بود. این  "ادگاه میکونوسد"

 نماید. مذاکره سطح بین المللی بگیرد و از سوی دیگر مقامات آلمانی را مجبور به در

ها، به تگیری آنبرای این کار عده ای از روشنفکران ایران انتخاب شدند تا با دس -ب

ل ودُ جامعه روشنفکری ایران را به عنوان جاسوسان عنوان جاسوسان آلمان، هم رژیم 

راحت شود. در این رابطه  نعملآنها برخی از "شر"هم ازو بیگانه، بی اعتبار سازند

 واواک نقشه ای طرح می کند و وارد  عمل می شود. 

: سیمین بهبهانی، مهرانگیز ها)خانمفکراناز روشن( که شش نفر۱۶ژوئیه۲۳)در شب

وآقایان: هوشنگ گلشیری، محمدعلی سپانلو و فرج سرکوهی(  داریوش روشنک کار و

( بودند، عوامل Gustایران، آقای گوست )همان وابسته فرهنگی سفارت آلمان درمی

مبرداری از واواک، به هنگام صرف شام، به خانه گوست حمله می کنند و پس از فیل

های و به یکی از زندانستگیر می کنند د تمام میهمانان را... ، میز شام ن و نیزاحاضر

 وزارت اطالعات می برند. 

 ن فالحیان، به بازداشت شدگان، ازمعاوناشخصی به نام آقای هاشمی، یکی از آنجادر

آمده است  "وزارت اطالعات بخش فرهنگی"می گوید که او از سرکوهیفرج جمله به 

رده است. حمله ک به خانه آقای گوست "بخش ضد جاسوسی" تا به آنها کمک کند. زیرا

 جاسوسهمگی بی گناهند و  )میهمانان بازداشت شده(ها)هاشمی( می داند که آناما او

، فرج ۸۱۱۶سپس آزاد می شوند. مدتی بعد، دراواخر سپتامبر بازداشت شدگان نیستند. 

گفته می شود که می  سرکوهی دوباره دستگیر می شود. پس از کتک و شکنجه به او

او دو روز در بازداشت  ".انی کنند تا دیگران بترسندقرب")سرکوهی( را خواهند او

کوهی، آقای هاشمی، معاون آزاد می شود. به هنگام آزادی سر بسر می برد و سپس

 ممنوع الخروج است.  نحیان، به او می گوید که او فعلفال

دیگر ممنوع الخروج او اکتبر آقای هاشمی به سرکوهی تلفنی اطالع می دهد که  اواخر

می تواند برای دیدار همسر و فرزندانش به آلمان برود.  سرکوهی برای سوم  نیست  و



 

 

بلیط هواپیما تهیه می کند. روز شنبه، دوم نوامبر، ساعت ده / یازده  ۸۱۱۶نوامبر 

پیش از رفتن باید او را د" و می گوی شب، آقای هاشمی به سرکوهی تلفن می کند

افی در ۳قرار می شود صبح روز بعد، ساعت ". ببیند فرودگاه صبح، جلوی باجه صر 

جلوی صبح روز بعد سرکوهی درچهار  مالقات کنند. ساعت مهرآباد یکدیگر را

افی منتظر است. کسی می آید و او را به یک اطاق در فرودگاه مهرآباد را هنمائی صر 

 آنجا منتظر اوست. فرم درخواست تبدیل ارز را به او می دهندمی کند. آقای هاشمی در

نیز پاسپورت سرکوهی رزی وو نیز حواله ا می کند. هاشمی، فرمی آن را پُرکوهسرو 

مخفی های بسته به یکی از زندانهای با چشماو می گیرد و اندکی بعد او را را از 

اسپورت همان حال، شخص دیگری با مشخصات و پواواک منتقل می کنند. در

رکوهی از ایران خارج و وارد تا چنین وانمود کنند که س سرکوهی به هامبورگ می آید

 آلمان شده است. 

هامبورگ می روند. اما از فرودگاه آلمان، خانواده سرکوهی برای استقبال از او به در

اعالم می  ندولت آلمان رسمپی گیری می شود.  ورکوهی خبری نیست. خبر پخش س

رکوهی ساعالم می کند ن لت ایران رسمسرکوهی وارد خاک آلمان نشده است. دو کند

در سوم نوامبر، با هواپیمائی ایران ایر، تهران را به قصد هامبورگ ترک کرده است. 

می شود. در زندان به  شروعهمان سوم نوامبر بازجوئی، آزار و شکنجه سرکوهی از

اعالم شده است که از ایران خارج  نو مفقوداالثر اعالم شده ای. رسمت"  می گوینداو 

بورگ ورود تو به آلمان ثبت شده است. تو مدتی در زندان شده ای و در فرودگاه هام

 پیکر توبه و تحقیقات تو را می کشیم و انفرادی می مانی و پس از بازجوئی و مصاح

 ". در آلمان می اندازیمیکجایی را پنهانی خاک می کنیم یا 

د. او را مجبور می کنند در تمام بازجوئی ها، در بازجوئی و شکنجه شروع می شو

ر ماه )دو روز دستگیری در ، یا نوارهای ویدئویی، تاریخ همان شهریوگ بازجوییبر

بازجوئی بنویسد، و  برگ( را بنویسد. او را مجبور کردند تا در ۱۶ماه سپتامبراواخر

او در مجله آدینه، و نیز چند  در برابر دوربین ویدئو بگوید که با پروین اردالن، همکار

شته است، و اینکه اکثر نویسندگان و روشنفکران ایران دا "روابط نامشروع"دیگر زن

دارند، که خوِد " انحراف جنسی "ها دارند، و اینکه آن "روابط جنسی"با همسر دیگران 

وابسته فرهنگی فرانسه و بعد با گوست، وابسته فرهنگی سفارت "فرج سرکوهی با 

 ". رابطه جاسوسی داشته و از آنها پول می گرفته است ،آلمان

را؟ به جاسوسی بود. چ سرکوهی "اقرار"ها همه بازجوئی موضوع اصلیما، ا

در برابر " دادگاهی"تهران داشتند با یک سناریوی ساختگی درردرنظ ج.ا.قدرتمداران 

 ایران دادگاه میکونوس برپا کنند و در آن دولت آلمان را متهم به دخالت  درامور داخلی



 

 

این سناریو است. صحنه سازی می شود که  و جاسوسی نمایند. سرکوهی قربانی اصلی

ا ست. کسی را با پاسپورت و نام او به  از ایران خارج و به آلمان آمده نگویا او رسم

بودند که پلیس مرزی هامبورگ، و  می فرستند. نویسندگان این سناریومنتظرهامبورگ 

تا پس از  کنندسرکوهی به آلمان را تأیید  "ورود"در نتیجه وزارت امور خارجه آلمان، 

نقش او آشکار "دولت ایران ادعا شود که سرکوهی به آلمان رفته و چون  سویآن از 

، دستگاه امنیت آلمان او را مخفی کرده است.  و احتماال  پس از به قتل "شده است

مدعی شوند که او  "جسد او در گوشه ای از خاک آلمان انداختن"رساندن سرکوهی و 

ی بازجوئی برگهاشده است. و به دنبال آن برای اثبات این ادعا،  ها کشتهبه دست آلمانی

د. اما این سناریو با شکست کامل کننپخش  راسرکوهی و نیز نوارهای ویدیوئی او

  :می شودروبرو 

کس، نه دوستان و افراد خانواده سرکوهی، و نه مقامات یکم اینکه در آلمان، هیچ

نکه مدتی بعد وزارت پس از ا امی کنند وحتهی به آلمان را تأیید نرسمی ورود سرکو

ارد زار مقامات آلمانی می گامور خارجه ایران فتوکپی پاسپورت سرکوهی را در اختی

هامبورگ، سرکوهی در تاریخ یاد شده ببینند که بر اساس ُمهر ورود در ها خودتا آن

ین وارد خاک آلمان شده است، مقامات وزارت امور خارجه، پس از بررسی دقیق ا

ُمهر توسط اداره پلیس فدرال، اعالم می کنند که این ُمهر تقلبی است و مدتی است که 

عرض چند میلیمتر کوچک تر رار نمی گیرد. این ُمهر در طول ودیگر مورد استفاده ق

دوم نامه شجاعانه فرج و هائی دیگر. استفاده کنونی است. و نیز تفاوت از ُمهر مورد

 ست که تمام ماجرا را شرح می دهد.، ا۸۱۱۹سرکوهی، مورخ سوم ژانویه 

سرکوهی انجام می  "ناپدید شدن"علیه از کشور اعتراضات بسیار وسیعی برخارج در

است. وضع  ین سطوح تا سطح مقامات رسمی دولتپائین ترتراضات ازگیرد. اع

بسیار روشن است. انگشت اتهام همه به سوی دولت ایران است. سرکوهی در تاریخ 

بر وارد فرودگاه مهرآباد شده است تا به مقصد هامبورگ پرواز نماید. پرواز سوم نوام

کس ورود او به هامبورگ را تأیید نمی تهران تا هامبورگ، بوده است. هیچمستقیم، از 

 . استکند. تمام نشانه ها حاکی از ربوده شدن او 

 "ستانسفر ترکمن"، ناگهان سرکوهی از۱۶بیستم دسامبر روز بعد، در هفتچهل و

" وارد تهران می شود و در فرودگاه مهرآباد مصاحبه می کند. در مصاحبه می گوید 

و  با همسرش اختالف داشته" اما چون  "، بورگ رفته استهمان سوم نوامبر به هامدر

و  ازآلمان به ترکمنستان می رود، به نزد او نمی رود" او را ببیند است نمی خواسته

ها نشان ش را به آنو می خواهند پاسپورتاز ا حاضر نگارانآنجا می ماند. خبرمدتی در

دهد تا ُمهر ورود و خروج او از آلمان و نیز ویزا و ُمهر ورود و خروج از ترکمنستان 



 

 

رآباد می گوید که فرودگاه مه بود، درهمانرسیده " سفر تازه از" را ببینند. او که 

نمی کند. سرکوهی، سه او را باور  "مصاحبه"نیست. هیچکس  همراهش پاسپورت

همه چیز رو و نامه افشاگرانه و شجاعانه ای می نویسد ،۱۹هفته بعد، در سوم ژانویه 

دوباره دستگیر "از کشور قصد خروج غیر قانونی" هفته بعد به جرم می شود. او چند

 .می شود

اد با امری ُجرم نیست. دوم اینکه فردی که آز "قصد"هیچ قانونی صرفا  ابتداء اینکه در

و سپس خودش دوباره،  می رود ترکمنستان از آنجا آزادانه به سفر می کند وبه آلمان 

بگوید که  رسانه ایمصاحبه  یکدر ایران درمی گردد تا ازبه ایران ب در کمال خرد

شد؟ و چرا او در تهران میاز کشور خارج  "غیرقانونی"، چرا باید در زندان نیست

 به خارج دارد؟ دستگیر می شود. آیا تهران مرزی

 

 

 

 
 

 ، آمر ترور، حجت االسالم علی اکبر هاشمی رفسنجانیسیستم جنایتکار:   
 و ور ویژه"، "شورای امعضو رپیس جمهوروقت، 

 نظام مجمع تشخیص مصلحت رئیس

 



 

 

 فصل هشتم:
 ؟)ند(فالحیان که بود )ان(جاسوس

 کلیات -۲

دهید که من خطاب به عالقمندان، تماشاگران عالقمند در اجازه  ،آقای رئیس ،اما"... 

وجود دارد. دادگاه اضافه کنم که بیش از یک فرد مشکوک که می تواند خائن باشد، 

ه بیشتر از دو نفر است، اگر چه تعداد کسانی که می توانند ب اکوک حتتعداد افراد مش

یوآخیم اریش،  -..".)از دفاعیات هانسکوچک است. نعنوان خائن به حساب آیند، طبع

  وکیال مدافع خانواده فتاح عبدلی(.

، و میز شام بر سر  درون  نوس، اولین پرسش برای همه، چه آنها کهمیکوپس از ترور

عه ، این بود که نشست را چه کسی لو داده است. همه جا شایبودند بیرون هچه آنها ک

سازمان کس به دیگری، یا هر وجود داشت. هر ،...پراکنی، سوء ظن، گمان پروری و

در " اتاتهام می زد. اتهامغیر مستقیم ربط، مستقیم وبا ا ی به سازمانی دیگر، بی ربط

 بود.  "گوشی

بردگان از  که یکی ازجان بدردهُکردی، هنگامی دزنده یاخاکسپاری من، در روز

گریه می کردیم، احساسی وبه گردن یکدیگر انداختیم  میکونوس را دیدم، و دست

دوگانه داشتم. نمی دانستم دوست، یا قاتل جان باختگان میکونوس را بغل کرده ام. شاید 

 . ، نمی دانماو نیز چنین احساس می کرد، یا چنین می اندیشید

وران میکونوس حادثه رستدر"نوشت زروزنامه های فارسی زبان خارج ازکشوریکی ا

یز از ترور جان سال بدر برده دستمالچی با پریدن به زیر مپرویز تنهاهمه کشته شدند و

آقا مواظب "را در کویت خواند، به دوستش در برلین تلفن زد و گفت  خبرکسی  ".است

 نادرست. از یک خبر " یمنطق"نتیجه گیری  ".این دستمالچی باشید

سازمانی شایعه کرد، و سپس فردی را به اداره پلیس فرستاد تا بگوید که اسرار جنایات 

درآنشب قرار بوده است میان هیئت نمایندگان حزب " که مدعی شد را می داند. و 

جلسه، جلسه ، پلماتیک ایران نشستی برقرار شودنمایندگان دیودمکرات کردستان ایران 

  ".تل دکتر قاسملو در وینمانند ق ه است،بود مذاکره

شایعه های گوناگونی می پراکندند تا اذهان را منحرف  دربرلین شعواملواواک، و

ن کنند. بخش قابل توجه دیگری از اپوزیسیون نمی خواست حقیقت را بپذیرد که آمرا

روهی گ نتیجه شایعات مبنی برتسویه حسابهای دروننشسته اند، و درتهران قتل در

 .یا خود را به این راه می زد می پذیرفت، به راحتی را اپوزیسیون

گزارش رسمی کمیسیون حقیقات پلیس دایره شایعات را اندکی محدود کرد. در دومین ت

( در اداره پلیس فدرال Sonderkommission Mykonos/BKA)ویژه میکونوس



 

 

 ۱رأس ساعت  گام ترور()نگهبان در ورودی به هنامین اعترافاتکه بنا بر آمده بود

(، تلفن به Senftenberger Ringرینگ )در خیابان زنفتن برگر ،خانه تیمیشب، در

 سویمخفی گاه را به  بالفاصهر زنگ می زند و تیم ترور یک باعالمت رمز 

ن می ها حدود ساعت نه و نیم به نزدیکی رستورامیکونوس ترک می کند. آنرستوران 

رستوران  قه به یازده شب برای ترور بهدود ساعت ده دقیحرسند. اما پخش می شوند و

یک روز پیش از  همان گزارش، تیم ترور، در روز چهارشنبه،می آیند. بعالوه، بنا بر

ل ترور می رود. در نتیجه، در مح سویاز همان خانه مخفی بطور آزمایشی به   اجرا،

 روز وساعت از وزنکه میهمانان جلسه هحالیسپتامبر، درارشنبه شانزدهم چهروز

کجا خواهد بود، رور می دانسته است که  محل ترورنشست مشترک خبر نداشتند، تیم ت

این موضوع در متن حکم دادگاه  زیرا از خانه تیمی بطور آزمایشی به آنجا می رود.

 نیز آمده است:

، یک فرد خائن، که مشخص نشد چه کسی بوده ۸۱۱۲"... در روز شانزدهم سپتامبر 

ی با برگررینگ اطالع می دهد که نشست شرفکندتیم ساکن خانه خیابان زنفتنه است، ب

، در رستوران میکونوس برگزار ۸۱۱۲هفده سپتامبر اعضای اپوزیسیون سرانجام در

شب همان  ۱:۵۱تحت رهبری او، گروه ساعت واهد شد. بنابردستور شریف، و نیزخ

ن میکونوس می رود. هدف ارستور بگونه آزمایشی به سوی روز)شانزدهم سپتامبر(

 شریف محل عملیات بوده است.گیهای راه وتیم عملیات با ویژ آشنایی اعضایاینکاراز

همراه امین با اتوبوس و راه  د و خودشمی دهد به محل برونحیدر دستور به رایل و

آهن زیر زمینی به میدان پراگ، یعنی محلی که رستوران میکونوس در نزدیکی آن 

رد دیگر که شناسایی نشده است، محمد و یک ف ،در آنجا، اندکی بعد بود، می روند.

عملیات نیز دخیل بوده اشناس درظاهر می شوند. این فرد ن ۸۱۱یک مرسدس بنز در

است. گروه پس از بررسی شرایط محل و راههای فرار، از هم جدا می شوند. رایل و 

برگر رینگ خیابان زنفتن انهحیدر، و شریف و امین، از راههای جداگانه دو باره به خ

 ".۲ر آنجا سپری می کنند...دمی روند و شب را 

جلسه برای روز جمعه مطلع ، از دعوت به )شانزدهم سپتامبر(ظهرازمن چهارشنبه بعد

خبر چهارشنبه هنوز از دعوت  کردم، کسی صبح پرسششدم. ازدعوت شدگانی که من 

 . نداشته است

خانه تیمی یکبار به عالمت رمز زنگ می زند و تیم دوم اینکه در شب ترور، تلفن در 

ها از پیش ی محل ترور حرکت می کند. یعنی آنبالفاصله، بدون پرسش و تأمل، به سو

عالمت رمز منتظر تنها  می دانسته اند که باید به کجا بروند. و آنقدر مطمئن بودند که

 بودند. 



 

 

ان وران می رسد، اما همساعت حدود نه و نیم شب به نزدیکی رستتیم ترور ،سوم

ها پراکنده می شوند و حدود یک ساعت و بیست دقیقه موقع وارد عملیات نمی شود. آن

ها مطمئن بوده اند که حاضران، و از همه آن ،رای ترور جمع می شوند. یعنیدیگر ب

 در رستوران خواهند ماند. درغیرتا دیر وقت ح.د.ک.ا. مهمتر هیئت نمایندگی 

همان ساعت  نُه و نیم کار ترور را انجام می دادند، می بایستی در ،ناینصورت، منطق

 : شود و همه پراکنده بشوند وجود داشت که کار جلسه تمام خطرزیرا همواره این 

، پس از ۲۸، راس ساعت ۸۹/۱/۱۹"...متهمان شرکت در جرم در روز حادثه، یعنی 

خانه را ترک می کنند.  به صدا درآمدن زنگ تلفن، که عالمت رمز آنها بوده است،

( و امین و شریف با یک تاکسی  ۹حیدر و رایل با اتوموبیل ب.ام. و.)مدل قدیمی سری 

( می روند.در آنجا، در نزدیکی یک تلفن Berliner Strasse)خیابان برلینربه سوی 

عمومی مالقاتی کوتاه میان آندو و حیدر و رایل و یک متهم دیگر به نام محمد که هنوز 

، که احتماال ۸۱۱ایی نشده است، انجام می گیرد. راننده یک اتوموبیل مرسدس شناس

و پس از  تاکنون شناسائی نشده است به گروه ملحق می شودیک ایرانی است و

 ۲۲:۱۱گفتگویی کوتاه با شریف و محمد دوباره از آنان جدا می شود. تا حدود ساعت 

ونفره و برای مدتی کوتاه از هم جدا چهار تن از نامبردگان چندین بار، در گروههای د

و احوال رستوران میکونوس(. سپس)حدود می شوند) احتماال بمنظوربررسی اوضاع 

ساعت ده دقیقه به یازده شب(، شریف، رایل و امین به سوی رستوران میکونوس می 

 ".۱روند...

برنامه ریزی  ها، مبی ن این واقعیت بودند، که همه چیز از پیش، دقیقا ،این فاکت همجموع

و  (BKA)پلیسدقیق برنامه ریزی کند. شده بود. چه کسی می توانست چنین 

به او، به عنوان  آنها گفتند، کهبه فرد مظنون  مسئول پرونده میکونوس دادستاننیز

همان جلسات اول، مورد دادگاه نیز، دروس فالحیان، شک دارند. این امردراسج

 ۸۱۱۳دسامبر  ۸۱نبودند. گزارش مورخ ه کافی رای دادگابررسی قرار گرفت. دالیل ب

آشکار و  نکاملمیکونوس و دادگاه  دستانبه دا (BfVسازمان امنیت داخلی کل آلمان)

تیمی از تهران به برلین می آید و با  ۱۲اوائل سپتامبر در"... : این سندبنابرویاست. گ

های فرار، راه بررسیهای الزم درمورد محل ترور وس فالحیان دربرلین، پس ازجاسو

  ". ۹...ح نهائی ترور را تصویب می کندطر

جاسوس فالحیان در شب ترور در رستوران حضور داشته و او،  ،همین گزارشبنا بر

 Direkteتماسی مستقیم )با هیئت نمایندگی حزب دمکرات در سند، کسی است کهبنابر 

Kontaktپندار  چرا؟ ابتدا ،از نام جاسوسمی شود به غیرگفته  ( بوده است. همه چیز

اما پس از صدور چنین رأیی  .است این کار دلیلمالیان که ترس از رژیم  براین بود



 

 

وجود داشته باشد. آیا او جاسوس دو مشکلی این زمینه دردادگاه، دیگر نباید  سویاز

امنیتی آلمان را نیز به خطر خواهد  -اطالعاتی سازمانهای شنبه است که افشای نامجا

دستگاههای ن منطقاگر)برفرض( اوجاسوس دوجانبه باشد، پس این معنا که  نداخت. بها

ترور، اند؟ یا اینکه جاسوس، پس از ترورمطلع بوده طرحازنیز اطالعاتی آلمان

ها قرار داده و در مقابل از آن ی اطالعاتی آلمانهاسازماناطالعات خود را در اختیار 

در کیفرخواست خود از یک یا  ندهپرو حفاظت و ایمنی کرده است؟ دادستانتقاضای 

سه جاسوس سخن  اان فتاح عبُدلی از یک، دو، یا حتجاسوس، و وکیل مدافع بازماندگدو

دادگاه محکوم به حبس ابد گفتند. جاسوس اول، کاظم دارابی کازرونی است. او توسط 

گم  عکس، به منظورنداشت، که برها درمیکونوس حضورشب ترور نه تنشد و در

( در Bremen)هامبورگ و برمنشهرهای میان وا، از برلین خارج شده کردن رد پ

رستوران زیاد وسیع نیست. کسیکه، هم در در . دایره حاضرانه استرفت و آمد بود

هم در بود و ح.د.ک.ا. ی مستقیم با هیئت نمایندگیهم درتماسداشت ورستوران حضور

از ایران هماهنگ کند،  شرایطی بود که می توانست برنامه قتل را با تیم ارسالی

 هیچ نگفت. در حکم صادره   کیست؟ در این زمینه دادگاه

 

 غفاریطبیب عزیز آقای شک به صاحب رستوران،  -۱

خاطرم نیست( که آقای ماتیاس بکر )تاریخ دقیق درباید بوده باشد ۸۱۱۵حدود ماه مه 

(Mathias Becker( خبرنگار روزنامه بیلد ،)Bildدربرلین به من در ) در دفتر کارم

( به او Focusفوکوس )تلفن کرد وگفت ازمجله  (Wandallenalleeسرخ)صلیب 

 مغازهل همراه با دارابی در حین کار درتلفن کرده اند و خواهان خرید عکسی )از رای

همراه با یک مقاله در روزنامه بیلد به چاپ رسانده سبزی فروشی دارابی( هستند که او

، بل با اقای دستمالچی تها گفته است مالکیت عکس با او نیسشان )بکر( به آناست. ای

با  ارد، اما حاضر استزبگ فوکوسنتیجه مجاز نیست آن را دراختیار مجله و در است،

ای هعکس کپیاو را جویا شود. فتو نظر گو کند واین زمینه گفتعکس در صاحب

ه بودم اردزی بکر گدستمالچی( در اختیار آقا منتشره در روزنامه بیلد را من )پرویز

به این دلیل او با من تماس گرفت  تا کسب  اسرار(،)رجوع شود به بخش برخی از

او می تواند نام  ها فروشی نیستند، اماوتاه به او گفتم عکسگویی کتکلیف کند. پس از گفت

ارد تا من خودم مستقیم با او زاختیار من بگرا درمجله فوکوس خبرنگار  و مشخصات 

 Josefشولته )فوکوس( و خبرنگار را )ژوزف هوفلر کنم. او نام مجله تماس برقرا

Hufelschulte) را  نمی شناختم، اما مقاالتش ن. من او را شخصزارداختیارمن گدر

جمهوری حکومتی درباره تروریسم ( Wilhelm Dietl)بعضا  مشترک با ویلهلم دیتل 



 

 

شهر مونیخ دفتر فوکوس، در ه بودم. بهخواندرا  ،"میکونوسمقاله"جمله از ،اسالمی

، تلفن کردم. گفتند آقای ۲۵.( پالک Arabellastr(، خیابان آرابال )08992502971)

ها دادم و تقاضا دفتر کارم را به آنشولته در مأموریت است، من نام و شماره تلفن هوفل

چه زودتر با من تماس بگیرد. نیم بگویند هر ارند و بهزبگ اوکردم آن را دراختیار 

مصاحبه شولته بود. اواظهار داشت مرا ازنگ زد، آقای  هوفلساعت گذشت، تلفن ز

از روزنامه بیلد بکر ونوس می شناسد. موضوع تلفن آقای های رسانه ای درباره میک

ها برای چاپ در عالقمند به داشتن )خریدن( آن عکسگفت بله، بسیار .را به او گفتم

برلین است. و اکنون در "میکونوس"باره مسئول تهیه گزارش دراو ، زیرامجله است

ظهر، در رستوران هتل محل اقامت یگر را همان روز، ساعت شش بعد ازشد همدقرار

، (Pfalzburger)(، روبروی خیابان فالزبورگرLeipnitzer)سراو، در خیابان الیپنیت

 گو کنیم. ببینیم و درباره عکسها گفت  در منطقه ویلمرسدورف)برلین(

روی  من داد، پس از معرفی خودش، کارتش را به .ردو، در آنجا بودیمأس ساعت، هر

د قد، قوی مردی بود بلن .امور ویژه، گزارشگر شولتهآن نوشته شده بود ژوزف هوفل

ئول مجله فوکوس مسداشت که او درهیکل، ورزشکار، جوان وبسیار تیزهوش. اظهار

صاحبه ای نیز با مهدی میکونوس است و از جمله مپیگیری و تهیه گزارش از ترور

. و سپس ادامه داد که برای گزارش ، که درست بودداشته است اصفهانی ابراهیم زاده

در دست تهیه اش نیازمند عکس است و به این دلیل با آقای بکر، در روزنامه بیلد، 

)در آنزمان واحد پول آلمان مبلغ پانصد مارک عکسبرای هر تماس گرفته است. او

 پیشنهاد کرد.  هنوزمارک بود(

با شما  در برلین" تبعید علیه ترورکمیته اپوزیسیون ایرانی در"سوی به او گفتم، من از 

و دو موضوع را  نداشت( هنوز اطالع "کمیته... "القات می کنم )البته چنین نبود وم

الع شما برسانم. یکم، ما عکسی دراختیار نداریم، بل فتوکپی آنها را داریم و باید به اط

اگر شما در تحقیقات خود به اسناد و مدارکی دست یافته  ،اما .آنها را نمی فروشیم دوم

. یعنی، ها را با هم تعویض کنیمن ایران نیز بخورد، می توانیم آناید که به درد اپوزیسیو

که تاکنون در را  عکسچند فتوکپی  نیز و ما یدارشما اسناد خود را دراختیار ما بگز

 . م داد یدر اختیار شما قرار خواهد، هیچ جا منشر نشده ان

اد مربوط به جاسوس شولته( اسن)هوفلکرد وسپس گفت، بسیار خوب، من اندکی سکوت

او را به من بدهید. این پیشنهاد  )ها(ارم و شما عکسزفالحیان را دراختیار شما می گ

اوردم، گفتم از تصورات من بود و ابدا  انتظار آنرا  نداشتم. به روی خودم نیبسیار فراتر

صبح، به دفتر کار من بیاید.  ۸۱پیشنهاد خوبی است. قرار شد او فردای آنروز، ساعت 

 نیز نمی گذشت. ح خوابم نبرد، و زمان به خانه رفتم و آن شب تا صب



 

 

م و قرار نداشتم، اما صبح، به دفتر کارم آمد. ابدا  آرا ۸۱سر ساعت فردای آنروز، او، 

ز روی فتوکپی پیش همه چیز را آماده کرده بودم، یعنی ا نمی آوردم. از به روی خود

من بودند، برای او هم چند کپی تهیه کردم. برایش قهوه آوردم، عکسها که در اختیار

س صاحب رستوران عزیز میکونوترورجاسوس فالحیان در" :وگفتجرعه ای نوشید 

م. من به . برای یک لحظه نزدیک بود از روی صندلی به زمین بیافت"است غفاری

نوری  چگونهاو نظرم آمد که ی درابدا  شک نداشتم. صحنه های فاری(عزیزغ)او

این نوری موالی من " می گفت  ، صورتش را می بوسید ودهکردی را بغل می کرد

دهکردی بود. به نظرمن رفتار وگفتارش مانند یک روستایی  "پای عرق". او "تاس

م: سند را آورده اید؟ گفت سندی در مبهوت پرسیدتا یک فعال سیاسی. مات و بود

کمیسیون ویژه تحقیقات " بررسیهای اختیارم نیست، اما آنچه را به شما می گویم، نتیجه

 (Sonderkomission Mykonos bei BKA)فدرال آگاهی هرااد، در"میکونوس

غفاری جاسوس فالحیان است و او، حدود ده دقیقه پیش از ها، عزیزاست. به نظر آن

ن و پائین رفته، و دوباره به دروران بیرون رفته و چند قدمی باال ور، از رستوانجام تر

برای انجام ترور بوده است.  "عالمت"رستوران برگشته است. به نظر آنها این عمل

های بازپرسی برگاست و در را ترک نکردهستوران ر تمام مدت خود او ُمدعی است که

، ۳همسایگی او، در آپارتمان شماره که در ،(Sandra)ین می گوید. اما خانم ساندرا چن

 اظهار داشته است که اودر بازپرسیهایش نزد پلیس جنب رستوران، زندگی می کند، 

جلو رستوران دیده عزیز غفاری را در ،)با دوچرخه(هنگام بازگشت به خانه ،در آنشب

نه  سبازپرسیهای پلیدر  غفاریعزیز ،. اماو با او سالم و احوالپرسی کرده است

با خانم ساندرا  "دیدن و سالم و احوالپرسی"را به خاطر می آورد و نه "بیرون رفتن"

شولته( اظهار )هوفلاو و این موضوع برای بازپرسان پلیس بسیار مشکوک است. را

 . ندو او را چندین بازجویی کرده ا گفته استغفاری خود داشت پلیس این امر را به 

از و  به او دادمعکس را  چندفتوکپی  کرده بودم. من از شدت شوک تمام مدت سکوت

 او بسیار سپاسگزاری کردم. 

با دکتر شاپور بختیار و سپس  شرابطه ا و ا من را به یاد فریدون بویراحمدیاین ماجر

 تیار می انداخت. نقش او در به قتل رساندن بخ

عکس می شد و پنهان نماند. تحقیقات پلیس در پرونده ها منروشن است که چنین امری 

 کم وبیش بدست وکالی مدافع شاکیان خصوصی می رسید و خبرهمه جا درز می کرد.

غفاری و نقش او در ترور میکونوس باال و پچ درباره عزیزاینجا و آنجای شهر، پچ در

اتهامی سنگین، همکاری و همدستی در قتل چهار تن اما همه جا درگوشی. ، ه بودگرفت

ن. باز اینجا و آنجا شنیده می شود که عزیز غفاری قصد رفتن از افراد اپوزیسیون ایرا



 

 

هیچ چیز مورد ظن و اتهام بود، اما او .دارد. این وضع همچنان ادامه داشتبه ایران را 

 به اثبات نرسیده بود. 

شهره بدیعی)همسر هنگامیکه ، میکونوسترورقربانیان اولین مراسم سالگرد در

آرامگاه نوری، محل ، "هاگورستان سوسیالیست"من در برابر در ورودی دهکردی( و

ز برلین زمان ا)او در آنپیدایش شدغفاری از دور عزیز، ایستاده و مشغول گفتگو بودیم

به مراسم شرکت کند. شهره بدیعی  هرهای غرب آلمان رفته بود( تا درشبه یکی از

دهد من اجازه از او خواهش کردم ساکت بماند و .محض دیدن او به شدت عصبانی شد

رد، به او گفتم با غفاری صحبت کنم. او به ما رسید و سالم احوالپرسی کردیم، بسیار س

 .با هم گفتگو کنیماندکی وقت بگذار تا فورا به غرب برنگرد ومراسم عزیز لطفا  پس از

این باره حرف می زند. نمی دانی درباره چی؟ تمام شهر درپرسید درباره چی؟ گفتم تو 

 و به غرب آلمان برگشت.  نماند، اما گفت باشه، می مانما تنه ،فتچیزی نگ

 ،زنگ زد، برداشتمخانه من ماه بعد، شبی حدود ساعت یازده، تلفن  حدود یک

مشروب زیادی خورده است. گفت، آنزمان نمی توانسته  آمد مغفاری بود. به نظرعزیز

ار مهمی می بایستی م کگو کند، زیرا برای انجامن( گفتبا برلین بماند و با ما ) است در

ز روشن کردن اتهامی که . گفتم آیا کار مهم تری ابه محل سکونتش برمی گشتفورا 

قتل چهار نفر شرکت داشته دارد. تو را متهم می کنند که در می شود، وجود زدهبه تو 

خ نشان خواهد داد که ها را کامبیز روستا درست کرده است و تاریاین حرف" ای. گفت 

، تمام شهر درباره تو ها چه ربطی به کامبیز روستا دارد. گفتم این حرف"هممن بی گنا

، و چندین بار تو را بازجویی کرده اند اداره آگاهی به تو مظنون است .حرف می زند

تو که وکیل داری )ما هیچکدام وکیل نگرفته بودیم(، چرا توسط وکیل علیه این اتهامات 

بدست نمی گیری و در یک  را ودت ابتکار عملو شایعات اقدام نمی کنی؟ چرا تو خ

، پنج، انتخاب کن که را خودت می خواهییرانیان معتمد مورد نظر خودت، هرجمع ا

ن ها تمامدوباره تکرار کرد که این بگو!ها وظن و تردیدها پاسخ به پرسشو، را شش نفر

 د.، که چنین نبود. ظن از اداره آگاهی شروع شده بوشایعه و کار روستا است

دادگاه هم چیزی به اثبات نرسید)رجوع کنید به این وضع همچنان ادامه یافت، در

ی از پرسش و پاسخها از سوی رئیس دادگاه، ، هرچند بخش بزرگجلسه دادگاه(صورت

تا اینکه  این رابطه بود.دستانی، و وکالی شاکیان خصوصی درهیئت قضات، دا

، ۸۱۱۶ژانویه  ۸۲، مورخ  (Tagesspeigelروزنامه بسیار معتبر تاگس اشپیگل ))

آلمان  سازمان امنیت داخلی کل"خود، تحت عنوان  برگ نخست، در ۸۳۳۱۳شماره 

علی فالحیان، و جاسوس فالحیان ، درباره نقش واواک، "فالحیان را متهم می کند

 میکونوس، چنین نوشت:در



 

 

کل  یت داخلیامن(. بر اساس اطالعات موثق سازمان eidبُن/ برلین/کارلسروحه )... »

 میکونوسفالحیان، پُشت سوء قصد علی امنیت ایران، (، وزیراطالعات وBfVآلمان)

روز پنجشنبه گزارش اداری زیر را تحویل دادگاه ایالتی قراردارد. دادستانی آلمان 

 : ه استبرلین داد

ت اطالعات و یک بخش از اداره کِل عملیاِت خارج از کشور وابسته به وزار …"

 ۸۱۱۲هفدهم سپتامبر سوء قصد به جان رهبران ُکرد دررد نان مستقیمامنیت ایر

احِد عملیات ویژه به عنوان وست، وا شرکت داشته است. این بخش که مسئول ترورها

ان ایران را تحت مراقبت و است رهبران حزب دمکرات کردستا همعروف است، مدت

 ...".دارد پیگیری

فالحیان است، اندکی پیش از نظر ه زیر این وزارتخانه، ک BfVبر اساس اطالعات 

با جاسوسان مقیم  نتیم مستقیم" یک تیم مأموراز تهران به برلین می فرستد.  ترور

مه نهائی قتل را سرانجام برنابرلین تبادل نظرمی کند، به شناسائی می پردازد، و

با دقت از پیش یک برنامه فرار، که بنابراعضای تیم، سپس،  ".تصویب می نماید

نفر از تنظیم شده بود، به ایران فرار می کنند. به هنگام عملیات ترور بر علیه چهار 

جاسوسان فالحیان در محل میکونوس یکی دیگرازرستوران افراد اپوزیسیون ایران در

، قربانیان را لو داده BfV. این جاسوس، بر اساس اطالعات ه استترور حضور داشت

میکونوس که ل، اکنون صاحب پیشین رستوران اساس اطالعات تاِگس اشپیگاست. بر

که جاسوس  ظن است مورد به شدتدوسلدورف سکونت دارد، حوالی شهردر

. ناظران دادگاه این اقدام دادستان ارشد، آقای یوست، در بوده باشد وزارتخانه فالحیان

 زمان را، در رابطه ای مستقیم با خبر مالقاتایندر "اطالعات موثق"مورد تحویل این 

دادستان کل آلمان با نمایندگان دولت آلمان می داند. دولت آلمان بنا بر دالئل عالیه 

مخالف صدور حکم بازداشت علی فالحیان بود. خبر این مالقات دیروز توسط تاِگس 

های بُن به )بازماندگان فتاح عبُدلی(، تالش اشپیگل منتشر شد. آقای اِریش، وکیل مدافع

الحظات دولت آلمان م" . می نامد "افتضاح آمیز"وی دادگاه راور اِعمال فشار به رمنظ

که کسی ".رده است که دیگر قابل تحمل نیستش با ایران ابعادی پیدا کبه خاطر روابط

از پیگرد قضائی فالحیان جلوگیری کند، امنیت داخلی )آلمان( را به خطر می اندازد. 

 .« ۴...خواهد شد حکومتی"م با انگیزه تروریس تجنای"زیرا این امر موجب تشویق 

 رسانه های فارسی زبان گزاردماختیار برخی ازمن، خود، این گزارش را ترجمه و در

 برسدغفاری  هدف آن بود که خبرحتمن به گوش آقای که همگی پخش شدند. رادیو()

  وعکس العمل نشان دهد.



 

 

و   نخست،و آلمان، آنهم دربرگ  برلینبرمعتبسیارروزنامه  یکدرج چنین خبری در

اتهام دست داشتن در ترور چهار شخصیت اپوزیسیون ایران، امر کوچکی نیست که 

کس دیگر به جای آقای غفاری بود، یعنی هر بتوان از کنار آن با سکوت مطلق گذشت.

گیری و پوزش  خواهان پس شدید قانونی به چنین" ادعایی"، اعتراضعالوه بر نمحت

اما، عجیب آنکه  کند.می توانست ادعای خسارت  او حت می شدازسوی روزنامه مذکور

دادگاه همواره کنار ایشان بود( هیچ  تمام مدتغفاری با وجود داشتن وکیل )که درآقای 

دعای خسارت چه بود، که نگرانی او ازتکذیب و ااقدامی نکرد، حتا یک تکذیب ساده. 

 ؟چنین نکرد

 ، در بخش پیدا و پنهان،۸۱۱۹آوریل  ۲۳هم، زمانی که کیهان چاپ لندن، درو باز

مستقیم به ، غیر"آن جاسوس که بود؟ شاهد ایکس"درباره جاسوس فالحیان با سرخط 

 ، بازهم از او هیچ عکس العملی دیده نشد:او اشاره داشت

" می دانیم که روز و ساعت دیدار رهبران حزب دمکرات کردستان با چند تن از 

پرویز دستمالچی که خود در آن  -ر کردمخالفان رژیم اسالمی، در آخرین لحظه تغیی

"دیدارمرگ"  شرکت داشت و جان سالم به در برد، این را تائید کرده است. با اینهمه 

 قاتالن آمدند و کار خود را کردند و رفتند. 

آن شخص به  پس کسی بایست آن تغییر را به آنها اطالع داده باشد. چنین نیز هست.

توانسته بود اعتماد  -سال زندانی بودن در زمان شاه از جمله ده -سبب سابقه سیاسیش

 کردهای مخالف را چنان جلب کند که در جریان تغییر ساعت دیدار قرار گرفت.

دادگاه میکونوس هرگز نامی از او به میان نیامد؟ دست اندکاران سبب را اما چرا در

عات گرانبهایش را ته، این اطالاین می دانند که اوکه ناگزیر از توطئه قتل اطالع داش

اختیار دادگاه قرار داداه است، اما نه به رایگان بلکه به بهای مصونیت از تعقیب در

قضایی. ظاهرا این درخواست او باید اجابت هم شده باشد. اطالعات او به نوبه خود 

 اخت.دپرتوی به جریان دادرسی ان

همان دلیلی از افشای  گفتنی است که ما نیز نام این شخص را می دانیم، ولی درست به

 ". ۵آن خودداری می کنیم که دیگرانی که از احوال او خبر دارند.

مطالبی که دراین نوشته آمده است، مهمترین موضوع دقت و صحت تمام  از صرفنظر

ه سابقه مشخصات "ان شخص"، بویژه "ده سال زندان در زمان رژیم شاه" است که ب

د، بازهم هیچ اعترضی از سوی ایشان انجام در این مور ره دارد.آقای غفاری اشا

  نگرفت، سکوت مطلقی که هنوزهم پس از گذشت بیش از بیست سال ادامه دارد.

غفاری تنها فردی ازحاضران در نشست میکونوس بود که به هنگام شهادت در عزیز

 دادگاه به همراه یک وکیل مدافع آمد. او توسط همان وکیل می توانست بر علیه تمام این



 

 

لیه اشارات مستقیم وغیرمستقیم اقدامات الزم قانونی را به عمل آورد و بویژه برع

اید، که هیچ اقدامی نم و اعاده حیثیت ادعای خسارتروزنامه تاگس اشپیگل شکایت و

ایشان همچنان به یا نامه اعتراضی به کیهان)چاپ لندن( بنویسد.  .صورت نگرفت

می دهند و داد و هنوز نیز شایعات ادامه  سکوت خود نسبت به تمام این اتهامات و

 ند.و در آنجا زندگی می ک است یران مراجعت کردهاسالها است که از آلمان به 

و دیگر کسی درباره آن سخن نمی گفت و می رفت که  این وضع همچنان ادامه داشت 

(، Residenzسوی انتشارات رزیدنس )، از۲۱۸۱سال درکه به فراموشی سپرده شود 

ارتشهای در "اتریش، کتابی با عنوان ،(St. Pölten-Salzburg)زالسبورگ -لتنسن پُ 

 . شدمنتشر  "،(Schattenarmeenهای اطالعاتی دنیای اسالم )سایه، سازمان

، 1955(، متولد Wilhelm Dietl)ام ویلهلم دیتلن به است نویسندة کتاب، شخصی

(، اشترن Der Spiegel)یگلآلمانی، و ازجمله خبرنگارمجالت بسیارمعتبری چون اشپ

(Stern( و فوکوس )Focus) است. او نویسنده چندین کتاب تحقیقاتی درباره  بوده

 و تروریسم، از جمله آنهاخاور نزدیک ومیانه، جنوب آسیا، سرویسهای اطالعاتی 

" ، "۲۱۱۶های اطالعاتی، زنان درخدمت سرویسزنان جاسوس، " نویسنهد کتابهای:

، کتاب "(BND)یک مأموراداره ضدجاسوسی آلمانفات ترااعدالی، نام مستعار

 . است ...، و"فرهنگنامه تروریسم"مشترک

 داشته خصوصی  ها مصاحبه و با آنکرده  .. را مالقات .خمینی تا قذافی تا اسد و او از

با  ۸۱۱۵تا  ۸۱۱۲از سال که ( Dali، "دالی"کتاب: نام مستعار )ست. او می گوید ا

 ، بوده(BNDب.ان.د.، )در خدمت سازمان ضد جاسوسی آلمان "دالی "نام مستعار

رابطه می کرده است. وظیفه دیتل، در برای این سازمان کار ۲۱۱۶تا سال  وپس ازآن

کشورهای طبقه بندی اطالعات درو با سازمان ضد جاسوسی آلمان، کسب، جمع آوری

ورهای اسالمی بوده کشدر، بویژه آنهانه و ایجاد شبکه های اطالعاتی دربویژه خاورمیا

، این استکه استاست. آنچه برای این نوشته، در رابطه با ایشان، از اهمیت برخوردار 

، " C "عروف به شاهدهمان ابتدای ورود ابوالقاسم )فرهاد( مصباحی، مویلهلم دیتل از

 همراه او بوده است. در کنار و

ت هفت و سی دقیقه ... ساع»می نویسد:  "سایهارتش های در" آخرین کتابش،او در

ایر میهمانان نمی که سران[ به میکونوس می رسند. هنگامیشب، افراد اپوزیسیون ]ای

غفاری، مشخص می شود که او زمان وران، عزیزگو با صاحب ایرانی رستگفتآیند، در

به اطالع سایرین رسانده است. آیا این امر عمدی ( جمعه شب)جلسه را برای روز بعد 

، تا بود ه چه کسی قاتالن را مطلع کردهعداد قربانیان کاسته شود؟ اینکبوده است تا از ت

 صلی است.به امروز ناروشن مانده است. اما صاحب رستوران از جمله مظنونان ا



 

 

 

 
 ،، مامور سازمان ضد جاسوسی آلمان و نویسنده کتاب "ارتشهای در سایه")راست(ویلهم دیتل

 .۲۸۹۱مانان انقالب الجزایر،در مالقات با احمد بن بال، یکی از قهر

 عکس از کتاب دیتل، "نام مستعار"دالی"
 

 

 

 
 ، عکس همانجا۲۸۹۱ویالهلم دیتل در مالقات با یاسر عرفات و معاونش ابو جهاد، 

 



 

 

بعدها  است یک مأمور فراری واواک ( کهمیکونوس)القاسم مصباحی، شاهد اصلیابو

 .«(۶)"...کردندی و اردالن برای ما کار می غفار" به من گفت: 

هزار "های دو رستوران به نام نیزباحی( می نویسد، واواک در پاریس قول مص)ازاو

مشروبات الکلی و غذای خوب، فروش بر باز کرده بود که عالوه "حافظ"و  "و یکشب

به محل کسب و جمع آوری اطالعات درباره  آنجا راارائه می شد و نیز رقص شکم

ماه پس ازآنکه فرانسویان (. یک۱۱برگ)همانجا، ندکرده بودتبدیل پاریس مقیم ایرانیان 

و دوباره به اروپا، به هامبورگ ( ا۸۱۱۵)دسامبرمصباحی را ازفرانسه اخراج می کنند

های لماتیک. مصباحی از  بلژیک فعالیتبا پاسپورت دیپنبارای اما می گردد،وبروکسل بر

اروپای غربی را تلف دردرکشورهای مخ اطالعات و امنیت جمهوری اسالمی سازمان

خانه ایران، حتا با کاظم ، در (آلمان)در شهر کلن او، . کرده است کنترل و هدایت می

)مصباحی( بعدها سازمانده ترور میکونوس، آشنا می شود. اووهمکار واواک،  دارابی،

 در آنجا)در شهر بن( را (غفاریعزیز)زمانی صاحب رستوران میکونوس"  می گوید

 (.۱۸برگ)همانجا،  "واواک دیده است ... افراددر جمع 

ک دوره چهار دیتل می نویسد: مصباحی، پس از پایان دادگاه میکونوس، و پس از ی

( در یک شرکت تولید انرژی بادی، Edinburgh)هفته ای کامپیوتر درشهر ادینبورگ

ماه در  ۸۲ماه، مشغول به کار می شود. و سپس به مدت  ۸۱بخش مدیریت، به مدت در

شق یک زن آمریکایی می شود، آنجا عادراو شغلی می گیرد.  )آمریکا(بوستون هرش

برد، وحشت زده از او جدا  به هویت واقعی مصباحی پی می معشوقش هنگامی که اما

ند، و مصباحی دوباره می شود و زندگی با او را یک ریسک غیر قابل پیش بینی می دا

زیاد است:  بسیارعاتی به مصباحی های اطالبه آلمان برمی گردد. عالقه سازمان

او درباره بمب گذاری های بوئنوس آیرس در مراکز یهودیان و سفارت آرژانتینی ها از

ها درباره آمران و عامالن انفجار ، آمریکائیها و انگلیسیمی خواهنداطالعات اسرائیل 

واد . او به آنها می گوید که ماز او می پرسند (Lockerbie)"یالکرب"اپیما درهو

نام  ایر، به -منفجره در شهر فرانکفورت، توسط یک کارمند سازمان هواپیمایی ایران

، جاسازی شده و هدایت ۸۱۵آمریکن  -هواپیمای پانکامیاب، به محل بار و چمدانها در

ها یبی فرعی بوده است. اما آمریکائیها و انگلیسیعملیات با علی فالحیان بوده و نقش ل

القه سازمان یران ندارند و لیبی را عامل انفجار می دانند. و ععالقه ای به ردگیری ا

ها را سیا بیشتر مربوط به مأموران فعال رژیم است تا از راه دستیابی به آنها بتواند آن

( برای Den Haagها بعد، دادگاه ِدن هاگ )یل به مأموران خود نماید. هنگامیکه سالتبد

آمریکن شروع  -هواپیمای پانبمب گذاری در ن لیبیایی به اتهامبررسی اتهام مأمورا

اظهارات ا برود و شهادت بدهد، اما بنا برمی شود، مصباحی قصد دارد با ترن به آنج



 

 

 ۲۱۱۱ تا ۸۱۱۱، پلیس آلمان مانع حرکت او به آنجا می شود. مصباحی از سالخودش

ت ، ورنر گیلبرجدیدش پاسپورتش. نام او، درشتقراردا "شهودحفاظت از"تحت پوشش

(Werner Gilbertمتولد ،)در۸۱۳۱دسامبر۲۱ ،( شهر هایدن اشتاینHeidenstein ) 

می آید. این پوشش بیرون ، از زیرخواست خودشسپس، بنا بر مصباحی،است. 

انی بسیار سخت، با هویتی جدید، با یک آلمانی ازدواج دورمصباحی، پس از گذراندن 

  .(۷)می کند و صاحب فرزند است 

، دررابطه با همکاری را کتابشمطروحه دراتهامات یتل، عین اظهارات ود ویلهلم آقای

فیلم دوباره درج.ا.ا.، منیت همایون اردالن با سازمان اطالعات واعزیزغفاری و

د. با این تفاوت که می گوید ساخته آقای آرمان نجم، تکرار می کن "،ترور در برلین"

از سر  ناحتمالیون اردالن غفاری همکار رسمی واواک بوده است، اما هماعزیز

در اختیار واواک قرار داده است. همایون ناخواسته اطالعاتی را و ندانم کاری  ناآگاهی

 یک تیرو )مسلسلبا سه گلوله  ،میکونوسآلمان در تروردرح.د.ک.ا. نده اردالن، نمای

گلوله اصابت کرد، به قتل رسید. به عزیز غفاری دو (با کلت به پشت سرش خالص

 دیگری به پا. ه شکم وب ییک

و مصاحبه آقای دیتل در  "سایهرتش های در"ادرباره همایون اردالن تا انتشار کتاب 

چه هست، و تردیدی وجود نداشت. اینکه واقعیت  شکهیچگونه "ترور در برلین"فیلم 

 مدارک رو شوند. ناد وتمام اسشاید زمان الزم باشد تا 

های مقدماتی پلیس، و اداره ء، پس از بررسیغفاری ازهمان ابتدانسبت به آقای عزیز

دادگاه نتوانست  .جود آمد که همکار واواک بوده استآگاهی کل آلمان، شک و تردید بو

اتهامات نسبت به او را اثبات نماید. اما، شاید  زمان آن رسیده باشد که اگر آقای غفاری 

 . نمی توانش نمایدواتهامات تال ها بی گناه است، فعاالنه در رفع موارد سوء ظن

سنگین همواره سکوت کرد و ابراز  ینسبت به چنین اتهامات واقعن بیگناه بود، اما

" و توقع رد که این اتهامات واقعیت ندارندمشخص خواهد کخودش تاریخ "داشت که 

  داشت که مردمان آن را باور کنند.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :و زیر نویسها منابع

 ۳۸متن حکم دادگاه، همانجا، برگ  -۸

 ۸۵/۸۸/۱۲( وضعیت امر، BKAدومین گزارش اداره شهربانی کل آلمان) -۲

گزارش سازمان امنیت داخلی کل آلمان به دادستانی کل آلمان، به داستان ارشد آقای  -۵

 ۸۱۱۳دسامبر  ۸۱برونو یوست، 

 ۸۳۳۱۳، شماره ۸۱۱۶ژانویه  ۸۵(، Der Tagesspiegelتاگس اشپیگل) -۳

 ۸۲، برگ ۶۳۵، شماره ۸۱۱۹آوریل  ۲۳کیهان)چاپ لندن(،  -۳

 (،Residenz) انتشارات رزیدنسشهای درسایه، (،ارتWilhel Dietlویلهلم دیتل) -۶

 ۶۱و  ۳۱، برگهای  ۲۱۸۱، اتریش، (St. Pölten- Salzburgزالسبورگ) -سن پلتن

 ۸۱۲تا  ۱۹همانجا، برگهای  -۹ 

 

 

 
 
 

 
رویز دستمالچی، پی)همسر نوری دهکردی( و از راست: کژال عبدلی)همسر فتاح عبدلی(ُ شهره بدیع

 دو روز پس از ترور، قرار مالقات با فرماندار برلین
 

 



 

 

 عزیز غفاری در برابر دادگاه -۹

کرد تا سرانجام نام جاسوس یا جاسوسان فالحیان به نظرمی آید هنوز باید صبر

گ و برهمگان  روشن گردد. کسانیکه دست در دست حکومتگران ج.ا. در جنایتی بزر

عالوه برعزیر غفاری، خانه حداقل  فراموش نشدنی با آنها همکاری و همیاری کردند.

یک نفر دیگر ازحاضران در رستوران میکونوس نیز از سوی دادستانی آلمان مورد 

گرفته است. هنوزهیچ چیز به اثبات بازرسی، وخودش مورد بازپرسی قرارمورد 

تقل ازهم در باره پرسش و پاسخ غفاری نرسیده است.  در زیرگزارشات گوناگون ومس

در دادگاه تنها از این زاویه به چاپ می رسد که خوانندگان بتوانند خود تصویری 

آیا اتفاقی است که تمام شواهد   نسبتن کاملتر از زوایای این "شک و ظن" بدست آورند.

یتل دارای به یکسو نشانه می روند؟ ویلهلم د ، اسناد و مدارک ، گزارشات  و بررسیها

کدام نفع شخصی است که در کتاب خود چنان ادعاهایی را مطرح می کند و آگاه  است 

 که درصورت شکایت رسمی از او و کتابش، احتمالن باید دربرابر دادگاه پاسخگو باشد

جریمه خواهد شد و به اعتبارش لطمه ای سنگین و عالوه برجلوگیری از پخش کتاب، 

، چرا بازهم از سوی آقای عزیزغفاری، متهم اصلی در ؟ و اصولنهد آمدوارد خوا

در هر  کتاب ایشان، هیچ عکس العملی در رابطه با نادرستی این ادعا انجام نگرفت؟ 

حال وظیفه "این کتاب" در این رابطه نه گمانمه پروری، بل ارائه فاکتها است تا بر 

این رابطه، عالوه بر  روی کوشه ای هنوز تاریک از ترور برلین نور تابیده شود. در

از دو منبع دیگر، یکی یاداشتهای  در دادگاه آنچه در باال آمد، عین شهادت عزیزغفاری

 شخصی شهره بدیعی، و دیگری گزارش مجله آرش، یاری گرفته ام، که هر دو عینن 

 به چاپ می رسند. اولی برای اولین بار منتشر می شود و دومی برگرفته از مجله

. گزارش شهره بدیعی عینن همانگونه که که قبلن به چاپ رسیده است "آرش" می باشد

دراختیارمن قرارگرفت، بدون هیچ تغییری به چاپ رسیده است. اگر از سوی عزیز 

  غفاری نیز"چیزی" وجود  داشت، سد درسد، و حتمن به چاپ می رسید.

 

 *غفاریعزیز  ازشهادت گزارش شهره بدیعی -۲-۹

 شهره بدیعیپیشگفتار  -۹ -۲ -الف

برای  من خواست  از ۲۱۸۸دوست عزیزمان، آقای پرویز دستمالچی در زمستان 

اگر مطالب ناگفته ای در باره ترور میکونوس و قتل دست تهیه دارند، کتابی که در

 مطلبییشان ارسال نمایم. که به کار ایشان می خورد، برا همسرم نوری دهکردی دارم

پاس قدردانی از  بهو من  بنویسم جنایت میکونوساز خودم و از دردهای وارده از 



 

 

ردیم که جواب مثبت دادم. توافق ک ز دستمالچی فورا  پروی زحمات دوست عزیز

   و تا به حال درجایی به چاپ نرسیده باشد. موضوع باید کامال نو

که نشانگر کار عظیم میکونوس را در اختیار دارم  دادگاه ازاسناد ومدارک  انبوهیمن 

ادگاه با تمام دقت و ظرافت آن بود. از میان این اسناد، بخش مهمی مربوط این د

ه قرار گرفتند و برای روشنگری شود به شهادت شهود گوناگون که در پیشگاه دادگا می

ورد سوال ها و گاها  روزها مترور و باعث و بانیان آن که ساعتهای این  مورد ریشهدر

در من تنها فردی بودم که  شاکیان خصوصی نکه درمیانجا گرفتند. ازآو جواب قرار

یاد  توانستم ازتمام مطالب مهم، ه، ازشروع تا پایان، حضور داشتتمام جلسات دادگا

بخشی از این یادداشتها مربوط می شود به  داشتهای خصوصی برای خودم بردارم.

رستوران میکونوس حضور در  شب تروررات شاهدان، بویژه شاهدانی که دراظها

هایش در این برای کتاب این دوست عزیز که کوششمیان شهود دادگاه ند. من ازداشت

ستوران میکونوس، را انتخاب غفاری، صاحب رانتهاست، شهادت آقای عزیز ورد بیم

هنوز یکی از زوایای ناروشن  و به ایشان پیشنهاد کردم و او بسیار استقبال کرد، زیرا

ه در طول دو روز کامل شهادت ت بود کاین انتخاب از این جه میکونوس است.ترور

ه بخشا  ک در پیشگاه دادگاه مسائل بسیار مهمی مطرح شدند آقای عزیز طبیب غفاری

در شهادت  ها کافی نبودند.احراز نماییم و یا جوابنتوانستیم جواب روشنی درمورد آنها 

شدند. صدیقی طرح جمله درمورد اشخاصی مانند آقایان نجاتی و، ازایشان نکات مهمی

، در در میدان "آشتی ملی" جناب آقای رفسنجانی ،زماندرآن ،نامرئیشخص این دو

وحشیانه ترور  بالفاصله بعد از انجام که دادند  جوالن می ، مدتها بودکشورخارج از

ها هیچکس نه آنها را دیده بود ونه با آن ای آب به زمین فرو رفتند. مانند قطرهمیکونوس 

ویژه  ، بهبه دادگاه و دعوت آنها اقدامات دادگاه برای دستیابی بهتمام  صحبت کرده بود.

به بن بست رسید. اثرماند و برونو یوست، بی، آقای پروند میکونوس دادستانسوی از 

محل زندگی و این اشخاص و  اطالعاتی درباره فتیم تا قادر به کسبهیچ مرجعی را نیا

ایجاد و با ماموریت برای  مستعاری مها ااقامت آنان شویم. هردو این آقایان قطعا  با ن

 خارج از کشور اپوزیسیون درقراری ارتباط با افرادبر هدفباملی" وتوهم"آشتی 

آقای نجاتی حتا بیشرمانه این جرات را به خود داده بود که تنها یک  فعالیت می کردند.

خود با نام  پس ازمعرفیما تلفن بزند و بعد از انجام عملیات ترور به خانهیا دو روز 

ای در مورد مهر  شبهه گونه شک ونجاتی دوباره گوشی را قطع کند تا جای هیچ

 جمهوری اسالمی بر این ترور باقی نگذاشته باشد!

نیمروز،   ، درتماس باهفته نامهیوستبرونو آقای  پرونده میکونوس،دادستان  کوششهای

بود نیز به  رسیدهچاپ  بهصدیقی  با امضای آقایکذایی سرگشاده   آن یک نامهدرکه 

اشت که نقش آقای یوست، به عنوان انسانی بسیارباهوش، اذعان د جایی نرسید. باید

آفرین به چنین شرافت ما نخواهد رفت! باید گفت پرجرات و پیگیر، هیچگاه ازخاطر

 انسانی!

رات آقای عزیز مورد اظهادادگاه میکونوس نکات تاریکی در قضاییدربررسیهای 

 مورد آنان ارائه نشد.ی دربیشتر ماندندکه هیچگاه از طرف ایشان توضیح غفاری باقی



 

 

آن لحظه ی ترور است،  که درست در ورآقای غفاری درلحظهاین نکات حض  ازجمله

تمامی شرکت کنندگان های   ورودی ایستاده بودند!  بنابر گفتهمیز و رو به در   گوشهدر

ز بین دکتر شرفکندی و همایون گوشه میآن لحظه ایشان درنشست آن شب، دردر 

کسی را مشاهده نماید. از آن است ورود هر توانسته اردالن ایستاده بوده و به خوبی می

مشاهده شود. ایشان تنها کسی  است به خوبیتوانسته  میهرفرد ناشناسی ورود  ، زاویه 

، به (ترورحدود چهل روز پس از )ایشان در بیمارستانمن ازمالقات به هنگام که  بود

 ! هیچ چیز! "اند هیچ چیز ندیده"که  من گفتند

از این  پیشدرست یک سال  ،تاریک دیگر، چرایی خرید رستوران میکونوس  نکته

بسیار میکونوس رستوران که محل و موقعیت ساختمان   با توجه به اینعملیات است. 

ای   وازهتی واقع شد. رستوران یک حیاط داشت با درمناسب برای انجام چنین عملیا

از قسمت  ،های این رستوران و درست تا پشت در و پنجره بود بزرگ که همیشه باز

همه است  توانسته  به آن راه دارد. از درون این حیاط، تیم ضربت می ،عقبی رستوران

و چیز را خوب مشاهده نماید. محل نشست این دوستان در قسمت عقبی رستوران کامال 

ها قابل دیدن بوده و از قسمت جلویی رستوران کامال پنجره بالمانع از پشت این در و 

 .است شده  مجزا می

، و از سوی ، وجود مبلغ زیادی پول نقد در محل رستوران، از سوییاز دیگر نکات

از این  پیشدرست یک سال  ی هنگفت پول برای خرید رستوران،مبلغ پرداخت دیگر

 ..؟.؟ آیا به ایشان ارثی رسیده بوده؟ آیاکجا رسیده بوده استی سیاه است. پول از واقعه

 همه چیز ناروشن ماند.

ورد سواالت زیادی قرار آن نیز م  ایرانی ایشان و زمان و شکل تهیهوجود پاسپورت 

اینکه ایشان از همسرم کوچکترین اطالعی از نیز من یا و ،دوستانگرفت. هیچیک از

پاسپورت ایرانی کرده وآن  ستک ج.ا. درخارج ازکشور، درخوانمایندگیهای دیپلماتی

 ؟است دانسته نداشتیم. چه کسی این را می را گرفته است،

غفاری از  ، بیرون رفتن عزیزگری که تا به امروز بی جواب مانده استمهم دی  نکته

این زمینه شهادت خانمی در .استاز ترورپیش دقیقه  حدود چهارمحل رستوران تنها 

 ، و بر اثررح بود که بالفاصله بعد از وقوع ترورغفاری مطازهمسایگان آشنای عزیز

به محل حادثه رفته بود و او نیز هجوم همسایگان به محل رستوران، صدا وسر و

که در این خانم است. مشاهدات خود را برای پلیس بازگو کرده  ظات اولهمان لحدر

لیک وبا آقای غفاری آشنایی وسالم ع ،همسایگی رستوران میکونوس زندگی می کرد

دادگاه نیز به عنوان شاهد حضوریافت، ردو ،بازپرسی شده بودداشت، وچندین بار

طرح چنین ادعای دروغی را نداشته است! که هیچگونه منافعی در خانمی محترم بود

این ادعا که او، چند دقیقه پیش از ترور،آقای غفاری را در بیرون از رستوران دیده 

زده است؟ و مهمتر، چرا ایشان رفته و قدم یرون باز رستوران است. چرا آقای غفاری 

های محلی، در بازجویی ،همان شب ترورساندرا، اکیدا ، درخانم منکر این واقعیت شد؟ 

آقای غفاری را از ترور پیش دقیقه  چهارحدود او)خانم ساندرا(که  گفته بودبه پلیس 

 است! واحوالپرسی کردهپائین وباال رفتن دیده و حتا با او سالم حال رستوران در جلوی



 

 

قبل از شروع عملیات(برای  دالیل ایشان برای بیرون رفتن از رستوران)تنها چند دقیقه

. با شناختی که من از ایشان داشتم، هرگز کننده نبودقانع  شنوندگان وناظران دادگاه

مشاهده نکرده بودم که ایشان برای "هواخوری" حرکتی از خود بنماید! دالیل ایشان 

 ماجرای اشتباه اعالم نمودن روز جلسه و نیست! شخص من اصال قابل قبول نبود برای

 ارد!گز ای تعمق در این مورد را باز مییکی دیگر از نکات تاریک است که ج نیز

ُمهر زدن و یا طرح ادعاهای خاصی  ،طرح این سواالت و چاپ این شهادتقصد از

ره سواالتی است سو، طرح دوباکران نیست، هدف از این کار، از یعلیه صاحب رستو

، و ازدیگر سو، اند مطرح هستند و تا به امروز جواب کافی نیافتههرحال هنوز که به

حجم و طاقت فرسای این دادگاه است و توجه دادن به دقت و پیگیری نشان دادن کار پر

 انتمام شاهدویژه در کار این دادگاه عظیم است.   خستگی ناپذیر کار قضایی آلمان، به

 ، ازآقای شمیتگرفتند، بدون استثناءبه همین دقت مورد بازخواست قرار این دادگاه

 )وزیراطالعات وامنیت آلمان( تا هر کس دیگر. ئرباو

هرگز کاشتن تخم شک و تردید به یکدیگر و یا به ایشان نیست، بلکه هدف در اینجا، 

عد از این بگیرند و های سال بکه ممکن است جواب خود را در سال طرح سواالتی است

از  ده ایم، زیرا که ماشین ترور ج.ا.یا اصال  جواب نگیرند و ما با این نیز کنار آم

! هرچند که آسمان است عظیم جاسوسی دنیا چیزی کم نداشته های تجارب دستگاتمامی 

همه انسان، این همه مادر  حقیقت همیشه زیر ابرهای سیاه نخواهند ماند. آیا داغ دل این

قصد نشان دادن بار سنگینی   در، دامان سیاه و جنایت بار آنان را نخواهد گرفت؟و پ

شان دادن است که به هر حال بر روی قلب ما و قلب فرزندان ما نشسته است و قصد ن

هایی که دراین راه خرج در اجرای چنین عملیاتی است. از پول تبحر و مهارت ج.ا.ا.

 !ندشو و می شدند

 فر از جایگاههای متفاوت، از شخصیتهای مهمی مانند آقای اشمیتن بیش از سد و هفتاد

امنیتی آلمان(، آقای گرونه والد، کارشناس اهنگ کننده سازمانهای اطالعاتی و)همرئباو

، آقای بنی صدر، لی کل آلمانول امورایران درسازمان امنیت داخومسئ خاورمیانهامور

خود را به بهترین شکل ایفا  انسانیو مهور ایران که به حق نقش سیاسیاولین رئیس ج

)فرهاد( مصباحی، که به ، آقای ابوالقاسم  C، تا شهادت شاهد معروف به نمود

زمان مانند"رسیدن به  )به قول یک مثل آلمانی: کار ایشان برای ما در آندلیلهر

از چنگال مرگبار این ایشان نیز مجبور به فرار  خوشبختی درقعر بدبختی زمانه" بود(

را تا  ن گناهان همکاری با چنین نظامیچه خوب که توانستند بار سنگیژیم شدند ور

ی ایشان  به نوبه خود از گناهان گذشتهدودی از روی دوش خود بردارند. من ح

این برهه از زمان با تقبل خطرات زیاد ماشین م و قدردان انسانی هستم که دردرگذشت

 انیان افشا نمود!را در مقابل جهترور چنین رژیم خونخواری 

ایشان یکی از کوبش، رئیس دادگاه را نباید از یاد برد.  فریچهوف این میان نقش آقایدر

فرسای   یق و طاقتترین قضات آلمان بودند! روانشان شاد. کار دققدرتمندترین و عادل 

موفقیت به ن داشت که متاسفانه کوتاه بعد ازنهایتی برایشا جسمی بیاین دادگاه فشار

 بیماری شدیدی افتادند. بستر



 

 

، روزی که حکم ۸۱۱۹آپریل  ۸۱تا  ۸۱۱۲این گذر، حدود پنج سال از سپتامبر در

ای را از دنبال کردن این امر مهم  صادر شد، به عنوان شاهد خصوصی، حتا لحظه

غافل نشدم و همیشه نه تنها برای همسرم، بلکه برای هر چهار قربانی، با عزمی راسخ 

دردادگاه، حضور یافتم وهمراه دوستان و رفقای عزا واعتراض  و در لباس سیاه

خارج از کشور و داخل کشور)تا آنجا تیبانی تام و تمام از هموطنان درشماری و با پشبی

م را دنبال کردیم. گزارش این دادگاه عظی  کرد( لحظه به لحظه ت ایجاب میکه امکانا

تگی ما در این دادگاه همبسدیم. اتحاد ویم و دل سوزانبرای موفقیت آن مایه گذاشتدادیم و

از عزیران ملی تبدیل شد، به امر دفاع یک ملت از خود و و دادگاه به یک امرنظیر  بی

اریگ همچنان فراموش نشدنی خود. نقش وکالی شریف ومتبحری مانند آقایان ویالند و

ه سهم خود قضایی بودند که ب ی و یشکه نیز از وکالی ماهر این نبرداست. آقایان شیل

 نمایم. ی آنان قدردانی می د. از همهبرای پیروزی این دادگاه تقبل زحمت نمودن

به نام خودم ودخترم، ازتمام شما عزیزان و بویژه از دوست عزیزمان   یکبار دیگر،

کنم! پیش از پایان، دو نکته را  هایتان قدردانی می همیاری  پرویز دستمالچی، برای همه

ام پرسش و پاسخهای مربوط به شهادت آقای غفاری دردادگاه ، که تذکر دهم: یکم، تم

 این جلسات است که بدون هیچ تغییردر زیرمی آیند، یادداشتهای )خصوصی( من از

ماهوی درآنها به خوانندگان ارائه می شوند. عین پرسش و عین پاسخها. دوم، مطالب 

 .های بیشترو پیروزی گیبه امید همبستدرون پرانتزها)...( همگی از من هستند. 

 

 ۲۳۳۴ژانویه ۲۹برابر دادگاه، در غفاریعزیز -۹ -۲ -ب

دهد که چگونه با عبدهللا و نوری به منزل  جریان دوشنبه شب را توضیح می دادگاه:

 دهکردی آمدند

کرد، تلفن زنگ زد و دکتر سعید تلفن  وقتی که نوری داشت شام را آماده می غفاری:

ید و قرار شد که دنبال او بروند و از فرودگاه او را بیاورند. آ زده بود که به برلن می

تواند دنبال او برود و همان پای تلفن به   ی تلویزیونی دارد و نمی نوری گفت که برنامه

دکتر سعید گفت که دوستی دارد)یعنی عزیز( که آنجاست که همراه عبدهللا عزت پور 

دکتر سعید، نوری از من عذرخواهی کرد که آورند. بعد از تلفن با  روند و او را می می

فتاح و بدون سوال از من چنین قراری با دکتر گذاشته است. چند دقیقه بعد از این تلفن 

ها خواست که با ویا نزدیک خانه نوری بود و ازآنها گاردالن زنگ زدند و هتل آن

رفتیم که ۱ساعت تاکسی بیایند که با هم شام بخوریم. بعد از خوردن شام به اتفاق حدود 

ه بیاوریم و به هتل محل اقامت آنها در برلن شرقی رفتیم و آنها دکتر سعید را از فرودگا

عزت پور را به ایستگاه مترو محل با هم برگشتیم. بعد را گذاشتیم. من وعزت پور

اش رساندم و خودم هم رفتم به رستورانم که محل زندگی من هم بود. فردای آن  خانه

که خیلی خسته بود به من زنگ زد و  مه شب نوری در حالیین یکت شب حدود ساع

د، برای جلسه روز جمعه دعوت از من خواست که اسامی را که او تعیین کرده بو



 

 

هایی آن  مهروز چهارشنبه به ه. دانم!( )آیا واقعا   نیمه شب به عزیز زنگ زده، نمیکنم

 ود به جلسه دعوت شوند، تلفن زدم.که قرار ب

 کردید؟ چند نفر را باید دعوت می ادگاه:رئیس د

نفر. همان بعد از حادثه در بیمارستان گفتم که چند نفر بودند.  ۸۳تا  ۸۱حدود  غفاری:

فتاح و شب نوری همراه دکتر سعید و ۹:۳۳تا   ۹:۵۱روز پنجشنبه حدود ساعت

جمع  ان که همیشهها مستقیم به قسمت عقبی رستوروران من شدند و آناردالن وارد رست

من گفت که پس جا رفتند. بعد نوری به شدیم، خود آنها قبل ازسالم و علیک به آن می

ها که قرار بود فردا شب به اینجا  گویی، بچه چی میمن گفتم که ها کجا هستند و بچه

جا هم بحثی بین من و نوری درگرفت که کی اشتباه کرده و دکتر سعید رو همان بیایند.

ها قرار بوده که در روز جمعه آنکنم، زیرا که  اشتباه می ()غفاریبه من گفت که من

شاید  نوری به من گفت که من شاید به تو گفتم که شب جمعه و کشور دیگری باشند.

 که یادم هست که تو از جمعه شب صحبت کردی!من گفتم برای این اشتباه را کردی و

نوری به  .اهی کرده است(مورد وقت جلسه ایشان اشتبید توجه کرد شاید واقعا هم در)با

ها را خبر کن که بیایند.  من گفت که حاال همه چیز گذشته و حاال لطفا  تلفن بزن و بچه

نفره وارد رستوران من  ۱یا  ۱همین حین یک گروه م که درمن به چند نفر تلفن زد

از کردم.  ها را پذیرایی میو خودم باید این مهمانمن آن شب تصادفا  آشپز نداشتم شدند. 

های مهمان  هانش پذیرایی کند که من به بقیههمرانوری خواهش کردم که از دکتر و

ها کرد. بعد از لحظاتی دستمالچی  رستوران برسم. نوری خودش شروع به تلفن به بچه

راهیم زاده هم آمده بود.  و آقای اب میر راشد و اسفندیار هم که تصادفی آمده بودندآمد و 

اسفندیار آمد به قسمت عقبی رستوران نشسته بودند. ه همه در، بقیاسفندیارغیراز به

بعد از این به اسفندیار  کند. نفره به من کمک 9یا  8آشپزخانه تا برای غذای آن گروه 

تواند  پیش ما بیایی. به نوری گفتم آیا اسفندیار می گفتم اگر توهم مایل هستی می توانی 

)گویا نوری حتا . شناسی اشکالی ندارد و را میاگر ا نوری گفتبیاید و بنشیند پیش ما؟  

. بعد از این که آن گروه جاسوس رژیم باشد(دقیقا پرسیده بود که مبادا اسفندیار

ها را رد کردم، زیرا که آن ی ما رفتند، دو نفر دیگر آمدند که غذا بخورند و منمیهمانها

پتر که مهمان دائمی من  بعدها بنشینم.  خواستم پیش بچه نه غذای دیگری داشتم و هم می

برای تو غذا  من هم گفتم باشد بیا ومن گفت که مرا بدون غذا نگذار و و به بود آمد

اره ه یکبدیدم کحدود نیم ساعت بعد ها.  کنم. بعد رفتم و نشستم پیش بچه درست می

ها زمانی وارد شدند که دکتر سعید شدند)پس چند نفر بودند( آن کسانی وارد رستوران

. و من فکر کردم اند که غذا بخورند ها آمدهآنکرد. من فکر کردم که  صحبت میداشت 

مرتبه کردم که یک کتر سعید را نگاه میهمچنان داشتم دکه به آنها بگویم غذا نداریم. من 

هیکل گنده آمد به طرف ما. من بالفاصله صدای رگبار مسلسل را رد بلند قد ویک م

یدم. بعد از لحظاتی که چشمانم بازشد، فقط خون بود شنیدم و دیگر هیچ چیز دیگر نفهم

دیدم و  ی کمر زخمی شده بودم و چیزی را نمی که دیدم. من احساس کردم که در ناحیه

اند و من هم در حال مرگ هستم. ناگهان مهدی ابراهیم  کردم که همه کشته شده فکر می

که از رستوران بیرون خواستم  من هم میزاده را دیدم که از زیر میز بیرون آمد و 



 

 

این کار را هم کردم ولی دوباره افتادم که دوباره در و بروم و فریاد کمک بزنم.

 بیمارستان به هوش آمدم.

 :شوند سواالت شروع می

 خواستید تهیه کنید؟ روز دوشنبه همراه نوری و عزت پور چی می رئیس دادگاه :

زم داشت و احتماال  فقط نوری دانم ولی وسایلی بودند که آقای عزت پور ال نمیغ: 

 و احتماال  برای کارهایشان وسایلی الزم داشتند. دانست که چی الزم دارند می

دانستید که ایشان  آیا وقتی دکتر سعید تلفن زد، شما تعجب کردید و یا می رئیس دادگاه :

 آیند؟ به برلن می

دانستم که آن روز  نمی دانستم که قرار است او بیاید. فقط نه تعجب نکردم، چون می غ:

 آید. است که ایشان می

 آید؟ دکتر سعید می دیدانست از کی می رئیس دادگاه :  

کرده  ی عمومی این را مطرح در یک جلسهیا یک هفته قبل از آن نوری  1حدود  غ:

 خواستند تدارکاتی برای ورود دکتر سعید ببینند. بود که می

 عمومی شما شرکت داشتند؟چه کسانی در این جلسه  رئیس دادگاه :

بدیل به یک گروه شدند و ها نشسته بودند که بعد تصادفا  آن روز دو گروه از ایرانیت غ:

ی شرکت کرده بودند. چند تا آید که دقیقا چه کسان ها را گفتم. حاال دقیقا  یادم نمیاسامی آن

، اسم او را (علی)معروف به حاجیآید، دستمالچی، جعفری، باقر شاد،  ها یادم میاز آن

های فرجاد اینهاست.  دانم)در پرونده ولی گفته است که او علی مرادی است( از بچه نمی

 ام خیلی ضعیف است.  آید که چه کسانی بودند، زیرا که حافظه ولی اکنون دیگر یادم نمی

 هایی بودند؟ چه نمایندگان و چه گروه رئیس دادگاه :

ای افراد منفرد. جمعا   عده ها بودند ون سازماننفر که بعضی نمایندگا ۶یا  ۳حدود  غ:

آمدند که بیشتر کار فرهنگی  ای دیگری هم می نفر. گاهی هم عده ۹یا   ۶، ۳حدود 

 دادند. انجام می

 ها را می شناختید؟نآیا آ :رئیس دادگاه

 شناختم. ای بودند که من نمی کردند، عده هایی که کار فرهنگی میبین آن غ:

 نشستند؟ هم میدو گروه با هم بودند یا جدا از هر :رئیس دادگاه

کال  جدا بودند. در آن شب آن گروه فرهنگی هم بودند که بعد از اینکه کارشان تمام  غ:

)این موضوع  آید در دو اتاق جداگانه بودند جا که یادم مین شد، همه با هم نشستند. تا آ

شب هم  نشستند. و آن بی میکامال جدید مطرح شده است( گروه ما اکثرا  در اتاق عق

 رستوران نشسته بودند. گروه فرهنگی در اتاق بزرگ

آیند صحبتی  همراهانش میآیا دوشنبه شب، راجع به اینکه دکتر سعید و :رئیس دادگاه

 ای بود یا نبود؟ ی جلسه در باره

 خیر نبود. غ:

د که دکتر آیا در دوشنبه شب در منزل آقای دهکردی صحبت از این نش رئیس دادگاه :

 رفتند؟ سعید و همراهانش باید روز جمعه به جای دیگری می



 

 

ها گفتند که هم یادش نیامد که آنکه عزت پور .)چیزیآید من چنین چیزی یادم نمی غ:

 .خواهند بروند( جمعه می

 آیا نوری از شما نخواست که تدارکات امنیتی برای آن شب ببینید؟ :رئیس دادگاه

که به کسی  ها بگویم که نوری گفت که به بچه آید اینست چیزی که من یادم می غ:

 .)عجب هم رعایت شده است(نگویند که چنین قرار داریم

، نیرومند سپتامبر گفتید" کامبیز روستا، بهمن ۸۱در بازجویی روز  :رئیس دادگاه

فراهتی، براتی، دستمالچی، مسعود میر راشد، ابراهیم زاده، جعفری و فرهاد فرجاد را 

 .اید" عنوان کسانی که برای جلسه دعوت داشتند نام بردهبه 

 .(؟)چه کسان دیگری بودندها بودندمن فکر می کنم که اسامی بیشتر از این غ:

 های سیاسی بودند این افراد سیاسی که دعوت شده بودند؟ چه گروه :رئیس دادگاه

ها  ن گروهدانم که چپ دیگر چیست، ولی ای طیف چپ بودند. من هم آالن نمیاز غ:

 بودند، حزب دموکرات، اکثریت، سازمان فدائیان و جمهوری خواهان ملی بودند.

ه را آیا آقای دهکردی برای روز جلسه یک تاریخ را گفتند و یا روز هفت :رئیس دادگاه

 .) جواب را متوجه نشدم(گفتند؟

 دهکردی چه کلماتی را برای تعیین روز جلسه به کار برد؟ :رئیس دادگاه

ها را  به من گفت که برای روز جمعه بچه ای صدای خیلی خستهفتم ایشان با یک گ غ:

)باز هم شب. ۹:۵۱آید این بود، جمعه ساعت  دعوت کن. آن چیزی که من یادم می

. پس نوری ه جمعه شب و یا شب جمعه و یا غیرگوید که نوری دقیقا  چه گفت، گفت نمی

چه گوید که پس  بعد رئیس دادگاه می از جمعه شب و یا شب جمعه صحبت نکرده است.

 .وجود آمده است(سوء تفاهمی برای آقای نوری ب

ای برای دعوت جلسه استفاده کرده  لطفا  بگویید که دهکردی از چه واژه :رئیس دادگاه

 .است؟)گویا پس صحبت برای جمعه شب و یا شب جمعه نبوده است(

 ستم.)چرا؟(را گفته کامال  مطمئن ه نوری روز جمعهاینکه  غ:

 چرا روز پنجشنبه آشپز نداشتید؟ :رئیس دادگاه

 این را شما باید از خود آشپز بپرسید که چرا نیامده است. غ:

 آشپز شما زن بود یا مرد؟ :رئیس دادگاه

 زن بود. غ:

 نامش چه بود؟ :رئیس دادگاه

 .دانم اسم فامیل ایشان چه بوده است)واقعا که خیلی عجیب است( لوئیزا. نمی غ:

 کرد؟ چه مدتی برای شما کار می :رئیس دادگاه

 ماه. ۳سه یا  غ:

 اهل کجا بود؟ :رئیس دادگاه

 اهل یونان بود. غ:

 فقط همانشب نیامده بود و یا چند شب بود که نیامده بود؟ :رئیس دادگاه

 کار را کرده بود.نتظره بود، ولی او چندین بار اینمخیلی غیر غ:

 کی غیبت کرده بود؟ربرای آخرین با :رئیس دادگاه



 

 

 بوده است. ۱و یا  ۹در تابستان بود. شاید ماه  غ:

 )جواب روشن نشد(روز و یا چند روز غیبت کرده بود؟فقط یک  :رئیس دادگاه

که او را وز جمعه بیاید یا نه. و من با ایندانم که آیا لوئیزا قرار بود برای ر من نمی غ:

 گشتم. هم میبه عنوان آشپز داشتم، دنبال آشپز دیگری 

 پس شما هنوز آشپز دیگری پیدا نکرده بودید؟ :رئیس دادگاه

 کی منظور شماست؟ غ:

 دیگر نیامده بود.  ۱و یا  ۹بعد از اینکه لوئیزا در ماه  :رئیس دادگاه

 بله من یک آشپز مرد پیدا کرده بودم که چندین وقت برای من کار کرد. غ:

 کرد؟ وان آشپز برای شما کار میروز پنجشنبه چه کسی به عن :رئیس دادگاه

ی برای من کار کرد. بعد این آن روز من که آشپزی نداشتم. آشپز مرد من مدتدر غ:

هم رفته بود. بعد دوباره لوئیزا برای آشپزی نزد من آمده بود)چه آشی که اصال آشپز

 .معلوم نیست کی آشپز بوده؟(

داشتید، تدارک این را دیده بود که  کار لوئیزاای که از با توجه به سابقه :رئیس دادگاه

کردید که  برای روز جمعه کسی برای آشپزی برای شما بیاید. پس چطور فکر می

)برای روز جمعه که و جلسه بر بیایید؟خواستید از پس میهمانان   چگونه روز جمعه می

 .خود ایشان فکر کرده بود(

بخورند و هم غذا که آنها نخواستم، زیرا معلوم نبود  من از کس خاصی هیچ کمکی غ:

 گرفتم. من گاهگاه از پتر هم کمک می

 آیا گارسونی هم استخدام کرده بودید؟ :رئیس دادگاه

 کردیم. معموال  خودم، پتر و ماریا این کار را می غ:

 کرد، اسم فامیلش)......( است؟ آیا ماریا که برای شما کار می :رئیس دادگاه

 دانم. شاید، نمی غ:

 اید! دانید؟ شما که کاغذهای کاری او را دیده چطور نمی :هرئیس دادگا

 ام ولی یادم نیست که اسم دقیق او چه بوده است. بله پاسپورت او را دیده غ:

کرد و استخدام  طور ثابت کار میاریا کمکی بود و یا برای شما بآیا م :رئیس دادگاه

 شده بود؟

 ماند. آمد و تا آخر وقت می آمد، از شروع کار رستوران می او هر روز می غ:

 کرد؟ کردید؟ آیا قانونی نزد شما کار می پول او را چگونه پرداخت می :رئیس دادگاه

 کردم. ماهانه پرداخت می غ:

های اجتماعی را برای او پرداخت  سایر حقوق بیمهآیا حق بیمه و :رئیس دادگاه

 کردید؟ می

 داد. ام میکارها را انج  من یک حسابدار داشتم که او همه غ:

کردید که پتر روز جمعه به شما در رستوران کمک خواهد  میچرا فکر :رئیس دادگاه

 کرد؟



 

 

کرد. او تقریبا  هر روز برای مدتی به رستوران من  پتر همیشه به من کمک می غ:

جا بود. من مطمئن بودم که او ه قبل از این اتفاق او هر روز آنآمد. حدود چند ما می

 کرد. و بغل رستوران من زندگی میآید و ا حتما  می

ها وارد رستوران رستوران شدند، کی آن چند نفر واردشما گفتید که  :رئیس دادگاه

 شدند؟

 من زمانی که نشسته بودم در یک لحظه دیدم  و احساس کردم که چندین نفر هستند. غ:

 اید؟ کسی را که وارد رستوران شده را هنگام ورود دیده :رئیس دادگاه

 کردم. شخص را برای یک لحظه دیدم و بعد هم به طرف دکتر سعید نگاه می آن غ:

وقتی وارد شد، او را دیدید و یا در قسمت عقبی رستوران دیدید که وارد  :رئیس دادگاه

 شد؟

 گویم. من در ورودی قسمت عقب رستوران را می غ:

 کجا نشسته بودید؟ :رئیس دادگاه

 ید و اردالن.من درست نشسته بودم بین دکتر سع غ:

 به کدام جهت نشسته بودید؟ :رئیس دادگاه

 دانم دقیق فقط نگاهم به طرف دکتر سعید بود. نمی غ:

 اش چه یادتان هست؟ دانید؟ از قیافه از این که وارد شد چه می :رئیس دادگاه

روی  دستمال سفیدیسرش بود و  کالهی که مربوط به کاپشن استمثل اینکه یک  غ:

 صورتش بود.

 کجا ایستاده بود؟ :س دادگاهرئی

 من ایستاده بود.شسته بودم و او تقریبا  وسط کنارمیز ن  من گوشه غ:

 چند متر فاصله داشتید؟ :رئیس دادگاه

 از یک متر تقریبا  کمتر غ:

 دست راست شما چه کسی نشسته بود؟ :رئیس دادگاه

فتاح آقای  سترا اردالن نشسته بود و سمت راست اردالن فتاح نشسته بود و سمت غ:

 دستمالچی، مسعود میر راشد نشسته بود. راستدستمالچی نشسته بود و سمت 

 طرف راست آقای میر راشد چه کسی نشسته بود؟ :رئیس دادگاه

 کسی ننشسته بود. غ:

 شخصی که وارد شد، کجا ایستاده بود؟ نزد کدامیک از این افراد؟ :رئیس دادگاه

 گویند( ایستاده بود.)بقیه چیز دیگری می اردالن و فتاحکنم بین  فکر می غ:

 ما اینجا شنیدیم که این شخص پشت سر میر راشد ایستاده است :رئیس دادگاه

 .طور نبوده است نه این غ:

 با این دستمال سفید چطور صورت آن شخص پوشانده شده بود؟ :س دادگاهرئی

 ه بود.آنچه که من دیدم، او تا کمی باالی بینی صورت خود را پوشاند غ:

 چطور دستمالی بود؟ :رئیس دادگاه

 دانم دقیق نمی غ:

 سرش را چطور پوشانده بود؟ :رئیس دادگاه



 

 

 دانم. که گفتم، بیشتر نمی  همان غ:

 کاله از کاپشن بود و یا جدا از کت بود؟ :گاهرئیس داد

 .های ایشان( )این هم جدید است در گفته چسبیده به کاپشن او بودکنم که  من فکر می غ:

 کجا آمدند؟تیرها از :رئیس دادگاه

 من فقط صدای تیرها را شنیدم و هیچ چیز نفهمیدم. غ:

کرد و یا  آیا همین شخصی که صورتش را پوشانده بود تیراندازی می :رئیس دادگاه

 شخص دیگری؟

 من هیچ چیز ندیدم. غ:

 صدای چند تیر را شنیدید؟ :رئیس دادگاه

 آید. من فقط صدای یک رگبار یادم می غ:

 ای بود؟ صدا از چه اسلحه  :رئیس دادگاه

 کنم از مسلسل بود. فکر می غ:

 آیا اسلحه را دیدید؟  :رئیس دادگاه

 خیر. غ:

 تیر به کجای شما خورده است  :رئیس دادگاه

 به شکم و پای من. غ:

 تیر چگونه وارد بدن شما شده است.  :رئیس دادگاه

دانم دقیق که  ولی نمیاند،  و پشت درآوردهکنار ستون فقرات من یک گلوله را از غ:

 .ام چند تیر خورده

 های داخلی شما جراحت دیدند؟آیا اندام  :رئیس دادگاه

هایم هم جراحت برداشتند و در  ام را از دست دادم و روده قسمتی از جگر و کلیه غ:

 پای من هنوز یک میله هست.

نزدیک ستون فقرات شما خارج شده  که تیر از آیا پزشکان به شما گفتند  :رئیس دادگاه

 است؟

 بله پزشکان گفتند و جای آن هم هست. غ:

 در باره جراحت کلیه و جگرتان هم پزشکان گفتند؟ :رئیس دادگاه

 هم پزشکان و هم پلیس به من گفتند. ،بله غ:

 جراحت پای شما چطور است؟  :رئیس دادگاه

 بیرون آمده است.یک گلوله که پای مرا سوراخ کرده و از آن طرف  غ:

 جراحت پای شما کدام طرف است؟ رئیس دادگاه:

)به طرف درونی پا، یعنی جهت نشستن او را و یا ایستادن او را دهد نشان می غ:

  .کند( مشخص می

 این جراحات چه عواقبی برای شما دارند. :رئیس دادگاه

 هنوز تحت نظر پزشک هستم و هنوز باید دارو بخورم. غ:

 ؟بخورید و بیاشامیدتوانید  آیا شما همچنان همه چیز را می :رئیس دادگاه

 نه، رژیم غذایی خاصی ندارم. غ:



 

 

 اید؟ ی رویارویی شرکت کرده آیا در جریان تحقیقات و در پروسه :رئیس دادگاه

 بله غ:

 ؟نتایج این رویارویی چه بود رئیس دادگاه:

)خیلی قابل شناسایی نکردمکدام از این اشخاص را  هیچجا اعالم کردم که من همان غ:

 .تامل است(

 از چه تاریخی این رستوران را داشتید؟ :رئیس دادگاه

 کنم از یک سال قبل از این واقعه. فکر می غ:

برای چه خواستید بفروشید؟ و ازچه زمانی و ران را میآیا رستو :ادگاهرئیس د

 خواستید رستوران را بفروشید؟ می

خواستم بفروشم و به خاطر  قبل از این واقعه( میماه قبل)از حدود سه یا چهار غ:

 مشکالت خانوادگی من بوده است.

 به چه کسی سفارش فروش داده بودید؟ :رئیس دادگاه

خواهم  داده بودم که رستوران را میرا از طریق تلفن خبر بیشتر از ده بنگاهی غ:

 بفروشم.

 کردید؟اولین بنگاهی را کی خبر :رئیس دادگاه

 آید. یادم نمی غ:

 اند؟ ها از دوستان و آشنایان هم بودهآیا بنگاهی :رئیس دادگاه

 ای رسمی و هم آشنایان خودم.هم بنگاهه غ:

جریان تحقیقات از طرف پلیس به شما گفته شد که به چه ترتیبی آیا در :رئیس دادگاه

 قاتلین از نشست شما با خبر شدند؟

 بله. غ:

 اشته است؟آیا پلیس به شما هم شکی د :رئیس دادگاه

 بله غ:

 چرا؟ :رئیس دادگاه

ی کسانی که  این را پلیس باید بگوید که چرا شک به من داشته است. پلیس به همه غ:

 ام. های خودم را دادهداشته است. من هم جواب آنجا بودند شک

 شما چی در خاطرتان هست، چرا پلیس به شما شک داشته است؟ :رئیس دادگاه

دنبال یک ماشین بنز که کند. مثال پلیس  شکی را نمیپلیس بدون دلیل چنین  غ:

و گویا صاحب چنین بنزی با قاتلین هم  خورد مشخصات آن به ماشین من هم می

 هایی داشته است. مالقات

 مرسدس بنز شما چه رنگی  داشته؟ :رئیس دادگاه

 .آبی پر رنگ -غ

 ماشین شما نو خریده شده بود؟ :رئیس دادگاه

 ماشین نو نبود. -غ

 از کی ماشین را داشتید؟ :رئیس دادگاه

 .بین دو یا سه ماه قبل از واقعه -غ



 

 

 از کجا ماشین را خریدید؟ :رئیس دادگاه

یک بنگاه فروش ماشین دست   Corner)بنگاه از یک بنگاه نزدیک رستوران خودم -غ

 .دوم است(

یدا شده در رستوران شما پ مارک ۳۱۱۱مبلغ شما، گویا    طبق پرونده :رئیس دادگاه

 بود.

 .را آقای روستا پیدا کرده بودآن   مارک بود که بقیه  ۶۱۱۱پول حدود آن  ،بله -غ

 این پول شما کجا بود؟ :رئیس دادگاه

 داشتم. در کمد مخصوص که مدارک خودم را هم نگه می -غ

شما اشکاالت قانونی و مالیاتی این پول برای   اگر توضیح شما در باره :هرئیس دادگا

 توانید از جواب دادن خودداری کنید. آورد، می می وجودب

مساله  داده بود که اینقول به من  گفتم و در پرونده هست و پلیس من در بازجویی -غ

داشته و به بانک  )در پرونده توضیخ داده که پول نقد نگه میبه بیرون داده نخواهد شد

 .داده که مبادا بخواهد مالیات بیشتری پرداخت کند( نمی

برای مزد  که شاید این پول را از طرف قاتلین آیا پلیس به شما گفت :ئیس دادگاهر

 باشد؟ ،ها دادیداطالعاتی که شما به آن

 این مساله شدند.  بله و من ناراحت شدم و آنها هم متوجه -غ

 در مورد این پول گفتید که این پول از درآمد رستوران بوده است. :اهرئیس دادگ

د کردم ـ حدو نقد در رستوران داشتم. من در رستوران هم زندگی میمن همیشه پول  -غ

  برداشته بودم که پول برای کیسه پالستیکی شفاف  ماه ـ و این پول را از کیسه هفت

 پرداختم. های جاری خودم را می گارسونی خودم هم برداشته بودم. از این پول هزینه

ز متهمین گفته است که وقتی همه چیز آیا این درست بوده است که یکی ا: رئیس دادگاه

 تمام شد او خواهد فروخت.

خواستم بفروشم و  می دهد که من از چند ماه پیش رستوران را مدارک نشان می  همه -غ

دانم چرا و چگونه این  پلیس( نمی  به گفتهکه آقای یوسف امین چنین چیزی را گفته)این

 را گفته است.

 وختید؟رستوران را کی فر :رئیس دادگاه

بود آمدند و من و شوهرش که آلمانی   زیاندوناهل من بیمارستان بودم که یک خانم  -غ

 ها فروختم.رستوران را به آن

 دانید؟ تاریخ انتقال رستوران به این خانم را می :رئیس دادگاه

 کنید. من خراب تر از آن است که شما فکر می  نه متاسفانه وضع حافظه -غ

 بوده است. ۸۱۱۲ار از تاریخ اول نوامبر از قر :رئیس دادگاه

 تواند باشد. می ،بله -غ

دانید و  های اپوزیسیون می آیا شما خودتان را متعلق به یکی از این گروه :رئیس دادگاه

 ؟می دانستیدیا 

 کردم. من با سازمان "فدائیان خلق" کار می -غ

 چه نقشی در این گروه داشتید؟ :رئیس دادگاه



 

 

 کردم. نداشت. من فقط با این سازمان کار می یخاص ن ما کسی سمتدر سازما ،نه -غ

 آیا عضو این سازمان بودید؟ :رئیس دادگاه

 عضو بودم. -غ

 آیا اسم نجاتی را شنیدید؟ :رئیس دادگاه

 ام. شناختم ولی اسم او را شنیده شخصا  او را نمی -غ

 چه کسی پشت این نام نجاتی است؟ :رئیس دادگاه

 می.جمهوری اسال -غ

 دانید؟ ی این شخص چه می در باره :رئیس دادگاه

کرده که بخشی را به ایران  هایی میگرفته و کوشش دانم تماسهایی می جا که میتا آن -غ

 بازگرداند.

 دانید؟ در باره صدیقی چه می :رئیس دادگاه

شنیدم که این شخص آمده و با یکی از دوستان ما مالقات کرده و بحثی داشتند  -غ

 ون برگشت به ایران.پیرام

 ایا منظور شما آقای دکتر فراهتی است؟ :رئیس دادگاه

 بله. -غ

 اید؟ آیا اسم کسی به نام شریف را شنیده :رئیس دادگاه

 ها باشد که فرار کرده است.یی شنیدم که باید یکی از تروریستاز پلیس هنگام بازجو -غ

 شناسید؟ آیا شخصی را به این نام می :رئیس دادگاه

 خیر. -غ

امین و اتریس و آیاد نگاه )به طرف شناسید؟  آیا از متهمین کسی را می :رئیس دادگاه

طرف راست هم پرسد آیا  ، زیرا میندیده است در سالن گویا آقای دارابی را کند. می

 (.کند و جواب می دهد بعد نگاه میاند؟  متهمین نشسته

 Grüne)ی ایران در را در غرفه آقای دارابیشناسم.  له آقای دارابی را فقط میب -غ

Woche ).دیدم و با چند نفر از دوستانم با ایشان بحثی داشتیم 

 دانید که شغل ایشان چه بوده؟ آیا می :رئیس دادگاه

های دست و پا را با رژیمی که زندانیی ایران از ایشان پرسیدیم که چ غرفهما در -غ

د ندارد و این دند که چنین چیزی وجوکند و ایشان هم جواب دا کشد، کار می بسته را می

رویم و تحقیق  من اسم چند نفر را بردم و ایشان گفتند بله ما میتبلیغات غرب است و

ها داشتید که ا با آن) چه بحثی شمشد دیگر با رژیم کار نخواهیم کردکنیم، اگر چنین با می

 .بکنید(

 ؟آیا دارابی هم در این غرفه بود و چیزی گفت  :رئیس دادگاه

هم زده بودند  ها رفته بودند و بساط آنها را به از بچه ای ما عدهدانم که قبل از من می -غ

ها را پاره کرده بودند و آقای دارابی گفت که این طور بوده و ایشان گفت و عکسهای آن

ها بحث ستیم ) آقای دارابی( ما هم با آنکه این کارها را نباید کرد. ما حاضر به بحث ه

 .روند به بحث( ها ما بودیم که بساطشان را داغون کردیم و ایشان می ن بچهکردیم.)ای

 آقای دارابی در این بحث دقیقا  چه چیزی گفت؟ :رئیس دادگاه



 

 

 آید. این جریان مال چند سال پیش است و یادم نمی -غ

هایی که در آن شب جلسه داشتید، در باره نزدیکی با رژیم و یا آیا صحبت  :قاضی دادگاه

 کردید؟ دیکی نیروهای مخالف علیه رژیم صحبت مینز

ف دانم، این جلسه را نوری تدارک دیده بود که بین نیروهای مخال جا که میتا آن -غ

 نه برای نزدیکی به رژیم.وجود بیاورد و رژیم با حزب دموکرات نزدیکی ب

غیره ه وتشکیل جلسه و یا تعیین وقت جلس بارهآیا آقای نجاتی چیزی در:  قاضی دادگاه

 نقشی داشت؟

 ام.  نجاتی اصال   و ابدا  جایی در این جلسه نداشته و به پلیس هم چنین گفته -غ

 اید؟ آیا شما خودتان هیچ تماسی با نمایندگان رژیم ایران داشته  :قاضی دادگاه

 خیر. -غ

شما خودتان برای پنجشنبه شب که دکتر سعید و بقیه آمدند، به چند نفر  قاضی دادگاه:

 لفن زدید، آیا به چندین نفر تلفن کردید و یا فقط به یک نفر؟ت

 آید ولی به میر راشد و کامبیز یادم هست که تلفن زدم. درست به خاطرم نمی -غ

گفتید که فقط به آقای  ۸۱/۱/۱۲پرسم که در بازجویی  برای این می :رئیس دادگاه

 به بقیه تلفن بزنید. روستا تلفن کردید. و چون کارهای دیگری داشتید نتوانستید

 بله شاید درست باشد، زیرا من در شرایط روحی و جسمی بدی بودم. -غ

شما گفتید که صد در صد مطمئن بودید که آقای دهکردی روز جمعه را   :قاضی دادگاه

کنید سر دعوت  خواهید بگویید که سوء تفاهم را رد می برای جلسه انتخاب کرد، آیا می

 به جلسه؟

شما از سوء تفاهم این است که من اشتباها  تاریخ را گفتم، خیر من اشتباه راگر منظو -غ

 نکردم!

ها اصال  عوض نشده ته بودید و چرا جای آدمشد که این چنین نشسچطور :قاضی دادگاه

 است؟

دانم که جای  من چون آخرین نفری بودم که به آنجا رفتم و نشستم، برای این نمی -غ

سپتامبر  ۲۸را که به تاریخ رارنشستن افراد سرمیز)طرح قکسی عوض شده یا نه

 (.دهند کشیده شده به او نشان می

 بله درست است  -غ

ن گفت که شما سر یک میز دیگر که طرف اردالن بود ی از شاهدایک :قاضی دادگاه

 نشسته بودید، درست است یا نه.

تنگاتنگ اردالن قربانی نشسته بودند، نشسته بودم و خیلی میزکه چهار  من سرگوشه -غ

 نشسته بودم.

 یا ایستاده بودید؟ وقتی تیراندازی شد، نشسته بودید :قاضی دادگاه

 دانم که نشسته بودم و یا ایستاده بودم.)ایستاده بوده است!( اصال  نمی -غ

 آید یا نه؟ از قاتل یادتان میآیا مشخصاتی  به یاد بیاورید :رئیس دادگاه

 آید. دم نمیمتاسفانه هیچ چیز دیگری یا -غ



 

 

 ۸۱۳این شخص)قاتل( حدود  خواند: می ۲۳۳۱سپتامبر  ۱۱بازجویی برگ قاضی از 

سانت بود و هیکل او بزرگ بود. تیپ شرقی داشت و عینک نداشت و هیکل  ۸۱۱تا 

 ای نداشته. آیا تا اینجا درست است؟ ورزیده

هم گفته باشم.)یعنی  که چنین چیزهاییآید آید بلکه یادم نمی یادم نمی من نه تنها چیزی -غ

 .کند( این را نیز رد می

های نظامی  در بازجویی حتا گفتید که او یک کت سبز تیره شبیه کت :رئیس دادگاه

 آید؟ پوشیده بوده است. حاال یادتان می

از آن چیزهایی که آن زمان گفتم یادم غیر  آید. چیز جدیدی به یادم نمی نه متاسفانه -غ

 آید. نمی

از یک کاله کاپشن حرف زدید. شما گفتید که آن شخص یک کاله  شما :قاضی دوم

که یک روز  توانستم موهای او را ببینم. در بازجویی نمیکاپشن به سرش بوده که من 

دو نفر از اداره پلیس فدرال بازجویی شدید، یادتان توسط در بیمارستان ازجریان  بعد

 آید؟ می

کردم شاید زنده نمانم، گفتم که با این وجود  بله یادم هست. من در حالی که فکر می -غ

 خواهم همه چیز را بگویم و حتما هرچه گفتم درست است. می

شما در این بازجویی گفتید که او قد بلند و درشت هیکل بود و موهای تیره  قاضی دوم:

 .رنگ داشت)این در تضاد است با جریان کاله کاپشن(

که قاتل یک کاله کاپشن هم سرش بوده و این را  آید همیشه گفتم جا که یادم میتا آن -غ

 .احتماال  پلیس خودش نوشته)اشتباه از طرف پلیس(

همراهانش آنجا بودند، شما رستوران را ترک آیا تا زمانی که دکتر سعید و قاضی اول:

 کردید؟

نم محل کارم را توا رستوران هم محل کار من بود و هم محل زندگی من، چطور می -غ

 .این مورد تضادگویی دارد(باشم)در ترک کرده

 طول آن شب به بیرون رستوران نرفتید.پس شما در قاضی اول:

رفتم که هوا بخورم و  من به پلیس هم گفتم که گاه گاهی از رستوران بیرون می -غ

 .مربوط به آن شب نبوده)گویا علیه این ادعا مدارکی هست(

 رستوران بیرون رفتید؟ آن شب برای هواخوری ازآیا شما  در قاضی اول:

آید. همان جوابی که آن زمان دادم  همان جوابی که دادم درست است. اآلن یادم نمی -غ

 درست است.

رفتم و در آن شب هم  گاهی از رستوران بیرون میازمن هر  سپتامبر: 02از بازجویی 

تل بیرون ریان قام و آخرین بار شاید نیم ساعت قبل از ج حتما  از رستوران بیرون رفته

آید که اصال  چنین سوالی کرده باشند ولی شاید این  که اصال  یادم نمیام. ضمن این رفته

 ها را دقیق جواب دادم.ی سوال برای روشن شدن قتل من همهرا گفتم. 

خواستید بفروشید، آیا کسانی آمدند و رستوران  میشما گفتیدکه رستوران را قاضی اول:

 ؟را برای خرید بازدید کردند



 

 

این مدت چند تا گروه یعنی چند نفری با هم آمدند برای خرید. از جمله دو در ،بله -غ

. شاید همراه گروه عرب شاید لبنانی بودند که آمدند و رستوران مرا دقیقا  بازدید کردند

 حال چند نفره آمده بودند و این را به پلیس هم گفته بودم.خانواده. ولی به هر

ای آمدند  اد به شما گفتند که از طرف چه بنگاه و یا چه واسطهآیا این افر قاضی اول:

 برای خرید رستوران؟

بار هم یک گروهی تاده و یکها را فرسفر بودند گفتند که بنگاه مالک آنبار که دو نیک -غ

نفر که چندین بار آمده بودند، از طرف یک عربی که بغل رستوران من  پنج یا ششکه 

 فرستاده شده بودند. ،برای من رستوران را بفروشد خواست کرد و می زندگی می

ها به قصد دیگری مثال   آیا شواهدی در دست دارید که یکی از این گروه قاضی اول:

 برای قتل به رستوران شما آمده باشد؟

چیزی که توجه مرا جلب کند نبوده ولی بعدها فکر کردم و یادم آمد که چنین چیزی  -غ

 برای جریان قتل مهم باشد. بود و فکر کردم که شاید

 کرد یا نه؟ ایران کار می  غرفهایا آقای دارابی در قاضی اول:

و معلوم بود که موقعیت آن چیزی که من دیدم، ایشان در قسمت درونی غرفه بود  -غ

 غرفه ایران داشت.باالیی در

 اید؟ ایران در زندان بودهآیا شما در :قاضی

ندان بودم. در زمان خمینی در زندان نبودم. سال در ز ۱زمان شاه مدت من در -غ

روز دستگیر شدم ولی زندانی محکوم نشدم. ولی پیش آمده بود که برای یک یا دو 

 نشدم.

در باره عواقب زخمی شدن، شما گفتید که قادر  (: Jostیوستبرونو )آقای دادستان

 آمد جراحات شماست؟ به کار کردن نیستید. آیا این پی

 است. بله همین طور -غ

شوند.  وهای مخالف جمع میاین طور معروف بود که در رستوران شما نیر :دادستانی

 ها بیشتر مقیم برلن بودند؟آیا این

آمدند، ولی گاهی همان  می جاست که نیروهای مخالف همیشه به آناین درست نی -غ

ذاشتند. گ جلساتی میآمدند و یکی دونفرازمنفردین به آنجا میکه اسم بردم وسازمانهایی 

رفتند را  جا میدانستند که آنها به آن )اگر چنین نباشد، تئوری اینکه اینها به هرحال می

آمد، به  شود طرح کرد( گاهی هم یک شاعر، نویسنده ایرانی هم که به برلن می نمی

 شناختم. آمد. من همه را نمی رستوران من می

بود که بود؟ آیا الزم  ی حزب دموکرات با سایر نیروها چگونه رابطه دادستانی:

 ها و سایر نیروها تدارک دیده شود؟ای برای نزدیکی آن برنامه

 من بکنید.ین سوالهایی ازمن به لحاظ سیاسی آنقدر شخص مهمی نیستم که چن -غ

ران حزب دموکرات کردستان هوادایا آیا شما اطالع دارید که اعضاء  دادستانی:

 شدند؟ گرد هم جمع میدر کجا معموال  

 خیر. -غ



 

 

مایندگان حزب به رستوران من این اولین بار بود که ن سپتامبر: ۱۱بازجویی برگ از 

من فکر کردم  گوید که )اینجا میرفتند آمدند. به طور معمول همیشه به خانه نوری می

ال کردند که آیا همایون کردند( شاید از من سو ها کجا تظاهرات میکه شما گفتید که آن

رای این گفتم که به طور شناسی و شاید من ب باز هم دیدی و میو را  غیراردالن و

 رفتند.  معمول آنها منزل دهکردی می

 

 ۲۳۳۴هژانوی ۲۴
 )قبل از شروع رئیس دادگاه به امین تذکر :(Krust) غفاری خانم کروستوکیل 

 ها توهین کند(دهد که اجازه ندارد به مترجم  می

کرده  باره چه صحبت میی ایران در سبز درغرفه  با شما درهفتهآقای دارابی  دادستان:

 است؟

کرد که با او صحبت کنیم، زیرا  ما چند نفر بودیم وآقای دارابی را دیدیم. استقبال می -غ

 ده بودند. ایشان دو یا سه نفر راهم ز بساط را به ما کسانی رفته بودند به آنجا وبل ازق

کرد. و  اه گاهی با ما صحبت میآمد گ گذاشت که با ما صحبت کنند و خودش هم می

 ها مقاومتگیرد آن یهای ایران کشتار صورت مگفتیم که در زندان که ما میدرمقابل این

کنیم و  تلفن خودتان را به ما بدهید و ما تحقیق می  کردند و او گفت که پس شماره می

ها درس آن ما این کار را نکردیم. )ما بهگذاریم. ولی  اش را با شما در میان می نتیجه

 دادیم!( اخالق می

 دانید؟ ی آقای نجاتی با برادر شما چه می رابطه  بارهدر :دستاندا

های مختلفی رابطه گرفته و با برادر من هم تماس دانم نجاتی با آدم جا که میتا آن -غ

تان خود  توانید نشریه تا گفته که شما میگرفته و از او خواسته که به ایران برگردد و ح

هیچ اختالف نظر عجیبی با هم نداریم. برادر من گفته ما  یران درآورید، زیراارا در

کنید و با اشخاص  ای دارید چرا تلفنی صحبت می بود که اگر شما چنین عقیده

 گویید، خب علنا  این کار را بکنید. خصوصی. اگر راست می به

 ود؟ی نقش خودش چه چیزی گفته ب دانید که نجاتی در باره می :دادستان

ها را جواب آن ای به نام پاسخ علنی به دعوت مخفی مقالهما در  نشریهفاصله دربال -غ

آنجا که می دانم )مراجعه شود به نشریه( من هنوز جوابم تمام نشده است و تا  دادیم.

گفته  که ایشان )مثل اینخصوصی نداشتند که ایشان این صحبتها را بکندآنها صحبت از

شود.  هایم بختیار را بکشم و چند وقت بعد بختیار کشته  میا دستتوانم ب که خود من می

 .(ین را آقای میر راشد گفتا

او گفته که نجاتی خودش را حجت االسالم نجاتی نامیده و  بازجویی:دادستان از برگ 

 گفته که از دفتر ریاست جمهوری خودش را معرفی کرده است.

 آید.  بله این طور است. حاال یادم می -غ

های آقای نجاتی رابطه با تماسآیا بین افراد اپوزیسیون کسانی بودند که در  :ادستاند

 هایی برقرار کرد؟نظر بودند که باید با دولت تماس براین



 

 

میان ما بود، ولی بدون مطرح کردن تماس با نجاتی. مثال اگر کسی این بحث در -غ

داده بود و این بحث بود و  و گزارش  رفته بود و با سفیر ایران تماس گرفته  و آمده

 ها اعتقاد داشتند که این در بحث با رژیم باید بازسازی شود. خیلی

 آقای دهکردی هم موافق این نظر بود؟ :دادستان

 گوید: بله( بله )بدون هیچ توضیحی می -غ

" آنچه که شواهد  این سوء قصد چه گفتید؟  آیا شما یادتان هست که  در باره :دادستان

گوید آیا به  می Kologeجا وکیل دارابی )ایندهد، دست ایران در کار است."  نشان می

 .کند( عنوان کارشناس و یا به عنوان شاهد. دقیقا  کار خرابی می

ها همه طرف پلیس، پلیس به من گفت که آنمن آخرین باری که بازجویی شدم از -غ

کرده است)این را در جواب گردند که این کار را  دانند وفقط دنبال خائنی می چیز را می

 .دانید که رژیم این کار را کرده است( گوید که از کجا می این می

کنار رژیم ورد این سوء قصد گفته است که: درعزیز در م بازجویی: برگاز دادستان 

این کار را کرده باشند. چون آنها  توانند رژیم عراق، سازمان مجاهدین هم میایران و 

اند!  ن چنین حرفی را تا به حال نزده)هیچ کدام از شاهدادیدند می ازقتل شرافکندی نفع

 .ادعای خطرناکی است!(

کنید که سازمان مجاهدین هم  اید و چرا فکر می از کجا چنین نظری را آورده :دادستان

 چنین کاری را ممکن است کرده باشد؟

اند که چه کسی  رسیدهها پام  و آن د چنین حرفی را من نزدهآی جا که من یادم میتا آن -غ

دانم که چرا پای  فتم. ولی نمیتواند از قتل شرافکندی سود ببرد! و من هم این را گ می

شود ولی من نظرم این است که مجاهدین اصال   قتلی، پای مجاهدین وسط کشیده میهر

ود ش ها چنین نظری ندارند. )باالخره معلوم نمیتوانند بکنند. آن ین کاری را نمیو ابدا  چن

اش  در پرونده های اول دقیقا  این را گفته، کهبازجویینه. ولی در رف را زده یا که این ح

 .به هر حال فرصت برای تصحیح داشته است!(ام.  مطالعه کرده

این عقیده شماست، پس چرا به این شکل درست مخالف این ادعایتان اگر :دادستان

 چنین چیزی گفتید؟

تل دکتر شرفکندی. من حتا خیلی قتوانند سود ببرند از میچه کسانی من فقط گفتم که  -غ

 توانند سود ببرند. های دیگر را هم نام بردم که از این ماجرا می

شد درون رستوران  این بحث. ولی در باره قتل، آیا از بیرون میبگذریم از  :دادستان

 را دید؟

  ی به حیاط باز میعقبشود آمد و دید)در عقبی که میخصوص از در شود. به بله می -غ

 .(و...شود 

 عقبی نرفتید هوا بخورید؟درچرا از  :دادستان

 شد درون رستوران را دید. خوبی می  عقبی بهبله از در -غ

 ها چطور بود؟چراغ اتاق :دادستان

 ها به دیوار وصل بودند.کافی بود. چراغنور  -غ

 کرده است؟ تبلیغ میدانید که آقای نجاتی برای نزدیکی به ایران  : آیا میدادستان



 

 

 .هایی گرفته استدانم که تماس دانم. فقط می نمی -غ

نجاتی گفته که اید که  از قول حمزه گفته :۲۳۳۹مه ۱۸بازجویی برگ دادستان از

وجود بیاورد، زیرا که شکاف بین نیروهای مخالف و رژیم نزدیکی ب خواهد بین می

 .نیروهای مخالف و رژیم را باید از بین برد

کنم که این آقای نجاتی  من اضافه میردند به ایران وها هم باید برگکه ایرانییناو -غ

من اشتباه گفتم. زیرا که من فکر کردم که حمزه با نجاتی مالقات کرده و به نبوده و

 پلیس هم گفتم که هر چه حمزه گفته است، درست است.

 .گزارش حمزه( جلسهند؟)حاضرین درچه عکس العملی از خودشان نشان داد :دادستان

دانم، نوری و فرجاد که خودشان از او خواسته بودند که این کار  جا که من میتا آن -غ

 را انجام بدهد که مخالفتی نبود و بقیه هم نظرات مختلفی داشتند.

موافق نزدیکی با رژیم  نوری و ابراهیم زادهاید که  بازجویی خود گفتهشما در :دادستان

 بودند.

حلهای مسالمت آمیز   خصوص نوری موافق راهآنها و ب رست نیست وبه این شکل د -غ

 .ندبود

گزارش  حمزه، آیا کسی از حاضرین در آن جلسه در باره  :عبدلیوکیل فتاح اریش، 

 .های مخفی بود یا نهآیا کسی موافق تماس

سی این نظر دانم آیا ک همه نظرشان براین بود که بحث و تماس باید علنی باشد. نمی -غ

 طرف نوری همیشهخصوص ازها بشد، خیلی  ا بحث که میا داشته باشد ولی دربین مر

کند که  )حاال باالخره وکیل من مجبورش میشد شرط علنی بودن بحث مطرح می

 .واقعیت را در مورد نوری بگوید(

 (.شوند ها بخشا  مختصر میدرمورد روشنایی چراغ جلوی در.)سوال :عبدلی وکیل فتاح

 ود و شیشه هم به کار برده شده.در چوبی ب -غ

 قدر شیشه داشت؟چ وکیل فتاح:

داخل و یک المپ تابلو بیرون.)در بزرگ شیشه دارد. تعدادی چراغ در  یک تکه -غ

 .(ان بیشتر شیشه است و چوب کم دارددهند که در رستور بعدا  نشان می ،عکس

رستوران را نشان  )عکس دروض شده است یا نه؟ در رستوران بعدا  عآیا  وکیل فتاح:

و چوب در آن کم به  شد دید ای است و بیرون را خیلی خوب می دهند که کامال  شیشه می

 .(کار رفته است

گویند که درست بین میر  ن میقرارگرفتن قاتل که سه تا از شاهدادر باره  وکیل فتاح:

 گویید؟ راشد و دستمالچی ایستاده چه می

 سئول مشاهدات خودش است.کس مآنها آن طور دیدند. هرخب  -غ

 وکیل فتاح: آیا شما دشنامی شنیدید؟

 خیر. -غ

آیا وقتی رفتید فرودگاه دنبال دکتر سعید، متوجه این شد که  اقدامات امنیتی  وکیل فتاح:

 برای دکتر سعید وجود داشت؟

 نه. -غ



 

 

 ماند صحبت شد؟ اینکه دکتر سعید چند وقت برلن می  آیا در باره وکیل فتاح:

 رخی -غ

تر با  کنگره، نشستی خصوصیازکه به غیرباره اینآیا دربین راه در وکیل فتاح:

 نیروهای مخالف هم باشد، صحبتی شد؟

 خیر -غ

است جا گفته شده بدیعی است( در این یک شاهد)منظورش شهره  طبق گفته وکیل فتاح:

د و او جمعه از برلن برواینکه این هیات قرار است که روز   بارهکه، دوشنبه شب در

 .)در منزل ما(گفته که شما هم حضور داشتید

صد مطمئن هستم که چنین آید.)من صد در نشده تا من یادم مینه چنین چیزی گفته  -غ

 صحبتی شده است و خود من مطرح کردم(

 رستوران بیرون رفتید، به گفته پتر کوبیکشما حدود نیم ساعت که از وکیل فتاح:

(Peter Kobik )، رفتید. به کجا رفتید؟سدس خود با ماشین مر 

آید که کجا رفتم. شاید آقای پتر یادش باشد.)طبق بازجویی از پتر، او گفته  یادم نمی -غ

 ( که عزیز به من نگفته است که کجا رفته.

ده است و شما حتما  خصوصی بوی غفاری این روز برای شما روز بآقا وکیل فتاح:

اید در مغزتان مرور کردید، خواهش  ردهاین روز چه کارها کرکه دخیلی روی این

 به کجا رفته بودید؟ کنم کوشش کنید بلکه یادتان بیاید می

آید و آن روز  بله این روز برای من کابوسی است که هر روز جلوی چشم من می -غ

 برای من از ساعتی که نوری و همراهانش به رستوران آمدند شروع شد.

خیلی مورد اعتماد شما بوده و گفتید که او در نبودن  شما گفتید که آقای پتر وکیل فتاح:

 شما سفری داشتید؟ ۱۲چرخانده. آیا در تابستان  شما رستوران شما را می

 دانم آیا در تابستان یا پاییز بود. ولی من به آلمان غربی رفتم نزد دوستانم. نمی -غ

 در کدام شهر بودید؟ وکیل فتاح:

 (Wuppertal)دوسلدورف و وپُرتال -غ

 به کدام شهرهای دیگر؟ وکیل فتاح:

 آید. ادم نمیی -غ

 به پاریس رفتید؟ وکیل فتاح:

 خیر -غ

روز در اوائل ماه اوت  ۳آقای غفاری برای  بازجویی پتر کوبیک:برگ وکیل فتاح از 

رک و بعد به پاریس رفته و وقتی برگشته به من گفته که به پاریس هم سبوبه دوئی ۱۲

 گفت که کدام دوستانش در دوئیسبورک را مالقات کرده است.رفته است. و به من ن

به همان دو شهر رفتم. پتر قاطی کرده چون من بعدا  به پاریس من به پاریس نرفته و -غ

 رفتم)بعدا  کی؟(

 آیا قبل از واقعه رفتید؟ کی به پاریس رفتید؟ وکیل فتاح:

و رفت و من ز من گذاشت پرونده را دقیق بخوانید، این سفر من زمانی بود که آشپ -غ

 .شود که قبل از واقعه بوده یا خیر( هم معلوم نمی)بازتمرستوران را بس



 

 

آیا شما بعد از دوسلدورف به بن رفته بودید و آیا به سفارت ایران مراجعه  وکیل فتاح:

 کردید؟

 شود( این طور نبود. آخه من چی جواب شما را بدهم.)از این سوال عصبانی میخیر -غ

خواستید به ایران  پرسم که شما خودتان گفتید که می : این را برای این میتاحوکیل ف

 کردید که پاسپورت برای خودتان و خانواده تهیه کنید. برگردید و کوشش می

ها به اسم خودمان ت ست که من پاسپورت ایرانی داشتم واین پاسپوربله این درست ا -غ

 دیم.ها را از سفارت ایران نگرفته بونبود و آن

 کند. ها سوال میپاسپورت  تهیه  هپاسپورت و نحووکیل فتاح در باره 

 اید؟ آیا شما نام هاشمی را شنیده وکیل فتاح:

که آمده فقط شنیدم و بهتر است از آن کسی بله. من این نام را فهمم، منظورتان را می -غ

ی ما مسائل خصوصی و خانوادگاست( و و این مساله را مطرح کرده)منظور همسرش

کند و این  را مطرح کرده، بهتر است که با خود ایشان که همسویی با این جنایت می

 کند، طرح کنید. مسائل را مطرح می

رئیس دادگاه: لطفا  فقط جواب سوال را دقیق بدهید و خیلی کلی جواب ندهید که موجب 

 طرح سواالت دیگر خواهد شد.

 ید؟ه اآیا اسم او را شنید وکیل فتاح:

حضور زنم به تلفن ایشان جواب دادم. او به زن من تلفن زده و اصال  معلوم نشد  با -غ

 خواهد صحبت کند. که او کیست و با چه کسی می

ه خط تلفن درست پلیس ادعا کرده که شما این تلفن را قطع کردید و گفتید ک وکیل فتاح:

 طور نبوده است.حالی که اینکرده. در کار نمی

صحبت کنم. آقای عزیز خواهم با  گوید من می زند و می ا زنگ میم  یک نفربه خانه -غ

. بعد گوید که اسمش هاشمی است کند و می من در خانه نبودم و با زن من صحبت می

خواهم با آقای  گوید که می زند و به زن من می همان روز و یا روز دیگر زنگ می

خواهم صحبت  عزیز میعزیز صحبت کنم. من گوشی را گرفتم و او گفت که با آقای 

صحبت کنم. من  آقای عزیزخواهم با  کنم. من گفتم من عزیز هستم و او گفت که می

خواهد با آقای عزیز حرف بزنم. در  هستم و او گفت که نه می عزیز غفاریگفتم من 

آورند و نه جلوی اسم کوچک. بعد او  می آقای  زبان ما معموال  جلوی اسم فامیل، واژه

خواهید با آقای عزیز حرف بزنید اشتباه  من گفتم اگر میشتباه گرفتم ومن ا گفت که

است و  ها را شنیدهاین حرف  ن هم صداش بلند بود و زن من همهاید. بلندگوی تلف گرفته

)بیخودی هیچ چیز دیگری هم نیستاین مطالب هست و  هم همهی پلیس  پروندهدر 

 .هاست( گوید، در پرونده خیلی بیشتر از این می

 چه زمانی بود؟ وکیل فتاح:

 حدود چند سال پیش بود. -غ

اهمیتی چنین دقیق یادتان هست؟ شما که  چطور پس این موضوع به این بی وکیل فتاح:

 تان خیلی ضعیف است!ا  حافظه



 

 

فهمید که  ام. پرونده را دقیق بخوانید، بعد می ام را از دست داده من نگفتم که حافظه -غ

کند  از این مساله زدم.)اشاره به جر و بحثی میبا زنم حرفهایی بعده. چون چرا یادم ماند

 .(است که با زنش دراین مورد داشته

، شما ۸۱۱۵ژانویه  ۳ تاریخشما لوئیزا، طبق بازجویی درمورد آشپزدر وکیل فتاح:

پرداخت مزد با لوئیزا حرفتان شده و برای شب قبل از وقوع واقعه سر گفتید که در

از ظهر  شب قبل از واقعه و نه در بعداست. پس در ا را ترک کردههمین لوئیزا شم

این با این ادعا در تضاد است. پس، . پس است روز واقعه، آشپزتان شما را ترک کرده

 آید! دانستید که آشپز شما نمی از روز چهارشنبه میشما 

ار بودم و من از من به او پول بدهک آمد، زیرا آید. او باید می نمیمن نگفتم که لوئیزا  -غ

 کردم که او باید بیاید)جواب دقیق است( این حرکت می

جا بود و را یادتان نبود، آیا هر روز آنخانم بار شما، ماریا که اسم فامیل ا وکیل فتاح:

 آمد؟ گاهی می یا گاه

 آمد. او هر روز آنجا می -غ

 پس به او نباید تلفن می زدید که بیاید وکیل فتاح:

 خیر. -غ

 طبق این بازجویی ماریا گفته است: ۸۱/۱/۱۲بازجویی ماریا در برگ از  تاح:وکیل ف

من پرسید که آیا حاضرم دانشجویی زنگ زد و از خانههم عزیز به من در۸۹"در روز 

نیست که کمک کند." پس برای دانست که در آشپزخانه کسی   به او کمک کنم. او می

جا مداخله آقای کولگه وکیل دارابی مد.)اینبود که آشپز شما نخواهد آماریا معلوم شما و

دانسته که آشپزش  شود گفت که عزیز از یک روز قبل می گوید این را هنوز نمی که می

 .آید( نمی

ه که به پلیس بگوید که این خیلی روشن است، ماریا چون اجازه کار نداشت، ترسید -غ

 ت.طور گفته اسکرده است و برای همین این کار میجا هر روز آن

دهد که حرف آقای حجازی که گفته  شما سه شنبه و یا  این ماجرا نشان می وکیل فتاح:

تواند  میاو سوال کردید که او بیاید وبه شما درآشپزخانه کمک کند،  چهارشنبه از

ماریا که گفته است: برای من روشن بود که عزیز روز   درست باشد. برطبق گفته

 باشد و رزرو میز نداشتیم.پنجشنبه قرار نبود مهمان داشته 

من سه شنبه یا چهارشنبه پیش عزیز  خواند: وکیل فتاح نقل قولی از آقای حجازی می

توانم به او کمک کنم یا  من سوال کرد که آیا میآشپز نداشت و برای همین از بودم،

شناسد، حاال چرا وکالی دارابی سعی  گویند که گویا حجازی دقیقا  دارابی را می نه.)می

ها کند را باید دید که چرا؟ آیا آن کنند که ثابت کنند که حجازی ادعای دروغی می می

کند که  ی میجا سعزیز اینع.م به دادگاه کشیده شود یا نهوحشت دارند که پای حجازی ه

و میهمان  حجازی و روز جمعه  هایی که علیه این گفته تئوری  در دفاعیات خود همه

که به  آورد کند. خیلی زیرکانه استدالالتی هم میرا رد نداشتن برای پنجشنبه وغیره

 .(ماند ها ناروشن میل این سوا  مجموع باز جواب همهآیند، ولی در نظر دقیق می



 

 

حاال خیلی دقیق جواب بدهید که آیا از حجازی برای کمک کردن به شما  وکیل فتاح:

 سوال کردید یا نه؟

حجازی آشپز یونانی هم هست. )فرار از اداره پلیس تازه فهمیدم که آقای من در -غ

 جواب دقیق(

 درست جواب دهید. :کند وکیل فتاح اعتراض می

کند و  دانستم که او آشپز یونانی هم هست و او خودش کار می من که اصال  نمی -غ

دانم چرا من باید چنین سوالی از او  خانواده دارد. چرا او باید چنین ادعایی کند. نمی

 کند.( کند و از جواب دقیق فرار می ز هم تفسیر میکرده باشم. )با

 جواب دقیق شما چیست؟ وکیل فتاح:

 خیر -غ

آید که اقای حجازی به مالقات شما در بیمارستان آمده و به  آیا یادتان می وکیل فتاح:

 شما گفته که چه شانسی داشته که او آنجا نبوده و گلوله نخورده؟

آید که هر  یادم نمی ها به دیدارم آمدند و من م، خیلیمن زمانی که در بیمارستان بود -غ

 هایی زده است.کسی چه حرف

ها و یا فلزهای چرخ ما ، آیا شما بعد از سوء قصد چرخماشین مرسدس ش وکیل فتاح:

 را عوض کردید؟

 من که در بیمارستان بودم. -غ

 چند هفته بعد از مرخص شدن از بیمارستان چی؟ وکیل فتاح:

 خیر. -غ

 ماشین شما چند چرخ اضافی دارد؟ فتاح: وکیل

 موقع خرید چند تا چرخ اضافی هم داشته. -غ

 آیا چرخ ماشین شما رینگ هم دارد؟ وکیل فتاح:

 داند. تر می دانم، پلیس دقیق نمی -غ

 است جا ماشین را خریدید، گفتهماشین فروشی کورنل که شما از آن شرکت وکیل فتاح:

 اند. اشتههای ماشین شما رینگ دکه چرخ

دانم که چرا  هم هستند و پلیس هم همه چیز را دیده است. نمیاگر گفته که حتما  هنوز -غ

کند که سواالت وکیل ما در  هم وکیل دارابی "کولوگه" اعتراض میکنید؟ )باز سوال می

تر سوال کردن در این مورد گوید این وظیفه دقیق کیل ما هم میاین مورد بیخود است! و

 .گذارم( شما می را به عهده

 های شما چه نوعی بودند؟کناس اس وکیل فتاح:

 دانم چند مارکی بودند، پول، پول است. نمی -غ

 قدر بود؟چ وکیل فتاح:

 هزار مارک بوده است. ششحدودا   ـغ 

هزار مارک، آقای روستا، بین مدارک شما  ششآن هزار مارکی که از این  وکیل فتاح:

 هایی بودند؟آید که چه اسکناس  ن نمیبود یادتاپیدا کرده، چطوری 



 

 

پرسید؟)اتفاقا  خیلی مهم  دانم چرا می هایی بودند، نمی چه اسکناس کند چه فرقی می ـغ 

 .است(

خواستید رستوران  چه مشکالت خانوادگی داشتید که می ۸۱۱۲تابستان در وکیل فتاح:

 خود را بفروشید؟

 ده است.ترین علت فروش، مشکالت خانوادگی من بو اصلی -غ

گفته است که مساله  Kanpuagelاز آبجو سازی ، Südo)آقای سودو وکیل فتاح:

طرف شما به خاطر مساله سالمتی شما بوده است و مشاور مالی شما گفته که فروش از

اوت پولی دریافت کردید. آیا  در ماه اوت از فروش صرفنظر کردید، زیرا که در ماه

 ن از طرف شما بوده است؟ها هم دالیل دیگر فروش رستورااین

من به آقای سودو گفتم و به حسابدار خود هم گفتم. )جواب آنقدر نامشخص است که  -غ

تم که بله من به زنم گفگوید(  میشود فهمید. ولی اینطور اصال  منظورش را نمی

 کس نگوید و به آقای سودو هم دالیل واقعی را نگفتم.مشکالت خصوصی ما را به هیچ

مشکالت مالی هم داشتید؟ و دیگر اب سوال را دقیق بدهید، آیا شما جو وکیل فتاح:

 متوسط در رستوران چه قدر بود؟راینکه درآمد روزانه شما به طو

داشته است.)باز هم از  روز آن مشکالت مالی نداشتم و درآمد روزانه من بستگی به -غ

 .رود( جواب دادن در می

 در بوده است؟قبه طورمتوسط فروش شما چ رئیس دادگاه:

قدر مهم بود که من هیچ وقت بطور دقیق حساب نکردم، زیرا شریکی نداشتم و آن -غ

 رستوران بچرخد.

لی نکرده باشند که درآمد این مورد سواداران درآید که بنگاه ه نظر نمیب رئیس دادگاه:

از بنگاه  Hornauقدر بوده و یک یادداشتی هم هست از طرف آقای شما چ  روزانه

مارک بوده  ۲۱۱۱تا  ۸۳۱۱جا بین عنوان کرده است که فروش متوسط آنی که مالک

 .تواند چنین باشد( است. )اصال  و ابدا  نمی

فروشد، رقم درستی را مطرح  دانید که کسی که رستورانش را می بله شما می -غ

 .چرخیده( دانیم کار رستوران ایشان خوب نمی کند.)تا آنجا که ما می نمی

 مارک شما روزانه درآمد داشتید. ۶۱۱آقای پتر گفته که حدود  :رئیس دادگاه

 توانست باشد. بله بعضی روزها اینطور بوده و یا کمتر هم می -غ

شما در آخر ماه اوت مبلغ  ین حدس مشاور مالی شما که گفته استآیا ا رئیس دادگاه:

درست است  زیادی پول دریافت کردید و برای همین هم قصد فروش را کنار گذاشتید،

 یا نه؟

 آید که چنین صحبتی با مشاورم داشتم و هیچ پولی هم احتیاج نداشتم. نه من یادم نمی -غ

 کنم. فهمم و سوال تکمیلی نمی رئیس دادگاه: من پاسخ شما را به عنوان نه می

شما از رستوران  (:Wielandگانگ ویالند))وکیل خانواده دهکردی(، ولفوکیل ما

هوا بخورید، آیا جلوی در ایستاده بودید و یا آن محل را ترک  رفتید که بیرون می

 کردید؟

 هم قدم زده باشم.بله ممکن است که جلوی در -غ



 

 

قبل از ورود قاتلین به رستوران، کی از رستوران بیرون رفتید شما آخرین بار :ویالند

 که هوا بخورید؟

توانید در بیاورید که  ده میآید ولی مراجعه کنید به پرونده و از پرون به خاطرم نمی -غ

 کی بوده است. پلیس از من این سوال را کرده است.

 آیا شما ده دقیقه قبل از ورود قاتلین بیرون بودید؟ :ویالند

ه ده دقیقه رفته شد ک رسد، زیرا که من مهمان داشتم و نمی نه این معقول به نظر نمی -غ

 .دهد( ی میکند و یک جواب دیگر هم زرنگی میباشم بیرون.)باز

 کند. دوباره سوال را طرح می :ویالند

آید قبل از ورود قاتلین به رستوران نزد دکتر سعید برای مدت  جا که یادم میمن تا آن -غ

 زیادی نشسته بودم.

 به نظر شما زمان طوالنی برای شما چه قدر است؟ :ویالند

ز نظر من، زمان طوالنی اگر ده دقیقه مورد نظر شماست، دقیقا  دو برابر ده دقیقه ا -غ

 است.

که حدود ده دقیقه قبل از سوء قصد، است های شما گفته  یک شاهدی از همسایه :ویالند

 شما را بیرون از رستوران دیده است.

ده دقیقه قبل بیرون رفتم یا اند بپرسید که آیا من  نده ماندهکسانی که زتوانید از می -غ

کنارش رد شد. چرا دقیق شود همینطور از مهمی است که نمی نه.) این خیلی مساله

 .دهد؟( جواب نمی

 خواهید کامال  رد کنید که ده دقیقه قبل از رستوران بیرون رفتید؟ آیا شما می :ویالند

 بله کامال  درست است. -غ

که دوچرخه سوار بوده و ( Renate Zakir)طبق گفته شاهد خانم رناته زکیر :ویالند

کیل من که البته اگر یقه قبل ازماجرا دیده است. )توضیح وه است که شما را ده دقگفت

 .آقای کولوگه، وکیل دارابی اعتراض نکند. چون این شاهد هنوز بازجویی نشده است(

شناسم. شما باید از حضار در جلسه بپرسید. من یادم  من چنین شاهدی را به اسم نمی -غ

یش از ده دقیقه قبل از ماجرا کردند و این ب هست که دکتر سعید و دستمالچی بحث می

 .گوید چون بحث درست در لحظات آخر بوده است( بوده است.)بی خود می

 خانم رناته: برگ بازجوییاز  :ویالند

شناسم و  من عزیز را دیدم. من او را می( .Prager Str)در پیاده رو خیابان پراگر... "

در پیاده رو به طرف  دکنم. او بیرون رستوران بو او را با اسم کوچکش صدا می

که خیلی در است خانم رناته گفته که شما را دیده .  "(Nachod Str )ودخیابان ناخ

شدم و با هم سالم  تان بوده است. "من سوار دوچرخه ردا  دستتان زیر چانهفکر بودید و

 طور بوده؟آیا این". ...و علیک کردیم

طمئن هستم که نیم ساعت قبل از آقای عزیز، شما دیروز گفتید که من م قاضی دادگاه:

 ماجرا بیرون رستوران بودم.



 

 

این برخورد وجود داشته و دوم اینکه چه دو تا سوال است، اول اینکه آیا  رئیس دادگاه:

ز جواب دقیق به شکل خیلی می رود. ازمانی بوده است؟ )بازهم ازجواب دادن در

 .چرا؟(ماهرانه، 

ضع خیلی خراب تر ازآن شد که می شود هرچه در پرونده هست، درست است. )و -غ

هل هواخوری نبود، کرد. اهمیت این قضیه بسیار است، چرا که او که هیچوقت اتصور

 .(بیرون رفته است

ولی مجبور به جواب دادن نیستید.  اگر جواب درست ندهید، جرم دارد. رئیس دادگاه:

کند. ولی رئیس  میرسد و به نوع سوال کردن اعتراض  وکیل ایاد به داد ایشان می)

باز . ها هیچکدام نامربوط نیستندوالگوید که س کند و می دادگاه این اعتراض را رد می

 .هم حاشیه می رود(شود. باز ر میهم سوال برای چندمین بار تکرا

ام. حاال بعد از این همه وقت  مردم و با این وجود همه چیز را گفته من داشتم می :غ

)آن زن همسایه ام یا نه؟  زنی را با دوچرخه دیدهآیا چنین  توانم بگویم که چطوری می

که دروغ بگوید، او نفعی نداشته، همان لحظه بعد از ترور این را به  است دلیلی نداشته

 .پلیس گفته بود(

 هم جواب آقای ویلند را بدهم.خواهم  باز من می :غ

د که آقای عزیز نگفت گوی وکیل دارابی از قول دارابی می  Kihn)در اینجا خانم کین 

رسد.چرا؟ اکثر  که هرچه در پرونده آمده است، درست است. ایشان به داد عزیز می

 کنند.چرا؟( رسند و شلوغ می وکال، مثال  وکیل دارابی و ایاد به داد عزیز می

دقیقه  ۵کند  خواهم بدهم. این چطور خانمی است که ادعا می جواب آقای ویلند را می -غ

مایل هستم که با ایشان  عد از دیدار من تیراندازی را شنیده است. من خیلیثانیه ب 04و 

 .)باز هم طفره می رود(آشنا شوم

ل ایاد باز )وکیشناسد. نزدیک و دقیق میزیز، این خانم گفته که شما را ازآقای ع :ویالند

گیرد. های بعدی وکیل ما را بلوی سوالهای قانونی دادگاه، جکند از راه هم سعی می

توانید سوالهایتان را بدون  گوید شما می اه میرئیس دادگکنند؟  چرا این کوشش را می

ها طرح کنید. ولی کال  جو دادگاه را آنقدر شلوغ کردند که اصال  وکیل ما ذکر مبدا آن

خواهند  د، زیرا که میشو عوض میها فعال  سوالد. مسیردهادامه به پرسشهایش  تواند نمی

 .(را به دادگاه دعوت کنندسایه، خانم رناته، همین هم

خیلی نزدیک شما و آقای نوری   رابطه :(Jeschek، آقای یشک)کندیفوکیل شر

 چگونه بوده است؟

  من با نوری درجلساتی که دردانشگاه برگزارمی شدند، آشنا شدم و بعدهم در خانه -غ

خود او   هها هم به جلساتی در خاندیدیم. بعضی وقت ان یکدیگر را میبعضی از دوست

از طرف نوری دعوت نشده ای  ما او به جلسه  انهخگوید، اصال در رفتم)چرند می  می

ه هم کم کم بیشتر آشنا شدیم و به طور خصوصی هم یکدیگر را با خانوادبود( و با

 رفتیم(. دیدیم و مسافرت هم می می

 هایی با آقای عزت پور در زندان بودید؟در چه سال وکیل شرفکندی:

 که رفتم به زندان با ایشان آشنا شدم. ۳۸سال از  -غ



 

 

آخرین باری که آقای عزت پور را قبل از ماجرا در برلن دیدید، کی  وکیل شرفکندی:

 بود؟

آقای عزت پور حدود یک ماه و یا دو ماهی بود که در برلن بود و تقریبا هر روز  -غ

 آمد. پیش من می

 ن و مالقات اینجا گذشته بود؟چند وقت بعد از زندان در ایرا وکیل شرفکندی:

 سال بود. ۸۲تا  ۸۱حدود  -غ

، یعنی عضو مرکزی دارند آیا ایشان به شما نگفته بود که چه سمتی وکیل شرفکندی:

 حزب در اروپا هستند؟

 خیر. -غ

اقای نوری به شما در این مورد مطالبی گفته بود، چرا خود ایشان به  وکیل شرفکندی:

 شما چیزی نگفته بود؟

ایشان نخواسته که خودش را و نقشش را بگوید، زیرا که نخواسته بود که خودش  -غ

 را مطرح کند، چون آدم متواضعی است.

هم ریخته هستم. خیلی بیشتر از آنکه بشود  شما گفتید که من خیلی به وکیل شرفکندی:

 تصورش را کرد. آیا شما از جانبی تحت فشار هستید؟

مشکالت  برای من است وبه خاطرامعه اینجا ن فشارمال چارچوب جایبله.  -غ

 من. خانوادگی 

او پرسیدید که کیست سبز دیدید، از  زمانی که دارابی را درهفتهآن آیا وکیل شرفکندی:

 و نامش چیست؟

 خیر. -غ

 خرد؟ آیا از آقای حجازی پرسیدید که او از چه کسی جنس می وکیل شرفکندی:

کند. البته من از  بازار بزرگ برلن خرید میآقای حجازی خودش به من گفت که از  -غ

ی حجازی و دارابی در  کند.)اینجا منظور رابطه او اصال  نپرسیدم که از کجا خرید می

 .خرید و فروش است(

 اید؟ منظور دارابی است( را شنیدهآیا شما نام کاظم کازرونی) وکیل شرفکندی:

 اید. چرا؟ روز دستگیر شده ۲ یا ۸شما گفتید که از طرف رژیم فعلی  وکیل شرفکندی:

من خراب شد و بعد من داروها را با یک ماشین   ی جنگ بود که داروخانهابتدادر -غ

 باری به تهران فرستادم. بعد پاسداران داروها را گرفتند و ادعا کردند که این داروها

 ، با ضمانت مرا آزاداست چنین نبوده برای کردستان بوده و بعداز اینکه روشن شد

 کردند تا تاریخ دادگاه در نظر گرفته شد.

 آیا فقط با ضمانت آزاد شدید یا قول و قرارهای دیگر هم گذاشتید؟ وکیل شرفکندی:

دیکتاتوری برقرار نشده بود. من فقط ضمانت شخصی داده زمان هنوزخیر. زیرا آن -غ

 بودم که بروم دادگاه.

 افتادید؟ ۸۱۱۸در سال چطور شد که به فکر خریدن رستوران  وکیل شرفکندی:



 

 

 دانم که چطور شد  م بیرون و نمیکار بیای  خواستم هرچه زودتر از پوشش اداره می -غ

ید به وارد این بازار شدم. با آقای روستا هم قرار بود کارهای دیگری انجام بدهیم. شا

 ها؟(انهای مختلف کار کردم.)در کدام رستوراین خاطر که من در رستوران

جا رفت و آمد ن میکونوس را بخرید، به آنکه رستوراآیا قبل ازآن :وکیل شرفکندی

 داشتید؟

جا مساله خرید رستوران و کمک دیدم)این ها را میبله خودم می رفتم و رستوران -غ

 وجود آمد؟(خواستن از کامبیز روستا چگونه ب

جمع هم تید که قبال  افراد اپوزیسیون آنجا گردآیا شما اطالع داشوکیل شرفکندی:  

 شدند؟ می

 اند. جا نبودهشناسم قبال  آن ز کسانی که من میکه من اطالع دارم، هیچکدام اا آنجاییت -غ

است که هیچ تجمع حزبی آمده  ۱/۱/۱۸ی شما به تاریخ در اجاره نامه وکیل شرفکندی:

 جا انجام شود.وفعالیت حزبی نباید آن

ت، ولی صاحب داده شده اسارآن قرای در دانم که چرا چنین ماده من دقیقا  نمی -غ

 من چه کسی هستم. دانست رستوران نمی

 مارک بوده است.  ۲۱۱۱۱۱که قیمت آن  ک رستوران آمدهدر مدار وکیل شرفکندی:

 مارک بوده است. ۸۱۱۱۱۱خیردرست نیست. قیمت دقیق آن  -غ

 به اضافه مالیات ارزش اضافی؟ وکیل شرفکندی:

 نه من مالیاتی نپرداختم. -غ

هزار مارک  ۳۳مبلغ  ۵۱/۱/۱۸این اطالع درست است که در تاریخ  رفکندی:وکیل ش

هزار  ۸۱۱هزار مارک. این مبلغ حدود  ۳۳مبلغ  ۱/۱/۱۸پرداخت کردید و در تاریخ 

کردید  جا کار میکه اینجا و آنا آوردید؟ با توجه به اینشود. این پول را از کج مارک می

 .گرفتید و پول کمی هم از دولت آلمان می

گوید که به شاهد بگویید که این  )خانم وکیل دارابی میمن این پول را از قبل داشتم.  -غ

کار انجام ی اموراجتماعی بشود. این ت موجب اشکاالتی با ادارهحرف ممکن اس

 .شود.( می

مارک برای وثیقه رستوران   ۲۸۱۱۱۱ایا درست است که شما مبلغ  وکیل شرفکندی:

 پرداختید؟

 است.بله درست  -غ

 ۱۱۱۱۱مبلغ   Henkel آیا آقای دکتر روستا در مقابل شرکت هنکل وکیل شرفکندی:

 مارک برای شما ضمانت کرده است؟

 بله درست است. -غ

کار را داشت که آقای روستا برای شما اینآیا دلیل مشخصی وجود  وکیل شرفکندی:

 کرده است؟

نشد که عزیز چطور خودش را این سوال را از خود ایشان بکنید.)واقعا  هم روشن  -غ

 .به روستا نزدیک کرده است(

 اید؟ مارک را شما نقد پرداخت کرده ۸۱۱۱۱۱این مبلغ  وکیل شرفکندی:



 

 

کنید که جرائم احتمالی برای روشن شدن این ماجرای  ضمانت می آقای وکیل اگر -غ

 پول را خودتان پرداخت کنید، من حاضرم جواب بدهم.

 این مبلغ پول را نقد پرداخت کردید؟چرا شما  وکیل شرفکندی:

 این موارد نبودم.من تاجر واردی در -غ

این مبلغ صدهزار مارک را چگونه، آیا بازهم دریک کیسه پالستیکی  وکیل شرفکندی:

 کردید؟ داری میوغیره در زیر زمین نگه

 کردم. داری میی نگهپالستیک  که من پولهایم رادرکیسه دانید دانم ازکجا می نمی -غ

 )خودش قبال  گفته( و من حرفی در باره پول دیگر حاضر نیستم بگویم.

آیا این پول را شما قبل از بستن قرار داد رستوران میکونوس دریافت  وکیل شرفکندی:

 اید؟ کرده

 خیر -غ

 رستوران را بفروشید؟ خواستید که فورا   می ۸۱۱۲آیا در تابستان  وکیل شرفکندی:

 خواستم خاک آلمان را ترک کنم)چرا؟( حال میهرآید ولی به  دم نمییا -غ

ستید و به روز رستوران خود را ب ۸۳برای  ۱۲تابستان شما در وکیل شرفکندی:

 Zweite Hand آخرین بازجویی خودتان گفتید که در روزنامه پاریس رفتید و حاال در

آیا  شود، مارک می ۲۱۱۱روز بگوییم حدود  ۸۳اید. برای  هی برای آشپز دادهیک آگ

 تحمل چنین ضرری را داشتید؟

 بله داشتم. -غ

نفر در رستوران خود به  ۳شما حدود  ۱۲ی ماه اوت سال  در نیمه :وکیل شرفکندی

 کار گماشته بودید، آیا درست است؟

 ار نگماردم.نفر را به ک 5خیر، مشاورمالیاتی من اشتباه کرده ومن در یک زمان،  -غ

اوت یک باره سه نفر را برای  ۸۳ز یعنی در مشاور مالیاتی در یک رو : ۲۷ص  

 کار گماردید.

سه نفر آگهی داده بودم.  برای Zweitehandبله درست است. من در روزنامه  -غ

 بیاورم. بوجودخواستم در رستورانم تغییراتی  یمزیرا 

 خواستید رستوران را بفروشید؟ شما که گفتید می :فکندیوکیل شر

 کند؟ رانش را بفروشد، رستورانش را خراب میخواهد رستو میمگر هرکس  -غ

 ی ازعوض شدن تاریخ جلسه صحبت کردید، یکشما وقتی درمورد :یشرفکند وکیل

 ،روی نوار تلفن او ،شما  ر راشد( که از روی صدای ضبط شدهگفته است)می هودش

رای کنید که این کپی ب اید؟ وآیا فکر می یک کپی تهیه کرده بوده است، آیا آن را شنیده

 چه کسی تهیه شده بوده است؟

 ام. نه من نشنیده -غ

 اید؟ آیا نام مرتضی غالمی را شنیده :شرفکندی وکیل 

 خیر -غ

 اید؟ نام بزرگ علوی را شنیده :شرفکندی وکیل

 بله. -غ



 

 

 دانید از بزرگ علوی؟ چه می :شرفکندیوکیل 

 های ادبیات ایران است. یکی از شکوفه -غ

انید که نام این مرد برای یک عملیات تروریستی استفاده شده د آیا می :شرفکندیوکیل 

 است؟

 خیر. -غ

)با اید؟ ا آوردهمارک را از کجصد هزار  حاال شما به من بگویید که این  قاضی دادگاه:

 .توضیح رئیس دادگاه در مورد حقوق ایشان(

کنم که  کنم و به خاطر جرائم احتمالی، مطرح نمی این حق خودم استفاده میمن از -غ

گویم که خیلی از  های درون سالن میام. ولی خطاب به ایرانی جا آوردهاین پول را از ک

کجا و چطور تهیه شده دانند که این پول از لف هستند میدوستان من که از نیروهای مخا

 .کجا آورده است(دانیم که ایشان پول را از که نمیگوید. ما  است.)چرند می

 ؟است دکتر سعید کسی به شما چیزی گفتهدر باره آمدن  :دادستان

آیند.)پس تاریخ  کنگره مینوری خودش به من گفت که آنها برای شرکت در ،خب -غ

 آمدن او حدودا  معلوم بوده است(

کردید که این  فکندی چه سمتی دارد؟ آیا فکر نمیردانستید که دکتر ش آیا می :دادستان

شما خیلی مهم  آشپز نداشتید و برای یک نشست خاصی بوده است؟ زیرا که گفتید که

 قرار است به رستوران شما بیاید. فکندیدانستید که دکتر شر که مینبوده، با وجود آن

که نبودن آشپز برایم مهم نبود. کمک آشپز دیگر مهم نبود. نه این من گفتم که نبودن -غ

یگر برای کردم که این نشست یک جلسه خیلی مهمی باشد و مثل جلسات د من فکر نمی

 گویی؟( من بود.)پس تاکید نوری برای احتیاط را چه می

یا درآن هفته کال  غیبت داشته آیا آشپز شما لوئیزا فقط آن شب غیبت داشت  :دادستان

 است؟

 درست فقط همانشب نیامده است. -غ

 جا بود؟ن کسی است که آن شب سوء قصد هم آنآیا این آقای پتر، هما دادستانی:

 ک پتر دیگر است. فکر می کنم اسم فامیل او کوبیک است.خیر این ی -غ

در ( Kubik)کوبیکنشسته. پتر ، بغل رستوران شما میشما گفتید که پتر :دادستان

 نشیند.   خیابان رستوران شما نمی

ها در رستوران من بود و یا پیش او کجاست و او بیشتر وقت  دانم که خانه من می -غ

 دوست دخترش.

 ۲آمد و  گفتید که آشپز شما لوئیزا نمی ۸۱۱۳بازجویی خود درژانویه درشما  :دادستان

 روز قبل از واقعه سعی کردید که یک آشپز دیگر پیدا کنید. ۵یا 

 ولی من از ایشان راضی نبودم و دنبال یک آشپز دیگری هم بودم. -غ

شما در  روز قبل از ماجرا از آقای حجازی سوال کردید که آیا به ۵یا  ۲شما  :دادستان

 نه؟ کند یا آن هفته که میهمان دارید برای آشپزی کمک می



 

 

خبردار  به رستوراننیمه شب از قصد نوری برای آمدن  یکمن سه شنبه ساعت  -غ

روز قبل از چهارشنبه برای کمک به  ۵یا  ۲ممکن است که حجازی را شدم. چطور

 خودم خبردار کرده باشم؟

 برای کمک در آشپزخانه کمک خواستید؟آیا اصال  از آقای حجازی  :دادستان

ذوقه . شاید من به او گفتم که برای من آآورد ازی برای من همیشه آذوقه میآقای حج -غ

دانم.)حجازی خودش در  گوید را نمی می حاال چنین چیزی اینکه چرا اوبیاورد و

ورم که توانم دالیلی بیا خریده است.( من می گوید که از دارابی جنس می اش می پرونده

کند که چه روزی باشد. تازه  مساله شب و شب جمعه مشخص بشود. اوال  فرقی نمی

توانستند  روستا و غیره هم می توانست زمانی باشد که همه اینها باشند، مثال کامبیز می

تا  ۱ها از ساعت ال  کامبیز مریض است و غیره و آندانست که مث کسی نمیآنجا باشند و

عزیز در دافعه وکالی دارابی برای دفاع ازجا ماند.)دراین تهشب هم که وقت داش ۸۸

 های آقای حجازی( مقابل گفته

 آید. بعدازظهر متوجه شدم که آشپز من نمی ۳من درست روز پنجشنبه ساعت  -غ

بعداز ظهر  ۶تا  ۳بین ساعت  خواند: بازجویی آقای پتر کوبیک می برگ از ادستاند

 باز اعتراض وکیل اقای دارابی( من رفتم به رستوران عزیز.)اینجا

 آیا از او برای کمک به آشپزی کردن نپرسیدید؟ :دادستان

 تواند به من کمک کند. چرا پرسیدم که آیا همان شب می -غ

 سپتامبر را شرح بدهید که چگونه بر شما گذشته است. ۸۹لطفا  تمام روز  :دادستان

 کند( دهد و چیز جدیدی مطرح نمی )توضیح دوباره می

ما بود، از بعدازظهر که آقای پتر کوبیک نزد ش ۶آیا شما بین ساعت  تا  :دادستان

 رستوران بیرون رفتید؟

 کرد؟ آیا پتر کوبیک گاهی از رستوران شما مواظبت می :دادستان

 کلید رستوران را داشت. من به او خیلی اطمینان داشتم.بله. حتا چند روزسفرهم، او -غ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دادگاه برابرغفاری دریزعز -۴
 (۹۵، به نقل از مجله آرش، شماره۲۳۳۴ژانویه  ۲۴و  ۲۹جلسات عزیزغفاری در متن پرسش و پاسخ از)

 

 :غفاریعزیز ،ژانویه ۲۹

 عزیز جریان دوشنبه شب را توضیح می دهد.

خبر می دهد وقتی نوری داشت  شام را آماده می کرد، تلفن زنگ می زند و دکتر سعید 

قرار می شود که دنبال او برویم. نوری گفت که برنامة تلویزیونی لین می آید وکه به بر

همان پای تلفن به دکتر سعید کفت که دوستی دارد ارد و نمی تواند دنبال او برود ود

 )یعنی عزیز( که آنجاست همراه عبدهللا عزت پور می روند و او را می آورند.

دیک خانه نوری الن زنگ زدند و هتل آن ها نزچند دقیقه بعد از این تلفن، فتاح و ارد

 ها خواست که با تاکسی بیایند که با هم شام بخوریم.بود. و نوری از آن

خوردن شام به اتفاق رفتیم که دکتر سعید را از فرودگاه بیاوریم به هتل محل بعد از

پور را عزت پور برگشتیم. عزت ها در برلین شرقی. آنها را گذاشتیم آنجا من واقامت آن

به ایستگاه مترو محل خانه اش رساندم و خودم هم رفتم به رستوران که محل زندگی 

نیمه شب زمانی که خیلی خسته بودم، نوری یک  من هم بود. فردای آنشب حدود ساعت

عه دعوت زنگ زد و خواست که اسامی را  که او تعیین کرده بود برای  جلسه روز جم

 ائی که قرار بود به جلسه دعوت شوند تلفن زدم.هآن هکنم. روز چهارشنبه به هم

 چند نفر را باید دعوت می کردید؟ س:

 نفر را. ۸۳تا  ۸۱حدود  ج:

شب نوری همراه دکتر سعید و فتاح و  ۹:۳۳تا  ۹:۵۱ شنبه حدود ساعتپنجروز 

ها مستقیم به قسمت عقبی رستوران که همیشه جمع ان من شدند و آناردالن وارد رستور

من گفتم که چی می من گفت که پس بچه ها کجا هستند وفتند. بعد نوری به می شدیم ر

گویی، بچه ها که قرار بود فردا شب به اینجا بیایند. همانجا بحثی بین من و نوری در 

 غفاری()عزیز، دکتر سعید رو به من گفت که مناست گرفت که چه کسی اشتباه کرده

که در کشور دیگری باشند. نوری به من ت اساشتباه می کنم زیرا روز جمعه آنها قرار

گفت که من شاید به تو گفتم که شب جمعه و شاید برای این اشتباه کردی و من گفتم که 

 ست که تو از جمعه شب صحبت کردی! من یادم ه

نوری به من گفت که حاال همه چیز گذشته، لطفا  تلفن بزن و بچه ها را خبر کن که  

نفره مشتری وارد  ۱یا  ۱فن زدم که در این موقع یک گروه بیایند. من به چند نفر تل

رستوران می شدند. من آنشب تصادفا  آشپز نداشتم و خودم باید از این میهمانان پذیرائی 

 شروع کرد به تلفن زدن به بچه ها.می کردم. نوری خودش 



 

 

ای آقاسفندیار هم که تصادفی آمده بود، و لحظاتی دستمالچی آمد، میر راشد واز بعد

قسمت عقبی رستوران به غیرازاسفندیار، بقیه همه در ابراهیم زاده هم که آمده بود.

را با من آماده کند.  نفر ۱،  ۹نشسته بودند. اسفندیار آمد آشپزخانه تا غذای آن گروه 

بعد از این به اسفندیار گفتم اگر تو هم مایل هستی می توانی پیش ما بیایی. به نوری 

ر او را می شناسی اگید و بنشیند پیش ما؟ نوری گفت ار می تواند بیاگفتم آیا اسفندی

 تر که میهمان دائمی من بود، آمد.بعد پیاشکالی ندارد. 

اره کسانی وارد نشستم پیش بچه ها. و حدود نیم ساعت بعد دیدم که یکببعد من رفتم و

من فکر . که دکتر سعید داشت صحبت می کردها زمانی وارد شدند رستوران شدند. آن

 م که آنها آمده اند غذا بخورند.کرد

من همچنان داشتم دکتر سعید را نگاه می کردم که یکمرتبه یک مرد بلند قد و هیکل 

ا شنیدم و دیگر هیچ چیز گنده آمد تو به طرف ما. من بالفاصله صدای رگبار مسلسل ر

من احساس کردم دیدم.  بعد از لحظاتی که چشمانم باز شد، فقط خون بود که نفهمیدم.

ده کمر زخمی شده بودم و چیزی را نمی دیدم، فکر کردم که همه کشته ش هکه در ناحی

 اند و من هم در حال مرگ هستم.

ستید که ایشان به برلین آیا  وقتی دکتر سعید تلفن زد شما تعجب کردید و یا می دان س:

 می آیند.

م که آنروز اید فقط نمی دانستنه تعجب نکردم، چون می دانستم که قرار است او بی ج:

 است که ایشان می آید.

 می دانستید که دکتر سعید می آید؟کی از  س:

هفته قبل از آن نوری در یک جلسه عمومی این را مطرح کرده بود  ۵یا  ۲حدود  ج:

 .را برای ورود دکتر سعید ببینند که می خواستند تدارکاتی

 داشتند؟این جلسه عمومی شما شرکت چه کسانی در  س:

ها نشسته بودند که بعد تبدیل به یک گروه شدند. صادفا  آن روز دو گروه از ایرانیت ج:

ها که یادم می ی شرکت کرده بودند. چند تا از آنحاال دقیقا  یادم نمی آید که دقیقا  چه کسان

)معروف به حاجی( اسم او را نمی دانم. در : دستمالچی، جعفری، باقرشاد، علیآید

 ی گفته است که او علی مرادی است.لپرونده و

 این دو گروه با هم بودند و یا جدا از هم می نشستند؟  س:

رشان تمام ُکال  جدا بودند. در آن شب آن گروه فرهنگی هم بودند که بعد از اینکه کا ج:

 شد، همه با هم نشستند.

 ارکات امنیتی برای آن شب ببینید؟آیا نوری از شما نخواست که تد س:



 

 

کسی چیزی که من یادم می آید این است که نوری گفت که به بچه ها بگویند به  ج:

 نگویند که چنین قراری داریم!

 همن)نیرومند(، )مهران()روستا(، بسپتامبر گفتید: کامبیز ۸۱بازجوئی روزدر س:

 مهدی( ابراهیم زاده، )حسن( جعفریبراتی، )پرویز( دستمالچی، مسعود میر راشد، ، )

جاد را به عنوان کسانیکه برای جلسه دعوت داشتند نام برده اید.چه کسان و فرهاد فر

 ؟دیگری بوده اند

 من فکر می کنم که اسمها بیشتر از اینها بودند. -ج

 آشپز شما زن بود یا مرد؟ -س

 زن بود -ج

 اسمش چه بود؟ -س

 لوئیزا)نمی دانم اسم فامیل ایشان بوده است؟(. -ج

از کار لوئیزا داشتید، تدارک این را دیده بودید که روز  با توجه به سابقه ای که -س

 جمعه کسی برای آشپزی به شما کمک کند؟

من از هیچکس کمکی نخواستم، زیرا معلوم نبود که آنها غذا بخورند و من گاهگاه  -ج

  هم کمک می گرفتم.(Peterاز پتر)

 وران شدند؟شما گفتید که چند نفر وارد رستوران شدند، کی آنها وارد رست -س

 ند.هستنفر لحظه دیدم و احساس کردم که چندین من زمانیکه نشسته بودم در یک -ج

 ید؟ورود دید هنگام کسی را که وارد رستوران شد در -س

 آن شخص را برای یک لحظه دیدم و بعد هم به طرف دکتر سعید نگاه می کردم. -ج

 رد شد؟ستوران که واید یا در قسمت عقبی روقتی وارد شد دم در او را دید -س

 من در ورودی قسمت عقب رستوران را می گویم -ج

 از این شخصی که وارد شد چه می دانید، از قیافه اش چه یادتان هست؟ -س

ل سفیدی روی او دستم ینکه یک کاله که مربوط به کاپشن است سرش بودامثل  -ج

 صورتش بود.

 کجا ایستاده بود؟ -س

 او تقریبا وسط، کنار من ایستاده بود من گوشه میز نشسته بودم و -ج

 چند متر فاصله داشتید؟ -س

 کمتر از یک متر تقریبا -ج

 دست راست شما کی نشسته بود؟ -س

و سمت راست فتاح، آقای  اردالن نشسته بود و سمت راست اردالن فتاح نشسته بود -ج

 دستمالچی نشسته بود و سمت راست دستمالچی، مسعود میر راشد نشسته بود



 

 

 شخصی که وارد شد کجا ایستاده بود، نزد کدام یک از این افراد؟ -س

 فکر می کنم بین اردالن و فتاح ایستاده بود. -ج

 که این شخص پشت سر میر راشد ایستاده است.ما اینجا شنیدیم  -س

 اینطور نبوده است. -ج

 با این دستمال سفید چطور صورت آن شخص پوشانده شده بود؟ -س

 دیدم او تا کمی باالی بینی، صورت خود را پوشانده بود. آنچه که من -ج

 سرش را چطور،  پوشانده بود؟ -س

 که گفتم بیشتر نمی دانم.همان -ج

 آیا همین شخصی که صورتش را پوشانده بود تیراندازی کرد یا شخص دیگری؟ -س

 من هچ چیزی ندیدم. -ج

 صدای چند تیر را شنیدید؟ -س

 ادم می آید.من فقط صدای یک رگبار ی -ج

 تیر به کجای شما خورده است؟ -س

 به شکم و پای من -ج

 ایا در جریان تحقیقات در پروسه رویارویی شرکت کرده اید؟ -س

 بله -ج

 ها چه بود؟نتایج آن رویارویی  -س

 من همانجا اعالم کردم که هچکدام از این افراد را شناسائی نکردم. -ج

س به شما گفته شد که به چه ترتیبی قاتلین از آیا در جریات تحقیقات از طرف پلی -س

 نشست شما با خبر شدند؟

 بله  -ج

 آیا پلیس به شما هم مشکوک شده است؟ -س

 بله -ج

 چرا باید پلیس به شما مشکوک شده باشد؟ -س

 هم جوابهای خودم را داده ام.که آنجا بودند شک داشته است. من پلیس به همه کسانی -ج

 چرا پلیس به شما شک دارد؟شما چه کرده اید،  -س

نمی کند. مثال پلیس دنبال یک ماشین بنز می گردد که پلیس بدون دلیل چنین شکی   -ج

و گویا صاحب چنین بنزی با قاتلین هم  شخصات آن به ماشین من هم می خوردم

 مالقاتهایی داشته است.

 مرسدس شما چه رنگی داشته؟ -س

 آبی پر رنگ. -ج



 

 

 ید؟ازکی ماشین را داشت -س

 بین دو یا سه ماه قبل از واقعه -ج

 مارک در رستوران شما پیدا شده بود. ۳۱۱۱طبق پرونده شما، مبلغ  -س

 مارک بود که بقیه آن را آقای روستا پیدا کرده است.  ۶۱۱۱بله حدود  -ج

 بود؟ این پول شما کجا -س

 در کمد مخصوصی که مدارک خودم را هم نگه می داشتم. -ج

شما گفت که شاید این پول را از طرف قاتلین برای مزد اطالعاتی که  آیا پلیس به -س

 شما به آنها دادید، باشد؟

 بله و من ناراحت شدم و آنها هم متوجه این مسئله شدند. -ج

 در مورد این پول چه گفتید؟ -س

این پول از درامد رستوران من بوده است. من همیشه پول نقد در رستوران داشتم.  -ج

را از یک کیسه  و من این پول -حدود هفت ماه -توران هم زندگی می کردممن در رس

 خودم را می پرداختم. یداشته بودم. از این پول هزینه های جارپالستیکی شفاف بر

 رستوران را کی فروختید؟ -س

من بیمارستان بودم که یک خانم اندونزی همراه شوهرش که آلمانی بود، آمدند و  -ج

 آنها فروختم. من رستوران را به

دانید یا می  یههای اپوزیسیون مواین گرا شما خودتان را متعلق به یکی ازآی -س

 دانستید؟

 من با سازمان فدائیان خلق کار می کردم -ج

 چه نقشی در این گروه داشتید؟ -س

 درسازمان ما کسی سمت خاصی نداشت. من فقط با این سازمان کار می کردم. -ج

 ن بودید؟آیا عضو این سازما -س

 یک عضو بودم. -ج

 آیا اسم نجاتی را شنیده اید؟ -س

 شخصا او را نمی شناسم ولی اسم او را شنیده ام. -ج

 چه کسی پشت نام نجاتی است؟ -س

 جمهوری اسالمی -ج

 راجع به صدیقی چه می دانید؟ -س

شنیده ام که این شخص آمده و با یکی از دوستان ما مالقات کرده و بحثی داشته  -ج

 یرامون برگشت به ایران.پ

 آیا منظور شما آقای دکتر فراحتی است؟ -س



 

 

 بله -ج

 آیا اسم کسی به نام شریف را شنیده اید؟ -س

 از پلیس هنگام بازجویی شنیدم. باید یکی از تروریستها باشد که فرار کرده است. -ج

 آیا از متمهین کسی را می شناسید؟ -س

ی را فقط می کند و بعد می گوید بله آقای داراب به طرف امین و اتریس و ایاد نگاه -ج

غرفه ایران دیدم وبا چند نفر از دوستانم با ایشان یک بحثی می شناسم. دارابی را در

 داشتیم.

 آیا می دانید که شغل ایشان چه بوده است؟ -س

پرسیدیم که چرا با رژیمی که زندانیها را دست و پا  ما درغرفه ایران از ایشان -ج

کشد، کار می کند و ایشان هم در جواب گفتند که چنین چیزی وجود ندارد و  بسته می

این تبلیغات غرب است و من اسم چندین نفر را بردم و ایشان گفتند بله ما می رویم و 

 کار نخواهیم کرد. اگر چنین باشد، دیگر با این رژیم تحقیق می کنیم،

 این غرفه بود و چیزی گفتند؟آیا دارابی هم در -س

من می دانم که قبل از ما عده ای از بچه ها رفته بودند و بساط آنها را بهم زدند و  -ج

عکسهای آنها را پاره هم کرده بودند . آقای دارابی  گفت که اینطور بوده و ایشان گفت 

 که این کارها را نباید کرد ما حاضر به بحث هستیم و ما هم با آنها بحث کردیم.

 بحث چه چیزی دقیقا می گفتند؟ ینآقای دارابی در ا -س

 این جریان مال چند سال پیش است و یادم نمی آید. -ج

 آیا شما خودتان هیچ تماسی با نمایندگان رژیم ایران داشته اید؟ -س

 خیر -ج

شما گفتید که صد درصد مطمئمن بودید که آقای دهکردی روز جمعه را برای  -س

 که سوء تفاهم را رد می کنید؟جلسه انتخاب کرده، آیا می خواهید بگوئید 

تاریخ را گفته ام، خیر اشتباه اگر با سوء تفاهم منظورتان این است که من اشتباها  -ج

 نکردم.

 چطور شد که اینچنین نشسته بودید و چرا جای آدمها اصال عوض نشده است؟ -س

جای من چون آخرین نفری بودم که به آنجا رفتم و نشستم، برای این نمی دانم که  -ج

 کسی عوض شده یا نه.

یکی از شاهدین گفت که شما سر یک میز دیگر که در طرف اردالن بود، نشسته  -س

 بودید، درست است یا نه؟

قربانی نشسته بودند، نشسته بودم و خیلی تنگاتنگ اردالن من سرگوشه میزکه چهار -ج

 نشسته بودم.



 

 

 دید؟وقتی که تیر اندازی شد، نشسته بودید یا ایستاده بو -س

 اصال نمی دانم که نشسته بودم یا ایستاده بودم. -ج

 به یاد بیاورید که آیا مشخصاتی از قاتل یادتان می آید یا نه؟ -س

 متاسفانه هیچ چیز دیگری یادم نمی آید. -ج

می خواند: این شخص)قاتل(  ۱۲سپتامبر  ۲۱قاضی از روی ورقه بازجویی  -س

بزرگ بود. تیپ شرقی داشته و عینک سانت بود و هیکل او  ۸۱۱تا  ۸۱۳حدود 

 نداشته و هیکل ورزیده ای نداشته، آیا این درست است؟

 من نه تنها چیزی یادم نمی آید بلکه یادم نمی آید که چنین حرفهایی هم گفته باشم.  -ج

بازجویی گفتید که او قد بلند و درشت هیکل بود و موهای تیره رنگ شما در -س

 جریان کاله کاپشن(.؟ داشت)این در تضاد است با

یک کاله کاپشن هم سرش بود واین تا آنجا که من یادم می آید همیشه گفتم که قاتل  -ج

 ال پلیس خودش نوشته.ارا احتم

 آیا تا زملنی که دکتر سعید و همراهانش آنجا بودند، شما رستوران را ترک کردید؟ -س

می توانم محل کارم را  رستوران هم محل کار من بود و هم محل زندگی من.چطور -ج

 ترک کرده باشم؟

 ل آنشب به بیرون رستوران نرفتید؟شما در طو ،پس س:

 من به پلیس گفتم که گاه گاهی از رستوران بیرون می رفتم تا هوائی بخورم.  ج:

 ا خوردن از رستوران بیرون رفتید؟آیا شما در شب ترور برای هو س:

ادم نمی آید. همان جوابی که آنزمان دادم همان جوابی که دادم درست است اآلن ی ج:

 درست است.

گاهی از رستوران بیرون می رفتم سپتامبر، من هراز ۲۱از روی ورقه بازجوئی  س:

قبل از و در آنشب هم حتما  از رستوران بیرون رفته ام و آخرین بار شاید نیم ساعت 

 جریان قتل بیرون رفته ام.

ی د که  چنین سئوالی کرده باشند ولآی مییادم ن ضمن اینکه اصال   عزیز جواب می دهد:

 ها را دقیق جواب داده ام. سئوال ها گفتم برای روشن شدن قتل. من همشاید این ر

وران را شما گفتید که رستوران را می خواستید بفروشید، آیا کسانی آمدند و رست س:

 برای خرید بازدید کردند؟

ی با هم برای خرید آمدند، از جمله دو گروه این مدت چند تا گروه چند نفردر ،بله ج:

ه خانواده عرب شاید لبنانی بودند که آمدند و رستوران مرا دقیقا  بازدید کردند شاید همرا

 و اینرا به پلیس هم گفته بودم. ندآمده بود ولی به هر حال چند نفر

 آیا شما در ایران در زندان بوده اید؟ س:



 

 

ر زندان بودم. و در زمان خمینی در زندان نبودم. سال د ۱من در زمان شاه مدت  ج:

 روز دستگیر شوم. ۲یا  ۸ولی پیش آمده بود که برای 

 ر آن هفته ُکال  غیبت داشته است؟آیا آشپز شما لوئیزا فقط آنشب غیبت داشته و یا د س:

 درست همان شب نیامده است. ج:

 م آنجا بوده است؟که آن شب سوء قصد ه است همان کسی Peterآیا این آقای  س:

 است.  Kubikدیگر است. فکر می کنم اسم فامیل او  Peterاین یک  ،خیر ج:

ر د  Peter Kubikبغل رستوران شما می نشسته و Peterشما گفتید که این  س:

 خیابان رستوران شما نمی نشیند.

 ها در رستوران من بود و یا پیشکه خانه او کجاست و او بیشتر وقتمن می دانم  ج:

 دوست دخترش.

)آخری( گفتید که آشپز شما لوئیز نمی آمده و  ۱۵شما در بازجوئی خود در ژانویه  س:

 سعی کردید که یک آشپز پیدا کنید.روز قبل از واقعه  ۵یا  ۲

 ولی من از ایشان راضی نبودم و دنبال یک آشپز دیگر بودم. ج:

دید که آیا می تواند در روز قبل از ماجرا از آقای حجازی سئوال کر ۵یا  ۲شما  س:

 ا برای آشپزی کمک کند؟ آن هفته که میهمان دارید به شم

مدن به رستوران با خبر نیمه شب از قصد نوری برای آ یکمن سه شنبه ساعت  ج:

نبه برای کمک به چهارشروز قبل از ۵یا  ۲ممکن است که حجازی را شدم. چطور

 خودم باخبر کنم.

 برای کمک در آشپزخانه کمک خواسته اید؟ آیا اصال  از آقای حجازی  س:

، شاید من به او گفتم که برای من ازی برای من همیشه آذوقه می آوردآقای حج ج:

آذوقه بیاورد. و اینکه چرا حاال او چنین چیزی می گوید را نمی دانم )حجازی خودش 

 .ابی برای عزیز جنس می خریده است(در  پرونده اش می گوید که از دار

 . گاهی مواظبت از رستوران شما می کرد؟Peter Kا آی س:

 هم، او کلید رستوران را داشت. من به او خیلی اطمینان داشتم.بله حتا چند روزسفر ج:

که در همان فاصله که ایشان در رستوران شما  است گفته  Peter K ،بازجوئیدر س:

 م ساعت رستوران را ترک کرده اید؟بوده، شما برای نی

 ر او گفته حتما  درست است. بله اگ ج:

 

 ژانویه، ۲۴، غفاریعزیز

ایران راجع به چی صحبت می کرده  هسبز درغرف های دارابی با شما در هفتآق س:

 است؟



 

 

با او صحبت می ما چند نفر بودیم و آقای دارابی را دیدم و استقبال می کرد که ما  ج:

ها را بهم زده بودند! ایشان دو آن نی رفته بودند به آنجا و بساطما کساکنیم، زیرا قبل از

گاهگاهی با ما نفر یا سه نفر را گذاشت که با ما صحبت کنند و خودش هم می آمد 

صحبت می کرد! و درمقابل اینکه ما می گفتیم که درزندانیهای ایران کشتار صورت 

ا تلفن خودتان را به ما بدهید و م هقاومت می کردند و او گفت که شمارها ممی گیرد آن

 دهیم. ولی ما اینکار را نکردیم. تحقیق می کنیم و به شما نتیجه اش را اطالع می

 با آقای نجاتی چه می دانید؟ )غفاری(برادر خود هیبته راجع به رابط س:

های مختلفی رابطه گرفته و با برادر من هم تماس گرفته تا آنجا که می دانم او با آدم ج:

دد و حتا گفته که شما می توانید نشریه خودتان را در و از او خواسته که به ایران برگر

ایران در آورید، زیرا که ما اختالف نظر عجیبی با هم نداریم. برادر من گفته بود آخر 

شما که چنین عقیده ای دارید چرا تلفنی و با اشخاص بخصوصی صحبت می کنید اگر 

 راست می گوئید، خوب علنا  اینکار را بکنید! 

 که نجاتی راجع به نقش خودش چه چیزی گفته؟ می دانید س:

ها را داده پاسخ علنی به دعوت مخفی جواب آن نه ولی بالفاصله در نشریه ما به نام ج:

 ایم.

 های آقای نجاتی، بر اینکسانی بودند که در رابطه با تماسآیا بین افراد اپوزیسیون  س:

 هائی برقرار کرد؟نظر بودند که باید با دولت تماس

میان ما بود ولی بدون مطرح کردن تماس با نجاتی، مثال  اگر کسی این بحث در ج:

رفته و با سفیر ایران تماس گرفته آمده و گزارش داده و این بحث بود و خیلی ها اعتقاد 

 داشتند که این در بحث با رژیم باید باز می شده است. 

 نظر بود؟ آیا آقای دهُکردی هم موافق این س:

 بله. ج:

قتی حمزه گزارش مالقات خود را به جلسه داد دیگران چه عکس العملی نشان و س:

 دادند؟

تا آنجا که می دانم نوری و فرجاد که خودشان از او خواسته بودند که اینکار را  ج:

 انجام بدهد، مخالفتی نبود و بقیه هم نظرات مختلفی داشتند.

اده موافق نزدیکی با رژیم زس: شما در بازجوئی خود گفته اید که نوری و ابراهیم 

 بودند؟

های مسالمت آمیز ها و به خصوص نوری موافق راه حلبه این شکل درست نیست آن ج:

 بود.



 

 

، با ماشین Peter Kubikبه گفته  ،شما حدود نیم ساعت از رستوران بیرون رفتید س:

 به کجا رفته بودید؟مرسدس خود هم رفتید. 

 آقای پیتر یادش باشد. رفتم شاید یادم نمی آید که کجا ج:

، چه مشکالتی داشتید که می ۱۲تابستان راجع به فروش رستوران خود در س:

 خواستید رستوران را بفروشید؟

 علت فروش، مشکالت خانوادگی من بوده است. ج:

مشاور مالی شما گفته که در ماه اوت از قصد فروش صرفنظر کردید زیرا که در  س:

، آیا این ها هم دالیل دیگر فروش رستوران از طرف شما ماه اوت پولی دریافت کردید

 بوده است؟

کس نگوید و من هم دلیل دم که مشکالت خصوصی ما را به هیچمن به زنم گفته بو ج:

 واقعی را به کسی نگفتم.

آیا این حدس مشاور مالی شما که گفته بود آخر ماه اوت مبلغ زیادی پول دریافت  س:

 ا کنار گذاشتید، درست است یا نه؟د فروش رکردید و برای همین هم قص

 نه من یادم نمی آید که چنین صحبتی با مشاور مالی خود کرده باشم.  ج:

شما آخرین بار قبل از ورود قاتلین به رستوران، کی از رستوران بیرون رفتید که  س:

 هوا بخورید؟ 

توانید در بیاورید که  به خاطرم نمی آید ولی مراجعه کنید به پرونده و از پرونده می ج:

 کی بوده است. پلیس از من این سئوال را کرده است. 

 دقیقه قبل از ورود قاتلین، بیرون رستوران بودید؟ ۸۱آیا شما  س:

دقیقه  ۸۱نه این معقول به نظر نمی رسد زیرا که من میهمان داشتم و نمی شد که  ج:

 رفته باشم.

ده دقیقه قبل از سوء قصد، شما را بیرون یکی از همسایه های شما گفته که حدود  س:

 از رستوران دیده است. 

دقیقه قبل بیرون رفتم یا  ۸۱می توانید از کسانی که زنده ماندند بپرسید که آیا من  ج:

 نه.

 آیا شما می خواهید کامال  رد کنید که ده دقیقه قبل از رستوران بیرون رفتید؟ س:

 بله کامال  درست است. ج:

دقیقه  ۸۱دوچرخه سوار بوده و گفته است که شما را  Zakirشاهد خانم  طبق گفته س:

 قبل از ماجرا دیده است.



 

 

من چنین شاهدی به اسم نمی شناسم. شما باید از حضار درون جلسه بپرسید. من  ج:

دقیقه قبل از  ۸۱یادم هست که دکتر سعید و دستمالچی بحث می کردند و این بیش از 

 ماجرا بوده است.

 بطه شما و آقای نوری چگونه بوده است؟را س:

ر خانه من با نوری در جلساتی که در دانشگاه برگزار می شد، آشنا شدم و بعد هم د ج:

خود او به جلسات  هها هم در خانی دیدیم و بعضی وقتدوستان یکدیگر را مبعضی از

خانواده  می رفتیم و با هم کم کم بیشتر آشنا شدیم و به طور خصوصی هم یکدیگر را با

 می دیدم و مسافرت می رفتیم. 

من خیلی بهم ریخته است. خیلی بیشتر از آنچه که بشود تصورش شما گفتید که سر س:

 را کرد، آیا شما از جانبی تحت فشار هستید؟

هم چنین به خاطر مشکالت رچوب جامعه اینجا برای من است وابله این فشارمال چ ج:

 خانوادگی.

 پرسیده اید که او از چه کسی جنس می خرد؟ آیا از آقای حجازی س:

آقای حجازی خودش به من گفت که از بازار بزرگ برلین خرید می کند، البته من  ج:

 از او اصال  نپرسیدم که از کجا خرید می کند. 

 روز دستگیر شده اید چرا؟ ۲یا  ۸شما گفتید که از طرف رژیم فعلی ایران  س:

خانه من خراب شد. من داروها را با یک ماشین باری در ابتدای جنگ بود که دارو ج:

به تهران فرستادم. پاسداران داروها را گرفتند و ادعا کردند که این داروها برای 

مرا آزاد کردند با ضمانت است کردستان بوده و بعد از اینکه روشن شد که چنین نبوده 

 تا تاریخ دادگاه.

 و قرارهای دیگری هم گذاشتید؟ آیا فقط با ضمانت آزاد شدید و یا قول س:

 نوز دیکتاتوری برقرار نشده بود. خیر زیرا آنزمان ه ج:

 

 ژانویه ۱۱، )خانمی که همسایه آقای غفاری بوده(ساندرا شاهد، خانم

خانم ساندرا راجع به این موضوع هر چیزی می دانید تعریف کنید. آیا  رئیس دادگاه:

 را دیده اید یا نه؟ شما صاحب رستوران را می شناسید آیا او

 علیک داشتیم.وما آنجا همسایه بودیم و با همدیگر سالم  ج:

 ن است که با دوچرخه او را دیدید؟آن شب یادتا س:

که در حافظه دارم نقل می کنم. آن شب دیر وقت و بله، یادم است و اآلن آنرا آنطور ج:

توی پیاده رو جلوی تاریک بود که از آنجا گذشتم صاحب رستوران جلو در بود و من 

طبقه  -در دیدمش و تند گذشتم چون عجله داشتم، فقط به هم سالم کردیم. رفتم خانه



 

 

کسی  داخل اتاقم شدم، دوچرخه را بردم بالکن. از بالکن پایین را نگاه کردم سایه -هفت

عقبی رستوران است دیدم. فکر کردم حتما  کسی می حیاط پائین که طرف دررا در

را بردارد. برگشتم اتاقم. داشتم در را می بستم که صدایی مثل شلیک خواهد ماشینش 

یزی شد. از پله ها تیر شنیدم. بعد دیدم شیشه های رستوران فرو ریخت. فکر کردم چ

بعد دیدم آتش نشانی و پلیس. یادم نیست چه  پلیس آمد خانه را باز کردمپایین رفتم در

 دقیق نمی دانم. تو اظهاراتم گفتمساعتی بوده ولی آن موقع 

 او هم شما را دید؟ س:

گر را می دیدیم  بله، ما به هم سالم کردیم. چیز به خصوصی نبود همیشه همدی ج:

 ها بیرون می آمد و آنجا قدم می زد.چون او خیلی وقت

 دیدید که کجا می رود؟ س:

تم که نه! چون خیلی تند رفتم و وارد خانه شدم و هیچ نگاه نکردم و دلیلی هم نداش ج:

 نگاه کنم. 

 ا راه می رفت یا تند راه می رفت؟آن شخصی را که در حیاط دیدید می دوید ی س:

 داشت تند راه می رفت. ج:

 

 ۲۳۳۴ژانویه  ۱۱، عزیز غفاریشاهد

این خانم که اآلن اینجا نشسته اند )منظورم خانم ساندراست که شهادت داد( می  س:

 شناسید؟

 بله ایشان را می شناسم. عزیز:

 این خانم را از کجا می شناسید؟ س:

 زندگی می کند.  ۹جنب رستوران من در طبقه  ۳ه این خانم در خانه شمار عزیز:

 آیا  شما به خاطر دارید که آنشب همسایه تان را دیدید )این خانم را؟( س:

من همانطور که قبال  گفتم، نمی دانم آنروز بیرون بودم یا نه که این خانم را دیده  ج:

 اشم یا نه. ب

ایشان آنجا اظهار داشته اند که توی پیاده رو جلوی رستوران شما با دوچرخه از  س:

 م کرده اند و شما جواب داده اید.آنجا عبور کرده اند و به شما سال

 ۳من فکر نمی کنم که این خانم درست گفته باشند و برای اینکه قضیه روشن باشد  ج:

آن مهمتر شخصی آلمانی به نام )پیتر( آنجا روبرو د وازگرآنجا بودند و زنده هستندینفر

 کس داخل یا خارج بشود را ببیند.در نشسته بود و می توانست هر

آقای غفاری همسایه شما همین چند دقیقه قبل با سوگندی که یاد کردند شرح این  س:

و  برخورد شما را ذکر کردند و روز بعد از این سوء قصد فاصله بین این دیدار شما



 

 

این قضیه اندازه گیری شده و این فاصله خیلی کوتاه بوده شما به چه دلیلی می گوئید که 

 ؟است اظهارات ایشان دروغ بوده

دقیقه قبل شما را  ۸۱شما بپرسد که ل سئوال می کنم اگر کسی از من از آقای وکی ج:

می کنم.  دادگاه دیده است چه می گوئید؟ درست همین کار را می کردید که منجلوی در

 ه می دادید که شما را دیده اند. شاهدهایی را ارائ

تان گذرنامه هایی داشته اید و آنرا از اید که شما برای خود و خانواده جلسه قبل گفت س:

سفارت دریافت نکردید. آیا برای داشتن این گذرنامه ها پولی پرداخت کردید؟ )به کسی 

 .پول داده اید؟(

 ده بودم.بله من پول پرداخت کر ج:

 چه مقدار و به چه کسی؟ س:

 مارک و به کسی که من می شناختمش. ۳۱۱۱تا آنجا که به یاد دارم  ج:

من حدس می زنم که شما فقط به یک نفر نداده اید بلکه بیشتر بوده اند. به چه کسی  س:

 پرداخت کردید آیا این شخص ایرانی بود؟

 بله ج:

 چه کسی بود؟ اسمش چی بود؟ س:

 مورد روابط سیاسی از اسم مستعار استفاده می کنیم. ما در ج:

ی شود زیاد چند اگر اسم درست نباشد. نمبا وجود این اسم را ذکر کنید هر پس س:

 مسئله را پیگیری کرد.

 علیرضا ج:

پرداخت این پول کارهای دیگری هم از شما خواسته اند یا  شما  آیا گذشته از س:

 کارهای دیگری هم انجام دادید؟

 خیر :ج

 ؟است در چه شهری معامله پول در مقابل گذرنامه صورت گرفته س:

 در پاریس ج:

غفاری آیا شما این نام را که ذکر کردید یعنی علیرضا، آنرا همینطور اآلن از آقای  س:

 خودتان اختراع کردید یا اسم شخصی است که اآلن کار سیاسی می کند و حقیقت دارد؟

 اوردم.من اینرا از خودم در نی ج:

آقای پیتر اینجا توضیح داد که ایشان بیرون رستوران بودند و شما او را از داخل  س:

 دیده اید و بعد به بیرون رفته اید پهلوی ایشان؟

 ممکن است اینطوری هم باشد، چون به خاطر دارم که او گفت من را رد نکنی. ج:

 های دیگر بوده.معلوم است که درست همزمان با آن



 

 

به او  وباره می پرسم شما آنشب از داخل رستوران دیدید پیتر بیرون است وحاال د س:

 گفتید که بیاید تو یا نه؟

جلو در ورودی  من برای پیشواز رفتن بیرون از رستوران نمی رفتم بلکه همیشه ج:

 رستوران می رفتم. 

اسایی رویی با افراد گفته اید که نتوانستید هیچ کس را شنادر جریان روب وکیل امین:

ممکن است که این افرادی شما می توانید بگوئید که این غیرکنید. سئوال این است آیا  

 که در رویارویی با شما قرار داده شده اند در جریان دست داشته باشند؟

ممکن نیست آنچه را که به مسئولیت من به این رابطه هیچ چیز از نظر من غیردر  ج:

 م.نوان یک انسان بر می گردد، گفتع

نفر مختلف را دیده  ۹از شما پرسیدند که در سه مرحله  ۸۲/۸۸/۱۲در بازجویی  س:

اید که ممکن است در سوء قصد دست داشته باشند و شما قبال  در شب حادثه یک نفر 

ی که من دیدم همه شان قدشان یهان را دیده اید و گفته ا ید که آناز سوء قصد کنندگا

 ده اند! منظورتان از این گفته چه بود؟ کوتاهتر و الغرتر از اینها بو

این هفت نفر به او من از سوء قصد کنندگان فقط یک نفر را دیدم و هیچکدام از  ج:

 شباهت نداشت. 

صد و قطعا  میان این هفت نفر شما آنجا دیدید بگویید که صد در کهاز این هفت نفر س:

 هیچکس جزو سوء قصد کنندگان نبوده است؟

نفر در این  ۹یک از این گویم ولی تا آنجا که می دانم هیچصد بد درنمی توانم ص ج:

ها را و مشخصات آنسوء قصد نبوده اند. و این را اضافه می کنم که من به پلیس گفتم 

شرح دادم ولی می دانم که این مشخصاتی که من گفتم با گفته های شاهدهای دیگر 

 مطابقت ندارد.

از جریان وافق برگشتن به ایران بود و یا اینکه غفاری! آیا سازمان شما مآقای  س:

 ها اطالع داشت؟پاسپورت

من  ها برادرورد این پاسپورتمبمانم و دراوال  قصد من این نبود که به ایران بروم و  ج:

 در پاریس در جریان بوده است.

 خودتان؟ سازمان بود یا اینکهمارک شما، آیا این پول مال صدهزاردررابطه با  س:

صد متعلق به خودم سازمانی است و این پول هم صد در هایمنگفتم که پاسپورت من ج:

 .اشتبوده و ربطی به سازمان ند

وء قصد یا بعد از سوء قصد که خانم شما قبل از  س استوکیل ایاد: سئوال من این  س:

 که شما پاسپورت دریافت کرده اید؟ دمطلع ش

 بل از اینکه رستوران داشته باشم.ق ج:



 

 

 ا چیزی تکمیلی است که شما می خواهید بیان کنید؟آی س:

نیست و اگر قرار باشد  من می خواهم چند کلمه ای بگویم. مسئله دفاع از خودم عزیز:

ند که من سلب شود این دنیای عدالت و این قاضی دادگاه و این وکیل من هستکه حقی از

 باید از حق من دفاع کنند. 

 

 

 
 

 

 پزشک کودکان، عضو "شورای امور ویژه" بر والیتی، علی اک: جنایت برای حکومت

 رهبر در امور بین الملل و مسئول روابط خارجی بیت رهبری آمر ترور، مشاور

 

 

 

 



 

 

 فصل نهم:
 "میکونوس"ناگفته های برخی از

 

میکونوس، برای اولین بار پس از پانزده سال ترورهای جمهوری اسالمی پس از ترور

-رانی درتبعید علیه ترورکمیته اپوزیسیون ای"ا نام کشور، کمیته ای بخارج ازدر

تشکیل شد. اعضای  .ا.تروریستی ج فعالیتهایبا  مقابلهمبارزه و ا هدف، ب"برلین

عبداله عزت محمود رفیع، عبارت بودند از: کامبیز روستا، فرهاد فرجاد،  ..."کمیته"

های بسیار فعالیت ..."کمیته"ه، حسن جعفری و پرویز دستمالچی. پور، مهدی ابراهیم زاد

مالن ترور میکونوس آغاز کرد وسیعی را با هدف روشنگری در رابطه با آمران و عا

تشر کرد. من ج.ا.ا.اسناد به زبان آلمانی درباره تروریسم حکومتی  درمجموع شش جلدو

را کامبیز وسوم دوم  ،لچی تهیه و تنظیم شدند. جلد اولدستماتمام شش جلد توسط پرویز

به چاپ رساند. جلد آلمان، -ُکلن)ب.م.(، نتشارات)چاپخانه(یکی ازدوستانوسط اروستا ت

)پرویز که در اختیار من، Umverteilungمارک( بنیاد ۸۳۱۱)م با کمک مالیچهار

همگی را من  )یک مجموعه(پنجم و ششم به چاپ رسید. جلد ،قرار گرفت دستمالچی(

کمک مالی  دریافتبرای  هاتمام تالش اپ رساندم وتهیه و تنظیم و با مخارج خودم به چ

یک جلد اسناد نیز به زبان  ..."کمیته"ناموفق ماند.  ..."کمیته"بیرون درون ودراز

و سلمان رشدی منتشر کرد که آن نیز توسط من تهیه و  ج.ا.ا.آلمانی درباره تروریسم 

نه های اختیار رسادر ..."کمیته"پ رسید. تمامی این اسناد از سویتنظیم ونیز به چا

ها تماس با آن ..."کمیته"می گرفت که هایی قرار ن و شخصیتآلمانی زبان، سیاستمدارا

ها، کمیته توانست مرجع و منبعی برای رسانه ر می کرد. در اثر این نوع فعالیتبرقرا

ها برای رسانی می کردیم و از اطالعات آن ها اطالعما به آن ها شود، و بدین ترتیب

این فکر افتاد تا   خود سود می بردیم، به گونه ای که رژیم به تکمیل اسناد و مدارک

، می نویسمدر زیر  اطالعات و اسناد ما از کجاست؟ آنچه را "اینهمه"کشف کند که 

ری خود را از آن کرده ام، می تواند این چنین نیز یماجرایی است واقعی که من نتیجه گ

 نباشد.

 از ترکمنستان !؟فیلم سازی -۲

)دقیقتر نمی دانم، زیرا در آنزمان فکر نمی کردم  ۱۳سال  نوامبرروزهای  در یکی از

فردی به دفتر کار من در  روزی در باره آن خواهم نوشت، در نتیجه یادداشت نکردم(

معرفی خود، اظهار داشت که تبعه ، برلین، مراجعه کرد و پس ازTegelمنطقه 

گردان و فیلم ساز است و کارترکمنستان است. فارسی را خوب حرف می زد و گفت ا

د با چند تن از کارگردانان کنون چندین فیلم مستند ساخته است و از رابطه خوو تا

ها، در آنزمان، نه که درست یا نادرست بودن آنسخن گفت ) ،، از جمله شهید ثالثایران

در خارج  ج.ا.ا.ممکن بود و نه الزم(. سپس اظهار داشت که قصد دارد از ترورهای 

بطه نیازمند اسناد و پول این رارلین، فیلمی مستند تهیه کند و درکشور، و نیز ترور باز 

از  او پرسیدم چرا به سراغ من آمده است؟ گفت، شما را در تلویزیون دیدم،است. از



 

 

شما را به من دادند. به او گفتم ها آدرس محل کار جو کردم و آن ایرانیان پرس و

منتشر کرده است و من  جلد( اسناد به زبان آلمانی 3زمان ما چند جلد )تا آن ..."کمیته"

به زبان فارسی)تا آنزمان، اما درمجموع چهار جلد( دراین رابطه  کتابیک  خود نیز

وجود دیگری  ها نه سندآنارم و به غیراززیار شما می گاختنوشته ام. آنها را رایگان در

خندید و گفت نه کار من با اینجور  .کنیم کمک مالیما)من( می توانیم به شما دارد و نه 

ها را به من بدهید تا مطالعه کنم و سپس افتد و ادامه داد که حاال شما آنچیزها راه نمی 

دفتر کارم م کرد. از او خواهش کردم روز بعد به گو خواهگفتبا شما درباره ادامه کار 

گفت تا یک ماه دیگر  گرفت، تشکر کرد وبیاید تا اسناد و کتابها را به او بدهم و آمد و

 تماس خواهد گرفت و رفت.

ها را اظهار داشت اسناد، مدارک و کتاب حدود یک ماه دیگر دوباره به دفتر کارم آمد و

و  کافی نیستند و ادامه داد که برای شروعبسیار خوب هستند، اما مطالعه کرده است، 

عه به هنگام مراجمدارکی می خواهد که اتمام کار نیازمند پانصد هزارمارک است و

خوشحالی و تعجب، به سراز  ن از جای خودها با دیدن آسفارت آمریکا و اسرائیل آن

. به او گفتم، من بدهند هم کمک مالیهمکاری کنند وبا من هم  هوا بپرند وحاضر باشند

لد آلمانی هایی هستند که در سه جهمان ما که اسناد و مدارک مبه شما گفتدر مالقات اول 

( به شما از نظر ا )کمیتهخودم به فارسی. کمک مجلد از کتاب  یکدادم، بعالوه به شما 

اسناد و مالی همین است، چیز دیگری وجود ندارد. گفت، بسیار خوب، من فکرهایم را 

خواهم کرد و دوباره با شما تماس خواهم گرفت، و نگرفت. حدس من این است که او 

 پول و اسنادش را از کجا به دست می ..."کمیته"آمده بود تا بداند که  ج.ا.ا.از سوی 

پولی نداشت، و برای کارهایش اعضاء  ..."کمیته"اما، واقعیت این است که .آورد

کمک مالی می کردند، همین. ماجرای دستیابی به بخش عمده ای از اسناد را نیز 

ی که از رسانه ها منتشر می شدند، اسنادکه چند نوع بودند: اسنادی که در خواهم آورد

خبرنگاران در  سوی وکالی قربانیان به دست ما می رسید، اسنادی را که با تک تک

اسنادی که دراثر یک اتفاق ساده به دست  و کردیم گوها رد و بدل میمصاحبه ها و گفت

 که ماجرای آنها را در زیر خواهید خواند.و عکسها  )من( افتاد ..."کمیته"

 

 اسنادبرخی از دستیابی به  -۱

برلین، از سوی رسانه های گروهی، بویژه در برلین، انتقادات بسیار  پس از ترور

له اداره حفاظت از شدیدی به وزیر کشور آلمان، نهادهای حفظ امنیت داخلی، و از جم

 گرفت کهمی )سازمان اطالعات و امنیت استان برلین( انجام واحد برلین -قانون اساسی

نتوانسته چرا د، اختیار دارنفتن امکانات وسیعی که درگرنظرالیل، و با درکدام دبر بنا

-سوی دو حزب سوسیالاز  نبرلین، انتقادات عمدتاند از این ترور پیشگیری کنند. در

بودند، انجام می  که در آنزمان در اپوزیسیون  ،)برلین()برلین( و حزب سبزهادمکرات

حزب مذکور وه دیف سیاسی( آنچنان باال گرفت ک)برای زدن حرگرفت. انتقادات

، Heckelmannن )داخلی برلین، آقای هِکلمیر( امور)وزاستعفای سناتورخواهان 

در پارلمان این ترور بررسی ویژه"کمیسیون " یک تشکیلو مسیحی( -یالحزب سوساز



 

 

 ن امر شدند، و کمیسیون تشکیل شد.رسیدگی به ای برلین برای

دند اطالعات و اسناد خود ظف بوبرلین مودر روشن است که تمام نهادهای حکومت

کمیسیون اعضای ارند، زیرا زاختیار این کمیسیون بگدر، در رابطه با ترور برلین را

 ان منتخب مجلس برلین بودند.نمایندگ

)یک خارجی، از بیان نایان منیکی از آش، ۸۱۱۵یکی از روزهای تابستان سال  در

در پارلمان )حزب سبزها، که دربخش امور اداری مشخصات دقیقتراو پرهیز می کنم(

آشنایی من با او و  ن بخش امور پناهندگی سبزها بودفعاالازمی کرد و کار(برلین

رای امر واست بخاز من تماس گرفت و  با من تلفنیازهمانجا سرچشمه می گرفت، 

، و ، زیرا نمی خواهد در باره آن موضوع تلفنی حرف بزندبروم مهمی به دفتر کار او

ارفات معمول، مرا به اطاقی جنب اطاق کارش برد و حدود ده تا تعرفتم. پس ازمن 

ها اسنادی این"  :را نشانم داد وگفت (۳۱x۱۱کارتن بزرگ)پانزده )دقیق خاطرم نیست(

ایالت ) اداره امور داخلیو  )ایالت برلین(است که از سوی پلیس، اداره امنیت داخلی

برلین( انی ویژه برای بررسی  ترورن پارلمکمیسیور)نماینده سبزها دبرلین(دراختیارما

احزابی که عضو آن کمیسیون بودند، قرار ) این اسناد دراختیار تمام داده شده استرارق

تعطیالت تابستانی است و  این کمیسیون فعال  درنماینده ما در وادامه داد که .می گرفت(

برای ک پرونده ها را بررسی و یاین تمام من بایدگر نیز نخواهد آمد وهفته دیتا چهار

ت ندارم به اینها برسم و هفته دیگر به تعطیالت می روم و وقهم دو آماده کنم، اما مناو

ی اینکار را برای من ها را تنظیم نمایم، سفرم را هم نمی توانم لغو کنم، آیا تو می توانآن

 ".انجام دهی؟

که ما به  ودن همان چیزی بدقیقیابی به چنین اسنادی زیرا دستبسیار خوشحال شدم، 

: نیاوردم. پاسخ دادم  مشک نکند، ابدا  به روی خوداو دنبالش بودیم. اما برای آنکه 

اجازه بده من  .ی هشت تا ده ساعت باید آنجا باشممی دانی که من کار می کنم و روز"

 خواهم زد".فردا به تو تلفن فکرهایم را بکنم و ببینم که آیا وقت خواهم داشت یا نه، 

درمیان گذاشتم،  .فتم، اما تصمیم من سد درسد روشن بود. موضوع را با ح .خاین را گ

هم دوست بودند. روز بعد به او تلفن کردم و گفتم من روز پنجشنبه زیرا فرزندان آنها با

را بررسی کنم، اما برای ها  فته ام تا پیش تو بیایم و پروندهو جمعه را مرخصی گر

نیازمند  مورد نیاز نماینده شما درکمیسیون ویژه، ندهتنظیم وتهیه یک پروبررسی آنها و

اسنادی که برای با یک دستگاه فتوکپی هستم تا از )اطاق( آرام همراهیک مکان

کمیسیون مهم هستند کپی کنم. گفت، من ترتیب کار را خواهم داد. به آنجا رفتم، یک 

ه انبوهی از اسناد. د، به همرااطاق با یک دستگاه فتوکپی بزرگ و مدرن در اختیارم بو

ها، و دیگری ، یکی برای پرونده آنمی گرفتمی تهیه دو کپ می آمد چه به نظرم مهمازهر

چهار روز تمام کردم و پرونده آنها را پس از. کار را )"کمیته.."(مانخودکار برای

را هم من همراه خود د که عین همان پرونده متوجه شواوون آنکه تحویل دادم، بد

اسناد میکونوس )اکتبر  ۵شماره جلد  . بعدها، بخشی از این اسناد درمی برمبیرون 

اختیار رسانه ها، بویژه رادیو و تلویزیون قرار ( منتشر شد، بخشی در، آلمانی۸۱۱۵

و امکانات بسیاری را برای  من به چاپ رسیدند دو بخشی دیگر درکتابهای خو گرفت



 

 

انتشار  د.نفراهم آور .ا.ج حکومتیتروریسم  علیهروافشاگری ب گریما در زمینه روشن

ارجیان، نسبت به امکانات این اسناد توهم بسیار زیادی دربیرون، درمیان ایرانیان وخ

 رت و نفوذ" کمیته..." ایجاد نمود، در حالیکه تمامن یک اتفاق بود.قدومیزان 

 

 هدفمند "ضد اطالعات"متهمان و از  برخی عکسانتشار  -۹

درباره نقش جمهوری اسالمی در ترور برلین بود. تا اینکه سیاست دولت آلمان سکوت 

، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرد: ۸۱۱۵دادستانی کل آلمان در یازدهم ماه ِمه 

رخانه تولید از سوی کا قات، ُکلت مورد استفاده در ترورمیکونوسنتیجه تحقی... بنا بر"

 . "ت ...، تحویل ایران شده اس۸۱۹۲سال کننده اسپانیایی، در

چنین  " بهمجبور"ا چه شد که دادستانی آلمان پس ازهشت ماه چنین اعترافی کرد، یا ام

ور تقریبا  مشخص بود که هفته پس از تر، هر چند از دوگفتو حقیقت را  ی شداعتراف

ومنشاء اسلحه ارتکاب جرم ازهمان زمان روشن شده  است ج.ا.ا.پشت تروربرلین 

  بود؟

نین اعترافی را دادستانی به  چ" اجبار"که علت نباشد پیش از ا د مناسبدراینجا شای

 کتاباز ج.ا.ا.نی نسبت به نقش مقامات آلما "استراتژی سکوت"شرح دهم، درباره

کتابش یاری بگیرم. او در (Norbert Siegmund)نوربرت زیگموندبسیار با ارزش 

ر برلین است، از برگ که تز دکترای او و تحقیقاتی بسیار دقیق و مستند درباره ترو

)وزیر ، درباره سیاست و استراتژی سکوت دولت آلمان و مقامات قضایی۱۲تا  ۳۳

 )خالصه شده(:چنین می نویسدج.ا.ا. درباره  دادکستری(
 

 (۱)نتایج تحقیقات پلیس

«...  

 وهفته پس ازترور، یکی ازمنابع سازمان ضد... د )شروع گفتاورد ازکتاب نوربرت زیگموند(

سازمان گذاشت.  اینمهم و دقیقی را در اختیار بسیار( اطالعات BND)آلمان جاسوسی

ه آن، یکی از عامالن اصلی )ترور(، فردی که حاضران را به رگبار مسلسل بستبنا بر

ور عامالن ترران رفته است. اما هنوز چندتن از، با نام مستعار شریف، به ایبود

پس از تهیه اوراق جعلی، از آلمان فرار غرب آلمان بسر می برند و در تالش هستند در

، سازمان ضد جاسوسی ۱۲دوم اکتبر در دریافت این خبر،  ز پس ازکنند. یک رو

لع می کند. مسئول هماهنگی سازمانهای این موضوع مطآلمان، صدراعظم را از

بنا ، ()وزیراطالعات و امنیتئروصدراعظم، آقای اشمیت بادفترآلمان در اطالعاتی

تدابیر الزم برای ، جمعهازظهرهمان روزدربعد)دردادگاه(، خودشاظهارات بر

هفته و نیم پس از ، دو۱۲اکتبر  ۳دستگیری مظنونان لبنانی را فراهم می نماید. در

به هنگام رستوران، ورودی  دربرابرکسی که در ،)لبنانی(ینمتهم یوسف ام ترور،

به نام مستعار راغب، کسی  عباس رایل )لبنانی(، ، نگهبانی می داد، به همراهعملیات 

می دستگیر (BKA) اداره آگاهی فدرالتوسط  ربانیان تیر خالص زد،که با ُکلت به ق

 . می کنندضبط نیزو مأموران تحقیق، در برلین، اتومبیل فرار را  شوند
 



 

 

در کاله بافتنی ای که  پلیس می شود وبر روی خشاب ُکلت اثر کف دست رایل کشف 

گونه . هرچند رایل از هرکندمی بود، موی سر او را نیز کشف ماشین فرار یافته در

یا سخن گفتن پرهیز داشت، اما آثار کشف شده )اثر کف دست و موی  به جرم اعتراف

 . ندسر( او را لو می داد

ماشین فرار  امین که اثر انگشتش به روی یک کیسه پالستیکی کشف و ضبط شده در

، همچنین. امین، می کندشرکت در ترور  عتراف به" انگهبان در" مانده بود، به عنوان

 ها را لو می دهد. او کاظم دارابی، یک سبزی فروشمحل دو خانه مخفی تروریست

معرفی می کند.  ین، را به عنوان رئیس عملیاتبرلایرانی، و سهامدار یک اتوکشی در

کند. در  یر می، دارابی و چند لبنانی دیگر را دستگ۱۲اکتبر  ۱و  ۹پلیس در تاریخ 

نتایج مشخصی می رسید، عالئم هر به  نتحقیقات ازعامالن بالواسطه سریعحالیکه 

 چه بیشتری از تروریسم حکومتی به عنوان انگیزه و دلیل ترور به دست می آمد:

  منشاء ایرانی اسلحه جرم. پلیس با مشخص کردن آثاری )خطوطی( که به

 می رسدبه این نتیجه  روی پوکه های کشف شده در محل ترور وجود داشت

از نوع تولیدات  ند استفاده در ترور برلین احتمالکه صدا خفه کن های مور

علیه مخالفان و افراد ای هستند که در ترورهای پیشین برهمان کارخانه 

 .ندبکار رفته بود )ایران(اپوزیسیون

 دیو همچنین انتخاب قربانیان دارای تشابهات زیا ،نوع اجرا ،تدارک عملیات 

توسط وزارت اطالعات و امنیت ایران انجام  نبا سوء قصدهایی بودند که قبل

، که پیش از شرفکندی ۸۱۱۱گرفته بود، بویژه قتل قاسملو، در وین، در سال 

 که در برلین به قتل رسید، دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران بود. 

  پیش از سوء  و هفته و نیم، دج.ا.ا.علی فالحیان، وزیر اطالعات و امنیت

ن تلویزیونی برای اولین بار رسم ، در یک گفتار۱۲اوت  ۸۱تاریخ قصد، در

که حکومت اسالمی افراد اپوزیسیون را حتا بیرون از  اعالم می دارد

مرزهایش تحت تعقیب قرار می دهد. فالحیان در این گفتار با افتخار اعالم 

حزب دمکرات  موفق شده اند ضربات سهمگینی بهنیروهای او داشت که 

)غیر مستقیم( به ترور قاسملو شاید اشاره ایاو  .ایران وارد کنند کردستان

اعالم  را ح.د.ک.ا. علیهطالعات، همزمان، عملیات دیگری برداشت. وزیر ا

 .می نماید

  رهبر حزب دمکرات کردستان عراق، جالل طالبانی، که مانند قربانیان ترور

دمکرات در برلین  -الیست و سوسیالنگره احزاب سوسیمیهمان ک ،میکونوس

انجام گرفته  "سوی ایران "که سوء قصد از ه بودپلیس اظهار داشت بود، به

با بازجویی چند تن از  پاسدارانی  ۱۲است. پیشمرگان جالل طالبانی در اوت 

که به اسارت گرفته بودند، به اطالعات مربوط به برنامه ترور )رهبران 

 ه بودندکردهای ایرانی( دست یافت

  تحقیقات پیرامون ایرانی دستگیر شده، کاظم دارابی، نشان می داد که او

آلمان( است. او در  -میان شیعیان بنیادگرای )برلیندارای نقش برجسته ای در



 

 

که در آن همکاران و همراهان لبنانی خود )در  ی قرار داشترأس مسجد

کننده  نوان برگزارترور برلین( را آموزش می داد. دارابی برای پلیس به ع

ی آشنا بود... دارابی فردج.ا.ا. تظاهرات ضد اسرائیلی و درطرفداری از

ی کرد. سرکنسولگری جمهوری برای دولت ایران کارم نهمیشه رسم

، به مناسبت نمایشگاه محصوالت کشاورزی ۸۱۱۸سال برلین، دردر اسالمی

 ج.ا.ا.ب اختیار به عنوان نماینده صاحدارابی را  ""هفته سبز"، و دامپروری

 ها معرفی کرده بود.به سازمان نمایشگاه

  به اطالعاتی مربوط به تروریسم حکومتی دست  "دست دوم"پلیس از راه

هایش گفته بود که پیش از سوء امین )لبنانی( در یکی از بازپرسییافته بود. 

 ."ایران پشت سر ما است"رایل به او اطمینان داده است که قصد 

در  ج.ا.ا.روشن درباره دخالت  ناسناد کاملتحقیقات اولیه پلیس هنوزن زمادرآن هرچند

جمهوری اسالمی در  همان ابتداء حدس فراوانی نسبت به مسئولیتدست نداشت، اما از

در اداره  میکونوستحقیقات میکونوس وجود داشت. کمیسیون ویژه رابطه با ترور

پنج ماه پس از سوء قصد، در یک  ، یعنی حدود۱۵درتاریخ دهم فوریه  آگاهی کل آلمان

ترکیب افراد شرکت کننده در رستوران "... ش داخلی چنین اظهار نظر می کند: گزار

میکونوس، این ظن را بوجود می آورد که هدف از سوء قصد از میان بردن فعاالن و 

 ..."کادرهای اپوزیسیون ُکرد مخالف حکومت ایران بوده است.

( در یک گزارش محرمانه BKA)ه آگاهی فدرال آلماناما بخش حفاظت وحراست ادار

ایران در های اطالعاتی های سازمان، درباره فعالیت۱۲دسامبر  ۲۸درونی، مورخ 

اساس اظهارات موجود ... و همچنین تحقیقات وسیع می ...  بر"اروپا چنین می نویسد: 

تروریستی  در برلین یک عملیات ۱۲سپتامبر  ۸۹توان نتیجه گرفت که ... سوء قصد 

   ... "ومتی از جانب ایران بوده استحک
 

 جاسوسی ضد هایاطالعات سازمان
امکان دسترسی مستقیم به دارای آلمان  جاسوسی ضدسازمانهای اطالعاتی و... 

ء قصد میکونوس تروریسم حکومتی اطالعاتی بودند که نشان می داد در پشت پرده سو

ها به دستگیری لبنانی منجرر در اوایل اکتب که منشاء ومنبع اطالعاتی نبوده است. مثل

. ( بودBND)ب.ان.د. جاسوسی آلمان( شد، اداره کل ضدRheine)درمنطقه راینه

ویژه میکونوس قرار  تحقیقات کمیسیوناختیاریا تلفنی درن اطالعاتی که ابتداء شفاه

براساس ها قرار گرفت. دراختیار آن نو کتب نرسم ۱۲اکتبر  ۶تاریخ  در بعد و شد داده

" ... خبر ارهای جاسوسی و کسباز طریق بکارگیری ابز... "ن.د. ااین گزارش ب. 

اطالعاتی در رابطه با اجرای عملیات و محل سکونت عامالن بدست آورده است. منبع 

شده بود که مسئوالن اعتماد ارزیابی  به آن میزان مورد اطمینان و BNDاطالعاتی 

 د. نارزآن اندکی تفاوت داشت، کنار می گ اب که هر بیانی را پرونده ابتدا

 ه است، یک ایرانی به نام شریف بودچی ، مجرم اصلی، مسلسلBNDگزارش بنا بر

باردیگر نشانگر این واقعیت به ایران برگشته بود. این امر دوبارهپس ازانجام ترور که 



 

 

نزدیکی دو گزارش منبع، قصد بوده است. همچنانکه، بنا بر که تهران آمر این سوء بود

مؤید این امر نیز دستگیر شده، امین و رایل، به سازمان تروریستی حزب هللا لبنان متهم

ب هللا در رابطه ای عمومی و کلی کارشناسان امور امنیتی، حز هایارزیابی بربود. بنا

، بنا هماصلی به آن می باشد. بازکمک رسان  کهاست ایران " شدید "نفوذ مستقیم و زیر

عملیات تروریستی خود از فعاالن حزب هللا مقامات امنیتی آلمان، ایران درت اطالعابر

 ن( کمک می گیرد. )لبنا

، این است که آیا منبع اداره ضد جاسوسی کل آلمان، عالوه بر این بودآنچه ناروشن 

در ، آیا اطالعاتی دقیقترج.ا.ا.مبنی بر دخالت پشت پرده تروریسم حکومتی  ،اطالعات

گزارده  BNDاختیار)دراین سوء قصد( درمقامات حکومت ایرانت دخالبا طه راب

 است یا خیر؟ 

در دادگاه میکونوس به پس از آنکه سالها بعد یکی از مقامات عالی رتبه ب.ان.د. 

" مورد اطمینان اطالعاتر باال دردرجه بسیا"عنوان شاهد حضور یافت، و درباره 

بع می بایستی در رابطه ای ... من"که: ه این نتیجه رسید مذکور شهادت داد، دادگاه ب

یژه و حتا وتوانسته است به اطالعاتی بسیار  نزدیک با حوادث بوده باشد و میبسیار 

... درباره سایر "هم  نمنبع قبل ب.ان.د.، اظهارات شاهدبربنا". در اجزاء دست یابد ...

 ارده بود. زگ مقاماتتیاررا دراخ "...تیزمینه های تروریستی اطالعات بسیار ذیقیم

(، این منبع یک جاسوس ایرانی FAZ)آلگماینه  فرانکفورتر روزنامه گزارشبر بنا

در دادگاه میکونوس،  BNDاظهارات شاهد . بنا براطالعات، پس ازاستعالی مقام 

. گشتنداطالعات می  "محل درز"ولت به دنبال مقامات تهران در باالترین رده های د

سطح دارای منبع )یا منابعی( در نها واقعشد و آندرست با BNDدعایا این اگر

)سازمانهای رژیم در تهران بوده باشند، درآنصورت غیرقابل تصور استکهرهبران 

رح ترور مطلع نبوده باشند. در آنصورت سازمان جاسوسی آلمان از ط نقبل اطالعاتی(

مطلع بوده است. رور( دخالت  رژیم تهران )در این تتر، از، و بسیار دقیقهمان ابتداءاز

 ع دیگری نیز اطالعات کسب کردهاز مناب BND، احتمال زیادی وجود دارد که عالوهب

برای های اطالعاتی و جاسوسی آلمان هر چند اطالعات و گزارشات سازمان... باشد

نبودند، اما راه را به مأموران پیگرد و تحقیقات )ترور " قابل استفاده"ابتداء  دادگاه در

 نشان دادند: پلیس و دادستانی، به برلین(

 دان کارمن صدا، یکی ازو، بدون سرترورند روز پس از پلیس چ

کند. این فرد شبیه یکی از هامبورگ را دستگیر می در ج.ا.ا.سرکنسولگری 

عامالن ترور بود )تصاویری که بر اساس اظهارات شهود طراحی و تصاویر

مأموران پلیس از ارتباطات که به چاپ رسیده بودند(. از آنجائی در رسانه ها

 نع بودند و می دانستند که او قبلاین شخص با برلین و شخص دارابی مطل

همان  موقع تحت نظر قرار سکونت داشته است، دارابی نیز در پیش دارابی

، حتا پیشنهاد بازرسی خانه دارابی را دادند، اما BNDگرفت. مأموران 

 -زمان بیان شدآنآنگونه که در -ااین بازرسی صرفنظر کرد، زیردادستانی از

ته پس از ظن نسبت به او هنوز قابل اتکاء و اثبات نبود. یعنی، حتا یک هف



 

 

بر علیه دارابی وجود نداشت.  "قابل استفاده قضائی" ، هنوز اطالعات ترور

کارمند مظنون سرکنسولگری، چند ساعت پس از دستگیری، به دلیل داشتن 

 وباره آزاد می شود. شواهد و دالیل قابل پذیرش د

  به  "... در رابطه با قتل ُکردهای مخالف"، ۱۲اکتبر  ۸۲پلیس درتاریخ

( می پردازد، خانه ای که در Bonnبازرسی یک خانه شخصی در شهر بُن )

وشن است، آن همکاران سفارت جمهوری اسالمی زندگی می کردند. آنچه نار

دور و بر به وجب ظن کدام اطالعات یا شواهدی ماین استکه در آنزمان 

   بودند.سفارت جمهوری اسالمی شده 

ب شد تا اداره های جاسوسی و ضد اطالعاتی موجدست یازی به اطالعات سازمان

، چنین ۱۲( در یک گزارش تحلیلی درونی خود، در دسامبر BKA)آگاهی فدرال آلمان

.. سوء .بر این نظر استکه BKA... واحد حراست اطالعات و حکومت در "بنویسد: 

این گزارش ". ت تروریستی حکومت ایران بوده است، یک عملیا۱۲سپتامبر  ۸۹قصد 

به تنها او را  ر و زندانی شده بود و پلیس ابتدااین میان دستگیدرباره دارابی که در

شخصی دارابی  ...": کندمی چنین ارزیابی کرد، می عنوان عنصری رادیکال ارزیابی

 هم با سایروا .وسی برای ایران استجاس -های اطالعاتیارا دارای فعالیتکه آشکاست 

 های رسمیهم با نمایندگی( ارتباط دارد و.ا.ا.ایرانیان مظنون به جاسوسی)برای ج

  ..."ست ها( دارای ارتباطاتی دائمی ا، سفارتخانه ها و کنسولگریج.ا.)

  

 که از آن استفاده می کنندکسانی و "ج.ا.ا.ماشین مرگ"
مسئولیت تهران دررابطه با قتل میکونوس، درباره  گریعات وروشنآخرین اطال... 

ساس اطالعات دقیقی بود که ادادخواست دادستانی کل آلمان، بر اعالمها پیش ازمدت

قامات و نهادهای حکومت ایران درباره دخالت مستقیم م آلمان های اطالعاتیسازمان

 (، دادستانBruno Jost)ارده بودند. برونو یوستز)دراختیار پلیس ودادستانی( گ

  :آخرین دفاعیات خود، بیان داشتدادگاه، در  پرونده میکونوس، بعدها در برابر

... میکونوس دریچه کوچکی را به روی ما باز نمود تا بتوانیم از آنجا بر ماشین "

  ".رفته اند، نگاهی بیاندازیم ...که آن را در خدمت خود گو کسانیمرگ 

گزارش مجله اشپیگل، همه چیز را می دیدند. بنا بر داهمان ابتزسازمانهای اطالعاتی ا

 "اطالعات زیادی"( دارای BfVآلمان ) کل ، سازمان امنیت داخلی۱۲حتا دراکتبر 

آمریت و هدایت "از نقش قصد بوده و دفتر صدراعظم را نیز انگیزه سوءعلل واز

اساس اسناد و که بر کرده است. واقعیت این است در بُن آگاه ج.ا.ا.سفارت  "کننده

آلمان، در پروسه دادگاه میکونوس، می  کل اطالعات منتشر شده سازمان امنیت داخلی

مام جزئیات مربوط به های اطالعاتی به موقع از تازمانتوان به این نتیجه رسید که س

  ..اجراء، و آمران حکومتی این ترور آگاهی داشته اند. هعامالن، نحو
 

  ۲۳۳آوریل  ۱۱ و مکمل آن، (BfVفدرال)اخلی سازمان امنیت دگزارش 
 برای انتقال رسمی کتبی  وسیلهیک آلمان، کل اداره امنیت داخلی  "گزارش اداری"... 



 

 

یکونوس بود که در یا دادگاه مبه دادستانی کل  آلمان های اطالعاتیاطالعات سازمان

، آقای "گزارش اداری" د. بعالوه، دادگاه تدوین کنندهچندین بار تکمیل شدادگاه قرائت و

در  "رادیکالو خارجیان بنیادگرا "( را، که مسئول بخش Grünewald)گرونه والد

آلمان است و آن اداره او را به دادگاه به عنوان شاهد معرفی کل امنیت داخلی  ادار

 سخ قرار داد. کرده بود، مورد پرسش و پا

ن بودن منابع را تأیید کرد. دادگاه صحت گزارشات و مورد اطمیناآقای گرونه والد در

عات بیشتری در اختیار محدود بودن مجوز شهادتش، نمی توانست اطالنا برب اواما، 

بخشی  نرسم ،ترورگذشت هفت ماه از پس از ابتدابنابراظهارات او، ارد. زدادگاه بگ

ر اختیار ، د"اه مورد استفاده قضائی قرار گیرددادگمی توانست در"اطالعاتی که از

نون دارابی مأمور سازمان اطالعات، مظبنابرآن گزارشات و انی کل قرار گرفت.دادست

هایی برای شناسایی افراد بوده است که درگذشته نیزمأموریت یت ایرانوامن اطالعات

دریافت داشته است. های ُکرد همچنین گروهکشور وزیسیون ایرانی درخارج ازاپو

رتخانه های دارابی با افراد سفاتماس آلمان به توصیف کل امنیت داخلی گزارش اداره

نقش رهبری کننده دارابی در  نیز)در بُن( وهمچنین سایرمأموران امنیتی ایران وج.ا.ا.

اتحادیه اسالمی دانشجویان، که یک تشکیالت بنیادگرا است، و نیز ارتباطات او با 

 این گزارش می گوید:حزب هللا می پردازد. 
اطالعاتی  -سهای امنیتی... وابستگان سرویو براو،ر وافراد د... عالوه بردارابی و"

های اطالعاتی ایران اشته اند. افراد وابسته به سرویسشرکت د تروردر تدارک ج.ا. 

های فرار را وء قصد در آلمان، و نیز در برلین بوده اند و محل ترور و راهپیش از س

ین بوده حوالی آن در برل یا ۱۲سپتامبر  ۹ها در روز ... آنمورد بررسی قرار داده اند

 ".اند ...

امنیت  ز سه سال پس از سوء قصد، اداره ، یعنی بیش ا۸۱۱۳در اواخر سال  و ابتدا

آلمان اطالعاتش را دقیق تر می نماید و دخالت مقامات و نهادهای ایرانی در کل داخلی 

 همی، روشن و آشکار بیان می دارد:تفاء ترور میکونوس را، بدون هرگونه سو

ت اطالعات و امنیت ایران یک تیم از واحد ویژه عملیات خارج از کشور وزار... "

، دخالت داشته است. این شعبه که ۸۱۱۲سپتامبر  ۸۹قتل رهبران ُکرد، در در نمستقیم

های لیات ویژه معروف می باشد، از مدتمسئول ترورها است، و به عنوان واحد عم

دارد. به  ات کردستان ایران را به عهدهطوالنی وظیفه مراقبت از اعضای حزب دمکر

مسئول قتل رهبر کردها عبدالرحمان  نعنوان مثال، یک تیم ازهمین واحد مستقیم

 قاسملو می باشد. 

وزارت اطالعات و امنیت ایران در اوائل سپتامبر، پیش از واقعه ترور، یک تیم از 

تماس برقرار می کند و  با جاسوس مقیم برلینن به برلین می فرستد. تیم مستقیمتهران 

به کسب و جمع آوری اطالعات می پردازد، و سرانجام برنامه نهائی ترور را تعیین و 

 تصویب می کند. 

منابع )جاسوسان( وزارت اطالعات و امنیت یکی از توسط تیم، پیش ازانجام این ترور،

از  ( با رهبران ُکردها بوده است،Direkte Kontakt)تماس مستقیمکه درایران، 



 

 

، مطلع و مطمئن می شود. این منبع، بر اساس اطالعات ما، ح.د.ک.ا.اجتماع اعضای 

ان حضور داشته است. تیم ترور،  پس ازعملیات، به هنگام عملیات ترور در رستور

  ..". و...ایران ترک می کند.سوی دقیِق فراِر آماده، برلین را به  هیک برنام بنا بر
 

 نتیجه:

دادستانی وهمچنین اطالعات سرویسهای  مستند و گزارشات اساس تحقیقاتبر... 

مشخص بوده است که  ۱۲دسامبر یرترین زمان، درمنیتی، حداکثر، دا -اطالعاتی

 تروریسم حکومتی بوده است. یک انگیزه و علت سوء قصد میکونوس 

فاوت و گوناگون از گزارشات سرویسهای اطالعاتی گرفتن مجموعه ای متنظربا در

 ،مستدل ، جایی برای شک و تردیدترورر رابطه با دخالت رژیم تهران د، درمانزآندر

ها پیش . بعالوه، مدتماندمی باقی ندیکر وجود داشت، "گزارشها"که نسبت به برخی از

فراری سرویس اطالعاتی ایران، ابوالقاسم مصباحی، با نام مستعار شاهد ازآنکه مأمور

ا متهم به آمریت این قتل گاه مقامات ارشد ایران رکند و در برابر داد فرار،  C یا منبع 

 امور جمهور، وزیر از جمله رئیس برخی از آنها، درباره مسئولیت شخصینماید و

ر برابر و در رابطه با ماشین ترور و سرکوب آن، د، خارجه، و رهبرمذهبی نظام

 ..های اطالعاتی آلمان در جریان امور بوده اند.دادگاه شهادت دهد، سرویس

  

 استراتژی سکوت
هرگونه "... و می دانست که ایج تحقیقات میکونوس آگاه بودقدرت انفجاری نتبن از... 

دیل به یک امر به شدت سیاسی تب دباره آن در افکار عمومی می تواناظهار نظری در

نیز سیاستمداران دولت  بُن واحزاب اپوزیسیون دردرحالیکه سیاستمداران  ...".شود

ایالت برلین ترور را فورا  محکوم و اظهار تأسف نمودند، نمایندگان و وابستگان به 

ه عکس العملی خودداری نمودند. آنها حدود یک سال تمام دولت فدرال )بُن( از هرگون

گونه ابراز نظر رسمی در برابر افکار عمومی در رابطه با دالیل ترور پرهیز ازهر

نسبت به  نرسم اافزود. آنها حتمی  ج.ا.ا.، هر چند تحقیقات بر شدت نقش می کردند

 نقش و مسئولیت تهران در این ترور ابراز شک و تردید می کردند: 
  بی، وزارت امور خارجه دستگیری دارا، دو هفته پس از ۸۱۱۲اواخر اکتبر

، "برلین -سیون ایرانی درتبعید علیه ترورکمیته اپوزی")آلمان( درنامه ای به 

 که برخی از جان بدر بردگان ترور برلین نیز عضو آن بودند، چنین نوشت:

 ... تاکنون دو شهروند لبنانی دستگیر شده اند ... برخالف تصورات شما ... "           

 نتایج تحقیقات تاکنون نشانگر هیچگونه دخالت از سوی مقامات حکومتی             

 وزارت امور خارجه از دستگیری کاظم یعنی، مامور ...". شندایران نمی با            

  وزارت اطالعات و امنیت جمهوری اسالمی(، هیچ مامور دارابی، ایرانی )            

 نمی گوید.    سخنی             

  دولت آلمان در پاسخ به پرسش مجلس ملی آلمان، )از  ۸۱۱۵در فوریه

 ، چنین می گوید: جمله( درباره دالیل ترور میکونوس



 

 

این  ها هنوز به اتمام نرسیده اند. به همین دلیل، پاسخ بهتحقیقات و بررسی"... 

دخیل بوده ا ند، به چه  نمقامات خارجی در این ترور اصولآیا  پرسش که

 ..".ممکن نیست. نبه چه شیوه ای، فعلمیزان و 

 ی یزیونتلو مصاحبهدر یک  ، وزیردادگستری آلمان۸۱۱۵ماه مارس حتا در

سیاسی  -انتقادیبرنامه (، ARDدربرنامه اول تلویزیون سراسری آلمان)

در ترور(  ج.ا.ا.(، که درباره موضوع ایران )نقش Kontraste )کنتراسته

و بیان داشت، تمام این  کردامتناع از پاسخ به این پرسش تحقیق می کرد، 

 Klausل )و وزیر امور خارجه، آقای کالوس کینکاست.   "مزخرف"ها حرف

Kinkelبرابر پرسش (، درARD  درهمین رابطه(، توسط سخنگویش ابراز(

عاد سیاسی این ابه برای گفتگو دربار "دلیل عاجلی نفعل"داشت که برای او

ترور برلین را نه امری سیاسی، که ن دولت )آلمان( رسمترور وجود ندارد. 

ظرافت تمام موضوعی مربوط به دستگاه قضائی می دانست. دولت با تنها 

مدعی غیر سیاسی نشان دهد و )میکونوس( راتالش می کرد ترور سیاسی 

که در روند و  "بوده است ... چنین .. سیاست دولت همواره ".بود که گویا  

هرگونه اظهار نظر پرهیز نماید. گویا پرنسیب اصل از پروسه تحقیقات

م دخالت دولت ها باشد )عدبایستی حافظ فرد در برابر حکومت درستی که می

در پرونده و تحقیقات(، باید به منظور حفاظت از یک حکومت ناحق به سطح 

رد دولت ... )عملکود. تصور و پنداری اساسا  نادرستسیاسی تعمیم داده ش

 نبه بر اساس اصول سیاسی و نه صرفموارد مشانشان می دهد( که دولت در

و عراقی ها سریع و در رابطه با عراق  ناصول قضائی عمل کرده است. مثل

نه آن اخراج بدون توجه به معیارهای قضائی اقدام و عمل کرده است. نمو

عده ای از کارمندان سفارت عراق از خاک آلمان به  هشت دیپلمات عراقی و

زمان نه تنها علیه عراق( است. در آن)اولین جنگ برفارسهنگام جنگ خلیج 

پرونده ای تشکیل نشده بود. صوال  ها به پایان نرسیده، بل اتحقیقات درباره آن

ها که گویا بالقوه می  زمان برای اقدام دولت شک و ظن نسبت به عراقیدر آن

نیز اپورتونیسم و  اقدامات تروریستی دخیل باشند، و اتدرتدارک توانند

 ..ت تدابیر کافی بود.در انتخا مصلحت اندیشی

وس مصلحتی و ساختگی و صوری در رابطه با میکونآلمان اینکه استدالالت دولت ... 

که تحقیقات ه نمود. هنگامیرا می توان در تغییر نظرات، بر اساس نیاز، مشاهد ندبود

به پایان رسید و دادستانی ادعانامه خود را اعالم کرد، حتا با این وجود هم دولت از 

، هرگونه ابراز نظر درباره عوامل و علل پشت پرده ترور برلین خودداری نمود. یعنی

آن متهم شده بوده و تمام دنیا  نتهران رسم دادستانی آلمان،  هر چند براساس ادعانامه

پیش از شروع دادگاه  این شرایط هم دولت )آلمان(، یک هفتهمی دانست، حتا دررا 

از این ماجرا  لت(آنها)دوارزیابی که  ر برابر این پرسشمجلس ملی دمیکونوس، در

ند اظهار ننمی تواآنها ... دعا نامه در دادگاه قرائت نشودا تاکه"...  چیست، ابراز داشت

ا توجه ... بهمچنان"( ، بُن )دولتدر دادگاه  و پس از قرائت ادعانامه ". د.ننظری نمای



 

 

ن آلمامجلس ملی  نمایندگانسکوت پیشه کرد و در برابر پرسش  "...به ادامه کار دادگاه

.. دولت پیش از اتمام دادگاه میکونوس ."موضع گرفت: چنین در رابطه با ترور برلین 

یعنی، دولت تا پایان کار دادگاه و صدور رأی از  ".... هیچ موضعی اتخاذ نخواهد کرد.

... در پایان کار و پس از صدور رأی می "پاسخ سیاسی اجتناب خواهد کرد.  هرگونه

گر دادگاه ا این امر به این معنا بود که ".قدامات متناسب را انجام داد ...توان ا

مدت چند سالی که ادامه داشت، تا این اندازه توجه سیاسی و افکار میکونوس، در

با استناد به قانونیت نیافتن حکم و امکان ، را به خود جلب نمی نمود، دولتعمومی 

حتا پس از گذشت شش سال از ، صادره در دادگاه عالی تجدید نظرتجدید نظر در حکم 

 نبود، ظریز حاضر به ابراز نترور ن

 از کنارکه تالش می کرد را، دولت  "رفتار دائمی"قابل توجه است که مجلس این 

ها تحمل نمود. حتا بعدها فرمایشی عبور کند، سال -ترور میکونوس با اظهارات صوری

کارمندان و از پر این رفتار بوروکراتیک قایم موشک بازی بُن از سوی مجلسی که نیز

اینجا در پشت تمام این اظهارات در قرار نگرفت. انان است، مورد پرسشحقوقد

صوری آشکارا یک هدف سیاسی مشخص پنهان بود: دولت با اینگونه اظهارات و 

را تا آنجا که می تواند  قصد داشت اظهار نظر سیاسی درباره ترور ظاهری استدالالت

به پایان نرسیده  یقات هنوزتحق" مان با اینکار و با اعالم اینکه و همز بیاندازد اخیربه ت

تروریسم " حکومتی بودن این ترور) د که گویا در رابطه بانز دامناین توهم را  "است

  ..هنوز شک و تردیدهایی وجود دارد.  "(حکومتی
 

 پرونده میکونوس و دادستان  دادستان کلمحدودیتهای 
)دولت( تا زمانی می توانست موفق باشد که روشن است که استراتژی سکوت... 

که مقامات ند. هنگامیکزئیات مربوط به بُعد سیاسی ترور برلین به بیرون درز نج

ها را به مسئوالن اران را بی پاسخ می گذاشتند و آنهای رسانه ها و خبرنگدولت پرسش

از اصل ماجرا بود.  قضائی ارجاع می دادند، تمام این اقدامات برای منحرف کردن

مجبور به سیاست سکوت و سانسور عملن ا پرده مأموران تحقیقات ردولت در پشت 

، رسانه ها و خبرنگارانی ۱۲اخبار کرده بود. از زمان دستگیری مظنونان در اکتبر 

هر یک از به دور خود می چرخیدند. سخنگویان تنها تحقیق می کردند، باره این که در

ره آگاهی له می کردند و اداها را به مأموران و مقامات تحقیقات حواوزارتخانه ها آن

نیز با استناد به پایان نیافتن  ها را به دادستانی می فرستاد، و دادستانی( آنBKA)فدرال

و  یامتناع می کرد. هشت  ماه تمام دادستان، از هرگونه اظهار نظر"پروسه تحقیقات"

را برای  میکونوسترور در ج.ا.ا.بر دخالت و نقش  نیز پلیس تمام اطالعات خود مبنی

چند که مأموران تحقیق حتا ساعاتی پس از شب ند و بروز ندادند. هرود نگه داشتخ

تروریسم حکومتی را ممکن می دانستند. بنا بر یادداشت دادستانی کل، که یک  ،ترور

رکیب گروهی ... ت"حقیقات و بررسی را به عهده گرفت:، مسئولیت ترروز پس از ترو

نه یا عملیاتی مجازاتی توسط ... مؤید یک عمل انتقام جویاکه هدف ترور بوده است

 ".است ... ج.ا.ا.نهادهای حکومتی 



 

 

شدت این ظن اما، مأموران تحقیقات در کنفرانس مطبوعاتی روز بعد )از ترور( از 

مان، آقای اظهارات سخنگوی دادستانی آلکاستند. بنا بر ن)تروریسم حکومتی( وسیع

قیقات حدس می زنند (، مأموران تحHans-Jürgen-Förster)یورگن فورستر -سهان

 نشخصم، "سازمان های ُکرد رقیب" رور، یا عملیاتی انتقام جویانه،که در پشت این ت

عملیاتی با هدف مجازات از سوی  ان کردستان )ترکیه( قرار دارد یاحزب کارگر

سازمانی به عوامل پشت گروهی یا " خصلت"دن می باشد. دا "های ایرانیگروه"

عمومی این ظن افکار به این واقعیت بود که ازنگاه سیترور به معنای اعتراف اسا

 . سازمانده این تروراحتمالن یک حکومت بوده است کهوجود داشته 

ان تحقیق از آقای فورستر بیشتر این تصور و توهم را ایجاد می کرد که حدس مأمور

های وابسته به اپوزیسیون ُکردها و یا گروه گروهی های میاناین ترور تصفیه حساب

ایران است. تنها پس از اینکه رسانه ها و خبرنگاران از سخنگوی دادستانی در رابطه 

این احتمال را غیر ممکن پرسش کردند، او  ج.ا.ا.با دخالت سازمان اطالعات و امنیت 

 ندانست. 

ای انجام بر "دلیهیچ دلیل منطقی و انگیزه مست")امور ایران( بنا برنظرکارشناسان

. حتا شک نسبت ه استهای اپوزیسیون ایرانی وجود نداشتگروهچنین تروری از سوی 

بود.  ره با تردید بسیار روبروواهم رد)ترکیه( هم ازهمان ابتدابه حزب کارگران کُ 

و هیچگونه دشمنی   ندحزب کارگران ُکرد ترکیه برعلیه حکومت ترکیه مبارزه می ک

ری در ایران مبارزه می که برای خود مختاکسانیارد، یعنی با قربانیان میکونوس ند

دو هفته یعنی دیرترین زمان دستگیری عامالن لبنانی ترور میکونوس، پس از کردند. 

پس از سوء قصد، دیگر مشخص شده بود که هیچ دلیلی برای دخالت حزب کارگران 

نشان از عوامل ُکرد وجود ندارد. برعکس، هویت دستگیر شدگان و مظنونان آشکارا 

ایرانی داشت. اما، با وجود تمام این واقعیات، باز هم سخنگوی  -پشت پرده اسالمی

 صنمشخ"، های رقیب ُکردگروه"همچنان به شک و ظن خود نسبت به  دادستانی

 رقیب ایرانی اصرار می ورزید. "ایهگروه"حزب کارگران کردستان، و یا 

د می کردند یرانی و ُکراظهارات خود سخن از قربانیان ُکرد و نه امأموران تحقیقات در

کارگران ُکرد ترکیه قابل ها را در رابطه با دخالت حزب آن "داستان پردازی"و این امر

چه بیشتری دامن می زد. بعالوه، بسیاری از روزنامه می کرد و به توهمات هرقبول تر

ها، آشکارا با تکیه به منابعی نامشخص، اعالم می کردند که شک و ظن اداره آگاهی 

برلین، منتفی است. دلیل: سازماندهی این جنایات خالت ایران در تروررال نسبت به دفد

سیار بد زیرا فرار عامالن ب، است بوده برای یک ترور حکومتی بسیار غیر تخصصی

 پی تهیه مدارک تقلبی بوده اند.  پس از انجام ترور در ها ابتداتدارک دیده شده است و آن

، ۱۲و دادستانی( از همان اواخر سپتامبر  میان مأموران تحقیقات )پلیس در حقیقت در

ظن نسبت اینکه ترور برلین یک عمل هدایت شده از سوی یک حکومت بوده است، 

 یکونوس )کمیسیونبسیار تقویت شده بود. بعدها، رئیس بخش پیگرد کمیسیون ویژه م

برلین در اداره کل آگاهی به منظور کشف جرم و پیگیری که پس از ترورای ویژه 

 بتداان اهم... ما از"در برابر دادگاه اظهار داشت که  (، پ.د.تشکیل شد قضایی



 

 

ردیدها نسبت به حکومتی آخرین ت ". ومی دانستیم ... محتملتروریسم حکومتی را 

کاظم دارابی،  ج.ا.ا.،امنیت اطالعات ومیکونوس نیز با دستگیری مأمور بودن ترور

کار مطبوعاتی دادستانی یت در، برطرف شد. اما این واقع۱۲اکتبر  ۱تاریخ در

انعکاسی نیافت. نه اتهامات نسبت به حزب کارگران ُکرد ترکیه پس گرفته شد، و نه 

ه به ، ک۱۲اکتبر  ۸۳رژیم تهران مورد اتهام قرار گرفت. اطالعیه مطبوعاتی، مورخ 

هرگونه اشاره به نقش تهران بود که در این دشد، فاقمناسبت دستگیری دارابی صادر

... با حرکت از نتیجه تحقیقاتی که تاکنون "کشف شده بود: از اورد پای فراوانی میان 

این ترور که به دالیل و  نمی توان گفت که آمران واقعی نانجام یافته است، مشخص

 ..".گرفته است، چه کسانی می باشند. ای سیاسی انجامه انگیزه

در افکار  ج.ا.ا.نقش رژیم دادستانی آلمان، نه تنها از بیان ظن خود در رابطه با 

می توانست نشانگر و  نز بیان اطالعات دقیقی که احتمالعمومی خودداری می کرد، ا

تا گزارش سازمان ضد مبین نقش تروریسم حکومتی باشد نیز امتناع می ورزید. ح

تن ازعامالن  ، مبنی برفراردو۱۲( به دادستانی، در اوایل اکتبر BND)جاسوسی آلمان

، Karlsruhe)ی کارلسروههاطالعیه های مطبوعاتان، انعکاسی درایر به ترور

( نداشت. حتا در ماه نوامبر، هشت ماه پس از ترور، ، پ.د.دادستانی آلمان استمنظور

یک مصاحبه (، درRolf Hanischمعاون سخنگوی دادستان آلمان، آقای ُرلف هانیش )

 به سوی ایران در پی ردیابی مأموران تحقیقات رادیویی، از پاسخ به این پرسش که آیا

هایی را مورد تأیید قرار دهم می توانم فاکتتنها من "... هستند، با امتناع اظهار داشت: 

و  نلکه در اختیار ماست و از گمانه زنی پرهیز می کنم. تاکنون وضع همان است که قب

  ".بیان شده اند ...تاکنون 

 گروه"و ترکیهُکرد ه حزب کارگران بظن خود را نسبت   ۸۱۱۵دادستانی تا ماه ِمه 

که در این د ها را تکرار می کرد، هر چنپس نگرفت و همچنان آن نایرانی  رسم "های

آشکار شده بود. تنها بیانیه رسمی و  نکاملفرض یا ظن  میان نادرست بودن هردو

 ۸۸علنی دادستانی کل آلمان، در مدت هفت ماه، در رابطه با مرحله تحقیقات در تاریخ 

، به عنوان عکس العملی در برابر یک گزارش و خبر نادرست روزنامه ۸۱۱۵ماه ِمه 

 ( صادر شد.Bildبیلد )
به  (۹))خبر جعلی( هدفمند از سوی افراد اپوزیسیون ایرانی "ضد اطالعات"بر یک بنا 

یتر درشت ها با تآن، (، پ.د.)دراین رابطه نگاه شود به بخش پنجم ازهمین فصلروزنامه بیلد

... افتضاح میکونوس در برلین: اسلحه جرم را دولت آلمان داده است! "نین نوشتند: چ

های ه شده در ترور برلین از سری سالحو در ادامه گزارش نوشتند که اسلحه استفاد

 ". ...ساخت کارخانه های آلمان است که به ایران تحویل شده است

ا در اختیار بیلد گذاشت، به ، کسی که این خبر نادرست ر"عاتضد اطال"وعامل این 

پس از ترور، برای اولین بار هدف خود رسید: زیرا، تکذیب دادستانی، هشت ماه 

بنا بر نتیجه تحقیقات  "...  تروریسم حکومتی را تأیید می کرد:وجود رد پای  نرسم

یی از سوی شرکت تولید کننده اسپانیا ۸۱۹۲)پلیس و دادستانی( اسلحه جرم در سال 

 ..یران ارسال شده است.آن، به ا



 

 

خواست خود انجام نمی داد. بنا را بنا بر میل و " استراتژی سکوت"آلمان دادستانی 

گوهایی در ری و دادستانی کل مذاکرات و گفتدولت، میان وزارت دادگست اظهاراتبر

 انجام گرفته بود.  با آن "برخورد رسانه ایوع ن "میکونوس ورابطه با ترور

(، مقامات دادستانی در von Stahlدستان کل وقت، آقای فون اشتال )اظهارات دابنا بر

)در ج.ا. تا از دخالت آشکار مقامات داشتند...سنگینی قرار بسیار یر فشارز"زمان آن

ی ... دستور داده شده بود سرو صدادر بیرون سخنی به میان نیاورندترور میکونوس( 

یارات ه، وزارت دادگستری در اخت. در واقعیت، در پشت درهای بست"...زیادی نشود

می کرد. دادستانی کل آلمان  )اختیارات دادستانی( دخالتعالی ترین مقام قضائی کشور

کار رسانه ای مستقل انجام  اجازه نداشت در رابطه با ترور میکونوس، نو رسم نعمل

 دهد.

تنها  عادی، اظهارات سخنگوی مقامات تحقیقات در اولین وغیر علت اولیه این رفتار

چند آقای ترور بود. هر یک روز پس از ،کنفرانس مطبوعاتی درباره میکونوس

می کرد، اما تنها نسبت به رژیم تهران اصوال  پرهیز  ظنسوءهرگونه فورستر ازاظهار

خشم معاون صدر اعظم و این مصاحبه( به شدت موجب برافروختگیبیان نام ایران)در

  شد. (Koberامور قضائی، آقای کوبر )در

اشتال، آقای کوبر که یکی از افراد بسیار  ن، آقای فوکل وقت ستانداظهارات دابنا بر

( بود Klaus Kinkel)کالوس کینکل ،آلماننزدیک و مورد اعتماد وزیر امور خارجه 

انی دستور می دهد که دستبه مقامات دا کهمی شود  "وحشی" چنان اثر این اظهاراتدر

 .".این باره ندارند..چگونه توضیحی دراجازه هی هرگز ... از این به بعد دیگر"آنها 

اختالف ". ... نام ایران آورده نشود..."خواهان آن بود که  ندگستری دقیقوزارت دا

العیه مطبوعاتی میان وزارت دادگستری )دولت( و مقامات دادستانی، پس از یک اط

می گیرد. ، شدت ۱۲ ها، در اواسط اکتبراز سوی دادستانی کل درباره دستگیری لبنانی

و  اظهارات فون اشتال: آقای کوبر به سخنگوی دادستانی تلفنی و شروع به دادبنا بر

اخشنود می شود و هرگونه این رفتار کوبر بسیار نفریاد می کند. آقای فورستر از

امات بُن ... اینکه مق": م ابراز می دارد وط به او را ممنوع می کندمسائل مربدخالت در

پس . "... سر من هم فریاد نکشید ...تابدا  برای من مهم نیس، احساسی هستند دارای چه

)فون اشتال( تلفن به دادستان کلن مستقیمن و ن خانم وزیر دادگستری خودش شخصآاز

 د. می کن

( Sabine Leufheuser-Schnarenberger)شنارنبرگر -خانم سابینه لویفهویزر

دست آقای فورستر به فون شدت و به تلخی ازر این تلفن، به وزیر دادگستری وقت، د

)ایران( دیگر چیزی گفته در این مورد ... "کایت می کند و دستور می دهدش اشتال

حق  نشخصبدین ترتیب خانم وزیر دادگستری  آقای فون اشتال می گوید ..".نشود.

 :او سلب کردکارعمومی را ازاطالع رسانی به اف

ورالعملی دریافت کردم که خیلی ساده خالف قانون در این رابطه من از او دست"... 

ع بود. من می بایستی تمام اطالعیه های مطبوعاتی را، همه را بدون استثناء، به اطال

ها هماهنگ کنم. من دیگر مجاز نبودم خودم تصمیم وزارت دادگستری برسانم و با آن



 

 

اهی را هم می مهم است. حتا اطالع رسانی شفم که چه چیز مهم و چه چیز غیریربگ

بایستی تمام نوشته هایم را،  بایستی از پیش با وزارت دادگستری همآهنگ کنم. من می

به اطالع  نای داشتم... برای کسب مجوز قبلمقاله ای می نوشتم یا سخنرانی  اگر

بدون برنامه ریزی از  نمترقبه داشتم، مثلاگر بیاناتی غیر وزارت دادگستری برسانم.

خواسته های وزارت  اساس تصورات ومی شد، می بایستی برپرسشی از من  پیش

هم در من بود که  دهان پوزه بند به به معنای بستن نقاین امر مطل ...دادگستری باشد

هم و (Baden Würthenberg)ین مطبوعاتی ایالت بادن وورتنبرگبا قوان تعرض

  ..".ناقض اصل پنجم قانون اساسی آلمان بود.

ن دولت می بایستی به تناسب شغل و مقام خود، هر چه باالتر کارمنداروشن است که 

)فون اشتال، دادستان د. ولی اوند، به همان تناسب خویشتن داری بیشتری داشته باشنباش

عقیده اش را بیان نظر کند وکس دیگری، مجاز است اظهار ، مانند هرکل کشور(

خالف قوانین مطبوعاتی ر( آشکارا ب، پ.د.)دستور وزیر دادگستریدارد... و این امر

قانون، مدیران کل هستند که این ایالت، بنا بربود، زیرا در ایالت بادن وورتنبرگ

از کتاب   )پایان گفتاوردها... ها در اختیار عموم قرار می دهند، و نه وزارتخانه را اطالعات

 .«( نوربرت زیگموند

 

به ترور برلین مسائل وط مربفارسی و حتا آلمانی نوشته ها وگزارشات از درهیچ یک 

چنین با دقت، مستند و مستدل بیان نشده اند. این کتاب یکی از  آلمانپشت پرده در

بهترینها در رابطه با ترور برلین است که خواندن آن را به تمام کسانیکه که به آلمانی 

 تسلط دارند و عالقمند هستند توصیه می کنم. 

جا به این دلیل نقل قول کردم که بتوانم تا اندازه این بخشهای اندک ازکتاب را من در این

ای شرایط آنزمان را تصویر کنم، شرایطی که من را مصمم به کار)هایی( کردند که 

حتمن درفضای "عادی" هرگز نمی کردم. به بخش چهار و پنج همین فصل)که در زیر 

 می آیند( نگاه کنید. 

  

  متهمانبرخی از عکس انتشار -۴
روشن بیان شده  نز زبان یک خبرنگار بی طرف، کاملزمان، ارایط آنفکر می کنم ش

باشد که چگونه دولت آلمان با هر تدبیری تالش داشت از پرونده میکونوس و آوردن 

در نتیجه برای شکستن این پیش گیری کند. و  ،این ترورآمر، به عنوان ج.ا.ا.بویژه نام 

گام به  یک بود تا شاید پرونده را اقدامات ویژه ای الزم" استراتژی سکوت "سیاست

 رد. بپیش ببرد، که 

ده در رسانه ها و نیز ماجرای آن متهمان دستگیر شبرخی های اما ماجرای انتشارعکس

، هدفمند در اختیار ضد اطالعات و خبر نادرستی که از سوی افراد اپوزیسیون ایران"

انی آلمان را پس از حدود دادست پی آن، افکار عمومی، قرار گرفت و در"روزنامه بیلد

بیان دارد که اسلحه )ُکلت(  نو علن نس از ترور برلین مجبور ساخت رسمهشت ماه پ



 

 

عنوان عامل پشت برلین از ایران آمده است، و پس به تروریسم حکومتی، به ترور

 اعتراف کند، چه بود؟  پرده ترور برلین

نامه های لویزیون آلمان بردر ت های سه تن ازمظنونان دستگیر شده ابتداانتشارعکس

صدای بسیار ( سر وKontrasteسیاسی کنتراسته ) -وسپس دربرنامه انتقادی دوو یک

ها، برای درک بهتر شرایط آن پیش از شرح ماجرای دستیابی به آنزیادی کرد. اما 

 زمان، توضیح چند مورد الزم و ضروری است:

به تشریح حوادث و مسائل پشت یکم، کتاب بسیار مستند و ارزشمند نوربرت زیگموند 

دیگری ندیده ام. مسائلی که پرده ای می پردازد که من، به غیر از ا ین کتاب، در جای 

ترور، جلوگیری کند. من برای آمر ، به عنوان ج.ا.ا.تالش داشت از بیان نام  نتمام

خالصه شده آوردم که چگونه در باال روشن کردن ذهن خواننده بخش هایی از آن را 

تا دادستانی کل آلمان، فون اشتاین، از سوی دولت زیر فشار قرار داشت تا در رابطه ح

و تروریسم حکومتی سخنی نگوید و هر چند که پس از دستگیری عامالن ترور  ج.ا.با 

 آشکار شده بود که:  نو فراریان و نیز کشف اسلحه کامل

  .ه ایران فرار کرده استمسلسل چی ایرانی است و بیکم، 

برلین، عضو اتحادیه انجمن های اسالمی ایرانی، رئیس گروه دریک دارابی م، دو

 است.  ج.ا. امنیتعضو وزارت اطالعات وودانشجویان ایرانی، 

پایه  ج.ا.ا. )سازمانی که توسط دستگیر شدگان لبنانی هردوعضو حزب هللاسوم، 

و دیگری  ه ایرانهای فراری مظنون، یکی بدو نفر دیگر از لبنانیگذاری شد( هستند و 

   .به لبنان فرار کرده است

 .است ج.ا.ا.مشخصات اسلحه نشان می دهد که منشاء اسلحه چهارم، 

ترور برلین نشان  مطالعات فنی به روی صدا خفه کن های مورد استفاده در پنجم،و 

درترور سایر اعضاء  تطابق با صدا خفه کن هایی هستند کهدرآنها می دادند که 

، با وجود تمام این اسناد و شواهد اما ،...خارج به کار گرفته شده اند، ودراپوزیسیون 

از "گروه های رقیب ایرانی" یا "حزب کارگران ُکرد  همواره سخن مسئوالن امر

به  ج.ا.ا.ترکیه" می کردند و هرگز، با وجود تمام شواهد، سخنی از تروریسم حکومتی 

بود و دولت آلمان )از جمله وزارت امور زمان چنین دند. شرایط در آنزبان نمی آور

روابط دو این جنایت، در ج.ا.ا.چگونه تمایلی نداشت که با آشکارکردن نقش خارجه( هی

 کشور رو به سردی گراید.

دو تا سه ماه، یک یا دو نفر از اعضای اپوزیسیون زمان تقریبا  به فاصله هرآندرششم، 

ی گسترده و عمیق همه جا سایه افکنده کشور ترور می شدند و وحشتازایران در خارج 

بود. در برلین، پس از ترور، عده ای )بی یا با دلیل( برای مدتی "مخفی" شدند تا آب 

 حتا یک گام برای مبارزه با تروریسم ج.ا.ا. برنداشتند و درها از آسیاب بیافتد. برخی 

 . مدت روند دادگاه سکوت پیشه کردندتمام 

کارمند ( Opalka)ن نوربرت زیگموند و سوزانه اوپالکامیا ،ترور چند روز پس از

 ( با منKontraste)کنتراسته آلمان، از جمله تهیه کنندگان برنامهدو تلویزیون یک و 

تا چند سال پس از اعالم  حتا میان ماآشنایی بوجود آمد که به همکاری بسیار نزدیک 



 

 

کارهای تحقیقاتی ن انجامید. ما مشترک ۸۱۱۹آوریل  ۸۱رأی دادگاه میکونوس در

 ها داشتم.مترجم را نیز برای آن کردیم و من اغلب نقشبسیاری 

چند ماهی از ترور برلین سپری شده بود، روزی نوربرت زیگموند با من تماس گرفت 

را  )ایرانی، دارابی(و گفت مقامات پلیس و دادستانی حتا دستگیری برخی از مظنونان

ها را به گونه ای "از سر قوی دارد که بخواهند آن نیز تکذیب می کنند و احتمال بسیار

هستیم، اما چون  ( در تدارک یک مستندKontraste)خود وا کنند" و  ادامه داد که ما

برنامه "تلویزیونی" است، باید به بیننده "چیزی" نشان دهیم، نمی شود فقط حرف زد. 

از  یا تو می توانآ و سپس از من پرسید "ا .مدارک هستیمازمند یکسری اسناد ونی

تهیه کنی؟" پاسخ دادم، چگونه؟ بسیار مشکل خواهد بود، اما چند  یک عکس دارابی

. قرار شد من به یا نه می شود کاری کرد نه من وقت بده تا ببینم آیا اصولروزی ب

 "دارابی" بروم. نبال تهیه عکسد

رجی ها، مدرسه امکانات را بررسی کردم: دوستان سابق کاظم دارابی، اداره پلیس خا

با چند  .عالی تکنیک )جایی که دارابی در آنجا تحصیل می کرد، حداقل ثبت نام بود(

ند، تماس گرفتم. بسیاری از ه ابا دارابی هم کالج و همدرس بود آنهانفری که می دانستم 

تعجب می کردند. ن او رئیس گروه ترور باشد، بسیارها از اینکه "آدم ابلهی" همچوآن

 عکس مشترکی با او ندارند.  نستند کمکی بکنند و ابراز داشتندآنها نتوا

)در های پناهندگاننی، واحد برلین، رئیس یکی از کمپصلیب سرخ جهادرآنزمان من در

 رابط هر محله ای دارای یک پلیس نمان، برلین، معمولبودم. در آل خیابان واندالن آله(

نیز یک پلیس رابط مپ محل کار من برقرار می کند. ک محل ارتباطاست که با ساکنان 

هفته ای یکبار به دفتر من می آمد و قهوه ای با من می خورد تا اگر  نداشت که معمول

که او به دفتر کارم هنگامی. مارزارد، برای کمک، با او در میان بگاشکاالتی وجود د

ی می آمد، چون ماجرای من و ترور برلین را می دانست، از او پرسیدم که آیا امکان

بیند که من بتوانم "عکسی" از دارابی داشته باشم. پرسید برای چه می خواهم، گفتم. 

ها خواهش خواهد کرد از پرونده دوستانی دارد و از آن "خارجی هااموراداره "گفت در

عکسی بردارند. بسیار خوشحال شدم. چند روز بعد تلفنی تماس گرفت و اظهار وا

 ." رال برده استم پرونده را پلیس فدداشت "تما

کار می کرد  (SFB)با یکی از دوستان آلمانی خبرنگارم که برای رادیو آزاد برلین

که در تماس گرفتم و موضوع را گفتم و از او پرسیدم آیا کس یا کسانی را می شناسد 

دفتر کار کنند. گفت، پرس و جو می کنم و اطالع خواهم مدرسه عالی تکنیک برلین در

ت و نشانی خانمی را که در دفتر دانشگاه کار می کرد به من داد. تلفن داد، و تماس گرف

زدم، همدیگر را مالقات کردیم، ماجرا را تعریف کردم، اظهار داشت "کار خطرناکی 

است"، اما ببینم چکار می توانم بکنم. چند روز بعد تماس گرفت و گفت پرونده ای در 

بدین ترتیب امکان دیگری وجود نداشت. اینجا نیست و پلیس فدرال آن را برده است. 

به نوربرت تلفن زدم و ماجرا را گفتم، بسیار ناراحت شد و گفت بدین ترتیب امکان 

پخش برنامه نخواهد بود یا مدیریت بسیار مخالفت خواهد کرد، زیرا با نداشتن عکس و 



 

 

و من هم  یا اسنادی این چنینی "کیفیت کار بسیار پائین خواهد آمد". خداحافظی کردیم

 ر ناراحت که چرا نشد کمکی بکنم. بسیا

 منهفته به مسافرت رفته بودم. روز یکشنبه از مسافرت برگشتم. روی پیام گیردر آخر

 وجود داشت که هر چه زودتر ،در رابطه با ترور برلین  ،افسر بازپرس منچند پیام از

 نس می گرفتند که مثلی داشتند تمارسم بود اگر کار نبا او تلفنی تماس بگیرم. معمول

با تمام شهود شب ترور  ندام اداره مراجعه کنیم. و معمولچه روز و چه ساعاتی به ک

و با اختالف نیم یا یک ساعت آنها را برای بازجویی یا پرسش وپاسخ  تماس می گرفتند

 ارده بودند.زپیام گیر من پیام گ به همین دلیل هم چندین بار به رویدعوت می کردند. 

ی بر روی گزارکه شاهدان امکان گفتگو، یا هماهنگی یا تاثیر این بوداز اینکار هدف 

یکدیگر را نداشته باشند، که امر درستی بود. در نتیجه فکر کردم که حتمن با دیگران 

 نیز تماس گرفته اند.

ابراهیم زاده تلفن کردم و  هدیبه مموضوع چیست. فورا   بدانم که بودم کنجکاوبسیار 

سه آلبوم عکس برای  -او هم تلفن کرده اند، موضوع دوا گفتم، گفت به ماجرا ر

ها را ست. او به اداره پلیس رفته و عکسها را دیده است. مجتبی گفت عکسشناسایی ا

های گوناگون گرفته شده ضبط کرده اند، عکسهایی که به مناسبت متهمانه های در خان

ولی من که او را نمی شناختم، اما  ،است. پرسیدم، عکس دارابی هم بود؟ گفت "بله"

. خداحافظی کردم. اندکی که عکس دارابی هم هست بعدا  خود مأموران پلیس گفتند

همین است. مورد نیاز تلویزیون  یهادیدم تنها امکان دست یابی به عکسفکرکردم، 

 امکان دیگری وجود ندارد. 

م و پرسیدم که موضوع به پلیس بازپرس تلفن کردم و وانمود کردم که هیچ نمی دان

چیست. گفت فردا، دوشنبه، برای شناسایی عکس، به دفتر پلیس، جای همیشگی، 

م، من نمی توانم بیایم، گفت رجوع و خود را به مأمور نگهبان در معرفی نمایم. گفت

از من خواسته ما مرتبا  به من تلفن کرده اید وهفته های اخیر شباید بیائید. گفتم در نحتم

بازپرسی به اداره پلیس بیایم. من در اینجا کارمند هستم و نمی توانم هر وقت  اید برای

دلم خواست محل کار را ترک کنم. واقعیت را نمی گفتم. من در آنجا رئیس خودم بودم 

و "باالسر" دیگری نداشتم و می توانستم هر زمان محل کار را ترک کنم یا مرخصی 

 بردارم. 

کار کنیم، گفتم شما به فتم ابدا  امکانش نیست، پرسید پس چاصرار کرد که باید بروم، گ

فت فردا، بیایید، گفت تماس خواهد گرفت. پس از مدتی تماس گرفت و گ نم محل کار

ظهر، به محل کارم خواهند آمد. اولین قدم در برنامه ام  دوشنبه، ساعت یک بعد از

امش انجام گرفت. فردا که گعملی شد. نمی دانستم موفق خواهم شد یا خیر. اما اولین 

کارمندان دفتر را که خانمی بسیار درست م صبح( به محل کارم رفتم، یکی ازنی)هفت و

کار و مورد اطمینان بود صدا کردم و به او گفتم، امروز ساعت یک بعد از ظهر من 

ید، کلید دفتر مرا دارید، میهمان خواهم داشت. شما هیچ کاری الزم نیست انجام ده

ای که  خارج شدیم، بگونهه میهمان، یا میهمانانم، از دفتره دیدید من، به همراکهنگامی

متوجه نشوند، شما به دفتر من بروید و روی میز کارم من،  همهیچکس، حتا میهمانان 



 

 

نرا بردارید و از صفحه خواهد بود، آ که همیشه می نشینم، یک آلبوم باز پشت آن میزی

نطور ش و پس اش فتوکپی بگیرید و دوباره آنرا همااست و یکی دو صفحه پیای که باز

 کنید. پرسید، این کارها برایدو باره قفل در دفتر را و اریدزکه بود در سرجایش بگ

برایتان تعریف خواهم کرد. نمی  نپرسید، بعد نچیست؟ گفتم، خواهش می کنم، فعل

ش آمد، بتواند اگر مشکلی پی شاید بترسد و دوم یکم،خواستم چیزی به او بگویم که 

 و فقط دستور رئیس اش را انجام داده است. بوده بگوید از ماجرا بی اطالع 

مأمورینی که می آمدند، مأموران اداره آگاهی فدرال آلمان، عضو کمیسیون ویژه 

میکونوس، بودند. چنین کاری )برداشتن عکس از پرونده جنائی( می توانست عواقب 

باشد. هر چند انگیزه کار "شخصی" یا سود شخصی  در پی داشتهبرای من بسیار بدی 

هوا، فکر می کردم آن حال وقانون مجازات سنگینی داشت. به هرحال درنبود، اما 

شاید هم در . گامی به پیش رودانجام گیرد تا شاید پرونده  چنین "ریسک" و خطری باید

که می توانست برای  این ماجرا بودم که ابدا  به پیامدهاییآنزمان آنقدر درگیر وغرق در

 داشته باشد، فکر نکرده بودم. یا منشی ام من 

یک مرد، آمدند با کیف و چند پرونده. و رأس ساعت یک بعد از ظهر دو نفر، یک زن 

صحبتی کوتاه، و پس از  ها را روی میز گذاشتدتند. آلبومروبروی من پشت میز نشس

 کسی را می شناسید. آیا ها را نگاه کنید و ببینید گفتند شما )من( عکس

، در ۸۱۱۲من)وسایر حاضران در رستوران( بنابردعوت پلیس، در دوازدهم نوامبر 

چارچوب تحقیقات در باره متهمان، به محل ساختمان مرکزی و اصلی اداره آگاهی 

( دعوت شده بودم تا در یک رو در رویی Meckenheimفدرال در شهر منکنهایم)

احتمالن یکی از  ، در سه مرحله، م  و آنها ما را نمی دیدند(یکجانبه) ما آنها را می دیدی

. در آنجا شخصی را که من، براساس تصویر به جای مرا شناسایی کن دستگیر شدگان

" شب ترور، شناسایی کردم، یوسف امین بود)نگاه کنید به حافظه ام در مانده از او در

ون او را در منکنهایم دیده بودم، . یعنی چهره او را می شناختم، چ(چند نکته"، بند اول

 و در نتیجه می توانستم عکس او را نیز شناسایی کنم. دیگران را نمی شناختم.

رف می زدم، می خواستم زمان کار را شروع کردم، اما بسیار آهسته، و مرتب ح

ها چیزی می ه آیا آنهم نیاوردم، پرسشی نکردم ک قهوه .آنها خسته شوند تا بگذرد

. اندکی بی ادبی بود، اما مهم نبود. مهم این بود که شرایط برای انجام خیریا  خواهند

آرام، آلبوم را ورق می زدم بسیار هنوز و من  اده شود. حدود یک ساعتی گذشتکار آم

از جمله امین را نشان می ها را با دقت نگاه می کردم تا به عکسی رسیدم که و عکس

که  مشخصاتینبودم، از روی ی باشد، مطمئن دارابفرد کنار او باید زدم حدس داد. 

دیگران برایم درباره شکل و شمایل و چهره و سر طاس او تعریف کرده بودند، حدس 

امین را نشان دادم و پرسیدم که آیا او همان ارابی باشد. به مأموران پلیس زدم باید د

، گفتند آری. فردی است که من در مکنهایم  در رو در رویی یکجانبه شناسایی کرده ام

رای من بسیار ها بدانید تشخیص و شناسایی عکسشما که می بعد ادامه دادم و گفتم 

ها را ندیده و نمی شناسم، اما از روی تعاریف دیگران فکر می مشکل است چون من آن

ارابی باشد، درست است؟ د نفر اول، از سمت راست، ایستاده است،فردی که  کنم این



 

 

و چسبیده به هم، نشان  بر روی شانه یکدیگر، دست راار نفرآن عکس چه. گفتند بله

دم، بعد، . اندکی به عکس خیره ش)دارابی، رایل، یوسف امین و یک نفر دیگر(می داد

ها پاسخ داد، دو نفرشان، هم بقیه عامالن هستند؟ یکی از آنها با "سادگی" پرسیدم، این

دا کردن عکس "همه" نمی این ماجرا کاره ای نیست. شادی ام را از پیسومی در

دقت نگاه می کردم، نمی ها را به دهم. آلبوم را ورق زدم، سایر عکسخواستم نشان 

 ها بفهمند توجه من به آن عکس چهار نفره است. خواستم آن

پرسیدم، اگر موافق باشید، قهوه ای درست کنم، بسیار استقبال کردند. به آشپزخانه، که 

ر نیاوردم. به دفتر رفتم، قهوه را درست کردم، اما به دفتتقریبا  روبروی دفتر من بود 

همه ها خواهش کردم برای صرف قهوه به آشپزخانه بیایند و اضافه کردم آنرفتم و از

جا من در دفترم را قفل خواهم کرد و پیش از آنکه چیز را همینطور بگذارید همین

نشود صفحه آلبوم را به بیرون برویم به پشت میز رفتم و به گونه ای که شک ایجاد  

 مدفترب س دارابی و سه نفر دیگر بود. از اطاق که خارج شدیم درآنجایی بردم که عک

دفتر را روی میز، من عمدا  کلید ا قفل کردم، به آشپزخانه رفتیم وهرا درحضور آن

راحت باشد. برایشان قهوه ریختم و در حین اردم تا خیالشان زبرابر چشمان آنها گ

جره آشپزخانه را باز کردم تا اندکی هوای  تازه بیاید. بر سر میز نشستم، اما اینکار پن

بدین  ننشسته برخاستم و گفتم "کوران" است، و به جای پنجره، در آشپزخانه را بستم تا

دفتر من نداشته باشند و شروع به صحبت کردیم. در آنها نگاه به بیرون، به در ترتیب

، آلبوم را بر می دارد و از صفحه باز و چند رودم می فاصله کارمند من به دفتر این

صفحه اینور و آنور آن فتوکپی می گیرد و آلبوم را دوباره، همانگونه که بود، سر 

 . رفتیمبه دفتر دوباره جایش می گذارد. پس از حدود بیست دقیقه

جام گرفته ان گفت، شدمکار را جویا انجام  ، با اشاره از اورفتمارمندم ککوتاه به دفتر 

، اما دادم ها را ادامه م و کار شناسائی عکسستنش ، پشت میزگشتمبر  ماست. به دفتر

 أموران محل کارم را ترک می کنند.اینبار بسیار سریعتر. کار پایان می یابد و م

گفتم با به نوربرت  تلفن زدم،  زیگوند و سوزانه اوپالکا بالفاصله به محل کار نوربرت

کس سید، چه خبر است، گفتم برایتان ععتر به محل کار من بیاید. پرچه سریسوزانه هر

ه بعد آنجا بودند. محل دارم. خیلی خوشحال شد، گفت همین اآلن راه می افتیم. ده دقیق

در دو کیلومتری محل ، (Theodor-Heuss-Platz)درمیدان تئودورهویسکارشان 

 ( بود. Wandalenalleeدر واندالن آله ) ،کار من

ها )بقیه را نشان ندادم( را یکی از فتوکپی .شستند. بسیار خوشحال و هیجان زدهد و نآمدن

که دارابی، رایل، امین و یک شخص دیگری را نشان می داد به دستشان دادم و 

این عکس است". به هم نگاه کردند، گفتند، دارابی. ، "فکرمی کنید چه کسی درپرسیدم

گفتند "امین" گفتم  .گفتم خیر. تعجب شان بیشتر شد یل،گفتند را .ندگفتم خیر. تعجب کرد

. نه. گفتند، ما را دق مرگ کردی، پس کی؟ اندکی سکوت کردم، بعد گفتم "هر سه" 

؟ امکان ندارد! گفتم چرا، هر سه نفر و بعد نشانشان دادم که ، هر سه نفر"چی"گفتند

، یعنی به جای کردند کی، که هست. پرسیدند از کجا می دانی، گفتم خود پلیس ها تأیید

ها پرسیدم و حدس مرا تأیید کردند، سد در سد مطمئن آن اینکه من شناسایی کنم، از



 

 

نمی ها، در خواب هم در بیاورند. نه من، نه آن  لباشید. از خوشحالی می خواستند با

بیاوریم. نوربرت گفت: ما باید برویم، خودت گیر یک جا  سه نفر رادیدیم که عکس هر

برنامه تلویزیونی امشب، اخبار برلین، ساعت هفت و نیم شب، آماده کن. به را برای 

و شب در برنامه تلویزیون "اخباربرلین"،  ابراهیم زاده هم تلفن خواهم کرد. مهدی

به  مجری، نوربرت زیگموند، عکسی راابراهیم زاده ومن به روی یک مبل نشستیم و

و ما او  رسد که آیا ما او را می شناسیم؟، عکس امین را، و از ما می پما نشان می دهد

را "شناسایی" می کنیم، به عنوان مسلسل چی احتمالی، که بعد مشخص شد که او به 

هنگام ترور، نگهبان در ورودی رستوران بوده است تا از آمدن میهمانان ناخواسته 

زداشت احتمالی ممانعت به عمل آورد. مهم در این ماجرا این بود که رسانه ها از با

 شدگان یا متهمان  عکس دارند.

خانه "فردا، سه شنبه، ساعت شش صبح نوربرت به خانه من زنگ می زند و می گوید 

را فورا  پاک سازی کن، ما دفتر تلویزیون را پاک سازی کرده ایم. امکان اینکه امروز 

انه ز. پرسیدم از کجا می دانی، گفت سو"زرسی قرار گیرد، زیاد استخانه ات مورد با

سوزانه ارتباط بسیار نزدیکی با اعضای  صمیمی تلفن کرد وگفت. یکی ازدوستان بسیا

داشت و در نتیجه بسیاری ازاخبار  فدرال ویژه میکونوس" در اداره آگاهی "کمیسیون

در برنامه هایش درباره میکونوس مورد می کرد که انه درز"درونی" توسط او به سوز

نداشتم و  چیزی برای پنهان کردندر خانه صورت  هرمن در استفاده قرار می گرفت.

 فرد مورد اطمینان و جای امنی بود.  یکها نیز در اختیار)فتوکپی( عکس

ساعت ده صبح در اداره پلیس باشم.  بعد، پلیس به خانه زنگ زد و گفتیک ساعت 

دتان قطع کرد و گفت "خوو پیش از آنکه ادامه دهم، صحبتم را ، ا"؟گفتم، "برای چه ...

ساعت ده بحث نکنید جر و"گفتم چیزی نمی دانم موضوع چیست، گفت  .می دانید"

کار  کار تلفن زدم و به منشی ام گفتم)جای همیشگی(. به سر "اداره پلیس باشیدصبح در

 واجبی پیش آمده و من دیرتر به محل کار خواهم آمد. 

دم مرا از درب می دیساعت ده در محل پلیس بودم. شخصی که او را برای اولین بار 

طبقه سوم راهنمایی کرد و رفت. در راهرو، پیش از ورود به ورودی به اطاقی در

اطاق پلیس زنی را دیدم که روز پیش به همراه همکار مردش در دفتر من بود. رنگ 

 پیامدینتیجه بازجویی از من برای او چه ه نداشت. نمی دانست چه شده است وبه چهر

 رد شدم. از کنارش کردم و بی اعتنا می خواهد داشت. سال

چند دقیقه گذشت و شخصی وارد از یک خانم منشی، کس دیگری نبود. دراطاق به غیر

 من خواست روبروی او به روی صندلی بنشینم. نشست و از کارش پشت میز شد و

من همواره یک کیف همراهم بود. با اشاره به کیف، کنار دیوار روبرو را نشان داد و 

پرسیدم برای چه، پاسخ داد خودتان می دانید. گفتم  ."ارید آنجازلطفا  کیف را بگ"گفت: 

ارم زسیار خوب، مهم نیست، کیف را می گچیزی نمی دانم، اما اگر شما می خواهید، ب

دامس شما آ" گفت این حین او به آرامیم و به سوی دیوار اطاق رفتم، درآنجا. بلند شد

 . "را هم از دهان آدم می دزدید



 

 

می گوید و تمام  برگشتم، به روی صندلی نشستم و منظورش را پرسیدم. می دانستم چه

ان به خودت"تلویزیون نمایش داده شده اند. گفت:  اشاره اش به عکسهایی است که از

. گفتم، چیزی نمی دانم، اما مهم نیست، بگویید چرا من "خوبی می دانید، پرسش نکنید

روز تحت  جمی گرفتم. گفتم، من شاغل هستم و شما هرامروز اینجا هستم. حالت تها

می کشانید. بدین ترتیب که پیش می رود ممکن است کارم را از بهانه ای مرا به اینجا 

ت شما، محل کارم را ترک دست بدهم. من که نمی توانم وقت و بی وقت، بنا بر خواس

 کنم. 

ها را به تلویزیون شما عکسآقای دستمالچی اینکه " مرا نشنیده گرفت. گفت:  هایحرف

اینکار که می خواهم برای من توضیح دهید  تنهاید، ما سد در سد مطمئن هستیم. داده ا

بدا  از چنین گفتم، اطالع شما بسیار نادرست است و من ا ".انجام گرفته استچگونه 

زیونی با من برای شرکت در یک برنامه تلوی زیگموندآقای  .چیزی بی اطالع هستم

آنجا آن عکس را برای شناسائی مظنونان به من و آقای ابراهیم گرفته بود و درتماس 

داستان سرایی نکنید، اینجا اداره آگاهی "حرفم را قطع کرد و گفت:  ، زاده نشان داد ...

تنها فدرال آلمان است و ما سد در سد اطالع موثق داریم که شما  اینکار را کرده اید. 

 . "بگویید، چگونه

از سوی من، هم برای آن دو کارمند پلیس، هم برای کارمند من  اعتراف گونهخب، هر

و هم برای خود من می توانست پیامدهای قضائی بسیار بدی داشته باشد. باید کاری می 

کردم. اندکی سکوت و فکر کردم. بعد به آرامی گفتم، من این کار را نکرده ام اما می 

و خوشحالی که کوشش می کرد آنرا پنهان نگه دانم چه کسی کرده است. با کنجکاوی 

دارد، با شتاب پرسید، کی؟ اندکی سکوت کردم و گفتم شما، خود شما. بسیار عصبانی 

شما بی  ،ه می گویید؟ گفتم "چرندیات" نیستشد و شوکه. گفت این چرندیات چیست ک

شما مستند  دلیل، به من یک اتهام می زنید، من هم همین اتهام را به شما می زنم. مگر

اگر من از این در  ،خود دارید. شما چی فکر می کنیدیا دلیلی برای این گفته و اتهام 

ها را شما به بیرون درز داده اید، چه خواهد عکس یرون بروم و به رسانه ها بگویم ب

از منشی اش خواست دفتر را کرد واندکی سکوت  .شد. دید جر و بحث فایده ای ندارد

و اگر با  ت. من چیز دیگری برای گفتن ندارمیازی به رفتن ایشان نیسترک کند. گفتم ن

نشی اش اشاره کرد که بنشیند من دیگر کاری ندارید، من باید به محل کارم بروم. به م

با کند. با هم بیرون رفتیم و  یمن پرسید آیا می تواند مرا تا درب آسانسور همراهو از

له برویم، رفتیم. در انسور گفت بیایید از پشروع به خوش و بش کرد. دم درب آنسمن 

آقای دستمالچی، مسائل رسمی را فراموش کنید، من خودم شدیدا  " بین راه گفت

ها دست یافته اید. میان دو مرد، به من بگویید که بدانم شما چگونه به آن عکسوم کنجکا

ا نکرده ام، اما به گفتم، من اینکار ر ". ا کرده اید. بین خودمان می ماندچگونه اینکار ر

به شما نمی گفتم. فهمید به او چه می  نهم کرده بودم حتممی دهم که اگرشما اطمینان 

 گویم و خداحافظی  کردیم.

کمیته اپوزیسیون ایرانی در برای دو نفر از اعضای "تنها زمان این ماجرا را در آن

د. روستا گوش کرد، د فرجافرهاکامبیز روستا و ،برلین" تعریف کردم -لیه ترورعتبعید



 

 

او همیشگی خودش، از باال به پائین، گفت کار خیلی خوبی کردی رفیق.  رفتارو با 

اختیاراو نگذاشته بودم، دلخور بود. فرهاد فرجاد، ها را درعکس فتوکپی اینکهآشکارا از

ن مأموراپرونده ، تو از وشنبچه ببین، نه بابا،  " :خندید، سرش را تکان داد، و گفت

اند توعکسها ها خودشان خواسته آن بچه نشو، گول نخور، ،رداریعکس ب فدرال آگاهی

 . شدی!"بچه  ساده نباش، ،گذاشتندتو دراختیارخودشان آنها را  را کپی کنی،

مورد آنرا بعدا  انجام گرفت که یک بسیاری ها کارهای روشنگرانه و تبلیغاتی با عکس

، لیلی هم نبود که به کسی گفته شودماجرا  آگاهی نیافت، دخواهم نوشت. هیچکس از

 وجود داشت.  ستانیدو دا پلیساخالل در تحقیقات خطر پیگرد قضائی به جرم  زیرا

ده، کامبیز روستا و ابراهمی زا مهدی، اوپالکا ، سوزانهزیگموند از نوربرتبه غیر

مطلع نشد تا اینکه من این ماجرا را برای از این امر کس دیگری هیچ ،فرهاد فرجاد

پانزده سال برای رؤیا حکاکیان، برای کتابش "قاتالن  حدود گذشتپس از ،اولین بار

تندش "ترور در برلین" تعریف برای آرمان نجم، برای فیم مسبعدا و  ،قصر فیروزه"

امروز برای اولین بار توسط خودم در این کتاب، برای ثبت جزئیات دادگاه  و کردم

 م.دآور ربه رشته تحریر د ،خمیکونوس در تاری

 

 هدفمند" یکی از افراد اپوزیسیون "ضد اطالعات -۵
در که دراینجا می خواهم جزئیات ماجرایی را بنویسم که نوربرت زیکموند در کتابش)

"اطالعات هدفمند" یکی از افراد اپوزیسیون ایران سخن می آمد(از آن تحت عنوان باال

پشت پرده ترورمیکونوس، گوید که سرانجام، پس ازهشت ماه سکوت درباره عوامل 

دادستانی آلمان را مجبور می نماید در یک بیانیه مطبوعاتی اعتراف کند که منشاء کلت 

 بکار رفته در ترور ج.ا.ا. است و بدین ترتیب از تروریسم حکومتی سخن گوید.   

نفر از  ۳ترور برلین می گذشت. در این مدت بود و حدود هفت ماه از  ۱۵ماه مه سال 

 ترور دستگیر شده بودند.  و متهمان عامالن

محرز بود. ج.ا.ا.  اطالعات و امنیتسپاه و سازمان  کاظم دارابی که عضویتش در

، در یک ۸۱۱۳-۱۶های و در سال ،عضو حزب هللا لبنان (زن خالصتیرعباس رایل )

یکی از مراکز تعلیمات نظامی، در شمال جنگی، درغواصی آموزشی به عنوان دوره 

مانند رایل، ( نیز)نگهبان در ورودی رستوران. یوسف امینوزش دیده بودایران، آم

در شمال ایران، در اطراف همان مرکز نظامی آموزش دیده درعضو حزب هللا لبنان و

 .بود شهر رشت

گزارشات پلیس وتحقیقات دادستانی وسازمانهای اطالعات و ضد اطالعات بربازهم بنا

عملیات ( "ابو شریف" نامه داشت که پس ازچیمسلسل عامالن اصلی )آلمان، یکی از

 ۲۲. و حتا پس از کشف یک ساک ورزشی، مورخ بوداز راه ترکیه به ایران گریخته 

، حاوی یک شال گردن، یک دستکش چرمی، یک مسلسل یوزی با صدا ۱۲سپتامبر 

با صدا خفه کن،  ۶۳/۹میلی متری آی.ام.آی.، و یک ُکلت کالیبر  ۱خفه کن کالیبر 

 ۸۳، که در ۳۸۹۱۹۱الما، اسپانیا، ساخت کارخانه های اسپانیای، به شماره  مارک

، از سوی کارخانه تولید کننده تحویل ارتش شاهنشاهی وقت شده بود، و با ۸۱۹۲ژوئن 



 

 

وجود آنکه به روی خشاب ُکلت اثر کف دست رایل وجود داشت و لکه های خون 

ند ها نشانه و سده ، و...دی بود، وابق با خون نوری دهکرچسبیده به روی ُکلت در تط

 رسمی و نه کمیسیون ویژه میکونوس حاضر به بیاندیگر، نه پلیس و نه دادستانی 

 بوده است، نبودند. )به غیراز ج.ا.ا.اینکه عامل جنایت میکونوس تروریسم حکومتی 

 محرمانه و داخلی برای خود(.گزارشات بسیار

ر دقیق و مستند خود در رابطه با پرونده کتاب بسیاوربرت زیگموند درهمچنانکه نو

، با وجود تمام اسناد و مدارک مبتنی بر ۸۱۱۵میکونوس بیان می دارد تا ماه مه 

گونه اشاره ای به تروریسم حکومتی یا نقش هراین ترور، ازدر ج.ا.ا.دخالت مستقیم 

نی های دروداستانسرایی مربوط به تصفیه حسابپرهیز می شد و  تروراین در ج.ا.ا.

گران ُکرد ترکیه" ادامه های اپوزیسیون ایران" یا  کار انتقام جویانه "حزب کار"گروه

 داشت. 

بود که تصمیم گرفتم برای دادستانی و مقامات ارشد پرونده میکونوس دراین شرایط 

این ماجرا شوند، که در ج.ا.ا.ش "دامی" درست کنم تا شاید مجبور به اعتراف به نق

همانی است که نوربرت زیگموند، در کتابش "دادگاه میکونوس" از شدند. و این ماجرا 

آن به عنوان "ضد اطالعات هدفمندی که از سوی افراد اپوزیسیون دراختیار روزنامه 

بیلد قرار داده شد و بر اساس آن دادستانی را مجبور به اقرار درباره منشاء ُکلت بکار 

 ه بود؟. آن ماجرا چ، یاد می کندبرده در ُجرم نمود"

چند هفته پس از ترور، در نشستی که سوزانه اوپالکا، نوربرت زیگموند و من در دفتر 

(، داشتیم، Masureenallee، در مازورن آله )ZDFسوزانه، در ساختمان تلویزیون 

ژه میکونوس )که با کمیسیون ویدوستش توسطسوزانه برای ما تعریف کرد که او از 

های کشف شده دست یافته حبود( به مشخصات سال ارتباطدر فدرالدراداره آگاهی 

، براونینگ، ۶۳/۹، کالیبر  X-A، Lama الما اسپسیال، کلتیک جمله است، از

در  تولید و یک کارخانه اسپانیایی ، در، که بنا بر تحقیقات پلیس۳۸۹۱۹۱شماره سری 

  تحویل نیروهای مسلح ارتش وقت ایران شده است.به ایران فروخته و ۸۱۹۲سال 

زیرا نشان می داد اسلحه از  جمهوری  ،پراهمیت بودت یافتن به این اطالعات بسیاردس

ول ن قاسالمی آمده است و در نتیجه پشت ترور یک حکومت قرار دارد. سوزانه از م

، ارمزکسی در میان نگ اجائی استفاده نکنم و آنرا ب گرفت که از این اطالعات درهیچ

  تلویزیونی دراین رابطه است. زیرا او در پی تولید یک مستند

در هیچ جا اشاره ای نشد.  آنبه  ، امااین "کشف" پلیس و دادستانی گذشت چند ماه از

های سیاسی آنزمان برای کسب پشتیبانی ومحکومیت این نوع ترورها با شخصیتمن در

رفتم، ماجرا را برایشان توضیح می  ها گرفتم، به مالقات آنمی احزاب گوناگون تماس 

گوش می دادند و دادم و بسیار تعجب می کردم که تقریبا  همگی با آرامی به من ی م

ات را می دانیم، همه با هم بر آقای  دستمالچی! ما تمام این جریان:" سرانجام می گفتند

است، اما بیان  ج.ا.ا.کار این ترور همه می دانند که سراین جنایت حرف می زنند و

که دولت عالقه  موجب یک زلزله سیاسی خواهد شدی، عمومبرای افکارچنین مسائلی 

اردن به روی زسرپوش گآن روز سیاست  ، اماهمه می دانستند یعنی، ".ای به آن ندارد



 

 

راز مدت آلمان" دچار بود تا "عالئق و منافع ملی و د ج.ا.ا. یواقعیت تروریسم حکومت

ای الزم بود تا این  نقشه ، همانگونه که درسایر کشورها عمل شده بود.مخاطره نشود

 سکوت همه جانبه را بشکند.  

درخاک ، گروهی از ایرانیان برای اعتراض به ترور۱۲سپتامبر ۲۸دراشتباه نکنم، اگر

،  (Rotes Rathhaus)برابر شهرداری کل برلین،آلمان برعلیه اپوزیسیون ایران، در

ان دهند که حین مالقات با شهردار، نشکردند تا ضمن اعتراض به ترور، درتجمع 

 همبستگی می کند. نیان و اپوزیسیون ابراز همدردی وشهردار برلین با خانواده قربا

وری دهکردی ، همسر ن)کژال عبدلی(در آنجا تصمیم گرفته شد که همسر فتاح عبدالی

گو کنیم. با شهردار مالقات و گفتعنوان نمایندگان معترضان  )شهره بدیعی( و من به

فر سه نما به جمع  ،خواست خودشصرار وا بری نیز، بنابصیر، خانم نسرین بعد

  و ما به دفتر شهردار رفتیم.  پیوست

 ماینده ای فرستاد تا با ما گفتگو کند. من درننیامد و برای دیدارما خودششهردار

حالیکه از پله های ساختمان شهرداری "هیئت" را ترک کردم و در ،کاراعتراض به این

گار جوان آلمانی به من نزدیک شد، خود را معرفی کرد، و پائین می آمدم، یک خبرن

با  نکاری از دست او بر می آید، حتم گفت او از این ماجرا بسیار متأسف است و اگر

(، خبرنگار  Mathias Beckerاو تماس بگیرم و کارتش را به من داد. ماتیاس بکر )

آلمان است، روزنامه برلین وپر تیراژترین  ز(. روزنامه بیلد یکی اBildروزنامه بیلد )

سطحی نگری، گزارشات نادرست، اما در میان جامعه روشنفکری آلمان، به خاطر 

ورد تنفر است. کارت را گرایی، و گزارشات تحریک آمیز جایی ندارد وبعضا  مراست

 های دیگر گذاشتم که شاید روزی به درد بخورد. کارت کناردر وگرفتم 

ه بود و ما هیچگونه تماس و ارتباطی با هم نداشتیم. برای شش ماهی از این دیدار گذشت

انجام "نقشه" نیازمند خبرنگاری بودم که کارکشته نباشد، به دنبال کار جدی و تحقیقاتی 

یک  نباشد، و بیشتر جویای نام باشد و رسانه اش نیز بگونه ای باشد که بتوان به راحتی

ها را  نگاه کان موفقیت نبود. کارتاینصورت امغیر "ضد اطالعات" را درز داد، در

کردم، به کارت او برخوردم و دیدارمان به روی پله های شهرداری بیادم آمد. تلفنی با 

او تماس گرفتم، خود را معرفی کردم و گفتم میل دارم در رابطه با مسائل مربوط به 

ر مدارکی دارم. بسیاور میکونوس" با او حرف بزنم و درضمن برایش اسناد و"تر

 خوشحال شد و فراوان استقبال کرد. 

 "، بعالوه یکسوخته"حدس می زنم اواخر ماه آوریل / اوایل ماه مه بود. یکی دو سند 

هیچ جا منتشر نشده بود( برداشتم و هایی را که داشتم )و هنوزاز یکی ازعکسفتوکپی 

. گفتم من قهوه آوردروز بعد به دیدنش رفتم. مرا به یک اطاق راهنمایی کرد و برایم 

اتی دست های اطالعادی از پلیس و دادستانی و سازماناسندر رابطه با این ترور به 

ها را به همراه یک عکس از دو تن از دستگیر شدگان )عکس یافته ام که می خواهم آن

ختیار دارابی به همراه رایل، در فروشگاه سبزی فروشی دارابی به هنگام کار( در ا

یدم خبرنگار بسیار ارم. فهمپلیس نمی گزاختیار ا آنها را درشما بگذارم. پرسید، چر

یر رسانه و خبرنگاران عکس آن زیرا تجربه من در همکاری با سا ناپخته ای است،



 

 

لیس، به همه، حتا پیش از پ هریک از آنها تالش می کرد پیش ازبه این معنا که بود. 

)پلیس تمام آن مدارک را داشت، گفتم به پلیس اعتماد ندارم  اخبار واطالعات دست یابد.

 حتا دادستانی بودند که بعضنها اسناد و مدارک و گزارشات پلیس و آنو اصوال  تمام 

ها استفاده شده از آن Kontrasteمجله فوکوس یا در برنامه های تلویزیونی در مثلن

نه از و  (. معلوم بود که نه تجربه ، به همین دلیل به آنها مدارک"سوخته" می گفتیمبود

مدارک را به  موضوع اطالعات دقیق دارد، و این بهترین شرایط را بوجود می آورد. 

سد . همه چیز اصل و سد در مهمراه فتوکپی عکس از کیف بیرون آوردم و به ا و داد

خوشحال شد. گفتم تنها یک شرط بسیار ها انداخت ودرست بود و دقیق. نگاهی به آن

بیاید و به نقش  "بیلد"اول  برگدر باره ترور برلین  دارم و آن اینکه گزارش شما در

در این ترور نیز اشاره شود. گفت باید از رئیسم بپرسم، رفت و پس از چند دقیقه  ج.ا.ا.

موافق است، اما نشان دادم، به رئیسم همه چیز درست است. مدارک را "آمد و گفت 

از جا بلند شکالی ندارد. گو می کردیم. گفتم ابرای روز دوشنبه". ما روز جمعه گفت

و من رفتم. او بسیار خوشحال بود و من نقشه ای را شروع  شدم، با هم دست دادیم

 کرده بودم که هنوز به نتیجه پایان آن مطمئن نبودم. 

در صفحات بیرون آمد، خریدم در صفحه اول گزارشی نبود،  "بیلد روزنامه " دوشنبه

بکر تلفنی با من تماس گرفت، ر آن روز آقای بعد از ظه بعد هم گزارشی وجود نداشت.

داد: گفتم او به وعده اش عمل نکرده است. پاسخ رفتارم را بسیار سرد نشان دادم و

است، اما از آنجائیکه هنوز کامل نیست، چاپ آن برای کرده  گزارش بسیار خوبی تهیه

، شددناهروز دوشنبه ممکن نشد، فردا یا پس فردا )سه شنبه یا چهارشنبه(چاپ خو

نگران نباشم، به قولش عمل خواهد کرد و خداحافظی کردیم. سه شنبه روزنامه را 

خریدم و تمام صفحات را ورق زدم، هیچ خبری نبود. اما، اوگفته بود فردا یا پس فردا، 

روزنامه را بیرون انداختم تا ببینم روز بعد چه خواهد شد. اگر روز بعد هم گزارشی 

، بعد چه؟ هیچ کاری از دست من ساخته عمل نکندو به وعده خودو ا وجود نداشته باشد

 ی شد.نبود، باید منتظر می ماندم، یا می شد یا نم

، دوباره روزنامه خریدم، دربرگ اول آن هیچ خبر ۸۱۱۵ماه مه  ۳روز چهارشنبه، 

ششم میکونوس نبود. روزنامه را با نا امیدی ورق زدم، در برگ گزارشی از ترور یا

میکونوس، گزارشات  -عامچاپ شده بود:" قتل  تیترشی با این تیتر و زیرآن گزار

تعقیب هستند"، گزارشی از ماتیاس بکر. ماموران پیگرد و ورشکستگیموئید  محرمانه

در کنار گزارش سه عکس چاپ شده بود، عکسی را که من در اختیار او گذاشته بودم 

کان سبزی فروشی دارابی مشغول کار می داد که در د و در آن دارابی و رایل را نشان

دیگر،  یکی از ساختمانی که عکس برای اولین بار منتشر می شد. و دوعکس هستند و

ارتمان دارابی ایاد در آن قرار داشت و دیگری در ورودی آپ -اتو کشی دارابیشرکت 

یر آنجا بود و سپس از آنجا به خانه خیابان زنفتنبرگر رینگ تغیکه تیم ترور ابتدا در

گزارش آمده بود " هشت ماه  درعکس را خودش تهیه کرده بود.ه بود. هر دومکان داد

ون ایران در رستوران میکونوس، برعلیه چهارتن از سیاستمداران اپوزیسیپس ازترور



 

 

 اتور امور داخلی برلین)وزیر امورهای صندلی سندرمنطقه ویلمرسدورف برلین، پایه 

به لرزه  ،مسیحی)آلمان( -حزب دمکراتیکاز، داخلی ایالت برلین(، آقای هکلمن

او کامال ناکارا از آب درآمده اند. اکنون یک   ماموران پیگیری و مراقبت درآمده است.

 ۸۹(  نشان می دهد که ازسوء قصد BKA)فدرالگزارش محرمانه اداره آگاهی 

 می توانست پیشگیری شود و ماموران او اشتباهات وخطاهای بزرگی ۸۱۱۲سپتامیر 

لت لی ایامورد خطای ماموران اداره امنیت داخ ۱مرتکب شده اند." و بعد، گزارش  به 

می شد از ترور پیشگیری  برلین اشاره می کند، که اگر آنها چنین یا چنان کرده بودند،

پس او موضوع انتقادات  آنجائیکه این اداره زیر سرپرستی آقای هکلمن بود،کرد. و از

  نبود، اما هدف من چیز دیگری. بد مقاله مطبوعات شده بود.

 ..." "کمیته شما می دانید که من از سوی گفتم وتلفنی با آقای ماتیاس بکر تماس گرفتم 

 میمات شخصی خودم بودوظیفه داشته ام با شما تماس بگیرم )که ابدا  چنین نبود و تص

برابر ید در( ومن به آنها گفتم که شما قول داده او "کمیته..." هیچ اطالعی نداشت

از سوی سایر  نها قبلو گزارشات آن دریافت آن اسناد مهم )که همگی "سوخته" بودند

 برگ، گزارشی درمتهمانعکس دو تن از گرفته بود( ومورد استفاده قرار رسانه ها

بعالوه، شما به جای پرداختن به مسئله  شما اینکار را نکرده اید. اول بیاورید، و

ج.ا.ا. در این ترور به مسائل داخلی خودتان در ایالت برلین اپوزیسیون ایران و نقش 

با من تماس  )کمیته(هاحاال، آن پرداخته اید و این امر ابدا برای ما قابل پذیرش نیست.

سخی بدهم. پاسخ داد: گزارش ها چه پاتراض دارند و من نمی توانم به آنگرفته اند و اع

د و مرا تشویق کردند، اما شما می دانید نخوبی است، خیلی ها با من تماس گرفتنبسیار

بستگی به شرایط  گزارشات با من نیست وار وکه تصمیم نهایی درباره صفحه بندی اخب

و  دارد. هیئت تحریریه این چنین تصمیم گرفته است روزگزارشات و اهمیت اخبار و

وزی . گفتم: در آنرتصحیح خبر و گزارش نیز از حقوق هیئت تحریریه می باشد آخرین

ت کردید و تان صحباکه من نزد شما بودم، پیش از آنکه قولی به من بدهید، با رئیس 

مدتی همچنان یک  .اول را دادید برگاپ گزارش دراساس گفته های او به من قول چبر

و بدو کردیم. من عمدا  موضوع را کش می دادم، می دانستم که حق با او است و 

 اساس اهمیت مطالب است. می خواستم عمدا  برصمیم نهایی با هیئت تحریریه وت

در دفتر کارش است،  بعد ارظهر همانروزارم. پرسیدم آیا او زوجدانش را زیرفشار بگ

دوباره در اینباره  تاما خواهم آمد به دیدن شبعد از ظهر  سهساعت  گفت آری، گفتم من 

ه" دیگر را سوختطبق قرار، به دفتر کارش رفتم. یکی، دو سند " ، پذیرفت.کنیمگفتگو 

و گفت اما تائید کنید  اظهار تأسف کردبسیاراز آنچه روی داده بود نیز با خود بردم. او 

داشتیم. و  قول و قرار دیگری ما که گزارش خوبی بوده است. گفتم درست است، اما

من متقاعد شدم که شما این امر مربوط به گذشته است و صورتکه در هر ادامه دادم

. اما، من امروز به اینجا نیامده ام که تصمیم گرفته اندد و دیگران مقصر نبوده ای

م همگی یدارزدر اختیار شما گ ما اسنادی را که شما دیدید .رباره گذشته حرف بزنیمد

ها امکان آن را داشتید که از صحت آناصل )و اینچنین نیز بود( بودند و شما حتا 



 

 

می دانید که برای ما شما اما، مطمئن شوید و گزارشتان نیز بسیار خوب بود. 

به عنوان آمران اصلی و تروریسم  ج.ا.ا.،روشنگری درباره جنایت میکونوس و نقش 

، زیرا جان افراد اپوزیسیون ایران بستگی به این حکومتی بسیار با اهمیت است

های دیگر موفق شویم، شاید بتوانیم از قتل دادگاهر بتوانیم درما اگ افشاگریها دارد.

بسیار مهم است. شما اگر  برگ نخستیری نمائیم. به همین دلیل درج خبر در پیشگ

من می توانم یک سند  به چاپ برسانید، برگ نخستقول می دهید اینبار گزارش را در 

اختیار شما قرار دهم. شما می دانید که این اسناد مهم دیگر دررابطه با ترور برلین در

های اطالعات و ، و گزارشات سازمانفدرال انی، دادستفدرال مربوط به اداره آگاهی

ی  یالعات آلمان است و اسنادضد اط ، زیرا بنا بردالیلی نبودنددیگر)که هستندسر 

(. گفت، شما می دانید، همچنان که بار اول نیز به گوناگون به بیرون درز کرده بودند

بگیرم. سند را به  از او اجازهپرسش کنم و رئیسم  از شما گفتم، من در این زمینه باید 

من بدهید تا پیش او ببرم. دادم، نگاهی انداخت، چند برگ را ورق زد، سرش را از 

روی تعجب چند بار تکان داد، و با خوشحالی اطاق را ترک کرد، چند دقیقه بعد آمد، 

درون کیفم یک فتوکپی خواهیم آورد. از  برگ نخستگفت بسیار خوب، گزارش را 

وضیحات از تهایی دادم، خوشحال شد و یادداشتن آوردم و به او ها را بیرودیگرازعکس

خود را منتشرکند. گزارش آنروز یا پس فردا فردای . قرار شد نوشتمن درباره عکس 

"بیلد" از او یک گزارش به  ، در برگ دوم روزنامه۸۱۱۵فردای آنروز، ششم ماه مه 

ت او و ااشتباهو  رسید، اما اینبارهم موضوع گزارش عمدتا آقای هکلمن چاپ

هکلمن نا استوار است، آیا وزارتخانه اش بود، با این تیتر:" افتضاح میکونوس، 

بل دوم. در حقیقت، در کدام  اول، برگنه در ،اما سرنگون خواهد شد؟"  سناتورهکلمن

برگ برای من بی اهمیت بود، زیرا من هدف دیگری را دنبال می کردم،  این یا آن 

هم نقشه اش این بود که اوشاید  ردم تا او برای نقشه ام آماده شود.برک را بهانه می ک

 دست یابد. بیشتری به "اسناد" ، هده من می دوعده و قولی که باز راه 

به او تلفن کردم، با لحنی بسیار بد که  ش "دوم"، پیش از ظهر، همان روز انتشار گزار

دوستان و کسانی که اسناد را کلک زده است و آبروی مرا نزد  و ما)کمیته( او به من

دوباره شروع  بدهم، برده است. واول" به ا برگارده اند تا به شرط "زدر اختیار من گ

حدود  ،کرد که واقعا  دست او نیست )و من این را می دانستم( و ... به همان توضیحات

عصبانی و تهاجمی و او دفاعی من به اصطالح بسیار .ردیممگو کبگوهم یک ساعت با 

گو، گفتم بعدا  با او تماس خواهم گرفت. چند ساعت بعد و با اظهار تأسف. در پایان گفت

شنبه، هشتم  باره مالقات کنیم. گفت تلفن کردم و پرسیدم، کی می توانیم همدیگر را دو

، ساعت شش بعد از ظهر، و بعد دوباره شروع کرد به دفاع از خبر و گزارشش ماه مه

گرفته است و من باید بسیار راضی باشم و و ترغیب قرار که چقدر مورد تشویقو این

یکی از پرتیراژ ترین روزنامه های برلین است و او  "بیلد"به دوستانم نیز بگویم که 

ها را و تمام آنه ، خودش نیز تحقیقاتی کردهاعالوه بر استناد به اسناد و انتشار عکس



 

 

کار هستم و نمی  سرتم، من که چنین نیز بود. گف به گزارشش اضافه کرده است،نیز

 گو خواهیم کرد.ر این مورد گفتبا هم دشنبه که آمدم با او ادامه دهم،  گفتگوبه توانم 

 سه بعد ازظهر، به محل قرار، یعنی دفتر کار او ساعتسر ،به موقعشنبه، هشتم مه، 

کس رفتم. از قبل خود را آماده کرده بودم. فتو کپی یکی از اسناد را برداشتم و یک ع

)همان عکسی هم نشان می دادکناردرعباس رایل را کاظم دارابی و نیزکه یوسف امین، 

او در برنامه تلویزیونی اختیار نوربرت زیگموند گزارده بودم و که برای اولین باردر

کردم اینجا زمان و مرحله ای است که  . با خودم فکر میاستفاده کرده بود(از آن  اش

ها کنم، را وارد سیستم خبرگزاری هدفمند و "ضد اطالعات"ا طمن باید موفق شوم توس

گیری شود. به او گفتم من و دوستانم گزارش شما دادستانی مجبور به موضع  بطویکه

هم  اول رد، اما اشکال اساسی همان است که بایرا خواندیم، بسیار خوب تهیه کرده ا

 گزارش شما بیشتر مربوط بعالوه اینکه .اول نیاوردیدبرگ پیش آمد، یعنی خبر را در 

در ترور مخالفان در  ا.آلمان می شود تا نقش ج.ا.به اختالفات و نزاعهای سیاسی در

حال من نمی دانم  قرار ما این بود که شما این شرط را رعایت کنید، که نکردید. برلین.

 م( و نیز این سند را )سند را بگونهدچکار باید کرد، آیا این عکس )عکس را نشانش دا

آن را دقیقا  با تمام اجزاء ببیند( که به همراه آورده ام به شما  برگ نخستای گرفتم که 

از سوی دیگر به بخشی از بدهم یا خیر. از یکسو گزارشات خوب تهیه می کنید، اما 

ما دوستان من که مقصر شما نیستید، اشما درست است که  .وعده خودعمل نمی کنید

را به شما بدهم، بسیار  هانارند تا من آزار من می گاختیاین اسناد وعکسها را در

نشانش  راز دو آنراو )ادامه دادم: این سند را می بینیدعصبانی هستند. و ناراحت و

نی با آن را برای شما می خوانم، بعد شما خودت می دایک پاراگراف تکه ای از  (دادم

ه خواهم برد و در اختیار اول، یا عکس و سند را به همرا برگرئیس اتان چه کنید، یا 

اینجا از جمله درباره منشاء خواهم گذاشت. گفتم: ببینید در B.Z. نرقیب شما، مثل

کردم به  بکار رفته است. و شروع میکونوساسلحه ای گزارش می شود که در ترور

، مارک الما اسپسیال، با صدا خفه کن، به میلی متر ۶۳/۹بیان مشخصات کلت کالیبر

و صحبت را  ،با اثر کف دست عباس رایل به روی خشاب آن و ... ،۳۸۹۱۹۱شماره 

های مربوط به گزارشربطی به آنچه من می گفتم نداشت وقطع کردم. البته آن سند ابدا  

ما نبود و من، همچنانکه در دسترس در و  دیگری بود و سندی در این مورد دراختیار

ن دوستش، و دوستش از کمیسیو و او ازت را از سوزانه اوپالکا، گفتم، این اطالعا ابتدا

اما چون سندهای دیگر درست بدست آورده بود.  فدرالویژه کمیسیون در اداره آگاهی 

دستش را دراز کرد اطمینان کرد و من همین را می خواستم.  به گفته های من، اوندبود

را در  ه ندارم اینمتأسفم من اجاز، سند را پس کشیدم و گفتم بسیارکه سند را بگیرد

 ولابرگ گزارش را در اینبار خبر و که دیارم. اگر شما به من قول بدهزاختیار شما بگ

صورت من باید از دوستانم کسب اجازه کنم که آیا می توانم این بیاورید، در آن روزنامه

عکس را می توانم  البتهم که دو ادامه دام یا خیر. ارزو سند را در اختیار شما بگعکس 

 لقو از اوارید و اگرزطف کنید جریان را با رئیس خود درمیان بگ. شما لبه شما بدهم



 

 

و می آید، آنگاه من با دوستانم صالح  روزنامه اولبرگ سد گرفتید که خبر در سد در

ها اجازه دادند. گفت سند را آنمصلحت خواهم کرد که سند را به شما بدهم یا  نه، شاید 

تأسفم، همان بخشی را که من برای گفتم بسیار م به او بدهم که به رئیس اش نشان دهد،

ارید، یا زای وجود نداشت( با او در میان بگمتن سند خواندم )که ابدا  چنین جمله شما از

هایی اسناد و مدارک و نیز فتوکپی عکس می پذیرد یا خیر. در ضمن به او بگوئید تمام

ها درباره آن نشما شخص و خود انده اردیم، اصل بودزاختیار شما گدر تاکنون که ما

ما باید وجود داشته باشد. باضافه اینکه ما، ن ده اید، در نتیجه این اعتماد میاتحقیق کر

رسانه ها، از جمله شما، آنها را دراختیار سایربا صورت عدم توافق فتم، درهمچنانکه گ

 ، قرار خواهیم داد. فتوکپی عکس را برداشت و رفت، برگشت و گفتB.Z.رقیب شما 

سرم را تکان دادم و گفتم البته دو بار  .اول بیایددربرگ  نقول داده است که اینبار حتم

پیش هم قول داده شد و عمل نشد. گفت، اینبار دیگر من خودم پشت جریان خواهم بود، 

. گفتم، بسیار خوب، من می روم و ، اما برای روز سه شنبه یازدهم ماه مهمطمئن باشید

م کرد، یا سند را به شما خواهم داد، یا حداقل آن بخش را که از دوستانم پرسش خواه

پی پذیرفت. فتوک ،را برایتان فاکس خواهم کردبرگ مربوط به اسلحه می شود، آن 

دادن با ساعت بعد به او تلفن کردم و گفتم دوستان  دوعکس نزد او ماند و من رفتم. 

ای بار سوم اسناد مهم ما را این نظرند که شما برموافق نیستند و بربه شماسند اصل 

ها توافق کرده اند که من آن چند خط مربوط وزاند. اعتراض کرد. گفتم، اما آنخواهید س

با کمال تعجب من، بدون بحث و مقاومت،  .برای شما فاکس کنم نسلحه را عینبه ا

متنی با این مضمون، با دستخط، بالفاصله ابراز داشت، همان هم کافی است. و من 

مدل  میلیمتر، ۶۳/۹ر اسلحه قتل میکونوس، ُکلت کالیب" و برایش فاکس کردم:  نوشتم

)جمهوری  BRD، از سوی کارخانه ای در ۳۸۹۱۹۱الما اسپسیال، شماره مسلسل 

  ".ال آلمان(، تحویل ایران شده استفدر

ار رفته در ترور رستوران کلت بکتمام اطالعات مربوط به سالح ، دراین سه خط

، وکارخانه (SPA)سپانیاا جایت بود، مگرمنشاء آن. یعنی، من به درسمیکونوس 

نیز، که  سال ارسال آن راو ،، یعنی جمهوری فدرال آلمانBRD، نوشتم ییاسپانیا

و نه حکومت آلمان فدرال،  را دولت آلمان فدرال خواند BRDاو ننوشتم.  بود، ۸۱۹۲

لمان و هم دولت آلمان. و هم کشور آ، هر دو برداشت را می توان کرد  BRDزیرا از

بسیار به نفع آن چیزی  )که من اتبدا با آن ابدا حساب نمی کردم(خوانشاین اشتباه او در

اول و  هایبرگ، در۸۱۱۵نتیجه در روز یازده ماه مه و درشد که من در پی آن بودم. 

ا که دنیا ر و گزارشی از ماتیاس بکر، با این تیتر بسیار درشت به چاپ رسید ششم خبر

سلحه قتل را دولت آلمان داده برلین. اافتضاح میکونوس در" : مبهوت کردمات و

: "... در افتضاح میکونوس در برلین، عد به شرح ماجرا پرداخته شده بودو ب ". است

 (  یکیBKA)فدرالیک گزارش اداره آگاهی آلمان نیز دخیل بوده است. بنا بردولت 

در منطقه  ۸۱۱۲سپتامبر  ۸۹در  ان میکونوسبکار رفته در ترور رستور سلحهایااز 



 

 

که منجر به قتل چهار سیاستمدار کرد شد( از محموله اسلحه هایی برلین) ویلمرسدورف

 ".، و...است که دولت آلمان به ایران داده است...

روشن است که چنین خبری مانند یک بمب در دنیا صدا خواهد کرد که منشاء اسلحه 

ه اند، ر رستورانی در برلین که چهار نفر در آن به قتل رسیدبکار رفته در یک ترور د

در ظرف چند دقیقه به تمام دنیا  "قاپیدند" وها این خبر رادولت آلمان است. خبرگزاری

میکونوس دولت ، منشاء اسلحه ترور"بیلد"مخابره کردند که بنا براطالعات و گزارش 

 آلمان است.

بود که تلفن خانه ام زنگ زد. نوربرت  صبح روز یازدهم ماه مه هفتحدود ساعت 

عریف کرد و را ت "بیلد"و او خبر  ؟گفت خبر را شنیده ای، گفتم چه رازیگموند بود. 

من پرسید تو شماره ُکلت را به آنها کرده اند. و از  پخشگفت تمام خبرگزاریها آن را 

 ۸۱۹۲در سال  تو که می دانی واقعیت ندارد و منشاء اسلحه اسپانیا است که ؟گفته ای

انتظامی ایران شده است. نمی دانستم پاسخ او را چه بدهم،  -تحویل نیروهای نظامی

ن را گذاشتم، باز گفتم، من حدود ظهر به تو تلفن خواهم کرد و تلفن را قطع کردم. تا تلف

ماتیاس بکر، خبرنگار بیلد بود. بسیار ناراحت و نگران و خواهان زنگ زد، اینبار

ز همه جا، از وزارت کشور، از وزارت امور خارجه، امی گفت از اصل سند بود.

... با بیلد و رئیس او تماس گرفته اند که این "مزخرفات دفترصدراعظم، از دادستانی و

، کجا آلمان اسلحه به ایران و گروه ترور داده است و دو چرندیات" چیست که نوشته ای

آن سند را برای من بفرستید. فن ؟ لط"سند" کو اصل و رئیس من داد و بیداد که ،...

بعالوه، شما  .ارمزد را نمی توانم در اختیار شما بگگفتم شما می دانید که من آن سن

مگر چه گزارش کرده اید؟ گفت، همان چیزی را که شما برای من فاکس کرده بودید، 

فاکس گفت چرا،  .ه امگفتم، من چنین چیزی نگفت .یعنی منشاء اسلحه دولت آلمان است

من است و من اگر این سند را نداشته باشم بدبخت خواهم شد. تا حاال هر  شما روی میز

کردم، تشویق و تمجید در پی داشت، اکنون رئیسم می گوید اگر این ادعاها  شچه گزار

البته رئیس اش بیخود می گفت و درآلمان را نتوانی اثبات کنی بیرونت خواهم کرد. 

امروز به فردا کسی را بیرون کرد. گفتم، اجازه ست که بتوان ازیاین چنین نقرارداد کار

مه دادم، بسیار متأسفم، بدهید من فاکس خودم را نگاه کنم. اندکی مکث کردم و سپس ادا

( نوشته BRD( آلمان فدرال )Spaحواسم پرت بوده است که به جای اسپانیا )من آنقدر

اید. درست است منشاء اسلحه نه ( خوانده BRDام و شما آن را دولت آلمان )همان 

سپانیا، بل ُکلت جزء محموله آلمان، یا دولت آلمان، بل اسپانیا است و آنهم نه دولت ا

یک شرکت تولید کننده اسلحه آن را به ارتش  ۸۱۹۲هایی بوده است که در سال سالح

ست ان تحویل داده است. فریاد زد که "بدبخت شدم، کارم را از دشاهنشاهی وقت ایر

د، اما برای او ضربه البته، نه کارش را از دست داد و نه "بدبخت" ش ". ... می دهم و

 متاسفانه. سنگینی بودُ 

نادرست( و پخش سریع آن به سراسر دنیا، و  خبر پخشدر پی این "ضد اطالعات" )

در یک بیانیه  فدرالدر پی عکس العمل در برابر این خبر نادرست بود که دادستانی 



 

 

 نتیجه تحقیقات و بررسیبنا بر"... ، اعالم داشت: ۱۵مه  ۸۸همان روز در مطبوعاتی،

سط شرکت تولید کننده تو ۸۱۹۲سال  ردها اسلحه)ُکلت بکارگرفته شده درترور(

ت ماه سکوت شهو بدین ترتیب، سرانجام پس از ".اسپانیائی تحویل ایران شده است ...

م شد که منشاء اسلحه ایران است، اعال ننشاء اسلحه )جمهوری اسالمی( رسمدرباره م

 و پس علت و انگیزه ترور می تواند تروریسم حکومتی باشد. 

 ۱۳تا  ۱۱های نوربرت زیگموند، در کتابش در برگاین ماجرا، آنچیزی است که آقای 

 ". ر بخش "پوزه بند برای دادستان کلآنرا به دقت و با جزئیات بیان می کند، د
 

 ی جمهوری اسالمتمبرهای  -۶
این رابطه تالش می کردند تا اینبار پرونده که درادگاه میکونوس ادامه داشت وکسانید

ابط و مناسبات دو دولت این جنایت به دست فراموشی سپرده نشود و یا قربانی رو

فرصتی برای کسب و جمع آوری اطالعات و اخبار "تروریسم حکومتی نگردد، ازهر

اختیار دادستانی، دادگاه، وکالی ها را درآن اسالمی" استفاده می کردند تا جمهوری

 قربانیان یا رسانه ها قرار دهند.خانواده 

عزیز دوران دبیرستان من اتفاقی به آلمان که یکی ازدوستان بسیار درجریان دادگاه بود

در گفتگوها  میانو دو روزی میهمان من بود. در و سپس برای دیدار من به برلین آمد 

یا من که او گفت ل رژیم، سخن به ترورها کشیده شد و نمی دانم ها واعماسیاستباره 

های ترور حزب هللا و حماس رژیم تهران همواره درتقدیراز بسیاری از رهبران گروه

اینکه رر چاپ می کند و این امر، عالوه بتمبن علنون ا سایر بنیادگرایان اسالمی رسمی

ی است، حتا خالف مقررات مربوط معنوی از تروریسم جهان -دفاع و پشتیبانی اخالقی

به قراردادهای جهانی در رابطه با پُست و ارتباطات بین المللی نیز می باشد. در پایان 

سخن، قرار شد او به ایران که برگشت، تالش کند چند قطعه از اینگونه تمبرها را تهیه 

داشت، نپی خطری در  ، هیچکدامهاها و نه ارسال آنو برای من ارسال کند. نه تهیه آن

به فروش می رسیدند و مورد مصرف همه بودند. قول  نرسم تمبرهایی بودند که زیرا

چندین تمبر رسمی پُست  بایک ماه بعد، پاکتی به دستم رسید داد، و چنین کرد. حدود 

 جمهوری اسالمی. 

 های بنامی که کشته شده بودند، از جمله:در یادبود و تقدیر از تروریست

 ۸۱۱۳خ راغب حرب، یکی از رهبران حزب هللا، تمبر یادبود شی 

  ،۸۱۱۱-۱۱تمبر یادبود اشغال سفارت آمریکا  

  تمبر یادبود و بزرگداشت "شهید دکتر فتحی شقاقی" دبیر کل جهاد اسالمی

 ۸۱۱۳فلسطین، 

 عامل اعدام انقالبی سادات مبولی،"بزرگداشت ستوان اسالتمبریادبود" 

  ... و 

ها را برای رئیس دادگاه، نآنگی ودقیق تهیه کردم ومبرها فتوکپی راز مجموعه ت

ونده میکونوس، و وکالی قربانیان ارسال داشتم. هدف این دادستانی کل، دادستان پر

پشتیبان حرکتهای بنیادگرای ن وعلنن حکومتی است که رسم ج.ا.ا.ها ببینند بود که آن



 

 

ر ، از ترورها )ترواز نقض قوانین بین المللی )اشغال سفارت آمریکا(اسالمی است و

را تشویق و ترغیب می  .. دفاع و اینگونه اعمال.انور سادات، رئیس جمهور مصر( و

آنزمان نمی دانستم که اهمیت این کار کوچک آنچنان خواهد شد که دادگاه کند. من در

(، جزئیات، بند ۳) IVمتن حکم، در بخش به آن استناد نماید. در آنجا، دردر حکم خود 

عامالن ترور" چنین آمده است )حکم دادگاه به زبان ان "قدردانی از، تحت عنو۱

، ۲۳۱، به زبان فارسی، برگ ""میکونوس، متن رأی دادگاه، و۵۶۸آلمانی، برگ 

 (: ۲۱۱۱ دهخدا، لس آنجلس، آمریکا، اکتبر ترجمه پرویزدستمالچی، انتشارات
 

 عامالن ارتکاب جرمتقدیر و سپاس از "... 
جزئیات دیگری نیز ر رابطه با اقدامات تروریستی" درایران "د رفتار رهبری حکومت

 یر ما را از موضوع کامل می کنند.ها تصوود را نشان می دهد که مجموعه اینخ

قرار داد. یکی از این  اختیار دادگاه فتوکپی تمبرهای پست ایران را در شاهد دستمالچی

لی، عامل اعدام انقالبی تمبرهای نشر شده به مناسبت "بزرگداشت ستوان اسالمبو

"جاسوس" یاد می شود.  به عنوان(سادات)است که در متن انگلیسی آن از او سادات"

شاهد مصباحی است که در تهران یک خیابان بنام قاتل  های تطابق با گفتهاین امردر

واقعیات مبین آن هستند که رهبری  یناری شده است. ازاسالمبولی نامگ سادات،

ها طرفداری نیز ت تروریستی مخالفتی نمی کند، بل از آنتنها با اقداماحکومت ایران نه 

 . "قدردانی می نماید... نها رسمن آنکند و عالوه برآن، از عامالمی 

 
 

 
 ، تحقیقاتی مستند و بسیار با ارزشرت زیگموند، نویسنده کتاب"دادگاه میکونوس"دکتر نورب

 



 

 

 

 

 نویسها:منابع و زیر 

نوربرت زیگموند خبرنگار برنامه اول و دوم تلویزیون آلمان و همکار برنامه  -۸

( است که ازهمان ابتدای  Kontrasteسیاسی کنتراسته ) -بسیارمعروف و معتبرانتقادی

دراین زمینه تحقیقات و فعالیت می کرد وبرنامه های بسیار مستند و خوبی ترور برلین 

، ترورمیکونوس را به عنوان موضوع بررسی و ۲۱۱۱را ارائه داد. او بعدا ، در سال 

تحقیقات تز" دکترا"ی خود، در دانشگاه آزاد برلین، انتخاب کرد که تحت نام "دادگاه 

ابی بسیار دقیق و مستند که خواندن آن برگ، منتشر ساخت. کت  ۳۶۱میکونوس" در 

 را به تمام عالقمندان توصیه می کنم.

تا   -۵ -، یعنی از بند الف«(تا پایان آن)...»...( این بخش، ازشروع گیومه بزرگ) -۲

، تمامن ترجمه ازکتاب نوربرت زیگموند است. مطالب داخل گیومه کوچک ۳بند 

 ربرت زیگموند می شود.)"..."( نیز مربوط به متن همان کتاب  نو

آقای نوربرت زیگموند به هنگام نوشتن کتاب تلفنی با من )پرویز دستمالچی( تماس   -۵

گرفت واظهار داشت که او از آوردن نام ومشخصات من در کتاب، بنا بر دالیل امنیتی 

و قضائی، چشم پوشی خواهد کرد. او توسط من، پس از ماجرای " بیلد "در جریان 

 اشت.امر قرار د

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 اولین گزارش ماتیاس بکر، روزنامه بیلد، دارابی و رایل

 در فروشگاه سبزی فروشی دارابی 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 ۲۳۳۵ماه  ۶دومین گزارش بکر، بیلد، "افتضاح میکونوس"، 

 دعوا برسر وزیر امور داخلی ایالت برلین

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 ن گزارش ماتیاس بکر، افتضاح میکونوسسومی                                 

 "اسلحه قتل از دولت آلمان می آید"                                         
 



 

 

 فصل دهم:
 با ابوالحسن بنی صدر گفتگوی شهروند

 

 

 
 ، روز صدور رای نهایی دادگاه میکونوس،7997دهم آوریل 

 دادگاه منطقه موآبیت، وضعیت اضطراریبرلین،  

 

 

 



 

 

 *تگوی شهروندگف

 گاهپس ازصدورحکم داد با ابوالحسن بنی صدر 
 

تان برای این گفتگو. شهادت اآقای دکتر بنی صدر با تشکر از موافقت  :)ش(شهروند 

کلیدی در دادگاه   هایقای ابوالقاسم مصباحی، از شهادت، آ  Cدر پی آن شاهد شما و

 فقیت بزرگی است برایآمدهای آن مورأی دادگاه میکونوس و پی .میکونوس بودند

 این ارتباط نظرتان را بفرمایید.درخارج ازکشور، در ج.ا.نیروهای مخالف 

من خیال می کنم که رأی دادگاه از اعتبار کافی برخوردار است؛  :)ب(صدر بنیدکتر

به لحاظ اینکه معنای رأی چیست؟ معنای رأی این است که یک دادگاه بعد از سه سال 

کند که این رژیم یک رژیم تروریست است. پس این رژیم و نیم رسیدگی حکم می 

 همین تعریفاینکه تعریف دولت چیست؟ بنابردومشروعیت بین المللی ندارد. این یک، 

عموم به کار می رود، تعریف ایدئولوژی دولت را ایی که در لیبرالیسم غربی و بطوره

است که یک جامعه ای می گذاریم به کنار، و به ساده ترین تعریف قانع بشویم. این 

یک تأسیساتی ایجاد می کند برای اداره امور خویش، این دولت است. پس این نه می 

فت تواند صفت فاسد داشته باشد، نه می تواند صفت خائن داشته باشد و نه می تواند ص

این صفات مخالف آن تعریف دولت هستند، ناقض  هستروریسم داشته باشد. چون هر

 . حاال این رژیم این بار به عنوان تروریسم محکوم شد. تعریف دولت هستند

که یک ایران گیت هم نبود، چندین ایران گیت بود به « ایران گیت»ماجرای اما در

د که به سود انگلیس و آمریکا عنوان خیانت به کشور شناخته شد. برای اینکه مسلم ش

مختلف منطقه تحمیل ساله ای را به دو ملت و حتی به ملت های  هشتها یک جنگ این

لیارد کردند. و دو نسل ایران و عراق را پامال کردند. و به قول خودشان یک هزار می

 هم به ایران زیان رساندند.

د، های اتریش، آمریکا، سوئهای دادگاه رأی -محاکمات مختلف مسلم شد باز درحاال

پرفساد ه املهم هستند. چون هر بار یک مع ها فاسدکه این -انگلیس، و جاهای دیگر

رشوه دادن و درصد  اسلحه با صنایع بزرگ، انجام شد، معلوم شد که این آقایان از

 ج.ا.معامالت نفت مضایقه نمی کنند. و با این رأی دادگاه محکومیت خوردن، حتی در

صفاتی است که یک رژیم دارد  ،به خیانت، فساد و تروریسم کامل شد. و این صفات

لی خود را از دست بدهد و هم مشروعیت بین المللی اش برای اینکه هم مشروعیت م

را. این رژیم با این رأی دادگاه میکونوس به کمال عدم مشروعیت خود رسید. پس 

چنین دولتی از جهت محاکم دنیا، از جهت افکار عمومی دنیا، از جهت دولت های  دنیا 

ساسی این رأی است. نمی  تواند از این پس دولت  مشروعی تلقی بشود. و این نتیجة ا



 

 

که به زور پس آن ملت که ملت ماست حق دارد از دنیا توقع بکند، که این دولت را 

 اروپا و آمریکا بر آن مردم سوار شده آن را نامشروع نههای محرما همین حمایت

های آشکار و پنهان دیگر نکنند. و طبیعتا  وقتی رژیم بدانند و به آن قرض ندهند و کمک

دیروز  همی داند که دیگر آن جامعه، جامع ر در دنیا نامشروع شده،دید که اینجو

نیست، چون یک اسطوره در آن شکسته، و طبیعتا  این رژیم در معرض سقوط  قرار 

گرفته است. این است که ایرانیان وقتی این حقیقت را می فهمند اظهار خوشوقتی و 

 خوشحالی  از رأی دادگاه می کنند.

یران دادگاه میکونوس، آلمان و کشورهای اروپایی و کانادا سف پس از صدور رأی  :ش

های اینچنانی و قطع روابط اقتصادی شان را ازتهران فراخواندند. فکر می کنید واکنش

چه موضعی قرار خواهد داد؟ با توجه پی آن، حکومت اسالمی ایران را دراحتمالی در 

اسالمی قصد داشت  جمهوری به اینکه انتخابات ریاست جمهوری هم در پیش است، و

کم در داخل ایران ادعا کند که جو  آرامتری برگزار کند، و دست انتخابات را در

 رد، نظر شما در این ارتباط چیست؟موقعیت به نسبه تثبیت شده تری قرار دادر

ها سفیران شان را از ایران این دو مطلب است، یکی اینکه این عرض کنم به شما که ب:

زندگی  ربار دواقعا  یکدامه می دهند، و ها به اینکار ااینکه آیا این یکی ند، وا خوانده افر

شان منافع را، و به اصطالح آن هم منافع کوتاه مدت را به خاطر دفاع از یک ارزش 

ها روی فرا خواندن ارند، من خیلی تردید دارم که اینهایی، از یک اصولی کنار می گذ

های ی بایست خیلی بها ندهیم به واکنشما م ،نظر منُسفرا بایستند. وعلی االصل به 

های دولت های رن است که مردم  ما قربانی سیاستدولتهای خارجی. چون طی دو ق

خارجی هستند. پس برویم روی اینکه مردم از این محکومیت این درس را بگیرند، که 

ک حکومت مستقل اگر به استقالل عمل کنند، می توانند این استبداد را بر بیندازند و ی

 .باشنددمکراتیک داشته 

اما از اینکه بگذریم، با به اصطالح قطع رابطه اقتصادی من موافق نیستم، برای  

ن است که بهای سنگین جنایاتی اینکه، معنای قطع روابط اقتصادی چیست؟ معنایش ای

اق که رژیم بر آن ملت تحمیل کرده است، مردم ایران بپردازند. همچنانکه در عررا 

 آقای صدام حسین را می پردازند. مردم عراق بهای استبداد

عنی ما آنچه که پیشنهاد می کنیم، یک سیاست بی طرفی فعال است. بی طرفی فعال ی

 این رژیم بردارد. زیرا این رژیم بخودش را از ا هاین که غرب حمایت های سه گان

، از حمایت هایی که ی شودحمایت های غرب بر سر کار است. آن حمایت ها عبارت م

راوان آن این جنایاتی است ترور و قهر به آن رژیم می شود، که نمونه های ف هدر زمین

ها کرده اند. حتی در ارتباط با دادگاه میکونوس همینطور است، هم اکنون که شما که این



 

 

ست، به فارسی  ترجمه ید، مطبوعات آلمان جلوی چشم من ادارید با من صحبت می کن

آخر می کوشیده که  ه، که می گوید، دولت آلمان تا لحظبرای من فاکس کرده اند کرده و

است، شما دادگاه را از دادن این رأی منصرف کند. خوب این یک حمایت بزرگی 

ها هی مانور دادند که این رأی عقب  بیفتد که وقت انتخابات که فکرش را بکنید، بله این

با زد و بندهایی که با دولت آلمان دارند این  می رسد صادر شود، چون خیال می کردند

همان جو  انتخابات أی دادگاه پاریس خواهد بود، و دررأی یک رأی کم اهمیتی مثل ر

می توانند مدعی شوند که دیدید، دیدید، این هم آلمان، این هم اروپا، و حاال یک دفعه 

ز دستگاه قضائی فرانسه وارونه شد، به لحاظ اینکه، خوشبختانه دستگاه قضایی آلمان، ا

مستقل تر بود، و اینقدر مدارک و اطالعات در اختیار داشت که غیر ممکن بود بتواند 

های اروپایی این حمایت حاال، ما می خواهیم از این حکومتواقعیت را نادیده بگیرد. 

هایی شان را از این رژیم بردارند. و هیچی بیشتر از این نمی خواهیم. فسادها را قطع 

نند، یعنی معامالت پرفساد با آن رژیم نکنند. به آن رژیم قرض ندهند، و در خیانت ک

هایی که آن رژیم به ایران می کند مشارکت نکنند، اگر این سه کار را این کشورهای 

یم را به طرفه اروپایی، که همه اش طبق قانون است، انجام بدهند، آن ملت این رژ

ا محتاج هیچ کار دیگری نیست. این چیزی است که مخواهد داشت و العینی از میان بر

دش تصمیم ها پیشنهاد می کنیم. حمایت شان را بردارند و بگذارند این ملت خوبه آن

 بگیرد راجع به سرنوشتش.

های میکونوس، سفارت حزب هللا لبنان اعالم کرده است، که به پاسخ رأی دادگاه ش:

اهد کرد، اعتراض حزب هللا به تروریست خوآلمان را درهرجای جهان که بتواند منفجر

و آدمکش خواندن رهبران جمهوری اسالمی و حزب اللهی های هوادار و فرمانبر آن 

 دراین ارتباط شما نظرتان چیست؟ هاست،

محکوم عرض کنم که تهدیدات قبل از محکومیت یک صورت داشت، و حاال که  ب:

می کنم، یعنی تروریست منفجر می گوید منواقع وقتی شدند، صورت دیگری دارد. در

ها داده است درست یند که این صفتی که دادگاه به آناست دیگر. و تصدیق می فرما

 گرنه که چنین تهدیدی نمی کردند. است. و

طرف می گویند چرا به ما می گویید تروریست و از طرف دیگر خوشمزه است، از یک

ین تهدید کنندگان از حداقل شعور می گویند منفجر می کنیم و به قتل می رسانیم. پس ا

ینکه حالت هم بی بهره هستند. و من می فهمم که چرا این کار را می کنند، برای ا

 ست، که برای شان قابل تصور نیست.ها دست داده ااضطراب و وحشتی به این

همین دیروز از ایران به ما اطالع دادند که در نماز جمعه آقای رفسنجانی وقتی حرف 

خودش را کنترل کند. و قابل فهم است، به لحاظ اینکه گفتم،  است نمی توانسته می زده 



 

 

وقتی اسطوره شکست، شکسته است دیگر. تا شما اسطوره نشکسته باشید، می توانید 

حاال که این رژیم، توی دنیا به طور به جنایاتی که انجام می دهید، و خیلی عناوین بدهید

هم تهدید می کند که بله من هستم و می کنم.  رسمی یک رژیم تروریستی است، حاال

خوب می ماند به اینکه این غرب بیچاره یا باید تسلیم شود، و بگوید بسیار خوب شما 

یک عده تروریست هستید و قبول هم دارید که این کاره هستید، و ما هم قربانیان شما 

غرب خوانده شده  هجور باشد، که فاتحهستیم، و شما بزنید ما هم می رقصیم. اگر این 

سلیم. و اگر است. واکنش این نخواهد بود که غرب بگوید، حاال که می زنید پس ما هم ت

غرب چیزی باقی نخواهد ماند. پس غرب باید رو یک اصولی اینجور بشود دیگر از

غرب  بایستد و بگوید، بسیار خوب ما هم می ایستیم تا این بساط تعطیل بشود. اما اگر

 کارهای تعطیل بشود، باید خودش هم دست ازکه بساط تروریسم  بخواهد بایستد

رائیل هم بایستد، چون نمی شود کارهای تروریستی استروریستی بردارد. باید در برابر

طرفه کارهای تروریستی را قطع کرد. با هم بگذارند کنار، من گمان می کنم اگر یک

ها ، تهدیدهای این تروریستارند کنارغرب و اسرائیل کارهای تروریستی شان را بگذ

 دیگر پشیزی ارزش نخواهد داشت.

دگاه چه باید بکنند تا این شما فکر می کنید ایرانیان خارج از کشور پس از رأی دا :ش

ی که علیه حکومت اسالمی ایران هست، همچنان بفضا و ماند و به مرور زمان جو 

این جریان شود. این را ها به توافق های تازه نرسد که باعث فراموشی حکومت با آن

می گویم برای اینکه این روزها این توهم در میان ایرانیان دامن زده می شود که دولت 

فق کرده اند، و واکنش های پس های غربی پیش از صدور حکم دادگاه یک سری توا

توافق برای یک تهدیدی تفاهم ادعای است، این هماهنگی و صدور رأی حاصل همیناز

به شدت ترسانده شود و سپس دولت های غربی به منافع و مطامع  ج.ا.بزرگ بوده که 

واقعی باشد، و خود آسوده تر دست یابند، به تصور شما این ادعا تا چه میزان می تواند 

 کرد؟  منحرف بیش نباشد برای آنکه این پیروزی پایا بماند چه باید هاگر تفاهم یک شایع

های مختلفی شسال گرایهمکاری حدود چهار هربتج"  هاین پاسخ شما را من درمقال :ب

داده ام. به شما گفتم  "انقالب اسالمی"در نشریة  "که معتقد به مردم ساالری هستند  را

که در مطبوعات آلمان نوشته شده که بسیاری از شاهدهایی که یا رژیم می فرستاده و 

ای د، آنجا بریا حکومت آلمان به دادگاه، یا زورپرست های دیگر می فرستاده ان

 سردرگم کردن دادگاه بوده است.

ها توانستیم بفهمیم ه بکنید، می گوید، ما بعد از مدتچنانکه اگر در حکم دادگاه هم توج

داشته ها چنین قراری است. پس اینطور نبوده است که اینچگونه این ترور انجام گرفته 

را در این دادگاه معاف  ها قرارشان این بوده است که حکومت ایرانباشند، به عکس این



 

 

اما بعضی ذهن ها بیمار هستند،  بکنند از این جنایت، قرار اصلی شان این بوده است.

مطلقا  نمی خواهند بپذیرند که ایرانی یک شخصیتی هم دارد. یک توانایی هم دارد، و

یک عده ایرانی می توانند جانشان را به خطر بیاندازند تا حقیقت روشن شود. برای 

فته و به او گویم که خویشاوندان یکی از شاهدان را در ایران رژیم گروگان گرشما ب

ادگاه گفته ای آنجا باید مصاحبه بکنی و بگویی که هر آنچه در دپیام داده اند که در

حقایق را در این مورد حاال  هنمی توانم هم ها را می ُکشیم، مناین هدروغ بوده و یا هم

 ونه است.صراحت بگویم، ولی این نمبه 

سرکوهی کجاست اآلن می دانید؟ این همه فداکاری شده است، تا این دادگاه توانسته این 

ها به دست آمده، حاال بیاییم بگوییم، نه این رحمتی هم که با این فداکاری حکم را بدهد،

این هم قرار محرمانه بوده است که یک تهدید بزرگی بکنند و بعد یک معامله ای روی 

نیا فقط غرب حقارت دارند که دراین د هنیت هایی این را می سازند که عقدذهآن بکنند. 

 می تواند کاری بکند.

ها با ارائة اسناد و مدارکی که جایشان خالی بوده، نجور نیست، این دادگاه را ایرانینه ای

ها اباء ورزید به حقیقت و این رأی راهنمائی و هدایت مت آلمان از دادن آنو حکو

ین آقای  مصباحی که رفته در دادگاه شهادت داده، چند تن از کس و کارش کردند. هم

 برده اند. نرا در ایران از بی

حاال دیگر خیلی بی انصافی است که این همه فداکاری را کسانی به پای قرار و 

بپذیریم. این ها به دست آورده اند ذارند. این موفقیتی را که ایرانیمدارهای محرمانه بگ

ی دیگران ها را به پاند لطف کنند و این موفقیت ایرانیها را می زنکه این حرفآقایانی 

های پای منقل است. این آقایان از پای منقل بیایند کنار و ننویسند. البته این حرفها، حرف

در ایران گیت هم موفق شدیم،  یک مقدار احساس شخصیت بکنند. اینجور نیست، ما

ری بود. افشا کردیم آن فضاحت های تاریخی را مدارهای دیگآنجا هم قرار و مگر

 ایران و آمریکا و موفق هم شدیم. برای حکومت

کنند و نه سرمست  ها بگیرند، این است که نه اینجور عقده ها پیداو درسی که باید ایرانی

ها شوند، و بگویند ما پیروز شدیم و حاال برویم بخوابیم تا ببینیم فرصت اینگونه پیروزی

پی می آید. نه ببینید چه کردند که در اینجا موفق شدند، همان کار را ادامه  دیگری کی

بدهند، و از کارهایی که کردند در جریان دادگاه که من همه را فهرست کرده ام، و 

ان شما انشاءهللا آن مقاله اآلن طوالنی می شود که همه را برای شما بیاورم و خوانندگ

تایش را برایتان می  ند و می بینند، به هر حال چندمی خوان "انقالب اسالمی" را در

 شمارم.



 

 

های مردم ساالر موفق شدند و بقیه شکست خوردند، اینکه چرا در این دادگاه گرایش

برای اینکه بقیه هدف شان قدرت بود، مسئله این نبود که حق چیست و حق به کرسی 

ه را سیاسی کند یعنی از بنشیند، مسئله شان این بود که آن رژیم می خواست این مسئل

قلمرو قضایی بیاورد به قلمرو سیاسی، و با حکومت آلمان زد و بند کند و کار را تمام 

ن را تسویه کنند. کند. و آن زورپرست های رقیب رفته بودند دادگاه که حساب های شا

 کست خوردند، و رفتند پی کارشان.ها در این دادگاه شنتیجه اینکه آن

گرایش های مختلف، نه اینکه همه شان یک گرایش داشتند، نه از چپ یک عده دیگر با 

ها رفتند روی خط اینکه ببینند ملی بود و همه جور بودند، و این بود و اسالمی بود، و

ها را گذاشتند کنار که کسی چیست و آن تجلی کنند، و بقیة حرفتوی این دادگاه حقیقت 

ه ، اصال  عقیده اگر شد وسیلی مخالف استبا عقیده کسی موافق و یا کسی با عقیده کس

دشمنی، این مرام زور است، برای اینکه عقیده یعنی اینکه شما یک چیزی را حق 

، شما حق خودتان را می بدانید، و حق احتیاج به دشمنی ندارد. حق مثل عمل است

م هم بهترین را انتخاب می کنند وهیچ هم حق خودش را می گوید، مردگویید، او

 ی هم پیش نمی آید. دعوای

ی است برای دادگاه یک حرف مهمی زده است که به نظر من غرور و افتخار بزرگ

خلی ایرانیان اینکه رژیم می گوید این جنایت مال دعواهای دا" ایرانیان. می گوید: 

ر این دادگاه ثابت شد که دروغ می گوید، برای اینکه گروه داست دروغ می گوید، 

 ".خودشان روابط قهرآمیز ندارند نیبهای سیاسی ایران، 

الیق دموکراسی هستیم، دنیا که ما مردمی دمکرات هستیم وپس این دادگاه ثابت کرد به 

و دروغ می گفتند که ایرانی دموکراسی سرش نمی شود، حاال همین را باید ادامه بدهیم 

عمومی دنیا و این خودش مهمتر از پیروزی دادگاه است. برای اینکه ما اآلن در افکار 

پذیرفته شده ایم به عنوان مردم دمکرات، این مشی دمکراتیک را باید ادامه بدهیم و از 

افکار مساعدی را که در هزمین ها اینباید فاصله بگیریم و نگذاریم اینزورپرستان 

ت، چون دیدند عمومی به وجود آمده که اعتماد پیدا کرده اند حاال به عناصر دمکرا

ها ها راست گفتند و پیروز شدند و مردم دنیا هم قبول کردند که ایناینتوی این دادگاه 

وجود بیاورند، و یک مطلب مهم دیگر، و بقیه را هم دمکرات هستند درش خدشه ای ب

 ه در انقالب اسالمی چاپ شده است.حواله می دهم به مقاله ای ک

ام نتوانستند در این هایی که در راستای منافع آن رژیم عمل می کردند، هیچکدببینید آن

دادگاه نقشی داشته باشند. اگر هم نقشی داشتند، نقش منفی بوده است. چرا برای اینکه 

هایی هم ویند که به آن رژیم بر بخورد. آنمالحظات آن رژیم را می کردند که چیزی نگ

 همت آلمان را می کردند، یا  مالحظحکو هآمریکا وابسته بودند و یا مالحظ که مثال  به



 

 

اروپا را می کردند مواظب بودند که بعد یک وقت برایشان مشکالت ایجاد نشود، این 

هایی که هیچ مالحظه بروند آنجا حقیقت را بگویند. آن مالحظات پنچرشان کرد نتوانستند

ای نه از این غرب داشتند و نه از حکومت، رفتند حقیقت را گفتند، پس انتخاب محل 

مبارز است. متأسفانه این مسئله برای مبارزان ایرانی  مبارزه مهمترین کار یک نیروی

اصال  مسئله نیست. در یک مبارزه جایی که شما قرار می گیرید، مهم است. اگر شما 

در چارچوب آن رژیم قرار گرفتید، تحت حکم آن رژیم قرار می گیرید و نمی توانید از 

م اینها قرار می گیرید و آن بیایید بیرون، اگر وابسته به غرب هم شدید باز تحت حک

نمی توانید درست عمل کنید. پس می بایست هم از این غرب مستقل باشید، هم از آن 

این محل قرار هایی که در مانجائی است که در این دادگاه آنرژیم مستقل باشید. این ه

 گرفتند پیروز شدند.

آن که هدف را  به نظر من بعد از اینکه معلوم شد ما مردم دمکرات هستیم، و پس از

باید استقرار آزادی کرد، این مهمترین کاری است که ما می بایست بکنیم و البته 

پشتکار هم الزم دارد. چه کسی باور می کرد که دادگاه به این اینجا برسد، همه مأیوس 

ها د. این را می گویم چون ما ایرانیبودند، ولی پشتکار و صبر باعث این پیروزی ش

ماه  ۶مرداد تا انقالب هر  ۲۱ریم که صبر و حوصله نداریم. ما از یک عیب بزرگ دا

طوالنی داشته باشیم که  هامماه می خواستیم آن رژیم برود، در نتیجه نتوانستیم برن ۶به 

وقتی انقالب شد این استبداد پس از انقالب را دیگر نداشته باشیم. حاال توی این دادگاه 

هایی که شرکت کردند با آنه ب به خرج ندادیم. همادیم، و شتاصبر و حوصله به خرج د

و پشتکار تحسین آمیزی حضور یافتند که من از همه شان سپاسگزاری می کنم. و صبر

ها بود و اگر حوصله به و پشتکارشان مهمتر از آن فداکاریباید بگویم که گاه صبر 

ر روز به شکلی خرج نمی دادند و می گفتند دادگاه را کش می دهند و مانور می دهند ه

ها اندازند، در حالی که می دانند آنماه به عقب می  ۶بازی در می آورند و دادگاه را 

 شان را بدهند، ما بازنده بودیم. جانی هستند و باید حکم

مانور داد و  هشتماه گذشته رژیم ایران  ۶۹اما اینطور نبود، می دانید که در فاصله 

نی می شدند و حوصله شان سر می رفت، رژیم هایی که کار می کردند عصبااگر این

رمال شد و به ضد مانورهای رژیم باطل و ب هه می شد. ولی با  صبر و حوصله همبرند

ر بکنند و ادامه بدهند ها کارهایی است که نیروهای مخالف رژیم اگخودش برگشت. این

ن ایران میکونوس را بطور یقین عمر رژیم را کوتاه می کنند، گرچه اآل ههمین تجرب

بعد از رژیم در دیدرس است، می شود دید ایران آزاد را، و از شما پنهان نمی کنم که 

همین تصور ایران آزاد یک هیجانی به من می دهد که گرمی و شادی حاصل از آن 

 ایرانیان به وجود آمده است.ه نیست و تردید ندارم که این حس درهمقابل تصور 



 

 

 

د که فرج سرکوهی گروگان دادگاه میکونوس است، آیا گفته می شد و می شو شهروند:

شما فکر می کنید که صدور رأی دادگاه زیان رهبران ارشد حکومت اسالمی برای او 

خطر جانی به همراه خواهد داشت، و یا رژیم ممکن است دست به یک اقدام غیر قابل 

هان زی تازه اش در جپیش بینی و غافلگیرانه بزند و او را آزاد کند تا در برابر آبروری

 برای خود نوعی وجهه کسب کند؟

عرض می کنم بنا بر اطالعاتی که پریروز به ما دادند از ایران )جمعه  دکتر بنی صدر:

سرکوهی جدی است. برای اینکه ذهنی  آوریل( خطر برای فرج ۸۸فروردین/  ۲۲

ارشان نمی نمی شود گفت که انشاءهللا ممکن است بفهمند و حاال که دیگر به درد ک

خورد و چون دادگاه حکمش را داده است او را هم آزاد خواهند کرد. نه! باید با 

ها توی کیهان دیروز )شنبه ایران بود و ایناری دیگر درپیگیری نگران او و جان بسی

را امضاء کرده بودند  "تن ۸۵۳متن "نویسنده ای که  ۸۵۳آوریل(  ۸۲فروردین/  ۲۵

ها تنها با سرکوهی را جاسوس آلمان خوانده اند و اینبودند و خواهان رفع سانسور شده 

کس بیندیشد و یا هر قلمی که ا هربها با همه طرف هستند، این نیست که طرف هستند،

سته و می داند که بر کاغذ بیاید دشمن هستند، و این قابل فهم است، زیرا رژیم که شک

ها درست است خواهد داد. اینود نشان خگونه واکنش جنون آمیزی از خواهد افتاد هر

که ضعیف شده اند، ولی از آنجائی که رژیم، رژیم جنایت است، دست از این کار بر 

 نخواهد داشت.

 

 منابع و زیرنویسها:

 ۱۳، برگ ۹۱۱، شماره ۲۳۳۷آوریل ۲۸شهروند، کانادا، جمعه  -* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 فریچهوف کوبش، رئیس دادگاه میوکونوس

 

 

 
 ، وکیل خانواده دهکردیولفگانگ ویالند



 

 

۱  

 ترور وین:
 

 ، عبداله قادردکترعبدلرحمان قاسملو

 فدیل)فاضل( رسولو  

 

 
 

 ، ترور توسط هیئت نمایندگی ج.ا.ا.۲۳۸۳دام مذاکره: قاسملو و قادری، وین 

 

 

 

 



 

 

 فصل یازدهم:
 و یاران لرحمان قاسملواعبدترور

 
 

 عبدالرحمان قاسملودکترنامه زندگی 

 ترور دام مذاکرات برای 

 معامالت "نوریکوم" و آزادی متهمان دستگیر شده 

 نوریکوم"اعمال فشار از سوی " 

 گفتگوی مرگ 

 اسکورت برای یک قاتل 

 گروههای ترور ج.ا.ا در اروپا 

  ویندادگاه میکونوس  و ترور 

 شکایت نامه هلنا کرولیچ، همسر دکتر قاسملو 

  ،با شاهد "د"گفتگو دخالت احمدی نژاد در ترور قاسملو 

  ،دیدار و گفتگو با پیتر پیلز، نماینده حزب سبز اتریش در پارلمان

 در رابطه با ترور قاسملو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 و یاران عبدالرحمان قاسملوترور

 

ز ابتدای  درگیریهای پس از انقالب هدف سیاستی  حزب دمکرات کردستان ایران ا... »

بود که قصد داشت ساختار سیاسی و سازمانی کردها و بیش از همه حزب دمکرات 

کردستان ایران را متالشی کند. ایران با این سیاست می خواست از اتحاد فرامرزی 

 کردها جلوگیری کند که با توجه به شخصیت قاسملو قابل تصور بود. 

تیمسار  "،عملیاتبه مسئول "اطالعات و غرب ایران)کردستان(پاسداران در فرمانده

گزارش داد که قاسملو قصد مذاکره دارد تا جو سیاسی را آرام کند.  ،غفور درجزی

دولت می ترسید قاسملو بتواند به این وسیله به یک عامل سیاسی جدی تبدیل شود و 

همان اوایل تالشش از میان ید دراز میان برداشت. ازاین رو بامشکل بشود او را 

دو نفر از اعضای   ۸۱۱۱یا  ۸۱۱۹برداشته می شد. به دستور" کمیته امور ویژه" در 

امهای جودی و جعفری، " سپاه پاسداران در کردستان با ناطالعات و عملیات "بخش

که من شخصن آنها را نمی شناسم، با محمد هادی هادوی مقدم، که وی را شخصن 

 ای بررسی این مساله مالقات کردند.بر مشناسم،

هادوی در آنزمان در واواک مسئول جمع آوری طالعات در مورد کردستان بود و در 

 حال حاضر مدیر کل اجرایی یکی از شرکتهای واواک به نام صمصام کاال می باشد.

 و ادد ارائه" ویژه امور کمیته" به واواک را بود کرده تهیه نفر سه این از یکی که گزارشی

 .*..«.درآمد اجرا به ۸۸۱۸ در که کرد تصویب را قاسملو قتل ۸۸۱۱ سال در..." کمیته"

، یک هیئت نمایندگی از سوی ج.ا.ا. مخفیانه به وین می آید تا برای ۸۱۱۱در دسمامبر 

اولین بار با رهبران حزب دمکرات کردستان ایران برای حل مسئله خود مختاری  

ت هیئت نمایندگی ایران را جعفر صحرا رودی به عهده کردستان مذاکره کند. ریاس

 ۱۱۳۱۵۳دارد و همراه او مصطفی آجودی)مصطفوی( با پاسپورت دیپلماتیک شماره 

غفور درجزی، که مسئول واحد  یک ایرانی دیگر به نام حاج در پانزدهم دسامبراست. 

مستعار ، و نام ۱۳۳۱۱۱عملیات سپاه  پاسداران است، با پاسپورت جعلی شماره 

امیرمنصور بزرگیان اصل، وارد وین می شود و به عنوان محافظ هیئت مذاکره 

اعزامی از ج.ا.ا. به تیم مذاکره کننده می پیوندد. قاسملو در باره این مذاکرات به کمیته 

حزب اعتمادی به ج.ا.ا. اکثریت مرکزی ح.د.ک.ا. چیزی نمی گوید، زیرا می داند که 

، ۸۱۱۱ژوئیه  ۸۵درو هفت ماه بعد، . باشدا این دیداره ندارد و می تواند مخالف

 کردستان ایران(، عبدهللا قادری وعبدالرحمان قاسملو )دبیر کل حزب دمکرات دکتر

شماره (، Linke Bahngasseگاسه)لینکه بان دکتر فاضل رسول در شهر وین، خیابان

 رسند. به قتل می  ج.ا.ا. "نمایندگان"، به هنگام مذاکره محرمانه با ۳



 

 

 (۲)نامه عبدالرحمان قاسملو زندگی -۲
در دهکده قاسملو، نزدیکی شهر ارومیه  ۸۱۵۱دسامبر  ۲۲عبدالرحمان قاسملو متولد 

در ایران است. مادرش آسوری و پدرش از زمینداران بزرگ کردستان بود. پدر 

به شوروی رفت. وی در اوان  "جمهوری مهاباد"قاسملو عضو هیأتی بود که از طرف 

جوانی عضو سازمان تازه تأسیس جوانان حزب دمکرات کردستان ایران بود و در 

 ندانی شد.سال ز 2توسط مقامات ایران دستگیر و به مدت  ۸۱۳۱سال 

دکتر قاسملو پس از پایان دبیرستان در ایران به پاریس می رود و در دانشگاه سوربُن 

ولت وقت ایران مانع پرداخت دو سال، ددر رشته اقتصاد می پردازد. پس ازبه تحصیل 

حزب توده ایران یک  ۸۱۳۱هزینه تحصیلی برای او توسط پدرش می شود. اوائل دهه 

مارکس  لارد. قاسملو از دانشگاه کارزگ کسلواکی دراختیاراو میبورس تحصیلی درچ

در پراگ فارغ التحصیل می شود و در همانجا به تدریس می پردازد. پس از سرکوب 

)معروف به بهار پراگ(، اختالفات  ۸۱۶۱بی چکسلواکی در سال جنبش اصالح طل

 د، باال می گیرد.که از سیاست سرکوب دفاع می کر ،میان قاسملو و حزب توده ایران

شد اقتصادی کشورهای مشکالت ر"اولین ومهمترین اثر خود ۸۱۶۱سالدکتر قاسملودر

درباره کردستان را تحت را منتشر می کند. او همچنین اولین اثر خود  "در حال توسعه

همان پراگ منتشر کرد که تبدیل به کتاب راهنمای در "کردها وکردستان"عنوان 

 انی می شود. ُکردهای ایر

دانشگاه ( دانشجوی Helen Krulichبا خانم هلن کرولیش ) ۸۱۳۲قاسملو در سال 

و  ودش می و اندکی پس از آن مخفیانه وارد کردستان ایران می کندپراگ ازدواج 

دوباره به پراگ بر می گردد و به  ۸۱۳۹سال . سپس درمی پیونددهمسرش نیز به او 

 (عراق)به بغداد ۸۱۹۱قاسملو در سال  تاد دانشگاه مشغول تدریس می شود.عنوان اس

وزارتخانه اقتصاد و برنامه ریزی عراق برای  با دانشگاه  تدریس و می رود و در

از بغداد به  ۸۱۶۹او در سال ری می کند. ساله همکا ۲۳تنظیم یک برنامه توسعه 

پراگ و از آنجا به پاریس می رود و در دانشگاه سوربُن پاریس مشغول تدریس زبان و 

 ادبیات ُکرد می شود. 

 بغداد ، که درکنگره حزب دمکرات کردستان ایران، از سوی ۸۱۹۸قاسملو، در سال 

 .شودعنوان دبیر کل حزب انتخاب می  به ، برگزار می شد

می گردد و تقریبا  تمام به ایران باز ، همزمان با انقالب اسالمی، ۸۱۹۱سال او در

می ماند. بی ثمر ج.ا.ا. از سوی به رسمیت شناختن حقوق ُکردهای ایران ش برایتالش

حمله بسیار گسترده ای را به  ۸۱۱۳نیروهای نظامی جمهوری اسالمی در ژوئیه 

ثر این حمله، قاسملو مجبور به عقب نشینی به کردستان ایران آغاز می کنند که در ا

اتریش، به هنگام ، در وین ۸۱۱۱ژوئیه  ۸۵در  او می شود. عراق منطقه کردستان

 مذاکره با نمایندگان جمهوری اسالمی همراه با یارانش به قتل می رسد. 
 

 (۱) شرح واقعه، مذاکرات و ترور -۱

ری صحرارودی و به همراهی به سرپرستی محمد جعف ج.ا.ا. رسمیمذاکره ت یئه



 

 

(، نام اصلی مصطفی مصطفوی، با پاسپورت دیپلماتیک Ajuadiمصطفی آجودی )

 برای  ،ح.د.ک.ا.مذاکره با  با هدف ظاهری،  ۱۱۳۱۵۳شماره  (۹)جمهوری اسالمی

به همراه  قاسملو د.نوارد وین می شو ۸۱۱۱مختاری کردهای ایران، در دسامبر  خود

دسامبر در وین بسر می برند. اقامت او در وین مخفی  ۲۹ز معاونش عبداله قادری ا

دمکرات اتریش)ازجمله هانس  -نیست، زیرا او با برخی از مقامات حزب سوسیال

یک مصاحبه دارد   ORFدسامبر با تلویزیون ۲۱فیشر( مالقات و گفتگو می کند و در 

 دارد. یکی از رهبران کردهای عراق(و پس از آن دیداری با جالل طالبانی)
 

آغاز می شود و رهبری  ۸۱۱۱دسامبر  ۵۱مذاکرات در تاریخ  دور اول مذاکرات:

هر بار اعالم می کند که محل و تاریخ مذاکرات را کردستان ایران حزب دمکرات 

تعیین خواهند کرد که با مخالفت تیم مذاکره کننده جمهوری اسالمی روبرو  خود آنها 

  می شود.

اتحادیه میهنی کردستان "(، از افراد وابسته به Khabat Marouf)خباط اقای معروف 

، در Harmoniegasseدر  را،  (، به رهبری جالل طالبانی، خانه اشPUK) "عراق

 ارد. زدر اختیار آنها می گ ، وین ۱منطقه 

شروع می شود. صحرارودی و مصطفی  ۱۱دسامبر  ۵۱اول مذاکرات دردور

درجلسه ح.د.ک.ا. سوی سملو و قادری از و قاج.ا.ا. مصطفوی )آجودی( از سوی 

. مسئولیت حفظ امنیت در استواسطه مذاکرات  نطالبانی شخص جاللشرکت کردند و

خانه و دو ُکرد عراقی دیگر در ا ُکردهای عراقی بود. یک ُکرد دراین دور مذاکرات ب

تالش حفاظت عمدتن برای حفظ جان طالبانی است. جلوی خانه نگهبانی می دادند. 

 یس مخفی اتریش به منظور نظارت بر مذاکرات نیز بی نتیجه ماند. پل

که هشت  می نشینندبه گفتگو  در همان محلبار دیگردسامبر یک ۵۸طرفین مذاکره در 

رای در این دور از مذاکرات قاسملو برنامه خود)حزب( را ب .می کشدعت طول سا

 به زبان کردی در مدارسجمله( خواهان حق تدریس خود مختاری ارائه می کند. او)از

اداری در  -، به رسمیت شناختن زبان کردی به عنوان دومین زبان رسمیکردستان

تعیین حدود استان کردستان و نیز پذیرش پیشمرگان کرد به عنوان نیروهای  کردستان،

  پلیس است. مذاکرات بدون دستیابی به نتیجه ای مشخص پایان می یابد.

( Saeed Riahiدسامبر، سعید ریاحی ) ۸۳مذاکرات، در هفته پیش از شروع حدود دو

ام تدارک ترور سخنگوی به هنگ، ۸۱۱۱ِمه  ۲۱تاریخ در ها،وارد وین می شود. او بعد

می شود. بنا بر ارزیابی مقامات توسط پلیس آلمان دستگیر (،آلمان)مجاهدین درشهرُکلن

 رور بوده است.با هدف ت "جمع آوری و کسب اطالعات" عضو تیمو ا اتریش پلیس
 

برای مالقات با  ۸۱۱۱اول ژانویه  قاسملو در وین می ماند ودوم مذاکرات: دور 

 می رود.  Wasagasseفدیل)فاضل( رسول به خانه او در

 

 



 

 

 
 ( گیان اصلرمنصور بزامیرحاج غفور درجزی )نام مستعار

 فرمانده واحد عملیاتی سپاه قدس

 
 

 
 محمد جعفر صحرا رودی، سرپرست تیم

 مذاکره با دکتر قاسملو 



 

 

او در قیام کردها بر علیه بغداد  مانند قاسملو کرد و متولد سلیمانیه است. کاک رسول 

، همراه ۸۱۹۳به رهبری مالمصطفی بارزانی شرکت داشت و تا پایان  این قیام، سال 

با بارزانی برعلیه حکومت صدام حسین جنگید. رسول پس از آن به لبنان پناهنده می 

اندکی بعد به وین می آید و درآنجا علوم سیاسی می خواند. او دارای تابعیت  شود و

  و همسر اتریشی بود.  (۸۱۱۳)

قاسملو برای مدت کوتاهی به چکسلواکی و مجارستان می رود وپس از آن با طالبانی 

 در دمشق تماس می گیرد و پیشنهاد می کند که مذاکره با تیم ج.ا.ا. ادامه یابد. 

ی در این فاصله به بهانه گفتگو با مقامات ایران، در تاریخ ششم ژانویه ، صحرا رود

 به تهران می رود و چهاردهم دوباره به وین بر می گردد. 

ادامه می  (Harmoniegasse)پیشینمحل مذاکرات در ۸۱۱۱ژانویه  ۸۱تاریخ در

صور یر من، امرا قاسملو تنهاست. اما تیم جمهوری اسالمی نفر سومیاین دوریابد. در

طالبانی ت، به همراه آورده است. جالل هیئحفظ امنیت به عنوان مأمور ،بزرگیان اصل

 مذاکره بی نتیجه پایان می یابد. جلسه حضور دارند.نیز درو معاونش نوشیروان امین 

مصطفوی  جعفری صحرارودی، مصطفیمحمد از:عبارتندج.ا.ا.ت ئاعضای هی

لط به تاریخ کردستان( و امیرمنصور بزرگیان ل تس)معروف به مصطفی تاریخ، به دلی

)نام اصلی غفور درجزی(، از فرماندهان نیروهای قدس سپاه پاسداران که با  اصل

 .(۴)به اتریش آمده است  ۱۳۳۱۱۱پاسپورت جعلی شماره 

دور دوباره به وین می آیند تا  )آجودی(مصطفویصحرارودی و ،۸۱۱۱در مارس 

گو دلسرد شده بود تصمیم می که از ادامه گفت د. ک. ا. ح.. سوم مذاکرا را شروع کنند

. قاسملو دی را برای ادامه مذاکرات بفرستدگیرد به جای قاسملو، معاونش سعید شرفکن

 ج.ا. ت نمایندگی ئهیموافق است. شرفکندی بدین منظور ازبغداد به پاریس می رود. اما 

صحرارودی و قاسملو بودند  دکتر بافقط خواهان گفتگوی مستقیم  موافقت نمی کند. آنها

 می کند. لغو  مذاکرات را

فوت می کند و در پی آن  میان کردها بحثی  ۸۱۱۱آیت اله خمینی در چهارم ژانویه 

یا  بهتر شده استدر می گیرد که آیا اکنون شانس مذاکره برای رسیده به خود مختاری 

نه؟ اکثریت بر این نظر  آیا پس از فوت او امکان گشایش سیاسی وجود دارد یاخیر. 

 است که باید از این فرصت احتملی بهره گرفت.

با قطار از سوئیس به  بزرگیان اصل )غفور درجزی(اواخر ماه ژوئن امیر منصور در

( اقامت می گزیند. او ورودش Post am Fleischmarktهتل ) اتریش می آید و در

یل در سفر است، برادرش، کاوه را به فدیل رسول اطالع می دهد، اما از آنجائیکه فد



 

 

رسول، به مالقات درجزی می رود و کارهای او را انجام می دهد و متوجه می شود 

  که او)درجزی( وین را خوب می شناسد.

درجزی با فدیل رسول دیدار می کند و به  او می گوید که تهران در بیست وششم ژوئن 

می خواهد هر چه سریعتر با  هاشمی رفسنجانیعالقمند به ادامه مذاکرات است و 

ُکردها به توافق برسد تا به همگان نشان دهد که توانسته است یکی از اساسی ترین 

درجزی می گوید آنها ترجیح می دهند به جای طالبانی . (۵)مشکالت جامعه را حل کند 

خود رسول درگفتگوها شرکت کند، زیرا او)طالبالنی( دهن لق است و موضع مذاکرات 

مذاکره کنندکان، کس ه را همه جا تعریف می کند. بعالوه اینکه، به غیر از محرمان

 گفتگوها همچنان محرمانه و مخفی بمانند.  ور داشته باشد تادیگر نباید حض

دور نگهداشتن طالبانی بود، زیرا  دگی ج.ا.ا. از این پیشنهاداتف یکم:هدف هیئت نماین

نمی توانست خطر کند و طالبانی  را نیز از  نش نیز می آمدند و ج.ا.محافظابا آمدن او 

کس دیگری در آنجا  غیر از هیئت مذاکره کننده، دوم، این پیشنهاد که بهو میان ببرد. 

تا گویا محرمانه ماندن مذاکرات تظمین باشد، اقدامی برای کشاندن رهبری  ،نباشد

 کردها به آنجا بدون محافظ بوده است.

به  ژوئن ۵۱و سپس  می رساند )در پاریس(ع قاسملوبه اطالتلفنی رسول موضوع را 

را بپذیرد. قاسملو می  متقاعد کند پیشنهادات هیئت ج.ا.پاریس می رود تا قاسملو را 

تا پانزده ژوئیه پایان  ا در پاریس انجام شوند و دوم، گفتگوه : یکم،پذیرد به دو شرط

تا برای  آمریکا خواهد رفتیابند، زیرا او در نوزدهم ژوئیه برای مدت یکماه به سفر 

 ت آمریکایی و نیز خبرنگاران داشته باشد.امذاکرات مفصلی با مقاماولین بار گفتگو و 

روی  رد می کند و به )مذاکره در پاریس(را اکیدا  اول پیشنهاد  ج.ا.ا.ت نمایندگی ئهی

 می)تاریخ مذاکره( را می پذیرد.و، اما دوین یا برلین پای می فشارد

وین  -ورتفرانکف -رارودی با هواپیما از راه تهرانه، محمد جعفری صحژوئی ۸۱در 

ره پلیس یک ( در جوار اداHotel de Franceهتل فرانس )وارد اتریش می شود و در

بعد صحرارودی هتل را عوض می کند و به هتل  اتاق می گیرد. یک روز

Stiegbräu، می رود.  ،وین ۸۳منطقه  در 

 ۸۳شان را تا به همان هتل می رود و هر دو اتاقهایز مصطفی مصطفوی )آجودی( نی

 ی کنند. ژوئیه رزرو م

،  وارد وین می شوند و آقای خسرو بهرامی ۸۳:۵۱ساعت  قاسملو به همراه قادری

ها را آن به همراه یکی دیگر از کادرهای حزب در وین،  ،ح. د. ک. ا. در ویننماینده 

یاسی اتریش های سصله با چند تن از شخصیتدر این فاد. قاسملو ناز فرودگاه می آور

قاسملو با پاسپورت جعلی سفر می  همه می دانستند که تماس می گیرد و گفتگو می کند.



 

 

کند، زیرا ج.ا.ا. به او پاسپورت نمی داد، هر چند که او)قاسملو( ترک تبعیت نکرده 

د قاسملو به بود . مقامات و نیز دفتر وزیر کشور اتریش  از این امر و همچنین ورو

  وین برای مذاکره مطلع بودند.

 د: تیم مذاکره کننده و تیم ضربت.همان ابتداء به روی دو تیم تنظیم شده بونقشه ترور از

ات کردستان ت نمایندگی حزب دمکرئباید شرایط را آماده و اعتماد هیتیم مذاکره کننده 

ا  خواهان حل مشکل واقع ج.ا.ا.تصور می کردند که " همه"را جلب می کرد. باید 

ون های سیاسی اپوزیسینه ای وانمود می شد که گویا گروهُکردها بوده است. باید به گو

ت ئ، به محل مذاکرات یورش برده و هیهستند ج.ا.که مخالف هرگونه تماس و گفتگو با 

رات، فاصله میان دور نهایی مذاکبنابراین، در. (۶)نمایندگی ُکردها را به قتل رسانده اند 

 اعضای تیم عبارتند از:تیم ضربت وارد وین می شود. 

رئیس واحد اطالعات سپاه ناصر تقی پور که با پاسپورت جعلی از راه دوبی وارد  -۸

 اتریش می شود. 

سفر می کند. او  علی رضا عسگری، که به همراه تقی پور و نیز با پاسپورت جعلی -۲

 ویژه عملیات سپاه است. از اعضای واحد

 (۷)احمدی، که با پاسپورت دیپلماتیک سفر می کند  نژاد -۵

ها تلفن می کند و با آن ج.ا.ا.رسول به نمایندگان  فدیلصبح،  ۸۱ژوئیه ساعت  ۸۲در 

، مرکزی اتوبوسایستگاه  نزدیکبعد از ظهر، در برابرهتل هیلتون،  ۳رأس ساعت 

  ز آنجا به محل مالقات مخفی ببرد.ها را اتا آن دارزقرار می گ

 Landtmannصبح، در کافه  ۸۸یکدیگر را ساعت  رسولآن روز دکتر قاسملو و در

 .می روند قادری به خانه رسول ساعت سه بعد ازظهر قاسملو و مالقات می کنند.

د. حدود نآنجا حضور داررسول نیز درو  رئیس جمهور پیشین الجزایر، احمد بن بال ُ

 را از (ی، مصطفوی و بزرگیانصحرارود)ج.ا.ا.سه نماینده  رسول ،یک ساعت بعد

و به محل مذاکره می هتل هیلتون بر می دارد  وبوس در نزدیکیایستگاه مرکزی ات

و به غیر از قاسملو و قادری کس دیگری در خانه  حضور نداردبرد. احمد بن بال 

،شماره پنج، را رسول تدارک دیده Linken Bahngasse نیست. آپارتمان درخیابان 

یق آیفون باز می شود و ردر طبقه سوم قرار دارد و در خانه فقط از ط است. آپارتمان

  ایمنی ویژه است. در ورودی آپارتمان دارای سه قفل

، همسر  (Rockenschaub-Rasoul) رسول -بنابراظهارات خانم سوزانه روکنشاب

آجودی در میان ت نمایندگی جمهوری اسالمی زیاد حرف نمی زند ویئهفدیل رسول، 

با تهران، آقای  باید قدرت تصمیم گیری آنها محدود است و اظهار می دارد که هاگفتگو



 

 

نهایی  د، در نتیجه جلسهنجریان مذاکرات قرار دهد و ایشان را درنگو کنرفسنجانی، گفت

  به روز بعد موکول می شود.

و در نتیجه هیدت  مطلع بودفدیل رسول تنها کسی بود که از محل برگزاری جلسه 

ی زمان الزم داشت تا دررابطه با محل ترور آشنائی و اطالعات الزم را بدست نمایندگ

تنها یک بهانه برای خرید وقت بمنظور آشنایی  ،آورد. اطالع به مرکز و کسب تکلیف

محل سکونت  (Stieglbräu)این فاصله درجزی نیز به هتلدربا شریط جدید بود. 

  ئیه رزو کرده است.ژو ۸۳آمده و اتاق را تا   صحرا رودی و آجودی

همراه قادری و یکی دیگر از قاسملو به  ،ساعت چهار بعد ازظهر ،در سیزدهم ژوپیه

 (Manfred Matzkaمانفرد ماتسکا) برای دیدارو گفتگو با( Piroty) حزبافراد 

. این مالقات پیش از آمدن قاسملو به می روند به این وزارتخانه کشوررئیس دفتر وزیر

ماتسکا توسط منشی اش به ( خسرو بهرامی ترتیب داده شده بود. جمله)ازوین توسط

اطالع آنها می رساند که او راس ساعت تعیین شده نمی تواند بیاید و از آنها خواهش 

راس می کند منتظر بمانند. اما، قاسملو و قادری نمی توانستند منتظر بمانند، زیرا 

. اینکه باشدبا هیئت نمایندگی ج.ا.ا.  قرار مذاکرهساعت پنج و نیم بعد از ظهر باید سر 

بگوید و چه درخواستی از او داشته است تا به به ماتسکا قاسملو چه می خواسته است 

جالل طالبانی، رهبر اتحادیه میهنی کردستان عراق، یک امروز ناروشن است. اما 

 ژه محافظان ویاز او درخواست روز بعد از ترور، ماتسکا را متهم ساخت که قاسملو 

   این اتهام و ادعا را رد می کند.وزارت کشور اتریش  کرده و او پاسخ رد داده است.

از وزارت ژوئیه، قاسملو و قادری، بدون محافظ و بدون هیچ اقدام امنیتی،  ۸۵در 

می روند. شروع ، ۳، شماره Linke Bahngasseمحل مذاکره در کشورمستقیمن به 

توسط رسول تهیه شده  است. همان آپارتمانی که هرظ ت پنج و نیم بعد ازساعمذاکرات 

آیفون باز می  تنها از راه سیستم ساختمان در ،در طبقه سوم ساختمان قرار داشت، بود

 دارای سه قفل ایمنی بود.  ورودی آپارتمانشد و در 

)آجودی(، غفور  ز: جعفری صحرارودی، مصطفی مصطفویعبارتند ا حاضران

عبدالرحمان قاسملو. قادری وعبدهللا ان(، فاضل رسول، درجزی )امیر منصور بزرگی

و بزرگیان که مسئول حفظ امنیت صحرارودی و مصطفوی اعضای مذاکره کننده اند 

شروع و به روی  ها است در اتاق دیگری می ماند. و بدین ترتیب دور دوم مذاکراتآن

 نوار ضبط می شود.

صر تقی پور، سرهنگ واحد قدس همزمان تیم ضربت در بیرون وارد کار می شود. نا

سپاه مسئول عملیات و ترور است. علی رضا عسگری همراه و پشتیبان اوست. احمدی 

ها به تقی پور و سپردن آن از سفارت ج.ا.ا. در وین مسئول تحویل اسلحه ها *نژاد



 

 

یک کلت الما  میلی متری، با صدا خفه کن، ۶۳/۹، (Beretta) است. یک ُکلت برتا

میلی ۱ (،Beretta)و یک مسلسل مدل میلی متری با صدا خفه کن، ۶۳/۹اسپسیال، 

 .(۸)متری با صدا خفه کن 

 مذاکرات قاسملو و رسول پیشنهاد می کنند نتیجه ذاکرات به نتیجه ای نمی رسد و درم

)از متن ضبط شده به روی نوار ژوئیه ساعت شش بعد از ظهر ادامه یابد ۸۳در روز 

 . پنهانی انجام داده بود(ضبط صوت که قاسملو آنرا 

ُکلت شروع می شود. گلوله ها به پیشانی، از این پیشنهاد تیراندازی با دو اندکی پس

 گیجگاه و گلوی قاسملو و سه بار به سر و دو بار به گلوی رسول اصابت می کنند. هر

عبدهللا قادری تنها کسی است که از خود دفاع کرده  ندو در جا کشته می شوند. احتمال

لوله به گیجگاه، یک گلوله است. به او یک گلوله به پشت کله، دو گلوله به کمر، یک گ

اصابت کرده  شیک گلوله به شانه و یک گلوله به انگشت اشاره دست راست، به گلو

است. قاتالن به منظور اطمینان از انجام وظیفه خود به هر یک از مقتوالن یک تیر 

ه روی صدا خفه کن پوست و استخوان مقتوالن ب خالص می زنند بگونه ای که بقایای

 باقی می ماند. 

تقی پور برای او تعریف کرده است که او )تقی پور( و عسگری  ، می گوید "د"شاهد 

یر منصور بزرگیان اصل( به به محل مذاکرات می روند و در را غفور درجزی )ام

ء و فورا  قاسملو را هدف ها باز کرده است. تقی پور پس از ورود به خانه ابتداروی آن

صحرارودی  نکره اندکی تاریک بود من اشتباهقرار می دهد و می گوید چون محل مذا

را نیز زدم. پس از انجام عملیات فورا  از محل ترور دور شدیم. وظیفه احمدی نژاد در 

و به هنگام عملیات در اطراف خانه بوده است  یل اسلحه ها و پشتیبانیتیم عملیات تحو

 .(۳)اگر اتفاقی افتاد اقدامات الزم را انجام دهد  تا

این اظهارات شاهد "د"، همچنانکه بعد خواهد آمد، با بررسیهای کارشناسانه پلیس ضد 

تروریسم اتریش تطابق ندارد و تیر اندازی توسط همان هیئت مذاکره کننده ج.ا.ا. انجام 

 گرفته است.

پیش آماده کرده بودند.  ل فرار را ازصحرارودی، بزرگیان اصل و آجودی تمام وسای

بسته بندی شده و بلیط پرواز به تهران نیز از پیش پرداخت  نهتل کامالوسائل آنها در

قابل حوادثی اتفاق می افتند که از قبل  دراین است کهتنها اما، بد شانسی آنها شده بود. 

 بودند. نپیش بینی نشده 

. گلوله به بازوی استری صحرارودی جعف، زخمی شدن ناخواسته اولین بد شانسی

راه گلو وارد و از او چپ او اصابت و از نزدیکی شانه اش دوباره خارج و وارد گونه 

 می شود.  دهانش



 

 

دقیقه( از خانه خارج می شود و زنگ خانه همسایه را به  ۲۱و  ۸۱)حدود ساعت او

خیابان  بهودی لیس را خبر می کند. صحرارصدا در می آورد. زن همسایه بالفاصله پ

د، د، اما توان فرار ندارد. در این حالت فردی به صحرارودی نزدیک می شورومی 

یک بسته اسکناس هزار دالری از یک جیب و یک ، دست به جیب شلوار او می برد

نزدیک و در حین فرار  رش بیرون می آورد و فرار می کندبسته پستی از جیب دیگ

 س ناپدید می شود.است با یک ماشین تصادف کند و سپ

غرق  ،. صحرا رودیحضور دارد)بانگاسه(، پلیس در محلبعداز ظهر ۹:۵۹ساعت 

پیدا  اصل)درجزی( سر و کله بزرگیان ، روی پیاده رو افتاده است. اندکی بعددر خون

بازوی یک پلیس را می گیرد و به انگلیسی فریاد می زند" دوست من، دوست  می شود

پنج، محل مذاکره می رود. دو پلیس او را تعقیب می کنند  من" و سپس به خانه شماره

یک پاکت پستی خون آلود  بزرگیانازدر بازجوئی بدنی و وارد آپارتمان می شوند. آنها 

همان فردی  ، درجزی،)امیر منصور بزرگیان اصل پیدا می کنند دالر ۱۳۱۱به همراه 

اکت پستی را بیرون و پاست که به صحرارودی نزدیک می شود و از جیب او پول 

 .می آورد.(

واحد ویژه مبارزه با "رئیس اندکی بعد، راس پلیس اتریش در محل ترور جمع هستند. 

مامورپیگیری می  (،(Oswald Kessler, EBTاتریش، آقای اسوالد ِکسلر" تروریسم

چنین در همانجا، ،و بررسی وضع اسناد و مدارکحادثه  شود و پس از بررسی محل

 ی کند:اظهار نظر م

  در ورودی خانه دارای هیچ نشانی مبنی بر اینکه کسی آن را به زور

 نیست. ،ه باشدکردباز

 .به هر سه نفر ُکرد تیر خالص زده شده است 

 حالت نشسته به قتل رسیده اند. و در غافلگیر شده ندو نفر از سه ُکرد کامل

ند( نمی کدعا د )آنگونه که قاتالن اوشبدی بیگانه از بیرون وارد اطاق اگر فر

 ها همچنان نشسته در جای خود باقی بمانند.ابدا  ممکن نبود که آن

 .مصطفوی )آجودی( فرار کرده و مخفی شده است 

  موقعیت آپارتمان به گونه ای است که امکان تشخیص موقعیت و وضعیت

خانه از بیرون ممکن نیست، یعنی قاتالن بایستی از درون با موقعیت خانه 

 باشند. آشنایی داشته 

  ،داشته اند تا به هنگام می ن آگاهی مقتوالن دقیقباید از محل نشستن قاتالن

 .یک عملیات برق آسا اشتباهی تیر نزنند

  ترورهای انجام یافته توسط این ترور شکل کالسیک تروریستی ندارد و شبیه

های کالسیک تروریستی، امنیتی است. زیرا در مدل -های اطالعاتیدستگاه

در برابر هتل یا  نه در یک خانه خصوصی، بل برای اولین بار تولمق قاتل و



 

 

در فرودگاه یا ... همدیگر را مالقات می کنند. در صورتی که در این ترور 

قربانیان  اعتمادند  ا قاتل و مقتول همدیگر را می شناختند و قاتالن موفق شده

 بدست آورند. را

 العات او قاسملو و قادری با و دلیل هشتم برای کسلر این است که بنابر اط

 فرستادگان ج.ا.ا. در حال مذاکره بوده اند. پس ج.ا.ا. پشت این ترور است.

 ِکسلر در همانجا ابراز می دارد: بنابراین دالیل، آقای اُسوالد

اند. برای زنده مانده ایران کردها به قتل رسیده اند و مأموران جمهوری اسالمی "... 

مورد نه با ری در این یم گروشن است. از این به بعد تصمی نما )پلیس( موضوع کامل

کسلر بالفاصله تلفنی دستور می دهد در مرزهای اتریش تمام  ".با سیاست است ما، بل

میانه می آیند، کنترل نمایند و پس از د و ازخاورکسانی را که قصد خروج دارن

 مشورت با او اجازه خروج دهند. 

هرچند آجودی)مصطفی مصطفوی( موفق به  است کهقاتالن این  دومین بدشانسی

به اداره  )درجزی( صحرارودی به بیمارستان و بزرگیان اصل فرار می شود، اما

جویی قرار می پلیس منتقل می شوند و در نتیجه هر کدام بطور جداگانه مورد باز

د( رارودی پیش بینی نشده بوزخمی شدن صح نها )ازآنجائی که قبلگیرند و اظهارات آن

 و مشخص می شود که هر دو دروغ می گویند.  است ضد و نقیض نکامل

که گویا مسئول حفظ امنیت جانی تیم مذاکره  )درجزی(امیر منصور بزرگیان اصل

به مک دونالد محل رفته  بعد از ظهر هفتکننده بوده است، مدعی می شود که ساعت 

خانه نبوده م تیراندازی درال بخرد و به هنگاو کوکاکو Fish Macاست تا برای خودش 

 است. 

، قرار می گیردبازجویی مورد همان شب در بیمارستان برعکس، صحرارودی که در

ما در پایان مذاکرات بودیم که ناگهان در اطاق باز شد و دو یا سه "...  :اظهار می دارد

ی به ها نیفتاده بود که زخمی شدم و از صندلد اطاق شدند و هنوز چشم من به آننفر وار

و  ".فکر کنند که من هم کشته شده ام روی زمین افتادم و دیگر تکان نخوردم تا قاتالن

ها بود( در اطاق زرگیان اصل )که مأمور حفظ جان آنکه به هنگام تیراندازی ب می گوید

از خانه بیرون رفتم بزرگیان اصل  گرفتن کمکبرای  من کههنگامیه است: "... نبود

 ."گفت در توالت ؟م موقع تیراندازی کجا بودیاز او پرسید ،را دیدم

. پلیس ه استسایر اظهارات صحرارودی نیز با واقعیت موجود در تطابق نبود ،بعالوه

 از او می پرسد: 

ها تیراندازی به سوی آنازآنجا )اظهارات صحرارودی( و شدهاق تاوارد افرادی  اگر -۸

ان محل در ورودی اتاق ریخته شده ها درهمه می بایستی تمام پوک نقاعدت ،کرده باشند

 د، در حالیکه تمام پوکه ها در محل نشست او بوده اند وباش

ل در ورودی به سوی ح( از ممدعی استصحرارودی  کهاگر مهاجمان )آنگونه  -۲

یوار شلیک کنند، در ها تیراندازی کرده اند، چگونه می توانند از آنجا به سوی همان دآن

علمی مربوط به تعیین مسیر حرکت گلوله ها مبین اسانه وحالیکه بررسیهای کارشن

 شلیک گلوله ها از محل نشست صحرارودی به سوی دیوار هستند.



 

 

کشف اسلحه های جرم  )درجزی(صحرارودی و بزرگیان اصل سومین بدشانسیو

(، کارگر زباله شهرداری وین، اسلحه George Samuelاست. آقای جرج ساموئل )

تحویل پلیس می دهد. یک ُکلت برتا  آنها راپیدا می کند و الهزب ظرف یک ها را در

(Beretta کالیبر ،)میلی متری با صدا خفه کن، دو خشاب همان ُکلت و یک  ۶۳/۹

، مدارک Suzukiکلید یک موتور سیکلت مارک دو خشاب برای مسلسل، باضافه 

شرکت  ۸۸/۸/۸۱۱۱یک صورتحساب مورخ و  GSx500tمدل  Suzukiمربوط به 

 موتور قرارداد خریدیالسین، و مصطفی  (، برای شخصی به نامFreytagفریتاگ)

صحرا رودی را به فروشنده موتور بعدا   شرکت فرایتاگ و مصطفی مصطفوی.میان 

شناسایی می کند. ، یعنی یکی از سه نفر تیم مذاکره ج.ا.ا.، خریدار موتورعنوان 

 پلیس کشف و ضبط می شود. وسطت دیگر زباله مسلسل جرم نیز بعدا  در یک ظرف 

تعیین منشاء ُکلت، مسلسل و صدا خفه کن ها، همچنان که در دادگاه میکونوس اثبات 

شد، کار آسانی بود. اسلحه های جرم از جمله محموله اسلحه هایی هستند که در اسپانیا 

از سوی کارخانه های اسپانیایی تحویل ارتش شاهنشاهی  ۸۱۹۸تولید شده و در سال 

 حه ها از جمهوری اسالمی می آیند.ت ایران شده بودند. بنابراین اسلوق

نقش مأموران جمهوری اهد انکارناپذیر که همگی حاکی ازشوبا وجود اسناد ومدارک و

مظنونان ومتهمان پلیس و مقامات دولت اتریش  ،اسالمی در قتل رهبران ُکرد بودند

در  ج.ا.ا.های سفیر این رابطه تالشتهران کردند. در  را آزاد و رهسپارشرکت به قتل 

فر، همان ابتدای دستگیری این دو نبی ثمر نبود. ایشان از ،آقای نقره کار شیرازی ،وین

ها از شان به ایران شروع کرد. این تالشها و فرستادنتالش وسیعی را برای آزادی آن

دنیا تا قطع  عدم وجود امنیت جانی برای شهروندان اتریشی در ایران یا سایر نقاطتهدید

 بود. "... نوریکوم"های ی و افشای فروش اسلحه و توپروابط تجار

ماه پس از ترور، توسط ۳دقیقه، حدود  ۳۳و  ۳ساعت ، در۸۱۱۱نوامبر  ۲۱در تاریخ 

دادستانی اتریش حکم دستگیری بزرگیان اصل، صحرارودی و مصطفی آجودی در 

البته پس از آزادی آنها و تحویل ، ، اروپا و ترکیه صادر می شودمحدوده خاک اتریش

  به ایران.

  "مجله نیوز"، معامالت نوریکوم و آزادی متهمان  -۹

بیوه دکتر قاسملو در وین، خانم هلن قاسملو، با لحنی تمسخرآمیز همراه با یأس می »... 

ها را تا فرودگاه اسکورت می تالن محکوم می شوند، و در وین آنگوید: در آلمان قا

 ه ایران باز گردند. کنند تا ب

سه تن از رهبران حزب دمکرات کردستان ایران عبدالرحمان قاسملو  ۸۱۱۱در ژوئیه 

رسول )فارغ التحصیل  (فاضل فدیل))دبیر کل( عبدهللا قادری )معاون اول قاسملو( و



 

 

محمد ها می به قتل رسیده اند.  قاتالن آنعلوم سیاسی( به دست قاتالن جمهوری اسال

(، ج.ا.ُکردهای ایران در وزارت اطالعات و امنیت دی )مسئول امورجعفری صحرارو

امیر منصور فرماندار مناطق ُکرد نشین ایران( و ، مصطفوی )مصطفیحاجی آجودی

 ( موفق به ترک اتریش می شوند.سپاه پاسداران فرماندهانبزرگیان اصل )از 

، در رستوران ۸۱۱۲وین مدل و نمونه خوبی برای جمهوری اسالمی بود. در سپتامبر 

برلین، جانشین قاسملو، دکتر صادق شرفکندی به همراه سه تن از یارانش میکونوس در

وین مدل " ل به معنا( با مسلسل به قتل می رسند. در رأی دادگاه برلین آمده است که )نق

 ".برلین بود

(، در استدالل شفاهی خود Frithjof Kubschکوبش )فریچهوف قاضی دادگاه برلین، 

اشت که آمران قتل وین و ر رابطه با قتل میکونوس هیچ شک و شبهه ای بر جای نگذد

به ریاست جمهوری هاشمی ج.ا.ا. دو یکی هستند: یعنی رهبران حکومت برلین هر

عات و رفسنجانی، به رهبری علی خامنه ای و با علی فالحیان به عنوان وزیر اطال

لین را به هم دو حادثه وین و بر خط قرمزی که"... امنیت. عین حکم چنین است: 

د( می سد در سآشکار و قابل رؤیت است. با قاطعیت و یقین ) نمتصل می کند، کامل

)امری که مقامات و  ."های رقیب ُکرد نیستتوان گفت که این دو قتل کار گروه

 .ران اتریش آنرا تکرار می کنند(سیاستمدا

در نامه ای  ۸۱۱۳در اواخر سال  (BfVآلمان ) کل اطالعات و امنیت داخلیسازمان 

ن اطالعات و امنیت ایران مستقیم وزارت"... ادستان کل آلمان چنین می نویسد: به د

وابسته به این وزارتخانه ... یک تیم ن ُکرد در برلین دخالت داشته استدر قتل رهبرا

حزب دمکرات کردستان ایران بوده ئول قتل عبدالرحمان قاسملو، رهبرمس نمستقیم

 ". ستا

لی دادگاه و یکی از شاهدان اص ج.ا.ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهور پیشین 

 ی را متهم می کند که انجام ترورمقامات اتریش "نیوزمجله "میکونوس در مصاحبه با 

مانند برلین  گر در وین نیز" ا :مهوری اسالمی( را آسان کرده استمخالفان )توسط ج

 ".برلین هنوز زنده بودندر مقتول چها نعمل می شد، احتمال

افراد اپوزیسیون ایران، که از قتل عام میکونوس بگونه ای پرویز دستمالچی، از

اگر جمهوری اسالمی در "... بدر برده است نیز معتقد است که  معجزه آسا جان سالم

 د".رور برلین هرگز اتفاق نمی افتااتریش در برابر دادگاه قرار می گرفت، ت

( Airo Alyarر )علی یاتان ایران در آلمان، آقای آیرو رات کردسنماینده حزب دمک

وین مدل ترور برلین بود. اگر مقامات قضائی اتریش "... نیز همین را می گوید: 



 

 

از چنین قتل هایی پیشگیری می سری  موضوع را  درست پیگیری می کردند، از یک

   ".شد

 (Noricum ) اعمال فشار از سوی نوریکوم

(، عضو حزب سبزهای اتریش و کاشف نوریکوم، تالش Peter Pilzپلیز )آقای پیتر 

زمان تا چه اندازه زیر فشار و تهدید قرار گرفته بود. یش در آنمی کند نشان دهد که اتر

های گوناگون در تمام دنیا، امور نام با ودی مغز تیم ترور بود کهاو می گوید: صحرار

در شهر آتن،  ۸۱۱۳، در سال او عنوان مثال کثیف رژیم مالیان را انجام می داد. به

معامالت  Voestدر نمایشگاه صنایع نظامی، با نام مستعار رحیمی، با مدیران شرکت 

رسانده بود. فروش غیر قانونی های( نوریکوم را به انجام  مربوط به سالحهای )توپ

ها ، سالVoestکارخانه های نوریکوم، وابسته به شرکت  ، ساختGHN-45های توپ

زمان سفیر اتریش در گ نفس اتریش را گرفته بود. در آنبه عنوان یک افتضاح بزر

(، به اطالع دفتر صدراعظم اتریش در Herbert Amryآتن، آقای هربرت امری )

واهد شد. وین می رساند که یک محموله اسلحه از راه لیبی به مقصد ایران فرستاده خ

برای صدراعظم اتریش به همراه  سوی هربرت امری اندکی بعد تلکس دومی از

 "سکته قلبی"می شود. امری دو روز بعد بر اثر جزئیات مربوط به این معامله ارسال 

جنگ با عراق  ایران ) که در بهفوت می کند و اتریش به ارسال توپ های نوریکوم 

 بود(، ادامه می دهد. 

گروهی در این  هایگزارشات رسانه به انکار اخبار و سیاستمداران و مقامات اتریش

به وظیفه قانونی خود مبنی بر درخواست از دادستانی اتریش برای مورد می پردازند و

نادرست در اختیار افکار عمومی  می کنند و سرانجام اطالعاتیتحقیق در اینباره عمل ن

 .می گزارنداتریش 

ه افتضاح کمیسیون تحقیق ویژیک  یک شاهد مهم، پیتر پیلز، می گوید: با وجود اینکه 

های نوریکوم به جمهوری اسالمی را )به هنگام ترور وین( تقریبا  مربوط به فروش توپ

که جمهوری  بطور وسیعی روشن کرده است، اما هنوز جزئیات بسیاری وجود دارند

 ارد. هنوززیر فشار بگها می توانست اتریش را تهدید کند و زاسالمی با توسل به آن

گ حق الزحمه )کمیسیون غیر قانونی( پرداخت شده توسط ها شیلینروشن نیست میلیون

به جیب چه کسانی رفته است و نخ ها در پشت پرده در دست چه کسی یا کسانی  ج.ا.ا. 

است. حتا می توان تصور کرد که )برخی( از سیاستمداران اتریش بر اساس منافع و 

 (. دولتاساس منافع ه باشند )و نه برمصالح فردی خویش عمل کرد



 

 

اگر صحرارودی، به عنوان یکی از شاهدان اصلی افتضاح نوریکوم در برابر دادگاه 

ها می می گرفت )به افشای نام آن"انتقام"از آن سیاستمداران  نت و احتمالقرار می گرف

  پرداخت(، در آن حالت چه وضعی پیش می آمد؟

شبهه ای و  ، پس از ترور وحشیانه ُکردها در وین، جای شکرفتار مقامات اتریش

 ی خواستند مالیان را تحریک کنند.ها نمارد که آنزباقی نمی گ

. بر اساس این پرونده است "مجله نیوز"پرونده ترور قاسملو در اختیار  از گبردها س

پزشکی قانونی و غیره،  ها و گزارشاتتوان از اسناد مربوط به بازپرسیها، یادداشت می

تراژیک  -فکاهی اش، غیر قابل قبول و حتحها و اشتباهات فایک سری ازسهل انگاری

 کوچکترین کمبودی به اثبات رساند.را بدون 
 

 گوی مرگبار برای صلحگفت

هبری حزب گوهایی میان ر، گفت۸۱۱۱ نژوئ ۲۸رسول، در تاریخ  فدیلبا وساطت 

در  ،و صحرارودی و مصطفوی از سوی دیگر ،سویک ، ازدمکرات کردستان ایران

 ، انجام گرفت. ۳، شماره Linke Bahngasseیک خانه خصوصی در 

پس از گفتگوهای روز اول، رسول برای همسرش تعریف می کند که به نظر او 

است. " تهران آماده اعطای امتیاز"دارای اهداف و نیت خوبی هستند و  ج.ا.نمایندگان 

اعتماد به فرستادگان جمهوری ه یابند. قرار می شود مذاکرات در روز بعد ادام

ه عاملی س ،از محافظ شخصی چشم پوشی و ی، پنهان نگاه داشتن محل مذاکراتاسالم

هر سه نفر از رهبران ُکرد،  ،. در آن خانه مخفیندها تمام شدهستند که به قیمت جان آن

می شوند. اما، عملیات گلوله سوراخ سوراخ و قتل عام  ۸۶قاسملو، قادری و رسول با 

گیرد، به پیش انجام می بایست  ز پیش تعیین شده نقشه ا ن و آنگونه که بناترور کامل

کمانه و به صحرارودی اصابت می کند و او له گلو به این معنا که یک. رودنمی 

ر می خونین به خیابان می رود. او و امیر منصور بزرگیان اصل توسط پلیس دستگی

 شوند و مصطفوی فرار می کند.

ط افراد تیم مبارزه با تروریسم همان شب ترور، صحرارودی در بیمارستان توسدر

مورد بازجویی قرار می گیرد و اظهار می دارد که افرادی ناشناس وارد خانه شده و 

د همکارش مصطفوی )آجودی( بالفاصله شروع به تیراندازی کرده اند و نمی دان

حضور داشته اطاق )بزرگیان( به هنگام تیراندازی درهمکار دیگرش آیا کجاست و

 و نه بزرگیان را در خیابان می بیندخروج از خاپس از  و می گوید کهاست یا نه. ا

 در توالت بوده است. به هنگام حادثه بزرگیان در خیابان به او می گوید که او 

 به هنگام ترور در خانه نبوده  خود بزرگیان در بازجویی همان شب گفته است کهاما، 

( رئیس پلیس Kesslerآقای ِکسلر ) تا چیز کوچکی بخورد. است به مک دونالد رفتهو 



 

 

: "... ب در حضور دیگران اعالم می داردهمان ش)وقت( درویژه مبارزه با تروریسم

وضوع . ماند زنده که ما سه ُکرد کشته داریم و سه ایرانی مأمور جمهوری اسالمی

  ". کامال  روشن است

ار نزدیک یک یا دو اظهارات پزشک قانونی( به هر سه مقتول از فاصله ای بسی)بنا بر

 تحویل  تیر خالص زده شده است. بزرگیان )پس از دستگیری( اصرار می کند که 

بازجویی، پلیس به او می گوید بخاطر امنیت شود. پس از پایان ج.ا.ا. دروین سفارت 

همانجا پیش پلیس بماند. اما بزرگیان همچنان اصرار می ورزد خودش بهتر است در

 . خواهد داشتامنیت بیشتری یل داده شود، زیرا در آنجا تحو ج.ا.که به سفارت 

ه سفارت جمهوری ب به قتل است امکان داده می شود  به بزرگیان که شدیدا  مظنون

در صورت لزوم، برای بازجویی، به اداره پلیس رجوع نماید. اما  تنهااسالمی برود و 

ژوئیه مطلع می  ۸۳. پلیس در بودر حاضر به ترک محل امن سفارت نبزرگیان دیگ

 ایر )به مقصد تهران( قراردارد. شود که نام بزرگیان در لیست پرواز ایران 

 Peter Sedaدقیقه همان روز حکم دستگیری او توسط قاضی  ۸۱:۳۶ساعت در

شانزدهم ژوئیه، ر... دنیز زیر نظر پلیس قرار می گیردج.ا.ا. صادر می شود و سفارت

(، در وزارت Dr. Schmidبه دکتر اشمیت ) ، سفیر جمهوری اسالمی۸۳:۳۱ساعت 

رای بازجویی به اداره پلیس امور خارجه اطالع می دهد که بزرگیان حاضر است ب

زداشت بزرگیان را لغو کند. حکم با Seda... این امر موجب می شود تا قاضی بیاید

 ۲۸:۱۳ساعت می شود و درج.ا.سفارت بزرگیان دوباره تحویل  ،بازپرسی پس از

مصطفوی )آجودی( حکم دستگیری صادر می از نو برای بزرگیان و Sedaقاضی 

ایرانی پیدا می شود.  "دیپلمات" ی کند. دو روز بعد در هتل وین سر و کله تعداد زیاد

دقیقه رئیس پلیس سیاسی اتریش آنتون شولتس  ۸۱و  ۸۳ژوئیه، ساعت  ۲۸در تاریخ 

(Anton Schulzبه واحد ویژه مبارزه با تروریسم ) :اطالع می دهد که 

در  Wandlهتل نیز در و Am Stephanplatzهتل ژوئیه در ۸۱از تاریخ "... 

Petersplatz  خدمت هستند، اقامت گزیده اند و عده ای ایرانی که دارای پاسپورت

عات موجود( به نظر می آید ژوئیه رزرو شده است. )بر اساس اطال ۲۲اق هایشان تا تا

فرودگاه  شب، از هفتیه( با پرواز ایران ایر، ساعت ژوئ۲۲)که آنها دراین روز

Wien-Schewachtبه سوی تهران پرواز خواهند کرد ،."... 

بوده است. در این  به ایران گرداندن صحرارودیازم آشکارا واحد نجات و باین تی

میان، پاسپورت صحرارودی که دخالتش در ترور روشن بود، در بیمارستان به او 

ران ژوئیه( با ای۲۲در روز شنبه ) ناو احتمال"...  ود. ِکسلرمی نویسد:برگردانده می ش

 ".ایر از اتریش خارج خواهد شد



 

 

 قاتلبرای یک  اسکورت

و مقامات اتریشی یکی از  اتفاقی روی می دهدچنین  نژوئیه واقع ۲۲در روز 

 I-POSسیاهترین فصول تاریخ قضائی اتریش را در پرونده شماره 

400/IIIa/15/89 آقاش اشمیت نماینده وزارت امور خارجه  "... نین ثبت می کنند: چ

ژوئیه  ۸۵تلفنی به اطالع می رساند که آقای جعفر صحرارودی، که در ترور روز 

برای قتل او  اشده، تهدید به مرگ شده است. بنابراظهارات آقای اشمیت حت زخمی

برای  امات امنیتیتعیین شده است. سفارت جمهوری اسالمی تقاضای اقدنیز جایزه

  ".کرده استاو

به فرودگاه اسکورت بود توسط پلیس سه نفر متهم به قتل خودش بنا براین، فردی که 

می ماند تا با پرواز شماره  منتظر ،ویژه میهمان پلیس است که اقیتمی شود و در ا

شب به سوی تهران پرواز کند. هواپیما سرانجام با  هفتایران ایر، ساعت  ۱۹۲۲

ه سوی تهران ترک می کند. وین را ب ،و به همراه تیم نجات ایشان ،رودیصحرا

، نیز در این )آجودی(مصطفویمصطفی نفر سوم فراری و مورد تعقیب،  ناحتمال

خروج مظنونان به قتل از اتریش، محل ترور روز پس از . پنج هواپیما بوده است

آشکارا نشان می دهد که  نتیجه این بررسی . د بررسی کارشناسانه قرار می گیردمور

اظهارات صحرارودی مبنی بر "... دروغ گفته اند:  نی اسالمی تماممأموران جمهور

ه روی آنها آتش گشوده اند شده و از همان محل در ورودی باتاق  این که عده ای وارد

امری غیر  ها چنینزیرا با درنظرگرفتن محل کشف پوکه فشنگ ،است ن نادرستکامل

 ".ر تضاد با اظهارات صحرارودی استها و آزمایشات دیجه بررسیممکن است. نت

امیر منصور بزرگیان اصل بود که همچنان در سفارت  ،تنها فرد باقی مانده از سه نفر

رسول، در  فدیل . او نیز، بنا بر اظهارات همسربودجمهوری اسالمی در وین مخفی 

چند که دو روز . هررده استکرا از راه هوایی ترک  ، اتریش۸۱۱۱نوامبر  ۵۱تاریخ 

پیش از این تاریخ حکم جلب او به اتهام شرکت در قتل صادر شده بود. علت امکان 

همزمان با  ،کنترل افراد در فرودگاهمربوط به  تدابیر خروج او از اتریش، ُشل کردن

 ... و  ه استصدور حکم دستگیری او بود

دستگیری صحرارودی، بزرگیان حکم  (ماه بعد ۳دود ح )۸۱۱۱دسامبر  ۸۱در تاریخ 

ها وجود گامیکه دیگر امکان دسترسی به آنو مصطفوی صادر می شود. یعنی هن

 «.۲۱..ندارد.
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 ج.ا.ا. در اروپا* گروهای ترور -۴
  اتریش: -الف»... 

ساله، دبیر کل "حزب دمکرات کردستان  ۳۱شخص مورد هدف: عبدالرحمان قاسملو 

ایران". قاسملو همراه با خمینی از پاریس به تهران برگشت. او در زمان رژیم شاه دو 

سال در زندان بسر برد. او برای خودمختاری کردها تالش می کرد. قاسملو و رهبر 

مذهبی کردها، شیخ عزالدین حسینی، برای پیش گیری از نابودی کردهای ایران به 

افکار عمومی دنیا متوصل شدند. قاسملو با عراق و شوروی نیز مذاکرات پنهانی انجام 

 داد، اما از این مذاکرات نتایج مهمی به دست نیامد. 

صدر، و مسعود در پاریس، تحت رهبری رئیس جمهور پیشین ایران، ابوالحسن بنی 

رجوی رهبر سازمان "مجاهدین خلق ایران"، جبهه ای به نام "شورای ملی مقاومت" 

تشکیل شد که قاسملو برای مدتی عضو آن بود. او بر خالف بنی صدر در نظر داشت 

، در ۸۱۱۱ژوئیه  ۸۵در تاریخ  ود. قاسملوبا جمهوری اسالمی ایران وارد مذاکره ش

 ل می رسد.یک خانه واقع در وین به قت

محل مالقات او با نمایندگان ج.ا.ا. در وین، خیابان لینکه بانگاسه، شماره  شرح واقعه:

ساله، بود. یک کرد عراقی به نام  ۵۹بود. قاسملو همراه معاونش عبداله قادری،  ۳

ساله ، نیز در این جلسه حضور داشته است. رسول این نشست را بنا  ۵۱فدیل رسول، 

مات عضو سفارت ایران در وین سازمان داده بود. سرپرست هیئت بر خواست یک دیپل

نمایندگان ج.ا.ا. برای مذاکره با محمد جعفری صحرا رودی)نام مستعار رحیمی( بود 

مامور رابط  ۸۱۱۶که عضو سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران است و از سال 

 ج.ا.ا. با کردها برای مذاکره  بوده است. 

ماتیک مسافرت می کند. فرد دوم  هیئت نمایندگی ج.ا.ا. سپورت دیپلصحرا رودی با پا

برای مذاکره با کردها امیر منصور بزرگیان مامور پلیس مخفی ایران است. سفارت 

ج.ا.ا. در وین او را به عنوان"مامور امنیتی" معرفی کرده است. هادی مصطفوی، 

 ت حضور داشته است. معاون بخش روابط خارجی سپاه پاسداران نیز در این نشس

بنا بر گزارش "سازمان مجاهدین خلق ایران"، هادی مصطفوی مامور پلیس مخفی 

ج.ا.ا. و عضو یک گروه تروریستی و قاچاق اسلحه " می باشد. فرد چهارم این هیئت 

 شخصی به نام محمد مگابی بوده است.

اسملو با هشت بالفاصله پس از شروع گفتگوها،  نمایندگان کردها کشته می شوند. ق

گلوله، درحالیکه هنوز روی مبل نشسته بود به قتل رسیده است. معاونش قادری، که 

 چندین گلوله به سرش اصابت کرد در وسط اتاق افتاده بود. فدیل رسول گویا قصد  

 د اشته است از آن دو دفاع کند و د حالیکه ایستاده بود بوسیله چند گلوله کشته می شود.

مدعی است که در میان گفتگو با کردها ناگهان  که زخمی شده بود صحرا رودی نیز

یک مرد نقابدار وارد اتاق می شود و کرها را به قتل می رساند. نتیجه آزمایشات 

اسلحه شناسی نشان می دهند که تیر اندازی باید از محل صحرارودی انجام گرفته باشد 

به هنگام تیرانازی برای خرید  و نه از محل در ورودی اتاق. بزرگیان مدعی است که

اغذیه در بیرون از خانه بوده است. از مصطفوی هیچ اثری یافت نشد. صحرا رودی و 



 

 

 مگابی به تهران بازگشتند.

بزرگیان در سفارت ایران در وین پناه گرفت. پلیس اتریش، پس از بررسی و تحقیقات، 

ر سیکلت استفاده شده از سوی بنا بر اسناد و مدارک، به این نتیجه رسید که خریدار مو

تیم ترور، و نیز تهیه کننده اسلحه ها  بزرگیان بوده است. پلیس، تحت اعمال فشار 

دولت، پرونده را پیگیری نکرد. گفته می شود که این امر با موضوع فروش غیر 

 «.قانونی توپ های شرکت "نوریکوم" به ج.ا.ا. در ارتباط بوده است...
 

 :منابع و زیر نویسها

بخشهایی از: اولین گزارش محرمانه اداره آگاهی فدرال آلمان در باره میکونوس و  -*

 ۸۱۱۲دیگر ترورها در اروپا و نقش ج.ا.ا.، اکتبر 
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 دادگاه میکونوس و ترور وین -۵
دکتر قاسملو چنین خود درباره ترور برگی  ۵۱۳ ه میکونوس در رأی نهایی دادگا

 اظهار می دارد:

، رژیم ایران وانمود کرد که ۸۱۱۱پس از پایان جنگ ایران و عراق در تابستان ... »

آماده مذاکره درباره خودگردانی با حزب دمکرات کردستان ایران، و دکتر عبدالرحمان 

می خواست فرصتی بدست آورد تا دکتر قاسملو را از میان قاسملو، می باشد. رژیم 

ببرد. قاسملو یک شخصیت رهبری بسیار مهم و مورد توجه بود و ُکردها از او پیروی 

رفتار حکومت  نر قاسملو با این تصور که احتمالمی کردند و نه از رژیم ایران. دکت

وظیفه که باید در  پس از جنگ تغییر کرده است، و نیز با این احساس مسئولیت و

منظور ادامه این مذاکرات موافقت  کرد. او ب بازسازی ایران شرکت داشته باشد، با

با نمایندگان حکومت شروع  ۸۱۱۱و ژانویه ۸۱۱۱مذاکرات پنهانی ای که از دسامبر 

مشخص بعدا   " کهبه پایتخت اتریش رفت. او همچنان 1989شده بودند، در ژوئیه 

شد. این دام، از جمله، از سوی محمد هادی هادوی مقدم، که  وارد یک دام ،"گردید

و  بعدا  درباره او سخن گفته خواهد شد، تدارک دیده شده بود. مقدم در وزارت اطالعات

وری اطالعات مرکزی حکومت، مسئول جمع آ ، یعنی دستگاه اطالعاتج.ا.ا. امنیت

 درباره ُکردها بود. 

عده ۸۱۱۱ژوئیه  ۸۵. در می شودات شروع اولین دور مذاکر ۸۱۱۱ژوئیه  ۸۲در 

کار به روی دکتر قاسملو، دکتر آذر  گو هجوم می آورند و با اسلحه خودای به محل گفت

ر ها دکتاروپا، و نیز فرد مورد اعتماد آنقادری نماینده حزب دمکرات کردستان در 

ن از اینکه ن برای اطمینااها را به قتل می رسانند. ضارب، آتش می گشایند و آن رسول

یک از آن سه نفر جان سالم به در نبرند، به هر سه قربانی تیر خالص می زنند. هیچ

رئیس "منتهی به حکم دستگیری جعفری صحرارودی  اتریشتحقیقات پلیس جنائی 

ها، هر دو، عضو سپاه می شود. این آجودی(  مصطفوی) و مصطفی "گروه مذاکره

به اتهام شرکت در این  مأمور امنیتی ایران،  پاسداران بودند. همچنین بزرگیان اصل،

ی فورا  مخفی شد و وزیرا مصطف ،این مورد دادگاهی تشکیل نشدقتل بازداشت شد. در

توانست مخفیانه اتریش را ترک کند.  ابزرگیان اصل به سفارت ایران فرارکرد وبعد

ای مورد به ایران برگردد. اسلحه ه ژوئیه همان سال ۲۲صحرارودی اجازه یافت در 

میلی متری و دو ُکلت مارک  Beretta)  )۱استفاده در این قتل، یک مسلسل برتا

(Beretta( و الما )Lama کالیبر ،) خفه کن، در یک  میلی متری، و نیز صدا ۶۳/۹

پیدا شدند. موتور سیکلت مورد استفاده برای انجام زباله یک ظرف  کیسه پالستیکی در

 از محل حادثه قرار داشت.ی دورتر این قتل در فاصله کم



 

 

ایران را  حکومتپس از این قتل، رهبری حزب دمکرات کردستان هرگونه تماس با 

قطع کرد. این قطع رابطه تا امروز نیز ادامه دارد. رژیم ایران پیگیرانه به خط مشی 

سرکوب قهرآمیز آنها" در  های اپوزیسیون واحزاب و گروه خود مبنی بر شناسائی

 .«۲۲...د، در داخل و خارج"، همچنن ادامه می دهدهرکجا که باشن

افسر عالی رتبه اتریش درباره ( Ostrowitsاوستروویتس) اظهارات و شهادت آقای

ترور وین، در دادگاه میکونوس، نیز مؤید نقش حکومت جمهوری اسالمی در این 

 ترور است. 

بر اساس تحقیقاتی است ... تعیین منشاء ترور، شناسایی قربانیان و آمران احتمالی آن »

افسر پلیسی است  استروویتس، که واحد وین شهربانی کل اتریش انجام داده است. شاهد

ات و مبارزه با تروریسم در که در زمان ترور دکتر قاسملو در وین مسئول گروه تحقیق

است که اطالعاتش یا نتیجه  . ایشان کارشناس برجسته ایه استاتریش بودسراسر

زیر دست  که ی استهای کارمندانت خود او هستند و یا نتیجه بررسیقیقاها و تحبررسی

 ج.ا.ا. های ور )وین( تا باالترین مقامایشان( رد پای این تر... )بنابرنظراو کا می کنند

فرمانده سپاه یکی از  زمانمالی، آقای جعفری صحرارودی در آنمی رود. قاتل احت

هادت و اظهارات کارشناسانه پروفسور اشتاین ...)همچنین( بنا بر شپاسداران بوده است

است. اظهارات این کارشناس بر اساس گفتگوهای بیشماری  ج.ا.ا.باخ، ترور وین کار 

است که خود او در ایران داشته است. اظهارات او در تطابق با گزارش محرمانه اداره 

 . ، به  دادگاه است۸۱۱۳دسامبر  ۸۱(، مورخ BfVکل امنیت داخلی آلمان )

بر اساس این گزارش تیم ضربت ترور وین زیر نظر شورای عملیات ویژه، وابسته به 

به .. بخش عملیاتی خارج از کشور وزارت اطالعات و امنیت جمهوری اسالمی است.

  منظور تدارک قتل رهبران ُکرد، دو تن از وابستگان به واحد اطالعات و عملیات سپاه

( به همراه مهدی Jafari( و جعفری )Judiجودی )  هایپاسداران در کردستان، به نام

زمان ه در آنهادوی مقدم، عضو وزارت اطالعات و امنیت جمهوری اسالمی )ک

و به مسئول جمع آوری اخبار و اطالعات درباره کردستان ایران بود( گزارشی تهیه 

ات کمیته عملی"قرار داده شود.  "کمیته عملیات ویژه"واواک می دهد تا در اختیار 

تصمیم به قتل قاسملو می گیرد. مهدی  ۸۱۱۱بر اساس این گزارش، در سال  "ویژه

هادوی مقدم، به دلیل انجام موفقیت آمیز مأموریتش در ارتباط با ترور دکتر قاسملو، 

رور دکتر شرفکندی بعدا  از جانب فالحیان مأموریت پیدا می کند تا طرحی نیز برای ت

  .«۲۱..تهیه نماید .

  

 همسر دکتر قاسملو ،شهلنا کرولی ایت نامهشک -۵

، ۸۱۱۸اوت  دوم در (،Helen Krulichهلنا کرولیش) همسر دکتر قاسملو، خانم

در  شکایتی تسلیم مقامات قضایی اتریش می کند. دادگاه شکایت را رد می کند.

 : تنامه از جمله آمده اسشکایت

متضاد بزرگیان  نان کاملفهم است که با وجود سخن غیر قابل ن... برای من کامل"



 

 

)تضاد میان گفته های خود او از ماجرای ترور و همچنین تضاد میان سخنان او و گفته 

 ج.ا.ا. به سفارت  می دهدپلیس چگونه به او دوباره اجازه ( .د. صحرارودی. پهای 

 .( در وین فرار می کند ج.ا. سفارت )بزرگیان پس از ترور بهبرگردد

ی به اداره پلیس مراجعت برای ادامه بازپرس ۸۱۱۱ژوئیه  ۸۳ظهربعد از او دوباره در

مأموران تحقیقات پلیس نه تنها به بزرگیان به عنوان شریک جرم مظنون  می کند.

بودند، بلکه او شدیدا  مورد ظن بود که به دستور مقامات حکومت ایران عمل کرده 

ران دیگر امکان بازجویی است. در نتیجه مقامات پلیس باید می دانستند که سفارت ای

ب که اتفاق افتاد. به این ترتی انگونه که بعداهم ،او را توسط پلیس نخواهد داد دوباره 

بازجویی د بزرگیان دیگر حاضر به ادامه اعالم کرسفارت ایران )در وین( از یکسو

)یک روز بعد( اعالم شد که بزرگیان ۸۱۱۱ژوئیه  ۸۳ در ،سوی دیگرو از ،نیست

... این امر را به مقصد تهران )با هواپیما( ترک خواهد کردشب وین  هفتساعت 

ستگیری او به بعد از ظهر حکم د ۹ژوئیه، ساعت  ۸۳موجب شد که در همان روز 

سفارت ایران در وین  ۸۱۱۱... در ماه اکتبر جرم عدم همکاری با مراجع، صادر شود

سفارت است، اما او مدتی به مقامات قضائی اتریش اطالع داد که بزرگیان هنوز در 

بعد ناپدید و موفق به فرار می شود. هر چند که پس از صدور حکم دستگیری او در 

قتل(، سفارت جمهوری اسالمی در وین برای نوامبر )این بار به جرم شرکت در ماه

 ". ۲۹مدتی کوتاه با شدت بیشتری تحت مراقبت قرار داشت ...

ستان ایران، براثر یک حزب دمکرات کردصحرارودی که به هنگام ترور رهبران 

فورا  ستان ، توسط پلیس دستگیر و دربیمارشده بوددهان زخمی ناحیه بازو و اشتباه از

اگون بازجویی، آنچنان می گیرد. سخنان او، در مراحل گونقرارپلیس مورد بازجویی 

 ژوئیه، پلیس از دادستانی اتریش درخواست ۸۶و نقیض بودند که در  ضدمتضاد و

می نماید. او شدیدا  مورد ظن پلیس برای صحرارودی را  بازداشتصدور حکم 

بطه با نقش ارتکاب قتل بود. اما دادستانی اتریش حکم جلب صادر نمی کند. در را

نده موتور مورد استفاده (، فروشMaihart)آقای مایهارت ...ترور وینصحرارودی در

دهد. موتوری که پس  هادت میش در حضور پلیس ،ژوئیه۸۱در تاریخ ، صحرارودی

منظور فرار مورد استفاده ضاربان قرار گرفته بود، در تاریخ دهم ژوئیه از عملیات ب

ی در این تاریخ در خریداری شده است. صحرارودتوسط صحرارودی از او ،۸۱۱۱

ت و این محل در اوراق خرید ( سکونت داشCentrumهتل سنتروم )شهر وین، و در

ب نشد که دادستان مسئول موجاین واقعیت نیزا سیده است. حتهم به ثبت ر موتور

درخواست حکم جلب  (Hans-Dieter Fashingدیتر فاشینگ ) -آقای هانس پرونده

 برای او بنماید. 

ژوئیه دوباره مورد بازجویی پلیس قرار می گیرد. اما، بنا  ۲۱صحرارودی در تاریخ 

اری خودداری می کند. پس از همک، از هرگونه پاسخ وج.ا.ا.وصیه سفارت بر ت

مذاکرات طوالنی با سفارت، بازجویی از او دوباره ممکن می گردد. به دنبال این 

( به او اجازه مرخصی از بیمارستان و نیز Danekبازجویی، قاضی دکتر دانک )

ژوئیه، پلیس مخفی اتریش مطلع می  ۲۸و  ۸۱در تاریخ ... ترک اتریش را می دهد.



 

 

و  ۸۹افراد جمهوری اسالمی با پاسپورت های خدمت، در تاریخ  نفر از ۵۱شود که 

ظهر، با بعد از ۹ژوئیه، ساعت  ۲۲ژوئیه وارد وین شده اند. برنامه برگشت  ۸۱

هواپیما به تهران اعالم شده بود. یعنی همان زمان، مقصد و تاریخی که صحرارودی 

 وین را به طرف تهران ترک می کند:

ها افراد واحدهای نظامی و ضربتی هستند که مشخص بود که آن رفتار این افراد از ...»

با یکدیگر در تماس بودند. از نحوه رفتار این افراد که رفتار نظامی و عملیاتی خود را 

ابدا  پنهان نمی کردند، می توان به این نتیجه رسید که ارسال این افراد از ایران به 

وده است. از مجموعه این رفتار و اعمال وین، آشکارا با موضوع مربوط به  این قتل ب

غم آنها خارج کردن این دو د که در آن زمان تمام هم ومقامات ایرانی معلوم می شو

ت قضائی و اجرایی اتریش بوده )صحرارودی و بزرگیان( از حوزه پیگرد مقامانفر

ابتدا تحت محافظت پلیس به فرودگاه  ۸۱۱۱ژوئیه  ۲۲صحرارودی، در تاریخ  ...است

 .«۲۴..وین هدایت می شود و سپس از آنجا به هواپیما به سوی تهران پرواز می کند.

 

 منابع و زیرنویسها:

 سیستم ،۶۲/۸/۸۸۸۲ بازجویی متن مصباحی، ابوالقاسم ،"ث"شاهد اعترافات *

 ۸۷۱و ۸۷۶ برگهای  جنایتکار،
 نتشارات(، اPeter Pilzپیتر پیلز )، "راناسکورت به سوی ته"با نگاه به کتاب  -۸

و  .۵۸-۲۳برگهایبخش دوم، مذاکرات و ترور، ، ۸۱۱۹، اتریش -وینمولدا،  -ایبر

 نیز ده برگ اضافه ای  که پیتر پیلز شخصن در اختیار من گزارد.

آقای پیلز یکی از رهبران حزب سبزهای اتریش و نماینده این حزب در پارلمان اتریش 

 است

 ۹۱ - ۳۱ برگهای، همانجا -۲

. این متن ده صفحه ای در "اسکورت به سوی تهران"حیح شده کتاب از متن تص -۵

شان در وین، در ایدفتر کارپیتر پیلز و پرویز دستمالچی، در مالقات حضوری میان

 .گرفت، در اختیار نویسنده کتاب قرار ۲۱۱۶ششم ژوئیه  تاریخ

 ، متن تصحیح شده...۵همانجا، زیرنویس  -۳

 فوت می کند.۸۱۱۱ژوئن  ۳آیت هللا خمینی در  -۳

 و گزارش ، رجوع شود به متن "د"ازمصاحبه و گفتگوی حضوری با شاهد  -۶

 ۶، همین فصل، بخش مصاحبه    

 ، متن تصحیح شده...۵همانجا، زیر نویس  -۹

در رابطه با نقش آقای محمود احمدی نژاد، باید هنوز تحقیقات بیشتری انجام شود تا *( 

پلیسی و  -رک غیر قابل انکار مقامات قاضیمدا توسط اسناد و "د"اظهارات شاهد 

آقای پیتر پیلز در متن اصالح اطالعات ضد اطالعات اتریش تکمیل شوند. سازمان 

 ۵۱قرار داده اند )ده صفحه مربوط به بخش ترور از  نشده کتاب خود که در اختیار م



 

 

اد نام می ( یک بار از نژاد احمدی، یک بار از احمدی نژ۱۱ژوئیه ۸۵تا  ۱۱دسامبر 

 را می آورند و نه سمت ایشان را. برند. نه نام کوچک 

 ، متن تصحیح شده...۵همانجا، زیرنویس  -۱

 ، متن تصحیح شده...۵همانجا، زیرنویس شماره  -۱

 ۸۶، شماره ۸۱۱۹سپتامبر  ۸۹مجله نیوز، پرتیراژترین مجله خبری اتریش،  -۸۱

 ۲۱و  ۸۱ برگهای، ۸۱۱۹وریل آ ۸۱حکم دادگاه میکونوس، آلمانی از متن  -۸۸

 ۵۳۱ - ۵۳۹همانجا، برگهای  -۸۲

 ، وین۸۱۱۸اوت  ۲علیه جمهوری اتریش، مورخ گاه شود به ادعانامه ایشان برن -۸۵

 برگباره قتل دکتر قاسملو، جلد اول، رجوع شود به پرونده پلیس اتریش در -۸۳

 ، متن تصحیح شده...۵، همانجا، زیر نویس ۳۳۸

 

 

 

 

 

 
 پتر پیلز، نماینده حزب سبزاتریش در مجلس ملی، 

 نویسنده کتاب"اسکورت به سوی تهران"

 

 

 



 

 

 
 

 
و ارسال  قاسملو ویاران)ح.د.ک.ا. و ایرانیان مترقی در برلین( دکترو یادبود  نامه کمیته برگزاری مراسم ترحیم 

تقاضای مداخله شخصی برای   و کشور و رئیس پلیس اتریش، وزیر رئیس جمهور به صدر اعظم، قطعنامه

  ."کمیته..."  بود نده قتل وین. نوری دهکردی عضوپیگیری پرو

 

 



 

 

 
 

 که به اتفاق آراء، در دانشگاه صنعتی برلین یادبود قاسملو ویاران قطعنامه مصوب مجلس ترحیم و

رویز دستمالچی ریاست جلسه را به به تصویب رسید. نوری دهکردی و پ (سه ممتنع ،نفر ۴۵۱)

 عهده داشتند.

 



 

 

  ؟دخالت احمدی  نژاد در ترور قاسملو -۶

  "د"با شاهد  و گفتگو مالقات
ارد( در زگر او نامی که آقای بنی صدر ب، "D"شخصی، )شاهد  ۲۱۱۳میانه سال 

قای از راه دوستان آموفق می شود فرانسه تقاضای پناهندگی می کند و پس از چند ماه 

مدعی می شود که محمود احمدی نژاد در ترور  وکند  بنی صدر با او تماس برقرار

وظیفه احمدی نژاد تحویل بنابراظهارات او، عبدالرحمان قاسملو شرکت داشته است. 

ها به تیم ترور بوده است. این خبر در و انتقال آن ج.ا.ا. در وینسفارت اسلحه ها از 

(، عضو Peter Pilzاختیار آقای پتر پیلز )چاپ و نیز در "انقالب اسالمی"نشریة 

امنیت  ( عضو مجلس و عضو شورایزمان، )درآن"اتریش حزب سبز"هیئت رهبری 

شرایط مالقات  و اده ، قرار د(۲)"اسکورت به سوی تهران"ملی اتریش، نویسنده کتاب 

 م شد.با پیلز نیز فراه "د"

ای خود را برای مالقات با شاهد  هتماس ۲۱۱۶یز دستمالچی( از حدود ژوئن من )پرو

ژوئن از برلین تلفنی با آقای بنی صدر در پاریس  ۲۵و آقای پیلز شروع کردم. در  "د"

پیلز را برقرار سازند.  قایو نیز آ" د"یشان قول دادند تماس من با شاهد تماس گرفتم وا

ه من اطالع دادند که با خانم ، ساکن فرانکفورت تلفنی ب"ش"آقای  ،چند روز پس از

پیلز در اساس  و آقای بگیرم(، منشی و سردفتر پتر پیلز، تماس Nussbaumبام )نوس

احمدی نژاد محمود باره شاهد "د" و نیز موضوع دخالت گفتگو دروموافق با مالقات 

دراختیار من  "ش"شماره تلفن خانم نوسبام نیز توسط  تر قاسملو است.در ترور دک

ران آقای بنی صدر از همکاارده شد. پس ازچند روز، یکی دیگر از دوستان وزگ

 .استنیز آماده مصاحبه و گفتگو با من  "د"پاریس تماس گرفت و اظهار داشت شاهد 

و یک هفته طول کشید تا  مرخصی بودپیلز، در آقای منشی ،درآن زمان خانم نوسبام

گوی پنج دقیقه ای میان ایشان و گفت تماس تلفنی من با ایشان برقرار شود. پس از یک

های مورد استناد در کتاب ایشان، من، آقای پیلز بیان داشت اسناد و مدارک و پرونده 

هستند و حکومتی طبقه بندی شده پرونده های  نبعض "،اسکورت به سوی تهران"

حقوقی  من قرار دهند( باید ابتداء با وکیلای نشر بیرونی آنها )در اختیارنتیجه بررد

گو و صالح و مصلحت کند. قرار شد چهار روز بعد با دفتر ایشان تماس اش گفت

صبح،  ۱، رأس ساعت ۲۱۱۶پنجشنبه، ششم ژانویه  روز بگیرم، که گرفتم. قرار شد

ی ایشان بروم و پرونده هابه مالقات ، ۸۲شماره، (Löwel Str لوول) در خیابان

 نگاه کنم. مربوط به ترور دکتر قاسملو را

 از دوستان آقای بنی صدریکی دیگر "، ش"با با آقای پیلز،  زمان مالقات تعیینپس از

و آقای بنی صدر نیز، از  "د"تماس گرفتم تا اگر امکان داشته باشد با شاهد  ،در پاریس



 

 

، دو روز بعد تماس گرفت و گفت "ش"یم. ژوئیه، مالقات نما ۳ژوئیه تا  ۲تاریخ 

 وجود دارد، و من به پاریس رفتم. با هر دو امکان مالقات و مصاحبه 

لت و آقای بنی صدر به دلیل کسا کهتلفنی به من اطالع  "ش"، به پاریسپس از ورود

 و "د" صدر، شاهد )آقای بنی بستری شدن در بیمارستان،ازمالقات درنشست سه جانبه

وجود   " به تنهایید"با من  و مصاحبهمالچی( معذورند، اما امکان نشست پرویز دست

آقای بنی  " برای عیادت ازش"، به همراه آقای ۲۱۱۶دارد. روز یکشنبه، دوم ژوئیه 

 ." خوردیم، من میهمان ایشان بودمش"ر را نیز با نهاوسپس رفتیم  به بیمارستان صدر

انجام گرفت و تا چهار و نیم   "د"ا شاهد صبح، مالقات ب۱دوشنبه، سوم ژوئیه، ساعت 

پس از معرفی ما،  "ش" .آمده بود  "ش"به همراه  " د"بعد از ظهر ادامه یافت. شاهد 

 حدود نیم ساعد بعد، محل را ترک کرد. 

برای  من درباره  نقبل  "ش"پرسیدم آیا علت مالقات ما را می داند، گفت آری.  "د"از 

 یقات  تعریف کرده است. ز علت تحقها و نیشما، کتاب

ترور دکتر عبدالرحمان قاسملو در  " :را یکبار دیگر بیان کردممورد تحقیق وضوع م

 گفت، بله می دانم. ". ، و نقش آقای محمود احمدی نژاد۸۱۱۱سال در ،وین

سی و سه ساله )در  (، برگ شنایی نشان ندادبود)بنابر گفته های خودشمردی  "د"

، بدون بیان نام ار یک هفته نامه )دوم خردادیخبرنگ گفت .(۲۱۱۶آنزمان، ژوئیه

سال سابقه کار، دارای یک برادر وسه خواهر است. تهران، با هشت ( درنشریه

در دانشگاه آزاد تهران، شعبه مرکز، کامپیوتر خوانده و لیسانس  ۹۳ –۹۸های درسال

دبیرستان البرز کامپیوتر )چه رشته ای، نگفت( است. در تهران به دبستان و سپس به 

هران، رفته آباد تبیرستان ویژه تیزهوشان، در نازی و از آنجا به دبیرستان ُرشد، د

در  شات احتمالی برای اعضای خانواده ادالیل امنیتی و خطر ا بربناست. می گوید، 

 برخی مطالب و جزئیات معذور است. ایران از بیان

، درگیری  "فرارش"می رود. دلیل  قانونی به ترکیه ، مخفیانه، غیر۲۱۱۳اواسط او، 

  ، سخت گیری و سانسور کارها و گزارشات او است." محل کارشهفته نامه"با 

( گزارشی به ۸۵۱۵او درباره حوادث هژده تیر )جنبش دانشجویی، بنابر اظهاراتش،

احضار  نامش را نمی گوید(دو باره ه")هفته نام"چاپ می رساند و پس از آن به دفتر 

سه  در مدته روز بعد، از سوی دادگاه احضاریه ای دریافت می کند که می شود. د

روز خود را معرفی نماید. می گوید احضاریه را با خود به خارج آورده است. دلیل 

که از بیان نام احضاریه، مقاله ای است که او درباره نیروی انتظامی نوشته است. او 

، با حکم دادگاه، بازرسی می ۸۵۱۵تیر خانه اش در اواخر  کویدمی پرهیز دارد، خود 

ند و با خود می برند. شود. مأموران تمام وسایل، از جمله کامپیوتر او را، ضبط می کن



 

 

پدر و مادرش، در یک خانه سه واحدی، زندگی می کرده است. می گوید: در  همراهاو 

از آن  بیاندازد. پس به خطر ش رای وجود داشت که می توانست جانکامپیوتر اطالعات

 . دفورا  از ایران خارج شومی گیرد تصمیم 

کار برای این و ارج کردشخصی را در تبریز پیدا کردم که مرا از کشور خمی گوید، 

نزدیکان من مبلغی حدود پنج تا شش میلیون تومان دریافت داشت. می گوید، از یکی از

ها، بنا بیان نام آنزدیک بوده است که از با برخی از افراد معروف دوم خرداد دوست ن

بر دالیل امنیتی، معذور است. حدود چهل روز در ترکیه، استانبول، می ماند. آمدنش 

زمان از کشور در آن "راحت ترین"اقی و تصمیم قاچاقچی بوده، زیرا به فرانسه اتف

فرانسه است. می گوید، من ترجیح می دادم به انگلستان بروم تا به  قاچاقچی نظر

زمان ، مدتی سرگردان است و تا ۲۱۱۳وم. پس از ورود به فرانسه، فرانسه آورده ش

درخواست فرم "در ادامه می دهد کهماهی سپری می شود.  درخواست پناهندگی چند

تمام واقعیات را نمی گوید و تاریخ ها را جابجا می کند. مدارک الزم برای  "پناهندگی

، یا ه فرستادبرایش ( e- mail)ست الکترونیکی یا توسط پُ از ایران پناهندگی اش را 

ه دادگاه را. اما کارت جمله احضاریند، ازه امسافران از ایران به همراه آورد

 . )اما نشان نداد(داشته استخود  ش را همواره همراه خبرنگاری

تان آقای بنی صدر( دوساز)"ش"دنم به فرانسه، ابتداء با آقای پس از آم می گوید، او

به م و خبرها را پی می گرفتم. از ایران آشنایی داشت "میکونوس"آشنا شدم. با موضوع 

و  انجام می گیرد بنی صدر  ی میان او و آقای مالقات" و توسط ایشان، ش" پیشنهاد آقای

گو گفتبا آنها و پس از آن چندین جلسه  نددخورمی نهار با هم  سه نفر هریک روز

  ه است.داشت

برایش اردم. زبنی صدر گآقای اختیاررا در اطالعاتم ماه بعدحدود یک می گوید، 

مصاحبه ای داشته ام با یکی از افسران سپاه قدس، کسی که در  تعریف کردم که من

نه نوشتم و آنرا دراختیار در این زمینیز و مقاله ای  .ترور قاسملو شرکت داشته است

 )پیلز(رد، اوازموضوع را با پتر پیلز در میان گ م. آقای بنی صدرشتآقای بنی صدر گذا

قرار داده  او )اتریشی( ترجمه و در اختیار مقاله به آلمانیکه  اظهار عالقه زیادی کرد

 ارش در اختیار آقای بنی صدر است.شد. کپی ترجمه شده گز

بود که من با  : علت اصلی خروج من از ایران مصاحبه ایشاهد "د" ادامه می دهد که

حبه مصا هد سپاه قدس( کرده بودم و مجموعرش)یکی از افسران اآقای ناصر تقی پور

اظهارات او، ناصر تقی پور سرهنگ سپاه قدس است که در کامپیوتر ضبط بود. بنا بر

ایش در جنوب رزمسالگی در یک  ۳۹، در سن ۱۸، یا اوایل ۱۱در اواخر سال 

من و  :، به قتل می رسد. و ادامه می دهدایران، به هنگام غواصی در رودخانه کارون



 

 

 مگی ما، دوست بسیار صمیمی برادرم، او دوست خانوادیصر تقی پور دوست نبودنا

بود و به خانه ما رفت و آمد زیادی داشت. برادر من با او چهار سال اختالف سنی 

در سپاه هنگامی که هنوزضو سپاه بود وع. برادر من از بچه های انقالبی وداشت

 نگ شرکت داشت، درپُست فرماندهیجنبود، از آنجا بیرون آمد. او در رسم "درجه"

 مرا از و روزه بود. ناصر تقی پوراهل نم برادرمخانواده ما بسیار مذهبی است و  .بود

 می شناخت و همچون برادر بزرگم همواره پیگیر کارهای من بود، در حل از کودکی

ا کردم که با کمک مشکالتی پیدکه بودم نیزدانشگاه مشکالت به من کمک می کرد. در

. در این اواخر، گو می کردطبوعاتی با من بسیار بحث و گفتکارهای مو حل شدند. درا

 تلفنی انجام می گرفت. ن وکمبود وقت، تماس ما عمدت ،های شغلی منبه دلیل گرفتاری

ناصر تقی پور از مسئوالن بمب گذاری در دفتر بیژن فاضلی سرهنگ سپاه  :می گوید

مطلع شدم که  "ش"دستگیر می شود )توسط آقای ن انگلستادر لندن بود که توسط پلیس 

را در این زمینه تأیید   "د"تقی پور را می شناسد و اظهارات ناصر  ،فاضلیبیژن آقای 

 می کند(. 

ن تلف ، می گوید: یک روز در محل کارم بودم، ساعت حدود پنج بعد از ظهر "د "

خبری نداشتم. گفت از اوو او را ندیده بودم  زنگ زد، ناصر تقی پور بود. مدتها بود

می خواهد مرا ببیند. محل کار من نزدیک خانه ایشان بود، یک ربع ساعت پیاده، گفتم 

ت به من زنگ خواهد تا یکساعت دیگر کار را تعطیل می کنم و به خانه می روم. گف

وب نُه شب زنگ زد. قرار شد یکدیگر را در خانه پدر او، در جن زد. ساعت حدود

و نیم شب آنجا، در خانه پدر او  یازدهمن حدود ساعت  .پائین آذری، ببینمتهران، سمت 

بودم. خودش در را باز کرد. به یک اطاق کوچک رفتیم و حدود نیم ساعت با هم حرف 

سکوت کرد. و بدون مقدمه گفت می خواهم  ،مشکالتم )سر کار( به او گفتماز زدیم، من

دن آن تعجب کنی. من تا آنروز و آن لحظه مطلبی را به تو بگویم که شاید تو از شنی

 ی دانستم عضو سپاه پاسداران است.نمی دانستم که او عضو سپاه قدس است، فقط م

فرماندهان سپاه  برای من تعریف کرد که میان او وبرخی از سرهنگ تقی پور

تصفیه فیزیکی انجام  نبا تجربه ای که او دارد احتمال اختالفاتی بروز کرده است و

هد گرفت و او را سر به نیست خواهند کرد. پرسیدم، مگر چه شده است؟ گفت می خوا

دیگر از ن موریتی خواهد بود که من احتمالخواهند مرا به مأموریت بفرستند و این مأ

نداشته ام. سرهنگ هایی شرکت موریتچنین مأآن برنخواهم گشت، زیرا من هرگز در

و اعتقاد های دینی و انقالب اسالمی ه ارزشتقی پور انسانی بود بسیار مؤمن ومعتقد ب

ل ریا نبود. اختالفات او با در راه خدا بوده است، ابدا  فاسد و اه داشت که تمام کارهایش

و او اهل این کار  فرماندهان در رابطه با یک فساد مالی بزرگ در سپاه بود، سایر



 

 

ظیم می دید. تقی پور ی عمیان اعمال سپاه و اعتقاداتش اختالف)تقی پور( نبود. یعنی او

این نظر رسیده اند که من ه روز شدت بیشتری پیدا می کند و آنها بها هر گفت، درگیری

ت به تصفیه فیزیکی من مهره مطمئنی نیستم و من فکر می کنم به زودی دس دیگر

 خواهند زد.

ضو ( می دانی که من از همان ابتدای تشکیل سپاه ع "د "گفت تو )شاهد تقی پوربه من 

ی یا یتیا تصفیه شخص "غیر قابل اعتماد"م و به درستی می دانم که افرادسپاه بود

از افراد مورد اطمینان پایه سپاه و  )تقی پور(فیزیکی می شوند. و از آنجائی که او

مطمئن است که او  ، اماود نداردشخصیتی او وجونده اش پاک است، لذا امکان ترورپر

نین خواهند کشت. می گفت، مرا تا به حال به چ را تصفیه فیزیکی خواهند کرد،

تخصصی من نیست، این مأموریت  بخش ناصولزیرا ، بودند نفرستاده هاییمأموریت

 .باشداحساس می کنم  برنامه ای، کلکی درکار  .غیرعادی است

من در یک تضاد اساسی با خودم قرار گرفته ام، متوجه شده ام از  :گفتمی تقی پور 

اهداف خود کرده اند، از دین و ایمانم سوء استفاده ه شده است، مرا ابزارسوء استفاد من

هایم از میان رفته اند، مه چیز به هم ریخته است، ایده آلشده است، نمی دانم چه کنم، ه

بچگی می شناسم،  اعتماد من هستی، تو را از باید با کسی حرف می زدم، تو مورد

کس دیگری نمی توانم این مطالب را بگویم. ات را می شناسم، به  هخانوادبرادرت و

ها را به تو می آمد تو همه چیز را بدانی. این ممن )تقی پور( می خواهم، اگر بالیی سر

 گویم، زیرا به کس دیگری اعتماد ندارم. من در چندین قتل شرکت داشته ام. برای دین

ویم، زیرا تو خبرنگاری خدا انجام دادم. به تو اطمینان دارم، به تو می گیمانم، برای او

( از افراد درجه اول خانواده من "د "داری. به تو می گویم، زیرا تو ) و ابزار انتشار

همه چیز را از  نیستی و امکان شک به تو کمتر خواهد بود، می توانی به خارج بروی،

 مأموریت برگشتم، همه چیز را فراموشاگر من از او به من گفت،  .زبان من بگویی

گویی نبوده است، اما اگر برنگشتم، که می دانم بر من هرگز چنین گفتو یان تو کن، م

در نگشت. اما، سرهنگ تقی پور مأموریت براو ازو اهم گشت، همه چیز را بگو. نخو

 ؟به من چه گفتآن شب 

اران به عضویت آن در سرهنگ ناصر تقی پور گفت، از همان ابتدای تشکیل سپاه پاسد

عضو واحد قدس سپاه و در بخش اطالعات سپاه، یکی از مهمترین اکنون  و آمده است

خارج کشور  "اطالعاتی"و تمام امور  کار می کرده ج.ا.ا.امنیت واحدهای اطالعات و 

یبخش ها بوده است. او متخصص سازماندهی نهضت های آزادتحت نظارت و کنترل آن

خالفان جمهوری سایی م... است. یکی از وظایف او شنااسالمی، از جمله حزب هللا و

 ها بوده است.یا حذف فیزیکی آنبا انها مبارزه اسالمی در خارج ازکشور و



 

 

ترورهای خارج از کشور با سپاه قدس  ۱۱۹بنا بر اظهارات او، طراحی و اجرای 

 . بوده است

او حرف زد، اینکه در بیان داشت که تقی پور حدود چهل و پنج دقیقه تمام برای  "د"

د، سپاه قدس چگونه ند، خامنه ای چگونه به سپاه قدس قدرت داه اردکبالکان چکار

از سوی دفتر کشور را به انحصار خود در آورد، پشتیبانی مالی فعالیتهای خارج از

ناسایی اهداف میان مخالفان در خارج از کشور، شدر "قدس"ای هرهبری، درباره نفوذی

... برای روز مبادا، استفاده کا، وورمیانه، در اروپا، در آمریخااستراتژیک نظامی در

 ... و  "،خبرچین"ورس استفاده می کردند به عنوان از دانشجویانی که از ب

محمود احمدی نژاد آقای ، مالقات ما در اینجا مربوط می شود به شرکت گفتم "د" به 

. در ترور قاسملو. شما گفته اید اطالعات بسیار مهم و قابل اثباتی در این زمینه دارید

او به ، اگر آری، ه استآیا این اطالعات را هم سرهنگ تقی پور در اختیار شما گذاشت

 چه گفت و چگونه می توانید صحت آنها را اثبات نمائید؟شما 

یکی از اعضای گروه ترور او خودش که  هتقی پور برای او تعریف کرد گفت:  "د"

ت مذاکره کننده انجام ئهیتیم ها فکر می کنند که ترور توسط  و خیلیاست قاسملو بوده 

ت مذاکره کننده، ئیت این است که دو نفر خارج از هیگرفته است، که چنین نیست. واقع

من از بیرون، وارد خانه شده و افراد را به گلوله بسته اند. می گوید، ما سه نفر بودیم: 

کنند(،  مأموریت باز نمی گردد و او را سر به نیست می)ناصر تقی پور، که گویا از 

بر اثر ژبان، ، در محل کارش، قرارگاه د۸۵۱۲شخصی به نام عسگری، که در سال 

محمود احمدی نژاد که وظیفه اش تحویل اسلحه ها از  به قتل می رسد، ویک اشتباه 

 اال( بوده است. ها به دو نفر دیگر )بو انتقال آن ج.ا.ا.در وینسفارت 

ن( محل ترور حضور داشته است تا اگر )بیرواحمدی نژاد در گفته است که تقی پور

در عملیات شود و کار را به پایان برساند. او  پیش آمد، به عنوان نفر سوم وارد مشکلی

و دارای سابقه کرمان، روی مسئله ُکردها کار می کرد زمان در قرارگاه رمضان، درآن

)احمدی نژاد( متخصص حزب دمکرات این مورد است. او و تخصصی طوالنی در

پاه است، می شناخت، عضو س نها را دقیقایران است، بسیاری از کادرهای آندستان کر

متمرکز به روی  عراق وایران، مأموریت می یابد بطور و پس از پایان جنگ میان

 اطالعاتی انجام دهد. هایکار ُکردها

امیر منصور ، حاج غفور درجزی )ح عملیات ترور ویناطربنا براظهارات تقی پور، 

ارشد سپاه قدس، نماینده ولی  از اعضاءبوده است. او)درجزی(  (.. دپن اصل، بزرگیا

گروه مذاکره  یکی از افراد و  دوشمی ه بعدا  رئیس حراست صدا و سیما کیه است فق

 عملیات وین بوده است. "مغز متفکردرجزی". است بود هکنند



 

 

انجام گرفت، یعنی از  تعریف کرده است که مذاکره با ُکردها دو بار "د "تقی پور برای

تصمیم به حذف فیزیکی ُکردها گرفته می شود. دستور از سوی  مذاکره  دور اولهمان 

رفسنجانی به فرمانده وقت سپاه، محسن رضائی، و از سوی او به فرمانده سپاه قدس 

ابالغ می شود و حاج غفور درجزی )امیر منصور بزرگیان اصل( از سوی فرماندهی 

نجام عملیات انتخاب می گردد. طرح او )بزرگیان اصل( چنین بوده سپاه قدس برای ا

ارده و وانمود شود که تهران زدو دور مذاکره با رهبری ُکردها گاست که ظاهرا  قرار 

دوم نیز باشد.  عالقمند به شرکت در دورکرد ت ئصد حل مشکل ُکردها را دارد تا هیق

های اپوزیسیون در ن گروهگرداین طرح، انداختن گناه ترور به  هجموعمهدف از

ت کردستان هایی بوده است که با قاسملو و حزب دمکراگروه نیزکشور، وخارج از

 .  ندایران اختالف داشت

و ناصر در آپارتمان را باز می کند،  )آجودی، پ.د.(در روز دوم مذاکرات، مصطفوی

پور می گوید: همه را به رگبار می بندد. تقی  می شود ووارد آپارتمان  (۲)تقی پور

اولین نفر قاسملو را زدم، محل مذاکره اندکی تاریک بود، درست همه چیز را تشخیص 

 صحرارودی را نیز زدم. ن نمی دادم، به همین دلیل اشتباه

، در جلسه توضیح و توجیه طرح عملیات در پاسخ )بزرگیان اصل(حاج غفور درجزی

فاقی بیافتد و یا ما دستگیر شویم، چه به محمود احمدی نژاد، در رابطه با اینکه اگر ات

اتریش وجود نخواهد  خواهد شد، پاسخ داده است که نگران نباشید، مشکلی با دولت

اظهارات تقی پور، محمود احمدی نژاد در روز ترور، به عنوان رزرو، داشت. بنا بر

در حوالی ساختمان محل ترور، حضور داشته است، تا اگر الزم شد، وارد عملیات 

 د. شو

گو و اطالعات و اسناد هار داشت، تمام جزئیات این گفتدر پایان مصاحبه اظ " د" شاهد

الزم در کامپیوتر من ضبط است. اما اداره اماکن، پس از فرار من از ایران، به خانه 

ها )اداره پیوتر من را با خود برده است. آنو کام ،اطاق مرا بازرسی کرده  ،ما رفته

پیوتر را ندارند، مگر رمز برای دستیابی به اطالعات من در کام اماکن( امکان شکستن

ر اظهات اطالعات و امنیت قرار دهند. اوشک کنند و آن را در اختیار وزارآنکه بسیار

ادگاهی هست. و برای ش، حاضر به شهادت در هر دداشت به شرط محفوظ ماندن هویت

  .اختیار من قرار داد در)با دست خط خودش(  را آدرس اینترنتی یکتماس بعدی 

پیش از جمعبندی و اظهار نظر در باره "اعترافات" شاهد "د" و نقش محمود احمدی 

 نژاد در رابطه با ترور قاسملو، بهتر است ابتدا مالقات با پتر پیلز را شرح دهم.

 

 



 

 

 منابع و زیرنویسها:

، اتریش -وین (، انتشاراتPeter Pilzپیتر پیلز )، "راناسکورت به سوی ته" -۸

کتاب یک بررسی تحقیقی درباره ترور دکتر قاسملو، نقش جمهوری اسالمی  .1997
آقای  تمداران اتریش در این رابطه است.و مماشات مقامات پلیس، اداره امنیت و سیاس

پیلز یکی از رهبران حزب سبزهای اتریش و نماینده این حزب در پارلمان اتریش 

 است. 
همین فصل آورده شد، بررسیها و تحقیقات واحد ضد همچنانکه دربخش سوم از  -۲

تروریسم پلیس وین، و مسئول پروند این قتل هرگونه دخالت از بیرون را، براساس 

 مطالعات کارشناسی، منتفی می داند. 

 

 

 

 

 
 عبدالرحمان قاسملو)دبیر کل ح.د.ک.ا.( و 

 عبداله قادری آذر)نماینده حزب در اروپا( 

 

 



 

 

 ، نماینده حزب سبز اتریش درپارلمان، درپیلزتر پگو با دیدار و گفت -۷

 و یاران قاسملو دکتر رابطه با ترور    
گو با دو روز بعد برای دیدار و گفت  "د"یگیری اظهارات این مصاحبه، در پپس از 

، رأس ساعت ۲۱۱۶پنجشنبه، ششم ژوئیه  و روزیلز، به وین رفتم. قرار من با اپپتر 

  بود.۸۲شماره  ،(Löwelstr)خیابان لوول، در محل کار )حزبی( او، در۱

زهمکارانش پس ازچند دقیقه که با یکی ا رأس ساعت تعیین شده در محل مالقات بودم.

ها را برای چه  ندهپرسید پرواق شد و پس از سالم  دوجانبه، فورا پیلز وارد ات گذشت، 

جلد کتاب به فارسی درباره ترورهای جمهوری پاسخ دادم تا کنون چهار .می خواهم

کشور، بویژه درباره ترور برلین، معروف به میکونوس، و نیز خارج ازدراسالمی 

زیسیون ایرانی رهای رژیم به زبان آلمانی )توسط کمیته اپوشش جلد اسناد درباره ترو

گو با و بررسی این اسناد و گفت )کرده ایم(ده امبرلین( منتشر کر -ردر تبعید علیه ترو

حمود احمدی نژاد )اظهارات ادامه همان کار، اما بویژه مربوط به نقش آقای من درایشا

از جمله معدود افرادی است  ئیکه او( در ترور دکتر قاسملو است. و از آنجا"د"شاهد 

را  "اسکورت به تهران"وسیع و کتاب  باره )ترور دکتر قاسملو( تحقیقاتاین که در

دریافت اسناد و مدارک و نیز و امنتشر کرده است، به این دالیل مشتاق به مصاحبه با 

 هستم. 

کمیته "ر جلسهتا یک ساعت دیگر باید د پاسخ داد برای مصاحبه متأسفانه وقت ندارد و

سط منشی اش اتریش شرکت کند و ادامه داد که اسناد را تو "شورای عالی امنیت ملی

ها را بررسی کنم. و من نیم ساعت وقت خواهم داشت آنارد زدر اختیار من خواهد گ

 اجازه فتوکپی نخواهم داشت. 

ن دارید، و ر ویپرسیدم، شما آیا اسنادی در رابطه با دخالت مستقیم احمدی نژاد در ترو

ا نمی توانم آنها را پاسخ داد: دارم، ام ؟اریدزآنها را در اختیار من بگکپی آیا می توانید 

ا در ها رآن ،در یک کنفرانس مطبوعاتی تا سه هفته دیگر،ارم. اما زدر اختیار شما بگ

 ارد. زعمومی خواهم گاختیار افکار

وی میزش دو ستون اسناد، هر اقی راهنمایی کرد که به رتمنشی ایشان مرا به ا سپس،

را ها شما نیم ساعت وقت دارید آن" کدام به ارتفاع نیم متر قرار داشت و اظهار داشت 

نیم کپی آنها را دراختیار مکن نیست و ما نمی تواها مبررسی کنید، انتشار بیرونی آن

ی را اق شد و یک متن تایپ شده ده برگتدر این لحظه آقای پیلز وارد ا ".اریمزشما بگ

کتاب اسکورت به  شده ده برگ از این متن تصحیح" در اختیار من گذاشت و گفت: 

همگی در این است که به زودی تجدید چاپ خواهد شد و اطالعات جدید  سوی تهران

 و رفت. ، «ده برگ وجود  دارد



 

 

سریع و انتخابی به  بررسی اسناد در مدت نیم ساعت که ابدا  ممکن نبود. پس از نگاهی

ده "کار بیهوده است. پس به مطالعه ها، به این نتیجه رسیدم که ادامه از برگی برخ

ار عمده آنچه در کتاب ایشان تکر، عالوه برهاپرداختم. در آن برگارائه شده  "برگ

برخورد  ، ...و"نژاد احمدی" ، ی"احمد نژاد" منتشر شده بود، چند جا به نام نقبل

های فارسی امی که من در نوشتن نام برخی از نیکی دو مورد اشکاالت ،کردم، بعالوه

از جمله، سخن از فدیل رسول و نه فاضل رسول بود. یادداشت کردم تا بپرسم،  یافتم.

هیچ جای متن درمی خواستم از این راه دقت در نوشتن نامها را محک زده باشم. 

 ود. نب ج.ا.ا.سخنی از محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت 

وان، گفتم: فکر می کنم  دیدم، با احتیاط فرا دوباره را پس از نیم ساعتکه او هنگامی

به   گفتم ؟هاامپرسید کدام ن .ستااندکی  امالیی تایپ دارای اشتباهاتها درنام برخی

خیر، در پرونده  . گفت،عنوان مثال، جای فاضل رسول، فدیل رسول نوشته شده است

و او آن را  متن دقیق استواطمینان یافتم  دیگر چیزی نگفتمهمانگونه آمده است.  نعین

 اتریشی تنظیم کرده است.  -با همان دقت آلمان

 امالییاشتباهات  نلاحتما "نژاد احمدی"یا  "احمد نژادی"های م این بود بدانم آیا نامهدف

ر صورت، عالوه بر اظهارات ه. درندهمانگونه است که نوشته شده ا دقیقا   است یا خیر

 را تأیید کند. " د "مستندی دست نیافتم که گفته های  به هیچ، من "د"شاهد 

خالف وعده اش، نه کنفرانسی برگزار کرد و نه سندی رو نمود. شاید لز نیز، برآقای پی

 برای روشن شدن تمام واقعیات باید صبر نمود تا زمان جمهوری اسالمی به سر آید. 
 

 شاهد "د"اعترافات ارزیابی از 

 نام و :و معلوم بود. مجهولمجهول "فاکتهای" مجموعه ای ازبیانات آقای "د" 

 برگ احضاریه، مشخصات دقیق ایشان، محل کارش، نام آن هفته نامه دوم خردادی،

) تقی پور می تواند تنها یک نام سر به نیست می کندسپاه او را  گویا تقی پور که

گیری ایشان توسط و دست لندن آقای فاضلی در بوده باشد که پس ازماجرایر مستعا

مورد استفاده قرار نمی گیرد و فرد مذکور با نام و مشخصات دیگری  دیگر پلیس

گویا در ترور قاسملو شرکت داشته است، اما هیچ  که نامی ، عسگریزندگی می کند(

) تمام براثر یک اشتباه دژبان به قتل می رسدچرا و چگونه  مشخص نیست که کیست و

(...، ومعلوم تمام آن آنها پیگیری کرد، کورمی شوند بتوان توسطسرنخهایی که 

آنها را ایران اپوزیسیون مقامات پلیس  و بعضن  صورت هرعات ایشان بود که دراطال

 می دانست و می داند. 

داستان او در رابطه با دخالت از بیرون، اینکه به هنگام مذاکره هیئت نمایندگی ج.ا.ا. 

)به غیر  وارد می شود و همه را کسی از بیروندر وین،  ح. د. ک. ا.با رهبران 



 

 

از فاصله  قربانیانبار مسلسل می بندد و بعد به تک تک را( به رگ ازعوامل ج.ا.

و به دلیل تاریکی  قانونی( )گزارش پزشکنزدیک یک یا دو تیر خالص می زند

 رودی، همان افسانه ای است که صحرااطاق! اشتباهن صحرا رودی را هم می زند

 بود.برای پلیس تعریف کرده  پس از بازداشت، بسیار بهتر از "د"، خودش،

تمام اسناد و مدارک دادستانی اتریش و پلیس و واحد مبارزه با تروریسم و اظهارات 

کارشناسانه مأموران اسلحه شناسی، مؤید آن هستند که گلوله اصابت کرده به 

حرارودی از روی اشتباه و صحرارودی نه مستقیم، بل غیر مستقیم بوده است. یعنی ص

در تاریکی مورد اصابت قرار نمی گیرد، بل یکی از گلوله ها پس از کمانه کردن، به 

بعالوه، پوکه های فشنگ نه کنار در ورودی، بل  او اصابت و او را زخمی می نماید.

 در جایی بوده اند که درجزی نشسته بود. 

مهای اجرایی،  برای اجرای ماموریت عملیاتی رژیم، تی -کدام بار ماموران اطالعاتی

 قتل با نام و مشحصات اصلی خود سفرکرده اند، که در آنزمان چنین کرده باشند. 

ازجمله آقای محمود احمدی نژاد که  بنا برادعای "د" گویا در ماجرای ترور دکتر 

 قاسملو و یاران دخیل بوده است، امکان ندارد با نام و مشخصات خود در این ماموریت

  .شرکت کرده باشد

 "رقبای "زمان از سویت که ایشان در آناساین د" "ارزیابی من از اظهارات آقای 

را سر  )داستان او( علیه او تبلیغات کند. اینکه تمام شاهداناحمدی نژاد آمده بود تا بر

ی )بدون مأموریت بکشند، عسگری نام، یعنی ناصر تقی پور را دربه نیست کنند

و تنها  ،...دژبان در محل کارش به قتل برسد وتوسط  ( اشتباهمشخصات دقیق تر

 احمدی نژاد، به عنوان متهم، زنده مانده باشد، قابل پذیرش نیست. محمود 
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 :پاریس
 و سروش کتیبه پور بختیارشا ترور

 

 
 

 
 :ور بختیار با همسر و فرزندانش، منبعشاپ

 "در دادگاه متهمان به قتل بختیارکتاب" 
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 فصل دوازدهم:
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 :پیشگفتار

آخرین نخست وزیر شاه، شاهپور بختیار، به همراه منشی  ۸۱۱۸اوت  ششمدر »... 

. قاتالن به احتمال  نداش، با وجود مراقبت های امنیتی شدید، در پاریس به قتل رسید

 ۳، یک کوماندوی ۸۱۱۱سال پیش از آن نیز، در ژوئیه  ۸۸. هستند قوی تبعه ایران

ا ترور کنند. اما به جای  )لبنانی( کوشش کردند بختیار رنفره تحت رهبری انیس نقاش

نقاش  ، انیسآنزماندر یک زن همسایه و یک پلیس کشته شدند. این واقعه،در بختیار،

 منجمله خبرنگاران(های فرانسوی )با گروگانوی  ۸۱۱۸سال  در، اما او را شددستگیر

 . کردندعاوضه م

دیکترین حال حاضر یکی از نزواشنگتن، انیس نقاش در موجود دراطالعات اخیربنا بر

رهبری یک گروه  و رفیق دوست، استمحسن ، ج.ا.ا. س سپاه پاسدارانهمکاران رئی

 تروریستی ای را که اخیرا  در سودان تشکیل شده است، به عهده دارد. 

می گوید  ، که او نیز در پاریس زندگی می کند،ابوالحسن بنی صدرپس از قتل بختیار، 

بنی صدر رفسنجانی صادر شده است.  از سوی شخصن مستقیم این ترورکه فرمان 

 فیزیکی نابود کند".  نظررژیم ج.ا.ا. تصمیم دارد کلیه مخالفان خود را ازید "می گو

پلیس فرانسه یک گروه احتمالی ترور را در سوئیس تحت تعقیب دارد. یک عضو این 

در  ،ساله به نام سرحدی است. او بنا بر درخواست پلیس فرانسه ۲۳گروه، مردی 

هنگام خروج از سفارت ج.ا.ا. دستگیر شد. با وجود تنشهای  ،۸۱۱۸دسامبر  ۲۵یخ تار

به پلیس  ۸۱۱۲سیاسی شدید میان سوئیس و ج.ا.ا.، متهم مزبور در اواخر ماه مه 

 «.فرانسه تحویل داده شد و در آینده ای نزدیک در پاریس محاکمه خواهد شد...*

ه می شود، هر چند بخشی از ماشین زین العابدین سرحدی در دادگاه بختیار تبرئ

سازماندهی ترور دکتر بختیار و سروش کتیبه بوده است. و انیس نقاش، عالوه بر 

که )تعویض او با گروگانهای فرانسوی  محکومیت اش به ابد در فرانسه، پس از آزادی

 رسمن به ترور ناموفق، درمصاحبه های متعددخود  ،(داسارت حزب اله لبنان بودندر

 ار"افتخار" می کند)ن.ش. به مصاحبه او با "روزنامه ایران"در همین بخش(.بختی

 -سیاسی -عالی رتبه ترین مقامات مذهبین آن رسمپس ازدادگاه میکونوس که در

د، دادگاه دکتر متهم به قتل دگراندیشان در درون و بیرون ایران می شون ج.ا.ا.امنیتی 

یک نهاد رسمی )دادگاه( رأی به  نیزآنجا معدود مواردی است که در شاهپور بختیار از

متهم کردن هر چند صراحت و روشنی حکم آن در یک ترور می دهد،در ج.ا.ا.دخالت 

 ابدا  با رأی و حکم دادگاه میکونوس قابل مقایسه نیست.  ج.ا.ا.مقامات و دولت 

 ن، مجموع۸۱۱۳ژوئن  ۸۶، و ۸۱۱۳دسامبر  ششتاریخ دادگاه منصفه پاریس در"... 

بختیار، نخست وزیر اسبق ایران ت نفر ایرانی را به جرم شرکت در قتل شاپور هش

 های طوالنی و مادام العمر محکوم کرد.در پاریس، به حبس ۸۱۱۸اوت  ششتاریخ در

طبق ن سو تلویحکه از یک  ۸۱۱۳مارس  ۵۸در رأی ارجاعی صادره در تاریخ 

خالف دگاه، ولی از سوی دیگر براحیه داقوانین قضائی آلمان قابل مقایسه با رأی افتت



 

 

ذکر شده است که در برنامه ریزی و تدارک و اجراء  ،آن، مستدل تر و مدلل تر است

ایران، از قبیل وزارت پست و حکومت این سوء قصد کارکنان بسیاری از نهادهای 

 تلگراف و سازمان تلویزیون ایران و وزارت امور خارجه، دست داشته اند. دو نفر از

کارمندان وزارت اطالعات بوده ن در دادگاه، از ان مذبور طبق اظهارات شاهدکارکنا

  ..**«.تنگاتنگ با پاسداران می باشند. اند و به عبارت دیگر در رابطه
 

 زندگینامه -۲

نام خانوادگی من نام منطقه ای از ایران باستان نیز هست، منطقه ای کوهستانی و ... "

رس در جنوب غربی کشور گسترده شده است... من سرسخت که بر دامنه کوههای زاگ

در آنجا میان دو کوه کالر و سبزه کوه، که هرکدام بیش از چهار هزار متر ارتفاع 

دارد، در دامان طبیعتی که برآدمی چیره است، زیر برف و باران و باد به دنیا آمده 

شاپور بختیار در  (۲)اصل و نسب من بدون هیچ تردیدی ایالتی و فئودالی است...  ام...

مسیحی( در کنوک چهار محال بختیاری  نزدیک اصفهان ۸۱۸۳شمسی )۸۲۱۳سال  

یاری را تپا به جهان نهاد. خانواده بختیار از دوران حکومت صفویه، رهبری ایل بخ

جد او حسین قلی خان ایلخانی بدست ظل السطان حاکم جنوب ایران به  برعهداه داشت.

قلی خان سردار اسعد بختیاری و نجفقلی خان صمصام  قتل رسیده بود. حاجی علی

السلطنه دو تن از افراد ایل او بودند که برای ایجاد حکومت مشروطه مبارزات بسیار 

 ۸۵۸۳کردند واین دومی پدر بزرگ مادری او بود که بعدها نخست وزیر شد. در سال 

 ام شدند.شمسی جمعی از افراد ایل بختیاری از جمله پدر شاپور بختیار اعد

برای ادامه تحصیالت به شهر اصفان فرستاده شد. پس  ۸۵۱۳شاپور بختیار در سال 

از آن به بیروت رفت تا در یک مدرسه فرانسوی الئیک به ادامه تحصیل بپردازد. در 

یاضی گرفت. زمانی و آلمانی و عربی را آموخت و دیپلم رآنجا بود که زبان فرانسه 

اعضاء خانواده اش، آنچنانکه خود در کتاب یکرنگی می  از که پدر او همراه چند تن

نویسد به دلیل اختالفات میان عشایر و رضا شاه اعدام شدند، به ایران باز گشت. مدتی 

در ایران ماند و سپس راهی فرانسه شد تا در پاریس درس حقوق بخواند. با آغاز جنگ 

ارتش هیتلر جنگید و پشت جهانی دوم، در کنار نهضت مقاومت ملی فرانسه با نیروی 

 خط معروف ماژینو فرستاده شد.

در حالیکه به اخذ دو درجه دکترا نائل شده بود به ایران بازگشت.  ۸۵۲۳او در سال 

این مالقات بود که شاه به او گفت: شنیده او را در کاخ خود پذیرفت. درمحمد رضا شاه 

ضرت. وقتی شعله : بله اعلیحام که در ارتش فرانسه هم جنگیده اید؟ و او جواب داد 

گرفت، من همان کاری را کردم که هر کسی برای همسایه ای جنگ در آن کشور در

 ".(۱)که خانه اش در آتش می سوزد می کند...



 

 

او  های فرانسه در رشته حقوق و فلسفه بود.شگاهفارغ التحصیل از دان پور بختیارشا

یران تشکیل شد، من در اروپا : "... وقتی حزب ایکی از رهبران حزب ایران بود

مابین آن افراد نبودم... دانشجو بودم، در این صورت از موسسین حزب ایران نبودم و 

و اوایل  ۸۵۲۳سال  میالدی وارد ایران شدم، یعنی  اوآخر ۸۱۳۶من اوایل سال 

اینده یک طرز فکر راجع به حزب ایران می توانم بگویم نم هجری شمسی... ۸۵۲۳

، روشنفکر و دارای تمایالت ملی اغلب از بورژوازی کوچک که یک مردمی بود

بودند. آزادی و استقالل ایران را می خواستند ولی دارای تجربه سیاسی و دارای 

تشکیالت منظم و مسجل مثل حزب توده نبودند... حزب ایران از این طور مردم که 

که سنجابی هم در عرض کردم تشکیل شد و بعد هم شنیذم یک حزبی که شبیه آن بود 

وارد  ۸۵۲۱آنجا بوده، به نام حزب میهن، به حزب ایران ملحق شد... من در سال  

حزب ایران شدم. دلیل این هم آشنایی بود که من با بعضی از این دوستان داشتم و 

حرمتی بود که برای درستی و تقوای آنها قائل بودم... و بعد از مدتی رئیس سازمان 

که زمزمه ملی کردن صنعت نفت همه جا بلند بود، حزب  ۸۵۲۱ل در سا جوانان شدم.

ایران ستون فقرات فعالیتهایی بود به وسیله آقای حسیبی... که قابل تقدیر است... یک 

عده ای در ابتدا خدماتی کردند، اما خود دکتر مصدق بود که... می توانست بسیج بکند 

 "(۹)..و مجموع نیروهای ملی را جمع کند.

-۸۵۵۲های نفت به رهبری دکتر مصدق، در سال در زمان ملی شدن صنعت بختیار

گیر شاه به من گفت: ایران در "... همکار او بود. و ، به او پیوست و یار ۸۵۵۱

مشکالت فراوان است، شما می توانید به حال مملکت مفید باشید. من فقط می خواستم 

یافتم. در سالهای تحصیلی سخت بدانم از چه طرق. از نظر سیاسی راهم را بالفاصله 

شیفته گفته ها و سخنان مصدق شده بودم. تنها حزبی که می توانست مناسب مشی من 

باشد، حزب ایران بود که بعد ستون فقرات جبهه ملی شد. بدون آنکه تردیدی به خود 

راه دهم عضو این حزب شدم. سی و پنج سال از آن روز گذشته است، هنوز عضو آن 

پس از شکست دکتر مصدق و  (۴)...وشن است که از این پس نیز خواهم بودحزبم، و ر

مرداد، شاپور بختیار در صف مخالفان درآمد. او در جریان ملی شدن  ۲۱کودتای 

صنعت نفت نقش بسیار قابل توجهی ایفا کرده واز چهره های سرشناس جبهه ملی شده 

فعالیتهای مخفی کرد. در این مرداد اعضای جبهه ملی را وادار به  ۲۱بود. کودتای 

ریخته شد... شاپور بختیار به علت فعالیتهای سیاسی،  ایه های "نهضت"زمان بود که پ

برد و یک دوره هفت دان به سردر مجموع پنج سال و هشت ماه از عمر خود را در زن

 ".(۵)نیز، آنچنانکه خود نوشته است، ممنوع الخروج بود...ساله 



 

 

یر نظام شاهنشاهی، پیش از استقرار جمهوری اسالمی است بختیار آخرین نخست وز

قاومت و مبارزه اش بر علیه بختیار به دلیل م روز حکومت کرد. ۵۹که به مدت 

اسالمی، همواره گرایان رادیکال، و به ویژه آیت هللا خمینی در دوران انقالب اسالم

هلوی و نظام پ ماه پس از فروپاشی ششها قرار داشت. او حدود مورد خشم ویژه آن

، مخفیانه از ایران ۸۱۹۱همن ب ۲۲و ۲۸گرایان رادیکال، افتادن قدرت به دست اسالم

نهضت مقاومت ملی ایران را ، ۸۱۱۸خارج شد و به پاریس رفت. در آنجا، در سال 

"... یک علیه جمهوری اسالمی ادامه دهد.ی کرد تا بتواند به مبارزه اش برارزپایه گ

به فرودگاه رفتم. قیافه ام به برکت ریش و عینک سیاه  روز صبح با اتوموبیل

مختصری عوض شده بود. کسی که همراه م بود با یک بلیت درجه یک و چمدان من 

وارد محوطه فرودگاه شد و چمدان را رد کرد. من در اتوموبیل منتةر ماندم تا پرواز 

ه روی شانه هیم هواپیما برای یک ربع ساعت بعد اعالم شد. آن موقع فورا کت را ب

انداختم و مثل بازرگنی شتاب زده وارد شدم. صف مسافران ایرانی طوانی بود، ولی 

در صف مسافران خارجی فقط  هفت یا هشت نفر ایستاده بودند. فقط با یک افسر پلیس 

روبرو شدم که کمترین توجهی نه به قیافه ام کرد و نه به گذرنامه ام. در اتاق ترانزیت 

شدم و سوار اولین اتوبوسی شدم که به طرف هواپیما می رفت... هیچ کس زیاد معطل ن

از روز و ساعت ورود من به پاریس اطالع نداشت، وقتی به پاریس رسیدم فرزندام را 

  ".(۶)خبر کردم که دنبالم بیایند...

بختیارسرانجام در حومه پاریس، در منطقه "سورن"،  در یک خانه ویالیی، همانجایی 

رسمن پایه گزاری و  ۸۱۱۸ا به قتل می رسانند، ساکن می شود. او در سال که او ر

تشکیل "نهضت مقاومت ملی ایران" را اعالم می کند. هیئت موسس: خانم مولود 

پیش ازبختیارتوسط ج.ا.ا. به قتل می که ن برومند) اخانلری، رحیم شریفی، عبدالرحم

 و مهندس جفرودی بودند.احمد میر فندرسکی، عزت راستگار رسد(،حسین ملک، 

 سه بار مورد سوء قصد قرار گرفت: بختیار
 

 فرجامترور بی  -۱

به جان  ج.ا.ا.انیس نقاش، با مأموریت از  ،یک تروریست لبنانی ۸۱۱۱ژانویه  ۸۱در 

ر از این سوء قصد جان سالم به بختیاو  می کندی ناموفق بختیار سوء قصد شاپور

زخمی  همسایگی دکتر بختیار زندگی می کرده درزنی کاین حمله در اثرمی برد. در

و  و یک مأمور پلیس برای همیشه فلج  د،س کشته می شویک مأمور پلی می شود،

 فوت می کند. ۲۱۱۱مجبورمی شود از صندلی چرخ دار استفاده کند. او در سال 

، لبنان، و آرشیتکت است. او سنی مذهب است و بعد به شیعه می ۸۱۳۱نقاش متولد 

، در ۸۱۹۳. نقاش در اوایل دهه هفتاد به جنبش فلسطین می پیوندد، و در سال گرود

رابطه با گروگانگیری وزرای اوپک در وین، توسط تروریست معروف کارلوس، از 



 

 

  سوی سازمان الفتح، به عنوان ناظر به وین فرستاده می شود. 

ده سال در پی ود، اما پس از انیس نقاش دستگیر، محاکمه و محکوم به زندان می ش

نیز های جمهوری اسالمی، از زندان آزاد می شود و به ایران می رود و اکنون تالش

در ایران درباره این سوء  با او که (۷)مصاحبه هایی در آنجا زندگی می کند. او در

به این سوء قصد اعتراف می کند. پرسش این است که  ناست رسمقصد انجام گرفته 

علیه براقدام قضایی  ونه نقشی نداشته است، چگونه هیچگ در این ترور ج.ا.ا.اگر 

و مجرم است، انجام  ترور یک شهروند ایرانی می کندبه اعتراف  نشخصی که رسم

 نمی دهد. 

، یک گروه تروریست به ۸۵۳۱تیر  ۲۹، برابر با ۸۱۱۱ژوئیه  ۸۱تاریخ در»... 

اریس فرستاده شده رهبری انیس نقاش چریک لبنانی مسیحی، که برای ترور او به پ

که در را بروی  خویشان بختیاریکی از  یبود، درماموریت خود ناکام ماند. هشیار

تروریستها باز کرده، اما زنجیر اطمینان آن را بسته نگه داشته بود، سبب نجات جان 

) چهارده سال ۸۱۱۳بختیار شد... روزنامه "انفوماتن" در شماره مورخ دوم نوامبر 

 ن ترور، پ.د.( چنین نوشد:بعد، در باره ای

انیس نقاش که یک گروه تروریستی مرکب از پنج نفر را رهبری می کرد، در تاریخ "

مراه سه متهم دیگر به حبس ابد محکوم شد و نفر پنجم اکمه و همح ۸۱۱۲دهم مارس 

نیز بیست سال محکومیت گرفت. از آن زمان جمهوری اسالمی به هر وسیله ای دست 

 اش را از حکومت فرانسه بگیرد."زد تا آزادی نق

مطبوعات فرانسه نوشتند که "واقعه نقاش" با قتل "لوئی دالمار" سفیر فرانسه در سال 

حال برای آزادی او بود که جمهوری اسالمی در ، بی ارتباط نبوده است. به هر۸۱۱۸

، کماندوئی را مامور ربودن هواپیمای ایرباس شرکت ارفرانس در آسمان ۸۱۱۳سال 

در پاریس را انجام  ۸۱۱۶ -۸۱۱۳ران نمود. عواملی که بمب گذاریهای سالهای ته

ار کشها" را داشتند... سرانجام ، به فرمان فرانسوا یدادند نیز تقاضای آزادی "بخت

 ۲۹میتران که در انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر پیروز شده بود، در تاریخ 

جمهوری اسالمی تقاضا د اشت به ایران انیس نقاش بخشوده و آنچنانکه  ۸۱۱۱ژوئیه 

 «.(۸)فرستاده شد...

اما، خود انیس نقاش در اینباره چه می گوید. او درمصاحبه ای با حسین جودوی، برای 

 ۵، برابر  یا ۸۵۱۱ر وشهری ۸۵ویژه نامه "رمزعبور"، روزنامه ایران، دوشنبه 

 چنین می گوید:، از جمله ۲۱۸۱سپتامبر 

  ل هستید درباره ماجراي ترور بختیار هم صحبت كنیم؟اگر مای پرسش:»... 

چرا كه نه! من از حرف زدن درباره این قضیه ترس و شرم ندارم. این جزو  ع. ن.:

من ایران در پوشش خبري جریان اولین ترور شاپوربختیار به نظرافتخارات من است. 

یران صورت كند، درمورد این موضوع صحبتهاي فراواني در خارج از ا كوتاهي مي

كنند و در صحبتهاي  گرفته است. خبرنگارهاي فرانسوي زماني كه به من مراجعه مي

گویم: مگر فرانسویها  پاسخ به آنها ميبرند در وریست را به كار ميخود با من، واژه تر

اند؟ بعدش تك تك ترورهایي را كه فرانسه مرتكب شده بود  مرتكب هیچ قتلي نشده



 

 

مانیكه در زندان فرانسه بودم، یك هواپیماي آن كشور در آسمان ز. برم برایشان نام مي

منفجر شد. اینها گفتند كار ایران است و آمدند سراغ من كه در زندان بودم. افسر 

اطالعاتي آمد تا از من بازجویي كند، به او گفتم اصال  فرض كن من جزو اطالعات 

كنم. من هم مثل تمام افسران هستم و مافوقم به من دستور داده كه بختیار را ترور 

اطالعاتي دستور را اجرا كردم، شما هم در الجزایر، سوئیس و... فالن كار و بهمان 

فقره از ترورهاي دستگاه اطالعاتي فرانسه را در كل دنیا ردیف   ۳۱اید و  كار را كرده

كردم. طرف خسته شد رفت و استراحت كرد، بعد دوباره برگشت به من گفت: سالم 

این است كه من ترور ار. در بازجوییها به آن افسر تأكید كردم كه فرق من با شما همك

اساس اعتقادات خودم انجام داده ام، ولي شما عقیده ندارید و فقط دستورات بختیار را بر

كنید، من حق دارم كه از اسالم خود دفاع كنم. شاپور بختیار در  مافوقتان را اجرا مي

میلیون دالر از صدام  ۳۱ایران بود، اوحتي براي انجام این كارحال تدارك كودتا علیه 

كودتاي نوژه طرح اولیه این . كمك گرفته بود و امریكا نیز از او پشتیبانی می کرد

خواستند شاه رابا آن همه جنایاتي كه انجام داده بود به ایران  كودتا بود كه مي

هایي علیه  با چنین برنامه ملیاتيدانست كه چنین ع برگردانند. جمهوري اسالمي فقط مي

جلوگیري نداشت.حكم اعدام بختیار اجراست ولي نیرویي براي مقابله و حال آن در

ها گفتم كه باید هرچه زودتر عمل كنید چون این آدم خطرناكي  صادر شد. من به بچه

 است ولي آنها هیچ اطالعات و كانالي نداشتند. بهشان گفتم كه من تجربه كار عملیاتي

گیرم. رفتم و كار شناسایي را انجام دادم و بعد از دو  دارم و این كار را برعهده مي

هفته بازگشتم و خبرشان كردم كه منزل بختیار را پیدا كرده ام و حتي توانستم با ایشان 

مصاحبه كنم. طرح مدوني براي اجراي حكم اعدام بختیار تهیه كردم و دست به كار 

متأسفانه آقاي خلخالي مرتكب اشتباه شد و در مصاحبه مدعي اجرایي كردن آن شدم كه 

ام. اینگونه شد  شد كه براي اجراي حكم اعدام شاپور بختیار به پاریس، كماندو فرستاده

داد و نه وقت مالقات و محافظین او نیز افزایش پیدا  كه شاپور بختیار نه جواب تلفن مي

گذاشته بودم و قرار بود همانجا كار را تمام كردند. به این ترتیب وقت مالقاتي كه با او 

كنم منتفي شد. همزمان با من تماس گرفتند و گفتند كه اینجا بشدت از بابت كودتا 

نگراني وجود دارد و باید هر چه زودتر بختیار كشته شود. به این ترتیب حجت بر من 

 ۹دهم. یك اسلحه آید انجام ب تمام شد و برخودم واجب دیدم كه هر كاري از دستم بر مي

كن تهیه كردم و رفتم سراغ بختیار. اما اینها شك كردند و در   میلیمتر با صدا خفه

ساختمان را به رویم باز نكردند. من هم بالفاصله تصمیم گرفتم با گلوله قفل در را 

بشكنم و بروم داخل. اما چون در دفتر بختیار ضد گلوله بود، هیچ كاري نتوانستم بكنم. 

اي كه به من خورد، متعلق به سالح خودم بود كه به در شلیك كردم و  دو گلوله یكي از

هم كه با پلیس فرانسه درگیر شدم و یك گلوله م. بعد كمانه كرد و برگشت سمت خود

 . دیگر هم خوردم و دستگیر شدم
  ترور شاپور بختیار را داوطلبانه پذیرفتید یا اینكه دستور به شما ابالغ شد؟ پرسش:



 

 

اي كه محمد منتظري نیز حضور داشت  در یك جلسه ماجرا این طور بود. ن.: ع.

اطالعاتي از انجام یك كودتا مطرح شد، من اعالم كردم كه باید رفتارهاي بختیار 

پیگیري و كودتا خنثي شود. محمد منتظري چون آن روزها تشكیالتي تحت رهبري 

عد از دستگیري من و فرار بني صدر خود نداشت، گفت این عملیات را باید انجام داد. ب

كردند و درخواست داشتند كه بني  هاي سپاه با امام مالقات مي از ایران، بعضي از بچه

پذیرفت. نه به این دلیل كه روابط سیاسي ایران با  صدر را ترور كنند اما امام نمي

شاپور  فرانسه به هم بریزد، كه اینگونه مسائل به هیچ وجه براي امام مطرح نبود.

 . رفت بختیار یك سیاستمدار فاسد بود و باید از بین مي
آیا صحت دارد كه شهید عماد مغنیه براي آزادي شما از زندان فرانسه، از  پرسش:

  فرانسویها گروگانگیري كردند؟
لبنان گروگان گرفته  خیر، شهید مغنیه چنین كاري نكرد. هشت فرانسوي درع. ن.: 

آزادي اینها با ایران وارد مذاكره شد، چون ایران روي  فرانسه برايشده بودند و

گروههاي اسالمي لبنان نفوذ داشت. شروط متفاوتي مطرح بود. یكي از موارد مطرح 

شده درتوافق، آزادي من از زندان فرانسه بود. به همین دلیل فردي به نمایندگي از 

 : ن پنج شرط گذاشتمطرف دولت فرانسه وارد سلول من شد تا با هم مذاكره كنیم، م

ین ایران و فرانسه توافق شده اول؛ در دوران سلطنت محمدرضا پهلوي )شاه مخلوع( ب

ایران نیز در ازاي آن تقبل   اندازي كند.  اي ایران را راه كه آن كشور، نیروگاه هستهبود

كرد مبلغ یك میلیارد دالر به فرانسه براي اجراي طرحهاي داخلي این كشوركمك كند. 

 اي خودداري كرد و پول پیروزي انقالب اسالمي، فرانسه از ساخت نیروگاه هسته با

غ به ایران بود كه چك شروط من پس دادن این مبلدریافتي را نیز پس نداد. یكي از

 . اش را هم اقساطي برگرداندند سازمان ملل دادند به آقاي والیتي و بقیهاولش را در

كرد و  ا كرده وعلیه جمهوري اسالمي فعالیت ميرجوي در فرانسه اردوگاهي برپدوم، 

نمود، با آنها به توافق رسیدم كه رجوي و اطرافیانش  دولت فرانسه نیز به آنها كمك مي

   از فرانسه اخراج شوند، این كار هم انجام شد و آنها به بغداد رفتند.

یل داده این كشور اخراج و به دولت عراق تحوم، دو عراقي توسط دولت فرانسه ازوس

شده بودند، صدام قصد اعدام آن دو را داشت. شرط شد كه اینها به فرانسه برگردانده 

شوند. نماینده رئیس جمهورفرانسه شخصا  با یك هواپیماي اختصاصي به بغداد رفت و 

  آنها را به این كشور برگشت داد.

كرد و  مي جنگ عراق علیه ایران، كشور فرانسه كمكهاي فراواني به عراقچهارم، در

فروخت. براي آنها شرط كردم، به ایران هم باید اسلحه بفروشند یا  به آنها اسلحه مي

توانیم به شما اسلحه  اینكه كمك خود را به عراق قطع كنند، دولت فرانسه گفت كه نمي

آزادي من و افرادي كه من را پنجم،   كنیم. بفروشیم ولي كمك خود را به عراق قطع مي

ار همراهي كرده بودند. دولت فرانسه شروط مرا پذیرفت و گروگانهاي در ترور بختی

فرانسوي حاضر در لبنان آزاد شدند، اما من در زندان فرانسه باقي ماندم، به این دلیل 

كه بین شیراك و میتران اختالف ایجاد شد. ابتدا میتران با ایران مذاكره كرده بود و 



 

 

وي، من هم از زندان آزاد شوم و بعد از او قول داد كه با آزادي گروگانهاي فرانس

 شیراك به قدرت رسید و این مذاكرات را ادامه داد. 

نداني را تواند دستور آزادي ز كه مي در فرانسه قانوني است، مبني براینكه تنها كسي

است. میتران به شیراك گفت طي یك نامه كتبي تمام صادركند شخص رئیس جمهور

پذیرفت. میتران نیز درپاسخ  را برعهده بگیرد ولي شیراك نميعواقب مذاكره با ایران 

اعالم كرد: من به خاطر شیراك این قول را دادم و خود او باید پاسخگو باشد.اختالف 

این دو باعث شد كه من در زندان بمانم. زماني كه این اوضاع ادامه پیدا كرد، تصمیم 

قول خود را به جمهوري اسالمي ایران به اعتصاب غذا گرفتم و به آنها اعالم كردم، یا 

شوم. در فرانسه قانوني وجود دارد مبني بر اینكه  كنید و یا اینكه من شهید مي اجرا مي

روز از اعتصاب غذا مرا به زور به تخت  ۳۱باید مراقب زنداني باشند، لذا با گذشت 

ها متوجه شدند روز فرانسوی ۸۲۱آمپول ویتامین مرا تقویت كردند. بعد از  بستند و با 

كه من در ادامه اعتصاب غذاي خود مصمم هستم، به همین دلیل آنها درخواست مذاكره 

دوست كه وزیر سپاه بود به نمایندگي از ایران وارد  با ایران نمودند، بعدش آقاي رفیق

فرانسه شد و طي مالقاتي به من اطمینان داد كه با دولت فرانسه گفتگو خواهد كرد. بعد 

وز مذاكره قرار شد كه من از اعتصاب دست كشیده و در عوض دولت فرانسه ازچند ر

دوست قرآني به من هدیه داد كه  ماه من را آزاد كند. در این دیدارها آقاي رفیق ۳بعداز 

 . خط حضرت امام وجود داشت در ابتداي آن دست
تغییري در  در این چند سالي كه از زندان آزاد شده اید و با افزایش سن و سال پرسش:

  روحیات شما ایجاد شده؟
كنم هیچ تغییري در مسیر فكري و سیاسیم ایجاد نشده و هر  خیر، خودم فكر مي ع. ن.:

دانم. اما اگر پختگي حال حاضر را داشتم  آنچه كه در گذشته انجام داده ام را صحیح مي

ه علت كمبود دادم. در زمان وقوع ترور ب نقشه ترور بختیار را به طور حتم تغییر مي

كردیم و لوازم مناسب  وقت نتیجه عملیات ناموفق شد، اگر دو یا سه هفته صبر مي

شد. برنامه ترور بر این  نمودیم نتیجه این عملیات بهتر از این حاصل مي انتخاب مي

اساس بود كه من به همراه دو نفر دیگر از همراهانم به عنوان خبرنگار وارد اتاق 

مصاحبه با اسلحه صدا خفه كن او و همراهش را بدون اینكه حین بختیار شده و در

هاي نگهبان جلوي منزل او متوجه  صدایي بلند شود ترور كنیم به طوري كه پلیس

ر بختیار نه اما متأسفانه با اشتباه آقاي خلخالي و صحبتي كه انجام دادند، دیگ نشوند.

هاي بختیار نیز افزایش  محافظ داد. هاي ما را پاسخ نمي حتي تلفنداد و وقت مصاحبه مي

جلوي در منزل بختیار به زور كه ابتدا با كشتن افراد پلیس در پیدا كرد. ما مجبور شدیم

وارد خانه او شویم و به زور تا پشت در اتاق بختیار نیز نفوذ كردیم ولي هرچه تالش 

در زندان  كردم نتوانستم وارد اتاقي كه بختیار در آن حضور داشت بشوم، تا چهار ماه

شدم كه چطور نتوانسته ام یك در را باز كنم تا اینكه در دادگاه قاضي  داشتم دیوانه مي

هاي آهن ضد آتش تشكیل شده است  عكسهاي مربوط به در اتاق را نشان داد كه از الیه

  ..«..لذا متوجه شدم كه تالش براي بازكردن آن بیهوده بوده است



 

 

 
 اقدام به ترور بختیار ،  طرح ناموفق ترور.انیس نقاش

 از افتخارات من است

 

                
 ، طرح موفق ترورفریدون بویر احمدی

 

 

 



 

 

 طرح قتل بختیار با سم  -۹

اپو بختیار و سازمان او ارتباط نزدیک داشتم من بطور مرتب با ش ۸۱۱۱... تا سال "

بی آنکه سمتی در سازمان داشته باشم. از این سال به اتفاق فریدون بویر احمدی و 

مهرداد ششبلوکی تصمیم گرفتیم از سه ایل، یک سازمان جوانان نهضت بوجود آوریم 

ت و من بعنوان مسئول این سازمان به نهضت معرفی شدم و به شورای عالی نهض

مسئول سابق نهضت در کویت، منوچهر عکاشه که  ۸۱۱۱مقاومت راه یافتم. در سال 

نامه ای به من نوشت و با موافقت آقای بختیار، به علت بیماری به ایران برگشنه بود، 

شد که سعید فرازنده، داود عبدالهی، جهانشاه طاهری، فریدون بویر آورآن یاد در

گرانی به ایران برگردیم. در آن زمان من این گمان احمدی و من می توانیم بدون هیچ ن

را داشتم که او برای جمهوری اسالمی کار می کند. در ضمن می دانستم که عکاشه 

ست. آقای یکبار هم از ایران به سوئیس رفته و در آنجا با آقای بختیار مالقات کرده ا

ی اسالمی او او گفته که جمهور این مالقات عکاشه بهبختیار به من گفت که در

بود که عکاشه از  ۸۱۱۱مامور ترور ایشان کرده است. در اولین سه ماه )عکاشه(را 

فرانکفورت به من تلفن زد و از من خواست به دیدن او بروم. نظر دکتر بختیار را 

خواستم. جوابی نداد. تصمیم گرفتم بی آنکه چیزی به فریدون بویر احمدی بگویم به 

جا عکاشه را همراه شخصی که فروشنده خاویار بود، دیدم. فرانکفورت بروم. در آن

عالقمندی خود را نسبت به جمهوری شنهاد کرد دکتر بختیار را بکشم وعکاشه به من پی

اسالمی نشان بدهم. او حتی به من گفت که سروش کتیبه با ماست و بویر احمدی هم 

 ".(۳)یک مامور رژیم است. من هیچ جوابی به این پیشنهاد ندادم...

طی نامه ای به دادگاه اوالت متحده آمریکا است، اکنون ساکن ایا ،ز کریمیفریبر

را بختیار است سوی علی فالحیان مأموریت داشتهدکتربختیار شهادت می دهد که او از

ایشان این ماجرا را برای خود من)پرویز  مسموم کردن به قتل برساند.راه  از

یکبار دیگر و  تعریف کرد ،(۲۱۱۹)آمریکایک مصاحبه تلفنی در دستمالچی(، در

 :از جمله چنین می گوید ایشان. مورد تائید قرار داد
از آلمان  ۸۱۱۱( در اواخر سال  عضو نهضت بودآنزمان درمنوچهر عکاشه )که ... "

با من این امر را  ببینیم.فرانکفورت  شهریکدیگر را درخواست و  من تماس گرفتبا 

ضت نسبت به هدر ن. داداجازه مالقات  م و او)بختیار( به مندارزگ دکتر بختیاردرمیان

به مالقات عکاشه  (کریمیعکاشه شکی قوی وجود داشت که او مامور ج.ا. است. من)

عکاشه  نیز حضور داشتند.عکاشه  "دوستان"از  . دو نفر دیگررفتمدر فرانکفورت 

اق تدر ا دیدار دوم مادر ...تبلیغ کنمعلیه دکتر بختیار و مبه ایران برگرد ازمن خواست

با کسی خواهد گفت  مندرباره آنچه به  سوکند داد کهبه قرآن  من رایک هتل، عکاشه 

و  را کمی زودتر یا دیرتر ترور خواهند کردکه بختیار  دادو سپس ادامه  سخنی نگویم

 تهران به مندر خانه ایکه ، عالوه براینباشماین کار را  من حاضر به انجامگرا

علی فالحیان، وزیر . روز بعدخواهم گرفت دالر نیز هزار ۶۱۱، د داد، خواهن

را بختیار  من خواستازو  تلفنی از تهران با من تماس گرفت ،ج.ا.ا.اطالعات و امنیت 

 ...با ریختن سم در غذایش بکشم. سم را عکاشه به من داد



 

 

ن خواست برای مدتی مبختیار از  گفتم. دکتر بختیار  رفتم و داستان را بهبه پاریس من 

به خانه او بروم و در آنجا بمانم. در فکر امنیت جان من بود... پس از یکماه و نیم به 

 مناز و گرفت تماس  منتلفنی با  یناشناس گذشت که فرد. مدتی جای دیگری رفتم..

 مهم باشم.  منتظر یک تلفن امساعت یازده درتلفن عمومی نزدیک خانه خواست سر

ساعت یازده رفتم. سربه آنجا  می خواهد با من حرف بزند.سین از ایران فردی به نام ح

از من خواست تعلل . او شناختمفورا صدای علی فالحیان را وزد، برداشتم زنگ تلفن 

فورا با دکتر تماس گرفتم وهمه چیز را  من ...متمام کن هر چه زودتر نکنم و کار را

نقد نهضت ملی مقاومت و دکتر بنویسم و  برایش تعریف کردم. قرار شد من مقاالتی در

ن را از نهضت م(مثال )آنها را در نشریات برون مرز به چاپ برسانم و آنها بعد 

به  ۸۱۱۸ِمه  ۸۳در  " شدم. و کریمیانجام گرفت، من "اخراجبیرون کنند. اینکار

 ."(۲۱) ...می کند و اکنون در آنجا زندگی می کندایاالت متحده آمریکا مهاجرت 

 در باره این ماجرا در کتابش)از جمله( چنین می نویسد: انم پری سکندریخ

ن با فریبرز کریمی دوست شد. عکاشه بعد از مدتی ... به ایرا"... منوچهر عکاشه... 

از آلمان به کریمی تلفن کرد و  ۸۱۱۱چند ماه در اواخر سال بازگشت اما بعد از

شته باشند... دکتر بختیار... علنا به خواست که در فرانکفورت با یکدیگر دیداری دا

 کریمی گفت اکنون عکاشه با جمهوری اسالمی همکاری می کند.

هم چنین به کریمی توصیه کرد به آلمان برو و ببین موضوع از چه قرار دکتر بختیار

در فرانکفورت دو نفر دیگر است اما هر پیشنهادی به تو دادند، نه، نه بگو و نه آری... 

کاشه بودند ولی عکاشه به کریمی اطمینان داد که آنها مامور جمهوری هم همراه ع

 اسالمی نیستند بلکه تاجر خاوریارند.

پیشنهاد اول عکاشه  به کریمی این بود که به ایران باز گردد و در مطبوعات تهران 

علیه بختیار صحبت کند و رژیم جمهوری اسالمی هم به پاس این کار، گذشته او را می 

اجازه کار و فعالیت در ایران به او می دهد... کریمی قولی نداد ولی به او نیز  بخشد و

نه نگفت و قرار شد این پیشنهاد را بررسی کند... کریمی می گوید در اتاق هتلی که در 

شتم، متوجه شدم که او تلفنی به شخصی می گفت افرانکفورت با عکاشه مالقات د

رد اجرا کنم. ساعاتی بعد عکاشه قرآنی آورد که بگذارید من روش خودم را در این مو

مرا قسم بدهد به کسی حرف نزنم و سپس گفت آنها بختیار را باالخره خواهند کشت و 

هزار دالر و یک خانه در تهران و امتیازات دیگری  ۶۱۱اگر تو این کار را بکنی 

 مثل پدر من است.و گفتم نمی توانم او را از بین برم او انصیبت خواهد شد. ولی من به 

امنیت رژیم بود تلفنی از تهران روز بعد، علی فالحیان که در آن زمان معاون وزارت 

کریمی می گوید سالم آقای کریمی، متاسفم که میان ما و شما مشکالتی بروز کرده  به

بود، اما اینک وضع فرق کرده و امیدورم بعد از این که قبول کردید این کار را انجام 

تهران شمار را ببینیم و ضمنا عذر ما را بپذیرید که از شما می خواهیم پدرتان دهید در 

 به قتل برسانید. ار

روی کشنده را به منظور از بین الرزید و موقعی که د بار به خود کریمی برای اولین

 ". (۲۲) مش افتاد...ین بار لرزه براندابردن بختیار به او دادند برای دوم



 

 

 ار و سروش کتیبهپور بختیشا ترور -۴
، با وجود بختیار خانهسروش کتیبه در اش پور بختیار و منشی، شا۸۱۱۸اوت ششم در 

 محافظان، به قتل می رسند.
می گوید  او به، بختیار مورد اعتماد، ازهمکاران نهضت و(۲۱)فریدون بویر احمدی

 واست مالقات برای آنها درخکنند و  می خواهند کودتاافسران بلند پایه سپاه  چند تن از

  موافقت می کند.بختیار  ،کنندمی 

بعد از ظهر، به همراه دو تن از افراد  ۳، ساعت ۸۱۱۸ آگوست ۶بویر احمدی در 

ر نوریان و کیا( و علی وکیلی های محمد آزادی )نام مستعار ناصبه نام ج.ا.ا.وابسته به 

به  عضای واواک،هر دو از ا ،(کوثری امیرکمال حسینی، نام حقیقی راد)نام مستعار

، ششو منشی او سروش کتیبه حدود ساعت  اویار می روند و پس از کشتن بخت خانه

 گیرند، محل را ترک می کنند. ورد سوء ظن محافظان بختیار قرار بدون اینکه م

رکیه، با اسامی جعلی محمد آزادی و وکیلی راد با دو گذرنامه جعلی ت آگوست ۹در

سوئیس می روند، اما در مرز فرانسه و سوئیس  علی حیدرکیا به موسی کوثر و

متوجه می شوند که پاسپورت آنها تقلبی است و آنها را برمی مأموران مرزی سوئیس 

با اتوبوس به سوئیس، شهر ژنو می روند و اینبار اوت،  ۸۲ دوباره درها . آنگردانند

موفق  آگوست ۸۳در آنجا از هم جدا می شوند. محمد آزادی به احتمال بسیار قوی در 

فرانسه و دادگاه بختیار او  اسناد و مدارک دادستانیبنا بربه فرار از سوئیس می شود. 

 "ویژه قدس"عالی رتبه واحد پاسداران وعضوعالی رتبه واحد اطالعات سپاه افسر

 .  ستا

 احمدبویر می شود. فریدون  فرانسهتحویل  دستگیر و در ژنو اوت ۲۸وکیلی راد در 

  ناپدید می شود.ماند و سپس پاریس مخفی می در  چند روزی

غم انگیز ترین روز دادگاه، روزی است که پزشک قانونی چگونگی قتل را شرح »... 

می دهد. او می گوید: " غیر ممکن است که یک نمفر به تنهایی تواسته باشد آقای 

ت مردود بختیار را بکشد و ادعای وکیلی راد که آزادی به تنهایی دکتر بختیار را کش

است. برای قتل حداقل دو نفر الزم بوده، یکی ذهن او را مشغول کرده و دیگری 

ضربه ای شدید به گردنش زده است. ضربه چنان شدید بوده که تارهای صوتی دکتر 

بختیار از بین رفته و بیهوش شده است. بعد از بیهوشی دکتر بختیار، او را از روی 

احتماال آزادی که قوی تر بوده(خفه اش کرده کی از آنها)کاناپه به زمین انداخته اند و ی

نان بری گلو و مچ دست او را بریده اند. با آنم  است. پس از آن با چاقوی دندانه دار

عمقی که زخمها دارد، در حالی که کارد هم تیز نبوده، قاتالن نیروی زیادی برای 

ها سه سانتی متر طول  ایجاد چنان زخمهایی صرف کرده اند. زخمهای بختیار بعضی

و چهار سانتی متر عمق دارد. بعضی ها دو و نیم سانتی متر طول و پنج و نیم سانتی 

متر عمق دارد. زخم شمار پنج بیشتر از هفت و نیم سانتی متر عمق دارد. یک طرف 

گلو به کلی شکافته شده است. صورت دکتر بختیار کبود بود. به سینه اش ضربات 

بودند و به نظر می رسد کی یکی از قاتالن روی سینه او نشسته و  متعدد وارد کرده

 قفسه سینه را شکسته است...



 

 

در مورد سروش کتیبه مرگ به وسیله خفگی انجام گرفته است. یک نفر با دست از 

پشت دهان او را گرفته و خفه ش کرده است. سپس سیزده ضربه چاقو بر او وارد 

کتف او فرود آمده و با آخرین ضربه، تیغه چاقو در  کرده ند. ضربات چاقو به سینه و

                              ران چپ او شکسته است. دهان وچشمان سروش به طرز عجیبی باز مانده است...

(۲۹).» 

محمد آزادی و فریدون بویراحمدی فرار کرده اند و تنها کسی که گرفتار قانون شده، 

ا بر گردن که او در بازجوییها و نیز دادگاه "گناه" رعلی وکیلی راد است. روشن است 

، صحنه  ۸۱۱۸اوت  ۲۹س از دستگیری، در بازجویی مورخ دو دیگر بیاندازد. او پ

 قتل را چنین تشریح می کند:

سه ماه پیش اکبری در ایران با من تماس گرفت. محمد حسین خان طاهری نیز با "... 

محمد آزادی برای مالقات با اقای بختیار به پاریس او بود. از من خواستند تا به اتفاق 

بروم. بیژن اکبری مرا استخدام کرد. قرار نبود آقای بختیار را بکشیم. یک روز قبل از 

ز اهتل جریان را به من گفت که باید بختیار را ترور کنیم. من ، فریدون درآن اتفاق

ه تلفن زدم و جریان را گفتم. هتل بیرون رفتم و از تلفن عمومی به بیژن اکبری در ترکی

و یادت باشد که زن و بچه ات در ایران هستند. هرچه به  اریدبیژن کفت راه دیگری ن

ز طرح انفجار پاالیشگاه صحبت کن. در پاریس فریدون اتو گفتند انجام بده و با بختیار 

انه به من یک کروات سیاه داد که وقت مالقات با آقای بختیار ببندم. فردا که به خ

رسی به عمل آورد. سروش کتیبه از ما استقبال کرد. آقای باز بختیار رفتیم پلیس از ما

ن طرح را به شما رار بود آقبختیار در سالن بود. کتیبه به صدای بلند گفت دوستانی که 

امده اند. من حالم خوب نبود. تمام تنم خیس عرق بود. فریدون که متوجه  نشان بدهند،

یش نیست، گرمش شده است. کتیبه و بویر احمدی به طرف آشپزخانه شده بود گفت چیز

دم و همینطور نامه ااو نشان د بختیار ماندیم. من طرح را به سالن با آقایرفتند. ما در

و نوشته بود و قبل از مرگ برای او گذاشته اای را که محمد حسین خان طاهری به 

آن اینکه اهل کازرون واقعیت نداشت و م که آن لحظه چیزی به آقای بختیار گفت در بود.

. آقای فریدون بویر احمدی از من خواسته بود خود را اهل کازرون معرفی کنم هستم.

ردم آن ناحیه داشت. من همانطور که معالقه شدیدی به بختیار ناسیونالیست بود و

کردم. در این وقت بود که محمد  فریدون گفته بود، نقشه را روی میز کوچک پهن

ادی به آقای بختیار حمله کرد و به من گفت پنجره را ببند. من وحشت کرده بودم. آز

کتیبه و فریدون در آشپزخانه بودند. می بایست به آشپزخانه بروم و کتیبه را صدا کنم. 

من پرسید چه ات شده؟ گفتم چشمم درد می کند. خیلی بد بود به طوری که کتیبه ازحالم 

عد فریدون به آشپزخانه برگشت و گفت دنبال چاقو می کتیبه به طرف سالن دوید ب

گردم. یک چاقوی دیگر به من بده. چاقو و دستس غرق خون بودند. از من خواست به 

دنبال او بروم.د اما من مات شده بودم... وقتی به سالن برگشتم کتیبه روی زمین ناله 

رج شدیم بویر احمدی ما را .. وقتی از آنجا خامی کرد و بختیار روی کاناپه افتاده بود.

به یک پارک بزرگ برد. در آنجا لباس عوض کردیم. یادم نمی آید آیا گذرنامه های 

ایرانی ما را گرفت یانه، ولی ما را جلوی مترو گذاشت و گفت خودش به شهر نانسی 



 

 

 ".(۲۴)خواهد رفت و دیگر او را ندیدیم...

یر حکم پیگرد و دستگیری صادر دادستانی فرانسه، پس از کشف جرم، برای افراد ز

 می کند:
 جرم شرکت  ،ج.ا.ا.وزارت اطالعات و امنیت  ماموراحمدی، فریدون بویر

 قتلدر

 جرم شرکت در قتلطالعات سپاه ، عالیرتبه واحد امحمد آزادی، افسر 

  ،جرم شرکت در  ،ج.ا.ا.وزارت اطالعات و امنیت مامور علی وکیلی راد

 قتل

  ،ترور تدارکاتامور ه گذرنامه و جرم تهیمسعود ادیب سوی 

 ها در وزارت پست و ده سال مدیر بخش ماهوارهکه  حسین شیخ عطار

 قتل تدارکات جرم، استتلگراف و تلفن بوده 

 او. شرکت در تدارک ترورمسعود هندی، جرم تهیه ویزا برای قاتالن و 

 راتتظاهرد اوپاریس بود. ج.ا.ا. در تلویزیون جممدیر دفتر ۸۱۱۳تا  ۸۱۱۱

 است. بودهفعال  بسیاراز زندان  یشدفاع از انیس نقاش و آزاد

  ،تدارکات شرکت درزین العابدین سرحدی 

  ،تدارکات شرکت درناصر قاسمی نژاد 

 ،تدارکات شرکت در غالم حسین شوریده شیرازی. 

 

  دادگاهرای   -۵
اه از چند هفته بیشتر طول نکشید. هرچندکه دادگدادگاه رسیدگی به قتل دکتر بختیار

ح مستقیم ترور دکتر بختیار را یک طربرد، اما غیرم نانامقامات و نهادهای آن  ج.ا.ا.،

 ،. هیأت قضاتاز سوی یک حکومت اعالم کردش آماده شده و سازمان یافته پیاز

 :، اعالم داشتمسعود سید هندی و  محکوم کردن علی وکیلی رادعالوه بر
 از پیش و انجام گرفته  قبلی نیتسروش کتیبه با  پور بختیاروقتل دکتر شا

 سازماندهی شده است. و ریزی برنامه 

 ر تهران، خاک د ۸۱۱۸آگوست تا  ۸۱۱۸مه گروهی در بین ماههای  ،بعالوه

)سوئیس(، اسالمبول، پاریس و سورن )فرانسه( برای جمهوری اسالمی، ژنو

وکیلی  (از جمله)ند که ه اارتکاب این قتل تشکیالتی جنایتکارانه بوجود آورد

 ند.ه ابود گروهعضو آن نیزراد و مسعود سید هندی 

  تدارک دیه شده ، ج.ا.ا.آیا این جنایت در تهران، در" : این پرسش بهدادگاه

 داد.با اکثریت آراء پاسخ مثبت  "، است

بختیار، برخالف  رأی دادگاه، رسیدگی به قتل پروند قضایی کیفرخواست دادستانی در  

هم و ج.ا.ا. وزارت اطالعات و امنیت هم از ست، زیرا در آنجا ابسیار روشن و شفاف 

که  کند متهم مین رسمایران نام می برد و آنها را ف و تلفن تلگراوزارت پست واز



 

 

أی دادگاه نیز بوده اند. رقتل بختیار و سروش کتیبه سازمان دهندگان برنامه ریزان 

جمهوری اسالمی در وزارت  دخالت مأموران عالی رتبهزیرا، یکم،  :بسیار گویاست

اثبات  و دوم،  ت و تلگراف و تلفن اثبات می شود.اطالعات و امنیت و نیز وزارت پس

برای یک گروه طراحی و برنامه ریزی شده است و  ج.ا.ا.می شود که این قتل در 

 . و سازماندهی کرده اند تدارک ران، ترکیه، سوئیس و فرانسهانجام آن در ای
 

 دادگاه شاپور بختیار و سروش کتیبه: بخشهایی از حکم

دقیقه صبح، ۸۸:۳۱(، حوالی ساعت  ۸۵۹۱مرداد ۸۹)۸۱۱۸اوت  هشتمتاریخ ... در»

 ۵۹اجساد آقای شاپور بختیار و منشی وی آقای سروش کتیبه در ویالی واقع در شمارۀ 

 کشف گردید. ،که نامبردگان در آن اقامت داشتند ،کوچۀ کلوُزره در سورن

ایشان به وقوع پیوسته بود ساعت پیش از کشف اجساد  ۳۱مقتول که  مرگ اشخاص

را سبب گشته بود صورت های زیادی در اثرضربات بي شمار کارد که خونریزی

 گرفته بود.

حال تبعید بسر می برد و در ( در فرانسه در۸۵۳۱)۸۱۹۱آقای بختیار که از سال 

قصد قرار گرفته بود زیر  ( نیز نیز مورد سوء۸۵۳۱تیر۲۹) ۸۱۱۱ژوئیه  ۸۱تاریخ 

حمایت پلیس فرانسه قرار داشت و مأموران فرانسوی باالخ ص به امر کنترل ورود و 

 خروج اشخاصی که به دیدار وی می رفتند می پرداختند.

این شرایط بود که بالفاصله بعد از کشف دو فقره قتل، سه تن اشخاصی که آخرین در

: فریدون بویراحمدی، سوء ظن قرار گرفتند دیدارکنندگان اشخاص مقتول بودند مورد

د آزادی  ۳( در ساعت ۸۵۹۱ دادمر ۸۳) ۸۱۱۲اوت  ۶که درعلی وکیلی راد و  محم 

بعد از ظهر در ویال حضور یافته و یک ساعت بعد از آنجا خارج گشته بودند. از این 

 ۸۱۱۸اوت  ۲۸تا اینکه فقط وکیلی راد در تاریخ ه نفر دیگر اثری دیده نشده بود. س

 (  در ژنو بازداشت گردید. ۸۵۹۱خرداد۵۱)

تکاب جرم با اتومبیل بی. ام. طی  بازجوئی معلوم گشت که سه نفر مزبور بعد از اردر

لکه های خون  ها باآنمحل دور شده و لباسهای خود را که برخی از و. بویراحمدی از

ه بودند. در خت" توی آشغالدانی انداآغشته بود از تن در آورده و در"بوادوبولونی

پاریس مانده بود، وکیلی راد و آزادی همان روز در صدد ترک حالیکه بویراحمدی در

 خاک فرانسه بر آمده و به کشور سوئیس رفته بودند.

) در دهۀ دوم  ۸۱۱۸هر سه تن از یاری همدستانی که نحوۀ عملکردشان از ماه ژوئن 

ل تیر -خرداد  ره گرفته بودند. طرح مزبور به (  طرح ریزی گشته بود به۸۵۹۱دهۀ او 

 ترتیبی است که در سطور پائین بدان اشاره می شود.

 طرز وقوع رویدادها -۲

 برنامه ورود وکیلی راد و آزادی به خاک  فرانسه از چندین ماه پیش تنظیم گشته بود:



 

 

 ۱)۸۱۱۸مه ۲۱دست داشته، در تاریخ ای به همین نام در آزادی که قبال  گذرنامه

نوریان می گیرد. در حالیکه وکیلی نیز (، گذرنامه دیگری به اسم ناصر ۸۵۹۱خرداد

 نام کمال حسینی دریافت می کند.  همان روز گذرنامه ای به

( فریدون بویراحمدی برای این دو نفر دو ۸۵۹۱خرداد۲۵)۸۱۱۸ژوئن  ۸۵تاریخ در

ی اریز میشل در شهر َرنس مگواهی نامه محل اقامت در منزل دوست دختر خود م

 گیرد. 

( وکیلی راد و آزادی از سفارت ۸۵۹۱تیرماه ۳و ۲ژوئن ) ۲۶و  ۲۵در روزهای 

فرانسه در تهران تقاضای صدور ویزا به اسامی ناصر نوریان و امیر کمال حسینی 

می کنند. ایشان در تقاضاهای تسلیمی به سفارت فرانسه، مسافرت خود را یک سفر 

ده بودند که هدف از وانمود کرده و توضیح داتجارتی به حساب شرکتی به نام سیفاکس 

د و ستد وسایل الکترونیکی برای ایران بوده است. مسعود هندی، کارمناین سفر داد 

( ۸۵۹۱تیر ماه۸۸)۸۱۱۸ژوئیه  ۲تاریخ که در اتجارتی این شرکت، در اخذ ویز

 صادر گشته نقش قاطعی داشته است.

آقای شیخ عطار، مدیر طرح  ین خودوی اظهار داشته که بنا به درخواست دوست دیر

 وزارت پست و تلگراف و تلفن ایران، دست به کار گشته است.  هماهوار

)دو دهه  ۸۱۱۸اظهاراتی که جمع آوری شده است، بویراحمدی نیز از ماه ژوئن بنا بر

رانسه بوده است. ( در انتظار ورود دو دوست خود به ف۸۵۹۱دهه اول تیر -آخر خرداد

( به ۸۵۹۱تیر۸۳) ۸۱۱۸ژوئیه  ۳هائی نیز به اطریش، آلمان و در فرتوی ضمنا  مسا

ها رای کسب اطالعاتی درباره ورود آنترکیه به منظور مالقات دوستان خود و یا ب

 ام داده است.انج

سرانجام، تاریخ ورود آن دو نفر به تعویق می افتد: زیرا به احتمال زیاد همدستانی که 

، در ژنو دست به کار شوند نتوانسته بودند ویزای خود را قرار بود، بعد از انجام عمل

در آخر ژوئیه )دهه اول مرداد( یا  اوایل  ماه اوت )دهه دوم مرداد( بدست آورند. در 

( دو درخواست جدید به منظور اخذ ویزا به ۸۵۹۱ماهتیر  ۲۶)۸۱۱۸ژوئیه  ۸۹تاریخ 

تاریخ تهای مزبور، دو ویزا در سفارت فرانسه تسلیم می کنند. اینبار، به دنبال درخواس

مربوطه  هبه اسامی وکیلی راد و آزادی صادرمی گردد. در پروندتیرماه( ۳ژوئیه ) ۲۶

 مدی مقیم شهر َرنس قید گشته است.علت مسافرت دیدار دوستانه از بویراح

ه ام مجعول ناصری از تهران، بوسیل( وکیلی با ن۸۵۹۱تیر ماه۵) ۸۱۱۸ژوئیه  ۲۳در

( واقع در ۸۵۹۱مرداد۸) ۸۱۱۸اوت  ۵به اجازه استودیوئی از تاریخ  تلفن، مبادرت

 "آونو دیتالی" در پاریس سیزدهم می نماید.   ۵۶شماره 

نزل شاپور ( بویراحمدی در یک نشست سیاسی در م۸۵۹۱تیرماه۳ژوئیه ) ۲۹در 

 بختیار شرکت کرده بود.

ه اورلی گشته و ( وکیلی و آزادی وارد فرودگا۸۵۹۱مرداد ۱ژوئیه ) ۵۱در روز 

مورد استقبال بویراحمدی قرار می گیرند. وی ایشان را به هتل پرنتانیا واقع در شماره 

اقی در هتل یاد شده می گیرد. تل" راهنمایی کرده و برای ایشان ا"بولوار گره نِ  ۸۳۲

 مرداد( در آن هتل اقامت داشته اند. ۸۳اوت ) ششنامبردگان تا صبح روز 



 

 

 36( کلیدهای استودیوی واقع در شماره ۸۵۹۱مرداد  ۸۸)۸۱۱۸روز دوم ماه اوت 

قرار می گیرد. جا  -خود نهاد بودکه نام ناصری بر -"اونو دیتالی" در اختیار وکیلی

دارد در اینجا به این نکته هم اشاره گردد که خود وی در استودیوی مزبور سکونت 

ی برای بویراحمدی خفی گاهنکرده و این مسکن در واقع بعد از انجام عمل به عنوان م

 بکار رفته است.

( بویراحمدی که ریش خود را تراشیده ۸۵۹۱مرداد  ۸۳) ۸۱۱۸اوت  ششدر روز 

 بود در هتل "پرنتانیا" به سراغ آن دو می آید.

همین شخص، در مورد امکان کرایه یک "اتومبیل بزرگ سریع صبح همان روز

چون مسئول  ب اطالع می نماید ولیالسیر" از شرکتی که به این کار می پردازد کس

لیه از این کار صرفنظر می رانندگی اش را می خواهد مشارا هشرکت فتوکپی گواهینام

 نماید.

بعد از ظهر همان روز این سه نفر به ویالی آقای شاپور بختیار رفته  ۳بنابراین ساعت 

 بعد از ظهر از آنجا خارج می گردند. ششو حوالی ساعت 

فاصله بعد از ارتکاب جرم، در پاریس مخفی می گردد، در حالیکه دو بویراحمدی، بال

 همدست وی به سوی کشور سوئیس  فرار می کنند. 

 ۸۶"آونو دیتالی" و سپس، بعد از  ۵۶بویراحمدی، ابتدا در استودیو واقع در شماره 

 کوچه َسن شارل اقامت کرده و بعد ۸/۵مرداد(، در آپارتمان واقع در شماره  ۲۳اوت )

 ناپدید می گردد. 

همان اوان دو شخص متواری، اوقات خود را به نحوی که در سطور زیر می آید در

 سپری کرده اند:

مزبور، با دو گذرنامه تُرک به اسامی موسی کوثر و علی حیدرکیا که در ایران دو نفر

پیش از حرکت شان شخصی به نام بیژن در اختیارشان گذاشته بوده سوار قطاری می 

پراش حرکت کند. سپس با تاکسی رهسپار  -د که قرار بود به سوی شهر لیونگردن

بعد از نصف شب به این  ۲مرداد( ساعت  ۸۶ماه اوت ) هفتآنسی گشته و در تاریخ 

 شهر وارد می گردند.

بعد از ارائه  سعی می کنند خود را به ژنو برسانند ولی در مرز، ۹آن دو، صبح روز 

د، از ورود آنان ر ویزای جعلی هم روی آن خورده بوکه ُمهگذرنامه های تُرک 

 جلوگیری می شود.

اشخاص مذکور، بعد از مراجعت به فرانسه، در هتل های مختلف بسر برده و به ویژه 

( در واالنس در "هتل دو فرانس" و سپس ۸۵۹۱مرداد  ۲۱)۸۱۱۸اوت   ۸۸تا تاریخ 

اوت  ۸۲، آنان در روز راد یاقرار وکیلدولِست" اقامت کرده اند. بنا بر در "هتل

(، احتماال  با استفاده از اتوبوس، موفق به عبور از مرز گشته ۸۵۹۱مرداد  ۲۸)۸۱۱۸

 و خود را به شهر ژنو می رسانند. 

در تمام طول این مدت، به موازات اقداماتی که در ایران و فرانسه به منظور تهیه 

ن صورت می گرفت معلوم گشته مقدمات و ارتکاب جنایت و نیز فرار دادن عامالن آ

کار کمک فعاالنه ای در این  راست که چندین نفر ایرانی نیز در اسالمبول دست اند



 

 

زمینه بوده اند. هوی ت یکی از این افراد به نام مسعود ادیبسوی که تابعیت کشور ترکیه 

 را هم پذیرفته است مشخص گشته است.

رک با ویزاهای جعلی را دو نفر در طی  بازجوئی معلوم گشته که دو گذرنامه تُ 

 قاچاقچی مواد مخد ر به نام های قهرمان و آیدین در اختیار ادیبسوی قرار داده اند.

اردیبهشت  -)فروردین ۸۱۱۸دو ایرانی )به نام های نورانی و مهدی( از ماه آوریل 

های  ارتمانی در اختیار دو نفر به نام(، با ادیبسوی تمام گرفته بودند تا وی آپ۸۵۹۱

اوت  ۲۱بیژن اسفندیاری و منوچهر شیبانی فر قرار دهد. اشخاص مزبور تا تاریخ 

 ( در آن آپارتمان بسر برده اند.۸۵۹۱مرداد  ۲۱) ۸۱۱۸

دو گذرنامه جعلی به نام کیا و کوثر را که مورد استفاده وکیلی راد و آزادی قرار 

 تیار شیبانی فر گذاشته بوده است.گرفته، ادیبسوی در اخ

ات پیش و انگهی، اشخاصی که در جنایت انجام یافته در فرانسه دست داشته اند به کر 

از ارتکاب جنایت، بهنگام عمل جنایت و بعد از آن با آپارتمان ادیبسوی و منزل 

 اسفندیاری و شیبانی فر تماس تلفنی داشته اند.

 های تلفنی مزبور از این قرار بوده است:تماس

( از منزل ۸۵۹۱مرداد  ۸۱) ۸۱۱۸یژه در تاریخ اول اوت به و پیش ازارتکاب عمل،

کابین تلفن مجاور هتل "پرنتانیا" به اسفندیاری بویراحمدی در"ایسی لِه مولینو" و نیزاز

 تلفن می شود. 

( دو بار، حوالی ساعت ۸۵۹۱مرداد  ۸۳) ۸۱۱۸اوت  شش، روز روز ارتکاب عمل

 منزل شخص مقتول. دقیقه بعد از ظهر از کابین تلفن مجاور  ۳:۳۳۶

کیلی از ایستگاه راه ( آزادی یا و۸۵۹۱مرداد  ۸۳)۸۱۱۸اوت  ۶، روز پس از ارتکاب

 پراش". -آهن "لیون

های تلفنی از نفر مزبور متواری بوده اند تماس روزهای بعد، در تمام مدتی که دو

 شهرهای آنسی، تماس صورت گرفته و بعد از رانده شدنشان از مرز، حدود ده بار از

 شهرستان واالنس تلفن کرده اند.

ها پناه اری همدستان دیگر به ترتیب در آنهتل های شهر ژنو که آزادی به دستیو نیزاز

 فن در ترکیه تماس حاصل شده است. جسته بودند با این دو تل

ت سه فرد اسالمبول محل مالقااست که دو آپارتمان واقع در شهر بعالوه معلوم گشته

 شهر گشته بودند قرار گرفته است. ایران عازم آنه از متواری و اشخاصی ک

ها ن که از دو آپارتمان مذکور به آناز اینرو، از بین شماره های  تلفن مربوط به ایرا

 تماس حاصل گشته ا ست جا دارد به تماس های تلفنی زیر اشاره شود:

شماره تلفن ای که وکیلی راد بعد از دستگیری اش در اختیار داشت و با با شماره  -

تیر  ۸۸ژوئیه ) ۲تیر( و  7ژوئن ) ۲۱نزدیکان وی تطبیق می نماید در بین روزهای 

 بار تماس حاصل  شده است. ۹( ۸۵۹۱

شان با گاه های اشخاص متواری و همدستان هم از ترکیه و هم از مساکن و مخفی -

 چندین شماره تلفن در ایران تماس حاصل گشته است. 



 

 

باال نتیجه گیری می شود که ساکنان این دو آپارتمان، که از میان از مطالب یاد شده در 

آنان تنها هوی ت ادیبسوی بطور صریح مشخص گشته است، در تهیه مقدمات و انجام 

 عامالن آن سهم فعالی داشته اند. عملیات جنایت و قرار

*** 

 هم جدا گشته اند.زبه شهر ژنو او آزادی پس از رسیدن وکیلی 

اقی که در هتل ویندسور گرفته تمرداد( را در ا ۲۵23اوت ) ۸۳عنی تا شب یوکیلی دو

مرداد( دستگیر گشته و ضمن اعترافات  ۲۱اوت )۲۸بود گذرانده است. وی در روز 

اوت ۸۵13خود اظهار داشته است که گذرنامه تُرک خود را که جعلی بوده در تاریخ 

و این شخص در عوض به وی مرداد( به  یک ایرانی به نام بیژن اکبری سپرده  ۲۲)

وعده داده که فردای آنروز گذرنامه دیگری در اختیار او بگذارد. ولی چون این قرار 

 وز دستگیری اش سرگردان بوده است.به انجام نرسیده وکیلی تا ر

در شرایطی  -یزین العابدین سرحد  ک افرادی به نام ناصر قاسمی نژادوکمآزادی که از

 ردا گشته، وضع دیگری داشته است. برخو -اشاره می شود که در سطور پائین به آن

(، در هتل "اِتوال" که قاسمی نژاد ۸۵۹۱مرداد  ۲۲) ۸۱۱۸اوت  ۸۵آزادی در روز 

 اقی اجاره کرده است.تمرداد( در آن اقامت داشت ا ۸۱اوت )۱از تاریخ 

با  جا دارد در اینجا به این نکته اشاره گردد که شخص اخیرالذکر ویزای خود را

( با توس ل به ۸۵۹۱تیر  -)خرداد ۸۱۱۸استفاده از روش هائی که هندی در ماه ژوئن 

 فاده کرده بود به دست آورده است.آن از ُحسن نی ت اولیای شرکت سیفاکس سوء است

در واقع شخصی به نام حسن شوریده از آقای "سیگریست" سرپرست شرکت کوماترا 

ل دو تلکس دعوت به اسم دو نفر که نام یکی در شهر ژنو، خواهش کرده بود با ارسا

از آن ها قاسمی نژاد است از سوی شرکت به سفارت سوئیس در تهران، خدمتی در 

( به ایران ۸۵۹۱تیر  ۶) ۸۱۱۸1ژوئن  ۲۹حق  وی انجام دهد. تلکس ها در تاریخ 

اوت  ۹خود را در تاریخ ه روز ۸۳مخابره گشته و قاسمی نژاد ویزای با اعتبار 

 ( دریافت داشته است. ۸۵۹۱مرداد  ۸۶)۸۱۱۸

مرداد( بطور انفرادی در هتل اِتوال اقامت نموده و پس از  ۲۲تا  ۸۱اوت ) ۱وی از 

اقی تآنجا به وی ملحق گشته، دو نفری امرداد( در  ۲۲اوت ) ۸۵آنکه آزادی در روز 

 در هتل ژان ژاک روسو اجاره نموده اند.

*** 

مرداد( دو تماس تلفنی از  ۲۲و  ۸۱اوت ) ۸۵و  ۱طی  همین مد ت، در روزهای در

آپارتمان ادیبسوی در اسالمبول به هتل "اِتوال" صورت  گرفته و دو تماس تلفنی دیگر 

مرداد( از همان آپارتمان  به هتل ژان ژاک  ۲۳و  ۲۵اوت ) ۸۳و  ۸۳نیز در روزها 

ر تنظیم آن از که د -برنامه رفتن قاسمی نژاد به ژنوروسو بعمل آمده است. ظاهرا  

ین سبب پیاده شده که نامبرده به ا -کشور ترکیه نیز به عنوان محل ارتباط استفاده گشته

 تواری شدن آزادی به او یاری دهد.امر مدر



 

 

 -اقی که در آن آزادی به اتفاق قاسمی نژادت، بازجوئی معلوم داشته است که: ابعالوه

هوائی"، در آن  خیابان نیروی ۳۸۶و به نشانی "شماره  -منتها به اسم حمید رزاق

 شخصی رزرو گشته که هویت اش مشخص نشده است. هاقامت کرده بوسیل

 مرداد( این هتل را بکلی ترک کرده اند.۲۳اوت ) ۸۳آزادی و قاسمی نژاد در تاریخ 

از این مطالب نتیجه گیری می شود که آزادی در شهر ژنو با اتباع ایرانی مالقات 

سایل فرار او طبق نقشه ای که از مدت مدیدی پیش تنظیم گشته، ونموده و این افراد، 

 را فراهم کرده اند.

محل اقامت وکیلی  -نباط را مشخصات هتل واالنس که درهتل ژان ژاک روسواین است

بدست آمده تأیید  می کند.  -مرداد( ۲۱تا  ۸۹اوت ) ۸۸تا  ۱و آزادی در روزهای بین 

آن سکونت به هتل "اِتوال" که قاسمی نژاد در  مشخصات مزبور در روی کارت متعلق

 کرده یادداشت شده است. 

ترکیه با دو هتلی که دو بطور متوالی از منزل ادیبسوی در های تلفنی نیز کهتماس

 شخص مذکور در آن اقامت داشته اند بعمل آمده استنباط مزبور را تأیید می نماید.

ط زیر در ژنو دست بکار در شرایطی همان مدت، شخصی موسوم به سرحد ی نیز، در

 گشته است:

( را در دست ۸۵۹۱مرداد  ۲)۸۱۱۸ژوئیه  ۲۳تاریخ  صادره در هسرحد ی که گذرنام

 ۶داشته، به منظور اقامت سه ماهه در برن تقاضائی به منظور صدور ویزا از تاریخ 

 ( کرده است.۸۵۹۱مرداد  ۸۳)۸۱۱۸اوت 

 صادر گشته است. (۸۵۹۱مرداد  ۱ژوئیه ) ۲۱ویزا در تاریخ 

مرداد( به هتل  ۲۲ماه ا وت ) ۸۵تاریخ سرحد ی را کسی دربرن ندیده ولی وی در

"برنینا" در ژنو مراجعه نموده و در روی فیشی که در هتل یادشده پُر نموده نشانی: 

، خیابان نیروی هوائی" درج گشته است. این نشانی همان است ۳۸۶"تهران، شماره 

سو مربوط به همان روز به نام رزاق )که نام دیگر آزادی که در روی فیش هتل رو

 است( مندرج است.

مرداد( از آپارتمان ادیبسوی در اسالمبول به  ۲۵و  ۲۲اوت ) ۸۳و  ۸۵در روزهای 

رداد( م ۲۵اوت ) ۸۳هتل "برنینا" که سرحد ی در آن اقامت داشته تلفن می شود و در 

ه قاسمی نژاد و آزادی در آن سکونت اق سرحد ی با هتل ژان ژاک روسو کتهم از ا

 داشته ا ند تماس تلفنی حاصل می گردد.

ترک کرده و به هتل "پوپی" می مرداد( سرحد ی هتل "برنینا" را ۲۳اوت ) ۸۳در 

مرداد( در این هتل بسر می برد و بعد هم رد ش گم می  ۲۶اوت ) ۸۹رود. وی تا روز 

 شود.

هی فرار آزادی شرکت ست که در سازماندمسافرت سرحد ی علنا  این بوده اهدف از

شهریور( با یک گذرنامه و ویزای جدید وارد تهران  ۸۲)۸۱۱۸سپتامبر نماید. وی در

گشته و سپس به منظور اقامت و کار در سفارت ایران، رهسپار برن می گردد تا اینکه 

 ( در این شهر دستگیر می شود.۸۵۹۱دی  ۲) ۸۱۱۸دسامبر  ۲۵در 
 



 

 

*** 

ت چنین نتیجه گرفته می شود که اقدامات الزم به منظور تسهیل ورود آنچه گذشاز

ها در ه  کشور سوئیس برای فرار دادن آنآدمُکشان به فرانسه و نیز همدستان ایشان ب

( صورت ۸۵۹۱)اردیبهشت، خرداد و تیر  ۸۱۱۸طی  ماه های مه، ژوئن و ژوئیه 

 گرفته است.

نیز، از یکسو، از طرف مسعود هندی نزد  در واقع، در همان هنگام، اقدامات مشابهی

شرکت سیفاکس بعمل آمده تا وسایل ورود وکیلی و آزادی به فرانسه فراهم گردد. از 

سیله ورود قاسمی نژاد را به سوی دیگر شوریده در شرکت بارتن دست بکار شده تا و

ام مرداد( یعنی سه روز بعد از انج ۸۱اوت ) ۱که نامبرده تا تاریخ  -سوئیسشکور

 فراهم نماید. -آنجا بسر برده استعمل در 

موفق به اخذ ویزای  ( سرحد ی ۸۵۹۱مرداد  ۱) ۸۱۱۸ژوئیه  ۵۱باالخره در تاریخ 

 -ارت ایران در برن داردبه بهانه اینکه مأموریتی در سف -کشور سوئیساقامت خود در

 می گردد.

قره قتل صورت صرفنظر از معاونت در جرم که در رابطه مستقیم با ارتکاب دو ف

گرفته، با این ترتیب مسلم گشته که در کشورهای ایران، ترکیه، سوئیس و فرانسه 

گروه جنایتکارانی تشکیل یافته که هدفش ارتکاب جرائم و جنایات بر علیه اعضاء 

 سازمان "ن.م.م.ا." )نهضت مقاومت ملی ایران(، منجمله شاپور بختیار بوده است.

شد که تشکیل گروه جنایتکاران، که از چگونگی آن در ماده در این رابطه باید متذکر 

آئین نامه جدید دادرسی کیفر سخن به  ۸/۳۳۱قانون دادرسی کیفری سابق و ماده  ۲۶۳

میان آمده، هم از نظر ارتکاب جرائمی که به دست اعضاء گروه بر علیه اشخاص 

آنرا از قوه به صورت گرفته تخلف متمایزی است و هم بخاطر وجود برخی عوامل که 

 فعل در آورده است. 

 ها مسئولیت -۱
 وکیلی راد -آ

وکیل وکیلی راد در یادداشت خود ابراز داشته که موارد جرمی که بر علیه موکل وی 

 عنوان گشته کافی نیست و تقاضای صدور حکم منع تعقیب را کرده است.

 از مطالع پرونده مطالب مندرجه در زیر بدست میاید:

 تن عامالن دو فقره قتل، فقط وکیلی راد دستگیر گشته است.از بین سه 

با این جنایات انکار کرده و توضیحات زیر را در رابطه نامبرده شرکت خود را در

 آنچه اتفاق افتاده داده است:

طرفداران اهداف مورد دفاع نهضت مقاومت ملی ایران )ن.م.م.ا.( به رهبری وی که از

و نفر به اسامی بیژن اکبری و حسین کها طاهری استخدام شاپور بختیار بوده بوسیله د

را به  می شود که به اتفاق آزادی به فرانسه بیاید و طرح تخریب پاالیشگاه شهر شیراز

 بختیار پیشنهاد نماید.



 

 

شخصی به نام بیژن، که امکان تماس با او در ترکیه وجود داشته، گذرنامه، بلیط 

ست کت و شلوار و کراوات مشکی به مناسبت هواپیما، پول و لباس مخصوص )یک د

 قتل آقای برومند یکی از مسئوالن "ن.م.م.ا." در اختیار او می گذارد.

بویراحمدی، که به هنگام ورود آن دو به فرانسه به استقبال ایشان رفته، روز پیش از 

 ماجرا به ایشان اطالع می دد که در واقع می باید بختیار را از بین ببرند.

گرفته و عمل انجام شده قرار هار داشته که وی به این ترتیب درمقابلاظ وکیلی

یگر مخصوصا  به سبب تهدیدهائی که نسبت به خود او و خانواده اش اعمال  می شد د

 نمی توانست عقب نشینی نماید.

سه نفر به منزل بختیار رفته اند. وکیلی اظهار داشته که در آنجا شاهد بنابراین، هر

 ره  جنایت در شرایط زیر بوده است:وقوع دو فق

وی نقشة طرح را روی میز پایه کوتاه گسترده بود و بختیار داشت به منظور  درحالیکه

حالیکه ه به آن نزدیک می گشت، آزادی از پشت به او حمله کرده و دررؤیت نقش

داشت خفه اش می کرد وی را به زمین می زند. بویراحمدی نیز ابتدا با دست خالی به 

کاردی که از آشپزخانه برداشته بود به  هسروش کتیبه پرداخته و بعد بوسیل خفه کردن

 وی حمله می کند.

خون از  آثار هدن میز و آن دو نفر دیگر به ازالترک محل، وکیلی به پاک کرپیش از

 لباس خود پرداخته بودند.

گیری هایی که پیش از دستنیز مسافرتجریان فرارخویش وهمراهانش وسپس وکیلی 

لب موجود در پرونده مطابقت خود انجام داده شرحی بیان داشته که در مجموع با مطا

 دارد.

 در زمینة نقش وی در ارتکاب جرائم، ذکر نکات زیر شایسته بنظر می رسد:

چه نسبت به این مطلب اعتراض دارد ولی با این وجود معلوم گشته است که وکیلی گر

( اقداماتی صورت گرفته بود که برای او به ۹۱داد )اواخر خر ۱۸از اواسط ماه ژوئن 

نام مجعول کمال حسینی ویزا گرفته شود. وی از این موضوع بی اطالع نبوده است به 

 دلیل اینکه هندی، واسطه وی، اقرار نموده است که او را با آزادی در مرکز شرکت

کردن اوراق ره و به اتفاق ایشان به منظور پُ )ایریب( مالقات کردتلویزیون ایران

 درخواست ویزا به سفارت رفته است.مخصوص 

هم مقایسه نموده و های کمال حسینی و وکیلی راد را با وانگهی کارشناسان عکس

 عکس متعلق به یک نفر است.صریحا  اظهار داشته اند که هر دو

در واقع، گرچه وکیلی باالخص پای  کسی به نام بیژن اکبری را به میان می کشد ولی 

لوم گشته که وی به وساطت شیخ عطار که در وزارت پست و تلگراف و تلفن ایران مع

شاپور بختیار  دارای مسئولیتی است بکار گرفته شده است، و بنابراین اگر دیدار او با

مه ها و ویزاهای دوستان داشته دیگر چه  لزومی داشت که گذرنا هدر فرانسه فقط جنب

 جعلی گرفته شود؟



 

 

جام چنان مأموریتی، د بنظر می رسد که سازمان دهندگان قتل برای انسوی دیگر بعیاز

هواداران بختیار بوده به فرانسه اعزام دارند زیرا حضور غیر فعال و کسی را که از

 حتی خصمانه وی در اجرای طرح، نمی توانست هیچگونه سودی در بر داشته باشد.

از لت و پاره گشتن شان با در حقیقت، با توجه به سرعتی که دو شخص مقتول، پیش 

قاتالن خود خفه شده اند، وجود آثار  هت متعدد کارد خنثی گشته و با دستهای برهنضربا

خون در نشیمن گاه هائی که وکیلی و آزادی در اتومبیل بویراحمدی داشته اند و نیز 

ای خود ه، بالفاصله بعد از متواری شدن، لباسعطف توجه به این نکته که هر سه نفر

ها قراین و شواهدی است که دال بر شرکت این سه نفر در ا عوض کرده اند تمام اینر

 .دو فقره قتل می باشد

بعالوه ذکر این نکته نیز شایسته بنظر می رسد که وکیلی با اعضاء گروه جنایتکار، به 

ویژه ادیبسوی که در ترکیه مستقر گشته بوده اند ارتباط پی گیر داشته است. در واقع، 

ها تماس گرفته، بلکه در به هنگام متواری بودن خود با آن نه تنها بعد از انجام عمل واو 

جریان بازجوئی معلوم گشته است که سلول متمرکز در ترکیه هفت بار در فاصله 

( با  خط تلفنی وکیلی ۸۵۹۱تیر  ۵۱تا  ۹) ۸۱۱۸ژوئیه   ۲۸ژوئن و  ۲۱زمانی بین 

ر سلول با خود داشته و به یک زندانی دیگر داده در تهران، که نامبرده شماره آنرا د

 است، تماس حاصل نموده است.

چه وکیلی ادعا می کند که هوادار "نهضت ملی مقاومت ایران" است، با باالخره گر

معلوم می گردد  -به ویژه استشهاد نوروزی -توجه به استشهادهائی که جمع آوری گشته

عضاء مهم وزارت اطالعات می باشد و قبال  که نام حقیقی وی کوثری است و یکی از ا

 هم در ادارة امنیت داخلی پاسداران بکار مشغول بوده است.
 

 محمد آزادی که دارای اسامی کیا و ناصر نوریان نیز می باشند. -ب

بر علیه  ۸۱۱۸اوت  ۸۳بازداشت بین المللی در تاریخ ارآزادی متواری است و یک قر

 او صادر گشته است.

که در سطور باال اشاره گشت، نامبرده برای آخرین بار در هتل ژان ژاک همانگونه 

  ۸۳تا  ۸۵روسو در ژنو دیده شده است. وی قبل از اینکه بکلی ناپدید گردد از تاریخ 

 ( به اتفاق قاسمی نژاد در این هتل اقامت نموده است.۸۵۹۱شهریور  ۲) ۸۱۱۸اوت 

مورد وکیلی عنوان هایی است که درنداده می شود هماموارد جرمی که به او نسبت 

 ۲۳استشهاد آقای علوی دبیر بین المللی مجاهدین خلق، آزادی از تاریخ بنا بر گشت.

( به سفارت ایران در برن پناهنده شده است. آزادی نام ۸۵۹۱شهریور  ۲) ۸۱۱۸اوت 

 حقیقی اوست. وی در اصل افسر عالی رتبه "اطالعات" سپاه پاسداران بوده و سپس با

 انتقال به دایره نیروهای "قدس"، انجام عملیات تروریستی و یا بنیادگرایی را در خارج

نیز که عضو نیروهای "قدس" می باشد  راد وکیلی از  خاک ایران بعهده گرفته است.

 زادی بوده است.تحت اوامر آ

 فریدون بویراحمدی -پ



 

 

یش از وقوع جرائم به  پبویراحمدی که مدت چندین سال است به فرانسه مهاجرت نموده 

کوچه ژان پیر تنبو در ایسی لِه مولینو ۵۸شماره اتفاق پسرعموی خود طاهری در

سکونت داشته. وی در شهر َرنس هم در منزل دوست دختر خود به نام ماریز میشل 

( ناپدید گشته. ۸۵۹۱مرداد  ۸۳) ۸۱۱۸اوت  ششبسربرده است. نامبرده درصبح روز

 بود که او ریش خود را زده است. پسر عموی وی متوجه گشته

نفر  ۶۱۱استشهادهائی که بعمل آمده وی یکی از افراد خانواده ای است که دارای بنا بر

 عضو می باشد. پدر نامبرده به دالیل سیاسی به دست عموی او به قتل رسیده است. 

ایران بسیار مغلق بنظر می رسید. زیرا بویراحمدی نسبت به رژیم حاکم در موضع

ویراحمدی از یکسو یکی از نزدیکان شاپور بختیار بشمار می رفت. وانگهی نامبرده ب

یعنی درست در  -(۸۵۹۱تیر  ۳)۸۱۱۸ژوئیه  ۲۹در یک نشست سیاسی که در تاریخ 

شرکت کرده بود. وی در همان  -همان موقع که قرار بود "دوستان" اش از ایران بیایند

سرایداری و خدمتگزاری خانه را بعهده  روز پی برده بود که زن و مردی که امور

هیل انجام طرح را فراهم می ها موجبات تسمرخصی رفته اند و البته غیبت آن داشتند به

 ساخت.

رف اطمینان نیست. این مردم عقیده داشتند که بویراحمدی شخص طوانگهی بسیاری از

جاسوسی  هایت که او به سبب همکاری با سازماننسبت به وی وجود داشسوء ظن نیز

نماید. انگیزه اصلی وی هم پول پرستی و  واند آزادانه به ایران رفت و آمدایران می ت

 جاه طلبی ذاتی بوده است.

عشایر بویراحمدی که در سازمان نهضت  هبرخی از شهود، بخش عمد اتاظهاربنا بر

 آنجا بر علیه رژیمند مقیم شهر اسالمبول هستند و درملی مقاومت ایران عضویت دار

ال سازمانایران دست به شورش نیز زده اند. بویر های ویژه احمدی به دستیاری ُعـم 

ازمان ترکیه که بوسیله ایرانی ها تطمیع گشته بوده اند به صورت مأمور مخفی در س

 مزبور نفوذ کرده بوده است.

ارتکاب دو فقره قتل، بنحوی که در ویراحمدی در رابطه با شرکت وی درموارد اتهام ب

 -و دهه آخر خرداد)د ۸۱۱۸ شرح داده شد هم از مقدماتی که نامبرده در ماه ژوئن باال

( به منظور پذیرایی وکیلی و آزادی فراهم کرده بود ناشی می  گردد ۸۵۹۱دهه اول تیر

محل، به هنگام ارتکاب جنایت و باالخره با توجه به شرایط و هم ازحضور او در

  متواری شدنش.

علیه سه شخص مزبور در سطور باال گذشت قراین جد ی برآنچه  نتیجه، با توجه بهدر

در دست است که نشان می دهد نامبردگان در تشکیل گروه جنایتکاران و ارتکاب دو 

 فقره قتل شرکت داشته اند.

 مسعود ادیبسوی -ت

یدین در ترکیه مورد بازجوئی ادیبسوی و نیز دو شخص جاعل به اسامی قهرمان و آ

آنکه مأموران فرانسوی فرصتی داشته باشند که از نامبردگان ش ازگرفته و پیقرار

قامات ( از سوی م۸۵۹۱شهریور  ۸۳) ۸۱۱۸سپتامبر  ششسئواالتی بکنند در تاریخ 

 دولتی ترکیه آزاد می گردد.



 

 

زداشت (، بر علیه نامبرده یک قرار با۸۵۹۸اردیبهشت  ۲۳) ۸۱۱۲مه  ۸۳تاریخ در

 بین المللی صادر گشته است.

( دو گذرنامه به ۸۵۹۱تیر -)خرداد ۸۱۱۸وم گشته است که وی در ماه ژوئن معل

اسامی موسی کوثر و علی کیا، که آزادی و وکیلی پس از ارتکاب جرائم از آن استفاده 

 نموده اند، در اختیار این دو قرار داده است.

 دهه اول اردیبهشت -دهه آخر فروردین )دو ۸۱۱۸ماه آوریل نامبرده از ،بعالوه

( و نیز پس از ۸۵۹۱اوایل شهریور  -)اواخر مرداد ۸۱۱۸نیمه دوم اوت (، در۸۵۹۱

ان تماس همدستان ایشحمدی، با عامالن مستقیم دو قتل وناپدید گشتن آزادی و بویرا

 تلفنی مداوم داشته است. 

مرداد  ۸۳) ۸۱۱۸اوت  شششایسته است این نکته نیز ذکر گردد که در تاریخ 

پیش از آنکه دو شخص نامبرده به ویالی شاپور بختیار قدم  ( یک ربع ساعت۸۵۹۱

 رند دو بار به او تلفن شده است. بگذا

تهیه گذرنامه های اونت وی درهم به معجرمی که به نامبرده تعلق می گیردموارد 

هائی که انجام آن با توجه به تماس -می گردد و هم با موضوع شرکت اوجعلی مربوط 

 .شکیل گروه جنایتکاراندر ت -سیدهبه اثبات ر

 حسین شیخ عطار -ث

معلوم گشته است که شیخ عطار، که از ده سال پیش مدیریت دفتر ماهواره ها در 

وزارت مخابرات را به عهده داشته، عامل اصلی طرح ترفندی بوده که هدف آن اعزام 

 وکیلی و آزادی به فرانسه در چهارچوب نقشه جنایتکارانه بوده است.

اِسپاس" و  -"ماتراشرکتهای ای طرف رجوع معمولی شیخ عطارگرچه شرکته

هندی از وجود  هنامبرده ترجیح داده است که بوسیل"آلکاتِل" بوده اند، با این وجود 

 برای دو جنایتکار استفاده نماید.شرکت گمنامی به اسم سیفاکس در اخذ ویزا 

شیخ عطار توضیح  نامبرده از شت هندی، وقتی که زن و سپس برادردا یاد از بعد

خواسته اند این شخص تنها به دادن این جواب که: "به حساب یک فرد ثالث دست بکار 

گشته"  اکتفا کرده و از افشای نام وی امتناع نموده است. بعالوه شمارش تماس های 

تلفنی که از آپارتمان ادیبسوی در ترکیه با ایران صورت گرفته نشان می دهد که در 

رت مرداد( به وزا ۲۳و  ۲۵، ۲۲، ۲۸، ۲۱اوت ) ۸۳و  ۸۳، ۸۵، ۸۲، ۸۸روزهای 

 مخابرات ایران تلفن شده است. 

علیه شیخ عطار که در بطن وزارت ارتباطات مبادرت به این اطالعات، قراین جد ی بر

توطئه چینی کرده بدست می دهد. توطئه ای که هدفش اجرای طرح جنایتکارانه بوده و 

مل جنایت و به هنگام متواری بودن قاتالن هم تعقیب گشته این هدف پس از ارتکاب ع

است. بعالوه شیخ عطار، با تهیه و تسلیم گذرنامه به قاتالن، مرتکب عمل معاونت در 

 هورد استفاده قرار نگرفته ولی نحوچه ماست. زیرا گذرنامه های مزبور گر جرم گشته

ست هدف و نتایج ها به صورتی بوده است که شخص نامبرده می توانعرضه آن

لی بهره انجام عمل اصآن مدارک در نرا ارزیابی کند. به هر تقدیر ازخطاکارانه آ



 

 

ها سبب گشته است که عامالن در تصمیم خود راسخ تر برداری شده زیرا وجود آن

 باشند.

 مسعود هندی -ج

( با زن و بچه هایش در هتل ۸۵۹۱شهریور ۸۶) ۸۱۱۸سپتامبر  ۹هندی که از تاریخ 

شهریور( دستگیر  ۲۶سپتامبر ) ۸۹، اقامت داشته در تاریخ ۸۳توتل" در پاریس "فال

در ارتکاب جرائم اعتراض می  گردید. وی به هرگونه شرکت فعاالنه و آگاهانه خود

 کند.

نامبرده گرچه موضوع دو فقره ویزا، را بنا به درخواست شیخ عطار، به اسامی کمال 

)اواخر خرداد و اوایل تیر  ۸۱۱۸وم ماه ژوئن که در نیمه د -حسینی و ناصر نوریان

بختیار اظهار  قبول دارد ولی پیوسته از نقشه قتل -( نسبت به اخذ آن اقدام نموده۸۵۹۱

 بی اطالعی می کند.

وکیل هندی در یادداشت خود می نویسد که وی هیچگونه رابطه از نظر تداوم زمانی 

سهیل کار اخذ ویزا برای ناصر نوریان و بین اقداماتی که نامبرده در تهران به منظور ت

 کمال حسینی بعمل آورده و اعمالی که به وکیلی راد و آزادی نسبت داده شده نمی بیند.

طی بازپرسی هیچگونه مستمسک واقعی بر علیه هندی بدست اضافه می کند که در وی

 می توان اطالعات زیر بدست آورد: نیامده است. از مطالعه پرونده

( در ۸۵۳۱تا  ۸۵۳۵) ۸۱۹۱تا  ۸۱۹۳ی که تحصیالت خود را از سال هند مسعود

فرانسه انجام داده بود به هنگام بازگشت آیت هللا خمینی به ایران، به این کشور 

(، وی مدیر دفتر تلویزیون ایران ۸۵۶۳تا  ۸۵۳۱) ۸۱۱۶تا  ۸۱۱۱مراجعت نمود. از 

 پاریس بود. در -ی تلویزیون جمهوری اسالمی ایرانیا "ایریب" یعن –

، در تظاهراتی که به طرفداری از خمینی در 1982ها، به ویژه در سال لوی درآن سا

اطراف کاخ الیزه و نیز بعدا  در تظاهرات دیگری که در جریان محاکمه انیس نقاش در 

اریس تشکیل یافت شرکت پاریس در رابطه با سوء قصد به جان شاپور بختیار در پ

 نموده بود.

ود که هندی به عنوان نماینده ایران به استخدام شرکت سیفاکس که به کار چندین سال ب

های متعددی در کشور فرانسه متاز اینرو اقاآمده ووسایل الکترونیکی می پرداخت در

خواهند چنین وانمود کند انجام داده بود. هندی، به منظور اثبات خلوص نیت خود می 

ته و از نقشی که وکیلی و آزادی بازی جز انجام خدمت به شیخ عطار نداشکه هدفی 

سپتامبر  ۸۹د که فقط در تاریخ رکرده اند کامال  بی اطالع بوده است. وی اظهار میدا

شهریور( یعنی در روز بازداشت خود از ماوقع اطالع حاصل کرده است. ولی ۲۶)

رادیو قدر مسلم این است که خبر قتل شاپور بختیار و اتهام سه نفر قاتل از مطبوعات و 

و تلویزیون پخش گشته و همانگونه که همسر خود هندی نیز تأیید می کند این خبر به 

 گوش نامبرده رسیده بوده است.

 ۸۶سپتامبر ) ۹در تاریخ  -همانگونه که خودش ادعا می کند -این وجود، اگر هندیبا 

بی اطالع  شهریور( به فرانسه آمده، این امر دلیل نمی شود که وی احتماال  از جریانات



 

 

تی وی در بوده است بلکه به این خاطر است که وی تصور می کرده که موضوع همدس

 پرده استتار مانده است.

این کذب، بطرز ناماهرانه در صدد است  ئهامعلوم می شود که هندی، با ارحقیقت در

در  و نیز -که شخصا  در آن شرکت نموده -نقشی را که در تشکیل گروه جنایتکاران

عامالن قتل( انجام داده است، پنهان ت جرم که از راه یاری وهمگامی )بامعاون

 :که روی قراین چنین استنباط می شود نگاهدارد، از

 هندی با کسانی که به وی مأموریت داده بودند توافق کرده بود

( به سفارت فرانسه ۸۵۹۱خرداد  ۲۱)۸۱۱۸ژوئن  ۸۱تاریخ فاکسی که در* در

مأموریت نگشته است. در  ه اشاره ای به جنبه بازرگانیمخابره شده است هیچگون

مربوط به صدور ویزا، پیوسته علت مأموریتی که صورتیکه درتقاضاهای دیگر

شخص درخواست کننده می بایست در فرانسه انجام دهد ذکر می گشت )خود هندی نیز 

حرفهای  . د ( که تنها در صورتیکه دالیل روشن در رابطه با جنبه۹۹۹۲توضیح داده )

 مأموریت ها در دست داشت با انجام آن روی موافقت نشان می داد.

ت؛ نتیجه اش هم عمل به نظر آقای اَبدوان و خانم ژیرار غیر عادی بوده اساین طرز *

 این بوده است که:

از حسن نیت مسئوالن شرکت سیفاکس سوء استفاده گردد: حقیقت این است که هرگز 

یکی بوسیله این دو نفر از شرکت سیفاکس مطرح نبوده موضوع خرید وسایل الکترون

 است. 

( در دفتر ۲۹۷۱مرداد ۳ -خرداد۲۲) ۲۳۳۲های ژوئن و ژوئیه طی ماههندی در

و می توانست با مسئوالن  تلویزیون ایران )ایریب( هنوز رشته کار را بدست داشت

 سیاسی کشور خود در تماس باشد.

در اختیار  ایریب" بود و سه خط تلفنی نیزساختمان "تهران در * دفتر کار وی در

 ها می توانست با  کشورهای خارج تماس بگیرد. داشت که با یکی از آن

( ۸۵۹۶فروردین  ۸۳) ۸۱۱۹آوریل  ۳* وی کارت شناسایی "ایریب" را که تا تاریخ 

 معتبر بود در دست داشت. 

 * نامبرده ضمنا  مشخصات زیر را در اختیار داشت:

 ره تلفن رفسنجانی رئیس سازمان تلویزیون ایران "ایریب". آدرس و شما -

کوچه "لی یژ" و  ۲۹آدرس و شماره تلفن دفتر آن سازمان در پاریس واقع در شماره  -

 ا در اختیار دارد مشاهده می شود.بین صورت اسامی که سرایدار آنجنام وی پیوسته در

ت خود هندی، وی با وکیلی و اظهارا بربنااین است که آنچه به اثبات رسیده  ،باری

طی آن شماره های تلفنی "ایریب" قرار مالقات داشته و در آزادی در مقابل ساختمان

. اِس. ت" موجود در این اداره را در اختیار آنان گذاشته است. طبق اظهار مقامات "د

مرتبا  از "ایریب" بهره برداری می کنند: در آنجا یک سری سرویس اطالعاتی ایران 

ید عالئم رمز نیز کشف گشته که قرار بوده از روی آن دفترچه جدیدی از شماره جد

های تلفن تنظیم گردد. بعالوه معلوم گشته که در روزهای مشروحه در زیر آپارتمان 

 ادیبسوی با "ایریب" تماس تلفنی بعمل آمده است:



 

 

 تیرماه( ۲۸و  ۲۱ژوئن ) ۸۲و ۸۸روزهای  -

 "صدا و سیما"تیر( به  ۲۸ژوئیه ) ۸۲روز  -

تیر( به "صدا و سیما" و این در صورتی  ۵۱0و  ۲۱ژوئیه ) ۲۸و  ۲۱روزهای  -

است که بنا بر اعتراف خود هندی وی پیوسته در "صدا و سیما" دفتری در اختیار 

 داشته و مرتبا  به آنجا می رفته است.

آن  همان اوان ادیبسوی به نوبت خود با وزارت مخابرات که شیخ عطار عضودر -

 بوده تماس تلفنی داشته است.

ادیبسوی امری مسلم بنظر بدین ترتیب امر تبانی میان شیخ عطار و هندی به وساطت 

 می رسد. 

 ۲ژوئیه تا  ۲۱28باالخره شایسته است این نکته هم یادآوری گردد که هندی از تاریخ 

که وکیلی ( در فرانسه اقامت داشته است. در حالی۸۵۹۱مرداد  ۸۸-تیر ۶) ۸۱۱۸اوت 

( به این کشور وارد شده اند. ۸۵۹۱مرداد  ۱)۸۱۱۸ژوئیه  ۵۱راد و آزادی در روز 

می دارد علت اقامت وی در فرانسه ارتباطی با روابط  ی اظهارخالف آنچه هندبر

 جارتی وی با سیفاکس نداشته است. ت

خ ( شی۸۵۹۱خرداد به بعد ۲۳) ۸۱۱۸ماه ژوئن  هبنابراین معلوم می شود که ازنیم

عطار و هندی در ایران و بویراحمدی در فرانسه متقابال  با هم دست به کار گشته اند تا 

وسایل ورود دو نفر قاتل را به فرانسه فراهم کنند. اگر وکیلی راد و آزادی عمال  به 

افته اند علتش ویزاهائی که هندی کار اخذ آنرا برای نامبردگان آسان ساخته دست نی

ا پیدایش وقفه در طرح جنایتکارانه نبوده بلکه وقوع رویدادهائی یمربوط به انصراف و

( جنبه اتفاقی داده بوده ۸۵۹۱)دهه اول تیرماه  ۸۱۱۸به انجام آن در آغاز ماه ژوئیه 

 است.

میان این رویدادها که موجبات به تعویق افتادن انجام طرح را فراهم ساخته باید به در

قرار بود قاتالن را بعد از انجام عمل قتل در امر  این نکته اشاره کرد که همدستانی که

گرچه  -وز ویزاهای خود رامتواری گشتن در ژنو یاری دهند موفق نشده بودند هن

( ۸۵۹۱دهه اول تیر  –)دهه دوم و سوم خرداد  ۸۱۱۸ماه ژوئن تقاضای صدور آن در

ت که این اخذ کنند. در این زمینه به حکم عقل می توان توجه داش -بعمل آمده بود

به شهر اسالمبول  ۸۱۱۸رویدادها به هنگام سفری که بویراحمدی در اوائل ماه ژوئیه 

 داده بود در مد  نظر گرفته بود. انجام

کمک به ایشان که  هو آزادی، تغییری در انجام برنام مسافرت وکیلی رادامر تأخیردر

، در واقع به سوی هندی بعمل آمده، نداده است: علت اصلی این تأخیراصل از در

مقتضیات و مسائل دقیقی که کار سازماندهی طرح با آن مواجه گشته است مربوط می 

شود و نه به انصراف شخصی هندی و شیخ عطار که بتوان آنرا در جهت انصراف 

 ارادی تلقی نمود.

آنچه گذشت می توان نتیجه گیری کرد که اتهامات دقیق و هم جهتی وجود دارد که بربنا

 آن است که:حاکی از 



 

 

های مداومی که با در تشکیل گروه جنایتکاران، در چارچوب تماس هندی، از یکسو، -

اسالمبول و بویراحمدی انجام داده،  زارت مخابرات، اکیپ مستقر در شهر"ایریب"، و

 شرکت نموده.

ب جرم معاونت سوی دیگر با تهیه ویزاهای مسافرت برای قاتالن، دست به ارتکاواز -

چه عامالن اصلی جنایت از وسائلی که از سوی نامبرده در ه است. گردر قتل زد

اختیارشان قرار گرفته استفاده نکرده اند ولی همین وسایل در انجام عمل اصلی بکار 

رفته است برای اینکه سبب شده که عامالن در  تحقق هدفی که در پیش داشته اند راسخ 

 تر گردند. 

 زیغالم نژاد حسینی شوریده شیرا -چ

هندی درخواست کرده بود که ویزاهای مسافرت وکیلی و  از درحالیکه شیخ عطار

آزادی را به مقصد فرانسه آماده سازد، شوریده نیز، به سهم خود، در همان هنگام یعنی 

( اقدام مشابهی به منظور ۸۵۹۱)اواخر خرداد و اوایل سال ۸۱۱۸در اواسط ماه ژوئن 

بعمل می آورد. شخص اخیرالذکر کسی است که  تسهیل ورود قاسمی نژاد به سوئیس

امر در این کشور با آزادی مالقات نموده و بعد از ارتکاب دو فقره جنایت، وی را در 

 متواری گشتن یاری داده است. 

قرائن موجود در پرونده چنین مستفاد می گردد که سازمان دهندگان )برنامه واقع، ازدر

ی و آزادی با استفاده از گذرنامه های تُرک که مهر قتل( پیش بینی کرده بودند که وکیل

 جعلی ویزا روی آن  خورده بود از کشور سوئیس راه فرار را در پیش بگیرند.

( بعلت نامعلومی ۸۵۹۱تیر  ۲)۸۱۱۸ژوئیه  ۲۳اینکه شوریده در روز مضافا  بر

رهسپار کشور سوئیس گشته است. این صاحب صنایع که با چندین وزارتخانه در 

مینی نیز مربوط است خران ارتباط دارد و با پسر عموهای علی خامنه ای، جانشین ای

هرگونه توضیح های تلفنی که مأموران بازجوئی با وی داشته اند از دادن درطی تماس

 خودداری نموده است.

با توجه به مداخله ای  که وی پیش از وقوع جنایات بعمل آورده، مسب ب کمکی گشته 

قبال ، به منظور تسهیل در کار، داده شده بود ولی انجام آن بعد از  است که وعده آن

آوریل  ۵۱ارتکاب جرائم صورت گرفته است. )رأی صادره از دادگاه جنائی در تاریخ 

 .(۸۵۳۲اردیبهشت  ۸۱برابر با  ۸۱۶۵

نتیجه رفتار شوریده را می توان، از یکسو، با در نظر گرفتن معاونت وی در در

قتل، که به صورت فراهم ساختن وسیله به سود قاسمی نژاد انجام  ارتکاب دو فقره

گرفته، مورد بررسی قرار داد و از سوی دیگر با شرکت نامبرده در سازماندهی گروه 

 جنایتکاران به منظور ارتکاب قتل ها. 

 قاسمی نژاد -ح

ال" ژنو همانگونه که در باال اشاره شد، معلوم گشته است که قاسمی نژاد در هتل "اِتوو

مرداد  ۸۱) ۸۱۱۸اوت  ۱با آزادی مالقات کرده است. شخص اخیرالذکر در تاریخ 

( با استفاده از یک ویزا که در ماه ژوئن )مطابق با دو دهه دوم خرداد و دهه ۸۵۹۱



 

 

اول تیر( تقاضای صدور آن شده بود و یک بلیط هواپیما که در ماه ژوئیه )دو دهه اول 

 گشته بود، به این شهر رسیده است.داری تیر و دهه اول مرداد( خری

پیش از آنکه بکلی گشته و هر دو نفر مرداد( آزادی به وی ملحق ۲۲)اوت ۸۳در روز 

 ناپدید گردند به منظور اقامت دو روزه به هتل ژان ژاک روسو می روند.

و  ۸۱) ۸۱۱۸اوت  ۸۵و  ۱شایسته است خاطرنشان گردد که ادیبسوی در روزهای 

 ۸۳و  ۸۳( بوسیله تلفن از اسالمبول با هتل "اتووال" و در روزهای ۸۵۹۱مرداد  ۲۲

( با هتل ژان ژاک روسو تماس حاصل  کرده است. وی ۸۵۹۱مرداد  ۲۳و  ۲۵اوت )

مرداد( به هتل "برنینا" که  ۲۳و  ۲۵، ۲۲اوت ) ۸۳و  ۸۳و  ۸۵همچنین در روزهای 

و باالخره از همین هتل شخصی به نام سرحد ی در آن اقامت داشت تلفن کرده است. 

ژاک  "برنینا"، هنگامی که آزادی و قاسمی نژاد هنوز در آن اقامت داشتند به هتل ژان

 روسو سه بار تلفن شده است. 

دهی در پیش از انجام عمل سازمانقاسمی نژاد، چه در تهیه مقدمات واینرو مشارکت از

عامالن آن مسلم بنظر از در تحقق بخشیدن به فرار برخی ارتکاب آنجنایت وچه بعد از

می رسد. و این مشارکت با بررسی اتهاماتی که بر وی وارد است و تبانی میان آن را 

 زد جنبه قطعی تری بخود می گیرد. برمال می سا

 زین العابدین سرحّدی -خ

وکیل سرحد ی در یادداشت خود می نویسد که چون هنوز ثابت نگشته است که وکیلی 

( به ژنو رفته است، ۸۵۹۱مرداد  ۲۲) ۸۱۱۸اوت  ۸۵روز همان کسی است که در 

بنابراین اتهاماتی که به سرحد ی نسبت داده می شود در واقع کافی نیست. بعالوه از 

میان سرحد ی و قاسمی  هن نکته تأکید می شود که اگر رابطنقطه نظر حقوقی روی ای

ه نرسد، عوامل سازندیت( به اثبات نژاد و نیز وجود یک نوع توافق با عامالن )جنا

 معاونت در قتل را به علل و دالئل آن نمی توان افزود.

 بررسی پرونده اطالعات زیر را بدست می دهد:

مرداد  ۲۶و  ۲۲اوت ) ۸۹و  ۸۵سرحد ی موضوع حضور خود را در بین روزهای 

 تل پوپی ژنو رد می کند.( در هتل برنینا و سپس در ه۸۵۹۱

 ۸۱۱۸سپتامبر  ۵ولین دفعه و تنها یک بار در روز وی اظهار می دارد که برای ا

( به ژنو رفته تا از آنجا رهسپار شهر برن که سفارت ایران در ۸۵۹۱شهریور  ۸۲)

دی  ۲) ۸۱۱۸دسامبر  ۲۵آن واقع است گردد. وی تا روز دستگیری اش در روز 

در  ( کارمند این سفارتخانه بوده است. سرحد ی ادعا می کند که شخص ناشناسی۸۵۹۱

زای مسافرت او استفاده شرایطی که در پایین به آن اشاره می شود از  گذرنامه و وی

 کرده است.

ماه در سفارت ایران در  ۵نامبرده که به موجب یک حکم، مأموریت داشت که به مدت 

مرداد  ۲)۸۱۱۸ژوئیه  ۲۳برن کار کند، با در دست داشتن گذرنامه ای که در تاریخ 

یزای درخواست و(۸۵۹۱مرداد  ۱)۸۱۱۸ژوئیه  ۵۱تاریخ در ( صادرگشته بود۸۵۹۱

 ورود به سوئیس را می نماید.



 

 

بینی گشته بود. مشارالیه  مرداد( پیش ۲۸اوت ) ۸۲مسافرت سرحد ی برای روز 

خود را چهار روز پیش از روز حرکت، در مقابل رسید، به مأموران فرودگاه  هگذرنام

ز اینکه چمدان هایش مورد بازرسی قرار می تسلیم می دارد و در روز پرواز، بعد ا

گیرد، متوجه می گردد که گذرنامه اش مفقود شده است. وی بالفاصله در همان لحظه 

از حرکت صرفنظر می کند. چند روز بعد یک گذرنامه دیگر به نام او صادر می 

 گردد. وی، بعد از تجدید تقاضا، به اخذ یک ویزای جدید موفق می شود.

( در فرودگاه ژنو از ۸۵۹۱شهریور ۸۲) ۸۱۱۸سپتامبر  ۵تی که در تاریخ نامبرده وق

 مین مدارک را در دست داشته است. هواپیما پیاده گشته، به هنگام کنترل ه

 ۲۲) ۸۱۱۸اوت  ۸۵بنابراین سرحد ی مدعی است که وی آن کسی نیست که در روز 

قاسمی نژاد را نمی شناسد. ( با استفاده از نام او به شهر ژنو آمده است؛ ۸۵۹۱ مرداد 

به آزادی کمکی نکرده، در هتل های "برنینا" و "پوپی" اقامت نداشته و هیچگونه 

 ارتباطی هم با کسانی که در تدارک قتل ها سهیم بوده اند ندارد. 

 است: در حقیقت انکارات سرحد ی با اطالعات زیر متناقض

 یران در برندرباره واقعیت و ماهیّت مأموریت وی در سفارت ا -

 ۸۱۱۸ژوئیه  ۸۶سرحد ی که به هنگام دستگیری اش، حکم مأموریتی به تاریخ 

 ماه به برن برود.  ۵( در دست داشته که به موجب آن می بایست به مدت ۸۵۹۱تیر۲۳)

( از سوی وزارت امور خارجه ایران ۸۵۹۱تیر  ۲۶)۸۱۱۸ژوئیه  ۸۹تاریخ و نیز در

ژوئیه  ۲۸طی آن بعد از اشاره به مأموریت مورخ نامه ای به اسم او صادر گشته که 

دالر به  ۵۱۹۲( وی، از بانک ملی تقاضا شده است مبلغ ۸۵۹۱تیر  ۵۱) ۸۱۱۸

 نامبرده پرداخت گردد. 

( ۸۵۹۱مرداد  ۸۱) ۸۱۱۸اوت  ۸۱باالخره وی از همین بانک قبض رسیدی به تاریخ 

عوارض خروج از کشور لایر   ۳۱۱۱۱در دست داشت که نشان می داد نامبرده مبلغ 

 را پرداخته است. 

مؤثر و  با این ترتیب، واقعیت تصمیم متخذه دربارة اعزام سرحد ی به سوئیس و جنبه

این زمینه بعمل آمده جای هیچگونه بحث ندارد. برعکس سریع اقدامات فوری که در

م و ماهیت مأموریتی که وی می بایست در سفارت ایران در برن انجام دهد کامال  مبه

حتی جنبة تفن نی پیدا می کند. وی به منظور تصد ی شغل بایگانی انتخاب گشته و کاری 

که برایش پیش بینی گشته بود این بود که به نامه هائی که به دست کنسول باز می شد 

ُمهر بزند. مزی ت استخدام یک کارمند برای چنین مأموریتی، آنهم به مد ت سه ماه قابل 

باره هیچگونه توضیح جد ی از سوی کارمندان سفارت داده نشده درک نیست. در این 

 است.

 :(۲۹۷۱مرداد  ۱۱) ۲۳۳۲اوت  ۲۹درباره شرایط "عزیمت کاذب" سرحّدی در  -

مرداد( در  ۸۹اوت ) ۱سرحد ی اظهار می داد که گذرنامه اول خود را در تاریخ  

داشت، به پلیس  مقابل دریافت قبض رسید، که به هنگام دستگیر اش هنوز در دست

فرودگاه داده است. مأموران پلیس سوئیس، بر خالف این گفته، بطور قاطعانه، شهادت 

 مدرکی از او بدست نیاورده اند.  داده اند که چنین



 

 

رده صورت این مدرک حتی به هنگام بازرسی های مختلفی که در محل اقامت نامب

 گرفته بدست نیامده است.

ید ننموده اند. این فقود شدن گذرنامه مزبور را تأیمقامات سفارت ایران هرگز م

حتی به هنگام تسلیم دومین درخواست ویزا برای سرحد ی به اطالع  -زموضوع هرگ

اداره کنسولگری سوئیس در تهران نرسیده است. اگر عضوی از اعضاء وزارت امور 

 . خارجه ایران احتماال  چنین قصدی داشته وی هرگز آنرا اقرار ننموده است

عجیب بنظر می رسد، علی الخصوص اطالع ازسوی مقامات مربوطه کامال   اظهارعدم

که اعضاء سفارت ایران در برن نیز درباره علت عدم ورود سرحد ی به ژنو در تاریخ 

 مرداد( خود را زیر سئوال قرار نداده اند.  ۲۲اوت ) ۸۵پیش بینی شده، یعنی 

 پیما ثبت گشته است. بعالوه نام سرحد ی در لیست مسافران هوا

نتیجه مقتضیات این "عزیمت کاذب" صرفنظر از اینکه دور از حقیقت بنظر می در

رسد، بهیچوجه به اثبات هم نرسیده است، زیرا نه اثری از قبض رسید در دست است 

 رنامه. و نه دلیلی از مفقود شدن گذ

 (:۲۹۷۱مرداد ۱۶تا  ۱۱)۲۳۳۲اوت  ۲۷تا  ۲۹ژنو از حضور سرحّدِی در  -

وکیل سرحد ی در یادداشت خود می نویسد: این نکته معلوم گشته که سرحد ی به هنگام 

وقوع جریانات در تهران بوده است و نه در ژنو. دلیل این مدعا را می توان هم در 

ی در استخدام آن بود و هم فیش های کنترل حضور شرکت تعاونی خرید سفارت که و

حد ی رسیده است و نیز در گواهینامه های های فروش که به امضای سردر قبض

)اواخر مرداد و  ۸۱۱۸مأموران خرید سفارتخانه های مختلف که به نیمه دوم ماه اوت 

 ( مربوط می شود بدست آورد. ۸۵۹۱اوایل شهریور 

 ۸۱۱۸ژانویه  ۸۳در حقیقت وکیل مزبور به نامه ای اشاره می کند که در تاریخ 

ران در پاریس به بازپرس ارسال گشته است ( از سوی سفارت ای۸۵۹۸دی ۲۳)

 .(۲۱۱۹)مدرک شماره 

به این نامه فاقد امضاء فتوکپی های بد کیفیت فیش های کنترل حضور و اسناد مختلف 

طی مد ت مورد نظر، ضمیمه منظور نشان دادن حضور سرحد ی درتهران در دیگر، به

 توان ارزش سندی ت به آن ها داد. گشته که نمی

ا این مسئله توجه به این نکته حائز اهمیت است که اصل این مدارک، رابطه بدر

علیرغم مزی تی که وجود آن ها در امر دفاع سرحد ی دارد، هرگز ارائه نگشته است. 

در عوض، از اطالعات موجود در پرونده نتیجه گیری می شود که بر خالف نوشته 

ش های حضور و غیابی که ها نیز در پرونده وجود دارد فیهای مختلف وکیل که آن

سرحد ی به هنگام دستگیری با خود داشته و به صورت دقیق هم تنظیم گشته است فقط 

 -۸۵۶۱)دهه دوم و سوم اسفند  ۸۱۱۸مربوط به ماه های مارس، آوریل، مه، ژوئن، 

تا مدرک شماره  ۳۳۲۳( می باشد )مدرک شماره ۸۵۹۱فروردین تا دهه اول تیر

 ۸۱تیر تا  ۸۱) ۸۱۱۸مربوط به ماه های ژوئیه و اوت  هیچگونه فیشی که (۳۳۲۱

 ( باشد بدست نیامده است.۸۵۹۱شهریور 



 

 

سرحد ی در رابطه با این مطلب مدعی است که مقامات کشور سوئیس که این دو فیش 

را از نامبرده گرفته اند هرگز به وی مسترد نداشته اند. با این شرایط، معلوم نیست 

سته است فتوکپی هایی از این فیش ها تهیه نموده و به سفارت ایران چگونه توان

 .(۳۳۶۵بازپرس ارسال دارد )مدرک شماره 

نتیجه شایسته است که ارزش  اقدامی که از سوی سفارت ایران بعمل آمده است زیر در

سئوال قرار گیرد. علی الخصوص که هیچگونه تحقیقی در ایران صورت نپذیرفته 

اوت  ۸۱کمیسیون قضائی بین المللی که در تاریخ  است. در واقع تقاضای تشکیل

( از مجرای دیپلماتیک به دولت جمهوری اسالمی ایران ۸۵۹۱مرداد  ۲۹)۸۱۸۱۸

ابالغ گشت هرگز به مرحله اجرا در نیامد. بعالوه همین مقامات نسبت به شرکت 

 ت مزبور روی موافقت نشان ندادند.مأموران پلیس فرانسه در اجرای مأموری

انجام هیچگونه بازجوئی و یا پرسشی از شرکت هواپیمائی "ایران اِر" بویژه در و نیز

امکان پذیر نبود. فقط لیست مسافران  ۸۱۱۸اوت  ۸۵رابطه با کیفیات اخذ فیش پرواز 

آن پرواز بدست آمد که نشان می داد به نام سرحد ی در هواپیما جا رزرو شده بوده 

ارسائی و عدم کارآئی ادارات مربوطه در (. در حقیقت ن۶۱۱۸است )مدرک شماره 

ارائه دلیلی غیر قابل رد درباره حضور سرحد ی در تهران، در طول مدت مورد نظر، 

علیه نامبرده وان برو نیز در رابطه با فقدان گذرنامه وی از جمله مطالبی است که می ت

 عنوان نمود.

ام سرحد ی در روی فیش این، جا دارد این نکته خاطرنشان گردد که وجود نافزون بر

هایی که از هتل های "برنینا" و "پوپی" بدست آمده است نشان می دهد که نامبرده به 

 ۲۳) ۸۱۱۸اوت  ۸۹تا  ۸۳( و از ۸۵۹۱مرداد  ۲۳تا  ۲۲اوت ) ۸۳تا  ۸۵ترتیب از 

 ( در این دو هتل اقامت نموده است.۸۵۹۱مرداد  ۲۶تا 

ها با دست سرحد ی پُر نگشته دارد که آنفیش های هتل معلوم می گرچه کارشناسی خط 

است ولی کارشناس احتمال درج امضاء ها را با دست سرحد ی امری مطابق با حکم 

عقل می داند. در واقع امضاهای مزبور شباهت زیادی با امضاهائی که سرحد ی در 

 رخواست های ویزا کرده است دارد. پائین د

قاسمی نژاد و آزادی در هتل روسو، و فیش های متعلق به به عقیده کارشناس خط، فیش

های مربوط به سرحد ی در هتل های "برنینا" و "پوپی" به دست یک شخص واحد پُر 

 گشته است. 

اطالعات مزبور وئی کسب گشته مطابقت دارد واین نتایج با اطالعاتی که در طی بازج

گشته است در حکایت از آن می کند که یک تبعة ایرانی که هویتش تا کنون مشخص ن

هتل روسو دیده شده است. وی به اتفاق قاسمی نژاد برای یک روز بعد در این هتل 

است. و نیز همین اطاقی رزرو کرده مورد استفاده قاسمی نژاد و آزادی قرار گرفته 

های هتل را برای سرحد ی پر کرده است و شخص اخیرالذکر به شخص بوده که فیش

 آن ها پرداخته است. هتل به امضاءهنگام ورودش به 

بعالوه یکی از کارکنان هتل "برنینا"، بعد از دیدن عکس سرحد ی، اظهار داشته است 

 که به نظرش می رسد این شخص را قبال  دیده باشد. 



 

 

در رابطه با شخصیت سرحد ی، ذکر این نکته شایسته بنظر می رسد که بنا بر گفته 

ش در این زندان اغلب به فرانسه تکلم می مدیر زندان برن، نامبرده به هنگام بازداشت

 او این موضوع را انکار می کند.  نمود. گر چه خود

و باالخص شماره تلفن استودیوئی را در یک رزیدانس واقع در "پالس دیتالی" که 

 سفارت ایران در پاریس مرتبا  آپارتمان هایی را در آن اجاره می کند در اختیار داشت. 

( در سلول وی جزوه ای به زبان ۸۵۹۲دی ماه  ۲۹) ۸۱۱۳ه ژوئی ۸۹باالخره در 

 فارسی پیدا شد که در آن به ویژه از طرز بکار بردن اسلحه سخن رفته بود. 

بنابراین، اطالعات موجود در پرونده، آن تصویری را که از وی شخص بی ُجربُزه، 

کاری بدست  در چنین -از نزدیک یا دور –گمراه و بکلی ناتوان در رابطه با شرکت 

 می دهد تأیید نمی کند. 

( این خود ۸۵۹۱مرداد ۲۲)۸۱۱۸اوت  ۸۵نتیجه معلوم می گردد که در روزدر

 ی بوده که در ژنو دیده شده است. سرحد  

 درباره نقش سرحّدی -

از اطالعات موجود در پرونده چنین بدست می آید که سرحد ی و قاسمی نژاد در تهران 

د تا به وکیلی و سایل ورود خود را به ژنو فراهم ساخته انباالتفاق و با تبانی هم و

 آزادی کمک کنند.

اطالعات زیر بویژه نشان می دهد که بین این دو شخص تبانی قبلی در چهارچوب 

 گروه جنایتکاران وجود داشته است:

( از آژانس وزارت امور خارجه ۸۵۹۱تیر  ۳) ۸۱۱۸ژوئیه  ۲۹سرحد ی در روز  -

ژوئیه  ۲۱ط هواپیما به مقصد ژنو میگیرد. قاسمی نژاد نیز در تاریخ در تهران یک بلی

های رسمی "ایران اِر" دریافت ( بلیط خود را از آژانس مسافرت۸۵۹۱مرداد  ۹)۸۱۱۸

 می نماید.

( صادر گشته ۸۵۹۱تیر  ۲۳)۸۱۱۸ژوئیه  ۸۶حکم مأموریت سرحد ی در تاریخ  -

های ویزا ( درخواست۸۵۹۱تیر ۲۳) ۸۱۱۸ژوئیه  ۸۶همان تاریخ است. درحالیکه در

 برای وکیلی و آزادی تسلیم گشته است.

( دریافت داشته ۸۵۹۱مرداد  ۵)۸۱۱۸ژوئیه  ۲۳سرحد ی اولین گذرنامه خود را در -

 است. 

( وکیلی از تهران ۸۵۹۱مرداد  ۳) ۸۱۱۸ژوئیه  ۲۶فردای آنروز، یعنی در تاریخ  -

الی" را اجاره کرده تا بعد از ماجرا از آن به وسیله تلفن استودیوی واقع در "آِونو دیت

 به عنوان پناهگاه استفاده گردد. 

(، یعنی درست روزی که آزادی و ۸۵۹۱مرداد ۱) ۸۱۱۸ژوئیه  ۵۱در تاریخ  -

 وکیلی به پاریس می رسند، ویزای سرحد ی هم صادر می گردد. 

ه ورود وی به خواستی که سرحد ی به منظور ویزا تسلیم داشته روز پیش بینی شددر -

( یعنی روز ۸۵۹۱مرداد  ۸۳) ۸۱۱۸اوت  ششسوئیس درج گشته است و آن همان 

 ارتکاب قتل هاست.



 

 

مرداد ۸۱)۸۱۱۸اوت ۱گرفتن حداکثر تأخیر، در حالیکه قاسمی نژاد، با در نظردر

( به این شهر ۸۵۹۱مرداد  ۲۲) ۸۱۱۸اوت  ۸۵( به ژنو رسیده، سرحد ی نیز ۸۵۹۱

مبرده به فرودگاه از روی گذرنامه وی ثبت گشته است ولی وارد گشته و ورود نا

عکس الصاقی بر روی گذرنامه، عکس خود او نبوده بلکه متعلق به کسی است که به 

قاسمی نژاد صادر  وی شباهت دارد و بلیط هواپیمایی نیز که در دست داشته به اسم

 شده بوده است. 

ت کرده همان آدرسی )شماره در روی فیش هتل "پوپی" که  سرحد ی در آن اقام

خیابان نیروی هوایی( بچشم می خورد که در روی فیشی که آزادی )منتها با اسم ۳۸۶

 رده است. جعلی حمید رزاق( در هتل روس پر ک

باالخره جا دارد در اینجا با تماس های تلفنی که بین هتل های محل اقامت این اشخاص 

 انجام گرفته اشاره گردد.  از یکسو و آپارتمان ادیبسوی از سوی دیگر

دست است که نشان می دهد  نتیجه، با وجود انکارات سرحد ی، قراین جد ی دردر

( به ژنو وارد ۸۵۹۱مرداد  ۲۲)۸۱۱۸اوت ۸۵نامبرده همان کسی است که در روز

گشته و در طی اقامت خود در این شهر، هم با عوامل وابسته به گروه که در اسالمبول 

در ارتباط بوده است و هم با قاسمی نژاد و آزادی. و اگر وی با این مستقر بوده اند 

شخص اخیر تماس گرفته به این منظور بوده است که او را از تعقیب مأموران برکنار 

 داشته و وی را در کار متواری گشتنش یاری دهد. 

ماه  بنابراین، برنامه ورود وی، پیش از ارتکاب قتل ها، در چهارچوب تبانی ای که از

( در ایران و ترکیه صورت ۸۵۹۱)دو دهه آخر خرداد و دهه اول تیر  ۸۱۱۸ژوئن 

 گرفته، ترتیب داده شده است. 

با این وجود، شایسته است این نکته هم یادآوری گردد که سرحد ی تنها به اتهام جرم 

 به فرانسه تسلیم گشته است. –معاونت در قتل و نه شرکت در تشکیل گروه جنایتکاران 

 بنابراین، اتهام دوم را درباره او نمی توان وارد دانست.

عوامل متشکله معاونت در قتل را می توان تا آن حد  در مورد سرحد ی عنوان نمود که 

وی بعد از اینکه عمل جرم ارتکاب یافته مبادرت به کمک نموده و در صدد متواری 

ز توافقی بوده که پیش اساختن عامل اصلی آن برآمده است و اقدامات وی ناشی از 

 «.(۲۴)..انجام عمل جرم، بعمل آمده است.

 

 

 

 

 :و زیر نویسها منابع

در  FBI، نهادی برابر با BKA، آلمانفدرال  اداره آگاهیگزارش محرمانه اولین  -*

ر ، چند هفته پس از ترور برلین، درباره ترو۸۱۱۲ایاالت متحده آمریکا، مورخ اکتبر 

 در اروپا ج.ا.ا ز ترورهای ادیگر  برلین و برخی 

 از متن حکم بازداشت علی فالحیان، ن.ش. به سند در "پیوستها" -**



 

 

یکرنگی، شاپوربختیار. مترجم: مهشید امیرشاهی، انتشارات خاوران، چاپ  -۸

 ۲۲و ۲۸، برگهای  ۲۱۱۶فرانسه،  -چهارم، پاریس

وران، چاپ دوم، در دادگاه متهمان به قتل بختیار، پری سکندری، انتشارات خا -۲

 ۸۱و  ۸۹، برگهای ۲۱۱۶فرانسه،  -پاریس

خاطرات شاپور بختیار، طرح تاریخ شفاهی ایران، مرکز مطالعات خاورمیانه  -۵

 ۵۱تا  ۸۵، برگهای ۸۱۱۶دانشگاه هاروارد، حبیب الجوردی، 

 ۳۱یکرنگی، همانجاُ، برگ  -۳

 ۸۱و  ۸۱در دادگاه متهمان ...، همانجا، برگهای   -۳

 ۲۸۱و  ۲۸۶نگی، همانجا، برگهای یکر -۶

 ، شماره ۸۱۱۸نوامبر  ۸۹مورخ  "پیام ایران "حبه انیس نقاش با نگاه کنید به مصا -۹

 یک.

 ۵۳در دادگاه متهمان...، همانجا، برگ  -۱

 ۲۸۶و  ۲۸۳در دادگاه متهمان...، همانجا، برگهای  -۱

، و نیز نگاه شود به ۲۱۱۹گفتگوی تلفنی پرویز دستمالچی با آقای فریبز کریمی،  -۸۱

 شهادت )غیر حضوری( ایشان در دادگاه بختیار و سروش کتیبه

  ۲۸۵و  ۲۸در دادگاه متهمان...، همانجا، برگهای  -۸۸

فریدون بویراحمدی از افراد بسیار نزدیک دکتر بختیار بود و توانسته بود اعتماد  -۸۲

مد داشت و گویا همسر ایرانی بختیار را کامال  به خود جلب کند. او به ایران رفت و آ

اش در شهر یاسوج برای سپاه پاسداران کار می کرد )و می کند(. افراد زیادی به 

فریدون بویراحمدی مظنون بودند که او برای دستگاه اطالعات و امنیت ایران کار می 

... در  " :کتر بختیار از جمله می نویسدکند. فریبرز کریمی در نامه اش برای دادگاه د

مورد بویراحمدی بعد از قتل دکتر برومند بنظرم رسید که کار باید کار فریدون باشد. 

لهی خبر دادم که فریدون برای ادکتر زرم آرا و به آقای داودعبد به خانم کالنتری، به

"، پری سکندری(. ...)کتاب "در دادگاه بختیارایران کار می کند سرویس امنیتی

رفته نشد یا شاید شد اما اقدامی جدی و عملی در پی متأسفانه این امر چندان جدی گ

 نداشت.

 ۸۶۸گزارش پزشک قانونی در دادگاه ، "در دادگاه بختیار..."، همانجا، برگهای  -۸۵

 ۸۶۲و 

 ...۸۶۳و  ۸۶۵در دادگاه بختیار، همانجا، برگهای  -۸۳

 ۲۸بخشهایی ازحکم صادره از سوی شعبه اول داسرای دادگاه استان، پاریس،  -۸۳

، ترور دکتر بختیار، برگفته از سایت "بنیاد برومند"، کتابخانه، اسناد و ۸۱۱۳مارس 

 مدارک

 

 
 

 



 

 

 
 علی وکیلی راد، یکی از قاتالن بختیار و سروش کتیبه: 

 دیدم یک چاقو و یک دستمال آشپزخانه  فریدون برگشت،

 غرق خود در دست دارد...
 

 

 

 
  از استقبال رسمیپیروزی در چه؟ بازگشت یک قاتل، علی وکیلی راد، تهران، 

 ؟"سربازان گمنام امام زمان" یا قصابان با نام  "ولی امر"

 



 

 

 
 محمد آزادی، قاتل بختیار

 

 

 

 

 

 

 

 
 : علی وکیلی راد، محمد آزادی، فریدون بویر احمدی کتیبه بختیار و سروششاپور  قاتالن 

 

 

 

 

 



 

 

۴ 

 از ترور نمونه هایی
 برون مرزدر  اندیشاندگر 

 
 

 

 

 

 
 دیوید بیلفلد، داود صالح الدین، تهران، ترور برای اسالم و تحصیالت پزشکی

 محسن مخملباف ساختهفیلم "سفر قندهار"،  ، پزشک نیکوکاردر چین 

 

 

 



 

 

 :فصل سیزدهم
 

 در برون مرز دگراندیشان نمونه هایی از ترور

 )راهها و روشها(

 
 علی اکبر طباطبایی 

 الرحمان برومنددعب 

 حمید رضا چیگر 

 )بهمن جوادی) غالم کشاورز 

 عطاهللا بای احمدی و سروان قلی زاده 

 فریدون فرخزاد 

 علی اکبر محمدی 
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 اکبر طباطبائیعلی  -۲

یک  (،Tantai )داود صالح الدین، معروف به حسن عبدالرحمان یا حسن تنتائی

یک در لباس  ۸۱۱۱ژوئیه سال  ۲۲آمریکائی است که در -مسلمان آفریقایی شهروند

ر واشنگتن را در پستچی، علی اکبر طباطبائی، وابسته مطبوعاتی پیشین رژیم پهلوی د

 به قتل می رساند و سپس به ایران فرار می کند.   شلیک گلوله ابرابر خانه اش ب
متولد ( David Theodor Belfield)دیوید تئودور بلفیلد ،صالح الدین داود اصلی نام

محسن آقای هنرپیشگان فیلم "قندهار"، ساخته یکی از ۲۱۱۸سال نیویورک است که در

ی شود ومدتی وارد ایران م ۸۱۱۱ژوئیه  ۵۸صالح الدین در داود .می شودمخملباف 

سایر کشورهای اسالمی و کره شمالی زندگی می کند. او، دارای همسر ایرانی نیز در

ساله اش در ایران،  یسمی زند. در مدت اقامت بیش از  است و به فارسی نیز حرف

معلم زبان انگلیسی می شود، رئیس هیئت تحریریه "آن الین" پرس تی وی )تلویزیون 

یار نزدیک به "جناح ، با مرکزیت تهران( بود، و بسج.ا.ا.خبری انگلیسی زبان 

جمهوری اسالمی، مانند محسن مخملباف و معصومه ابتکار است. او اصالح طلبان"

مقامات ایرانی برای ترور طباطبائی دریافت هزار دالر که از  ۳می گوید، به غیر 

 کرده، دیگر هرگز پولی نگرفته است.

و نیز با  ABC، ( ۸۱۱۹،)تلویزیونی با فرستنده دیوید بلفیلد خودش، در یک مصاحبه 

ماجراهایش را تعریف و تشریح  ۸۱۱۶سال در ،(Washington Post)واشنگتن پُست

د و در آنجا به خدمت فرار می کن ج.ا.ا.می کند که چگونه پس از ترور طباطبائی به 

 و پس از رورشاید بهتر باشد جزئیات این ت در می آید. در اینجا سپاه و سایر نهادهای

  بخوانیم.: (۲)آن را از زبان مجله واشنگتن پست

زنگ در  ۸۱۱۱ژوئیه سال  ۲۲... داود صالح الدین در لباس مبد ل پستچی، در روز »

آن لحظه نمی دانست چه   علی اکبر طباطبائی را به صدا درمی آورد. او در نهخا

رد، آیا د، آیا او محافظ داچیزی در انتظارش است. آیا خود طباطبائی در را خواهد گشو

 باز خواهند کرد؟ محافظان در را بر روی او

مرد جوانی در را می گشاید. صالح الدین می گوید بسته ای برای طباطبائی دارد و او 

به جای  )خدمتکار(او که  باید برگ تحویل را امضاء کند. مرد جوان پاسخ می دهد

بقه باال، پذیرد. طباطبائی که در ط طباطبائی امضاء خواهد کرد، صالح الدین نمی

را می شنود و به سوی در می  گفتگواقش مشغول کار بود، تروبروی در ورودی، در ا

اسلحه را بیرون می کشد و  آید. چند گامی مانده به در، صالح الدین از درون بسته دوم

ا به سوی طباطبائی شلیک می کند، او بر زمین می افتد، خدمتکار جوان ب سه بار

 وحشت فرار می کند و صالح الدین محل ترور را ترک می کند. 

یکی از دوستانش می رود و او صالح الدین را با ماشین به کانادا،  الدین نزد صالح

د و در آنجا ورجا به ژنو و از ژنو به تهران می از آن صالح الدین می برد. تورنتو

امروز از آن بیزار است. او و جدیدی را آغاز می کند. زندگی ای که ا نزندگی کامل

رگ، بدون تجم الت. یک آپارتمان بزکند، در مرکز تهران زندگی می(در۸۱۱۶)امروز

اق تصاویر و تابلوهایی از چین )بریده شده از تقویم(، چند نقاشی تبر دیوارهای ا



 

 

پیکاسو و یک تصویر آیت هللا  خمینی دیده می شوند. او نه تلویزیون دارد، نه رادیو. 

ل کننده هستند و و کسگوید برنامه های محلی و برنامه های تلویزیون همگی برای ا می

های شصت، به عنوان موردعالقه او، بویژه موسیقی جازآمریکایی سال موسیقی

موسیقی غربی، ممنوع است. در شانزده سال اقامتش در جمهوری اسالمی به چین، به  

ن راوبه شانه مجاهدین افغانستان در د نهکره شمالی، به لیبی و لبنان سفر کرده و شا

علیه شوروی ها جنگیده است. می گوید دو بار دیگر به او رجنگ سرد در افغانستان ب

ها بهانه امور لجستیگی از انجام آن مأموریت دادند که افرادی را به قتل برساند و او به

 .از زده استسر ب

طبائی وارد فرودگاه مهرآباد یک هفته پس از ترور طبا ، منصالح الدین می گوید

ان که مورد عالقه و دلخواه من آنچن هرگز امور ،امروزآن هنگام تا و از تهران شدم،

 . می گوید، رژیم تهران قصد داشت او را برای تحصیل پزشکیه اند، انجام نگرفتاست

 رابه چین بفرستد، اما او ترجیح می داد در تهران بماند و به عنوان خبرنگار مشغول ک

شود تا بدین ترتیب در بطن حوادث بماند. او امروز نگاه دیگری به انقالب اسالمی 

دارد و می گوید انقالب ایران که من زندگی ام را وقف آن  کردم تبدیل به جریانی فاسد 

 شده است.

به راحتی و روشنی سخن می  طباطبائیعلی اکبر وردرباره ترامروز  صالح الدین

با سرویس  ،(ABCشبکه اِی. بی. سی )  و گفتگو باصاحبه م سری در یکاو گوید: 

( و نیز مجله National Security News Serviceامنیت ملی آمریکا )  اطالعات

ئی را به  قتل رسانده ( اعتراف می کند که طباطباWashington Post)واشنگتن پست

 است. 

ن افراد چیزی نیست تکش : "ساعته با  واشنگتن پست می گوید بیستگوی او دریک گفت

بگویم، اگر آدم مجبور  نسبت به آن احساس غرور نماید. اما، همزمان باید نکه آدم واقع

اری که کردم خجل و آن باشد، نباید شرم کند، باید آن را انجام دهد. من از کبه انجام 

او تنها آمریکایی است که می داند به عنوان یک قاتل در خدمت  ..".شرمنده نیستم.

گرفتن آنچه امروز به عنوان بوده است. او می گوید، با در نظرالب اسالمی ایران انق

وقت و انرژی بوده  هدر دادن تنهاان روی می دهد، کشتن طباطبائی انقالب در ایر

)انقالب( ایران خیلی بیشتر بود. من فکر می کنم که دست انتظار من از"...  .است

رت جاذبه اند، به سرنگونی رژیم شاه، به قد اندرکاران انقالب ایران به آنچه کرده

 ".پیامدهای آن آمادگی نداشتند ... ... آنها برایانقالب شان آگاه نبودند

پیامدهای فراوانی  که عمل او به آنچه انجام می داد آگاه بود و میدانستصالح الدین 

وای فرهنگی انزدردر ایران، وانتظارش بود. اواهد داشت، اما نه آنچه بعدا  دربرایش خ

. ه استای است که در آمریکا به جا گذاشتتمام بسر می برد. او مشتاق دیدار خانواده 

خورده است که با مقامات آمریکایی، آنچنان از زندگی درایران و انقالب اسالمی سر او

ها به ا و و آنگو و مذاکره شده است ایاالت متحده آمریکا، وارد گفتبه  بمنظور بازگشت

عدالت آمریکا، جنایت او همچنان باز است و او درفرار ازکه پرونده قضایی گفته اند 

 قالب اسالمی )در ایران( شده است.زندانی ان



 

 

در دهم نوامبر  :و می گویدا .صالح الدین داستان زندگی خود را چنین تعریف می کند

 به دنیا می آید و نام تولدش دیوید ،Roanoke Rapids محلهنیویورک،  ، در۸۱۳۱

 Longالنگ آیلند )، در Bay Shoreبلفیلد است. هنگامی که دو سال داشت به شهرک 

Islandنیویورک نقل مکان می کنند. پدرش چارلز، و  (، یکی ازحومه های شهر

نگهبانی یک  دیگری در بخش در رختشویخانه و ، یکی، هر دوArgenduمادرش 

سالگی تفاوت خودم، به عنوان  بیمارستان کار می کردند. او می گوید از سن هشت، نه

وارد دانشگاه  ۸۱۶۱یک بچه سیاه، با یک بچه سفید را می فهمیدم. دیوید در سال 

جنبش های سیاسی، مسائل و( می شود. اما با شرکت هرچه بیشتردرHoward)هووارد

د. عالقه اش به تحصیل کاسته می شوبا حقوق سیاه پوستان آمریکا، از بویژه در رابطه

، شش ماه ۸۱۶۶مسیحیت خارج، و در سال ران است که او با اسالم آشنا، ازاین دودر

مسلمان می شود و نام داوود صالح الدین را برای خود  ،پس از ورود به واشنگتن

ست دوازدهم میالدی ا انتخاب می کند. صالح الدین حکمران )ُکرد تبار( مصر در سده 

 رد. مسیحیان پس بگیکه موفق می شود اورشلیم را از

د، البته نه در دیوید بلفیلد جوان نقش همان صالح الدین را برای اسالم بازی می کن

 آمریکایی. صالح الدین در مسجد واشنگتن پیش -میان جامعه آفریقاخاورمیانه، بل در

 ،نماز و رئیس روابط عمومی آن می شود. در اینجا است که او با آثار آیت هللا خمینی

بغداد در تبعید بود، آشنا می شود. باز در همین مسجد است که  که در آنزمان هنوز در

نک جهانی کار می او با یک ایرانی دیگر به نام "علی آگاه"، اقتصاددانی که برای با

با یک استاد دانشگاه، ابراهیم یزدی،  ،همین دوراندراو، . طرح دوستی می ریزدکرد، 

ان، آشنا می شود. چهار نفری که هر و نیز یک تاجر فرش در واشنگتن، ابراهیم ناهیدی

 المی( ایران نقشی بازی می کنند. کدام بعدها در انقالب )اس

جستجوی راه خویش است، به عنوان یک دهه هفتاد هنوز دراما، صالح الدین جوان در

 Howardاین دوران با یک دختر دانشجوی وان و به عنوان یک مسلمان. او درج

تأمین می  ی اش را از راه ساخت و فروش جواهراتازدواج می کند و مخارج زندگ

برای مذهبی، بل فراگیری امور برای تنها خمینی را مطالعه می کند، نهکند. او آثار

است و سیاسی و تجزیه و تحلیل های او درباره اتهاماتی که به سیات آگاهی از نظر

، لیسم" آمریکا، به عنوان عامل "امپریانقش آمریکا در پشتیبانی ازمحمد رضا پهلوی

هرگز نه ُسنی بودم و  و مسلمان شده بودم من"... الدین می گوید: . صالح داشته است

بعدها به حنفی ها، اهل سنت،  او ...".ن خودم را تنها مسلمان می دانسمنه شیعه، م

 نزدیک می شود.

فتن شدید قیمت طال که موجب باال ر ۸۱۹۵پس از بحران نفت در سال صالح الدین، 

از همسرش جدا می شود. او حدود دو سال را با  ۸۱۹۹و در سال  ورشکست شد،

می گذراند و سپس در حوالی سال  ،از جمله رنگرزی و نقاشی خانه ،کارهای مختلف

به دوستان ایرانی قدیمی اش رجوع می کند، به بهرام ناهیدیان، تاجر فرش  ۸۱۹۱

ارد و زیک دفتر در اختیارش می گی دهد و ایرانی در واشنگتن. ناهیدیان به ا و کار م

از همزمان است با سقوط شاه در ایران. دوستان صالح الدین همگی  نقریباین ت



 

 

 بودند. خواهان تشکیل یک حکومت اسالمی بنیادگرامخالفان شاه و پیروان خمینی و

زمان خطر بازگشت سکوالرها یا پیروان حکومتی که هنوز تثبیت نشده بود وهر

. علی آگاه، یزدی و ناهیدیان، همگی در پی سازماندهی دانشجویان سلطنت وجود داشت

 آمریکا، برای دفاع از انقالب  اسالمی ایران بودند. هدر ایاالت متحد

دریکی از بیمارستان  برای درمان بیماری سرطان، ۸۱۹۱نوامبرهنگامیکه شاه، در

همراه او به  صالح الدین دعوت می کند بهبستری بود، ناهیدیان از ،های نیویورک

توقف و با چند تن از  ،(Jersy Cityدر جرسی سیتی ) ،میان راهدرنیویورک بروند. 

که آنها آنجا ناهیدیان به صالح الدین می گوید یان ناهیدیان مالقات می کنند. درآشنا

برپا کنند. در روز بعد، چهارم  ظاهرات بزرگی علیه شاهنیویورک، تقصد دارند در

ن به همراه پنج ایرانی دیگر، خود را در اعتراض به شاه و سیاست نوامبر، صالح الدی

، ۹۱همین روز، چهارم نوامبر های آمریکا به مجسمه آزادی زنجیرمی کنند. در

می آید و بیش از پنجاه به اشغال بنیادگرایان اسالمی در سفارت آمریکا در تهران

میان ایران و ایاالت  النیطو آمریکایی به گروگان گرفته می شوند که منجر به بحرانی

ن به شدت روز ادامه می یابد. پلیس با تظاهرکنندگا ۳۳۳متحده آمریکا می شود که 

این فرض است که این تظاهرات بخشی از مجموعه همان برخورد می کند، زیرا بر

این دو  ی... اما، واقعا  چنین نبود، همزمان" :سیاست تهران است. صالح الدین می گوید

 ..".آمریکا پس از آزادی مطلع شدیم. یک اتفاق بود و ما از اِشغال سفارت هاتناقدام 

به او پیشنهاد شغل  ،یک ماه پس از این ماجرا، علی آگاه، دوست دیرینه صالح الدین

ر می کند و نیازمند یک دیگری می کند. آگاه اکنون در سفارت ایران در واشنگتن کا

ماه به استخدام آگاه رای حداقل هزار دالر درپذیرد و بصالح الدین می  .محافظ است

ین مأمور همه امور حفاظتی می می آید. صالح الد( درواشنگتندر  )سفارت ایران

 ۸۱۱۱آمریکا در آوریل  ایران و سپس، پس از آنکه ایران وسفارت  ابتداء در .شود

نمایندگی  که منافع ایران را ،روابط دیپلماتیک خود را قطع کردند، در سفارت الجزایر

خمینی سفارت ایران را به اِشغال  پیروان آیت هللای کرد. کار او بسیار سخت بود. م

به اِشغال سفارت را  رژیم شاه دوباره  پیرواند که هر خود در آورده و نگران بودن

 بماند. شب ها را نیز در آنجا . صالح الدین تصمیم می گیردندخود در آورد

بخش "دفتر حفاظت از منافع ایران"، انشجویی" که در"د ، یک۸۱۱۱در اواسط ژوئن 

در سفارت الجزایر، کار می کرد، و صالح الدین از بیان نام و مشخصات او پرهیز 

که آیا حاضر  می کند، به او پیشنهاد دیگری می کند. این "دانشجو" از او می پرسد

نشریه انگلیسی  ( را به آتش بکشد. ایران تایمزIran Timesز )میاست دفتر ایران تا

مقاالتش درباره فساد در حکومت زبان در واشنگتن ومخالف حکومت اسالمی بود و در

که او حاضر به  ،اسالمی می نوشت. بدین ترتیب صالح الدین، و یک آمریکایی دیگر

(، Wisconsinبلوار ویسکانسن )در ،خفیانه وارد دفتر ایران تایمزبیان نامش نیست، م

ها و اقتالن بنزین در اربی، می شوند و پس از ریختن ده گ، شمال غ۲۹۲۹شماره 

یی اش بدون آنکه رد خانه را به آتش می کشند. صالح الدین و همدست آمریکا ،راهرو



 

 

د. خسارت وارده به ساختمان و دفتر ایران تایمز نکن ارند، فرارمیزپایی برجای گ

 ی شود.دالر برآورد م ۳۱۱۱۱

ب است و بسیاری از رهبران مذهبی حکومت جدید و در این میان ایران دستخوش آشو

 پیروان آیت هللا خمینی ترور می شوند و خمینی نگران هرج و مرج کامل است.

پشتیبانی آخرین نخست ه مورد مهمترین حادثه، طرح کودتای نوژه و کشف آن است ک

در مهمترین گروه اپوزیسیون است. بختیار در پاریس پور بختیار، رهبروزیرشاه، شا

 ود. بآمریکا سخنگوی او درعلی اکبر طبا طبایی تبعید زندگی می کرد و 

ها افسران ارتش هستند، لو می رود و سیسد نفر که اکثر آندردهم ژوئیه کودتای نوژه 

دستگیر می شوند. برای صالح الدین که از دور ناظر حوادث بود، این کودتا آخرین 

تقد بود که آمریکا در این کودتا دخیل بوده تالش برای برگشت نظام پیشین است. او مع

، سیا، همکاری دارد. طباطبائی با سازمان مرکزی اطالعات آمریکاعلی اکبر است و 

. ..."اگر این کودتا موفق شده بود، خدا می داند چقدر آدم کشته می شد"...او می گوید 

بیشتری برای  اش او را موظف می کرد تالشصالح الدین معتقد بود "وظیفه" اسالمی 

"اخطار  یک کاری کهاو باید کاری انجام دهد، ایران انجام دهد.  اسالمی انقالب

 آمریکا باشد. نیز برای اسب" برای هر دو، دشمنان انقالب اسالمی در ایران و نم

ابطه رکه ارد. شخصی زا دوستان ایرانی اش در میان می گصالح الدین این امر را ب

تی با پنج نام در لیس بود،منافع ایران" در سفارت الجزایراز او با "دفتر ویژه حفاظت

پنج نفری که همه از مخالفان سرشناس خمینی هستند و همگی در   .اردزاختیار او می گ

لیست را در اختیار صالح نیویورک یا واشنگتن زندگی می کنند. رابط، پیش از آنکه 

ایران دست  اسالمی برای انقالب ارد، از او می پرسد که "آیا او حاضر استزالدین بگ

کل یا نگرانی در این زمینه هیچ مش" و صالح الدین پاسخ می دهد: ، به قتل بزند؟"

می خواهید واقعن اگر شما آن رابط  گفتم،  ". اومی گوید، من)صالح الدین( بهندارم

 ( یا هنری کیسینجرKim Rooseveltاین بازی بشوید چرا کیم روزولت ) وارد

(Henry Kissinger را ترور نمی کنید؟ زیرا، روزولت به هنگام کودتای )۸۱۳۵ 

نجر علیه مصدق، رئیس واحد سیا در تهران و طراح کودتا بوده است. و کیسیآمریکا بر

 اهای خارجی امپریالیسم آمریکاستتجسم شیطانی سی)از نگاه صالح الدین( مظهر و

برای  می گوید پیامدهایشست وآمریکایی"ها ا"مخالف ترور رابط صالح الدین است. 

بسیار سنگین خواهد بود. صالح الدین می گوید، بسیار خوب، اگر شما توافق دارید،  ما

 لین نفر لیست، علی اکبر طباطبائی را ترور خواهم کرد، و توافق شد.من او

مجبور به فرار شدم، ، به خاطر شرایطم پس از ترور، اگر "... توافق آنها چنین بود:

تحصیل در رشته پزشکی سنتی چینی، به مدت ده برای ا مخارج دولت ایران، باید ب

... خارج من با دولت ایران خواهد بوددر تمام این مدت مو سال به چین فرستاده شوم. 

بر  ... این آن چیزی بود کهپس از ترور گفتم چین هنگ کنگ، والبته ابتدا گفته بودم 

 ".سر آن، با رابط توافق کردیم

از سوی  نان قتل طباطبائی شخصزمان به صالح الدین گفته شده بود که فرم در آن

یک ترور این "...  :صالح الدین با خودش فکر می کرد آیت هللا خمینی آمده است.



 

 

و حاال تو او را  علیه کسی که می خواسته است تو را از بین ببرد، براست برای انقالب

  "....و نه تهاجمی تدافعی و اخطاری دارد جنبه نساس... تروری که ااز میان می بری

این امر برای او انجام یک فریضه دینی بود. فریضه ای که در چند جای قرآن تکرار 

کافران  شما که ایمان دارید با آنکسان از ": ۸۲۵می شود، از جمله در سوره توبه، آیه 

د که خدا یار انیشما خشونتی ببینند و بددر که مجاور شمایند، کارزارکنید، باید

 ".پرهیزکاران است

 ، چهار یا پنج هزار دالر برای تأمین مخارج،۸۱۱۱اوایل ژوئیه ح الدین، دررابط صال

برای خروج از کشور. طباطبائی  یک بلیط هواپیما اضافهنقد به او پرداخت می کند، ب

 ژوئیه، بود.  ۲۹حال تدارک یک تظاهرات بزرگ در برابر کاخ سفید، در در

  که طباطبائی به قتل رسید، دوست پستچی صالح الدین، تایرون فریزیر در روزی

( Tyrone Frazier) ند. اما، در به پلیس اطالع می دهد که ماشین جیپ او را دزدیده ا

که پلیس به او نشان می دهد، او صالح الدین را را هایی ازمیان عکس مدت چند ساعت،

 ست کهکه فریزیر می دان بودپلیس مطمئن "دزد" ماشینش شناسایی می کند. به عنوان 

 چه کسی طباطبائی را به قتل رسانده است.

سفارت الجزایر را به فریزیر دین شماره تلفن "دفتر حفاظت ازمنافع ایران" درصالح ال

داده بود، تا  اگر نتوانست ماشین را دوباره به او برگرداند، فریزیر با آن شماره تماس 

، را نیز به او داده بود. و Horace A. Buttlerو محل سکونت  بگیرد، و بدتر، او نام

 ها اطالعات ذیقیمتی برای پلیس به منظور کشف و اثبات جرم بود. این

صندلی کنار راننده، در کنار راننده الدین، پس از ترور طباطبائی، در هنگامیکه صالح

 سویو آنها به  ت بسیار قدیمی اش نشسته بود، دوسAl Hunter Fletcherاتومبیل، 

( تنها کسی Fletcherکانادا فرار می کردند، صالح الدین با خود فکر می کند که او )

برایش تعریف کرده بود( صالح الدین خود است که از ماجرای این ترور اطالع دارد )

او صالح الدین را لو خواهد داد، و کوتاه به این فکر می افتد که او را نیز به  نو احتمال

  رساند، اما منصرف می شود.قتل ب

 اطبائیساعت پس از ترور طب ۳۱صالح الدین  درهر صورت فرقی نمی کرد، زیرا

های سفارت نسبت به اظهارات او شک می در ژنو می رود. دیپلمات ج.ا.ا.به سفارت 

کنند و او مجبور می شود برای اثبات هویت خود، گزارش روزنامه هرالد تریبیون بین 

اره ترور و مشخصات قاتل را به درب ،(International Herald Tribuneالمللی )

ها از صدور ویزای ورود به ایران برای او امتناع می کنند. دهد. اما آن ها نشانآن

تلفنی با سعید رمضان )از رهبران مسلمان واشنگتن( تماس  )ژنو(صالح الدین از آنجا

مد خمینی، تلفن می زند، و دو می گیرد، و رمضان به پسر آیت هللا خمینی، سید اح

روز بعد ویزای او برای ورود به ایران صادر می شود. صالح الدین هنوز تصوری 

 در ایران در انتظارش است، ندارد.از آنچه 

آباد تهران می شود. هیچ چیز، روز پس از ترور طباطبائی، وارد فرودگاه مهر ۱ ،او

افراد سپاه پاسداران به او خوش  یک کیف کوچک به همراه ندارد. یک گروه از مگر

های مهم بیرون می برند و سوار بر یک یپلماتآمد می گویند و او را از راه سالن ویژه د



 

 

( می کنند و یک راست به دیدار وزیر امور Cadillac Sevilleاتومبیل کادیالک )

 می برند. ، صادق قطب زاده  ،خارجه وقت

اطبائی بگویند، طب ترورباره نکه سخنی درن ابدو ،آنها .صبح بود ۵ها ساعت دیدار آن

ها چه من حتا نپرسیدم که ایرانی"  :. صالح الدین می گویدگو می کنندمدتی با هم گفت

 زمانی او را برای تحصیل پزشکی به چین خواهند فرستاد. فکر می کردم چنین

 . "پرسشی در آنجا بی ادبی تلقی شود

در اختیار ساواک )سازمان  نبله خانه امنی که قپس از این دیدار، افراد سپاه او را ب

 و سپاه استحفاظت دائمی  ماه تمام تحت ۱و . اامنیت ایران( بود، می برند اطالعات و

ایران همه، و در  او ر می دهند. از همان ابتدای اقامتحتا یک اسلحه در اختیارش قرا

" او ، از "کار خوبایران" در واشنگتن "دفتر حفاظت از منافعاز جمله رابط اش در

کس، نه رابط و نه سایر مقامات ایرانی از فرستادن او به سخن می گویند. اما، هیچ

ها گوشزد می در هر فرصتی که پیش می آید به آنچین سخنی نمی گویند. صالح الدین 

ها همگی دچار ده است، اما به نظر می آید که آنکند که به او چه قولی داده ش

نمی  باره این "وعده" سخنی بر زبانکس در اند. هیچ " شده"فراموشی دسته جمعی

 آورد. 

داوطلب می شود که به جبهه  الح الدینص،۸۱۱۱حمله عراق به ایران، سپتامبر پس از

اجازه داده نمی شود. حوالی و برود و در جنگ علیه عراق شرکت جوید، اما به او 

می شود. خانه اش، در قم،  موفق به دیدار شخصی آیت هللا خمینی در ۸۱۱۱سال  آخر

به  ،دقیقه ای با خمینی ۵۳این مالقات در ،گوهایش راتگف صالح الدین بخش اندکی از

بتسدا"   موضوع آن جنتلمن در"که آیت هللا خمینی آنجائی خاطر می آورد. بویژه

(Bethesda را مورد تأیید قرار می دهد و در برابر پرسش )محل سکونت طباطبائی ،

مالقاتش با رهبر مذهبی اش در واشنگتن، سعید رمضان، موافقت می کند.  او مبنی بر

اما تا آن زمان هیچ نشانی از سوی مقامات ایرانی در رابطه با فرستادن او به چین 

 وجود نداشت.

، به او پیشنهاد می شود به عنوان عضو هیئت تحریریه در خبرگزاری ۸۱۱۸در بهار 

روزنامه انگلیسی زبان هیئت تحریریه  او مدیر، دولتی ایران کار کند. یکسال بعد

با اولین زن از   و در آنجا ودمی ش ،(Kayhan International ) ""کیهان بین المللی

شانزده سال بعد صیغه می کند، آشنا می شود. اما، با وجود  مدتها را درسه زنی که آن

ناآرام است و  روابط جدید، و با وجود کار جدید، صالح الدین همچنان منزوی و

د می شود که روحانیان معتقتوهماتش درباره انقالب اسالمی ازمیان می رود وهمزمان 

مت کرده اند. اولین شوک و های اسالمی را قربانی عالئق و منافع حکوایران ارزش

اسالمی ایران . یعنی زمانی که حکومت به او وارد می شود ۸۱۱۲در اوایل سال تکان 

، پشتیبانی و Hamaفظ اسد و بمباران اخوان المسلمین در شهر وحشیانه حا ازکشتار

سیدند و دولت و رهبر مذهبی نفر به قتل ر ۲۱۱۱۱جائیکه بیش از دفاع کرد. یعنی در

اران اخوان المسلمین در سوریه بود. زنگتن، سعید رمضان، یکی از پایه گواش او در

ب اسالمی در ایران، همچون بعالوه، فساد گسترده و منافع شخصی اکثر رهبران انقال



 

 

ی غده سرطانی همه جا و همه چیز را در بر گرفته بود و منافع ملی یک حکومت قربان

 ها می شد. منافع افراد و گروه

-می شود که او از افتضاح ایران آخرین ضربه به توهمات صالح الدین هنگامی وارد

همچنانکه آیت هللا خمینی می اینکه ایران از اسرائیل و آمریکا، کنترا مطلع گشت. او از

ه نظر شوکه شده بود. ب ن،  مخفیانه اسلحه می خرید، واقعگفت، از دو "شیطان بزرگ"

. صالح الدین همچنان نظاره گر استهایش خیانت کرده او، انقالب اسالمی به ارزش

 راه رفته خویش بود. 

. در به آنجا بروداز او دعوت می کند  ج.ا.ا.سازمان اطالعات و امنیت  ۸۱۱۳در سال 

می شود در یک عملیات ترور در خارج از کشور، شرکت جوید،  آنجا به او پیشنهاد

که او فورا  پیشنهاد را رد می کند. زندگی خبرنگاری و نظاره گر بودن برای او بسیار 

های بیشتر و عمیق تری بود تا بتواند هر چه ه بود. او می گوید خواهان فعالیتخسته کنند

 ،رای گسترش اعتقادات و اسالم اش تالش کند و آنرا در سطح دنیا گسترش دهدبیشتر ب

 و پس از هر پیشنهاد تازه ای استقبال می کرد.

ن اولین پیشنهاد که او آنرا سریع رد کرد، زمانی بود که ایرانیان از او خواستند به عنوا

قتل به  یک کنفرانس مطبوعاتی صدام حسین رایک خبرنگار به بغداد برود و در

 ".صفر بود نین عملیات تقریبشانس من برای ا"... برساند. صالح الدین می گوید 

و دومین پیشنهاد به او، کشتن یکی از قاچاقچیان اصلی مواد مخدر در غرب افغانستان 

بود. این پیشنهاد برای او عاقالنه به نظر می آمد، زیرا او در اواخر سال های شصت 

اری از دوستانش قربانی مواد مخدر شده بودند و می دانست شاهد بود که چگونه بسی

آمریکایی چه بالئی است. او مخالفتی با ترور یک  -که این مواد برای جامعه آفریقایی

در آنجا به همراه  "عامل اصلی" نداشت. صالح الدین برای این کار به لیبی می رود تا

در  یزی کنند. اما، طرح به اجراامه رآمریکائی دیگر طرح ترور را برن -یک آفریقایی

ها برای داشتن یک چرخ بال )هلی کوپتر( پاسخ ن به درخواست آننمی آید، زیرا ایرانیا

 .می هندرد 

تصمیم  ۸۱۱۶عملی انجام دهد، در سال  که صالح الدین احتیاج داشت کاریآنجائیاز

علیه شوروی ها تان بر نار مجاهدین مسلمان افغانسکمی گیرد به افغانستان برود و در 

ها را از افغانستان بیرون کند. او این موضوع را با رهبر مذهبی اش، سعید بجنگد و آن

ارد و او از آن استقبال می زرمضان، که اکنون در ژنو اقامت داشت، در میان می گ

به افغانستان می رود و به عنوان تنها خارجی، در یک واحد  ۸۱۱۶کند. او در اواخر 

ا می شود. رهبری یکی از دوستان رمضان، وارد مبارزه با شوروی همجاهدین، تحت 

دالر جایزه تعیین کرده بودند، هزار  ۵۳"غربی" و ازآنجائیکه شوروی ها برای سرهر

آنجا وحشتناک تجربیات او در ند.ن از آفریقای جنوبی معرفی می کخود را یک مسلمااو

ت هژده ماه اقامتش در افغانستان و بسیار خشن بودند. او به خاطر می آورد که در مد

برای اولین بار در  او در افغانستان، است. زندگی کردهخانه ای با برق  تنها دوبار در

 ...وکند ی احساس گرسنگی می بطور واقعی و جد ،زندگی اش



 

 

، پس از عقب نشینی و خروج نیروهای اتحاد جماهیر ۸۱۱۱صالح الدین، در ژوئن 

اره به ایران باز می گردد. هنوز پایش به خاک ایران نرسیده شوروی از افغانستان، دوب

ها قابل ی سه روز زندانی می شود. برای آندستگیر و برا یبود که توسط پلیس مرز

علیه نستان در کنار مجاهدین مسلمان برآمریکایی در افغا -قبول نبود که یک آفریقایی

 گند و به ایران تعلق داشته باشد.شوروی ها بجن

 .پردازدالدین پس از برگشت از افغانستان به همان شغل خبرنگاری اش می صالح 

ود به عراق بر ۸۱۱۸گزارش از سفر به لبنان، لیبی و سوریه. او می خواهد در سال 

 علیه عراق به دلیل اِشغال کویت توسطغرب برجنگ خلیج فارس)آمریکا وو در

بودن  نظاره گر شود تنها به میاینجا مجبور هم درعراق( شرکت کند. اما یکبار دیگر

 . بسنده کند

بویژه مادرش، . دلش برای خانواده اش، است و زندگی اش خسته کنندهدوباره ناآرام  او

شت می کند که شاید زمان رفتن به خانه، برگتنگ شده است. او دراین زمان به این فکر

 به آمریکا، فرا رسیده باشد. 

دوستان قدیمی اش، کر می افتد که با یکی ازبه این ف ۸۱۱۵ماه مه  در صالح الدین

لند (، در ایالت مریLandover Hills)، ساکن لندورهیلزCarl Shaffler ،کارل شافلر

(Maryland در ،)های د. شافلرافسر پلیس بود که در سالواشنگتن تلفنی تماس بگیر

زیر  مرکز اسالمی در واشنگتن، صالح الدین رادور، به هنگام تظاهرات در برابر 

 -نظر و کنترل داشت. شافلر که هنوز دارای ارتباطاتی با جامعه مسلمانان آفریقایی

مرکز تجارت در ۸۱۱۵های ناموفق سال یی واشنگتن بود، پس از بمب گذاریآمریکا

( مأموریت می یابد در این زمینه FBIجهانی، از سوی اداره پلیس فدرال آمریکا )

ر صالح الدین می افتد و کارت و شماره تلفن خود پژوهش و تحقیقات کند. شافلر به فک

ارند و زاختیار او می گصالح الدین می دهد و آنها آنرا دررا به برخی از دوستان 

 صالح الدین به شافلر تلفن می زند. 

شافلر که ابتداء مظنون و مشکوک است و نمی داند که آیا تلفن کننده در آنسوی خط 

ی بسیار خصوصی می کند یها، از او پرسشیا نه است ،لدینواقعا  دیوید بلفیلد، صالح ا

ها مطلع باشد و بدین ترتیب اعتمادش جلب ی توانسته است از آنشخص دیوید م تنهاکه 

خود دیوید بلفیلد یا همان داود صالح  نمئن می گردد که تلفن کننده واقعمی شود و مط

 الدین است. 

و شافلر پاسخ  "،برای تو انجام بدهم؟ری می توانم من چکا" صالح الدین می پرسد:

گوی سخت و از راه و بدین ترتیب یک گفت". «زندگی در آنجا چطور است؟ ": دهدمی 

ه دور آغاز می شود که در آن هر یک تالش دارد از دیگری اطالعاتی کسب کند ک

گو می کرد، به شافلر با صالح الدین بیشتر گفتچه هر .مورد استفاده کار خودش باشد

ان میزان بیشتر تمایل نشان می داد که صالح الدین به آمریکا برگردد و فکر می هم

که در پی "پیامبران  داشتخواهد  هاییآمریکا -کرد که او پیامی قوی برای آفریقا

( به راه افتاده اند و به Louis Farrakhanدروغین" اسالم، مانند لوئیس فراخان )



 

 

لدین هر چه بیشتر با شافلر و صالح ا نند.مچون کعبه ای جدید نگاه می کتهران ه

 گو می کرد، به همان میزان تمایلش برای یک معامله با  او بیشتر می شد. گفت

آمریکا، ژانت رنو  فدرال نامه بلندی به دادستان ۸۱۱۳صالح الدین درپنجم مارس 

(Janet Reno می نویسد و در آن شرایط )را برای بازگشت دوباره به آمریکا و خود 

دین می گوید اگر آمریکا . صالح التوضیح می دهدکمه به جرم قتل طباطبائی محا

( حاضر باشد پرونده او را ببندد و از محاکمه او چشم پوشی کند، او در مقابل )دادستان

 ،ا سایر جاها در دنیای  اسالمیحاضر خواهد شد درباره کارها و خاطراتش در ایران، 

نده بسته نشود و قرار سخن بگوید. و اگر پرو نو مفصل نوسیع ،در چهارده سال گذشته

ی زندگی اش در صورت خواهان تأمین مالدادگاه محاکمه شود، در آن باشد او در

وران اداری گوناگون د -حضور مقامات رسمیحاکمه، و نیزحین مواشنگتن، پیش و در

و  ینسکیبرژ ،امنیت ملیریاست جمهوری جیمی کارتر دردادگاه، ازجمله مشاور امور

 ( می باشد. Harold Brownوزیر دفاع هارولد براون )نیز 

 از نگاه اف. بی. آی )اداره آگاهی فدرال آمریکا( و نیز وزارت  دادگستری پیشنهادات

 به دست دادستان نپوچ و بی معنا بودند و اصول نو پیش شرط های صالح الدین کامل

 کل نرسیدند.

لند که مسئول نبود. یک سال بعد، او با دادستان مری اما شافلر به این سادگی دست بردار

این ذاکره شد. بنا بر توافق، قرار برتحقیق درباره پرونده ترور طباطبائی بود، وارد م

اختیار می دانست در ج.ا.ا.های الدین هر آنچه را درباره فعالیت شد که اگر صالح

حکوم شود، اما پس از صورت به هشت سال زندان مآنارد، درزمقامات پلیس فدرال بگ

 گذشت پنج سال به دلیل رفتار خوب آزاد شود.

ها می شناخت و مصاحبه های مستند ، به یکی از خبرنگارانی که سال۱۳سال شافلر در

و تحقیقی انجام می داد، تلفن می کند و جویا می شود که آیا  او حاضر است برای  

( Joe Trentoرنگار، جو ترنتو )مصاحبه با صالح الدین همراه او به خارج برود. خب

در واشنگتن گزارش تهیه می کند، در اساس موافق  NSNAکه برای خبرگزاری 

ولی ابراز تردید می کند و از خودش می پرسد که آیا شافلر و اف. بی. آی بدین  ،است

ترتیب دامی درست کرده اند که صالح الدین را از ایران بیرون بکشند و دستگیرش 

هر چند شرکت در این امر "ریسک" دارد، اما به  که به این نتیجه می رسد کنند. ترنتو

 "ریسک" اش می ارزد.

با شکست روبرو می است که ، ۸۱۱۳مالقات، در مسکو، در اوایل سال اولین قرار

 ا از آنجا به شود. زیرا، هنگامی که صالح الدین وارد فرودگاه فرانکفورت می شود ت

ن به او می گویند این "قرار مالقات" دامی است که اف. بی. مسکو پرواز کند، ایرانیا

 آی برای او درست کرده است تا او را در آنجا دستگیر کنند و به آمریکا ببرند.

پس از چندین بار تالش، سرانجام ترنتو در دسامبر همان سال موفق می شود با صالح 

داشته ه ای بدیدار و مصاح ،الدین، تحت اقدامات شدید امنیتی، در هتل هایت استامبول

" که ۲۱/۲۱، برنامه "ABCتلویزیون ( ازTom Jarrielتوم جریل )، باشد. بعدا  

 ها می پیوندد. ا صالح الدین بود، در آنجا به آنخواهان یک مصاحبه ب



 

 

ح الدین درباره ترور از صال ،و سپس. امصاحبه اش را به پایان می رساند ترنتو ابتدا

 همها با ساعت . آنها درسش می کناو واقعا  قاتل طباطبائی است، پ اینکه آیاطباطبائی و

تعجب می کند که چگونه صالح الدین یکی پس از دیگری  نکاملترنتو د ونمی کنگوگفت

چرا و  و تشریح می کند که تمام جزئیات این ترور می پردازد به تشریح و توصیف

ای پرده پوشی ندارم، حقیقت را می من دلیلی بر"... کار را انجام داده است: ونه اینچگ

  ".یم بعدا  چه اتفاقی خواهد افتاد...گویم، ببین

داران میان تصمیم خود را گرفته است: او نه قصد دارد به میهماناین صالح الدین، در

ها را لو دهد و نه می خواهد مقامات آمریکایی مانند "یک ایرانی اش خیانت کند و آن

 ت هللا ها" با او رفتار کنند.پیرو آی ُخل و چل  سیاه 

او اکنون در آپارتمان محقراش در تهران نشسته است و از خود می پرسد چکاری می 

ادامه می  راه خود ، بدون او، بهتواند انجام دهد و به این می اندیشد که چگونه تاریخ

 دهد.

ن است. از زما تلخ و سخت یزندان و اسارت یک این شکل زندگیصالح الدین برای 

خیابان محل سکونت طباطبائی(، ) Friars Roadخیابان  )ترور طباطبایی(بدنامی

ایرانیانی که او را به راه انقالب اسالمی کشانده بودند، همگی خود را کنار کشیده اند: 

شد، و امروز  ج.ا.ا.ابراهیم یزدی در دوران خمینی، برای مدتی وزیر امور خارجه 

پس  اما ت،به عنوان مخالف. علی آگاه نیز به ایران رفدر ایران زندگی می کند،  اما 

مدتی کوتاه از سیاست کنار کشید و ایران را ترک کرد و در شمال ویرجینیا معلم از

همان شمال ویرجینیا زندگی می کند و هنوز تاجر مدرسه شد. بهرام ناهیدیان نیز در

 فرش است. 

، در شهر ۸۱۱۳ارم اوت رمضان، رهبر مذهبی و قطب صالح الدین، در چهسعید 

اثر بیماری هپاتیت درگذشت و صالح الدین را بدون تنها گی درژنو، در سن هفتاد سال

از  میهمان عالی قدریک ، دولت ایران ۸۱۱۳فوریه گذاشت. و در اشتکیه گاه واقعی 

آمریکا می نامد، لوئیس  ایاالت متحده آمریکا داشت که او را صدای واقعی اسالم در

 فراخوان.

و این است داستان زندگی یک سیاه پوست آمریکایی که به اسالم روی می آورد، تحت 

تأثیر دوستان ایرانی اش به یاری انقالب اسالمی می رود و به نام اسالم، اما برای 

، یار و دیارآرزوی دیدار خانواده، دور از می زند، و در به قتلدست تحصیل پزشکی، 

 اعترافن قاتالنی است که رسم معدودد. او یکی ازگذران ایی روزگارمیتنهودرغربت 

  ..«.دست به قتل زده است. ج.ا.ا.خواست بنا بر می کند

سوی کارگردان ت، ازبوده اس یا چه کسی کیاز اینکه مقتول ک قاتل، صرفنظرو او، ی

حکومتی، محسن مخملباف، "طلبان اصالح"وپشتیبان "سرخورده"ازجناح اصولگرایان

ر فیلم "سفر قندهار" در نقش فردی نیکوکار ظاهر شود. صالح دعوت می شود تا د

الدین در نقش یک پزشک سیاهپوست آمریکایی که راهنمای "خوب" و کمک رساننده 

 قهرمان فیلم "نفس"، است. 



 

 

دیوید  به عنوان پاداش ترور علی اکبر طباطبایی، به وعده خود عمل نکرد و ج.ا.ا.اگر 

 ۲۱۱۱مخملباف در سال به چین نفرستاد، حداقل محسن شکی بلفیلد را برای تحصیل پز

خود  چند که ظاهر شود، هرنیکو کار  یداد که در نقش پزشکاین شانس را به ایشان 

به ترور طباطبائی ن و علن نرسم (۸۱۱۳در سال در مصاحبه هایش) صالح الدین

صالح آمریکائی تبار با مشخصات  -بود. مگر ما چند هزار آفریقاییاعتراف کرده 

 شود.بمتوجه سوابق او مخملباف نتواند چون  الدین در ایران داریم که کسی 

 

 منابع و زیرنویسها: 

،  "قاتل تنها: ۸۱۱۶اوت  ۲۳ ،(David Ottaway)دیوید اوتاویواشنگتن پست،  -۸

او به عنوان یک دانشجوی جوان کالج به واشنگتن آمد و بعد به عنوان عامل انقالب  

 .)خالصه شده( فرار کردا. ج.ا. ایران به 

 

 

 

 

 
 صالح الدین، ترور در واشنگتن، دیدار در وزارت امور خارجه با قطب زاده

 

 

 



 

 

 ن برومندلرحمااعبد -۱

، رئیس هیئت عبدالرحمن برومند دکتر (۸۱۱۸آپریل  ۸۱)۸۵۹۱فروردین  ۲۱در

نه در راهروی خا، یرین شاپور بختیاری "نهضت مقاومت ملی ایران"، یار داجرای

او عضو جبهه ملی ایران  به قتل می رسد.  اش، در برابر آسانسور، با ضربات کارد،

 بود و در انشعابات  دوران انقالب کنار بختیار ماند.

ود که هم آدم مذهبی جبهه ملی یک جبهه ی ملی ضد دینی نبود. یک جبهه ای ب... »

ملی ایران چیزی بنام هم آدم غیر مذهبی... و اصال  در سازمان جبهه توی آن بود و

مذهب مطرح نبود. چون ما یهودی عضو جبهه ملی داشتیم، ارمنی جزو جبهه ملی 

داشتیم، انحصار نداشت به یک دین معینی، زردشتی داشتیم، جبهه ملی ایران بود. این 

شما چرا اسم آن را نمی گذارید  چیزی که آقای خمینی اینجا در پاریس به من گفت، "

اوال  مملکت ایران یک حشو قبیح است. برای اینکه  ی؟" گفتم، "اینجبهه ملی اسالم

مردم آن مسلمان هستند، ما هم مثل بقیه مردم مسلمان هستیم. گذشته از آن ایران غیر 

مسلمان هم دارد، و آنها هم صاحب این مملکت هستند و حق دارند که در سرنوشت این 

مملکت هدف نهضت مقاومت ملٌی آن درحاکمیت ملٌی و استقرار  ...مملکت دخالت کنند

ایران است. مفهوم حاکمیت ملٌی این است که مردم در داخل کشور از آزادی و 

دموکراسی بهره مند باشند و در صحنه بین المللی از استقالل. منظوراز دموکراسی 

ه حکومت اکثریت است با رعایت کلیه حقوق سیاسی و اجتماعی اقلیت به نحوی ک

را داشته باشد. این هدف جدیدی نیست. هدف میهن  امکان اکثریت شدن اقلیت مجال و

 ".(۲)...پرستان و آزادیخواهان مملکت قبل از جنبش مشروطیت نیز همین بود
در روستای " گز" از دهستان " برخوار " اصفهان ، ۸۵۱۶متولد عبدالرحمن برومند 

 از دانشگاه ژنو)سوئیس(می خواند، و  در دانشگاه تهران رشته حقوق قضایی . اواست

  .می گیرددکترای حقوق 

دو بار از سوی  ، از اصفهان،۸۵۵۱در سال او،  از پیروان راه مصدق است.برومند 

اجازه شرکت در انتخابات  می شود، اماجبهه ملٌی نامزد نمایندگی مجلس شورای ملٌی 

 .یابدرا نمی 

خاب می شود. پیش از انتشورای جبهه ملٌی  عضوبه عنوان  ۸۵۳۲سال دربرومند 

دو باره فعال می شود، برومند  جبهه ملٌیکه  ،۸۵۳۶اواخرسال از  انقالب اسالمی،

  می شود.به عضویت شورای مرکزی برگزیده  دوباره

آشنایی و همکاری بختیار با برومند، در مبارزات ملیان ایران برای انتخابات آزاد و 

شروع شد و تا ترور   ،مرداد ۲۱دتای کواجرای قانون اساسی مشروطه، بویژه پس از 

معدود کسانی ازجبهه ملی بود که در دوران پر تالطم   او همچنان ادامه داشت. او از

 ماهها و سالهای انقالب با بختیار ماند و رهبری مالیان را نپذیرفت.

ا شاید بتواند به مالقات خمینی در فرانسه می فرستد ت ۸۵۳۹در بهمن ماه بختیار او را 

 نخست وزیری استعفای بختیارازخواهان . خمینی مشکل کشور راه حلی بیابد رایب

  .پذیرفتکه او آن را به درستی ن  بود،



 

 

به و  می شود مخفیانه از ایران خارج موفق بختیار  پس از فرو پاشی نظام سلطنت، 

 را در اختیار شآپارتمان او برومند هنوز درپاریس بود.در این زمان برود.  پاریس

می گزارد، همان خانه ای که درآن اولین سوء قصد)ناموفق( به جان بختیار از بختیار 

  سوی انیس نقاش انجام می گیرد.

برومند یار و یاور بختیار در سازماندهی "نهضت مقاومت ملی ایران" بود و سرانجام 

  جان خود را در راه آرمانهایش گزارد.

نی در نجف در حال تبعید به سر می برد به او پدرم مرد مسلمانی بود و وقتی خمی ..."

کمک مالی می کرد. با او آشنا بود و او را به عنوان یک مالی مبارز می شناخت و 

البته نه یک شخصیت سیاسی... وقتی شاپور بختیار نخست وزیر شد، پدرم را برای 

شنید که خمینی، از او  ریس آمد و در صحبت باکره با خمینی فرستاد. پدرم به پامذا

زیرش می کنم. می دانید که است، اگر استعفا بدهد خودم نخست والیقی  شاپورخان آدم

ان بودم و علت پافشاری بختیار سرسختی کرد و استعفا نداد. در آن وقت من بسیار جو

مفهوم سیاسی مقاومت بختیار پی  اشان را نفهمیدم. اما بعدا هم بهعقیده دو طرف در

یاسی پافشاری خمینی.  وقتی قانون اساسی حکومت خمینی بردم و هم به مفهوم س

عفا نمی خابات نبود، بختیار استتمنتشر شد متوجه قضیه شدم. دعوای آن دو بر سر ان

و استعفای خودم را بدهم. قدرت را امقامی نیست که من به داد چون می گفت خمینی در

فا را از بختیار بگیرد ملت ایران دارد و نه خمینی. اما خمینی می خواست این استع

چون برای ملت حقی قائل نبود و خود را نماینده خدا می دانست... سر کار بودم برادر 

کوچکم تلفن کرد. وقتی خودم را به خانه رساندم پدرم را هنوز نبرده بودند. اورژانس 

 ". (۱)رسیده بود. پدرم غرق درخون بود. او را از دور دیدم. صحنه هولناکی بود... 

که آمران وعامالن آن، از  رونده ترورعبدالرحمان برومند ازجمله پروندهایی ماندپ

"ناشناس" ماندند. اما آنها، از نگاه سیاسی، همان آشنایان معروف به نگاه قضایی، 

"سربازان گمنام امام زمان" هستند که به دستور حکومتگران اسالمی، گاهی فریدون 

هر، گاهی شاپور بختیار و سروش کتیبه، یا...  فرخزاد، گاهی پروانه و داریوش فرو

البته به نام اسالم و انقالب، و سد البته برای جاه و مقام و ثروت.  سالخی کردند.را 

در دادگاه میکونوس اظهار داشت که ما)ج.ا.ا.(، تنها ابوالقاسم مصباحی، شاهد "ث"، 

نوز از آن اطالعی در اروپای غربی، دهها نفر را به قتل رسانده ایم که هیچکس ه

 ندارد.
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 رضا چیتگر حمید -۹

به  ۸۱۱۵ساله، مهندس الکترونیک و اشعه لیزر، در سال  ۵۱حمید رضا چیتگر، 

ر استراسبورگ، فرانسه، و دخترش از ایران به خارج می گریزد و در شههمراه همسر

یک مؤسسه تحقیقاتی مشغول به کار می شود. او عضو کمیته مرکزی در ساکن و

مالقات و گفتگو با یکی  برای ۸۱۱۹ماه ِمه چیتگر، درحمید رضا  حزب توفان بود.

وین، اتریش می رود. او پس از  ، بهAmiztabhهای سابق اش، به نام علی هم بندیاز

 خانه ای کشف می شود. روز جسدش در ۳۱ورود به وین ابتداء ناپدید و پس از 

زندان، او با  دردستگیر و زندانی م شود.  انقالب اسالمیپس از (۲)حمیدرضا چیتگر

موفق می شوند  ج.ا.ا.یک سلول هم بنده بوده است. مقامات امنیتی دیگر، در یک نفر

نمایند، بدون آنکه هر  اطالعات و امنیت  سازمانهر دو آنها را مجبور به همکاری با 

 باشد. آن وزارتخانه مطلع ن دو ازهمکاری دیگری با یک از آ

فرانسه و پیوستن  از سوی مجاهدین در "ملی مقاومت شورای تشکیل"پس از تشکیل 

ها، از جمله حزب توفان به آن شورا، حمیدرضا چیتگر از زندان آزاد برخی از سازمان

ور، خارج از کشبه که او از او می خواهد  ج.ا.ا.می شود. وزارت اطالعات و امنیت 

گزارش  "شورای ملی مقاومت "جملهازو فعالیتهای مخالفان، برود و ازبه فرانسه، 

می پذیرد و به فرانسه می رود، اما پس از مدتی از کرده خود پشیمان چیتگر بفرستد.

را با  ج.ا.ا.می شود و موضوع قول و قرار و همکاری اش با دستگاه اطالعاتی 

رابطه اش  . دوستانش به او توصیه می کننداردزیان می گدوستان خود در پاریس درم

 چنین می کند.  اود و کامال  قطع کنفوا ورا 

با او تلفنی تماس برقرار و تالش می شود  .ا. پس ازمدتی، از سوی دستگاه اطالعات ج

ند. چند ماه از نها بی ثمر می ماتالش تا او همکاری اش را دوباره از سرگیرد که تمام

م می گذرد که ه اطالعات ج.ا. های حمید رضا چیتگر با دستگاه هها و تماسلیتقطع فعا

می دهد که از طریق نامه با او تماس برقرار می کند و به او اطالع بند سابق او از

ی . در ضمن، او به اطالع چیتگر ماستو در تهران مشغول کار زندان آزاد شده 

ست و در صدد ا ایجاد نمایدکارگری  "شبکه مخفی"چندین  رساند که موفق شده است

ا با سازمان تشکیالتی، ارتباط منظم این تشکیالت ر -پس از انجام کارهای مقدماتی

،  هر از Amiztabhخارج از  کشور برقرار سازد. او، علی  مادر )حزب توفان( در

( از طریق نامه ارسال پنهانیبرای چیتگر ) "مبارزات کارگری"گاهی گزارشاتی از

 "های هسته های مخفی کارگریفعالیت "این نامه نگاری و گزارش دهی از د.می کر

چیتگر اطالع می دهد که قصد دارد  بد تا سرانجام فرد مذکور از بهادامه می یامدتی 

تعیین و "هسته ها"مهم درباره وضع و موقعیت  انجام یک سری امور تشکیالتیبرای 



 

 

د و حضورا  با دوستان خارج از کشور بیایبه خارج  ،استراتژی ادامه مبارزه در ایران

و از چیتگر می خواهد برای این منظور به اتریش، وین، . اگو و تبادل نظر نمایدگفت

ها به او توصیه می کنند مطرح می کند و آن وستان حزب برود. چیتگر موضوع را با د

 چنین کاری را نکند. اکیدا 

قرار مالقات می در وین د مذکور فراش با  حزبیخالف توصیه دوستان اما چیتگر بر

ها در برابر هتل مبیل به وین می رود. محل قرار آنبا اتو ۸۱۱۹مه  ۸۱ارد و درزگ

هیلتون بود. چیتگر پس از این دیدار ناپدید می شود. همسرش قصد رفتن به وین را 

 ود به اتریش برایش صادر نمی شود.داشت که ویزای ور

 دررا که با شلیک گلوله به سرش به قتل رسیده بود، مردی  جسدپلیس  بعد،پنجاه روز

، در ۸۶، شماره Barmherzigengasseیک خانه متعلق به یک شهروند ترکیه در 

 . از قاتالن اثری یافت نمی شود. کند وین، کشف می ۵منطقه 

تمرین نهایی برای قتل قاسملو در وین انجام می گیرد. حمید  ۸۱۱۹در ماه مه ... "

می شود. او که ساله، از مخالفان ج.ا.ا.، در وسط شهر وین ناپدید  ۵۱ رضا چیتگر،

، همراه همسر و 2981متخصص اشعه لیزر است، در سال مهندس الکترونیک و

و اشتراسبورگ)فرانسه( پناهندگی می گیرد و دردخترش از ایران فرار می کند . ا

 ازمان چپ بود.مشغول کار می شود. چیتگر عضو کمیته مرکزی حزب توفان، یک س

گر تماس می گیرد ا چیتب Amiztabh، یک ایرانی به نام علی ۸۱۱۹در نیمه اول سال 

می خواهد در وین یگدیگر را مالقات  می کند و ازاو و خود را هوادار حزب معرفی

مه،  با اتوموبیل اش به وین می رود. قرار محل مالقات ماه  ۸۱کنند. چیتگر در تاریخ 

در  است. پس از اینکه از چیتگر دیگر خبری نمی شود، همسرش  روبروی هتل هیلتن

رود، اما مقامات اتریش برای او ویزای ورود به وین بتالش می کند جستجوی او 

، ژوئیه  ۸۲صادر نمی کنند. بیش از پنجاه روزپس از "گم شدن" چیتگر، یعنی در 

 گاسهارمهرسینگنه یک تبعه ترکیه، در بمردی را در آپارتمان متعلق بپلیس جسد 

(Barmherzigengasse ،) کشف می کند. تحقیقات  ، وین سومدر منطق ، ۸۶شماره

پلیس نشان می دهد جسد کشف شده حمید رضا چیتگر است. او با شلیلک گلوله از یک 

 کلت به پشت سرش به قتل رسیده بود.

های ویژه همچنانکه در مورد ترور قاسملو در وین بعدا انجام گرفت، قاتالن با روش

 دقربانی خواعتماد ابتدا به این معنا که  امنیتی کار کرده بودند. -اطالعات دستگاههای

و بدین ترتیب  با پای خودش به یک خانه شخصی بکشاننداو را  را جلب نماین و سپس

 ".(۱)...عمل نمایندز هرگونه دسترسی پلیس اخارج 



 

 

نیاد برومند" است ماجرای ترور سایت امید، یاد بود حقوق بشر، که پروژه ای از "ب

 چیتگر را از زبان یکی از" نزدیکان" ایشان چنین بیان می کند:

اطالعات در باره آقای حمید رضا چیتگر بر مبنای مصاحبه با یکی ازنزدیکان " 

زند در بابل )استان مازندران( و دارای یک فر ۸۵۲۱ایشان تهیه شده است. وی متولد 

از آن دوران پیش از انقالب در ذوب آهن اصفهان و پس و در دختر بود. او مهندس بود

چیتگر عضو رهبری حزب کار )توفان( بود. قبل  ..کرد. در شرکت خصوصی کار می

از انقالب وی از مشی چریکی فاصله گرفت و به خط سه گروید. وی در اسفند 

اسی اش، که نشریات حزب و نشریات غیر سی ، در رابطه به نشریات چاپخانه۸۵۶۱

که پاسداران وی و در اوین بازداشت شد. زمانی دستگیرکرد، توسط پاسداران  چاپ می

را به چاپخانه بردند تا برای فعالین سیاسی تله بگزارند، وی از فرصتی استفاده کرد و 

توانست ازدست آنان بگریزد. آقای چیتگر پس از شش ماه زندگی مخفی در ایران در 

د و به عنوان پناهنده سیاسی در استراسبورگ فرانسه از ایران خارج ش ۸۵۶۲سال 

مستقر شد. او نماینده حزب کار در شورای ملی مقاومت بود و تا چندی پیش از 

  .ترورش عضو آن شورا بود

در اثر انشعابی در سازمان توفان، که خود انشعابی از  ۸۵٣١سال ایران در حزب کار

لنینست  -مونیست، مارکسیستن خود را کحزب توده بود، به وجود آمد. حزب کار ایرا

 ..ستقرار دیکتاتوری پرولتاریا است.د و طرفدار سرنگونی جمهوری اسالمی و انام می

آقای چیتگر، فردی به نام  به گفته مصاحبه شونده، از یکی دو سال قبل از ترور

نگاری تماس گرفت و  علی آمیزطبع با این حزب از ایران از طریق نامهمستعار

هایش از ایجاد گروهی در ایران به  ست با وی ارتباط بر قرار کند. او در نامهتوان

نوشت. تا این که خواستار تماس مستقیم با  طرفداری حزب کار و از فعالیتهایشان می

وی شد و قراری در وین پایتخت اتریش گذاشت. آقای چیتگر که هیچگاه تنها سفر 

الش کرد که کسی را در سفر با خود همراه رفت و کمی به این قرار مشکوک بود ت نمی

برابر  ۸۵۶۶اردیبهشت  ۲۱کند. ولی به دالیل مختلف همراهی پیدا نکرد و در روز 

همسر آقای چیتگر پس از چند  ...برای مالقات با آن فرد به وین رفت ۸۱۱۹مه  ۸۱با 

رد. او روز بیخبری از وی بسیار نگران شده و پس از چند روز به جستجوی او اقدام ک

به دنبال یافتن وی با پلیس اتریش تماس گرفت. کوششها و پیگیریهای همسر و خانواده 

هیچ حاصلی نداشت تا این که پس از مراجعه همسایگان آپارتمانی که حمید در آن جا 

آمد، پلیس اتریش جسد متالشی  به قتل رسیده بود، به خاطر بوی تعفنی که از آن جا می

ژوئیه  ۸۹ت سر دو گلوله به مغزش شلیک شده بود، در تاریخ شده او را، که از پش

تالش کردند که قتل ... تیر، یعنی پس از دو ماه کشف کرد. خانواده وی  ۲۶برابر با 



 

 

نتیجه ماند. تنها اطالعاتی که از تحقیقات پلیس  وی را پیگیری کنند. این تالش بی

سپورت ترکی وارد اتریش شده و با پا ج.ا.اتریش به آنها داده شد این بود که مامور 

 ".(۹) ...آپارتمان را برای سه ماه اجاره کرده و اجاره را از قبل پرداخته بود

های دگراندیشان و مخالفان در اروپای غربی توسط قتل حمید رضا چیتگر ازجمله قتل

تا تفاوتهای اندک درگزارشات گوناگون  ت که نیازمند تحقیقاتی وسیع استاس ج.ا.ا

 شوند.برطرف 

 

 :نویسهاو زیر منابع

هم سازمانان حمید رضا از دوستان بسیار نزدیک و نیز از پرویز سیروس نیا، -۸

ستمالچی، در شهر لس برای پرویز د ۲۱۱۱چیتگر، ماجرای قتل او را در سال 

چنین تعریف کرده است. پرویز سیروس نیا که خود از رهبران حزب  شخصنآنجلس، 

 د سال پیش در لس آنجلس فوت کرد. توفان بود، متأسفانه چن

 -(، انتشارات ایبرPeter Pilzنوشته پتر پیلز ) "،اسکورت به سوی تهران"کتاب  -۲

تکمیلی که آقای پیلز به هنگام مالقات ایشان در  -ده برگی تصحیحی، ۸۱۱۹مولدا، 

دفتر کارش در وین، شخصن در اختیار من گزارد، ده برگی که برای چاپ دوم کتاب 

 رک دیده شده بود.تدا

سایت اینترنتی امید، یادبود حقوق بشر، پروژه ای از "بنیاد برومند"، حمید رضا  -1

 چیتگر

 

 

 
 حمید رضا چیتگر

 



 

 

 )غالم کشاورز(بهمن جوادی -۴

علی محمدی سر خلبان ایرانی در شهر هامبورگ به  ۸۱۱۹ژوئیه  ۸۶"... در تاریخ 

دست افراد ناشناخته ای به ضرب گلوله به قتل رسید. یکی دیگر از افراد اپوزیسیون 

در قبرس به ضرب  ۸۱۱۱اوت  ۲۶به نام جوادی )غالم کشاورز. ن( نیز در تاریخ 

خفه کن های آنها کشف شده  گلوله از پای در آمد. در هر دو مورد اسلحه قاتلین و صدا

اند. آزمایش های تطبیقی بین آنها و صدا خفه کن هائی که درجریان میکونوس مورد 

استفاده قرار گرفته بودند، آشکارا نشان می دهند که ویژگیهای طرز تهیه و کارپردازی 

 آنها با هم مطابقت دارند...*".

یست ایران" بود که در بهمن جوادی)غالم کشاورز( عضو کمیته مرکزی"حزب کمون

درشهر الرناکا، قبرس، با شلیک سه گلوله، یکی به سر، توسط دو  ۸۱۱۱اوت  ۲۶

ضارب موتورسوار، به قتل می رسد. بهمن جوادی ساکن استکهلم )سوئد( بود. او 

به احتمال زیاد، "سربازان گمنام امام زمان"،  برای دیدار مادرش به الرنکا رفته بود.

وزرات اطالعات و امنیت ج.ا.ا.، از برنامه مالقات او با مادرش در یا همان با نام 

فریده آرمان،  الرناکا مطلع شده بودندو از این راه او را ردیابی و سپس ترور کردند.

همسر جوادی، در باره آن لحظه چنین می گوید: "... ساعت نه و نیم شب بود که غالم 

در الرناکا به قتل رسید. من صدای  کشاورز در جلوی چشمان من و برادر و مادرش

شلیک زیادی شنیدم و فکر کردم که در جائی آتش بازی است. وقتی برگشتم غالم را 

دیدم که روی زمین افتاده و خون از او جاری ست، بالفاصله فهمیدم که چه اتفاقی 

 افتاده است و شروع به فریاد کشیدن کرده و کمک می خواستم...". 

)غالم کشاورز( ازکادرهای برجسته حزب کمونیست ایران و پناهنده بهمن جوادی »... 

(، برای دیدار مادرش به ۸۵۶۱)شهریور ۸۱۱۱سیاسی درسوئد بود. او درماه آکوست 

همسرش)فریده آرمان( و دربرابر چشمان مادر، برادر و قبرس )الرناکا( می رود

ه سر. جوادی فورا به ترور می شود. سه گلوله به او اصابت کرده است، یکی از ناحی

بیمارستان  نیکوزیا منتقل می شود، اما متاسفانه ساعاتی بعد براثر خون ریزی سر 

در روستای نارک، از توابع دوگنبدان، بود.  ۸۵۵۳ بهمن جوادی متولد ..فوت می کند.

دانشجوی دانشکده کشاورزی کرج می شود و ازهمان ابتدا با محافل  ۸۵۳۳درسال 

دستگیر و زندانی می ۸۵۳۳اردیبهشت اودرارتباط قرار می گیرد. دانشجویی چپ در 

جریان اعتراضات و تظاهرات فعاالنه ( در۸۵۳۹) شود. پس از آزادی از زندان

ای محبوب و مورد احترام می مردم منطقه لرستان چهره شرکت می کند و در میان 

 ازمان "اتحاددوستانش به س، به همراه عده ای از۸۵۳۱او، اوایل زمستان  ..شود.

کنگره "اتحاد..." شرکت می کند ، در۸۵۶۸شهریورمبارزان کمونیست" می پیوندد. در

زمستان همان سال ، در پی سیاست او درمی شود.  و عضو کمیته اصفهان سازمان

، درکنگره ۸۵۶۲شهریور .، به کردستان می رود. جوادی، درسرکوب ج.ا

از پایه گزاران این سازمان است  "حزب کمونیست ایران" شرکت می کند ویکیموسس

. او بعدا گردد..که بعد به عضویت کمیته سازمانده تشکیالت مخفی حزب انتخاب می 

بهمن عضو کمیته این تشکیالت می شود. شکیالت خارج از کشورحزب منتقل وبه ت



 

 

در کنگره دوم و سوم حزب به عنوان نماینده تشکیالت خارج از کشور شرکت جوادی 

 ..ر کنگره دوم به عنوان عضو کمیته مرکزی حزب انتخاب می شود.می کند و د

عضوی کمیته مرکزی حزب، عضو کمیته سازمانده تشکیالت شهرهای ایران،  جوادی

حزب کمونیست ایران بود ومسئولیت صدای  رادیو کمیته خارج کشور حزب، کمیته

یز به عهده سازماندهی فدارسیون شوراهای پناهندگان ایرانی درخارج کشور را ن

  «. (۲) داشت...

در باره زندگی او و شرح ماجرای ترورش در الرنکا، خانم محلوجیان، ساکن سوئد، 

کتابی به زبان سوئدی، "دیدار در الرناکا" نوشته است. این کتاب، داستان یک دختر 

می رود  جوان به نام"رزا" است که پس از آگاهی از ترور پدرش در الرنکا، به قبرس

 اینباره پژوهش کند. تا در

مأمور تحقیقات  آلمان، که فدرال عالیرتبه شهربانی(، افسرHoffmann)منفآقای هو

با آقای کروکوس بود، به نیکوزیا، قبرس، می رود وبرلین رابطه با تروردر

(Krokos افسر شهربانی کل قبرس ،)بنا  ی کند.گو مو مسئول پرونده بهمن جوادی گفت

گزارش ایشان به دادگاه میکونوس، ترور بهمن جوادی کار شهادت آقای هوفمن و بر

است. بنا بر تحقیقات و اطالعات ایشان، ُکلت مورد استفاده در ترور جوادی از  ج.ا.ا.

میلی متر، با شماره  ۶۳/۹، کالیبر Lama ، XA ،نوع اسلحه های خودکار مدل الما

ست که در تاریخ و از جمله تولیدات یک کارخانه اسپانیایی ا ۳۲۶۱۸۱مسلسل 

تحویل وزارت جنگ ایران شده است. یعنی از همان محموله ای  ۸۱۹۸مارس ۵۱

رای یک صدا خفه کن نیز بوده است که اسلحه ترور برلین بوده است. این ُکلت دا

انی کل آلمان، پس جنایی در شهرب(، افسر کارشناس امورBrauneآقای براونه ) است.

طه با اسلحه و صدا خفه کن، گزارش می کند که شیوه های الزم در راباز انجام بررسی

و نوع تولید صدا خفه کن بکار رفته در قتل بهمن جوادی در تطابق با شیوه و نوع 

تولید صدا خفه کن بکار رفته در رستوران میکونوس است. به نظر او، جنس لوله 

طوط ارها و خمصرف شده برای ساخت و تولید صدا خفه کن، نوع سیستم پرس، شی

کنده کاری و حک  نوع خط و درشتی خطوط و نوع  و روش حتادرونی لوله ها، و

دهند که همگی در تطابق کامل با هم هستند و نشان می  ۵و  ۸و اعداد  "ل"حروف 

)همانجا، برگهای در متن رأی دادگاه میکونوس یکی است. ضدا خفه کن هامنشاء 

 چنین آمده است: ،(Larnaca) درباره ترور بهمن جوادی در الرناکا (۵۳۱-۵۳۵
 

 (Larnacaسوء قصد به جان جوادی در الرناکا )...  »

، بهمن جوادی یک ایرانی مخالف در شهر الرناکا/قبرس با گلوله ۸۱۱۹۱اوت  ۲۶در 

ای که توسط دو ضارب به سرش شلیک شد، به قتل می رسد. مصباحی در این مورد 

"  ج.ا.ا. ن عالی رتبه سازمان امنیت سرایکی از افسوی از  (مصباحی)می گوید که او

اطالع یافته  "می کرد، و این مورد را می شناخت زمان در دادگاه انقالب کارکه در آن

است که قتل این فرد مخالف بر اساس یک تصمیم سیاسی بوده است و اعضای سپاه 



 

 

 اره آگاهیافسر ادپاسداران این ترور را انجام داده اند. بر اساس اطالعات و گزارشات 

 ( که حضورا  با بازپرسHoffmannآلمان، کمیسر عالی امور جنائی هوفمن ) فدرال

گو (، گفتNikosiaدر نیکوزیا )(Krokos)، آقای کروکوس(جوادی)ومسئول پرونده

گرفته  از اوهائی از پرونده را کرده و اطالعات دقیق از او کسب، و فتوکپی بخش

، XA(، مدل Lamaیک ُکلت خودکار الما ) ادیجواست، اسلحه به کار رفته در قتل 

میلی متری با یک صدا خفه کن می باشد. تحقیقات  5،،5، کالیبر ۳۶۶۱۸۱شماره 

، در تهران ۸۱۹۸مارس   ۵۱پلیس بین المللی نشان می دهد که این اسلحه در تاریخ 

ر تحویل وزارت جنگ ایران شده و مانند هر دو قتل وین و برلین، به هنگام فرار د

 مکانی قرار داده شده است. 

دربرابر دادگاه ، (Brauneبراونه )آلمان آقای  شهربانی فدرالکارمند مهندس فیزیک و

 ،رک ُجرم از آن کشور وجود نداشتامدکه امکان خارج کردن از آنجائیاظهار داشت، 

. داده استصدا خفه کن را مورد بررسی و آزمایش قرار نیکوزیا( ُکلت و)درهمانجا 

در گزارش رسمی خود به این نتیجه می رسد که نوع  (امور جنائی)کارشناس  این

میلی  ۲میلی متر، و کلفتی لوله  ۵۱تولید این صدا خفه کن، که دارای شعاع بیرونی 

به کار رفته،  "میکونوس"دا خفه کنی که در ترور رستوران متر است، با نوع ص

تولید  Strang Pressingستم پرس یکسان است. هر دو لوله، صدا خفه کن )که با سی

ها هستند که به نوع ابزار تولید آن شده اند( دارای خطوط و شیارهای موازی ویژه ای

مربوط می شود. خطوط و شیارهائی که یکسان و در تطابق با هم هستند. این موضوع 

از  "احتمال بسیار باال"ه کن ها به صدا خفدر ارزیابی  خود می گوید  که این کارشناس

مربوط به این امر می شود که  تنهاتولید شده اند، به نظر دادگاه یک قطعه لوله فلزی 

یک نمونه وجود داشته است. بعالوه، کنده  تنهاخفه کن بکار رفته در الرناکا  از صدا

)در الرناکا(  "۸۵۱ -ل  ")در برلین( و  "۸۵۸ –ل  "روی صدا خفه کن ها  هایکاری

  " ۵"و   " ۸"ل  و اعداد  "حرف   کنده کاری شیوهو از نظر نوع و درشتی خط 

ها را با هم مقایسه کرد و و شبیه بهم می باشند. دادگاه عکسبطور برجسته ای یکسان 

  ..«.صحت این ارزیابی را تأیید می کند.

 

 

 

 

 

 



 

 

 منابع و زیرنویسها:

 از حکم بازداشت علی فالحیان، ن.ش. به "پیوستها" در همین کتاب -*

گرفته وخالصه شده از نشریه "کمونیست"، ارگان حزب کمونیست ایران، شماره بر -۸

 ۸۵۶۱، مرداد ۳۱

میکونوس، "متن رای دادگاه"، ترجمه پرویز دستمالچی، انتشارات دهخدا، لس   -۲

 ۲۳۹تا  ۲۳۶، برگهای 1444آنجلس، اکتبر 

 

 

 

 

 
 ترور در برابر چشمان مادر، همسر و برادر، م کشاورز(غالبهمن جوادی )

 سایت اینترنتی "آشتی" :عکس

 



 

 

 عطاهللا بای احمدی  سرهنگ -۵

 قلی زادهعباس  گردو سر    

در هتل اکسلسیور در  ۸۱۱۱ژوئن  ۵سرهنگ ضد اطالعات عطاهللا بای احمد در

دسامبر سال  ۲۹قلی زاده در  عباسگرد ا شلیک دو گلوله به سرش، و سردوبی ب

از اعضای سازمان درفش کاویانی، یک  می شوند. این دو ستانبول تروردر ا ۸۱۱۲

منوچهر گنجی بودند. منوچهر گنجی از دکترسازمان مشروطه طلب، به رهبری 

و شور پناهنده شد وزرای نظام پهلوی است که پس از انقالب اسالمی به خارج از ک

اری کرد. منوچهر گنجی ماجرای قتل سرهنگ بای زسازمان درفش کاویانی را پایه گ

 احمدی را چنین تعریف می کند:

از اعضای سازمان درفش کاویانی در ایران دستگیر و زندانی ده نفرژه ۸۱۱۱درسال 

ز ا ، که گویا"حاج کبیری"این دستگیری، شخصی به نام می شوند. مدتی پس از

تهران بوده است، با سرهنگ بای احمدی تلفنی تماس می مسئوالن باالی زندان اوین در

 پیروان وحامیاناز د مدعی می شود که موقعیت خوپس ازتشریح مقام و گیرد و

خواهان  . اومک نمایدسازمان درفش کاویانی است و می تواند به افراد دستگیر شده ک

ود. گنجی، بنا به دالیل امنیتی، حاضر به می ش گو با منوچهر گنجیمالقات و گفت

 ،مالقات با او نمی شود و قرار می شود سرهنگ بای احمدی، به همراه محافظ او

گو بول، ترکیه، مالقات و گفتقلی زاده، با حاج کبیری در شهر استانعباس سرگرد 

ست کنند. در این مالقات حاج کبیری مدعی می شود که قدرت و نفوذ او آنچنان زیاد ا

بیری( و قرار بر این می شود که او )حاج ک کند که می تواند زندانیان سازمان را آزاد

و نیز جلب اعتماد، چنین  ،گفته های خوداثبات منظور بپس از مراجعت به ایران، 

 کاری را انجام دهد. 

، به غیر سازمان درفش کاویانی بازگشت حاج کبیری به ایران تمام افراد زندانیپس از

و نفر، آزاد می شوند. این امر موجب اعتماد و اطمینان سرهنگ بای احمدی می از د

رد تا شود، بطوریکه این بار پیشنهاد حاج کبیری مبنی بر مالقات در دوبی را می پذی

ادل نظر نمایند. حاج کبیری خواهان شرکت منوچهر تبگو ودرباره اقدامات بعدی گفت

قات می شود. اما گنجی، باز هم به دالیل این مالدرو گفتگوی مستقیم با او  گنجی

امنیتی، این پیشنهاد را نمی پذیرد. در نتیجه سرهنگ بای احمدی تنها به دوبی سفر می 

کند. او حدود سه ساعت و نیم پس از ورود به هتل محل اقامتش در دوبی، توسط دو 

 نفر با شلیک گلوله به قتل می رسد.

میسیون مسئول تحقیق این پرونده، قاتالن حدود اساس گزارش شهربانی کل دوبی و کبر

 دو ساعت و نیم پس از انجام قتل دوبی را به مقصد تهران، با هواپیما، ترک می کنند. 



 

 

لی زاده قرار ق گردهای قاتالن را به منظور شناسایی در اختیار سرپلیس دوبی عکس

ی می کند. پس از می دهد. او حاج کبیری را به عنوان یکی از دو نفر قاتالن شناسای

یران دوباره دستگیر و برخی ترور سرهنگ بای احمدی، تمام زندانیان آزاد شده در ا

 ها اعدام می شوند.از آن

مرد  ناشناس در یکی  پنج، توسط ۸۱۱۲دسامبر  ۲۹قلی زاده نیز، درعباس  سرگرد

بوده است های استانبول، ترکیه، ربوده می شود. همسر او شاهد این آدم ربایی از خیابان

راه را بر او و همسرش می  ج.ا.ا.تن از عوامل  ۳و بنا بر اظهارات او، درآن روز، 

می کنند. بنا بر تحقیقات پلیس خود ماشین  قلی زاده را به زور سوار گردسربندند و 

به قتل رسیده  ، بعد از چهار هفتهقلی زاده پس از شکنجه های فراوان گردترکیه، سر

زاده افسر سابق گارد  است. قلی ج.ا.ا.ترکیه نشانگر دخالت است. تحقیقات پلیس 

عضو سازمان درفش کاویانی بود. سایت اینترنتی سربازان، متعلق به شاهنشاهی و

ها و نیز نحوه قتل ی، فعالیتسازمان درفش کاویانی، درباره زندگی سرهنگ بای احمد

 او از جمله چنین می نویسد:

، در ۸۱۱۱ژوئن  ۵برابر با  ۸۵۶۱خرداد  ۸۳وزبای احمدی ر الهسرهنگ عطا"... 

سر، به دست فرستادگان جمهوری اسالمی  بهکسلسیور در دوبی با شلیک گلوله هتل ا

اطالعاتی ارتش شاهنشاهی ایران بود، در  هید. او که از افسران بسیار ورزیدبه قتل رس

به دنیا آمد و  ،واقع در استان مازندران ،در شهر بندر گز ۸۵۸۲امرداد ماده سال  ۲۱

ی ایران فارغ دانشکده افسراز ۸۵۵۶سال سال داشت. او در ۶۳به هنگام مرگ 

به اداره  ۸۵۳۳سال ندن دوره مقدماتی رشته مهندسی درگذراالتحصیل شد و پس از

العات و ضد عالی اطه ان منتقل گردید. در این مدت دوردوم ستاد بزرگ ارتشدار

ضد  هرد و در اثر لیاقت به ریاست دایرتاد طی کفرماندهی س هاطالعات را در دانشکد

کل عملیات ه دید. وی چندی بعد به ریاست دایرجاسوسی و ضد اطالعات منسوب گر

 سازمان ضد اطالعات ارتش شاهنشاهی ایران برگزیده شد. 

شرکت  ۸۵۳۱تیر  ۸۱جمله افسران قهرمانی بود که در قیام سرهنگ بای احمدی از

به خروج از میهن گردید و از روز نخست  ت این قیام ناچاراشت و پس از شکسمؤثر د

 ۸۱غربت نیز ادامه داد. در قیام فعالیت علیه جمهوری اسالمی را درتا هنگام مرگ، 

بای احمدی نیز شرکت داشتند که هر   "روحی"و   "اکرم"، خواهران وی ۸۵۳۱تیر 

به گناه شرکت در  ۸۵۶۱امرداد ماه سال  ۸۱دو دستگیر شدند. اکرم بای احمدی در 

شد و روحی بای احمدی پنج سال ازعمر خود را درشکنجه  این قیام در تهران اعدام

های خود در خارج برد. سرهنگ بای احمدی طی فعالیت های جمهوری اسالمی بسرگاه

از کشور، همواره با نظامیان و میهن پرستان ایرانی در داخل کشور در تماس بود و 



 

 

حاج  های مستعارار با شخصی که با نامع پیوست که برای دیدقتل او هنگامی به وقو

کبیری، اکبری، و حاجی محمدی خود را معرفی کرده بود، به دوبی رفت. این شخص 

نفر از  ۸۲که از ایران می آمد، قرار بود با گرفتن مبلغ پنجاه هزار دالر وسایل آزادی 

می را فراهم نماید. های جمهوری اسالاز شکنجه گاه احمدیهمرزمان سرهنگ بای 

سرهنگ بای احمدی سه ساعت پس از ورود به دوبی، که برای انجام این دیدار 

 صورت گرفته بود، به دست قاتالن فرستاده جمهوری اسالمی در محل مالقات به قتل

 ".(۲) ...می رسد

در رابطه با سوء قصد به جان منوچهر ، حکم دادگاه میکونوسبرگی  ۵۱۳متن در

 ای سازمان او، درفش کاویانی، از جمله چنین آمده است:گنجی و اعض

وری گزارش کرد که شخص دکتر منوچهر گنجی) بگونه ای قابل پذیرش( از تر... »

بای احمدی " یکی از عطا اله هدف آن بوده است، اما به جای او سرهنگ خود او 

 اعضای سازمان او، درفش کاویانی،" قربانی می شود.

در ایران، از  تگیری هژده تن از اعضای سازمانشکه پس از دس دکتر گنجی می گوید

ن به نام حاج کبیری به بای اسوی یکی از کارمندان عالی رتبه زندان اوین در تهر

های سازمان درفش کاویانی شود که او)حاج کبیری( موافق ایده احمدی تلفن وگفته می 

 انیان سازمان کمک کند. است و خود را نزدیک به آن می داند و می تواند به زند

احمدی می شود. بای احمدی،  گنجی و بایحاج کبیری خواهان مالقات با پی آن، در 

 استانبول، ترکیه، می گزارد، زیراابتدا قرار مالقاتی درشهردالیل امنیتی، با او بنابر

 لی زاده، به عنوان محافظ، دراخیارش بود. بای احمدی تنهاق )درآن زمان(سرگرد

 نجی( به مالقات حاج کبیری می رود. )بدون گ

( تمام زندانیان آنها، به غیر از دو نفر، آزاد ۸۱۱۱مالقات با حاج کبیری)ژوئیه پس از 

می شوند. و بای احمدی براساس تحقیقات الزم در ایران از درستی امر مطلع می 

د ر ها شود. براساس چنین شرایطی، بای احمدی پیشنهاد حاج کبیری را مبنی مالقات آن

که کبیری اصرار باره اقدامات بعدی گفتگو کنند. هرچند دوبی می پذیرد تا در آنجا در

هم به دوبی برود، اما بای احمدی دوباره، بازهم بنابردالیل فراوان داشت گنجی 

 اما، این قرار یک دام بود.امنیتی، تنها به آنجا می رود. 

گلوله کشته  توسط دو تن با شلیک بای احمدی سه ساعت و نیم پس از ورودش به هتل،

می شود. براساس تحقیقات پلیس دوبی)که دکتر گنجی از آنها اطالع کامل دارد( قاتالن 

 دو ساعت و نیم پس از انجام قتل، دوبی را با هواپیما به مقصد تهران ترک کرده اند.



 

 

کرده  ضاربان شناسایی گلی زاده، بعدا حاج کبیری را از روی عکس به عنوان یکی از

از  درفش کاویانی در ایران، که ابتدااین ماجرا، تمام همکاران سازمان است. پس از 

 زندان آزاد شده بودند، دوباره دستگیر و برخی از آنها اعدام شدند.

گزارده است( لیس ترکیه دراختیار او که پ را گنجی)اطالعاتیبنا براظهارات دکتر

ه، شکنجه و سرانجام کشته ستامبول ربوددر ا ۸۱۱۲لی زاده نیز در دسامبرق گردسر

نیزاز یک طرح ترور برعلیه  ۸۱۱۱سال می شود. گنجی می گوید که او در اکتبر

خودش مطلع می شود و بدین دلیل مجبور می شود برای مدتی فرانسه را ترک کند. 

، به هنگام ترک ۸۱۱۱اکتبر  ۲۵دکتر سیروس الهی، دراما، به جای او معاونش، 

 رب گلوله به قتل می رسد.به ض ،خانه

دکتر گنجی فتوکپی نامه ای را در اختیار دادگاه می گزارد) که بنا براظهارات او( در 

 داده شده است. او مطمئن به توسط یک منبع با ارزش و بسیار ۸۱۱۵تابستان 

نامه مربوط می شود به دادستانی کل جمهوری اسالمی ایران، آقای موسوی تبریزی، 

، به واواک. در این نامه) که در باره دکتر گنجی است( که در ۸۱۱۵ مارس ۸۹مورخ 

آن از جمله چنین آمده است: "... توجه! پس از انجام عملیت همه مرقومات را از بین 

تفتاء، فتوای ببرید"، دادستانی کل می نویسد که رهبر انقالب اسالمی در باره یک اس

 :زیر را صادر کرده است

و زندگی اش فنا  مفسد استیک کافر و نیز منوچهر گنجی، پ.د.("... شخص یاد شده )

اش برعلیه آخرین دشمنی شمنی او با خداوند قادر متعال، واساس داست. این امر بر

اساس عدم توجه اش به دستورات و خواسته های الهی، و بر پیامبر محمد)ص(، و بر

ر پاسداری و حفظ اسالم بمنظوآرامی و فساد درسرزمین اسالمی، و نیز اساس اشاعه نا

و مسلمانان است. این ریشه فساد باید فورا خشکانده شود تا این امر درسی برای 

 "..دیگران شود.

کل دراین نامه اضافه می کند که دکتر گنجی، بر اساس بررسیهای دقیق اسناد  دادستان

.ا. در ج.اسایر مراکزو اساس گزارشات سفارتخانه هاو، و نیز برو مدارک مربوط به ا

کشور، مفسد است و شورای عالی قضات شرع متفق القول به این نظر رسیده خارج از

اند که قتل گنجی از نظر شرعی واجب است. آقای محمد یزدی که) بنا براظهارات 

کارشناسانه پروفسور دکتر اشتاین باخ( رئیس قوه قضایی ج.ا.است، رئیس جمهور را 

 «.(۱)..است. از ضرورت اجرای این قتل آگاه کرده
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 فریدون فرخزاد -۶

 ،۸۱۱۲ششم اوت  ،، در روز پنجشنبهایران "شومن "ف ترینفریدون فرخزاد، معرو

بود که رهبران آن  ج.ا.ا. سالگی به قتل رسید. او ازمخالفان سرشناس  ۳۹در سن 

های خود شدیدا  مورد  "شو "والیت فقیه را در و نیز ، بویژه آیت اله خمینی،منظا

  او در بار خودش چنین می گوید:تمسخر و سرزنش قرار می داد. 

در چهار راه گمرک تهران متولد شدم. در دبستان  ۸۵۸۹"... من در پانزدهم مهرماه 

رازی و بعد در دبیرستان دارافنون درس خواندم و بعد به آلمان رفتم.در منویخ وبرلین 

حقوق سیاسی خواندم. تزمرا در باره تاثیر عقاید مارکس بر کلیسا و حکومت آلمان 

مونیخ با آنیا)بوچکووسکی، آلمانی، پ.د.( عروسی  در ۸۱۶۲شرقی نوشتم... در سال 

آشعار آلمانی ام از سوی ناشرین بزرگ کتاب آلمان بعنوان  ۸۱۶۵کردم... در سال 

بهترین اشعار سال برنده جایزه شد، و در کتابی که همه ساله متشر می شود آثار من 

تلویزیون  به رادیو ۸۱۶۶در ردیف ده شاعر و نویسنده سال چاپ شد...  در سال 

 29،5مونیخ رفتم... در تلویزیون مونیخ یک سلسله فیلم رنگی تهیه کردم. در سال 

روی موزیک فولکور ایران، موزیک مدرن ساختم و با این موزیک به فستیوال 

 ".(۲)موزیک اینسبورگ اتریش راه یافتم و جایزه اول را هم گرفتم...

انتخاب بود. پس از گنجینوچهر م یرفرخزاد عضو سازمان درفش کاویانی، به رهب

ر ریاست هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری، از دفتعلی اکبر حجت االسالم

خارج ازکشور، به جمهوری با برخی از شخصیتها و افراد سرشناس اپوزیسیون در

 "نجاتی "جمله نام آقایدرآنزمان از به ایران، تماس برقرار می شد.ها کشاندن آنمنظور

تغییر یافته  ج.ا.در  شرایطها بود. تماس گیرندگان ابراز می داشتند که سر زبانبسیاربر

این لبته به می توانند بدون هیچ نگرانی به ایران برگردند، ا منقدان یا مخالفاناست و 

دف های سازمان یافته سیاسی نزنند. بعدها روشن شد که هکه دست به فعالیتشرط 

 ها بوده است. ازکشور قتل یا خنثی کردن آن خارجدرمخالفان و با گو گفت تماساز اصلی

. فرخزاد بر خالف می گیرندریدون فرخزاد تماس همین رابطه افرادی از ایران با فدر

با آنها تماس برقرار و  سازمان درفش کاویانی،رهبر ،(۱)گنجیمنوچهر وصیه هایت

غییر ت نمی به او می گویند که وضع کاملگو می کند. فرستادگان جمهوری اسالگفت

و او می تواند با خیال راحت به ایران برگردد و مشکالت مادرش را حل است کرده 

ها، تماس کهند هها از فرخزاد می خوایچ خطری متوجه او نخواهد بود. آنکند. ه

 مدتی پس ازنگه دارد و با کسی ابدا  سخنی نگوید.  پنهان نگفتگوها و مذاکرات را کامل

سفر فرخزاد، نشستی گو درباره جزئیات بمنظور گفت و قرار می شود برای آخرین بار،

مالقات فرخزاد از فروشگاه مواد شهر بُن، آلمان، برگزار شود. روزدر خانه او در



 

 

او هندوانه  فروشنده می خواهد که بهدیک منزل اش هندوانه می خرد و ازغذایی نز

فرخزاد هیچ اثری دارد. بعد از آن دیگر از  "از ایران میهمان"زیرا  ،های خوب بدهد

ساعت یازده و نیم شب، جسد  ،۸۱۱۲اوت  مششه یا شنیده نمی شود. پلیس در روزدید

 ،شهر بُن ،۶۸( پالک Riemann Strasseن )و را در آپارتمانش در خیابان ریما

به هنگام کشف جسد،  ات بیشماری کارد به قتل رسیده و. فرخزاد با ضربکندکشف می 

ر آقای عباس رحمتی دانه در شانه راستش فرو رفته بود. یک کارد بلند آشپزخ هنوز

 شرح می دهد: سایت آفتابکاران ماجرا را اینگونه

، مادرش را که بسیار دوستش می داشت به د سال بود که فریدون تالش می کردچن»... 

 رژیم ئیکهاز آنجادر اروپا پیگیری کند . آلمان بیاورد ، تا بتواند ، درمان بیماری ا ش را 

شد و از آن بعنوان ، از این در وارد خیلی دوست دارد، فریدون مادرش را می دانست

ع چون رژیم در واق !وارد مذاکره با فریدون فرخزاد شد، استفاده کرد و پاشنه آشیل

، وزارت اطالعات خود را پشت این موضوع می پروراند ترور فریدون را در سر

با فرخزاد از درهای  ی تربیت کرده بود کهگذاشته بود و نفرات امنیتی خود را طور

قول ویزا  یکسواز ترور کنند. ، وی را  تهاتا بتواند در یکی از این فرص شودمختلف وارد 

آقای رفسنجانی  ...گفته بودند دیگر سو، و از ادن به مادرش را مطرح کرده بودندد

مثال میخک د)ی در ایران شو اجرا خواهید کررفروم کرده و می توان گفت شما روز

طرفی  از. دطوری نشان داده بودند که شادروان فرخزاد باورش شده بو( ونقره ای

، بیشتر از رساله و احکام خمینی و شوهایی که برگزار می کرد تهافرخزاد در کنسر

و آخوند ها را  که جمع آوری کرده بود صحبت می کرد و فتواها و مزخرفات خمینی

، برگزار شد در لندن ۸۵۶۹نسرتی که در نوروز کبه مسخره می گرفت، مثال در

خمینی را بخاطر فتواهایش سکه یک پول کرده بود و وقتی مردم به آن گفته ها می 

، لتی که حافظ و سعدی را داشته حالخندیدند، می گفت این بدبختی یک ملت است ، م

 آنها را ازش گرفته اند و باید به این مزخرفات عمل کند .

در یکی از کنسرتهایش در شهر  .برگزار می شودی فرخزاد در کانادا آخرین کنسرتها

از قتل برادرش )دکتر  خمینی و آخوند ها را شدید به باد انتقاد میگیرد و پردهاو  تورنتو

رخانه ، بطوریکه همان شب زمانی که فریدون برای استراحت دفرخزاد( برمی دارد

گ می زند و بعد صاحب خانه فرخزاد ، ناگهان تلفن زنیکی از دوستانش بسر می برد

های تلفنی ، دوستش صحبت بعد از تمام شدن. را صدا می کند که "فری با تو کار دارد"

در  و او عرق کرده ای و رنگ و رویت عوض شده است ؟"فری چرا اینقدرمیپرسد "

، ولی این د میکردند و من هم جدی نمی گرفتم: اینها همیشه مرا تهدیجوابش می گوید

 طرف به من می گفت یا درهمین کانادا ترا می کشیم و یا .ار تهدیدهایشان جدی تر بودب



 

 

ترور ش را  ،نادا ، موفق به کشتن او نمی شونددر اروپا ترا خواهیم کشت! وقتی در کا

کمی از آن . بعد از مدتی که آبها از آسیاب می افتد و فریدون هم به بعد موکول می کنند

فرخزاد زنگ  ، ماموران و آدم کشان بهویا تقریبا از یاد می برد تهدید فاصله می گیرد

که آقای رفسنجانی قول داده بود نوارهای ویدئویی می گویند، همانطور می زنند و

حاال این نوارها حاضر است و قصد داریم خودمان یخک نقره ای شما را پیدا کردیم وم

کر می کرد و دلش می خواست هر فریدون که مثبت ف .حضورآُ آنها را تحویل تان دهیم

فراموش  !می گوید: چه بهتر از این چه زودتر به نوارهایش برسد در جواب به آنها

درحومه بن زندگی می  بن بود و فرخزاد هم  شهر، در آنزمان سفارت رژیم درنکنیم

 خالصه یک جایی را برای مالقات معین می کنند . .کرد

اش از پا نمی شناخت برای پذیرایی آنها را به خانه  فریدون که سر ،مالقات اولیهبعد از

و شاید هم خود آدم کشان طوری تنظیم کرده بودند که وی را در خانه  .دعوت می کند

ه این بوده که فریدون از توطئ ،ولی چیزی که کامال مشخص است ،اش مالقات کنند

میخک نقره  یهامبوحال ، بخاطر گرفتن آل. فریدون خوشه استخائنانه آنها بی خبر بود

دوانه هم میخرد ) ای اش آنها را به خانه می برد و حتا از سرکوچه برایشان یک هن

و به خانه بردن قاتالن همان و جدا کردن سر فرخزاد همان ! درست طبق تحقیق پلیس(

شاپور بختیار را در فرانسه جدا کردند) هر دو نفر را تقریبا شبیه  همان طوری که سر

خانه مشخص نیست که قاتالن در ابتدا با او چه در .دند(یآشپز خانه سر بر بهم با چاقو

البته همه  .دارد رفتاری داشته اند ولی گزارشات پلیس نشان از بریدن سر و دستان وی

 و نوشتن اش ساده است.  ینها گفتنا

نسرت و دوستی که این ماجرا را تعریف می کرد ، می گفت بنا بود که با فریدون ک

برگزاری کنسرت با او ، به همین خاطر چند روزی قبل از بعدی را تدارک ببینیمشوی 

 ،) اولین کنسرت بعد از کانادا بود که قصد داشتیم در اروپا برگزار کنیم(تماس گرفتیم

زنگ اشغال می زد و هرگز قطع نشد. به خانه اش مراجعه  تلفن خانه اش مرتب

سگی که در آپارتمان فریدون بود مرتب . کردیم، زنگ زدیم کسی درب را باز نکرد

! به همسایه هایش مراجعه کردیم همه ابراز می کرد و درب خانه هرگز باز نشد پارس

وضوع را با آنها در میان بی اطالعی می کردند به اداره پلیس مراجعه کردیم و م

می ، ما یک کنسرت در دست اجرا داریم ولی ن: این روزهاکه گذاشتیم، به پلیس گفتیم

است و درب خانه را هم  عادیدانیم چرا تلفنش مرتب بوق اشغال می زند و این غیر

 . است عادیکسی باز نمی کند و سگش هم مرتب پارس می کند و باز این هم غیر

می دانست و می دید که   عادیپس ازمراجعه، پلیس با اینکه وضعیت را کامال غیر

از با کمال خونسردی گفت چیزی ، بون می آید و سگ مرتب پارس می کندبوی خ



 

 

را به اطالع تان  نتیجهکنیم و  شما بروید ما تحقیق می ،نیست و ما نمی توانیم کاری کنیم

گشتیم و باز مرتب با نگرانی و ناراحتی بر. کاری نمی توانستیم بکنیم می رسانیم. ما هم 

طرف  اینکه از نگران کننده تر فقط بوق اشغال شنیدیم. و اما زدیم، زنگ زدیم و زنگ

 هیچگونه تماس تلفنی گرفته نشد.  همفریدون 

فته بود . مجددا سراغ فردای روز بعد باز به خانه فری رفتیم بوی خون همه جا را گر

رب آپارتمان را باز کردند و ، خالصه دپلیس که اوضاع را وخیم می دید .پلیس رفتیم

. فریدون غرق درخون ه شدنداجفریدون مو با جنازه تکه تکه شده ، وخانه شدند وارد

بود و سر و دستش را از تنش جدا کرده بودند و از آنجائیکه خود می دانستند از طرف 

صورت می گیرد زیاد هم تعجب نکردند. در واقع این قتل هم  هاچه کسانی این گونه قتل

در ادامه قتلهای زنجیره ای در داخل و خارج کشور مثل آلمان و فرانسه و اطریش و 

سوئیس بود که هیچکدام از قاتلین هم دستگیر نمی شدند و در صورت دستگیر شدن هم 

 «.(۹)..) مثل قاتالن دکتر کاظم رجوی در سوئیس (. ندتحویل رژیم داده می شد

 

آشکار میان   نایی کاملتشابه ه ..."( BKAآلمان ) فدرالگزارش ویژه شهربانی بنا بر

وجود دارد. مقایسه ای میان قتل فرخزاد و قتل  اج.ا.مخالفان قتل سایر وفرخزاد  قتل

) اوت پاریسدر و منش اش سروش کتیبه بختیار شاپورین ایران،نخست وزیر پیش

(، که در آنجا یکی از افراد مورد اعتماد بختیار قاتالن را به درون خانه او، که ۸۱۱۸

او سروش  منشیبختیار و ترورت، می برد. در شدیدا  تحت مراقبت پلیس  قرار داش

  ."(۴)... .ل استفاده کرده اندکتیبه نیز قاتالن از کارد آشپزخانه به عنوان وسیله قت

 کشورکه به خارج از  پیشین ج.ا.ا.امنیتی  -حمیدرضا ذاکری، مقام اطالعاتی آقای

رخزاد اطالعات ذیقیمتی را دراختیار دادستانی و پلیس آلمان رابطه با قتل فدر ،گریخته

کوس، در اینباره چنین می هفته نام کیهان، چاپ لندن، از قول مجله فوارده است. زگ

ها در دستگاه له، که بنا بر گفته های خودش سالسا ۳۱حمید رضا ذاکری،  "...نویسد: 

های متعدد به خارج از کشور داشته سالمی کار می کرده و مأموریتامنیتی جمهوری ا

مشروحا   ( دادستان آلمانBruno Jostاست، در هفته های گذشته به برونو یوست )

های مرگ جمهوری اسالمی گزارش داده است. او نام قاتالن را درباره عملیات گروه

ها پرده برداشته است. هگفته و از مردان پشت صحنه و ساختار تشکیالتی این گرو

محمدی و نیز فریدون فرخزاد، آنچه او بر آن اصرار می ورزد این است که علی اکبر 

 ".(۵)..تهران به قتل رسیده اند.کومت هرگونه تردیدی، به فرمان زمامداران ح بدون

مان آقای از قول دادستانی ارشد آل ،شماره مذکورو در ،همین رابطهمجله فوکوس در 

موارد یوست با اطمینان و تأکید اظهار می دارد که در "... برونو یوست می نویسد: 



 

 

مطالبی  ذاکری (،فرخزاد و محمدی می باشد های مربوط به که منظورش پرونده)دیگر

هوری اسالمی ایران به عنوان یک همکار دستگاه امنیت جم تنهارا بیان داشته است که 

 ".(۶)..می توان از آنها مطلع بود و به آنها دست یافت.

 

  :زیرنویسهامنابع و 

مجله"  سایت اینترنتی میرزا آقا عسگری)مانی(، برکرفته از مصاحبه فرخزاد با -۸

 سپید و سیاه"

ها های سیاسی که با آنخی از  شخصیتگوی اختصاصی پرویز دستمالچی با برگفت - -۲

 تماس برقرار شده بود.از سوی "نجاتی" 

  www.aftabkaran.comبرگفته از سایت آفتابکاران،  -۵

 .۲۱۱۳فوریه ،  ۱شماره  ، Focus)س)له فوکومج -۳

فوریه تا چهارشنبه سوم مارس  ۲۶پنجشنبه  ،۱۱۳شماره  کیهان، چاپ لندن، -۳

  ۵ برگ، ۲۱۱۳

 همانجا -۶

 
 

 
 فروغ و فریدون فرخزاد

 

 

http://www.aftabkaran.com/a%DB%B5%DB%B1%DB%B8%DB%B8.htm


 

 

 علی اکبر محمدی -۷

جمعه یازدهم اسفند روز  سایت اینترنتی"پایگاه اطالع رسانی" هاشمی رفسنجانی،

در متن و وی اختصاص دارد،  ۶۳که به خاطرات سال  "،اوج دفاع"کتاب ز ا، ۸۵۱۸

محمدی می نویسد)در چنین روزی،.پ.د.(: فرارخلبان علی اکبر باره درپاورقی، 

اد به بغدکرده و در جت فالکن آموزشی شرکت آسمان فراراطالع رسید که یک  ..."

پیمای اختصاصی من بوده یا اند که هوا ها به دروغ گفتهزمین نشسته است. خبرگزاری

به خبر گزاری جمهور اسالمی گفتم که تکذیب  خلبان مخصوص من بوده. خلبانش

نمایند. پخش این مطالب از رادیو های بیگانه هیجانی در سراسر کشور بجود آورده 

هواپیمای آموزشی یک ... بود که عصر و شب تلفهای زیادی درمنزل  و دفتر  داشتم

اکبر  علی)اپیمایی آسمان با هدایت خلبان آنلق به شرکت هومتع ۲۱جت فالکون 

از ، پس از برخاستن از فرودگاه رشت، خاک ایران را ترک کرد و با استفاده ی(محمد

گزاری خبردر این باره فضای ترکیه در یکی از فرودگاههای بغداد به زمین نشست. 

بغداد، اقدام وی را یک مصاحبه خلبان در وی ضمن تایید این خبر، به نقل ازیوگوسال

ری آلمان، اقدام شخصی و در اعتراض به جنگ ایران و عراق توصیف کرد. خبرگزا

های خارجی مدعی شدند  های مشابهی منتشر کردند. رسانهو کویت نیز گزارش رویتر

همسر و یکی از دختران هاشمی رفسنجانی در این هواپیما بوده و به عراق پناهنده 

طریق عراق به آلمان غربی رفت و در رار، ازبرده یک ماه پس از فخلبان نام !اند شده

هامبورگ به دست دو ناشناس کشته شد. پلیس در ۸۵۶۳دی ماه  ۲۶روز جمعه 

 ."(۲)..هامبورگ این ترور را سیاسی و مربوط به اداره امنیتی پلیس دانست.

ه هوایی (، از پایگا۸۱۱۶اوت  ۸۲)۸۵۳۶در بیست و یکم مرداد علی اکبر محمدی، 

، به بهانه انجام پرواز آزمایشی، از زمین بلند می ۲۱ -رشت،  با یک فروند جت فالکن

شود، خاک ایران را ترک می کند و با استفاده ازحریم هوایی ترکیه دربغداد به زمین 

می نشیند. او یکماه بعد عراق را ترک می کند و به آلمان می رود و در شهر 

 سیاسی می نماید. تقاضای پناهندگی  هامبورگ

هامبورگ، ساعت  راز ایران، د رفرا، چند ماه پس از۸۱۱۹ژانویه  سیزدهمدرمحمدی 

ساله اش به مهد کودک، توسط دو نفر متوقف و با  چهارصبح، پس از تحویل دختر  ۱

ش به قتل می رسد. ضاربان فرار می کنند. محمدی به و سینه ا گلوله به سر ۶شلیک 

 اشت. سال د ۵۶هنگام ترور 

منظور دستگیری مجرمان به نتیجه نرسید، درآنزمان اقدامات دادستانی وپلیس آلمان ب

اما همواره ظن شدیدی وجود داشت که قتل محمدی یک ترور سیاسی حکومتی بوده 

چنین او ترور  در آنزمان در رابطه بااست. روزنامه معتبر آلمانی زبان تاِگس اشپیگل 

 نوشت: 

هاشمی رفسنجانی، علی اکبر  ،ج.ا.ا. اسالمی مجلس شورای یسسابق رئ سرخلبان"...

( Lohbrugge)هامبورگ، منطقه لهبورگه ساله، دیروزصبح درشهر ۵۶، محمدی



 

 

توسط دو ناشناس با ضرب گلوله به قتل رسید. پلیس حدس می زند که این قتل دارای 

 انگیزه سیاسی است. 

والنی میان عراق و ایران، به به دلیل اعتراض به جنگ ط ۸۱۱۶اوت  ۸۲محمدی در 

سپتامبر همان سال، در  رگریخت. او سپس به آلمان آمد و د بغداد )پایتخت عراق(

هامبورگ تقاضای پناهندگی سیاسی نمود. مقامات پلیس می گویند قتل او می تواند در 

اطالعات آلمان نیز به تحقیق رابطه با شغل پیشین و همچنین فرارش بوده باشد. دستگاه 

 باره پرداخته است. ینادر

و اندکی بعد، به هنگامی را به مهد کودک می برد  شدختر کوچک آنروز محمدی صبح

 ،که مهد کودک را ترک می کرد، توسط دو مرد، که در انتظار او کشیک می کشیدند

ها از او چیزی می پرسند. بنا بر اظهارات پلیس، آن دو مرد لحظه متوقف می شود و آن

لوله به سوی قربانی خود شلیک می کنند. محمدی به هنگام انتقال به ای بعد شش گ

هستند، بدون آنکه اثری ساله  20بیمارستان فوت می کند. ضاربان که دو مرد حدودا  

 برایارند، موفق به فرار می شوند. پلیس اقدامات وسیعی را زاز خود برجای گ

 ،به همراه سه نفر دیگر ،دیدستگیری ضاربان آغاز کرده است. سر خلبان پیشین محم

به ن و نیز قبلبا هواپیمای رئیس مجلس شورای اسالمی به عراق گریخته بود. خانواده ا

 ." (۱) ..خارج آمده بودند.

 (، در همین رابطه چنین می نویسد: Tazیک روزنامه معتبر آلمانی دیگر، تاتس )

می رفسنجانی، آشکارا خلبان پیشین رئیس مجلس ایران، هاشعلی اکبرمحمدی، سر... "

ترور شد. بنا بر گفته وکیل محمدی، او ش توسط یک گروه کماندوی انتقام جوی کشور

تلفنی تهدید به مرگ شده بود. به او گفته بودند که چهار واحد ، دو روز پیش از ترور

 ستند.کماندویی )برای قتل او( در راه ه

کشف و  ربان در دست نیستاز ضااظهارات پلیس هیچگونه مشخصات ویژه ای بنا بر

به پلیس پاک کرده  زیرا یابنده اسلحه آن را پیش از تحویل ،جرم بسیار مشکل استآثار

و ساخت اسپانیا است. صدا خفه کن  اسپسیال ( Lamaنوع ُکلت الما )است. اسلحه از

 ."(۹) ..اثرات انگشت کودکان است. بکار رفته در قتل نیز انباشته از

ارده شد. با صدور رأی دادگاه زمسکوت گ نتل محمدی عملقبنابراین، پرونده 

-حمیدرضا ذاکری )مقام اطالعاتی ( و بویژه فرار آقای۸۱۱۹آوریل  ۸۱میکونوس )

های ز قتل( به خارج از کشور و اطالعاتی را که ایشان درباره برخی اج.ا.ا.امنیتی 

 باره گشوده شد.، پرونده محمدی دواختیار دادستانی آلمان گذاشتخارج ازکشور در

و تحقیقات جدید اطالعات رکه بنا ب نوشت ۲۱۱۳سال مجله بسیار معتبر فوکوس در

 بنا برعلی اکبر محمدی ( ترورBKA)آلمانفدرال اداره آگاهی دادستانی آلمان ونیز



 

 

، سال ۱انجام گرفته است. مجله فوکوس در شماره  ج.ا.ا.دستور سازمان اطالعات و 

 مطلب از جمله می نویسد: ، در رابطه با این ۲۱۱۳

آقای حمید رضا ذاکری، افسر پیشین دستگاه های اطالعاتی و امنیتی جمهوری ... "

اسالمی، که به غرب پناهنده شده است، اطالعات دقیق و ذیقیمتی درباره قتل محمدی و 

، در شر بُن آلمان، توسط چندین ۸۱۱۲اوت سال  ششنیز فریدون فرخزاد )که در 

مات دادستانی و ساعت یازده و نیم شب به قتل رسید( در اختیار مقا ضربه کارد در

که این امر موجب گشایش مجدد پرونده این دو قتل شده  زاردهپلیس آلمان گ

 ."(۴)..است.

ه با  خبرنگار محمدی، ساکن لس آنجلس، در یک مصاحبسعید محمدی، برادرعلی اکبر

 پرونده  دوباره گشایشاحتمال رباره ، د۲۱۱۳فوریه  ۲۳پرویز مردانی،  ،"فردا"رادیو

 از جمله چنین می گوید: ج.ا.ا.و نیز نقش قتل برادرش 

کل آلمان، حاال به هر دلیلی، می  یسال، مجددا  دادستان ۸۹بعد از  سعید محمدی:"... 

عالیرتبه وزارت اطالعات به آلمان آمده و قای ذاکری، از مقامات بلندپایه وگوید که آ

ن فریدون فرخزاد دست داشتند، که در ارتکاب این قتل و قتل شادروا مسائل و افرادی

ه قضائی آلمان وجود دارد ها را رو کردند که به خاطر مکانیزم قانونی که در دستگااین

طرف بازماندگان مقتول، یک تقاضا به دادستانی کل آلمان بدهند که ما به هر باید از

)استخدام( کردیم که بتواند در جریان  Hireصورت این تقاضا را دادیم و وکیلی هم 

ذینفوذ باشد، به خاطر اینکه می گویند که به خاطر اینکه دولت، این تجربه در دادگاه 

ی و دولت فدرال آلمان، فشار می میکونوس وجود داشت که دولت جمهوری اسالم

ن دلیل به همی .این محاکمه را به بیراهه بکشانندارند روی دستگاه قضائی آلمان که زگ

باید از طرف خانواده مقتول، وکیلی وجود داشته باشد تا بتواند که به زوایای پرونده پی 

که  )همسرعلی اکبر محمدی(ایشان به بیراهه برود. همسرارد که زه هرحال نگببرد و ب

همسر فعلی بنده هستند، ایشان هم تقاضا کردند. همانطور که عرض کردیم، این یک 

ید وجود داشته باشد که این پرونده ادامه پیدا بکند. ولی به هر مکانیزمی است که با

 یحال، چه ما شکایت می کردیم، یا درخواست می کردیم، و چه نمی کردیم، دادستان

 رد می کند و به دادگاه می فرستد.آلمان این پرونده را مطرح می کرد و دا

اس است که آقای آندری در گزارش اخیر مجله فوکوس آمده :رویز مردانی)رادیو فردا(پ

محمدی، طی نامه ای که در چند صفحه تنظیم شده  شولتز، وکیل خانواده علی اکبر

است، از یوشکا فیشر، وزیر امورخارجه آلمان و مقامات بلند پایه این وزارت خانه 

تقاضا کرده است که بخاطر تعقیب این پرونده، وزارت خارجه آلمان در حد  متناسب 



 

 

خود، او را یاری دهد. سعید محمدی درباره نقش و توانایی آندریاس امکانات سیاسی 

 شولتز می گوید:

آقای  شولتز از طرف ما وکالت دارند که به این پرونده رسیدگی کنند و  محمدی: دیسع

ایشان هم با یک عده وکال کار می کنند در آمریکا و در جاهای دیگر. ایشان یک وکیل 

که اینترنشنالی فعالیت دارند و ایشان وکیل ما هستند،  بسیار مبرز و پرقدرتی هستند

 ".(۵)..بله.

اطالعاتی و  نهادهاینقش ج.ا.ا. و در همین رابطه، در رابطه با تروریسم حکومتی 

ونوس نیز از علی اکبر محمدی، در رأی صادره توسط دادگاه میکدر ترور آنامنیتی 

ها، و نیز آثار مربوط به نوع ابزار  نوع تولید صدا خفه کن"...  جمله چنین آمده است:

تولید به روی قطعات )اسلحه های بکار رفته در ترور میکونوس(، نشانه هایی  در 

رابطه با یک ترور دیگر دارند. تروری که بنا بر اظهارات و شهادت کمیسر ارشد 

 ۸۶(، درRiegge)(، آقای ریگهBKAآلمان،فدرال امور جنایی )در ادراه آگاهی 

(، نسبت به جان علی Bergdorfدر شهر هامبورگ، منطقه برگُدرف ) ۸۱۱۹ژانویه 

رسیدگی به پرونده محمدی  زمان مسئولنجام گرفته است. ایشان در آناکبر محمدی ا

محمدی با یک هواپیمای ایرانی، به همراه برادر و شوهر خواهرش، به بغداد می  . بود

هامبورگ درخواست پناهندگی و در به آلمان می آید ۸۱۱۶گریزد. او در آوریل سال 

با شلیک چند گلوله به سر، گلو و سینه اش توسط  ۸۱۱۹می کند. محمدی در ژانویه 

میلی متر،  ۶۳/۹، کالیبر XAُکلت الما، مدل . ضاربان از دو ضارب به قتل می رسد

میلی متر استفاده  ۶۳/۹، کالیبر ۸۱۵۳(، مدل Berettaبا صدا خفه کن و ُکلت برتا )

  ".(۶) ..ه اند.کرد
 

 
 علی اکبر محمدی 



 

 

 منابع و زیرنویسها:

 ۸۸، جمعه پایگاه اطالع رسانی آیت اله هاشمی رفسنجانی، روز شمار خاطرات -۸

 ۸۵۱۸اسفند 

 ۸۹/۸/۸۱۱۹(، Der Tagesspiegelتاگس اشپیگل،) -۲

 ۸۱/۸/۸۱۱۹(، Tageszeitungتاتس،) -۵

 ،۲۱۱۳، سال ۱ه (، چاپ آلمان، در شمارFocusمجله فوکوس ) -۳

رادیو فارسی زبان "رادیوفردا"، مصاحبه آقای پرویز مردانی با سعید محمدی،  -۳

 ۲۱۱۳فوریه  ۲۳ برادر علی اکبر محمدی،

در این رابطه رجوع شود به منشاء و .  ۵۳۲متن آلمانی حکم دادگاه، همانجا، برگ  -۶

ور غالم کشاورز در منبع اسلحه های به کار برده شده در ترور میکونوس و نیز تر

قبرس. اسلحه های بکار رفته در هر سه ترور دارای یک منبع و نیز ساخته شده توسط 

ارتش شاهنشاهی وقت  توسط اسپانیا تحویل ۸۱۹۸یک کارخانه هستند که در سال 

. صدا خفه کن های مورد استفاده در هر سه ترور نیز دارای یک است ایران شده

اکی شماره و الفبا می باکیفیت جنس و کیفیت تولید    شند.و دستگاه پرس و حک 

 

 

 
 ، پلیس به روی جسد محمدی یک پتو انداخته است، ۲۳۸۷محل ترور، هامبورگ، آلمان،            

 مجله فوکوس :در بغل یک پلیس، عکس شاهد قتل، دختر محمدی، 
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 ت ج.ا.ا.، حکم دستگیری سیستم جنایتکار: علی فالحیان، وزیر اطالعات و امنی

 عضو مجلس شورای خبرگان رهبری بین المللی،

 

 



 

 

 :فصل چهادهم
 

 پیوستها

 
 حکم بازداشت بین المللی علی فالحیان 

 دخالت واواک در ترور برلین 

 ده شرفکندیاونآخرین دفاعیات اتو شیلی، وکیل مدافع  خا 

  بخشی از آخرین دفاعیات یوآخیم اریش، وکیل مدافع خانواده

 اح عبدلیفت

 برخی جزئیات از زبان حکم دادگاه برلین 

  اعترافات مهرداد عالیخانی در رابطه با پروانه و داریوش فروهر

 وقتلهای زنجیره ای در ایران

 اسناد و عکسها 

 نام برخی از قربانیان ترور در خارج از کشور 

 ...و 
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حیان وزیر اطالعات و امور امنیتی جمهوری بدینوسیله دستور جلب و توقیف علی فال

ن ف آباد بوده و احتمالدر نج ۸۱۳۱اسالمی ایران صادر می گردد. نامبرده متولد سال 

هم و محل سکونت وی )اطالعات بیشتری درباره شخص متاست  تهران)ایران(ساکن 

 در دست نیست(.

با افراد دیگر و  نکدر برلین مشتر ۸۱۱۲سپتامبر  ۸۹علی فالحیان متهم است که در 

نیاتی نازل، و با وسائلی که خطر عمومی دارند، خبیثانه چهار نفر را به  به پیروی از

قتل رسانیده و قصد قتل شخص دیگری را داشته است. این جنایت طبق نص مواد 

 ( قانون جزا مشمول مجازات می باشد.۳۲و  ۲( از بندهای )۵۸و۲۳و۲۸)

تا  ۸۳ها در برلین، در روزهای ن المللی سوسیالیستری کنفرانس بیبه مناسبت برگزا

سپتامبر  ۸۳از تاریخ زب دمکرات کردستان ایران نیز ، رهبران ح۸۱۱۲سپتامبر ۸۱

 در این شهر حضور داشتند. نامبردگان عبارت اند از:

دکتر صادق شرفکندی )معروف به دکتر سعید( دبیر کل حزب، فتاح عبدلی و همایون 

حزب در اروپا و آلمان. یک ایرانی دیگر به نام محمدپور دهکردی اردالن نمایندگان 

این )معروف به نوری( که در شهر برلین در تبعید بسر می برد، همراهی و مترجمی 

 گروه را به عهده داشت.

ا در ایران است حزب دمکرات کردستان از نقطه نظر سیاسی مهمترین تشکیالت ُکرده

می به شمار می آید. مخالف رژیم جمهوری اسال هایمهمترین گروهو درعین حال از

یر قهرآمیز به مبارزه مشغول های اپوزیسیون بگونه غکنار دیگر گروهحزب مزبوردر

 است.



 

 

شب، در محلی که  ۱، در حدود ساعت ۸۱۱۲سپتامبر  ۸۹فوق در تاریخ  فراد نامبردها

واقع در  "نوسمیکو"جای گردهمائی افراد اپوزیسیون ایرانی بود، یعنی در رستوران 

(، گرد هم آمدند تا با برخی از نمایندگان گروه Prager Platz)۲برلین، پراگر پالتز 

ی حدود ساعت ده و نیم شب، هنگامار سیاسی بپردازند. درهای اپوزیسیون به تبادل افک

ری صاحب رستوران، در یکی از سالنهای بیب غفاطهشت نفر، به اتفاق ن که مجموع

میلی متر، و ۱کالیبر « ای.ام. ای»ودند، دو نفر مسلح به مسلسل گرد هم جمع بفرعی 

ی و عبدلی و بسوی دکتر شرفکند وارد شدند ،میلی متر ۶۳/۹کالیبر  "،الما"هفت تیر 

ای را نداشتند،  همه جا بی خبر بودند و انتظار چنین حملهو اردالن و نوری که از

قتل رساندند. درحین این ماجرا تیری  های متوالی بهیها را با تیراندازشلیک کردند و آن

 بیب غفاری اصابت کرد و او را به صورت خطرناکی مجروح ساخت. طبه شکم 

شخصی به نام عباس رایل که تبعه لبنان است، به عنوان یکی  ۸۱۱۲اکتبر  ۳در تاریخ 

، که "الما"از تیراندازان شناسائی و دستگیر شد. اثر دست راست وی روی هفت تیر 

سوء قصد مورد استفاده قرار گرفته بود، کشف گردید. همراه با نامبرده یک هنگام 

لبنانی دیگر به نام یوسف امین دستگیر شد که طبق اعتراف خود در بازجویی، هنگام 

اجراء سوء قصد در جلوی درب رستوران مراقب اوضاع و احوال بوده است. به دنبال 

و  "رئیس"کاظم دارابی، که به گفته امین  اقرار این دو متهم، یک تبعه ایرانی به نام

دستگیر شد. علیه این سه نفر و دو  ۸۱۱۲اکتبر  ۸۱پول بده گروه می باشد، در تاریخ 

در  ۸۱۱۵اکتبر  ۲۱ها بوده اند، از تاریخ همکار آن همیار و نر، که احتمالنفر دیگ

 دادگاه، محاکمات قضائی آغاز شده است. ۸محکمه جزائی شماره 

از به شرح زیر، به عنوان یکی  ۸۱۱۲سپتامبر  ۸۹حیان در سوء قصد روز متهم فال

 مرتکبین جرم، شرکت داشته است:

وزارت "هم درزمان برنامه ریزی و اجراء سوء قصد، مسئول نامبرده اکنون، و

 ایران بوده است. وزارتخانه مزبور خود "اطالعات و امورامنیتی جمهوری اسالمی

سپاه است و در رابطه تنگاتنگ با  "واواک"به نام دارای یک شبکه اطالعاتی 

 ، می باشد."قدس"نیروهای پاسداران، و به ویژه با گروه موسوم به 

ها و افراد اپوزیسیون این است مهوری اسالمی در مقابله با  گروهمشخصات جیکی از

ر خارج ها را نیز دله اعالم می کند، بلکه رهبران آنکه نه تنها اینگونه گروه ها را منح

 تحت تعقیب و پیگرد قرار می دهد. از مرزهای کشور

پخش  ۸۱۱۲اوت  ۵۱فالحیان خود در برنامه تلویزیونی دولتی ایران که در تاریخ 

شده است، اکیدا  به این امراشاره می کند، و ازحزب دمکرات کردستان به عنوان 

 که از سوی وزارتخانه تحت تعقیب می باشد، نام می برد: "گروهکی"



 

 

های ضد انقالب فعالیت می ن امنیتی می باشیم که علیه گروهکما دارای یک رک "...

ها را م که در مرکز تشکیالتی این گروهکها رخنه، و بیشتر افراد آنکند. ما موفق شده ای

های مزبور در داخل ، باید گفت که در حال حاضر گروهکدستگیر کنیم. در مجموع

ها را به فرار از کشور مجبور کرده ایم. ما نیز حیطه نزیرا ما آ ،کشور فعالیتی ندارند

ها را در حال حاضر در خارج از کشور تحت های خود را گسترده تر کرده و آنفعالیت

 ده ایم. ما به مراکز تشکیالتی آنها رخنه کرده ایم و از فعالیتنظارت و تعقیب قرار دا

اری از این گروهکها سر مرزها شده ایم به بسی ها آگاه هستیم. ما همچنین موفقهای آن

ه اطالع دارید، یکی از این ضرباتی وارد آوریم. همانگونه کو درخارج از مرزها 

ایم که در سال گذشته های فعال حزب دمکرات کردستان می باشد. ما توانسته گروهک

اصلی و فرعی این  وارد آوریم. همچنین به تشکیالت  ها ضرباتی اساسیبه اعضاء آن

 ".های آنها کاسته شده است.فعالیتت شدیدی وارد آورده ایم بطوریکه از حزب ضربا

ها را و نمایندگان آنها، در واقع نابودی جسمی آنهای اپوزیسیون تعقیب و پیگرد گروه

ژوئیه  ۸۵در بر دارد. نمونه اش قتل رهبر حزب دمکرات کردستان، در تاریخ 

قاسملو و یکی ابق حزب دکتر در شهر وین، می باشد. در آن روز دبیر کل س۸۱۱۱

حین مذاکرات مخفی با هیأتی از سوی دیگر از نمایندگان حزب به نام قادری آذر در

کشته شدند. مقامات  دولت ایران، به دست اعضاء این هیأت و به ضرب گلوله

علیه اعضاء هیأت مزبور قرار توقیف صادر کرده اند. یکی از  دادگستری اتریش

به عنوان معاون ستاد رودی درحال حاضرصحراجعفری  این هیأت امین اعضاء

ن ابرای مبارزه با مخالف "قدس"پاسداران مشغول به کار است. افراد گروه پاسداران 

 رژیم و اجراء سوء قصدها به کار گماشته می شوند.

خارج از کشور امر استثنائی نیست یروهای مخالف توسط دولت ایران دراز بین بردن ن

 حت این ادعا را اثبات می کنند:ص و موارد زیر

 ۸۱۱۳ژوئن  ۸۶، و ۸۱۱۳دسامبر  ششتاریخ دادگاه منصفه پاریس در ،

بختیار، نخست هشت نفر ایرانی را به جرم شرکت در قتل شاپور  نمجموع

های طوالنی در پاریس، به حبس ۸۱۱۸اوت  ششتاریخ وزیر اسبق ایران در

 و مادام العمر محکوم کرد.

ن سو تلویحکه از یک  ۸۱۱۳مارس  ۵۸دره در تاریخ در رأی ارجاعی صا

احیه دادگاه، ولی از سوی طبق قوانین قضائی آلمان قابل مقایسه با رأی افتت

ذکر شده است که در برنامه  ،خالف آن، مستدل تر و مدلل تر استدیگر بر

حکومت ریزی و تدارک و اجراء این سوء قصد کارکنان بسیاری از نهادهای 

بیل وزارت پست و تلگراف و سازمان تلویزیون ایران و وزارت ایران، از ق

کارکنان مذبور طبق اظهارات  امور خارجه، دست داشته اند. دو نفر از



 

 

کارمندان وزارت اطالعات بوده اند و به عبارت دیگر ن در دادگاه، از اشاهد

 تنگاتنگ با پاسداران می باشند.  در رابطه

 موزش و پرورش ایران که رهبر یکی ازپروفسور دکتر گنجی وزیر سابق آ 

های مخالف رژیم به نام درفش کاویانی می باشد، به عنوان شاهد در گروه

جریان دادگاه رسیدگی تشریح کرد که چگونه خوِد او به علت فعالیت سیاسی 

علیه دولت ایران تهدید به مرگ شده است. تاکنون دو نفر از نزدیک ترین 

جریان این دادگاه در مد  یکی از اسنادی که در اند.همکاران وی به قتل رسیده 

نظر قرار گرفت، مرسوله کتبی است که آرم رسمی کشور ایران روی آن 

می باشد. زیر آن سند امضاء  ۸۱۱۵مارس  ۸۶نقش شده است و مورخ 

رئیس کل دادستانی انقالب به چشم می خورد. در اطالعیه که توسط اداره 

صادر شده است،  ۸۱۱۳دسامبر  ۱در تاریخ  اطالعات کشور فدرال آلمان

سند مزبور با قید احتمال به یقین مدرکی است غیر جعلی که دال بر صحت 

اظهارات پروفسور گنجی دارد. سند فوق الذکر حاکی از این است که برای 

همه ید شده است، عالوه بر وزارت امورخارجه، قبل ازاجراء قتل، که درآن ق

 مسئولیت فالحیان می باشد. منظور نظر است که:وزارتخانه ای که تحت 

شروع اقدامات و انتخاب و تعیین افراد با تجربه و زرنگ و قابل اطمینان و "

 بر عهده آن می باشد.  " ین تهیه امکانات و وسائل الزم ..همچن

  علی محمدی سر خلبان ایرانی در شهر هامبورگ  ۸۱۱۹ژوئیه  ۸۶در تاریخ

ه ای به ضرب گلوله به قتل رسید. یکی دیگر از افراد به دست افراد ناشناخت

 ۸۱۱۱اوت  ۲۶اپوزیسیون به نام جوادی )غالم کشاورز. ن( نیز در تاریخ 

سلحه قاتلین و در قبرس به ضرب گلوله از پای در آمد. در هر دو مورد ا

ها و صدا ه اند. آزمایش های تطبیقی بین آنها کشف شدصدا خفه کن های آن

د، آشکارا جریان میکونوس مورد استفاده قرار گرفته بودنکه در خفه کن هائی

ها با هم مطابقت تهیه و کارپردازی آن نشان می دهند که ویژگیهای طرز

 دارند.

زیسیون از وظایف وزارت بدین ترتیب مشاهده می شود که از بین بردن افراد اپو

واواک و گروه  اطالعاتیامنیت و ادارات مربوط به آن، بویژه شبکه اطالعات و

عین حال حیان است که درمی باشد. مسئول کل این تشکیالت علی فال "قدس"پاسداران

از اعضاء شورای امنیت ملی نیز می باشد. در این شورا اجراء و انجام چنین اقداماتی 

مورد شور قرار می گیرند و به مرحله تصمیم گیری می رسند. سوء ظن شدید مبنی بر 

به دستور مقامات ایرانی صورت گرفته است، بر  ۸۱۱۲سپتامبر  ۸۹اینکه حادثه روز 

 اساس اطالعات بسیاری است که در این رابطه بدست آمده اند:

 از متهمین  در اعترافی که در حضور قاضی دادگاه در پرونده ضبط شده یکی

گوئی که بین افراد دخیل در این حادثه صحبت کرده یعنی امین درباره گفت



 

 

در پس این "این اعتراف با صراحت کامل گفته شده که ایران  جریاناست. در

 ها حمایت خواهد کرد. صورت دستگیری مرتکبین از آنو دربوده  "ماجرا

  یک تبعه ایرانی به نام کاظم دارابی فردی است که سر نخ این ماجرا را در

 نانی و افراد حزب هللا که مستقیمدست داشته و رابط بین دستور دهندگان ایر

تی که اداره این سوء قصد را انجام داده اند، بوده است. نامبرده طبق اطالعا

مرکز جاسوسی انگلستان فدرال حفاظت ازقانون اساسی واداره ایالتی برلین و

 عضو سپاه بدست آورده اند، عامل سازمان جاسوسی ایران، یعنی واواک و 

نامه  . طبق اعترافتهم فالحیان می باشدپاسداران، و در نتیجه از مرئوسین م

امین که در پرونده ضبط شده است، گروه سوء قصد کنندگان قبل از اینکه در 

، ساکن شوند، در خانه دوم ۹خانه تیمی واقع در زنفتن برگر رینگ، پالک 

 در برلین بسر می برده اند. ۶۳دارابی در دتمولدر اشتراسه شماره 

 ظت از قانون اساسی آلمان به بر اساس اطالعیه ای که توسط اداره فدراِل حفا

رتخانه شخص متهم )فالحیان(، و مقامات پلیس داده شده است، کارمندان وزا

کارکنان شبکه جاسوسی که تحت نظر وی می باشند، مستقیما  عبارت دیگر به

 در جریان حادثه برلین شرکت و دخالت داشته اند.

 راء کرده اند، در ن یعنی امین و رایل که این جنایت را اجادو نفراز متهم

طول همکاری خود با حزب هللا، که از جانب ایران حمایت می شود، در 

 اماکن آموزش پاسداران یک دوره اختصاصی را به پایان رسانده اند. 

 ن جنایت با آن فرار کرده اند، از ا، راننده اتومبیل سواری که مرتکبحیدر

ی برد، علیه نامبرده زمانی که از آلمان فرار کرده است، در ایران بسر م

 قرار توقیف صادر شده است. 

 ک فراری است، پس از  ناپدید اتومبیل فوق الذکر، که اینعلی صبرا، خریدار

ش از آلمان، توسط یکی از افراد شاهد، در بیروت و به هنگام ورود به شدن

 مرکز فرماندهی حزب هللا دیده شده است. 

  مورد استفاده ۸۱۱۲سپتامبر ۸۹یکی از سالح هائی که در جریان سوء قصد

 قرار گرفته است، متعلق به ارتش شاهنشاهی ایران می باشد. 

 بانیان یکی از مرتکبین این جنایت در رستوران میکونوس، قبل از کشتن قر

 ها دشنام داده است. خود، به زبان فارسی به آن

 ُکردهای عراق و دوست دکتر شرفکندی شب بعد از این طالبانی، رهبر

 "توسط ایران"د، به مقامات پلیس آلمان اطالع داد که این جنایت رخدا

صورت گرفته است. به گفته نامبرده، نقشه های اجرائی این جنایت، پس از 

پاسداران، توسط پیشمرگان ُکردهای عراقی در سپاه اینکه چند تن از اعضاء 

ند دستگیر شدند، برمال گردیدند. وی اضافه کرد که چ ۸۱۱۲ماه اوت سال 

هفته قبل از اجراء سوء قصد، دکتر شرفکندی را از نقشه های ایران مطلع 

 ساخته و به وی هشدار داده است. 



 

 

ن یعنی ابا توجه به اظهارات یکی از شاهد این جنایت به فالحیان،اتهام همکاری در

در جلسات امنیتی،  -درامور اطالعاتیبرند اشمیت باوئر، وزیر مشاور دولت آلمان 

تأیید می گردد. نامبرده تأکید کرده است که فالحیان بارها و بارها کوشش نمود  دادگاه،

ا که با فشار آوردن به دولت فدرال آلمان از برگزاری محاکمات قضائی در رابطه ب

 جریان میکونوس جلوگیری نماید. 

یک بررسی دقیق از ارتباطات نهائی و زمینه ها و عوامل این حادثه )منجمله مسائل 

نامه ریزی و ن رژیم، برابا مخالف د توجه ایران، نحوه برخورد مقامات ایرانیمور

  قیمو دخالت افرادی که مست ۸۱۱۲سپتامبر ۸۹ایران، اجراء نقشه اقدامات تدارکاتی در

مستقیم در این جنایت دست داشته اند(، منجر به این سوء ظن شدید می شود که یا غیر

عضو شورای ملی امنیت، و بر تخانه ذینفع، وعنوان مسئول وزار شخص فالحیان به

بوده و در آن ۸۱۱۲سپتامبر  ۸۹مبنای قدرت فرمانی و امکانات خود، مسئول جنایت 

ء ظن را تقویت می کنند، مبتنی شواهد و قرائنی که این سو دست داشته است.

ها در کارشناسان است که در طول بازجوییها و بازپرسیاظهارات افراد شاهد و بر

ت آمده اند، ات متعدد دادگاه صورت گرفته اند. از جمله شواهد و اسنادی که به دسجلس

 ن یعنی امین و افراد شاهد مانند:ااظهارات یکی از متهم

 )کارمند اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی(، آنوسک )کارمند اداره ایالتیلدگرونه وا

پلیس امور  Ostrowits) (ویتستردکتر گنجی، اسحفاظت از قانون اساسی(، پروفسور

در هامبورگ( و  شرقمطالعات جنایی، وین(، پروفسور دکتر اشتاین باخ )انستیتوی 

ح ها و صد خفه کن بن اشتین )کارمند اداره فدرال جنحه و جنایت( در رابطه با سال

اشیاء بررسی شده، بویژه رأی دادگاه منصفه پاریس  همچنین اسناد و ها، می باشد.

 "دستور قتل"، ۸۱۱۳مارس  ۵۸و  ۸۱۱۳ژوئن  ۸۶و ۸۱۱۲مبردساشش مورخ 

طرف سازمان فدرال اطالعات به تاریخ گنجی، و نیز اطالعیه مربوط که ازپروفسور 

صادر گردیده، و باالخره قرارهای توقیف صادره از دادگاه وین،  ۸۱۱۳دسامبر  ۱

 سوء ظن فوق را تقویت و تأیید می نمایند. 

در آن  عمد های قصد قتلمزدورانه صورت گرفته و ویژگیرتی جنایت مزبور به صو

تمایالت و خواسته های پست، خود فردمتهم )فالحیان( با پیروی از مشاهده می شوند.

را مختارانه همچون فعال مایشائی، صاحب حیات و ممات دیگران دانسته است. این 

ت. البته از نظر ما جنایت با استفاده از وسائلی که خطر همگانی دارند، انجام شده اس

دور نیست که مسلسل فقط تحت شرایط خاصی می تواند سالحی خطرناک برای عموم 

باشد. ولی از سوی دیگر نباید از نظر دور داشت که استفاده از مسلسلی که برای انجام 

رتباطی با این جریان ا نده شده بود، اشخاص زیادی که اصلاین منظور همراه بر



 

 

بسوی  نسالحی دقیقر جانی قرار گرفتند. اگر کسی با چنین معرض خطنداشتند، در

نی که در فضائی بسته که افراد دیگری در آنجا حضور دارند، شلیک نماید، یافراد مع

نمی تواند، هدف گیری را فقط منحصر به قربانیان خود نماید. چنین تعبیری با رأی 

رأی دیگر دیوان مزبور مطابقت دارد.  ۸۱۱۳فوریه  ۸۵دیوانعالی فدرال، صادره در

ا تعبیر فوق نیست، زیرا که در شده است، در تضاد بصادر ۸۱۱۲که در اول سپتامبر 

جا فقط چگونگی حقوقی یک گلوله شلیک شده با هفت تیر و نه مسلسل برای بحث و آن

 تصمیم مطرح شده است. 

 ۵۲ز بند ا ۸۲ماده  بنا برتوقیف فالحیان،  ل کافی برای صدور قراریاز این رو دال

قانون جزائی موجود می باشد. براساس تعبیر و تأویل قانونی ماده و بند فوق الذکر، می 

باید از این نقطه نظر حرکت کرد . رط های مشروح در زیر، توجه نمودباید به پیش ش

سوی به دادگاه معرفی نخواهد کرد. از که شخص متهم یعنی فالحیان، داوطلبانه خود را

ری نامبرده پیگرد سریع و اجراء مجازات مرتکبین این جنایت دیگر بدون دستگی

مقدور نخواهد بود. با این ترتیب، قرار جلب و توقیف فالحیان در راستای پی بردن به 

 حقیقت امر می باشد و برای این منظور باید به نحو زیر عمل کرد:

ا  اتهام دخالت رارمقامات دولتی ایرانی و همچنین سفیر جمهوری اسالمی ایران ک الف(

و نیز این واقعیت که  جنایت مزبور، مردود اعالم کرده اند. این امر،فالحیان را در

محل سکونت دائمی اش )حداقل در حال حاضر( فالحیان ازاعضاء دولت ایران است و

در ایران می باشد، منتج به این امر خواهد شد، که نامبرده در جلسات دادگاه حاضر 

م  و کوشش خود را مصروف بر این کند، که گریبان خود را از این نشود، بلکه تمام ه

دادگاه نجات دهد. لکن مصونیتی که نامبرده به عنوان یکی از نمایندگان جمهوری 

اسالمی ایران، از آن برخوردار است، هر گاه که بنا به دعوت رسمی در آلمان بسر 

الذکر وجود نداشته باشند،  بُرد، محدود خواهد بود. هرگاه یکی از شرایط فرضی فوق

فالحیان مشمول قوانین قضائی آلمان خواهد بود. از این گذشته ممکن است که وی در 

کشور ثالثی دستگیر شود. در آن صورت، تحویل وی به دولت آلمان فقط می تواند بر 

 اساس یک قرار توقیف صورت عمل به خود بگیرد.

در محکمه  ۸۱۱۵اکتبر  ۲۱از  جلسات محاکمات اصلی جریان میکونوس، که ب(

جزائی شماره یک دادگستری برلین صورت می گیرند، شواهد و قرائن بیشماری 

و خودشان  اند ن بودهاافراد شاهدی که از اطرافیان متهمبدست داده اند، مبنی بر اینکه 

 گاه شدیدا  تحت اِعمال نفوذرابطه مستقیم با حزب هللا دارند، قبل از شهادت شان در داد

ن کرده اه در بازجوئیهای پیشین به ضرر متهمگرفته اند تا اظهارات خود را، کقرار

حکمه جزائی دادگاه دو تن از بودند، منکر شوند یا دیگر تکرار نکنند. به همین علت م



 

 

از شهادت در ها را تهدید می کرد، ا به خاطر خطر جانی و جسمی که آنن راشاهد

ناس، پروفسور دکتر اشتاین باخ، در نامه کتبی بیانات کارش جلسه معاف کرده است.

، درباره رابطه بین ایران و حزب هللا و گفتار تلویزیونی ۸۱۱۵آوریل  ۳خود، مورخ 

اظهارات  سرانجامهمچنین مسائل مورد توجه ایران و و ۸۱۱۲اوت  ۵فالحیان در 

د که این واقعیت دارنبازپرس دیوانعالی فدرال، دال بر حضور قاضیمتهم امین در

ایران یا به ترغیب آن کشور صورت گرفته اند. و این  سویچنین اِعمال نفوذهائی از

حدس پایه می گیرد که فالحیان نیز که مسئول مستقیم این جنایت می باشد، در اینگونه 

اِعمال نفوذها دست داشته است. نتیجتا  این سوء ظن به وجود می آید که نامبرده نهایت 

 و تار کردن این ماجرا بکار خواهد بُرد.کوشش را برای تیره 

بر اساس چنین اوضاع و احوالی باید جدا  این سئوال را مطرح کرد که آیا فالحیان  ج(

های پیشین ایران یل خواهد زد؟ قتل یکی از دیپلماتدست به جنایت دیگری از این قب

یر در ژنو، و قتل شاپور بختیار، نخست وز۸۱۱۱آوریل  ۸۳یعنی کاظم رجوی در

در پاریس و قتل نقدی، رئیس بخش ایتالیایی  ۸۱۱۱۸اوت  ۸۶اسبق ایران، در تاریخ 

در ُرم، همگی در زمان تصدی فالحیان  ۸۱۱۵مارس  ۸۶شورای ملی مقاومت در 

اختیارات وزارت ه که از قرائن بر می آید در محدودصورت گرفته اند و تا آنجائی 

 خانه نامبرده می باشند.

ن ، امری کاملاو نگینی جرائم و اتهامات فوق، دستور قرار توقیفبا توجه به س د(

 متناسب است.

 

 امضاء. دکتر وست

 قاضی دیوانعالی فدرال 
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 دخالت واواک در ترور برلین

 
 

 



 

 

 دخالت واواک در ترور برلین
 

 ادراه کل حراست از قانون اساسی آلمان

 ۸۱۱۳دسامبر  ۸۱

  شماره پرونده:

AGI21-247-S-350070-220/95 
 

 ۸۱۱۳۳۵صندوق پستی 

 (Kölnکلن)

 ۳۱۳۳۳کد پستی 
 

 4112 -5911209تلفن: 

       4112-59811،5فاکس: 

 4112 -8881122تلکس: 

         به:

      دادستانی کل آلمان/ دادگستری کل آلمان

    برسد Jostبه دست دادستان ارشد آقای یوست 

 ۲۹۲۱صندوق پستی 

 76014( کد پستی Karlsruheکارلسروهه )

علیه امین و دیگران، مظنون به قتل و غیره )پرونده معروف دعوی جنائی بر موضوع:

 به میکونوس(

 تکمیل اطالعات این اداره در اینجا:

ث و  11-247-اس-350070-93/146/ شماره پرونده: ۲۲/۳/۱۵گزارش مورخ  -۸

(CV صفحه )۳ -۸، بند ۶ 

 21-247-اس. -350070-95/98ه پرونده شمار -۲۸/۳/۸۱۱۳و گزارش مورخ  -۲

 ی گ آ

 ۲۱/۸۸/۸۱۱۳گوی مورخ در رابطه با: گفت

تکمیل اطالعات باال، اداره کل حراست از قانون اساسی اکنون بر اساس اطالعات ودر

بدست آمده در نوامبر این سال، که قابل استفاده برای دادگاه می باشد، از همان منبع 

 ، م( مطالب زیر را به اطالع می رساند:۲۸/۳/۱۳اطالعاتی گزارش دوم )

ان ایرج.ا. یک تیم از واحد ویژه عملیات خارج از کشور وزارت اطالعات و امنیت " 

، دخالت داشته است. این شعبه ۸۱۱۲سپتامبر  ۸۹در قتل رهبران ُکرد، در  نمستقیم



 

 

های تشد، از مدکه مسئول ترورها است، و به عنوان واحد عملیات ویژه معروف می با

دارد. به  طوالنی وظیفه مراقبت از اعضای حزب دمکرات کردستان ایران را به عهده

مسئول قتل رهبر ُکردها عبدالرحمان  نحد مستقیمهمین واعنوان مثال، یک تیم از

 . استقاسملو 

در اوائل سپتامبر، پیش از واقعه ترور، یک تیم از ج.ا.ا وزارت اطالعات و امنیت 

با جاسوس مقیم برلین تماس برقرار می کند و  نفرستد. تیم مستقیم به برلین می تهران

به کسب و جمع آوری اطالعات می پردازد، و سرانجام برنامه نهائی ترور را تعیین و 

 تصویب می کند.

رت اطالعات و ( وزا، پ.د.یکی از منابع )جاسوسان توسطتیم، پیش ازانجام ترور، 

( با رهبران ُکردها بوده است، Direkte Kontaktتماس مستقیم )امنیت ایران، که در

ئن می شود. این منبع، از اجتماع اعضای حزب دمکرات کردستان ایران، مطلع و مطم

داشته است. تیم  در رستوران حضور طالعات ما، به هنگام عملیات ترورا بر اساس

سوی  عملیات، طبق یک برنامه دقیق فرار آماده، برلین را به( پس ازپ.د. )ترور،

 ".ایران ترک می کند

 

 از طرف 

 رونه والد( گ)
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 آخرین دفاعیات اُتو شیلی

 
 

 
 



 

 

 

 



 

 

 آخرین دفاعیات اُتو شیلی
 صادق شرفکندی( )وکیل مدافع بازماندگان

 

انبه، خوب و صمیمانه این با سپاس و قدردانی فراوان از دادگاه بخاطر رسیدگی همه ج

، و نیز از تمام ل خانواده مقتولین، همچنین از دادستانی فدرالمن به عنوان وکی پرونده.

کشف و پیگیری )این پرونده(، به خاطر کار روشنگرانه ای که با نهادهای سهیم در

ای اِشمیت باوئر پیگیری و دقت فراوان انجام گرفته است، تشکر می کنم. همچنین از آق

ن به قتل ادستگیری مظنوندرزیرا ایشان، شخصا ، سهم بزرگی  ،بسیار سپاسگزارم

 داشته اند.

کامال  نابجا و نادرست خواهد بود اگر من درآخرین دفاعیاتم به بررسی و ارزیابی 

در  تنهان که اطالع دارید، من توانستم پروسه طوالنی اثبات جرم بپردازم. زیرا، همچنا

یشکه  جلسات دادگاه حضور داشته باشم. هر چند که همکار من آقای آکسلبرخی از

(Axel Jeschke مرتبا  و مفصال  درباره روند دادگاه و اثبات جرم ) به من گزارش می

می تواند فقط تا اندازه ای جای شرکت مستقیم در دادگاه و پرسش و داد، اما این امر

خرین نماینده دادستانی کل )در آ در اینجا و پیش ازمنخ از شهود را بگیرد. پاس

سی و اثبات جرم را توضیح جزئیات، نتیجه تحقیق و برردردفاعیاتش( بسیاردقیق، و 

 من آقای یشکه،  توضیحاتکارجمله همسایروکالی شاکیان نیز، واز ده است. بعالوه،دا

، که ، به نظر من، آخرین دفاعیات دادستانی کل.و پرونده را تکمیل خواهند کرد ایشان

اعیات من کامال  کافی رای دفب من است ونظرات با در اینجا قرائت شد، کامال  مطابق 

را محدود به نقش و مسئولیت  من در اینجا دفاعیات خوددر نتیجه،  خواهد بود.

ن انجام گرفته است. این اقدرتمداران ایران در رابطه با قتلی می کنم که توسط متهم

ارهای دولت ایران قرارنگرفت و فشاست که دادستانی فدرال تحت تأثیرامر بسیار مهم 

ولیت مستقیم قدرتمداران روشنی بسیار تحسین انگیز به روی مسئین دفاعیاتش باآخررد

ی عام هاهرگونه کلی گوئیدر این رابطه از وااین جنایت تأیید و تأکید کرد. ایران در

از این عمل می کرد در تضاد با نتایج روشن و آشکار روند پرهیز نمود. او اگر به غیر

ز هیأت قضات تقاضا دارم که در حکم دادگاه نیز از اثبات جرم قرار می گرفت. لذا ا

 همین روشنی و صراحت استفاده شود.

، صرفا  به جرم تنهاحکم( مورد گفتگو قرار گیرد که )درشاید در هیأت قضات این امر 

 از بیان دالئل سیاسی )این قتل( چشم پوشی شود.ن پرداخته شود واحقوقی متهم

 



 

 

می توان  نفعل" ز این فرمول استفاده می کنند که دی ادر چنین موار نحقوقدانان معمول

هیأت  ،به نظر من ".یرچشم پوشی که آیا چنین امری صحت دارد یا خاز این امر

زیرا فقط هنگامی می توان درباره  ،های نرمی پرهیز کندچنین ارزیابیقضات باید از 

که مسئولیت ، درست قضاوت کرد نظر حقوق جنائین، ازامیزان جرم هر یک از متهم

شود که خود روابط شان را  ن توصیه میان قتل نیز در دادگاه آورده شود. به متهماآمر

 آشکار سازند و نام آنها را بیان کنند. نابا آمر

( Moabitقدرتمداران ایران، آلمان را متهم می کنند که در اینجا، در منطقه موآبیت )

تناد به استقالل دستگاه ام را با اساین اته ،یک دادگاه سیاسی تشکیل شده است. بُن

ین از واژه سیاسی برای این دادگاه چن نما نباید لزوم ،آلمان( رد کرد. اما)قضائی

موجب سردرگمی و از میان رفتن حس اعتماد و اطمینان ما  نبترسیم. این امر صرف

 می شود. طبیعی و روشن است که دستگاه قضائی ما، بر اساس درک حکومِت قانون،

ل و یگیری و صدور رأی به دال به هنگام تصمیم دی مستقل است و اجازه نداردنها

اینجا درباره د. اما روشن است موضوعی را که آنها باید درهای سیاسی توجه کنانگیزه

آن قضاوت کنند، دارای طبیعتی بسیار سیاسی است. امری که قابل انکار نیست. و به 

ی است. اما این امرهرگز به معنای سبک شدن ک دادگاه سیاساین معنا این دادگاه، ی

های سیاسی است، بطور نایت، به دلیل آنکه دارای انگیزهاتهام نیست. یک جبار

اسی، یا سیاست اتوماتیک تبدیل به عملی قهرمانانه نمی شود. اصوال  جنایت سی

 جنائی، که در آن موضوع هسکه هستند. یک دادگاه، یا پروند یک سویجنایتکارانه دو 

رسیدگی به یک جنایت سیاسی مطرح است، خود بخود یک دادگاه سیاسی است، بدون 

 ل قوه قضائی( خدشه ای وارد شود.آنکه در آن به حاکمیت قانون )و استقال

این قتل و تدارک آن شرکت ن درادادستانی فدرال با دقتی موشکافانه ثابت نمود که متهم

ن در قتل روشن است، پرسش اشرکِت متهم عینی،ته اند. اگر بدین معنا، و از نظرداش

کار چه بوده است. آنها انجام این ها برایباقی می ماند که انگیزه آن پرسشبه این 

ها هیچگونه دشمنی شخصی نداشته اند. و نمی شناخته اند و با آنن را شخص نمقتوال

یک راه  تنهابخواهیم بی طرفانه قضاوت کنیم هیچ انگیزه دیگری نیز وجود ندارد. اگر 

دستور قدرتمداران ایران عمل کرده اند. اینکه این ممکن باقی می ماند: آنها بنا بر

شده است، برای آن بر اساس ن( ابالغ اقدرتمداران ایران به متهم سویمأموریت )از

 ها، نه تنها اظهارات شاهد   یل بسیاری وجود دارد. از جمله آنهای تحقیقات دال پرونده

C  اه، نه تنها اسناد بسیار زیادی است که در دادگاه قرائت شده اند، نه در برابر دادگ

تنها اظهارات آقای بنی صدر به عنوان شاهد در برابر دادگاه، و نه تنها انبوهی دیگر 



 

 

مهم ترین سند و دلیل را خوِد قدرتمداران ایران  سناد و مدارک موجود می باشد، بلاز ا

 ارائه کرده اند. 

ایران، و بویژه اظهارات  یانات از درون هیأت قدرتمدارانو بیک سری اظهارات 

ران میکونوس ، مبی ن این امر هستند که ترور رستوج.ا.ا.وزیر اطالعات و امنیت 

های دیگر، که قربانیان آن در اروپا افراد اپوزیسیون ایران بوده مانند بسیاری از قتل

نجا بیش از همه جلب ه در ایاند، موجب شادی و خوشحالی دولت ایران است. آنچه ک

گزارم که  من در روند دادگاه چندین بار به این امر اشاره کردم و سپاس -نظر می کند

که  -نددر آخرین دفاعیات اش یکبار دیگر به روی این نقطه نظر تأکید می ک دادستانی

موجب یک اقدام )اعتراضی( کوچک حکومت ایران  اقتل شرفکندی و دوستانش حت

که در آلمان میهمان یک کنفرانس بین المللی  که چرا از جان شهروندان ایرانینیز نشد 

 مراقبت و مواظبت نشده است. بودند، بهتر 

به قتل رسیدن یک کلمه اظهار تأسف یا همدردی در رابطه با  اایران حت سویاز

ها نبرلین بیان نشد. و بسیار قابل توجه است که حکومت ایران نه تشهروندان ایرانی در

کوچکترین  ه است، بلتحقیقات و کشف جرم نکردهیچگونه اقدامی جهت شرکت در

ندارد. برعکس، کشف قتل نیز وجود  براینشانی از آمادگی او برای همکاری 

 به شدت ایران سوین دستگیر شدند. از اهنگامی فعال شد که متهم حکومت ایران ابتدا

 ن جلوگیری شود. امکوشش به عمل آمد که از انجام تعقیب قضائی مته

ن، و نیز نسبت به جمهوری فدرال آلما تهدید و راه توهین ها ازدر این روزها این تالش

که ما در این میان، بر اساس اسناد نمایندگان و نهادهای آن گسترش یافته اند. از آنجائی

 هستند، بنابراین انمجرماکنون  ،ناو مدارک مربوط به اثباِت جرم، می دانیم که متهم

ن دخالت کرده است. این امر افشاگر همزمان با آن می دانیم که دولت ایران به نفع قاتال

است. این امر یک نوع اقرار است. بدین ترتیب قدرتمداران ایران سرانجام نقاب از 

 چهره خود برداشتند و به مسئولیت این قتل ها اعتراف کردند. 

رار گیریم که این روزها در تهران برپا و آشوبی ق هاغوغانباید تحت تأثیر و نفوذ ما 

می شوند. من اطمینان دارم که هیأت قضات خونسردی و آرامش خود را حفظ و یک 

رأی عادالنه صادر خواهد کرد. این را نیز اضافه کنم که در این دادگاه مسئله بر سر 

چه کسی های واقعی راتاین است که مسئول این قتل وحشیانه و خائنانه در رابطه با دمک

ن قرار نگرفته اجایگاه متهماگر هنوز در ان باید به اسم نام برده شوند، حتاست. مسئوال

 باشند.

اساس اسناد و مدارک ارائه شده به دادگاه، مسئولیت مستقیم قدرتمداران ایران اینکه، بر

در این جنایات اثبات شده است، و اینکه این نتیجه گیری )این واقعیت( می بایستی در 



 

 

بود،  دادگاه آورده شود، و بنا بر آن پیامدهای سیاسی آن چه خواهد سویاز  ن حکممت

مجلس ملی امری است که تصمیم گیری درمورد آن نه وظیفه دادگاه، بل وظیفه دولت و

. اینکه چنین پیامدهای سیاسی ای اجتناب ناپذیر خواهند بود، نباید خواهد بودآلمان 

روشن و ضروری، در متن حکم،  نن این واقعیِت کاملادگاه از بیاموجب آن گردد که د

 د و به مالحظاتی نادرست تن دهد. چشم بپوش

ایران هدایت می شود یکی از تنفرآمیزترین اشکال جنایت سازماندهی تروریسمی که از

ابله سخت تری بر شده است. وزیر امور داخلی آلمان در این روزها به حق خواهان مق

جنایات  ناینجا مشخصکه در. آیا هنگامیشده استت سازمان یافته جنایاعلیه این نوع از

موضوع اتهام و بررسی دادگاه است، خواست او شامل  حکومتیمربوط به تروریسم 

 فاجعه ای بدفرجام است. ناگر به غیر از این باشد که واقعاین امر نیز می شود؟ 

هرگونه مسامحه، کوتاه  ،زبه خاطر احترام به نظاِم حکومِت متکی بر قانون ما نی احت

 آمدن یا ضعف در برابر آمران این جنایات مجاز نیست.

ها( کمکی نخواهد کرد. برعکس، بنیادگرایان متعصب در ایران از این نصیحت )به آن

 پُررو تر می شوند. راه فقط 

روشن است که ملت آلمان خواهان روابط خوب و دوستانه با ملت ایران است. ما 

دشه ها احترامی عمیق داریم. اما جهانی و خسنن آنوردهای فرهنگی وت به دستآنسب

حق حاکمیت ما، و نیز حکومت متکی بر قانون ما، از ما می ناپذیر بودن حقوق بشر، و

 قتل و نیز ترورها اقدام نمائیم. طلبد که ما مصممانه و با تمام قوا بر علیه احکام

حد طوالنی به تماشای اَعمال باندهای های اروپائی بیش از حکومتبرخی از ،متأسفانه

لجستیگی  و ترور ایرانی پرداخته اند. یک سفارتخانه ای که به عنوان مرکز تدارکاتی

باید بسته شود. یک  ،هدایت و سازماندهی ترورها مورد استفاده قرار می گیرد با هدف

می کنند، تمجید  حکومتی که نهادها و نمایندگانش اعمال وجود تروریستی را تحسین و

های آموزشی، یا  مراسم ، کمکبرای آنهاتمدید وام با ها هستند، نباید ن آنایا خود آمر

 قرار گیرد.و تقدیرتشریفاتی دیپلماتیک مورد تفقد 

های طرِف ایرانی برای خرابکاری در روند دادگاه با پس از آنکه تا کنون همه تالش

یران همواره فریادهای ناهنجار و از ا آخرشکست روبرو شده اند، ما در این روزهای 

عیان تهدید های فدرال ما آشکار وم. دادستاننیز اتهاماتی کامال  بی ربط و ناروا می شنوی

به مرگ می شوند. من نگران آنم که در روزهای پیش از اعالم حکم دادگاه چنین 

ز دادستان تهدیدات بی شرمانه ای افزایش یابند. بدین دلیل، مؤکدا  تکرار می کنم: ما ا

انی ای فدرال بسیار سپاسگزاریم و حداکثر قدردانی را می نمائیم. این سپاس و قدرد

ن نثار ایشان می شود. این سیاستی بازماندگان مقتوال سویاست که از صمیم قلب از 



 

 

بر این تصور خام کسی در ایران  لمان نیز در آن سهیم است. اگراست که تمام ملت آ

نمایندگان دادستانی کل آلمان را تهدید کند، باید بداند  ،مجازات است که می تواند بدون

 ملت آلمان است.تمام که این امر به معنای اعالم جنگ بر علیه 

ان دارم که این حکم، هیأت قضات، حکمی به نام ملت آلمان خواهد خواند. من اطمین

یر اساسی ن برای آینده یک تأثعادالنه خواهد بود. حکمی که همچنیحکمی روشن و

گیرانه مثبت از خود بجای خواهد گذاشت. این بزرگترین امید و آرزوی من است. پیش

شهروندان زن و مرد، و  م: و آن اینکه همهیما همگی یک مسئولیت مشترک دار ،زیرا

 هائی که نزد ما میهمان هستند، بتوانند در امنیت و بدون ترس زندگی کنند.همچنین آن
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 تروریسمی  :اتو شیلی، نماینده مجلس ملی آلمان، عضو کمیته امنیت ملی، وزیر کشور

 رآمیزترین اشکال جنایت سازماندهی شده است.هدایت می شود یکی از تنف ج.ا.ا.که از
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 یوآخیم اِریش -بخشی ازآخرین دفاعیات هانس

 

 

          

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 یوآخیم اِریش -بخشی ازآخرین دفاعیات هانس
 )وکیل مدافع بازماندگان فتاح عبُدلی(

 

 زیرا، دنکنثابت می  حکومتیتروریسم  ترور را به عنوان بودن این آمرانهقعیات، وا

سوء قصد میکونوس که ثابت می کنند،  یخانم ها و آقایان، واقعیات .واقعیات هستند هااین

 :ه استبود حکومتیتروریسم  یک  ، پسو یک حکومت با دستوراقدامی 

پیگرد منظم ُکردها در ایران و رهبر سیاسی آنان، حزب دمکرات کردستان ایران،  -۲

ش را به عنوان کارشناس اتباخ که ما در اینجا نظر یک واقعیت است. پروفسور اشتاین

دو دلیل نیز برای ن یخی این مسئله را تشریح کرد، بل عمدتشنیدیم، نه تنها تکامل تار

 نمود: ارائهآن 

هان شنیدیم که حزب دمکرات کردستان خوادر اینجا دالیل قدرت سیاسی: ما  الف:

های مکراتیک. طی سالارچوب یک ایران دچخودمختاری است. خودمختاری در

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به شدت در جریان بود. به ویژه در  ۸۱۱۸و  ۸۱۱۱

شین های حاشیه نشیه های جنوبی اتحاد شوروی، کوششهای استقالل طلبانه دولتحا

شمال عراق ، درفارس جنگ دوم خلیج، پس از۸۱۱۸سال مسلمان افزایش یافته بود. در

و ُکردهای عراقی تحت حمایت  روازهای جنگی ایجاد شدبرای پمنطقه ای ممنوعه 

. در ترکیه، ُکردها توسط حزب کارگران کردستان، پیکار ندر گرفتسازمان ملل قرا

مستقل آغاز  حکومتدستیابی به یک  اا برای استقالل، خودمختاری یا حتمسلحانه ای ر

از  ، را خراش دهیدیک آخوند "... اگر پروفسور اشتاین باخ: از  گفتاورد .اندکرده 

کزی ایران دید قدرتمداران مر این ازبنابر". آن یک ناسیونالیست بیرون می زندورای 

و  طلبانه ُکردها در کشور آنان مهارهای خودمختاری ضروری بود که این کوشش

حزب دمکرات کردستان  ه نیروی اصلی سیاسی ُکردها، یعنیسرکوب شود و بدینوسیل

 اقع شود. نو هدف ضربه وایران از

راه داشته  نیت ام ملی به جلسات مشورتی شورای نکه در واقع شخص ،C ما از شاهد

این ارزیابی  ۸۱۱۸که در سال  -واین تأییدی است بر این ارزیابی -است، شنیدیم 

وجود داشته است که حزب دمکرات کردستان ایران، تحت رهبری شرفکندی، از 

یر کل مقتول خود قاسملو را جبران نموده و از ضربه وارده کمر راست کرده، فقدان دب

که پیش از قتل قاسملو داشت. لذا  است نظر بین المللی دوباره همان اهمیتی را یافته 

این دالیل قدرت سیاسی است که از نو، نابودی رهبری حزب دمکرات کردستان ایران 

 را در دستور روز قرار داده بود. 



 

 

ل ایدئولوژیک بنیادگرائی اسالمی اضافه می یل دوم، دالن امر به عنوان استدالبه ای ب:

در  اساسی یباخ به عنوان کارشناس، از این لحاظ هم اطالعات ند. پروفسور اشتانشو

اختیار ما گذاشت. از دهان خمینی هم این پرسش خطاب به ُکردها وجود داشت: که آیا 

نالیسم ُکردی پایبندید؟ و شما مسلمانید و فرمان الهی را اطاعت می کنید یا به ناسیو

خمینی است که مقدم بر مرزهای ملی  سویتعیین شده از  "قوانین الهی"همین اولویت 

یافته است: هر نوع حق ملی  و مقدم بر قوانین ملی، به عنوان دلیل ایدئولوژیک قطعیت

صورتیکه قانون الهی که مسلمانان باید از آن پیروی در است، انسان وضع شده سویاز

ه این لفاف -به همین دلیل رزهای ملی نیست ود، موظف به رعایت حقوق و مکنن

ن ان و مفسداه اصطالح مرتدپیگرد ب  -تسا ایدئولوژیک و درعین حال استنتاج از آن

 می نگرد. "ائل داخلی ایرانمس"ها به مثابه در خارج مجاز شمرده و به آن ارا، حت

و  در اروپا، قادری آذر ایران ستانکرد ل قاسملو و نمایندگان حزب دمکراتقت -۱

آقای و نیز در دادگاه  پروفسور اشتاین باخ اظهارات  ا از، یک واقعیت است. امرسول

رسیدگی به پروندة این قتل در وین، همچنین از  مأمور (،Ostrowits)ویتسترسا

، که همگی متفق القول C ازمنبع شاهد مطالعه حکم بازداشت دادگاه بخش وین، و نیز

در وین،  ۸۱۱۱وده اند، می بایست متقاعد شده باشیم که قاسملو و نماینده اش در سال ب

راتی گو و مذاکرسیده اند. آنهم در جریان گفت توسط هیأت نمایندگی دولت ایران به قتل

آنطور که  -ه قتل شرفکندیجریان بوده است. و دیگر اینککه با این هیأت نمایندگی در

ی ته است. این نیز یکیاف "مقدماتی خود را در قتل قاسملو هقرین" می نامد دادستانی کل 

 ت است. اواقعی دیگر از

و پیش از ارتکاب  ۸۱۱۲اوت  ۵۱سومین واقعیت، سخنرانی تلویزیونی فالحیان در -۹

جرم است. در این سخنرانی، حزب دمکرات کردستان ایران همچنان به عنوان هدف 

ت و البته نه آنطور که رفسنجانی در مصاحبه وزارت اطالعات ایران معرفی شده اس

تن یا شناسائی حزب بوده با اشپیگل کوشیده است بقبوالند که گویا هدف تحت نظر گرف

که در گذشته به این  گویدفالحیان به روشنی و وضوح از ضرباتی سخن می  است. بل

رج نیز خاو اینکه این ضربات در نده وارد خواهد آمدو در آیاست حزب وارد آمده 

 گ رژیم است. چنر رهبری این حزب نفوذ شده و در وارد می شوند و اینکه د

شاهد دادگاه، اشمیت اری برزتأثیرگتالش علی فالحیان برای واقعیت چهارم،  -۴

تشریح  نیش از آغاز محاکمات است. که قبلئر، پس از ارتکاب جرم، و بالفاصله پوبا

 .ه استبه اندازه کافی روشن شدشد. این نیز واقعیتی است که در اینجا 

که فالحیان  اینجا بیان داشت این دادگاه، آقای برونو یوست، دردر دادستانی کلنماینده 

میت باوئر، اش وزیر اطالعات و امنیت آلمان، آقای یش باگوهاگفتمذاکرات و جریان در



 

 

آن کرده وخواستار  ن توسط کنسولگری ایران یادامتهمازکه ازمراقبت بهترهنگامی

 از یک متهم ایرانی صرفن نهاو است. بنابراین  استفاده کردهجمع ضمیراز ،شده

ن به صورت جمع ااز متهم شامل حالش شود، بلباید این مراقبت  که )دارابی(،

امر در صحبت کرده است. به عنوان مکمل اظهارات دادستانی کل باید گفت که این 

 اشپیگل داشت، بار هبا مجل ۸۱۱۳سال مصاحبه ای که والیتی وزیرامورخارجه در

 (۸۳۲ برگ، ۲۳/۱۳دیگر بروز کرده و استمرار یافته است )اشپیگل، شماره 

محاکمه به اصطالح میکونوس، دادستانی کل، تهران را گرداننده عملیات در اشپیگل:" 

 متهم می کند.  حکومتید و دولت شما را به تروریسم می دان

از شهروندان ایرانی ای را هاست. اینکه ما مراقبت ناین امر مربوط به آ پاسخ والیتی:

چه باشد ما میهن هر دادگاه قرار گرفته اند، عهده دار شویم، وظیفه ماست. برابرکه در 

 "هستیم. نهاآ

ن اامیدوارم با تأکید من واضح شده باشد که والیتی در اینجا دوباره از جمع متهم

شان ا ایرانی نامیده است. که میهن ن را به صورت جمع شهرونداصحبت کرده و متهم

ایران است. واضح تر از این نمی توان ادعای رهبری ایدئولوژیک، و تا حدودی ادغام 

یاد حزب هللا لبنان در قلمرو حاکمیت ایران را، به نمایش گذاشت. این مسئله مرا به 

ه وی سرزمین پدری هماتحاد جماهیر شور"... : گفت گفته استالین می اندازد که

 باشد.جهان عیان ظاهرا  باید ایران هم میهن همه شی". زحمتکشان است

با حضور قاضی  ۸۱۱۲نوامبر  ۸۱در بازجوئی  امین ، اعترافنجمین واقعیتپ -۵

" است. او در آنجا گفته است که یکبار حیدر به عماد، یعنی متهم رایل، گفته بود: 

 ،به گفته امین ،ایلخ متهم رپاس ". ده یک وقت تو و شریف دستگیر شویمجسم کن ک

 ".حمایت خواهد کرد ایران پشت ما ایستاده است و از ما" : که این بوده است

ه های وزیر اطالعات فالحیان، گفتدر تنها  کار را کرده است. این امر را  نهایران این

گفته های وزیر خارجه والیتی و نیز در فشاری که برای اخاذی، بطور فزاینده بل در

 رده می شود، می توان مشاهده کرد.ین دادگاه آوبه ا

مفصل خود، که  اتاعترافی متهم امین درگفته ها دررابطه با بررسی درستی

دادستانی کل استناد  هی موجود است، اجازه دهید به خطابآن نزد قاض اتصورتجلس

کنم که چگونگی تکوین و بررسی گفته های امین را در اجزای خود تشریح کرده است. 

اظهارات فالحیان و والیتی، صحت ارزیابی آنموقع رایل را تأیید می کنند: ایران از 

 ن لبنانی هم حمایت می کند. امتهم

طالبانی، شرکت کننده در گردهمایی انترناسیونال آقای جالل گواهی  ،واقعیت ششم -۶

ر و رهبر جبهه میهنی کردستان است، که یک حزب ُکرد عراقی، و معتب ،سوسیالیستی



 

 

در انظار بین المللی می باشد. طالبانی به شرفکندی هشدار داده بود، و این هشدار بر 

پایه اظهارات پاسداران اسیر شده استوار بوده است، که ایران در پی  اوست و نقشه 

قتل او را می کشد و او باید محتاط باشد. طالبانی این مسئله را بالفاصله پس از سوء 

او در جریان اصلی محاکمه این مسئله را  . و(  گفته بودBinzز )قصد به شاهد آقای بین

گزارش داد. ابدا  دلیلی برای گواهی دروغ طالبانی در این زمینه وجود ندارد. و اگر 

نمی تواند به ضر این کشور می کند، درست به همین دلیل،  همکاری ج.ا.ا.وی با 

بنی  جانب آقایچنین شهادتی از  ،عالوهبدهد، چنین امری معقول نیست. بگواهی دروغ 

که به سهم خود به حزب دمکرات کردستان  قرار گرفته است تأیید مورد  همصدر

 . اشتطریق طالبانی، هشدار داده  ایران از دو راه، و از جمله از

از محل موجودی ارتش  اسپسیال، ،منشاء سالح ارتکاب جرم الما ،واقعیت هفتم -۷

ما توانستیم رد این سالح، که پایه اثرات پوکه فشنگ سابق شاهنشاهی ایران است. 

به عنوان اسلحه ارتکاب جرم شناسایی شده است، را تعقیب کنیم. این  یقینهایش بطور 

وقت  سالح از اسپانیا به ایران صادر شده و در آن زمان در اختیار ارتش شاهنشاهی 

افقم. طبیعی است که کل موقرار گرفته است. البته من هم با اظهارات دادستانی ایران 

شود. اما استفاده های جهان می تواند این یا آن اسلحه از کنترل خارج ارتشیک از درهر

که موجودی اسلحه این رابطه، عالمت دیگری است برای این واقعیت از این سالح در

ست قدرتمداران انقالب به دسالح ارتکاب جرم، پس از ارتش شاهنشاهی وبطریق اولی

 تاده است. جدید اف

صدا خفه کن مورد استفاده است. صدا خفه کن سالحی که در جریان ، واقعیت هشتم -۸

مشابهی مانند دو صدا  هگرفته است، پرس لولسوء قصد میکونوس مورد استفاده قرار 

ن رژیم ایران اا دو سوء قصد دیگر نسبت به مخالفخفه کن دیگری دارد که در رابطه ب

که در هامبورگ به قتل  ،یکی ترور خلبان سابق رفسنجانی استگرفته شده اند. به کار

رسید. و دیگری ترور قبرس است که در آنجا یک کمونیست ایرانی  مقیم سوئد به قتل 

رسید. او به هنگام مالقات با مادرش که از ایران فقط روادید برای این مالقات در 

که در اینجا به عنوان  ،شابهکشور قبرس دریافت کرده بود، به قتل رسید. پرس لوله م

نشان دیگری  ،آلمان کارشناسی و تأیید شده است مدرک جرم توسط اداره کل جنائی

 ییکسان با منافعدر رخداد برلین  و دو ترور مذکور افرادی  کهواقعیت این است برای 

 شرکت داشته اند. مشترک 

. یکی استنوس در سوء قصد میکودخالت مستقیم  دو ایرانی  ،نهمین واقعیت -۳

که به متهم امین گذرنامه ایرانی و بلیط هواپیمایی ایران ایر خود را نشان داده  ،محمد



 

 

ران میکونوس با مسلسل شریف، که بر اساس  گفته های امین در رستو یبود. و دیگر

 جنایت را مرتکب شده است.ن دستی شخص

 که برده اند، گفته اندن سالم بدر میکونوس جا ترورکه از کسانی :دهمین واقعیت -۲۱

فارسی داده است. پس از آن دشنامی  دست، پیش از شلیک، دشنامی بهمجرم مسلسل به 

اثبات شده روانی است که  داده است. این یک واقعیت به فارسی و با گویش تهرانی

هیجان و فشار زیاد، به زبان مادری سخن اضطراری و در زیر انسان به هنگام شرایط

گرفته است، سط زنده ماندگان مورد تأکید قرارراین ناسزای فارسی که تومی گوید. بناب

 برگفته های امین و تأکیدی است براطالعات اداره جنائی آلمان.تأکیدی است 

( است BNDواقعیت، اطالعات سرویس ضد جاسوسی آلمان فدرال )ن یازدهمی -۲۲

میت باوئر شنیدیم که او که از آغاز محاکمات وجود داشته است. ما از شاهد دادگاه اش

 آنها را خواسته است کهو داده  قرار ضد جاسوسی سازمان در اختیاراین اطالعات را 

ن امین امتهم بازداشت. این اطالعات از همان آغاز دهندقرار  شدهدر اختیار اداره یاد 

ن امتهم است. تذکری که اداره کل جنائی درموردوجود داشته  ،راین شهردر ،و رایل

های بسته آماده فرار بودند و یک با چمدان ،هر دوآنها، قیقت پیوست. ه بود، به حداد

ضمن  جاسوسی در اطالعات سرویس ضد بعالوه، هم به دست آمد. یگذرنامه جعل

 پس ازعملیات به ایران شلیک کرده و مسلسل که یک ایرانی باحاکی از آن بود 

 کند. زندگی میحال  حاضر در ایران و درا .گریخته است

آقایان، اطالعات اداره کل حراست از قانون اساسی دوازدهمین واقعیت، خانم ها و -۲۱

گرونه والد، وارد پرونده آقای  اینجا با اظهارات شاهددراست که  ۸۱/۸۲/۱۳مورخ 

که یکی از دوایر وزارت اطالعات و امنیت  استشد. این اطالعات حاکی از آن 

دخالت داشته است. میکونوس ترورن، بطور مستقیم در فالحیا ، یعنی وزارتخانه ج.ا.ا.

یا  ،۸۱۱۲سپتامبر  ۹روز  ج.ا.ا. ن اطالعاتیامأمور بنا برگزارش آقای گرونه والد،

، گرفته اندن مقیم این شهر تماس ا، با مأمورکرده اندبه برلین سفر  ،حوالی این تاریخدر

خائن در فردکه یک  را یاتبر پایه اطالعو اجرای آن سوء قصد برای و برنامه ریزی 

 است. انجام گرفته، زاردهاختیار آنان گ

  شاهد، زیرا وجود داشت و ناروشنیهایی د این اطالعات، سردرگمیموردردر اینجا، 

لین بازجوئی نامبرده در )البته این او۸۱۱۶گرونه والد، در اولین بازجوئی در ژانویه 

بیان از ابتدا کردیم(،  و شاهد دائمی تجربه و ما او را تقریبا  به مثابه میهمانکل نبود 

ست از قانون اداره کل حرا که منبع اطالعاتو نگفته بود  خودداری کردهواقعیت این 

  ،روشن شدن این مسئلهبرای های اطالعاتی دوست بوده است. اساسی، یکی از سرویس

ه چندان دشوار . اما روشن کردن این مسئلبودی مدافع متهم دارابی کالسپاسگزار وباید 



 

 

وزارت کشور آلمان خود این واقعیت را در مقابل دادگاه اداری شهر  زیرا ،هم نبود

کلن، در جریان محکمه ای که برای تکمیل پرونده اظهارات متهم ایاد، و دادن اجازه به 

گرونه والد برای دادن اطالعات بیشتر به دادگاه برگزار شد، ذکر کرده بود. الاقل این 

وزارت اطالعات و امنیت ن اسئله کمک کرد که مأموره روشن شدن این مب دادگاه

جریان وارد برلین شده اند. در ،ین تاریخیا حوالی ا ،۱۲سپتامبر 7، در تاریخ ج.ا.ا.

کی از ی طالعت توسط که این آ داشتاعالم آلمان ، وزارت کشوردادگاههمین 

شاهد گرونه والد، ز آنکه به پس ااست.  ما رسیدهاطالعاتی دوست به دست  سازمانهای

خود شخصن ، قرار دهددر اختیار دادگاه  اطالعات بیشتری داتده شد دراین مورداجازه 

اعالم  ، اوعالوهب مورد تاتئید قرار داد.در دادگاه  ۸۱۱۶این واقعیت را در ماه فوریه 

، اطالعاتی دوست سفر کرده اینسازمانبه پایتخت کشور  ۸۱۱۶فوریه  ۳که در  داشت

گو کرده، افسر ارشد این منبع اطالعاتی گفتپرونده و اسناد را در آنجا دیده، با  نشخص

اطالعات دیگر این منبع را بررسی و با سایر اطالعات اداره حراست از قانون اساسی 

بع او من هستند موثقتمامن ت که این اطالعات مقایسه کرده و لذا به این نتیجه رسیده اس

 .می باشند  آنها قابل اطمینان

ده و از خود پرسیده بود نگاه کر "العاتاط"با شک و تردید به این ابتدا ستانی کل، داد

قانون اساسی نمی تواند ساختگی  حراست از فدرالاز اداره  دریافت شده "خبر"که آیا

در صورت جعلی  که می شودمتذکر یدرستبه ده باشد؟ دادستانی کل یا دستکاری شو

حتمن در آن نام  باشند(ختگی و دستکاری شده ر این اطالعات سااگبودن این سند، )

جعلی می بود اطالعات اگر این یعنی،  ذکر می شد. اطالعاتی ایران در برلینماموران 

 ذکر می شد. آن کردن نام دارابی برای مقبول تر حتمن

اضافه  (به عنوان استداللی دیگر)قانع کننده است و من  دادستانی استدالل به عقیده من

افراطی  هایحتیاط کاریادیگر نیازی به عات ساختگی بود، کنم که اگر این اطالمی 

شاهد گرونه والد  ،صورتینا. دروجود نمی داشتدوست کشور  اطالعات سازمان

ماهنگی بین اطالعات وزارت امور قرار داده می شد. و این کمبود ه بهتر درجریان

در ضمن  یان دادگاه شهر کلن، پیش نمی آمد.اظهارات شاهد گرونه والد در جرکشور و

دوست نشان می دهد که این  کشور اطالعات سازمان مورداین احتیاط کاری زیاد در

اطالعات دستکاری شده نبوده اند، بلکه این خبر به همان اندازه که ما در اینجا دریافت 

 کردیم، واقعی است.

سپتامبر یا  حوالی این  ۹ن در تاریخ اطالعاتی ایرا انهمچنین این فرمولبندی که مأمور

در ایران است.  خبرتاریخ به برلین آمده اند، به نظر من حاکی از آن است که منبع این 

اطالعاتی از تهران را می دانسته، اما به دلیل  انمأموررا  زمان پرواز بع ظاهاین من



 

 

تامبر یا به دلیل سپ ۹تفاوت ساعت میان تهران و آلمان مطمئن نبوده است که آیا آنان 

سپتامبر در آلمان خواهند نشست. نکته دیگری که ثابت می کند منبع این  ۱تفاوت وقت 

ن امنبع توانسته از تماس با مأمور این است کهخبر در تهران و نه در آلمان است، 

از برلین گزارش دهد، اما نتوانسته نام کسی را ذکر کند و به ویژه اطالعاتی مقیم در

 بی نامی نبرده است. متهم دارا

در رابطه با تحت نظر گرفتن رستوران میکونوس و این پرسش که سوء قصد کنندگان 

از چه زمانی روی رستوران  میکونوس به عنوان  محل ترور حساب  کرده اند، توجه 

شما را به نکته ای جلب می کنم که دادستانی کل آنرا فراموش و شاید بی اهمیت تلقی 

ترور، از انجام رستوران، دو هفته پیش از این واقعیت است که کته، نکرده است: آن 

افرادی تحت نظر و شناسائی قرار گرفته است. این آگاهی را شاهد میرراشد در  سوی

جریان اصلی محاکمات اعالم کرد. شاهد میرراشد که خود از زنده ماندگان سوء قصد 

به  ۸۱/۱/۱۲پلیس در تاریخ  است، مالحظات مهم خود را در جریان اولین بازجوئی

. بطوریکه می توان ارزیابی آن موقع او را در استمنظور صورتجلسه مطرح نموده 

 میکونوس، نسبتا  موثق تلقی کرد. مورد تحت نظر بودن رستوران

توران اگر این مالحظات درست باشند، می توان نتیجه گرفت که تحت نظر گرفتن رس

طالعاتی ایران وجود داشته و شروع شده است. و ن اامیکونوس پیش از ورود مأمور

ای این امر نشان می دهد که رستوران میکونوس به عنوان بخش بزرگ و تثبیت شده 

. درست بودنقشه های سوء قصد کنندگان منظور شده در همان ابتدا،ترور، از طرحاز

 ستیحضور شرفکندی و همراهانش در گردهمائی انترناسیونال سوسیالی گونه کههمان

 دیگری قابل طراحی بوده است. ه شد، به عنوان بخش بزرگ و تثبیت در برلین

سوء  کهتاکید دارد این واقعیت نیز بر بررسی اطالعات اداره حراست از قانون اساسی

 کی بوده اند. این اطالعیه مت محافل اپوزیسیون ایرانیکنندگان، به یک خائن درقصد

 -هر چقدر تلخ هم باشد -اشته است. چنین خائنیوجود د نیزکرگزارش منبع فوق الذدر

 رانی وجود داشته است. محافل اپوزیسیون ایدر

مالقات در رستوران میکونوس بطور کوتاه مدت صورت گرفته است. یعنی تعیین قرار

اینکه عالوه بر محل قرار، ساعت مالقات هم برای اولین بار بین نوری و صاحب 

یعنی  .سپتامبر تعیین شده بود ۸۶به  ۸۳یمه شب، بعد از ن یکرستوران، در ساعت 

مدت زمانی رسپتامبر، یعنی د ۸۶این شب قرار پنجشنبه شب گذاشته می شود. شب در

ن شروع اساعت پس از تعیین این قرار مالقات، حرکت آزمایشی متهم ۲۳کوتاه تر از 

یشی پس از شده است. ما این مسئله را از اظهارات متهم امین می دانیم. حرکت آزما

ن می بایست به این اطالعات دسترسی داشته ااین زمان کوتاه ثابت می کند که متهم



 

 

تیمی  هن حاضر درخاناکه متهمترور، شب ۲۸ساعت تلفن درباشند. عالمت رمز زنگ 

را مطلع کرد که افراد مورد هدف سوء قصد  "زنفتن برگررینگ"خیابان واقع در

در  ابت می کند که سوء قصد کنندگان حتست، ثاکنندگان جمع شده و موقعیت مناسب ا

صد موثق برخوردار بوده اند. انجام سوء قب سوء قصد، از اطالعات دست اول وش

ن انفر، نشان می دهد که متهم ۳گزینش شده به روی طی چند ثانیه و شلیک هدفمند و

 از محل نشستن افراد در رستوران میکونوس نیز اطالع داشته اند.  احت

دهید که من خطاب به عالقمندان، تماشاگران عالقمند در دادگاه اجازه  ،قای رئیسآ ،اما

وجود دارد. تعداد اضافه کنم که بیش از یک فرد مشکوک که می تواند خائن باشد، 

بیشتر از دو نفر است، اگر چه تعداد کسانی که می توانند به عنوان  اافراد مشکوک حت

 ست. خائن به حساب آیند، طبعا  کوچک ا

همزمان سخنرانی تلویزیونی فالحیان پیش از ترور را تأیید واقعیت وجود خائن، بطور

گروهک  ران ایرانی اعالم کرده بود که دربه تماشاگغرور بااو رآن می کند که د

 تا احت او آن را خطاب می کند(آنطور که )یتکارحزب دمکرات کردستان ایرانجنا

و  هستنددسترسی برای ما)ج.ا.ا.( هر زمان قابل ها آن ، وسطوح رهبری نفوذ شده است

 ها ضربه وارد خواهد شد.به آن از کشور نیز درخارج  او حت، در آیندهدلیل، به همین 

داقل چهار تن از کل مبنی بر این است که حسیزدهمین واقعیت، تذکر دادستانی  -۲۹

لق دارند. چه به حزب هللا لبنان تع و به ، حزب اللهی هستندترور شرکت کنندگان در

سته. ما در اینجا چندین بار از صورت عضو رسمی، چه به عنوان هوادار یا واب

با  در تطابق ارت عضویت وجود ندارد. این امرکبرای آنها مختلف شنیدیم که  اهدانش

است. اما می توان از این شناخت مطمئن حرکت  کار زیر زمینییک مام تجربیات ت

علی صبرا تهیه نین حیدر راننده اتومبیل فرار، ومین، بلکه همچکرد که نه تنها رایل و ا

کننده اتومبیل فرار، که هر دو متواری هستند، به حزب هللا تعلق دارند. ما در اینجا از 

، در مقابل مقر اصلی حزب فرار از آلمانشنیدیم که علی صبرا پس از  انهدایکی از ش

ر ایران اقامت داشته است. پس از فرار، د هللا در بیروت دیده شده است. و اینکه حیدر

و به  مثابه سرکرده گروه  ایران عالوه بر تعلق دارابی به سرویس اطالعاتی ،اینبنا بر

شریک جرم دیگر به حزب هللا، عالمت و واقعیت دیگری  ن برلین، تعلق چهارامتهم

ور در مد نظر این تر آمرانی در مورد افراد پشت پرده و است که باید آنرا برای داور

 قرار داد.

تحقیقات هیچگونه نقطه اتکائی  هو واقعیت چهاردهم اینست که مجموعاتکاء  هنقط -۲۴

ست مانند برای این امر که سوء قصد کار یک گروه دیگر است، در بر نداشته اند. در

مطرح کرد: را می توان برای محاسبه معکوس، این پرسش  یک مسئله ریاضی دبستان



 

 

مسئول این سوء قصد باشد؟ آیا برای مسئله نقطه  )فرضن(یگر می تواندکدام گروه د

به چنین افرادی را سوء قصد این  برای انجام  چه کسانی می تواننداتکائی وجود دارد؟ 

 گرفته باشد؟ خود خدمت

در این ترور، بر اساس اسناد و دادستانی کل این استدالل مهم را تشریح کرده است. 

درون سازمانی و درون حزبی وجود  هایتکائی برای تسویه حسابنقطه ا هیچمدارک، 

رانی، اختالفات ندارد. هیچ نقطه اتکائی برای این مسئله وجود ندارد که اپوزیسیون ای

به خشونت فیزیکی و قتل حل و فصل دست یازیدن با  بلسیاسی،  راهخود را نه از 

اتکائی ذکر نکرد. تحقیقات هم کند. پروفسور اشتاین باخ نیز در این زمینه هیچ نقطه 

هیچ نقطه اتکائی در این راستا به دست نداده اند. تحقیقات در این راستا بسیار همه 

ئولیت وسیله آن مسوضیحات اولیه دادستانی کل، که بجانبه صورت گرفته است. در ت

ن قتل ذکر شده بود: اول به عهده گرفت، دو نظریه درمورد عامال رسمنتحقیقات را 

هد کارگران کردستان ترکیه و بعد جمهوری اسالمی ایران. این امر نشان می د حزب

ات صورت گرفته است. ، در همه جهات تحقیقبدون هیچ پیشداوری همان ابتدا،که از

ها، این گروه مجرم به گواهی شهود و سایر بررسی و براساس مدارک ، واما اگر بعد

صحیح است که کدام  پرسشاین قع ین می شود، پس در وان ترور تعیعنوان عامال

ن گروه دیگر، کدام دولت به غیر از جمهوری اسالمی ایران می بایست این عامال

 به خدمت گرفته باشد.  نزدیک به دارابی و همکاران حزب اللهی اش را

ن الخود عاماز همچنینو و پاسخ به آن، پرسش منطق روشن است. از نپاسخ کامل

 نتیجه گیری کرد. این  سوقصد را  پشت پرده و آمران گاننندگردا نیز می توانترور 

ماه ژوئن، پیش تأکید کنم که در است. مایلم  Cپانزدهمین واقعیت، اظهارات شاهد  -۲۵

، و پیش از اظهارات شاهد بنی صدر، برای شخص من با توجه  Cاز اظهارات شاهد 

عنوان ایران می تواند به به چهارده واقعیت یاد شده مسلم بود که فقط جمهوری اسالمی 

 حکومتیسر جنایتی ناشی از تروریسم  این سوء قصد مطرح باشد و لذا مسئله بر آمر

 است. 

اینجا کرده است. او در  درست بیانمطلب را  اصل (اگر بخواهیم) Cشاهد ،اینک

دستور  ج.ا.ا. در یک مورد دیگر، از  رهبر مذهبی ناظهار داشت که یک بار شخص

رمز به  هدر یک مورد دیگر در ابالغ کلم ندست داشته است. او شخص کتبی قتل در

تهران نقش داشته است. او توضیح داد که این کلمه رمز در خدمت آنست که آخرین 

ینان حاصل  نظرخواهی بالفاصله پیش از انجام سوء قصد صورت گیرد. تا این اطم

 اند. تجدید نظر نکرده  تصمیم خوددر تهران، در  آمرانکه  شود



 

 

به دالیل امنیتی در   Cینجا به هنگام بازجوئی از شاهد باید برای حضار شنونده که در ا

مورد دیگر، آنطور که  در یک  Cتند، متذکر شوم که اگر چه شاهد دادگاه حضور نداش

از انجام قتل جلوگیری کرده است. من به  نسهم داشته است، اما نهایت، توضیح دادم

ارد جزئیات این مسئله نمی شوم و از ذکر نام کسی هم که قرار دلیل تعهد به سکوت و

به باالترین مقامات دسترسی  نشخص C بانی شود، خودداری می کنم. شاهدبود قر

 داشته است. 

با نام بردن از این مقامات، ما  ، تنها مدعی این مسئله نبود، بل B شاهداو، بر خالف 

کل اسامی افرادی را ذکر کرد که تا همین را متقاعد ساخت. او در برابر دادستانی 

در اینجا اظهار داشت که  Cه مقامات تضمین کرده اند. شاهد اواخر دسترسی او را ب

ایجاد شد، تا احکام قتل  ۸۱۱۱، پس از مرگ خمینی در سال "ویژه امور "شورای

یران هماهنگ ا حکومتمذهبی را تا حدودی با سایر رهبران رهبر از سویصادر شده 

ه تنها به عنوان نماد رئیس جمهور ن "ویژه "شورای اموردر . او اظهار داشت کهندک

شخص رفسنجانی در آنجا به عنوان همچنین با صفت شخصی، یعنی  حکومت، بل

، در دستور برلین حکم قتلغیر اینصورت د و حکم قتل را تأئید می کند. درحضور دار

 قرار نمی گرفت.  "شورا..."نشست  کار

شورای  هبوده است: عالوه بر نمایند چگونه "..."شوراح کرد که ترکیب این او تشری

ضای این از اع نیز زیر اطالعات فالحیان و وزیر امورخارجه والیتی، ونگهبان

و بویژه برای موارد  قرار دارد حکومت و نهادهایکه مافوق  ، شوراییهستند"شورا"

 یم می گیرد.حکام قتل در خارج تصمبرای انجام ا نحساس، خصوص

حکم قتل شرفکندی به این دلیل صادر شد که شرفکندی بیان داشت،  مصباحی دراینجا

موفق شده بود، خالء پس از قتل قاسملو را پُر کند. حزب دمکرات کردستان ایران به 

 ازاعتبارباالئی برخوردار همچون گذشته)پیش از ترور قاسملو(ُکردها،  رهبرعنوان 

 صحبت کردم، ونی فالحیان سخنرانی تلویزینگامیکه در باره ، هبود. به این مسئله

 سویفالحیان ازعلی زیر اطالعات اینجا اظهار داشت که و در C. شاهد نمودماشاره 

. او از تصمیم اتخاذ شده)ترور رهبری ح.د.ک.ا.( را اجرایی کند مأمور شد ..."شورا"

ده سازی سوء قصد ماگزارش داد که در خدمت آ ای های پوششیکتفعال کردن شر

رمز عملیات این ترور را ذکر کرد و توضیح داد که نه تنها رهبر گروه  هبودند. او کلم

چه از دهان او شنیده است که خود شخصن   را می شناسد، بل ترور برلینتی عملیا

خودش با رهبر )مصباحی(او زیرا ،( شده استبه تهران مخابرهبرده )بکار یکلمه رمز

 صحبت کرده است. ن بنی هاشمی، در تهران()عبدالرحماگروه 



 

 

 حکومتیاین ترور آمرانه بودن یح شده، به عقیده من،با توجه به پانزده واقعیت تشر

هائی با انگیزه ه واقعیات و نه بر اساس پیشداوریامری محرز است. آنهم با استناد ب

 سیاسی. 

قتل گنجی و ل حکم برای مثا)توضیح سایر پیگردهای اپوزیسیونمن در این رابطه از 

. چشم پوشی می کنمخود  ،در استدالالت، ترورها دیگرو( پاریسترور بختیار در

ها یک پیروزی ای ایرانیهمه مسائل برلین بر"نین این اظهار نظر متهم ایاد که همچ

زیرا از تمام اسناد و مدارک و واقعیات مطروحه و نکردم،  ، را مطرح"بوده است

قصد  : تصمیم سوءمی توان گرفتنتیجه  تنها یک سه دادگاهکشف و اثبات شده در پرو

هبی ایران اتخاذ شده و تحت سرپرستی فالحیان مذ تحکومرهبری  سویمیکونوس، از

 .به اجرا در آمده است

 قانع کننده انددادستانی کل  اتاستناد

که تک با توجه به اتهامات وارده، استنادات دادستانی کل مرا قانع کرد. نه به این معنی 

مجموع برای  من اقدامی مرا قانع کرد، بل استنادات درتک استدالالت بطور جداگانه 

را ثابت کرد که از این اتهامات بطور مقنع نتیجه گیری می شود، بطوریکه من در 

 اینجا از  توضیحات تکراری خودداری می کنم.

 

 یوآخیم اریش -هانس

 

 
 اریش: ترور برلین به پانزده دلیل

 کار ج.ا.ا. است 

 



 

 

۵ 

 "حکم دادگاه"جزئیات از زبان  برخی
 

برای دست یابی به جزئیات، شاید بهترین راه مطالعه حکم دادگاه باشد که نتیجه پنج 

، منابع فدرالآلمان، دادستانی  درالفسال تحقیق و بررسی نهادهایی چون: اداره آگاهی 

تن  ۸۱۱های امنیت داخلی و ضد اطالعات آلمان، شهادت بیش از و اطالعات سازمان

در دادگاه ... می باشد. حکمی که در تاریخ قضائی آلمان، و شاید جهان، به این معنا بی 

هنوز که د، یانجام ران ارشد سیاسی و مذهبی حکومتی سمحکومیت سابقه باشد که به 

 بر مسند قدرت نشسته اند.

 مین هستنداسناد و مدارک مؤید اعترافات )اولیه( ا »...

مورد استناد برای اثبات  الئل و اسناد و مدارکد)فات امین درباره روند وقایع تنهااعترا

 به اثبات می رسند.راه توسط سایر اسناد و مدارک و از چند او اعترافات نیستند.  (جرم

 ن. اعترافات امین وسیع(BND)ضد جاسوسی فدرال زارشات ادارهگاطالعات و -۲

 :ست آورده استضد جاسوسی آلمان بد فدرالتطابق با اطالعاتی هستند که اداره در

، دادگاه نظرات یک " اطالعاتمنبع"درباره مورد اعتماد و قابل اطمینان بودن  -الف

وش کرد. بر اساس ( را گRosenlehnerلِنر )، شاهد روزنBNDعالی رتبه همکار

بنا بر گزارش رسمی  تین سازمان نیست. نااز کارمندان و مأمور "منبع"، اوگفته های 

BND این اطالعات نیز )آنچنان که وکالی مدافع متهمان ۸۱۱۶دسامبر  ۳، مورخ ،

 BNDمنابع  نفر هرگزاحمد، نبوده است. ایندو  ،ادعا می کنند( از امین یا برادر او

 نبوده اند.

با منبع صحبت  ۸۱۱۲اکتبر ۳در نر، به دلیل اهمیت امر، خودش شخصلِنروزن شاهد

خبر و صداقت  درستیهای دیگر، تصویری از است. او بدینوسیله، و نیز از راهکرده 

منبع و قابل اطمینان بودن او کسب می کند. او بر این نظر است که درجه قابل اطمینان 

باالست. او موارد و نشانه هائی برای شک و و مورد اعتماد بودن منبع بسیار بسیار 

نیز  نبه این نتیجه رسید، که منبع قبل. برعکس، او ه استنیافت در این موردتردید 

گذاشته  وریستی اطالعات مورد اعتمادی دراختیار مقاماتدرباره سایر زمینه های تر

خودش در می رساند. این منبع  ها صحت اطالعات او را به اثباتبود، که بررسی آن

 های تروریستی فعالیت نمی کند. او همچنین در ُجرم شرکت نداشته و یا دارایبخش

سیاسی رادیکال نبوده، بلکه پیرو اندیشه های  -افکار ایدئولوژیک اندیشه ها و

 دمکراتیک و قانونمند است. 

این منبع برای هیچ سرویس جاسوسی دیگری فعالیت نمی کند. این منبع خودش با یکی 

اطالعاتش را در  تماس گرفته و مطابق با زمان وقوع حوادث، BNDهمکاران از 

ساعت تأخیر در اختیار اداره کل امور ۲۳ارده است. این اطالعات با زاختیار مقامات گ

عات در جنائی آلمان قرار داده شده اند. دستمزد منبع نیز، ابتداء پس از دادن اطال



 

 

 اینمورد، پرداخت شده است.

ها نشان می دهند که منبع به مرکز حوادث گزارشات و نیز زمانبندی آنحتوای م -ب

دست (بحادثه)بسیار نزدیک است و می تواند اطالعاتی درباره جزئیات تخصصی 

آورد. دادگاه، همچنانکه در چنین مواردی الزم و ضروری است )مقایسه شود با 

Bghst ،۵۳، ۲۱، ۸۱، ۸۹، ۸۳ برگ ،Schafer، Str 1995  ،با  ۸۳۲، ۸۳۹ برگ

Nachweisen این امر را  مورد بررسی قرار داد، که آیا اطالعات این منبع توسط ،)

 یا خیر. این اطالعات تأیید شدند.سایر اسناد و مدارک مورد تأیید قرار می گیرند 

قرار بود علیان به همراه او با  خودرو به شهر  در دادگاه اظهار داشت، که ابتدا اتریس

انست قرار اما علیان به دلیل یک قرار مهم با  مشاور امور مالیاتی اش نتوراینه برود. 

صحت دارد. مشاور امور مالیاتی او آقای دینسنیگ  را اجراء کند. این امرتا اینجا

(Dinsing شهادت داد، که علیان در روز )صبح، یک  ۱سر ساعت  ۸۱۱۲اکتبر  ۲

 ۳صی او )مشاور امور مالیاتی( در قرار مهم با او داشته است، تا پیش از شروع مرخ

، متعلق به علیان، را "روزاریو"مربوط به رستوران  (مالیاتی)، اوراق ۸۱۱۲اکتبر 

این قرار را  "بنا بر دالئلی که مشخص نشده"برای اداره مالیات تنظیم کنند. اما علیان 

 اکتبر می گذارد. چهارمتلفنی بهم می زند و یک قرار جدید برای 

صحبت خواهد شد( پاسپورت برادرش، شاووکی، یس )دراینمورد بعدا دقیق تراینکه اتر

را  پیش از انجام ُجرم بر می دارد و آن را برای رایل آماده نگه می دارد، با اظهارات 

منبع، که گفته بود دومین مجرمی که اکنون در شهر راینه بسر می برد نیز در انتظار 

ست. معنای جمله این چنین است که، دریافت یک پاسپورت است، در تضاد نی

گیرد. مهم در اینجا این است مجرم قرار  ه آماده است می بایستی در اختیارپاسپورتی ک

به  نی که منبع اطالع داده بود، واقعکه پاسپورت شاووکی اتریس، با  همان مشخصات

اسپورت بعدا  در شهر راینه می رسد عکس آن با عکس رایل عوض می شود و این پ

 ، در راینه، کشف و ضبط می شود. ۹بورگ شماره خانه خیابان هری

ز با اطالعات امین و رایل در خانه ای در شهر راینه نی دستگیریعالوه، شناسائی و ب

 منبع در تطابق است.

تقریبی، درباره سفر به راینه )شروع حرکت  ندقیق و بعض ناتریس و شاوشوو، بعض

، حدود ساعت یک بعد از نیمه شب، ورود به ۸۱۱۲اکتبر  ۲با خودرو از برلین در

صبح( اظهاراتی در  ۱صبح، برگشت به سوی برلین حدود ساعت  ۳راینه حدود 

کرده اند. بنا بر اظهارات اتریس، شاوشوو پاسپورت اش را  با اطالعات منبع تطابق

ارده بود. شاوشوو این امر را حاشا می کند. اما زگاودر اختیار  (برای این کار)

اظهارات او بدین صورت غلط است. شاوشوو در برابر این پرسش که پاسپورت او 

سپتامبر  ۵۱پاسپورت اش را در حوالی  (شاوشوو)که او  ه استکجاست، اظهار داشت

 گم کرده است.۸۱۱۲یا اول اکتبر 

یل است، و میان امین و را اصلیاین خبر منبع، که هوسام شاهرور رابطه  درستی

از علیان فقط به عنوان ( شاهرور)در راینه اقامت دارند، و او  نفر فعلاینکه این دو ن

واسطه استفاده می کند، هر چند در دادگاه به اثبات نرسید، اما عکس این خبر نیز ثابت 



 

 

نشد. اظهارات شاهدان شاهرور و علیان، مبتی بر اینکه هیچگونه دخالت و رابطه ای 

مربوط به عدم حضور  بهانهل است. در رابطه با با ُجرم نداشته اند، بسیار مورد سئوا

ها دروغ گفتن آن به این مورد خواهیم پرداخت، شرکت متهم رایل در ُجرم، که بعدو 

 .بسیار روشن است

های ویژه حزب هللا هستند و در ایران آموزشاین اطالعات منبع، که امین و رایل عضو 

(، و El Mussaviیم الموسوی )دیده اند، توسط اظهارات شاهدان اسماعیل و ابراه

 ( اثبات شده است. Chaouki Kanjهمچنین اظهارات حسین و شاووکی کنج )

و  دستکش به دست نداشتبه هنگام عملیات   جرم این خبر منبع، که یکی از عامالن

 آن در پینگران است که اثر انگشت اش به روی اسلحه توسط پلیس کشف شود و 

ر ود، دارای اهمیت ویژه ای در ارتباط با منبع و دحکم بازداشت برایش صادر ش

، ۸۱۱۲سپتامبر  ۲۲هم در تاریخ  ن. واقعاستحوادث رابطه با نزدیکی او به وقایع و

(، کارمند Wankیک کیف حاوی اسلحه و سایر وسایل و ابزار توسط شاهد وانک )

شاهد خانم ا شد. پس از آن (، پیدBerolinaنمایشگاه و فروشگاه اتومبیل برولینا )

(، مأمور پلیس، اسلحه ها را به اداره کل امور جنائی آلمان می Hilgert)هیلگرد

 ن می گردند. فرستد و آثار موجود به روی خاذن ُکلت کشف و تعیی

اثر )و انجام امور مربوط به شناسائی او  ۸۱۱۲اکتبر  ۳در پس از دستگیری رایل 

شد، که اثر کف دست موجود به  همان روز تشخیص دادهدر (انگشتان، عکس و ...

روی خاذن ُکلت متعلق به رایل است. این امر را کارشناسان امور مربوط به انگشت 

تأیید می کند. این خبِر منبع (، Fuhrmannنگاری، کمیسر عالی امور جنائی فورمن )

راغب نام رزمی رایل است( به  ،براظهارات شاهد اسماعیل الموسوی)بنا "راغب"که 

ای صحت سایر اجرای عملیات با  ُکلت شلیک کرده است، دلیلی بسیار مهم برهنگام 

 .اطالعات او می باشد

مسلسل به سوی قربانیان  رد ایرانی که باحاکی از آن است که ف ،یک خبر دیگر منبع

شلیک کرد بالفاصله پس از انجام ترور فرار کرده است و اکنون دوباره در ایران بسر 

دادگاه، از طریق اظهارات شاهد مصباحی مطلع شد، منظور از این می برد. همچنانکه 

بنی هاشمی، یا الیاس شریف ا ست که بالفاصله پس از انجام عبدالرحمان فرد رهبر تیم 

برگشت رهبر تیم به ایران  است. سازماندهی خوب رفتهترور از راه ترکیه به ایران 

 می باشد.( BfV)امنیت آلمان ال فدرتطابق با اطالعات مورد اطمینان اداره نیز در

، اطالعات وسیعی  ۸۱۱۵آوریل  ۲۲امنیت آلمان برای اولین بار درتاریخ  فدرالره ااد

باط با متهمان امین، رایل و ن تحقیق قرار داد. اطالعاتی که در ارتارا در اختیار مأمور

العاتی د. و نیز اطتحت پیگرد است(، و بیش از همه درباره دارابی بودنکه  )حیدر

ها در برلین و سایر نقاط در اختیار مقامات قرار گرفتند. درباره فعالیتها و افراد رابط آن

بدون  نپس از پرسش دادگاه، و بعض ناطالعات و اخبار دیگری نیز، بعضپس از آن، 

، درباره تدابیر شنود تلفنی در نامات قرار گرفتند. از جمله، مثلپرسش، در اختیار مق

رابی، و دخالت مستقیم واواک در ترور برلین و وین. جزئیات مربوط به ارتباط با دا

 د در بخش های مربوطه وجود دارند.این موار



 

 

امنیت آلمان،  فدرال(، از اداره Grunewald) همچنانکه شاهد آقای گرونه والد

گزارش داد، این اطالعات با معیارهائی بسیار دقیق بررسی و کنترل شده اند. هر چند 

که حفاظت منبع تضمین شده  گرفتمی  ات چنان صورتاقدام می بایستی موارهه که

به این موضوع توجه ویژه ا ی داشت که  هموارهامنیت آلمان،  فدرالباشد، اما اداره 

( دادستانی و دادگاه)اطالعاتی مطمئن از منابعی کنترل و بررسی شده به مقامات  تنها

در گذشته به اثبات رسیده باشد.  شانعتماد بودنارائه شود. منابعی که مطمئن و مورد ا

مستندات توسط سایر  درستی اشانتا آنجائی می پذیرفت که  تنهادادگاه این اطالعات را 

 مورد تأیید قرار گرفتند.

در واواک، در وزارت امور خارجه، و لن است که قب یمصباحی یک فرد ایران شاهد

، در نیز کرده است. او، حتا پس از فرارشکار ج.ا.ا.برای  ،به عنوان فرستاده ویژه

ی بخش اطالعاتی از اشتوسط مقامات دوست و عالی رتبه  ،۸۱۱۶بهار سال  های سر 

 کسب می کرده است.

می توان به این نتیجه رسید که منبع، اطالعات بسیار  "بطور خالصه"بنا براین 

ات مهم و فراوان ارده است. اطالعاتی که توسط مستندزگ مقاماتمطمئنی در اختیار 

دیگری به اثبات رسیده اند. اطالعاتی که در تطابق با اطالعات و اعترافات امین، در 

ارتباط با تقسیم کارها، در ارتباط با اجرای بالواسطه سوء قصد، و نیز در رابطه با 

تهیه پاسپورت می باشند. دادگاه این امر را دلیلی بسیار مهم در رابطه با صحت 

حزب هللا، حرف امین، در رابطه با عضویت اش در  ین می داند. اینکهاعترافات ام

های گوناگون زد و سرانجام عضویت در حزب هللا و نیز طی دوره آموزشی در ایران 

ات نادرست او را باید به حساب آن بخش از اطالع واقعیتی است که آنرا انکار کرد، 

م فاصله بگیرد. با چنین اظهاراتی نه به از ُجر(از نظر ذهنی) راهاز آن بتواند  زارد تاگ

امین هیچ خلل جدی وارد  اعترافات درستیو نیز نه به  ،منبع و اطالعات درست او

 نمی شود.

 ورزشی با اسلحه ها و سایر لوازم ساک -۱

سبز رنگ، که توسط رایل و حیدر تهیه شده،  -اهاعتراف امین، وجود یک ساک سیدر

، و شریف آن را با خود به داخل رستوران برده است، مخفی بودهدر آن و اسلحه ها 

.( Cicero Str، در خیابان سیسرو )۸۱۱۲سپتامبر  ۲۲دارای نقش مهمی است. در 

پارک شده  وانک به پلیس، در زیر یک اتومبیلخبر شاهد ن، بنا بر، در برلی۵۵پالک 

می  ( کشفSportino) "اسپرتینو"یک چنین ساک ورزشی ای، با مارک ،در آنجا

وی این ساک همانی بود که امین شود. تعداد و نوع اسلحه ها و صدا خفه کن های حا

گفته بود. کمیسر ارشد امور جنائی خانم آیگن بُرد  ۸۱۱۲اکتبر  ۹ بازجوئی در

(Eigenbordکه مسئول این امر بود، درباره محل کشف ساک ،)  و محتویات آن به

را مورد بررسی قرار داد. این ساک  اشیاءی این د و دادگاه عکسهادادادگاه گزارش 

پس از کشف، و پس از آنکه گلوله ای که هنوز در لوله ُکلت وجود داشت از آن بیرون 



 

 

شهر ویسبادن در (BKA)امور جنائی فدرالآورده شد، بالفاصله تحویل مقامات اداره 

اهی ( با همکاری مأمور آگKicknerجنائی کیکنر )امورکمیسر عالی  ،شد. در آنجا

ها عکس تهیه کردند. دادگاه سی محتویات ساک پرداختند و از آنخانم هیگلرت به برر

عکس ها، و نیز اسلحه ها و صدا خفه کن ها را مورد بررسی قرار داد و به نظرات 

کارشناس امور اسلحه، کمیسر عالی امور جنائی اداره کل امور جنائی آلمان آقای بن 

 کرد:( گوش Bensteinاشتاین )

 مسلسل یوزی -لفا

 ۱( کالیبر S.M.G)" اِس.ام.گ"( با  مارک UZI، مدل یوزی )IMIشرکت  مسلسل

فشنگ، دارای شماره  ۵۲(، به همراه یک خشاب برای Lugerمیلی متر، لوگر )

های میکروسکوبی مشخص شده است که به اساس بررسیمی باشد. بر۱۹۳۱۱۳مسلسل 

. پس از تحقیقات مأمور کیکنر درباره تبوده اس (صفر) 0عدد  ن، قبلدوم ۱جای عدد 

ن اسرائیل، مشخص ئوالمنشاء این اسلحه )تحت هر دو شماره سری(، از مقامات و مس

این مقامات اظهار داشته اند  ،همین رابطهسلحه در آنجا تولید نشده است. درشد که این ا

مسلسل، و نیز عالوه، لوله برای ُکلت بکار برده می شود. ب که چنین شماره هائی بیشتر

ی حالیکه اسلحه های اصل )غیر تقلبی( همگن دارای هیچ شماره ای نبودند. دربدنه آ

، این اسلحه دارای عالمتی که باضافه اینکهدر بدنه و لوله نیز هستند.  دارای شماره

ین اسلحه هائی در نیز نبود. از آنجائیکه از چن ،با جواز باشد کننده نشان دهنده تولید

ها استفاده می شود )زیرا محکم و مطمئن هستند( در نتیجه منشاء تولید ارتش بسیاری از

 این مسلسل معلوم نشد. 

اش افتاده بود، همچنانکه کارشناس  و گیره مخ اش این اسلحه، با وجود آنکه روآیک

 نای تک تیر و هم برای رگبار کاملپس از آزمایشات الزم ابراز داشت، هم بر ،اسلحه

خفه کن به روی مسلسل، هر چند  صدا تص. تغییرات الزم برای نته اسآماده بود

 . کرده است اما مقصود را برآورده ، فتهتخصصی انجام نگر

 صدا خفه کن -ب

میلی  ۳۶ملی متر، شعاع انتهای لوله  ۵۸۱صدا خفه کن مربوط به مسلسل )طول 

انه شده یک کارخمتر(، هر چند که بر اساس کیفیت تولید و پرداخت آن می تواند تولید 

محصوالت و تولیدات یک کارخانه  نباشد، اما  دارای هیچ نشان وعالمتی که معمول

 دارند، نبود. 

 لت الما با صدا خفه کنک -پ

میلی متر  ۶۳/۹، کالیبر  "X-A"(، مدل  Lamaتولید شده کارخانه الما ) (ُجرم)لتک

از ۸۱۹۲ژوئن  ۸۳می باشد. این اسلحه در  ۳۸۹۱۹۱بروانینک، با شماره سری 

تولیده کننده آن در تهران به نیروهای مسلح ارتش شاهنشاهی  اسپانیائیسوی کارخانه 

( Binzعالی امور جنائی بینز، )ده است. این امر، همچنانکه کمیسرایران تحویل داده ش

 آلمان است. فدرال گزارش کرد، نتیجه تحقیقات اداره امور جنائی

به دو گلوله باقی بود. آن جای می گیرد، هنوز لت، که هشت گلوله در درخشاب ک



 

 

 ۶۳/۹" در لوله کلت بود. پوکه ها دارای مارک یک گلوله هنوز  ،اسلحههنگام کشف 

SBP"( تولید شده شرکت ِسلیر و بلوت ،Sellier & Bellot می باشند. منشاء و )

کشف و  کیفیت گلوله های کشف شده در تطابق با چهار پوکه ای هستند که در محل قتل

آقای فوزر فدرال،  ضبط شده اند. کارشناس اسلحه و مواد منفجره اداره امور جنائی

(Pfoser این امر را تأیید می کند. در این کلت نیز تغییراتی به منظور نصب یک )

صدا خفه کن انجام گرفته است. این کلت با، یا بدون صدا خفه کن، بدون هیچ مشکلی 

 کار می کرد.

 ن به روی ُکلتلکه های خو -ت

به روی ُکلت لکه های چسبیده  خون وجود داشت که توسط مأمور اداره آگاهی خانم 

هیلگرت ضبط و ثبت شده اند. جدا از گزارش رسمی قرائت شده کارشناس اداره امور 

، که مورد بررسی و ۸۱۱۵آوریل  ۲۹(، مورخ Schmiter)دکتر شمیتر فدرال، جنائی

لکه های خود  نشان دادند که آزمایشگاهی هایت، پژوهشگرف تأیید این دادگاه قرار

با نمونه های خون قربانیان  این لکه هاسپس، انسان است. مربوط به یک روی کلت 

دهکردی، دکتر شرفکندی، اردالن، عبُدلی و طبیب غفاری، و نیز با نمونه های خون 

 DNAه ، و روش تجزیPCR، تکنیک Chelexمتهمان امین و رایل از طریق روش 

در تطابق با خون  مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند و مشخص شد که لکه های خون

اسلحه به روی د که با این نکن چند اثبات نمیهرنتیجه بررسیها . است دهکردی

ُکلت به هنگام ، اما از آن می توان به این نتیجه رسید که از این دهکردی شلیک شده

، که کنار دکتر شرافکندی نشسته بود، استفاده شده نزدیکی دهکردیارتکاب ُجرم، و در

 است. 

 اثر کف دست به روی خاذن ُکلت -ث

لت، اثر کف دستی تیراندازی( صفحه جانبِی خاذِن ک به روی قسمت پائینی )در جهت

از روش ویژه بخار کشف و ضبط با استفاده وجود داشت که توسط شاهد خانم هیلگرت 

 از روی آن در اختیار دادگاه قرار گرفت. شد. اوراق و کارت تهیه شده 

شاهد فورمایستر  ،فدرال جنائیامور اداره عالیکف دست توسط کارشناس این اثر

(Fuhrmeister با اثر کف دست رایل )« مورد « ۸۱۱۲اکتبر  ۳ضبط شده مورخ

نشان می دهد  ،نا به گزارش کارشناسب ها،بررسی سی و مقایسه قرار گرفت. نتیجهبرر

ل در تطابق است. و لت با آثار دست رایز دوازده مورد از خطوط اثر روی کا که بیش

روی ُکلت با کل آثار کف دست رایل در تطابق  به جای مانده بر راثآنیز کل تصویر 

تشخیص هویت کافی است.  مورد برای ۸۸تا  ۱تطابق بنا برنظر کارشناسانه، است. 

عکس مقایسه  از راهعنوان کارشناس، شاهد و ارزیابی او را به کار گزارش دادگاه

اد. اثر کف مورد بررسی قرار د با اثر کف دست رایل، بوط به آثار روی ُکلتهای مر

 از آن متهم رایل می باشد. ندست کشف شده به روی کلت مطمئن

 

 

 



 

 

  جزئیات مربوط به خودروی فرار -۹

گوی میان رایل و فتگ که او از ه بوداظهار داشت ۸۱۱۲اکتبر  ۹پس از آنکه امین در 

 متر دورتر از محل ۸۳۱۱یا  ۸۳۱است که حیدر خودروی فرار را  متوجه شده حیدر

 ن خودرو شروع شد. پارک کرده است، جستجو برای یافت اختفای اسلحه ها

( خودرو را در محل شوارتزباخ Wittهمان روز، کمیسر ارشد امور جنائی ویت )در

بنا بر  ،آقای ویت می گویدین پیدا کرد. برل(، درSchwarzbachbrückeبروکه )

 ،سط پلیس به آن محل منتقل شده استتو ۸۱۱۲سپتامبر  ۸۱ خودرو صبح ،تحقیقات او

شده  ورودی نمایشگاه خودرو "برولینا" در محل پارک ماشین موجب مسدود شدنزیرا 

صاحب ن هنوز اسمدر آنزمان (، که Oneri، شاهد اونیری )ماشینفروشنده  بود. 

به محلی  شنتقالپیش از ا" ،درو بود، یک برگ جریمه دریافت کرد. محل خودروخو

دورتر از  متر ۸۳۱یعنی حدود   ۵۵شماره خیابان سیسرو،در "،دیگر توسط پلیس

این  . اینکه پیدا شدندآنجا ت که ساک ورزشی حاوی اسلحه ها درداشمحلی قرار

ودروی فرار است، از راه ، همان خB-AR ۳۳۱۵ب. ام. و، شماره  اتوموبیل سواری

 وسائل و آثار کشف شده در خودرو، تحت سرپرستی شاهد کمیسر ارشد امور جنائی

توسط همکارانش، به اثبات رسیده  نخود او، و بعض توسط ن، بعضودهورن  آقای

 است.

 امینیوسف اثر انگشت  -الف

رسی به روی یک کیسه پالستیکی ای که در درون خودرو قرار داشت، و مورد بر

اثر انگشت امین را  کشف و ضبط  (Wedhorn)دادگاه قرار گرفت، شاهد ودهورن

، کمیسر عالی امور جنائی فورمایستر فدرال کرده است. کارشناس اداره امور جنائی

این اثر انگشت را متعلق به انگشت میانه دست چپ متهم امین می داند. بنا بر اظهارات 

یسه به دو نیم تقسیم پالستیکی در اثر تا شدن ک این کارشناس، اثر انگشت روی کیسه

شیارهای  زیرا ،مورد بررسی قرار گرفتند یک از دو نیم بطور جداگانهشده بود. هر

به هم متصل نبودند. یک نیم از اثر انگشت به دلیل تا شدن کیسه پالستیکی اثر انگشت 

بودند. بدین ( انگشت امیناثر)عالمت و نشانه مشترک  ۹، و نیم دیگر ۸۲دارای 

با اطمینان می توان گفت که اثر انگشت متعلق به امین است. برای چنین  ،ترتیب

عالمت یکسان مجموعه ۸۸تا  ۱نشانه و عالمت یا بیشتر، و یا تعداد  ۸۲ارزیابی ای 

اثر انگشت روی کیسه اثر انگشت کافی است. امری که در اینجا موجود بود. نیم دیگر 

ر انگشت امین است اعالمت و نشان مشترک با اث ۹دارای  تنهاچند پالستیکی، هر

)امری که شاید در یک ارزیابی مجزای این تکه از کیسه پالستیکی ما را به این نتیجه 

ها و تکه نیست( اما از آنجائی که تمام بخشمی رساند، که اثر انگشت متعلق به امین 

نشان و  ۸۱راین در مجموع های این  اثر انگشت متعلق به یک انگشت می باشند، بناب

عالمت مشترک میان اثر انگشت روی کیسه نایلونی و اثر انگشت میانه دست چپ 



 

 

های اثر انگشت روی ین ارزیابی، عکسمنظور بررسی ادادگاه ب امین وجود دارند.

 ۳مورخ )ر انگشت نگاری از ده انگشت امیناوراق مربوط به آثا را با کیسه نایلونی

ها در  با هم مقایسه کرد. عکسهای مربوط به اثر انگشتآنها را و رویت  (۸۱۱۲اکتبر 

قطعات بزرگ بودند. این دو دارای دوازده عالمت و نشان یکسان می باشند. دادگاه 

 اظهارات این کارشناس را می پذیرد. 

 میلی متری ۳پوکه فشنگ کالیبر  -ب

" کشف mmP۱SBP"خودروی ب.ام.و، یک پوکه با مارکدرپشت صندلی راننده، در

(، که Pfoserاساس گزارش کارشناس این امور آقای فوزر )بر. ه استو ضبط شد

پوکه  ۲۳ارتباط این پوکه را با مسلسل یوزی بررسی کرده است، این پوکه نیز، مانند 

خطوط و  میلی متری، بدون شک از مسلسل یوزی شلیک شده است. ۱دیگر کالیبر 

 سایر پوکه هایدر تطابق با شیارها و خطوط که پو شیارهای برجای مانده بر روی این

از ساک ورزشی به درون باید د. این پوکه آشکارا نشلیک شده از مسلسل یوزی می باش

کشف و  ،از همان نوع ، سه پوکه دیگر نیززیرا در ساک ورزشی  باشد،و افتاده خودر

تیراندازی اضافه اینکه قسمتی از بدنه باریک ساک ورزشی در اثر ند. به اضبط شد

پاره شده بود. دادگاه گزارش این کارشناس را مورد بررسی قرار داد و صحت آن را 

تأیید کرد. نتیجه این بررسی مؤید اظهارات امین است، که گفته بود، شریف پس از 

 ترک رستوران ساک را با خود به درون خودرو آورد. 

 دستکش پالستیکی -پ

ضبط شدند.  فت دستکش پالستیکی کشف ویک ج عملیات ، در درون خودروعالوهب

 ۹خانه خیابان زنفتن برگررینگ شماره در نشش دستکش پالستیکی ازهمین نوع قبل

 کشف و ضبط شده بودند.

در اینجا  ش( که گزارشSimmross)دکتر سیمروسفدرال  جنائیامور کارشناس اداره

ه ای مورد آزمایش ها را از راه شیوه های ماوراء قرمز و هستقرائت شد، تمام دستکش

ها یکی است. دادگاه که جنس بکار رفته در تمام دستکش قرار داد و به این نتیجه رسید

نس ها را مورد بررسی قرار داد. این دستکش، از جعکسهای تهیه شده از روی دستکش

  ا استفاده می شود. این نوع دستکشهسفید است که به عنوان مثال دربخش پزشکی از آن

صورت انبوه تولید می شوند، اما با در نظر گرفتن این واقعیت که شاهد  به ها هرچند

اظهار  شاشتیاقی، مستأجر اصلی خانه خیابان زنفتن برگر رینگ، بگونه ای قابل پذیر

 چنین چیزی نداشتهخانه یا در استفاده نمی کردهچنین دستکشهائی از که اوهرگز  هداشت

که میان خودروی فرار و متی هستند از ایناست، بنابراین، این دستکشها نشان وعال

 محل سکونت عامالن رابطه ای وجود داشته است.

 تهیه خودرو فرار -ت

شود، مشخصات خودرو را چنین  کشف ، پیش از آنکه خودرو۸۱۱۲اکتبر  ۹امین، در 

، با ۸۱۱۸تا  ۸۱۹۱، ساخت  ۹گفته بود: یک خودروی شخصی مارک ب.ام.و، سری 

آبی روشن. این اطالعات در تطابق با واقعیات بودند. خودروی و رنگ  ،پالک برلین

کشف و ضبط شده، بنا بر گزارش شاهد ودهون یک اتومبیل مارک ب.ام.و، ُمدل سری 



 

 

است. سال تولید، که  B-AR5503، رنگ آبی روشن متالیک، با پالک رسمی ۹

ولین جواز می باشد، از سند خرید خودرو حذف شده است. در این سند تاریخ ا ۸۱۱۱

 ذکر شده است.  ۸۱۱۱استفاده از خودرو اکتبر 

 خرید خودروی فرار -ث

زیاد دقیقی بگوید. او اظهار داشت که امین درباره خریدار خودرو نتوانست مطالب 

حیدر از یک نفر تبعه ترکیه خریده است. امین مبلغی را که حیدر  نخودرو را احتمال

مارک  ۵۳۱۱تا  ۵۱۱۱ مارک و بعد ۵۳۱۱ بتدان منظور دریافت داشته بود، ابرای ای

 خود در تطابق با واقعیات هستند .بیان داشت. این اطالعات نیز در اساس 

یک نفر تبعه ترکیه خریداری شده است، صحت دارد. فروشنده اینکه خودرو از -ج

علی صبرا است  خریدار خودرو نه حیدر، بل ،خودرو اونری یک تبعه ترکیه است. اما

پیگرد می باشد. بنا براظهارات مورد پذیرش اسماعیل و ابراهیم الموسوی،  که تحت

حزب هللا می باشد. حسن همدانی در ی از همرزمان امین و رایل درعلی صبرا یک

مین و رایل جلسه بازجوئی پلیس گفته است که علی صبرا یک آشنای خوب دارابی، ا

آنچه که بتواند اتهامات یان هرلسات دادگاه تالش کرد از بجاست. البته همدانی در

 سنگین تر کند، پرهیز نماید. متهمان، یا افراد دیگر، را

ن داده شد، شناسائی کرد. های زیادی که به او نشااونری، علی صبرا را از روی عکس

، در شهر راینه، در )برادر امین(بازرسی خانه درها متعلق به رایل بودند، که این عکس

وند اظهارات اونری از همان ابتدا تا شناسائی علی ف شدند. رکش )رایل(کیف دستی او

حت اطالعات اظهار شده ها، برای دادگاه محل تردیدی درباره صصبرا از روی عکس

 ارد.زباقی نمی گ

به خاطر می شکل و شمایل خریدار را توصیف کرد. او  اونری در روند تحقیقات ابتدا

 عکس کهر جلب توجه می کرد. هنگامیبسیا ماشین خریدار آورد، که حلقه انگشتر

هوسام شاهرور، احمد امین و شاهدان امین، اتریس، دارابی، رایل و از یمشترک

ها به از هیچ یک از آن)اونری( ، اوبه  اونری نشان داده شد توسط پلیس حیدر همچنین

هفت نفر، که اتریس با  ،عکس دیگراو، با دیدن یک  عنوان خریدار خودرو نام نبرد.

و خریدار خودرو شباهت بسیار  اتریسکه میان  گفتها بود، به درستی درمیان آن هم

. او نیستکه اتریس خریدار خودرو  با قاطعیت اظهار داشت ، اماجود داردزیادی و

همچنین اظهار داشت که محمد اصالن خریدار خودرو نبوده است. علی صبرا به 

 اونری ابتدا فاده کرده است.تاس الن محمد اص ی با نامپاسپورتاز هنگام خرید خودرو 

شف و ضبط شده بودند( های بسیار زیاد )که در راینه کده ای از عکسپس از آنکه پرون

و  می پرداز جای خود یکهو ،نانکه بازپرس آنزمان او می گویدهمچ، را رؤیت کرد

ها را بررسی کرد. به روی عکس دادگاهخریدار را شناسائی کرده است.  می گوید



 

 

، حلقه ۹عکس شماره ، در 21221555XVI  ثبت شده به شماره پرونده عکس

از  نرا جلب می کند. امری که او قبل انگشتر یکی از افراد روی عکس توجه اونری

آن سخن گفته بود. در این عکس علی صبرا، به همراه دارابی، رایل و نیز حیدر و 

همان پرونده، از ۸۱ماره و ش ۶های شماره همدانی دیده می شوند. به روی عکسحسن 

( و همچنین علی ۶علی صبرا، رایل، حسن همدانی و دارابی )عکس شماره غیر ازه ب

 ( و نیز امین دیده می شوند. ۸۱صبرا، رایل، حسن همدانی )عکس شماره 

ی ب.ام.و، و اظهارات شاهد اونری می توان به این صقرارداد خرید خودروی شخاز

، ۵۳۵۸۹۳و پاسپورتی با نام محمد اصالن، با شماره نتیجه رسید، که خریدار خودر

 پاسپورت عکس صاحب آن با عکس علی صبرا تعویض شده بود.  ارائه داده است. در

مارک ذکر شده است. اما با این  ۵۸۳۱قیمت خرید خودرو، با تغییر در قرارداد،  -چ

ن می گوید، فروشنده ماشی ،اونریاین مورد نیز درست است. وجود، اظهارات امین در

مارک نیز  ۵۸۲۱او به مبلغ  با خود نداشت،پول خرد علی صبرا به اندازه الزم  چون

  است. رضایت داده

  ب -۶۴خانه خیابان دتمولدر شماره  -۴

با خانواده اش در آنجا  ب دارابی بود. او ابتدا -۶۳مستأجر خانه خیابان دتمولدر شماره 

، اسباب کشی ۵۱نه خیابان ویلهلم، شماره به خا ۸۱۱۱سکونت داشت. او در ماه مه 

می کند. اما خانه خیابان دتمولدر را همچنان نگه می دارد. پس از اسباب کشی دارابی، 

به  ۸۱۱۲تا اینکه کاظم در مارس  سکونت داشتند ایل و برادر کاظم دارابی درخانهر

لی حالل و ایران مراجعت می کند. این واقعیات بر اساس اظهارات شاهدان عباس و ع

کریمی، و نیز بر اساس گفته های خود رایل در آخرین دفاعیاتش می باشد. این امر در 

، به ۸۱۱۲سپتامبر   ۸۲در  ،که دارابی ه بودتطابق با اعترافات امین است. امین گفت

رایل دستور داد که خانه را پاک سازی کند و تمام اشیاء غیر را با خود به همراه ببرد. 

 ر تطابق با نتایج تحقیقات است. این اظهار د

ستی کمیسر ، تحت سرپر۸۱۱۲اکتبر  ۱و  ۱در  دتمولدربه مناسبت بازرسی خانه 

میسر ارشد امور جنائی خانم (، و با همکاری کSalman)عالی امورجنائی سالمن

شد که  یافتثار ُجرم، اثر انگشتی در آنجا کشف آ در پی(، و Eigenbord) ردبُ آیگن

بُرد، در قسمت داخلی ت، بنا بر گزارش خانم آیگنل است. این اثر انگشمتعلق به رای

سمت چپ یکی از درهای شیشه ای کمد اطاق نشیمن بوده است. پس از ارزیابی 

، این اثر انگشت متعلق به فدرال امور جنائی اسانه آقای فورمایستر از ادارهکارشن

قایسه آن با اثر انگشت اثر انگشت کشف شده، و م. استانگشت شست دست چپ رایل 

اه خود نشان می دهند. دادگمورد عالمت مشترک  ۸۲شست دست چپ رایل، بیش از 



 

 

بدین ترتیب این های مربوطه این امر را بررسی و تأیید کرد. از طریق دریافت عکس

 به رایل تعلق دارد. ناثر انگشت مطمئن

ین واقعیت است که اهمیت موضوع در ا بل ،یت این اثر انگشت در خود آن نیستاهم

 از  زمان (رایل)یک اثر انگشت رایل کشف شد، هر چند که او تنها  در این خانه

با برادر متهم دارابی، کاظم دارابی، تا   نسکونتش در این خانه، یعنی ابتدا مشترک

 گهگاهیبا حسن ایاد )که  ۸۱۱۲، و پس از آن تنها، و از ژوئیه ۸۱۱۲مارس/ آوریل 

شت( در آنجا زندگی می کرده است. این امر در تطابق با اعترافات دادر آنجا سکونت 

به خانه خیابان  ۸۱۱۲سپتامبر  ۸۲امین در پروسه تحقیقات است، که گفت او در 

دتمولدر، محلی که رایل در آن سکونت داشت، رفته است. بعالوه، این اثر انگشت 

راحتی می تواند  رایل در جائی کشف شد که حتا به هنگام پاک سازی اساسی به

اضافه کرد که در خانه هیچ وسیله  این واقعیت را نیزفراموش شود. به این امر باید 

ه گفت خانه متعلق به رایل وجود نداشت. این شرایط در تطابق با اطالعات امین است ک

 .تمیز و پاک سازی کرده اندن کامل را پیش از ترک 

دارد که به هنگام بررسی خانه در یخچال این ارزیابی در تضاد با این موضوع قرار ن

وی اجاق یک قابلمه با ، و نیز به ر۸۱۱۲اکتبر  ۸۲یک بسته شیر با تاریخ مصرف 

مبین آن هستند که خانه پیش از  اینها تنها. ه استهنوز تازه وجود داشت نغذای نسبت

خص دیگری مورد گیرد توسط شمورد بازرسی قرار  ۸۱۱۲اکتبر  ۱آنکه در تاریخ 

 است. داشتهستفاده قرار ا

 ۷ خانه خیابان زنفتن برگررینگ شماره -۵

دورف ، از یک خانه در منطقه راینیکن۸۱۱۲اکتبر  ۹ارچوب اعترافاتش در امین درچ

(Reinickendorfدر ،) برلین سخن گفته بود. خانه ای که در آن شریف، رایل و حیدر

 ، ۸۱۱۲اکتبر  ۱در تاریخ لیس، پ  با خودرودر یک اقدام شناسایی اشتند. او اقامت د

محل دقیق خانه را مشخص کرد. مستأجر اصلی خانه شاهد اشتیاقی است و خانه در 

مورخ ، اشد. امین در بازپرسی قضائی خودمی ب ۹خیابان زنفتن برگررینگ، شماره 

و  استبرای اولین بار بیان داشت که خانه را دارابی تهیه کرده  ،۸۱۱۲اکتبر  ۲۱

 ماشین خودبا ۸۱۱۲سپتامبر  ۸۵، شریف و امین را در تاریخ (دارابی)او هنگامی که 

های . امین در بازپرسیه استبود (دارابی)به آن خانه بُرد، کلید در خانه در اختیار او

شهادت کمیسر ، بنا بر ۸۱۱۵اکتبر  ۱بعدی نیز این سخن را تکرار کرد. تا اینکه در 

را انکار می کند. این پس گرفتن اعترافات تریک، این موضوع عالی امور جنائی وان

شرایط پیچیده و متصل به هم اتفاقات و  نیز نظر گرفتن کل مجموعه وپیشین، با در

 ر رابطه با اثبات امر، نمی کاهد.حوادث مربوطه به این ُجرم، از اهمیت نتیجه کار، د



 

 

ر عالی تحت سرپرستی کمیس ۸۱۱۲شب هشتم اکتبر خانه خیابان زنفتن برگررینگ در

بازرسی عالوه بر شش دستکش  گرفت. در اینمورد بازرسی قرار امورجنائی شمانکه

نازک پالستیکی یک بار مصرف، که به روی سیفون توالت قرار داشتند، اسناد بسیار

 رابطه موارد زیر قابل توجه اند: این ُجرم قابل اهمیت دیگری یافت نشد. در

 در اختیار بودن خانه  -الف

، و مهرهای بیان داشتاقی، همچنانکه خودش بگونه ای مورد پذیرش شاهد اشتی

برای مدتی به تهران سفر می ، ۸۱۱۲آگوست  ۲۱پاسپورتش مؤید این امر هستند، در 

ن می سپارد و از کند. او یک یا دو روز پیش از سفرش کلید خانه را به بهرام برنجیا

باشد. بعالوه، به شاهد علی  که در زمان مسافرت او مراقب خانه او خواهش می کند

رضائی، که برای مدت بسیار کوتاهی در برلین شدیدا  به دنبال یک محل اقامت می 

 گشت، اجازه دهد از خانه او استفاده نماید اما علی رضائی از خانه استفاده نکرد. 

از بهرام  ۸۱۱۲سپتامبر  ۸۲یا  ۸۸دارابی که از مسافرت اشتیاقی مطلع شده بود، در 

 ویدبه برنجیان می گ دارابیست، درباره خانه پرسش می کند. جیان، که دوست او ابرن

در خانه او  زیرا ،( می خواهدبدون ذکر نامکه خانه را برای یکی از دوستانش )

به دلیل کمبود جا، امکان اقامت میهمان وجود ندارد. این دلیل در واقع  (دارابی)

، که در آنجا خود و ۵۱ه خیابان ویلهم شماره زیرا دارابی عالوه بر خان ،بود نادرست

را نیز  /ب ۶۳خانواده اش زندگی می کنند، خانه قبلی اش در خیابان دتمولدر شماره 

قصد داشت،  (خانه اش جا نداردگویا که ). دارابی با این توضیح ه استدر اختیار داشت

پنهان نگه دارد.  استفاده غیر مجاز از خانه  اشتیاقی را )به عنوان یک خانه مخفی(

، در ۸۱۱۲سپتامبر  ۸۲یا  ۸۸بهرام برنجیان قانع می شود و کلید خانه را، در تاریخ 

، دوباره ۸۱۱۲سپتامبر  ۲۲تا  ۲۱ارد. دارابی کلید خانه را بین زاختیار دارابی می گ

 به بهرام برنجیان باز می گرداند.

 واقعه مربوط به دوچرخه سوار -۶

که  نبی نیز صادق است. امین گفته بودورد یک حادثه جادقت اعترافات امین در م

محل ُجرم نزدیک بود به یک دوچرخه خودروی فرار ازحیدر به هنگام حرکت با 

(، که این حادثه را از  روی Glaserسوار بزند. این واقعه از سوی شاهد خانم گالزر )

 بالکن خانه اش مشاهده کرده، مورد تأیید قرار گرفته است. 

۷- ... 

 ن واواکاف و محمد به عنوان مأمورشری -۸

توسط اطالعات  ه بودارائه داد که امین از شریف و محمدمشخصاتی را و  ویراتص

اظهارات شاهد مصباحی شکل و شمایل دقیق  نیز( وBfV)فدرال  داخلی امنیت اداره

 . ندتری یافت

 ، دراساسی(فدرال) سازمان فدرال حراست ازقانون  امنیتاطالعات و اداره -الف

ر دارابی و افراد دور خبر داد که عالوه ب تنها، به ما ۸۱۱۵آوریل  ۲۲گزارش مورخ 



 

 

ت این عملیات در تدارکا نمستقیمافراد سازمان جاسوسی ایران نیز  ،برلینو بر او در

های فرار را بررسی و شناسائی شرکت داشته اند. آنها در برلین محل عملیات و راه

این کمبود  ،BfV. ذکر نشده بودزمان دقیقتر این شناسائی زارش، در این گاند. کرده 

خود برطرف می کند. بنا بر این گزارش،  ۸۱۱۳آوریل  ۲۸گزارش مورخ را در

وارد  ۸۱۱۲سپتامبر  ۹در حوالی یا در روز  ج.ا.ا.وابستگان به سازمان جاسوسی 

ش می کند که ، گزار۸۱۱۳دسامبر  ۸۱در گزارش بعدی، مورخ  BfVبرلین شده اند. 

که مسئول  ه  به "واحد عملیات ویژه" خود رایک تیم وابست ۸۱۱۲واواک اول سپتامبر 

بخش امور مربوطه به تروراست، به برلین ارسال می کند. این تیم، در برلین، با 

جاسوسان مقیم محل امور را همآهنگ می کند، به شناسائی و تحقیق می پردازد، و 

و تصویب می نماید. تیم پیش از انجام ترور، با کمک یک  طرح نهائی ترور را تعیین

منبع واواک، که به هنگام ترور نیز در رستوران "میکونوس" حضور داشته است، از 

 بسیار دیرتر، یعنی  . اظهارات شاهد مصباحی، کهاجتماع رهبران ُکرد مطلع می گردد

 این اطالعات کمل موئید و ممورد بازپرسی قرار گرفته است،  ۸۱۱۶اکتبر  ۸۱در 

  هستند.

درباره وظایف و نقش رئیس چنین تیمی، و نیز سایر  را، شاهد مصباحی اطالعاتی -ب

در یک ترور برعلیه مخالفان نظام امور تدارکات و لجستیگی الزم، به هنگام انجام 

اختیار دادگاه گذاشت. بنا بر این اطالعات، رهبر تیم پس از ورودش به محل فرماندهی 

 او هستند. ات را بدست می گیرد. از آن ببعد، نیروهای محلی زیر فرماندهیعملی

و با ا. ضربت(است رهبر تیم)او انتخاب نهایی افراد، بمنظور شرکت درعملیات با 

های و چه میزان از برنامه ها، و بخش ش تعیین می کند که کدام قسمت،دمسئولیت خو

 ارد. زا کنار می گد و یا آنها رلجستیگی آماده شده را می پذیر

ها به این دلیل رزش بسیار باالئی هستند. ارزش آناطالعات مصباحی مطمئن و دارای ا

موارد  ، در اینج.ا.ااست که مصباحی، بر اساس همکاری اش با بخش سرویس مخفی 

اساس اظهاراتش( خودش نیز در عملیات او )بر ،دارای تجربیات شخصی است. بعالوه

، شرکت داشته است. خرسندی راد اپوزیسیون، چون هادیفتروریستی بر علیه ا

از انجام آن   ،به عنوان فرد ناشناس، او از طریق اطالع رسانی به پلیس عملیاتی که

ح داد که در مرحله تدارکاتی جلوگیری کرده است. مصباحی به گونه ای قابل قبول شر

جانشین او، هر دو علیه هادی خرسندی، او متن حکم قتل را برای رهبر تیم و ترور

عرب، ترجمه کرده است. و نیز اینکه او از سفارت ایران در وین پول و عکس قربانی 

، برای را دریافت داشته و سرانجام با تلفن به معاون وزیر واواک، و با بیان نام رمز

 است.  انجام نهایی ترورکسب تکلیف کرده

و به عنوان "شریف" نام اساس اظهارات مصباحی، رهبر تیمی که امین از ابر -ث

بنی خود داشت که اظهارشخصی به نام بنی هاشمی می باشد. مصباحی  ،برده است

رمز "فریاد  که "موضوع کردها در آلمان" با نام است هاشمی در تهران به او گفته

است، و اینکه او )بنی هاشمی( به همراه تیم اش برای انجام  گرفتهبزرگ علوی" انجام 

ها آشنایی نداشته( رلین سفر کرده وعکسهای قربانیان را )که شخصا  با آنعملیات" به ب"



 

 

. و سرانجام اینکه، او پس از عملیات از راه ترکیه به در اختیارش گزارده اندآنجا در

 تهران پرواز می کند و در تهران به عنوان پاداش برای انجام موفقیت آمیز عملیات

ریافت می کند و در معامالت اقتصادی د ۲۵۱یک مرسدس سواری ترور رهبران کرد

اطالعات متکی برگزارشات اداره ، دادگاه بر اساس عالوهبپر سود سهیم می گردد. 

در روند تحقیقات،  اظهارات شاهدان مصباحی و امین نیز ، وفدرالامنیت  اطالعات و

 عملیاتدر )او را تنها با نام کوچک می شناسند(، کهمحمدمعروف به  معتقد است فرد

. ارسالی از ج.ا.ا. است ضربت" تیم" نیز یکی دیگر از اعضای شرکت داشته است

 «.(۲)..است. بوده رفتار او، که امین آنرا تشریح کرد، در تطابق کامل با وظیفه او

 

 منابع و زیرنویسها:

"میکونوس"، متن حکم دادگاه، برگردان پرویز دستمالچی، انتشارات دهخدا، لس  -۸

 ۸۵۱تا  ۸۱۳، برگهای ۲۱۱۱ چاپ اول،  آنجلس/ آمریکا،

 

 

 

 

 
 شاهد"ث"( مصباحی، ابوالقاسم)فرهاد

 

 
 



 

 

۶ 

 (۲)اعترافات مهرداد عالیخانی
 )قتلهای زنجیره ای(

 

در باره تروریسم حکومتی ج.ا.ا. و قتل دگر اندیشان بدست"سربازان گمنام امام زمان" 

 -نظامیسایر نهادهای  یا دقیق تر "ماموران با نام" وزارت اطالعات و امنیت یا

. اما، آنچه بسیار خواندنی و ج.ا.ا. بسیار گفته و نوشته شده استامنیتی  -انتظامی

آموزنده است، بیان آن از دهان یکی از"سربازان با نام" است که زبان از بیان 

قصاوت، شقاوت و وقاحت  آنها شرم دارد. اعترافات مهرداد عالیخانی یکی از آنها 

و مرا به یاد آدرنو فیلسوف آلمانی می ی از سبعیت که بی مانند است است. نمونه ا

سوسیالیسم در آلمان و جنایات بی مانند برنامه  -اندازد که پس از تجربه نالسیونال

ریزی شده سوزاندن شش میلیون یهودی، به جرم یهودی بودن، گفت، انسان هر لحظه 

عالیخانی عمق سقوط این بربریت می تواند به عمق بربریت سقوط کند. و اعترافات 

در بعد فردی یک انسان مسلمان بنیادگرا است. عین اعترافات را بخوانید و خود 

 قضاوت کنید:

 اعترافات مهرداد عالیخانی:

 صادق مهدوی -صادق نام سازمانی اداری:»... 

 ینام ساختگی در بازجویی اولیه: جمال رضای

 چپ نو  اداره مسئولپرسنل معاونت امنیت اداره ی چپ و

 ۸۵۳۱متولد 

 نام پدر: علی اصغر

 نام مادر: مریم

 ۳۳۲۱۳شماره شناسنامه: 

 تحصیالت: دیپلم

 ۸۲/۱/۸۵۶۸کارمند وزارت از تاریخ 

 های حکومتیپرونده ی قتل ۸۸۱۹صفحه ی

 ۸۱/۸/۸۵۹۱اظهارات مهرداد عالیخانی در بازجویی 

 رید بیان کنید.شما متهم به آمریت در قتل ها هستید. هر توضیحی دا س:

گفته بودند به اتفاق  ۹۹/ ۱/ ۸۱آقای سید مصطفی کاظمی )موسوی( در تاریخ  ج :

اطالعات( برویم و  وزیر وقت -خدمت دری)حجت االسالم قربانعلی دری نجف آبادی

خصوص برخورد با برخی ازافراد صحبت شد. آقای موسوی ضمن از آن جمله در

اونت را نیز به عهده د مسئولیت اداره کل بررسی معاینکه قائم مقام معاونت امنیت بودن

ن زیربط خط مشی و هدف حقیقت حوزه ماموریتی ایشان برای مسئولیداشتند و در

( ۸۵۹۹/)۲۸/۱در آن زمان من مسئولیت اداره چپ نو را داشتم. روز  گذاری بود.

حوالی منزل  ۱:۵۱( ساعت ۸۵۹۹)۲۲/۱موسوی تلفنی گفت: روز  ۸۹حوالی ساعت 



 

 

یر)اطالعات( منتظر شما هستم تا نزد ایشان برویم. راس موعد به داخل منزل وزیر وز

به طول انجامید. آقای موسوی از منافقین  ۸۱:۳۱رفتیم. صحبت شروع شد تا ساعت 

شروع کرد، ادامه بحث را من پیگیری کردم. محور بحث روی طیف جمهوری 

و مذهبی، ملیون مرتد،  ملی خواهان دمکرات بود که گروههای چپ نو، نیروهای

یست ها، منفردین چپ و ملی ها سازمان جمهوری خواهان ملی، سازمان سوسیالالئیک

بندی به دگاههای آنان را تشریح کردم و درجمعها، منتقدین درون نظام دیدمکرات

نزدیکی روز به روز جریانات مذکور اشاره داشتم. آقای دری گفتند در معاونت امنیت 

ین آگاه)آگاهی؟( عمومی نیست، این حاج حمید )معاونت وقت امنیت( کار نمی شود. ا

کارها را ول کرده اهل کار نیست آقای خاتمی نظرش به این بود که خلیل )قائم مقام 

وقت معاونت ضد جاسوسی( مسئول امنیت شود. ما آقای سرمدی را گذاشتیم حاال 

اند، به میدان آمده اند و میدان اینجوری در آمده است. خودیها و غیر خودیها علیه نظام 

ن را اینها بسیار تندتر و جدی دارهای اصلی همین خودیها شده اند. همه حرفهای دیگرا

میزنند. من االن نگران آن هستم روزنامه خرداد در بیاید. همه نظاره گر شده ایم، تر 

حبت کردم همین منتظری نبود. چقدر با او صی خواهند این مردم را بگیرند مگراینها م

)ظاهرا می گفتند در پیش روی او گریه کرده( نتیجه نداد. یک عده مانند محسن آرمین 

هاشمی در پس  ها حاال به صحنه آمده اند، معلوم نیست وضع چطور خواهد شد. آقای

 اینکه مناسبات خاتمی با رهبری رو به بهبود است اظهار خوشحالی دیداری باخاتمی از

 ت و آمد کنند.کرده و گفته بیشتر رف

وزیر وقت اطالعات( تقریبا تمام  -آقای دری)حجت االسالم قربانعلی دری نجف آبادی

مطالبی را که من خدمتتان عرض کردم دراین جلسه یادداشت کرد ظاهرا پس از 

( که به هنگام تحقیق نیازی)حجت االسالم محمد ۱/۸۱/۹۹دستگیری من و موسوی )

ی( از های حکومتای مسلح مسوول پرونده قتلی نیروهنیازی رییس سازمان قضای

های تهیه شده را به ایشان داده بودند وبه پرونده الصاق دری)اطالعات( وزیر یادداشت

شده علی ایالحال قرار شد پیگیری حذف جمعی از عناصر بر جسته الئیک داخل 

د یعنی بعجلسه مطرح شد آغاز شود از این به اساس آن چارچوبی که درکشور بر

لیت مستقیم دری قرار انجام این عملیاتها تحت مسئوآقای موسوی در ۲۲/۱/۹۹ رخهمو

حقیقت من رابط ایشان یعنی موسوی با تیم های عمل کننده بودم و در پایان داشتند و در

من آمر قتل ها نیستم. هیچیک از مباشرینی که  هرعملیات شرح را بالفاصله می دادم.

نده اند به لحاظ اداری تحت مسئولیت من نبوده اند اساسا  افراد فوق الذکر را به قتل رسا

 بتوانم دستور قتل بدهم. موقعیت شغلی من در حدی نبوده که

ضربات کاردی که آقای جعفرزاده )پرسنل اداره عملیات امنیت(  داریوش فروهر درپی

د بر قفسه سینه نامبرده وارد کرده به قتل رسیده است. جعفر زاده تحت مسئولیت محم

عزیز پور بوده )عزیز پور مسئول اداره عملیات امنیت بوده است( عزیز پور نیز تحت 



 

 

مسئولیت آقای مجید رسولی قرار داشته )رسولی مدیر کل پشتیبانی عملیاتی معاونت 

امنیت بوده است( از آنجا که موسوی قائم مقام معاونت امنیت بوده است آقای حمید 

 یر مجموعه خود یعنی اداره عملیات ابالغ کرده است.رسولی دستور را پذیرفته و به ز

قتل پروانه اسکندری نیز به همین شکل بوده است. قتل مشارالیه توسط آقای محسنی 

انجام گرفته. او یکی از پرسنل تحت امر محمد عزیز پور می باشد. محسنی مانند جعفر 

حال با عنایت به اینکه  زاده به دستور عزیز پور اقدام به چنین کاری کرده است. به هر

عزیز پور دستور انجام این دو قتل را از حمید رسولی گرفته و رسولی نیز از آقای 

موسوی دریافت کرده. من نمی توانسته ام به مباشرین امر به قتل محمد مختاری و 

پوینده توسط رضا روشن )یکی از پرسنل معاونت امنیت( که خفه و به قتل رسیده اند، 

 بوده که با تنگ کردن طناب دو فرد یاد شده را از پا در آورده است.رضا روشن 

رضا روشن تحت مسئولیت من نبوده وبا حقیر مناسبتی به لحاظ اداری ندارد.رضا 

روشن بنا به دستور موسوی در این عملیات ها شرکت کرده و این دو قتل را به دستور 

م یک کار ساده اداری با امضاء آقای رسولی حتی برای انجا موسوی انجام داده است.

که مسئولیت اداره  ۹۱مدیرکل )یعنی آقای محمد صداقت( انجام می داد. من در سالهای 

کل پشتیبانی عملیاتی به عهده آقای رسولی بوده به لحاظ انجام کارهای اداری با وی 

فر ن ۳دچار مشکل بودم و به سهولت هرکاری را انجام نمی داد. من در رابطه با قتل 

یاد شده از دو نفرخواستم که در این عملیات ها به عنوان نیروی پشتیبانی )مانند 

رانندگی( همکاری نمایند یکی از این دو نفر اصغر سیاح بوده. او به لحاظ اداری تحت 

وزیر دستور چنین کارهایی را  که مسئولیت حقیر قرار داشته و تنها در قتل پوینده بوده

ول ما می باشد و اصغر سیاح به خوبی آگاهی داشته. اداره ما داده. آقای موسوی مسئ

یک اداره موضوعی است که من نمی توانم سر خود بدون دستور مسئولین دستور 

انجام قتل کسی را بدهم. فرد دوم شخصی به نام خسرو براتی یکی از همکاران اداره 

چه اطمینان پیدا نمی چپ نو بوده است. او سالها به عنوان منبع کار می کرده و چنان

خواست من برای شرکت در دو فقره ستور داده امکان نداشت به صرف درکرد وزیر د

متذکر می شوم خسرو براتی در دو قتل مختاری و  قتل مختاری و پوینده حاضر شود.

پوینده نقش راننده را داشته و در باال و پایین گذاشتن جسد از اتومبیل با تیم مربوطه 

و اصغر سیاح نیز فقط در ماجرای پوینده رانندگی یک دستگاه پژو را  همکاری کرده

به تنهایی )یعنی بدون سر نشین عهده دار بوده است( )این اتومبیل مربوط به معاونت 

اطالعات مردمی بوده که توسط علی ناظری به صحنه عملیات آورده شده است و چون 

بوط به یکی از منابع اداره چپ نو در عملیات پوینده از یک دستگاه اتومبیل دوو مر

استفاده گردیده بود. اصغر سیاح آن را به دنبال خودرو مورد استفاده در عملیات 



 

 

این دو نفر یعنی سیاح و براتی فقط در این عملیاتها شرکت داشتند و . (حرکت می داده

 هیچکدام مباشر نبودند.

 (۲۱/۱۲/۲۹۷۳)اظهارات مهرداد عالی خانی در بازجویی مورخ 

 خطاب به عالیخانی :نحوه قتل فروهر و همسرش را شرح دهید.)س(:

آقای موسوی طی دیداری با من پرسید چه کسی را در  ۲۳/۱/۹۹روز دوشنبه  )ج(:

/ به آقای دری به ۲۲/۱برنامه کار )برای اولویت در حذف( قرار بدهید. من در جلسه 

بودم و توضیح دادم همان  وضعیت فروهر و حزب مل ت ) ملیون مرتد ( اشاره کرده

مرتد اعالم شدند بخشی از آنان مانند فروهر با  ۶۱نیروهای جبهه ملی که در سال 

تغییر نام جریان سیاسی خود چگونه توانسته موجودیت پاره ای از آن نیروها را حفظ 

کند و هم اکنون در شرایط حاضر این چنین در صحنه به عنوان نیروئی از نیروهای 

های فعالین سیاسی خارج با داخل کشور فعال حاضر باشد و یکی از سر پل ناپوزیسیو

و بالعکس قرار گیرد. به آقای موسوی گفتم فروهر را در الویت بگذارید اگر بشود به 

آدرس و سایر اطالعات مورد نیاز دسترسی پیدا کرد می توانیم تدارک کار او را ببینم 

/ با بهانه این که آقای ۲۹/۱روز چهارشنبه موسوی گفت من ترتیبش را می دهم او تا 

عهده دی دستور داده که اداره کل بررسی)همان اداره ای که مسئولیت آن برسرم

ماهه اول هر اداره کل در سطح معاونت امنیت را بررسی  ۶موسوی بود( عملکرد 

نماید از اداره کل راه)راست( می خواهد سوابق و پرونده های در دست اقدام و جاری 

آقای رحیم محمدی )مسئول  -ضوعات سریعا  نزد او راهی کنندرا به همراه مسئولین مو

کالسور بزرگ حاوی مجموعه  موضوع حزب ملت ایران( با چندین زونکن)پوشه یا

ها واسناد مربوط به یک موضوع( نزد موسوی حاضر می شود و موسوی  پرونده

من سخن گفتن با رحیم محمدی ضمن در خواست این که فعال  سوابق پیش او بماند ض

تمامی جزئیات فروهر را مورد پرسش قرارمی دهد آدرس فروهر واقع در خیابان 

طبقه اول ساختمان مسکونی  هدایت را به من داد و اشاره کرد که دفتر حزب ملت در

چگونه است. آقای موسوی اطالعات نامه دیدارهای عمومی وساعت کار اوبر اوست و

ت دنبال / تاکید کرد که الزم نیست خود۲۹/۱دی گرفته و از تاریخ کافی از رحیم محم

ها را به عملیات بده تا پی گیر شوند و تسریع شود. روز هر کاری راه بیافتی آدرس

به اتفاق اصغر سیاح آدرس فروهر را در  ۲۹/۱مورخ  ۸۱چهارشنبه حدود ساعت 

کم جعلی به او دادم این ح میدان اختیاریه به عزیزپور دادم. یک حکم قضائی جعلی نیز

های چاپی دادستانی انقالب اسالمی سابق و به مهر  برگ کاغذی بود که از فرم

های جعلی از جمله وسائلی بود که سالها در ستانی ممهور بود. این نوع سر برگداد



 

 

اداره ما نگهداری میشد و مورد استفاده کاری قرار می گرفت. ممهور شد)شده(. این 

ج آموزگار یکی از پرسنل اداره چپ نو تحت مسئولیت من صورت کار توسط ایر

گرفت مقرر شد نیروهای اداره عملیات امنیت با مسئولیت عزیزپور روی آدرس منزل 

فروهر مستقرشوند تا چنانچه سوژه بیرون از منزل رویت شد در فرصت مناسب او را 

حفظ)حذف(از طریق ربوده و بالفاصله مرا مطلع نمایند تا پس از آن او را جهت 

تزریق دارو به منزل همکار غیر وزارتی )نوید رمضانی(انتقال بدهیم )شایان ذکر 

ر کل پشتیبانی امنیت( از آقای رسولی )مدی ۲۳/۱است آقای موسوی روز یکشنبه 

های الزم را با اداره عملیات بکند تا آنها اقدام به حذف سوژه  هنگیهما خواسته بود

)را( به آقای موسوی وصل می عزیز پور ،. آقای رسولی محمدعرفی شده بکنندهای م

با محمد عزیز پور  ۸۶:۵۱آقای موسوی پس از صحبت با رسولی برای ساعت  -کند

در اتوبان جهان کودک مقابل ورزشگاه شهید کشوری قرار گذاشته موسوی حدود 

جا داخل پور برویم آن به اطاق محل کار من آمد و با اتفاق نزد عزیز ۸۶:۸۳ساعت 

پور شدیم. موسوی سوال کرد رسولی با شما صحبت کرد؟ گفت: بله ماشین عزیز

موسوی اظهار داشت قرار است عده ای را بزنیم هماهنگی ها را منبعد صادق خواهد 

چه گفت انجام دهید و از این ن متن، مهرداد عالیخانی(. هرکرد)یعنی نویسنده خود ای

اطالعات مربوط به  ت منتظر دریافت آدرس واداره عملیات امنی ۲۳/۱/۹۹تاریخ 

روی  ۲۱/۱پور پرسنل تحت امر خود را روز پنجشنبه زمحمد عزی -سوژه ها بود

نیز از صبح کنترل را آغاز می  ۵۱/۱/۹۹آدرس فروهر مستقر کرده بود. روز شنبه 

پور را مالقات دید. نتیجه کار را خواست. عزیز ۵۱/۱کند موسوی مرا روز شنبه 

و گفت از روز پنجشنبه تا االن فروهر یک بار مشاهده شد منتهی از اطراف کردم ا

محل سکونت خود دور نشده تا بتوان ربود و بچه ها کماکان مستقر هستند. نتیجه دیدار 

با عزیزپور را به موسوی گفتم. آقای موسوی اظهار داشت: نه الزم نیست بیرون از 

خودش و زنش را تمام کنند. همین امروز این منزل منتظر باشند بروند داخل منزل کار 

کار را انجام دهند. گفتم : هر دو نفر را که با آمپول در یک لحظه امکان حذف نیست 

موضوع روشن می شود.موسوی گفت همین امروز بروند داخل منزل خودش و زنش 

ر روی را با کارد بزنند. معطل نشوند امروز کار را تمام کنند. آقای موسوی یکی دو با

از فعالیت آنها  %۹۱این موضوع تاکید کردند که فروهر بدون زنش فایده ندارد چون 

مربوط به زن فروهر است. مجددا محمد عزیزپور را مقابل ورزشگاه کشوری دیدم 

نظر موسوی را گفتم و محمد عزیزپور گفت همینطور که گفته عمل می کنیم فقط باید 

 خودت همراه ما باشی.



 

 

اصغر  -ایرج آموزگار -گذاشتیم هم چنین با خسرو براتی قرار ۲۸:۵۱برای ساعت 

در اطراف  ۲۸امیر اکبری )پرسنل اداره چپ نو( برای حول و حوش ساعت  -سیاح

هتل مرمر قرار گذاشتیم در نظر گرفته بودم هنگامی که نیروهای عزیزپورمشغول قتل 

آوری و به هنگام خروج آنها می شوند اینان اسناد و مدارک قابل استفاده حزب را جمع 

را خارج کنند تا مورد استفاده اطالعاتی قرار بگیرند . در فاصله تنظیم تا اجرای 

قرارها به طور اتفاقی یک کار اداری پیش آمد لذا قرار شد همه افراد را در ساعت 

در ضلع جنوبی بیمارستان امیراعلم مالقات کنم در ساعت یاد شده خود را به  ۲۲:۵۱

ل اداره عملیات رسانیدم و عزیزپور، فالح و مسلم را دیدم. فالح )از نیروهای پرسن

اداره عملیات( اشاره کرد امشب دیر شده وخواست انجام آن را به بعد موکول کند 

عزیزپور اظهار داشت امشب کار را تمام می کنیم. آقای موسوی در بعد از ظهر شنبه 

تلفن من زنگ بزن آن را نمی بندم منتظر  به من )صادق( گفت هر ساعتی تمام شد به

هستم. آخرین وضعیت محل و تردد ها را سوال کردم. مسلم گفت: امروز خانمش با 

یک رنو تردد داشته و شماره ماشین همسر فروهررا کف دستش نوشته بود. به هر سه 

م با نفر که کنار من ایستاده بودند گفتم سعی می کنیم همین امشب کار را تمام می کنی

پوشش اداره آگاهی مراجعه می کنیم و موضوع مراجعه را بررسی پالک ماشین و 

بازدید اسناد خودرو را اعالم خواهیم کرد. مسلم گفت من طرز صحبت کردن با 

فروهر را میدانم چون با او قبال برخورد داشتم خیلی مودب است و باید با او با احترام 

به درب منزل مراجعه و سپس سایر نیروها  صحبت کرد قرار شد ابتدا من و مسلم

وارد منزل شوند ) به علت نبود وقت کافی ازبردن پرسنل اداره چپ نو به داخل منزل 

صرف نظر کردم چون پیدا کردن آنها در آن حوالی و توجیه مسائل نیاز به وقت 

بیشتری داشت در ضمن عزیزپور هم راغب به آمدن افراد دیگری غیر از پرسنل 

دقیقه صحبت ما با تیم عملیات بطول انجامید بعد  ۳به داخل منزل نبود(حدود  خودش

دقیقه در کوچه فروهر باال و پایین رفتیم خانمی دم درب منزل  ۳حرکت کردیم حدود 

او ایستاده بود مسلم زنگ در را زد خانم فروهر گوشی اف.اف را برداشت سوال کرد: 

اظهار داشت رضایی هستم از اداره آگاهی در بله ؟ مسلم خیلی مودبانه سالم داد و 

رابطه با رنوی شما مساله ای پیش آمده الزم است چند دقیقه جناب آقای فروهر را 

دقیقه طول کشید ولی خبری نشد. مسلم دوباره  ۹یا  ۶ببینم. گفت: االن می آید. بیش از 

فروهر گفتند:  خانم –زنگ را زد خانم فروهر گفت: بله؟ مسلم گفت: تشریف نیاوردند 

بود که  ۲۲:۳۱داشتند لباس می پوشیدند و آماده می شدند االن می آیند ساعت حدود 

فروهر درب حیاط را باز کرد . سالم و احوال پرسی کردیم. مسلم سوال کرد: این 

شماره مربوط به ماشین شماست؟ فروهر شماره ماشین را حفظ نبود. ماشین در پشت 

مطابقت داد گفت: بله. مسلم حکمی را که مربوط به  سرش قرار داشت. شماره را

خودش )احتماال صادره از نیروی انتظامی(بود را به رویت فروهر رسانید و گفت: 

اسناد و مدارک ماشین را می خواهیم مالحظه کنیم. پروانه روی پله ها ایستاده بود و 

دارک را بیاور به حرفها گوش می کرد فروهر همسرش را صدا کرد و گفت: اسناد و م

تا آقایان آن را ببینند. بالفاصله شروع به تعارف برای رفتن ما به داخل منزل کرد که 



 

 

فالح  -من و مسلم داخل شدیم و الی دررا باز گذاشتیم تا سایرین پس از ما وارد شوند

قبل از این که ما پای روی پله ها بگذاریم داخل حیاط شد و به من گفت همسایه بغلی از 

ه نگاهی به درب حیاط فروهر انداخت و متوجه آمدن ما شد بعدا معلوم شد که پنجر

اشتباه کرده است. گفتم تا زمان انجام کار قدری معطل می کنیم تا چنانچه کسی سر 

   رسید مساله ای پیش نیاید.

فروهر من ، مسلم و نیز فالح را به اطاق محل کار خود برد. فروهر رفت پشت میز 

سلم در روی صندلی کنار میز )مربوط به مراجعه کنندگان( قرار خودش نشست. م

گرفت من مقابل صورت فروهر و فالح در سمت راست من نشست. خانم فروهر در 

پائین اطاق روی یکی از صندلی های میز جلسه قرار گرفت و با دقت ما را نگاه می 

از شما از  یرسرقتی صورت گرفته. چه کسانی غ کرد. مسلم گفت: با اتومبیل شما

ماشین استفاده کردند؟ همسر فروهر گفت: این ماشین در اختیار کسی نبوده و من از آن 

استفاده می کنم. مسلم گفت: کسی بدون اطالع شما استفاده نکرده است؟ آیا به هیچ 

شت حدود عنوان در اختیار کسی نبوده یا به تعمیرگاه تحویل نداده اید؟ پروانه اظهار دا

تعمیرگاه بوده و ما از استفاده احتمالی آن بی خبر هستیم. مسلم ل این ماشین درسه ماه قب

اظهار داشت در سرقت صورت گرفته یک شیئی ملی ربوده شده و موضوع بسیار با 

همه همدیگر را نگاه می کردیم حرفهای مسلم تمام شده بود. به فروهر  .اهمیت است

وضوع مزاحم شده ایم البته از اهمیت م گفتم: همان طور که همکارم گفت ما به دلیل

ا خانواده تان در این کار مستقیم یا غیر مستقیم دخاینکه شما و الت نداشتید ظنی نیست.ام 

حال پرونده ای مفتوح است و بنا به ضرورت باید تحقیقات صورت گیرد به به هر

را از  همین جهت حکم بازرسی منزل را صادر کرده اند. در این وقت مسلم حکم جعلی

های من و فروهر ارائه داد که فروهر با دقت جیبی خود در آورد و در بین صحبت کیف

تمام آن را خوب مطالعه کرد. به فروهر گفتم: مسلما این شیئی در این منزل نیست و 

این بازرسی سزاوار شخص شما که از چهره های ملی ایران هستید نمی باشد اما 

ین بازرسی منزل در پرونده )به دلیل این که ضرورت وجود صورت جلسه ای از ا

بهرحال شما صاحب وسیله نقلیه می باشید( هست. فروهر گفت: مانعی ندارد. بازرسی 

کنید. به فالح گفتم: با خانم فروهر از باال شروع کنید. فالح به اتفاق پروانه از اطاق 

ط آمده بودند با رفتن خارج و به طبقه باال رفتند. دیگر پرسنل عملیات که به داخل حیا

پروانه به طبقه باال یک به یک وارد ساختمان شدند و به فالح پیوستند و مسلم نیز از 

درب اتاق خارج شد. من فروهر را به صحبت گرفتم. فالح بدون اینکه فروهر متوجه 

شود به من اشاره کرد او را به اتاق روبرو)پذیرایی بیاور( از فروهر خواستم به اتاق 

و برویم، از جای خود حرکت کرد و به پذیرایی رفتیم. صحبت ها ادامه پیدا کرد، روبر

بود. از  ۲۵:۵۱فالح مجددا اشاره کرد او را به اتاق قبلی بازگردانم. ساعت حدود 

فروهر خواستم به اتاق محل کارش بازگردیم. پرسنل عملیات صندلی را در دهانه 

به نشستن روی این صندلی شد و روی ورودی اتاق گذاشته بودند. فروهر هدایت 

صندلی نشست و من در مقابل او قرار گرفتم. همه چیز از قبل آماده شده بود ناگهان 

هاشمی )هاشم( از پشت سر مواد آغشته به بیهوشی را جلوی دهان او گرفت. عصا از 



 

 

دست فروهر افتاد. دستهای او را گرفتند بالفاصله از هوش رفت. محمد اثنی عشر 

سنل اداره عملیات امنیت( از من خواست از اتاق خارج شوم تا فردی که قرار است )پر

فروهر را با کارد از پای در آورد نبینم. من از اتاق بیرون رفته و به طبقه باال مراجعه 

کردم دیدم در باالی اتاق همسر فروهر بیهوش شده و سرش در دستان صفایی )یکی از 

ظاهرا صفایی برای بیهوشی به هاشم کمک کرده بود. پس پرسنل عملیات ( قرار دارد. 

از آنکه قرار می شود هاشم برای بیهوش کردن فروهر به طبقه پائین باز گردد، ادامه 

ار می شود. ناگهان دیدم فالح کار بیهوشی پروانه )گرفتن دهان او( به صفایی واگذ

وضعی که صفایی سر  تیم این عملیات( دو کارد با خود همراه دارد و در همان )سر

پروانه را روی پای خود داشت محسنی )یکی دیگر از پرسنل اداره عملیات( یکی از 

کاردها را از فالح گرفت و ضمن قرار گرفتن در کنار پروانه اسکندری شروع به 

زدن ضربات کارد به قفسه سینه او نمود. به پائین برگشتم دیدم کار فروهر نیز روی 

تمام شده وبا ضربات کارد )توسط جعفرزاده یکی از پرسنل  همان صندلی یاد شده

ج از تمام کارها تمام و در صدد خرو ۲۵:۳۱حدود   اداره عملیات( از پا در آمده است.

عشر،  ات شرکت داشتند. فالح، محمد اثنیاین عملی منزل برآمدیم. افرادی که در

ر سر خیابان نزد پرسنل محسنی، صفایی، مسلم، هاشم و جعفرزاده بودند و عزیزپور د

 اداره چپ نو قرار داشت.

همسرش عزیزپور و بجه های اداره چپ را در مقابل پمپ بنزین بعد از قتل فروهر و

خیابان شهید سپهبد قرنی دیدم و از آنها جدا شدم. بنا به درخواست قبلی آقای موسوی، 

سوال کرد: هر دو  زنگی به تلفن دستی او زدم و گفتم کار تمام شده است . بالفاصله

را؟ گفتم: بله. پرسید: قطعی تمام شد؟ تاکید کردم: بله. گفت: همین االن به اینجا 

)منظور مقابل منزلش بود( بیا. ساعت حدود یک بامداد بود گفتم: هوا سرد است. من 

هم موتور دارم. فردا هم را ببینیم. گفت: نه همین االن راه بیافت بیا اینجا. قرار شد 

به  ۸:۲۱ب او را مالقات کنم و گزارش مربوطه را ارائه کنم. حدود ساعت همان ش

سر کوچه منزل آنها )واقع در محله فرمانیه( رسیدم. لباس پوشیده در سر کوچه حاضر 

دقیقه ای من شرح کامل ماجرا با جزئیات  ۲۱بود. به این دست خیابان آمدیم و حدود 

رد زد؟ گفتم فروهر را ندیدم ولی محسنی بیان کردم. حتی سوال کردند چه کسی با کا

 :خالصه عملیات یاد شده همسرش را زده است.

 افراد شرکت کننده در صحنه:

 بط آقای موسوی.را -اداره چپ نو -اداره کل چپ -پرسنل معاونت امنیت -صادق -۸

جهت دستور به زیر مجموعه خود  -مسئول اداره عملیات امنیت -محمد عزیزپور -۲

 هدایت تیم )بیرون از منزل( -قره قتل یاد شدهانجام دو ف

 اداره عملیات -اداره کل پشتیبانی امنیتی -پرسنل معاونت امنیت  -مسلم -۵

 اداره عملیات -شتیبانی امنیتیاداره کل پ -پرسنل معاونت امنیت  -صفایی  -۳

 لیاتاداره عم -اداره کل پشتیبانی امنیتی -پرسنل معاونت امنیت -محمد اثنی)عشر( -۳

 پرسنل معاونت امنیت ) مسئول بیهوشی( -هاشم )هاشمی(  -۶

 ضارب پروانه اسکندری -محسنی -۹



 

 

سر تیم  -اره عملیاتاد -عملیاتیاداره کل پشتیبانی  -پرسنل معاونت امنیت -فالح -۱

 عملیات

-اداره عملیات -اداره کل پشتیبانی عملیاتی -پرسنل معاونت امنیت  -جعفرزاده -۱

 ش فروهرضارب داریو

 مسئولیت  خانی( دراین عملیات تحتعالی ردادخود نویسنده این متن: مهادق)ص -۸-۸

 ه و کارهای ذیل را انجام داده:موسوی قرار داشت

گرفته و به  ۲۹/۱آدرس و اطالعات مربوط به فروهر را از موسوی در تاریخ  -*

 محمد عزیزپور داده است.

زرسی منزل ممهور به مهر جعلی در یک فرم چاپی مربوط به دستگیری و با -*

 اختیار عزیزپور قرار داده

 ساختن سناریو ورود به منزل توسط او -*

صادق به همراه مسلم وارد منزل فروهر می شود و این دو زمینه و امکان ورود  -*

 سایر پرسنل عملیات را به داخل منزل فراهم می کنند.

ه نیروهای عملیاتی سرگرم بیهوش مشغول کردن فروهر به صحبت ) به هنگامی ک -*

 کردن پروانه اسکندری بوده اند( به عهده صادق بوده.

 بخشی از هدایت پروانه اسکندری به طبقه باال به واسطه صادق انجام پذیرفته -*

 هدایت فروهر به جهت نشستن روی صندلی به واسطه صادق صورت گرفته -*

 را  به موسوی داده شد.حضو ۸:۵۱نتیجه عملیات تلفنی و سپس ساعت  -*

 

 ۴/۱/۲۹۷۳اظهارات مهرداد عالیخانی در بازجویی مورخ 

آقای موسوی نزد دری میرود و در مورد قتل داریوش فروهر و  ۱/۱/۸۵۹۹تاریخ در

 همسرش گزارش می دهد. موسوی پس از این دیدار به من گفتند: فعال کار کانون

ا قرار گیرد( موسوی تاکید هولویت قتلد )یعنی این موضوع در ا)کانون( را انجام بدهی

چه سریعتر شروع کنید. موسوی در همان تاریخ منزل آقای حقانی )مدیر کل کرد هر

ار اطالعاتی توضیح: اینکه پیگیری ک -پشتیبانی معاونت اطالعات مردمی( می رود.

های معاونت اطالعات مله کانون)کانون( درحوزه فعالیتجروی عناصر فرهنگی از

آقای موسوی برنامه حذف را با حقانی در میان می گذارد و می  -رار داشتمردمی ق

گوید: من بگویم کافی است یا دری هم باید بگوید؟ حقانی می گوید: شما بگویید کافی 

است و قرار می شود همکاری حقانی با ما آغاز شود. حقانی گفته بود می تواند از 

 ر دهد عمال نیز چنین کرد. منزل امن، خودرو و نیرو در اختیار ما قرا

 منصور کوشان -فعال کانون)نویسندگان( گلشیری هایازمهمترین سوژهجلد پرونده  ۹

علی اشرف درویشیان، سپانلو، مختاری، پوینده چهل تن را به واسطه اصغر 

سیاحی)سیاح( به آقای موسوی تحویل دادم. موسوی پرونده ها را زیر میز تلفن خود 

بعدا آنها را عودت می دهد و می گوید: نیاز به ارسال پرونده نیست.  قرار می دهد . اما

هر کسی عضو جمع مشورتی باشد مشمول طرح حذف می گردد. از هر کدام بخواهید 

قرار شد از مهمترین ها شروع شود. شماره تلفن مختاری از طریق یکی  شروع کنید.



 

 

مده بود. قرار شد تا روز از منابع اداره چپ نو با نام مستعار داریوش به دست آ

روی آدرس سوژه استقرار پیدا کند)کنیم(. خبر به آقای موسوی  ۱/۹۹/ ۸۲پنجشنبه 

دادم و با عزیزپور قرار گذاشتم. اعتراض کرد گفت: این کار را سعی کن با زیر 

 مجموعه آقای حقانی و در ارتباط با روشن انجام دهی.

مقابل پمپ بنزین )بین  -بان آفریقادر خیا ۹۹/ ۸۲/۱رخه صبح مو ۱قراری برای 

خیابان اسفندیار و خیابان شهید سعید ناصری یا علوی( جهت عزیزپور و نیروهای 

عمل کننده او همچنین رضا روشن، آموزگار و خسرو گذاشته شده بود. خسرو داخل 

های جعلی را روی تاکسی نصب حتماال  خیابان اسفندیار( و پالکیکی از کوچه ها شد )ا

در سر کوچه )شهید سعید ناصری  و سپس به طرف منزل مختاری حرکت کردیم. کرد

 مستقر شدیم. عزیزپور دو ماشین نیرو با خودش آورده بود.یا علوی( 

جنوب مختاری با لباس اسپرت از کوچه بیرون آمد و از شمال به  ۸۹حدود ساعت 

نماز محل را این ساعت ناظری و روشن جهت اقامه خیابان آفریقا حرکت کرد. در

ترک کرده بودند لذا سریعا به ناظری زنگ زدم و خبر دادم سوژه بیرون زد. خودش و 

روشن را سریع به محل برسانند. مختاری برای خرید در حوالی محل سکونت خود 

حال برگشتن به منزل بود که در دقیقه خریدش طول کشید. ۲۱بیرون آمده بود. حدود 

کرد .  خواستم که تاکسی را در گوشه ای پارک کند،علی و رضا رسیدند. از خسرو 

رضا و علی پیاده به دنبال مختاری راه افتادند. خسرو پشت فرمان پژو نشست و به 

ر گرفتم. یک کوچه مانده به سمت شمال آفریقا حرکت کرد. من در صندلی جلو قرا

پرسنل )در سمت راست خیابان( علی و رضا جلوی او را گرفتند و تحت پوشش منزلش

دادستانی وی را سواراتومبیل کردند. علی در سمت چپ، مختاری وسط و رضا روشن 

 در سمت راست او روی صندلی عقب نشست.

با هماهنگی قبلی قرار شد از  ۹۹/ ۸۲/۱مورخه  ۸۵ناظری در همان ساعت حوالی 

یکی از محیط های اداری بهشت زهرا که در اختیار حراست قرار دارد ) چون ناظری 

روشن, ناظری و سایر  سئولیت)مسئول( حراست بهشت زهرا بود( استفاده شود.م

، از این ۹۹دست اندرکاران طرح الغدیر )اعدام منافقین( قبل از شروع عملیات پائیز 

قرار شد از این محل برای به قتل رساندن مختاری  محل مستمرا استفاده می کردند.

 استفاده شود. 

کمربندی جاده مخصوص بهشت زهرا به مقصد برسیم. به از طریق اتوبان شهید همت 

جهت طوالنی بودن مسیر من با مختاری بحث پیرامون کانون را شروع کردم بعد از 

اینکه به محل رسیدیم روشن خواست چشمش را ببندد و پیاده شود. ) از زمان سوار 

ساختمان داخل  نشود کجا می رویم( ه بودیم سرش پائین باشد تا متوجهشدن خواست

شدیم. در همان اتاق اول از وی خواستند روی زمین بنشیند. همه کار را روشن و 

ناظری تمام کردند. بسیار حرفه ای و مسلط عمل نمودند. ناظری سریعا طناب مربوطه 

را از کابینت داخل اتاق در آورد مقادیری پارچه سفید برداشت. چشم و دست او را از 

 ۳یا  ۳ردن او انداخت به روی شکم خواباند و حدود پشت سر بست. طناب را به گ



 

 

دقیقه طناب را تنگ کرد و آنرا کشید در این حالت ناظری دهان سوژه را با یک پارچه 

سفید گرفته بود تا بدینوسیله از ریختین خون به زمین و ایجاد سر و صدای احتمالی 

ام شده سپس ماشین این دو از روی ناخن ها تشخیص دادند که کار تم جلوگیری کند.

پژو را به شکلی قرار دادند تا صندوق عقب آن مقابل درب این محل قرار گیرد. من و 

صندوق عقب گذاشتیم. خسرو پشت دادیم و درخسرو و روشن جنازه را وسط پتو قرار 

فرمان نشست. در جاده افسریه یک مسیر فرعی به کارخانه سیمان تهران منتهی می 

ماشین را نگه داشته، جنازه را  ۲۱لوتی بود. ساعت حدود شد. اطراف آن مسیر خ

بیرون گذاشتیم. پس از پائین گذاشتن جسد موسوی زنگ زد نتیجه کار را می خواست. 

گفتم: دقایقی است خالص شده و راهی منزل هستیم. موسوی گفت: بیا امشب همدیگر 

قه او را در محل دقی ۲۲:۸۳را ببینیم. من در شهرک آپادانا هستم. قرار شد ساعت 

  مذکور دیده و مشروح گزارش دادم.

 افراد:

رابط آقای موسوی و  -اداره چپ نو -اداره کل چپ -پرسنل معاونت امنیت -صادق -۸

 تیم عملیات.

مسئول  -اداره کل پشتیبانی عملیاتی -پرسنل معاونت اطالعات مردمی -علی ناظری -۲

 اداره عملیات

 مد مختاریقتل محمباشر -معاونت امنیتل التقاط دراره ککارشناس اد -رضا روشن -۵

 بع( راننده اتومبیل مورد استفادههمکار غیر وزارتی )من -خسرو براتی -۳

 

 ۲۱/۱۱/۲۹۷۳اظهارات مهرداد عالیخانی در بازجویی تاریخ 

 پرونده قتل های حکومتی ۸۸۵۹صفحه ی 
پوینده و نقش خود و خطاب به مهرداد عالیخانی :نحوه به قتل رساندن محمد جعفر -س

 …بقیه افراد

بعد از حادثه مختاری و روز بعد از آن تعطیالت از آقای موسوی سوال کرد نفر  -ج

بعدی چه کسی خواهد بود؟ گفتم اگر بشود پوینده، چون فرد سازمانگر و عنصر با 

جسارتی در بین کانون)نویسندگان( است و به هر قیمت شده می خواهد کانون علنا 

خویش را بدون اخذ مجوز از وزارت کشور از سر بگیرد و در بین جمع فعالیت 

مشورتی، کار سر و سامان دادن به افراد و امور مربوطه را به خوبی انجام می دهد. 

شماره تلفن خانه و کار او را در اختیار داریم. می دهم تا شما استعالم کنید. شماره تلفن 

موسوی در خارج از محل خراج و به هنگامیکه پوینده را از پرونده اطالعاتی اش است

رده طریق تلفن همراه به وی داد. نهایتا  موسوی نتیجه را به آموزگار اعالم ککار بود از

. همچنین دو شماره تلفن مربوط به شیرین بود. و از طریق او دراختیار من قرار گرفت



 

 

استعالم کرده و نتیجه عبادی به موسوی داده شد که آنها را نیز از طریق آقای رسولی 

  را به ما منعکس ساخت.

من، خسرو، آموزگار، امیر اکبری، روشن و  ۸۱ساعت حدود  ۸۶/۱از روز دوشنبه 

خ یکی از استعالم های شماره ناظری به آدرس خیابان قائم مقام فراهانی رفتیم. )پاس

باشد. آن روز  های پوینده در خیابان قائم مقام بود.( که به نظر می آمد محل کارشتلفن

روی آدرس مستقر شده بودیم. نهایتا  در تاریخ و ساعت مذکور خروج  ۸۱از ساعت 

یک تماس تلفنی با آن محل  ۱/۸۹سوژه از آن آدرس رویت نشد.صبح روز سه شنبه

گرفته شد که معلوم شد او دیگر آنجا شاغل نیست ، لذا قرار شد روی آدرس دیگر وی 

یگردد و در میدان انقالب کوچه ژاندارمری واقع شده که مربوط به محل سکونت او م

، روشن, خسرو، منبع مهدی و اصغر هر  ۸۹/۱مستقر گردیم. بعد از ظهر سه شنبه 

یک چند ساعتی روی آدرس منزل پوینده مستقر می شوند که سوژه رویت نمی گردد. 

که در  "شداریو"نابع اداره چپ نو با نام مستعاریک دستگاه اتومبیل دوو یکی از م

در اختیار ما قرار داده بود تا در  ۸۶/۱جریان قتل ها قرار داشت از روز دوشنبه 

عملیات از آن استفاده کنیم. مربوط به یکی از بدهکاران به داریوش بود. وسیله فاقد 

مدرک بود مدارک جعلی درست کرده بودیم. خسرو براتی با مقداری تغییرات ظاهری 

ه کرده بود به در خواست من این اتومبیل را صبح چهارشنبه در بیرون ماشین را آماد

بنا به  ۲۵/۱با خود به حوالی منزل پوینده می آورد خسرو براتی بعد از تاریخ  ۸۱/۱

درخواست حقیر دو جفت پالک جعلی اتومبیل تهیه کرده بود. او برای هر جفت پالک 

ریور جنوبی این پالک شه ۸۹هزار تومان به یک پالک ساز در حوالی  ۳با پرداخت 

با هماهنگی قبلی  ۸۱/۱صبح چهارشنبه  ۹ها را تحویل گرفته بود. حدود ساعت 

خسرو، روشن و نیز من و اصغر سیاح در اطراف محل سکونت پوینده مستقر شدیم. 

زمانیکه من، روشن و خسرو قدری از اطراف درب منزل پوینده دور شدیم تنها اصغر 

صبح می  ۸۱د که متوجه خروج او در ساعت حدود سیاح نگاهش به روی درب بو

شود و چون موتور کنار دستش بوده دنبال پوینده راه می افتد و به تعقیب او می 

پردازد. خسرو متوجه ناپدید شدن اصغر می شود سریع نزد من آمد و موضوع را 

 گفت. قرار شد روشن با موتور سریع حدود آن محل را بگردد تا شاید اصغر و سوژه

را پیدا کند که نتیجه نگرفت و برگشت. تلفن ایرج آموزگار نزد روشن قرار داشت 

 منتظر تماس اصغر ماندیم که خبر داد پوینده کجاست.

پوینده پس از خارج شدن از محل سکونت خود، از میدان انقالب با یک تاکسی به 

ن حرکت می میدان ولی عصر می رود و از آنجا پیاده دست راست خیابان در کریم خا

رار کند و وارد خردمند جنوبی می گردد. یک موسسه فرهنگی در دست چپ خیابان ق

)چهارشنبه ها( به این محل می آمد. پس از کسب داشت. پوینده هفته ای یک روز

اطالع از موقعیت پوینده و اصغر و خسرو با دوو و من و روشن با موتور به سوی 

همراه  ۸۱:۳۳ظری نزد ما آمد و حدود ساعت محل رفتیم و به اصغر ملحق شدیم. نا

. سوژه بیرون آمد. ابتدا پیاده حل کار پوینده را تحت نظر داشتیمم ۸۶ماشد. تا ساعت 

به سمت شمال خیابان حرکت کرد. ابتدای خردمند و کریم خان سوار تاکسی شد و به 



 

 

ود. خود بر نبش خیابان خردمند انقالب آمد. می خواست بر اساس قرار قبلی پیش ناشر

سمت چپ خیابان انقالب )غرب به شرق( پیاده می  پس از پیاده شدن از تاکسی در

رفت. جلوی کیوسک روزنامه ایستاد و سپس به مسیر خود ادامه داد. خسرو پشت 

فرمان دوو بود. من و اصغر را همراه خود تا نبش انقالب خردمند آورد. از آنجا به بعد 

سوژه بودیم. ناظری پشت فرمان پژوی عملیات )معاونت من و اصغر پیاده به دنبال 

اطالعات مردمی( بود و با رضا روشن همراه شده بود. روشن، من و اصغر پیاده 

دنبال سوژه قرار داشتیم ناظری و خسرو با ماشین. ناظری پژو را پارک کرد، یک 

ود برده برگ حکم سفید جعلی ممهور به مهر دادستانی انقالب اسالمی سابق همراه خ

بودم آن را روی ماشین پژو گذاشته و به اسم محمد جعفر پوینده پر نمودم. خسرو با 

پیدا کردن بریدگی بر خالف مقرارت راهنمایی دور زد و دست راست خیابان قرار 

گرفت و آهسته در پی سوژه قرار گرفته بود. الباقی افراد پیاده دنبال پوینده بودند. حکم 

 را به ناظری دادم. 

عا  دور زد و در خیابان انقالب مقابل الله زارنو جلوی سوژه را گرفتیم. خسرو سریدر

علی ناظری )که برای دستگیری اقدام کرده بودند( قرار گرفت، دو کنار دست روشن و

سه جمله با وی صحبت شد. او را سوار دوو می کنند و پس از حرکت مرا کمی جلوتر 

عملیات )معاونت اطالعات مردمی( را سوار و به سوار کردند، قرار شد اصغر پژوی 

ین روشن و دنبال دوو بیاید در واقع خسرو راننده دوو، من در صندلی جلو، پوینده در ب

صندلی عقب، قرار گرفته بود. طبق برنامه قبلی بنا شد به سمت بهشت زهرا ناظری در

، به سمت  سوژه سوار ماشین شده بود. از شرق به غرب ۸۶:۵۱حرکت کنیم حدود 

میدان انقالب حرکت کردیم. وارد خیابان وحدت اسالمی شدیم، به طرف راه آهن و 

اتوبان حرکت کردیم و در پایان خود را به بهشت زهرا رساندیم. همان محلی که قبال  

مختاری را برده بودیم. در بین راه به صحبت با پوینده پرداختم، رغبتی نداشت. وقتی 

هوا روشن بود. باید منتظر تاریک شدن می گردیدیم. نیم ساعت  به بهشت زهرا رسیدیم

پس از اذان مغرب رضا روشن و ناظری به همان شکل قبلی )یعنی قتل مختاری( کار 

را تمام کردند. این بار نیز روشن طناب را به گردن فرد تنگ کرد و کشید و سر سوژه 

د کرد جهت احتیاط خوب در دست ناظری قرار داشت. در پایان کار، ناظری پیشنها

مرگ قطعی او اطمینان حاصل شود. یک چارچوب دقایقی او را آویزان کنیم تا از است

فلزی در محوطه سرباز این ساختمان از قبل برای دار آویختن افراد آماده داشتند. 

ناظری طناب بلندتری به گردن جسد پوینده آویزان کرد و قرار شد من، خسرو و 

کنیم تا جسد دقایقی آویزان قرار گیرد که اینکار انجام شد.  اصغر به روشن کمک

اصغر سیاح، من، خسرو و روشن جسد را پایین آوردیم و در بین پتویی که ناظری 

آماده کرده بود گذاشتیم داخل صندوق عقب دوو. من پیشنهاد کردم جسد او را به حوالی 

هرا به جاده اصلی شهریار شهریار ببریم. ناظری رانندگی کرد. از کمربندی بهشت ز

وارد و زیر پل بادامک دست راست داخل جاده فرعی شدیم. اصغر پشت سر ما در 

پژو حرکت می کرد. حدود صد متر دست راست پل جسد را سریعا  من ، خسرو و 

روشن پایین گذاشتیم. طوری که هر کسی رد شود ببیند. پس از جدا شدن از افراد یاد 



 

 

و خبر دادم کار پویینده تمام است. گفت سریع نزد من به  شده به موسوی زنگ زدم

رفتم و شرح کامل دادم. به پیدا شدن جسد مختاری اشاره  ۲۱:۵۱درب منزل بیا. حدود 

کردم. گفتم در بین راه منبع )داریوش( به تلفن دستی من زنگ زد، خبر داد. تحلیل 

از سوی ردن پیامی )جمع مشورتی کانون( این است که این نوع عمل کدوستان او

به  علنی بزنیم. مساله جدی است. وحشت کرده اند....ضاربین دارد. می خواهیم 

موسوی گفتم دیگر امکان هیچ حرکتی نیست. با شرایط موجود هیچ سوژه ای سوار 

 ماشین نخواهد شد. مدتی کار را تعطیل کنیم. پذیرفت و از هم جدا شدیم.

 

 در صحنهافراد شرکت کننده  خالصه عملیات:

رابط موسوی با تیم  -اداره چپ نو -اداره کل چپ -پرسنل معاونت امنیت -صادق -۸

 عملیات.

 باشر جعفر پوینده.م -کارشناس -اداره التقاط -نل معاونت امنیتپرس -رضا روشن -۲

 کاردان عملیاتی -اداره چپ نو -اداره کل چپ -پرسنل معاونت امنیت -علی ناظری-۵

 )کارشناس(

 راننده عملیات -غیر وزارتی -اره چپ نوهمکار اد -براتیخسرو  -۳

صادق )یعنی خود نویسنده ی این متن:مهرداد عالیخانی( در این عملیات تحت  -۸-۸

 مسئولیت موسوی قرار داشته و اقدامات زیر را انجام داده :

 شماره تلفن ها را استخراج کرده و به آموزگار داده تا به موسوی برساند. -

 ن دادن نیروها در صحنه عملیاتساما -

پ نو از یک دستگاه دوو در عملیات استفاده شد او از طریق یکی از منابع اداره چ -

 کارت ماشین به درخواست وی -تهیه سند -موقتا  تهیه کرده

 نتیجه استعالم آدرس بواسطه صادق به پرسنل عمل کننده داده شده -

گیری تهیه در اختیار ناظری و روشن یک برگ حکم جعلی قضایی تحت عنوان دست -

 قرار داده

انتقال جسد به صندوق عقب در  -سوژه از اتومبیل در بهشت زهرا پیاده کردن -

 پایین گذاشتن جسد در جاده فرعی شرکت داشته -ماشین

بلند کردن جسد و حلق آویز نمودن و پایین آوردن او برای اطمینان از مرگ وی  -

 الی شهریار.پیشنهاد بردن جسد به حو

 ساعت( به موسوی ۲خبر موضوع ابتدا تلفنی و سپس حضورا  )پس از  -

رضا روشن بنا به دستور موسوی در این عملیات شرکت کرده و در صحنه  -۲-۸

 حادثه تحت مسئولیت صادق قرار داشته

 ۸۱/۱صبح  – ۱/ ۸۹ساعاتی مراقب سوژه قبل از ربایش بوده. بعد از ظهر  -

 ظری در جهت سوار کردن سوژه به اتومبیل با پوشش جلبکمک به علی نا -

 پیاده کردن سوژه از اتومبیل و هدایت او به داخل ساختمان برای انجام قتل -

 تنگ کردن طناب به دور گردن پوینده به منظور خفه کردن او -

 کمک به حلق آویز کردن جسد برای اطمینان از مرگ وی -



 

 

 به عقب اتومبیل کمک به سایرین در انتقال جسد -

در صحنه تحت  -شرکت او در این قتل به دستور آقای حقانی بوده  -علی ناظری -۸-۵

 هدایت صادق بوده

 با کمک روشن سوژه را سوار ماشین کرده -

 محل بهشت زهرا توسط او در اختیار عملیات گذاشته شده -

 دست و چشم سوژه را به کمک روشن بسته -

اب را به دور گردن پوینده تنگ کرده بود دهان سوژه را هنگامی که روشن حلقه طن -

 با پارچه سفید گرفته

 حلق آویز کردن -

 از محل بهشت زهرا تا جاده شهریار پشت ماشین بوده -

 اصغرسیاح -۳-۸

نامبرده بنا به درخواست صادق در عملیات شرکت کرده و در صحنه تحت مسئولیت 

 داده: وی قرار داشته و اقدامات ذیل را انجام

 محل کار پوینده را شناسایی کرده از منزل سوژه مراقبت و  ۱/۱خ ساعاتی در تاری -

وقتی ناظری و روشن پوینده را دستگیر می کنند ، اصغر اتومبیل ناظری را حرکت  -

 و به دنبال سایر نیروها می آید

 کمک به سایرین در حلق آویز کردن جسد -

 ه عقب اتومبیلبکمک به سایرین جهت انتقال جسد  -

 بنا به درخواست صادق در این عملیات شرکت کرده بود -خسرو براتی -۳-۸

 (۸۱، ۸۹قبل از ربایش )  -از منزل و محل کار سوژه ساعاتی مراقبت -

 رانندگی از محل ربایش سوژه تا بهشت زهرا -

 کمک به سایرین در حلق آویز کردن جسد -

 ب اتومبیلکمک به سایرین جهت انتقال جسد به عق -

 کمک به پایین گذاشتن جسد از اتومبیل -

 ۸۱/۱۵/۸۵۹۱اظهارات مهرداد عالیخانی در بازجویی مورخ 

 

 :پرونده ی قتل های حکومتی ۲۲۴۷صفحه 

داشتید  ۹۹کلیه اقداماتی که پس از انجام قتلهای پاییز  خطاب به مهرداد عالیخانی: -س

 ید.ئرا مشروحا  بیان نما

( با معاونت وقت امنیت آقای ۸۵۹۹)۸۹/۱خوردی که در مورخه حقیر به دلیل بر -ج

سرمدی پیدا کرده بودم در نظر داشتم بعد از قتل پوینده چند روزی در محل کارم 

گذاشتم.  ۸۱/۱حاضر نشوم، به همین جهت تلفن دستی خود را در محل کار از تاریخ 

 دا کند به همین خاطر درمجددا  تصمیم می گیرد قتل ها ادامه پی ۸۱/۱موسوی از تاریخ 
صدد دستیابی به من بر می آید از طریق تماس با ایرج آموزگار متوجه می شود من 

اساس قرار قبلی مالقات دارم. موسوی از با دو تن از منابع بر ۸۱از ساعت بعد 

آموزگار می خواهد در وقت مالقات حقیر با این دو منبع به تلفن همراه یکی از این دو 



 

 

به هنگامی که  ۲۲:۵۱بگیرد تا من با موسوی تماس بگیرم. حوالی ساعت  منبع تماس

من همراه این منبع و خسرو براتی درداخل ماشین بودیم و به سوی اکباتان حرکت می 

کردیم، تلفن منبع زنگ زد پشت خط آموزگار بود گفت: موسوی به طور جدی دنبالت 

بزن. از تلفن دستی این منبع با تلفن  می گردد و چند بار با من تماس گرفته زنگی به او

همراه موسوی تماس گرفتم. پرسید: کجایی؟ گفت: سریع فکر یک جلسه باش )منظور 

تا یک کار اساسی انجام دهیم. اشاره  لسه ای از جمع مشورتی کانون بود(پیدا کردن ج

در  کرد اگر بشود در مراسم تشیع مختاری یا پوینده کاری کرد خوب خواهد شد. قبال  

جلسه در منزل رضا روشن من و موسوی و ناظری بعد از حذف مختاری که هنوز 

 پیدا نشده بود گفته شده بود که پس از کشف جسد به هنگام مراسم )تشییع جنازه(

مربوطه یا جمعی به رگبار بسته شوند یا اینکه در پایان مراسم چند نفری با چند تیمی 

به قتل برسند. ناظری اعالم آمادگی برای سه  که علی ناظری آماده می کند ربایش و

تیم کرده بود. محمد صفایی، روشن قدرت)؟(، حقانی در این تلفن به موسوی گفتم بر 

اساس اطالعات داریوش شب گذشته پس از پیدا شدن جسد مختاری بعید است احدی از 

ر می دهم. با ید گفتم: خباینها جرات کند از منزل خارج شود. تاکید کرد کاری باید بکن

ادامه کار دارد. فکر مشکل برای ما نیست. حبت کردم گفتم: حاج آقا تاکید برصآموزگار

 گفت: مثل اینکه دیوانه است. گفتم: اگر تماس گرفت بگو به من دسترسی نداری.

دنبال من بود، دو شنبه شب به آموزگار زنگی زدم.  ۲۵/۱موسوی تا روز دوشنبه 

موسوی را به من داد. با موسوی تماس گرفتم قرار برای پیغام حاج حمید صداقت و 

منزلش گذاشتیم. مقام رهبری در این روز در دیدار عمومی به  یروبرو ۲۵ساعت 

ر دانسته بود.   موضوع قتلها اشاره کرد و دست خارجیان را متصو 

در دیدار با موسوی گفت: چرا سرکار نمی آیی فردا با صداقت می آییم دنبالت برگردی 

به  ۸۲:۵۱سر کار کلی کار داریم. گفتم: فعال  کار شخصی دارم. نهایتا  پذیرفتم. حدود 

به همراه صداقت به منزل ما آمدند و پس از صرف نهار به وزارت آمدیم  ۲۳/۱تاریخ 

مسعود صالح را در وزارت  ۲۳/۱من کار جاری خود را شروع کردم. آقای موسوی 

ها کار توست ؟ او می گوید: نه. موسوی  این قتلی کند که می پرسد: مسعود مالقات م

نخ بودم تا همکاری کنم. قول و ستم. مسعود می گوید: من دنبال سرمی گوید: من ه

قرار با موسوی می گذارد. و مسعود در این تاریخ نتایج اقدامات به عمل آمده توسط 

ی منعکس می نهاد ریاست جمهوری و نیروی انتظامی پیرامون این قتل ها را به موسو

انجام دهد. نیروی الزم را خودش  قتل نویسندگان را در استانها کند. مسعود می پذیرد

مه الزم بود خودش فراهم می کند. در ضمن می گوید اگر طی کار برای تیم ها گذرنا

صدور گذرنامه نیروی انتظامی  تعدادی الزم باشد صادر کند. )دایرهمی تواند به هر

طالعات است( موسوی باید بعد از این تاریخ هم دیداری با مجموعه معاونت ازیر

مسعود داشته زیرا آدرس گلشیری و تلفن اورا روی کاغذ نوشته و به موسوی داده بود. 

روز  ۲۸موسوی تا چند روز قبل از دستگیری آنرا نزد خود داشت. موسوی ساعت 

مسعود صالح را بیان  مرا در خیابان بهشتی جنب )مهناز( دید. جریان مالقات با ۲۳/۱

کرد از من خواست اطالعات درباره سوژه های شهرستان تهیه و به وی بدهم موسوی 



 

 

بعد از قتل مختاری باز و گسترده عمل می کرد و به تعدادی برای مشارکت پیشنهاد 

 -منیت استان خراسان( احمد عبادیهمکاری کرد از جمله مصطفی تهرانی )مسئول ا

 ... سید موسی -محسنی -اخوان -یلمهدی ریاحی حمید جال

فتم، نمی شناسم بعد از اینکه موسوی مساله طرح موضوع با مسعود را بیان داشت گ

کل چپ( نظرمثبتی روی او حسین مهدوی )هر دو از پرسنل اداره محمد صداقت )مدیر

التقاط( نداشته. او گفت دست او در رابطه با طرح الغدیر زیر ساطور من است. 

آماده اقدام پیرامون آدرس ها  ۲۱/۱او ماموریت است و از روز شنبه  موسوی گفت

خواهد بود اظهار داشت مهدی ریاحی نیز آماده همکاری است. تخصص اش زدن کارد 

ی را می است. بعد از قتل پوینده در چند نوبت از من آدرس نویسندگان جمع مشورت

ز بچه ها را به چند گلفروشی ها را بده تا من خانم یکی اخواست . می گفت این آدرس

 ۲۶/۱بفرستم تعدادی گلدان تهیه و به آدرسها بفرستند. برای کار روانی روز پنج شنبه 

اتوبان جهان کودک مالقات کنیم تا عکس و  قرار شد من و موسوی همدیگر را در

 آدرس سوژه های استان را به وی بدهم تا به مسعود صالح بدهد. از اصغر سیاح

)رشت( مسعود طوفان )شیراز( دو مورد مذکور را م: محمد تقی صالح پورخواسته بود

 ۲۹/۱موسوی پیگیر بود. قرار بود اصغر سیاح روز  ۲۶/۱به موسوی دادم. تا تاریخ 

تا به اتفاق به وزارت برویم و کارها را انجام دهیم. موسوی آن روز  دنبال من بیاید

ی قرار  ۵۱/۱با ما کار دارد. ساعت  وقتی سیاح آمده بود به من زنگ زد گفت: در 

منزل وزیر رفتیم. مهمان داشت مدتی بیرون صبر گذاشته بودند. به همراه هم به در

برگزار شده  ۲۲/۱کردیم با تلفن خبر داد. داخل منزل شدیم در همان نقطه ای که جلسه 

به این بود نشستیم. وزیر چند نگاه معنی دار به من کرد. معنی اش این بود که من چرا 

ناگهان از موسوی  خواهد حرف اصلی را بزند. آمده ام. به نظرمی آمد وزیر نمیجلسه 

ایط نمی شود کاری روی یها با عراق در این شربا توجه به درگیری آمریکا سوال کرد:

عراق انجام داد؟ آقای موسوی گفت: خوب است آقا حمید را دنبال اینکار به منافقین در

ینجا فشار را زیاد کرده و پیگیر کشف حوادث اخیر است. وزیر اهواز بفرستید، در ا

باز نظر داشت که حرفی نزند. دوباره پرسید نمی شود کاری کرد؟ آقای موسوی گفت: 

آقا مساله حاج حمید التقاط مدیر کل دارد، باید با خودشان صحبت کنید. من گفتم حاج 

ن حرف می زد موضوع با م ۸۱تا ساعت  ۸۶:۵۱ساعت جدی است. روزگذشته حدود

ی گفت:  را بسیار دست باال گرفته. نظرش این است که کودتایی در کار است. آقای در 

 همین جا نشسته بود و همین حرف را زد که بهش گفتم دیگر این حرف را نزن. 

من ادامه دادم بعد از مختاری که نیروی تئوریک کانون بود و پوینده که سازمانگر آنان 

یرین عبادی که وکیل یزدی،سحابی و پیمان است و نیز خودش از محسوب می شد ش

اعضای برجسته کانون است در برنامه کار بعدی داریم و در نظر داریم با اسلحه او را 

بزنیم. وزیر اظهار داشت. اینها که کشته شدند آدمهای معروفی نبودند، بعد هم قرار بود 

ن یکبار و ها ببندیم. مرگ یکبار شیویک بمبی بر سرشان زده بشه، یک رگباری به آن

ورای عالی امنیت، ها روی من فشار آورده، همه جا شها در قتل تمام شود. این پیوستگی

طرف خاتمی تحت فشار هستم فعال  دست نگه دارید تا بعد از رمضان. هیات دولت و از



 

 

د موسوی گفت: می خواستیم تعدادی گلدان تهیه به چند آدرس مربوط به این افرا

کار روانی است و همه متوجه می شوند در دسترس ضاربین قرار  بفرستیم با تسلیت،

ی گفت: اینکار را ها را بفرستید. این بکنید طرح گلدان خوب است، گلدان دارند. آقای در 

کارها را بکنید تا بعد از رمضان. موسوی اشاره کرد پس اجازه بدهید موضوع شیرین 

ه اینکه کارهایش انجام شده و مقدمات آن فراهم شده( انجام عبادی را حداقل )با توجه ب

جا بلند شد، لبخندی زد و گفت کاری بهشان نداشته باشید زبگیرد. یک دفعه وزیر ا

حین بلند شدن گفت اینها که روزه نمی روزه هایشان را بگیرند. موسوی دربگذارید 

دقیقه جلسه  ۲۱ه باشید. گیرند وزیر گفت: باشد فعال  تا بعد از رمضان کاری نداشت

 صبح از منزل خارج شدیم. ۸۱طول کشید حدود 

 ۲۱/۱صورت بر اساس دستور دری از این تاریخ کار تعطیل شد. روز یکشنبه درهر

صبح دری به تلفنچی دفتر خود )قائم پناه( می گوید به فالنی )موسوی(  ۱حدود ساعت 

نافق صحبت کنم. موسوی می بگوید نزد وی بیاید می خواهم راجع به پرونده یک م

گوید وزیر بسیار عصبی بود. مرتب با دست محاسن خود را می کند و می گفت زودتر 

 فکری بکنید، یک کیسی درست کنید.

آقای موسوی با صحبت هایی که با وزیر کرده بود خالصه گفت یک نفر را پیدا کن 

یک سناریو وی را هدایت  بفرستیم به ترکیه آنجا یکی از منابع او را ببیند و در قالب

کند تا در ازای پول اقدام به کشتن مثال  گلشیری نماید. قبل از اقدام نیروی انتظامی او 

گفتم چه کسی قبول می کند،  را بگیرند طوری برنامه ریزی کن که ردی باقی نماند.

این عملیات ها شرکت می کنند اطمینان پول هم داده شود. همکارانی که درهر قدر 

ند که وزارت عقبه آن است و اال  هیچ آدم جاهلی حاضر نمی شود خودش را در این دار

دردسر گرفتار نماید. کسی اینکار را می پذیرد که بداند اگر گرفتار شود وزارت 

اصل ماجرا را  ترتیبی خواهد داد که او سوخت و سوز نشود و بعد اگر دستگیرشود

فا  به خاطر پول به دنبال همچون کس را نمی شناسم که صرخواهد گفت. من هیچ

ماجرای خطرناکی برود. خالصه شدنی نیست. اصال  وضعیت روحی من به صورتی 

ی باید مساله را حل  در آمده که نمی توانم از اینجا به بعد قدمی بردارم. خود آقای در 

ی به جهت دیدار فوق )با موسوی( از رفتن به بیت رهبری که در این  کند. آقای در 

 خواسته بودند کلیه مسئوالن و مدیران وزارت نزد ایشان برسند خودداری ۲۱/۱ روز

ی در جلسه یکشنبه صبح  هر کرده بود. در تاکید می کند زودتر  ۲۱/۱صورت آقای در 

من نمی توانم با مشاورانم مشورت کنم زودتر فکری  فکری به حال موضوع کنید،

می خواهد موسوی  ۵۱/۱/۹۹مورخ  ۸۱بکنید. وزیر مجددا  موسوی را برای ساعت 

خواست همراه او بروم. هر چه اصرار کردم قبول نکرد. نهایتا  قرار شد من هم همراه 

در دفتر وزیر برگزار شد)علت تاخیر  ۸۱:۵۱ت موسوی باشم. جلسه یاد شده در ساع

 .با وزیر بودند.( جلسه آن بودکه آقای پورمحمدی وجمع دیگری افطار

دیم، وزیر گفت: چه کردی ؟ موسوی گفت: این صادق باید وارد ش ۸۱:۵۱ساعت 

سناریو  -چکار می توانی بکنی. گفتم هیچیکاری کند این آدم و امکانات دارد . گفت: 

ترکیه امر ناشدنی است. گفت: اگر این جوری باشد که در روند بازجویی کارها 



 

 

ا بشود حفظ همه چیزگفته می شود. این طوری نیست که بخشی از آن ر…( بیافتد)

  کرد. اگر دستگیری پیدا شود موضوع جدی خواهد شد.

ید چیزی من گفتم اگر بخواهید دست ما را در دست یونسی بگذارید انتظار نداشته باش

همان ساعت اولیه خواهم آمد)خواهم گفت(. اگر مرا در نگویم. من همه چیز را در

م اما اگر دست ما را در صحنه دستگیر کردند می گویم آبروی وزارت را حفظ می کن

دست یونسی بگذارید خواهیم گفت: به دستور شما بوده است. آنها هم دست بردار 

نیستند و تا انتها جریان را دنبال خواهند کرد. وزیر در مقابل صحبت موسوی گفت: 

باالخره اگر اسمی هم از شما در بازجویی ها به میان نیاید ولی بحث مدیریتی شما می 

قبول دارم. گفتم: آخر ما برویم بگوییم با چه مجوز قانونی و شرعی این  ماند. گفت

کارها را کرده ایم. چرا نگوییم اصل ماجرا چیست؟ و شما دستور چنین کاری را داده 

اید. گفت: من گفته ام؟ گفتم: پس چه کسی به ما گفته ؟ مگر می شود بدون دستور 

فت: دیگر این حرف را پیش کسی نزن. تشکیالتی چنین جمعی درگیر این کار شوند. گ

یکدفعه گفت: اصال  ماجرا در نیروی انتظامی روشن شده. آنها گفته اند: موسوی در 

وزارت اینکارها را می کند بعد هم رفته اند بیت آقا موضوع را گفته اند دیگر نمیشود 

چک کاری کرد. موسوی بالفاصله گفت من با مسعود صالح صحبت کرده ام. تا او را 

کنم همین موضوع را می توانم مطرح کنم و بگویم این صحبت من با او جهت جلب 

 اعتماد وی بوده. موسوی افزود من خودم پاسخگوی آنچه شما می گوئید هستم.

وزیر گفت: آقا با آقای خاتمی صحبت کرده اند. زودتر یکی دو نفر را معرفی کنید تا 

ود. آقا از آقای ی بوده مساله جمع و جور شبراساس آن صحبتی که بین آقا و آقای خاتم

ته موضوع را هم بیاورند. من به وزیر گفتم: اگر موضوع معرفی و خاتمی خواسته سر

و دستگیری پیش بیاید دیگر مساله جمع شدنی نیست. گفت: من با تو کاری ندارم من 

همان دقیقه بعد از من بیرون آمد و در آن مدت ادامه  ۸۱هم بیرون رفتم. موسوی 

وزیر موسوی را مجددا  می خواهد از وی  ۲/۸۱/۹۹صحبت ها را داشت. در تاریخ 

در خواست می کند که به جلسه ای با حضور آقایان: کاظم، پور محمدی، شفیعی و 

خزایی بود برود و ضمن طرح موضوع راه حلی برای مساله پیدا کند. موسوی بعد از 

شده می رود. در جلسه اظهار می دارد حاج آقا  دیدار با وزیر از همانجا نزد افراد یاد

از من انجام چنین کاری را خواسته. من هم انجام دادم شفیعی سوال می کند وزیر مورد 

به مورد اسم داده یا یک چیز کلی گفته است. موسوی پاسخ می دهد حاج آقا مورد به 

عاونت وقت سپس بحث می شود آیا حاج حمید )م مورد اسم سوژه ها را گفته است.

امنیت( را در جریان قرار دهند یا خیر که نظر جلسه بر این بوده چون آقای خاتمی به 

زودی موضوع را به ایشان خواهد گفت لذا بهتر است موسوی برود شرح جریان را 

ی پرسنل منتفی است چون با بگوید. شفیعی خطاب به موسوی می گوید مساله دستگیر

د. آقای موسوی در دیدار دیگری با آقای خزائی )مسئول انقالب محکوم خواهد شاینکار



 

 

دفتر وزیر( تا قبل از دستگیری داشته که از موسوی خواسته بود نزد آقایان دستغیب 

برود واز آنها بخواهد چنانچه ماجرا پیگیری شد حکم به قتل رساندن این افراد را 

نمی پذیرند چون اخیرا   بدهند. موسوی به خزائی می گوید آنها مسئولیت چنین کاری را

حاج حمید مرا خواست  ۸۹حدود ساعت  ۵/۸۱به حمایت از خاتمی نامه داده اند. روز 

عملیات نقشی نداشتم و کار را موسوی دنبال جلسه را دادم اما تاکید کردم در که شرح

در دیدار با حاج کاظم هم همین را تاکید کردم. موسوی پس  ۶/۸۱کرده است. یکشنبه 

با آقایان شفیعی, پورمحمدی، خزائی و کاظم وقتی به اتاق من  ۲/۸۱/۹۹ن جلسه از پایا

ی را کنار بگذارند. حاج آقا  آمد گفت: اینها می خواهند با پیدا کردن بهانه ای آقای در 

گفتم: اسامی سوژه ها را  ،یک چیز کلی گفته یا مورد به مورد سوژه ها را داده است

گفتم وزیر دستورخاص … ج حمید و کاظم و معین ودار با حاداده است. من در دی

راجع به این افراد داده. در پایان دیدار حاج کاظم از من خواست به اتاق او بروم. از 

مطرح بوده  ۹۹/ ۶/۸۱روی تلفن آقای نیازی فهمیدم بحث دستگیری ما باید قبل از 

 باشد و وزارت در حال این دست و آن دست کردن موضوع است.

ساعت سعید اسالمی به تلفن  ۳/۸زد حاج کاظم به محل کارم بازگشتم پس از من از ن

دستی من زنگ زد و خواست سریعا  به منزل او در خیابان پاسداران بروم. بسیار 

تعجب کردم که چطور در این شرایط مرا به خانه خود دعوت کرده است. کمی قبل از 

ی به اتا ق من آمده بود و سوال کرد تو اذان مغرب رسیدم سعید اسالمی گفت: در 

)منظور اسالمی( چقدر فکر می کنی صادق دستش در این کارها باشد. که من گفتم 

ی صحبت کرده بودم لذا  اطالعی ندارم. اما باید بگویم من قبال  چند جلسه با آقای در 

تردید نداشت که بخواهد برای تحقیق از شخصی مانند سعید اسالمی استفاده کند و 

ی در صدد است به من القا کند تا این لحظه هیچ چیز از ماجرا نمی داند و از اسالم

ی نسبت به مشارکت من در قتل ها اطالع پیدا کرده.  ۶/۸۱/۹۹مورخه  از طریق در 

علی رغم اطمینان صد در صد من به اسالمی به دلیل صحنه سازیها یی که آقای دری 

 چه به حاج حمید گفته بودم نگویم.شروع کرده بود تصمیم گرفتم چیزی بیش از آن

و دستور دری برای حذف افراد مشخص گفتم. به اسالمی گفتم من بعد  ۲۲/۱از جلسه 

به موسوی مطرح کردم خودم را درگیر این مساله نمی کنم ولی ظاهرا   ۲۲/۱از جلسه 

من شنیده ام چند جا  ۲/۸۱/۹۹موسوی خودش موضوع را دنبال کرده و از چهارشنبه 

و مسئولیت این کارها را پذیرفته است ولی من به هیچ عنوان درگیر با این کارها  رفته

 نبوده ام و به حرف دری عمل نکرده ام.



 

 

حتی اگر توی چشمهایش هم  ا این موسوی قبول کرده به او بگواسالمی گفت: چر

گذاشت قبول نکند از تو خاطرم جمع است که دستت توی کار نبود به آن هم بگو هیچ 

ز را قبول نکند. نکته ای که باعث شد من یقین کنم سعید اسالمی از درگیر شدن من چی

در این قتل ها اطالع دارد این بود که ناگهان گفت: به وزیر گفته ام نگران صادق 

سالگی درگیر بازجوئی بوده اینکاره است میداند چکار کند  ۸۱ -۸۹نباشید این از سن 

وی مطرح کردم اصال  اینطوری نیست من اگر پایم وقتی سعید این مطلب را گفت به 

به سازمان قضایی کشیده شود چیزی را نمی توانم حفظ کنم. امکان ندارد بشود بخشی 

از موضوع را حفظ کرد و بقیه را ناگفته گذاشت چون من که تنها نیستم حداقل موسوی 

را انجام داده اینکارها  ۱/۹۹/ ۲۲مدعی است به دستور وزیر و بر اساس همان جلسه 

ضوع را عقب انداخت اما و من در آن جلسه حضور داشته ام. فقط می توان قدری مو

رنگ چهره سعید تغییر یافت گفت: ببین صادق حاال اگر یک  ممکن است. انکار غیر

وقت رفتی مراقب باش به کارهای گذشته اشاره نکنی حداقل به آن کارها کار نداشته 

اهم برای خودم پرونده درست کنم اما سازمان قضایی وقتی باش. گفتم: من که نمی خو

کجا که بخواهد می کشد. موضوع دست متهم نیست و لذا اگر بیاید تا هرسر نخ دستش 

دستگیری پیش آید معلوم نیست کار کجا می کشد. سعید اسالمی با صورتی برافروخته 

عوض کنم و با حاج  میروم لباسم را از جا برخاست، لباس گرمکن پوشیده بود. گفت:

رسد که آقای دری در نظر حال بنظر می  صحبت کنم . منهم خارج شدم ، بهر آقا

 صحبت با سعید اسالمی این دو موضوع را مطرح کند. داشته طی

 این تاریخ در جریان هیچ چیزی قرار نداشته القاء کند اسالمی تا -۸

تم( بخواهد من منکر نقش بواسطه اسالمی )به علت عالقه ای که به اسالمی داش -۲

ی ربط ندهم و سر و  خویش در کار عملیات ها شوم یا اینکه حداقل موضوع را به در 

تلفنی گفت با وزیر صحبت  ۹/۸۱/۹۹سعید اسالمی روز  ته قضیه را خودم هم بیاورم.

تلفن چی  ۱/۸۱/۹۹روز  کردم گفته به صادق بگو نگران چیزی نباشد اتفاقی نمی افتد.

گرفت گفت حاج آقا گفته نزد ایشان برویم ولی من گفتم کاری ندارم و وزیرتماس 

  گوشی را قطع کردم.

توسط معاونت حفاظت بازداشت شدم به منزلی که از قبل تدارک  ۹۹/ ۱/۸۱در تاریخ 

کرده بودند منتقل شدم و آقای موسوی نیز از چند ساعت قبل به آنجا آورده شده بود در 

ازی به این منزل برای تفهیم اتهام آمد. بنا به درخواست قبلی آقای نی ۸۱/۸۱/۹۹تاریخ 

حاج کاظم کرده بودم قرار شد به سازمان قضایی منتقل تا از آنجا به از که من

 بازداشتگاه روانه شوم که در نهایت به ندامتگاه حشمتیه انتقال پیدا کردم.



 

 

و کتبا  در  ۸۱/۸۱/۹۹آقای موسوی همه جزئیات حوادث قتل ها را شفاها  در تاریخ 

برای آقای نیازی گفته و نیز نوشته بودند و قضایا در ابعاد مختلف ۸۲/۸۱/۹۹مورخ 

نسبتا  برای آقای نیازی روشن بود و اشراف الزم را داشتند. فقط برای تعیین تکلیف 

الباقی افراد شرکت کننده در قتل ها اطالعات دقیق تر را الزم داشتند. من شفاها  

م در قتل ها مشارکت داشتم ولی از کتبی کردن اطالعات خودداری کردم و پذیرفته بود

این مساله روزها ادامه داشت. برایم مسلم بود آنچه بدرد بزرگان می خورد با اطالعات 

موسوی و نیز برخی دیگر از افراد به مراتب فرا تر از آن که قابل استفاده مسئولین 

ت من ممکن است برای بسیاری از پرسنل باشد بدست آقای نیازی رسیده واعترافا

مساله ساز باشد لذا به شرح عملیات ها نمی پرداختم. آقای نیازی هم خشونتی به خرج 

نمی دادند و بسیار راحت و آرام بودند و با محبت با حقیر برخورد می کردند و در 

 حقیقت همه چیز را بر عهده خودم گذاشته بودند و فشاری در کار نبود.

آقای نیازی تعدادی سوال در خصوص نحوه و چگونگی عملیات  ۲۹/۸۱/۹۹ریخ در تا

عملیات ها را رد  بصورت مکتوب هرگونه نقش خویش در مطرح کردند من مجددا  

ی مواجهه حضوری داده شوید؟ گفتم: نه.  کردم. سوال کردند حاضری با آقای در 

که ظاهرا  تا هم اکنون پرسیدند چرا؟ گفتم: آدم مجتهد و پیرمردی است، آدمی است 

چیزی را قبول نکرده و همین کار را در حضور من نیز تکرار خواهد کرد و از کار 

خود خجل خواهد شد. چیزی عوض نمی شود فقط وی آزرده خاطر خواهد شد. او از 

همان ابتدا تصمیم خود را گرفته و تا آخر راه همین را دنبال می کند. و این کار 

بود. آقای نیازی هم اصرار نکردند و دستور دادند مرا به زندان  کارگشای ما نخواهد

نیازی به زندان حشمتیه آمدند  ۲۱از ساعت  ۲۱/۸۱/۹۹حشمتیه بازگردانند. در تاریخ 

ی بودم و گفتم صادق حاضر به  و صحبت کردند و اظهار داشتند من دیروز پیش در 

 اب من به داخل چاه رفتند ومواجهه حضوری نیستند که وزیر گفت: این بچه ها با طن

گو باشم. من نگفتم بروند اینها را یکی یکی بکشند من در روز قیامت نمی توانم پاسخ

یک رگباری بسته  -جمع کرد و یک بمبی بر سرشان زدگفتم اگر بشود اینها را یک جا 

شود. شما هم هر چه می خواهید به مردم بگویید از نظر من مساله ای نیست. آقای 

ی گفته تا االن جز من کسی نمی داند از حاال  نیازی اشاره کردند مطلبی که دیشب در 

ی مطرح است. من به شدت زیر گریه زدم و به  به بعد دیگر بحث آخوند بودن در 

نیازی گفتم: از االن به بعد حاضرم هرگونه همکاری برای حفظ ایشان انجام بدهم. 

راجع به پرونده با صدا و سیما گفتگو  نیازی گفت: من فردا مصاحبه دارم، می خواهم

کنم راجع به عملیات ها باید چیزی بگویم یک قدری)کارهای( صورت داده را صورت 

بده تا در مصاحبه اشاره کنم گفتم حاضرم یک کیس برای اینکار درست کنم تا هم شما 



 

 

ی از زیر ضرب خارج شود و همه مسئولیت به دوش من و یکی  اشاره کنید و هم در 

این رابطه مضمون سناریوئی که ارائه دادم با مطالبی که ز منابع قرار گیرد درا

 موسوی در طول بازداشت اشاره کرد و عین واقیعت بود تفاوت زیادی داشت. 

به همین سناریوی  ۵۱/۸۱مصاحبه نیازی در خصوص نحوه عملیات ها درآقای 

ر با نیروی عمل کننده ساختگی پرداخت و اشاره کردند یکی از فعالین جریان فروه

همکاری داشته از عوامل خارجی رد ی در این قضایا بدست آمده )دو نفر افغانی( 

مطرح کردند یک دستگاه فولکس واگن که شیرینی فروشی ها از آن استفاده می کردند 

برای ربایش و به قتل رساندن افراد استفاده گردید در مصاحبه بیان کردند نیروهای 

انه قرار دادن فیلمبرداری از منزل فروهر این زن و شوهر را از یکدیگر عملیاتی با به

جدا و سپس به قتل رساندند سناریوی فیلمبرداری سبب می شد استفاده از حکم جعلی 

تاریخ  ۱:۳برای بازرسی منزل و پوشش آگاهی تغییر یابد. بهرحال روز بعد ساعت 

دیگر نکات تکمیلی کیس را ارائه قبل از انجام مصاحبه خدمت ایشان رفتم و  ۵۱/۸۱

ی درتاریخ بابایی و)بازجو  -را بعدا  به آقایان قوام ۲۱/۸۱ کردم آقای نیازی اعتراف در 

که دری از وزارت استعفا می  ۲۸/۸۸منتقل کرده بودند. پس از  …های عالیخانی(

ی کند آقای قوام با من صحبتی داشتند ایشان در آن مقطع اطمینان داشت آمر آقای د ر 

ی قرار داشتند می گفتند پرونده ملی و جدی  بودند و به دنبال دستیابی به افراد بعد از در 

خواهند گرفت با است همه نظام تصمیم گرفته اند هر چه هست روشن بشود. آقا تصمیم 

سطح قوه قضائیه چگونه برخورد کنند. خالصه صحبت آقای دست اندرکاران درهر

ی مسئول بوده باید روشن شود و من تحت سوال بودم که چه کسی  قوام آن بود که در 

ی قرار دارد یک بار هم برای قوام قسم خوردم که اطالعی ندارم ایشان  در باالی در 

ی قسم دروغ می خورید.   گفتند قسم نخور از تو تا بزرگترتان در 

 ر به اعتراف آقایضمن اعتراض به تمدید قرا ۸۲/۲/۹۱من در تمدید قرار بازداشت 

ی نزد نیازی مبنی در جریان بودن او در امر قتل ها اشاره کردم و در بازجوئی  در 

ی  ۱/۳/۹۱ به این امر توجه دادم در این تاریخ مجتبی بابایی بازجوی من گفتند در 

حرفش را پس گرفته گفته من آن زمان وزیر بودم محضوراتی داشتم االن ندارم و از 

قضائی شکایت کرده. شما تازه پس از محاکمه دست شما )موسوی و من( به سازمان 

ی باشید که آبروی این بیچاره که قبل از انقالب در زندان  باید جوابگوی شکایت در 

بوده و پس از آن اینهمه زحمت کشیده را بردید آقای خاتمی از او عذرخواهی کرده و 

د که دیگر نام بازجویان اجازه نمی دادن ۲۸/۲/۹۱کارهای شما نتیجه عکس داده بعد از 

ی به میان آید و ذکر نام ایشان در کنار حوادث پائیز  موجب تعزیرمی شد که من  ۹۹در 



 

 

دا  به درخواست بازجویان به حقیقت موضوع اشاره کردم ولی بع ۸۹/۳/۹۱تا تاریخ 

آزاد( سعید اسالمی را جایگزین آقای موسوی کردم و در تاریخ  -نیاکان -ابایی -)قوام

رت مکتوب سعید اسالمی را آمر قتل ها معرفی کردم که حقیقت امر به صو ۲۱/۳/۹۱

 این بود.

 ۸/۴/۲۹۷۳اظهارات مهرداد عالیخانی در بازجویی 

 خانم اسکندری بیان کنید .درخصوص قتل فروهر، پوینده، مختاری،  )س(:

ی مشخص کردند  ۲۲/۱/۹۹در پی نشست مورخ  )ج(: بر اساس چارچوبی که آقای در 

از فعالین سیاسی الئیک بطور علنی ترور شوند و مسئول پیگیری آقای  قرارشد جمعی

موسوی بودند. موسوی در هیچکدام از صحنه های عملیات حضور نداشتند و من به 

عنوان رابط معرفی شدم. نیروهای عمل کننده از دو معاونت وزارت به نام امنیت و 

اداره کل در امر قتل ها  ۳اطالعات مردمی بوده است. در معاونت امنیت از نیروی 

تیبانی عملیاتی در کار بوده شرکت داشته اند. در معاونت اطالعات مردمی اداره کل پش

 ذیال  مشخصات هر فرد با موقعیت و جایگاه شغلی مورد اشاره قرار می گیرد:اند. 

نامبرده برای  .قائم مقام معاونت امنیت و مدیرکل بررسی معاونت امنیت -موسوی -۸

تل رسیدن داریوش فروهر و پروانه اسکندری از آقای حمید رسولی و اینجانب به ق

استفاده کرده حمید رسولی مدیر کل پشتیبانی عملیاتی معاونت امنیت بوده و حقیر در 

اداره کل چپ اشتغال داشته ام. ایشان برای به قتل رسیدن محمد مختاری و پوینده از 

ه کرده. بدیهی است هر یک از افراد یاد شده آقای حقانی از رضا روشن و من استفاد

جمعی نیرو تحت مسئولیت خود داشته اند که قتل ها را به وسیله  روشنغیر از رضا 

نفر یاد شده دستور  ۳آنها را انجام داده اند اما بطور مشخص آقای موسوی برای حذف 

 خود را به این افراد داده است.

مسئول اداره چپ نو بوده  -کل چپ مسئولعاونت امنیت اداره پرسنل م -صادق -۲

مرا به مسئول اداره عملیات  ۲۳/۱صحبت با رسولی در تاریخ از است. موسوی پس

اینجانب در هر سه صحنه  .امنیت به نام عزیزپور به عنوان رابط خود معرفی کرد

فقره قتل در آن صورت گرفته حضور داشتم و نقش رابط موسوی را در  ۳حادثه که 

 ع رسانی، ساماندهی تیم)ها( و نظارت بر عملیات ها عهده دار بودم.امر اطال

عملیاتی معاونت امنیت او به درخواست موسوی  -مدیر کل پشتیبانی -حمید رسولی -۵

دستور داده نیروهای اداره عملیات  -مسئول اداره عملیات امنیت -پوربه محمد عزیز

نفر)هشت نفر( از زیر  ۵۱/۱۱/۹۹،۱داریوش و پروانه را به قتل برسانند در تاریخ 

مجموعه اداره کل تحت مسئولیت رسولی در انجام دو قتل شرکت داشتند به آنها اشاره 

 خواهد شد.

 ۹مسئول اداره عملیات آن معاونت. وی به  -پرسنل معاونت امنیت -رمحمد عزیزپو -۳

روانه( ر( جعفرزاده )ضارب پخود به نام محسنی )ضارب فروهنفراز پرسنل تحت امر

) مسئول بیهوشی مقتولین( فالح )سر تیم عملیات( صفایی، محمد اثنی عشر و هاشمی

 ده و افراد یاد شده عمل کرده اندمسلم دستور انجام دو قتل مذکور را دا



 

 

ایشان به  اونت اطالعات مردمی.مع -آقای حقانی مدیرکل پشتیبانی عملیاتی -۳

داره ی عملیات معاونت اطالعات درخواست موسوی به آقای علی ناظری مسئول ا

مردمی دستور داده تا در دو قتل مختاری و پوینده شرکت نماید و امکانات موجود در 

 اداره را در اختیار قرار دهد.

مسئول اداره عملیات معاونت اطالعات مردمی بوده که به دستور  -لی ناظریع -۶

 ۸۱/۱و  ۸۲/۱ده در تاریخ حقانی )مسئول مستقیم او( در دو فقره قتل مختاری وپوین

 شرکت کرده.

کارشناس اداره کل التقاط بوده او به دستور موسوی در قتل مختاری  -رضا روشن -۹

و پوینده شرکت نموده و مباشر قتل دو فرد یادشده می باشد. )تنگ کردن طناب به 

 گردن آنها(

ئول مستقیم پرسنل معاونت امنیت و شاغل در اداره عملیات به دستور مس -محسنی -۱

)عزیزپور( در دو قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری شرکت داشته. در صحنه 

عملیات تحت مسئولیت سر تیم )معین شده ازسوی عزیزپور( به نام فالح بوده. فالح 

 کارد را به دست محسنی داده تا به پروانه اسکندری بزند.

به دستور عزیزپور )مسئول پرسنل اداره عملیات در معاونت امنیت  -جعفرزاده -۱

انجام دو قتل فروهر و اسکندری شرکت کرده. من شنیدم او ضارب درمستقیم او( 

 پروانه اسکندری بوده

پرسنل اداره عملیات در معاونت امنیت . او به دستور عزیزپور در انجام  -فالح -۸۱

ننده پرسنل شرکت ک ۹قتل فروهر و اسکندری شرکت کرده در صحنه عملیات سر تیم 

 بوده. تقسیم کار در صحنه به عهده وی بوده.

پرسنل اداره عملیات در معاونت امنیت. به دستور عزیزپور )مسئول  -مسلم -۸۸

 و اسکندری شرکت کرده.مستقیم( در انجام دو قتل فروهر 

پرسنل اداره عملیات در معاونت امنیت به دستور عزیزپور )مسئول  -هاشمی -۸۲

قتل فروهر و اسکندری شرکت کرده و مسئولیت کار بیهوشی را  مستقیم( در انجام دو

 اشته و تحت مسئولیت فالح بوده.د

پرسنل اداره عملیات در معاونت امنیت بوده، به دستور عزیزپور  -صفایی -۸۵

بیهوشی  در کار –اسکندری شرکت کرده  –)مسئول مستقیم( در انجام دو قتل فروهر 

 اسکندری کمک هاشم بوده

پرسنل اداره عملیات در معاونت امنیت به دستور  -مد اثنی)اثنی عشر(مح -۸۳

 ل فروهر و اسکندری شرکت نموده.عزیزپور )مسئول مستقیم( در انجام دو قت

پوینده تحت هدایت طی درخواست من در قتل  -پرسنل اداره کل چپ -اصغر سیاح -۸۳

 اینجانب بوده

است من در قتل پوینده و مختاری منبع اداره چپ بنا به درخو -خسرو براتی -۸۶

 شرکت داشته و راننده بوده

در ذیل مشخصات افراد دیگری که در جریان قتل ها قرار گرفته بودند اما فرصت و 

 می آید: ،زمینه استفاده از آنان میّسر نگردید



 

 

 ل عملیات ویژهاداره ک -پرسنل معاونت اطالعات خارجی -مهدی ریاحی - ۸

 ئولیت امنیت استان خراسانمس -مصطفی تهرانی -۲

 طالعات نیروی انتظامیمعاونت وقت ا -عود صدراالسالممس -۵

 اداره کل التقاطپرسنل  -اخوان -۳

 ل اداره کل التقاطپرسن -احمد عبادی -۳

 بررسی در معاونت امنیتپرسنل اداره کل  -سید موسی -۶

 پرسنل اداره کل بررسی در معاونت امنیت -محسنی -۹

 در معاونت امنیتپرسنل اداره کل بررسی  -لی حمید جال -۱

 سئولیت حقانیاداره شنود تحت م -پرسنل معاونت اطالعات مردمی -محمد صفایی -۱

 ره چپ نوادا -پرسنل معاونت امنیت -ایرج آموزگار -۸۱

 اداره چپ نو -پرسنل معاونت امنیت -امیر)امید( اکبری -۸۸

 ( از منابع اداره چپ نومنبع عزیزغفاری با نام مستعار )مهدی -۸۲

 منبع احمد افقهی )داریوش( از منابع اداره چپ نو -۸۵

 شهرام ناصری ) ریاحی( از منابع اداره چپ نو -۸۳

سید  -احمد عبادی -اخوان -مسعود صدر االسالم -مصطفی تهرانی -مهدی ریاحی

ی ، افقهمنابع غفاری -امیر)امید( اکبری -آموزگار -حمید جاللی -محسنی -موسی

 رانتظار بودند تا هر کاری به آنها واگذار شود کها موسوی برخورد داشته و دمستقیما  ب

، منابع غفاری و افقهی کارهایی برای این عملیات بعضا  نیز مانند آموزگار، اکبری

انجام دادند. شهرام ناصری از موقعیت موسوی خبر نداشت اما می دانست من تحت 

نفر  ۵۱م. با این احتساب حدود رگیر با این کارها هستنظر یکی از مسئولین وزارت د

نفر از منابع و همکاران در  ۳نفر وزارتی بوده و تنها  ۲۶ جریان امر قرار داشتند :در

این رابطه قرار گرفتند. اینها نمی توانستند در یک گوشه از اداره تحت عنوان محفلی 

عادی )بدون محافظ( عمل کنند. شهروند  ۳فعالیت کرده باشند و برای به قتل رساندن 

مکان آن بود عملیاتی اقدام شود به راحتی انانچه قرار بود بدون مجوز شرعی واگر چ

)غیر وزارتی( این کار صورت پذیرد و بنا به مالحظات توسط دو یا سه همکارعملیاتی

حفاظتی از دامن زدن اینکار در داخل وزارت )آن هم با آن سیستم حفاظتی که دارد( 

تناب ورزید. کمتر دیده شده برای یک کار عملیاتی یک چنین نیرویی سازماندهی اج

شده باشد زیرا برای کارهای عملیاتی همواره سعی می شود با حداقل نیرو موضوع را 

پیگیری نمایند تا مبادا قبل یا در حین انجام موضوع درز پیدا کند. پس چطور می شود 

 م شود که طبیعتا  احتمال خطر داشته در این چنین اگر اینکار قرار بوده سر خود انجا



 

 

سال سابقه کار  ۲۱سطح گسترده ا ی توسط موسوی دامن زده شود. او نزدیک به 

 پایان بخش پنجم ...عملیاتی )داشته(

 منابع و زیر نویسها:

بخش  های حکومتی:قتلبرگزیده پرونده  ،مرزپرگهرسایت اینترنتی برگرفته از -۸

  ۸۲/۸/۸۵۹۱، ۸۱/۸/۸۵۹۱در بازجوییهای مورخ مهرداد عالیخانی،پنجم، اعترافات 

  خورشیدی ۱/۳/۸۵۹۱و  ۳/۲/۸۵۹۱،۸۱/۲/۸۵۹۱

 
 

 
  همسرش. همراهسعید امامی)اسالمی( یکی از عوامل "قتلهای زنجیره ای" 

 !؟اروی نظافتدبا در زندان  "خود کشی" 

 



 

 

 جرئیات قتل محمد جعفر پوینده از زبان همسرش:

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 
 

 
 باال: پروانه و داریوش فروهر

 پائین: محمد جعفر پوینده و محمد مختاری

 



 

 

 اسناد، مدارک و عکسها

*** 
 

 
 

 شستن حاضرانو ن نقشه  رستوران                            

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 

 
 
 

 درخواست برای غرفه با مهر و امضای سرکنسولگری ج.ا.ا. در برلین)برگ بعد( و نیز برگ 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 محرمانه اداره آگاهی فدرال برای علی فالحیان، سفر به آلمان، برگ نخست پروتکل)برنامه(

 ۳۹اکتبر  ۶،ی متهمان و پیشگیری از دادگاه گفتگو با دفتر صدراعضم آلمان برای آزاد

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 گزارش تاگس اشپیگل در باره علی فالحیان و عزیزغفاری

 برگردان به فارسی در برگ بعد



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
سپاسگزاری از تقدیم امه  فریچهوف کوبش به پرویز دستمالچی در رابطه با مجموعه اسناد "میکونوس"، ن

 به او)و همچنین برونو یوست(، قدر دانی از زحمات او در تهیه وتنظیم اسناد میکونوس ۶و  ۵ه های شمار

 



 

 

 
 نوراله محمدپور دهکردی)نوری(، در لباس پیشاهنگی،    

 آلبوم خانوادگی عکس:، ۲۱۱۱تبریز 

 

 

 

 
 نوری دهکردی، بیست و دو سالگی، 

 آلبوم خانوادگیس: عک
 

 

 

 



 

 

 
 تاح عبدلیگژال عبدلی، همسر ف

 

 
 چهار گلوله، یک تیر خالس به سر همایون اردالن:

 



 

 

 
پشت  ،دهکردیدهکردی) دختر  کونوس، سارادر برابر رستوران میمراسم نصب لوح یادبود قربانیان برلین 

 دهکردی( خانواده فتاح عبدلی )با عینک، پشت سر سارا یوآخیم اریش، وکیل  -وفون(، هانسمیکر

 

      

 
 دهم آوریل، روز صدور رای دادگاه میکونوس، گفتگو با خبرنگاران

 

 



 

 

 

 

 
 ، روز صدور رای: ۳۷دادگاه برلین، دهم آوریل 

 دینی نیست. دلیل و انگیزه  -رای دلیل و انگیزه مذهی"... قتل برلین دا

 آن تنها سیاسی و در رابطه با حفظ قدرت سیاسی است... این قتل تنها 

 با انگیزه سیاسی و با هدف نابودی مخالفان رژیم انجام گرفته است..."

 

 



 

 

 
 ، نگرانی از اقدامات تروریستی۲۳۳۷دادگاه میکونوس، دهم آوریل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 احی، تمام ترورها با اجازه خمینی:ابوالقاسم)فرهاد( مصب

 

 
 

گرچه من فرماندة تیم  ،خود من در مورد دیگری چنین فرمان قتلی با امضای خمینی را دیده ام»... 

لندن بود. در آن زمان محمد موسوی زاده معاون در (هادی خرسند)این مورد خسرو هرندی .. نبودم.

دوسلُدرف آمد. در آنجا من در حضور او شهر یک کپی ازفرمان قتل به  ریشهری وزیر وقت واواک با

فارسی نمی و مسئول این  سوء قصد و معاونش مالقات کردم. چون آنها هر دوعرب بودند هبا فرماند

فرانسه صحبت می کردند، من در مذاکرات آنها با  موسوی زاده مترجم بودم و فرمان  قتل  ، امادانستند

موسوی زاده دراین .. . ما به زبان فرانسوی حرف می زدیم که من بر آن تسلط دارم.را ترجمه کردم

صحبت اشاره کرد که فرمان قتل باید به اجرا در آید و هرتأخیری گناه است. من بعداً در تدارکات دیگر 

( و هادی خرسندی)این سوء قصد شرکت داشتم. در اتریش، پول و عکس فردی که باید ترور می شد

سفارت ایران در وین فرستاده شده بود، را به تیم دادم. بعالوه، من درگرفتن دستور اجرای  توسط

تهران و انتقال آن به تیم همکاری نمودم. به این صورت از واواک در )نام رمزانجام عملیات(سوء قصد

ما "ع دادم که به خواست فرماندة تیم کلمه به کلمه به تهران اطال -یزبان بازهم به دلیل -که در آنزمان

پاسخ را ازموسوی زاده دریافت نمودم ن شخص ممن خود". وجشن را به راه بیاندازیم می خواهیم فردا

من درشب اجرای قتل، به طور ناشناس، به  ".جشن بگیرید. امیدوارم خوش بگذرد،"و به تیم دادم 

 ...«.پلیس انگلستان تلفن کردم

 

 
 

 

 



 

 

 

در ژنو، و قتل شاپور بختیار، ۲۳۳۱آوریل  ۲۴ن ایران یعنی کاظم رجوی درقتل یکی از دیپلماتهای پیشی"... 

در پاریس و قتل نقدی، رئیس بخش ایتالیایی شورای ملی  ۲۳۳۸۲اوت  ۲۶نخست وزیر اسبق ایران، در تاریخ 

در ُرم، همگی در زمان تصدی فالحیان صورت گرفته اند و تا آنجائی که از قرائن  ۲۳۳۹مارس  ۲۶مقاومت در 

 .." )از حکم بازداشت علی فالحیان(اختیارات وزارت خانه نامبرده می باشند.ه بر می آید در محدود

 

 

 کاظم رجوی، ترور در ژنو

 
 

 
 محمد حسین نقدی، ترور در رم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 از سوی بازگشت یک قاتل، استقبال رسمی دارابی، تهران، 

 ر خارجه ج.ا.ا.ووزارت ام اتمقام
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 ات انصارحزب هللا در تهران در برابر سفارت آلمان در اعتراض به دادگاه میکونوس، تظاهر

 نفر اول حسین هللا کرم 

 
 

 

 

 

 



 

 

 پرویز دستمالچی:

 سانس علوم سیاسي ازدانشگاه برلینفوق لی 

 :کتابها 

 سازماندهی دمکراتیک. -۸

 پایه های دمکراسی. -۲

 دمکراسی وقانون. -۵

 دمکراسی ونظام حکومت. -۳

 جامعه مدنی ودشمنانش. -۳

 عدالت اجتماعی. -عدالت سیاسی -۶

 جامعه باز، جامعه بسته. -۹

 نقدی برقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و نظام والیت فقیه. -۱

)نقدی براندیشه های روشنفکران دینی: حجت  اندیشه های سترون -۱

کتـر االسالم دکتـرمحسن کدیور، حجت االسالم حسن یوسفی اشکوری، د

 هاشم آقاجری و...(.

 تروریسم دولتی والیت فقیه. -۸۱           

 ."میکونوس " ریشه های ایدئولوژیک تروریسم والیت فقیه واسناد -۸۸                

 (.۱۹آوریل  -۱۲)سپتامبر "میکونوس" بخشی ازاسناد -۸۲                

 جمه()متن رأی دادگاه، تر میکونوس -۸۵                

 جمهوریت وساختارحکومت.  -۸۳                

 )نقدی براندیشه های روشنفکران دینی: دکتر افسانه ها وسرآب -۸۳                

 علی شریعتی، دکترهاشم آقاجری، دکترجالیی پور، علی رضا                       

 تبار، اکبر گنجی و...(. علوی                      

 های پارلمانی لیبرال)مدرن، یا متکی به حقوق بشر(.دمکراسی -۸۶                

 ، سر کارل پوپر، ترجمه."می دانم که هیچ نمی دانم" -۸۹                

 )نقدی براندیشه های روشنفکران دینی:  اندیشه های بد فرجام -۸۱               

 شریعتی، و...(  دکترعبدالکریم سروش، علی                      

 :ترجمه برای نوجوانان 

 (.۸۵۳۶) ، پسرک چوپان"های وا" -۸۱          

 (.۸۵۳۱نمک زمین) -۲۱         

 :کارهای مشترک 

 سوسیال و )اسناد تاریخی جنبش کارگری سوسیال دمکراسی وانقالب -۲۸              

 ،  به همت: خسرو۸۵۶۳، ۸۱دمکراسی وکمونیستی ایران، جلد  -                    



 

 

 شاکری و پرویز دستمالچی،  ترجمه(.                         

 مدخلی برجلد یک تشار:ان ،"دفترهاي تئوریک "از پایه گزاران -۲۲            

 (۸۵۳۹) ترجمه، پائیز ، سرمایه                  

 درهمکاري با  "کتاب جمعه ها" از پایه گزاران مجله(

 (.۸۵۶۵کري وامیرحسین گنج بخش، پائیز پروفسورخسروشا

کتاب  " جلد۸۶درخارج ازکشور،عضو هیئت تحریریه، انتشار

 بنابردالیل مالي ۸۵۶۱، تعطیل درتابستان "جمعه ها

 یراني در تبعید علیه ترورکمیته اپوزیسیون ا" ازپایه گزاران- 

اسناد مربوط به تروریسم  جلدشش تهیه وتنظیم  : ۸۵۹۸، برلین"

 ج.ا. به زبان آلماني. حکومتي 

  ،)همکاري با نشریات: مهرگان)واشنگتن(، تالش)هامبورگ/آلمان

جامعه دفاع ازحقوق بشردرایران)برلین(، واژه)لندن(، اخبار روز، 

 و...

  ازپایه گزاران، عضو شورایعالي، عضوهیئت اجرایي ودبیر

، ۸۵۹۲تشکیالت وامور مالي جمهوري خواهان ملي ایران تا سال 

تعفا ازتمام مسئولیتها، ونیزازعضویت درسازمان، ازاین سپس اس

     سال به بعدعضوهیچ گروه و تشکیالتي نیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 پشت جلد


