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پیشگفتار
اولین قربانی ترورهای جمهوری اسالمی(ج.ا ).در خارج از کشور شهریار شفیق،
فرزند مشترک اشرف پهلوی و احمد شفیق ،افسر نیروی دریایی ایران است .او در
ساعت یک بعد از ظهر روز جمعه ،شانزدهم آذر ( ۸۵۳۱دسامبر ،)۸۱۹۱در پاریس،
به هنگام ترک خانه خواهرش ،به ضرب دو گلوله به قتل رسید.
ساله ا بعد شیخ صادق خلخالی ،حاکم شرع منتخب آیت هللا خمینی ،در خاطراتش در
روزنامه "اسالم" نوشت که شفیق به حکم دادگاه انقالب اسالمی و به اتهام فساد به
روی زمین "مفسد فی االرض" شناخته و محکوم به اعدام شده است.
حجت االسالم سید صادق خلخالی دررابطه با راه و روش مبارزه مسلمانان انقالبی با
دگراندیشان (از جمله) چنین می گوید ..." :برای خیلی از همکارانم سئوال بود که
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،
شانزده ساله گویا مخفیانه چیزی باهم رد وبدل کردند .دستور دادم بگیرند و بگردندشان
ببینیم ماجرا چیه .خودم از کیف پسره این روزنامه مجاهدین را در آوردم .یادم هست
فامیلش شریعتی بود ...همانجا پسره را با گلوله زدم و به همراهانم گفتم اینجوری باید با
این جانوران برخورد کرد (" ...هفته نامه پروین ،شماره صفر.)۸۵۱۸،
قربانیان رسمی وغیر رسمی مسلمانان بنیادگرا در ایران بسیارند .برخی را خود آمران
رسمن اعتراف کردند ،برخی مجبور به اعتراف شدند ،برخی را عامالن ترورها اقرار
کردند و برخی دیگر را دادگاه ها به اثبات رساندند.
نام اولین قربانی ترور درخارج از کشور روشن است ،شهریار شفیق ،نام آخرین ...؟
هنوزمعلوم نیست .پس از صدور رأی دادگاه معروف به "میکونوس" ،و محکومیت
سنگین عامالن و اثبات تروریسم حکومتی جمهوری اسالمی ،و آوردن نام ارشدترین
مقامات دینی وسیاسی ج.ا ،.رهبرمذهبی آیت هللا سیدعلی خامنه ای ،رئیس جمهوروقت
حجت االسالم علی اکبر هاشمی رفسنجانی ،وزیر اطالعات علی فالحیان و وزیر امور
خارجه پزشک کودکان علی اکبر والیتی ،به عنوان(از جمله) آمران ترور برلین و قتل
سایردگراندیشان درخارج از کشور ،و درپی تشنج در روابط اتحادیه اروپا با جمهوری
اسالمی پس از صدور رای ،مسئوالن ارشد نظام با هدف عادی سازی و برقراری
مجدد روابط با دول اروپایی ،تعهد کردند از آن تاریخ به بعد درخاک کشورهای
اتحادیه اروپا دست به ترور نزنند .و از آن زمان (۸۱آوریل ) ۸۱۱۹تا کنون ،در
خاک اتحادیه اروپا ،تروری که جمهوری اسالمی در پشت پرده آن باشد ،اتفاق نیفتاده
است(یا تاکنون اطالعی در این باره در دست نیست) .و این خود برهانی است قوی در

رد تمام ادعاهای جمهوری اسالمی که گویا قتل ها " کار گروه های خودسر درون
جمهوری اسالمی" بوده است .و جهان ،تنها اتحادیه اروپا نیست .شاهد ابوالقاسم
مصباحی ،مقام ارشد وزارت اطالعات وامنیت وهماهنگ کننده فعالیت های زیرزمینی
جمهوری اسالمی در اروپای غربی ،در برابر دادگاه شهادت داد " تا زمان حیات آیت
هللا خمینی تمام قتل ها ،در درون و بیرون ،تنها با اجازه یا دستور او انجام می گرفت
و پس از او توسط آیت هللا علی خامنه ای نهادی با نام "شورای امور ویژه " تشکیل شد
تا در این زمینه تصمیم گیری کند و شخص رهبر مذهبی در رأس این کمیته قرار
داشت".
تاریخ  ۵۳ساله ج.ا .سراسر قساوت و شقاوت از سوی کسانی است که وعده "برادری
و برابری" دادند .چرخ حکومت اسالمی هنوزمی گردد ،اما لنگان لنگان و دیری
نخواهد پائید که ازحرکت باز ایستد .اگر تاریخ بر جنایتکاران نازیسم و استالینیسم رحم
کرد و بر جنایات آنها پرده فراموشی افکند ،جنایات این منادیان "رحمت الهی" نیز در
پرده فراموشی تاریخ باقی خواهد ماند.
گذشته چراغ راه آینده است .برای ساختن جامعه ای باز ،باید انسان هایی با وجدان واال
و باال ومسئول تربیت کرد .جنایت را نباید به دست فراموشی سپرد وجنایتکاران را
باید به دست عدالت قانونی سپرد تا هر کسی مپندارد که می تواند و مجاز است "هر
کاری دلش خواست ،انجام دهد" ،به امید آنکه پس از گذشت زمان فراموش خواهد شد.
جنایت شامل مرور زمان نخواهد شد ،زندگی یک انسان جبران پذیر نیست و برای
پیشگیری ازتکرار فاجعه ،باید وجدانهای بیدار ساخت .باید معیارهای اخالقی جامعه
را آنچنان ساخت که"تحت هر شرایطی" دوام آورند ،وگرنه بی اعتبارند .باید مسئولیت
رفتار و کردار فرد را به او منتقل کرد تا با تکیه بر ِخ َردش ،و کنار نهادن "تقلید"،
مسئولیت پذیر شود و با مسئولیت فردی خویش عمل کند .باید اصول و معیارهای
اخالقی ساخت که برفراز زمان ومکان عمل کنند ،یعنی تحت هرشرایطی معتبر باشند.
بدون این معیارها برای همه ،حکومت و حکومتگران به سقوط اخالقی مطلق خواهند
افتاد ،همچنانکه در ج.ا .افتاده اند .باید بدانیم بدون معیارهای باال و جهانشمول اخالقی،
سیاست به راحتی تبدیل به جنایت ،وسیاستمدارتبدیل به جنایتکار خواهد شد .سیاستمدار
با اخالق ،خواهان نظم برای حفظ انسان و زندگی است ،و "اخالق مدار"سیاست باز
انسان را قربانی نظم تخیلی و "الهی"اش خواهد کرد .آنها که کار "شر" می کنند تا
"خیر" پیروز شود ،خود شر مطلق اند.

این کتاب تقدیم به تمام قربانیان آشنا و ناآشنا ،آشکار و پنهان یا رسمی و غیر رسمی
حکومتی است که در شقاوت ،قساوت ،وقاهت و تبعیض یکی از برجسته ترین نمونه
های تاریخ ایران و جهان است.
پرویز دستمالچی
تابستان ۲۹۳۱
برلین
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در کتابهای پیشین ،پیش از آنکه با اسناد و مدارک وعکس اثبات شود که
"مسلسل چی"عبدالرحمان بنی هاشمی بوده است ،من یوسف امین را به
عنوان "مسلسل چی" شناسایی کرده و درنوشته هایم نیز از او نام برده بودم،.
که اشتباه بود .این اشتباه تنها شامل من نمی شد .اما ،کسانیکه بعدها عکس
عبدالرحمان بنی هاشمی را دیدند (که من دیدم ،زیرا دادستانی برای شناسایی
آن را به من و سایر شاهدان در رستوران نشان داد)می دانند که شباهات
بسیار زیادی میان چهره این دو وجود داشت واین شباهت عامل اشتباه من
بود که در این کتاب اصالح شده است و من از این اشتباه پوزش می خواهم.
درکتاب اول من درباره تروریسم حکومتی ج.ا.با نام "تروریسم دولتی والیت
فقیه" ( ،اکتبر ،)۸۱۱۳ترجمه سندی با عنوان " موضوع :فعالیتهای سازمان
های اطالعاتی ایران" به چاپ رسید .این سند گزارش محرمانه گروه کار
ایران در اداره اطالعات وامنیت داخلی آلمان (اداره کل حراست از قانون
اساسی  )BfVاست .پس از انتشار کتاب نامه ای به اینجا وآنجا پخش شد که
گویا من متن ترجمه شده توسط کسان دیگر را به نام خود به چاپ رسانده ام.
تالش من (در آنزمان) برای تماس و گفتگو با ناشر نامه برای روشن شدن
موضوع نتیجه ای نداد .در آن زمان جوی بسیار سنگین میان نیروها و افراد
سیاسی در برلین حاکم بود.
پس از انتشارآن نامه ،من هر دو متن را با هم مقایسه کردم (متن آنها و متن
چاپ شده درکتاب را) .شباهتهای بسیاری وجود داشت ،اما یکی نبود ،برخی
از بخشها کاملن متفاوت بودند .درآن زمان دوست گرامی من ،زنده یاد
بهروز اتحاد ،که سالها است بر اثربیماری سرطان چشم از جهان بسته است،
در تماسی ازمن خواست اگر"کاری از دست او بر می آید انجام دهد".
منظورش کمک به من در رابطه با روشنگری های ترور برلین بود .من از
او خواهش کردم متن یاد شده را ترجمه نماید تا به نام خودش درکتاب به
چاپ برسانم ،گفت ترجمه را انجام خواهد داد ،اما از او نام (بنابر دالیل
امنیتی) نبرم .پس ازمدتی ،ترجمه را در اختیار من گزارد و من هم
اصالحاتی در آن انجام دادم و آن را در کتاب به چاپ رساندم .آن نامه که
منتشر شد ،موضوع را با او در میان گزاردم ،پاسخ داد "من از آن ترجمه
استفاده هایی کرده ام ،یعنی آن را پایه قراردادم ،زیرا به دلیل اقامت بسیار
طوالنی ام در آلمان ،فارسی ام دیگر زیاد خوب نیست".
اگر دراین رابطه "حق " کسی پایمال شده است ،من پوزش می خواهم ،زیرا
وظیفه من بود ،پیش از انتشار سند ،دقت بیشتری می کردم.
درکتاب"ریشه های ایدئولوژیک تروریسم والیت فقیه و اسناد میکونوس"،
(سپتامبر ،)۸۱۱۹ترجمه "حکم بازداشت حجت االسالم علی فالحیان" به

چاپ رسیده است .یکبار دیگردراینجا یادآوری می شود که این سند توسط
دوست گرامی و ارجمندم ن  .ک ترجمه شده است .و سپاس دوباره و فراوان
ازاو .او نیز ،بنابردالیل امنیتی ،هنورحاضر نیست نام کاملش به عنوان
مترجم در پای آن سند آورده شود.
 بازهم درهمان کتاب"ریشه های ایدئولوژیک تروریسم والیت فقیه و اسناد
میکونوس" ترجمه متن آخرین دفاعیات هانس -یوآخیم اِریش(Hans-
 )Joachim Ehrigآمده است که آن نیز توسط دوست دیگری ترجمه شده
است که متأسفانه نتوانستم نامش را به خاطر آورم .در هر صورت ،سپاس
فراوان از او.
 از مجموعه ترورهای جمهوری اسالمی درخارج از کشور ،ترور معروف
به"میکونوس" تنها موردی است که درباره آن اسناد ومدارک بسیاری منتشر
شد:
 -۸شش جلد مجموعه اسناد میکونوس و سایر ترورها در خارج  ،به زبان آلمانی،
که از سوی من تهیه و تنظیم ،اما تحت نام" کمیته اپوزیسیون ایرانی در تبعید علیه
ترور -برلین" انتشار یافتند .کارچاپ سه شماره اول و دوم وسوم را زنده یاد
کامبیز روستا به عهده گرفت وآنها را در شهر کلن ،در چاپخانه دوست گرامی ب.
م .به چاپ رساند .از شماره چهار تا شش کار چاپ نیز با خود من بود .جلد پنج و
شش این مجموعه به نماینده دادستانی آلمان در دادگاه میکونوس ،برونو یوست ،و
نیز رئیس دادگاه ،فریچوف کوبش ،تقدیم شده است.
 -۲سه جلد کتاب درباره تروریسم حکومتی جمهوری اسالمی(ترور برلین) ،به
فارسی ،به همراه مجموعه ای از اسناد و مدارک مربوط به آن ،پرویز دستمالچی
 -۵ترجمه متن حکم دادگاه( ۵۱۳برگ) ،ترجمه پرویز دستمالچی
 -۳کتاب "در برلین هنوز قاضی هست " ،پروژه ای از آرشیو اسناد و پژوهش
های ایران– برلین ،و متن آلمانی "حکم دادگاه میکونوس"(به زبان آلمانی) ،از
سوی آرشیو اسناد و پژوهش های ایران– برلین و کانون پناهندگان سیاسی ایران
– برلین
 " -۳دادگاه میکونوس" ،نوربرت زیگموند ،به زبان آلمانی ۳۳۲ ،برگ ،کتابی
بسیار مستند و دقیق که خواندن آن را به تمام عالقمندان توصیه می کنم.
 -۶یک فیلم مستند  ۹۱دقیقه ای "ترور در برلین" ،ساخته آرمان نجم
 -۹کتاب" قاتالن قصر فیروزه" ،به زبان انگلیسی ،نویسنده رؤیا حکاکیان
 -۱سدها مقاله ،گزارش ،مصاحبه های رادیو– تلویزیونی و ...
 -۱و کتابی را که در دست دارید .این کتاب گوشه هایی را در رابطه با ترور
ب رلین بیان می کند که برای اولین بار بیان ،یا برای اولین بار با تمام جزئیات
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
نگاه همه جانبه و جامع باشد.
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
فراموشی سپرده شود ،ویا وجه المصالحه قرار گیرد .آنچه دراین کتاب می آید
تنها بخشی از این تالشها ونه تمام آن است .اگردراینجا ازآنها یاد یا گزارشی نمی
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
درخارج ازکشور ،وبسیاری که دراین زمینه تالش کردند ،نمی پردازد ،که آن
خود فصل دیگری است و کتابها و بررسیهای جداگانه می طلبد.

۲
برلین:
ترور دکتر صادق شرفکندی و یاران

رستوران میکونوس ،پس از ترور ،و پس از ورود تیم پزشکی و پلیس و جابجایی اجساد .از راست
به چپ :صادق شرفکندی( ۲۱گلوله ۴ ،تیر خالص) ،همایون اردالن ( ۴گلوله ۲ ،تیر خالص) ،فتاح
عبدلی( ۴گلوله ،یک تیر مستقیم به قلب)

فصل اول:
ترور در رستوران"میکونوس"





روز شمار ترور :از"شورای امور ویژه" تا حکم دادگاه
شب ترور :از نگاه مهدی ابراهیم زاده
شب ترور :از نگاه پرویز دستمالچی
شب ترور :نگاه از بیرون ،حمید نوذری

عامالن ترور ،از راست به چپ :کاظم دارابی ،عضو وزارت اطالعات و امنیت ج.ا.ا ،.عباس
رایل تیر خالص زن ،یوسف امین نگهبان در ورودی ،فرد چهارم ناشناس،
در کارگاه اتو کشی دارابی و ایاد.

روز شمار ترور:
از"شورای امور ویژه" تا حکم دادگاه
هفدهم سپتامبر ،۸۱۱۲ساعت حدودپنج تا ده دقیقه به یازده شب ،دررستوران
میکونوس ،برلین ،یک ایرانی و یک لبنانی ،با ماموریت ازسوی وزارت اطالعات
وامنیت جمهوری اسالمی ایران وارد رستوران میشوند وحاضرین را به رگبار
مسلسل می بندند .سپس به برخی تیر خالص می زنند .نفر سوم ،یک لبنانی ،در برابر
در رستوران نگهبانی می دهد .هدف اصلی ترور ،هیئت نمایندگی حزب دمکرات
کردستان ایران ،بویژه دبیر کل حزب ،دکتر صادق شرفکندی است:
" ...اسناد و مدارک جرم نشان می دهند که رایل  ...به دکتر شرفکندی نیز شلیک کرده
اس ت .با در نظر گرفتن این واقعیت که تمام کلوله های شلیک شده از مسلسل و نیز
کلت به او اصابت کرده اند ،می توان به این نتیجه رسید که سه گلوله دیگری که توسط
رایل از کلت او شلیک شده اند ،همگی به شرفکندی اصابت کرده اند ...دوگلوله سر او
را شکافته اند و یک گلوله از گلوی او عبور کرده است ...ضاربان با شلیک این گلوله
ها ،به ویژه به بخشهای بسیار حساس سر و گلو می خواستند از مرگ قرانیان خود
مطمئن باشند." ۲...
هیئت نمایندگی ح.د.ک.ا .درجا کشته می شود ،نوری دهکردی(اصابت هفت گلوله)
پنج دقیقه پس ازنیمه شب در بیمارستان فوت می کند ،عزیزغفاری(صاحب رستوران)
تیر خالص زده می شود.
از پا وشکم زخمی می شود .به شرفکندی و اردالن با کلت ِ
" ...گزارش پزشک قانونی نشان می دهد درمجموع سی( )۵۱جراحت ناشی از
اصابت گلوله دربدن قربانیان وهمچنین دربدن عزیزطبیب غفاری(که زخمی شده
است) وجود داشته اند .این امردر تطابق است با تعداد  ۲۲پوکه کالیبر  ۱میلی متری،
و  ۳پوکه کالیبر  ۹/۶۳میلی متری(که درمحل ارتکاب جرم کشف شدند) و نیز  ۳پوکه
کالیبر  ۱میلی متری(در ساک ورزشی دردرون خود روی فرار) که کشف و ضبط
شدند." ۱...
حاضران در رستوران ،که به هنگام ترور مشغول صرف شام بودند ،عبارتند از:
 -۸دکتر صادق شرفکندی(معروف به کاک سعید) ،دبیر کل حزب دمکرات کردستان
ایران (ح.د.ک.ا).
 -۲فتاح عبدُلی ،نماینده ح.د.ک.ا .دراروپا
 -۵همایون اردالن ،نماینده ح.د.ک.ا .در آلمان

 -۳نوراله محمد پور دهکردی .از دوستان بسیار نزدیک شرفکندی و همکار ح .د .ک.
ا .واز فعاالن جنبش چپ دمکراتیک و مستقل ایران  ،ساکن برلین.
 -۳پرویز دستمالچی(برای جمعه شب دعوت شده بود و پنج شنبه شب نوری تلفنی به
او اطالع می دهد).
 -۶مهدی ابراهیم زاده اصفهانی (برای جمعه شب دعوت شده بود وآن شب به او
اطالع داده می شود).
 -۹مسعود میرراشد(برای جمعه شب دعوت شده بود ،اما آن شب اتفاقی به رستوران
می آید).
 -۱اسفندیار صادق زاده(نه برای جمعه شب دعوت بود ونه کسی آنشب به اواطالع
داده بود).
 -۱عزیزغفاری -صاحب رستوران.
دلیل گردهمآئی در رستوران ،آشنائی متقابل و بیشتر ،و همچنین تبادل نظر و گفتگو
در باره مسائل اپوزیسیون درخارج ازکشور ،وبررسی وضع ایران بود .این نشست بنا
برخواست هیئت نمایندگی ح.د.ک.ا ،.و بویژه دکتر شرفکندی ،انجام گرفت .هیئت
نمایندگی ح.د.ک.ا .برای شرکت درکنگره جهانی احزاب سوسیالیست و سوسیال -
دمکرات ،که از تاریخ سیزدهم تا شانزدهم سپتامبر در برلین برگزار می شد ،در برلین
اقامت داشت .دکتر شرفکندی می خواست از فرصت پیش آمده در برلین استفاده کند و
عالوه برآشنایی با برخی ازفعاالن و رهبران اپوزیسیون دربرلین ،با آنها درباره
مسائل ایران ،کردستان ایران و وضع اپوزیسیون در بیرون از کشور تبادل نظر کند.

روز شمار ترور:
" -۲شورای امور ویژه" در اوائل سال  ۸۱۱۸تصمیم به قتل هیئت نمایندگی حزب
دمکرات کردستان ایران می گیرد" .شورای امور ویژه" ،پس از فوت آیت هللا خمینی،
به دستور رهبر مذهبی جمهوری اسالمی ایران ،آیت هللا خامنه ای ،و با هدف (از
جمله)ازمیان بردن مخالفان تشکیل شد" .شورای امور ویژه„" ارگانی غیر قانونی
است(چنین ارگانی نه درقانون اساسی جمهوری اسالمی پیش بینی شده است ،و نه
مصوب مجلس شورای اسالمی است ،پ.د .)*.اعضای دائمی این شورا (درآنزمان)
عبارت بودند از :رهبرمذهبی نظام آیت هللا خامنه ای ،رئیس جمهور حجت االسالم
رفسنجانی ،وزیر امور خارجه علی اکبر والیتی ،وزیر کشور محمدعلی بشارتی،
وزیراطالعات وامنیت کشورعلی فالحیان ،فرمانده سپاه و نیروهای نظامی و انتظامی،
رئیس شورای نگهبان آیت هللا جنتی و ...که درصورت لزوم افراد کارشناس و

متخصص نیز به این "شورا" دعوت می شدند .تصمیمات "شورا" تنها زمانی قابل
اجرا بود که مورد تأیید رهبرمذهبی حکومت قرارمی گرفت و او حکم را امضاء می
کرد .عملیات میکونوس تحت نام رمز "فریاد بزرگ علوی" (فریاد بزرگ شیعیان،
منظور رهبرشیعیان جهان ،سید علی خامنه ای است) انجام گرفت.
" -۱شورای امور ویژه" تصمیم خود را به اطالع کمیته ای که در قصر فیروزه تهران
تشکیل جلسه می دهد ،می رساند .وظیفه این کمیته تهیه طرح نهایی اجرائی -عملیاتی
است" .کمیته قصر فیروزه" زیر نظر مستقیم شخص رهبر مذهبی نظام ،ودفتر اوست.
درکمیته قصر فیروزه عالوه بر نمایندگان رهبر ،نمایندگان رئیس جمهور ،فرمانده کل
سپاه ،وزیراطالعات و امنیت ،و… شرکت دارند .نقشه اجرایی عملیات در دو نسخه
آماده می شود ،یکی برای رهبر مذهبی حکومت و دیگری برای رئیس جمهور .پس از
تصویب طرح عملیات از سوی رهبرو رئیس جمهور ،آن را بمنظور اجراء در اختیار
یکی ازارگانهای اجرائی رژیم می گزارند .طرح "فریاد بزرگ علوی" برای اجرا در
اختیار وزارت اطالعات و امنیت کشور ،یعنی در اختیار علی فالحیان قرار می گیرد.
 -۹بنابر شهادت آقای ابوالقاسم(فرهاد) مصباحی (شاهد  )Cدر دادگاه ،فالحیان برای
تدارک تروربه شخصی به نام محمدهادوی مقدم ،مدیر شرکت صمصام کاال ،مأموریت
میدهد تا تحت پوشش تجاری ،اما بمنظور کسب و جمع آوری اطالعات الزم درباره
ح.د.ک.ا ،.به آلمان سفر کند .هادوی مقدم به آلمان سفر واطالعات جمع آوری می کند،
و دربازگشت آنها را دراختیار فالحیان می گزارد .پس ازآن یکی دیگر از شرکتهای
پوششی وزارت اطالعات وامنیت کشور کارها را پیگیری می کند .رئیس شرکت جدید
شخصی به نام کمالی است .او به همراه اصغر ارشد (عضو شرکت و یکی از یاران
نزدیک فالحیان) ،هر دواز مقامات عالی رتبه واواک هستند .اطالعات جمع آوری شده
توسط هادوی ،برای ادامه کار ،دراختیاراین دو قرار می گیرد .کمالی و ارشد چند ماه
پیش از ترورمیکونوس به شهر برلین میآیند تا مقدمات ترور را آماده کنند:
" ...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
طرحهایی را به او پیشنهاد کند .مقدم به دلیل سابقه خدمت اش در واواک ،و نیز
همکاریش در تدارک قتل موفق دکتر قاسملو و همراهانش(در وین) ،برای انجام این
وظیفه فرد بسیار مناسبی بود .او ،درآنزمان ،رئیس شرکت صمصام کاال ،یک شرکت
پوششی واوک بود و بدین دلیل می توانست تحت پوشش یک تاجر ،بدون جلب توجه،
درخارج رفت و آمد کند ...مقدم در تابستان  ۸۱۱۸با هدف فعال کردن منابع اطالعاتی
اش ،ازجمله درمیان کردهای مخالف ،و نیز کسب و جمع آوری اطالعات الزم ،به

آلمان سفر می کند .او در پایان سفر ،گزارش کارخود را به فالحیان می دهد و طرح
پیشنهادی را آماده می کند." ۹...
 -۴وزارت اطالعات وامنیت کشور(واواک) دراوائل سپتامبر  ،۸۱۱۲یک تیم از
تهران به برلین میفرستد تا مستقیمن با جاسوس مقیم برلین تماس برقرار کند و آخرین
اخبارواطالعات را جمع آوری و ارزیابی نماید .تیم ارسالی پس از ارزیابی نهائی
اطالعات واخبار موجود ،بررسی مح ِل ترور و راههای فرار ،شکل وشیوه ترور را
به تصویب نهائی می رساند.
" ...یک تیم از واحد ویژه عملیات خارج از کشور وزارت اطالعات و امنیت ایران
مستقیمن در قتل رهبران کرد ،در هفده سپتامبر  ،۸۱۱۲شرکت داشته است .این شعبه
که مسئول ترورها است ،و به واحد عملیات ویژه معروف است ،از مدتها طوالنی
وظیفه مراقبت از اعضای حزب دمکرات کردستان ایران را به عهده دارد .به عنوان
مثال ،یک تیم از همین واحد مستقیمن مسئول قتل رهبر کردها عبدالرحمان قاسملو می
باشد.
وزارت اطالعات و امنیت ایران در اوائل سپتامبر ،پیش از ترور ،یک تیم از تهران به
برلین می فرستد .تیم مستقیمن با جاسوس مقیم برلین تماس برقرار می کند و به کسب و
جمع آوری اطالعات می پردازد و سرانجام برنامه نهایی ترور را تعیین و تصویب می
نماید .تیم ،پیش از انجام عملیات ترور ،توسط یکی ازمنابع(جاسوسان ،پ.د ).وزارت
اطالعات و امنیت ایران ،که در تماسی مستقیم با رهبران کردها بوده است ،از اجتماع
اعضای حزب دمکرت کردستان ایران مطلع و مطمئن می شود .این منبع ،براساس
اطالعات ما ،به هنگام عملیات ترور در رستوران حضور داشته است .تیم(ترور،
پ.د ).پس ازعملیات ،بنابریک برنامه دقیق فراراز پیش آماده ،برلین را به سوی ایران
ترک می کند." ۴.
 -۵کاظم دارابی ،مأمور وزارت اطالعات وامنیت ایران ،که ساکن برلین است ،مأمور
میشود عدهای از افراد حزب هللا لبنان ساکن آلمان را ،بمنظورانجام ترور ،سازماندهی
کند .او با یوسف امین ،عباس رایل ،عطااله ایاد و محمد اتریس تماس می گیرد .یوسف
امین و عباس رایل عضو حزب هللا لبنان هستند و در سالهای ۸۱۱۳/۱۶در اطراف
آموزش سپاه پاسداران دوره های کار با اسلحه،
شهر رشت ،در یکی از اردوگاههای
ِ
کار با مواد منفجره و حمل آن ،ترور ،و غواصی دیده اند .محمد اتریس ،عضو حزب
هللا لبنان ،مأمور تهیه اوراق جعلی برای فرار رایل و امین (عامالن مستقیم ترور) می
شود .عطااله ایاد ،عضو سازمان شیعه اَ َمل ،مأموریت مییابد نقشه قتل را تهیه کند .او
وطرح عملیاتیش درآخرین لحظه کنار گذاشته می شوند.

دارابی برای تیم ترور"خانههای امن" و نیز پول و سایر لوازم مورد نیاز را تهیه می
بر ِمن ،می رود .دارابی
کند .خودش به هنگام ترور به مسافرت ،به شهر هامبورگ و ِ
عضو سازمان اطالعات و امنیت ایران وعضو سپاه پاسداران است .افسر رابط او
ابتداء حسن جوادی" ،کارمند" سفارت ایران در بُن ،و پس از اخراج جوادی از آلمان
( ،)۸۱۱۱مرتضی غالمی است .دارابی با سرکنسول ایران دربرلین ،آقای محمود
امانی فرانی ،نیز درارتباط است .امانی فرانی نیز کارمند عالی رتبه واواک است .یکی
از وظائف دارابی دربرلین جمع آوری اخبار واطالعات درباره افراد اپوزیسیون برای
شخص سرکنسول بوده است .دارابی ،به هنگام دستگیری ،به همراه فرهاد دیانت ثابت
گیالنی و بهمن برنجیان ،عضو هیئت رئیسه "اتحادیه دانشجویان مسلمان دراروپا"،
واحد برلین ،است .این"اتحادیه "...یکی از تشکیالت حزب هللا در اروپا و یکی از
مراکز فعالیت واواک و سپاه پاسداران است .فرهاد دیانت ثابت گیالنی و بهمن
برنجیان نیزهر دوعضو واواک هستند.
دارابی درسال  ،۸۱۱۲به همراه  ۱۳نفر از افراد حزب هللا ،درشهر ماینس ،غرب
آلمان ،به یک خوابگاه دانشجوئی ،که درآن دانشجویان ایرانی مخالف جمهوری
اسالمی زندگی می کردند ،حمله می کند .دراثر این حمله عده زیادی زخمی می شوند.
دارابی محکوم به هشت ماه زندان میشود و پلیس قصد اخراج او از خاک آلمان را
دارد .سفارت ایران در بُن مداخله می کند ،نامهای به وزارت امور خارجه آلمان نوشته
میشود تا افراد دستگیر شده ،ازجمله دارابی ،ازآلمان اخراج نشوند .با توصیه وزارت
امورخارجه آلمان ،پلیس ازاخراج آنها صرفنظر می کند.
دارابی درسال  ،۸۱۱۸ازسوی کنسولگری ایران در برلین ،به عنوان نماینده رسمی
جمهوری اسالمی ایران به سازمان برگزاری نمایشگاه های بین المللی ،در رابطه با
برگزاری هفته سبز (محصوالت کشاورزی) معرفی می گردد(.)۵
 -۶عبدالرحمان بنی هاشمی (ابوشریف) از سوی فالحیان مأموراجرای عملیات ترور
می شود .بنی هاشمی زیر نظر مستقیم "کمیته عملیات ویژه"(در وزارت اطالعات و
امنیت)کارمیکند وعضوهیچ تشکیالتی نیست .او ،خودش ،همکاران تیم اش را انتخاب
می کند .بنی هاشمی با مأموران ساکن برلین تماس برقرار می کند .طرح نهائی توسط
او کامل و تصویب می شود .تیمی که به سرپرستی بنی هاشمی از ایران می آید ،از
واحدهای عملیات ویژه برای خارج ازکشور است .برای ترور در خارج از کشور،
شعبه ویژه ای در وزارت اطالعات و امنیت کشور وجود دارد .تیم ترور در اوائل
سپتامبر به برلین می آید .تیم ،پیش از انجام عملیات توسط یکی از جاسوسان واواک،
که دررابطهای مستقیم با رهبران ح.د.ک.ا .بوده است ،از اجتماع هیئت نمایندگی در

رستوران میکونوس مطلع و مطمئن می شود .این جاسوس ،بنا بر گزارش سازمان کل
اطالعات وامنیت داخلی آلمان به دادستانی کل کشور ،به هنگام ترور در رستوران
حضورداشته است .تیم ضربت ،پس ازانجام ترور ،بنابریک برنامه دقیق و از پیش
آماده شده برای فرار ،آلمان را ترک می کند و به ایران می رود(نگاه کنید به زیر نویس .)۴
 -۷هیئت نمایندگی ح.د.ک.ا :.دکترصادق شرفکندی دبیر ک ِل حزب ،فتاح عبدُلی نماینده
حزب دراروپا وهمایون اردالن نماینده حزب درآلمان از تاریخ  ۸۳تا  ۸۹سپتامبر
۸۱۱۲میهمان کنگره جهانی احزاب سوسیالیست و سوسیال – دمکرات دربرلین هستند.
بنابرخواست دکتر شرفکندی قرار میشود هیئت نمایندگی با برخی از افراد اپوزیسیون
ایران در برلین نشست مشترکی داشته باشند .هدف از نشست آشنائی متقابل و نیز گفت
و شنود درباره مسائل ایران ،کردستان وهمچنین وضع اپوزیسیون درخارج از کشور
بود .نوری دهکردی وظیفه سازماندهی این نشست را به عهده می گیرد .اما چون تمام
مدت همراه هیئت نمایندگی درکنگره بود ونیزکار ترجمه را(عمدتا) اوانجام میداد از
صاحب رستوران ،عزیزغفاری ،خواهش میکند وظیفه اطالع به دیگران را به عهده
بگیرد .نوری ده ُکردی از فعاالن چپ مستقل ایران ،ساکن برلین ،و نیز از دوستان
بسیار نزدیک دکتر عبدالرحمان قاسملو وهمچنین دکتر شرفکندی بود و چندین سال با
نام مستعار کاک حسین احمدی در کردستان ایران در کنار ح.د.ک.ا.فعالیت می کرد.
 -۸صاحب رستوران ،عزیزطبیب غفاری ،به عده ای ،حدود ده تا پانزده نفر ،اطالع
می دهد که نشست مشترک با هیئت نمایندگی حزب در روز جمعه ،هجدهم سپتامبر،
ساعت هشت شب در رستوران او خواهد بود ..." :چهارشنبه شب ۸۶ ،سپتامبر
 ،۸۱۱۲حدود ساعت یک بعد ازنیمه شب ،دهکردی به صاحب رستوران ،شاهد طبیب
غفاری ،اطالع و ماموریت می دهد که تدارکات الزم را انجام دهد و حدود ده تا پانزده
نفرمیهمانان را که او نام می برد ،دعوت نماید .طبیب غفاری در خواست نوری را
انجام می دهد .اما او میهمانان را نه برای هفده سپتامبر ،بل برای شب هژده سپتامبر
 ۱۲دعوت می کند .دلیل این امر بطور قابل پذیرش روشن نشد."۶...
 -۳پنجشنبه ،ساعت هشت شب هیئت نمایندگی به همراه نوری ده ُکردی به رستوران
میکونوس می روند .دهکردی از اینکه هیچکس نیامده است بسیار تعجب میکند و
ازعزیزغفاری علت را جویا می شود .غفاری میگوید" تو گفتی جمعه شب ساعت
هشت و نه پنجشنبه" .دهکردی از رستوران به سایرین تلفن می زند .عدهای را پیدا
نمی کند ،تعدادی برنامه خود را برای روز جمعه تنظیم کرده بودند ،و در نتیجه برای
پنجشنبه شب برنامه دیگری داشتند .تنها دو نفر می آیند.

 -۲۱حاضران دررستوران ،عالوه برهیئت نمایندگی ح.د.ک.ا(.دکترصادق شرفکندی
 ،فتاح عبدلی ،و همایون اردالن) ونیز نوری دهکردی ،عبارتند از :پرویز دستمالچی،
مهدی ابراهیم زاده ،مسعود میرراشد ،اسفندیارصادق زاده وعزیزغفاری هستند.
مسعود میرراشد برای جمعه دعوت بود ،اما آن شب اتفاقی آنجا بود .اسفندیار
صادق( )۷زاده اصوال به این نشست دعوت نبودوآن شب آنجا بود وبنا برپرسش غفاری
وموافقت دهکردی به سرمیز آمد(ترتیب نشستن :نگاه شود به بخش پیوستها).
عزیزغفاری(صاحب رستوران) مرتب در رفت و آمد و پذیرایی از میهمانان بود ،اما
به هنگام ترور سر میز نشسته یا ایستاده است .گفت و شنود ادامه دارد .موضوع عمدتا
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
زیر چشم از قسمت جلوی رستوران به اتاق پشتی می آید ،همان ابتدای میز ،پشت
اولین نفر ،تقریبا میان نفر اول و دوم می ایستد ،و در حالیکه از درون یک ساک
ورزشی با مسلسل درجهت دکتر شرفکندی شلیک می کند ،با صدای بلند فریاد میزند
"مادر قحبه ها" .دریک چشم برهم زدن دو رگبار ،خالی می شود .سپس نفر دوم به دو
نفر تیرخالص می زند .به شرفکندی وهمایون اردالن .اردالن با رگبار اول بیهوش می
شود .در وسط عملیات دوباره به هوش میآید و سرش را بلند می کند .قاتل به سمت او
میرود و از فاصله ای بسیار نزدیک یک تیر خالص به سر او می زند .سه نفر فورا
کشته می شوند .دهکردی به بیمارستان منتقل میشود وحدود نیم ساعت پس از نیمه
شب آنجا فوت می کند .صاحب رستوران از پا و شکم زخمی می شود .چهار نفر:
پرویز دستمالچی ،مهدی ابراهیم زاده ،مسعود میرراشد و اسفندیارصادق زاده آسیبی
نمی بینند .مسلسل چی ،عبدالرحمان بنی هاشمی ،ملقب به"ابو شریف" ،فرمانده تیم
عملیات است .عباس رایل به مجروحان تیر خالص میزند و یوسف امین در برابر در
ورودی نگهبانی میدهد تا کسی وارد رستوران نشود .همگی فرار می کنند .بنی
هاشمی به ایران بازمیگردد و به عنوان پاداش به او یک بنز آخرین ُمدل دولوکس
هدیه می شود.
" ...هنگامیکه دکتر شرفکندی ،دهکردی ،عبدلی و اردالن در تاریخ هفده سپتامبر
 ،۸۱۱۲بین ساعت  ۹:۵۱و  ۹:۳۳شب به رستوران میکونوس می رسند و به قسمت
پشت رستوران ،که نشست قرار بود در آنجا برگزار شود ،می روند متوجه می شوند
که به غیرازخودشان کس دیگری درآنجا نیست .میان آنها بحثی درمی گیرد که
مقصراشتباه رخ داده درتاریخ روز نشست کیست .این موضوع درهر صورت روشن
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
نمی شوند.عده ای هم به دلیل شغلی( دکتر فراحتی) یا بیماری(روستا) نتوانستند بروند.
کسانیکه براساس این تماس تلفنی توانستند به آنجا بروند ،عبارتند از :شاهد پرویز
دستمالچی عضو پیشین شورای مرکزی جمهوریخواهان ملی ایران ،و به عنوان آخرین
نفرمهدی ابراهیم زاده اصفهانی عضوشورای مرکزی فدائیان خلق-اکثریت است که
حدود ساعت ده شب به آنجا می رود .شاهد(مسعود) میرراشد که او هم عضو فدائیان
خلق -اکثریت است و برای روزهژده سپتامبر دعوت شده بود و شاهد(اسفندیار) صادق
زاده ،که عضوهیچ گروهی نیست و به جلسه دعوت نشده بود ،اتفاقی به رستوران می
آیند ...شریف و رایل ،حدود ساعت ۲۲:۳۱وارد رستوران می شوند و امین در را از
پشت سرآنها می بندد .شریف که پیشاپیش آنها حرکت می کرد و رایل ،از محل (و نیز
از روی عکسهایی که در اختیار داشتند) از افراد چنان اطالع دقیق داشتند که توانستند
بدون مکث ،و درمدت زمانی بسیار اندک ،و بدون اشتباه در شناخت قربانیان ،عملیات
ترور را انجام دهند .مسلسل یوزی در ساک ورزشی و در دست شریف و کلت در
اختیار رایل بود ...شریف و رایل پس از ورود به رستوران ...به جاییکه دکتر
شرفکندی و بقیه میهمانان نشسته بودند ،رفتند .در آنجا ،به دور یک میز ...افراد زیر
نشسته بودند ،از جلو به سمت چپ :میر راشد ،دستمالچی ،عبدلی ،اردالن ،در سر میز
طبیب غفاری ،ازعقب به سمت جلو دکتر شرفکندی ،دهکردی ،ابراهیم زاده اصفهانی،
و صادقق زاده .در این انتهای میز کسی ننشسته بود.
حاضران ،دراین لحظه ،مشغول صرف شام و گفتگو بودند و احساس خطری نمی
کردند .آنها متوجه نزدیک شدن ضاربان نشدند .شریف یقه پلیور خود را تا زیر چشمها
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
العملی از خود نشان دهند ،شریف که به پشت دستمالچی آمده بود به فارسی فریاد می
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
شرفکندی ،دهکردی ،عبدلی و اردالن شلیک می کند .او در زمانی بسیار اندک۲۶ ،
گلوله شلیک می کند که از یک سوی بطرف دکتر شرفکندی و دهکردی و از سوی
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
نوع جراحات وارده می توانست در آن زمان هنوز زنده بوده باشد ،یک تیر به پشت
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.
به دکتر شرفکندی دوازده گلوله ،عمدتا در ناحیه سر ،گلو ،روده  ،ریه ،جگر و کلیه
اصابت کرده اند .او درجا فوت می کند .به اردالن از مسلسل سه گلوله ،یکی به سینه،
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
داشت ،اما تیر خالص باعث مرگ فوری او شد .به عبدلی ،که از همه نزدیکتر به
تیرانداز نشسته بود ،چهار گلوله مسلسل ،از فاصله ی بسیار نزدیک ،اصابت کرده
است .گلوله ای که به قلب او اصابت کرد موجب مرگ فوری او درهمان محل ترور
شد .به دهکردی هفت گلوله اصابت کرد ،اما او درجا فوت نکرد .او را به بیمارستان
اشتگلیچ()Steglitzمنتقل کردند که در ساعت پنج دقیقه پس از نیمه شب بر اثر خون
ریزیهای درونی فوت کرد .فوت او بویژه براثر گلوله هایی بود که به قفسه سینه او
اصابت کرده بودند" )۸( ...
 -۲۲ازقاتالن هیچ خبری نیست .رسانههای گروهی آلمان صحبت ازتصفیه های درون
سازمانی میان گروههای اپوزیسیون ایران ،یاعملیات انتقامی حزب کمونیست کارگران
کردستان ترکیه(پ.ک.ک ).می کنند .هیچ دلیل وانگیزهای برای طرح چنین ادعائی
موجود نیست .پرویز دستمالچی ،روز بعد ،هژده سپتامبر ،ساعت ده صبح با خبرنگار
وعضوهیئت تحریه روزنامه بسیارمعتبربرلین ،برلینرسایتونگ(،)Berline Zeitung
نزدیک به حزب سوسیال -دمکرات ،آقای ورنرکلهوف( ،)Werner Kolhoffدر کافه
کرانسلر(درنزدیکی رستوران میکونوس) قرارمالقات ومصاحبه خصوصی می گزارد
و از آنجا ساعت  ۸۸صبح به محل حادثه ،روبروی رستوران میکونوس ،میرود.
بیش از سد خبرنگار از سراسر دنیا جمع هستند .او ماجرای ترور را برای آنها ،بسیار
کوتاه ،شرح میدهد و میگوید پشت این ترور حکومت ایران و سازمان اطالعات و
امنیت ایران قرار دارد.
" -۲۱کمیته اپوزیسیون ایرانی در تبعید علیه ترور -برلین" .اولین تظاهرات علیه
تروربرلین" ،گردهمایی برای اعتراض به جنایت وحشیانه رژیم ددمنش جمهوری
اسالمی وکشتار چها تن ازهم میهنانمان ،شاد روانان :نوری دهکردی وسعید شرفکندی
و دو تن ازهمراهانشان" ،درفردای همانروز ،درهژدهم سپتامبر  ،۱۲ساعت پنج بعد
از ظهر ،دربرابر ساختمان شهرداری منطقه شونبرگ انجام گرفت و تقریبا همه
سازمانهای ا\وزیسیون تهران را مسئول ترور برلین دانستند و درپی آن(چند روز بعد)
یک "کمیته موقت تدارک -شهربرلین" برای مبارزه با تروریسم ج.ا .در شهر برلین

تشکیل شد تا تدارک سازماندهی کمیته اصلی را به انجام برساند و در اولین بیانیه
خود"علیه تروریسم رژیم جمهوری اسالمی بپا خیزیم" اعالم موجودیت کرد(بیانیه
تاریخ ندارد ،ن.ش .به کتاب "بخشی از اسناد میکونوس ،برگ  ،۸۹سپتامبر -۱۲
آوریل  ،۱۹پرویز دستمالچی ،بهار  ،۸۱۱۱برلین).
پس ازتروربرلین ،سرانجام برای اولین بار پس از پانزده سال ترورهای جمهوری
اسالمی درخارج از کشور ،کمیته ای با نام " کمیته اپوزیسیون ایرانی در تبعید علیه
ترور -برلین" ،ودر پی آن درشهرهای دیگرآلمان و نیز پاریس ،با هدف مبارزه
ومقابله با اعمال تروریستی ج.ا .تشکیل شد .اعضای "کمیته "...برلین عبارت بودند
از :کامبیز روستا ،فرهاد فرجاد ،محمود رفیع ،عبداله عزت پور ،مهدی ابراهیم زاده،
حسن جعفری و پرویز دستمالچی.
پس ازموفقیتهای اولیه در رابطه با روشنگری درافکارعمومی درمیان ایرانیان و
جامعه آلمان درارتباط باتروریسم حکومتی ج.ا.ا .واینکه پشت تروربرلین حکومتگران
ج.ا .پنهان هستند" ،کمیته " ...برلین درپنجمین بیانیه خود "،برعلیه ترورمتحد شویم تا
بتوانیم از جان آزادیخواهان ایران دفاع کنیم" ،مورخ  ۲۶مارس  ،۸۱۱۵شش ماه پس
از ترور ،ازجمله چنین نوشت ..." :نمونه فعالیتهای کمیته های ایرانی علیه ترور
دربرلین ،هامبورگ ،کلن ،فرانکفورت و نیز تالشهای ایرانیان ساکن هانوور و
دارمشتات نشان می دهند ،چنانچه درآینده نیز آزادیخواهان ایرانی بتوانند متحدا و
بشکلی پیگیر و متمرکز دراین زمینه مبارزه کنند ،راهیابی به افکار عمومی درجوامع
مدنی وتاثیرگذاری برآنها ،نه تنها ممکن که موفقیت آمیز نیز ،خواهد بود(".همانجا،
اسناد میکونوس ،برگهای .)۶۵-۶۱
"کمیته "...برلین فعالیتهای بسیار وسیعی را با هدف روشنگری در رابطه با آمران و
عامالن ترور میکونوس شروع و درمجموع شش جلد اسناد به زبان آلمانی درباره
تروریسم حکومتی ج.ا.ا .منتشرکرد .تمام شش جلد توسط پرویز دستمالچی تهیه و
تنظیم شدند .جلد اول ،دوم وسوم را کامبیز روستا توسط انتشارات (چاپخانه) یکی از
دوستان در شهر ُکلن (م ).به چاپ رساند.
برای انتشار جلد سوم ،که با مشکالت مالی روبرو بود ،من(پرویز دستمالچی) کتبن از
بنیاد  Umverteilungدرخواست کمک مالی کردم که مورد موافقت قرار گرفت و
مبلغ  ۸۳۱۱مارک برای چاپ جلد چهارم مجموعه اسناد از سوی آن بنیاد در اختیار
من گزارده شد که با آن جلد چهارم به چاپ رسید.
جلدهای پنجم و ششم(یک مجموعه)را نیزمن تهیه و تنظیم کردم و با مخارج خودم به
چاپ رساندم ،زیرا تمام تالشها برای گرفتن کمک مالی در درون و بیرون "کمیته"...
ناموفق ماندند" .کمیته "...یک جلد اسناد نیز به زبان آلمانی درباره تروریسم جمهوری
اسالمی و سلمان رشدی منتشر کرد که آن نیز توسط من تهیه و تنظیم شد ونیز به چاپ
رسید .تمامی این اسنادازسوی"کمیته"...دراختیاررسانه های آلمانی زبان ،سیاستمداران
و شخصیت هایی قرارمی گرفت که ما با آنها تماس برقرار می کردیم .در اثر این نوع

فعالیتها ،کمیته توانست مرجع و منبعی برای رسانه ها شود ،و بدین ترتیب ما به آنها
اطالع رسانی می کردیم و از اطالعات آنها برای تکمیل اسناد و مدارک خود سود می
بردیم ،به گونه ای که رژیم به این فکر افتاد تا کشف کند که " اینهمه" اطالعات و
اسناد ما از کجاست؟ (در این باره رجوع شود به فصل نهم).
من درپنجم مه  ۸۱۱۱کتبن از تمام مسئولیتها و نیزعضویت در"کمیته ،"...بنابر
اختالفات موجود ،رسمن استعفاء دادم .
 -۲۹در ۲۲سپتامبر ،پلیس ابزار جُرم را کشف می کند ،از جمله یک مسلسل دستی
ساخت کارخانه آی.ام.آی .مدل یوزی ،کالیبر  ۱میلی متری با صدا خفه کن .و نیز ُکلت
الما اسپسیال ،مدل ایکس ،کالیبر  ۹/۶۳میلی متر با صدا خفه کن ،ساخت اسپانیا .پلیس
از روی شماره سری کلت منشاء آن را پیدا می کند .این اسلحه در سال  ۸۱۹۲از
سوی اسپانیا به نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی وقت ایران فروخته شده بود.
در هژده سپتامبر ،دادستان کل آلمان مامور رسیدگی به این ترور می شود و اداره
آگاهی فدرال آلمان( ،)BKAبا استناد قوانین جنایی آلمان ،مسئول و مامور انجام
تحقیقات می شود و در ائاره آگاهی کل کمیسیونی تحت نام"کمیسیون ویژه میکونوس"
تشکیل می شود و از همان روز تحقیقات خود را شروع می کند.
پس از ترور ،عبدالرحمان بنی هاشمی ،عباس رایل و یوسف امین ،به سوی اتوموبیل
فرارکه درخیابان پرینس رگنت(نزدیکی محل) منتظر آنان بود ،می روند .درآنجا
حیدر(راننده) ومحمد منتظرند ،آنها سوار می شوند و از محل می گریزند .رایل و
شریف در بوندس پالتس( )Bundesplatzازاتوموبیل پیاده می شوند.
کمی بعد ،درتقاطع دو خیابان کنستانسر با هوهنسلرن دام ( Hohenzollern Damm-
 ،)Konstanzer Str.درنزدیکی یک ایستگاه پمپ بنزین ،امین و محمد نیز اتوموبیل
فرار را ترک می کنند و حیدر به تنهایی با اتوموبیل و سالحهای ارتکاب جرم به راه
خود ادامه می دهد .حیدر(راننده)اتوموبیل را در خیابان سیسرو شماره  ۵۳پارک می
کند و ساک ورزشی حاوی سالح جرم و چند تکه لباس را در زیر یک خودرو ،که در
برابر قطعه زمین شماره  ۵۵در خیابان سیسرو قرار داشت ،پنهان می کند.
" ...در ۲۲سپتامبر ،حدود ساعت  ۸۸:۸۳صبح ،درمحوطه یک واحد تولیدی واقع در
منطقه برلین -ویلمرسدورف ،در خیابان سیسرو ،شماره  ،۵۳درنمایشگاه یکی از شعب
اتوموبیل سازی آئودی( ،)Audiزیریک اتوموبیل بدون جوازحرکت ،یک ساک
ورزشی سیاه وسبزرنگ ،با مارک اسپورتینو ،که از جمله حاوی سالحهای ارتکاب
جرم است ،از سوی شاهد وانک ،کارمند فروشگاه اتوموبیل پیدا می شود.
در این ساک ورزشی ،عالوه بر یک کاله بافتنی سیاه ،یک شال راه راه قهوه ای و
کرم ،و لنگه چپ یک دستکش چرمی ،یک مسلسل دستی ساخت کارخانه آی.ا م.آی،

مدل یوزی ،کالیبر  ۱میلیمتری با صدا خفه کن ،یک اسلحه کمری الما اسپسیال ،مدل
ایکس -آی ،کالیبر  ۹/۶۳میلی متری ،همراه با صدا خفه کن و سه پوکه فشنگ کالیبر
 ۱میلی متری وجود داشتند .سالحهای پیدا شده به عنوان اسلحه ارتکاب جرم شناسایی
می شوند  .روی خشاب کلت اثر کف دست عباس رایل کشف و شناسایی شده است۳...
در  ۳اکتبر  ،۱۲اثر کف دست راست متهم رایل به روی خاذن خشاب کلت کشف می
گردد .محل پارک اتوموبیل فرار ،چون راه ورودی به نمایشگاه اتوموبیل برولینا را
مسدود کرده بود ،بدون آنکه حدس زده شود این اتوموبیل چه ارتباطی با ترور
میکونوس دارد ،توسط پلیس از آن محل به خیابان شوارتس باخ بروکه منتقل می شود.
اتوموبیل ،ابتداء در تاریخ  ۹اکتبر  ،۱۲و براساس اظهارات امین شناسائی میگردد.
پلیس در درون اتوموبیل ،از جمله ،یک پوکه ۱میلی متری ،که ازمسلسل ارتکاب جرم
شلیک شده است ،و یک کیسه پالستیکی ،که اثر انگشت سبابه دست چپ امین روی آن
بود ،را پیدا می کند." ۲۱...
 -۲۴عباس رایل و یوسف امین در ۳اکتبر درشهر راینه ،درایاالت ِوست فالن (آلمان)،
درخانه برادر امین دستگیر می شوند .امین دو روز مقاومت میکند و سپس همه ماجرا
را برای دادستانی تعریف می کند .براساس اعترافات او سایر اعضای تیم ،کاظم
دارابی کازرونی ،محمد ادریس و عطاءاله ایاد نیز دستگیر می شوند .برای سایر افراد
تیم ترورحکم دستگیری صادر می شود:
 عبدالرحمان بنی هاشمی(ابو شریف) ،فرمانده عملیات ،فراری به ایران
 فردی به نام محمد ،ایرانی ،او اسلحه های ارتکاب جرم را شب قبل از قتل به
خانه تیمی می آورد.
 ابوجعفر ،معروف به حیدر ،ازاعضای حزب هللا لبنان ،ساکن شهر
اوزنابروک ( )Osnabrückدر آلمان .او راننده اتومبیل فرار است که پس از
ترور به لبنان و از آنجا به ایران میرود و سپس در سپاه پاسداران مشغول
کار می شود.
 علی صبرا ،لبنانی وعضو حزب هللا است .ماشین عملیات ،ب .امِ .و ،پالک
 ،B-AR5503را او ،یک هفته پیش از ترور ،خریده است .او بعدا در لبنان
و در مرکز حزب هللا مشغول به کارشد.
 یک ایرانی ،راننده یک مرسدس بنز مدل  ۸۱۱که یک ساعت پیش از ترور
با بنی هاشمی در خیابان نزدیک میکونوس مالقات می کند.
 -۲۵تمام تحقیقات دادستانی فدرال ،اداره آگاهی فدرال ،گزارشهای متعدد سازمانهای
اطالعات و ضد اطالعات و سایر شواهد همگی حکایت از دخالت حکومت جمهوری
اسالمی دارند .دولت آلمان ابدا خواهان رو شدن نقش ایران در این ترورنیست.

وزیرامنیت آلمان ،آقای اشمیت باوئر( )Schmidbauerبه کمیسیون ویژه میکونوس
در اداره آگاهی فدرال توصیه میکند در گزارشها نامی از ایران آورده نشود .بنا بر
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
رابطه با نقش واواک در قتل میکونوس در رسانههای آلمان منتشر می شود .وزیر
دادگستری کل آلمان ،به دادستان کل آلمان آقای فُون اشتال( )Von Stahlتوصیه
میکند درکیفرخواست اشارهای به رابطه این قتل و ایران نکند .در ِ ۸۹مه ۸۱۱۵
دادستانی کیفرخواست خود را صادر می کند .کیفرخواست از متهم کاظم دارابی
کازرونی به عنوان مأمور واواک وعضوسپاه پاسداران یاد میکند که ازسوی دستگاه
اطالعات وامنیت ج.ا .مأمورانجام قتل رهبران حزب دمکرات کردستان ایران ،به
هنگام اقامتشان در برلین ،نام می برد .کیفرخواست دادستانی در میان سیاستمداران و
دولت آلمان جنجالی به پا می کند .اما همه استناد به ادعای دادستانی میکنند که ابتداء
باید دریک دادگاه بیطرف به اثبات برسد .مدتی بعد ،آقای فُون اشتال ،به دلیل
"اشتباهات زیاد" ،در رابطهای دیگر ،ازکار برکنار می گردد .شاید دولت آلمان بدین
ترتیب میخواسته است زنگ خطری را برای همه آنهائی به صدا در آورد که حاضر
نباشند دررابطه با پرونده میکونوس در چارچوب سیاستهای دولت ،و بویژه سیاستهای
وزیر امنیت او ،عمل کنند.
 -۲۶در روزهای ششم وهفتم (سه هفته پیش از شروع دادگاه) اکتبر  ۸۱۱۵وزیر
اطالعات و امنیت ایران ،حجت االسالم علی فالحیان میهمان آقای اشمیت باوئر است.
ورود فالحیان به آلمان می بایستی مخفی می ماند .خبر به بیرون درز می کند.
مطبوعات جنجال می کنند .دادستانی قصد دستگیری فالحیان را دارد ،دولت آلمان
تحت این بهانه که او وزیر دولت ایران ومیهمان دولت آلمان ودرنتیجه دارای مصونیت
سیاسی است ،مانع دستگیری اومی شوند .اشمیت باوئر میگوید موضوع گفتگوهای
میان او و حجت االسالم فالحیان "امور بشردوستانه " ،از جمله آزادی گروگانها و
زندانیان غربی بوده و در رابطه با میکونوس هیچگونه مذاکره ای انجام نگرفته است.
او عین همین مطالب را نیز درمجلس ملی آلمان بیان می کند .اما دو سال بعد ،پس از
آنکه نقش قدرتمداران جمهوری اسالمی در قتل میکونوس به مراتب روشنتر شد ،او
به عنوان شاهد در برابر دادگاه و با ادای سوگند ،گفت حجت االسالم فالحیان در آن
زمان از من خواست که دولت آلمان جلوی دادگاه میکونوس را بگیرد .و من به او
پاسخ دادم که دستگاه قضائی ما مستقل است و دولت (قوه اجرائی) در این زمینه
نمیتواند اقدامی انجام دهد.

" ...فالحیان(وزیر اطالعات وامنیت ایران) ،به هنگام سفر خود به آلمان(۶و ۹
اکتبر ) ۸۱۱۵درگفتگویی با وزیر امنیت آلمان آقای اشمیت باوئر ،تالش می نماید از
شروع کار دادگاه(به تاریخ  ۲۵اکتبر )۸۱۱۵جلوگیری کند .شاهد اشمیت باوئر که
مسئول هماهنگی میان سازمانهای اطالعاتی آلمان است ،اظهار داشت که فالحیان
چندین بار درباره دادگاهی که قرار بود شروع شود و نیز در باره بی گناهی متهمان
صحبت کرد .او گله وشکایت داشت که به ایران به ناحق اتهام زده می شود ودر
خواستش ازما(دولت آلمان) این بود که مانع از گشایش و شروع کار دادگاه بشویم.
فالحیان این درخواست را(که اصوال رد شد) با اشاره به تالش و خدمات ایران در
رابطه با اعمال نفوذ به روی خانواده حمادی(در لبنان)در رابطه با آزادی گروگان
آلمانی مطرح می کرد .فالحیان قول داد برای روشن شدن این ترور هرکاری انجام
دهد ،اما هیچ کاری نکرد."۲۲...
اما ،کارشکنیهای دولت آلمان همواره ادامه داشت .اطالعات الزم توسط دستگاهها و
مقامات اطالعاتی آلمان ،بنابرتوصیه دولت و اشمیت باوئر ،ابتدا دراختیار دادستانی و
دادگاه قرار داده نمی شدند .دادستانی می گفت " :من برای اثبات کیفرخواست صادر
شده باید میلی متر به میلی متر جلو بروم .همه جا مانع و کارشکنی وجود دارد" .اقرار
نهائی اشمیت باوئر در برابر دادگاه مبنی براینکه وزیر امنیت ایران خواهان جلوگیری
از شروع دادگاه بود ،به خاطر تغییر سیاست دولت آلمان در رابطه با ترور برلین
نبود ،بل اظهارات نادرست در برابر دادگاه برای او ،به عنوان وزیر ،میتوانست
عواقب قضائی بسیار ناگواری داشته باشد که حتا تا برکناری اش از مقام وزارت نیز
برسد.
 -۲۷در ۲۱اکتبر ۸۱۱۵دادگاه میکونوس کار خود را شروع کرد .شروع دادگاه
میکونوس اولین شکست تالشهای جمهوری اسالمی برای جلوگیری از رسیدگی
قضائی به پرونده قتل برلین بود .تالشهای دولت آلمان نیز به منظور حذف نام ایران از
پرونده قضائی و نیزکیفرخواست به جائی نرسید.
یک روز پیش از شروع دادگاه ،از لبنان خبر رسید که حزب هللا لبنان خانواده یوسف
امین را گروگان گرفته است تا او را از این راه مجبور نماید اعترافاتش را پس بگیرد.
بنا براظهارات امین ،کاظم دارابی کازرونی"رئیس عملیات" در برلین بوده است و
پشت این ترور حکومت ایران و سازمان اطالعات و امنیت آن قرار دارد .تکرار این
اتهامات در برابر دادگاه ،ازسوی یکی ازمتهمان به شرکت درقتل برلین ،به معنای
محکومیت ج.ا.ا .درهمان شروع کار دادگاه میکونوس بود .جمهوری اسالمی موفق
میشود با گروگان گرفتن زن و بچه امین در لبنان و تهدید به قتل آنها ،امین را مجبور

نماید گفته هایش را پس بگیرد .در روز  ۲۱اکتبر  ،۸۱۱۵ساعت  ۱صبح ،دادگاه کار
خود را رسما شروع می کند .اقدامهای امنیتی وسیعی انجام گرفته است .تمام ساختمان
دادگستری برلین شدیدا زیر کنترل نیروهای پلیس وامنیتی است .همه جا ،خیابانهای
اطراف دادگاه ،پشت بامها ،عابران و ...شدیدا کنترل می شوند .برای ورود به
ساختمان دادگستری و نیز ورود به سالن کامال دقیق کنترل بدنی انجام می گیرد.
انبوهی ازخبرنگاران رسانههای گروهی جهان دربیرون و درون دادگاه حضور دارند.
لحظه به لحظه خبر به سراسر دنیا گزارش می شود .درون دادگاه ،در جلو ،هیئت
رئیسه پنج نفره دادگاه ،به ریاست قاضی کوبش ( ،)Kubschیک قاضی رزرو ،و
منشی دادگاه نشسته اند .سمت راست(ازجایگاه حضار) ،پشت یک شیشه ضد گلوله،
در جایگاه متهمان کاظم دارابی و عباس رایل ،و درسمت چپ یوسف امین ،محمد
اتریس و عطاءاله ایاد نشسته اند .همه بسیارآراسته وتمیز ،با ریش تراشیده و خندان.
آنها ازهمان ابتداء دادگاه را به تمسخر می گیرند .اطمینان آنها سد درسد است که
بزودی ،با کمک ج.ا .آزاد خواهند شد و پول و مقام در انتظارشان است .دریکسال آخر
دادگاه ،از آن همه شادی و طراوت دیگرخبری نبود  .حداکثر ،پس از صدور حکم
بازداشت علی فالحیان ،همگی متوجه شدند که "بازی "را باخته اند.
وکالی مدافع متهمان ،بویژه وکالی مدافع کاظم دارابی (سه وکیل مدافع انتخابی و
سپس سه وکیل تسخیری) با تمام قوا کوشش کردند کار دادگاه را به تأخیر بیاندازند.
ابتداء تقاضا شد "از آنجائیکه پرونده ها تکمیل نیست" شروع دادگاه به تأخیر بیافتد.
این درخواست ،چون با واقعیت تطابق نداشت ،رد شد .سپس ادعا شد "پرونده ها دیر
به دست وکالی مدافع رسیده اند" و در نتیجه آنها فرصت کافی برای مطالعه نداشته
اند .این درخواست نیز به دلیل غیر واقعی بودن پذیرفته نشد .وکیل دارابی درخواست
کرد که در صورت شروع دادگاه "کیفرخواست دادستانی خوانده نشود" .رئیس دادگاه
این درخواست را نیزبه دلیل بی مورد بودنش رد کرد .آخرین درخواست وکالی
دارابی " :درکیفرخواست بخش مربوط به نقش جمهوری اسالمی در ترور میکونوس
خوانده نشود" .روشن بود که این درخواست نیز مورد پذیرش رئیس دادگاه قرار
نخوا هد گرفت ،زیرا مغایر با روند عادی دادگاه است و بعالوه دلیل ویژه ای نیز برای
این کار ارائه نشد .پس ،دادگاه با آغاز به قرائـت کیفرخواست دادستانی کار خود را
شروع کرد.
امین ،طبق انتظار ،تمام اعترافات خود را انکار کرد .داستان "هزار و یکشب" شروع
شد .او ادعا کرد اعترافاتش"بد ترجمه شده اند" ،زیرا "مترجم جاسوس موصاد" بوده
است و یا اینکه پلیس و دادستان مطالب را خودشان از قول او چنان نوشتهاند و همگی

نادرست است .او گفت "شکنجه اش" کرده اند .روشن بود چنین مطالبی را کسی باور
نمیکند ،زیرا براساس اعترافات امین ،خانه های تیمی لو رفته بودند .در آنجا آثار
انگشت متهمان کشف شده بود و نیز تعدادی از اعضای تیم ترور به دام افتاده بودند.
یعنی تحقیقات پلیس و دادستانی ،همگی ،درعمل ،صحت اعترافات امین را اثبات می
کردند .این رفتار امین موجب شد که دادگاه به مراتب طوالنیتر شود ،زیرا هیئت
رئیسه دادگاه همه را ،از پلیس بازپرس امین تا قاضی تحقیق ،تا بازپرس دادستانی تا
نگهبان زندان ،مترجم و ...همه را به عنوان شاهد به دادگاه فراخواند .شاهدان لبنانی،
که پیش از شروع دادگاه همگی اعتراف ومطالب بسیاری را به زیان متهمان و در
رابطه با نقش ج.ا .بیان کرده بودند ،در اثر فشارهای مستقیم دستگاه امنیت جمهوری
اسالمی وحزب هللا لبنان ،ونیز دراثر تطمیع آنها با پول ،یکی بعد از دیگری ،به
غیرازیکی دو نفر ،حرفهای پیشین خود را پس گرفتند و داستان سرائی کردند .داستان
هائی پُراز تضاد وتناقض .این امرآنچنان بی آبروئی به بار آورد که در پایان
کار"شاهدان" لبنانی اعتبار خود را کاملن از دست دادند .تمام اسناد و مدارک عکس
اظهارات آنها را اثبات می کرد.
دادگاه هرهفته ،وهفتهای دو روز ،روزهای پنجشنبه و جمعه ،تشکیل جلسه می داد .هر
مطلبی به سه زبان آلمانی ،فارسی وعربی ترجمه می شد .دارابی مطمئن از سوی
رهبران جمهوری اسالمی ،و با اطمینان به اینکه به زودی آزاد خواهد شد و به عنوان
"قهرمان" به ایران بازخواهد گشت ،همه را ،از رئیس صبور دادگاه ،تا شاهدان ،تا
خبرنگاران و تماشاچیان ،همه را مسخره میکرد و آنها را به باد فحش و دشنام می
گرفت .او یک سال آخر کامال ساکت شد.
 -۲۸تحقیقات اداره پلیس فدرال آلمان ،تحقیقات دادستانی کل ،اظهارات شاهدان،
گزارشها ی محرمانه سازمانهای اطالعاتی ،اسناد ومدارک بدست آمده ،همگی مؤید
نقش سازمان اطالعات و امنیت جمهوری اسالمی و نیز نقش رهبران درجه اول نظام،
در این ترور بودند.
پس ازتروربرلین ،دراداره پلیس فدرال ( )BKAکمیسیون تحقیقات ویژه ای به نام
"کمیسیون ویژه میکونوس"(،)Sonderkommission Mykonosبه منظور پیگیری
این قتل ،تشکیل شد .گزارشهای مورخ  ۱۲/۸۸/۲و ( ۱۲/۸۸/۸۵ن.ش.به منابع)۳ ،
این کمیسیون ،هر دو نشانگر نقش دستگاههای اطالعاتی ایران در این قتل هستند.
گزارش (۱۵/۳/۲۲ن.ش.به منابع )۵ ،اداره کل حراست از قانون اساسی آلمان ()BfV
به داستانی کل ،کاظم دارابی ،متهم ردیف اول را عضو سازمان اطالعات امنیت ایران
و نیزعضو سپاه پاسداران معرفی میکند که از اواخر سالهای هشتاد به عنوان جاسوس

برای این دو نهاد کار میکرده است .بنابراین سند محرمانه ،افسران رابط اوعبارتند
ایرانی سفارت ایران در بُن ،که در ۸۶اکتبر  ۱۱آلمان را
از :حسن جوادی -دیپلمات
ِ
ترک میکند و جانشین او ،مرتضی غالمی ،نیزبا دارابی درارتباطی دائم بوده است.
دارابی در برلین با سرکنسول ایران ،آقای امانی فرانی ،که او نیز کارمند عالی رتبه
واواک بود ،در ارتباط است و برای او از وضع اپوزیسیون گزارش تهیه می کند.
کار ایران" است .وظیفه این گروه
دومین گزارش محرمانه این اداره ،گزارش"گروه ِ
تهیه گزارشی از فعالیت سازمانهای اطالعاتی و امنیتی ج.ا .درخاک آلمان ،محرمانه،
و مورخ  ،۱۵/۶/۲۱است( .)۲۱در آنجا ،در رابطه با ترور میکونوس (از جمله) آمده
است ..." :خبرهای متعدد از یک منبع موثق ،که باید بطور ویژه ای حفاظت شود ،این
نتیجه را بدست میدهد که قتل ُکردها تحت رهبری پایگاه آماده شده و با اسم رمز
بزرگ علوی به اجراء در آمده است."...
منظور ازپایگاه دراین گزارش سفارت ایران در بُن است .دررابطه با نام رمز"بزرگ
علوی" ،ابتداء تصور میشد که سوءاستفاده یا تمسخری دررابطه با نام نویسنده بزرگ
ایران ،آقای بزرگ علوی ،است .در اسناد و رسانههای گروهی از آن به نام کوچک
"فرشاد" بزرگ علوی یاد می کردند .پس از شهادت آقای مصباح (شاهد )Cدر دادگاه،
مشخص شد نام رمز"فریاد بزرگِ علوی" ،به معنای فریاد رهبر (بزرگِ) شیعیان
(علوی) است ،یعنی فریاد آقای علی خامنه ای(فریاد بزرگ علوی) .اداره ک ِل حراست
از قانون اساسی آلمان( ،)BfVدر تاریخ  ۱۳/۸۲/۸۱گزارش تکمیلی دیگری را در
اختیار دادستان کل آلمان قرار داد .بنابراین این گزارش:
" ...یک تیم از واحد ویژه عملیات خارج از کشور وزارت اطالعات و امنیت ایران
مستقیمن در قتل رهبران کرد ،در هفده سپتامبر  ۸۱۱۲دخالت داشته است ...در اوائل
سپتامبر  ...۸۱۱۲تیمی از تهران به برلین میآید و با مأمور وجاسوس علی فالحیان
در برلین ،پس از بررسیهای الزم ،در مورد محل ترور ،ونیز راههای فرار ،برنامه
قتل را بطور نهائی تصویب می کند( ...ن.ک.به منابع.")۴ ،
دراین گزارش همچنین آمده است که در شب ترور"جاسوسان فالحیان در رستوران
حضور داشته" و او در"تماسی مستقیم" ( )direkte Kontaktبا هیئت نمایندگی
ح.د.ک.ا .بوده است .درپی این گزارش(ونیزگزارشهای پیشین) ،دادگاه برخی از
مسئوالن بلند پایه ومقامات درجه اول اطالعاتی آلمان را ،برای شهادت ،به دادگاه
دعوت می کند .ازجمله دعوت شدگان وزیراطالعات وامنیت آلمان (هماهنگ کننده
دستگاههای اطالعاتی و ضد اطالعاتی آلمان) ،آقای برند اشمیت باوئراست .او در
دادگاه ،در زیر سوگند ،میگوید که علی فالحیان به هنگام دیدارش با اودر بُن از او

درخواست می کند جلوی پرونده و نیز دادگاه میکونوس را بگیرد و اوبه فالحیان پاسخ
می دهد که پرونده در دست مراجع قضائی است و قوه قضائی در آلمان مستقل است .و
درنتیجه ،من(اشمیت باوئر) دراین زمینه کاری نمیتوانم انجام دهم .پس از آن از آقای
گرونه والد( ،)Grünewaldامضاء کننده گزارش مورخ  ۱۳/۸۲/۸۱دعوت شد .او
در برابر دادگاه گفت ،یکی از سازمانهای اطالعاتی دوست مرا به آن کشور دعوت
کرد و به من امکان داد تا اطالعات آنها را در رابطه با ترور میکونوس ،بررسی کنم.
اطالعات آنها درتطابق با اطالعات ما است وهمدیگر را تکمیل می کنند .در رابطه با
این گزارش(ن.ک.به منابع )۳جای هیچ شک و تردیدی وجود ندارد.
پس از این گزارشات ،و نیز سایر اسناد و مدارک و تحقیقات دیگر ،مسئول دادستانی
کل درپرونده میکونوس ،دادستان ارشد آقای برونو یوست ( )Bruno Jostاعالم کرد
دادستانی ک ِل آلمان درحال بررسی صدور حکم بازداشت بینالمللی برای علی
فالحیان(وزیر اطالعات وامنیت جمهوری اسالمی) است .به دنبال این امر تهدیدات بر
علیه "دادستان فاشیست آلمان" شروع شدند .آقای والیتی ،وزیر امور خارجه ،در یک
مصاحبه مطبوعاتی ابراز داشت" :اینکه دادستان آلمان چه می گوید ،ابدا مهم نیست.
مهم دولت آلمان است که چنین امری رااجازه نخواهد داد" .چندهفته بعد ،حکم
بازداشت بینالمللی علی فالحیان ( )۱۶/۵/۸۳صادر شد .با صدور این حکم عملن پای
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.
 -۲۳تحقیقات و بررسی همچنان ادامه یافت .شهود ،از همه سو ،به دادگاه دعوت می
شوند .وکالی متهمان عده زیادی را به دادگاه دعوت میکنند تا در جایگاه شهود به نفع
متهمان شهادت دهند .دادگاه به پایان خود نزدیک میشود واعالم میکند چون کار
بررسی قضائی به پایان رسیده است ،دادستانی آلمان اواخر سپتامبر  ۱۶کیفرخواست
نهائی خود را قرائـت خواهد کرد .درست پیش از قرائـت کیفرخواست نهایی ،وزارت
امورخارجه ج.ا.ا .یادداشتی را برای آقای اشمیت باوئر فاکس می کند ،مبنی بر اینکه
دولت ایران اجازه می دهد دادگاه از دو نفر شاهد ساکن ایران ،بهرام برنجیان و محمود
نورآرا ،در سفارت آلمان در تهران ،بازپرسی کنند .عین همین نامه از سوی وزارت
امور خارجه ایران تحویل سفارت آلمان در تهران می شود .هدف از این کار روشن
بود .جلوگیری ازقرائـت آخرین کیفرخواست دادستان ،و نیز به تأخیر انداختن،
یاجلوگیری ،ازصدور رأی ،زیرا کاملن روشن بود که دادستان پرونده میکونوس در
کیفرخواست نهایی خود ،جمهوری اسالمی را آمر این ترور اعالم خواهد کرد.
داستانی آلمان و دادگاه سه سال تمام خواهان بازپرسی از دو شاهد نامبرده بودند و

دولت ایران اجازه نمی داد .هیئت رئیسه دادگاه ،با وجود مخالفت دادستانی و نیز
بازماندگان قربانیان ،از قرائـت کیفرخواست دادستانی جلوگیری کرد و آن را
وکالی
ِ
موکول به پس از بازپرسی ازدو شاهد در تهران نمود.
چند نفر برای بازپرسی به تهران می روند .دولت ایران ،با وجود درخواستهای مکرر
دادگاه ،اجازه نمیدهد آن دوبه برلین بیایند ودر برابر دادگاه شهادت دهند .برای شهادت
تنها یک نفر از آنها در سفارت آلمان در ایران حاضر می شود ،بهرام برنجیان.
 -۱۱در بیستم آوریل  ۸۱۱۶آقای بنی صدر برای برگزاری یک سخنرانی به برلین
می آید .دراطراف این سخنرانی چندین مصاحبه انجام می شود .از جمله درباره
تروریسم حکومتیج.ا.ا .آقای یوست ،بنی صدر را به دادستانی دعوت میکند واز
ایشان میخواهد اطالعاتش درباره ترور برلین را در اختیار دادستانی قراردهد.
حدود دوهفته پس ازبه تأخیرافتادن قرائـت کیفرخواست دادستانی ،در"انقالب اسالمی"
(ناشر افکار آقای بنی صدر) خبری منتشر میشود که قاتل اصلی (مسلسل چی) فردی
ایرانی به نام"عبدالشریف بنی هاشمی" ،مأمور وزارت اطالعات وامنیت ایران است،
که پس از ترور برلین ،از راه ترکیه ،به ایران باز گشته است .خبرترجمه و در اختیار
دادستان ،دادگاه ،و وکالی مدافع بازماندگان ترور قرار داده می شود.
درپی این خبر ،اریش( )Hans-Joachim Ehrigوکیل مدافع خانواده فتاح عبدُلی،
از دادگاه در خواست می نماید بنی صدر را به عنوان شاهد به دادگاه دعوت نماید .قرار
میشود بنی صدربه دادگاه دعوت شود و درباره دخالت رهبران سیاسی ،و نیز رهبر
مذهبی حکومت ایران ،نوع تصمیم گیری درباره به قتل رساندن مخالفان رژیم
درخارج از کشور ونیز نوع اجرای آن ،شهادت دهد .دو روز پیش از آمدن ایشان،
خبرمیآید که جمهوری اسالمی عدهای را برای ترور بنی صدر به اروپا فرستاده
است ،یک تیم پنج نفری از ایران و یک تیم سه نفری غیر ایرانی از سوئد .اینکه این
امر صحت داشت یا نه ،اثبات آن بسیار مشکل است .اما ،چه جمهوری اسالمی واقعن
عدهای را فرستاده یا اینکه این خبر را خود به بیرون درز داده باشد تا ایجاد ترس کند،
تفاوتی در اصل هدف نمی کرد .جمهوری اسالمی تالش داشت از شهادت آقای بنی
صدر ،از راه ترساندن ایشان و نیزترساندن مقامات پلیس وقوه قضائی آلمان ،جلوگیری
کند .آقای بنی صدر در دادگاه (دراین رابطه) گفت ،در تهران وزارت اطالعات امنیت
ایران ،ساعت  ۵صبح ،یک روز پیش از شهادت ایشان در دادگاه ،برادر او را از
خواب بیدار میکند و به او میگوید"به برادرت بگواگر به برلین برود و شهادت بدهد
او را خواهیم کشت" .رژیم از سال  ۸۱۱۸به بعد درتالش برای ترور ابوالحسن بنی
صدر بوده است .در نتیجه این تهدید ،به خودی خود ،امری نو نبود.

آقای بنی صدر درتاریخ  ۲۲و  ۲۵آگوست  ،۱۶تحت اقدامات امنیتی بسیار شدید ،به
دادگاه می آید ،و شهادت می دهد .اهمیت ایشان برای دادگاه در سه زمینه است :یکم
ایشان اولین رئیس جمهورج.ا.ا است .دوم ،ایشان یاروهمراه خمینی ونیزعضو شورای
انقالب بوده است .سوم ،ایشان به خاطر این موقعیت یک "کارشناس"مسائل پشت پرده
جمهوری اسالمی است .اما ،با وجود تمام این دالئل اگراو در برابر دادگاه نمیتوانست
شاهد  Cرا معرفی نماید تا او جزئیات مربوط به قتل مخالفان در خارج از کشور ،از
ساختار تصمیم گیری تا ساختار اجرائی را ،تشریح کند وهمه چیز را با نام و
مشخصات ومحل بیان کند ،در این صورت گفتههای آقای بنی صدر در حد یک اظهار
نظرباقی میماند ودادگاه نمیتوانست به آنها استناد کند.
بنی صدر چه گفت؟ بنا بر شهادت ایشان ،پیش از فوت آیت هللا خمینی ،تصمیم گیری،
یا صدور حکم قتل مخالفان ،تنها با خمینی بود .پس از فوت خمینی ،برای این کار،
بنابر دستور آیت هللا خامنه ای(جانشین خمینی) ارگانی به نام "شورای امور ویژه"
بوجود آمد .چنین ارگانی درقانون اساسی ایران پیشبینی نشده است ،و در نتیجه
ارگانی غیرقانونی است .اعضای این شورا ،درآنزمان ،عبارت بودند از :رهبر مذهبی
حکومت (آیت هللا علی خامنه ای) ،رئیس جمهوری (حجت االسالم علی اکبر هاشمی
رفسنجانی) ،وزیرامورخارجه(علی والیتی) ،وزیر اطالعات و امنیت (علی فالحیان)،
رئیس شورای نگهبان(آیت هللا جنتی) ،فرمانده سپاه ،فرمانده نیروهای نظامی و
انتظامی و ،...و درصورت لزوم متخصصان وکارشناسان نیز به این "شورا" دعوت
می شدند .تصمیمات شورا ،به کمیته ای در قصر فیروزه ،در تهران ،ارجاع می شود.
وظیفه "کمیته قصر فیروزه" تهیه طرح اجرائی برای ترور است .در این کمیته
نمایندگان رهبر مذهبی حکومت ،نماینده رئیس جمهور ،نماینده واواک ،نماینده سپاه
و… شرکت دارند .این کمیته طرح اجرائی تنظیم شده را در دو نسخه ،یکی برای
رهبر مذهبی حکومت ،و دیگری ،برای رئیس جمهور ارسال میکند تا پس از تصویب
اطالعاتی-
وامضاء از سوی ایندو ،به منظور اجراء ،دراختیار یکی از واحدهای
ِ
امنیتی قرار گیرد .در رابطه با ترور برلین ،طرح را برای اجراء ،در اختیار واواک،
علی فالحیان ،قرار دادند .بنا براظهارات آقای بنی صدر ،دراجرای عملیات ،از شروع
تا پایان ،در مجموع شانزده نهاد و ارگان حکومتی ج.ا .فعالیت می کنند ،از سازمان
صدا و سیمای ج.ا .تا وزارت خارجه ،از واواک تا هواپیمایی کشور و… ،ایشان
درمورد ترورمیکونوس گفتند که رهبرتیم عملیات شخصی به نام "عبدالشریف بنی
هاشمی" (بعد تصحیح شد :عبدالرحمان بنی هاشمی) است که حدود ده روز پیش از
عملیات از راه لهستان به برلین می آید ،و پس از عملیات ،برلین را از راه لبنان

(تصحیح شد :از راه ترکیه) ،به سوی تهران ،ترک می کند .بنا بر اظهارات بنی
صدر ،عبدالرحمان بنی هاشمی درحال حاضر نماینده فالحیان در وزارت کشور است.
پس ازعملیات ،به عنوان سپاس و قدر دانی ،به بنب هاشمی یک مرسدس بنز آخرین
مدل دولوکس داده می شود.
با این اظهارات ،نه تنها پای واواک بیشتر به ترور برلین کشیده شد ،بل مجموع سران
سیاسی ورهبر مذهبی حکومت ،متهم به شرکت مستقیم (به عنوان آمران) در قتل
مخالفان شدند .این امر موجب جنجال فراوانی شد .قدرتمداران ایران حمالت خود را
بر علیه دادگاه میکونوس ،و نیز دولت آلمان شروع کردند .ایران از آلمان تقاضای
استرداد بنی صدر را ،به جرم هواپیما ربائی ،کرد .دادگاه از بنی صدر خواست اسناد
الزم درباره اظهاراتش را دراختیار دادگاه بگزارد و منابع اطالعاتی خود را اعالم
کند .بنی صدر از سه منبع نام برد B ، A .و  .Cمنبع "" Aجمعی از همکاران او در
ایران هستند که در نهادهای گوناگون شاغل میباشند و دسترسی به آنها ،و نیز دعوت
آنها به دادگاه ،به دلیل خطرات جانی ممکن نیست .اظهارات شاهد "  "Bاز نظر استنا ِد
حقوقی ،بیاهمیت بود و دادستانی در آخرین کیفرخواست خود ابدا به او استناد نکرد.
شاهد  Cمهمترین ومعتبرترین منبع شد .آقای بنی صدر در دادگاه اعالم کرد کهC
حاضر است در دادگاه شهادت دهد .چند روز بعد ،خبرنگار مجله فوکوس ()Focus
موفق به تماس با شاهد  Cمی شود .او میگوید اظهارات آقای بنی صدر را تأیید می
کند .اما خودش ،بخاطر خطر مرگ برای خانواده اش در ایران و دوستان نزدیکش در
درون دستگاه حکومت و نیز نگرانی برای خودش ،حاضر به شهادت در برابر دادگاه
نیست .آقای بنی صدر وآقای یوست با  Cتماس میگیرند و او را قانع میکنند با وجود
تمام خطرات احتمالی در برابر دادگاه شهادت بدهد ،او می پذیرد.
 -۱۲شاهد  Cهفته دوم ماه اکتبر  ۱۶در برابر دادگاه شهادت می دهد .جلسه غیر علنی
است .نه نماینده رسانههای گروهی و نه تماشاچیان اجازه شرکت در دادگاه را ندارند.
ساختمان دادگاه شدیدا از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی آلمان کنترل می شود .رئیس
دادگاه اعالم می کند ،جلسه غیر علنی است .هیچکس اجازه تصویر برداری از  Cرا
ندارد .او را نه به نام ،بل با همان  Cخطاب می کنند .رئیس دادگاه به حاضران در
جلسه یادآوری میکند که آنها ،بنابر قوانین قضائی آلمان ،موظف به سکوت هستند و
اجازه ندارند مطالب این جلسه را در بیرون بازگو کنند .در بیرون ،همه در اضطراب
اند که  Cکیست و چه خواهد گفت؟ هیچ خبری به بیرون نمی آید .او دو روز شهادت
می دهد .دادستان ،پس ازجلسه دادگاه ،درمصاحبه با رسانههای گروهی از " شهادتی

بینظیر و تعیین کننده" حرف می زند .وکالی مدافع بازماندگان مقتوالن بسیار راضی
و خوشحالند.
 -۱۱روز دوشنبه ،۱۶/۸۱/۸۳ ،مجله بسیار معتبر"اشپیگل" مقالهای بسیار جنجالی
دارد .درباره شاهد  Cو اظهارات او در دادگاه .اشپیگل مینویسد شاهد  Cعضو عالی
رتبه واواک است که چند ماه پیش از حضورش در دادگاه از ایران مخفیانه به پاکستان
گریخته است ،زیرا میخواسته اند او را"کامیونی" کنند ،یعنی او را در یک تصادف
ساختگی با ماشین به قتل برسانند .او رئیس کل ایستگاههای اطالعاتی وعملیات
تروریستی ج.ا .در اروپای غربی ،و نیز یکی از پایه گذاران و مؤسسان واواک است.
دولت فرانسه او را ،به دلیل فعالیتهای تروریستی ،درسال  ۸۱۱۵از فرانسه اخراج
میکند و او به آلمان ،به هامبورگ ،می رود .او مأمور تام االختیار رژیم در مذاکرات
جمهوری اسالمی باغرب ،برای آزادی گروگانهای غربی در لبنان ،با نمایندگان
دولتهای آلمان ،فرانسه وایاالت متحده آمریکا بوده است .در آلمان همه او را میشناسند
ونامش رامی دانند .اوازجمله باآقایا ِن اپلر( ،)Epplerویشنفسکی( ،)Wischnewskiو
شویبله( ،)Schäubleدرسالهای  ،۸۱۱۹/۱۱تماس ومذاکره داشته است .در سال
 ۸۱۱۱هنگامی که رئیس جمهور وقت فرانسه ،میتران ،به همراه وزیر امور خارجه
اش ،دوما ،به بُن می آیند ،او با این دو سیاستمدار ،برای آزادی گروگانهای فرانسوی
در لبنان گفتگو میکند و پس از آن درهمان سال  ۸۱۱۱به ایاالت متحده آمریکا سفر
میکند تا با مقامات آنجا برای آزادی گروگانهای آمریکائی در لبنان مذاکره کند.
گزارش اشپیگل دوباره جنجالی به پا می کند .رئیس دادگاه عصبانی از اینکه خبر به
بیرون"درز"کرده است .اپوزیسیون خوشحال .دولت آلمان ،بویژه وزرای امور خارجه
و امنیت آن ،آقایان کالوس کینکل( )Klaus Kinkelو اشمیت باوئر ،عصبانی و
نگران روابط آینده و نیز سرنوشت سیاسی خود .رژیم ایران همه اظهارات را دروغ
ِ
وجعلی اعالم میکند و مدعی میشود در پشت شاهد  Cسازمانهای سی آی ای(سیا) و
موصاد(اسرائیل) قرار دارند .قدرتمداران ایران ،بمنظور بیاعتبار کردن شاهد Cیک
پرونده  ۵۵صفحهای از سوی معاون وزیر امور خارجه ایران ،در ماه نوامبر ،تحویل
سفارت آلمان درتهران می دهند .براساس این پرونده و ادعای ج.ا ، .شاهد  Cاز سال
 ۸۱۱۳دیگر درخدمت دولت ایران نبوده است .بنابراین پرونده C ،یک "شارالتان،
کالهبردار و دروغگوی حرفه ای" است و پس از دزدیهای زیاد و کشیدن چک بی
محل از ایران گریخته است .دادگاه زمان میخواهد تا پرونده به آلمانی ترجمه شود و
تحقیقات الزم انجام گیرد .دراین فاصله هویت  Cروشن شده است ،فرهاد (ابوالقاسم)
مصباحی ،چهل ساله.

 -۱۹شاهد  Cبرای بار دوم ،برای شهادت ،در تاریخ  ۶و  ۹فوریه  ۱۹به دادگاه
دعوت می شود .دادگاه این بارعلنی است ،زیرا دراین میان هویت  Cبر همه روشن
است :فرهاد (ابوالقاسم) مصباحی ،اما عکسی از او در اختیار کسی نیست .به دالیل
امنیتی ،نه صورت او در دادگاه نشان داده میشود (پشت به نمایندگان رسانههای
گروهی و تماشاچیان) و نه اجازه تصویربرداری از صورت او وجود دارد .نماینده
دادستانی آلمان در دادگاه میکونوس ،آقای برونو یوست ،انبوهی از اسناد و مدارک به
دادگاه ارائه میدهد که ثابت میکنند آقای مصباحی تا زمان فرارش از ایران همچنان
در خدمت حکومت ایران ،وزارت اطالعات و امنیت و نیز وزارت امور خارجه بوده
است:
 رونوشت پاسپورتهای او تا سال .۸۱۱۱او دارای سه پاسپورت دیپلماتیک
آبی رنگ ،خدمت سبزرنگ و معمولی بوده است .از هر سه پاسپورت برای
گرفتن ویزا استفاده شده است.
 برگهای معرفی به هنگام اقامت در هتل .در برگهای معرفی اقامت در هتل و
 ،...از سال  ۸۱۱۳تاحداقل  ،۸۱۱۱همه جا شماره پاسپورتهای دیپلماتیک و
خدمت آقای مصباحی دیده میشوند و نیز یادداشت کارمند هتل که مسافر
دارای پاسپورت دیپلماتیک یا خدمت ایران است.
 سیاستمداران وصاحب منصبان آلمانی ،فرانسوی و آمریکائی که  Cبا آنها
مذاکره داشته است ،مالقات با آقای مصباحی در سالهای  ۸۱۱۹/۱۱تأئید
کردند .ونیز اینکه او نماینده تاماالختیار دولت ایران برای حل مسـئله
گروگانها در لبنان بوده است.
 چک برگشت خورده آقای مصباحی مربوط به پس از فرار ایشان از ایران
بوده ،یعنی زمانی که دولت ایران تمام دارائی ،شرکت ،پول نقد و ...را ضبط
کرده است .به غیراز این ،مورد دیگری وجود نداشت.
 آقای مصباحی در سال  ،۸۱۱۵به همراه هیئتی در کنار آقای رفسنجانی به
جمهوری گرجستان میرود و با رئیس جمهور آنجا ،آقای شواردنادزه مالقات
ومذاکره می کند .دادستانی عکسهای این مالقات ونیزنوار فیلمهای تلویزیونی
و ویدیوئی آن را دراختیار دادگاه قرار می دهد .مصباحی درکنار رئیس
جمهور رفسنجانی ،و دست راست او در سفر به گرجستان.
پرونده ارسالی ج.ا .به دادگاه سراسر جعلی از آب در می آید .هویت آقای مصباحی و
نیز صحت گفتههای او مورد تأیید دادگاه قرار می گیرند .دوباره جنجالی به پا می شود.
رسانههای آلمانی مینویسند در تاریخ سابقه نداشته است که حکومتی "پرونده ای
سراسر دروغ جعل کند و دراختیار مقامات قضائی کشور دیگری بگذارد" .آنها نوشتند
قدرتمداران ایران اکنون "لخت و ُعریان" در برابر دادگاه میکونوس ایستاده اند .باور
کردنی نبود و نیست که نمایندگان یک حکومت پرونده جعل کنند و نتوانند آنقدر

درونگری داشته باشند و بیاندیشند که "اسناد و مدارک" برای اثبات عکس اِدعای
دولت ایران ،در سراسر دنیا ،وجود دارد و اگر به عقل دادستانی آلمان هم نرسد ،خو ِد
آقای مصباحی وجود آنها را به او اطالع خواهد داد .جمهوری اسالمی از ترس
پیامدهای این افتضاح و نگرانی از نزدیکی پایان کار دادگاه ،شروع به تهدید دادستانی
آلمان ،هیئت قضات ،وکالی مدافع بازماندگان مقتوالن ،شهود و… کردند .آنها
دادستانی آلمان را"نوکر صهیونیسم"خواندند ،دادگاه را ارگان تبلیغاتی"شیطان بزرگ"
نامیدند وبه ح.د.ک.ا .پیام دادند که "اگر شکایتش را پس بگیرد ،دولت ایران حاضر
است ،در مقابل ،عدهای از زندانیان حزب را آزاد کند .در غیر اینصورت حزب را با
تمام قوا نابود خواهد کرد .آنها نمیدانستند که اگر حتا تمام شاکیان نیز شکایت خود را
پس می گرفتند ،تأثیری دراصل قضیه نمی کرد ،زیرا یک سوی دعوای "میکونوس"
دادستانی آلمان بود .قدرتمداران جمهوری اسالمی نگران کیفرخواست پایانی دادستان
آقای یوست بودند و تالش میکردند از راه جوسازی و اِعمال فشار ،یوست را مجبور
کنند درکیفرخواست خود نامی از رهبران درجه اول ایران به میان نیاورد .آنها دیگر
نمیگفتند"میکونوس" کارما نبوده است ،بل می خواستند در حکم نهایی دادگاه نامشان
آورده نشود .و این خود ،اقرار به جرم بود .
 -۱۴روز سه شنبه ،دوازدهم نوامبر  ۸۱۱۶دادستان پرونده میکونوس ،یوست،
آخرین کیفرخواست خود را خواند .قرائـت کیفرخواست سه روز ،سه شنبه ،پنجشنبه و
جمعه طول کشید .همچنان که انتظار می رفت ،دادستان یوست کامال آشکار و روشن
انگشت اتهام خود را به سوی باالترین مقامات سیاسی ،و نیز رهبر مذهبی حکومت
ایران نشانه گرفت و آنها را مسئول سیاسی ترور برلین دانست .از آیت هللا خامنه ای
تا علی فالحیان .او گفت دادگاه میکونوس ،و نیز شهادت  Cبه ما امکان داد تا بتوانیم
نگاهی کوچک به دستگاه عظیم آدمکشی حکومتگران ایران بیاندازیم .برای برونو
یوست جای کوچکترین شک و تردید وجود نداشت که آمران قتل در تهران و
در"شورای امور ویژه" نشسته اند .او درکیفرخواست خود ازتالشهای فراوان ،ولی
نافرجام دولت ایران ،و نیز دولت آلمان نام برد که می خواستند:
 به هنگام تحقیقات اولیه و تشکیل پرونده ابدا نامی از ایران آورده نشود.
 فقط دستگیرشدگان ومتهمانی که مستقیم درترور شرکت داشتند محکوم شوند.
 دادگاه تشکیل نشود.
 در افکارعمومی جوسازی شود و افکارعمومی از دخالت ایران در این قتل
منحرف شود .دراین رابطه ،مقامات درجه اول پلیس و امنیتی آلمان بالفاصله
کار"حزب کارگران ُکرد ترکیه"
پس از تروراعالم کردند که این ترور یا ِ
( ،)P.K.Kیا نتیجه تصفیه حسابهای سازمانی میان گروههای اپوزیسیون
ایران بوده است .بدون هیچ دلیل و مدرکی.
 شهود تهدید به مرگ شدند و زیر فشار قرار گرفتند .به عدهای پیشنهاد پول

شد تا به دروغ شهادت دهند یا گفتههای پیشین خود را پس بگیرند.
 مقامات اطالعاتی آلمان که برای شهادت به دادگاه دعوت می شدند ،اکثرا،
تحت این بهانه که" اجازه شهادت آنها بسیار محدود است" از بیان حقایق
خودداری میکردند و…
دادستانی درکیفرخواست خود گفت که مجموعه این شرایط کار او را چندین برابر
سخت ترکرد و او می بایستی میلی متر به میلی مترجلو می رفت .او تمام مدت ،به
منظور پیش گیری از سوء قصد به جانش ،زیر پوشش امنیتی اداره پلیس فدرال آلمان
بود.
وکالی بازماندگان قربانیان نیز ،عالوه برتأیید کیفرخواست برونو یوست ،رهبر مذهبی
حکومت ایران ،و نیز باالترین مقامات سیاسی جمهوری اسالمی را مسئول قتل برلین
اعالم کردند .با قرائـت کیفرخواست ،عمال تمام کارشکنیها به نتیجه مطلوب مورد نظر
حکومتگران ایران و نیز دولت آلمان نرسید و بدین ترتیب کار دادگاه تمام شد .اکنون
سرنوشت "میکونوس" تنها به رأی هیئت قضات دادگاه بستگی داشت .آیا کیفرخواست
دادستانی مورد تأیید قضات قرار خواهد گرفت؟ دیگر کسی به میزان مجازات برای
متهمان حاضر در دادگاه توجهی نداشت ،زیراجرم آنها ثابت شده بود .دیگر کسی به
آوردن نام سازمان اطالعات و امنیت ایران ،در متن حکم ،توجه نداشت ،زیرا دخالت
واواک در قتل میکونوس کامال آشکار بود .پرسش این بود :آیا از رهبران درجه اول
جمهوری اسالمی ،به عنوان آمران ترور ،نام برده خواهد شد؟ حکومتگران ایران نیز
دیگر از عدم دخالت خود در ترور برلین حرفی نمی زدند ،میگفتند اگر نام رهبران ما
بیاید ،توهین به "مقدسات مذهبی ما" و نیز توهین به "مسلمانان جهان" است و ما در
برابر آن ساکت نخواهیم نشست .سراسر تهدید ،تا شاید در متن حکم از سران حکومت
ایران نامی برده نشود .دادگاه ،سرانجام ،کار خود را تمام و اعالم میکند روز دهم
آوریل  ۸۱۱۹رأی صادر خواهد شد.
 -۱۵دهم آوریل رأی دادگاه صادر شد:
 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
رئیس دادگاه ،کوبش ،درابتدا ،پیش ازاعالم محکومیتها ،گفت که بنابرقوانین دادگستری
آلمان ،ما نمیتوانیم کسانی را مجازات کنیم و درباره آنها حکم صادر کنیم ،که در اینجا
حضور ندارند .مجازات غیابی ،طبق قوانین ما ،ممنوع است .اما وظیفه داریم ،برای

روشن شدن علل این قتل ،به دالیل ،انگیزها و مسائلی بپردازیم که موجب این جنایت
شدند .نفسها درسینه حبس بود .همه ،بی صبرانه در انتظار متن حکم بودند .در زیر
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
ایران ،برای کسب خودمختاری ،این حزب را به یک حزب سیاسی قدرتمند و مخالف
رژیم حاکم بدل ساخته است… لذا ،رهبری سیاسی ایران ،به منظور سرکوب حزب
دمکرات کردستان ایران ،تصمیم گرفت که برعلیه این حزب نه صرفا مبارزه سیاسی
کند ،بل قصد نابودی فیزیکی آن را دارد ...قتل دکتر قاسملو و دو تن از یارانش ،در
 ۸۵ژوئیه  ،۸۱۱۱در وین ،وهمچنین قتلی که در این دادگاه مورد بررسی قرار گرفت
 ،از نتایج و پیامدهای عملی چنین سیاستی است .رابطه قتل وین و برلین بسیار روشن
و آشکار است… اسناد و مدارک غیر قابل انکار ارائه شده به این دادگاه شکل و نحوه
تصمیم گیری رأس رهبری سیاسی ایران ،و نیزساختار ومسئولیتهای این تصمیم
گیریها ،با هدف نابودی مخالفان رژیم درخارج از کشور را بسیار روشن و آشکار
نشان میدهند… تصمیم درباره نابودی مخالفان رژیم در اختیار نهادی به نام "شورای
امور ویژه" است ،که ارگانی غیر قانونی (منظور این است که وجود چنین نهادی در
قانون اساسی ایران پیشبینی نشده است .پ .د ).است و بنا بر دستور رهبر مذهبی
حکومت تشکیل می شود .اعضای این کمیته عبارتند از :رئیس جمهور ،وزیر
اطالعات و امنیت ،وزیر امورخارجه ،رؤسای نیروهای نظامی و انتظامی و ،...و نیز
رهبر مذهبی حکومت ایران…
قتل برلین دارای دلیل و انگیزه مذهبی نیست .دلیل و انگیزه آن صرفا سیاسی و مربوط
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
این واقعیت نمیدهد که این قتل صرفا با انگیزه سیاسی و برای نابودی مخالفان رژیم
انجام گرفته است .هدف اصلی رژیم ایران نابودی مخالفان فعال رژیم درخارج از
کشور است …."۲۹
این رأی بر فراز تمام تصورات و انتظارات رفت ،همچون بمب صدا کرد .در حکم از
حکومت ایران به عنوان یک " سیستم جنایتکار" نام برده شد.
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« ...اسفندیار صادقزاده که بر اساس شهادت خودش به طور اتفاقی و به دالیل
شخصی درشب حادثه در رستوران بوده و خارج از برنامه به سر میز دعوت شد ،پس
از نزدیک به  21سال سکوت درآستانه چهارده  -و بیست سالگی ترور میکونوس
مطالبی در این رابطه منتشر کرده است .اولی مصاحبهای است با او در سایتی به نام
سیاق و دومی همان مطالب مصاحبه است با کم و بیش کردن برخی اسامی و مسائل به
صورت مقاله ای به مناسبت بیستمین سالگرد ترور میکونوس در سایت دیگری به نام
راه توده .کار او نه تنها نور تازهای بر مسئله نمیاندازد ،بلکه بر برخی مسائل روشن
نیز سایه میافکند .وی درهر دو مطلب اشاره به صحبتی دارد با دکتر شرفکندی که در
دادگاه به آن اشاره ای نکرده بود " :در بدو معرفی دکتر شرفکندی گفت قرار بود این
نشست فردا شب در اینجا تشکیل شود اما چون ما فردا شب در شهر کلن جلسهای داریم
مهمانی و دیدار را دراینجا یک شب به جلو انداختیم ."...معلوم نیست که چرا دکتر
شرفکندی به شخصی که نه او را میشناخته و دعوت هم نشده بوده در "بدو معرفی"
ت بقیهی افراد حاضر تاکنون در هیچ
چنین مطالبی را میگوید؟ این اطالع بنا به شهاد ِ
کجا مطرح نبوده است .آنها همگی براین مطلب متفقالقولند که از صحبتهای دعوت
کنندگان با عزیز غفاری این را فهمیدند که قرارمیان مسئوالن حزب دموکرات و نوری

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
شرفکندی چرا باید گفته باشد که این قرار بنا بوده جمعه یعنی فردا باشد؟ بنا به شهادت
حاضرین آنها درهنگام تصحیح اشتباه عزیز به بقیه نیز گفتهاند که آنها نمیتوانستهاند
برای جمعه شب قرار گذاشته باشند ،چون فردا صبح یعنی  ۸۱سپتامبر  ۸۱۱۲به
پاریس پرواز میکنند .جدا از این نکته ،مسئلهای از سوی وی در مورد مسئول تیم
ترور ،عبدالرحمن بنیهاشمی طرح شده که نه تنها عجیب بلکه بیسابقه هم است.
صادقزاده در مصاحبهی اول میگوید ..." :اخیرا در یکی از سایتهایی که فکر میکنم
پیک نت بود خواندم نام وی سید جمالالدین جهرمی است .همان سایت بخشی از سوابق
او را منتشر کرده و نوشته که میخواهند او را از جهرم به مجلس هفتم ببرند .او بعد
از انقالب در شهرجهرم همراه چند نفری که مانند خود او بودند یک گروه درست کرده
بودند که معروف به گروه قناتیها بودند ...آنها افراد موثر در انقالب  ۳۹را میکشتند
و در چاههای اطراف جهرم میانداختند و به همین دلیل هم معروف شده بودند به گروه
قناتیها .البته در جای دیگری هم نام عبدالرحمن بنیهاشمی ذکر شده و اکنون فاش شده
است که درلیست رهبری وشورای نگهبان (آبادگران) برای مجلس هفتم بوده است."...
این سوال و جواب در مقالهی سال  ۲۱۸۲به این صورت تکمیل میشود که " ...این
گروه [قناتیها] دارای افکار مذهبی به شدت ارتجاعی بوده و شبیه عاملین قتلهای
زنجیرهای در جمهوری اسالمی عمل میکرد."...
یعنی چه؟ مدارک و شهود وعکس عبدالرحمن بنیهاشمی در دادگاه میکونوس و اسناد
آن سالها در دسترس است .عکس این فرد توسط ابوالقاسم مصباحی شناسایی و بر آن
اساس برایش فرمان جلب بینالمللی صادر شد .این عکس او را در کنار هادوی مقدم،
یکی دیگر ازتدارک دهندگان ترورمیکونوس که در سال  ۸۱۱۱در سوئد هنگام برنامه
ریزی ترور سفیرعربستان سعودی ،برداشته شده بود ،نشان می دهد و با توجه به
اطالع نگارنده در اوت  ۸۱۱۹به همهی حاضرین در رستوران میکونوس ،و منطقا به
صادقزاده ،نشان داده شده ...با این وجود وی در سال  ۲۱۱۳و بعد  ۲۱۸۲ارجاع می
دهد به نشریه ای که معلوم نیست از کجا و چگونه این اسامی را مطرح کرده است
ویکباره کسی "شبیه عاملین قتلهای زنجیرهای" میشود .به زبان سادهتر یعنی کار
«گروههای خودسر» .قصهای آشنا از طرف مقامات رژیم برای سلب مسئولیت از
جمهوری اسالمی .صادقزاده پا را فراتر میگذارد و اعالم میکند این فرد در اوایل
انقالب " افراد موثر در انقالب  "۳۹را میکشت .این بیان را هرگاه در کنار بیان
دیگری قرار دهیم به عمق فاجعه پی میبریم ..." :در این میان سادهاندیشی است اگر

بر این گمان نیز انگشت نگذاریم که دست قدرتهای خارجی نیز در کنار حاکمیت در
هدایت این مسیر عمل کرده و میکند .چنانکه دیدیم در حمله عراق به ایران و در
ادامهی خانمانبرانداز جنگ با عراق عمل کرد" .از این جمالت چه میتوان فهمید
غیر از اینکه این فرزندان امام و خط امام و دیگر مسئولین نبودند که این ترورهای
فجیع را در ایران و خارج از کشور راه انداختند ،بلکه افرادی خودسرند و یا در نهایت
وابسته به محافل امپریالیستی .این دقیقا توهم یا سمیست است که حاکمیت و گروههایی
ازطرفداران آن ،وازجمله همان سایتی که صادقزاده از آن نقل قول میکند ،سالهاست
میپراکنند."...
 -۱حکم دادگاه میکونوس ،همانجا ،برگهای ۳۶ -۳۲
 -۱گزارش مقدماتی پلیس ،وضعیت امر ،مورخ ۱۲/۸۸/۸۵
 -۸۱حکم دادگاه میکونوس ،همانجا ،برگ ۳۱
 -۸۸همانجا ،برگهای ۵۶۵-۵۶۲
 -۸۲سازمان امنیت داخلی کل آلمان ،گزارش گروه کار ایران ،موضوع :فعالیتهای
سازمانهای اطالعاتی ایران۱۵/۶/۲۱ ،
 -۸۵حکم داگاه میکونوس ،همانجا ،برگهای ۵۶۵-۵۶۲

فتاح عبدلی :چهار گلوله ،یکی
مستقیم به قلب

شب ترور
 -۲از نگاه مهدی (مجتبی) ابراهیم زاده
مهدی ابراهیم زاده از اعضای سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) وعضو شورای
مرکز ی سازمان بود که در تابستان همان سال عضو هیئت اجرائیه و دبیر تشکیالت
سازمان شد .دعوت او به نشست نه سازمانی ،بل شخصی ،به عنوان یکی از فعاالن
سیاسی شهر برلین بود .گزارش زیر را مهدی ابراهیم زاده برای این کتاب تنظیم و
تدوین کرده است:
« ...پنجشنبه  ۸۹سپتامبر  ،۸۱۱۲ساعت  ۱شب ،نوری دهکردی به خانه ما زنگ زد
و گفت ،جلسه امروز است و دکتر شرفکندی اآلن در رستوران هستند .هیچکس نیامده.
نمیدانم چراعزیز غفاری به همه برای روزجمعه اطالع داده است .خیلی بد میشه،
پاشو سریع بیا.
پس ازچند دقیقه ،تلفن مجددا زنگ زد ،این بار مسعود میرراشد بود .او که برای روز
جمعه دعوت شده بود ،بطور اتفاقی برای صرف شام به رستوران رفته بود و به
تقاضای نوری ،ازمن خواست که هرچه سریعتر به آنجا بروم ،و اضافه کرد که از
مدعوین فقط پرویز دستمالچی آمده است.
وقتی به خیابان پراگ رسیدم درنور کم وخلوت خیابان ،ورودی دو دهنه رستوران نور
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
فقط یک مشتری در آن نشسته بود رفتم .عزیز غفاری صاحب رستوران به استقبالم آمد
ومرا به اتاق انتهائی رستوران راهنمائی کرد .دوریک میز مستطیل شکل نوری
دهکردی و دکتر شرفکندی و روبروی آنها مسعود میرراشد ،پرویز دستمالچی ،فتاح
عبدُلی وهمایون اردالن نشسته بودند .نوری مرا به دکتر شرفکندی معرفی کرد و
همزمان از او درخواست نمود که بلند شود تا من بتوانم در همان ردیف و درکنار
نوری قرار بگیرم .دقایقی بعد ،عزیز غذاها را روی میز چید و از نوری سئوال کرد
آیا اسفندیار صادق زاده ،دوست عزیز ،که امشب به دلیل نبودن آشپز و خدمتکار به او
کمک میکند ،اجازه دارد دربحث ما شرکت کند ،که دکتر شرفکندی گفت ایرادی
ندارد .به این ترتیب اسفندیار صادق زاده هم به جمع افزوده شد.
چند دقیقه بعدعزیزغفاری هم سر میز آمد و در انتهای میز درست مقابل درب ورودی
اتاق نشست.
ساعت حدود ده و پنجاه دقیقه شب بود ،در خالل گفتگوئی که دکتر شرفکندی با پرویز
دستمالچی ومسعود میرراشد دارد و در لحظاتی که پرویز دارد صحبت می کند ،من

در صورت مسعود میرراشد که مقابل من نشسته است حالت غیر عادی مثل سئوالی یا
تعجب می بینم ،که همزمان مسعود می پرسد :نوری ،دکتر چی شده .مسعود حالت
غیرعادی درصورت دکتر می بیند ،درهمین اثنا من یک فحش ایرانی میشنوم "مادر
قحبه ها" بسوی صدا که باالسر مسعود است نگاه می کنم .فردی نسبتا بلند قد و
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
چند ثانیه و یا حتی یک ثانیه بیشتر نبود ،حمله ای تروریستی به ما می باشد .این بود
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
قرار داشت به سوی خودم به طرف سمت چپ به طرف زیر میز کشیدم .من در فاصله
صندلی ومیز قرا ر گرفتم و نوری هم روی من خم شده بود .در حالیکه که چشمهایم را
بسته بودم و احساس میکردم یا تیر خورده و یا عنقریب تیر خواهم خورد ،صدای دو
رگبار مسلسل را شنیدم که همزمان باران پوکه های گلوله را که بر سطح زمین به
بطری های شکسته برخورد میکردند ،شنیدم .لحظهای تیراندازی قطع شد ،چند صدای
پا و جابجائی آمد و بعد صدای چند تک تیر و سپس صدای پا و بعد سکوت.
نمی دانم سکوت چقدر طول کشید ،یک دقیقه و یا چند دقیقه ،با چشمان بسته بچهها را
صدا زدم :مسعود ،پرویز ،نوری ،دکتر… که از مسعود و پرویز پاسخ شنیدم و
چشمهایم را باز کردم.
پرویز و مسعود میرراشد درحال بلند شدن بودند ،ودر روبروی من ،آنطرف میز ،فتاح
عبدُلی وهمایون اردالن بر روی زمین در خون غلطیده بودند .دکتر شرفکندی به سوی
نوری خم شده بود و از دهانش خون جاری بود .نوری دهکردی به طرف من خم شده
و خون او روی پشت پیراهن من ریخته بود وهنوز بشکل خور خور نفس می کشید.
ازمیان خون وشیشه و پوکه های روی زمین به اتفاق پرویز دستمالچی و مسعود
میرراشد به قسمت جلوی رستوران رفتیم ،خواستیم به پلیس و اورژانس زنگ بزنیم که
پیتر (آلمانی) گفت او زنگ زده است .دراین حال مسعود گفت فکر میکنم درب
رستوران را روی ما بسته اند .در واقع درب را می توانستند به سمت داخل باز کنند.
لحظهای بیرون رفتیم چند نفرجلو درمسیر میدان پراگ را نشان می دادند .من به مجید
عبدالرحیم پور ،از اعضای سازمان تلفن کردم و به او گفتم که به افراد اپوزیسیون و
حزب دمکرات کردستان واقعه را اطالع دهد .چندی بعدکه آمبوالنس آمد و فقط ،نوری
دهکردی را با خود به بیمارستان برد ،متوجه شدیم که دکتر شرفکندی ،فتاح عبدُلی و

همایون اردالن کشته شده اند .ساعاتی بعد در محل پلیس مطلع شدیم که نوری دهکردی
هم در راه بیمارستان کشته شده است".

مهدی(مجتبی) ابراهیم زاده ،شاهد ترور :دکتر شرفکندی به سوی
نوری خم شده بود و از دهانش خون جاری بود

 -۱از نگاه پرویز دستمالچی
پرویزدستمالچی ازپایه گذاران سازمان"جمهوری خواهان ملی ایران" ،و در آنزمان
عضو شورای عالی ،عضو هیئت اجرایی و دبیر تشکیالت وامورمالی آن بود .او
درسال  ۸۱۱۵از تمام مسئولیتها ونیزعضویت درسازمان استعفا داد.
"جمهوری خواهان ملی ایران" جبهه ای وسیع ازافراد ،شخصیتها ،گروهها و
سازمانهای دمکراتیک و پیرو حقوق بشر بود که درسال  ،۸۱۱۵به عنوان بدیلی
(آلترناتیوی) دربرابر جمهوری اسالمی و شورای ملی مقاومت شکل گرفت.
شرکت او در نشست میکونوس به دلیل شخصی ،فعال سیاسی شهر برلین ،و نه از
سوی سازمان "جمهوری خواهان ملی ایران" .بود.
من چهارشنبه عصر ۸۶ ،سپتامبر  ،۱۲پس از کار ،به خانه آمدم و بر روی پیامگیر
تلفن پیامی ازسوی آقای عزیزغفاری وجود داشت که نشست مشترک با هیئت نمایندگی
ح.د.ک.ا .جمعه شب ،ساعت هفت ونیم ،در رستوران اوخواهد بود .همان شب
(چهارشنبه) به رستوران او رفتم و او شخصا تاریخ نشست را دوباره تکرار کرد و
اظهار داشت که پیام از سوی نوری دهکردی است.
من پنجشنبه۸۹ ،سپتامبر ،حدود ساعت ده دقیقه به هشت شب ،در خانه ،آخرین
مصاحبههای دکتر شرفکندی را به روی میز داشتم و میخواستم پس از دیدن اخبار
ساعت هشت شب برنامه اول تلویزیون آلمان ،مصاحبههای ایشان را مطالعه کنم تا
بدینوسیله برای مالقات وگفتگو باهیئت نمایندگی ح.د.ک.ا.در جمعه شب آماده تر باشم.
تلفن زنگ زد ،نوری دهکردی بود که پس از تعارفات اظهار داشت آنها در رستوران
میکونوس هستند وکسی از دعوت شدگان درآنجا نیست ،زیرا او به عزیز گفته است
پنجشنبه شب ،وعزیزهمه را برای جمعه شب دعوت کرده است .او از من خواست
فورا به آنجا بروم و او دراین فاصله با بقیه نیز تماس خواهد گرفت .به او گفتم من
برنامهام را برای فردا شب(جمعه) تنظیم کردهام و سپس به دلیل خستگی از رفتن
عذرخواهی کردم .او اصرار کرد حتمن بروم ،چون "خیلی بد خواهد شد" ،و من رفتم.
زمانیکه به آنجا رسیدم به غیر ازهیئت نمایندگی(دکتر صادق شرفکندی ،فتاح عبدلی ،
همایون اردالن) ونوری دهکردی کس دیگری درآنجا نبود.
آنها درسالن پُشت رستوران نشسته و مشغول گفتگو بودند ،من در کنار فتاح عبدُلی ،
سمت راست او ،نشستم .درسمت چپ اوهمایون اردالن نشسته بود.
شرفکندی و دهکردی ،روبروی اردالن وعبدلی ،درآنطرف میز ،نشسته بودند .وعزیز
غفاری ،صاحب رستوران ،دررفت وآمد ومشغول پذیرایی بود .او در آن شب نه آشپز
داشت و نه گارسونی و نه میهمانی در رستوران.

پس ازمن ،مسعود میرراشد آمد و درکنار من ،سمت راست ،نشست .او از دعوت
شدگان برای جمعه شب بود که آنشب اتفاقی به آنجا آمده بود .پس از اومهدی ابراهیم
زاده آمد ،که از دعوت شدگان برای جمعه بود و نوری آن شب با او نیز تلفنی تماس
گرفته و از او(مانند من)خواسته بود به رستوران بیاید .ابراهیم زاده خواست روبروی
ما ،کنار شرفکندی ،سمت راست او بنشیند که بنا برخواست شرفکندی ،سمت چپ
نوری ،روبروی من ،نشست تا زیاد "پراکنده" ننشسته باشیم .پس از او اسفندیار صادق
زاده آمد .او نه برای جمعه و نه برای پنجشنبه دعوت نبود وبنا برپرسش عزیز غفاری
از نوری و دکتر شرفکندی وموافقت آنها بر سر میز ما آمد ،روبروی مسعود میرراشد
ومن ،سمت چپ مهدی ابراهیم زاده ،ودر کنار او نشست.
به هنگام ورود من به آنجا ،ابتداء گفتگو بر سر این بود که زمان نشست را چه کسی
اشتباه گفته است .شرفکندی میگفت امکان ندارد که ما جمعه شب گفته باشیم ،زیرا
جمعه صبح زود پرواز برگشت داریم .نوری میگفت من گفتم پنجشنبه شب ،یعنی شب
جمعه ،وعزیزغفاری معتقد بود نوری گفته است جمعه شب .درهرصورت نتیجهای
حاصل نشد و موضوع همچنان ناروشن ماند .سپس سخن از ترورهای رژیم در لندن،
وین و پاریس رفت .شرفکندی میگفت اگر آنها بخواهند کسی را ترور کنند ،خواهند
کرد ،زیرا ما در برابر یک حکومت با تمام امکانات قرار داریم .او میگفت روزی در
کردستان ،بر روی کوهها ،با چند تن از پیشمرگان کرد نشسته بودیم و سخن از مرگ
و زندگی شد .یکی از پیشمرگان ازجای خود برخاست و از روی بوته ای کوچک به
آن سو پرید و سپس رو به من کرد و گفت کاک سعید (صادق شرفکندی) فاصله مرگ
و زندگی همین است .و در آن شب متأسفانه این اتفاق افتاد.
شام حدود ساعت ده و نیم روی میز چیده شد .ساعت حدود ده دقیقه به یازده شب بود و
ما مشغول صرف شام .گفتگو برسرمسائل ایران وکردستان بود .من صورتم به طرف
دکتر شرفکندی ،به سمت روبر و چپ بود ومشغول گفتگو با او بودم که مسعود
میرراشد ،سمت راست من ،شروع به سخن کرد و گفتگوی میان من و شرفکندی قطع
شد .من به سوی میرراشد ،که سمت راست من نشسته بود ،برگشتم که ببینم چه می
گوید .در این هنگام از درگاهی میان دو سالن ،فردی وارد شد ،پشت میرراشد ،و
تقریبن میان من و او ایستاد .من چون نشسته بودم و نگاهم به صورت میرراشد بود،
ابتداء تنها پاهای او را دیدم و فکر کردم شاید یکی از دعوت شدگان است که تازه وارد
شده است ،و پس نگاهم آهسته به باال رفت تا ببینم چه کسی آمده است .آنچه در اینجا
مینویسم تنها یک لحظه است .اتفاقاتی که همزمان روی دادند و من باید آنها را یکی
پس از دیگری بنویسم .در لحظه ای که نگاه من به سوی صورت تازه وارد می رفت

تا بدانم چه کسی آمده است ،در برابر چشمان من ،از فاصله شاید یک وجبی صورتم،
مسلسلی باال آمد و شروع به تیراندازی کرد و من سه پوکه اول را که از مسلسل بیرون
پریدند ،دیدم .در آنزمان به نظرم آمد که به روی مسلسل یک دستمال انداخته اند و از
زیر آن شلیک می کنند .بعدا (در تحقیقات پلیس)مشخص شد که تیراندازی از درون
یک ساک ورزشی انجام گرفته است .درهمین لحظه نگاه من به صورت مسلسل چی
افتاد که تا زیر چشم پوشیده بود .در آن لحظه فکر کردم صورتش را با یک دستمال
پوشانده است ،اما بعدا (تحقیات پلیس) معلوم شد یقه پلیوراش را تا زیر چشم و زیر
گوشهایش باال کشیده است .در این لحظه من به گونه غریزی از صندلی ام خود را به
پشت سر پرت کردم و با صورت ،و به روی شکم ،به زیر میز پشت سر افتادم.
به فاصله چند سدم ثانیه از افتادن من ،فتاح عبدُلی ،نماینده ح.د.ک.ا .در اروپا ،که
سمت چپ من نشسته بود ،در فاصله حدود دو وجبی ،صورت به صورت من ،در زیر
همان میزی افتاد که من افتاده بودم .او که تنها چند لحظه دیرتر از من خود را به پشت
سر ،زیرمیز ،پرت کرده بود ،چند گلوله(بعد مشخص شد چهارگلوله) ،و ازجمله یک
گلوله به قلبش اصابت کرده و دهانش پراز خون بود و دیگر نفس نمی کشید .من،
صورت در صورت او ،به روی شکم در زیر میز افتاده بودم و تکان نمی خوردم.
درلحظهای که تروریست مسلسل بدست(عبدالرحمان بنی هاشمی ،کادر وزارت
اطالعات و امنیت ج.ا.ا ).با صورت پوشیده از درگاهی بین دو سالن وارد قسمت دوم
شد و پشت سر میرراشد ،میان او و من ،ایستاد ،میرراشد هنوز متوجه او نشده بود،
زیرا نگاه او به سوی شرفکندی بود و تروریست پشت سراو قرار داشت .اما نگاه
دکتر شرفکندی به سوی درگاهی بود و باید او را دیده و متوجه خطر شده و احتمالن
دگرگونیهایی درچهره اش بوجود آمده باشد .زیرا ،درلحظه ای که نگاه من برای دیدن
چهره" تازه وارد" از پایین به باال می رفت ،و درلحظهای که بگونه غریزی به پشت
می جهیدم ،دو صدا در گوش من ماند ،یکی صدای میرراشد بود که بلند به سوی نوری
میگفت "نوری دکتر چرا اینطوری شد" ،و دیگری صدای مهدی ابراهیم زاده که
فریاد زد "بچهها تروره" .ایندو ،همانجا ،به زیرهمان میزی که دور آن نشسته بودیم،
خزیدند .من در زیرمیز پشت سر ،به روی شکم ،رو در روی فتاح عبدُلی افتاده بودم و
تکان نمی خوردم.
دو رگبارمسلسل شلیک شد و سپس لحظهای سکوت .من ،بدون آنکه تکان بخورم ،در
لحظه سکوت میان دو رگبار ،تنها برای آنکه بدانم چکار باید بکنم ،آیا میتوانم برخیزم
یا نه ،ازهمانجا نگاهم را به سویی انداختم که مسلسل چی ایستاده بود تا ببینم آیا او رفته
است یا خیر .در این حالت دستی را دیدم با کلت و آستینی مشکی که به سوی محلی که

شرفکندی نشسته بود تک تیر ،یعنی تیر خالص می زد .تیر خالص زن ،پس از
شرفکندی ،به سوی همایون اردالن رفت و من صدای یک تک تیر را شنیدم( بعد
فهمیدم که به سوی اردالن رفته است ،در آن لحظه نمی دانستم به چه کسی تیر خالص
می زند) .در این لحظه جرقه ای از مغز من گذشت که اینها به تک تک ما تیر خالص
خواهند زد ،او اکنون به سراغ عبدُلی درکنار من خواهد آمد (که با اصابت گلوله به
قلبش فوت کرده بود) و پس از شلیک یک تیر خالص به او ،اسلحه را به روی شقیقه
من خواهد گذاشت ،که چنین نشد.
در تحقیقات مشخص شد که به همایون اردالن سه گلوله اصابت کرده و او نقش بر
زمین و بیهوش بوده است و درآن لحظه به هوش میآید و بی اراده سرش را بلند می
کند .تیرخالص زن (عباس رایل ،عضو حزب هللا ،تعلیم دیده درج.ا ).متوجه می شود،
به سوی او می رود و یک گلوله دیگر بر سرش خالی می کند.
لحظهای گذشت و من صدای مهدی(مجتبی)ابراهیم زاده را شنیدم که نام برخی از ما را
بلند صدا میکرد و نام مرا ،از جایم برخاستم ،به سوی تلفن دویدم تا به پلیس اطالع
دهم که تنها مشتری دائمی و آلمانی رستوران ،پیتر ،گفت او تلفن زده است .تلفن را
برداشتم به مهران براتی(ازدعوت شدگان برای روزجمعه) زنگ زدم و گفتم" در
اینجا ،در رستوران همه را به گلوله بسته اند کی زنده و کی مرده است ،نمی دانم .به
همه اطالع بده" ،گوشی را گذاشتم و به اتاق عقبی برگشتم .فتاح عبُدلی وهمایون
اردالن ،هردو به قتل رسیده بودند ونقش برزمین .صادق شرفکندی نیز درجا فوت
کرده ،اما هنوز روی صندلی اش بود .و نوری دهکردی که هنوز به روی صندلی اش
بود ،به روی میز خم شده بود و صورتش به یک لیوان آبجو تکیه داشت .او ُخر ُخر می
کرد ،تمام صورت و سینهاش و نیز لیوان آبجو پرازخون بود .رفتم به طرف او که
کمکش کنم ،خواستم صورتش را در دستهایم بگیرم ،اما فورا دستم را کنار کشیدم،
نمیدانستم چه باید بکنم .نگران بودم که هرحرکتی موجب مرگ او شود .به عزیز
غفاری ،صاحب رستوران ،دو گلوله اصابت کرده بود ،یکی به پا و دیگری به شکم.
ازجایش غیر ارادی بلند شد و راه افتاد .من و ابراهیم زاده او را گرفتیم و دوباره به
روی زمین خواباندیم.
پس ازچند دقیقه پلیس ،آتش نشانی و کمکای اولیه به محل ترور رسیدند .نوری و
عزیزغفاری را فورا به بیمارستان منتقل کردند ،اجساد را معاینه و سپس بازجویی
اولیه در همانجا از تمام ما شروع شد .پس از حدود یک تا دو ساعت ما را برای انجام
بازپرسی مستقیما به مرکز پلیس برلین بردند .حدود دو ساعتی از بازجوئی من گذشته
بود که بازجویم برای تنفس از اتاق بیرون رفت ودربازگشت به من گفت صاحب

رستوران ،نوری دهکردی ،نیز فوت کرده است .به او گفتم نوری دهکردی صاحب
رستوران نیست .اندکی فکر کرد ،به کسی تلفن کرد و بعد رو به من گفت نوری
دهکردی فوت کرده وعزیز غفاری زنده است .نوری پنج دقیقه پس ازنیمه شب در
بیمارستان فوت کرده بود.
بغض گلویم را گرفت ،سکوت کردم و پاسخ پرسش های بازجو را نمی دادم .او برای
من یک قرص آرام بخش به همراه یک لیوان آب آورد و مرا برای مدتی تنها گذاشت.
حدود ساعت شش یاهفت صبح بود که برای دستشویی ازاتاق بازپرسی بیرون رفتم و
درآنجا شهره بدیعی ،همسر نوری دهکردی ،را دیدم .با دیدن من ،مرا در آغوش کشید
وگریان مرتبن تکرار میکرد" اگر بالیی سر نوری بیاد من چه کنم" .من در آن لحظه
نتوانستم به او بگویم که نوری نیز کشته شده است .دلداری اش دادم که "نه او سالم
است ،چیزی نیست ،نگران نباش" و به دستشویی رفتم .یکی از دوستان آنجا بود ،فکر
میکنم آمانوئل یوسفی ،دوست مشترک من و نوری بود .به او ماجرا را گفتم و از او
خواهش کردم بگونه ای به شهره بگوید که نوری فوت کرده است ،زیرا من توان
اینکار را ندارم.
ساعت حدودهشت صبح بازجوییهای ما تمام شد .فکر میکنم (بازهم) آمانوئل یوسفی
مرا با تاکسی اش به خانه رساند .به زیر دوش رفتم ،آب داغ ،مدتی مات و مبهوت زیر
دوش ماندم .هیچ کای نمی توانستم بکنم .از زیر دوش بیرون آمدم ،تلفن را برداشتم به
همسر سابقم پروانه تیموری تلفن زدم وماجرا را درچند کلمه برای او بیان کردم و از
او خواستم سالومه (دخترمان ،درآنزمان دوازده ساله) را از رادیو و تلویزیون دور نگه
دارد .تلفن دوم به برادرم در شهر فلنزبورگ ( )Flensburgبود ،باز چند کلمهای گفتم
و از اوخواهش کردم مادرمان را از تلویزیون دور نگه دارد .تلفن سوم به محل کارم
در صلیب سرخ بود ،گفتم بیمارم وبرای یک هفته سر کار نخواهم آمد .و تلفن بعدی به
دوستم ورنرکلهوف( ،)Werner Kolhoffعضوه هیئت تحریریه روزنامه برلینر
سایتونگ( ،)Berliner Zeitungروزنامه متمایل به حزب سوسیال -دمکرات آلمان،
بود و ماجرا را کوتاه بیان کردم .تشکر کرد و گفت در جلسه است و بعد زنگ خواهد
زد .از رفتارش بسیارتعجب کردم ،زیرا هیچ نگفت ،تنها گفت اخبار را شنیده است،
تماس خواهد گرفت .هنوز گوشی را نگذاشته بودم که تلفن زنگ زد ،ورنر بود ،پرسید
درست متوجه نشدم ،گفتی تو دیشب آنجا بودی ،گفتم آری .عذرخواهی کرد و اظهار
تأسف و ازمن خواست ساعت ده صبح همدیگر را در کافه کرانسلر( ،)Kranzlerدر
کودام ( )Ku Dammبرای مصاحبه اختصاصی ببینیم.

به ح .خ( .ب) تلفن کردم ،همدیگر را دیدیم و به اتفاق به کافه کرانسلر رفتیم .ورنر در
آنجا منتظر من بود .هرچند هوا ابری بود ،اما من با یک عینک دودی به سر قرار
رفتم ،نه به دلیل پنهانکاری ونه به خاطر نور آفتابی که در پشت ابرها پنهان بود ،بل به
دو دلیل :یکی خراشها و کبودیهای صورت و دورچشم به خاطر پریدن به زیر میز
پشت سر و دوم به دلیل اینکه چشمهایم به خاطر بی خوابی ،هیجانات و اضطراب ،از
"حدقه" بیرون زده بودند .مصاحبه انجام گرفت و در آنجا گفتم که به نظر من پشت این
ترور تنها میتواند جمهوری اسالمی ودستگاههای اطالعاتی وامنیتی آن بوده باشند.
مصاحبه روز بعد ،درشماره نوزده و بیست سپتامبر (شنبه و یکشنبه)  ،۸۱۱۲صفحه
اول و سوم به چاپ رسید .پس از مصاحبه ،بهمراه ح .به محل رستوران میکونوس
رفتیم .نزدیک رستوران ازهم جدا شدیم تا کسی ما را نبیند.
حدود ،نمی دانم ،سد یا دویست نفرنمایندگان رسانههای گروهی دنیا ،ازمطبوعات
محلی تا رادیو -تلویزیونهای جهانی ،همه درآنجا جمع بودند وهیچکس ازافراد
اپوزیسیون ایران درآنجا نبود تا به آنها خبری بدهد .اندکی اندیشیدم ،اندکی تأمل و
تعلل کردم و سپس به سوی خبرنگار برنامه دوم تلویزیونی آلمان  ،ZDFکه در یک
ماشین ویژه فرستندهای تلویزیونی نشسته بود ،رفتم و گفتم من دیشب در رستوران بر
سر میز بودم .فوری مرا به کناری کشید و گفت من با شما یک مصاحبه اختصاصی
خواهم کرد و به سراسر دنیا مخابره خواهم نمود ،اما تنها با ما مصاحبه کنید .اندکی
فکرکردم ،پیشنهادش را نپذیرفتم ،زیرا رسانههای سراسر دنیا در آنجا حاضر بودند.
عُذر خواستم و به جلوی رستوران رفتم و به صدای بلند خواستم لحظهای به من توجه
کنند .همه آرام شدند و دور من حلقه زدند .به محض اینکه شروع به صحبت کردم و
گفتم من دیشب برسر میز نشسته بودم و ازآن ترور سالم بیرون آمده ام ،همه بسوی من
هجوم آوردند ،دهها دوربین فیلمبرداری وسدها دوربین عکاسی .سخن کوتاه بود .یک
دقیقه بیشتر طول نکشید .یک دقیقهای که پایانی نداشت .ماجرا را گفتم و نظرم را که
پشت این ترورجمهوری اسالمی ودستگاه اطالعات و امنیت آن پنهان است.
درحین بیان این مطالب ،عدهای خبرنگار مومشکی دور و بر من در رفت و آمد بودند
و من هر لحظه منتظر بودم کاردی درگلو یا تنم فرو رود .آن دوران ،دورانی بود که
"سربازان گمنام امام زمان" (قاتالن مسلمان ارسالی از سوی ج.ا ).تقریبن هر چند ماه
یکبار ،یکی از دگراندیشان را ترور میکردند و صدایی از کسی بیرون نمی آمد .و این
آغاز پیکاری شد که سالها مرا به خود مشغول کرد و زندگیام را دگرگون ساخت.

شب ترور:
نگاه از بیرون ،حمید نوذری*
تازه ازسفر برگشته بودم و دوشنبه هفتم سپتامبر  ۸۱۱۲به آرشیو اسناد و پژوهش های
ایران رفتم تا اسناد و کتبی را که همراه خود از ایاالت متحده آورده بودم آنجا بگذارم.
همان روز نوری دهکردی ،حدود ساعت چهار یا پنج بعدازظهر ،به آرشیو آمد تا
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
نگفت که هفته آینده دوشنبه ،چهارده سپتامبر  ،2991به جای من در برنامه تلویزیونی
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
کرده بودند .به همین دلیل او ،از آنجائیکه که درروز دوشنبه چهاردهم سپتامبر وقت
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
اروپا وآلمان ،وهمچنین عبدهللا عزت پورازاعضای قدیمی حزب که تازه در برلین
پناهنده شده بود ودوستش عزیزغفاری ،نوری برای انجام مصاحبه خانه را ترک می
کند.
پنجشنبه هفده سپتامبر  ۸۱۱۲برایم روزی معمولی بود .پس از کار تصمیم گرفتیم
برای دیدن فیلمی به سینما برویم .چه فیلمی بود؟ یادم نمی آید .سینمای دلفی در خیابان
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
همین خاطر تلفن های شهین به خانه من ازحدود دو و نیم صبح هجده سپتامبر از
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
ایران هدف گلوله های تروریست های اعزامی جمهوری اسالمی قرار گرفته اند .حدود
ساعت چهارونیم یا پنج صبح بود که تلفن خانه ای که در آنجا خوابیده بودیم زنگ زد.
سارا گوشی را برداشت و گفت مهران است .چه شده این وقت صبح؟ شهین که مرا پیدا
نکرده بود به مهران زنگ میزند و خبر ترور در رستوران میکونوس را به او می دهد
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

و نمی دانس تیم چه باید بکنیم .اطالع پیدا کردیم که نسرین ،شهره را به خانه خودش
برده است ،ما همه به آنجا رفتیم.
برایم حادثه عجیبی تکرار می شد .چند سال پیش از آن ،در نوامبر ،۸۱۱۱که خبر
اعدام رضا ،همسر میهن ،در جریان کشتار زندانیان در  ، ۸۵۶۹به ما رسید این شهره
بود که آمد و من و سارا را به خانه میهن برد .حاال در هجده سپتامبر  ۸۱۱۲این میهن
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
ازهمه مهم تر ،چطور این خبر را به سارا بدهیم که مدرسه بود و دیگر نمی توانست
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
خانه ،پس ازچند دقیقه ،یک سری تصمیم فوری گرفته شد :به مطبوعات زنگ می
زنیم ،چند خط می نویسیم ،اعتراض خود را به این ترور جمهوری اسالمی اعالم می
کنیم ،خواستار پیگیری بی چون و چرای آن از سوی مقامات آلمانی می شویم و بعد از
ظهرهمگان را به تجمعی دربرابر پارلمان برلین فرا می خوانیم .دراین بین از مصاحبه
فالحیان ،وزیر وقت اطالعات و امنیت ایران ،در سی اوت  ، ۸۱۱۲مطلع شدیم .و
اینکه آن را در صفحه اول یکی از روزنامه های خارج از کشور (به احتمال زیاد
کیهان لندن بود) درج کرده اند.
درساعت پنج بعدازظهر روز جمعه ،هجده سپتامبر  ،۸۱۱۲دربرابر پارلمان برلین
(درمنطقه شونه برگ)جمع شدیم .برخی از ما به درون محل رفتند .خبردار شدیم
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
نشان می دادم و می گفتم این هم سند .نمی خواستیم به خانه برگردیم و تا دوشنبه صبر
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
چند ده متری توسط پلیس به عنوان منطقه ممنوعه عالمت گذاری شده بود و ما می
بایست در آن سوی خیابان روبروی رستوران تجمع کنیم .اولین باری بود که این
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
یاد قربانیان یک دقیقه سکوت کردیم .من صحبت کوتاهی کردم و فعاالن شهر را
بمنظور تبادل نظر با دیگران برای فردای آن روز ،با هدف ادامه کار و چگونگی
حرکت در دوشنبه به جلسه ای فرا خواندیم.
فردای آن روز ،شنبه نوزده سپتامبر ،درمحوطه چمن دانشگاه صنعتی برلین جمع
شدیم .اگر درست یادم باشد بیست یا بیست و پنج نفرمی شدیم .برای دوشنبه حدود
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
زندان موقت برلین بود .چند هفته پس از آن ،برخی از قاتالن و برنامه ریزان ترور
میکونوس دستگیر و به این زندان موقت فرستاده شدند .از شروع دادگاه میکونوس در
بیست و هشت اکتبر  ۸۱۱۵تا پایان آن در دهم آوریل  ۸۱۱۹آنها در این زندان موقت
بودند .امروز تصورش برایم مشکل است که چگونه شهره و سارا چند سال تمام این را
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.
دوشنبه ،بیست ویکم سپتامبر ،قرار شد شهره بدیعی ،پرویزدستمالچی و کژال عبدلی،
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.
همان شب یا فردای آن خبردار شدیم که اجساد ترورشدگان از پنج شنبه بیست و چهار
سپتامبر آزاد خواهند شد .پس ،مراسم خاکسپاری نوری وهمچنین فرستادن تابوتهای سه
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
ویژه نوری که ساکن برلین بود را به تفصیل توضیح دادیم و همگان را برای مراسم
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
چند صد نفر مراسم خاکسپاری نوری در آرامگاه سوسیالیست ها انجام پذیرفت .بعد از
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
میتینگ نسبتا بزرگی از سوی احزاب سیاسی برگزار شد که تا آنجایی که به خاطر
دارم نمایندگان حزب سوسیال دموکرات آلمان ،حزب سبزهای آلمان ،حزب سوسیالیسم
دموکراتیک آلمان (چپ فعلی) وحزب دموکرات کردستان ایران و  ،...پیام هایی
خواندند .پس از آن ،همه می بایستی درساعت هفت شب درمراسم بزرگداشت در خانه
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
نفری به آنجا رفتیم و چند سخنرانی درمحکومیت رژیم ایران به عنوان عامل این ترور
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
حضور چند صد تن و بسیاری از نمایندگان احزاب ایرانی وغیر ایرانی مراسم بزرگی
در خانه فرهنگهای جهان برگزار شد .پیام کانون پناهندگان برلین از سوی من قرائت
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
دادستانی و اعالن ترور میکونوس به عنوان تروری دولتی  ،پذیرش آن از سوی
دادگاه عالی برلین ،حضور نسبتا منظم اخبار و مسائل این ترور در رسانه های آلمان،
تشکیل کمیته های کوتاه و بلند مدت ایرانیان ،نامه نگاریهای بی پایان ،بحثهای بی
سرانجامی که آن نشست چگونه لو رفته است ،پیچیدن خبر مالقات برخی از افراد
رژیم با برخی دعوت شدگان در اوائل  ،۸۱۱۲بازار داغ شایعه سازی ...و ترس و
تشویش دائمی ما که آیا دادگاهی برقرار خواهد شد ،آیا دخالتی انجام خواهد گرفت،...
سپری شدند .هنگامی که تاریخ شروع دادگاه علنی شد امیدی در همه ما به وجود آمد.
چند ی پس از آن ،ورود(درابتدا مخفی) علی فالحیان وزیر اطالعات وقت به آلمان که
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
که سعی در پیگیری این دادگاه و مسائل آن داشتیم ،ازچند روز پیش از شروع دادگاه
آغاز شد .ازمیتینگی که در روزبرگزاری دادگاه در  ۲۱اکتبر  ۸۱۱۵سازماندهی
کردیم تا ده آوریل  ۸۱۱۹که روز حکم بود ،مسئله پیگیری دادگاه میکونوس و مسائل
حول و حوش آن به مهم ترین مسئله سیاسی من و چند تن دیگر شد که ماجرای آن را
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
بازکریم که تصاویرش به مانند مراسمی با حضور برخی از نیروهای اپوزیسیون،
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
نیروهای اپوزیسیون برای روشنگری دراین رابطه بود ،برای مدت چند سال .تا
آنجایی که به یادم می آید پیش از آن این همدلی چند هفته ای پس از قتل عام زندانیان
در تابستان ۸۵۶۹به وجود آمد و چند ماهی پس از به اصطالح انتخابات سال.۸۵۱۱
برلین -دسامبر۲۱۸۲
منابع و زیر نویسها:
* -پرویز دستمالچی ازمن خواست نگاه خود را از بیرون(رستوران) ،در رابطه با شب ترور میکونوس ،برای
کتاب اخیرش " ،ترور به نام خدا" ،بنویسم تا تصویر بیان شده از آن شب وسیعتر وکاملتر باشد ،که پذیرفتم.
نوشته زیر پاسخ به درخواست او است.

نوری دهکردی :عضو کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی در
خارج از کشور ،از پایه گزاران سازمان "چپ"،
"اتحاد چپ" و "شورای متحد چپ"

حمید نوزری :چطور این خبر را به سارا بدهیم که مدرسه بود و
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 -۲کاظم دارابی
کاظم دارابی متولد  ۲۲مارس  ۸۱۳۱در شهر کازرون ایران است و تبعیت ایرانی
دارد .پدرش با زرگان و مادرش خانه دار است .دارابی دوره ابتدائی و متوسطه را به
پایان رسانده و دارای دیپلم است .دارابی که از پیروان انقالب اسالمی بنیادگرای است،
پس ازانقالب اسالمی ،در اواخر سال  ،۸۱۹۱یا در تاریخ یکم آوریل  ،۸۱۱۱با هدف
تحصیل به آلمان میآید و دربرلین به کالس زبان می رود .او ،پس از یک دوره شش
ماه کارآموزی(از سپتامبر۸۱۱۱تا مارس )۸۱۱۸بمنظور کسب مدرک الزم برای
تحصیل در مدارس عالی و دانشگاههای آلمان درشهرهاگن ( ) Hagenدرس میخواند
و دراین مدت درهمان اطراف نیز سکونت می کند.
دارابی از  ۲۸ژوئیه تا  ۸۳اکتبر  ،۸۱۱۲بر اساس حکم دادگاه (مبنی بر اخراجش از
آلمان) در زندان ویژه اخراجیان بسر می برد .اما ایران به نفع دارابی و با موفقیت در
این امردخالت میکند وسرانجام موفق میشود ازاخراج اوازآلمان جلوگیری کند.
دارابی در اوائل  ،۸۱۱۵بمنظور شروع تحصیل در رشته مهندسی ساختمان ،به برلین
میآید و برای ترم زمستانی سال  ،۸۱۱۵/۱۳درمدرسه عالی فنی برلین ،ثبت نام می
کند .او در اواخر سال  ۸۱۱۳با خواهر شریک بعدیاش (ادنان ایاد) ازدواج می کند.
دارابی صاحب سه فرزند ،دو دختر(هشت وشش ساله) و یک پسر(۳ساله) است .دختر
بزرگ او فلج است.
دارابی ازسال  ۸۱۱۲در"انجمن اسالمی دانشجویان -برلین غربی" ( ،)VISکه از
پیروان رژیم ایران است ،فعالیت دارد .او ازسال  ۸۱۱۳عضو هیئت رئیسه این انجمن
است.اوهمچنین درتشکیالت سراسری این انجمن دراروپا" ،اتحادیه انجمنهای اسالمی
دانشجویان دراروپا"( ،)UISAدرسمت رهبری فعال بوده است .او در مسجد امام
جعفر صادق دارای نقش مهمی بود .اما موفقیت تحصیلی دارابی بسیار اندک بود،
بگونه ای که دانشگاه او را به دلیل شرکت نامرتب درکالس و رد شدن درامتحانات
میان دوره ای ،درتاریخ  ۵۱سپتامبر  ،۸۱۱۹از مدرسه عالی اخراج می کند .دارابی
برعلیه این تصمیم به دادگاه شکایت میکند و موفق میشود و دوباره در ترم تابستانی
 ۸۱۱۱وارد مدرسه عالی بشود.
دارابی در اکتبر ۸۱۱۱یک فروشگاه مواد غذائی ،به مبلغ  ۱۳۱۱۱مارک ،در خیابان
ِو ِزر ( ،)Weserدرمنطقه نویکلن برلین ،خریداری می کند .برای ما(دادگاه) معلوم
نشد که او این مبلغ را از کجا آورده است .از آنجائیکه دارابی در آن زمان اجازه کسب
مستقل نداشت ،این مغازه را با کمک (شاهد) آیادمیر( ،)Ayademirبه عنوان مدیر
فروشگاه ،می گرداند .پس از آنکه این فروشگاه مواد غذایی در اواسط  ۸۱۱۱در

اثرآتش سوزی ازمیان رفت ،شاهد ادنان ایاد درسال  ۸۱۱۱فروشگاه را از دارابی می
خرد .اما دارابی همچنان درآنجا کارمیکرد تا اینکه ایاد آن را در اواخر ۸۱۱۱
فروخت .دارابی از اول ژانویه  ۸۱۱۸سهام دار غیر رسمی شرکت اتوکشی ادنان ایاد،
وازسال  ۸۱۱۲سهامدار رسمی آن می شود .او ماهانه  ۹۱۱۱مارک حقوق می گرفت.
دارابی در ۸۱ژانویه  ۸۱۱۸اجازه اقامت رسمی میگیرد و در ۲۱مه  ۸۱۱۸به او
پروانه کسب مستقل داده می شود .اوتحت نام شرکت"دارابی و ایاد" کاالهای گوناگون،
از پسته تا لباس ،درایران خریداری میکرد و دربرلین و سایر نقاط می فروخت .اینکه
او تا چه اندازه به امور تحصیلی اش نیز می پرداخت ،نا روشن است .او تحصیالت
خود را به پایان نرساند .دارابی در  ۱اکتبر  ۸۱۱۲موقتن بازداشت و بنا برحکم قاضی
تحقیق دادگستری کل آلمان از  ۱اکتبر  ۸۱۱۲در بازداشت دائمی بسر می برد .دارابی
دارای سوء سابقه نیست.
اقامت در آلمان:
اداره پلیس ،بنا برحکم اخراج مورخ اول ژوئن ( ۸۱۱۲در آنزمان) دارابی را فرا
میخواند تا خاک آلمان را ترک کند .درهمین رابطه عده دیگری از ایرانیان نیز از
آلمان اخراج شدند .سفارت ایران در بن در این موضوع دخالت میکند و با اعمال نفوذ
در باالترین سطح (که وزارت امور خارجه آلمان و دفتر نخست وزیری ایالت راینلند
– فالز ،Rheinland-Pfalz ،نیز درآن شرکت داشتند) موفق میشود از اخراج بخشی
از ایرانیان جلوگیری کند و قرار میشود هرکدام از آنها متناسب با وضعیت شخصی و
تحصیلی اشان تا پایان تحصیالت درآلمان بمانند.
یکی از این افراد دارابی بود .اینکه سفارت ایران در بن به نفع دارابی دخالت میکند و
برای او اجازه اقامت موقت و مشروط می گیرد ،به این دلیل قابل توجه است ،زیرا
برای اخراج دارابی هیچ مانع حقوقی ای وجود نداشت .دارابی در آنزمان هم مجرد
بود و هم تحصیالتش را هنوز شروع نکرده بود .او دوران آمادگی کالج را می گذراند.
این موضوع در حکم اخراج او نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
سفارت ایران دربن با اقامت دارابی درآلمان اهداف ویژه ای را دنبال می کرد.
سفارت ایران در نامه مورخ  ۸۸دسامبر  ،۸۱۱۶و نامه مورخ  ۲۶ژوئن ،۸۱۱۹
تالش میکند برای دارابی و سایر دانشجویان ایرانی که برای آنها اجازه اقامت موقت
و مشروط دریافت شده بود ،اجازه اقامت رسمی و دائمی بگیرد .دلیل این امر از نظر
دادگاه آمادگی دارابی برای خدمت در جهت اهداف جمهوری اسالمی بوده است.
دارابی از مؤمنان و پیروان انقالب اسالمی ایران است .او عضو"سپاه پاسداران" بود.
بنا براظهارات شاهد پروفسور دکتر اشتاین باخ ،سپاه پاسداران یک واحد ویژه بنا شده

براصول انقالب اسالمی ایران است و وظیفه آن"مقدم برهرچیز" دفاع از اهداف
اسالمی انقالب دربرابرمخالفان در درون ،وصدورانقالب اسالمی به بیرون و پشتیبانی
ازمبارزات مسلمانان جهان ومبارزه برعلیه ضد انقالب است .مبارزات سپاه پاسداران
نه صرفا ایدئولوژیک ،بل با اِعمال قهر و خشونت همراه است .شاهد حسینی ،عضو
هیأت رهبری حزب دمکرات کردستان ایران ،میگوید اولین حمله سپاه پاسداران به
کردستان ایران درآگوست  ۸۱۹۱موجب کشته شدن هزاران نفر شد .اظهارات آقای
گرونه والد( ،)Grunewaldکارمند سازمان امنیت داخلی کل آلمان( )BfVمؤید
وابستگی دارابی به سپاه پاسداران است .اطالعات آقای گرونه والد از منبعی است که
سالها اخبار قابل اطمینان به او گزارش میکند و دادگاه این اطالعات را می پذیرد.
زیرا صحت آنها درموارد دیگر نیز مورد تأیید قرار گرفته اند.
شاهد ابوالقاسم مصباحی ،براساس ارتباطش با سرویس اطالعاتی ایران ،دارای
اطالعاتی وسیع در رابطه با امور داخلی ایران است .او میگوید ایران"اندکی پس از
انقالب اسالمی سال  "۸۱۹۱افراد سپاه پاسداران را ،به منظور کمک و پشتیبانی از
پیروان اندک رهبرانقالب خمینی ،با اهدافی ویژه به آلمان فرستاد .اینکه دارابی در
اواخر سال  ،۸۱۹۱یا اول آوریل  ،۸۱۱۱یعنی درهمان محدوده زمانی یاد شده به
آلمان می آید ،در این تصویر می گنجد .همچنانکه از نامه وزارت آموزش و پرورش
ایالت برلین به دارابی(مورخ ۸۳اگوست )۸۱۱۱منتج می شود ،مدراک تحصیلی او
در تطابق با کالس دهم دبیرستان در آلمان بوده است .به این دلیل ،او از اول سپتامبر
 ۸۱۱۸درکالج مدرسه عالی فنی شهر هاگن ( ،)Hagenآلمان ،به منظور کسب مدرک
الزم برای تحصیل در یک مدرسه عالی فنی ثبت نام می کند .برگ درخواست دارابی
برای پذیرش کالج و نیزگواهینامه های مربوط به ثبت نام او در دوره زمستانی -۱۲
۸۱۱۸و دوره تابستانی سال  ۸۱۱۲مبین این امر هستند .تسلط دارابی به زبان آلمانی
بسیاراندک است .او ازهنگام ورودش به آلمان در مدرسه زبان هارتناک (Hartnack-
 ،)Schuleازدوم آوریل ،۸۱۱۱تمام روزدرکالس"آلمانی برای خارجیان" مشغول
فراگیری زبان آلمانی بوده است .دادگاه از مجموعه این واقعیات چنین نتیجه میگیرد
که برای اقامت دارابی در آلمان دالیل مربوط به جاسوسی مقدم بوده اند ،همچنانکه
فعالیتهای او نیز نشانگر و مبین این امر هستند.
"هفته سبز"( ،)Grüne Wocheنمایشگاه محصوالت کشاورزی و دامپروری
دارابی در ژانویه  ،۸۱۱۸به عنوان ثبت نام کننده و مسئول غرفه ایران در نمایشگاه
ساالنه محصوالت کشاورزی و دامپروری معروف به"هفته سبز" ،درشهر برلین،
خود را به سازمان نمایشگاهها معرفی و برای ایران تبلیغ می کند .بنا بر اظهارات

اداری نمایشگاهها ،دارابی که عالقمند
(شاهد) خانم واتس( ،)Watzکارمند بخش امور
ِ
به شرکت در این نمایشگاه بود وکالت نامه الزم از سوی کنسولگری ایران را (همچنان
که ادنان ایاد نیز این موضوع را تأیید می کند) بدون بررسی و کنترل ،و بسیارسریع
تهیه نمود .این وکالت نامه ،که از نظر خانم واتس بگونه ای غیر عادی وسیع بوده
است ،به دارابی اختیارات تام و اجازه میداد از نام و پرچم ایران استفاده نماید .چنین
وکالت نامه هائی معموال به اداره امور نمایشگاه اطمینان میدهند که شرکت معرفی
شده ،شرکتی معتبر است و تمام بررسیهای اداری الزم و ضروری دراین زمینهها
انجام گرفته اند .اما هیچیک از این دو مورد شامل دارابی نشده است .دارابی حتا اجازه
و جواز برای کسب مستقل را نیز نداشته است .خانم وکیل دارابی ،در  29مه ،۸۱۱۸
نزد پلیس برای او درخواست لغو چنین محدودیتی را می دهد .بدین دلیل ،شاهد خانم
واتس به درستی اظهار میدارد که صدور چنین وکالت نامهای برای دارابی از سوی
سرکنسولگری ایران ،بسیارغیرعادی وغیرقابل فهم است .دراین رابطه از یک شرکت
معتبر ،یا نهادین نیز ابدا نمیتوان سخن گفت .دارابی از اواخر سال  ۸۱۱۱و اوایل
 ،۸۱۱۱مشترکن همراه با شاهد آیدمیر ،یعنی با رئیس رسمی اتحادیه مسجد امام جعفر
صادق ،یک فروشگاه کوچک مواد غذائی را در خیابان ِو ِزر( ،)Weserدر منطقه
نویکلن) (Neukölnبرلین اداره می کرد .این فروشگاه چند ماه بعد دچار آتش سوزی
می شود و بکلی می سوزد .و همچنانکه آقای آیدمیر اظهار می دارد ،این فروشگاه در
اواخر سال  ،۸۱۱۱پس از واگذاری به شاهد ادنان ایاد ،فروخته می شود .بنابراین ،در
زمان برگزاری"هفته سبز" دارابی اصوال دارای هیچ شرکتی نبوده است .او از اوایل
سال  ۸۱۱۸تنها در شرکت اتوکشی شاهد ادنان سهامدار بوده است.
اعترافات یوسف امین در پروسه تحقیقات ،مبنی براینکه او در نوامبر ۸۱۱۸از دارابی
یک کارت شناسائی نمایشگاه برای "هفته سبز" دریافت داشته است نیز در رابطه با
همین مسائل مربوط به تعیین وضعیت شرکت در"هفته سبز"قرار دارد .در اینجا
مسئـله مربوط میشود به"هفته سبز" سال  ،۸۱۱۲که در اول ژانویه  ۸۱۱۲برگزار
شده است .زیرا بنا برشهادت خانم واتس ،و براساس روند کار آنها ،کارتهای شناسائی
شروع نمایشگاه در اختیار صاحبان غرفه ها قرار داده
سال ماقب ِل
نمایشگاه در پایا ِن
ِ
ِ
می شود.
معامالت امالک برای سرکنسولگری ج.ا.ا .در برلین
سرکنسولگری ایران دربرلین ابتداء دربخش غربی شهرقرار داشت و در سال ،۸۱۱۹
بنابراظهارات رئیس پیشین اداره امنیت ایالت برلین( ،)LFVشاهد آنوسک به دلیل
فعالیتهای جاسوسی از سوی متفقین تعطیل شد .سرکنسولگری بعدا در ساختمان سفارت

ایران در برلین شرقی مستقر شد .سرکنسولگری در اوایل  1990به دارابی مأموریت
میدهد برای آنها یک ساختمان ویالئی خوب ،به عنوان محل جدید کنسولگری،
جستجو نماید .دارابی با بنگاه معامالت ملکی ارباس ( )Erbasتماس میگیرد و این
بنگاه نیز ویالهائی را به دارابی عرضه می کند .دارابی مذاکرات و معامالت را نه
بنام خودش ،بل به نام کنسولگری انجام میدهد و همواره با رفتارش نشان میداد که
مأموریت او از سوی سرکنسولگری جمهوری اسالمی است .همچنان که آقای ارباس
بیان می دار د ،رفتار دارابی حاکی از آن بود که او افراد مهمی را (در آنجا) می
شناسد .یکی از خانههای ویالئی عرضه شده توسط آقای ارباس در بخش داهلم برلین
( ،)Dahlemدرخیابان پودبیلسکی آله( )Podbielskialleeقرار دارد .ومحل
سرکنسولگری ایران ،اکنون در همان خیابان پودبیلسکی آله ،شماره  ،۶۹است.
ساختمان مسجد
دارابی دربرلین ،درهمآهنگی باسرکنسولگری ایران در جستجوی قطعهای زمین برای
ساختمان یک مسجد بوده است.
در یک گفتگوی تلفنی ،در ۲۳آگوست  ،۸۱۱۸میان دارابی و سرکنسول ایران در
برلینُ آقای امانی فرانی ،که توسط اداره کل امنیت داخلی آلمان( ،)BfVدر ارتباط با
تدابیر دیگری برعلیه دارابی ،و براساس اصل  ۸۱قانون اساسی ،مورد شنود قرار
گرفته است ،کنسول از"کاظم" میپرسد که آیا زمین را برای مسجد پیدا کرده است یا
خیر .دارابی در پاسخ میگوید او به دنبال قطعه زمینی به مساحت هزار متر مربع می
باشد و چند بنگاه معامالت ملکی را مأمور این کار کرده است .دادگاه در مورد هویت
طرفین گفتگوکننده هیچ تردیدی ندارد ،زیرا آقای گرونه والد (کارمند  )BFVاظهار
داشت که یک کارشناس با تجربه و متخصص شناخت صدا به او اطمینان داده است که
او (کارشناس) صدای هر دو نفر را از مکالمات تلفنی بسیار زیاد دیگری میشناسد و
میتواند فورا هویت آنها را مشخص کند.
دو روز بعد ،در ۲۶آوریل  ،۸۱۱۸دارابی با شاهد ارباس(معامالت امالک) تلفنی
صحبت میکند که این صحبت نیز شنود و ضبط شده است .در این گفتگو ،دارابی از
ارباس درباره یک قطعه زمین برای ساخت یک مسجد پرسش میکند و اظهار میدارد
پول الزم برای این منظور از فروش مسجد فرانکفورت تأمین خواهد شد .ارباس که
در بازجوئی اولیهاش انکار میکرد با دارابی در رابطه با قطعه زمینی برای ساخت
یک مسجد گفتگویی انجام داده باشد ،سرانجام محتوای این گفتگوها را تأیید کرد .و
بدین ترتیب ،صحت محتوای گفتگوی تلفنی این دو ،که توسط ارزیاب اداره کل امنیت
آلمان انجام گرفته بود ،مورد تأیید قرار گرفت.

سازماندهی اجتماعات
بنا بر گزارش اداره امنیت داخلی ایالت برلین ،دارابی در  ۱ژوئن  ۸۱۱۱و به مناسبت
اولین سالروز فوت خمینی ،یک جلسه بزرگ درخیابان اشتروم( )Stromstr.در
منطقه تیرگارتن ()Tiergartenبرلین ،با کمک وهمکاری حزب هللا برگزار می کند.
این امر در تطابق با اظهارات ایاد در جلسه بازپرسی او است که گفت ،دارابی رئیس
حزب هللا دربرلین است و این امر را هر کسی در اینجا می داند.
در چهارعکسی که در این یادبود گرفته شدهاند (و در پشت دو قطعه از آنها با دست
خط یادداشت شده است که این عکسها به مناسبت یادبود سالروز فوت خمینی هستند)
درترکیبهای متفاوت ازجمله دارابی ،امین ،رایل و نیز شاهدان عبداله ،حسن و حیدر
همدانی دیده می شوند .این عکسها دریک کیف دستی متعلق به رایل درشهر راینه
کشف و ضبط شده اند.
شاهد وهابی اظهار داشته است که دارابی ،بعنوان رئیس ومسئول مسجد امام جعفر
صادق ،به مناسبت برگزاری روزعزاداری عاشورا ،سال  ،۸۱۱۸درخیابان اشتروم،
در منطقه تیرگارت ِن ،سالنی با ظرفیت  ۶۱۱نفر اجاره کرد و وهابی را مأمورتهیه غذا
برای تمام شرکت کنندگان نمود .مخارج غذا و نوشابه نیز توسط دارابی پرداخت شده
است .وهابی در برابر این پرسش که دارابی این پول را از کجا می آورده است ،اظهار
داشت در این مورد چیزی نمی داند .این امر در تطابق زمانی و محتوائی با گفتگویی
است که دارابی در ۱سپتامبر  ۸۱۱۸با کنسول امانی فرانی انجام داده و توسط اداره
امنیت ایالت برلین (در رابطه با تدابیری علیه دارابی) مورد شنود قرار گرفته است.
دارابی دراین گفتگوی تلفنی میگوید که مسأله مربوط به سالن "حل شد" و اینکه او این
موضوع را به میرخانی نیز اطالع داده و میرخانی در آن زمان سرکنسول جمهوری
اسالمی ایران دربرلین بوده است .این تلفن نشان میدهد که دارابی با خود سرکنسول
نیز در ارتباط بوده است.
تهیه پاسپورت
شاهد حیدر همدانی در جلسه بازپرسی اظهار داشته که او با کمک دارابی موفق شده
است پاسپورت ایرانی بگیرد .بنابراظهارات همدانی ،او دارای یک پاسپورت آلمانی
ویژه بیگانگان ( )Fremdenpassبود و قصد تقاضای یک پاسپورت ایرانی را داشت.
او نه فارسی میداند و نه ارتباطی با ایران دارد و تنها تحت این عنوان که پدر بزرگ
او ایرانی بوده است خواهان پاسپورت ایرانی بود .سرکنسولگری ایران دربرلین
تقاضای او را رد کرد ،زیرا آنها می پنداشتند که او از مخالفان جمهوری اسالمی است.
زمانی که دارابی از این مسئـله آگاه شد ،به همدانی قول کمک داد ،زیرا همدانی از

پیروان انقالب اسالمی بود .دارابی با پرداخت  ۵۳۱مارک هزینه پاسپورت برای
حسن همدانی (برادر حیدر همدانی) و نیز گرفتن یک پاسپورت ایرانی برای حیدر
همدانی ،به نفع او دخالت می کند .حسن همدانی به این دلیل به یک پاسپورت جدید
نیاز داشت ،زیرا پاسپورت قدیمی اش دارای" ُمهرهای مزاحم" بوده اند .دارابی پس از
آن به حیدرهمدانی میگویدکه او(حیدرهمدانی) سه هفته پس ازتاریخ تقاضا ،پاسپورتش
را خواهد گرفت ،و چنین نیز شد .همچنان که آمد ،حیدر همدانی و حسن همدانی
حاضر نشدند در برابر دادگاه اعترافات خود در بازپرسی را دوباره تأیید کنند .آنها نیز
به صف گروه شاهدانی پیوستتند که از راه گریز از بیان حقیقت ،و تعبیر و تفسیرهای
گوناگون ،و حاشیه پردازی ،و این ادعا که گویا حافظه اشان یاری نمی دهد ،و یا اینکه
گویا سوء تفاهمی پیش آمده است ،تالش دارند از بیان مطالبی که به زیان دارابی ،امین
یا رایل باشد ،پرهیز کنند .آنها از ابراز هرگونه مطلبی که دراین چاچوب قرار نمی
گرفت ،تحت عنوان همیشگی وتکراری اینکه مترجم و بازپرس مطالب را بد فهمیده
اند ،جلوگیری می کردند.
فعالیتهای دانشجوئی دارابی
دارابی ،هم درانجمن"دانشجویان مسلمان دربرلین غربی"( ،)VISو هم در تشکیالت
سراسری این انجمنها" ،اتحادیه انجمنهای دانشجویان مسلمان در اروپا"( ،)UISAکه
حدود  ۵۱کانون دانشجوئی را در بر می گیرد ،دارای موقعیت رهبری بوده است.
"اتحادیه )UISA( "...و انجمنهای عضواش در اروپا(  ،)VISپس از پیروزی انقالب
اسالمی در فوریه  ، ۸۱۹۱توسط ج.ا .ایران تبدیل به یک سازمان تبلیغاتی برای رژیم
شدند تا نوع یک حکومت مذهبی ایران را درسراسر دنیا گسترش دهند .شاهدان روزی
طلب ،ثابت ،عاملی ،بهمن برنجیان و زواره ،که خود ازاعضای ( )VISهستند ،این
امررا تأیید می کنند و اظهارمیدارند که فعالیتهای سازمان شامل انجام تظاهرات ،با
اهداف وانگیزههای سیاسی ومذهبی ،و اِعمال نفوذ مذهبی از راه پخش کتاب ،روزنامه
واعالمیه می باشد .اما  UISAو انجمنهای عضو آن ( )VISفقط در خدمت این
اهداف نیستند ،بل بنا بر اطالعات سازمان امنیت داخلی کل آلمان (شاهد گرونه والد)،
ونیز گزارشات اداره امنیت ایالت برلین (شاهد آنوسک) ،و نیز اطالعات و اظهارات
شاهد مصباحی(شاهد ث) ،جمع آوری اطالعات ،جاسوسی ،شناسائی مخالفان و اقدام
علیه افراد اپوزیسیون ایران نیز ازجمله وظائف این انجمنها بوده است.
به این دلیل UISA ،و اعضای کانونهایش با گروههای اسالمی -رادیکال ،و بویژه
حزب هللا ،و با مراکز رسمی ایران(مانند سفارت ،سرکنسولگری) دارای روابط و
همکاریهای بسیارنزدیکی هستند .واقعیات نشان می دهند که  ،UISAیک منبع ذخیره

پرسنلی برای سازمان امنیت ایران و برای فعالیتهای جاسوسی و تبلیغاتی اش می باشد.
شاهد م صباحی اظهارات تکمیل کننده ای در این مورد در اختیار دادگاه گذاشته است.
او ،در رابطه با  ،UISAدارای اطالعات ویژه ای است ،اطالعاتی که نتیجه تجربیات
شخصی خود اوهستند .او از سال  ۸۱۹۱به عنوان دانشجو در پاریس ،سپس به عنوان
رئیس بخش سرویس جاسوسی ایران درسفارت فرانسه ،و پس از اخراجش از فرانسه
(سال ۸۱۱۳به دلیل فعالیت اطالعاتی -امنیتی) تا سال  ۸۱۱۳به عنوان مسئول
همآهنگی ایستگاههای اطالعاتی رژیم در اروپای غربی بوده است .موقعیتی که اصوال
از وظایف کنسولگریها است .بنا بر اظهارات مصباحی ،تا سال  ۸۱۱۵هر کس خودش
تصمیم میگرفت که آیا میخواهد برای ایران فعالیت اطالعاتی -امنیتی بکند یا خیر.
 ، UISAاز سال  ،۸۱۱۳در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(که تحت تسلط
سپاه پاسداران است) قرار گرفت .این "اتحادیه ،"...از آن زمان به بعد ،برای اداره
اطالعات و امنیت سپاه پاسداران کار میکند و کادرهای رهبری اش از سوی رهبر
انقالب ،آیت هللا خمینی ،تعیین می شدند .با تشکیل و پایه گذاری واواکUISA ،
بخشی ازدستگاه اطالعات وامنیت جمهوری اسالمی شد و از آن زمان به بعد کادرهای
رهبری اش توسط واواک تعیین و نصب می شدند .اما برای رعایت ظاهر امر ،این
رهبری (باصطالح) از سوی اعضای آن انتخاب می شوند.
دارابی ازسال ۸۱۱۲عضو  VISو دارای روابط دوستانه ای با سفارت ایران بوده
است .رابطه دوستانه ای که شاهد ثقفی ( )Saghafiتالش کرد با بیان اینکه تمام
اعضای  UISAدارای چنین رابطهای بوده اند ،آن را عادی جلوه دهد .دارابی در
برلین فعالیتهای مهمی انجام می داد ،جلسات را تدارک میدید و سخنران دعوت می
کرد .دارابی از ۳ژوئیه  ۸۱۱۳عضو هیئت رئیسه  VISمیشود (اعترافات بهمن
برنجیان ،زواره و نیز برگ ثبت ومعرفی  VISدرنزد پلیس برلین) ،و سپس به عنوان
رئیس  UISAدر اروپا ،مسئول روابط عمومی ،برنامهریزی و نیز برگزاری جلسات
و تظاهرات بوده است (اعترافات بهمن برنجیان) .او تا زمان بازداشت ،در  ۱اکتبر
 ،۸۱۱۲برای  VISفعالیت میکرده است ،VIS .درسال  ،۸۱۱۳پس از آنکه دیگر
کسی حاضر به پذیرش مسئولیت ریاست و رهبریش نشد ،منحل شد(اظهارات آنوسک،
اداره امنیت داخلی ایالت برلین و زواره عضو هیئت رئیسه مرکز توحید اسالمی-
برلین).
شاهد مصباحی ،اطالعات سازمان امنیت داخلی کل آلمان و نیز اطالعات اداره امنیت
ایالت برلین درباره  UISAو انجمنهای عضواش را تأیید می کند .مصباحی در مقام
پیشین اش ،به عنوان همآهنگ کننده فعالیتهای اطالعاتی -امنیتی ج.ا.ا .در اروپا ،از

جمله مسئول سازمانها وتشکیالت اسالمی نیزبوده است .او بدین دلیل ،چندین بار به
سرکنسولگری ایران درهامبورگ می رود .کنسولگری ج.ا.ا .در هامبورگ ،در آن
زمان ،توسط آقای فرهادنیا ،عضو سرویس جاسوسی ایران ،اداره می شد .فرهادنیا،
عالوه برانجام وظائفی که معموال یک سرکنسول انجام می دهد ،با گروههای
بنیادگرائی چون حزب هللا تماس داشت و اطالعات مربوط به امور جاسوسی را جمع
آوری می کرد .مصباحی در این رابطه اظهار داشته است که درحین (حداقل) سه
گفتگو میان او و سرکنسول ج.ا .درهامبورگ ،دارابی بدون اجازه وارد اتاق شده و
آهسته در گوشی با فرهادنیا صحبت کرده است .این حقایق همگی موئید رابطه بسیار
نزیدیک کاظم دارابی با مقامات سیاسی -امنیتی ج.ا.ا .است.
شناسائی مخالفان
در یک گفتگوی تلفنی میان دارابی و کنسول جمهوری اسالمی در برلین ،در ۲۳
آوریل ،۸۱۱۸کنسول آقای امانی فرانی ازدارابی درباره یک دانشجوی کرد پرسشهایی
می کند .آقای فرانی نام دانشجو را میگوید و اضافه میکند که این فرد در دانشگاه آزاد
برلین تحصیل می کند .دارابی به او قول میدهد به این امر رسیدگی کند .این فرد،
همچنانکه شاهد گرونه والد اظهارداشت ،عضو"اتحادیه دانشجویان کردستان در
خارج" ،و بدین ترتیب از اعضای گروههای مخالف است .بنابراین جای تردیدی وجود
ندارد که دارابی مأموریت شناسائی افراد را ،که ویژه سرویسهای اطالعاتی می باشد،
پذیرفته است.
برگزاری یک ضد تظاهرات
در ژوئن  ،۸۱۱۱حدود  ۳۱تا  ۶۱نفر در برابر کنسولگری ایران ،در برلین شرقی،
خیابان استاوانگر( ،)Stavangerبرعلیه رژیم ایران دست به تظاهرات میزنند و
خواهان آزادی زندانیان سیاسی می شوند .برعلیه این تظاهرات یک گروه حدودا ۸۳
نفره مرکب از ایرانی و لبنانی ،دست به ضد تظاهرات میزنند که رهبری و هدایت
آنها با دارابی بوده است .دارابی و دوستان همفکرش (از جمله) شعار میدادند "هللا و
اکبر"" ،زنده باد انقالب اسالمی ایران" و "مرگ بر آمریکا".
دادگاه شهادت آقای نوذری نژاد( )Nowzarinehzadدراین مورد را می پذیرد.
درباره اظهارات او جای تردیدی وجود ندارد که او از افراد گروههای اپوزیسیون است
و به عنوان ناظر از سوی"کانون پناهند گان ایرانی -برلین"روند این دادگاه را دنبال
می کند .شاهد آرام و روشن گزارش این تظاهرات و ضد تظاهرات را داد و هیچگونه
تعصبی از خود نشان نداد .او اظهارات بیطرفانه و مربوط به موضوع را با این اشاره
تقویت نمود که دارابی وسایرشرکت کنندگان دراین تظاهرات متوسل به خشونت نشدند.

جشنواره فرهنگی ج.ا.ا .در آلمان۲۳۳۲ ،
امین(نگهبان در ورودی رستوران میکونوس به هنگام ارتکاب جرم ،پ.د ).در روند
تحقیقات چنین گفته است :دارابی با او در برلین درباره یک کار در فستیوال فرهنگی
درشهردوسلدورف صحبت کرد و اضافه نمود که در آنجا احتماال مشکالتی با"منافقین"
بوجود خواهد آمد .واژه منافقین ،بنا برزبان رایج حکومت ایران درمورد گروه
اپوزیسیون مجاهدین بکار برده می شود .امین در این رابطه همچنین ابراز داشت که
لبنانی های ساکن برلین مسلح به کلت ،هفت تیرهای گازی و گاز اسپری بودند .دارابی
دراین فستیوال رابط لبنانی ها و ایرانیانی بود که به او کمک می کردند .امین می گوید
میان ما و اپوزیسیون ایرانی کتک کاری شد و عدهای زخمی شدند .یکی از زخمی
شدگان شاهد طارق شایله ( )Tarik Scheileبود.
دادگاه این موضوع را مورد بررسی قرار داد و به نتایج زیر رسید:
از ۸۲سپتامبر ۸۱۱۸تا  ۸۵اکتبر ۸۱۱۸درشهر دوسلدورف "فستیوال فرهنگی ایران"
برگزارمی شد .برگزارکننده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران بود .در این
فستیوال وزیر فرهنگ ج.ا .نیز شرکت داشت .مجاهدین خلق در برابر نمایشگاه یک
میز کتاب و پالکارت گذاشته بودند .به روی پالکارتها تصاویر قربانیان اعدام شده در
ایران بود .افراد اپوزیسیون ج.ا.ا .با این نوع از فعالیتها به وضع موجود در ایران
اعتراض می کنند .از"خانه ایران" درشهر کلن به دارابی تلفن و از او خواسته می
شود عدهای از دوستان عرب را جمع کند و همراه آنها به دوسلدورف برود .دارابی این
بر امین
خواست را انجام می دهد .او از اطرافیانش ،که دار و دسته لبنانی های دور و ِ
و رایل را نیز شامل می شدند ،عدهای را جمع می کند .از جمله این افراد همکار
تجاری او ادنان ایاد ،و نیز شاهدان حسن و حیدر همدانی ،عربی -بالغی ،موسی
حسن ،نصرالدین ،فنایشه ،شایله و حسین کنج بودند .پول بلیت رفت و برگشت آنها را
رایل پرداخت کرده است  .این افراد با یک خودرو ،و از یک مسجد در برلین حرکت
کردند .دارابی خودش راه دیگری را انتخاب کرد ،یعنی به اوزنابروک()Osnabrück
رفت تا از آنجا بهمراه حیدر به دوسلدورف( )Düsseldorfبرود.
افرادی که از سوی دارابی سازماندهی شده بودند ،به همراه حدود  ۸۳نفر مردانی که
ازساختمان فستیوال به آنها پیوستند ،بالفاصله پس از ورود اتوبوس به شهر
دوسلدورف ،در ۸۱سپتامبر  ،۸۱۱۸به افراد اپوزیسیون حمله ور شدند .آنها به زبان
مادری شان شعار میدادند "هللا اکبر"" ،خمینی رهبر" و "مرگ بر منافقین" و وسائل
روی میز را زمین ریختند ،میز را شکستند و با چوب و چماق و میله های آهنی ،و
گاز اشک آور به افراد اپوزیسیون حمله کردند .این افراد نیز به دفاع از خود پرداختند.

درمیان حمله کنندگان شایله ،شهروند لبنانی ازهمه پرخاشگرتر بود .او در این درگیری
زخمی میشود ودارابی وظیفه مراقبت ازاو رابه عهده می گیرد .دارابی در بیمارستان
به دیدار شایله میرود و پس از اندکی بهبود ،توسط دارابی و به همراهی حیدر به شهر
اوزنابروک برده می شود.
این درخواست از دارابی که او گروهی را برای تظاهرات جمع آوری کند ،از سوی
سازمان امنیت کل آلمان ،در رابطه با تدابیری علیه دارابی ،ضبط شده است .شرکت
کنندگان در این تظاهرات همگی ازافراد بنیادگرا و پیروان ج.ا .هستند .دلیل این امر
عمل آنها برعلیه"منافقان" است.
سمت رهبری در مرکز توحید اسالمی
دارابی در سال  ۸۱۱۱فرد دوم هیئت رئیسه "مرکز توحید اسالمی" ،در خیابان رایشن
برگر( ) Reichenbergerشماره  ،۸۲۳در منطقه کرویتسبرگ( )Kreuzbergبرلین،
بوده است .فرد اول هیئت رئیسه ،شاهد زواره می باشد .مرکز توحید اسالمی در سال
 ۸۱۱۹پایه گذاری شد .بنابراساسنامه این مرکز ،وظیفه مرکز توحید اسالمی ،نه تنها
انجام فرائض دینی ،بل (ازجمله) تماس و همکاری با اتحادیه های اسالمی برلین نیز
می باشد ،تا از این راه انجام فرائض دینی بهتر انجام گیرد و برای یک آینده مشترک
کار شود .مرکز توحید اسالمی از انجمنهای اسالمی جدید التأسیس پشتیبانی می کند،
همکاری با آنها را گسترش میدهد و برای انجام امور مسلمانان (در برلین) نمازخانه،
مدرسه ،مراکز آموزشی ومسجد ایجاد میکند و نیز مراکزی برای تجمع با دگراندیشان
بوجود می آورد .اما این امور تمام فعالیتهای مرکز توحید اسالمی نیست .این مرکز نیز
(مانند مرکز اسالمی هامبورگ)ازیکسو در خدمت گسترش افکار اسالمی بنیادگرایانه،
به مفهوم تأسیس یک"حکومت الهی" تامگرا است ،و ازسوی دیگر ،به جمع آوری
اطالعات و جاسوسی می پردازد .عالوه بر دارابی ،سایر فعاالن مرکز توحید اسالمی
نیز برای رسیدن به این اهداف ،وابسته به  VISبودند .مرکز توحید اسالمی حدود سال
۸۱۱۱به فعالیتهایش پایان داد ،زیرا مسجد امام جعفرصادق در خیابان ُکلُنی(
 ،)Kolonieدرمنطقه ِودینگ برلین ،که محل رفت و آمد شیعیان بنیادگرا است ،همین
وظایف را بعهده گرفت.
واقعیاتی که در باال بیان شدند ،از یکسو نتیجه بررسی اسنا ِد مربوط به ثبت اتحادیه ها
(دردادگاه امور اداری منطقه شارلوتنبورگ) است ،واز سوی دیگر ،براساس اظهارات
شاهدان گروندوالد(مامور سازمان امنیت داخلی کل آلمان،پ.د ).و آنوسک(مامور
سازمان امنیت داخلی ایالت برلین،پ.د ).درباره شروع و پایان کار مرکز توحید

اسالمی ،و همچنین براساس اطالعات کارشناسانه شاهد پروفسور دکتر اشتاین باخ و
نیز اظهارات شاهدان بهمن برنجیان و مصباحی می باشد.
فعالیت در مسجد
ُ
ُ
مسجد امام جعفر صادق ،که پس از اسباب کشی در تابستان  ۸۱۱۲در خیابان کلنی
(درمنطقه ودینگ برلین) مستقر شد ،عملن جانشین مرکز توحید اسالمی در خیابان
رایشنبرگ بود .این مسجد نه تنها محلی برای برگزاری نماز وبحث و گفتگو درباره
امور اجتماعی ،که محلی برای تبادل اطالعات ،به منظور توسعه و گسترش انقالب
اسالمی ،و نیز به منظور تدارک و انجام فعالیتهائی با سایر گروههای مسلمان است .بنا
براطالعات و اظهارات شاهد آنوسک ،تحقیقات انجام گرفته توسط اداره امنیت ایالت
برلین مؤید این امر است که این مسجد پایگاه اصلی و مرکزی حزب هللا می باشد .در
ژوئیه  ،۸۱۱۱در این مسجد یک تظاهرات مشترک با حزب هللا سازماندهی شد که در
آن ،عالوه بر سفیر ایران درجمهوری دمکراتیک آلمان پیشین ،رئیس مرکزی اسالمی
هامبورگ نیز شرکت داشتند.
دارابی دراین مسجد نه تنها درامور مربوط به فرائض دینی -مذهبی ،یا به عنوان
مددکار اموراجتماعی فعال بود ،بل اوهمچنین در فعالیتهای سیاسی این مرکرنیز دارای
نقشی فعال و برجسته بوده است .اظهارات شاهدان گوناگون مؤید این امر هستند .مثال
وهابی اظهار داشت ،دارابی شخص مذهبی مورد احترام ما بود و به عنوان مسئول
مسجد جشن و مراسم سوگواری بسیاری را برگزاری می کرد .شاهدان عربی بُالغی
( )Arabi Bolaghiو علیرضایی ( )Alirezaiبا احتیاط بیشتری در این باره سخن
گفتند و ابراز داشتند که دارابی درمحافل اسالمی بسیار معروف است .اما دقیقتر
ومشخص تر ازهمه ،متهم ایاد درجلسه بازپرسی اش درباره دارابی سخن گفته است.
او بدون اینکه دلیلی برای غلو دراین زمینه داشته باشد ،بیان داشت دارابی رئیس حزب
هللا در برلین است و این امر را در اینجا همه می دانند .اینکه دارابی در مسجد مردم را
به تظاهرات واعتصاب فرا میخواند و درسایر مساجد آلمان درباره انقالب اسالمی
سخنرانی می کرده است ،همگی مؤید اهمیت دارابی در رابطه با فعالیتهای سیاسی
اوهستند .او(همچنان که شاهدان دائینی  Dhainiو بریستریش  Bristrichاظهار می
دارند) از جمله در تظاهرات ضد سلمان رُشدی در برلین و بُن شرکت داشته است.
دارابی درارتباط با تدارک تظاهرات برعلیه سلمان رشدی با شاهد بریستریش مشورت
میکند که شعارها چه باشند.

جمعبندی
واقعیات باال مبین آنند که دارابی یک فعال مهم و مؤمن برای جمهوری اسالمی در
تمام زمینهها بوده است .او استقامت و پایداری سیاسی -ایدئولوژی خود ،آمادگی و
ایثار ،توانائی درسازماندهی ،و نیز مورد اطمینان بودن خویش را بیش از  ۸۲سال به
اثبات رسانده بود .او دارای رابطهای بسیار نزدیک با نمایندگیهای رسمی ایران ،و
دارای نفوذ بسیار درآنجا بود و برای آنها آماده انجام فعالیتهای اطالعاتی -امنیتی
(جاسوسی ،پ.د ).بوده است .توانائی وآمادگی دارابی درانجام وظایف سخت و پیچیده،
و در صورت لزوم اِعمال قهر و خشونت از خصوصیات ویژه او هستند .دارابی،
براساس شغلش ،به عنوان کاسب ،دارای این امکان بود که بدون ایجاد سوءظن ،به
کارهای جاسوسی بپردازد و درپی تعطیلی سرکنسولگری ج.ا ،.دربخش غربی برلین،
فعالیتهای جاسوسی آنها را به عهده بگیرد و انجام دهد .او تحت بهانه و استتار انجام
امورمذهبی با بنیادگرایان لبنانی االصل نشست و برخاست میکرد و از این راه میزان
مورد اعتماد بودن و نظر آنها را در مورد حکومت ایران مورد بررسی قرار می داد.
این خصوصیات به دارابی آنچنان کیفیتی دادند که او توانست قتل نمایندگان حزب
دمکرات کردستان ایران را"از نظر پرسنلی و لجستیکی" آنچنان تدارک ببیند که این
شانس موفقیت و
تروربتواند(با کمک و پشتیبانی نیروهائی از درون ایران) با حداکثر
ِ
خطر کشف شدن ،به انجام رسانده شود .
حداقل
ِ
انگیزه ارتکاب ُجرم
انگیزه اصلی و تعیین کننده دارابی برای پذیرش و انجام این مأموریت را میتوان به
گونهای قابل اطمینان از فعالیتهای او برای حکومت ایران ،و از رفتار و شخصیت او
دراین ارتباط ،نتیجهگیری کرد .رفتاروشخصیتی که ویژه گیهای آن در باال به اختصار
بیان شدند .براساس آنها ،برای دادگاه جای هیچگونه شک و شبه ای وجود ندارد که
دارابی این مأموریت را از سوی ج.ا.ا .پذیرفته و آنرا انجام داده است ،زیرا او به
رژیم ایران به دنبال همان عالئق و اهداف مربوط به
ت
عنوان
خادم حاضر به خدم ِ
ِ
ِ
ُ
حفظ قدرت سیاسی قدرتمداران ایران بوده و میخواسته است رهبران کرد مخالف را
نابود سازد .دارابی برای اینکار نیازمند دستور وحکم نبود .بررسی مدارک و اسناد
جُرم وجود چنین دستوری به شخص او را نشان نمی دهند .دارابی صرفا همکار
غیراستخدامی واواک بود .دارابی ،هرچند که قبلن عضو سپاه پاسداران بوده است ،اما
حدود یکسال پس از شروع انقالب اسالمی به آلمان میآید و ساکن اینجا می شود .او
در اینجا ،در کنار فعالیتهایش برای ج.ا.ا ،.به تحصیل و تجارت نیزمشغول می شود.

به این موضوع نیز باید توجه شود که وظیفه برنامهریزی و اجرای این ترور به عهده
سپاه پاسداران نبوده است ،بل واواک.
اجرای مأموریت
نتایج اثبات جُرم که در اینجا مورد بررسی قرار گرفتند ،بر این اعتقاد
دادگاه بر اساس
ِ
است که او مأموریت تدارک ترور را در رابطه با امور پرسنلی و لجستیکی دریافت
داشته و آنرا انجام داده است .دادگاه در این رابطه از اطالعات شاه ِد معروف به منبع
ب ( )Bاستفاده نکرد ،زیرا نسبت به اعتبار آنها شک و تردید وجود داشت.
دارابی رئیس نیروهای محلی دربرلین بود .ازاین نیرو ،پس ازکنارگذاشتن ایاد ،متهمان
امین و رایل و نیزمتهم حیدر(که تحت پیگرد است) مستقیمن در انجام جُرم شرکت
داشته اند .علی صبرا اتومبیل فرار را خریداری کرده است و متهم اتریس از راه تهیه
و تدارک یک پاسپورت برای رایل وظیفه خود را در رابطه با این جُرم انجام داده اند.
ت رهبری شریف ،پس از ورود به برلین ،و پیش ازآنکه شناسائی و تحقیقات
تی ِم تح ِ
دیگری انجام دهد وطرح نهائی ترور را به تصویب برساند ،با دارابی تمام امور را
بررسی وهمآهنگ می کند .چنین همآهنگی با دارابی ،بر اساس برنامه عمل ،الزامی و
ضروری بوده است .رهبر تیم باید میدانست که کدام یک از امور تدارکاتی در محل
انجام گرفتهاند تا خود بتواند تصمیم بگیرد که سرانجام چه کسی باید در ترور شرکت
کند و چه تدابیر دیگری باید اتخاذ شوند .گزارش رسمی سازمان امنیت داخلی کل
آلمان به دادگاه (مورخ ۸۱دسامبر )۸۱۱۳نیز در برگیرنده این اطالع است که تیم
ضربت با جاسوس مقیم برلین (که نام او ذکر نمی شود) امور را همآهنگ کرده است.
این اطالعات سازمان امنیت داخلی کل آلمان از یک منبع اطالعاتی مورد اعتماد است
که سالها همکارسرویس اطالعاتی دولت آلمان بوده است .این منبع ،شاهد مصباحی
نیست .شاهد گرونه والد در یک گفتگوی مفصل ودقیق با افسر راهنمای منبع ،و نیز با
بررسی پرونده او در ۳فوریه  ،۸۱۱۶نسبت به صحت و درستی گزارشهایش شخصا
متقاعد شده است.
برنامه و طرح ترور ،و نیزنقش دارابی ،یک بار دیگر توسط اظهارات شاهد مصباحی
مورد تأیید قرار گرفتند .این شاهد ابتداء گفت که او دارای اطالعاتی درباره ساختار و
روشهای تصمیم گیری در رابطه با تروردر دستگاه حکومت ایران ،اطالعاتی مربوط
به تحقیقات و شناسائی مأموران مقدم ،ارشاد و کمالی ،و نیز اطالعاتی درباره گفتههای
بنی هاشمی (شریف) می باشد .اما از برنامه دقیق و نحوه اجرای ترور و نقش دارابی
اطالعی ندارد .او همچنین نمیدانست (امری که عادی است) که آیا نیروهای محلی در
آلمان در ارتکاب جُرم شرکت داشتهاند یا خیر .با این وجود ،اطالعات شاهد مصباحی

دارای اهمیت ویژه ای است ،زیرا او روشها وشیوههای مرسوم تصمیم گیری و اجرای
چنین ترورهائی را شرح داد .توضیحات وتشریحات او درباره روشها و شیوههای
ترور به ما امکان داد تا بتوانیم آنها را با روشهای بکار رفته در"میکونوس" مقایسه
کنیم .این مقایسه ،این نتیجه را به دست میدهد که ترور میکونوس نیز مانند نمونههای
دیگر انجام شده است.
شاهدمصباحی بیان داشت که در چنین ترورهائی سرکنسولگری ایران ،و نیز نیروهای
محلی و"تیم ضربت"(که از ایران می آید) هریک دارای وظیفه و نقشی جداگانه و
ویژه هستند .اواظهار میدارد که (بنا براطالعات او) در سال  ،۸۱۱۲عالوه بر پایگاه
مرکزی سرویس جاسوسی ج.ا.ا .درسفارت ایران درشهربُن ،کنسولگری ایران در
فرانکفورت (که سرکنسول آن عضو واواک است) نیز یکی از پایگاه های جاسوسی
ایران بوده است .رؤسای این پایگاههای جاسوسی با "شورای عملیات ویژه" (که همان
"واحد عملیات ویژه"است ،که درگزارش رسمی سازمان امنیت داخلی کل آلمان،
مورخ  ۸۱دسامبر  ،۸۱۱۳از آن یاد شده است) واواک در ارتباط می باشند .اما آنها از
هرگونه تماس مستقیم با"تیم ضربت" پرهیزمی کنند .وظیفه این پایگاهها تدارک
امکانات عملیات درمحل وآماده کردن امور لُجستیکی است .سرکنسولگریها ،به منظور
پرهیز ازهرگونه ارتباط با تیم ضربت و به منظور استتار ،قاعدتن از یک فرد مورد
اطمینان در بیرون کنسولگری(که همکاردستگاه اطالعاتی درمحل است) استفاده می
کنند .وظیفه همکار(واواک)درمحل ،تدارک ترور و پشتیبانی از تیم ضربت است تا تیم
برای تهیه مسکن ،یا تهیه اسلحه واتومبیل و… مجبور به تماس با بیرون (نمایندگی
جمهوری اسالمی) نشود .بدین ترتیب تیم ضربت نه درهتل ،بل در خانههای شخصی
اقامت می کند.
بنا براظهارات مصباحی ،درعملیات خارج از کشور عمدتا از وابستگان حزب هللا
استفاده می شود .این امر درتطابق با اظهارات شاهدان محمد جواده و چهاده
( )Chehadeنیز است .آنها از این امر شکایت داشتند ،که ایران برای انجام چنین
عملیاتی همواره از لبنانی ها استفاده می کند .البته چهاده بعدا در جلسه دادگاه بیهوده
تالش کرد تا اظهارات کاملن روشن اش را (که در حضور کمیسرعالی جنائی ،آقای
شمانکه ،Schmanke ،انجام داده بود) تغییر دهد و بگوید که منظور او این بوده است
که هموطنان او دراین نوع عملیات شرکت نمی کنند ،اما بعدا به ناحق مورد سوء ظن
قرارمی گیرند .مصباحی اضافه میکند که پس از ورود تیم ضربت به محل عملیات
حق تصمیم گیری درباره سایر تدابیر الزم با رهبر تیم است .مصباحی می گوید خودش
ازبنی هاشمی شنیده است که او(بنی هاشمی) ،پس ازانجام عملیات" ،همچنانکه برای

اعضای تیم ضربت امری رایج ومرسوم است" ،با هواپیما به ایران مراجعت کرده
است.
اظهارات شاهد مصباحی قابل اطمینان هستند .اطالعات او درباره شیوه و روشهای
رایج تدارک ترور براساس فعالیتهای اطالعاتی -امنیتی خود او ،و نقشش در ارتباط با
طرح ترور هادی خرسندی است .اطالعات او در تطابق و همآهنگی با اظهارات امین،
در رابطه با نقش شریف و دارابی ،و نیز در تطابق با اعترافات امین است که گفته
بود ،محمد(که او نیز درعملیات شرکت داشت) به او یک بلیت هواپیما نشان داده است.
شاهد مصباحی همواره وبه گونهای آشکاروروشن ،میان واقعیتها و نتیجهگیریهای
منطقی خودش (از پروسه عادی حادثه) فرق می گذاشت .او حتا میزان اطمینان به هر
یک از واقعیتها و اطالعات بیان شده را درجه و طبقه بندی می کرد .این واقعیت که او
دچار وسوسه نشد ،تا مطالب نادرست دراختیار دادگاه بگذارد ،هر چند میدانست چنان
مطالبی برای دادگاه بسیار مهم هستند ،درجه اعتقاد به شاهد و اطمینان به اظهاراتش را
افزایش می دهد.
اعترافات افراد و گروههائی که در این ترور شرکت داشته اند ،و نیز رفتار آنها مبین
این واقعیت ا ست که هیچ سند بالواسطه ای که اثبات کند دارابی دارای حکم مأموریت
شخصی برای این تروربوده است ،وجود ندارد .حتا امین نیز ،که مستقیما در ترور
شرکت داشته است ،از تمام اموراطالع نداشت .بدین دلیل (بعنوان مثال) امین هم
اطالعات دقیق تری از محل تهیه اسلحه های جُرم ،یا اتومبیل فرار نداشت .اما دادگاه
براساس مجموعه ،اسناد و مدارک ،و نیز فعالیتهای اثبات شده دارابی در ارتباط با این
جُرم ،اطمینان دارد که دارابی مسئول تدارک این قتل بوده است.
تدارک فرار
بنا بر اظهارات شاهدان کیدروفسکی ( )Kiedrowskiو ادنان ایاد ،دارابی قصد داشت
بین  ۱تا ۸۱اکتبر  ۸۱۱۲دوباره به ایران پرواز کند .بلیت پرواز او آماده بود ،زیرا او
به هنگام تهیه بلیت پرواز تهران به هامبورگ ،در ۳نوامبر  ،۸۱۱۲پول بلیت برگشت
را نیز پرداخت کرده بود .تنها زمان پرواز مشخص نبود .شاهد ادنان درباره علت این
برگشت میگوید که این امر تنها دلیل تجاری داشته است .ادنان در این مورد(به عنوان
سند)نامه شرکت ابریشم ساز ،مورخ  ۱اکتبر  ،۸۱۱۲را ارائه میدهد که در آن از
دارابی خواسته شده است به ایران بیاید ولباس های سفارش شده و سایر کاالها را ببیند.
اما این نامه هیچ چیز را ثابت نمی کند .این نامه جعلی است و تنها برای این هدف
ت برنامهریزی شدة دارابی به ایران را عادی جلوه دهند.
تنظیم شده است که برگش ِ

این نامه از چند قطعه مجزا سرهم بندی شده است و حداقل دارای دو تکه کامال متفاوت
است .یک تکه آن ،سرنامه ،مربوط به شرکت ابریشم ساز است و تکه بعدی شامل
مطالبی نوشته شده با یک ماشین تحریر دیگر می باشد .این دو تکه بعدا به هم چسبانده،
فتوکپی شده وسرانجام توسط یک دستگاه فاکس ارسال شده است .دادگاه در این مورد
از یکسو به گزارش کارشناسانه شهربانی کل آلمان ( ،BKAمورخ  ۲۹ژوئیه۸۱۱۳
مطابق بررسیهای دقیق وکارشناسانه به این نتیجه
) استناد می کند ،که بر اساس آن ،و
ِ
رسیده اند که نامه شرکت ابریشم سازتقلبی است .و از سوی دیگر ،دادگاه به نکات و
مستندات دیگری نیز توجه می نماید .از جمله این موارد(بعنوان مثال) ،یکی این نکته
است که درصورتحسابهای شرکت یادشده( ۲۸سپتامبر ۸۱۱۸و ۸۵اوت ،)۸۱۱۲که
تاریخ"
ایاد نیز درباره آنها اظهار نظرکرده است ،تاریخ نامه همواره دربرابر کلمه "
ِ
( )Dateچاپی سرنامه قید شده است .در نامه تقلبی ،تاریخ درجائی دیگر از نامه آورده
پانویس این نامه جعلی و سرهم بندی
شده است .در قسمت سرنامه ،و نیز درقسمت
ِ
ت
شده ،خطوط افقی آن یکسان نیستند و انحرافاتی را نشان می دهد .این نوع انحرافا ِ
مربوط به زاویه خطوط افقی ،در صورت حسابهای اصلی دیده نمی شوند .بنابراین ،با
درنظر گرفتن امکانات مقایسهای که در اختیار دادگاه قرار داشت ،میتوان در قضاوت
نهائی ،جعلی بودن این سند را اثبات شده دانست.
این واقعیت که ادنان ایاد تالش کرد سفر تنظیم شده دارابی به ایران را به عنوان یک
سفرتجاری عادی نشان دهد ،و برای اثبات آن به محتوای یک نامه جعلی استناد کرده
است ،سایراظهارات او را نیز غیر قابل قبول می کند .این بیانات تنها برای خوش آیند
دارابی بوده اند .بازداشت امین و رایل ،در ۸۳اکتبر  ،۸۱۱۲و نیز این واقعیت که
مطبوعات در ۹اکتبر ۸۱۱۲از کشف اثر کف دست رایل به روی خاذن کلت گزارش
دادند ،باعث شدند که دارابی به این فکر بیافتد هر چه زودتر خاک آلمان را ترک کند.
بدین دلیل ،مراجعت او به ایران (حداقل) در خدمت فرار موقت او بوده است تا بتواند
ازایران روند بعدی جریانات را پیگیری نماید .بنابر دالیل فوق کاظم دارابی کازرونی،
به عنوان سازمان دهنده تروربرلین ونیزمأموراجرای طرح ترور ،به حداکثر مجازات
پانزده سال زندان محکوم می شود.

 -۱عباس رایل
« ...رایل متولد  ۸۱۶۹و شهروند لبنان است .او در میان خانواده اش در بیروت
بزرگ می شود .پدرش ،که رایل با او رابطه بسیار خوبی دارد ،دارای یک فروشگاه
مواد غذائی بود .مادر رایل و خود او نیزبرخی اوقات در آنجا به پدر کمک می کردند.

اینکه او دارای چند خواهر و برادر است ،سرانجام مشخص نشد ،زیرا گاهی صحبت
از دو ،و گاهی ازهشت نفر می کرد .رایل از سال  ۸۱۹۵تا  ،۸۱۹۱و احتماال تا سال
 ۸۱۱۵به مدرسه رفته و پس از آن دارای شغلی نبوده است .او اگر کاری گیرش
میآمد انجام می داد .او پس ازمرگ پدر ،۸۱۱۶،در فروشگاه به مادرش کمک میکرد
و برای مدتی هم به جای برادرش در یک دفتر مشغول بکار شد.
رایل در اواخر سال  ۸۱۱۱به همراه امین ،علی صبرا و عدهای از هموطنان لبنان را
ترک میکند و از راه مونیخ و اِ ِسن ( )Essenبه شهر آخن ( )Aachenمیرود و در
آنجا تقاضای پناهندگی می کند .او قصد داشت در آلمان دوره مکانیک ماشین ببیند و
دراین شغل کار کند .او به دلیل شرایط بد زیست در آخن ،به همراه امین ،به برلین
میآید و درخواست پناهندگی می کند .اما پلیس او را دوباره به آخن بر می گرداند .اما،
رایل(ابتداء غیرقانونی)همچنان دربرلین میماند تا مادرش برای او اوراق شناسائی
جعلی ،با نام عماد امش ( )Emad Ammashو تاریخ تولد غلط ،می فرستد .رایل با
این اوراق جعلی موفق به گرفتن اجازه اقامت موقت رسمی دربرلین میشود که تا ۸۱
مارس  ۸۱۱۲تمدید می گردد.
رایل دربرلین ابتداء نزدهموطنانش ،مانند شاهد مهدی شاهرور()Mahdi Chahrour
وحسین شاماس( ،)Hossein Chamasزندگی می کند .اوخرج زندگیاش را از راه
کارموقت در رستوران"حبیبی" ،دربازار کهنه فروشان ،درپیش یک اوراقچی ماشین،
در فروشگاه مواد غذائی دارابی(در خیابان ِو ِزر) ونیز ازراه کمک بیمه های اجتماعی
تأمین می کرد .رایل هر ازگاهی نیز اتومبیل های دست دوم برای برادرش در لبنان
می خرید .او نیز مانند امین در اکتبر  ۸۱۱۱در سوئیس درخواست پناهندگی می کند.
پلیس سوئیس او را در ۲۱مارس  ۸۱۱۸اخراج و به لبنان می فرستد .رایل مدعی
است که در آنجا دختری را عقد کرده است .او پس از مدتی کوتاه دوباره به برلین بر
میگردد و مانند گذشته درخانه متعلق به متهم دارابی ،درخیابان دتمولدر ،پالک
/۶۳ب ،درمنطقه ویلمرزدُرف ،ساکن می شود .خانهای که دارابی ازآن فقط گاهگاهی،
برای مصرف خودش استفاده میکرده است .دراین خانه مدتی هم برادر دارابی ،قاسم،
زندگی می کرده است .رایل ،عالوه براستفاده از بیمه های اجتماعی(کمک دولتی) ،از
راه کار با برادر متهم دارابی ،در بازار کهنه فروشان ،خرید و فروش ماشینهای دست
دوم ،و نیزکار موقت دررستوران ،پول بدست می آورد .رفتاراو بسیار مذهبی است و
طبق دستورات دینی نماز می خواند ،غذا می خورد ،می آشامد و زندگی می کند.

رایل ،پس ازبازگشت برادر دارابی به ایران ،در مارس  ،۸۱۱۲همچنان درهمان خانه
خیابان دتمولدر ،پالک /۶۳ب می ماند .او به نامه پلیس (مورخ  ۲۱مه ،)۸۱۱۲در
رابطه با ترک آزادانه خاک آلمان تا تاریخ  ۸۹سپتامبر  ،۸۱۱۲توجهی نمی کند.
رایل همراه با امین ،در ۳اکتبر  ،۸۱۱۲در شهر راینه موقتا دستگیر شد .او بر اساس
حکم بازداشت قاضی تحقیق دادگستری کل کشور ،از ۳اکتبر  ۸۱۱۲در بازداشت دائم
بسر می برد .رایل تروریستی است که در رستوران ،پس از عبدالرحمان بنی هاشمی،
(مسلسل چی) به شرفکندی و همایون اردالن تیر خالص می زند .او محکوم به اشد
مجازات ۸۳ ،سال زندان ،شد.

 -۹یوسف امین
یوسف امین ،متولد پنجم نوامبر ،۸۱۶۹درشهر آدایسی /لبنان ،و تبعه این کشور است.
او ،ابتداء ،در شهر محل تولدش در خانوادهای همراه با چهارده خواهر و برادر بزرگ
می شود .سه برادر او در بانک کار میکنند و یکی دیگر رئیس زندان است .شغل پدر
او سرانجام مشخص نشد .مادر او خانه دار است .امین ،پس از کالس دوم ابتدائی،
برای مدتی کوتاه در نزد یک نجار شاگردی می کند .متهم پس از اینکه به همراه
خانواده (یا ابتداء به همراه مادرش) به بیروت می رود ،از سال  ۸۱۹۹تا
۸۱۱۲/۱۵وارد یک مدرسه فنی دولتی می شود ،اما ،به دلیل اوضاع نابسامان مربوط
به جنگهای داخلی لبنان ،مدرسه را به پایان نمی رساند.
او درآن زمان به زحمت خواندن ونوشتن را فرا گرفت .امین در  ۲۱سالگی با پرداخت
پول به یک معلم خصوصی فقط قادر به خواندن و نوشتن می شود .سپس به مدت شش
ماه در بخش تأسیسات و لوله کشی کارآموزی میکند و پس از آن در این بخش مشغول
کار می شود .او درسال  ،۸۱۱۱به مدت کوتاهی ،ازدواج می کند .بنا براظهارات
امین ،او دراثرفشارخانواده همسرش ،که دارای افکار بنیادگرای شیعه بودند ،از
همسرش جدا میشود زیرا آنها به او اتهام میزدند که او (امین) با جنبش امل ()Amal
همکاری می کند .امین ،در اواخر  ،۸۱۱۱تصمیم گرفت به همراه متهم دیگر ،عباس
رایل ( ،)Abbas Rhayelوعلی صبرا( ،) Ali Sabraکه هماکنون تحت پیگرد
قانونی است ،با شاهد ابراهیم الموسوی ( ،)Ali El Moussaviو دو مرد جوان دیگر،
از لبنان (به خاطر ناآرامیهای سیاسی -نظامی وشرایط خطرناک) خارج شود و به
آلمان بیاید .آنها با هواپیما به مجارستان میروند و ازآنجا با کمک باندهای قاچاقچی،
پس از پشت سر گذاشتن مشکالتی بسیار و از راههای مختلف ،در اواخر /۸۱۱۱اوائل

 ،۸۱۱۱وارد آلمان می شوند .آنها پس از ورود به آلمان ساکن شهر آخن  Aachenمی
شوند.
امین و رایل ،پس از مدتی ،با هم به برلین می آیند .امین در برلین ،برای اولین بار ،در
تاریخ یکم فوریه  ۸۱۱۱خود را به اداره اتباع خارجی معرفی می کند .او در  ۱آوریل
 ۸۱۱۱درخواست پناهندگی اش را پس می گیرد ،و بدنبال آن ،پلیس به او اجازه موقت
اقامت در برلین می دهد .این اجازه ،آخرین بار تا  ۳مارس  ۸۱۱۲تمدید شده است.
امین دربرلین ،ابتدا در یک خانه پناهندگان درمنطقه ت ِگل ( ،)Tegelسپس در نزد یکی
از آشنایانش ،و برای مدتی هم درنزد رایل ،درخانه دارابی درخیابان دتمولدر پالک
/۶۳ب ،درمنطقه ویلمرزدُرف ( ،) Wilmersdorfزندگی می کند .اوخرج زندگیاش
را از راه کمک بیمه های اجتماعی و دست مزد کاری که عمدتن متهم دارابی در
اختیارش می گذاشت ،تأمین می کرد .او ،بدین ترتیب ،ابتداء حدود  ۶ماه ،و سپس نا
مرتب در شرکت اتوکشی شاهد ادنان ایاد( ،) Adnan Ayadکه بعدها تبدیل به شرکت
دارابی و ایاد شد ،و نیز در فروشگاه خواربار فروشی متهم دارایی ،در خیابان ِو ِزر
( ،)Weserstrasseدرمنطقه نوی ُکلن برلین ،و درنمایشگاه (به عنوان مثال درهفته
سبز ونیزصنعت جهانگردی) کارمیکرده است .امین مدتی هم درآشپزخانه
رستوران"حبیبی" کار کرده است .این رستوران محل تجمع هموطنان او می باشد.
امین و رایل در اکتبر  ۸۱۱۱به سوئیس میروند و در آنجا درخواست پناهندگی می
کنند ،زیرا شنیده بودند که گویا شرایط بیمه های اجتماعی آنجا بهتر از آلمان است.
امین درآنجا ماهی  ۱۳۱فرانک سوئیس کمک بیمه های اجتماعی ،به عنوان خرج
خوراک ،و  ۹۱۱فرانک سوئیس برای اجاره خانهاش دریافت می کرد .او ،هر از
گاهی ،به برلین میآمد تا در آنجا هم پول کمک بیمه اجتماعیاش را دریافت کند و هم
اقامتش را تمدید نماید .امین و رایل از سوئیس اخراج و در ۲۱مارس  ۸۱۱۸به لبنان
فرستاده می شوند .امین در آنجا با همسر کنونی اش ازدواج می کند.
امین در ژوئن  ۸۱۱۸با کمک یک قاچاقچی ،از راه پراگ ،دوباره به برلین بر می
گردد .همسرش نیز ،در ماه اکتبر یا نوامبر  ،۸۱۱۸به آلمان میآید و نزد برادر امین،
احمد امین ،درشهر راینه ( ،)Rheineغرب آلمان ،سکونت می کند .یعنی در جائی که
متهم امین نیز اکثرا اقامت داشت .امین اغلب برای دریافت کمک بیمه های اجتماعی و
تنظیم امور مربوط به اقامتش درآلمان ،و نیز کار و دیدار دوستانش ،مانند متهمان ایاد
 ،اتریس و رایل ،و همچنین به منظور شرکت در مراسم مسجد امام جعفر صادق (او
مسلمان معتقد مذهب شیعه است) ،به برلین می آمد.

پلیس برلین ،در ۸۱ژوئن  ،۸۱۱۲از امین میخواهد که خاک آلمان را ترک کند .او
برعلیه این تصمیم به دادگاه شکایت می کند .شکایت پذیرفته نمی شود .به او تا۳
سپتامبر  ۸۱۱۲فرصت داده میشود که خودش آزادانه خاک آلمان را ترک کند ،اما او
امتناع می کند .او در دسامبر  ۸۱۱۲صاحب یک فرزند می شود.
امین و رایل در ۳اکتبر ۸۱۱۲در خانه برادر امین ،احمد امین ،در شهر راینه
دستگیرمی شوند .او براساس حکم بازداشت قاضی تحقیق دادگستری کل کشور از
تاریخ  ۸۳اکتبر  ۸۱۱۲در بازداشت دائم بسر می برد.
امین به هنگام ترور ،در برابر در رستوران نگهبانی میداد تا کسی وارد رستوران
نشود .او محکوم به یازده سال زندان شد.

 -۴عضویت درحزب هللا لبنان و آموزش در ایران
شاهد اسماعیل الموسوی از  ۸۱۱۵تا  ۸۱۱۱عضو حزب هللا لبنان بوده است .او در
اظهاراتی دقیق ،روشن و هوشیارانه ،مفصل و قانع کننده درباره انجام یک دوره شش
ماهه آموزشی ،به عنوان غواص رزمی ،که همراه با آموزش دروس تاریخی،
ایدئولوژیکی ومذهبی است ،همراه با امین و رایل ،در سال  ،۸۱۱۶در یک اردوگاه
آموزشی سپاه پاسداران درکنار دریای مازندران ،درنزدیکی شهررشت ،شرکت داشته
است و در اینجا شهادت داد.
بنا براظهارات او ،برای این دوره آموزشی تنها آن اعضائی از حزب هللا انتخاب
میشوند که بهترین پیکارگران به حساب می آیند .امین و رایل نیز ،هردو ،از شیعیان
متعصب و ازپیروان انقالب اسالمی بنیادگرای ایران بودند .حسین کنج نیز شبیه همین
مطالب را بیان داشته است .او میگوید امین و رایل را از دوران جنگهای مشترک به
سود حزب هللا می شناسد.
شاهد الموسوی همچنین اظهار داشت که امین به هنگام آموزشهای شبه نظامی دچار
مشکالتی شد ،زیرا نمیتوانست خوب شنا کند .بدین دلیل از او خواسته شد دوره
آموزشی را نیمه تمام بگذارد و به لبنان برگردد .اما بنا بر خواهش امین از این امر
صرفنظر شد .امین ،برخالف رایل ،نتوانست دوره آموزشی نظامی اش را با موفقیت
به پایان برساند.
شاهد اسماعیل الموسوی در ارتباط با سازمان حزب هللا ،ساختار رهبری آن ،و تسلیح
آن توسط ایران ،تنها بسیار کلی و بدون جزئیات سخن گفت .او همواره مراقب بود
عالئق امنیتی حزب هللا را رعایت کند که این امر قابل فهم است ،زیرا اطالعاتی که
عالئق امنیتی این سازمان را به خطر بیندازند ،میتواند منجر به خطر برای او شود.

دادگاه اظهارات شاهد الموسوی را صرفا به این دلیل که قانع کننده اند ،نمیپذیرد.
اطالعات و اظهارات او از راه اسناد ومدارک ومنابع دیگرنیز تأیید می شوند .از جمله
این منابع ،اطالعات سازمان امنییت داخلی کل آلمان است که براساس آن امین و رایل
از اعضای حزب هللا هستند ،و رایل یک دوره آموزشی غواصی رزمی درایران
گذرانده است .این اطالعات مؤید اظهارات الموسوی هستند.
وجود یک اردوگاه آموزشی سپاه پاسداران در رشت برای جنگجویان حزب هللا ،عالوه
بر تأیید آن از سوی شاهد الموسوی ،مورد تأیید شاهد حسین کنج (که او نیز در سال
 ۸۱۱۹در آنجا آموزش دیده است) و مورد تأیید شاهد بنی صدر نیز می باشد .بنی
صدرمیگوید که این اردوگاه آموزشی درزمان ریاست جمهوری او دراختیار پاسداران
گزارده شد .شاهد مصباحی نیز(که به دلیل موقعیت قبلی اش) به عنوان مأمور سرویس
جاسوسی ایران ،ازامورشبه نظامی نیزمطلع بوده است ،درتکمیل این امراظهار
می دارد که این اردوگاه برای آموزش دریائی است و در اختیار وابستگان حزب هللا
لبنان قرار دارد.
شاهد ابراهیم الموسوی نیز از دوره آموزش امین و رایل در ایران اطالع دارد .او
میگوید که این موضوع را خود آنها به او گفته اند .اطالعات الموسوی توسط شهادت
حسین کنج و شاوکی کنج تکمیل می شوند .این دو بیان میکنند که در یکی از پایگاه
های نیروی دریائی حزب هللا ،در های -مادی( ،)Hay-Madiمنطقه ای در شهر
بیروت ،خدمت میکردند و در آنجا امین و رایل را نیز دیده اند .بنا بر گفتههای آنها،
دراین پایگاه تنها جنگجویانی اقامت داشتند که دارای دوره آموزش غواصی بودند .به
این موارد یک مورد دیگر نیز اضافه می شود .موردی که شاهد رشید جراده( Rachid
)Jaradehدرباره آن سخن گفت و مربوط میشود به یک سفر دستجمعی با اتومبیل
سواری ،در بهار سال  ،۸۱۱۲به شهر باد هومبورگ( ،) Bad Homburgبه منظور
شرکت درجشن موسی صدر .دراین سفر از جمله امین ،رایل و مجدی شاهرور نیز
شرکت داشتند .جراده میگوید که در حین سفر ،او(جراده) به حزب هللا انتقاد می کرد.
درآنجا مجدی شاهرور به اوگوشزد میکند که چنین سخنانی را درحضور رایل نگوید،
زیرا رایل یک جنگجوی قوی حزب هللا وآموزش دیده در"نیروی دریایی ایران" است.
شاهد وهابی( )Whabiاظهار میدارد امین به او گفته بود که او (امین) در ایران یک
دوره نظامی و مذهبی دیده است.
بنا براظهارات قانع کننده شاهد اسماعیل الموسوی ،رایل درپایگاه"های -مادی" مسئول
یک گروه هشت نفره از جنگجویانی بود که در ایران آموزش دیده بودند .بنا برهمین

اظهارات ،رایل در نبردهای خیابانی  ۸۱۱۱از خود شهامت و جسارت ویژه ای نشان
داده است.
امین ،به دنبال اظهارات این شاهدان ،اعتراف میکند که برخی اوقات در پایگاه نیروی
دریائی حضور داشته است .بعالوه ،شاهدان ابراهیم و اسماعیل الموسوی و نیز حسین
و شاوکی کنج اظهار داشتهاند که تمام جنگجویان حزب هللا دارای اسم مستعار هستند و
نام مستعار امین "ابومحمد" ونام مستعار رایل "راغب" است .امین به خودش
"بهشتی" نیز میگفته است .بهشتی نام یک روحانی شیعه ایرانی است که گفته می شود
توسط مخالفان انقالب اسالمی به قتل رسیده است .اطرافیان شخصی امین و رایل آنها
را نیز تحت این نام های مستعار میشناخته اند.
بنا بر شهادت ابراهیم الموسوی ،خریداراتومبیل عملیات ،یعنی علی صبرا ،نیز از سال
 ۸۱۱۳عضو حزب هللا است .علی صبرا دارای نام مستعار"ابوموسی" است.

 -۵محمد اتریس
محمد اتریس در ۸۱فوریه  ،۸۱۹۱در شهر چیهینه ( )Chihineدر لبنان ،به دنیا
میآید و فرزند ارشد خانواده است .او دارای سه خواهر و یک برادر میباشد و در
میان اعضای خانواده اش در غرب بیروت بزرگ می شود .پدر او تاجر و مادرش
خانه دار است .اتریس از  ۳سالگی وارد دوره مقدماتی دبستان میشود و از  ۸۱۹۳تا
 ۸۱۹۱به مدرسه فرانسوی" ،"Francine Soeurوابسته به کلیسا ،میرود و آن را با
دیپلم لبنانی به پایان می رساند .او دارای تصور روشنی از شغل آیندهاش نیست ،اما
قصد داشت تحصیالتش را ادامه دهد و احتماال اقتصاد صنعتی بخواند .اما ،به دلیل
بحران و جنگ داخلی لبنان ،ناموفق می ماند .از آنجائیکه اتریس امکان کار نداشت ،به
فکر ترک لبنان می افتد .این فکرزمانی در او بیشتر تقویت میشود که خود را زیر
فشار میبیند تا مسلحانه برای"جنبش ملی لبنان"(اتحادی ازگروههای چپگرا) ،بجنگند.
او خواهان این امر نبود  .هر چند که او معتقد بود باید با این جنبش همکاری کند ،زیرا
"جنبش ملی لبنان"منطقه ای را زیر نفوذ و سلطه خود داشت که خانواده او درآنجا
زندگی می کردند .اتریس ،پس از اینکه"جنبش ملی لبنان"(همچنان که او مدعی است)
پدر او را گروگان گرفت تا اعضای مرد خانواده را مجبور به شرکت در جنگ کند،
لبنان را ترک می کند .پس از آنکه برادر او ،شاوکی اتریس ( ،) Chauki Atrisدر
فوریه  ،۸۱۱۱تنها به نزدعمویش به برلین آمد ،درمارس همان سال تمام اعضای
خانواده به غیر پدر به او می پیوندند .پدر او نیز ،در اواخر سال  ،۸۱۱۱به برلین می
آید .خانواده اتریس در برلین ابتداء تقاضای پناهندگی میکند و سپس آنرا پس می گیرد.

آنها اجازه اقامت میگیرند که دوباره تمدید می شود .خانواده اتریس ابتداء در یک خانه
ویژه متقاضیان پناهندگی اقامت گزید و سپس خانهای درمنطقه ودینگ()Wedding
برلین اجاره می کنند .خانواده اتریس در لبنان صاحب ملک و امالک است و در برلین
کمک بیمه های اجتماعی دریافت می کند ،بطوریکه مشکل مالی نداشتند.
متهم تنها به مدت یک ماه در یک کالس زبان شرکت می کند ،اما زبان آلمانی را در
خارج از مدرسه خوب فرا می گیرد .او در اواسط سال  ۸۱۱۱اجازه کار می گیرد .به
دنبال آن ،برای چند ماه در رستوران" ،"Steakhouse Berlinسپس همراه شاهد
محمودعلی علیان ،تا پایان  ،۸۱۱۸در رستوران " "Mcndoza Steakhauseبا
حقوق ماهانه  ۹۳۱مارک ،و سپس تا اوائل سال  ،۸۱۱۲حدود دو ماه ،در یک پیتزا
فروشی کار می کند .پس از آن بیکار میشود و ماهیانه  ۳۱۱مارک حقوق بیکاری
دریافت می کند .او درآمدش را خرج خودش می کرد .عالقه او در آنزمان به ورزش،
رفتن به دیسکو ،و نیز زن و ماشین بود .رفتار مذهبی او مرتبا شدت بیشتری می
یافت .او مانند سایر متهمان ،که همگی مسلمانان پیرو مذهب شیعه هستند ،به مسجد
امام جعفر صادق رفت و آمد میکرد و نمازش را بهموقع میخواند وخواهان آشنائی با
متهم امین بود ،زیرا خانواده او(امین) از شجره پیامبر اسالم ،محمد ،می باشند .اتریس
بنا برحکم بازداشت قاضی تحقیق دادگستری کل کشور ۶ ،اکتبر  ،۸۱۱۲و سپس حکم
بازداشت  ۲۹ژانویه  ،۸۱۱۵از تاریخ  ۸۹اکتبر زندانی شد و تا  ۲۱اوت ۸۱۱۳
دربازداشت بود .پس از آن ،او دوباره بنا به دالیلی دیگر دستگیر شد.
اتریس در ۲۶مه  ۸۱۱۵ازسوی دادگاه اداری منطقه تیرگارتن ( )Tiergartenبرلین،
پرونده شماره  ، 51JS1219/92در رابطه با حکم دادگاه ایالتی برلین ،مورخ ۲۹
ژوئیه ( 1993که از  ۳اوت ۸۱۱۵به اجراء در آمد) ،به دلیل نقض قانون مربوط به
حمل غیرمجاز اسلحه به شش ماه زندان تعلیقی با ضمانت سه ساله محکوم شد .متهم از
پاییز  ۸۱۱۸تا  ۸۱اوت  ۸۱۱۲یک هفت تیر کالیبر  ۱میلی متری ،همراه با فشنگ آن
را دراختیار داشته است .دادگاه اداری تیرگارتن با حکم مورخ  ۸۱ژوئیه  ،۸۱۱۶مدت
زمان ضمانت را به مدت یکسال ،یعنی تا تاریخ  ۳اوت  ۸۱۱۹تمدید کرد .زیرا اتریس
درتاریخ  ۲۵ژوئن  ۸۱۱۳در یکی از جلسات این دادگاه با مشت به صورت متهم امین
میکوبد وبدین دلیل توسط دادگاه اداری تیرگارتن دربرلین ،در۸۳نوامبر ۸۱۱۳
( ،) 237GS668/95محکوم به ۸۱۱مارک جریمه میشود که او آن را پرداخت می
نماید .

 -۶عطااله ایاد
متهم عطااله ایاد متولد سال  ،۸۱۶۶شهر بورک حمود ( )Borghammoudدر لبنان
است و بنا بر گفته هایش یک فلسطینی بی وطن است .او پس از دو سال آموزش در
دبستان ،در ده سالگی ،عضوجبهه دمکراتیک ،یعنی جوانان وابسته به سازمان
آزادیبخش فلسطین می شود .او سه سال دیگر نیز به مدرسه میرود و در سال ،۸۱۹۱
در سوریه ،یک دوره نظامی می بیند .پس از آن ،از خاک لبنان با اسرائیل مبارزه می
کند .او ،پس از عقب نشینی سازمان آزادی بخش فلسطین از لبنان در سال  ،۸۱۱۲در
سال  ۸۱۱۵به عضویت سازمان اَمل در میآید و به عنوان رهبر و فرمانده گروه بر
علیه اسرائیل ،و سپس برعلیه حزب هللا می جنگد .ایاد معروف به جنگجوئی نترس و
سرسخت است و او را ابوسخر(پدر سخره)صدا می کردند .او سه بار زخمی می شود.
ایاد در آوریل  ۸۱۱۱به آلمان پناهنده و مقیم برلین می شود .درباره علت فرار او
روایتهای گوناگونی وجود دارند .بنا بر اظهارات خودش ،گویا جان او از سوی حزب
هللا درخطر بوده است .اما بنا براظهارات شهود ،او به دلیل اعمال خالف و سودجویانه
اش ازسوی سازمان اَمل محکوم و از این سازمان اخراج شده است .همسر و دو فرزند
او ،دو ماه پس از او ،به برلین می آیند .فرزند سوم او در اینجا به دنیا می آید .یکی از
فرزندان او فلج است .خانواده ایاد اجازه اقامت موقت گرفت و از آنها خواسته شد که
خاک آلمان را تا اوت  ۸۱۱۸ترک کنند ،امری که عملی نشد.
ایاد در ۱دسامبر  ۸۱۱۲موقتا دستگیر و بنا بر حکم بازداشت قاضی تحقیق دادگستری
کل کشور از تاریخ  ۸۱دسامبر  ۸۱۱۲تا  ۲۱اوت  ۸۱۱۳در بازداشت بوده است.
منابع و زیرنویسها:
*  -برای فصل دوم :زندگی نامه متهمان و برخی از جزئیات ترور رجوع شود به:
 -۸حکم دادگاه میکونوس ،همانجا ،منبع فصل اول اول
 -۲دومین گزارش شهربانی کالداره آگاهی فدرال( ،)BKAگزارش وضعیت،
۸۱۱۲/۸۸/۸۵
 -۵گزارش محرمانه سازمان امنیت داخلی فدرال()BfVبه دادستان دکتر کورت،
 ،۸۱۱۵/۳/۲۲شماره پروندVC 11- 247-S- 350 070/93 :
 -۳کیفر خواست دادستانی کل  ،کارلسروحه ،۸۱۱۵/۳/۸۹ ،شماره:
2 BJs 49/92 – 8- 2 STE 2/9

عبدالرحمان بنی هاشمی ،مسلسل چی ،قتل چهار نفر دربرلین ،پاداش درتهران :مرسدس بنز آخرین
مدل و سهیم شدن در شرکتهای پوششی واواک

عبدارحمان بنی هاشمی ،سوئد ،طرح ترور یکی از دیپلماتهای عربستان سعودی،
دستگیری توسط پلیس ،فرستادن به ایران۲۳۳۲ ،

کاظم دارابی کازرونی ،مامور وزارت اطالعات و
امنیت ج.ا.ا ،سازمانده چهار فقره قتل

عباس رایل ،تیر خالص زن ،عضو
حزب هللا لبنان ،تعلیم یافته درج.ا.ا،.
محکومیت ابد ،پس از آزادی
زندگی در ایران

یوسف امین ،نگهبان در ورودی رستوران به
هنگام ترور ،عضو حزب هللا لبنان،آموزش
دیده در ج.ا.ا ،.محکومیت یازده سال

عطاهللا ایاد ،طراح اولیه ترور ،که بعد توسط
بنی هاشمی کنار گزاره می شود.

فصل سوم:
تدارکات ترور
تدارک ترور توسط دارابی
دارابی به عنوان یک خادم داوطلب منافع ایران ،و به عنوان یک پیرو معتقد سیاستهای
انقالب اسالمی ،با انگیزهای بسیار باال ،عالقمند به انجام مأموریتی میشود که به او
محول شد .عالقه جمهوری اسالمی ،در رابطه با تحکیم قدرتش ،از راه از میان بردن
مخالفان سیاسی ،مورد توجه او نیز بود .او دراین رابطه نه نیازمد حکمی بود و نه
حکمی وجود داشت .یعنی او هیچ التزامی به انجام این ترور نداشته است.
دارابی(بنا برمأموریتش) شروع به تشکیل یک گروه کرد .او در این رابطه (از جمله)
متهما ن امین و رایل و نیز علی صبرا را(که تحت پیگرد است) جلب نمود .آنها
اعضای حزب هللا لبنان بودند .آشنائی نزدیک آنها با دارابی براساس همین عضویت در
حزب هللا بود.
امین و رایل آموزشهای ایدئولوژیک و نظامی خود را از جمله در ایران ،در رشت،
در یک اردوگاه آموزشی سپاه پاسداران ،گذرانده اند .سپاه پاسداران یکی از گروههای
نظامی مطیع و خادم رژیم بنیادگرای ایران است .آنها در مسجد امام جعفر صادق ،که
دارابی در آنجا به عنوان سازمانده دارای نقش مهمی است ،با دارابی آشنا می شوند.
رابطه آنها در طول زمان شدت وعمق بیشتری می یابد .به عنوان مثال ،این رابطه
باعث شد که دارابی برای متهم امین کارهای موقت پیدا کند .او به امین و رایل در
فروشگاه خود ،درخیابان ِو ِزر ،کار داد و اعتمادش به رایل آنقدر زیاد بود که به او
اجازه داد در خانه اش در خیابان دتمولدر ،پالک /۶۳ب ،به تنهائی سکونت کند .امین
هم با اجازه دارابی به هنگام اقامتش در برلین درهمین خانه زندگی می کرد .دارابی
پس از اسباب کشی به خانه خیابان ویلهم ،شماره  ،۵۱خانه سابق را همچنان نگه داشت
و از آن هر ازگاهی برای پذیرائی ازمیهمانان ،و نیزبرخی اوقات به منظور نگاهداری
و مراقبت از دختر فلج اش استفاده می کرد.
علت همکاری متهمان امین و رایل دراین جُرم ،عمدتا براساس التزام و تعهد به دارابی
نبوده است .آنها ،به عنوان اعضای حزب هللا ،که دارای همان ایدئولوژی حکومت
ایران است ،برای همان اهداف فعالیت می کنند و از پیروان و موافقان رژیم بنیادگرای
ج.ا.هستند وقصد دارند از راه نابودی رهبران سیاسی اپوزیسیون ایران به تحکیم
قدرت سیاسی حکومتگران ایران کمک کنند .حتا امین هم ،که بر خالف رایل (و بنا
بردالئل خانوادگی) ابتداء نمی خواست دراین ترور شرکت کند و خود را کنار می
کشید ،سرانجام (بنا برانگیزه سیاسی یاد شده) تصمیم به همکاری می گیرد .هیچگونه

حکم یا دستوری که او و رایل را مجبور کرده باشد در این ترور شرکت کنند ،وجود
ندارد .متهم اتریس توسط امین و رایل به گروه می پیوندد .او با امین در مسجد ،و با
رایل در رستوران"روزاریو"( ،)Rosarioمتعلق به شاهدعلیان( ،)Alianآشنا می
شود .اتریس که مرتب به رستوران عربی حبیبی رفت و آمد می کرد ،آن دو را اغلب
در آنجا می دید .او با متهم ایاد نیز،که از آشنایان امین بود ،درآنجا آشنا می شود.
دوستی آنها هنگامی عمیق تر شد که اتریس به متهم امین ،در رابطه با مسائل مربوط
به مشکالت خارجیان ،کمک کرد و از او به عنوان میهمان در نزد خود پذیرائی کرد.
اتریس (در اوت )۸۱۱۲همراه با رایل با اتومبیل به شهر اوزنابروک ()Osnabruck
نزد طارق شایله ( ،)Tarik Sheileیکی ازفعاالن حزب هللا طرفدار ج.ا.ا ،.و ازآنجا
به نزد متهم امین "درشهر راینه" می روند .از سوی دیگر ،اتریس و امین برای دیدار
متهم ایاد به خانه او رفته اند.
برخالف امین و رایل ،اتریس و ایاد از اعضای حزب هللا نیستند .اما این امر مانع از
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
نزدیکان دارابی به شمار می آمد .زیرا ایاد برادرزاده شاهد ادنان ایاد ،یعنی برادر
زاده باجناق و شریک تجاری دارابی است.انگیزه هائی که موجب شدند اتریس و ایاد
در این ترور شرکت کنند ،کامال روشن نشدند .اما عمل آنها بر اساس یک حکم یا
دستور ،یا شرایطی مشابه یک دستور ،نبوده است.
دارابی ازهمان ابتدای جلب امین و رایل جزئیات اساسی ترور را با آنها درمیان می
گزارد .ایاد نیز ،دیرترین زمان ،در ژوئیه  ،۸۱۱۲از این امر مطلع می شود .ایاد
دردیداری مشترک با امین ،رایل وشاهد جراده ،که ازشهرفُرتسهایم ()Phorzheim
برای دیدار آنها به برلین آمده بود ،در رستوران "حبیبی" اظهار می دارد که "با ُکردها
مسئله" بوجود خواهد آمد .مسئله ای که می تواند موجب مراجعت او به لبنان گردد .
جراده به او پیشنهاد می کند برلین را ترک کند و به شهر دیگری در آلمان برود .ایاد
این پیشنهاد را با این تذکر که" این مسئله بسیار بزرگ است" رد می کند .دلیل
نگرانی ایاد نه آگاهی اش از موضوع ترور ،بل آمادگی او برای شرکت در آن بوده
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
را برای تروربه داخل خواهدفرستاد ،چه کسی باید به عنوان نگهبان جلوی در
رستوران بایستد ،و چه کسی باید رانندگی ماشین فرار را به عهده بگیرد.

در اواخر اوت  ،۸۱۱۲امین ،اتریس ،رایل و ایاد ،یعنی افراد گروهی که دارابی برای
تدارک و اجرای ترور در نظر گرفته بود ،با هم به میهمانی ای که به افتخار روحانی
شیعه موسی صدر(یکی از پایه گذاران اولین سازمان شیعیان لبنان) ،برگزار می شد،
به شهربادهُومبورگ()Bad Homburgمی روند .آنها همراه مجدی شاهرور ( Majdi
 ،)Chahrourیکی از دوستان نزدیک رایل و اتریس ،بودند .اتریس راننده اتومبیل بود
ومی خواست دراین فرصت پیش آمده مهارت و توانائی خود در رانندگی را به دیگران
نشان داد .دیرترین تاریخ ،دراین زمان اتریس از تروری که باید بر علیه جان ُکردهای
مخالف(حکومت ایران) انجام گیرد ،مطلع می شود .او همچنین می دانسته است که
چنین تروری ،با درنظر گرفتن مراقبتهای امنیتی قابل انتظار ،فقط می تواند درصورت
یک حمله غافلگیر کننده موفقیت آمیز انجام پذیرد .او نیز ،همچنان امین ،ایاد و رایل،
آماده بود در این سوء قصد شرکت کند .تقسیم وظائف ،حداقل تا آن اندازه برنامه ریزی
شده بودکه امین به عنوان تیرانداز با ُکلت ،و اتریس به عنوان راننده اتومبیل فرارمورد
گفتگو بودند .امین احتماال درهمان زمان ،درونن ،از نقشی که به او محول شده بود
ناراضی بود .اینکه بنا برآن طرح وآن برنامه ،ایاد و رایل چه نقشی را می بایستی
بازی می کردند ،مشخص نشد.
دارابی ،درگام بعدی تدارک ترور ،در ۲۳اوت  ،۸۱۱۲یک تلفن دستی می خرد .این
خرید نه در رابطه با کارهای تجاری او ،بل بیشتر بدین منظور بود که پس از سوء
قصد بتواند یک امکان تماس دائمی بدون شنود(کنترل) با شرکت کنندگان در قتل را
داشته ،و برای آنها نیزهرزمان قبال دسترس باشد .این امر ضروری بود ،زیرا دارابی
مسئول تدارکات عملیات درمحل بود و باید به وضع اعضای گروه رسیدگی می کرد.
اما خودش تصمیم داشت که به هنگام انجام تروراز برلین خارج شود تا برای عدم
حضورش به هنگام ترور درشهر و محل ترور دالیل کافی داشته باشد.
 -۲محل ترور
به عنوان محل ترور"حتا پیش از این زمان" رستوران میکونوس ،که توسط طبیب
غفاری اداره می شد ،مورد توجه قرار داشت .افراد اپوزیسیون ایرانی و ُکرد جلسات
خود را درآنجا برگزار می کردند .این امر حتا اگر برای دست اندرکاران این جُرم (از
همان ابتداء) توسط شناسایهای مقدماتی روشن نبود( ،دیرترین زمان) براساس
اطالعاتی را که مأموران اطالعاتی (رژیم) ،یعنی ارشاد و کمالی ،از یکی از خائنان
میان ُکردها کسب کرده بودند ،برای آنها مسجل شده بود .بدین دلیل (درهر صورت)
طرح مقدماتی عملیات نیز بر اساس رستوران میکونوس ریخته شده بود .نشانه درست
بودن ارزیابی آنها هنگامی بیشتر و قوی تر شد ،که اول سپتامبر  ،۸۱۱۲در رستوران

میکونوس جلسه ای از افراد اپوزیسیون ،به منظور تدارک بعدی یک نشست مشترک
با دکترشرفکندی ،برگزار شد .دراین جلسه ،ازجمله ،افراد زیر شرکت داشتند :شاهدان
دستمالچی وجعفری ،و سایر نمایندگان گروه های اپوزیسیون وصاحب رستوران طبیب
غفاری .دراین نشست ده ُکردی آمدن شرفکندی را اعالم می کند .بنا براین ،گفتگوها
دراین نشست ،تنها دررابطه با موضوع مربوط به اتحاد و همکاری اپوزیسیون برعلیه
رژیم ایران نبوده است ،بل به موضوع تدابیر امنیتی برای آمدن دکتر شرفکندی نیز
کشیده شد .گفتگوها با این نتیجه پایان یافتنند که اتخاذ تصمیم درباره تدابیر امنیتی به
عهده خو ِد دکتر شرفکندی گزارده شود.
 -۱ورود تیم ضربت
"تیم ضربت" ،در حوالی هفتم سپتامبر  ،۸۱۱۲با مأموریت از سوی فالحیان از ایران
به برلین می آید .فرماندهی تیم با رهبر تیم عبدالرحمان بنی هاشمی بود .او درحین
عملیات "شریف" نامیده می شد و شرکت کنندگان درعملیات او را تنها به این نام می
شناختند .شریف برای واواک درلبنان فعالیت می کرد و درآنجا یک دوره آموزشی
عالی چریکی را گذرانده بود .او برای انجام این ترور فرد بسیار مناسبی بود ،زیرا
اروپای غربی را خوب می شناخت و دردهم اوت  ۸۱۱۹نیز ،در شهر ژنو ،سوء قصد
موفقیت آمیزی را نسبت به جان خلبان ایرانی ،احمد مرادی طالبی انجام داده بود.
طالبی که افسر نیروی هوایی ایران بود با هواپیمای اف  ۸۳خود به عراق پناهنده می
شود و ازآنجا به سوئیس میرود و تقاضای پناهندگی می کند .طالبی در ساعت نه شب
دوشنبه ،دهم اوت  ،۸۱۱۹درخیابان پالنتامور شماره  ،۳۸ژنو ،در برابر چشمان
همسرش ،با سه گلوله به قتل می رسد.
یک ایرانی دیگر به نام محمد نیزعضو تیم بوده است .تصمیم گیری درباره اینکه کدام
یک از تدابیر ،طرح و برنامه های تدارک دیده شده به اجراء در آیند یا نه ،و یا اینکه
تدابیردیگری ضروری هستند یا خیر ،و نیز اجرای نهائی عملیات ،همگی از اختیارات
رهبرتیم بود" .ابوشریف"(عبدارحمان بنی هاشمی) به منظور انجام وظائف محوله با
دارابی تماس برقرار می کند.
نقش دارابی با ورود "تیم ضربت" ارسالی از ایران پایان نمی یابد ،بل به او وظائف
دیگری محول می شودکه انجام آنها آشنائی و ارتباطات ویژه ای را در برلین و آلمان
طلب می کرد .دراین رابطه ،بویژه تدابیر لُجستیکی اهمیت داشتند که برای انجام
عملیات الزم وضروری بودند .مانند تهیه خانه مخفی ،تهیه اسلحه ،تهیه عکسهای
کسانیکه باید ترورمی شدند و نیز یک خودرو برای فرار .تقسیم کارمیان نیروهای
محلی و"تیم ضربت" ،میان لُجستیکی واجرای طرح ،بخشی از کل طرح عملیات بود.

این تقسیم کار دارای هدفهای گوناگون بود .از یکسو نیروهای محلی می بایستی برنامه
ریزی وسایرتدارکات را آنچنان به پیش ببرند که برای "تیم ضربت" بهترین و مناسب
ترین شرایط(به منظوراجرای موفقیت آمیز ترور) تضمین شود وآنها را از نظر
پرسنلی و مادی پشتیبانی کنند .و از سوی دیگر ،این تقسیم کار ظاهر شدن تیم ضربت
در بیرون ،به منظور تهیه لوازم مورد نیاز برای عملیات یا تهیه خانه در محل را ،غیر
ضروری می کرد .و نیز (از سوی دیگر) چنین تقسیم کاری مانع از هرگونه تماس با
نمایندگیهای ایران در خارج ازکشور و درمنطقه عملیات می شد .نمایندگیهائی که ،به
عنوان ایستگاههای اطالعاتی ،مسئول تهیه ابزارهای الزم برای عملیات ،بویژه تهیه
اسلحه برای تیم ضربت بودند .بعالوه ،تیم ضربت می بایستی بالفاصله پس ازعملیات
آلمان را ترک کند تا خارج از دسترسی مقامات تحقیق قرار گیرد .رئیس نیروهای
محلی مسئول انجام وظائف مربوط به پس از اجرای عملیات بود .بدین دلیل ،وظائف
محول شده به دارابی ،همراه با وظایف محول شده به تیم ضربت با هم مشترکن یک
مجموعه را تشکیل می دادند .بخشهای گوناگون این تقسیم وظائف مشروط ومکمل
گرو هماهنگی کامل میان آنها بود .بدین ترتیب،
یکدیگر بودند .موفقیت عملیات در ِ
دارابی درتمام ماجرا دخیل بوده و وظیفه داشته است پس ازعملیات همچنان به کارهای
جاسوسی خود ادامه بدهد.
پیآمد انتقال فرماندهی و رهبری به شریف ازجمله در این بود که از آنجائیکه ایاد و
اتریس هیچکدام عضوحزب هللا نبودند ،ازشرکت مستقیم درعملیات کنار گذاشته شدند.
دارابی ،دوست خود فضل اله حیدر (که به او فرج یا ابوجعفر نیز می گویند) را ،که
ازکادرهای حزب هللا وتحت پیگرد می باشد ،از شهر ساربروکن ()Saarbrucken
برای رانندگی خودروی فرار انتخاب کرد .شریف بقیه جزئیات طرح و برنامه را
پذیرفت.
" ...درمورد زمان ورود تیم ضربت (که براساس شهادت آقای گرونه والد و براساس
اطالعات مطمئن سازمان امنیت داخلی کل آلمان است) حتا آقای مصباحی هم چیزی
نمی دانست .اما او درباره مشخصات رهبر تیم ،که متهم امین او را تحت نام شریف
می شناسد ،چنین می گوید:
هنگامیکه او(مصباحی) هنوز برای دستگاه امنیت ایران کار می کرد ،مطالبی درباره
بنی هاشمی می شنید( .بنا براین اطالعات) بنی هاشمی رهبر یک تیم عملیاتی برای
فعالیتهای خارج از کشور است .او در دهم اوت  ۸۱۱۹در ژنو ترور خلبان طالبی (که
با یک هواپیمای جنگنده فانتوم از ایران فرارکرده بود و در ژنو سکونت داشت) را
رهبری کرده است .مصباحی هر چند نام این قربانی و تاریخ دقیق این ترور را به

خاطر نمی آورد ،اما پس از آنکه کمیسر عالی امور جنائی شوایکرد ()Schweikert
لیستی ازترورافراد اپوزیسیون ایرانی درخارج را به او نشان داد ،او تاریخ و نام
قربانی را به یاد آورد .مصباحی توضیح داد که چگونه بنی هاشمی (پس از یک دیدار
اتفاقی میان آنها در تهران) برای او تعریف کرده است که "مسئله ُکردها در آلمان"
تحت نام رمز "فریاد بزرگ علوی" انجام گرفته است و اضافه کرد که فالحیان با این
رمز به او اجازه انجام عملیات را داده است( .بنی هاشمی همچنین به مصباحی گفته
است) که او رهبر تیم بوده و درآنجا یک پاکت دریافت کرده است .اما درباره محتوای
پاکت چیزی نگفته است .برای مصباحی روشن است که محتوای آن پاکت عکسهای
قربانیان بوده اند .بنی هاشمی همچنین اظهار داشته است که او (بنی هاشمی) پس از
مراجعت اش به ایران ،به عنوان پاداش ،یک مرسدس  ۲۵۱دریافت می کند .مصباحی
پس از این گفتگو خود می بیند که بنی هاشمی با یک چنین اتومبیلی از محل دور می
شود .مصباحی (بعدها) همچنین مطلع می شود که بنی هاشمی (به عنوان پاداشت) در
تجارتهای بسیار پرسود واردات وصادرات سهیم شده است .مصباحی درتوضیح اینکه،
چرا بنی هاشمی حاضر به بیان چنین اطالعات حساسی به او بود ،می گوید که در این
دیدار دو دوست مشترک از همکاران بخش دستگاه امنیت نیز حضور داشتند ،که یکی
ازآنها ازهمکاران عالی رتبه واواک بوده است .بعالوه ،تمام افراد حاضر در این دیدار
همگی افرادی مورد اعتماد و قابل اطمینان بوده اند.
دادگاه اطالعات شاهد مصباحی را می پذیرد .دادگاه اعتماد به این گفته ها و اطالعات
را منتج از نوع بیان و رفتار شاهد ،و نیز منتج از این واقعیت می داند ،که مصباحی
عالوه بر اطالعات باال ،درباره فرار بنی هاشمی (از آلمان به ایران) اطالعات ویژه و
دقیقی دراختیار دادگاه گذاشته است .او بدون اطالع از اظهارات آقای گرونه والد
(مبنی براینکه تیم ضربت پس از انجام عملیات دربرلین ،مطابق با یک برنامه فرار
دقیق و از پیش آماده شده ،آلمان را ترک کرده است) در شهادت خود گفت که بنی
هاشمی از راه هوائی ،و بدون هیچ مانعی تا استامبول می رود .اما در آنجا برای او
مشکالتی بوجود می آیند که بنی هاشمی را به شدت عصبانی کرده اند .مصباحی از
چند وچون این مشکالت اطالعی نداشت .بدین دلیل ،بنی هاشمی نتوانست با پرواز
بعدی به ایران برود .او مجبور می شود با اتومبیل از(استانبول) به آنکارا برود و از
آنجا به تهران پرواز کند .این بیانات دارای آنچنان نکات واقعی هستند که می توان آن
ها را بدون تردید ،به عنوان توصیف بنی هاشمی به حساب آورد("...متن حکم دادگاه،
همانجا ،برگهای.)۵۵۸

 -۹تغییر مکان امین
امین که با همسرش درنزد برادرش در شهر راینه زندگی می کرد ،پس از مراجعت از
جشن موسی صدر ،در اوائل سپتامبر  ،۸۱۱۲در برلین اقامت گزید .یعنی در جائیکه
گروه متشکل شده توسط دارابی جمع شدند و در انتظار ورود "تیم ضربت"بودند .امین
از دهم سپتامبر ، ۸۱۱۲به راینه مراجعت می کند .اینکه او به چه دلیل اینکار را انجام
داده است ،معلوم نشد .احتمال دارد امین می خواسته است پیش از انجام عملیات ،یکبار
دیگرهمسرش را(که درآن زمان باردار بود) ببیند .درهر صورت مراجعت او به راینه
به هیچ وجه دلیلی بر آمادگی او برای کناره گیری از شرکت درعملیات ترور نبوده
است .تدارکات در یازدهم سپتامبر  ۸۱۱۲وارد آخرین مرحله خود می شود .بدین
منظور ،از امین خواسته شد دوباره به برلین برگردد .رایل به او ،در شهر راینه ،تلفن
می کند و به او می گوید به برلین بیاید ،سپس دارابی صحبت را ادامه می دهد تا
اهمیت آمدن او را تأیید و تأکید کند .زیرا دارابی برای امین نه تنها یک شخص مورد
احترام بود ،بل امین خود را مدیون خوبی ها ومحبتهای او می دانست .امین این
خواست را برآورده می کند و با راه آهن به برلین می آید .او پس از ورود به برلین به
خانه خیابان دتمولدر پالک /۶۳ب می رود ،خانه ای که دارابی ،به منظور اقامت
موقت افراد تیم ،در اختیار آنها گزارده بود .شریف و حیدر هم در آنجا بودند.
 -۴انتقال به خانه زنفتن برگر رینگ
دارابی ،در رابطه با ادامه تدارک عملیات ،در ۸۸/۸۲سپتامبر  ،۸۱۱۲کلید خانه ای
را در زنفتن برگررینگ تحویل می گیرد .مستأجر این خانه شاهد اشتیاقی است .خانه
درمنطقه مرکیشس فیرتل( ،)Märkisches Viertelدر یک مجتمع ساختمانی ،با بیش
از ۲۱۱واحد مسکونی قرار دارد و بدین دلیل برای امور مخفی و پنهانی بسیار مناسب
است .اشتیاقی یک دانشجوی ایرانی است که در  ۲۱اوت  ۸۱۱۲برای مدتی به ایران
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
آگاه می شود و از آنجائیکه در جستجوی یک خانه مخفی مناسب برای شرکت کنندگان
در عملیات ترور بود ،به بهرام برنجیان مراجعه می کند و موفق می شود کلید خانه را
ازاو بگیرد .بدینوسیله برای دارابی این امکان بوجود آمد که افراد تیم را در خانه
خیابان زنفتن برگر رینگ اسکان دهد و خانه خودش را( خیابان دتمولدر) از جریانات
بعدی دور نگهدارد.
پس ازآنکه در ۸۲سپتامبر  ،۸۱۱۲در همان خانه خیابان دتمولدر مالقاتی میان امین،
رایل ،شریف و حیدر انجام می گیرد ،دارابی و محمد نیز درهمان روز به آنجا می

روند .ازآنجائیکه خانه مخفی خیابان زنفتن برگررینگ دراختیار آنها قرارداشت ،زمان
آن فرا رسیده بود ک ه خانه خیابان دتمولدر تخلیه شود .دارابی به رایل مأموریت می
دهد خانه را پاکسازی کند و تمام وسائل را همراه ببرد .از گفته های دارابی(در برابر
شریف و رایل درآن خانه) می توان چنین نتیجه گرفت که او حدس می زده است که
خانه پس از ترور مورد بازرسی قرار گیرد .بعالوه ،دارابی اظهار داشته بود که او به
ُکلن یا هامبورگ خواهد رفت .اگر مأموران تحقیق به سراغ او بیایند ،خواهد گفت که
او در"غرب" بوده است.
ت
اثر انگش ِ
پس از آنکه خانه کامال پاکسازی می شود(به غیراز اینکه فراموش شده بود ِ
پ رایل را از روی قسمت داخلی یک در شیشه ای کمد اطاق پاک
تچ ِ
شصت دس ِ
کنند)اعضای گروه به خانه خیابان زنفتن برگررینگ نقل مکان می کنند .دارابی خود،
امین و شریف را با اتومبیلش به خانه جدید می برد .او پیش از آنکه خانه را ترک کند
از شریف می خواهد تا پس از اتمام کار به او تلفن بزند .بنا بردالئلی نا روشن ،دارابی
یکبار دیگر تلفنی با خانه خیابان زنفتن برگررینگ تماس می گیرد .شریف از دارابی
می خواهد دیگر به آنجا تلفن نکند و به او می گوید که خودش (شریف) هر زمان الزم
باشد ،با او تماس خواهد گرفت.
دارابی ،عصر روز ۸۲سپتامبر ،۸۱۱۲به همراه همسر و فرزندانش با خودروی
شخصی اش به هامبورگ می رود .او ،پاسی از نیمه شب گذشته ،وارد هتل ""Savoy
می شود .پس از آن درهمانجا درغرب آلمان می ماند .او در روز اجرای عملیات۸۹ ،
سپتامبر  ،۸۱۱۲همچنان که برنامه ریزی کرده بود در برلین نبود.
 -۵خرید خودرو عملیات
علی صبرا ،یکی از دوستان نزدیک دارابی ،امین و رایل ،در ۸۵سپتامبر ۸۱۱۲با
پول نقدی که از دارابی به همین منظور گرفته بود ،در یک بازار اتومبیل دست دوم،
درمنطقه ودینگ شهربرلین ،ازشاهد اُنری( )Oneriخودروی فرار را به قیمت ۵۸۲۱
مارک خریداری می کند .یک ب .ام .و )BMW(.دست دوم ،مدل سری  ،۹با پالک
 .B-AR-۳۳۱۵علی صبرا ،با ارائه یک پاسپورت جعلی ،خود را محمد اصالن
( )Mohammed Aslanمعرفی می کند .حیدر و رایل (دیرترین زمان) در تاریخ ۸۶
سپتامبر  ۸۱۱۲این خودرو را تحویل می گیرند.
 -۶تعیین تیراندازان
طرح شریف دو تیرانداز را پیش بینی می کند .یکی می بایستی به مسلسل و دیگری به
ُکلت مسلح باشد .وظیفه فرد مسلح به ُکلت این بود که با شلیک تیر خالص به قربانیانی
که می بایستی نابود شوند از زنده ماندن (احتمالی) آنها پیش گیری کند .امین به عنوان

یکی ازتیراندازان درنظرگرفته شده بود .هنگامی که شریف با امین دراین مورد
صحبت می کند ،با عدم تمایل او به چنین نقشی روبرو می شود .امین ،با در نظر
گرفتن موقعیت خانواده اش ،و نیز با درنظر گرفتن اینکه فرزندش به زودی به دنیا می
آمد ،حاضر به پذیرش این وظیفه (تیر خالص زن) نبود .شریف تالش می کند نظر او
را تغییر دهد ،که ناموفق می ماند .امین همچنان بر سر تصمیم خود می ماند و بدین
دلیل رایل او را متهم به بُزدلی و ترسوئی می کند .اما امین آمادگی خود را برای
همکاری با گروه کاملن پس نمی گیرد .او مأموریت می یابد ،به هنگام اجرای
عملیات ،در برابر در ورودی رستوران میکونوس نگهبانی دهد تا با ایجاد امنیت الزم
به انجام (موفقیت آمیز) سوء قصد کمک کرده باشد.
 -۷تهیه پاسپورت فرارتوسط اتریس
نقش برجسته ومهم رایل ،به عنوان تیر خالص زن با ُکلت موجب می شد که راههای
فرار او پیش ازعملیات دقیقا مورد بررسی قرار گیرد وتدارکات الزم انجام شود.
بنابراین ،اتریس مأمور می شود برای رایل پاسپورت تهیه کند .اتریس ،به دلیل میزان
آگاهی اش از موضوع ،دارای تصویری کامل از ماجرا بود و می توانست نتایج الزم
را بگیرد .اومی دانست که موضوع برسرسوء قصد به جان ُکردهای مخالف (حکومت
ایران) است .براساس صحبتهائی که قبلن شده بودند ،او می دانست که هدف از تهیه
پاسپورت ،افزایش آمادگی رایل برای انجام عملیات و دادن اهمیتی ویژه به نقش او در
آن بود .اتریس می دانست که دراین عملیات انسانهائی کشته خواهند شد .اینکه او حتمن
خواهان این قتلها بوده است یا نه ،نا روشن است ،اما او پذیرای چنین امری شد و نقشی
را که از او برای انجام این عمل انتظار می رفت به عهده گرفت .بنابراین ،اتریس قول
می دهد برای رایل یک پاسپورت تهیه کند .او(اتریس) پاسپورت برادرش شاوکی
اتریس را( ،)Chauki Atrisکه مانند او همراه پدر و مادرش در یک خانه زندگی می
کرد(دیرترین زمان) ،در ۸۵سپتامبر  ۸۱۱۲می دزدد تا به قول خود وفا کرده باشد.
 -۸ورود هیئت نمایندگی حزب دمکرات کردستان ایران به برلین
روز یکشنبه ۸۵ ،سپتامبر  ،۸۱۱۲نوری ده ُکردی به همسرش ،شهره بدیعی ،می گوید
میهمانان برای فردا شب خواهند آمد .ده ُکردی و همسرش دربرلین تحصیل کرده اند و
پس ازانقالب اسالمی به ایران مراجعت می کنند .آنها به همراه دخترشان سارا
دهکردی(در )۸۱۱۵/۱۳مجبور به فراراز ایران وبه آلمان فدرال پناهنده سیاسی می
شوند .ده ُکردی دریک خانه پناهندگان ،وابسته به صلیب سرخ ،به عنوان مددکار
اجتماعی کارمی کرد وهمچنان گذشته فعال سیاسی بود .او در جلسات علنی ،و همچنین
در تلویزیون ،برعلیه رژیم ایران و سیاست آنها نسبت به ُکردها موضع گیری می کرد.

دکتر شرفکندی از ده ُکردی خواسته بود که او نیز در کنگره جهانی (از  ۸۳تا ۸۹
سپتامبر )۸۱۱۲شرکت کند .ده ُکردی فرد مورد اطمینان دکتر قاسملو بود ،و با وجود
اینکه نه ُکرد ونه عضوحزب دمکرات کردستان ایران بود ،برای اهداف حزب مبارزه
می کرد .امید او این بود که جریانات گوناگون اپوزیسیون برعلیه رژیم ایران متحد
شوند تا سرانجام رژیم دربرابر تالشهای دمکراتیک مجبور به گشایش (فضای سیاسی
کشور) بشود .او در این ارزیابی سیاسی با دکتر شرفکندی هم نظر بود.
در شب  ۸۳سپتامبر ،۸۱۱۲شاهد عبداله عزت پور ،یکی از قدیمی ترین اعضای
حزب دمکرات کردستان ایران و مسئول کنونی حزب در آلمان ،شاهد طبیب غفاری و
اکبالی ()Akbaliعضوحزب دمکرات کردستان ایران درخانه ده ُکردی بوده اند .فتاح
عبدُلی ،که از پاریس می آمد ،و همچنین همایون اردالن از ماینس ( )Mainzبه آنها
می پیوندند .درکنار گفتگوهای سیاسی ،ده ُکردی و میهمانان او درباره جلسه پیش بینی
شده ای که قرار بود پس از پایان کار کنگره جهانی سوسیالیستها ،میان هیئت نمایندگی
حزب دمکرات کردستان ونمایندگان محلی گروههای اپوزیسیون دربرلین برگزار
شود ،صحبت کردند .قرار شد دراین جلسه درباره وضع سیاسی در ایران گفتگو و یک
سیاست مشترک مقاومت در برابر رژیم ایران اتخاذ شود .در این گفتگو مشخص می
شود که قرار روز ۸۱سپتامبر(۸۱۱۲جمعه) ،انجام شدنی نیست ،زیرا هیئت نمایندگی
باید جمعه صبح (۸۱سپتامبر) به پاریس پرواز کند .در ساعت  ۱:۵۱شب عزت پور،
عبدُلی ،اردالن و طبیب غفاری به فرودگاه می روند تا دکتر شرفکندی را که ازکپنهاگ
()Kopenhageمی آمد ،بیاورند و به هتل برسانند .ده ُکردی برای انجام یک مصاحبه
تلویزیونی به محل دیگری می رود.
 -۳دعوت به جلسه
درباره برگزاری نشست مشترک میان هیئت نمایندگی حزب دمکرات کردستان ایران
و سایرنمایندگان اپوزیسیون ،در روز۸۹سپتامبر ،۸۱۱۲حدود ساعت  ۹شب ،در
رستوران میکونوس(دیرترین زمان) در شب ۸۳سپتامبر ۸۱۱۲تصمیم گرفته شده
است .چهارشنبه شب ۸۶ ،سپتامبر  ،۸۱۱۲حدود ساعت  ۸بعد از نیمه شب ،ده ُکردی
به صاحب رستوران ،شاهد طبیب غفاری ،اطالع ومأموریت می دهد که تدارکات الزم
را انجام دهد و حدود  ۸۱تا  ۸۳نفر میهمان را که او نام می برد ،دعوت کند .طبیب
غفاری درخواست او را انجام می دهد ،اما میهمانان را نه برای ۸۹سپتامبر ،بل برای
(جمعه) شب ۸۱سپتامبر  ۸۱۱۲دعوت می کند.

 -۲۱آخرین تدارکات عملیات
در حین این حوادث ،شریف ،رایل و حیدر در خانه خیابان زنفتن برگررینگ پالک ،۹
در رفت و آمد دائمی هستند .علت آن ادامه تدارک امور مربوط به عملیات بود.
رایل و حیدر(بنا بر دستور شریف) ،در ۸۶سپتامبر  ،۸۱۱۲حدود ساعت ۱صبح ،خانه
خیابان زنفتن برگررینگ را ترک می کنند تا اسلحه ها را بیاورند .آنها چند ساعت بعد
مراجعت می کنند .اسلحه ها در اتومبیل ب .ام .و ،BMW/B-AR5503 ،.بودند .این
خودرو توسط علی صبرا خریداری شده بود و رایل و حیدر(دراین فاصله) آن را به
آنجا برده بودند .حیدر ،بنا به دستور شریف ،اسلحه ها را ،که در درون یک کارتن
مقوائی بسته بندی شده بودند ،از(خودرو) به خانه می آورد و آنها را بازمی کند .اسلحه
ها عبارت بودند از:
یک مسلسل مارک ( IMIصنایع نظامی اسرائیل ،)Israel Militar /Industries
متری لوگر .مسلسل ازهم باز ،و در سه قطعه بوده
مدل یوزی ( ،)UZIکالیبر  ۱میلی
ِ
است .از این نوع مسلسل در بسیاری از ارتشهای جهان استفاده می شود ،منشاء آن
مشخص نشد .یک خشاب با  ۵۲فشنگ (ویژه این مسلسل) نیز وجود داشت.
یک ُکلت خودکار کارخانه الما( ،)Lamaمدل " ،"X-Aکالیبر  ۹/۶۳میلی متر،
براونینگ( ،)Bravningبه همراه یک خشاب با  ۱فشنگ .این ُکلت از طرف شرکت
تولید کننده اسپانیائی آن ،در سال  ،۸۱۹۲تحویل ارتش شاهنشاهی ایران شده است.
همراه با اسلحه ها ،دو صدا خفه کن نیز وجود داشتند .صدا خفه کن ها ،هر چند از
تولیدات کارخانه های رسمی نیستند ،اما مشابه آنها هستند.
در روز ۸۶سپتامبر ،۸۱۱۲اعضای تیم ساکن خانه زنفتن برگر رینگ ،توسط فرد
خائنی که تاکنون شناسائی نشده است ،مطلع می شوند مالقات دکتر شرفکندی با
اعضای اپوزیسیون سرانجام در۸۹سپتامبر ،۸۱۱۲در رستوران میکونوس ،انجام
خواهد گرفت.
بنا بردستور شریف ،وتحت رهبری او ،گروه ساعت  ۱:۵۱شب (همان روز۸۶ ،
سپتامبر) آزمایشی بسوی میکونوس می رود .هدف از این امر آشنا شدن اعضای تیم
عملیات با ویژه گیهای راه و محل سوء قصد بوده است .شریف به رایل و حیدر دستور
می دهد به محل بروند و خودش به همراه امین با اتوبوس و راه آهن زیرزمینی به
میدان پراگ( ،)Prager Platzیعنی جائی که رستوران میکونوس در نزدیکی آن قرار
داشت ،می روند .در آنجا (اندکی بعد) محمد و نیزفرد ناشناس دیگری دریک مرسدس
 ۸۱۱ظاهر می شوند .فرد ناشناس بعدا نیز درعملیات دخالت داشته است .گروه پس از
بررسی شرایط محل و راههای حرکت ،ازهم جدا می شوند .رایل و حیدر ،و نیز

شریف و امین ،از راههای جداگانه به خانه زنفتن برگررینگ برمی گردند .آنها شب
 ۸۹سپتامبر  ۸۱۱۲را در آنجا می گذرانند.
 -۲۲شناسایی قربانیان
دررابطه با اطالعاتی عام وکلی در مورد نوع و شیوه تدارکات عملیات تروریستی و
شناسائی قربانیان می توان به گزارش (بدون تاریخ) گروه کار ایران در اداره کل
امنیت داخلی آلمان ،که دربخش تحت مسئولیت آقای گرونه والد تهیه شده است ،رجوع
کرد .در آنجا از جمله چنین آمده است:
" ...شناسائی های ضروری ،در رابطه با خصوصیات زندگی یک شخص موردنظر
(که معموال از کادرهای رهبری هستند) ،به منظور تدارک یک سوء قصد ،در مرحله
نهایی آن ،توسط یک تیم عملیاتی ،که بدین منظور (به محل) مسافرت می کند ،انجام
می گیرد .پس از این مرحله ،تیم ضربت وارد عملیات می شود"...
این گزارش سازمان امنیت داخلی کل آلمان توسط گزارش رسمی آقای گرونه والد به
دادگاه (مورخه  ۲۲آوریل )۸۱۱۵بگونه زیر تکمیل می شود( .در آنجا آمده است) که
افراد وابسته به وزارت اطالعات و امنیت ایران (پیش از ترور) دربرلین بوده اند و
محل اجرای عملیات را شناسائی کرده اند.
اطالعاتی را که شاهد مصباحی در ارتباط با جزئیات این پرونده در اختیار ما گذاشت
بر وسعت اطالعات ما در این زمینه بسیار افزود.
براساس این اطالعات ،مصباحی توسط آشنایانش هادوی مقدم ،و نیز توسط عضوی از
یک شرکت استتاری (که دراین ماجرا دخالت داشته است) اطالع می یابد که مقدم با
پوشش یک تاجر ،اولین شناسائی های الزم را انجام داده است .او درهمین رابطه منابع
اش را فعال می کند و همچنین نتیجه کار و پیشنهادات خود را در اختیار فالحیان می
گزارد .مصباحی از گفتگوهائی که با ارشاد در سال  ۸۱۱۳داشته است ،در می یابد،
پیش از آنکه تیم ضربت به آلمان بیاید ،ارشاد و کمالی به عنوان اعضای تیم عملیات
تحقیق(دراواخر ژوئن-اوایل ژوئیه )۸۱۱۲به منظوراجرای آخرین تحقیقات و شناسایی
ها ،به آلمان آمده اند .بنا بر اظهارات مصباحی ،تماس ارشاد و کمالی با منبع ساکن
محل از طریق نام رمزی که مقدم با منبع درمحل قرار گذاشته و به اطالع واواک
رسانده بود ،ممکن شد("...متن حکم دادگاه ،همانجا ،برگ.)۵۵۱
 -۲۱نام رمز":فریاد بزرگ علوی"
« ...درباره نام رمزی که عملیات تحت آن انجام گرفته است ،سازمان امنیت داخلی
کل آلمان نیز به آن اشاراتی دارد .در گزارش یاد شده گروه کار ایران از این نام رمز

تحت نام "بزرگ علوی" یاد شده است .مصباحی ،که بنا بر شهادتش از این نام رمز
توسط خود بنی هاشمی (مطلع شده است ،یعنی توسط کسی که بنا بر شرایط توصیف
شده ازهمه مطلع ترمی باشد) ،دراین باره می گوید که درست آن "فریاد بزرگ علوی"
(خواست رهبر شیعیان) است .مصباحی با تکیه بر تجربیات خود به وجود یک نام
رمز آگاهی داشت .بنا بر تجربه او ،نام رمز وسیله ای برای تماس با واواک است تا
اجازه نهائی برای انجام ترور(پیش از اجرا) صادر شود .مصباحی خودش (همچنانکه
دربرابردادستانی اظهارداشته است) دررابطه با طرح ترورهادی خرسندی
( )۸۱۱۹/۱۱نام رمز را از محمد هاشمی (نام مستعار موسوی زاده) ،که در آن زمان
معاون وزیر واواک یعنی ریشهری بود ،تلفنی کسب کرده است .مصباحی بعدا مانع از
انجام این ترور می شود.
منطق اظهارات مصباحی ،مبنی براینکه اجرای یک قتل درخارج از کشور می بایستی
وابسته به اجازه ویژه نهائی (نام رمز) باشد ،برای ما کاملن روشن است .زیرا بدین
وسیله می بایستی مطمئن شد که شرایط جدیدی که در کوتاه مدت می توانند بوجود آیند
در نظر گرفته شده است .شرایطی که می توانند در اخرین دقایق منجر به لغو عملیات
شوند .بنا بر اظهارات مصباحی ،برای چنین منظوری همیشه پیش از شروع عملیات
یک خط تلفن ویژه برقرارمی شود .این خط تلفن پس از انجام عملیات دوباره برچیده
می شود .این اظهارات مصباحی (از جمله) درتطابق با بیانات شاهد بنی صدر می
باشد .او نیز این تدابیر واقدامات ذکر شده در باال را (بر اساس اطالعات منبع دیگری)
تأیید می کند(»...متن حکم دادگاه ،همانجا ،برگ .)۵۵۵
 -۲۹اجرای عملیات
در صبح هفدهم سپتامبر  ۸۱۱۲حیدر و رایل یک ساک ورزشی سیاه -سبز رنگ ،که
روی آن عبارت" "Sportinoنوشته شده بود ،تهیه می کنند تا بتوانند به هنگام اجرای
عملیات اسلحه ها را بدون جلب توجه در آن حمل کنند .آنها ،سپس ،به همراه شریف
خانه را ترک می کنند .رایل و حیدر حدود ساعت  ۳بعد از ظهر به خانه برمی گردند.
شریف حدود ساعت  ۹:۵۱شب به خانه می آید و به حاضران دستور می دهد نماز
بخوانند .آنها پس از آن منتظر عالمت رمز تلفنی ای که با محمد قرار گذاشته بودند،
می شوند .آنها ،دیرترین زمان ،دراین موقع عکس کسانی را که می بایستی به قتل
برسانند دراختیار داشته اند .شریف و رایل ،پس از آنکه رایل مأمور تیر خالص می
شود ،به رویت عکسها پرداختند.
هنگامی که دکتر شرفکندی ،ده ُکردی ،اردالن و عبدُلی ،در  ۸۹سپتامبر  ،۸۱۱۲بین
ساعت  ۹:۵۱تا  ۹:۳۳شب ،به رستوران میکونوس وارد شدند و به قسمت اطاق عقبی

رستوران(که قراربود جلسه درآنجا برگزارشود) رفتند ،به غیر ازخودشان کس دیگری
را درآنجا ندیدند .بحثی میان آنها در گرفت که اشتباه رخ داده در تاریخ دعوت گناه
کیست؟ درهرصورت این امر روشن نشد .ده ُکردی و صاحب رستوران طبیب غفاری
با عجله تالش کردند تلفنی به برخی از دعوت شدگان اطالع دهند که به آنجا بروند که
اکثردعوت شدگان را گیرنیاوردند وعده ای هم به دلیل شغلی(دکتر فراحتی) ،یا کسالت
(روستا) نتوانستند به آنجا بروند .کسانی که براساس این تلفنها توانستند به آنجا بروند،
عبارتند از شاهد دستمالچی ،عضو(سابق) شورای مرکزی جمهوری خواهان ملی
ایران ،و به عنوان آخرین نفرمهدی ابراهیم زاده اصفهانی ،عضو شورای مرکزی
فدائیان خلق -اکثریت ،که حدود ساعت ده شب به آنجا می رود .شاهد مسعود میرراشد،
که او هم عضو فدائیان خلق -اکثریت است و برای روز  ۸۱سپتامبر دعوت شده بود،
و شاهد اسفندیار صادق زاده ،که عضو هیچ گروهی نیست و به جلسه دعوت نشده
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
غذا کمک می کرد .او پس از کسب اجازه از سایرین سر میز گروه می نشیند و به
گفتگوها گوش می دهد.
شاهد بوهم( ،)Bohmحدود ساعت  ۸۱شب ،وارد رستوران می شود و در اطاق
جلوئی رستوران ،روبروی در ورودی (با نگاه به آن جهت) به پُشت یک میز می
نشیند .یک زوج جوان (که دخالتی در این امر ندارند) ،اندکی پس از آن ،رستوران را
ترک می کنند .از آنجائیکه درآن شب ،مانند برخی اوقات ،خانم دانشجو ُولچانسکایا
( )Voltschanskayaبه عنوان گارسون در کارهای رستوران کمک می کرد ،طبیب
غفاری فرصت یافت تا در کنار دکترشرفکندی و سایر میهمانانش بنشیند و در گفتگوها
شرکت کند.
در خانه خیابان زنفتن برگررینگ ،حدود ساعت  ۱شب ،تلفن یکبار زنگ می زند .این
عالمت رمز(میان شریف) و محمد بود که اکنون در نزدیکی رستوران حضور داشت.
و به این معنا بود که قربانیان اکنون در رستوران هستند وعملیات می تواند شروع
شود .شریف ،بالفاصله پس از تلفن ،دستور حرکت می دهد .او به رایل و حیدر دستور
می دهد با اتومبیل به محل بروند و آنها با ب .ام .و .ای که توسط صبرا خریداری شده
بود به محل سوء قصد می روند .شریف به امین می گوید به همراه او برود .شریف و
امین با یک تاکسی تامیدان کورت شوما ِخر( )Kurt-Schumacher-Platzمی روند.
در آنجا از تاکسی پیاده و وارد ایستگاه راه آهن زیرزمینی می شوند ،و آنجا را دوباره
ترک می کنند و درایستگاه تاکسی که درآن نزدیکی وجود داشت ،سوار یک تاکسی

دیگرمی شوند وبا آن به طرف ایستگاه راه آهن زیرزمینی خیابان برلینر ( Berliner
 )Strasseمی روند .آنها برای رد گم کردن ،در آنجا دوباره وارد ایستگاه راه آهن زیر
زمینی می شوند و از در دیگر آن بیرون می آیند و پیاده از راهی که فاصله زیادی تا
محل عملیات داشت به خیابان گایسبرگ( )Geisberg Strasseمی روند .در آنجا
محمد را می بینند .شریف از آنها دور می شود تا موقعیت سایر اعضای گروه را
بررسی کند .دراین فاصله ،امین و محمد همچنان به پیاده روی ادامه می دهند .آنها،
هنگامی که شریف درحال گفتگو با راننده نامشخص بنز ۸۱۱بود ،به او می رسند.
شریف از درون اتومبیل فرار ،که در نزدیکی خیابان پرینس رگنت پارک شده بود،
ساک ورزشی ای را که مسلسل در درون آن بود ،بیرون می آورد .اینکه رایل ،در این
زمانُ ،کلت را با خودش حمل می کرده است یا اینکه بعد به او داده شد ،ناروشن ماند.
شریف ،امین و رایل با هم از راه خیابان پراگ به سوی رستوران میکونوس می روند.
حیدر و محمد در اتومبیل فرار در خیابان پرینس رگنت ،منتظر می مانند .شریف ،چند
مترمانده به رستوران ،می گوید اول او وارد رستوران می شود و رایل باید به دنبال او
برود .امین باید در برابر در ورودی بایستد و مراقب باشد تا کسی وارد رستوران
نشود.
شریف و رایل ،حدود ساعت  ۲۲:۳۱شب وارد رستوران می شوند و امین در را از
پشت سر آنها می بندد .شریف(که جلو حرکت می کرد) و رایل ،از محل ( بر اساس
عکسهائی که در اختیار داشتند) ،ونیز از افراد چنان اطالع دقیق داشتند که توانستند
بدون تأخیر ،و در زمانی بسیاراندک ،و بدون آنکه درمورد قربانیان اشتباهی رخ دهد،
عملیات ترور را انجام دهند .مسلسل یوزی در ساک ورزشی و در دست شریف بود و
رایل ُکلت را در اختیار داشت .آنها ،هر دو ،اسلحه ها را چنان پنهان نگه داشته بودند
که شاهد "بوهم"(که روبروی در ورودی نشسته بود) متوجه آنها نشد .شریف و رایل،
پس از ورود به رستوران ،به سمت چپ اطاق رستوران (که کسی در آنجا نبود) و از
آنجا به قسمت اطاق پذیرائی عقب رستوران ،یعنی جائی که دکتر شرفکندی و بقیه
میهمانان ،میر راشد ،دستمالچی ،عبدُلی ،اردالن ،در سر میز طبیب غفاری ،دکتر
شرفکندی ،ده ُکردی ،ابراهیم زاده اصفهانی و صادق زاده ،نشسته بودند ،می روند.
حاضران ،درآن لحظه ،درحال صرف شام ومشغول گفتگو بودند و احساس خطری
نمی کردند .آنها متوجه نزدیک شدن ضاربان نشدند .شریف یقه پلُیور خود را به روی
صورت ،تا زیر چشمهایش ،باال کشیده بود .رایل یک کاله بافتنی بر سرکشیده بود تا
شناخته نشود .پیش از آنکه دکتر شرفکندی ،یا یکی از حاضران ،متوجه خطر بشوند و
بتوانند عکس العملی از خود نشان دهند ،شریف که به پشت دستمالچی آمده بود ،به

فارسی فریادمی کشد"مادر قحبه ها" و بالفاصله ،همزمان با این فریاد بروی حاضران
شلیک می کند .او با مسلسل از درون ساک ورزشی (که آن را با هر دو دست گرفته
بود) به سوی دکتر شرفکندی ،ده ُکردی ،عبدُلی و اردالن شلیک می کند .در زمانی
اندک  ۲۶گلوله شلیک می شود ،که از یکسوی به جانب دکتر شرفکندی و ده ُکردی ،و
از سوی دیگر به جانب عبدُلی و اردالن نشانه رفته بودند و همگی اصابت می کنند.
آنها ،آشکارا ،قصد کشتن طبیب غفاری را(که بر سرمیز میان شرفکندی و اردالن
نشسته بود) نداشتند ،اما او مورد اصابت دو گلوله قرار می گیرد .یکی به پای راستش
اصابت می کند و دیگری یکی از کلیه هایش را از میان می برد که بعدا آن را( ،با
عمل جراحی) برداشتند .بدین جهت ،دادگاه با تأیید دادستانی( ،بنا بر اصل  -۸۳۳آ،
بند  ۲قوانین جنایی) عمل نمود و از گشایش پرونده قضائی در این مورد چشم پوشی
کرد .رایل با ُکلت به اردالن و دکتر شرفکندی  ۳تیر خالص می زند .او به اردالن ،که
بر اساس نوع جراحاتش می توانست در آن زمان هنوز زنده بوده باشد ،یک تیر به
پشت سرش ،و به دکتر شرفکندی دو گلوله یکی به سر و دیگری به گلویش می زند.
شریف ،پیش یا بعد ازتیرهای خالص ،از فاصله ای کمتر از  ۳سانتی متر ،دوباره به
شکم شرفکندی شلیک می کند.
به دکتر شرفکندی  ۸۲گلوله ،عمدتا به ناحیه سر ،گلو ،روده ،ریه ،کبد و کلیه ،اصابت
کرده اند .او درجا فوت می کند .به اردالن از مسلسل سه گلوله ،یکی به سینه ،یکی به
قسمت پائین شکم و یکی به زانوی راست او اصابت کرده بود او با این وجود ،در
صورت مداوای سریع پزشکی ،می توانست احتماال زنده بماند ،اما تیر خالص رایل به
او فورا موجب مرگش شد .به عبدُلی ،که از همه نزدیکتر به تیرانداز نشسته بود ،چهار
گلوله از مسلسل ،از فاصله ای بسیار نزدیک ،اصابت کرده است .گلوله ای که به قلبش
فرو رفت ،موجب مرگ سریع او درهمان محل ترور شد .به ده ُکردی  ۹گلوله اصابت
کرد .اما در جا کشته نشد .او را به کلینیک  Steglitzبردند .او در آنجا ،در ساعت 5
دقیقه بعد از نیمه شب ،به دلیل خون ریزیهای درونی و بیرونی ،فوت کرد .فوت او
بویژه در اثر گلوله هائی بود که به قفسه سینه اش اصابت کرده بودند.
 -۲۴پس از ترور
پس ازعملیات ،شریف با ساک ورزشی و رایل ،که هنوز ُکلت در دستش بود ،با عجله
فرارمی کنند .آنها دربرابر رستوران به امین که چند قدمی از در رستوران فاصله
گرفته بود ،می رسند .هر سه به سوی اتومبیل فرار(که در خیابان پرینس رگنت ایستاده
بود) می روند .حیدر و محمد در خودرو در انتظار آنها بودند .شریف در جلو و امین و
رایل درعقب ،درکنارمحمد ،می نشینند .حیدر ،که راننده اتومبیل بود ،به هنگام

حرکت ،از سر بی توجهی ،نزدیک بود به یک دوچرخه سوار زن بزند .امین در حین
حرکت بخشی از لباسهائی را که روی هم بر تن کرده بود ،یعنی پیراهن و کتش را در
می آورد تا از این راه شناسائی اش مشکل شود و آنها را در یک کیسه پالستیکی می
کنار راننده گذاشته
گذارد .بعالوه ،او ،به دستور شریفُ ،کلت را ،که رایل زیر صندل ِی
ِ
بود ،برای اینکه اثری به جای نگذارد ،با کاله بافتنی رایل و یک کاله پشمی دیگر بر
می دارد و درون ساک ورزشی می گذارد .شریف و رایل ،درمیان راه ،در ایستگاه
راه آهن زیرزمینی بوندس پالتس( ،)Bundesplatzنبش خیابان دتمولدر /بوندس
پالتس ،پیاده می شوند .قرار آنها بر این بود همدیگر را دوباره در خانه خیانبان زنفتن
برگررینگ ببینند .امین ومحمد درخیابان کنستانسر( ،)Konstanzerنبش هوهن
سولرندام( )Hohenzollerndammپیاده می شوند .از سرنوشت بعدی محمد اطالعی
در دست نیست.
امین نمی خواست به خانه زنفتن برگررینگ برگردد .او به سوی راه آهن زیرزمینی
کنستانسر می رود و درمیان راه کیسه پالستیکی حاوی لباسها را گوشه پیاده رو می
گذارد وبعد سوار راه آهن زیرزمینی ،مسیرشهرداری نوی ُکلن()Rathaus Neuköln
می شود تا شب را نزدآشنایش دائینی( ،)Dhainiدرخیابان کارل مارکس ،پالک ،۸۶۱
سپری کند .یعنی درمحل سکونتی که او رسما در آنجا ،نزد پلیس ،ثبت بود .هنگامی
که امین به آنجا می رسد ،دائینی او را نمی پذیرد ،اما به امین اجازه می دهد تا بقیه
لباسهایش را نیز در آورد ودرآنجا بگذارد .پس ازآن ،امین به نزد دوستش محمد عبداله
می رود و شب را در آنجا می خوابد.
حیدر اتومبیل فرار را در خیابان سیسرو ( ،)Cicerostrasseپالک  ،۵۳پارک می کند
و ساک ورزشی حاوی اسلحه و چند تکه لباس را در زیر یک خودروکه در برابر
قطعه زمین شماره( ۵۵خیابان سیسرو قرارداشت)می گذارد .ساک ورزشی باتمام
محتویاتش ،در  ۲۲سپتامبر  ،۸۱۱۲از سوی شاهد وانک( ،)Wankیکی از کارمندان
فروشگاه اتومبیل برولینا( )Berolinaپیدا می شود .در ۳اکتبر  ،۸۱۱۲اثر کف دست
راست متهم رایل به روی خاذن خشاب ُکلت کشف شد .اتومبیل فرار ،چون راه ورودی
به نمایشگاه اتومبیل برولینا را سد کرده بود(بدون انکه حدس زده شود این اتومبیل چه
ارتباطی با ترور دارد) توسط پلیس ازآن محل به خیابان شوارتسباخ بروکه
( )Schwarzbachbrückeمنتقل می شود .اتومبیل ،ابتداء در تاریخ  ۹اکتبر ،۸۱۱۲
بر اساس اظهارات امین کشف می شود .پلیس در درون اتومبیل ،از جمله ،یک پوکه
گلوله  ۱میلی متری ،که از مسلسل شلیک شده بود ،و یک کیسه پالستیکی ،که اثر
انگشت سبابه دست چپ امین به روی آن بود ،را پیدا می کند.

 -۲۵دستگیریها و تدارکات فرار
شریف(فرمانده تیم ضربت) ،پس ازعملیات ،با هواپیما ،از راه ترکیه ،به ایران برمی
گردد .او پس از مراجعت به ایران ،به خاطر انجام موفقیت آمیز ترور یک مرسدس
بنز  ۲۵۱پاداش می گیرد و او را در تجارت های بسیار سودآور سهیم می کنند.
محمد نیز ،که دارای پاسپورت ایرانی وهمچنین بلیط پرواز بود ،با هواپیما از آلمان
خارج می شود.
رایل(تیرخالص زن) ابتداء چند روزی را دربرلین ،در مکانی که مشخص نشد ،سپری
می کند.
امین(نگهبان در ورودی به هنگام ترور) در ۸۱سپتامبر  ،۸۱۱۲ابتداء با قطار به شهر
هانوور نزد دوستش و در روز بعد به شهر راینه(غرب آلمان) ،نزد برادرش می رود.
حیدر(راننده ماشین عملیات) به اوزنابروک بر می گردد.
پیش
دارابی که وظیفه رسیدگی به کارهای افراد تیم درآلمان به عهده اوبود ،و از
ِ
شاهد ثقفی می آمد ،قصد داشت درروز  ۸۱سپتامبر  ۸۱۱۲به دیدن حیدر برود تا از او
درباره روند دقیق عملیات کسب اطالع نماید .دارابی تالش کرد آمدنش را از راه تلفن
دستی به حیدر اطالع دهد ،اما از آنجاکه حیدر دردسترس نبود ،دارابی نزد شاهد
فنایشه ( ،)Fneicheکه دوست مشترک آنها بود و درنزدیکی اوزنابروک زندگی می
کرد ،می رود و شب را آنجا می خوابد .دارابی صبح روز  ۸۱سپتامبر  1992خانه
فنایشه را به هدف دیدار حیدرترک می کند .اینکه این دیدار انجام گرفت یا نه ،ناروشن
ماند .حیدر در ۲۱و  ۲۸سپتامبر  ،۸۱۱۲در شهر راینه ،به مالقات امین می رود .او
به امین  ۲۱۱۱مارک می دهد و می گوید که این پول را دارابی داده است و دستور
دارابی را به او می گوید که با این پول از آلمان فرار کند .امین درآنزمان هنوز آماده
ترک آلمان نبود.
در این میان ،دارابی از اوزنابروک به برلین برمی گردد و درساعات شب  ۲۱سپتامبر
 ۸۱۱۲به آنجا می رسد .دارابی در  ۲۵سپتامبر ۸۱۱۲با حیدر تلفنی صحبت می کند.
از محتوای این تلفن اطالعی در دست نیست .یک روز پس از آن ،حیدر به شهر راینه
می رود .دراین میان رایل نیز از برلین به آنجا رفته بود .یعنی از آنجائیکه این نگرانی
بوجود آمده بود که احتمالن اثر دست رایل به روی ُکلت باقی مانده باشد ،بنا بر توصیه
و خواست دارابی ،رایل تصمیم داشت ،با استفاده از پاسپورتی که اتریس برای او تهیه
کرده بود ،خاک آلمان را ترک کند .رایل در ۲۳سپتامبر  ،۸۱۱۲به همراه اتریس و
شاهد هوسام شاهرور( )Hussam Chahrourبا اتومبیل به شهرراینه می رود و موقتا
در آنجا اقامت می کند .رایل تصمیم داشت از راه آمستردام به لبنان برگردد .بدین

منظور ،اتریس وهوسام شاهرور به آمستردام می روند تا از ساعات و روزهای پرواز
کسب اطالع کنند .نتیجه تحقیقات آنها به روی یک کارت ویزیت و یک تکه کاغذ،
یادداشت شده بود .رایل خودش ازشاهد حسین کنج ( )Hussein Kanjدرباره امکانات
عبور بدون کنترل مرزی از آلمان به هلند کسب اطالع می کند .رایل در نزد امین در
راینه ،در ۲۳سپتامبر  ،۸۱۱۲با حیدر مالقات می کند .آنها با هم گفتگو می کنند و پس
از آن حیدر راینه را ترک می کند.
پس از آن ،رایل مصرا از امین می خواهد که او نیز فورا فرار کند .امین سرانجام
موافقت می کند .اما ،او برای فرار احتیاج به پاسپورتی داشت که عکس او را به آن
چسبانده باشند .دراین مورد نیز اتریس ،که در برلین بود ،به آنها کمک می کند .اتریس
در ۲اکتبر  ۸۱۱۲شاهد شاوشوو( )Chaachouرا از برلین به راینه می برد .شاوشوو
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
اتریس ،که عکس رایل را به آن زده بودند ،در ۵اکتبر  ۸۱۱۲آماده بود .پاسپورت
شاوشوو ،که برای فرار امین در نظر گرفته شده بود ،هنوز آماده نبود و در پیش جعل
کننده اسناد بود که امین و رایل ،در تاریخ  ۸۳اکتبر  ،حدود ده دقیقه از نیمه شب
گذشته ،درخانه برادرامین ،درشهر راینه ،درخیابان ِهریبورگ( ).Heriburgstr
پالک  ،۸۹دستگیر می شوند.
حیدر در ۲۳سپتامبر  ۸۱۱۲از فرودگاه شونه فلد ( ،)Schönefeldدر برلین ،به لبنان
می رود .دارابی که نگران حیدر بود ،چند بار به شاهد فنایشه تلفن می کند و از او می
پرسد آیا حیدر هنوز درآلمان ویا از آلمان رفته است .هنگامی که فنایشه به دارابی در
آخرین تلفن اطمینان می دهد که حیدر به همراه خانواده اش به لبنان رفته اند ،دارابی
آرام می شود .همسرحیدر ،بعدها ،از یک هتل در تهران با همسر شاهد موسی حسن
( )Maussa Hassenتلفنی تماس می گیرد.
دارابی ،پس ازفرار موفقیت آمیز حیدر ،در  ۲۹سپتامبر  ۸۱۱۲از هامبورگ با یک
بلیط یکسره به تهران پرواز می کند تا درآنجا گزارش دهد ونیز دریک میهمانی
عروسی ،به تاریخ  ۸اکتبر  ،۸۱۱۲شرکت کند .از آنجائیکه حوادث پس از ترور،
برگشت دوباره او را به آلمان ممکن نشان می داد ،دارابی از تهران یک بلیط رفت و
برگشت برای هامبورگ سفارش می دهد و از سراحتیاط تاریخ برگشت را باز می
گذارد .او که هنور از دستگیری امین و رایل بی اطالع بود ،در ۳اکتبر  ۸۱۱۲به
برلین برمی گردد و پس از اطالع از دستگیریها ،در ۳اکتبر  ۸۱۱۲به علی صبرا ،که
همراه ایاد هنوز در برلین زندگی می کردند ،تلفن می کند .اوسپس تصمیم می گیرد در

 ۱یا  ۱اکتبر به ایران برگردد .اما پیش از آنکه بتواند مقصود خود را عملی کند در ۱
اکتبر  ،۸۱۱۲در خانه اش در خیابان ویلهم( )Wilhelstrasseپالک  ،۲۱دستگیر می
شود.
علی صبرا ،پس از آنکه از طریق رسانه های گروهی از دستگیری امین و رایل مطلع
می شود و عکسهای آنها را می بیند و با دارابی صحبت می کند ،مضطرب می شود و
می ترسد که ا و را نیز پیدا کنند و بنابراین تصمیم می گیرد از آلمان فرار کند .او در
 ۲۱اکتبر  ،۸۱۱۲بدون خانواده اش ،از راه فرودگاه شونه فلد ،در برلین ،پس از پس
گرفتن درخواست پناهندگی اش ،از راه صوفیه به لبنان می رود .او در آنجا نگهبان
قرارگاه اصلی رهبر روحانی شیعه در لبنان ،شیخ فضل هللا ،می شود.
ایاد هم پس از دستگیری امین و رایل ،صالح را در این می بیند که آلمان را فورا
ترک کند .اما او برای این کار نیازمند یک پاسپورت و پول بود .بنابراین چندین بار به
شاهد مهری( )Mehriدرشهراشتوتگارت تلفن می کند و ازاو می خواهد که پاسپورتش
را در اختیار ایاد بگذارد تا با تعویض عکس آن آلمان را ترک کند .ایاد همچنین از
ِمهری تقاضای پول می کند .پس از آنکه ِمهری درخواست او را رد می کند ،ایاد تلفنی
با شاهد محمد جراده( )Mohamad Jaradeدرفورتسهایم ( )Phorzheimتماس می
گیرد و می گوید آخر هفته (۸۱و  ۸۸اکتبر )۸۱۱۲به دیدن او خواهد رفت .اما به آنجا
نمی رود .ایاد در  ۲۳اکتبر  ۸۱۱۲دوباره به جراده تلفن می کند .او دخالت اش در
ترور را برای جراده توضیح می دهد و از او تقاضای  ۲۱۱۱مارک برای تهیه بلیط
هواپیما می کند .در اوائل نوامبر  ،۸۱۱۲در شهر هایلبرون ( ،)Heilbronnمالقاتی
میان ایاد ،جراده و شاهد چهاده ( ،)Chehadeکه نماینده سازمان اَمل در آلمان و سایر
کشورهای اروپائی ،و نیز رئیس اتحادیه"همبستگی لبنان" است ،انجام می گیرد .ایاد
در حضور چهاده شرکت خود در برنامه ریزی عملیات و نیز افراد شرکت کننده را (تا
آنجائی که او از آنها مطلع بود) توضیح می دهد و دوباره درخواست پول می نماید که
درخواست او دوباره رد می شود .ایاد در  ۱دسامبر  ،۸۱۱۲در یک خانه پناهندگی،
که او و خانواده اش در آنجا زندگی می کردند ،دستگیرمی شود.
اتریس در  ۹اکتبر  ۸۱۱۲دستگیر شده بود.

منابع و زیرنویسها:
 -۸گزارش اداره آگاهی فدرال آلمان( ، )BKAوضعیت امر۱۲/۸۸/۸۲ ،
 -۲گزارش اداره آگاهی فدرال آلمان( ،)BKAوضعیت امر۱۲/۸۸/۸۵ ،
 -۵گزارش سازمان امنیت داخلی کل آلمان( )BfVبه دادستان دکتر کورت۱۵/۳/۲۲ ،
 -۳کیفر خواست دادستانی۱۵/۳/۸۹ ،
 -۳گزارش محرمانه گروه کار ایران در سازمان امنیت داخلی کل آلمان۱۵/۶/۲۱ ،
 -۶گزارش سازمان امنیت داخلی کل آلمان( )BKAبه داستانی کل آلمان ،به دادستان
ارشد آقای برونو یوست۱۳/۸۲/۸۱ ،
 -۹حکم دستگیری علی فالحیان از سوی داستانی کل آلمان۱۶/۵/۸۳ ،
 -۱متن حکم  ۵۱۳برگی دادگاه "میکونوس".

صادق شرفکندی ،دبیر کل ح .د .ک .ا.

فصل چهارم:
شاهدان ب و ث ( Cو )B
 -۲شاهد "ب"()B
در یکی از ماه های (دقیق به خاطر ندارم کدام روز یا ماه) سال  ۱۶در دفتر کارم در
صلیب سرخ ،در تگل( )Tegelنشسته بودم که کسی زنگ در اطاق را به صدا در
آورد .دگمه را فشار دادم ،در باز شد و جوانی حدودا  ۵۱ساله ،بلند قد ،الغراندام و
ورزیده ،با موهای بلندی که از پشت بسته بود ،وارد دفتر کارم شد .من در آن زمان
رئیس آن خانه پناهندگان سیاسی در برلین بودم و در آن کمپ حدود هزار پناهنده
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
من زندگی می کند و دارای اطالعات مهمی است ومی خواهد آنها را در اختیار من
بگزارد .پرسیدم چه اطالعاتی ،پاسخ داد درباره ترور میکونوس .پرسیدم چرا به نزد
من آمده است و به پیش پلیس نمی رود؟ گفت ،به من گفته اند شما فرد بسیار مورد
اعتمادی هستید ومن شخصن خودم مصاحبه های شما را در مطبوعات و رادیو و
تلویزیون دیده و شنیده ام ومقاالت شما را نیز خوانده ام .و ادامه داد که با دوستان آقای
بنی صدر نیزدرتماس بوده وهست ،اما می خواهد اطالعاتش را دراختیار من نیز
بگزارد .پرسیدم که شما چرا به دادستانی و پلیس رجوع نمی کنید ،گفت به آنها اعتماد
ندارد .درباره اطالعاتش پرسیدم ،سخنانی گفت کلی .گفتم ،من شما را به دادستان
پرونده میکونوس آقای برونو یوست معرفی می کنم و شما اطالعاتت را به او بده.
پاسخ داد تنها به شرطی که شما مترجم من باشید .گفتم شما می دانید ،شاید هم ندانید،
چون تازه به آلمان آمده اید ،دراینجا ،در چنین مواردی ،هرکسی تنها به دلیل تسلط به
زبان مجاز نیست مترجم رسمی شما باشد ،مترجم در چنین مواردی باید سوگند خورده
و دارای پروانه رسمی باشد .پس من ،اگر هم بخواهم ،قانونن مجاز نیستم مترجم شما
بشوم .پذیرفت .به آقای یوست  ،درحضور ایشان ،و درهمان موقع ،تلفن کردم و ماجرا
را گفتم .گفت این دوست شما و ،...صحبت ایشان را مودبانه قطع کردم وگفتم ایشان
دوست من نیست ،او به دفتر من آمده است و مدعی است که اطالعاتی درباره ترور
برلین دارد و من می خواهم او را در اختیار شما ،به عنوان دادستان پرونده میکونوس،
بگذارم .قرارگذاشتیم ،و من چند روز بعد شاهد " "Bرا به دفتر آقای یوست در برلین
بردم و بعد از تحویل برگشتم.
چند ماه بعد ،درفرصتی که پیش آمده بود از یوست درباره او و اطالعاتش پرسش
کردم ،گفت اظهاراتش یکسری کلی گویی است که هیچ کمکی به پرونده نمی کند.
من درهمان اولین برخورد با شاهد  ،Bمتوجه شدم که او برای تمام پرسشهای من
پاسخهایی بسیار دقیق و روشن(ازپیش آماده) دارد واین امر مرا به فکر فرو برد.
نظرم را به آقای یوست نیز گفتم.

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.
چندهفته ای از این امر گذشته بود که یکی از آشنایانم (ک .ک ).به من زنگ زد و گفت
می خواهد با من خصوصی صحبت کند .او تا آن زمان ،هرگز به من تلفن نکرده بود و
من او را چند بار عمدتن درمحل کارم اولم( )Wandalenalleeدیده بودم .آمد و گفت
که آیا شما فاضل هللا وردی نیکجه را می شناسی؟ ماجرا را برای او تعریف کردم.
گفت او فرد مطمئنی نیست و درچند جا که من نیز حضور داشته ام از شما به عنوان
"دوست من" آقای دستمالچی یاد می کند .آیا چنین دوستی ای وجود دارد ،گفتم ابدا و
خیر .گفت در هرصورت بسیار مراقب باشید.
این ماجرا گذشت تا زمان شهادت ایشان دردادگاه رسید .برخالف شاهد  Cکه از دادگاه
تقاضا کرده بود جلسه دادگاه علنی نباشد ،نام واقعی او را نگویند ،از صورتش تصویر
برداری نکنند ،اظهاراتش به هیچ ترتیب به بیرون درز نکند ،زیرا او نگران جان
خانواده اش وخودش است ،شاهد  Bهیچ شرطی نگذاشت و برعکس ،با نام واقعی
خود ،با حضور رسانه ها و ،...در برابر دادگاه حاضر شد و داوطلبانه به مصاحبه
پرداخت.
او برای اولین بار در  ۲۳اکتبر  ۱۶در برابر دادگاه حضور یافت .او ،فاضل هللا وردی
نیکجه ،مردی  ۲۹ساله (در آنزمان) و مدعی بود که در ژوئن سال  ۱۳از ایران ،از
راه ترکیه ،فرار کرده ،به آلمان فدرال آمده و در اینجا تقاضای پناهندگی کرده است.
دادگاه او ،بنا بر خواست و میل خودش ،علنی بود .از او در دادگاه نه با نام ،بل تحت
عنوان منبع  Bیاد می شد .او مدعی است که عضو واح ِد ضد اطالعات سپاه پاسداران
درتهران بوده و پس از رو شدن یک اختالس مالی بزرگ ،چون او از آن امر مطلع
بوده است ،و پس ازاینکه دو تن از دوستان وهمکاران نزدیکش در"حادثه اتومبیل"
کشته شدند ،تصمیم به خروج از کشور می گیرید .بنا براظهارات او در دادگاه ،به
هنگامی که او در فرودگاه مهرآباد ،دربخش حراست ،خدمت می کرده است ،دو ،یا سه
بارکاظم دارابی کازرونی را دیده است که ازمحل ویژه رفت و آمد مأموران حکومتی،
بدون کنترل ،گذر کرده است .او می گفت دارابی درآنجا به عنوان "اطالعاتی"معروف
بوده است .بنا به گفته های  ،Bبهمن برنجیان مأمور سازمان اطالعات و امنیت ایران
است و او اسلحه های قتل را از سفارت ایران در بُن تحویل می گیرد و آنها را در
برلین دراختیار تیم ترور می گذارد .بنا بر شهادت او ،متهم فراری"ابو شریف" ،یعنی
کسی که از تهران برای انجام قتل به برلین آمد ودر رستوران میکونوس با مسلسل به
روی حاضران شلیک کرد ،و سپس از راه ترکیه به ایران بازگشت ،عبدالرحمان بنی

هاشمی نام دارد .بنا برادعای او ،پدر بنی هاشمی  ۹۳ساله و روحانی است B .مدعی
بود که با عبدالرحمان بنی هاشمی دوست و هم مدرسه بوده است .آنها ،طبق اظهارات
 ،Bچهار برادرند .دادستانی آلمان ،در آخرین کیفرخواست خود ،اظهارات او را نه
تنها مورد استناد قرار نداد ،بل به آنها حتا با شک و تردید نگاه کرد .در متن حکم در
اینباره چنین آمده است ...":دادگاه در این رابطه(در رابطه با دارابی و تدارک ترور،
پ.د ).از اطالعات شاه ِد معروف به منبع ب ( )Bاستفاده نکرد ،زیرا نسبت به اعتبار
آنها شک و تردید وجود داشت("...متن حکم ،همانجا ،برگ  . )۸۱۳/۸۱۵وآقای
اریش ،وکیل مدافع خانواده فتاح عبدلی ،درباره بی اهمیتی شهادت " ب " در دفاعیات
خود چنین می نویسد" ...شاهد  Cشخصا به باالترین مقامات دسترسی داشته است .او،
بر خالف شاهد  ، Bتنها مدعی این مسئله نبود ،بل با نام بردن از این مقامات ،ما را
متقاعد ساخت."...
آقای فاضل هللا وردی نیکجه ،پس از صدور رأی دادگاه و پس از محکومیت برخی
ازسران درجه اول سیاسی ومذهبی جمهوری اسالمی ،در ِمه  ۸۱۱۹مصاحبه ای با
مجله فوکوس( شماره )۸۱۱۹/۸۱انجام می دهد ومدعی می شود که اظهارات او در
برابر دادگاه تماما دروغ بوده است .او مدعی می شود اپوزیسیون ایران او را مجبور
کرده بود تا چنین اظهارات دروغی را بگوید .چگونگی این "اجبار" کامال نا روشن
ماند .و تا آنجائیکه من در جریان امور قرار داشتم ،او خودش به دیگران و من مراجعه
کرده بود ،یعنی ابتداء نه کسی او را می شناخت و نه بعد کسی از او خواسته بود که او
چه بگوید یا نگوید" .فوکوس" درهمان شماره خود می نویسد که وزارت اطالعات و
امنیت ایران فعالیت وسیعی را شروع کرده است تا شهود را مجبور به پس گرفتن گفته
های خود کند .از جمله اینکه(بنا برادعای شاهد ب) پدر هللا وردی را زندانی کرده اند
و تلفنی به او(شاهد ب) اطالع داده اند که یا او باید گفته های خود را پس بگیرد ،یا آنها
پدرش را به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام خواهند کرد .درهرصورت گفته های شاهد
 Bاصولن به روی کیفرخواست دادستانی ،و نیز بر روی حکم دادگاه ،هیچ تاثیری
نداشت و در نتیجه پس گرفتن آنها به بهانه"در خطر بودن پدرم" نیز نمی توانست هیچ
تاثیری بر روی رای و حکم دادگاه داسته باشد .دادستانی آلمان همواره اظهارات او را
"بی اهمیت" و برای دادگاه "غیر قابل اثبات" بیان می کرد.
حدود یک هفته پس از مصاحبه  Bبا مجله فوکوس و پس گرفتن تمام اظهاراتش در
دادگاه ،شایعه شد که به ایشان خبر رسید ه که پدرش در اثر کهولت و بطور "طبیعی"
فوت کرده است .اگر"گروگان گرفتن پدر" دلیل پس گرفتن شهادت و سایر اظهارات

بی اساس ایشان بوده است ،منطقا پس ازفوت پدر ،شاهد  Bمی بایستی در یک
مصاحبه دیگر حقایق را بازگو می کرد .که چنین نشد.
 -۱شاهد "ث" ،C ،فرهاد(ابوالقاسم) مصباحی
شاهد معروف به "ث" ،)C(،روزهفتم اکتبر ،۱۶برای اولین بار ،در دادگاه حضور
می یابد .بنابر تصمیم دادگاه ،جلسه غیرعلنی است .یعنی نه تنها تماشاچیان و
خبرنگاران حق ورود به جلسه دادگاه را ندارند ،بل رئیس دادگاه به تمام حاضران ،به
متهمان و وکالی آنها ،به شاکیان خصوصی و وکالی آنها ،به اعضای هیئت رئیسه
دادگاه و نیز به مستخدمان دادگاه گوشزد واخطار می کند که گفت و شنودها دراین
جلسات کامال سری است و هیچکس اجازه انتقال آنها به خارج از دادگاه را ندارد .با
این وجود ،هنوز چند روز از شهادت  Cنگذشته بود که همه چیز به بیرون"درز" کرد.
به هنگام تشکیل دادگاه ،کلیه ساختمان دادگستری برلین و نیزخیابانهای اطراف شدیدا
تحت کنترل پلیس و واحدهای امنیتی ویژه آلمان قرار داشت .دادستان کل آلمان ،آقای
کای نهم ( ،)Kay Nehmپس از آخرین بازجوئی  ،Cدر تاریخ دوم اکتبر ،۱۶توسط
مقامات پلیس ،امنیتی و قضائی آلمان ،شخصا دستور مخفی کردن او را صادر کرد.
"ث" ،پس ازآن تاریخ ،و بویژه پس ازشهادتش در برابر دادگاه ،زیر پوشش شدید
امنیتی بود تا از ترور او توسط عوامل رژیم تهران جلوگیری شود.
شاهد  ،Cابوالقاسم (فرهاد) مصباحی متولد سال  ،۸۵۵۶درتهران است .او در تهران
دیپلم دبیرستان می گیرد و در سال  ۸۵۳۶به خدمت سربازی می رود .او به هنگام
شروع انقالب ،در پائیز  ،۸۵۳۹ارتش را ترک می کند .آقای مصباحی به هنگام ورود
آیت هللا خمینی به تهران ،از جمله افراد کادر محافظ ایشان ازفرودگاه مهرآباد به بهشت
زهرا بوده است .او روز  ۲۵بهمن  ،۸۵۳۹به دستور خمینی فرمانده پادگان جمشیدیه،
در تهران ،می شود .درآن زمان حدود  ۱۱تن از ژنرالها و فرماندهان نیروهای سه
گانه ارتش در آن پادگان زندانی بودند .عده بسیاری از آنها ،بدون محاکمه ،اعدام شدند.
مصباحی در اواسط سال  ،۸۵۳۱برای تحصیل ،به فرانسه می رود .او در سال ۸۵۶۱
عضو دفتر ویژه نخست وزیری ،ساواما ،می شود .نام مستعار او ،در آن موقع ،رضا
عمیدی و شماره ُکد اش  ۸۸۶۵است .او دراین میانه مرتبن به ایران رفت و آمد می
کند .او درسال ۸۵۶۸مسئول امورامنیتی سفارت ایران درفرانسه ،و درطبقه سوم
سفارتخانه ایران درپاریس ،مستقرمی شود .مسئول مستقیم او در آنزمان یکی از
مقامات امنیتی رژیم به نام خسرو تهرانی است .به او پیشنهاد می شود کاردار سفارت
ایران در فرانسه شود .او این پیشنهاد را ،به دلیل بسیار"جوان بودن" رد می کند .او

در ۲۵دسامبر ۸۱۱۵به جرم فعالیتهای جاسوسی و خرابکاری درخاک فرانسه ،از
سوی پلیس دستگیر و پس از ده روز زندان ،در هفته اول ژانویه  ۸۱۱۳از فرانسه
اخراج می شود .او را به تهران می فرستند .او دوهفته بعد به اروپا ،به شهر
هامبورگ ،برمی گردد .او مرتبن میان بلژیک ،لوگزامبورگ ،آلمان و سوئیس در
رفت و آمد است .از جمله وظائف او ،هماهنگ کردن فعالیتهای واحدهای شهری و
کشوری "اتحادیه سازمانهای دانشجویان اسالمی در اروپا" است .این "اتحادیه" پس از
تشکیل واواک ،یکی از پایگاه های اصلی شبکه های جاسوسی و تروریسم والیت فقیه
می شود .درهامبورگ ،او به فعالیتهای خود از طریق کنسولگری ادامه می دهد .او از
آنزمان به بعد ،همواره دارای سه پاسپورت است :پاسپورت دیپلماتیک آبی رنگ،
پاسپورت خدمت سبز رنگ و پاسپورت معمولی ،که بنا بر ضرورت و نیاز از یکی از
آنها استفاده می کرده است.
آیت هللا خمینی ،در سال  ،۸۱۱۳او را به تهران فرا می خواند تا به همراه یک گروه
 ۳۱نفری" ،وزارت اطالعات و امنیت کشور" را سازماندهی کنند .در رابطه با خارج
ازکشور تشکیالت"اتحادیه سازمانهای دانشجویان اسالمی دراروپا"" ،مساجد" و دیگر
اساسی
انجمن هائی که محل تجمع افراد طرفدار والیت فقیه بودند ،به عنوان پایه های
ِ
تشکیالت واواک درخارج از کشور مورد استفاده و بهره برداری قرار گرفتند.
در آنزمان ،به هنگام تأسیس واواک ،دو جناح در درون دستگاه امنیت والیت فقیه شکل
می گیرد .یک جناح خواهان فعالیتهای صرفا اطالعاتی وضد اطالعاتی ،به معنای
کسب و جمع آوری اخبار وگزارشات الزم برای حکومت است .و جناح دیگر ،عالوه
بر این وظیفه ،معتقد است که دستگاه اطالعاتی باید دشمنان نظام را عملن از بین ببرد.
مصباحی طرفدار جناح اول است .آیت هللا خمینی نظریه دوم را می پذیرد .مصباحی
پس از انجام این مأموریت ،رسمن در وزارت امور خارجه ایران مشغول به کار می
شود .او در سمت معاون الریجانی ،دربخش امورمربوط به سازمان ملل متحد ،در
وزارت امورخارجه ،کار می کند وعالوه برآن ،مسئول مطالعات استراتژیک اروپا و
آمریکا در این وزارتخانه نیز می شود.
مصباحی ،دراواسط دهه هشتاد ،از جانب آیت هللا خمینی مأمور می شود با آقای بنی
صدر در پاریس تماس برقرارکند و او را تشویق به بازگشت به ایران نماید .تماس دو
بار شخصن میان آقای مصباحی و بنی صدر ،بر قرار می شود .آقای بنی صدر می
گوید اگرآقای خمینی راست می گوید و واقعن خواهان برگشت من است و معتقد است
اشتباهی صورت گرفته است ،این امر را رسمن و علنن اعالم نماید و عذرخواهی کند.

درهمین دوران(سال های  )۱۳/۱۶است که نظر آقای رفسنجانی (در آن زمان رئیس
مجلس شورای اسالمی) به او جلب می شود .بنا بر پیشنهاد آقای رفسنجانی "C " ،به
ژنو ،یعنی مرکز فعالیتهای جاسوسی و اطالعاتی رژیم ،می رود تا از آنجا فعالیتهای
دستگاه های امنیتی و جاسوسی مالیان در تمام اروپا را سازماندهی ،هماهنگ و کنترل
کند .او ،بنا بردستور رفسنجانی ،درسالهای  ،۸۱۱۹/۱۱به اروپا و ایاالت متحده
آمریکا سفر می کند و با میتران ،رئیس جمهور وقت فرانسه ،با رونالد ریگان ،رئیس
جمهور وقت آمریکا و با دفتر صدر اعظم آلمان تماس برقرار کرده و برای آزادی 23
تن از گروگانهای غربی دردست حزب هللا لبنان گفتگو ومذاکره کرده است .بنا بر
شهادت او ،اکثر گروگانگیریها به دستور مالیان ایران ،و به دست عوامل آنها در
لبنان ،یعنی حزب هللا و حماس ،انجام گرفته اند.
در رابطه با تماسهای او با سیاستمداران و مقامات دولتی کشورهای غربی ،به منظور
آزادی گروگانها ،از جمله ،می توان از اقدامات او در آلمان فدرال در همین سالها با
هدف آزادی رودُلف ُکر ِدس( ،)Rudolf Cordesمهندس شرکت زیمنس ،نام برد .در
آنزمان ،در دفتر صدراعظم آلمان ،و تحت ریاست رئیس دفتر او ،آقای ولفگانگ
ُشیبله( ،)Wolfgang Schäubleاز رهبران حزب دمکرات مسیحی ،کمیته ای بدین
منظورتشکیل می شود .سایر اعضای این کمیته عبارت بودند از آقای اِپلر( )Epplerو
هانس یوخن فوگل( ،)Hans-Jochen Vogelکه هر دو از رهبران حزب سوسیال–
دمکرات آلمان می باشندُ .کر ِدس در سپتامبر  ۸۱۱۱آزاد شد.
شاهد  ،Cهمچنین رابطه کارتر رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا و شخص آیت هللا
خمینی ،برای آزادی خلبان شخصی کارتر بوده است .کارتر از رفسنجانی درخواست
آزادی این خلبان ،اروین دیوید ربهان( )Erwin David Rabhahnرا می کند.
رفسنجانی تقاضای کارتر را رد می کند و از او می خواهد که در این مورد با آیت هللا
خمینی تماس برقرار کند .کارتر نامه ای به خمینی می نویسد و در آن تقاضای آزادی
خلبان سابقش را می کند ،C .که رابطه میان کارتر وخمینی است ،نامه کارتر را به
دست خمینی می رساند .مالیان نامه خصوصی کارتر را در نوزدهم نوامبر ۸۱۱۱
منتشر می کنند ،اما خلبان نیز به دنبال آن آزاد می شود .این اطالعات موثق درباره C
بررسی صحت آنها ،جای هرگونه شک و تردید در موردمقام او و اهمیت گفته
وامکان
ِ
هایش را ازمیان می برد.
آقای ابوالقاسم مصباحی ،یکی ازپایه گذاران دستگاه اطالعات و امنیت ج.ا.ا ،.سفیر
سیار امنیتی ویژه خمینی ،و نیز سفیر سیار و مشاور امنیتی ویژه رفسنجانی ،به عنوان
رئیس جمهور ،بوده است و از نزدیک به اسرار پشت پرده این نظام آشنائی دارد .از

یکسو سیاستمداران اروپائی(و ازجمله آلمان) و نیز سیاستمداران آمریکائی و مقامات
دولتی و امنیتی این کشورها ،همگی این "مرد کوچک اندام" را به خوبی می شناسند،
و از سوی دیگر ،گفته ها و اظهارات او ،پس از تحقیقات و بررسیهای الزم توسط
دادستانی کل آلمان ،مورد تأیید قرارگرفته اند .تالش مالیان درتهران ،برای "جاسوس"
جلوه دادن او بی ثمر و بی نتیجه ماند .و همچنین تالش آنها در این جهت که  Cوجود
خارجی ندارد و فرد مزبور ساخته و پرداخته سازمانهای جاسوسی غرب است ،تا از
این راه رهبران ج.ا.ا .را "خراب" کنند ،عمال بی پایه و بی اساس بود.
 Cپس از بازگشت از آمریکا که به منظور مذاکره برای آزادی گروگانهای آمریکائی
در لبنان ،و به دستور رفسنجانی ،انجام گرفته بود ،در اواخر سال  ۸۱۱۱دستگیر و
زندانی می شود وحدود ۸۲۱روز در زندان توحید مورد آزار و شکنجه قرار می
گیرد .او می گوید :من ابدا فکر نمی کردم کسی در ایران جرأت دستگیری مرا داشته
باشد .اتهام من جاسوسی برای غرب بود .پس از  ۸۲۱روز از زندان آزاد می شوم .با
تحمل شکنجه فراوان .به من ،به هنگام آزادی گفتند که خواستیم تو را آزمایشی کرده
باشیم .زیرا کسانیکه درخارج ازکشور فعالیت می کنند زیر تهاجم فرهنگی غرب
قرارمی گیرند ومی توانند احتماال از راه اسالم و ولی امر منحرف شوند .این زندان
آزمایشی بود که تو از آن سربلند بیرون آمدی.
او از آن پس به بعد دیگر از ایران خارج نمی شود و حدودا از سال  ۸۱۱۱از دستگاه
امنیت کنارمی کشد .اوچندین شرکت استتاری برای واواک تأسیس می کند و به
"تجارت" می پردازد .از جمله آن شرکتها عبارتند از :صمصام کاال ،پردیس آرا،
ایران توسعه ،آفتاب انترناسیونال و ...
منبع  Cکه خود را از پیروان احمد خمینی می داند ،پس از مرگ او ،چون جان خود
را در خطر می بیند ،در آوریل  ،۸۱۱۶غیرقانونی وارد پاکستان و شهر اسالم آباد می
شود .او از آنجا با بنی صدر تماس می گیرد .بنی صدر به یوست (داستان مسئول
پرونده میکونوس) پیشنهاد می کند او را از پاکستان خارج و به آلمان بیاورد .یوست
موفق نمی شود .همکاران بنی صدر در سوئد پاسپورتی جعلی برای او تهیه می کنند و
او موفق می شود درهمان روزی که بنی صدر در دادگاه شهادت می داد ،وارد بلژیک
شود .بنابراظهارات  Cدر دادگاه  ،در فوریه " ،۸۱۱۶شورای امور ویژه" تصمیم به
قتل او می گیرد .قرارمی شود او را "کامیونی" کنند ،یعنی او را در یک حادثه
ساختگی تصادف اتومبیل از میان ببرند .خبررا درشانزدهم مارس  ،۱۶سعید امامی(که
بعدها در رابطه با قتلهای زنجیره ای دستگیر و در زندان با مصرف داروی نظافت
خودکشی کرد!؟) ،معاون فالحیان ،به او می دهد .او در ششم ماه ِمه به طرف پاکستان

حرکت می کند و در هژدهم همان ماه غیر قانونی وارد پاکستان می شود C .می گوید
از ترورهای رژیم در خارج از کشور اطالعات دقیق دارد .به عنوان مثال پرونده های
قتل شهریار شفیق ،خواهرزاده شاه ،و نیز کاظم رجوی ،نماینده شورای ملی مقاومت
درسازمان ملل متحد ،را خود شخصا خوانده است .اولی در دسامبر  ۸۱۹۱در فرانسه،
و دومی در آوریل  ۸۱۱۱در سوئیس به قتل رسیدند .او علت فرار خود را از ایران
سرخوردگی از حکومت فقها ،وجود فساد بیکران درمقامات باال و پائین نظام ،و دزدی
و جنایات بیان می کند .اینکه علت واقعی فرار او چیست ،من نمی دانم ،اما درهر
صورت ،هم دلیلی برای از میان بردن او وجود داشته است ،و هم دلیلی برای فرار او
از ایران.
مصباحی پس از فرار از ایران حدود دو ماه در پاکستان سرگردان است .چندین بار به
سفارت آلمان در اسالم آباد رجوع می کند و خود را معرفی می نماید و ماجرا را شرح
می دهد .سفارت آلمان ابدا او را "تحویل" نمی گیرد .او موفق می شود با کمک ،و
یاری دوستان آقای بنی صدر به اروپا بیاید .در اروپا سازمانهای اطالعاتی فرانسه،
انگلستان( ،)MI6و نیز حتا سازمان اطالعاتی بلژیک ،به سراغ او می روند و او را
تخلیه اطالعاتی می کنند .آقای مصباحی دو ماه تمام ،به عنوان مثال ،تنها از سوی
سازمان اطالعاتی فرانسه بازجوئی شده است .آلمانیها در آخر ،پس از شهادت او در
برابر دادستانی ،با او تماس می گیرند .می توان حدس زد که او اطالعاتی بسیار دقیق
از مجموعه تشکیالت سازمانهای اطالعاتی ایران ،شبکه های آن ،پوشش ها ،نوع و
نحوه کار ،ارتباطات ،افراد و ،...بویژه دررابطه با اروپای غربی ،دراختیار
سازمانهای اطالعاتی غرب گذاشته است .نتیجه؟ قدرتمداران ایران می دانستند که چه
کسی به خارج پناهنده شده است و دارای چه اطالعات دقیق و با ارزشی است.
سازمانهای اطالعاتی غرب نیز به این اطالعات دست یافته بودند .فقط ملت و
اپوزیسیون ایران از حقایق بی خبر بودند .اقدام به موقع وسنجیده آقای بنی صدر این
خالء مهم اساسی را پُر کرد و به دادگاه میکونوس بُعدی وسیع تر وعمیق تر داد.
شهادت "ث" در دادگاه در دو زمینه بود  -۸ساختار تصمیم گیری تروریسم حکومتی
والیت فقیه و افراد و نهادهای همکار آنها و  -۲ترور میکونوس.
مصباحی می گوید از ابتدای انقالب اسالمی تا کنون(اکتبر )۱۶درمجموع  ۱۳نفر از
افراد اپوزیسیون ایران در اروپای غربی به قتل رسیده اند که همگی آنها ،بدون استثناء
در درجه اول به دستور رهبر مذهبی کشور بوده است .اولین قربانی این ترور شهریار
شفیق ،پسرخواهر شاه ،است که در دسامبر سال  ۸۱۹۱در پاریس به قتل رسید .و
آخرین آنها(تا اکتبر )۱۶دکتررضا مظلومان ،یکی ازمعاونان وزارت آموزش و

پرورش در زمان سلطنت پهلوی ،است که در ِمه  ۸۱۱۶در پاریس کشته شد.
مصباحی می گوید امر ترور مخالفان در خارج از کشور ،یا داخل ،آنقدر حساس است
که بدون اجازه رسمی و کتبی رهبرمذهبی حکومت هیچ قتلی انجام نمی پذیرد .تا
زمانی که آیت هللا خمینی زنده بود حکم قتل را او صادر می کرد ،و بعد از او ،حکم
های قتل توسط رهبر روحانی کنونی ایران ،یعنی آیت هللا سید علی خامنه ای ،صادر
می شود.
بنا براظهارات مصباحی ،پس از مرگ آیت هللا خمینی ،به منظور رسیدگی به امور
مخالفان والیت فقیه و بررسی حکم قتل و ترور آنها ،کمیته ای مرکب از هشت عضو
برجسته دائمی تشکیل شده است .نام این ارگان "شورای امورویژه" است .ریاست این
شورا با شخص رهبر مذهبی حکومت ،آیت هللا خامنه ای ،است .سایر اعضای شورا
عبارتند از :رئیس جمهورآقای رفسنجانی ،وزیرامور خارجه علی اکبر والیتی ،وزیر
اطالعات وامنیت علی فالحیان ،وزیرکشور ،فرماندهان سپاه و درصورت لزوم و نیاز
متخصصان وکارشناسان نیزدعوت می شوند .این شورا مسئول سیاسی وتصمیم گیرنده
در مورد تمام قتلهای سیاسی داخل وخارج از کشور است .تصمیمات این شورا برای
تمام تشکیالت حکومت ،از قوه قانونگزاری تا قوه اجرائی ،اجباری است وهمگی
موظف به رعایت آن می باشند .پس از آنکه "شورای امور ویژه" تصمیم به قتل فردی
گرفت و این تصمیم به صورت حکم قتل مورد تأیید کتبی رهبر مذهبی حکومت قرار
گرفت ،این تصمیم و حکم به اطالع کمیته ای که در قصر فیروزه تهران تشکیل جلسه
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
و تصویب آن دو ،طرح اجازه اجراء می یابد.
شاهد مصباحی درباره ترور میکونوس می گوید که عبدالرحمان قاسملو (رهبر حزب
دمکرات کردستان ایران) ،بنا بر دستور و حکم رهبر مذهبی حکومت ،در ژوئیه سال
 ۸۱۱۱درخانه ای در وین ،به هنگام مذاکره با فرستادگان تهران ،توسط همانها به قتل
می رسد .از آنجائیکه جانشین او ،صادق شرفکندی ،همان سیاستهای حزب را ادامه
می دهد" ،شورای امور ویژه" ،درسال  ،۸۱۱۸تصمیم به قتل او و دیگر رهبران
حزب دمکرات می گیرد .وزارت اطالعات و امنیت ایران مأمور اجرای این قتل می
شود .علی فالحیان ،بدین منظور آقای محمد هادوی مقدم ،مدیر شرکت صمصام کاال
را برای شناسائی حزب وجمع آوری اطالعات به آلمان می فرستد .او در آلمان ،به
شهرهای مختلف سفر می کند و با افراد بسیاری تماس می گیرد .در بازگشت اطالعات

خود را دراختیار فالحیان می گزارد .پس از آن کار دراختیار یک شرکت تجاری
پوششی دیگر گزارده می شود .دو تن از سوی این شرکت ،رئیس شرکت آقای کمالی
و فرد دیگری به نام اصغر ارشاد که از افراد بسیار نزدیک و مورد اعتماد فالحیان
است به آلمان می آیند .این دو از اعضای عالی رتبه واواک می باشند .کمالی و ارشاد
حدود سه ماه پیش ازعملیات به برلین می آیند ،با افرادی که محمد هادوی مقدم معرفی
کرده است ،تماس می گیرند و در پایان کار گزارش خود را به علی فالحیان می دهند.
فالحیان عبدالرحمان بنی هاشمی را مأمور اجرای طرح می کند C .در مورد منابع
اطالعات خود می گوید :منابع اطالعات من پنج نفر و همه از مقامات عالی رتبه و باال
هستند .یکی از آنها مستقیمن در ترور شرکت داشته است .تمام این افراد از دوستان
نزدیک و صمیمی من می باشند .یک منبع اطالعات من مستقیمن در ترور میکونوس
شرکت داشته ،او معاون فالحیان است .اما در تیراندازی دخالت نداشته است .منبع دوم
من در شورای امنیت ملی کار می کند .این شورا بنابر اصل سد و هفتاد و ششم قانون
اساسی نظام تشکیل می شود .منبع سوم من یکی از خویشاوندان نزدیک علی فالحیان
است که درمرحله کسب وجمع آوری خبر با آقایان ارشاد وکمالی همکار بوده است.
منبع چهارم یکی از مدیران ک ِل واواک است و منبع پنجم یکی از نزدیکان و همکاران
آیت هللا ری شهری می باشد.
عبدالرحمان بنی هاشمی ،رهبر تیم عملیات"میکونوس" شخصی بسیار ورزیده در
امور ترور است که سالها درجنگهای چریکی حزب هللا در لبنان آموزش دیده و تجربه
اندوخته است .او چندین بار طرحهای عملیاتی -تروریستی را طراحی کرده و به
اجراء در آورده بود .تیم عملیاتی او در سال  ،۸۱۱۹در شهر ژنو ،یک خلبان فراری،
احمد مرادی طالبی ،را به قتل می رساند .نوع این ترور شباهتهای زیادی با قتل خلبان
پیشین رفسنجانی ،علی اکبر محمدی ،دارد که در ژانویه همان سال در شهر هامبورگ
کشته شد .شاهد  Cمی گوید که بنی هاشمی با پوشش یک تاجر به برلین می آید و خود
محل را از نزدیک بررسی می کند .او ،همچنانکه درمورد ترورهای دیگر نیزمرسوم
بوده است ،لیستی از وسائل و ابزار مورد نیاز را تهیه و برای فالحیان می فرستند .از
جمله اسلحه مورد نیاز،اتومبیل ،پول ،خانه ،و ...بعالوه ،مانند سایرعملیات تروریستی،
جمهوری اسالمی در این مورد نیز از افراد لبنانی ،که صرفن به خاطر پول حاضر به
قتل هستند ،استفاده کرده و چندین نفراز آنها را به کار گرفته است .تروریستهای لبنانی
از نام قربانیان خود بی اطالع بودند .رهبرعملیات ،عبدالرحمان بنی هاشمی ،پس از
ترور ،از راه ترکیه ،به ایران برمی گردد و به عنوان پاداش به او یک مرسدس آخرین

مدل دو لوکس هدیه می شود .مصباحی می گوید تمام حکم های قتل کتبی و از سوی
رهبر مذهبی کشور است.
بعالوه ،برای اجرای هریک ازعملیات ترور ،نام رمز ویژه ای انتخاب می شود .رهبر
عملیات اجرائی(یعنی رهبر تیم ترور) ،موظف است به منظور کسب آخرین اطالعات،
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
میکونوس "فریاد بزرگ علوی" بوده است .این قسمت از اعترافات شاهد  Cمطابق با
اطالعات سازمان امنیت داخلی کل آلمان است که کوتاه پیش از ترور برلین میان
سفارت ایران در بُن و تهران نام رمز "بزرگ علوی" رد و بدل شده است C .می
گوید دستگاههای اطالعاتی وامنیتی ایران در سراسر آلمان ،و بویژه در سفارت ایران
در بُن ،و نیز در کنسولگریهای ایران در آلمان ،شدیدا فعال هستند.

ابوالقاسم مصباحی ،شاهد "ث" :تمام ترورها با اجازه خمینی بود
و اکنون با اجازه رهبر مذهبی نظام است .عکس :آلبوم شخصی

 -۹شاهد " "Cدوباره شهادت می دهد
پس از شهادت  Cدر هفته اول اکتبر سال  ۸۱۱۶در برابر دادگاه میکونوس و محکوم
کردن مقامات درجه اول سیاسی و مذهبی ایران ،به عنوان آمران قتلهای سیاسی در
درون و بیرون ایران برعلیه اپوزیسیون ،دولت ایران ،در ماه نوامبر همان سال ،از
طریق یکی ازمعاونان وزارت امورخارجه یک پرونده  ۵۵صفحه ای در اختیار سفیر
آلمان در تهران می گزارد .یک نسخه دیگر ازهمین پرونده ،همزمان ،در آلمان از
جانب آقای سید حسین موسویان ،سفیر ایران در بُن ،در اختیار مقامات قضائی آلمان
قرار داده می شود .دراین پرونده "اسناد و مدارکی" از سوی حکومت ایران در اختیار
دادستانی و نیز دادگاه گذاشته شد تا بر اساس آنها شاهد  Cو گفته هایش بی اعتبار
شوند.
طبق این پرونده ،شاهد  Cاز سال  ۸۱۱۳به بعد ،یعنی پس از اخراجش از فرانسه (به
دلیل فعالیتهای تروریستی واطالعاتی) و آمدنش به هامبورگ ،دیگر در خدمت نهادها
و سازمانهای حکومت ایران ،یعنی وزارت امورخارجه و نیز وزارت اطالعات و
امنیت ایران نبوده است .و دوم اینکه ،او یک "دروغگوی حرفه ای" است که در ایران
به دلیل دزدی وکالشی تحت پیگرد قضائی است .و سوم ،او برای یکی از سازمانهای
اطالعاتی کشورهای غربی کارمی کند و آنچه را در برابر دادگاه اظهار داشته است،
تنها به دستور این سازمان و با هدف بد نام و بی اعتبار کردن مقامات ج.ا.ا .می باشد.
این پرونده ترجمه ،و سپس به دقت بررسی شد .در روزهای ششم و هفتم فوریه ۸۱۱۹
دادگاه میکونوس برای رسیدگی به این پرونده و ادعاهای ایران با شرکت شاهد C
تشکیل شد C .با اقدامات شدید امنیتی و ایمنی در دادگاه حضور یافت .جلسه دادگاه این
بار ،برخالف بار اول ،علنی بود .نمایندگان رسانه های گروهی ونیز تماشاچیان
حضور داشتند .دلیل علنی بودن جلسه دادگاه ،مشخص بودن هویت  Cبرای مقامات
ایران اعالم شد.
شاهد  Cخود را ابوالقاسم ،یا فرهاد مصباحی معرفی کرد .گفت نام او در شناسنامه
ابوالقاسم است ،ولی مادرش همواره او را فرهاد صدا می کند و  ۳۱سال دارد ،و تا
هنگام فرارش از ایران درخدمت سازمان اطالعات وامنیت و نیز وزارت امور خارجه
ایران بوده است .او ابتداء تا زمان اخراجش ازفرانسه ،مسئول امور اطالعاتی فرانسه،
ومستقر درطبقه سوم سفارت ایران در پاریس بوده است .او همزمان با کار اطالعاتی
در فرانسه در دانشگاه سوربُن جامعه شناسی خوانده ،و سپس در سوئیس قصد نوشتن
دکترای خود در رشته علوم سیاسی را داشته است که ،بنا بر دالئل شغلی و مشکالتی
که برایش بوجود می آید ،موفق به پایان دکترای خود نمی شود .او می گوید پس از

اخراجش از پاریس ،به هامبورگ می آید و از آن زمان به بعد مسئول کل "ایستگاه
های" اطالعاتی ج.ا .دراروپای غربی می شود .بنابه گفته او تمام سفارتخانه ها و
کنسولگریهای ایران در اروپای غربی ،هم در کارهای اطالعاتی و جاسوسی ،و هم در
ترورها و بمب گذاریها دخالت مستقیم وغیر مستقیم دارند .او می گوید سفارت ایران
در بُن ،و سفیرآقای سید حسین موسویان ،دراکثر اقدامات تروریستی ای که بر علیه
اپوزیسیون ایران ،در اروپا ،انجام گرفته اند ،دخالت داشته اند .حتا جنایاتی که مقامات
آلمانی تا کنون هنوز نتوانسته اند در آنها رد پائی از حاکمان ایران پیدا کنند.
در اینجا دادستانی آلمان به منظور اثبات دروغ و جعلی بودن پرونده ارائه شده از
سوی ایران و نشان دادن اینکه آقای فرهاد مصباحی تا آخرین روزهای فرارش مأمور
عالی رتبه امنیتی و سیاسی حکومت ایران بوده است ،که برای سازمان اطالعات و
امنیت ایران ،برای وزارت امور خارجه و نیز دفتر نخست وزیری (پیش از حذف این
نهاد ومقام درقانون اساسی ایران) و دفتر ریاست جمهوری کار می کرده که
مأموریتهای سری بسیاری را به انجام رسانده است .او در این رابطه اسناد و مدارک
زیر را برای بررسی نهائی در اختیار هیئت رئیسه دادگاه و نیز وکالی طرفین دعوا
قرار داد.
 -۴پاسپورتهای خدمت
بنابرفتوکپی های ارائه شده از پاسپورتهای مصباحی ،که اصل بودن آنها مورد تأیید
مقامات وکارشناسان رسمی قرا گرفته بود ،او دارای سه پاسپورت سیاسی (دیپلماتیک،
آبی رنگ) ،خدمت (سبز رنگ) و پاسپورت عادی بوده است .به عنوان مثال فتوکپی
پاسپورت خدمت او ،به شماره  ،۸۶۵۸۹در اختیار دادگاه گذاشته شد .این فتوکپی را
دادستانی از سفارت آلمان در ایران گرفته بود که مربوط می شود به زمانیکه آقای
مصباحی در سالهای  ۸۱۱۹/۱۱رسمن از سوی دولت ،و نیز سازمان اطالعات و
امنیت ج.ا ،.مأمور می شود به آلمان سفر کند و"مسئله ُکر ِدس"( )Cordesرا حل کند.
پاسپورت خدمت او به منظور کسب روادید تحویل سفارت آلمان در ایران شده بود که
فتوکپی پاسپورت ،روادید و برگ درخواست روادید در بایگانی سفارتخانه نگهداری
می شدند .بعالوه ،برگهای معرفی آقای مصباحی و همراه ایشان آقای امامی(سعید
اسالمی) به هنگام اقامت در یکی از هتلهای ژنو ،در روزهای  ۲۱ ،۲۱ ،۲۹ژوئیه (یا
آوریل) ،۸۱۱۱همراه بافتوکپی بلیط هواپیما از ژنو به قصد اشتوتگارت ،و نیز فتوکپی
پاسپورت ایشان به هنگام ورود به آلمان ،از سوی دادستانی در اختیار ریاست دادگاه
قرارگرفت .عالوه براینکه پاسپورت آقای مصباحی پاسپورت سبزرنگ خدمت (دولتی
و نه پاسپورت عادی) را نشان می داد ،به روی برگهای معرفی هتل ،که از سوی

مسئول هتل پُر شده بود ،کلمه"پاسپورت خدمت" یادداشت شده بود .تمام این مدارک
آشکارا نشان می دادند که آقای مصباحی درسالهای  ۸۱۱۹/۱۱با پاسپورت رسمی
خدمت ایران و از سوی مقامات و نهادهای ج.ا.ا .مأموریت داشته است برای حل
مسئله گروگانها در لبنان به آلمان بیاید .در حالیکه دولت ایران بنابر پرونده  ۵۵صفحه
ایش مدعی شده بود که او از سال ۸۱۱۳به بعد هرگز در خدمت هیچیک از نهادهای
حکومت ج.ا.ا .نبوده است.
 -۵ماموریت برای آزادی گروگانها
آقای مصباحی ،همچنانکه درباال آمد ،درسالهای  ۸۱۱۹/۱۱برای حل مسئله گروگان
آلمانی ،مهندس رودُلف ُکر ِدس ،که درلبنان ازسوی حزب هللا ربوده و به گروگان
گرفته شده بود ،به آلمان می آید و درشهرهای فرانکفورت ،بُن و اشتوتگارت با مقامات
بلند پایه سیاسی آلمان و از جمله با رهبران درجه اول حزب سوسیال -دمکرات آلمان،
چون آقایان ارهارد اِپلر،هانس -یوخن فوگل ،هانس یورگن ویشنفسکی( Hans-Jürgen
 )Wichnewskiوهمچنین آقای کوشنیک( )Koschnikتماس می گیرد و گفتگو و
مذاکره می کند .مترجم ایشان در تمام مذاکرات و تماسها ،شخصی به نام "امامی" بوده
است .مصباحی می گوید ابتداء ازسوی مقامات آلمانی از او خواسته می شود عالمتی
مبنی بر زنده بودن آقای ُکر ِدس ارائه شود ،زیرا در آنزمان شایعات فراوانی درمورد
مرگ او وجود داشت .او دراین رابطه با تهران ،یعنی با آقای فالحیان وزیر اطالعات
و امنیت ،تماس می گیرد .فالحیان از"بچه های" لبنان می خواهد تا از ُکر ِدس یک
نوارفیلم ویدیوئی تهیه کنند و همچنین او(کردس) نامه ای با دستخط خودش ،خطاب به
همسرش در آلمان بنویسد .نامه و فیلم تهیه و به تهران فرستاده می شود .از تهران پیک
ویژه آن ها را به سفارت ایران در بُن تحویل می دهد .به آقای مصباحی نام رمز داده می
شود تا به هنگام مراجعت به سفارت ایران در بُن با بیان آن ،نامه و فیلم دراختیارش
گذاشته شود .به هنگام مراجعت به سفارت تنها نامه به او تحویل می شود .او عصبانی
و نار احت می شود و از گرفتن نامه امتناع می کند .با تهران تماس می گیرد و به او
گفته می شود دستور همین است .نامه کافی است .او نامه را تحویل می گیرد .و به
همراه آقای سعید امامی(اسالمی) با اتومبیل به نزدیکی خانه همسر ُکر ِدس می روند.
او(مصباحی) چون نمی خواسته است در برابر دوربین و رسانه های عمومی قرار
گیرد ،در اتومبیل ،در فاصله  ۳۱-۶۱متری خانه می ماند و امامی به اتفاق یکی از
رهبران حزب سوسیال -دمکرات به خانة ُکر ِدس می روند و نامه را تحویل همسر او
می دهند .حدود نیم ساعت بعد ،امامی به همراهی همسر آقای ُکر ِدس به سوی ماشین او
می آیند .مصباحی از اتومبیل پیاده می شود ،آقای سعید امامی (که در آن زمان معاون

فالحیان بود) او را به عنوان یکی از دوستان "نزدیک و خوب" که در راه آزادی آقای
ُکر ِدس تالش بسیار نموده است ،معرفی می نماید .آقای مصباحی می گوید شرط ما در
برابرآزادی مهندس ُکر ِدس ،آزادی عباس علی حمادی ،تروریست لبنانی بود که به
جرم هواپیما ربائی در آوریل  ۸۱۱۱درآلمان محکوم به سیزده سال زندان شده بود و
دوران محکومیت خود را می گذراند.
در اینجا یکی از اعضای هیئت رئیسه دادگاه از او می پرسد رابطه این دو امر با هم
چگونه است؟ زیرا آقای عباس علی حمادی لبنانی است و در یکی از دادگاههای آلمان
به جرم هواپیما ربائی محکوم شده بود ودوران زندان خود را می گذراند .اما ،آقای
مهندس ُکر ِدس یک آلمانی است که توسط حزب هللا لبنان ربوده شد و در آنجا زندانی
بود .این دو امر چه ربطی به دولت و حکومت ایران دارد؟ آقای مصباحی می گوید:
بسیار ساده .علی حمادی بنا به دستور سازمان اطالعات و امنیت ایران و نیز حکومت
ایران هواپیما ربود .مهندس ُکر ِدس 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
است .هدف از ربودن او تعویض او با علی حمادی بود .مهندس ُکر ِدس در سپتامبر
 ۸۱۱۱آزاد می شود .عباس علی حمادی نیز پنج سال بعد ،در سال  ،۸۱۱۵پس از
گذراندن تنها  ۳سال ازمدت محکومیت سیزده ساله خود ،آزاد می گردد .بنابراظهارات
آقای مصباحی ،او در پائیز سال  ،۸۱۱۹به هنگامی که رئیس جمهور فرانسه در بُن
بوده است با او و نیز با آقای دوما ( ،)Dumasوزیر امور خارجه فرانسه ،به منظور
آزادی گروگانهای فرانسوی تماس می گیرد و مذاکره می کند .سپس در سال  ۸۱۱۱به
ایاالت متحده آمریکا سفر می کند تا با "آمریکائیها"برای آزادی گروگانهای آمریکائی
در لبنان مذاکره و گفتگو کند.
 -۶مصباحی عضو هیئت نمایندگی ایران در سفر به گرجستان
نماینده دادستانی کل آلمان دردادگاه میکونوس ،قاضی ارشد آقای برونو یوست یک
نوار فیلم ویدئویی و نیز چند عکس به دادگاه ارائه می کند .این نوار فیلم و نیز عکس
ها ،بنا بردرخواست او از سازمان رادیو تلویزیون گرجستان برایش ارسال شده اند .در
این فیلم و نیز عکسها ،آقای فرهاد(ابولقاسم) مصباحی به همراه رئیس جمهوری ایران،
علی اکبرهاشمی رفسنجانی ،درکنار رئیس جمهور گرجستان آقای شواردناتزه دیده می
شود .عکسها وفیلم مربوط به سال  ۸۱۱۵ومسافرت آقای رفسنجانی به گرجستان است.
این دو سند آشکارا مبین این حقیقت بودند که برخالف ادعای دولت ایران ،که در
پرونده  ۵۵صفحه ای مدعی شده بود آقای مصباحی از سال  ۸۱۱۳به بعد از خدمت

دولت ایران اخراج شده است ،او درسال  ۸۱۱۵عضو هیئت رسمی دولت ایران
دردیدار و مذاکرات با مقامات حکومت گرجستان بوده است.
 -۷طرح ترورهادی خرسندی ودخالت سید حسین موسویان درترورهای اروپا
آقای مصباحی در روز دوم دادگاه ،یعنی جمعه  ،۱۹/۸/۹اتهامات جدید دیگری به
حکومت وسازمان اطالعات وامنیت ج.ا ،.دررابطه با دخالت آنها در ترورافراد
اپوزیسیون و سایر جنایات ،زد .بنا بر اظهارات او ،سفیر ایران در بُن ،آقای سید
حسین موسویان ،دراکثرجنایاتی که توسط نهادهای حکومت ایران انجام گرفته ،دخالتی
فعال داشته است .بویژه درمورد جنایات و ترورهائی که در خاک آلمان برعلیه
اپوزیسیون ایران انجام گرفته است .چه آنهائی را که مقامات آلمانی توانسته اند رابطه
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.
او می گوید ،به عنوان مثال ،پس از اخراج من از فرانسه ،آقای قربانی فر را به
جانشینی خود ،یعنی درمقام مسئول ایستگاه اطالعاتی وعملیاتی ایران درفرانسه
گماردم .در سال  ۸۱۱۳به من اطالع دادند که طبق طرحی را که قربانی فر تهیه کرده
است ،قرار است آقای هادی خرسندی را در انگلستان به قتل برسانند .او می گوید :من
خودم مسئول تیم ترورهادی خرسندی بودم و حکم قتل خرسندی را که از طرف آیت
هللا خمینی صادر شده بود به چشم دیدم .معاون ری شهری در آنزمان ،محمد هاشمی،
با نام مستعارموسوی زاده ،حکم قتل رابه اروپا آورد تا به دو تروریست الجزایری
نشان بدهد .این دو الجزایری مأمور قتل خرسندی شدند .من(مصباحی) حکم قتل را از
فارسی به فرانسه برای این دو ترجمه کردمُ .کد عملیات را من به محمد هاشمی
درتهران مخابره کردم و پاسخ مثبت داده شدُ .کد این بود" :جشن را شروع کنید" و
محمد هاشمی پاسخ داد "به امید خدا ،خوش بگذرد".
اما از آنجائیکه من با این نوع ترورها مخالف بودم به پلیس انگلستان تلفن زدم و
مخفی گاه آن دو الجزایری و نیز محل ترور را لو دادم .در نتیجه عملیات ترور
شکست خورد .دادستانی آلمان از پلیس انگلستان درباره این ماجرا تحقیق کرد .گفته
های مصباحی در مورد لو رفتن " تلفنی"طرح قتل و دستگیری الجزایریها مورد تأیید
مقامات پلیس انگلستان قرار گرفت .مصباحی می گوید :اخراج من از فرانسه ،در سال
کل ایستگاههای اطالعاتی نظام در
 ،۸۱۱۳موجب ترفیع مقام من شد .من مسئول ِ
اروپای غربی شدم .من در این دوران کارمند معاونت نخست وزیری بودم و زیر
نظرمستقیم خسرو تهرانی ،معاون نخست وزیر درآنزمان ،کار می کردم .هزینه ها نیز
توسط ایشان پرداخت می شد.

 -۸بمب گذاری در هواپیمای پان آمریکن
آقای ابوالقاسم مصباحی ،عالوه بر اطالعات باال ،اطالعات بسیار وسیع دیگری در
زمینه فعالیتهای تروریستی رژیم درسراسر اروپا ،و نیز سایر نقاط جهان ،در اختیار
سازمانهای اطالعاتی ودستگاههای قضائی کشورهای غربی گذاشت .او اطالعات
بسیار با ارزشی درمورد قتل دکتر قاسملو ودخالت حاکمان ایران در این قتل در اختیار
مقامات قضائی و اطالعاتی اتریش گذاشت .و نیز بر اساس اطالعات ا و در رابطه با
پرونده قتل دکتر کاظم رجوی در سوئیس بود که دادستان تحقیق این پرونده اعالم کرد

که براساس اسناد و مدارک ونیز اطالعات بدست آمده ،حکومت ایران آمر این قتل
بوده است و حکم بازداشت سیزده تن ازمأموران ج.ا .را صادر کرد .درهمان زمان
اخباری وجود داشت که آقای مصباحی اطالعات بسیار دقیقی در رابطه با انفجار یک
بمب درهواپیمای پان آمریکن ،۸۱۱۱ ،بر فراز الکربی دراسکاتلند ،در اختیار مقامات
آلمانی گذاشته است .هفته نامه اشپیگل (۹ژوئیه)۸۱۱۱می نویسد که بنابراظهارات
دادستانی شهر فرانکفورت ،که مسئول تحقیق درباره پرونده ناتمام انفجار هواپیمای پان
آمریکن می باشد ،اکنون دارای اطالعات واسنادی است که نشان می دهند بمب گذاری
در هواپیمای پان آمریکن کار ج.ا ،.وبنا بر دستور آیت هللا خمینی ،انجام گرفته ا ست.
هدف از این کار انتقامجوئی از بابت سقوط هواپیمای مسافربری ایران" ،ایران ایر"
است که چندی پیش از آن براثر پرتاب اشتباه یک موشک از ناو جنگی آمریکائی در
خلیج فارس" ،ناو ونینس" در تنگه هرمز منفجر شد و تمام سرنشینان آن کشته شدند.
در آن زمان آمریکائیها اعالم کردند که این هواپیما را با جنگنده های نظامی ایران
اشتباه گرفته اند .آقای مصباحی در این رابطه اطالعاتی بسیار دقیق دراختیار دادستانی
شهرفرانکفورت گذاشته است .مصباحی می گوید "خمینی درهمان روزها خواستار
تالفی شد .او وزیر خارجه اش ،آقای علی اکبر والیتی را به لیبی فرستاد تا از قذافی،
در این مورد ،طلب کمک نماید .والیتی با قذافی مذاکره می کند و گروه فلسطینی
ابونضال مأمور اجرای این عملیات می شود .".مصباحی می گوید که خودش در این
طرح ،یا اجرای آن هیچگونه دخالت یا شرکتی نداشته است و اطالعات او بر اثر
ارتباطات او با مقامات سطح باالی حکومت و ماوران اطالعاتی رژیم تهران است .بنا
براضهارات او ،قطعات بمب ازفرودگاه فرانکفورت ،با هواپیما به لندن حمل می
گردد .رئیس وقت "دفتر ایران ایر" در فرودگاه فرانکفورت ،که مأمورعالی رتبه
وزارت اطالعات وامنیت بوده است ،این قطعات را ازبخش بازرسی فرودگاه "قاچاق"
می کند .این قطعات درفرودگاه لندن مونتاژ می شوند و بمب آماده به هواپیمای پان
آمریکن منتقل می شود .پس ازانتشار این خبر درمجله اشپیگل ،ج.ا .توسط سخنگوی
وزارت امورخارجه ،آقای محمود محمدی اعالم کرد که این "ادعا مسخره و دروغ و
به منظور خراب کردن چ.ا .است که توسط عوامل صهیونیسم و شیطان بزرگ پخش
می شوند".
فرار مصباحی و اظهارات او ضربه ای بسیار سنگین بر پیکره حکومت والیت فقیه
امنیتی ایران مانند
وارد آورد .براساس گفته های او ،دهها شرکت پوششی دستگاههای
ِ
بانکها ،شرکتهای تجاری ،انجمنهای فرهنگی ،سیستم خرید اسلحه های ممنوع و نوع
انتقال آنها به ایران ،شبکه گسترده ترور در اروپا و جهان ،خانه های امن و ،...همگی

لو رفته اند .مصباحی می گوید که حتا همسرش هم ،بدون اطالع او ،برای دستگاه
امنیت ایران کار می کرده و از جمله وظائف او جاسوسی و خبرچینی از مصباحی
بوده است .او به این راز درسال  ۸۱۱۱بطوراتفاقی پی می برد .یعنی هنگامی که
گزارش همسرش درباره مصباحی بطور اتفاقی به دست او می افتد.
))Süddeutsche Zeitung 4.8.97
 -۳ابوالقاسم مصباحی ،شاهد  ،Cاز نگاه حکم دادگاه*
مصباحی سالها تا پایان سال  ۸۱۱۵مسئول امور امنیتی ایران درفرانسه بوده است.
فعالیتهای او نیز(همچنان که خود او تأیید می کند) برعلیه اپوزیسیون خارج از کشور
بود .او ،پس از اخراج از فرانسه در ۲۳نوامبر  ،۸۱۱۵مسئول هماهنگی فعالیتهای
اطالعاتی -امنیتی ایران در اروپا می شود .او در این مسئولیت با سرکنسول ایران در
هامبورگ آقای فرهادنیا تماس می گیرد .فرهادنیا نیزمأمور امنیتی بود .او از این زمان
به بعد برای حکومت ایران انجام وظیفه می کرده و در برخی مذاکرات میان دولتها
نیز شرکت داشته است .مصباحی هنگامی که در نوامبر  " ۸۱۱۱گویا به دلیل
اظهارات خائنانه اش درباره آزادی گروگانها" به مدت  ۸۲۱روز زندانی می شود ،از
خدمت حکومت ایران مرخص می گردد .او به مدت یک سال و نیم در خانه تحت
نظر بود و پس از لغو تحت نظر بودنش به فعالیتهای اقتصادی می پردازد ،که انرا
نیزمحدود کرده بودند .شرکت او را به دلیل اینکه گویا با آمریکائیها تماس داشته است،
تعطیل می کنند .او مجبورمی شود سهام و نیزمحل شرکت را دراختیار شرکتهای
استتاری واواک بگذارد .سرانجام در"شورای امور ویژه" تصمیم گرفته می شود او را
به قتل برسانند ،یعنی با کامیون یک تصادف صحنه سازی کنند .او در تاریخ ۸۱
مارس  ۸۱۱۶توسط یکی ازمأموران واواک (دادگاه ،به دالیل امنیتی برای منبع
اطالع ،از تکرار نام و منصب او درمتن حکم چشم پوشی می کند) از این امر مطلع
می گردد و به او توصیه می شود کشور را ترک کند .مصباحی در  ۸۱آوریل ،۸۱۱۶
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
واقعیت نهفته نیست که دادگاه بایستی یک تصویر همه جانبه قابل اطمینان وقابل اعتماد
از این شاهد داشته باشد .دلیل دیگر ،این است که دولت ایران تالش می کرد اظهارات
مصباحی را بی اعتبار کند .دراواخر نوامبر ،۸۱۱۶وزارت امور خارجه ایران از
طریق سفارت آلمان درتهران ،و نیز ازطریق سفارت ایران در بُن ،یک پرونده بدون
تاریخ و امضاء را تحویل وزارت دادگستری آلمان داد .این پرونده هرگونه ارتباط

مصباحی با واواک ،یا هر نهاد دیگر حکومت ج.ا .ایران را منکر می شد و مصباحی
را متهم به انجام خالفکاریهای جنائی می کرد .تحقیقات بعدی و بازپرسیهای مجدد از
مصباحی روشن ساختند که تشکیل این پرونده (ازسوی مقامات ایران) نه اقدام و کمکی
در جهت روشن ساختن موضوع ،که به منظور دامن زدن و ایجاد سردرگمی بوده
است .آنها دراین زمینه ناموفق ماندند .نتیجه تحقیقات و بررسیهای ما(دادگاه ،پ.د ).نه
تنها در تضاد با اطالعات مصباحی نبودند ،بل موجب تأیید هر چه بیشتر اظهارات او
شده اند.
دررابطه بافعالیتهای اطالعاتی-امنیتی مصباحی درفرانسه ،یک سازمان ضد اطالعاتی
بیگانه اطالعاتی را (توسط سازمان امنیت داخلی کل آلمان و نیز توسط اداره کل ضد
جاسوسی آلمان) در اختیار دادگاه قرار داده است .بر اساس این گزارشات ،مصباحی
در سفارت ایران درفرانسه به عنوان وابسته اقتصادی معرفی شده ،اما در حقیقت به
عنوان مسئول اموراطالعاتی وامنیتی کارمی کرده است .هدف فعالیتهای اطالعاتی-
امنیتی او افراد اپوزیسیون ایران در خارج از کشور بوده اند.
پرونده ارسالی از سوی حکومت ایران هر چند تأیید می کند که مصباحی در پاریس
تحصیل کرده و در سفارت ایران کار می کرده است ،اما مدعی است که فعالیتهای او
"زیر هدایت یک دستگاه اطالعاتی" بوده است .دادگاه از این اشاره چنین نتیجه می
گیرد ،که منظور تهیه کنندگان این پرونده این بوده که مصباحی برای یک سازمان
جاسوسی بیگانه کار می کرده است .زیرا ابدا نمی توان تصور کرد که حکومت ایران
بخواهد بدین وسیله بگوید که مصباحی فعالیتهای جاسوسی اش را با مأموریت و از
سوی حکومت ایران انجام می داده است .چنین اعترافی به ضرر دولت ایران خواهد
بود وفعالیتهای جاسوسی اش را آشکار خواهند کرد .اما هیچ نکته قابل اتکائی ،مبنی
بر اینکه مصباحی برای سازمانهای جاسوسی بیگانه فعالیت می کرده است ،وجود
ندارد .علت اخراج مصباحی ازفرانسه ،فعالیتهای جاسوسی او برای سازمان جاسوسی
ایران بود .ادامه فعالیتهای او ،در رابطه با انجام مأموریت برای حکومت ایران نیز،
دلیلی بر صحبت این امر است.
مصباحی(بنا براظهارات خودش)  ۸۳روز پس از اخراجش از فرانسه (در اول ژانویه
 )۸۱۱۳با یک پاسپورت خدمت دولت ایران وارد آلمان فدرال می شود .صحت این
امر تأیید شده است .زیرا فتوکپی پاسپورت خدمت مصباحی ،شماره مسلسل ،۸۶۵۸۹
همراه با عکس او ،در اختیار دادگاه استُ .مهرهای ورود و ویزای پاسپورت او نشان
می دهند که مصباحی در  ۸۶ژانویه  ۸۱۱۳وارد آلمان می شود ،و به او تا تاریخ ۸۹
ژانویه۸۱۱۳اجازه اقامت داده می شود .سرکنسولگری ج.ا .در هامبورگ ،درنامه

مورخ  ۸۹ژانویه  ،۸۱۱۳ازاداره خارجیان هامبورگ تقاضا می کند به مصباحی تا دو
ماه اجازه اقامت داده شود .مصباحی در آن زمان نه به عنوان جهانگرد و نه به عنوان
تاجر در سفر بود .او مأموریت شغلی داشت .زیرا سرکنسولگری درنامه یاد شده اش
برای اداره خارجیان به این امر اشاره می کند که مصباحی دارای پاسپورت خدمت
است .به مصباحی تحت شرایط آن زمان اجازه اقامت داده شد .زیرا مصباحی درهر
صورت بالمانع در آلمان سفر می کرد .اما او به هنگام اقامتش در آلمان زیر نظر
سازمان ضد جاسوسی آلمان بود ،و همچنان که در گزارش مورخ  ۸۸فوریه ۸۱۱۹
اداره کل امنیت آلمان آمده است ،این سازمان او را درتاریخ  ۸۱تا  ۲۱ژانویه ۸۱۱۳
و۸۳و  ۸۶فوریه و نیز روز  ۲۲مارس همان سال تحت مراقبت داشته است .این
مراقبت به این دلیل انجام می گرفت ،که یک فرد الجزایری بنام Yayiu Gauasmi
مورد ظن بود که در تدارک یک سوء قصد برعلیه جان یکی از ایرانیان مخالف
حکومت ایران ،به نام هرندی (که بنا براظهارات مصباحی این شخص خبرنگار
ایرانی هادی خرسندی است) شرکت داشته باشد .نتیجه این مراقبت و شناسائی،
رفتاری مشکوک از سوی گواسمی ،مصباحی و سرکنسول فرهادنیا را نشان می داد.
مصباحی در رابطه با این موضوع ،در جلسه بازجوئی اش در سپتامبر  ،۸۱۱۶نزد
دادستانی مطالبی بیان کرده است .او(دراین تاریخ) نام دقیق رهبر تیم ،گواسمی ،را
بیان و درباره فعالیتهای جاسوسی فرهادنیا صحبت می نماید .فعالیتهائی که درباره
آنها ،دررابطه با اقدامات جاسوسی دارابی ،دوباره در باره آنها صحبت خواهد شد.
مصباحی در این جلسه همچنین بیان داشت که او مانع از انجام این ترور شده است .این
امرمجددا درتطابق با اطالعات اداره کل ضد جاسوسی آلمان ( )BNDاست ،که توسط
گزارش مورخ  ۲۱ژانویه  ۸۱۱۹به دادگاه ،مورد تأیید قرار گرفته اند.
همچنانکه در این گزارش آمده است ،مصباحی در  ۲۲مارس  ۸۱۱۳از "خانه ایران"
از شهر کلن دیدن می کند و در آنجا (بنا بر گفته هایش) با دارابی مالقات می کند.
در پروندة ارائه شده از سوی دولت ایران ادعا می شود که مصباحی از سال ۸۱۱۳به
بعد بیهوده تالش کرده است که در واواک و وزارت امور خارجه استخدام شود .و
اینکه درفوریه -مارس  ۸۱۱۹عدم صالحیت اوبرای کاردر این وزارتخانه ها مشخص
شده است .اطالعات مستند ما خالف این ادعای دولت ایران را نشان می دهد.
فتوکپی برگ معرفی هتل "مونتانا" ( )Montanaدر ژنو ،که در اختیار ما است ،نشان
می دهد که مصباحی در آنجا ،در تاریخ  24آوریل  ،1984با ارائه پاسپورت خدمت
شماره  ،۸۶۵۸۹به عنوان "درحال خدمت"( )Charge de Missionاقامت کرده

است .این امرتأیید گفته های مصباحی مبنی بر شرکت او در مذاکرات دفتر ایران
سازمان ملل متحد در ژنو ،در آوریل و ماه مه  ،۸۱۱۳می باشد.
بنا براظهارات مصباحی ،او درفوریه  ۸۱۱۶از واواک بیرون می آید .او پس از آن
در وزارت خارجه ایران و درارتباط با امورمربوط به مطالعات استراتژیک و سیاسی
به کار می پردازد و مأموریتهائی نیز در رابطه با مذاکرات در خارج از کشور به او
محول می شود .فعالیتهای او مورد تأیید و توجه مقامات عالی و رسمی قرار داشتند .او
در  ۱ژانویه  ۸۱۱۶دوباره به ژنو مسافرت می کند .او دراین رابطه دوباره به
پاسپورت خدمت شماره  ۸۶۵۸۹خود(که دربرگ معرفی هتل ثبت شده است) استناد
می کند .مصباحی می افزاید که درمارس  ،۸۱۱۹بنا برخواست رئیس جمهور وقت
ایران ،و همراه با سعید امامی (مدیر کل واواک در آنزمان ومعاون کنونی فالحیان)
برای آزادی گروگانهای آلمانی ،فرانسوی و آمریکائی با مقامات این دولتها وارد
مذاکره شده است .مصباحی به همراه سعید امامی ،در رابطه با مذاکرات مربوط به
آزادی ُکر ِدس ( Cordesمهندس شرکت هوخست) به آلمان می آید .اسناد و مدارک
موجود مؤید این گفته ها هستند.
پاسپورت ایرانی شماره  ۲۶۱۶۵۶۲آقای مصباحی ،که فتوکپی آن در اختیار دادگاه
است ،دارای یک ُمهر ویزا ازسوی سفارت آلمان در تهران به منظور اقامت در آلمان
" از تاریخ  ۸۱ژوئن تا ۸۱سپتامبر  "۸۱۱۱می باشد .بلیط های هواپیما نشان می دهند
که مصباحی و سعید امامی مشترکا با یک پرواز سوئیس ایر از ژنو به اشتوتگارت
آمده اند.
برگهای معرفی ای که در اختیار این دادگاه قرار دارند (برخالف ادعاهای پرونده ارائه
شده از سوی دولت ایران) نشان می دهند که مصباحی همچنین از اواخر سال ۸۱۱۶
تا ژوئن  ۸۱۱۱چندین بار با مأموریت دولتی به ژنو مسافرت کرده است .همچنانکه
آقای مصباحی می گوید ،او برای اینگونه سفرها دارای چندین پاسپورت بوده است که
یکی ازآنها با نام مستعار رضا عبدالهی صادر شده بود .این اطالعات و اظهارات
درست هستند .مصباحی(به عنوان اوراق شناسایی اش) به روی دو برگ معرفی هتل
"رودانیا" ( )Rodaniaاز پاسپورت ایرانی شماره  ۵۱۹۸۱۱خود با نام رضا عبدالهی
استفاده کرده است .او با پاسپورت شماره  ،۲۶۱۶۵۶۲از تاریخ  ۳تا  ۱ماه مه ،۸۱۱۱
در هتل "رامادا"( )Ramadaاقامت داشته است .بعالوه ،به روی برگ معرفی هتل نام
دکتر سهروئی( ،)Sahrouiکه دست خط مصباحی نیست ،نیز نوشته شده است .این
عبارت دارای اهمیت ویژه ای است .بنا براظهارات مصباحی ،دکتر سهروئی در

آنزمان ،دررابطه با موضوع ُکر ِدس ،رابط آلمانیها بود .و تا آنجائی که مصباحی به یاد
می آورد ،در هتل به دنبال مصباحی می گشته است.
مصباحی می گوید که حتا پس از اخراجش از خدمت دولتی ،از او به عنوان مشاور
دولت استفاده می کرده اند .او درتابستان  ،۸۱۱۵به مناسبت دیدار رئیس جمهور
گرجستان شواردنادزه( ،)Schewardnadseرسمن ازسوی دولت ایران در این دیدار
حضور داشته است .این امر نیز صحت دارد.
در یک قطعه عکس (که دادستانی آن را از یک برنامه تلویزیونی گرجستان تهیه کرده
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
قرارداد میان دو حکومت ایران و گرجستان ،و یکی از دو سیاستمدار آقای عادلی
"رئیس بانک دولتی ایران" در آن زمان است.
قابل توجه است که پرونده (ارائه شده از سوی دولت ایران) با وجود آنکه در رابطه با
مدت زمان چندین ساله تنظیم شده است ،ولی درباره این سالها هیچ حرفی نمی زند
(مثال) درباره مسافرتهای مصباحی در این پرونده یک کالم سخن گفته نمی شود .دلیل
لتی مصباحی را پنهان نگه دارند.
این امر آنست که مأموریتهای دو ِ
در پرونده ارسالی از سوی ج.ا .آمده که مصباحی تالش کرده است تماسهائی را با
برخی از واسطه های سیاسی برقرار کند که در برخی موارد نتیجه بخش بوده اند.
پرونده با این بیان بی طرفانه به گروگان گیری مهندس ُکر ِدس اشاره می کند .زیرا که
در این مورد نمی شد کامال سکوت کرد .زیرا نویسنده پرونده می دانسته است که
مقامات آلمانی تمام این اطالعات را دراختیار دارند .این امر به منظور پنهان نگه
داشتن مأموریتهای رسمی و دولتی مصباحی بوده است .پرونده ارسالی ،اظهارات آقای
مصباحی را(مبنی بر اینکه او در نوامبرسال  ۸۱۱۱دستگیر شده است) تأیید می کند.
اما موارد اتهام را عام و نامشخص ،مانند "تخلفات بیشمار" یا "ارتباط با خارجیان"
بیان می کند .پرونده با بیان این مطالب که گویا مصباحی از فعالیتهای اقتصادی اش
سوء استفاده کرده ،چک بی محل کشیده و بدین ترتیب به طرف معامله خود ضرر
رسانده است ،قصد دارد شاهد را بی اعتبار کند .مصباحی این اتهامات را رد کرد و
بیان داشت که فعالیتهای اقتصادی او رونق داشته اند .اما رئیس سابق او در واواک،
آقای هاشمی ،او را از کار بر کنار کرده است .بعالوه ،پرونده در این مورد تنها تکه
هائی بریده از مطلب را بیان می کند.
دادگاه نتوانست دراین مورد موفق به کشف واقعیات بشود .اما اینکه درپرونده ارسالی،
مصباحی متهم به کشیدن چک بی محل ،به تاریخ  ۸۱نوامبر (۸۱۱۶یعنی بیش از ۶

ماه قبل ازفرارش) می شود ،خود دلیلی بربی اساس بودن این اتهام است .حتا اگر
تحقیقات خالف این امر را ثابت می کردند و نشان می دادند که مصباحی در زمینه
اقتصادی رفتار خالفی داشته است ،این امر(با درنظرگرفتن واقعیاتی که مؤید
اظهارات او هستند) خدشه ای به صحت اظهارات او ،در رابطه با موضوع مورد
اثبات ما در اینجا ،وارد نمی کند .بعالوه ،به این موارد این نکته را نیز باید اضافه کرد
که پاسخهای مصباحی در رابطه با پرسشهای عمومی ،چون وظیفه سازمانهای
دانشجوئی  ،UISAیا در رابطه با فعالیتهای مراکز اسالمی و اهمیت آنها در اشاعه
افکار و اندیشه های انقالب اسالمی ،و همچنین پاسخهای او در رابطه با نقش بنیادها
و مؤسسات حکومتی ایران ،درتطابق با اطالعات کارشناسانه پروفسور دکتر اشتاین
باخ وسایر شاهدان ،و نیز اطالعاتی است که اداره امنیت کل آلمان و اداره امنیت
ایالت برلین در اختیار این دادگاه قرار داده اند.
اظهارات مصباحی :حتا بیانات و رفتار مصباحی هم موجبی برای شک در محتوای
حقایق بیان شده از سوی او نمی باشند .مصباحی که (ابتداء در رابطه با موضوعی
دیگر در برابر دادستانی مطالبی بیان داشته بود) درپنج جلسه در دادگاه مورد پرسش و
پاسخ مفصل قرارگرفت .او بیانی آرام ،با تأمل و کامال دقیق داشت .او با دقت میان
اطالعات مربوط به شناخت و تجربیات خودش ،و اطالعات و دانش کسب شده از راه
گفتگوبا دیگرشرکت کنندگان ،یا شنیده ها ،تفاوت می گذاشت .او به منظور قضاوت،
در رابطه با میزان درجه اعتماد به اطالعاتی را که شنیده بود ،از منابع و مقام و
منصب آنها در دستگاه حکومت نام می برد ،و ویژه گیهای شخصیتی آنها را بیان می
داشت .البته تنها تا آنجائی که(بنظر او) آنها را به خطر نمی انداخت .منابع اطالعاتی
او اکثرا افرادی هستند که دارای مقام و منصب عالی بوده و در بخشهائی فعالیت می
کرده اند که امکان دسترسی به این اطالعات را داشته اند.
شاهد هنگامی که درباره موضوعی اطالعات دقیق تری نداشت ،بدون تأمل و آشکار
بیان می داشت .این امر بویژه در رابطه با اظهاراتش در مورد تدارکات ترور توسط
نیروهای محلی در برلین ،در نحوه اجرای آن ،در رابطه با سایر شرکت کنندگان
درعملیات(به غیراز بنی هاشمی) و نیز دررابطه با اسلحه های بکار رفته ،روشن شد.
مصباحی درباره این موضوع ها ،که برای روشن شدن این پرونده دارای اهمیت بسیار
باالیی بودند( ،بدون حاشیه روی) اظهار داشت که در این موارد اطالعات دقیقی
ندارد .این امر دارای اهمیت بسیار زیادی است .این امر دادگاه را به این نتیجه رساند
که مصباحی تنها از واقعیاتی حرف می زند که خودش آنها را دیده و یا از دیگران
شنیده است .اوهمچنین به این پرسش که چه کسی به خانه زنفتن برگررینگ"به منظور

حرکت تیم برای اجرای عملیات" تلفن زده است ،اظهار داشت که از این امر اطالعی
ندارد .مصباحی پاسخش را محدود به همان اطالعاتی کرد که مقدم برای او تعریف
کرده بود .مقدم به او گفته بود که او(مقدم) منابعی در درون مخالفان ُکرد دارد که برای
او کار می کنند.
جزئیاتی را که مصباحی در ارتباط با ساختار و روند تصمیم گیری در رابطه با پیگرد
و ازمیان بردن افراد سیاسی مورد غضب حکومت ایران ،در رابطه با وظایف
نمایندگیهای خارج ازکشور ایران ،و در رابطه با سایرمؤسسات و همچنین در رابطه با
روابط ایران با حزب هللا دراختیار ما گذاشت ،بسیار با ارزش هستند .این اطالعات
امکان وسیعی را به منظور بررسی این موضوع بوجود آوردند .و ما توانستیم آنها را
با نتیجه سایر اسناد جُرم مقایسه کنیم .این بررسیها نشان دادند که شاهد مصباحی ،که
فردی بسیار با هوش است و دارای حافظه ای بسیار خوب و قوی می باشد ،می تواند
از بخشهائی که برای عموم قابل دسترسی نیست ،اطالعاتی وسیع و دقیق ارائه دهد .او
بیان داشت که ابتداء از پیروان و موافقان انقالب اسالمی بوده و از آن طرفداری می
کرده است .اما تبدیل رژیم ایران به یک حکومت خودسر ،تحت عنوان "والیت فقها"
که در سالهای اخیرهرچه روشنتر می شد(با پیامدهای از میان رفتن روز افزون پایه
های حقانیت حکومتگران) ،وایجاد یک سیستم کنترل حکومتی ،که حتا تا درون
خانوادهها نفوذ می کند ،و سرانجام طرح برنامه قتل او ،منجر شدند که او ایران را
ترک کند و در برابر دادگاه شهادت بدهد.

منابع و زیر نویسها:
* -متن حکم دادگاه میکونوس ،ناشر :آرشیو اسناد و پژوهشهای ایران -برلین و کانون
پناهندگان سیاسی ایرانی -برلین ،چاپ دوم ،برلین  ،۸۱۱۱برگهای  ۵۵۳تا ۵۳۳

 -۲۱زندگی نامه ابوالقاسم مصباحی از زبان خودش*
«  ...من ابوالقاسم مصباحی ،متولد  ،۸۱۳۹/۸۲/۸۹تهران ،هستم .آخرین آدرس من:
تهران ،خیابان پاسداران ،خیابان کوهستان ،پالک .۸۱نام مستعار من فرهاد ،نام
پدرپزرگ مادرم ،است ...از دوازده سالگی با جنبش امام خمینی در ارتباط بودم  ...در
ماه مه -ژوئن  ۸۱۹۹دیپلم گرفتم .در دوران انقالب (فوریه )۸۱۹۱مستقیمن با بیت
امام خمینی درارتباط وعهده دار مسئولیتهایی بودم ...از حدود اوت یا سپتامبر ۸۱۹۹
مشغول خدمت سربازی در ارتش شدم .بنا بر فراخوان آیت هللا خمینی به ارتشیان ،از
نوفل لوشاتو ،دراوت -سپتامبر  ۸۱۱۱ترک خدمت کردم ،سرباز فراری شدم ،و به
مدرسه رفاه که در آنزمان دفتر خمینی(درتهران) بود ،رفتم و تا ورود خمینی به ایران،
فوریه  ،۸۱۹۱درآنجا ماندم .من به هنگام ورود خمینی به تهران (یکی از) مسئوالن
امنیت او دربخشی از مسیر حرکت بودم ...دو سه روز پس از انقالب ،در بیست و یک
سالگی به فرمان خمینی فرمانده پادگان نظامی جمشیدیه شدم .این پادگان (آنزمان) محل
نگهداری حدود  ۱۱۱زندانی ،از جمله  ۱۱امیر ارتش بود .من حتا اجازه صدورحکم
داشتم ...من در نوزده سالگی از مدرسه عالی الهیات فارغ التحصیل شده بودم ،یعنی
می توانستم مال بشوم ...من از این اجازه صدور حکم تنها برای آزادی زندانیان استفاده
کردم ...از ژانویه  ۸۱۱۱برای تحصیل در پاریس بودم .در آنجا ،من نیز ،مانند تمام
هواداران انقالب ،بدون مأموریتی ویژه برای انقالب اسالمی فعالیت می کردم( ،از
جمله) مخالفان انقالب را شناسایی و درباره آنها اطالعات جمع آوری می کردم ...در
کنار تحصیل در ( CMDمدرسه عالی مهندسی ،پاریس) ،در سوربُن علوم سیاسی
خواندم .محل اقامتم درپاریس ،منطقه  ،۶۹خیابان مون ماتر(،)Rue Montmatre
شماره  2بود ...با همسرم در فرانسه که مدتها در آنجا زندگی می کرد ،آشنا شدم .او
پس از فشارهای من(سرانجام) لباس اسالمی را پذیرفت .برعکس ،دختر بزرگم (حدود
چهارده سال) نمی تواند با جامعه اسالمی متعصب کنار بیاید .او اغلب من را ارتجاعی
می نامید و می خواست که ریشم را بتراشم ...وقتی من در زندان بودم (پایان)۸۱۱۱
همسرم را بارها به واواک خواستند و از او یک منبع علیه من ساختند .پس از خروج
از کشورهنوز ازپاکستان با خانواده تماس داشتم .اما بعد برای مدت  50روز این تماس
قطع شد .در این میان توسط دوستان مطلع شدم که آنها می ترسیدند که من خانواده ام
را به خارج بیاورم .به این جهت آنها را مجبور کردند خانه مان را ترک کنند .یک
دوست دیگر ،من را نصیحت کرد هر کاری می کنم در نظر داشته باشم که خانواده ام
درایران است .من نباید خیال آوردن همسرم را در سر داشته باشم .بعدا به من نصیحت
کردند که "توبه نامه" بنویسم تا امکان بازگشت به ایران را پیدا کنم .من این را یک

تهدید آشکار دیدم .بعد از آن همیشه سعی کردم با کسانی که حدس می زدم خانواده ام
احتمالن نزد آنان است تلفنی تماس بگیرم .در تمام موارد فوری گوشی را گذاشتند .بر
اساس آخرین اظهارات همسرم ،باید فرزندانم حاال برای تربیت به یک خانواده غریبه
داده شده باشند ...ازهمان زمان در زندان مطلع شدم که همسرم چند بار به واواک برده
شده و با دادستان امنیت صنوبری ،با نام مستعار مهندس حمید ،تماس داشته است .پس
از آزادی متوجه شدم که همسرم به یکباره به کارهای تجاری من عالقمند شده است،
عالقه ای که قبلن نشان نمی داد .بعالوه ،برایم روشن شد که او درباره کارهای تجاری
من اطالعاتی دارد که نمی توانسته است توسط من به دست آورده باشد .در  ۸۱۱۱یا
 ۸۱۱۸مطلع شدم که او درباره من گزارش تهیه کرده و به واواک تحویل داده است.
کپی یکی از این گزارشها را دیدم .این را هم در نامه به همسرم که دیروز به آن اشاره
کردم مطرح نمودم .یک کپی از آن نامه را امروز صبح پیش از بازجویی تحویل دادم
(پیوست .) ۱من مصمم شدم از همسرم جدا شوم ولی مادر و خواهرم من را از این کار
باز داشتند و از او جانب داری کردند و قول دادند دیگر چنین کاری نکند .پس از این
"آشتی" با خبر شدم که همسرم هم چنان برای واواک کار می کند .از آنجا که در این
میان صاحب دو فرزند دیگر شدم ،مسئله جدایی نمی توانست مطرح باشد ...از۸۱۱۸
یا  ۸۱۱۲همسرم عضو"شورای عالی انقالب فرهنگی" در حوزه دانشجویان خارج از
کشور است .این باالترین مرجع درسیاست فرهنگی برای مؤسسات آموزش عالی
است .رئیس آن رفسنجانی است ...من با همسرم بارها درباره "فعالیتهای جاسوسی"
صحبت کردم ،اما او همیشه فقط پاسخهای ناروشن و سرباال می داد .به نظر من او
زیر فشارهای شدیدی بود ...در تابستان  ۸۱۱۸به ایران رفتم و با حکم مأموریت به
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
وقت اطالعات و امنیت بود .به من یک کارت شناسائی به شماره  ۸۸۶۵داده شد .نام
مستعارمن دردفتر نخست وزیری رضا عمیدی بود .من در اوت  ،۸۱۱۸با حکم
مسئول ایستگاه اطالعاتی فرانسه ،به پاریس برگشتم .درآنجا ،در سفارت (جمهوری
اسالمی در پاریس) ،اطاقهای سابق ساواک ،درطبقه سوم ،در اختیار من قرار داده شد.
در سال  ۸۱۱۲پاسپورت دیپلماتیک گرفتم ،اما آنرا به مقامات فرانسوی نشان ندادم تا
موقعیت دانشجویی ام به خطر نیفتد ...من دربخش عملیاتی -اجرایی فعال نبودم ،بل
تنها مسئول ایستگاه اطالعاتی (آنجا) بودم .از جمله همکاران من سعید دشتی ،مأمور
اطالعات تحت پوشش مشاوراقتصادی ،واحمد دستمالچی سفیرفعلی جمهوری اسالمی
در اردن بودند ...در حدود نوامبر  ۸۱۹۱در ایران سه هسته اطالعاتی بنیان گذاشته

شد .یکی دردفتر نخست وزیر وقت میرحسین موسوی ،به سرپرستی خسرو تهرانی،
دومی دردفتر خمینی به سرپرستی محمدی ریشهری که بعدها اولین وزیر واواک شد و
سومی درسپاه پاسداران ،به سرپرستی فروتن ...حوزه اروپا به دفتر نخست وزیری
واگذار شد ،به این دلیل خسرو تهرانی معاون نخست وزیر در امورامنیتی شد .من
مسئول ایستگاه امنیتی فرانسه شدم ...من ظاهرا نفر دوم سفارت پاریس بودم ،اما حرف
آخر راعملن من می زدم .مدیر کل وقت ،آقای حق زمانی بود ...اواخر دسامبر ،۸۱۱۵
به دلیل فعالیتهای اطالعاتی ،ازفرانسه اخراج شدم ...پس از ده روز زندان در فرانسه،
مرا به فرودگاه شارل دو ُگل بردند وبا یک هواپیمای ایران ایر ،در ۸۱۱۳/۸/۸به ایران
برگشتم و تا  ۸۱یا  ۲۱ژانویه درآنجا ماندم و سپس با یک پاسپورت دیپلماتیک (آبی)
که دارای ویزای بلژیک از سفارت بلژیک درایران بود به بلژیک رفتم و تا حدود اول
مارس  ۸۱۱۳درآنجا اقامت داشتم .از آنجا سفرهای زیادی به سوئد ،اتریش ،سوئیس و
آلمان کردم و در ۳یا ۸۱۱۳/۵/۶دوباره به ایران بازگشتم( ...درآلمان) بدون
استوارنامه درمحل اقامت حمید رضا فرهادنیا ،سرکنسول وقت ایران در هامبورگ
زندگی می کردم .ایشان در آنزمان مسئول ایستگاه اطالعاتی آلمان بود و من هماهنگ
کننده امورایستگاههای اطالعاتی اروپای غربی شدم ...هدفم از اقامت در اروپا ،ادامه
فعالیتهای اطالعاتی قطع شده ام در فرانسه بود .بدین منظور اوایل  ،۸۱۱۳برای اولین
بار ،به آلمان و از راه فرانکفورت به هامبورگ آمدم .من دارای پاسپورت آبی
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
کنم که سفارت ایران مقدمات آنرا فراهم کرده بود ...در زمان بازگشت من به ایران،
درژانویه ،۸۱۱۳هنوز وزارت اطالعات وامنیت تشکیل نشده بود ومن کادر اطالعاتی
دفتر نخست وزیری بودم و پس از تأسیس واواک ،با حفظ شغل و مقام ،به آنجا منتقل
شدم ...درآنجا یک کارت خدمت به شماره  ۸۸۵۲دریافت کردم که تا پایان پائیز
 ۸۱۱۳در اختیارم بود و سپس کارت خدمت و سایر مدارک را به مسئول این امور در
واواک ،آقای نجمی ،تلفن  ،۲۵۵۱۳۸داخلی  ،۲۲۸۹پس دادم...
پیش از تأسیس واواک درسپتامبر -اکتبر  ۸۱۱۳یک سری گروههای بی نامی از افراد
وجود داشتند که اعدامهای خارج از کشور را اجرا می کردند و تصمیمات خود را با
خمینی مسقیمن و مستقلن در میان می گذاشتند و او بایستی آنها را تأیید می کرد ،بدون
تأیید اوعملیات انجام نمی گرفت .پس ازتأسیس واواک ،این گروهها تحت نام "شورای
عملیات ویژه" ،زیر نظر مستقیم وزیر اطالعات و امنیت سازماندهی شدند .اعضای
"شورا "...همگی عضو واواک هستند ...در سپتامبر -اکتبر  ۸۱۱۳واواک تأسیس شد.

در آنزمان من به ایران برگشتم وعضو یک کمیسیون  ۳۱نفره برای تأسیس وزارت
اطالعات و امنیت شدم که ساختار و سازمان آن را تعیین کرد .هنگام تعیین حوزه
وظایف دو جریان پیدا شد :یکی که من آنرا بنیادگرا می نامم ،عالوه بر جمع آوری و
تحلیل اطالعات ،خواهان برقراری کنترل وانجام عملیات اجرایی بود( .علی) فالحیان،
و ریشهری و همچنین رضا رضائی و حسین شریعتمدار ،که در آنزمان هر دو عضو
سپاه پاسداران بودند ،از این خط مشی دفاع می کردند .جریان دوم ،که من آنرا بیشتر
جریان روشنفکرمی دانم ،خواهان محدودیت فعالیتها به جمع آوری و تحلیل اطالعات
بود .عالوه براین ،سعید امامی (با نام مستعار سعید اسالمی ،که در حال حاضر معاون
فالحیان است) ،محمد هاشمی با نام مستعار محمد موسوی زاده (که در آنزمان معاون
ریشهری بود ،واکنون بدون مقام) است که از نفوذ زیادی برخوردار بود .گروه ما
مخالف گروه دوم بود ،زیرا بیم داشت که روش آنها به دیکتاتوری بیانجامد .جدال میان
دو گروه (بر سرخط مشی) ادامه داشت تا به آیت هللا خمینی رسید و آنها پیروز شدند.
دلیل پیروزی آنها این بود که ریشهری وحجازی مستقیمن دور و بر خمینی فعال بودند.
حجازی دردفتر او فعالیت می کرد و مسئول امور سپاه پاسداران بود .او اکنون نماینده
علی خامنه ای در شورای امنیت ملی می باشد ...در گروه ما ،من نقش رهبری داشتم و
پس از این شکست از پُست خود در واواک استعفا دادم که پذیرفته نشد ،اما من دیگر
به محل خدمت نرفتم ...من دو بار در سوئیس (اواخر ،)۸۱۱۹به خاطر گروگانهای
فرانسوی درلبنان ،با وزیر خارجه فرانسه آقای دوما مالقات کردم ...اولی در هتل
ریچموند( )Richmondدر ژنو ...و دومی در یک هتل دیگر .در مالقات اول من تنها
نماینده از سوی ایران بودم و درمالقات دوم سعید امامی با نام(مستعار) سعید اسالمی
همراه من بود ...در رابطه با گروگان گیری مهندس ُکردس آلمانی ( )Kordesدر
لبنان ...با آقای کوشنیک( ،)Koschnikآقای اِپلر()Eplerو فوگل( )Vogelمالقات
داشتم .در مالقات فوگل در شهر بُن ،سعید امامی هم حضور داشت ...حدود  ۸۳روز
بعد( )۱۱/۹/۲۱دوباره در آلمان بودم تا نامه ُکر ِدس را به همسرش بدهم  ...نامه را
شخصن از مصطفوی سفیر وقت جمهوری اسالمی در بُن دریافت کردم .نامه قبلن از
ایستگاه واواک در لبنان به ایران و ازآنجا به بُن فرستاده شده بود ...به موازات این
تالشها(برای آزادی ُکر ِدس وگروگانهای فرانسوی در لبنان) ،مذاکراتی نیز با نمایندگان
دولت آمریکا ،در رابطه با آزادی گروگانهای آمریکائی در لبنان ،داشتم .رئیس هیئت
نمایندگی دولت آمریکا (درمذاکرات) را سرهنگ بیل الیسکو ( )Bill Eliscueبه
عهده داشت ...از اوت  ۸۱۱۱در تالشهای جیمی کارتر ،رئیس جمهور اسبق آمریکا،
برای آزادی ربهام ( ،Rebhamنمی دانم نام او را درست می نویسم یا نه) ،که در

ایران زندانی بود ،شرکت داشتم .ابتدا دو نامه را از کارتر خطاب به خمینی و
رفسنجانی به آنها تحویل دادم که ایراد گرفته شد که به اندازه کافی محرمانه نیستند.
مطبوعات ایران نیز از این دو نامه خبر دارند .به این دلیل ،کارتر نامه سومی توسط
من برای هاشمی رفسنجانی فرستاد ...که من آن را به هنگام ورودم به تهران ،نوامبر
 ،۸۱۱۱همراه داشتم .حدود چهارده روز پیش از آن با کارتر ،درآتالنتا ،مالقات داشتم.
پس از آن ...در خانه ام توسط اعضای واواک ...دستگیر شدم و تا زمان فرار از ایران
دیگر سفری به خارج نداشتم ...من  ۸۶روز درسلول انفرادی ،در زندان توحید تهران،
بودم .این زندان در زیر زمین وزارت امورخارجه است .ورودی آن در نزدیکی
خیابان سخائی است که من در نقشه بخشی از تهران ،پیوست یک ،آن را مشخص
کرده ام .در زندان ،از روز شانزدهم بازداشت ،روزانه دوازده سی سی مرفین به من
تزریق می کردند .دادگاهی هم برای من تشکیل نشد .سرانجام با دخالت خانواده ام...
در ۸۱۱۱/۵/۲۱آزاد شدم و تا حدود یکسال و نیم پس از آزادی ،حق خروج از خانه ام
را نداشتم...
بنا براطالعات من ،در فوریه " ،۸۱۱۶شورای امور ویژه" به ریاست آیت هللا خامنه ا
ی تشکیل جلسه می دهد ...دومعاون علی فالحیان ،جدا از هم ،به من اطالع دادند که
"شورا "...حکم قتل مرا تصویب کرده است (خامنه ای با اعدام تو موافقت کرد) .شب
پیش ازعید ما ایرانیان ( ،)۸۱۱۶/۵/۸۱دوست من سعید امامی (اسالمی ،که بعد گفتند
که گویا در زندان با خوردن داروی نظافت خودکشی کرده است) ،معاون فالحیان به
درخانه من آمد وگفت از طریق اداره از برنامه سفر من در داخل ایران -که واقعا قصد
آن را داشتم -مطلع شده است .او با اشاره به برنامه اجرایی "موضوع کامیون"  ،یعنی
تصادف ساختگی که برای قتل من برنامه ریزی شده بود ،توصیه کرد به سفر نروم و
اصرار کرد کشور را ترک کنم .من در تاریخ ۸۱۱۶/۳/۶تهران را ترک کردم و با
عبورغیرقانونی ازمرز ایران وپاکستان خود را در تاریخ ۸۱۱۶/۳/۸۱به کویته ،اولین
شهر پاکستان ،رساندم ...در پاکستان که بودم از ۸۱۱۶/۶/۸۲حدود دو ماه با سفارت
فرانسه در تماس بودم و با ماموران اطالعاتی آنها صحبت کردم.
آنها از من سئوال کردند و بخش کوچکی از این سئوالها مربوط به میکونوس بود ،تا
آنجا که خود آنها از موضوع اطالع داشتند .من به این سئوالها جواب دادم .پس از آنکه
من توسط سفارت آلمان مطلع شدم که فرانسه مخالف ورود من به یکی از کشورهای
عضو شنگن ( )Schengenاست ،به ابتکار خودم با سفارت فرانسه تماس گرفتم .یکی
از آشنایان من که در وزارت کشور سوئیس کار می کند به من توصیه کرد که من باید
فرانسویها را شخصن قانع کنم که از طرف من برای آنها خطری وجود ندارد .منظور

عمدتن بدبینی فرانسویها نسبت به فعالیتهای اطالعاتی سابقم در فرانسه بود .سئوال
وجواب درسفارت فرانسه درمجموع حدود بیست روزطول کشید .تمام جزییات
اظهاراتم درباره میکونوس در سفارت فرانسه را نمی توانم به خاطر بیاورم ولی در
بهترین حالت شامل  %۸۳اظهاراتم در این جا است .اگر در چارچوب اظهارات دیگرم
در برابر سرویس اطالعاتی فرانسه احیانن چیزهایی را گفته ام که(بدون اطالع من)
ارتباطی با میکونوس داشته اند ،نمی توانم چیزی بگویم .به عنوان مثال من درمورد
درگیر بودن احتمالی مرکز اسالمی هامبورگ در سوء قصد میکونوس اصلن چیزی
نمی دانم ولی از سوی فرانسویها درمورد نقش مرکز اسالمی در هامبورگ زیاد سئوال
می شد ...سرویس اطالعاتی آخرین محل اقامتم نیز ازمن سئوال کرد ،البته فقط در
مورد مسائل آن کشور .در آنجا نیز دو بار از سوی سرویسهای فرانسوی از من سئوال
شد .دراین هنگام عوامل اطالعاتی کشوری که من مهمان آنها بودم به عنوان ناظر
شرکت داشتند .در آنجا از جمله دو باره از من درمورد میکونوس سئوال شد و همچنین
چندین عکس به من نشان دادند که احتماال بنی هاشمی را شناسایی کردم .ولی کیفیت
عکس خیلی بد بود ...من پس از ورود به پاکستان دقیقا در  ۸۱۱۶/۳/۲۲تلفنی با
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
اطالع دادم بدون این که از او انتظاری داشته باشم .صحرارودی بدون اطالع من به
بنی صدرخبرداد .اوهم من و هم صحرارودی را شخصا می شناسد .بنی صدر از
طریق واسطه خود درتاریخ  ۸۱۱۶/۳/۲۹تلفنی به من اطالع داد که از اقامت من
باخبر شده است و تدارکاتی دیده که آمدنم به غرب را تسهیل کند ومن فعلن الزم نیست
اقدامی بکنم ...دراین زمان من درپاکستان با سازمان ملل وسفارت سوئیس تماس گرفته
بودم .به نماینده بنی صدر اطالع دادم که تمایل دارم به آلمان بیایم و اگر او می خواهد
برای من کاری بکند بهتر است در این جهت باشد .او گفت آنها در آلمان امکانات
خوبی دارند و این کارعملی است .به این جهت به سفارت آلمان در پاکستان رفتم و
برای زمانی که الزم شود چگونگی دسترسی به خود را به آنها اطالع دادم .چند روز
بعد با یک کارمند سفارت آلمان صحبت کردم ولی بعد ازآن نه جواب مثبت و نه منفی
برای سفر به آلمان نگرفتم .درطی تماسهای تلفنی متعددی که من از پاکستان با بنی
صدر داشتم ،اوبرای اولین بار در تاریخ ۸۱۱۶/۹/۲۱بطور مشخص از من پرسید که
من در مورد میکونوس چه می دانم ...در پی سئوال من ،وی جواب داد که منظورش
مسئله با ُکردها دربرلین است .در این زمان تا  ۸۱۱۶/۱/۸۳درباره این موضوع به
طور مکرر تلفنی صحبت و گاهی فاکس شد که بیشتر محتوای کلی داشت .در تاریخ

 ۱۶/۱/۸۳از طریق فاکس عملن کاتالوگهای سئوال برای من فرستاد که من در ابتدا
جوابهای کلی ،ولی از  ۱۶/۱/۸۹به بعد ،با توجه به موقعیت خطرناکم اصلن به آنها
جواب ندادم .اما با توجه به سفرم به غرب پیشنهاد کردم در آن جا اطالعات بیشتری به
او بدهم .کمی پس از ورودم به اروپا در ،۱۶/۱/۲۸دو نفر از نمایندگان او در
( )۱۶/۱/۲۵به مالقات من آمدند .به این دو نفر اطالعات دیگری دادم ...بنی صدر در
روز شهادتش دردادگاه شخصن به من درمحل اقامتم تلفن زد و فوری اطالعات تکمیلی
دیگری خواست .او به من یک شماره فاکس داد و ازمن تقاضا کرد این اطالعات را
فوری و کتبی بفرستم .من هم این کار را کردم و درهمان حال هم تلفنی و هم کتبی به
بنی صدر اشاره کردم که ضروری است اظهارات من را در متن بزرگتری دید و آنها
را مفصل ارائه کرد ...
همزمان با انقالب من شخصن چندین بار با بنی صدر در چارچوب تجمع های بزرگ
تماس داشتم .عالوه برآن ،من در  ۸۱۱۳و  ۸۱۱۶با موافقت مؤکد خمینی با وی در
تبعید در پاریس مالقات کردم تا او را برای بازگشت به ایران ترغیب کنم .برای این
کار من توانستم به او ضمانت امنیتی بدهم .ابتکار این مالقات از طرف خمینی نبود،
بل از سوی گروهی بود که در دستگاه دولتی به "تمایل به غرب"معروف بودند .بنی
صدر پیشنهاد را رد کرد و به من گفت که خمینی بایستی به طور رسمی و علنی از او
عذرخواهی کند ...مالقاتهای دیگری در میان نبود .میان من و بنی صدر هیچگاه رابطه
شخصی وجود نداشته است.
پیش از تأسیس واواک در سپتامبر -اکتبر  ۸۱۱۳یک سری باصطالح گروههای بی
نامی ازافراد وجود داشتند که اعدامهای خارج ازکشور را اجرا می کردند و تصمیمات
خود را با خمینی در میان می گذاشتند و او بایستی آنها را تأیید می کرد .بدون تأیید او
چنین عملیاتی انجام نمی گرفت ...پس از تأسیس واواک این گروه ها به نام "شورای
عملیات ویژه" زیر نظر مستقیم وزیر اطالعات و امنیت سازماندهی شدند ...پس از
آنکه خامنه ای در سال  ۸۱۱۱رهبر نظام شد یک "شورای امور ویژه" تأسیس شد که
برفرازحکومت ودولت قرار دارد .وظیفه این "شورا "...تصمیم گیری درهمه امورمهم
است ،یعنی درباره اموری اتخاذ تصمیم می کند که خارج از تصمیمات و وظائف
ادارات دولتی است که در آنجا همواره رعایت جنبه های قضائی -دینی الزم است...
اتخاذ تصمیم (در این شورا) تنها مربوط به قتل دگراندیشان نمی شود ،بل برای مثال
شامل بستن دفتر نهضت آزادی (بازرگان) هم شد که در حوزه اختیارات ویژه وزارت
کشور است ...تصمیمات کمیته نوعی تعیین وظیفه برای دولت است که هم مجلس وهم
دولت باید به آنها توجه کنند .این "شورا "...دارای اعضاء ثابت و متغیر است .غیر

ثابت ها با توجه به موضوع مورد بررسی فرا خوانده می شوند .زمانیکه در کمیته
موضوع قتلی طرح می شود ،تصمیم باید بدون استثناء به تأیید مقام رهبری برسد و
بدون دستور او هیچکس اجازه اقدام ندارد .اعضاء ثابت "شورای امور ویژه" عبارتند
از:
 رهبر مذهبی نظام یا نماینده اش حجازی
 رئیس جمهور یا پسرش محسن (هاشمی رفسنجانی) ،به عنوان نماینده او.
 در جلسات عادی "شورا "...معموال رهبر یا رئیس جمهور شخصن حضور
ندارند.
 مسئول امورسیاست خارجی ،که ضرورتن خود وزیر امور خارجه نیست،
اما پس ازشروع کار رهبر(خامنه ای) همان وزیر امور خارجه ،والیتی،
است.
 وزیر اطالعات و امنیت کشور ،علی فالحیان
 اولین وزیر واواک ،ریشهری ،که اکنون مسئول دستگاه اطالعاتی رهبر واز
افراد محرم او است که برای دفتر رهبرفعالیتهای اطالعاتی و ضد اطالعاتی
انجام می دهد.
 محسن رضائی ،فرمانده سپاه پاسداران
 سپهبد رضا سیف اللهی ،رئیس نیروهای انتظامی
 آیت هللا خزعلی ،عضو شورای نگهبان و مسئول امور مذهبی
پرسش :آیا تصمیم گیری برای قتل ،یک تصمیم جمعی "شورای امور ویژه" است یا
تصمیم تنها توسط رهبر(مذهبی نظام) گرفته می شود؟
پاسخ :اعضای "شورای امور ویژه" دردرجه اول مشاوران رهبر هستند .تصمیم
نهایی را رهبر به تنهایی اتخاذ می کند که دراینجا به اصطالح نقش قاضی را دارد.
رئیس جمهور ،رئیس قوه قضائی ،رئیس قوه قانونگزاری ،وهمچنین شورای انقالب
می توانند نقش "ناجی" را بازی کنند ،یعنی درخواست کنند از اجرای حکم قتل چشم
پوشی شود .دررابطه باحزب دمکرات کردستان ایران مشخصن می دانم که (آیت هللا)
خمینی خودش شخصن فرمان قتل قاسملو را صادرکرده بود( .آیت هللا) خامنه ای ،با
تکیه به این فرمان (خمینی) دستو قتل دکترشرفکندی را داد .دستور قتل در این مورد
مشخصن بر علیه شرفکندی بود و نمی دانم بقیه قربانیان ترور (۱۲/۱/۸۹میکونوس)
تا چه اندازه به نام مشخص شده بودند ...حکم قتل صادر شده از سوی رهبر از نظر
صرف ،به معنای پایه حقوقی و توجیه مذهبی قتل مورد نظراست ،اما از نظر
قضائی ِ
سیاسی تمام اعضاء "شورا "...از چنین تصمیمی پشتیبانی می کنند .اگر به غیر از این
باشد ،حکم قتلی هم صادر نمی شود ،یعنی موضوع اصوال با رهبر در میان گزارده

نمی شود .در مورد رفسنجانی (رئیس جمهور)چنین است که حکم قتل می بایستی به
تأیید او نیز برسد ...من قبلن گفتم که رهبر و رئیس جمهور معمولن نمایندگان خود را
به جلسات (شورا  )...می فرستند ،تکمیلن باید بگویم که این امر تنها مربوط به جلسات
تدارکاتی است و درنشستهای تصمیم گیری خودشان شخصن حضور دارند ...سازمان
و ترکیب اعضای "شورای امور ویژه" توسط قانون مشخص نشده است و فعالیتهای
آن صرفا نتیجه "والیت فقیه" است...
کردستان و حزب دمکرات کردستان ایران از ابتدای درگیریهای پس از انقالب هدف
سیاستی بود که می خواست 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 ،امری که با توجه به شخصیت قاسملو قابل تصور
بود ...فرمانده پاسداران درغرب ایران ،کردستان ،به مسئول اطالعات وعملیات (آنجا)
تیمسارغفوردرجزی گزارش داد که قاسملو قصد مذاکره دارد تا جو سیاسی را آرام
کند .دولت می ترسید قاسملو بتواند به این وسیله به یک عامل سیاسی جدی تبدیل شود
و بعد ازمیان بُردن او مشکل شود .از اینرو باید او را در همان ابتدا تالشش از میان
بُرد .به دستور"شورای امور ویژه" ،در سال  ۸۱۱۹یا  ،۸۱۱۱دو نفر از اعضای
بخش اطالعات و عملیات پاسداران درکردستان به نامهای جودی و جعفری ،که من
شخصن آنها را نمی شناسم ،با محمد هادی هادوی مقدم ،که وی را شخصن می شناسم،
برای بررسی این مسئله مالقات و گفتگو کردند.
هادوی در آنزمان در واواک مسئول کسب و جمع آوری اطالعات درباره کردستان
بود و امروز مدیر کل اجرایی یکی از شرکتهای واواک ،صمصام کاال است .واواک
گزارشی را که توسط یکی از این سه نفرتهیه شده بود دراختیار "شورای امور ویژه"
قرار داد .و شورا در سال  ۸۱۱۱قتل قاسملو را تصویب کرد که در  ۸۱۱۱به اجراء
گذاشته شد .از آنجائیکه حتا با این اقدام هم حزب دمکرات کردستان متالشی نشد،
فالحیان شخصن در سال  ۸۱۱۸به هادوی(اندکی پس از تأسیس شرکت صمصام کاال
و انتقال ظاهری او به آن شرکت) مأموریت داد تا درباره حزب دمکرات کردستان
ایران اطالعات جمع آوری کند و بر روی راه حلها کارکند .دلیل انتخاب هادوی،
تجربیات پیشین او بود .هادوی برای انجام مأموریت ،در تابستان  ۸۱۱۸به آلمان می
آید ،زیرا او می دانست و یا فکر می کرد که بخشی از رهبری حزب دمکرات در این
جا ساکن است .او حدود دو یا سه ماه در آلمان ماند و نمی دانم چگونه در ارتباط با
فردی به نام دکتر (و) قرار گرفت ...هادوی برای او تعریف کرده است که او درایران
فرد با نفوذی است و به (و) پیشنهاد همکاری تجاری می کند که هادوی بخش ایرانی

اش را به عهده بگیرد .آن دو دوست شدند و هادوی گاهی نزد(و) زندگی می کرد...
هادوی پس از انجام مأموریت به ایران باز می گردد وگزارشش را در اختیار فالحیان
می گزارد ...پس از این گزارش بود که در همان سال " ۸۱۱۸شورا "...تصمیم گرفت
عملیاتی را که برعلیه حزب دمکرات در نظر داشت ،درآلمان به اجراء در آورد.
برای اینکار یک شرکت پوششی دیگر واواک که نام آن را به یاد نمی آورم ،وارد کار
شد .کمالی مدیر اجرائی ،و اصغر ارشاد ،که من او را خوب می شناسم و دست راست
فالحیان است ،عضو هیئت رئیسه این شرکت شدند .این دو نفر از اعضای عالی رتبه
واواک هستند که حدود دو یا سه ماه پیش از ترور برلین همراه چند عضو دیگر واواک
تحت پوشش یک هیئت تجاری به آلمان فرستاده می شوند .هدف آنها برنامه ریزی
مشخص عملیات وارائه گزارش به فالحیان بود .هادوی در میان ُکردها ،حتا در آلمان،
منابع شخصی داشت که مورد اعتماد ُکردها بودند وبه همین خاطر هادوی برای جمع
آوری اطالعات اولیه انتخاب شد .درباره کمالی می دانم که او سه سال پیش سیسد
ماشین سواری ،مرسدس بنز ،مدل  ، E ۲۵۱وارد ایران کرد ...کمالی و ارشد پس از
بازگشت به ایران شخصن به فالحیان گزارش دادند ...فالحیان ،عبدالرحمان بنی
هاشمی را مأمور انجام ترور برلین نمود  ...خانواده بنی هاشمی درنجف (عراق) با
خمینی درتبعید بود .آنها حداقل سه برادرند :عبدالحمید فرمانده سابق یک واحد سپاه
پاسداران که درجنگ ایران وعراق کشته شد ،عبدالمجید ،که او نیزعضو سپاه
پاسداران است و درلبنان فعال و دارای رابطه با حزب هللا است وسرانجام عبدالرحمان
که فرمانده تیم عملیات میکونوس بود .اعضای تیم او اروپا را خوب می شناسند ،اما
اکثرا درایران زندگی می کنند ...در زمانیکه تاریخش برای من ناروشن است،
عبدالرحمان بنی هاشمی به همراه تیم اش وارد آلمان می شود تا با شرایط و جزئیات،
از جمله محل عملیات میکونوس ،آشنا شود و مقدمات اجرای عملیات را تدارک ببیند...
اعضای تیم ضربت از ظاهر شدن در انظارعام برای تهیه وسایل و محل سکونت
پرهیز می کنند ،آنها نه در هتل ،بل در اماکنی که در اختیار آنها گزارده می شود،
زندگی می کنند .مسئول این امور درهرجا ،ایستگاه اطالعاتی آن کشور است.
ایستگاههای اطالعاتی درآلمان ،سرکنسولگری ایران درهامبورگ یا درفرانکفورت
بودند .درسال  ۸۱۱۲مسئول ایستگاه ،سرکنسولگری فرانکفورت بود .مسئول پُست
ایستگاه اطالعاتی ،سرکنسول کنسولگری مربوطه است .سرکنسولها کارمندان واواک
هستند ...عبدالرحمان نام درست بنی هاشمی است و من نام دیگری در ارتباط با ترور
میکونوس نمی شناسم ...ترور میکونوس با کلمه رمز "فریاد بزرگ علوی" اجرا شد...
به معنای فریاد (خواست) رهبر انقالب (خامنه ای)  ...عبدالرحمان بنی هاشمی و دو

برادرش ...دراوایل سالهای  ۸۱۱۱از بهترین کادرهای چمران وزیر دفاع سابق بودند.
عبدالرحمان بنی هاشمی پیش از خدمت در واواک در لبنان کار می کرد و پس از
بازگشت به ایران مسئول یک تیم عملیاتی برای امورخارج ازکشور شد ...او
درسرکوب مجاهدین بسیار موفق بود و از اینرو سرانجام به بخش عملیات با زمینه
اطالعاتی منتقل شد .بعد در ترور ژنو به عنوان رئیس تیم شرکت داشت( ...مرادی
طالبی ،خلبان سابق که در  ۸۱۱۱/۱/۸۱در ژنو ترور شد) که مشهور شد و مقام و
رتبه اش نزد رفسنجانی و خامنه ای ارتقاء یافت .او چون متعصب و در کارهایش
موفق بود و کیفیت رهبری داشت ،به عنوان یکی از فرماندهان دائمی تیم منصوب شد.
مشخصات او:
 اکنون ،حدود  ۵۱تا  ۳۱ساله
 قوی هیکل با عضالتی ورزیده
 گردن کوتاه و انگشتان چاق
 صورت گرد
 گونه های تقریبا برجسته
 ریش پُر و کامل ،سیاه ،تک و توک موهای سفید ،مانند موهای سرش
 لب های کلفت ،ابروهای پرپشت ،چشمان ومژگان تیره ،بینی متناسب با
صورت ،بدون عالمت ویژه
 و ...
 ...بنی هاشمی پس از ترور میکونوس از راه هوایی ،آلمان را از راه ترکیه به مقصد
ایران ترک می کند .من این موضوع را از خود او در یک گفتگو شنیدم ...من حدود
سیزده ماه پیش با دو نفر از دوستانم به یکی از هتلهای تهران رفتیم .هنگام ورود به
هتل بنی هاشمی و پسرکوچکش درحال ترک هتل بودند .من تا این زمان او را شخصن
ندیده بودم ،اما دو نفر همراه من او را خوب می شناختند .آنها به او سالم و شروع به
گفتگو کردند .بنی هاشمی با ما به هتل برگشت .حدود نیم ساعت با هم نشستیم و قهوه
خوردیم .دراین میان گفتگو به مسئله ُکردها در آلمان کشید .روشن بود که منظور
د ومین ضربه به رهبران حزب دمکرات کردستان ایران است .دو همراه من به او
گفتند که می دانند او به خاطر شرکتش در این عملیات یک بنز  ۲۵۱پاداش گرفته
است ،اما بنی هاشمی تمایلی به صحبت درباره پاداش نداشت .این گفتگو تمام مدت حتا
تا خروجی هتل ادامه داشت ،و بنی هاشمی واقعن با یک مرسدس آنجا را ترک کرد...
بنی هاشمی درمعامله هایی که در سال  ۸۱۱۸شروع و در  ۸۱۱۵به انجام رسید برای
صدور تلفن های سیار شرکت نوکیا ( )Nokiaبه ایران شرکت داشت .مذاکرات در
این باره در آلمان و فنالند انجام شدند و تحویل کاال نیز از سوی این دو کشور بود .به
نظر من بنی هاشمی باید در سال های ۱۸و  ۱۵برای انجام امور این معامله به آلمان
سفر کرده باشد .این معامله با مشارکت وزارت پُست ایران انجام گرفت که غرضی

رئیس آن معمولن برای واواک کارهای خدماتی انجام و به فعالیتهای آن پوشش می داد.
من اطالعاتم در این زمینه را به هنگام آن مالقات ذکر شده در باال با بنی هاشمی در
یکی از هتل های تهران ،زمانیکه همراهانم از او پرسش کردند ،شنیدم ...
اطالعات من درباره"میکونوس" درمجموع از پنج منبع است که با توجه به خطرات
زیاد برای آنها ،در این جا با شماره های یک تا پنج از آنها نام می برم ،اما حاضرم
تمام مشخصات این منابع و همچنین امکان تماس با آنها را دراختیار دادستان کل قرار
دهم .منبع شماره یک درشورای امنیت ملی کار می کند ...منبع شماره دو به آقای
ریشهری بسیار بسیار نزدیک است ...من توسط او اطالع یافتم که فالحیان از سوی
"شورای امور ویژه" به عنوان مسئول اجرایی عملیات علیه رهبران حزب دمکرات
کردستان ایران تعیین شده است ...منبع سوم ،یک مقام عالی رتبه واواک ،مدیر کل و
عضو سابق ایستگاه اطالعاتی واواک درلبنان است ...او با همین عنوان در سفارت
ایران در بیروت کار می کرد ...او در زمان ترور میکونوس به ایران باز گشته بود و
در پُست فعلی اش کار می کرد .او از دوستان نزدیکی عبدالرحمان بنی هاشمی و یکی
از دو نفری بود که در دیدارم درهتل با بنی هاشمی که دیروز شرح دادم ،همراه من
بود ...منبع چهارم من رابطه خانوادگی نزدیک با فالحیان دارد ،اما خویشاوند او
نیست ...درمحافل مطلع تهران این یک سر آشکار است که این فرد آدم فالحیان است...
و همه می دانند حرفی که او می زندهمان حرف یا نظر فالحیان است .این منبع در
رابطه با ترور میکونوس ،با ارشد و کمالی ارتباط داشته است .هرچه من در این مورد
گفته ام از این منبع بوده است ...منبع پنجم در ترور میکونوس دارای مسئولیتهایی ،هر
چند نه اجرایی بود  ...تمام این منابع از خروج من خبر دارند و پس از آن سعی کردند
توسط مدیر دفترم در تهران با من تماس برقرار کنند .آنها در مورد فرار من دو نوع
موضع خواهند گرفت :موضع حقیقی و واقعی آنها مثبت است ،زیرا با من هم عقیده
هستند که باید به این دیوانگی ها خاتمه داد موضع علنی آنها ،عدم اظهار نظر و با
احتیاط است ...من در ابتدا در این فکر نبودم که اطالعاتی دربارة سوء قصد میکونوس
دریافت کنم چون اهمیت خاصی برایم نداشت .از اطالعاتی که به هر حال طی
گفتگوهایم با منابع به دست می آوردم از این موضوع نیز اطالع یافتم.
اصولن ما عادت کرده ایم که عملیات تروریستی درخارج تاکنون با سکوت کشورهای
مربوطه مواجهه شوند .در مورد میکونوس برای اولین بار بود که چنین واکنشی به
وجود آمد .این اطالعات در طی مدت طوالنی و تکه تکه به من رسید و نه به صورت
یک خبر منسجم ...من هیچ نوشته ای درباره ترور میکونوس ندیده ام .امکان دارد هیچ
نوشته ای هم وجود نداشته باشد .چون تمام مسایل شفاهی حل و فصل می شوند .تنها
نوشته ،فرمان قتل از سوی رهبراست و آن را تنها رئیس تیم می بیند .چون این فرمان
برای او توجیه قضایی و مذهبی است .درهرصورت خود من در مورد دیگری چنین
فرمان قتلی با امضای خمینی را دیده ام گرچه من فرماندة تیم نبودم...
این مورد خسرو هرندی (هادی خرسند)در لندن بود .در آن زمان محمد موسوی زاده
معاون ریشهری وزیر وقت واواک با یک کپی ازفرمان قتل به شهر دوسل ُدرف آمد .در

آنجا من در حضور او با فرماندة مسئول این سوء قصد و معاونش مالقات کردم .چون
آنها هر دوعرب بودند وفارسی نمی دانستند ،اما فرانسه صحبت می کردند ،من در
مذاکرات آن ها با موسوی زاده مترجم بودم و فرمان قتل را ترجمه کردم .ما به زبان
فرانسوی حرف می زدیم که من بر آن تسلط دارم ...موسوی زاده دراین صحبت اشاره
کرد که فرمان قتل باید به اجرا در آید و هرتأخیری گناه است .من بعدا در تدارکات
دیگر این سوء قصد شرکت داشتم .در اتریش ،پول و عکس فردی که باید ترور می
شد(هادی خرسندی) و توسط سفارت ایران در وین فرستاده شده بود ،را به تیم دادم.
بعالوه ،من درگرفتن دستور اجرای سوء قصد(نام رمزانجام عملیات) از واواک در
تهران و انتقال آن به تیم همکاری نمودم .به این صورت که در آنزمان -بازهم به دلیل
زبانی -به خواست فرماندة تیم کلمه به کلمه به تهران اطالع دادم که "ما می خواهیم
فردا جشن را به راه بیاندازیم" .ومن خودم شخصن پاسخ را ازموسوی زاده دریافت
نمودم و به تیم دادم "،جشن بگیرید .امیدوارم خوش بگذرد" .من درشب اجرای قتل ،به
طور ناشناس ،به پلیس انگلستان تلفن کردم و به صورت زیر سوء قصد جاری را
اطالع دادم ..." :فردا حدود ساعت شش صبح دو نفرعرب چاق ،یکی از آنها بسیار
چاق ،پیاده خیابانی که در آن خانه هرندی(هادی خرسندی) قرار دارد را طی خواهند
کرد (من آدرس را دادم) .آنها می خواهند حدود ساعت هشت هرندی را به قتل
برسانند.".
زمان سوء قصد حدود ساعت هشت تعیین شده بود چون هرندی(هادی خرسندی)
همیشه تقریبا در این زمان از خانه خارج می شد .در این عملیات یک زن هم شرکت
داشت.
پلیس با مراقبت درساعت شش به درست بودن اطالعات پی برد و سپس سوء قصد
کنندگان را در ساعت هشت دستگیر نمود و اسلحه ها را نیز پیدا کرد.
درمجموع هفت نفر دستگیر شدند .پنج نفر به طورمستقیم در رابطه با عملیات و دو
نفر بعدا از جمله آن خانمی که گفتم .یک ماه بعد ،من به رئیس تیم که آزاد شده و در
سوئد بود برخورد کردم .در این مالقات او به من گفت که موضوع از سوی ایرانیها لو
رفته است ...رئیس تیم (ترور) ومعاونش تبعه فرانسه بودند .یکی الجزایری به نام
گواسمی و دیگری مراکشی بود که نامش در خاطرم نیست.»...

منابع و زیر نویسها:
* -تمام مطالب این بخش(زندگینامه مصباحی از زبان خودش) برگرفته شده از
اظهارات ابولقاسم مصباحی در جلسات بازپرسی او توسط دادستانی مسئول پرونده
میکونوس است که درجلسا ت مورخ
دوازده ،سیزدهم ،چهاردهم ،بیست وپنجم ،بیست و ششم و بیست هفتم  ۸۱۱۶و یکم و
دوم اکتبر  ،۸۱۱۶و نیز جلسات بازجویی چهارده ،پانزدهم ،شانزدهم ،بیست و نهم و
سی ام  ،۸۱۱۹درشهرمکنهایم ( ،)Meckenheimشماره پرونده 2bJs295/95-8
انجام گرفته اند.
بازجویی به شکل پرسش و پاسخ است که یکم ،تمامی آنها برای سهولت درخواندن
حذف شده اند و دوم ،مطالب مربوط به یک موضوع از بخشهای مختلف در کنار
یکدیگرقرار داده شده اند تا انسجام الزم بدست آید وخواننده بتواند آنها را براحتی
پیگیری نماید ،بدون آنکه به اصل پاسخها خللی وارد شده باشد.
منبع :کتاب "سیسم جنایتکار" ،اسناد دادگاه میکونوس ،انتشارات نیما۲۱۱۱ ،

فرهاد (ابوالقاسم) مصباحی .نام رمز ترور هادی خرسندی" :ما می خواهیم فردا جشن را به راه
بیاندازیم" .پاسخ از تهران" :جشن بگیرید ،امید است خوش بگذرد".

 -۲۲ساختار تصمیم گیری ترور دگراندیشان*
«  ...شاهد مصباحی درباره موضوع مربوط به ساختار تصمیم گیری در رابطه با
پیگرد مخالفان حکومت ایران توضیح داد .او ابتداء بطورکلی ساختار و روند تصمیم
گیری را توضیح داد .وسپس به بیان اساسی ترین جزئیات ترور پرداخت .یعنی مسائلی
که در اینجا مورد بررسی ما است .اطالعاتی را که او از طریق همکاران سازمان
امنیت و نیز از راه گفتگو با بنی هاشمی به دست آورده بود ،مبین این امر هستند که در
این مورد نیز عین نمونه های پیش عمل شده است.
درساختار تصمیم گیری"شورای امور ویژه" دارای نقش بسیار مهمی است .این شورا
از پیامدهای نامحدود بودن قدرت "والیت فقها" است ،که نهادی خارج از قانون اساسی
می باشد وعمال نهادی برفرازحکومت است و درباره مهمترین تدابیر امنیتی تصمیم
می گیرد .تدابیری که ازمحدوده مسئولیت و اختیارات هر یک از نهادهای حکومت
فراترمی رود و(حتا) گفتگو درباره آنها در نهاد رسمی شورای امنیت ملی(نیز) به
صالح نیست .بعالوه ،این شورا درباره تمام مواردی که مربوط به قتل مخالفان
جمهوری اسالمی خارج از کشور می شوند نیز تصمیم می گیرند .مصباحی اطالعاتش
درباره ساختار ،عملکرد ،واعضای این شورا را توسط یکی از همکاران شورا (که
فردی مورد اعتماد و عضو "شورای امنیت ملی" است) بدست آورده است.
موقعیت رهبر انقالب
 ...کارشناس پروفسور دکترهالم ( )Halmدرباره موقعیت رهبر انقالب ،که عضو
دائمی این شورا است ،می گوید ،مقام و منصب رهبر انقالب (که او را "رهبر مذهبی"
می نامند) پس از انقالب اسالمی ایجاد شد .مقام رهبر انقالب هر چند که یک نهاد پیش
بینی شده در قانون اساسی است ،اما دارای باالترین درجه آتوریته مذهبی نیست .این
امردردست آیت هللا های بزرگ است .رهبرانقالب بیشر یک منصب سیاسی است.
بنابراین ،حکمی که از سوی نهادی چون "شورای امور ویژه" به منظور قتل افراد
مخالف صادر می شود ،و حتا به امضای رهبر انقالب نیز می رسد ،ربطی به امور
مذهبی ندارد .چنین حکمی مربوط به یک عمل حکومتی -سیاسی است .حکم قتل
(همچنانکه دراین مورد نیزوجودداشته است) ربطی به"فتوا" ،یعنی یک نظر
کارشناسانه مذهبی (اجتهاد ،که براساس قرآن وشریعت است ومی تواند درباره اموری
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

امر شامل فتواهای خمینی هم می شود یا خیر (با درنظرگرفتن شخصیت او) ،می
توانیم دراینجا ازچنین پرسشی چشم پوشی کنیم ،زیرا در اینجا چنین موردی وجود
ندارد .درهرصورت کشتن یک انسان ،که بر اساس یک فتوا انجام گرفته باشد " بنا بر
حقوق اسالمی" به عنوان قتل به حساب نمی آید.
بیانات کارشناسانه پروفسور دکتر اشتاین باخ نیزمؤید همین امر هستند ،که مخالفان
ُکرد(در این نبرد قدرت وحشیانه) نه به دالیل مذهبی ،بل بنا بر دالیل سیاسی و قومی
تحت پیگرد می باشند .بنابراین ،می توان نتیجه گیری کرد که طرح مسائل مذهبی ،در
رابطه با پیگرد مخالفان سیاسی ،تنها در خدمت منافع مربوط به حفظ قدرت سیاسی
است ،که به آن پوشش مذهبی داده شده است .پوششی که پشت آن پیدا است .در چنین
شرایطی از توجیه قضائی یا مذهبی این عمل ،در رابطه با یک حکم قتل ،اصولن نمی
تواند سخنی درمیان باشد .این امر برای متهمان نیز روشن بود که در این سوء قصد
می بایستی شخصیتهای سیاسی رهبری یک گروه قومی مخالف حکومت ایران نابود
شوند...
شورای امور ویژه
 ...مصباحی شهادت می دهد که "شورای عملیات ویژه" مسئولیت اجرای حکم قتل
دکتر شرفکندی را به فالحیان (وزیراطالعات وامنیت) سپرد .او این مطلب را از دو
تن همکاران مربوط به بخش شورا ،و نیز یک منبع دیگر در دفتر امنیتی رهبر
انقالب ،شنیده است .این امردر تطابق با گزارش رسمی سازمان امنیت داخلی کل آلمان
(مورخ  ۸۱دسامبر ،)۸۱۱۳ونیز درتطابق با شهادت آقای گرونه والد ()Grunewald
می باشد .این ارگان(که آقای گرونه والد نیز از آن به عنوان " واحد ویژه" نام برد .بنا
بر شهادت مصباحی ،همان "شورا عملیات ویژه" است که پس از پایه گذاری واواک
(که در سپتامبر -اکتبر  ۸۱۱۳از ترکیب و تجمع چندین گروه بی نام و نشان به وجود
آمد) در واواک ادغام گردید و زیر نظر مستقیم وزیر اطالعات وقت قرار گرفت .این
گروه ها (تا پیش از تشکیل واواک) هر یک مستقلن عملیاتی درخارج از کشور انجام
می دادند .اعضای این شورا فقط از کارمندان واواک هستند...
مسئولیت قدرتمداران ج.ا.ا .در رابطه با ترور برلین
 ...توصیفات و تشریحات باال روشن می کنند که ترورعلیه رهبری حزب دمکرات
کردستان ایران ،به رهبری دکتر شرفکندی ،نه کار تک روانه چند نفر است و نه ریشه
آن در اختالف نظر درمیان گروههای گوناگون اپوزیسیون می باشد .برعکس ،این
ترور توسط قدرتمداران ایران سازماندهی و کارگردانی شده است.
 -۲متهمان ،و نیز فرمانده تیم عملیات بنی هاشمی ،به عنوان آمران این ترور شناخته
نمی شوند .روابط شخصی با قربانیان ،یا عالیقی که عامالن را تشویق و ترغیب به
این ترور کرده باشد ،وجود ندارد .حتا دارابی نیز (با توجه به وابستگی اش به دستگاه

اطالعات و امنیت ،و نیز به دلیل تقدم عالیق ومنافع سیاسی رژیم) نه چنین تروری را
بدون کسب مأموریت انجام می داد و نه بدون کمک دیگران اصوال توانائی انجام و
اجرای آنرا داشته است .این امر شامل "تیم ضربت" هم می شود .آنها نیز کارشان
ت ایران بوده است.
درگرو تدارکات مراکز حکوم ِ
 -۱این ترور نتیجه اختالفات درون حزب دمکرات کردستان ایران و یا اختالف آنها با
سایرگروههای ُکرد اپوزیسیون نبوده است .دادگاه در این زمینه نه تنها به اظهارات
کارشناسانه پروفسوردکتر اشتاین باخ ،بل به سخنان شاهدان بسیاری از داخل و خارج
از کشور گوش داد (دستمالچی ،اسفندیاری ،میر راشد ،عزت پور ،دکتر فراهتی ،دکتر
براتی نوبری ،متحملیان ،جعفری ،بدیعی ،بنی صدر ،دکتر گنجی ،حسینی و دبیران):
طیف این شاهدان تقریبا دربرگیرنده کل طیف های موجود جنبش مقاومت ایران هستند.
همه یک نظر بیان داشتند که گروهها ،سازمانها و احزاب اپوزیسیون ایرانی ،با وجود
تمام اختالفات و تضادهای سیاسی -عقیدتی شان در رابطه با اهداف(برخالف احزاب
ُکردی که بنی صدر و طالبانی از آنها سخن گفتند) با یکدیگر رفتاری مسالمت آمیز
دارند .دادگاه از موردی که خالف این امر را نشان دهد اطالعی ندارد .کارشناس
پروفسوردکتر اشتاین باخ اضافه می کند که او یک چنین تروری را از جانب یکی از
گروههای اپوزیسیون عملن غیرممکن می داند .برای چنین عملی هیچ انگیزه عقلن
قابل اثباتی وجود ندارد .درمیان اپوزیسیون یک عالقه مشترک برای مبارزه با رژیم
حاکم موجود است .و این امر درتضاد با آن قرار دارد که گروههای اپوزیسیون متقابلن
یکدیگر را بکشند .از چنین امری نیز تاکنون هیچگونه نشانه یا اطالعی در دست
نیست.
 -۹برعکس ،نتیجه اثبات جُرم آشکارا نشان می دهد که قدرتمداران ایران نه تنها
اقدامات تروریستی درخارج از کشور را تأیید میکنند ،وعامالن آنها را بدون هیچگونه
ابهام وشکی مورد تقدیر قرار می دهند ،بل آنها خود آمران وکارگردانان ترور برعلیه
انسانهائی هستند که صرفا به دلیل بینش و برداشتهای سیاسی شان مورد غضب قرار
گرفته اند .قدرتمداران ایران صرفا به دلیل حفظ قدرت سیاسی اقدام به نابودی مخالفان
سیاسی خود می کنند.
این ادعاهای خلخالی ،که او انسانی را فقط به این دلیل که رژیم حاکم را نمی پذیرد
واجب القتل می داند (امری که با هرحقوق بشری در تضاد است) دارای رابطه ای
مستقیم هم با قتل دکتر قاسملو ،و هم با قتل افرادی از سایر گروههای مخالف می باشد.
ارگانهائی از حکومت ایران ،که عالی ترین مقامات حکومتی در آنجا حضور دارند،
بنا برهمان دالئل و انگیزههای مربوط به قتل دکتر قاسملو ،تصمیم به قتل دکتر
شرفکندی و یارانش گرفته اند .قربانیان می خواستند در تمامیت ارضی ایران بمانند.
آنها تنها خواهان یک خودمختاری محدود بودند وبرای مردم مشارکت بیشتر در زندگی
اجتماعی وسیاسی شان را طلب می کردند .رهبران ُکرد(ابتدا پس از آنکه این
درخواستهایشان رد و مبارزه با آنها شروع شد) برای تحقق و انجام این خواستهای
خود در خارج ازکشوردست به فعالیت زدند.

قدرتمداران ایران درمبارزه بر علیه ُکردهای مخالف و رهبران و نمایندگان آنها(چون
گذشته) ،هم نظر و متحد هستند .رفتار آنها دراین مورد ،از زمان اظهارات خلخالی به
بعد ،و پس از ترور وین (قتل قاسملو) ،تغییری نکرده است .بدین دلیل است که
فالحیان ،در  ۵۱اوت  ،۸۱۱۲با رضایت وخوشحالی به نتایج موفقیت آمیزش دررابطه
باسرکوبی فعالیتهای اپوزیسیون اشاره می کند .با در نظرگرفتن اینکه فقط هژده روز
پس ازاین بیانات ،یعنی در۸۹سپتامبر  ۸۱۱۲در رستوران"میکونوس" این ترور انجام
می گیرد ،گفته های او مبین پیش پرده این قتل بوده اند .این پیش پرده نه تنها پنهان
نبود ،بل بسیار آشکار بود .همچنان که ازقصد اعالم شده دراظهارات فالحیان مشخص
می شود ،عملیات (پیگرد و نابودی مخالفان) باید همچنان ادامه یابد و از کشاندن آن به
خارج از کشور هم نباید ابائی داشت .مقامات ایرانی ،همزمان با انجام تدارکات این
عمل ،در بخش کردستان (ایران) هم پیشگیریهای امنیتی الزم را کردند .زیرا انتظار
می رفت که پس از پخش خبر این ترور مردم دست به اعتراض بزنند .قدرتمداران
ایران(درتطابق با اصولشان در رابطه با خاموش ساختن مخالفان رژیم) ،و بنا بر
نمونه های ارائه شده در این حکم ،و با دخالت دادن مقامات مسئول در پروسه تصمیم
گیری این نوع ترورها ،طرح ترورعلیه دکتر شرفکندی وهمراهانش را به اجرا در
توضیح اینکه چرا فالحیان به وعده های خود ،مبنی بر انجام کمکهای الزم
آوردند.
ِ
برای روشن شدن این جُرم 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
امنیت آلمان آقای اشمیت باوئر داده بود.
اما رهبری ایران (دراساس) چهره واقعی خود را نشان داد( .رژیم ایران) که در
انشاء و نوع بیان بولتن خبری (مجلس) اش ،رفتار پرخاشگرانه و تحقیرآمیز خود
نسبت به اپوزیسیون را آشکار کرده است ،روشن ساخت که بطور اصولی از اقدامات
تروریستی دفاع می کند .اما انجام و اجرای آنها را تنها منوط به شرایط سیاسی ویژه
هر یک از آنها می نماید .این واقعیت که بانیان این ترور قدرتمداران ایران هستند در
تضاد با این امر نیست که نمایندگان واواک در مذاکراتی که در تابستان  ۸۱۱۲انجام
گرفته بود (و موضوع آن تروریسم حکومتی بود) ،همچنان که وزیر امور امنیت آلمان
اظهار داشت ،به طرف آلمانی اطمینان داده بودند که در خاک آلمان عملیاتی انجام
نخواهند داد .چنین تضمینی این اعتراف را در محتوا دارد که ایران این حق را برای
خودش قائل است که چنین اقداماتی را در جای دیگری واقعن به اجرا بگذارد .به چنین
ضمانتی نباید اهمیت تعیین کننده ای داده شود .طرف تضمین کننده می تواند ظاهرا از
این راه به قول خود وفا نماید ،که مسئولیت تروری را که خود به انجام رسانده است
نپذیرد و آنرا انکار کند .همچنانکه در مورد "میکونوس" چنین کرده است.»...
منابع و زیرنویسها:
* -متن حکم دادگاه ،همانجا ،برگهای  ۵۶۱تا ۵۹۲

فصل پنجم:
آخرین دفاعیات دادستان "میکونوس"
دادگاه میکونوس به کارخود ادامه می دهد و با وجود تمام کارشکنیهای دولت ایران ،و
نیزکارشکنیهای غیرمستقیم دولت آلمان ،همچنان پیش می رود .در دوازدهم نوامبر
 ،۱۶قرائت آخرین دفاعیات دادستان مسئول پرونده میکونوس شروع می شود و سه
روز ادامه دارد .درکیفرخواست ،دادستان رسمن ،و با نام ،سران و رهبران سیاسی
ج.ا.ا ،.و نیز رهبرمذهبی حکومت را آمران ترور میکونوس معرفی می کند که
در"شورای امور ویژه" درباره مرگ و زندگی مخالفان تصمیم می گیرند .روزنامه
های آلمان درصفحه اول خود ،وبا تیتر درشت می نویسند" :به گفته دادستان رهبران
حکومت ایران قاتل اند" .قدرتمداران ایران ،کم و بیش ،می دانستند که در آخرین
کیفرخواست دادستان درباره آنها چه گفته خواهد شد .اما آنچه را دادستان درآخرین
کیفرخواست درباره آنها گفت ،بیش ازهمه تصورات بود .رژیم با امید به اینکه حرف
آخر را هیئت قضات خواهند زد ،وآخرین دفاعیات دادستان به معنای رأی دادگاه
نیست ،و درنتیجه دراین پندارکه گویا هنوز شانسی برای پیشگیری ازمحکومیت نهایی
سران حکومت والیت فقیه در دادگاه وجود دارد ،دست به اقدامات ،تهدیدات و فشار بی
سابقه ای زد .هیچ معلوم نیست اگر رژیم تهران بی گناه است ،چرا هرگز تالش نکرد
از راه قانونی ،هم در خاک آلمان ،و نیز هم درمراجع قضائی بین المللی ،با ارائه اسناد
ومدارک قابل استناد و دادگاه پسند ،نادرست بودن اتهامات دادستان آلمان را برای
افکار عمومی جهان روشن سازد.
رژیم دوباره سیاست ارعاب و تهدید خود را بکار انداخت .آیت هللا محمد یزدی یک
روز بعد درمصاحبه ای گف"دولت آلمان از سیاست بیطرفی خود دست کشیده است".
هرچند که دولت آلمان ،مستقیم وغیرمستقیم ،درتمام مدت چهارسال پس از ترور برلین
به نفع قدرتمداران جمهوری اسالمی ،و به ضرر دادستان و دادگاه ،عمل می کرد .این
امر را حتا دادستان پرونده میکونوس چند بار بیان کرد .واقعیت این بود و هست ،که
دولت آلمان عملن نتوانست ازکار مستقل دادگاه و دادستان آلمان ،به نفع سیاستهای
خویش ،جلوگیری یا به روی آنها اِعمال نفوذ کند.
در تهران سفیر آلمان به وزارت امور خارجه ایران فراخوانده می شود و به او اخطار
می شود که "مسئولیت پیامدهای چنین کیفرخواستی با دولت آلمان" خواهد بود .سدها
نفر ازافراد انصارحزب هللا و حزب هللا ،به رهبری حسین هللا کرم ،در مقابل سفارت
آلمان در تهران تظاهرات می کنند و خواهان "قطع روابط دیپلماتیک با آلمان" می

شوند .آنها خواهان آن هستند که"دولت آلمان برای اظهارات دادستانی از رهبران
ایران عذرخواهی" کند .درغیراین صورت "سفارت آلمان درتهران النه جاسوسی دوم
خواهد بود ".منظور اشاره به ماجرای اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال ۸۱۹۱
و گروگانگیری بیش از پنجاه تن از شهروندان آمریکائی به مدت  ۳۳۳روزاست.
ایران نیوز ،ارگان انگلیسی زبان وزارت امورخارجه جمهوری اسالمی می نویسد:
" ایران باید برعلیه مقامات سایسی و رهبران آلمان ،به دلیل فروش سالحهای شیمیائی
به عراق در زمان جنگ میان ایران وعراق ،پرونده قضائی تشکیل دهد" .رفسنجانی
تهدید می کند که "ما پرونده هائی داریم که اگر روزی الزم باشد همه آنها را رو
خواهیم کرد" .دیگری تهدید می کند که "از زیمنس شکایت خواهیم کرد .بایدمیلیاردها
مارک خسارت بپردازد .زیرا بر خالف تمام تعهدات خویش نیروگاه اتمی بوشهر را به
پایان نرسانده است".
وزیرامورخارجه ،آقای والیتی ،در مصاحبه ای رسمن به مقامات آلمان رشوه می دهد
که " ما حاضریم یک قرارداد ۲۳میلیارد مارکی با آلمانها امضاء کنیم بشرط آنکه
دربرابر سیاستهای آمریکا و اسرائیل بایستند" .آقای والیتی در مصاحبه ای دیگر می
گوید " من نمی فهمم که این آلمانی ها چه می خواهند .ما به آنها امکان دادیم تا توسط
ما بتوانند درمنطقه خلیج فارس ،آسیای مرکزی و نیزدرخاورمیانه ،در برابر سیاستهای
آمریکا بایستند و بتوانند مستقل عمل کنند و جای پا باز کنند .حاال آمده اند میکونوس را
راه انداخته اند" .رادیو تهران ،روز سیزدهم نوامبر ،یک روز پس از شروع قرائت
کیفرخواست ،اعالم می کند که بر علیه دادستان کل آلمان ،آقای کای نهم ( Kay
 )Nehmبه مراجع قضائی شکایت خواهد کرد و،...
در رابطه با عکس العمل های قدرتمداران ج.ا .همواره این پرسش باقی خواهد ماند که
اگر ،بنا براظهارات آنها ،رژیم تهران بی گناه است ،چرا اقدامات قضائی متناسب
درسطح بین المللی برعلیه ادعاهای دادستان آلمان انجام نگرفته است .چرا تهدید به
ترور ،به گروگانگیری ،به روکردن پرونده های "نا مشروع" مقامات آلمانی ،به
گشودن پرونده های مسکوت ،به باج دهی و ...می کنند .اگر شرکت زیمنس (به عنوان
مثال) برخالف قرارداد ،میلیاردها مارک پول ملت ایران را حیف و میل کرده است،
چرا دولت ایران تا دادگاه میکونوس سکوت کرد ،و سپس از آن به عنوان وسیله
فشاراستفاده می نماید ،و پس ازآنکه متوجه شد این وسیله نیز فشار کاربردی ندارد،
دوباره آن را ف راموش کرد .پس این ادعا یا بی مورد است ،یا دولت ایران منافع ملی
ایران را قربانی موقعیت خود می کند .یعنی رشوه می دهد ،سکوت می کند تا بر سر
قدرت باقی بماند.

اگر پرونده هائی موجود است ،چرا با تمام سرو صداها ،سرانجام رو نشدند .اگر
شرکتهای آلمانی ،یامقامات آلمانی ،ازراه فروش یا اجازه فروش ،قانونی یا غیرقانونی،
مواد شیمیائی وگازهای سمی و ...به دولت عراق ،موجب کشته شدن هزاران جوان
ایرانی یا ناقص شدن آنها شده اند ،چرا این پرونده ها ،قبلن به جریان نیافتاد ،یا پس از
اعالم آن دوباره فراموش شدند .مجموعه این نوع تهدیدات بیانگر آن هستندکه این نوع
ادعاهای رژیم یا بی اساس هستند و تنها جنبه تهدید و تبلیغات دارند ،یا اینکه رژیم
برخالف منافع ملی ملت ایران از گشودن این پرونده ها خودداری می کند ،زیرا پای
خودش درمیان خواهد بود.

برونو یوست ،نماینده دادستانی در پرونده میکونوس ،استقالل قوه قضایی،
پیگیری پرونده علیرغم فشار از "باال"

حکومتگران ج.ا .نفهمیدند ،یا نخواستند بفهمند که دردموکراسیها ،قوه قضائی مستقل
است و قوه اجرائی(دولت) نه می تواند و نه اجازه دخالت درکار آن را دارد .بعالوه،
نتوانستند بفهمند که حتا در صورت اِعمال نفوذ دولت آلمان به روی قوه قضائی ،بودند
کسانی چون دادستان کل پیشین آقای الکساندر -فونشتال ،نماینده دادستان کل دردادگاه
میکونوس آقای برونو یوست ،و نیز هیئت قضات دادگاه میکونوس و نیز رئیس دادگاه
آقای کوبش ،که با وجود تمام فشارها و کارشکنیهای تهران و بُن ،مستقل کار خواهند
کرد و حقایق را فدای زد و بندهای سیاسی نخواهند کرد .رأی دادگاه ،که در آن از
ج.ا.ا .به عنوان یک "سیستم جنایتکار" سخن می رود و سران حکومت اسالمی ایران
را محکوم به ترور وقتل مخالفان سیاسی خود درپوشش مذهبی نماید ،ازکیفرخواست
دادستانی نیز چند قدم فراتر رفت و به دنبال خود به استراتژی تروریسم جمهوری
اسالمی ،به عنوان ابزار اصلی سیاست خارجی ،زمینه صدور انقالب اسالمی ،تشکیل
اُمت واحد اسالمی ،و نیز قتل مخالفان سیاسی در چارچوب منافع "مقدس اسالمی"
ضربه سنگینی زد.

مراسم خاکسپاری نوری دهکردی ،برلین ،گورستان سوسیالیستها ،از راست به چپ :سارا
دهکردی(دخترنوری) به همراه مازیار دهکردی ،شهره (همسر نوری)
و خواهرش شهپر ،پرویز دستمالچی ،سپتامبر ۳۱

فصل ششم:
سیاستهای ج.ا.ا .در رابطه با "میکونوس"
قدرتمداران ج.ا .با تکیه بر تجربیات خود ،پس از ترور برلین ،ابتداء با خونسردی تمام
سکوت اختیار کردند .خبر ترور برلین ،در رسانه های گروهی وابسته به آنها ،بگونه
ای پخش شد که گویا ،مانند همیشه" ،گروههای مخالف و رقیب" با هم تسویه حساب
کرده اند ،یا اینکه دست سازمانهای جاسوسی غرب درکار است که می خواهند چهره
ج.ا .را خراب کنند.
حدود سه هفته بعد ترور ،کاظم دارابی کازرونی به اتهام سازماندهی قتل میکونوس ،به
همراه چهارتن ازافراد حزب هللا لبنان وسازمان اَمل لبنان ،دستگیر می شوند .با
دستگیری کاظم دارابی ومشخص شدن عضویت او در واواک و سپاه پاسداران ،اولین
نشانه های دخالت ج.ا .مشخص می شود .رژیم تهران هرگونه دخالت در این ترور را
حاشا می کند و آن را صرفا "تبلیغات محافل صهیونیستی و امپریالیستی" ،با هدف بد
نام کردن نظام اسالمی ایران اعالم می کند.
مجله فوکوس( )Focusدرشماره  ۸۱۱۵/۵تکه هایی ازیک گزارش محرمانه
"کمیسیون ویژه میکونوس" ،در اداره آگاهی کل آلمان ،را به چاپ می رساند .بنابر
این گزارش محرمانه "قدرتمداران ایران در پشت ترور میکونوس قرار دارند".
گزارش کامال محرمانه و درسه نسخه تهیه شده بود .برای وزارت امور خارجه،
برای دادستان و برای دفتر صدراعظم آلمان .پس از انتشار این خبر ،سفارت ایران
در بُن ازمجله فوکوس ،بخاطر پخش شایعات دروغ ،به دادگاه شکایت و درخواست
سیسد هزارمارک خسارت می کند .در دادگاه ،وکالی مدافع مجله فوکوس( )۲با ارائه
فتوکپی اصل سند محرمانه صحت گفته های خود را اثبات می کنند .سفارت ،دادگاه
ِ
را می بازد .نمایندگان ولی امر ،در درون و بیرون ،از راههای گوناگون ،و از جمله
مصاحبه با رسانه های گروهی ،هرگونه دخالت ارگانها و نهادهای ایران در این قتل
را انکار می کنند .حسین موسویان درمصاحبه ای با مجله اشتر ( )Stern ۱۵/۲۳می
گوید " مگر ما دیوانه ایم که ُکردها را بکشیم .آنها با ما در حال مذاکره بودند" .بعدها،
در روند دادگاه ،مشخص شد که سفارت ایران در بُن ،یکی از مراکز اصلی تهیه طرح
و مقدمات قتل برلین بوده ،و نیز شخص موسویان در جریان بسیاری از ترورها بوده
است( .)۱اما در مجموع ،قدرتمداران ج.ا .هنوز کاملن رفتاری آرام دارند و فکر می
کنند با زد و بندهای پنهانی موفق خواهند شد "سر و صداها" را بخوابانند .دولت آلمان
در ابتدا تالش می کند از طرح نام ایران در پرونده میکونوس جلوگیری کند و ناموفق

می ماند .بنا برتوصیه او کمیسیون ویژه میکونوس می بایستی ،مطابق معمول ،پرونده
تحقیقات را به پایان برساند ومتهمان را تحویل مقامات قضائی آلمان بدهد .اما در
پرونده درهیچ جا نباید نامی ازنقش رهبران سیاسی و مذهبی ایران ،یا ارگانها و
نهادهای آن ،در رابطه با این قتل آورده شود .اما دستگاه قضائی مستقل آلمان حاضر
به این کار نیست .دادستان کل آلمان در تاریخ هفدهم ِمه  ۸۱۱۵اولین کیفرخواست خود
را صادرمی کند .این کیفرخواست اولین ضربه سنگین قانونی وقضائی به حکومتگران
ج.ا .است .درآنجا از واواک به عنوان مسئول اصلی و اساسی قتل میکونوس نام برده
می شود .هنوزصحبتی از نقش رهبران درجه اول سیاسی و نیز رهبر مذهبی حکومت
در قتل نیست .چند ماه بعد ،آقای فون اشتال ( )Von Stahlدادستان کل ،در رابطه با
یک حادثه داخلی دیگر ،به دلیل " اشتباهات اخیرش" از مقام خود برکنارمی شود.
مطبوعات می نویسند برکناری او بی ربط به صدورکیفرخواست میکونوس و نام بردن
از واواک ،به عنوان آمر این ترور نبوده است .در بیرون ،از سوی اپوزیسیون ایران،
روشنگری وسیعی ازهمان فردای قتل برلین آغاز می شود .اسناد و مدارک جمع آوری
و دراختیار نمایندگان رسانه های گروهی و سیاستمداران گذاشته می شوند .مصاحبه
های فراوانی انجام می گیرد .جلسات سخنرانی ،تشکیل "کمیته اپوزیسیون ایرانی در
تبعید علیه ترور -برلین" ،جلسات یادبود ،تماس وسیع با رهبران سیاسی و رسانه های
گروهی.
قدرتمداران ج.ا .هنوز کامال آرام هستند .دو هفته پیش از شروع دادگاه علی فالحیان به
آلمان می آید .برای مذاکره با اشمیت باوئر .دادستانی قصد بازداشت ا و را دارد .دفتر
صدراعظم مانع این کار می شود .اشمیت باوئر موضوع گفتگوی خود با فالحیان را
مسائل مربوط به "حقوق بشر" اعالم می کند .فالحیان و "حقوق بشر؟!" اشمیت باوئر
رسما اعالم می کند که با فالحیان درباره میکونوس هیچگونه گفتگویی انجام نداده
است .بعدا ،در دادگاه می گوید که " فالحیان از او خواست جلوی دادگاه میکونوس را
بگیرد .و او پاسخ داد که این کار ازعهده او خارج است .این مسئله مربوط به قوه
قضائی می شود و این قوه در آلمان مستقل است" .دراین میان پرونده "میکونوس"
درافکار عمومی جهان ،و بویژه آلمان ،دارای آنچنان حساسیتی شده است که هیچیک
از سیاستمداران توان دخالت دراین کار را در خود نمی بیند .دخالت در کار قوه
قضائی ،در صورت آشکار شدن آن ،می توانست به قیمت مقام و شغل دخالت کننده
تمام شود .پس از شروع دادگاه ،قدرتمداران ج.ا ،.از راههای دیگری وارد می شوند.
ابتداء ،همچنان انکار هرنوع دخالت دراین قتل .دادگاه میکونوس و پرونده قتل را
توطئه شیطان بزرگ و کوچک اعالم می کنند .با شروع دادگاه ،خانواده امین گروگان

گرفته می شود تا او از اعترافات خود مبنی بر اینکه پشت قتل حکومت ایران قرار
دارد ،و اینکه کاظم دارابی" رئیس عملیات" در برلین بوده وفرمانده تیم ترور
"ابوشریف" مستقیمن از ایران آمده است ،همه را پس بگیرد .او نیز همه را پس می
گیرد .شهود لبنانی ،یکی پس ازدیگری در گفته های خود "تجدید نظر" می کنند .آنها یا
خریده می شوند ،یا تهدید به مرگ ،یا افراد خانواده شان را درلبنان گروگان می گیرند.
تهران همچنان ،در پشت پرده ،و نیز آشکار به دولت آلمان فشار می آورد .قدرتمداران
تهران عاجز از فهم استقالل قوه قضائی درآلمان هستند ،زیرا در نظام خودشان چنین
استقاللی بی معناست ،درآنجا "رهبر حق امر و نهی وعزل و نصب دارد" .در ماه
دسامبر  ۱۳گزارشی از سازمان امنیت داخلی کل آلمان به دادستانی می رسد که بر
اساس آن "یک تیم عملیاتی وابسته به واواک مستقیما در ترور دخالت داشته است".
براساس این گزارش ،ونیزاظهارات شهود دردادگاه ،و همچنین تحقیقات دادستان
آلمان ،دادستان اعالم می کند که برعلیه علی فالحیان ،وزیر اطالعات وامنیت ج.ا،.
پرونده تحقیق قضائی خواهد گشود .والیتی در مصاحبه ای در این رابطه می گوید"
دادستان مهم نیست ،دولت آلمان تعیین کننده است .و دولت با این کار توافق ندارد" .به
نظر می آید که او نیز توان درک سیستمهای پارلمانی را ندارد .تصور می کند که چون
درموارد دیگر(ازجمله قتل دکتر قاسملو) با تهدید به اینکه "در صورت ادامه تحقیقات،
شهروندان اتریشی در ایران امنیت جانی نخواهند داشت" ،مقامات دولتی آلمان نیز
موفق خواهند شد از پیگرد قضائی پرونده میکونوس جلوگیری کنند .در ماه مارس
 ۸۱۱۶حکم بازداشت بین المللی فالحیان صادر می شود .با این حکم دولت ایران
مستقیمن مورد اتهام قرار می گیرد .زیرا فالحیان وزیر ،یعنی عضو هیئت دولت آقای
رفسنجانی است .قدرتمداران تهران متوجه می شوند که خوش بینی آنها در "به هم
آوردن سرو ته" دادگاه میکونوس بی جاست و روند دادگاه می رود که تبدیل به خطری
جدی شود .دراین رابطه ،دولت آلمان تالش کرد با استناد به ماده  ،۸۳۲بند  ،Cقوانین
جزائی آلمان دادستان را از صدور حکم بازداشت علیه فالحیان باز دارد .این بند می
گوید " :در صورتی که تعقیب قضائی موردی منافع ملی آلمان را به خطر بیندازد،
دادستان می تواند از تعقیب قضائی چشم بپوشد" .در این رابطه ،یکم اینکه در این ماده
آمده است که دادستان "می تواند" و نه اینکه" باید" از پیگر قضائی چشم بپوشد .و
دوم ،به خطر افتادن "منافع ملی" تعریف نشده است .لذا دادستان کل با استناد به اینکه
در صورت صدور حکم بازداشت منافع ملی آلمان به خطر نخواهد افتاد ،پرونده را
پیگیری کرد .در این رابطه ،یک روز پس از صدور حکم بازداشت ،آقای محمود
محمدی ،سخنگوی وزارت امورخارجه ایران ،در یک مصاحبه مطبوعاتی اعالم کرد

که "دستگاه قضائی آلمان برای این ادعا هیچگونه سند و دلیلی ندارد" .او همچنین گفت
که " این حکم غیر قابل قبول و بر خالف قوانین بین المللی است" .این حکم بازداشت
" نتیجه تالش گروههائی است که می خواهند رابطه ایران و آلمان را خراب کنند".
آقای سید حسین موسویان ،سفیر ج.ا.ا .در بن ،درهفتم مارس به وزارت امور خارجه
آلمان می رود و " شدیدا به این حکم(حکم دستگیری علی فالحیان) اعتراض" می کند.
تهران تایمز ،ارگان انگلیسی زبان وزارت امور خارجه ،دراین رابطه می نویسد که
دستگاه قضائی آلمان زیر" نفوذ صهیونیستها" عمل می کند .موسویان در مصاحبه ای
با فرانکفورتر آلگماینه ( )Frankfurter Allgemeineمی گوید که " این حکم کاملن
بی اساس است و کشور او درگذشته ،هم تروریسم را محکوم کرده است ،و هم هرگونه
دخالت در ترور میکونوس را قویا رد می کند.".
منابع و زیرنویسها:
 -۸گفتگوی اختصاصی نویسنده کتاب با ژوزف هوفلشولته (،)Josef Hufelschulte
خبرنگار مجله فوکوس و نویسنده مقاله
 -۲نگاه کنید از جمله به گزارش روزنامه بسیار معتبر ،Tagesspiegelیکشنبه هشتم
فوریه  ،۸۱۱۹شماره ۸۳۱۱۱

شهره بدیعی(شاکی خصوصی ،همسر دهکردی) و پرویز دستمالچی(شاهد ترور) ،شروع دادگاه

فصل هفتم:
ماجرای فرج سرکوهی
قدرتمداران ج.ا .که متوجه خطرشده اند تصمیم می گیرند عده ای از روشنفکران ایران
را " قربانی" میکونوس کنند تا از این راه:
الف -در برابر دادگاه میکونوس ،و به منظور اِعمال فشار به روی دولت آلمان ،یک
"دادگاه" نمایشی ترتیب بدهند .هدف از این کار فریفتن افکار عمومی درون و بیرون
ایران دررابطه با دخالتهای دولت آلمان در امورداخلی ایران و منحرف کردن افکار از
"دادگاه میکونوس" بود .این "دادگاه نمایشی" می بایستی ضرب دادگاه میکونوس را
درسطح بین المللی بگیرد و از سوی دیگر مقامات آلمانی را مجبور به مذاکره نماید.
ب -برای این کار عده ای از روشنفکران ایران انتخاب شدند تا با دستگیری آنها ،به
عنوان جاسوسان آلمان ،هم رژیم جامعه روشنفکری ایران را به عنوان جاسوسان ُدول
بیگانه ،بی اعتبار سازند وهم از"شر" برخی ازآنها عملن راحت شود .در این رابطه
واواک نقشه ای طرح می کند و وارد عمل می شود.
در شب(۲۳ژوئیه )۱۶که شش نفراز روشنفکران(خانمها :سیمین بهبهانی ،مهرانگیز
کار و روشنک داریوش وآقایان :هوشنگ گلشیری ،محمدعلی سپانلو و فرج سرکوهی)
میهمان وابسته فرهنگی سفارت آلمان درایران ،آقای گوست ( )Gustبودند ،عوامل
واواک ،به هنگام صرف شام ،به خانه گوست حمله می کنند و پس از فیلمبرداری از
حاضران و نیز میز شام ، ...تمام میهمانان را دستگیر می کنند و به یکی از زندانهای
وزارت اطالعات می برند.
درآنجا شخصی به نام آقای هاشمی ،یکی ازمعاونان فالحیان ،به بازداشت شدگان ،از
جمله به فرج سرکوهی می گوید که او از"بخش فرهنگی وزارت اطالعات" آمده است
تا به آنها کمک کند .زیرا "بخش ضد جاسوسی" به خانه آقای گوست حمله کرده است.
اما او(هاشمی) می داند که آنها(میهمانان بازداشت شده) همگی بی گناهند و جاسوس
نیستند .بازداشت شدگان سپس آزاد می شوند .مدتی بعد ،دراواخر سپتامبر  ،۸۱۱۶فرج
سرکوهی دوباره دستگیر می شود .پس از کتک و شکنجه به او گفته می شود که می
خواهند او(سرکوهی) را "قربانی کنند تا دیگران بترسند" .او دو روز در بازداشت
بسر می برد و سپس آزاد می شود .به هنگام آزادی سرکوهی ،آقای هاشمی ،معاون
فالحیان ،به او می گوید که او فعلن ممنوع الخروج است.
اواخر اکتبر آقای هاشمی به سرکوهی تلفنی اطالع می دهد که او دیگر ممنوع الخروج
نیست و می تواند برای دیدار همسر و فرزندانش به آلمان برود .سرکوهی برای سوم

نوامبر  ۸۱۱۶بلیط هواپیما تهیه می کند .روز شنبه ،دوم نوامبر ،ساعت ده  /یازده
شب ،آقای هاشمی به سرکوهی تلفن می کند و می گوید" پیش از رفتن باید او را
ببیند" .قرار می شود صبح روز بعد ،ساعت  ۳صبح ،جلوی باجه صرافی درفرودگاه
مهرآباد یکدیگر را مالقات کنند .ساعت چهار صبح روز بعد سرکوهی درجلوی
صرافی منتظر است .کسی می آید و او را به یک اطاق در فرودگاه مهرآباد راهنمائی
می کند .آقای هاشمی درآنجا منتظر اوست .فرم درخواست تبدیل ارز را به او می دهند
و سرکوهی آن را پُرمی کند .هاشمی ،فرم و نیز حواله ارزی ونیز پاسپورت سرکوهی
را از او می گیرد و اندکی بعد او را با چشمهای بسته به یکی از زندانهای مخفی
واواک منتقل می کنند .درهمان حال ،شخص دیگری با مشخصات و پاسپورت
سرکوهی به هامبورگ می آید تا چنین وانمود کنند که سرکوهی از ایران خارج و وارد
آلمان شده است.
درآلمان ،خانواده سرکوهی برای استقبال از او به فرودگاه هامبورگ می روند .اما از
سرکوهی خبری نیست .خبر پخش و پی گیری می شود .دولت آلمان رسمن اعالم می
کند سرکوهی وارد خاک آلمان نشده است .دولت ایران رسمن اعالم می کند سرکوهی
در سوم نوامبر ،با هواپیمائی ایران ایر ،تهران را به قصد هامبورگ ترک کرده است.
بازجوئی ،آزار و شکنجه سرکوهی ازهمان سوم نوامبر شروع می شود .در زندان به
او می گویند " تو مفقوداالثر اعالم شده ای .رسمن اعالم شده است که از ایران خارج
شده ای و در فرودگاه هامبورگ ورود تو به آلمان ثبت شده است .تو مدتی در زندان
انفرادی می مانی و پس از بازجوئی و مصاحبه و تحقیقات تو را می کشیم و پیکر تو
را پنهانی خاک می کنیم یا یکجایی در آلمان می اندازیم".
بازجوئی و شکنجه شروع می شود .او را مجبور می کنند در تمام بازجوئی ها ،در
برگ بازجویی ،یا نوارهای ویدئویی ،تاریخ همان شهریور ماه (دو روز دستگیری در
اواخرماه سپتامبر )۱۶را بنویسد .او را مجبور کردند تا در برگ بازجوئی بنویسد ،و
در برابر دوربین ویدئو بگوید که با پروین اردالن ،همکار او در مجله آدینه ،و نیز چند
زن دیگر"روابط نامشروع" داشته است ،و اینکه اکثر نویسندگان و روشنفکران ایران
با همسر دیگران "روابط جنسی" دارند ،و اینکه آنها "انحراف جنسی " دارند ،که خو ِد
فرج سرکوهی با "وابسته فرهنگی فرانسه و بعد با گوست ،وابسته فرهنگی سفارت
آلمان ،رابطه جاسوسی داشته و از آنها پول می گرفته است".
اما ،موضوع اصلی همه بازجوئیها "اقرار" سرکوهی به جاسوسی بود .چرا؟
قدرتمداران ج.ا .درنظرداشتند با یک سناریوی ساختگی درتهران "دادگاهی" در برابر
دادگاه میکونوس برپا کنند و در آن دولت آلمان را متهم به دخالت درامور داخلی ایران

و جاسوسی نمایند .سرکوهی قربانی اصلی این سناریو است .صحنه سازی می شود که
گویا او رسمن از ایران خارج و به آلمان آمده ا ست .کسی را با پاسپورت و نام او به
هامبورگ می فرستند .نویسندگان این سناریومنتظر بودند که پلیس مرزی هامبورگ ،و
در نتیجه وزارت امور خارجه آلمان" ،ورود" سرکوهی به آلمان را تأیید کنند تا پس از
آن از سوی دولت ایران ادعا شود که سرکوهی به آلمان رفته و چون "نقش او آشکار
شده است" ،دستگاه امنیت آلمان او را مخفی کرده است .و احتماال پس از به قتل
رساندن سرکوهی و "انداختن جسد او در گوشه ای از خاک آلمان" مدعی شوند که او
به دست آلمانیها کشته شده است .و به دنبال آن برای اثبات این ادعا ،برگهای بازجوئی
سرکوهی و نیز نوارهای ویدیوئی اورا پخش کنند .اما این سناریو با شکست کامل
روبرو می شود:
یکم اینکه در آلمان ،هیچکس ،نه دوستان و افراد خانواده سرکوهی ،و نه مقامات
رسمی ورود سرکوهی به آلمان را تأیید نمی کنند وحتا پس از انکه مدتی بعد وزارت
امور خارجه ایران فتوکپی پاسپورت سرکوهی را در اختیار مقامات آلمانی می گزارد
تا آنها خود ببینند که بر اساس ُمهر ورود درهامبورگ ،سرکوهی در تاریخ یاد شده
وارد خاک آلمان شده است ،مقامات وزارت امور خارجه ،پس از بررسی دقیق این
ُمهر توسط اداره پلیس فدرال ،اعالم می کنند که این ُمهر تقلبی است و مدتی است که
دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرد .این ُمهر در طول وعرض چند میلیمتر کوچک تر
از ُمهر مورد استفاده کنونی است .و نیز تفاوتهائی دیگر .و دوم نامه شجاعانه فرج
سرکوهی ،مورخ سوم ژانویه  ،۸۱۱۹است که تمام ماجرا را شرح می دهد.
درخارج از کشور اعتراضات بسیار وسیعی برعلیه "ناپدید شدن" سرکوهی انجام می
گیرد .اعتراضات ازپائین ترین سطوح تا سطح مقامات رسمی دولت است .وضع
بسیار روشن است .انگشت اتهام همه به سوی دولت ایران است .سرکوهی در تاریخ
سوم نوامبر وارد فرودگاه مهرآباد شده است تا به مقصد هامبورگ پرواز نماید .پرواز
مستقیم ،از تهران تا هامبورگ ،بوده است .هیچکس ورود او به هامبورگ را تأیید نمی
کند .تمام نشانه ها حاکی از ربوده شدن او است.
چهل وهفت روز بعد ،دربیستم دسامبر  ،۱۶ناگهان سرکوهی از"سفر ترکمنستان"
وارد تهران می شود و در فرودگاه مهرآباد مصاحبه می کند .در مصاحبه می گوید "
درهمان سوم نوامبر به هامبورگ رفته است" ،اما چون " با همسرش اختالف داشته و
نمی خواسته است او را ببیند" به نزد او نمی رود ،ازآلمان به ترکمنستان می رود و
مدتی درآنجا می ماند .خبرنگاران حاضر از او می خواهند پاسپورتش را به آنها نشان
دهد تا ُمهر ورود و خروج او از آلمان و نیز ویزا و ُمهر ورود و خروج از ترکمنستان

را ببینند .او که " تازه از سفر" رسیده بود ،درهمان فرودگاه مهرآباد می گوید که
پاسپورت همراهش نیست .هیچکس "مصاحبه" او را باور نمی کند .سرکوهی ،سه
هفته بعد ،در سوم ژانویه  ،۱۹نامه افشاگرانه و شجاعانه ای می نویسد وهمه چیز رو
می شود .او چندهفته بعد به جرم " قصد خروج غیر قانونی از کشور"دوباره دستگیر
می شود.
ابتداء اینکه درهیچ قانونی صرفا "قصد" با امری جُرم نیست .دوم اینکه فردی که آزاد
به آلمان سفر می کند واز آنجا آزادانه به ترکمنستان می رود و سپس خودش دوباره،
در کمال خرد به ایران بازمی گردد تا در ایران دریک مصاحبه رسانه ای بگوید که
در زندان نیست ،چرا باید "غیرقانونی" از کشور خارج میشد؟ و چرا او در تهران
دستگیر می شود .آیا تهران مرزی به خارج دارد؟

سیستم جنایتکار :آمر ترور ،حجت االسالم علی اکبر هاشمی رفسنجانی،
رپیس جمهوروقت ،عضو "شورای امور ویژه" ،و
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

فصل هشتم:
جاسوس(ان) فالحیان که بود(ند)؟
 -۲کلیات
" ...اما ،آقای رئیس ،اجازه دهید که من خطاب به عالقمندان ،تماشاگران عالقمند در
دادگاه اضافه کنم که بیش از یک فرد مشکوک که می تواند خائن باشد ،وجود دارد.
تعداد افراد مشکوک حتا بیشتر از دو نفر است ،اگر چه تعداد کسانی که می توانند به
عنوان خائن به حساب آیند ،طبعن کوچک است(."...از دفاعیات هانس -یوآخیم اریش،
وکیال مدافع خانواده فتاح عبدلی).
پس از ترورمیکونوس ،اولین پرسش برای همه ،چه آنها که درون بر سر میز شام  ،و
چه آنها که بیرون بودند ،این بود که نشست را چه کسی لو داده است .همه جا شایعه
پراکنی ،سوء ظن ،گمان پروری و ،...وجود داشت .هرکس به دیگری ،یا هر سازمان
به سازمانی دیگر ،بی ربط یا با ربط ،مستقیم وغیر مستقیم اتهام می زد .اتهامات "در
گوشی" بود.
من ،در روزخاکسپاری زنده یاد ده ُکردی ،هنگامیکه یکی ازجان بدر بردگان از
میکونوس را دیدم ،و دست به گردن یکدیگر انداختیم وگریه می کردیم ،احساسی
دوگانه داشتم .نمی دانستم دوست ،یا قاتل جان باختگان میکونوس را بغل کرده ام .شاید
او نیز چنین احساس می کرد ،یا چنین می اندیشید ،نمی دانم.
یکی ازروزنامه های فارسی زبان خارج ازکشورنوشت "درحادثه رستوران میکونوس
همه کشته شدند وتنها پرویزدستمالچی با پریدن به زیر میز از ترور جان سال بدر برده
است" .کسی خبر را در کویت خواند ،به دوستش در برلین تلفن زد و گفت "آقا مواظب
این دستمالچی باشید" .نتیجه گیری "منطقی" از یک خبر نادرست.
سازمانی شایعه کرد ،و سپس فردی را به اداره پلیس فرستاد تا بگوید که اسرار جنایات
را می داند .و مدعی شد که " درآنشب قرار بوده است میان هیئت نمایندگان حزب
دمکرات کردستان ایران ونمایندگان دیپلماتیک ایران نشستی برقرار شود ،جلسه ،جلسه
مذاکره بوده است ،مانند قتل دکتر قاسملو در وین".
واواک ،وعواملش دربرلین شایعه های گوناگونی می پراکندند تا اذهان را منحرف
کنند .بخش قابل توجه دیگری از اپوزیسیون نمی خواست حقیقت را بپذیرد که آمران
قتل درتهران نشسته اند ،و درنتیجه شایعات مبنی برتسویه حسابهای درون گروهی
اپوزیسیون را ،به راحتی می پذیرفت یا خود را به این راه می زد.
تحقیقات پلیس دایره شایعات را اندکی محدود کرد .در دومین گزارش رسمی کمیسیون
ویژه میکونوس( )Sonderkommission Mykonos/BKAدر اداره پلیس فدرال

آمده بود که بنا براعترافات امین(نگهبان در ورودی به هنگام ترور) رأس ساعت ۱
شب ،درخانه تیمی ،در خیابان زنفتن برگررینگ ( ،)Senftenberger Ringتلفن به
عالمت رمز یک بار زنگ می زند و تیم ترور بالفاصه مخفی گاه را به سوی
رستوران میکونوس ترک می کند .آنها حدود ساعت نه و نیم به نزدیکی رستوران می
رسند .اما پخش می شوند وحدود ساعت ده دقیقه به یازده شب برای ترور به رستوران
می آیند .بعالوه ،بنا برهمان گزارش ،تیم ترور ،در روز چهارشنبه ،یک روز پیش از
اجرا ،از همان خانه مخفی بطور آزمایشی به سوی محل ترور می رود .در نتیجه ،در
روزچهارشنبه شانزدهم سپتامبر ،درحالیکه میهمانان جلسه هنوز از روز وساعت
نشست مشترک خبر نداشتند ،تیم ترور می دانسته است که محل ترورکجا خواهد بود،
زیرا از خانه تیمی بطور آزمایشی به آنجا می رود .این موضوع در متن حکم دادگاه
نیز آمده است:
" ...در روز شانزدهم سپتامبر  ،۸۱۱۲یک فرد خائن ،که مشخص نشد چه کسی بوده
است ،به تیم ساکن خانه خیابان زنفتنبرگررینگ اطالع می دهد که نشست شرفکندی با
اعضای اپوزیسیون سرانجام درهفده سپتامبر  ،۸۱۱۲در رستوران میکونوس برگزار
خواهد شد .بنابردستور شریف ،و نیزتحت رهبری او ،گروه ساعت  ۱:۵۱شب همان
روز(شانزدهم سپتامبر) بگونه آزمایشی به سوی رستوران میکونوس می رود .هدف
ازاینکارآشنایی اعضای تیم عملیات با ویژگیهای راه ومحل عملیات بوده است .شریف
به رایل و حیدر دستورمی دهد به محل بروند و خودش همراه امین با اتوبوس و راه
آهن زیر زمینی به میدان پراگ ،یعنی محلی که رستوران میکونوس در نزدیکی آن
بود ،می روند .در آنجا ،اندکی بعد ،محمد و یک فرد دیگر که شناسایی نشده است،
دریک مرسدس بنز  ۸۱۱ظاهر می شوند .این فرد ناشناس درعملیات نیز دخیل بوده
است .گروه پس از بررسی شرایط محل و راههای فرار ،از هم جدا می شوند .رایل و
حیدر ،و شریف و امین ،از راههای جداگانه دو باره به خانه خیابان زنفتنبرگر رینگ
می روند و شب را در آنجا سپری می کنند."۲...
من چهارشنبه بعدازظهر(شانزدهم سپتامبر) ،از دعوت به جلسه برای روز جمعه مطلع
شدم .ازدعوت شدگانی که من پرسش کردم ،کسی صبح چهارشنبه هنوز از دعوت خبر
نداشته است.
دوم اینکه در شب ترور ،تلفن در خانه تیمی یکبار به عالمت رمز زنگ می زند و تیم
بالفاصله ،بدون پرسش و تأمل ،به سوی محل ترور حرکت می کند .یعنی آنها از پیش
می دانسته اند که باید به کجا بروند .و آنقدر مطمئن بودند که تنها منتظرعالمت رمز
بودند.

سوم ،تیم ترورساعت حدود نه و نیم شب به نزدیکی رستوران می رسد ،اما همان
موقع وارد عملیات نمی شود .آنها پراکنده می شوند و حدود یک ساعت و بیست دقیقه
دیگر برای ترور جمع می شوند .یعنی ،آنها مطمئن بوده اند که حاضران ،و از همه
مهمتر هیئت نمایندگی ح.د.ک.ا .تا دیر وقت در رستوران خواهند ماند .درغیر
اینصورت ،منطقن ،می بایستی درهمان ساعت نُه و نیم کار ترور را انجام می دادند،
زیرا همواره این خطر وجود داشت که کار جلسه تمام شود و همه پراکنده بشوند:
"...متهمان شرکت در جرم در روز حادثه ،یعنی  ،۱۹/۱/۸۹راس ساعت  ،۲۸پس از
به صدا درآمدن زنگ تلفن ،که عالمت رمز آنها بوده است ،خانه را ترک می کنند.
حیدر و رایل با اتوموبیل ب.ام .و(.مدل قدیمی سری  )۹و امین و شریف با یک تاکسی
به سوی خیابان برلینر( )Berliner Strasseمی روند.در آنجا ،در نزدیکی یک تلفن
عمومی مالقاتی کوتاه میان آندو و حیدر و رایل و یک متهم دیگر به نام محمد که هنوز
شناسایی نشده است ،انجام می گیرد .راننده یک اتوموبیل مرسدس  ،۸۱۱که احتماال
یک ایرانی است وتاکنون شناسائی نشده است به گروه ملحق می شود و پس از
گفتگویی کوتاه با شریف و محمد دوباره از آنان جدا می شود .تا حدود ساعت ۲۲:۱۱
چهار تن از نامبردگان چندین بار ،در گروههای دونفره و برای مدتی کوتاه از هم جدا
می شوند( احتماال بمنظوربررسی اوضاع و احوال رستوران میکونوس) .سپس(حدود
ساعت ده دقیقه به یازده شب) ،شریف ،رایل و امین به سوی رستوران میکونوس می
روند."۱...
مجموعه این فاکتها ،مبین این واقعیت بودند ،که همه چیز از پیش ،دقیقا ،برنامه ریزی
شده بود .چه کسی می توانست چنین دقیق برنامه ریزی کند .پلیس( )BKAو
نیزدادستان مسئول پرونده میکونوس به فرد مظنون گفتند ،که آنها به او ،به عنوان
جاسوس فالحیان ،شک دارند .این امردردادگاه نیز ،درهمان جلسات اول ،مورد
بررسی قرار گرفت .دالیل برای دادگاه کافی نبودند .گزارش مورخ  ۸۱دسامبر ۸۱۱۳
سازمان امنیت داخلی کل آلمان( )BfVبه دادستان و دادگاه میکونوس کاملن آشکار و
گویاست .بنابراین سند ..." :دراوائل سپتامبر  ۱۲تیمی از تهران به برلین می آید و با
جاسوس فالحیان دربرلین ،پس ازبررسیهای الزم درمورد محل ترور و راههای فرار،
طرح نهائی ترور را تصویب می کند." ۹...
بنا برهمین گزارش ،جاسوس فالحیان در شب ترور در رستوران حضور داشته و او،
بنابر سند ،کسی است که با هیئت نمایندگی حزب دمکرات درتماسی مستقیم ( Direkte
 )Kontaktبوده است .همه چیز گفته می شود به غیراز نام جاسوس ،چرا؟ ابتدا پندار
براین بود که ترس از رژیم مالیان دلیل این کار است .اما پس از صدور چنین رأیی

ازسوی دادگاه ،دیگر نباید دراین زمینه مشکلی وجود داشته باشد .آیا او جاسوس دو
جانبه است که افشای نامش سازمانهای اطالعاتی -امنیتی آلمان را نیز به خطر خواهد
انداخت .به این معنا که اگر(برفرض) اوجاسوس دوجانبه باشد ،پس منطقن دستگاههای
اطالعاتی آلمان نیزازطرح ترورمطلع بوده اند؟ یا اینکه جاسوس ،پس ازترور،
اطالعات خود را در اختیار سازمانهای اطالعاتی آلمان قرار داده و در مقابل از آنها
تقاضای حفاظت و ایمنی کرده است؟ دادستان پرونده در کیفرخواست خود از یک یا
دوجاسوس ،و وکیل مدافع بازماندگان فتاح عبدُلی از یک ،دو ،یا حتا سه جاسوس سخن
گفتند .جاسوس اول ،کاظم دارابی کازرونی است .او توسط دادگاه محکوم به حبس ابد
شد و درشب ترور نه تنها درمیکونوس حضورنداشت ،که برعکس ،به منظور گم
کردن رد پا ،از برلین خارج شده ومیان شهرهای هامبورگ و برمن( )Bremenدر
رفت و آمد بوده است .دایره حاضران دررستوران زیاد وسیع نیست .کسیکه ،هم در
رستوران حضورداشت وهم درتماسی مستقیم با هیئت نمایندگی ح.د.ک.ا .بود وهم در
شرایطی بود که می توانست برنامه قتل را با تیم ارسالی از ایران هماهنگ کند،
کیست؟ در این زمینه دادگاه در حکم صادره هیچ نگفت.
 -۱شک به صاحب رستوران ،آقای عزیز طبیب غفاری
حدود ماه مه  ۸۱۱۵باید بوده باشد(تاریخ دقیق درخاطرم نیست) که آقای ماتیاس بکر
( ،)Mathias Beckerخبرنگار روزنامه بیلد ( )Bildدربرلین به من دردفتر کارم در
صلیب سرخ( )Wandallenalleeتلفن کرد وگفت ازمجله فوکوس ( )Focusبه او
تلفن کرده اند و خواهان خرید عکسی (از رایل همراه با دارابی در حین کار درمغازه
سبزی فروشی دارابی) هستند که اوهمراه با یک مقاله در روزنامه بیلد به چاپ رسانده
است .ایشان (بکر) به آنها گفته است مالکیت عکس با او نیست ،بل با اقای دستمالچی
است ،و درنتیجه مجاز نیست آن را دراختیار مجله فوکوس بگزارد ،اما حاضر است با
صاحب عکس دراین زمینه گفتگو کند و نظر او را جویا شود .فتوکپی عکسهای
منتشره در روزنامه بیلد را من (پرویز دستمالچی) در اختیار آقای بکر گزارده بودم
(رجوع شود به بخش برخی ازاسرار) ،به این دلیل او با من تماس گرفت تا کسب
تکلیف کند .پس از گفتگویی کوتاه به او گفتم عکسها فروشی نیستند ،اما او می تواند نام
و مشخصات خبرنگار مجله فوکوس را دراختیار من بگزارد تا من خودم مستقیم با او
تماس برقرار کنم .او نام مجله (فوکوس) و خبرنگار را (ژوزف هوفلشولته Josef
 )Hufelschulteدراختیارمن گزارد .من او را شخصن نمی شناختم ،اما مقاالتش را
(بعضا مشترک با ویلهلم دیتل  )Wilhelm Dietlدرباره تروریسم حکومتی جمهوری

اسالمی ،ازجمله مقاله"میکونوس" ،را خوانده بودم .به دفتر فوکوس ،درشهر مونیخ
( ،)08992502971خیابان آرابال ( ).Arabellastrپالک  ،۲۵تلفن کردم .گفتند آقای
هوفلشولته در مأموریت است ،من نام و شماره تلفن دفتر کارم را به آنها دادم و تقاضا
کردم آن را دراختیار او بگزارند و به بگویند هرچه زودتر با من تماس بگیرد .نیم
ساعت گذشت ،تلفن زنگ زد ،آقای هوفلشولته بود .اواظهار داشت مرا ازمصاحبه
های رسانه ای درباره میکونوس می شناسد .موضوع تلفن آقای بکر از روزنامه بیلد
را به او گفتم .گفت بله ،بسیارعالقمند به داشتن (خریدن) آن عکسها برای چاپ در
مجله است ،زیرا اومسئول تهیه گزارش درباره "میکونوس" و اکنون دربرلین است.
قرارشد همدیگر را همان روز ،ساعت شش بعد ازظهر ،در رستوران هتل محل اقامت
او ،در خیابان الیپنیتسر( ،)Leipnitzerروبروی خیابان فالزبورگر(،)Pfalzburger
در منطقه ویلمرسدورف(برلین) ببینیم و درباره عکسها گفتگو کنیم.
رأس ساعت ،هردو ،در آنجا بودیم .پس از معرفی خودش ،کارتش را به من داد ،روی
آن نوشته شده بود ژوزف هوفلشولته ،گزارشگر امور ویژه .مردی بود بلند قد ،قوی
هیکل ،ورزشکار ،جوان وبسیار تیزهوش .اظهارداشت که او درمجله فوکوس مسئول
پیگیری و تهیه گزارش از ترورمیکونوس است و از جمله مصاحبه ای نیز با مهدی
ابراهیم زاده اصفهانی داشته است ،که درست بود .و سپس ادامه داد که برای گزارش
در دست تهیه اش نیازمند عکس است و به این دلیل با آقای بکر ،در روزنامه بیلد،
تماس گرفته است .او برای هرعکس مبلغ پانصد مارک(در آنزمان واحد پول آلمان
هنوزمارک بود) پیشنهاد کرد.
به او گفتم ،من از سوی "کمیته اپوزیسیون ایرانی درتبعید علیه ترور در برلین" با شما
مالقات می کنم (البته چنین نبود و"کمیته " ...هنوز اطالع نداشت) و دو موضوع را
باید به اطالع شما برسانم .یکم ،ما عکسی دراختیار نداریم ،بل فتوکپی آنها را داریم و
دوم آنها را نمی فروشیم .اما ،اگر شما در تحقیقات خود به اسناد و مدارکی دست یافته
اید که به درد اپوزیسیون ایران نیز بخورد ،می توانیم آنها را با هم تعویض کنیم .یعنی،
شما اسناد خود را دراختیار ما بگزارید و ما نیز فتوکپی چند عکس را که تاکنون در
هیچ جا منشر نشده اند ،در اختیار شما قرار خواهیم داد .
اندکی سکوت کرد وسپس گفت ،بسیار خوب ،من(هوفلشولته) اسناد مربوط به جاسوس
فالحیان را دراختیار شما می گزارم و شما عکس(ها) را به من بدهید .این پیشنهاد او
بسیار فراتراز تصورات من بود و ابدا انتظار آنرا نداشتم .به روی خودم نیاوردم ،گفتم
پیشنهاد خوبی است .قرار شد او فردای آنروز ،ساعت  ۸۱صبح ،به دفتر کار من بیاید.
به خانه رفتم و آن شب تا صبح خوابم نبرد ،و زمان نیز نمی گذشت.

او ،فردای آنروز ،سر ساعت  ۸۱صبح ،به دفتر کارم آمد .ابدا آرام و قرار نداشتم ،اما
به روی خود نمی آوردم .از پیش همه چیز را آماده کرده بودم ،یعنی از روی فتوکپی
عکسها که در اختیارمن بودند ،برای او هم چند کپی تهیه کردم .برایش قهوه آوردم،
جرعه ای نوشید وگفت ":جاسوس فالحیان درترورمیکونوس صاحب رستوران عزیز
غفاری است" .برای یک لحظه نزدیک بود از روی صندلی به زمین بیافتم .من به
او(عزیزغفاری) ابدا شک نداشتم .صحنه هایی درنظرم آمد که او چگونه نوری
دهکردی را بغل می کرد ،صورتش را می بوسید و می گفت " این نوری موالی من
است" .او "پای عرق" دهکردی بود .به نظرمن رفتار وگفتارش مانند یک روستایی
بود تا یک فعال سیاسی .مات ومبهوت پرسیدم :سند را آورده اید؟ گفت سندی در
اختیارم نیست ،اما آنچه را به شما می گویم ،نتیجه بررسیهای "کمیسیون ویژه تحقیقات
میکونوس" ،دراداره آگاهی فدرال()Sonderkomission Mykonos bei BKA
است .به نظر آنها ،عزیزغفاری جاسوس فالحیان است و او ،حدود ده دقیقه پیش از
انجام ترور ،از رستوران بیرون رفته و چند قدمی باال و پائین رفته ،و دوباره به درون
رستوران برگشته است .به نظر آنها این عمل"عالمت" برای انجام ترور بوده است.
خود او ُمدعی است که تمام مدت رستوران را ترک نکرده است و دربرگهای بازپرسی
چنین می گوید .اما خانم ساندرا ( ،)Sandraکه درهمسایگی او ،در آپارتمان شماره ،۳
جنب رستوران ،زندگی می کند ،در بازپرسیهایش نزد پلیس اظهار داشته است که او
در آنشب ،هنگام بازگشت به خانه(با دوچرخه) ،عزیز غفاری را درجلو رستوران دیده
و با او سالم و احوالپرسی کرده است .اما ،عزیزغفاری در بازپرسیهای پلیس نه
"بیرون رفتن" را به خاطر می آورد و نه"دیدن و سالم و احوالپرسی" با خانم ساندرا
را و این موضوع برای بازپرسان پلیس بسیار مشکوک است .او(هوفلشولته) اظهار
داشت پلیس این امر را به خود غفاری گفته است و او را چندین بازجویی کرده اند.
من از شدت شوک تمام مدت سکوت کرده بودم .فتوکپی چند عکس را به او دادم واز
او بسیار سپاسگزاری کردم.
این ماجرا من را به یاد فریدون بویراحمدی و رابطه اش با دکتر شاپور بختیار و سپس
نقش او در به قتل رساندن بختیار می انداخت.
روشن است که چنین امری پنهان نماند .تحقیقات پلیس در پرونده ها منعکس می شد و
کم وبیش بدست وکالی مدافع شاکیان خصوصی می رسید و خبرهمه جا درز می کرد.
دراینجا و آنجای شهر ،پچ و پچ درباره عزیزغفاری و نقش او در ترور میکونوس باال
گرفته بود ،اما همه جا درگوشی .اتهامی سنگین ،همکاری و همدستی در قتل چهار تن
از افراد اپوزیسیون ایران .باز اینجا و آنجا شنیده می شود که عزیز غفاری قصد رفتن

به ایران را دارد .این وضع همچنان ادامه داشت .اومورد ظن و اتهام بود ،اما هیچ چیز
به اثبات نرسیده بود.
دراولین مراسم سالگرد قربانیان ترورمیکونوس ،هنگامیکه شهره بدیعی(همسر
دهکردی) ومن در برابر در ورودی "گورستان سوسیالیستها" ،محل آرامگاه نوری،
ایستاده و مشغول گفتگو بودیم ،عزیزغفاری از دور پیدایش شد(او در آنزمان از برلین
به یکی ازشهرهای غرب آلمان رفته بود) تا در مراسم شرکت کند .شهره بدیعی به
محض دیدن او به شدت عصبانی شد .از او خواهش کردم ساکت بماند واجازه دهد من
با غفاری صحبت کنم .او به ما رسید و سالم احوالپرسی کردیم ،بسیار سرد ،به او گفتم
عزیز لطفا پس ازمراسم فورا به غرب برنگرد واندکی وقت بگذار تا با هم گفتگو کنیم.
پرسید درباره چی؟ گفتم تو نمی دانی درباره چی؟ تمام شهر دراین باره حرف می زند.
چیزی نگفت ،تنها گفت باشه ،می مانم ،اما نماند و به غرب آلمان برگشت.
حدود یک ماه بعد ،شبی حدود ساعت یازده ،تلفن خانه من زنگ زد ،برداشتم،
عزیزغفاری بود .به نظرم آمد مشروب زیادی خورده است .گفت ،آنزمان نمی توانسته
است در برلین بماند و با ما (با من) گفتگو کند ،زیرا برای انجام کار مهمی می بایستی
فورا به محل سکونتش برمی گشت .گفتم آیا کار مهم تری از روشن کردن اتهامی که
به تو زده می شود ،وجود دارد .تو را متهم می کنند که درقتل چهار نفر شرکت داشته
ای .گفت " این حرفها را کامبیز روستا درست کرده است و تاریخ نشان خواهد داد که
من بی گناهم" .گفتم این حرفها چه ربطی به کامبیز روستا دارد ،تمام شهر درباره تو
حرف می زند .اداره آگاهی به تو مظنون است و چندین بار تو را بازجویی کرده اند،
تو که وکیل داری (ما هیچکدام وکیل نگرفته بودیم) ،چرا توسط وکیل علیه این اتهامات
و شایعات اقدام نمی کنی؟ چرا تو خودت ابتکار عمل را بدست نمی گیری و در یک
جمع ایرانیان معتمد مورد نظر خودت ،هرکه را خودت می خواهی انتخاب کن ،پنج،
شش نفر را ،وبه پرسشها وظن و تردیدها پاسخ بگو! دوباره تکرار کرد که اینها تمامن
شایعه و کار روستا است ،که چنین نبود .ظن از اداره آگاهی شروع شده بود.
این وضع همچنان ادامه یافت ،دردادگاه هم چیزی به اثبات نرسید(رجوع کنید به
صورتجلسه دادگاه) ،هرچند بخش بزرگی از پرسش و پاسخها از سوی رئیس دادگاه،
هیئت قضات ،دادستانی ،و وکالی شاکیان خصوصی دراین رابطه بود .تا اینکه
روزنامه بسیار معتبر تاگس اشپیگل (( ، )Tagesspeigelمورخ  ۸۲ژانویه ،۸۱۱۶
شماره  ،۸۳۳۱۳در برگ نخست خود ،تحت عنوان "سازمان امنیت داخلی کل آلمان
فالحیان را متهم می کند" ،درباره نقش واواک ،علی فالحیان ،و جاسوس فالحیان
درمیکونوس ،چنین نوشت:

« ...بُن /برلین/کارلسروحه ( .)eidبر اساس اطالعات موثق سازمان امنیت داخلی کل
آلمان( ،)BfVوزیراطالعات وامنیت ایران ،علی فالحیان ،پُشت سوء قصد میکونوس
قراردارد .دادستانی آلمان روز پنجشنبه گزارش اداری زیر را تحویل دادگاه ایالتی
برلین داده است:
ت خارج از کشور وابسته به وزارت اطالعات و
"… یک بخش از اداره ک ِل عملیا ِ
ُ
امنیت ایران مستقیمن درسوء قصد به جان رهبران کرد درهفدهم سپتامبر ۸۱۱۲
شرکت داشته است .این بخش که مسئول ترورها است ،وبه عنوان واح ِد عملیات ویژه
معروف است ،مدتها است رهبران حزب دمکرات کردستان ایران را تحت مراقبت و
پیگیری دارد."...
بر اساس اطالعات  BfVاین وزارتخانه ،که زیر نظر فالحیان است ،اندکی پیش از
ترور یک تیم مأموراز تهران به برلین می فرستد " .تیم مستقیمن با جاسوسان مقیم
برلین تبادل نظرمی کند ،به شناسائی می پردازد ،وسرانجام برنامه نهائی قتل را
تصویب می نماید" .اعضای تیم ،سپس ،بنابریک برنامه فرار ،که از پیش با دقت
تنظیم شده بود ،به ایران فرار می کنند .به هنگام عملیات ترور بر علیه چهار نفر از
افراد اپوزیسیون ایران دررستوران میکونوس یکی دیگرازجاسوسان فالحیان در محل
ترور حضور داشته است .این جاسوس ،بر اساس اطالعات  ،BfVقربانیان را لو داده
است .براساس اطالعات تا ِگس اشپیگل ،اکنون صاحب پیشین رستوران میکونوس که
درحوالی شهردوسلدورف سکونت دارد ،به شدت مورد ظن است که جاسوس
وزارتخانه فالحیان بوده باشد .ناظران دادگاه این اقدام دادستان ارشد ،آقای یوست ،در
مورد تحویل این "اطالعات موثق" دراین زمان را ،در رابطه ای مستقیم با خبر مالقات
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 تا ِگس
اشپیگل منتشر شد .آقای اِریش ،وکیل مدافع (بازماندگان فتاح عبدُلی) ،تالشهای بُن به
منظور اِعمال فشار به روی دادگاه را"افتضاح آمیز" می نامد " .مالحظات دولت آلمان
به خاطر روابطش با ایران ابعادی پیدا کرده است که دیگر قابل تحمل نیست" .کسیکه
از پیگرد قضائی فالحیان جلوگیری کند ،امنیت داخلی (آلمان) را به خطر می اندازد.
زیرا این امر موجب تشویق "جنایت با انگیزه تروریسم حکومتی" خواهد شد.» ۴...
من ،خود ،این گزارش را ترجمه و دراختیار برخی ازرسانه های فارسی زبان گزاردم
(رادیو) که همگی پخش شدند .هدف آن بود که خبرحتمن به گوش آقای غفاری برسد
وعکس العمل نشان دهد.

درج چنین خبری دریک روزنامه بسیارمعتبربرلین و آلمان ،آنهم دربرگ نخست ،و
اتهام دست داشتن در ترور چهار شخصیت اپوزیسیون ایران ،امر کوچکی نیست که
بتوان از کنار آن با سکوت مطلق گذشت .یعنی هرکس دیگر به جای آقای غفاری بود،
حتمن عالوه براعتراض شدید قانونی به چنین" ادعایی" ،خواهان پس گیری و پوزش
ازسوی روزنامه مذکورمی شد و حتا می توانست ادعای خسارت کند .اما ،عجیب آنکه
آقای غفاری با وجود داشتن وکیل (که درتمام مدت دادگاه همواره کنار ایشان بود) هیچ
اقدامی نکرد ،حتا یک تکذیب ساده .نگرانی او ازتکذیب و ادعای خسارت چه بود ،که
چنین نکرد؟
و بازهم ،زمانی که کیهان چاپ لندن ،در ۲۳آوریل  ،۸۱۱۹در بخش پیدا و پنهان،
درباره جاسوس فالحیان با سرخط "آن جاسوس که بود؟ شاهد ایکس" ،غیرمستقیم به
او اشاره داشت ،بازهم از او هیچ عکس العملی دیده نشد:
" می دانیم که روز و ساعت دیدار رهبران حزب دمکرات کردستان با چند تن از
مخالفان رژیم اسالمی ،در آخرین لحظه تغییر کرد -پرویز دستمالچی که خود در آن
"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.
پس کسی بایست آن تغییر را به آنها اطالع داده باشد .چنین نیز هست .آن شخص به
سبب سابقه سیاسیش -از جمله ده سال زندانی بودن در زمان شاه -توانسته بود اعتماد
کردهای مخالف را چنان جلب کند که در جریان تغییر ساعت دیدار قرار گرفت.
اما چرا دردادگاه میکونوس هرگز نامی از او به میان نیامد؟ دست اندکاران سبب را
این می دانند که اوکه ناگزیر از توطئه قتل اطالع داشته ،این اطالعات گرانبهایش را
در اختیار دادگاه قرار داداه است ،اما نه به رایگان بلکه به بهای مصونیت از تعقیب
قضایی .ظاهرا این درخواست او باید اجابت هم شده باشد .اطالعات او به نوبه خود
پرتوی به جریان دادرسی انداخت.
گفتنی است که ما نیز نام این شخص را می دانیم ،ولی درست به همان دلیلی از افشای
آن خودداری می کنیم که دیگرانی که از احوال او خبر دارند." ۵.
صرفنظر از دقت و صحت تمام مطالبی که دراین نوشته آمده است ،مهمترین موضوع
مشخصات "ان شخص" ،بویژه "ده سال زندان در زمان رژیم شاه" است که به سابقه
آقای غفاری اشاره دارد .در این مورد ،بازهم هیچ اعترضی از سوی ایشان انجام
نگرفت ،سکوت مطلقی که هنوزهم پس از گذشت بیش از بیست سال ادامه دارد.
عزیز غفاری تنها فردی ازحاضران در نشست میکونوس بود که به هنگام شهادت در
دادگاه به همراه یک وکیل مدافع آمد .او توسط همان وکیل می توانست بر علیه تمام این

اشارات مستقیم وغیرمستقیم اقدامات الزم قانونی را به عمل آورد و بویژه برعلیه
روزنامه تاگس اشپیگل شکایت وادعای خسارت و اعاده حیثیت نماید ،که هیچ اقدامی
صورت نگرفت .یا نامه اعتراضی به کیهان(چاپ لندن) بنویسد .ایشان همچنان به
سکوت خود نسبت به تمام این اتهامات و شایعات ادامه داد و هنوز نیز می دهند و
سالها است که از آلمان به ایران مراجعت کرده است و در آنجا زندگی می کند.
این وضع همچنان ادامه داشت و دیگر کسی درباره آن سخن نمی گفت و می رفت که
به فراموشی سپرده شود که درسال  ،۲۱۸۱ازسوی انتشارات رزیدنس (،)Residenz
سن پُلتن -زالسبورگ( ،)St. Pölten-Salzburgاتریش ،کتابی با عنوان"ارتشهای در
سایه ،سازمانهای اطالعاتی دنیای اسالم ( ،")Schattenarmeenمنتشر شد.
نویسندة کتاب ،شخصی است به نام ویلهلم دیتل( ،)Wilhelm Dietlمتولد ،1955
آلمانی ،و ازجمله خبرنگارمجالت بسیارمعتبری چون اشپیگل( ،)Der Spiegelاشترن
( )Sternو فوکوس ( )Focusبوده است .او نویسنده چندین کتاب تحقیقاتی درباره
خاور نزدیک ومیانه ،جنوب آسیا ،سرویسهای اطالعاتی آنها و تروریسم ،از جمله
نویسنهد کتابهای" :زنان جاسوس ،زنان درخدمت سرویسهای اطالعاتی" ،"۲۱۱۶ ،
نام مستعاردالی ،اعترافات یک مأموراداره ضدجاسوسی آلمان( ،")BNDکتاب
مشترک"فرهنگنامه تروریسم" ،و ...است.
او از خمینی تا قذافی تا اسد و ...را مالقات کرده و با آنها مصاحبه خصوصی داشته
است .او می گوید (کتاب :نام مستعار "دالی" )Dali ،که از سال  ۸۱۱۲تا  ۸۱۱۵با
نام مستعار" دالی" در خدمت سازمان ضد جاسوسی آلمان(ب.ان.د ،)BND ،.بوده
وپس ازآن تا سال  ۲۱۱۶برای این سازمان کار می کرده است .وظیفه دیتل ،دررابطه
با سازمان ضد جاسوسی آلمان ،کسب ،جمع آوری وطبقه بندی اطالعات درکشورهای
بویژه خاورمیانه و ایجاد شبکه های اطالعاتی درآنها ،بویژه درکشورهای اسالمی بوده
است .آنچه برای این نوشته ،در رابطه با ایشان ،از اهمیت برخوردار است ،این استکه
ویلهلم دیتل ازهمان ابتدای ورود ابوالقاسم (فرهاد) مصباحی ،معروف به شاهد" ،" C
در کنار وهمراه او بوده است.
او درآخرین کتابش" ،ارتش های درسایه" می نویسد ...« :ساعت هفت و سی دقیقه
شب ،افراد اپوزیسیون [ایران] به میکونوس می رسند .هنگامیکه سایر میهمانان نمی
آیند ،درگفتگو با صاحب ایرانی رستوران ،عزیزغفاری ،مشخص می شود که او زمان
جلسه را برای روز بعد (جمعه شب) به اطالع سایرین رسانده است .آیا این امر عمدی
بوده است تا از تعداد قربانیان کاسته شود؟ اینکه چه کسی قاتالن را مطلع کرده بود ،تا
به امروز ناروشن مانده است .اما صاحب رستوران از جمله مظنونان اصلی است.

ویلهم دیتل(راست)  ،مامور سازمان ضد جاسوسی آلمان و نویسنده کتاب "ارتشهای در سایه"،
در مالقات با احمد بن بال ،یکی از قهرمانان انقالب الجزایر.۲۸۹۱،
عکس از کتاب دیتل" ،نام مستعار"دالی"

ویالهلم دیتل در مالقات با یاسر عرفات و معاونش ابو جهاد ،۲۸۹۱ ،عکس همانجا

ابوالقاسم مصباحی ،شاهد اصلی(میکونوس) که یک مأمور فراری واواک است بعدها
به من گفت " :غفاری و اردالن برای ما کار می کردند".»)۶(...
او(ازقول مصباحی) می نویسد ،واواک در پاریس نیز دو رستوران به نامهای "هزار
و یکشب" و "حافظ" باز کرده بود که عالوه برفروش مشروبات الکلی و غذای خوب،
رقص شکم نیز ارائه می شد وآنجا را به محل کسب و جمع آوری اطالعات درباره
ایرانیان مقیم پاریس تبدیل کرده بودند(همانجا ،برگ .)۱۱یکماه پس ازآنکه فرانسویان
مصباحی را ازفرانسه اخراج می کنند(دسامبر )۸۱۱۵او دوباره به اروپا ،به هامبورگ
وبروکسل برمی گردد ،اما اینباربا پاسپورت دیپلماتیک .مصباحی از بلژیک فعالیتهای
سازمان اطالعات و امنیت جمهوری اسالمی درکشورهای مختلف دراروپای غربی را
کنترل و هدایت می کرده است .او ،در شهر کلن (آلمان) ،در خانه ایران ،حتا با کاظم
دارابی ،همکار واواک ،وبعدها سازمانده ترور میکونوس ،آشنا می شود .او(مصباحی)
می گوید " زمانی صاحب رستوران میکونوس(عزیزغفاری) را در آنجا(در شهر بن)
در جمع افراد واواک دیده است ( "...همانجا ،برگ.)۱۸
دیتل می نویسد :مصباحی ،پس از پایان دادگاه میکونوس ،و پس از یک دوره چهار
هفته ای کامپیوتر درشهر ادینبورگ( )Edinburghدر یک شرکت تولید انرژی بادی،
دربخش مدیریت ،به مدت  ۸۱ماه ،مشغول به کار می شود .و سپس به مدت  ۸۲ماه در
شهر بوستون(آمریکا) شغلی می گیرد .او درآنجا عاشق یک زن آمریکایی می شود،
اما هنگامی که معشوقش به هویت واقعی مصباحی پی می برد ،وحشت زده از او جدا
می شود و زندگی با او را یک ریسک غیر قابل پیش بینی می داند ،و مصباحی دوباره
به آلمان برمی گردد .عالقه سازمانهای اطالعاتی به مصباحی بسیار زیاد است:
آرژانتینی ها ازاو درباره بمب گذاری های بوئنوس آیرس در مراکز یهودیان و سفارت
اسرائیل اطالعات می خواهند ،آمریکائیها و انگلیسیها درباره آمران و عامالن انفجار
هواپیما در"الکربی"( )Lockerbieاز او می پرسند .او به آنها می گوید که مواد
منفجره در شهر فرانکفورت ،توسط یک کارمند سازمان هواپیمایی ایران -ایر ،به نام
کامیاب ،به محل بار و چمدانها درهواپیمای پان -آمریکن  ،۸۱۵جاسازی شده و هدایت
عملیات با علی فالحیان بوده و نقش لیبی فرعی بوده است .اما آمریکائیها و انگلیسیها
عالقه ای به ردگیری ایران ندارند و لیبی را عامل انفجار می دانند .و عالقه سازمان
سیا بیشتر مربوط به مأموران فعال رژیم است تا از راه دستیابی به آنها بتواند آنها را
تبدیل به مأموران خود نماید .هنگامیکه سالها بعد ،دادگاه ِدن هاگ ( )Den Haagبرای
بررسی اتهام مأموران لیبیایی به اتهام بمب گذاری درهواپیمای پان -آمریکن شروع
می شود ،مصباحی قصد دارد با ترن به آنجا برود و شهادت بدهد ،اما بنا براظهارات

خودش ،پلیس آلمان مانع حرکت او به آنجا می شود .مصباحی از سال ۸۱۱۱تا ۲۱۱۱
تحت پوشش"حفاظت ازشهود" قرارداشت .نام او ،درپاسپورتش جدیدش ،ورنر گیلبرت
( ،)Gilbert Wernerمتولد۲۱دسامبر ،۸۱۳۱درشهر هایدن اشتاین ()Heidenstein
است .مصباحی ،سپس ،بنا برخواست خودش ،از زیراین پوشش بیرون می آید.
مصباحی ،پس از گذراندن دورانی بسیار سخت ،با هویتی جدید ،با یک آلمانی ازدواج
می کند و صاحب فرزند است (.)۷
آقای ویلهلم دیتل ،عین اظهارات واتهامات مطروحه درکتابش را ،دررابطه با همکاری
عزیزغفاری وهمایون اردالن با سازمان اطالعات وامنیت ج.ا.ا ،.دوباره درفیلم
"ترور در برلین" ،ساخته آقای آرمان نجم ،تکرار می کند .با این تفاوت که می گوید
عزیزغفاری همکار رسمی واواک بوده است ،اما همایون اردالن احتمالن از سر
ناآگاهی و ندانم کاری اطالعاتی را ناخواسته در اختیار واواک قرار داده است .همایون
اردالن ،نماینده ح.د.ک.ا .درآلمان در ترورمیکونوس ،با سه گلوله مسلسل(و یک تیر
خالص با کلت به پشت سرش) به قتل رسید .به عزیز غفاری دوگلوله اصابت کرد،
یکی به شکم ودیگری به پا.
درباره همایون اردالن تا انتشار کتاب "ارتش های درسایه" و مصاحبه آقای دیتل در
فیلم "ترور در برلین"هیچگونه شک و تردیدی وجود نداشت .اینکه واقعیت چه هست،
شاید زمان الزم باشد تا تمام اسناد ومدارک رو شوند.
نسبت به آقای عزیزغفاری ازهمان ابتداء ،پس از بررسیهای مقدماتی پلیس ،و اداره
آگاهی کل آلمان ،شک و تردید بوجود آمد که همکار واواک بوده است .دادگاه نتوانست
اتهامات نسبت به او را اثبات نماید .اما ،شاید زمان آن رسیده باشد که اگر آقای غفاری
بی گناه است ،فعاالنه در رفع موارد سوء ظن ها واتهامات تالش نماید .نمی توان
واقعن بیگناه بود ،اما نسبت به چنین اتهاماتی سنگین همواره سکوت کرد و ابراز
داشت که "تاریخ خودش مشخص خواهد کرد که این اتهامات واقعیت ندارند" و توقع
داشت که مردمان آن را باور کنند.

منابع و زیر نویسها:
 -۸متن حکم دادگاه ،همانجا ،برگ ۳۸
 -۲دومین گزارش اداره شهربانی کل آلمان( )BKAوضعیت امر۱۲/۸۸/۸۵ ،
 -۵گزارش سازمان امنیت داخلی کل آلمان به دادستانی کل آلمان ،به داستان ارشد آقای
برونو یوست ۸۱ ،دسامبر ۸۱۱۳
 -۳تاگس اشپیگل( ۸۵ ،)Der Tagesspiegelژانویه  ،۸۱۱۶شماره ۸۳۳۱۳
 -۳کیهان(چاپ لندن) ۲۳ ،آوریل  ،۸۱۱۹شماره  ،۶۳۵برگ ۸۲
 -۶ویلهلم دیتل(،)Wilhel Dietlارتشهای درسایه ،انتشارات رزیدنس (،)Residenz
سن پلتن -زالسبورگ( ،)St. Pölten- Salzburgاتریش ،۲۱۸۱ ،برگهای  ۳۱و ۶۱
 -۹همانجا ،برگهای  ۱۹تا ۸۱۲

از راست :کژال عبدلی(همسر فتاح عبدلی)ُ شهره بدیعی(همسر نوری دهکردی) و پرویز دستمالچی،
دو روز پس از ترور ،قرار مالقات با فرماندار برلین

 -۹عزیز غفاری در برابر دادگاه
به نظرمی آید هنوز باید صبرکرد تا سرانجام نام جاسوس یا جاسوسان فالحیان
برهمگان روشن گردد .کسانیکه دست در دست حکومتگران ج.ا .در جنایتی بزرگ و
فراموش نشدنی با آنها همکاری و همیاری کردند .عالوه برعزیر غفاری ،خانه حداقل
یک نفر دیگر ازحاضران در رستوران میکونوس نیز از سوی دادستانی آلمان مورد
مورد بازرسی ،وخودش مورد بازپرسی قرارگرفته است .هنوزهیچ چیز به اثبات
نرسیده است .در زیرگزارشات گوناگون ومستقل ازهم در باره پرسش و پاسخ غفاری
در دادگاه تنها از این زاویه به چاپ می رسد که خوانندگان بتوانند خود تصویری
نسبتن کاملتر از زوایای این "شک و ظن" بدست آورند .آیا اتفاقی است که تمام شواهد
 ،اسناد و مدارک  ،گزارشات و بررسیها به یکسو نشانه می روند؟ ویلهلم دیتل دارای
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
و عالوه برجلوگیری از پخش کتاب ،جریمه خواهد شد و به اعتبارش لطمه ای سنگین
وارد خواهد آمد؟ و اصولن ،چرا بازهم از سوی آقای عزیزغفاری ،متهم اصلی در
کتاب ایشان ،هیچ عکس العملی در رابطه با نادرستی این ادعا انجام نگرفت؟ در هر
حال وظیفه "این کتاب" در این رابطه نه گمانمه پروری ،بل ارائه فاکتها است تا بر
روی کوشه ای هنوز تاریک از ترور برلین نور تابیده شود .در این رابطه ،عالوه بر
آنچه در باال آمد ،عین شهادت عزیزغفاری در دادگاه از دو منبع دیگر ،یکی یاداشتهای
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
"آرش" می باشد که قبلن به چاپ رسیده است .گزارش شهره بدیعی عینن همانگونه که
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.
 -۹-۲گزارش شهره بدیعی ازشهادت عزیز غفاری*
الف -۹ -۲ -پیشگفتار شهره بدیعی
دوست عزیزمان ،آقای پرویز دستمالچی در زمستان  ۲۱۸۸از من خواست برای
کتابی که دردست تهیه دارند ،اگر مطالب ناگفته ای در باره ترور میکونوس و قتل
همسرم نوری دهکردی دارم که به کار ایشان می خورد ،برایشان ارسال نمایم .مطلبی
از خودم و از دردهای وارده از جنایت میکونوس بنویسم و من به پاس قدردانی از

زحمات دوست عزیز پرویز دستمالچی فورا جواب مثبت دادم .توافق کردیم که
موضوع باید کامال نو و تا به حال درجایی به چاپ نرسیده باشد.
من انبوهی ازاسناد ومدارک دادگاه میکونوس را در اختیار دارم که نشانگر کار عظیم
این د ادگاه با تمام دقت و ظرافت آن بود .از میان این اسناد ،بخش مهمی مربوط
میشود به شهادت شهود گوناگون که در پیشگاه دادگاه قرار گرفتند و برای روشنگری
درمورد ریشههای این ترور و باعث و بانیان آن که ساعتها و گاها روزها مورد سوال
و جواب قرارگرفتند .ازآنجا که درمیان شاکیان خصوصی من تنها فردی بودم که در
تمام جلسات دادگاه ،ازشروع تا پایان ،حضور داشت ،توانستم ازتمام مطالب مهم یاد
داشتهای خصوصی برای خودم بردارم .بخشی از این یادداشتها مربوط می شود به
اظهارات شاهدان ،بویژه شاهدانی که درشب ترور در رستوران میکونوس حضور
داشتند .من ازمیان شهود دادگاه برای کتاب این دوست عزیز که کوششهایش در این
مورد بیانتهاست ،شهادت آقای عزیزغفاری ،صاحب رستوران میکونوس ،را انتخاب
و به ایشان پیشنهاد کردم و او بسیار استقبال کرد ،زیرا هنوز یکی از زوایای ناروشن
ترورمیکونوس است .این انتخاب از این جهت بود که در طول دو روز کامل شهادت
آقای عزیز طبیب غفاری در پیشگاه دادگاه مسائل بسیار مهمی مطرح شدند که بخشا
نتوانستیم جواب روشنی درمورد آنها احراز نماییم و یا جوابها کافی نبودند .در شهادت
ایشان نکات مهمی ،ازجمله درمورد اشخاصی مانند آقایان نجاتی وصدیقی طرح شدند.
این دوشخص نامرئی ،درآنزمان ،در میدان "آشتی ملی" جناب آقای رفسنجانی ،در
خارج ازکشور ،مدتها بود جوالن میدادند که بالفاصله بعد از انجام ترور وحشیانه
میکونوس مانند قطرهای آب به زمین فرو رفتند .هیچکس نه آنها را دیده بود ونه با آنها
صحبت کرده بود .تمام اقدامات دادگاه برای دستیابی به آنها و دعوت به دادگاه ،بهویژه
از سوی دادستان پروند میکونوس ،آقای برونو یوست ،بیاثرماند وبه بن بست رسید.
هیچ مرجعی را نیافتیم تا قادر به کسب اطالعاتی درباره این اشخاص و محل زندگی و
اقامت آنان شویم .هردو این آقایان قطعا با نامهای مستعار و با ماموریت برای ایجاد
توهم"آشتی ملی" وباهدف برقراری ارتباط با افراداپوزیسیون در خارج از کشور
فعالیت می کردند .آقای نجاتی حتا بیشرمانه این جرات را به خود داده بود که تنها یک
یا دو روز بعد از انجام عملیات ترور به خانه ما تلفن بزند وپس ازمعرفی خود با نام
نجاتی دوباره گوشی را قطع کند تا جای هیچگونه شک و شبههای در مورد مهر
جمهوری اسالمی بر این ترور باقی نگذاشته باشد!
کوششهای دادستان پرونده میکونوس ،آقای برونو یوست ،درتماس باهفته نامه نیمروز،
که درآن یک نامه کذایی سرگشاده با امضای آقای صدیقی به چاپ رسیده بود نیز به
جایی نرسید .باید اذعان داشت که نقش آقای یوست ،به عنوان انسانی بسیارباهوش،
پرجرات و پیگیر ،هیچگاه ازخاطرما نخواهد رفت! باید گفت آفرین به چنین شرافت
انسانی!
دربررسیهای قضایی دادگاه میکونوس نکات تاریکی درمورد اظهارات آقای عزیز
غفاری باقی ماندندکه هیچگاه از طرف ایشان توضیح بیشتری درمورد آنان ارائه نشد.

ازجمله این نکات حضورآقای غفاری درلحظهی ترور است ،که درست درآن لحظه
درگوشه میز و رو به در ورودی ایستاده بودند! بنابر گفته های تمامی شرکت کنندگان
در نشست آن شب ،درآن لحظه ایشان درگوشه میز بین دکتر شرفکندی و همایون
اردالن ایستاده بوده و به خوبی میتوانسته است ورود هرکسی را مشاهده نماید .از آن
زاویه  ،ورود هرفرد ناشناسی میتوانسته است به خوبی مشاهده شود .ایشان تنها کسی
بود که به هنگام مالقات من ازایشان در بیمارستان( حدود چهل روز پس ازترور) ،به
من گفتند که "هیچ چیز ندیدهاند"! هیچ چیز!
نکته تاریک دیگر ،چرایی خرید رستوران میکونوس ،درست یک سال پیش از این
عملیات است .با توجه به این که محل و موقعیت ساختمان رستوران میکونوس بسیار
مناسب برای انجام چنین عملیاتی واقع شد .رستوران یک حیاط داشت با دروازه ای
بزرگ که همیشه باز بود و درست تا پشت در و پنجرههای این رستوران ،از قسمت
عقبی رستوران ،به آن راه دارد .از درون این حیاط ،تیم ضربت میتوانسته است همه
چیز را خوب مشاهده نماید .محل نشست این دوستان در قسمت عقبی رستوران کامال و
بالمانع از پشت این در و پنجره ها قابل دیدن بوده و از قسمت جلویی رستوران کامال
مجزا می شده است.
از دیگر نکات ،از سویی ،وجود مبلغ زیادی پول نقد در محل رستوران ،و از سوی
دیگر پرداخت مبلغی هنگفت پول برای خرید رستوران ،درست یک سال پیش از این
واقعهی سیاه است .پول ازکجا رسیده بوده است؟ آیا به ایشان ارثی رسیده بوده؟ آیا...؟
همه چیز ناروشن ماند.
وجود پاسپورت ایرانی ایشان و زمان و شکل تهیه آن نیز مورد سواالت زیادی قرار
گرفت .هیچیک ازدوستان ،ونیز من یا همسرم کوچکترین اطالعی از اینکه ایشان از
نمایندگیهای دیپلماتیک ج.ا .درخارج ازکشور ،درخواست پاسپورت ایرانی کرده وآن
را گرفته است ،نداشتیم .چه کسی این را میدانسته است؟
نکته مهم دیگری که تا به امروز بی جواب مانده است ،بیرون رفتن عزیز غفاری از
محل رستوران تنها حدود چهار دقیقه پیش از تروراست .دراین زمینه شهادت خانمی
ازهمسایگان آشنای عزیزغفاری مطرح بود که بالفاصله بعد از وقوع ترور ،و بر اثر
سر وصدا وهجوم همسایگان به محل رستوران ،او نیز به محل حادثه رفته بود و
درهمان لحظات اول مشاهدات خود را برای پلیس بازگو کرده است .این خانم که در
همسایگی رستوران میکونوس زندگی می کرد ،وبا آقای غفاری آشنایی وسالم علیک
داشت ،وچندین باربازپرسی شده بود ،ودردادگاه نیز به عنوان شاهد حضوریافت،
خانمی محترم بود که هیچگونه منافعی درطرح چنین ادعای دروغی را نداشته است!
این ادعا که او ،چند دقیقه پیش از ترور،آقای غفاری را در بیرون از رستوران دیده
است .چرا آقای غفاری از رستوران بیرون رفته و قدم زده است؟ و مهمتر ،چرا ایشان
منکر این واقعیت شد؟ خانم ساندرا ،اکیدا ،درهمان شب ترور ،در بازجوییهای محلی،
به پلیس گفته بود که او(خانم ساندرا)حدود چهار دقیقه پیش از ترور آقای غفاری را
جلوی رستوران درحال پائین وباال رفتن دیده و حتا با او سالم واحوالپرسی کرده است!

دالیل ایشان برای بیرون رفتن از رستوران(تنها چند دقیقه قبل از شروع عملیات)برای
شنوندگان وناظران دادگاه قانع کننده نبود .با شناختی که من از ایشان داشتم ،هرگز
مشاهده نکرده بودم که ایشان برای "هواخوری" حرکتی از خود بنماید! دالیل ایشان
برای شخص من اصال قابل قبول نبود و نیست! ماجرای اشتباه اعالم نمودن روز جلسه
نیز یکی دیگر از نکات تاریک است که جای تعمق در این مورد را باز میگزارد!
قصد ازطرح این سواالت و چاپ این شهادتُ ،مهر زدن و یا طرح ادعاهای خاصی
علیه صاحب رستوران نیست ،هدف از این کار ،از یکسو ،طرح دوباره سواالتی است
که بههرحال هنوزمطرح هستند و تا به امروز جواب کافی نیافتهاند ،و ازدیگر سو،
نشان دادن کار پر حجم و طاقت فرسای این دادگاه است و توجه دادن به دقت و پیگیری
خستگی ناپذیر کار قضایی آلمان ،به ویژه در کار این دادگاه عظیم است .تمام شاهدان
این دادگاه به همین دقت مورد بازخواست قرارگرفتند ،بدون استثناء ،ازآقای شمیت
باوئر (وزیراطالعات وامنیت آلمان) تا هر کس دیگر.
هدف در اینجا ،هرگز کاشتن تخم شک و تردید به یکدیگر و یا به ایشان نیست ،بلکه
طرح سواالتی است که ممکن است جواب خود را در سالهای سال بعد از این بگیرند و
یا اصال جواب نگیرند و ما با این نیز کنار آمده ایم ،زیرا که ماشین ترور ج.ا .از
تمامی تجارب دستگاهای عظیم جاسوسی دنیا چیزی کم نداشته است! هرچند که آسمان
حقیقت همیشه زیر ابرهای سیاه نخواهند ماند .آیا داغ دل اینهمه انسان ،این همه مادر
و پدر ،دامان سیاه و جنایت بار آنان را نخواهد گرفت؟ قصد نشان دادن بار سنگینی
است که به هر حال بر روی قلب ما و قلب فرزندان ما نشسته است و قصد نشان دادن
تبحر و مهارت ج.ا.ا .در اجرای چنین عملیاتی است .از پولهایی که دراین راه خرج
شدند و میشوند!
بیش از سد و هفتاد نفر از جایگاههای متفاوت ،از شخصیتهای مهمی مانند آقای اشمیت
باوئر(هماهنگ کننده سازمانهای اطالعاتی وامنیتی آلمان) ،آقای گرونه والد ،کارشناس
امورخاورمیانه ومسئول امورایران درسازمان امنیت داخلی کل آلمان ،آقای بنی صدر،
اولین رئیس جمهور ایران که به حق نقش سیاسی وانسانی خود را به بهترین شکل ایفا
نمود ،تا شهادت شاهد معروف به  ، Cآقای ابوالقاسم (فرهاد) مصباحی ،که به
هردلیل(به قول یک مثل آلمانی :کار ایشان برای ما در آن زمان مانند"رسیدن به
خوشبختی درقعر بدبختی زمانه" بود) ایشان نیز مجبور به فرار از چنگال مرگبار این
رژیم شدند وچه خوب که توانستند بار سنگین گناهان همکاری با چنین نظامی را تا
حدودی از روی دوش خود بردارند .من به نوبه خود از گناهان گذشتهی ایشان
درگذشتم و قدردان انسانی هستم که دراین برهه از زمان با تقبل خطرات زیاد ماشین
ترور چنین رژیم خونخواری را در مقابل جهانیان افشا نمود!
دراین میان نقش آقای فریچهوف کوبش ،رئیس دادگاه را نباید از یاد برد .ایشان یکی از
قدرتمندترین و عادل ترین قضات آلمان بودند! روانشان شاد .کار دقیق و طاقت فرسای
این دادگاه فشارجسمی بینهایتی برایشان داشت که متاسفانه کوتاه بعد ازموفقیت به
بستر بیماری شدیدی افتادند.

دراین گذر ،حدود پنج سال از سپتامبر  ۸۱۱۲تا  ۸۱آپریل  ،۸۱۱۹روزی که حکم
صادر شد ،به عنوان شاهد خصوصی ،حتا لحظهای را از دنبال کردن این امر مهم
غافل نشدم و همیشه نه تنها برای همسرم ،بلکه برای هر چهار قربانی ،با عزمی راسخ
و در لباس سیاه عزا واعتراض دردادگاه ،حضور یافتم وهمراه دوستان و رفقای
بیشماری و با پشتیبانی تام و تمام از هموطنان درخارج از کشور و داخل کشور(تا آنجا
که امکانات ایجاب میکرد) لحظه به لحظه این دادگاه عظیم را دنبال کردیم .گزارش
دادیم وبرای موفقیت آن مایه گذاشتیم و دل سوزاندیم .اتحاد وهمبستگی ما در این دادگاه
بینظیر و دادگاه به یک امرملی تبدیل شد ،به امر دفاع یک ملت از خود و از عزیران
خود .نقش وکالی شریف ومتبحری مانند آقایان ویالند واریگ همچنان فراموش نشدنی
است .آقایان شیلی و یشکه نیز از وکالی ماهر این نبرد قضایی بودند که به سهم خود
برای پیروزی این دادگاه تقبل زحمت نمودند .از همهی آنان قدردانی مینمایم.
یکبار دیگر ،به نام خودم ودخترم ،ازتمام شما عزیزان و بویژه از دوست عزیزمان
پرویز دستمالچی ،برای همه همیاری هایتان قدردانی میکنم! پیش از پایان ،دو نکته را
تذکر دهم :یکم ،تمام پرسش و پاسخهای مربوط به شهادت آقای غفاری دردادگاه  ،که
در زیرمی آیند ،یادداشتهای (خصوصی) من ازاین جلسات است که بدون هیچ تغییر
ماهوی درآنها به خوانندگان ارائه می شوند .عین پرسش و عین پاسخها .دوم ،مطالب
درون پرانتزها( )...همگی از من هستند .به امید همبستگی و پیروزیهای بیشتر.
ب -۹ -۲ -عزیزغفاری دربرابر دادگاه ۲۹ ،ژانویه۲۳۳۴
دادگاه :جریان دوشنبه شب را توضیح میدهد که چگونه با عبدهللا و نوری به منزل
دهکردی آمدند
غفاری :وقتی که نوری داشت شام را آماده میکرد ،تلفن زنگ زد و دکتر سعید تلفن
زده بود که به برلن میآید و قرار شد که دنبال او بروند و از فرودگاه او را بیاورند.
نوری گفت که برنامهی تلویزیونی دارد و نمی تواند دنبال او برود و همان پای تلفن به
دکتر سعید گفت که دوستی دارد(یعنی عزیز) که آنجاست که همراه عبدهللا عزت پور
میروند و او را میآورند .بعد از تلفن با دکتر سعید ،نوری از من عذرخواهی کرد که
بدون سوال از من چنین قراری با دکتر گذاشته است .چند دقیقه بعد از این تلفن فتاح و
اردالن زنگ زدند و هتل آنها گویا نزدیک خانه نوری بود و ازآنها خواست که با
تاکسی بیایند که با هم شام بخوریم .بعد از خوردن شام به اتفاق حدود ساعت ۱رفتیم که
دکتر سعید را از فرودگا ه بیاوریم و به هتل محل اقامت آنها در برلن شرقی رفتیم و آنها
را گذاشتیم .من وعزت پور با هم برگشتیم .بعدعزت پور را به ایستگاه مترو محل
خانهاش رساندم و خودم هم رفتم به رستورانم که محل زندگی من هم بود .فردای آن
شب حدود ساعت یک نیمه شب نوری در حالیکه خیلی خسته بود به من زنگ زد و
از من خواست که اسامی را که او تعیین کرده بود ،برای جلسه روز جمعه دعوت

کنم(آیا واقعا نیمه شب به عزیز زنگ زده ،نمیدانم!) .روز چهارشنبه به همه آنهایی
که قرار بود به جلسه دعوت شوند ،تلفن زدم.
رئیس دادگاه :چند نفر را باید دعوت میکردید؟
غفاری :حدود  ۸۱تا  ۸۳نفر .همان بعد از حادثه در بیمارستان گفتم که چند نفر بودند.
روز پنجشنبه حدود ساعت ۹:۵۱تا  ۹:۳۳شب نوری همراه دکتر سعید وفتاح و
اردالن وارد رستوران من شدند و آنها مستقیم به قسمت عقبی رستوران که همیشه جمع
میشدیم ،خود آنها قبل ازسالم و علیک به آنجا رفتند .بعد نوری به من گفت که پس
بچهها کجا هستند ومن گفتم که چی میگویی ،بچهها که قرار بود فردا شب به اینجا
بیایند .همانجا هم بحثی بین من و نوری درگرفت که کی اشتباه کرده و دکتر سعید رو
به من گفت که من(غفاری) اشتباه میکنم ،زیرا که روز جمعه آنها قرار بوده که در
کشور دیگری باشند .نوری به من گفت که من شاید به تو گفتم که شب جمعه و شاید
برای این اشتباه را کردی ومن گفتم که یادم هست که تو از جمعه شب صحبت کردی!
(باید توجه کرد شاید واقعا هم درمورد وقت جلسه ایشان اشتباهی کرده است) .نوری به
من گفت که حاال همه چیز گذشته و حاال لطفا تلفن بزن و بچهها را خبر کن که بیایند.
من به چند نفر تلفن زدم که درهمین حین یک گروه  ۱یا  ۱نفره وارد رستوران من
شدند .من آن شب تصادفا آشپز نداشتم و خودم باید این مهمانها را پذیرایی میکردم .از
نوری خواهش کردم که از دکتر وهمراهانش پذیرایی کند که من به بقیه مهمانهای
رستوران برسم .نوری خودش شروع به تلفن به بچهها کرد .بعد از لحظاتی دستمالچی
آمد و میر راشد و اسفندیار هم که تصادفی آمده بودند و آقای ابراهیم زاده هم آمده بود.
بهغیرازاسفندیار ،بقیه همه درقسمت عقبی رستوران نشسته بودند .اسفندیار آمد به
آشپزخانه تا برای غذای آن گروه  8یا  9نفره به من کمک کند .بعد از این به اسفندیار
گفتم اگر توهم مایل هستی می توانی پیش ما بیایی .به نوری گفتم آیا اسفندیار میتواند
بیاید و بنشیند پیش ما؟ نوری گفت اگر او را میشناسی اشکالی ندارد( .گویا نوری حتا
دقیقا پرسیده بود که مبادا اسفندیارجاسوس رژیم باشد) .بعد از این که آن گروه
میهمانهای ما رفتند ،دو نفر دیگر آمدند که غذا بخورند و من آنها را رد کردم ،زیرا که
نه غذای دیگری داشتم و هم میخواستم پیش بچهها بنشینم .بعد پتر که مهمان دائمی من
بود آمد و به من گفت که مرا بدون غذا نگذار ومن هم گفتم باشد بیا و برای تو غذا
درست میکنم .بعد رفتم و نشستم پیش بچهها .حدود نیم ساعت بعد دیدم که یکباره
کسانی وارد رستوران شدند(پس چند نفر بودند) آنها زمانی وارد شدند که دکتر سعید
داشت صحبت میکرد .من فکر کردم که آنها آمدهاند که غذا بخورند .و من فکر کردم
که به آنها بگویم غذا نداریم .من همچنان داشتم دکتر سعید را نگاه میکردم که یکمرتبه
یک مرد بلند قد و هیکل گنده آمد به طرف ما .من بالفاصله صدای رگبار مسلسل را
شنیدم و دیگر هیچ چیز دیگر نفهمیدم .بعد از لحظاتی که چشمانم بازشد ،فقط خون بود
که دیدم .من احساس کردم که در ناحیهی کمر زخمی شده بودم و چیزی را نمیدیدم و
فکر میکردم که همه کشته شدهاند و من هم در حال مرگ هستم .ناگهان مهدی ابراهیم
زاده را دیدم که از زیر میز بیرون آمد و من هم میخواستم که از رستوران بیرون

بروم و فریاد کمک بزنم .واین کار را هم کردم ولی دوباره افتادم که دوباره در
بیمارستان به هوش آمدم.
سواالت شروع میشوند:
رئیس دادگاه  :روز دوشنبه همراه نوری و عزت پور چی میخواستید تهیه کنید؟
غ :نمیدانم ولی وسایلی بودند که آقای عزت پور الزم داشت و احتماال فقط نوری
میدانست که چی الزم دارند و احتماال برای کارهایشان وسایلی الزم داشتند.
رئیس دادگاه  :آیا وقتی دکتر سعید تلفن زد ،شما تعجب کردید و یا میدانستید که ایشان
به برلن میآیند؟
غ :نه تعجب نکردم ،چون میدانستم که قرار است او بیاید .فقط نمیدانستم که آن روز
است که ایشان میآید.
رئیس دادگاه  :از کی میدانستید دکتر سعید میآید؟
غ :حدود  1یا یک هفته قبل از آن نوری در یک جلسهی عمومی این را مطرح کرده
بود که میخواستند تدارکاتی برای ورود دکتر سعید ببینند.
رئیس دادگاه  :چه کسانی در این جلسه عمومی شما شرکت داشتند؟
غ :تصادفا آن روز دو گروه از ایرانیها نشسته بودند که بعد تبدیل به یک گروه شدند و
اسامی آنها را گفتم .حاال دقیقا یادم نمیآید که دقیقا چه کسانی شرکت کرده بودند .چند تا
از آنها یادم میآید ،دستمالچی ،جعفری ،باقر شاد ،علی(معروف به حاجی) ،اسم او را
نمیدانم(در پرونده ولی گفته است که او علی مرادی است) از بچههای فرجاد اینهاست.
ولی اکنون دیگر یادم نمیآید که چه کسانی بودند ،زیرا که حافظهام خیلی ضعیف است.
رئیس دادگاه  :چه نمایندگان و چه گروههایی بودند؟
غ :حدود  ۳یا  ۶نفر که بعضی نمایندگان سازمانها بودند و عدهای افراد منفرد .جمعا
حدود  ۶ ،۳یا  ۹نفر .گاهی هم عدهای دیگری هم میآمدند که بیشتر کار فرهنگی
انجام میدادند.
رئیس دادگاه :آیا آنها را می شناختید؟
غ :بین آنهایی که کار فرهنگی میکردند ،عدهای بودند که من نمیشناختم.
رئیس دادگاه :هر دو گروه با هم بودند یا جدا ازهم مینشستند؟
غ :کال جدا بودند .در آن شب آن گروه فرهنگی هم بودند که بعد از اینکه کارشان تمام
شد ،همه با هم نشستند .تا آنجا که یادم میآید در دو اتاق جداگانه بودند (این موضوع
کامال جدید مطرح شده است) گروه ما اکثرا در اتاق عقبی مینشستند .و آن شب هم
گروه فرهنگی در اتاق بزرگ رستوران نشسته بودند.
رئیس دادگاه :آیا دوشنبه شب ،راجع به اینکه دکتر سعید وهمراهانش میآیند صحبتی
در بارهی جلسهای بود یا نبود؟
غ :خیر نبود.
رئیس دادگاه  :آیا در دوشنبه شب در منزل آقای دهکردی صحبت از این نشد که دکتر
سعید و همراهانش باید روز جمعه به جای دیگری میرفتند؟

غ :من چنین چیزی یادم نمیآید(.چیزی که عزت پورهم یادش نیامد که آنها گفتند که
جمعه میخواهند بروند).
رئیس دادگاه :آیا نوری از شما نخواست که تدارکات امنیتی برای آن شب ببینید؟
غ :چیزی که من یادم میآید اینست که نوری گفت که به بچهها بگویم که به کسی
نگویند که چنین قرار داریم(عجب هم رعایت شده است).
رئیس دادگاه :در بازجویی روز  ۸۱سپتامبر گفتید" کامبیز روستا ،بهمن نیرومند،
فراهتی ،براتی ،دستمالچی ،مسعود میر راشد ،ابراهیم زاده ،جعفری و فرهاد فرجاد را
به عنوان کسانی که برای جلسه دعوت داشتند نام بردهاید".
غ :من فکر می کنم که اسامی بیشتر از اینها بودند(چه کسان دیگری بودند؟).
رئیس دادگاه :چه گروههای سیاسی بودند این افراد سیاسی که دعوت شده بودند؟
غ :ازطیف چپ بودند .من هم آالن نمیدانم که چپ دیگر چیست ،ولی این گروهها
بودند ،حزب دموکرات ،اکثریت ،سازمان فدائیان و جمهوری خواهان ملی بودند.
رئیس دادگاه :آیا آقای دهکردی برای روز جلسه یک تاریخ را گفتند و یا روز هفته را
گفتند؟( جواب را متوجه نشدم).
رئیس دادگاه :دهکردی چه کلماتی را برای تعیین روز جلسه به کار برد؟
غ :گفتم ایشان با یک صدای خیلی خستهای به من گفت که برای روز جمعه بچهها را
دعوت کن .آن چیزی که من یادم میآید این بود ،جمعه ساعت  ۹:۵۱شب(.باز هم
نمیگوید که نوری دقیقا چه گفت ،گفته جمعه شب و یا شب جمعه و یا غیر .پس نوری
از جمعه شب و یا شب جمعه صحبت نکرده است .بعد رئیس دادگاه میگوید که پس چه
سوء تفاهمی برای آقای نوری بوجود آمده است).
رئیس دادگاه :لطفا بگویید که دهکردی از چه واژهای برای دعوت جلسه استفاده کرده
است؟(گویا پس صحبت برای جمعه شب و یا شب جمعه نبوده است).
غ :اینکه نوری روز جمعه را گفته کامال مطمئن هستم(.چرا؟)
رئیس دادگاه :چرا روز پنجشنبه آشپز نداشتید؟
غ :این را شما باید از خود آشپز بپرسید که چرا نیامده است.
رئیس دادگاه :آشپز شما زن بود یا مرد؟
غ :زن بود.
رئیس دادگاه :نامش چه بود؟
غ :لوئیزا .نمیدانم اسم فامیل ایشان چه بوده است(واقعا که خیلی عجیب است).
رئیس دادگاه :چه مدتی برای شما کار میکرد؟
غ :سه یا  ۳ماه.
رئیس دادگاه :اهل کجا بود؟
غ :اهل یونان بود.
رئیس دادگاه :فقط همانشب نیامده بود و یا چند شب بود که نیامده بود؟
غ :خیلی غیرمنتظره بود ،ولی او چندین بار اینکار را کرده بود.
رئیس دادگاه :برای آخرین بارکی غیبت کرده بود؟

غ :در تابستان بود .شاید ماه  ۹و یا  ۱بوده است.
رئیس دادگاه :فقط یک روز و یا چند روز غیبت کرده بود؟(جواب روشن نشد)
غ :من نمیدانم که آیا لوئیزا قرار بود برای روز جمعه بیاید یا نه .و من با اینکه او را
به عنوان آشپز داشتم ،دنبال آشپز دیگری هم میگشتم.
رئیس دادگاه :پس شما هنوز آشپز دیگری پیدا نکرده بودید؟
غ :کی منظور شماست؟
رئیس دادگاه :بعد از اینکه لوئیزا در ماه  ۹و یا  ۱دیگر نیامده بود.
غ :بله من یک آشپز مرد پیدا کرده بودم که چندین وقت برای من کار کرد.
رئیس دادگاه :روز پنجشنبه چه کسی به عنوان آشپز برای شما کار میکرد؟
غ :درآن روز من که آشپزی نداشتم .آشپز مرد من مدتی برای من کار کرد .بعد این
آشپز هم رفته بود .بعد دوباره لوئیزا برای آشپزی نزد من آمده بود(چه آشی که اصال
معلوم نیست کی آشپز بوده؟).
رئیس دادگاه :با توجه به سابقهای که ازکار لوئیزا داشتید ،تدارک این را دیده بود که
برای روز جمعه کسی برای آشپزی برای شما بیاید .پس چطور فکر میکردید که
چگونه روز جمعه میخواستید از پس میهمانان و جلسه بر بیایید؟(برای روز جمعه که
خود ایشان فکر کرده بود).
غ :من از کس خاصی هیچ کمکی نخواستم ،زیرا معلوم نبود که آنها غذا هم بخورند و
من گاهگاه از پتر هم کمک میگرفتم.
رئیس دادگاه :آیا گارسونی هم استخدام کرده بودید؟
غ :معموال خودم ،پتر و ماریا این کار را میکردیم.
رئیس دادگاه :آیا ماریا که برای شما کار میکرد ،اسم فامیلش( )......است؟
غ :شاید ،نمیدانم.
رئیس دادگاه :چطور نمیدانید؟ شما که کاغذهای کاری او را دیدهاید!
غ :بله پاسپورت او را دیدهام ولی یادم نیست که اسم دقیق او چه بوده است.
رئیس دادگاه :آیا ماریا کمکی بود و یا برای شما بطور ثابت کار میکرد و استخدام
شده بود؟
غ :او هر روز میآمد ،از شروع کار رستوران میآمد و تا آخر وقت میماند.
رئیس دادگاه :پول او را چگونه پرداخت میکردید؟ آیا قانونی نزد شما کار میکرد؟
غ :ماهانه پرداخت میکردم.
رئیس دادگاه :آیا حق بیمه وسایر حقوق بیمههای اجتماعی را برای او پرداخت
میکردید؟
غ :من یک حسابدار داشتم که او همه کارها را انجام میداد.
رئیس دادگاه :چرا فکرمی کردید که پتر روز جمعه به شما در رستوران کمک خواهد
کرد؟

غ :پتر همیشه به من کمک میکرد .او تقریبا هر روز برای مدتی به رستوران من
میآمد .حدود چند ماه قبل از این اتفاق او هر روز آنجا بود .من مطمئن بودم که او
حتما میآید و او بغل رستوران من زندگی میکرد.
رئیس دادگاه :شما گفتید که چند نفر وارد رستوران شدند ،کی آنها وارد رستوران
شدند؟
غ :من زمانی که نشسته بودم در یک لحظه دیدم و احساس کردم که چندین نفر هستند.
رئیس دادگاه :کسی را که وارد رستوران شده را هنگام ورود دیدهاید؟
غ :آن شخص را برای یک لحظه دیدم و بعد هم به طرف دکتر سعید نگاه میکردم.
رئیس دادگاه :وقتی وارد شد ،او را دیدید و یا در قسمت عقبی رستوران دیدید که وارد
شد؟
غ :من در ورودی قسمت عقب رستوران را میگویم.
رئیس دادگاه :کجا نشسته بودید؟
غ :من درست نشسته بودم بین دکتر سعید و اردالن.
رئیس دادگاه :به کدام جهت نشسته بودید؟
غ :نمیدانم دقیق فقط نگاهم به طرف دکتر سعید بود.
رئیس دادگاه :از این که وارد شد چه میدانید؟ از قیافهاش چه یادتان هست؟
غ :مثل اینکه یک کالهی که مربوط به کاپشن است سرش بود و دستمال سفیدی روی
صورتش بود.
رئیس دادگاه :کجا ایستاده بود؟
غ :من گوشه میز نشسته بودم و او تقریبا وسط کنارمن ایستاده بود.
رئیس دادگاه :چند متر فاصله داشتید؟
غ :کمتراز یک متر تقریبا
رئیس دادگاه :دست راست شما چه کسی نشسته بود؟
غ :اردالن نشسته بود و سمت راست اردالن فتاح نشسته بود و سمت راست فتاح آقای
دستمالچی نشسته بود و سمت راست دستمالچی ،مسعود میر راشد نشسته بود.
رئیس دادگاه :طرف راست آقای میر راشد چه کسی نشسته بود؟
غ :کسی ننشسته بود.
رئیس دادگاه :شخصی که وارد شد ،کجا ایستاده بود؟ نزد کدامیک از این افراد؟
غ :فکر میکنم بین اردالن و فتاح ایستاده بود(.بقیه چیز دیگری میگویند)
رئیس دادگاه :ما اینجا شنیدیم که این شخص پشت سر میر راشد ایستاده است
غ :نه اینطور نبوده است.
رئیس دادگاه :با این دستمال سفید چطور صورت آن شخص پوشانده شده بود؟
غ :آنچه که من دیدم ،او تا کمی باالی بینی صورت خود را پوشانده بود.
رئیس دادگاه :چطور دستمالی بود؟
غ :نمیدانم دقیق
رئیس دادگاه :سرش را چطور پوشانده بود؟

غ :همان که گفتم ،بیشتر نمیدانم.
رئیس دادگاه :کاله از کاپشن بود و یا جدا از کت بود؟
غ :من فکر میکنم که چسبیده به کاپشن او بود (این هم جدید است در گفتههای ایشان).
رئیس دادگاه :تیرها ازکجا آمدند؟
غ :من فقط صدای تیرها را شنیدم و هیچ چیز نفهمیدم.
رئیس دادگاه :آیا همین شخصی که صورتش را پوشانده بود تیراندازی میکرد و یا
شخص دیگری؟
غ :من هیچ چیز ندیدم.
رئیس دادگاه :صدای چند تیر را شنیدید؟
غ :من فقط صدای یک رگبار یادم میآید.
رئیس دادگاه :صدا از چه اسلحهای بود؟
غ :فکر میکنم از مسلسل بود.
رئیس دادگاه :آیا اسلحه را دیدید؟
غ :خیر.
رئیس دادگاه :تیر به کجای شما خورده است
غ :به شکم و پای من.
رئیس دادگاه :تیر چگونه وارد بدن شما شده است.
غ :یک گلوله را ازکنار ستون فقرات من و پشت درآوردهاند ،ولی نمیدانم دقیق که
چند تیر خوردهام.
رئیس دادگاه :آیا اندامهای داخلی شما جراحت دیدند؟
غ :قسمتی از جگر و کلیهام را از دست دادم و رودههایم هم جراحت برداشتند و در
پای من هنوز یک میله هست.
رئیس دادگاه :آیا پزشکان به شما گفتند که تیر از نزدیک ستون فقرات شما خارج شده
است؟
غ :بله پزشکان گفتند و جای آن هم هست.
رئیس دادگاه :در باره جراحت کلیه و جگرتان هم پزشکان گفتند؟
غ :بله ،هم پزشکان و هم پلیس به من گفتند.
رئیس دادگاه :جراحت پای شما چطور است؟
غ :یک گلوله که پای مرا سوراخ کرده و از آن طرف بیرون آمده است.
رئیس دادگاه :جراحت پای شما کدام طرف است؟
غ :نشان میدهد(به طرف درونی پا ،یعنی جهت نشستن او را و یا ایستادن او را
مشخص میکند).
رئیس دادگاه :این جراحات چه عواقبی برای شما دارند.
غ :هنوز تحت نظر پزشک هستم و هنوز باید دارو بخورم.
رئیس دادگاه :آیا شما همچنان همه چیز را میتوانید بخورید و بیاشامید؟
غ :نه ،رژیم غذایی خاصی ندارم.

رئیس دادگاه :آیا در جریان تحقیقات و در پروسهی رویارویی شرکت کردهاید؟
غ :بله
رئیس دادگاه :نتایج این رویارویی چه بود؟
غ :من همانجا اعالم کردم که هیچکدام از این اشخاص را شناسایی نکردم(خیلی قابل
تامل است).
رئیس دادگاه :از چه تاریخی این رستوران را داشتید؟
غ :فکر میکنم از یک سال قبل از این واقعه.
رئیس دادگاه :آیا رستوران را میخواستید بفروشید؟ و ازچه زمانی وبرای چه
میخواستید رستوران را بفروشید؟
غ :از حدود سه یا چهارماه قبل(قبل از این واقعه) میخواستم بفروشم و به خاطر
مشکالت خانوادگی من بوده است.
رئیس دادگاه :به چه کسی سفارش فروش داده بودید؟
غ :بیشتر از ده بنگاهی را از طریق تلفن خبرداده بودم که رستوران را میخواهم
بفروشم.
رئیس دادگاه :اولین بنگاهی را کی خبرکردید؟
غ :یادم نمیآید.
رئیس دادگاه :آیا بنگاهیها از دوستان و آشنایان هم بودهاند؟
غ :هم بنگاههای رسمی و هم آشنایان خودم.
رئیس دادگاه :آیا درجریان تحقیقات از طرف پلیس به شما گفته شد که به چه ترتیبی
قاتلین از نشست شما با خبر شدند؟
غ :بله.
رئیس دادگاه :آیا پلیس به شما هم شکی داشته است؟
غ :بله
رئیس دادگاه :چرا؟
غ :این را پلیس باید بگوید که چرا شک به من داشته است .پلیس به همهی کسانی که
آنجا بودند شک داشته است .من هم جوابهای خودم را دادهام.
رئیس دادگاه :شما چی در خاطرتان هست ،چرا پلیس به شما شک داشته است؟
غ :پلیس بدون دلیل چنین شکی را نمیکند .مثال پلیس دنبال یک ماشین بنز که
مشخصات آن به ماشین من هم میخورد و گویا صاحب چنین بنزی با قاتلین هم
مالقاتهایی داشته است.
رئیس دادگاه :مرسدس بنز شما چه رنگی داشته؟
غ -آبی پر رنگ.
رئیس دادگاه :ماشین شما نو خریده شده بود؟
غ -ماشین نو نبود.
رئیس دادگاه :از کی ماشین را داشتید؟
غ -بین دو یا سه ماه قبل از واقعه.

رئیس دادگاه :از کجا ماشین را خریدید؟
غ -از یک بنگاه نزدیک رستوران خودم (بنگاه  Cornerیک بنگاه فروش ماشین دست
دوم است).
رئیس دادگاه :طبق پرونده شما ،گویا مبلغ  ۳۱۱۱مارک در رستوران شما پیدا شده
بود.
غ -بله ،آن پول حدود  ۶۱۱۱مارک بود که بقیه آن را آقای روستا پیدا کرده بود.
رئیس دادگاه :این پول شما کجا بود؟
غ -در کمد مخصوص که مدارک خودم را هم نگه میداشتم.
رئیس دادگاه :اگر توضیح شما در باره این پول برای شما اشکاالت قانونی و مالیاتی
بوجود میآورد ،میتوانید از جواب دادن خودداری کنید.
غ -من در بازجویی گفتم و در پرونده هست و پلیس به من قول داده بود که این مساله
به بیرون داده نخواهد شد(در پرونده توضیخ داده که پول نقد نگه میداشته و به بانک
نمیداده که مبادا بخواهد مالیات بیشتری پرداخت کند).
رئیس دادگاه :آیا پلیس به شما گفت که شاید این پول را از طرف قاتلین برای مزد
اطالعاتی که شما به آنها دادید ،باشد؟
غ -بله و من ناراحت شدم و آنها هم متوجه این مساله شدند.
رئیس دادگاه :در مورد این پول گفتید که این پول از درآمد رستوران بوده است.
غ -من همیشه پول نقد در رستوران داشتم .من در رستوران هم زندگی میکردم ـ حدود
هفت ماه ـ و این پول را از کیسه پالستیکی شفاف برداشته بودم که پول برای کیسه
گارسونی خودم هم برداشته بودم .از این پول هزینههای جاری خودم را میپرداختم.
رئیس دادگاه :آیا این درست بوده است که یکی از متهمین گفته است که وقتی همه چیز
تمام شد او خواهد فروخت.
غ -همه مدارک نشان میدهد که من از چند ماه پیش رستوران را میخواستم بفروشم و
اینکه آقای یوسف امین چنین چیزی را گفته(به گفته پلیس) نمیدانم چرا و چگونه این
را گفته است.
رئیس دادگاه :رستوران را کی فروختید؟
غ -من بیمارستان بودم که یک خانم اهل اندونزی و شوهرش که آلمانی بود آمدند و من
رستوران را به آنها فروختم.
رئیس دادگاه :تاریخ انتقال رستوران به این خانم را میدانید؟
غ -نه متاسفانه وضع حافظه من خراب تر از آن است که شما فکر میکنید.
رئیس دادگاه :از قرار از تاریخ اول نوامبر  ۸۱۱۲بوده است.
غ -بله ،میتواند باشد.
رئیس دادگاه :آیا شما خودتان را متعلق به یکی از این گروههای اپوزیسیون میدانید و
یا می دانستید؟
غ -من با سازمان "فدائیان خلق" کار میکردم.
رئیس دادگاه :چه نقشی در این گروه داشتید؟

غ -نه ،در سازمان ما کسی سمت خاصی نداشت .من فقط با این سازمان کار میکردم.
رئیس دادگاه :آیا عضو این سازمان بودید؟
غ -عضو بودم.
رئیس دادگاه :آیا اسم نجاتی را شنیدید؟
غ -شخصا او را نمیشناختم ولی اسم او را شنیدهام.
رئیس دادگاه :چه کسی پشت این نام نجاتی است؟
غ -جمهوری اسالمی.
رئیس دادگاه :در بارهی این شخص چه میدانید؟
غ -تا آنجا که میدانم تماسهایی میگرفته و کوششهایی میکرده که بخشی را به ایران
بازگرداند.
رئیس دادگاه :در باره صدیقی چه میدانید؟
غ -شنیدم که این شخص آمده و با یکی از دوستان ما مالقات کرده و بحثی داشتند
پیرامون برگشت به ایران.
رئیس دادگاه :ایا منظور شما آقای دکتر فراهتی است؟
غ -بله.
رئیس دادگاه :آیا اسم کسی به نام شریف را شنیدهاید؟
غ -از پلیس هنگام بازجویی شنیدم که باید یکی از تروریستها باشد که فرار کرده است.
رئیس دادگاه :آیا شخصی را به این نام میشناسید؟
غ -خیر.
رئیس دادگاه :آیا از متهمین کسی را میشناسید؟ (به طرف امین و اتریس و آیاد نگاه
میکند .گویا آقای دارابی را در سالن ندیده است ،زیرا میپرسد آیا طرف راست هم
متهمین نشستهاند؟ بعد نگاه میکند و جواب می دهد).
غ -بله آقای دارابی را فقط میشناسم .آقای دارابی را در غرفهی ایران در( Grüne
) Wocheدیدم و با چند نفر از دوستانم با ایشان بحثی داشتیم.
رئیس دادگاه :آیا میدانید که شغل ایشان چه بوده؟
غ -ما درغرفهی ایران از ایشان پرسیدیم که چرا با رژیمی که زندانیهای دست و پا
بسته را میکشد ،کار میکند و ایشان هم جواب دادند که چنین چیزی وجود ندارد و این
تبلیغات غرب است ومن اسم چند نفر را بردم و ایشان گفتند بله ما میرویم و تحقیق
میکنیم ،اگر چنین باشد دیگر با رژیم کار نخواهیم کرد( چه بحثی شما با آنها داشتید که
بکنید).
رئیس دادگاه :آیا دارابی هم در این غرفه بود و چیزی گفت؟
غ -من میدانم که قبل ازما عدهای از بچهها رفته بودند و بساط آنها را بههم زده بودند
و عکسهای آن ها را پاره کرده بودند و آقای دارابی گفت که این طور بوده و ایشان گفت
که این کارها را نباید کرد .ما حاضر به بحث هستیم ( آقای دارابی) ما هم با آنها بحث
کردیم(.این بچهها ما بودیم که بساطشان را داغون کردیم و ایشان میروند به بحث).
رئیس دادگاه :آقای دارابی در این بحث دقیقا چه چیزی گفت؟

غ -این جریان مال چند سال پیش است و یادم نمیآید.
قاضی دادگاه :آیا صحبتهایی که در آن شب جلسه داشتید ،در باره نزدیکی با رژیم و یا
نزدیکی نیروهای مخالف علیه رژیم صحبت میکردید؟
غ -تا آنجا که میدانم ،این جلسه را نوری تدارک دیده بود که بین نیروهای مخالف
رژیم با حزب دموکرات نزدیکی بوجود بیاورد و نه برای نزدیکی به رژیم.
قاضی دادگاه :آیا آقای نجاتی چیزی درباره تشکیل جلسه و یا تعیین وقت جلسه وغیره
نقشی داشت؟
غ -نجاتی اصال و ابدا جایی در این جلسه نداشته و به پلیس هم چنین گفتهام.
قاضی دادگاه :آیا شما خودتان هیچ تماسی با نمایندگان رژیم ایران داشتهاید؟
غ -خیر.
قاضی دادگاه :شما خودتان برای پنجشنبه شب که دکتر سعید و بقیه آمدند ،به چند نفر
تلفن زدید ،آیا به چندین نفر تلفن کردید و یا فقط به یک نفر؟
غ -درست به خاطرم نمیآید ولی به میر راشد و کامبیز یادم هست که تلفن زدم.
رئیس دادگاه :برای این میپرسم که در بازجویی  ۱۲/۱/۸۱گفتید که فقط به آقای
روستا تلفن کردید .و چون کارهای دیگری داشتید نتوانستید به بقیه تلفن بزنید.
غ -بله شاید درست باشد ،زیرا من در شرایط روحی و جسمی بدی بودم.
قاضی دادگاه :شما گفتید که صد در صد مطمئن بودید که آقای دهکردی روز جمعه را
برای جلسه انتخاب کرد ،آیا میخواهید بگویید که سوء تفاهم را رد میکنید سر دعوت
به جلسه؟
غ -اگر منظورشما از سوء تفاهم این است که من اشتباها تاریخ را گفتم ،خیر من اشتباه
نکردم!
قاضی دادگاه :چطورشد که این چنین نشسته بودید و چرا جای آدمها اصال عوض نشده
است؟
غ -من چون آخرین نفری بودم که به آنجا رفتم و نشستم ،برای این نمیدانم که جای
کسی عوض شده یا نه(طرح قرارنشستن افراد سرمیزرا که به تاریخ  ۲۸سپتامبر
کشیده شده به او نشان میدهند).
غ -بله درست است
قاضی دادگاه :یکی از شاهدان گفت که شما سر یک میز دیگر که طرف اردالن بود
نشسته بودید ،درست است یا نه.
غ -من سرگوشه میزکه چهارقربانی نشسته بودند ،نشسته بودم و خیلی تنگاتنگ اردالن
نشسته بودم.
قاضی دادگاه :وقتی تیراندازی شد ،نشسته بودید یا ایستاده بودید؟
غ -اصال نمیدانم که نشسته بودم و یا ایستاده بودم(.ایستاده بوده است!)
رئیس دادگاه :به یاد بیاورید آیا مشخصاتی از قاتل یادتان میآید یا نه؟
غ -متاسفانه هیچ چیز دیگری یادم نمیآید.

قاضی از برگ بازجویی  ۱۱سپتامبر  ۲۳۳۱میخواند :این شخص(قاتل) حدود ۸۱۳
تا  ۸۱۱سانت بود و هیکل او بزرگ بود .تیپ شرقی داشت و عینک نداشت و هیکل
ورزیدهای نداشته .آیا تا اینجا درست است؟
غ -من نه تنها چیزی یادم نمیآید بلکه یادم نمیآیدکه چنین چیزهایی هم گفته باشم(.یعنی
این را نیز رد میکند).
رئیس دادگاه :در بازجویی حتا گفتید که او یک کت سبز تیره شبیه کتهای نظامی
پوشیده بوده است .حاال یادتان میآید؟
غ -نه متاسفانه یادم نمیآید .چیز جدیدی به غیراز آن چیزهایی که آن زمان گفتم یادم
نمیآید.
قاضی دوم :شما از یک کاله کاپشن حرف زدید .شما گفتید که آن شخص یک کاله
کاپشن به سرش بوده که من نمیتوانستم موهای او را ببینم .در بازجویی که یک روز
بعد ازجریان در بیمارستان توسط دو نفر از اداره پلیس فدرال بازجویی شدید ،یادتان
میآید؟
غ -بله یادم هست .من در حالی که فکر میکردم شاید زنده نمانم ،گفتم که با این وجود
میخواهم همه چیز را بگویم و حتما هرچه گفتم درست است.
قاضی دوم :شما در این بازجویی گفتید که او قد بلند و درشت هیکل بود و موهای تیره
رنگ داشت(این در تضاد است با جریان کاله کاپشن).
غ -تا آنجا که یادم میآید همیشه گفتم که قاتل یک کاله کاپشن هم سرش بوده و این را
احتماال پلیس خودش نوشته(اشتباه از طرف پلیس).
قاضی اول :آیا تا زمانی که دکتر سعید وهمراهانش آنجا بودند ،شما رستوران را ترک
کردید؟
غ -رستوران هم محل کار من بود و هم محل زندگی من ،چطور میتوانم محل کارم را
ترک کرده باشم(دراین مورد تضادگویی دارد).
قاضی اول :پس شما درطول آن شب به بیرون رستوران نرفتید.
غ -من به پلیس هم گفتم که گاه گاهی از رستوران بیرون میرفتم که هوا بخورم و
مربوط به آن شب نبوده(گویا علیه این ادعا مدارکی هست).
قاضی اول :آیا شما درآن شب برای هواخوری از رستوران بیرون رفتید؟
غ -همان جوابی که دادم درست است .اآلن یادم نمیآید .همان جوابی که آن زمان دادم
درست است.
از بازجویی  02سپتامبر :من هر ازگاهی از رستوران بیرون میرفتم و در آن شب هم
حتما از رستوران بیرون رفتهام و آخرین بار شاید نیم ساعت قبل از جریان قتل بیرون
رفتهام .ضمن اینکه اصال یادم نمیآید که اصال چنین سوالی کرده باشند ولی شاید این
را گفتم .برای روشن شدن قتل من همهی سوالها را دقیق جواب دادم.
قاضی اول :شما گفتیدکه رستوران رامیخواستید بفروشید ،آیا کسانی آمدند و رستوران
را برای خرید بازدید کردند؟

غ -بله ،در این مدت چند تا گروه یعنی چند نفری با هم آمدند برای خرید .از جمله دو
گروه عرب شاید لبنانی بودند که آمدند و رستوران مرا دقیقا بازدید کردند .شاید همراه
خانواده .ولی به هرحال چند نفره آمده بودند و این را به پلیس هم گفته بودم.
قاضی اول :آیا این افراد به شما گفتند که از طرف چه بنگاه و یا چه واسطهای آمدند
برای خرید رستوران؟
غ -یکبار که دو نفر بودند گفتند که بنگاه مالک آنها را فرستاده و یکبار هم یک گروهی
که پنج یا شش نفر که چندین بار آمده بودند ،از طرف یک عربی که بغل رستوران من
زندگی میکرد و میخواست برای من رستوران را بفروشد ،فرستاده شده بودند.
قاضی اول :آیا شواهدی در دست دارید که یکی از این گروهها به قصد دیگری مثال
برای قتل به رستوران شما آمده باشد؟
غ -چیزی که توجه مرا جلب کند نبوده ولی بعدها فکر کردم و یادم آمد که چنین چیزی
بود و فکر کردم که شاید برای جریان قتل مهم باشد.
قاضی اول :ایا آقای دارابی درغرفه ایران کار میکرد یا نه؟
غ -آن چیزی که من دیدم ،ایشان در قسمت درونی غرفه بود و معلوم بود که موقعیت
باالیی درغرفه ایران داشت.
قاضی :آیا شما درایران در زندان بودهاید؟
غ -من درزمان شاه مدت  ۱سال در زندان بودم .در زمان خمینی در زندان نبودم.
محکوم نشدم .ولی پیش آمده بود که برای یک یا دو روز دستگیر شدم ولی زندانی
نشدم.
دادستان(آقای برونو یوست  :)Jostدر باره عواقب زخمی شدن ،شما گفتید که قادر
به کار کردن نیستید .آیا این پیآمد جراحات شماست؟
غ -بله همین طور است.
دادستانی :این طور معروف بود که در رستوران شما نیروهای مخالف جمع میشوند.
آیا اینها بیشتر مقیم برلن بودند؟
غ -این درست نیست که نیروهای مخالف همیشه به آنجا میآمدند ،ولی گاهی همان
سازمانهایی که اسم بردم ویکی دونفرازمنفردین به آنجا میآمدند وجلساتی میگذاشتند.
(اگر چنین نباشد ،تئوری اینکه اینها به هرحال میدانستند که آنها به آنجا میرفتند را
نمیشود طرح کرد) گاهی هم یک شاعر ،نویسنده ایرانی هم که به برلن میآمد ،به
رستوران من میآمد .من همه را نمیشناختم.
دادستانی :رابطهی حزب دموکرات با سایر نیروها چگونه بود؟ آیا الزم بود که
برنامهای برای نزدیکی آنها و سایر نیروها تدارک دیده شود؟
غ -من به لحاظ سیاسی آنقدر شخص مهمی نیستم که چنین سوالهایی ازمن بکنید.
دادستانی :آیا شما اطالع دارید که اعضاء یا هواداران حزب دموکرات کردستان
معموال در کجا گرد هم جمع میشدند؟
غ -خیر.

از برگ بازجویی  ۱۱سپتامبر :این اولین بار بود که نمایندگان حزب به رستوران من
آمدند .به طور معمول همیشه به خانه نوری میرفتند(اینجا میگوید که من فکر کردم
که شما گفتید که آنها کجا تظاهرات میکردند) شاید از من سوال کردند که آیا همایون
اردالن وغیر و را باز هم دیدی و میشناسی و شاید من برای این گفتم که به طور
معمول آنها منزل دهکردی میرفتند.

 ۲۴ژانویه۲۳۳۴
وکیل غفاری خانم کروست )( :(Krustقبل از شروع رئیس دادگاه به امین تذکر
میدهد که اجازه ندارد به مترجم ها توهین کند)
دادستان :آقای دارابی با شما درهفته سبز درغرفهی ایران درباره چه صحبت میکرده
است؟
غ -ما چند نفر بودیم وآقای دارابی را دیدیم .استقبال میکرد که با او صحبت کنیم ،زیرا
قبل ازما کسانی رفته بودند به آنجا و بساط را بههم زده بودند .ایشان دو یا سه نفر را
گذاشت که با ما صحبت کنند و خودش هم میآمد گاه گاهی با ما صحبت میکرد .و
درمقابل اینکه ما میگفتیم که در زندانهای ایران کشتار صورت میگیرد آنها مقاومت
میکردند و او گفت که پس شماره تلفن خودتان را به ما بدهید و ما تحقیق میکنیم و
نتیجهاش را با شما در میان میگذاریم .ولی ما این کار را نکردیم( .ما به آنها درس
اخالق میدادیم!)
دادستان :درباره رابطهی آقای نجاتی با برادر شما چه میدانید؟
غ -تا آنجا که میدانم نجاتی با آدمهای مختلفی رابطه گرفته و با برادر من هم تماس
گرفته و از او خواسته که به ایران برگردد و حتا گفته که شما میتوانید نشریه خودتان
را درایران درآورید ،زیرا ما هیچ اختالف نظر عجیبی با هم نداریم .برادر من گفته
بود که اگر شما چنین عقیدهای دارید چرا تلفنی صحبت میکنید و با اشخاص
بهخصوصی .اگر راست میگویید ،خب علنا این کار را بکنید.
دادستان :میدانید که نجاتی در بارهی نقش خودش چه چیزی گفته بود؟
غ -بالفاصله درنشریه ما درمقالهای به نام پاسخ علنی به دعوت مخفی جواب آنها را
دادیم( .مراجعه شود به نشریه) من هنوز جوابم تمام نشده است و تا آنجا که می دانم
آنها صحبت ازخصوصی نداشتند که ایشان این صحبتها را بکند(مثل اینکه ایشان گفته
که خود من میتوانم با دستهایم بختیار را بکشم و چند وقت بعد بختیار کشته میشود.
این را آقای میر راشد گفت).
دادستان از برگ بازجویی :او گفته که نجاتی خودش را حجت االسالم نجاتی نامیده و
گفته که از دفتر ریاست جمهوری خودش را معرفی کرده است.
غ -بله این طور است .حاال یادم میآید.
دادستان :آیا بین افراد اپوزیسیون کسانی بودند که در رابطه با تماسهای آقای نجاتی
براین نظر بودند که باید با دولت تماسهایی برقرار کرد؟

غ -این بحث در میان ما بود ،ولی بدون مطرح کردن تماس با نجاتی .مثال اگر کسی
رفته بود و با سفیر ایران تماس گرفته و آمده و گزارش داده بود و این بحث بود و
خیلیها اعتقاد داشتند که این در بحث با رژیم باید بازسازی شود.
دادستان :آقای دهکردی هم موافق این نظر بود؟
غ -بله (بدون هیچ توضیحی میگوید :بله)
دادستان :آیا شما یادتان هست که در باره این سوء قصد چه گفتید؟ " آنچه که شواهد
نشان میدهد ،دست ایران در کار است( ".اینجا وکیل دارابی  Kologeمیگوید آیا به
عنوان کارشناس و یا به عنوان شاهد .دقیقا کار خرابی میکند).
غ -من آخرین باری که بازجویی شدم ازطرف پلیس ،پلیس به من گفت که آنها همه
چیز را میدانند وفقط دنبال خائنی میگردند که این کار را کرده است(این را در جواب
این میگوید که از کجا میدانید که رژیم این کار را کرده است).
دادستان از برگ بازجویی :عزیز در مورد این سوء قصد گفته است که :درکنار رژیم
ایران و رژیم عراق ،سازمان مجاهدین هم میتوانند این کار را کرده باشند .چون آنها
ازقتل شرافکندی نفع میدیدند(هیچ کدام از شاهدان چنین حرفی را تا به حال نزدهاند!
ادعای خطرناکی است!).
دادستان :از کجا چنین نظری را آوردهاید و چرا فکر میکنید که سازمان مجاهدین هم
چنین کاری را ممکن است کرده باشد؟
غ -تا آنجا که من یادم میآید چنین حرفی را من نزدهام و آنها پرسیدهاند که چه کسی
میتواند از قتل شرافکندی سود ببرد! و من هم این را گفتم .ولی نمیدانم که چرا پای
هرقتلی ،پای مجاهدین وسط کشیده میشود ولی من نظرم این است که مجاهدین اصال
و ابدا چنین کاری را نمیتوانند بکنند .آنها چنین نظری ندارند( .باالخره معلوم نمیشود
که این حرف را زده یا نه .ولی در بازجوییهای اول دقیقا این را گفته ،که در پروندهاش
مطالعه کردهام .به هر حال فرصت برای تصحیح داشته است!).
دادستان :اگر این عقیده شماست ،پس چرا به این شکل درست مخالف این ادعایتان
چنین چیزی گفتید؟
غ -من فقط گفتم که چه کسانی میتوانند سود ببرند ازقتل دکتر شرفکندی .من حتا خیلی
های دیگر را هم نام بردم که از این ماجرا میتوانند سود ببرند.
دادستان :بگذریم از این بحث .ولی در باره قتل ،آیا از بیرون میشد درون رستوران
را دید؟
غ -بله میشود .بهخصوص از درعقبی که میشود آمد و دید(درعقبی به حیاط باز می
شود و.)...
دادستان :چرا از درعقبی نرفتید هوا بخورید؟
غ -بله از درعقبی به خوبی میشد درون رستوران را دید.
دادستان :چراغ اتاقها چطور بود؟
غ -نور کافی بود .چراغها به دیوار وصل بودند.
دادستان :آیا میدانید که آقای نجاتی برای نزدیکی به ایران تبلیغ میکرده است؟

غ -نمیدانم .فقط میدانم که تماسهایی گرفته است.
دادستان ازبرگ بازجویی  ۱۸مه :۲۳۳۹از قول حمزه گفتهاید که نجاتی گفته که
میخواهد بین نیروهای مخالف و رژیم نزدیکی بوجود بیاورد ،زیرا که شکاف بین
نیروهای مخالف و رژیم را باید از بین برد.
غ -واینکه ایرانیها هم باید برگردند به ایران ومن اضافه میکنم که این آقای نجاتی
نبوده ومن اشتباه گفتم .زیرا که من فکر کردم که حمزه با نجاتی مالقات کرده و به
پلیس هم گفتم که هر چه حمزه گفته است ،درست است.
دادستان :چه عکس العملی از خودشان نشان دادند؟(حاضرین درجلسه گزارش حمزه).
غ -تا آنجا که من می دانم ،نوری و فرجاد که خودشان از او خواسته بودند که این کار
را انجام بدهد که مخالفتی نبود و بقیه هم نظرات مختلفی داشتند.
دادستان :شما دربازجویی خود گفتهاید که نوری و ابراهیم زاده موافق نزدیکی با رژیم
بودند.
غ -به این شکل درست نیست و آنها و بخصوص نوری موافق راه حلهای مسالمت آمیز
بودند.
اریش ،وکیل فتاح عبدلی :آیا کسی از حاضرین در آن جلسه در باره گزارش حمزه،
آیا کسی موافق تماسهای مخفی بود یا نه.
غ -همه نظرشان براین بود که بحث و تماس باید علنی باشد .نمیدانم آیا کسی این نظر
را داشته باشد ولی دربین ما بحث که میشد ،خیلی ها بخصوص ازطرف نوری همیشه
شرط علنی بودن بحث مطرح میشد(حاال باالخره وکیل من مجبورش میکند که
واقعیت را در مورد نوری بگوید).
وکیل فتاح عبدلی :درمورد روشنایی چراغ جلوی در(.سوالها بخشا مختصر میشوند).
غ -در چوبی بود و شیشه هم به کار برده شده.
وکیل فتاح :چقدر شیشه داشت؟
غ -یک تکه بزرگ شیشه دارد .تعدادی چراغ درداخل و یک المپ تابلو بیرون(.در
عکس ،بعدا نشان میدهند که در رستوران بیشتر شیشه است و چوب کم دارد).
وکیل فتاح :آیا در رستوران بعدا عوض شده است یا نه؟ (عکس در رستوران را نشان
میدهند که کامال شیشهای است و بیرون را خیلی خوب میشد دید و چوب در آن کم به
کار رفته است).
وکیل فتاح :در باره قرارگرفتن قاتل که سه تا از شاهدان میگویند که درست بین میر
راشد و دستمالچی ایستاده چه میگویید؟
غ -خب آنها آن طور دیدند .هرکس مسئول مشاهدات خودش است.
وکیل فتاح :آیا شما دشنامی شنیدید؟
غ -خیر.
وکیل فتاح :آیا وقتی رفتید فرودگاه دنبال دکتر سعید ،متوجه این شد که اقدامات امنیتی
برای دکتر سعید وجود داشت؟
غ -نه.

وکیل فتاح :آیا در باره اینکه دکتر سعید چند وقت برلن میماند صحبت شد؟
غ -خیر
وکیل فتاح :آیا دربین راه درباره اینکه به غیرازکنگره ،نشستی خصوصیتر با
نیروهای مخالف هم باشد ،صحبتی شد؟
غ -خیر
وکیل فتاح :طبق گفته یک شاهد(منظورش شهره بدیعی است) در اینجا گفته شده است
که ،دوشنبه شب درباره اینکه این هیات قرار است که روز جمعه از برلن برود و او
گفته که شما هم حضور داشتید(.در منزل ما)
غ -نه چنین چیزی گفته نشده تا من یادم میآید(.من صد درصد مطمئن هستم که چنین
صحبتی شده است و خود من مطرح کردم)
وکیل فتاح :شما حدود نیم ساعت که ازرستوران بیرون رفتید ،به گفته پتر کوبیک
( ،) Peter Kobikبا ماشین مرسدس خود رفتید .به کجا رفتید؟
غ -یادم نمیآید که کجا رفتم .شاید آقای پتر یادش باشد(.طبق بازجویی از پتر ،او گفته
که عزیز به من نگفته است که کجا رفته).
وکیل فتاح :آقای غفاری این روز برای شما روز بخصوصی بوده است و شما حتما
خیلی روی اینکه دراین روز چه کارها کردهاید در مغزتان مرور کردید ،خواهش
میکنم کوشش کنید بلکه یادتان بیاید به کجا رفته بودید؟
غ -بله این روز برای من کابوسی است که هر روز جلوی چشم من میآید و آن روز
برای من از ساعتی که نوری و همراهانش به رستوران آمدند شروع شد.
وکیل فتاح :شما گفتید که آقای پتر خیلی مورد اعتماد شما بوده و گفتید که او در نبودن
شما رستوران شما را میچرخانده .آیا در تابستان  ۱۲شما سفری داشتید؟
غ -نمیدانم آیا در تابستان یا پاییز بود .ولی من به آلمان غربی رفتم نزد دوستانم.
وکیل فتاح :در کدام شهر بودید؟
غ -دوسلدورف و وپُرتال()Wuppertal
وکیل فتاح :به کدام شهرهای دیگر؟
غ -یادم نمیآید.
وکیل فتاح :به پاریس رفتید؟
غ -خیر
وکیل فتاح از برگ بازجویی پتر کوبیک :آقای غفاری برای  ۳روز در اوائل ماه اوت
 ۱۲به دوئیسبورک و بعد به پاریس رفته و وقتی برگشته به من گفته که به پاریس هم
رفته است .و به من نگفت که کدام دوستانش در دوئیسبورک را مالقات کرده است.
غ -من به پاریس نرفته وبه همان دو شهر رفتم .پتر قاطی کرده چون من بعدا به پاریس
رفتم(بعدا کی؟)
وکیل فتاح :کی به پاریس رفتید؟ آیا قبل از واقعه رفتید؟
غ -پرونده را دقیق بخوانید ،این سفر من زمانی بود که آشپز من گذاشت و رفت و من
رستوران را بستم(بازهم معلوم نمیشود که قبل از واقعه بوده یا خیر).

وکیل فتاح :آیا شما بعد از دوسلدورف به بن رفته بودید و آیا به سفارت ایران مراجعه
کردید؟
غ -خیراین طور نبود .آخه من چی جواب شما را بدهم(.از این سوال عصبانی میشود)
وکیل فتاح :این را برای این میپرسم که شما خودتان گفتید که میخواستید به ایران
برگردید و کوشش میکردید که پاسپورت برای خودتان و خانواده تهیه کنید.
غ -بله این درست است که من پاسپورت ایرانی داشتم واین پاسپورتها به اسم خودمان
نبود و آنها را از سفارت ایران نگرفته بودیم.
وکیل فتاح در باره پاسپورت و نحوه تهیه پاسپورتها سوال میکند.
وکیل فتاح :آیا شما نام هاشمی را شنیدهاید؟
غ -منظورتان را میفهمم ،بله .من این نام را فقط شنیدم و بهتر است از آن کسیکه آمده
و این مساله را مطرح کرده(منظور همسرش است) ومسائل خصوصی و خانوادگی ما
را مطرح کرده ،بهتر است که با خود ایشان که همسویی با این جنایت میکند و این
مسائل را مطرح میکند ،طرح کنید.
رئیس دادگاه :لطفا فقط جواب سوال را دقیق بدهید و خیلی کلی جواب ندهید که موجب
طرح سواالت دیگر خواهد شد.
وکیل فتاح :آیا اسم او را شنیده اید؟
غ -با حضور زنم به تلفن ایشان جواب دادم .او به زن من تلفن زده و اصال معلوم نشد
که او کیست و با چه کسی میخواهد صحبت کند.
وکیل فتاح :پلیس ادعا کرده که شما این تلفن را قطع کردید و گفتید که خط تلفن درست
کار نمیکرده .درحالی که اینطور نبوده است.
غ -یک نفربه خانه ما زنگ میزند و میگوید من میخواهم با آقای عزیز صحبت کنم.
من در خانه نبودم و با زن من صحبت میکند و میگوید که اسمش هاشمی است .بعد
همان روز و یا روز دیگر زنگ میزند و به زن من میگوید که میخواهم با آقای
عزیز صحبت کنم .من گوشی را گرفتم و او گفت که با آقای عزیز میخواهم صحبت
کنم .من گفتم من عزیز هستم و او گفت که میخواهم با آقای عزیز صحبت کنم .من
گفتم من عزیز غفاری هستم و او گفت که نه میخواهد با آقای عزیز حرف بزنم .در
زبان ما معموال جلوی اسم فامیل ،واژهی آقا میآورند و نه جلوی اسم کوچک .بعد او
گفت که من اشتباه گرفتم ومن گفتم اگر میخواهید با آقای عزیز حرف بزنید اشتباه
گرفتهاید .بلندگوی تلفن هم صداش بلند بود و زن من همه این حرفها را شنیده است و
در پروندهی پلیس هم همه این مطالب هست وهیچ چیز دیگری هم نیست(بیخودی
میگوید ،در پرونده خیلی بیشتر از اینهاست).
وکیل فتاح :چه زمانی بود؟
غ -حدود چند سال پیش بود.
وکیل فتاح :چطور پس این موضوع به این بیاهمیتی چنین دقیق یادتان هست؟ شما که
حافظه اتان خیلی ضعیف است!

غ -من نگفتم که حافظهام را از دست دادهام .پرونده را دقیق بخوانید ،بعد میفهمید که
چرا یادم مانده .چون با زنم حرفهایی بعداز این مساله زدم(.اشاره به جر و بحثی میکند
که با زنش دراین مورد داشته است).
وکیل فتاح :درمورد آشپزشما لوئیزا ،طبق بازجویی درتاریخ  ۳ژانویه  ،۸۱۱۵شما
گفتید که درشب قبل از وقوع واقعه سر پرداخت مزد با لوئیزا حرفتان شده و برای
همین لوئیزا شما را ترک کرده است .پس درشب قبل از واقعه و نه در بعد از ظهر
روز واقعه ،آشپزتان شما را ترک کرده است .پس این با این ادعا در تضاد است .پس،
شما از روز چهارشنبه میدانستید که آشپز شما نمیآید!
غ -من نگفتم که لوئیزا نمیآید .او باید میآمد ،زیرا من به او پول بدهکار بودم و من از
این حرکت میکردم که او باید بیاید(جواب دقیق است)
وکیل فتاح :خانم بار شما ،ماریا که اسم فامیل او را یادتان نبود ،آیا هر روز آنجا بود
یا گاهگاهی میآمد؟
غ -او هر روز آنجا میآمد.
وکیل فتاح :پس به او نباید تلفن می زدید که بیاید
غ -خیر.
وکیل فتاح :از برگ بازجویی ماریا در  ۱۲/۱/۸۱طبق این بازجویی ماریا گفته است:
"در روز ۸۹هم عزیز به من درخانه دانشجویی زنگ زد و ازمن پرسید که آیا حاضرم
به او کمک کنم .او میدانست که در آشپزخانه کسی نیست که کمک کند ".پس برای
شما وماریا معلوم بود که آشپز شما نخواهد آمد(.اینجا مداخله آقای کولگه وکیل دارابی
که میگوید این را هنوز نمیشود گفت که عزیز از یک روز قبل میدانسته که آشپزش
نمیآید).
غ -این خیلی روشن است ،ماریا چون اجازه کار نداشت ،ترسیده که به پلیس بگوید که
هر روز آنجا کار میکرده است و برای همین اینطور گفته است.
وکیل فتاح :این ماجرا نشان میدهد که حرف آقای حجازی که گفته شما سه شنبه و یا
چهارشنبه از او سوال کردید که او بیاید وبه شما درآشپزخانه کمک کند ،میتواند
درست باشد .برطبق گفته ماریا که گفته است :برای من روشن بود که عزیز روز
پنجشنبه قرار نبود مهمان داشته باشد و رزرو میز نداشتیم.
وکیل فتاح نقل قولی از آقای حجازی میخواند :من سه شنبه یا چهارشنبه پیش عزیز
بودم ،آشپز نداشت و برای همین ازمن سوال کرد که آیا میتوانم به او کمک کنم یا
نه(.میگویند که گویا حجازی دقیقا دارابی را میشناسد ،حاال چرا وکالی دارابی سعی
میکنند که ثابت کنند که حجازی ادعای دروغی میکند را باید دید که چرا؟ آیا آنها
وحشت دارند که پای حجازی هم به دادگاه کشیده شود یا نه.عزیز اینجا سعی میکند که
در دفاعیات خود همه تئوریهایی که علیه این گفته حجازی و روز جمعه و میهمان
نداشتن برای پنجشنبه وغیره را ردکند .خیلی زیرکانه استدالالتی هم میآورد که به
نظر دقیق میآیند ،ولی درمجموع باز جواب همه این سوالها ناروشن میماند).

وکیل فتاح :حاال خیلی دقیق جواب بدهید که آیا از حجازی برای کمک کردن به شما
سوال کردید یا نه؟
غ -من دراداره پلیس تازه فهمیدم که آقای حجازی آشپز یونانی هم هست( .فرار از
جواب دقیق)
وکیل فتاح اعتراض میکند :درست جواب دهید.
غ -من که اصال نمیدانستم که او آشپز یونانی هم هست و او خودش کار میکند و
خانواده دارد .چرا او باید چنین ادعایی کند .نمیدانم چرا من باید چنین سوالی از او
کرده باشم( .باز هم تفسیر میکند و از جواب دقیق فرار میکند).
وکیل فتاح :جواب دقیق شما چیست؟
غ -خیر
وکیل فتاح :آیا یادتان میآید که اقای حجازی به مالقات شما در بیمارستان آمده و به
شما گفته که چه شانسی داشته که او آنجا نبوده و گلوله نخورده؟
غ -من زمانی که در بیمارستان بودم ،خیلیها به دیدارم آمدند و من یادم نمیآید که هر
کسی چه حرفهایی زده است.
وکیل فتاح :ماشین مرسدس شما  ،آیا شما بعد از سوء قصد چرخها و یا فلزهای چرخ
را عوض کردید؟
غ -من که در بیمارستان بودم.
وکیل فتاح :چند هفته بعد از مرخص شدن از بیمارستان چی؟
غ -خیر.
وکیل فتاح :ماشین شما چند چرخ اضافی دارد؟
غ -موقع خرید چند تا چرخ اضافی هم داشته.
وکیل فتاح :آیا چرخ ماشین شما رینگ هم دارد؟
غ -نمیدانم ،پلیس دقیقتر میداند.
وکیل فتاح :شرکت ماشین فروشی کورنل که شما از آنجا ماشین را خریدید ،گفته است
که چرخهای ماشین شما رینگ داشتهاند.
غ -اگر گفته که حتما هنوزهم هستند و پلیس هم همه چیز را دیده است .نمیدانم که چرا
سوال میکنید؟ (بازهم وکیل دارابی "کولوگه" اعتراض میکند که سواالت وکیل ما در
این مورد بیخود است! وکیل ما هم میگوید این وظیفه دقیقتر سوال کردن در این مورد
را به عهده شما میگذارم).
وکیل فتاح :اسکناس های شما چه نوعی بودند؟
غ -نمیدانم چند مارکی بودند ،پول ،پول است.
وکیل فتاح :چقدر بود؟
غ ـ حدودا شش هزار مارک بوده است.
وکیل فتاح :آن هزار مارکی که از این شش هزار مارک ،آقای روستا ،بین مدارک شما
پیدا کرده ،چطوری بود یادتان نمیآید که چه اسکناس هایی بودند؟

غ ـ چه فرقی میکند چه اسکناسهایی بودند ،نمیدانم چرا میپرسید؟(اتفاقا خیلی مهم
است).
وکیل فتاح :درتابستان  ۸۱۱۲چه مشکالت خانوادگی داشتید که میخواستید رستوران
خود را بفروشید؟
غ -اصلیترین علت فروش ،مشکالت خانوادگی من بوده است.
وکیل فتاح :آقای سودو( ،Südoاز آبجو سازی  Kanpuagelگفته است که مساله
فروش ازطرف شما به خاطر مساله سالمتی شما بوده است و مشاور مالی شما گفته که
در ماه اوت از فروش صرفنظر کردید ،زیرا که در ماه اوت پولی دریافت کردید .آیا
اینها هم دالیل دیگر فروش رستوران از طرف شما بوده است؟
غ -من به آقای سودو گفتم و به حسابدار خود هم گفتم( .جواب آنقدر نامشخص است که
اصال منظورش را نمیشود فهمید .ولی اینطورمیگوید) بله من به زنم گفتم که
مشکالت خصوصی ما را به هیچکس نگوید و به آقای سودو هم دالیل واقعی را نگفتم.
وکیل فتاح :جواب سوال را دقیق بدهید ،آیا شما مشکالت مالی هم داشتید؟ و دیگر
اینکه درآمد روزانه شما به طورمتوسط در رستوران چه قدر بود؟
غ -مشکالت مالی نداشتم و درآمد روزانه من بستگی به روز آن داشته است(.باز هم از
جواب دادن در میرود).
رئیس دادگاه :به طورمتوسط فروش شما چقدر بوده است؟
غ -من هیچ وقت بطور دقیق حساب نکردم ،زیرا شریکی نداشتم و آنقدر مهم بود که
رستوران بچرخد.
رئیس دادگاه :به نظر نمیآید که بنگاهداران دراین مورد سوالی نکرده باشند که درآمد
روزانه شما چقدر بوده و یک یادداشتی هم هست از طرف آقای  Hornauاز بنگاه
مالکی که عنوان کرده است که فروش متوسط آنجا بین  ۸۳۱۱تا  ۲۱۱۱مارک بوده
است( .اصال و ابدا نمیتواند چنین باشد).
غ -بله شما میدانید که کسی که رستورانش را میفروشد ،رقم درستی را مطرح
نمیکند(.تا آنجا که ما میدانیم کار رستوران ایشان خوب نمیچرخیده).
رئیس دادگاه :آقای پتر گفته که حدود  ۶۱۱مارک شما روزانه درآمد داشتید.
غ -بله بعضی روزها اینطور بوده و یا کمتر هم میتوانست باشد.
رئیس دادگاه :آیا این حدس مشاور مالی شما که گفته است شما در آخر ماه اوت مبلغ
زیادی پول دریافت کردید و برای همین هم قصد فروش را کنار گذاشتید ،درست است
یا نه؟
غ -نه من یادم نمیآید که چنین صحبتی با مشاورم داشتم و هیچ پولی هم احتیاج نداشتم.
رئیس دادگاه :من پاسخ شما را به عنوان نه میفهمم و سوال تکمیلی نمیکنم.
وکیل ما(وکیل خانواده دهکردی) ،ولفگانگ ویالند( :)Wielandشما از رستوران
بیرون میرفتید که هوا بخورید ،آیا جلوی در ایستاده بودید و یا آن محل را ترک
کردید؟
غ -بله ممکن است که جلوی درهم قدم زده باشم.

ویالند :شما آخرین بارقبل از ورود قاتلین به رستوران ،کی از رستوران بیرون رفتید
که هوا بخورید؟
غ -به خاطرم نمیآید ولی مراجعه کنید به پرونده و از پرونده میتوانید در بیاورید که
کی بوده است .پلیس از من این سوال را کرده است.
ویالند :آیا شما ده دقیقه قبل از ورود قاتلین بیرون بودید؟
غ -نه این معقول به نظر نمیرسد ،زیرا که من مهمان داشتم و نمیشد که ده دقیقه رفته
باشم بیرون(.بازهم زرنگی میکند و یک جواب دیگری میدهد).
ویالند :دوباره سوال را طرح میکند.
غ -من تا آنجا که یادم میآید قبل از ورود قاتلین به رستوران نزد دکتر سعید برای مدت
زیادی نشسته بودم.
ویالند :به نظر شما زمان طوالنی برای شما چه قدر است؟
غ -اگر ده دقیقه مورد نظر شماست ،دقیقا دو برابر ده دقیقه از نظر من ،زمان طوالنی
است.
ویالند :یک شاهدی از همسایههای شما گفته است که حدود ده دقیقه قبل از سوء قصد،
شما را بیرون از رستوران دیده است.
غ -میتوانید ازکسانی که زنده ماندهاند بپرسید که آیا من ده دقیقه قبل بیرون رفتم یا
نه (.این خیلی مساله مهمی است که نمیشود همینطور ازکنارش رد شد .چرا دقیق
جواب نمیدهد؟).
ویالند :آیا شما میخواهید کامال رد کنید که ده دقیقه قبل از رستوران بیرون رفتید؟
غ -بله کامال درست است.
ویالند :طبق گفته شاهد خانم رناته زکیر() Renate Zakirکه دوچرخه سوار بوده و
گفته است که شما را ده دقیقه قبل ازماجرا دیده است( .توضیح وکیل من که البته اگر
آقای کولوگه ،وکیل دارابی اعتراض نکند .چون این شاهد هنوز بازجویی نشده است).
غ -من چنین شاهدی را به اسم نمیشناسم .شما باید از حضار در جلسه بپرسید .من یادم
هست که دکتر سعید و دستمالچی بحث میکردند و این بیش از ده دقیقه قبل از ماجرا
بوده است(.بی خود میگوید چون بحث درست در لحظات آخر بوده است).
ویالند :از برگ بازجویی خانم رناته:
" ...در پیاده رو خیابان پراگر() Prager Str.من عزیز را دیدم .من او را میشناسم و
او را با اسم کوچکش صدا میکنم .او بیرون رستوران بود در پیاده رو به طرف
خیابان ناخود( . ") Nachod Strخانم رناته گفته که شما را دیده است که خیلی در
فکر بودید ودستتان زیر چانه اتان بوده است" .من سوار دوچرخه رد شدم و با هم سالم
و علیک کردیم ."...آیا اینطور بوده؟
قاضی دادگاه :آقای عزیز ،شما دیروز گفتید که من مطمئن هستم که نیم ساعت قبل از
ماجرا بیرون رستوران بودم.

رئیس دادگاه :دو تا سوال است ،اول اینکه آیا این برخورد وجود داشته و دوم اینکه چه
زمانی بوده است؟ (بازهم ازجواب دادن درمی رود .از جواب دقیق به شکل خیلی
ماهرانه ،چرا؟).
غ -هرچه در پرونده هست ،درست است( .وضع خیلی خراب تر ازآن شد که می شود
تصورکرد .اهمیت این قضیه بسیار است ،چرا که او که هیچوقت اهل هواخوری نبود،
بیرون رفته است).
رئیس دادگاه :اگر جواب درست ندهید ،جرم دارد .ولی مجبور به جواب دادن نیستید.
(وکیل ایاد به داد ایشان میرسد و به نوع سوال کردن اعتراض میکند .ولی رئیس
دادگاه این اعتراض را رد میکند و میگوید که سوالها هیچکدام نامربوط نیستند .باز
هم سوال برای چندمین بار تکرار میشود .بازهم حاشیه می رود).
غ :من داشتم میمردم و با این وجود همه چیز را گفتهام .حاال بعد از این همه وقت
چطوری میتوانم بگویم که آیا چنین زنی را با دوچرخه دیدهام یا نه؟ (آن زن همسایه
دلیلی نداشته است که دروغ بگوید ،او نفعی نداشته ،همان لحظه بعد از ترور این را به
پلیس گفته بود).
غ :من میخواهم بازهم جواب آقای ویلند را بدهم.
(در اینجا خانم کین  Kihnوکیل دارابی از قول دارابی میگوید که آقای عزیز نگفت
که هرچه در پرونده آمده است ،درست است .ایشان به داد عزیز میرسد.چرا؟ اکثر
وکال ،مثال وکیل دارابی و ایاد به داد عزیز میرسند و شلوغ میکنند.چرا؟)
غ -جواب آقای ویلند را میخواهم بدهم .این چطور خانمی است که ادعا میکند  ۵دقیقه
و  04ثانیه بعد از دیدار من تیراندازی را شنیده است .من خیلی مایل هستم که با ایشان
آشنا شوم(باز هم طفره می رود).
ویالند :آقای عزیز ،این خانم گفته که شما را ازنزدیک و دقیق میشناسد(.وکیل ایاد باز
هم سعی میکند از راههای قانونی دادگاه ،جلوی سوالهای بعدی وکیل ما را بگیرد.
چرا این کوشش را میکنند؟ رئیس دادگاه میگوید شما میتوانید سوالهایتان را بدون
ذکر مبدا آنها طرح کنید .ولی کال جو دادگاه را آنقدر شلوغ کردند که اصال وکیل ما
نمیتواند به پرسشهایش ادامه دهد .مسیرسوالها فعالعوض میشود ،زیرا که میخواهند
خانم رناته ،همین همسایه ،را به دادگاه دعوت کنند).
وکیل شرفکندی ،آقای یشک( :)Jeschekرابطه خیلی نزدیک شما و آقای نوری
چگونه بوده است؟
غ -من با نوری درجلساتی که دردانشگاه برگزارمی شدند ،آشنا شدم و بعدهم در خانه
بعضی از دوستان یکدیگر را میدیدیم .بعضی وقتها هم به جلساتی در خانه خود او
میرفتم(چرند میگوید ،اصال درخانه ما او به جلسهای از طرف نوری دعوت نشده
بود) و باهم کم کم بیشتر آشنا شدیم و به طور خصوصی هم یکدیگر را با خانواده
میدیدیم و مسافرت هم میرفتیم).
وکیل شرفکندی :در چه سالهایی با آقای عزت پور در زندان بودید؟
غ -از سال  ۳۸که رفتم به زندان با ایشان آشنا شدم.

وکیل شرفکندی :آخرین باری که آقای عزت پور را قبل از ماجرا در برلن دیدید ،کی
بود؟
غ -آقای عزت پور حدود یک ماه و یا دو ماهی بود که در برلن بود و تقریبا هر روز
پیش من میآمد.
وکیل شرفکندی :چند وقت بعد از زندان در ایران و مالقات اینجا گذشته بود؟
غ -حدود  ۸۱تا  ۸۲سال بود.
وکیل شرفکندی :آیا ایشان به شما نگفته بود که چه سمتی دارند ،یعنی عضو مرکزی
حزب در اروپا هستند؟
غ -خیر.
وکیل شرفکندی :اقای نوری به شما در این مورد مطالبی گفته بود ،چرا خود ایشان به
شما چیزی نگفته بود؟
غ -ایشان نخواسته که خودش را و نقشش را بگوید ،زیرا که نخواسته بود که خودش
را مطرح کند ،چون آدم متواضعی است.
وکیل شرفکندی :شما گفتید که من خیلی بههم ریخته هستم .خیلی بیشتر از آنکه بشود
تصورش را کرد .آیا شما از جانبی تحت فشار هستید؟
غ -بله .این فشارمال چارچوب جامعه اینجا برای من است وبه خاطر مشکالت
خانوادگی من.
وکیل شرفکندی :آیا آنزمانی که دارابی را درهفته سبز دیدید ،ازاو پرسیدید که کیست
و نامش چیست؟
غ -خیر.
وکیل شرفکندی :آیا از آقای حجازی پرسیدید که او از چه کسی جنس میخرد؟
غ -آقای حجازی خودش به من گفت که از بازار بزرگ برلن خرید میکند .البته من از
او اصال نپرسیدم که از کجا خرید میکند(.اینجا منظور رابطهی حجازی و دارابی در
خرید و فروش است).
وکیل شرفکندی :آیا شما نام کاظم کازرونی(منظور دارابی است) را شنیدهاید؟
وکیل شرفکندی :شما گفتید که از طرف رژیم فعلی  ۸یا  ۲روز دستگیر شدهاید .چرا؟
غ -درابتدای جنگ بود که داروخانه من خراب شد و بعد من داروها را با یک ماشین
باری به تهران فرستادم .بعد پاسداران داروها را گرفتند و ادعا کردند که این داروها
برای کردستان بوده و بعداز اینکه روشن شد چنین نبوده است ،با ضمانت مرا آزاد
کردند تا تاریخ دادگاه در نظر گرفته شد.
وکیل شرفکندی :آیا فقط با ضمانت آزاد شدید یا قول و قرارهای دیگر هم گذاشتید؟
غ -خیر .زیرا آنزمان هنوزدیکتاتوری برقرار نشده بود .من فقط ضمانت شخصی داده
بودم که بروم دادگاه.
وکیل شرفکندی :چطور شد که به فکر خریدن رستوران در سال  ۸۱۱۸افتادید؟

غ -میخواستم هرچه زودتر از پوشش اداره کار بیایم بیرون و نمیدانم که چطور شد
وارد این بازار شدم .با آقای روستا هم قرار بود کارهای دیگری انجام بدهیم .شاید به
این خاطر که من در رستورانهای مختلف کار کردم(.در کدام رستورانها؟)
وکیل شرفکندی :آیا قبل ازآنکه رستوران میکونوس را بخرید ،به آنجا رفت و آمد
داشتید؟
غ -بله خودم می رفتم و رستورانها را میدیدم(اینجا مساله خرید رستوران و کمک
خواستن از کامبیز روستا چگونه بوجود آمد؟)
وکیل شرفکندی :آیا شما اطالع داشتید که قبال افراد اپوزیسیون آنجا گردهم جمع
میشدند؟
غ -تا آنجاییکه من اطالع دارم ،هیچکدام از کسانی که من میشناسم قبال آنجا نبودهاند.
وکیل شرفکندی :در اجاره نامهی شما به تاریخ ۱۸/۱/۱آمده است که هیچ تجمع حزبی
وفعالیت حزبی نباید آنجا انجام شود.
غ -من دقیقا نمیدانم که چرا چنین مادهای درآن قرارداده شده است ،ولی صاحب
رستوران نمیدانست من چه کسی هستم.
وکیل شرفکندی :در مدارک رستوران آمده که قیمت آن  ۲۱۱۱۱۱مارک بوده است.
غ -خیردرست نیست .قیمت دقیق آن  ۸۱۱۱۱۱مارک بوده است.
وکیل شرفکندی :به اضافه مالیات ارزش اضافی؟
غ -نه من مالیاتی نپرداختم.
وکیل شرفکندی :این اطالع درست است که در تاریخ  ۱۸/۱/۵۱مبلغ  ۳۳هزار مارک
پرداخت کردید و در تاریخ  ۱۸/۱/۱مبلغ  ۳۳هزار مارک .این مبلغ حدود  ۸۱۱هزار
مارک میشود .این پول را از کجا آوردید؟ با توجه به اینکه اینجا و آنجا کار میکردید
و پول کمی هم از دولت آلمان میگرفتید.
غ -من این پول را از قبل داشتم( .خانم وکیل دارابی میگوید که به شاهد بگویید که این
حرف ممکن است موجب اشکاالتی با ادارهی اموراجتماعی بشود .اینکار انجام
میشود.).
وکیل شرفکندی :ایا درست است که شما مبلغ  ۲۸۱۱۱۱مارک برای وثیقه رستوران
پرداختید؟
غ -بله درست است.
وکیل شرفکندی :آیا آقای دکتر روستا در مقابل شرکت هنکل  Henkelمبلغ ۱۱۱۱۱
مارک برای شما ضمانت کرده است؟
غ -بله درست است.
وکیل شرفکندی :آیا دلیل مشخصی وجود داشت که آقای روستا برای شما اینکار را
کرده است؟
غ -این سوال را از خود ایشان بکنید(.واقعا هم روشن نشد که عزیز چطور خودش را
به روستا نزدیک کرده است).
وکیل شرفکندی :این مبلغ  ۸۱۱۱۱۱مارک را شما نقد پرداخت کردهاید؟

غ -آقای وکیل اگر ضمانت میکنید که جرائم احتمالی برای روشن شدن این ماجرای
پول را خودتان پرداخت کنید ،من حاضرم جواب بدهم.
وکیل شرفکندی :چرا شما این مبلغ پول را نقد پرداخت کردید؟
غ -من تاجر واردی دراین موارد نبودم.
وکیل شرفکندی :این مبلغ صدهزار مارک را چگونه ،آیا بازهم دریک کیسه پالستیکی
وغیره در زیر زمین نگهداری میکردید؟
غ -نمیدانم ازکجا میدانید که من پولهایم رادرکیسه پالستیکی نگهداری میکردم.
(خودش قبال گفته) و من حرفی در باره پول دیگر حاضر نیستم بگویم.
وکیل شرفکندی :آیا این پول را شما قبل از بستن قرار داد رستوران میکونوس دریافت
کردهاید؟
غ -خیر
وکیل شرفکندی :آیا در تابستان  ۸۱۱۲میخواستید که فورا رستوران را بفروشید؟
غ -یادم نمیآید ولی به هرحال میخواستم خاک آلمان را ترک کنم(چرا؟)
وکیل شرفکندی :شما درتابستان  ۱۲برای  ۸۳روز رستوران خود را بستید و به
پاریس رفتید و حاال درآخرین بازجویی خودتان گفتید که در روزنامه Zweite Hand
یک آگهی برای آشپز دادهاید .برای  ۸۳روز بگوییم حدود  ۲۱۱۱مارک میشود ،آیا
تحمل چنین ضرری را داشتید؟
غ -بله داشتم.
وکیل شرفکندی :در نیمهی ماه اوت سال  ۱۲شما حدود  ۳نفر در رستوران خود به
کار گماشته بودید ،آیا درست است؟
غ -خیر ،مشاورمالیاتی من اشتباه کرده ومن در یک زمان 5 ،نفر را به کار نگماردم.
ص  : ۲۷مشاور مالیاتی در یک روز یعنی در  ۸۳اوت یک باره سه نفر را برای
کار گماردید.
غ -بله درست است .من در روزنامه  Zweitehandبرای سه نفر آگهی داده بودم.
زیرا میخواستم در رستورانم تغییراتی بوجود بیاورم.
وکیل شرفکندی :شما که گفتید میخواستید رستوران را بفروشید؟
غ -مگر هرکس میخواهد رستورانش را بفروشد ،رستورانش را خراب میکند؟
وکیل شرفکندی :شما وقتی درموردعوض شدن تاریخ جلسه صحبت کردید ،یکی از
شهود گفته است(میر راشد) که از روی صدای ضبط شده شما ،روی نوار تلفن او،
یک کپی تهیه کرده بوده است ،آیا آن را شنیدهاید؟ وآیا فکر میکنید که این کپی برای
چه کسی تهیه شده بوده است؟
غ -نه من نشنیدهام.
وکیل شرفکندی :آیا نام مرتضی غالمی را شنیدهاید؟
غ -خیر
وکیل شرفکندی :نام بزرگ علوی را شنیدهاید؟
غ -بله.

وکیل شرفکندی :چه میدانید از بزرگ علوی؟
غ -یکی از شکوفههای ادبیات ایران است.
وکیل شرفکندی :آیا میدانید که نام این مرد برای یک عملیات تروریستی استفاده شده
است؟
غ -خیر.
قاضی دادگاه :حاال شما به من بگویید که این صد هزار مارک را از کجا آوردهاید؟(با
توضیح رئیس دادگاه در مورد حقوق ایشان).
غ -من ازاین حق خودم استفاده میکنم و به خاطر جرائم احتمالی ،مطرح نمیکنم که
این پول را از کجا آوردهام .ولی خطاب به ایرانیهای درون سالن میگویم که خیلی از
دوستان من که از نیروهای مخالف هستند میدانند که این پول ازکجا و چطور تهیه شده
است(.چرند میگوید .ما که نمیدانیم که ایشان پول را ازکجا آورده است).
دادستان :در باره آمدن دکتر سعید کسی به شما چیزی گفته است؟
غ -خب ،نوری خودش به من گفت که آنها برای شرکت درکنگره میآیند(.پس تاریخ
آمدن او حدودا معلوم بوده است)
دادستان :آیا میدانستید که دکتر شرفکندی چه سمتی دارد؟ آیا فکر نمیکردید که این
یک نشست خاصی بوده است؟ زیرا که گفتید که آشپز نداشتید و برای شما خیلی مهم
نبوده ،با وجود آنکه میدانستید که دکتر شرفکندی قرار است به رستوران شما بیاید.
غ -من گفتم که نبودن کمک آشپز دیگر مهم نبود .نه اینکه نبودن آشپز برایم مهم نبود.
من فکر نمیکردم که این نشست یک جلسه خیلی مهمی باشد و مثل جلسات دیگر برای
من بود(.پس تاکید نوری برای احتیاط را چه میگویی؟)
دادستان :آیا آشپز شما لوئیزا فقط آن شب غیبت داشت یا درآن هفته کال غیبت داشته
است؟
غ -درست فقط همانشب نیامده است.
دادستانی :آیا این آقای پتر ،همان کسی است که آن شب سوء قصد هم آنجا بود؟
غ -خیر این یک پتر دیگر است .فکر می کنم اسم فامیل او کوبیک است.
دادستان :شما گفتید که پتر ،بغل رستوران شما مینشسته .پترکوبیک( )Kubikدر
خیابان رستوران شما نمی نشیند.
غ -من میدانم که خانه او کجاست و او بیشتر وقتها در رستوران من بود و یا پیش
دوست دخترش.
دادستان :شما دربازجویی خود درژانویه  ۸۱۱۳گفتید که آشپز شما لوئیزا نمیآمد و ۲
یا  ۵روز قبل از واقعه سعی کردید که یک آشپز دیگر پیدا کنید.
غ -ولی من از ایشان راضی نبودم و دنبال یک آشپز دیگری هم بودم.
دادستان :شما  ۲یا  ۵روز قبل از ماجرا از آقای حجازی سوال کردید که آیا به شما در
آن هفته که میهمان دارید برای آشپزی کمک میکند یا نه؟

غ -من سه شنبه ساعت یک نیمه شب از قصد نوری برای آمدن به رستوران خبردار
شدم .چطورممکن است که حجازی را  ۲یا  ۵روز قبل از چهارشنبه برای کمک به
خودم خبردار کرده باشم؟
دادستان :آیا اصال از آقای حجازی برای کمک در آشپزخانه کمک خواستید؟
غ -آقای حجازی برای من همیشه آذوقه میآورد .شاید من به او گفتم که برای من آذوقه
بیاورد واینکه چرا او حاال چنین چیزی میگوید را نمیدانم(.حجازی خودش در
پروندهاش میگوید که از دارابی جنس میخریده است ).من میتوانم دالیلی بیاورم که
مساله شب و شب جمعه مشخص بشود .اوال فرقی نمیکند که چه روزی باشد .تازه
میتوانست زمانی باشد که همه اینها باشند ،مثال کامبیز روستا و غیره هم میتوانستند
آنجا باشند وکسی نمیدانست که مثال کامبیز مریض است و غیره و آنها از ساعت  ۱تا
 ۸۸شب هم که وقت داشتهاند(.دراینجا مدافعه وکالی دارابی برای دفاع ازعزیز در
مقابل گفتههای آقای حجازی)
غ -من درست روز پنجشنبه ساعت  ۳بعدازظهر متوجه شدم که آشپز من نمیآید.
دادستان از برگ بازجویی آقای پتر کوبیک میخواند :بین ساعت  ۳تا  ۶بعداز ظهر
من رفتم به رستوران عزیز(.اینجا باز اعتراض وکیل اقای دارابی)
دادستان :آیا از او برای کمک به آشپزی کردن نپرسیدید؟
غ -چرا پرسیدم که آیا همان شب میتواند به من کمک کند.
دادستان :لطفا تمام روز  ۸۹سپتامبر را شرح بدهید که چگونه بر شما گذشته است.
(توضیح دوباره میدهد و چیز جدیدی مطرح نمیکند)
دادستان :آیا شما بین ساعت تا  ۶بعدازظهر که آقای پتر کوبیک نزد شما بود ،از
رستوران بیرون رفتید؟
دادستان :آیا پتر کوبیک گاهی از رستوران شما مواظبت میکرد؟
غ -بله .حتا چند روزسفرهم ،اوکلید رستوران را داشت .من به او خیلی اطمینان داشتم.

 -۴عزیزغفاری دربرابر دادگاه
(متن پرسش و پاسخ از عزیزغفاری درجلسات  ۲۹و  ۲۴ژانویه  ،۲۳۳۴به نقل از مجله آرش ،شماره)۹۵

 ۲۹ژانویه ،عزیزغفاری:
عزیز جریان دوشنبه شب را توضیح می دهد.
وقتی نوری داشت شام را آماده می کرد ،تلفن زنگ می زند و دکتر سعید خبر می دهد
که به برلین می آید وقرار می شود که دنبال او برویم .نوری گفت که برنامة تلویزیونی
دارد و نمی تواند دنبال او برود وهمان پای تلفن به دکتر سعید کفت که دوستی دارد
(یعنی عزیز) که آنجاست همراه عبدهللا عزت پور می روند و او را می آورند.
چند دقیقه بعد از این تلفن ،فتاح و اردالن زنگ زدند و هتل آن ها نزدیک خانه نوری
بود .و نوری از آنها خواست که با تاکسی بیایند که با هم شام بخوریم.
بعد از خوردن شام به اتفاق رفتیم که دکتر سعید را از فرودگاه بیاوریم به هتل محل
اقامت آنها در برلین شرقی .آنها را گذاشتیم آنجا من وعزت پور برگشتیم .عزت پور را
به ایستگاه مترو محل خانه اش رساندم و خودم هم رفتم به رستوران که محل زندگی
من هم بود .فردای آنشب حدود ساعت یک نیمه شب زمانی که خیلی خسته بودم ،نوری
زنگ زد و خواست که اسامی را که او تعیین کرده بود برای جلسه روز جمعه دعوت
کنم .روز چهارشنبه به همه آنهائی که قرار بود به جلسه دعوت شوند تلفن زدم.
س :چند نفر را باید دعوت می کردید؟
ج :حدود  ۸۱تا  ۸۳نفر را.
روز پنجشنبه حدود ساعت  ۹:۵۱تا  ۹:۳۳شب نوری همراه دکتر سعید و فتاح و
اردالن وارد رستوران من شدند و آنها مستقیم به قسمت عقبی رستوران که همیشه جمع
می شدیم رفتند .بعد نوری به من گفت که پس بچه ها کجا هستند ومن گفتم که چی می
گویی ،بچه ها که قرار بود فردا شب به اینجا بیایند .همانجا بحثی بین من و نوری در
گرفت که چه کسی اشتباه کرده است ،دکتر سعید رو به من گفت که من(عزیزغفاری)
اشتباه می کنم زیرا روز جمعه آنها قراراست که در کشور دیگری باشند .نوری به من
گفت که من شاید به تو گفتم که شب جمعه و شاید برای این اشتباه کردی و من گفتم که
من یادم هست که تو از جمعه شب صحبت کردی!
نوری به من گفت که حاال همه چیز گذشته ،لطفا تلفن بزن و بچه ها را خبر کن که
بیایند .من به چند نفر تلفن زدم که در این موقع یک گروه  ۱یا  ۱نفره مشتری وارد
رستوران می شدند .من آنشب تصادفا آشپز نداشتم و خودم باید از این میهمانان پذیرائی
می کردم .نوری خودش شروع کرد به تلفن زدن به بچه ها.

بعداز لحظاتی دستمالچی آمد ،میر راشد واسفندیار هم که تصادفی آمده بود ،و آقای
ابراهیم زاده هم که آمده بود .به غیرازاسفندیار ،بقیه همه درقسمت عقبی رستوران
نشسته بودند .اسفندیار آمد آشپزخانه تا غذای آن گروه  ۱ ، ۹نفر را با من آماده کند.
بعد از این به اسفندیار گفتم اگر تو هم مایل هستی می توانی پیش ما بیایی .به نوری
گفتم آیا اسفندیار می تواند بیاید و بنشیند پیش ما؟ نوری گفت اگر او را می شناسی
اشکالی ندارد .بعد پیتر که میهمان دائمی من بود ،آمد.
بعد من رفتم ونشستم پیش بچه ها .و حدود نیم ساعت بعد دیدم که یکباره کسانی وارد
رستوران شدند .آنها زمانی وارد شدند که دکتر سعید داشت صحبت می کرد .من فکر
کردم که آنها آمده اند غذا بخورند.
من همچنان داشتم دکتر سعید را نگاه می کردم که یکمرتبه یک مرد بلند قد و هیکل
گنده آمد تو به طرف ما .من بالفاصله صدای رگبار مسلسل را شنیدم و دیگر هیچ چیز
نفهمیدم .بعد از لحظاتی که چشمانم باز شد ،فقط خون بود که دیدم .من احساس کردم
که در ناحیه کمر زخمی شده بودم و چیزی را نمی دیدم ،فکر کردم که همه کشته شده
اند و من هم در حال مرگ هستم.
س :آیا وقتی دکتر سعید تلفن زد شما تعجب کردید و یا می دانستید که ایشان به برلین
می آیند.
ج :نه تعجب نکردم ،چون می دانستم که قرار است او بیاید فقط نمی دانستم که آنروز
است که ایشان می آید.
س :از کی می دانستید که دکتر سعید می آید؟
ج :حدود  ۲یا  ۵هفته قبل از آن نوری در یک جلسه عمومی این را مطرح کرده بود
که می خواستند تدارکاتی را برای ورود دکتر سعید ببینند.
س :چه کسانی در این جلسه عمومی شما شرکت داشتند؟
ج :تصادفا آن روز دو گروه از ایرانیها نشسته بودند که بعد تبدیل به یک گروه شدند.
حاال دقیقا یادم نمی آید که دقیقا چه کسانی شرکت کرده بودند .چند تا از آنها که یادم می
آید :دستمالچی ،جعفری ،باقرشاد ،علی(معروف به حاجی) اسم او را نمی دانم .در
پرونده ولی گفته است که او علی مرادی است.
س :این دو گروه با هم بودند و یا جدا از هم می نشستند؟
جُ :کال جدا بودند .در آن شب آن گروه فرهنگی هم بودند که بعد از اینکه کارشان تمام
شد ،همه با هم نشستند.
س :آیا نوری از شما نخواست که تدارکات امنیتی برای آن شب ببینید؟

ج :چیزی که من یادم می آید این است که نوری گفت که به بچه ها بگویند به کسی
نگویند که چنین قراری داریم!
س :دربازجوئی روز ۸۱سپتامبر گفتید :کامبیز(روستا) ،بهمن(نیرومند)( ،مهران)
براتی( ،پرویز) دستمالچی ،مسعود میر راشد( ، ،مهدی) ابراهیم زاده( ،حسن) جعفری
و فرهاد فر جاد را به عنوان کسانیکه برای جلسه دعوت داشتند نام برده اید.چه کسان
دیگری بوده اند؟
ج -من فکر می کنم که اسمها بیشتر از اینها بودند.
س -آشپز شما زن بود یا مرد؟
ج -زن بود
س -اسمش چه بود؟
ج -لوئیزا(نمی دانم اسم فامیل ایشان بوده است؟).
س -با توجه به سابقه ای که از کار لوئیزا داشتید ،تدارک این را دیده بودید که روز
جمعه کسی برای آشپزی به شما کمک کند؟
ج -من از هیچکس کمکی نخواستم ،زیرا معلوم نبود که آنها غذا بخورند و من گاهگاه
از پتر()Peterهم کمک می گرفتم.
س -شما گفتید که چند نفر وارد رستوران شدند ،کی آنها وارد رستوران شدند؟
ج -من زمانیکه نشسته بودم در یک لحظه دیدم و احساس کردم که چندین نفرهستند.
س -کسی را که وارد رستوران شد درهنگام ورود دیدید؟
ج -آن شخص را برای یک لحظه دیدم و بعد هم به طرف دکتر سعید نگاه می کردم.
س -وقتی وارد شد دم در او را دیدید یا در قسمت عقبی رستوران که وارد شد؟
ج -من در ورودی قسمت عقب رستوران را می گویم
س -از این شخصی که وارد شد چه می دانید ،از قیافه اش چه یادتان هست؟
ج -مثل اینکه یک کاله که مربوط به کاپشن است سرش بود و دستمال سفیدی روی
صورتش بود.
س -کجا ایستاده بود؟
ج -من گوشه میز نشسته بودم و او تقریبا وسط ،کنار من ایستاده بود
س -چند متر فاصله داشتید؟
ج -کمتر از یک متر تقریبا
س -دست راست شما کی نشسته بود؟
ج -اردالن نشسته بود و سمت راست اردالن فتاح نشسته بود و سمت راست فتاح ،آقای
دستمالچی نشسته بود و سمت راست دستمالچی ،مسعود میر راشد نشسته بود

س -شخصی که وارد شد کجا ایستاده بود ،نزد کدام یک از این افراد؟
ج -فکر می کنم بین اردالن و فتاح ایستاده بود.
س -ما اینجا شنیدیم که این شخص پشت سر میر راشد ایستاده است.
ج -اینطور نبوده است.
س -با این دستمال سفید چطور صورت آن شخص پوشانده شده بود؟
ج -آنچه که من دیدم او تا کمی باالی بینی ،صورت خود را پوشانده بود.
س -سرش را چطور ،پوشانده بود؟
ج -همانکه گفتم بیشتر نمی دانم.
س -آیا همین شخصی که صورتش را پوشانده بود تیراندازی کرد یا شخص دیگری؟
ج -من هچ چیزی ندیدم.
س -صدای چند تیر را شنیدید؟
ج -من فقط صدای یک رگبار یادم می آید.
س -تیر به کجای شما خورده است؟
ج -به شکم و پای من
س -ایا در جریان تحقیقات در پروسه رویارویی شرکت کرده اید؟
ج -بله
س -نتایج آن رویارویی ها چه بود؟
ج -من همانجا اعالم کردم که هچکدام از این افراد را شناسائی نکردم.
س -آیا در جریات تحقیقات از طرف پلیس به شما گفته شد که به چه ترتیبی قاتلین از
نشست شما با خبر شدند؟
ج -بله
س -آیا پلیس به شما هم مشکوک شده است؟
ج -بله
س -چرا باید پلیس به شما مشکوک شده باشد؟
ج -پلیس به همه کسانی که آنجا بودند شک داشته است .منهم جوابهای خودم را داده ام.
س -شما چه کرده اید ،چرا پلیس به شما شک دارد؟
ج -پلیس بدون دلیل چنین شکی نمی کند .مثال پلیس دنبال یک ماشین بنز می گردد که
مشخصات آن به ماشین من هم می خورد و گویا صاحب چنین بنزی با قاتلین هم
مالقاتهایی داشته است.
س -مرسدس شما چه رنگی داشته؟
ج -آبی پر رنگ.

س -ازکی ماشین را داشتید؟
ج -بین دو یا سه ماه قبل از واقعه
س -طبق پرونده شما ،مبلغ  ۳۱۱۱مارک در رستوران شما پیدا شده بود.
ج -بله حدود  ۶۱۱۱مارک بود که بقیه آن را آقای روستا پیدا کرده است.
س -این پول شما کجا بود؟
ج -در کمد مخصوصی که مدارک خودم را هم نگه می داشتم.
س -آیا پلیس به شما گفت که شاید این پول را از طرف قاتلین برای مزد اطالعاتی که
شما به آنها دادید ،باشد؟
ج -بله و من ناراحت شدم و آنها هم متوجه این مسئله شدند.
س -در مورد این پول چه گفتید؟
ج -این پول از درامد رستوران من بوده است .من همیشه پول نقد در رستوران داشتم.
من در رستوران هم زندگی می کردم -حدود هفت ماه -و من این پول را از یک کیسه
پالستیکی شفاف برداشته بودم .از این پول هزینه های جاری خودم را می پرداختم.
س -رستوران را کی فروختید؟
ج -من بیمارستان بودم که یک خانم اندونزی همراه شوهرش که آلمانی بود ،آمدند و
من رستوران را به آنها فروختم.
س -آیا شما خودتان را متعلق به یکی ازاین گروههای اپوزیسیون می دانید یا می
دانستید؟
ج -من با سازمان فدائیان خلق کار می کردم
س -چه نقشی در این گروه داشتید؟
ج -درسازمان ما کسی سمت خاصی نداشت .من فقط با این سازمان کار می کردم.
س -آیا عضو این سازمان بودید؟
ج -یک عضو بودم.
س -آیا اسم نجاتی را شنیده اید؟
ج -شخصا او را نمی شناسم ولی اسم او را شنیده ام.
س -چه کسی پشت نام نجاتی است؟
ج -جمهوری اسالمی
س -راجع به صدیقی چه می دانید؟
ج -شنیده ام که این شخص آمده و با یکی از دوستان ما مالقات کرده و بحثی داشته
پیرامون برگشت به ایران.
س -آیا منظور شما آقای دکتر فراحتی است؟

ج -بله
س -آیا اسم کسی به نام شریف را شنیده اید؟
ج -از پلیس هنگام بازجویی شنیدم .باید یکی از تروریستها باشد که فرار کرده است.
س -آیا از متمهین کسی را می شناسید؟
ج -به طرف امین و اتریس و ایاد نگاه می کند و بعد می گوید بله آقای دارابی را فقط
می شناسم .دارابی را درغرفه ایران دیدم وبا چند نفر از دوستانم با ایشان یک بحثی
داشتیم.
س -آیا می دانید که شغل ایشان چه بوده است؟
ج -ما درغرفه ایران از ایشان پرسیدیم که چرا با رژیمی که زندانیها را دست و پا
بسته می کشد ،کار می کند و ایشان هم در جواب گفتند که چنین چیزی وجود ندارد و
این تبلیغات غرب است و من اسم چندین نفر را بردم و ایشان گفتند بله ما می رویم و
تحقیق می کنیم ،اگر چنین باشد ،دیگر با این رژیم کار نخواهیم کرد.
س -آیا دارابی هم دراین غرفه بود و چیزی گفتند؟
ج -من می دانم که قبل از ما عده ای از بچه ها رفته بودند و بساط آنها را بهم زدند و
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.
س -آقای دارابی در این بحث چه چیزی دقیقا می گفتند؟
ج -این جریان مال چند سال پیش است و یادم نمی آید.
س -آیا شما خودتان هیچ تماسی با نمایندگان رژیم ایران داشته اید؟
ج -خیر
س -شما گفتید که صد درصد مطمئمن بودید که آقای دهکردی روز جمعه را برای
جلسه انتخاب کرده ،آیا می خواهید بگوئید که سوء تفاهم را رد می کنید؟
ج -اگر با سوء تفاهم منظورتان این است که من اشتباها تاریخ را گفته ام ،خیر اشتباه
نکردم.
س -چطور شد که اینچنین نشسته بودید و چرا جای آدمها اصال عوض نشده است؟
ج -من چون آخرین نفری بودم که به آنجا رفتم و نشستم ،برای این نمی دانم که جای
کسی عوض شده یا نه.
س -یکی از شاهدین گفت که شما سر یک میز دیگر که در طرف اردالن بود ،نشسته
بودید ،درست است یا نه؟
ج -من سرگوشه میزکه چهارقربانی نشسته بودند ،نشسته بودم و خیلی تنگاتنگ اردالن
نشسته بودم.

س -وقتی که تیر اندازی شد ،نشسته بودید یا ایستاده بودید؟
ج -اصال نمی دانم که نشسته بودم یا ایستاده بودم.
س -به یاد بیاورید که آیا مشخصاتی از قاتل یادتان می آید یا نه؟
ج -متاسفانه هیچ چیز دیگری یادم نمی آید.
س -قاضی از روی ورقه بازجویی  ۲۱سپتامبر  ۱۲می خواند :این شخص(قاتل)
حدود  ۸۱۳تا  ۸۱۱سانت بود و هیکل او بزرگ بود .تیپ شرقی داشته و عینک
نداشته و هیکل ورزیده ای نداشته ،آیا این درست است؟
ج -من نه تنها چیزی یادم نمی آید بلکه یادم نمی آید که چنین حرفهایی هم گفته باشم.
س -شما دربازجویی گفتید که او قد بلند و درشت هیکل بود و موهای تیره رنگ
داشت(این در تضاد است با جریان کاله کاپشن).؟
ج -تا آنجا که من یادم می آید همیشه گفتم که قاتل یک کاله کاپشن هم سرش بود واین
را احتماال پلیس خودش نوشته.
س -آیا تا زملنی که دکتر سعید و همراهانش آنجا بودند ،شما رستوران را ترک کردید؟
ج -رستوران هم محل کار من بود و هم محل زندگی من.چطور می توانم محل کارم را
ترک کرده باشم؟
س :پس ،شما در طول آنشب به بیرون رستوران نرفتید؟
ج :من به پلیس گفتم که گاه گاهی از رستوران بیرون می رفتم تا هوائی بخورم.
س :آیا شما در شب ترور برای هوا خوردن از رستوران بیرون رفتید؟
ج :همان جوابی که دادم درست است اآلن یادم نمی آید .همان جوابی که آنزمان دادم
درست است.
س :از روی ورقه بازجوئی  ۲۱سپتامبر ،من هرازگاهی از رستوران بیرون می رفتم
و در آنشب هم حتما از رستوران بیرون رفته ام و آخرین بار شاید نیم ساعت قبل از
جریان قتل بیرون رفته ام.
عزیز جواب می دهد :ضمن اینکه اصال یادم نمی آید که چنین سئوالی کرده باشند ولی
شاید این را گفتم برای روشن شدن قتل .من همه سئوالها را دقیق جواب داده ام.
س :شما گفتید که رستوران را می خواستید بفروشید ،آیا کسانی آمدند و رستوران را
برای خرید بازدید کردند؟
ج :بله ،دراین مدت چند تا گروه چند نفری با هم برای خرید آمدند ،از جمله دو گروه
عرب شاید لبنانی بودند که آمدند و رستوران مرا دقیقا بازدید کردند شاید همراه خانواده
ولی به هر حال چند نفر آمده بودند و اینرا به پلیس هم گفته بودم.
س :آیا شما در ایران در زندان بوده اید؟

ج :من در زمان شاه مدت  ۱سال در زندان بودم .و در زمان خمینی در زندان نبودم.
ولی پیش آمده بود که برای  ۸یا  ۲روز دستگیر شوم.
ُ
س :آیا آشپز شما لوئیزا فقط آنشب غیبت داشته و یا در آن هفته کال غیبت داشته است؟
ج :درست همان شب نیامده است.
س :آیا این آقای  Peterهمان کسی است که آن شب سوء قصد هم آنجا بوده است؟
ج :خیر ،این یک  Peterدیگر است .فکر می کنم اسم فامیل او  Kubikاست.
س :شما گفتید که این  Peterبغل رستوران شما می نشسته و Peter Kubikدر
خیابان رستوران شما نمی نشیند.
ج :من می دانم که خانه او کجاست و او بیشتر وقتها در رستوران من بود و یا پیش
دوست دخترش.
س :شما در بازجوئی خود در ژانویه ( ۱۵آخری) گفتید که آشپز شما لوئیز نمی آمده و
 ۲یا  ۵روز قبل از واقعه سعی کردید که یک آشپز پیدا کنید.
ج :ولی من از ایشان راضی نبودم و دنبال یک آشپز دیگر بودم.
س :شما  ۲یا  ۵روز قبل از ماجرا از آقای حجازی سئوال کردید که آیا می تواند در
آن هفته که میهمان دارید به شما برای آشپزی کمک کند؟
ج :من سه شنبه ساعت یک نیمه شب از قصد نوری برای آمدن به رستوران با خبر
شدم .چطورممکن است که حجازی را  ۲یا  ۵روز قبل ازچهارشنبه برای کمک به
خودم باخبر کنم.
س :آیا اصال از آقای حجازی برای کمک در آشپزخانه کمک خواسته اید؟
ج :آقای حجازی برای من همیشه آذوقه می آورد ،شاید من به او گفتم که برای من
آذوقه بیاورد .و اینکه چرا حاال او چنین چیزی می گوید را نمی دانم (حجازی خودش
در پرونده اش می گوید که از دارابی برای عزیز جنس می خریده است).
س :آیا  .Peter Kگاهی مواظبت از رستوران شما می کرد؟
ج :بله حتا چند روزسفرهم ،او کلید رستوران را داشت .من به او خیلی اطمینان داشتم.
س :دربازجوئی Peter K ،گفته است که در همان فاصله که ایشان در رستوران شما
بوده ،شما برای نیم ساعت رستوران را ترک کرده اید؟
ج :بله اگر او گفته حتما درست است.
عزیزغفاری ۲۴ ،ژانویه،
س :آقای دارابی با شما در هفته سبز درغرفه ایران راجع به چی صحبت می کرده
است؟

ج :ما چند نفر بودیم و آقای دارابی را دیدم و استقبال می کرد که ما با او صحبت می
کنیم ،زیرا قبل ازما کسانی رفته بودند به آنجا و بساط آنها را بهم زده بودند! ایشان دو
نفر یا سه نفر را گذاشت که با ما صحبت کنند و خودش هم می آمد گاهگاهی با ما
صحبت می کرد! و درمقابل اینکه ما می گفتیم که درزندانیهای ایران کشتار صورت
می گیرد آنها مقاومت می کردند و او گفت که شماره تلفن خودتان را به ما بدهید و ما
تحقیق می کنیم و به شما نتیجه اش را اطالع می دهیم .ولی ما اینکار را نکردیم.
س :راجع به رابطه برادر خود هیبت(غفاری) با آقای نجاتی چه می دانید؟
ج :تا آنجا که می دانم او با آدمهای مختلفی رابطه گرفته و با برادر من هم تماس گرفته
و از او خواسته که به ایران برگردد و حتا گفته که شما می توانید نشریه خودتان را در
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!
س :می دانید که نجاتی راجع به نقش خودش چه چیزی گفته؟
ج :نه ولی بالفاصله در نشریه ما به نام پاسخ علنی به دعوت مخفی جواب آنها را داده
ایم.
س :آیا بین افراد اپوزیسیون کسانی بودند که در رابطه با تماسهای آقای نجاتی ،بر این
نظر بودند که باید با دولت تماسهائی برقرار کرد؟
ج :این بحث درمیان ما بود ولی بدون مطرح کردن تماس با نجاتی ،مثال اگر کسی
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.
س :آیا آقای ده ُکردی هم موافق این نظر بود؟
ج :بله.
س :و قتی حمزه گزارش مالقات خود را به جلسه داد دیگران چه عکس العملی نشان
دادند؟
ج :تا آنجا که می دانم نوری و فرجاد که خودشان از او خواسته بودند که اینکار را
انجام بدهد ،مخالفتی نبود و بقیه هم نظرات مختلفی داشتند.
س :شما در بازجوئی خود گفته اید که نوری و ابراهیم زاده موافق نزدیکی با رژیم
بودند؟
ج :به این شکل درست نیست آنها و به خصوص نوری موافق راه حلهای مسالمت آمیز
بود.

س :شما حدود نیم ساعت از رستوران بیرون رفتید ،به گفته  ،Peter Kubikبا ماشین
مرسدس خود هم رفتید .به کجا رفته بودید؟
ج :یادم نمی آید که کجا رفتم شاید آقای پیتر یادش باشد.
س :راجع به فروش رستوران خود درتابستان  ،۱۲چه مشکالتی داشتید که می
خواستید رستوران را بفروشید؟
ج :علت فروش ،مشکالت خانوادگی من بوده است.
س :مشاور مالی شما گفته که در ماه اوت از قصد فروش صرفنظر کردید زیرا که در
ماه اوت پولی دریافت کردید ،آیا این ها هم دالیل دیگر فروش رستوران از طرف شما
بوده است؟
ج :من به زنم گفته بودم که مشکالت خصوصی ما را به هیچکس نگوید و من هم دلیل
واقعی را به کسی نگفتم.
س :آیا این حدس مشاور مالی شما که گفته بود آخر ماه اوت مبلغ زیادی پول دریافت
کردید و برای همین هم قصد فروش را کنار گذاشتید ،درست است یا نه؟
ج :نه من یادم نمی آید که چنین صحبتی با مشاور مالی خود کرده باشم.
س :شما آخرین بار قبل از ورود قاتلین به رستوران ،کی از رستوران بیرون رفتید که
هوا بخورید؟
ج :به خاطرم نمی آید ولی مراجعه کنید به پرونده و از پرونده می توانید در بیاورید که
کی بوده است .پلیس از من این سئوال را کرده است.
س :آیا شما  ۸۱دقیقه قبل از ورود قاتلین ،بیرون رستوران بودید؟
ج :نه این معقول به نظر نمی رسد زیرا که من میهمان داشتم و نمی شد که  ۸۱دقیقه
رفته باشم.
س :یکی از همسایه های شما گفته که حدود ده دقیقه قبل از سوء قصد ،شما را بیرون
از رستوران دیده است.
ج :می توانید از کسانی که زنده ماندند بپرسید که آیا من  ۸۱دقیقه قبل بیرون رفتم یا
نه.
س :آیا شما می خواهید کامال رد کنید که ده دقیقه قبل از رستوران بیرون رفتید؟
ج :بله کامال درست است.
س :طبق گفته شاهد خانم  Zakirدوچرخه سوار بوده و گفته است که شما را  ۸۱دقیقه
قبل از ماجرا دیده است.

ج :من چنین شاهدی به اسم نمی شناسم .شما باید از حضار درون جلسه بپرسید .من
یادم هست که دکتر سعید و دستمالچی بحث می کردند و این بیش از  ۸۱دقیقه قبل از
ماجرا بوده است.
س :رابطه شما و آقای نوری چگونه بوده است؟
ج :من با نوری در جلساتی که در دانشگاه برگزار می شد ،آشنا شدم و بعد هم در خانه
بعضی ازدوستان یکدیگر را می دیدیم و بعضی وقتها هم در خانه خود او به جلسات
می رفتیم و با هم کم کم بیشتر آشنا شدیم و به طور خصوصی هم یکدیگر را با خانواده
می دیدم و مسافرت می رفتیم.
س :شما گفتید که سرمن خیلی بهم ریخته است .خیلی بیشتر از آنچه که بشود تصورش
را کرد ،آیا شما از جانبی تحت فشار هستید؟
ج :بله این فشارمال چارچوب جامعه اینجا برای من است وهم چنین به خاطر مشکالت
خانوادگی.
س :آیا از آقای حجازی پرسیده اید که او از چه کسی جنس می خرد؟
ج :آقای حجازی خودش به من گفت که از بازار بزرگ برلین خرید می کند ،البته من
از او اصال نپرسیدم که از کجا خرید می کند.
س :شما گفتید که از طرف رژیم فعلی ایران  ۸یا  ۲روز دستگیر شده اید چرا؟
ج :در ابتدای جنگ بود که داروخانه من خراب شد .من داروها را با یک ماشین باری
به تهران فرستادم .پاسداران داروها را گرفتند و ادعا کردند که این داروها برای
کردستان بوده و بعد از اینکه روشن شد که چنین نبوده است با ضمانت مرا آزاد کردند
تا تاریخ دادگاه.
س :آیا فقط با ضمانت آزاد شدید و یا قول و قرارهای دیگری هم گذاشتید؟
ج :خیر زیرا آنزمان هنوز دیکتاتوری برقرار نشده بود.
شاهد ،خانم ساندرا(خانمی که همسایه آقای غفاری بوده) ۱۱ ،ژانویه
رئیس دادگاه :خانم ساندرا راجع به این موضوع هر چیزی می دانید تعریف کنید .آیا
شما صاحب رستوران را می شناسید آیا او را دیده اید یا نه؟
ج :ما آنجا همسایه بودیم و با همدیگر سالم وعلیک داشتیم.
س :آن شب یادتان است که با دوچرخه او را دیدید؟
ج :بله ،یادم است و اآلن آنرا آنطورکه در حافظه دارم نقل می کنم .آن شب دیر وقت و
تاریک بود که از آنجا گذشتم صاحب رستوران جلو در بود و من توی پیاده رو جلوی
در دیدمش و تند گذشتم چون عجله داشتم ،فقط به هم سالم کردیم .رفتم خانه -طبقه

هفت -داخل اتاقم شدم ،دوچرخه را بردم بالکن .از بالکن پایین را نگاه کردم سایه کسی
را درحیاط پائین که طرف درعقبی رستوران است دیدم .فکر کردم حتما کسی می
خواهد ماشینش را بردارد .برگشتم اتاقم .داشتم در را می بستم که صدایی مثل شلیک
تیر شنیدم .بعد دیدم شیشه های رستوران فرو ریخت .فکر کردم چیزی شد .از پله ها
پایین رفتم درخانه را باز کردم پلیس آمد بعد دیدم آتش نشانی و پلیس .یادم نیست چه
ساعتی بوده ولی آن موقع تو اظهاراتم گفتم دقیق نمی دانم.
س :او هم شما را دید؟
ج :بله ،ما به هم سالم کردیم .چیز به خصوصی نبود همیشه همدیگر را می دیدیم
چون او خیلی وقتها بیرون می آمد و آنجا قدم می زد.
س :دیدید که کجا می رود؟
ج :نه! چون خیلی تند رفتم و وارد خانه شدم و هیچ نگاه نکردم و دلیلی هم نداشتم که
نگاه کنم.
س :آن شخصی را که در حیاط دیدید می دوید یا راه می رفت یا تند راه می رفت؟
ج :داشت تند راه می رفت.
شاهدعزیز غفاری ۱۱ ،ژانویه ۲۳۳۴
س :این خانم که اآلن اینجا نشسته اند (منظورم خانم ساندراست که شهادت داد) می
شناسید؟
عزیز :بله ایشان را می شناسم.
س :این خانم را از کجا می شناسید؟
عزیز :این خانم در خانه شماره  ۳جنب رستوران من در طبقه  ۹زندگی می کند.
س :آیا شما به خاطر دارید که آنشب همسایه تان را دیدید (این خانم را؟)
ج :من همانطور که قبال گفتم ،نمی دانم آنروز بیرون بودم یا نه که این خانم را دیده
باشم یا نه.
س :ایشان آنجا اظهار داشته اند که توی پیاده رو جلوی رستوران شما با دوچرخه از
آنجا عبور کرده اند و به شما سالم کرده اند و شما جواب داده اید.
ج :من فکر نمی کنم که این خانم درست گفته باشند و برای اینکه قضیه روشن باشد ۳
نفردیگرآنجا بودند و زنده هستند وازآن مهمتر شخصی آلمانی به نام (پیتر) آنجا روبرو
در نشسته بود و می توانست هرکس داخل یا خارج بشود را ببیند.
س :آقای غفاری همسایه شما همین چند دقیقه قبل با سوگندی که یاد کردند شرح این
برخورد شما را ذکر کردند و روز بعد از این سوء قصد فاصله بین این دیدار شما و

این قضیه اندازه گیری شده و این فاصله خیلی کوتاه بوده شما به چه دلیلی می گوئید که
اظهارات ایشان دروغ بوده است؟
ج :من از آقای وکیل سئوال می کنم اگر کسی از شما بپرسد که  ۸۱دقیقه قبل شما را
جلوی دردادگاه دیده است چه می گوئید؟ درست همین کار را می کردید که من می کنم.
شاهدهایی را ارائه می دادید که شما را دیده اند.
س :جلسه قبل گفتید که شما برای خود و خانواده اتان گذرنامه هایی داشته اید و آنرا از
سفارت دریافت نکردید .آیا برای داشتن این گذرنامه ها پولی پرداخت کردید؟ (به کسی
پول داده اید؟).
ج :بله من پول پرداخت کرده بودم.
س :چه مقدار و به چه کسی؟
ج :تا آنجا که به یاد دارم  ۳۱۱۱مارک و به کسی که من می شناختمش.
س :من حدس می زنم که شما فقط به یک نفر نداده اید بلکه بیشتر بوده اند .به چه کسی
پرداخت کردید آیا این شخص ایرانی بود؟
ج :بله
س :چه کسی بود؟ اسمش چی بود؟
ج :ما در مورد روابط سیاسی از اسم مستعار استفاده می کنیم.
س :پس با وجود این اسم را ذکر کنید هرچند اگر اسم درست نباشد .نمی شود زیاد
مسئله را پیگیری کرد.
ج :علیرضا
س :آیا گذشته از پرداخت این پول کارهای دیگری هم از شما خواسته اند یا شما
کارهای دیگری هم انجام دادید؟
ج :خیر
س :در چه شهری معامله پول در مقابل گذرنامه صورت گرفته است؟
ج :در پاریس
س :آقای غفاری آیا شما این نام را که ذکر کردید یعنی علیرضا ،آنرا همینطور اآلن از
خودتان اختراع کردید یا اسم شخصی است که اآلن کار سیاسی می کند و حقیقت دارد؟
ج :من اینرا از خودم در نیاوردم.
س :آقای پیتر اینجا توضیح داد که ایشان بیرون رستوران بودند و شما او را از داخل
دیده اید و بعد به بیرون رفته اید پهلوی ایشان؟
ج :ممکن است اینطوری هم باشد ،چون به خاطر دارم که او گفت من را رد نکنی.
معلوم است که درست همزمان با آنهای دیگر بوده.

س :حاال دوباره می پرسم شما آنشب از داخل رستوران دیدید پیتر بیرون است و به او
گفتید که بیاید تو یا نه؟
ج :من برای پیشواز رفتن بیرون از رستوران نمی رفتم بلکه همیشه جلو در ورودی
رستوران می رفتم.
وکیل امین :در جریان روبارویی با افراد گفته اید که نتوانستید هیچ کس را شناسایی
کنید .سئوال این است آیا شما می توانید بگوئید که این غیرممکن است که این افرادی
که در رویارویی با شما قرار داده شده اند در جریان دست داشته باشند؟
ج :در این رابطه هیچ چیز از نظر من غیرممکن نیست آنچه را که به مسئولیت من به
عنوان یک انسان بر می گردد ،گفتم.
س :در بازجویی  ۱۲/۸۸/۸۲از شما پرسیدند که در سه مرحله  ۹نفر مختلف را دیده
اید که ممکن است در سوء قصد دست داشته باشند و شما قبال در شب حادثه یک نفر
از سوء قصد کنندگان را دیده اید و گفته ا ید که آنهایی که من دیدم همه شان قدشان
کوتاهتر و الغرتر از اینها بوده اند! منظورتان از این گفته چه بود؟
ج :من از سوء قصد کنندگان فقط یک نفر را دیدم و هیچکدام از این هفت نفر به او
شباهت نداشت.
س :از این هفت نفرکه شما آنجا دیدید بگویید که صد درصد و قطعا میان این هفت نفر
هیچکس جزو سوء قصد کنندگان نبوده است؟
ج :نمی توانم صد درصد بگویم ولی تا آنجا که می دانم هیچیک از این  ۹نفر در این
سوء قصد نبوده اند .و این را اضافه می کنم که من به پلیس گفتم و مشخصات آنها را
شرح دادم ولی می دانم که این مشخصاتی که من گفتم با گفته های شاهدهای دیگر
مطابقت ندارد.
س :آقای غفاری! آیا سازمان شما موافق برگشتن به ایران بود و یا اینکه از جریان
پاسپورتها اطالع داشت؟
ج :اوال قصد من این نبود که به ایران بروم و بمانم و درمورد این پاسپورتها برادر من
در پاریس در جریان بوده است.
س :دررابطه با صدهزارمارک شما ،آیا این پول مال سازمان بود یا اینکه خودتان؟
ج :من نگفتم که پاسپورتهایم سازمانی است و این پول هم صد درصد متعلق به خودم
بوده و ربطی به سازمان نداشت.
س :وکیل ایاد :سئوال من این است که خانم شما قبل از سوء قصد یا بعد از سوء قصد
مطلع شد که شما پاسپورت دریافت کرده اید؟
ج :قبل از اینکه رستوران داشته باشم.

س :آیا چیزی تکمیلی است که شما می خواهید بیان کنید؟
عزیز :من می خواهم چند کلمه ای بگویم .مسئله دفاع از خودم نیست و اگر قرار باشد
که حقی ازمن سلب شود این دنیای عدالت و این قاضی دادگاه و این وکیل من هستند که
باید از حق من دفاع کنند.

جنایت برای حکومت :علی اکبر والیتی ،عضو "شورای امور ویژه" پزشک کودکان،
آمر ترور ،مشاور رهبر در امور بین الملل و مسئول روابط خارجی بیت رهبری

فصل نهم:
برخی از ناگفته های"میکونوس"
پس از ترورمیکونوس ،برای اولین بار پس از پانزده سال ترورهای جمهوری اسالمی
درخارج ازکشور ،کمیته ای با نام "کمیته اپوزیسیون ایرانی درتبعید علیه ترور-
برلین" ،با هدف مبارزه ومقابله با فعالیتهای تروریستی ج.ا .تشکیل شد .اعضای
"کمیته "...عبارت بودند از :کامبیز روستا ،فرهاد فرجاد ،محمود رفیع ،عبداله عزت
پور ،مهدی ابراهیم زاده ،حسن جعفری و پرویز دستمالچی" .کمیته "...فعالیتهای بسیار
وسیعی را با هدف روشنگری در رابطه با آمران و عامالن ترور میکونوس آغاز کرد
ودرمجموع شش جلد اسناد به زبان آلمانی درباره تروریسم حکومتی ج.ا.ا .منتشر کرد.
تمام شش جلد توسط پرویزدستمالچی تهیه و تنظیم شدند .جلد اول ،دوم وسوم را کامبیز
روستا توسط انتشارات(چاپخانه)یکی ازدوستان(ب.مُ ،).کلن -آلمان،به چاپ رساند .جلد
چهارم با کمک مالی(۸۳۱۱مارک) بنیاد  ،Umverteilungکه در اختیار من(پرویز
دستمالچی) قرار گرفت ،به چاپ رسید .جلد پنجم و ششم(یک مجموعه) همگی را من
تهیه و تنظیم و با مخارج خودم به چاپ رساندم و تمام تالشها برای دریافت کمک مالی
ازدردرون و بیرون"کمیته "...ناموفق ماند" .کمیته "...یک جلد اسناد نیز به زبان
آلمانی درباره تروریسم ج.ا.ا .و سلمان رشدی منتشر کرد که آن نیز توسط من تهیه و
تنظیم ونیز به چاپ رسید .تمامی این اسناد از سوی"کمیته "...دراختیار رسانه های
آلمانی زبان ،سیاستمداران و شخصیت هایی قرارمی گرفت که "کمیته "...با آنها تماس
برقرار می کرد .در اثر این نوع فعالیتها ،کمیته توانست مرجع و منبعی برای رسانه
ها شود ،و بدین ترتیب ما به آنها اطالع رسانی می کردیم و از اطالعات آنها برای
تکمیل اسناد و مدارک خود سود می بردیم ،به گونه ای که رژیم به این فکر افتاد تا
کشف کند که "اینهمه" اطالعات و اسناد ما از کجاست؟ آنچه را در زیر می نویسم،
ماجرایی است واقعی که من نتیجه گیری خود را از آن کرده ام ،می تواند این چنین نیز
نباشد.
 -۲فیلم سازی!؟ از ترکمنستان
در یکی از روزهای نوامبر سال ( ۱۳دقیقتر نمی دانم ،زیرا در آنزمان فکر نمی کردم
روزی در باره آن خواهم نوشت ،در نتیجه یادداشت نکردم) فردی به دفتر کار من در
منطقه  ،Tegelبرلین ،مراجعه کرد و پس ازمعرفی خود ،اظهار داشت که تبعه
ترکمنستان است .فارسی را خوب حرف می زد و گفت او کارگردان و فیلم ساز است
و تاکنون چندین فیلم مستند ساخته است و از رابطه خود با چند تن از کارگردانان
ایران ،از جمله شهید ثالث ،سخن گفت (که درست یا نادرست بودن آنها ،در آنزمان ،نه
ممکن بود و نه الزم) .سپس اظهار داشت که قصد دارد از ترورهای ج.ا.ا .در خارج
از کشور ،و نیز ترور برلین ،فیلمی مستند تهیه کند و دراین رابطه نیازمند اسناد و پول
است .ازاو پرسیدم چرا به سراغ من آمده است؟ گفت ،شما را در تلویزیون دیدم ،از

ایرانیان پرس و جو کردم و آنها آدرس محل کار شما را به من دادند .به او گفتم
"کمیته "...ما چند جلد (تا آنزمان  3جلد) اسناد به زبان آلمانی منتشر کرده است و من
خود نیز یک کتاب به زبان فارسی(تا آنزمان ،اما درمجموع چهار جلد) دراین رابطه
نوشته ام .آنها را رایگان دراختیار شما می گزارم و به غیرازآنها نه سند دیگری وجود
دارد و نه ما(من) می توانیم به شما کمک مالی کنیم .خندید و گفت نه کار من با اینجور
چیزها راه نمی افتد و ادامه داد که حاال شما آنها را به من بدهید تا مطالعه کنم و سپس
درباره ادامه کار با شما گفتگو خواهم کرد .از او خواهش کردم روز بعد به دفتر کارم
بیاید تا اسناد و کتابها را به او بدهم و آمد وگرفت ،تشکر کرد و گفت تا یک ماه دیگر
تماس خواهد گرفت و رفت.
حدود یک ماه دیگر دوباره به دفتر کارم آمد و اظهار داشت اسناد ،مدارک و کتابها را
مطالعه کرده است ،بسیار خوب هستند ،اما کافی نیستند و ادامه داد که برای شروع و
اتمام کار نیازمند پانصد هزارمارک است ومدارکی می خواهد که هنگام مراجعه به
سفارت آمریکا و اسرائیل آنها با دیدن آن از جای خود از سرخوشحالی و تعجب ،به
هوا بپرند وحاضر باشند هم با من همکاری کنند وهم کمک مالی بدهند .به او گفتم ،من
در مالقات اول به شما گفتم که اسناد و مدارک ما همانهایی هستند که در سه جلد آلمانی
به شما دادم ،بعالوه یک جلد از کتاب خودم به فارسی .کمک ما (کمیته) به شما از نظر
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
از سوی ج.ا.ا .آمده بود تا بداند که "کمیته "...پول و اسنادش را از کجا به دست می
آورد .اما ،واقعیت این است که"کمیته "...پولی نداشت ،و برای کارهایش اعضاء
کمک مالی می کردند ،همین .ماجرای دستیابی به بخش عمده ای از اسناد را نیز
خواهم آورد که چند نوع بودند :اسنادی که دررسانه ها منتشر می شدند ،اسنادی که از
سوی وکالی قربانیان به دست ما می رسید ،اسنادی را که با تک تک خبرنگاران در
مصاحبه ها و گفتگوها رد و بدل می کردیم و اسنادی که دراثر یک اتفاق ساده به دست
"کمیته( "...من) افتاد و عکسها که ماجرای آنها را در زیر خواهید خواند.
 -۱دستیابی به برخی از اسناد
پس از ترور برلین ،از سوی رسانه های گروهی ،بویژه در برلین ،انتقادات بسیار
شدیدی به وزیر کشور آلمان ،نهادهای حفظ امنیت داخلی ،و از جمله اداره حفاظت از
قانون اساسی -واحد برلین(سازمان اطالعات و امنیت استان برلین) انجام می گرفت که
بنا برکدام دالیل ،و با درنظرگرفتن امکانات وسیعی که دراختیار دارند ،چرا نتوانسته
اند از این ترور پیشگیری کنند .دربرلین ،انتقادات عمدتن از سوی دو حزب سوسیال-
دمکرات(برلین) و حزب سبزها(برلین) ،که در آنزمان در اپوزیسیون بودند ،انجام می
گرفت .انتقادات(برای زدن حریف سیاسی) آنچنان باال گرفت که دوحزب مذکور
خواهان استعفای سناتور(وزیر) امورداخلی برلین ،آقای ه ِکلمن (،Heckelmann
ازحزب سوسیال -مسیحی) وتشکیل یک" کمیسیون بررسی ویژه" این تروردر پارلمان

برلین برای رسیدگی به این امر شدند ،و کمیسیون تشکیل شد.
روشن است که تمام نهادهای حکومت دربرلین موظف بودند اطالعات و اسناد خود
را ،در رابطه با ترور برلین دراختیار این کمیسیون بگزارند ،زیرا اعضای کمیسیون
نمایندگان منتخب مجلس برلین بودند.
در یکی از روزهای تابستان سال  ،۸۱۱۵یکی از آشنایان من(یک خارجی ،از بیان
مشخصات دقیقتراو پرهیز می کنم) ،که دربخش امور اداری حزب سبزها(در پارلمان
برلین)کار می کرد وازفعاالن بخش امور پناهندگی سبزها بود و آشنایی من با او
ازهمانجا سرچشمه می گرفت ،تلفنی با من تماس گرفت و از من خواست برای امر
مهمی به دفتر کار او بروم ،زیرا نمی خواهد در باره آن موضوع تلفنی حرف بزند ،و
من رفتم .پس ازتعارفات معمول ،مرا به اطاقی جنب اطاق کارش برد و حدود ده تا
پانزده (دقیق خاطرم نیست)کارتن بزرگ( )۱۱x۳۱را نشانم داد وگفت " :اینها اسنادی
است که از سوی پلیس ،اداره امنیت داخلی(ایالت برلین) و اداره امور داخلی (ایالت
برلین)دراختیارما(نماینده سبزها درکمیسیون پارلمانی ویژه برای بررسی تروربرلین)
قرارداده شده است( این اسناد دراختیار تمام احزابی که عضو آن کمیسیون بودند ،قرار
می گرفت) .وادامه داد که نماینده ما دراین کمیسیون فعال در تعطیالت تابستانی است و
تا چهارهفته دیگر نیز نخواهد آمد ومن باید تمام اینها را بررسی و یک پرونده برای
اوآماده کنم ،اما من هم دوهفته دیگر به تعطیالت می روم و وقت ندارم به اینها برسم و
آنها را تنظیم نمایم ،سفرم را هم نمی توانم لغو کنم ،آیا تو می توانی اینکار را برای من
انجام دهی؟".
بسیار خوشحال شدم ،زیرا دستیابی به چنین اسنادی دقیقن همان چیزی بود که ما به
دنبالش بودیم .اما برای آنکه او شک نکند ،ابدا به روی خودم نیاوردم .پاسخ دادم :
"می دانی که من کار می کنم و روزی هشت تا ده ساعت باید آنجا باشم .اجازه بده من
فکرهایم را بکنم و ببینم که آیا وقت خواهم داشت یا نه ،فردا به تو تلفن خواهم زد".
این را گفتم ،اما تصمیم من سد درسد روشن بود .موضوع را با ح .خ .درمیان گذاشتم،
زیرا فرزندان آنها باهم دوست بودند .روز بعد به او تلفن کردم و گفتم من روز پنجشنبه
و جمعه را مرخصی گرفته ام تا پیش تو بیایم و پرونده ها را بررسی کنم ،اما برای
بررسی آنها وتنظیم وتهیه یک پرونده مورد نیاز نماینده شما درکمیسیون ویژه ،نیازمند
یک مکان(اطاق) آرام همراه با یک دستگاه فتوکپی هستم تا ازاسنادی که برای
کمیسیون مهم هستند کپی کنم .گفت ،من ترتیب کار را خواهم داد .به آنجا رفتم ،یک
اطاق با یک دستگاه فتوکپی بزرگ و مدرن در اختیارم بود ،به همراه انبوهی از اسناد.
ازهرچه به نظرم مهم می آمد دو کپی تهیه می گرفتم ،یکی برای پرونده آنها ،و دیگری
برای کارخودمان("کمیته .)"..کار را پس ازچهار روز تمام کردم و پرونده آنها را
تحویل دادم ،بدون آنکه اومتوجه شود که عین همان پرونده را هم من همراه خود
بیرون می برم .بعدها ،بخشی از این اسناد در جلد شماره  ۵اسناد میکونوس (اکتبر
 ،۸۱۱۵آلمانی) منتشر شد ،بخشی دراختیار رسانه ها ،بویژه رادیو و تلویزیون قرار
گرفت و بخشی دیگر درکتابهای خود من به چاپ رسیدند و امکانات بسیاری را برای

ما در زمینه روشنگری وافشاگری برعلیه تروریسم حکومتی ج.ا .فراهم آورند .انتشار
این اسناد توهم بسیار زیادی دربیرون ،درمیان ایرانیان وخارجیان ،نسبت به امکانات
ومیزان قدرت و نفوذ" کمیته "...ایجاد نمود ،در حالیکه تمامن یک اتفاق بود.
 -۹انتشارعکس برخی از متهمان و "ضد اطالعات" هدفمند
سیاست دولت آلمان سکوت درباره نقش جمهوری اسالمی در ترور برلین بود .تا اینکه
دادستانی کل آلمان در یازدهم ماه ِمه  ،۸۱۱۵در یک کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرد:
" ...بنا برنتیجه تحقیقاتُ ،کلت مورد استفاده در ترورمیکونوس از سوی کارخانه تولید
کننده اسپانیایی ،درسال  ،۸۱۹۲تحویل ایران شده است ."...
اما چه شد که دادستانی آلمان پس ازهشت ماه چنین اعترافی کرد ،یا "مجبور" به چنین
اعترافی شد و حقیقت را گفت ،هر چند از دوهفته پس از ترور تقریبا مشخص بود که
پشت تروربرلین ج.ا.ا .است ومنشاء اسلحه ارتکاب جرم ازهمان زمان روشن شده
بود؟
دراینجا شاید مناسب باشد پیش از انکه علت "اجبار" دادستانی به چنین اعترافی را
شرح دهم ،درباره"استراتژی سکوت" مقامات آلمانی نسبت به نقش ج.ا.ا .ازکتاب
بسیار با ارزش نوربرت زیگموند( )Norbert Siegmundیاری بگیرم .او درکتابش
که تز دکترای او و تحقیقاتی بسیار دقیق و مستند درباره ترور برلین است ،از برگ
 ۳۳تا  ،۱۲درباره سیاست و استراتژی سکوت دولت آلمان و مقامات قضایی(وزیر
دادکستری) درباره ج.ا.ا .چنین می نویسد(خالصه شده):
نتایج تحقیقات
«...

پلیس()۱

(شروع گفتاورد ازکتاب نوربرت زیگموند)  ...دوهفته پس ازترور ،یکی ازمنابع سازمان ضد
جاسوسی آلمان( )BNDاطالعات بسیار مهم و دقیقی را در اختیاراین سازمان گذاشت.
بنا بر آن ،یکی از عامالن اصلی (ترور) ،فردی که حاضران را به رگبار مسلسل بسته
بود ،با نام مستعار شریف ،به ایران رفته است .اما هنوز چندتن ازعامالن ترور
درغرب آلمان بسر می برند و در تالش هستند پس از تهیه اوراق جعلی ،از آلمان فرار
کنند .یک روز پس از دریافت این خبر ،در دوم اکتبر  ،۱۲سازمان ضد جاسوسی
آلمان ،صدراعظم را ازاین موضوع مطلع می کند .مسئول هماهنگی سازمانهای
اطالعاتی آلمان دردفترصدراعظم ،آقای اشمیت باوئر(وزیراطالعات و امنیت) ،بنا
براظهارات خودش(دردادگاه) ،دربعدازظهرهمان روزجمعه ،تدابیر الزم برای
دستگیری مظنونان لبنانی را فراهم می نماید .در ۳اکتبر  ،۱۲دوهفته و نیم پس از
ترور ،متهم یوسف امین(لبنانی) ،کسی که دربرابردر ورودی رستوران ،به هنگام
عملیات  ،نگهبانی می داد ،به همراه عباس رایل (لبنانی) ،به نام مستعار راغب ،کسی
که با ُکلت به قربانیان تیر خالص زد ،توسط اداره آگاهی فدرال ( )BKAدستگیرمی
شوند و مأموران تحقیق ،در برلین ،اتومبیل فرار را نیزضبط می کنند.

بر روی خشاب ُکلت اثر کف دست رایل کشف می شود و پلیس در کاله بافتنی ای که
درماشین فرار یافته بود ،موی سر او را نیز کشف می کند .هرچند رایل از هرگونه
اعتراف به جرم یا سخن گفتن پرهیز داشت ،اما آثار کشف شده (اثر کف دست و موی
سر) او را لو می دادند.
امین که اثر انگشتش به روی یک کیسه پالستیکی کشف و ضبط شده در ماشین فرار
مانده بود ،به عنوان" نگهبان در" اعتراف به شرکت در ترور می کند .امین ،همچنین،
محل دو خانه مخفی تروریستها را لو می دهد .او کاظم دارابی ،یک سبزی فروش
ایرانی ،و سهامدار یک اتوکشی دربرلین ،را به عنوان رئیس عملیات معرفی می کند.
پلیس در تاریخ  ۹و  ۱اکتبر  ،۱۲دارابی و چند لبنانی دیگر را دستگیر می کند .در
حالیکه تحقیقات ازعامالن بالواسطه سریعن به نتایج مشخصی می رسید ،عالئم هر
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
روی پوکه های کشف شده در محل ترور وجود داشت به این نتیجه می رسد
که صدا خفه کن های مورد استفاده در ترور برلین احتمالن از نوع تولیدات
همان کارخانه ای هستند که در ترورهای پیشین برعلیه مخالفان و افراد
اپوزیسیون(ایران) بکار رفته بودند.
 تدارک عملیات ،نوع اجرا ،و همچنین انتخاب قربانیان دارای تشابهات زیادی
با سوء قصدهایی بودند که قبلن توسط وزارت اطالعات و امنیت ایران انجام
گرفته بود ،بویژه قتل قاسملو ،در وین ،در سال  ،۸۱۱۱که پیش از شرفکندی
که در برلین به قتل رسید ،دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران بود.
 علی فالحیان ،وزیر اطالعات و امنیت ج.ا.ا ،.دو هفته و نیم پیش از سوء
قصد ،درتاریخ  ۸۱اوت  ،۱۲در یک گفتار تلویزیونی برای اولین بار رسمن
اعالم می دارد که حکومت اسالمی افراد اپوزیسیون را حتا بیرون از
مرزهایش تحت تعقیب قرار می دهد .فالحیان در این گفتار با افتخار اعالم
داشت که نیروهای او موفق شده اند ضربات سهمگینی به حزب دمکرات
کردستان ایران وارد کنند .او شاید اشاره ای(غیر مستقیم) به ترور قاسملو
داشت .وزیر اطالعات ،همزمان ،عملیات دیگری برعلیه ح.د.ک.ا .را اعالم
می نماید.
 رهبر حزب دمکرات کردستان عراق ،جالل طالبانی ،که مانند قربانیان ترور
میکونوس ،میهمان کنگره احزاب سوسیالیست و سوسیال -دمکرات در برلین
بود ،به پلیس اظهار داشته بود که سوء قصد از" سوی ایران" انجام گرفته
است .پیشمرگان جالل طالبانی در اوت  ۱۲با بازجویی چند تن از پاسدارانی
که به اسارت گرفته بودند ،به اطالعات مربوط به برنامه ترور (رهبران
کردهای ایرانی) دست یافته بودند
 تحقیقات پیرامون ایرانی دستگیر شده ،کاظم دارابی ،نشان می داد که او
دارای نقش برجسته ای درمیان شیعیان بنیادگرای (برلین -آلمان) است .او در

رأس مسجدی قرار داشت که در آن همکاران و همراهان لبنانی خود (در
ترور برلین) را آموزش می داد .دارابی برای پلیس به عنوان برگزار کننده
تظاهرات ضد اسرائیلی و درطرفداری ازج.ا.ا .فردی آشنا بود ...دارابی
همیشه رسمن برای دولت ایران کارمی کرد .سرکنسولگری جمهوری
اسالمی دربرلین ،درسال  ،۸۱۱۸به مناسبت نمایشگاه محصوالت کشاورزی
و دامپروری" ،هفته سبز"" دارابی را به عنوان نماینده صاحب اختیار ج.ا.ا.
به سازمان نمایشگاهها معرفی کرده بود.
 پلیس از راه "دست دوم" به اطالعاتی مربوط به تروریسم حکومتی دست
یافته بود .امین (لبنانی) در یکی از بازپرسیهایش گفته بود که پیش از سوء
قصد رایل به او اطمینان داده است که "ایران پشت سر ما است".
هرچند درآنزمان تحقیقات اولیه پلیس هنوزاسناد کاملن روشن درباره دخالت ج.ا.ا .در
دست نداشت ،اما ازهمان ابتداء حدس فراوانی نسبت به مسئولیت جمهوری اسالمی در
رابطه با ترورمیکونوس وجود داشت .کمیسیون ویژه تحقیقات میکونوس در اداره
آگاهی کل آلمان درتاریخ دهم فوریه  ،۱۵یعنی حدود پنج ماه پس از سوء قصد ،در یک
گزارش داخلی چنین اظهار نظر می کند ..." :ترکیب افراد شرکت کننده در رستوران
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."...
اما بخش حفاظت وحراست اداره آگاهی فدرال آلمان( )BKAدر یک گزارش محرمانه
درونی ،مورخ  ۲۸دسامبر  ،۱۲درباره فعالیتهای سازمانهای اطالعاتی ایران در
اروپا چنین می نویسد ..." :بر اساس اظهارات موجود  ...و همچنین تحقیقات وسیع می
توان نتیجه گرفت که  ...سوء قصد  ۸۹سپتامبر  ۱۲در برلین یک عملیات تروریستی
حکومتی از جانب ایران بوده است" ...
اطالعات سازمانهای ضد جاسوسی
 ...سازمانهای اطالعاتی وضد جاسوسی آلمان دارای امکان دسترسی مستقیم به
اطالعاتی بودند که نشان می داد در پشت پرده سوء قصد میکونوس تروریسم حکومتی
بوده است .مثلن منشاء ومنبع اطالعاتی که در اوایل اکتبر منجر به دستگیری لبنانیها
درمنطقه راینه( )Rheineشد ،اداره کل ضدجاسوسی آلمان ب.ان.د )BND(.بود.
اطالعاتی که ابتداء شفاهن یا تلفنی دراختیارکمیسیون تحقیقات ویژه میکونوس قرار
داده شد و بعد درتاریخ  ۶اکتبر  ۱۲رسمن و کتبن دراختیار آنها قرار گرفت .براساس
این گزارش ب .ان.د ..." .از طریق بکارگیری ابزارهای جاسوسی و کسب خبر "...
اطالعاتی در رابطه با اجرای عملیات و محل سکونت عامالن بدست آورده است .منبع
اطالعاتی  BNDبه آن میزان مورد اطمینان و اعتماد ارزیابی شده بود که مسئوالن
پرونده ابتدا هر بیانی را که با آن اندکی تفاوت داشت ،کنار می گزارند.
بنا برگزارش  ،BNDمجرم اصلی ،مسلسل چی ،یک ایرانی به نام شریف بوده است
که پس ازانجام ترور دوباره به ایران برگشته بود .این امرباردیگر نشانگر این واقعیت

بود که تهران آمر این سوء قصد بوده است .همچنانکه ،بنا برگزارش منبع ،نزدیکی دو
متهم دستگیر شده ،امین و رایل ،به سازمان تروریستی حزب هللا لبنان نیزمؤید این امر
بود .بنابر ارزیابیهای عمومی و کلی کارشناسان امور امنیتی ،حزب هللا در رابطه ای
مستقیم و زیر نفوذ" شدید" ایران است که کمک رسان اصلی به آن می باشد .بازهم ،بنا
براطالعات مقامات امنیتی آلمان ،ایران درعملیات تروریستی خود از فعاالن حزب هللا
(لبنان) کمک می گیرد.
آنچه ناروشن بود ،این است که آیا منبع اداره ضد جاسوسی کل آلمان ،عالوه بر این
اطالعات ،مبنی بر دخالت پشت پرده تروریسم حکومتی ج.ا.ا ،.آیا اطالعاتی دقیقتردر
رابطه با دخالت مقامات حکومت ایران(دراین سوء قصد) دراختیار BNDگزارده
است یا خیر؟
پس از آنکه سالها بعد یکی از مقامات عالی رتبه ب.ان.د .در دادگاه میکونوس به
عنوان شاهد حضور یافت ،و درباره "درجه بسیار باال درمورد اطمینان اطالعات"
مذکور شهادت داد ،دادگاه به این نتیجه رسید که ..." :منبع می بایستی در رابطه ای
بسیار نزدیک با حوادث بوده باشد و می توانسته است به اطالعاتی بسیار ویژه و حتا
در اجزاء دست یابد  ."...بنابراظهارات شاهد ب.ان.د ،.منبع قبلن هم " ...درباره سایر
زمینه های تروریستی اطالعات بسیار ذیقیمتی "...را دراختیارمقامات گزارده بود.
بنا برگزارش روزنامه فرانکفورتر آلگماینه ( ،)FAZاین منبع یک جاسوس ایرانی
عالی مقام است .بنا براطالعات ،پس ازاظهارات شاهد  BNDدر دادگاه میکونوس،
مقامات تهران در باالترین رده های دولت به دنبال "محل درز" اطالعات می گشتند.
اگر این ادعای BNDدرست باشد و آنها واقعن دارای منبع (یا منابعی) درسطح
رهبران رژیم در تهران بوده باشند ،درآنصورت غیرقابل تصور استکه(سازمانهای
اطالعاتی) قبلن از طرح ترور مطلع نبوده باشند .در آنصورت سازمان جاسوسی آلمان
ازهمان ابتداء ،و بسیار دقیقتر ،ازدخالت رژیم تهران (در این ترور) مطلع بوده است.
بعالوه ،احتمال زیادی وجود دارد که  BNDاز منابع دیگری نیز اطالعات کسب کرده
باشد ...هر چند اطالعات و گزارشات سازمانهای اطالعاتی و جاسوسی آلمان برای
دادگاه در ابتداء "قابل استفاده" نبودند ،اما راه را به مأموران پیگرد و تحقیقات (ترور
برلین) ،به پلیس و دادستانی نشان دادند:
 پلیس چند روز پس از ترور ،بدون سروصدا ،یکی از کارمندان
سرکنسولگری ج.ا.ا .درهامبورگ را دستگیر می کند .این فرد شبیه یکی از
تصاویر عامالن ترور بود (تصاویری که بر اساس اظهارات شهود طراحی و
در رسانه ها به چاپ رسیده بودند) .از آنجائیکه مأموران پلیس از ارتباطات
این شخص با برلین و شخص دارابی مطلع بودند و می دانستند که او قبلن
پیش دارابی سکونت داشته است ،دارابی نیز درهمان موقع تحت نظر قرار
گرفت .مأموران  ،BNDحتا پیشنهاد بازرسی خانه دارابی را دادند ،اما
دادستانی ازاین بازرسی صرفنظر کرد ،زیرا -آنگونه که درآنزمان بیان شد-
ظن نسبت به او هنوز قابل اتکاء و اثبات نبود .یعنی ،حتا یک هفته پس از

ترور ،هنوز اطالعات " قابل استفاده قضائی" بر علیه دارابی وجود نداشت.
کارمند مظنون سرکنسولگری ،چند ساعت پس از دستگیری ،به دلیل داشتن
شواهد و دالیل قابل پذیرش دوباره آزاد می شود.
 پلیس درتاریخ  ۸۲اکتبر  ..." ،۱۲در رابطه با قتل ُکردهای مخالف" به
بازرسی یک خانه شخصی در شهر بُن ( )Bonnمی پردازد ،خانه ای که در
آن همکاران سفارت جمهوری اسالمی زندگی می کردند .آنچه ناروشن است،
این استکه در آنزمان کدام اطالعات یا شواهدی موجب ظن به دور و بر
سفارت جمهوری اسالمی شده بودند.
دست یازی به اطالعات سازمانهای جاسوسی و ضد اطالعاتی موجب شد تا اداره
آگاهی فدرال آلمان( )BKAدر یک گزارش تحلیلی درونی خود ،در دسامبر  ،۱۲چنین
بنویسد ..." :واحد حراست اطالعات و حکومت در  BKAبر این نظر استکه ...سوء
قصد  ۸۹سپتامبر  ،۱۲یک عملیات تروریستی حکومت ایران بوده است" .این گزارش
درباره دارابی که دراین میان دستگیر و زندانی شده بود و پلیس ابتدا او را تنها به
عنوان عنصری رادیکال ارزیابی میکرد ،چنین ارزیابی می کند ..." :دارابی شخصی
است که آشکارا دارای فعالیتهای اطالعاتی -جاسوسی برای ایران است .اوهم با سایر
ایرانیان مظنون به جاسوسی(برای ج.ا.ا ).ارتباط دارد وهم با نمایندگیهای رسمی
(ج.ا ،.سفارتخانه ها و کنسولگریها) دارای ارتباطاتی دائمی است "...
"ماشین مرگ"ج.ا.ا .و کسانیکه از آن استفاده می کنند
 ...آخرین اطالعات وروشنگری درباره مسئولیت تهران دررابطه با قتل میکونوس،
مدتها پیش ازاعالم دادخواست دادستانی کل آلمان ،براساس اطالعات دقیقی بود که
سازمانهای اطالعاتی آلمان درباره دخالت مستقیم مقامات و نهادهای حکومت ایران
(دراختیار پلیس ودادستانی) گزارده بودند .برونو یوست( ،)Bruno Jostدادستان
پرونده میکونوس ،بعدها در برابر دادگاه ،در آخرین دفاعیات خود ،بیان داشت:
" ...میکونوس دریچه کوچکی را به روی ما باز نمود تا بتوانیم از آنجا بر ماشین
مرگ و کسانیکه آن را در خدمت خود گرفته اند ،نگاهی بیاندازیم ."...
سازمانهای اطالعاتی ازهمان ابتدا همه چیز را می دیدند .بنا برگزارش مجله اشپیگل،
حتا دراکتبر  ،۱۲سازمان امنیت داخلی کل آلمان ( )BfVدارای "اطالعات زیادی"
ازعلل وانگیزه سوء قصد بوده و دفتر صدراعظم را نیزاز نقش "آمریت و هدایت
کننده" سفارت ج.ا.ا .در بُن آگاه کرده است .واقعیت این است که براساس اسناد و
اطالعات منتشر شده سازمان امنیت داخلی کل آلمان ،در پروسه دادگاه میکونوس ،می
توان به این نتیجه رسید که سازمانهای اطالعاتی به موقع از تمام جزئیات مربوط به
عامالن ،نحوه اجراء ،و آمران حکومتی این ترور آگاهی داشته اند...
گزارش سازمان امنیت داخلی فدرال( )BfVو مکمل آن ۱۱ ،آوریل ۲۳۳
" ...گزارش اداری" اداره امنیت داخلی کل آلمان ،یک وسیله کتبی برای انتقال رسمی

اطالعات سازمانهای اطالعاتی آلمان به دادستانی کل یا دادگاه میکونوس بود که در
دادگاه قرائت وچندین بار تکمیل شد .بعالوه ،دادگاه تدوین کننده "گزارش اداری" ،آقای
گرونه والد( )Grünewaldرا ،که مسئول بخش "خارجیان بنیادگرا و رادیکال" در
ادار امنیت داخلی کل آلمان است و آن اداره او را به دادگاه به عنوان شاهد معرفی
کرده بود ،مورد پرسش و پاسخ قرار داد.
آقای گرونه والد دردادگاه صحت گزارشات و مورد اطمینان بودن منابع را تأیید کرد.
اما ،او بنا برمحدود بودن مجوز شهادتش ،نمی توانست اطالعات بیشتری در اختیار
دادگاه بگزارد .بنابراظهارات او ،ابتدا پس ازگذشت هفت ماه از ترور ،رسمن بخشی
ازاطالعاتی که "می توانست دردادگاه مورد استفاده قضائی قرار گیرد" ،در اختیار
دادستانی کل قرار گرفت .بنابرآن گزارشات واطالعات ،مظنون دارابی مأمور سازمان
اطالعات وامنیت ایران بوده است که درگذشته نیزمأموریتهایی برای شناسایی افراد
اپوزیسیون ایرانی درخارج ازکشور وهمچنین گروههای ُکرد دریافت داشته است.
گزارش اداره امنیت داخلی کل آلمان به توصیف تماسهای دارابی با افراد سفارتخانه
ج.ا.ا(.در بُن) وهمچنین سایرمأموران امنیتی ایران ونیز نقش رهبری کننده دارابی در
اتحادیه اسالمی دانشجویان ،که یک تشکیالت بنیادگرا است ،و نیز ارتباطات او با
حزب هللا می پردازد .این گزارش می گوید:
" ...عالوه بردارابی وافراد دور و براو ...،وابستگان سرویسهای امنیتی -اطالعاتی
ج.ا .در تدارک ترور شرکت داشته اند .افراد وابسته به سرویسهای اطالعاتی ایران
پیش از س وء قصد در آلمان ،و نیز در برلین بوده اند و محل ترور و راههای فرار را
مورد بررسی قرار داده اند ...آنها در روز  ۹سپتامبر  ۱۲یا حوالی آن در برلین بوده
اند ."...
و ابتدا در اواخر سال  ،۸۱۱۳یعنی بیش از سه سال پس از سوء قصد ،اداره امنیت
داخلی کل آلمان اطالعاتش را دقیق تر می نماید و دخالت مقامات و نهادهای ایرانی در
ترور میکونوس را ،بدون هرگونه سوء تفاهمی ،روشن و آشکار بیان می دارد:
" ...یک تیم از واحد ویژه عملیات خارج از کشور وزارت اطالعات و امنیت ایران
مستقیمن درقتل رهبران ُکرد ،در  ۸۹سپتامبر  ،۸۱۱۲دخالت داشته است .این شعبه که
مسئول ترورها است ،و به عنوان واحد عملیات ویژه معروف می باشد ،از مدتهای
طوالنی وظیفه مراقبت از اعضای حزب دمکرات کردستان ایران را به عهده دارد .به
عنوان مثال ،یک تیم ازهمین واحد مستقیمن مسئول قتل رهبر کردها عبدالرحمان
قاسملو می باشد.
وزارت اطالعات و امنیت ایران در اوائل سپتامبر ،پیش از واقعه ترور ،یک تیم از
تهران به برلین می فرستد .تیم مستقیمن با جاسوس مقیم برلین تماس برقرار می کند و
به کسب و جمع آوری اطالعات می پردازد ،و سرانجام برنامه نهائی ترور را تعیین و
تصویب می کند.
تیم ،پیش ازانجام این ترور ،توسط یکی ازمنابع (جاسوسان) وزارت اطالعات و امنیت
ایران ،که درتماس مستقیم( )Direkte Kontaktبا رهبران ُکردها بوده است ،از

اجتماع اعضای ح.د.ک.ا ،.مطلع و مطمئن می شود .این منبع ،بر اساس اطالعات ما،
به هنگام عملیات ترور در رستوران حضور داشته است .تیم ترور ،پس ازعملیات،
فرار آماده ،برلین را به سوی ایران ترک می کند ."...و...
دقیق
بنا بر یک برنامه
ِ
ِ
نتیجه:
 ...براساس تحقیقات و گزارشات مستند دادستانی وهمچنین اطالعات سرویسهای
اطالعاتی -امنیتی ،حداکثر ،دیرترین زمان ،دردسامبر  ۱۲مشخص بوده است که
انگیزه و علت سوء قصد میکونوس یک تروریسم حکومتی بوده است.
با درنظرگرفتن مجموعه ای متفاوت و گوناگون از گزارشات سرویسهای اطالعاتی
درآنزمان ،دررابطه با دخالت رژیم تهران در ترور ،جایی برای شک و تردید مستدل،
که نسبت به برخی از"گزارشها"وجود داشت ،دیکر باقی نمی ماند .بعالوه ،مدتها پیش
ازآنکه مأمورفراری سرویس اطالعاتی ایران ،ابوالقاسم مصباحی ،با نام مستعار شاهد
یا منبع  ، Cفرار کند و در برابر دادگاه مقامات ارشد ایران را متهم به آمریت این قتل
نماید ودرباره مسئولیت شخصی برخی از آنها ،از جمله رئیس جمهور ،وزیر امور
خارجه ،و رهبرمذهبی نظام ،و در رابطه با ماشین ترور و سرکوب آن ،در برابر
دادگاه شهادت دهد ،سرویسهای اطالعاتی آلمان در جریان امور بوده اند...
استراتژی سکوت
 ...بن ازقدرت انفجاری نتایج تحقیقات میکونوس آگاه بود و می دانست که "...هرگونه
اظهار نظری درباره آن در افکار عمومی می تواند تبدیل به یک امر به شدت سیاسی
شود ."...درحالیکه سیاستمداران احزاب اپوزیسیون دربُن و نیز سیاستمداران دولت
ایالت برلین ترور را فورا محکوم و اظهار تأسف نمودند ،نمایندگان و وابستگان به
دولت فدرال (بُن) از هرگونه عکس العملی خودداری نمودند .آنها حدود یک سال تمام
ازهرگونه ابراز نظر رسمی در برابر افکار عمومی در رابطه با دالیل ترور پرهیز
می کردند ،هر چند تحقیقات بر شدت نقش ج.ا.ا .می افزود .آنها حتا رسمن نسبت به
نقش و مسئولیت تهران در این ترور ابراز شک و تردید می کردند:
 اواخر اکتبر  ،۸۱۱۲دو هفته پس از دستگیری دارابی ،وزارت امور خارجه
(آلمان) درنامه ای به "کمیته اپوزیسیون ایرانی درتبعید علیه ترور -برلین"،
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
ایران نمی باشند ."...یعنی ،مامور وزارت امور خارجه از دستگیری کاظم
دارابی ،ایرانی (مامور وزارت اطالعات و امنیت جمهوری اسالمی) ،هیچ
سخنی نمی گوید.
 در فوریه  ۸۱۱۵دولت آلمان در پاسخ به پرسش مجلس ملی آلمان( ،از
جمله) درباره دالیل ترور میکونوس ،چنین می گوید:

" ...تحقیقات و بررسیها هنوز به اتمام نرسیده اند .به همین دلیل ،پاسخ به این
پرسش که آیا مقامات خارجی در این ترور اصولن دخیل بوده ا ند ،به چه
میزان و به چه شیوه ای ،فعلن ممکن نیست."...
 حتا درماه مارس  ،۸۱۱۵وزیردادگستری آلمان در یک مصاحبه تلویزیونی
دربرنامه اول تلویزیون سراسری آلمان( ،)ARDبرنامه انتقادی -سیاسی
کنتراسته(  ،)Kontrasteکه درباره موضوع ایران (نقش ج.ا.ا .در ترور)
تحقیق می کرد ،از پاسخ به این پرسش امتناع کرد و بیان داشت ،تمام این
حرفها "مزخرف" است .و وزیر امور خارجه ،آقای کالوس کینکل ( Klaus
 ،)Kinkelدربرابر پرسش ( ARDدرهمین رابطه) ،توسط سخنگویش ابراز
داشت که برای او"فعلن دلیل عاجلی" برای گفتگو درباره ابعاد سیاسی این
ترور وجود ندارد .دولت (آلمان) رسمن ترور برلین را نه امری سیاسی ،که
تنها موضوعی مربوط به دستگاه قضائی می دانست .دولت با ظرافت تمام
تالش می کرد ترور سیاسی (میکونوس) را غیر سیاسی نشان دهد ومدعی
بود که گویا " ...سیاست دولت همواره چنین بوده است  "...که در روند و
پروسه تحقیقات ازهرگونه اظهار نظر پرهیز نماید .گویا پرنسیب اصل
درستی که می بایستی حافظ فرد در برابر حکومتها باشد (عدم دخالت دولت
در پرونده و تحقیقات) ،باید به منظور حفاظت از یک حکومت ناحق به سطح
سیاسی تعمیم داده شود .تصور و پنداری اساسا نادرست( ...عملکرد دولت
نشان می دهد) که دولت درموارد مشابه بر اساس اصول سیاسی و نه صرفن
اصول قضائی عمل کرده است .مثلن در رابطه با عراق و عراقی ها سریع و
بدون توجه به معیارهای قضائی اقدام و عمل کرده است .نمونه آن اخراج
هشت دیپلمات عراقی و عده ای از کارمندان سفارت عراق از خاک آلمان به
هنگام جنگ خلیج فارس(اولین جنگ برعلیه عراق) است .در آنزمان نه تنها
تحقیقات درباره آنها به پایان نرسیده ،بل اصوال پرونده ای تشکیل نشده بود.
در آنزمان برای اقدام دولت شک و ظن نسبت به عراقی ها که گویا بالقوه می
توانند درتدارکات اقدامات تروریستی دخیل باشند ،و نیز اپورتونیسم و
مصلحت اندیشی در انتخات تدابیر کافی بود...
 ...اینکه استدالالت دولت آلمان در رابطه با میکونوس مصلحتی و ساختگی و صوری
بودند را می توان در تغییر نظرات ،بر اساس نیاز ،مشاهده نمود .هنگامیکه تحقیقات
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،
هر چند براساس ادعانامه دادستانی آلمان ،تهران رسمن متهم شده بوده و تمام دنیا آن
را می دانست ،حتا دراین شرایط هم دولت (آلمان) ،یک هفته پیش از شروع دادگاه
میکونوس ،درمجلس ملی در برابر این پرسش که ارزیابی آنها(دولت) از این ماجرا
چیست ،ابراز داشت که" ...تا ادعا نامه در دادگاه قرائت نشود ...آنها نمی توانند اظهار
نظری نمایند .".و پس از قرائت ادعانامه در دادگاه  ،بُن (دولت) همچنان" ...با توجه

به ادامه کار دادگاه "...سکوت پیشه کرد و در برابر پرسش نمایندگان مجلس ملی آلمان
در رابطه با ترور برلین چنین موضع گرفت ..." :دولت پیش از اتمام دادگاه میکونوس
 ...هیچ موضعی اتخاذ نخواهد کرد .".یعنی ،دولت تا پایان کار دادگاه و صدور رأی از
هرگونه پاسخ سیاسی اجتناب خواهد کرد ..." .در پایان کار و پس از صدور رأی می
توان اقدامات متناسب را انجام داد  ."...این امر به این معنا بود که اگر دادگاه
میکونوس ،درمدت چند سالی که ادامه داشت ،تا این اندازه توجه سیاسی و افکار
عمومی را به خود جلب نمی نمود ،دولت ،با استناد به قانونیت نیافتن حکم و امکان
تجدید نظر در حکم صادره در دادگاه عالی تجدید نظر ،حتا پس از گذشت شش سال از
ترور نیز حاضر به ابراز نظر نبود،
قابل توجه است که مجلس این "رفتار دائمی" دولت را ،که تالش می کرد از کنار
ترور میکونوس با اظهارات صوری -فرمایشی عبور کند ،سالها تحمل نمود .حتا بعدها
نیزاین رفتار بوروکراتیک قایم موشک بازی بُن از سوی مجلسی که پر ازکارمندان و
حقوقدانان است ،مورد پرسش قرار نگرفت .دراینجا در پشت تمام این اظهارات
صوری آشکارا یک هدف سیاسی مشخص پنهان بود :دولت با اینگونه اظهارات و
استدالالت ظاهری قصد داشت اظهار نظر سیاسی درباره ترور را تا آنجا که می تواند
به تاخیر بیاندازد و همزمان با اینکار و با اعالم اینکه " تحقیقات هنوز به پایان نرسیده
است" این توهم را دامن زند که گویا در رابطه با حکومتی بودن این ترور( "تروریسم
حکومتی") هنوز شک و تردیدهایی وجود دارد...
محدودیتهای دادستان کل و دادستان پرونده میکونوس
 ...روشن است که استراتژی سکوت(دولت) تا زمانی می توانست موفق باشد که
جزئیات مربوط به بُعد سیاسی ترور برلین به بیرون درز نکند .هنگامیکه مقامات
دولت پرسشهای رسانه ها و خبرنگاران را بی پاسخ می گذاشتند و آنها را به مسئوالن
قضائی ارجاع می دادند ،تمام این اقدامات برای منحرف کردن از اصل ماجرا بود.
دولت در پشت پرده مأموران تحقیقات را عملن مجبور به سیاست سکوت و سانسور
اخبار کرده بود .از زمان دستگیری مظنونان در اکتبر  ،۱۲رسانه ها و خبرنگارانی
که دراین باره تحقیق می کردند ،تنها به دور خود می چرخیدند .سخنگویان هر یک از
وزارتخانه ها آنها را به مأموران و مقامات تحقیقات حواله می کردند و اداره آگاهی
فدرال( )BKAآنها را به دادستانی می فرستاد ،و دادستانی نیز با استناد به پایان نیافتن
"پروسه تحقیقات" ،از هرگونه اظهار نظرامتناع می کرد .هشت ماه تمام دادستانی و
نیز پلیس تمام اطالعات خود مبنی بر دخالت و نقش ج.ا.ا .در ترورمیکونوس را برای
خود نگه داشتند و بروز ندادند .هرچند که مأموران تحقیق حتا ساعاتی پس از شب
ترور ،تروریسم حکومتی را ممکن می دانستند .بنا بر یادداشت دادستانی کل ،که یک
روز پس از ترور ،مسئولیت تحقیقات و بررسی را به عهده گرفت ...":ترکیب گروهی
که هدف ترور بوده است ...مؤید یک عمل انتقام جویانه یا عملیاتی مجازاتی توسط
نهادهای حکومتی ج.ا.ا .است ."...

اما ،مأموران تحقیقات در کنفرانس مطبوعاتی روز بعد (از ترور) از شدت این ظن
(تروریسم حکومتی) وسیعن کاستند .بنا براظهارات سخنگوی دادستانی آلمان ،آقای
هانس -یورگن فورستر( ،)Hans-Jürgen-Försterمأموران تحقیقات حدس می زنند
که در پشت این ترور ،یا عملیاتی انتقام جویانه" ،سازمان های ُکرد رقیب" ،مشخصن
حزب کارگران کردستان (ترکیه) قرار دارد یا عملیاتی با هدف مجازات از سوی
"گروههای ایرانی" می باشد .دادن "خصلت" گروهی یا سازمانی به عوامل پشت
ترور به معنای اعتراف اساسی به این واقعیت بود که ازنگاه افکارعمومی این ظن
وجود داشته که سازمانده این تروراحتمالن یک حکومت بوده است.
آقای فورستر بیشتر این تصور و توهم را ایجاد می کرد که حدس مأموران تحقیق از
این ترور تصفیه حسابهای میان گروهی ُکردها و یا گروههای وابسته به اپوزیسیون
ایران است .تنها پس از اینکه رسانه ها و خبرنگاران از سخنگوی دادستانی در رابطه
با دخالت سازمان اطالعات و امنیت ج.ا.ا .پرسش کردند ،او این احتمال را غیر ممکن
ندانست.
بنا برنظرکارشناسان(امور ایران) "هیچ دلیل منطقی و انگیزه مستدلی" برای انجام
چنین تروری از سوی گروههای اپوزیسیون ایرانی وجود نداشته است .حتا شک نسبت
به حزب کارگران ُکرد(ترکیه) هم ازهمان ابتدا همواره با تردید بسیار روبرو بود.
حزب کارگران ُکرد ترکیه برعلیه حکومت ترکیه مبارزه می کند و هیچگونه دشمنی
با قربانیان میکونوس ندارد ،یعنی کسانیکه برای خود مختاری در ایران مبارزه می
کردند .پس ازدستگیری عامالن لبنانی ترور میکونوس ،یعنی دیرترین زمان دو هفته
پس از سوء قصد ،دیگر مشخص شده بود که هیچ دلیلی برای دخالت حزب کارگران
ُکرد وجود ندارد .برعکس ،هویت دستگیر شدگان و مظنونان آشکارا نشان از عوامل
پشت پرده اسالمی -ایرانی داشت .اما ،با وجود تمام این واقعیات ،باز هم سخنگوی
دادستانی همچنان به شک و ظن خود نسبت به "گروههای رقیب ُکرد" ،مشخصن
حزب کارگران کردستان ،و یا "گروههای" رقیب ایرانی اصرار می ورزید.
مأموران تحقیقات دراظهارات خود سخن از قربانیان ُکرد و نه ایرانی و ُکرد می کردند
و این امر"داستان پردازی" آنها را در رابطه با دخالت حزب کارگران ُکرد ترکیه قابل
قبول ترمی کرد و به توهمات هرچه بیشتری دامن می زد .بعالوه ،بسیاری از روزنامه
ها ،آشکارا با تکیه به منابعی نامشخص ،اعالم می کردند که شک و ظن اداره آگاهی
فدرال نسبت به دخالت ایران در تروربرلین ،منتفی است .دلیل :سازماندهی این جنایات
برای یک ترور حکومتی بسیار غیر تخصصی بوده است ،زیرا فرار عامالن بسیار بد
تدارک دیده شده است و آنها ابتدا پس از انجام ترور در پی تهیه مدارک تقلبی بوده اند.
در حقیقت در میان مأموران تحقیقات (پلیس و دادستانی) از همان اواخر سپتامبر ،۱۲
ظن نسبت اینکه ترور برلین یک عمل هدایت شده از سوی یک حکومت بوده است،
بسیار تقویت شده بود .بعدها ،رئیس بخش پیگرد کمیسیون ویژه میکونوس (کمیسیون
ویژه ای که پس از تروربرلین در اداره کل آگاهی به منظور کشف جرم و پیگیری
قضایی تشکیل شد ،پ.د ).در برابر دادگاه اظهار داشت که " ...ما ازهمان ابتدا

تروریسم حکومتی را محتمل می دانستیم  ."...و آخرین تردیدها نسبت به حکومتی
بودن ترورمیکونوس نیز با دستگیری مأمور اطالعات وامنیت ج.ا.ا ،.کاظم دارابی،
درتاریخ  ۱اکتبر  ،۱۲برطرف شد .اما این واقعیت درکار مطبوعاتی دادستانی
انعکاسی نیافت .نه اتهامات نسبت به حزب کارگران ُکرد ترکیه پس گرفته شد ،و نه
رژیم تهران مورد اتهام قرار گرفت .اطالعیه مطبوعاتی ،مورخ  ۸۳اکتبر  ،۱۲که به
مناسبت دستگیری دارابی صادرشد ،فاقدهرگونه اشاره به نقش تهران بود که در این
میان رد پای فراوانی از اوکشف شده بود ..." :با حرکت از نتیجه تحقیقاتی که تاکنون
انجام یافته است ،مشخصن نمی توان گفت که آمران واقعی این ترور که به دالیل و
انگیزه های سیاسی انجام گرفته است ،چه کسانی می باشند."...
دادستانی آلمان ،نه تنها از بیان ظن خود در رابطه با نقش رژیم ج.ا.ا .در افکار
عمومی خودداری می کرد ،از بیان اطالعات دقیقی که احتمالن می توانست نشانگر و
مبین نقش تروریسم حکومتی باشد نیز امتناع می ورزید .حتا گزارش سازمان ضد
جاسوسی آلمان( )BNDبه دادستانی ،در اوایل اکتبر  ،۱۲مبنی برفراردو تن ازعامالن
ترور به ایران ،انعکاسی دراطالعیه های مطبوعاتی کارلسروهه(،Karlsruhe
منظوردادستانی آلمان است ،پ.د ).نداشت .حتا در ماه نوامبر ،هشت ماه پس از ترور،
معاون سخنگوی دادستان آلمان ،آقای رُلف هانیش ( ،)Rolf Hanischدریک مصاحبه
رادیویی ،از پاسخ به این پرسش که آیا مأموران تحقیقات در پی ردیابی به سوی ایران
هستند ،با امتناع اظهار داشت ..." :من تنها می توانم فاکتهایی را مورد تأیید قرار دهم
که در اختیار ماست و از گمانه زنی پرهیز می کنم .تاکنون وضع همان است که قبلن و
تاکنون بیان شده اند ."...
ُ
دادستانی تا ماه ِمه  ۸۱۱۵ظن خود را نسبت به حزب کارگران کرد ترکیه و"گروه
های" ایرانی رسمن پس نگرفت و همچنان آنها را تکرار می کرد ،هر چند که در این
میان نادرست بودن هردو فرض یا ظن کاملن آشکار شده بود .تنها بیانیه رسمی و
علنی دادستانی کل آلمان ،در مدت هفت ماه ،در رابطه با مرحله تحقیقات در تاریخ ۸۸
ماه ِمه  ، ۸۱۱۵به عنوان عکس العملی در برابر یک گزارش و خبر نادرست روزنامه
بیلد ( )Bildصادر شد.
بنا بر یک "ضد اطالعات" (خبر جعلی) هدفمند از سوی افراد اپوزیسیون ایرانی( )۹به
روزنامه بیلد(دراین رابطه نگاه شود به بخش پنجم ازهمین فصل ،پ.د ،).آنها با تیتر درشت

چنین نوشتند ... " :افتضاح میکونوس در برلین :اسلحه جرم را دولت آلمان داده است!
و در ادامه گزارش نوشتند که اسلحه استفاده شده در ترور برلین از سری سالحهای
ساخت کارخانه های آلمان است که به ایران تحویل شده است." ...
وعامل این "ضد اطالعات" ،کسی که این خبر نادرست را در اختیار بیلد گذاشت ،به
هدف خود رسید :زیرا ،تکذیب دادستانی ،هشت ماه پس از ترور ،برای اولین بار
رسمن وجود رد پای تروریسم حکومتی را تأیید می کرد ..." :بنا بر نتیجه تحقیقات
(پلیس و دادستانی) اسلحه جرم در سال  ۸۱۹۲از سوی شرکت تولید کننده اسپانیایی
آن ،به ایران ارسال شده است...

دادستانی آلمان "استراتژی سکوت" را بنا بر میل و خواست خود انجام نمی داد .بنا
براظهارات دولت ،میان وزارت دادگستری و دادستانی کل مذاکرات و گفتگوهایی در
رابطه با ترورمیکونوس و" نوع برخورد رسانه ای" با آن انجام گرفته بود.
بنا براظهارات دادستان کل وقت ،آقای فون اشتال ( ،)von Stahlمقامات دادستانی در
آنزمان "زیر فشار بسیار سنگینی قرارداشتند ...تا از دخالت آشکار مقامات ج.ا(.در
ترور میکونوس) در بیرون سخنی به میان نیاورند ...دستور داده شده بود سرو صدای
زیادی نشود ."...در واقعیت ،در پشت درهای بسته ،وزارت دادگستری در اختیارات
عالی ترین مقام قضائی کشور(اختیارات دادستانی) دخالت می کرد .دادستانی کل آلمان
عملن و رسمن اجازه نداشت در رابطه با ترور میکونوس ،کار رسانه ای مستقل انجام
دهد.
علت اولیه این رفتار غیرعادی ،اظهارات سخنگوی مقامات تحقیقات در اولین و تنها
کنفرانس مطبوعاتی درباره میکونوس ،یک روز پس از ترور بود .هرچند آقای
فورستر ازاظهارهرگونه سوءظن نسبت به رژیم تهران اصوال پرهیز می کرد ،اما تنها
بیان نام ایران(دراین مصاحبه) به شدت موجب برافروختگی وخشم معاون صدر اعظم
درامور قضائی ،آقای کوبر ( )Koberشد.
بنا براظهارات دادستان کل وقت ،آقای فون اشتال ،آقای کوبر که یکی از افراد بسیار
نزدیک و مورد اعتماد وزیر امور خارجه آلمان ،کالوس کینکل( )Klaus Kinkelبود
دراثر این اظهارات چنان "وحشی" می شود که به مقامات دادستانی دستور می دهد که
آنها " ...از این به بعد دیگر هرگز اجازه هیچگونه توضیحی دراین باره ندارند."...
وزارت دادگستری دقیقن خواهان آن بود که " ...نام ایران آورده نشود ."...اختالف
میان وزارت دادگستری (دولت) و مقامات دادستانی ،پس از یک اطالعیه مطبوعاتی
از سوی دادستانی کل درباره دستگیری لبنانیها ،در اواسط اکتبر  ،۱۲شدت می گیرد.
بنا بر اظهارات فون اشتال :آقای کوبر به سخنگوی دادستانی تلفنی و شروع به داد و
فریاد می کند .آقای فورستر ازاین رفتار کوبر بسیار ناخشنود می شود و هرگونه
دخالت درمسائل مربوط به او را ممنوع می کند م ابراز می دارد ..." :اینکه مقامات بُن
دارای چه احساسی هستند ،ابدا برای من مهم نیست ...سر من هم فریاد نکشید  ."...پس
ازآن خانم وزیر دادگستری خودش شخصن و مستقیمن به دادستان کل(فون اشتال) تلفن
می کند.
خانم سابینه لویفهویزر -شنارنبرگر()Sabine Leufheuser-Schnarenberger
وزیر دادگستری وقت ،در این تلفن ،به شدت و به تلخی ازدست آقای فورستر به فون
اشتال شکایت می کند و دستور می دهد" ...در این مورد(ایران) دیگر چیزی گفته
نشود ."...آقای فون اشتال می گوید خانم وزیر دادگستری بدین ترتیب شخصن حق
اطالع رسانی به افکارعمومی را ازاو سلب کرد:
" ...در این رابطه من از او دستورالعملی دریافت کردم که خیلی ساده خالف قانون
بود .من می بایستی تمام اطالعیه های مطبوعاتی را ،همه را بدون استثناء ،به اطالع
وزارت دادگستری برسانم و با آنها هماهنگ کنم .من دیگر مجاز نبودم خودم تصمیم

بگیرم که چه چیز مهم و چه چیز غیرمهم است .حتا اطالع رسانی شفاهی را هم می
بایستی از پیش با وزارت دادگستری همآهنگ کنم .من می بایستی تمام نوشته هایم را،
اگر مقاله ای می نوشتم یا سخنرانی ای داشتم ...برای کسب مجوز قبلن به اطالع
وزارت دادگستری برسانم .اگر بیاناتی غیرمترقبه داشتم ،مثلن بدون برنامه ریزی از
پیش پرسشی از من می شد ،می بایستی براساس تصورات و خواسته های وزارت
دادگستری باشد ...این امر مطلقن به معنای بستن پوزه بند به دهان من بود که هم در
تعرض با قوانین مطبوعاتی ایالت بادن وورتنبرگ( )Baden Würthenbergوهم
ناقض اصل پنجم قانون اساسی آلمان بود."...
روشن است که کارمندان دولت می بایستی به تناسب شغل و مقام خود ،هر چه باالتر
باشند ،به همان تناسب خویشتن داری بیشتری داشته باشند .ولی او(فون اشتال ،دادستان
کل کشور) ،مانند هرکس دیگری ،مجاز است اظهار نظر کند وعقیده اش را بیان
دارد ...و این امر(دستور وزیر دادگستری ،پ.د ).آشکارا برخالف قوانین مطبوعاتی
ایالت بادن وورتنبرگ بود ،زیرا دراین ایالت ،بنا برقانون ،مدیران کل هستند که
اطالعات را در اختیار عموم قرار می دهند ،و نه وزارتخانه ها (...پایان گفتاوردها از کتاب
نوربرت زیگموند) ».
درهیچ یک از نوشته ها وگزارشات فارسی و حتا آلمانی مربوط به ترور برلین مسائل
پشت پرده درآلمان چنین با دقت ،مستند و مستدل بیان نشده اند .این کتاب یکی از
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.
این بخشهای اندک ازکتاب را من در اینجا به این دلیل نقل قول کردم که بتوانم تا اندازه
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.

 -۴انتشارعکس برخی از متهمان
فکر می کنم شرایط آنزمان ،از زبان یک خبرنگار بی طرف ،کاملن روشن بیان شده
باشد که چگونه دولت آلمان با هر تدبیری تالش داشت از پرونده میکونوس و آوردن
بویژه نام ج.ا.ا ،.به عنوان آمراین ترور ،پیش گیری کند .و در نتیجه برای شکستن این
سیاست" استراتژی سکوت" اقدامات ویژه ای الزم بود تا شاید پرونده را یک گام به
پیش ببرد ،که برد.
اما ماجرای انتشارعکسهای برخی متهمان دستگیر شده در رسانه ها و نیز ماجرای آن
"ضد اطالعات و خبر نادرستی که از سوی افراد اپوزیسیون ایران ،هدفمند در اختیار
روزنامه بیلد" ،افکار عمومی ،قرار گرفت و درپی آن دادستانی آلمان را پس از حدود
هشت ماه پس از ترور برلین مجبور ساخت رسمن و علنن بیان دارد که اسلحه ( ُکلت)

تروربرلین از ایران آمده است ،و پس به تروریسم حکومتی ،به عنوان عامل پشت
پرده ترور برلین اعتراف کند ،چه بود؟
انتشارعکسهای سه تن ازمظنونان دستگیر شده ابتدا در تلویزیون آلمان برنامه های
یک ودو وسپس دربرنامه انتقادی -سیاسی کنتراسته ( )Kontrasteسر وصدای بسیار
زیادی کرد .اما پیش از شرح ماجرای دستیابی به آنها ،برای درک بهتر شرایط آن
زمان ،توضیح چند مورد الزم و ضروری است:
یکم ،کتاب بسیار مستند و ارزشمند نوربرت زیگموند به تشریح حوادث و مسائل پشت
پرده ای می پردازد که من ،به غیر از ا ین کتاب ،در جای دیگری ندیده ام .مسائلی که
تمامن تالش داشت از بیان نام ج.ا.ا ،.به عنوان آمر ترور ،جلوگیری کند .من برای
روشن کردن ذهن خواننده بخش هایی از آن را در باال خالصه شده آوردم که چگونه
ح تا دادستانی کل آلمان ،فون اشتاین ،از سوی دولت زیر فشار قرار داشت تا در رابطه
با ج.ا .و تروریسم حکومتی سخنی نگوید و هر چند که پس از دستگیری عامالن ترور
و فراریان و نیز کشف اسلحه کاملن آشکار شده بود که:
یکم ،مسلسل چی ایرانی است و به ایران فرار کرده است.
دوم ،دارابی یک ایرانی ،رئیس گروه دربرلین ،عضو اتحادیه انجمن های اسالمی
دانشجویان ایرانی ،وعضو وزارت اطالعات وامنیت ج.ا .است.
سوم ،دستگیر شدگان لبنانی هردوعضو حزب هللا(سازمانی که توسط ج.ا.ا .پایه
گذاری شد) هستند و دو نفر دیگر از لبنانیهای فراری مظنون ،یکی به ایران و دیگری
به لبنان فرار کرده است.
چهارم ،مشخصات اسلحه نشان می دهد که منشاء اسلحه ج.ا.ا .است.
وپنجم ،مطالعات فنی به روی صدا خفه کن های مورد استفاده در ترور برلین نشان
می دادند که آنها درتطابق با صدا خفه کن هایی هستند که درترور سایر اعضاء
اپوزیسیون درخارج به کار گرفته شده اند ،و ،...اما ،با وجود تمام این اسناد و شواهد
مسئوالن امر همواره سخن از "گروه های رقیب ایرانی" یا "حزب کارگران ُکرد
ترکیه" می کردند و هرگز ،با وجود تمام شواهد ،سخنی از تروریسم حکومتی ج.ا.ا .به
زبان نمی آوردند .شرایط در آنزمان چنین بود و دولت آلمان (از جمله وزارت امور
خارجه) هیچگونه تمایلی نداشت که با آشکارکردن نقش ج.ا.ا .دراین جنایت ،روابط دو
کشور رو به سردی گراید.
ششم ،درآنزمان تقریبا به فاصله هردو تا سه ماه ،یک یا دو نفر از اعضای اپوزیسیون
ایران در خارج ازکشور ترور می شدند و وحشتی گسترده و عمیق همه جا سایه افکنده
بود .در برلین ،پس از ترور ،عده ای (بی یا با دلیل) برای مدتی "مخفی" شدند تا آب
ها از آسیاب بیافتد .برخی حتا یک گام برای مبارزه با تروریسم ج.ا.ا .برنداشتند و در
تمام مدت روند دادگاه سکوت پیشه کردند.
چند روز پس از ترور ،میان نوربرت زیگموند و سوزانه اوپالکا( )Opalkaکارمند
تلویزیون یک و دو آلمان ،از جمله تهیه کنندگان برنامه کنتراسته( )Kontrasteبا من
آشنایی بوجود آمد که به همکاری بسیار نزدیک میان ما حتا تا چند سال پس از اعالم

رأی دادگاه میکونوس در ۸۱آوریل  ۸۱۱۹انجامید .ما مشترکن کارهای تحقیقاتی
بسیاری کردیم و من اغلب نقش مترجم را نیز برای آنها داشتم.
چند ماهی از ترور برلین سپری شده بود ،روزی نوربرت زیگموند با من تماس گرفت
و گفت مقامات پلیس و دادستانی حتا دستگیری برخی از مظنونان(ایرانی ،دارابی) را
نیز تکذیب می کنند و احتمال بسیار قوی دارد که بخواهند آنها را به گونه ای "از سر
خود وا کنند" و ادامه داد که ما( )Kontrasteدر تدارک یک مستند هستیم ،اما چون
برنامه "تلویزیونی" است ،باید به بیننده "چیزی" نشان دهیم ،نمی شود فقط حرف زد.
نیازمند یکسری اسناد ومدارک هستیم .او سپس از من پرسید " آیا تو می توان از
دارابی یک عکس تهیه کنی؟" پاسخ دادم ،چگونه؟ بسیار مشکل خواهد بود ،اما چند
روزی به من وقت بده تا ببینم آیا اصولن می شود کاری کرد یا نه .قرار شد من به
دنبال تهیه عکس"دارابی" بروم.
امکانات را بررسی کردم :دوستان سابق کاظم دارابی ،اداره پلیس خارجی ها ،مدرسه
عالی تکنیک (جایی که دارابی در آنجا تحصیل می کرد ،حداقل ثبت نام بود) .با چند
نفری که می دانستم آنها با دارابی هم کالج و همدرس بوده اند ،تماس گرفتم .بسیاری از
آنها از اینکه "آدم ابلهی" همچون او رئیس گروه ترور باشد ،بسیارتعجب می کردند.
آنها نتوانستند کمکی بکنند و ابراز داشتند عکس مشترکی با او ندارند.
درآنزمان من درصلیب سرخ جهانی ،واحد برلین ،رئیس یکی از کمپهای پناهندگان(در
خیابان واندالن آله) بودم .در آلمان ،برلین ،معمولن هر محله ای دارای یک پلیس رابط
است که با ساکنان محل ارتباط برقرار می کند .کمپ محل کار من نیز یک پلیس رابط
داشت که معمولن هفته ای یکبار به دفتر من می آمد و قهوه ای با من می خورد تا اگر
اشکاالتی وجود دارد ،برای کمک ،با او در میان بگزارم .هنگامیکه او به دفتر کارم
آمد ،چون ماجرای من و ترور برلین را می دانست ،از او پرسیدم که آیا امکانی می
بیند که من بتوانم "عکسی" از دارابی داشته باشم .پرسید برای چه می خواهم ،گفتم.
گفت در"اداره امورخارجی ها" دوستانی دارد و از آنها خواهش خواهد کرد از پرونده
اوعکسی بردارند .بسیار خوشحال شدم .چند روز بعد تلفنی تماس گرفت و اظهار
داشت "تمام پرونده را پلیس فدرال برده است" .
با یکی از دوستان آلمانی خبرنگارم که برای رادیو آزاد برلین( )SFBکار می کرد
تماس گرفتم و موضوع را گفتم و از او پرسیدم آیا کس یا کسانی را می شناسد که در
مدرسه عالی تکنیک برلین دردفتر کار کنند .گفت ،پرس و جو می کنم و اطالع خواهم
داد ،و تماس گرفت و نشانی خانمی را که در دفتر دانشگاه کار می کرد به من داد .تلفن
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
اینجا نیست و پلیس فدرال آن را برده است .بدین ترتیب امکان دیگری وجود نداشت.
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

یا اسنادی این چنینی "کیفیت کار بسیار پائین خواهد آمد" .خداحافظی کردیم و من هم
بسیار ناراحت که چرا نشد کمکی بکنم.
در آخر هفته به مسافرت رفته بودم .روز یکشنبه از مسافرت برگشتم .روی پیام گیرمن
چند پیام ازافسر بازپرس من ،در رابطه با ترور برلین ،وجود داشت که هر چه زودتر
با او تلفنی تماس بگیرم .معمولن رسم بود اگر کاری داشتند تماس می گرفتند که مثلن
چه روز و چه ساعاتی به کدام اداره مراجعه کنیم .و معمولن با تمام شهود شب ترور
تماس می گرفتند و با اختالف نیم یا یک ساعت آنها را برای بازجویی یا پرسش وپاسخ
دعوت می کردند .به همین دلیل هم چندین بار به روی پیام گیر من پیام گزارده بودند.
هدف از اینکار این بود که شاهدان امکان گفتگو ،یا هماهنگی یا تاثیرگزاری بر روی
یکدیگر را نداشته باشند ،که امر درستی بود .در نتیجه فکر کردم که حتمن با دیگران
نیز تماس گرفته اند.
بسیار کنجکاو بودم که بدانم موضوع چیست .فورا به مهدی ابراهیم زاده تلفن کردم و
ماجرا را گفتم ،گفت به او هم تلفن کرده اند ،موضوع دو -سه آلبوم عکس برای
شناسایی است .او به اداره پلیس رفته و عکسها را دیده است .مجتبی گفت عکسها را
در خانه های متهمان ضبط کرده اند ،عکسهایی که به مناسبتهای گوناگون گرفته شده
است .پرسیدم ،عکس دارابی هم بود؟ گفت "بله" ،ولی من که او را نمی شناختم ،اما
بعدا خود مأموران پلیس گفتند که عکس دارابی هم هست .خداحافظی کردم .اندکی
فکرکردم ،دیدم تنها امکان دست یابی به عکسهای مورد نیاز تلویزیون همین است.
امکان دیگری وجود ندارد.
به پلیس بازپرس تلفن کردم و وانمود کردم که هیچ نمی دانم و پرسیدم که موضوع
چیست .گفت فردا ،دوشنبه ،برای شناسایی عکس ،به دفتر پلیس ،جای همیشگی،
رجوع و خود را به مأمور نگهبان در معرفی نمایم .گفتم ،من نمی توانم بیایم ،گفت
حتمن باید بیائید .گفتم درهفته های اخیر شما مرتبا به من تلفن کرده اید واز من خواسته
اید برای بازپرسی به اداره پلیس بیایم .من در اینجا کارمند هستم و نمی توانم هر وقت
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.
اصرار کرد که باید بروم ،گفتم ابدا امکانش نیست ،پرسید پس چکار کنیم ،گفتم شما به
محل کار من بیایید ،گفت تماس خواهد گرفت .پس از مدتی تماس گرفت و گفت فردا،
دوشنبه ،ساعت یک بعد از ظهر ،به محل کارم خواهند آمد .اولین قدم در برنامه ام
عملی شد .نمی دانستم موفق خواهم شد یا خیر .اما اولین گامش انجام گرفت .فردا که
(هفت ونیم صبح) به محل کارم رفتم ،یکی ازکارمندان دفتر را که خانمی بسیار درست
کار و مورد اطمینان بود صدا کردم و به او گفتم ،امروز ساعت یک بعد از ظهر من
میهمان خواهم داشت .شما هیچ کاری الزم نیست انجام دهید ،کلید دفتر مرا دارید،
هنگامیکه دیدید من ،به همراه میهمان ،یا میهمانانم ،از دفترخارج شدیم ،بگونه ای که
هیچکس ،حتا میهمانان هم متوجه نشوند ،شما به دفتر من بروید و روی میز کارم من،

پشت آن میزی که همیشه می نشینم ،یک آلبوم باز خواهد بود ،آنرا بردارید و از صفحه
ای که بازاست و یکی دو صفحه پیش و پس اش فتوکپی بگیرید و دوباره آنرا همانطور
که بود در سرجایش بگزارید ودر دفتر را دو باره قفل کنید .پرسید ،این کارها برای
چیست؟ گفتم ،خواهش می کنم ،فعلن نپرسید ،بعد برایتان تعریف خواهم کرد .نمی
خواستم چیزی به او بگویم که یکم ،شاید بترسد و دوم اگر مشکلی پیش آمد ،بتواند
بگوید از ماجرا بی اطالع بوده و فقط دستور رئیس اش را انجام داده است.
مأمورینی که می آمدند ،مأموران اداره آگاهی فدرال آلمان ،عضو کمیسیون ویژه
میکونوس ،بودند .چنین کاری (برداشتن عکس از پرونده جنائی) می توانست عواقب
بسیار بدی برای من در پی داشته باشد .هر چند انگیزه کار "شخصی" یا سود شخصی
نبود ،اما قانون مجازات سنگینی داشت .به هرحال درآن حال وهوا ،فکر می کردم
چنین "ریسک" و خطری باید انجام گیرد تا شاید پرونده گامی به پیش رود .شاید هم در
آنزمان آنقدر درگیر وغرق دراین ماجرا بودم که ابدا به پیامدهایی که می توانست برای
من یا منشی ام داشته باشد ،فکر نکرده بودم.
رأس ساعت یک بعد از ظهر دو نفر ،یک زن و یک مرد ،آمدند با کیف و چند پرونده.
روبروی من پشت میز نشستند .آلبومها را روی میز گذاشتد و پس از صحبتی کوتاه،
گفتند شما (من) عکسها را نگاه کنید و ببینید آیا کسی را می شناسید.
من(وسایر حاضران در رستوران) بنابردعوت پلیس ،در دوازدهم نوامبر  ،۸۱۱۲در
چارچوب تحقیقات در باره متهمان ،به محل ساختمان مرکزی و اصلی اداره آگاهی
فدرال در شهر منکنهایم( )Meckenheimدعوت شده بودم تا در یک رو در رویی
یکجانبه( ما آنها را می دیدیم و آنها ما را نمی دیدند) ،در سه مرحله ،احتمالن یکی از
دستگیر شدگان را شناسایی کنم  .در آنجا شخصی را که من ،براساس تصویر به جای
مانده از او در حافظه ام در شب ترور ،شناسایی کردم ،یوسف امین بود(نگاه کنید به"
چند نکته" ،بند اول) .یعنی چهره او را می شناختم ،چون او را در منکنهایم دیده بودم،
و در نتیجه می توانستم عکس او را نیز شناسایی کنم .دیگران را نمی شناختم.
کار را شروع کردم ،اما بسیار آهسته ،و مرتب حرف می زدم ،می خواستم زمان
بگذرد تا آنها خسته شوند .قهوه هم نیاوردم ،پرسشی نکردم که آیا آنها چیزی می
خواهند یا خیر .اندکی بی ادبی بود ،اما مهم نبود .مهم این بود که شرایط برای انجام
کار آماده شود .حدود یک ساعتی گذشت و من هنوز بسیار آرام ،آلبوم را ورق می زدم
و عکسها را با دقت نگاه می کردم تا به عکسی رسیدم که از جمله امین را نشان می
داد .حدس زدم فرد کنار او باید دارابی باشد ،مطمئن نبودم ،از روی مشخصاتی که
دیگران برایم درباره شکل و شمایل و چهره و سر طاس او تعریف کرده بودند ،حدس
زدم باید دارابی باشد .به مأموران پلیس امین را نشان دادم و پرسیدم که آیا او همان
فردی است که من در مکنهایم در رو در رویی یکجانبه شناسایی کرده ام ،گفتند آری.
بعد ادامه دادم و گفتم شما که می دانید تشخیص و شناسایی عکسها برای من بسیار
مشکل است چون من آنها را ندیده و نمی شناسم ،اما از روی تعاریف دیگران فکر می
کنم این فردی که نفر اول ،از سمت راست ،ایستاده است ،دارابی باشد ،درست است؟

گفتند بله .آن عکس چهار نفررا ،دست بر روی شانه یکدیگر و چسبیده به هم ،نشان
می داد(دارابی ،رایل ،یوسف امین و یک نفر دیگر) .اندکی به عکس خیره شدم ،بعد،
با "سادگی" پرسیدم ،اینها هم بقیه عامالن هستند؟ یکی از آنها پاسخ داد ،دو نفرشان،
سومی دراین ماجرا کاره ای نیست .شادی ام را از پیدا کردن عکس "همه" نمی
خواستم نشان دهم .آلبوم را ورق زدم ،سایر عکسها را به دقت نگاه می کردم ،نمی
خواستم آنها بفهمند توجه من به آن عکس چهار نفره است.
پرسیدم ،اگر موافق باشید ،قهوه ای درست کنم ،بسیار استقبال کردند .به آشپزخانه ،که
تقریبا روبروی دفتر من بود رفتم ،قهوه را درست کردم ،اما به دفتر نیاوردم .به دفتر
رفتم و ازآنها خواهش کردم برای صرف قهوه به آشپزخانه بیایند و اضافه کردم همه
چیز را همینطور بگذارید همینجا من در دفترم را قفل خواهم کرد و پیش از آنکه
بیرون برویم به پشت میز رفتم و به گونه ای که شک ایجاد نشود صفحه آلبوم را به
آنجایی بردم که عکس دارابی و سه نفر دیگر بود .از اطاق که خارج شدیم درب دفترم
را درحضور آنها قفل کردم ،به آشپزخانه رفتیم ومن عمدا کلید دفتر را روی میز،
برابر چشمان آنها گزاردم تا خیالشان راحت باشد .برایشان قهوه ریختم و در حین
اینکار پن جره آشپزخانه را باز کردم تا اندکی هوای تازه بیاید .بر سر میز نشستم ،اما
ننشسته برخاستم و گفتم "کوران" است ،و به جای پنجره ،در آشپزخانه را بستم تا بدین
ترتیب آنها نگاه به بیرون ،به دردفتر من نداشته باشند و شروع به صحبت کردیم .در
این فاصله کارمند من به دفترم می رود ،آلبوم را بر می دارد و از صفحه باز و چند
صفحه اینور و آنور آن فتوکپی می گیرد و آلبوم را دوباره ،همانگونه که بود ،سر
جایش می گذارد .پس از حدود بیست دقیقه دوباره به دفتررفتیم.
کوتاه به دفتر کارمندم رفتم ،با اشاره از او انجام کار را جویا شدم ،گفت انجام گرفته
است .به دفترم بر گشتم ،پشت میز نشستم و کار شناسائی عکسها را ادامه دادم ،اما
اینبار بسیار سریعتر .کار پایان می یابد و مأموران محل کارم را ترک می کنند.
بالفاصله به محل کار نوربرت زیگوند و سوزانه اوپالکا تلفن زدم ،به نوربرت گفتم با
سوزانه هرچه سریعتر به محل کار من بیاید .پرسید ،چه خبر است ،گفتم برایتان عکس
دارم .خیلی خوشحال شد ،گفت همین اآلن راه می افتیم .ده دقیقه بعد آنجا بودند .محل
کارشان درمیدان تئودورهویس( ،)Theodor-Heuss-Platzدر دو کیلومتری محل
کار من ،در واندالن آله ( )Wandalenalleeبود.
آمدند و نشستند .بسیار خوشحال و هیجان زده .یکی از فتوکپیها (بقیه را نشان ندادم) را
که دارابی ،رایل ،امین و یک شخص دیگری را نشان می داد به دستشان دادم و
پرسیدم" ،فکرمی کنید چه کسی دراین عکس است" .به هم نگاه کردند ،گفتند ،دارابی.
گفتم خیر .تعجب کردند .گفتند رایل ،گفتم خیر .تعجب شان بیشتر شد .گفتند "امین" گفتم
نه .گفتند ،ما را دق مرگ کردی ،پس کی؟ اندکی سکوت کردم ،بعد گفتم "هر سه" .
گفتند"چی" ،هر سه نفر ؟ امکان ندارد! گفتم چرا ،هر سه نفر و بعد نشانشان دادم که
کی ،که هست .پرسیدند از کجا می دانی ،گفتم خود پلیس ها تأیید کردند ،یعنی به جای
اینکه من شناسایی کنم ،از آنها پرسیدم و حدس مرا تأیید کردند ،سد در سد مطمئن

باشید .از خوشحالی می خواستند بال در بیاورند .نه من ،نه آنها ،در خواب هم نمی
دیدیم که عکس هرسه نفر را یک جا گیر بیاوریم .نوربرت گفت :ما باید برویم ،خودت
را برای برنامه تلویزیونی امشب ،اخبار برلین ،ساعت هفت و نیم شب ،آماده کن .به
مهدی ابراهیم زاده هم تلفن خواهم کرد .و شب در برنامه تلویزیون "اخباربرلین"،
ابراهیم زاده ومن به روی یک مبل نشستیم ومجری ،نوربرت زیگموند ،عکسی را به
ما نشان می دهد ،عکس امین را ،و از ما می پرسد که آیا ما او را می شناسیم؟ و ما او
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
احتمالی ممانعت به عمل آورد .مهم در این ماجرا این بود که رسانه ها از بازداشت
شدگان یا متهمان عکس دارند.
فردا ،سه شنبه ،ساعت شش صبح نوربرت به خانه من زنگ می زند و می گوید "خانه
را فورا پاک سازی کن ،ما دفتر تلویزیون را پاک سازی کرده ایم .امکان اینکه امروز
خانه ات مورد بازرسی قرار گیرد ،زیاد است" .پرسیدم از کجا می دانی ،گفت سوزانه
تلفن کرد وگفت .یکی ازدوستان بسیا صمیمی سوزانه ارتباط بسیار نزدیکی با اعضای
"کمیسیون ویژه میکونوس" در اداره آگاهی فدرال داشت و در نتیجه بسیاری ازاخبار
"درونی" توسط او به سوزانه درزمی کرد که در برنامه هایش درباره میکونوس مورد
استفاده قرار می گرفت .من درهر صورت در خانه چیزی برای پنهان کردن نداشتم و
(فتوکپی) عکسها نیز در اختیاریک فرد مورد اطمینان و جای امنی بود.
یک ساعت بعد ،پلیس به خانه زنگ زد و گفت ساعت ده صبح در اداره پلیس باشم.
گفتم" ،برای چه ...؟" ،او پیش از آنکه ادامه دهم ،صحبتم را قطع کرد و گفت "خودتان
می دانید" .گفتم چیزی نمی دانم موضوع چیست ،گفت "جر وبحث نکنید ساعت ده
صبح دراداره پلیس باشید" (جای همیشگی) .به سرکار تلفن زدم و به منشی ام گفتم کار
واجبی پیش آمده و من دیرتر به محل کار خواهم آمد.
ساعت ده در محل پلیس بودم .شخصی که او را برای اولین بار می دیدم مرا از درب
ورودی به اطاقی درطبقه سوم راهنمایی کرد و رفت .در راهرو ،پیش از ورود به
اطاق پلیس زنی را دیدم که روز پیش به همراه همکار مردش در دفتر من بود .رنگ
به چهره نداشت .نمی دانست چه شده است ونتیجه بازجویی از من برای او چه پیامدی
خواهد داشت .سالمی کردم و بی اعتنا از کنارش رد شدم.
دراطاق به غیراز یک خانم منشی ،کس دیگری نبود .چند دقیقه گذشت و شخصی وارد
شد و پشت میز کارش نشست و ازمن خواست روبروی او به روی صندلی بنشینم.
من همواره یک کیف همراهم بود .با اشاره به کیف ،کنار دیوار روبرو را نشان داد و
گفت" :لطفا کیف را بگزارید آنجا" .پرسیدم برای چه ،پاسخ داد خودتان می دانید .گفتم
چیزی نمی دانم ،اما اگر شما می خواهید ،بسیار خوب ،مهم نیست ،کیف را می گزارم
آنجا .بلند شدم و به سوی دیوار اطاق رفتم ،دراین حین او به آرامی گفت" شما آدامس
را هم از دهان آدم می دزدید".

برگشتم ،به روی صندلی نشستم و منظورش را پرسیدم .می دانستم چه می گوید و تمام
اشاره اش به عکسهایی است که از تلویزیون نمایش داده شده اند .گفت" :خودتان به
خوبی می دانید ،پرسش نکنید"  .گفتم ،چیزی نمی دانم ،اما مهم نیست ،بگویید چرا من
امروز اینجا هستم .حالت تهاجمی گرفتم .گفتم ،من شاغل هستم و شما هر روز تحت
بهانه ای مرا به اینجا می کشانید .بدین ترتیب که پیش می رود ممکن است کارم را از
دست بدهم .من که نمی توانم وقت و بی وقت ،بنا بر خواست شما ،محل کارم را ترک
کنم.
حرفهای مرا نشنیده گرفت .گفت " :آقای دستمالچی اینکه شما عکسها را به تلویزیون
داده اید ،ما سد در سد مطمئن هستیم .تنها می خواهم برای من توضیح دهید که اینکار
چگونه انجام گرفته است" .گفتم ،اطالع شما بسیار نادرست است و من ابدا از چنین
چیزی بی اطالع هستم .آقای زیگموند برای شرکت در یک برنامه تلویزیونی با من
تماس گرفته بود و درآنجا آن عکس را برای شناسائی مظنونان به من و آقای ابراهیم
زاده نشان داد  ،...حرفم را قطع کرد و گفت" :داستان سرایی نکنید ،اینجا اداره آگاهی
فدرال آلمان است و ما سد در سد اطالع موثق داریم که شما اینکار را کرده اید .تنها
بگویید ،چگونه".
خب ،هرگونه اعتراف از سوی من ،هم برای آن دو کارمند پلیس ،هم برای کارمند من
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
دانم چه کسی کرده است .با کنجکاوی و خوشحالی که کوشش می کرد آنرا پنهان نگه
دارد ،با شتاب پرسید ،کی؟ اندکی سکوت کردم و گفتم شما ،خود شما .بسیار عصبانی
شد و شوکه .گفت این چرندیات چیست که می گویید؟ گفتم "چرندیات" نیست ،شما بی
دلیل ،به من یک اتهام می زنید ،من هم همین اتهام را به شما می زنم .مگر شما مستند
یا دلیلی برای این گفته و اتهام خود دارید .شما چی فکر می کنید ،اگر من از این در
بیرون بروم و به رسانه ها بگویم عکسها را شما به بیرون درز داده اید ،چه خواهد
شد .دید جر و بحث فایده ای ندارد .اندکی سکوت کرد واز منشی اش خواست دفتر را
ترک کند .گفتم نیازی به رفتن ایشان نیست .من چیز دیگری برای گفتن ندارم و اگر با
من دیگر کاری ندارید ،من باید به محل کارم بروم .به منشی اش اشاره کرد که بنشیند
و ازمن پرسید آیا می تواند مرا تا درب آسانسور همراهی کند .با هم بیرون رفتیم و با
من شروع به خوش و بش کرد .دم درب آنسانسور گفت بیایید از پله برویم ،رفتیم .در
بین راه گفت" آقای دستمالچی ،مسائل رسمی را فراموش کنید ،من خودم شدیدا
کنجکاوم بدانم شما چگونه به آن عکسها دست یافته اید .میان دو مرد ،به من بگویید که
چگونه اینکار را کرده اید .بین خودمان می ماند" .گفتم ،من اینکار را نکرده ام ،اما به
شما اطمینان می دهم که اگرهم کرده بودم حتمن به شما نمی گفتم .فهمید به او چه می
گویم و خداحافظی کردیم.
در آنزمان این ماجرا را تنها برای دو نفر از اعضای "کمیته اپوزیسیون ایرانی در
تبعیدعلیه ترور -برلین" تعریف کردم ،کامبیز روستا وفرهاد فرجاد .روستا گوش کرد،

و با رفتار همیشگی خودش ،از باال به پائین ،گفت کار خیلی خوبی کردی رفیق .او
آشکارا ازاینکه فتوکپی عکسها را دراختیاراو نگذاشته بودم ،دلخور بود .فرهاد فرجاد،
خندید ،سرش را تکان داد ،و گفت " :نه بابا ،ببین ،بچه نشو ،تو از پرونده مأموران
آگاهی فدرال عکس برداری ،بچه نشو ،گول نخور ،آنها خودشان خواسته اند توعکسها
را کپی کنی ،خودشان آنها را دراختیارتو گذاشتند ،ساده نباش ،بچه شدی!".
با عکسها کارهای روشنگرانه و تبلیغاتی بسیاری انجام گرفت که یک مورد آنرا بعدا
خواهم نوشت .هیچکس ازماجرا آگاهی نیافت ،دلیلی هم نبود که به کسی گفته شود،
زیرا خطر پیگرد قضائی به جرم اخالل در تحقیقات پلیس و دادستانی وجود داشت.
به غیراز نوربرت زیگموند ،سوزانه اوپالکا ،مهدی ابراهمی زاده ،کامبیز روستا و
فرهاد فرجاد ،هیچکس دیگری از این امر مطلع نشد تا اینکه من این ماجرا را برای
اولین بار ،پس ازگذشت حدود پانزده سال برای رؤیا حکاکیان ،برای کتابش "قاتالن
قصر فیروزه" ،و بعدا برای آرمان نجم ،برای فیم مستندش "ترور در برلین" تعریف
کردم و امروز برای اولین بار توسط خودم در این کتاب ،برای ثبت جزئیات دادگاه
میکونوس در تاریخ ،به رشته تحریر در آوردم.

" -۵ضد اطالعات هدفمند" یکی از افراد اپوزیسیون
دراینجا می خواهم جزئیات ماجرایی را بنویسم که نوربرت زیکموند در کتابش(که در
باال آمد)از آن تحت عنوان"اطالعات هدفمند" یکی از افراد اپوزیسیون ایران سخن می
گوید که سرانجام ،پس ازهشت ماه سکوت درباره عوامل پشت پرده ترورمیکونوس،
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.
ماه مه سال  ۱۵بود و حدود هفت ماه از ترور برلین می گذشت .در این مدت  ۳نفر از
عامالن و متهمان ترور دستگیر شده بودند.
کاظم دارابی که عضویتش در سپاه و سازمان اطالعات و امنیت ج.ا.ا .محرز بود.
عباس رایل (تیرخالص زن) عضو حزب هللا لبنان ،و در سالهای  ،۸۱۱۳-۱۶در یک
دوره آموزشی به عنوان غواصی جنگی ،دریکی از مراکز تعلیمات نظامی ،در شمال
ایران ،آموزش دیده بود .یوسف امین(نگهبان در ورودی رستوران) نیزمانند رایل،
عضو حزب هللا لبنان وآموزش دیده درهمان مرکز نظامی در شمال ایران ،در اطراف
شهر رشت بود.
بازهم بنابرگزارشات پلیس وتحقیقات دادستانی وسازمانهای اطالعات و ضد اطالعات
آلمان ،یکی ازعامالن اصلی (مسلسل چی) "ابو شریف" نامه داشت که پس ازعملیات
از راه ترکیه به ایران گریخته بود .و حتا پس از کشف یک ساک ورزشی ،مورخ ۲۲
سپتامبر  ،۱۲حاوی یک شال گردن ،یک دستکش چرمی ،یک مسلسل یوزی با صدا
خفه کن کالیبر  ۱میلی متری آی.ام.آی ،.و یک ُکلت کالیبر  ۹/۶۳با صدا خفه کن،
مارک الما ،اسپانیا ،ساخت کارخانه های اسپانیای ،به شماره  ،۳۸۹۱۹۱که در ۸۳
ژوئن  ،۸۱۹۲از سوی کارخانه تولید کننده تحویل ارتش شاهنشاهی وقت شده بود ،و با

وجود آنکه به روی خشاب ُکلت اثر کف دست رایل وجود داشت و لکه های خون
چسبیده به روی ُکلت در تطابق با خون نوری دهکردی بود ،و ،...و دهها نشانه و سند
دیگر ،نه پلیس و نه دادستانی و نه کمیسیون ویژه میکونوس حاضر به بیان رسمی
اینکه عامل جنایت میکونوس تروریسم حکومتی ج.ا.ا .بوده است ،نبودند( .به غیراز
گزارشات بسیارمحرمانه و داخلی برای خود).
وهمچنانکه نوربرت زیگموند درکتاب بسیار دقیق و مستند خود در رابطه با پرونده
میکونوس بیان می دارد تا ماه مه  ،۸۱۱۵با وجود تمام اسناد و مدارک مبتنی بر
دخالت مستقیم ج.ا.ا .دراین ترور ،ازهرگونه اشاره ای به تروریسم حکومتی یا نقش
ج.ا.ا .دراین ترور پرهیز می شد و داستانسرایی مربوط به تصفیه حسابهای درونی
"گروههای اپوزیسیون ایران" یا کار انتقام جویانه "حزب کارگران ُکرد ترکیه" ادامه
داشت.
دراین شرایط بود که تصمیم گرفتم برای دادستانی و مقامات ارشد پرونده میکونوس
"دامی" درست کنم تا شاید مجبور به اعتراف به نقش ج.ا.ا .دراین ماجرا شوند ،که
شدند .و این ماجرا همانی است که نوربرت زیگموند ،در کتابش "دادگاه میکونوس" از
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
برده در جُرم نمود" ،یاد می کند .آن ماجرا چه بود؟
چند هفته پس از ترور ،در نشستی که سوزانه اوپالکا ،نوربرت زیگموند و من در دفتر
سوزانه ،در ساختمان تلویزیون  ،ZDFدر مازورن آله ( ،)Masureenalleeداشتیم،
سوزانه برای ما تعریف کرد که او از توسط دوستش(که با کمیسیون ویژه میکونوس
دراداره آگاهی فدرال درارتباط بود) به مشخصات سالحهای کشف شده دست یافته
است ،ازجمله یک کلت الما اسپسیال ، X-A، Lama ،کالیبر  ،۹/۶۳براونینگ،
شماره سری  ،۳۸۹۱۹۱که بنا بر تحقیقات پلیس ،در یک کارخانه اسپانیایی تولید و در
سال  ۸۱۹۲به ایران فروخته وتحویل نیروهای مسلح ارتش وقت ایران شده است.
دست یافتن به این اطالعات بسیارپراهمیت بود ،زیرا نشان می داد اسلحه از جمهوری
اسالمی آمده است و در نتیجه پشت ترور یک حکومت قرار دارد .سوزانه از من قول
گرفت که از این اطالعات درهیچ جائی استفاده نکنم و آنرا با کسی در میان نگزارم،
زیرا او در پی تولید یک مستند تلویزیونی دراین رابطه است.
چند ماه از این "کشف" پلیس و دادستانی گذشت ،اما به آن در هیچ جا اشاره ای نشد.
من درآنزمان برای کسب پشتیبانی ومحکومیت این نوع ترورها با شخصیتهای سیاسی
احزاب گوناگون تماس می گرفتم ،به مالقات آنها می رفتم ،ماجرا را برایشان توضیح
می دادم و بسیار تعجب می کردم که تقریبا همگی با آرامی به من گوش می دادند و
سرانجام می گفتند ":آقای دستمالچی! ما تمام این جریانات را می دانیم ،همه با هم بر
سراین جنایت حرف می زنند وهمه می دانند که این ترور کار ج.ا.ا .است ،اما بیان
چنین مسائلی برای افکارعمومی ،موجب یک زلزله سیاسی خواهد شد که دولت عالقه
ای به آن ندارد" .یعنی ،همه می دانستند ،اما سیاست آن روز سرپوش گزاردن به روی

واقعیت تروریسم حکومتی ج.ا.ا .بود تا "عالئق و منافع ملی و دراز مدت آلمان" دچار
مخاطره نشود ،همانگونه که درسایر کشورها عمل شده بود .نقشه ای الزم بود تا این
سکوت همه جانبه را بشکند.
اگراشتباه نکنم ،در۲۸سپتامبر  ،۱۲گروهی از ایرانیان برای اعتراض به تروردرخاک
آلمان برعلیه اپوزیسیون ایران ،دربرابر شهرداری کل برلین، )Rotes Rathhaus(،
تجمع کردند تا ضمن اعتراض به ترور ،درحین مالقات با شهردار ،نشان دهند که
شهردار برلین با خانواده قربانیان و اپوزیسیون ابراز همدردی وهمبستگی می کند.
در آنجا تصمیم گرفته شد که همسر فتاح عبدالی(کژال عبدلی) ،همسر نوری دهکردی
(شهره بدیعی) و من به عنوان نمایندگان معترضان با شهردار مالقات و گفتگو کنیم.
بعد ،خانم نسرین بصیری نیز ،بنابر اصرار وخواست خودش ،به جمع ما سه نفر
پیوست و ما به دفتر شهردار رفتیم.
شهردارخودش برای دیدارما نیامد ونماینده ای فرستاد تا با ما گفتگو کند .من در
اعتراض به اینکار" ،هیئت" را ترک کردم و درحالیکه از پله های ساختمان شهرداری
پائین می آمدم ،یک خبرنگار جوان آلمانی به من نزدیک شد ،خود را معرفی کرد ،و
گفت او از این ماجرا بسیار متأسف است و اگر کاری از دست او بر می آید ،حتمن با
او تماس بگیرم و کارتش را به من داد .ماتیاس بکر ( ،)Mathias Beckerخبرنگار
روزنامه بیلد ( .)Bildروزنامه بیلد یکی از پر تیراژترین روزنامه برلین وآلمان است،
اما در میان جامعه روشنفکری آلمان ،به خاطر سطحی نگری ،گزارشات نادرست،
راستگرایی ،و گزارشات تحریک آمیز جایی ندارد وبعضا مورد تنفر است .کارت را
گرفتم و درکنار کارتهای دیگر گذاشتم که شاید روزی به درد بخورد.
شش ماهی از این دیدار گذشته بود و ما هیچگونه تماس و ارتباطی با هم نداشتیم .برای
انجام "نقشه" نیازمند خبرنگاری بودم که کارکشته نباشد ،به دنبال کار جدی و تحقیقاتی
نباشد ،و بیشتر جویای نام باشد و رسانه اش نیز بگونه ای باشد که بتوان به راحتی یک
"ضد اطالعات" را درز داد ،درغیر اینصورت امکان موفقیت نبود .کارتها را نگاه
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
"ترور میکونوس" با او حرف بزنم و درضمن برایش اسناد ومدارکی دارم .بسیار
خوشحال شد و فراوان استقبال کرد.
حدس می زنم اواخر ماه آوریل  /اوایل ماه مه بود .یکی دو سند "سوخته" ،بعالوه یک
فتوکپی از یکی ازعکسهایی را که داشتم (و هنوزهیچ جا منتشر نشده بود) برداشتم و
روز بعد به دیدنش رفتم .مرا به یک اطاق راهنمایی کرد و برایم قهوه آورد .گفتم من
در رابطه با این ترور به اسنادی از پلیس و دادستانی و سازمانهای اطالعاتی دست
یافته ام که می خواهم آنها را به همراه یک عکس از دو تن از دستگیر شدگان (عکس
دارابی به همراه رایل ،در فروشگاه سبزی فروشی دارابی به هنگام کار) در اختیار
شما بگذارم .پرسید ،چرا آنها را دراختیار پلیس نمی گزارم .فهمیدم خبرنگار بسیار
ناپخته ای است ،زیرا تجربه من در همکاری با سایر رسانه و خبرنگاران عکس آن

بود .به این معنا که هریک از آنها تالش می کرد پیش از همه ،حتا پیش از پلیس ،به
اخبار واطالعات دست یابد .گفتم به پلیس اعتماد ندارم (پلیس تمام آن مدارک را داشت،
و اصوال تمام آنها اسناد و مدارک و گزارشات پلیس و دادستانی بودند که بعضن حتا
مثلن درمجله فوکوس یا در برنامه های تلویزیونی  Kontrasteاز آنها استفاده شده
بود ،به همین دلیل به آنها مدارک"سوخته" می گفتیم) .معلوم بود که نه تجربه و نه از
موضوع اطالعات دقیق دارد ،و این بهترین شرایط را بوجود می آورد .مدارک را به
همراه فتوکپی عکس از کیف بیرون آوردم و به ا و دادم .همه چیز اصل و سد در سد
درست بود و دقیق .نگاهی به آنها انداخت و بسیارخوشحال شد .گفتم تنها یک شرط
دارم و آن اینکه گزارش شما در باره ترور برلین در برگ اول "بیلد" بیاید و به نقش
ج.ا.ا .در این ترور نیز اشاره شود .گفت باید از رئیسم بپرسم ،رفت و پس از چند دقیقه
آمد و گفت "همه چیز درست است .مدارک را به رئیسم نشان دادم ،موافق است ،اما
برای روز دوشنبه" .ما روز جمعه گفتگو می کردیم .گفتم اشکالی ندارد .از جا بلند
شدم ،با هم دست دادیم و من رفتم .او بسیار خوشحال بود و من نقشه ای را شروع
کرده بودم که هنوز به نتیجه پایان آن مطمئن نبودم.
دوشنبه روزنامه " بیلد" بیرون آمد ،خریدم در صفحه اول گزارشی نبود ،در صفحات
بعد هم گزارشی وجود نداشت .بعد از ظهر آن روز آقای بکر تلفنی با من تماس گرفت،
رفتارم را بسیار سرد نشان دادم وگفتم او به وعده اش عمل نکرده است .پاسخ داد:
گزارش بسیار خوبی تهیه کرده است ،اما از آنجائیکه هنوز کامل نیست ،چاپ آن برای
روز دوشنبه ممکن نشد ،فردا یا پس فردا (سه شنبه یا چهارشنبه)چاپ خواهندشد،
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
وجود نداشته باشد و او به وعده خودعمل نکند ،بعد چه؟ هیچ کاری از دست من ساخته
نبود ،باید منتظر می ماندم ،یا می شد یا نمی شد.
روز چهارشنبه ۳ ،ماه مه  ،۸۱۱۵دوباره روزنامه خریدم ،دربرگ اول آن هیچ خبر
یا گزارشی از ترورمیکونوس نبود .روزنامه را با نا امیدی ورق زدم ،در برگ ششم
آن گزارشی با این تیتر و زیرتیتر چاپ شده بود ":قتل عام -میکونوس ،گزارشات
محرمانه موئید ورشکستگی ماموران پیگرد وتعقیب هستند" ،گزارشی از ماتیاس بکر.
در کنار گزارش سه عکس چاپ شده بود ،عکسی را که من در اختیار او گذاشته بودم
و در آن دارابی و رایل را نشان می داد که در دکان سبزی فروشی دارابی مشغول کار
هستند وعکس برای اولین بار منتشر می شد .و دوعکس دیگر ،یکی از ساختمانی که
شرکت اتو کشی دارابی -ایاد در آن قرار داشت و دیگری در ورودی آپارتمان دارابی
که تیم ترور ابتدا درآنجا بود و سپس از آنجا به خانه خیابان زنفتنبرگر رینگ تغییر
مکان داده بود .هر دوعکس را خودش تهیه کرده بود.در گزارش آمده بود " هشت ماه
پس ازتروربرعلیه چهارتن از سیاستمداران اپوزیسیون ایران در رستوران میکونوس،

درمنطقه ویلمرسدورف برلین ،پایه های صندلی سناتور امور داخلی برلین(وزیر امور
داخلی ایالت برلین) ،آقای هکلمن ،ازحزب دمکراتیک -مسیحی(آلمان) ،به لرزه
درآمده است .ماموران پیگیری و مراقبت او کامال ناکارا از آب درآمده اند .اکنون یک
گزارش محرمانه اداره آگاهی فدرال( )BKAنشان می دهد که ازسوء قصد ۸۹
سپتامیر  ۸۱۱۲می توانست پیشگیری شود و ماموران او اشتباهات وخطاهای بزرگی
مرتکب شده اند ".و بعد ،گزارش به  ۱مورد خطای ماموران اداره امنیت داخلی ایالت
برلین اشاره می کند ،که اگر آنها چنین یا چنان کرده بودند ،می شد از ترور پیشگیری
کرد .و ازآنجائیکه این اداره زیر سرپرستی آقای هکلمن بود ،پس او موضوع انتقادات
مطبوعات شده بود .مقاله بد نبود ،اما هدف من چیز دیگری.
تلفنی با آقای ماتیاس بکر تماس گرفتم وگفتم شما می دانید که من از سوی "کمیته "...
وظیفه داشته ام با شما تماس بگیرم (که ابدا چنین نبود و تصمیمات شخصی خودم بود
و "کمیته "...هیچ اطالعی نداشت) ومن به آنها گفتم که شما قول داده اید دربرابر
دریافت آن اسناد مهم (که همگی "سوخته" بودند و گزارشات آنها قبلن از سوی سایر
رسانه ها مورد استفاده قرارگرفته بود) وعکس دو تن از متهمان ،گزارشی دربرگ
اول بیاورید ،و شما اینکار را نکرده اید .بعالوه ،شما به جای پرداختن به مسئله
اپوزیسیون ایران و نقش ج.ا.ا .در این ترور به مسائل داخلی خودتان در ایالت برلین
پرداخته اید و این امر ابدا برای ما قابل پذیرش نیست .حاال ،آنها(کمیته) با من تماس
گرفته اند و اعتراض دارند و من نمی توانم به آنها چه پاسخی بدهم .پاسخ داد :گزارش
بسیارخوبی است ،خیلی ها با من تماس گرفتنند و مرا تشویق کردند ،اما شما می دانید
که تصمیم نهایی درباره صفحه بندی اخبار وگزارشات با من نیست و بستگی به شرایط
و اهمیت اخبار وگزارشات روز دارد .هیئت تحریریه این چنین تصمیم گرفته است و
آخرین تصحیح خبر و گزارش نیز از حقوق هیئت تحریریه می باشد .گفتم :در آنروزی
که من نزد شما بودم ،پیش از آنکه قولی به من بدهید ،با رئیس اتان صحبت کردید و
براساس گفته های او به من قول چاپ گزارش دربرگ اول را دادید .مدتی همچنان یک
و بدو کردیم .من عمدا موضوع را کش می دادم ،می دانستم که حق با او است و
تصمیم نهایی با هیئت تحریریه وبراساس اهمیت مطالب است .می خواستم عمدا
وجدانش را زیرفشار بگزارم .پرسیدم آیا او بعد ارظهر همانروز در دفتر کارش است،
گفت آری ،گفتم من ساعت سه بعد از ظهر به دیدن شما خواهم آمد تا در اینباره دوباره
گفتگو کنیم ،پذیرفت .طبق قرار ،به دفتر کارش رفتم .یکی ،دو سند "سوخته" دیگر را
نیز با خود بردم .او از آنچه روی داده بود بسیاراظهار تأسف کرد و گفت اما تائید کنید
که گزارش خوبی بوده است .گفتم درست است ،اما ما قول و قرار دیگری داشتیم .و
ادامه دادم که در هرصورت این امر مربوط به گذشته است ومن متقاعد شدم که شما
مقصر نبوده اید و دیگران تصمیم گرفته اند .اما ،من امروز به اینجا نیامده ام که
درباره گذشته حرف بزنیم .شما دیدید اسنادی را که ما در اختیار شما گزاردیم همگی
اصل (و اینچنین نیز بود) بودند و شما حتا امکان آن را داشتید که از صحت آنها

مطمئن شوید و گزارشتان نیز بسیار خوب بود .اما ،شما می دانید که برای ما
روشنگری درباره جنایت میکونوس و نقش ج.ا.ا ،.به عنوان آمران اصلی و تروریسم
حکومتی بسیار با اهمیت است ،زیرا جان افراد اپوزیسیون ایران بستگی به این
افشاگریها دارد .ما اگر بتوانیم دردادگاه موفق شویم ،شاید بتوانیم از قتلهای دیگر
پیشگیری نمائیم .به همین دلیل درج خبر در برگ نخست بسیار مهم است .شما اگر
قول می دهید اینبار گزارش را در برگ نخست به چاپ برسانید ،من می توانم یک سند
مهم دیگر دررابطه با ترور برلین دراختیار شما قرار دهم .شما می دانید که این اسناد
مربوط به اداره آگاهی فدرال ،دادستانی فدرال ،و گزارشات سازمانهای اطالعات و
ضد اطالعات آلمان است و اسنادی سری هستند(که دیگرنبودند ،زیرا بنا بردالیلی
گوناگون به بیرون درز کرده بودند) .گفت ،شما می دانید ،همچنان که بار اول نیز به
شما گفتم ،من در این زمینه باید از رئیسم پرسش کنم و از او اجازه بگیرم .سند را به
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،
گفت بسیار خوب ،گزارش را برگ نخست خواهیم آورد .از درون کیفم یک فتوکپی
دیگرازعکسها را بیرون آوردم و به او دادم ،خوشحال شد و یادداشتهایی از توضیحات
من درباره عکس نوشت .قرار شد فردای آنروز یا پس فردا گزارش خود را منتشرکند.
فردای آنروز ،ششم ماه مه  ،۸۱۱۵در برگ دوم روزنامه "بیلد" از او یک گزارش به
چاپ رسید ،اما اینبارهم موضوع گزارش عمدتا آقای هکلمن و اشتباهات او و
وزارتخانه اش بود ،با این تیتر ":افتضاح میکونوس ،هکلمن نا استوار است ،آیا
سناتورهکلمن سرنگون خواهد شد؟" اما ،نه دربرگ اول ،بل دوم .در حقیقت ،در کدام
برگ برای من بی اهمیت بود ،زیرا من هدف دیگری را دنبال می کردم ،این یا آن
برک را بهانه می کردم تا او برای نقشه ام آماده شود .شاید اوهم نقشه اش این بود که
از راه وعده و قولی که به من می دهد ،به "اسناد" بیشتری دست یابد.
همان روز انتشار گزارش "دوم" ،پیش از ظهر ،به او تلفن کردم ،با لحنی بسیار بد که
او به من و ما(کمیته) کلک زده است و آبروی مرا نزد دوستان و کسانی که اسناد را
در اختیار من گزارده اند تا به شرط "برگ اول" به او بدهم ،برده است .دوباره شروع
به همان توضیحات که واقعا دست او نیست (و من این را می دانستم) و  ...کرد ،حدود
یک ساعت با هم بگومگو کردیم .من به اصطالح بسیارعصبانی و تهاجمی و او دفاعی
و با اظهار تأسف .در پایان گفتگو ،گفتم بعدا با او تماس خواهم گرفت .چند ساعت بعد
تلفن کردم و پرسیدم ،کی می توانیم همدیگر را دوباره مالقات کنیم .گفت شنبه ،هشتم
ماه مه  ،ساعت شش بعد از ظهر ،و بعد دوباره شروع کرد به دفاع از خبر و گزارشش
و اینکه چقدر مورد تشویق و ترغیب قرارگرفته است و من باید بسیار راضی باشم و
به دوستانم نیز بگویم که "بیلد" یکی از پرتیراژ ترین روزنامه های برلین است و او
عالوه بر استناد به اسناد و انتشار عکسها ،خودش نیز تحقیقاتی کرده و تمام آنها را

نیزبه گزارشش اضافه کرده است ،که چنین نیز بود .گفتم ،من سر کار هستم و نمی
توانم به گفتگو با او ادامه دهم ،شنبه که آمدم با هم در این مورد گفتگو خواهیم کرد.
شنبه ،هشتم مه ،به موقع ،سرساعت سه بعد ازظهر ،به محل قرار ،یعنی دفتر کار او
رفتم .از قبل خود را آماده کرده بودم .فتو کپی یکی از اسناد را برداشتم و یک عکس
که یوسف امین ،کاظم دارابی و نیزعباس رایل را درکنارهم نشان می داد(همان عکسی
که برای اولین باردراختیار نوربرت زیگموند گزارده بودم و او در برنامه تلویزیونی
اش از آن استفاده کرده بود) .با خودم فکر می کردم اینجا زمان و مرحله ای است که
من باید موفق شوم توسط او "ضد اطالعات" هدفمند را وارد سیستم خبرگزاریها کنم،
بطویکه دادستانی مجبور به موضع گیری شود .به او گفتم من و دوستانم گزارش شما
را خواندیم ،بسیار خوب تهیه کرده اید ،اما اشکال اساسی همان است که بار اول هم
پیش آمد ،یعنی خبر را در برگ اول نیاوردید .بعالوه اینکه گزارش شما بیشتر مربوط
به اختالفات و نزاعهای سیاسی درآلمان می شود تا نقش ج.ا.ا .در ترور مخالفان در
برلین .قرار ما این بود که شما این شرط را رعایت کنید ،که نکردید .حال من نمی دانم
چکار باید کرد ،آیا این عکس (عکس را نشانش دادم) و نیز این سند را (سند را بگونه
ای گرفتم که برگ نخست آن را دقیقا با تمام اجزاء ببیند) که به همراه آورده ام به شما
بدهم یا خیر .از یکسو گزارشات خوب تهیه می کنید ،اما از سوی دیگر به بخشی از
وعده خودعمل نمی کنید .درست است که شما مقصر شما نیستید ،اما دوستان من که
این اسناد وعکسها را دراختیار من می گزارند تا من آنها را به شما بدهم ،بسیار
ناراحت وعصبانی هستند .و ادامه دادم :این سند را می بینید( وآنرا از دور نشانش
دادم) تکه ای از یک پاراگراف آن را برای شما می خوانم ،بعد شما خودت می دانی با
رئیس اتان چه کنید ،یا برگ اول ،یا عکس و سند را به همراه خواهم برد و در اختیار
رقیب شما ،مثلن  B.Z.خواهم گذاشت .گفتم :ببینید دراینجا از جمله درباره منشاء
اسلحه ای گزارش می شود که در ترورمیکونوس بکار رفته است .و شروع کردم به
بیان مشخصات کلت کالیبر ۹/۶۳میلی متر ،مارک الما اسپسیال ،با صدا خفه کن ،به
شماره  ،۳۸۹۱۹۱با اثر کف دست عباس رایل به روی خشاب آن و  ،...و صحبت را
قطع کردم .البته آن سند ابدا ربطی به آنچه من می گفتم نداشت ومربوط به گزارشهای
دیگری بود و سندی در این مورد دراختیار و در دسترس ما نبود و من ،همچنانکه در
ابتدا گفتم ،این اطالعات را از سوزانه اوپالکا ،و او از دوستش ،و دوستش از کمیسیون
ویژه کمیسیون در اداره آگاهی فدرال بدست آورده بود .اما چون سندهای دیگر درست
بودند ،اوبه گفته های من اطمینان کرد و من همین را می خواستم .دستش را دراز کرد
که سند را بگیرد ،سند را پس کشیدم و گفتم بسیارمتأسفم من اجازه ندارم این را در
اختیار شما بگزارم .اگر شما به من قول بدهید که اینبار خبر وگزارش را در برگ اول
روزنامه بیاورید ،در آن صورت من باید از دوستانم کسب اجازه کنم که آیا می توانم این
عکس و سند را در اختیار شما بگزارم یا خیر .و ادامه دادم که البته عکس را می توانم
به شما بدهم .شما لطف کنید جریان را با رئیس خود درمیان بگزارید و اگراز او قول

سد درسد گرفتید که خبر در برگ اول روزنامه می آید ،آنگاه من با دوستانم صالح و
مصلحت خواهم کرد که سند را به شما بدهم یا نه ،شاید آنها اجازه دادند .گفت سند را
به او بدهم که به رئیس اش نشان دهد ،گفتم بسیار متأسفم ،همان بخشی را که من برای
شما ازمتن سند خواندم (که ابدا چنین جمله ای وجود نداشت) با او در میان بگزارید ،یا
می پذیرد یا خیر .در ضمن به او بگوئید تمام اسناد و مدارک و نیز فتوکپی عکسهایی
که ما تاکنون دراختیار شما گزاردیم ،اصل بوده اند و خود شما شخصن درباره آنها
تحقیق کرده اید ،در نتیجه این اعتماد میان ما باید وجود داشته باشد .باضافه اینکه ما،
همچنانکه گفتم ،درصورت عدم توافق با شما ،آنها را دراختیار سایررسانه ها ،از جمله
رقیب شما  ،B.Z.قرار خواهیم داد .فتوکپی عکس را برداشت و رفت ،برگشت و گفت
قول داده است که اینبار حتمن دربرگ اول بیاید .سرم را تکان دادم و گفتم البته دو بار
پیش هم قول داده شد و عمل نشد .گفت ،اینبار دیگر من خودم پشت جریان خواهم بود،
مطمئن باشید ،اما برای روز سه شنبه یازدهم ماه مه .گفتم ،بسیار خوب ،من می روم و
از دوستانم پرسش خواهم کرد ،یا سند را به شما خواهم داد ،یا حداقل آن بخش را که
مربوط به اسلحه می شود ،آن برگ را برایتان فاکس خواهم کرد ،پذیرفت .فتوکپی
عکس نزد او ماند و من رفتم .دو ساعت بعد به او تلفن کردم و گفتم دوستان با دادن
اصل سند به شماموافق نیستند و براین نظرند که شما برای بار سوم اسناد مهم ما را
خواهید سوزاند .اعتراض کرد .گفتم ،اما آنها توافق کرده اند که من آن چند خط مربوط
به اسلحه را عینن برای شما فاکس کنم .با کمال تعجب من ،بدون بحث و مقاومت،
ابراز داشت ،همان هم کافی است .و من بالفاصله متنی با این مضمون ،با دستخط،
نوشتم و برایش فاکس کردم " :اسلحه قتل میکونوسُ ،کلت کالیبر  ۹/۶۳میلیمتر ،مدل
الما اسپسیال ،شماره مسلسل  ،۳۸۹۱۹۱از سوی کارخانه ای در ( BRDجمهوری
فدرال آلمان) ،تحویل ایران شده است".
دراین سه خط ،تمام اطالعات مربوط به سالح کلت بکار رفته در ترور رستوران
میکونوس درست بود ،مگرمنشاء آن .یعنی ،من به جای اسپانیا( ،)SPAوکارخانه
اسپانیایی ،نوشتم  ،BRDیعنی جمهوری فدرال آلمان ،وسال ارسال آن را نیز ،که
 ۸۱۹۲بود ،ننوشتم .او  BRDرا دولت آلمان فدرال خواند و نه حکومت آلمان فدرال،
زیرا از  BRDهر دو برداشت را می توان کرد ،هم کشور آلمان و هم دولت آلمان .و
این اشتباه او درخوانش(که من اتبدا با آن ابدا حساب نمی کردم) بسیار به نفع آن چیزی
شد که من در پی آن بودم .و درنتیجه در روز یازده ماه مه  ،۸۱۱۵دربرگهای اول و
ششم خبر و گزارشی از ماتیاس بکر ،با این تیتر بسیار درشت به چاپ رسید که دنیا را
مات ومبهوت کرد " :افتضاح میکونوس دربرلین .اسلحه قتل را دولت آلمان داده
است" .و بعد به شرح ماجرا پرداخته شده بود ..." :در افتضاح میکونوس در برلین،
دولت آلمان نیز دخیل بوده است .بنا بریک گزارش اداره آگاهی فدرال( )BKAیکی
از اسلحهای بکار رفته در ترور رستوران میکونوس در  ۸۹سپتامبر  ۸۱۱۲در منطقه

ویلمرسدورف برلین(که منجر به قتل چهار سیاستمدار کرد شد) از محموله اسلحه هایی
است که دولت آلمان به ایران داده است ،...و."...
روشن است که چنین خبری مانند یک بمب در دنیا صدا خواهد کرد که منشاء اسلحه
بکار رفته در یک ترور در رستورانی در برلین که چهار نفر در آن به قتل رسیده اند،
دولت آلمان است .خبرگزاریها این خبر را"قاپیدند" و در ظرف چند دقیقه به تمام دنیا
مخابره کردند که بنا براطالعات و گزارش "بیلد" ،منشاء اسلحه ترورمیکونوس دولت
آلمان است.
حدود ساعت هفت صبح روز یازدهم ماه مه بود که تلفن خانه ام زنگ زد .نوربرت
زیگموند بود .گفت خبر را شنیده ای ،گفتم چه را؟ و او خبر "بیلد" را تعریف کرد و
گفت تمام خبرگزاریها آن را پخش کرده اند .و از من پرسید تو شماره ُکلت را به آنها
گفته ای؟ تو که می دانی واقعیت ندارد و منشاء اسلحه اسپانیا است که در سال ۸۱۹۲
تحویل نیروهای نظامی -انتظامی ایران شده است .نمی دانستم پاسخ او را چه بدهم،
گفتم ،من حدود ظهر به تو تلفن خواهم کرد و تلفن را قطع کردم .تا تلفن را گذاشتم ،باز
زنگ زد ،اینبارماتیاس بکر ،خبرنگار بیلد بود .بسیار ناراحت و نگران و خواهان
اصل سند بود .می گفت ازهمه جا ،از وزارت کشور ،از وزارت امور خارجه ،از
دفترصدراعظم ،از دادستانی و ...با بیلد و رئیس او تماس گرفته اند که این "مزخرفات
و چرندیات" چیست که نوشته اید ،کجا آلمان اسلحه به ایران و گروه ترور داده است و
 ،...و رئیس من داد و بیداد که اصل "سند" کو؟ لطفن آن سند را برای من بفرستید.
گفتم شما می دانید که من آن سند را نمی توانم در اختیار شما بگزارم .بعالوه ،شما
مگر چه گزارش کرده اید؟ گفت ،همان چیزی را که شما برای من فاکس کرده بودید،
یعنی منشاء اسلحه دولت آلمان است .گفتم ،من چنین چیزی نگفته ام .گفت چرا ،فاکس
شما روی میز من است و من اگر این سند را نداشته باشم بدبخت خواهم شد .تا حاال هر
چه گزارش کردم ،تشویق و تمجید در پی داشت ،اکنون رئیسم می گوید اگر این ادعاها
را نتوانی اثبات کنی بیرونت خواهم کرد .البته رئیس اش بیخود می گفت و درآلمان
قرارداد کاراین چنین نیست که بتوان ازامروز به فردا کسی را بیرون کرد .گفتم ،اجازه
بدهید من فاکس خودم را نگاه کنم .اندکی مکث کردم و سپس ادامه دادم ،بسیار متأسفم،
من آنقدرحواسم پرت بوده است که به جای اسپانیا ( )Spaآلمان فدرال ( )BRDنوشته
ام و شما آن را دولت آلمان (همان  )BRDخوانده اید .درست است منشاء اسلحه نه
آلمان ،یا دولت آلمان ،بل اسپانیا است و آنهم نه دولت اسپانیا ،بل ُکلت جزء محموله
سالحهایی بوده است که در سال  ۸۱۹۲یک شرکت تولید کننده اسلحه آن را به ارتش
شاهنشاهی وقت ایران تحویل داده است .فریاد زد که "بدبخت شدم ،کارم را از دست
می دهم و ." ...البته ،نه کارش را از دست داد و نه "بدبخت" شد ،اما برای او ضربه
سنگینی بو ُد متاسفانه.
در پی این "ضد اطالعات" (پخش خبر نادرست) و پخش سریع آن به سراسر دنیا ،و
در پی عکس العمل در برابر این خبر نادرست بود که دادستانی فدرال در یک بیانیه

مطبوعاتی ،درهمان روز  ۸۸مه  ،۱۵اعالم داشت ..." :بنا برنتیجه تحقیقات و بررسی
ها اسلحه( ُکلت بکارگرفته شده درترور)در سال  ۸۱۹۲توسط شرکت تولید کننده
اسپانیائی تحویل ایران شده است  ."...و بدین ترتیب ،سرانجام پس ازهشت ماه سکوت
درباره منشاء اسلحه (جمهوری اسالمی) رسمن اعالم شد که منشاء اسلحه ایران است،
و پس علت و انگیزه ترور می تواند تروریسم حکومتی باشد.
این ماجرا ،آنچیزی است که آقای نوربرت زیگموند ،در کتابش در برگهای  ۱۱تا ۱۳
آنرا به دقت و با جزئیات بیان می کند ،در بخش "پوزه بند برای دادستان کل".

 -۶تمبرهای جمهوری اسالمی
دادگاه میکونوس ادامه داشت وکسانیکه دراین رابطه تالش می کردند تا اینبار پرونده
این جنایت به دست فراموشی سپرده نشود و یا قربانی روابط و مناسبات دو دولت
نگردد ،ازهرفرصتی برای کسب و جمع آوری اطالعات و اخبار "تروریسم حکومتی
جمهوری اسالمی" استفاده می کردند تا آنها را دراختیار دادستانی ،دادگاه ،وکالی
خانواده قربانیان یا رسانه ها قرار دهند.
درجریان دادگاه بود که یکی ازدوستان بسیارعزیز دوران دبیرستان من اتفاقی به آلمان
و سپس برای دیدار من به برلین آمد و دو روزی میهمان من بود .در میان گفتگوها در
باره سیاستها واعمال رژیم ،سخن به ترورها کشیده شد و نمی دانم او گفت یا من که
رژیم تهران همواره درتقدیراز بسیاری از رهبران گروههای ترور حزب هللا و حماس
یا سایر بنیادگرایان اسالمی رسمن وعلنن تمبر چاپ می کند و این امر ،عالوه براینکه
دفاع و پشتیبانی اخالقی -معنوی از تروریسم جهانی است ،حتا خالف مقررات مربوط
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
و برای من ارسال کند .نه تهیه آنها و نه ارسال آنها ،هیچکدام خطری در پی نداشت،
زیرا تمبرهایی بودند که رسمن به فروش می رسیدند و مورد مصرف همه بودند .قول
داد ،و چنین کرد .حدود یک ماه بعد ،پاکتی به دستم رسید با چندین تمبر رسمی پُست
جمهوری اسالمی.
در یادبود و تقدیر از تروریستهای بنامی که کشته شده بودند ،از جمله:
 تمبر یادبود شیخ راغب حرب ،یکی از رهبران حزب هللا۸۱۱۳ ،
 تمبر یادبود اشغال سفارت آمریکا۸۱۱۱-۱۱ ،
 تمبر یادبود و بزرگداشت "شهید دکتر فتحی شقاقی" دبیر کل جهاد اسالمی
فلسطین۸۱۱۳ ،
 تمبریادبود"بزرگداشت ستوان اسالمبولی ،عامل اعدام انقالبی سادات"
 و ...
از مجموعه تمبرها فتوکپی رنگی ودقیق تهیه کردم وآنها را برای رئیس دادگاه،
دادستانی کل ،دادستان پرونده میکونوس ،و وکالی قربانیان ارسال داشتم .هدف این
بود که آنها ببینند ج.ا.ا .حکومتی است که رسمن وعلنن پشتیبان حرکتهای بنیادگرای

اسالمی است واز نقض قوانین بین المللی (اشغال سفارت آمریکا) ،از ترورها (ترور
انور سادات ،رئیس جمهور مصر) و ...دفاع و اینگونه اعمال را تشویق و ترغیب می
کند .من درآنزمان نمی دانستم که اهمیت این کار کوچک آنچنان خواهد شد که دادگاه
در حکم خود به آن استناد نماید .در آنجا ،درمتن حکم ،در بخش  ،)۳( IVجزئیات ،بند
 ،۱تحت عنوان "قدردانی ازعامالن ترور" چنین آمده است (حکم دادگاه به زبان
آلمانی ،برگ  ،۵۶۸و"میکونوس ،متن رأی دادگاه" ،به زبان فارسی ،برگ ،۲۳۱
ترجمه پرویزدستمالچی ،انتشارات دهخدا ،لس آنجلس ،آمریکا ،اکتبر :) ۲۱۱۱
" ...تقدیر و سپاس از عامالن ارتکاب جرم
رفتار رهبری حکومت ایران "در رابطه با اقدامات تروریستی" درجزئیات دیگری نیز
خود را نشان می دهد که مجموعه اینها تصویر ما را از موضوع کامل می کنند.
شاهد دستمالچی فتوکپی تمبرهای پست ایران را دراختیار دادگاه قرار داد .یکی از این
تمبرهای نشر شده به مناسبت "بزرگداشت ستوان اسالمبولی ،عامل اعدام انقالبی
سادات" است که در متن انگلیسی آن از او(سادات)به عنوان "جاسوس" یاد می شود.
این امردرتطابق با گفته های شاهد مصباحی است که در تهران یک خیابان بنام قاتل
سادات ،اسالمبولی نامگزاری شده است .این واقعیات مبین آن هستند که رهبری
حکومت ایران نه تنها با اقدامات تروریستی مخالفتی نمی کند ،بل از آنها طرفداری نیز
می کند و عالوه برآن ،از عامالن آنها رسمن قدردانی می نماید. "...

دکتر نوربرت زیگموند ،نویسنده کتاب"دادگاه میکونوس" ،تحقیقاتی مستند و بسیار با ارزش

منابع و زیر نویسها:
 -۸نوربرت زیگموند خبرنگار برنامه اول و دوم تلویزیون آلمان و همکار برنامه
بسیارمعروف و معتبرانتقادی -سیاسی کنتراسته ( )Kontrasteاست که ازهمان ابتدای
ترور برلین دراین زمینه تحقیقات و فعالیت می کرد وبرنامه های بسیار مستند و خوبی
را ارائه داد .او بعدا ،در سال  ،۲۱۱۱ترورمیکونوس را به عنوان موضوع بررسی و
تحقیقات تز" دکترا"ی خود ،در دانشگاه آزاد برلین ،انتخاب کرد که تحت نام "دادگاه
میکونوس" در  ۳۶۱برگ ،منتشر ساخت .کتابی بسیار دقیق و مستند که خواندن آن
را به تمام عالقمندان توصیه می کنم.
 -۲این بخش ،ازشروع گیومه بزرگ(« )...تا پایان آن( ،)»...یعنی از بند الف -۵ -تا
بند  ،۳تمامن ترجمه ازکتاب نوربرت زیگموند است .مطالب داخل گیومه کوچک
(" )"...نیز مربوط به متن همان کتاب نوربرت زیگموند می شود.
 -۵آقای نوربرت زیگموند به هنگام نوشتن کتاب تلفنی با من (پرویز دستمالچی) تماس
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
امر قرار داشت.

اولین گزارش ماتیاس بکر ،روزنامه بیلد ،دارابی و رایل
در فروشگاه سبزی فروشی دارابی

دومین گزارش بکر ،بیلد" ،افتضاح میکونوس" ۶ ،ماه ۲۳۳۵
دعوا برسر وزیر امور داخلی ایالت برلین

سومین گزارش ماتیاس بکر ،افتضاح میکونوس
"اسلحه قتل از دولت آلمان می آید"

فصل دهم:
گفتگوی شهروند با ابوالحسن بنی صدر

دهم آوریل  ،7997روز صدور رای نهایی دادگاه میکونوس،
برلین ،دادگاه منطقه موآبیت ،وضعیت اضطراری

گفتگوی شهروند*
با ابوالحسن بنی صدر پس ازصدورحکم دادگاه
شهروند(ش) :آقای دکتر بنی صدر با تشکر از موافقت اتان برای این گفتگو .شهادت
شما ودر پی آن شاهد  ، Cآقای ابوالقاسم مصباحی ،از شهادتهای کلیدی در دادگاه
میکونوس بودند .رأی دادگاه میکونوس و پیآمدهای آن موفقیت بزرگی است برای
نیروهای مخالف ج.ا .درخارج ازکشور ،دراین ارتباط نظرتان را بفرمایید.
دکتربنی صدر(ب) :من خیال می کنم که رأی دادگاه از اعتبار کافی برخوردار است؛
به لحاظ اینکه معنای رأی چیست؟ معنای رأی این است که یک دادگاه بعد از سه سال
و نیم رسیدگی حکم می کند که این رژیم یک رژیم تروریست است .پس این رژیم
مشروعیت بین المللی ندارد .این یک ،دواینکه تعریف دولت چیست؟ بنابرهمین تعریف
هایی که در لیبرالیسم غربی و بطورعموم به کار می رود ،تعریف ایدئولوژی دولت را
می گذاریم به کنار ،و به ساده ترین تعریف قانع بشویم .این است که یک جامعه ای
یک تأسیساتی ایجاد می کند برای اداره امور خویش ،این دولت است .پس این نه می
تواند صفت فاسد داشته باشد ،نه می تواند صفت خائن داشته باشد و نه می تواند صفت
تروریسم داشته باشد .چون هرسه این صفات مخالف آن تعریف دولت هستند ،ناقض
تعریف دولت هستند .حاال این رژیم این بار به عنوان تروریسم محکوم شد.
اما درماجرای «ایران گیت» که یک ایران گیت هم نبود ،چندین ایران گیت بود به
عنوان خیانت به کشور شناخته شد .برای اینکه مسلم شد که به سود انگلیس و آمریکا
اینها یک جنگ هشت ساله ای را به دو ملت و حتی به ملت های مختلف منطقه تحمیل
کردند .و دو نسل ایران و عراق را پامال کردند .و به قول خودشان یک هزار میلیارد
هم به ایران زیان رساندند.
حاال باز درمحاکمات مختلف مسلم شد -رأی های دادگاههای اتریش ،آمریکا ،سوئد،
انگلیس ،و جاهای دیگر -که اینها فاسد هم هستند .چون هر بار یک معامله پرفساد
اسلحه با صنایع بزرگ ،انجام شد ،معلوم شد که این آقایان از رشوه دادن و درصد
خوردن ،حتی درمعامالت نفت مضایقه نمی کنند .و با این رأی دادگاه محکومیت ج.ا.
به خیانت ،فساد و تروریسم کامل شد .و این صفات ،صفاتی است که یک رژیم دارد
برای اینکه هم مشروعیت ملی خود را از دست بدهد و هم مشروعیت بین المللی اش
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
نمی تواند از این پس دولت مشروعی تلقی بشود .و این نتیجة اساسی این رأی است.

پس آن ملت که ملت ماست حق دارد از دنیا توقع بکند ،که این دولت را که به زور
همین حمایت های محرمانه اروپا و آمریکا بر آن مردم سوار شده آن را نامشروع
بدانند و به آن قرض ندهند و کمکهای آشکار و پنهان دیگر نکنند .و طبیعتا وقتی رژیم
دید که اینجور در دنیا نامشروع شده ،می داند که دیگر آن جامعه ،جامعه دیروز
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.
ش :پس از صدور رأی دادگاه میکونوس ،آلمان و کشورهای اروپایی و کانادا سفیران
شان را ازتهران فراخواندند .فکر می کنید واکنشهای اینچنانی و قطع روابط اقتصادی
احتمالی در پی آن ،حکومت اسالمی ایران را درچه موضعی قرار خواهد داد؟ با توجه
به اینکه انتخابات ریاست جمهوری هم در پیش است ،و جمهوری اسالمی قصد داشت
انتخابات را درجو آرامتری برگزار کند ،و دست کم در داخل ایران ادعا کند که
درموقعیت به نسبه تثبیت شده تری قرار دارد ،نظر شما در این ارتباط چیست؟
ب :عرض کنم به شما که این دو مطلب است ،یکی اینکه اینها سفیران شان را از ایران
فرا خوانده اند ،و یکی اینکه آیا اینها به اینکار ادامه می دهند ،و واقعا یکبار در زندگی
شان منافع را ،و به اصطالح آن هم منافع کوتاه مدت را به خاطر دفاع از یک ارزش
هایی ،از یک اصولی کنار می گذارند ،من خیلی تردید دارم که اینها روی فرا خواندن
سُفرا بایستند .وعلی االصل به نظر من ،ما می بایست خیلی بها ندهیم به واکنشهای
دولتهای خارجی .چون طی دو قرن است که مردم ما قربانی سیاستهای دولت های
خارجی هستند .پس برویم روی اینکه مردم از این محکومیت این درس را بگیرند ،که
اگر به استقالل عمل کنند ،می توانند این استبداد را بر بیندازند و یک حکومت مستقل
دمکراتیک داشته باشند.
اما از اینکه بگذریم ،با به اصطالح قطع رابطه اقتصادی من موافق نیستم ،برای
اینکه ،معنای قطع روابط اقتصادی چیست؟ معنایش این است که بهای سنگین جنایاتی
را که رژیم بر آن ملت تحمیل کرده است ،مردم ایران بپردازند .همچنانکه در عراق
مردم عراق بهای استبداد آقای صدام حسین را می پردازند.
ما آنچه که پیشنهاد می کنیم ،یک سیاست بی طرفی فعال است .بی طرفی فعال یعنی
این که غرب حمایت های سه گانه خودش را از این رژیم بردارد .زیرا این رژیم با
حمایت های غرب بر سر کار است .آن حمایت ها عبارت می شود ،از حمایت هایی که
در زمینه ترور و قهر به آن رژیم می شود ،که نمونه های فراوان آن این جنایاتی است
که اینها کرده اند .حتی در ارتباط با دادگاه میکونوس همینطور است ،هم اکنون که شما

دارید با من صحبت می کنید ،مطبوعات آلمان جلوی چشم من است ،به فارسی ترجمه
کرده و برای من فاکس کرده اند ،که می گوید ،دولت آلمان تا لحظه آخر می کوشیده که
دادگاه را از دادن این رأی منصرف کند .خوب این یک حمایت بزرگی است ،شما
فکرش را بکنید ،بله اینها هی مانور دادند که این رأی عقب بیفتد که وقت انتخابات که
می رسد صادر شود ،چون خیال می کردند با زد و بندهایی که با دولت آلمان دارند این
رأی یک رأی کم اهمیتی مثل رأی دادگاه پاریس خواهد بود ،و درهمان جو انتخابات
می توانند مدعی شوند که دیدید ،دیدید ،این هم آلمان ،این هم اروپا ،و حاال یک دفعه
وارونه شد ،به لحاظ اینکه ،خوشبختانه دستگاه قضایی آلمان ،از دستگاه قضائی فرانسه
مستقل تر بود ،و اینقدر مدارک و اطالعات در اختیار داشت که غیر ممکن بود بتواند
واقعیت را نادیده بگیرد .حاال ،ما می خواهیم از این حکومتهای اروپایی این حمایت
هایی شان را از این رژیم بردارند .و هیچی بیشتر از این نمی خواهیم .فسادها را قطع
ک نند ،یعنی معامالت پرفساد با آن رژیم نکنند .به آن رژیم قرض ندهند ،و در خیانت
هایی که آن رژیم به ایران می کند مشارکت نکنند ،اگر این سه کار را این کشورهای
اروپایی ،که همه اش طبق قانون است ،انجام بدهند ،آن ملت این رژیم را به طرفه
العینی از میان برخواهد داشت و محتاج هیچ کار دیگری نیست .این چیزی است که ما
به آنها پیشنهاد می کنیم .حمایت شان را بردارند و بگذارند این ملت خودش تصمیم
بگیرد راجع به سرنوشتش.
ش :حزب هللا لبنان اعالم کرده است ،که به پاسخ رأی دادگاه میکونوس ،سفارتهای
آلمان را درهرجای جهان که بتواند منفجرخواهد کرد ،اعتراض حزب هللا به تروریست
و آدمکش خواندن رهبران جمهوری اسالمی و حزب اللهی های هوادار و فرمانبر آن
هاست ،دراین ارتباط شما نظرتان چیست؟
ب :عرض کنم که تهدیدات قبل از محکومیت یک صورت داشت ،و حاال که محکوم
شدند ،صورت دیگری دارد .درواقع وقتی می گوید من منفجرمی کنم ،یعنی تروریست
است دیگر .و تصدیق می فرمایند که این صفتی که دادگاه به آنها داده است درست
است .وگرنه که چنین تهدیدی نمی کردند.
خوشمزه است ،از یکطرف می گویند چرا به ما می گویید تروریست و از طرف دیگر
می گویند منفجر می کنیم و به قتل می رسانیم .پس این تهدید کنندگان از حداقل شعور
هم بی بهره هستند .و من می فهمم که چرا این کار را می کنند ،برای اینکه حالت
اضطراب و وحشتی به اینها دست داده است ،که برای شان قابل تصور نیست.
همین دیروز از ایران به ما اطالع دادند که در نماز جمعه آقای رفسنجانی وقتی حرف
می زده نمی توانسته است خودش را کنترل کند .و قابل فهم است ،به لحاظ اینکه گفتم،

وقتی اسطوره شکست ،شکسته است دیگر .تا شما اسطوره نشکسته باشید ،می توانید
خیلی عناوین بدهید به جنایاتی که انجام می دهید ،وحاال که این رژیم ،توی دنیا به طور
رسمی یک رژیم تروریستی است ،حاال هم تهدید می کند که بله من هستم و می کنم.
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
هستیم ،و شما بزنید ما هم می رقصیم .اگر این جور باشد ،که فاتحه غرب خوانده شده
است .واکنش این نخواهد بود که غرب بگوید ،حاال که می زنید پس ما هم تسلیم .و اگر
اینجور بشود دیگر ازغرب چیزی باقی نخواهد ماند .پس غرب باید رو یک اصولی
بایستد و بگوید ،بسیار خوب ما هم می ایستیم تا این بساط تعطیل بشود .اما اگر غرب
بخواهد بایستد که بساط تروریسم تعطیل بشود ،باید خودش هم دست از کارهای
تروریستی بردارد .باید در برابرکارهای تروریستی اسرائیل هم بایستد ،چون نمی شود
یکطرفه کارهای تروریستی را قطع کرد .با هم بگذارند کنار ،من گمان می کنم اگر
غرب و اسرائیل کارهای تروریستی شان را بگذارند کنار ،تهدیدهای این تروریستها
دیگر پشیزی ارزش نخواهد داشت.
ش :شما فکر می کنید ایرانیان خارج از کشور پس از رأی دادگاه چه باید بکنند تا این
فضا وجوی که علیه حکومت اسالمی ایران هست ،همچنان بماند و به مرور زمان
حکومت با آنها به توافق های تازه نرسد که باعث فراموشی این جریان شود .این را
می گویم برای اینکه این روزها این توهم در میان ایرانیان دامن زده می شود که دولت
های غربی پیش از صدور حکم دادگاه یک سری توافق کرده اند ،و واکنش های پس
ازصدور رأی حاصل همین تفاهم ادعای است ،این هماهنگی وتوافق برای یک تهدیدی
بزرگ بوده که ج.ا .به شدت ترسانده شود و سپس دولت های غربی به منافع و مطامع
خود آسوده تر دست یابند ،به تصور شما این ادعا تا چه میزان می تواند واقعی باشد ،و
اگر تفاهم یک شایعه منحرف بیش نباشد برای آنکه این پیروزی پایا بماند چه باید کرد؟
ب :این پاسخ شما را من درمقاله " تجربه همکاری حدود چهارسال گرایشهای مختلفی
را که معتقد به مردم ساالری هستند" در نشریة "انقالب اسالمی" داده ام .به شما گفتم
که در مطبوعات آلمان نوشته شده که بسیاری از شاهدهایی که یا رژیم می فرستاده و
یا حکومت آلمان به دادگاه ،یا زورپرست های دیگر می فرستاده اند ،آنجا برای
سردرگم کردن دادگاه بوده است.
چنانکه اگر در حکم دادگاه هم توجه بکنید ،می گوید ،ما بعد از مدتها توانستیم بفهمیم
چگونه این ترور انجام گرفته است .پس اینطور نبوده است که اینها چنین قراری داشته
باشند ،به عکس اینها قرارشان این بوده است که حکومت ایران را در این دادگاه معاف

بکنند از این جنایت ،قرار اصلی شان این بوده است .اما بعضی ذهن ها بیمار هستند،
ومطلقا نمی خواهند بپذیرند که ایرانی یک شخصیتی هم دارد .یک توانایی هم دارد،
یک عده ایرانی می توانند جانشان را به خطر بیاندازند تا حقیقت روشن شود .برای
شما بگویم که خویشاوندان یکی از شاهدان را در ایران رژیم گروگان گرفته و به او
پیام داده اند که درآنجا باید مصاحبه بکنی و بگویی که هر آنچه در دادگاه گفته ای
دروغ بوده و یا همه اینها را می ُکشیم ،من نمی توانم همه حقایق را در این مورد حاال
به صراحت بگویم ،ولی این نمونه است.
سرکوهی کجاست اآلن می دانید؟ این همه فداکاری شده است ،تا این دادگاه توانسته این
حکم را بدهد ،این رحمتی هم که با این فداکاریها به دست آمده ،حاال بیاییم بگوییم ،نه
این هم قرار محرمانه بوده است که یک تهدید بزرگی بکنند و بعد یک معامله ای روی
آن بکنند .ذهنیت هایی این را می سازند که عقده حقارت دارند که دراین دنیا فقط غرب
می تواند کاری بکند.
نه اینجور نیست ،این دادگاه را ایرانیها با ارائة اسناد و مدارکی که جایشان خالی بوده،
و حکومت آلمان از دادن آنها اباء ورزید به حقیقت و این رأی راهنمائی و هدایت
کردند .هم ین آقای مصباحی که رفته در دادگاه شهادت داده ،چند تن از کس و کارش
را در ایران از بین برده اند.
حاال دیگر خیلی بی انصافی است که این همه فداکاری را کسانی به پای قرار و
مدارهای محرمانه بگذارند .این موفقیتی را که ایرانیها به دست آورده اند بپذیریم .این
آقایانی که این حرفها را می زنند لطف کنند و این موفقیت ایرانیها را به پای دیگران
ننویسند .البته این حرفها ،حرفهای پای منقل است .این آقایان از پای منقل بیایند کنار و
یک مقدار احساس شخصیت بکنند .اینجور نیست ،ما در ایران گیت هم موفق شدیم،
مگر آنجا هم قرار ومدارهای دیگری بود .افشا کردیم آن فضاحت های تاریخی را
برای حکومت ایران و آمریکا و موفق هم شدیم.
و درسی که باید ایرانیها بگیرند ،این است که نه اینجور عقده ها پیدا کنند و نه سرمست
اینگونه پیروزیها شوند ،و بگویند ما پیروز شدیم و حاال برویم بخوابیم تا ببینیم فرصت
دیگری کی پی می آید .نه ببینید چه کردند که در اینجا موفق شدند ،همان کار را ادامه
بدهند ،و از کارهایی که کردند در جریان دادگاه که من همه را فهرست کرده ام ،و
اآلن طوالنی می شود که همه را برای شما بیاورم و خوانندگان شما انشاءهللا آن مقاله
را در" انقالب اسالمی" می خوانند و می بینند ،به هر حال چند تایش را برایتان می
شمارم.

اینکه چرا در این دادگاه گرایشهای مردم ساالر موفق شدند و بقیه شکست خوردند،
برای اینکه بقیه هدف شان قدرت بود ،مسئله این نبود که حق چیست و حق به کرسی
بنشیند ،مسئله شان این بود که آن رژیم می خواست این مسئله را سیاسی کند یعنی از
قلمرو قضایی بیاورد به قلمرو سیاسی ،و با حکومت آلمان زد و بند کند و کار را تمام
کند .و آن زورپرست های رقیب رفته بودند دادگاه که حساب های شان را تسویه کنند.
نتیجه اینکه آنها در این دادگاه شکست خوردند ،و رفتند پی کارشان.
یک عده دیگر با گرایش های مختلف ،نه اینکه همه شان یک گرایش داشتند ،نه از چپ
بود و اسالمی بود ،و ملی بود و همه جور بودند ،و اینها رفتند روی خط اینکه ببینند
توی این دادگاه حقیقت چیست و آن تجلی کنند ،و بقیة حرفها را گذاشتند کنار که کسی
با عقیده کسی موافق و یا کسی با عقیده کسی مخالف است ،اصال عقیده اگر شد وسیله
دشمنی ،این مرام زور است ،برای اینکه عقیده یعنی اینکه شما یک چیزی را حق
بدانید ،و حق احتیاج به دشمنی ندارد .حق مثل عمل است ،شما حق خودتان را می
گویید ،اوهم حق خودش را می گوید ،مردم هم بهترین را انتخاب می کنند وهیچ
دعوایی هم پیش نمی آید.
دادگاه یک حرف مهمی زده است که به نظر من غرور و افتخار بزرگی است برای
ایرانیان .می گوید " :اینکه رژیم می گوید این جنایت مال دعواهای داخلی ایرانیان
است دروغ می گوید ،در این دادگاه ثابت شد که دروغ می گوید ،برای اینکه گروه
های سیاسی ایران ،بین خودشان روابط قهرآمیز ندارند".
پس این دادگاه ثابت کرد به دنیا که ما مردمی دمکرات هستیم والیق دموکراسی هستیم،
و دروغ می گفتند که ایرانی دموکراسی سرش نمی شود ،حاال همین را باید ادامه بدهیم
و این خودش مهمتر از پیروزی دادگاه است .برای اینکه ما اآلن در افکار عمومی دنیا
پذیرفته شده ایم به عنوان مردم دمکرات ،این مشی دمکراتیک را باید ادامه بدهیم و از
زورپرستان باید فاصله بگیریم و نگذاریم اینها این زمینه مساعدی را که درافکار
عمومی به وجود آمده که اعتماد پیدا کرده اند حاال به عناصر دمکرات ،چون دیدند
توی این دادگاه اینها راست گفتند و پیروز شدند و مردم دنیا هم قبول کردند که اینها
دمکرات هستند درش خدشه ای بوجود بیاورند ،و یک مطلب مهم دیگر ،و بقیه را هم
حواله می دهم به مقاله ای که در انقالب اسالمی چاپ شده است.
ببینید آنهایی که در راستای منافع آن رژیم عمل می کردند ،هیچکدام نتوانستند در این
دادگاه نقشی داشته باشند .اگر هم نقشی داشتند ،نقش منفی بوده است .چرا برای اینکه
مالحظات آن رژیم را می کردند که چیزی نگویند که به آن رژیم بر بخورد .آنهایی هم
که مثال به آمریکا وابسته بودند و یا مالحظه حکومت آلمان را می کردند ،یا مالحظه

اروپا را می کردند مواظب بودند که بعد یک وقت برایشان مشکالت ایجاد نشود ،این
مالحظات پنچرشان کرد نتوانستند بروند آنجا حقیقت را بگویند .آنهایی که هیچ مالحظه
ای نه از این غرب داشتند و نه از حکومت ،رفتند حقیقت را گفتند ،پس انتخاب محل
مبارزه مهمترین کار یک نیروی مبارز است .متأسفانه این مسئله برای مبارزان ایرانی
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
آن بیایید بیرون ،اگر وابسته به غرب هم شدید باز تحت حکم اینها قرار می گیرید و
نمی توانید درست عمل کنید .پس می بایست هم از این غرب مستقل باشید ،هم از آن
رژیم مستقل باشید .این همانجائی است که در این دادگاه آنهایی که در این محل قرار
گرفتند پیروز شدند.
به نظر من بعد از اینکه معلوم شد ما مردم دمکرات هستیم ،و پس از آن که هدف را
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
بودند ،ولی پشتکار و صبر باعث این پیروزی شد .این را می گویم چون ما ایرانیها
یک عیب بزرگ داریم که صبر و حوصله نداریم .ما از  ۲۱مرداد تا انقالب هر  ۶ماه
به  ۶ماه می خواستیم آن رژیم برود ،در نتیجه نتوانستیم برنامه طوالنی داشته باشیم که
وقتی انقالب شد این استبداد پس از انقالب را دیگر نداشته باشیم .حاال توی این دادگاه
صبر و حوصله به خرج دادیم ،و شتاب به خرج ندادیم .همه آنهایی که شرکت کردند با
صبرو پشتکار تحسین آمیزی حضور یافتند که من از همه شان سپاسگزاری می کنم .و
باید بگویم که گاه صبر و پشتکارشان مهمتر از آن فداکاریها بود و اگر حوصله به
خرج نمی دادند و می گفتند دادگاه را کش می دهند و مانور می دهند هر روز به شکلی
بازی در می آورند و دادگاه را  ۶ماه به عقب می اندازند ،در حالی که می دانند آنها
جانی هستند و باید حکم شان را بدهند ،ما بازنده بودیم.
اما اینطور نبود ،می دانید که در فاصله  ۶۹ماه گذشته رژیم ایران هشت مانور داد و
اگر اینهایی که کار می کردند عصبانی می شدند و حوصله شان سر می رفت ،رژیم
برنده می شد .ولی با صبر و حوصله همه مانورهای رژیم باطل و برمال شد و به ضد
خودش برگشت .اینها کارهایی است که نیروهای مخالف رژیم اگر بکنند و ادامه بدهند
همین تجربه میکونوس را بطور یقین عمر رژیم را کوتاه می کنند ،گرچه اآلن ایران
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
قابل تصور نیست و تردید ندارم که این حس درهمه ایرانیان به وجود آمده است.

شهروند :گفته می شد و می شود که فرج سرکوهی گروگان دادگاه میکونوس است ،آیا
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
پیش بینی و غافلگیرانه بزند و او را آزاد کند تا در برابر آبروریزی تازه اش در جهان
برای خود نوعی وجهه کسب کند؟
دکتر بنی صدر :عرض می کنم بنا بر اطالعاتی که پریروز به ما دادند از ایران (جمعه
 ۲۲فروردین ۸۸ /آوریل) خطر برای فرج سرکوهی جدی است .برای اینکه ذهنی
نمی شود گفت که انشاءهللا ممکن است بفهمند و حاال که دیگر به درد کارشان نمی
خورد و چون دادگاه حکمش را داده است او را هم آزاد خواهند کرد .نه! باید با
پیگیری نگران او و جان بسیاری دیگر درایران بود و اینها توی کیهان دیروز (شنبه
 ۲۵فروردین ۸۲ /آوریل)  ۸۵۳نویسنده ای که "متن  ۸۵۳تن" را امضاء کرده بودند
و خواهان رفع سانسور شده بودند را جاسوس آلمان خوانده اند و اینها تنها با سرکوهی
نیست که طرف هستند ،اینها با همه طرف هستند ،با هرکس بیندیشد و یا هر قلمی که
بر کاغذ بیاید دشمن هستند ،و این قابل فهم است ،زیرا رژیم که شکسته و می داند که
خواهد افتاد هرگونه واکنش جنون آمیزی از خود نشان خواهد داد .اینها درست است
که ضعیف شده اند ،ولی از آنجائی که رژیم ،رژیم جنایت است ،دست از این کار بر
نخواهد داشت.
منابع و زیرنویسها:
*  -شهروند ،کانادا ،جمعه ۲۸آوریل  ،۲۳۳۷شماره  ،۹۱۱برگ ۱۳
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زندگینامه دکترعبدالرحمان قاسملو
دام مذاکرات برای ترور
معامالت "نوریکوم" و آزادی متهمان دستگیر شده
اعمال فشار از سوی" نوریکوم"
گفتگوی مرگ
اسکورت برای یک قاتل
گروههای ترور ج.ا.ا در اروپا
دادگاه میکونوس و ترور وین
شکایت نامه هلنا کرولیچ ،همسر دکتر قاسملو
دخالت احمدی نژاد در ترور قاسملو ،گفتگو با شاهد "د"
دیدار و گفتگو با پیتر پیلز ،نماینده حزب سبز اتریش در پارلمان،
در رابطه با ترور قاسملو

ترورعبدالرحمان قاسملو و یاران
« ...حزب دمکرات کردستان ایران از ابتدای درگیریهای پس از انقالب هدف سیاستی
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.
فرمانده پاسداران درغرب ایران(کردستان) به مسئول "اطالعات وعملیات" ،تیمسار
غفور درجزی ،گزارش داد که قاسملو قصد مذاکره دارد تا جو سیاسی را آرام کند.
دولت می ترسید قاسملو بتواند به این وسیله به یک عامل سیاسی جدی تبدیل شود و
مشکل بشود او را از میان برداشت .ازاین رو باید درهمان اوایل تالشش از میان
برداشته می شد .به دستور" کمیته امور ویژه" در  ۸۱۱۹یا  ۸۱۱۱دو نفر از اعضای
بخش" اطالعات و عملیات" سپاه پاسداران در کردستان با نامهای جودی و جعفری،
که من شخصن آنها را نمی شناسم ،با محمد هادی هادوی مقدم ،که وی را شخصن
مشناسم ،برای بررسی این مساله مالقات کردند.
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.
گزارشی که یکی از این سه نفر تهیه کرده بود را واواک به "کمیته امور ویژه" ارائه داد و
"کمیته "...در سال  ۸۸۱۱قتل قاسملو را تصویب کرد که در  ۸۸۱۸به اجرا درآمد.*»...

در دسمامبر  ،۸۱۱۱یک هیئت نمایندگی از سوی ج.ا.ا .مخفیانه به وین می آید تا برای
اولین بار با رهبران حزب دمکرات کردستان ایران برای حل مسئله خود مختاری
کردستان مذاکره کند .ریاس ت هیئت نمایندگی ایران را جعفر صحرا رودی به عهده
دارد و همراه او مصطفی آجودی(مصطفوی) با پاسپورت دیپلماتیک شماره ۱۱۳۱۵۳
است .در پانزدهم دسامبر یک ایرانی دیگر به نام حاج غفور درجزی ،که مسئول واحد
عملیات سپاه پاسداران است ،با پاسپورت جعلی شماره  ،۱۳۳۱۱۱و نام مستعار
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
مرکزی ح.د.ک.ا .چیزی نمی گوید ،زیرا می داند که اکثریت حزب اعتمادی به ج.ا.ا.
ندارد و می تواند مخالف این دیدارها باشد .و هفت ماه بعد ،در ۸۵ژوئیه ،۸۱۱۱
دکترعبدالرحمان قاسملو (دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران) ،عبدهللا قادری و
دکتر فاضل رسول در شهر وین ،خیابان لینکه بانگاسه( ،)Linke Bahngasseشماره
 ،۳به هنگام مذاکره محرمانه با "نمایندگان" ج.ا.ا .به قتل می رسند.

 -۲زندگینامه عبدالرحمان قاسملو ()۲
عبدالرحمان قاسملو متولد  ۲۲دسامبر  ۸۱۵۱در دهکده قاسملو ،نزدیکی شهر ارومیه
در ایران است .مادرش آسوری و پدرش از زمینداران بزرگ کردستان بود .پدر
قاسملو عضو هیأتی بود که از طرف "جمهوری مهاباد" به شوروی رفت .وی در اوان
جوانی عضو سازمان تازه تأسیس جوانان حزب دمکرات کردستان ایران بود و در
سال  ۸۱۳۱توسط مقامات ایران دستگیر و به مدت  2سال زندانی شد.
دکتر قاسملو پس از پایان دبیرستان در ایران به پاریس می رود و در دانشگاه سوربُن
به تحصیل در رشته اقتصاد می پردازد .پس ازدو سال ،دولت وقت ایران مانع پرداخت
هزینه تحصیلی برای او توسط پدرش می شود .اوائل دهه  ۸۱۳۱حزب توده ایران یک
بورس تحصیلی درچکسلواکی دراختیاراو می گزارد .قاسملو از دانشگاه کارل مارکس
در پراگ فارغ التحصیل می شود و در همانجا به تدریس می پردازد .پس از سرکوب
جنبش اصالح طلبی چکسلواکی در سال ( ۸۱۶۱معروف به بهار پراگ) ،اختالفات
میان قاسملو و حزب توده ایران ،که از سیاست سرکوب دفاع می کرد ،باال می گیرد.
دکتر قاسملودرسال ۸۱۶۱اولین ومهمترین اثر خود"مشکالت رشد اقتصادی کشورهای
در حال توسعه" را منتشر می کند .او همچنین اولین اثر خود درباره کردستان را تحت
عنوان "کردها وکردستان" درهمان پراگ منتشر کرد که تبدیل به کتاب راهنمای
ُکردهای ایرانی می شود.
قاسملو در سال  ۸۱۳۲با خانم هلن کرولیش ( )Helen Krulichدانشجوی دانشگاه
پراگ ازدواج می کند و اندکی پس از آن مخفیانه وارد کردستان ایران می شود و
همسرش نیز به او می پیوندد .سپس درسال  ۸۱۳۹دوباره به پراگ بر می گردد و به
عنوان استاد دانشگاه مشغول تدریس می شود .قاسملو در سال  ۸۱۹۱به بغداد(عراق)
می رود و در دانشگاه تدریس و با وزارتخانه اقتصاد و برنامه ریزی عراق برای
تنظیم یک برنامه توسعه  ۲۳ساله همکاری می کند .او در سال  ۸۱۶۹از بغداد به
پراگ و از آنجا به پاریس می رود و در دانشگاه سوربُن پاریس مشغول تدریس زبان و
ادبیات ُکرد می شود.
قاسملو ،در سال  ،۸۱۹۸از سوی کنگره حزب دمکرات کردستان ایران ،که در بغداد
برگزار می شد ،به عنوان دبیر کل حزب انتخاب می شود.
او درسال  ،۸۱۹۱همزمان با انقالب اسالمی ،به ایران باز می گردد و تقریبا تمام
تالشش برای به رسمیت شناختن حقوق ُکردهای ایران از سوی ج.ا.ا .بی ثمرمی ماند.
نیروهای نظامی جمهوری اسالمی در ژوئیه  ۸۱۱۳حمله بسیار گسترده ای را به
کردستان ایران آغاز می کنند که در اثر این حمله ،قاسملو مجبور به عقب نشینی به
منطقه کردستان عراق می شود .او در  ۸۵ژوئیه  ۸۱۱۱در وین ،اتریش ،به هنگام
مذاکره با نمایندگان جمهوری اسالمی همراه با یارانش به قتل می رسد.
 -۱مذاکرات و ترور ،شرح واقعه ()۱
هیئت مذاکره رسمی ج.ا.ا .به سرپرستی محمد جعفری صحرارودی و به همراهی

مصطفی آجودی ( ،)Ajuadiنام اصلی مصطفی مصطفوی ،با پاسپورت دیپلماتیک
جمهوری اسالمی( )۹شماره  ،۱۱۳۱۵۳با هدف ظاهری مذاکره با ح.د.ک.ا ،.برای
خود مختاری کردهای ایران ،در دسامبر  ۸۱۱۱وارد وین می شوند .قاسملو به همراه
معاونش عبداله قادری از  ۲۹دسامبر در وین بسر می برند .اقامت او در وین مخفی
نیست ،زیرا او با برخی از مقامات حزب سوسیال -دمکرات اتریش(ازجمله هانس
فیشر) مالقات و گفتگو می کند و در  ۲۱دسامبر با تلویزیون  ORFیک مصاحبه دارد
و پس از آن دیداری با جالل طالبانی(یکی از رهبران کردهای عراق) دارد.
دور اول مذاکرات :مذاکرات در تاریخ  ۵۱دسامبر  ۸۱۱۱آغاز می شود و رهبری
حزب دمکرات کردستان ایران اعالم می کند که محل و تاریخ مذاکرات را هر بار
خود آنها تعیین خواهند کرد که با مخالفت تیم مذاکره کننده جمهوری اسالمی روبرو
می شود.
اقای معروف خباط( ،)Khabat Maroufاز افراد وابسته به "اتحادیه میهنی کردستان
عراق" ( ،)PUKبه رهبری جالل طالبانی ،خانه اش را ،در  ،Harmoniegasseدر
منطقه  ۱وین ،در اختیار آنها می گزارد.
دوراول مذاکرات در ۵۱دسامبر  ۱۱شروع می شود .صحرارودی و مصطفی
مصطفوی (آجودی) از سوی ج.ا.ا .و قاسملو و قادری از سوی ح.د.ک.ا .درجلسه
شرکت کردند وجالل طالبانی شخصن واسطه مذاکرات است .مسئولیت حفظ امنیت در
این دور مذاکرات با ُکردهای عراقی بود .یک ُکرد درخانه و دو ُکرد عراقی دیگر در
جلوی خانه نگهبانی می دادند .حفاظت عمدتن برای حفظ جان طالبانی است .تالش
پلیس مخفی اتریش به منظور نظارت بر مذاکرات نیز بی نتیجه ماند.
طرفین مذاکره در  ۵۸دسامبر یکبار دیگردر همان محل به گفتگو می نشینند که هشت
ساعت طول می کشد .در این دور از مذاکرات قاسملو برنامه خود(حزب) را برای
خود مختاری ارائه می کند .او(ازجمله) خواهان حق تدریس به زبان کردی در مدارس
کردستان ،به رسمیت شناختن زبان کردی به عنوان دومین زبان رسمی -اداری در
کردستان ،تعیین حدود استان کردستان و نیز پذیرش پیشمرگان کرد به عنوان نیروهای
پلیس است .مذاکرات بدون دستیابی به نتیجه ای مشخص پایان می یابد.
حدود دوهفته پیش از شروع مذاکرات ،در  ۸۳دسامبر ،سعید ریاحی ()Saeed Riahi
وارد وین می شود .او بعدها ،درتاریخ ِ ۲۱مه  ،۸۱۱۱به هنگام تدارک ترور سخنگوی
مجاهدین درشهر ُکلن(آلمان) ،توسط پلیس آلمان دستگیرمی شود .بنا بر ارزیابی مقامات
پلیس اتریش او عضو تیم "جمع آوری و کسب اطالعات" با هدف ترور بوده است.
دوردوم مذاکرات :قاسملو در وین می ماند و اول ژانویه  ۸۱۱۱برای مالقات با
فدیل(فاضل) رسول به خانه او در Wasagasseمی رود.

حاج غفور درجزی (نام مستعارامیرمنصور بزرگیان اصل)
فرمانده واحد عملیاتی سپاه قدس

محمد جعفر صحرا رودی ،سرپرست تیم
مذاکره با دکتر قاسملو

کاک رسول مانند قاسملو کرد و متولد سلیمانیه است .او در قیام کردها بر علیه بغداد
به رهبری مالمصطفی بارزانی شرکت داشت و تا پایان این قیام ،سال  ،۸۱۹۳همراه
با بارزانی برعلیه حکومت صدام حسین جنگید .رسول پس از آن به لبنان پناهنده می
شود و اندکی بعد به وین می آید و درآنجا علوم سیاسی می خواند .او دارای تابعیت
( )۸۱۱۳و همسر اتریشی بود.
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.
صحرا رود ی در این فاصله به بهانه گفتگو با مقامات ایران ،در تاریخ ششم ژانویه ،
به تهران می رود و چهاردهم دوباره به وین بر می گردد.
درتاریخ  ۸۱ژانویه  ۸۱۱۱مذاکرات درمحل پیشین( )Harmoniegasseادامه می
یابد .دراین دورقاسملو تنهاست .اما تیم جمهوری اسالمی نفر سومی را ،امیر منصور
بزرگیان اصل ،به عنوان مأمورحفظ امنیت هیئت ،به همراه آورده است .جالل طالبانی
و معاونش نوشیروان امین نیز درجلسه حضور دارند .مذاکره بی نتیجه پایان می یابد.
اعضای هیئت ج.ا.ا.عبارتنداز :محمدجعفری صحرارودی ،مصطفی مصطفوی
(معروف به مصطفی تاریخ ،به دلیل تسلط به تاریخ کردستان) و امیرمنصور بزرگیان
اصل (نام اصلی غفور درجزی) ،از فرماندهان نیروهای قدس سپاه پاسداران که با
پاسپورت جعلی شماره  ۱۳۳۱۱۱به اتریش آمده است (.)۴
در مارس  ،۸۱۱۱صحرارودی ومصطفوی(آجودی) دوباره به وین می آیند تا دور
سوم مذاکرا را شروع کنند .ح .د .ک .ا .که از ادامه گفتگو دلسرد شده بود تصمیم می
گیرد به جای قاسملو ،معاونش سعید شرفکندی را برای ادامه مذاکرات بفرستد .قاسملو
موافق است .شرفکندی بدین منظور ازبغداد به پاریس می رود .اما هیئت نمایندگی ج.ا.
موافقت نمی کند .آنها خواهان گفتگوی مستقیم فقط با دکتر قاسملو بودند و صحرارودی
مذاکرات را لغو می کند.
آیت اله خمینی در چهارم ژانویه  ۸۱۱۱فوت می کند و در پی آن میان کردها بحثی
در می گیرد که آیا اکنون شانس مذاکره برای رسیده به خود مختاری بهتر شده است یا
خیر .آیا پس از فوت او امکان گشایش سیاسی وجود دارد یا نه؟ اکثریت بر این نظر
است که باید از این فرصت احتملی بهره گرفت.
دراواخر ماه ژوئن امیر منصور بزرگیان اصل (غفور درجزی) با قطار از سوئیس به
اتریش می آید و در هتل ( )Post am Fleischmarktاقامت می گزیند .او ورودش
را به فدیل رسول اطالع می دهد ،اما از آنجائیکه فدیل در سفر است ،برادرش ،کاوه

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.
در بیست وششم ژوئن درجزی با فدیل رسول دیدار می کند و به او می گوید که تهران
عالقمند به ادامه مذاکرات است و هاشمی رفسنجانی می خواهد هر چه سریعتر با
ُکردها به توافق برسد تا به همگان نشان دهد که توانسته است یکی از اساسی ترین
مشکالت جامعه را حل کند ( .)۵درجزی می گوید آنها ترجیح می دهند به جای طالبانی
خود رسول درگفتگوها شرکت کند ،زیرا او(طالبالنی) دهن لق است و موضع مذاکرات
محرمانه را همه جا تعریف می کند .بعالوه اینکه ،به غیر از مذاکره کنندکان ،کس
دیگر نباید حضور داشته باشد تا گفتگوها همچنان محرمانه و مخفی بمانند.
هدف هیئت نمایندگی ج.ا.ا .از این پیشنهاداتف یکم :دور نگهداشتن طالبانی بود ،زیرا
با آمدن او محافظانش نیز می آمدند و ج.ا .نمی توانست خطر کند و طالبانی را نیز از
میان ببرد .و دوم ،این پیشنهاد که به غیر از هیئت مذاکره کننده ،کس دیگری در آنجا
نباشد ،تا گویا محرمانه ماندن مذاکرات تظمین باشد ،اقدامی برای کشاندن رهبری
کردها به آنجا بدون محافظ بوده است.
رسول موضوع را تلفنی به اطالع قاسملو(در پاریس) می رساند و سپس  ۵۱ژوئن به
پاریس می رود تا قاسملو را متقاعد کند پیشنهادات هیئت ج.ا .را بپذیرد .قاسملو می
پذیرد به دو شرط :یکم ،گفتگوها در پاریس انجام شوند و دوم ،تا پانزده ژوئیه پایان
یابند ،زیرا او در نوزدهم ژوئیه برای مدت یکماه به سفر آمریکا خواهد رفت تا برای
اولین بار گفتگو و مذاکرات مفصلی با مقامات آمریکایی و نیز خبرنگاران داشته باشد.
هیئت نمایندگی ج.ا.ا .پیشنهاد اول را اکیدا(مذاکره در پاریس) رد می کند و به روی
وین یا برلین پای می فشارد ،اما دومی(تاریخ مذاکره) را می پذیرد.
در  ۸۱ژوئیه ،محمد جعفری صحرارودی با هواپیما از راه تهران -فرانکفورت -وین
وارد اتریش می شود و درهتل فرانس ( )Hotel de Franceدر جوار اداره پلیس یک
اتاق می گیرد .یک روز بعد صحرارودی هتل را عوض می کند و به هتل
 ،Stiegbräuدر منطقه  ۸۳وین ،می رود.
مصطفی مصطفوی (آجودی) نیز به همان هتل می رود و هر دو اتاقهایشان را تا ۸۳
ژوئیه رزرو می کنند.
قاسملو به همراه قادری ساعت  ۸۳:۵۱وارد وین می شوند و آقای خسرو بهرامی ،
نماینده ح .د .ک .ا .در وین ،به همراه یکی دیگر از کادرهای حزب در وین ،آنها را
از فرودگاه می آورند .قاسملو در این فاصله با چند تن از شخصیتهای سیاسی اتریش
تماس می گیرد و گفتگو می کند .همه می دانستند که قاسملو با پاسپورت جعلی سفر می

کند ،زیرا ج.ا.ا .به او پاسپورت نمی داد ،هر چند که او(قاسملو) ترک تبعیت نکرده
بود  .مقامات و نیز دفتر وزیر کشور اتریش از این امر و همچنین ورود قاسملو به
وین برای مذاکره مطلع بودند.
نقشه ترور ازهمان ابتداء به روی دو تیم تنظیم شده بود :تیم مذاکره کننده و تیم ضربت.
تیم مذاکره کننده باید شرایط را آماده و اعتماد هیئت نمایندگی حزب دمکرات کردستان
را جلب می کرد .باید "همه" تصور می کردند که ج.ا.ا .واقعا خواهان حل مشکل
ُکردها بوده است .باید به گونه ای وانمود می شد که گویا گروههای سیاسی اپوزیسیون
که مخالف هرگونه تماس و گفتگو با ج.ا .هستند ،به محل مذاکرات یورش برده و هیئت
نمایندگی ُکردها را به قتل رسانده اند ( .)۶بنابراین ،درفاصله میان دور نهایی مذاکرات،
تیم ضربت وارد وین می شود .اعضای تیم عبارتند از:
 -۸رئیس واحد اطالعات سپاه ناصر تقی پور که با پاسپورت جعلی از راه دوبی وارد
اتریش می شود.
 -۲علی رضا عسگری ،که به همراه تقی پور و نیز با پاسپورت جعلی سفر می کند .او
از اعضای واحد ویژه عملیات سپاه است.
 -۵نژاد احمدی ،که با پاسپورت دیپلماتیک سفر می کند ()۷
در  ۸۲ژوئیه ساعت  ۸۱صبح ،فدیل رسول به نمایندگان ج.ا.ا .تلفن می کند و با آنها
رأس ساعت  ۳بعد از ظهر ،در برابرهتل هیلتون ،نزدیک ایستگاه مرکزی اتوبوس،
قرار می گزارد تا آنها را از آنجا به محل مالقات مخفی ببرد.
در آن روز دکتر قاسملو ورسول یکدیگر را ساعت  ۸۸صبح ،در کافه Landtmann
مالقات می کنند .ساعت سه بعد ازظهر قاسملو و قادری به خانه رسول می روند .
رئیس جمهور پیشین الجزایر ،احمد بن بال ُ و رسول نیز درآنجا حضور دارند .حدود
یک ساعت بعد ،رسول سه نماینده ج.ا.ا(.صحرارودی ،مصطفوی و بزرگیان) را از
ایستگاه مرکزی اتوبوس در نزدیکی هتل هیلتون بر می دارد و به محل مذاکره می
برد .احمد بن بال حضور ندارد و به غیر از قاسملو و قادری کس دیگری در خانه
نیست .آپارتمان درخیابان ، Linken Bahngasseشماره پنج ،را رسول تدارک دیده
است .آپارتمان در طبقه سوم قرار دارد و در خانه فقط از طریق آیفون باز می شود و
در ورودی آپارتمان دارای سه قفل ایمنی ویژه است.
بنابراظهارات خانم سوزانه روکنشاب -رسول ( ، )Rockenschaub-Rasoulهمسر
فدیل رسول ،هیئت نمایندگی جمهوری اسالمی زیاد حرف نمی زند وآجودی در میان
گفتگوها اظهار می دارد که قدرت تصمیم گیری آنها محدود است و باید با تهران ،آقای

رفسنجانی ،گفتگو کنند و ایشان را درجریان مذاکرات قرار دهند ،در نتیجه جلسه نهایی
به روز بعد موکول می شود.
فدیل رسول تنها کسی بود که از محل برگزاری جلسه مطلع بود و در نتیجه هیدت
نمایندگ ی زمان الزم داشت تا دررابطه با محل ترور آشنائی و اطالعات الزم را بدست
آورد .اطالع به مرکز و کسب تکلیف ،تنها یک بهانه برای خرید وقت بمنظور آشنایی
با شریط جدید بود .دراین فاصله درجزی نیز به هتل( )Stieglbräuمحل سکونت
صحرا رودی و آجودی آمده و اتاق را تا  ۸۳ژوئیه رزو کرده است.
در سیزدهم ژوپیه ،ساعت چهار بعد ازظهر ،قاسملو به همراه قادری و یکی دیگر از
افراد حزب ( )Pirotyبرای دیدارو گفتگو با مانفرد ماتسکا()Manfred Matzka
رئیس دفتر وزیرکشور به این وزارتخانه می روند .این مالقات پیش از آمدن قاسملو به
وین توسط(ازجمله) خسرو بهرامی ترتیب داده شده بود .ماتسکا توسط منشی اش به
اطالع آنها می رساند که او راس ساعت تعیین شده نمی تواند بیاید و از آنها خواهش
می کند منتظر بمانند .اما ،قاسملو و قادری نمی توانستند منتظر بمانند ،زیرا راس
ساعت پنج و نیم بعد از ظهر باید سر قرار مذاکره با هیئت نمایندگی ج.ا.ا .باشد .اینکه
قاسملو چه می خواسته است به ماتسکا بگوید و چه درخواستی از او داشته است تا به
امروز ناروشن است .اما جالل طالبانی ،رهبر اتحادیه میهنی کردستان عراق ،یک
روز بعد از ترور ،ماتسکا را متهم ساخت که قاسملو از او درخواست محافظان ویژه
کرده و او پاسخ رد داده است .وزارت کشور اتریش این اتهام و ادعا را رد می کند.
در  ۸۵ژوئیه ،قاسملو و قادری ،بدون محافظ و بدون هیچ اقدام امنیتی ،از وزارت
کشورمستقیمن به محل مذاکره در  ،Linke Bahngasseشماره  ،۳می روند .شروع
مذاکرات ساعت پنج و نیم بعد از ظهر است .همان آپارتمانی که توسط رسول تهیه شده
بود ،در طبقه سوم ساختمان قرار داشت ،درساختمان تنها از راه سیستم آیفون باز می
شد و در ورودی آپارتمان دارای سه قفل ایمنی بود.
حاضران عبارتند از :جعفری صحرارودی ،مصطفی مصطفوی (آجودی) ،غفور
درجزی (امیر منصور بزرگیان) ،فاضل رسول ،عبدهللا قادری وعبدالرحمان قاسملو.
صحرارودی و مصطفوی اعضای مذاکره کننده اند و بزرگیان که مسئول حفظ امنیت
آنها است در اتاق دیگری می ماند .و بدین ترتیب دور دوم مذاکرات شروع و به روی
نوار ضبط می شود.
همزمان تیم ضربت در بیرون وارد کار می شود .ناصر تقی پور ،سرهنگ واحد قدس
سپاه مسئول عملیات و ترور است .علی رضا عسگری همراه و پشتیبان اوست .احمدی
نژاد* مسئول تحویل اسلحه ها از سفارت ج.ا.ا .در وین و سپردن آنها به تقی پور

است .یک ُکلت برتا ( ۹/۶۳ ،)Berettaمیلی متری ،با صدا خفه کن ،یک کلت الما
اسپسیال ۹/۶۳ ،میلی متری با صدا خفه کن ،و یک مسلسل مدل(۱ ،)Berettaمیلی
متری با صدا خفه کن (.)۸
مذاکرات به نتیجه ای نمی رسد و درنتیجه قاسملو و رسول پیشنهاد می کنند مذاکرات
در روز  ۸۳ژوئیه ساعت شش بعد از ظهر ادامه یابد(از متن ضبط شده به روی نوار
ضبط صوت که قاسملو آنرا پنهانی انجام داده بود).
اندکی پس از این پیشنهاد تیراندازی با دو ُکلت شروع می شود .گلوله ها به پیشانی،
گیجگاه و گلوی قاسملو و سه بار به سر و دو بار به گلوی رسول اصابت می کنند .هر
دو در جا کشته می شوند .احتمالن عبدهللا قادری تنها کسی است که از خود دفاع کرده
است .به او یک گلوله به پشت کله ،دو گلوله به کمر ،یک گلوله به گیجگاه ،یک گلوله
به گلو ،یک گلوله به شانه و یک گلوله به انگشت اشاره دست راستش اصابت کرده
است .قاتالن به منظور اطمینان از انجام وظیفه خود به هر یک از مقتوالن یک تیر
خالص می زنند بگونه ای که بقایای پوست و استخوان مقتوالن به روی صدا خفه کن
باقی می ماند.
شاهد "د" می گوید ،تقی پور برای او تعریف کرده است که او (تقی پور) و عسگری
به محل مذاکرات می روند و در را غفور درجزی (امیر منصور بزرگیان اصل) به
روی آنها باز کرده است .تقی پور پس از ورود به خانه ابتداء و فورا قاسملو را هدف
قرار می دهد و می گوید چون محل مذاکره اندکی تاریک بود من اشتباهن صحرارودی
را نیز زدم .پس از انجام عملیات فورا از محل ترور دور شدیم .وظیفه احمدی نژاد در
تیم عملیات تحویل اسلحه ها و پشتیبانی و به هنگام عملیات در اطراف خانه بوده است
تا اگر اتفاقی افتاد اقدامات الزم را انجام دهد (.)۳
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.
صحرارودی ،بزرگیان اصل و آجودی تمام وسایل فرار را از پیش آماده کرده بودند.
وسائل آنها درهتل کامالن بسته بندی شده و بلیط پرواز به تهران نیز از پیش پرداخت
شده بود .اما ،بد شانسی آنها تنها دراین است که حوادثی اتفاق می افتند که از قبل قابل
پیش بینی نشده نبودند.
اولین بد شانسی ،زخمی شدن ناخواسته جعفری صحرارودی است .گلوله به بازوی
چپ او اصابت و از نزدیکی شانه اش دوباره خارج و وارد گونه او و از راه گلو وارد
دهانش می شود.

او(حدود ساعت  ۸۱و  ۲۱دقیقه) از خانه خارج می شود و زنگ خانه همسایه را به
صدا در می آورد .زن همسایه بالفاصله پلیس را خبر می کند .صحرارودی به خیابان
می رو د ،اما توان فرار ندارد .در این حالت فردی به صحرارودی نزدیک می شود،
دست به جیب شلوار او می برد ،یک بسته اسکناس هزار دالری از یک جیب و یک
بسته پستی از جیب دیگرش بیرون می آورد و فرار می کند و در حین فرار نزدیک
است با یک ماشین تصادف کند و سپس ناپدید می شود.
ساعت  ۹:۵۹بعداز ظهر ،پلیس در محل(بانگاسه)حضور دارد .صحرا رودی ،غرق
در خون ،روی پیاده رو افتاده است .اندکی بعد سر و کله بزرگیان اصل(درجزی) پیدا
می شود بازوی یک پلیس را می گیرد و به انگلیسی فریاد می زند" دوست من ،دوست
من" و سپس به خانه شماره پنج ،محل مذاکره می رود .دو پلیس او را تعقیب می کنند
و وارد آپارتمان می شوند .آنها در بازجوئی بدنی ازبزرگیان یک پاکت پستی خون آلود
به همراه  ۱۳۱۱دالر پیدا می کنند (امیر منصور بزرگیان اصل ،درجزی ،همان فردی
است که به صحرارودی نزدیک می شود و از جیب او پول و پاکت پستی را بیرون
می آورد.).
اندکی بعد ،راس پلیس اتریش در محل ترور جمع هستند .رئیس "واحد ویژه مبارزه با
تروریسم" اتریش ،آقای اسوالد ِکسلر) ،)Oswald Kessler, EBTمامورپیگیری می
شود و پس از بررسی محل حادثه و بررسی وضع اسناد و مدارک ،در همانجا،چنین
اظهار نظر می کند:
 در ورودی خانه دارای هیچ نشانی مبنی بر اینکه کسی آن را به زور
بازکرده باشد ،نیست.
 به هر سه نفر ُکرد تیر خالص زده شده است.
 دو نفر از سه ُکرد کاملن غافلگیر شده و درحالت نشسته به قتل رسیده اند.
اگر فردی بیگانه از بیرون وارد اطاق بشود (آنگونه که قاتالن ادعا می کنند)
ابدا ممکن نبود که آنها همچنان نشسته در جای خود باقی بمانند.
 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
آشنایی داشته باشند.
 قاتالن ،باید از محل نشستن مقتوالن دقیقن آگاهی می داشته اند تا به هنگام
یک عملیات برق آسا اشتباهی تیر نزنند.
 این ترور شکل کالسیک تروریستی ندارد و شبیه ترورهای انجام یافته توسط
دستگاههای اطالعاتی -امنیتی است .زیرا در مدلهای کالسیک تروریستی،
قاتل و مقتول برای اولین بار نه در یک خانه خصوصی ،بل در برابر هتل یا

در فرودگاه یا  ...همدیگر را مالقات می کنند .در صورتی که در این ترور
قاتل و مقتول همدیگر را می شناختند و قاتالن موفق شده ا ند اعتماد قربانیان
را بدست آورند.
 و دلیل هشتم برای کسلر این است که بنابر اطالعات او قاسملو و قادری با
فرستادگان ج.ا.ا .در حال مذاکره بوده اند .پس ج.ا.ا .پشت این ترور است.
بنابراین دالیل ،آقای اُسوالد ِکسلر در همانجا ابراز می دارد:
" ...کردها به قتل رسیده اند و مأموران جمهوری اسالمی ایران زنده مانده اند .برای
ما (پلیس) موضوع کاملن روشن است .از این به بعد تصمیم گیری در این مورد نه با
ما ،بل با سیاست است" .کسلر بالفاصله تلفنی دستور می دهد در مرزهای اتریش تمام
کسانی را که قصد خروج دارند و ازخاورمیانه می آیند ،کنترل نمایند و پس از
مشورت با او اجازه خروج دهند.
دومین بدشانسی قاتالن این است که هرچند آجودی(مصطفی مصطفوی) موفق به
فرار می شود ،اما صحرارودی به بیمارستان و بزرگیان اصل (درجزی) به اداره
پلیس منتقل می شوند و در نتیجه هر کدام بطور جداگانه مورد بازجویی قرار می
گیرند و اظهارات آنها (ازآنجائی که قبلن زخمی شدن صحرارودی پیش بینی نشده بود)
کاملن ضد و نقیض است و مشخص می شود که هر دو دروغ می گویند.
امیر منصور بزرگیان اصل(درجزی) که گویا مسئول حفظ امنیت جانی تیم مذاکره
کننده بوده است ،مدعی می شود که ساعت هفت بعد از ظهر به مک دونالد محل رفته
است تا برای خودش  Fish Macو کوکاکوال بخرد و به هنگام تیراندازی درخانه نبوده
است.
برعکس ،صحرارودی که درهمان شب در بیمارستان مورد بازجویی قرار می گیرد،
اظهار می دارد ..." :ما در پایان مذاکرات بودیم که ناگهان در اطاق باز شد و دو یا سه
نفر وارد اطاق شدند و هنوز چشم من به آنها نیفتاده بود که زخمی شدم و از صندلی به
روی زمین افتادم و دیگر تکان نخوردم تا قاتالن فکر کنند که من هم کشته شده ام" .و
می گوید که به هنگام تیراندازی بزرگیان اصل (که مأمور حفظ جان آنها بود) در اطاق
نبوده است ..." :هنگامیکه من برای کمک گرفتن از خانه بیرون رفتم بزرگیان اصل
را دیدم ،از او پرسیدم موقع تیراندازی کجا بودی؟ گفت در توالت".
بعالوه ،سایر اظهارات صحرارودی نیز با واقعیت موجود در تطابق نبوده است .پلیس
از او می پرسد:
 -۸اگر افرادی وارد اتاق شده (اظهارات صحرارودی) وازآنجا به سوی آنها تیراندازی
کرده باشند ،قاعدتن می بایستی تمام پوکه ها درهمان محل در ورودی اتاق ریخته شده
باشد ،در حالیکه تمام پوکه ها در محل نشست او بوده اند و
 -۲اگر مهاجمان (آنگونه که صحرارودی مدعی است) از محل در ورودی به سوی
آنها تیراندازی کرده اند ،چگونه می توانند از آنجا به سوی همان دیوار شلیک کنند ،در
حالیکه بررسیهای کارشناسانه وعلمی مربوط به تعیین مسیر حرکت گلوله ها مبین
شلیک گلوله ها از محل نشست صحرارودی به سوی دیوار هستند.

وسومین بدشانسی صحرارودی و بزرگیان اصل(درجزی) کشف اسلحه های جرم
است .آقای جرج ساموئل ( ،)George Samuelکارگر زباله شهرداری وین ،اسلحه
ها را در یک ظرف زباله پیدا می کند وآنها را تحویل پلیس می دهد .یک ُکلت برتا
( ،)Berettaکالیبر  ۹/۶۳میلی متری با صدا خفه کن ،دو خشاب همان ُکلت و یک
خشاب برای مسلسل ،باضافه دو کلید یک موتور سیکلت مارک  ،Suzukiمدارک
مربوط به  Suzukiمدل  GSx500tو یک صورتحساب مورخ  ۸۱۱۱/۸/۸۸شرکت
فریتاگ( ،)Freytagبرای شخصی به نام مصطفی یالسین ،و قرارداد خرید موتور
میان شرکت فرایتاگ و مصطفی مصطفوی .فروشنده موتور بعدا صحرا رودی را به
عنوان خریدار موتور ،یعنی یکی از سه نفر تیم مذاکره ج.ا.ا ،.شناسایی می کند.
مسلسل جرم نیز بعدا در یک ظرف دیگر زباله توسط پلیس کشف و ضبط می شود.
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
تولید شده و در سال  ۸۱۹۸از سوی کارخانه های اسپانیایی تحویل ارتش شاهنشاهی
وقت ایران شده بودند .بنابراین اسلحه ها از جمهوری اسالمی می آیند.
با وجود اسناد ومدارک وشواهد انکارناپذیر که همگی حاکی ازنقش مأموران جمهوری
اسالمی در قتل رهبران ُکرد بودند ،پلیس و مقامات دولت اتریش مظنونان ومتهمان
شرکت به قتل را آزاد و رهسپار تهران کردند .در این رابطه تالشهای سفیر ج.ا.ا .در
وین ،آقای نقره کار شیرازی ،بی ثمر نبود .ایشان ازهمان ابتدای دستگیری این دو نفر،
تالش وسیعی را برای آزادی آنها و فرستادنشان به ایران شروع کرد .این تالشها از
تهدیدعدم وجود امنیت جانی برای شهروندان اتریشی در ایران یا سایر نقاط دنیا تا قطع
روابط تجاری و افشای فروش اسلحه و توپهای "نوریکوم  "...بود.
در تاریخ  ۲۱نوامبر  ،۸۱۱۱درساعت  ۳و  ۳۳دقیقه ،حدود ۳ماه پس از ترور ،توسط
دادستانی اتریش حکم دستگیری بزرگیان اصل ،صحرارودی و مصطفی آجودی در
محدوده خاک اتریش ،اروپا و ترکیه صادر می شود ،البته پس از آزادی آنها و تحویل
به ایران.
 -۹معامالت نوریکوم و آزادی متهمان" ،مجله نیوز"
« ...بیوه دکتر قاسملو در وین ،خانم هلن قاسملو ،با لحنی تمسخرآمیز همراه با یأس می
گوید :در آلمان قاتالن محکوم می شوند ،و در وین آنها را تا فرودگاه اسکورت می
کنند تا به ایران باز گردند.
در ژوئیه  ۸۱۱۱سه تن از رهبران حزب دمکرات کردستان ایران عبدالرحمان قاسملو
(دبیر کل) عبدهللا قادری (معاون اول قاسملو) وفدیل( فاضل) رسول (فارغ التحصیل

علوم سیاسی) به دست قاتالن جمهوری اسالمی به قتل رسیده اند .قاتالن آنها محمد
جعفری صحرارودی (مسئول امور ُکردهای ایران در وزارت اطالعات و امنیت ج.ا،).
حاجی آجودی(مصطفی مصطفوی ،فرماندار مناطق ُکرد نشین ایران) و امیر منصور
بزرگیان اصل (از فرماندهان سپاه پاسداران) موفق به ترک اتریش می شوند.
وین مدل و نمونه خوبی برای جمهوری اسالمی بود .در سپتامبر  ،۸۱۱۲در رستوران
میکونوس دربرلین ،جانشین قاسملو ،دکتر صادق شرفکندی به همراه سه تن از یارانش
با مسلسل به قتل می رسند .در رأی دادگاه برلین آمده است که (نقل به معنا) " وین مدل
برلین بود".
قاضی دادگاه برلین ،فریچهوف کوبش ( ،)Frithjof Kubschدر استدالل شفاهی خود
در رابطه با قتل میکونوس هیچ شک و شبهه ای بر جای نگذاشت که آمران قتل وین و
برلین هردو یکی هستند :یعنی رهبران حکومت ج.ا.ا .به ریاست جمهوری هاشمی
رفسنجانی ،به رهبری علی خامنه ای و با علی فالحیان به عنوان وزیر اطالعات و
امنیت .عین حکم چنین است ..." :خط قرمزی که دو حادثه وین و برلین را به هم
متصل می کند ،کاملن آشکار و قابل رؤیت است .با قاطعیت و یقین (سد در سد) می
توان گفت که این دو قتل کار گروههای رقیب ُکرد نیست( ".امری که مقامات و
سیاستمداران اتریش آنرا تکرار می کنند).
سازمان اطالعات و امنیت داخلی کل آلمان ( )BfVدر اواخر سال  ۸۱۱۳در نامه ای
به دادستان کل آلمان چنین می نویسد ..." :وزارت اطالعات و امنیت ایران مستقیمن
در قتل رهبران ُکرد در برلین دخالت داشته است ...یک تیم وابسته به این وزارتخانه
مستقیمن مسئول قتل عبدالرحمان قاسملو ،رهبرحزب دمکرات کردستان ایران بوده
است".
ابوالحسن بنی صدر ،رئیس جمهور پیشین ج.ا .و یکی از شاهدان اصلی دادگاه
میکونوس در مصاحبه با مجله "نیوز" مقامات اتریشی را متهم می کند که انجام ترور
مخالفان (توسط جمهوری اسالمی) را آسان کرده است " :اگر در وین نیز مانند برلین
عمل می شد ،احتمالن چهار مقتول برلین هنوز زنده بودند".
پرویز دستمالچی ،از افراد اپوزیسیون ایران ،که از قتل عام میکونوس بگونه ای
معجزه آسا جان سالم بدر برده است نیز معتقد است که " ...اگر جمهوری اسالمی در
اتریش در برابر دادگاه قرار می گرفت ،ترور برلین هرگز اتفاق نمی افتاد".
نماینده حزب دمکرات کردستان ایران در آلمان ،آقای آیرو علی یار ()Airo Alyar
نیز همین را می گوید ..." :وین مدل ترور برلین بود .اگر مقامات قضائی اتریش

موضوع را درست پیگیری می کردند ،از یک سری از چنین قتل هایی پیشگیری می
شد".
اعمال فشار از سوی نوریکوم ( )Noricum
آقای پیتر پلیز ( ،)Peter Pilzعضو حزب سبزهای اتریش و کاشف نوریکوم ،تالش
می کند نشان دهد که اتریش در آنزمان تا چه اندازه زیر فشار و تهدید قرار گرفته بود.
او می گوید :صحرارودی مغز تیم ترور بود که با نامهای گوناگون در تمام دنیا ،امور
کثیف رژیم مالیان را انجام می داد .به عنوان مثال او ،در سال  ۸۱۱۳در شهر آتن،
در نمایشگاه صنایع نظامی ،با نام مستعار رحیمی ،با مدیران شرکت  Voestمعامالت
مربوط به سالحهای (توپ های) نوریکوم را به انجام رسانده بود .فروش غیر قانونی
توپهای  ،GHN-45ساخت کارخانه های نوریکوم ،وابسته به شرکت  ،Voestسالها
به عنوان یک افتضاح بزرگ نفس اتریش را گرفته بود .در آنزمان سفیر اتریش در
آتن ،آقای هربرت امری ( ،)Herbert Amryبه اطالع دفتر صدراعظم اتریش در
وین می رساند که یک محموله اسلحه از راه لیبی به مقصد ایران فرستاده خواهد شد.
اندکی بعد تلکس دومی از سوی هربرت امری برای صدراعظم اتریش به همراه
جزئیات مربوط به این معامله ارسال می شود .امری دو روز بعد بر اثر "سکته قلبی"
فوت می کند و اتریش به ارسال توپ های نوریکوم به ایران ( که در جنگ با عراق
بود) ،ادامه می دهد.
سیاستمداران و مقامات اتریش به انکار اخبار وگزارشات رسانه های گروهی در این
مورد می پردازند وبه وظیفه قانونی خود مبنی بر درخواست از دادستانی اتریش برای
تحقیق در اینباره عمل نمی کنند و سرانجام اطالعاتی نادرست در اختیار افکار عمومی
اتریش می گزارند.
یک شاهد مهم ،پیتر پیلز ،می گوید :با وجود اینکه یک کمیسیون تحقیق ویژه افتضاح
مربوط به فروش توپهای نوریکوم به جمهوری اسالمی را (به هنگام ترور وین) تقریبا
بطور وسیعی روشن کرده است ،اما هنوز جزئیات بسیاری وجود دارند که جمهوری
اسالمی با توسل به آنها می توانست اتریش را تهدید کند و زیر فشار بگزارد .هنوز
روشن نیست میلیونها شیلینگ حق الزحمه (کمیسیون غیر قانونی) پرداخت شده توسط
ج.ا.ا .به جیب چه کسانی رفته است و نخ ها در پشت پرده در دست چه کسی یا کسانی
است .حتا می توان تصور کرد که (برخی) از سیاستمداران اتریش بر اساس منافع و
مصالح فردی خویش عمل کرده باشند (و نه براساس منافع دولت).

اگر صحرارودی ،به عنوان یکی از شاهدان اصلی افتضاح نوریکوم در برابر دادگاه
قرار می گرفت و احتمالن از آن سیاستمداران "انتقام"می گرفت (به افشای نام آنها می
پرداخت) ،در آن حالت چه وضعی پیش می آمد؟
رفتار مقامات اتریش ،پس از ترور وحشیانه ُکردها در وین ،جای شک و شبهه ای
باقی نمی گزارد که آنها نمی خواستند مالیان را تحریک کنند.
سدها برگ از پرونده ترور قاسملو در اختیار "مجله نیوز" است .بر اساس این پرونده
می توان از اسناد مربوط به بازپرسیها ،یادداشتها و گزارشات پزشکی قانونی و غیره،
یک سری ازسهل انگاریها و اشتباهات فاحش ،غیر قابل قبول و حتا فکاهی -تراژیک
را بدون کوچکترین کمبودی به اثبات رساند.
گفتگوی مرگبار برای صلح
با وساطت فدیل رسول ،در تاریخ  ۲۸ژوئن  ،۸۱۱۱گفتگوهایی میان رهبری حزب
دمکرات کردستان ایران ،از یکسو ،و صحرارودی و مصطفوی از سوی دیگر ،در
یک خانه خصوصی در  ،Linke Bahngasseشماره  ،۳انجام گرفت.
پس از گفتگوهای روز اول ،رسول برای همسرش تعریف می کند که به نظر او
نمایندگان ج.ا .دارای اهداف و نیت خوبی هستند و "تهران آماده اعطای امتیاز" است.
قرار می شود مذاکرات در روز بعد ادامه یابند .اعتماد به فرستادگان جمهوری
اسالمی ،پنهان نگاه داشتن محل مذاکرات و چشم پوشی از محافظ شخصی ،سه عاملی
هستند که به قیمت جان آنها تمام شدند .در آن خانه مخفی ،هر سه نفر از رهبران ُکرد،
قاسملو ،قادری و رسول با  ۸۶گلوله سوراخ سوراخ و قتل عام می شوند .اما ،عملیات
ترور کاملن و آنگونه که بنا نقشه از پیش تعیین شده می بایست انجام گیرد ،به پیش
نمی رود .به این معنا که یک گلوله کمانه و به صحرارودی اصابت می کند و او
خونین به خیابان می رود .او و امیر منصور بزرگیان اصل توسط پلیس دستگیر می
شوند و مصطفوی فرار می کند.
درهمان شب ترور ،صحرارودی در بیمارستان توسط افراد تیم مبارزه با تروریسم
مورد بازجویی قرار می گیرد و اظهار می دارد که افرادی ناشناس وارد خانه شده و
بالفاصله شروع به تیراندازی کرده اند و نمی داند همکارش مصطفوی (آجودی)
کجاست وآیا همکار دیگرش (بزرگیان) به هنگام تیراندازی دراطاق حضور داشته
است یا نه .او می گوید که پس از خروج از خانه بزرگیان را در خیابان می بیند و
بزرگیان در خیابان به او می گوید که او به هنگام حادثه در توالت بوده است.
اما ،خود بزرگیان در بازجویی همان شب گفته است که به هنگام ترور در خانه نبوده
و به مک دونالد رفته است تا چیز کوچکی بخورد .آقای ِکسلر ( )Kesslerرئیس پلیس

ویژه مبارزه با تروریسم(وقت) درهمان شب در حضور دیگران اعالم می دارد..." :
ما سه ُکرد کشته داریم و سه ایرانی مأمور جمهوری اسالمی که زنده اند .موضوع
کامال روشن است".
(بنا براظهارات پزشک قانونی) به هر سه مقتول از فاصله ای بسیار نزدیک یک یا دو
تیر خالص زده شده است .بزرگیان (پس از دستگیری) اصرار می کند که تحویل
سفارت ج.ا.ا .دروین شود .پس از پایان بازجویی ،پلیس به او می گوید بخاطر امنیت
خودش بهتر است درهمانجا پیش پلیس بماند .اما بزرگیان همچنان اصرار می ورزد
که به سفارت ج.ا .تحویل داده شود ،زیرا در آنجا امنیت بیشتری خواهد داشت.
به بزرگیان که شدیدا مظنون به قتل است امکان داده می شود به سفارت جمهوری
اسالمی برود و تنها در صورت لزوم ،برای بازجویی ،به اداره پلیس رجوع نماید .اما
بزرگیان دیگر حاضر به ترک محل امن سفارت نبود .پلیس در  ۸۳ژوئیه مطلع می
شود که نام بزرگیان در لیست پرواز ایران ایر (به مقصد تهران) قراردارد.
درساعت  ۸۱:۳۶دقیقه همان روز حکم دستگیری او توسط قاضی Peter Seda
صادر می شود و سفارتج.ا.ا .نیز زیر نظر پلیس قرار می گیرد ...درشانزدهم ژوئیه،
ساعت  ،۸۳:۳۱سفیر جمهوری اسالمی به دکتر اشمیت ( ،)Dr. Schmidدر وزارت
امور خارجه اطالع می دهد که بزرگیان حاضر است برای بازجویی به اداره پلیس
بیاید ...این امر موجب می شود تا قاضی  Sedaحکم بازداشت بزرگیان را لغو کند.
پس از بازپرسی ،بزرگیان دوباره تحویل سفارت ج.ا.می شود و درساعت ۲۸:۱۳
قاضی  Sedaاز نو برای بزرگیان ومصطفوی (آجودی) حکم دستگیری صادر می
کند .دو روز بعد در هتل وین سر و کله تعداد زیادی " دیپلمات" ایرانی پیدا می شود.
در تاریخ  ۲۸ژوئیه ،ساعت  ۸۳و  ۸۱دقیقه رئیس پلیس سیاسی اتریش آنتون شولتس
( )Anton Schulzبه واحد ویژه مبارزه با تروریسم اطالع می دهد که:
" ...از تاریخ  ۸۱ژوئیه درهتل  Am Stephanplatzو نیز درهتل  Wandlدر
 Petersplatzعده ای ایرانی که دارای پاسپورت خدمت هستند ،اقامت گزیده اند و
اتاق هایشان تا  ۲۲ژوئیه رزرو شده است( .بر اساس اطالعات موجود) به نظر می آید
که آنها دراین روز(۲۲ژوئیه) با پرواز ایران ایر ،ساعت هفت شب ،از فرودگاه
 ،Wien-Schewachtبه سوی تهران پرواز خواهند کرد."...
این تیم آشکارا واحد نجات و بازگرداندن صحرارودی به ایران بوده است .در این
میان ،پاسپورت صحرارودی که دخالتش در ترور روشن بود ،در بیمارستان به او
برگردانده می شودِ .کسلرمی نویسد ..." :او احتمالن در روز شنبه (۲۲ژوئیه) با ایران
ایر از اتریش خارج خواهد شد".

اسکورت برای یک قاتل
در روز  ۲۲ژوئیه واقعن چنین اتفاقی روی می دهد و مقامات اتریشی یکی از
I-POS
سیاهترین فصول تاریخ قضائی اتریش را در پرونده شماره
 400/IIIa/15/89چنین ثبت می کنند ..." :آقاش اشمیت نماینده وزارت امور خارجه
تلفنی به اطالع می رساند که آقای جعفر صحرارودی ،که در ترور روز  ۸۵ژوئیه
زخمی شده ،تهدید به مرگ شده است .بنابراظهارات آقای اشمیت حتا برای قتل او
جایزه نیزتعیین شده است .سفارت جمهوری اسالمی تقاضای اقدامات امنیتی برای
اوکرده است".
بنا براین ،فردی که خودش متهم به قتل سه نفر بود توسط پلیس به فرودگاه اسکورت
می شود و در اتاقی که ویژه میهمان پلیس است ،منتظر می ماند تا با پرواز شماره
 ۱۹۲۲ایران ایر ،ساعت هفت شب به سوی تهران پرواز کند .هواپیما سرانجام با
صحرارودی ،و به همراه تیم نجات ایشان ،وین را به سوی تهران ترک می کند.
احتمالن نفر سوم فراری و مورد تعقیب ،مصطفی مصطفوی(آجودی) ،نیز در این
هواپیما بوده است .پنج روز پس ازخروج مظنونان به قتل از اتریش ،محل ترور
مورد بررسی کارشناسانه قرار می گیرد .نتیجه این بررسی آشکارا نشان می دهد که
مأموران جمهوری اسالمی تمامن دروغ گفته اند ..." :اظهارات صحرارودی مبنی بر
این که عده ای وارد اتاق شده و از همان محل در ورودی به روی آنها آتش گشوده اند
کاملن نادرست است ،زیرا با درنظرگرفتن محل کشف پوکه فشنگها چنین امری غیر
ممکن است .نتیجه بررسیها و آزمایشات در تضاد با اظهارات صحرارودی است".
تنها فرد باقی مانده از سه نفر ،امیر منصور بزرگیان اصل بود که همچنان در سفارت
جمهوری اسالمی در وین مخفی بود .او نیز ،بنا بر اظهارات همسر فدیل رسول ،در
تاریخ  ۵۱نوامبر  ،۸۱۱۱اتریش را از راه هوایی ترک کرده است .هرچند که دو روز
پیش از این تاریخ حکم جلب او به اتهام شرکت در قتل صادر شده بود .علت امکان
خروج او از اتریشُ ،شل کردن تدابیر مربوط به کنترل افراد در فرودگاه ،همزمان با
صدور حکم دستگیری او بوده است و ...
در تاریخ  ۸۱دسامبر  (۸۱۱۱حدود  ۳ماه بعد) حکم دستگیری صحرارودی ،بزرگیان
و مصطفوی صادر می شود .یعنی هنگامیکه دیگر امکان دسترسی به آنها وجود
ندارد.»۲۱...
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 -۴گروهای ترور ج.ا.ا .در اروپا*
« ...الف -اتریش:
شخص مورد هدف :عبدالرحمان قاسملو  ۳۱ساله ،دبیر کل "حزب دمکرات کردستان
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.
در پاریس ،تحت رهبری رئیس جمهور پیشین ایران ،ابوالحسن بنی صدر ،و مسعود
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
با جمهوری اسالمی ایران وارد مذاکره شود .قاسملو در تاریخ  ۸۵ژوئیه  ،۸۱۱۱در
یک خانه واقع در وین به قتل می رسد.
شرح واقعه :محل مالقات او با نمایندگان ج.ا.ا .در وین ،خیابان لینکه بانگاسه ،شماره
 ۳بود .قاسملو همراه معاونش عبداله قادری ۵۹ ،ساله ،بود .یک کرد عراقی به نام
فدیل رسول ۵۱ ،ساله  ،نیز در این جلسه حضور داشته است .رسول این نشست را بنا
بر خواست یک دیپلمات عضو سفارت ایران در وین سازمان داده بود .سرپرست هیئت
نمایندگان ج.ا.ا .برای مذاکره با محمد جعفری صحرا رودی(نام مستعار رحیمی) بود
که عضو سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران است و از سال  ۸۱۱۶مامور رابط
ج.ا.ا .با کردها برای مذاکره بوده است.
صحرا رودی با پاسپورت دیپلماتیک مسافرت می کند .فرد دوم هیئت نمایندگی ج.ا.ا.
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،
معاون بخش روابط خارجی سپاه پاسداران نیز در این نشست حضور داشته است.
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.
بالفاصله پس از شروع گفتگوها ،نمایندگان کردها کشته می شوند .قاسملو با هشت
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.
صحرا رودی نیز که زخمی شده بود مدعی است که در میان گفتگو با کردها ناگهان
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
و نه از محل در ورودی اتاق .بزرگیان مدعی است که به هنگام تیرانازی برای خرید
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،
بنا بر اسناد و مدارک ،به این نتیجه رسید که خریدار مور سیکلت استفاده شده از سوی
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
دیگر ترورها در اروپا و نقش ج.ا.ا ،.اکتبر ۸۱۱۲

عبدالرحمان قاسملو ،نوری دهکردی(کاک حسین) ،کردستان ،مارس ۲۳۸۹
عکس :آلبوم خاوادگی دهکردی

 -۵دادگاه میکونوس و ترور وین
دادگاه میکونوس در رأی نهایی  ۵۱۳برگی خود درباره ترور دکتر قاسملو چنین
اظهار می دارد:
« ...پس از پایان جنگ ایران و عراق در تابستان  ،۸۱۱۱رژیم ایران وانمود کرد که
آماده مذاکره درباره خودگردانی با حزب دمکرات کردستان ایران ،و دکتر عبدالرحمان
قاسملو ،می باشد .رژیم می خواست فرصتی بدست آورد تا دکتر قاسملو را از میان
ببرد .قاسملو یک شخصیت رهبری بسیار مهم و مورد توجه بود و ُکردها از او پیروی
می کردند و نه از رژیم ایران .دکتر قاسملو با این تصور که احتمالن رفتار حکومت
پس از جنگ تغییر کرده است ،و نیز با این احساس مسئولیت و وظیفه که باید در
بازسازی ایران شرکت داشته باشد ،با این مذاکرات موافقت کرد .او بمنظور ادامه
مذاکرات پنهانی ای که از دسامبر ۸۱۱۱و ژانویه  ۸۱۱۱با نمایندگان حکومت شروع
شده بودند ،در ژوئیه  1989به پایتخت اتریش رفت .او همچنانکه " بعدا مشخص
گردید" ،وارد یک دام شد .این دام ،از جمله ،از سوی محمد هادی هادوی مقدم ،که
بعدا درباره او سخن گفته خواهد شد ،تدارک دیده شده بود .مقدم در وزارت اطالعات و
امنیت ج.ا.ا ،.یعنی دستگاه اطالعات مرکزی حکومت ،مسئول جمع آوری اطالعات
درباره ُکردها بود.
در  ۸۲ژوئیه  ۸۱۱۱اولین دور مذاکرات شروع می شود .در  ۸۵ژوئیه ۸۱۱۱عده
ای به محل گفتگو هجوم می آورند و با اسلحه خود کار به روی دکتر قاسملو ،دکتر آذر
قادری نماینده حزب دمکرات کردستان در اروپا ،و نیز فرد مورد اعتماد آنها دکتر
رسول  ،آتش می گشایند و آنها را به قتل می رسانند .ضاربان برای اطمینان از اینکه
هیچیک از آن سه نفر جان سالم به در نبرند ،به هر سه قربانی تیر خالص می زنند.
تحقیقات پلیس جنائی اتریش منتهی به حکم دستگیری جعفری صحرارودی "رئیس
گروه مذاکره" و مصطفی مصطفوی( آجودی) می شود .اینها ،هر دو ،عضو سپاه
پاسداران بودند .همچنین بزرگیان اصل ،مأمور امنیتی ایران ،به اتهام شرکت در این
قتل بازداشت شد .دراین مورد دادگاهی تشکیل نشد ،زیرا مصطفوی فورا مخفی شد و
بزرگیان اصل به سفارت ایران فرارکرد وبعدا توانست مخفیانه اتریش را ترک کند.
صحرارودی اجازه یافت در  ۲۲ژوئیه همان سال به ایران برگردد .اسلحه های مورد
استفاده در این قتل ،یک مسلسل برتا ) ۱ )Berettaمیلی متری و دو ُکلت مارک
( )Berettaو الما ( ،)Lamaکالیبر  ۹/۶۳میلی متری ،و نیز صدا خفه کن ،در یک
کیسه پالستیکی در یک ظرف زباله پیدا شدند .موتور سیکلت مورد استفاده برای انجام
این قتل در فاصله کمی دورتر از محل حادثه قرار داشت.

پس از این قتل ،رهبری حزب دمکرات کردستان هرگونه تماس با حکومت ایران را
قطع کرد .این قطع رابطه تا امروز نیز ادامه دارد .رژیم ایران پیگیرانه به خط مشی
خود مبنی بر شناسائی احزاب و گروههای اپوزیسیون و سرکوب قهرآمیز آنها" در
هرکجا که باشند ،در داخل و خارج" ،همچنن ادامه می دهد.»۲۲...
اظهارات و شهادت آقای اوستروویتس( )Ostrowitsافسر عالی رتبه اتریش درباره
ترور وین ،در دادگاه میکونوس ،نیز مؤید نقش حکومت جمهوری اسالمی در این
ترور است.
«  ...تعیین منشاء ترور ،شناسایی قربانیان و آمران احتمالی آن بر اساس تحقیقاتی است
که واحد وین شهربانی کل اتریش انجام داده است .شاهد استروویتس ،افسر پلیسی است
که در زمان ترور دکتر قاسملو در وین مسئول گروه تحقیقات و مبارزه با تروریسم در
سراسراتریش بوده است .ایشان کارشناس برجسته ای است که اطالعاتش یا نتیجه
بررسیها و تحقیقات خود او هستند و یا نتیجه بررسیهای کارمندانی است که زیر دست
او کا می کنند( ...بنابرنظرایشان) رد پای این ترور (وین) تا باالترین مقامهای ج.ا.ا.
می رود .قاتل احتمالی ،آقای جعفری صحرارودی در آنزمان یکی از فرمانده سپاه
پاسداران بوده است(...همچنین) بنا بر شهادت و اظهارات کارشناسانه پروفسور اشتاین
باخ ،ترور وین کار ج.ا.ا .است .اظهارات این کارشناس بر اساس گفتگوهای بیشماری
است که خود او در ایران داشته است .اظهارات او در تطابق با گزارش محرمانه اداره
کل امنیت داخلی آلمان ( ،)BfVمورخ  ۸۱دسامبر  ،۸۱۱۳به دادگاه است.
بر اساس این گزارش تیم ضربت ترور وین زیر نظر شورای عملیات ویژه ،وابسته به
بخش عملیاتی خارج از کشور وزارت اطالعات و امنیت جمهوری اسالمی است ...به
منظور تدارک قتل رهبران ُکرد ،دو تن از وابستگان به واحد اطالعات و عملیات سپاه
پاسداران در کردستان ،به نامهای جودی ( )Judiو جعفری ( )Jafariبه همراه مهدی
هادوی مقدم ،عضو وزارت اطالعات و امنیت جمهوری اسالمی (که در آنزمان
مسئول جمع آوری اخبار و اطالعات درباره کردستان ایران بود) گزارشی تهیه و به
واواک می دهد تا در اختیار "کمیته عملیات ویژه" قرار داده شود" .کمیته عملیات
ویژه" بر اساس این گزارش ،در سال  ۸۱۱۱تصمیم به قتل قاسملو می گیرد .مهدی
هادوی مقدم ،به دلیل انجام موفقیت آمیز مأموریتش در ارتباط با ترور دکتر قاسملو،
بعدا از جانب فالحیان مأموریت پیدا می کند تا طرحی نیز برای ترور دکتر شرفکندی
تهیه نماید .»۲۱...
 -۵شکایت نامه هلنا کرولیش ،همسر دکتر قاسملو
همسر دکتر قاسملو ،خانم هلنا کرولیش( ،)Helen Krulichدر دوم اوت ،۸۱۱۸
شکایتی تسلیم مقامات قضایی اتریش می کند .دادگاه شکایت را رد می کند .در
شکایتنامه از جمله آمده است:
" ...برای من کاملن غیر قابل فهم است که با وجود سخنان کاملن متضاد بزرگیان

(تضاد میان گفته های خود او از ماجرای ترور و همچنین تضاد میان سخنان او و گفته
های صحرارودی .پ .د ).پلیس چگونه به او دوباره اجازه می دهد به سفارت ج.ا.ا.
برگردد(بزرگیان پس از ترور به سفارت ج.ا .در وین فرار می کند) .
او دوباره دربعد از ظهر ۸۳ژوئیه  ۸۱۱۱برای ادامه بازپرسی به اداره پلیس مراجعت
می کند .مأموران تحقیقات پلیس نه تنها به بزرگیان به عنوان شریک جرم مظنون
بودند ،بلکه او شدیدا مورد ظن بود که به دستور مقامات حکومت ایران عمل کرده
است .در نتیجه مقامات پلیس باید می دانستند که سفارت ایران دیگر امکان بازجویی
دوباره او را توسط پلیس نخواهد داد ،همانگونه که بعدا اتفاق افتاد .به این ترتیب که
سفارت ایران (در وین) از یکسواعالم کرد بزرگیان دیگر حاضر به ادامه بازجویی
نیست ،و ازسوی دیگر ،در  ۸۳ژوئیه (۸۱۱۱یک روز بعد) اعالم شد که بزرگیان
ساعت هفت شب وین را به مقصد تهران (با هواپیما) ترک خواهد کرد ...این امر
موجب شد که در همان روز  ۸۳ژوئیه ،ساعت  ۹بعد از ظهر حکم دستگیری او به
جرم عدم همکاری با مراجع ،صادر شود ...در ماه اکتبر  ۸۱۱۱سفارت ایران در وین
به مقامات قضائی اتریش اطالع داد که بزرگیان هنوز در سفارت است ،اما او مدتی
بعد ناپدید و موفق به فرار می شود .هر چند که پس از صدور حکم دستگیری او در
ماه نوامبر (این بار به جرم شرکت درقتل) ،سفارت جمهوری اسالمی در وین برای
مدتی کوتاه با شدت بیشتری تحت مراقبت قرار داشت ." ۲۹...
صحرارودی که به هنگام ترور رهبران حزب دمکرات کردستان ایران ،براثر یک
اشتباه ازناحیه بازو و دهان زخمی شده بود ،توسط پلیس دستگیر و دربیمارستان فورا
مورد بازجویی پلیس قرارمی گیرد .سخنان او ،در مراحل گوناگون بازجویی ،آنچنان
متضاد وضد و نقیض بودند که در  ۸۶ژوئیه ،پلیس از دادستانی اتریش درخواست
صدور حکم بازداشت صحرارودی را می نماید .او شدیدا مورد ظن پلیس برای
ارتکاب قتل بود .اما دادستانی اتریش حکم جلب صادر نمی کند .در رابطه با نقش
صحرارودی درترور وین ...آقای مایهارت( ،)Maihartفروشنده موتور مورد استفاده
صحرارودی ،در تاریخ ۸۱ژوئیه ،در حضور پلیس شهادت می دهد .موتوری که پس
از عملیات بمنظور فرار مورد استفاده ضاربان قرار گرفته بود ،در تاریخ دهم ژوئیه
 ،۸۱۱۱توسط صحرارودی از اوخریداری شده است .صحرارودی در این تاریخ در
شهر وین ،و درهتل سنتروم ( )Centrumسکونت داشت و این محل در اوراق خرید
موتور هم به ثبت رسیده است .حتا این واقعیت نیزموجب نشد که دادستان مسئول
پرونده آقای هانس -دیتر فاشینگ ( )Hans-Dieter Fashingدرخواست حکم جلب
برای او بنماید.
صحرارودی در تاریخ  ۲۱ژوئیه دوباره مورد بازجویی پلیس قرار می گیرد .اما ،بنا
بر توصیه سفارت ج.ا.ا ،.از هرگونه پاسخ وهمکاری خودداری می کند .پس از
مذاکرات طوالنی با سفارت ،بازجویی از او دوباره ممکن می گردد .به دنبال این
بازجویی ،قاضی دکتر دانک ( )Danekبه او اجازه مرخصی از بیمارستان و نیز
ترک اتریش را می دهد ....در تاریخ  ۸۱و  ۲۸ژوئیه ،پلیس مخفی اتریش مطلع می

شود که  ۵۱نفر از افراد جمهوری اسالمی با پاسپورت های خدمت ،در تاریخ  ۸۹و
 ۸۱ژوئیه وارد وین شده اند .برنامه برگشت  ۲۲ژوئیه ،ساعت  ۹بعد ازظهر ،با
هواپیما به تهران اعالم شده بود .یعنی همان زمان ،مقصد و تاریخی که صحرارودی
وین را به طرف تهران ترک می کند:
« ...از رفتار این افراد مشخص بود که آنها افراد واحدهای نظامی و ضربتی هستند که
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
وین ،آشکارا با موضوع مربوط به این قتل بوده است .از مجموعه این رفتار و اعمال
مقامات ایرانی معلوم می شود که در آن زمان تمام هم وغم آنها خارج کردن این دو
نفر(صحرارودی و بزرگیان) از حوزه پیگرد مقامات قضائی و اجرایی اتریش بوده
است ...صحرارودی ،در تاریخ  ۲۲ژوئیه  ۸۱۱۱ابتدا تحت محافظت پلیس به فرودگاه
وین هدایت می شود و سپس از آنجا به هواپیما به سوی تهران پرواز می کند.»۲۴...
منابع و زیرنویسها:
* اعترافات شاهد"ث" ،ابوالقاسم مصباحی ،متن بازجویی  ،۸۸۸۲/۸/۶۲سیستم
جنایتکار ،برگهای  ۸۷۶و۸۷۱
 -۸با نگاه به کتاب "اسکورت به سوی تهران" ،پیتر پیلز ( ،)Peter Pilzانتشارات
ایبر -مولدا ،وین -اتریش ،۸۱۱۹ ،بخش دوم ،مذاکرات و ترور ،برگهای .۵۸-۲۳و
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
 -۲همانجا ،برگهای ۹۱ - ۳۱
 -۵از متن تصحیح شده کتاب "اسکورت به سوی تهران" .این متن ده صفحه ای در
مالقات حضوری میان پیتر پیلز و پرویز دستمالچی ،دردفتر کارایشان در وین ،در
تاریخ ششم ژوئیه  ، ۲۱۱۶در اختیار نویسنده کتاب قرارگرفت.
 -۳همانجا ،زیرنویس  ،۵متن تصحیح شده...
 -۳آیت هللا خمینی در  ۳ژوئن ۸۱۱۱فوت می کند.
 -۶ازمصاحبه و گفتگوی حضوری با شاهد "د" ،رجوع شود به متن و گزارش
مصاحبه ،همین فصل ،بخش ۶
 -۹همانجا ،زیر نویس  ،۵متن تصحیح شده...
*) در رابطه با نقش آقای محمود احمدی نژاد ،باید هنوز تحقیقات بیشتری انجام شود تا
اظهارات شاهد "د" توسط اسناد و مدارک غیر قابل انکار مقامات قاضی -پلیسی و
سازمان اطالعات ضد اطالعات اتریش تکمیل شوند .آقای پیتر پیلز در متن اصالح
شده کتاب خود که در اختیار من قرار داده اند (ده صفحه مربوط به بخش ترور از ۵۱

دسامبر  ۱۱تا  ۸۵ژوئیه )۱۱یک بار از نژاد احمدی ،یک بار از احمدی نژاد نام می
برند .نه نام کوچک را می آورند و نه سمت ایشان را.
 -۱همانجا ،زیرنویس  ،۵متن تصحیح شده...
 -۱همانجا ،زیرنویس شماره  ،۵متن تصحیح شده...
 -۸۱مجله نیوز ،پرتیراژترین مجله خبری اتریش ۸۹ ،سپتامبر  ،۸۱۱۹شماره ۸۶
 -۸۸از متن آلمانی حکم دادگاه میکونوس ۸۱ ،آوریل  ،۸۱۱۹برگهای  ۸۱و ۲۱
 -۸۲همانجا ،برگهای ۵۳۱ - ۵۳۹
 -۸۵نگاه شود به ادعانامه ایشان برعلیه جمهوری اتریش ،مورخ  ۲اوت  ،۸۱۱۸وین
 -۸۳رجوع شود به پرونده پلیس اتریش درباره قتل دکتر قاسملو ،جلد اول ،برگ
 ،۳۳۸همانجا ،زیر نویس  ،۵متن تصحیح شده...

پتر پیلز ،نماینده حزب سبزاتریش در مجلس ملی،
نویسنده کتاب"اسکورت به سوی تهران"

نامه کمیته برگزاری مراسم ترحیم و یادبود دکتر قاسملو ویاران(ح.د.ک.ا .و ایرانیان مترقی در برلین) و ارسال
قطعنامه به صدر اعظم ،رئیس جمهور ،وزیر کشور و رئیس پلیس اتریش و تقاضای مداخله شخصی برای
پیگیری پرونده قتل وین .نوری دهکردی عضو "کمیته "...بود.

قطعنامه مصوب مجلس ترحیم و یادبود قاسملو ویاران در دانشگاه صنعتی برلین که به اتفاق آراء،
( ۴۵۱نفر ،سه ممتنع) به تصویب رسید .نوری دهکردی و پرویز دستمالچی ریاست جلسه را به
عهده داشتند.

 -۶دخالت احمدی نژاد در ترور قاسملو؟
مالقات و گفتگو با شاهد "د"
میانه سال  ۲۱۱۳شخصی( ،شاهد " ،"Dنامی که آقای بنی صدر بر او گزارد) در
فرانسه تقاضای پناهندگی می کند و پس از چند ماه موفق می شود از راه دوستان آقای
بنی صدر با او تماس برقرار کند و مدعی می شود که محمود احمدی نژاد در ترور
عبدالرحمان قاسملو شرکت داشته است .بنابراظهارات او ،وظیفه احمدی نژاد تحویل
اسلحه ها از سفارت ج.ا.ا .در وین و انتقال آنها به تیم ترور بوده است .این خبر در
نشریة "انقالب اسالمی" چاپ و نیز دراختیار آقای پتر پیلز ( ،)Peter Pilzعضو
هیئت رهبری "حزب سبز اتریش"( ،درآنزمان) عضو مجلس و عضو شورای امنیت
ملی اتریش ،نویسنده کتاب "اسکورت به سوی تهران"( ،)۲قرار داده و شرایط مالقات
"د" با پیلز نیز فراهم شد.
من (پرویز دستمالچی) از حدود ژوئن  ۲۱۱۶تماسهای خود را برای مالقات با شاهد
"د" و آقای پیلز شروع کردم .در  ۲۵ژوئن از برلین تلفنی با آقای بنی صدر در پاریس
تماس گرفتم وایشان قول دادند تماس من با شاهد "د" و نیز آقای پیلز را برقرار سازند.
پس از چند روز ،آقای "ش" ،ساکن فرانکفورت تلفنی به من اطالع دادند که با خانم
نوسبام ( ،)Nussbaumمنشی و سردفتر پتر پیلز ،تماس بگیرم و آقای پیلز در اساس
موافق با مالقات وگفتگو درباره شاهد "د" و نیز موضوع دخالت محمود احمدی نژاد
در ترور دکتر قاسملو است .شماره تلفن خانم نوسبام نیز توسط "ش" دراختیار من
گزارده شد .پس ازچند روز ،یکی دیگر از دوستان وهمکاران آقای بنی صدر از
پاریس تماس گرفت و اظهار داشت شاهد "د" نیز آماده مصاحبه و گفتگو با من است.
درآن زمان خانم نوسبام ،منشی آقای پیلز ،درمرخصی بود و یک هفته طول کشید تا
تماس تلفنی من با ایشان برقرار شود .پس از یک گفتگوی پنج دقیقه ای میان ایشان و
من ،آقای پیلز بیان داشت اسناد و مدارک و پرونده های مورد استناد در کتاب ایشان،
"اسکورت به سوی تهران" ،بعضن پرونده های طبقه بندی شده حکومتی هستند و
درنتیجه برای نشر بیرونی آنها (در اختیارمن قرار دهند) باید ابتداء با وکیل حقوقی
اش گفتگو و صالح و مصلحت کند .قرار شد چهار روز بعد با دفتر ایشان تماس
بگیرم ،که گرفتم .قرار شد روز پنجشنبه ،ششم ژانویه  ،۲۱۱۶رأس ساعت  ۱صبح،
در خیابان لوول(  ،)Löwel Strشماره ،۸۲به مالقات ایشان بروم و پرونده های
مربوط به ترور دکتر قاسملو را نگاه کنم.
پس ازتعیین زمان مالقات با آقای پیلز ،با "ش" ،یکی دیگر از دوستان آقای بنی صدر
در پاریس ،تماس گرفتم تا اگر امکان داشته باشد با شاهد "د" و آقای بنی صدر نیز ،از

تاریخ  ۲ژوئیه تا  ۳ژوئیه ،مالقات نمایم" .ش" ،دو روز بعد تماس گرفت و گفت
امکان مالقات و مصاحبه با هر دو وجود دارد ،و من به پاریس رفتم.
پس از ورودبه پاریس" ،ش" تلفنی به من اطالع که آقای بنی صدر به دلیل کسالت و
بستری شدن در بیمارستان،ازمالقات درنشست سه جانبه (آقای بنی صدر ،شاهد "د" و
پرویز دستمالچی) معذورند ،اما امکان نشست و مصاحبه من با "د" به تنهایی وجود
دارد .روز یکشنبه ،دوم ژوئیه  ،۲۱۱۶به همراه آقای "ش" برای عیادت از آقای بنی
صدر به بیمارستان رفتیم وسپس نهار را نیز با "ش" خوردیم ،من میهمان ایشان بودم.
دوشنبه ،سوم ژوئیه ،ساعت ۱صبح ،مالقات با شاهد "د" انجام گرفت و تا چهار و نیم
بعد از ظهر ادامه یافت .شاهد "د" به همراه "ش" آمده بود" .ش" پس از معرفی ما،
حدود نیم ساعد بعد ،محل را ترک کرد.
از "د" پرسیدم آیا علت مالقات ما را می داند ،گفت آری" .ش" قبلن برای من درباره
شما ،کتابها و نیز علت تحقیقات تعریف کرده است.
موضوع مورد تحقیق را یکبار دیگر بیان کردم " :ترور دکتر عبدالرحمان قاسملو در
وین ،درسال  ،۸۱۱۱و نقش آقای محمود احمدی نژاد" .گفت ،بله می دانم.
"د" مردی بود(بنابر گفته های خودش ،برگ شنایی نشان نداد) سی و سه ساله (در
آنزمان ،ژوئیه .)۲۱۱۶گفت خبرنگار یک هفته نامه (دوم خردادی ،بدون بیان نام
نشریه) درتهران ،با هشت سال سابقه کار ،دارای یک برادر وسه خواهر است.
درسالهای  ۹۳ –۹۸در دانشگاه آزاد تهران ،شعبه مرکز ،کامپیوتر خوانده و لیسانس
کامپیوتر (چه رشته ای ،نگفت) است .در تهران به دبستان و سپس به دبیرستان البرز
و از آنجا به دبیرستان رُشد ،دبیرستان ویژه تیزهوشان ،در نازی آباد تهران ،رفته
است .می گوید ،بنا بر دالیل امنیتی و خطرات احتمالی برای اعضای خانواده اش در
ایران از بیان برخی مطالب و جزئیات معذور است.
او ،اواسط  ،۲۱۱۳مخفیانه ،غیر قانونی به ترکیه می رود .دلیل "فرارش"  ،درگیری
با "هفته نامه" محل کارش ،سخت گیری و سانسور کارها و گزارشات او است.
بنابر اظهاراتش ،او درباره حوادث هژده تیر (جنبش دانشجویی )۸۵۱۵،گزارشی به
چاپ می رساند و پس از آن به دفتر "هفته نامه"(دو باره نامش را نمی گوید) احضار
می شود .ده روز بعد ،از سوی دادگاه احضاریه ای دریافت می کند که در مدت سه
روز خود را معرفی نماید .می گوید احضاریه را با خود به خارج آورده است .دلیل
احضاریه ،مقاله ای است که او درباره نیروی انتظامی نوشته است .او که از بیان نام
خود پرهیز دارد ،می کوید خانه اش در اواخر تیر  ،۸۵۱۵با حکم دادگاه ،بازرسی می
شود .مأموران تمام وسایل ،از جمله کامپیوتر او را ،ضبط می کنند و با خود می برند.

او همراه پدر و مادرش ،در یک خانه سه واحدی ،زندگی می کرده است .می گوید :در
کامپیوتر اطالعاتی وجود داشت که می توانست جانش را به خطر بیاندازد .پس از آن
تصمیم می گیرد فورا از ایران خارج شود.
می گوید ،شخصی را در تبریز پیدا کردم که مرا از کشور خارج کرد و برای اینکار
از یکی ازنزدیکان من مبلغی حدود پنج تا شش میلیون تومان دریافت داشت .می گوید،
با برخی از افراد معروف دوم خرداد دوست نزدیک بوده است که از بیان نام آنها ،بنا
بر دالیل امنیتی ،معذور است .حدود چهل روز در ترکیه ،استانبول ،می ماند .آمدنش
به فرانسه اتفاقی و تصمیم قاچاقچی بوده ،زیرا "راحت ترین" کشور در آنزمان از
نظر قاچاقچی فرانسه است .می گوید ،من ترجیح می دادم به انگلستان بروم تا به
فرانسه آورده شوم .پس از ورود به فرانسه ،۲۱۱۳ ،مدتی سرگردان است و تا زمان
درخواست پناهندگی چند ماهی سپری می شود .ادامه می دهد که درفرم "درخواست
پناهندگی" تمام واقعیات را نمی گوید و تاریخ ها را جابجا می کند .مدارک الزم برای
پناهندگی اش را از ایران یا توسط پُست الکترونیکی ( )e- mailبرایش فرستاده  ،یا
مسافران از ایران به همراه آورده اند ،ازجمله احضاریه دادگاه را .اما کارت
خبرنگاریش را همواره همراه خود داشته است(اما نشان نداد).
او می گوید ،پس از آمدنم به فرانسه ،ابتداء با آقای "ش"(ازدوستان آقای بنی صدر)
آشنا شدم .با موضوع "میکونوس" از ایران آشنایی داشتم و خبرها را پی می گرفتم .به
پیشنهاد آقای "ش" و توسط ایشان ،مالقاتی میان او و آقای بنی صدر انجام می گیرد و
یک روزهر سه نفر با هم نهار می خوردند و پس از آن چندین جلسه با آنها گفتگو
داشته است.
می گوید ،حدود یک ماه بعد اطالعاتم را دراختیارآقای بنی صدر گزاردم .برایش
تعریف کردم که من مصاحبه ای داشته ام با یکی از افسران سپاه قدس ،کسی که در
ترور قاسملو شرکت داشته است .و مقاله ای نیز در این زمینه نوشتم و آنرا دراختیار
آقای بنی صدر گذاشتم .آقای بنی صدر موضوع را با پتر پیلز در میان گزارد ،او(پیلز)
اظهار عالقه زیادی کرد که مقاله به آلمانی (اتریشی) ترجمه و در اختیار او قرار داده
شد .کپی ترجمه شده گزارش در اختیار آقای بنی صدر است.
شاهد "د" ادامه می دهد که :علت اصلی خروج من از ایران مصاحبه ای بود که من با
آقای ناصر تقی پور(یکی از افسران ارشد سپاه قدس) کرده بودم و مجموعه مصاحبه
در کامپیوتر ضبط بود .بنا براظهارات او ،ناصر تقی پور سرهنگ سپاه قدس است که
در اواخر سال  ،۱۱یا اوایل  ،۱۸در سن  ۳۹سالگی در یک رزمایش در جنوب
ایران ،به هنگام غواصی در رودخانه کارون ،به قتل می رسد .و ادامه می دهد :من و

ناصر تقی پور دوست نبودیم ،او دوست خانوادگی ما ،دوست بسیار صمیمی برادرم
بود و به خانه ما رفت و آمد زیادی داشت .برادر من با او چهار سال اختالف سنی
داشت .برادر من از بچه های انقالبی وعضو سپاه بود وهنگامی که هنوزدر سپاه
"درجه" رسم نبود ،از آنجا بیرون آمد .او درجنگ شرکت داشت ،درپُست فرماندهی
بود .خانواده ما بسیار مذهبی است و برادرم اهل نماز و روزه بود .ناصر تقی پور مرا
از کودکی می شناخت و همچون برادر بزرگم همواره پیگیر کارهای من بود ،در حل
مشکالت به من کمک می کرد .دردانشگاه که بودم نیزمشکالتی پیدا کردم که با کمک
او حل شدند .درکارهای مطبوعاتی با من بسیار بحث و گفتگو می کرد .در این اواخر،
به دلیل گرفتاریهای شغلی من ،وکمبود وقت ،تماس ما عمدتن تلفنی انجام می گرفت.
می گوید :سرهنگ سپاه ناصر تقی پور از مسئوالن بمب گذاری در دفتر بیژن فاضلی
در لندن بود که توسط پلیس انگلستان دستگیر می شود (توسط آقای "ش" مطلع شدم که
آقای بیژن فاضلی ،ناصر تقی پور را می شناسد و اظهارات "د" را در این زمینه تأیید
می کند).
" د" می گوید :یک روز در محل کارم بودم ،ساعت حدود پنج بعد از ظهر ،تلفن
زنگ زد ،ناصر تقی پور بود .مدتها بود او را ندیده بودم و از اوخبری نداشتم .گفت
می خواهد مرا ببیند .محل کار من نزدیک خانه ایشان بود ،یک ربع ساعت پیاده ،گفتم
تا یکساعت دیگر کار را تعطیل می کنم و به خانه می روم .گفت به من زنگ خواهد
زد .ساعت حدود نُه شب زنگ زد .قرار شد یکدیگر را در خانه پدر او ،در جنوب
تهران ،سمت پائین آذری ،ببینم .من حدود ساعت یازده و نیم شب آنجا ،در خانه پدر او
بودم .خودش در را باز کرد .به یک اطاق کوچک رفتیم و حدود نیم ساعت با هم حرف
زدیم ،من ازمشکالتم (سر کار) به او گفتم ،سکوت کرد .و بدون مقدمه گفت می خواهم
مطلبی را به تو بگویم که شاید تو از شنیدن آن تعجب کنی .من تا آنروز و آن لحظه
نمی دانستم که او عضو سپاه قدس است ،فقط می دانستم عضو سپاه پاسداران است.
سرهنگ تقی پور برای من تعریف کرد که میان او وبرخی از فرماندهان سپاه
اختالفاتی بروز کرده است و با تجربه ای که او دارد احتمالن تصفیه فیزیکی انجام
خوا هد گرفت و او را سر به نیست خواهند کرد .پرسیدم ،مگر چه شده است؟ گفت می
خواهند مرا به مأموریت بفرستند و این مأموریتی خواهد بود که من احتمالن دیگر از
آن برنخواهم گشت ،زیرا من هرگز درچنین مأموریتهایی شرکت نداشته ام .سرهنگ
تقی پور انسانی بود بسیار مؤمن ومعتقد به ارزشهای دینی و انقالب اسالمی و اعتقاد
داشت که تمام کارهایش در راه خدا بوده است ،ابدا فاسد و اهل ریا نبود .اختالفات او با
سایر فرماندهان در رابطه با یک فساد مالی بزرگ در سپاه بود ،و او اهل این کار

نبود .یعنی او(تقی پور) میان اعمال سپاه و اعتقاداتش اختالفی عظیم می دید .تقی پور
گفت ،درگیریها هر روز شدت بیشتری پیدا می کند و آنها به این نظر رسیده اند که من
دیگر مهره مطمئنی نیستم و من فکر می کنم به زودی دست به تصفیه فیزیکی من
خواهند زد.
تقی پوربه من گفت تو (شاهد " د" ) می دانی که من از همان ابتدای تشکیل سپاه عضو
سپاه بودم و به درستی می دانم که افراد"غیر قابل اعتماد" یا تصفیه شخصیتی یا
فیزیکی می شوند .و از آنجائی که او(تقی پور) از افراد مورد اطمینان پایه سپاه و
پرونده اش پاک است ،لذا امکان ترورشخصیتی او وجود ندارد ،اما مطمئن است که او
را تصفیه فیزیکی خواهند کرد ،خواهند کشت .می گفت ،مرا تا به حال به چنین
مأموریتهایی نفرستاده بودند ،زیرا اصولن بخش تخصصی من نیست ،این مأموریت
غیرعادی است .احساس می کنم برنامه ای ،کلکی درکار باشد.
تقی پور می گفت :من در یک تضاد اساسی با خودم قرار گرفته ام ،متوجه شده ام از
من سوء استفاده شده است ،مرا ابزاراهداف خود کرده اند ،از دین و ایمانم سوء استفاده
شده است ،نمی دانم چه کنم ،همه چیز به هم ریخته است ،ایده آلهایم از میان رفته اند،
باید با کسی حرف می زدم ،تو مورد اعتماد من هستی ،تو را از بچگی می شناسم،
برادرت وخانواده ات را می شناسم ،به کس دیگری نمی توانم این مطالب را بگویم.
من (تقی پور) می خواهم ،اگر بالیی سرم آمد تو همه چیز را بدانی .اینها را به تو می
گویم ،زیرا به کس دیگری اعتماد ندارم .من در چندین قتل شرکت داشته ام .برای دین
وایمانم ،برای خدا انجام دادم .به تو اطمینان دارم ،به تو می گویم ،زیرا تو خبرنگاری
و ابزار انتشار داری .به تو می گویم ،زیرا تو (" د") از افراد درجه اول خانواده من
نیستی و امکان شک به تو کمتر خواهد بود ،می توانی به خارج بروی ،همه چیز را از
زبان من بگویی .او به من گفت ،اگر من ازمأموریت برگشتم ،همه چیز را فراموش
کن ،میان تو و من هرگز چنین گفتگویی نبوده است ،اما اگر برنگشتم ،که می دانم بر
نخواهم گشت ،همه چیز را بگو .و او ازمأموریت برنگشت .اما ،سرهنگ تقی پور در
آن شب به من چه گفت؟
سرهنگ ناصر تقی پور گفت ،از همان ابتدای تشکیل سپاه پاسداران به عضویت آن در
آمده است و اکنون عضو واحد قدس سپاه و در بخش اطالعات سپاه ،یکی از مهمترین
واحدهای اطالعات و امنیت ج.ا.ا .کار می کرده و تمام امور "اطالعاتی" خارج کشور
تحت نظارت و کنترل آنها بوده است .او متخصص سازماندهی نهضت های آزادیبخش
اسالمی ،از جمله حزب هللا و ...است .یکی از وظایف او شناسایی مخالفان جمهوری
اسالمی در خارج ازکشور ومبارزه با انها یا حذف فیزیکی آنها بوده است.

بنا بر اظهارات او ،طراحی و اجرای  ۱۱۹ترورهای خارج از کشور با سپاه قدس
بوده است.
"د" بیان داشت که تقی پور حدود چهل و پنج دقیقه تمام برای او حرف زد ،اینکه در
بالکان چکارکرده اند ،خامنه ای چگونه به سپاه قدس قدرت داد ،سپاه قدس چگونه
فعالیتهای خارج ازکشور را به انحصار خود در آورد ،پشتیبانی مالی از سوی دفتر
رهبری ،درباره نفوذیهای "قدس" درمیان مخالفان در خارج از کشور ،شناسایی اهداف
استراتژیک نظامی درخاورمیانه ،در اروپا ،در آمریکا ،و ...برای روز مبادا ،استفاده
از دانشجویانی که از بورس استفاده می کردند به عنوان "خبرچین" ،و...
به "د" گفتم ،مالقات ما در اینجا مربوط می شود به شرکت آقای محمود احمدی نژاد
در ترور قاسملو .شما گفته اید اطالعات بسیار مهم و قابل اثباتی در این زمینه دارید.
آیا این اطالعات را هم سرهنگ تقی پور در اختیار شما گذاشته است ،اگر آری ،او به
شما چه گفت و چگونه می توانید صحت آنها را اثبات نمائید؟
"د" گفت :تقی پور برای او تعریف کرده که او خودش یکی از اعضای گروه ترور
قاسملو بوده است و خیلی ها فکر می کنند که ترور توسط تیم هیئت مذاکره کننده انجام
گرفته است ،که چنین نیست .واقعیت این است که دو نفر خارج از هیئت مذاکره کننده،
از بیرون ،وارد خانه شده و افراد را به گلوله بسته اند .می گوید ،ما سه نفر بودیم :من
(ناصر تقی پور ،که گویا از مأموریت باز نمی گردد و او را سر به نیست می کنند)،
شخصی به نام عسگری ،که در سال  ،۸۵۱۲در محل کارش ،قرارگاه دژبان ،بر اثر
یک اشتباه به قتل می رسد ،و محمود احمدی نژاد که وظیفه اش تحویل اسلحه ها از
سفارت ج.ا.ا.در وین و انتقال آنها به دو نفر دیگر (باال) بوده است.
تقی پور گفته است که احمدی نژاد در(بیرون) محل ترور حضور داشته است تا اگر
مشکلی پیش آمد ،به عنوان نفر سوم وارد عملیات شود و کار را به پایان برساند .او در
آنزمان در قرارگاه رمضان ،درکرمان ،روی مسئله ُکردها کار می کرد و دارای سابقه
و تخصصی طوالنی در این مورد است .او(احمدی نژاد) متخصص حزب دمکرات
کردستان ایران است ،بسیاری از کادرهای آنها را دقیقن می شناخت ،عضو سپاه است،
و پس از پایان جنگ میان عراق وایران ،مأموریت می یابد بطور متمرکز به روی
ُکردها کارهای اطالعاتی انجام دهد.
بنا براظهارات تقی پور ،طراح عملیات ترور وین ،حاج غفور درجزی (امیر منصور
بزرگیان اصل ،پ .د ).بوده است .او(درجزی) از اعضاء ارشد سپاه قدس ،نماینده ولی
فقیه است که بعدا رئیس حراست صدا و سیما می شود و یکی از افراد گروه مذاکره
کننده بود است .درجزی"مغز متفکر"عملیات وین بوده است.

تقی پور برای" د" تعریف کرده است که مذاکره با ُکردها دو بار انجام گرفت ،یعنی از
همان دور اول مذاکره تصمیم به حذف فیزیکی ُکردها گرفته می شود .دستور از سوی
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
سپاه قدس برای انجام عملیات انتخاب می گردد .طرح او (بزرگیان اصل) چنین بوده
است که ظاهرا قرار دو دور مذاکره با رهبری ُکردها گزارده و وانمود شود که تهران
قصد حل مشکل ُکردها را دارد تا هیئت کرد عالقمند به شرکت در دور دوم نیز باشد.
هدف ازمجموعه این طرح ،انداختن گناه ترور به گردن گروههای اپوزیسیون در
خارج ازکشور ،ونیز گروههایی بوده است که با قاسملو و حزب دمکرات کردستان
ایران اختالف داشتند.
در روز دوم مذاکرات ،مصطفوی(آجودی ،پ.د ).در آپارتمان را باز می کند ،و ناصر
تقی پور( )۲وارد آپارتمان می شود و همه را به رگبار می بندد .تقی پور می گوید:
اولین نفر قاسملو را زدم ،محل مذاکره اندکی تاریک بود ،درست همه چیز را تشخیص
نمی دادم ،به همین دلیل اشتباهن صحرارودی را نیز زدم.
حاج غفور درجزی(بزرگیان اصل) ،در جلسه توضیح و توجیه طرح عملیات در پاسخ
به محمود احمدی نژاد ،در رابطه با اینکه اگر اتفاقی بیافتد و یا ما دستگیر شویم ،چه
خواهد شد ،پاسخ داده است که نگران نباشید ،مشکلی با دولت اتریش وجود نخواهد
داشت .بنا براظهارات تقی پور ،محمود احمدی نژاد در روز ترور ،به عنوان رزرو،
در حوالی ساختمان محل ترور ،حضور داشته است ،تا اگر الزم شد ،وارد عملیات
شود.
شاهد" د " در پایان مصاحبه اظهار داشت ،تمام جزئیات این گفتگو و اطالعات و اسناد
الزم در کامپیوتر من ضبط است .اما اداره اماکن ،پس از فرار من از ایران ،به خانه
ما رفته ،اطاق مرا بازرسی کرده ،و کامپیوتر من را با خود برده است .آنها (اداره
اماکن) امکان شکستن رمز برای دستیابی به اطالعات من در کامپیوتر را ندارند ،مگر
آنکه بسیارشک کنند و آن را در اختیار وزارت اطالعات و امنیت قرار دهند .اواظهار
داشت به شرط محفوظ ماندن هویتش ،حاضر به شهادت در هر دادگاهی هست .و برای
تماس بعدی یک آدرس اینترنتی را (با دست خط خودش) در اختیار من قرار داد.
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:
" -۸اسکورت به سوی تهران" ،پیتر پیلز ( ،)Peter Pilzانتشارات وین -اتریش،
 .1997کتاب یک بررسی تحقیقی درباره ترور دکتر قاسملو ،نقش جمهوری اسالمی
و مماشات مقامات پلیس ،اداره امنیت و سیاستمداران اتریش در این رابطه است .آقای
پیلز یکی از رهبران حزب سبزهای اتریش و نماینده این حزب در پارلمان اتریش
است.
 -۲همچنانکه دربخش سوم از همین فصل آورده شد ،بررسیها و تحقیقات واحد ضد
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)

 -۷دیدار و گفتگو با پتر پیلز ،نماینده حزب سبز اتریش درپارلمان ،در
رابطه با ترور دکتر قاسملو و یاران
پس از این مصاحبه ،در پیگیری اظهارات "د" دو روز بعد برای دیدار و گفتگو با
پتر پیلز ،به وین رفتم .قرار من با او روز پنجشنبه ،ششم ژوئیه  ،۲۱۱۶رأس ساعت
 ،۱در محل کار (حزبی) او ،درخیابان لوول( ،)Löwelstrشماره ۸۲بود.
رأس ساعت تعیین شده در محل مالقات بودم .پس ازچند دقیقه که با یکی ازهمکارانش
گذشت ،پیلز وارد اتاق شد و پس از سالم دوجانبه ،فورا پرسید پرونده ها را برای چه
می خواهم .پاسخ دادم تا کنون چهارجلد کتاب به فارسی درباره ترورهای جمهوری
اسالمی درخارج ازکشور ،بویژه درباره ترور برلین ،معروف به میکونوس ،و نیز
شش جلد اسناد درباره ترورهای رژیم به زبان آلمانی (توسط کمیته اپوزیسیون ایرانی
در تبعید علیه ترور -برلین) منتشر کرده ام(کرده ایم) و بررسی این اسناد و گفتگو با
ایشان درادامه همان کار ،اما بویژه مربوط به نقش آقای محمود احمدی نژاد (اظهارات
شاهد "د") در ترور دکتر قاسملو است .و از آنجائیکه او از جمله معدود افرادی است
که در اینباره (ترور دکتر قاسملو) تحقیقات وسیع و کتاب "اسکورت به تهران" را
منتشر کرده است ،به این دالیل مشتاق به مصاحبه با او و نیز دریافت اسناد و مدارک
هستم.
پاسخ داد برای مصاحبه متأسفانه وقت ندارد و تا یک ساعت دیگر باید در جلسه"کمیته
شورای عالی امنیت ملی" اتریش شرکت کند و ادامه داد که اسناد را توسط منشی اش
در اختیار من خواهد گزارد و من نیم ساعت وقت خواهم داشت آنها را بررسی کنم.
اجازه فتوکپی نخواهم داشت.
پرسیدم ،شما آیا اسنادی در رابطه با دخالت مستقیم احمدی نژاد در ترور وین دارید ،و
آیا می توانید کپی آنها را در اختیار من بگزارید؟ پاسخ داد :دارم ،اما نمی توانم آنها را
در اختیار شما بگزارم .اما تا سه هفته دیگر ،در یک کنفرانس مطبوعاتی ،آنها را در
اختیار افکارعمومی خواهم گزارد.
سپس ،منشی ایشان مرا به اتاقی راهنمایی کرد که به روی میزش دو ستون اسناد ،هر
کدام به ارتفاع نیم متر قرار داشت و اظهار داشت " شما نیم ساعت وقت دارید آنها را
بررسی کنید ،انتشار بیرونی آنها ممکن نیست و ما نمی توانیم کپی آنها را دراختیار
شما بگزاریم" .در این لحظه آقای پیلز وارد اتاق شد و یک متن تایپ شده ده برگی را
در اختیار من گذاشت و گفت " :این متن تصحیح شده ده برگ از کتاب اسکورت به
سوی تهران است که به زودی تجدید چاپ خواهد شد و اطالعات جدید همگی در این
ده برگ وجود دارد» ،و رفت.

بررسی اسناد در مدت نیم ساعت که ابدا ممکن نبود .پس از نگاهی سریع و انتخابی به
برخی از برگها ،به این نتیجه رسیدم که ادامه کار بیهوده است .پس به مطالعه "ده
برگ" ارائه شده پرداختم .در آن برگها ،عالوه برتکرار عمده آنچه در کتاب ایشان
قبلن منتشر شده بود ،چند جا به نام "احمد نژادی" " ،نژاد احمدی"و ،...برخورد
کردم ،بعالوه ،یکی دو مورد اشکاالتی که من در نوشتن نام برخی از نامهای فارسی
یافتم .از جمله ،سخن از فدیل رسول و نه فاضل رسول بود .یادداشت کردم تا بپرسم،
می خواستم از این راه دقت در نوشتن نامها را محک زده باشم .درهیچ جای متن
سخنی از محمود احمدی نژاد ،رئیس جمهور وقت ج.ا.ا .نبود.
هنگامیکه او را پس از نیم ساعت دوباره دیدم ،با احتیاط فراوان ،گفتم :فکر می کنم
نام برخیها درتایپ دارای اشتباهات امالیی اندکی است .پرسید کدام نامها؟ گفتم به
عنوان مثال ،جای فاضل رسول ،فدیل رسول نوشته شده است .گفت ،خیر ،در پرونده
عینن همانگونه آمده است .دیگر چیزی نگفتم واطمینان یافتم متن دقیق است و او آن را
با همان دقت آلمان -اتریشی تنظیم کرده است.
هدفم این بود بدانم آیا نامهای "احمد نژادی" یا "نژاد احمدی" احتمالن اشتباهات امالیی
است یا خیر دقیقا همانگونه است که نوشته شده اند .درهر صورت ،عالوه بر اظهارات
شاهد "د" ،من به هیچ مستندی دست نیافتم که گفته های " د" را تأیید کند.
آقای پیلز نیز ،بر خالف وعده اش ،نه کنفرانسی برگزار کرد و نه سندی رو نمود .شاید
برای روشن شدن تمام واقعیات باید صبر نمود تا زمان جمهوری اسالمی به سر آید.
ارزیابی از اعترافات شاهد "د"
بیانات آقای "د" مجموعه ای از"فاکتهای" مجهول و معلوم بود .مجهول :نام و
مشخصات دقیق ایشان ،محل کارش ،نام آن هفته نامه دوم خردادی ،برگ احضاریه،
تقی پور که گویا سپاه او را سر به نیست می کند( تقی پور می تواند تنها یک نام
مستعار بوده باشد که پس ازماجرای آقای فاضلی در لندن و دستگیری ایشان توسط
پلیس دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرد و فرد مذکور با نام و مشخصات دیگری
زندگی می کند) ،عسگری نامی که گویا در ترور قاسملو شرکت داشته است ،اما هیچ
مشخص نیست که کیست و چرا و چگونه براثر یک اشتباه دژبان به قتل می رسد( تمام
سرنخهایی که بتوان توسط آنها پیگیری کرد ،کورمی شوند) ،...ومعلوم تمام آن
اطالعات ایشان بود که درهرصورت مقامات پلیس و بعضن اپوزیسیون ایران آنها را
می دانست و می داند.
داستان او در رابطه با دخالت از بیرون ،اینکه به هنگام مذاکره هیئت نمایندگی ج.ا.ا.
با رهبران ح .د .ک .ا .در وین ،کسی از بیرون وارد می شود و همه را (به غیر

ازعوامل ج.ا .را) به رگبار مسلسل می بندد و بعد به تک تک قربانیان از فاصله
نزدیک یک یا دو تیر خالص می زند(گزارش پزشک قانونی) و به دلیل تاریکی
اطاق! اشتباهن صحرا رودی را هم می زند ،همان افسانه ای است که صحرارودی
خودش ،پس از بازداشت ،بسیار بهتر از "د" ،برای پلیس تعریف کرده بود.
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
صحرارودی نه مستقیم ،بل غیر مستقیم بوده است .یعنی صحرارودی از روی اشتباه و
در تاریکی مورد اصابت قرار نمی گیرد ،بل یکی از گلوله ها پس از کمانه کردن ،به
او اصابت و او را زخمی می نماید .بعالوه ،پوکه های فشنگ نه کنار در ورودی ،بل
در جایی بوده اند که درجزی نشسته بود.
کدام بار ماموران اطالعاتی -عملیاتی رژیم ،تیمهای اجرایی ،برای اجرای ماموریت
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.
ارزیابی من از اظهارات آقای "د" این است که ایشان در آنزمان از سوی" رقبای"
احمدی نژاد آمده بود تا برعلیه او تبلیغات کند .اینکه تمام شاهدان (داستان او) را سر
به نیست کنند ،یعنی ناصر تقی پور را درمأموریت بکشند ،عسگری نامی (بدون
مشخصات دقیق تر) اشتباه توسط دژبان در محل کارش به قتل برسد و ،...و تنها
محمود احمدی نژاد ،به عنوان متهم ،زنده مانده باشد ،قابل پذیرش نیست.
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پیشگفتار
زندگینامه
ترور نافرجام
طرح قتل شاپور بختیار با سم
ترور شاپور بختیار و سروش کتیبه
دادگاه

پیشگفتار:
« ...در ششم اوت  ۸۱۱۸آخرین نخست وزیر شاه ،شاهپور بختیار ،به همراه منشی
اش ،با وجود مراقبت های امنیتی شدید ،در پاریس به قتل رسیدند .قاتالن به احتمال
قوی تبعه ایران هستند ۸۸ .سال پیش از آن نیز ،در ژوئیه  ،۸۱۱۱یک کوماندوی ۳
نفره تحت رهبری انیس نقاش(لبنانی) کوشش کردند بختیار را ترور کنند .اما به جای
بختیار ،دراین واقعه ،یک زن همسایه و یک پلیس کشته شدند .درآنزمان ،انیس نقاش
دستگیرشد ،اما او را در سال  ۸۱۱۸وی با گروگانهای فرانسوی (منجمله خبرنگاران)
معاوضه کردند.
بنا براطالعات اخیرموجود در واشنگتن ،انیس نقاش درحال حاضر یکی از نزدیکترین
همکاران رئیس سپاه پاسداران ج.ا.ا ،.محسن رفیق دوست ،است و رهبری یک گروه
تروریستی ای را که اخیرا در سودان تشکیل شده است ،به عهده دارد.
پس از قتل بختیار ،ابوالحسن بنی صدر ،که او نیز در پاریس زندگی می کند ،می گوید
که فرمان این ترور مستقیمن از سوی شخص رفسنجانی صادر شده است .بنی صدر
می گوید "رژیم ج.ا.ا .تصمیم دارد کلیه مخالفان خود را ازنظر فیزیکی نابود کند".
پلیس فرانسه یک گروه احتمالی ترور را در سوئیس تحت تعقیب دارد .یک عضو این
گروه ،مردی  ۲۳ساله به نام سرحدی است .او بنا بر درخواست پلیس فرانسه ،در
تاریخ  ۲۵دسامبر  ،۸۱۱۸هنگام خروج از سفارت ج.ا.ا .دستگیر شد .با وجود تنشهای
سیاسی شدید میان سوئیس و ج.ا.ا ،.متهم مزبور در اواخر ماه مه  ۸۱۱۲به پلیس
فرانسه تحویل داده شد و در آینده ای نزدیک در پاریس محاکمه خواهد شد.»*...
زین العابدین سرحدی در دادگاه بختیار تبرئه می شود ،هر چند بخشی از ماشین
سازماندهی ترور دکتر بختیار و سروش کتیبه بوده است .و انیس نقاش ،عالوه بر
محکومیت اش به ابد در فرانسه ،پس از آزادی (تعویض او با گروگانهای فرانسوی که
دراسارت حزب اله لبنان بودند) ،خود درمصاحبه های متعدد ،رسمن به ترور ناموفق
بختیار"افتخار" می کند(ن.ش .به مصاحبه او با "روزنامه ایران"در همین بخش).
پس ازدادگاه میکونوس که درآن رسمن عالی رتبه ترین مقامات مذهبی -سیاسی-
امنیتی ج.ا.ا .متهم به قتل دگراندیشان در درون و بیرون ایران می شوند ،دادگاه دکتر
شاهپور بختیار ازمعدود مواردی است که در آنجا نیز یک نهاد رسمی (دادگاه) رأی به
دخالت ج.ا.ا .دریک ترور می دهد ،هر چند صراحت و روشنی حکم آن درمتهم کردن
مقامات و دولت ج.ا.ا .ابدا با رأی و حکم دادگاه میکونوس قابل مقایسه نیست.
" ...دادگاه منصفه پاریس درتاریخ شش دسامبر  ،۸۱۱۳و  ۸۶ژوئن  ،۸۱۱۳مجموعن
هشت نفر ایرانی را به جرم شرکت در قتل شاپور بختیار ،نخست وزیر اسبق ایران
درتاریخ شش اوت  ۸۱۱۸در پاریس ،به حبسهای طوالنی و مادام العمر محکوم کرد.
در رأی ارجاعی صادره در تاریخ  ۵۸مارس  ۸۱۱۳که از یک سو تلویحن طبق
قوانین قضائی آلمان قابل مقایسه با رأی افتتاحیه دادگاه ،ولی از سوی دیگر برخالف

آن ،مستدل تر و مدلل تر است ،ذکر شده است که در برنامه ریزی و تدارک و اجراء
این سوء قصد کارکنان بسیاری از نهادهای حکومت ایران ،از قبیل وزارت پست و
تلگراف و سازمان تلویزیون ایران و وزارت امور خارجه ،دست داشته اند .دو نفر از
کارکنان مذبور طبق اظهارات شاهدان در دادگاه ،از کارمندان وزارت اطالعات بوده
اند و به عبارت دیگر در رابطه تنگاتنگ با پاسداران می باشند.»**...
 -۲زندگینامه
" ...نام خانوادگی من نام منطقه ای از ایران باستان نیز هست ،منطقه ای کوهستانی و
سرسخت که بر دامنه کوههای زاگرس در جنوب غربی کشور گسترده شده است ...من
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
ام ...اصل و نسب من بدون هیچ تردیدی ایالتی و فئودالی است )۲( ...شاپور بختیار در
سال ۸۲۱۳شمسی (۸۱۸۳مسیحی) در کنوک چهار محال بختیاری نزدیک اصفهان
پا به جهان نهاد .خانواده بختیار از دوران حکومت صفویه ،رهبری ایل بختیاری را
برعهداه داشت .جد او حسین قلی خان ایلخانی بدست ظل السطان حاکم جنوب ایران به
قتل رسیده بود .حاجی علی قلی خان سردار اسعد بختیاری و نجفقلی خان صمصام
السلطنه دو تن از افراد ایل او بودند که برای ایجاد حکومت مشروطه مبارزات بسیار
کردند واین دومی پدر بزرگ مادری او بود که بعدها نخست وزیر شد .در سال ۸۵۸۳
شمسی جمعی از افراد ایل بختیاری از جمله پدر شاپور بختیار اعدام شدند.
شاپور بختیار در سال  ۸۵۱۳برای ادامه تحصیالت به شهر اصفان فرستاده شد .پس
از آن به بیروت رفت تا در یک مدرسه فرانسوی الئیک به ادامه تحصیل بپردازد .در
آنجا بود که زبان فرانسه و آلمانی و عربی را آموخت و دیپلم ریاضی گرفت .زمانی
که پدر او همراه چند تن از اعضاء خانواده اش ،آنچنانکه خود در کتاب یکرنگی می
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
جهانی دوم ،در کنار نهضت مقاومت ملی فرانسه با نیروی ارتش هیتلر جنگید و پشت
خط معروف ماژینو فرستاده شد.
او در سال  ۸۵۲۳در حالیکه به اخذ دو درجه دکترا نائل شده بود به ایران بازگشت.
محمد رضا شاه او را در کاخ خود پذیرفت .دراین مالقات بود که شاه به او گفت :شنیده
ام که در ارتش فرانسه هم جنگیده اید؟ و او جواب داد  :بله اعلیحضرت .وقتی شعله
جنگ در آن کشور درگرفت ،من همان کاری را کردم که هر کسی برای همسایه ای
که خانه اش در آتش می سوزد می کند.")۱(...

شاپور بختیار فارغ التحصیل از دانشگاههای فرانسه در رشته حقوق و فلسفه بود .او
یکی از رهبران حزب ایران بود ..." :وقتی حزب ایران تشکیل شد ،من در اروپا
دانشجو بودم ،در این صورت از موسسین حزب ایران نبودم و مابین آن افراد نبودم...
من اوایل سال  ۸۱۳۶میالدی وارد ایران شدم ،یعنی اوآخر سال  ۸۵۲۳و اوایل
 ۸۵۲۳هجری شمسی ...راجع به حزب ایران می توانم بگویم نماینده یک طرز فکر
یک مردمی بود که اغلب از بورژوازی کوچک ،روشنفکر و دارای تمایالت ملی
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
عرض کردم تشکیل شد و بعد هم شنیذم یک حزبی که شبیه آن بود که سنجابی هم در
آنجا بوده ،به نام حزب میهن ،به حزب ایران ملحق شد ...من در سال  ۸۵۲۱وارد
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
جوانان شدم .در سال  ۸۵۲۱که زمزمه ملی کردن صنعت نفت همه جا بلند بود ،حزب
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
و مجموع نیروهای ملی را جمع کند")۹(...
بختیار در زمان ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق ،در سالهای -۸۵۵۲
 ، ۸۵۵۱به او پیوست و یار و همکار او بود ..." .شاه به من گفت :ایران درگیر
مشکالت فراوان است ،شما می توانید به حال مملکت مفید باشید .من فقط می خواستم
بدانم از چه طرق .از نظر سیاسی راهم را بالفاصله یافتم .در سالهای تحصیلی سخت
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
حزبم ،و روشن است که از این پس نیز خواهم بود )۴(...پس از شکست دکتر مصدق و
کودتای  ۲۱مرداد ،شاپور بختیار در صف مخالفان درآمد .او در جریان ملی شدن
صنعت نفت نقش بسیار قابل توجهی ایفا کرده واز چهره های سرشناس جبهه ملی شده
بود .کودتای  ۲۱مرداد اعضای جبهه ملی را وادار به فعالیتهای مخفی کرد .در این
زمان بود که پایه های "نهضت" ریخته شد ...شاپور بختیار به علت فعالیتهای سیاسی،
در مجموع پنج سال و هشت ماه از عمر خود را در زندان به سربرد و یک دوره هفت
ساله نیز ،آنچنانکه خود نوشته است ،ممنوع الخروج بود.")۵(...

بختیار آخرین نخست وزیر نظام شاهنشاهی ،پیش از استقرار جمهوری اسالمی است
که به مدت  ۵۹روز حکومت کرد .بختیار به دلیل مقاومت و مبارزه اش بر علیه
اسالمگرایان رادیکال ،و به ویژه آیت هللا خمینی در دوران انقالب اسالمی ،همواره
مورد خشم ویژه آنها قرار داشت .او حدود شش ماه پس از فروپاشی نظام پهلوی و
افتادن قدرت به دست اسالمگرایان رادیکال۲۸ ،و  ۲۲بهمن  ،۸۱۹۱مخفیانه از ایران
خارج شد و به پاریس رفت .در آنجا ،در سال  ،۸۱۱۸نهضت مقاومت ملی ایران را
پایه گزاری کرد تا بتواند به مبارزه اش برعلیه جمهوری اسالمی ادامه دهد ...".یک
روز صبح با اتوموبیل به فرودگاه رفتم .قیافه ام به برکت ریش و عینک سیاه
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
هواپیما برای یک ربع ساعت بعد اعالم شد .آن موقع فورا کت را به روی شانه هیم
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
زیاد معطل نشدم و سوار اولین اتوبوسی شدم که به طرف هواپیما می رفت ...هیچ کس
از روز و ساعت ورود من به پاریس اطالع نداشت ،وقتی به پاریس رسیدم فرزندام را
خبر کردم که دنبالم بیایند.")۶(...
بختیارسرانجام در حومه پاریس ،در منطقه "سورن" ،در یک خانه ویالیی ،همانجایی
که او را به قتل می رسانند ،ساکن می شود .او در سال  ۸۱۱۸رسمن پایه گزاری و
تشکیل "نهضت مقاومت ملی ایران" را اعالم می کند .هیئت موسس :خانم مولود
خانلری ،رحیم شریفی ،عبدالرحمان برومند( که پیش ازبختیارتوسط ج.ا.ا .به قتل می
رسد)،حسین ملک ،احمد میر فندرسکی ،عزت راستگار و مهندس جفرودی بودند.
بختیار سه بار مورد سوء قصد قرار گرفت:
 -۱ترور بی فرجام
در  ۸۱ژانویه  ۸۱۱۱یک تروریست لبنانی ،انیس نقاش ،با مأموریت از ج.ا.ا .به جان
شاپور بختیار سوء قصدی ناموفق می کند و بختیار از این سوء قصد جان سالم به
درمی برد .در اثراین حمله زنی که درهمسایگی دکتر بختیار زندگی می کرد زخمی
می شود ،یک مأمور پلیس کشته می شود ،و یک مأمور پلیس برای همیشه فلج و
مجبورمی شود از صندلی چرخ دار استفاده کند .او در سال  ۲۱۱۱فوت می کند.
نقاش متولد  ،۸۱۳۱لبنان ،و آرشیتکت است .او سنی مذهب است و بعد به شیعه می
گرود  .نقاش در اوایل دهه هفتاد به جنبش فلسطین می پیوندد ،و در سال  ،۸۱۹۳در
رابطه با گروگانگیری وزرای اوپک در وین ،توسط تروریست معروف کارلوس ،از

سوی سازمان الفتح ،به عنوان ناظر به وین فرستاده می شود.
انیس نقاش دستگیر ،محاکمه و محکوم به زندان می شود ،اما پس از ده سال در پی
تالشهای جمهوری اسالمی ،از زندان آزاد می شود و به ایران می رود و اکنون نیز
در آنجا زندگی می کند .او درمصاحبه هایی ( )۷که با او در ایران درباره این سوء
قصد انجام گرفته است رسمن به این سوء قصد اعتراف می کند .پرسش این است که
اگر ج.ا.ا .در این ترور نقشی نداشته است ،چگونه هیچگونه اقدام قضایی برعلیه
شخصی که رسمن اعتراف به ترور یک شهروند ایرانی می کند و مجرم است ،انجام
نمی دهد.
« ...درتاریخ  ۸۱ژوئیه  ،۸۱۱۱برابر با  ۲۹تیر  ،۸۵۳۱یک گروه تروریست به
رهبری انیس نقاش چریک لبنانی مسیحی ،که برای ترور او به پاریس فرستاده شده
بود ،درماموریت خود ناکام ماند .هشیاری یکی از خویشان بختیار که در را بروی
تروریستها باز کرده ،اما زنجیر اطمینان آن را بسته نگه داشته بود ،سبب نجات جان
بختیار شد ...روزنامه "انفوماتن" در شماره مورخ دوم نوامبر  (۸۱۱۳چهارده سال
بعد ،در باره این ترور ،پ.د ).چنین نوشد:
" انیس نقاش که یک گروه تروریستی مرکب از پنج نفر را رهبری می کرد ،در تاریخ
دهم مارس  ۸۱۱۲محاکمه و ه مراه سه متهم دیگر به حبس ابد محکوم شد و نفر پنجم
نیز بیست سال محکومیت گرفت .از آن زمان جمهوری اسالمی به هر وسیله ای دست
زد تا آزادی نقاش را از حکومت فرانسه بگیرد".
مطبوعات فرانسه نوشتند که "واقعه نقاش" با قتل "لوئی دالمار" سفیر فرانسه در سال
 ،۸۱۱۸بی ارتباط نبوده است .به هرحال برای آزادی او بود که جمهوری اسالمی در
سال  ،۸۱۱۳کماندوئی را مامور ربودن هواپیمای ایرباس شرکت ارفرانس در آسمان
تهران نمود .عواملی که بمب گذاریهای سالهای  ۸۱۱۶ -۸۱۱۳در پاریس را انجام
دادند نیز تقاضای آزادی "بختیار کشها" را داشتند ...سرانجام  ،به فرمان فرانسوا
میتران که در انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر پیروز شده بود ،در تاریخ ۲۹
ژوئیه  ۸۱۱۱انیس نقاش بخشوده و آنچنانکه جمهوری اسالمی تقاضا د اشت به ایران
فرستاده شد.»)۸(...
اما ،خود انیس نقاش در اینباره چه می گوید .او درمصاحبه ای با حسین جودوی ،برای
ویژه نامه "رمزعبور" ،روزنامه ایران ،دوشنبه  ۸۵شهریور  ،۸۵۱۱برابر یا ۵
سپتامبر  ،۲۱۸۱از جمله چنین می گوید:
« ...پرسش :اگر مایل هستید درباره ماجراي ترور بختیار هم صحبت كنیم؟
ع .ن :.چرا كه نه! من از حرف زدن درباره این قضیه ترس و شرم ندارم .این جزو
افتخارات من است .به نظرمن ایران در پوشش خبري جریان اولین ترور شاپوربختیار
كوتاهي ميكند ،درمورد این موضوع صحبتهاي فراواني در خارج از ایران صورت
گرفته است .خبرنگارهاي فرانسوي زماني كه به من مراجعه ميكنند و در صحبتهاي
خود با من ،واژه تروریست را به كار ميبرند درپاسخ به آنها ميگویم :مگر فرانسویها
مرتكب هیچ قتلي نشده اند؟ بعدش تك تك ترورهایي را كه فرانسه مرتكب شده بود

برایشان نام ميبرم .زمانیكه در زندان فرانسه بودم ،یك هواپیماي آن كشور در آسمان
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
هستم و مافوقم به من دستور داده كه بختیار را ترور كنم .من هم مثل تمام افسران
اطالعاتي دستور را اجرا كردم ،شما هم در الجزایر ،سوئیس و ...فالن كار و بهمان
كار را كردهاید و  ۳۱فقره از ترورهاي دستگاه اطالعاتي فرانسه را در كل دنیا ردیف
كردم .طرف خسته شد رفت و استراحت كرد ،بعد دوباره برگشت به من گفت :سالم
همكار .در بازجوییها به آن افسر تأكید كردم كه فرق من با شما این است كه من ترور
بختیار را براساس اعتقادات خودم انجام داده ام ،ولي شما عقیده ندارید و فقط دستورات
مافوقتان را اجرا ميكنید ،من حق دارم كه از اسالم خود دفاع كنم .شاپور بختیار در
حال تدارك كودتا علیه ایران بود ،اوحتي براي انجام این كار ۳۱میلیون دالر از صدام
كمك گرفته بود و امریكا نیز از او پشتیبانی می کرد .كودتاي نوژه طرح اولیه این
كودتا بود كه ميخواستند شاه رابا آن همه جنایاتي كه انجام داده بود به ایران
برگردانند .جمهوري اسالمي فقط ميدانست كه چنین عملیاتي با چنین برنامههایي علیه
آن درحال اجراست ولي نیرویي براي مقابله و جلوگیري نداشت.حكم اعدام بختیار
صادر شد .من به بچهها گفتم كه باید هرچه زودتر عمل كنید چون این آدم خطرناكي
است ولي آنها هیچ اطالعات و كانالي نداشتند .بهشان گفتم كه من تجربه كار عملیاتي
دارم و این كار را برعهده ميگیرم .رفتم و كار شناسایي را انجام دادم و بعد از دو
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
اجرایي كردن آن شدم كه متأسفانه آقاي خلخالي مرتكب اشتباه شد و در مصاحبه مدعي
شد كه براي اجراي حكم اعدام شاپور بختیار به پاریس ،كماندو فرستادهام .اینگونه شد
كه شاپور بختیار نه جواب تلفن ميداد و نه وقت مالقات و محافظین او نیز افزایش پیدا
كردند .به این ترتیب وقت مالقاتي كه با او گذاشته بودم و قرار بود همانجا كار را تمام
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
تمام شد و برخودم واجب دیدم كه هر كاري از دستم بر ميآید انجام بدهم .یك اسلحه ۹
میلیمتر با صدا خفه كن تهیه كردم و رفتم سراغ بختیار .اما اینها شك كردند و در
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.
یكي از دو گلوله اي كه به من خورد ،متعلق به سالح خودم بود كه به در شلیك كردم و
كمانه كرد و برگشت سمت خودم .بعد هم كه با پلیس فرانسه درگیر شدم و یك گلوله
دیگر هم خوردم و دستگیر شدم .
پرسش :ترور شاپور بختیار را داوطلبانه پذیرفتید یا اینكه دستور به شما ابالغ شد؟

ع .ن :.ماجرا این طور بود .در یك جلسهاي كه محمد منتظري نیز حضور داشت
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
خود نداشت ،گفت این عملیات را باید انجام داد .بعد از دستگیري من و فرار بني صدر
از ایران ،بعضي از بچههاي سپاه با امام مالقات ميكردند و درخواست داشتند كه بني
صدر را ترور كنند اما امام نميپذیرفت .نه به این دلیل كه روابط سیاسي ایران با
فرانسه به هم بریزد ،كه اینگونه مسائل به هیچ وجه براي امام مطرح نبود .شاپور
بختیار یك سیاستمدار فاسد بود و باید از بین ميرفت .
پرسش :آیا صحت دارد كه شهید عماد مغنیه براي آزادي شما از زندان فرانسه ،از
فرانسویها گروگانگیري كردند؟
ع .ن :.خیر ،شهید مغنیه چنین كاري نكرد .هشت فرانسوي در لبنان گروگان گرفته
شده بودند وفرانسه براي آزادي اینها با ایران وارد مذاكره شد ،چون ایران روي
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
طرف دولت فرانسه وارد سلول من شد تا با هم مذاكره كنیم ،من پنج شرط گذاشتم :
اول؛ در دوران سلطنت محمدرضا پهلوي (شاه مخلوع) بین ایران و فرانسه توافق شده
بودكه آن كشور ،نیروگاه هستهاي ایران را راه اندازي كند .ایران نیز در ازاي آن تقبل
كرد مبلغ یك میلیارد دالر به فرانسه براي اجراي طرحهاي داخلي این كشوركمك كند.
با پیروزي انقالب اسالمي ،فرانسه از ساخت نیروگاه هستهاي خودداري كرد و پول
دریافتي را نیز پس نداد .یكي ازشروط من پس دادن این مبلغ به ایران بود كه چك
اولش را درسازمان ملل دادند به آقاي والیتي و بقیهاش را هم اقساطي برگرداندند .
دوم ،رجوي در فرانسه اردوگاهي برپا كرده وعلیه جمهوري اسالمي فعالیت ميكرد و
دولت فرانسه نیز به آنها كمك مينمود ،با آنها به توافق رسیدم كه رجوي و اطرافیانش
از فرانسه اخراج شوند ،این كار هم انجام شد و آنها به بغداد رفتند.
سوم ،دو عراقي توسط دولت فرانسه ازاین كشور اخراج و به دولت عراق تحویل داده
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.
چهارم ،درجنگ عراق علیه ایران ،كشور فرانسه كمكهاي فراواني به عراق ميكرد و
به آنها اسلحه ميفروخت .براي آنها شرط كردم ،به ایران هم باید اسلحه بفروشند یا
اینكه كمك خود را به عراق قطع كنند ،دولت فرانسه گفت كه نميتوانیم به شما اسلحه
بفروشیم ولي كمك خود را به عراق قطع ميكنیم .پنجم ،آزادي من و افرادي كه من را
در ترور بختیار همراهي كرده بودند .دولت فرانسه شروط مرا پذیرفت و گروگانهاي
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

قول داد كه با آزادي گروگانهاي فرانسوي ،من هم از زندان آزاد شوم و بعد از او
شیراك به قدرت رسید و این مذاكرات را ادامه داد.
در فرانسه قانوني است ،مبني براینكه تنها كسي كه ميتواند دستور آزادي زنداني را
صادركند شخص رئیس جمهوراست .میتران به شیراك گفت طي یك نامه كتبي تمام
عواقب مذاكره با ایران را برعهده بگیرد ولي شیراك نميپذیرفت .میتران نیز درپاسخ
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
به اعتصاب غذا گرفتم و به آنها اعالم كردم ،یا قول خود را به جمهوري اسالمي ایران
اجرا ميكنید و یا اینكه من شهید ميشوم .در فرانسه قانوني وجود دارد مبني بر اینكه
باید مراقب زنداني باشند ،لذا با گذشت  ۳۱روز از اعتصاب غذا مرا به زور به تخت
بستند و با آمپول ویتامین مرا تقویت كردند .بعد از  ۸۲۱روز فرانسویها متوجه شدند
كه من در ادامه اعتصاب غذاي خود مصمم هستم ،به همین دلیل آنها درخواست مذاكره
با ایران نمودند ،بعدش آقاي رفیقدوست كه وزیر سپاه بود به نمایندگي از ایران وارد
فرانسه شد و طي مالقاتي به من اطمینان داد كه با دولت فرانسه گفتگو خواهد كرد .بعد
ازچند روز مذاكره قرار شد كه من از اعتصاب دست كشیده و در عوض دولت فرانسه
بعداز  ۳ماه من را آزاد كند .در این دیدارها آقاي رفیقدوست قرآني به من هدیه داد كه
در ابتداي آن دستخط حضرت امام وجود داشت .
پرسش :در این چند سالي كه از زندان آزاد شده اید و با افزایش سن و سال تغییري در
روحیات شما ایجاد شده؟
ع .ن :.خیر ،خودم فكر ميكنم هیچ تغییري در مسیر فكري و سیاسیم ایجاد نشده و هر
آنچه كه در گذشته انجام داده ام را صحیح ميدانم .اما اگر پختگي حال حاضر را داشتم
نقشه ترور بختیار را به طور حتم تغییر ميدادم .در زمان وقوع ترور به علت كمبود
وقت نتیجه عملیات ناموفق شد ،اگر دو یا سه هفته صبر ميكردیم و لوازم مناسب
انتخاب مينمودیم نتیجه این عملیات بهتر از این حاصل ميشد .برنامه ترور بر این
اساس بود كه من به همراه دو نفر دیگر از همراهانم به عنوان خبرنگار وارد اتاق
بختیار شده و درحین مصاحبه با اسلحه صدا خفه كن او و همراهش را بدون اینكه
صدایي بلند شود ترور كنیم به طوري كه پلیسهاي نگهبان جلوي منزل او متوجه
نشوند .اما متأسفانه با اشتباه آقاي خلخالي و صحبتي كه انجام دادند ،دیگر بختیار نه
وقت مصاحبه ميداد وحتي تلفنهاي ما را پاسخ نميداد .محافظهاي بختیار نیز افزایش
پیدا كرد .ما مجبور شدیم كه ابتدا با كشتن افراد پلیس درجلوي در منزل بختیار به زور
وارد خانه او شویم و به زور تا پشت در اتاق بختیار نیز نفوذ كردیم ولي هرچه تالش
كردم نتوانستم وارد اتاقي كه بختیار در آن حضور داشت بشوم ،تا چهار ماه در زندان
داشتم دیوانه مي شدم كه چطور نتوانسته ام یك در را باز كنم تا اینكه در دادگاه قاضي
عكسهاي مربوط به در اتاق را نشان داد كه از الیههاي آهن ضد آتش تشكیل شده است
لذا متوجه شدم كه تالش براي بازكردن آن بیهوده بوده است.»...

انیس نقاش ،طرح ناموفق ترور .اقدام به ترور بختیار
از افتخارات من است

فریدون بویر احمدی ،طرح موفق ترور

 -۹طرح قتل بختیار با سم
" ...تا سال  ۸۱۱۱من بطور مرتب با شاپو بختیار و سازمان او ارتباط نزدیک داشتم
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
و من بعنوان مسئول این سازمان به نهضت معرفی شدم و به شورای عالی نهضت
مقاومت راه یافتم .در سال  ۸۱۱۱مسئول سابق نهضت در کویت ،منوچهر عکاشه که
با موافقت آقای بختیار ،به علت بیماری به ایران برگشنه بود ،نامه ای به من نوشت و
درآن یاد آورشد که سعید فرازنده ،داود عبدالهی ،جهانشاه طاهری ،فریدون بویر
احمدی و من می توانیم بدون هیچ نگرانی به ایران برگردیم .در آن زمان من این گمان
را داشتم که او برای جمهوری اسالمی کار می کند .در ضمن می دانستم که عکاشه
یکبار هم از ایران به سوئیس رفته و در آنجا با آقای بختیار مالقات کرده است .آقای
بختیار به من گفت که دراین مالقات عکاشه به او گفته که جمهوری اسالمی او
(عکاشه)را مامور ترور ایشان کرده است .در اولین سه ماه  ۸۱۱۱بود که عکاشه از
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
فرانکفورت بروم .در آنجا عکاشه را همراه شخصی که فروشنده خاویار بود ،دیدم.
عکاشه به من پیشنهاد کرد دکتر بختیار را بکشم وعالقمندی خود را نسبت به جمهوری
اسالمی نشان بدهم .او حتی به من گفت که سروش کتیبه با ماست و بویر احمدی هم
یک مامور رژیم است .من هیچ جوابی به این پیشنهاد ندادم.")۳(...
فریبرز کریمی ،اکنون ساکن ایاالت متحده آمریکا است ،اوطی نامه ای به دادگاه
دکتربختیار شهادت می دهد که او ازسوی علی فالحیان مأموریت داشته است بختیاررا
از راه مسموم کردن به قتل برساند .ایشان این ماجرا را برای خود من(پرویز
دستمالچی) ،دریک مصاحبه تلفنی در آمریکا( ،)۲۱۱۹تعریف کرد و یکبار دیگر
مورد تائید قرار داد .ایشان از جمله چنین می گوید:
" ...منوچهر عکاشه (که درآنزمان عضو نهضت بود) در اواخر سال  ۸۱۱۱از آلمان
با من تماس گرفت و خواست یکدیگر را درشهر فرانکفورت ببینیم .من این امر را با
دکتر بختیاردرمیان گزاردم و او(بختیار) به من اجازه مالقات داد .در نهضت نسبت به
عکاشه شکی قوی وجود داشت که او مامور ج.ا .است .من(کریمی) به مالقات عکاشه
در فرانکفورت رفتم .دو نفر دیگر از "دوستان" عکاشه نیز حضور داشتند .عکاشه
ازمن خواست به ایران برگردم وعلیه دکتر بختیار تبلیغ کنم ...دردیدار دوم ما در اتاق
یک هتل ،عکاشه من را به قرآن سوکند داد که درباره آنچه به من خواهد گفت با کسی
سخنی نگویم و سپس ادامه داد که بختیار را کمی زودتر یا دیرتر ترور خواهند کرد و
اگرمن حاضر به انجام این کار را باشم ،عالوه براینکه خانه ای درتهران به من
خواهند داد ۶۱۱ ، ،هزار دالر نیز خواهم گرفت .روز بعدعلی فالحیان ،وزیر
اطالعات و امنیت ج.ا.ا ،.تلفنی از تهران با من تماس گرفت و ازمن خواست بختیار را
با ریختن سم در غذایش بکشم .سم را عکاشه به من داد...

من به پاریس رفتم و داستان را به دکتر بختیار گفتم .بختیار از من خواست برای مدتی
به خانه او بروم و در آنجا بمانم .در فکر امنیت جان من بود ...پس از یکماه و نیم به
جای دیگری رفتم ...مدتی گذشت که فرد ناشناسی تلفنی با من تماس گرفت و از من
خواست سرساعت یازده درتلفن عمومی نزدیک خانه ام منتظر یک تلفن مهم باشم.
فردی به نام حسین از ایران می خواهد با من حرف بزند .به آنجا رفتم .سرساعت یازده
تلفن زنگ زد ،برداشتم وصدای علی فالحیان را فورا شناختم .او از من خواست تعلل
نکنم و کار را هر چه زودتر تمام کنم ...من فورا با دکتر تماس گرفتم وهمه چیز را
برایش تعریف کردم .قرار شد من مقاالتی در نقد نهضت ملی مقاومت و دکتر بنویسم و
آنها را در نشریات برون مرز به چاپ برسانم و آنها بعد (مثال )من را از نهضت
بیرون کنند .اینکارانجام گرفت ،من "اخراج" شدم .و کریمی در ِ ۸۳مه  ۸۱۱۸به
ایاالت متحده آمریکا مهاجرت می کند و اکنون در آنجا زندگی می کند.")۲۱( ...
خانم پری سکندری در باره این ماجرا در کتابش(از جمله) چنین می نویسد:
" ...منوچهر عکاشه ...با فریبرز کریمی دوست شد .عکاشه بعد از مدتی  ...به ایران
بازگشت اما بعد ازچند ماه در اواخر سال  ۸۱۱۱از آلمان به کریمی تلفن کرد و
خواست که در فرانکفورت با یکدیگر دیداری داشته باشند ...دکتر بختیار ...علنا به
کریمی گفت اکنون عکاشه با جمهوری اسالمی همکاری می کند.
دکتر بختیار هم چنین به کریمی توصیه کرد به آلمان برو و ببین موضوع از چه قرار
است اما هر پیشنهادی به تو دادند ،نه ،نه بگو و نه آری ...در فرانکفورت دو نفر دیگر
هم همراه عکاشه بودند ولی عکاشه به کریمی اطمینان داد که آنها مامور جمهوری
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
بخشد و اجازه کار و فعالیت در ایران به او می دهد ...کریمی قولی نداد ولی به او نیز
نه نگفت و قرار شد این پیشنهاد را بررسی کند ...کریمی می گوید در اتاق هتلی که در
فرانکفورت با عکاشه مالقات داشتم ،متوجه شدم که او تلفنی به شخصی می گفت
بگذارید من روش خودم را در این مورد اجرا کنم .ساعاتی بعد عکاشه قرآنی آورد که
مرا قسم بدهد به کسی حرف نزنم و سپس گفت آنها بختیار را باالخره خواهند کشت و
اگر تو این کار را بکنی  ۶۱۱هزار دالر و یک خانه در تهران و امتیازات دیگری
نصیبت خواهد شد .ولی من به او گفتم نمی توانم او را از بین برم او مثل پدر من است.
روز بعد ،علی فالحیان که در آن زمان معاون وزارت امنیت رژیم بود تلفنی از تهران
به کریمی می گوید سالم آقای کریمی ،متاسفم که میان ما و شما مشکالتی بروز کرده
بود ،اما اینک وضع فرق کرده و امیدورم بعد از این که قبول کردید این کار را انجام
دهید در تهران شمار را ببینیم و ضمنا عذر ما را بپذیرید که از شما می خواهیم پدرتان
را به قتل برسانید.
کریمی برای اولین بار به خود لرزید و موقعی که داروی کشنده را به منظور از بین
بردن بختیار به او دادند برای دومین بار لرزه براندامش افتاد." )۲۲( ...

 -۴ترور شاپور بختیار و سروش کتیبه
در ششم اوت  ،۸۱۱۸شاپور بختیار و منشی اش سروش کتیبه درخانه بختیار ،با وجود
محافظان ،به قتل می رسند.
فریدون بویر احمدی( ،)۲۱ازهمکاران نهضت ومورد اعتماد بختیار ،به او می گوید
چند تن از افسران بلند پایه سپاه می خواهند کودتا کنند و برای آنها درخواست مالقات
می کنند ،بختیار موافقت می کند.
بویر احمدی در  ۶آگوست  ،۸۱۱۸ساعت  ۳بعد از ظهر ،به همراه دو تن از افراد
وابسته به ج.ا.ا .به نامهای محمد آزادی (نام مستعار ناصر نوریان و کیا) و علی وکیلی
راد(نام مستعار امیرکمال حسینی ،نام حقیقی کوثری) ،هر دو از اعضای واواک ،به
خانه بختیار می روند و پس از کشتن او و منشی او سروش کتیبه حدود ساعت شش،
بدون اینکه مورد سوء ظن محافظان بختیار قرار گیرند ،محل را ترک می کنند.
در ۹آگوست محمد آزادی و وکیلی راد با دو گذرنامه جعلی ترکیه ،با اسامی جعلی
موسی کوثر وعلی حیدرکیا به سوئیس می روند ،اما در مرز فرانسه و سوئیس
مأموران مرزی سوئیس متوجه می شوند که پاسپورت آنها تقلبی است و آنها را برمی
گردانند .آنها دوباره در  ۸۲اوت ،اینبار با اتوبوس به سوئیس ،شهر ژنو می روند و
در آنجا از هم جدا می شوند .محمد آزادی به احتمال بسیار قوی در  ۸۳آگوست موفق
به فرار از سوئیس می شود .بنا براسناد و مدارک دادستانی فرانسه و دادگاه بختیار او
افسرعالی رتبه واحد اطالعات سپاه پاسداران وعضوعالی رتبه واحد "ویژه قدس"
است.
وکیلی راد در  ۲۸اوت در ژنو دستگیر و تحویل فرانسه می شود .فریدون بویراحمد
چند روزی در پاریس مخفی می ماند و سپس ناپدید می شود.
« ...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
بختیار را بکشد و ادعای وکیلی راد که آزادی به تنهایی دکتر بختیار را کشت مردود
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
کاناپه به زمین انداخته اند و یکی از آنها(احتماال آزادی که قوی تر بوده)خفه اش کرده
است .پس از آن با چاقوی دندانه دار نان بری گلو و مچ دست او را بریده اند .با آنم
عمقی که زخمها دارد ،در حالی که کارد هم تیز نبوده ،قاتالن نیروی زیادی برای
ایجاد چنان زخمهایی صرف کرده اند .زخمهای بختیار بعضی ها سه سانتی متر طول
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
متعدد وارد کرده بودند و به نظر می رسد کی یکی از قاتالن روی سینه او نشسته و
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
کرده ند .ضربات چاقو به سینه و کتف او فرود آمده و با آخرین ضربه ،تیغه چاقو در
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،
علی وکیلی راد است .روشن است که او در بازجوییها و نیز دادگاه "گناه" را بر گردن
دو دیگر بیاندازد .او پس از دستگیری ،در بازجویی مورخ  ۲۹اوت  ، ۸۱۱۸صحنه
قتل را چنین تشریح می کند:
" ...سه ماه پیش اکبری در ایران با من تماس گرفت .محمد حسین خان طاهری نیز با
او بود .از من خواستند تا به اتفاق محمد آزادی برای مالقات با اقای بختیار به پاریس
بروم .بیژن اکبری مرا استخدام کرد .قرار نبود آقای بختیار را بکشیم .یک روز قبل از
آن اتفاق ،فریدون درهتل جریان را به من گفت که باید بختیار را ترور کنیم .من از
هتل بیرون رفتم و از تلفن عمومی به بیژن اکبری در ترکیه تلفن زدم و جریان را گفتم.
بیژن کفت راه دیگری نداری و یادت باشد که زن و بچه ات در ایران هستند .هرچه به
تو گفتند انجام بده و با بختیار از طرح انفجار پاالیشگاه صحبت کن .در پاریس فریدون
به من یک کروات سیاه داد که وقت مالقات با آقای بختیار ببندم .فردا که به خانه
بختیار رفتیم پلیس از ما بازرسی به عمل آورد .سروش کتیبه از ما استقبال کرد .آقای
بختیار در سالن بود .کتیبه به صدای بلند گفت دوستانی که قرار بود آن طرح را به شما
نشان بدهند ،امده اند .من حالم خوب نبود .تمام تنم خیس عرق بود .فریدون که متوجه
شده بود گفت چیزیش نیست ،گرمش شده است .کتیبه و بویر احمدی به طرف آشپزخانه
رفتند .ما درسالن با آقای بختیار ماندیم .من طرح را به او نشان دادم و همینطور نامه
ای را که محمد حسین خان طاهری به او نوشته بود و قبل از مرگ برای او گذاشته
بود .در آن لحظه چیزی به آقای بختیار گفتم که واقعیت نداشت و آن اینکه اهل کازرون
هستم .فریدون بویر احمدی از من خواسته بود خود را اهل کازرون معرفی کنم .آقای
بختیار ناسیونالیست بود وعالقه شدیدی به مردم آن ناحیه داشت .من همانطور که
فریدون گفته بود ،نقشه را روی میز کوچک پهن کردم .در این وقت بود که محمد
آز ادی به آقای بختیار حمله کرد و به من گفت پنجره را ببند .من وحشت کرده بودم.
کتیبه و فریدون در آشپزخانه بودند .می بایست به آشپزخانه بروم و کتیبه را صدا کنم.
حالم خیلی بد بود به طوری که کتیبه ازمن پرسید چه ات شده؟ گفتم چشمم درد می کند.
کتیبه به طرف سالن دوید بعد فریدون به آشپزخانه برگشت و گفت دنبال چاقو می
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
می کرد و بختیار روی کاناپه افتاده بود ...وقتی از آنجا خارج شدیم بویر احمدی ما را
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

خواهد رفت و دیگر او را ندیدیم.")۲۴(...
دادستانی فرانسه ،پس از کشف جرم ،برای افراد زیر حکم پیگرد و دستگیری صادر
می کند:
 فریدون بویراحمدی ،مامور وزارت اطالعات و امنیت ج.ا.ا ،.جرم شرکت
درقتل
 محمد آزادی ،افسرعالیرتبه واحد اطالعات سپاه  ،جرم شرکت در قتل
 علی وکیلی راد ،مامور وزارت اطالعات و امنیت ج.ا.ا ،.جرم شرکت در
قتل
 مسعود ادیب سوی ،جرم تهیه گذرنامه و امور تدارکات ترور
 حسین شیخ عطار که ده سال مدیر بخش ماهوارهها در وزارت پست و
تلگراف و تلفن بوده است ،جرم تدارکات قتل
 مسعود هندی ،جرم تهیه ویزا برای قاتالن وشرکت در تدارک ترور .او
 ۸۱۱۱تا  ۸۱۱۳مدیر دفترتلویزیون جمج.ا.ا .در پاریس بود .او درتظاهرات
دفاع از انیس نقاش و آزادیش از زندان بسیار فعال بوده است.
 زین العابدین سرحدی ،شرکت در تدارکات
 ناصر قاسمی نژاد ،شرکت در تدارکات
 غالم حسین شوریده شیرازی ،شرکت در تدارکات.

 -۵رای دادگاه
دادگاه رسیدگی به قتل دکتر بختیارچند هفته بیشتر طول نکشید .هرچندکه دادگاه از
ج.ا.ا ،.مقامات و نهادهای آن ناام نبرد ،اما غیرمستقیم ترور دکتر بختیار را یک طرح
ازپیش آماده شده و سازمان یافته از سوی یک حکومت اعالم کرد .هیأت قضات،
عالوه برمحکوم کردن علی وکیلی راد و مسعود سید هندی  ،اعالم داشت:
 قتل دکتر شاپور بختیارو سروش کتیبه با نیت قبلی انجام گرفته واز پیش
برنامه ریزی و سازماندهی شده است.
 بعالوه ،گروهی در بین ماههای مه  ۸۱۱۸تا آگوست  ۸۱۱۸در تهران ،خاک
جمهوری اسالمی ،ژنو(سوئیس) ،اسالمبول ،پاریس و سورن (فرانسه) برای
ارتکاب این قتل تشکیالتی جنایتکارانه بوجود آورده اند که (از جمله) وکیلی
راد و مسعود سید هندی نیزعضو آن گروه بوده اند.
 دادگاه به این پرسش " :آیا این جنایت در تهران ،درج.ا.ا ،.تدارک دیه شده
است" ،با اکثریت آراء پاسخ مثبت داد.
کیفرخواست دادستانی در پروند قضایی رسیدگی به قتل بختیار ،برخالف رأی دادگاه،
بسیار روشن و شفاف است ،زیرا در آنجا هم از وزارت اطالعات و امنیت ج.ا.ا .و هم
ازوزارت پست وتلگراف و تلفن ایران نام می برد و آنها را رسمن متهم می کند که

برنامه ریزان سازمان دهندگان قتل بختیار و سروش کتیبه بوده اند .رأی دادگاه نیز
بسیار گویاست :زیرا ،یکم ،دخالت مأموران عالی رتبه جمهوری اسالمی در وزارت
اطالعات و امنیت و نیز وزارت پست و تلگراف و تلفن اثبات می شود .و دوم ،اثبات
می شود که این قتل در ج.ا.ا .طراحی و برنامه ریزی شده است و یک گروه برای
انجام آن در ایران ،ترکیه ،سوئیس و فرانسه تدارک و سازماندهی کرده اند.
بخشهایی از حکم دادگاه شاپور بختیار و سروش کتیبه:
« ...درتاریخ هشتم اوت ۸۹(۸۱۱۸مرداد  ،) ۸۵۹۱حوالی ساعت ۸۸:۳۱دقیقه صبح،
اجساد آقای شاپور بختیار و منشی وی آقای سروش کتیبه در ویالی واقع در شمارۀ ۵۹
کوچۀ کلو ُزره در سورن ،که نامبردگان در آن اقامت داشتند ،کشف گردید.
مرگ اشخاص مقتول که  ۳۱ساعت پیش از کشف اجساد ایشان به وقوع پیوسته بود
در اثرضربات بي شمار کارد که خونریزیهای زیادی را سبب گشته بود صورت
گرفته بود.
آقای بختیار که از سال  )۸۵۳۱(۸۱۹۱در فرانسه درحال تبعید بسر می برد و در
تاریخ  ۸۱ژوئیه ۲۹( ۸۱۱۱تیر )۸۵۳۱نیز نیز مورد سوء قصد قرار گرفته بود زیر
حمایت پلیس فرانسه قرار داشت و مأموران فرانسوی باالخص به امر کنترل ورود و
خروج اشخاصی که به دیدار وی می رفتند می پرداختند.
در این شرایط بود که بالفاصله بعد از کشف دو فقره قتل ،سه تن اشخاصی که آخرین
دیدارکنندگان اشخاص مقتول بودند مورد سوء ظن قرار گرفتند :فریدون بویراحمدی،
محمد آزادی و علی وکیلی راد که در ۶اوت  ۸۳ (۸۱۱۲مرداد  )۸۵۹۱در ساعت ۳
بعد از ظهر در ویال حضور یافته و یک ساعت بعد از آنجا خارج گشته بودند .از این
سه نفر دیگر اثری دیده نشده بود .تا اینکه فقط وکیلی راد در تاریخ  ۲۸اوت ۸۱۱۸
(۵۱خرداد )۸۵۹۱در ژنو بازداشت گردید.
درطی بازجوئی معلوم گشت که سه نفر مزبور بعد از ارتکاب جرم با اتومبیل بی .ام.
و .بویراحمدی ازمحل دور شده و لباسهای خود را که برخی از آنها با لکه های خون
آغشته بود از تن در آورده و در"بوادوبولونی" توی آشغالدانی انداخته بودند .در
حالیکه بویراحمدی درپاریس مانده بود ،وکیلی راد و آزادی همان روز در صدد ترک
خاک فرانسه بر آمده و به کشور سوئیس رفته بودند.
هر سه تن از یاری همدستانی که نحوۀ عملکردشان از ماه ژوئن  ( ۸۱۱۸در دهۀ دوم
خرداد  -دهۀ اول تیر )۸۵۹۱طرح ریزی گشته بود بهره گرفته بودند .طرح مزبور به
ترتیبی است که در سطور پائین بدان اشاره می شود.
 -۲طرز وقوع رویدادها
برنامه ورود وکیلی راد و آزادی به خاک فرانسه از چندین ماه پیش تنظیم گشته بود:

آزادی که قبال گذرنامه ای به همین نام دردست داشته ،در تاریخ ۲۱مه ۱(۸۱۱۸
خرداد ،)۸۵۹۱گذرنامه دیگری به اسم ناصر نوریان می گیرد .در حالیکه وکیلی نیز
همان روز گذرنامه ای به نام کمال حسینی دریافت می کند.
درتاریخ  ۸۵ژوئن ۲۵(۸۱۱۸خرداد )۸۵۹۱فریدون بویراحمدی برای این دو نفر دو
گواهی نامه محل اقامت در منزل دوست دختر خود ماریز میشل در شهر َرنس می
گیرد.
در روزهای  ۲۵و  ۲۶ژوئن (۲و  ۳تیرماه )۸۵۹۱وکیلی راد و آزادی از سفارت
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
تجارتی به حساب شرکتی به نام سیفاکس وانمود کرده و توضیح داده بودند که هدف از
این سفر داد و ستد وسایل الکترونیکی برای ایران بوده است .مسعود هندی ،کارمند
تجارتی این شرکت ،در اخذ ویزا که درتاریخ  ۲ژوئیه ۸۸(۸۱۱۸تیر ماه)۸۵۹۱
صادر گشته نقش قاطعی داشته است.
وی اظهار داشته که بنا به درخواست دوست دیرین خود آقای شیخ عطار ،مدیر طرح
ماهواره وزارت پست و تلگراف و تلفن ایران ،دست به کار گشته است.
بنا براظهاراتی که جمع آوری شده است ،بویراحمدی نیز از ماه ژوئن ( ۸۱۱۸دو دهه
آخر خرداد -دهه اول تیر )۸۵۹۱در انتظار ورود دو دوست خود به فرانسه بوده است.
وی ضمنا مسافرتهائی نیز به اطریش ،آلمان و در  ۳ژوئیه ۸۳( ۸۱۱۸تیر )۸۵۹۱به
ترکیه به منظور مالقات دوستان خود و یا برای کسب اطالعاتی درباره ورود آنها
انجام داده است.
سرانجام ،تاریخ ورود آن دو نفر به تعویق می افتد :زیرا به احتمال زیاد همدستانی که
قرار بود ،بعد از انجام عمل ،در ژنو دست به کار شوند نتوانسته بودند ویزای خود را
در آخر ژوئیه (دهه اول مرداد) یا اوایل ماه اوت (دهه دوم مرداد) بدست آورند .در
تاریخ  ۸۹ژوئیه  ۲۶(۸۱۱۸تیر ماه )۸۵۹۱دو درخواست جدید به منظور اخذ ویزا به
سفارت فرانسه تسلیم می کنند .اینبار ،به دنبال درخواستهای مزبور ،دو ویزا در تاریخ
 ۲۶ژوئیه (۳تیرماه) به اسامی وکیلی راد و آزادی صادرمی گردد .در پرونده مربوطه
علت مسافرت دیدار دوستانه از بویراحمدی مقیم شهر َرنس قید گشته است.
در ۲۳ژوئیه ۵( ۸۱۱۸تیر ماه )۸۵۹۱وکیلی با نام مجعول ناصری از تهران ،بوسیله
تلفن ،مبادرت به اجازه استودیوئی از تاریخ  ۵اوت ۸( ۸۱۱۸مرداد )۸۵۹۱واقع در
شماره " ۵۶آونو دیتالی" در پاریس سیزدهم می نماید.
در  ۲۹ژوئیه (۳تیرماه )۸۵۹۱بویراحمدی در یک نشست سیاسی در منزل شاپور
بختیار شرکت کرده بود.
در روز  ۵۱ژوئیه ( ۱مرداد )۸۵۹۱وکیلی و آزادی وارد فرودگاه اورلی گشته و
مورد استقبال بویراحمدی قرار می گیرند .وی ایشان را به هتل پرنتانیا واقع در شماره
" ۸۳۲بولوار گره نِل" راهنمایی کرده و برای ایشان اتاقی در هتل یاد شده می گیرد.
نامبردگان تا صبح روز شش اوت ( ۸۳مرداد) در آن هتل اقامت داشته اند.

روز دوم ماه اوت  ۸۸(۸۱۱۸مرداد  )۸۵۹۱کلیدهای استودیوی واقع در شماره 36
"اونو دیتالی" در اختیار وکیلی -که نام ناصری برخود نهاد بود -قرار می گیرد .جا
دارد در اینجا به این نکته هم اشاره گردد که خود وی در استودیوی مزبور سکونت
نکرده و این مسکن در واقع بعد از انجام عمل به عنوان مخفی گاهی برای بویراحمدی
بکار رفته است.
در روز شش اوت  ۸۳( ۸۱۱۸مرداد  )۸۵۹۱بویراحمدی که ریش خود را تراشیده
بود در هتل "پرنتانیا" به سراغ آن دو می آید.
صبح همان روزهمین شخص ،در مورد امکان کرایه یک "اتومبیل بزرگ سریع
السیر" از شرکتی که به این کار می پردازد کسب اطالع می نماید ولی چون مسئول
شرکت فتوکپی گواهینامه رانندگی اش را می خواهد مشارالیه از این کار صرفنظر می
نماید.
بنابراین ساعت  ۳بعد از ظهر همان روز این سه نفر به ویالی آقای شاپور بختیار رفته
و حوالی ساعت شش بعد از ظهر از آنجا خارج می گردند.
بویراحمدی ،بال فاصله بعد از ارتکاب جرم ،در پاریس مخفی می گردد ،در حالیکه دو
همدست وی به سوی کشور سوئیس فرار می کنند.
بویراحمدی ،ابتدا در استودیو واقع در شماره " ۵۶آونو دیتالی" و سپس ،بعد از ۸۶
اوت ( ۲۳مرداد) ،در آپارتمان واقع در شماره  ۵/۸کوچه َسن شارل اقامت کرده و بعد
ناپدید می گردد.
درهمان اوان دو شخص متواری ،اوقات خود را به نحوی که در سطور زیر می آید
سپری کرده اند:
ُ
دو نفرمزبور ،با دو گذرنامه ترک به اسامی موسی کوثر و علی حیدرکیا که در ایران
پیش از حرکت شان شخصی به نام بیژن در اختیارشان گذاشته بوده سوار قطاری می
گردند که قرار بود به سوی شهر لیون -پراش حرکت کند .سپس با تاکسی رهسپار
آنسی گشته و در تاریخ هفت ماه اوت ( ۸۶مرداد) ساعت  ۲بعد از نصف شب به این
شهر وارد می گردند.
آن دو ،صبح روز  ۹سعی می کنند خود را به ژنو برسانند ولی در مرز ،بعد از ارائه
گذرنامه های تُرک که ُمهر ویزای جعلی هم روی آن خورده بود ،از ورود آنان
جلوگیری می شود.
اشخاص مذکور ،بعد از مراجعت به فرانسه ،در هتل های مختلف بسر برده و به ویژه
تا تاریخ  ۸۸اوت  ۲۱(۸۱۱۸مرداد  )۸۵۹۱در واالنس در "هتل دو فرانس" و سپس
در "هتل دولِست" اقامت کرده اند .بنا براقرار وکیلی راد ،آنان در روز  ۸۲اوت
 ۲۸(۸۱۱۸مرداد  ،)۸۵۹۱احتماال با استفاده از اتوبوس ،موفق به عبور از مرز گشته
و خود را به شهر ژنو می رسانند.
در تمام طول این مدت ،به موازات اقداماتی که در ایران و فرانسه به منظور تهیه
مقدمات و ارتکاب جنایت و نیز فرار دادن عامالن آن صورت می گرفت معلوم گشته
است که چندین نفر ایرانی نیز در اسالمبول دست اندر کار کمک فعاالنه ای در این

زمینه بوده اند .هویت یکی از این افراد به نام مسعود ادیبسوی که تابعیت کشور ترکیه
را هم پذیرفته است مشخص گشته است.
ُ
در طی بازجوئی معلوم گشته که دو گذرنامه ترک با ویزاهای جعلی را دو نفر
قاچاقچی مواد مخدر به نام های قهرمان و آیدین در اختیار ادیبسوی قرار داده اند.
دو ایرانی (به نام های نورانی و مهدی) از ماه آوریل ( ۸۱۱۸فروردین -اردیبهشت
 ،)۸۵۹۱با ادیبسوی تمام گرفته بودند تا وی آپارتمانی در اختیار دو نفر به نامهای
بیژن اسفندیاری و منوچهر شیبانی فر قرار دهد .اشخاص مزبور تا تاریخ  ۲۱اوت
 ۲۱( ۸۱۱۸مرداد  )۸۵۹۱در آن آپارتمان بسر برده اند.
دو گذرنامه جعلی به نام کیا و کوثر را که مورد استفاده وکیلی راد و آزادی قرار
گرفته ،ادیبسوی در اختیار شیبانی فر گذاشته بوده است.
وانگهی ،اشخاصی که در جنایت انجام یافته در فرانسه دست داشته اند به کرات پیش
از ارتکاب جنایت ،بهنگام عمل جنایت و بعد از آن با آپارتمان ادیبسوی و منزل
اسفندیاری و شیبانی فر تماس تلفنی داشته اند.
تماسهای تلفنی مزبور از این قرار بوده است:
پیش ازارتکاب عمل ،به ویژه در تاریخ اول اوت  ۸۱( ۸۱۱۸مرداد  )۸۵۹۱از منزل
بویراحمدی در"ایسی لِه مولینو" و نیزازکابین تلفن مجاور هتل "پرنتانیا" به اسفندیاری
تلفن می شود.
روز ارتکاب عمل ،روز شش اوت  ۸۳( ۸۱۱۸مرداد  )۸۵۹۱دو بار ،حوالی ساعت
 ۳:۳۳۶دقیقه بعد از ظهر از کابین تلفن مجاور منزل شخص مقتول.
پس از ارتکاب ،روز  ۶اوت  ۸۳(۸۱۱۸مرداد  )۸۵۹۱آزادی یا وکیلی از ایستگاه راه
آهن "لیون -پراش".
روزهای بعد ،در تمام مدتی که دو نفر مزبور متواری بوده اند تماسهای تلفنی از
شهرهای آنسی ،تماس صورت گرفته و بعد از رانده شدنشان از مرز ،حدود ده بار از
شهرستان واالنس تلفن کرده اند.
و نیزازهتل های شهر ژنو که آزادی به دستیاری همدستان دیگر به ترتیب در آنها پناه
جسته بودند با این دو تلفن در ترکیه تماس حاصل شده است.
بعالوه معلوم گشته است که دو آپارتمان واقع در شهراسالمبول محل مالقات سه فرد
متواری و اشخاصی که از ایران عازم آن شهر گشته بودند قرار گرفته است.
از اینرو ،از بین شماره های تلفن مربوط به ایران که از دو آپارتمان مذکور به آنها
تماس حاصل گشته ا ست جا دارد به تماس های تلفنی زیر اشاره شود:
 با شماره ای که وکیلی راد بعد از دستگیری اش در اختیار داشت و با شماره تلفننزدیکان وی تطبیق می نماید در بین روزهای  ۲۱ژوئن ( 7تیر) و  ۲ژوئیه ( ۸۸تیر
 ۹ )۸۵۹۱بار تماس حاصل شده است.
 هم از ترکیه و هم از مساکن و مخفی گاه های اشخاص متواری و همدستانشان باچندین شماره تلفن در ایران تماس حاصل گشته است.

از مطالب یاد شده در باال نتیجه گیری می شود که ساکنان این دو آپارتمان ،که از میان
آنان تنها هویت ادیبسوی بطور صریح مشخص گشته است ،در تهیه مقدمات و انجام
عملیات جنایت و قرار عامالن آن سهم فعالی داشته اند.
***
وکیلی و آزادی پس از رسیدن به شهر ژنو ازهم جدا گشته اند.
وکیلی دوشب یعنی تا  ۸۳اوت ( 23۲۵مرداد) را در اتاقی که در هتل ویندسور گرفته
بود گذرانده است .وی در روز ۲۸اوت ( ۲۱مرداد) دستگیر گشته و ضمن اعترافات
خود اظهار داشته است که گذرنامه تُرک خود را که جعلی بوده در تاریخ 13۸۵اوت
( ۲۲مرداد) به یک ایرانی به نام بیژن اکبری سپرده و این شخص در عوض به وی
وعده داده که فردای آنروز گذرنامه دیگری در اختیار او بگذارد .ولی چون این قرار
به انجام نرسیده وکیلی تا روز دستگیری اش سرگردان بوده است.
آزادی که ازکمک افرادی به نام ناصر قاسمی نژادوزین العابدین سرحدی -در شرایطی
که در سطور پائین به آن اشاره می شود -برخوردا گشته ،وضع دیگری داشته است.
آزادی در روز  ۸۵اوت  ۲۲( ۸۱۱۸مرداد  ،)۸۵۹۱در هتل "اِتوال" که قاسمی نژاد
از تاریخ ۱اوت ( ۸۱مرداد) در آن اقامت داشت اتاقی اجاره کرده است.
جا دارد در اینجا به این نکته اشاره گردد که شخص اخیرالذکر ویزای خود را با
استفاده از روش هائی که هندی در ماه ژوئن ( ۸۱۱۸خرداد -تیر  )۸۵۹۱با توسل به
آن از حُسن نیت اولیای شرکت سیفاکس سوء استفاده کرده بود به دست آورده است.
در واقع شخصی به نام حسن شوریده از آقای "سیگریست" سرپرست شرکت کوماترا
در شهر ژنو ،خواهش کرده بود با ارسال دو تلکس دعوت به اسم دو نفر که نام یکی
از آن ها قاسمی نژاد است از سوی شرکت به سفارت سوئیس در تهران ،خدمتی در
حق وی انجام دهد .تلکس ها در تاریخ  ۲۹ژوئن  ۶( 1۸۱۱۸تیر  )۸۵۹۱به ایران
مخابره گشته و قاسمی نژاد ویزای با اعتبار  ۸۳روزه خود را در تاریخ  ۹اوت
 ۸۶(۸۱۱۸مرداد  )۸۵۹۱دریافت داشته است.
وی از  ۱اوت ( ۸۱تا  ۲۲مرداد) بطور انفرادی در هتل اِتوال اقامت نموده و پس از
آنکه آزادی در روز  ۸۵اوت ( ۲۲مرداد) در آنجا به وی ملحق گشته ،دو نفری اتاقی
در هتل ژان ژاک روسو اجاره نموده اند.
***
درطی همین مدت ،در روزهای  ۱و  ۸۵اوت ( ۸۱و  ۲۲مرداد) دو تماس تلفنی از
آپارتمان ادیبسوی در اسالمبول به هتل "اِتوال" صورت گرفته و دو تماس تلفنی دیگر
نیز در روزها  ۸۳و  ۸۳اوت ( ۲۵و  ۲۳مرداد) از همان آپارتمان به هتل ژان ژاک
روسو بعمل آمده است .ظاهرا برنامه رفتن قاسمی نژاد به ژنو -که در تنظیم آن از
کشور ترکیه نیز به عنوان محل ارتباط استفاده گشته -به این سبب پیاده شده که نامبرده
درامر متواری شدن آزادی به او یاری دهد.

بعالوه ،بازجوئی معلوم داشته است که :اتاقی که در آن آزادی به اتفاق قاسمی نژاد-
منتها به اسم حمید رزاق -و به نشانی "شماره  ۳۸۶خیابان نیروی هوائی" ،در آن
اقامت کرده بوسیله شخصی رزرو گشته که هویت اش مشخص نشده است.
آزادی و قاسمی نژاد در تاریخ  ۸۳اوت (۲۳مرداد) این هتل را بکلی ترک کرده اند.
از این مطالب نتیجه گیری می شود که آزادی در شهر ژنو با اتباع ایرانی مالقات
نموده و این افراد ،طبق نقشه ای که از مدت مدیدی پیش تنظیم گشته ،وسایل فرار او
را فراهم کرده اند.
این استنباط را مشخصات هتل واالنس که درهتل ژان ژاک روسو -محل اقامت وکیلی
و آزادی در روزهای بین  ۱تا  ۸۸اوت ( ۸۹تا  ۲۱مرداد) -بدست آمده تأیید می کند.
مشخصات مزبور در روی کارت متعلق به هتل "اِتوال" که قاسمی نژاد در آن سکونت
کرده یادداشت شده است.
تماسهای تلفنی نیز که بطور متوالی از منزل ادیبسوی درترکیه با دو هتلی که دو
شخص مذکور در آن اقامت داشته اند بعمل آمده استنباط مزبور را تأیید می نماید.
درطی همان مدت ،شخصی موسوم به سرحدی نیز ،در شرایط زیر در ژنو دست بکار
گشته است:
سرحدی که گذرنامه صادره در تاریخ  ۲۳ژوئیه  ۲(۸۱۱۸مرداد  )۸۵۹۱را در دست
داشته ،به منظور اقامت سه ماهه در برن تقاضائی به منظور صدور ویزا از تاریخ ۶
اوت  ۸۳(۸۱۱۸مرداد  )۸۵۹۱کرده است.
ویزا در تاریخ  ۲۱ژوئیه ( ۱مرداد  )۸۵۹۱صادر گشته است.
سرحدی را کسی دربرن ندیده ولی وی درتاریخ  ۸۵ماه ا وت ( ۲۲مرداد) به هتل
"برنینا" در ژنو مراجعه نموده و در روی فیشی که در هتل یادشده پُر نموده نشانی:
"تهران ،شماره  ،۳۸۶خیابان نیروی هوائی" درج گشته است .این نشانی همان است
که در روی فیش هتل روسو مربوط به همان روز به نام رزاق (که نام دیگر آزادی
است) مندرج است.
در روزهای  ۸۵و  ۸۳اوت ( ۲۲و  ۲۵مرداد) از آپارتمان ادیبسوی در اسالمبول به
هتل "برنینا" که سرحدی در آن اقامت داشته تلفن می شود و در  ۸۳اوت ( ۲۵مرداد)
هم از اتاق سرحدی با هتل ژان ژاک روسو که قاسمی نژاد و آزادی در آن سکونت
داشته ا ند تماس تلفنی حاصل می گردد.
در  ۸۳اوت (۲۳مرداد) سرحدی هتل "برنینا" را ترک کرده و به هتل "پوپی" می
رود .وی تا روز  ۸۹اوت ( ۲۶مرداد) در این هتل بسر می برد و بعد هم ردش گم می
شود.
هدف ازمسافرت سرحدی علنا این بوده است که در سازماندهی فرار آزادی شرکت
نماید .وی درسپتامبر  ۸۲(۸۱۱۸شهریور) با یک گذرنامه و ویزای جدید وارد تهران
گشته و سپس به منظور اقامت و کار در سفارت ایران ،رهسپار برن می گردد تا اینکه
در  ۲۵دسامبر  ۲( ۸۱۱۸دی  )۸۵۹۱در این شهر دستگیر می شود.

***
ازآنچه گذشت چنین نتیجه گرفته می شود که اقدامات الزم به منظور تسهیل ورود
آدم ُکشان به فرانسه و نیز همدستان ایشان به کشور سوئیس برای فرار دادن آنها در
طی ماه های مه ،ژوئن و ژوئیه ( ۸۱۱۸اردیبهشت ،خرداد و تیر  )۸۵۹۱صورت
گرفته است.
در واقع ،در همان هنگام ،اقدامات مشابهی نیز ،از یکسو ،از طرف مسعود هندی نزد
شرکت سیفاکس بعمل آمده تا وسایل ورود وکیلی و آزادی به فرانسه فراهم گردد .از
سوی دیگر شوریده در شرکت بارتن دست بکار شده تا وسیله ورود قاسمی نژاد را به
شکورسوئیس -که نامبرده تا تاریخ  ۱اوت ( ۸۱مرداد) یعنی سه روز بعد از انجام
عمل در آنجا بسر برده است -فراهم نماید.
باالخره در تاریخ  ۵۱ژوئیه  ۱( ۸۱۱۸مرداد  )۸۵۹۱سرحدی موفق به اخذ ویزای
اقامت خود درکشور سوئیس -به بهانه اینکه مأموریتی در سفارت ایران در برن دارد-
می گردد.
صرفنظر از معاونت در جرم که در رابطه مستقیم با ارتکاب دو فقره قتل صورت
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.
در این رابطه باید متذکر شد که تشکیل گروه جنایتکاران ،که از چگونگی آن در ماده
 ۲۶۳قانون دادرسی کیفری سابق و ماده  ۳۳۱/۸آئین نامه جدید دادرسی کیفر سخن به
میان آمده ،هم از نظر ارتکاب جرائمی که به دست اعضاء گروه بر علیه اشخاص
صورت گرفته تخلف متمایزی است و هم بخاطر وجود برخی عوامل که آنرا از قوه به
فعل در آورده است.

 -۱مسئولیت ها
آ -وکیلی راد
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:
از بین سه تن عامالن دو فقره قتل ،فقط وکیلی راد دستگیر گشته است.
نامبرده شرکت خود را دراین جنایات انکار کرده و توضیحات زیر را در رابطه با
آنچه اتفاق افتاده داده است:
وی که ازطرفداران اهداف مورد دفاع نهضت مقاومت ملی ایران (ن.م.م.ا ).به رهبری
شاپور بختیار بوده بوسیله دو نفر به اسامی بیژن اکبری و حسین کها طاهری استخدام
می شود که به اتفاق آزادی به فرانسه بیاید و طرح تخریب پاالیشگاه شهر شیراز را به
بختیار پیشنهاد نماید.

شخصی به نام بیژن ،که امکان تماس با او در ترکیه وجود داشته ،گذرنامه ،بلیط
هواپیما ،پول و لباس مخصوص (یک دست کت و شلوار و کراوات مشکی به مناسبت
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.
وکیلی اظهار داشته که وی به این ترتیب درمقابل عمل انجام شده قرارگرفته و
مخصوصا به سبب تهدیدهائی که نسبت به خود او و خانواده اش اعمال می شد دیگر
نمی توانست عقب نشینی نماید.
بنابراین ،هرسه نفر به منزل بختیار رفته اند .وکیلی اظهار داشته که در آنجا شاهد
وقوع دو فقره جنایت در شرایط زیر بوده است:
درحالیکه وی نقشة طرح را روی میز پایه کوتاه گسترده بود و بختیار داشت به منظور
رؤیت نقش ه به آن نزدیک می گشت ،آزادی از پشت به او حمله کرده و درحالیکه
داشت خفه اش می کرد وی را به زمین می زند .بویراحمدی نیز ابتدا با دست خالی به
خفه کردن سروش کتیبه پرداخته و بعد بوسیله کاردی که از آشپزخانه برداشته بود به
وی حمله می کند.
پیش ازترک محل ،وکیلی به پاک کردن میز و آن دو نفر دیگر به ازاله آثار خون از
لباس خود پرداخته بودند.
سپس وکیلی جریان فرارخویش وهمراهانش ونیز مسافرتهایی که پیش از دستگیری
خود انجام داده شرحی بیان داشته که در مجموع با مطالب موجود در پرونده مطابقت
دارد.
در زمینة نقش وی در ارتکاب جرائم ،ذکر نکات زیر شایسته بنظر می رسد:
وکیلی گر چه نسبت به این مطلب اعتراض دارد ولی با این وجود معلوم گشته است که
از اواسط ماه ژوئن ( ۱۸اواخر خرداد  )۹۱اقداماتی صورت گرفته بود که برای او به
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
تلویزیون ایران(ایریب) مالقات کرده و به اتفاق ایشان به منظور پُرکردن اوراق
مخصوص درخواست ویزا به سفارت رفته است.
وانگهی کارشناسان عکسهای کمال حسینی و وکیلی راد را با هم مقایسه نموده و
صریحا اظهار داشته اند که هر دوعکس متعلق به یک نفر است.
در واقع ،گرچه وکیلی باالخص پای کسی به نام بیژن اکبری را به میان می کشد ولی
مع لوم گشته که وی به وساطت شیخ عطار که در وزارت پست و تلگراف و تلفن ایران
دارای مسئولیتی است بکار گرفته شده است ،و بنابراین اگر دیدار او با شاپور بختیار
در فرانسه فقط جنبه دوستان داشته دیگر چه لزومی داشت که گذرنامه ها و ویزاهای
جعلی گرفته شود؟

ازسوی دیگر بعید بنظر می رسد که سازمان دهندگان قتل برای انجام چنان مأموریتی،
کسی را که ازهواداران بختیار بوده به فرانسه اعزام دارند زیرا حضور غیر فعال و
حتی خصمانه وی در اجرای طرح ،نمی توانست هیچگونه سودی در بر داشته باشد.
در حقیقت ،با توجه به سرعتی که دو شخص مقتول ،پیش از لت و پاره گشتن شان با
ضربات متعدد کارد خنثی گشته و با دستهای برهنه قاتالن خود خفه شده اند ،وجود آثار
خون در نشیمن گاه هائی که وکیلی و آزادی در اتومبیل بویراحمدی داشته اند و نیز
عطف توجه به این نکته که هر سه نفر ،بالفاصله بعد از متواری شدن ،لباسهای خود
را عوض کرده اند تمام اینها قراین و شواهدی است که دال بر شرکت این سه نفر در
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،
او نه تنها بعد از انجام عمل و به هنگام متواری بودن خود با آنها تماس گرفته ،بلکه در
جریان بازجوئی معلوم گشته است که سلول متمرکز در ترکیه هفت بار در فاصله
زمانی بین  ۲۱ژوئن و  ۲۸ژوئیه  ۹( ۸۱۱۸تا  ۵۱تیر  )۸۵۹۱با خط تلفنی وکیلی
در تهران ،که نامبرده شماره آنرا در سلول با خود داشته و به یک زندانی دیگر داده
است ،تماس حاصل نموده است.
باالخره گرچه وکیلی ادعا می کند که هوادار "نهضت ملی مقاومت ایران" است ،با
توجه به استشهادهائی که جمع آوری گشته -به ویژه استشهاد نوروزی -معلوم می گردد
که نام حقیقی وی کوثری است و یکی از اعضاء مهم وزارت اطالعات می باشد و قبال
هم در ادارة امنیت داخلی پاسداران بکار مشغول بوده است.
ب -محمد آزادی که دارای اسامی کیا و ناصر نوریان نیز می باشند.
آزادی متواری است و یک قراربازداشت بین المللی در تاریخ  ۸۳اوت  ۸۱۱۸بر علیه
او صادر گشته است.
همانگونه که در سطور باال اشاره گشت ،نامبرده برای آخرین بار در هتل ژان ژاک
روسو در ژنو دیده شده است .وی قبل از اینکه بکلی ناپدید گردد از تاریخ  ۸۵تا ۸۳
اوت  ۲( ۸۱۱۸شهریور  )۸۵۹۱به اتفاق قاسمی نژاد در این هتل اقامت نموده است.
موارد جرمی که به او نسبت داده می شود همانهایی است که درمورد وکیلی عنوان
گشت .بنا بر استشهاد آقای علوی دبیر بین المللی مجاهدین خلق ،آزادی از تاریخ ۲۳
اوت  ۲( ۸۱۱۸شهریور  )۸۵۹۱به سفارت ایران در برن پناهنده شده است .آزادی نام
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
از خاک ایران بعهده گرفته است .وکیلی راد نیز که عضو نیروهای "قدس" می باشد
تحت اوامر آزادی بوده است.
پ -فریدون بویراحمدی

بویراحمدی که مدت چندین سال است به فرانسه مهاجرت نموده پیش از وقوع جرائم به
اتفاق پسرعموی خود طاهری درشماره ۵۸کوچه ژان پیر تنبو در ایسی لِه مولینو
سکونت داشته .وی در شهر َرنس هم در منزل دوست دختر خود به نام ماریز میشل
بسربرده است .نامبرده درصبح روزشش اوت  ۸۳( ۸۱۱۸مرداد  )۸۵۹۱ناپدید گشته.
پسر عموی وی متوجه گشته بود که او ریش خود را زده است.
بنا براستشهادهائی که بعمل آمده وی یکی از افراد خانواده ای است که دارای  ۶۱۱نفر
عضو می باشد .پدر نامبرده به دالیل سیاسی به دست عموی او به قتل رسیده است.
موضع بویراحمدی نسبت به رژیم حاکم درایران بسیار مغلق بنظر می رسید .زیرا
بویراحمدی از یکسو یکی از نزدیکان شاپور بختیار بشمار می رفت .وانگهی نامبرده
در یک نشست سیاسی که در تاریخ  ۲۹ژوئیه  ۳(۸۱۱۸تیر  -)۸۵۹۱یعنی درست در
همان موقع که قرار بود "دوستان" اش از ایران بیایند -شرکت کرده بود .وی در همان
روز پی برده بود که زن و مردی که امور سرایداری و خدمتگزاری خانه را بعهده
داشتند به مرخصی رفته اند و البته غیبت آنها موجبات تسهیل انجام طرح را فراهم می
ساخت.
وانگهی بسیاری ازمردم عقیده داشتند که بویراحمدی شخص طرف اطمینان نیست .این
سوء ظن نیزنسبت به وی وجود داشت که او به سبب همکاری با سازمانهای جاسوسی
ایران می تواند آزادانه به ایران رفت و آمد نماید .انگیزه اصلی وی هم پول پرستی و
جاه طلبی ذاتی بوده است.
بنا براظهارات برخی از شهود ،بخش عمده عشایر بویراحمدی که در سازمان نهضت
ملی مقاومت ایران عضویت دارند مقیم شهر اسالمبول هستند و درآنجا بر علیه رژیم
ایران دست به شورش نیز زده اند .بویراحمدی به دستیاری عُـمال سازمانهای ویژه
ترکیه که بوسیله ایرانی ها تطمیع گشته بوده اند به صورت مأمور مخفی در سازمان
مزبور نفوذ کرده بوده است.
موارد اتهام بویراحمدی در رابطه با شرکت وی درارتکاب دو فقره قتل ،بنحوی که در
باال شرح داده شد هم از مقدماتی که نامبرده در ماه ژوئن ( ۸۱۱۸دو دهه آخر خرداد-
دهه اول تیر )۸۵۹۱به منظور پذیرایی وکیلی و آزادی فراهم کرده بود ناشی می گردد
و هم ازحضور او درمحل ،به هنگام ارتکاب جنایت و باالخره با توجه به شرایط
متواری شدنش.
درنتیجه ،با توجه به آنچه در سطور باال گذشت قراین جدی برعلیه سه شخص مزبور
در دست است که نشان می دهد نامبردگان در تشکیل گروه جنایتکاران و ارتکاب دو
فقره قتل شرکت داشته اند.
ت -مسعود ادیبسوی
ادیبسوی و نیز دو شخص جاعل به اسامی قهرمان و آیدین در ترکیه مورد بازجوئی
قرارگرفته و پیش از آنکه مأموران فرانسوی فرصتی داشته باشند که از نامبردگان
سئواالتی بکنند در تاریخ شش سپتامبر  ۸۳( ۸۱۱۸شهریور  )۸۵۹۱از سوی مقامات
دولتی ترکیه آزاد می گردد.

درتاریخ  ۸۳مه  ۲۳( ۸۱۱۲اردیبهشت  ،)۸۵۹۸بر علیه نامبرده یک قرار بازداشت
بین المللی صادر گشته است.
معلوم گشته است که وی در ماه ژوئن ( ۸۱۱۸خرداد -تیر )۸۵۹۱دو گذرنامه به
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.
بعالوه ،نامبرده ازماه آوریل ( ۸۱۱۸دو دهه آخر فروردین -دهه اول اردیبهشت
 ،)۸۵۹۱درنیمه دوم اوت ( ۸۱۱۸اواخر مرداد -اوایل شهریور  )۸۵۹۱و نیز پس از
ناپدید گشتن آزادی و بویراحمدی ،با عامالن مستقیم دو قتل وهمدستان ایشان تماس
تلفنی مداوم داشته است.
شایسته است این نکته نیز ذکر گردد که در تاریخ شش اوت  ۸۳( ۸۱۱۸مرداد
 )۸۵۹۱یک ربع ساعت پیش از آنکه دو شخص نامبرده به ویالی شاپور بختیار قدم
بگذارند دو بار به او تلفن شده است.
موارد جرمی که به نامبرده تعلق می گیردهم به معاونت وی درتهیه گذرنامه های
جعلی مربوط می گردد و هم با موضوع شرکت او -با توجه به تماسهائی که انجام آن
به اثبات رسیده -در تشکیل گروه جنایتکاران.
ث -حسین شیخ عطار
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.
گرچه شرکتهای طرف رجوع معمولی شیخ عطار شرکتهای"ماترا -اِسپاس" و
"آلکاتِل" بوده اند ،با این وجود نامبرده ترجیح داده است که بوسیله هندی از وجود
شرکت گمنامی به اسم سیفاکس در اخذ ویزا برای دو جنایتکار استفاده نماید.
بعد از یاد داشت هندی ،وقتی که زن و سپس برادر نامبرده از شیخ عطار توضیح
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
روزهای  ۸۳ ،۸۵ ،۸۲ ،۸۸و  ۸۳اوت ( ۲۵ ،۲۲ ،۲۸ ،۲۱و  ۲۳مرداد) به وزارت
مخابرات ایران تلفن شده است.
این اطالعات ،قراین جدی برعلیه شیخ عطار که در بطن وزارت ارتباطات مبادرت به
توطئه چینی کرده بدست می دهد .توطئه ای که هدفش اجرای طرح جنایتکارانه بوده و
این هدف پس از ارتکاب عمل جنایت و به هنگام متواری بودن قاتالن هم تعقیب گشته
است .بعالوه شیخ عطار ،با تهیه و تسلیم گذرنامه به قاتالن ،مرتکب عمل معاونت در
جرم گشته است .زیرا گذرنامه های مزبور گرچه مورد استفاده قرار نگرفته ولی نحوه
عرضه آنها به صورتی بوده است که شخص نامبرده می توانست هدف و نتایج
خطاکارانه آنرا ارزیابی کند .به هر تقدیر از آن مدارک درانجام عمل اصلی بهره

برداری شده زیرا وجود آنها سبب گشته است که عامالن در تصمیم خود راسخ تر
باشند.
ج -مسعود هندی
هندی که از تاریخ  ۹سپتامبر ۸۶( ۸۱۱۸شهریور  )۸۵۹۱با زن و بچه هایش در هتل
"فالتوتل" در پاریس  ،۸۳اقامت داشته در تاریخ  ۸۹سپتامبر ( ۲۶شهریور) دستگیر
گردید .وی به هرگونه شرکت فعاالنه و آگاهانه خود در ارتکاب جرائم اعتراض می
کند.
نامبرده گرچه موضوع دو فقره ویزا ،را بنا به درخواست شیخ عطار ،به اسامی کمال
حسینی و ناصر نوریان -که در نیمه دوم ماه ژوئن ( ۸۱۱۸اواخر خرداد و اوایل تیر
 )۸۵۹۱نسبت به اخذ آن اقدام نموده -قبول دارد ولی پیوسته از نقشه قتل بختیار اظهار
بی اطالعی می کند.
وکیل هندی در یادداشت خود می نویسد که وی هیچگونه رابطه از نظر تداوم زمانی
بین اقداماتی که نامبرده در تهران به منظور تسهیل کار اخذ ویزا برای ناصر نوریان و
کمال حسینی بعمل آورده و اعمالی که به وکیلی راد و آزادی نسبت داده شده نمی بیند.
وی اضافه می کند که درطی بازپرسی هیچگونه مستمسک واقعی بر علیه هندی بدست
نیامده است .از مطالعه پرونده می توان اطالعات زیر بدست آورد:
مسعود هندی که تحصیالت خود را از سال  ۸۱۹۳تا  ۸۵۳۵( ۸۱۹۱تا  )۸۵۳۱در
فرانسه انجام داده بود به هنگام بازگشت آیت هللا خمینی به ایران ،به این کشور
مراجعت نمود .از  ۸۱۱۱تا  ۸۵۳۱( ۸۱۱۶تا  ،)۸۵۶۳وی مدیر دفتر تلویزیون ایران
– یا "ایریب" یعنی تلویزیون جمهوری اسالمی ایران -در پاریس بود.
وی درآن سالها ،به ویژه در سال  ،1982در تظاهراتی که به طرفداری از خمینی در
اطراف کاخ الیزه و نیز بعدا در تظاهرات دیگری که در جریان محاکمه انیس نقاش در
پاریس در رابطه با سوء قصد به جان شاپور بختیار در پاریس تشکیل یافت شرکت
نموده بود.
چندین سال ب ود که هندی به عنوان نماینده ایران به استخدام شرکت سیفاکس که به کار
وسایل الکترونیکی می پرداخت درآمده واز اینرو اقامتهای متعددی در کشور فرانسه
انجام داده بود .هندی ،به منظور اثبات خلوص نیت خود می خواهند چنین وانمود کند
که هدفی جز انجام خدمت به شیخ عطار نداشته و از نقشی که وکیلی و آزادی بازی
کرده اند کامال بی اطالع بوده است .وی اظهار میدارد که فقط در تاریخ  ۸۹سپتامبر
(۲۶شهریور) یعنی در روز بازداشت خود از ماوقع اطالع حاصل کرده است .ولی
قدر مسلم این است که خبر قتل شاپور بختیار و اتهام سه نفر قاتل از مطبوعات و رادیو
و تلویزیون پخش گشته و همانگونه که همسر خود هندی نیز تأیید می کند این خبر به
گوش نامبرده رسیده بوده است.
با این وجود ،اگر هندی -همانگونه که خودش ادعا می کند -در تاریخ  ۹سپتامبر (۸۶
شهریور) به فرانسه آمده ،این امر دلیل نمی شود که وی احتماال از جریانات بی اطالع

بوده است بلکه به این خاطر است که وی تصور می کرده که موضوع همدستی وی در
پرده استتار مانده است.
درحقیقت معلوم می شود که هندی ،با ارائه این کذب ،بطرز ناماهرانه در صدد است
نقشی را که در تشکیل گروه جنایتکاران -که شخصا در آن شرکت نموده -و نیز در
معاونت جرم که از راه یاری وهمگامی (باعامالن قتل) انجام داده است ،پنهان
نگاهدارد ،از روی قراین چنین استنباط می شود که:
هندی با کسانی که به وی مأموریت داده بودند توافق کرده بود
* درفاکسی که درتاریخ  ۸۱ژوئن  ۲۱(۸۱۱۸خرداد  )۸۵۹۱به سفارت فرانسه
مخابره شده است هیچگونه اشاره ای به جنبه بازرگانی مأموریت نگشته است .در
صورتیکه درتقاضاهای دیگرمربوط به صدور ویزا ،پیوسته علت مأموریتی که
شخص درخواست کننده می بایست در فرانسه انجام دهد ذکر می گشت (خود هندی نیز
توضیح داده ( .۹۹۹۲د ) که تنها در صورتیکه دالیل روشن در رابطه با جنبه حرفهای
مأموریت ها در دست داشت با انجام آن روی موافقت نشان می داد.
* این طرزعمل به نظر آقای اَبدوان و خانم ژیرار غیر عادی بوده است؛ نتیجه اش هم
این بوده است که:
از حسن نیت مسئوالن شرکت سیفاکس سوء استفاده گردد :حقیقت این است که هرگز
موضوع خرید وسایل الکترونیکی بوسیله این دو نفر از شرکت سیفاکس مطرح نبوده
است.
هندی درطی ماههای ژوئن و ژوئیه ۲۲( ۲۳۳۲خرداد۳ -مرداد  )۲۹۷۱در دفتر
تلویزیون ایران (ایریب) هنوز رشته کار را بدست داشت و می توانست با مسئوالن
سیاسی کشور خود در تماس باشد.
* دفتر کار وی در تهران درساختمان "ایریب" بود و سه خط تلفنی نیز در اختیار
داشت که با یکی از آنها می توانست با کشورهای خارج تماس بگیرد.
* وی کارت شناسایی "ایریب" را که تا تاریخ  ۳آوریل  ۸۳( ۸۱۱۹فروردین )۸۵۹۶
معتبر بود در دست داشت.
* نامبرده ضمنا مشخصات زیر را در اختیار داشت:
 آدرس و شماره تلفن رفسنجانی رئیس سازمان تلویزیون ایران "ایریب". آدرس و شماره تلفن دفتر آن سازمان در پاریس واقع در شماره  ۲۹کوچه "لی یژ" ونام وی پیوسته دربین صورت اسامی که سرایدار آنجا در اختیار دارد مشاهده می شود.
باری ،آنچه به اثبات رسیده این است که بنابر اظهارات خود هندی ،وی با وکیلی و
آزادی در مقابل ساختمان "ایریب" قرار مالقات داشته و درطی آن شماره های تلفنی
موجود در این اداره را در اختیار آنان گذاشته است .طبق اظهار مقامات "د .اِس .ت"
سرویس اطالعاتی ایران مرتبا از "ایریب" بهره برداری می کنند :در آنجا یک سری
جد ید عالئم رمز نیز کشف گشته که قرار بوده از روی آن دفترچه جدیدی از شماره
های تلفن تنظیم گردد .بعالوه معلوم گشته که در روزهای مشروحه در زیر آپارتمان
ادیبسوی با "ایریب" تماس تلفنی بعمل آمده است:

 روزهای ۸۸و  ۸۲ژوئن ( ۲۱و  ۲۸تیرماه) روز  ۸۲ژوئیه ( ۲۸تیر) به "صدا و سیما" روزهای  ۲۱و  ۲۸ژوئیه ( ۲۱و  0۵۱تیر) به "صدا و سیما" و این در صورتیاست که بنا بر اعتراف خود هندی وی پیوسته در "صدا و سیما" دفتری در اختیار
داشته و مرتبا به آنجا می رفته است.
 در همان اوان ادیبسوی به نوبت خود با وزارت مخابرات که شیخ عطار عضو آنبوده تماس تلفنی داشته است.
بدین ترتیب امر تبانی میان شیخ عطار و هندی به وساطت ادیبسوی امری مسلم بنظر
می رسد.
باالخره شایسته است این نکته هم یادآوری گردد که هندی از تاریخ  28۲۱ژوئیه تا ۲
اوت  ۶( ۸۱۱۸تیر ۸۸-مرداد  )۸۵۹۱در فرانسه اقامت داشته است .در حالیکه وکیلی
راد و آزادی در روز  ۵۱ژوئیه  ۱(۸۱۱۸مرداد  )۸۵۹۱به این کشور وارد شده اند.
برخالف آنچه هندی اظهار می دارد علت اقامت وی در فرانسه ارتباطی با روابط
تجارتی وی با سیفاکس نداشته است.
بنابراین معلوم می شود که ازنیمه ماه ژوئن ۲۳( ۸۱۱۸خرداد به بعد  )۸۵۹۱شیخ
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
ویزاهائی که هندی کار اخذ آنرا برای نامبردگان آسان ساخته دست نیافته اند علتش
مربوط به انصراف ویا پیدایش وقفه در طرح جنایتکارانه نبوده بلکه وقوع رویدادهائی
به انجام آن در آغاز ماه ژوئیه ( ۸۱۱۸دهه اول تیرماه  )۸۵۹۱جنبه اتفاقی داده بوده
است.
در میان این رویدادها که موجبات به تعویق افتادن انجام طرح را فراهم ساخته باید به
این نکته اشاره کرد که همدستانی که قرار بود قاتالن را بعد از انجام عمل قتل در امر
متواری گشتن در ژنو یاری دهند موفق نشده بودند هنوز ویزاهای خود را -گرچه
تقاضای صدور آن درماه ژوئن ( ۸۱۱۸دهه دوم و سوم خرداد – دهه اول تیر )۸۵۹۱
بعمل آمده بود -اخذ کنند .در این زمینه به حکم عقل می توان توجه داشت که این
رویدادها به هنگام سفری که بویراحمدی در اوائل ماه ژوئیه  ۸۱۱۸به شهر اسالمبول
انجام داده بود در مد نظر گرفته بود.
امر تأخیردرمسافرت وکیلی راد و آزادی ،تغییری در انجام برنامه کمک به ایشان که
در اصل ازسوی هندی بعمل آمده ،نداده است :علت اصلی این تأخیر ،در واقع به
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.
بنابر آنچه گذشت می توان نتیجه گیری کرد که اتهامات دقیق و هم جهتی وجود دارد که
حاکی از آن است که:

 هندی ،از یکسو ،در تشکیل گروه جنایتکاران ،در چارچوب تماسهای مداومی که با"ایریب" ،وزارت مخابرات ،اکیپ مستقر در شهر اسالمبول و بویراحمدی انجام داده،
شرکت نموده.
 وازسوی دیگر با تهیه ویزاهای مسافرت برای قاتالن ،دست به ارتکاب جرم معاونتدر قتل زده است .گرچه عامالن اصلی جنایت از وسائلی که از سوی نامبرده در
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.
چ -غالم نژاد حسینی شوریده شیرازی
درحالیکه شیخ عطار از هندی درخواست کرده بود که ویزاهای مسافرت وکیلی و
آزادی را به مقصد فرانسه آماده سازد ،شوریده نیز ،به سهم خود ،در همان هنگام یعنی
در اواسط ماه ژوئن (۸۱۱۸اواخر خرداد و اوایل سال  )۸۵۹۱اقدام مشابهی به منظور
تسهیل ورود قاسمی نژاد به سوئیس بعمل می آورد .شخص اخیرالذکر کسی است که
در این کشور با آزادی مالقات نموده و بعد از ارتکاب دو فقره جنایت ،وی را در امر
متواری گشتن یاری داده است.
درواقع ،از قرائن موجود در پرونده چنین مستفاد می گردد که سازمان دهندگان (برنامه
قتل) پیش بینی کرده بودند که وکیلی و آزادی با استفاده از گذرنامه های تُرک که مهر
جعلی ویزا روی آن خورده بود از کشور سوئیس راه فرار را در پیش بگیرند.
مضافا براینکه شوریده در روز  ۲۳ژوئیه  ۲(۸۱۱۸تیر  )۸۵۹۱بعلت نامعلومی
رهسپار کشور سوئیس گشته است .این صاحب صنایع که با چندین وزارتخانه در
ایران ارتباط دارد و با پسر عموهای علی خامنه ای ،جانشین خمینی نیز مربوط است
درطی تماسهای تلفنی که مأموران بازجوئی با وی داشته اند از دادن هرگونه توضیح
خودداری نموده است.
با توجه به مداخله ای که وی پیش از وقوع جنایات بعمل آورده ،مسبب کمکی گشته
است که وعده آن قبال ،به منظور تسهیل در کار ،داده شده بود ولی انجام آن بعد از
ارتکاب جرائم صورت گرفته است( .رأی صادره از دادگاه جنائی در تاریخ  ۵۱آوریل
 ۸۱۶۵برابر با  ۸۱اردیبهشت .)۸۵۳۲
درنتیجه رفتار شوریده را می توان ،از یکسو ،با در نظر گرفتن معاونت وی در
ارتکاب دو فقره قتل ،که به صورت فراهم ساختن وسیله به سود قاسمی نژاد انجام
گرفته ،مورد بررسی قرار داد و از سوی دیگر با شرکت نامبرده در سازماندهی گروه
جنایتکاران به منظور ارتکاب قتل ها.
ح -قاسمی نژاد
همانگونه که در باال اشاره شد ،معلوم گشته است که قاسمی نژاد در هتل "اِتووال" ژنو
با آزادی مالقات کرده است .شخص اخیرالذکر در تاریخ  ۱اوت  ۸۱( ۸۱۱۸مرداد
 ) ۸۵۹۱با استفاده از یک ویزا که در ماه ژوئن (مطابق با دو دهه دوم خرداد و دهه

اول تیر) تقاضای صدور آن شده بود و یک بلیط هواپیما که در ماه ژوئیه (دو دهه اول
تیر و دهه اول مرداد) خریداری گشته بود ،به این شهر رسیده است.
در روز  ۸۳اوت( ۲۲مرداد) آزادی به وی ملحق گشته و هر دو نفرپیش از آنکه بکلی
ناپدید گردند به منظور اقامت دو روزه به هتل ژان ژاک روسو می روند.
شایسته است خاطرنشان گردد که ادیبسوی در روزهای  ۱و  ۸۵اوت  ۸۱( ۸۱۱۸و
 ۲۲مرداد  )۸۵۹۱بوسیله تلفن از اسالمبول با هتل "اتووال" و در روزهای  ۸۳و ۸۳
اوت ( ۲۵و  ۲۳مرداد  )۸۵۹۱با هتل ژان ژاک روسو تماس حاصل کرده است .وی
همچنین در روزهای  ۸۵و  ۸۳و  ۸۳اوت ( ۲۵ ،۲۲و  ۲۳مرداد) به هتل "برنینا" که
شخصی به نام سرحدی در آن اقامت داشت تلفن کرده است .و باالخره از همین هتل
"برنینا" ،هنگامی که آزادی و قاسمی نژاد هنوز در آن اقامت داشتند به هتل ژان ژاک
روسو سه بار تلفن شده است.
ازاینرو مشارکت قاسمی نژاد ،چه در تهیه مقدمات وسازماندهی در پیش از انجام عمل
جنایت وچه بعد ازارتکاب آن در تحقق بخشیدن به فرار برخی ازعامالن آن مسلم بنظر
می رسد .و این مشارکت با بررسی اتهاماتی که بر وی وارد است و تبانی میان آن را
برمال می سازد جنبه قطعی تری بخود می گیرد.
خ -زین العابدین سرحدّی
وکیل سرحدی در یادداشت خود می نویسد که چون هنوز ثابت نگشته است که وکیلی
همان کسی است که در روز  ۸۵اوت  ۲۲( ۸۱۱۸مرداد  )۸۵۹۱به ژنو رفته است،
بنابراین اتهاماتی که به سرحدی نسبت داده می شود در واقع کافی نیست .بعالوه از
نقطه نظر حقوقی روی این نکته تأکید می شود که اگر رابطه میان سرحدی و قاسمی
نژاد و نیز وجود یک نوع توافق با عامالن (جنایت) به اثبات نرسد ،عوامل سازنده
معاونت در قتل را به علل و دالئل آن نمی توان افزود.
بررسی پرونده اطالعات زیر را بدست می دهد:
سرحدی موضوع حضور خود را در بین روزهای  ۸۵و  ۸۹اوت ( ۲۲و  ۲۶مرداد
 )۸۵۹۱در هتل برنینا و سپس در هتل پوپی ژنو رد می کند.
وی اظهار می دارد که برای اولین دفعه و تنها یک بار در روز  ۵سپتامبر ۸۱۱۸
( ۸۲شهریور  )۸۵۹۱به ژنو رفته تا از آنجا رهسپار شهر برن که سفارت ایران در
آن واقع است گردد .وی تا روز دستگیری اش در روز  ۲۵دسامبر  ۲( ۸۱۱۸دی
 )۸۵۹۱کارمند این سفارتخانه بوده است .سرحدی ادعا می کند که شخص ناشناسی در
شرایطی که در پایین به آن اشاره می شود از گذرنامه و ویزای مسافرت او استفاده
کرده است.
نامبرده که به موجب یک حکم ،مأموریت داشت که به مدت  ۵ماه در سفارت ایران در
برن کار کند ،با در دست داشتن گذرنامه ای که در تاریخ  ۲۳ژوئیه  ۲(۸۱۱۸مرداد
 )۸۵۹۱صادرگشته بود درتاریخ  ۵۱ژوئیه  ۱(۸۱۱۸مرداد )۸۵۹۱درخواست ویزای
ورود به سوئیس را می نماید.

مسافرت سرحدی برای روز  ۸۲اوت ( ۲۸مرداد) پیش بینی گشته بود .مشارالیه
گذرنامه خود را چهار روز پیش از روز حرکت ،در مقابل رسید ،به مأموران فرودگاه
تسلیم می دارد و در روز پرواز ،بعد از اینکه چمدان هایش مورد بازرسی قرار می
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.
نامبرده وقتی که در تاریخ  ۵سپتامبر  ۸۲( ۸۱۱۸شهریور )۸۵۹۱در فرودگاه ژنو از
هواپیما پیاده گشته ،به هنگام کنترل همین مدارک را در دست داشته است.
بنابراین سرحدی مدعی است که وی آن کسی نیست که در روز  ۸۵اوت ۲۲( ۸۱۱۸
مرداد  )۸۵۹۱با استفاده از نام او به شهر ژنو آمده است؛ قاسمی نژاد را نمی شناسد.
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.
در حقیقت انکارات سرحدی با اطالعات زیر متناقض است:
 درباره واقعیت و ماهیّت مأموریت وی در سفارت ایران در برنسرحدی که به هنگام دستگیری اش ،حکم مأموریتی به تاریخ  ۸۶ژوئیه ۸۱۱۸
(۲۳تیر )۸۵۹۱در دست داشته که به موجب آن می بایست به مدت  ۵ماه به برن برود.
و نیز درتاریخ  ۸۹ژوئیه  ۲۶(۸۱۱۸تیر  )۸۵۹۱از سوی وزارت امور خارجه ایران
نامه ای به اسم او صادر گشته که طی آن بعد از اشاره به مأموریت مورخ  ۲۸ژوئیه
 ۵۱( ۸۱۱۸تیر  )۸۵۹۱وی ،از بانک ملی تقاضا شده است مبلغ  ۵۱۹۲دالر به
نامبرده پرداخت گردد.
باالخره وی از همین بانک قبض رسیدی به تاریخ  ۸۱اوت  ۸۱( ۸۱۱۸مرداد )۸۵۹۱
در دست داشت که نشان می داد نامبرده مبلغ  ۳۱۱۱۱لایر عوارض خروج از کشور
را پرداخته است.
با این ترتیب ،واقعیت تصمیم متخذه دربارة اعزام سرحدی به سوئیس و جنبه مؤثر و
سریع اقدامات فوری که دراین زمینه بعمل آمده جای هیچگونه بحث ندارد .برعکس
ماهیت مأموریتی که وی می بایست در سفارت ایران در برن انجام دهد کامال مبهم و
حتی جنبة تفننی پیدا می کند .وی به منظور تصدی 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 .مزیت استخدام یک کارمند برای چنین مأموریتی ،آنهم به مدت سه ماه قابل
درک نیست .در این باره هیچگونه توضیح جدی از سوی کارمندان سفارت داده نشده
است.
 درباره شرایط "عزیمت کاذب" سرحدّی در  ۲۹اوت  ۱۱( ۲۳۳۲مرداد :)۲۹۷۱سرحدی اظهار می داد که گذرنامه اول خود را در تاریخ  ۱اوت ( ۸۹مرداد) در
مقابل دریافت قبض رسید ،که به هنگام دستگیر اش هنوز در دست داشت ،به پلیس
فرودگاه داده است .مأموران پلیس سوئیس ،بر خالف این گفته ،بطور قاطعانه ،شهادت
داده اند که چنین مدرکی از او بدست نیاورده اند.

این مدرک حتی به هنگام بازرسی های مختلفی که در محل اقامت نامبرده صورت
گرفته بدست نیامده است.
مقامات سفارت ایران هرگز مفقود شدن گذرنامه مزبور را تأیید ننموده اند .این
موضوع هرگز -حتی به هنگام تسلیم دومین درخواست ویزا برای سرحدی به اطالع
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.
اظهارعدم اطالع ازسوی مقامات مربوطه کامالعجیب بنظر می رسد ،علی الخصوص
که اعضاء سفارت ایران در برن نیز درباره علت عدم ورود سرحدی به ژنو در تاریخ
پیش بینی شده ،یعنی  ۸۵اوت ( ۲۲مرداد) خود را زیر سئوال قرار نداده اند.
بعالوه نام سرحدی در لیست مسافران هواپیما ثبت گشته است.
درنتیجه مقتضیات این "عزیمت کاذب" صرفنظر از اینکه دور از حقیقت بنظر می
رسد ،بهیچوجه به اثبات هم نرسیده است ،زیرا نه اثری از قبض رسید در دست است
و نه دلیلی از مفقود شدن گذرنامه.
ّی در ژنو از  ۲۹تا  ۲۷اوت  ۱۱(۲۳۳۲تا ۱۶مرداد :)۲۹۷۱
 حضور سرحد ِوکیل سرحدی در یادداشت خود می نویسد :این نکته معلوم گشته که سرحدی به هنگام
وقوع جریانات در تهران بوده است و نه در ژنو .دلیل این مدعا را می توان هم در
فیش های کنترل حضور شرکت تعاونی خرید سفارت که وی در استخدام آن بود و هم
در قبضهای فروش که به امضای سرحدی رسیده است و نیز در گواهینامه های
مأموران خرید سفارتخانه های مختلف که به نیمه دوم ماه اوت ( ۸۱۱۸اواخر مرداد و
اوایل شهریور  )۸۵۹۱مربوط می شود بدست آورد.
در حقیقت وکیل مزبور به نامه ای اشاره می کند که در تاریخ  ۸۳ژانویه ۸۱۱۸
(۲۳دی  )۸۵۹۸از سوی سفارت ایران در پاریس به بازپرس ارسال گشته است
(مدرک شماره .)۲۱۱۹
به این نامه فاقد امضاء فتوکپی های بد کیفیت فیش های کنترل حضور و اسناد مختلف
دیگر ،به منظور نشان دادن حضور سرحدی درتهران درطی مدت مورد نظر ،ضمیمه
گشته که نمی توان ارزش سندیت به آن ها داد.
دررابطه ب ا این مسئله توجه به این نکته حائز اهمیت است که اصل این مدارک،
علیرغم مزیتی که وجود آن ها در امر دفاع سرحدی دارد ،هرگز ارائه نگشته است.
در عوض ،از اطالعات موجود در پرونده نتیجه گیری می شود که بر خالف نوشته
های مختلف وکیل که آنها نیز در پرونده وجود دارد فیش های حضور و غیابی که
سرحدی به هنگام دستگیری با خود داشته و به صورت دقیق هم تنظیم گشته است فقط
مربوط به ماه های مارس ،آوریل ،مه ،ژوئن( ۸۱۱۸ ،دهه دوم و سوم اسفند -۸۵۶۱
فروردین تا دهه اول تیر )۸۵۹۱می باشد (مدرک شماره  ۳۳۲۳تا مدرک شماره
 )۳۳۲۱هیچگونه فیشی که مربوط به ماه های ژوئیه و اوت  ۸۱( ۸۱۱۸تیر تا ۸۱
شهریور  )۸۵۹۱باشد بدست نیامده است.

سرحدی 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
سفارت ایران چگونه توان سته است فتوکپی هایی از این فیش ها تهیه نموده و به
بازپرس ارسال دارد (مدرک شماره .)۳۳۶۵
درنتیجه شایسته است که ارزش اقدامی که از سوی سفارت ایران بعمل آمده است زیر
سئوال قرار گیرد .علی الخصوص که هیچگونه تحقیقی در ایران صورت نپذیرفته
است .در واقع تقاضای تشکیل کمیسیون قضائی بین المللی که در تاریخ  ۸۱اوت
 ۲۹(۸۱۸۱۸مرداد  )۸۵۹۱از مجرای دیپلماتیک به دولت جمهوری اسالمی ایران
ابالغ گشت هرگز به مرحله اجرا در نیامد .بعالوه همین مقامات نسبت به شرکت
مأموران پلیس فرانسه در اجرای مأموریت مزبور روی موافقت نشان ندادند.
و نیزانجام هیچگونه بازجوئی و یا پرسشی از شرکت هواپیمائی "ایران اِر" بویژه در
رابطه با کیفیات اخذ فیش پرواز  ۸۵اوت  ۸۱۱۸امکان پذیر نبود .فقط لیست مسافران
آن پرواز بدست آمد که نشان می داد به نام سرحدی در هواپیما جا رزرو شده بوده
است (مدرک شماره  .)۶۱۱۸در حقیقت نارسائی و عدم کارآئی ادارات مربوطه در
ارائه دلیلی غیر قابل رد درباره حضور سرحدی در تهران ،در طول مدت مورد نظر،
و نیز در رابطه با فقدان گذرنامه وی از جمله مطالبی است که می توان برعلیه نامبرده
عنوان نمود.
افزون براین ،جا دارد این نکته خاطرنشان گردد که وجود نام سرحدی در روی فیش
هایی که از هتل های "برنینا" و "پوپی" بدست آمده است نشان می دهد که نامبرده به
ترتیب از  ۸۵تا  ۸۳اوت ( ۲۲تا  ۲۳مرداد  )۸۵۹۱و از  ۸۳تا  ۸۹اوت ۲۳( ۸۱۱۸
تا  ۲۶مرداد  )۸۵۹۱در این دو هتل اقامت نموده است.
گرچه کارشناسی خط فیش های هتل معلوم می دارد که آنها با دست سرحدی پُر نگشته
است ولی کارشناس احتمال درج امضاء ها را با دست سرحدی امری مطابق با حکم
عقل می داند .در واقع امضاهای مزبور شباهت زیادی با امضاهائی که سرحدی در
پائین درخواست های ویزا کرده است دارد.
به عقیده کارشناس خط ،فیشهای متعلق به قاسمی نژاد و آزادی در هتل روسو ،و فیش
های مربوط به سرحدی در هتل های "برنینا" و "پوپی" به دست یک شخص واحد پُر
گشته است.
این نتایج با اطالعاتی که در طی بازجوئی کسب گشته مطابقت دارد واطالعات مزبور
حکایت از آن می کند که یک تبعة ایرانی که هویتش تا کنون مشخص نگشته است در
هتل روسو دیده شده است .وی به اتفاق قاسمی نژاد برای یک روز بعد در این هتل
اطاقی رزرو کرده مورد استفاده قاسمی نژاد و آزادی قرار گرفته است .و نیز همین
شخص بوده که فیشهای هتل را برای سرحدی پر کرده است و شخص اخیرالذکر به
هنگام ورودش به هتل به امضاء آن ها پرداخته است.
بعالوه یکی از کارکنان هتل "برنینا" ،بعد از دیدن عکس سرحدی ،اظهار داشته است
که به نظرش می رسد این شخص را قبال دیده باشد.

در رابطه با شخصیت سرحدی ،ذکر این نکته شایسته بنظر می رسد که بنا بر گفته
مدیر زندان برن ،نامبرده به هنگام بازداشتش در این زندان اغلب به فرانسه تکلم می
نمود .گر چه خود او این موضوع را انکار می کند.
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.
باالخره در  ۸۹ژوئیه  ۲۹( ۸۱۱۳دی ماه  )۸۵۹۲در سلول وی جزوه ای به زبان
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 جُربُزه،
گمراه و بکلی ناتوان در رابطه با شرکت – از نزدیک یا دور -در چنین کاری بدست
می دهد تأیید نمی کند.
درنتیجه معلوم می گردد که در روز ۸۵اوت ۲۲(۸۱۱۸مرداد  )۸۵۹۱این خود
سرحدی بوده که در ژنو دیده شده است.
 درباره نقش سرحدّیاز اطالعات موجود در پرونده چنین بدست می آید که سرحدی و قاسمی نژاد در تهران
باالتفاق و با تبانی هم وسایل ورود خود را به ژنو فراهم ساخته اند تا به وکیلی و
آزادی کمک کنند.
اطالعات زیر بویژه نشان می دهد که بین این دو شخص تبانی قبلی در چهارچوب
گروه جنایتکاران وجود داشته است:
 سرحدی در روز  ۲۹ژوئیه  ۳( ۸۱۱۸تیر  )۸۵۹۱از آژانس وزارت امور خارجهدر تهران یک بلیط هواپیما به مقصد ژنو میگیرد .قاسمی نژاد نیز در تاریخ  ۲۱ژوئیه
 ۹(۸۱۱۸مرداد  )۸۵۹۱بلیط خود را از آژانس مسافرتهای رسمی "ایران اِر" دریافت
می نماید.
 حکم مأموریت سرحدی در تاریخ  ۸۶ژوئیه  ۲۳(۸۱۱۸تیر  )۸۵۹۱صادر گشتهاست .درحالیکه درهمان تاریخ  ۸۶ژوئیه  ۲۳( ۸۱۱۸تیر )۸۵۹۱درخواستهای ویزا
برای وکیلی و آزادی تسلیم گشته است.
 سرحدی اولین گذرنامه خود را در ۲۳ژوئیه  ۵(۸۱۱۸مرداد  )۸۵۹۱دریافت داشتهاست.
 فردای آنروز ،یعنی در تاریخ  ۲۶ژوئیه  ۳( ۸۱۱۸مرداد  )۸۵۹۱وکیلی از تهران"آونو دیتالی" را اجاره کرده تا بعد از ماجرا از آن
به وسیله تلفن استودیوی واقع در ِ
به عنوان پناهگاه استفاده گردد.
 در تاریخ  ۵۱ژوئیه ۱( ۸۱۱۸مرداد  ،)۸۵۹۱یعنی درست روزی که آزادی ووکیلی به پاریس می رسند ،ویزای سرحدی هم صادر می گردد.
 درخواستی که سرحدی به منظور ویزا تسلیم داشته روز پیش بینی شده ورود وی بهسوئیس درج گشته است و آن همان شش اوت  ۸۳( ۸۱۱۸مرداد  )۸۵۹۱یعنی روز
ارتکاب قتل هاست.

درحالیکه قاسمی نژاد ،با در نظرگرفتن حداکثر تأخیر ،در ۱اوت ۸۱(۸۱۱۸مرداد
 )۸۵۹۱به ژنو رسیده ،سرحدی نیز  ۸۵اوت  ۲۲( ۸۱۱۸مرداد  )۸۵۹۱به این شهر
وارد گشته و ورود نامبرده به فرودگاه از روی گذرنامه وی ثبت گشته است ولی
عکس الصاقی بر روی گذرنامه ،عکس خود او نبوده بلکه متعلق به کسی است که به
وی شباهت دارد و بلیط هواپیمایی نیز که در دست داشته به اسم قاسمی نژاد صادر
شده بوده است.
در روی فیش هتل "پوپی" که سرحدی در آن اقامت کرده همان آدرسی (شماره
۳۸۶خیابان نیروی هوایی) بچشم می خورد که در روی فیشی که آزادی (منتها با اسم
جعلی حمید رزاق) در هتل روس پر کرده است.
باالخره جا دارد در اینجا با تماس های تلفنی که بین هتل های محل اقامت این اشخاص
از یکسو و آپارتمان ادیبسوی از سوی دیگر انجام گرفته اشاره گردد.
درنتیجه ،با وجود انکارات سرحدی ،قراین جدی در دست است که نشان می دهد
نامبرده همان کسی است که در روز۸۵اوت  ۲۲(۸۱۱۸مرداد  )۸۵۹۱به ژنو وارد
گشته و در طی اقامت خود در این شهر ،هم با عوامل وابسته به گروه که در اسالمبول
مستقر بوده اند در ارتباط بوده است و هم با قاسمی نژاد و آزادی .و اگر وی با این
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.
بنابراین ،برنامه ورود وی ،پیش از ارتکاب قتل ها ،در چهارچوب تبانی ای که از ماه
ژوئن ( ۸۱۱۸دو دهه آخر خرداد و دهه اول تیر  )۸۵۹۱در ایران و ترکیه صورت
گرفته ،ترتیب داده شده است.
با این وجود ،شایسته است این نکته هم یادآوری گردد که سرحدی تنها به اتهام جرم
معاونت در قتل و نه شرکت در تشکیل گروه جنایتکاران – به فرانسه تسلیم گشته است.
بنابراین ،اتهام دوم را درباره او نمی توان وارد دانست.
عوامل متشکله معاونت در قتل را می توان تا آن حد در مورد سرحدی عنوان نمود که
وی بعد از اینکه عمل جرم ارتکاب یافته مبادرت به کمک نموده و در صدد متواری
ساختن عامل اصلی آن برآمده است و اقدامات وی ناشی از توافقی بوده که پیش از
انجام عمل جرم ،بعمل آمده است.»)۲۴(...

منابع و زیر نویسها:
* -اولین گزارش محرمانه اداره آگاهی فدرال آلمان ،BKA ،نهادی برابر با  FBIدر
ایاالت متحده آمریکا ،مورخ اکتبر  ،۸۱۱۲چند هفته پس از ترور برلین ،درباره ترور
برلین و برخی دیگر از ترورهای ج.ا.ا در اروپا
** -از متن حکم بازداشت علی فالحیان ،ن.ش .به سند در "پیوستها"

 -۸یکرنگی ،شاپوربختیار .مترجم :مهشید امیرشاهی ،انتشارات خاوران ،چاپ
چهارم ،پاریس -فرانسه ، ۲۱۱۶ ،برگهای ۲۸و ۲۲
 -۲در دادگاه متهمان به قتل بختیار ،پری سکندری ،انتشارات خاوران ،چاپ دوم،
پاریس -فرانسه ،۲۱۱۶ ،برگهای  ۸۹و ۸۱
 -۵خاطرات شاپور بختیار ،طرح تاریخ شفاهی ایران ،مرکز مطالعات خاورمیانه
دانشگاه هاروارد ،حبیب الجوردی ،۸۱۱۶ ،برگهای  ۸۵تا ۵۱
 -۳یکرنگی ،همانجاُ ،برگ ۳۱
 -۳در دادگاه متهمان  ،...همانجا ،برگهای  ۸۱و ۸۱
 -۶یکرنگی ،همانجا ،برگهای  ۲۸۶و ۲۸۱
 -۹نگاه کنید به مصاحبه انیس نقاش با " پیام ایران" مورخ  ۸۹نوامبر  ،۸۱۱۸شماره
یک.
 -۱در دادگاه متهمان ،...همانجا ،برگ ۵۳
 -۱در دادگاه متهمان ،...همانجا ،برگهای  ۲۸۳و ۲۸۶
 -۸۱گفتگوی تلفنی پرویز دستمالچی با آقای فریبز کریمی ،۲۱۱۹ ،و نیز نگاه شود به
شهادت (غیر حضوری) ایشان در دادگاه بختیار و سروش کتیبه
 -۸۸در دادگاه متهمان ،...همانجا ،برگهای  ۲۸و ۲۸۵
 -۸۲فریدون بویراحمدی از افراد بسیار نزدیک دکتر بختیار بود و توانسته بود اعتماد
بختیار را کامال به خود جلب کند .او به ایران رفت و آمد داشت و گویا همسر ایرانی
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
کند .فریبرز کریمی در نامه اش برای دادگاه دکتر بختیار از جمله می نویسد ... " :در
مورد بویراحمدی بعد از قتل دکتر برومند بنظرم رسید که کار باید کار فریدون باشد.
به خانم کالنتری ،به دکتر زرم آرا و به آقای داودعبدالهی خبر دادم که فریدون برای
سرویس امنیتی ایران کار می کند(کتاب "در دادگاه بختیار ،"...پری سکندری).
متأسفانه این امر چندان جدی گرفته نشد یا شاید شد اما اقدامی جدی و عملی در پی
نداشت.
 -۸۵گزارش پزشک قانونی در دادگاه " ،در دادگاه بختیار ،"...همانجا ،برگهای ۸۶۸
و ۸۶۲
 -۸۳در دادگاه بختیار ،همانجا ،برگهای  ۸۶۵و ...۸۶۳
 -۸۳بخشهایی ازحکم صادره از سوی شعبه اول داسرای دادگاه استان ،پاریس۲۸ ،
مارس  ،۸۱۱۳ترور دکتر بختیار ،برگفته از سایت "بنیاد برومند" ،کتابخانه ،اسناد و
مدارک

علی وکیلی راد ،یکی از قاتالن بختیار و سروش کتیبه:
فریدون برگشت ،دیدم یک چاقو و یک دستمال آشپزخانه
غرق خود در دست دارد...

بازگشت یک قاتل ،علی وکیلی راد ،تهران ،پیروزی در چه؟ استقبال رسمی از
"سربازان گمنام امام زمان" یا قصابان با نام "ولی امر"؟

محمد آزادی ،قاتل بختیار

قاتالن شاپور بختیار و سروش کتیبه  :علی وکیلی راد ،محمد آزادی ،فریدون بویر احمدی

۴
نمونه هایی از ترور
دگراندیشان در برون مرز

دیوید بیلفلد ،داود صالح الدین ،تهران ،ترور برای اسالم و تحصیالت پزشکی
در چین ،پزشک نیکوکار فیلم "سفر قندهار" ،ساخته محسن مخملباف

فصل سیزدهم:
نمونه هایی از ترور دگراندیشان در برون مرز
(راهها و روشها)









علی اکبر طباطبایی
عبدالرحمان برومند
حمید رضا چیگر
بهمن جوادی( غالم کشاورز)
عطاهللا بای احمدی و سروان قلی زاده
فریدون فرخزاد
علی اکبر محمدی
و...

 -۲علی اکبر طباطبائی
داود صالح الدین ،معروف به حسن عبدالرحمان یا حسن تنتائی(  ،)Tantaiیک
شهروند مسلمان آفریقایی -آمریکائی است که در ۲۲ژوئیه سال  ۸۱۱۱در لباس یک
پستچی ،علی اکبر طباطبائی ،وابسته مطبوعاتی پیشین رژیم پهلوی در واشنگتن را در
برابر خانه اش با شلیک گلوله به قتل می رساند و سپس به ایران فرار می کند.
نام اصلی داود صالح الدین ،دیوید تئودور بلفیلد( )David Theodor Belfieldمتولد
نیویورک است که درسال  ۲۱۱۸یکی ازهنرپیشگان فیلم "قندهار" ،ساخته آقای محسن
مخملباف می شود .داود صالح الدین در ۵۸ژوئیه  ۸۱۱۱وارد ایران می شود ومدتی
نیز درسایر کشورهای اسالمی و کره شمالی زندگی می کند .او ،دارای همسر ایرانی
است و به فارسی نیز حرف می زند .در مدت اقامت بیش از سی ساله اش در ایران،
معلم زبان انگلیسی می شود ،رئیس هیئت تحریریه "آن الین" پرس تی وی (تلویزیون
خبری انگلیسی زبان ج.ا.ا ،.با مرکزیت تهران) بود ،و بسیار نزدیک به "جناح
اصالح طلبان"جمهوری اسالمی ،مانند محسن مخملباف و معصومه ابتکار است .او
می گوید ،به غیر  ۳هزار دالر که از مقامات ایرانی برای ترور طباطبائی دریافت
کرده ،دیگر هرگز پولی نگرفته است.
دیوید بلفیلد خودش ،در یک مصاحبه تلویزیونی با فرستنده  ،)۸۱۱۹ ( ،ABCو نیز با
واشنگتن پُست( ،)Washington Postدرسال  ۸۱۱۶ماجراهایش را تعریف و تشریح
می کند که چگونه پس از ترور طباطبائی به ج.ا.ا .فرار می کند و در آنجا به خدمت
سپاه و سایر نهادهای در می آید .در اینجا شاید بهتر باشد جزئیات این ترور و پس از
آن را از زبان مجله واشنگتن پست( )۲بخوانیم:.
« ...داود صالح الدین در لباس مبدل پستچی ،در روز  ۲۲ژوئیه سال  ۸۱۱۱زنگ در
خانه علی اکبر طباطبائی را به صدا درمی آورد .او در آن لحظه نمی دانست چه
چیزی در انتظارش است .آیا خود طباطبائی در را خواهد گشود ،آیا او محافظ دارد ،آیا
محافظان در را بر روی اوباز خواهند کرد؟
مرد جوانی در را می گشاید .صالح الدین می گوید بسته ای برای طباطبائی دارد و او
باید برگ تحویل را امضاء کند .مرد جوان پاسخ می دهد که او(خدمتکار) به جای
طباطبائی امضاء خواهد کرد ،صالح الدین نمی پذیرد .طباطبائی که در طبقه باال،
روبروی در ورودی ،در اتاقش مشغول کار بود ،گفتگو را می شنود و به سوی در می
آید .چند گامی مانده به در ،صالح الدین از درون بسته دوم اسلحه را بیرون می کشد و
سه بار به سوی طباطبائی شلیک می کند ،او بر زمین می افتد ،خدمتکار جوان با
وحشت فرار می کند و صالح الدین محل ترور را ترک می کند.
صالح الدین نزد یکی از دوستانش می رود و او صالح الدین را با ماشین به کانادا،
تورنتو می برد .صالح الدین از آنجا به ژنو و از ژنو به تهران می رود و در آنجا
زندگی کاملن جدیدی را آغاز می کند .زندگی ای که او امروز از آن بیزار است .او
امروز()۸۱۱۶درمرکز تهران زندگی می کند ،دریک آپارتمان بزرگ ،بدون تجمالت.
بر دیوارهای اتاق تصاویر و تابلوهایی از چین (بریده شده از تقویم) ،چند نقاشی

پیکاسو و یک تصویر آیت هللا خمینی دیده می شوند .او نه تلویزیون دارد ،نه رادیو.
می گوید برنامه های محلی و برنامه های تلویزیون همگی برای او کسل کننده هستند و
موسیقی موردعالقه او ،بویژه موسیقی جازآمریکایی سالهای شصت ،به عنوان
موسیقی غربی ،ممنوع است .در شانزده سال اقامتش در جمهوری اسالمی به چین ،به
کره شمالی ،به لیبی و لبنان سفر کرده و شانه به شانه مجاهدین افغانستان در دوران
جنگ سرد در افغانستان برعلیه شوروی ها جنگیده است .می گوید دو بار دیگر به او
مأموریت دادند که افرادی را به قتل برساند و او به بهانه امور لجستیگی از انجام آنها
سر باز زده است.
صالح الدین می گوید ،من یک هفته پس از ترور طباطبائی وارد فرودگاه مهرآباد
تهران شدم ،و ازآن هنگام تا امروز ،امور هرگز آنچنان که مورد عالقه و دلخواه من
است ،انجام نگرفته اند .می گوید ،رژیم تهران قصد داشت او را برای تحصیل پزشکی
به چین بفرستد ،اما او ترجیح می داد در تهران بماند و به عنوان خبرنگار مشغول کار
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.
صالح الدین امروز درباره ترورعلی اکبر طباطبائی به راحتی و روشنی سخن می
گوید :او در یک سری مصاحبه و گفتگو با شبکه اِی .بی .سی ( ،)ABCبا سرویس
اطالعات امنیت ملی آمریکا (  )National Security News Serviceو نیز مجله
واشنگتن پست( )Washington Postاعتراف می کند که طباطبائی را به قتل رسانده
است.
او دریک گفتگوی بیست ساعته با واشنگتن پست می گوید " :کشتن افراد چیزی نیست
که آدم واقعن نسبت به آن احساس غرور نماید .اما ،همزمان باید بگویم ،اگر آدم مجبور
به انجام آن باشد ،نباید شرم کند ،باید آن را انجام دهد .من از کاری که کردم خجل و
شرمنده نیستم ."...او تنها آمریکایی است که می داند به عنوان یک قاتل در خدمت
انقالب اسالمی ایران بوده است .او می گوید ،با در نظرگرفتن آنچه امروز به عنوان
انقالب در ایران روی می دهد ،کشتن طباطبائی تنها هدر دادن وقت و انرژی بوده
است ..." .انتظار من از(انقالب) ایران خیلی بیشتر بود .من فکر می کنم که دست
اندرکاران انقالب ایران به آنچه کرده اند ،به سرنگونی رژیم شاه ،به قدرت جاذبه
انقالب شان آگاه نبودند ...آنها برای پیامدهای آن آمادگی نداشتند ."...
صالح الدین به آنچه انجام می داد آگاه بود و میدانست که عمل او پیامدهای فراوانی
برایش خواهد داشت ،اما نه آنچه بعدا درانتظارش بود .اودر ایران ،درانزوای فرهنگی
تمام بسر می برد .او مشتاق دیدار خانواده ای است که در آمریکا به جا گذاشته است.
او آنچنان از زندگی درایران و انقالب اسالمی سرخورده است که با مقامات آمریکایی،
بمنظور بازگشت به ایاالت متحده آمریکا ،وارد گفتگو و مذاکره شده است و آنها به ا و
گفته اند که پرونده قضایی جنایت او همچنان باز است و او درفرار ازعدالت آمریکا،
زندانی انقالب اسالمی (در ایران) شده است.

صالح الدین داستان زندگی خود را چنین تعریف می کند .او می گوید :در دهم نوامبر
 ،۸۱۳۱در نیویورک ،محله  ،Roanoke Rapidsبه دنیا می آید و نام تولدش دیوید
بلفیلد است .هنگامی که دو سال داشت به شهرک  ، Bay Shoreدرالنگ آیلند ( Long
 ،)Islandیکی ازحومه های شهر نیویورک نقل مکان می کنند .پدرش چارلز ،و
مادرش  ،Argenduهر دو ،یکی در رختشویخانه و دیگری در بخش نگهبانی یک
بیمارستان کار می کردند .او می گوید از سن هشت ،نه سالگی تفاوت خودم ،به عنوان
یک بچه سیاه ،با یک بچه سفید را می فهمیدم .دیوید در سال  ۸۱۶۱وارد دانشگاه
هووارد( )Howardمی شود .اما با شرکت هرچه بیشتردرمسائل وجنبش های سیاسی،
بویژه در رابطه با حقوق سیاه پوستان آمریکا ،ازعالقه اش به تحصیل کاسته می شود.
دراین دوران است که او با اسالم آشنا ،ازمسیحیت خارج ،و در سال  ،۸۱۶۶شش ماه
پس از ورود به واشنگتن ،مسلمان می شود و نام داوود صالح الدین را برای خود
انتخاب می کند .صالح الدین حکمران ( ُکرد تبار) مصر در سده دوازدهم میالدی است
که موفق می شود اورشلیم را ازمسیحیان پس بگیرد.
دیوید بلفیلد جوان نقش همان صالح الدین را برای اسالم بازی می کند ،البته نه در
خاورمیانه ،بل درمیان جامعه آفریقا -آمریکایی .صالح الدین در مسجد واشنگتن پیش
نماز و رئیس روابط عمومی آن می شود .در اینجا است که او با آثار آیت هللا خمینی،
که در آنزمان هنوز در بغداد در تبعید بود ،آشنا می شود .باز در همین مسجد است که
او با یک ایرانی دیگر به نام "علی آگاه" ،اقتصاددانی که برای بانک جهانی کار می
کرد ،طرح دوستی می ریزد .او ،درهمین دوران ،با یک استاد دانشگاه ،ابراهیم یزدی،
و نیز یک تاجر فرش در واشنگتن ،ابراهیم ناهیدیان ،آشنا می شود .چهار نفری که هر
کدام بعدها در انقالب (اسالمی) ایران نقشی بازی می کنند.
اما ،صالح الدین جوان دردهه هفتاد هنوز درجستجوی راه خویش است ،به عنوان یک
جوان و به عنوان یک مسلمان .او دراین دوران با یک دختر دانشجوی Howard
ازدواج می کند و مخارج زندگی اش را از راه ساخت و فروش جواهرات تأمین می
کند .او آثارخمینی را مطالعه می کند ،نه تنها برای فراگیری امورمذهبی ،بل برای
آگاهی از نظرات سیاسی و تجزیه و تحلیل های او درباره اتهاماتی که به سیاست و
نقش آمریکا در پشتیبانی ازمحمد رضا پهلوی ،به عنوان عامل "امپریالیسم" آمریکا،
داشته است .صالح الدین می گوید ..." :من مسلمان شده بودم و هرگز نه سُنی بودم و
نه شیعه ،من خودم را تنها مسلمان می دانسم ."...او بعدها به حنفی ها ،اهل سنت،
نزدیک می شود.
صالح الدین ،پس از بحران نفت در سال  ۸۱۹۵که موجب باال رفتن شدید قیمت طال
شد ،ورشکست و در سال  ۸۱۹۹از همسرش جدا می شود .او حدود دو سال را با
کارهای مختلف ،از جمله رنگرزی و نقاشی خانه ،می گذراند و سپس در حوالی سال
 ۸۱۹۱به دوستان ایرانی قدیمی اش رجوع می کند ،به بهرام ناهیدیان ،تاجر فرش
ایرانی در واشنگتن .ناهیدیان به ا و کار می دهد و یک دفتر در اختیارش می گزارد و
این تقریبن همزمان است با سقوط شاه در ایران .دوستان صالح الدین همگی از

مخالفان شاه و پیروان خمینی وخواهان تشکیل یک حکومت اسالمی بنیادگرا بودند.
حکومتی که هنوز تثبیت نشده بود وهرزمان خطر بازگشت سکوالرها یا پیروان
سلطنت وجود داشت .علی آگاه ،یزدی و ناهیدیان ،همگی در پی سازماندهی دانشجویان
در ایاالت متحده آمریکا ،برای دفاع از انقالب اسالمی ایران بودند.
هنگامیکه شاه ،درنوامبر ،۸۱۹۱برای درمان بیماری سرطان دریکی از بیمارستان
های نیویورک ،بستری بود ،ناهیدیان ازصالح الدین دعوت می کند به همراه او به
نیویورک بروند .درمیان راه ،در جرسی سیتی ( ،)Jersy Cityتوقف و با چند تن از
آشنایان ناهیدیان مالقات می کنند .درآنجا ناهیدیان به صالح الدین می گوید که آنها
قصد دارند درنیویورک ،تظاهرات بزرگی علیه شاه برپا کنند .در روز بعد ،چهارم
نوامبر ،صالح الدین به همراه پنج ایرانی دیگر ،خود را در اعتراض به شاه و سیاست
های آمریکا به مجسمه آزادی زنجیرمی کنند .درهمین روز ،چهارم نوامبر ،۹۱
سفارت آمریکا در تهران به اشغال بنیادگرایان اسالمی درمی آید و بیش از پنجاه
آمریکایی به گروگان گرفته می شوند که منجر به بحرانی طوالنی میان ایران و ایاالت
متحده آمریکا می شود که  ۳۳۳روز ادامه می یابد .پلیس با تظاهرکنندگان به شدت
برخورد می کند ،زیرا براین فرض است که این تظاهرات بخشی از مجموعه همان
سیاست تهران است .صالح الدین می گوید ..." :اما ،واقعا چنین نبود ،همزمانی این دو
اقدام تنها یک اتفاق بود و ما از اِشغال سفارت آمریکا پس از آزادی مطلع شدیم."...
یک ماه پس از این ماجرا ،علی آگاه ،دوست دیرینه صالح الدین ،به او پیشنهاد شغل
دیگری می کند .آگاه اکنون در سفارت ایران در واشنگتن کار می کند و نیازمند یک
محافظ است .صالح الدین می پذیرد و برای حداقل هزار دالر درماه به استخدام آگاه
(سفارت ایران در واشنگتن) درمی آید .صالح الدین مأمور همه امور حفاظتی می
شود .ابتداء در سفارت ایران و سپس ،پس از آنکه ایران و آمریکا در آوریل ۸۱۱۱
روابط دیپلماتیک خود را قطع کردند ،در سفارت الجزایر ،که منافع ایران را نمایندگی
می کرد .کار او بسیار سخت بود .پیروان آیت هللا خمینی سفارت ایران را به اِشغال
خود در آورده و نگران بودند که هر پیروان رژیم شاه دوباره سفارت را به اِشغال
خود در آوردند .صالح الدین تصمیم می گیرد شب ها را نیز در آنجا بماند.
در اواسط ژوئن  ،۸۱۱۱یک "دانشجویی" که دربخش "دفتر حفاظت از منافع ایران"،
در سفارت الجزایر ،کار می کرد ،و صالح الدین از بیان نام و مشخصات او پرهیز
می کند ،به او پیشنهاد دیگری می کند .این "دانشجو" از او می پرسد که آیا حاضر
است دفتر ایران تایمز ( )Iran Timesرا به آتش بکشد .ایران تایمز نشریه انگلیسی
زبان در واشنگتن ومخالف حکومت اسالمی بود و درمقاالتش درباره فساد در حکومت
اسالمی می نوشت .بدین ترتیب صالح الدین ،و یک آمریکایی دیگر ،که او حاضر به
بیان نامش نیست ،مخفیانه وارد دفتر ایران تایمز ،دربلوار ویسکانسن (،)Wisconsin
شماره  ،۲۹۲۹شمال غربی ،می شوند و پس از ریختن ده گالن بنزین در اتاقها و
راهرو ،خانه را به آتش می کشند .صالح الدین و همدست آمریکایی اش بدون آنکه رد

پایی برجای گزارند ،فرارمی کنند .خسارت وارده به ساختمان و دفتر ایران تایمز
 ۳۱۱۱۱دالر برآورد می شود.
در این میان ایران دستخوش آشوب است و بسیاری از رهبران مذهبی حکومت جدید و
پیروان آیت هللا خمینی ترور می شوند و خمینی نگران هرج و مرج کامل است.
مهمترین حادثه ،طرح کودتای نوژه و کشف آن است که مورد پشتیبانی آخرین نخست
وزیرشاه ،شاپور بختیار ،رهبرمهمترین گروه اپوزیسیون است .بختیار در پاریس در
تبعید زندگی می کرد و علی اکبر طبا طبایی سخنگوی او درآمریکا بود.
کودتای نوژه دردهم ژوئیه لو می رود و سیسد نفر که اکثر آنها افسران ارتش هستند،
دستگیر می شوند .برای صالح الدین که از دور ناظر حوادث بود ،این کودتا آخرین
تالش برای برگشت نظام پیشین است .او معتقد بود که آمریکا در این کودتا دخیل بوده
است و علی اکبر طباطبائی با سازمان مرکزی اطالعات آمریکا ،سیا ،همکاری دارد.
او می گوید "...اگر این کودتا موفق شده بود ،خدا می داند چقدر آدم کشته می شد."...
صالح الدین معتقد بود "وظیفه" اسالمی اش او را موظف می کرد تالش بیشتری برای
انقالب اسالمی ایران انجام دهد .او باید کاری انجام دهد ،کاری که یک "اخطار
مناسب" برای هر دو ،دشمنان انقالب اسالمی در ایران و نیز برای آمریکا باشد.
صالح الدین این امر را با دوستان ایرانی اش در میان می گزارد .شخصی که رابطه
او با "دفتر ویژه حفاظت ازمنافع ایران" در سفارت الجزایربود ،لیستی با پنج نام در
اختیار او می گزارد .پنج نفری که همه از مخالفان سرشناس خمینی هستند و همگی در
نیویورک یا واشنگتن زندگی می کنند .رابط ،پیش از آنکه لیست را در اختیار صالح
الدین بگزارد ،از او می پرسد که "آیا او حاضر است برای انقالب اسالمی ایران دست
به قتل بزند؟" ،و صالح الدین پاسخ می دهد " :هیچ مشکل یا نگرانی در این زمینه
ندارم" .اومی گوید ،من(صالح الدین) به آن رابط گفتم ،اگر شما واقعن می خواهید
وارد این بازی بشوید چرا کیم روزولت ( )Kim Rooseveltیا هنری کیسینجر
( )Henry Kissingerرا ترور نمی کنید؟ زیرا ،روزولت به هنگام کودتای ۸۱۳۵
آمریکا برعلیه مصدق ،رئیس واحد سیا در تهران و طراح کودتا بوده است .و کیسینجر
(از نگاه صالح الدین) مظهر وتجسم شیطانی سیاستهای خارجی امپریالیسم آمریکا
است .رابط صالح الدین مخالف ترور"آمریکایی"ها است ومی گوید پیامدهایش برای
ما بسیار سنگین خواهد بود .صالح الدین می گوید ،بسیار خوب ،اگر شما توافق دارید،
من اولین نفر لیست ،علی اکبر طباطبائی را ترور خواهم کرد ،و توافق شد.
توافق آنها چنین بود ..." :اگر پس از ترور ،به خاطر شرایطم ،مجبور به فرار شدم،
باید با مخارج دولت ایران ،برای تحصیل در رشته پزشکی سنتی چینی ،به مدت ده
سال به چین فرستاده شوم .و در تمام این مدت مخارج من با دولت ایران خواهد بود...
البته ابتدا گفته بودم هنگ کنگ ،و پس از ترور گفتم چین ...این آن چیزی بود که بر
سر آن ،با رابط توافق کردیم".
در آن زمان به صالح الدین گفته شده بود که فرمان قتل طباطبائی شخصن از سوی
آیت هللا خمینی آمده است .صالح الدین با خودش فکر می کرد ..." :این یک ترور

برای انقالب است ،برعلیه کسی که می خواسته است تو را از بین ببرد و حاال تو او را
از میان می بری ...تروری که اساسن جنبه تدافعی و اخطاری دارد و نه تهاجمی."...
این امر برای او انجام یک فریضه دینی بود .فریضه ای که در چند جای قرآن تکرار
می شود ،از جمله در سوره توبه ،آیه  " :۸۲۵شما که ایمان دارید با آنکسان از کافران
که مجاور شمایند ،کارزارکنید ،باید درشما خشونتی ببینند و بدانید که خدا یار
پرهیزکاران است".
رابط صالح الدین ،دراوایل ژوئیه  ،۸۱۱۱چهار یا پنج هزار دالر برای تأمین مخارج،
نقد به او پرداخت می کند ،باضافه یک بلیط هواپیما برای خروج از کشور .طباطبائی
درحال تدارک یک تظاهرات بزرگ در برابر کاخ سفید ،در  ۲۹ژوئیه ،بود.
در روزی که طباطبائی به قتل رسید ،دوست پستچی صالح الدین ،تایرون فریزیر
(  )Tyrone Frazierبه پلیس اطالع می دهد که ماشین جیپ او را دزدیده اند .اما ،در
مدت چند ساعت ،ازمیان عکسهایی را که پلیس به او نشان می دهد ،او صالح الدین را
به عنوان "دزد" ماشینش شناسایی می کند .پلیس مطمئن بود که فریزیر می دانست که
چه کسی طباطبائی را به قتل رسانده است.
صالح الدین شماره تلفن "دفتر حفاظت ازمنافع ایران" درسفارت الجزایر را به فریزیر
داده بود ،تا اگر نتوانست ماشین را دوباره به او برگرداند ،فریزیر با آن شماره تماس
بگیرد ،و بدتر ،او نام و محل سکونت  ،Horace A. Buttlerرا نیز به او داده بود .و
اینها اطالعات ذیقیمتی برای پلیس به منظور کشف و اثبات جرم بود.
هنگامیکه صالح الدین ،پس از ترور طباطبائی ،درصندلی کنار راننده ،در کنار راننده
اتومبیل ،Al Hunter Fletcher ،دوست بسیار قدیمی اش نشسته بود و آنها به سوی
کانادا فرار می کردند ،صالح الدین با خود فکر می کند که او ( )Fletcherتنها کسی
است که از ماجرای این ترور اطالع دارد (خود صالح الدین برایش تعریف کرده بود)
و احتمالن او صالح الدین را لو خواهد داد ،و کوتاه به این فکر می افتد که او را نیز به
قتل برساند ،اما منصرف می شود.
درهر صورت فرقی نمی کرد ،زیرا صالح الدین  ۳۱ساعت پس از ترور طباطبائی
به سفارت ج.ا.ا .در ژنو می رود .دیپلماتهای سفارت نسبت به اظهارات او شک می
کنند و او مجبور می شود برای اثبات هویت خود ،گزارش روزنامه هرالد تریبیون بین
المللی ( ،)International Herald Tribuneدرباره ترور و مشخصات قاتل را به
آنها نشان دهد .اما آنها از صدور ویزای ورود به ایران برای او امتناع می کنند.
صالح الدین از آنجا(ژنو) تلفنی با سعید رمضان (از رهبران مسلمان واشنگتن) تماس
می گیرد ،و رمضان به پسر آیت هللا خمینی ،سید احمد خمینی ،تلفن می زند ،و دو
روز بعد ویزای او برای ورود به ایران صادر می شود .صالح الدین هنوز تصوری
از آنچه در ایران در انتظارش است ،ندارد.
او ۱ ،روز پس از ترور طباطبائی ،وارد فرودگاه مهرآباد تهران می شود .هیچ چیز،
مگر یک کیف کوچک به همراه ندارد .یک گروه از افراد سپاه پاسداران به او خوش
آمد می گویند و او را از راه سالن ویژه دیپلماتهای مهم بیرون می برند و سوار بر یک

اتومبیل کادیالک ( )Cadillac Sevilleمی کنند و یک راست به دیدار وزیر امور
خارجه وقت ،صادق قطب زاده  ،می برند.
ساعت دیدار آنها  ۵صبح بود .آنها ،بدون انکه سخنی درباره ترور طباطبائی بگویند،
مدتی با هم گفتگو می کنند .صالح الدین می گوید " :من حتا نپرسیدم که ایرانیها چه
زمانی او را برای تحصیل پزشکی به چین خواهند فرستاد .فکر می کردم چنین
پرسشی در آنجا بی ادبی تلقی شود".
پس از این دیدار ،افراد سپاه او را به خانه امنی که قبلن در اختیار ساواک (سازمان
اطالعات و امنیت ایران) بود ،می برند .او  ۱ماه تمام تحت حفاظت دائمی سپاه است و
حتا یک اسلحه در اختیارش قرار می دهند .از همان ابتدای اقامت او در ایران همه ،و
از جمله رابط اش در"دفتر حفاظت از منافع ایران" در واشنگتن ،از "کار خوب او"
سخن می گویند .اما ،هیچکس ،نه رابط و نه سایر مقامات ایرانی از فرستادن او به
چین سخنی نمی گویند .صالح الدین در هر فرصتی که پیش می آید به آنها گوشزد می
کند که به او چه قولی داده شده است ،اما به نظر می آید که آنها همگی دچار
"فراموشی دسته جمعی" شده اند .هیچکس در باره این "وعده" سخنی بر زبان نمی
آورد.
پس ازحمله عراق به ایران ،سپتامبر ،۸۱۱۱صالح الدین داوطلب می شود که به جبهه
برود و در جنگ علیه عراق شرکت جوید ،اما به او اجازه داده نمی شود .حوالی و
آخر سال  ۸۱۱۱موفق به دیدار شخصی آیت هللا خمینی در خانه اش ،در قم ،می شود.
صالح الدین بخش اندکی از گفتگوهایش را ،دراین مالقات  ۵۳دقیقه ای با خمینی ،به
خاطر می آورد .بویژه آنجائی که آیت هللا خمینی"موضوع آن جنتلمن در بتسدا"
( ،Bethesdaمحل سکونت طباطبائی) را مورد تأیید قرار می دهد و در برابر پرسش
او مبنی بر مالقاتش با رهبر مذهبی اش در واشنگتن ،سعید رمضان ،موافقت می کند.
اما تا آن زمان هیچ نشانی از سوی مقامات ایرانی در رابطه با فرستادن او به چین
وجود نداشت.
در بهار  ،۸۱۱۸به او پیشنهاد می شود به عنوان عضو هیئت تحریریه در خبرگزاری
دولتی ایران کار کند .یکسال بعد ،او مدیر هیئت تحریریه روزنامه انگلیسی زبان
"کیهان بین المللی" (  ،)Kayhan Internationalمی شود و در آنجا با اولین زن از
سه زنی که آنها را درمدت شانزده سال بعد صیغه می کند ،آشنا می شود .اما ،با وجود
روابط جدید ،و با وجود کار جدید ،صالح الدین همچنان منزوی و ناآرام است و
همزمان توهماتش درباره انقالب اسالمی ازمیان می رود ومعتقد می شود که روحانیان
ایران ارزشهای اسالمی را قربانی عالئق و منافع حکومت کرده اند .اولین شوک و
تکان در اوایل سال  ۸۱۱۲به او وارد می شود .یعنی زمانی که حکومت اسالمی ایران
ازکشتار وحشیانه حافظ اسد و بمباران اخوان المسلمین در شهر  ،Hamaپشتیبانی و
دفاع کرد .یعنی درجائیکه بیش از  ۲۱۱۱۱نفر به قتل رسیدند و دولت و رهبر مذهبی
او در واشنگتن ،سعید رمضان ،یکی از پایه گزاران اخوان المسلمین در سوریه بود.
بعالوه ،فساد گسترده و منافع شخصی اکثر رهبران انقالب اسالمی در ایران ،همچون

غده سرطانی همه جا و همه چیز را در بر گرفته بود و منافع ملی یک حکومت قربانی
منافع افراد و گروهها می شد.
آخرین ضربه به توهمات صالح الدین هنگامی وارد می شود که او از افتضاح ایران-
کنترا مطلع گشت .او ازاینکه ایران از اسرائیل و آمریکا ،همچنانکه آیت هللا خمینی می
گفت ،از دو "شیطان بزرگ" ،مخفیانه اسلحه می خرید ،واقعن شوکه شده بود .به نظر
او ،انقالب اسالمی به ارزشهایش خیانت کرده است .صالح الدین همچنان نظاره گر
راه رفته خویش بود.
در سال  ۸۱۱۳سازمان اطالعات و امنیت ج.ا.ا .از او دعوت می کند به آنجا برود .در
آنجا به او پیشنهاد می شود در یک عملیات ترور در خارج از کشور ،شرکت جوید،
که او فورا پیشنهاد را رد می کند .زندگی خبرنگاری و نظاره گر بودن برای او بسیار
خسته کننده بود .او می گوید خواهان فعالیتهای بیشتر و عمیق تری بود تا بتواند هر چه
بیشتر برای گسترش اعتقادات و اسالم اش تالش کند و آنرا در سطح دنیا گسترش دهد،
و پس از هر پیشنهاد تازه ای استقبال می کرد.
اولین پیشنهاد که او آنرا سریع رد کرد ،زمانی بود که ایرانیان از او خواستند به عنوان
یک خبرنگار به بغداد برود و دریک کنفرانس مطبوعاتی صدام حسین را به قتل
برساند .صالح الدین می گوید " ...شانس من برای این عملیات تقریبن صفر بود".
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
شاهد بود که چگونه بسیاری از دوستانش قربانی مواد مخدر شده بودند و می دانست
که این مواد برای جامعه آفریقایی -آمریکایی چه بالئی است .او مخالفتی با ترور یک
"عامل اصلی" نداشت .صالح الدین برای این کار به لیبی می رود تا در آنجا به همراه
یک آفریقایی -آمریکائی دیگر طرح ترور را برنامه ریزی کنند .اما ،طرح به اجرا در
نمی آید ،زیرا ایرانیان به درخواست آنها برای داشتن یک چرخ بال (هلی کوپتر) پاسخ
رد می هند.
ازآنجائیکه صالح الدین احتیاج داشت کاری عملی انجام دهد ،در سال  ۸۱۱۶تصمیم
می گیرد به افغانستان برود و در کنار مجاهدین مسلمان افغانستان بر علیه شوروی ها
بجنگد و آن ها را از افغانستان بیرون کند .او این موضوع را با رهبر مذهبی اش ،سعید
رمضان ،که اکنون در ژنو اقامت داشت ،در میان می گزارد و او از آن استقبال می
کند .او در اواخر  ۸۱۱۶به افغانستان می رود و به عنوان تنها خارجی ،در یک واحد
مجاهدین ،تحت رهبری یکی از دوستان رمضان ،وارد مبارزه با شوروی ها می شود.
و ازآنجائیکه شوروی ها برای سرهر"غربی"  ۵۳هزار دالر جایزه تعیین کرده بودند،
اوخود را یک مسلمان از آفریقای جنوبی معرفی می کند .تجربیات او درآنجا وحشتناک
و بسیار خشن بودند .او به خاطر می آورد که در مدت هژده ماه اقامتش در افغانستان
تنها دوبار در خانه ای با برق زندگی کرده است .او در افغانستان ،برای اولین بار در
زندگی اش ،بطور واقعی و جدی احساس گرسنگی می کند و...

صالح الدین ،در ژوئن  ،۸۱۱۱پس از عقب نشینی و خروج نیروهای اتحاد جماهیر
شوروی از افغانستان ،دوباره به ایران باز می گردد .هنوز پایش به خاک ایران نرسیده
بود که توسط پلیس مرزی دستگیر و برای سه روز زندانی می شود .برای آنها قابل
قبول نبود که یک آفریقایی -آمریکایی در افغانستان در کنار مجاهدین مسلمان برعلیه
شوروی ها بجنگند و به ایران تعلق داشته باشد.
صالح الدین پس از برگشت از افغانستان به همان شغل خبرنگاری اش می پردازد.
گزارش از سفر به لبنان ،لیبی و سوریه .او می خواهد در سال  ۸۱۱۸به عراق برود
و درجنگ خلیج فارس(آمریکا وغرب برعلیه عراق به دلیل اِشغال کویت توسط
عراق) شرکت کند .اما یکبار دیگرهم دراینجا مجبور می شود تنها به نظاره گر بودن
بسنده کند.
او دوباره ناآرام و زندگی اش خسته کننده است .دلش برای خانواده اش ،بویژه مادرش،
تنگ شده است .او دراین زمان به این فکرمی کند که شاید زمان رفتن به خانه ،برگشت
به آمریکا ،فرا رسیده باشد.
صالح الدین در ماه مه  ۸۱۱۵به این فکر می افتد که با یکی ازدوستان قدیمی اش،
کارل شافلر ،Carl Shaffler ،ساکن لندورهیلز( ،)Landover Hillsدر ایالت مریلند
( ،)Marylandدر واشنگتن تلفنی تماس بگیرد .شافلرافسر پلیس بود که در سالهای
دور ،به هنگام تظاهرات در برابر مرکز اسالمی در واشنگتن ،صالح الدین را زیر
نظر و کنترل داشت .شافلر که هنوز دارای ارتباطاتی با جامعه مسلمانان آفریقایی-
آمریکایی واشنگتن بود ،پس از بمب گذاریهای ناموفق سال  ۸۱۱۵درمرکز تجارت
جهانی ،از سوی اداره پلیس فدرال آمریکا ( )FBIمأموریت می یابد در این زمینه
پژوهش و تحقیقات کند .شافلر به فکر صالح الدین می افتد و کارت و شماره تلفن خود
را به برخی از دوستان صالح الدین می دهد و آنها آنرا دراختیار او می گزارند و
صالح الدین به شافلر تلفن می زند.
شافلر که ابتداء مظنون و مشکوک است و نمی داند که آیا تلفن کننده در آنسوی خط
واقعا دیوید بلفیلد ،صالح الدین ،است یا نه ،از او پرسشهایی بسیار خصوصی می کند
که تنها شخص دیوید می توانسته است از آنها مطلع باشد و بدین ترتیب اعتمادش جلب
می شود و مطمئن می گردد که تلفن کننده واقعن خود دیوید بلفیلد یا همان داود صالح
الدین است.
صالح الدین می پرسد" :من چکاری می توانم برای تو انجام بدهم؟" ،و شافلر پاسخ
می دهد " :زندگی در آنجا چطور است؟»" .و بدین ترتیب یک گفتگوی سخت و از راه
دور آغاز می شود که در آن هر یک تالش دارد از دیگری اطالعاتی کسب کند که
مورد استفاده کار خودش باشد .هرچه شافلر با صالح الدین بیشتر گفتگو می کرد ،به
هم ان میزان بیشتر تمایل نشان می داد که صالح الدین به آمریکا برگردد و فکر می
کرد که او پیامی قوی برای آفریقا -آمریکاییها خواهد داشت که در پی "پیامبران
دروغین" اسالم ،مانند لوئیس فراخان ( )Louis Farrakhanبه راه افتاده اند و به

تهران همچون کعبه ای جدید نگاه می کنند .و صالح الدین هر چه بیشتر با شافلر
گفتگو می کرد ،به همان میزان تمایلش برای یک معامله با او بیشتر می شد.
صالح الدین درپنجم مارس  ۸۱۱۳نامه بلندی به دادستان فدرال آمریکا ،ژانت رنو
( )Janet Renoمی نویسد و در آن شرایط خود را برای بازگشت دوباره به آمریکا و
محاکمه به جرم قتل طباطبائی توضیح می دهد .صالح الدین می گوید اگر آمریکا
(دادستان ) حاضر باشد پرونده او را ببندد و از محاکمه او چشم پوشی کند ،او در مقابل
حاضر خواهد شد درباره کارها و خاطراتش در ایران ،یا سایر جاها در دنیای اسالم،
در چهارده سال گذشته ،وسیعن و مفصلن سخن بگوید .و اگر پرونده بسته نشود و قرار
باشد او در دادگاه محاکمه شود ،در آنصورت خواهان تأمین مالی زندگی اش در
واشنگتن ،پیش و درحین محاکمه ،و نیزحضور مقامات رسمی -اداری گوناگون دوران
ریاست جمهوری جیمی کارتر دردادگاه ،ازجمله مشاور امورامنیت ملی ،برژینسکی و
نیز وزیر دفاع هارولد براون ( )Harold Brownمی باشد.
از نگاه اف .بی .آی (اداره آگاهی فدرال آمریکا) و نیز وزارت دادگستری پیشنهادات
و پیش شرط های صالح الدین کاملن پوچ و بی معنا بودند و اصولن به دست دادستان
کل نرسیدند.
اما شافلر به این سادگی دست بردار نبود .یک سال بعد ،او با دادستان مریلند که مسئول
تحقیق درباره پرونده ترور طباطبائی بود ،وارد مذاکره شد .بنا بر توافق ،قرار براین
شد که اگر صالح الدین هر آنچه را درباره فعالیتهای ج.ا.ا .می دانست دراختیار
مقامات پلیس فدرال بگزارد ،درآنصورت به هشت سال زندان محکوم شود ،اما پس از
گذشت پنج سال به دلیل رفتار خوب آزاد شود.
شافلر درسال  ،۱۳به یکی از خبرنگارانی که سالها می شناخت و مصاحبه های مستند
و تحقیقی انجام می داد ،تلفن می کند و جویا می شود که آیا او حاضر است برای
مصاحبه با صالح الدین همراه او به خارج برود .خبرنگار ،جو ترنتو ()Joe Trento
که برای خبرگزاری  NSNAدر واشنگتن گزارش تهیه می کند ،در اساس موافق
است ،ولی ابراز تردید می کند و از خودش می پرسد که آیا شافلر و اف .بی .آی بدین
ترتیب دامی درست کرده اند که صالح الدین را از ایران بیرون بکشند و دستگیرش
کنند .ترنتو به این نتیجه می رسد که هر چند شرکت در این امر "ریسک" دارد ،اما به
"ریسک" اش می ارزد.
اولین قرارمالقات ،در مسکو ،در اوایل سال  ،۸۱۱۳است که با شکست روبرو می
شود .زیرا ،هنگامی که صالح الدین وارد فرودگاه فرانکفورت می شود تا از آنجا به
مسکو پرواز کند ،ایرانیان به او می گویند این "قرار مالقات" دامی است که اف .بی.
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
الدین ،تحت اقدامات شدید امنیتی ،در هتل هایت استامبول ،دیدار و مصاحبه ای داشته
باشد .بعدا ،توم جریل ( )Tom Jarrielازتلویزیون  ،ABCبرنامه " "۲۱/۲۱که
خواهان یک مصاحبه با صالح الدین بود ،در آنجا به آنها می پیوندد.

ترنتو ابتدا مصاحبه اش را به پایان می رساند .او سپس ،از صالح الدین درباره ترور
طباطبائی واینکه آیا او واقعا قاتل طباطبائی است ،پرسش می کند .آنها ساعتها با هم
گفتگومی کنند و ترنتوکاملن تعجب می کند که چگونه صالح الدین یکی پس از دیگری
به تشریح و توصیف تمام جزئیات این ترور می پردازد و تشریح می کند که چرا و
چگونه اینکار را انجام داده است ..." :من دلیلی برای پرده پوشی ندارم ،حقیقت را می
گویم ،ببینیم بعدا چه اتفاقی خواهد افتاد."...
صالح الدین ،دراین میان تصمیم خود را گرفته است :او نه قصد دارد به میهمانداران
ایرانی اش خیانت کند و آنها را لو دهد و نه می خواهد مقامات آمریکایی مانند "یک
سیاه ُخل و چل پیرو آیت هللا ها" با او رفتار کنند.
او اکنون در آپارتمان محقراش در تهران نشسته است و از خود می پرسد چکاری می
تواند انجام دهد و به این می اندیشد که چگونه تاریخ ،بدون او ،به راه خود ادامه می
دهد.
برای صالح الدین این شکل زندگی یک زندان و اسارتی تلخ و سخت است .از زمان
بدنامی(ترور طباطبایی) خیابان ( Friars Roadخیابان محل سکونت طباطبائی)،
ایرانیانی که او را به راه انقالب اسالمی کشانده بودند ،همگی خود را کنار کشیده اند:
ابراهیم یزدی در دوران خمینی ،برای مدتی وزیر امور خارجه ج.ا.ا .شد ،و امروز
در ایران زندگی می کند ،اما به عنوان مخالف .علی آگاه نیز به ایران رفت ،اما پس
ازمدتی کوتاه از سیاست کنار کشید و ایران را ترک کرد و در شمال ویرجینیا معلم
مدرسه شد .بهرام ناهیدیان نیز درهمان شمال ویرجینیا زندگی می کند و هنوز تاجر
فرش است.
سعید رمضان ،رهبر مذهبی و قطب صالح الدین ،در چهارم اوت  ،۸۱۱۳در شهر
ژنو ،در سن هفتاد سالگی دراثر بیماری هپاتیت درگذشت و صالح الدین را بدون تنها
تکیه گاه واقعی اش گذاشت .و درفوریه  ،۸۱۱۳دولت ایران یک میهمان عالی قدر از
ایاالت متحده آمریکا داشت که او را صدای واقعی اسالم در آمریکا می نامد ،لوئیس
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
تحصیل پزشکی ،دست به قتل می زند ،و درآرزوی دیدار خانواده ،دور از یار و دیار،
درغربت وتنهایی روزگارمی گذراند .او یکی ازمعدود قاتالنی است که رسمن اعتراف
می کند بنا برخواست ج.ا.ا .دست به قتل زده است.»...
و او ،یک قاتل ،صرفنظراز اینکه مقتول کی یا چه کسی بوده است ،ازسوی کارگردان
"سرخورده"ازجناح اصولگرایان وپشتیبان"اصالح"طلبان حکومتی ،محسن مخملباف،
دعوت می شود تا در فیلم "سفر قندهار" در نقش فردی نیکوکار ظاهر شود .صالح
الدین در نقش یک پزشک سیاهپوست آمریکایی که راهنمای "خوب" و کمک رساننده
قهرمان فیلم "نفس" ،است.

اگر ج.ا.ا .به وعده خود عمل نکرد وبه عنوان پاداش ترور علی اکبر طباطبایی ،دیوید
بلفیلد را برای تحصیل پزشکی به چین نفرستاد ،حداقل محسن مخملباف در سال ۲۱۱۱
این شانس را به ایشان داد که در نقش پزشکی نیکو کار ظاهر شود ،هرچند که خود
صالح الدین در مصاحبه هایش(در سال  )۸۱۱۳رسمن و علنن به ترور طباطبائی
اعتراف کرده بود .مگر ما چند هزار آفریقایی -آمریکائی تبار با مشخصات صالح
الدین در ایران داریم که کسی چون مخملباف نتواند متوجه سوابق او بشود.
منابع و زیرنویسها:
 -۸واشنگتن پست ،دیوید اوتاوی( ۲۳ ،)David Ottawayاوت " ،۸۱۱۶قاتل تنها:
او به عنوان یک دانشجوی جوان کالج به واشنگتن آمد و بعد به عنوان عامل انقالب
ایران به ج.ا.ا .فرار کرد (خالصه شده).

صالح الدین ،ترور در واشنگتن ،دیدار در وزارت امور خارجه با قطب زاده

 -۱عبدالرحمان برومند
در ۲۱فروردین  ۸۱(۸۵۹۱آپریل  )۸۱۱۸دکتر عبدالرحمن برومند ،رئیس هیئت
اجرایی "نهضت مقاومت ملی ایران" ،یار دیرین شاپور بختیار ،در راهروی خانه
اش ،در برابر آسانسور ،با ضربات کارد ،به قتل می رسد .او عضو جبهه ملی ایران
بود و در انشعابات دوران انقالب کنار بختیار ماند.
« ...جبهه ملی یک جبهه ی ملی ضد دینی نبود .یک جبهه ای بود که هم آدم مذهبی
توی آن بود وهم آدم غیر مذهبی ...و اصال در سازمان جبهه ملی ایران چیزی بنام
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
چیزی که آقای خمینی اینجا در پاریس به من گفت " ،شما چرا اسم آن را نمی گذارید
جبهه ملی اسالمی؟" گفتم" ،این یک حشو قبیح است .برای اینکه اوال مملکت ایران
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 دخالت کنند ...حاکمیت ملٌی و استقرار آن درمملکت هدف نهضت مقاومت ملٌی
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
حکومت اکثریت است با رعایت کلیه حقوق سیاسی و اجتماعی اقلیت به نحوی که
اقلیت مجال و امکان اکثریت شدن را داشته باشد .این هدف جدیدی نیست .هدف میهن
پرستان و آزادیخواهان مملکت قبل از جنبش مشروطیت نیز همین بود.")۲(...
عبدالرحمن برومند متولد  ،۸۵۱۶در روستای " گز" از دهستان " برخوار " اصفهان
است .او در دانشگاه تهران رشته حقوق قضایی می خواند ،و از دانشگاه ژنو(سوئیس)
دکترای حقوق می گیرد.
برومند از پیروان راه مصدق است .او ،در سال  ،۸۵۵۱از اصفهان ،دو بار از سوی
جبهه ملٌی نامزد نمایندگی مجلس شورای ملٌی می شود ،اما اجازه شرکت در انتخابات
را نمی یابد.
برومند درسال  ۸۵۳۲به عنوان عضو شورای جبهه ملٌی انتخاب می شود .پیش از
انقالب اسالمی ،از اواخرسال  ،۸۵۳۶که جبهه ملٌی دو باره فعال می شود ،برومند
دوباره به عضویت شورای مرکزی برگزیده می شود.
آشنایی و همکاری بختیار با برومند ،در مبارزات ملیان ایران برای انتخابات آزاد و
اجرای قانون اساسی مشروطه ،بویژه پس از کودتای  ۲۱مرداد ،شروع شد و تا ترور
او همچنان ادامه داشت .او از معدود کسانی ازجبهه ملی بود که در دوران پر تالطم
ماهها و سالهای انقالب با بختیار ماند و رهبری مالیان را نپذیرفت.
بختیار او را در بهمن ماه  ۸۵۳۹به مالقات خمینی در فرانسه می فرستد تا شاید بتواند
برای مشکل کشور راه حلی بیابد .خمینی خواهان استعفای بختیاراز نخست وزیری
بود ،که او آن را به درستی نپذیرفت.

پس از فرو پاشی نظام سلطنت ،بختیار موفق می شود مخفیانه از ایران خارج و به
پاریس برود .در این زمان برومند هنوز درپاریس بود .او آپارتمانش را در اختیار
بختیار می گزارد ،همان خانه ای که درآن اولین سوء قصد(ناموفق) به جان بختیار از
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.
" ...پدرم مرد مسلمانی بود و وقتی خمینی در نجف در حال تبعید به سر می برد به او
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
مذاکره با خمینی فرستاد .پدرم به پاریس آمد و در صحبت با خمینی ،از او شنید که
شاپورخان آدم الیقی است ،اگر استعفا بدهد خودم نخست وزیرش می کنم .می دانید که
بختیار سرسختی کرد و استعفا نداد .در آن وقت من بسیار جوان بودم و علت پافشاری
دو طرف درعقیده اشان را نفهمیدم .اما بعدا هم به مفهوم سیاسی مقاومت بختیار پی
بردم و هم به مفهوم سیاسی پافشاری خمینی .وقتی قانون اساسی حکومت خمینی
منتشر شد متوجه قضیه شدم .دعوای آن دو بر سر انتخابات نبود ،بختیار استعفا نمی
داد چون می گفت خمینی درمقامی نیست که من به او استعفای خودم را بدهم .قدرت را
ملت ایران دارد و نه خمینی .اما خمینی می خواست این استعفا را از بختیار بگیرد
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
رسیده بود .پدرم غرق درخون بود .او را از دور دیدم .صحنه هولناکی بود.")۱( ...
پرونده ترورعبدالرحمان برومند ازجمله پروندهایی ماند که آمران وعامالن آن ،از
نگاه قضایی" ،ناشناس" ماندند .اما آنها ،از نگاه سیاسی ،همان آشنایان معروف به
"سربازان گمنام امام زمان" هستند که به دستور حکومتگران اسالمی ،گاهی فریدون
فرخزاد ،گاهی پروانه و داریوش فروهر ،گاهی شاپور بختیار و سروش کتیبه ،یا...
را سالخی کردند .البته به نام اسالم و انقالب ،و سد البته برای جاه و مقام و ثروت.
ابوالقاسم مصباحی ،شاهد "ث" ،در دادگاه میکونوس اظهار داشت که ما(ج.ا.ا ،).تنها
در اروپای غربی ،دهها نفر را به قتل رسانده ایم که هیچکس هنوز از آن اطالعی
ندارد.

منابع و زیرنویسها:
 -۸خاطرات عبدالرحمان برومند ،معاون نهضت مقاومت ملی ایران ،جبیب الجوردی،
طرح تاریخ شفاهی ایران ،مرکز نطالعلت خاورمیانه دانشگاته هاروارد
 -۲گفتگوی الدن برومند(دختر عبد الرحمان برومند) با پری سکندری" ،در دادگاه
بختیار ،"...همانجا ،برگهای  ۸۵۱و ۸۳۱

عبدالرحمان برومند در کنار شاپور بختیار

 -۹حمید رضا چیتگر
حمید رضا چیتگر ۵۱ ،ساله ،مهندس الکترونیک و اشعه لیزر ،در سال  ۸۱۱۵به
همراه همسرو دخترش از ایران به خارج می گریزد و در شهر استراسبورگ ،فرانسه،
ساکن و دریک مؤسسه تحقیقاتی مشغول به کار می شود .او عضو کمیته مرکزی
حزب توفان بود .حمید رضا چیتگر ،درماه ِمه  ۸۱۱۹برای مالقات و گفتگو با یکی
ازهم بندیهای سابق اش ،به نام علی  ،Amiztabhبه وین ،اتریش می رود .او پس از
ورود به وین ابتداء ناپدید و پس از  ۳۱روز جسدش در خانه ای کشف می شود.
حمیدرضا چیتگر( )۲پس ازانقالب اسالمی دستگیر و زندانی م شود .در زندان ،او با
یک نفر دیگر ،دریک سلول هم بنده بوده است .مقامات امنیتی ج.ا.ا .موفق می شوند
هر دو آنها را مجبور به همکاری با سازمان اطالعات و امنیت نمایند ،بدون آنکه هر
یک از آن دو ازهمکاری دیگری با آن وزارتخانه مطلع باشد.
پس از تشکیل "تشکیل شورای ملی مقاومت" از سوی مجاهدین در فرانسه و پیوستن
برخی از سازمانها ،از جمله حزب توفان به آن شورا ،حمیدرضا چیتگر از زندان آزاد
می شود .وزارت اطالعات و امنیت ج.ا.ا .از او می خواهد که او به خارج از کشور،
به فرانسه ،برود و ازفعالیتهای مخالفان ،و ازجمله" شورای ملی مقاومت" گزارش
بفرستد .چیتگرمی پذیرد و به فرانسه می رود ،اما پس از مدتی از کرده خود پشیمان
می شود و موضوع قول و قرار و همکاری اش با دستگاه اطالعاتی ج.ا.ا .را با
دوستان خود در پاریس درمیان می گزارد .دوستانش به او توصیه می کنند رابطه اش
را فوا وکامال قطع کند و او چنین می کند.
پس ازمدتی ،از سوی دستگاه اطالعات ج.ا .با او تلفنی تماس برقرار و تالش می شود
تا او همکاری اش را دوباره از سرگیرد که تمام تالشها بی ثمر می مانند .چند ماه از
قطع فعالیتها و تماسهای حمید رضا چیتگر با دستگاه ه اطالعات ج.ا .می گذرد که هم
بند سابق او ازطریق نامه با او تماس برقرار می کند و به او اطالع می دهد که از
زندان آزاد شده و در تهران مشغول کار است .در ضمن ،او به اطالع چیتگر می
رساند که موفق شده است چندین "شبکه مخفی" کارگری ایجاد نماید و در صدد است
پس از انجام کارهای مقدماتی -تشکیالتی ،ارتباط منظم این تشکیالت را با سازمان
مادر (حزب توفان) درخارج از کشور برقرار سازد .او ،علی  ،Amiztabhهر از
گاهی گزارشاتی از"مبارزات کارگری" برای چیتگر (پنهانی) از طریق نامه ارسال
می کرد .این نامه نگاری و گزارش دهی از" فعالیتهای هسته های مخفی کارگری"
مدتی ادامه می یابد تا سرانجام فرد مذکور از به چیتگر اطالع می دهد که قصد دارد
برای انجام یک سری امور تشکیالتی مهم درباره وضع و موقعیت "هسته ها" وتعیین

استراتژی ادامه مبارزه در ایران ،به خارج از کشور بیاید و حضورا با دوستان خارج
گفتگو و تبادل نظر نماید .ا و از چیتگر می خواهد برای این منظور به اتریش ،وین،
برود .چیتگر موضوع را با دوستان حزب مطرح می کند و آنها به او توصیه می کنند
اکیدا چنین کاری را نکند.
اما چیتگر برخالف توصیه دوستان حزبی اش با فرد مذکور در وین قرار مالقات می
گزارد و در ۸۱مه  ۸۱۱۹با اتومبیل به وین می رود .محل قرار آنها در برابر هتل
هیلتون بود .چیتگر پس از این دیدار ناپدید می شود .همسرش قصد رفتن به وین را
داشت که ویزای ورود به اتریش برایش صادر نمی شود.
پنجاه روزبعد ،پلیس جسد مردی را که با شلیک گلوله به سرش به قتل رسیده بود ،در
یک خانه متعلق به یک شهروند ترکیه در  ،Barmherzigengasseشماره  ،۸۶در
منطقه  ۵وین ،کشف می کند .از قاتالن اثری یافت نمی شود.
" ...در ماه مه  ۸۱۱۹تمرین نهایی برای قتل قاسملو در وین انجام می گیرد .حمید
رضا چیتگر ۵۱ ،ساله ،از مخالفان ج.ا.ا ،.در وسط شهر وین ناپدید می شود .او که
مهندس الکترونیک ومتخصص اشعه لیزر است ،در سال  ،2981همراه همسر و
دخترش از ایران فرار می کند  .او دراشتراسبورگ(فرانسه) پناهندگی می گیرد و
مشغول کار می شود .چیتگر عضو کمیته مرکزی حزب توفان ،یک سازمان چپ بود.
در نیمه اول سال  ،۸۱۱۹یک ایرانی به نام علی  Amiztabhبا چیتگر تماس می گیرد
و خود را هوادار حزب معرفی می کند و ازاو می خواهد در وین یگدیگر را مالقات
کنند .چیتگر در تاریخ  ۸۱ماه مه ،با اتوموبیل اش به وین می رود .قرار محل مالقات
روبروی هتل هیلتن است .پس از اینکه از چیتگر دیگر خبری نمی شود ،همسرش در
جستجوی او تالش می کند به وین برود ،اما مقامات اتریش برای او ویزای ورود
صادر نمی کنند .بیش از پنجاه روزپس از "گم شدن" چیتگر ،یعنی در  ۸۲ژوئیه ،
پلیس جسد مردی را در آپارتمان متعلق به یک تبعه ترکیه ،در بارمهرسینگنگاسه
( ،)Barmherzigengasseشماره  ،۸۶در منطق سوم وین ،کشف می کند .تحقیقات
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.
همچنانکه در مورد ترور قاسملو در وین بعدا انجام گرفت ،قاتالن با روشهای ویژه
دستگاههای اطالعات -امنیتی کار کرده بودند .به این معنا که ابتدا اعتماد قربانی خود
را جلب نماین و سپس او را با پای خودش به یک خانه شخصی بکشانند و بدین ترتیب
خارج از هرگونه دسترسی پلیس عمل نمایند.")۱(...

سایت امید ،یاد بود حقوق بشر ،که پروژه ای از "بنیاد برومند" است ماجرای ترور
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
ایشان تهیه شده است .وی متولد  ۸۵۲۱در بابل (استان مازندران) و دارای یک فرزند
دختر بود .او مهندس بود و دردوران پیش از انقالب در ذوب آهن اصفهان و پس از آن
در شرکت خصوصی کار میکرد ...چیتگر عضو رهبری حزب کار (توفان) بود .قبل
از انقالب وی از مشی چریکی فاصله گرفت و به خط سه گروید .وی در اسفند
 ،۸۵۶۱در رابطه به نشریات چاپخانهاش ،که نشریات حزب و نشریات غیر سیاسی
چاپ میکرد ،توسط پاسداران دستگیر و در اوین بازداشت شد .زمانیکه پاسداران وی
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
سال  ۸۵۶۲از ایران خارج شد و به عنوان پناهنده سیاسی در استراسبورگ فرانسه
مستقر شد .او نماینده حزب کار در شورای ملی مقاومت بود و تا چندی پیش از
ترورش عضو آن شورا بود.
حزب کار ایران درسال  ۸۵٣١در اثر انشعابی در سازمان توفان ،که خود انشعابی از
حزب توده بود ،به وجود آمد .حزب کار ایران خود را کمونیست ،مارکسیست -لنینست
مینامد و طرفدار سرنگونی جمهوری اسالمی و استقرار دیکتاتوری پرولتاریا است...
به گفته مصاحبه شونده ،از یکی دو سال قبل از ترور آقای چیتگر ،فردی به نام
مستعارعلی آمیزطبع با این حزب از ایران از طریق نامهنگاری تماس گرفت و
توانست با وی ارتباط بر قرار کند .او در نامههایش از ایجاد گروهی در ایران به
طرفداری حزب کار و از فعالیتهایشان مینوشت .تا این که خواستار تماس مستقیم با
وی شد و قراری در وین پایتخت اتریش گذاشت .آقای چیتگر که هیچگاه تنها سفر
نمیرفت و کمی به این قرار مشکوک بود تالش کرد که کسی را در سفر با خود همراه
کند .ولی به دالیل مختلف همراهی پیدا نکرد و در روز  ۲۱اردیبهشت  ۸۵۶۶برابر
با  ۸۱مه  ۸۱۱۹برای مالقات با آن فرد به وین رفت ...همسر آقای چیتگر پس از چند
روز بیخبری از وی بسیار نگران شده و پس از چند روز به جستجوی او اقدام کرد .او
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
به قتل رسیده بود ،به خاطر بوی تعفنی که از آن جا میآمد ،پلیس اتریش جسد متالشی
شده او را ،که از پشت سر دو گلوله به مغزش شلیک شده بود ،در تاریخ  ۸۹ژوئیه
برابر با  ۲۶تیر ،یعنی پس از دو ماه کشف کرد .خانواده وی  ...تالش کردند که قتل

وی را پیگیری کنند .این تالش بینتیجه ماند .تنها اطالعاتی که از تحقیقات پلیس
اتریش به آنها داده شد این بود که مامور ج.ا .با پاسپورت ترکی وارد اتریش شده و
آپارتمان را برای سه ماه اجاره کرده و اجاره را از قبل پرداخته بود.")۹( ...
قتل حمید رضا چیتگر ازجمله قتلهای دگراندیشان و مخالفان در اروپای غربی توسط
ج.ا.ا است که نیازمند تحقیقاتی وسیع است تا تفاوتهای اندک درگزارشات گوناگون
برطرف شوند.
منابع و زیرنویسها:
 -۸پرویز سیروس نیا ،از دوستان بسیار نزدیک و نیز ازهم سازمانان حمید رضا
چیتگر ،ماجرای قتل او را در سال  ۲۱۱۱برای پرویز دستمالچی ،در شهر لس
آنجلس ،شخصن چنین تعریف کرده است .پرویز سیروس نیا که خود از رهبران حزب
توفان بود ،متأسفانه چند سال پیش در لس آنجلس فوت کرد.
 -۲کتاب "اسکورت به سوی تهران" ،نوشته پتر پیلز ( ،)Peter Pilzانتشارات ایبر-
مولدا ،۸۱۱۹ ،ده برگی تصحیحی -تکمیلی که آقای پیلز به هنگام مالقات ایشان در
دفتر کارش در وین ،شخصن در اختیار من گزارد ،ده برگی که برای چاپ دوم کتاب
تدارک دیده شده بود.
 -1سایت اینترنتی امید ،یادبود حقوق بشر ،پروژه ای از "بنیاد برومند" ،حمید رضا
چیتگر

حمید رضا چیتگر

 -۴بهمن جوادی(غالم کشاورز)
" ...در تاریخ  ۸۶ژوئیه  ۸۱۱۹علی محمدی سر خلبان ایرانی در شهر هامبورگ به
دست افراد ناشناخته ای به ضرب گلوله به قتل رسید .یکی دیگر از افراد اپوزیسیون
به نام جوادی (غالم کشاورز .ن) نیز در تاریخ  ۲۶اوت  ۸۱۱۱در قبرس به ضرب
گلوله از پای در آمد .در هر دو مورد اسلحه قاتلین و صدا خفه کن های آنها کشف شده
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."*...
بهمن جوادی(غالم کشاورز) عضو کمیته مرکزی"حزب کمونیست ایران" بود که در
 ۲۶اوت  ۸۱۱۱درشهر الرناکا ،قبرس ،با شلیک سه گلوله ،یکی به سر ،توسط دو
ضارب موتورسوار ،به قتل می رسد .بهمن جوادی ساکن استکهلم (سوئد) بود .او
برای دیدار مادرش به الرنکا رفته بود .به احتمال زیاد" ،سربازان گمنام امام زمان"،
یا همان با نام وزرات اطالعات و امنیت ج.ا.ا ،.از برنامه مالقات او با مادرش در
الرناکا مطلع شده بودندو از این راه او را ردیابی و سپس ترور کردند .فریده آرمان،
همسر جوادی ،در باره آن لحظه چنین می گوید ..." :ساعت نه و نیم شب بود که غالم
کشاورز در جلوی چشمان من و برادر و مادرش در الرناکا به قتل رسید .من صدای
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."...
« ...بهمن جوادی (غالم کشاورز) ازکادرهای برجسته حزب کمونیست ایران و پناهنده
سیاسی درسوئد بود .او درماه آکوست (۸۱۱۱شهریور  ،)۸۵۶۱برای دیدار مادرش به
قبرس (الرناکا) می رود و دربرابر چشمان مادر ،برادر وهمسرش(فریده آرمان)
ترور می شود .سه گلوله به او اصابت کرده است ،یکی از ناحیه سر .جوادی فورا به
بیمارستان نیکوزیا منتقل می شود ،اما متاسفانه ساعاتی بعد براثر خون ریزی سر
فوت می کند ...بهمن جوادی متولد  ۸۵۵۳در روستای نارک ،از توابع دوگنبدان ،بود.
درسال  ۸۵۳۳دانشجوی دانشکده کشاورزی کرج می شود و ازهمان ابتدا با محافل
دانشجویی چپ در ارتباط قرار می گیرد .اودراردیبهشت ۸۵۳۳دستگیر و زندانی می
شود .پس از آزادی از زندان ( )۸۵۳۹درجریان اعتراضات و تظاهرات فعاالنه
شرکت می کند و در میان مردم منطقه لرستان چهره ای محبوب و مورد احترام می
شود ...او ،اوایل زمستان  ،۸۵۳۱به همراه عده ای ازدوستانش به سازمان "اتحاد
مبارزان کمونیست" می پیوندد .درشهریور ،۸۵۶۸درکنگره "اتحاد "...شرکت می کند
و عضو کمیته اصفهان سازمان می شود .او درزمستان همان سال  ،در پی سیاست
سرکوب ج.ا ،.به کردستان می رود .جوادی ،درشهریور  ،۸۵۶۲درکنگره
موسس"حزب کمونیست ایران" شرکت می کند ویکی از پایه گزاران این سازمان است
که بعد به عضویت کمیته سازمانده تشکیالت مخفی حزب انتخاب می گردد ...او بعدا
به تشکیالت خارج از کشورحزب منتقل وعضو کمیته این تشکیالت می شود .بهمن

جوادی در کنگره دوم و سوم حزب به عنوان نماینده تشکیالت خارج از کشور شرکت
می کند و در کنگره دوم به عنوان عضو کمیته مرکزی حزب انتخاب می شود...
جوادی عضوی کمیته مرکزی حزب ،عضو کمیته سازمانده تشکیالت شهرهای ایران،
کمیته خارج کشور حزب ،کمیته رادیو صدای حزب کمونیست ایران بود ومسئولیت
سازماندهی فدارسیون شوراهای پناهندگان ایرانی درخارج کشور را نیز به عهده
داشت.»)۲( ...
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
جوان به نام"رزا" است که پس از آگاهی از ترور پدرش در الرنکا ،به قبرس می رود
تا در اینباره پژوهش کند.
آقای هوفمن( ،)Hoffmannافسرعالیرتبه شهربانی فدرال آلمان ،که مأمور تحقیقات
دررابطه با تروربرلین بود ،به نیکوزیا ،قبرس ،می رود وبا آقای کروکوس
( ،)Krokosافسر شهربانی کل قبرس و مسئول پرونده بهمن جوادی گفتگو می کند .بنا
برشهادت آقای هوفمن و گزارش ایشان به دادگاه میکونوس ،ترور بهمن جوادی کار
ج.ا.ا .است .بنا بر تحقیقات و اطالعات ایشانُ ،کلت مورد استفاده در ترور جوادی از
نوع اسلحه های خودکار مدل الما ،، XA Lama ،کالیبر  ۹/۶۳میلی متر ،با شماره
مسلسل  ۳۲۶۱۸۱و از جمله تولیدات یک کارخانه اسپانیایی است که در تاریخ
۵۱مارس  ۸۱۹۸تحویل وزارت جنگ ایران شده است .یعنی از همان محموله ای
است که اسلحه ترور برلین بوده است .این ُکلت دارای یک صدا خفه کن نیز بوده
است .آقای براونه ( ،)Brauneافسر کارشناس امورجنایی در شهربانی کل آلمان ،پس
از انجام بررسیهای الزم در رابطه با اسلحه و صدا خفه کن ،گزارش می کند که شیوه
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
مصرف شده برای ساخت و تولید صدا خفه کن ،نوع سیستم پرس ،شیارها و خطوط
درونی لوله ها ،وحتا نوع خط و درشتی خطوط و نوع و روش کنده کاری و حک
حروف "ل" و اعداد  ۸و  ۵همگی در تطابق کامل با هم هستند و نشان می دهند که
منشاء ضدا خفه کن ها یکی است .در متن رأی دادگاه میکونوس(همانجا ،برگهای
 )۵۳۵-۵۳۱درباره ترور بهمن جوادی در الرناکا ( ،)Larnacaچنین آمده است:
«  ...سوء قصد به جان جوادی در الرناکا ()Larnaca
در  ۲۶اوت  ،۸۱۱۹۱بهمن جوادی یک ایرانی مخالف در شهر الرناکا/قبرس با گلوله
ای که توسط دو ضارب به سرش شلیک شد ،به قتل می رسد .مصباحی در این مورد
می گوید که او(مصباحی) از سوی یکی از افسران عالی رتبه سازمان امنیت ج.ا.ا" .
که در آنزمان در دادگاه انقالب کار می کرد ،و این مورد را می شناخت" اطالع یافته
است که قتل این فرد مخالف بر اساس یک تصمیم سیاسی بوده است و اعضای سپاه

پاسداران این ترور را انجام داده اند .بر اساس اطالعات و گزارشات افسر اداره آگاهی
فدرال آلمان ،کمیسر عالی امور جنائی هوفمن ( )Hoffmannکه حضورا با بازپرس
ومسئول پرونده(جوادی) ،آقای کروکوس()Krokosدر نیکوزیا ( ،)Nikosiaگفتگو
کرده و اطالعات دقیق از او کسب ،و فتوکپی بخشهائی از پرونده را از او گرفته
است ،اسلحه به کار رفته در قتل جوادی یک ُکلت خودکار الما ( ،)Lamaمدل ،XA
شماره  ،۳۶۶۱۸۱کالیبر  5،،5میلی متری با یک صدا خفه کن می باشد .تحقیقات
پلیس بین المللی نشان می دهد که این اسلحه در تاریخ  ۵۱مارس  ،۸۱۹۸در تهران
تحویل وزارت جنگ ایران شده و مانند هر دو قتل وین و برلین ،به هنگام فرار در
مکانی قرار داده شده است.
مهندس فیزیک وکارمند شهربانی فدرال آلمان آقای براونه ( ،)Brauneدربرابر دادگاه
اظهار داشت ،از آنجائیکه امکان خارج کردن مدارک جُرم از آن کشور وجود نداشت،
درهمانجا (نیکوزیا) ُکلت وصدا خفه کن را مورد بررسی و آزمایش قرار داده است.
این کارشناس (امور جنائی) در گزارش رسمی خود به این نتیجه می رسد که نوع
تولید این صدا خفه کن ،که دارای شعاع بیرونی  ۵۱میلی متر ،و کلفتی لوله  ۲میلی
متر است ،با نوع صدا خفه کنی که در ترور رستوران "میکونوس" به کار رفته،
یکسان است .هر دو لوله ،صدا خفه کن (که با سیستم پرس  Strang Pressingتولید
شده اند) دارای خطوط و شیارهای موازی ویژه ای هستند که به نوع ابزار تولید آنها
مربوط می شود .خطوط و شیارهائی که یکسان و در تطابق با هم هستند .این موضوع
که این کارشناس در ارزیابی خود می گوید صدا خفه کن ها به "احتمال بسیار باال" از
یک قطعه لوله فلزی تولید شده اند ،به نظر دادگاه تنها مربوط به این امر می شود که
از صدا خفه کن بکار رفته در الرناکا تنها یک نمونه وجود داشته است .بعالوه ،کنده
کاریهای روی صدا خفه کن ها " ل – ( "۸۵۸در برلین) و " ل ( "۸۵۱ -در الرناکا)
از نظر نوع و درشتی خط و شیوه کنده کاری حرف " ل و اعداد " " ۸و "" ۵
بطور برجسته ای یکسان و شبیه بهم می باشند .دادگاه عکسها را با هم مقایسه کرد و
صحت این ارزیابی را تأیید می کند.»...

منابع و زیرنویسها:
* -از حکم بازداشت علی فالحیان ،ن.ش .به "پیوستها" در همین کتاب
 -۸برگرفته وخالصه شده از نشریه "کمونیست" ،ارگان حزب کمونیست ایران ،شماره
 ،۳۱مرداد ۸۵۶۱
 -۲میکونوس" ،متن رای دادگاه" ،ترجمه پرویز دستمالچی ،انتشارات دهخدا ،لس
آنجلس ،اکتبر  ،1444برگهای  ۲۳۶تا ۲۳۹

بهمن جوادی (غالم کشاورز) ،ترور در برابر چشمان مادر ،همسر و برادر
عکس :سایت اینترنتی "آشتی"

 -۵سرهنگ عطاهللا بای احمدی
و سرگرد عباس قلی زاده
سرهنگ ضد اطالعات عطاهللا بای احمد در ۵ژوئن  ۸۱۱۱در هتل اکسلسیور در
دوبی با شلیک دو گلوله به سرش ،و سرگرد عباس قلی زاده در  ۲۹دسامبر سال
 ۸۱۱۲در استانبول ترور می شوند .این دو از اعضای سازمان درفش کاویانی ،یک
سازمان مشروطه طلب ،به رهبری دکترمنوچهر گنجی بودند .منوچهر گنجی از
وزرای نظام پهلوی است که پس از انقالب اسالمی به خارج از کشور پناهنده شد و
سازمان درفش کاویانی را پایه گزاری کرد .منوچهر گنجی ماجرای قتل سرهنگ بای
احمدی را چنین تعریف می کند:
درسال  ۸۱۱۱هژده نفراز اعضای سازمان درفش کاویانی در ایران دستگیر و زندانی
می شوند .مدتی پس ازاین دستگیری ،شخصی به نام "حاج کبیری" ،که گویا از
مسئوالن باالی زندان اوین درتهران بوده است ،با سرهنگ بای احمدی تلفنی تماس می
گیرد و پس ازتشریح مقام وموقعیت خود مدعی می شود که از پیروان وحامیان
سازمان درفش کاویانی است و می تواند به افراد دستگیر شده کمک نماید .او خواهان
مالقات و گفتگو با منوچهر گنجی می شود .گنجی ،بنا به دالیل امنیتی ،حاضر به
مالقات با او نمی شود و قرار می شود سرهنگ بای احمدی ،به همراه محافظ او،
سرگرد عباس قلی زاده ،با حاج کبیری در شهر استانبول ،ترکیه ،مالقات و گفتگو
کنند .در این مالقات حاج کبیری مدعی می شود که قدرت و نفوذ او آنچنان زیاد است
که می تواند زندانیان سازمان را آزاد کند و قرار بر این می شود که او (حاج کبیری)
پس از مراجعت به ایران ،بمنظور اثبات گفته های خود ،و نیز جلب اعتماد ،چنین
کاری را انجام دهد.
پس ازبازگشت حاج کبیری به ایران تمام افراد زندانی سازمان درفش کاویانی ،به غیر
از دو نفر ،آزاد می شوند .این امر موجب اعتماد و اطمینان سرهنگ بای احمدی می
شود ،بطوریکه این بار پیشنهاد حاج کبیری مبنی بر مالقات در دوبی را می پذیرد تا
درباره اقدامات بعدی گفتگو وتبادل نظر نمایند .حاج کبیری خواهان شرکت منوچهر
گنجی و گفتگوی مستقیم با او دراین مالقات می شود .اما گنجی ،باز هم به دالیل
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.
براساس گزارش شهربانی کل دوبی و کمیسیون مسئول تحقیق این پرونده ،قاتالن حدود
دو ساعت و نیم پس از انجام قتل دوبی را به مقصد تهران ،با هواپیما ،ترک می کنند.

پلیس دوبی عکسهای قاتالن را به منظور شناسایی در اختیار سرگرد قلی زاده قرار
می دهد .او حاج کبیری را به عنوان یکی از دو نفر قاتالن شناسایی می کند .پس از
ترور سرهنگ بای احمدی ،تمام زندانیان آزاد شده در ایران دوباره دستگیر و برخی
از آنها اعدام می شوند.
سرگرد عباس قلی زاده نیز ،در ۲۹دسامبر  ،۸۱۱۲توسط پنج مرد ناشناس در یکی
از خیابانهای استانبول ،ترکیه ،ربوده می شود .همسر او شاهد این آدم ربایی بوده است
و بنا بر اظهارات او ،درآن روز ۳ ،تن از عوامل ج.ا.ا .راه را بر او و همسرش می
بندند و سرگرد قلی زاده را به زور سوار ماشین خود می کنند .بنا بر تحقیقات پلیس
ترکیه ،سرگرد قلی زاده پس از شکنجه های فراوان ،بعد از چهار هفته به قتل رسیده
است .تحقیقات پلیس ترکیه نشانگر دخالت ج.ا.ا .است .قلی زاده افسر سابق گارد
شاهنشاهی و عضو سازمان درفش کاویانی بود .سایت اینترنتی سربازان ،متعلق به
سازمان درفش کاویانی ،درباره زندگی سرهنگ بای احمدی ،فعالیتها و نیز نحوه قتل
او از جمله چنین می نویسد:
" ...سرهنگ عطااله بای احمدی روز ۸۳خرداد  ۸۵۶۱برابر با  ۵ژوئن  ،۸۱۱۱در
هتل اکسلسیور در دوبی با شلیک گلوله به سر ،به دست فرستادگان جمهوری اسالمی
به قتل رسید .او که از افسران بسیار ورزیده اطالعاتی ارتش شاهنشاهی ایران بود ،در
 ۲۱امرداد ماده سال  ۸۵۸۲در شهر بندر گز ،واقع در استان مازندران ،به دنیا آمد و
به هنگام مرگ  ۶۳سال داشت .او درسال  ۸۵۵۶ازدانشکده افسری ایران فارغ
التحصیل شد و پس ازگذراندن دوره مقدماتی رشته مهندسی درسال  ۸۵۳۳به اداره
دوم ستاد بزرگ ارتشداران منتقل گردید .در این مدت دوره عالی اطالعات و ضد
اطالعات را در دانشکده فرماندهی ستاد طی کرد و در اثر لیاقت به ریاست دایره ضد
جاسوسی و ضد اطالعات منسوب گردید .وی چندی بعد به ریاست دایره کل عملیات
سازمان ضد اطالعات ارتش شاهنشاهی ایران برگزیده شد.
سرهنگ بای احمدی ازجمله افسران قهرمانی بود که در قیام  ۸۱تیر  ۸۵۳۱شرکت
مؤثر داشت و پس از شکست این قیام ناچار به خروج از میهن گردید و از روز نخست
تا هنگام مرگ ،فعالیت علیه جمهوری اسالمی را درغربت نیز ادامه داد .در قیام ۸۱
تیر  ،۸۵۳۱خواهران وی "اکرم" و "روحی" بای احمدی نیز شرکت داشتند که هر
دو دستگیر شدند .اکرم بای احمدی در  ۸۱امرداد ماه سال  ۸۵۶۱به گناه شرکت در
این قیام در تهران اعدام شد و روحی بای احمدی پنج سال ازعمر خود را درشکنجه
گاههای جمهوری اسالمی بسر برد .سرهنگ بای احمدی طی فعالیتهای خود در خارج
از کشور ،همواره با نظامیان و میهن پرستان ایرانی در داخل کشور در تماس بود و

قتل او هنگامی به وقوع پیوست که برای دیدار با شخصی که با نامهای مستعار حاج
کبیری ،اکبری ،و حاجی محمدی خود را معرفی کرده بود ،به دوبی رفت .این شخص
که از ایران می آمد ،قرار بود با گرفتن مبلغ پنجاه هزار دالر وسایل آزادی  ۸۲نفر از
همرزمان سرهنگ بای احمدی از شکنجه گاههای جمهوری اسالمی را فراهم نماید.
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
می رسد.")۲( ...
درمتن  ۵۱۳برگی حکم دادگاه میکونوس ،در رابطه با سوء قصد به جان منوچهر
گنجی و اعضای سازمان او ،درفش کاویانی ،از جمله چنین آمده است:
« ...دکتر منوچهر گنجی( بگونه ای قابل پذیرش) از تروری گزارش کرد که شخص
خود او هدف آن بوده است ،اما به جای او سرهنگ عطا اله بای احمدی " یکی از
اعضای سازمان او ،درفش کاویانی "،قربانی می شود.
دکتر گنجی می گوید که پس از دستگیری هژده تن از اعضای سازمانش در ایران ،از
سوی یکی از کارمندان عالی رتبه زندان اوین در تهران به نام حاج کبیری به بای
احمدی تلفن وگفته می شود که او(حاج کبیری) موافق ایده های سازمان درفش کاویانی
است و خود را نزدیک به آن می داند و می تواند به زندانیان سازمان کمک کند.
در پی آن ،حاج کبیری خواهان مالقات با گنجی و بای احمدی می شود .بای احمدی،
بنابردالیل امنیتی ،با او ابتدا قرار مالقاتی درشهراستانبول ،ترکیه ،می گزارد ،زیرا
(درآن زمان)سرگرد ق لی زاده ،به عنوان محافظ ،دراخیارش بود .بای احمدی تنها
(بدون گنجی) به مالقات حاج کبیری می رود.
پس از مالقات با حاج کبیری(ژوئیه  )۸۱۱۱تمام زندانیان آنها ،به غیر از دو نفر ،آزاد
می شوند .و بای احمدی براساس تحقیقات الزم در ایران از درستی امر مطلع می
شود .براساس چنین شرایطی ،بای احمدی پیشنهاد حاج کبیری را مبنی مالقات آنها د ر
دوبی می پذیرد تا در آنجا درباره اقدامات بعدی گفتگو کنند .هرچند که کبیری اصرار
فراوان داشت گنجی هم به دوبی برود ،اما بای احمدی دوباره ،بازهم بنابردالیل
امنیتی ،تنها به آنجا می رود .اما ،این قرار یک دام بود.
بای احمدی سه ساعت و نیم پس از ورودش به هتل ،توسط دو تن با شلیک گلوله کشته
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.

گلی زاده ،بعدا حاج کبیری را از روی عکس به عنوان یکی از ضاربان شناسایی کرده
است .پس از این ماجرا ،تمام همکاران سازمان درفش کاویانی در ایران ،که ابتدا از
زندان آزاد شده بودند ،دوباره دستگیر و برخی از آنها اعدام شدند.
بنا براظهارات دکترگنجی(اطالعاتی را که پلیس ترکیه دراختیار او گزارده است)
سرگرد قلی زاده نیز در دسامبر ۸۱۱۲در استامبول ربوده ،شکنجه و سرانجام کشته
می شود .گنجی می گوید که او در اکتبرسال  ۸۱۱۱نیزاز یک طرح ترور برعلیه
خودش مطلع می شود و بدین دلیل مجبور می شود برای مدتی فرانسه را ترک کند.
اما ،به جای او معاونش ،دکتر سیروس الهی ،در ۲۵اکتبر  ،۸۱۱۱به هنگام ترک
خانه ،به ضرب گلوله به قتل می رسد.
دکتر گنجی فتوکپی نامه ای را در اختیار دادگاه می گزارد( که بنا براظهارات او) در
تابستان  ۸۱۱۵توسط یک منبع با ارزش و بسیارمطمئن به او داده شده است.
نامه مربوط می شود به دادستانی کل جمهوری اسالمی ایران ،آقای موسوی تبریزی،
مورخ  ۸۹مارس  ،۸۱۱۵به واواک .در این نامه( که در باره دکتر گنجی است) که در
آن از جمله چنین آمده است ..." :توجه! پس از انجام عملیت همه مرقومات را از بین
ببرید" ،دادستانی کل می نویسد که رهبر انقالب اسالمی در باره یک استفتاء ،فتوای
زیر را صادر کرده است:
" ...شخص یاد شده (منوچهر گنجی ،پ.د ).یک کافر و نیزمفسد است و زندگی اش فنا
است .این امر براساس دشمنی او با خداوند قادر متعال ،ودشمنی اش برعلیه آخرین
پیامبر محمد(ص) ،و براساس عدم توجه اش به دستورات و خواسته های الهی ،و بر
اساس اشاعه نا آرامی و فساد درسرزمین اسالمی ،و نیزبمنظور پاسداری و حفظ اسالم
و مسلمانان است .این ریشه فساد باید فورا خشکانده شود تا این امر درسی برای
دیگران شود"...
دادستان کل دراین نامه اضافه می کند که دکتر گنجی ،بر اساس بررسیهای دقیق اسناد
و مدارک مربوط به او ،و نیز براساس گزارشات سفارتخانه ها وسایر مراکزج.ا.ا .در
خارج ازکشور ،مفسد است و شورای عالی قضات شرع متفق القول به این نظر رسیده
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
از ضرورت اجرای این قتل آگاه کرده است.»)۱(...

منابع و زیر نویسها:
 -۸نگاه شود به www.sabazan.com
 -۲حکم دادگاه میکونوس ،متن آلمانی ،همانجا ،برگهای ،۵۶۱ -۵۳۹

سرهنگ عطااله بای احمدی

سرگرد عباس قلی زاده

 -۶فریدون فرخزاد
فریدون فرخزاد ،معروف ترین" شومن" ایران ،در روز پنجشنبه ،ششم اوت ،۸۱۱۲
در سن  ۳۹سالگی به قتل رسید .او ازمخالفان سرشناس ج.ا.ا .بود که رهبران آن
نظام ،بویژه آیت اله خمینی ،و نیز والیت فقیه را در" شو" های خود شدیدا مورد
تمسخر و سرزنش قرار می داد .او در بار خودش چنین می گوید:
" ...من در پانزدهم مهرماه  ۸۵۸۹در چهار راه گمرک تهران متولد شدم .در دبستان
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
شرقی نوشتم ...در سال  ۸۱۶۲در مونیخ با آنیا(بوچکووسکی ،آلمانی ،پ.د ).عروسی
کردم ...در سال  ۸۱۶۵آشعار آلمانی ام از سوی ناشرین بزرگ کتاب آلمان بعنوان
بهترین اشعار سال برنده جایزه شد ،و در کتابی که همه ساله متشر می شود آثار من
در ردیف ده شاعر و نویسنده سال چاپ شد ...در سال  ۸۱۶۶به رادیو تلویزیون
مونیخ رفتم ...در تلویزیون مونیخ یک سلسله فیلم رنگی تهیه کردم .در سال 29،5
روی موزیک فولکور ایران ،موزیک مدرن ساختم و با این موزیک به فستیوال
موزیک اینسبورگ اتریش راه یافتم و جایزه اول را هم گرفتم.")۲(...
فرخزاد عضو سازمان درفش کاویانی ،به رهبری منوچهر گنجی بود .پس ازانتخاب
حجت االسالم علی اکبرهاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری ،از دفتر ریاست
جمهوری با برخی از شخصیتها و افراد سرشناس اپوزیسیون درخارج ازکشور ،به
منظورکشاندن آنها به ایران ،تماس برقرار می شد .درآنزمان ازجمله نام آقای" نجاتی"
بسیاربرسر زبانها بود .تماس گیرندگان ابراز می داشتند که شرایط در ج.ا .تغییر یافته
است و منقدان یا مخالفان می توانند بدون هیچ نگرانی به ایران برگردند ،البته به این
شرط که دست به فعالیتهای سازمان یافته سیاسی نزنند .بعدها روشن شد که هدف
اصلی ازتماس و گفتگو با مخالفان درخارج ازکشور قتل یا خنثی کردن آنها بوده است.
درهمین رابطه افرادی از ایران با فریدون فرخزاد تماس می گیرند .فرخزاد بر خالف
توصیه های منوچهرگنجی( ،)۱رهبرسازمان درفش کاویانی ،با آنها تماس برقرار و
گفتگو می کند .فرستادگان جمهوری اسالمی به او می گویند که وضع کاملن تغییر
کرده است و او می تواند با خیال راحت به ایران برگردد و مشکالت مادرش را حل
کند .هیچ خطری متوجه او نخواهد بود .آنها از فرخزاد می خواهند که تماسها،
گفتگوها و مذاکرات را کاملن پنهان نگه دارد و با کسی ابدا سخنی نگوید .پس از مدتی
قرار می شود برای آخرین بار ،و بمنظور گفتگو درباره جزئیات سفر فرخزاد ،نشستی
در خانه او درشهر بُن ،آلمان ،برگزار شود .روزمالقات فرخزاد از فروشگاه مواد

غذایی نزدیک منزل اش هندوانه می خرد و ازفروشنده می خواهد که به او هندوانه
های خوب بدهد ،زیرا "از ایران میهمان" دارد .بعد از آن دیگر از فرخزاد هیچ اثری
دیده یا شنیده نمی شود .پلیس در روزششم اوت  ،۸۱۱۲ساعت یازده و نیم شب ،جسد
او را در آپارتمانش در خیابان ریمن ( )Riemann Strasseپالک  ،۶۸شهر بُن،
کشف می کند .فرخزاد با ضربات بیشماری کارد به قتل رسیده و به هنگام کشف جسد،
هنوز یک کارد بلند آشپزخانه در شانه راستش فرو رفته بود .آقای عباس رحمتی در
سایت آفتابکاران ماجرا را اینگونه شرح می دهد:
« ...چند سال بود که فریدون تالش می کرد ،مادرش را که بسیار دوستش می داشت به
آلمان بیاورد  ،تا بتواند  ،درمان بیماری ا ش را در اروپا پیگیری کند  .از آنجائیکه رژیم
می دانست ،فریدون مادرش را خیلی دوست دارد ،از این در وارد شد و از آن بعنوان
پاشنه آشیل ،استفاده کرد و وارد مذاکره با فریدون فرخزاد شد! در واقع چون رژیم
ترور فریدون را در سر می پروراند ،وزارت اطالعات خود را پشت این موضوع
گذاشته بود و نفرات امنیتی خود را طوری تربیت کرده بود که با فرخزاد از درهای
مختلف وارد شود تا بتواند در یکی از این فرصتها  ،وی را ترور کنند .از یکسو قول ویزا
دادن به مادرش را مطرح کرده بودند ،و از دیگر سو گفته بودند ...آقای رفسنجانی
رفروم کرده و می توان گفت شما روزی در ایران شو اجرا خواهید کرد(مثال میخک
نقره ای) وطوری نشان داده بودند که شادروان فرخزاد باورش شده بود .از طرفی
فرخزاد در کنسرتها و شوهایی که برگزار می کرد ،بیشتر از رساله و احکام خمینی
که جمع آوری کرده بود صحبت می کرد و فتواها و مزخرفات خمینی و آخوند ها را
به مسخره می گرفت ،مثال درکنسرتی که در نوروز  ۸۵۶۹در لندن برگزار شد،
خمینی را بخاطر فتواهایش سکه یک پول کرده بود و وقتی مردم به آن گفته ها می
خندیدند ،می گفت این بدبختی یک ملت است  ،ملتی که حافظ و سعدی را داشته حال،
آنها را ازش گرفته اند و باید به این مزخرفات عمل کند .
آخرین کنسرتهای فرخزاد در کانادا برگزار می شود .در یکی از کنسرتهایش در شهر
تورنتو او خمینی و آخوند ها را شدید به باد انتقاد میگیرد و پرده از قتل برادرش (دکتر
فرخزاد) برمی دارد ،بطوریکه همان شب زمانی که فریدون برای استراحت درخانه
یکی از دوستانش بسر می برد ،ناگهان تلفن زنگ می زند و بعد صاحب خانه فرخزاد
را صدا می کند که "فری با تو کار دارد" .بعد از تمام شدن صحبتهای تلفنی  ،دوستش
میپرسد "فری چرا اینقدرعرق کرده ای و رنگ و رویت عوض شده است ؟" و او در
جوابش می گوید :اینها همیشه مرا تهدید میکردند و من هم جدی نمی گرفتم ،ولی این
بار تهدیدهایشان جدی تر بود .طرف به من می گفت یا درهمین کانادا ترا می کشیم و یا

در اروپا ترا خواهیم کشت! وقتی در کانادا  ،موفق به کشتن او نمی شوند ،ترور ش را
به بعد موکول می کنند .بعد از مدتی که آبها از آسیاب می افتد و فریدون هم کمی از آن
تهدید فاصله می گیرد ویا تقریبا از یاد می برد ،ماموران و آدم کشان به فرخزاد زنگ
می زنند و می گویند ،همانطورکه آقای رفسنجانی قول داده بود نوارهای ویدئویی
میخک نقره ای شما را پیدا کردیم وحاال این نوارها حاضر است و قصد داریم خودمان
حضورآُ آنها را تحویل تان دهیم .فریدون که مثبت فکر می کرد و دلش می خواست هر
چه زودتر به نوارهایش برسد در جواب به آنها می گوید :چه بهتر از این! فراموش
نکنیم ،در آنزمان سفارت رژیم درشهر بن بود و فرخزاد هم درحومه بن زندگی می
کرد .خالصه یک جایی را برای مالقات معین می کنند .
بعد ازمالقات اولیه ،فریدون که سر از پا نمی شناخت برای پذیرایی آنها را به خانه اش
دعوت می کند .و شاید هم خود آدم کشان طوری تنظیم کرده بودند که وی را در خانه
اش مالقات کنند ،ولی چیزی که کامال مشخص است ،این بوده که فریدون از توطئه
خائنانه آنها بی خبر بوده است .فریدون خوشحال  ،بخاطر گرفتن آلبومهای میخک نقره
ای اش آنها را به خانه می برد و حتا از سرکوچه برایشان یک هندوانه هم میخرد (
طبق تحقیق پلیس) و به خانه بردن قاتالن همان و جدا کردن سر فرخزاد همان ! درست
همان طوری که سر شاپور بختیار را در فرانسه جدا کردند( هر دو نفر را تقریبا شبیه
بهم با چاقو آشپز خانه سر بریدند) .درخانه مشخص نیست که قاتالن در ابتدا با او چه
رفتاری داشته اند ولی گزارشات پلیس نشان از بریدن سر و دستان وی دارد .البته همه
اینها گفتن و نوشتن اش ساده است.
دوستی که این ماجرا را تعریف می کرد  ،می گفت بنا بود که با فریدون کنسرت و
شوی بعدی را تدارک ببینیم ،به همین خاطر چند روزی قبل از برگزاری کنسرت با او
تماس گرفتیم ( اولین کنسرت بعد از کانادا بود که قصد داشتیم در اروپا برگزار کنیم)،
تلفن خانه اش مرتب زنگ اشغال می زد و هرگز قطع نشد .به خانه اش مراجعه
کردیم ،زنگ زدیم کسی درب را باز نکرد .سگی که در آپارتمان فریدون بود مرتب
پارس می کرد و درب خانه هرگز باز نشد! به همسایه هایش مراجعه کردیم همه ابراز
بی اطالعی می کردند به اداره پلیس مراجعه کردیم و موضوع را با آنها در میان
گذاشتیم ،به پلیس گفتیم که :این روزها ،ما یک کنسرت در دست اجرا داریم ولی نمی
دانیم چرا تلفنش مرتب بوق اشغال می زند و این غیرعادی است و درب خانه را هم
کسی باز نمی کند و سگش هم مرتب پارس می کند و باز این هم غیرعادی است.
پس ازمراجعه ،پلیس با اینکه وضعیت را کامال غیرعادی می دانست و می دید که
بوی خون می آید و سگ مرتب پارس می کند ،باز با کمال خونسردی گفت چیزی

نیست و ما نمی توانیم کاری کنیم ،شما بروید ما تحقیق می کنیم و نتیجه را به اطالع تان
می رسانیم .ما هم کاری نمی توانستیم بکنیم .با نگرانی و ناراحتی برگشتیم و باز مرتب

زنگ زدیم و زنگ زدیم ،اما فقط بوق اشغال شنیدیم .و نگران کننده تر اینکه از طرف
فریدون هم هیچگونه تماس تلفنی گرفته نشد.
فردای روز بعد باز به خانه فری رفتیم بوی خون همه جا را گرفته بود  .مجددا سراغ
پلیس رفتیم .پلیس که اوضاع را وخیم می دید ،خالصه درب آپارتمان را باز کردند و
وارد خانه شدند ،و با جنازه تکه تکه شده فریدون مواجه شدند .فریدون غرق درخون
بود و سر و دستش را از تنش جدا کرده بودند و از آنجائیکه خود می دانستند از طرف
چه کسانی این گونه قتلها صورت می گیرد زیاد هم تعجب نکردند .در واقع این قتل هم
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
تحویل رژیم داده می شدند ( مثل قاتالن دکتر کاظم رجوی در سوئیس ).»)۹(...
بنا برگزارش ویژه شهربانی فدرال آلمان ( ..." )BKAتشابه هایی کاملن آشکار میان
قتل فرخزاد و قتل سایرمخالفان ج.ا.ا وجود دارد .مقایسه ای میان قتل فرخزاد و قتل
نخست وزیر پیشین ایران،شاپور بختیار و منش اش سروش کتیبه درپاریس( اوت
 ،) ۸۱۱۸که در آنجا یکی از افراد مورد اعتماد بختیار قاتالن را به درون خانه او ،که
شدیدا تحت مراقبت پلیس قرار داشت ،می برد .در ترور بختیار ومنشی او سروش
کتیبه نیز قاتالن از کارد آشپزخانه به عنوان وسیله قتل استفاده کرده اند.")۴(... .
آقای حمیدرضا ذاکری ،مقام اطالعاتی -امنیتی پیشین ج.ا.ا .که به خارج از کشور
گریخته ،دررابطه با قتل فرخزاد اطالعات ذیقیمتی را دراختیار دادستانی و پلیس آلمان
گزارده است .هفته نام کیهان ،چاپ لندن ،از قول مجله فوکوس ،در اینباره چنین می
نویسد ..." :حمید رضا ذاکری ۳۱ ،ساله ،که بنا بر گفته های خودش سالها در دستگاه
امنیتی جمهوری اسالمی کار می کرده و مأموریتهای متعدد به خارج از کشور داشته
است ،در هفته های گذشته به برونو یوست ( )Bruno Jostدادستان آلمان مشروحا
درباره عملیات گروههای مرگ جمهوری اسالمی گزارش داده است .او نام قاتالن را
گفته و از مردان پشت صحنه و ساختار تشکیالتی این گروهها پرده برداشته است.
آنچه او بر آن اصرار می ورزد این است که علی اکبر محمدی و نیز فریدون فرخزاد،
بدون هرگونه تردیدی ،به فرمان زمامداران حکومت تهران به قتل رسیده اند.")۵(...
مجله فوکوس درهمین رابطه ،و درشماره مذکور ،از قول دادستانی ارشد آلمان آقای
برونو یوست می نویسد ..." :یوست با اطمینان و تأکید اظهار می دارد که در موارد

دیگر(که منظورش پرونده های مربوط به فرخزاد و محمدی می باشد) ،ذاکری مطالبی
را بیان داشته است که تنها به عنوان یک همکار دستگاه امنیت جمهوری اسالمی ایران
می توان از آنها مطلع بود و به آنها دست یافت.")۶(...
منابع و زیرنویسها:
 -۸سایت اینترنتی میرزا آقا عسگری(مانی) ،برکرفته از مصاحبه فرخزاد با مجله"
سپید و سیاه"
 - -۲گفتگوی اختصاصی پرویز دستمالچی با برخی از شخصیتهای سیاسی که با آنها
از سوی "نجاتی" تماس برقرار شده بود.
 -۵برگفته از سایت آفتابکارانwww.aftabkaran.com ،
 -۳مجله فوکوس( ، (Focusشماره  ،۱فوریه .۲۱۱۳
 -۳کیهان ،چاپ لندن ،شماره  ،۱۱۳پنجشنبه  ۲۶فوریه تا چهارشنبه سوم مارس
 ،۲۱۱۳برگ ۵
 -۶همانجا

فروغ و فریدون فرخزاد

 -۷علی اکبر محمدی
سایت اینترنتی"پایگاه اطالع رسانی" هاشمی رفسنجانی ،روزجمعه یازدهم اسفند
 ،۸۵۱۸از کتاب "اوج دفاع" ،که به خاطرات سال  ۶۳وی اختصاص دارد ،در متن و
پاورقی ،درباره فرارخلبان علی اکبر محمدی می نویسد(در چنین روزی.،پ.د:).
" ...اطالع رسید که یک جت فالکن آموزشی شرکت آسمان فرار کرده و دربغداد به
زمین نشسته است .خبرگزاریها به دروغ گفتهاند که هواپیمای اختصاصی من بوده یا
خلبانش خلبان مخصوص من بوده .به خبر گزاری جمهور اسالمی گفتم که تکذیب
نمایند .پخش این مطالب از رادیو های بیگانه هیجانی در سراسر کشور بجود آورده
بود که عصر و شب تلفهای زیادی درمنزل و دفتر داشتم ...یک هواپیمای آموزشی
جت فالکون  ۲۱متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان با هدایت خلبان آن(علیاکبر
محمدی)  ،پس از برخاستن از فرودگاه رشت ،خاک ایران را ترک کرد و با استفاده از
فضای ترکیه در یکی از فرودگاههای بغداد به زمین نشست .در این باره خبرگزاری
یوگوسالوی ضمن تایید این خبر ،به نقل ازمصاحبه خلبان در بغداد ،اقدام وی را یک
اقدام شخصی و در اعتراض به جنگ ایران و عراق توصیف کرد .خبرگزاری آلمان،
رویتر و کویت نیز گزارشهای مشابهی منتشر کردند .رسانههای خارجی مدعی شدند
همسر و یکی از دختران هاشمی رفسنجانی در این هواپیما بوده و به عراق پناهنده
شدهاند! خلبان نامبرده یک ماه پس از فرار ،ازطریق عراق به آلمان غربی رفت و در
روز جمعه  ۲۶دی ماه  ۸۵۶۳درهامبورگ به دست دو ناشناس کشته شد .پلیس
هامبورگ این ترور را سیاسی و مربوط به اداره امنیتی پلیس دانست.")۲(...
علی اکبر محمدی ،در بیست و یکم مرداد  ۸۲(۸۵۳۶اوت  ،)۸۱۱۶از پایگاه هوایی
رشت ،با یک فروند جت فالکن ،۲۱ -به بهانه انجام پرواز آزمایشی ،از زمین بلند می
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
هامبورگ تقاضای پناهندگی سیاسی می نماید.
محمدی درسیزدهم ژانویه  ،۸۱۱۹چند ماه پس ازفرار از ایران ،در هامبورگ ،ساعت
 ۱صبح ،پس از تحویل دختر چهار ساله اش به مهد کودک ،توسط دو نفر متوقف و با
شلیک  ۶گلوله به سر و سینه اش به قتل می رسد .ضاربان فرار می کنند .محمدی به
هنگام ترور  ۵۶سال داشت.
درآنزمان اقدامات دادستانی وپلیس آلمان بمنظور دستگیری مجرمان به نتیجه نرسید،
اما همواره ظن شدیدی وجود داشت که قتل محمدی یک ترور سیاسی حکومتی بوده
است .روزنامه معتبر آلمانی زبان تا ِگس اشپیگل در آنزمان در رابطه با ترور او چنین
نوشت:
"...سرخلبان سابق رئیس مجلس شورای اسالمی ج.ا.ا ،.هاشمی رفسنجانی ،علی اکبر
محمدی ۵۶ ،ساله ،دیروزصبح درشهرهامبورگ ،منطقه لهبورگه ()Lohbrugge

توسط دو ناشناس با ضرب گلوله به قتل رسید .پلیس حدس می زند که این قتل دارای
انگیزه سیاسی است.
محمدی در  ۸۲اوت  ۸۱۱۶به دلیل اعتراض به جنگ طوالنی میان عراق و ایران ،به
بغداد (پایتخت عراق) گریخت .او سپس به آلمان آمد و در سپتامبر همان سال ،در
هامبورگ تقاضای پناهندگی سیاسی نمود .مقامات پلیس می گویند قتل او می تواند در
رابطه با شغل پیشین و همچنین فرارش بوده باشد .دستگاه اطالعات آلمان نیز به تحقیق
دراینباره پرداخته است.
محمدی صبح آنروز دختر کوچکش را به مهد کودک می برد و اندکی بعد ،به هنگامی
که مهد کودک را ترک می کرد ،توسط دو مرد ،که در انتظار او کشیک می کشیدند،
متوقف می شود و آنها از او چیزی می پرسند .بنا بر اظهارات پلیس ،آن دو مرد لحظه
ای بعد شش گ لوله به سوی قربانی خود شلیک می کنند .محمدی به هنگام انتقال به
بیمارستان فوت می کند .ضاربان که دو مرد حدودا  20ساله هستند ،بدون آنکه اثری
از خود برجای گزارند ،موفق به فرار می شوند .پلیس اقدامات وسیعی را برای
دستگیری ضاربان آغاز کرده است .سر خلبان پیشین محمدی ،به همراه سه نفر دیگر،
با هواپیمای رئیس مجلس شورای اسالمی به عراق گریخته بود .خانواده او نیز قبلن به
خارج آمده بودند." )۱( ...
یک روزنامه معتبر آلمانی دیگر ،تاتس ( ،)Tazدر همین رابطه چنین می نویسد:
" ...علی اکبرمحمدی ،سرخلبان پیشین رئیس مجلس ایران ،هاشمی رفسنجانی ،آشکارا
توسط یک گروه کماندوی انتقام جوی کشورش ترور شد .بنا بر گفته وکیل محمدی ،او
دو روز پیش از ترور ،تلفنی تهدید به مرگ شده بود .به او گفته بودند که چهار واحد
کماندویی (برای قتل او) در راه هستند.
بنا براظهارات پلیس هیچگونه مشخصات ویژه ای از ضاربان در دست نیست و کشف
آثارجرم بسیار مشکل است ،زیرا یابنده اسلحه آن را پیش از تحویل به پلیس پاک کرده
است .اسلحه ازنوع ُکلت الما ( )Lamaاسپسیال و ساخت اسپانیا است .صدا خفه کن
بکار رفته در قتل نیز انباشته از اثرات انگشت کودکان است.")۹( ...
بنابراین ،پرونده قتل محمدی عملن مسکوت گزارده شد .با صدور رأی دادگاه
میکونوس ( ۸۱آوریل  )۸۱۱۹و بویژه فرار آقای حمیدرضا ذاکری (مقام اطالعاتی-
امنیتی ج.ا.ا ).به خارج از کشور و اطالعاتی را که ایشان درباره برخی از قتلهای
خارج ازکشور دراختیار دادستانی آلمان گذاشت ،پرونده محمدی دوباره گشوده شد.
مجله بسیار معتبر فوکوس درسال  ۲۱۱۳نوشت که بنا براطالعات و تحقیقات جدید
دادستانی آلمان ونیزاداره آگاهی فدرال آلمان( )BKAترورعلی اکبر محمدی بنا بر

دستور سازمان اطالعات و ج.ا.ا .انجام گرفته است .مجله فوکوس در شماره  ،۱سال
 ،۲۱۱۳در رابطه با این مطلب از جمله می نویسد:
" ...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
نیز فریدون فرخزاد (که در شش اوت سال  ،۸۱۱۲در شر بُن آلمان ،توسط چندین
ضربه کارد در ساعت یازده و نیم شب به قتل رسید) در اختیار مقامات دادستانی و
پلیس آلمان گزارده که این امر موجب گشایش مجدد پرونده این دو قتل شده
است.")۴(...
سعید محمدی ،برادرعلی اکبرمحمدی ،ساکن لس آنجلس ،در یک مصاحبه با خبرنگار
رادیو"فردا" ،پرویز مردانی ۲۳ ،فوریه  ،۲۱۱۳درباره احتمال گشایش دوباره پرونده
قتل برادرش و نیز نقش ج.ا.ا .از جمله چنین می گوید:
" ...سعید محمدی :بعد از  ۸۹سال ،مجددا دادستانی کل آلمان ،حاال به هر دلیلی ،می
گوید که آقای ذاکری ،از مقامات بلندپایه وعالیرتبه وزارت اطالعات به آلمان آمده و
مسائل و افرادی که در ارتکاب این قتل و قتل شادروان فریدون فرخزاد دست داشتند،
اینها را رو کردند که به خاطر مکانیزم قانونی که در دستگاه قضائی آلمان وجود دارد
باید از طرف بازماندگان مقتول ،یک تقاضا به دادستانی کل آلمان بدهند که ما به هر
صورت این تقاضا را دادیم و وکیلی هم ( Hireاستخدام) کردیم که بتواند در جریان
ذینفوذ باشد ،به خاطر اینکه می گویند که به خاطر اینکه دولت ،این تجربه در دادگاه
میکونوس وجود داشت که دولت جمهوری اسالمی و دولت فدرال آلمان ،فشار می
گزارند روی دستگاه قضائی آلمان که این محاکمه را به بیراهه بکشانند .به همین دلیل
باید از طرف خانواده مقتول ،وکیلی وجود داشته باشد تا بتواند که به زوایای پرونده پی
ببرد و به هرحال نگزارد که به بیراهه برود .همسر ایشان(همسرعلی اکبر محمدی) که
همسر فعلی بنده هستند ،ایشان هم تقاضا کردند .همانطور که عرض کردیم ،این یک
مکانیزمی است که با ید وجود داشته باشد که این پرونده ادامه پیدا بکند .ولی به هر
حال ،چه ما شکایت می کردیم ،یا درخواست می کردیم ،و چه نمی کردیم ،دادستانی
آلمان این پرونده را مطرح می کرد و دارد می کند و به دادگاه می فرستد.
پرویز مردانی(رادیو فردا) :در گزارش اخیر مجله فوکوس آمده است که آقای آندریاس
شولتز ،وکیل خانواده علی اکبر محمدی ،طی نامه ای که در چند صفحه تنظیم شده
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

امکانات سیاسی خود ،او را یاری دهد .سعید محمدی درباره نقش و توانایی آندریاس
شولتز می گوید:
سعید محمدی :آقای شولتز از طرف ما وکالت دارند که به این پرونده رسیدگی کنند و
ایشان هم با یک عده وکال کار می کنند در آمریکا و در جاهای دیگر .ایشان یک وکیل
بسیار مبرز و پرقدرتی هستند که اینترنشنالی فعالیت دارند و ایشان وکیل ما هستند،
بله.")۵(...
در همین رابطه ،در رابطه با تروریسم حکومتی ج.ا.ا .و نقش نهادهای اطالعاتی و
امنیتی آن در ترورعلی اکبر محمدی ،در رأی صادره توسط دادگاه میکونوس نیز از
جمله چنین آمده است ..." :نوع تولید صدا خفه کن ها ،و نیز آثار مربوط به نوع ابزار
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
امور جنایی (در ادراه آگاهی فدرال آلمان ،)BKA،آقای ریگه( ،)Rieggeدر۸۶
ژانویه  ۸۱۱۹در شهر هامبورگ ،منطقه برگدُرف ( ،)Bergdorfنسبت به جان علی
اکبر محمدی انجام گرفته است .ایشان در آنزمان مسئول رسیدگی به پرونده محمدی
بود .محمدی با یک هواپیمای ایرانی ،به همراه برادر و شوهر خواهرش ،به بغداد می
گریزد .او در آوریل سال  ۸۱۱۶به آلمان می آید و درهامبورگ درخواست پناهندگی
می کند .محمدی در ژانویه  ۸۱۱۹با شلیک چند گلوله به سر ،گلو و سینه اش توسط
دو ضارب به قتل می رسد .ضاربان از ُکلت الما ،مدل  ،XAکالیبر  ۹/۶۳میلی متر،
با صدا خفه کن و ُکلت برتا ( ،)Berettaمدل  ،۸۱۵۳کالیبر  ۹/۶۳میلی متر استفاده
کرده اند.")۶( ...

علی اکبر محمدی

منابع و زیرنویسها:
 -۸پایگاه اطالع رسانی آیت اله هاشمی رفسنجانی ،روز شمار خاطرات ،جمعه ۸۸
اسفند ۸۵۱۸
 -۲تاگس اشپیگل۸۱۱۹/۸/۸۹ ،)Der Tagesspiegel(،
 -۵تاتس۸۱۱۹/۸/۸۱ ،)Tageszeitung(،
 -۳مجله فوکوس ( ،)Focusچاپ آلمان ،در شماره  ،۱سال ،۲۱۱۳
 -۳رادیو فارسی زبان "رادیوفردا" ،مصاحبه آقای پرویز مردانی با سعید محمدی،
برادر علی اکبر محمدی ۲۳ ،فوریه ۲۱۱۳
 -۶متن آلمانی حکم دادگاه ،همانجا ،برگ  .۵۳۲در این رابطه رجوع شود به منشاء و
منبع اسلحه های به کار برده شده در ترور میکونوس و نیز ترور غالم کشاورز در
قبرس .اسلحه های بکار رفته در هر سه ترور دارای یک منبع و نیز ساخته شده توسط
یک کارخانه هستند که در سال  ۸۱۹۸توسط اسپانیا تحویل ارتش شاهنشاهی وقت
ایران شده است  .صدا خفه کن های مورد استفاده در هر سه ترور نیز دارای یک
کیفیت جنس و کیفیت تولید و دستگاه پرس و حکاکی شماره و الفبا می باشند.

محل ترور ،هامبورگ ،آلمان ،۲۳۸۷ ،پلیس به روی جسد محمدی یک پتو انداخته است،
دختر محمدی ،شاهد قتل ،در بغل یک پلیس ،عکس :مجله فوکوس
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بدینوسیله دستور جلب و توقیف علی فالحیان وزیر اطالعات و امور امنیتی جمهوری
اسالمی ایران صادر می گردد .نامبرده متولد سال  ۸۱۳۱در نجف آباد بوده و احتمالن
ساکن تهران(ایران) است (اطالعات بیشتری درباره شخص متهم و محل سکونت وی
در دست نیست).
علی فالحیان متهم است که در  ۸۹سپتامبر  ۸۱۱۲در برلین مشترکن با افراد دیگر و
به پیروی از نیاتی نازل ،و با وسائلی که خطر عمومی دارند ،خبیثانه چهار نفر را به
قتل رسانیده و قصد قتل شخص دیگری را داشته است .این جنایت طبق نص مواد
(۲۸و۲۳و )۵۸از بندهای ( ۲و  )۳۲قانون جزا مشمول مجازات می باشد.
به مناسبت برگزاری کنفرانس بین المللی سوسیالیستها در برلین ،در روزهای  ۸۳تا
 ۸۱سپتامبر ،۸۱۱۲رهبران حزب دمکرات کردستان ایران نیز از تاریخ  ۸۳سپتامبر
در این شهر حضور داشتند .نامبردگان عبارت اند از:
دکتر صادق شرفکندی (معروف به دکتر سعید) دبیر کل حزب ،فتاح عبدلی و همایون
اردالن نمایندگان حزب در اروپا و آلمان .یک ایرانی دیگر به نام محمدپور دهکردی
(معروف به نوری) که در شهر برلین در تبعید بسر می برد ،همراهی و مترجمی این
گروه را به عهده داشت.
حزب دمکرات کردستان از نقطه نظر سیاسی مهمترین تشکیالت ُکردها در ایران است
و درعین حال ازمهمترین گروههای مخالف رژیم جمهوری اسالمی به شمار می آید.
حزب مزبوردرکنار دیگر گروههای اپوزیسیون بگونه غیر قهرآمیز به مبارزه مشغول
است.

افراد نامبرده فوق در تاریخ  ۸۹سپتامبر  ،۸۱۱۲در حدود ساعت  ۱شب ،در محلی که
جای گردهمائی افراد اپوزیسیون ایرانی بود ،یعنی در رستوران "میکونوس" واقع در
برلین ،پراگر پالتز  ،)Prager Platz(۲گرد هم آمدند تا با برخی از نمایندگان گروه
های اپوزیسیون به تبادل افکار سیاسی بپردازند .درحدود ساعت ده و نیم شب ،هنگامی
که مجموعن هشت نفر ،به اتفاق طبیب غفاری صاحب رستوران ،در یکی از سالنهای
فرعی گرد هم جمع بودند ،دو نفر مسلح به مسلسل «ای.ام .ای» کالیبر ۱میلی متر ،و
هفت تیر "الما" ،کالیبر  ۹/۶۳میلی متر ،وارد شدند و بسوی دکتر شرفکندی و عبدلی
و اردالن و نوری که ازهمه جا بی خبر بودند و انتظار چنین حمله ای را نداشتند،
شلیک کردند و آنها را با تیراندازیهای متوالی به قتل رساندند .درحین این ماجرا تیری
به شکم طبیب غفاری اصابت کرد و او را به صورت خطرناکی مجروح ساخت.
در تاریخ  ۳اکتبر  ۸۱۱۲شخصی به نام عباس رایل که تبعه لبنان است ،به عنوان یکی
از تیراندازان شناسائی و دستگیر شد .اثر دست راست وی روی هفت تیر "الما" ،که
هنگام سوء قصد مورد استفاده قرار گرفته بود ،کشف گردید .همراه با نامبرده یک
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
اقرار این دو متهم ،یک تبعه ایرانی به نام کاظم دارابی ،که به گفته امین "رئیس" و
پول بده گروه می باشد ،در تاریخ  ۸۱اکتبر  ۸۱۱۲دستگیر شد .علیه این سه نفر و دو
نفر دیگر ،که احتمالن همیار و همکار آنها بوده اند ،از تاریخ  ۲۱اکتبر  ۸۱۱۵در
محکمه جزائی شماره  ۸دادگاه ،محاکمات قضائی آغاز شده است.
متهم فالحیان در سوء قصد روز  ۸۹سپتامبر  ۸۱۱۲به شرح زیر ،به عنوان یکی از
مرتکبین جرم ،شرکت داشته است:
نامبرده اکنون ،وهم درزمان برنامه ریزی و اجراء سوء قصد ،مسئول "وزارت
اطالعات و امورامنیتی جمهوری اسالمی" ایران بوده است .وزارتخانه مزبور خود
دارای یک شبکه اطالعاتی به نام "واواک" است و در رابطه تنگاتنگ با سپاه
پاسداران ،و به ویژه با گروه موسوم به "نیروهای قدس" ،می باشد.
یکی ازمشخصات جمهوری اسالمی در مقابله با گروهها و افراد اپوزیسیون این است
که نه تنها اینگونه گروه ها را منحله اعالم می کند ،بلکه رهبران آنها را نیز در خارج
از مرزهای کشور تحت تعقیب و پیگرد قرار می دهد.
فالحیان خود در برنامه تلویزیونی دولتی ایران که در تاریخ  ۵۱اوت  ۸۱۱۲پخش
شده است ،اکیدا به این امراشاره می کند ،و ازحزب دمکرات کردستان به عنوان
"گروهکی" که از سوی وزارتخانه تحت تعقیب می باشد ،نام می برد:

" ...ما دارای یک رکن امنیتی می باشیم که علیه گروهکهای ضد انقالب فعالیت می
کند .ما موفق شده ای م که در مرکز تشکیالتی این گروهکها رخنه ،و بیشتر افراد آنها را
دستگیر کنیم .در مجموع ،باید گفت که در حال حاضر گروهکهای مزبور در داخل
کشور فعالیتی ندارند ،زیرا ما آنها را به فرار از کشور مجبور کرده ایم .ما نیز حیطه
فعالیتهای خود را گسترده تر کرده و آنها را در حال حاضر در خارج از کشور تحت
نظارت و تعقیب قرار داده ایم .ما به مراکز تشکیالتی آنها رخنه کرده ایم و از فعالیت
های آنها آگاه هستیم .ما همچنین موفق شده ایم به بسیاری از این گروهکها سر مرزها
و درخارج از مرزها ضرباتی وارد آوریم .همانگونه که اطالع دارید ،یکی از این
گروهکهای فعال حزب دمکرات کردستان می باشد .ما توانسته ایم که در سال گذشته
به اعضاء آنها ضرباتی اساسی وارد آوریم .همچنین به تشکیالت اصلی و فرعی این
حزب ضربات شدیدی وارد آورده ایم بطوریکه از فعالیتهای آنها کاسته شده است.".
تعقیب و پیگرد گروههای اپوزیسیون و نمایندگان آنها ،در واقع نابودی جسمی آنها را
در بر دارد .نمونه اش قتل رهبر حزب دمکرات کردستان ،در تاریخ  ۸۵ژوئیه
۸۱۱۱در شهر وین ،می باشد .در آن روز دبیر کل سابق حزب دکتر قاسملو و یکی
دیگر از نمایندگان حزب به نام قادری آذر درحین مذاکرات مخفی با هیأتی از سوی
دولت ایران ،به دست اعضاء این هیأت و به ضرب گلوله کشته شدند .مقامات
دادگستری اتریش علیه اعضاء هیأت مزبور قرار توقیف صادر کرده اند .یکی از
اعضاء این هیأت امین جعفری صحرارودی درحال حاضربه عنوان معاون ستاد
پاسداران مشغول به کار است .افراد گروه پاسداران "قدس" برای مبارزه با مخالفان
رژیم و اجراء سوء قصدها به کار گماشته می شوند.
از بین بردن نیروهای مخالف توسط دولت ایران درخارج از کشور امر استثنائی نیست
و موارد زیر صحت این ادعا را اثبات می کنند:
 دادگاه منصفه پاریس درتاریخ شش دسامبر  ،۸۱۱۳و  ۸۶ژوئن ،۸۱۱۳
مجموعن هشت نفر ایرانی را به جرم شرکت در قتل شاپور بختیار ،نخست
وزیر اسبق ایران درتاریخ شش اوت  ۸۱۱۸در پاریس ،به حبسهای طوالنی
و مادام العمر محکوم کرد.
در رأی ارجاعی صادره در تاریخ  ۵۸مارس  ۸۱۱۳که از یک سو تلویحن
طبق قوانین قضائی آلمان قابل مقایسه با رأی افتتاحیه دادگاه ،ولی از سوی
دیگر برخالف آن ،مستدل تر و مدلل تر است ،ذکر شده است که در برنامه
ریزی و تدارک و اجراء این سوء قصد کارکنان بسیاری از نهادهای حکومت
ایران ،از قبیل وزارت پست و تلگراف و سازمان تلویزیون ایران و وزارت
امور خارجه ،دست داشته اند .دو نفر از کارکنان مذبور طبق اظهارات

شاهدان در دادگاه ،از کارمندان وزارت اطالعات بوده اند و به عبارت دیگر
در رابطه تنگاتنگ با پاسداران می باشند.
 پروفسور دکتر گنجی وزیر سابق آموزش و پرورش ایران که رهبر یکی از
گروههای مخالف رژیم به نام درفش کاویانی می باشد ،به عنوان شاهد در
جریان دادگاه رسیدگی تشریح کرد که چگونه خو ِد او به علت فعالیت سیاسی
علیه دولت ایران تهدید به مرگ شده است .تاکنون دو نفر از نزدیک ترین
همکاران وی به قتل رسیده اند .یکی از اسنادی که درجریان این دادگاه در مد
نظر قرار گرفت ،مرسوله کتبی است که آرم رسمی کشور ایران روی آن
نقش شده است و مورخ  ۸۶مارس  ۸۱۱۵می باشد .زیر آن سند امضاء
رئیس کل دادستانی انقالب به چشم می خورد .در اطالعیه که توسط اداره
اطالعات کشور فدرال آلمان در تاریخ  ۱دسامبر  ۸۱۱۳صادر شده است،
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
اجراء قتل ،که درآن قید شده است ،عالوه بر وزارت امورخارجه ،قبل ازهمه
وزارتخانه ای که تحت مسئولیت فالحیان می باشد .منظور نظر است که:
"شروع اقدامات و انتخاب و تعیین افراد با تجربه و زرنگ و قابل اطمینان و
همچنین تهیه امکانات و وسائل الزم  "..بر عهده آن می باشد.
 در تاریخ  ۸۶ژوئیه  ۸۱۱۹علی محمدی سر خلبان ایرانی در شهر هامبورگ
به دست افراد ناشناخته ای به ضرب گلوله به قتل رسید .یکی دیگر از افراد
اپوزیسیون به نام جوادی (غالم کشاورز .ن) نیز در تاریخ  ۲۶اوت ۸۱۱۱
در قبرس به ضرب گلوله از پای در آمد .در هر دو مورد اسلحه قاتلین و
صدا خفه کن های آنها کشف شده 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.
بدین ترتیب مشاهده می شود که از بین بردن افراد اپوزیسیون از وظایف وزارت
اطالعات وامنیت و ادارات مربوط به آن ،بویژه شبکه اطالعاتی واواک و گروه
پاسداران"قدس" می باشد .مسئول کل این تشکیالت علی فالحیان است که درعین حال
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
اینکه حادثه روز  ۸۹سپتامبر  ۸۱۱۲به دستور مقامات ایرانی صورت گرفته است ،بر
اساس اطالعات بسیاری است که در این رابطه بدست آمده اند:
 در اعترافی که در حضور قاضی دادگاه در پرونده ضبط شده یکی از متهمین
یعنی امین درباره گفتگوئی که بین افراد دخیل در این حادثه صحبت کرده













است .درجریان این اعتراف با صراحت کامل گفته شده که ایران "در پس این
ماجرا" بوده و درصورت دستگیری مرتکبین از آنها حمایت خواهد کرد.
یک تبعه ایرانی به نام کاظم دارابی فردی است که سر نخ این ماجرا را در
دست داشته و رابط بین دستور دهندگان ایرانی و افراد حزب هللا که مستقیمن
این سوء قصد را انجام داده اند ،بوده است .نامبرده طبق اطالعاتی که اداره
فدرال حفاظت ازقانون اساسی واداره ایالتی برلین ومرکز جاسوسی انگلستان
بدست آورده اند ،عامل سازمان جاسوسی ایران ،یعنی واواک و عضو سپاه
پاسداران ،و در نتیجه از مرئوسین متهم فالحیان می باشد .طبق اعتراف نامه
امین که در پرونده ضبط شده است ،گروه سوء قصد کنندگان قبل از اینکه در
خانه تیمی واقع در زنفتن برگر رینگ ،پالک  ،۹ساکن شوند ،در خانه دوم
دارابی در دتمولدر اشتراسه شماره  ۶۳در برلین بسر می برده اند.
بر اساس اطالعیه ای که توسط اداره فدرا ِل حفاظت از قانون اساسی آلمان به
مقامات پلیس داده شده است ،کارمندان وزارتخانه شخص متهم (فالحیان) ،و
به عبارت دیگرکارکنان شبکه جاسوسی که تحت نظر وی می باشند ،مستقیما
در جریان حادثه برلین شرکت و دخالت داشته اند.
دو نفراز متهمان یعنی امین و رایل که این جنایت را اجراء کرده اند ،در
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.
حیدر ،راننده اتومبیل سواری که مرتکبان جنایت با آن فرار کرده اند ،از
زمانی که از آلمان فرار کرده است ،در ایران بسر می برد ،علیه نامبرده
قرار توقیف صادر شده است.
علی صبرا ،خریداراتومبیل فوق الذکر ،که اینک فراری است ،پس از ناپدید
شدن ش از آلمان ،توسط یکی از افراد شاهد ،در بیروت و به هنگام ورود به
مرکز فرماندهی حزب هللا دیده شده است.
یکی از سالح هائی که در جریان سوء قصد ۸۹سپتامبر ۸۱۱۲مورد استفاده
قرار گرفته است ،متعلق به ارتش شاهنشاهی ایران می باشد.
یکی از مرتکبین این جنایت در رستوران میکونوس ،قبل از کشتن قربانیان
خود ،به زبان فارسی به آنها دشنام داده است.
طالبانی ،رهبر ُکردهای عراق و دوست دکتر شرفکندی شب بعد از این
رخداد ،به مقامات پلیس آلمان اطالع داد که این جنایت "توسط ایران"
صورت گرفته است .به گفته نامبرده ،نقشه های اجرائی این جنایت ،پس از
اینکه چند تن از اعضاء سپاه پاسداران ،توسط پیشمرگان ُکردهای عراقی در
ماه اوت سال  ۸۱۱۲دستگیر شدند ،برمال گردیدند .وی اضافه کرد که چند
هفته قبل از اجراء سوء قصد ،دکتر شرفکندی را از نقشه های ایران مطلع
ساخته و به وی هشدار داده است.

اتهام همکاری دراین جنایت به فالحیان ،با توجه به اظهارات یکی از شاهدان یعنی
برند اشمیت باوئر ،وزیر مشاور دولت آلمان درامور اطالعاتی -امنیتی ،در جلسات
دادگاه ،تأیید می گردد .نامبرده تأکید کرده است که فالحیان بارها و بارها کوشش نمود
که با فشار آوردن به دولت فدرال آلمان از برگزاری محاکمات قضائی در رابطه با
جریان میکونوس جلوگیری نماید.
یک بررسی دقیق از ارتباطات نهائی و زمینه ها و عوامل این حادثه (منجمله مسائل
مورد توجه ایران ،نحوه برخورد مقامات ایرانی با مخالفان رژیم ،برنامه ریزی و
اقدامات تدارکاتی درایران ،اجراء نقشه  ۸۹سپتامبر ۸۱۱۲و دخالت افرادی که مستقیم
یا غیر مستقیم در این جنایت دست داشته اند) ،منجر به این سوء ظن شدید می شود که
شخص فالحیان به عنوان مسئول وزارتخانه ذینفع ،وعضو شورای ملی امنیت ،و بر
مبنای قدرت فرمانی و امکانات خود ،مسئول جنایت  ۸۹سپتامبر ۸۱۱۲بوده و در آن
دست داشته است .شواهد و قرائنی که این سوء ظن را تقویت می کنند ،مبتنی
براظهارات افراد شاهد و کارشناسان است که در طول بازجوییها و بازپرسیها در
جلسات متعدد دادگاه صورت گرفته اند .از جمله شواهد و اسنادی که به دست آمده اند،
اظهارات یکی از متهمان یعنی امین و افراد شاهد مانند:
گرونه والد(کارمند اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی) ،آنوسک (کارمند اداره ایالتی
حفاظت از قانون اساسی) ،پروفسوردکتر گنجی ،استرویتس)  (Ostrowitsپلیس امور
جنایی ،وین) ،پروفسور دکتر اشتاین باخ (انستیتوی مطالعات شرق در هامبورگ) و
بن اشتین (کارمند اداره فدرال جنحه و جنایت) در رابطه با سالح ها و صد خفه کن
ها ،می باشد .همچنین اسناد و اشیاء بررسی شده ،بویژه رأی دادگاه منصفه پاریس
مورخ شش دسامبر ۸۱۱۲و ۸۶ژوئن  ۸۱۱۳و  ۵۸مارس " ،۸۱۱۳دستور قتل"
پروفسور گنجی ،و نیز اطالعیه مربوط که ازطرف سازمان فدرال اطالعات به تاریخ
 ۱دسامبر  ۸۱۱۳صادر گردیده ،و باالخره قرارهای توقیف صادره از دادگاه وین،
سوء ظن فوق را تقویت و تأیید می نمایند.
جنایت مزبور به صورتی مزدورانه صورت گرفته و ویژگیهای قصد قتل عمد در آن
مشاهده می شوند .فردمتهم (فالحیان) با پیروی ازتمایالت و خواسته های پست ،خود
را مختارانه همچون فعال مایشائی ،صاحب حیات و ممات دیگران دانسته است .این
جنایت با استفاده از وسائلی که خطر همگانی دارند ،انجام شده است .البته از نظر ما
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
این منظور همراه برده شده بود ،اشخاص زیادی که اصلن ارتباطی با این جریان

نداشتند ،درمعرض خطر جانی قرار گرفتند .اگر کسی با چنین سالحی دقیقن بسوی
افراد معینی که در فضائی بسته که افراد دیگری در آنجا حضور دارند ،شلیک نماید،
نمی تواند ،هدف گیری را فقط منحصر به قربانیان خود نماید .چنین تعبیری با رأی
دیوانعالی فدرال ،صادره در ۸۵فوریه  ۸۱۱۳مطابقت دارد .رأی دیگر دیوان مزبور
که در اول سپتامبر  ۸۱۱۲صادرشده است ،در تضاد با تعبیر فوق نیست ،زیرا که در
آن جا فقط چگونگی حقوقی یک گلوله شلیک شده با هفت تیر و نه مسلسل برای بحث و
تصمیم مطرح شده است.
از این رو دالیل کافی برای صدور قرار توقیف فالحیان ،بنا بر ماده  ۸۲از بند ۵۲
قانون جزائی موجود می باشد .براساس تعبیر و تأویل قانونی ماده و بند فوق الذکر ،می
باید به پیش شرط های مشروح در زیر ،توجه نمود .باید از این نقطه نظر حرکت کرد
که شخص متهم یعنی فالحیان ،داوطلبانه خود را به دادگاه معرفی نخواهد کرد .ازسوی
دیگر بدون دستگیری نامبرده پیگرد سریع و اجراء مجازات مرتکبین این جنایت
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:
الف) مقامات دولتی ایرانی و همچنین سفیر جمهوری اسالمی ایران کرارا اتهام دخالت
فالحیان را درجنایت مزبور ،مردود اعالم کرده اند .این امر ،و نیز این واقعیت که
فالحیان ازاعضاء دولت ایران است ومحل سکونت دائمی اش (حداقل در حال حاضر)
در ایران می باشد ،منتج به این امر خواهد شد ،که نامبرده در جلسات دادگاه حاضر
نشود ،بلکه تمام هم و کوشش خود را مصروف بر این کند ،که گریبان خود را از این
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
بُرد ،محدود خواهد بود .هرگاه یکی از شرایط فرضی فوق الذکر وجود نداشته باشند،
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.
ب) جلسات محاکمات اصلی جریان میکونوس ،که از  ۲۱اکتبر  ۸۱۱۵در محکمه
جزائی شماره یک دادگستری برلین صورت می گیرند ،شواهد و قرائن بیشماری
بدست داده اند ،مبنی بر اینکه افراد شاهدی که از اطرافیان متهمان بوده اند و خودشان
رابطه مستقیم با حزب هللا دارند ،قبل از شهادت شان در دادگاه شدیدا تحت اِعمال نفوذ
قرارگرفته اند تا اظهارات خود را ،که در بازجوئیهای پیشین به ضرر متهمان کرده
بودند ،منکر شوند یا دیگر تکرار نکنند .به همین علت محکمه جزائی دادگاه دو تن از

شاهدان را به خاطر خطر جانی و جسمی که آنها را تهدید می کرد ،از شهادت در
جلسه معاف کرده است .بیانات کارشناس ،پروفسور دکتر اشتاین باخ ،در نامه کتبی
خود ،مورخ  ۳آوریل  ،۸۱۱۵درباره رابطه بین ایران و حزب هللا و گفتار تلویزیونی
فالحیان در  ۵اوت  ۸۱۱۲وهمچنین مسائل مورد توجه ایران و سرانجام اظهارات
متهم امین درحضور قاضی بازپرس دیوانعالی فدرال ،دال براین واقعیت دارند که
چنین اِعمال نفوذهائی ازسوی ایران یا به ترغیب آن کشور صورت گرفته اند .و این
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
کوشش را برای تیره و تار کردن این ماجرا بکار خواهد بُرد.
ج) بر اساس چنین اوضاع و احوالی باید جدا این سئوال را مطرح کرد که آیا فالحیان
دست به جنایت دیگری از این قبیل خواهد زد؟ قتل یکی از دیپلماتهای پیشین ایران
یعنی کاظم رجوی در ۸۳آوریل ۸۱۱۱در ژنو ،و قتل شاپور بختیار ،نخست وزیر
اسبق ایران ،در تاریخ  ۸۶اوت  ۸۱۱۱۸در پاریس و قتل نقدی ،رئیس بخش ایتالیایی
شورای ملی مقاومت در  ۸۶مارس  ۸۱۱۵در رُم ،همگی در زمان تصدی فالحیان
صورت گرفته اند و تا آنجائی که از قرائن بر می آید در محدوده اختیارات وزارت
خانه نامبرده می باشند.
د) با توجه به سنگینی جرائم و اتهامات فوق ،دستور قرار توقیف او ،امری کاملن
متناسب است.
امضاء .دکتر وست
قاضی دیوانعالی فدرال
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ادراه کل حراست از قانون اساسی آلمان
 ۸۱دسامبر ۸۱۱۳
شماره پرونده:
AGI21-247-S-350070-220/95
صندوق پستی ۸۱۱۳۳۵
کلن()Köln
کد پستی ۳۱۳۳۳
تلفن4112 -5911209 :
فاکس4112-59811،5 :
تلکس4112 -8881122 :
به:
دادستانی کل آلمان /دادگستری کل آلمان
به دست دادستان ارشد آقای یوست  Jostبرسد
صندوق پستی ۲۹۲۱
کارلسروهه ( )Karlsruheکد پستی 76014
موضوع :دعوی جنائی برعلیه امین و دیگران ،مظنون به قتل و غیره (پرونده معروف
به میکونوس)
در اینجا :تکمیل اطالعات این اداره
 -۸گزارش مورخ  /۱۵/۳/۲۲شماره پرونده-350070-93/146 :اس 11-247-ث و
( )CVصفحه  ،۶بند ۳ -۸
 -۲و گزارش مورخ  -۸۱۱۳/۳/۲۸شماره پرونده  -350070-95/98اس21-247-.
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در رابطه با :گفتگوی مورخ ۸۱۱۳/۸۸/۲۱
ودرتکمیل اطالعات باال ،اداره کل حراست از قانون اساسی اکنون بر اساس اطالعات
بدست آمده در نوامبر این سال ،که قابل استفاده برای دادگاه می باشد ،از همان منبع
اطالعاتی گزارش دوم ( ،۱۳/۳/۲۸م) مطالب زیر را به اطالع می رساند:
" یک تیم از واحد ویژه عملیات خارج از کشور وزارت اطالعات و امنیت ج.ا .ایران
مستقیمن در قتل رهبران ُکرد ،در  ۸۹سپتامبر  ،۸۱۱۲دخالت داشته است .این شعبه

که مسئول ترورها است ،و به عنوان واحد عملیات ویژه معروف می باشد ،از مدتهای
طوالنی وظیفه مراقبت از اعضای حزب دمکرات کردستان ایران را به عهده دارد .به
عنوان مثال ،یک تیم ازهمین واحد مستقیمن مسئول قتل رهبر ُکردها عبدالرحمان
قاسملو است.
وزارت اطالعات و امنیت ج.ا.ا در اوائل سپتامبر ،پیش از واقعه ترور ،یک تیم از
تهران به برلین می فرستد .تیم مستقیمن با جاسوس مقیم برلین تماس برقرار می کند و
به کسب و جمع آوری اطالعات می پردازد ،و سرانجام برنامه نهائی ترور را تعیین و
تصویب می کند.
تیم ،پیش ازانجام ترور ،توسط یکی از منابع (جاسوسان ،پ.د ).وزارت اطالعات و
امنیت ایران ،که درتماس مستقیم ( )Direkte Kontaktبا رهبران ُکردها بوده است،
از اجتماع اعضای حزب دمکرات کردستان ایران ،مطلع و مطمئن می شود .این منبع،
بر اساس اطالعات ما ،به هنگام عملیات ترور در رستوران حضور داشته است .تیم
(ترور ،پ.د ).پس ازعملیات ،طبق یک برنامه دقیق فرار آماده ،برلین را به سوی
ایران ترک می کند".
از طرف
(گرونه والد)
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آخرین دفاعیات اُتو شیلی
(وکیل مدافع بازماندگان صادق شرفکندی)
با سپاس و قدردانی فراوان از دادگاه بخاطر رسیدگی همه جانبه ،خوب و صمیمانه این
پرونده .من به عنوان وکیل خانواده مقتولین ،همچنین از دادستانی فدرال ،و نیز از تمام
نهادهای سهیم درکشف و پیگیری (این پرونده) ،به خاطر کار روشنگرانه ای که با
پیگیری و دقت فراوان انجام گرفته است ،تشکر می کنم .همچنین از آقای اِشمیت باوئر
بسیار سپاسگزارم ،زیرا ایشان ،شخصا ،سهم بزرگی دردستگیری مظنونان به قتل
داشته اند.
کامال نابجا و نادرست خواهد بود اگر من درآخرین دفاعیاتم به بررسی و ارزیابی
پروسه طوالنی اثبات جرم بپردازم .زیرا ،همچنان که اطالع دارید ،من توانستم تنها در
برخی ازجلسات دادگاه حضور داشته باشم .هر چند که همکار من آقای آکسل یشکه
( )Axel Jeschkeمرتبا و مفصال درباره روند دادگاه و اثبات جرم به من گزارش می
داد ،اما این امرمی تواند فقط تا اندازه ای جای شرکت مستقیم در دادگاه و پرسش و
پاسخ از شهود را بگیرد .در اینجا و پیش ازمن نماینده دادستانی کل (در آخرین
دفاعیاتش) بسیاردقیق ،و درجزئیات ،نتیجه تحقیق و بررسی و اثبات جرم را توضیح
داده است .بعالوه ،سایروکالی شاکیان نیز ،وازجمله همکارمن آقای یشکه ،توضیحات
ایشان و پرونده را تکمیل خواهند کرد ،.به نظر من ،آخرین دفاعیات دادستانی کل ،که
در اینجا قرائت شد ،کامال مطابق با نظرات من است و برای دفاعیات من کامال کافی
خواهد بود .در نتیجه ،من در اینجا دفاعیات خود را محدود به نقش و مسئولیت
قدرتمداران ایران در رابطه با قتلی می کنم که توسط متهمان انجام گرفته است .این
امر بسیار مهم است که دادستانی فدرال تحت تأثیرفشارهای دولت ایران قرارنگرفت و
درآخرین دفاعیاتش باروشنی بسیار تحسین انگیز به روی مسئولیت مستقیم قدرتمداران
ایران دراین جنایت تأیید و تأکید کرد .او در این رابطه ازهرگونه کلی گوئیهای عام
پرهیز نمود .او اگر به غیراز این عمل می کرد در تضاد با نتایج روشن و آشکار روند
اثبات جرم قرار می گرفت .لذا از هیأت قضات تقاضا دارم که در حکم دادگاه نیز از
همین روشنی و صراحت استفاده شود.
شاید در هیأت قضات این امر مورد گفتگو قرار گیرد که (درحکم) تنها ،صرفا به جرم
حقوقی متهمان پرداخته شود واز بیان دالئل سیاسی (این قتل) چشم پوشی شود.

حقوقدانان معمولن در چنین مواردی از این فرمول استفاده می کنند که " فعلن می توان
از این امرچشم پوشی که آیا چنین امری صحت دارد یا خیر" .به نظر من ،هیأت
قضات باید از چنین ارزیابیهای نرمی پرهیز کند ،زیرا فقط هنگامی می توان درباره
میزان جرم هر یک از متهمان ،ازنظر حقوق جنائی ،درست قضاوت کرد که مسئولیت
آمران قتل نیز در دادگاه آورده شود .به متهمان توصیه می شود که خود روابط شان را
با آمران آشکار سازند و نام آنها را بیان کنند.
قدرتمداران ایران ،آلمان را متهم می کنند که در اینجا ،در منطقه موآبیت ()Moabit
یک دادگاه سیاسی تشکیل شده است .بُن ،این اتهام را با استناد به استقالل دستگاه
قضائی(آلمان) رد کرد .اما ،ما نباید لزومن از واژه سیاسی برای این دادگاه چنین
بترسیم .این امر صرفن موجب سردرگمی و از میان رفتن حس اعتماد و اطمینان ما
ت قانون،
می شود .طبیعی و روشن است که دستگاه قضائی ما ،بر اساس درک حکوم ِ
نهادی مستقل است و اجازه ندارد به هنگام تصمیم گیری و صدور رأی به دالیل و
انگیزههای سیاسی توجه کند .اما روشن است موضوعی را که آنها باید دراینجا درباره
آن قضاوت کنند ،دارای طبیعتی بسیار سیاسی است .امری که قابل انکار نیست .و به
این معنا این دادگاه ،یک دادگاه سیاسی است .اما این امرهرگز به معنای سبک شدن
باراتهام نیست .یک جنایت ،به دلیل آنکه دارای انگیزههای سیاسی است ،بطور
اتوماتیک تبدیل به عملی قهرمانانه نمی شود .اصوال جنایت سیاسی ،یا سیاست
جنایتکارانه دو سوی یک سکه هستند .یک دادگاه ،یا پرونده جنائی ،که در آن موضوع
رسیدگی به یک جنایت سیاسی مطرح است ،خود بخود یک دادگاه سیاسی است ،بدون
آنکه در آن به حاکمیت قانون (و استقالل قوه قضائی) خدشه ای وارد شود.
دادستانی فدرال با دقتی موشکافانه ثابت نمود که متهمان دراین قتل و تدارک آن شرکت
ت متهمان در قتل روشن است ،پرسش
داشته اند .اگر بدین معنا ،و از نظرعینی ،شرک ِ
به این پرسش باقی می ماند که انگیزه آنها برای انجام اینکار چه بوده است .آنها
مقتوالن را شخصن نمی شناخته اند و با آنها هیچگونه دشمنی شخصی نداشته اند .و
هیچ انگیزه دیگری نیز وجود ندارد .اگر بخواهیم بی طرفانه قضاوت کنیم تنها یک راه
ممکن باقی می ماند :آنها بنا بردستور قدرتمداران ایران عمل کرده اند .اینکه این
مأموریت (ازسوی قدرتمداران ایران به متهمان) ابالغ شده است ،برای آن بر اساس
پرونده های تحقیقات دالیل بسیاری وجود دارد .از جمله آنها ،نه تنها اظهارات شاهد
 Cدر برابر دادگ اه ،نه تنها اسناد بسیار زیادی است که در دادگاه قرائت شده اند ،نه
تنها اظهارات آقای بنی صدر به عنوان شاهد در برابر دادگاه ،و نه تنها انبوهی دیگر

از اسناد و مدارک موجود می باشد ،بل مهم ترین سند و دلیل را خو ِد قدرتمداران ایران
ارائه کرده اند.
یک سری اظهارات و بیانات از درون هیأت قدرتمداران ایران ،و بویژه اظهارات
وزیر اطالعات و امنیت ج.ا.ا ،.مبین این امر هستند که ترور رستوران میکونوس
مانند بسیاری از قتلهای دیگر ،که قربانیان آن در اروپا افراد اپوزیسیون ایران بوده
اند ،موجب شادی و خوشحالی دولت ایران است .آنچه که در اینجا بیش از همه جلب
نظر می کند -من در روند دادگاه چندین بار به این امر اشاره کردم و سپاس گزارم که
دادستانی در آخرین دفاعیات اش یکبار دیگر به روی این نقطه نظر تأکید می کند -که
قتل شرفکندی و دوستانش حتا موجب یک اقدام (اعتراضی) کوچک حکومت ایران
نیز نشد که چرا از جان شهروندان ایرانی که در آلمان میهمان یک کنفرانس بین المللی
بودند ،بهتر مراقبت و مواظبت نشده است.
ازسوی ایران حتا یک کلمه اظهار تأسف یا همدردی در رابطه با به قتل رسیدن
شهروندان ایرانی دربرلین بیان نشد .و بسیار قابل توجه است که حکومت ایران نه تنها
هیچگونه اقدامی جهت شرکت درتحقیقات و کشف جرم نکرده است ،بل کوچکترین
نشانی از آمادگی او برای همکاری برای کشف قتل نیز وجود ندارد .برعکس،
حکومت ایران ابتدا هنگامی فعال شد که متهمان دستگیر شدند .از سوی ایران به شدت
کوشش به عمل آمد که از انجام تعقیب قضائی متهمان جلوگیری شود.
در این روزها این تالشها از راه توهین و تهدید نسبت به جمهوری فدرال آلمان ،و نیز
نمایندگان و نهادهای آن گسترش یافته اند .از آنجائیکه ما در این میان ،بر اساس اسناد
ت جرم ،می دانیم که متهمان ،اکنون مجرمان هستند ،بنابراین
و مدارک مربوط به اثبا ِ
همزمان با آن می دانیم که دولت ایران به نفع قاتالن دخالت کرده است .این امر افشاگر
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.
ما نباید تحت تأثیر و نفوذ غوغاها و آشوبی قرار گیریم که این روزها در تهران برپا
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
این است که مسئول این قتل وحشیانه و خائنانه در رابطه با دمکراتهای واقعی چه کسی
است .مسئوالن باید به اسم نام برده شوند ،حتا اگر هنوز درجایگاه متهمان قرار نگرفته
باشند.
اینکه ،بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده به دادگاه ،مسئولیت مستقیم قدرتمداران ایران
در این جنایات اثبات شده است ،و اینکه این نتیجه گیری (این واقعیت) می بایستی در

متن حکم از سوی دادگاه آورده شود ،و بنا بر آن پیامدهای سیاسی آن چه خواهد بود،
امری است که تصمیم گیری درمورد آن نه وظیفه دادگاه ،بل وظیفه دولت ومجلس ملی
آلمان خواهد بود  .اینکه چنین پیامدهای سیاسی ای اجتناب ناپذیر خواهند بود ،نباید
ت کاملن روشن و ضروری ،در متن حکم،
موجب آن گردد که دادگاه از بیان این واقعی ِ
چشم بپوشد و به مالحظاتی نادرست تن دهد.
تروریسمی که ازایران هدایت می شود یکی از تنفرآمیزترین اشکال جنایت سازماندهی
شده است .وزیر امور داخلی آلمان در این روزها به حق خواهان مقابله سخت تری بر
علیه این نوع ازجنایات سازمان یافته شده است .آیا هنگامیکه دراینجا مشخصن جنایات
مربوط به تروریسم حکومتی موضوع اتهام و بررسی دادگاه است ،خواست او شامل
این امر نیز می شود؟ اگر به غیر از این باشد که واقعن فاجعه ای بدفرجام است.
ت متکی بر قانون ما نیز ،هرگونه مسامحه ،کوتاه
حتا به خاطر احترام به
نظام حکوم ِ
ِ
آمدن یا ضعف در برابر آمران این جنایات مجاز نیست.
نصیحت (به آنها) کمکی نخواهد کرد .برعکس ،بنیادگرایان متعصب در ایران از این
راه فقط پُررو تر می شوند.
روشن است که ملت آلمان خواهان روابط خوب و دوستانه با ملت ایران است .ما
نسبت به دستآوردهای فرهنگی وسنن آنها احترامی عمیق داریم .اما جهانی و خدشه
ناپذیر بودن حقوق بشر ،وحق حاکمیت ما ،و نیز حکومت متکی بر قانون ما ،از ما می
طلبد که ما مصممانه و با تمام قوا بر علیه احکام قتل و نیز ترورها اقدام نمائیم.
متأسفانه ،برخی ازحکومتهای اروپائی بیش از حد طوالنی به تماشای اَعمال باندهای
ترور ایرانی پرداخته اند .یک سفارتخانه ای که به عنوان مرکز تدارکاتی و لجستیگی
با هدف هدایت و سازماندهی ترورها مورد استفاده قرار می گیرد ،باید بسته شود .یک
حکومتی که نهادها و نمایندگانش اعمال وجود تروریستی را تحسین و تمجید می کنند،
یا خود آمران آنها هستند ،نباید با تمدید وام برای آنها ،کمکهای آموزشی ،یا مراسم
تشریفاتی دیپلماتیک مورد تفقد و تقدیرقرار گیرد.
طرف ایرانی برای خرابکاری در روند دادگاه با
پس از آنکه تا کنون همه تالشهای
ِ
شکست روبرو شده اند ،ما در این روزهای آخر از ایران همواره فریادهای ناهنجار و
نیز اتهاماتی کامال بی ربط و ناروا می شنویم .دادستانهای فدرال ما آشکار وعیان تهدید
به مرگ می شوند .من نگران آنم که در روزهای پیش از اعالم حکم دادگاه چنین
تهدیدات بی شرمانه ای افزایش یابند .بدین دلیل ،مؤکدا تکرار می کنم :ما از دادستان
فدرال بسیار سپاسگزاریم و حداکثر قدردانی را می نمائیم .این سپاس و قدردانی ای
است که از صمیم قلب از سوی بازماندگان مقتوالن نثار ایشان می شود .این سیاستی

است که تمام ملت آلمان نیز در آن سهیم است .اگر در ایران کسی بر این تصور خام
است که می تواند بدون مجازات ،نمایندگان دادستانی کل آلمان را تهدید کند ،باید بداند
که این امر به معنای اعالم جنگ بر علیه تمام ملت آلمان است.
هیأت قضات ،حکمی به نام ملت آلمان خواهد خواند .من اطمینان دارم که این حکم،
حکمی روشن وعادالنه خواهد بود .حکمی که همچنین برای آینده یک تأثیر اساسی
پیش گیرانه مثبت از خود بجای خواهد گذاشت .این بزرگترین امید و آرزوی من است.
زیرا ،ما همگی یک مسئولیت مشترک داریم :و آن اینکه همه شهروندان زن و مرد ،و
همچنین آنهائی که نزد ما میهمان هستند ،بتوانند در امنیت و بدون ترس زندگی کنند.
اُتو شیلی
()Otto Schily

اتو شیلی ،نماینده مجلس ملی آلمان ،عضو کمیته امنیت ملی ،وزیر کشور :تروریسمی
که ازج.ا.ا .هدایت می شود یکی از تنفرآمیزترین اشکال جنایت سازماندهی شده است.

۴
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بخشی ازآخرین دفاعیات هانس -یوآخیم اِریش
(وکیل مدافع بازماندگان فتاح عبدُلی)
واقعیات ،آمرانه بودن این ترور را به عنوان تروریسم حکومتی ثابت می کنند ،زیرا
اینها واقعیات هستند .خانم ها و آقایان ،واقعیاتی که ثابت می کنند ،سوء قصد میکونوس
اقدامی با دستور یک حکومت و ،پس یک تروریسم حکومتی بوده است:
 -۲پیگرد منظم ُکردها در ایران و رهبر سیاسی آنان ،حزب دمکرات کردستان ایران،
یک واقعیت است .پروفسور اشتاین باخ که ما در اینجا نظراتش را به عنوان کارشناس
شنیدیم ،نه تنها تکامل تاریخی این مسئله را تشریح کرد ،بل عمدتن دو دلیل نیز برای
آن ارائه نمود:
الف :دالیل قدرت سیاسی :ما در اینجا شنیدیم که حزب دمکرات کردستان خواهان
خودمختاری است .خودمختاری درچارچوب یک ایران دمکراتیک .طی سالهای
 ۸۱۱۱و  ۸۱۱۸فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به شدت در جریان بود .به ویژه در
حاشیه های جنوبی اتحاد شوروی ،کوششهای استقالل طلبانه دولتهای حاشیه نشین
مسلمان افزایش یافته بود .درسال  ،۸۱۱۸پس ازجنگ دوم خلیج فارس ،درشمال عراق
منطقه ای ممنوعه برای پروازهای جنگی ایجاد شد و ُکردهای عراقی تحت حمایت
سازمان ملل قرار گرفتند .در ترکیهُ ،کردها توسط حزب کارگران کردستان ،پیکار
مسلحانه ای را برای استقالل ،خودمختاری یا حتا دستیابی به یک حکومت مستقل آغاز
کرده اند .گفتاورد از پروفسور اشتاین باخ ..." :اگر یک آخوند را خراش دهید ،از
ورای آن یک ناسیونالیست بیرون می زند" .بنابراین از دید قدرتمداران مرکزی ایران
ضروری بود که این کوششهای خودمختاری طلبانه ُکردها در کشور آنان مهار و
سرکوب شود و بدینوسیله نیروی اصلی سیاسی ُکردها ،یعنی حزب دمکرات کردستان
ایران ازنو هدف ضربه واقع شود.
ما از شاهد  ،Cکه در واقع شخصن به جلسات مشورتی شورای ملی امنیت راه داشته
است ،شنیدیم  -واین تأییدی است بر این ارزیابی -که در سال  ۸۱۱۸این ارزیابی
وجود داشته است که حزب دمکرات کردستان ایران ،تحت رهبری شرفکندی ،از
ضربه وارده کمر راست کرده ،فقدان دبیر کل مقتول خود قاسملو را جبران نموده و از
نظر بین المللی دوباره همان اهمیتی را یافته است که پیش از قتل قاسملو داشت .لذا
این دالیل قدرت سیاسی است که از نو ،نابودی رهبری حزب دمکرات کردستان ایران
را در دستور روز قرار داده بود.

ب :به این امر به عنوان استدالل دوم ،دالیل ایدئولوژیک بنیادگرائی اسالمی اضافه می
شوند .پروفسور اشتان باخ به عنوان کارشناس ،از این لحاظ هم اطالعاتی اساسی در
اختیار ما گذاشت .از دهان خمینی هم این پرسش خطاب به ُکردها وجود داشت :که آیا
شما مسلمانید و فرمان الهی را اطاعت می کنید یا به ناسیونالیسم ُکردی پایبندید؟ و
همین اولویت "قوانین الهی" تعیین شده از سوی خمینی است که مقدم بر مرزهای ملی
و مقدم بر قوانین ملی ،به عنوان دلیل ایدئولوژیک قطعیت یافته است :هر نوع حق ملی
ازسوی انسان وضع شده است ،درصورتیکه قانون الهی که مسلمانان باید از آن پیروی
کنند ،موظف به رعایت حقوق و مرزهای ملی نیست و به همین دلیل -این لفافه
ایدئولوژیک و درعین حال استنتاج از آن است -پیگرد به اصطالح مرتدان و مفسدان
را ،حتا در خارج مجاز شمرده و به آنها به مثابه "مسائل داخلی ایران" می نگرد.
 -۱قتل قاسملو و نمایندگان حزب دمکرات کردستان ایران در اروپا ،قادری آذر و
رسول ،یک واقعیت است .اما از اظهارات پروفسور اشتاین باخ در دادگاه و نیز آقای
استرویتس( ،)Ostrowitsمأمور رسیدگی به پروندة این قتل در وین ،همچنین از
مطالعه حکم بازداشت دادگاه بخش وین ،و نیز ازمنبع شاهد  ،Cکه همگی متفق القول
بوده اند ،می بایست متقاعد شده باشیم که قاسملو و نماینده اش در سال  ۸۱۱۱در وین،
توسط هیأت نمایندگی دولت ایران به قتل رسیده اند .آنهم در جریان گفتگو و مذاکراتی
که با این هیأت نمایندگی درجریان بوده است .و دیگر اینکه قتل شرفکندی -آنطور که
دادستانی کل می نامد " قرینه مقدماتی خود را در قتل قاسملو" یافته است .این نیز یکی
دیگر از واقعیات است.
 -۹سومین واقعیت ،سخنرانی تلویزیونی فالحیان در ۵۱اوت  ۸۱۱۲و پیش از ارتکاب
جرم است .در این سخنرانی ،حزب دمکرات کردستان ایران همچنان به عنوان هدف
وزارت اطالعات ایران معرفی شده است و البته نه آنطور که رفسنجانی در مصاحبه
با اشپیگل کوشیده است بقبوالند که گویا هدف تحت نظر گرفتن یا شناسائی حزب بوده
است .بل فالحیان به روشنی و وضوح از ضرباتی سخن می گوید که در گذشته به این
حزب وارد آمده است و در آینده وارد خواهد آمد و اینکه این ضربات درخارج نیز
وارد می شوند و اینکه در رهبری این حزب نفوذ شده و در چنگ رژیم است.
 -۴واقعیت چهارم ،تالش علی فالحیان برای تأثیرگزاری برشاهد دادگاه ،اشمیت
باوئر ،پس از ارتکاب جرم ،و بالفاصله پیش از آغاز محاکمات است .که قبلن تشریح
شد .این نیز واقعیتی است که در اینجا به اندازه کافی روشن شده است.
نماینده دادستانی کل دراین دادگاه ،آقای برونو یوست ،در اینجا بیان داشت که فالحیان
درجریان مذاکرات و گفتگوهایش با وزیر اطالعات و امنیت آلمان ،آقای اشمیت باوئر،

هنگامیکه ازمراقبت بهترازمتهمان توسط کنسولگری ایران یاد کرده وخواستار آن
شده ،ازضمیرجمع استفاده کرده است .بنابراین او نه صرفن از یک متهم ایرانی
(دارابی) ،که این مراقبت باید شامل حالش شود ،بل از متهمان به صورت جمع
صحبت کرده است .به عنوان مکمل اظهارات دادستانی کل باید گفت که این امر در
مصاحبه ای که والیتی وزیرامورخارجه درسال  ۸۱۱۳با مجله اشپیگل داشت ،بار
دیگر بروز کرده و استمرار یافته است (اشپیگل ،شماره  ،۱۳/۲۳برگ )۸۳۲
" اشپیگل :درمحاکمه به اصطالح میکونوس ،دادستانی کل ،تهران را گرداننده عملیات
می داند و دولت شما را به تروریسم حکومتی متهم می کند.
پاسخ والیتی :این امر مربوط به آنهاست .اینکه ما مراقبت از شهروندان ایرانی ای را
که در برابر دادگاه قرار گرفته اند ،عهده دار شویم ،وظیفه ماست .هرچه باشد ما میهن
آنها هستیم".
امیدوارم با تأکید من واضح شده باشد که والیتی در اینجا دوباره از جمع متهمان
صحبت کرده و متهمان را به صورت جمع شهروند ایرانی نامیده است .که میهن اشان
ایران است .واضح تر از این نمی توان ادعای رهبری ایدئولوژیک ،و تا حدودی ادغام
حزب هللا لبنان در قلمرو حاکمیت ایران را ،به نمایش گذاشت .این مسئله مرا به یاد
گفته استالین می اندازد که گفت ..." :اتحاد جماهیر شوروی سرزمین پدری همه
زحمتکشان است" .ظاهرا باید ایران هم میهن همه شیعیان جهان باشد.
 -۵پنجمین واقعیت ،اعتراف امین در بازجوئی  ۸۱نوامبر  ۸۱۱۲با حضور قاضی
است .او در آنجا گفته است که یکبار حیدر به عماد ،یعنی متهم رایل ،گفته بود" :
مجسم کن که یک وقت تو و شریف دستگیر شوید" .پاسخ متهم رایل ،به گفته امین،
این بوده است که " :ایران پشت ما ایستاده است و از ما حمایت خواهد کرد".
ایران اینکار را کرده است .این امر را نه تنها درگفته های وزیر اطالعات فالحیان،
بل درگفته های وزیر خارجه والیتی و نیز در فشاری که برای اخاذی ،بطور فزاینده
به این دادگاه آورده می شود ،می توان مشاهده کرد.
دررابطه با بررسی درستی گفته های متهم امین دراعترافات مفصل خود ،که
صورتجلسات آن نزد قاضی موجود است ،اجازه دهید به خطابه دادستانی کل استناد
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
متهمان لبنانی هم حمایت می کند.
 -۶واقعیت ششم ،گواهی آقای جالل طالبانی ،شرکت کننده در گردهمایی انترناسیونال
سوسیالیستی ،و رهبر جبهه میهنی کردستان است ،که یک حزب ُکرد عراقی ،و معتبر

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
قصد به شاهد آقای بینز ( )Binzگفته بود .و او در جریان اصلی محاکمه این مسئله را
گزارش داد .ابدا دلیلی برای گواهی دروغ طالبانی در این زمینه وجود ندارد .و اگر
وی با ج.ا.ا .همکاری می کند ،درست به همین دلیل ،نمی تواند به ضر این کشور
گواهی دروغ بدهد ،چنین امری معقول نیست .بعالوه ،چنین شهادتی از جانب آقای بنی
صدرهم مورد تأیید قرار گرفته است که به سهم خود به حزب دمکرات کردستان
ایران از دو راه ،و از جمله از طریق طالبانی ،هشدار داده اشت.
 -۷واقعیت هفتم ،منشاء سالح ارتکاب جرم الما ،اسپسیال ،از محل موجودی ارتش
سابق شاهنشاهی ایران است .ما توانستیم رد این سالح ،که پایه اثرات پوکه فشنگ
هایش بطور یقین به عنوان اسلحه ارتکاب جرم شناسایی شده است ،را تعقیب کنیم .این
سالح از اسپانیا به ایران صادر شده و در آن زمان در اختیار ارتش شاهنشاهی وقت
ایران قرار گرفته است .البته من هم با اظهارات دادستانی کل موافقم .طبیعی است که
درهر یک ازارتشهای جهان می تواند این یا آن اسلحه از کنترل خارج شود .اما استفاده
از این سالح دراین رابطه ،عالمت دیگری است برای این واقعیت که موجودی اسلحه
ارتش شاهنشاهی وبطریق اولی سالح ارتکاب جرم ،پس ازانقالب به دست قدرتمداران
جدید افتاده است.
 -۸واقعیت هشتم ،صدا خفه کن مورد استفاده است .صدا خفه کن سالحی که در جریان
سوء قصد میکونوس مورد استفاده قرار گرفته است ،پرس لوله مشابهی مانند دو صدا
خفه کن دیگری دارد که در رابطه با دو سوء قصد دیگر نسبت به مخالفان رژیم ایران
به کارگرفته شده اند .یکی ترور خلبان سابق رفسنجانی است ،که در هامبورگ به قتل
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
کشور قبرس دریافت کرده بود ،به قتل رسید .پرس لوله مشابه ،که در اینجا به عنوان
مدرک جرم توسط اداره کل جنائی آلمان کارشناسی و تأیید شده است ،نشان دیگری
است برای این واقعیت که در رخداد برلین و دو ترور مذکور افرادی یکسان با منافعی
مشترک شرکت داشته اند.
 -۳نهمین واقعیت ،دخالت مستقیم دو ایرانی در سوء قصد میکونوس است .یکی
محمد ،که به متهم امین گذرنامه ایرانی و بلیط هواپیمایی ایران ایر خود را نشان داده

بود .و دیگری شریف ،که بر اساس گفته های امین در رستوران میکونوس با مسلسل
دستی شخصن جنایت را مرتکب شده است.
 -۲۱دهمین واقعیت :کسانیکه از ترور میکونوس جان سالم بدر برده اند ،گفته اند که
مجرم مسلسل به دست ،پیش از شلیک ،دشنامی به فارسی داده است .پس از آن دشنامی
به فارسی و با گویش تهرانی داده است .این یک واقعیت اثبات شده روانی است که
انسان به هنگام شرایط اضطراری و در زیرهیجان و فشار زیاد ،به زبان مادری سخن
می گوید .بنابراین ناسزای فارسی که توسط زنده ماندگان مورد تأکید قرارگرفته است،
تأکیدی است برگفته های امین و تأکیدی است براطالعات اداره جنائی آلمان.
 -۲۲یازدهمین واقعیت ،اطالعات سرویس ضد جاسوسی آلمان فدرال ( )BNDاست
که از آغاز محاکمات وجود داشته است .ما از شاهد دادگاه اشمیت باوئر شنیدیم که او
این اطالعات را در اختیار سازمان ضد جاسوسی قرار داده و خواسته است که آنها را
در اختیار اداره یاد شده قرار دهند .این اطالعات از همان آغاز بازداشت متهمان امین
و رایل ،درشهر راین ،وجود داشته است .تذکری که اداره کل جنائی درمورد متهمان
داده بود ،به حقیقت پیوست .آنها ،هر دو ،با چمدانهای بسته آماده فرار بودند و یک
گذرنامه جعلی هم به دست آمد .بعالوه ،اطالعات سرویس ضد جاسوسی درضمن
حاکی از آن بود که یک ایرانی با مسلسل شلیک کرده و پس ازعملیات به ایران
گریخته است .او درحال حاضر در ایران زندگی می کند.
 -۲۱دوازدهمین واقعیت ،خانم ها وآقایان ،اطالعات اداره کل حراست از قانون اساسی
مورخ  ۱۳/۸۲/۸۱است که دراینجا با اظهارات شاهد آقای گرونه والد ،وارد پرونده
شد .این اطالعات حاکی از آن است که یکی از دوایر وزارت اطالعات و امنیت
ج.ا.ا ،.یعنی وزارتخانه فالحیان ،بطور مستقیم در ترورمیکونوس دخالت داشته است.
بنا برگزارش آقای گرونه والد ،مأموران اطالعاتی ج.ا.ا .روز  ۹سپتامبر  ،۸۱۱۲یا
درحوالی این تاریخ ،به برلین سفر کرده اند ،با مأموران مقیم این شهر تماس گرفته اند،
و برنامه ریزی برای سوء قصد و اجرای آن بر پایه اطالعاتی را که یک فردخائن در
اختیار آنان گزارده ،انجام گرفته است.
در اینجا ،درمورد این اطالعات ،سردرگمی و ناروشنیهایی وجود داشت ،زیرا شاهد
گرونه والد ،در اولین بازجوئی در ژانویه (۸۱۱۶البته این اولین بازجوئی نامبرده در
کل نبود و ما او را تقریبا به مثابه میهمان و شاهد دائمی تجربه کردیم) ،ابتدا از بیان
این واقعیت خودداری کرده و نگفته بود که منبع اطالعات اداره کل حراست از قانون
اساسی ،یکی از سرویسهای اطالعاتی دوست بوده است .برای روشن شدن این مسئله،
باید سپاسگزار وکالی مدافع متهم دارابی بود .اما روشن کردن این مسئله چندان دشوار

هم نبود ،زیرا وزارت کشور آلمان خود این واقعیت را در مقابل دادگاه اداری شهر
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
دادگاه به روشن شدن این مسئله کمک کرد که مأموران وزارت اطالعات و امنیت
ج.ا.ا ،.در تاریخ  7سپتامبر ،۱۲یا حوالی این تاریخ ،وارد برلین شده اند .درجریان
همین دادگاه ،وزارت کشورآلمان اعالم داشت که این آطالعت توسط یکی از
سازمانهای اطالعاتی دوست به دست ما رسیده است .پس از آنکه به شاهد گرونه والد،
اجازه داتده شد دراین مورد اطالعات بیشتری در اختیار دادگاه قرار دهد ،خود شخصن
این واقعیت را در ماه فوریه  ۸۱۱۶در دادگاه مورد تاتئید قرار داد .بعالوه ،او اعالم
داشت که در  ۳فوریه  ۸۱۱۶به پایتخت کشور اینسازمان اطالعاتی دوست سفر کرده،
شخصن پرونده و اسناد را در آنجا دیده ،با افسر ارشد این منبع اطالعاتی گفتگو کرده،
اطالعات دیگر این منبع را بررسی و با سایر اطالعات اداره حراست از قانون اساسی
مقایسه کرده و لذا به این نتیجه رسیده است که این اطالعات تمامن موثق هستند و منابع
آنها قابل اطمینان می باشند.
دادستانی کل ،ابتدا با شک و تردید به این "اطالعات" نگاه کرده و از خود پرسیده بود
که آیا"خبر" دریافت شده از اداره فدرال حراست از قانون اساسی نمی تواند ساختگی
ویا دستکاری شده باشد؟ دادستانی کل به درستی متذکرمی شود که در صورت جعلی
بودن این سند( ،اگر این اطالعات ساختگی و دستکاری شده باشند) حتمن در آن نام
ماموران اطالعاتی ایران در برلین ذکر می شد .یعنی ،اگر این اطالعات جعلی می بود
حتمن نام دارابی برای مقبول ترکردن آن ذکر می شد.
به عقیده من استدالل دادستانی قانع کننده است و من (به عنوان استداللی دیگر) اضافه
می کنم که اگر این اطالعات ساختگی بود ،دیگر نیازی به احتیاط کاریهای افراطی
سازمان اطالعات کشور دوست وجود نمی داشت .دراینصورت ،شاهد گرونه والد
بهتر درجریان امور قرار داده می شد .و این کمبود هماهنگی بین اطالعات وزارت
کشور واظهارات شاهد گرونه والد در جریان دادگاه شهر کلن ،پیش نمی آمد .در ضمن
این احتیاط کاری زیاد درمورد سازمان اطالعات کشور دوست نشان می دهد که این
اطالعات دستکاری شده نبوده اند ،بلکه این خبر به همان اندازه که ما در اینجا دریافت
کردیم ،واقعی است.
همچنین این فرمولبندی که مأموران اطالعاتی ایران در تاریخ  ۹سپتامبر یا حوالی این
تاریخ به برلین آمده اند ،به نظر من حاکی از آن است که منبع این خبر در ایران است.
این منبع ظاهرا زمان پرواز مأموران اطالعاتی از تهران را می دانسته ،اما به دلیل

تفاوت ساعت میان تهران و آلمان مطمئن نبوده است که آیا آنان  ۹سپتامبر یا به دلیل
تفاوت وقت  ۱سپتامبر در آلمان خواهند نشست .نکته دیگری که ثابت می کند منبع این
خبر در تهران و نه در آلمان است ،این است که منبع توانسته از تماس با مأموران
اطالعاتی مقیم دربرلین گزارش دهد ،اما نتوانسته نام کسی را ذکر کند و به ویژه از
متهم دارابی نامی نبرده است.
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
کرده است :آن نکته ،این واقعیت است که رستوران ،دو هفته پیش از انجام ترور ،از
سوی افرادی تحت نظر و شناسائی قرار گرفته است .این آگاهی را شاهد میرراشد در
جریان اصلی محاکمات اعالم کرد .شاهد میرراشد که خود از زنده ماندگان سوء قصد
است ،مالحظات مهم خود را در جریان اولین بازجوئی پلیس در تاریخ  ۱۲/۱/۸۱به
منظور صورتجلسه مطرح نموده است .بطوریکه می توان ارزیابی آن موقع او را در
مورد تحت نظر بودن رستوران میکونوس ،نسبتا موثق تلقی کرد.
اگر این مالحظات درست باشند ،می توان نتیجه گرفت که تحت نظر گرفتن رستوران
میکونوس پیش از ورود مأموران اطالعاتی ایران وجود داشته و شروع شده است .و
این امر نشان می دهد که رستوران میکونوس به عنوان بخش بزرگ و تثبیت شده ای
ازطرح ترور ،ازهمان ابتدا ،درنقشه های سوء قصد کنندگان منظور شده بود .درست
همانگونه که حضور شرفکندی و همراهانش در گردهمائی انترناسیونال سوسیالیستی
در برلین ،به عنوان بخش بزرگ و تثبیت شده دیگری قابل طراحی بوده است.
بررسی اطالعات اداره حراست از قانون اساسی نیز براین واقعیت تاکید دارد که سوء
قصدکنندگان ،به یک خائن درمحافل اپوزیسیون ایرانی متکی بوده اند .این اطالعیه
درگزارش منبع فوق الذکرنیز وجود داشته است .چنین خائنی -هر چقدر تلخ هم باشد-
درمحافل اپوزیسیون ایرانی وجود داشته است.
تعیین قرارمالقات در رستوران میکونوس بطور کوتاه مدت صورت گرفته است .یعنی
اینکه عالوه بر محل قرار ،ساعت مالقات هم برای اولین بار بین نوری و صاحب
رستوران ،در ساعت یک بعد از نیمه شب ۸۳ ،به  ۸۶سپتامبر تعیین شده بود .یعنی
دراین شب قرار پنجشنبه شب گذاشته می شود .شب  ۸۶سپتامبر ،یعنی درمدت زمانی
کوتاه تر از  ۲۳ساعت پس از تعیین این قرار مالقات ،حرکت آزمایشی متهمان شروع
شده است .ما این مسئله را از اظهارات متهم امین می دانیم .حرکت آزمایشی پس از
این زمان کوتاه ثابت می کند که متهمان می بایست به این اطالعات دسترسی داشته

باشند .عالمت رمز زنگ تلفن درساعت ۲۸شب ترور ،که متهمان حاضر درخانه تیمی
واقع درخیابان "زنفتن برگررینگ" را مطلع کرد که افراد مورد هدف سوء قصد
کنندگان جمع شده و موقعیت مناسب است ،ثابت می کند که سوء قصد کنندگان حتا در
شب سوء قصد ،از اطالعات دست اول وموثق برخوردار بوده اند .انجام سوء قصد
طی چند ثانیه و شلیک هدفمند وگزینش شده به روی  ۳نفر ،نشان می دهد که متهمان
حتا از محل نشستن افراد در رستوران میکونوس نیز اطالع داشته اند.
اما ،آقای رئیس ،اجازه دهید که من خطاب به عالقمندان ،تماشاگران عالقمند در دادگاه
اضافه کنم که بیش از یک فرد مشکوک که می تواند خائن باشد ،وجود دارد .تعداد
افراد مشکوک حتا بیشتر از دو نفر است ،اگر چه تعداد کسانی که می توانند به عنوان
خائن به حساب آیند ،طبعا کوچک است.
واقعیت وجود خائن ،بطورهمزمان سخنرانی تلویزیونی فالحیان پیش از ترور را تأیید
می کند که درآن او با غروربه تماشاگران ایرانی اعالم کرده بود که در گروهک
جنایتکارحزب دمکرات کردستان ایران(آنطور که او آن را خطاب می کند) حتا تا
سطوح رهبری نفوذ شده است ،و آنها برای ما(ج.ا.ا ).هر زمان قابل دسترسی هستند و
به همین دلیل ،در آینده ،و حتا درخارج از کشور نیز به آنها ضربه وارد خواهد شد.
 -۲۹سیزدهمین واقعیت ،تذکر دادستانی کل مبنی بر این است که حداقل چهار تن از
شرکت کنندگان در ترور ،حزب اللهی هستند و به حزب هللا لبنان تعلق دارند .چه به
صورت عضو رسمی ،چه به عنوان هوادار یا وابسته .ما در اینجا چندین بار از
شاهدان مختلف شنیدیم که برای آنها کارت عضویت وجود ندارد .این امر در تطابق با
تمام تجربیات یک کار زیر زمینی است .اما می توان از این شناخت مطمئن حرکت
کرد که نه تنها رایل و امین ،بلکه همچنین حیدر راننده اتومبیل فرار ،وعلی صبرا تهیه
کننده اتومبیل فرار ،که هر دو متواری هستند ،به حزب هللا تعلق دارند .ما در اینجا از
یکی از شاهدان شنیدیم که علی صبرا پس از فرار از آلمان ،در مقابل مقر اصلی حزب
هللا در بیروت دیده شده است .و اینکه حیدر پس از فرار ،در ایران اقامت داشته است.
بنا براین ،عالوه بر تعلق دارابی به سرویس اطالعاتی ایران و به مثابه سرکرده گروه
متهمان برلین ،تعلق چهار شریک جرم دیگر به حزب هللا ،عالمت و واقعیت دیگری
است که باید آنرا برای داوری در مورد افراد پشت پرده و آمران این ترور در مد نظر
قرار داد.
 -۲۴نقطه اتکاء و واقعیت چهاردهم اینست که مجموعه تحقیقات هیچگونه نقطه اتکائی
برای این امر که سوء قصد کار یک گروه دیگر است ،در بر نداشته اند .درست مانند
یک مسئله ریاضی دبستان می توان برای محاسبه معکوس ،این پرسش را مطرح کرد:

کدام گروه دیگر می تواند(فرضن) مسئول این سوء قصد باشد؟ آیا برای مسئله نقطه
اتکائی وجود دارد؟ چه کسانی می توانند برای انجام این سوء قصد چنین افرادی را به
خدمت خود گرفته باشد؟
دادستانی کل این استدالل مهم را تشریح کرده است .در این ترور ،بر اساس اسناد و
مدارک ،هیچ نقطه اتکائی برای تسویه حسابهای درون سازمانی و درون حزبی وجود
ندارد .هیچ نقطه اتکائی برای این مسئله وجود ندارد که اپوزیسیون ایرانی ،اختالفات
خود را نه از راه سیاسی ،بل با دست یازیدن به خشونت فیزیکی و قتل حل و فصل
کند .پروفسور اشتاین باخ نیز در این زمینه هیچ نقطه اتکائی ذکر نکرد .تحقیقات هم
هیچ نقطه اتکائی در این راستا به دست نداده اند .تحقیقات در این راستا بسیار همه
جانبه صورت گرفته است .در توضیحات اولیه دادستانی کل ،که بوسیله آن مسئولیت
تحقیقات را رسمن به عهده گرفت ،دو نظریه درمورد عامالن قتل ذکر شده بود :اول
حزب کارگران کردستان ترکیه و بعد جمهوری اسالمی ایران .این امر نشان می دهد
که ازهمان ابتدا ،بدون هیچ پیشداوری ،در همه جهات تحقیقات صورت گرفته است.
اما اگر بعد ،و براساس مدارک و گواهی شهود و سایر بررسیها ،این گروه مجرم به
عنوان عامالن ترور تعیین می شود ،پس در واقع این پرسش صحیح است که کدام
گروه دیگر ،کدام دولت به غیر از جمهوری اسالمی ایران می بایست این عامالن
نزدیک به دارابی و همکاران حزب اللهی اش را به خدمت گرفته باشد.
پاسخ کاملن روشن است .از منطق پرسش و پاسخ به آن ،وهمچنین ازخود عامالن
ترور نیز می توان گردانندگان و آمران پشت پرده این سوقصد را نتیجه گیری کرد.
 -۲۵پانزدهمین واقعیت ،اظهارات شاهد  Cاست .مایلم تأکید کنم که در ماه ژوئن ،پیش
از اظهارات شاهد  ، Cو پیش از اظهارات شاهد بنی صدر ،برای شخص من با توجه
به چهارده واقعیت یاد شده مسلم بود که فقط جمهوری اسالمی ایران می تواند به عنوان
آمر این سوء قصد مطرح باشد و لذا مسئله بر سر جنایتی ناشی از تروریسم حکومتی
است.
اینک ،شاهد( Cاگر بخواهیم) اصل مطلب را درست بیان کرده است .او در اینجا
اظهار داشت که یک بار شخصن در یک مورد دیگر ،از رهبر مذهبی ج.ا.ا .دستور
کتبی قتل در دست داشته است .او شخصن در یک مورد دیگر در ابالغ کلمه رمز به
تهران نقش داشته است .او توضیح داد که این کلمه رمز در خدمت آنست که آخرین
نظرخواهی بالفاصله پیش از انجام سوء قصد صورت گیرد .تا این اطمینان حاصل
شود که آمران در تهران ،در تصمیم خود تجدید نظر نکرده اند.

باید برای حضار شنونده که در اینجا به هنگام بازجوئی از شاهد  Cبه دالیل امنیتی در
دادگاه حضور نداشتند ،متذکر شوم که اگر چه شاهد  Cدر یک مورد دیگر ،آنطور که
توضیح دادم ،سهم داشته است ،اما نهایتن از انجام قتل جلوگیری کرده است .من به
دلیل تعهد به سکوت و ارد جزئیات این مسئله نمی شوم و از ذکر نام کسی هم که قرار
بود قربانی شود ،خودداری می کنم .شاهد  Cشخصن به باالترین مقامات دسترسی
داشته است.
او ،بر خالف شاهد  ، Bتنها مدعی این مسئله نبود ،بل با نام بردن از این مقامات ،ما
را متقاعد ساخت .او در برابر دادستانی کل اسامی افرادی را ذکر کرد که تا همین
اواخر دسترسی او را به مقامات تضمین کرده اند .شاهد  Cدر اینجا اظهار داشت که
"شورای امور ویژه" ،پس از مرگ خمینی در سال  ۸۱۱۱ایجاد شد ،تا احکام قتل
صادر شده از سوی رهبرمذهبی را تا حدودی با سایر رهبران حکومت ایران هماهنگ
کند .او اظهار داشت که در"شورای امور ویژه" رئیس جمهور نه تنها به عنوان نماد
حکومت ،بل همچنین با صفت شخصی ،یعنی به عنوان شخص رفسنجانی در آنجا
حضور دارد و حکم قتل را تأئید می کند .درغیر اینصورت حکم قتل برلین ،در دستور
کار نشست "شورا "...قرار نمی گرفت.
او تشریح کرد که ترکیب این "شورا "...چگونه بوده است :عالوه بر نماینده شورای
نگهبان ،وزیر اطالعات فالحیان و وزیر امورخارجه والیتی نیز از اعضای این
"شورا"هستند ،شورایی که مافوق حکومت و نهادهای قرار دارد و بویژه برای موارد
حساس ،خصوصن برای انجام احکام قتل در خارج تصمیم می گیرد.
مصباحی دراینجا بیان داشت ،حکم قتل شرفکندی به این دلیل صادر شد که شرفکندی
موفق شده بود ،خالء پس از قتل قاسملو را پُر کند .حزب دمکرات کردستان ایران به
عنوان رهبر ُکردها ،همچون گذشته(پیش از ترور قاسملو) ازاعتبارباالئی برخوردار
بود .به این مسئله ،هنگامیکه در باره سخنرانی تلویزیونی فالحیان صحبت کردم،
اشاره نمودم .شاهد  Cدر اینجا اظهار داشت که وزیر اطالعات علی فالحیان ازسوی
"شورا "...مأمور شد تصمیم اتخاذ شده(ترور رهبری ح.د.ک.ا ).را اجرایی کند .او از
فعال کردن شرکتهای پوششی ای گزارش داد که در خدمت آماده سازی سوء قصد
بودند .او کلمه رمز عملیات این ترور را ذکر کرد و توضیح داد که نه تنها رهبر گروه
عملیاتی ترور برلین را می شناسد ،بل خود شخصن از دهان او شنیده است که چه
کلمه رمزی بکاربرده (به تهران مخابره) شده است ،زیرا او(مصباحی)خودش با رهبر
گروه (عبدالرحمان بنی هاشمی ،در تهران)صحبت کرده است.

با توجه به پانزده واقعیت تشریح شده ،به عقیده من ،آمرانه بودن این ترورحکومتی
امری محرز است .آنهم با استناد به واقعیات و نه بر اساس پیشداوریهائی با انگیزه
سیاسی.
من در این رابطه از توضیح سایر پیگردهای اپوزیسیون(برای مثال حکم قتل گنجی و
ترور بختیار درپاریس) ودیگر ترورها ،در استدالالت ،خود چشم پوشی می کنم.
همچنین این اظهار نظر متهم ایاد که "همه مسائل برلین برای ایرانیها یک پیروزی
بوده است" ،را مطرح نکردم ،زیرا از تمام اسناد و مدارک و واقعیات مطروحه و
کشف و اثبات شده در پروسه دادگاه تنها یک نتیجه می توان گرفت :تصمیم سوء قصد
میکونوس ،ازسوی رهبری حکومت مذهبی ایران اتخاذ شده و تحت سرپرستی فالحیان
به اجرا در آمده است.
استنادات دادستانی کل قانع کننده اند
با توجه به اتهامات وارده ،استنادات دادستانی کل مرا قانع کرد .نه به این معنی که تک
تک استدالالت بطور جداگانه مرا قانع کرد ،بل استنادات درمجموع برای من اقدامی
را ثابت کرد که از این اتهامات بطور مقنع نتیجه گیری می شود ،بطوریکه من در
اینجا از توضیحات تکراری خودداری می کنم.
هانس -یوآخیم اریش

اریش :ترور برلین به پانزده دلیل
کار ج.ا.ا .است

۵
برخی جزئیات از زبان "حکم دادگاه"
برای دست یابی به جزئیات ،شاید بهترین راه مطالعه حکم دادگاه باشد که نتیجه پنج
سال تحقیق و بررسی نهادهایی چون :اداره آگاهی فدرال آلمان ،دادستانی فدرال ،منابع
و اطالعات سازمانهای امنیت داخلی و ضد اطالعات آلمان ،شهادت بیش از  ۸۱۱تن
در دادگاه  ...می باشد .حکمی که در تاریخ قضائی آلمان ،و شاید جهان ،به این معنا بی
سابقه باشد که به محکومیت سران ارشد سیاسی و مذهبی حکومتی انجامید ،که هنوز
بر مسند قدرت نشسته اند.
« ...اسناد و مدارک مؤید اعترافات (اولیه) امین هستند
اعترافات امین درباره روند وقایع تنها(دالئل و اسناد و مدارک مورد استناد برای اثبات
جرم) نیستند .اعترافات او توسط سایر اسناد و مدارک و از چند راه به اثبات می رسند.
 -۲اطالعات وگزارشات اداره فدرال ضد جاسوسی( .)BNDاعترافات امین وسیعن
درتطابق با اطالعاتی هستند که اداره فدرال ضد جاسوسی آلمان بدست آورده است:
الف -درباره مورد اعتماد و قابل اطمینان بودن "منبع" اطالعات ،دادگاه نظرات یک
همکارعالی رتبه  ،BNDشاهد روزنلِنر ( )Rosenlehnerرا گوش کرد .بر اساس
گفته های او" ،منبع" از کارمندان و مأموران تین سازمان نیست .بنا بر گزارش رسمی
 ،BNDمورخ  ۳دسامبر  ،۸۱۱۶این اطالعات نیز (آنچنان که وکالی مدافع متهمان
ادعا می کنند) از امین یا برادر او ،احمد ،نبوده است .ایندو نفر هرگز منابع BND
نبوده اند.
شاهد روزنلِنر ،به دلیل اهمیت امر ،خودش شخصن در۳اکتبر  ۸۱۱۲با منبع صحبت
کرده است .او بدینوسیله ،و نیز از راههای دیگر ،تصویری از درستی خبر و صداقت
منبع و قابل اطمینان بودن او کسب می کند .او بر این نظر است که درجه قابل اطمینان
و مورد اعتماد بودن منبع بسیار بسیار باالست .او موارد و نشانه هائی برای شک و
تردید در این مورد نیافته است .برعکس ،او به این نتیجه رسید ،که منبع قبلن نیز
درباره سایر زمینه های تروریستی اطالعات مورد اعتمادی دراختیار مقامات گذاشته
بود ،که بررسی آنها صحت اطالعات او را به اثبات می رساند .این منبع خودش در
بخشهای تروریستی فعالیت نمی کند .او همچنین در جُرم شرکت نداشته و یا دارای
اندیشه ها و افکار ایدئولوژیک -سیاسی رادیکال نبوده ،بلکه پیرو اندیشه های
دمکراتیک و قانونمند است.
این منبع برای هیچ سرویس جاسوسی دیگری فعالیت نمی کند .این منبع خودش با یکی
از همکاران  BNDتماس گرفته و مطابق با زمان وقوع حوادث ،اطالعاتش را در
اختیار مقامات گزارده است .این اطالعات با ۲۳ساعت تأخیر در اختیار اداره کل امور
جنائی آلمان قرار داده شده اند .دستمزد منبع نیز ،ابتداء پس از دادن اطالعات در

اینمورد ،پرداخت شده است.
ب -محتوای گزارشات و نیز زمانبندی آنها نشان می دهند که منبع به مرکز حوادث
بسیار نزدیک است و می تواند اطالعاتی درباره جزئیات تخصصی (حادثه)بدست
آورد .دادگاه ،همچنانکه در چنین مواردی الزم و ضروری است (مقایسه شود با
 ،Bghstبرگ  ، Schafer، Str 1995 ،۵۳ ،۲۱ ،۸۱ ،۸۹ ،۸۳برگ  ۸۳۲ ،۸۳۹با
 ،) Nachweisenاین امر را مورد بررسی قرار داد ،که آیا اطالعات این منبع توسط
سایر اسناد و مدارک مورد تأیید قرار می گیرند یا خیر .این اطالعات تأیید شدند.
اتریس در دادگاه اظهار داشت ،که ابتدا قرار بود علیان به همراه او با خودرو به شهر
راینه برود .اما علیان به دلیل یک قرار مهم با مشاور امور مالیاتی اش نتوانست قرار
را اجراء کند .این امرتا اینجا صحت دارد .مشاور امور مالیاتی او آقای دینسنیگ
( )Dinsingشهادت داد ،که علیان در روز  ۲اکتبر  ۸۱۱۲سر ساعت  ۱صبح ،یک
قرار مهم با او داشته است ،تا پیش از شروع مرخصی او (مشاور امور مالیاتی) در ۳
اکتبر  ،۸۱۱۲اوراق (مالیاتی) مربوط به رستوران "روزاریو" ،متعلق به علیان ،را
برای اداره مالیات تنظیم کنند .اما علیان "بنا بر دالئلی که مشخص نشده" این قرار را
تلفنی بهم می زند و یک قرار جدید برای چهارم اکتبر می گذارد.
اینکه اتریس (دراینمورد بعدا دقیق ترصحبت خواهد شد) پاسپورت برادرش ،شاووکی،
را پیش از انجام جُرم 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
دریافت یک پاسپورت است ،در تضاد نیست .معنای جمله این چنین است که،
پاسپورتی که آماده است می بایستی در اختیار مجرم قرار گیرد .مهم در اینجا این است
که پاسپورت شاووکی اتریس ،با همان مشخصاتی که منبع اطالع داده بود ،واقعن به
شهر راینه می رسد عکس آن با عکس رایل عوض می شود و این پاسپورت بعدا در
خانه خیابان هریبورگ شماره  ،۹در راینه ،کشف و ضبط می شود.
بعالوه ،شناسائی و دستگیری امین و رایل در خانه ای در شهر راینه نیز با اطالعات
منبع در تطابق است.
اتریس و شاوشوو ،بعضن دقیق و بعضن تقریبی ،درباره سفر به راینه (شروع حرکت
با خودرو از برلین در ۲اکتبر  ،۸۱۱۲حدود ساعت یک بعد از نیمه شب ،ورود به
راینه حدود  ۳صبح ،برگشت به سوی برلین حدود ساعت  ۱صبح) اظهاراتی در
تطابق با اطالعات منبع کرده اند .بنا بر اظهارات اتریس ،شاوشوو پاسپورت اش را
(برای این کار) در اختیار اوگزارده بود .شاوشوو این امر را حاشا می کند .اما
اظهارات او بدین صورت غلط است .شاوشوو در برابر این پرسش که پاسپورت او
کجاست ،اظهار داشته است که او (شاوشوو) پاسپورت اش را در حوالی  ۵۱سپتامبر
یا اول اکتبر ۸۱۱۲گم کرده است.
درستی این خبر منبع ،که هوسام شاهرور رابطه اصلی میان امین و رایل است ،و
اینکه این دو نفر فعلن در راینه اقامت دارند ،و او (شاهرور) از علیان فقط به عنوان
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
با جُرم نداشته اند ،بسیار مورد سئوال است .در رابطه با بهانه مربوط به عدم حضور
و شرکت متهم رایل در جُرم ،که بعد به این مورد خواهیم پرداخت ،دروغ گفتن آنها
بسیار روشن است.
این اطالعات منبع ،که امین و رایل عضو حزب هللا هستند و در ایران آموزشهای ویژه
دیده اند ،توسط اظهارات شاهدان اسماعیل و ابراهیم الموسوی ( ،)El Mussaviو
همچنین اظهارات حسین و شاووکی کنج ( )Chaouki Kanjاثبات شده است.
این خبر منبع ،که یکی از عامالن جرم به هنگام عملیات دستکش به دست نداشت و
نگران است که اثر انگشت اش به روی اسلحه توسط پلیس کشف شود و در پی آن
حکم بازداشت برایش صادر شود ،دارای اهمیت ویژه ای در ارتباط با منبع و در
رابطه با نزدیکی او به وقایع وحوادث است .واقعن هم در تاریخ  ۲۲سپتامبر ،۸۱۱۲
یک کیف حاوی اسلحه و سایر وسایل و ابزار توسط شاهد وانک ( ،)Wankکارمند
نمایشگاه و فروشگاه اتومبیل برولینا ( ،)Berolinaپیدا شد .پس از آن شاهد خانم
هیلگرد( ،)Hilgertمأمور پلیس ،اسلحه ها را به اداره کل امور جنائی آلمان می
فرستد و آثار موجود به روی خاذن ُکلت کشف و تعیین می گردند.
پس از دستگیری رایل در  ۳اکتبر  ۸۱۱۲و انجام امور مربوط به شناسائی او (اثر
انگشتان ،عکس و  )...درهمان روز تشخیص داده شد ،که اثر کف دست موجود به
روی خاذن ُکلت متعلق به رایل است .این امر را کارشناسان امور مربوط به انگشت
خبر منبع
نگاری ،کمیسر عالی امور جنائی فورمن ( ،)Fuhrmannتأیید می کند .این
ِ
که "راغب"(بنا براظهارات شاهد اسماعیل الموسوی ،راغب نام رزمی رایل است) به
هنگام اجرای عملیات با ُکلت شلیک کرده است ،دلیلی بسیار مهم برای صحت سایر
اطالعات او می باشد.
یک خبر دیگر منبع ،حاکی از آن است که فرد ایرانی که با مسلسل به سوی قربانیان
شلیک کرد بالفاصله پس از انجام ترور فرار کرده است و اکنون دوباره در ایران بسر
می برد .همچنانکه دادگاه ،از طریق اظهارات شاهد مصباحی مطلع شد ،منظور از این
فرد رهبر تیم عبدالرحمان بنی هاشمی ،یا الیاس شریف ا ست که بالفاصله پس از انجام
ترور از راه ترکیه به ایران رفته است .سازماندهی خوب برگشت رهبر تیم به ایران
نیز درتطابق با اطالعات مورد اطمینان اداره فدرال امنیت آلمان ( )BfVمی باشد.
اداره فدرال امنیت آلمان برای اولین بار درتاریخ  ۲۲آوریل  ،۸۱۱۵اطالعات وسیعی
را در اختیار مأموران تحقیق قرار داد .اطالعاتی که در ارتباط با متهمان امین ،رایل و
حیدر( که تحت پیگرد است) ،و بیش از همه درباره دارابی بودند .و نیز اطالعاتی
درباره فعالیتها و افراد رابط آنها در برلین و سایر نقاط در اختیار مقامات قرار گرفتند.
پس از آن ،اطالعات و اخبار دیگری نیز ،بعضن پس از پرسش دادگاه ،و بعضن بدون
پرسش ،در اختیار مقامات قرار گرفتند .از جمله ،مثلن ،درباره تدابیر شنود تلفنی در
ارتباط با دارابی ،و دخالت مستقیم واواک در ترور برلین و وین .جزئیات مربوط به
این موارد در بخش های مربوطه وجود دارند.

همچنانکه شاهد آقای گرونه والد ( ،)Grunewaldاز اداره فدرال امنیت آلمان،
گزارش داد ،این اطالعات با معیارهائی بسیار دقیق بررسی و کنترل شده اند .هر چند
که همواره می بایستی اقدامات چنان صورت می گرفت که حفاظت منبع تضمین شده
باشد ،اما اداره فدرال امنیت آلمان ،همواره به این موضوع توجه ویژه ا ی داشت که
تنها اطالعاتی مطمئن از منابعی کنترل و بررسی شده به مقامات (دادستانی و دادگاه)
ارائه شود .منابعی که مطمئن و مورد اعتماد بودنشان در گذشته به اثبات رسیده باشد.
دادگاه این اطالعات را تنها تا آنجائی می پذیرفت که درستی اشان توسط سایر مستندات
مورد تأیید قرار گرفتند.
شاهد مصباحی یک فرد ایرانی است که قبلن در واواک ،در وزارت امور خارجه ،و
به عنوان فرستاده ویژه ،برای ج.ا.ا .کارکرده است .او ،حتا پس از فرارش نیز ،در
بهار سال  ،۸۱۱۶توسط مقامات دوست و عالی رتبه اش اطالعاتی از بخشهای سری
کسب می کرده است.
بنا براین "بطور خالصه" می توان به این نتیجه رسید که منبع ،اطالعات بسیار
مطمئنی در اختیار مقامات گزارده است .اطالعاتی که توسط مستندات مهم و فراوان
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
اعترافات امین می داند .اینکه امین ،در رابطه با عضویت اش در حزب هللا ،حرف
های گوناگون زد و سرانجام عضویت در حزب هللا و نیز طی دوره آموزشی در ایران
را انکار کرد ،واقعیتی است که آن را باید به حساب آن بخش از اطالعات نادرست او
گزارد تا بتواند از آن راه (از نظر ذهنی)از جُرم فاصله بگیرد .با چنین اظهاراتی نه به
منبع و اطالعات درست او ،و نیز نه به درستی اعترافات امین هیچ خلل جدی وارد
نمی شود.
 -۱ساک ورزشی با اسلحه ها و سایر لوازم
دراعتراف امین ،وجود یک ساک سیاه -سبز رنگ ،که توسط رایل و حیدر تهیه شده،
و اسلحه ها در آن مخفی بوده ،و شریف آن را با خود به داخل رستوران برده است،
دارای نقش مهمی است .در  ۲۲سپتامبر  ،۸۱۱۲در خیابان سیسرو ().Cicero Str
پالک  ،۵۵در برلین ،بنا برخبر شاهد وانک به پلیس ،در زیر یک اتومبیل پارک شده
در آنجا ،یک چنین ساک ورزشی ای ،با مارک"اسپرتینو" ( )Sportinoکشف می
شود .تعداد و نوع اسلحه ها و صدا خفه کن های حاوی این ساک همانی بود که امین
در بازجوئی  ۹اکتبر  ۸۱۱۲گفته بود .کمیسر ارشد امور جنائی خانم آیگن بُرد
( ،)Eigenbordکه مسئول این امر بود ،درباره محل کشف ساک و محتویات آن به
دادگاه گزارش داد و دادگاه عکسهای این اشیاء را مورد بررسی قرار داد .این ساک
پس از کشف ،و پس از آنکه گلوله ای که هنوز در لوله ُکلت وجود داشت از آن بیرون

آورده شد ،بالفاصله تحویل مقامات اداره فدرال امور جنائی( )BKAدرشهر ویسبادن
شد .در آنجا ،کمیسر عالی امورجنائی کیکنر ( )Kicknerبا همکاری مأمور آگاهی
خانم هیگلرت به بررسی محتویات ساک پرداختند و از آنها عکس تهیه کردند .دادگاه
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
اشتاین ( )Bensteinگوش کرد:
الف -مسلسل یوزی
مسلسل شرکت  ،IMIمدل یوزی ( )UZIبا مارک "اِس.ام.گ" ( )S.M.Gکالیبر ۱
میلی متر ،لوگر ( ،)Lugerبه همراه یک خشاب برای  ۵۲فشنگ ،دارای شماره
مسلسل ۱۹۳۱۱۳می باشد .براساس بررسیهای میکروسکوبی مشخص شده است که به
جای عدد  ۱دوم ،قبلن عدد ( 0صفر) بوده است .پس از تحقیقات مأمور کیکنر درباره
منشاء این اسلحه (تحت هر دو شماره سری) ،از مقامات و مسئوالن اسرائیل ،مشخص
شد که این اسلحه در آنجا تولید نشده است .درهمین رابطه ،این مقامات اظهار داشته اند
که چنین شماره هائی بیشتر برای ُکلت بکار برده می شود .بعالوه ،لوله مسلسل ،و نیز
بدنه آن دارای هیچ شماره ای نبودند .درحالیکه اسلحه های اصل (غیر تقلبی) همگی
دارای شماره در بدنه و لوله نیز هستند .باضافه اینکه ،این اسلحه دارای عالمتی که
نشان دهنده تولید کننده با جواز باشد ،نیز نبود .از آنجائیکه از چنین اسلحه هائی در
بسیاری از ارتشها استفاده می شود (زیرا محکم و مطمئن هستند) در نتیجه منشاء تولید
این مسلسل معلوم نشد.
این اسلحه ،با وجود آنکه روآیک اش خم و گیره اش افتاده بود ،همچنانکه کارشناس
اسلحه ،پس از آزمایشات الزم ابراز داشت ،هم برای تک تیر و هم برای رگبار کاملن
آماده بوده است .تغییرات الزم برای نصت صدا خفه کن به روی مسلسل ،هر چند
تخصصی انجام نگرفته ،اما مقصود را برآورده کرده است.
ب -صدا خفه کن
صدا خفه کن مربوط به مسلسل (طول  ۵۸۱ملی متر ،شعاع انتهای لوله  ۳۶میلی
متر) ،هر چند که بر اساس کیفیت تولید و پرداخت آن می تواند تولید شده یک کارخانه
باشد ،اما دارای هیچ نشان وعالمتی که معمولن محصوالت و تولیدات یک کارخانه
دارند ،نبود.
پ -کلت الما با صدا خفه کن
کلت(جُرم) تولید شده کارخانه الما ( ،) Lamaمدل " ، "X-Aکالیبر  ۹/۶۳میلی متر
بروانینک ،با شماره سری  ۳۸۹۱۹۱می باشد .این اسلحه در  ۸۳ژوئن ۸۱۹۲از
سوی کارخانه اسپانیائی تولیده کننده آن در تهران به نیروهای مسلح ارتش شاهنشاهی
ایران تحویل داده شده است .این امر ،همچنانکه کمیسرعالی امور جنائی بینز)Binz( ،
گزارش کرد ،نتیجه تحقیقات اداره امور جنائی فدرال آلمان است.
درخشاب کلت ،که هشت گلوله در آن جای می گیرد ،هنوز دو گلوله باقی بود .به

هنگام کشف اسلحه ،هنوز یک گلوله در لوله کلت بود .پوکه ها دارای مارک " ۹/۶۳
 ،"SBPتولید شده شرکت ِسلیر و بلوت ( )Sellier & Bellotمی باشند .منشاء و
کیفیت گلوله های کشف شده در تطابق با چهار پوکه ای هستند که در محل قتل کشف و
ضبط شده اند .کارشناس اسلحه و مواد منفجره اداره امور جنائی فدرال ،آقای فوزر
( )Pfoserاین 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.
ت -لکه های خون به روی ُکلت
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
جنائی فدرال ،دکتر شمیتر( ،)Schmiterمورخ  ۲۹آوریل  ،۸۱۱۵که مورد بررسی و
تأیید این دادگاه قرار گرفت ،پژوهشهای آزمایشگاهی نشان دادند که لکه های خود
روی کلت مربوط به یک انسان است .سپس ،این لکه ها با نمونه های خون قربانیان
دهکردی ،دکتر شرفکندی ،اردالن ،عبدُلی و طبیب غفاری ،و نیز با نمونه های خون
متهمان امین و رایل از طریق روش  ،Chelexتکنیک  ،PCRو روش تجزیه DNA
مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند و مشخص شد که لکه های خون در تطابق با خون
دهکردی است .نتیجه بررسیها هرچند اثبات نمی کنند که با این اسلحه به روی
دهکردی شلیک شده ،اما از آن می توان به این نتیجه رسید که از این ُکلت به هنگام
ارتکاب جُرم ،و درنزدیکی دهکردی ،که کنار دکتر شرافکندی نشسته بود ،استفاده شده
است.
ث -اثر کف دست به روی خاذن ُکلت
جانبی خاذ ِن کلت ،اثر کف دستی
صفحه
تیراندازی)
به روی قسمت پائینی (در جهت
ِ
وجود داشت که توسط شاهد خانم هیلگرت با استفاده از روش ویژه بخار کشف و ضبط
شد .اوراق و کارت تهیه شده از روی آن در اختیار دادگاه قرار گرفت.
این اثرکف دست توسط کارشناس عالی اداره امورجنائی فدرال ،شاهد فورمایستر
( )Fuhrmeisterبا اثر کف دست رایل «ضبط شده مورخ  ۳اکتبر  »۸۱۱۲مورد
بررسی و مقایسه قرار گرفت .نتیجه بررسیها ،بنا به گزارش کارشناس ،نشان می دهد
که بیش از دوازده مورد از خطوط اثر روی کلت با آثار دست رایل در تطابق است .و
نیز کل تصویر آثار به جای مانده بر روی ُکلت با کل آثار کف دست رایل در تطابق
است .بنا برنظر کارشناسانه ،تطابق  ۱تا  ۸۸مورد برای تشخیص هویت کافی است.
دادگاه گزارش کارشاهد و ارزیابی او را به عنوان کارشناس ،از راه مقایسه عکس
های مربوط به آثار روی ُکلت با اثر کف دست رایل ،مورد بررسی قرار داد .اثر کف
دست کشف شده به روی کلت مطمئنن از آن متهم رایل می باشد.

 -۹جزئیات مربوط به خودروی فرار
پس از آنکه امین در  ۹اکتبر  ۸۱۱۲اظهار داشته بود که او از گفتگوی میان رایل و
حیدر متوجه شده است که حیدر خودروی فرار را  ۸۳۱یا  ۸۳۱۱متر دورتر از محل
اختفای اسلحه ها پارک کرده است ،جستجو برای یافتن خودرو شروع شد.
درهمان روز ،کمیسر ارشد امور جنائی ویت ( )Wittخودرو را در محل شوارتزباخ
بروکه ( ،)Schwarzbachbrückeدربرلین پیدا کرد .آقای ویت می گوید ،بنا بر
تحقیقات او ،خودرو صبح  ۸۱سپتامبر  ۸۱۱۲توسط پلیس به آن محل منتقل شده است،
زیرا محل پارک ماشین موجب مسدود شدن در ورودی نمایشگاه خودرو "برولینا" شده
بود .فروشنده ماشین ،شاهد اونیری ( ،)Oneriکه در آنزمان هنوز اسمن صاحب
خودرو بود ،یک برگ جریمه دریافت کرد .محل خودرو" ،پیش از انتقالش به محلی
دیگر توسط پلیس" ،درخیابان سیسرو ،شماره ۵۵یعنی حدود  ۸۳۱متر دورتر از
محلی قرارداشت که ساک ورزشی حاوی اسلحه ها درآنجا پیدا شدند .اینکه این
اتوموبیل سواری ب .ام .و ،شماره  ،B-AR ۳۳۱۵همان خودروی فرار است ،از راه
وسائل و آثار کشف شده در خودرو ،تحت سرپرستی شاهد کمیسر ارشد امور جنائی
آقای ودهورن  ،بعضن توسط خود او ،و بعضن توسط همکارانش ،به اثبات رسیده
است.
الف -اثر انگشت یوسف امین
به روی یک کیسه پالستیکی ای که در درون خودرو قرار داشت ،و مورد بررسی
دادگاه قرار گرفت ،شاهد ودهورن( )Wedhornاثر انگشت امین را کشف و ضبط
کرده است .کارشناس اداره امور جنائی فدرال ،کمیسر عالی امور جنائی فورمایستر
این اثر انگشت را متعلق به انگشت میانه دست چپ متهم امین می داند .بنا بر اظهارات
این کارشناس ،اثر انگشت روی کیسه پالستیکی در اثر تا شدن کیسه به دو نیم تقسیم
شده بود .هریک از دو نیم بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفتند ،زیرا شیارهای
اثر انگشت به دلیل تا شدن کیسه پالستیکی به هم متصل نبودند .یک نیم از اثر انگشت
دارای  ،۸۲و نیم دیگر  ۹عالمت و نشانه مشترک (اثرانگشت امین) بودند .بدین
ترتیب ،با اطمینان می توان گفت که اثر انگشت متعلق به امین است .برای چنین
ارزیابی ای  ۸۲نشانه و عالمت یا بیشتر ،و یا تعداد  ۱تا ۸۸عالمت یکسان مجموعه
اثر انگشت کافی است .امری که در اینجا موجود بود .نیم دیگر اثر انگشت روی کیسه
پالستیکی ،هرچند تنها دارای  ۹عالمت و نشان مشترک با اثار انگشت امین است
(امری که شاید در یک ارزیابی مجزای این تکه از کیسه پالستیکی ما را به این نتیجه
می رساند ،که اثر انگشت متعلق به امین نیست) اما از آنجائی که تمام بخشها و تکه
های این اثر انگشت متعلق به یک انگشت می باشند ،بنابراین در مجموع  ۸۱نشان و
عالمت مشترک میان اثر انگشت روی کیسه نایلونی و اثر انگشت میانه دست چپ

امین وجود دارند .دادگاه بمنظور بررسی این ارزیابی ،عکسهای اثر انگشت روی
کیسه نایلونی را با اوراق مربوط به آثار انگشت نگاری از ده انگشت امین(مورخ ۳
اکتبر  )۸۱۱۲رویت و آنها را با هم مقایسه کرد .عکسهای مربوط به اثر انگشت ها در
قطعات بزرگ بودند .این دو دارای دوازده عالمت و نشان یکسان می باشند .دادگاه
اظهارات این کارشناس را می پذیرد.
ب -پوکه فشنگ کالیبر  ۳میلی متری
درپشت صندلی راننده ،درخودروی ب.ام.و ،یک پوکه با مارک" "SBP۱mmPکشف
و ضبط شده است .براساس گزارش کارشناس این امور آقای فوزر ( ،)Pfoserکه
ارتباط این پوکه را با مسلسل یوزی بررسی کرده است ،این پوکه نیز ،مانند  ۲۳پوکه
دیگر کالیبر  ۱میلی متری ،بدون شک از مسلسل یوزی شلیک شده است .خطوط و
شیارهای برجای مانده بر روی این پوکه در تطابق با شیارها و خطوط سایر پوکه های
شلیک شده از مسلسل یوزی می باشند .این پوکه آشکارا باید از ساک ورزشی به درون
خودرو افتاده باشد ،زیرا در ساک ورزشی نیز سه پوکه دیگر ،از همان نوع ،کشف و
ضبط شده اند .باضافه اینکه قسمتی از بدنه باریک ساک ورزشی در اثر تیراندازی
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.
پ -دستکش پالستیکی
بعالوه ،در درون خودرو عملیات یک جفت دستکش پالستیکی کشف و ضبط شدند.
شش دستکش پالستیکی ازهمین نوع قبلن درخانه خیابان زنفتن برگررینگ شماره ۹
کشف و ضبط شده بودند.
کارشناس اداره امورجنائی فدرال دکتر سیمروس( )Simmrossکه گزارشش در اینجا
قرائت شد ،تمام دستکشها را از راه شیوه های ماوراء قرمز و هسته ای مورد آزمایش
قرار داد و به این نتیجه رسید که جنس بکار رفته در تمام دستکشها یکی است .دادگاه
عکسهای تهیه شده از روی دستکشها را مورد بررسی قرار داد .این دستکش ،از جنس
سفید است که به عنوان مثال دربخش پزشکی از آنها استفاده می شود .این نوع دستکش
ها هرچند به صورت انبوه تولید می شوند ،اما با در نظر گرفتن این واقعیت که شاهد
اشتیاقی ،مستأجر اصلی خانه خیابان زنفتن برگر رینگ ،بگونه ای قابل پذیرش اظهار
داشته که اوهرگز از چنین دستکشهائی استفاده نمی کرده یا درخانه چنین چیزی نداشته
است ،بنابراین ،این دستکشها نشان وعالمتی هستند از اینکه میان خودروی فرار و
محل سکونت عامالن رابطه ای وجود داشته است.
ت -تهیه خودرو فرار
امین ،در  ۹اکتبر  ،۸۱۱۲پیش از آنکه خودرو کشف شود ،مشخصات خودرو را چنین
گفته بود :یک خودروی شخصی مارک ب.ام.و ،سری  ،۹ساخت  ۸۱۹۱تا  ،۸۱۱۸با
پالک برلین ،و رنگ آبی روشن .این اطالعات در تطابق با واقعیات بودند .خودروی
کشف و ضبط شده ،بنا بر گزارش شاهد ودهون یک اتومبیل مارک ب.ام.وُ ،مدل سری

 ،۹رنگ آبی روشن متالیک ،با پالک رسمی  B-AR5503است .سال تولید ،که
 ۸۱۱۱می باشد ،از سند خرید خودرو حذف شده است .در این سند تاریخ اولین جواز
استفاده از خودرو اکتبر  ۸۱۱۱ذکر شده است.
ث -خرید خودروی فرار
امین درباره خریدار خودرو نتوانست مطالب زیاد دقیقی بگوید .او اظهار داشت که
خودرو را احتمالن حیدر از یک نفر تبعه ترکیه خریده است .امین مبلغی را که حیدر
برای این منظور دریافت داشته بود ،ابتدا  ۵۳۱۱مارک و بعد  ۵۱۱۱تا  ۵۳۱۱مارک
بیان داشت .این اطالعات نیز در اساس خود در تطابق با واقعیات هستند .
ج -اینکه خودرو ازیک نفر تبعه ترکیه خریداری شده است ،صحت دارد .فروشنده
خودرو اونری یک تبعه ترکیه است .اما ،خریدار خودرو نه حیدر ،بل علی صبرا است
که تحت پیگرد می باشد .بنا براظهارات مورد پذیرش اسماعیل و ابراهیم الموسوی،
علی صبرا یکی از همرزمان امین و رایل درحزب هللا می باشد .حسن همدانی در
جلسه بازجوئی پلیس گفته است که علی صبرا یک آشنای خوب دارابی ،امین و رایل
است .البته همدانی درجلسات دادگاه تالش کرد از بیان هرآنچه که بتواند اتهامات
متهمان ،یا افراد دیگر ،را سنگین تر کند ،پرهیز نماید.
اونری ،علی صبرا را از روی عکسهای زیادی که به او نشان داده شد ،شناسائی کرد.
این عکسها متعلق به رایل بودند ،که در بازرسی خانه(برادر امین) ،در شهر راینه ،در
کیف دستی او(رایل) کشف شدند .روند اظهارات اونری از همان ابتدا تا شناسائی علی
صبرا از روی عکسها ،برای دادگاه محل تردیدی درباره صحت اطالعات اظهار شده
باقی نمی گزارد.
اونری در روند تحقیقات ابتدا شکل و شمایل خریدار را توصیف کرد .او به خاطر می
آورد ،که حلقه انگشتر خریدار ماشین بسیار جلب توجه می کرد .هنگامیکه عکس
مشترکی از امین ،اتریس ،دارابی ،رایل وشاهدان هوسام شاهرور ،احمد امین و
همچنین حیدر توسط پلیس به اونری نشان داده شد ،او(اونری) از هیچ یک از آنها به
عنوان خریدار خودرو نام نبرد .او ،با دیدن یک عکس دیگر ،با هفت نفر ،که اتریس
هم درمیان آنها بود ،به درستی گفت که میان اتریس و خریدار خودرو شباهت بسیار
زیادی وجود دارد ،اما با قاطعیت اظهار داشت که اتریس خریدار خودرو نیست .او
همچنین اظهار داشت که محمد اصالن خریدار خودرو نبوده است .علی صبرا به
هنگام خرید خودرو از پاسپورتی با نام محمد اصالن استفاده کرده است .اونری ابتدا
پس از آنکه پرونده ای از عکسهای بسیار زیاد (که در راینه کشف و ضبط شده بودند)
را رؤیت کرد ،همچنانکه بازپرس آنزمان او می گوید ،یکهواز جای خود می پرد و
می گوید خریدار را شناسائی کرده است .دادگاه عکسها را بررسی کرد .به روی

عکس ثبت شده به شماره پرونده  ، XVI21221555درعکس شماره  ،۹حلقه
انگشتر یکی از افراد روی عکس توجه اونری را جلب می کند .امری که او قبلن از
آن سخن گفته بود .در این عکس علی صبرا ،به همراه دارابی ،رایل و نیز حیدر و
حسن همدانی دیده می شوند .به روی عکسهای شماره  ۶و شماره  ۸۱ازهمان پرونده،
به غیر ازعلی صبرا ،رایل ،حسن همدانی و دارابی (عکس شماره  )۶و همچنین علی
صبرا ،رایل ،حسن همدانی (عکس شماره  )۸۱و نیز امین دیده می شوند.
ازقرارداد خرید خودروی شخصی ب.ام.و ،و اظهارات شاهد اونری می توان به این
نتیجه رسید ،که خریدار خودرو پاسپورتی با نام محمد اصالن ،با شماره ،۵۳۵۸۹۳
ارائه داده است .در پاسپورت عکس صاحب آن با عکس علی صبرا تعویض شده بود.
چ -قیمت خرید خودرو ،با تغییر در قرارداد ۵۸۳۱ ،مارک ذکر شده است .اما با این
وجود ،اظهارات امین دراین مورد نیز درست است .اونری ،فروشنده ماشین می گوید،
چون علی صبرا به اندازه الزم پول خرد با خود نداشت ،او به مبلغ  ۵۸۲۱مارک نیز
رضایت داده است.
 -۴خانه خیابان دتمولدر شماره  -۶۴ب
مستأجر خانه خیابان دتمولدر شماره  -۶۳ب دارابی بود .او ابتدا با خانواده اش در آنجا
سکونت داشت .او در ماه مه  ۸۱۱۱به خانه خیابان ویلهلم ،شماره  ،۵۱اسباب کشی
می کند .اما خانه خیابان دتمولدر را همچنان نگه می دارد .پس از اسباب کشی دارابی،
رایل و برادر کاظم دارابی درخانه سکونت داشتند تا اینکه کاظم در مارس  ۸۱۱۲به
ایران مراجعت می کند .این واقعیات بر اساس اظهارات شاهدان عباس و علی حالل و
کریمی ،و نیز بر اساس گفته های خود رایل در آخرین دفاعیاتش می باشد .این امر در
تطابق با اعترافات امین است .امین گفته بود که دارابی ،در  ۸۲سپتامبر  ،۸۱۱۲به
رایل دستور داد که خانه را پاک سازی کند و تمام اشیاء غیر را با خود به همراه ببرد.
این اظهار در تطابق با نتایج تحقیقات است.
به مناسبت بازرسی خانه دتمولدر در  ۱و  ۱اکتبر  ،۸۱۱۲تحت سرپرستی کمیسر
عالی امورجنائی سالمن( ،)Salmanو با همکاری کمیسر ارشد امور جنائی خانم
آیگنبُرد ( ،)Eigenbordو در پی کشف آثار جُرم ،اثر انگشتی در آنجا یافت شد که
متعلق به رایل است .این اثر انگشت ،بنا بر گزارش خانم آیگنبُرد ،در قسمت داخلی
سمت چپ یکی از درهای شیشه ای کمد اطاق نشیمن بوده است .پس از ارزیابی
کارشناسانه آقای فورمایستر از اداره امور جنائی فدرال ،این اثر انگشت متعلق به
انگشت شست دست چپ رایل است .اثر انگشت کشف شده ،و مقایسه آن با اثر انگشت
شست دست چپ رایل ،بیش از  ۸۲مورد عالمت مشترک نشان می دهند .دادگاه خود

از طریق دریافت عکسهای مربوطه این امر را بررسی و تأیید کرد .بدین ترتیب این
اثر انگشت مطمئنن به رایل تعلق دارد.
اهمیت این اثر انگشت در خود آن نیست ،بل اهمیت موضوع در این واقعیت است که
در این خانه تنها یک اثر انگشت رایل کشف شد ،هر چند که او (رایل) از زمان
سکونتش در این خانه ،یعنی ابتدا مشترکن با برادر متهم دارابی ،کاظم دارابی ،تا
مارس /آوریل  ،۸۱۱۲و پس از آن تنها ،و از ژوئیه  ۸۱۱۲با حسن ایاد (که گهگاهی
در آنجا سکونت داشت) در آنجا زندگی می کرده است .این امر در تطابق با اعترافات
امین در پروسه تحقیقات است ،که گفت او در  ۸۲سپتامبر  ۸۱۱۲به خانه خیابان
دتمولدر ،محلی که رایل در آن سکونت داشت ،رفته است .بعالوه ،این اثر انگشت
رایل در جائی کشف شد که حتا به هنگام پاک سازی اساسی به راحتی می تواند
فراموش شود .به این امر باید این واقعیت را نیز اضافه کرد که در خانه هیچ وسیله
متعلق به رایل وجود نداشت .این شرایط در تطابق با اطالعات امین است که گفت خانه
را پیش از ترک کاملن تمیز و پاک سازی کرده اند.
این ارزیابی در تضاد با این موضوع قرار ندارد که به هنگام بررسی خانه در یخچال
یک بسته شیر با تاریخ مصرف  ۸۲اکتبر  ،۸۱۱۲و نیز به روی اجاق یک قابلمه با
غذای نسبتن هنوز تازه وجود داشته است .اینها تنها مبین آن هستند که خانه پیش از
آنکه در تاریخ  ۱اکتبر  ۸۱۱۲مورد بازرسی قرار گیرد توسط شخص دیگری مورد
استفاده قرار داشته است.
 -۵خانه خیابان زنفتن برگررینگ شماره ۷
امین درچارچوب اعترافاتش در  ۹اکتبر  ،۸۱۱۲از یک خانه در منطقه راینیکندورف
( ،)Reinickendorfدربرلین سخن گفته بود .خانه ای که در آن شریف ،رایل و حیدر
اقامت داشتند .او در یک اقدام شناسایی با خودرو پلیس ،در تاریخ  ۱اکتبر ،۸۱۱۲
محل دقیق خانه را مشخص کرد .مستأجر اصلی خانه شاهد اشتیاقی است و خانه در
خیابان زنفتن برگررینگ ،شماره  ۹می باشد .امین در بازپرسی قضائی خود ،مورخ
 ۲۱اکتبر  ،۸۱۱۲برای اولین بار بیان داشت که خانه را دارابی تهیه کرده است و
هنگامی که او (دارابی) ،شریف و امین را در تاریخ  ۸۵سپتامبر ۸۱۱۲با ماشین خود
به آن خانه بُرد ،کلید در خانه در اختیار او(دارابی) بوده است .امین در بازپرسیهای
بعدی نیز این سخن را تکرار کرد .تا اینکه در  ۱اکتبر  ،۸۱۱۵بنا بر شهادت کمیسر
عالی امور جنائی وانتریک ،این موضوع را انکار می کند .این پس گرفتن اعترافات
پیشین ،با درنظر گرفتن کل مجموعه و نیز شرایط پیچیده و متصل به هم اتفاقات و
حوادث مربوطه به این جُرم ،از اهمیت نتیجه کار ،در رابطه با اثبات امر ،نمی کاهد.

خانه خیابان زنفتن برگررینگ درشب هشتم اکتبر  ۸۱۱۲تحت سرپرستی کمیسر عالی
امورجنائی شمانکه مورد بازرسی قرارگرفت .در این بازرسی عالوه بر شش دستکش
بسیارنازک پالستیکی یک بار مصرف ،که به روی سیفون توالت قرار داشتند ،اسناد
جُرم قابل اهمیت دیگری یافت نشد .در این رابطه موارد زیر قابل توجه اند:
الف -در اختیار بودن خانه
شاهد اشتیاقی ،همچنانکه خودش بگونه ای مورد پذیرش بیان داشت ،و مهرهای
پاسپورتش مؤید این امر هستند ،در  ۲۱آگوست  ،۸۱۱۲برای مدتی به تهران سفر می
کند .او یک یا دو روز پیش از سفرش کلید خانه را به بهرام برنجیان می سپارد و از
او خواهش می کند که در زمان مسافرت او مراقب خانه باشد .بعالوه ،به شاهد علی
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.
دارابی که از مسافرت اشتیاقی مطلع شده بود ،در  ۸۸یا  ۸۲سپتامبر  ۸۱۱۲از بهرام
برنجیان ،که دوست او است ،درباره خانه پرسش می کند .دارابی به برنجیان می گوید
که خانه را برای یکی از دوستانش (بدون ذکر نام) می خواهد ،زیرا در خانه او
(دارابی) به دلیل کمبود جا ،امکان اقامت میهمان وجود ندارد .این دلیل در واقع
نادرست بود ،زیرا دارابی عالوه بر خانه خیابان ویلهم شماره  ،۵۱که در آنجا خود و
خانواده اش زندگی می کنند ،خانه قبلی اش در خیابان دتمولدر شماره /۶۳ب را نیز
در اختیار داشته است .دارابی با این توضیح (که گویا خانه اش جا ندارد) قصد داشت،
استفاده غیر مجاز از خانه اشتیاقی را (به عنوان یک خانه مخفی) پنهان نگه دارد.
بهرام برنجیان قانع می شود و کلید خانه را ،در تاریخ  ۸۸یا  ۸۲سپتامبر  ،۸۱۱۲در
اختیار دارابی می گزارد .دارابی کلید خانه را بین  ۲۱تا  ۲۲سپتامبر  ،۸۱۱۲دوباره
به بهرام برنجیان باز می گرداند.
 -۶واقعه مربوط به دوچرخه سوار
دقت اعترافات امین در مورد یک حادثه جانبی نیز صادق است .امین گفته بود که
حیدر به هنگام حرکت با خودروی فرار ازمحل جُرم نزدیک بود به یک دوچرخه
سوار بزند .این واقعه از سوی شاهد خانم گالزر ( ،)Glaserکه این حادثه را از روی
بالکن خانه اش مشاهده کرده ،مورد تأیید قرار گرفته است.
... -۷
 -۸شریف و محمد به عنوان مأموران واواک
تصاویر و مشخصاتی را که امین از شریف و محمد ارائه داده بود توسط اطالعات
اداره امنیت داخلی فدرال ( )BfVونیز اظهارات شاهد مصباحی شکل و شمایل دقیق
تری یافتند.
الف -اداره اطالعات وامنیت فدرال( سازمان فدرال حراست ازقانون اساسی) ،در
گزارش مورخ  ۲۲آوریل  ،۸۱۱۵به ما تنها خبر داد که عالوه بر دارابی و افراد دور

و بر او دربرلین ،افراد سازمان جاسوسی ایران نیز مستقیمن در تدارکات این عملیات
شرکت داشته اند .آنها در برلین محل عملیات و راههای فرار را بررسی و شناسائی
کرده اند .در این گزارش ،زمان دقیقتر این شناسائی ذکر نشده بود ،BfV .این کمبود
را درگزارش مورخ  ۲۸آوریل  ۸۱۱۳خود برطرف می کند .بنا بر این گزارش،
وابستگان به سازمان جاسوسی ج.ا.ا .در حوالی یا در روز  ۹سپتامبر  ۸۱۱۲وارد
برلین شده اند BfV .در گزارش بعدی ،مورخ  ۸۱دسامبر  ،۸۱۱۳گزارش می کند که
واواک اول سپتامبر  ۸۱۱۲یک تیم وابسته به "واحد عملیات ویژه" خود را که مسئول
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
طرح نهائی ترور را تعیین و تصویب می نماید .تیم پیش از انجام ترور ،با کمک یک
منبع واواک ،که به هنگام ترور نیز در رستوران "میکونوس" حضور داشته است ،از
اجتماع رهبران ُکرد مطلع می گردد .اظهارات شاهد مصباحی ،که بسیار دیرتر ،یعنی
در  ۸۱اکتبر  ۸۱۱۶مورد بازپرسی قرار گرفته است ،موئید و مکمل این اطالعات
هستند.
ب -شاهد مصباحی اطالعاتی را ،درباره وظایف و نقش رئیس چنین تیمی ،و نیز سایر
امور تدارکات و لجستیگی الزم ،به هنگام انجام یک ترور برعلیه مخالفان نظام در
اختیار دادگاه گذاشت .بنا بر این اطالعات ،رهبر تیم پس از ورودش به محل فرماندهی
عملیات را بدست می گیرد .از آن ببعد ،نیروهای محلی زیر فرماندهی او هستند.
انتخاب نهایی افراد ،بمنظور شرکت درعملیات با او (رهبر تیم ضربت)است .او با
مسئولیت خودش تعیین می کند که کدام قسمت ،و چه میزان از برنامه ها ،و بخشهای
لجستیگی آماده شده را می پذیرد و یا آنها را کنار می گزارد.
اطالعات مصباحی مطمئن و دارای ارزش بسیار باالئی هستند .ارزش آنها به این دلیل
است که مصباحی ،بر اساس همکاری اش با بخش سرویس مخفی ج.ا.ا ،در این موارد
دارای تجربیات شخصی است .بعالوه ،او (براساس اظهاراتش) خودش نیز در عملیات
تروریستی بر علیه افراد اپوزیسیون ،چون هادی خرسندی ،شرکت داشته است.
عملیاتی که او از طریق اطالع رسانی به پلیس ،به عنوان فرد ناشناس ،از انجام آن
جلوگیری کرده است .مصباحی به گونه ای قابل قبول شرح داد که در مرحله تدارکاتی
ترورعلیه هادی خرسندی ،او متن حکم قتل را برای رهبر تیم و جانشین او ،هر دو
عرب ،ترجمه کرده است .و نیز اینکه او از سفارت ایران در وین پول و عکس قربانی
را دریافت داشته و سرانجام با تلفن به معاون وزیر واواک ،و با بیان نام رمز ،برای
انجام نهایی ترورکسب تکلیف کرده است.
ث -براساس اظهارات مصباحی ،رهبر تیمی که امین از او به عنوان "شریف" نام
برده است ،شخصی به نام بنی هاشمی می باشد .مصباحی اظهارداشت که خود بنی
هاشمی در تهران به او گفته است که "موضوع کردها در آلمان" با نام رمز "فریاد
بزرگ علوی" انجام گرفته است ،و اینکه او (بنی هاشمی) به همراه تیم اش برای انجام
"عملیات" به برلین سفر کرده وعکسهای قربانیان را (که شخصا با آنها آشنایی نداشته)

درآنجا در اختیارش گزارده اند .و سرانجام اینکه ،او پس از عملیات از راه ترکیه به
تهران پرواز می کند و در تهران به عنوان پاداش برای انجام موفقیت آمیز عملیات
ترور رهبران کرد یک مرسدس سواری ۲۵۱دریافت می کند و در معامالت اقتصادی
پر سود سهیم می گردد .بعالوه ،دادگاه بر اساس اطالعات متکی برگزارشات اداره
اطالعات و امنیت فدرال ،و نیز اظهارات شاهدان مصباحی و امین در روند تحقیقات،
معتقد است فرد معروف به محمد(او را تنها با نام کوچک می شناسند) ،که درعملیات
شرکت داشته است نیز یکی دیگر از اعضای "تیم ضربت" ارسالی از ج.ا.ا .است.
رفتار او ،که امین آنرا تشریح کرد ،در تطابق کامل با وظیفه او بوده است.»)۲(...
منابع و زیرنویسها:
" -۸میکونوس" ،متن حکم دادگاه ،برگردان پرویز دستمالچی ،انتشارات دهخدا ،لس
آنجلس /آمریکا ،چاپ اول ،۲۱۱۱ ،برگهای  ۸۱۳تا ۸۵۱

ابوالقاسم(فرهاد) مصباحی ،شاهد"ث"

۶
اعترافات مهرداد عالیخانی

()۲

(قتلهای زنجیره ای)
در باره تروریسم حکومتی ج.ا.ا .و قتل دگر اندیشان بدست"سربازان گمنام امام زمان"
یا دقیق تر "ماموران با نام" وزارت اطالعات و امنیت یا سایر نهادهای نظامی-
انتظامی -امنیتی ج.ا.ا .بسیار گفته و نوشته شده است .اما ،آنچه بسیار خواندنی و
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
است .نمونه ای از سبعیت که بی مانند است و مرا به یاد آدرنو فیلسوف آلمانی می
اندازد که پس از تجربه نالسیونال -سوسیالیسم در آلمان و جنایات بی مانند برنامه
ریزی شده سوزاندن شش میلیون یهودی ،به جرم یهودی بودن ،گفت ،انسان هر لحظه
می تواند به عمق بربریت سقوط کند .و اعترافات عالیخانی عمق سقوط این بربریت
در بعد فردی یک انسان مسلمان بنیادگرا است .عین اعترافات را بخوانید و خود
قضاوت کنید:
اعترافات مهرداد عالیخانی:
« ...نام سازمانی اداری :صادق -صادق مهدوی
نام ساختگی در بازجویی اولیه :جمال رضایی
پرسنل معاونت امنیت اداره ی چپ ومسئول اداره چپ نو
متولد ۸۵۳۱
نام پدر :علی اصغر
نام مادر :مریم
شماره شناسنامه۳۳۲۱۳ :
تحصیالت :دیپلم
کارمند وزارت از تاریخ ۸۵۶۸/۱/۸۲
صفحه ی ۸۸۱۹پرونده ی قتلهای حکومتی
اظهارات مهرداد عالیخانی در بازجویی ۸۵۹۱/۸/۸۱
س :شما متهم به آمریت در قتل ها هستید .هر توضیحی دارید بیان کنید.
ج  :آقای سید مصطفی کاظمی (موسوی) در تاریخ  ۹۹ /۱ /۸۱گفته بودند به اتفاق
خدمت دری(حجت االسالم قربانعلی دری نجف آبادی -وزیر وقت اطالعات) برویم و
از آن جمله درخصوص برخورد با برخی ازافراد صحبت شد .آقای موسوی ضمن
اینکه قائم مقام معاونت امنیت بودند مسئولیت اداره کل بررسی معاونت را نیز به عهده
داشتند و درحقیقت حوزه ماموریتی ایشان برای مسئولین زیربط خط مشی و هدف
گذاری بود .در آن زمان من مسئولیت اداره چپ نو را داشتم .روز )۸۵۹۹(/۱/۲۸
حوالی ساعت  ۸۹موسوی تلفنی گفت :روز  )۸۵۹۹(۱/۲۲ساعت  ۱:۵۱حوالی منزل

وزیر(اطالعات) منتظر شما هستم تا نزد ایشان برویم .راس موعد به داخل منزل وزیر
رفتیم .صحبت شروع شد تا ساعت  ۸۱:۳۱به طول انجامید .آقای موسوی از منافقین
شروع کرد ،ادامه بحث را من پیگیری کردم .محور بحث روی طیف جمهوری
خواهان دمکرات بود که گروههای چپ نو ،نیروهای ملی و مذهبی ،ملیون مرتد،
الئیکها سازمان جمهوری خواهان ملی ،سازمان سوسیالیست ها ،منفردین چپ و ملی
دمکراتها ،منتقدین درون نظام دیدگاههای آنان را تشریح کردم و درجمعبندی به
نزدیکی روز به روز جریانات مذکور اشاره داشتم .آقای دری گفتند در معاونت امنیت
کار نمی شود .این آگاه(آگاهی؟) عمومی نیست ،این حاج حمید (معاونت وقت امنیت)
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
اینجوری در آمده است .خودیها و غیر خودیها علیه نظام اند ،به میدان آمده اند و میدان
دارهای اصلی همین خودیها شده اند .همه حرفهای دیگران را اینها بسیار تندتر و جدی
تر میزنند .من االن نگران آن هستم روزنامه خرداد در بیاید .همه نظاره گر شده ایم،
اینها می خواهند این مردم را بگیرند مگرهمین منتظری نبود .چقدر با او صحبت کردم
(ظاهرا می گفتند در پیش روی او گریه کرده) نتیجه نداد .یک عده مانند محسن آرمین
ها حاال به صحنه آمده اند ،معلوم نیست وضع چطور خواهد شد .آقای هاشمی در پس
دیداری باخاتمی ازاینکه مناسبات خاتمی با رهبری رو به بهبود است اظهار خوشحالی
کرده و گفته بیشتر رفت و آمد کنند.
آقای دری(حجت االسالم قربانعلی دری نجف آبادی -وزیر وقت اطالعات) تقریبا تمام
مطالبی را که من خدمتتان عرض کردم دراین جلسه یادداشت کرد ظاهرا پس از
دستگیری من و موسوی ( )۹۹/۸۱/۱که به هنگام تحقیق نیازی(حجت االسالم محمد
نیازی رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح مسوول پرونده قتلهای حکومتی) از
دری(اطالعات) وزیر یادداشتهای تهیه شده را به ایشان داده بودند وبه پرونده الصاق
شده علی ایالحال قرار شد پیگیری حذف جمعی از عناصر بر جسته الئیک داخل
کشور براساس آن چارچوبی که درجلسه مطرح شد آغاز شود از این به بعد یعنی
مورخه  ۹۹/۱/۲۲آقای موسوی درانجام این عملیاتها تحت مسئولیت مستقیم دری قرار
داشتند و در حقیقت من رابط ایشان یعنی موسوی با تیم های عمل کننده بودم و در پایان
هرعملیات شرح را بالفاصله می دادم .من آمر قتل ها نیستم .هیچیک از مباشرینی که
افراد فوق الذکر را به قتل رسانده اند به لحاظ اداری تحت مسئولیت من نبوده اند اساسا
موقعیت شغلی من در حدی نبوده که بتوانم دستور قتل بدهم.
داریوش فروهر درپی ضربات کاردی که آقای جعفرزاده (پرسنل اداره عملیات امنیت)
بر قفسه سینه نامبرده وارد کرده به قتل رسیده است .جعفر زاده تحت مسئولیت محمد
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
رسولی دستور را پذیرفته و به زیر مجموعه خود یعنی اداره عملیات ابالغ کرده است.
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
زاده به دستور عزیز پور اقدام به چنین کاری کرده است .به هر حال با عنایت به اینکه
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،
رضا روشن بوده که با تنگ کردن طناب دو فرد یاد شده را از پا در آورده است.
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
موسوی انجام داده است .آقای رسولی حتی برای انجام یک کار ساده اداری با امضاء
مدیرکل (یعنی آقای محمد صداقت) انجام می داد .من در سالهای  ۹۱که مسئولیت اداره
کل پشتیبانی عملیاتی به عهده آقای رسولی بوده به لحاظ انجام کارهای اداری با وی
دچار مشکل بودم و به سهولت هرکاری را انجام نمی داد .من در رابطه با قتل  ۳نفر
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
مسئولیت حقیر قرار داشته و تنها در قتل پوینده بوده که وزیر دستور چنین کارهایی را
داده .آقای موسوی مسئول ما می باشد و اصغر سیاح به خوبی آگاهی داشته .اداره ما
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
چپ نو بوده است .او سالها به عنوان منبع کار می کرده و چنانچه اطمینان پیدا نمی
کرد وزیر دستور داده امکان نداشت به صرف درخواست من برای شرکت در دو فقره
قتل مختاری و پوینده حاضر شود .متذکر می شوم خسرو براتی در دو قتل مختاری و
پوینده نقش راننده را داشته و در باال و پایین گذاشتن جسد از اتومبیل با تیم مربوطه
همکاری کرده و اصغر سیاح نیز فقط در ماجرای پوینده رانندگی یک دستگاه پژو را
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
در عملیات پوینده از یک دستگاه اتومبیل دوو مربوط به یکی از منابع اداره چپ نو
استفاده گردیده بود .اصغر سیاح آن را به دنبال خودرو مورد استفاده در عملیات

حرکت می داده) .این دو نفر یعنی سیاح و براتی فقط در این عملیاتها شرکت داشتند و
هیچکدام مباشر نبودند.
(اظهارات مهرداد عالی خانی در بازجویی مورخ )۲۹۷۳/۱۲/۲۱
(س):خطاب به عالیخانی :نحوه قتل فروهر و همسرش را شرح دهید.
(ج) :روز دوشنبه  ۹۹/۱/۲۳آقای موسوی طی دیداری با من پرسید چه کسی را در
برنامه کار (برای اولویت در حذف) قرار بدهید .من در جلسه  /۱/۲۲به آقای دری به
وضعیت فروهر و حزب ملت ( ملیون مرتد ) اشاره کرده بودم و توضیح دادم همان
نیروهای جبهه ملی که در سال  ۶۱مرتد اعالم شدند بخشی از آنان مانند فروهر با
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
اپوزیسیون فعال حاضر باشد و یکی از سر پلهای فعالین سیاسی خارج با داخل کشور
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
موسوی گفت من ترتیبش را می دهم او تا روز چهارشنبه  /۱/۲۹با بهانه این که آقای
سرم دی دستور داده که اداره کل بررسی(همان اداره ای که مسئولیت آن برعهده
موسوی بود) عملکرد  ۶ماهه اول هر اداره کل در سطح معاونت امنیت را بررسی
نماید از اداره کل راه(راست) می خواهد سوابق و پرونده های در دست اقدام و جاری
را به همراه مسئولین موضوعات سریعا نزد او راهی کنند -آقای رحیم محمدی (مسئول
موضوع حزب ملت ایران) با چندین زونکن(پوشه یا کالسور بزرگ حاوی مجموعه
پرونده ها واسناد مربوط به یک موضوع) نزد موسوی حاضر می شود و موسوی
ضمن در خواست این که فعال سوابق پیش او بماند ضمن سخن گفتن با رحیم محمدی
تمامی جزئیات فروهر را مورد پرسش قرارمی دهد آدرس فروهر واقع در خیابان
هدایت را به من داد و اشاره کرد که دفتر حزب ملت در طبقه اول ساختمان مسکونی
اوست و برنامه دیدارهای عمومی وساعت کار اوچگونه است .آقای موسوی اطالعات
کافی از رحیم محمدی گرفته و از تاریخ  /۱/۲۹تاکید کرد که الزم نیست خودت دنبال
هر کاری راه بیافتی آدرسها را به عملیات بده تا پی گیر شوند و تسریع شود .روز
چهارشنبه حدود ساعت  ۸۱مورخ  ۱/۲۹به اتفاق اصغر سیاح آدرس فروهر را در
میدان اختیاریه به عزیزپور دادم .یک حکم قضائی جعلی نیز به او دادم این حکم جعلی
برگ کاغذی بود که از فرم های چاپی دادستانی انقالب اسالمی سابق و به مهر
دادستانی ممهور بود .این نوع سر برگهای جعلی از جمله وسائلی بود که سالها در

اداره ما نگهداری میشد و مورد استفاده کاری قرار می گرفت .ممهور شد(شده) .این
کار توسط ایرج آموزگار یکی از پرسنل اداره چپ نو تحت مسئولیت من صورت
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
ربوده و بالفاصله مرا مطلع نمایند تا پس از آن او را جهت حفظ(حذف)از طریق
تزریق دارو به منزل همکار غیر وزارتی (نوید رمضانی)انتقال بدهیم (شایان ذکر
است آقای موسوی روز یکشنبه  ۱/۲۳از آقای رسولی (مدیر کل پشتیبانی امنیت)
خواسته بود هماهنگی های الزم را با اداره عملیات بکند تا آنها اقدام به حذف سوژه
های معرفی شده بکنند .آقای رسولی محمد ،عزیز پور(را) به آقای موسوی وصل می
کند -آقای موسوی پس از صحبت با رسولی برای ساعت  ۸۶:۵۱با محمد عزیز پور
در اتوبان جهان کودک مقابل ورزشگاه شهید کشوری قرار گذاشته موسوی حدود
ساعت  ۸۶:۸۳به اطاق محل کار من آمد و با اتفاق نزد عزیز پور برویم آنجا داخل
ماشین عزیزپور شدیم .موسوی سوال کرد رسولی با شما صحبت کرد؟ گفت :بله
موسوی اظهار داشت قرار است عده ای را بزنیم هماهنگی ها را منبعد صادق خواهد
کرد(یعنی نویسنده خود این متن ،مهرداد عالیخانی) .هرچه گفت انجام دهید و از این
تاریخ  ۹۹/۱/۲۳اداره عملیات امنیت منتظر دریافت آدرس و اطالعات مربوط به
سوژه ها بود -محمد عزیزپور پرسنل تحت امر خود را روز پنجشنبه  ۱/۲۱روی
آدرس فروهر مستقر کرده بود .روز شنبه  ۹۹/۱/۵۱نیز از صبح کنترل را آغاز می
کند موسوی مرا روز شنبه  ۱/۵۱دید .نتیجه کار را خواست .عزیزپور را مالقات
کردم او گفت از روز پنجشنبه تا االن فروهر یک بار مشاهده شد منتهی از اطراف
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
منزل منتظر باشند بروند داخل منزل کار خودش و زنش را تمام کنند .همین امروز این
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
را با کارد بزنند .معطل نشوند امروز کار را تمام کنند .آقای موسوی یکی دو بار روی
این موضوع تاکید کردند که فروهر بدون زنش فایده ندارد چون  %۹۱از فعالیت آنها
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.

برای ساعت  ۲۸:۵۱قرار گذاشتیم هم چنین با خسرو براتی -ایرج آموزگار -اصغر
سیاح -امیر اکبری (پرسنل اداره چپ نو) برای حول و حوش ساعت  ۲۸در اطراف
هتل مرمر قرار گذاشتیم در نظر گرفته بودم هنگامی که نیروهای عزیزپورمشغول قتل
می شوند اینان اسناد و مدارک قابل استفاده حزب را جمع آوری و به هنگام خروج آنها
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
 ۲۲:۵۱در ضلع جنوبی بیمارستان امیراعلم مالقات کنم در ساعت یاد شده خود را به
پرسنل اداره عملیات رسانیدم و عزیزپور ،فالح و مسلم را دیدم .فالح (از نیروهای
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
به من (صادق) گفت هر ساعتی تمام شد به تلفن من زنگ بزن آن را نمی بندم منتظر
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
نفر که کنار من ایستاده بودند گفتم سعی می کنیم همین امشب کار را تمام می کنیم با
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
صحبت کرد قرار شد ابتدا من و مسلم به درب منزل مراجعه و سپس سایر نیروها
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
خودش به داخل منزل نبود)حدود  ۳دقیقه صحبت ما با تیم عملیات بطول انجامید بعد
حرکت کردیم حدود  ۳دقیقه در کوچه فروهر باال و پایین رفتیم خانمی دم درب منزل
او ایستاده بود مسلم زنگ در را زد خانم فروهر گوشی اف.اف را برداشت سوال کرد:
بله ؟ مسلم خیلی مودبانه سالم داد و اظهار داشت رضایی هستم از اداره آگاهی در
رابطه با رنوی شما مساله ای پیش آمده الزم است چند دقیقه جناب آقای فروهر را
ببینم .گفت :االن می آید .بیش از  ۶یا  ۹دقیقه طول کشید ولی خبری نشد .مسلم دوباره
زنگ را زد خانم فروهر گفت :بله؟ مسلم گفت :تشریف نیاوردند – خانم فروهر گفتند:
داشتند لباس می پوشیدند و آماده می شدند االن می آیند ساعت حدود  ۲۲:۳۱بود که
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
سرش قرار داشت .شماره را مطابقت داد گفت :بله .مسلم حکمی را که مربوط به
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
به حرفها گوش می کرد فروهر همسرش را صدا کرد و گفت :اسناد و مدارک را بیاور
تا آقایان آن را ببینند .بالفاصله شروع به تعارف برای رفتن ما به داخل منزل کرد که

من و مسلم داخل شدیم و الی دررا باز گذاشتیم تا سایرین پس از ما وارد شوند -فالح
قبل از این که ما پای روی پله ها بگذاریم داخل حیاط شد و به من گفت همسایه بغلی از
پنجره نگاهی به درب حیاط فروهر انداخت و متوجه آمدن ما شد بعدا معلوم شد که
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
خودش نشست .مسلم در روی صندلی کنار میز (مربوط به مراجعه کنندگان) قرار
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
کرد .مسلم گفت :با اتومبیل شما سرقتی صورت گرفته .چه کسانی غیر از شما از
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
عنوان در اختیار کسی نبوده یا به تعمیرگاه تحویل نداده اید؟ پروانه اظهار داشت حدود
سه ماه قبل این ماشین درتعمیرگاه بوده و ما از استفاده احتمالی آن بی خبر هستیم .مسلم
اظهار داشت در سرقت صورت گرفته یک شیئی ملی ربوده شده و موضوع بسیار با
اهمیت است .همه همدیگر را نگاه می کردیم حرفهای مسلم تمام شده بود .به فروهر
گفتم :همان طور که همکارم گفت ما به دلیل اهمیت موضوع مزاحم شده ایم البته از
اینکه شما وخانواده تان در این کار مستقیم یا غیر مستقیم دخالت نداشتید ظنی نیست.اما
به هرحال پرونده ای مفتوح است و بنا به ضرورت باید تحقیقات صورت گیرد به
همین جهت حکم بازرسی منزل را صادر کرده اند .در این وقت مسلم حکم جعلی را از
کیف جیبی خود در آورد و در بین صحبتهای من و فروهر ارائه داد که فروهر با دقت
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
ضرورت وجود صورت جلسه ای از این بازرسی منزل در پرونده (به دلیل این که
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
خارج و به طبقه باال رفتند .دیگر پرسنل عملیات که به داخل حیاط آمده بودند با رفتن
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
روبر و برویم ،از جای خود حرکت کرد و به پذیرایی رفتیم .صحبت ها ادامه پیدا کرد،
فالح مجددا اشاره کرد او را به اتاق قبلی بازگردانم .ساعت حدود  ۲۵:۵۱بود .از
فروهر خواستم به اتاق محل کارش بازگردیم .پرسنل عملیات صندلی را در دهانه
ورودی اتاق گذاشته بودند .فروهر هدایت به نشستن روی این صندلی شد و روی
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
(پرسنل اداره عملیات امنیت) از من خواست از اتاق خارج شوم تا فردی که قرار است
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
پرسنل عملیات ) قرار دارد .ظاهرا صفایی برای بیهوشی به هاشم کمک کرده بود .پس
از آنکه قرار می شود هاشم برای بیهوش کردن فروهر به طبقه پائین باز گردد ،ادامه
کار بیهوشی پروانه (گرفتن دهان او) به صفایی واگذار می شود .ناگهان دیدم فالح
(سر تیم این عملیات) دو کارد با خود همراه دارد و در همان وضعی که صفایی 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
همان صندلی یاد شده تمام شده وبا ضربات کارد (توسط جعفرزاده یکی از پرسنل
اداره عملیات) از پا در آمده است .حدود  ۲۵:۳۱تمام کارها تمام و در صدد خروج از
منزل برآمدیم .افرادی که در این عملیات شرکت داشتند .فالح ،محمد اثنی عشر،
محسنی ،صفایی ،مسلم ،هاشم و جعفرزاده بودند و عزیزپور در سر خیابان نزد پرسنل
اداره چپ نو قرار داشت.
بعد از قتل فروهر و همسرش عزیزپور و بجه های اداره چپ را در مقابل پمپ بنزین
خیابان شهید سپهبد قرنی دیدم و از آنها جدا شدم .بنا به درخواست قبلی آقای موسوی،
زنگی به تلفن دستی او زدم و گفتم کار تمام شده است  .بالفاصله سوال کرد :هر دو
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
همان شب او را مالقات کنم و گزارش مربوطه را ارائه کنم .حدود ساعت  ۸:۲۱به
سر کوچه منزل آنها (واقع در محله فرمانیه) رسیدم .لباس پوشیده در سر کوچه حاضر
بود .به این دست خیابان آمدیم و حدود  ۲۱دقیقه ای من شرح کامل ماجرا با جزئیات
بیان کردم .حتی سوال کردند چه کسی با کارد زد؟ گفتم فروهر را ندیدم ولی محسنی
همسرش را زده است .خالصه عملیات یاد شده:
افراد شرکت کننده در صحنه:
 -۸صادق -پرسنل معاونت امنیت -اداره کل چپ -اداره چپ نو -رابط آقای موسوی.
 -۲محمد عزیزپور -مسئول اداره عملیات امنیت -دستور به زیر مجموعه خود جهت
انجام دو فقره قتل یاد شده -هدایت تیم (بیرون از منزل)
 -۵مسلم -پرسنل معاونت امنیت  -اداره کل پشتیبانی امنیتی -اداره عملیات
 -۳صفایی  -پرسنل معاونت امنیت  -اداره کل پشتیبانی امنیتی -اداره عملیات
 -۳محمد اثنی(عشر) -پرسنل معاونت امنیت -اداره کل پشتیبانی امنیتی -اداره عملیات
 -۶هاشم (هاشمی)  -پرسنل معاونت امنیت ( مسئول بیهوشی)
 -۹محسنی -ضارب پروانه اسکندری

 -۱فالح -پرسنل معاونت امنیت -اداره کل پشتیبانی عملیاتی -اداره عملیات -سر تیم
عملیات
 -۱جعفرزاده -پرسنل معاونت امنیت  -اداره کل پشتیبانی عملیاتی -اداره عملیات-
ضارب داریوش فروهر
 -۸-۸صادق(خود نویسنده این متن :مهرداد عالیخانی) دراین عملیات تحت مسئولیت
موسوی قرار داشته و کارهای ذیل را انجام داده:
* -آدرس و اطالعات مربوط به فروهر را از موسوی در تاریخ  ۱/۲۹گرفته و به
محمد عزیزپور داده است.
* -یک فرم چاپی مربوط به دستگیری و بازرسی منزل ممهور به مهر جعلی در
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.
* -مشغول کردن فروهر به صحبت ( به هنگامی که نیروهای عملیاتی سرگرم بیهوش
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
* -نتیجه عملیات تلفنی و سپس ساعت  ۸:۵۱حضورا به موسوی داده شد.
اظهارات مهرداد عالیخانی در بازجویی مورخ ۲۹۷۳/۱/۴
درتاریخ  ۸۵۹۹/۱/۱آقای موسوی نزد دری میرود و در مورد قتل داریوش فروهر و
همسرش گزارش می دهد .موسوی پس از این دیدار به من گفتند :فعال کار کانون
(کانون) را انجام بدهید (یعنی این موضوع در اولویت قتلها قرار گیرد) موسوی تاکید
کرد هرچه سریعتر شروع کنید .موسوی در همان تاریخ منزل آقای حقانی (مدیر کل
پشتیبانی معاونت اطالعات مردمی) می رود -.توضیح :اینکه پیگیری کار اطالعاتی
روی عناصر فرهنگی ازجمله کانون(کانون) درحوزه فعالیتهای معاونت اطالعات
مردمی قرار داشت -آقای موسوی برنامه حذف را با حقانی در میان می گذارد و می
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
منزل امن ،خودرو و نیرو در اختیار ما قرار دهد عمال نیز چنین کرد.
 ۹جلد پرونده ازمهمترین سوژههای فعال کانون(نویسندگان) گلشیری -منصور کوشان
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
قرار می دهد  .اما بعدا آنها را عودت می دهد و می گوید :نیاز به ارسال پرونده نیست.
هر کسی عضو جمع مشورتی باشد مشمول طرح حذف می گردد .از هر کدام بخواهید
شروع کنید .قرار شد از مهمترین ها شروع شود .شماره تلفن مختاری از طریق یکی

از منابع اداره چپ نو با نام مستعار داریوش به دست آمده بود .قرار شد تا روز
پنجشنبه  ۹۹/۱ /۸۲روی آدرس سوژه استقرار پیدا کند(کنیم) .خبر به آقای موسوی
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.
قراری برای  ۱صبح مورخه  ۹۹ /۱/۸۲در خیابان آفریقا -مقابل پمپ بنزین (بین
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
یکی از کوچه ها شد (احتماال خیابان اسفندیار) و پالکهای جعلی را روی تاکسی نصب
کرد و سپس به طرف منزل مختاری حرکت کردیم .در سر کوچه (شهید سعید ناصری
یا علوی) مستقر شدیم .عزیزپور دو ماشین نیرو با خودش آورده بود.
حدود ساعت  ۸۹مختاری با لباس اسپرت از کوچه بیرون آمد و از شمال به جنوب
خیابان آفریقا حرکت کرد .دراین ساعت ناظری و روشن جهت اقامه نماز محل را
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
بیرون آمده بود .حدود  ۲۱دقیقه خریدش طول کشید .درحال برگشتن به منزل بود که
علی و رضا رسیدند .از خسرو خواستم که تاکسی را در گوشه ای پارک کند ،کرد .
رضا و علی پیاده به دنبال مختاری راه افتادند .خسرو پشت فرمان پژو نشست و به
سمت شمال آفریقا حرکت کرد .من در صندلی جلو قرار گرفتم .یک کوچه مانده به
منزلش(در سمت راست خیابان) علی و رضا جلوی او را گرفتند و تحت پوشش پرسنل
دادستانی وی را سواراتومبیل کردند .علی در سمت چپ ،مختاری وسط و رضا روشن
در سمت راست او روی صندلی عقب نشست.
ناظری در همان ساعت حوالی  ۸۵مورخه  ۹۹ /۱/۸۲با هماهنگی قبلی قرار شد از
یکی از محیط های اداری بهشت زهرا که در اختیار حراست قرار دارد ( چون ناظری
مسئولیت(مسئول) حراست بهشت زهرا بود) استفاده شود .روشن ,ناظری و سایر
دست اندرکاران طرح الغدیر (اعدام منافقین) قبل از شروع عملیات پائیز  ،۹۹از این
محل مستمرا استفاده می کردند .قرار شد از این محل برای به قتل رساندن مختاری
استفاده شود.
از طریق اتوبان شهید همت کمربندی جاده مخصوص بهشت زهرا به مقصد برسیم .به
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
شدن خواسته بودیم سرش پائین باشد تا متوجه نشود کجا می رویم) داخل ساختمان
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
پشت سر بست .طناب را به گردن او انداخت به روی شکم خواباند و حدود  ۳یا ۳

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
جلوگیری کند .این دو از روی ناخن ها تشخیص دادند که کار تمام شده سپس ماشین
پژو را به شکلی قرار دادند تا صندوق عقب آن مقابل درب این محل قرار گیرد .من و
خسرو و روشن جنازه را وسط پتو قرار دادیم و درصندوق عقب گذاشتیم .خسرو پشت
فرمان نشست .در جاده افسریه یک مسیر فرعی به کارخانه سیمان تهران منتهی می
شد .اطراف آن مسیر خلوتی بود .ساعت حدود  ۲۱ماشین را نگه داشته ،جنازه را
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
را ببینیم .من در شهرک آپادانا هستم .قرار شد ساعت  ۲۲:۸۳دقیقه او را در محل
مذکور دیده و مشروح گزارش دادم.
افراد:
 -۸صادق -پرسنل معاونت امنیت -اداره کل چپ -اداره چپ نو -رابط آقای موسوی و
تیم عملیات.
 -۲علی ناظری -پرسنل معاونت اطالعات مردمی -اداره کل پشتیبانی عملیاتی -مسئول
اداره عملیات
 -۵رضا روشن -کارشناس اداره کل التقاط درمعاونت امنیت -مباشرقتل محمد مختاری
 -۳خسرو براتی -همکار غیر وزارتی (منبع) راننده اتومبیل مورد استفاده
اظهارات مهرداد عالیخانی در بازجویی تاریخ ۲۹۷۳/۱۱/۲۱
صفحه ی  ۸۸۵۹پرونده قتل های حکومتی
س -خطاب به مهرداد عالیخانی :نحوه به قتل رساندن محمد جعفرپوینده و نقش خود و
بقیه افراد…
ج -بعد از حادثه مختاری و روز بعد از آن تعطیالت از آقای موسوی سوال کرد نفر
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
فعالیت خویش را بدون اخذ مجوز از وزارت کشور از سر بگیرد و در بین جمع
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
پوینده را از پرونده اطالعاتی اش استخراج و به هنگامیکه موسوی در خارج از محل
کار بود ازطریق تلفن همراه به وی داد .نهایتا موسوی نتیجه را به آموزگار اعالم کرده
بود .و از طریق او دراختیار من قرار گرفت .همچنین دو شماره تلفن مربوط به شیرین

عبادی به موسوی داده شد که آنها را نیز از طریق آقای رسولی استعالم کرده و نتیجه
را به ما منعکس ساخت.
از روز دوشنبه  ۱/۸۶ساعت حدود  ۸۱من ،خسرو ،آموزگار ،امیر اکبری ،روشن و
ناظری به آدرس خیابان قائم مقام فراهانی رفتیم( .پاسخ یکی از استعالم های شماره
تلفنهای پوینده در خیابان قائم مقام بود ).که به نظر می آمد محل کارش باشد .آن روز
از ساعت  ۸۱روی آدرس مستقر شده بودیم .نهایتا در تاریخ و ساعت مذکور خروج
سوژه از آن آدرس رویت نشد.صبح روز سه شنبه ۸۹/۱یک تماس تلفنی با آن محل
گرفته شد که معلوم شد او دیگر آنجا شاغل نیست  ،لذا قرار شد روی آدرس دیگر وی
که مربوط به محل سکونت او میگردد و در میدان انقالب کوچه ژاندارمری واقع شده
مستقر گردیم .بعد از ظهر سه شنبه  ، ۱/۸۹روشن ,خسرو ،منبع مهدی و اصغر هر
یک چند ساعتی روی آدرس منزل پوینده مستقر می شوند که سوژه رویت نمی گردد.
یک دستگاه اتومبیل دوو یکی از منابع اداره چپ نو با نام مستعار"داریوش" که در
جریان قتل ها قرار داشت از روز دوشنبه  ۱/۸۶در اختیار ما قرار داده بود تا در
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
در بیرون ماشین را آماده کرده بود به در خواست من این اتومبیل را صبح چهارشنبه
 ۱/۸۱با خود به حوالی منزل پوینده می آورد خسرو براتی بعد از تاریخ  ۱/۲۵بنا به
درخواست حقیر دو جفت پالک جعلی اتومبیل تهیه کرده بود .او برای هر جفت پالک
با پرداخت  ۳هزار تومان به یک پالک ساز در حوالی  ۸۹شهریور جنوبی این پالک
ها را تحویل گرفته بود .حدود ساعت  ۹صبح چهارشنبه  ۱/۸۱با هماهنگی قبلی
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
سیاح نگاهش به روی درب بود که متوجه خروج او در ساعت حدود  ۸۱صبح می
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
میدان ولی عصر می رود و از آنجا پیاده دست راست خیابان در کریم خان حرکت می
کند و وارد خردمند جنوبی می گردد .یک موسسه فرهنگی در دست چپ خیابان قرار
داشت .پوینده هفته ای یک روز(چهارشنبه ها) به این محل می آمد .پس از کسب
اطالع از موقعیت پوینده و اصغر و خسرو با دوو و من و روشن با موتور به سوی
محل رفتیم و به اصغر ملحق شدیم .ناظری نزد ما آمد و حدود ساعت  ۸۱:۳۳همراه
ماشد .تا ساعت  ۸۶محل کار پوینده را تحت نظر داشتیم .سوژه بیرون آمد .ابتدا پیاده
به سمت شمال خیابان حرکت کرد .ابتدای خردمند و کریم خان سوار تاکسی شد و به

نبش خیابان خردمند انقالب آمد .می خواست بر اساس قرار قبلی پیش ناشر خود برود.
پس از پیاده شدن از تاکسی در سمت چپ خیابان انقالب (غرب به شرق) پیاده می
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
من و اصغر پیاده به دنبال سوژه بودیم .ناظری پشت فرمان پژوی عملیات (معاونت
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
برگ حکم سفید جعلی ممهور به مهر دادستانی انقالب اسالمی سابق همراه خود برده
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.
درخیابان انقالب مقابل الله زارنو جلوی سوژه را گرفتیم .خسرو سریعا دور زد و در
کنار دست روشن و علی ناظری (که برای دستگیری اقدام کرده بودند) قرار گرفت ،دو
سه جمله با وی صحبت شد .او را سوار دوو می کنند و پس از حرکت مرا کمی جلوتر
سوار کردند ،قرار شد اصغر پژوی عملیات (معاونت اطالعات مردمی) را سوار و به
دنبال دوو بیاید در واقع خسرو راننده دوو ،من در صندلی جلو ،پوینده در بین روشن و
ناظری در صندلی عقب ،قرار گرفته بود .طبق برنامه قبلی بنا شد به سمت بهشت زهرا
حرکت کنیم حدود  ۸۶:۵۱سوژه سوار ماشین شده بود .از شرق به غرب  ،به سمت
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
به بهشت زهرا رسیدیم هوا روشن بود .باید منتظر تاریک شدن می گردیدیم .نیم ساعت
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
در دست ناظری قرار داشت .در پایان کار ،ناظری پیشنهاد کرد جهت احتیاط خوب
است دقایقی او را آویزان کنیم تا ازمرگ قطعی او اطمینان حاصل شود .یک چارچوب
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
اصغر به روشن کمک کنیم تا جسد دقایقی آویزان قرار گیرد که اینکار انجام شد.
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
شهریار ببریم .ناظری رانندگی کرد .از کمربندی بهشت زهرا به جاده اصلی شهریار
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

شده به موسوی زنگ زدم و خبر دادم کار پویینده تمام است .گفت سریع نزد من به
درب منزل بیا .حدود  ۲۱:۵۱رفتم و شرح کامل دادم .به پیدا شدن جسد مختاری اشاره
کردم .گفتم در بین راه منبع (داریوش) به تلفن دستی من زنگ زد ،خبر داد .تحلیل
دوستان او(جمع مشورتی کانون) این است که این نوع عمل کردن پیامی از سوی
ضاربین دارد .می خواهیم ...علنی بزنیم .مساله جدی است .وحشت کرده اند .به
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.
خالصه عملیات :افراد شرکت کننده در صحنه
 -۸صادق -پرسنل معاونت امنیت -اداره کل چپ -اداره چپ نو -رابط موسوی با تیم
عملیات.
 -۲رضا روشن -پرسنل معاونت امنیت -اداره التقاط -کارشناس -مباشر جعفر پوینده.
-۵علی ناظری -پرسنل معاونت امنیت -اداره کل چپ -اداره چپ نو -کاردان عملیاتی
(کارشناس)
 -۳خسرو براتی -همکار اداره چپ نو -غیر وزارتی -راننده عملیات
 -۸-۸صادق (یعنی خود نویسنده ی این متن:مهرداد عالیخانی) در این عملیات تحت
مسئولیت موسوی قرار داشته و اقدامات زیر را انجام داده :
 شماره تلفن ها را استخراج کرده و به آموزگار داده تا به موسوی برساند. سامان دادن نیروها در صحنه عملیات از یک دستگاه دوو در عملیات استفاده شد او از طریق یکی از منابع اداره چپ نوموقتا تهیه کرده -تهیه سند -کارت ماشین به درخواست وی
 نتیجه استعالم آدرس بواسطه صادق به پرسنل عمل کننده داده شده یک برگ حکم جعلی قضایی تحت عنوان دستگیری تهیه در اختیار ناظری و روشنقرار داده
 پیاده کردن سوژه از اتومبیل در بهشت زهرا -در انتقال جسد به صندوق عقبماشین -پایین گذاشتن جسد در جاده فرعی شرکت داشته
 بلند کردن جسد و حلق آویز نمودن و پایین آوردن او برای اطمینان از مرگ ویپیشنهاد بردن جسد به حوالی شهریار.
 خبر موضوع ابتدا تلفنی و سپس حضورا (پس از  ۲ساعت) به موسوی -۸-۲رضا روشن بنا به دستور موسوی در این عملیات شرکت کرده و در صحنه
حادثه تحت مسئولیت صادق قرار داشته
 ساعاتی مراقب سوژه قبل از ربایش بوده .بعد از ظهر  – ۱ /۸۹صبح ۱/۸۱ کمک به علی ناظری در جهت سوار کردن سوژه به اتومبیل با پوشش جلب 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

 کمک به سایرین در انتقال جسد به عقب اتومبیل -۵-۸علی ناظری -شرکت او در این قتل به دستور آقای حقانی بوده  -در صحنه تحت
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 هنگامی که روشن حلقه طناب را به دور گردن پوینده تنگ کرده بود دهان سوژه رابا پارچه سفید گرفته
 حلق آویز کردن از محل بهشت زهرا تا جاده شهریار پشت ماشین بوده -۸-۳اصغرسیاح
نامبرده بنا به درخواست صادق در عملیات شرکت کرده و در صحنه تحت مسئولیت
وی قرار داشته و اقدامات ذیل را انجام داده:
 ساعاتی در تاریخ  ۱/۱از منزل سوژه مراقبت و محل کار پوینده را شناسایی کرده وقتی ناظری و روشن پوینده را دستگیر می کنند  ،اصغر اتومبیل ناظری را حرکتو به دنبال سایر نیروها می آید
 کمک به سایرین در حلق آویز کردن جسد کمک به سایرین جهت انتقال جسد به عقب اتومبیل -۸-۳خسرو براتی -بنا به درخواست صادق در این عملیات شرکت کرده بود
 ساعاتی مراقبت از منزل و محل کار سوژه -قبل از ربایش ( )۸۱، ۸۹ رانندگی از محل ربایش سوژه تا بهشت زهرا کمک به سایرین در حلق آویز کردن جسد کمک به سایرین جهت انتقال جسد به عقب اتومبیل کمک به پایین گذاشتن جسد از اتومبیلاظهارات مهرداد عالیخانی در بازجویی مورخ ۸۵۹۱/۱۵/۸۱
صفحه  ۲۲۴۷پرونده ی قتل های حکومتی:
س -خطاب به مهرداد عالیخانی :کلیه اقداماتی که پس از انجام قتلهای پاییز  ۹۹داشتید
را مشروحا بیان نمائید.
ج -حقیر به دلیل برخوردی که در مورخه  )۸۵۹۹(۱/۸۹با معاونت وقت امنیت آقای
سرمدی پیدا کرده بودم در نظر داشتم بعد از قتل پوینده چند روزی در محل کارم
حاضر نشوم ،به همین جهت تلفن دستی خود را در محل کار از تاریخ  ۱/۸۱گذاشتم.
موسوی از تاریخ  ۱/۸۱مجددا تصمیم می گیرد قتل ها ادامه پیدا کند به همین خاطر در
صدد دستیابی به من بر می آید از طریق تماس با ایرج آموزگار متوجه می شود من
بعد از ساعت  ۸۱با دو تن از منابع براساس قرار قبلی مالقات دارم .موسوی از
آموزگار می خواهد در وقت مالقات حقیر با این دو منبع به تلفن همراه یکی از این دو

منبع تماس بگیرد تا من با موسوی تماس بگیرم .حوالی ساعت  ۲۲:۵۱به هنگامی که
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
می گردد و چند بار با من تماس گرفته زنگی به او بزن .از تلفن دستی این منبع با تلفن
همراه موسوی تماس گرفتم .پرسید :کجایی؟ گفت :سریع فکر یک جلسه باش (منظور
پیدا کردن جلسه ای از جمع مشورتی کانون بود) تا یک کار اساسی انجام دهیم .اشاره
کرد اگر بشود در مراسم تشیع مختاری یا پوینده کاری کرد خوب خواهد شد .قبال در
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
که علی ناظری آماده می کند ربایش و به قتل برسند .ناظری اعالم آمادگی برای سه
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
اینها جرات کند از منزل خارج شود .تاکید کرد کاری باید بکنید گفتم :خبر می دهم .با
آموزگارصحبت کردم گفتم :حاج آقا تاکید برادامه کار دارد .فکر مشکل برای ما نیست.
گفت :مثل اینکه دیوانه است .گفتم :اگر تماس گرفت بگو به من دسترسی نداری.
موسوی تا روز دوشنبه  ۱/۲۵دنبال من بود ،دو شنبه شب به آموزگار زنگی زدم.
پیغام حاج حمید صداقت و موسوی را به من داد .با موسوی تماس گرفتم قرار برای
ساعت  ۲۵روبروی منزلش گذاشتیم .مقام رهبری در این روز در دیدار عمومی به
موضوع قتلها اشاره کرد و دست خارجیان را متصور دانسته بود.
در دیدار با موسوی گفت :چرا سرکار نمی آیی فردا با صداقت می آییم دنبالت برگردی
سر کار کلی کار داریم .گفتم :فعال کار شخصی دارم .نهایتا پذیرفتم .حدود  ۸۲:۵۱به
تاریخ  ۱/۲۳به همراه صداقت به منزل ما آمدند و پس از صرف نهار به وزارت آمدیم
من کار جاری خود را شروع کردم .آقای موسوی  ۱/۲۳مسعود صالح را در وزارت
مالقات می کند که می پرسد :مسعود این قتل ها کار توست ؟ او می گوید :نه .موسوی
می گوید :من هستم .مسعود می گوید :من دنبال سرنخ بودم تا همکاری کنم .قول و
قرار با موسوی می گذارد .و مسعود در این تاریخ نتایج اقدامات به عمل آمده توسط
نهاد ریاست جمهوری و نیروی انتظامی پیرامون این قتل ها را به موسوی منعکس می
کند .مسعود می پذیرد قتل نویسندگان را در استانها انجام دهد .نیروی الزم را خودش
فراهم می کند .در ضمن می گوید اگر طی کار برای تیم ها گذرنامه الزم بود خودش
می تواند به هرتعدادی الزم باشد صادر کند( .دایره صدور گذرنامه نیروی انتظامی
زیرمجموعه معاونت اطالعات است) موسوی باید بعد از این تاریخ هم دیداری با
مسعود داشته زیرا آدرس گلشیری و تلفن اورا روی کاغذ نوشته و به موسوی داده بود.
موسوی تا چند روز قبل از دستگیری آنرا نزد خود داشت .موسوی ساعت  ۲۸روز
 ۱/۲۳مرا در خیابان بهشتی جنب (مهناز) دید .جریان مالقات با مسعود صالح را بیان
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
همکاری کرد از جمله مصطفی تهرانی (مسئول امنیت استان خراسان) احمد عبادی-
مهدی ریاحی حمید جاللی -اخوان -محسنی -سید موسی...
بعد از اینکه موسوی مساله طرح موضوع با مسعود را بیان داشت گفتم ،نمی شناسم
محمد صداقت (مدیرکل چپ) نظرمثبتی روی او حسین مهدوی (هر دو از پرسنل اداره
التقاط) نداشته .او گفت دست او در رابطه با طرح الغدیر زیر ساطور من است.
موسوی گفت او ماموریت است و از روز شنبه  ۱/۲۱آماده اقدام پیرامون آدرس ها
خواهد بود اظهار داشت مهدی ریاحی نیز آماده همکاری است .تخصص اش زدن کارد
است .بعد از قتل پوینده در چند نوبت از من آدرس نویسندگان جمع مشورتی را می
خواست  .می گفت این آدرسها را بده تا من خانم یکی از بچه ها را به چند گلفروشی
بفرستم تعدادی گلدان تهیه و به آدرسها بفرستند .برای کار روانی روز پنج شنبه ۱/۲۶
قرار شد من و موسوی همدیگر را در اتوبان جهان کودک مالقات کنیم تا عکس و
آدرس سوژه های استان را به وی بدهم تا به مسعود صالح بدهد .از اصغر سیاح
خواسته بودم :محمد تقی صالح پور(رشت) مسعود طوفان (شیراز) دو مورد مذکور را
به موسوی دادم .تا تاریخ  ۱/۲۶موسوی پیگیر بود .قرار بود اصغر سیاح روز ۱/۲۹
دنبال من بیاید تا به اتفاق به وزارت برویم و کارها را انجام دهیم .موسوی آن روز
وقتی سیاح آمده بود به من زنگ زد گفت :دری با ما کار دارد .ساعت  ۱/۵۱قرار
گذاشته بودند .به همراه هم به درمنزل وزیر رفتیم .مهمان داشت مدتی بیرون صبر
کردیم با تلفن خبر داد .داخل منزل شدیم در همان نقطه ای که جلسه  ۱/۲۲برگزار شده
بود نشستیم .وزیر چند نگاه معنی دار به من کرد .معنی اش این بود که من چرا به این
جلسه آمده ام .به نظرمی آمد وزیر نمی خواهد حرف اصلی را بزند .ناگهان از موسوی
سوال کرد :با توجه به درگیری آمریکایها با عراق در این شرایط نمی شود کاری روی
منافقین در عراق انجام داد؟ آقای موسوی گفت :خوب است آقا حمید را دنبال اینکار به
اهواز بفرستید ،در اینجا فشار را زیاد کرده و پیگیر کشف حوادث اخیر است .وزیر
باز نظر داشت که حرفی نزند .دوباره پرسید نمی شود کاری کرد؟ آقای موسوی گفت:
التقاط مدیر کل دارد ،باید با خودشان صحبت کنید .من گفتم حاج آقا مساله حاج حمید
جدی است .روزگذشته حدودساعت  ۸۶:۵۱تا ساعت  ۸۱با من حرف می زد موضوع
را بسیار دست باال گرفته .نظرش این است که کودتایی در کار است .آقای دری گفت:
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
محسوب می شد شیرین عبادی که وکیل یزدی،سحابی و پیمان است و نیز خودش از
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
یک بمبی بر سرشان زده بشه ،یک رگباری به آنها ببندیم .مرگ یکبار شیون یکبار و
تمام شود .این پیوستگی ها در قتلها روی من فشار آورده ،همه جا شورای عالی امنیت،
هیات دولت و ازطرف خاتمی تحت فشار هستم فعال دست نگه دارید تا بعد از رمضان.

موسوی گفت :می خواستیم تعدادی گلدان تهیه به چند آدرس مربوط به این افراد
بفرستیم با تسلیت ،کار روانی است و همه متوجه می شوند در دسترس ضاربین قرار
دارند .آقای دری گفت :اینکار را بکنید طرح گلدان خوب است ،گلدانها را بفرستید .این
کارها را بکنید تا بعد از رمضان .موسوی اشاره کرد پس اجازه بدهید موضوع شیرین
عبادی را حداقل (با توجه به اینکه کارهایش انجام شده و مقدمات آن فراهم شده) انجام
بگیرد .یک دفعه وزیر ازجا بلند شد ،لبخندی زد و گفت کاری بهشان نداشته باشید
بگذارید روزه هایشان را بگیرند .موسوی درحین بلند شدن گفت اینها که روزه نمی
گیرند وزیر گفت :باشد فعال تا بعد از رمضان کاری نداشته باشید ۲۱ .دقیقه جلسه
طول کشید حدود  ۸۱صبح از منزل خارج شدیم.
درهرصورت بر اساس دستور دری از این تاریخ کار تعطیل شد .روز یکشنبه ۱/۲۱
حدود ساعت  ۱صبح دری به تلفنچی دفتر خود (قائم پناه) می گوید به فالنی (موسوی)
بگوید نزد وی بیاید می خواهم راجع به پرونده یک منافق صحبت کنم .موسوی می
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
بفرستیم به ترکیه آنجا یکی از منابع او را ببیند و در قالب یک سناریو وی را هدایت
کند تا در ازای پول اقدام به کشتن مثال گلشیری نماید .قبل از اقدام نیروی انتظامی او
را بگیرند طوری برنامه ریزی کن که ردی باقی نماند .گفتم چه کسی قبول می کند،
هر قدر پول هم داده شود .همکارانی که دراین عملیات ها شرکت می کنند اطمینان
دارند که وزارت عقبه آن است و اال هیچ آدم جاهلی حاضر نمی شود خودش را در این
دردسر گرفتار نماید .کسی اینکار را می پذیرد که بداند اگر گرفتار شود وزارت
ترتیبی خواهد داد که او سوخت و سوز نشود و بعد اگر دستگیرشود اصل ماجرا را
خواهد گفت .من هیچکس را نمی شناسم که صرفا به خاطر پول به دنبال همچون
ماجرای خطرناکی برود .خالصه شدنی نیست .اصال وضعیت روحی من به صورتی
در آمده که نمی توانم از اینجا به بعد قدمی بردارم .خود آقای دری باید مساله را حل
کند .آقای دری به جهت دیدار فوق (با موسوی) از رفتن به بیت رهبری که در این
روز  ۱/۲۱خواسته بودند کلیه مسئوالن و مدیران وزارت نزد ایشان برسند خودداری
کرده بود .در هر صورت آقای دری در جلسه یکشنبه صبح  ۱/۲۱تاکید می کند زودتر
فکری به حال موضوع کنید ،من نمی توانم با مشاورانم مشورت کنم زودتر فکری
بکنید .وزیر مجددا موسوی را برای ساعت  ۸۱مورخ  ۹۹/۱/۵۱می خواهد موسوی
خواست همراه او بروم .هر چه اصرار کردم قبول نکرد .نهایتا قرار شد من هم همراه
موسوی باشم .جلسه یاد شده در ساعت  ۸۱:۵۱در دفتر وزیر برگزار شد(علت تاخیر
جلسه آن بودکه آقای پورمحمدی وجمع دیگری افطار با وزیر بودند.).
ساعت  ۸۱:۵۱وارد شدیم ،وزیر گفت :چه کردی ؟ موسوی گفت :این صادق باید
کاری کند این آدم و امکانات دارد  .گفت :چکار می توانی بکنی .گفتم هیچی -سناریو
ترکیه امر ناشدنی است .گفت :اگر این جوری باشد که در روند بازجویی کارها

بیافتد(…) همه چیزگفته می شود .این طوری نیست که بخشی از آن را بشود حفظ
کرد .اگر دستگیری پیدا شود موضوع جدی خواهد شد.
من گفتم اگر بخواهید دست ما را در دست یونسی بگذارید انتظار نداشته باشید چیزی
نگویم .من همه چیز را درهمان ساعت اولیه خواهم آمد(خواهم گفت) .اگر مرا در
صحنه دستگیر کردند می گویم آبروی وزارت را حفظ می کنم اما اگر دست ما را در
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
ماند .گفت قبول دارم .گفتم :آخر ما برویم بگوییم با چه مجوز قانونی و شرعی این
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
تشکیالتی چنین جمعی درگیر این کار شوند .گفت :دیگر این حرف را پیش کسی نزن.
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
کاری کرد .موسوی بالفاصله گفت من با مسعود صالح صحبت کرده ام .تا او را چک
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
براساس آن صحبتی که بین آقا و آقای خاتمی بوده مساله جمع و جور شود .آقا از آقای
خاتمی خواسته سر وته موضوع را هم بیاورند .من به وزیر گفتم :اگر موضوع معرفی
و دستگیری پیش بیاید دیگر مساله جمع شدنی نیست .گفت :من با تو کاری ندارم من
هم بیرون رفتم .موسوی  ۸۱دقیقه بعد از من بیرون آمد و در آن مدت ادامه همان
صحبت ها را داشت .در تاریخ  ۹۹/۸۱/۲وزیر موسوی را مجددا می خواهد از وی
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
دیدار با وزیر از همانجا نزد افراد یاد شده می رود .در جلسه اظهار می دارد حاج آقا
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
مورد اسم سوژه ها را گفته است .سپس بحث می شود آیا حاج حمید (معاونت وقت
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
بگوید .شفیعی خطاب به موسوی می گوید مساله دستگیری پرسنل منتفی است چون با
اینکارانقالب محکوم خواهد شد .آقای موسوی در دیدار دیگری با آقای خزائی (مسئول

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
بدهند .موسوی به خزائی می گوید آنها مسئولیت چنین کاری را نمی پذیرند چون اخیرا
به حمایت از خاتمی نامه داده اند .روز  ۸۱/۵حدود ساعت  ۸۹حاج حمید مرا خواست
که شرح جلسه را دادم اما تاکید کردم درعملیات نقشی نداشتم و کار را موسوی دنبال
کرده است .یکشنبه  ۸۱/۶در دیدار با حاج کاظم هم همین را تاکید کردم .موسوی پس
از پایان جلسه  ۹۹/۸۱/۲با آقایان شفیعی ,پورمحمدی ،خزائی و کاظم وقتی به اتاق من
آمد گفت :اینها می خواهند با پیدا کردن بهانه ای آقای دری را کنار بگذارند .حاج آقا
یک چیز کلی گفته یا مورد به مورد سوژه ها را داده است ،گفتم :اسامی سوژه ها را
داده است .من در دیدار با حاج حمید و کاظم و معین و… گفتم وزیر دستورخاص
راجع به این افراد داده .در پایان دیدار حاج کاظم از من خواست به اتاق او بروم .از
روی تلفن آقای نیازی فهمیدم بحث دستگیری ما باید قبل از  ۹۹ /۸۱/۶مطرح بوده
باشد و وزارت در حال این دست و آن دست کردن موضوع است.
من از نزد حاج کاظم به محل کارم بازگشتم پس از  ۸/۳ساعت سعید اسالمی به تلفن
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
اذان مغرب رسیدم سعید اسالمی گفت :دری به اتاق من آمده بود و سوال کرد تو
(منظور اسالمی) چقدر فکر می کنی صادق دستش در این کارها باشد .که من گفتم
اطالعی ندارم .اما باید بگویم من قبال چند جلسه با آقای دری صحبت کرده بودم لذا
تردید نداشت که بخواهد برای تحقیق از شخصی مانند سعید اسالمی استفاده کند و
اسالم ی در صدد است به من القا کند تا این لحظه هیچ چیز از ماجرا نمی داند و از
مورخه  ۹۹/۸۱/۶از طریق دری نسبت به مشارکت من در قتل ها اطالع پیدا کرده.
علی رغم اطمینان صد در صد من به اسالمی به دلیل صحنه سازیها یی که آقای دری
شروع کرده بود تصمیم گرفتم چیزی بیش از آنچه به حاج حمید گفته بودم نگویم.
از جلسه  ۱/۲۲و دستور دری برای حذف افراد مشخص گفتم .به اسالمی گفتم من بعد
از جلسه  ۱/۲۲به موسوی مطرح کردم خودم را درگیر این مساله نمی کنم ولی ظاهرا
موسوی خودش موضوع را دنبال کرده و از چهارشنبه  ۹۹/۸۱/۲من شنیده ام چند جا
رفته و مسئولیت این کارها را پذیرفته است ولی من به هیچ عنوان درگیر با این کارها
نبوده ام و به حرف دری عمل نکرده ام.

اسالمی گفت :چرا این موسوی قبول کرده به او بگو حتی اگر توی چشمهایش هم
گذاشت قبول نکند از تو خاطرم جمع است که دستت توی کار نبود به آن هم بگو هیچ
چی ز را قبول نکند .نکته ای که باعث شد من یقین کنم سعید اسالمی از درگیر شدن من
در این قتل ها اطالع دارد این بود که ناگهان گفت :به وزیر گفته ام نگران صادق
نباشید این از سن  ۸۱ -۸۹سالگی درگیر بازجوئی بوده اینکاره است میداند چکار کند
وقتی سعید این مطلب را گفت به وی مطرح کردم اصال اینطوری نیست من اگر پایم
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
مدعی است به دستور وزیر و بر اساس همان جلسه  ۹۹/۱ /۲۲اینکارها را انجام داده
و من در آن جلسه حضور داشته ام .فقط می توان قدری موضوع را عقب انداخت اما
انکار غیر ممکن است .رنگ چهره سعید تغییر یافت گفت :ببین صادق حاال اگر یک
وقت رفتی مراقب باش به کارهای گذشته اشاره نکنی حداقل به آن کارها کار نداشته
باش .گفتم :من که نمی خواهم برای خودم پرونده درست کنم اما سازمان قضایی وقتی
سر نخ دستش بیاید تا هرکجا که بخواهد می کشد .موضوع دست متهم نیست و لذا اگر
دستگیری پیش آید معلوم نیست کار کجا می کشد .سعید اسالمی با صورتی برافروخته
از جا برخاست ،لباس گرمکن پوشیده بود .گفت :میروم لباسم را عوض کنم و با حاج
آقا صحبت کنم  .منهم خارج شدم  ،بهر حال بنظر می رسد که آقای دری در نظر
داشته طی صحبت با سعید اسالمی این دو موضوع را مطرح کند.
 -۸القاء کند اسالمی تا این تاریخ در جریان هیچ چیزی قرار نداشته
 -۲بواسطه اسالمی (به علت عالقه ای که به اسالمی داشتم) بخواهد من منکر نقش
خویش در کار عملیات ها شوم یا اینکه حداقل موضوع را به دری ربط ندهم و سر و
ته قضیه را خودم هم بیاورم .سعید اسالمی روز  ۹۹/۸۱/۹تلفنی گفت با وزیر صحبت
کردم گفته به صادق بگو نگران چیزی نباشد اتفاقی نمی افتد .روز  ۹۹/۸۱/۱تلفن چی
وزیرتماس گرفت گفت حاج آقا گفته نزد ایشان برویم ولی من گفتم کاری ندارم و
گوشی را قطع کردم.
در تاریخ  ۹۹ /۸۱/۱توسط معاونت حفاظت بازداشت شدم به منزلی که از قبل تدارک
کرده بودند منتقل شدم و آقای موسوی نیز از چند ساعت قبل به آنجا آورده شده بود در
تاریخ  ۹۹/۸۱/۸۱آقای نیازی به این منزل برای تفهیم اتهام آمد .بنا به درخواست قبلی
که من از حاج کاظم کرده بودم قرار شد به سازمان قضایی منتقل تا از آنجا به
بازداشتگاه روانه شوم که در نهایت به ندامتگاه حشمتیه انتقال پیدا کردم.

آقای موسوی همه جزئیات حوادث قتل ها را شفاها در تاریخ  ۹۹/۸۱/۸۱و کتبا در
مورخ ۹۹/۸۱/۸۲برای آقای نیازی گفته و نیز نوشته بودند و قضایا در ابعاد مختلف
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
پذیرفته بودم در قتل ها مشارکت داشتم ولی از کتبی کردن اطالعات خودداری کردم و
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
باشد بدست آقای نیازی رسیده واعترافات من ممکن است برای بسیاری از پرسنل
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.
در تاریخ  ۹۹/۸۱/۲۹آقای نیازی تعدادی سوال در خصوص نحوه و چگونگی عملیات
مطرح کردند من مجددا بصورت مکتوب هرگونه نقش خویش در عملیات ها را رد
کردم .سوال کردند حاضری با آقای دری مواجهه حضوری داده شوید؟ گفتم :نه.
پرسیدند چرا؟ گفتم :آدم مجتهد و پیرمردی است ،آدمی است که ظاهرا تا هم اکنون
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
کارگشای ما نخواهد بود .آقای نیازی هم اصرار نکردند و دستور دادند مرا به زندان
حشمتیه بازگردانند .در تاریخ  ۹۹/۸۱/۲۱از ساعت  ۲۱نیازی به زندان حشمتیه آمدند
و صحبت کردند و اظهار داشتند من دیروز پیش دری بودم و گفتم صادق حاضر به
مواجهه حضوری نیستند که وزیر گفت :این بچه ها با طناب من به داخل چاه رفتند و
من در روز قیامت نمی توانم پاسخگو باشم .من نگفتم بروند اینها را یکی یکی بکشند
گفتم اگر بشود اینها را یک جا جمع کرد و یک بمبی بر سرشان زد -یک رگباری بسته
شود .شما هم هر چه می خواهید به مردم بگویید از نظر من مساله ای نیست .آقای
نیازی اشاره کردند مطلبی که دیشب دری گفته تا االن جز من کسی نمی داند از حاال
به بعد دیگر بحث آخوند بودن دری مطرح است .من به شدت زیر گریه زدم و به
نیازی گفتم :از االن به بعد حاضرم هرگونه همکاری برای حفظ ایشان انجام بدهم.
نیازی گفت :من فردا مصاحبه دارم ،می خواهم راجع به پرونده با صدا و سیما گفتگو
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

اشاره کنید و هم دری از زیر ضرب خارج شود و همه مسئولیت به دوش من و یکی
از منابع قرار گیرد دراین رابطه مضمون سناریوئی که ارائه دادم با مطالبی که
موسوی در طول بازداشت اشاره کرد و عین واقیعت بود تفاوت زیادی داشت.
آقای نیازی در خصوص نحوه عملیات ها درمصاحبه  ۸۱/۵۱به همین سناریوی
ساختگی پرداخت و اشاره کردند یکی از فعالین جریان فروهر با نیروی عمل کننده
همکاری داشته از عوامل خارجی ردی 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
عملیاتی با به انه قرار دادن فیلمبرداری از منزل فروهر این زن و شوهر را از یکدیگر
جدا و سپس به قتل رساندند سناریوی فیلمبرداری سبب می شد استفاده از حکم جعلی
برای بازرسی منزل و پوشش آگاهی تغییر یابد .بهرحال روز بعد ساعت  ۱:۳تاریخ
 ۸۱/۵۱قبل از انجام مصاحبه خدمت ایشان رفتم و دیگر نکات تکمیلی کیس را ارائه
کردم آقای نیازی اعتراف دری درتاریخ  ۸۱/۲۱را بعدا به آقایان قوام -بابایی و(بازجو
های عالیخانی)… منتقل کرده بودند .پس از  ۸۸/۲۸که دری از وزارت استعفا می
کند آقای قوام با من صحبتی داشتند ایشان در آن مقطع اطمینان داشت آمر آقای دری
بودند و به دنبال دستیابی به افراد بعد از دری قرار داشتند می گفتند پرونده ملی و جدی
است همه نظام تصمیم گرفته اند هر چه هست روشن بشود .آقا تصمیم خواهند گرفت با
دست اندرکاران درهرسطح قوه قضائیه چگونه برخورد کنند .خالصه صحبت آقای
قوام آن بود که دری مسئول بوده باید روشن شود و من تحت سوال بودم که چه کسی
در باالی دری قرار دارد یک بار هم برای قوام قسم خوردم که اطالعی ندارم ایشان
گفتند قسم نخور از تو تا بزرگترتان دری قسم دروغ می خورید.
من در تمدید قرار بازداشت  ۹۱/۲/۸۲ضمن اعتراض به تمدید قرار به اعتراف آقای
دری نزد نیازی مبنی در جریان بودن او در امر قتل ها اشاره کردم و در بازجوئی
 ۹۱/۳/۱به این امر توجه دادم در این تاریخ مجتبی بابایی بازجوی من گفتند دری
حرفش را پس گرفته گفته من آن زمان وزیر بودم محضوراتی داشتم االن ندارم و از
دست شما (موسوی و من) به سازمان قضائی شکایت کرده .شما تازه پس از محاکمه
باید جوابگوی شکایت دری باشید که آبروی این بیچاره که قبل از انقالب در زندان
بوده و پس از آن اینهمه زحمت کشیده را بردید آقای خاتمی از او عذرخواهی کرده و
کارهای شما نتیجه عکس داده بعد از  ۹۱/۲/۲۸بازجویان اجازه نمی دادند که دیگر نام
دری به میان آید و ذکر نام ایشان در کنار حوادث پائیز  ۹۹موجب تعزیرمی شد که من

تا تاریخ  ۹۱/۳/۸۹به حقیقت موضوع اشاره کردم ولی بعدا به درخواست بازجویان
(قوام -ابایی -نیاکان -آزاد) سعید اسالمی را جایگزین آقای موسوی کردم و در تاریخ
 ۹۱/۳/۲۱به صو رت مکتوب سعید اسالمی را آمر قتل ها معرفی کردم که حقیقت امر
این بود.
اظهارات مهرداد عالیخانی در بازجویی ۲۹۷۳/۴/۸
(س) :درخصوص قتل فروهر ،پوینده ،مختاری ،خانم اسکندری بیان کنید .
(ج) :در پی نشست مورخ  ۹۹/۱/۲۲بر اساس چارچوبی که آقای دری مشخص کردند
قرارشد جمعی از فعالین سیاسی الئیک بطور علنی ترور شوند و مسئول پیگیری آقای
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
اطالعات مردمی بوده است .در معاونت امنیت از نیروی  ۳اداره کل در امر قتل ها
شرکت داشته اند .در معاونت اطالعات مردمی اداره کل پشتیبانی عملیاتی در کار بوده
اند .ذیال مشخصات هر فرد با موقعیت و جایگاه شغلی مورد اشاره قرار می گیرد:
 -۸موسوی -قائم مقام معاونت امنیت و مدیرکل بررسی معاونت امنیت .نامبرده برای
به قتل رسیدن داریوش فروهر و پروانه اسکندری از آقای حمید رسولی و اینجانب
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
آقای حقانی از رضا روشن و من استفاده کرده .بدیهی است هر یک از افراد یاد شده
غیر از رضا روشن جمعی نیرو تحت مسئولیت خود داشته اند که قتل ها را به وسیله
آنها را انجام داده اند اما بطور مشخص آقای موسوی برای حذف  ۳نفر یاد شده دستور
خود را به این افراد داده است.
 -۲صادق -پرسنل معاونت امنیت اداره کل چپ مسئول -مسئول اداره چپ نو بوده
است .موسوی پس ازصحبت با رسولی در تاریخ  ۱/۲۳مرا به مسئول اداره عملیات
امنیت به نام عزیزپور به عنوان رابط خود معرفی کرد .اینجانب در هر سه صحنه
حادثه که  ۳فقره قتل در آن صورت گرفته حضور داشتم و نقش رابط موسوی را در
امر اطالع رسانی ،ساماندهی تیم(ها) و نظارت بر عملیات ها عهده دار بودم.
 -۵حمید رسولی -مدیر کل پشتیبانی -عملیاتی معاونت امنیت او به درخواست موسوی
به محمد عزیزپور -مسئول اداره عملیات امنیت -دستور داده نیروهای اداره عملیات
داریوش و پروانه را به قتل برسانند در تاریخ  ۹۹،۱/۱۱/۵۱نفر(هشت نفر) از زیر
مجموعه اداره کل تحت مسئولیت رسولی در انجام دو قتل شرکت داشتند به آنها اشاره
خواهد شد.
 -۳محمد عزیزپور -پرسنل معاونت امنیت -مسئول اداره عملیات آن معاونت .وی به ۹
نفراز پرسنل تحت امرخود به نام محسنی (ضارب فروهر) جعفرزاده (ضارب پروانه)
هاشمی( مسئول بیهوشی مقتولین) فالح (سر تیم عملیات) صفایی ،محمد اثنی عشر و
مسلم دستور انجام دو قتل مذکور را داده و افراد یاد شده عمل کرده اند

 -۳آقای حقانی مدیرکل پشتیبانی عملیاتی -معاونت اطالعات مردمی .ایشان به
درخواست موسوی به آقای علی ناظری مسئول اداره ی عملیات معاونت اطالعات
مردمی دستور داده تا در دو قتل مختاری و پوینده شرکت نماید و امکانات موجود در
اداره را در اختیار قرار دهد.
 -۶علی ناظری -مسئول اداره عملیات معاونت اطالعات مردمی بوده که به دستور
حقانی (مسئول مستقیم او) در دو فقره قتل مختاری وپوینده در تاریخ  ۱/۸۲و ۱/۸۱
شرکت کرده.
 -۹رضا روشن -کارشناس اداره کل التقاط بوده او به دستور موسوی در قتل مختاری
و پوینده شرکت نموده و مباشر قتل دو فرد یادشده می باشد( .تنگ کردن طناب به
گردن آنها)
 -۱محسنی -پرسنل معاونت امنیت و شاغل در اداره عملیات به دستور مسئول مستقیم
(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.
 -۱جعفرزاده -پرسنل اداره عملیات در معاونت امنیت به دستور عزیزپور (مسئول
مستقیم او) درانجام دو قتل فروهر و اسکندری شرکت کرده .من شنیدم او ضارب
پروانه اسکندری بوده
 -۸۱فالح -پرسنل اداره عملیات در معاونت امنیت  .او به دستور عزیزپور در انجام
قتل فروهر و اسکندری شرکت کرده در صحنه عملیات سر تیم  ۹پرسنل شرکت کننده
بوده .تقسیم کار در صحنه به عهده وی بوده.
 -۸۸مسلم -پرسنل اداره عملیات در معاونت امنیت .به دستور عزیزپور (مسئول
مستقیم) در انجام دو قتل فروهر و اسکندری شرکت کرده.
 -۸۲هاشمی -پرسنل اداره عملیات در معاونت امنیت به دستور عزیزپور (مسئول
مستقیم) در انجام دو قتل فروهر و اسکندری شرکت کرده و مسئولیت کار بیهوشی را
داشته و تحت مسئولیت فالح بوده.
 -۸۵صفایی -پرسنل اداره عملیات در معاونت امنیت بوده ،به دستور عزیزپور
(مسئول مستقیم) در انجام دو قتل فروهر – اسکندری شرکت کرده – در کار بیهوشی
اسکندری کمک هاشم بوده
 -۸۳محمد اثنی(اثنی عشر) -پرسنل اداره عملیات در معاونت امنیت به دستور
عزیزپور (مسئول مستقیم) در انجام دو قتل فروهر و اسکندری شرکت نموده.
 -۸۳اصغر سیاح -پرسنل اداره کل چپ -طی درخواست من در قتل پوینده تحت هدایت
اینجانب بوده
 -۸۶خسرو براتی -منبع اداره چپ بنا به درخواست من در قتل پوینده و مختاری
شرکت داشته و راننده بوده
در ذیل مشخصات افراد دیگری که در جریان قتل ها قرار گرفته بودند اما فرصت و
سر نگردید ،می آید:
زمینه استفاده از آنان می ّ

 - ۸مهدی ریاحی -پرسنل معاونت اطالعات خارجی -اداره کل عملیات ویژه
 -۲مصطفی تهرانی -مسئولیت امنیت استان خراسان
 -۵مسعود صدراالسالم -معاونت وقت اطالعات نیروی انتظامی
 -۳اخوان -پرسنل اداره کل التقاط
 -۳احمد عبادی -پرسنل اداره کل التقاط
 -۶سید موسی -پرسنل اداره کل بررسی در معاونت امنیت
 -۹محسنی -پرسنل اداره کل بررسی در معاونت امنیت
 -۱حمید جاللی  -پرسنل اداره کل بررسی در معاونت امنیت
 -۱محمد صفایی -پرسنل معاونت اطالعات مردمی -اداره شنود تحت مسئولیت حقانی
 -۸۱ایرج آموزگار -پرسنل معاونت امنیت -اداره چپ نو
 -۸۸امیر(امید) اکبری -پرسنل معاونت امنیت -اداره چپ نو
 -۸۲منبع عزیزغفاری با نام مستعار (مهدی) از منابع اداره چپ نو
 -۸۵منبع احمد افقهی (داریوش) از منابع اداره چپ نو
 -۸۳شهرام ناصری ( ریاحی) از منابع اداره چپ نو
مهدی ریاحی -مصطفی تهرانی -مسعود صدر االسالم -اخوان -احمد عبادی -سید
موسی -محسنی -حمید جاللی -آموزگار -امیر(امید) اکبری -منابع غفاری ،افقهی
مستقیما با موسوی برخورد داشته و درانتظار بودند تا هر کاری به آنها واگذار شود که
بعضا نیز مانند آموزگار ،اکبری ،منابع غفاری و افقهی کارهایی برای این عملیات
انجام دادند .شهرام ناصری از موقعیت موسوی خبر نداشت اما می دانست من تحت
نظر یکی از مسئولین وزارت درگیر با این کارها هستم .با این احتساب حدود  ۵۱نفر
درجریان امر قرار داشتند  ۲۶ :نفر وزارتی بوده و تنها  ۳نفر از منابع و همکاران در
این رابطه قرار گرفتند .اینها نمی توانستند در یک گوشه از اداره تحت عنوان محفلی
فعالیت کرده باشند و برای به قتل رساندن  ۳شهروند عادی (بدون محافظ) عمل کنند.
اگر چنانچه قرار بود بدون مجوز شرعی وعملیاتی اقدام شود به راحتی امکان آن بود
توسط دو یا سه همکارعملیاتی(غیر وزارتی) این کار صورت پذیرد و بنا به مالحظات
حفاظتی از دامن زدن اینکار در داخل وزارت (آن هم با آن سیستم حفاظتی که دارد)
اجتناب ورزید .کمتر دیده شده برای یک کار عملیاتی یک چنین نیرویی سازماندهی
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
اگر اینکار قرار بوده سر خود انجام شود که طبیعتا احتمال خطر داشته در این چنین

سطح گسترده ا ی توسط موسوی دامن زده شود .او نزدیک به  ۲۱سال سابقه کار
عملیاتی (داشته) ...پایان بخش پنجم
منابع و زیر نویسها:
 -۸برگرفته ازسایت اینترنتی مرزپرگهر ،برگزیده پرونده قتلهای حکومتی :بخش
پنجم ،اعترافات مهرداد عالیخانی ،در بازجوییهای مورخ۸۵۹۱/۸/۸۲ ،۸۵۹۱/۸/۸۱
 ۸۵۹۱/۲/۸۵۹۱،۸۱/۲/۳و  ۸۵۹۱/۳/۱خورشیدی

سعید امامی(اسالمی) یکی از عوامل "قتلهای زنجیره ای" همراه همسرش.
"خود کشی" در زندان با داروی نظافت!؟

جرئیات قتل محمد جعفر پوینده از زبان همسرش:

باال :پروانه و داریوش فروهر
پائین :محمد جعفر پوینده و محمد مختاری

اسناد ،مدارک و عکسها

***

نقشه رستوران و نشستن حاضران

و نیز برگ درخواست برای غرفه با مهر و امضای سرکنسولگری ج.ا.ا .در برلین(برگ بعد)

برگ نخست پروتکل(برنامه)محرمانه اداره آگاهی فدرال برای علی فالحیان ،سفر به آلمان،
گفتگو با دفتر صدراعضم آلمان برای آزادی متهمان و پیشگیری از دادگاه  ۶،اکتبر ۳۹

گزارش تاگس اشپیگل در باره علی فالحیان و عزیزغفاری
برگردان به فارسی در برگ بعد

ن امه فریچهوف کوبش به پرویز دستمالچی در رابطه با مجموعه اسناد "میکونوس" ،سپاسگزاری از تقدیم
شماره های  ۵و  ۶به او(و همچنین برونو یوست) ،قدر دانی از زحمات او در تهیه وتنظیم اسناد میکونوس

نوراله محمدپور دهکردی(نوری) ،در لباس پیشاهنگی،
تبریز  ،۲۱۱۱عکس :آلبوم خانوادگی

نوری دهکردی ،بیست و دو سالگی،
عکس :آلبوم خانوادگی

گژال عبدلی ،همسر فتاح عبدلی

همایون اردالن :چهار گلوله ،یک تیر خالس به سر

مراسم نصب لوح یادبود قربانیان برلین در برابر رستوران میکونوس ،سارا دهکردی( دختر دهکردی ،پشت
میکروفون) ،هانس -یوآخیم اریش ،وکیل خانواده فتاح عبدلی (با عینک ،پشت سر سارا دهکردی)

دهم آوریل ،روز صدور رای دادگاه میکونوس ،گفتگو با خبرنگاران

دادگاه برلین ،دهم آوریل  ،۳۷روز صدور رای:
" ...قتل برلین دارای دلیل و انگیزه مذهی -دینی نیست .دلیل و انگیزه
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"...

دادگاه میکونوس ،دهم آوریل  ،۲۳۳۷نگرانی از اقدامات تروریستی

ابوالقاسم(فرهاد) مصباحی ،تمام ترورها با اجازه خمینی:

« ...خود من در مورد دیگری چنین فرمان قتلی با امضای خمینی را دیده ام ،گرچه من فرماندة تیم
نبودم ...این مورد خسرو هرندی (هادی خرسند) درلندن بود .در آن زمان محمد موسوی زاده معاون
ریشهری وزیر وقت واواک با یک کپی ازفرمان قتل به شهر دوسلدُرف آمد .در آنجا من در حضور او
با فرمانده مسئول این سوء قصد و معاونش مالقات کردم .چون آنها هر دوعرب بودند وفارسی نمی
دانستند ،اما فرانسه صحبت می کردند ،من در مذاکرات آنها با موسوی زاده مترجم بودم و فرمان قتل
را ترجمه کردم  .ما به زبان فرانسوی حرف می زدیم که من بر آن تسلط دارم ...موسوی زاده دراین
صحبت اشاره کرد که فرمان قتل باید به اجرا در آید و هرتأخیری گناه است .من بعداً در تدارکات دیگر
این سوء قصد شرکت داشتم .در اتریش ،پول و عکس فردی که باید ترور می شد(هادی خرسندی) و
توسط سفارت ایران در وین فرستاده شده بود ،را به تیم دادم .بعالوه ،من درگرفتن دستور اجرای
سوء قصد(نام رمزانجام عملیات) از واواک در تهران و انتقال آن به تیم همکاری نمودم .به این صورت
که در آنزمان -بازهم به دلیل زبانی -به خواست فرماندة تیم کلمه به کلمه به تهران اطالع دادم که "ما
می خواهیم فردا جشن را به راه بیاندازیم" .ومن خودم شخصن پاسخ را ازموسوی زاده دریافت نمودم
و به تیم دادم "،جشن بگیرید .امیدوارم خوش بگذرد" .من درشب اجرای قتل ،به طور ناشناس ،به
پلیس انگلستان تلفن کردم.»...

" ...قتل یکی از دیپلماتهای پیشین ایران یعنی کاظم رجوی در ۲۴آوریل ۲۳۳۱در ژنو ،و قتل شاپور بختیار،
نخست وزیر اسبق ایران ،در تاریخ  ۲۶اوت  ۲۳۳۸۲در پاریس و قتل نقدی ،رئیس بخش ایتالیایی شورای ملی
مقاومت در  ۲۶مارس  ۲۳۳۹در ُرم ،همگی در زمان تصدی فالحیان صورت گرفته اند و تا آنجائی که از قرائن
بر می آید در محدوده اختیارات وزارت خانه نامبرده می باشند( "...از حکم بازداشت علی فالحیان)

کاظم رجوی ،ترور در ژنو

محمد حسین نقدی ،ترور در رم

تهران ،دارابی ،بازگشت یک قاتل ،استقبال رسمی از سوی
مقامات وزارت امور خارجه ج.ا.ا.

تظاهر ات انصارحزب هللا در تهران در برابر سفارت آلمان در اعتراض به دادگاه میکونوس،
نفر اول حسین هللا کرم

پرویز دستمالچی:
 فوق لیسانس علوم سیاسي ازدانشگاه برلین
 کتابها:
 -۸سازماندهی دمکراتیک.
 -۲پایه های دمکراسی.
 -۵دمکراسی وقانون.
 -۳دمکراسی ونظام حکومت.
 -۳جامعه مدنی ودشمنانش.
 -۶عدالت سیاسی -عدالت اجتماعی.
 -۹جامعه باز ،جامعه بسته.
 -۱نقدی برقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و نظام والیت فقیه.
 -۱اندیشه های سترون (نقدی براندیشه های روشنفکران دینی :حجت
االسالم دکتـرمحسن کدیور ،حجت االسالم حسن یوسفی اشکوری ،دکتـر
هاشم آقاجری و.)...
 -۸۱تروریسم دولتی والیت فقیه.
 -۸۸ریشه های ایدئولوژیک تروریسم والیت فقیه واسناد " میکونوس".
 -۸۲بخشی ازاسناد "میکونوس"(سپتامبر  -۱۲آوریل .)۱۹
 -۸۵میکونوس (متن رأی دادگاه ،ترجمه)
 -۸۳جمهوریت وساختارحکومت.
 -۸۳افسانه ها وسرآب (نقدی براندیشه های روشنفکران دینی :دکتر
علی شریعتی ،دکترهاشم آقاجری ،دکترجالیی پور ،علی رضا
علوی تبار ،اکبر گنجی و.)...
 -۸۶دمکراسیهای پارلمانی لیبرال(مدرن ،یا متکی به حقوق بشر).
" -۸۹می دانم که هیچ نمی دانم" ،سر کارل پوپر ،ترجمه.
 -۸۱اندیشه های بد فرجام (نقدی براندیشه های روشنفکران دینی:
دکترعبدالکریم سروش ،علی شریعتی ،و)...
 ترجمه برای نوجوانان:
" -۸۱های وا" ،پسرک چوپان (.)۸۵۳۶
 -۲۱نمک زمین(.)۸۵۳۱
 کارهای مشترک:
 -۲۸سوسیال دمکراسی وانقالب (اسناد تاریخی جنبش کارگری وسوسیال
 -دمکراسی وکمونیستی ایران ،جلد  ،۸۵۶۳ ،۸۱به همت :خسرو

شاکری و پرویز دستمالچی ،ترجمه).
 -۲۲از پایه گزاران" دفترهاي تئوریک" ،انتشار :مدخلی برجلد یک
سرمایه ( ،ترجمه ،پائیز )۸۵۳۹
 از پایه گزاران مجله "کتاب جمعه ها" (درهمکاري با
پروفسورخسروشاکري وامیرحسین گنج بخش ،پائیز .)۸۵۶۵
درخارج ازکشور،عضو هیئت تحریریه ،انتشار۸۶جلد " کتاب
جمعه ها" ،تعطیل درتابستان  ۸۵۶۱بنابردالیل مالي
 ازپایه گزاران "کمیته اپوزیسیون ایراني در تبعید علیه ترور-
برلین" :۸۵۹۸ ،تهیه وتنظیم شش جلد اسناد مربوط به تروریسم
حکومتي ج.ا .به زبان آلماني.
 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
تشکیالت وامور مالي جمهوري خواهان ملي ایران تا سال ،۸۵۹۲
سپس استعفا ازتمام مسئولیتها ،ونیزازعضویت درسازمان ،ازاین
سال به بعدعضوهیچ گروه و تشکیالتي نیست.

پشت جلد

