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  پيشگفتار چاپ دوم
  
  

در . هـاي چــاپي بــسيار، چـاپ اول كتــاب در مــدت كمـي تمــام و انتــشار مجـدد آن ضــروري شــد     علـي رغــم غلــط 
اصـالح ايـن    . هـاي بهـم ريختـه در چـاپ اول را اصـالح كنـيم                هـاي تـايپي و جملـه        اين مـدت امكـان يـافتيم غلـط        

  . ها تنها تغييري است كه در متن داده شده است  غلط



  
  
  
  
  

  پيشگفتار 
  
  

 اسـت بـر    Mykonosهدف از انتشار اين نوشته، دادن تصويري تا حد ممكن دقيق از جريان ترور و دادگاه ميكونوس                
  . اساس آنچه در دادگاه مطرح شد

فتـه و خوانـده شـده در آن كـه گـزارش كـاملش               طي بيش از سه سالي كه دادگـاه جريـان داشـت، همـة مطالـب گ                
دو نفـر از مـا تقريبـا در تمـامي جلـسات             . ها برابـر نوشـته حاضـر خواهـد شـد را بررسـي كـرديم                 حجمي بيش از ده   

هــاي طــوالني و در مراحلــي كــه مطالــب مــورد بررســي در   در دوران. دادگــاه بــه عنــوان تماشــاچي حاضــر بودنــد 
يافتنـد، پـس از خـتم جلـسه مطالـب             سـتان متعـددي در دادگـاه حـضور مـي          يافـت، دو    يـي مـي     دادگاه اهميت ويژه  

. گرديـد   هـاي احتمـالي تـصحيح مـي           هـا و يـا بدشـنيده        گرفـت و ناشـنيده      طرح شده در دادگاه مورد بحث قـرار مـي         
تر مواقع يك نفـر ديگـر بـه عنـوان خبرنگـار در جايگـاه خبرنگـاران حاضـر بـود و صـورت كامـل مـذاكرات                               در بيش 

در مواردي كه در فهـم مطلبـي دو نظـر يـا بيـشتر مطـرح بـود از آن رو كـه هـيچ يـك از مـا در امـور                                  . شتنو  را مي 
ــداريم، از يــاري يكــي از وكــالي حاضــر در دادگــاه نيــز بهــرة بــسيار گــرفتيم   در پايــان كــار . حقــوقي تخصــصي ن

 بررسـي كـرديم، اكثـر قريـب         تقريبا همة اسنادي كه در دادرسي خوانده و يـا بـه دادگـاه ارائـه شـده بـود را دوبـاره                      
هـاي خــود مقايــسـه و مـوارد اخــتالف و نــا    هــاي منتــشـر شــده را دوبــاره بــا هـم و بــا گــزارش   بـه اتفــاق گـزارش  

  .ها را با شك ذكر كرديم از ذكر اين موارد خود داري و يا صراحتا آن. روشن را مشخص نموديم
ما به دليل موقعيـت زمـاني و        . و نه صد در صد بيطرفانه     با اين همه، اين تصوير چون هر تصوير ديگري نه جامع است             

دانيم هيچ كس را از اين        ايم و مي    مان، موضوع را از زاويه خاصي ديده          مكاني كه در آن قرار داشتيم و به دليل نوع نگاه          
تـه و   از اين رو مدعي نيستيم كه همة مطالب بدون يك كلمه تغيير و بدون بد فهمـي گرف                 . زاويه خاص گريزي نيست   

ها، درستي اطالعات و بيطرفي در ثبـت وقـايع را خدشـه      اما همة تالش خود را بكار برديم تا محدوديت        . اند  بازگو شده 
  .دار نكند

هـاي    شك با علني شدن و انتشار مدارك مخفي گوشـه           بي. ما به هيچ يك از مدارك سري و مخفي دسترسي نداشتيم          
حجم بزرگي كه در اين نوشته به اپوزيسيون اختصاص داده شده، حاصل            . تيرة بسياري از اين ماجرا روشن خواهد شد       

  . اين تصور است كه اپوزيسيون مسئوليتي جدي و تعيين كننده در مقابله با رژيم دارد
.  برلن و با تكيه بر مجموعـة اسـناد موجـود در آن انجـام گرفتـه اسـت                   -هاي ايران   اين كار در آرشيو اسناد و پژوهش      

  . باشد وست از مجموعة نشريات اين آرشيو ميفهرست مقاالت پي
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  : چند نكته
 نقل به معنـي     "گيومه"هاي خارج از      نقل قول . اند   گذاشته شده  "گيومه"هاي دقيق همه جا درون         نقل قول  -

  .باشند هاي ترجمه شده همة مشخصات متن اصلي را دارا مي متن. هستند
  . مشخص شده استدو خط هر كجا تكيه از ما است با -
از اين نظر در همه جاي اين نوشته، از اپوزيـسيون  .  اپوزيسيون به عنوان يك واحد در نظر گرفته شده است   -

  . خواند"گيومه"نامند و يا بايد همه جا اپوزيسيون را در  بايد كساني را فهميد كه خود را اپوزيسيون مي
اطالعـات  ) 2اعترافـات امـين     ) 1 مبتنـي اسـت بـر        "برنامه ريـزي و اجـراي تـرور       " تمامي اطالعات بخش     -

اطالعـات  ) 3هـا و      هـاي مـسئولين آن      هاي اطالعاتي آلمان كه در اختيار دادگاه قرار داشت و شهادت            سازمان
  .هاي ابوالقاسم مصباحي موجود در شهادت

 واسـطة اقتـصادي و      هاي اطالعاتي و تروريستي رژيم بـا منـافع بـي             دادگاه به در هم بافتگي و ادغام فعاليت        -
  . تجاري فردي مقامات رژيم نپرداخت و در اين نوشته نيز مورد توجه قرار نگرفته است

  
، اين نوشته شرح واقعة ميكونوس به زبان فارسـي          )1ميكونوس ("متن آلماني حكم دادگاه ميكونوس    "به دنبال انتشار    

  . ده منتشر كنيماست و چهارچوبي كلي براي فهم بهتر اسناد دادگاه ميكونوس كه كوشش داريم در آين
  

هـاي حقـوقي و انـسانيت          بـا راهنمـايي    هـانس يـواخيم اريـگ     . دوستان بسياري در انجام اين كار ما را يـاري كردنـد           
، پرويز  ، وحيد وحدت حق    روستا زحمت سنگين تهيه گزارش جلسات دادگاه به دوش برديا        . ارزشمندش مشوق ما بود   

دوستاني متن اوليه را خواندنـد و         . ها بنياد اصلي نوشته ما را فراهم نمودند         اين گزارش .  بود اسماعيلي و عباس خداقلي   
عدم ذكر نام ايـن دوسـتان نـشان ارزش          . هاي اين نوشته شدند     ساييهايي خود سبب اصالح بسياري از نار        با راهنمايي 

  .چه گفته شده به عهده ماست با اين وجود مسئوليت همه آن. كمتر ياريشان نيست
 



  
  
  
  
  

  مقدمه
  
  

واقعة ميكونوس با به جا گذاشتن چهار كشته و يك مجروح جرياني را به راه انـداخت كـه در عمـل پـاي بـسياري از                           
اين نيروها تا پايان جريان طوالني دادگاه در كنش و واكنش متقابل قرار گرفتند و               . ف را به ميان كشيد    نيروهاي مختل 

يي پليسي، يك مـاجراي سياسـي و داسـتاني از     از يك جنايت به ظاهر ساده، قصه. يي بوجود آوردند   بافت درهم تنيده  
خود را به نمايش گذاردنـد، تـوان خـود را نـشان             قهرمانان مختلف به ميدان آمدند،      . مبارزات اپوزيسيون شكل گرفت   

  . دادند و سهم خود را طلبيدند
ريزي گسترده و دقيق براي قتل مخالفـان در            دولت ايران است در برنامه     "شيطاني"ماجراي ميكونوس، داستان قدرت     

ها؛   ي از قدارترين رژيم   ؛ مبارزة اپوزيسيوني متالشي است با يك      "الهي"آن سر دنيا زير پردة معصوميت روحاني و شكوه          
هاي بزرگ است براي دستيابي و حفظ منافع در آنسوي جهان، زير سـاتر مـسايل انـساني و                     داستان نبرد قدرت دولت   

هـا و      دادستاني و دادگاه يك كشور متكي به قانون براي روشن كردن عامالن، انگيـزه              باالخره داستان تحقيقات اصولي   
  .هندگان قتلدستورد

  
 را ميكونـوس  به هم رسـيدند و واقعـة   1992 سپتامبر 17ِ به ظاهر و كم و بيش مستقل از يكديگر در              سه رشته اتفاق  
  :بوجود آوردند

  ريزي شده و دقيق رژيم ايران براي ترور، هاي برنامه  مجموعة فعاليت-
  لت ايران، و باالخرهخواهانة دو هاي اروپايي بر اعمال تروريستي و باج پوشي دولت  چشم-
  .هاي بخشي از اپوزيسيون كه در معرض ترور قرار گرفت  هاي اپوزيسيون بطور كلي و فعاليت  سردرگمي-

اين سـه رشـته   . هر يك از اين سه رشته، با درجة متفاوت اهميت عاملي بود براي تحقق ترور آن چنان كه اتفاق افتاد       
  .و در واكنش به دو رشتة ديگر بوجود آمدند و شكل گرفتندوقايع به ظاهر مستقل، نتيجه يك ديگر بوده 

دولت ايران  . ريزي دقيق ترور رهبران اپوزيسيون بود         اولين رشته، سياست كلي دولت ايران در برابر اپوزيسيون و برنامه          
در . رسـد با طراحي و اجراي قتل عامل ترور بود و با فعاليت مداوم در همة سطوح سعي كرد به نتايج مطلـوب خـود ب                       

جريان دادگاه روشن شد كه مسئولين قتل نه اين يا آن جناح بلكه رييس جمهور و رهبر و وزير امـور خارجـه و وزيـر      
مقامات رژيم در آغاز، تـرور را بـه         . هاي رژيم درگير ماجرا بودند      همة جناح . باشند  اطالعات جمهوري اسالمي ايران مي    

ن به حساب خود گذاشتند، سپس كوشش كردند در مـذاكره بـا مقامـات               عنوان يك پيروزي در انهدام فيزيكي مخالفا      
چون به نتيجه نرسيدند به دخالت      . اطالعاتي و سياسي و اقتصادي آلمان و با دادن باج جلوي تشكيل دادگاه را بگيرند              
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ن از تهديد برخي از يـك طـرف و آمـاده سـاختن ديگـرا        (در جريان دادگاه دست زدند و با دخالت در شهادت افراد            
و با تهديد نمايندگان دادستاني كل آلمان به فتواي مرگ و باالخره گروگان گيري اعضاي سفارت آلمـان                  ) طرف ديگر 

دولت ايران با اين اعمال نه تنها از آغاز تا پايان همچون چهرة اصـلي مـاجرا                 . سعي كردند مقصود خود را عملي سازند      
توانـد اسـتفاده    خواهد و مـي  ها براي پيش برد مقاصد خود مي  كدام روش هاي خود نشان داد كه از         بود، بلكه با فعاليت   

  . نمايد
اهللا از يــك  حـزب . اهللا ســراپا آلـوده بـود، اكثــر مجرمـان و اطرافيانـشان بــه ايـن شـبكه تعلــق داشـتند        شـبكة حـزب  

نـده  كـشي در لبنـان و تهديـد بـه عمـل در آلمـان دسـت زد و از طـرف ديگـر بـه دنبـال فـرا خوا                                طرف به گروگـان   
هــا بــراي تــاثير گــذاري بــر  شــدن بــسياري از افــرادش بــه دادگــاه بــه عنــوان شــاهد بــه بــسيج و آمــاده ســازي آن

  . دادگاه پرداخت و سعي كرد ديگران را با تهديد و تطميع وادار به سكوت نمايد
ي بـا   دولـت آلمـان كـه رابطـة بـسيار نزديكـ           . دومين رشته حاصل مطامع دول اروپايي بخـصوص دولـت آلمـان بـود             

هـاي مـستقل      هـاي سـازمان     دولت ايران داشت بر همة ترورهاي رژيـم ايـران چـشم بـسته بـود و حتـي بـه گـزارش                      
كـرد و در مـذاكرات از مقامـات           دولتي خـود هـم تنهـا بـراي حفـظ جـان شـهروندان آلمـاني و اروپـايي توجـه مـي                       

خـاكش اتفـاق افتـاده و مجبـور     امـا اكنـون كـه تـرور در     . خواست در خـاك آلمـان دسـت بـه تـرور نزننـد             ايران مي 
خطـر كـردن مـاجرا        كـرد از همـة امكانـات قـانوني كـه در اختيـار داشـت بـراي بـي                     به دخالت شده بود، سـعي مـي       

از يك طـرف پلـيس و دادسـتاني آلمـان پايـشان در مـاجرا بـود كـه دليلـي بـراي چـشم پوشـي بـر                              . استفاده نمايد 
هــاي اطالعــاتي در كــار بودنــد كــه روابــط دوســتانه بــا   نجنايــات دولــت ايــران نداشــتند و از طــرف ديگــر ســازما 

بـا طـوالني شـدن مـاجرا، كابينـه، وزيـر امـور خارجـه، صـدر اعظـم، وزيـر كـشور،                        . هاي ايراني خـود داشـتند       طرف
پارلمـان آلمـان در يـك جلـسة         . وزير مشاور، وزاري داخلـة ايـاالت مختلـف آلمـان پايـشان بـه مـاجرا كـشيده شـد                    

  .پرداخت و پارلمان برلن يك كميسيون ويژه براي رسيدگي به آن تشكيل دادويژه به بررسي موضوع 
ها در دادگـاه بـا طـرح ترورهـاي مختلـف دولـت ايـران در اروپـا نـه تنهـا ابعـاد تروريـسم دولتـي                              در جريان شهادت  

جمهوري اسـالمي در سـطح جهـان بلكـه نـوع برخـورد و واكـنش كـشورهاي اروپـايي، بـه ويـژه دولـت آلمـان بـه                               
  . ها روشن گرديد  قتلاين

هاي فشار آلماني كه در حفظ روابط اقتصادي و سياسي با ايران داراي منافع ملموس بودنـد از جملـه انـستيتوي                گروه
شرق شناسي در هامبورگ، اتحادية صنايع آلمان و اتحادية سازندگان ماشين و وسايل صنعتي آلمان و اطـاق صـنايع                    

  .ر طريق جلوي صدور حكم محكوميت ايران را بگيرندايران و آلمان، فعال شدند تا به ه
. وسايل ارتباط جمعي آلمان از آغاز همچون عامل جهت دهنده، تاثير گذار، افشاگر و يا منحرف كننـده عمـل كردنـد                     

وسايل ارتباطي مستقل، روشن كردن داليل ترور را در برنامة خود گذاردند؛ بطور مداوم حقـايق مربـوط بـه مـاجرا را                       
هاي نزديك بـه      روزنامه.  و افشا كردند و مانع شدند تا ماجرا پشت پردة ديپلماسي مخفي از يادها فراموش شود                يافتند
اهميت جلوه دادن ترورها و انتساب ترور ميكونوس به نيروهايي غير             هاي فشار به دفاع از روابط ايران و آلمان، بي           گروه

دست زدند و وقتي كه ديگر جايي براي دفاع نماند نام آن را بـه  "قاديديالوگ انت"از دولت ايران پرداختند، به دفاع از     
  . تغيير دادند بدون آن كه هيچ تغييري در محتواي آن بخواهندتاثير گذاري فعال

از آغـاز بـه قـدرت       . بافـت   و باالخره سومين رشته را سردرگمي و پراكندگي اپوزيسيون ايران در خـارج از كـشور مـي                 
 دور جديـد تـرور   1989حتـي وقتـي از      . ن در كليتش بـه مقابلـه فعـال بـا ترورهـا نپرداخـت              رسيدن رژيم، اپوزيسيو  
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بخـشي از آن  . هاي مختلف در اروپا آغاز گرديد، فعاليتي جدي عليه آن انجام نگرفـت       جريان سيستماتيك رهبران 
ميكونـوس هـر كـدام از    امـا بعـد از تـرور    . به جناحي از رژيم دل بسته و بخش ديگر درگير اختالفات دروني خود بود          

  .يي فعال شدند، نظرات خود را اعالم كردند و دست به عمل زدند هاي مختلف اپوزيسيون در مرحله گروه
واقعة ميكونوس در زماني اتفاق افتاد كه تب بازگشت به ايران و هياهوي انتخابات آزاد و اسـتحالة رژيـم اوج گرفتـه و                 

ترور ميكونـوس خـود،     . يي در بخشي از اپوزيسيون تبديل شده بود         ه مسابقه تالش براي مذاكره با مقامات رژيم عمال ب       
  . اين نظر را در عمل محك زد

  
هر يك از اين سه رشته در هر مرحله در          .  و پيامدهاي آن، بدون فهم اين سه رشته ممكن نيست          ميكونوسفهم واقعة   

  : اين اشكال خاص را به خود گرفتشكل و سيمايي مشخص ظاهر شد و بررسي هر رشته باالجبار صورت بررسي
رشتة اول كه در فصل اول به شكل واواك و برنامه ريزان ترور بود، در فصل دوم صورت متهمان دسـتگير شـده را بـه                          

  خود گرفت و در دادگاه به هيات تروريسم دولتي و متهمان در آمد؛ 
شان داد و سپس به شكل نشريات آلمـاني و     رشتة دوم در فصل اول به شكل پليس جنايي و دادستاني آلمان خود را ن              

  هاي اطالعاتي آلمان رخ نمود؛  در دادگاه همچون دولت، دستگاه قضايي، پليس و سازمان
رشتة سوم در فصل اول شكل اپوزيسيون خارج ازكشور و مقدمات ترور و اجالس هماهنگي داشت، سـپس بـه شـكل                      

 شد تـا در دادگـاه خـود را بـه شـكل شـاهدان اپوزيـسيون و                   هاي مختلف سياسي خارج از كشور پديدار        برخورد گروه 
  .جاسوس نمايان سازد

  
امـا ايـن    .  يك واقعة خاص، استثنايي و مشخص بود و احتماال چنين نيز بـاقي خواهـد مانـد                 ميكونوسواقعه و دادگاه    

  : نمونة مشخص، چندين مسألة آشنا و تكراري را دوباره در مقابل اپوزيسيون ايران قرار داد
   است؟"سيستم جنايتكار"ها و اختالفات داخلي آن يك  بندي رغم همة جناح  آيا رژيم حاكم بر ايران علي- 1
داري، امپرياليستي، دمكرات، پيشرفته، صنعتي و يا هر نام ديگري كه به آن بدهيم                 سرمايه - در يك جامعة مدرن      - 2
   آن كدام است؟هاي  استقالل قوة قضايي چيست، چه مشخصاتي دارد و محدوديت-
هاي بين المللـي چقـدر        هاي اطالعاتي غيرعلني و رقابت       در جهان امروز با وجود شبكة گستردة ارتباطات، سازمان         - 3

  تاثير بگذارند؟) تحقيقات پليس و دادستاني و دادگاه(توانند بر يك سيستم قضايي  مي
  ؟)و هست(گشا بود  شنگر و توضيح دهنده و راه واقعي ترور ميكونوس چقدر رو"توطاه" تاوري توطاه با توجه به -4
 در اين تجربة خاص اپوزيسيون ايران چه چيزهايي را توانست ببيند و ناتوان از فهم چه بود؟ كجا حساسيت نشان             - 5

  ؟)كند و مي(و چه مسايلي را بزرگ كرد ) دهد و مي(داد 
برخورد اپوزيـسيون بـه     . پوزيسيون ثابت شد   وجود حداقل يك جاسوس جمهوري اسالمي در ا        ميكونوس در واقعة    - 6

  آن چگونه بود؟
 چه متهم و چه شاكي، چه دست اندركار و چه تماشـاچي             - برخورد ما به يك سيستم مستقل قضايي چه بود، ما            - 7
  ايم؟  كه تقريبا هيچگاه آن را تجربه نكرده-
  

  . مسايلي از اين دست ياري دهنده باشدتواند در پاسخ گويي به   ميميكونوسبررسي و شناختِ واقعه و دادگاه 
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  مقدمات ترور و ترور: فصل اول



 

  
  
  
  

   ايران و مقدمات ترور-1
  
  

 ساعت بيست و دو و پنجاه دقيقه، سه مرد پشت سر هم به طـرف در ورودي رسـتوران           1992شنبه هفده سپتامبر      پنچ
مي جلـو در    هاشـ     بنـي . ايستاد تا مانع ورود هر مزاحمي شـود            بيرون رستوران، جلو در      نفر اول، امين  . ميكونوس رفتند 

هر دو از سالن گذشتند و به اطـاق         . اش را تا زير دماغ باال كشيد و وارد رستوران شد و به دنبال او نفر سوم راحيل                     يقه
دو نفر تازه وارد    . نه نفر از افراد اپوزيسيون دور دو ميز به هم چسبيده در سمت چپ اطاق نشسته بودند                . فتند  پشتي ر 

 باال آورد و از آن سو تـا ايـن سـوي ميـز را        مي ساك حاوي مسلسل را    هاش    بني. پشت سر اولين و دومين نفر ايستادند      
 با اسلحة كمري، يـك      راحيل.  گلوله در سه رگبار خاموش شد      26مسلسل پس از شليك     . هدف رگبار مسلسل ساخت   

 تير 30در كمتر از چند ثانيه رويهم .  خالي كردغز اردالن و يك گلوله به مگلوله به مغز و دو گلوله به شكم شرفكندي    
هـا    قاتالن به طور دقيق از ترتيب نشستن قربانيان اطالع داشتند و پس از ورود به اطاق بدون مكث به آن                   . شليك شد 

مقابل در ايستاده بـود     به همان سرعتي كه آمده بودند از رستوران خارج شدند و همراه نفر سوم كه در                 . شليك كردند 
تمام عمليات چند دقيقه بيـشتر طـول        . كشيد دويدند، سوار شدند و گريختند       ها را مي    به سوي اتومبيلي كه انتظار آن     

  .نكشيد
  :حاصل عمليات

  دبير اول حزب دمكرات كردستان ايران،) دكتر سعيد (صادق شرفكندي
   عضو كميتة مركزي و مسئول حزب در اروپا،يفتاح عبدل

   مسئول حزب در آلمانهمايون اردالن
  در جا به قتل رسيدند؛

  )نوري (نوراهللا محمدپور دهكردي
  در بيمارستان در گذشت؛

   عضو سازمان فدائيان خلق و صاحب رستوران عزيزاهللا طبيب غفاري
  .مجروح شد و چهار نفر ديگر آسيبي جسمي نديدند

  .هاي خود بازگشت  آميز ترور در وسط شهر برلن، سالم به پايگاه  گروه ضربت پس از انجام موفقيت
  : تيم ضربت متشكل بود از
  مسئول تيم و مسلسلچي، ايراني؛) معروف به شريف(مي هاش  عبدالرحمان بني

  كنندة تيرهاي خالص، لبناني؛  شليك) معروف به عماد عمش و راغب (عباس حسين راحيل
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  نگهبان جلو در، لبناني؛) تيمعروف به ابو محمد و بهش (سيد محمد يوسف امين
  رانندة اتومبيل فرار، لبناني؛) معروف به ابوجعفر (اهللا حيدر فضل
   رابط تيم با گروه عمليات، ايراني؛محمد

  .ها قبل سازماندهي شده بود   از مدتعمليات ترور شرفكندي
  

   سازماندهي عمومي-آ 
.  رژيم حاكم در ايـران سـركوب تمـامي نيروهـاي غيرحكـومتي را در دسـتور روز گـذارد       1357 از بهمن بالفاصله بعد 

سركوب در كردستان به دليل مقاومت فعـال مـردم و وجـود    .  يكي از مسايل جدي در مقابل رژيم بود  "مسألة كردها "
. هاي منطقـه پـيش رفـت      روستا دو سازمان پرقدرت كرد، شكل جنگ داخلي به خود گرفت و تا حد بمباران شهرها و               

شـان    االرض خواند و با اين فتـوا، قتـل            را مفسد في  ) بخصوص قاسملو (، رهبران حزب دمكرات كردستان ايران       خميني
هاي جمهـوري اسـالمي         وريستهاي اصلي تر      از آن زمان رهبران و فعالين اين حزب از هدف         . براي حكومت واجب شد   

  .بودند
 عالوه بر سازمان اطالعاتي ارتش سـه سـازمان اطالعـاتي بنيـان     1979مقامات به قدرت رسيده در ايران بعد از فوريه     

  :گذاري نمودند
   نخست وزير تحت نظر خسرو تهراني در دفترميرحسين موسوي- 1
  ، زير نظر محمدي ريشهرير خميني در دفت- 2
  . در سپاه پاسداران زير نظر فروتن- 3

دادند، اختالط وظايف، رقابت و عدم هماهنگي وجـود             بين اين سه سازمان كه كارهاي تداركاتي و عمليات را انجام مي           
عـدم همـاهنگي واحـدهاي اجـراي        . اوت براي اجراي يك تـرور واحـد كـشيد         هاي متف     رقابت، به فرستادن تيم   . داشت

  و مسعود رجـوي   و تعقيب بني صدر    مثال براي ترور شهرام شفيق    . عمليات ترور در مواردي سبب شكست عمليات شد       
 يـك   انجـام خمينـي     سـر .  دو تـيم   ريـزي تـرور هـادي خرسـندي           رنامـه پنج تيم مستقل از يكديگر عمل كردند و در ب         

نامـه و     و مشخص نمـودن سـاخت، آيـين       ) واواك(كميسيون چهل نفري براي تأسيس وزارت اطالعات و امنيت كشور           
مخالفان از وظايف رسمي اين     ترور  .  تشكيل گرديد  1985 اكتبر   -واواك در سپتامبر  . وظايف اين وزارتخانه تعيين كرد    

  .وزارتخانه بود
كردنـد، وظيفـة قتـل افـراد         كار و زندگي مي    نام، متشكل از افرادي كه در اطراف خميني         تا اين زمان تعدادي گروه بي     

سـت بـه    گذاشـتند و بـا تأييـد او د          اين افراد هدف خود را با خميني در ميان مي         . مخالف در خارج را به عهده داشتند      
هـا در واواك، تحـت نظـارت          بعـد از تأسـيس واواك ايـن گـروه         . شد  بدون تأييد او عمليات اجرا نمي     . زدند  عمليات مي 

  .تنها اعضاي واواك عضو اين شورا هستند.  سازمان دهي شدندشوراي عمليات ويژهمستقيم وزير، به نام 
گيري از هر اعتراض و مقاومتي در دستور كار           ن، پيش به دنبال پايان جنگ ايران و عراق و امكان فعال شدن اپوزيسيو           

آنچه ماند خيل عظيم زندانيان سياسي بود . در ايران در طول جنگ هر صداي مخالفي را خفه كردند        . رژيم قرار گرفت  
پس مقامات رژيم هزاران زنداني سياسي را طي مدت كوتـاهي اعـدام و در گورهـاي                 . كه از اعدام جان بدر برده بودند      

ه جمعي دفن كردند تا هم به خطر بالقوة آنان پايان دهند و هم به ديگـر مخالفـان نـشان دهنـد كـه اعتـراض و                            دست
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هـا نفـر از افـراد           ده. ادامة كشتارهاي داخلي، شديدتر از پيش به خارج كـشيده شـد           . مخالفت چه عاقبتي در پي دارد     
  .ات كردستان ايران ترور شدند دبير اول حزب دمكراپوزيسيون از جمله قاسملو

. زدند    ها و ماليان قدرتمند به صدور حكم ترور و تالش براي اجراي آن دست مي                   هر يك از ارگان    پس از مرگ خميني   
تعدد مراكز صدور فرمان قتل و اجراي آن سبب بروز مشكالت           .  تكليف روشني نداشت   - فتواي قتل  -صدور فرمان قتل  

براي حل اين مشكالت و اجراي منظم عمليات تروريستي در داخـل و خـارج، رژيـم ايـران     . يم شده بودجدي براي رژ  
  :دست به يك سري عمليات هماهنگ زد

امـا  . اين كميته خارج از قانون اساسي و قوانين جاري و وراي دولت قرار دارد       . "كميتة امور ويژه  " ايجاد   -1  
كنـد   گيري مـي  اين كميته در مورد مسايلي تصميم.  اجرايي الزم االجرا استهاي هاي آن براي دولت و و ارگان      تصميم

 مذهبي باشد و به علت اهميت ويژه        -تر از يك اداره و يا وزارتخانه را در برگيرد، داراي جنبة قضايي              يي وسيع   كه حوزه 
  :د ازاعضاي كميته در زمان ترور ميكونوس عبارت بودن. در شوراي امنيت ملي نتواند مطرح شود

  اي يا نمايندة او حجازي؛   رهبر، علي خامنه-
  ؛ يا نماينده و پسر او محسن رفسنجاني رييس جمهور، علي اكبر هاشمي رفسنجاني-
  ، اين مقام ضرورتا وزير امور خارجه نيست؛ مسئول امور خارجه، علي اكبر واليتي-
  ؛ر واواك، فالحيان وزي-
  ؛رهبر، محمدي ريشهري) و معتمد نزديك( رييس دستگاه امنيتي و اطالعاتي -
  ؛ فرماندة سپاه پاسداران، محسن رضايي-
  ؛ يكي از اعضاي شوراي نگهبان، خزعلي-
  .هيال  يف فرماندة نيروهاي انتظامي، رضا س-

اما در جلسات   . كنند  شوند رهبر و رييس جمهور شركت نمي        ها بررسي و آماده مي      در جلسات معمولي كميته كه طرح     
كميته براي هر مورد متخصصين الزم را به جلسات . شوند مهم و جلساتي كه بايد تصميم گيري شود شخصا حاضر مي        

  .كند  دعوت مي
تعدد مراكز را از بين برد و خود به مركز اصلي صـدور احكـام تـرور مخالفـان رژيـم جمهـوري                       ر ويژه   كميتة امو ايجاد  

 را رهبر به عنوان رهبر مذهبي امضأ و رييس جمهـور بـه عنـوان ريـيس       - فتواي قتل  -فرمان قتل . اسالمي تبديل شد  
هاي دولتـي       كند و سازمان      ي پيدا مي  به اين صورت حكم هم جنبة مذهبي و هم جنبة دولت          . كند    دولت آن را تأييد مي    

  .باشند  موظف به اجراي آن مي
هـا و ادارات دولتـي زيـر نظـر مـستقيم وزارت                 هاي ويژه در تمـامي وزارتخانـه           سازماندهي جديد بخش   -2  

  .اطالعات و امنيت
 هـم كـم و بـيش وجـود          پردازند قـبال    هاي اطالعاتي، تداركات و كمك به اجراي ترورها مي            ها كه به فعاليت     اين بخش 

هيچ نمايندگي دولتي ايران در خارج از كـشور وجـود نـدارد كـه تمـام يـا                   . داشتند، ولي دوباره تجديد سازمان شدند     
  .هاي تروريستي شركت نداشته باشد  بخشي از آن زير نظر واواك در تداركات گروه

  .  تروريستيهاي جاسوسي و   ايجاد ماسسات پوششي مختلف در اروپا براي فعاليت- 3  
اكثـر مـديران ايـن      . پردازنـد   هاي كوچك كه به كار تجاري مـي           هاي مختلف صادرات و واردات و مغازه          تأسيس شركت 

  . باشند ها كارمندان واواك مي ها و صاحبان اين مغازه شركت



 مقدمات ترور

 
 

١٧  

  .ها  كنترل تمام ماسسات تجاري كه با خارج رابطه دارند و گماردن مأموران اطالعاتي در آن- 4  
اهللا جهـت شـركت در          آوري اطالعات، سازماندهي حزب        ايجاد و بكارگيري ماسسات مذهبي براي جمع       - 5  

  .عمليات مختلف و انتخاب افراد مناسب براي عمليات تروريستي
مركز اسالمي هامبورگ و مساجد متعدد از جمله مسجد امـام جعفـر صـادق در بـرلن و مركـز اسـالمي بـرلن از ايـن          

نفوذ در مساجد اتباع كشورهاي ديگر مثل       . اهللا ايران قرار دارد       ند كه به طور انحصاري در اختيار حزب       باش  ماسسات مي 
هاي مالي بـه       دادن كمك . هاي دولت ايران است     ها و حتي مساجد اهل سنت از هدف         ها، افغاني     ها، عرب     ها، لبناني     ترك

  .باشد  اطالعاتي رژيم ايران ميهاي   ها به زائده اين مراكز ابزار مهمي براي تبديل آن
هاي اطالعاتي و فراهم آوردن تسهيالت          هاي شبه دانشجويي براي سازماندهي شبكه          استفاده از سازمان   - 6  

هاي اسالمي  اتحادية انجمنها   ترين اين سازمان  معروف. براي فرستادن افراد اطالعاتي به عنوان دانشجو به خارج كشور      
  . باشد  ميUISAدانشجويان در خارج 

اللهي از ايران و كشورهاي ديگـر از جملـه لبنـان، تركيـه، افغانـستان بـه عنـوان                       فرستادن افراد حزب   - 7  
  . پناهنده به كشورهاي اروپايي

 بـه آلمـان     1989ها و نام تعدادي ازاين افراد كه در اواخـر               در جريان تحقيقات پليس در مورد ترور ميكونوس فعاليت        
   دند علني شد، اين افراد در يكي از مراكز نيروي دريايي ايران در نزديكي بندر انزلي دورة غواصي ديدهفرستاده شده بو

ستقيم در تـرور شـركت    بـه طـور مـ     و راحيـل    سال بودند و چندين نفر از آنان از جملـه امـين            25و همه جوانان زير     
  .داشتند

  .اهللا در اروپا و آلمان   سازماندهي جديد شبكة موجود حزب- 8  
هرچند يك حزب .  شبكة وسيعي است و به معني يك حزب سياسي با تعريف شناخته شده و دقيق نيست              "اهللا    حزب"

اهللا   شبكة موجود حـزب . ين شبكه دارديي با افراد ا  باشد و روابط گسترده     مشخص سياسي به اين نام در لبنان فعال مي        
آلمان در اساس يك شبكة غيررسمي است، نه فردي مشخص به عنوان رهبر وجود دارد و نه ارگان رهبري خاص و نه              

هـاي      فناتيك". آيد    مرامنامه و اساسنامه و هيچ كس با پرداختن حق عضويت يا انجام خدمتي ويژه به عضويت در نمي                 
باشـند و رهبـري         دوازده امامي كه سخت معتقد و پايبند اجراي همة دستورات مذهبي مـي             بخصوص شيعيان    "شيعه

نقـش اصـلي در ايـن       . روند    اهللا بشمار مي       يا جمهوري اسالمي را قبول دارند عمال جزو حزب          مذهبي خميني  -سياسي  
اهللا طيـف       حـزب . شـود     هاي مالي تقويـت مـي        اين نقش بخصوص با كمك    . شبكه را عوامل اطالعاتي ايران بعهده دارند      

روابط خانوادگي نقـش بـسيار مهمـي در    . باشند  يي از شيعيان است كه با بندهاي غيررسمي به هم مربوط مي       گسترده
كننـد؛ مراكـز     هاي خاصي رفـت و آمـد مـي     اللهي به دليل اعتقادات مذهبي به محل  افراد حزب . كند    اين شبكه ايفا مي   

وجود دستورات اكيد مذهبي در مـورد صـرف غـذا و نوشـابه، مـثال حـرام بـودن                    . هاست  ترين اين محل      يمذهبي، اصل 
روابـط  . سـازد   هاي غذا خوردن اين افراد را از ديگران مجزا مـي   گوشت خوك و نجس بودن مشروبات الكلي عمال محل    

ـ    افراد حـزب . بخشد  ها را شدت مي       تنگاتنگ شغلي اين همبستگي    شناسـند؛ روابـط     يش يكـديگر را مـي  اللهـي كـم و ب
اين مراسم  . آيند    هاي واحدي گرد مي       ها و اعياد در محل        يي با هم دارند، در مراسم مذهبي، عزاداري           خانوادگي گسترده 

 مـذهبي بـه صـور مختلـف         -هاي احزاب رسمي دارند و هميشه با تبليغات سياسـي             عملكردي مشابه جلسات و تجمع    
  .باشند  همراه مي
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عدم شـركت در ايـن      . شود    هاي سياسي مشخص مي       اهللا تنها با اعتقادات مذهبي و شركت در فعاليت            يت در حزب  عضو
باشد و      هرچند به طور رسمي و صوري پيوند با گروه كامال ضعيف مي           . اهللا است     گيري از حزب      ها به معني كناره       فعاليت

جانبـة خـانوادگي، شـغلي، مـالي،             در يك مجموعة پيچيده و همه      وظيفه و مسئوليتي در بر ندارد اما قرار گرفتن افراد         
سازد كه نه تنها فعالين بلكه همة افراد خانواده از كوچك تا بـزرگ را در بـر     اعتقادي و سياسي بندهاي محكمي را مي 

ن خـود،  شكل، بـا مرزهـاي دقيقـي از محـيط بيـرو          اين شبكة كم و بيش بي     . دهد    گيرد و درون اين شبكه قرار مي        مي
هـاي مختلـف جمهـوري اسـالمي اسـت، از               شود و عرصة مناسبي براي فعاليـت          ها جدا مي      محيط كافران و غيرمكتبي   

 تا حمله با چماق و زنجيـر        ، از مراسم سالگرد مرگ خميني     برگزاري تظاهرات روز قدس تا دفاع از قتل سلمان رشدي         
  .رور ميكونوسبه مخالفان تا شركت در ت
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  1 سازماندهي ترور ميكونوس-ب 
، جنگ دوم خليج، حضور مستقيم نيروهاي آمريكـا در منطقـه و تـشكيل               "اردوگاه شرق "پاشي    ، سال فرو  1991سال  

در اين سال مقامات رژيم ايران در برابر اين وضعيت به ايـن نتيجـه رسـيدند                . دولت خودمختار كردستان در عراق بود     
كنـد و حـزب دمكـرات           ترين خطري است كه جمهوري اسـالمي را تهديـد مـي               دستان ايران اصلي  كه خودمختاري كر  

تواند اين خطر بـالقوه را بـه واقعيتـي بالفعـل بـدل                   در موقعيتي قرار دارد كه مي      كردستان ايران با رهبري شرفكندي    
  .  تجديد كندوشرفكندي توانسته بود اعتبار حزب را پس از قتل قاسمل. نمايد

                                                                          
ريزي ترور در ايران را        بسياري از جزايات برنامه     ابوالقاسم مصباحي  ١

هاي ترور و حنـوة اجـراي آن          واسطه از ساخت ارگان     او خود بي  . روشن آرد 
هاي نزديكان    مطلع و اطالعات او در مورد ترور ميكونوس متكي به دانسته          

 : و دوستانش بود
 :ساال"
هايي آه مشا در دو روز گذشته در مـورد تـرور در رسـتوران          انستهد

ميكونوس و مطالب مربوط به آن در اختيار گذاشتيد از آجـا بدسـت        
 ايد؟ آورده
 :جواب
در مورد سواقصد ميكونوس من اطالعامت را در جمموع از پنج منبع      ... 

هـا   آسب آردم آه به خاطر خطر عظيمي آه برايشان وجود دارد از آن     
 ....برم به عنوان مشاره يك تا پنج نام مي

آند، اين حرف ضـرورتا    من در شوراي امنيت ملي آار مي    ١منبع مشاره 
مـن ايـن تعريـف را    . باشد به اين معنا نيست آه عضو اين شورا مي     

او اطالعات زيادي در مـورد جلـسات شـوراي       . آگاهانه انتخاب آردم  
 .داد ها را خرب مي امنيت ملي دارد و به من آن

گزارشي به شوراي امنيت ملـي  "... آميتة امور ويژه  "مهچنني هر گاه    
شـد و   گذاشت، اين منبع از آن مطلع مـي  داد و يا در اختيارش مي      مي

 ...داد به من خرب مي
بـا  .  شخصي است آه به آقاي ريشهري بسيار بسيار نزديك است     ٢منبع

ز افكـار  توانـد ا  آنـد، از اينـرو مـي    ايشان در يك جمموعه آار مي     
 ...واقعي آقاي ريشهري اطالع پيدا آند

مديرآل فعلي و يكـي از  (باشد   يك مقام عايل رتبه واواك مي    ٣منبع  
سال و نيم شغل  وي مدت پنج).  واواك در لبنان    اعضاي سابق ايستگاه  

 .آرد اخري را داشت و در سفارت ايران در لبنان آار مي
ن بازگـشته بـود و در   در زمان سواقصد ميكونوس اين شخص به ايـرا      

ي رهرب تيم هامش او يكي از دوستان نزديك بين . آرد  شغل فعليش خدمت مي   
 ...است

 دارد، ويل  رابطة خانوادگي بسيار نزديكي با فالحيـان    ٤منبع مشارة   
در سواقـصد  ... دباش اين منبع عضو واواك مني   ... خويشاوند او نيست  

 ...   داشت و آمايلميكونوس او رابطة مستقيم با ارشد
 در واقعة ميكونوس هر چنـد نـه در اجـرا، مـساوليت        ٥منبع مشارة   

 ..."او در مرحله شناسايي عمليات فعال بود... داشت
 ٢٧/٩/١٩٩٦ بازجويي ابوالقاسم مصباحي
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وزارت اطالعات با آگاهي از حضور شرفكندي . در اين سال مطرح شد    كميتة امور ويژه     درجلسات   طرح قتل شرفكندي  
 دوي بـه محمـد هـادي هـا        فالحيـان . ريزي ترور گرفت      درجلسات انترناسيونال سوسياليستي در برلن تصميم به برنامه       

قـبال در   .  مقـدم در ايـن كـار مجـرب بـود           هـادوي . سفر كنـد  )  برلن -آلمان(مقدم مأموريت داد تا به منطقة عمليات        
توانـست     مي "صمصام كاال "شركت پوششي   شناخت و بعنوان مدير        شركت داشت، اروپا را مي     ريزي ترور قاسملو      برنامه

هـا و تجـار         بـا شـركت   .  به آلمـان رفـت     "نفوذ در كردها    " او با هدف     1991در تابستان سال  . آزادانه در اروپا سفر كند    
او بخـصوص توانـست     . آوري اطالعات را نشان دهند، تماس گرفت          هاي جمع     توانستند راه     مختلف و همة كساني كه مي     

خواسـت سـفر      راني يك شركت را جلب نمايد و با كمك وي با پوشش تجاري به همة نقاطي كه مـي                  اطمينان مدير اي  
 مقدم حدود سه ماه بعد به ايران بازگشت و اطالعات الزم و نام افراد مطماني كه يافته بـود را در اختيـار                        هادوي. كرد

  .فالحيان گذاشت
 صادر  بعد از تأييد قتل در كميته، فرمان قتل شرفكندي        . مطرح گرديد كميتة امور ويژه     در   الحياناطالعات از طريق ف   

 سـپرد و فالحيـان را بـه         شوراي عمليات ويـژه    كميته، اجراي عمليات را به       2.و به امضاي رهبر و رييس جمهور رسيد       
شـورا منطبـق بـر حـوزة وظـايفش، مـسئوليت            . الزم به اين شـورا داده شـد       اطالعات  . عنوان مسئول آن انتخاب كرد    

هاي دولتي و نيمه دولتي مختلف حول تـرور شـرفكندي را بـه عهـده         هاي ارگان     ريزي و هماهنگ كردن فعاليت        برنامه
.  دو تا سه ماه قبل از ترور به آلمان فرستاده شدند            و علي كمالي   از طرف شورا و به فرمان فالحيان، اصغر ارشد        . گرفت

هاي پوششي واواك تحت مـديريت        يكي از شركت  . ريزي ترور هستند       رتبة واواك در برنامه     اين دو از متخصصين عالي    
  3.ن است عضو هيأت مديرة آ قرار دارد و اصغر ارشدكمالي

اطالعات بدست آورد كه اشخاص تحت تعقيب چه        ) "ها  بچه"از  ( به آلمان آمد و از يك يا چند منبع           هادوي"
 "آلمـان "هـاي      از طرف واواك يك كلمة رمز بـه منبـع          هادوي. كنند  هايي رفت و آمد مي      موقع، در چه مكان   

  4"."ها تماس گرفتند  با آن و ارشدخود داده بود و به كمك همين رمز كمالي

                                                                          
z   فرمان قتل   آنون روشن نشده است آه آميته جز فرمان قتل شرفكندي          تا ،

 :  در بازجويي خود گفتمصباحي. چند نفر را صادر آرد
 هاي اشتباه، عليه هر فـرد يـك فرمـان    به هر صورت گذشته از قتل     "

 .قتل وجود دارد
توان فهميد آه آيا شـخص   ني خورده مياز تعداد تريهايي آه هر قربا     

اگـر شـرايط   . هدفمند و يا اتفاقي مورد اصابت قرار گرفتـه اسـت       
 ." شود نيز زده مي" تري خالص"اجازه دهد حيت به قرباني 

 بازجويي ابوالقاسم مصباحي
٢٧/٩/١٩٩٦ 

z دستگاه اتومبيل   ٣٠٠ز طريق اين شرآت از مجله در خريد          ا  و ارشد   آمايل 
 ١٩٩٢مناينـدگي مرسـدس بنـز در        .  از آملان شرآت داشتند    ٢٣٠سواري بنز   

بنياد در پي آن بود آه اجازه مونتاژ        . متعلق به بنياد مستضعفان بود    
پيش شرط از طرف شرآت مادر، خريد       . داميلر بنز در ايران را بدست آورد      

واواك خريد و تامني مايل معاملـه را        .  بود ٢٣٠واري بنز    اتوميبل س  ٣٠٠
 مـدير    دوسِت رفيق دوسـت    در اين معامله موسوي خراساني    . به عهده گرفت  

 . نيز شرآت داشتندبنياد و امريي مهكار و مشاور رفسنجاني
 ٢٧/٩/١٩٩٦ از بازجويي ابوالقاسم مصباحي

z جا مهان 
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 همراه با مأمورين ساكن آلمان از جملـه كـاظم           1992اين دو نفر با اطالع دقيق از هدف عمليات، طي بهار و تابستان              
 وضع را بررسي كردند، ارتباطات الزم را به وجود آوردند و در مورد همـة افـرادي كـه احتمـاال بـه طريقـي بـا                            دارابي

  .آوري كردند  توانستند در رابطه قرار بگيرند اطالعات جمع  رابطه داشتند و يا ميشرفكندي
  

أمورين ساكن در محل، رژيم افراد بـسياري را بـراي مـذاكره و              عالوه بر م  . ها بود     در اپوزيسيون، اين دوره، دورة تماس     
طيفي رنگارنگ از مأموران در هر قالبي حتي در هيأت افرادي كه بـراي              . فرستاد    نفوذ در اپوزيسيون به خارج از كشور        

 همراهـي  هـاي هنـري را در سـفر بـه خـارج از كـشور        نظارت بر رفتار هنرمندان و انطباق آن با موازين اسالمي، گروه          
  .كردند به خارج از كشور سرازير شدند  مي

با اين ترورها موفق شده بود هم قدر قدرتي خـود          . رژيم ايران تا اين زمان در اروپا دست به ترورهاي متعددي زده بود            
را نشان دهد و در اپوزيسيون ترس ايجاد كند تا حدي كه بسياري حتي در خارج از كشور هـم جـرات هـيچ اقـدامي                          

  .رژيم را نداشته باشند و هم وانمود نمايد كه دول اروپايي از انجام هر اقدامي در برابر اين ترورها ناتوانندعليه 
هـا نيـز        هر بار ردهاي متعددي بـر جـاي مانـده و در مـواردي تروريـست               . ها بسيار سنگين بود       اما هزينة اين موفقيت   

هـا و از    گيري و آزادي گروگان  اهللا لبنان، گروگان  ارگيري حزبدولت ايران تنها به كمك تهديد، بك. دستگير شده بودند  
 و متخصـصين    شوراي عمليـات ويـژه    . همه مهمتر قراردادهاي اقتصادي پرهزينه توانسته بود خود را از مهلكه بدر برد            

نقـاط ضـعف    ترور، همة امكانات موجود و قابل استفاده را بكار گرفتند، تجربيات گذشـته را دوبـاره بررسـي كردنـد و                      
بـر اسـاس ايـن    . ماندن ردهـا شـده بـود را پيـدا نمودنـد       ها و يا باقي  عمليات گذشته كه منجر به دستگيري تروريست   

 عالوه بر در نظر گرفتن مقـررات هميـشگي نكـات زيـر نيـز رعايـت       ها تصميم گرفته شد براي ترور شرفكندي          بررسي
  :شوند

اعضاي تيم تا حد ممكن ساكن آلمان باشند تا الزم نباشـد بعـد از اجـراي                 . بت استفاده نشود  ها در تيم ضر        از ايراني  -
  .ها در مرزها باقي بماند ترور از كشور خارج شوند و رد آن

هايي كه تهيه       ها و مراكز توريستي و تجاري استفاده نكنند و در خانه              آيند به هيچوجه از هتل         افرادي كه از ايران مي     -
  .كن شوندشده سا

او در روابـط    . ، مأمور اطالعاتي ايران كه ساكن بـرلن بـود نقـش كليـدي داشـت               براي رعايت اين ضوابط كاظم دارابي     
اهللا ساكن آلمان را حول خود جمع كرده            اهللا داشت، طي چند سال گروه بزرگي از فعالين حزب             يي كه با حزب     گسترده

  . آمدند داشت  وي بعنوان يك تاجر امكانات متعددي براي سكونت و پوشش افرادي كه از ايران مي. ودو سازمان داده ب
  .يي استفاده نشود  هاي كرايه   از اتومبيل-
 و باالخره عوامل نفوذي و جاسوساني كه با قربانيان تماس داشتند را چنان سازمان دهند كه متخصصين پلـيس بـا                       -

ها دسترسي پيدا نكنند، جاسوسان با تيم عمليات رابطة مستقيم نداشته باشند و تمـاس                  آن تحقيق در اطراف ترور به    
فضاي حاكم بر اپوزيسيون و رفت و آمد به مراكز مختلف فعاليت رژيم كـه               . ها از طريق تيم شناسايي انجام گيرد        با آن 

  .دن آن مناسب ساخته بودامري معمولي و روزمره شده بود محيط را براي برقراري تماس و عادي جلوه دا
  

شـوراي  هـا در      گـزارش آن  .  بـا نتـايج تحقيقـات خـود بـه ايـران بازگـشتند               و كمـالي    ارشـد  1992در اواخر تابستان    
 سـپاه  رهبـران تـيم، همـه از اعـضاي    .  تأييد گرديـد و بـراي اجـراي عمليـات، رهبـر تـيم انتخـاب شـد                 عمليات ويژه 
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ــده پاســداران مــي ــد و مــداوما دوره باشــند، در لبنــان دوره دي ــد مــي ان تعــدادي از رهبــران ايــن . بيننــد هــاي جدي
 اعـم از پـول يـا محـل و     -يـي بـا شـوراي عمليـات ويـژه دارنـد و امكانـات             هـا روابـط ويـژه       آن. ها لبناني هستند    تيم

ــره   ــاختمان و غي ــايل و س ــژه  را از -وس ــات وي ــوراي عملي ــيش ــدگي  م ــان . رن ــرف فالحي ــورا،  از ط ــد ش ــا تأيي  و ب
ــي  ــدالرحمان بن ــ  عب ــرفكندي  هاش ــرور ش ــيم ت ــيس ت ــوان ري ــد مي بعن ــاب ش ــي.  انتخ ــم بن ــوب  هاش ــا را خ ي اروپ

هـاي مختلـف عمليـات تروريـستي ديـده و در لبنـان                  دانـست، دوره    يـسي و كمـي آلمـاني مـي        شناخت، زبان انگل      مي
 تحــت فرمانــدهي 10/08/1987 خلبــان هواپيمــاي فــانتوم در ژنــو درتــرور مــراد طــالبي. از رهبــران عمليــات بــود

ي افــراد هاشــم بنـي . شــركت داشــت 1990او انجـام شــد و در تـدارك تــرور ســفير عربـستان ســعودي در سـواد در     
  .مناسب براي تيم ضربت را شخصا انتخاب كرد

هـا بـه طـور معمـول          آن. در جنب شوراي عمليات ويژه افراد زيادي وجود دارند كه شغل رسمي دولتي و ثابتي ندارند               
هـاي مختلـف      ايـن افـراد دوره    . شناسـند     قـاط مختلـف اروپـا را مـي        گذرانند و ن      بخشي از سال را در خارج از ايران مي        

  .كند  رييس تيم از اين افراد اعضاي تيم خود را انتخاب مي. اند  تروريستي را گذرانده
فـراد مناسـب را     هاي ساكن آلمـان ا        هاي اجرايي مقدماتي عمليات را فراهم و از لبناني             طرح در اين مدت كاظم دارابي    

اللهي خود، چند لبناني را براي شـركت مـستقيم در عمليـات               او از فهرست بلند باالي برادران حزب      . انتخاب كرده بود  
  . كنار گذاشت"پشت جبهه"هاي ايراني را براي كارهاي تداركاتي و   اللهي برگزيد و ديگران از جمله حزب

طبق اين طرح دو نفر بايد وارد محل شوند و يك نفـر             .  كشيد  يكي از اقوام همسر دارابي     نقشة عمليات را عطااهللا عياد    
اين چهار نفر عبـارت بودنـد از خـود          . از در محافظت نمايد و نفر چهارم رانندگي اتومبيل فرار را به عهده داشته باشد              

  . و عطريس، امينوي، راحيل
مشخـصات و تعـداد افـراد ايـن تـيم           . مي وارد برلن شد   هاش     سپتامبر تيم عمليات به رهبري عبدالرحمان بني       7حدود  

هاي نهايي       بررسي و طرح   "مأمور ساكن برلن  " هاي عمليات را به كمك دارابي         ار نقشه تيم براي آخرين ب   . نامعلوم است 
  .را تصويب كرد

اللهي نيـست و در لبنـان بـا            در عمليات مخالفت شد، ظاهرا به اين دليل كه حزب          در اين زمان با شركت عطااهللا عياد      
  .رييس تيم سعي كرد مسلسلچي ديگري پيدا كند. ار كرده است ك"امل"

هـاي الزم       بلـيط . هاي فرار را دقيقا مشخص نمود         تيم راه . زمان ترور پايان كنگرة انترناسيونال سوسياليستي تعيين شد       
اش بـه     براي ديـدن خـانواده  امين. افراد پراكنده شدند تا لحظة مناسب فراخوانده شوند. براي خروج از آلمان تهيه شد  

  . رفتRheineشهر راينه 
 تلفنـي  در اين روز راحيـل .  تصميم گرفته شد افراد تيم جمع شوند و تداركات الزم فراهم گردد      1992 سپتامبر   12در

 امـين . "براي او كـار هـست     " در همين تماس تاكيد كرد كه         به برلن بيايد و دارابي     "انجام كار "است براي    خو از امين 
ايـن خانـه در محلـة    .  رفـت همان روز به سمت برلن حركت كرد، غروب به برلن رسيد و مستقيم به خانة دوم دارابـي  

 Bundeszlatz "بونـد " در نزديكـي ميـدان       64 پالك   Detmolder خيابان دتملدر    Wilmersdorfويلمرزدورف  
روز . بقيـه شـب را در ايـن خانـه بـسر بردنـد      .  نيز آمد و مدت كوتاهي ماند  ها پيوست و دارابي     شريف به آن  . قرار دارد 

سـپس بـا اتومبيـل بنـز خـود      . ها را پاك كنند   دوباره آمد و از آنان خواست خانه را تميز و اثر انگشت شنبه دارابي   يك
 كه براي ايـن كـار در   Senftenbergerringبرگر    را به يك خانة مخفي در خيابان زنفتن و امينمي، راحيلهاش    بني
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تيم ديگري، تيم تداركات و ارتباطـات       . تيم تا روز بعد از ترور در اين خانه مستقر بود          . نظر گرفته شده بود منتقل كرد     
  .و رهبري كل عمليات احتماال در خانة خيابان دتملدر ساكن بود

هـا سـاكن آن       اللهي    برگر در حاشية شمالي شهر برلن قرار دارد و محمد نقي اشتياقي يكي از حزب                  نة خيابان زنفتن  خا
 داده بـود و     اهللا     يكي ديگر از افراد شبكة حـزب        براي مدتي به ايران رفته و كليد خانه را به بهرام برنجيان            اشتياقي. بود

  .هاي مخفي تيم ضربت بود اين خانه يكي از خانه.  گذاشتبرنجيان آن را در اختيار دارابي
در هر صورت پـس از      . زم شد با من تماس بگير     اگر ال ": مي گفت هاش     به بني  پس از انتقال افراد به خانة مخفي، دارابي       

 سـپتامبر در  20 شب، برلن را به قصد هامبورگ ترك كرد و تا روز        11 حدود ساعت    دارابي. "تمام شدن كار تلفن كن    
  .خارج برلن ماند

تر انتخاب كرده بود خريداري نمايد، يـك اتومبيـل            ا كه پيش   مأمور شد اتومبيل فرار ر      سپتامبر علي صبرا   14دوشنبه  
  .  كت و شلوار و پيراهن نو خريداري شدبراي امين.  مارك3120ي دست دوم به قيمت ".و.   ام.   ب"

 Unter "ليندن اونتردن" نزديك هتل Friedrichي به ايستگاه مترو خيابان فردريش هاشم  و بنيشنبه امين  روز سه
den Lindenمالقات كردند و افراد ديگري را ديدند، سپس مدتي در آن جا با محمد.  رفتند محل اقامت شرفكندي 

 فردي كه بنا بود با مسلسل تير اندازي كند بـه علـت عـدم اعتقـاد بـه                    .در يك كافه نشستند و بعد به خانه بازگشتند        
اين رفت  .  خواست اين وظيفه را بعهده بگيرد ولي امين سر باز زد           حزب اهللا كنار گذارده شده بود و رييس تيم از امين          

  .شب در اطراف رستوران ميكونوس اجرا شدو آمدها احتماال عمليات تمريني بود، شبيه تمريني كه چهارشنبه 
گذشت مطلع بودنـد و توسـط حـداقل يـك             مسئوالن عمليات از طريق عوامل مختلف خود از آنچه در اپوزيسيون مي           

از .  در آن حضور داشت كسب كردند      يي كه شرفكندي    جاسوس اطالعاتِ مشخصي در بارة زمان و مكان تشكيل جلسه         
حدود ظهر ايـن روز     . وز چهارشنبه تيم فعاليت خود را روي عمليات در رستوران ميكونوس متمركز كرد            قبل از ظهر ر   

مي از حيدر خواست وسـايل را  هاش  بني.  به خانه بازگشتند و گفتند منطقه را بررسي و شناسايي كردند     و حيدر  راحيل
.  در يك قرار مرده تحويل داده شده بودند        -ها    ها و عكس     اسلحه -طبق طرح از پيش تهيه شده وسايل      . به خانه بياورد  

ود ش ها يا وسايل الزم در محلي دورافتاده، معموال يك گاراژ و يا يك اتومبيل پارك شده گذاشته مي         در قرار مرده، پيام   
كنند اما يكـديگر        هرچند افراد بيشتري در اين نوع قرار شركت مي        . ها را بردارد    تا طرف ديگر بدون تماس حضوري آن      

در اين قرار مرده تيم ضربت عكس كساني كـه بايـد بـه قتـل                . شود    بينند و از شناسايي غيرضروري اجتناب مي          را نمي 
هاي ديپلماتيك ايران بـه آلمـان منتقـل شـده       ها از طريق نمايندگي    ها و عكس    اسلحه. رسيدند را نيز دريافت نمود      مي
   5.العاده اعالم كرد در اين روزها دولت ايران در شهرهاي كردستان وضعيت فوق. بود

آن شب، آخرين تمـرين  . "رويم  امشب به محل مي "مي دستور داد    هاش    بني. ها را به خانه آوردند         اسلحه  و حيدر  راحيل
 با وسايل نقلية عمومي تا نزديك رستوران        مي و امين  هاش     با اتومبيل خريداري شده و بني      حيدر و راحيل  . انجام گرفت 

افراد تيم بدون آن كه     . يك ايراني ديگر در يك بنز تيره رنگ نيز به محل آمد           .  قبال به آن جا رسيده بود      محمد. رفتند
ردند و به خانـة        يك رستوران پيتزا خو    ها در   تعدادي از آن  . وارد رستوران شوند، عمليات را به طور كامل تمرين كردند         

  . تا پايان روز آخرين تداركات تيم ضربت پايان يافته بود. مخفي بازگشتند

                                                                          
z   ١١/١١/٩٤  و شهادت شـاهو حـسيين      ٢٢/٦/٩٥ و   ٢/٤/٩٥  شهادت جواد دبريان
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ها از تاريخ   اطالع بودند، تروريست  در حالي كه بسياري از افراد شركت كننده در جلسه تا آخرين ساعت از تاريخ آن بي         
  . بودند  د را براي عمليات روز بعد آماده كردهو بسياري از جزايات جلسه اطالع داشتند و خو

شنبه، افراد تيم ضربت جز براي انجام كارهاي ضروري مثل خريد ساك ورزشي جهت حمل مسلـسل خانـه را         روز پنج 
 افراد تيم طبق سنت شيعيان، قبل از آغاز جنگ به نمـاز جماعـت ايـستادند تـا                   19غروب حدود ساعت    . ترك نكردند 

  .اريشان كندنيروهاي آسماني ي
 6.برگر تلفن دو بار زنگ زد و بدون اين كه كسي گوشي را بردارد صدا قطـع شـد                      در خانة خيابان زنفتن    21:00ساعت  

  با تاكسي خود را به ميدان كورت       مي و امين  هاش    بني. "حركت كنيم ": مي دستور داد  هاش    بعد از قطع صداي تلفن بني     
دوباره تاكـسي گرفتنـد و   . هاي مترو پايين و از طرف ديگر باال آمدند  از پله.  رساندندKurt Schumacherشوماخر 

همچون شـب   .  خود را به محل رساندند     ".و. ام. ب" با اتومبيل     و حيدر  راحيل. نزديك رستوران ميكونوس پياده شدند    
بـدل  ي و راننده بنـز آخـرين اطالعـات را رد و             هاشم  محمد و بني  . پيش محمد و بنز تيره با رانندة ايراني آن جا بودند          

يـك نفـر، احتمـاال      . هاي اطراف رستوران سرگرم سـاختند         افراد تيم خود را تا هنگام شروع عمليات در خيابان         . كردند
مي به حياط پشت رستوران رفت و از پنجرة اطاق محل جلسة اپوزيسيون را بدقت نگاه كرد و ترتيب نشستن                    هاش    بني

  . را به خاطر سپردافراد 
شنبه هفده سپتامبر ساعت بيست و دو و پنجاه دقيقـه، سـه نفـر پـشت سـر هـم بـه طـرف در ورودي رسـتوران                    پنچ

 كـه اسـلحة   همـراه بـا راحيـل     مي با يك كيف ورزشي حاوي مسلـسل         هاش    بني. ايستاد     جلو در    امين. ميكونوس رفتند 
  .فتند كرد وارد رستوران شدند، از سالن گذشتند و به اطاق پشتي ر كمري با خود حمل مي

                                                                          
z و يـك بـار گفـت        هاي خود يك بار گفـت احتمـاال حممـد            در بازجويي   امني 
 .حتماال رانندة بنز تلفن آننده بوده استا
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ر رستوران ميكونوس همه چيز مطابق معمـول روزهـايي          شنبه هفده سپتامبر ساعت بيست و دو و پنجاه دقيقه، د            پنج
 پـشت بـار ماريـا     . چند مشتري پـس از خـوردن غـذا رفتـه بودنـد            . گذشت كه جلسة اجالس هماهنگي برقرار بود        مي

  . شيدن آبجو بود ايستاده و در سالن يك آلماني بعد از خوردن غذا مشغول نوMaria Voltschanskajaولچانسكايا 
به دنبال  . در اطاق پشتي نه نفر از افراد اپوزيسيون بدون هيچ دغدغه و اقدام امنيتي مشغول صرف غذا و گفتگو بودند                   

 را بشنوند كه دو نفر وارد شدند و پشت سر اولين و دومين نفـر نشـسته                  خواستند پاسخ شرفكندي    يك سوال همه مي   
  .پشت ميز ايستادند

  :، نفر اول گفتمسعود ميرراشد
اش    بـودم و در ايـن لحظـه توانـستم تغييـري در چهـره               من در آن موقع غرق صحبت با آقـاي شـرفكندي          " 

  1"...به دنبال آن. اول از خود سوال كردم آيا چيز بدي گفتم. مشاهده كنم
  :  نشسته بود گفترراشد كه كنار ميپرويز دستمالچي

در ايـن حـال متوجـه آمـدن و          .  تازه شروع به صحبت كرده بود و من رويم را به طرف او كرده بودم               مسعود"
 يعنـي   -به باال بطرف آن مرد نگاه كـردم و فهميـدم كـه صـورتش تـا زيـر چـشمانش                      . ايستادن مردي شدم  

سپس به پايين نگاه كـردم و متوجـه شـدم    . ستمال و يا شال آبي نقش دار پوشانده است را با يك د  -دماغش
من نتوانـستم بفهمـم     . كه اين مرد يك شيا دراز به طرف ما گرفته است كه با يك دستمال پوشيده شده بود                 

  2"...ها  به ايراني گفت مادر جنده- كامال بلند-در اين لحظه صدايي شنيدم كه بلند . چه بود
  . نشسته بودند هيچ توضيحي نتوانستند بدهند كه كنار دستمالچي و عبدلي نفر بعدي، اردالندو

   : نشسته بود گفت و شرفكندي صاحب رستوران كه روبروي در ورودي بين عبدليطبيب غفاري
نشستم يك نفر وارد شد، به نظرم آمد پشت اين فرد يك يا چند نفر ديگـر            ] اردالن[وقتي من كنار همايون     "

اين .  اين است كه متوجه اين فرد در مقابل در ورودي اطاق جلسه شدم             "وارد شدند "مقصودم از   . هم هستند 
دانم اين پوشش از پارچه بـود يـا    من نمي. ه بودشخص با چيزي كه سفيد بود دهان و قسمت بيني را پوشاند           

  .از جنس ديگر و آيا بر صورتش بسته بود يا آن را با دست نگاه داشته بود

                                                                          
z ١٩٩٢/ ١٨/٩ بازجويي مري راشد 
z١٨/٩/١٩٩٢  بازجويي دستمالچي 
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من در وضعيتي نيستم كه بتوانم بگويم اين شخص چيزي در دست داشـت يـا       . واقعه بسيار سريع اتفاق افتاد    
   3"...كنم از در ورودي اطاق جلسه اما فكر مي. نه

  . واردين نشسته بودند هيچ نگفتند   كه روبروي تازه و دهكرديفر بعدي شرفكنديدو ن
  :  نشسته بود گفتده كه پشت به ديوار كنار دهكرديزا  نفر بعدي، ابراهيم

پس از آن كه ايـن كلمـات گفتـه    ... ها يك صداي ناشناس به فارسي گفت مادر قحبه       ... 23:00حدود ساعت   "
  4"...شد و من به آن مرد نگاه كردم، توانستم يك اسلحه در دستانش تشخيص دهم

  :ه گفتزاد صادق
  ...كردم كه   سرم پايين بود و به بشقابم نگاه مي

  . را هدف قرار داد تا آن سوي ميز دهكرديمي ساك حاوي مسلسل را باال آورد و از طرف اردالنهاش  كه بني
  . اين جلسه از قبل تدارك ديده شده بود

  

   تدارك نظري-آ 
همة كسان و جرياناتي كه كل رژيم را بـه          . هايي از اپوزيسيون خواب تغيير فوري رژيم را ديدند            ش بخ بامرگ خميني 

 انتظـار   -خواندنـد      مـي   مثال جنگ ايران و عراق را جنگ خميني يا جنگ خميني و صـدام              -خميني تقليل داده بودند   
هايـشان بـه     ان هماهنگ نبود، جهان واقعي را در تاورياما چون روياهايشان با جه. تغييرات جدي و سريعي را داشتند     

مجاهدين بالفاصله  . توهم بازگشت آسان به ايران خواب از چشم بسياري ربوده بود          . شان در آوردند    شكل جهان رويايي  
ر آنگاه كشتارهاي دسته جمعـي د . بعد از پايان جنگ به ايران حمله كردند و به تجربه دريافتند، بازگشت آسان نيست  

هـا    ، ليبرال دولت ايران بخصوص آنچه جناح رفسنجاني     . اما ديگران اين تجربه را نخواستند ببينند      . ها اتفاق افتاد    زندان
در . هـا آيـات مكـي بـه آيـات مـدني بـدل شـدند          در سخنراني. شد به آتش اين روياها دامن زد     يا معتدلين ناميده مي   

هاي جنگ، در دوران انقالب  هايشان در سال خواستند تا به رشادت  تاريخي مردم مدد مياپوزيسيون آنان كه از حافظة  
. و حتي قبل از آن شهادت دهند، به ديدن و اميد بستن به آنچه براي تبليغ زير دماغشان گرفته بودند بـسنده كردنـد          

هاي   راموش كنند در عوض حرف    كشتار سيستماتيك بقية زندانيان سياسي را فراموش كردند و خواستند ديگران هم ف            
هـاي جـاري      بر واقعيـت  . ها براي اپوزيسيون خوراك پختند      اين يا آن پادوي درجه چندم رژيم را بزرگ كردند و با آن            

ممنوعيت هر . جامعة ايران چشم بستند و به جاي آن مانورهاي يك رژيم سراپا ضد بشر را آغاز جريان آزادي خواندند                
هـاي فـالن مـأمور        اجتماعي يا سياسي را به شرايط عام اجتماعي نسبت دادند ولي حـرف            نوع فعاليت جدي فرهنگي،     

پس از آن كه سفير جمهوري اسالمي       . رژيم كه به اقتضاي لحظه حرفي زده بود را همچون واقعيت رژيم بزرگ كردند             
ا خطـي و تـايپي و در        در آلمان صحبت از مذاكره كرد باشتاب به مذاكره با او نشستند و دسـتنويس ايـن مـذاكرات ر                   

 از آن بـدل     "جناحي"اين بخش از اپوزيسيون به مبلغ رژيم، يا حداقل          . هايشان در سراسر جهان پخش كردند         روزنامه
  .شد

                                                                          
z٢٠/٩/١٩٩٢ در بيمارستان  باز جويي طبيب غفاري 
z١٨/٩/١٩٩٢ زاده  بازجويي ابراهيم 



 مقدمات ترور

 
 

٢٧  

كردند و اين راه را انتخاب كرد    ناميد و اعضاي آن در خارج از كشور زندگي مي           اولين گروهي كه خود را اپوزيسيون مي      
هاي كهنه و نو و با سـنت           نيروهاي مختلف با اتيكت     به دنبال آن   5.خواهان ملي ايران بود   و پرچمدار آن شد جمهوري      

نوشـتند  .  رژيم براه انداختند- اگر نه كل حداقل يك بخش -طوالني همكاري با رژيم، جريان بزرگي براي همكاري با   
ژيم انتخابات آزاد ممكـن اسـت و حتـي    و تبليع كردند كه با همين قوانين موجود در ايران اسالمي و با وجود همين ر       

  .براي حفظ وحدت ملي ضروري
رژيم ايران به دنبال بانك جهاني و در پي جلب سرمايه بود تا بتواند به اقتصاد از هم گسيختة خود سر و سامان دهد،                        

 خـود را كـه   هـاي قـدرت   اعتراضات مردم كه تا اين زمان به بهانة شرايط جنگ سركوب كرده بود را آرام سازد و پايـه                
ها اين تبليغات را دعوت       تازه دمكرات شده  . پس دست به تبليغات گسترده زد     . ديد از نو مستحكم كند        سست شده مي  

بازگشت به ايران، شرايط بازگشت به ايران، چگونه اپوزيسيون بايد به ايران            : يي گشودند     از خود تلقي كردند و باب تازه      
  . خابات آزادباز گردد، اهميت اين بازگشت و انت

شـد، عمـدتا    از اين موج جديد كه با انتخابات آزاد در ايران اسالمي و بازگشت به ايران و استحالة رژيـم مـشخص مـي      
كردند كه چه بصورت فردي و چه به صورت گروهي با رژيم جمهـوري اسـالمي همكـاري كـرده                      كساني طرفداري مي  

  . رده بودند و از اين همه هيچ نياموخته بودندبودند، سركوب شده بودند، كشته داده بودند، فرار ك
اگر وجود شرايط براي برگزاري انتخابات آزاد و بازگشت اپوزيسيون خارج از كـشور بـه ايـران و آغـاز اسـتحالة رژيـم                         

  . شد، كه پذيرفته شده بود، گام بعدي مذاكره در بارة اين شرايط بود پذيرفته مي
ديالوگ . ر لباسي به بهانة مذاكره با اپوزيسيون به خارج از كشور سرازير شدندمأموران و عوامل جمهوري اسالمي در ه

گـشتند گـشود و در        ها كه پي جاي پا در اپوزيسيون و ارتباطـات اطالعـاتي مـي               و مذاكره در را چهارطاق بر روي اين       
، يافتن ايـن يـا آن فـرد     فضاي مناسبي كه ساخته شده بود به راحتي توانستند با دادن كمك به اين يا آن فرد محتاج                 

  . ضعيف يا خود فروش شبكة اطالعاتي خود را بگسترانند
. كـار بـاال گرفـت     . ، با آغوش باز به استقبال مذاكره رفتنـد        "تمرين دمكراسي "هاي اپوزيسيون براي         شده   تازه دمكرات 

الزم .  از يـك ديگـر بودنـد   تماس با افراد رژيم و شروع مذاكره، خود تبديل به هدف شد و همه در حال سبقت گرفتن                
اگر او نبود كنسول يا مـأمور اطالعـاتي    . سفير خوب بود  . نبود طرف مذاكره حتما كسي از مقامات باالي حكومت باشد         

. آمد بهتر از هيچ بـود       پاي ديگري كه از ايران مي       كنسولگري قابل قبول بود و اگر او هم نبود مذاكره با هر مأمور خرده             
. هـاي پوشـشي واواك طـرف مـذاكره شـدند            هاي ورزشي و هنـري و كارمنـدان شـركت           روهحتي مسئوالن حفاظت گ   

 مقصودشان ايـن بـود كـه بـا          . كردند و گفتند با مأموران اطالعاتي رژيم نبايد مذاكره كرد          "چپ روي "ها خيلي     بعضي
  .دهند نبايد مذاكره كرد مأموران اطالعاتي كه اول كارت واواك را نشان مي

  
گفتند عضويت فردي است و تبليغ كردند كه        .  تشكيل شد  اجالس هماهنگي برلن   1990ر اواخر سال    در اين شرايط د   

اجالس همـاهنگي، كميتـة وحـدت عمـل افـراد و            . 6در عمل غير از اين بود     . شوند  افراد با مسئوليت شخصي عضو مي     
                                                                          

z    در اسـناد   .  اين سازمان به زبان فارسـي اسـت         مجهوري خواهان ملي نام
واژه ...) انگليسي، فرانـسه، آملـاني و       (هاي ديگر   اين سازمان به زبان   

 .وجود ندارد" ملي"
z"          اي حتـت عنـوان اجـالس           حدود سه ماه است آه در شهر برلن آميتـه

اي در  از طرف واحد برلن نيز مناينده . مهاهنگي برلن تشكيل شده است    
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د متعـددي عـضو ايـن اجـالس     افـرا . هايي بود كه به تغييرات تدريجي در سطوح باالي رژيم دل بـسته بودنـد           سازمان
 آنچه بعد از واقعة ميكونوس بر سر ايـن صـورت جلـسات              7شد؛  هاي آن بصورت مرتب نوشته مي       صورت جلسه . اند    بوده

تا كنون اعضاي اجالس هيچ گزارشـي از  . زنند آمد داستان درازي است كه مسئوالن اجالس از گفتن دقايق آن تن مي     
  . شد ي اجالس هماهنگي معموال در رستوران ميكونوس تشكيل ميها جلسه. اند كار خود منتشر نكرده

ريـز و گرداننـده اصـلي اجـالس همـاهنگي              را برنامه  اكثر اعضاي اجالس كه به عنوان شاهد به دادگاه آمدند دهكردي          
، چون ايـن افـراد در فـضاي بعـد از قتـل و در          توان حدس زد اين نظر فاقد هرگونه پايه عيني است           مي. معرفي كردند 

  رنـگ كننـد و نقـش جريان دادگاه تا آن جـا كه توانستند سعـي كردند وجود اجالس را كم
  . شخص خود را در آن به هيچ برسانند

سازمان جمهوري خواهـان ملـي      . كرد  هاي عضو فعاليت مي     اجالس هماهنگي برمبناي نظرات و مشي مشترك سازمان       
تر اعالم كـرده و بـه           هاي ديگر عضو اجالس نظريات خود را به صراحت و در يك پروسة طوالني                 برخالف سازمان ايران  

  .كند از اين رو بررسي نظرات اين سازمان مباني بنيادي سياسي اجالس را روشن مي. بحث گذاشته بود
  :يم نوشتند جمهوري خواهان به اميد فروپاشي كل رژدر هنگام مرگ خميني

  8". بايد كوشيد از تمام راههاي ممكن به تشكيل يك مجلس ماسسان واقعي رسيد"
  : در جلسة عمومي جمهوري خواهان ملي اعالم كردكمي بعد بيژن حكمت

شعار مجلس ماسسان براي تأسيس يك نظام سياسي نوين، در خود نافي مـشروعيت نظامهـاي سياسـي در          "
  9".اين شعار شعار استراتژيك آشتي است. ن ما استميه

 24 (89 ژوايـه    16 و در پاسخ بـه آنـان در          "...پيرامون گزارش نهضت مقاومت ملي ايران     "و در نوشته رسمي سازمان      
  :نوشتند) 68تير 

                                                                                                                                                                                                   
" اجـالس "شـرآت آننـدگان ديگـر در ايـن      . آنـد   رآت مـي  اين اجالس ش  

حــزب دمكراتيـك مــردم ايــران، ســازمان  "عبارتنـد از مناينــدگان  
منفردين معروف به جريان  ) آشتگر(فداايان اآثريت، سازمان فدايي     

 ..."سوسيال دمكراهتاي برلن و منفردين ديگر
، ٢ره خربنامة داخلي مجهوري خواهان ملي ايران مشا

  ١٩٩١ مارس ١٠
z"       بعـد از    ٧ ساعت   ٩٠ دسامرب   ١٩اجالس مهاهنگي برلن روز چهارشنبه 

... ، )سـازمان فـداايان خلـق ايـران     ... (ظهر با شرآت آقايـان      
) ... حـزب دمكراتيــك مــردم ايــران ) ... (مجهـوري خواهــان ملــي (
از ... و ... و آقــاي) ســازمان فــداايان خلــق ايــران اآثريــت(

بـدو علـت متفـاوت غيبـت      ... و  ... آقايـان   .  شد منفردين تشكيل 
از تغيري زمان آغاز اجالس اطالع نداشتند و ساعت     ... آقاي  . داشتند

 ."روز جلسه را فراموش آرده بودند...  آمده بودند و آقاي ٦
در منت اسامي افراد ذآر ). فتوآپي (١٩٩٠صورت جلسة اجالس مهاهنگي دسامرب

 .شده است
z٨٩ ژوان -٦٨؛ خرداد١٩واهان ملي ايران؛ مشاره  ماهنامة مجهوري خ 
z٨٩ اوت -٦٨؛ مرداد٢١جا، مشاره   مهان 
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 هايي كه در برنامه و عمـل اعالميـه جهـاني حقـوق بـشر را            احزاب و سازمان  با  فقط  جمهوري خواهان ايران    "
كنند و آن هم براي پيشبرد پيكار سياسي در راه رهايي از نظام واليت فقيـه و ارجـاع تعيـين نـوع          مي رعايت

  10 "...نظام سياسي آيندة كشور به مجلس ماسسان هم گام خواهد شد
 و  -يـاد بـود     گيـري آن بـسيار ز        هر چند نقش او در شـكل       - داشت   اما رژيم داليل وجودي خود را مستقل از خميني        

مرگش هيچ تغيير جدي در ايران به بار نياورد و آرزوي فروپاشي رژيم و بازگشت آسان از مسير مجلس ماسساني كـه                      
جمهوري خواهان تـازه متوجـه شـدند كـه رژيـم          . معلوم نبود چرا و با تكيه بر كدام نيرو بايد تشكيل شود بر باد رفت              

پـس بـه جـستجوي راه       . توان به انتظار مرگ دوباره او نشست         نمي جمهوري اسالمي مسئوي با خميني نيست و ديگر       
 بود و هم    "ليبرال"تري رفتند و باالخره در جمهوري اسالمي و در رأس آن كسي را يافتند كه در چشمشان هم                     آسان

خطـاب بـه    "يـي        اعضاي شوراي مركزي جمهوري خواهان ملي نامـه        همگيپس  . "دمكرات"گذاشتند    اگر ديگران مي  
  : نوشتند و گفتند"وهاي سياسي ايراننير

العمـل     و عكـس  نفر از شخصيتهاي سياسي و رجل ملي به آقاي هاشمي رفسنجاني92و متعاقب آن نامه     ... "
تواند شـعار     وسيعي كه پس از آن ايجاد شد نويد اين واقعيت است كه شعار آزادي احزاب و انتخابات آزاد مي                  

  11"...فاهم ملي بين نيروهاي سياسي ايران باشدمحوري يك نظام ت
  ها بودند ديگر الزم نبود چون گذشته نيروهاي سياسي كه جمهوري خواهان، خواهان تفاهم با آن

 را رعايــت كننــد، بلكــه كــافي بــود در ايــران در قــدرت ســهيم "در برنامــه و عمــل اعالميــة جهــاني حقــوق بــشر" 
جمهـوري  . هي هـم كـه شـده جمهـوري خواهـان را بـه بـازي بگيرنـد           بوده و حاضر باشـند حتـي بـراي مـدت كوتـا            

خواهان با اين روش بـه مبـارزه بـراي برقـراري دمكراسـي در ايـران دسـت زدنـد و بـراي پـيش بـرد آن و رسـيدن                                
  :حداقل يكي از اين مذاكرات را خودشان رسما اعالم نمودند. به انتخابات آزاد پي مذاكره افتادند

از جملـه   ( يك گروه پنج نفري از ايرانيان مقيم شهر كلن آلمان            70 فروردين   6،  1991 مارس   27 در تاريخ    "
گـشت      تر از تصورات و سياست جمهوري اسالمي در امر باز             براي اطالع دقيق  ) كمال ارس -نويسنده اين سطور  

براي مراجعين از ابتدا روشن     . كندبويژه پناهندگان به ايران، به محل سفارت در شهر بادگدسبرگ مراجعه مي           
در ايـن   . بود كه اين اقدام جنبه مخفي ندارد و مربوط به كل پناهندگان و اپوزيـسيون سياسـي ايـران اسـت                    

همـانطور  ... شركت داشتند ) مسئول امور كنسولگري   (و غالمي ) سفير (ديدار از طرف سفارت آقايان موسويان     
 شد ما تنها براي كسب اطالع از چگونگي سياست جمهوري اسالمي در امـر بازگـشت ايرانيـان ايـن                     كه گفته 

جـاي بـسي خوشـوقتي و اميدواريـست كـه بـا وجـود تجـارب تلـخ و دردنـاك                      . ... مالقات را پذيرفته بوديم   
متـر بـه     سياسي جمهوري اسالمي، آنهاييكه بر خورد سياسي داشـتند و ك           -پناهندگان با دستگاههاي پليسي   

اپوزيسيون . ... احساساتشان تكيه ميكردند، از اصل مذاكره علني با مقامات جمهوري اسالمي استقبال نمودند            
حقانيـت، صـالحيت و     بايد با احساس مسئوليت در برابر ملت ايران اين دعوت را جدي بگيرد و از اين طريق                  

 را بـه  ولتمـردان جمهـوري اسـالمي   د سياسـت جديـد    جدي بودن  و   پذيري سياسي خود      هوشياري و انعطاف  
  .  بگذاردبه نمايش و آزمايش

  12"كمال ارس
                                                                          

zجا، مهان مشاره  مهان 
z٩٠ ژوايه -ژوان / ٦٩ تري -؛ خرداد ٢٢جا، مشاره   مهان  
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.  در جريان تـرور ميكونـوس بـود    يكي از مأموران اطالعاتي رژيم و مسئول كاظم دارابي        ) مسئول امور كنسولي   (غالمي
 در "گـزارش گـروه كـار ايـران     "از جملـه در     .  به دادگاه ميكونوس به كـرات آمـده اسـت          نام وي در مدارك ارائه شده     

BfV13:  
باشـد كـه       مـي  عضو اطالعاتي سفارت كه تا كنون مسئول تعقيب و مراقبت اپوزيسيون بوده مرتضي غالمـي              "

وقع مقرر به ايـران بازگـشته        دست داشته است، وي زودتر از م       در ترور كردها در برلن به عنوان رهبر       احتماال  
  14." بعهده گرفته استوظيفه او را علي اصولي. است

   با مأموران جمهوري اسـالمي به صـورت خـطي و تـايپي به طور وسيـع در بيـن متن گـزارش كمال ارس
  15 .ان آن را چاپ كرداپوزيسيون پخش شد و ماهنامة جمهوري خواهان ملي اير

 فروردين، كمتر از يك ماه بعد از اين مذاكرات و درست در اوج تبليغات براي انتخابات آزاد در ايـران اسـالمي،                       29در  
 توسـط   بازگشت به ايران و استحاله و به اصطالح تغيير مواضع اگر نه تمام حداقل بخشي از رژيم ايران، دكتر برومنـد                    

 جـدي   "نمـايش گـذاردن   بـه   "گويي اين ترور درست براي      . هاي جمهوري اسالمي در پاريس به قتل رسيد         تروريست
 جمهـوري   "حقانيت، صالحيت و هوشياري سياسي    "بودن سياست دولتمداران جمهوري اسالمي و به نمايش گذاردن          

م اعالم شد كه ترور افراد اپوزيسيون به فرمان و با تأييد          دانستند و بعدا رسما ه        از آغاز همه مي   . خواهان ملي ايران بود   
يـي بـدون ايـن كـه از رژيـم،               هيأت اجرائية جمهوري خواهان ملي ايران در اعالميه       .  بوده است  اي و رفسنجاني      خامنه

 و براي آن كـه بـه        "سف و انزجار  نهايت تأثر و تا   "نيروهاي استحاله شده و در حال استحاله آن نامي ببرد، بعد از ابراز              
 را محكـوم    "هر سو كه باشد   اعمال ترور از    "ها بود هم بر نخورد         كه طرفدار مذاكره با آن     "نيروهاي سياسي ايران  "آن  

  :كرد و نوشت
از سازمان ملل و كشورهاي غربي ميخواهيم كه بطـور جـدي و پيگيـر ايـن واقعـه را تعقيـب كـرده و                         ...  ما "

 عدم تكرار آن را از مقامات جمهوري اسالمي بخواهند و جان انسانها را وسيله معـامالت                 محكوم كردن ترور و   
  16 ".و بده بستانهاي سياسي و اقتصادي خود قرار ندهند

هاي سياسـي و   ها را وسيلة معامالت و بده بستان جان انسان"بايست   نمي"سازمان ملل و كشورهاي غربي"چون فقط   
ذاكرات ادامه يافت ولي به آن نام ديالوگ دادند تا از زنندگي آن بكاهند و به نظر غربي و                    قرار دهند، م   "اقتصادي خود 

  : نوشتبيژن حكمت.  برسد"متمدنانه"
و بنظر ميرسد اگر اپوزيسيون شعار سرنگوني را كنار بگذارد امكان تفاهم با بسياري از روشنفكران اسـالمي                  " 

  .وجود داردوني هواداران رژيم كن
 سـازنده بـا   ديـالوگ    و بايـد كوشـش كننـد از طريـق            اند     زمينه پيش گام بوده    جمهوري خواهان ملي در اين    

  17".هاي گشودن فضاي سياسي را بوجود آورند   زمينهطرفداران رژيم
                                                                                                                                                                                                   

z٩١ آوريل -٧٠؛ ارديبهشت٣٩جا، مشاره   مهان 
z ادارة حفاظت از قانون اساسي آملان Bundesamt fur Verfassungsschutz .   ايـن سـازمان

 . مساول اطالعات داخلي آملان است
z گزارش گروه آار ايران BfV ،٤ بند ١٩٩٣ 
z     آوريـل  - ٧٠؛ ارديبهـشت  ٣٩ مشاره    ماهنامة مجهوري خواهان ملي ايران؛  /

 ١٩٩١مه 
zجا، مهان مشاره  مهان 
z٩١ ژوان -٧٠؛ خرداد ٤٠جا، مشاره   مهان 
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اش پيـدا       ا چاقو به قتل رسيده بود را در خانـه          ب "هواداران رژيم " كه به دست      جسد بختيار  70 مرداد   15كمي بعد در    
باز هـم از انتخابـات آزاد نوشـتند و در پايـان        . جمهوري خواهان به اين ترور آشكار رژيم كمي بعد پاسخ دادند          . كردند

  :مقاله نتيجه گرفتند
ج جاي خـود    بايد سعي كرد مطالبة انتخابات آزاد در ايران در بين احزاب و نيروهاي سياسي غرب نيز بتدري                "

  18."را بگشايد
به زبان معمولي بر هر تروري چشم بستند، آن را نديده گرفتند، توجيه كردند، به گردن اين و آن انداختنـد و بـا ايـن         

  .پذيرتر بر جاي گذاشتند تر و آسيب  دفاع  تر، بي تر، متوهم  كار اپوزيسيون را خام خيال
مشروعيت دادن بـه رژيمـي كـه مـشروعيتش را از آغـاز نيـز                تالش براي شستن دست آدمكشان جمهوري اسالمي و         

  : نوشتنزيه. پذيرفتند در خود جمهوري خواهان نيز شك بر انگيخت نمي
پا فشاري در استراتژي انتخابات آزاد در بخشي از اپوزيسيون با رعايت عدم اعتبار قانون اساسي يك تـالش                   "

و آبروي ملي و سياسي كساني را كـه بـراي پيـشبرد ايـن سياسـت حتـي بـه          بيمورد و بيحاصل بيش نيست      
  . با عامالن رژيم معتقد هستند شديدا در معرض خطر قرار ميدهد"مسالمت آميز"نشست و گفتگوي 

اكثر گردانندگان رژيم جمهوري اسالمي مزدور و رياكارند و هر ايراني مخالف رژيم بايد هم آهنـگ بـا حـافظ     
   19"...و هم صحبتي اهل ريا دورم بادمن : فرياد زند

ها و افراد عضو اجالس همـاهنگي انعكاسـي         پير مرد درايت داشت، اما صدايش در جمهوري خواهان ملي و در سازمان            
مـت  يي ثابت كرد كساني كـه ديـالوگ بـا حكو               در شمارة بعد همان نشريه طي مقاله       از جمله بيژن حكمت   . پيدا نكرد 

پذيرند ديكتاتور هستند، به يك نظـام ديكتـاتوري از نـوع اسـالمي، سـلطنتي، كمونيـستي و جـز آن دل          ايران را نمي  
گويد ديالوگ بايد به گفتگو بـا         اند و اصرار كرد كه هركس دمكرات است بايد طرفدار ديالوگ باشد و هر كس مي                 بسته

  : تعددي كه داشتند نوشتندهاي م  رغم ديالوگ  اما علي. جمهوري اسالمي بنشيند
اند، از جمله شـركت يـك تـن از      تا كنون با نمايندگان جمهوري اسالمي مذاكره نكرده  "...از جمهوري خواهان  
اي با سفير ايران در آلمان در چهار چوب كميتة پناهندگان ايرانـي بـوده، نـه بـه عنـوان                         اعضاي ما در جلسه   

  20".نمايندة جمهوري خواهان
  : گفتند و نوشتند- در همان شماره- در همان نفس آن جا اما هم

  گفتگـويي  حزب دمكرات كردستان يكي از گرايشهاي سياسي ديرينة كشور ماست و بايد امروز متهورانه در              "
ايم كـه بـدون     يافته  چه امروز همه در.  شركت كندآغاز گشته است  هاي سياسي ميهن ما         كه بين تمام خانواده   

ها و آماده ساختن زمينه هم زيـستي دمكراتيـك امكـان پـذير          ي زدودن پيشداوري  يك گفتگوي جدي انتقاد   
  21."اين گفتگوها نه براي طرد و حذف كه براي يافتن معيار مشترك است. نيست

                                                                          
z     جـا؛    ، بيژن؛ مهان   و حكمت  اد؛ مهدوي، امري   ترور و اسرتاتژي انتخابات آز

  ٤٢مشاره 
z٩٢ فوريه -٧٠؛ هبمن ٤٤جا، مشاره   مهان 
z٩٢ مارس -٧٠؛ اسفند٤٥جا، مشاره  مهان 
z        مهان جا؛    ، بيژن؛ مهان   در حاشيه پيام حزب دمكرات آردستان ايران؛ حكمت

 مشاره



 مقدمات ترور

 
 

٣٢ 

پس از آن كه بوي تعفن مـذاكرات پـشت          . هر چند بعدا همه گفتند ما نبوديم      . ها آغاز شده بود و جريان داشت        گفتگو
  : تنها توجيهي عوام پسندانه براي ادامة آن بود"ديالوگ" و "علني"پر كرده بود زدن لعابِ پرده همه جا را 

تواند تجربه تازه و پرباري باشد كـه هـم جلـوي سـوا تعبيرهـا و             ما معتقديم كه سياست گفتگوي آشكار مي      "
  22".شايعات را بگيرد و هم نظرات طرفين را در معرض نقد و ارزيابي عمومي قرار دهد

.  آن عمل كردند     جمهوري خواهان ملي چيزهايي گفتند كه به      .  اين كنسرت تنها جمهوري خواهان شركت نداشتند       در
هاي ديگر عضو اجالس هماهنگي برلن در سطوح مختلف مشغول انجـام همـان كـار بودنـد ولـي                        در حالي كه سازمان   

 عالوه بـر آن جمهـوري خواهـان         23.كردند  ميشهامت گفتن صريح آن را نداشتند و لنگ لنگان و جويده جويده اعالم              
هاي ديگـر عـضو بـود و بـدون ايـن سـخنان و                 ملي تازه شروع به پيمودن راهي كرده بود كه راه كوبيده شدة سازمان            

بررسي گفتار و كردار ديگر اعضاي اجالس، با كمي تفاوت همـان            . ها نيز به طرق مختلف در حال طي آن بودند             تاوري
  .دهد كه بررسي گفتار و كردار جمهوري خواهان ملي نتايجي را بدست مي

 با اپوزيسيون به خارج از كشور فرستاد همه در تاريكي ماندند و روابطشان              "مذاكره"از مجموعة افرادي كه رژيم براي       
هـاي پلـيس و در          هايي از اين روابط سـبب شـد در بـازجويي              تنها فشار افكار عمومي و درز كردن گوشه       . علني نشدند 

اين مركز پيوند بـسيار نزديكـي بـا    .  حرف زده شود و نادر صديقي و منصور نجاتي   مركز مطالعات استراتژيك  دادگاه از   
  .مراكز اطالعاتي ايران دارد

  :سوال"
  آيا نام مركز تحقيقات استراتژيك براي شما آشنا است؟

  :جواب
. از نظر سازماني زير نظر دفتـر ريـيس جمهـور قـرار دارد    . كردم   كار مي  1988اين ماسسه قبل از     بله، من در    

هـاي واواك   كادرهـاي رهبـري آن اكثـرا آدم   .  اسـت ا ولـي عمـال حجاريـان   هـ  رييس آن بطور رسمي خوايني 
ديپلماسي "در حال حاضر . تر رييس جمهوري استها به خارج از كشور زير پوشش دف سفرهاي آن. باشند  مي

ارزيابي وضعيت سياسي قبل و بعد از عمليات تروريستي از جملـه وظـايف   . برند   را اين افراد پيش مي     "مخفي
  24 ".اين ماسسه بايد در برلن هم فعال بوده باشد. ها است آن

 و حـسين  ، نادر صـديقي وزيسيون منصور نجاتيهاي رژيم ايران براي تماس با افراد اپ     به دنبال كوشش   1991در سال   
مطرح شد به دنبال مقاله     ) هاي خصوصي     جز در صحبت  ( در خارج از كشور      اولين بار كه نام نجاتي    .  به اروپا آمدند   اوليا

  : انگيزة چاپ مقاله آن طور كه نوشتند.  بود"هاي مخفي  هاي علني به دعوت  پاسخ"

                                                                          
z٩٢ ژوان -٧١؛ خرداد٤٦جا، مشاره  مهان  
z               براي اطالع از نظريات سازمان فداايان خلق اآثريت از مجلـه در مـورد 

گـزارش پلنـوم    :  مراجعه شـود بـه     مواضع سازمان پيش و پس از مرگ مخيين       
؛ ٥٦؛ دورة دوم سـال پـنجم؛ مشـاره          )اآثريـت (؛ آـار    ٦٧سياسي شـهريور  

راجـع بـه    . ١٣٦٨، مهـر    ٦٨ و دورة دوم؛ سال ششم؛ مشـاره         ١٣٦٧شهريور  
جـا، دورة سـوم؛ مشـاره         انتخابات، مذاآرات و مذاآرات خمفي با رژمي مهان       

 . ١٣٧١؛ مرداد ٤١ و دورة سوم مشاره ١٣٧٠، شهريور١٩
z١٦/١/١٩٩٧  بازجويي ابوالقاسم مصباحي 
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ها تا آنجا كه مـا    اين تماس... يكي از مسئولين ما] وقت رفسنجاني، با[ دفتر رائيس جمهور"تماس شخصي از  
   25."اطالع داريم منحصر به مورد پيش گفته نبوده است

 در آلمـان بـا افـراد مختلـف و         نجاتي.  معرفي كرده بود   سالم نجاتي آن طور كه شايع شد اين شخص خود را حجت اال          
هـا علنـي صـحبت     ها مخفي ماند و تقريبا هيچ كس حاضر نشد راجـع بـه آن    بيشتر اين تماس. متعددي تماس گرفت  

  . كند
ند ماه بعد از واقعة ميكونوس، يك مجاهد به پليس جنايي آلمان مراجعـه كـرد و اطالعـاتي در                     چ 1993در ماه مارس  

 حدود شش ماه بعد از ترور تقريبا تمامي افراد اپوزيـسيون كـه   1993 پليس در اوايل ماه ژوان 26.ها گذاشت اختيار آن 
ـ    . به نوعي با واقعه در رابطه بودند را دوباره بازجويي كرد           ايـن  .  دوبـاره زنـده شـد       و صـديقي   ا نجـاتي  موضوع رابطـه ب

ارتباطات اين تـيم و   . اطالعات به دادگاه آمد و همراه با اطالعات ديگري كه بعضي از شاهدان ديگر دادند علني گرديد                
  .هاي ديگر با افراد ديگر اپوزيسيون علني نشد تيم

 از اعضاي فدائيان اكثريت تماس گرفـت و فرزنـدش كـه در     از جمله با شخصي به نام عبدالرحيمي  نجاتي 91در سال   
هاي مصرانه رييس كـه       عبدالرحيمي حاضر نشد در دادگاه به سوال      . ايران مانده بود را به آلمان نزد پدر و مادرش آورد          

  . از او چه خدمت يا خدماتي خواست پاسخ دهددر عوض اين كار نجاتي
 تلفني با او تماس گرفت و از او خواست  با واسطة عبدالرحيمي در شهادت خود گفت نجاتي  آن طور كه حمزه فراحتي    

 با طرح موضـوع در اجـالس همـاهنگي و تأييـد             دهكردي.  مطرح نمود  او اين موضوع را با دهكردي     . يكديگر را ببينند  
هـا قـرار گذاشـت و در هتـل             بـا آن   سـرانجام فراحتـي   . "رابطه باشد بهتر از آن است كه نباشد       ": ديگر اعضا پاسخ داد   

موضوع مذاكره آن طور    .  پرداخت  به گفتگو با نادر صديقي     در آن جا با حضور نجاتي     . شان رفت   ويلمرزدورف به مالقات  
.  به ايران بود   د اپوزيسيون و بخصوص متخصصين از جمله خود فراحتي         در دادگاه شهادت داد بازگشت افرا      كه فراحتي 

، دادستان از او سوال كرد آن طور كه من اطالع دارم شما دكتر دامپزشك هستيد، آيا فكـر                   در هنگام شهادت فراحتي   
حتياج دارد كه براي بازگرداندن شما دست بـه ايـن كارهـا بزنـد؟ حمـزه                 كنيد دولت ايران آنقدر به تخصص شما ا           مي

 در جلسة اجالس هماهنگي منعقد در رستوران ميكونـوس در مـورد ايـن مالقـات و گفتگوهـاي انجـام شـده                فراحتي
، ، طبيـب غفـاري    ، دهكردي ، دستمالچي ها معلوم شده است جعفري        در اين جلسه تا آن جا كه از شهادت        . گزارش داد 

 از دفتر مطالعات اسـتراتژيك را بـه          كارت ويزيت صديقي   فراحتي. ، فرجاد آزاد و چند نفر ديگر حضور داشتند        فراحتي
 در  و فراحتـي بنا به شهادت فرجاد.  شمارة تلفن او را بر روي يك مقوا يادداشت نمود          حداقل دهكردي . همه نشان داد  

 پيشنهاد داد مذاكرات بايد علنـي صـورت         ، جلسه به اين نتيجه رسيد كه اين رابطه نبايد قطع شود و دهكردي             دادگاه
يي در مـورد تغييراتـي          جزوه. امه يافت  از آن پس اد     و نجاتي  رابطة تلفني فراحتي  . گيرد و حتي تلويزيوني ضبط گردد     

هيچ كـدام  .  در ايران در جهت دمكراسي اتفاق افتاده بود را برايش فرستادندكه در دوران رياست جمهوري رفسنجاني     
  .خواهند اين جزوه را ديده باشند  از اعضاي اجالس نمي
حزب دمكراتيك مردم ايـران بـا كـساني كـه در جريـان واقعـة                هايي كه نشرية راه آزادي ارگان            در مجموعة مصاحبه  

، به طور مفصل به اتهامات سازمان مجاهدين بـه           و فرجاد  ، روستا ، دستمالچي ميكونوس قرار داشتند انجام داد جعفري     

                                                                          
z    اين مقاله در ماهنامـة مجهـوري       . ١٣٧٠؛ هبمن و اسفند     ٧٨ فدايي؛ مشاره

 . جتديد چاپ شد١٣٧١؛ خرداد ٤٦خواهان ملي ايران؛ مشاه
zجاسوس-٥دادگاه، خبش :  مراجعه شود به فصل سوم  
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، سخن گفتند و هر كدام به كلمه به كلمة اتهامـات پاسـخ       و صديقي  اي اجالس هماهنگي در مورد رابطه با نجاتي       اعض
 قبـول   اين روابط را"ديگران"اند، اما  ها را رد و ثابت كردند كه شخصا از آغاز با اين روابط مخالف بوده   دادند و همة آن   

  : گفتروستا. داشتند
 مخالفـت بـا مـذاكره بكنـد       كـرد اگـر        در جو و بياد بياوريد شرايط آن موقع را، گمان مي           ياد نوري     و اما زنده  "

  27".من خودم همان موقع هم مخالف مذاكره بودم...  ميشودمنفرد
  : نقل قول آورد كه گفتم از خودشدر مورد مذاكره جعفري

مـا  ... مذاكرات بايد علني و بـا حـضور اربـاب جرايـد باشـد             ... هايي براي مذاكره داريم     ولي ما پيش شرط    ... "
يـن را هـم    ا"كميته هماهنگي"در جلسه ... مذاكره با مسئولين سياسي خواهيم كرد نه با مأموران امنيتي آن        

مـا نـه بـه عنـوان افـراد بلكـه بعنـوان افـرادي از                 . تصريح كرديم كه هيچ مذاكره فردي با رژيم وجود نـدارد          
اپوزيسيون كه وابستگي مشخص سازماني داريم، از مواضع سازمانمان صحبت ميكنيم و قـرار شـد زنـده يـاد                    

  28." صحبت كند"كميته هماهنگي" سخنگوي هم بعنوان نوري
  : و فرجاد تأييد كرد

  29".نظر بوديم   در اين مورد همهمگيما : فرهاد فرجاد"
  : و تصميمات آن در مورد مذاكره گفت"اجالس هماهنگي" در مورد دستمالچي
ـ    واقعيت اين است كه آقاي فراحتي     "  ميگيـرد و آن را بـا آقـاي    ه گفتگـو بـا آقـاي صـديقي         خودش تصميم ب

ايشان بعـدا ميـرود و   .  و عده ديگري از دوستانش در ميان ميگذارد و با آنها صالح و مصلحت ميكند  دهكردي
كميتـة  "اي تحـت عنـوان        ر برلين در حدود سـه چهـار سـال پـيش كميتـه             د.  گفتگو ميكند  با آقاي صديقي  
امـا ايـن    . هدف كميته عبارت بود از هماهنگ كردن فعاليتهاي ضد رژيمي         .  بوجود آمده بود   "هماهنگي برلن 

روزهاي چهارشـنبه   ) و ازجمله خود من    (روي عادت كميته عمال از ميان رفته بود و فقط بعضي از افرادش از             
بنابر دعـوت آقـاي     . زديم    را در رستوران ميكونوس ميديديم و در باره مسايل گوناگون حرف مي           شب همديگر   

همـين و   .  حـرف زدنـد     روزي به آن جمع آمدند و در مورد گفتگوهايشان با صـديقي            ، آقاي فراحتي  دهكردي
  30".ها مخالف بودم و هستم دانند كه من با اينگونه تماس  دانستند و مي  اما همه مي. بس

  : گفتو فرجاد
پيام فرستاده بودنـد   "كميته همبستگي"من همچنين در دادگاه توضيح دادم كه آنها در برلين نيز به ما در           "

، كه ما در آنجا تصميم گرفتيم كه هيچ سـازماني بـه             م وارد بحث و مذاكره شويم     كه با سفير و نمايندگان رژي     
 تنهايي در اين مورد اقدامي نكند و كميتـه همـاهنگي از طريـق يـك سـخنگو موضـعگيري كنـد كـه نـوري           

  31". بوددهكردي

                                                                          
  ١٣٧٢؛ مهر ماه ٣٦ راه آزادي؛ مشاره ٢٧
 جا، مهان مشاره  مهان٢٨
 جا، مهان مشاره  مهان٢٩
 جا، مهان مشاره مهان٣٠
 جا، مهان مشاره مهان٣١
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دو نامـه از    .  نيز وارد ماجرا شد و در اين ميان سعي كرد دستان خود را بشويد و آش خود را بپزد                    بعدها خود صديقي  
   32.در نشرية نيمروز به چاپ رسيد) هاي مذاكره  خطاب به تمامي طرف(او 

 اهميت جلـوه دهنـد و    را فراموش شده و بي    "اجالس هماهنگي "هاي اعضاي اجالس كه سعي كردند           رغم كوشش   علي
شود، از مقايسه   حتي اسامي مختلفي براي آن بكار بردند تا در اغتشاش ايجاد شده هيچ كس نفهمد از چه صحبت مي                 

 هاي اجالس هماهنگي و بدون توجه به نوشته صـديقي           ها، بدون توجه به صورت جلسه         ها و شهادت    مجموعه اين گفته  
س هماهنگي مذاكره با رژيم را پذيرفته بلكه تا اواخر تابستان در مورد چگونگي پـيش                گردد كه نه تنها اجال      روشن مي 

  .برد كار نيز تصميم گرفته بود
هاي حاكم بر اين بخش اپوزيسيون در شهر بـرلن پـيش از تـرور ميكونـوس را نـشان                مجموعة اين روابط فضا و ارزش     

هاي درهم شده، به هم ريخته و واژگوني معيارها، واقعـة             پرسر و صداترين و نه ضرورتا بدترين محصول ارزش        . دهد  مي
 حـرف زد ريـيس دادگـاه از او    اش بـا نجـاتي     پس از آن كه وي از رابطه    درجريان شهادت عبدالرحيمي  . ميكونوس بود 

  :پرسيد
  "ارج شديد يا به عنوان مأمور دولت ايران ؟فهمم شما به عنوان عضو اپوزيسيون از ايران خ  من نمي" 

  ."عضو اپوزيسيون":شاهد

                                                                          
ها را خود       توان پذيرفت آه آن     گاه اين دو نامه تكذيب نشد مي           هيچ  چون ٣٢

دفرت مطالعات اسرتاتژيكي وابسته به دفرت ريـيس        "او نوشته و يا از طرف       
اآنون نوبت مـن اسـت آـه        "  در اولني نامة خود      صديقي. باشند  مي" مجهور

 :نوشت" سخن بگومي
 مراحـل مقـدماتي و تـدارك    ٧١هاي خنستني سـال      تقريبا از مهان ماه   "

با شرآت طيـف متنـوعي از   " ميز گرد وسيع " و سر وصداي     آرام و بي  
هـاي منفـرد اپوزيـسيون بـه       منايندگان سازماا و گروههاي و چهره     

اينكار ميبايست در يكي از حلقـات ايـن سلـسله       . امتام رسيده بود  
تا برلني و پاريس و سواد وسيع آه از تاجيكستان و تاشكند و باآو      
در اين ميـان بـا   . يافت  گسرتش يافته بود به مرحله علين ارتقاا مي     

دوستان خماطب ما در برلني ظاهرا بيشرتين آمـادگي را    توجه به آنكه    
 تصميم گرفتيم مهني مكان را به عنـوان نقطـه   دادند    از خود نشان مي   

 بـه اطـالع   ان سالدر تري ماه مهاز اين رو   ... عزميت خود قرار دهيم   
آماده عبـور بـه مرحلـه علـين و     خماطبني برنامه ديالوگ رساندمي آه      

تا اينكه حادثه لعنيت برلني  ...  هستيم شرآت در مذاآرات تلويزيوني   
مهچون آواري مهيب بر سر نه تنها قربانيان بلكه بر سـر برخـي از        

لوگ توانستند نقش آليدي در پـيگريي ديـا    هاي اپوزيسيون آه مي       چهره
  ."داشته باشند فرو رخيت

 ١٣٧٣ آبان ٦؛ ٢٨٨نيمروز؛ مشاره 
 : در دادگاه نوشتهاي فراحيت  در نامة دوم در تأييد و اصالح گفتهصديقي

از " سه چهار ماه قبل از حادثه ترور" يعين  ٧١در تري ماه سال     "...
س گرفته و گفتم آه در اولني متاسهاي اسـفند مـاه     ژنو با ايشان متا   

با توجه بـه  " اآنون" آمادگي براي مذاآرات تلويزيوني نبود و      ٧٠
هاي الزمه در مرآز اين آمادگي را دارمي و تلفن حمـل اقامـت          مهاهنگي

 ." خودم در ژنو را به ايشان داده و در انتظار پاسخ ايي نشستم
 ١٣٧٣  آبان١٣؛ ٢٨٩جا، مشاره  مهان
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شما چطور به عنوان عـضو اپوزيـسيون حاضـر شـديد بـا              . خواهم به شما توهين كنم      من نمي ": رييس دادگاه 
  "مأموران امنيتي ايران بنشينيد؟

  ".ها استراتژي خودشان را من استراتژي خودم را داشتم و آن":شاهد
هــا و افــراد عــضو آن بــيش از ايــن نتوانــستند    از نظــر نظــري اجــالس همــاهنگي بــرلن و ســازمانبــه ايــن طريــق

  . فضاي عمومي را آماده سازند

   تدارك عملي-ب 
. آيـد    به برلن مي   -فكنديشر-  در يكي از جلسات اجالس هماهنگي خبر داد دكتر سعيد           دهكردي 1992 در تابستان   

  . حاضران اظهار تمايل كردند نشستي با او داشته باشند
 يكي از جلسات معمولي و هفتگي اجـالس همـاهنگي در رسـتوران              1992دو هفته قبل از ترور، در روز دوم سپتامبر          

 ايراني ديگر نيز    "جامعة"ر نيز در جلسة اجالس هماهنگي شركت كرد و يك           پو  در اين روز عزت   . ميكونوس برگزار شد  
بنابـه گفتـة   .  را اعـالم نمـود   خبر آمدن قريب الوقـوع شـرفكندي  در اين جلسه دهكردي . در ميز كناري جلسه داشت    

 گفت اگر پليس حفظ جان دكتر را به عهده بگيرد يك جلسة سخنراني عمومي و بـزرگ                  شاهدان در دادگاه، دهكردي   
سپس در مورد امنيت جلـسه صـحبت و   . خواهيم گذاشت، در غير اين صورت يك جلسة خصوصي ترتيب خواهيم داد  

  . صحبت شود"دكتر"قرار شد در مورد آن با خود 
ديد كه رفتار     رفت دو نفر را جلوي رستوران            وقتي به طرف رستوران مي      ميرراشد -1992ر دوم سپتامب  -در همين روز    

ايـن افـراد وقتـي      . كردند و ظاهرا آن را زير نظر داشتند         مشكوكي داشتند و از پشت شيشه به داخل رستوران نگاه مي          
جلـسة اجـالس پايـان    . ميرراشد وارد رستوران شـد   .  شدند و رفتند     متوجه او شدند به سرعت برگشتند و سوار ماشين        

. بعضي به شوخي جـواب دادنـد      . هر كس اظهار نظري كرد    . او در جمع، حضور اشخاص مشكوك را خبر داد        . يافته بود 
  .خواهند يك كوكتل مولوتف هم اين جا بياندازند ها مي  گفت مهم نيست حتما فاشيستطبيب غفاري

 روز پـيش بـه بـرلن آمـده و تقاضـاي      10 يكي از اعضاي حـزب دمكـرات كـه    -ر پو  سپتامبر عبداهللا عزت14دوشنبه  
دكتـر  " گفـت   دهكـردي در جريان صحبت.  به خانه او رفتند همراه با دهكردي و طبيب غفاري  -پناهندگي كرده بود    

.  در برلن هـستند     و اردالن  مدتي بعد، پس از يك مكالمة تلفني به حاضران گفت عبدلي          . آيد     امروز به برلن مي    "سعيد
  دهكـردي  9نزديك سـاعت    . ها هم رسيدند و با ديگران شام خوردند          بعد آن  كمي. ها گفتم به اين جا بيايند        آن   من به 

كـرد و       چون خود او بايد در يك برنامة تلويزيوني شركت مي         . شود   وارد فرودگاه برلن مي    تلفني اطالع يافت شرفكندي   
چهار نفر بـه فرودگـاه رفتنـد و او را بـه             .  هم ماشين داشت از او خواست شرفكندي را از فرودگاه بياورد           ي غفار  طبيب

ر بـه خانـة     پو  عزت. ليندن، محل اقامتشان پياده شدند        شرفكندي، عبدلي و اردالن در مقابل هتل اونتردن       . شهر آوردند 
  .  رفت- ميكونوس-گي و طبيب غفاري به رستوران خود پناهند

 متـرجم حـزب در جلـسة         نمايندگان حزب دمكرات همراه با دهكردي       و عبدلي   سپتامبر شرفكندي  15روز سه شنبه    
 صبح 1:00 سپتامبر حدود ساعت 16شنبه   و چهار  15شنبه      سهدر شب بين    . انترناسيونال سوسياليستي شركت كردند   

كرد تلفن زد و گفت قرار اسـت شـرفكندي بـراي شـركت در      اش زندگي نيز مي  كه در كافه  به طبيب غفاري   دهكردي
داشت خواست طبيب غفاري ديگـران را خبـر كنـد، در عـين              جلسه به رستوران ميكونوس بيايد و از آن جا كه وقت ن           

طبيب غفاري اسامي را روي يك تكه كاغذ نوشـت و روي پيـشخوان              . شدند را گفت    حال اسم كساني كه بايد خبر مي      
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ا را بـراي    هـ    به همه تلفـن كـرد و آن         طبيب غفاري  -چهارشنبه-روز بعد   . اين كاغذ در اختيار پليس است     . بار گذاشت 
، ، دسـتمالچي ده، جعفـري زا  ابـراهيم : اند عبارتند از  اين افراد تا آن جا كه معلوم شده    . جمعه شب به جلسه دعوت نمود     

  . و نيرومند، نوبري براتي، ميرراشديا، مسعودن، فراحتيروستا
 دوستش گذراند و سپس به هتل محل اقامت هيأت  را با شاهين19:00 تا 12:30 روز سه شنبه از حدود ساعت    اردالن
 رفـت و سـاعت      شنبه حدود ظهـر بـه منـزل پيرانـي           روز چهار . نزل يكي از دوستان ديگرش سركرد     شب را در م   . رفت

شنبه بازگشت و ساعت   پنج1:00 آن جا را به قصد خانة يكي از اقوامش كه ساكن برلن بود ترك كرد و ساعت             18:00
  . روز اطالعي در دست نيستاز روابط ديگر او در اين دو.  از آن جا به قصد هتل خارج شد9,00
در ايـن جلـسات جـالل       .  در جلسة انترناسيونال سوسياليستي شركت كردند       و دهكردي  ، عبدلي شنبه شرفكندي   چهار

هـايي     گفته بود كه بنابر خبـر      او قبال به شرفكندي   . عراق نيز شركت داشت    دبير كل اتحادية ميهني كردستان       طالباني
شـركت كننـدگان انترناسـيونال سوسياليـستي آن شـب بـراي             . كه در اختيار ماست مأموران ايراني در پي تو هستند         

ستان ايران همراه با    هيأت نمايندگي حزب دمكرات كرد    .  رفتند Zotsdamشركت در مراسم رسمي به شهر پوتسدام        
 تلفن زد و او را بـه         شخصا به متحمليان    شب دهكردي  11حدود ساعت   .  با تراموا به برلن بازگشتند      و دهكردي  اردالن

 كه بايد به عنوان نمايندة حزب دمكراتيك مـردم ايـران و عـضو اجـالس                 فرجاد. وت كرد شنبه دع   جلسه براي روز پنج   
اد حزب  يكي ديگر از افر به متحمليانشد در اين تاريخ در برلن حضور نداشت از اين رو دهكردي             هماهنگي دعوت مي  

  .ها هم نتوانستند او چون كار داشت به دو نفر ديگر از اعضاي حزب خبر داد تا در جلسه شركت كنند و آن. زنگ زد
  با جالل طالباني   17:00 پس از شركت در جلسة انترناسيونال تا ساعت           و عبدلي  سپتامبر شرفكندي 17شنبه     روز پنج 

، يكي از اعضاي سابق حزب دمكرات كردستان ايران كه به دليل اختالف      به خانة پيراني   بودند و سپس همراه با اردالن     
ه و  زاد  ، منـصور حكـيم    در آن جا نادر توحيدي سردشت     . در مورد خود مختاري كردستان از حزب جدا شده بود رفتند          

سپس راجع بـه مـسايل مختلـف        .  آمد   هم  دهكردي 18:30حدود ساعت . ه نيز حضور داشتند   زاد  اسماعيلمحمد امين   
 گفت   دارند، پيراني    جلسه "ها  فارس"پس از ياد آوري آن كه شرفكندي و ديگران شب با            .  صحبت شد  مربوط به حزب  

 از خانـه    شرفكندي، عبـدلي، اردالن و دهكـردي      . من حاضر نيستم به خاطر يك كباب ايراني جانم را به خطر بياندازم            
  :ه اعتراض كردزاد اسماعيل. يي پيدا كنند وسيله نقليهخارج شدند تا 

 را تـا دم در       و دهكردي  ، اردالن ، عبدلي  پس از پايان گفتگو شرفكندي     ه و توحيدي سردشت   زاد  من و حكيم  "
 گذاشت تا اين گروه جلوي خانه باال و پايين بروند، چون رفتار او بـرايم غيـر قابـل                    دهكردي. همراهي كرديم 

رويـد؟ اگـر ماشـين     چرا در خيابان اين طرف و آن طـرف مـي      ": ال كردم فهم بود، سر اردالن فرياد زدم و سو       
  33."توانم يك تاكسي صدا كنم نداريد من مي
  .  به رستوران رسيدند20:00 و ديگران تاكسي گرفتند و حدود ساعت  سر انجام شرفكندي

.  پاسخ داد تو گفتي قرار روز جمعـه اسـت          طبيب غفاري .  كرد كه پس بقيه كجا هستند       بعد از ورود اعتراض    دهكردي
توانسته جمعه باشد چون من فردا صبح به پـاريس بـاز               دخالت نمود كه قرار نمي     بعد از يك مجادلة كوتاه، شرفكندي     

 پـشت بـه ديـوار و         رستوران نشستند، شرفكندي و دهكـردي      چهار نفر دور يك ميز سمت چپ اطاق پشتي        . گردم  مي
از . قرار شد همان موقع به ديگران تلفني خبر بدهند تا هر چه زودتر به رستوران بيايند           .  و اردالن  ها عبدلي   روبروي آن 

                                                                          
 ٩/١٢/١٩٩٢ امساعيل زاده  بازجويي حممد امني٣٣
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با آمدن او موضـوع تـاريخ قـرار دوبـاره           .  خود را به رستوران رساند و كنار اردالن نشست         كساني كه يافتند دستمالچي   
 دوست طبيب غفاري كه اتفاقا براي ديدار او و خوردن غذا به رستوران رفتـه بـود خواسـتند او                     از ميرراشد . مطرح شد 

ه رسـيد و كنـار      زاد  سـپس ابـراهيم   . يك ورودي اطاق نشـست    ميرراشد كنار دستمالچي نزد   . هم در جلسه شركت كند    
ه كه براي ديـدن او بـه رسـتوران          زاد  طبيب غفاري از دوست ديگرش صادق     .  روبروي دستمالچي جاي گرفت    دهكردي

خواهـد در     در هنگام صرف غذا طبيب غفاري از او پرسيد آيا مي          .  كمك كند  رفته بود خواست كه در حاضر كردن غذا       
طبيب غفاري از ديگران پرسـيد و بعـد از   . شود او پاسخ داد اگر ديگران موافق باشند خوشحال مي       . جمع شركت نمايد  

  طبيب غفاري بعـد . ميرراشد نشسته روبروي زاد زاده هم به جمع پيوست و كنار ابراهيم ها صادق موافقت آن
  . از آوردن غذا به جمع پيوست و در باالي ميز بين شرفكندي و عبدلي قرار گرفت

اولين نفـر بـا     . يك نفر به فارسي فحش داد     .  پاسخ دهد كه دو نفر وارد شدند       خواست به سوال ميرراشد      مي شرفكندي
 گلولـه   26مسلـسل پـس از شـليك        . ه در قسمت باالي ميز نشسته بودند را سوراخ سوراخ كرد          سه رگبار پنج نفري ك    

.  خـالي كـرد    نفر دوم با كلت يك گلوله به مغز و دو گلوله به شكم شرفكندي و يك گلوله به مغز اردالن                   . خاموش شد 
  .قاتالن به همان سرعتي كه وارد شده بودند گريختند

در طرف ديـوار    . هايشان پشت ميز مانده بودند       تير خورده روي صندلي     و دهكردي  شرفكندي. ركت بود ح    همه چيز بي  
 و اردالن خـونين روي  ، عبدليبيب غفاري بودند و در سوي ديگر ط  ده خود را به زير ميز كشانده   زا    ده و ابراهيم  زا    صادق

هـا خـود را بـه          قرار داشتند كه با شنيدن صداي اولين گلولـه          ميرراشد ها دستمالچي و    در كنار آن  . زمين افتاده بودند  
  . بودند عقب روي زمين پرتاب كرده

  .1992 سپتامبر 17شنبه   دقيقه روز پنج22:55اعت س
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   مجرمين-1
  

   فرار -آ 
 كـه هنـوز اسـلحة       شريف با ساك حاوي مسلسل و به دنبال او راحيـل          . تيم ترور عمليات را با موفقيت به پايان رساند        
سـه نفـري بـه طـرف        .  مقابل در ورودي رسـتوران ايـستاده بـود         امين. كمري در دستش بود از رستوران خارج شدند       

 رانندة اتومبيل موتـور را    حيدر. را در كمرش گذاشت   اش     اسلحه در راه راحيل  . ها بود دويدند    اتومبيلي كه در انتظار آن    
شريف به اتومبيل كه رسيد هر دو در را باز كرد، خود كنار راننـده               . روشن نگاهداشته و پشت سر او محمد نشسته بود        

  .  به ترتيب سوار شدند و راحيلاز در عقب امين. نشست 
اتومبيل به طرف ايـستگاه متـروي ميـدان بونـد حركـت و نزديـك                . برنامة فرار از پيش به طور دقيق تنظيم شده بود         

است پيچيد، از خيابان دتملدرگذشـت وارد  اتومبيل به سمت ر  .  پياده شدند  شريف و راحيل  . كرد  خيابان دتملدر توقف    
 و محمـد پيـاده       امـين  Konztanzerنزديك ايـستگاه متـرو كنـستانس        . اتوبان شد و از اولين خروجي خارج گرديد       

 خفه كـن، شـال      ها و صدا     توقف كرد و ساك حاوي اسلحه      Ciecero در خيابان سيسرو     در اولين فرصت حيدر   . شدند
گردن و كاله را زير يك ماشين پارك شده نزديك يك بنگاه معامالت اتوميبل انداخت و چند صد متر دورتر اتومبيـل                    

  . را كنار خيابان پارك كرد
 ري از وسـايل محمـد     يي كه مقدا     بعد از پياده شدن از اتومبيل كت و پيراهنش را در خيابان در آورد و در كيسه                 امين

هم در آن بود گذاشت و كيسه را در كنار خيابان، نزديك پمپ بنزين كنار ايستگاه مترو انداخت و با متـرو بـه طـرف                          
 چنـد  امـين . افقت نكرد او شب را آن جا سر كنـد   كه ظاهرا از ماجرا مطلع بود مو       داهيني.  رفت خانة دوستش داهيني  

ها را نبري همه را دور   گفت اگر نيايي و اينداهيني. تكه ديگر لباسش را در آورد و آن جا گذاشت و خانه را ترك كرد              
 سپس براي رفتن به خانة دوسـت ديگـري          امين. ش را پس بگيرد   ي  ها  او بعدا هيچگاه فرصت نكرد لباس     . خواهم ريخت 

به محمد گفتم چـرا ولـم نمـي         ":  در بازجويي گفت   امين.  را ديد  در آن جا دوباره محمد    . دوباره به ايستگاه مترو رفت    
همان شب تعدادي از افـراد تـيم بـراي    .  دوستش رفت و شب را در آن جا بسر برد   سپس به خانة  . "كني، راحتم بگذار  

اطالعي در دسـت نيـست كـه افـراد          . برگر جمع شدند    ها و پاك كردن هرنوع اثر در خانة خيابان زنفتن           آخرين بررسي 
  . ديگر قبل از رفتن به اين خانه چه كردند

بـا آن كـه در      . تنها هواپيمايي كه توانست بگيـرد بـه مقـصد اسـتامبول بـود             . ي به فرودگاه رفت   هاشم  همان شب بني  
استامبول امكان پرواز با هواپيماي ايران اير وجود داشت به دليل مشكالتي كه پيش آمده بـود بـا اتومبيـل بـه آنكـارا             
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هاي افراد    روابط و تماس  .  نيز از آلمان خارج شد     محمد. درفت و از آن جا با شركت هواپيمايي تركيه به ايران پرواز كر            
 هـامبورگ و غـرب        سپتامبر از سفر خود به     20 روز   دارابي. تيم بعد از ترور روشن نشدند و همچنان در تاريكي ماندند          

 اكتبـر سـاعت     20 در   علي صـبرا  .  محل سكونت خود رفت    Osnabrueck به ازنابروك    حيدر. آلمان به برلن بازگشت   
  .ها همه چيز با موفقيت پايان يافته بود براي تروريست.  برلن را ترك و از طريق صوفيه به لبنان بازگشت9:20

  
 Zeter پيتـر بـوهم  بـر اسـاس گفتـه    : هاي شاهدين ماجرا سه تصوير تهيه كـرد  به دنبال ترور، پليس بر اساس گفته

Boehm    كارگر رستوران دو تصوير از مجـرمين كـه وارد رسـتوران شـده بودنـد و بـر اسـاس                     مشتري آلماني و ماريا 
ولگري ايران  هاي يك رانندة تاكسي يك تصوير از مسافري كه تقريبا همزمان با مجرمين از حدود ساختمان كنس                  گفته

ساختمان كنسولگري ايران و خانة مخفـي فاصـله زيـادي از هـم              . در قسمت شرقي برلن به نزديك رستوران آمده بود        
هـا از قـول       روزنامـه .  سپتامبر پيـدا كـرد     22ها را در      پليس اسلحه . ها منتشر شدند    اين سه تصوير در روزنامه    . نداشتند

پليس به دنبال اطالعاتي كه داشت و علني . ها پيدا شده است     ي از اسلحه  مقامات پليس خبر دادند كه اثر دستي بر يك        
دو ديپلمات  . كردند  ها زندگي مي     بازرسي كرد كه افراد نزديك به سفارت ايران در آن          Bonnنكرد چند خانه را در بن       

گاه ميكونـوس معلـوم    در جريان داد  .  محل خدمت خود را ترك كرده و به ايران بازگشتند          "زودتر از موعد مقرر   "ايران  
مقامـات ايرانـي    .  بود و در ترور ميكونوس دست داشت        افسر مسئول دارابي   ها، مرتضي غالمي    شد يكي از اين ديپلمات    

.  صحبت كـرد   رفت و با امين    به راينه     سپتامبر حيدر  21روز  . تصميم گرفتند كه همة افراد تيم را از آلمان خارج كنند          
 و ، محمد عطريسدر همين روز راحيل.  به بهانة كارهاي تجاري براي رفتن به ايران بليط خريد   سپتامبر دارابي  24در  

.  پاسـپورت فـراهم كننـد و بياورنـد          و راحيل   به شهر راينه رفتند، قرار گذاشتند دو نفر اخير براي امين           حرورحسام ش 
ها بايد آلمان را ترك   داد و گفت آن و راحيل به امين- دارابي- ف الحاجها پيوست، مقداري پول از طر  نيز به آنحيدر
هـا عكـس    انـد و رادار كنتـرل از آن         و دوستانش در اتوبان تندتر از حد مجاز رانندگي كرده          جاو خبر داد كه الحا    . كنند

  .برداشته است
 سپتامبر رد مشخص و قابل تحقيقي از خود بـر جـاي بگـذارد و بعـدا در جريـان                     19 تا   13 سعي كرد از     كاظم دارابي 

هر چند به دنبال مسايلي كه در جريـان دادرسـي        .  سپتامبر كامل كرد   24ه كمك وكاليش اين رد را تا تاريخ         دادگاه ب 
  .پيش آمد مجبور شد چندين نكتة آن را تغيير دهد

هـيچ ارتبـاطي    سپتامبر در برلن نبـوده اسـت و بـا تـرور           17 همة كوشش خود را بكار برد تا نشان دهد كه در             دارابي
 20 دارابـي . ها را در بازجويي خود تكرار كرد         اين گفته  امين.  نيز گفته بود    اين داستان را به امين     دارابي. نداشته است 

 اشـتياقي .  پس داد  برگر را به بهرام برنجيان       همين ماه كليد خانة خيابان زنفتن      22 او تا روز     .سپتامبر به برلن بازگشت   
اهللا برلن در دادگاه شهادت داد كه در اين مدت در ايران بوده است و مدعي شـد   صاحب اين خانه و يكي از افراد حزب    

  .در خانة خود اطالع ندارداز حضور كسي 
 سپتامبر با اتومبيل شخصي خود همراه با دو نفر به هامبورگ رفت و در آن جا يك اتومبيـل كرايـه                      23 در روز    دارابي

هايي كـه در ايـن سـفر           و تماس  هاي دارابي   فعاليت. كرد و همراه با دو نفر ديگر به دارمشتات و چند شهر ديگر رفتند             
در راه بازگشت به برلن، بـه  . رغم آن كه موضوع چندين جلسة دادگاه و شهادت چندين نفر بود آشكار نشد            گرفت علي 

 پليس به وجود اين عكس ازاعترافات امين. علت سرعت زياد رادار كنترل پليس عكس اتومبيل و شمارة آن را برداشت    
پلـيس جنـايي از بـرگ       .  فرستاده شد كه ضبط گرديـد       به خانة دارابي   1993نامة مربوط به جريمه در ژانويه       . پي برد 
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در .  نشـسته اسـت   داهينـي در اين عكس در كنار دارابي     . جريمة پليس راهنمايي و رانندگي به اين عكس دست يافت         
  مدعي شدند اين شـخص ابـراهيم نـورآرا         وكالي دارابي . صندلي عقب بين اين دو نفر صورت شخص سومي پيدا است          

  . استهاي خود گفت كه شبيه محمد  در بازجويي است و امينشريك تجاري دارابي
روز بعد در مسجد شيعيان برلن در جلسة سخنراني يكي از استادان دانـشگاه              .  سپتامبر به برلن بازگشت    24 در   دارابي

  .امام جعفر صادق تهران شركت كرد
 برلن را به مقصد بيروت ترك كرد، بدون آن كه فرصت كند خانة خـود را مرتـب             14:05 سپتامبر ساعت    25 در   حيدر

 سپتامبر به ايـران  27شنبه   روز يكدارابي. نمايد، ته ماندة غذاها را دور بريزد و كاغذها و اسناد شخصي خود را بردارد  
  .پرواز كرد

اين دو  .  از آلمان خارج شدند     و راحيل  ادي كه رابطة مستقيم با ترور ميكونوس داشتند جز امين         به اين طريق همة افر    
هـا داده بـود در صـدد گـرفتن             و يا بـه طـور مـستقيم بـه آن            از طريق حيدر   نيز به دنبال دستوري كه احتماال دارابي      

  .پاسپورت از دوستانشان بودند تا از آلمان خارج شوند
ه براي اجراي عمليـات از ايـران بـه آلمـان آمـده               و افراد ديگري ك    ، غالمي ، حيدر ، دارابي ، محمد در اين هنگام شريف   

در ايران عمليات و    . اند به ايران بازگشتند و اطالعات دقيقي در اختيار مقامات مسئول گذاشتند             بودند و شناخته نشده   
ظاهرا در ايران به اين نتيجه رسيدند كه شرايط خطرنـاك و نامـساعد             . وضع امنيتي افراد تيم مورد بررسي قرار گرفت       

  .كند  به خوبي عمل ميديالوگ انتقاديباشد و دليلي براي نگراني نيست، به زبان ديپلماتيك آن زمان  مين
وض شـوند تـا بتواننـد بـدون     هـا عـ   ها بودند، تنها الزم بود عكس پاسپورت  به انتظار اتمام كار پاسپورت    و امين  راحيل

 در جريان تهيـه و انتقـال         و حسين شهشو   ، حسام شحرور  ، محمود عليان  محمد عطريس . دردسر از آلمان خارج شوند    
  . ها قرار داشتند پاسپورت

 هم پاسپورت خود را      پاسپورت برادرش را كه قبل از ترور ميكونوس برداشته بود به راينه برد و شهشو               محمد عطريس 
 براي گرفتن عكـس بـه عكاسـي          و امين  در همين روز راحيل   . رسيدند  ها سرانجام در دوم اكتبر به راينه          پاسپورت. داد

پاسپورت ديگر احتماال هنوز در جريان جعـل بـود و           .  عوض شد   برادر عطريس با عكس راحيل      عكس پاسپورت . رفتند
  . شد بايد به زودي كارش تمام مي

 داده بـود را      هزار لير لبناني كه الحـاج      35 مارك آلمان و     600هزار و 13.  خود را براي سفر آماده كردند       و راحيل  امين
سته در انتظار تمام شـدن كـار آخـرين          هاي ب   ها و وسايل جمع كردند و با چمدان         با دفترهاي تلفن و يادداشت، عكس     

  .پاسپورت نشستند تا آلمان را ترك كنند و از طريق هلند به لبنان بازگردند
  

   دستگيري-ب 
  

پلـيس  .  مشتري آلماني رستوران به پليس تلفن زد        سپتامبر بوهم  17به دنبال خروج قاتالن از رستوران ميكونوس در         
 و ، عبـدلي شـرفكندي . دكتر سـروقت مجروحـان رفـت   .  به رستوران رسيدند23:00نس حدود ساعت  و دكتر و آمبوال   

تـا چنـد سـاعت      .  فرستاده شدند   براي معالجه به بيمارستان     و طبيب غفاري   دهكردي.  بودند   در جا كشته شده    اردالن
  . زنده مانده و طبيب غفاري كشته شده استكردند دهكردي بعد همه گمان مي
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چهـار نفـر   . مسئوليت بررسي قتـل را بـه عهـده گرفـت    ) (Landeskriminalamt LKAپليس جنايي ايالت برلن    
 كارگر رستوران كه شـاهدان مـاجرا بودنـد، بـه مركـز              رستوران و ماريا  ) آلماني( تنها مشتري    بازمانده ترور، پيتر بوهم   

  .هاي مقدماتي پاسخ دادند پليس منتقل شدند و به سوال
 موضوع را دادستاني كل     گيري   بودن ترور، پي   "احتمال سياسي "به علت اهميت موضوع و      )  سپتامبر 18(از همان آغاز    

 در دادسـتاني  .Kurt Hans J كـورت .آلمان به عهده گرفت و مسئوليت تحقيق به بخش تحـت مـديريت هـانس ي   
انتقـال  در نتيجـة  .  انجام شدBruno Jost تحقيقات زير نظر دادستان عالي برونو يوست. فدرال آلمان محول گرديد

مسئوليت از دادستاني ايالت برلن به دادستاني كل فدرال، پرونده از اختيار پليس ايالت برلن خـارج شـد و مـسئوليت                      
در اين اداره زير نظـر      . به عهده گرفت  ) Bundeskriminalamt) BKAرسيدگي به موضوع را پليس جنايي آلمان        

همة امكانات پليس جنـايي     .  نفر تشكيل گرديد   25از   ) سوكو ميكونوس  ("كميسيون ويژة ميكونوس    "دادستان عالي   
  . عضو داشت70در اختيار اين كميسيون قرار گرفت كه در دوراني بيش از

 صبح زير يك ماشين در كنار يك نمايشگاه اتومبيـل نزديـك رسـتوران ميكونـوس                 11 سپتامبر حدود ساعت     22روز  
، دو صـدا خفـه   65/7 كاليبر XAسلحة كمري الما مارك  ميليمتر، يك ا9يك ساك حاوي يك مسلسل يوزي كاليبر    

پس از مدت كوتاهي كارشناسـان پلـيس جنـايي آلمـان            . كن، يك كاله پشمي، يك شال و سه پوكة فشنگ پيدا شد             
بعدا معلوم شـد كـه اسـلحة كمـري در           . ها در رستوران ميكونوس استفاده شده است        تشخيص دادند كه از اين اسلحه     

بر روي خشاب اسـلحة المـا اثـر يـك كـف             . ش شاهنشاهي ايران از اسپانيا خريداري شده است        توسط ارت  1972سال  
  . دست مشخص گشت

هـا   هدف اين مصاحبه. گيري نداشت جز چند مصاحبه و اطالعيه مطبوعاتي        اكتبر فعاليت پليس هيچ نتيجة چشم      4تا  
داشتن جمهوري اسالمي ايران در ترور بود با        ها، بيشتر ندادن اطالعات درست و پنهان كردن احتمال دست             و اطالعيه 

  . عبارات پيچيده و قابل تفسيرهاي متفاوت
مورد قاتالن ترور ميكونـوس بـه دسـت    در  اطالعاتي BND 1 مأموران 1992در روزهاي اواخر سپتامبر و اوايل اكتبر        

ر در اختيـار كميـسيون ويـژة         اكتبـ  6انجـام در نامـة رسـمي در           اين اطالعات در روزهاي مختلف تلفني و سر       . آوردند
يي به دادستان      از طرف رييس دفتر صدر اعظم آلمان طي نامه         1992 دسامبر   4در  . ميكونوس و دادستاني قرار گرفت    

  :تواند در پرونده باقي بماند چون  اكتبر نمي6 اطالع داده شد كه نامة عالي يوست
زيان علني شدن آن، به خطـر افتـادن         . نوشته به زيان آلمان خواهد بود       علني شدن اطالعات موجود در آن       "

باشـد كـه از طريـق      ميBNDهاي اطالعاتي بكار گرفته شده در خارج از آلمان و جان منابع اطالعاتي          روش
چنـين    المللـي و هـم      هاي تروريستي بين    ها اطالعات اين نوشته بدست آمده است و براي شناسايي فعاليت            آن

   ".باشد افراد و ماسسات در خاك آلمان داراي اهميت ويژه ميعليه 
  : دسامبر به جاي اين نامه نامة ديگري براي انضمام به پرونده در اختيار دادستاني گذاشته شد5در تاريخ 

 اطالعاتي رسيده است كه در ارتباط بـا سواقـصد عليـه جـان چهـار                 BNDبا بكار گيري وسايل امنيتي به       "
  .باشد  در رستوران ميكونوس برلن مي17/9/92يون مقيم خارج از كشور در تاريخ ايراني اپوزيس

  .  در اختيار كميسيون ويژة ميكونوس قرار داده شد1992 اكتبر 6اين اطالعات در 
                                                                          

هـاي   اين سازمان مـساول فعاليـت  .  Bundesnachrichtendienst خدمات اطالعات فدرال١
 .اطالعاتي خارج از آملان است
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  :هاي به دست آمده با به كار گيري وسايل اطالعاتي، حاوي مطالب زير بود دانسته
 "اهللا حـزب "ها بايد بـه      آن. اند  جزو تيم بوده  ) شنيده شده  (و يوسف ) شنيده شده  (2هاي راغب   دو لبناني به نام   
  .باشند  وستفالن مي                /اين دو ساكن يك خانة پناهندگي در راينه. نزديك باشند

 با يك اسـلحة كمـري و ايرانـي بـا يـك               راغب .اند  راغب و شخصي با مليت ايراني به قربانيان تيراندازي كرده         
شـخص ايرانـي    . يوسف لبناني در هنگام سواقصد مواظب در ورودي رستوران ميكونوس بـوده اسـت             . مسلسل

  .بايد بالفاصله بعد از جرم آلمان را ترك كرده باشد
يـي    ترسد كه پليس اثر انگشت او را بر اسـلحه           اكنون مي  در هنگام تيراندازي دستكش بدست نداشته و         راغب

  راغب و يوسف براي گـريز. اند بيابد و باعث دستگيري او گردد كه بعد از ترور بدور انداخته
  .هاي غير جعلي به لبنان فرار كنند  از دستگيري در نظر دارند با پاسپورت

شـنيده  (هـا در بـرلن بنـام محمـود             در راينه در انتظار تحويل مداركي هستند كه واسـطة آن            و يوسف  راغب
 انجـام گيـرد بـه علـت      92 اكتبـر    1ها كه قرار بود در        پاسپورتتاريخ تحويل   .  تهيه كرده است   3]عليان)[شده

  . تغيير پيدا كرده است92اكتبر  2ها پيش آمد، به روز  مشكالتي كه در فراهم كردن آن
بـه  ] شهـشو ) [= شـنيده شـده   (و حسين   ] عطريس)[= شنيده شده (هاي محمد      اكتبر دو نفر به نام     2در روز   

ايـن دو  . يوسف دادند به راغب و هاي محمد عطريس و حسين شهشو  لبناني به نامپاسپورتراينه آمدند و دو  
  ". عكس انداختندپاسپورتدر همان روز در يك مغازة عكاسي براي 

مسئولين اين سازمان و كميسر پليس كه هر دو نامه را خوانده بودند شهادت دادنـد كـه ايـن دو نامـه جـز در مـورد                            
هاي مكرري كـه برداشـتن و         رغم جنجال   علي. تواند منجر به لو رفتن منبع شوند كامال مشابه هستند           اطالعاتي كه مي  
 اكتبـر  6رغم خواست مكرر وكالي مدافع، دفتر صدر اعظم هيچگاه اجازه نداد نامـة       بر انگيخت و علي     تعويض اين نامه  

 تلفني طي چنـد روز در اختيـار او          BNDهاي دادستان كل از اطالعاتي كه         يادداشت.  در اختيار دادگاه قرار گيرد     92
  4.گاه گذاشته شدگذارده بود در اختيار داد

 در آن قرار داشـت   برادر يوسف امينيي كه خانة احمد امين  پليس ويژه، منطقه  20 از حدود ساعت     92 اكتبر   3شنبه  
 و وه بـر احمـد امـين   در اين خانـه عـال  .  اكتبر به خانه حمله كرد    4شنبه     صبح روز يك   00:10را محاصره و در ساعت      
سعي كـرد از بـالكن       پس از حملة پليس راحيل    .  نيز حضور داشتند    و همسرش و عباس راحيل     همسرش، يوسف امين  

در اثـر ايـن درگيـري سـر         . پشت خانه فرار كند اما با افراد پليس كه از قبل در آن جا مستقر شده بودند درگيـر شـد                    
 و   و سيد محمد يوسف امين     حسين عباس راحيل  . از وسايل موجود در خانه صورت برداري شد       .  مجروح گرديد  راحيل

                                                                          
 Raqiz مهه جا در اين سند ٢
 .ها از منت اصلي است  مهة اضافه٣
٤ BND    در مـورد ايـن     . را از منابع خمتلفي بدست آورده بود       اطالعات خود

منابع به غري از فردي آه در جريان انتقال پاسپورت قرار داشت يكي از              
 :هاي آملان نوشت روزنامه
BND"                نام جمرمني و اطالعات ديگر را بايد از يك مقـام بلنـد پايـة

ايراني بدست آورده و در اولني مراحل حتقيق در اختيـار دادسـتاني        
احتماال هنوز مقامات بلند پاية ايرانـي متعـدد      . قرار داده باشد  

 ."  قرار دارندBNDديگري در ليست مستمري بگريان 
Frankfurter Algemaine Zeitung ١٩٩٧/ ٤ /١١ 
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 35 مـارك آلمـان و       600 هـزار و   13،   و امين  هاي بسته شدة راحيل     عالوه بر چمدان  .  بازداشت شدند  سيد احمد امين  
  .  بر آن ضبط شد با عكس راحيلهزار ليرة لبناني، پاسپورت شوقي عطريس

 هـر گونـه      و امـين   راحيل.  نيز بعد از بازجويي مقدماتي آزاد شد       همسران احمد و يوسف دستگير نشدند و احمد امين        
 و شـخص ديگـري در        همـراه يوسـف امـين       سـپتامبر  17 گفـت در     راحيل. شركت در واقعة ميكونوس را انكار كردند      

هـا    اكتبر به دنبال بازپرسي از آن     5در روز   . برده است    سپتامبر در راينه بسر مي     17 گفت در    امين. ازنابروك بوده است  
 اكتبر حسام   4در روز   .  به اتهام قتل چهار نفر صادر شد        و راحيل  قرار بازداشت امين  )  ادامه يافت  23:45كه تا ساعت    (

محمـد عطـريس چـون در خانـه نبـود        .  دسـتگير شـدند     و محمود عليـان    ، شوقي عطريس  ، علي حسن شهشو   شحرور
  .  اكتبر او نيز خود را به پليس معرفي كرد7در روز . دستگير نشد

او پـس از آن كـه فهميـد در          .  در جريان بازجويي به طور مختصر از زندگيش در لبنان و در آلمان سخن گفت               راحيل
يي   سپتامبر در ازنابروك بوده است و هيچ رابطه      17رابطه با جريان ميكونوس دستگير شده است گريه كرد و گفت در             

وي تا پايان دادگاه بر اين ادعاي خود باقي ماند و هيچ چيز مربوط به مسايل ميكونـوس و                   . با ماجراي ميكونوس ندارد   
حتي وقتي وكاليش در آخرين دفاع خود عمال جـرم او را پذيرفتنـد، بـاز                . اهللا لبنان نگفت    زبها و ح    روابطش با ايراني  

  . تا پايان دادگاه خونسرد، ساكت و خشن باقي ماند راحيل.هيچ نگفت
  

   اعتراف-پ 
  

داند چه كرده، كارش چه عواقبي داشـته و چطـور بايـد                از هنگام دستگيري تا پايان دادگاه مانند كسي كه مي          راحيل
اش روشـن شـد بـا گريـه           آن گاه كه در اولين بـازجويي آينـده        . اين عواقب را بدون آه و ناله به عهده بگيرد رفتار كرد           

قبـل از   . "ايـران دخالـت كنـد     " زندان بكشد و منتظر بماند تـا         ساكت بنشيند و  : حسابش را براي خويش يكسره كرد     
. "كنـد   ايران دخالت مـي   " امكان دستگير شدنشان مطرح شد گفته بود         "برادران"دستگيري يك بار كه در صحبت با        

ظار نشست تا ديگـر همكـارانش وظايفـشان را اجـرا كننـد، بـا          وظيفة خود را انجام داده بود و از آن پس به انت            راحيل
  .انجام او را آزاد سازند مقامات آلماني مذاكره كنند، گروگان بگيرند، تهديد كنند، باج بدهند و سر

  
ب سر باال داد و دروغ گفت، به بازجوها جوا. روز اول را سعي كرد به شوخي بگذراند.  پس از دستگيري نا آرام بود     امين

 اكتبـر  4در اولـين بـازجويي در   . اند در پي ارزيابي موقعيت خويش بود و سعي كرد بفهمد چه چيزها و تا كجا لو رفته            
  :  پس از آن كه به او گفتند چرا دستگير شده و اتهامش چيست گفت92

   راجع به مشخصات فردي"
  . دها، بدون ويزا از مرز مجارستان وارد آلمان فدرال شدم با يك اتومبيل با كمك كر1989من در دسامبر 

سازد بـه ايـن جـا     من به علت شرايط سياسي و نظامي لبنان كه زندگي شرافتمندانة انساني را غير ممكن مي     
  .آمدم

  .من تقاضاي پناهندگي كردم
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هرچنـد ايـن    كـردم،       به عنوان دليل پناهندگي گفتم كه در جنوب لبنان در ارتش سـعد حـداد خـدمت مـي                  
  .ميليشيا را ترك كرده بودم

در آن جا نيز وضع زندگي متناسب با تصورات من نبود، پس به آلمان فـدرال                . از جنوب لبنان به بيروت رفتم     
  .آمدم

  .من به هيچ جنبش سياسي تعلق ندارم. در لبنان من فقط خدمت نظام را انجام دادم
  :در پاسخ سوال

رم، من يك شيعة معتقد هستم و به اين علت بايد بـاالخره بـه امكنـة مقدسـة       يي با داخل ايران ندا        من رابطه 
  .ام  كردم، كاري كه تاكنون انجام نداده ايران سفر مي

مـن بـا    . آورم    ها را بيـاد نمـي       من ديگر نام آن   . من اول به فرانكفورت رفتم و بعد نزد دوستان لبناني به هانوفر           
  .ها در هانوفر آشنا شدم آن
تـرين شـانس وجـود      من توصيه كردند كه در برلن تقاضاي پناهندگي بدهم، چـون در آن جـا بـيش         ها به     آن

  .داشت
 نـزد يـك نفـر       Neuekoellnكلـن       در برلن در ابتـدا در نويـه       . انجام اقامت موقت گرفتم     بعد از چهار ماه سر    
  .آورم   ديگر بياد نميمن اقامت خود در آن جا را نزد پليس ثبت كردم، آدرس را. كردم  آلماني زندگي مي

  . تعلق داشتكردم، اين خانه به عاطف عياد   اسباب كشيSonnenallee 164سپس به خيابان زونن 
  .د تعلق داراين خانه به يك لبناني به نام عبدالكريم الداهيني.  رفتم6سپس به خيابان كارل ماركس 

كـردم چـون همـسرم بـا       من سكونت خود در اين خانه را نزد پليس ثبت كردم اما بيشتر در راينه زندگي مي                
  .كند خواهرش آن جا زندگي مي

  :راجع به موضوع
  .م و عماد عمش در خانة برادرم دستگير شد همراه برادرم احمد امين4/10/1992من كمي بعد از نيمه شب 

  .اند اكنون از محل پليس مرا براي بازجويي آورده. من را نزد پليس در راينه بردند
  . كنم، يك مترجم براي بازجويي آورده شد از آن جا كه زبان آلماني را بسيار بد صحبت مي

 در رسـتوران ميكونـوس      17/9/92او در ابتدا به من گفت كه متهم به مشاركت در قتل چهار ايراني كـرد در                  
  .باشم رلن ميب

  . كجا بوديد17/9/92در : سوال
  . من اين جا در راينه بودم: پاسخ

 يـا  12، 11كـنم   سـپس بـه راينـه آمـدم، فكـر مـي      . من در سپتامبر مدارك اقامتم را تجديد كـردم  
  .  بود13/9/92

 در آن جا يك خانم راننـدة آلمـاني را   .  مراجعه كردم  Zoo من به مركز مسافرتي ايستگاه متروي سو        
در آن جا بايد تاريخ     . اين مركز در آن تاريخ نام و آدرس من را ثبت كرده است            . به من معرفي كردند   
  .دقيق سفر ثبت شود

  .ام  از آن پس من پيوسته در راينه بوده
  .ايد   اين جا در راينه بوده17/9/92تواند شهادت دهد كه شما در  چه كسي مي: سوال
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مـن  . برادرم در اين زمان در بيمارستان بود . توانند شهادت دهند    ادرم مي اين را همسرم، خواهرش و بر     : جواب
  .در بيمارستان به مالقات برادرم هم رفتم

اين تصادف دو يا سه روز بعد از آن كـه بـه راينـه آمـدم اتفـاق                  . برادرم با دوچرخه تصادف كرده بود     
  .افتاد

  .رلن خبر داده باشند بوده و به من در ب17/9/92در عين حال ممكن است تصادف در 
  .آيم  كنم و بالفاصله مي من گفتم كارت شناساييم را تجديد مي

  .رساندHeriburg 17خانمي كه من را به راينه آورد من را تا خيابان هريبورگ 
او يـك اتومبيـل قرمـز       .  بـود  Nordhornكنم اهـل نوردهـورن              اين خانم ساكن راينه نبود، فكر مي      

  .پاسات، اما مدل نوترداشت شبيه فولكس واگن 
، برادر شما احمد در بازجويي امروز خود گفت كـه شـما روز قبـل از مـرخص شـدن او از                       آقاي امين : توضيح

  .ايد  بيمارستان به راينه آمده
 بـه راينـه آمـده       19/9/92يعني شما بايد تـازه در       .  از بيمارستان مرخص شده است     20/9/92او روز   
  .باشيد

  .آنچه برادرم گفته درست است: جواب
هـا را نـزد دوسـتانم         من شب . من دو يا سه روز در هانوفر ماندم تا اتومبيل ببينم          . من در برلن نبودم   

  .گذراندم مي
 نزديـك ايـستگاه متـروي آلترهايـده       . دانـم   اسم خيابـان را نمـي     .  است طاهانام اين دوست مصطفي     

Alterheideاست .  
   كجا بوديد؟17/9/92پرسم،  ، دوباره از شما ميآقاي امين: سوال
  .بعد از راينه به هانوفر رفتم و دوباره به راينه بازگشتم.  به راينه بازگشتم13/9/92من حدود : جواب

  . به هر صورت من در راينه بودم17/9/92در 
توانيد به من بگوييـد كـدام روز هفتـه            ايد، مي      در راينه بوده   17/9/92دانيد كه در      يق مي وقتي شما دق  : سوال

  بود؟
  .  كدام روز هفته بوده است، احتماال دوشنبه يا سه شنبه بود17/9/92آيد  درست به يادم نمي: پاسخ

بعد از اين كـه     . ايد     بوده  در راينه  13/9/92ابتدا گفتيد از    . گوييد  كنم شما واقعيت را نمي      من فكر مي  : توضيح
  .ايد  گوييد در هانوفر بوده  من توضيح دادم كه برادرتان چه گفته مي

آيد چـه موقـع پيتـزا خـورده      آدم يادش نمي. من مدت بسيار كوتاهي در برلين بودم . شما بايد بفهميد  : پاسخ
  ".است

 راحيـل . شناسم و يا جواب سر باال داد         نمي مدارك مختلفي كه از خانه ضبط كرده بودند را مقابلش گذاشتند، يا گفت            
بـا  .  كيست يا محمد عطريسدانست شوقي  چيزي نشنيده بود و نمي شناخت، از شهشو    را بسيار كم و به نام عمش مي       

تواند از دادن پاسخ به سواالت خود داري كند، در تمـامي              ه از آغاز به او گفته بودند متهم است و اگر بخواهد مي            آن ك 
  .دادند توجه كرد و دليل تراشيد ها به سواالت پاسخ داد، به اشياي ضبط شده كه نشانش مي بازجويي

  : انجام بازجويي خاتمه پيدا كرد  سر
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هايم، احتمـاال فـردا       هاي زياد در گفته       به دليل تناقض  . گويم     حقيقت را نمي   به من گفته شد آشكار است كه      "
  .بايد در اين مورد دوباره فكر كنم. به حضور قاضي برده خواهم شد

  ".ندارم] به اظهارات فوق[من چيزي براي اضافه كردن 
هاي روز    هر دو گفته  . در جريان بازپرسي، وكالي مدافع نيز حضور داشتند       .  را نزد بازپرس بردند     و امين  روز بعد راحيل  

 به طول انجاميد و قرار بازداشت هر دو به درخواسـت دادسـتان و               23:45بازپرسي تا ساعت    . قبل خود را تكرار كردند    
  . توسط بازپرس صادر گرديد

  . اكتبر صادر گرديد6 نيز در روز حمد عطريسقرار بازداشت م
  

خاست و بيادش     صبح روز بعد، قبل از وقت نماز بر       .  خسته و كوفته به خواب رفت      پس از بازگشت از نزد بازپرس، امين      
كت در قتـل چهـار نفـر هـستي و      تر قاضي كه گفـت تـو مـتهم بـه شـر              بازجويي، دادستان و از آن مهم     . آمد كجاست 

 عميقا مذهبي اسـت امـا نـه         امين. فهمد  حس كرد براي اولين بار معني ابد را مي        . محكوميت اين جرم زندان ابد است     
ت صريحي كه به او داده بودند راهي براي گريز پيدا كند و نه رغم همة دستورا  آنقدر خشك كه نتواند علي     مثل راحيل 
 كه منافع مادي و امكانات شغلي و زندگي خانوادگيش چنان با اعتقاداتش به هم آميخته باشد كه با كمتر                    مثل دارابي 

 از نظر مادي چيـزي بـراي از دسـت دادن            امين. تغيير در اعتقادات، همه چيزش از جمله زندگي مرفهش از بين برود           
شد   كرد، اگر دستگير هم نمي      بيكار بود و با كمك ادارة اجتماعي آلمان زندگي مي         . نه خانه و زندگي، نه شغل     . نداشت

حساس و پرتحرك، در نوجواني يك بار بـراي نقـل و             پرا امين. گشت  كرد و به لبنان باز مي       اش را ترك مي     بايد خانواده 
ها در هر  سال. اين اتهام در دادگاه ثابت نشد هر چند دادگاه هم در پي آن نبود. انتقال مواد منفجره به آلمان آمده بود    

 در صـف    در ايران دورة غواصي نظامي ديده، به لبنان بازگشته و         . سوراخ لبنان جنگيده، به زندان رفته و آزاد شده بود         
سر انجام از لبنان گريخت و براي نجات اسالم و مجازات محاربين با خدا به ديار كفر بـه آلمـان            . اهللا جنگيده بود    حزب
در آن جـا    . رد شد و به لبنان باز پس فرسـتاده شـد          . در آلمان يك بار و در سويس دو بار تقاضاي پناهندگي داد           . آمد

ها در بازار كهنه فروشي به چانه زدن با اين و آن پرداخـت، ماشـين خريـد و              مدت. ازدواج كرد و باز به آلمان بازگشت      
 يافت تـا راه را از       "برادري"هاي آلمان را ديد و در هر شهري           فروخت، كار سياه كرد، در مدت كوتاهي بسياري از شهر         

ه انـدازه كـافي گـشاده    اهللا در اين موارد ب چاه نشانش دهد و شايد قرضي براي سفر بعدي و دست سخاوت ياران حزب    
  . در اروپا فهرست بلند بااليي استفهرست آشنايان عرب و ايراني و ترك امين. بود

 توانـست داشـته باشـد بايـد در          به جاي همة آنچه داشت و مـي       .  شاد، شوخ، پرانرژي و زبان دار به تله افتاده بود          امينِ
هنوز هزار كـار نكـرده در       . اش بود   اما اين بازي بر سر همة آينده      . "ايران پشت ماست  "تا كي؟ هر چند     . ماند  زندان مي 

تر همسرش آبستن است، بچه در ماه دسـامبر كمتـر از دو                از همه مهم   … هنوز دشمنان اسالم   …پيش و هنوز اسالم   
اش هجـوم   همة اين افكار درهم و برهم به كلـه       . ا پسرش را ببيند   ها تنه   بايد از پشت ميله   . ماه ديگر به دنيا خواهد آمد     

نفهميد صبحانه را چه كسي آورد و چه كسي خـورد كـه نگهبـان               . آوردند، با زحمت نماز خواند و باز به فكر فرو رفت          
  ."اين متن قرار بازداشت توست، رسيد آن را امضأ كن"يي به دستش داد  نامه

 بخشي از تفكراتش را در اين روز و شـب           امين. سلول آويزان بود و پشت صفحاتش سفيد      دفتر مقرارت زندان به ديوار      
ها ياد گرفته بود چگونه به رمز براي برادران بنويسد، تا اگـر دفتـر بـه     طي سال. احتماال بسياري به رمز  . يادداشت كرد 

تمام روز و شب بعـد فكـر كـرد،          . ر بدانند چه چيزهايي را نگفته است      ت  دست يارانش بيفتد او را بفهمند و از همه مهم         
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خـود را عربـي     . ديد و پسرش را كه به دنيـا آمـده بـود             همسر آبستنش را مي   . كرد  نوشت، گاهي مناجات مي     گاهي مي 
 بـي بـراي دارا  . ديد كه در ماجراي مربوط به ايرانيان كه ريـشه در اخـتالف عـرب و عجـم دارد گيـر افتـاده اسـت                          مي
  . نوشت و براي همسرش و براي هيچ كس مي

 بنا به خواست خودش از برلن به زنـداني در شـهر كلـن منتقـل      شايد برحسب اتفاق چند روز بعد، بعد از آن كه امين          
شايد به همين دليل صفحة بيست و دو دفتـر مقـررات زنـدان موابيـت     .  دادند اختصاصشد، همين سلول را به دارابي   

Moabit  در ايـن يـاد   . تر در آن نوشته شده بوده كنده شده و از بين رفته اسـت   كه مطالب مهم  ب404 برلن، سلول
  5: نوشتها امين داشت

   برلن-مقررات زندان موقت موابيت "
  ؛)اولين صفحه بعد از جلد، باال چپ (ل دفتر مقرراتصفحة داخ .1
 يادداشـت  -من بـه كلـن   :  احتماال   - جزأ قابل خواندن   -خط خوردگي   ( هستم   من يوسف امين  .  آه تو راغب   "

  روم   مي) مترجم
  ،14پشت صفحة . 2

  .ريخ داردجنگ عرب و ايران جنگي است كه ريشه در تا
هاي جنايتكارانه و دقيقي را مورد بحث قرار داد كه رژيـم برداشـته تـا در                   توان قدم   توانيم، و اين جا مي      ما مي 

يادداشـت  . حزب(هاي بعث     عراق مذهب را خاموش كند با اين قصد كه هر صدا و جنبش مذهبي كه خواسته               
  .را اجرا نكند نابود نمايد) مترجم

سـخن  (انـد و بـه نـام مـذهب              كـه هنـوز بـاقي مانـده       )  مترجم -قصود روحانيون است  م(ها    تعداد كمي از آن   
 در كتـاب  صـدام . انـد   اند و به ابزار گوش بفرمان آن بـدل شـده     ، به رژيم پيوسته   ) يادداشت مترجم  -گويند  مي

كلمه (رند در خانواده    با اين حرف پدر و مادر اجازه ندا       : "دمكراسي يك منبع قدرت فرد و جامعه است       "گفته  
حاكم باشند و به اين ترتيب بايد به كوچكترها اجازه دهيم در خانه بدرخشند، چون               )  يادداشت مترجم  -خانه

  اند بعضي از پدرها به داليل و عوامل زيادي از دست ما فرار كرده
  21پشت صفحة . 3

فاهيم مذهبي و رفتار مذهبي بـه عنـوان         اگر به نظر بعضي از رفقا م      : قبل از آن بايد اين سوال را مطرح كنيم        
ها  شود پس چرا اين جانشين حزب بعث و به عنوان وسيله براي حل سواالت بنيادي زندگي در نظر گرفته مي            

  حزب بعث را انتخاب كردند؟
  :)نقل قول از قرآن: مترجم(
ن يكـي بـه ديگـري       و اگر دو دسته از مومنان با يكديگر بجنگند، پس به صلح در ميان آنان بكـوش، و چـو                   "

  ".حمله كرد، پس با آن كه حمله كرده بجنگ تا به فرمان خدا بازگردد
  ! از دفتر مقررات پاره شده است22صفحة :  يادداشت .4
  7/10/1992 گويا - از جنوب لبنان  يوسف امين23پشت صفحة  . 5

                                                                          
 . ترمجه از منت آملاني ارااه شده به دادگاه٥
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هـا و    هـا و دايـره    زير آن نقـش :  مترجم-در زندان موابيت: احتماال(هايي از متن خط خورده      قسمت :يادداشت
  :ها هاي مختلف، زير آن  صليب

  .نظر اسالم در مورد صلح اجباري
   25روي صفحة  . 6

  23هاي پشت صفحة  هايي شبيه نقش نقش: توجه
  25پشت صفحة  . 7

مـن را بـبخش،     ")  متـرجم  -نده  به لهجه و نوع تلفظ نويس     : از الف تا ي نوشته شده، در زير آن        (الفباي عربي   
  ".من آرامم

 يادداشـت   -: تا حد غير قابل خواندن خط زده شده و با زحمت زياد به شـكل زيـر خوانـده شـد                    : در زير آن  (
  )مترجم

  ".هستم)  مترجم-تواب (من آرام . ، من را ببخشهمسرم زينب"
  29پشت صفحة  . 8

  )يادداشت مترجم-.  خوانده شوندتوانند دارابي ميهر دو لغت (دريايي، دريايي 
  .): مترجم-كلمة زير آن در يك نقش ادغام شده است (

  !بدون حرف
  ):  مترجم-اند    غير قابل خواندن شده دارابيدو كلمه در كنار دارابي(

  ، سكوتسكوت
  30پشت صفحة  . 9

  .) خوانده شودميتواند دارابي(دريايي، دريايي
   40پشت صفحة  . 10

  راغب دريايي
  ). مترجم-اند  هر دو دريايي به طور روشن اينطور نوشته شده(يوسف دريايي 

  ): مترجم-اند اما نوع نوشتن مشابه است  زير آن پنج كلمه نا مشخص نوشته شده(
  معني عشق. 1
  ؟...م ف؟ ان؟ ل. 2
  ك ف ع ن ي. 3
  م ح يا ع؟ف ع ن ي . 4
  "ن ف ي. 5

  . پس فكر كرد بايد سكوتش را بشكند. اش را نخواهد ديد و با سكوت، ديگر بچه
دانـد در جلـوي در        پلـيس مـي   دانـست     مـي .  اسـت   دانست چه چيزهايي رو شـده        به اندازه كافي مي    تا اين زمان امين   

تـر    و از همـه مهـم   و شـريف  و محمـد  بر اسلحه هست و در عين حال حيدر   رستوران ايستاده بوده و اثر دست راحيل      
هـا   شايد مخـصوصا آن . اند  در زندان باقي ماندهاند و فقط او و راحيل همه رفته. اند  و ديگران از آلمان خارج شده دارابي

 از سيستم قضايي، جرم     ؟ امين   تازه مگر چه كرده   . را قرباني كردند؟ با حرف زدن او كس ديگري به خطر نخواهد افتاد            
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ام،   ام، به كسي تيراندازي هـم نكـرده         كرد كسي را كه نكشته       فكر مي  امين. يي داشت   و محكوميت در آلمان تصور ساده     
 داخـل  كافي است نشان دهـم و ثابـت كـنم كـه جلـوي در ايـستاده بـودم و          . گناهم  من فقط جلو در ايستادم پس بي      

اگر هم محكوم شوم جرمم آنقدر مهم نيست كه زياد در زنـدان بمـانم،               . رستوران نرفتم و شليك نكردم تا آزادم كنند       
  . وقتي پسرم دنيا بيايد آن جا خواهم بود. شوم  آزاد مي"به زودي"

ام چه باليي  كه حرف زدهها بفهمند  اهللا، جمهوري اسالمي يا بچه اگر حزب: زد اما هنوز يك نكته آرامشش را به هم مي        
امـا او اهـل معاملـه    . ام خواهند آورد؟ كمتر از آنچه خود او با ديگران كرده بود نخواهند بود  بر سر من و خانواده و بچه      

كند با پليس هم معامله خواهد كرد و به توافق خواهد  ها در بازار كهنه فروشي برلن مشغول بوده و فكر مي    است، مدت 
  .ميم گرفت حرف بزندسرانجام تص. رسيد

انجـام    سـر 14:00ساعت. خواهد با پليس صحبت كند  نگهبان را صدا كرد و به او گفت مي  روز هفتم، قبل از ظهر امين     
حرف زدن او روز هفتم سـاعت دو   . ر به وكيل احتياج نداشت     ديگ در اين روز امين   .  در حضور بازجو و مترجم بود      امين

در اين بازجويي همة شگردهايي كه در زندگيش آموخته بود و درسـت بـا همـان سـبكي كـه                     . بعد از ظهر شروع شد    
 و دروغ گفت و هـر بـار          حقيقت را گفت و جزيي از حقيقت را گفت و حقيقت را پنهان كرد              امين. آموخته بود بكار زد   

عالوه بـر ايـن     . هايي زد تا اگر چيزي رو شد بتواند بگويد من كه گفته بودم              هايي گذاشت و حرف     كه دروغ گفت نشانه   
از آن زمان كه تـصميم گرفـت حـرف بزنـد،     . اما هيچ يك از اين جزايات مهم نبودند. هر حرفي كه زد براي معامله زد      

  . و شريف خبردار نشونداهللا و دولت ايران، دارابي ها حزب ها و اين حرف زدن اين حرفتنها مسالة مهم اين بود كه از 
ترسم كه همسر و فرزنـدم را   آورد و من مي همسرم در ماه دسامبر فرزندي به دنيا مي  . ديشب اصال نخوابيدم  "

   "بزودي آزاد شومطه با ميكونوس بگويم تا خواهم حقيقت را در راب مدت زيادي نبينم، به اين خاطر مي
  :و بالفاصله اضافه كرد

   ".اند ام محكوم به مرگ شده گويم به خارج درز پيدا كند، اعضاي خانواده اگر مطلبي را كه من امروز مي"
.  در اين مورد با برادران صحبت كرده بـود         شايد بارها . تواند داشته باشد    دانست اين كار چه عواقبي مي        بخوبي مي  امين

از اين  . ها را به عنوان اطالعات در اختيار پليس بگذارد          خواست آن . هايش نوشته شود    به اين جهت نخواست متن گفته     
در آن  . ها در دست اسـت      رو متن كامل اعترافات روز اول او وجود ندارد و تنها گزارش خالصه شدة پليس از اين گفته                 

در ":  گفـت  امـين . هاي او صرف نظـر كـرد         اعترافات چنان براي پليس مهم بود كه از تهية متن كامل گفته            لحظه اين 
رغم اين تهديد، خواست حرف بزند و حرف          اما علي . "راينه هم يكي از اعضاي تيم او را تهديد كرده بود كه حرف نزند             

او حداقل در آلمان تجربة چندين بازجويي و يك بازپرسي را داشت و . را تعريف كرد او عمال بخش بزرگي از ماجرا       . زد
پس او هم از آغاز ماجرا شروع نكرد، شرح واقعه را           . داند   سپتامبر چيزي نمي   12حدس زده بود پليس از وقايع قبل از         

  . از همين روز شروع كرد
ي قبل از آن اتفاق افتاده بود چنان اهميت داشت كه بـه              سپتامبر و كم   17در آن هنگام براي پليس جزييات آنچه در         

 و محمـد و شـريف و راننـدة بنـز،            ، حيـدر  از راحيـل  .  از روز بازگشتش به برلن شروع كـرد        امين. قبل از آن نپرداخت   
افرادي را نام برد و     . ي، خريد اتومبيل، آوردن اسلحه و قرار در ايستگاه متروي خيابان فردريش حرف زد             هاي مخف   خانه

در بازگويي وقايع از خود همچون ناظري سخن گفت كه بيرون صـحنه ايـستاده اسـت و از آغـاز و                      . وقايع را شرح داد   
 نقشي به عهده ندارد و وجـودش تـاثيري در   ها حاضر است اما چون كسي كه در همة صحنه. پايان ماجرا مطلع نيست 

نقشي كه او بـراي     . ها و در دادگاه هم حفظ كرد         براي خود در تمامي بازجويي     اين نقش ويژه را امين    . گذارد  وقايع نمي 
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كـسي كـه فقـط    .  جاخبر از همه ها و بي نقش ناظر حاضر در همة صحنه. خود انتخاب كرده بود بخشي از حقيقت بود   
هاي ديگري ساخت و افراد ديگري را بـه   اش قصه  به علت تهديد خود و خانوادهحتي وقتي امين .  ايستاده بود  "دم در "

هاي گذشتة خـود را انكـار كـرد، ايـن      حتي وقتي در برابر دادگاه همة گفته    . صحنه آورد، نقش خود را ثابت نگهداشت      
 بهترين تكه را بـراي خـود   دانست امين با توجه به آنچه پليس مي  . تاثير، تغيير نكرد     ايستادن و ناظر بي    "م در د"نقش  

 سپتامبر در جريان برنامه بـود، در تمـرين اول در            12از قبل از    . دانست  او بسيار بيشتر از آنچه گفت مي      . انتخاب نمود 
شناخت، ولـي از       خيابان فردريش حضور داشت و بسياري از دست اندركاران ايراني طرح را مي             نزديك ايستگاه متروي  

  .آن همه هيچ نگفت
قـاتلي كـه زانـو      . رحمي مهربان   بي. كرد   در بازجويي نقش كمديني بود كه در يك نمايش تراژيك بازي مي            نقش امين 

زد تـا   خواست سر همه را شيره بمالد، مسلمان افراطي كه دم از حقـوق بـشر مـي    يطلبد، زرنگي كه م زده و كمك مي  
داد تـا     اطـالع و تماشـاچي نـاداني جلـوه مـي            خـود را كوچـك و حقيـر، بـي         . هاي خود را به خورد ديگران بدهد        دروغ
 -ش جنـسش    گناهيش را ثابت كند و از سوراخي بگريزد و در عين حال چون كاسبي كـار كـشته از اهميـت و ارز                        بي

گفت تا در چانه زدن و معامله دست باالتر را داشته باشد و با منفعت بيشتري معاملـه كنـد و شـرايط                          مي -اطالعاتش
داد و نقش خود به عنوان تماشاچي  تر نشان مي با اين كار عمال خود را مطلع  . مساعدتري براي آزادي خود فراهم سازد     

 دقيقه به دقيقه نقش ظالم و مظلوم به خود گرفت و سعي كرد سر هر                ا امين ه  در اين بازجويي  . كرد  نادان را خراب مي   
بزند، با دربان دادگستري، با پليس، با بازجو، با كميسر پلـيس، بـا وكيـل بـا متـرجم بـا        با همه چانه . چيز معامله كند 

  .انداخت و در همان حال از همه كمك خواستبا همه شوخي كرد، همه را دست . قاضي تحقيق و با دادستان
هاي خود از كساني كه احتمال داشت در آلمان باشند و امكان داشت برايشان خطر ايجاد شود سـخني                     او در بازجويي  

 تنهـا از    امـين . كـرد   تر مـي    انداخت جرم خودش را نيز سنگين        را به خطر مي    "برادران"اين كار عالوه بر آن كه       . نگفت
 تلفن  سپتامبر وقتي راحيل12در ":  فقط گفت در مورد دارابي  .  حرف زد   و رانندة بنز و راحيل      و محمد   و شريف  حيدر

 در برلن در نزديـك ميـدان بونـد          خانة كاظم دارابي  ] راحيل[زد تا به برلن بروم محل مالقات در برلن از طرف عمش             
 حتي از گفتن نام خياباني كه  امين". اجاره شده باشدن خانه به نام همسر عرب دارابي     امكان دارد اي  . ...  بود 64شمارة  

  . اين خانه در آن قرار داشت طفره رفت
 بـراي پلـيس و دادسـتاني زمينـة     "هـيچ "ا همين ام. دانست حرف نزد  از نظر خود، از هيچ چيزي كه پليس نمي    امين

  . روشن شود"چيزها"محكمي بود براي ادامه تحقيقات تا بسياري از 
هـا بـاز و       پنجـره .  در ازنـابروك رفـت      اكتبر بعد از آن كه نام حيدر در بازجويي مطرح شد، پليس به خانة حيدر               7روز  
ز جمله دو پاسپورت ايتاليايي، يك پاسپورت و يك گـواهي نامـة راننـدگي              در خانه ا  .  بودند  ها هنوز خشك نشده     لباس

  .ليبيايي با مشخصات مختلف و يك پاسپورت به نام حيدر يافت
  

پلـيس  هاي اطالعاتي انگليس كه در زمان جدايي دو آلمـان در بـرلن مـستقر بـود بـه                      اكتبر يكي از سازمان    8در روز   
 همـان روز    6.ها مطلـع شـود       از آن  پليس جنايي آلمان  داند    يار دارد كه الزم مي     خبر داد اطالعاتي در اخت     جنايي آلمان 

                                                                          
 اين سازمان اولني بار در دادگاه به اسـم سـازمان خـدمات اطالعـاتي                ٦

اما بعدا آميـسر پلـيس آـه در         .  معريف شد  .B.S.S.O. او.اس.اس.انيا ب بريت
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ايـن  .  همراه با دونفر بـه ديـدار دو تـن از مقامـات ايـن سـازمان رفتنـد                  Binz كميسر ارشد پليس جنايي آلمان بينز     
حاصـل  . ا صحبت كرده بود اطالعاتي در اختيار كميسر بينز گذاردنـد ه  در بارة آنمسئوالن در مورد دو نفري كه امين     

  : گزارش شدپليس جنايي آلماناين مالقات به طور رسمي به صورت زير به 
  در مركز پليس برلن . او.اس.اس.مذاكره با مسئولين ب: موضوع"

 مقامـات اطالعـاتي     .داشـت . او.اس.اس. امضأ كنندة گزارش مـذاكراتي بـا دو نفـر از مـسئولين ب              7/9/92در  
  :انگليس اطالعات دادند

هـا بـا اطالعـات     اين گفتـه (باشند  اهللا در برلن مي  از مسئولين رهبري حزب    و كاظم دارابي   حسن علي شحرور  
  ). منطبق است33دايرة 

  حسن علي شحرور
   رابطه داشته است، شحرور بنا به گفتة يك منبع مطلقا موثق با يوسف امين-
اجراي هـا در مـ    همكـار حمـادي  دورف با عزالـدين   ساكن خيابان نولن1961 متولد  توسط حسن علي عنان   -

  . در ارتباط بوده است1985 در سال AWTهواپيماربايي 
 اهللا شركت داشته و از طريق يـك حـساب در برلينـر بانـك       در جمع آوري كمك مالي براي حزب شحرور-

Berliner Bankكند ها را به لبنان منتقل مي پول.  
   كاظم دارابي

افسر فرمانده وي در سفارت ايران      . باشد   مأمور سازمان اطالعات ايران مي      بنابر اطالعات مطلقا موثق، دارابي     -
  .در بن مستقر است

  اين شخص .  يك رابط در نزديك راينه دارد بنابر اطالعات موثق دارابي-
  يوسف الوش

  ... شمارهWindhorstساكن خيابان ويندهورست 
  باشد مي  

  . قرار داده شد33اطالعات ديگر در مورد اين افراد در اختيار دايرة 
  7. "امضأ كميسر ارشد پليس بينز

 در خيابان دتملدر به عنوان       به برلن بازگشته است در مورد خانة دارابي         بدون آن كه بداند دارابي      اكتبر امين  7در روز   
 اكتبر مقامـات انگلـيس اطالعـات مفـصلي در اختيـار پلـيس           8در  . اما پليس هيچ اقدامي نكرد    . خانة مخفي حرف زد   

 اكتبـر خـود داري كـرده        7 در   قامات آلمان كه از بازداشـت دارابـي       م. آلمان گذاشتند كه در گزارش فوق نيامده است       
 قرار بود از آلمان خارج شود اما بليط او براي           دارابي. اش دستگير كردند     اكتبر در خانه   8 روز   20:00بودند او را ساعت     

آيا سر مأموران كميـسيون     . يي در دست نيست كه اين وقفه ناشي از چه بود             نشانه هيچ.  اكتبر 8 يا   7 اكتبر بود نه     10
 را خواستند دارابي  مي"مقامات آلماني"ويژة ميكونوس آن قدر شلوغ بود كه وقت رسيدگي به اين كار را نداشتند و يا           

سر و صدا آلمان را        و يكي ديگر از مأموران سفارت ايران بي        ميطور كه غال    همان. دستگير نكنند تا از آلمان خارج شود      

                                                                                                                                                                                                   
. مذاآرات با مأموران آن حضور داشت اطالع داد آه اين نـام غلـط اسـت               
 .آميسر پليس گفت ماموران اين سازمان از ذآر نام آن خود داري آردند

 .  حجم بسيار آمي از اطالعات داده شده در اين گزارش آمده است٧
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توانست او را دستگير كند و پـاي           به موقع از آلمان خارج شده بود، پليس نمي         اگر دارابي .  ترك كردند  "پيش از وقت  "
  .شد ايران با اين وسعت به ماجرا كشيده نمي

 هزار مـارك پـول      30كيف دستي او حاوي     . اش بازداشت شد     در خانه  8/10/92 روز   20:00 حدود ساعت    يكاظم داراب 
 شك  با دستگيري دارابي  .  ضبط گرديد  10/10/92نقد كه همان روز از بانك گرفته بود و بليط پرواز به ايران در تاريخ                

  . وقايع آينده نيز آن را تأييد كرد. پليس آلمان در مورد مشاركت دولت ايران در ترور ميكونوس تشديد شدمقامات و 
 به دنبال اعترافات روز گذشتة خود، مسيرهايي كه در روز ترور و چند روز قبـل از آن طـي كـرده                        امين 8/10/92روز  

 هاي امـين  بعد از ظهر همين روز اتومبيل فرار بر اساس گفته. اد و وقايع را تعريف كردبود را به مأموران پليس نشان د  
  .پيدا شد

 اكتبر بخشي از حقايق ماجراي ميكونوس را روشـن كـرد، از جملـه محـل دو خانـة                    8 و   7 در روزهاي    هاي امين   گفته
  .خريد ماشين فرار و محل پارك آن، تحويل پول و چگونگي عمليات در رستورانمخفي، چگونگي 

  : اكتبر افراد زير در جريان تحقيقات كميسيون ويژة ميكونوس متهم و يا دستگير شدند8 تا 
   ساكن برلن  حسام حسن   شحرور  - 1
  ساكن برلن  محمد حسين    عطريس   - 2
  بدون محل ثابت زندگي  عباس حسين   راحيل   - 3
  ساكن برلن  يوسف   امين  - 4
  ساكن برلن  كاظم   دارابي  - 5
  ساكن ازنابروك  فضل اهللا  حيدر   - 6
  ساكن ايران    ) ايراني (ريفش  - 7
  ساكن ايران    )ايراني(محمد   - 8
  ساكن برلن  علي حسن  شهشو   - 9

  ساكن برلن  شوقي  عطريس   -10
  ساكن راينه  احمد محمد   امين   -11
  ساكن برلن  محمود علي  نعليا  -12

  
يي حبيبي در برلن چند آشناي قديمي از رزمندگان لبنان با هم  هاي زنجيره   در يكي از رستوران    1992در اواخر ژواية    
بعـضي از شـهرهاي     ...  و ، عطـااهللا عيـاد    ، محمد جراده  ]حسين عباس راحيل  [ ، عماد عمش  يوسف امين : مالقات كردند 

 خبـر    به جـراده   در يك صحبت خصوصي بين دو رزمندة قديم امل، عياد         . ديگر آلمان آمده و بعضي ساكن برلن بودند       
ايـن چـه    :  گفـت  جـراده .  پيدا خواهد كرد   "ها  مشكلي با كرد  "خواهد از آلمان برود چون تا چند وقت ديگر             كه مي  داد

  .  است"مسأله بسيار بزرگ"اما اين بار :  پاسخ دادعياد. تواني به يك شهر ديگر آلمان بروي حرفي است، مي
  :  به پليس گزارش دادجريان اين گفتگو را جراده.  تلفن كرد به جراده عياد1992بر  اكت25در

يرفتم و بـه او حـالي     من اين تقاضـا را نپـذ      .  مارك براي خريد بليط هواپيما نمود      2000 از من تقاضاي     عياد"
در پاسخ بـه مـن گفـت        . خواهم بدانم كه آيا در سواقصد ميكونوس شركت داشته است يا نه             كردم كه اول مي   

ود و   كه با اسـلحة كمـري شـليك نمـ           و يوسف  ، راغب كه او خودش آن جا بوده و عالوه بر او محمد عطريس           
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اهللا  كنم حسين است و تا شش ماه قبل در لبنـان عـضو حـزب              كه من فكر مي    - يكي از پسر عموهاي شحرور    
  ". حاضر بودند-بود 

  .  نا كافي است پليس تشخيص داد كه داليل ارائه شده براي دستگيري عياد
.  به خاطر مسايل خانوادگي يك دوست مشترك، در غرب آلمان باهم مالقات كردنـد               و جراده   عياد 92در اوايل نوامبر    

 در  عيـاد .  نيز حضور داشت    كانون همبستگي با لبنان     مسئول اروپاي غربي سازمان امل و رييس       در اين مالقات شهاده   
 نيـز در     و مجـدي شـحرور      و راحيل   و امين  عطريس.  را من كشيدم   "كردها"طرح اولية حمله به     : حضور اين دو گفت   

حـاال همـه    . دهد من را كنـار گذاشـت        اهللا در برلن كه به همه پول مي          رييس حزب  ما دارابي ا. عمليات شركت داشتند  
  . اند و من بايد از آلمان خارج شوم دستگير شده

 1992 دسـامبر  9در .  داشـت اين بار پليس داليل كافي براي دسـتگيري عيـاد  .  موضوع را به پليس گزارش داد  جراده
 و  و تعليمـات او در ايـران، ريـيس بـودن دارابـي     اللهي بودن راحيل او در بازجويي از حزب.  در برلن بازداشت شد عياد

، اما در مورد شخص خودش      "يك پيروزي براي ايران بود    "ها صحبت كرد و گفت كه اين ماجرا           اللهي  كمك او به حزب   
 قرار بازداشت وي بـا داليـل        1992 دسامبر   10در  .  را دروغ خواند   هاي جراده   گفت از ماجرا خبر نداشته است و حرف       

  :زير صادر شد
، آمادگي خود را براي شركت       يكي از بستگان دارابي    ريزي و آماده سازي جرم، متهم عياد          نامهدر مرحلة بر  ... "

 جزايات  او احتماال به دستور متهم دارابي     . در اين سواقصد اعالم نمود و با او به عنوان عضو گروه قرار گذاشت             
به دليـل  . جريان جرم از جمله تقسيم وظايف به عنوان تير انداز، مواظب و رانندة ماشين فرار را مشخص كرد              

رغم قرار قبلـي، مـتهم          علي. داشته است   وجود اين نقشة ترور، او بايد به طور مستقيم در جريان جرم قرار مي             
...  او را به علت غير قابل اعتماد بودن كنـار گذاشـت  در آخرين لحظه در انجام جرم شركت نكرد، چون دارابي     

."  
  . را دروغگو خواند هيچ يك از اتهامات را نپذيرفت و در توضيحات خود، جرادهعياد

از ايـن پـس وظيفـة دادسـتاني بـود كـه بـر اسـاس                 . م دادگاه ميكونوس دستگير شدند     پنج نفرمته  با دستگيري عياد  
اطالعات بدست آورده ادعانامه صادر كند و اتهام اين افراد را در دادگاه اثبات نمايد تا قضات با بررسي همة مـدارك و                       

  . شنيدن داليل طرفين حكم صادر نمايند
ديگــران . ، تنهــا پــنج نفــري كــه بــه دادگــاه فرســتاده شــدند در زنــدان بــاقي ماندنــدپــس از تكميــل پرونــدة عيــاد

  .هريك به مدت چند روز بازداشت بودند و سپس آزاد شدند



 

  
  
  
  
  

   اپوزيسيون خارج از كشور و ترور-2
  
  

سيون نـسبت بـه آن      هاي سياسي و اكثر نهادهاي فرهنگـي و اجتمـاعي اپوزيـ             بالفاصله بعد از ترور تقريبا همة جريان      
بسياري از احـزاب سوسياليـست و سوسـيال دمكـرات كـه در كنگـرة                . واكنش نشان دادند و نظر خود را اعالم كردند        

. الملل سوسياليستي شركت داشتند، از احزاب قدرتمند كشور خود بودند و در بعضي از كشورها در حكومت بودند                     بين
ها نيـز بـه      آن. هاي اپوزيسيون تاثير داشت       اين امر بر ديگر سازمان    . نداين احزاب همگي ترور ميكونوس را محكوم كرد       

  . تري يافت  اين كارزار پيوستند و محكوم كردن رژيم ايران بازتاب گسترده
رغـم همـة        كل اپوزيسيون ايران علـي    . اولين نكتة مشترك در تمامي اين اظهار نظرها، انتساب ترور به دولت ايران بود             

شـايد از تمـامي     . هاي دروني، يك صدا عامـل تـرور را دولـت ايـران معرفـي كـرد                    ها و درگيري      كندگياختالفات و پرا  
ترورهاي جمهوري اسالمي در خارج از كشور، ترور ميكونوس تنها تروري بود كه همة نيروهاي اپوزيسيون بدون اگر و                   

 ايـن همـاهنگي و يـك صـدايي جريانـات            .اما به جمهوري اسالمي نسبت دادند و آن را همراه با رژيم محكوم كردنـد              
تـا ايـن زمـان      . يي بود كه هر بخش و جزا اپوزيسيون به تنهايي با آن آشنا بـود                  متخاصم به طور عمده ناشي از تجربه      

در عـين حـال     . هاي اپوزيسيون ترور اعضا و رهبران خود را به دست مأموران رژيم ايران ديده بودنـد                   بسياري از بخش  
  .  را همه به ياد داشتندقتل قاسملو

اين بار رژيم واقعيت خود را به طور مستقيم و بدون واسطه به طرفداران استحاله، ليبرال بودن يك جناح و انتخابـات                      
ها در ميكونوس تنها چند كـشته برجـا نگذاشـت، بلكـه آمـال بخـشي از        شليك گلوله. آزاد در ايران اسالمي نشان داد  

هرچند هنوز اين جا و آن جا درگوشـي و بـه عنـوان    . نزديكي به يك جناح رژيم نيز با آن بر باد رفتاپوزيسيون براي  
دادند كه يكي طرفدار ترور و سركوب اسـت و ديگـري              تحليلي مهم، خبر از وجود دو جناح مختلف در دولت ايران مي           

خواسـت ايـن     هر چند هـيچ كـس نمـي   . طرفدار مدارا و مذاكره، كه جناح خشن به آن جناح ديگر رو دست زده است          
شـدند    واسطه و موجود بدل به خاطره و تـاريخ مـي   هاي بي  گذشت، واقعيت  بايد چند سال مي. تحليل را بلند بيان كند 

 ليبرال كه اصـالح طلـب و     رغم همة آنچه در دادگاه مطرح و ثابت شده بود دوباره بخشي از اپوزيسيون از جناح           تا علي 
  . قانون است حمايت كندطرفدار اجراي 

هنوز چهار نعش و يك مجروح ترور جمهوري اسالمي در بيمارستان بودند كه اعالم شد به كمـك وزارت امورخارجـة                     
يي براي مذاكره در بـاره حقـوق بـشر و                جلسه انستيتوي شرق شناسي هامبورگ   آلمان و جمهوري اسالمي و به دست        



 ترور

 
 

٥٧

 هدف دولت، وزارت امورخارجه و انستيتوي شرق شناسي آلمـان           1.ستحقوق بشر اسالمي در هامبورگ تشكيل شده ا       
هاي حكومتش را     هايي كه پايه      توجيه روابط اطالعاتي، اقتصادي و سياسي با ايران بود؛ هدف دولت ايران گرفتن ژست             

ه اش را پشت ساتر حقوق بـشر اسـالمي پنهـان نمايـد و دسـتش را در اروپـا بـراي اجـراي آنچـ            مستحكم كند، چهره  
هنوز چهار نعش و يك مجروح ترور جمهوري اسالمي در بيمارستان بودند كه چنـد نفـر ايرانـي                   . باز گذارد  خواهد    مي

هـا مـدتي عـضو اجـالس همـاهنگي و از              يكي از آن   "اتفاقا"اپوزيسيون، دمكرات و طرفدار حقوق بشر ساكن برلن كه          
يي كه بـه بـازي و نمـايش پرداخـت، در      رژيم در هر عرصه  .  بود در اين جلسه شركت كردند      دوستان قديمي دهكردي  

خواهد را به زبـان اپوزيـسيون و بـراي اپوزيـسيون                رقصي كنند و آنچه مي        اپوزيسيون كساني را يافت كه برايش خوش      
انـد حتـي       تـاوريزه هـم كـرده       آدمكـشان جمهـوري اسـالمي        آنان كه منافع خود را در راستاي سياسـت        . آرايش دهد 

. دهـد   آورد نيز هيچ چيز را تغيير نمـي           هايي كه زير گوششان دوستان شخصي و سياسي قديمشان را از پا در مي               گلوله
خـورد و در عمـل        بشر و حقوق آن و طرفداري از اين حقوق، ظاهرا امور مجردي هستند كه تنها بـدرد معـامالت مـي                    

   2.هاي سركوب  ترين دستگاه  يابزاري است براي توجيه ضد بشر
هاي غربـي را   دومين نكتة مشترك نظرات اپوزيسيون ايران، از چپ تا راست اين بود كه به طور ضمني يا آشكار دولت         

يابنـد يـا حاصـل        گردند و مـي        اذهاني كه همه جا پي توطاه مي        اين نتيجة خيالپردازي و تحليل    . شريك جرم شمردند  
اين داوري حاصـل تجربـة مـستقيم و         . ژيك اين يا آن دستة پرت و دور افتاده از واقعيت نبود           هاي ايداولو     پيش داوري 

براي اپوزيسيون هر بار سـناريوي      . هاي اخير بود      تك و در مجموع در جريان سال          واسطة همة اپوزيسيون ايران، تك      بي
يسيون به دست عوامل جمهـوري اسـالمي بـه         هاي اپوز   گرفت؛ يكي از چهره       ترور انجام مي  : آمد    مشابهي به اجرا در مي    

شد؛ پليس يا دادستاني كشوري كه ترور در خـاكش اتفـاق                رسيد؛ در كشورهاي غربي كمي سرو صدا بلند مي            قتل مي 
رسـيد؛ دولـت ايـران از يـك طـرف بـه         كرد؛ چند خبر در اين جا و آن جا به چاپ مي            افتاده بود موضوع را تعقيب مي     

. داد    كرد و از طرف ديگر آن را به خـود اپوزيـسيون نـسبت مـي                 ن مخالفان را با شادي اعالم مي       گرفتار شد  "تيرغيب"
شد و كمي بعدتر خبر بستن يك قرار داد تجـاري ديگـر بـا دولـت ايـران درز                        سپس همه چيز به فراموشي سپرده مي      

تـر،    آور  در مـوارد شـرم  . اي اروپـايي بـود  ه  آبرويي براي دولت ترين بي ترين روش اجراي سناريو با كم       اين عادي . كرد    مي
 و يا به دليل فعاليت پليس و دادستاني كه به طور مـستقيم از مقامـات دولـت دسـتور           كاري  ها به علت ندانم       تروريست

  3.گرفتند دستگير شده بودند، با دخالت دولت آزاد و حتي با اسكورت پليس به فرودگاه برده و روانة ايران شدند  نمي
هـاي غربـي در هـر قـدم از حيـات       يسيون خارج از كشور ايران با گوشت و پوست خود تجربه كرده بود كه دولـت        اپوز

جمهوري اسالمي در پنهان كردن و ناديده گرفتن و از اين رو ادامـه يـافتن تروريـسم آن سـهيم بـوده و از آن بـراي                            

                                                                          
مراجعه شود به.  در شهر هامبورگ١٩٩٢ سپتامرب ٢٤ - ٢٢از ١  

Bielefeldt, Heiner: Die Menschenrechte zwischen Universalisierungsanszruch ..., Orient, (١٩٩٢) ٣٣. S. ٣٧٤-٣٦٦ 
و طـرف   مساول انستيتوي شرق شناسي هامبورگ Udo Steinbachخ با  اودو اشتاين٢

 : در دادگاه شهادت داد آه١٩٩٤ نوامرب٢٥آملاني در اين مذاآرات در 
هايي آـه آمـده بودنـد روحـانيون،        ، آدم ٩٢در مورد جلسة سپتامرب   "

سفريان آشورهاي خمتلف و سفري سابق ايـران در سـازمان ملـل و غـريه          
گفـتم    اگر مي. آار مشا است] ترور ميكونوس[خواستم بگومي       بودند، مني 

 ".رفتند  گذاشتند و مي شان مي  همه
 دولـت ايـران و      -١بر خورد با دادگـاه      :  مراجعه شود به فصل چهارم     ٣

 دادگاه
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هاي سياسي كه اين نظـر را بيـان     سازمان. اند دهمقاصد سياسي، تجاري و اطالعاتي كوتاه و بلند مدت خود استفاده كر          
هـا داراي نظـرات متفـاوت و          داشتند در مورد حكومت كشورهاي غربي، نوع رابطه و چشم انداز روابط بعدي بـا آن                   مي

هـايي قـرار داشـتند كـه ايـن              ساختند كه در يك سر آن سازمان          حتي متضاد با يكديگر بودند و طيف رنگارنگي را مي         
هـايي بودنـد     دانستند و طرف ديگر آن سـازمان   ا را امپرياليستي و بذاته حامي تروريسم و جمهوري اسالمي مي      ه    دولت

هـا بـراي      كردند و بعضي حتـي از آن          آل خود براي آيندة ايران ستايش مي          ها همچون الگوي رژيم ايده        كه از اين دولت   
  .گرفتند   با رژيم ايران پول و كمك مي"مبارزه"

ي     ها    هاي اروپايي بخصوص دولت        نكتة مشترك در تمامي اظهار نظرهاي اپوزيسيون ايران اين خواست از دولت            سومين
ها مقدم ندانند، بـه قتـل رسـيدگي كننـد و بـه                را بر جان انسان   ... آلمان و فرانسه بود كه باز هم مناسبات اقتصادي و         

ربانيان خود را با فراغ بال به قتل برسـانند و بـدون اشـكال بـه                 جانيان اجازه ندهند آزادانه در اين كشورها بگردند و ق         
  .ايران باز گردند

شناخت همين    از اين نظر اپوزيسيون در موقعيتي قرار داشت كه هم تنها مرجعي كه براي رسيدگي به اين ترورها مي        
ناسايي كنند و حداقل جلـوي مـوارد        خواست ترورها را پيگيري و قاتالن را ش           ها مي   هاي غربي بودند و بايد از آن          دولت

اند و اگر همة مذاكرات و گفتگوهاي به اصـطالح              ها خود به نوعي شريك جرم       دانست كه اين      مشابه را بگيرند و هم مي     
از ايـن رو تقاضـاي اپوزيـسيون ايـران از دول اروپـايي بـه در       . ديپلماتيك رو شود خود بايد بر صندلي اتهام بنـشينند        

  . مانست  ي از مجرم ميخواست كمك قربان
ها از قبل و بـا صـداي بلنـد          يي اتفاق افتاد و كساني در معرض ترور قرار گرفتند كه بعضي از آن                 ترور اين بار در جلسه    

در . خواهنـد      مـي  "اسـتحاله "اعالم كرده بودند طرفدار سرنگوني رژيم نيستند و تنها اصالحات و يـا بـه زبـان آن روز                    
  .امنيت جاني نداشتند پس همة اپوزيسيون بالقوه در خطر ترور بودها نيز  شرايطي كه اين

شد تعيين كـرد چـه كـسي و چـه               يي كه نمي      ترين واكنش اين بود كه هر كس سر كار خود را بگيرد و از مهلكه                  ساده
زدنـد در برابـر        يي داشتند و هنوز به فعاليتي دست مـي            آنان كه سابقه  . زماني قرباني آن خواهد بود جان سالم بدر برد        
ترس از ترور، توجه به مقرارت امنيتي، آفتابي نشدن در هرجا، .  رو كردند اين خطر احتمالي، بار ديگر به زندگي مخفي

زندگي مخفي و نيمـه مخفـي كـه بـسياري از افـراد              . يي گرفت   پرهيز از رفت و آمدهاي غير ضروري و غيره جان تازه          
ترين و آزادترين كشورهاي اروپـايي مجبـور بـه تحمـل آن بودنـد        ي دمكراتها  سرشناس اپوزيسيون در وسط پايتخت  

در برلن و آلمان شرايط روحي ناشـي از ايـن           . كرد    شد كه فعاليت سياسي مي        تبديل به روش زندگي براي هركسي مي      
 رژيم به قتل    اين وضع با مطرح شدن ليست افرادي كه به ظاهر بنا بود توسط مأموران             . خورد    وضع بيشتر به چشم مي    

هايي كـه در مـورد آن وجـود داشـت نيروهـاي مختلـف اپوزيـسيون آن را                       رغم همة شك      برسند تشديد گرديد و علي    
بـازي كـه      كـاري و مخفـي      اين ليست، محرك و زنگ خطر ديگري بود تا تعـداد بيـشتري را بـه مخفـي                 . تكثيركردند  

پليس آلمان و كشورهاي ديگر اروپايي با افراد مختلف         . دهدهاي آن از پيش و به اندازة كافي وجود داشت سوق                زمينه
اپوزيسيون در خارج از كشور نيز      . هاي امنيتي را رعايت نمايند        تماس گرفتند و از آنان خواستند بعضي از دستورالعمل        

ـ    4 .كـرد   گرديد و پليس نيز اين وضع را تشديد مـي        مجبور به زندگي نيمه مخفي مي      هـا در    ه از ايـن نظـر شـليك گلول

                                                                          
 اينجانب از طـرف اداره پلـيس امنـييت          ٨/٢/١٩٩٣امروز دوشنبه    "٤

پس از احراز هويت، از طريق مرتجـم رمسـي     . شهر آلن فراخوانده شدم   
رابر مدارآي آه به پليس ب: "اداره مزبور به اينجانب اعالم آردند     
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يـي و ترسـاندن         با اين ترور رژيم، در منفعـل كـردن عـده          . ميكونوس تنها چند قرباني براي اپوزيسيون به جا نگذاشت        
  .ديگران موفق بود

هاي منفـرد و كـوچكي بـدل شـده            ها به دسته      سازمان. هاي روزمرة كوچك بود       اپوزيسيون پراكنده و غرق در درگيري     
با اين كار نيرو و اعتبارشان از دسـت رفتـه بـود و همـراه بـا آن خـود                     . دادند     نشان مي  بودند كه به هم چنگ و دندان      

هـاي تحقيـق و بررسـي فراخوانـد،             اپوزيسيون نه امكان داشت گـروه     . رفت و تحليل رفته بود        جنبش نيز به تحليل مي    
 مقابله به مثل؛ نه از امكان جدي        آوري نمايد و دست به افشا گري موثر بزند؛ نه خواست و امكان                اسناد و مدارك جمع   

هاي غربي برخوردار بود تا با روشن كردن ترورهاي اتفاق افتاده جلوي ترورهاي بعـدي                   براي زير فشار قرار دادن دولت     
هـا و خـود         بينـي     ها و خود بزرگ       خودخواهي. را بگيرد و نه داراي توان كاري كه رژيم ايران را وادار به ترك ترور نمايد               

ها كـه     براي آن . ها بود "خود"شد براي ارضاي اين         گرفت و اگر كاري انجام مي       ها جلوي هر كار جدي را مي          بينيمركز  
ماند برگزاري تظاهرات و اعتراضات جمعي بود و نوشـتن نامـه بـه ايـن يـا آن        خواستند كاري كنند، آنچه مي     هنوز مي 

  .مقام
در برلن كساني كه از واقعه مطلع شده يـا در جريـان آن بودنـد در    .  سپتامبر شروع شد  18ها از صبح روز         اين كوشش 

هاي اعتراضي، انجام اولين        ها، اولين نامه      نوشتن اولين اعالميه  . مقابل بيمارستان و جلو رستوران ميكونوس جمع شدند       
 نفـر   100 جمعيتي بيش از      روز   غروب همان . ها آغاز شد      ريزي اولين تجمع      ها با وسايل ارتباط جمعي و برنامه            مصاحبه

ها و سفارت ايران در آلمـان بـه             تظاهر كنندگان خواهان بستن كنسولگري    . در مقابل ساختمان فرمانداري جمع شدند     
شركت كنندگان تا مقابل رسـتوران ميكونـوس رفتنـد و در آن جـا بعـد از چنـد             . ريزي ترور بودند      عنوان مراكز برنامه  

  . ي كوتاه متفرق شدنددقيقه سكوت و شنيدن يك سخنران
 سپتامبر تظـاهراتي در برابـر فرمانـداري شـهر بـه             21روز بعد تظاهرات كوتاه مدتي در برابر رستوران ميكونوس و در            

نماينـدگان تظاهركننـدگان بـه      . دعوت كانون پناهندگان سياسي ايراني در برلين و بازماندگان مقتولين صورت گرفت           
هنوز چهار نعـش و يـك مجـروح         .  دفتر فرماندار آنان را پذيرفت و اظهار تاسف كرد         رييس. ديدار فرماندار برلن رفتند   

نمايندگان بيش از آن كه در مورد موضوع حرفي بزننـد از يكـديگر      . ترور در بيمارستان بودند كه نمايندگان بازگشتند      
 دفتر فرماندار صحبت كرديم     يكي از نمايندگان به ميان جمع آمد و گفت با رييس          . گفتند    شكايت داشتند و از هم مي     

رغـم   هنوز چهار نعش و يك مجـروح تـرور در بيمارسـتان بودنـد كـه علـي            . و از تظاهركنندگان خواست متفرق شوند     
  .يي تظاهركنندگان متفرق شدند  مخالفت عده

  .  نفر در بن در برابر سفارت ايران برپا شد100 سپتامبر تظاهراتي باشركت حدود 19در روز 
                                                                                                                                                                                                   
آملان رسيده مشا در زمره اشخاصي هستيد آه در ليست سواقصد افـراد       

لـذا  . و عناصر تروريست دولت مجهوري اسـالمي ايـران قـرار داريـد         
ها و احتياطات امنييت الزم را براي حفـظ    اي توصيه   شايسته است پاره  

ال خـود  جان خود بكار گرييد و نيز پيوسته پليس را در جريان احـو      
 صـفحه نيـز   ٧در اين رابطه يك پرسش و پاسخ آتيب شامل      ." بگذاريد

اي از مضامني آتيب را  بعمل آوردند و بامضاا متقابل رسانده و نسخه     
اي تعاليم و  ايكه حاوي پاره  در پايان جزوه  . تسليم اينجانب منودند  

هاي امنييت است در اختيارم قرار دادند تا مفاد و سفارشـات        توصيه
 ..." رج در آن را حيت املقدور مراعات آنممند

فتوآپي اين . ٨/٢/١٩٩٣ به سفري ايران در آملان، نامة علي بابااي
 .نامه تكثري و پخش شد
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 تظاهرات  سپاري دهكردي   مبر روز انتقال اجساد سه كشتة حزب دمكرات از برلن به پاريس و مراسم خاك               سپتا 25در  
صدها نفر در اين مراسم شركت كردند و سپس براي اعالم نفرت خود از آنچه پيش آمده                 . در برلن از صبح آغاز گرديد     

ستن مراكز ديپلماتيك جمهوري اسالمي به عنوان مراكز ترور، به جلـوي كنـسولگري ايـران                بود با شعارهايي داير بر ب     
. ها مـشغول بودنـد      فيلمبرداري از تظاهر كنندگان براي شناسايي آن      : مقامات كنسولگري به فعاليت جاري خود     . رفتند

هـاي    ي آنان را از انجام فعاليـت  جمهوري اسالمي نشان دادند هيچ چيز، نه مرگ، نه قتل و نه سوگوار         "هاي    ديپلمات"
  .هاي شب پايان يافت تظاهرات اين روز با مراسم ياد بود در آخرين ساعت. دارد اصليشان باز نمي

فراخوان مـشترك حـزب دمكـرات كردسـتان         " سپتامبر تظاهراتي در مقابل كنسولگري ايران در فرانكفورت با           26در  
، سازمان فدائيان خلق    )فرانكفورت(، سازمان فدائيان خلق     )آلمان(-ايران، حزب دمكراتيك مردم     )كميته آلمان  (-ايران
-)راه كـارگر  (و سـازمان كـارگران انقالبـي ايـران          ) فرانكفـورت (-)اكثريـت (، سازمان فدائيان خلق ايـران       )آلمان(ايران

  .  برگزار شد")فرانكفورت(
ايـن  . ر به اشغال افراد اپوزيسيون در آمد       در هانوف  SZD همين ماه دفتر مركزي حزب سوسيال دمكرات آلمان          28در  

  . سازمان داده بود"كميتة اعتراض عليه تروريسم جمهوري اسالمي"اكسيون را 
.  نوامبر تظاهراتي با سازماندهي كميتة برگزاري آكسيون اعتراضي ضد ترور برلن در ميدان اصلي شهر برگزار شد                 7در  

در پارلمان برلن،   ) ZDS(لن، فراكسيون حزب سوسياليسم دمكراتيك      اين تظاهرات را فراكسيون سبزها در پارلمان بر       
راسيسم، دفتر دانشجويان دانشگاه فنـي بـرلن،        . اس. او. كميتة دفاع از پناهندگان كرد، جنبش متحد پناهندگان، اس        

ـ                     ي در بـرلين    كميتة زنان عليه اعدام در ايران، گروه كار عليه قتل عام در كردستان و كانون پناهنـدگان سياسـي ايران
  . زنجيرة اين تظاهرات براي مدتي در تمامي شهرهاي آلمان و اروپا ادامه داشت. حمايت كردند

تعـدد تظـاهرات اعتراضـي از يـك طـرف نـشان       .  نفر بود300 تا 200تعداد شركت كننده در تظاهرات معموال حدود     
موش شدن موضوع توسـط دولـت و پلـيس          دهنده كوشش اپوزيسيون براي اعالم تصميم خود داير بر جلوگيري از فرا           

آلمان بود و از طرف ديگر كوشش براي جلب توجه مقامـات اروپـايي بـه وضـعيت خطرنـاك پناهنـدگان و بخـصوص                  
همـة كـساني كـه فعـاليتي داشـتند، در هـر سـطحي كـه بودنـد خـود را در معـرض                         . فعالين سياسي ايران در اروپـا     

هاي ديپلماتيـك و يـا زيـر     هاي ايراني با پاسپورت  به منطقة آزاد تروريستديدند كه اروپا   كردند و مي    خطراحساس مي 
  .پوشش كارهاي تجاري بدل شده است

ها و جريانات سياسي، واقعه را از ديدگاه خود ديدند و از اين زاويـه نيـز بـه آن پاسـخ                          بطور طبيعي هر يك از سازمان     
بـا اعـالم نظـر      . ان در ديدن و بيان خود واقعه نيز تـاثير داشـت           عالوه بر آن، اهداف كوتاه يا بلند مدت هر جري         . دادند

جريانات مختلف اپوزيسيون، اختالفات نظري، ايداولوژيكي و تاكتيكي برجستگي خود را در بيـان واقعـه و تفـسير آن                    
ر روشـن   هـا را در مـورد تـرو         ترين خطوط فكـري آن      هاي سياسي اصلي      هاي سازمان     ها و گفته    اولين اعالميه . نشان داد 

  .ساخت  مي
دعواي ليبـرال بـودن و دمكـرات بـودن         . اولين نكته در اختالفات داخلي اپوزيسيون، نوع برخورد به حكومت ايران بود           

  .يك جناح و خشن بودن آن جناح ديگر جاي بسيار مهمي در اين ميان اشغال كرد
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 يك اطالعية مطبوعاتي به زبان آلماني با اشاره          در مورد قتل چهار نفر طي      "خانوادة قربانيان اخير و اپوزيسيون ايران     "
ترور را محكوم نمايد و سفارت ايران را به عنوان مركز اين " و ترورهاي قبلي از دولت آلمان خواستند     به نطق فالحيان  

  ."ها ببندد فعاليت
نامـة مختـصر سـه        حـاوي زنـدگي   يـي در چهـار صـفحه           اعالميـه  18/9/92 ايران در تـاريخ        -حزب دمكرات كردستان  

 عضو كميتة مركـزي و نماينـدة حـزب در اروپـا،              همراه با رفقا فتاح عبدلي     شرفكندي... رفيق ارجمند و مبارز   "مقتول
در اين .  ارائه داد" دهكردي كادر شايستة حزب و يار ديرينه و با وفاي حزب دمكرات و خلق كرد نوري          همايون اردالن 

بدون تـاريخ، تـاريخ ترجمـة       (نامة كميته مركزي      اما حزب در بيان   . اعالميه هيچ سخني از مجروح و شرح واقعه نيست        
در ... به هنگـام حادثـه    ": در مورد كشته شدگاني كه عضو حزب نبودند نوشت        . واقعه را شرح داد   ) 19/9/92آلماني آن   

 كه از دوستان ديرين حزب بـود        تشكل وسيع چپ دمكراتيك    از اعضاي    رفيق نوري دهكردي  ... جريان حملة وحشيانه  
  ". به شدت مجروح گرديد بنام عزيز غفارينفر ديگريهدف گلوله قرار گرفته و به شهادت رسيد و 

هماهنگي برلن موضوع را به سكوت برگزار نمود و از دادن حتي يك اعالميه و محكوم كـردن تـرور هـم خـود                            اجالس
 بـود و از همـان روز اول اعـضاي           اجالس هماهنگي برلن  اولين اثر تيراندازي در رستوران ميكونوس انحالل        . داري كرد 
  . ها وجود آن را فراموش كنند ديدند كه همه و قبل از هر كس خود آنآن بهتر 

در ) اكثريـت (يي به امضاي شوراي مركزي سـازمان فـدائيان خلـق ايـران        اكثريت طي اعالميه  -سازمان فدائيان خلق    
ها در دولت ايران       مورد وجود جناح    نيز اشاره كرد اما در      ترور را به دولت ايران نسبت داد و به نطق فالحيان           18/9/92

رفيق عزيز  " و   " از منفردين سياسي    دهكردي رفيق نوري "در اين اعالميه از سه نفر از حزب دمكرات و           . سخني نگفت 
  .رده شده بود اسم ب" از مسئولين سازمان فدائيان خلقاهللا طبيب غفاري

سازمان فدائيان خلق در اين زمان حرف مشخصي نزد و سكوت كرد و در اين اثنا منحل گرديد و قبال منحل گرديـده                       
 كـه  كـشتگر .  با هزاران اتهام؛ او نيز ترجيح داد سكوت كند    گو باشد جز طبيب غفاري      بود و ديگر كسي نماند كه پاسخ      

او در مورد ترور ميكونوس     . شد در يك مصاحبة مطبوعاتي در برلن شركت كرد            اين سازمان به نام او خوانده مي      تمامي  
ها براي ترور من در هواپيما بمب گذاشته بودند   من امروز با هواپيما به اين جا پرواز كردم اگر تروريست          : از جمله گفت  

  .گرديد  هروندان كشورهاي اروپا ميباعث سرنگون شدن هواپيما و كشته شدن تعدادي از ش
 عـضو مركزيـت و دبيـر تـشكيالت و امـور مـالي               ها نشريه منتشر نكردنـد و دسـتمالچي         جمهوري خواهان ملي مدت   
  ."باشم  از زمان ترور به بعد ديگر عضو جمهوري خواهان ملي نمي"ها بعد در دادگاه گفت  جمهوري خواهان ملي مدت

يي كـه بـه آن هـيچ            يك مردم ايران عضو ديگر اجالس هماهنگي طي يك اعالميه به ترور همچون واقعه             حزب دمكرات 
شـوراي مركـزي حـزب دمكراتيـك        ": ربطي نداشت و گويي در نقطة دوردستي از جهان اتفاق افتاده بود برخورد كرد             

ب دمكـرات كردسـتان ايـران و     شهريور خود ضمن اظهار همدردي عميق بـا حـز  28مردم ايران در جلسة فوق العادة     
هاي خود را بويژه در زمينة فـشار بـه افكـار        از اپوزيسيون ايران ميخواهد فعاليت    ... جنبش متحد چپ دمكراتيك ايران    

  ."هاي غربي را تشديد كنند عمومي و دولت
 اعالم نمودنـد و در      ترين نظرات خود را در مورد واقعه        هاي حاضر در جلسة ميكونوس اصلي         با اين اظهار نظرها سازمان    

  .تري كه در پيش بود موضع گرفتند  هاي جدي  مورد بحث
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خـوارگي و     اشتهاي سيري ناپذير ددمنشان حاكم بر ميهن ما براي آدمـي          ": نوشت) در تبعيد (كانون نويسندگان ايران    
انيـان بـالفطره را هـر       داري اين ج      هاي سرمايه     طلبد و سكوت آلوده به بند و بست حكومت            جنايت، همچنان قرباني مي   

  ".كند  تر مي  روز جري
 بار ديگر دست به جنايت      عوامل رفسنجاني ":  اعالم كرد  18/9/92نهضت ملي مقاومت در اطالعية مطبوعاتي به تاريخ         

شدگان را قتل را به عوامل رفسنجاني نسبت داد وكشته . "...فجيعي زدند كه از شدت توحش نامي نميتوان بر آن نهاد        
  . اعالم نمود"هاي چپ  سه تن از رهبران حزب دموكرات كردستان ايران و يك تن از مبارزان منسوب به گروه"

رژيم ضـد   ... ":  يك اطالعية مطبوعاتي بزبان آلماني منتشر كرد       20/9/92كانون پناهندگان سياسي ايراني در برلن در        
ا در داخل و چند ده نفر را در خارج به قتل رسانده است دوباره دست                ها هزار نفر از مخالفين ر       حقوق بشر ايران كه ده    

تحقيقـات را سـريع و بنيـادين پـيش ببـرد و             "در پايان اعالميه از دولت آلمان خواسته شده بود          . "اي زد     به ترور تازه  
  ". سفارت ايران كه اين فعاليت تروريستي را رهبري كرده تعطيل كند

بـه تـاريخ   ) راه كـارگر (به امضاي هيأت اجرائي كميتة مركزي سازمان كارگران انقالبي ايران       يي      راه كارگر طي اعالميه   
تروريستها به قصد ترور رهبران حزب دمكـرات    ":  از جلسة ميكونوس به عنوان مهماني سخن گفت        1371 شهريور   29

 كـه در ميهمـاني شـام شـركت           دهكـردي  ها همچنين به نوري       گلوله... سه نفر را به قتل رساندند     ... به رستوران رفتند  
 كه مجروح در بيمارستان خوابيـده        در اين اعالميه از طبيب غفاري      ".داشت نيز اصابت كرد و موجب شهادت او گشت        

طيفي از نيروهاي ليبـرال كـه يـا در شـب            "ود عليه   دنبالة اعالميه عمال اعالم جرمي ب     . بود حتي اسم برده نشده است     
 و  " و هم اين ميهماني و مذاكره را سازماندهي كرده بودند            - يا قرار بود حاضر باشند       -فاجعه در محل حضور داشتند      

ن همچنـي ... هـاي الزم را        درس بايـد ... اما آن نيروهايي كه   ".  بكنند پايان يافت   بايدبا چندين حكم كه ديگران چه كار        
و ارگانهاي دولتي و مطبوعات را تحت فشار قرار داد تا حقيقت ...  با افشأبايد...  با افشا اهداف و اقدامات     بايداين نيروها   

  ."ماجرا را منعكس كنند
تشكيالت حزب كمونيست در آلمان و تشكيالت سازمان فدايي ايران در آلمـان و كميتـة آلمـان سـازمان كـارگران                      "

ايـن نخـستين بـار نيـست كـه جمهـوري اسـالمي بـه كمـك                  " در اعالمية مـشتركي نوشـتند        21/9/92 در   "انقالبي
... در چنـين شـرايطي    . پـردازد     هاي مزدور تروريستيش به ترور مخالفين سياسي خود مـي             ها و توسط اكيپ       سفارتخانه

... حت تمـام و بـا ابـراز اتهامـاتي         دارانه و امپرياليستي دولتشان با وقا         مقامات دولتي و پليس آلمان بنا به منافع سرمايه        
خواهند بر اين واقعيت آشكار سرپوش بگذارنـد و عمـال در لـواي مبـارزه عليـه تروريـسم بـه حمايـت مـستقيم از              مي

  ".پردازند  تروريستهاي جمهوري اسالمي مي
هايـشان و        دولتهـاي غربـي، رسـانه        تـالش " از جملـه نوشـت       " 19/9/92يـي در        حزب كمونيست كارگري در اعالميه    

ليبرالهاي ايراني براي انداختن تروريسم به گردن جناح تندرو رژيم تنها براي خارج كردن كل حكومت اسالمي از زيـر        
  ".باشد  ضرب مي

 نـه ترفنـدهاي وقيحانـة       ": يي بـه تـاريخ همـين مـاه نوشـت              در اعالميه ) اقليت(سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران      
 - "متمـدن "دن اين ترورها به اين و آن و نه مماشات طلبي و سكوت عامدانة دولتهـاي                 سردمداران رژيم در نسبت دا    

هـاي تروريـستي جمهـوري          گـسترش سياسـت   ... تواند تمامي شواهد و حقايق را الپوشاني نمايند            نمي -منجمله آلمان 
وري است كه آنهـا را بـيش از         ضر... رسوا نموده اما  ... اگرچه آندسته از جريانات فرصت طلب و سازشكاري را        ... اسالمي

  "...پيش افشا نمود و
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و همچنـين   ... ترور بزدالنة سه نفر از اعضاي رهبري حـزب دمكـرات كردسـتان ايـران              "سازمان سوسياليستهاي ايران    
  .محكوم نمود را " يكي از عناصر قديمي اپوزيسيون ايران در برلين دهكردينوري

يك سخنگوي مجاهـدين خلـق      ":  نوشت 18/9/92مجاهدين خلق ايران در يك اطالعية مطبوعاتي به زبان آلماني در            
 در همان روز در اطالعية مطبوعاتي ".ايران در كلن اطالع داد كه جنايت ديروز در برلن را ماليان تهران انجام داده اند

  ". ترور كردهاي ايراني در برلن را محكوم نمودمسعود رجوي"ديگري اعالم نمودند 
هاي آلمان با پخش اخبار ضد و نقيض سـعي در پوشـاندن         امپرياليست": نوشت) سربداران(اتحادية كمونيستهاي ايران  

رد شان با مرتجعين حاكم بر ايـران خدشـه وا           چهرة كريه سران جمهوري اسالمي در اين جنايت داشته تا بر مناسبات           
  ".شان حفظ شود  نيايد و منافع استثمارگرانه و غارتگرانه

، دبير كل حزب دمكرات كردستان       شرفكندي ترور وحشيانة دكتر سعيد   ": نوشت] رضا پهلوي [دبيرخانة شهريار ايران    
هاست طعم تلخ       براي همة مردم ايران كه در حكومت ضد انساني جمهوري اسالمي سال           و سه تن از ياران او در آلمان         

  ".نهايت تلخ و تأثر انگيز است  اند و بويژه براي هم ميهنان عزيز كرد ما، خبري بي  وحشت و برادر كشي را چشيده
ن بدر آمد خـون گروهـي   بار ديگر دست دژخيمان جمهوري اسالمي از آستي":  شهريور نوشت 28حزب توده ايران در     

از همة نيروهاي مترقي و آزاديخـواه       " و در پايان     ".از مبارزان راه آزادي، عدالت و استقالل كشورمان را برزمين ريخت          
  ". تشكيل دهند"واليت فقيه"صف مشترك و يكپارچه عليه رژيم " خواسته شده تا "و تحول طلب كشورمان

  .نيز ترور را محكوم نمود) شاخة آلمان(سازمان مشروطه خواهان ايران 
يـي     در اعالميـه   22/9/92 در   "هاي آموزشي مدد كـاري اجتمـاعي، فرهنگـي و سياسـي               كارگاه ايرانيان براي فعاليت   "

 و در ".ترين مبـارزان ايرانـي را بـه خـون كـشيدند      بار ديگر تروريستهاي جمهوري اسالمي چهار تن از ارزنده  ": نوشت
  .  شد"اي جاسوسي و مراكز تروريست پرور جمهوري اسالمي در آلمان و اروپاه  بستن النه"پايان خواستار 

  
مـوج ترورهـاي سـازمان يافتـه     ":  نوشـت 19/9/92يي به تاريخ     در اعالميه  "كميتة همبستگي با مبارزات مردم ايران     "

 فعاليـت مـداوم ماشـين    گيرد و پي در پي اخبار هولناكتري از تـرور و            تري بخود مي      دولتي رژيم اسالمي ابعاد گسترده    
   "... نگذشته بود كهاي از قتل جنايتكارانة فريدون فرخزاد هنوز چند هفته. يابد  ترور جمهوري اسالمي انعكاس مي

هايي از حاكميت ترور و وحـشت           اين ترورهاي خونين در خارج گوشه     ":  نوشت "شوراي پناهندگان ايراني فرانكفورت   "
دهد و بر توهمات و شايعات مبني بـر متعـادل شـدن رژيـم خـط باطـل                       هارده سالة رژيم اسالمي ايران را نشان مي       چ

  ".پناهندگان ايراني امنيت جاني ندارند... كشند  مي
هـا و        سـازمان  ها قتـل سياسـي هـشداري اسـت بـر تمـام                 فاجعة برلن به دنبال ده     ": يي نوشت      در اعالميه  حسن نزيه 

اي يا در چهار چوب پايگاهي متفق و            منفردين اپوزيسيون تا زماني كه مبارزات آنها هماهنگ نگردد و به صورت جبهه            
 و  "مهلـك "هاي      ها و ضربه      دمكراتيك به همكاري و فعاليت دسته جمعي مبدل نگردد از مصونيت الزم در برابر يورش              

  ."وردار نخواهد بودغافلگيرانة رژيم جمهوري اسالمي بر خ
رژيم ورشكستة جمهوري اسالمي يك دشمن قسم خوردة مردم ايران به دنبـال تهديـد               ": پايگاه اتحاد براي دمكراسي   

 وزير اطالعات و امنيـت رژيـم جـاري شـد، دكتـر      خود كه چند روز قبل در نهايت صراحت و وقاحت بر زبان فالحيان       
 رهبر حزب دمكرات كردستان و سه نفر ديگر از هموطنان ايران دوست كـرد مـا را در بـرلن وسـيلة                        شرفكندي سعيد
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 و همقطارانش بايـد بداننـد كـه سرنوشـتي نظيـر             آقاي هاشمي رفسنجاني  . ... اي از ميان برداشت       هاي حرفه     تروريست
  ". دير يا زود دامنگيرشان خواهد شدسرنوشت چائوشسكو

ك اهميـت ويـژه    ك از ايـن دو بخـصوص اظهـار نظـر پ    . ها دو سازمان مبارز كرد در تركيه اعالميه دادند   عالوه بر اين  
. ك را از متهمان احتمالي ترور ميكونـوس قلمـداد كـرده بـود               ك  داشت چون دولت آلمان و سخنگوي پليس آلمان پ        

بر اساس اطالعات ما بايـد      ": تهام دست داشتن در ترور را رد كرد و ترور را به دولت تركيه نسبت داد               ك بشدت ا    ك  پ
داننـد كـه مـأموران اطالعـاتي            همه مي .. اند مطلع بوده باشد      كه اخيرا به آلمان آمده     "گروه مرگ "دولت آلمان از يك     

  ."اند   نيز ظاهرا براي تعطيالت به آلمان نيامدهاين واحد ضد گريال... گردند و  تركيه آزادانه در خاك آلمان مي
 كـه همـراه بـا    "قتل سياسي سياست مداران كرد در برلن   "كميته كردستان در كلن آلمان طي يك اعالميه با عنوان           

و يك همراه ديگر شديدا مجروح      ... چهار عضو حزب دمكرات كردستان ايران     ":  منتشر شد نوشت   ".ك.ك.پ"اعالميه  
 سپتامبر در آلمان    14 تا   11 تركيه از     چهار رهبر كرد احتماال در رابطه با حضور عصمت سرگين وزير كشور           قتل  ... شد

  ."است
  .ها ادامه يافت  رژيم ايران در شهرها و كشورهاي مختلف تا مدت   داير بر محكوم كردن  و اطالعيه انتشار اعالميه

 تشكيل گرديد و به دنبال آن در چنـد          5"زيسيون ايراني ضد ترور   كميتة اپو " و   "كميتة موقت مبارزه با ترور    "در برلن   
  . هاي مشابهي شكل گرفت  شهر و از جمله پاريس كميته

كانون پناهنـدگان   . كميتة موقت بعد از دادن چند اعالميه و برپايي و شركت در چند تظاهرات به كار خود خاتمه داد                  
هاي كميتة موقت و دوستان و خانوادة قربانيان قرار داشت،              فعاليتسياسي ايراني در برلين كه به طور فعال در جريان           

  .هاي خود در اين مورد ادامه داد  به فعاليت
 مركب از اعضاي اجالس هماهنگي با اضافه شـدن يكـي دونفـر              " برلن -كميتة اپوزيسيون ايراني در تبعيد عليه ترور      "
  به قتل رسيده بود و طبيـب غفـاري  دهكردي(و كم شدن يكي دونفر ) گذشت    ميمدت كمي از ترور شاهپور بختيار (

هاي اعتراضي به مقامات آلماني فعال بود و چنـد    اين كميته در نوشتن نامه  . تشكيل گرديد ) مجروح در بيمارستان بود   
 15كميته خبر دستگيري يك شخص ايراني را در اعالميه به تـاريخ             . فارسي و آلماني نيز منتشر نمود     اعالميه به زبان    
 15(روز بعـد    .  اكتبـر اعـالم كردنـد      14 اكتبر دستگير شد، مقامات پليس خبر آن را در           8 در   دارابي. اكتبر اعالم كرد  

يـي كـه ترجمـة خبـر        در همين روز كميته طـي اعالميـه     6.ن خبر را منتشر كردند    هاي آلما   تقريبا تمام روزنامه  ) اكتبر
پليس فدرال در تاريخ هفتم و هشتم اكتبر اقدام به دستگيري سه تن ديگـر در شـهر   ... ": هاي شهر بود نوشت   روزنامه

و حـسام حـسن   . هاي حسن الف  و دو لبناني بنام. اين دستگير شدگان عبارتند از يك ايراني به نام كاظم د      . برلن نمود 
و يك ايرانـي بنـام كـاظم داوودي در          ": نوشت)  بدون تاريخ  3اطالعية شماره   (كميته بعدا در اطالعية تكميلي      . "...س

                                                                          
آميتـة اپوزيـسيون ايرانـي در تبعيـد         " اين آميته  با اسامي خمتلف        ٥

يتـة اپوزيـسيون    آم"،  )٧ و ٥ و ٣ و ١اعالميـة مشـارة     "( بـرلن  -عليه ترور 
و ) فراخـوان بـه مناسـبت شـروع دادگـاه         " ( بـرلن  -ايراني عليه ترور  

) ١٩٩٨ مـارس    ٢٨اطالعيه  " (آميتة اپوزيسيون ايراني ضد ترور در برلن      "
 .ناميده شده است

 ١٩٩٢ .Okt.١٥ Bild, Berliner Morgenzost, Neue Zeit, BZ, Süddeutsche Zeitung, Berliner Kurier از مجله  ٦
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ها از مداركي بود كـه اعـضاي        اين اعالميه  7".چنان كه قبال به اطالع رسيده بود      ... برلن به اتهام شركت در تدارك ترور      
  8. گرفتن مچ ايران توسط اپوزيسيون از آن به طور مكرر نام بردندكميته به عنوان مدرك

 اعالميـه، مـتن اساسـنامة كميتـه و          7اين كميته تا شروع دادگاه ميكونوس عالوه بر يك سري مـصاحبة مطبوعـاتي،               
ت بـه زبـان   المللي و حقوق بشر، سه جزوه از بريـدة نـشريا          هاي اعتراضي به مقامات آلماني و نهادهاي بين           نوشتن نامه 

  9. منتشر كردآلماني در باره ميكونوس و يك جزوه از بريدة نشريات آلماني زبان در بارة سلمان رشدي
هاي اپوزيسيون بلكه همچون يك دولت وارد مـاجرا گرديـد و در                 سازمان مجاهدين از آغاز نه همچون يكي از سازمان        

هـاي شـوراي ملـي          اولين اعالميه . ي ملي مقاومت دست به كار تبليغ زد       عين حال براي پيشبرد منافع سازمان و شورا       
مقاومت و سازمان مجاهدين، عالوه بر متهم كردن رژيم به دست داشتن در ترور نوعي تسويه حساب با حزب دمكرات         

العيـة  روز بعد از ترور يك اطالعية مطبوعاتي از طرف دفتـر مجاهـدين خلـق در كلـن و يـك اط                    . كردستان ايران بود  
در .  منتـشر شـد    " رهبر شوراي ملي مقاومت و فرماندة ارتـش آزاديـبخش ايـران            مسعود رجوي "مطبوعاتي به امضاي  

حـزب دمكـرات    " و " شـاخة قاسـملو    -حزب دمكرات كردستان ايران     "اطالعية اخير حزب دمكرات كردستان ايران را        
در اين اطالعيـه از سـخنراني       .  خواند " رهبري جديد  -حزب دمكرات كردستان    " را   "بي رهبري انقال  -كردستان ايران   

 و زدن "گروهـك دمكـرات  " سخن گفته شد اما بدون اشاره به اين كه فالحيان به طور مشخص از              تلويزيوني فالحيان 
در .  و نه يكي از افـراد رهبـري انقالبـي          ها حرف زده بود و مدت كوتاهي بعد رهبر حزب دمكرات ترور شد              ضربه به آن  

 سخنگوي شوراي ملي مقاومـت      از طرف جواد دبيران   ) به زبان آلماني  ( يك اطالعية مطبوعاتي    )  سپتامبر 19(روز بعد   
  رفـسـنجاني  هـايي اسـت كـه از         سـواقصد كار تروريست   - 1":  نكته بود  7اين اطالعيه حاوي    . در آلمان منتشر گرديد   

انـد و هنـوز در آلمـان           بنابر اطالعات ما مجرمين در روز اول پس از قتل در برلن بوده             - 4... -3... -2.گيرند    دستور مي 
يي بـه تـاريخ       و در اعالميه  . "آنها قصد دارند محل اقامت خود را مكررا تعويض كنند و سپس از آلمان بگريزند              . هستند

...  بنا بر اطالعات فرماندهي مجاهدين خلـق در ايـران، تـرور            ": مضاي دفتر مجاهدين خلق ايران در كلن       با ا  21/9/92
وزارت . طرح شـده اسـت    ...  است و بخصوص از طرف محمد جعفري       واحد ويژة پاسداران كه فرمانده آن احمد وحيدي       

هنـوز  ...  بـوده اسـت    و امنيت و وزارت امور خارجة رژيم ماليان دست داشتند و زير نظر شـخص رفـسنجاني                اطالعات  
انـد، منتظرانـد كنتـرل امنيتـي پلـيس       بعضي از مجرمين اصلي سواقصد تا اين ساعت در آلمان هستند و پنهان شـده             

                                                                          
حسام حـسن   "و منظور از    ]" عطريس. [حممد حسني ع  "،  ". ا حسن"منظور از    ٧
هـاي آملـاني خـرب از           چون روزنامه . باشد  مي]" شحرور.[حسام حسن ش  "،  ".س

آميته در "  داده بودندKasen D. و  CHussam Hassan.”و "  AMohamad Hasasan."دستگريي 
با " (داوودي"را  " د"و  " ا"و عطريس را    " س"ين خربها شحشور را     ترمجه ا 

 .ترمجه آرد") و"دو 
   اپوزيسيون-٣دادگاه، خبش : رجوع شود به فصل سوم ٨
٩  

-Der Fall “Mykonos”I Ein weiteres Beisziel für Staatsterrorismus, Komitee der iranischen Ozzosition im Exil gegen Terror, Berlin, 
)١٩٩٢بعد از اآترب( بدون تاريخ  

-Der Fall “Mykonos” II Dokumentation zum Staatsterrorismus Iran’s, Komitee der iranischen Ozzosition im Exil gegen Terror, Berlin, 
بدون تاريخ) ١٩٩٣بعد از ژوان (  

-Der Fall “Mykonos” III Dokumentation zum Staatsterrorismus Iran’s, Komitee der iranischen Ozzosition im Exil gegen Terror, Berlin, 
بدون تاريخ) ١٩٩٣بعد از اآترب (  

متامي جلد اول و جلد دوم و حدود نيم جلد سـوم بريـده جرايـد آملـاني                  
 .است
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 در  محمد جعفـري  ...  اجرا شده است   ماندهي محمد جعفري  سواقصد تحت فر  . تخفيف پيدا كند تا از آلمان خارج شوند       
هـاي    روش. " به طور مستقيم در ترور قاسملو در وين دسـت داشـته اسـت               با نام مستعار صحرا رودي     1989 ژوان   13

ت به مذاكرة مخفي، راهزني هوايي و لشكر كشي نظامي در بيرون از خاك ايران،      دعو"ها به قربانيان      رسيدن تروريست 
  .  ذكر شده است"هاي ديگر هاي منفرد يا تعقيب مخالفان در كشور  هاي سياسي و اطراف شخصيت نفوذ در سازمان

اتالن بايـست منجـر بـه دسـتگيري قـ             اطالعاتي كه مجاهدين در مورد ترور مشخص ميكونـوس منتـشر كردنـد، مـي              
هـا    هايي كه مجاهدين در ايـن اطالعيـه         اما پس از تحقيقات دقيق و طوالني پليس و دادگاه هيچ يك از نام             . گرديد    مي

مجاهـدين هـيچ نكتـة      . ذكر كرده بودند در جريان دادگاه ميكونوس مطرح نگرديد و نكات ديگر نيز به اثبـات نرسـيد                 
هاي مطبوعاتي پـر سـر و صـدا             ها و مصاحبه       گفتند و در اعالميه    دانستند وآنچه     مشخصي در مورد ترور ميكونوس نمي     

ها و در مواردي حدسياتشان از اطالعات درست يا غلطي بود كه از موارد ديگر                   گيري    ها، نتيجه     اعالم كردند جمع بندي   
هـا بـود كـه      بر اساس همين جمع بنـدي . بدست آورده بودند و به طور مستقيم هيچ ربطي به واقعة ميكونوس نداشت       

 در اختيـار پلـيس قـرار        "ريزي آن     اطالعاتي در مورد ترور و برنامه     " به پليس مراجعه و    93يكي از مجاهدين در آوريل      
 سخنگوي شورا در آلمان در مـورد ميكونـوس دو اطـالع دقيـق در اختيـار                   مجاهدين در جريان شهادت دبيران     10.داد

العاده در كردستان در روز ترور و گزارش نشرية داخلي مجلس شوراي اسالمي در                اعالم وضعيت فوق  : دادگاه گذاشتند 
  .باره ترور

ترين حساسيت را به ترور       مجاهدين كه به طور مداوم در معرض ترورهاي جمهوري اسالمي قرار داشتند و دارند، بيش              
يي طوالني مورد توجه  كه ترور و دادگاه، حداقل در دورههاي اپوزيسيون بودند        ميكونوس نشان دادند و يكي از سازمان      

  . جديشان بود و در بدست فراموشي سپرده نشدن موضوع ميكونوس در ميان ايرانيان و نيروهاي خارجي نقش داشتند
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   مطبوعات آلمان و ترور-3
  
  

ري به خوانندگان خود دادند و در      مطبوعات آلمان در انعكاس واقعة ميكونوس نقشي جدي بازي كردند، اطالعات بسيا           
تاثير مطبوعات در افكار عمومي و از ايـن طريـق حتـي در              . عين حال نكاتي را به داليل مختلف روشن يا تيره نمودند          

  . برخورد دولت آلمان با دادگاه و اطالعاتي كه در اختيار آن گذاشت تاثيري تعيين كننده بود
پرداختـه  ) چهـار روز  (وعات آلمان، تنها به نشريات دورة داغ بعد از تـرور            كردهاي مطب   براي روشن كردن يكي از عمل     

تواند تصوير كاملي ارائه دهد، اما روشنگر يك جنبـه از نقـش آن در كـشور آلمـان                     با اين كه اين دورة كوتاه نمي      . شد
روزنامـه و  15هـا   ان آنهاي معتبر آلمـاني بعـد از تـرور ميكونـوس ديـده شـدند و از ميـ                  تقريبا تمام روزنامه  . باشد  مي

چـون تـرور در بـرلن اتفـاق         . نامه كه در مورد واقعة ميكونوس خبر يا گزارشي چاپ كرده بودند انتخاب گرديدند                 هفته
هاي شهرهاي ديگر آلمان گزارش و خبرهاي بيـشتري چـاپ كردنـد، در                هاي برلن نسبت به روزنامه        افتاده بود روزنامه  

  ). نشريه15 نشريه از 7(شدند   هاي انتخاب شده در برلن منتشر مي  نتيجه درصد بااليي از روزنامه
)  روزنامـه معـروف بـرلن      3(پـسند     هـاي عـوام       ها در دو دستة جداگانـه مـورد بررسـي قـرار گرفتنـد، روزنامـه                   روزنامه

ــه ــزارش   و روزنام ــر؛ چــون گ ــه ويژگــي   هــاي معتب ــن دو دســته روزنام : هــاي خاصــي داشــتند هــاي هــر يــك از اي
  .هاي مختلف داشتند بان آنها متفاوت بود و در تهيه، تنظيم و انتشار خبر، انگيزه و هدفمخاط

  
  پسند هاي عوام   روزنامه-1

اند اهميت دارنـد و در روشـن كـردن قـضايا و       ها هستند و فقط از اينرو كه پرخواننده ترين   ها از پرخواننده       اين روزنامه 
ها نه واقعة ميكونـوس و          براي اين روزنامه  . توان سراغ كرد       در اين دسته هيچ نمي     نگاري است     آنچه شايسته نام روزنامه   

هـا    ايـن روزنامـه  . اخبار تنها ابزاري جهت جلب توجه خواننده است     . نه هيچ واقعة ديگري به خودي خود اهميت ندارد        
هـدف در  . رسـانند   آورنـد و بـه چـاپ مـي      كنند و اگر نتوانستند از خود در مي  توانند بفروشند پيدا مي  آنچه را بهتر مي  

  . درجه اول جلب توجة خواننده براي فروش بيشتر است نه روشن كردن واقعيت
 1 كـشته،  4تيرانـدازي در كافـه يونـاني    ": ترين تيترهاي ممكن به اطالع عموم رسـانند  ها خبر را با بزرگ      اين روزنامه 

عـام در       قتـل "،  3" كشته 4 گلوله   30حمام خون كردها در برلن،      "،  2"مرگ بعد از شام آمد    "،  "كشتار برلن "،  1"زخمي

                                                                          
١ Bild١٨/٩/٩٢ 
 ١٩/٩/٩٢جا   مهان٢
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يـي كـه بـا       بـا پـسر بچـه     ها مصاحبه   تر كردن خبر، يكي از آن       براي هيجان انگيز  . 5"اعدام در حين شام   "،  4"ميكونوس
تـي از  واقعـه ح . 6".ام ببينم هنوز خون روي زمـين هـست    آمده": پدرش براي ديدن محل واقعه آمده بود را چاپ كرد     

هـاي يكـي از افـراد           در اين بافت خبـر رسـاني گفتـه        . زبان شركت كنندگان در اين نشريات رنگ و طعم خاصي يافت          
  :شركت كننده در جلسه ميكونوس نيز با تيتر درشت همين رنگ و بو را گرفت

  .7 " خون- سه شليك -من خزيدم بعد اسلحة كمري"، "عام زنده ماندم  من در قتل"
تـرين شـيوة      حشت و عدم امنيت با بكار گيري چند كلمة زمخت و خشن در يك تيتر درشـت، متـداول                  ايجاد ترس، و  

استفاده از اين شيوه در مورد واقعة ميكونوس عمـال در خـدمت             . ها براي جلب مشتري است        مورد استفادة اين روزنامه   
 كه گاهي نـيم صـفحة اول روزنامـه را     اين تيترها . ها به نفع سياست روز بود       مخدوش كردن اخبار و جهت دادن به آن       

هـا نـه    گـزارش . آمـد   يي بود براي آنچه در گـزارش مـي    كرد هم نقش جلب كنندة خواننده را داشت و هم مقدمه        پرمي
هـا و       هـايي اسـت كـه معمـوال منطبـق بـا خواسـت                 نگاري، بلكـه مملـو از داسـتان           حاوي خبر به روال معمول روزنامه     

هرگـاه سرچـشمه خـالق ذهـن داسـتان سـرايان       . انـد   هاي حكومتي ساخته شده  ترين جناح    هاي جاري راست      سياست
اندركاران دولتي بـدون پرسـش از چنـد و چـون آن بـه چنـگ                   هاي دست     شد مواد الزم را از گفته       روزنامه خشك مي  

. ملـه آلمـاني بودنـد     در اين ساعت رستوران مشتريان زيادي داشت كـه از ج          : گفت... مسئول امنيت برلن  ": آوردند    مي
 مـرد   9" و   ".هر كس گلوله نخورد شانس زيادي آورده اسـت        . منظرة بدي است  .  گلوله شليك كردند   30 تا   25قاتالن  

توانسته در آن زمـان در رسـتوران و در معـرض                 يعني هر آلماني مي    8".اند    زير چتر ديگر مشتريان سر ميز غذا نشسته       
اين روزنامه ننوشت كه مـسئول امنيـت بـرلن حاضـر            . خبر ترور     گناه و بي      لقوه، بي تيراندازي بوده باشد و يك قرباني با      

رستوران در اين ساعت "اين خبر كه . 9هاي حاضر در رستوران پاسخ دهد      نشد به سوال خبرنگاران دربارة تعداد آلماني      
هايي كه خود چاپ كـرده          به بر اساس مصاح     تحريريه و خبرنگاران روزنامه   .  دروغ محض است   "مشتريان زيادي داشت  

در آن ساعت در رستوران تنها يـك مـشتري آلمـاني حـضور داشـت و او نيـز از                     . بودند به اين موضوع آگاهي داشتند     
  .دوستان صاحب رستوران بود

ها بعضي نكات نامربوط را به ماجرا اضافه و همين نكات را بزرگ كردند تا واقعـه را همچـون خطـري كـه                          اين روزنامه 
 نيز گفتند مسببين ايـن خطرهـا   "عادي"ها به خوانندة  همين روزنامه . كند نشان دهند    دان آلماني را تهديد مي    شهرون

  :باشند چه كساني مي
  :ترورهاي برلن"

  عامالن فلسطيني... گذاري در غرفة اسرائيل در نمايشگاه راديو   بمب1973  
  نقالب عربعامل سازمان دست ا. اسرائيل... گذاري در دفتر   بمب1976  

                                                                                                                                                                                                   
٣ BZ ١٩/٩/٩٢ 
٤ Berliner Kurier ١٩/٩/٩٢ 
 ١٩/٩/٩٢جا   مهان٥
٦ Bild ٢١/٩/٩٢ 
٧ BZ ١٩/٩/٩٢ 
٨ BZ ١٩/٩/٩٢ 
٩ Tagessziegel ١٩/٩/٩٢ 
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  عامل فلسطيني.  سواقصد به آژانس مسافرتي مصر1978  
  عامل كارلوس... گذاري   بمب1983  
  ...قاتل. شد سوزانده ... يك كرد توسط قاتل ... 1984  
  مشكوك لبناني. گذاري در ديسكو البل   بمب1986  
  10" تركهاي  عامل تروريست.  تيراندازي به دفتر روزنامة حريت1988  

طي ده سالي كه روزنامه خبر جنايات و ترورهاي اتفاق افتاده در برلن را فهرست نموده، جنايات بسياري در اين شـهر             
پـس جنـگ،   . ها بودنـد    چين كرد كه هم عامل و هم هدف خارجي          هاي خاصي را دست       اين روزنامه نمونه  .  بود   رخ داده 

  :تر نوشت  روزنامة ديگري واضح. گناه ربانيان بيها ق ها با يكديگر است و آلماني  جنگ خارجي
عام ميكونوس متخصصين امنيتي وحشت دارند كه دو قسمت يكـي               بعد از قتل  . شود    برلن منطقة جنگي مي   "

مـا  :  معـاون اتحاديـة پلـيس بـرلن        ...هاي خارجي رقيب شـود        شده برلن تبديل به منطقة جنگي جديد گروه       
با توجه بـه ايـن كـه بـرلن          . كنيم    ها با انگيزة سياسي را خاطرنشان مي          يهاست كه مسايل جنايي خارج        مدت

هـاي تروريـستي قـرار      يي هـدف گـروه    به شكل فزاينده) مختلف(افراد و مراكز   . شود    مركز قدرت و اقتصاد مي    
اتفاقـات  بينيم ولي به كشورهاي جديد اتحاد شوروي بعد از      خطر را قبل از همه از خاور نزديك مي        . گيرند    مي

  .بالكان نبايد كم اهميت داد
ها انجـام        مورد عمل خالف با انگيزة سياسي را ثبت كرده كه توسط خارجي            279در سال گذشته پليس برلن      

بـيش از  . كنند   خارجي افراطي در آلمان زندگـي مي    2700بر اساس اطالعات سازمان امنيت آلمان       . اند    گرفته
  355356در مجمـوع در برلـن .  هستندهمه، ايـن افراد فلسطيني و كـرد

  11". درصد آنان در برلن غربي ساكنند95كنند كه   خارجي زندگي مي
هـا بـه جـاي        متخصصين امنيتي و مقامات انتظامي برلن به جاي محافظت از جان قربانيان و بعد از كـشته شـدن آن                   

 چـون خـارجي هـستند      خـود قربانيـان  . نـد ها پرداخت  ، به حمله عليه خارجي  )اگر نه احساس گناه   (احساس مسئوليت   
  .پسند دامن زدند هاي عوام اين تبليغات را روزنامه. مسئولند

ها كه خود از عوامل جدي عادي شدن جنايت و خشونت در آلمان هستند و براي جلب خواننـده از هـيچ                  اين روزنامه 
هاي جنايي و آنچه به ذهنشان          ميز، با فضاسازي  آ    كنند، گزارشات خود را با تشريح اعمال خشونت         يي فروگذار نمي    نكته
خوانـدن ايـن    . زننـد   كه در اختيار دارند، ماسك قرباني به چهرة خود مي         ) روزنامه(دهند و با ابزاري         رسد زينت مي    مي

يـت  هاي ترور و قربانيـان اهم       به اين ترتيب ترور، انگيزه    . ها شود   تواند موجب وحشت خواننده از خارجي         اخبار تنها مي  
  .يابند  درجة چندم مي

تـرين و     ريزي و اجرا كـرد و دولـت آلمـان كـه بـزرگ                 در مورد علل ترور ميكونوس، در بارة دولت ايران كه آن را طرح            
را ) ريـزان تـرور       از جملـه برنامـه    ( بهترين حاميش در بين كشورهاي غربي است و حتي مأموران اطالعاتي رژيم ايران              

  .ماندند و هيچ خبر و گزارش و حتي داستاني منتشر نكردنددهد، ساكت باقي   تعليم مي
 در آلمان پس از جنگ دوم خليج، مسألة كردها جاي وسيعي در افكـار               "ك ك     پ"هاي      به دنبال ممنوع شدن فعاليت    

ت عنـوان   يي تح     ها در مقاله      يكي از اين روزنامه   . ها از اين موضوع نيز سودجويي كردند          اين روزنامه . عمومي اشغال كرد  
                                                                          

١٠ Bild ١٩/٩/٩٢ 
١١ Berliner Kurier ١٩/٩/٩٢ 
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 پس از چند جملة كوتاه در دلـسوزي بـراي خلـق كـرد بـه موضـوع مـورد عالقـه خـود                       " خلق بدون كشور   -كردها  "
  :بازگشت

 ظـرف چهـار هفتـة       "ك ك     پ"هاي ايران و تركيـه عليـه             تركيه درگيري ارتش   -در مناطق مرزي ايران    ... "
   12".گذشته شديدتر شده است

  : د و نوشتو سطر بعد همين خبر را فراموش كر
ست را رد نكرد كه ترور چهار كرد ايراني عمليات انتقام جويانـه      يك سخنگوي وزارت كشور در آنكارا نظر ب       "

   ".يك گروه زيرزميني طرفدار تركيه بوده است
باالخره براي جبران ضد و نقيص گويي خود يك نفر محقق مسايل سياسـي را يافـت كـه نظـر خـود را از دهـان او        و

  :دمستند كن
هـا بـه حـزب        انگيـزه، تنهـا تعلـق آن      . گراي تركيه مسئول ترور باشـد         كنم يك سازمان راست     من گمان مي  "

 را در خـاك     "ك ك     پ"زيـرا ايـران     . ها هم هست    گرا نبوده است بلكه ايراني بودن آن          دمكرات كردستان چپ  
  13."كيه رامتزلزل كنندداد كه امنيت داخلي تر  ها اسلحه مي كند و در گذشته به آن  خود تحمل مي

. تر تزلزل امنيـت داخلـي تركيـه       ها و از همه نچسب       و در انتها كمك ايران به آن       "ك ك     پ"در ابتدا جنگ ايران عليه      
  .ها قرار دادن خواننده در جريان وقايع و رويدادها نبود و ظاهرا هدف خواننده هم  هدف اين روزنامه
 17 شـب    11تـرور در حـدود سـاعت        .  سپتامبر گـزارش داد    18 ميكونوس در روز     يي بود كه از ترور        بيلد تنها روزنامه  

بيلد به علت داغ بودن خبر، چـاپ        .  سپتامبر چاپ و پخش شده بودند      18هاي      سپتامبر رخ داد و تا اين ساعت روزنامه       
سرايي و يا گرفتن        نچون در اين زمان تنها منابع روزنامه شاهدان عيني واقعه بودند و فرصت داستا             . دومي منتشر كرد  

  :اخبار در جهت منافع خاص وجود نداشت خبر به درستي منتشر شد
  14".قاسملو دو سال پيش توسط سازمان امنيت ايران ترور شد.  بود جانشين قاسملوشرفكندي"

. داد بـه وحـشت افتـاد    المي را نشان مياما روز بعد گويي از اين گفته خود و اظهار حقيقت كه جاي پاي جمهوري اس            
روز بعد دادستاني، سازمان امنيت ايران را . خواني نداشت هاست هم   اين جاي پا با منافعي كه اين روزنامه سخنگوي آن         

 و اضـافه كـرد بـراي دادسـتاني آلمـان            "بعد سازمان امنيت ايران اسـت     ": جزو مشكوكين به شمار آورد و بيلد نوشت       
باشد، علت سواظن اين است كه وزير اطالعات ايران دو هفته قبل اپوزيسيون           ران دومين مشكوك مي   سازمان امنيت اي  

.  ارزيـابي كـرد  "مـانور مـسخره  "براي بيلد اين گفته ناخوشايند بود پس آن را يك . عام كرده بود     كرد را تهديد به قتل    
  .بود كه اين روزنامه حتي به آن اشاره هم نكرد، معمايي "چرا وزير اطالعات ايران بايد دست به چنين مانوري بزند"

 و  بيلد براي پرده پوشي آنچه كه خود نيز بدان اشاره كرده بود، يعني شركت سازمان امنيـت ايـران در تـرور قاسـملو                       
 را عامـل    ان يافت كـه صـدام     ي انگليسي زب       سراسر جهان را گشت و سرانجام يك روزنامه        ارتباط آن با ترور شرفكندي    

بيلد بر اين نظر پا فشاري كرد و براي قبوالندن آن به خوانندگان خود دست به جعل اطالعات ديگـر                    . ترور خوانده بود  
هـا بـه     انـد كـه يكـي از تروريـست      ديگر حتي نپذيرفت كه يك ايراني در ترور دست داشته و شاهدان عيني گفتـه         . زد

 آگاهانه و به غلط، ايراني را عراقي نوشـت          "كشتار برلن كار صدام بود    "يي كه عنوانش        بيلد در مقاله  . دفارسي فحش دا  
                                                                          

١٢ BZ ١٩/٩/٩٢ 
١٣ BZ ١٩/٩/٩٢ 
١٤ Bild ١٨/٩/٩٢ 
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يك قاتل دقيق و كامل     . اين كه يك عراقي هم تيرانداز بوده دليل اين است كه به فارسي فحش داده              ": و نتيجه گرفت  
هـاي     و براي اين كه همـه ايـن دروغ         15" حسين يك ردپاي ساختگي ساخت صدام    . و خونسرد، آنگاه يك اشتباه ساده     

 ". هزار مارك جايزه گذاشته است     500صدام براي سر هر كرد      ": آگاهانه را بنظر خواننده مستند جلوه دهد اضافه كرد        
16  

ها پس از هر اتفاق ناخوشايندي بـدنبال    ها اين روزنامه بنابر مد روز آن زمان وزارت كشور و مقامات پليس و بدنبال آن         
و نه براي دادستاني كل و نـه بـراي مـأموران            (براي سخنگوي دادستاني    . كردند    گشتند و پيدايش هم مي        ك ك مي      پ

آن كه به خيـال         بيلد از اين نكته نيز استفاده كرد بي       . ك ك بود      اول پ  در اين مورد نيز مشكوك درجه     ) تحقيق پليس 
   "لماتديپ"خود در نظريه اصليش خللي وارد آيد و با كمك يك 

  : تر نمود   را پرزرق و برقنام و نشان داستان خود در مورد صدام  بي
 -  صـدام -ك احتياج به امكانـات يـك دسـتور دهنـده      ك   اند چون پ      ها فقط ابزار بوده     ك باشد آن    ك    اگر پ "

  ".دارد
امـا بيلـد تنهـا از صـدام         .  وصـل كـرد    ور را به صدام   ترين نشاني وجود نداشت كه بتوان براساس آن تر          هيچگاه كوچك 

 سپتامبر پليس اعالم كرد چند عـرب مـشكوك بـه شـركت در تـرور تحـت                 22سرانجام در   . بعنوان عامل سخن گفت   
از آن جا كه مشكوكين عرب بودند و صدام هم عرب است، بيلد به اندازه كافي مدرك بـراي اظهـارات                     . تعقيب هستند 

  : فت و با تيتر بزرگ نوشتخود يا
... پس درسـت بـود، در پـشت تـرور         . عام برلن، پليس در تعقيب يك عرب چاق، قاتالن با تاكسي آمدند               قتل"

هاي تـرور از بغـداد          تيم. شود    ها به بغداد ختم مي        كند تمام سرنخ      سازمان امنيت ما تأييد مي    ...  قرار دارد  صدام
  ". كرد را ترور كردند4... از جمله سه تروريست كه. دندبه آلمان فرستاده ش

زيـرا در هـيچ   .  گـزارش داده باشـد    "بيلـد "بـرد ظـاهرا بايـد تنهـا بـه                كـه بيلـد از آن نـام مـي          "سازمان امنيت مـا   "
هـاي تحـت        عـرب .  ايرانـي بـود    "بـا تاكـسي آمـد     "شـخص چـاقي كـه       . جاي ديگـر از چنـين گزارشـي ردي نيـست          

هــاي متفــاوت داشــتند، امــا بــراي بيلــد عــرب بــودن افــراد تحــت تعقيــب و عــرب  و مليــتتعقيــب عراقــي نبودنــد 
 را رد گـم كـردن ارزيـابي    "هـا   بـه فارسـي فحـش دادن يكـي از تروريـست       ".  مـدرك الزم و كـافي بـود        بودن صـدام  

 توســط پلــيس هــا   ســپتامبر بعــد از پيــدا شــدن اســلحه23در . كــرد و شــركت يــك ايرانــي در تــرور فرامــوش شــد
  : روزنامة بيلد با تيتر بزرگ اعالم كرد

  "ها را دور انداختند   در حين فرار اسلحههاي صدام  تروريست"
ز رغم اين كه در اين مراسـم بـه طـور مكـرر ا                گزارش داد و علي     سپتامبر بيلد از مراسم خاك سپاري دهكردي       26در  

  : تنها در تيتر خبر داد. يي هم نكرد  جمهوري اسالمي به عنوان عامل ترور نام برده شد، به دخالت ايران در ترور اشاره
  . "قاتالن قسر در نخواهند رفت: كند  بيوة كرد تهديد مي"

  . كرد بود و نه بيوه او كرد استنه دهكردي
  : ف بيلد نوشتست بر خال  ب

                                                                          
١٥ Bild ١٩/٩/٩٢ 
 جا  مهان١٦
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عام ميكونوس تبديل به تظاهرات عليـه     از اپوزيسيون ايراني و از قربانيان قتل        دهكردي سپاري نوري   به خاك "
ي پـرچم  عـده زيـاد  . هاي رز تزيين شده بود گرد آمدنـد         نفر ايراني دور تابوتي كه با گل       800. رژيم ايران شد  

سـخنرانان تـرور و مـسئول آن ايـران را محكـوم         . كردنـد     سبز، سفيد، قرمز ايران با عالمت شاه را حمـل مـي           
   17".كردند

كردند در آخرين لحظات تند رفتند و آن را آوردند و تعداد آنان هم از انگـشتان              اما كساني كه پرچم ايران را حمل مي       
  كنندگان آن نيز    هيچ نشاني از عالمت شاه نبود و حملبر روي اين پرچم. كرد  يك دست تجاوز نمي

  .از طرفداران وي نبودند
 Vonل اشـتا  دادستان كل آلمان الكـساندر فـون  ... ":  اكتبر بيلد خبر دستگيري دو تن از متهمان را گزارش داد7در 

Stahl  و بـدين ترتيـب حتـي اظهـارات          18"حزب دمكرات كردستان هـستند    زند كه عاملين ترور مخالفان           حدس مي 
  .ل در بارة جمهوري اسالمي را درز گرفتاشتا سرپوشيدة فون

هرچه دست داشتن دولت ايـران در       . ها اشغال نكرد      از اين پس ترور ميكونوس تقريبا ديگر جاي مهمي در اين روزنامه           
  ها كمتر به آن پرداختند  شد اين روزنامه  تر مي  ترور روشن

اين نشريات به هيچ وجه خبر ندادند كه بعد از واقعة ميكونوس پليس آلمان خانة ايران را در نزديكـي كلـن بازرسـي                        
  . آلمان شدند مجبور به ترك مسئول دارابيكرد و چند ديپلمات ايراني از جمله غالمي

پسند تا آن جا كه در توانشان بود كوشـش خـود را بكـار بردنـد تـا اذهـان خواننـدگان را                          هاي پرخوانندة عوام      روزنامه
هايي را كه نه دستي در اين تـرور             ها و دولت      افراد سازمان . از بردن نام عامالن جنايت خود داري كردند       . منحرف كنند 

  .دند را متهم نمودند و با اين كار بيدريغ از دولت جمهوري اسالمي حمايت كردندبر  داشتند و نه از آن سودي مي
  
  هاي معتبر   روزنامه-2

هاي بالفاصله بعد از ترور به اهميت، انگيزه، علت و عوامل اين ترور آنگونـه كـه شايـسته                       ها در روزها و ماه        اين روزنامه 
پرده را داشتند و زحمتي   هاي پشت  تر شايد واهمة بازي    گاران باتجربه خبرن. بود نپرداختند و يا از درك آن عاجز ماندند        

ايـن  . تازه پس از آن كه اين پرونده اعتبـار بـه دادگـاه رفـتن را يافـت بـدان پرداختنـد                     . به خود ندادند كه بهدر برود     
  .بودها بسيار بيشتر از اين   ها و گفتني  هايي را درج كردند اما يافتني  ها واقعيت  روزنامه

دادستاني كل توسط پليس جنايي همة ترورهاي منتسب بـه ايـران را بررسـي كـرد و بـا ادارات مربوطـه و حتـي بـا                            
دادستاني كل آلمان در دادگـاه    . كنندة اين ترورها در كشورهاي مختلف تماس گرفت            اندر كار و تعقيب     مأمورين دست 

بر  افراد پليس جنايي در راه برلن در گفتگويي كه بين خـود               سپتام 18روز  . اعالم كرد از آغاز شك جدي به ايران بود        
كردنـد      دادستاني و پليس جنايي در تحقيقات خود چنين عمل مـي          .  مقايسه كردند  داشتند اين ترور را با ترور قاسملو      

كـه از دولـت ايـران       هاي گروهي براي اجتناب از درگيـري بـا دولـت آلمـان                  ولي سخنگوي دادستاني در مقابل رسانه     
  .كرد، از گزارش تمام حقيقت پرهيز نمود حمايت مي

                                                                          
١٧ BZ ٢٦/٩/٩٢ 
١٨ Bild ٧/٩/٩٢ 
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ها كه بر اين امر مشرف بودند و در موارد ديگر از زير سوال بردن دولت ابايي ندارند و به تحقيقات مـستقل                           اما روزنامه 
ن گزارشات هيچ نـشاني دال     در اي . زنند، در اين مورد تنها به تكرار اظهارات سخنگوي دادستاني اكتفا كردند               دست مي 

  . توان يافت  بر ترديد به اظهارات سخنگوي دادستاني نمي
بدين ترتيب نام جمهوري اسالمي ايران در ارتباط با اين ترور همچون گلولـة برفـي شـد كـه پـس از دسـت بدسـت                           

قط گروهـي كوچـك     گويي ف . ها ناپديد گشت      ها آب شد و كوچك شد و باالخره در هرج و مرج خبرهاي روزنامه                 شدن
بـه عنـوان يكـي از مـشكوكين بـه ارتكـاب       . صالحيت آن را داشت كه كليد معماي اين خبر را در دست داشته باشـد     

ايـن نـام بـه سـادگي در اظهـارات سـخنگوي       .  آمـد "هاي دولتي ايـران       ارگان"جنايت، در اطالعية دادستاني كل، نام       
هويـت را       ها اين نـام بـي         روزنامه.  تبديل شد  "كنند    يم را مجازات مي   هاي ايراني كه مخالفان رژ        گروه"دادستاني كل به    

پـسند تبـديل بـه     هاي عـوام  ها در حد همين نام باقي ماند و همچون رونامه هر چند اين نام براي روزنامه. تكرار كردند 
  .ك نشد ك  و پصدام

تواننـد از حـزب كـارگران كردسـتان             كه عامالن مـي   سخنگوي دادستاني در كنفرانس مطبوعاتي همچنين اعالم كرد         
  :اما ندرتا نوشتند. ها همة اين بخش از سخنان او را بكرات آوردند  روزنامه. باشند

 در آلمان تاكنون خائنين حزب خود و نـه           ك  ك    ديروز اين نظر را پذيرفت كه حزب كارگران كردستان پ         "او  
  19".انده استهاي كرد رقيب را به قتل رس  اعضاي سازمان

اين حزب در گذشته بـه  " و 21"ك تروريست است    ك    بخشي از پ  "،  20"ك از قتل كردن     ك    عدم هراس پ  "بر عكس از    
  .مفصل نوشتند22 "حمالت مشابه به احزاب رقيب خود دست زده است

ــود   ــزه آن ب ــت و انگي ــرور عل ــن ت ــر موزائيــك اي ــة ديگ ــي . تك ــشان داده م ــد ن ــثال باي ــرات    م ــه حــزب دمك شــد ك
ــرور رســيد   اپوز ــه عــامالن احتمــالي ايــن ت ــدين وســيله ب ــه ايــن امــر . يــسيون و مخــالف چــه رژيمــي اســت و ب ب

  . ها كمتر اهميت دادند  روزنامه
پراكندگي اكثريت خلق كرد در سه كشور تركيه، ايران و عراق و عدم آشنايي اروپائيان با اين جزايـات بـه بـد فهمـي                         

ز سوي چند روزنامه نيز بيشتر نقش زير نـويس داشـت و نتوانـست مـوثر     درج مختصري از تاريخ خلق كرد ا. دامن زد 
( و يا تركيه    ) به دليل جنگ دوم خليج    (اگر كسي آشنايي كمي هم با منطقه داشت، كردها را فقط ساكن عراق              . باشد

گروهـاي  دانست و مخلوط ايراني، كرد، دولت ايـران،           مي) به علت حمالت دولت تركيه به مناطق كردنشين اين كشور         
در موارد نادري هم كه از كردهاي ايران خبر         . ك در اخبار مربوط به ترور ماية سردرگمي خوانندگان بود           ك  ايراني و پ  

كننـده از       دادند نقش جمهوري اسالمي در ترور برجستگي و روشني الزم را نيافت و در اين روزهاي حساس و تعيـين                   
اين سردرگمي حتي در تيتر خبرهـاي ايـن روزنامـه خـود را        .  پنهان ماند  اين زاويه نيز در پشت پرده، از انظار عمومي        

  :داد نشان مي
 خواسـتار بـستن     كردهـا  در رستوران ميكونـوس در ويلمـرزدورف         كردبعد از به قتل رساندن سياستمداران       "

  23" شدندايرانكنسولگري 
                                                                          

١٩ Welt am Sonntag. ٢٠/٩/١٩٩٢ 
٢٠ TAZ. وFR  ٩/٩/١٩٩٢ 
٢١

Berliner Morgenzostو Die Welt ١٩/٩/١٩٩٢ 
٢٢ Tagessziegel ١٩/٩/١٩٩٢ 
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  24" در برلن به قتل رسيدكرد ايرانيرهبر "
  25" در برلن به قتل رسيدكردرهبر "
  26 " در ويلمرزدورف توسط آدمكشان اعدام شدندكردچهار رهبر "
  27" در برلن به قتل رسيدندكردرهبران "
  28" آشكارا انگيزة سياسي داشتايرانترور افراد اپوزيسيون "
  29" اپوزيسيون را در رستوران ميكونوس با شليك گلوله به قتل رساندندايرانيسوقصدكنندگان چهار "
  30"ون در يك حملة وحشيانه در وسط برلن به قتل رسيدند اپوزيسيكردچهار "
  31" در برلن به قتل رسيدندكردچهار "
  32" در ميكونوسكردهاعام   قتل: چهار كشته"
  33" در برلن با شليك گلوله به قتل رسيدندكردفعالين "
  34" انگيزة سياسي داشتكرد،قتل چهار "
  35"دند در برلن با شليك گلوله به قتل رسيكردچهار رهبر "
  .36"كردهاتاريخ وقايع سوقصدها به "

دبير "، ترور   "از مخالفان خميني  ... دو ايراني تبعيدي در لندن    " از ترور    "كردهاتاريخ وقايع سوقصدها به     "در زير تيتر    
 ممنوعة مجاهدين خلق    يك عضو سازمان  "، ترور   "كل حزب ممنوعة دمكرات كردستان در ايران، عبدالرحمان قاسملو        

عضو رهبري جنبش مقاومت ملـي،      "، ترور   "طلب معروف ايراني، سيروس الهي        سلطنت"، ترور   "در ايران، كاظم رجوي   
نخـست وزيـر سـابق      " و تـرور     "هاي شيطاني، هيتوشي ايگاراشي       مترجم ژاپني كتاب آيه   "، ترور   "عبدالرحمان برومند 
سوقـصدها بـه    "وجه مشترك همة اين ترورها نه آنچنان كه در تيتر آمـده             .  خبر داده شده است    "ايران، شاپور بختيار  

  . است بلكه انجام ترور توسط دولت ايران"كردها
هر چند اين ادعـا زيـاد   .  و مرج كمك كردند   كردهاي تركيه با عنوان كردن تركيه به عنوان عامل ترور نيز به اين هرج             

  :جدي گرفته نشد
                                                                                                                                                                                                   

٢٣ TAZ ١٩/٩/١٩٩٢ 
 جا  مهان٢٤
 جا  مهان٢٥
٢٦ Berliner Morgenzost ١٩/٩/١٩٩٢ 
٢٧ FR ١٩/٩/١٩٩٢ 
٢٨ Tagessziegel ١٩/٩/١٩٩٢ 
 جا  مهان٢٩
٣٠ Berliner Zeitung ١٩/٩/١٩٩٢ 
٣١ Die Welt ١٩/٩/١٩٩٢ 
 جا  مهان٣٢
٣٣

FAZ  ١٩/٩/١٩٩٢ 
٣٤ Neue Zeit ١٩/٩/١٩٩٢ 
٣٥ Süddeutsche Zeitung ١٩/٩/١٩٩٢ 
٣٦ Berliner Zeitung ١٩/٩/١٩٩٢ 
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كميته اعالم كرد كه شوراي امنيت ملي تركيه در         . اند    براي كميتة كردستان مسئولين ترور در تركيه نشسته       "
هـاي كـرد را شناسـايي كـرده و مـورد حملـه قـرار                     نمايندگان و سازمان   ها،    اواخر اوت تصويب كرد شخصيت    

  37".دهد
پليس جنايي آلمان بالفاصله بعد از ترور ميكونوس شروع به تحقيق در جزايات ترورهاي گذشـته جمهـوري اسـالمي                    

رنگاران و افكار  به خب19/9/92از تمام اطالعات خود تنها بخش كوچكي را به طور خالصه در اطالعيه مطبوعاتي . كرد
  :عمومي ارائه داد

  .هاي رقيب كرد باشد  تواند درگيري گروه  از جمله مي... شود  در حال حاضر در جهات مختلف تحقيق مي"
هاي ايراني عليه اپوزيسيون ايران نيـز در نظـر گرفتـه                كننده گروه     همچنين عمليات انتقامجويانه و يا مجازات     

  :توان آورد  ابطه ميهايي در اين ر  مثال. شود  مي
 و جانشين وي و يك كرد عراقـي          در وين دبير كل حزب دمكرات كردستان ايران قاسملو         13/07/1989 در   -

  .ها با گلوله به قتل رسيدند  احتماال توسط ايراني
از ( در سواد يك سوقصد با بمب پستي عليـه يـك عـضو سـابق همـين حـزب                     06/09/1990 همچنين در    -
  .انجام گرفت كه در آن همسر وي كشته شد) عتمدين قاسملوم
سه تـن از    .  در سوئيس با شليك گلوله به قتل رسيد         يك سياستمدار سابق، كاظم رجوي     24/04/1990 در   -

  ...چهار نفر عامل ايراني بودند و از اين سه تن دو نفر پاسپورت مأموريت داشتند
اش را سه نفر كـه يكـي از    وزير رژيم شاه و منشي        آخرين نخست   در حومة پاريس بختيار،    06/08/1991 در   -

  ".آنان فرد مورد اعتماد وي بود با چاقو به قتل رساندند
  :ها به اشكال مختلف انعكاس يافت، از جمله  اين اطالعيه در روزنامه

.  بين ترور افراد اپوزيسيون ايراني در برلن و چهار ترور ديگر در سه سـال گذشـته وجـود دارد                    اييه  تشابه... "
همين قاتالن و يا افراد پشت پرده ممكن است مسئول ترورهاي افراد اپوزيسيون ايرانـي در اتـريش، فرانـسه،              

  38"...سواد و سويس باشند
دانست و فقـط بـه    ر اطالعية مطبوعاتي پليس نقل شده بود مي اش بيش از آنچه د      خبرنگار اين روزنامه به خاطر حرفه     

اگرسخنگوي دادستاني  . آن اكتفا نكرد، بلكه از وجوه مشابه ترورها سخن گفت و از يكي بودن احتمالي مسئولين ترور                
 تـشخيص    خبر داد، خبرنگار اين روزنامه دولت ايران را از پشت آن           هاي ايراني     گروهك و     ك    به مالحظات سياسي از پ    

  .داد و مطرح كرد
  : اما در همين زمان روزنامة ديگري نوشت

اين كـه   . هاي گذشته چهار سواقصد عليه سياستمداران اپوزيسيون كرد و ايراني صورت گرفته است                در سال "
  39".روشن نيستاين سوقصدها با ترور برلن ارتباطي داشته باشند 
ــد در عــوض ســخنان مــسئول   خبرنگــار ايــن روزنامــه حتــي آنچــه را در دســتش گذا  شــتند را هــم درســت نخوان

  : پليس امنيت كشور در برلن را نقل كرد
                                                                          

٣٧ Berliner Morgenzost ١٩/٩/١٩٩٢ 
٣٨ Frankfurter Allgemeine Zeitung ٢١/٩/١٩٩٢ 
٣٩ Tagessziegel. ٢١/٩/١٩٩٢ 
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اش براي مجـرمين خـارجي          پايتخت آلمان به علت موقعيت برجسته     . آورند    ُعامالن اختالفات را به همراه مي     "
هـابرر  . شـنبه داد     در روز يـك    اين توضيح را جانشين مدير امنيت كشور در برلن پيتـر هـابرر            . شود    جذاب مي 

سوقـصد ويلمـرزدورف كـه    . آورنـد   آيند اختالفاتشان را با خود به همراه مـي   تاكيد كرد ْكساني كه به برلن مي    
هاي خارجي      همچنين تعداد كثيري اقليت   . چهار نفر از اپوزيسيون ايراني كشته شدند يك ْاختالف برلني نبود          

   40"...اند اند كه شهر را ميدان مبارزه كرده  شدهدر شهر متمركز 
هـاي     كه ظاهرا به مناسبت ترور ميكونوس در صفحة اول اين روزنامه چاپ شـد فقـط جملـه    "قتل مهمانان "در مقالة   

نويـسنده بـا طـرح    . اهميت اسـت  كند كه خود اين ترور برايش بي  نويسنده مخفي نمي. ابتدا و انتها مربوط به ترور بود  
خواهد نشان دهد كه مسئولين دولت برلن نه در رابطه با اين ترور بلكه در ارتباط بـا سـاير مـسائل              ر ميكونوس مي  ترو

   41.برد  ارز اين ترور هم نام مي دزدي در برلن همچون موضوعي هم  اند و حتي از دوچرخه جنايي كوتاهي كرده
 

يي از حقيقت ماجرا را براي خواننـدگان روشـن    د هيچ گوشهمطبوعات آلمان در روزهاي بالفاصله بعد از ترور نتوانستن     
كاري كه مورد عالقة دولت . ها در اين مرحله زنده نگاه داشتن ياد واقعه در افكار عمومي بود      تنها كار مثبت آن   . نمايند

ن از اين نظـر و      هاي آلما   روزنامه.  دولت حرف آخر باشد    "عالقه"اما فشار افكار عمومي بيش از آن بود كه          . آلمان نبود 
بعد از اين، در دوران دادگاه است كه نشريات آلمـاني          . تنها از اين نظر در اين دوره عمال سخنگوي افكار عمومي بودند           

 .زبان توانستند وظيفة خود را انجام دهند و عمال چون يكي از عامالن جستجو و يافتن حقيقت عمل نمايند
 

                                                                          
 جا  مهان٤٠
٤١ Tagessziegel ١٩/٩/١٩٩٢ 



 

 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دادگاه: فصل سوم
  
  
  



 

  
  
  
  
  

   دادگاه-1
  
  

تـرين مرجـع دادسـتاني كـشور مـسئوليت             دادستاني كـل آلمـان، عـالي       1992 سپتامبر   18يك روز پس از ترور، در       
 دادستاني كل پس از تكميـل پرونـده و تهيـة            1.اش به عهده گرفت     رسيدگي به ترور ميكونوس را به علت اهميت ويژه        

به شعبة دادرسي جنايي اتباع غير آلماني در دادگاه عالي برلن شعبة يـك               طبق قانون آن را      1993ادعانامه در ماه مه     
  .تسليم و تقاضاي پذيرش آن را نمود

هـاي      ها تجديد نظـر در احكـام دادگـاه          وظايف اين دادگاه  . باشند  هاي آلمان مي      ترين دادگاه     هاي عالي ايالتي باال     دادگاه
هيـأت قـضات    . ر مواردي است كه شاكي دادستان كل آلمان باشد        تر و رسيدگي و صدور حكم د        ايالتي در سطح پايين   

  .اختيار دارد ادعانامة ارائه شده توسط دادستاني را نپذيرد و بخواهد نمايندة دادستاني ادعانامة جديدي ارائه كند
 پـشت پـردة     در اين ادعانامه عامالن   .  ادعانامة دادستاني را پذيرفت    1993شعبة يك دادگاه عالي جنايي برلن در ژوان         

در تاريخ قـضايي آلمـان      . جنايت تا سطوح باالي مقامات دولتي ايران پيگيري و تروريسم دولتي ايران مطرح شده بود              
بويژه دولتي كه رابطة دوسـتانه و نزديـك         (پس از جنگ جهاني دوم اين اولين بار بود كه تروريسم يك دولت خارجي               

  .گرفت دگاه آلماني قرار ميدر دستور كار يك دا) با دولت وقت آلمان داشت
.  كار خود را شروع نمود  1993 اكتبر   28در  ) معروف به دادگاه ميكونوس   (سرانجام دادگاه شعبة يك دادگاه عالي برلن        

  : قاضي بود5هيأت قضات متشكل از 
  ، رييس هيأت قضات،Frithjof Kubsch   فريديف كوبش-
  ، معاون رييس دادگاه،Zastrow  زاستروف-
  ، مخبر هيأت قضات،Alban  آلبان-
  ، قاضي،Noeldekeه دك  نول-
  .، قاضيKlemt  كلمت-

  :كرد هيات قضات را دو قاضي جانشين همراهي مي
  ،Sziegel  اشپيگل-
  Ubaczek.  اوباچك-
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بـا اضـافه شـدن يكـي از قـضات جانـشين هيـأت قـضات بـه           .  به علـت بيمـاري در گذشـت         زاستروف 1994 در اوت 
  :صورت زير در آمد

  ، رييس هيأت قضات،فريديف كوبش-
  ه، معاون رييس دادگاه،دك  نول-
  ، مخبر هيأت قضات،  آلبان-
  ، قاضي، اشپيگل-
  .، قاضي كلمت-

  سه منشي 
  ،Alliger  آليگر-
  ،Lehmann مان  له-
 Schroeder  شرودر-

  .كردند در مجموع هيأت قضات را همراهي مي
در . هاي عالي بودنـد   دادستانRoland Georg  و روالند گاورگنمايندگان دادستاني كل در اين دادگاه برونو يوست

  .  دادستاني كل فدرال نيز در جايگاه دادستاني حاضر شد8 مسئول بخش چندين جلسة دادگاه دادستان فدرال كورت
   ميكونوس تنها رفتار متهمان نيست و روابط ديپلماتيك ايران و آلمـان،           آمد كه موضوع بررسي دادگاه        از ادعانامه برمي  
اهللا در آلمان و بـرلن و غيـره نيـز موضـوع               هاي پوششي آن، شبكة حزب      هاي اطالعاتي ايران و سازمان      نوع كار سازمان  

دگان دادسـتاني و    نماينـ . توانستند موضوع دادرسي شوند     اما اين مسايل به آساني و سادگي نمي       . دادرسي خواهند بود  
. ها سبب اصلي مطرح شدنشان در دادگاه بودنـد          وكالي شاكيان خصوصي، با طرح به موقع اين موارد و پافشاري بر آن            

  .براي اين كار نمايندگان دادستاني كل از هيچ چيز دريغ نكردند
هاي ترور استفاده     دادن زمينه  دولت خود وقعي ننهادند و از همة امكانات براي نشان            "نصايح"نمايندگان دادستاني به    

، پيگيري صدور    در وين، ارائة پروندة دادگاه ترور بختيار       ، دعوت از مسئول بررسي قتل قاسملو      دعوت از گنجي  . نمودند
رائه شده به دادگاه ميكونوس بود هر چند صدور قرار ربطي بـه ايـن دادگـاه                 بر اساس مدارك ا    (قرار بازداشت فالحيان  

هـا بوجـود      حتي تقاضاي صدور فتواي قتل نمايندگان دادستاني ضـعفي در عـزم آن            . ها بود   نتيجة فعاليت آن  ) نداشت
يي پشيمان نيستم     لحظه"حبت كرد و گفت     اش در اين مدت وارد شد ص         از فشاري كه به خود و خانواده       يوست. نياورد

براي ترفيع حتما كمكي به من " هر چند "اين دادرسي زندگي من بود "،  "كه مسئوليت اين موضوع به من واگذار شد       
  2".نخواهد كرد

بـه عنـوان شـاكيان      ) خـانوادة تـرور شـدگان       (شاكي اصلي در اين دادرسي دادستاني كل آلمان بود و شاكيان ديگـر              
  :وكالي شاكيان خصوصي عبارت بودند از. ايت كردندخصوصي شك

  ؛ وكيل رسول قادري، برادر شرفكنديAxel Jeschke  اكسل يشكه-
  ؛ وكيل رسول قادري، برادر شرفكنديOtto Schily  اتو شيلي-
  ، همسر عبدلي؛ وكيل كژال عبدليHans-Joachim Ehrig  يوآخيم اريگ- هانس -

                                                                          
٢ Die Zeit ٠٢/٠١/١٩٩٨ 
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  .، همسر دهكردي وكيل شهره بديعيWolfgang Wieland  ولفگانگ ويالند-
امـا  . نمانـد    وكالي شاكيان خصوصي بـاقي نمـي       "ابراز وجود "هاي وسيع دادستاني، عمال جاي چنداني براي          با فعاليت 

  .ها نيز براي يافتن حقيقت از هيچ چيز فروگذار نكردند آن
 ، مطرح شدن دستور وزارت امور خارجة ايران به دارابـي          هاي گستردة تجاري دارابي     ، رو شدن فعاليت   صدر  شهادت بني 

هاي روزمرة     ايرنا به جايگاه شهود، مطرح كردن سياست       "خبرنگار"جهت تهية ليست افراد اپوزيسيون در برلن، آوردن         
او عمـال وكيـل     .  بودند ر ايران، همه از ابتكارات اريگ      زنداني سابق د   تروريسم دولتي ايران، تقاضاي شهادت شيمكوس     

 در عين حال رييس فراكسيون      ويالند. به همين جهت تلفني او را تهديد كردند       . مدافع اپوزيسيون ايران در دادگاه بود     
  .كرد  در دادگاه كار ميور مشترك با اريگاو به ط. حزب سبزها در پارلمان برلن بود

 وزيـر  آمـدن اشـميدباوئر  . هاي اطالعاتي تخصص داشـت   نامة اشپيگل بود و در مورد سازمان        ها همكار هفته     سال يشكه
 BfV اطالعاتي آلمان به دادگاه و ارائة گزارش گروه كار ايـران در            هاي  وقت دفتر صدراعظم و هماهنگ كنندة سازمان      

  . فقط در چند جلسة دادگاه حضور يافتاتو شيلي. هاي او بود نتيجة فعاليت
افع متهمان عبارت بودند    وكالي مد .  كه سه وكيل داشت    داشتند به غير از دارابي    ) تسخيري(متهمان هريك دو وكيل     

  :از

  وكالي امين
  ،)استعفا داد (Lothar Bungartz  لوتار بونگارت-
  ،Rüdiger Zortius  روديگر پرسيوس-
  ؛Baumeyer  باوماير-

  وكالي عطريس
  ،Uwe Salm  اوه زالم-
  ؛Adam  خانم آدام-

  وكالي عياد
  ،Anderea Würdinger  خانم آندريا وردينگر-
  ؛Henning Szangenbergگ بر  هنينگ اشپانگن-

  وكالي دارابي
  ،Gisela Kihn-Meschkat  مشكات- خانم گزيال كين-
  ،Detlef Kolloge  دتلف كولوگه-
  ؛ Wolfgang Zanka  ولفگانگ پانكا-

  وكالي راحيل
  ،Michael Kaiser  ميشائيل كايزر-
  .Herbert Hedrich  هربرت هدريش-

  .شدند در بعضي از جلسات بجاي اين وكال نمايندگانشان در دادگاه حاضر مي
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 وكيـل   روديگر پرسيوس . ديد از وكالت وي كناره گيري كرد         را آلت دست رژيم ايران مي       به علت آن كه امين     بونگارت
 و تأييد غيرمـستقيم   از دارابيدقت نظر او در جدا كردن امين      . ن بود ترين وكالي متهما     يكي از فعال   جانشين بونگارت 

  .كرد ت مي كم حرف بود و كمتر در دادرسي دخالباوماير.  باعث مجازات نسبتا كم موكلش گرديداعترافات اولية امين
 در آخرين دفاعيات خـود كوشـش كـرد مـوكلش را تنهـا جعـل       زالم.  فقط در چند جلسه فعال بودند      وكالي عطريس 

 دقيقـه هـم     30 در تمام طـول دادرسـي مجموعـا          خانم آدام . كنندة پاسپورت نشان دهد و از باقي اتهامات مبرا نمايد         
  .هاي همكارش بسنده كرد حتي در آخرين دفاع، تنها به پشتيباني از گفته.  نزدحرف

. داد  ها نسبت به بقية وكال امكان مانور بيشتري مـي            به آن  ترين وكالي متهمان بودند؛ پروندة عياد        از فعال  وكالي عياد 
  . را به خود اختصاص دادند1995پي براي دعوت از شاهدان مختلف شايد تمام سال  رد ها با تقاضاهاي پي آن

هاي ايران و لبنان از جملـه         اللهي   بلكه وكيل بسياري از حزب     ها پيش نه تنها وكيل دارابي        از سال   مشكات -خانم كين 
 با وجود آن كـه پرونـدة دارابـي        . كردند   كمتر در جلسات دادرسي شركت مي       تقريبا هميشه و پانكا    كولوگه.  بود راحيل

  .شته بود ابتكارات چندي از خود نشان دادندها نگذا امكان مانور زيادي براي آن
ها حتـي بـا       آن. ها را به حد صفر تقليل داده بود          دامنة فعاليت آن    فعال بودند اما رفتار و برخورد راحيل       وكالي راحيل 

  .كردند كلشان به زحمت صحبت ميمو
  

چهار متـرجم زبـان عربـي و دو متـرجم زبـان      (شش مترجم . چون متهمان و بسياري از شاهدان، عرب و ايراني بودند        
در سال آخـر در دادگـاه فقـط سـه متـرجم             . در جلسات دادگاه به عنوان مترجم قسم خورده شركت داشتند         ) فارسي

  . يك پزشك در تمامي جلسات دادگاه حضور داشت. دشدن عربي و يك مترجم فارسي حاضر مي
. گرديدكه در آخرين طبقة ساختمان دادگاه در محلة موابيت برلن قرار داشت              منعقد مي  700جلسات دادگاه در سالن     
يـي كـه از طريـق راهروهـاي           متهيمن از در ويـژه    . باشد  هاي آلمان مي    هاي دادگاه   ترين سالن   اين سالن يكي از معروف    

اين راهروها زير نظارت پليس و عمـال بخـشي   . شدند به زندان مركزي موابيت متصل است به دادگاه آورده مي     محصور  
  .باشند از زندان موابيت مي

در ورودي اصـلي    . شدند  ها قرار داشت وارد مي      ها از در مخصوص قضات كه پشت سر محل نشستن آن            قضات و منشي  
در قـسمت عقـب سـالن در       .  خبرنگاران، شاكيان خصوصي و شـاهدان بـود        ها، وكال،   سالن دادگاه، محل ورود دادستان    

  . مخصوص ورود تماشاچيان قرار داشت
هـا محـل      ها و سمت چپ پشت سـر آن         ها محل نشستن منشي     در جلو سالن دادگاه جايگاه هيأت قضات و در كنار آن          

نشـستند و   لن كنـار قـضات مـي   نمايندگان دادستاني در ضلع سمت راسـت سـا  . نشستن دو قاضي جانشن قرار داشت    
يك شيشة ضد گلولـه ايـن قـسمت را از بخـش متهمـان جـدا                 . تر از آن    ها جلو و پايين     شاكيان خصوصي و وكالي آن    

شـد    متهماني كه زنداني بودند در دو اطاقك در دو طرف سالن كه با شيشة ضد گلوله از بقية سالن جـدا مـي                      . كرد  مي
محـل نشـستن    .  و عيـاد   ، عطـريس   و در اطاقك سمت چپ امين       و راحيل  بيدر اطاقك سمت راست دارا    . نشستند  مي

محوطة وسط سالن محـل  . ها قرار داشت    ن جلوي اطاقك  ها پشت دو ميزي سراسري در دو طرف سال          وكالي مدافع آن  
نشستن شاهدان و مترجمان، قسمت عقب دادگاه جايگاه خبرنگاران و اولين رديف جلوي آن ويـژة مـأموران پلـيس و                     

يي چوبي و كوتاه از آخرين قـسمت سـالن كـه                اين قسمت به وسيلة نرده    . محافظان شخصي نمايندگان دادستاني بود    
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تعدادي پليس و مأمور زندان و مأمور و كارمند دادگاه با لباس فرم در نزديك ميـز  . شد يان بود جدا مي   جايگاه تماشاچ 
  . نشستند هاي متهمان، ميان خبرنگاران و پشت سر تماشاچيان مي شاهدان، كنار در اطاقك

 بـه صـورت بـالكن       بري سقف با ترازو و چهرة بدخوي نمايندة عدالت، دو جايگاه مخـصوص              روكش چوبي ديوارها، گچ   
هاي حقوقي كـه دادگـاه        و دو چلچراغ بزرگ و كم نور، قدمت سالن و قدمت سنت           ) شاه نشين (پشت و روبروي قضات     

وجود دو شيشة ضد گلوله بلند در مقابل دو پنجرة سـالن كـه تـا                . داد  يافت را نشان مي     ها جريان مي    بايد بر اساس آن   
  .افزود واني نداشت و به سردي و خشكي آن ميخ سقف باال ميرفتند با اين فضاي قديمي هم

هاي صوتي قديمي بودند و رييس بـه هـر            دستگاه. شد  به علت بزرگي سالن براي صحبت بايد از ميكروفن استفاده مي          
گفت كه چگونه از ميكروفن اسـتفاده نمايـد و چقـدر از آن فاصـله        شاهدي بعد از گوشزد كردن حقوق و وظايفش مي        

  .بگيرد
در روزهايي كه دادگاه جلسه داشـت كـسي         . ه ميكونوس مقررات امنيتي درجة يك در نظر گرفته شده بود          براي دادگا 

تظـاهرات و اجتماعـات بايـد در فاصـلة          . اجازه نداشت هيچ وسيلة نقليه، حتي دوچرخه در اطراف دادگاه پـارك كنـد             
هـاي اطـراف دادگـاه گـشت      خيابـان پليس ضد شـورش در  . شد  متر دورتر از ساختمان دادگاه برگزار مي       150حداقل  

  .بوس مخصوص پليس مقابل در ساختمان دادگاه مستقر بودند زد و تعدادي ميني مي
شد و پردة ضخيمي جلو هـر گونـه           هاي ضد گلوله به ارتفاع سه متر محافظت مي          راهروي جلوي سالن دادگاه با شيشه     

ت در مقابل پرتاب مواد منفجره به اين قسمت يـك           گرفت به دليل محاكمة ميكونوس براي محافظ        ديد از خارج را مي    
.  از در اصلي تنها براي وكـال، شـاهدان و خبرنگـاران مجـاز بـود                700ورود به سالن    . تور سيمي تا سقف كشيده بودند     

ها هم بعد از ورود به ساختمان دادگستري و گذشتن از بخش كنترل برگ شناسايي و تفتـيش بـدني بـا دسـتگاه                         اين
تماشاچيان براي ورود به سالن بايد در خيابـان، مقابـل           . شدند  قابل سالن دادگاه يك بار ديگر تفتيش مي       فلزياب، در م  

بر روي در ورودي ساعت شـروع دادگـاه روي يـك تكـه كاغـذ                . ايستادند  در جنبي ساختمان دادگستري به انتظار مي      
 وارد فضايي يك در دو متر شوند، پـس از           پس از گشوده شدن در تماشاچيان اجازه داشتند دو به دو          . نوشته شده بود  

در اين قسمت دو اطالعيه پشت شيشه چسبانده بودنـد          . شد  ورود آنان در با سيستم الكتريكي پشت سرشان بسته مي         
داد   بود و دومين نوشته اطـالع مـي  "بردن مواد خطرناك مثل چاقو، دوربين و غيره به سالن دادگاه ممنوع    "بنابر يكي   

بعد از باز شدن در دوم يك راهرو كوتاه قرار داشت كه بـا يـك در بـه         . "شاچيان توالت وجود ندارد   در قسمت تما  "كه  
قاضـي  . شـد  دار تماشـاچيان كنتـرل و فتـوكپي مـي      هاي شناسايي عكس    در اين اطاق برگه   . شد  اطاق كنترل وصل مي   

يي به داخل سـالن       بردن هيچ وسيله  چون تماشاچيان اجازة    . كرد  ها را با تماشاچيان حاضر مطابقت مي        مخبر اين كپي  
سـپس نوبـت تفتـيش      . گرفت  ها را در مقابل يك شماره تحويل مي         دادگاه نداشتند پليس بجز لباس تمامي وسايل آن       

پـس از آن  . شـدند  هـا جداگانـه تفتـيش مـي     هـا و جـوراب   كفش. رسيد، يك بار با فلز ياب و يك بار با دست   بدني مي 
در دو روز اول    . آمدند تـا بتواننـد وارد سـالن شـوند            آخر، پشت در عقب سالن گرد مي       تماشاچيان بايد در پاگرد طبقة    

اللهي آلماني طرفدار رژيم ايران تمـامي         تماشاچيان اجازه بردن كاغذ و قلم به سالن دادگاه داشتند اما چون يك حزب             
  .ذ نيز ممنوع شدكرد، به دنبال اعتراض چند نفر، داشتن قلم و كاغ اظهارات شاهدان را يادداشت مي

. شـد   هـا شـديدتر مـي       آمد كه احتياج به حفاظت امنيتي ويژه داشت، حفاظت از خيابـان              هرگاه شاهدي به دادگاه مي    
هـا پـاس    افراد پليس ضد شورش با مسلـسل در خيابـان  . بست پليس، خيابان جلوي دادگاه را بر روي وسايل نقليه مي        

زدنـد و     كوپترهـا در آسـمان گـشت مـي          هلـي . گرفتنـد   اي مجاور جاي مي   ه  بام دادگاه و ساختمان     دادند و در پشت     مي
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در روز اعالم حكم حتي عابرين پياده نيز اجازة عبـور از خيابـان جلـوي دادگـاه را     . شد تر مي هاي داخلي دقيق  بازرسي
  .نداشتند

مـة آن وجـود     هاي رسمي دادگاه ضبط شد و گزارش كلمـه بـه كل               فقط سير عمومي جريان دادرسي در صورت جلسه       
حتي فيلم برداري از سالن دادگاه در هنگامي        . عكاسي، فيلم برداري و ضبط صدا در جلسات دادگاه ممنوع بود          . ندارد،

بعد از تهديدهاي دولت ايران يكي از خبرنگاران عكاس . كه دادگاه جلسه نداشت تنها با اجازة رييس دادگاه ممكن بود    
بعد از آن از    . اين عكس در نشريات آلمان چاپ شد      .  دادگستري عكس بگيرد   توانست از قضات در راهروهاي ساختمان     

سوي قضات قراري صادر گرديد كه گرفتن عكس از اعضاي هيأت قضات و نماينـدگان دادسـتاني در خـارج از سـالن                       
د در طول دادگاه ميكونوس هر يك از اعـضاي هيـأت قـضات و نماينـدگان دادسـتاني را چنـ                    . دادگاه نيز ممنوع است   

  .كردند محافظ شخصي همراهي مي
هـاي جانـشين، حـداقل يـك نماينـده از             يافت كه همة اعضاي هيأت قضات و قاضـي          جلسة دادگاه زماني رسميت مي    

چون هـيچ يـك از متهمـان عـرب          . ها حضور داشتند    دادستاني، تمامي متهمان و حداقل يكي از وكالي هر يك از آن           
مـتهم  .  عرب براي ترجمة مذاكرات به عربـي در همـة جلـسات ضـروري بـود            دانستند، حضور مترجم    زبان آلماني نمي  

دانـستند، در هنگـام       اما چون بسياري از شاهدان ايراني كه به دادگاه آمدند آلماني نمي           . دانست  ايراني، زبان آلماني مي   
 سـه زبـان جريـان       شـد و مـذاكرات در دادگـاه بـه           ها بايد به زبان فارسي هم ترجمه مي         ها، سوال و جواب     اين شهادت 

 1996در اواخـر سـال    . ها به دو و گاهي به سه زبان يكي از داليل اصلي طوالني شدن دادگاه بود                 اين ترجمه . يافت  مي
خواست و آخرين دفاعيات، اطاقكي براي نشـستن متـرجم            براي ترجمة همزمان به زبان عربي در هنگام خواندن كيفر         

  .در آخر سالن نصب كردند
از ( نفر   176 جلسه داشت و در جريان آن        247در مجموع   ) 1997 آوريل   10 تا   1993 اكتبر   28از  (دادگاه ميكونوس   

  .شهادت دادند) جمله از يك نفر در كانادا و يك نفر در ايران
تمام قضات و نمايندگان دادستاني، تمـام وكـالي شـاكيان           . دادگاه ميكونوس همچون خود ترور ميكونوس مردانه بود       

ها و مأموران دادگـاه و سـر انجـام          وكيل متهمان، تمام مترجمين، اكثريت پليس      11 نفر از    8همان،  خصوصي، تمام مت  
تنها گاه گاهي تعداد بيـشتر  . مرد بودند) بجز چهار نفر(، تمام شاهدان متهمان )بجز يك نفر  (تمام شاهدان اپوزيسيون    

مردانه بـودن دادگـاه بازتـاب       . شكست  دانه را مي  زنان در جايگاه خبرنگاران و تماشاچيان اين فضاي تقريبا يكدست مر          
، همة افراد تيم عمليات و تمـامي قـاتالن   )مقامات دولت ايران  (همة دستور دهندگان ترور     . مردانه بودن كل ماجرا بود    

  .از يك طرف و از طرف ديگر همة مقتوالن، همة دعوت شدگان و حاضران در جلسة رستوران ميكونوس مرد بودند
تعداد اين خبرنگاران به اهميت و جنجالي بودن مطالب مطرح شـده          . سات دادگاه خبرنگاران حاضر بودند    در بيشتر جل  

تـر    صدر، رييس دادگاه از خبرنگاران خواست تنگ        مثال در روز شهادت بني    . و يا اهميت شاهد در دادگاه بستگي داشت       
.  رزرو شـده بـود   راي روز اعالم حكم از ده روز قبلجايگاه خبرنگاران ب  . بنشينند تا همة خبرنگاران در سالن جا بگيرند       

از طـرف متهمـان، تنهـا خـانوادة محمـد           .  نفر در اكثر جلسات خلـوت بـود        65قسمت تماشاچيان با ظرفيتي بيش از       
گـر  گاه خانواده و آشنايان متهمان دي       در تمام جلسات حضور داشتند، گاه     ) 95اوت  ( تا زمان آزادي موقت وي       عطريس

  .شدند كه معموال با ساير متهمان هم آشنايي داشتند هم پيدا مي
بغير از چند روز اول قسمت تماشـاچيان در جلـساتي           . در همة جلسات چندين نفر از افراد اپوزيسيون شركت داشتند         

اپوزيسيون در مجمـوع بـه طـور مـستقيم تحـت تـاثير مطبوعـات و راديـو              . شد  پرتر بود كه موضوع خاصي مطرح مي      
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تعداد تماشاچيان حاضر در دادگاه نشان دهندة شدت تبليغـات وسـايل ارتبـاط جمعـي بـود و اهميـت                     . تلويزيون بود 
 صـاحب رسـتوران     يي كـه طبيـب غفـاري          در جلسه . كردند  موضوع را وسايل ارتباط جمعي نه خود موضوع تعيين مي         

 Bernd ، برنــد اشــميدباوئر Klaus Grünewaldلــد وا  شــهادت داد و روزهــاي شــهادت كــالوس گرونــه    
Schmidbauer  ترين تعداد تماشاچي را در خود جاي داد؛           و طبعا روز اعالم حكم، دادگاه بيش       ، مصباحي ، بني صدر

هـا و ماسـسات       اهللا و نقش آن در زندگي روزمره، نحوة كـار واواك در شـركت                حزب ولي در تمام روزهايي كه در مورد      
  .كردند اقتصادي و مذهبي در خارج از كشور مطرح شد تعداد تماشاچيان از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نمي



 

  
  
  
  
  

   اپوزيسيون خارج از كشور در دادگاه- 2
  
  

توانستند راجع به خود واقعه اطالعات در اختيار          كساني بودند كه مي   اولين دسته شاهداني كه به دادگاه دعوت شدند،         
حاضران، دعوت شدگان، مطلعين از جلسة ميكونوس و كساني كه به طريقي از واقعه از جهت قربانيان                 . دادگاه بگذارند 

  . يي بودند كه در دادگاه شهادت دادند مطلع بودند اولين دسته
فاصله بعد از خواندن ادعانامه و سوال و جواب از متهمان ايـن دسـته بـه دادگـاه                    بال 94 و اوايل سال     93در آخر سال    
علت تقدم .  به خواست يكي از وكالي شاكيان خصوصي به دادگاه آمد     96يك نفر از آنان استثنا در سال        . احضار شدند 

كـافي بـود    . هـا بـود       ي شهادت ها مربوط به نوع كار دادگاه و مسايل مربوط به سازمانده              و تاخر و ترتيب زماني شهادت     
  .هاي از پيش تعيين شده تغيير كنند شاهدي در زمان مقرر نتواند حاضر شود تا بسياري از قرار

اولين مسايل عبارت بودند از اين كه چـه زمـاني از            . دادند  اين شاهدان بايد آنچه خود در جريانش بودند را گزارش مي          
جلسه آمدند و يا نيامدند، چه كـساني در جلـسه حاضـر شـدند، چطـور                 جلسه خبر شدند، چطور خبر شدند و چرا به          

  .كنند دليل قاتالن براي قتل چه بوده است نشسته بودند، فكر مي
ــ  3مشخـصات قـاتالن و      -2ـ انگيزه قتل و     1 در جريان شرح جزييات، اين افراد بايد براي دادگاه عالوه بر سير واقعه              

از ايـن   1.كردنـد     اريخ جلسه، هويت جاسوس يا جاسوسان احتمالي را روشن مي         چگونگي اطالع يافتن رژيم از محل و ت       
  دسته 

  ه اصفهاني، مهديزاد  ابراهيم-
  ، پرويز دستمالچي-
  ، اسفنديارزاده  صادق-
  ، عزيزاهللا طبيب غفاري-
  ود مير راشد، مسع-

  در جلسه حاضر و شاهد قتل بودند، عالوه بر آن
  ، نصرت اهللا نوبري براتي-
  ، حسن جعفري-
  ، كامبيز روستا-

                                                                          
  جاسوس-٥دادگاه، خبش :  در مورد جاسوس مراجعه شود به فصل سوم١
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  ر، عبداهللاپو  عزت-
    ، حمزه فراحتي-
   آزاد، فرهاد فرجاد-
  ، حسين متحمليان-

  در عين حال . به جلسه دعوت يا از آن خبر داشتند
  ، شهره بديعي-
   صادق، عبدالرحيم عبدالرحيمي-
  مزاده، كاظ وي موس-

  .هايي براي گفتن داشتند حرف
  و ميرراشـد ه اصـفهاني، جعفـري  زاد عالوه بر آن ابـراهيم .  نفر عضو اجالس هماهنگي بودند 6از اين عده در زمان ترور       
 عضو سـازمان فـدائيان خلـق؛        معرفي كردند؛ طبيب غفاري   ) اكثريت(زمان فدائيان خلق ايران     خود را از اعضاي باال سا     

ر عضو رهبري حـزب دمكـرات       پو   عضوهاي باالي سازمان جمهوري خواهان ملي ايران؛ عزت         و دستمالچي  نوبري براتي 
 گفتند   و عبدالرحيمي  ، فراحتي زاده  صادق.  عضو حزب دموكراتيك مردم ايران      آزاد و متحمليان   كردستان ايران؛ فرجاد  

 گفت اين كه در بـازجويي نوشـته شـده او عـضو        زاده  موسوي. اند  بوده) اكثريت(ضو سازمان فدائيان خلق ايران      سابقا ع 
وجـود  .  اسـت  مجاهدين ميباشد غلط است و او همچون بسياري از مردم ايران هوادار مجاهدين و طرفدار آقاي رجوي                

بخصوص كـه چنـدين نفـر از        . داد  عضاي چهار سازمان اپوزيسيون در اطراف قربانيان به شهادت اين افراد اهميت مي            ا
  . ها از كادرهاي رهبري سازمان خود بودند آن
  

 همة ايـن شـاهدان      "كنيد عامل و دستور دهندة ترور چه كسي بوده است؟           فكر مي "در پاسخ سوال رييس دادگاه كه       
  .تواند كار رژيم ايران باشد ور تنها ميگفتند كه اين تر

 همچون حضور او در تقريبـا تمـامي   شهادت بديعي.  بود همسر دهكردياولين شاهدي كه به دادگاه آمد شهره بديعي    
. پرواي زني كه نقشي چند جانبه به دوشش افتاده بـود           فرياد بي . ليه مجرمان بود  جلسات دادگاه فرياد اعتراض خشم ع     

هايي كشته شده بود كه به طور مداوم در مقابل و پشت سرش نشسته بودند                 زني عزادار كه شوهرش بدست تروريست     
ها سلوك و در تمام اين        ا آن گفتند و او بايد در چهار چوب مقررات دادگاه ب             گناهي خود مي    ها و بي    و هر دم از ناراحتي    

 تـا آخـرين روز دادگـاه لبـاس سـياه            بـديعي . نمود  لحظات سخت از حيثيت همسر خود نيز در برابر شايعات دفاع مي           
كـه  او  . ها قايل نبود    براي او از اولين روز، متهمان مجرم بودند و هيچ تخفيفي در مورد آن             . عزاداري خود را بتن داشت    

. كـرد   تا زمان ترور هنوز به تغييرات مثبتي در ايران اميد داشت، در دادگاه همة اين اميد بخون كـشيده را فريـاد مـي                       
در جريان  . هاي فروخورده و فشار سنگين عصبي بود         در دادگاه مخلوطي از درد و خشم و فرياد، هق هق           حضور بديعي 

يك ترور سياسي تنها سركوب يك خط سياسي، محـو     .  شخصي فاجعه به نمايش گذاشته شد      -شهادت او ابعاد انساني   
يـي انـساني        يي ديگر نيست، بلكه در بنياد خـود فاجعـه             يي بدست دسته      حاملين يك نوع تفكر و انهدام فيزيكي دسته       
  .گذارد است با رنج عظيمي كه از خود به جاي مي

 و ديگران به بـرلن آمدنـد شـهادت داد و ايـن كـه در ايـن روزهـا         سپتامبر كه شرفكندي14 غروب دوشنبه  از بديعي
هاي مشكوكي كه بعد از قتل براي ترسـاندنش بـه    او در عين حال از تلفن.  را چون گرفتار بود كم ديده است   دهكردي
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ام تلفن زد و خود را يكي از نويسندگان معـروف ايـران معرفـي                 او گفت يك بار كسي به خانه      .  شهادت داد  او شده بود  
بـار ديگـر   .  بود، ولي مدتي بعد كه خود اين نويسنده به برلن آمد گفت كه او تلفن نزده است           كرد كه دوست دهكردي   
  .  صحبت كندخواهد با فرجاد كرد تلفن زد و گفت مي   معرفي ميكسي كه خود را نجاتي

 در آغاز يكي از روزهاي شهادتش با فرياد و با اشاره به يك خبرنگار آلماني گفت تا هنگامي كه اين فرد آن جـا                 بديعي
هـا بـا اطـالع كامـل از آنچـه ايـن جـا                 دهد تـا آن     كند و به مقامات ايران مي       مه چيز را يادداشت مي    نشسته است و ه   

تـوانيم ايـن جـا          گذرد بتوانند هر كاري بخواهند بكنند، نه من و نه كساني ديگري كه قرباني اين ترور هستيم نمي                   مي
خواسته ميـان    گفت شوهرش ميبديعي . 2ا شد افش"خبرنگار"با پيگيري دادگاه طي چند ماه وظيفه اين  . حرف بزنيم 

نيروهاي ضد ديكتاتوري وحدت ايجاد كند و به همين جهت رژيم ايران تصميم به قتـل او گرفتـه و او را تـرور كـرده                          
  .است
بـه مـن اطـالع    . فت من ده روز قبل از ترور به برلن آمـدم   او گ .  در دادگاه شهادت داد    93 دسامبر   10 و   9ور در   پ    عزت

شـنبه بعـد از    روز پـنچ . شنبه شركت نداشـتم   داده بودند كه جلسه روز جمعه خواهد بود و به اين جهت در جلسة پنج           
راي ديدن دوستانم    دوباره گفت كه جلسه روز جمعه خواهد بود، به اين جهت ب            ظهر به رستوران رفتم و طبيب غفاري      

ها    چند بار تلفن كردم و و تا پاسي از شب گذشته در رستوران زير خانة آن                 به خانه دهكردي   - و ديگران     شرفكندي -
وي گفت طبيعي است كه حزب دمكرات كردستان بـا          . ها خبر بگيرم     آن  را ببينم و از    گذراندم تا شايد بتوانم دهكردي    

ها و احزاب سياسي ايران همكاري كند و با بسياري ديگر اختالف نظر داشته باشد، اما تا كنون اين                     بسياري از سازمان  
شـته اسـت، تـرور    يي از ايـن نـوع تـرور در اپوزيـسيون وجـود ندا                اختالفات به قتل و يا ترور منجر نشده و هيچ نمونه          

  . باشد  و دولت ايران مسئول آن ميميكونوس دنبالة ترور قاسملو
در حـزب  .  از جناح ميانة حزب هستند و شرفكنديقاسملو:  شهادت داد و در اين مورد گفت93 دسامبر 16 در  روستا

ايـن  . انـد     توان كرد زيرا در هـم ذوب شـده          ها را از هم جدا نمي       آن. ها وجود نداشت بلكه تفاوت عقايد بود        جنگ جناح 
  .هاي ديگر را ذكر كرد هايي از ترورهاي جمهوري اسالمي در كشور تواند كار ايران باشد و نمونه ترور تنها مي

دو جريان متفاوت در رژيم ايران وجود دارد كه يكي از           كردند    ها كه گفته بودند و تبليغ كرده بودند و فكر مي            حتي آن 
كنم در رژيـم     گفت من فكر ميفراحتي. تواند كار ايران باشد تر است نيز يك صدا گفتند اين ترور تنها مي        ها ليبرال   آن

هـا كـه       از چند سـوال و جـواب گفـت آن          اما بعد . تر است     تر و ديگري ليبرال     ايران دو جناح وجود دارد كه يكي خشن       
ترها فقـط اعـدام         كنند ولي ليبرال      برند و بعد اعدام مي        زنند دست و پايشان را مي         تراند اول مخالفان را شالق مي         خشن

  . كنند  مي
 دسـتور   ريـز و      توانسته برنامـه      در جريان طوالني دادگاه از هيچ طرف هيچگاه هيچ نشاني از اين كه ترور ميكونوس مي               

حتي برنجيان نمايندة رژيم كه باكيفي پر از سند و دهاني پـر از              . دهندة ديگري جز دولت ايران داشته باشد ارائه نشد        
فحش و تبليغ عليه اپوزيسيون به دادگاه آمده بود هم نه تنها يك مطلب در اين مورد خاص بلكه حتي يك نمونه بـه                        

  .طور كلي نيز نتوانست ذكر كند
  

  .ز شاهدها در مورد دعوت به جلسه و داليل حضور و يا عدم حضور خود نيز شهادت دادنداين دسته ا

                                                                          
  تروريسم دوليت-٤دادگاه، خبش :  مراجعه شود به فصل سوم٢
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 شهادت داد كه صاحب رستوران او را براي روز جمعه دعوت كرده بود ولي چـون در جـايي از قبـل قـرار                         نوبري براتي 
وقتـي ريـيس دادگـاه از او        . تواند در جلـسة روز جمعـه شـركت كنـد            كه نمي سخنراني داشته همان زمان گفته بوده       

 در پشت شيشة اطاقكش گـستاخ       امين.  نگاه كرد  شناسد، به امين    ها را مي    خواست به متهمان نگاه كند و بگويد آيا آن        
.  است كه بايد او را شناسايي كند؛ او نيز برخاست         گويا اين امين  .  كرد كه بلند شود    بلند شد و ايستاد و به نوبري اشاره       

گذشت، دادگاه را محل مناسبي بـراي تبليـغ نظـرات جمهـوري                 يي از آنچه گذشته بود و مي         چون بيگانه  نوبري براتي 
هايش ربطي به موضوع و دادگاه داشته باشد، گفـت مـا طرفـدار تغييـر       ن ملي تشخيص داد و بدون آن كه گفته      خواها

نـدازيم و طرفـدار مبـارزة         خواهيم در ايران آشوب و هرج و مرج راه بيـا              باشيم، نمي   آرام و بدون خونريزي در ايران مي      
 كه دادگاه يا حتي تماشاچيان و يا افكار عمـومي باشـد      رسيد روي سخن نوبري بيش از آن          بنظر مي . مسلحانه نيستيم 

  .  آزاد به سبك خود ادامه داداين تبليغات را فرجاد. رو به جمهوري اسالمي بود
يگـران همـة مـسئوليت را بـه گـردن           در مورد سازماندهي جلسه او چـون د       .  دسامبر به دادگاه آمد    17 آزاد در    فرجاد

هاي دمكرات و      انداخت و اضافه نمود كه ما دو سازمان تشكيل داده بوديم؛ يكي اجالس هماهنگي از سازمان                دهكردي
 سـپتامبر   12 او گفت كه از تاريخ و ساعت جلسة ميكونوس خبر نداشته چون در            . هاي چپ دمكرات    ديگري از سازمان  

او گفت يكي از دوستانم به جلسه دعوت شـده          . به سفر رفته بود و درپاريس توسط دوستش از ترور باخبر شده است              
 آزاد در شهادتش گفت زبـان       فرجاد. بود و از دادگاه خواست به او اجازه دهـد از آوردن نام اين دوست خود داري كند                

. داند و در يك كشور آلماني زبان تحصيالت خود را به پايان رسانده و براي صحبت به مترجم احتياج نـدارد  يآلماني م 
ي خواهـد گفـت و از متـرجم خواسـت           ها كمي مشكل شد، گفت از اين بعد به فارسـ            اما اواسط شهادتش، وقتي سوال    

  .هاي او را ترجمه كند  گفته
 آزاد، طبق ليست شاهدان كه از چند ماه قبل تهيه شده و به همة شـاهدان خبـر داده شـده بـود،                      مدتي بعد از فرجاد   

 16شـنبه      شخـصا چهـار    و گفـت دهكـردي    )  17/11/1994( از حزب دمكراتيك مردم ايـران شـهادت داد           متحمليان
به من تلفن كرد و من را براي روز پنچ شنبه بـه جلـسة رسـتوران ميكونـوس دعـوت كـرد ولـي چـون مـن                             سپتامبر  

هـا نيـز وقـت     ها به جلـسه برونـد و آن   توانستم در جلسه حاضر شوم به دو نفر از دوستان حزبيم خبر دادم كه آن             نمي
 و ديگـران سـعي      فرجـاد . ود داري نمود  متحمليان نيز با كمي مخفي كاري از ذكر نام دوستانش خ          . نداشتند و نرفتند  

كردند روابطشان را كمي مخفي، كمي محتاط و كامال هوشيار نشان دهند كه به سادگي حرفـي از آن بـه جـايي درز                        
شاهدان، تماشاچيان و متهمان و وكاليـشان، از   وكال، - و متحمليان، همه در حالي كه قبل از شهادت فرجاد   . كند  نمي

. دانستند چـه كـساني بـه دادگـاه خواهنـد آمـد              ها و برنامة دادگاه، مي       بر اساس باز جويي    -پليس و قضات كه بگذريم    
آورند كه از قبـل   در مي و دوستان حتي پس از تشكيل دادگاه در مورد مطالبي، هنوز به طور علني مخفي بازي             فرجاد

در دادگاهي كه همة چيز علني بـود ايـن مخفـي    . ها با خبر بودند   مأموران امنيتي رژيم ايران از آن      92 سپتامبر   17از  
 را داشـت كـه حـزب را و اعـضاي     "حـسن "ها اين  كرد، اما حداقل براي آن   ها به روشن شدن حقيقت كمك نمي        بازي

  .داشت حزب را از اتهام دور نگاه مي
 كه در شب ترور به طور اتقافي به رستوران رفته بود گفت از ابتدا دعوت بـه جلـسة رسـتوران را نپـذيرفتم و        ميرراشد

اي نمايندة سـازمان بـر  ) دهكردي(دانم فردي از بيرون سازمان  قصد نداشتم در جلسه شركت نمايم، چون درست نمي        
رفـتم   من حدود دو هفته قبل از ترور وقتي به طور اتفاقي به رستوران ميكونوس مـي     . شركت در جلسه را انتخاب كند     
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ميرراشـد عـضو اجـالس      . باشد و اين موضوع را به حاضـران در رسـتوران نيـز گفـتم                ديدم كه رستوران تحت نظر مي     
  .از كل ماجرا نشان دهدهماهنگي نبود و در شهادتش كوشش كرد خود را چون فردي خارج 

ترين روزهاي دادگاه بـود و همـه          اين روز يكي از شلوغ    .  براي شهادت همراه با وكيل خود به دادگاه آمد         طبيب غفاري 
 "ايـن طـور نبـود     "در انتظار روشن شدن بسياري از وقايع بودند اما او به بيشتر سواالتي كه در مورد او مطرح بود بـا                      

گاهي براي هواخوري به بيرون رستوران بروم و آن شب هم چند بار اين       او گفت هر چند من عادت دارم گاه       . دادپاسخ  
توانند اين را شهادت  كار را كردم اما به فاصله كمي قبل از ترور از رستوران خارج نشدم و حاضران در رستوران هم مي

كند او را كمي قبـل از تيـر انـدازي ديـده                رستوران زندگي مي   بعد از آن كه به او گفتند خانمي كه در نزديكي          . دهند
در مورد پاسپورت ايراني خود گفت آن را از طريق يكـي از رفقـاي               . كند  است تكرار كرد كه اين خانم حتما اشتباه مي        

يس در بـارة پـول خريـد رسـتوران ريـ     . سازماني خود با دادن پول بدست آوردم و ربطي به مقامات دولت ايران نـدارد        
دادگاه توضيح داد كه اگر پاسخ به اين سوال بتواند در مورد ديگري جز ماجراي ميكونوس سبب اثبات جرمي بـراي او      

او پس از مشاوره با وكيلش از پاسخ دادن به سـوال خـود داري كـرد و                  . تواند از پاسخ گويي خود داري نمايد        شود، مي 
ام و هـر كـس بخواهـد     داننـد كـه ايـن پـول را از كجـا آورده        مي گفت براي اطالع تماشاچيان بايد بگويم كه دوستانم       

  .ها سوال نمايد تواند از آن مي
  

 همـه  ه و دسـتمالچي زاد توانستند از شكل و مشخصات قـاتالن بگوينـد جـز ابـراهيم     از اين دسته از اپوزيسيون كه مي  
ها بسيار كوتاه بود، فرصـت و امكـان ديـدن             ر ناگهاني وارد شدند و مدت حضور آن       شهادت دادند كه چون قاتالن بسيا     

  .توانند كسي را شناسايي كنند  آورند و نمي  ها به خاطر نمي ها را نيافتند و چيزي از قيافة آن آن
 اين جلـسه شـركت كـنم چـون بـراي       در شهادت خود گفت من از اول قصد نداشتم در1994 ژانوية   6ه در زاد  ابراهيم

دعوت من از طريق سازمان اقدام نشده بود؛ در عين حال سازمان ما هفتة قبـل از آن بـا نماينـدگان حـزب دمكـرات                          
ز رسـتوران   اشنبه دهكـردي  اما پنج. ديدم كردستان ايران مالقات داشت و من ضرورتي براي حضور در اين جلسه نمي       

ه پرسيدند آيا   زاد  بعد از چندين سوال از ابراهيم     . به من تلفن كرد و شخصا از من خواست به آن جا بروم، من نيز رفتم               
. هـا يـك جـا اسـت         دانـم سـاختمان آن      باشد گفت من مي     از ساخت وزارت ارشاد اسالمي و وزارت اطالعات مطلع مي         

 را به عنوان   هاي خود در جريان بازجويي و رو در رويي را تكرار نمود و گفت كه امين                 ه در مورد قاتالن گفته    زاد  ابراهيم
  .طور كه آن زمان هم گفتم اين شناسايي صد در صد نيست چي شناسايي كرده است و اضافه نمود همان  مسلسل

او گفـت كـه در دو رو در رويـي متفـاوت             .  را شناسـايي كـرد      تنها كسي بود كه با اطمينان يوسـف امـين          دستمالچي
از او  .  را نشان داد و گفت كه او مسلسل چي بوده اسـت            چي را به پليس نشان داده است و در دادگاه نيز امين               مسلسل

ها را شناسايي كنيد چطور يك  توانيد آن  ايد و نمي  ايد قاتالن را نديده سيدند شما در اولين بازجويي بعد از ترور گفتهپر
كنيد، پاسخ داد من بعـدا فكـر كـردم و همـة خـاطراتم را دوبـاره بازسـازي          ماه بعد و اكنون با اطمينان اين كار را مي  

  .ت خود گفت همة واقعه در جزاي از ثانيه اتفاق افتاددستمالچي چند بار در جريان شهاد. نمودم
 تنهـا مـشتري خـارجي رسـتوران كـه      چي در تعارض با گفته شاهد ديگر پيتر بـوهم    به عنوان مسلسل شناسايي امين 

 بالفاصله بعد از ترور بـه پلـيس داده بـود بـا مشخـصات          مشخصاتي كه بوهم  . امكان ديدن قاتالن را داشت قرار گرفت      
 را به او نـشان دادنـد گفـت بـه نظـر مـن شـبيه         در دادگاه هم بعد از آن كه امين    بوهم.  هم منطبق نبود   يوسف امين 

  . در نيستنگهبان جلوي
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خواني نداشـت و نادرسـتي     كه منجر به دستگيري قاتالن شد نيز هم    BNDها در عين حال با يادداشت           اين شناسايي 
  .مي روشن گرديدهاش  چي بودن بني   داير بر مسلسلآن با شهادت مصباحي

 و دادسـتاني را   و وكاليـش سوءاسـتفاده كردنـد و قـصة تبـاني امـين      چي، دارابـي      به عنوان مسلسل   از شناسايي امين  
   .ساختند و با تقاضاهاي مكرر كه مستند به شناسايي اين دو شاهد واقعه بود هر دم از اين تباني صحبت كردند

ه اين فحش را زاد ابراهيم. ها قبل از تيراندازي فحش نيز داده است  اين دو همچنين شهادت دادند كه يكي از تروريست 
 در پاسـخ بـه      94 ژانويـه    7دستمالچي در روز دوم شـهادتش       .  ذكر كرد  "ها    مادر جنده "  و دستمالچي  "ها    مادر قحبه "

  : گفت اريگسواالت
  ها دادند لهجة خارجي داشت يا آنقدر كوتاه بود كه معلوم نبود؟  فحشي كه آن- اريگ"

  .شود گفت لهجه خاصي داشت يا نه  زمان كوتاه بود و نمي-ج 
  درست است؟. ن فحش لهجة تهراني داشتايد اي   گفته92 سپتامبر 18 در يك بازجويي در - س 
مقصود شـهر   .  امكانش هست ولي مقصود من از تهران منطقة بزرگي است به خالف آذربايجان يا شمال               - ج  

  .تهران نبود بلكه بيشتر براي روشن كردن مأموران گفتم
...  

  توانيد بگوييد صداي فحش لهجه داشت يا نه؟    آيا مي- پرسيد  وكيل امينباوماير
  3". نه چون كوتاه بود": ج

  
. اين بخش از شاهدان ايراني در اين دور نشان دادند كه از يك سيستم قضايي مدرن و دادگاه و شهادت بسيار دورانـد                      

در روزنامـه  " يـا  "گويند همه مي"، "دانند همه مي" از "دانيد؟ از كجا مي"تقريبا هيچ شاهدي نبود كه در پاسخ سوال  
پرسيد، وقايع و       خواست و مي      آنچه دادگاه مي  . ها شنيد   معموال مشكل بود جواب مشخصي از آن      .  سخن نگويد  "خواندم

. شـد    شروع مـي   "امكان دارد " و   "بطور كلي " و   "اصوال"ها با     پاسخ. اطالعات مشخص بود كه احتماال شاهدان داشتند      
هـا و       كرد تا بتواند يك واقعيـت را از البـالي نظـرات، خيـاالت، شـنيده                 خود را تكرار مي   بارها سوال كننده بايد سوال      

 .  منحصر به شاهدان لبناني نبود"فرهنگ ديگر آمدن"در دادگاه ميكونوس موهبت از . ربط جدا كند  مطالب بي

                                                                          
، پرويز؛ بـرلني؛ چـاپ اول؛       ت فقيه؛ دستمالچي  تروريسم دوليت والي  " در   ٣

. منت شهادت دستمالچي چاپ شده اسـت      ١١٥-٩٢صفحات  " ١٩٩٥اآترب  /١٣٧٤مهر  
در نتيجـه فاقـد سـاال و        . باشـد     اين منت شهادت روز اول دستمالچي مي      

 .هاي ديگر است جواب فوق و ساال و جواب



 

  
  
  
  
  

   متهمان در دادگاه-3
  

   دارابي-آ
  

  : هنگام قرائت ادعانامه گفت1993 نوامبر 29آلمان در دومين جلسة دادگاه ميكونوس در دادستان عالي 
 -1992در تابستان   . ريزي قتل است       ايران متهم به طراحي و برنامه      - در كازرون    1959، متولد   كاظم دارابي "

 مأمور اطالعاتي ايران و عضو سپاه پاسداران انقـالب اسـالمي ايـران و                به دارابي  -تاريخ دقيق مشخص نيست   
  ".اهللا، مأموريت داده شد رهبران حزب دمكرات كردستان ايران را از بين ببرد داراي رابطه با حزب

هـاي      هـا در زنـدگي روزمـره و در فعاليـت          او نـه تن   .  سمبل پيكريافتة رژيم ايران در دادگاه ميكونوس بود        كاظم دارابي 
ها را      اجتماعي و سياسي خود همچون نمونة واقعي و منطبق با اصل عمل كرد، بلكه در جريان دادگاه همة اين ويژگي                   

خونـسرد، طبـق    همچون قاتلي بيرحم و دارابي. هاي مشخص كنندة رفتار سياسي رژيم ايران         به نمايش گذارد؛ ويژگي   
كشيد؛ با كمك عوامل و مزدورانـي    شناخت نقشه   هايي كه شخصا نمي  فرمان و با كمال دقت و در خفا براي قتل انسان 

كه تحت پوشش مذهب اجير كرده بود به عنوان وظيفة الهي به اجـرا در آورد و چـون دسـتش رو شـد و مجبـور بـه                             
خواهنـد او را        قهرماني كه همه مي   . كرد كه مورد اتهام واقع شده است        پاسخگويي گرديد، نقش قهرمان مظلوم را بازي        

هـر چنـد بـراي سـبك        .  هيچگاه عمل خود را نپذيرفت و در عين حال هيچگاه ترور را تقبيح نكرد              دارابي. بدنام كنند 
 در تمـامي طـول جلـسات        دارابي. تاسف نمود ها اظهار     كردن جرمش در آخرين دفاع خود براي قربانيان و خانواده آن          

 از رفقايش كه به عنـوان شـاهد       -دادگاه تا آن جا كه در امكانش بود براي ترساندن، منحرف كردن و باجگيري از همه               
 همچون دولت جمهوري اسالمي همـة  دارابي.  همة توانش را بكار برد-آمدند، از متهمان ديگر و وكاليش    به دادگاه مي  

رفـت را نتيجـة توطـاة عوامـل مختلـف خوانـد كـه                   هايي كه براي روشن شدن انگيزه و چگونگي قتل بكار مي            كوشش
  . خواهند او و از طريق او رژيم ايران را بد نام كنند  مي

 در برلن ساكن بود و سپس براي آمادگي و ورود به            1981 سفر كرد و تا سال        به آلمان غربي   1979 در دسامبر    دارابي
انجمن اسالمي  در اين شهر به عضويت      . جا دوران كالج را گذراند         رفت و در همان    Hagenمدرسة عالي به شهر هاگن      

 يكـي از   هـاي اسـالمي،     اتحاديـة انجمـن   . در آمـد  ) UISA(هـاي اسـالمي        اتحاديـة انجمـن    ، واحد شهري  دانشجويان
هاي اسالمي دانشجويان شهرهاي مختلف را در آلمان و در اروپا       هاي طرفدار جمهوري اسالمي است كه انجمن          سازمان

كند و به نوبة خود يكي از مراكز وابسته بـه سـپاه پاسـداران و محـل بـسيج نيروهـاي                      و در خارج از كشور رهبري مي      



 دادگاه

 
 

٩٢ 

 يكي از اعضاي هيأت رييسه آن بود و هميـشه در             دارابي 15/5/81 در   "اتحاديه"از هنگام ثبت    . باشد    طرفدار رژيم مي  
ها به دنبال تدارك قبلي به خوابگاه دانشجويان اپوزيسيون ايـران در              اللهي   حزب 1982در آوريل   . اين سمت باقي ماند   

دانشجويان را زخمي كردند؛ در اين شـبيخون        ها را شكستند و بسياري از          حمله بردند، در اطاق    Mainzشهر ماينس   
 دارابـي .  دستگير شدند نفر از مهاجمين از جمله كاظم دارابي    85به دنبال اين حمله     . يك دانشجوي آلماني كشته شد    

شـد،    وانين جـاري بايـد از آلمـان اخـراج مـي     از طرف دادگاه ماينس به هشت ماه حبس تعليقي محكوم شد و بنابر قـ  
انجام با وساطت وزارت      طور كه تعداد ديگري از مهاجمين اخراج شدند، اما سفارت ايران در بن دخالت كرد و سر                  همان

دوران دانشجويي او هرگز به پايان نرسيد و        .  در آلمان بماند   "تحصيالت"امورخارجة آلمان تصميم گرفته شد تا پايان        
  . بود"دانشجو" كه دستگير شد هنوز 1992 تا سال
هاي علني و غيرعلنـي         اهللا در مساجد آلمان و در سازماندهي و هماهنگ كردن فعاليت             در ايجاد تشكيالت حزب    دارابي

عاتي او از اواسط     اطال -هاي اطالعاتي آلمان نقش امنيتي        براي سازمان . نقش مهمي داشت  هاي اسالمي     اتحادية انجمن 
 و يكي از هـواداراران و       "عنصري خطرناك "ها او را به عنوان         روشن بود و سازمان اطالعاتي انگلستان سال       1980دهه  

 1.كـرد     هايش را كنترل مـي       طبقه بندي كرده بود و به همين جهت او را زير نظر داشت و تلفن               "فناتيك رژيم "فعاالن  
  . هاي اطالعاتي آلماني منتقل شد   از او به سازمان"راقبت امنيتيم"بعد از اتحاد دو آلمان وظيفة 

از .  بـه ثبـت رسـاند      12/9/1989 را تـشكيل داد و آن را بـه طـور رسـمي در                مركـز وحـدت اسـالمي      در برلن    دارابي
  :اردهاي اين مركز، پليس جنايي آلمان اطالعات زير را در اختيار دادگاه گذ فعاليت

  گزارش"
اهللا    مطلع است كـه مركـز اتحـاد اسـالمي محـل مالقـات اعـضاي حـزب                  1987پليس جنايي آلمان از ژانوية      

  .باشد مي
  :اند به عنوان اعضاي احتمالي افراد زير نام برده شده

  ... كاظم دارابي- 1
  ... علي شهشو- 2
3 -...   

از اين تاريخ نام همة اين افراد به طور مداوم در عمليات خطرناك شناخته شده براي پليس جنايي آلمان                   بعد  
  ". اند  مقامات پليس خارجيان نيز به نام اين افراد اشاره كرده. اند مطرح شده

 يكـي از متهمـاني بـود كـه          ، دارابي 1992به دنبال اطالع پليس از تداركات يك سواقصد به مراكز اسرائيلي در مارس              
شـدند و راجـع بـه     پليس گزارش داد كه او و ديگران در مركز اسالمي جمع مي. مورد سواظن پليس آلمان قرار گرفت  

  .كردند اين سواقصد صحبت مي
عليه رشدي    ر برگزاري تظاهرات و سخنراني      هاي او د       فعاليت  از طرف خميني،   پس از صدور فرمان قتل سلمان رشدي      

اللهي را   نيروهاي حزب، دارابي2 به دنبال مأموريتي كه يك نفر از خانة ايران به او داد           1991در سپتامبر   . گير بود   چشم

                                                                          
  رمسي زير نظر متفقني جنگ جهاني         برلن به طور   ١٩٩٠ آن زمان، تا سال      ١

 . شد دوم اداره مي
 داده شـد و از او خواسـته شـد شخـصا              اين مأموريت تلفين به دارابي     ٢

 .براي گفتگو به خانة ايران در حوايل بن برود
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اللهـي بـرلن    نيروهـاي حـزب  . از همة آلمان بسيج و به نمايشگاهي كه دولت ايران در دوسلدورف تشكيل داده بود برد           
او شخصا هزينة سفر افـرادي   . مسلح به چماق و زنجير با دو اتوبوس از مسجد امام جعفر صادق در برلن حركت كردند                

خود وي به همراه چند نفر از يارانش با اتومبيـل شخـصيش        . كه از شهرهاي ديگر به دوسلدورف رفتند را نيز پرداخت         
هدف اين سفر حملـه بـه افـراد سـازمان           . ي از دوستانش در اين سفر مسلح نيز بود        به مقصد رفت و بنا به شهادت يك       

اللهـي بـه ميـز كتـاب          در دوسـلدورف نيروهـاي حـزب      . مجاهدين خلق بود كه در كنار نمايشگاه ميز كتـاب داشـتند           
ز نيروهـاي   در اين حمله كـه منجـر بـه زد و خـورد گرديـد بـسياري ا                 . مجاهدين در كنار نمايشگاه ايران حمله بردند      
  .مجاهدين كه غافلگير شده بودند زخمي شدند

هاي رسمي رژيم، با مأموران اطالعاتي آن و با مراكز نيمه علنـي و مخفـي                        يي با نمايندگي       روابط بسيار گسترده   دارابي
  .هاي پوششي آن داشت واواك و شركت

 شماره حـساب    20هاي برلن      عرض چند سال به يك تاجر بالنسبه متمول بدل شد كه تنها در يكي از بانك                 در دارابي
 يك كارگاه اتوكشي و      مارك خريد؛ همراه عدنان عياد     000،180داشت؛ در خارج از شهر برلن دو قطعه زمين به مبلغ            

دامنـة  .  از وارد كننـدگان كاالهـاي ايرانـي بـه اروپـا و آلمـان شـد       يك شركت صادرات و واردات تأسيس كرد و يكـي    
گرفـت، از بـرنج و خرمـا و خيارشـور و آفتابـه        هاي تجاري او كامال گسترده بود و تقريبا همه چيز را در بر مـي    فعاليت

او در انتشار و    . رلن بود اهللا ب   هاي غير علني حزب       هاي او عمال يكي از پايگاه       ها و شركت    مغازه. اسالمي تا ماسك ضد گاز    
  . فعال بود" قدس" و"الوعده"پخش نشريات 

همسرش از يـك خـانوادة    . بخشيد    اهللا لبنان را روابط خانوادگي او وسعت و عمق بيشتر مي            گستردگي روابط او با حزب    
. بـه امـل تعلـق دارنـد       اللهي هستند و يـا        تقريبا تمامي افراد اين خانوادة با نفوذ و پرشمار، يا حزب          . شيعة لبناني است  

  .هاي رزمندة لبنان در ميان دوستان او كم نبودند اللهي حزب
 20:00 سـاعت  1992 اكتبـر  8هـاي اطالعـاتي انگلـستان در       و گزارش يكي از سازمان    به دنبال اعترافات امين    دارابي

توانـست    هـاي مختلفـي كـه مـي     ها و در بازپرسي اتهام را رد نمود و حاضر نشد بـه سـوال          او در بازجويي  . دستگير شد 
او جز اندكي كه راجع به زندگي و وضـع تحـصيليش حـرف زد               . مشاركت او در ترور را نفي و يا تأييد كند پاسخ گويد           

رد كـه از آلمـان خـارج نـشود،      انـساني در بـرلن دا   -چيز ديگري نگفت و با اين دليل كه به اندازة كافي عاليق مـادي             
  .سكوت او تا هنگام شروع دادگاه ادامه داشت. خواستار آزادي خود شد

  13/1/93 يادداشت، "
او صحبت در ايـن مـورد را كـامال رد نمـود و گفـت                .  راجع به سواقصد صحبت شود     امروز سعي شد با دارابي    

 23:00 در سـاعت    17/9/92 صحبت كه به او گفته شد از تلفن سيار او در             تنها در پايان  . خودش قرباني است  
 تماس گرفته شده است براي يك لحظه كنترل خـود را از دسـت     از هامبورگ با يك شخص ايراني بنام ثقفي       

  . به غير از اين در تمام مدت صحبت آرام و منطقي بود. داد
   "امضأ

 اميدوار بود دادگاه تشكيل نشود و دولت ايران در معامله با دولت آلمان كاري كند تا اين           دادگاه دارابي  تا هنگام شروع  
اين اميد پس از تشكيل دادگاه به اميـد بـراي بـه             .  پيدا كند  پرونده نيز سرنوشتي مشابه سرنوشت پروندة قتل قاسملو       

  .  و وكالي او در دورة اول كار دادگاه استتبديل شد و مشخص كنندة سياست دارابيهم خوردن آن 
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اولين نكتـة مـشترك در تمـام ايـن         . هاي دفاعي متفاوتي براي دفاع بكار گرفتند         روش در جريان دادگاه وكالي دارابي    
در مراحـل   .  و دولت ايران و ارجحيت دفـاع از دولـت ايـران بـود              ن ديدن دفاع از دارابي    ها يكسان كردن و يكسا      روش

احتماال كيفـر او    دفاع نمايند و     رغم منافع ايران از دارابي         ممكن بود كه علي    پاياني دادگاه براي دو تن از وكالي دارابي       
وكالي او زير فشار تهديد دولت ايران مجبور شدند از          .  و دولت ايران روبرو شدند     را تخفيف دهند اما با مقاومت دارابي      

  .اين كار دست بردارند و به روش سابق از او دفاع كنند
اعتبار كردن پليس، دادستاني و اطالعات مقامات امنيتي   و وكاليش بي   هاي دفاعي دارابي    دومين ويژگي مشترك روش   

 ارتباط داشت و چه نداشت وكـالي او در درجـة            در تمام موارد مطرح شده در دادگاه چه موضوع به دارابي          . آلمان بود 
اين كوشش در مـواردي     . اعتبار كنند   اي پليس و ديگران را بي     ه  ها، گفته   كردند از نظر قضايي بازجويي        اول كوشش مي  

شد تا آن جا كه به طور مستقيم مقامات پليس و دادسـتاني را مـتهم                    تر مي   تر و خشن     مربوط بود مصرانه   كه به دارابي  
  . به دروغگويي، پرونده سازي و ساخت و پاخت حتي با متهمان كردند

در تمـام   . كتة مشترك در تمام دفاعيات وكال، كوشش براي طوالني كردن دادگاه و بدست آوردن زمـان بـود                 سومين ن 
 و وكاليش همچون دولت ايران اميدوار بودند كه به دنبال معامالت دو دولت و يا موثر شدن تهديدهاي                   مراحل دارابي 

تر شد اسـناد      گرچه به خالف تصور او هر چه دادگاه طوالني        . ه طريقي فيصله يابد   ايران، امكاني فراهم شود و موضوع ب      
  .و مدرك جديدي دال بر مشاركت او و دولت ايران در ترور پيدا شد

  :هاي متفاوتي را از پي يكديگر به كار گرفتند  در جريان دادگاه با توجه به وضع دادگاه روشوكالي دارابي
   ممانعت از تشكيل و به هم زدن دادگاه، درآغاز كار دادگاه؛- 1
  ؛1995داند، تا ژانوية  سكوت در بارة زندگي وي و تكذيب آنچه دادستاني و پليس ارائه مي:  دفاع– 2
ي تأييد آن، تـا هنگـام شـروع          و تقاضاي شهادت نزديكان او برا      نامة جديد براي دارابي     ساختن يك زندگي  :  حمله - 3

  آخرين دفاعيات؛
 از طـرف ديگـر؛      پيدا شدن اختالف ميان وكال از يك طرف و دولت ايران و دارابـي             :  مسكوت گذاردن آخرين دفاع    - 4

  .ها از آخرين دفاع تهديد وكال و خود داري آن
ر هنگام شروع كار دادگاه جلوگيري از تشكيل و يا به عقب انداختن آن با ارائة تقاضـاهاي مكـرر       د روش وكالي دارابي  

ها به اندازة كافي در اختيارشان نبوده است، بكار گرفتن اين يا آن مـاده و                    سعي كردند تحت عنوان آن كه پرونده      . بود
  قسمت مربوط به تروريسم دولتي و مأمور بودن دارابيهايي از ادعانامه از جمله     تبصره قانوني و يا ادعاي آن كه بخشي       

استحكام و منطق دروني ادعانامه بقدري قوي بـود كـه   . غير قابل قبول است، دادگاه را به عقب بياندازند، موفق نشدند      
  .  را رد كننديهيأت قضات هر بار پس از چند دقيقه مشاوره توانستند تقاضاهاي مكرر وكالي داراب

 و وكاليش به اجبار وارد دومين مرحله از دفاعيـات خـود             دارابي. ها دادگاه به كار خود ادامه داد          علي رغم اين كوشش   
 همـان منـافع ايـران    منافع دارابي :  بود روش دفاعي در اين مرحله داراي هر سه مشخصة اصلي دفاعيات دارابي           . شدند

  .تر گردد اعتبار شوند و باالخره هرچه ممكن است دادگاه طوالني  ها و پليس بايد از نظر قضايي بي است، باز جويي
ق سكوت خود استفاده كرده بود، در دادگاه نيـز در مـورد موضـوع               ها از ح      طور كه در بازجويي و بازپرسي        همان دارابي

ايـن امـر يكـي از داليـل     . يي در مورد مسايل مطرح شده در مورد خود بگويد          قتل ساكت ماند و حاضر نشد هيچ نكته       
ـ       يي كه مي  دادستاني بايد براي هر نكته. طوالني شدن كار دادگاه بود   شان گفت، حتي مـسايل عـادي و معمـولي كـه ن

اين افـراد   .  بودند و با او رابطه داشتند      شاهدان دادستاني اطرافيان دارابي   . نمود    جرمي هم نبود مدرك و شاهد ارائه مي       
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هـا بـه طـور        دادند و بعضي از آن      هاي مختلف طرفدار جمهوري اسالمي تشكيل مي        اهللا و اعضاي انجمن     را فعاالن حزب  
 اين افراد همه، مدتي كوتاهي بعـد از دسـتگيري دارابـي           . غير مستقيم به ارتكاب جرم كمك كرده بودند       مستقيم و يا    

هـا    ولي در آن زمـان آن     . بازجويي شده بودند و هر يك تا آن جا كه امكان داشتند حقايق را ناگفته باقي گذارده بودند                 
توانـستند بداننـد كـدام           كجا لو رفته است؛ به همة موضوع اشراف نداشـتند و نمـي             دانستند كدام مسايل، تا       هنوز نمي 

خود رژيم ايران نيز هنوز فرصـت نكـرده بـود همـه را بـراي                . مسايل اهميت بيشتر دارند و كدام مسايل اهميت كمتر        
ين حال سعي كرده بودند تا حـد  اين افراد در ع. ها بگذارد بازجويي آماده سازد و آنچه الزم بود بگويند را در اختيار آن      

هاي خود به     هايي از وقايع را در بازجويي         امكان خود را از معركه كنار نگاه دارند؛ در نتيجه هر كدام تا حدودي قسمت              
  . درستي باز گو كرده بودند

 و ه زيان دارابـي ترين جزيي از واقعيت را در خود داشته ب يي كه كم  اكنون بعد از يك سال معلوم شده بود كه هر گفته 
در دوران ايـن    . كردنـد     گرفتند و حاشـا مـي         بايست آنچه در بازجويي گفته بودند را پس مي          دولت ايران است، همه مي    

ها دخالـت     جريان شهادت  به وضوح قابل تشخيص بود؛ در بعضي از مواقع به طور مستقيم در               ها نگراني دارابي      شهادت
 و ايـران ايـن وظيفـه را انجـام           ، گوشت دم توپ دارابي    انداخت و در بسياري از مواقع امين          كرد، داد و بيداد راه مي         مي
ها را به    ليس و دادستاني را حاشا كنند و آن       هاي آزادانة خود در برابر پ       براي اين شاهدان كه مجبور بودند گفته      . داد    مي

دروغگـويي آشـكار، سـردرگمي بـراي     . آمـد    انگيز بوجود مـي        عوض كنند وضعيتي رقت    نفع متهمان و بخصوص دارابي    
سك به آخـرين    شدند و باالخره تم       انقطاع مطرح مي    هاي مشخصي كه بي     ها، فرار از پاسخ به سوال       مستدل كردن دروغ  

گاهي بايد كلمه به كلمـه و جملـه بـه جملـه             . ها بود   خود را به نفهمي زدن، از مشخصات بارز همة آن         : راه باقي مانده  
اين كار بخصوص در مـورد كـساني كـه از پـيش             . دادند  هايشان را برايشان توضيح مي      هاي خود آنان در بازجويي      گفته

گـاهي فـوران خـشم        اين وضعيت را گـاه    . د، كاري طاقت فرسا و مشكل بود      تصميم گرفته بودند خود را به نفهمي بزنن       
  . كرد  ترين كلمات به حاضرين و بخصوص تماشاچيان، دشوارتر مي  همراه با فحاشي با ركيكدارابي

  :  از طرف دادستاني به دادگاه خواسته شدند عبارت بودند از كهشاهدان اين مرحله از كار دادگاه در رابطه با دارابي
 بعد از ترور به خانة او رفتـه و قـسمتي از             ، امين اهللا برلن و دوست دارابي       از فعالين حزب    عبدالكريم داهيني  -

  ا آن جا گذاشته بود؛هايش ر لباس
 از سـفارت ايـران در بـرلن شـرقي پاسـپورت             دو برادر لبناني كه به سفارش دارابي      .  همداني  و حيدر   حسن -

  ايراني گرفته بودند؛
  اهللا برلن؛  ، از افراد حزب داود عياد-
   رانندة اتومبيل فرار؛اهللا حيدر دوست صميمي فضل. اهللا در اطراف ازنابروك ، از افراد حزب حسن شماس-
  ؛1991سلدورف در سپتامبر هاي دو  در درگيرياللهي منطقة ازنابروك همدست دارابي ، حزب طارق شال-
  برگر؛ ، صاحب خانة مخفي در خيابان زنفتن اشتياقي-
  . كارمند كنسولگري ايران در برلن، مأمور واواك و دوست نزديك دارابي بهمن برنجيان-

اهللا بـرلن، رابطـة او بـا كنـسولگري             روابط او با متهمان ديگر، نقش او در حزب         اين افراد بايد در بارة آشنايي با دارابي،       
اهللا در حملـه بـه مجاهـدين در دوسـلدورف،             ايران در برلن غربي و سفارت ايران در برلن شـرقي، سـازماندهي حـزب              

  .دادند  شهادت مي... د از ترور وسفرهاي او قبل و بع
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 تغيير دادند و هر كجا ممكن نبود چيزي         هايشان را به نفع دارابي        هاي خود در بازجويي      اين شاهدان تقريبا تمام گفته    
هـاي خـود      داليلي كـه بـراي تغييـر حـرف        .  خواندند هاي قبلي را نادرست      و يا دولت ايران بگويند، گفته      به نفع دارابي  

در آن موقع خسته بودم، ترسيده بودم، به پليس اطمينان نداشتم و مترجم غلـط ترجمـه     : آوردند تقريبا مشابه بود       مي
وجه مشترك همة دوستان متهمان كه براي شهادت به دادگاه آمدند اين بود كه به طور آشكار خود را بـه          . كرده است 

كردند     تر بودند اين نفهمي را با تمسك به اختالف فرهنگي و تفاوت مذهب مستند مي                ها كه زيرك    آن. زدند    مينفهمي  
نمونـة  . گفتنـد     شد چند دروغ راجع به اسالم، آداب و رسوم كشور ايران و ساير كشورهاي اسالمي مي                   و اگر فرصت مي   

 بعد از آن كه چندين نفر از ياران دارابي .  بود  شماس ها حسن     شاخص در مورد ترجمة غلط و نقش مترجم در بدفهمي         
يـي كـه شـاهدان     هاي خويش ادعـا كردنـد متـرجمين، زبـان عربـي را بـا لهجـه                    به دادگاه آمدند و در جريان شهادت      

 حضور در دادگاه به عنوان شاهد پيش از آن كـه            او بعد از  . كنند، نوبت شهادت به شماس رسيد         فهمند ترجمه مي    نمي
يكي از مترجمين زبان عربي حتي يك كلمه در حضور او ترجمه كرده يا حتي يك بار دهان باز كرده باشد گفـت كـه                  

به اين مورد دادستان حتي     . اين گفته اعتراض مترجم و نمايندة دادستاني را برانگيخت        . فهمد    لهجه اين مترجم را نمي    
هايي از اين دست براي دادگاه به وضوح روشن كرد كه ايـن شـاهدان از قبـل بـراي                        نمونه. خواست اشاره كرد  در كيفر 

هـا تـا    آموزش شاهدها در مورد محتواي شهادت، تهديـد يـا تطميـع آن        . اند  شهادت در دادگاه دستورات الزم را گرفته      
 از هنگام شهادت اطرافيان متهمـان تبـديل بـه           نكات خاصي را بگويند و نكات ديگري را پس بگيرند موضوعي بود كه            

  .يكي از مسايل جدي مطرح در دادگاه شد
ابطـه   در ر و نمونة محمد جراده در رابطه با دارابيMichael Oskar Brestrichش ري  نمونة ميشائل اسكار برست

  3. بخشي از اين مكانيسم تاثير گذاري و ساختن شاهدها را براي دادگاه آشكار كرد و امينبا عياد
ز اولين روز تشكيل دادگاه در همـة جلـسات حاضـر بـود و               ش كه ا  ري  ، اسكار برست  در جريان شهادت برادران همداني    

نوشت و رفت و آمدهايش با شاهدان نظر همه را جلب كرده بـود، بـه جايگـاه                      تمام جريان دادگاه را كلمه به كلمه مي       
خود عالوه بر آن كه از نقـش خـود         هاي مكرر     ش، خبرنگار آلماني در جريان شهادت     ري  اسكار برست . شهود خوانده شد  

هـا   دهد پرده برداشت در پاسخ به سـوال   هاي دادگاه را به سفارت ايران تحويل مي  اللهي كه گزارش      به عنوان يك حزب   
  شناسم،    را مياو گفت مدتي طوالني است دارابي.  هم حرف بزندمجبور شد در مورد دارابي

 در تظـاهراتي در بـن و در تظـاهرات عليـه             من همراه دارابـي   ... رفتم    به خانة او براي كسب دانش شيعه مي       "
 بـه   كـاظم دارابـي   ... خواند شركت داشتم       را مي  گونترگراس كه قطعاتي از كتاب آيات شيطاني سلمان رشدي        

او هـم   ...  حاجي از طرف مأموران عربستان سعودي در مكه به قتل رسيدند           400من گفت چند سال قبل كه       
زنم اعالميه هم پخش كرده باشد   بله حدس مي... آن جا بوده و با ساير حجاج در اين مورد صحبت كرده است 

  ".در زندان بودها   و تا آن جا كه بيادم مانده است چند روز مهمان سعودي
 92 سـپتامبر  24 و   23 داشت و در سفر به شـمال و غـرب آلمـان در روزهـاي                  رابطة دوستي طوالني با دارابي     داهيني

 سپتامبر بعـد از تـرور بـه         17هايش گفته       ور كه در بازجويي   ط   همان داد آيا امين      در آغاز بايد شهادت مي    . همراه او بود  
 اين نكته را بشدت رد كرد و سپس از سفر دو نفره بـا       داهيني. هايش را آن جا گذاشته است يا نه         خانه او رفته و لباس    

انجام گفت در اين سفر يك نفر ديگر  اما بعد از تذكر جدي رييس دادگاه سر براي كارهاي تجاري صحبت نمود،  دارابي

                                                                          
  تروريسم دوليت-٤دادگاه خبش :   مراجعه شود به فصل سوم٣
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هايي كه طـي آن گرفتـه شـد           وي حاضر نشد در مورد هيچ يك از مراحل اين سفر و تماس            . نيز همراهشان بوده است   
تاريخ اين سفر يك روز پس از       . كرد     ادعا مي  اين سفر به ظاهر تجاري بيش از آن چيزي بود كه داهيني           . سخني بگويد 

 در همين تاريخ به     حيدر. ها بود، درست هنگام اعالم خطر به باقي ماندة تيم ترور كه در آلمان بودند                پيدا شدن اسلحه  
 به خانة حيدر در ازنابروك تلفـن  در اين سفر دارابي   .  در راينه پول داد و گفت بايد از آلمان خارج شوند            و راحيل  امين
س رفتـه   ها براي گرفتن خاويار از يك نفر ايراني به حوالي مـاين              كوشش داشت به دادگاه بقبوالند كه آن       داهيني. كرد

در جريان دادگاه اين سفر به مسخره به سـفر خاويـار            . ها در حوالي ماينس به خانه يكي از افراد رژيم رفتند            آن. بودند
 كارمنـد   Shiffer بعدا يكي از مأموران پليس در دادگاه شهادت داد كه صاحب ايـن خانـه، خـانم شـيفر                  . معروف بود 

به اين جهت نه او و نـه شـوهرش كـه ايرانـي اسـت بـازجويي                  . لماتيك داشته است  سفارت ايران بوده و مصونيت ديپ     
 و وكاليش به نام ابـراهيم       اين همسفر را دارابي   .  در مورد همسفر ديگرشان در اين سفر هم هيچ نگفت          داهيني. نشدند
اين سفر نه سفري    .  حداقل يك بار گفته بود كه او شبيه محمد، يكي از اعضاي تيم ترور است               امين. خواندند   مي نورآرا

هاي اطالعاتي بود كه در جريان آن، ترور و عواقب احتمالي آن مورد بحث قرار گرفـت                     تجاري بلكه سفري براي تماس    
 27 در خود دارابي.  در ترور دست داشتند و هنوز در آلمان بودند دستور داده شد از آلمان خارج شوند                و به افرادي كه   

  .سپتامبر آلمان را به قصد ايران ترك كرد
تالش او براي حرف نزدن نه تنهـا در  . دانست   و كل ماجرا گفت، مي، امين بسيار بيشتر از آنچه در مورد دارابي       داهيني

  .اللهي و جمهوري اسالمي بلكه در دفاع از شخص خودش نيز بود دفاع از رفقاي حزب
اهللا و از  يي حبيبي و از فعاالن جوان حزب هاي زنجيره  ارگر مجموعه رستورانهمداني، دو برادر لبناني ك  و حيدرحسن

در جريان شهادت اين دو برادر از جمله روشن شد كه اين دو با پاسپورت لبناني بـه                  .  بودند دوستان و هواداران دارابي   
بـرادران  . انـد    داشته و با وساطت او از سفارت ايران پاسـپورت ايرانـي گرفتـه              هاي مشترك با دارابي     ، فعاليت   برلن آمده 

آمـد       را دوستي ساده و سفرهاي عادي كه گاه گاه پيش مي           هاي مشترك خود با دارابي        همداني كوشش كردند فعاليت   
 به دنبال يك دزدي     1990 در سال     همراه با عباس راحيل    حسن. هر دو در حملة دوسلدورف شركت داشتند      . بخوانند

آن جا پيش  بود تا او در دروغگويي و انكار آنچه در بازجويي گفته بود و خود به خود به زيان دارابي               . دستگير شده بود  
رفت كه براي تحقيق در صحت بازجويي او، مترجم حاضر در بازجويي و پليس بازجو براي شهادت به دادگـاه خوانـده                 

ش ريـ   ها بود كه موضوع برسـت       در جريان شهادت اين   . ترين روزهاي دادگاه بود     شهادت اين دو برادر از پرتشنج     . شدند
  .اهللا براي دادگاه مشخص گرديد هاي تهديد و آماده سازي شاهدان حزب   و يكي از روشدوباره مطرح

او قبل از سفر كليد خانة خـود را بـه           .  به ايران سفر كرده بود     92 اوت   29برگر در      صاحب خانة خيابان زنفتن    اشتياقي
 اللهي، از دوستان دارابي      مسلمان، حزب  اشتياقي. بعد از برگشتن از ايران كليد را از او پس گرفت             داد و    بهرام برنجيان 

او در بازجويي خود بعد از بازگشت از ايران گفته بود كه خانه نامرتـب               . و برنجيان و داراي رابطة نزديك با سفارت بود        
. شت باقي مانده بود، حتي من به بهرام اعتراض كردم چرا خانة من را در اختيار ديگران گذارده اسـت                   و در يخچال گو   

هاي سابق خود را حاشا نمايد        هاي خود را انكار نمود؛ اما به تناقض گويي افتاد و نتوانست گفته              او در دادگاه تمام گفته    
اشتياقي گفت براي آن كه به كشورش       . اند  ة او استفاده كرده   داد در مدتي كه در برلن نبوده كساني از خان             كه نشان مي  

در پاسخ اين سوال كه پس چـرا بـه          . كشتي خوانده و درسش را تمام كرده و به ايران رفته است             خدمت كند مهندسي  
مـردي  . اهللا بـود    سازي در دادگاه، سمبل حقارت حزب       مهندس كشتي . "تا در اين جا كار كنم     ": آلمان بازگشتي، گفت  
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گفت كه دروغ بودنشان از قبل براي خودش روشن بـود و             هايي مي     ر فرو برده در گردن و گردن در تن كه بايد دروغ           س
  .شد  بعد از گفتنش براي ديگران روشن مي

 بـه   BfVابر مداركي كه   بن -، مسئول امور فرهنگي و مترجم وقت كنسولگري ايران در برلن و             سرانجام بهمن برنجيان  
: او در پاسخ رييس دادگاه گفـت .  در مورد او شهادت داد مأمور امنيتي رژيم و از دوستان قديم دارابي-دادگاه ارائه داد  

رنجيـان  ب. "نمـود  خواستم شهادت ندهم سفارت ايران مرا به عنوان مأمور ديپلماتيك معرفي مي  دانيد اگر مي  شما مي "
همچون نمايندة رسمي جمهوري اسالمي در دادگاه حاضر شد نه همچـون شـاهدي كـه وقـايع مشخـصي را ديـده و                        

او مأموريت داشت تا به طور غير رسـمي نظـر رسـمي رژيـم در بـاره آنچـه در                     . ها حرف بزند    شنيده و بايد در باره آن     
 اشاره  BfVر مورد مأمور بودن خودش، با خنده به گزارش          د. گذشت را بگويد و اين وظيفه را نيز انجام داد             دادگاه مي 

اش را دوسـت دارد و همـة      دفاع نمود كه چه مرد خوبي است و چقدر بچـه      - مأمور ديگر رژيم     - كرد و از اماني فراني    
  :در پاسخ رييس دادگاه كه پرسيد. ها دروغ است اين حرف
  كند؟   با واواك كار ميدانيد دارابي   آيا مي"

  ."خير"): قاطع و جدي(جواب 
  "...دانيد؟ شما مگر عضو  از كجا مي": سوال
  ".دانم  دقيق نمي": جواب
  "دانيد؟  پس دقيق نمي": سوال
  ."دانم  بله دقيق نمي": جواب
  "كنيد؟  خود شما با سازمان اطالعاتي ايران كار مي": سوال
اگر آيندة كـشورتان    . بستگي دارد منظور شما از كار چه باشد       . كنيد    ابي به شما بدهم باور نمي     هر جو ": جواب

مـن هـم   . دهيـد   هـا را بـه مقامـات كـشورتان مـي      در خطر باشد و شما اطالعاتي در اختيار داشته باشـيد آن         
  ".دهم  مي

  "كنيد  هاي اطالعاتي كار مي پس شما با سازمان": سوال
  ."توانستم جواب دادم  كه ميمن آنقدر ": جواب

هـاي    ش در دادگاه شهادت داده بود كـه صـورت كامـل جلـسه             ري  برست. ش هم سخن گفت   ري  برنجيان در مورد برست   
شناسـم و    برنجيان در مورد او گفت او را مي. داده است   ميبرده و به شخصي به نام مجيد  دادگاه را به سفارت ايران مي    

آدم كلـه  ": برنجيان گفـت . فرستادم  گرفتم و به فارسي ترجمه كرده و به ايران مي            هاي دادگاه را از او مي       صورت جلسه 
  . "تر كرد  كند، او كار را خراب  شقي است كه به حرف كسي گوش نمي

داد اطالع داشت كه شهادت او در دادگاه به زيان دولت ايران و شـهادتش بـراي                    شهادت مي   كه بعد از گنجي    برنجيان
 گفـت و ايـن   از سابقة گنجي. اعتبار نمايد  را بيدادگاه قانع كننده و مستدل بوده است؛ پس سعي كرد شهادت گنجي    

جز اين برنجيان به دادن پاسخ به سازمان مجاهـدين پرداخـت و سـعي      . گيرد و غيره      هاي خارجي پول مي     كه از كشور  
  . كرد از دادگاه به عنوان تريبوني سياسي بر ضد آنها استفاده و با گفتن مطالبي كلي آنها را بد نام كند

ايندة غير رسمي دولت ايران بود و تا آن جا كه نماينده بود در مورد مسايلي كه هيچ رابطة مـستقيمي بـه                    نم برنجيان
هـا بـود بـا دروغگـويي      اما وقتي نوبت موارد مشخص رسيد كه خـود شـاهد آن     . او به عنوان شاهد نداشت سخن گفت      
.  اكتبر را پس بگيـرد     12رادرش در بازجويي    هاي ب   وظيفه او اين بود كه شهادت     . كوشيد همه چيز را وارونه نشان دهد      
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 را   ترسيده بود و در اين حالت به پليس گفت كه كليد خانـة اشـتياقي               92 اكتبر   12 در بازجويي    او گفت برادرم بهرام   
 در حقيقت او در اين تاريخ كليد را به امين         . امبر از او پس گرفته است      سپت 20 داده و حدود      سپتامبر به دارابي   12در  

 به من گفت كـه ايـن اطالعـات را بـه     - از طريق نامه و تلفني      -برادرم  .  داده است  داده بوده و از ترس گفته به دارابي       
  . كند و دادگاه آلمان اعتماد ندارد، از آمدن به برلن و شهادت در دادگاه خود داري مياو چون به پليس . دادگاه بدهم

تـرين روزهـاي      يكـي از درخـشان     اگر بتوان روزي را روز درخشان كسي ناميد، روز سوال و جواب دادستان از برنجيان              
هاي برنجيان را آشكار ساخت، تـا آن جـا         هاي كوتاه، ساده و دقيق تناقضات گفته        او با سوال  . د بو دادستان عالي يوست  

  .كه خود او غير مستقيم پذيرفت هر چه گفته دروغ است
ين گفته هـيچ     و ا  ".ترسيديم    ما در آن مرحله خيلي مي     ":  در پاسخ آخرين سوال دادستان تنها توانست بگويد        برنجيان

ما نيز تا حدي پايمان در ماجرا بـود و در آن مرحلـه بايـد خـود را                   :  كه   توانست داشته باشد جز آن        معني ديگري نمي  
  .  را از ماجرا بيرون بكشيمكشيديم، ولي امروز كه آن مرحله گذشته بايد دارابي  سالم از ماجرا بيرون مي

، در كنار و همراه شهادت دوستان و ياران ديگر متهمان بـه روشـني بـراي                 هادت دوستان و ياران دارابي    اين دوره از ش   
  : دادگاه آشكار نمود كه

دانـد كـه هـر          هاي دادگاه دسترسي دارد و به طور مشخص مي          واسطه به مدارك و پرونده         يك شبكة رژيم ايران بي     -1
  در بازجويي چه گفته است؛يك از شاهدان 

دهند كه در دادگاه چـه بگوينـد، چـه نكـاتي را بـزرگ                 ها آموزش مي    به آن . شود   بر روي تك تك شاهدان كار مي       -2
  هايي كه در بازجويي زده بودند بياورند؛ كنند، به چه كساني فحش بدهند و چه داليلي براي پس گرفتن حرف

ها با اين هدف به دادگاه آمدند         آن. كمك به دادگاه براي يافتن حقيقت      غرض شاهدان نه گفتن حقيقت است و نه          -3
 با ديگرمتهمان و دولت ايران را جزيي، كوچك و كم اهميت جلوه دهند و براي اين كار قربـاني كـردن                 تا رابطة دارابي  

ها همگي    آن.  و دولت ايران به هر طريقي بود       دارابيترين مسأله كتمان رابطة       اصلي. متهمان ديگر امر درجه چندم بود     
هـاي چـشمگير و نقـش فرمانـدهيش در              هاي ايران و فعاليـت        كوشش نمودند رابطة نزديك او با سفارت و كنسولگري        

  .اهللا را به حركات فردي عادي تنزل دهند مراكز تجمع حزب
هـا بيـشتر وظـايف        آن. اهميـت بـود     ن در دادگاه و مجازات احتمالي ناشي از آن بي         براي بسياري از شاهدان دروغ گفت     

  .دادند و با سربلندي حاضر به پذيرش عواقب آن نيز بودند   سياسي خود را انجام مي-مذهبي 
ــت  ــة فعالي ــي   مجموع ــوقي داراب ــاي حق ــه  ه ــين مرحل ــش در اول ــاه  - و وكالي ــروع دادگ ــة   از ش ــا ژانوي  - 1995ت

ــود  ــز نب ــت آمي ــي . موفقي ــدت داراب ــن م ــان     در اي ــه مخالف ــردن و فحــش دادن ب ــلوغ ك ــراي ش ــتي ب ــر فرص  از ه
كـار ايـن فحاشـي تـا آن جـا بـاال گرفـت كـه در                  . كـرد     جمهوري اسالمي، بخـصوص تماشـاچيان سـوا اسـتفاده مـي           

  . ي از دادگاه خواست به اين موضوع توجه شودي   يكي از وكال طي نامه94 سپتامبر 22
هنگـامي كـه در مـورد    :  به طور جدي راجع به مسايل مطرح در دادگاه فقط چند بار كوتاه صـحبت نمـود    خود دارابي 

تظـاهرات ضـد   ريـز و سردسـتة    شد و معلوم شـد او برنامـه      هاي او در يكي از مسجدهاي برلن شهادت داده مي           فعاليت
  . "ما همه عليه سلمان رشدي هستيم":  در برلن بوده، به جاي شاهد پاسخ دادسلمان رشدي

 هاي خود حرفي نزده بود كه پـس بگيـرد، پلـيس و مـأموران تحقيـق در ايـن                        در بازجويي   برخالف امين  چون دارابي 
 خالف پليس مقامات  اما به.  بودمرحله چيزي براي گفتن در دادگاه نداشتند، اين وظيفه عمال به عهدة دوستان دارابي       

  .هايي براي گفتن داشتند اطالعاتي آلمان حرف
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 در دادگاه، به صحت همـة نكـات مطـرح شـده در گـزارش اداري                 94ر   اكتب 14 در   BfVلد مدير بخش ايران     وا    گرونه
BfV        شهادت داد و بر اساس اطالعات BfV  عضو سپاه پاسداران ايران، عضو سازمان اطالعات و امنيـت            گفت دارابي 

ا دو تن از كاركنان سفارت ايـران در         باشد؛ وي ب      اهللا در آلمان مي     ايران و رابط و يكي از هماهنگ كنندگان اصلي حزب         
هاي مشخص بـراي تعقيـب و شناسـايي      ها مأموريت  رابطة منظم داشته و از آن و مرتضي غالمي   هاي جوادي   بن به نام  

 بـه   د از دارابي  وال گرونه. باشند     مي BfVاين دو از مأموران شناخته شده واواك براي         . گرفته است       افراد اپوزيسيون مي  
  : عنوان عامل اطالعاتي رژيم ايران نام برد و تأييد نمود كه

 وزارت اطالعات ايران در اوايل سپتامبر قبل از سواقصد، يك تيم به برلن فرستاد، اين تيم با عوامل مـستقر                     "
  . " رسيد، اطالعات جمع آوري نمود و نقشة عمليات قتل را به طور نهايي طرح ريزي كرددر برلن به توافق

  . ناميد"عوامل" را يكي از اين و دارابي
همـة  . شما هيچ چيز عليه من نداريد     " عصبي به آلماني فرياد زد        با صداي بلند و    د دارابي وال  در جلسات شهادت گرونه   

 در آن زمـان معنـاي اشـارات          دارابي ".اگر يك چيز مشخص، فقط يك چيز مشخص داريد رو كنيد          . ها اتهام است    اين
ييس دادگاه را مصرتر كـرد تـا پرونـدة          اين اصرار به نوبة خود ر     . خواستند ساكت بماند را نفهميد        وكاليش كه از او مي    

سرانجام قسمتي از اين اطالعات به دادگاه ارواه شد و جمله           .  بخواهد BfV را مشخص و با تاريخ از        هاي دارابي     فعاليت
 كـه از طـرف       گزارش شنود پنج مكالمة تلفني بـا دارابـي         96 مارس   28در  . به جمله در معرض ديد عموم قرار گرفت       

BfV  نفر از افراد مطمـان كـه از ايـران    20ها در مورد اسكان دادن   تلفن.  در اختيار دادگاه قرار گرفته بود خوانده شد 
چهار تلفـن اول    . ود و ديگران و همچنين يك تلفن از خانة ايران ب          آماده بودند، خريد زمين براي مسجد با اماني فراني        

  : خالصه شده بودند و آخرين تلفن متن، پيغامي بود كه برايش گذاشته بودند
. كنـد     شناسد روي نوار صـحبت مـي          شخصي كه خوب كاظم را مي     .  به دستگاه ضبط تلفن دارابي     Xاز آقاي   "
عـالوه  . 387098/0221دهم      ن خانة ايران را مي    من شماره تلف  . كاظم جان تو كه هيچ وقت در خانه نيستي        "

. آن جا يـك نمايـشگاه برپـا شـده         . بر آن تو بايد بعضي از دوستان عرب را بسيج كني تا به دوسلدورف بروند              
بسيار خوب است كه تو تعدادي از دوستان عرب         . وقتي خاتمي آن جا بود بهمش زدند، منظور منافقين است         

بهتـر اسـت    . بمـن تلفـن كـن     . به هر صورت من در خانة ايران هستم       . فرستيرا جمع كني و به دوسلدورف ب      
  ".خداحافظ. خودت امشب يا فردا از برلن حركت كني و به اين جا بيايي

BfV از   31/1/1992 در LfVيـازده روز  (28/9/1992اين اداره كار را تـا  .  كنترل شود برلن خواسته بود تلفن دارابي 
اين تعويق .  موضوع خود به خود منتفي شد8/10/1992به تعويق انداخت و با دستگيري او در    ) بعد از ترور ميكونوس   

  . هاي تند و طوالني در پارلمان برلن شد  و داليل آن موجب بحث
  

 تا اين تاريخ همة كوشش وكالي دارابـي . د، وكاليش و ايران روش جديدي در دفاع به كار گرفتن           دارابي 1995از سال   
گنـاهي    اعتبار، غلط، دروغ و صحنه سازي معرفي و بـه ايـن طريـق بـي     شد را بي  در دادگاه اين بود كه آنچه مطرح مي  

هـيچ  . اين روش با شكست كامل روبرو شـد       .  نمايند  و همراه با آن عدم دخالت ايران در ترور ميكونوس را ثابت            دارابي
رغـم      يك از مطالبي كه دادستاني در ادعانامة خود مطـرح نمـوده بـود نـه تنهـا در دادگـاه رد نـشد بـر عكـس علـي                             

 كـه در ايـن      هيچ كدام از يـاران دارابـي      . ها ثابت شدند      وقفه وكال و حتي گاهي به دليل همين كوشش          هاي بي     كوشش
رغم آن كه از پيش آماده شده بودند نتوانستند حقـايق افـشا شـده را                    مرحله براي دادن شهادت به دادگاه آمدند، علي       
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هاي اطالعاتي برلن در اختيار دادستاني و دادگاه قـرار داده بودنـد نيـز                 در اين ميان مداركي كه سازمان     . پنهان سازند 
  . ها نيز اعتبار بيشتري كسب كردند  تر نمود و شهادت مسئوالن اين سازمان  و رژيم ايران را مشخصرابطة دارابي

در اين مرحله سعي كردند به طور اثباتي و با تكيه           .  و وكاليش از دفاع به حمله رو كردند        در پاسخ به اين همه، دارابي     
 در  نامة جديدي براي دارابـي      اعتبار كنند و هم زندگي       را بي  دادند هم اعترافات امين       به دادگاه مي  بر اطالعاتي كه خود     

  . روزهاي نزديك به ترور درست نمايند
 يك تقاضا با فوريت به دادگاه ارائه داد تـا دو نفـر ايرانـي زنـداني در           وكيل اول دارابي    ولفگانگ پانكا  95 ژانوية   10در  

 هم در همين زندان دوران بازداشت موقت خـود را           دارابي. زندان موقت موابيت به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شوند         
هاي    كه از پنجره   -  و كيانفر   كوثري - از پنجرة سلولش گفتگوي دو ايراني        دارابيبر اساس اين تقاضا كاظم      . گذراند  مي

م نقـل   هايشان همان چيزي را براي ه         اين دو ايراني در صحبت    . زدند را شنيده است       هايشان با يكديگر حرف مي        سلول
 جديدش در دادگاه گفته و دروغ بودن كلمه به كلمة آن طي جلسات بيش از يك "سناريوي" در كرده بودند كه امين 

 آن جـا را     برگـر نرفتـه و       به خانة مخفي در خيابـان زنفـتن        در سناريوي جديد، امين   . سال دادگاه به اثبات رسيده بود     
بنـابر  .  در برلن شرقي سـابق سـاكن بـود    سپتامبر در خانة يك لبناني به نام حسام شحرور    17 تا   13شناخت و از        نمي

 را در اطاق مالقات زندانيان ديـده و   تعريف كرده است كه او يك بار امين براي كيانفر، كوثريتقاضانامة وكالي دارابي  
 اتفاقا آن جا بوده نيز اين شـخص          در خانة شحرور كه    1992 سپتامبر   17 تا   13به يادش آمده كه سه سال پيش بين         

 هـم حـضور    و احتماال يك نفر ديگر به نـام محمـد        يك نفر ايراني به نام شريف      اميندر آن جا عالوه بر      . را ديده است  
 بعـد از نـشان   كـوثري . ها نـشان داد  كن را به آن       هاي مختلف از جمله يك مسلسل با صدا خفه           اسلحه شحرور. داشتند

 همة ماجرا دوباره بـه يـادش آمـده و همـه را از               ها با ديدن امين       ها، خانه را ترك كرد و پس از سال            داده شدن اسلحه  
 هم كه اتفاقا همان موقـع       دارابي. رد تعريف كرده است   تر قرار دا       كه سلولش در طبقة پايين     پنجرة سلولش براي كيانفر   

 در دادگاه گفته بـود و       يي كه امين  "سناريو". كنار پنجرة سلولش در طبقة ديگر ايستاده بوده اين همه را شنيده است            
بـه كمـك ايـن دو    . كـرد    با دو شاهد براي دادگاه تكرار ميارابيحتي براي يك كلمه آن شاهدي پيدا نشد را اين بار د    

 بـا هـم     -ها و غيـره          و خانة مخفي تروريست     و محمد  ها تا شريف     از اسلحه  -هاي ترور ميكونوس      شاهد همة نا روشني   
  . شد  حل مي

 وكالي دارابي. از توانايي ذهني الزم براي ساختن داستاني به ظاهر منطقي هم برخوردار نبود  سازندة قصه جديد حتي     
 وكالي دارابـي . يي خواستند اين دو نفر به عنوان شاهد به دادگاه بيايند اين بار نيز به ساز او رقصيدند و طي تقاضانامه        

هـا حـرف     اصرار كردند كه اين دو نفر بالفاصله و پيش از آن كه كسي از جمله دادستان و پليس بتوانـد بـا آن  شرط و 
رغـم مخالفـت دادسـتان و وكـالي شـاكيان             علـي . ها را تحت تاثير قرار دهد به دادگاه آورده شـوند            بزند و احتماال آن   

  . روز هر دو نفر به عنوان شاهد به دادگاه آمدندخصوصي دادگاه با اين تقاضا و فوريت آن موافقت نمود و همان
 تقريبا مطابق تقاضانامه شهادت داد؛ ولي در مـورد برخـي نكـات مثـل صـدا خفـه كـن مسلـسل اظهـار                          ناصر كوثري 

او در اولين جلـسة شـهادت خـود گفـت بـا             . د موضوع روشن ش   با آمدن شاهد دوم محمد رضا كيانفر      . اطالعي كرد   بي
 در جلـسه بعـد خـود را فريـب خـورده             كيانفر. اطالعي نمود    صحبت كرده ولي از محتواي گفتگو اظهار بي        "ناصر آقا "

 ادامـه داد  ره به دارابيشوند كه آدم كشته باشند و با اشا  ناميد و سرو صدا راه انداخت و گفت در ايران كساني وزير مي       
 يكديگر را خوب     و دارابي  ، كوثري برخالف گفته دارابي  . خواهند به مقامات باال برسند        اند و مي     نفر را كشته   4ها    كه اين 

  . اند كنند و از من به عنوان وسيله استفاده كرده   زندان با هم صحبت ميشناسند و در  مي
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يـي هـم      و وكاليش در دفاع با چنان فضاحتي پايان يافت كه ديگر حتي به آن اشاره   اولين آزمايش روش جديد دارابي    
 كـار   كت در اين آزمايش نشان دادند كه نه تنها به عنوان وكيل مـستقل بـراي دارابـي                  با شر  اما وكالي دارابي  . نكردند

ها در پايان دادگاه برايـشان        نتيجة اين روش آن   . كنند    كنند بلكه در خدمت او هستد و عمال به فرمان او گوش مي                نمي
  .يل او دفاع نمايندرغم م  وقتي كه خواستند از موكلشان علي: روشن شد

در ايـن روز وكـالي      . برداشـته شـد   1995 مـارس    30 به دادگاه در     گناهي دارابي   قدم بعدي در ارائة مدارك دال بر بي       
 20 تـا    13 از   اي دارابـي  در ايـن دو تقاضـانامه زنـدگي نامـة جديـدي بـر             .  دو تقاضانامه به دادگاه ارائـه دادنـد        دارابي

نامـة جديـد       نفر به عنوان شاهد به دادگاه بيايند و به درستي اين زنـدگي             13سپتامبرساخته و درخواست كرده بودند      
 و ، محمـد رضـا ثقفـي    عـدنان عيـاد  ، نعيمـي ، سيد مصطفي خادم شاهدان عبارت بودند از عربي بالغي     . شهادت دهند 

همـه از  . زاده ابـراهيم    و ، احمـد مخـي   دي عليرضـايي  ، مهـ  ، ابـراهيم نـورآرا    ب، يوسف عيـاد   طل  همسرش، حسين روزي  
 مـستقيم و يـا غيـر    هـاي مختلفـي كـه بـه طـور       اهللا لبنان، فعال در عرصه      ، طرفدار رژيم ايران و حزب     اطرافيان دارابي 

هـاي   هاي مختلف دانشجويان طرفدار رژيم و مدير و كارمند شـركت  مستقيم با دولت ايران رابطه داشتند، عضو انجمن   
  .پوششي واواك بودند

 نتيجـه    بـرلن را تـرك كـرده بـود و در           92 سـپتامبر    13شنبه     حدود ظهر روز يك    براساس اين تقاضاي جديد، دارابي    
 سـپتامبر خـارج از   20برگر برده باشد و تـا        و ديگران را با ماشينش به خانة مخفي در خيابان زنفتن           توانسته امين         نمي

 هزار مارك از 50همراه دخترش براي چند ساعت به برلن آمده و ) روز ترور ( سپتامبر   17تنها در روز    . برلن بوده است  
نامـة جديـد       سپتامبر به اين علـت از زنـدگي        17 به برلن در     سفر دارابي .  گرفته و به هامبورگ بازگشته است      شريكش
 20 تـا   در اعترافاتش گفته بـود دارابـي  امين. هايش باشد  در بازجوييهاي امين   سر در آورد تا دليل كذب گفته       دارابي

  .سپتامبر خارج از برلن بوده است
براي . يشتر بود  داشت، هرچند تعداد بازيگران ب     كيانفر-داستان جديد، ساختي به همان سادگي ساخت داستان كوثري        

تقاضا چنان دقيق و شاهدان در هر لحظة الزم چنان حاضر           . تأييد آن در هر ساعت و هر روز شاهدي ساخته شده بود           
توانـست سرنوشـتي بهتـر از آن            اين داستان نمي  . اعتباري آن از همان آغاز قابل تشخيص بود         و دم دست بودند كه بي     

  :ها امهبر اساس اين تقاضان. داستان داشته باشد
 سپتامبر حدود ظهر در هـامبورگ، دومـين نفـر كمـي بعـد او را در مـسجد                    13شنبه     را يك  اولين نفر بايستي دارابي   

ن زده  در بـرلن بنـزي   همان ساعتي كه بر اساس مدارك ارائه شده در دادگاه دارابـي -هامبورگ و نفر سوم همان شب    
   در هتلي در هامبورگ ديده باشد؛ -بود 

 بـه   را پيدا كند ولـي نتوانـست چـون دارابـي    خواست دارابي  شنبه ظهر در برلن مي داد يك  نفر چهارم بايد شهادت مي    
 هزار مارك گرفته و به هـامبورگ بازگـشته          50 در برلن نزد او رفته و         سپتامبر دارابي  17هامبورگ رفته بود، ولي روز      

  است؛
 هزار مارك براي معاملـه قـالي بـوده          50بايست شهادت دهد كه اين          نفر پنجم مدير سابق كيهان هوايي در آلمان مي        

  ولي معامله سر نگرفت؛
   بوده و همراه او به برلن آمده باشد؛ه دارابي سپتامبر همرا17بايست در تمام ساعات روز   نفر ششم مي

   او را ديده است؛ هزار مارك را از بانك گرفته و در هنگام تحويل آن به دارابي50نفر هفتم 
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يي براي سـكونت چنـد روزه            خانه  سپتامبر دنبال  16بايست توضيح دهد كه از حدو           نفر هشتم كه ساكن ايران بود مي      
 16بايست شهادت دهند كه روز       نفر نهم و دهم مي    .  قرار بوده اين محل را براي او پيدا كند         گشته و دارابي      در برلن مي  

انـد    تواند از آن استفاده كنـد وديـده           لي است و او مي    برگر خا   اند كه يك خانه در خيابان زنفتن           گفته سپتامبر به دارابي  
   پس داده است سپتامبر به بهرام برنجيان25 كليد اين خانه را در دارابي

  .اند   سپتامبر به هامبورگ و از آن جا به ايران رفته27 روز  و نورآراداد كه دارابي نفر يازدهم بايست شهادت مي
، مـسئول نمايـشگاه هفتـة سـبز بـرلن،           همسر و خواهر دارابي   . تر گرديد   هاي جديدي طوالني    اين فهرست با تقاضانامه   

 به ايران بازگشته 92 كه در اوايل سال  در اين نمايشگاه، برادر او قاسم دارابي       كارگران دارابي  لي هالل  و ع  عباس هالل 
بايـست بـه      بودند نيز مـي        مي  و نورآرا   كه بايد شاهد رد و بدل كردن كليد بين دارابي           و زواره  ، عاملي بود، حسين ثابت  

 سركنسول سابق   عالوه بر آن تقاضانامة ديگري به دادگاه ارائه شد تا اماني فراني           . عنوان شاهد به دادگاه خواسته شوند     
  . را تكذيب نمايدBfVايران در برلن نيز به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شود تا گزارش 

پليس يـا دادسـتاني تقريبـا       .  و وكاليش بودند   شاهدان همه شاهدان دارابي   . ها همه چيز مرتب بود      بنابر اين تقاضانامه  
ترسيدند يا مترجم بد ترجمه كرده و يا            توانستند ادعا كنند كه مي      ها را قبال بازجويي نكرده بود و نمي         نهيچ كدام از آ   

هـا را سـاخته و از قبـل           برنامه ريزان ايران با توجه به محتويـات پرونـده، آن          . اند  پليس و دادستاني پرونده سازي كرده     
  . اثبات گرددگناهي دارابي  بايست بي  با شهادت اين افراد مي. آماده كرده بودند

هاي ضد و نقيـضي زدنـد، چيـزي             تقريبا همه حرف  . ها آن طور كه در داستان آمده بود پيش نرفت           اما جريان شهادت  
اه كردند و همـر       هايي كه بايد يكديگر را تكميل مي          شهادت. گفتند و بعد از چند سوال مجبور به پس گرفتن آن شدند           

هـا تنهـا      در جريـان طـوالني ايـن شـهادت        . ساختند باهم در تناقض قرار گرفتنـد           را مي  نامة جديد دارابي    باهم زندگي 
  .  تأييد نشدنامة جديد دارابي هيچ يك از نكات مهم زندگي. ها آشكار شد اعتباري و ساختگي بودن آن بي
اهللا ايران نشان دادند كه در نشناختن دادگاه، بيگانگي كامل از يك سيستم قضايي مـدرن، دروغگـويي،                    اهدان حزب ش

هـا و      از همتايان لبناني خود هيچ كم ندارنـد و بـر اسـاس ارزش              "از فرهنگ ديگر آمدن   "نازل بودن سطح اطالعات و      
 دادگـاه و دنيـاي حقـوقي        -مال در آن قرار گرفته بودنـد        كنند كه با دنيايي كه ع       معيارهاي خود در دنيايي زندگي مي     

يي بود براي نـشان دادن ايـن دو دنيـا، دو     جريان شهادت هر يك از اين افراد نمونه.  هيچ وجه مشتركي ندارد   -آلمان  
  .دنيا كه ظاهرا تنها وجه مشتركشان حضور در زمان و مكان واحد است

   از هامبورگ به برلن بازگشتيد؟آيا شما همراه خانواده دارابي: س
  .بله: ج
  ها است؟   چند نفر ديگر بودند، منظورم همسر ايشان و بچههمراه شما و دارابي: س
  .من در تمام مدت به عقب نگاه نكردم. كنم  من يك مسلمانم و به صورت زن غريبه نگاه نمي. دانم  نمي: ج
در راه راجـع بـه چـه موضـوعي          . ها تا برلن آمديد، چند سـاعت بـاهم بوديـد            ولي شما از هامبورگ با آن     : س

  صحبت شد؟
  .من در تمام مدت خواب بودم، متوجه نشدم: ج
خـواب   به برلن تلفن كرديـد، چطـور در تمـام مـدت              ولي شما گفتيد كه در بين راه با تلفن سيار دارابي          : س

  بوديد؟



 دادگاه

 
 

١٠٤ 

  4".من فقط براي تلفن كردن بيدار شدم و دوباره خوابيدم: ج
 و  سپتامبر به اتفاق دارابـي 17داد كه در  بايد شهادت مي  ب بنا به تقاضاي وكالي دارابي مي     طل   روزي 1995 مه   18در  

 رفته و از    تحويل داده و نزد شريك دارابي      ه برلن آمده است، دختر را به خواهر زن دارابي         دختر معلولش از هامبورگ ب    
 در هـامبورگ   سپتامبر دارابي17ب گفت در طل روزي. اند   به هامبورگ بازگشته    هزار مارك پول گرفته و با دارابي       50او

توانم برايش كاري انجام دهم و چون وقت نداشت از من خواست با ماشينش دخترش را به برلن ببـرم    به من گفت مي   
 ادت وكـالي دارابـي    در طي ايـن شـه     . من هم همين كار را كردم     . و پول را از شريكش بگيرم و به هامبورگ باز كردم          

پـس از   . چندين بار اعتراض كردند و سرانجام تقاضا كردند شهادت قطع شود و شاهد را از سالن دادگاه خارج نماينـد                   
  .اين كار از رييس دادگاه خواستند به شاهد تذكر دهد كه دروغ نگويد

 به نفع   هايي است كه ياران دارابي         و الگوي تمامي شهادت      ب نمونه طل   و روزي  اين دو تكة كوتاه از شهادت عربي بالغي       
شـدند چـون بـا ايـن كـار        داشتند و وارد جزايات نمي  شاهدان از يك طرف بايد خود را از ماجرا كنار نگاه مي      . او دادند 
شد، از طرف ديگر بايـد آنچـه الزم بـود بگوينـد و مـأمور بودنـد بگوينـد را                پاي خودشان به ماجرا كشيده مي     احتماال  

ها را براي شهادت و سوال و جـواب در دادگـاه آمـاده     انگيز بود كه از قبل با اين شاهدها كار شده و آن       رقت. گفتند    مي
  .كرده بودند

ها نكات ديگري      بدست نيامد بلكه گاهي در خالل شهادت       لت ايران و دارابي   ها نه تنها چيزي به نفع دو        در اين شهادت  
دانـشجويان معلـوم    هاي اسالمي     اتحادية انجمن  يكي از فعالين     در جريان شهادت عليرضايي   . از حقيقت نيز روشن شد    

انجمـن   ديگر كسي حاضر نشده در انجمن برلن مـسئوليت بـه عهـده بگيـرد و سـرانجام                    شد بعد از دستگيري دارابي    
اين نكته به طور غير مستقيم نشان دهندة قـدرت و           .  منحل گرديده است   1994 در سال    اسالمي دانشجويان در برلن   

 دو نفـر از    93ها معلوم شد كـه در تابـستان           ه بر آن در جريان همين شهادت      عالو.  در اتحاديه بود   نقش كليدي دارابي  
اهللا كه بعد از دستگيري       اهللا لبنان كه نمايندة مجلس لبنان نيز بودند براي سازماندهي مجدد شبكة حزب                اعضاي حزب 

  .  به هم ريخته بود به برلن آمدنددارابي
 و اثبـات عـدم رابطـه         براي نجات ايـران و دارابـي       نامة جديد، وكالي دارابي     ساختن و تأييد زندگي   با عدم موفقيت در     

يكصد و سـي و سـومين    در 1995 ماه مه  18در روز . شان را رو كردند       هاي اطالعاتي ايران برگ برنده       با سازمان  دارابي
  : يك تقاضانامة جديد به دادگاه ارائه دادندجلسة دادگاه وكالي دارابي

  كنم   تقاضا مي"
 وزير اطالعات و امنيت ايران از طريق دولت ايران، تهران به عنـوان شـاهد بـه دادگـاه دعـوت                      آقاي فالحيان 

  . گردد
  :ة دادگاه خواهد گفت كهشاهد در جلس
  . بودم و هستم) واواك( وزير اطالعات و امنيت ايران 1992من در سال 

هاي اطالعاتي جمهـوري را در داخـل و خـارج از كـشور هماهنـگ                    وزارتخانة تحت نظارت من تمامي فعاليت     
  .ها است بديهي است كه سازمان اطالعاتي واواك نيز جزو آن. نمايد و تحت نظر دارد  مي

  .شود   بخش مستقل اطالعاتي پاسداران نيز بوسيلة وزارتخانة من هدايت و كنترل مي

                                                                          
  شهادت عربي بالغي٤
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جانبه و عميق بر همة نهادهـاي دولـت در جمهـوري اسـالمي                   نظارتي همه  1992وزارتخانة من همانند سال     
هـاي    ازمانها، صنايع، س اين امر در مورد نهادهاي خصوصي و نيمه خصوصي، نهادهايي مانند بانك  . ايران دارد 

تجاري كه در تماس با خارج هستند و همچنين بنيادها كه با دارايـي رژيـم شـاه تأسـيس شـدند و تـا حـد                           
 فرهنگي و تا حدودي خود مختاري در رابطه با خارج از كشور برخوردارند              -وسيعي از خود مختاري اقتصادي    

  .هم صادق است
هـاي اطالعـاتي، در         طالعـات و منـابع در سـازمان       هاي جمـع آوري ا        چنين بنابر اصل محافظت از سيستم       هم

شود كه من، مدير كل وزارتخانـه و يـك گـروه كـار ويـژة                    وزارتخانة من تمام اطالعات طوري طبقه بندي مي       
ايـن بـدان معنـا اسـت كـه همـة            . شـويم     ها مطلع مي     نفر، به طور جامع از آن      12متشكل از به طور متوسط      
آيند، به مـا        اطالعاتي فعال ما چه از داخل و چه از خارج از كشور بدست مي             هاي      اطالعاتي كه توسط سازمان   

اين كار با يك هنر اطالعاتي نظارت مداوم و متناسب بر همة نهادهاي ذكـر             . شوند    رسند و طبقه بندي مي        مي
خـارج و  هاي اطالعاتي مختلـف فعـال در           دانم كه سازمان      من اين موضوع را منتفي مي     . شود    شده تضمين مي  

  . داخل بتوانند عملياتي را برعليه هم سازماندهي كنند
كنند و تمام مأموران ديگر در وزارتخانـة مـن              كه براي واواك و سازمان اطالعاتي پاسداران كارمي         تمام كساني 

كـه  دانم زيرا براي همـة نهادهـايي     اند را من منتفي مي  فعاليت اطالعاتي افرادي كه ثبت نشده  . شوند    ثبت مي 
هـاي اطالعـاتي        فعاليت اطالعاتي در جمهوري دارند اين يـك وظيفـة مركـزي اسـت و پـيش از آن سـازمان                    

مـن در تمـام دوران خـدمت خـود از فعاليـت             . درداخل و خارج از كشور اجازه ندارد عمليات را شروع كننـد           
  ...خبرم  مأموري كه اين وظيفة مركزي خود را اجرا نكرده باشد بي

هاي     هاي اطالعاتي و كاركنانشان به سيستم         هاي سازمان     وزارتخانة من براي نظارت بر فعاليت     بديهي است كه    
از اين رو بـراي مـن، مـدير         . كامپيوتري و وسايل اطالعاتي با تكنيك از نظر زماني كامال مدرن مجهز هستند            

ه چه اشخاصـي بـا      كل و گروه كار وزارتخانة من كه ذكر شد ممكن است در مدت كوتاهي مشخص نماييم ك                
اين نكته براي واواك و . اند هاي اطالعاتي اجرا شده  اند و كدام فعاليت    كدام وسايل براي جمهوري ما فعال بوده      

صـنايع،  (ها و نهادهـاي ديگـر كـه ذكـر شـدند        هاي سازمان  سازمان مخفي پاسداران و همچنين براي فعاليت  
  .صادق است) تشكيالت تجاري، بنيادها و غيره

 در كـازرون هيچگـاه      22/3/1959 متولـد    توجه به شرايط ذكر شده، من اين موضوع كه آقاي كاظم دارابي           با  
  .دانم  هاي اطالعاتي كشور من بوده باشد را منتفي مي مأمور يا كارمند غير رسمي يكي از سازمان

كردنـد و آقـاي      كه در سفارت ايران در بن كار مي     كنم كه آقاي جوادي و آقاي مرتضي غالمي           من تكذيب مي  
  .اند   نامبرده شده داشتههيچگاه رابطة اطالعاتي با كاظم دارابي) سركنسول برلن (اماني فراني

ورين ما ثبت نـشده اسـت، يعنـي او بـه هـيچ طريـق در رابطـه بـا                      نامبرده شده در فهرست مأم     كاظم دارابي 
  .جريانات اطالعاتي و مخفي نبوده است

هاي خـود       هاي ذكر شده در يك دادگاه آلماني شهادت دهم و يا يكي از مديركل                 من حاضرم در مورد واقعيت    
   "...را براي دادن شهادت بفرستم
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چـه كـسي    .  در دادگاه گفت اطالعاتي كه در اين تقاضانامه آمده است را من به وكاليم نـدادم                1997  در مارس  دارابي
 ها مطمان بودند در صورت پذيرفتن تقاضـا از طـرف دادگـاه، فالحيـان                 داد و چرا آن    اين اطالعات را به وكالي دارابي     

  .ه است روشن نيستحاضر به آمدن به دادگا
بنابر قوانين آلمان براي آن كه كارمند دولت ديگري بتواند در يك دادگاه در آلمان شهادت دهد دولت آلمان بايـد بـا                       

هـا    ادت آن  كارمندان دولت ايران بودند و موافقت دولت آلمان براي دادن شه            و اماني فراني   فالحيان. آن موافقت نمايد  
يي نوشت و تقاضا كرد كه نظر خود را در مورد حـضور ايـن                   از اين رو دادگاه به وزارت دادگستري آلمان نامه        . الزم بود 

جـواب وزارت دادگـستري     . افراد در دادگاه به عنوان شاهد اعالم و در صورت موافقت، ترتيب اجرايـي كـار داده شـود                  
  : آلمان روشن بود

كند و عالوه بر آن ممكن است جان شهروندان آلماني              كمكي به يافتن حقيقت نمي    آمدن اين اشخاص هيچ     "
  ."در ايران را به خطر بياندازد

  . به اين طريق شهادت اين دو منتفي گرديد
آمدند از حـق خـود     مي و خواهر او كه بنا به تقاضاي وكاليش بايد به عنوان شاهد به دادگاه    به دنبال آن همسر دارابي    

بـا عـدم    .  كه خويشاوندشان بود اسـتفاده نمودنـد و از دادن شـهادت خـود داري كردنـد                 براي سكوت در مورد دارابي    
نامه شخصا  نطبق با ادعاكرد و م    ادعا مي  بر خالف آنچه دارابي   . شهادت اين دو، قسمت ديگري از داستان نيز فروريخت        

  . برگر نيز در اختيار او بود  سپتامبر تحويل خواهر زن خود نداد و خانة خيابان زنفتن17فرزند معلول خود را در 
  ضبط كرد يك بليط شركت هواپيمائي هما براي پرواز به ايـران در از جمله مداركي كه پليس هنگام دستگيري دارابي  

 به برلن بازگشت؛ اما بعد از سفر به ايران و اطمينان از آرام بودن وضع در آلمان دارابي      .  بود 92 اكتبر   10 تا   8روزهاي  
هـا     بعد از اطالع از ايـن دسـتگيري        دارابي.  دستگير شدند   و راحيل  در همان زمان كه او در در حال بازگشت بود امين          

 براي وجود ايـن  دارابي. تصميم گرفت به ايران باز گردد و براي بازگشت يك بليط يك طرفه براي سفر به ايران گرفت    
يي از ايران را در اختيار دادگاه گذاشت و ادعا كرد شـركت طـرف تجـاري او     ي نوشتهبليط و سفر خود به ايران، فتوكپ   

متخصصان پلـيس  . در ايران اين نوشته را فرستاده و از او خواسته بود براي ديدن كاالهاي سفارش شده، به ايران برود              
 و بدون دقـت كـافي سـرهم    توانستند نشان دهند كه اين نوشته جعلي است و از به هم چسباندن چند نوشته مختلف 

  . بندي شده است
 در اين دوره بسيار عصبي و انفجار خشم او در دادگاه به امري عادي بدل شده بود تا آن جا كه يك روز پس از                          دارابي

دسـت بـسته در   مقداري داد و فرياد چنان دست خود را به روي ميز كوبيد كه استخوان دستش شكست و تا مدتي با    
  .شد دادگاه حاضر مي

امبورگ شهادت دهد    در ه   كه بنا بود به حضور دارابي       و نعيمي  ، ابراهيم نورآرا  ، قاسم دارابي  هاي بهرام برنجيان    شهادت
انجام نعيمي كارمند هتلي در هامبورگ كـه   نگاري رسمي سر بعد از مقدار زيادي نامه. هاي متفاوتي پيدا نمودند     جريان

به آمريكا سفر كرده و در آن جا ساكن شده بود رسما اعالم نمود حرفي بـراي گفـتن نـدارد و از دادن شـهادت خـود                     
  .داري كرد

 خواست كه تلفنـي بـا       ها، از كاظم دارابي     نگاري رسمي با آن     دادگاه بعد از نامه   . ن ايران بودند  سه نفر ديگر هر سه ساك     
:  در دادگـاه گفـت     انجام دارابي   سر. اين افراد صحبت نمايد و روشن سازد كه آيا حاضرند براي شهادت به دادگاه بيايند              

در .  هـم در منـزل نبـود   رم در حضور مترجم و رييس دادگاه تلفن كردم او گفت به آلمان نخواهد آمد و نـورآرا                به براد 
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مقامـات دولـت ايـران طـي     . ور مستقيم دخالت كرد    دولت ايران به ط     و ابراهيم نورآرا   مورد دو نفر ديگر بهرام برنجيان     
توانند و بايد در يك دادگاه ايراني حاضر شوند و شهادت دهند،               يي به دولت آلمان اعالم داشتند كه اين دو نفر مي              نامه

ه دادگـاه   يي كه ب      دولت آلمان طي نامه   . براي انجام اين كار بايد مدارك الزم در اختيار دستگاه قضايي ايران قرار گيرد             
نيز فرستاد با اين خواست مخالفت نمود؛ به دنبال آن تماس اين دونفر با سفارت آلمان در ايران كـه بنـا بـود ترتيـب                          

انجـام    سـر .  تهيه كرده بود قطع گرديد     -  برنجيان -سفر آنان را به آلمان بدهد و حتي بليط هواپيما براي يكي از آنان               
خواهند و يا اجازه ندارند براي شهادت به آلمان بيايند وغير قابـل دسترسـي     ها نمي اه در قراري اعالم نمود كه آن   دادگ
  . باشند  مي

 به دادگاه منتفي شد پليس مسئول بازجويي او به عنوان شاهد به دادگـاه دعـوت شـد و در            چون آمدن بهرام برنجيان   
چند روز   (1992 اكتبر   12در اين بازجويي در     . ورد چگونگي بازجويي از او شهادت داد و متن بازجويي را تأييد نمود            م

 سپتامبر  13 يا   12ا در   برگر ر    اعتراف كرده بود كه كليد خانه در خيابان زنفتن         بهرام برنجيان ) بعد از دستگيري دارابي   
  .  سپتامبر از او پس گرفته است20 داده و در به دارابي

يـر صـاحب يـك      م    ايـده .  به دادگاه خوانده شـوند      نيز تقاضا نمود چند شاهد براي دادن اطالعات در مورد دارابي           اريگ
د نژا  را پس از سوختن به فروش رسانده است و نوذريمعامالت ملكي در برلن، شهادت داد مغازة سبزي فروشي دارابي     

 سـر دسـتة     بـرلن،  در مقابـل كنـسولگري ايـران در          1990شهادت داد در هنگام تظاهرات افراد اپوزيـسيون در سـال            
 درخواست ديگـري بـه دادگـاه ارائـه          عالوه بر اين اريگ   . طرفداران رژيم كه در جلوي سفارت مستقر بودند دارابي بود         

. ر بـاره آن شـهادت داده شـود    برلن خواسته و در دادگاه خوانده و دLfVيي با شماره و تاريخ مشخص از    نمود تا نامه  
 داده بود تا ليست افراد اپوزيسيون كه در اشغال غرفة ايران              مأموريت بنابر اين نامه، وزارت امور خارجة ايران به دارابي        

در خطـر افتـادن     سازمان مـسئول بـه بهانـة        . ها بگذارد   در نمايشگاه هفتة سبز شركت داشتند را تهيه و در اختيار آن           
  .منابع اطالعاتيش از در اختيار گذاشتن اين نامه خود داري نمود

ها خواسـتند دادسـتان عـالي         آن.  برگ ديگري را زمين زدند     شد كه وكالي دارابي       دادگاه به پايان كار خود نزديك مي      
 از جمله با استناد به شهادت دونفري كه در رستوران حاضـر بودنـد ادعـا                 وكالي دارابي .  به جايگاه شهود بيايد    يوست

چي بوده است و دادستان با او تباني كرده و نقش او را به نگهبان مقابـل در رسـتوران تقليـل                           مسلسل كردند كه امين  
 از زبان وكالي خود اين ادعا را بشدت رد كـرد و             امين.  را وارد ماجرا كرده است      به دروغ دارابي   داده و در عوض او هم     

هـاي صـريح      بجـوا . ، دادستان و مقامات مـسئول بـا شـهادت دادن او موافقـت نمودنـد               به خالف تصور وكالي دارابي    
  . هر گونه ترديدي را از بين بردهاي وكالي دارابي دادستان به سوال

 كيفرخواسـت  1996 ژوان 25ها پايان يافت و دادگاه اعالم نمود دادستاني در      مرحلة بررسي مدارك و شنيدن شهادت     
 ژوان، قبـل از آن كـه دادسـتاني          25در روز   . د را بزننـد   هاي خـو    را بخواند و به دنبال آن وكال و متهمان آخرين حرف          

ها در  بنابر آن. ها خوانده شدند نامه. خواست نمايد اعالم شد كه چند نامه به دادگاه رسيده است         شروع به خواندن كيفر   
 - و برنجيـان   نـورآرا - تهـران   اطالع داده است كه دو شاهد ايراني سـاكن  ژوان سفارت ايران در بن به اشميدباوئر      24

 ژوان در سفارت آلمان در تهران شهادت دهنـد و اشـميدباوئر ايـن موضـوع را بـه اطـالع وزارت امـور                       25اند در     آماده
ران همين موضوع را وزارت امور خارجه ايران نيـز بـه سـفارت آلمـان در تهـ       . خارجه و دادگستري آلمان رسانده است     

هاي اطالعـاتي ايـران و آلمـان در             ها پردة ديگري از بازي مشترك دولت و سازمان          نامه  با اين موافقت  . اطالع داده است  
  .مورد دادگاه ميكونوس آغاز شد
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دادستان كل موضوع را يك قصة آماده شده از طرف مقامات ايران خواند و گفـت شـهادت ايـن دو نفـر بـراي يـافتن                           
اند و اضافه كرد كه موضوع شهادت ايـن دو نفـر چنـان                ست زيرا از طرف دولت ايران آماده شده       حقيقت فاقد اهميت ا   

هاي آنان را به عينه تحقيق        پيچيده است كه بايد اين جا در حضور دادگاه شهادت دهند تا هر كس بتواند اعتبار گفته                
  .رف دادستاني به ايران نخواهد رفتيي از ط  دادستان گفت به علت وجود خطر، نه او و نه هيچ نماينده. نمايد

وكالي شاكيان خصوصي موافقت ايران را طرح خرابكاري دولت ايران خواندند و گفتند شاهدان تحت نفوذ دولت ايران   
ها تاكيد كردند همان طور كه در نظر قبلي هيـأت قـضات             آن. كند    قرار دارند و دولت ايران با آنان هركاري بخواهد مي         

ها در ايران نيـز خواسـت         دهد و موافقت با شهادت دادن آن          دولت ايران به اين افراد اجازة خروج نمي       اعالم شده است    
اين وكال اعالم كردنـد بـه علـت وجـود شـرايط خطرنـاك بـه ايـران         . دولت ايران با هدف تاثير گذاري بر دادگاه است   

  .نخواهند رفت
  .  قضات با شهادت اين دو نفر در ايران موافقت كردرغم مخالفت دادستاني و وكالي شاكيان خصوصي، هيأت  علي

يك نفر از اعـضاي وزارت امـور خارجـة    . رود  هيأت قضات اعالم كرد از قضات كسي براي شنيدن شهادت به ايران نمي           
چهار نفر از وكالي متهمان نيـز بـه   . آلمان كه دورة آموزشي قضايي ديده بود، به عنوان ديپلمات به ايران فرستاده شد 

 از  در جلسة آمادگي وكال و مأمور وزارت امورخارجه در دفتر رييس دادگاه، يكي از وكـالي دارابـي                 . تهران پرواز كردند  
ريـيس دادگـاه    . وضعيت امنيتي تهران سوال كرد و اظهار نمود نگران است كه در تهران به عنوان گروگان گرفته شود                 

  . خارجه قول داده است كه امنيت وكال و مأموران تامين شده استپاسخ داد وزارت امور 
 در 1996 اوت 12 و برنجيـان بـراي دادن شـهادت، در    به ايران و سفارت آلمان در تهران اطالع داده شـد كـه نـورآرا              

  .سفارت آلمان حاضر شوند
. هـا پاسـخ داد       بـه سـوال    21:25 تا   10:00 در سفارت آلمان در ايران حاضر شد و از ساعت             اوت بهرام برنجيان   12در  

هـا را چنـان درهـم         هاي مختلف تاريخ     داده است؛ ولي در مقابل سوال       بلكه به امين   برنجيان گفت كليد را نه به دارابي      
ايـن  .  سپتامبر اتفاق افتاده است17 هر دو قبل از نمود كه سرانجام نتيجه گرفت كه دادن و پس گرفتن كليد به امين   

هاي ديگري كه برادرش از قـول او در    قرار داشت و هم با حرف92 اكتبر 12 خود او در   شهادت هم در تناقض با گفته    
  . هم در تناقض با واقعيتدادگاه گفته بود و 

 در ايـن روز در سـفارت حاضـر نـشد و بعـد طـي                 نورآرا.  عمال منجر به رسوايي دولت ايران شد       شهادت ابراهيم نورآرا  
وزارت امور خارجة ايران اين ادعا      . اند    ادهيي مدعي گرديد به سفارت مراجعه كرده ولي او را به داخل سفارت راه ند                  نامه

سفارت ايران در بن طي نامة ديگري به دادگاه اطـالع داد كـه هـيچ                . يي رسمي به دادگاه فرستاد        را تأييد نمود و نامه    
وكيـل  اند اما با تقاضـاي او بـراي حـضور     ولي بعدا برنجيان را پذيرفته. اند  يك از دو شاهد را به سفارت آلمان راه نداده      

پاسخ سـفارت   . دادگاه به طور رسمي جريان شهادت اين دو نفر را از سفارت آلمان در تهران پرسيد               . اند  موافقت نكرده 
چهـار نفـر از وكـالي    . هاي نوشته شدة شـهادت برنجيـان در دادگـاه خوانـده شـد         به دادگاه همراه متن صورت جلسه     

 اوت بـه سـفارت مراجعـه    12 روز معلوم شد برنجيان .  در زمان اين شهادت حاضر بودند      متهمان از جمله وكيل دارابي    
پرسـيدند كـسي       ماندند و سپس از مأمور جلو در سفارت          مأموران آلمان مدتي به انتظار نورآرا     . كرده و وارد شده است    

نام او را بزرگ نوشته و در ميان متقاضيان ويزا گرداندند اما از . ها مراجعه نموده است، پاسخ منفي بود ه آنبه اين نام ب
  .  ارزيابي نمود"به احتمال قريب به يقين دروغ" را سفارت آلمان ادعاي نورآرا. او خبري نشد
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هاي مقامات ايران را تقبيح نمـود و اضـافه             را دوباره غير قابل دسترسي اعالم و دروغگويي و تناقض گفته           دادگاه نورآرا 
  . كند بر جريان دادگاه تاثير بگذارد و ما بايد جلوي اين تاثيرگذاري را بگيريم  كرد كه ايران سعي مي

اين تنها امتيـازي بـود      . تر سازند    در اين مرحله تنها توانستند كار دادگاه را طوالني         ي، دولت ايران و وكالي داراب     دارابي
ها به  عالوه بر آن در همين مدت كه كار دادگاه با فعاليت آن    . آبروتر از پيش باقي ماندند        درمقابل بي . كه بدست آوردند  

  . مطرح شد و رسوايي ديگري براي ايران به بار آورد"ث" و شاهد درازا كشيده شد، اطالعات جديد بني صدر
تاب و فوران خشم او حتي درمقايسه با آنچه قبال در دادگاه به نمـايش                  بسيار بي  ، دارابي در روزهاي شهادت بني صدر    

گفت رابطة مستقيمي با او نداشت كـه بتوانـد دخالـت نمايـد رو بـه        بني صدر مي چون آنچه   . نظير بود   گذاشته بود بي  
شـهادت بنـي   . هـا داد  دانست را به آن  هايي كه مي  ترين فحش   ترين و ركيك    تماشاچيان شروع به فحاشي نمود و زشت      
يي به دادگاه        تقاضانامه ابيقبل از ورود بني صدر، دار     .  سپتامبر ادامه يافت   5صدر طي اين دو روز به پايان نرسيد و در           

باشد و تقاضا نمـود آزاد    گناه مي   دستگير شده است و بي   هاي امين     وي گفت او به خاطر حرف     . ارائه كرد و آن را خواند     
دانست كه حتي اگر بنا باشد او را آزاد كننـد مـدت      ميدارابي. حتي وكالي او اين تقاضانامه را امضأ نكرده بودند        . شود

خواست حدود نظر قضات در مورد نقش دولت ايران در   او تنها مي. كوتاهي قبل از صدور حكم اين كار را نخواهند كرد
 دسـتگيري او هنـوز بـه قـوت          هيأت قضات در پاسخ خود تنها اعالم داشتند نكات مطرح شده در هنگام            . ترور را بداند  

  .  در كليت آن هنوز به پايان نرسيده استهاي امين  خود باقي هستند و ارزيابي گفته
ن بار در جلـسات   را چندياو گفت دارابي.  در چند جلسة غيرعلني و علني شهادت داد   "ث" معروف به شاهد     مصباحي

در جلسة غيرعلني زماني كه هنوز اسم مصباحي اعالم نـشده بـود،   . افراد اطالعاتي ايران در بن و هامبورگ ديده است       
د آيـا دو شـماره تلفـن         را بـه او دادنـد و از او خواسـتند بگويـ              فتوكپي يك صفحه از دفتر تلفن دارابـي        وكالي دارابي 

بعـد از مـذاكره،     . او به جاي پاسخ، خواست خصوصي با رييس دادگاه صحبت نمايد          . شناسد يا نه    مشخص در آن را مي    
   ها، شـماره  بعدا در جلسة علني مصباحي گفت اين شماره. رييس اعالم كرد شاهد اجازه دارد به اين سوال جواب ندهد         

  .ام   ندادهها را به دارابي ي من آنهاي دفتر شركت من هستند ول  تلفن
  

و نقـش رهبـران درجـه اول ايـران در تـرور، روش      كميتة امور ويـژه   و مطرح شدن جايگاه      به دنبال شهادت مصباحي   
.  وكالي متهمان ديگر نيز اهميت و كاربرد آشكار يافت كه از مدتي قبل پيش گرفته بودند در ميان  دفاعي وكالي عياد  

استدالل اصلي اين بود كه اگر دولت ايران سازمانده ترور باشد و تيم ترور از ايران به برلن آمـده اسـت و ايـن همـه را      
ند و  توانند متهمان اصـلي باشـ         هاي اطالعاتي آلمان تأييد هم كرده است، پس متهمان حاضر نمي            هاي سازمان     گزارش

 به اين نظر پيوستند و      براي آخرين دفاع دو نفر از وكالي دارابي       . ها به طور جدي تخفيف قايل شد        بايد در مجازات آن   
دسـتي كردنـد و گفتنـد آنچـه            پـيش  وكالي راحيل .  ممكن است به عنوان ابزار به كار گرفته شده باشد          گفتند دارابي 

امـا ايـن وكـال زيـر فـشار          .  اجرا كرده يك فرمان مذهبي بوده و او تنها يك فرمان مذهبي را اجرا كـرده اسـت                  راحيل
ود را عوض كنند و يك هفته بعد حرف خود را پس بگيرند و ديگر بـه                 هاي دولت ايران مجبور شدند اين نظر خ         تهديد

  . يي هم نكنند دولت ايران اشاره
 با در نظر گرفتن آنچه در دادگاه مطرح شده بود تصميم گرفت خود اقدام نمايد و نگذارد وكاليش اين روش را                      دارابي

دهد وكاليش از او دفاع نمايند و دادگاه نيـز تـاكنون                 دادگاه خواند گفت اجازه نمي     يي كه در    او در اطالعيه  . بكارگيرند
خواست بـه سـبك خـود از ايـن               مي دارابي. اين نكته را در نظر نگرفته است كه از او به عنوان ابزار استفاده شده باشد               
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خواست ثابت كند دولت ايران در ترور دست نداشته و در نتيجـه     مياو هم   . فرصت و امكان بدست آمده استفاده نمايد      
كرد ديگران بپذيرند كه دولت ايران اين تـرور را سـازمان                پذيرفت و تالش مي       گناه است و هم به طور ضمني مي           او بي 

. رسـيدند    و وكاليش بايد در اين مـورد بـه توافـق مـي    خواند، دارابي  اين دو باهم نمي. گناه است    داده و در نتيجه او بي     
 دفاع از موكلشان بدون در نظر گرفتن ايران؛ و طشت رسوايي ايران از بام افتاده بـود و دارابـي                  : وظيفة وكال روشن بود   

حاصل ايـن اخـتالف     . ران را بپذيرد  ريزي ترور از طرف دولت اي         حاضر نبود حتي به خاطر منافع خودش واقعيت برنامه        
نمايند و از او دفاع نخواهند           اعالم نمودند به خواست موكلشان عمل مي       نظر به اين صورت ظاهر شد كه وكالي دارابي        

گوشـزد نمـود   او به وكـال  . شود  رييس دادگاه با تعجب گفت اين اولين باري است كه با چنين موضوعي روبرو مي   . كرد
 در  وكـالي دارابـي   . دهنـد را بايـد بگوينـد          باشند و آنچه در دفاع از او درست تشخيص مي             كه مستقل از موكلشان مي    

. ها همه به بازي گرفتـه شـده بـود           موضوع كارشان، وظيفة وكيل در دفاع از موكلش و شرافت شغلي آن           . تنگنا افتادند 
.  دفاع كننـد ها حق ندارند علي رغم منافع ايران از دارابي         آن. اند    وكال تهديد شده  : ها بسرعت پخش شدند    خبر و شايعه  
ترين شهامت و به جـاي آن         ها به جاي نشان دادن كم       آن.  در همان موقعيتي قرار گرفتند كه شاهدان او        وكالي دارابي 

گذشت را در دادگاه و يا در حضور خبرنگاران علني كنند، نزد هيأت رييـسه كـانون وكـالي                       ها مي   ه همة آنچه بر آن    ك
ريـيس كـانون    . چنين نيز شـد   . هايشان مخفي خواهد ماند و بازگو نخواهد شد         دانستند كه گفته      ها مي   آن. برلن رفتند 

. ها موجه اسـت      براي عدم قرائت دفاعيه از نظر آن        وكالي دارابي  يي به دادگاه اعالم داشت داليل         وكالي برلن طي نامه   
  و وكـالي راحيـل    هر چند خبر به اندازه كافي درز كرد كه دو نفـر از وكـالي دارابـي                . اين داليل هيچگاه علني نشدند    

ايـن  . تهديدي كه بسياري از وكالي ديگر نيز تحمل كـرده بودنـد  . اند كه در مورد دولت ايران حرفي نزنند       تهديد شده 
  . انجام، سكوت تهديد، شانتاژ و سر: تنها روشي بود كه دولت ايران در اجراي آن موفق بود

در اين تقاضانامه اعالم كردند     .  از پايان دادگاه ارائة يك تقاضاي جديد به دادگاه بود           قبل آخرين فعاليت وكالي دارابي   
و وكاليـش    امين.  اعتبار قضايي ندارد   هاي امين    هستند و به اين دليل حرف      BND و يا برادرش احمد جاسوس       امين

  :  سريع و صريح بودBNDجواب. پايه خواندند بشدت با اين نظر و تقاضا مخالفت كردند و آن را بي
  ."اند   نبودهBND و نه برادرش هيچگاه منبع نه امين"

در واقع  . هاي دادگاه گردد    است كه ضميمة صورت جلسه     صفحه را خواند و خو     27يي در        اطالعيه  دارابي 1/4/1997در
ام و بـه         گفت در تنظيم اين نوشته من فقط از كمك مترجم استفاده كرده            دارابي.  بود اين اطالعيه آخرين دفاع دارابي    

ه بايد روشن كنم كه اطالعات ذكر شده در تقاضاهاي وكالي مـن             وي ادامه داد ك   . اين نحو تكليف وكال را روشن نمود      
  .ام ها نگذاشته  را من در اختيار آن و برادران امينآقاي فالحيان  در مورد 

 هاي امين   من بر اساس حرف   . گناهم  من بي :  تكرار نمود    هاي گذشته خود را دوباره         گفته در مورد موضوع اتهام، دارابي    
من يك بـار    ". ها را از خود در آورده است         دروغ گفته و حتي خود او هم در دادگاه گفت كه آن            ام و امين      دستگير شده 

خواهم تكرار كـنم كـه بـا هـيچ يـك از                 ريزي شده مطلع نبودم و مي       دهم كه از يك سواقصد برنامه         ديگر اطمينان مي  
 سپس از فرصـتي كـه بـراي آخـرين            دارابي ".ام     صحبت نكرده  17/9/1992متهمان اين جا هيچگاه در مورد سواقصد        

 كـرد كـه بـراي مقاصـد سياسـي بـه             دفاع يافته بود براي تبليغ سياسي عليه اپوزيسيون استفاده نمود و همه را متهم             
  : عنوان شاهد به دادگاه آمدند و هيچ كدام حرفي براي گفتن نداشتند و در مورد شهادت دوستانش گفت

در جريان اين محاكمة طوالني شاهدين بسياري كه از طرف وكالي من دعوت شده بودند و يـا نامـشان در                     "
. ه همة واقعيت و نه هميشه منطبق با واقعيت شهادت دادنـد           فهمم، ن     ادعانامه آمده بود به داليلي كه من نمي       
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اما بهتر بود كه در مورد من و روش زنـدگيم تمـام             . خواستند به اين طريق به من كمك كنند           ها مي   شايد آن 
   ".در نتيجه اين شاهدين به ضرر من بودند. گفتند  واقعيت را مي

هاي مختلفش را نقل كرد و دوباره به همان نظري كه وكاليـش در دادگـاه             در بازجويي  هاي امين   انجام دوباره گفته    سر
انجام گفـت   در پايان سر.  بر عليه او تباني كرده استمطرح نموده بودند و رد شده بود رسيد كه دادستان عالي با امين   

  .نان متاسف استكه براي مقتوالن سواقصد و خانواده آ
سنگيني ويژه جـرم در     .  را به حبس ابد با سنگيني ويژه جرم محكوم نمود           دادگاه ميكونوس دارابي   10/4/97در تاريخ   

  .گردد   سال اين محكوميت مشمول هيچ گونه تخفيفي نمي25اين مورد به اين معني است قبل از 
هاست كـه در    سالدارابي. شود  نيز در ارتكاب قتل مخفيانه و با انگيزة پست مجرم شناخته مي           متهم دارابي  "

بخصوص با محكوم شدن به خاطر مشاركت در        . هاي غربي آشنا است       كند و با انديشه       آلمان فدرال زندگي مي   
يي بدست آورد كه به او نـشان داد             شجويان ايراني در ماينس تجربه    حملة خشونت آميز طرفداران رژيم به دان      

تأييد قتـل افـراد بـه دليـل     . دهد   نظم قضايي اين جا چه اهميت زيادي به حفظ جسم افراد در برابر جرح مي              
ايـن  ] قتـل [دليل تأييـد    . صرف سياسي هيچ ربطي به اين كه او از يك فرهنگ ديگر منشا گرفته است ندارد               

و انديشه و رفتار خود را با انديشه و رفتار محركين اصلي قتل منطبـق كـرده و خـود را در خـدمت        است كه ا  
كنـد تنهـا قاتـل نيـست بلكـه              كسي كـه چنـين رفتـار مـي        . قرار داده است  ] مخالفان[مأموريت دولتي محو    

د هـم مجـاز     هاي انقالب اسالمي گردن گذاشته باشـ        هاي پست هادي اوست، كسي كه به تمام خواست            انگيزه
دهد   ارزيابي كامل از عمل و شخصيت مجرم اين نتيجه را بدست مي    . نيست در چنين جنايتي مشاركت نمايد     

  5. بخصوص سنگين استكه جرم دارابي

                                                                          
 از طرف خبش روابط عمومي دادگسرتي برلن        ٧٩/٣٨ اطالعية مطبوعاتي مشاره     ٥

 . منتشر شد
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   راحيل-ب
  

 در لبنـان در بـازجويي، شـركت خـود در قتـل و               1967 معروف به عماد عمـش و راغـب متولـد            حسين راحيل   عباس
  . تيراندازي به دو تن از مقتوالن ميكونوس را انكار كرد

 سـكوت خـود     او از حـق   . داد  هاي قضات و ديگـران پاسـخ مـي          در آغاز دادرسي او آخرين متهمي بود كه بايد به سوال          
براي روشن كردن نقش او در ترور، دادگاه مجددا به بررسي مداركي كه دادسـتاني و پلـيس               . استفاده كرد و حرف نزد    
  . هاي شاهدان در بارة او پرداخت در اختيار داشتند و گفته

. اهللا لبنان رابطه و در عمليات نظامي شركت داشت           و از نوجواني با حزب      بيش از چند كالس درس نخوانده بود       راحيل
هاي نظامي به فرمانـدهي يـك گـروه هـشت نفـري               بنا به شهادت دوستانش به دليل جسارت و خونسردي در فعاليت          

داولوژيك  اي -هاي لبنان در يك دوره تعليمات نظامي          اللهي   همراه يك گروه از حزب     1986-7در سال   . اهللا رسيد   حزب
پس از بازگشت به لبنان و شركت در جنگ داخلي،          . در پايگاه نيروي دريايي سپاه پاسداران نزديك رشت شركت كرد         

.  بـه آلمـان رفـت     1989 در اواخر    - و ديگران  ، كنج ، الموسوي ، صبرا  امين -هايش در ايران      يي  چون بسياري از همدوره   
بعد از رد شـدن تقاضـاي پناهندگيـشان، هـر دو بـه              . ، در آخن و بار ديگر در برلن تقاضاي پناهندگي داد          همراه امين 

هـا را   ين دو تقاضا مطلع گرديدنـد و آن مقامات سويس از ا . سويس رفتند و در دو شهر مختلف تقاضا پناهندگي دادند         
 در لبنـان، در ايـران، در         و راحيـل   امـين . اما هر دو به آلمان بازگـشتند      . از سويس اخراج نمودند و به لبنان فرستادند       

 در برلن راحيل.  در برلن كار كردند و با هم دستگير شدند     ند؛ با هم براي دارابي    آلمان و سويس دو يار جدا نشدني بود       
بنا به شـهادت    . فروشي شريك بود     در يك كهنه   با برادر دارابي  . كرد   سكونت داشت و نزد او كار مي       در خانة دوم دارابي   

بنا به حكم دادگـاه اداري او بـه علـت نداشـتن اجـازة اقامـت در آلمـان        . "تواند فارسي صحبت كند   مي راحيل": امين
اجراي اين حكم به دليل آن كه فاقد پاسپورت لبناني بـود بـه       . كرد   آلمان را ترك مي    1992پتامبر   س 17بايست تا     مي

  .تعويق افتاد
كردنـد، در     ها گاهي چند كالم با هم رد و بدل مي           آن.  بود يي ضدگلوله كنار دارابي     جاي او در دادگاه در اطاقك شيشه      

 جريان طوالني محاكمه را     راحيل. گفت  داد و يا چند جمله مي       العمل نشان مي    زد و او عكس      با او حرف مي    واقع دارابي 
ان العمـل نـش     در مقابـل هـيچ موضـوعي عكـس        . هميشه ساكت و خونسرد بود    . كرد  طور كامل تعقيب مي     به دقت و به   

به ندرت با وكاليـش     .  و بدون آن كه همه متوجه شوند به تماشاچيان فحش داد           تنها چند بار به اشارة دارابي     . داد  نمي
وكـالي او تقريبـا از تمـامي    . رسيد سعي دارد وكاليش نيز زياد حرف نزنند و تقاضا ندهند     زد، حتي بنظر مي     حرف مي 

.  جنجـال بـه راه انداختنـد   ها در هنگام شهادت اسماعيل الموسوي آن. همان ديگر حمايت نمودند  تقاضاهاي وكالي مت  
 شهادت داد كه من همراه يك تيم از لبنان در پادگان سپاه پاسداران نزديك درياي خزر يـك دورة غواصـي                      الموسوي
اعتبار كردن او دست به هـر كـاري زدنـد، پرونـدة                براي بي  وكالي راحيل .  نيز عضو اين تيم بود     راحيل. ام  دهنظامي دي 

گـويي   فروشگاه را به دادگاه ارائه دادند، چندين بار او را به دادگاه آوردند تا به تنـاقض          از يك    دزدي مشترك او و امين    
هـاي   هـا بـه تحكـيم گفتـه       تمام شهادت . بياندازند، از او مناظر راه تهران رشت و حتي مزة آب درياي خزر را پرسيدند              
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 مطـرح   - شده بود   و راحيل  كه منجر به دستگيري امين    - BNDدي كه نامة  در يكي از چندين مور    .  انجاميد الموسوي
شد تقاضا كردند دادگاه اسنادي كه دادستان همراه داشت را ضبط كند و اجازه ندهد دادستان از سالن دادگـاه خـارج       

) لبنـاني  (جعفر زكيل. وكالي او فقط يك بار تقاضا كردند دو شاهد به دادگاه بيايند  . دارك را از بين ببرد    شود تا اين م   
پليس مبني بر ترك خاك آلمان را  در خانة او بوده و از او خواسته نامه  سپتامبر راحيل17داد در روز  بايد شهادت مي  

هاي قضات و دادستان به تناقض افتاد و معلوم شـد             او بر اين ادعا پافشاري كرد؛ اما به دنبال سوال         . برايش ترجمه كند  
  .هايش ساختگي است كه كل گفته

 بـه   دوست صميمي راحيل ق به محمود عليان    متعل Rosario مدتي در رستوران روزاريو      شاهد دوم پژمان طهماسبي،   
داد كـه      بنا به تقاضاي وكال بايد شهادت مـي        طهماسبي.  بود اين كافه محل تردد راحيل    . عنوان گارسون كار كرده بود    

 را   به خاطر نداشت آن شـب راحيـل        طهماسبي.  را در رستوران ديده است      راحيل 22 سپتامبر از حدود ساعت      17در  
 را در رستوران ديده كه يك روزنامة صبح برلن كـه           ديده باشد، اما به خاطر آورد كه روز پس از ترور ميكونوس راحيل            

  . در رستوران نبوده استيلاو سپس با اطمينان گفت شب قبل راح. خبر ترور را چاپ كرده بود را در دست داشت
 را  بسياري از شاهدان كه از طـرف دادسـتاني و يـا بـه تقاضـاي وكـالي متهمـان بـه دادگـاه خوانـده شـدند راحيـل                             

 كه در تهية پاسپورت     محمود عليان . هاي قبلي خود را در مورد او تعديل كنند          هر يك سعي كردند گفته    . شناختند  مي
.  در رستوران او بـوده اسـت  23 از حدود ساعت  سپتامبر راحيل17نيز به او كمك كرده بود در شهادت خود گفت در      

  . گويي افتاد ما در توضيح وقايع آن شب و در پاسخ سواالت به تناقضا
 ايـن    به  به دنبال وكالي عياد    ريزي ترور در ايران، وكالي راحيل        روشن شدن چگونگي برنامه    با طوالني شدن دادگاه و    

 آن را ها در آخرين دفاعيات خود كـه هـدريش      آن. فكر افتادند از فرصت بدست آمده به نفع موكل خود استفاده كنند           
 قتـل را صـادر كـرده اسـت،     - فتـواي  -اگر باالترين مقام دولتي و باالترين مقام مـذهبي ايـران دسـتور              : خواند گفتند 

هـا بـراي      آن. ة معتقدي است، تنها از اين فرمان پيروي كرده و در نتيجه گناه كمتري دارد              موكلشان كه مسلمان شيع   
 از او به زيان دولـت ايـران در          خبر دفاع وكالي راحيل   . شان تقاضا نمودند سه شاهد در دادگاه حاضر شوند          اثبات گفته 

. انـد    شركت دولت ايران در تـرور را بـه طـور ضـمني پذيرفتـه               ها نوشتند وكالي راحيل     روزنامه. مطبوعات منتشر شد  
هفتـة بعـد وكـال دفاعيـات خـود را يـك             . ند از اين نوع دفاع راضي نبودند و وكال را تهديد كرد           مقامات ايران و راحيل   

در جريـان بـه تعويـق       .  از وكالي خود خواست از آخرين دفاع امتناع كننـد           نيز چون دارابي   راحيل.  خواندند "امكان"
هـا بـراي دادن شـهادت بـه دادگـاه             و نفر از سه شاهد موافقت شـد و آن         افتادن خواندن آخرين دفاعيات، با شهادت د      

  .آمدند
، اما از   "فناتيك" تحت نظرش بود گواهي داد كه او          روانشناسي كه راحيل   Baljer Ernst  ارنست بالير  13/03/97در  
 اسـالم شـناس بـه    Heinz Halm  هاينس هالم06/03/97در . ر عقلي آنقدر سالم است كه مسئول اعمالش باشدنظ

عنوان متخصص در دادگاه گفت فرد مذهبي حتي از نظر اسالم شيعه مجبور بـه اجـراي حكـم صـادر شـده از طـرف                          
 هايي كه مرجعـشان خمينـي    اشاره كرد و گفت همة مسلمان     د رشدي او براي نمونه به مور    . مرجع مذهبي خود نيست   

مقلـد بـه   . است از نظر مذهبي و اعتقادي مجبور نيستند كار و زندگي خود را رها كنند و در پي اجراي فرمـان برونـد                   
  . كند اختيار خود دستور را اجرا مي

.  در دادگـاه بـود     اين تنها فعاليـت علنـي راحيـل       .  آخرين دفاع خود را بدون كمك وكاليش تهيه و تنظيم كرد           راحيل
در ايـن   . گذارد تا آن را بخوانند      رده است و آن را در اختيار مترجمين مي         گفت متن دفاعيات را خودش تهيه ك       راحيل
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با اين تـاريخ تولـد، او در        .  حتي وكاليش را متعجب نمود     اين شگرد راحيل  .  خواند 1971دفاعيه، او خود را متولدسال      
دادگاه با توجه به همة مـداركي كـه   . گرديد ايد مشمول قوانين كيفري جوانان مي داشت و ب21هنگام جنايت كمتر از  

  .باشد  مي1967در اختيار داشت نشان داد كه او متولد 
  . را با سنگيني ويژة جرم به زندان ابد محكوم نموددادگاه راحيل

وقتي اعالم شد به جرم قتـل  . اعتنا خونسرد و بي:  در هنگام قرائت حكم نيز همان بود كه در تمام دوران دادگاه            راحيل
  .يي در صورتش تكان نخورد عمد محكوم به حبس ابد شده است، حتي عضله
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   امين-پ
  

 در لبنان به دنبال دستگيري، اطالعات بسياري دربـاره افـراد تـيم تـرور و چگـونگي                   1967 متولد   نيوسف محمد امي  
انجام ترور ميكونوس در اختيار مقامات تحقيق قرار داده بود ولـي درآخـرين بـازجويي اكثـر اعترافـات خـود را دروغ                        

  ." خواهم گفتهمه چيز را در دادگاه": خوانده و گفته بود
او .  اولين متهمي بود كه طرف خطاب دادگاه قـرار گرفـت           با شروع دادگاه و به دنبال خواندن ادعانامة دادستاني، امين         

دادسـتاني و   . ام دروغ اسـت     هايي كه تاكنون گفتـه      همة حرف : در اين جا نيز از حق سكوت خود استفاده نكرد و گفت           
را تحت فشار گذاشتند، مترجم بد ترجمه كرد، مترجم جاسـوس آلمـان بـود، متـرجم جاسـوس عربـستان              پليس من   

 و   را بيـاورم آزادم كننـد، اسـم دارابـي          سعودي بود و من كارت عضويت او را ديدم، به من قول دادند اگر اسم دارابـي                
امـا اكنـون تـصميم دارم در        .  زير فشار مطرح شد، من را بعد از دستگيري به يك هتل بردند تا تطميعم كننـد                 راحيل

 راضي نيستم، او    كنم كه از وكاليم بخصوص از لوتار بونگارت         ولي پيش از آن اعالم مي     . محضر دادگاه حقيقت را بگويم    
دهد و تا هنگامي كه در اين جا حضور دارد من             كارش را درست انجام نمي    . هاي اطالعاتي غرب است     جاسوس سازمان 

  . زنم حرف نمي
  :يي كه در اختيار دادگاه گذارد نوشت  به وكالت خود از او پايان داد و در اطالعيهلوتار بونگارت

تي اگر سخنان من در برابر نمايندگان مطبوعات بتواند به عنوان دليل محتمل از ميان رفتن اعتمـاد بـين    ح"
  .كنم هاي خود پافشاري مي  و من ارزيابي شود، من بر گفتهآقاي امين

 همچـون آلـت دسـت فناتيـك     اكنون كه امكان ارزيابي برايم موجود است، مشخص كردن اين كه آقاي امين      
گيرد، برايم از توجه به وظيفـة سـكوت           رژيم جنايتكار تهران تا آستانة دادگاه برلن مورد سوا استفاده قرار مي           

  . كه ديگر چيزي از آن باقي نمانده مهمتر است
  .نددهم اين جماعت جنايتكار همچون يك برده از من سلب هويت كن من اجازه نمي

  "امضاء بونگارت
 يكي از وكالي معـروف بـرلن         به كار خود ادامه داد و به جاي وكيل مستعفي، پرسيوس            وكيل دوم امين    دكتر باوماير 

.  به برلن آمـدم 1989من در اواخر :  داستان جديد خود را شرح داد به دنبال اين تغييرات امين    . به وكالت گماشته شد   
به سويس رفتم و در آن جا هم تقاضاي پناهندگي دادم ولـي    . در برلن تقاضاي پناهندگي و تقاضاي فرجام من رد شد         

در سويس دو بار تقاضاي پناهندگي دادم ولي به لبنـان    . گشتم  هاي اجتماعي به برلن باز مي        كمك هر ماه براي گرفتن   
بعد از مدتي همسرم نيز به آلمـان آمـد و نـزد             . در آن جا ازدواج كردم و سپس به آلمان بازگشتم         . پس فرستاده شدم  

چنـد روزي هـم بـراي او    .  را در مسجدي در برلن ديدم و با او آشنا شدمكاظم دارابي. برادرم در شهر راينه ساكن شد   
 بـراي گـرفتن     1992در اوايـل سـپتامبر      . شناسـم   افراد ديگري را هم در برلن مي      . از او اطالع ديگري ندارم    . كار كردم 

ع داده شد كه بايـد  هاي برلن به من اطال در اين زمان از طرف ادارة خارجي. هاي اجتماعي ماهيانه به برلن آمدم       كمك
 براي كار در يـك       و شريف  ، الوش در آن جا از طرف اشخاصي چون مالك       . سپس به راينه بازگشتم   . آلمان را ترك كنم   
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در خيابـاني كـه اسـم آن شـبيه اسـم       نمايشگاه دعوت شدم و در بخش شرقي برلن در خانة متعلق به حسام شـحرور    
ناميد هماننـد سـناريوي        مي "سناريوي جديد " خود   دنباله آن چه امين   . رييس جمهور سابق آمريكا است ساكن شدم      

 و از دارابـي . ها ثابت مانده بودند لي نقش افراد عوض شده و ها و نام ، تنها آدرسسابق بود با همان اعترافات سابق امين    
 "سـناريوي جديـد  ". شدند در جريان دادگاه افراد متفاوتي به فراخور اوضاع و احوال وارد ماجرا مي  .  حرفي نبود  راحيل

به دنبـال سـواالت قـضات جزايـات داسـتان جديـد             . خنديدند  همان به آن مي   چنان مضحك بود كه حتي بعضي از مت       
هـاي چنـد دقيقـه         گاهي حتي حاضر نبود گفتـه      امين. يي نبود كه با جملة قبلي تناقض پيدا نكند          جمله. تر شد   روشن

اهللا، كار در مغازة سبزي فروشي و اطوشـويي           حزباز مسجد برلن و تظاهرات به نفع ايران و          . قبل خود را به ياد بياورد     
و سويس، درگيري با مجاهـدين       در لبنان، ايران، آلمان      اش با راحيل    ، دوستي پرسابقه   همراه با راحيل   متعلق به دارابي  

آنگاه كه سواالت مكرر قضات عرصـه را بـر او   .  و غيره هيچ نگفت و هيچ به ياد نياورد        در دوسلدورف به خواست دارابي    
هرچند درجلسات بعد دوباره حرف زد و سـناريوي جديـد را بـا توجـه بـه                  . كنم  تنگ كرد گفت من ديگر صحبت نمي      

هـايش بازجوهـاي      هـاي او در بـازجواي       كه براي بررسي حـرف      هنگامي. داد عوض كرد    هايي كه تشخيص مي     سيتحسا
بـا  . همه را دروغگو و جاسـوس ناميـد       . پليس، بازپرس، كارمندان زندان و دوستانش به دادگاه آمدند امانش بريده شد           

حتي يك بار تنها    . دگي خود در سلول شكايت كرد     از زن .  راه انداخت، گريه كرد، فحش داد و تظلم طلبيد          همه دعوا به  
با يك شورت كوتاه به دادگاه آمد و يك بار با يك كاله نقابدار و در پاسخ به سوال رييس دادگـاه گفـت آفتـاب و نـور                      

كـشيد اجـازه نداريـد بـدون       شد فرياد مي    زد اما نامش كه برده مي       گاهي خود را به خواب مي     . دهد  چشمانم را آزار مي   
 توجه داشـت  در تمام اوقات به دارابي. كرد كه قرار همه را ببرد    قراري مي   بي. ة من اسمم را در دادگاه مطرح كنيد       اجاز

ها در  هنگامي كه تعدادي از افراد سازمان مجاهدين براي دادن شهادت در بارة حمله به آن              . كرد  و با اشارة او شلوغ مي     
رانندة بنز تيره در شـب تـرور   . ها را هم وارد سناريوي جديد خود كرد    به دادگاه آمدند، آن    91امبر  دوسلدورف در سپت  

 شـناخت خوانـد و هنگـامي كـه جـواد دبيـران             او را مـي    ه يكي از مجاهدين ساكن برلن كه دارابي       زاد  را كاظم موسوي  
بعـد از آن كـه او       . نمايندة وقت شوراي مقاومت ملي در آلمان به دادگاه آمد او را به عنوان همان راننده معرفي نمـود                  

  . گفت اين شخص شبيه راننده بنز است به اين دليل اشتباه كردمخود را معرفي كرد امين
ها تقريبا تمام شاهدهايي كه براي شهادت در     عالوه بر آن  .  براي اداي شهادت به دادگاه آمدند      ان امين بسياري از دوست  

، ، محمـود عليـان  دوسـتان او چـون عبـدالكريم داهينـي    . شناختند  آمدند او را نيز مي مورد ديگر متهمان به دادگاه مي    
هاي صريح قبلي خود را به نفع متهمان تعـديل كننـد، امـا                 هر چند سعي كردند گفته      و مجدي شحرور   حسام شحرور 

  . را به خوبي نشان دادند و صبرا، حيدر، دارابيرابطة نزديك افراد شركت كننده در ترور از جمله راحيل
 در يك گـروه از لبنـان بـه ايـران فرسـتاده      شناخت شهادت داد كه با امين   كه متهمان عرب را مي     اسماعيل الموسوي 

 نظامي ديده است و پـس از آن         -شده و در پايگاه نيروي دريايي سپاه پاسداران در نزديك رشت تعليمات ايداولوژيك              
اهللا جـدا شـده و زنـدگي          مدتي پس از آمدن به اروپـا، از حـزب          الموسوي. در لبنان با او در جنگ شركت داشته است        

هـا در     اهللا و نحوة تعليمـات آن       هاي مختلف حزب    او درپاسخ به سواالت از فعاليت     . جديدي براي خود انتخاب كرده بود     
اهللا و ايران او را تهديـد         حزب. هاي او چيزي براي كتمان باقي نگذاشت        دقت و درستي گفته   . ايران با دقت سخن گفت    

م حقيقـت     ا  او مطلب را در دادگاه علني نمود و گفت آنچه تاكنون گفته           . دگاه پس بگيرد  هايش را در دا     كردند كه حرف  
دادگاه با . اهللا از او سوال نشود اش، در مورد مسايل ايران و حزب    بوده است و تقاضا كرد براي حفظ جان خود و خانواده          
  . بود موافقت نموداين تقاضا تا آن جا كه مربوط به مسايل مربوط به امين
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 او در بازجويي خود گفته بود كه در لبنـان همـراه بـا امـين    .  هم در مورد او شهادت داد دوست ديگر امين شوقي كنج 
 را كه قبـل از  شناسد، با يك گروه براي ديدن تعليمات نظامي به ايران رفته و در آن جا امين را مي  جنگيده، الموسوي 

تواند به راحتي حرف بزند و بـدون اشـاره بـه              مشخص بود كه زير فشار تهديد قرار دارد و نمي         . او آمده بود ديده است    
 در دورة تعليماتي در ايـران را انكـار          ود را تعديل كند ولي نتوانست شركت امين       هاي قبلي خ    اين امر، سعي كرد گفته    

  .كند
زد و شـوخي      هرگاه موضوع دادگاه به طور مستقيم به او مربوط نبود خود را بـه نفهمـي مـي                 . ها ساكت بود     مدت امين
اما زمـاني كـه    . ناليد  خنداند و همزمان از طوالني شدن دادگاه و دوري از همسر و فرزندش مي               كرد و ديگران را مي      مي

ها بـه   گفت اين حرف انداخت و با داد و بيداد مي  شد با عصبانيت سر و صدا راه مي         پاي دولت ايران به ميان كشيده مي      
زدند و بر سر هـر         و وكاليش به او مي     وكالي وي در برابر اتهاماتي كه دارابي       و   العمل امين   عكس. دادگاه مربوط نيست  

 و پلـيس و      در پرونـده را نتيجـة تبـاني امـين          دادند سكوت بود؛ وقتي آمدن نام دارابـي         موضوعي او را مقصر جلوه مي     
 حادتر شد وكاليش به دفاع از او پرداختند و گفتند           اما آنگاه كه حمالت وكالي دارابي     . ادستاني خواندند هيچ نگفتند   د

 ادعا كردند رابيدر مراحل پاياني دادگاه، وكالي دا. نمود  اين همه را با سكوت تأييد مي      امين. تباني وجود نداشته است   
 نيـز بـه اعتـراض       باشد كه اسم بقية متهمان را به اين سـازمان داده اسـت، امـين                 مي BND و يا برادرش مأمور      امين

 و دولـت    هاي سابق خود را بـه نفـع دارابـي            همة گفته  اهللا و دولت ايران     او كه زير فشار، ترس و تهديد حزب       . برخاست
ديد كه از هر طرف قرباني است و در معرض بدترين اتهامات قـرار دارد، اتهامـاتي كـه        ايران پس گرفته بود، اكنون مي     

 در پايـان  امين. اش در لبنان را به خطر بياندازد        ن خانواده تواند جا    و وكاليش مي   صرف مطرح شدنشان از طرف دارابي     
بهترين را بـراي خـود انتخـاب    " واقعي قبل و بعد از دستگيري كه دادگاه براي مدت كوتاهي دوباره خودش بود، امين       

  ).كيفرخواست("كرد
ــين   ــم ام ــدن حك ــام خوان ــر      در هنگ ــايين در براب ــري پ ــروزش و س ــتان دي ــتان و همدس ــر دوس ــرم در براب ــا ش  ب

امـا نيمـه لبخنـدي      .  سال زندان سـاكت ايـستاد، هرچنـد شـايد بـا كمـي تعجـب از سـنگيني حكـم                     11محكوميت  
  .اش تشخيص داد شد در چهره را مي
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   عياد-ت
  

 در جنگ داخلي لبنان     1979 در لبنان، پس از گذراندن يك دورة نظامي در سوريه، از سال              1966 متولد   ادعطااهللا عي 
 به صفوف آن پيوست و مسئول يك گروه پارتيزاني شد كه عليـه              1983بعد از تشكيل سازمان امل در       . شركت داشت 

بـه خـاطر عمليـات      . شق معروف بـود     همرزمانش به جنگجويي شجاع و كله     او در ميان    . جنگيد  اهللا مي   اسرائيل و حزب  
 او از منـسوبين خديجـه عيـاد       .  به آلمـان آمـد     1990در آوريل   .  دادند -ها  پدر صخره -اش به او لقب ابو صخر         شجاعانه

 دسـامبر  9 عليه او در اختيار پليس آلمان گذاشته بود در  به دنبال اطالعاتي كه محمد جراده   عياد.  است همسر دارابي 
  . به جرم شركت در قتل دستگير شد1992
پـس از   . شناسـد    را اصال نمي    در بازجويي، شركت و دخالت در واقعة ميكونوس را انكار كرد و گفت عباس راحيل               عياد

 بـه شـهر     1992 در اوت     و شـحرور   ، عطريس ، يوسف امين  تذكر پليس بازجو و اشاره به سفر مشترك او همراه راحيل          
اهللا  داننـد او مـسئول حـزب     گفت همه ميدر مورد دارابي. شناسد  را مي گفت راحيلBad Homburgبادهومبورگ 

  .برلن است
ــاد ــعي ــد      در تم ــواالت پاســخ ده ــه س ــشد ب ــرد و حاضــر ن ــتفاده ك ــود اس ــاه از حــق ســكوت خ او . ام طــول دادگ

بخــصوص در روزهــايي كــه زيــر فــشار عــصبي بــود جــز اعتراضــات مكــرر همــراه بــا داد و فريــاد عليــه دســتگيري  
او . گير كــرده بودنــد حرفــي نــزد، دادســتاني و مقامــات پلــيس كــه او را دســتخــود، طــوالني بــودن دادگــاه، جــراده

افتـاد و ريـيس       زد فريادش چنـان بلنـد بـود كـه دسـتگاه صـوتي كهنـه دادگـاه بـه خرخـر مـي                         هر بار كه حرف مي    
يـك بـار گفـت مـسيحي شـده        . كـرد   نتيجـه، ميكـروفن جلـوي او را خـاموش مـي             دادگاه بعد از دادن چند تذكر بـي       

  : است و يك بار گفت
ايـد مـن      هاي او مرا دستگير كـرده        خداست چون به خاطر گفته     اگر جراده . نيد  من مسيح هستم، مرا آزاد ك     "

   ".ام، من را آزاد كنيد نيز مسيح هستم و خواب او را ديده
 طور مكـرر     به خاطر آن كه به    : وي گفت .  شهادت داد   در باره عياد   1994 اولين شاهدي بود كه در ژواية        محمد جراده 
خواهم اجازه دهـد از دادن شـهادت خـود داري             مي  ام را از بين خواهند برد، از دادگاه           ام كه خود و خانواده      تهديد شده 

آنچه به پليس گفتم حقيقت است ولي به خاطر حفظ جان فرزندان، همسر و مادرم حاضر نيستم در دادگاه آن                    . نمايم
بعد از اين كه دادگاه به او اخطار كرد به خاطر امتناع از شـهادت احتمـال دارد محكـوم بـه زنـدان و يـا       . را تكرار كنم  

هاي قبلي خود را تكرار نمايم و جـان           پذيرم ولي حاضر نيستم گفته      زندان و جريمه را مي    : پرداخت جريمه شود، گفت   
 بـه   دربارة عيادسكوت جراده. يل وي را براي سكوت قابل قبول دانست    دادگاه دال . ام را به خطر بياندازم      خود و خانواده  

هاي او نزد پليس، بازجوهـايش چنـدين روز در مـورد              براي بررسي گفته  . مسايل مورد بررسي دادگاه بعد جديدي داد      
  .  دادندها و حاالت وي در بازجويي شهادت  تمام گفته

 جراده. اعتبار كردن تنها شاهدي كه در بارة او حرف زده بود را پيش گرفتند  براي دفاع از موكلشان راه بي      وكالي عياد 
ئـه دادنـد و سـبب شـدند         هاي متعـددي ارا     براي اثبات اين ادعاها تقاضانامه    . گو خواندند   پرداز و گنده    يالرا دروغگو، خ  



 دادگاه

 
 

١١٩  

 نـا  ابوصـخر يك بـار گفـت   . گرفت  و وكاليش را به مسخره مي در دادگاه عياد  جراده. شاهدان بسياري به دادگاه بيايند    
عالوه . گرديد   مي ارائه تقاضاهاي جديد و مكرر وكالي عياد      ها خود سبب      اين گفته .  ناميد ابوخره را   بجاست و بايد عياد   

اين تهديدها خود تبـديل     . داد  شد و در مورد اين تهديدها در دادگاه شهادت مي            به طور مداوم تهديد مي      جراده بر اين 
 در دادگـاه شـهادت داد       1993 در تابـستان     جـراده . ري شـد  به موضوع بررسي دادگاه و دعوت شـاهدان متعـدد ديگـ           

 بـه پلـيس   1994گردد و در فورية        با اسلحه به دنبالش مي     هنگامي كه در لبنان بود خبردار گرديد كه مجدي شحرور         
اش را يك به       كه با او در زندان بوده به وي پيغام داده كه افراد خانواده             ز برادران ابوالحسن   توسط يكي ا   اطالع داد عياد  

تنهـا بـراي شـهادت    . تمام افرادي كه در جريان بودند به دادگاه آمدند و شهادت دادنـد   . يك سر به نيست خواهد كرد     
نادا رفته و در آن جا ساكن شده بود و حاضر نبـود بـراي دادن شـهادت بـه آلمـان                       كه به كا   يكي از برادران ابوالحسن   

 ، دارابـي  ، راحيل بيايد، يك هيأت از طرف دادگاه با شركت قاضي مخبر، يك نماينده از طرف دادستاني و وكالي امين                 
اين شهادت سه ماه وقت دادگاه . هاي او در دادگستري كانادا در دادگاه خوانده شد متن شهادت.  به كانادا رفتند   و عياد 

 براي دادن شـهادت     ضاي وكالي عياد   نامشان مطرح شده بود به تقا      كساني كه به علت تهديد خانوادة جراده      . را گرفت 
  .به دادگاه آمدند

رمل به من نامه نوشت سـپس بـه         ": او گفت .  شهادت داد  اهللا توسط شاكر رمل      همچنين از تهديد مستقم حزب     جراده
اهللا امضأ شده به من نـشان داد و گفـت حـزب بـه                  توسط مسئول امنيت حزب    نزد من آمد، برگ شناسايي خود را كه       

كند، زيرا اپوزيسيون از حد خود تجاوز كـرده و بايـد مجـازات         وجود شركت كنندگان در عمليات ميكونوس افتخار مي       
 از لبنان بـه دادگـاه   ها در دادگاه خوانده و شاكر رمل    نامه. عالوه بر آن به من گفت نبايد در دادگاه حاضر شوم          . شد  مي

اهللا را تأييـد نمـود امـا           و وجود برگه امضأ شده از طرف مسئول امنيت حـزب           او در دادگاه مالقات با جراده     . دعوت شد 
  . را تهديد كرده استنپذيرفت كه جراده

  از طريق شوهر خواهرم عباس حطـيط   حسين حطيط  1995در مارس   ":  در يكي از روزهاي شهادت خود گفت       جراده
 حرف بـزنم و آنهـا    مارك به من پول داده تا بر عليه عياد   50,000به من اطالع داد كه در لبنان شايع است كه پليس            

كند نيز در يك  برادرم كه در لبنان زندگي مي .  پس بگيرم  هايم را عليه عياد     حاضرند اين مبلغ را به من بدهند تا حرف        
اند اين پـول را بـه         با او تماس گرفته و گفته      مكالمة تلفني اين شايعات را تأييد كرد و به من خبر داد كه خانواده عياد              

 خود فقير هستند و گاهي      خانواده عطااهللا عياد  . باشند  خواهر و شوهر خواهرم نيز از اين امر مطلع مي         . من خواهند داد  
 خواهر و شوهر خواهرش   ".خواهند بپردازند   توانيد حدس بزنيد اين پول را چه كساني مي          شما هم مي  . محتاج نان شب  

خواهر او در ابتدا موضوع را تكذيب ولي به دنبال چند سوال اعتراف كرد كه خبر تهديد . براي شهادت به دادگاه آمدند    
  .شوهر خواهرش از جواب دادن به سواالت طفره رفت.  است  مارك درست000،50و مبلغ 
او روابـط داخلـي و     .  بـود  كميتـه همبـستگي بـا لبنـان       گيـده و در آلمـان نيـز عـضو           ها در صفوف امل جن       سال جراده
گفت ديگر حاضر نبود به آن روابـط          شناخت و چنان كه خود مي       هاي سياسي لبنان و رفتار رزمندگان آن را مي          ويژگي

يي چرا     كه تهديد شده   يك بار كه از او پرسيدند اكنون      . زده زندگي كند    گردن بگذارد و در آلمان نيز چون لبنان جنگ        
ات مأمور بگذارد تا كـسي مزاحمـت نـشود؛ پاسـخ داد مـن                 خواهي پليس آلمان از تو حمايت كند، مثال جلو خانه           نمي
 شـهامت جـراده   . ها نخواهد شد    شناسم، اگر بخواهند كسي را بكشند وجود يك پليس جلوي خانه مانع آن              ها را مي    آن

اهللا را بـراي دادگـاه    هاي تهديد حزب اهللا در دادگاه بسياري از جزايات مكانيسم     ردن مداوم تهديدهاي حزب   در مطرح ك  
  . روشن نمود
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اما بايد در تمام جلسات دادگـاه       .  از زندان موقت آزاد شدند      و عطريس   به دنبال تقاضاي دادستان، عياد     1995در اوت   
  .كردند كت ميشر

در آخرين مرحلة فعاليت دادگاه و پس از اثبات سفر تيم ترور از تهران به آلمان، بخصوص به دنبال حـضور ابوالقاسـم                       
 سـعي كردنـد نقـش       ريزي آن وكالي عيـاد       در دادگاه و روشن شدن نقش رييس تيم ترور و چگونگي برنامه            مصباحي

 و مصباحي در بارة تـيم درسـت باشـد           BfVها در آخرين دفاعيات خود گفتند اگر اطالعات           آن. رنگ كنند    را بي  ادعي
  .باشد تقصير مي كه درست است پس موكلشان بي

حتـي  . موضوع در دادگاه ميكونوس بدل گردد     ترين    گير   سبب شد بررسي اتهام او به وقت       مجموعة پيچيدة پرونده عياد   
ايـن تقاضـا بـا حمايـت        .  تقاضاي شهادت افراد زيادي را به دادگاه ارائه دادنـد          پس از قرائت كيفرخواست، وكالي عياد     

ب جديـدي   گرچه اين تقاضـا مطلـ     . وكالي مدافع متهمان و با اعتراض دادستان و وكالي شاكيان خصوصي روبرو شد            
 كردنـد عيـاد     دسته اول بايد روشن مـي     . اين شاهدان دو دسته بودند    . داد مورد قبول هيأت قضات قرار گرفت        ارائه نمي 

اعتبـار كـردن شـخص        هاي دسته دوم، تاكتيك قـديمي بـي         عمال توانايي طراحي ترور را نداشته است و هدف شهادت         
 را قـويتر     تمام نشد بلكه بخشي از اتهامات قبلي همچون تهديـد جـراده            ها نه تنها به نفع عياد       اين شهادت .  بود جراده
يـابي نمـود و بـه ايـن دليـل تقاضـاهاي        را داراي استحكام دروني با بعضي تناقضات، ارز      دادگاه اظهارات جراده  . كردند

  . براي دستگيري و مجبور كردن او به حرف زدن در دادگاه را رد كردمتعدد وكالي عياد
  . با آن كه قبال طرحي براي ترور تهيه كرده بود، از اتهام شريك جرم در قتل تبراه شدعياد
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  يس عطر-ث
  

 در لبنـان، در طـول دادرسـي چنـدين بـار خـود را از هـواداران جنـبش                     1970 متولـد سـال      محمد حسين عطريس  
او از دوسـتان  . اهللا نبـوده اسـت   سوسياليستي كمال جنبالط در لبنان خواند و تاكيد نمود كـه هيچگـاه هـوادار حـزب      

در جريـان دادگـاه     . ها رابطه داشت     با آن   و شهشو   بود و از طريق دوستان مشتركي چون عليان، شحرور          و امين  راحيل
در .  بـرده بـود   را براي راحيل برادرش شوقيپاسپورت. روشن شد كه به خاطر پول تقريبا دست به هر كاري زده است         

در . اش با پليس درگير شـدند       شان هجوم برد در خانه نبود، ولي افراد خانواده          زماني كه پليس براي دستگيري به خانه      
او از اين موضـوع تـا پايـان دادگـاه يـاد و      . ضربة ديگر به پاي مادرش وارد شد يي به بيني پدرش و        اين درگيري ضربه  

در بازجويي اقرار كرد به خاطر      .  اكتبر نزد پليس رفت و خود را معرفي نمود         7او در   . كرد  خشونت پليس را محكوم مي    
 سـپتامبر از مـن      17او گفت بعـد از      . اطالع بوده است    ه كرده اما از ماجراي ترور بي       پاسپورت تهي  دوستي، براي راحيل  

  را از برلن بـه راينـه نـزد امـين            سپتامبر راحيل  24او نگفت در    . خواسته شد تا پاسپورت تهيه كنم و اين كار را كردم          
 فرمـان حـبس او لغـو و قـرار بازداشـت             1993 ژانويـة    27در  . برده و سپس از آن جا به هلند رفته و بازگـشته اسـت             

  :تري برايش صادرشد سنگين
  متهم به طور جدي مشكوك است كه "

 يعني قتل جمعـي و اقـدام جمعـي بـراي قتـل چهـار نفـر و                   -آگاهانه به اعمال غير قانوني و آگاهانة ديگران       
 در معرض اين اتهام قرار داشت كـه  تاكنون متهم محمد عطريس ...  كمك نموده است   -ين جعل اسناد    همچن

 را در اختيـار شـركت       بعد از واقعه از آن مطلع شده است و از نظر زماني پس از آن پاسپورت برادرش شـوقي                  
 فرار  - بعد از جعل آن      - گذارده است، تا      و راحيل  ، امين "نوسميكو"كنندگان مستقيم در سواقصد رستوران      

  .خطر يكي از مجرمين از آلمان را ممكن سازد بي
 سـپتامبر وعـدة حمايـت بـه         17ز   قبل ا  تحقيقات جديد اين شك قوي را بر انگيخته است كه متهم عطريس           

 را برداشت تا بعدا به مجـرمين       سپتامبر پاسپورت شوقي   13 يا   12مجرمين داده و احتماال به همين دليل در         
ي از تحقيقات  و همچنين ناش1992 اكتبر 8 و 4 در هاي شوقي عطريس   اين شك عمدتا ناشي از گفته     . بدهد

  :تكميلي است
تـر نمـود در اوايـل و يـا نيمـة              تـوان آن را مـشخص        آخرين بار در زمـاني كـه نمـي         بنابر اين اطالعات شوقي   

 هنگامي كه پاسپورتش را براي ارائه به يـك مقـام اداري، الزم داشـت متوجـه گـم شـدن آن                       1992سپتامبر
 4 مشخص شد كـه او آخـرين بـار در            - ودينگ -د در ادارة امور اجتماعي برلن       بر اساس پروندة موجو   . گرديد

 كمك اجتماعي دريافت كرده است، اما چون مدارك الزم از جمله پاسپورت همراهش نبـوده                1992سپتامبر  
 14 يعنـي حـداكثر تـا    -ها را دريافت و از او خواسـته شـد مـدارك الزم را در عـرض ده روز              بخشي از كمك  

 بـه  1992 سـپتامبر  14 تـا  13به اين دليل شوقي در روز قبل از قـرار يعنـي در            .  ارائه نمايد  -1992سپتامبر
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دنبال پاسپورتش كمدي را جستجو كرد كه به طور معمول پاسپورتش همراه با پاسپورت افراد ديگر خـانواده                  
  . در اين زمان شوقي متوجه گم شدن پاسپورتش گرديد. در آن قرار داشت

 پاسپورت برادرش را روزها قبل از واقعه برداشته است و نه آن طـور كـه خـود ادعـا     متهم عطريس،  در نتيجه 
از اين جهت نوشتن مشخـصات پاسـپورت بكـار بـرده      . 1992نمايد بعد از تلفن از راينه در پايان سپتامبر            مي

يي كه در خانه عطريس پيدا شد و  هپاكت نام(13,3,1,1، روي مدرك ضبط شده از او شمارة   ]براي فرار [شده  
  ها از قصد واگذاري طوالني      آن: كند  معني پيدا مي  ) باشد   مي "احمد امين " و فرستنده    به آدرس عبير عطريس   

دعـا شـده واگـذاري ناگهـاني و         و به قصد جعل پاسپورت در زماني بسيار زودتر حكايت دارند، نه آنچنان كه ا              
 پاسپورت بـوده    "اطالعية گم شدن    "هدف نوشتن اين مشخصات، به طور آشكار دادن         . گذرا و به طور قرضي    

، چند هفتـه    همچنين متهم عطااهللا عياد   و  ...  و راحيل  متهم عطريس و امين   ... اين وضع و سفر مشترك    . است
انگيزد كه عطريس بسيار زودتـر، و بـه هـر         قبل از وقوع جرم از برلن به بادهومبورگ اين شك جدي را بر مي             

 احتمـاال در نقـشي متفـاوت از         -صورت روزها قبل از وقوع جرم از برنامة سواقصد آگاه و به آن مربـوط بـود                  
  "...در برنامة قبلي و با اين دليل پاسپورت برادرش را برداشت تا بعدا در اختيار مجرمين قرار دهدنقشش 

اش    در دادگاه به خـالف بـازجويي       برادرش شوقي .  شهادت دادند    چندين شاهد در بارة وقايع مربوط به اتهام عطريس        
سپس او و چنـدين     . اسپورتش را به يكي از دوستانش داد تا برايش ويزاي تركيه بگيرد            پ 92مدعي شد در اواسط اوت      

با شـهادت ايـن     . توانستند در جريان ماجرا باشند براي شهادت به دادگاه آمدند           نفر از دوستانش و افراد ديگري كه مي       
 نيـز نـزد پلـيس       محمـد جـراده   . تر شـد    افراد شك به اين كه پاسپورت قبل از ترور در اختيار عطريس بوده مستحكم             

 آن را به هم زد رانندة    عطريس بايد در تيمي كه براي ترور تشكيل داده بودم و دارابي           :  گفت شهادت داده بود كه عياد    
  . بود ماشين فرار مي
 در خانـة او بـوده و حـدود       د نيز در دادگاه شهادت داد در شبي كه واقعه اتفاق افتاد همراه با عطـريس               نوشين فوالدون 

  . عطريس او را به خانه رسانده است10:30ساعت 
  . است كرده و همراه شوهرش به برلن آمده اش در مينسك زندگي مي وي گفت با خانواده

 در همان چند ماه اول دادگاه به پايان رسيد و ديگر هيچ موضـوعي مطـرح تـشد كـه                     اتهامات محمد عطريس  بررسي  
اش تالش كردند او از زندان آزاد كنند و يا حـداقل پرونـدة    بر اين اساس عطريس و خانواده. ارتباطي به او داشته باشد   

زنـد و     عطريس مـدام اعتـراض داشـت كـه وكـيلش حـرف نمـي              . داو از پروندة سايرين جدا و برايش حكم صادر گرد         
اين وكيل كه انتخابي بود در دادگـاه حاضـر   . اش براي او وكيل ديگري گرفتند       خانواده. خواست وكيلش عوض شود     مي

. گيرد كه پرونده او از پرونده ديگران جدا شـود  شد و طي تقاضايي اعالم كرد به شرطي وكالت عطريس را به عهده مي        
. دگاه با اين تقاضا مخالفت كرد و او نيز خود را كنار كشيد و وكالي سابق تا پايان دادگاه به كار خـود ادامـه دادنـد                          دا

گاه از وضع خود و طوالني شدن         بيد، گاه  كو  و مشتي كه يك بار به صورت امين         و عياد  هايش با امين    گذشته از شوخي  
يـي دايـر بـر خواسـت آزادي او مطـرح كردنـد كـه بـا                    در اين مدت فقط وكاليش تقاضانامه     . كرد  دادرسي اعتراض مي  

اش در ميـان تماشـاچيان        در تمام مدتي كه عطريس در زندان بود چند نفر از افراد خانواده            . مخالفت دادگاه روبرو شد   
  . ها در دادگاه حاضر نباشد يي نبود كه يكي از آن يبا جلسهحضور داشتند و تقر

اند و حتـي اگـر اتهـام           نزديك سه سال در زندان موقت بوده        و عياد   دادستان اعالم نمود چون عطريس     1995در اوت   
دادگـاه بـا تقاضـاي دادسـتاني        . انند، بايـد آزاد شـوند     توانند بيش از اين در زندان موقت بم         ها ثابت شود قانونا نمي      آن
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ها در اختيار دادگاه مانـد و هـر هفتـه بايـد               و عطريس از زندان موقت آزاد شدند اما پاسپورت آن          موافقت نمود و عياد   
ند مـاه بعـد عطـريس بـه جـرم      چ. شدند كردند و تا پايان كار دادگاه در جلسات حاضر مي خود را به پليس معرفي مي   

  .حمل غير قانوني مواد مخدر دوباره دستگير و به زندان برگردانده شد
  .تا هنگام خواندن آخرين دفاعيات ديگر هيچ سخني از او در دادگاه گفته نشد

 و از   وكالي او در آخرين دفاع جعل پاسپورت را پذيرفتند ولي اضافه كردند كه او اين كار را به خـاطر دوسـتي كـرده                       
وكالي او تقاضا نمودند تنها به خاطر نقض قوانين مربوط به جعـل محكـوم               . دانسته است   خود جريان ترور چيزي نمي    

  .  ماه زندان كرد3 سال و 5دادستان با احتساب جرايم ديگر براي او تقاضاي . شود
اش   و پس از مدت كوتاهي با ضمانت خانواده        به پنج سال و سه ماه زندان محكوم          1997 آوريل   10 در   محمد عطريس 

 .از زندان آزاد شد



 

  
  
  
  
  

   تروريسم دولتي-4
  
  

يي عادي شده است، اما تا جريان   ريزي شده رژيم جمهوري اسالمي در خارج از كشور پديده           هاي هدفمند و برنامه       قتل
فـردي  (ر اين يا آن فرد را به اتهام قتل          ها در هيچ دادگاهي به درستي مطرح نشدند، حداكث          دادگاه ميكونوس اين قتل   

به دادگاه فرستادند بدون آن كه بخواهند انگيزة قتل را به درستي روشن كنند و يا دستور دهنـدگان را         ) از اپوزيسيون 
هاي قتل چهـار نفـر          دادستاني آلمان تصميم به روشن كردن داليل و انگيزه        . به صراحت بشناسند و به نام ذكر نمايند       

طور كه افسران پليس جنايي در دادگـاه شـهادت دادنـد پلـيس در همـة جهـات                     وران ميكونوس گرفت، همان   در رست 
تحقيق كرد، از امكان درگيري داخلي اپوزيسيون تا رابطة قتل با مواد مخدر، از احتمال اجراي قتل بـه فرمـان دولـت                       

اص و بكارگيري متدهاي پيچيده نداشـت       پليس احتياج به شم خ    . ك  ك    ايران تا دست داشتن حزب كارگران تركيه پ       
با طرح دولت ايران به عنوان دستور دهندة قتل، باالجبار موضوع         . تا سريعا به دولت ايران برسد و به دولت ايران رسيد          

 و  "تروريسم دولتـي  "در ادعانامة دادستاني كه هشت ماه بعد از ترور تدوين و ارائه گرديد              . تروريسم دولتي مطرح شد   
دادگـاه نيـز بـر روشـن كـردن انگيـزة قتـل و يـافتن                 . ان به عنوان دستور دهنده قتل به روشني ذكر شـدند          دولت اير 

  . دستوردهندگان پاي فشرد
هـاي پايـاني دادگـاه،          در ماه . ها اين امر را تقويت، تأييد و اثبات نمود            جريان دادگاه، مدارك ارائه شده به آن و شهادت        

بخش مهمي از كيفرخواست و تقريبـا       . ونگي دست داشتن دولت ايران در ترور بود       تنها نكتة مورد بررسي شدت و چگ      
سرانجام در حكم دادگـاه رژيـم حـاكم بـر           . تمامي دفاعيات وكالي شاكيان خصوصي دربارة تروريسم دولتي ايران بود         

گيـري،      هاي تصميم  در جريان تحقيقات دادگاه نه تنها به طور مشخص مكانيسم         .  ناميده شد  "سيستم جنايتكار "ايران  
هـاي بعـد از       ريزي نهايي، تأييد نهايي حكم قتل و ارسال كد عمليات، انجام ترور و برنامه                 آماده سازي، تداركات، برنامه   

بلكـه  ) كيفرخواسـت  ("يي به سيستم تروريسم دولتي ايران گشود          دريچه"عمليات در مورد ميكونوس آشكار گرديد و        
بخش بزرگي از فعاليت دادگاه و تحقيقـات دادسـتاني صـرف            . تعدد ديگري نيز مطرح شد    ها ترورهاي م          در اين بررسي  

هـاي بكـار گرفتـه شـده در       هـا روش   در ايـن بررسـي  . هاي تروريستي رژيم ايـران گرديـد     بررسي اين ترورها و فعاليت    
يد و در هـر قـدم اجـازه         ترورهاي مختلف، افراد دست اندركار ترور، چگونگي جمع آوري اطالعات و غيره مقايسه گرد             

هـاي زنجيـرة        اين تحقيقات و نتايج آن نشان داد كه اين ترورهـا حلقـه            . تر گردد     داد تا مكانيسم ترور ميكونوس روشن     
  .واحدي هستند

  . اين تحقيقات خود مجموعة اسناد غير قابل انكار تروريسم دولتي ايران است
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 دولت ايران در ترورهاي مختلف در خـارج از كـشور در اختيـار               از قبل از ترور ميكونوس مداركي دال بر دست داشتن         
بعد از آن كه پليس آلمان از تعقيب و امكان ترور يكي از اعـضاي سـازمان مجاهـدين مطلـع           . پليس آلمان قرار داشت   

ررسي به دنبال اين واقعه و براي روشن شدن چگونگي آن پليس آلمان به ب             . گرديد، افراد مظنون را تحت نظر قرار داد       
بـيش از دو مـاه قبـل از تـرور           15/7/1992پليس جنـايي آلمـان در       . چگونگي تعقيب و بررسي موارد مشابه دست زد       

اين گزارش بر   . ميكونوس بر اساس اطالعاتي كه در اختيار داشت، يك گزارش در بارة تروريسم دولتي ايران تهيه كرد                
  :1 با مورد در دست بررسي تهيه شده بوداساس مدارك بدست آمده از سواقصدهاي زير و براي مقايسه

هـا توانـستند بـه كمـك       در ايـن ترورهـا تروريـست   .  از نهـضت مقاومـت ملـي    و سروش كتيبه    ترور بختيار  -
  .اش كه تحت محافظت شديد پليس بود راه پيدا كنند   به خانه، فرد مورد اعتماد بختياربويراحمدي

ها در پوشش مذاكره و به عنوان نماينـدگان رژيـم               تروريست. ذر و فاضل رسول   آ    ، عبداهللا قادري   ترور قاسملو  -
  . قاسملو و ديگران دست پيدا كردندبه
اش تـرور    مأموران جمهوري اسالمي او را شناسايي و در راه خانـه .  از شوراي ملي مقاومت ترور كاظم رجوي   -

  .كردند
ها در استامبول به او سواقـصد نمودنـد،     وريستتر.  از سازمان جنگجويان آزاد ايران      ترور حسين ميرعابديني   -

  .برد شد ولي جان سالم بدر  وي سخت مجروح 
محمدزاده را با زدن ضربه به سرش در     .  از طرفداران حزب دمكرات كردستان      ترور محمد محمدزاده كريمي    -

  رساندند سواد به قتل 
  . با شليك چندين گلوله به مغزش در پاريس به قتل رسيد2. دوم سازمان درفش آزادي ترور دبير-
در پاريس با ضربات چـاقو      . مقاومت ملي ايران  ] نهضت[ مدير دفتر اجرايي جنبش       ترور عبدالرحمان برومند   -

  .به قتل رسيد
  :ليات تداركاتي سواقصدهاي زير نيز بررسي شدندعالوه بر ترورهاي باال، مدارك مربوط به عم

  بمب پستي . وي از اعضاي سابق حزب دمكرات كردستان ساكن سواد بود.  سواقصد به امير قاضي-
  .همسرش بسته را باز كرد و كشته شد. به آدرس او فرستاده بودند

 عضو رهبري حزب دمكـرات كردسـتان؛ پلـيس سـواد      معروف به مال حسن تعقيب و مراقبت حسن رستگار  -
  .جريان تدارك قتل او را كشف نمود

 سخنگوي سازمان مجاهدين در آلمان؛ خانة مسكوني وي توسط دو ايرانـي تحـت                تعقيب و مراقبت رضايي    -
  .شده بودنظر قرار گرفته 

 او را تحـت      عضو سازمان چريكهاي فدايي خلق؛ فردي به نام امـين منتظـر             تعقيب و مراقبت حسين زهري     -
  .نظر قرار داده بود

                                                                          
هايي در بارة تروريـسم دولـيت ايـران، پلـيس جنـايي آملـان                  شناسايي ١

املللـي ادارة     اين اطالعات تنها حمدود به حوزه آار خبـش بـني          . ١٥/٧/١٩٩٢
 .گريد طالعاتي را در بر منيهاي ا جنايي است و اطالعات سازمان

، دبري دوم سازمان درفش آاوياني       منت گزارش چنني است، مقصود سريوس اهلي       ٢
 .است
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ريـزي      د از برنامه  ها و اجراي ترور، پليس سوا         پيش از رسيدن سالح   .  تدارك ترور يك تاجر عربستان سعودي      -
 نيز بود به همراه عـده ديگـري از سـواد اخـراج              پور كه مأمور تعقيب امير قاضي         ترور وي مطلع گرديد، حسن    

  3.شدند

افـراد،  . يي وسيعي در اختيار پلـيس بـود          سواقصد، امكان تحليل مقايسه    12با توجه به وجود مدارك در مورد بيش از          
از همـين   . هـا بررسـي شـدند         هـاي تروريـست       هايي كه داراي پاسپورت ايراني بودند و اقامتگاه            نقليه، تروريست  وسايل

  و بختيـار   ها بسيار كار آزمـوده هـستند؛ ايـن كـارآزمودگي بخـصوص در تـرور قاسـملو                   گزارش آشكار است تروريست   
 محدود به آموزش نظامي و تجربه در قتل نيست بلكه اين افراد داراي اطالعات سياسي وسـيعي                  گيراست و فقط    چشم

  در مورد هدف خود هستند
حاصل ايـن تحقيقـات بـه دادگـاه ارائـه شـد و در               . پليس به دنبال قتل ميكونوس به تحقيقات مستقل خود دست زد          

از جملـه   .  ترورهاي ايران در خارج كشور مطـرح گرديـد         هاي متعددي از      نمونه. دادگاه مجددا و مستقال بررسي گرديد     
اما دادگاه در   . اهللا لبنان كه به طور مستقيم به فرمان ايران انجام شده بود             فهرستي طوالني از عمليات تروريستي حزب     

) 1اد كه حد وظيفه و در امكانش نبود كه به همة اين ترورها بپردازد؛ به اين جهت فقط ترورهايي را مورد توجه قرار د
اغلب اين ترورهـا    . بتوانند به طور مستقيم از طرف دادگاه بررسي شوند        ) 2هاي ترور ميكونوس باشند و        روشنگر زمينه 

  .در اروپا اتفاق افتاده بودند
ها مطلع بودند در دادگـاه        در مورد اين ترورها افراد مختلفي كه در معرض ترور قرار داشتند و يا به طور مستقيم از آن                  

  .ت دادندشهاد
  

 وزير آموزش و پرورش دوران شاه كه به طور مستقيم در معرض ترور رژيم ايران قرار داشته و فرمان قـتلش را                       گنجي
  .هم بطريقي بدست آورده بود با تقاضاي دادستاني به دادگاه دعوت شد

يـي    اين سند مـتن نامـه     . ي قرار داده بود، قرائت كرد     او در هنگام شهادت كپي يك سند را كه خود در اختيار دادستان            
  :است از دادستاني انقالب به واواك

   اقدام بر ضد اسـالم و تحـريك و ترغيب امت … به…بردة فوق كه از بدو انقالب اسـالمي در باره نام... 
لـه در     مـد، معظـم   از مراجع عالي مرتبت رهبر جمهوري اسالمي استفتأ به عمـل آ           ... مسلمان به تبري از دين    

شخص مذكور مرتد و مفسر و مهدورالدم است به علت دشمني با خداي عز و جل و حـضرت                   : جواب فرمودند 
و نسخ فرامين و احكام الهي و ترويج فتنه و فساد در مملكت اسالمي و براي صيانت اسالم و         ) ص(خاتم االنبيا 

  .دمسلمين بايد ريشة فاسد سريعا قطع تا موجب عبرت ديگران شو
در شوراي قضايي اعلم حكام شرع مطرح و مورد بحث و مداقعه قـرار گرفـت و بـه    ... سوايق مشاراليه ... عليهذا

 به اطـالع رئـيس   محمد يزدي] اهللا... [اجماع قتل او را واجب دانستند و موضوع الزام اجراي حكم وسيلة آيت        
ام فريضه موفق و مفسد را به حكم شرع اسالم قصاص نمايند عالوه بر اجر    مأموراني كه در انج   ... جمهور رسيد 

  "... .اخروي از جايزة مادي قابل توجهي نيز برخوردار خواهند شد

                                                                          
  مراجعه شود به ماخره٣



 دادگاه

 
 

١٢٧  

بنابر متن سند، وزارت امور خارجة جهت ايجاد تسهيالت و همكاري در كشور مورد نظـر و كـشورهاي همجـوار آن و                       
در پايان نامه تاكيد شده بود كه پس        .  تجربه، رونوشت اين نامه را دريافت كردند       سپاه پاسداران جهت معرفي عوامل با     

  .از اطالع از دستور تمام مكاتبات و مدارك مزبور بايد نابود شوند
  .كارشناسان و متخصصين متعددي اعتبار سند را تأييد كردند

 نفـر از افـراد      18 حـداقل    1988او گفـت در     . طلع بود هم شـهادت داد     ها م    در مورد ترورهاي ديگري كه از آن       گنجي
اظهـار تمايـل كـرد كـه در         ) از مسئولين زندان اويـن     (سپس فردي به نام كبيري    . سازمان ما در ايران بازداشت شدند     

نـات امنيتـي داشـتيم بـا او         بدين ترتيب ما پذيرفتيم در تركيه كه امكا       . مقابل دريافت پول ترتيب آزادي آنان را بدهد       
براي امنيت بـه پلـيس تركيـه    .  به تركيه رفت سرهنگ عطااهللا باي احمدي    1989از طرف ما در ماه مه       . مالقات كنيم 
چند هفته پس از اين مالقات افراد سازمان كه در زندان           .  بود ه محافظ باي احمدي   زاد  سرگرد عباس قلي  . اطالع داديم 

همچون بار گذشته او اصرار . از طرف كبيري تقاضاي مالقات در دوبي شد. بودند به استثناي دو نفر، همگي آزاد شدند     
 صـبح  5:00 وارد دوبي شد و ساعت 4:50او ساعت .  تنها به دوبي رفتباي احمدي . داشت من هم حضور داشته باشم     

 11كبيري در ميان افراد ايراني بود كه ساعت .  جسدش را مأموران نظافت هتل پيداكردند      8:50ساعت  . به هتل رسيد  
ده نـشان دادنـد او كبيـري را         زا    عكس او را مأموران دوبي به سرگرد قلي       . همان روز دوبي را به قصد ايران ترك كردند        

ده زا    سرگرد قلي . يي از آنان اعدام شدند         نفر آزاد شده مجددا بازداشت و عده       16پس از بازگشت كبيري     . شناسايي كرد 
دو نفر به اتهام اين قتل در تركيـه در زنـدان   . را دو سال پس از اين مالقات در تركيه ربودند، شكنجه كردند و كشتند            

 در   و يـزدان سـتا     ريزان ترور مشهدي    برنامه. ه در پاريس ترور شد    زاد   نيز يكسال بعد از ترور قلي      سيروس الهي . هستند
  .برند  سر ميزندان پاريس ب

در مـورد سـيروس     . خواستند من را بكشند اما من نرفتم و او كشته شـد               خواستند بكشند بلكه مي        را نمي  باي احمدي 
  .ان بياورد من او را از سازمان كنار گذاشتم كه او را كشتندخواست مرا به آلم     ميفرخزاد.  هم همينطورالهي

يـي يـك سـاعت در پـاريس برنامـة                خواستم براي مـا هفتـه       گفت من از فرخزاد     گنجي در مورد ترور فريدون فرخزاد    
، فريـدزاده و    ، مرتـضي غالمـي    پس از آن اطالع يافتيم كه با مرتضي رحيمي موحد         . و نيز پذيرفت  راديويي تهيه كند، ا   

 در دفتـر    1992 در ژانوية    فرخزاد. هايي دارد    و اعضاي ديگر سفارت جمهوري اسالمي در بن مالقات         دكتر جواد قدرت  
از او  . انـد      نزديـك  اند بگويد چه كساني در سازمان هستند و چه كساني به گنجي               من در پاريس گفت كه از او خواسته       

 او را از    1992 فوريـة    11به اين علـت در      . ها ادامه داد    ها را قطع نمايد اما او به اين تماس          خواستم رابطة خود را با آن     
بعدها يك ويداو كاست از او . سازمان كنار گذاشتم و همكاري خود را با او خاتمه دادم و خواستم ديگر به پاريس نيايد              

اين ويداو كاست را تهيه كرده بودند تا بعـدا          . كرد    ديدم كه ريش گذاشته بود و كراوات نداشت و از رژيم طرفداري مي            
  .ر رژيم بوده و از طرف مخالفان كشته شده استادعا كنند او طرفدا

داد      شهادت مي   خلبان رفسنجاني   مأمور پليس جنايي هامبورگ كه براي شهادت در مورد ترور محمدي           Riege ريگه
  داشته آدرس مخفي محمدي  كه رابطة نزديك با برادر محمدي       معتقدند فرخزاد  محمديخانوادة  :  گفت دربارة فرخزاد 

 در بازجويي خود به ما گفـت بـه كنـسولگري ايـران       را به مقامات كنسولگري ايران در هامبورگ داده است اما فرخزاد          
  .  را به مقامات كنسولگري نداده استرفت و آمد دارد، ولي آدرس محمدي
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 در هامبورگ، تحقيقات بـه دايـره        اكبر محمدي     ترور علي بعد از   :  شهادت داد   هم ريگه  اكبر محمدي     در مورد ترور علي   
بـه  .  كه من در آن زمان كارمندش بودم و مسئول رسيدگي به جرايم سياسي اسـت محـول گرديـد                   "حفاظت دولتي "

ك شركت هواپيمايي متعلق به خـانوادة سـلطنتي و           در رژيم سابق خلبان ي     دنبال تحقيقات ما معلوم شد كه محمدي      
وي با يـك هواپيمـا جـت بـه     .  رييس وقت مجلس بوده است   در رژيم فعلي خلبان سران دولت و سرخلبان رفسنجاني        
دو نفـر    1987 ژانويـة    17در  . كرد    اش در هامبورگ زندگي مي        عراق فرار كرد و بعد در آلمان پناهنده شد و با خانواده           

كن، مشابه       و يك صداخفه   "الما"در همين روز يك اسلحه مارك       .  گلوله كشتند و فرار كردند     6ناشناس او را به ضرب      
تـر از     در چند خيابان پـايين     "ينگبراون" ژانويه يك سالح كمري      24سالح بكار برده شده در ترور ميكونوس و در روز           

مـأمور پلـيس آلمـان در    .  شليك شـده بـود   ها به محمدي      در تحقيقات معلوم شد كه با اين سالح       . محل ترور پيدا شد   
كنسول ايران در گفتگويي كه چند روز پس از ترور بـا وي داشـتم اظهـار                 : مورد نقش مقامات ايران در اين ترور گفت       

باشد، مـا از آدرس          اسناد مخفي را از ايران خارج كرده و در اختيار عراق قرار داده است و خائن مي                 داشت كه محمدي  
  .دقيق او اطالع داشتيم، اما ما او را نكشتيم

  
از :  در دادگـاه شـهادت داد  Horst Hoffmannن مـ   كميسار پليس، هورست هـوف  براي بررسي ترور غالم كشاورز

  مطلع شديم كه ايران در ترور غـالم كـشاورز          "شوراي پناهندگان و مهاجرين ايراني    "طرف پليس سواد بر اساس نامة       
ن را بـه    دولت قبرس بنابر قوانين جاري در آن كشور مجاز نبود آثار جـرم و مـدارك مربـوط بـه آ                    . دست داشته است  

تـر بـه قبـرس سـفر          به اين جهت من همراه چند متخصص براي بررسي اين پرونده و تحقيقات دقيـق              . خارج بفرستد 
در تحقيقـات مـشخص شـد كـه روش كـار و             . ها و وسايل ضبط شده را بررسي كـرديم          در آن جا همة پرونده    . كرديم
 و تـرور    هاي بكـار بـرده شـده در ترورهـاي كـشاورز              كن    صداخفه. هاي اين ترور مشابه ترور ميكونوس بوده است           سالح

آزمـايش ايـن   . باشـند  هـاي معـروف نمـي    ها سـاخت كارخانـه    كن  اين صداخفه.  و ترور ميكونوس مشابه بودند  محمدي
هـا بـراي نـصب         انـد و در اسـلحه       ارگـاه سـاخته شـده     ها نشان داد كه هر سه از يك لولة واحد و در يك ك                 كن    صداخفه
  .كن تغييراتي داده شده است  صداخفه

  
 چـون شـرفكندي   . يي در تحقيقات دادگاه جهت ارزيابي تروريسم دولتي ايران داشت              جايگاه ويژه  بررسي ترور قاسملو  
ميكونوس پيگيري رژيم اسالمي را در نابود و يـا منفعـل كـردن ايـن      ترور وين و پس از آن ترور        . جانشين قاسملو بود  

 يكي از افسران پلـيس جنـايي اتـريش مـسئول     Franz Ostovis  فرانس استويچ23/02/95در . داد  حزب نشان مي
او . يش در اين مورد شهادت داد     بررسي قتل قاسملو و ديگران به دادگاه دعوت شد و درباره نتيجة تحقيقات پليس اتر              

هاي ديگر دولت اتريش بوده اسـت كـه             در شهادت خود عمال گفت پليس در كار خود موفق و اشكال مربوط به بخش              
  .قاتالن آزاد شدند

  
از حكم دادگـاه قـاتالن      بخشي از ادعانامه دادستاني و سپس بخشي        .  در دادگاه مطرح گرديد    هر دو سواقصد به بختيار    

رغم اين كه در حكم دادگاه پاريس از تروريسم دولتـي سـخن نرفتـه بـود ولـي                       علي.  نيز در دادگاه خوانده شد     بختيار
اثبات دست داشتن مراكزي مثل وزارت پست و تلگراف و هواپيمايي ملي ايـران در تـرور و ذكـر آن در حكـم قـاتالن            
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هاي اجرايـي آن      اند و عمال ارگان       هاي مختلف حكومتي ايران به اين ترورها آلوده           داد كه چگونه ارگان     ، نشان مي  اربختي
  .هستند

  
 بـا   1996 سـپتامبر    25او در بازجويي بـه تـاريخ        .  شهادت داد  ، ابوالقاسم مصباحي  در مورد طرح ترور هادي خرسندي     

تواند     ريزي، تداركات و اجرا ترور را اگر مي           حضور دادستان عالي در پاسخ به اين سوال كه مراحل تصميم گيري، برنامه            
  :توضيح دهد، پاسخ داد

دليل بنيانگذاري واواك وضعيتي بود كه وجود سه رشته سازمان اطالعاتي كه باهم همكاري نداشتند بوجود        "
طور كه در مورد قتل پسر خواهر دو قلوي شاه در پاريس گفـتم         شد، همان     ميشه مسأله ايجاد مي   ه. آورده بود 

ريـزي و قتـل         كردند و در برنامـه         كه پنچ تيم مستقل از هم عمل مي         و رجوي  صدر    و همچنين در تعقيب بني    
كردند، ايـن مـسأله خـود را       دو تيم مختلف عمل مي     1985 در لندن در سپتامبر      4 هرندي روزنامه نگار خسرو  

واسطه مطلع بودم و در مورد اول پرونده مربوطه             در اين مورد آخر به دليل فعاليت اطالعاتيم بي        . داد    نشان مي 
  ".ام  را خوانده

 در دنباله بازجويي خود براي توضيح صدور فرمان قتل ميكونوس از طرف رهبر و براي روشـن                   همان ماه  27او در روز    
  :شدن موضوع گفت

ام گرچـه مـن فرمانـده            را ديده  در هر صورت خود من در مورد ديگري چنين فرمان قتلي با امضاي خميني             "
  .تيم نبودم

 وزير وقت واواك با يك      ه معاون ريشهري  زاد  در آن زمان محمد موسوي    .  در لندن بود   اين مورد خسرو هرندي   
در آن جا من در حضور او با فرمانده مسئول اين سواقـصد و معـاونش                . كپي از فرمان قتل به دوسلدورف آمد      

هـا   كردند، من در مذاكرات آن  دانستند و فرانسه صحبت مي  هردو عرب بودند، فارسي نمي چون  . مالقات كردم 
زديم كـه مـن بـر آن      ما به زبان فرانسوي حرف مي. زاده مترجم بودم و فرمان قتل را ترجمه نمودم           با موسوي 

  .مسلط بودم
من بعدا در . د كه فرمان قتل بايد به اجرا در آيد و هر تاخيري گناه است              در اين صحبت اشاره كر     زاده  موسوي

در اتريش، پول و عكس قرباني كه از طريق سفارت ايران در ويـن              . تداركات ديگر اين سواقصد شركت داشتم     
از ] كـد اجـراي عمليـات     [به عالوه من در گرفتن دسـتور اجـراي سواقـصد            . فرستاده شده بود را به تيم دادم      

 به  - بازهم به دليل زبان    -به اين صورت كه در اين زمان        . واك در تهران و انتقال آن به تيم همكاري نمودم         وا
من . "خواهيم فردا جشن را به راه بياندازيم          ما مي "خواست فرمانده تيم لغت به لغت به تهران اطالع دادم كه            

  ."اميدوارم خوش بگذرد. جشن بگيريد" دريافت نمودم و به تيم دادم زاده  خود پاسخ را از موسوي
در شب اجراي قتل من به طور ناشناس به پليس انگلستان تلفن كردم و بـه صـورت زيـر سواقـصد جـاري را          

  :اطالع دادم

                                                                          
 دربازجواي خود در برابـر دادسـتاني چنـدين بـار از خـسرو                مصباحي ٤

سپس در جريان مهني بـازجويي گفـت مهـه جـا مقـصودم از               .  سخن گفت  هرندي
 .وي در دادگاه نيز اين نكته را تأييد منود.  است، هادي خرسنديهرندي
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ن خانـة   ها بسيار چاق، پياده خياباني را كـه در آ           فردا حدود ساعت شش صبح دو نفر عرب چاق، يكي از آن           "
 را به   خواهند در حدود ساعت هشت هرندي         ها مي   آن). من آدرس را دادم   ( قرار دارد طي خواهند كرد       هرندي

  ."قتل برسانند
 هميشه تقريبا در ايـن زمـان از خانـه خـارج           زمان سواقصد حدود ساعت هشت تعيين شده بود چون هرندي         

  .در اين عمليات يك زن هم دست داشت. شد  مي
پليس با مراقبت در ساعت شش به درست بودن اطالعات پي برد و سـپس سواقـصد كننـدگان را در سـاعت                       

 نفر به طور مستقيم     در مجموع هفت نفر دستگير شدند، پنچ      . ها را نيز پيدا كرد        هشت دستگير نمود و اسلحه    
  . در رابطه با عمليات و دو نفر از جمله آن خانمي كه گفتم

در اين مالقات او به مـن گفـت كـه          . يك ماه بعد من به رييس تيم كه آزاد شده و در سواد بود برخورد كردم               
   ".ها لو رفته است  موضوع از طرف ايراني

 و ديگـري    هـا الجزايـري بـود بـه نـام گواسـمي             از آن يكي  . فرماندة عمليات و معاونش عرب فرانسوي بودند      "
  ".آورم  مراكشي كه نامش را به ياد نمي

هـا     در جلـسة غيرعلنـي و علنـي دادگـاه در بـاره آن              ها در اختيار دادگاه قرار گرفت و مصباحي         مجموعة اين بازجواي  
به دنبال فرستادن يك پرونده در مـورد مـصباحي از طـرف ايـران بـه                 . تأييد نمود ها را     شهادت داد و درست بودن آن     

هاي اقامت و رفت و آمد او در اروپا مطـرح               دادگاه، مصباحي در بازجويي و شهادت مجدد خود كه بيشتر موضوع محل           
  : گفت1984بود بعد از اشاره به سفرش به اتريش در 

در آن جـا بـا يـك ديپلمـات     .  كي بود دو ماه در وين اقامـت داشـتم        توانم بگويم     در اين زمان كه دقيق نمي     "
خواسـته مـن را در زمـان ايـن       او بعدا به من گفت كه پليس اتريش مي  . كردم     زندگي مي  ايراني بنام شمخاني  

در زمان ماجراي خرسندي .. . دستگير نمايدريزي شده عليه هادي خرسندي  اقامت در رابطه با سواقصد برنامه     
  "داشتم] ديپلماتيك[من پاسپورت سبز 
هاي اطالعاتي آلمان رسما سوال نمود آيا مداركي كه بتواند صـحت يـا        دادستاني از سازمان   به دنبال شهادت مصباحي   

  . دهندهاي مصباحي را نشان دهد در دست دارند كه بتوانند در اختيار دادگاه قرار  سقم گفته
  : گزارش زير را در اختيار دادگاه قرار دادBNDسازمان 

   1997 ژانوية 29 به دادستاني آلمان BNDگزارش اداري "
  در مورد شاهد مصباحي

 در ارتبـاط بـا بـسته شـدن مركـز            "م" به ما اطالع داد كه       1984 يك سازمان اطالعاتي دوست در اوايل        -1
  ... از فرانسه اخراج شده استفرهنگي ايران در پاريس

 بايد عمليـات    1984 در اواسط سال     "م" اطالع داد كه     1984 همان سازمان اطالعاتي دوست در تابستان        -2
او در چنـدين كـشور      . ريـزي كـرده باشـد         تروريستي عليه يكي از اعضاي اپوزيسيون ايراني در لندن را برنامه          

  ... اقامت داشته است0163717ازمان اطالعات ايران به شمارة اروپايي با استفاده از يك پاسپورت پوششي س
   "امضأ

 هنگـامي  اين گزارش تنها حاوي اطالعاتي مربوط به مـصباحي .  گزارش زير را در اختيار دادگاه گذارد    BfVو سازمان   
  .باشد  مي1984 قرار داشت در سال كه در جريان ترور هادي خرسندي
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   به دادستاني كل آلمان BfVيادداشت درخواست شده "
  هاي شاهد ابوالقاسم مصباحي  گزارش اداري در مورد فعاليت

I .            در چهار چوب تعقيب و مراقبت افراد مظنون به تروريست توسطVfB    مطالـب زيـر مـشخص       1984 در سال 
  .اند شده

در مقابل ايستگاه راه آهن مركـزي بـن شـهروند الجزايـري            .) م ( بعد از ظهر مصباحي    1984 ژانوية   19در  . 1
  . را مالقات نمود و امسانو عياييحيي گواسمي

  
  توضيح

  . در لندن شركت داشته است1984 در تابستان  يك ايراني مخالفدر اجراي مقدمات سواقصد به هرندي. گ
  

  . به تنهايي از بن با قطار از طريق فرانكفورت به كاسل رفت.) م(شب 
-HHبه كاسل رسيد و سوار يك اتومبيل اپــل كـادت بـه شـمارة       .) م( ژانويه كمي پس از نيمه شب        20در  

ME-1344 و همـسر و    ) راننـده ( سركنسول ايران در هامبورگ      سرنشينان اين اتومبيل حميد فرهادنيا    .  شد
  .فرزندانش بودند

  . از مرز اتريش در جهت سالزبورگ رد شد8:30حدود ساعت 
در ايستگاه راه   ) XM1( نام برده شده و يك شخص ناشناس          گواسمي 1984 فورية   15 روز   16:45ساعت  . 2

 با اتومبيل مذكور به ايستگاه رسـيد  17:28حدود ساعت .) ف (حميد فرهادنيا.  حاضر شدند  آهن مركزي كلن  
العملـي نـشان        گذشت بدون آن كه هـيچ كـدام عكـس         ) XM1(چندين بار از مقابل     . ها برخورد نمود    و با آن  
پـس از آن از هـم جـدا شـدند و            . پيوسـت هـا      به آن  XM1سپس  . سالم كرد .) ف(به  .) گ(كمي بعد   . دهند

.  وارد ايستگاه راه آهـن شـد، بـه طـرف گ             مصباحي 17:35ساعت  . چندين بار در ايستگاه باال و پايين رفتند       
  .نيز به آنان پيوستند.  و فXM1كمي پس از آن . رفت و با او سالم و عليك كرد

 در  19:55در آن جـا حـدود       .  بطرف دوسلدورف حركت كردند    از ايستگاه خارج شدند و با يك اتومبيل كرايه        
هايمر دور زدند، چندين بار نيز برگشتند و چند بار يك مسير را طـي                   چند خيابان فرعي حوالي خيابان گرس     

  .سرنشينان نيز چندين بار برگشتند و به پشت سرشان نگاه كردند. كردند
  .هايمر رفتند  خيابان گرس 28 چهار نفر پياده به خانة شمارة 20:35ساعت 
  :توضيح

  . هيچ تبعة ايران در آن خانه ثبت نشده بود1984در . در مورد آدرس فوق هيچ اطالعي موجود نيست
يـي در مقابـل ايـستگاه مركـزي راه آهـن كلـن                   نيمه شب اتومبيـل كرايـه      1:57 ساعت   1984 فورية   16در  

فرد اخير به اتفـاق     .  سوار بودند  MX2اشناس ديگر   در آن عالوه بر اين چهار نفر يك شخص ن         . شناسايي شد 
بـا  .  م 1:40سـاعت   . پياده و وارد ايستگاه راه آهن شدند و بقيه با اتومبيـل حركـت كردنـد و رفتنـد                  . و ف . م

MX2     دستوراتي داده شد  . رسيد كه به ف       به نظر مي  . به صحبت پرداخت  . با ف .  خداحافظي كرد و سپس م .
  .پس از آن از هم جدا شدند
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از در ورودي ايستگاه مركزي راه آهن كلن وارد شد و در بانـك آن جـا پـول تبـديل                     .  م 1984 مارس   22در  
  . پس از آن بليط به مقصد ژنو خود را باطل نمود. كرد

  . كلن رفت5 در خيابان پارك شمارة "خانة ايران"سپس با يك تاكسي به طرف 
  : توضيح

باشـد كـه پـس از انقـالب بـراي چنـدين سـال مركـز                     يـران مـي    سفارتخانة شاهنشاهي سابق ا    "خانة ايران "
  .بخشي سربازان مصدوم ايران در جنگ بود توان

II. يك سازمان اطالعاتي دوست با تقاضاي ما اين اطالعات جديد را در اختيار گذاشته است:  
ن مسئول بخش اطالعاتي ايران  در سفارت ايران در پاريس شاغل و در اين دورا     1983 تا   1980 از   مصباحي"

  . معروف بوداو به فرهاد. در فرانسه بوده است
 رسما به عنوان    1983در  . هاي اطالعاتي او در آن زمان بخصوص عليه اپوزيسيون ايراني در تبعيد بود                فعاليت

 24اي اطالعـاتي كـه داشـت در    هـ   وي به سبب فعاليـت . كاردار اقتصادي سفارت ايران در فرانسه معرفي شد   
  . از فرانسه اخراج شد1983دسامبر 

از اتريش نيز عمليات تروريستي عليه اپوزيسيون در فرانـسه          .  با پوشش تجاري در وين اقامت داشت       1984از  
 يك شركت تجاري بـا سـرماية ايرانـي تأسـيس كـرد كـه هـدف از        1986 تا 1984از  . كرد    را سازماندهي مي  
 اسـت كـه دفتـر مركـزيش در          "مصباح"منظور شركت   .  مناسبات تجاري ايران و اروپا بود      تشكيل آن تقويت  

  . باشد  تهران مي
  . براي تشويق وي براي بازگشت به ايران تماس گرفت با بني صدر1988در 

   "امضأ
  
گاه قرار نگرفت و هيچ كس مستقيم راجع بـه تـرور او شـهادت     به طور مستقيم در دستور كار داد ترور كاظم رجوي  -

نام او در   . از او وكال به طور مكرر نام بردند       . شد    گرديد نام او نيز ذكر مي         هاي ترور ايران مطرح مي      اما هرگاه نمونه  . نداد
  . پليس جنايي آلمان ذكر گرديده بود15/7/1992گزارش 

  
 بـه عنـوان شـاهد بـه دادگـاه           او خواست ابوالحسن بني صـدر     . يي به دادگاه ارائه داد         تقاضانامه  اريگ 1996 اوت   5در  

 و 22صدر در  بني. خوانده شود تا در مورد خبري كه در روزنامة انقالب اسالمي در هجرت چاپ شده بود شهادت دهد          
او گفت بنابر اطالعاتي كه در اختيار دارد ترور ميكونوس را دولـت ايـران               . اد سپتامبر در دادگاه شهادت د     5 اوت و    23

او گفت بخشي از اين اطالعات را از . اند  سازماندهي كرده است و باالترين سطوح دولت ايران تصميم به اين ترور گرفته
ود را در اختيار دادسـتاني      دو منبعي بدست آورده است كه هر دو به شرط آن كه شناخته نشوند، حاضرند اطالعات خ                

  :  گفت23/08/96عالوه بر اين بني صدر در شهادت خود در . اين دو شاهد سر انجام به دادگاه آمدند. قرار دهند
هـا محكـوم شـدند و          نام كه در ترورهاي مهم و مشهور دنيا شركت كردند و بعضي از آن              13من فهرستي از    "

مـثال كـورش    .  در رژيم داراي مقامات مهم هـستند همـراه دارم          ها  برخي تحت تعقيب قرار گرفتند و همة آن       
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 كـه در     سال زندان محكوم شد، نمايندة مجلس شده است و مهـرداد كـوكبي             12 كه در انگلستان به      فوالدي
  5".وزش و علوم عالي استانگلستان به خاطر آتش زدن كتابفروشي محكوم شد، مشاور وزير آم

  
.  از رييس دادگاه خواستند تصويري را به مصباحي نشان دهد    در دادگاه وكالي دارابي    طي شهادت غير علني مصباحي    

ديك رستوران  اين تصوير فردي بود كه در شب ترور با تاكسي از نزديك كنسولگري ايران در قسمت شرقي برلن به نز                   
ريـيس  . هاي راننده تاكسي اين تصوير را تهيه نموده و در اختيار مطبوعات گذاشته بود پليس بر اساس گفته. آمده بود 

دادگاه عكس را از پرونده بيرون آورد و به او نشان داد مصباحي با ديدن تصوير از دور گفت من اين شـخص را خـوب                          

                                                                          
اني آه در    دانشجوي اير  وزير فرهنگ و آموزش عايل، مهرداد آوآيب       "٥

برد را به مست مشاور در امور دانـشجويان    هاي انگليس بسر مي       زندان
در حكم وزير فرهنگ و آموزش عايل خطـاب   . خارج از آشور منصوب آرد    

نظر به مراتب تعهد، تقـوا، فـداآاري و    :  آمده است  به آقاي آوآيب  
اي آـه بـا حـضور فعاالنـه در          سوابق درخشان جنابعايل جتارب ارزنده    

هاي خمتلف اعتقادي، سياسي و علمي انقالب شكومهند اسالمي بدسـت         عرصه
ايد، به موجب اين حكـم بـه مسـت مـشاور اينجانـب در امـور              آورده

 ..." شويد  دانشجويان خارج از آشور منصوب مي
 ١٤ -١٣٧٠ فروردين ٢٥؛ ١٩٣٠٣روزنامة اطالعات؛ مشاره 

 ١٩٩١آوريل 
بعد از ظهر ديروز به خواست آقاي    ... صن خانواده مهرداد آوآيب   حت"

رئيس جملـس شـورا در   ...  رئيس جملس شوراي اسالمي پايان يافت     آروبي
 بـه عنـوان يكـي از    آقاي آروبي از آوآيب  ... پيامي براي متحصنني    

هـاي    يور ملت مسلمان ايران آه به منظور صيانت از ارزش    فرزندان غ 
رئـيس جملـس از   ... اسالمي سر از پا نشناخته است يـاد آـرده اسـت        

رغم خـشم و آينـه يـك      اينكه دولت انگليس هنوز متنبه نشده و علي     
 مرتد و مـزدور از او محايـت   ميليارد مسلمان نسبت به سلمان رشدي     

 ..."  تعجب آرداظهار... آند  مي
 ١٩٩١ ژانويه -١٣٦٩ دي ١٧؛١٩٢٣٣روزنامة اطالعات؛ مشاره 

در رابطه با اروپا اين نكته را عرض آنم آه آشورهاي اروپـا       "...
آالن ما بـا انگلـستان   . مثل آشورهاي فرانسه و انگليس    . خمتلف اند 

امـا  ... من خودم طرفدار ارتباط با انگلستان هـستم     . رابطه دارمي 
هاي   رد چون نسبت به انگلستان مردم ما يك مقدار خاطره   باز فرق دا  

 "  با خربنگار فيگارومصاحبه آروبي" اي و تلخ بيشرتي دارند  ريشه
 ١٩٩١ مه ٢٣-١٣٧٠ خرداد ٢؛ ١٩٣٣٤روزنامه اطالعات؛ مشاره 

قوه قضاايه در پاسخ به خربنگار سيماي مجهـوري    رئيس   آيت اهللا يزدي  "
 جاسوس انگليس گفـت راجـر   اسالمي مبين بر چگونگي آزادي راجر آوپر     

اش در حمـاآم خمتلـف و خامتـه دوران       در پي رسيدگي به پرونـده      آوپر
وي هرگونه . ج شدحمكوميتش از زندان آزاد و بالفاصله از آشور اخرا     

 و يـا ارتبـاط آن بـا آزادي    معامله سياسي در مورد آزادي آـوپر      
 ..."  را رد آردآقاي مهرداد آوآيب

 آوريل ٢١؛ ١٩٣٠٦؛ مشاره ١٣٧٠ ارديبهشت ١روزنامة اطالعات 
١٩٩١ 

عضو هيأت علمي دانـشگاه تربيـت   ] مهرداد آوآيب [در اين زمان او     "
 "معلم است

 ١٩٩٢ مارس ١٨ -٦٩ اسفند ٢٧؛ ١٩٢٨٧اطالعات؛ مشاره 
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وي از افراد معـروف واواك      . پوشد  كت و شلوار شيك اما كمي به سبك قديم مي         .  است شناسم، اين عكس عرفانيان     مي
در ابتـدا معـاون مـالي    . از زمان تأسيس واواك با آن همكاري داشته اسـت         . باشد كه با عمليات ترور سر و كار دارد          مي

لغ هنگفتي در اختيار او قرار دارد كه نبايد         مبا. كند و مورد اعتماد اوست      وزير واواك بود و اكنون در دفتر رهبر كار مي         
تواند  از مصباحي سوال شد آيا اين شخص مي. كرد  نيز در دفتر رهبر كار مي  1992در سال   . ها را پس بدهد     حساب آن 

 داد كـه   در مـوقعيتي قـرار  هاي تا حدود صد هزار مارك تصميم بگيرد، او در جواب گفت كه عرفانيـان       در مورد هزينه  
به اين اطالع در دادگاه پرداخته نشد هـر چنـد   . هاي بيش از ده برابر اين مبلغ هم تصميم بگيرد   بتواند در مورد هزينه   

  . داد كه رهبر و دفتر او به طور مستقيم عمليات ميكونوس را زير نظر داشتند  نشان ميحضور عرفانيان
  

ريزي شده مخالفان با كمك همة امكانات دولتي، بخش جدايي ناپذير رژيـم حـاكم       مهقتل و انهدام سيستماتيك و برنا     
انـد، بنـا بـه ادعـاي       طور كه متخصصين پليس كشورهاي اروپايي به درستي نتيجه گرفتـه  اگر چه همان. بر ايران است 

ري اسالمي از مخالفان جدي     مقامات رژيم، اين جنايات نه ترور مخالفان بلكه اجراي اوامر الهي و عدالت است و جمهو               
اين اسالم . بخشند  ها مشروعيت مي كنند و به آن     متكي مي  "اسالم"هاي خود را به          مقامات ايران گفته   6.تروريسم است 

قدر در دارااليمان الزم است كه در دارالكفـر           شناسد و براي آن قتل مفسدين همان          مرزهاي سياسي را به رسميت نمي     
يم از اين مذهب كه همة مرزهاي انساني را درنورديـده بـه عنـوان ابـزار حفـظ قـدرت اسـتفاده              رژ. واجب) دارالحرب(

آويـز كنـد و بـه جوخـة       داند تا هر مخالفي را در ايران حلـق   چون و چراي خود مي    طور كه رژيم حق بي      همان. كند    مي
ترور ابزاري نيست كه فقـط      . شمرد  مياعدام بسپارد، تعقيب و كشتن مخالفان در خارج مرزها را نيز حق طبيعي خود               

به سخن ديگر از   . در مقاطع بحراني و يا به عنوان آخرين حربه و تنها راه نجات از يك مشكل سياسي بكار گرفته شود                   
آن جا كه رژيم جمهوري اسالمي همواره درگير مشكل است و با بحران پيوند خورده، ترور نيز بخشي اجتناب ناپـذير                     

يابـد بلكـه هـر كـس كـه از نظـر بـاالترين         ن مكانيسم قربانيان خود را تنها در مخالفان رژيم نمياي. سياست آن است  
 كـه خـدمات خـود بـه جمهـوري اسـالمي و       مصباحي. مقامات خطرناك تشخيص داده شود در معرض ترور قرار دارد      

كميتـة امـور   ام قرباني همان سيـستم گرديـد و   هاي اطالعاتي آن را به طور مفصل در دادگاه شرح داد، سرانج           سازمان
  معروف بـه سـعيد اسـالمي       خبر را سعيد امامي   . "كاميوني شود "با عضويت رهبر و رييس جمهور تصميم گرفت         ويژه  

 حي بود و در مـذاكرات مربـوط بـه آزادي كـردس            امامي دوست صميمي مصبا   .  در آن زمان، به او داد      معاون فالحيان 
  .گروگان آلماني در لبنان، يكي از دو مقام ايراني طرف مذاكره بود

از يـك سـو نبايـد       : تروريسم دولتي ايران در خارج مرزهاي جغرافيايي كشور منطبق با هدفش خـصلتي دوگانـه دارد               
ني كشورهاي خارجي از خود به جاي گذارد، در عـين حـال بـراي دادن                ردپايي روشن و قابل ارائه به دادگاه و دادستا        

                                                                          
 : از مجله٦

گونه  هاي جهان امروز را اين  تفاوت در برابر حساسيت     اين رفتار بي  "
توان توضيح داد آه ايران مبارزه بـا خمالفـانش را يـك مـسألة            مي

با مساال مورد عالقـة آـشورهاي حمـل تـرور هـيچ      داند آه       داخلي مي 
به اين دلـيل ايران هر گونه دخالت بيگانه  . آند    اصطكاآي پيدا مني  

 ."آند  در اين مساال را مـمنوع مي
هايي دربارة تروريسم دوليت ايران؛ گزارش ادارة پليس  شناسايي

 ١٥/٧/١٩٩٢جنايي آملان در 
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به همين دليـل دادسـتاني هنگـام    .  به مخالفان نبايد نقش جمهوري اسالمي به طور كامل پنهان بماند           "عبرت"درس  
دا شروع تحقيقات در اطراف ترور ميكونوس به اندازه كافي مدارك قابل اتكا در دست داشت كه به رژيـم ايـران شـدي                      

  .مشكوك باشد
او بـا  . يي كه داشت، يكه سوار مركب اسالم در رژيم حاكم بر ايـران بـود     تا زمان مرگش به دليل موقعيت ويژه  خميني

پس از مرگ خميني بسياري براي صدور فرمان مرگ         . داشتن اين موقعيت تنها مرجع صدور فرمان مرگ مخالفان بود         
راه حـل و    كميتة امـور ويـژه      .  سبب اشكاالت بسيار در اجراي اين امر مهم رژيم گرديدند          خود را مرجع تلقي كردند و     

  . پيامد اين مشكالت بود
هاي غربي رژيم اسالمي به اقدامات بسيار دست زد و به               ترين اصطكاك ممكن با دولت      جهت اجراي اين سياست با كم     

ان نگهداشتن آن و پاكيزه نشان دادن دست خـود بـه دنيـا و               هاي اجرايي ترور و فعاليت براي پنه          دنبال هر ترور روش   
نه تنها . واحدهاي مختلف براي اجراي ترور تشكيل شدند   . هاي نشان دادن آن به مخالفان را تكامل داد          همچنين روش 

زد در پـردا   هايي از هر وزارتخانه و اداره و بنياد و جزيي از هر شركتي كـه بـه معاملـه بـا خـارج مـي                واواك بلكه بخش  
 و   و ارشـد   هـاي مـصباحي     تر نمونـه     و از آن برجسته    طور كه نمونه كاظم دارابي      همان. خدمت سيستم ترور قرار گرفت    

هاي صادرات   مكانات مختلف براي تأسيس شركت  چه جوايز و حقوق و پاداش و چه ا         - نشان دادند منافع مادي      كمالي
بـه تيـر غيـب      ". نمايـد     يي براي افراد دست اندركار ايفـا مـي           نقش برجسته  -و واردات و به جيب زدن سودهاي بزرگ       

 مخالفان نه تنها اجر اخروي دارد بلكه در اين جهان نيز به اندازه كافي منافع مـادي و پـول بـه جيـب                         "گرفتار كردن 
  . نمايد  ير ميقاتالن سراز

دستة بزرگـي از تطهيـر كننـدگان،    . كنند   ها را واحدهاي تبليغاتي رژيم در داخل و خارج همراهي مي            همة اين فعاليت  
 در داخل اپوزيسيون دانسته و ندانسته به خدمت         "هاي مختلف رژيم      جناح"وعده دهندگان و چشم اميد دوختگان به        

  . اين واحدها درآمدند
هاي دولتي در ترورهـاي دولتـي ايـران دسـت               ها و ارگان    نوس به اثبات رسيد كه بسياري از وزارتخانه        در دادگاه ميكو  

قـضات دادگـاه    . "ريـيس جمهـور   " كـه    "رهبـر "قـدر     ، همـان  "جناح غير ليبرال  "قدر كه      همان "جناح ليبرال ". دارند
 بـرگ مـدرك بـه ايـن نتيجـه            شاهد و بررسي هـزاران     176ميكونوس با بررسي دقيق همة شواهد و شنيدن شهادت          

رسيدند كه مستقل از آن كه در جمهوري اسالمي چه كسي بر سر قدرت است، چه كسي رهبر و چـه كـسي ريـيس                         
 تـصميم  نـام رغم خواسـت دادسـتاني، دادگـاه از بـردن       علي.  است"سيستم جنايتكار"باشد اين رژيم، يك     جمهور مي 

رهبـر، ريـيس جمهـور، وزيـر امـور          "اما در حكم دادگاه ذكر شـد        . گيرندگان و دستور دهندگان قتل خود داري نمود       
كه ارگـاني وراي قـانون اساسـي        كميتة امور ويژه    ايران در   ... خارجه، وزير اطالعات و امنيت، فرمانده سپاه پاسداران و        

يـيس  خـود داري از ذكـر نـام رهبـر و ر           . "انـد   يعني جاني "جمهوري اسالمي است تصميم به قتل ميكونوس گرفتند،         
دادگـاه  . ها را به نام بخوانـد       توانست آن     دانست و يا نمي     ها را نمي    جمهور و ديگران، به اين دليل نبود كه دادگاه نام آن          

از ايـن نظـر     . انـد   جاني در جمهوري اسالمي به صرف بودن در اين مقام           شاغلين اين مقامات  در حكم خود اعالم نمود      
اي و ديگران بلكه عليه هر رهبر، هر رييس جمهور و هـر وزيـر      و خامنهجانيحكم دادگاه ميكونوس نه تنها عليه رفسن   

جهت نيـست كـه همـه از            بي.  است و نه، تنها اين يا آن فرد        "سيستم جنايتكار "چون  . باشد  امور خارجة اين رژيم مي    
 دولـت ايـران تـا طرفـداران حقـوق بـشر              دلبسته به اين و يا آن مقام جديـد         "اپوزيسيون"دولت آلمان تا به اصطالح      

  . دهند خود حكم را فراموش كنند  اسالمي ترجيح مي
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كنـد، نـه        گـاه ايجـاد مزاحمـت مـي           گـذارد و گـه        باز نمـي  كامال  آنچه دست جمهوري اسالمي ايران را در خارج مرزها          
گيـري از     ها بلكـه پـيش      رام به آن  ها براي اجرا و احت      هاي شناخته شده در كشورهاي غربي و پافشاري اين دولت             ارزش
 مخالف اين دولت تروريست نيستند و حتي بـه انـدازه            در عمل هاي غرب       دولت. هاي جمهوري اسالمي است     روي  زياده

هـا را        كار شناس و مشاور ريز و درشت دارند كـه همـة ايـن روش               "اپوزيسيون" و حتي از به اصطالح         كافي تاوريسين 
يي متفاوت      ، حقوق بشر در ايران ويژگي خود را دارد و به گونه           "جامعة ايران اسالمي است   "يند  تاوريزه كنند و ادعا نما    

تواننـد خـود را         ها از يك سو نمي        اما با وجود اين، دولت    . باشند  تكامل يافته است و مردم ايران در خور همين رژيم مي          
ما چند ماه قبل از ترور ميكونوس بـا رژيـم           "پرده شهادت داد كه        بي اشميدباوئر. در بست به جمهوري اسالمي بسپارند     

 "عناصر مزاحمي "ها      از سوي ديگر اين كشور    . "ايران به اين توافق رسيده بوديم كه تروري در خاك آلمان انجام ندهد            
. آفريننـد     ها مشكل مي   كنند و براي دولت       را نيز در خود دارند كه به حل اين مسايل در پشت درهاي بسته بسنده نمي               

  .گيرد و مورد ميكونوس نشان داد هنوز در برلن قاضي هست  عالوه بر آن دادستاني هست كه از دولت دستور نمي



 

  
  
  
  
  

   جاسوس-5
  
  

هــاي بــسياري را دامــن زد و    وجــود جاســوس در جريــان واقعــة ميكونــوس، باالفاصــله بعــد از تــرور بحــث       
هـايي كـه ايـن يـا آن فـرد زيـر لبـي و گـاهي                   ايعات و بـه اصـطالح تـالش       شـ . برخوردهاي متفاوتي را همراه داشـت     

  .تر شدن فضاي زندگي اپوزيسيون شد بلند براي روشن شدن موضوع كردند عمال سبب مسموم
هـاي متعـددي دال بـر ايـن           از روز اول و همان شب واقعه، بدون توجـه بـه اطالعـاتي كـه بعـدا بدسـت آمـد نـشانه                       

تـر شـدن سـير        بـا روشـن   .  و تـاريخ جلـسه از قبـل، بـه طـور دقيـق اطـالع داشـته اسـت                    بود كه تيم ترور، از محـل      
وجـود جاسـوس و شـناختن       . هـا گذشـت       وقايع و آنچه حول واقعه اتفـاق افتـاده بـود موضـوع از حـد بعـضي نـشانه                   

 سـپتامبر هـيچ بحـث جـدي در اپوزيـسيون در             18از روز   . هـاي روزمـره و دائمـي بـدل گرديـد            او به موضـوع بحـث     
  .ورد ميكونوس وجود نداشت كه در آن مسألة جاسوس به طور مستقيم يا غير مستقيم مطرح نشودم

شــنبه صــبح گــروه تــرور عمليــات را بــه طــور كامــل بــر  دهــد كــه از روز چهــار ســير وقــايع بــه روشــني نــشان مــي
و ماسـسة    وزارت خانـه     16حـداقل   "ريـزي بلنـد مـدت كـه             طرحـي بـا برنامـه     . رستوران ميكونـوس متمركـز نمـود      
هـاي بـسيار سـنگين داشـت، همـراه بـا بكـار گيـري مـأموران سـاكن                         و هزينـه   "دولتي ايران در آن دسـت داشـتند       

در محــل و فرســتادن متخصــصين از ايــران، طرحــي كــه از آغــاز شــرايط جهــاني و ويژگــي رابطــة دوســتانة دولــت 
روز محـل مـشخص و نهـايي اجـراي          هـاي تعيـين كننـده آن بـود، در طـي حـد اكثـر يـك                     ايران و آلمان از فـاكتور     

ــرد  ــدا ك ــار  . خــود را پي ــا چه ــزان از ســه شــنبه شــب و ي ــه ري ــي  برنام ــه در رســتوران   شــنبه صــبح م ــستند ك دان
  . ميكونوس دست به ترور خواهند زد

  :سير وقايع منجر شده به ترور
   سپتامبر2شنبه  چهار

  1. را در جلسه اجالس هماهنگي اطالع دادالوقوع شرفكندي خبر آمدن قريب  دهكردي-

                                                                          
 :ج "١

 مطلـع شـدم آـه     دهكـردي ق نـوري  از طري  ١٩٩٢حدود اوايل سپتامرب    
مند است با مـن    به برلن خواهد آمد و در اين رابطه عالقه     شرفكندي
 ...صحبت آند

 : ج
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   سپتامبر 7دوشنبه 
  2.ي به برلن آمدهاشم  تيم همراه بني

   سپتامبر12شنبه 
 از يـك طـرف و تـيم          و امـين   ، راحيـل  ، صـبرا  يـدر ، ح دارابي(  همة افراد تيم عمليات در برلن جمع شدند          -

  ).ي كه از تهران آمده بودند از طرف ديگرهاشم بني
  امبرسپت13يك شنبه 
از محـل سـكناي افـراد تـيم         .  افراد تيم ضربت را از خانة خود به خانة مخفـي ديگـري منتقـل كـرد                 دارابي-

  .ودند ساكن بها احتماال در خانة دارابي آن. ي اطالعي در دست نيستهاشم بني
   سپتامبر14دوشنبه 

 طبيـب غفـاري  .  در فرودگاه برلن پياده شد   00،21 حدود ساعت    شرفكندي.  به برلن آمدند    و اردالن   عبدلي -
  .ليندن رساندند فرودگاه به هتل اونتردنر او را از پو به همراه عبدلي و اردالن و عزت

   سپتامبر15سه شنبه 
 صــبح تمــرين عمليــات توســط گــروه تــرور در حــدود ايــستگاه متــرو خيابــان فــردريش و نزديــك هتــل  -

  .ليندن محل اقامت هيات نمايندگي حزب دمكرات كردستان ايران اونتردن
  .  در جلسات انترناسيونال سوسياليستي شركت كردنددي و دهكر و عبدلي شرفكندي-
القـات بـا    بـراي م  امكان پيدا كردند تا بـه اتفـاق اردالن         و عبدلي   و شرفكندي   بعد از ظهر يا شب دهكردي      -
  .  قرار بگذارند"ها فارس"

  چند ساعت بعد
   سپتامبر16شنبه  چهار

                                                                                                                                                                                                   
آنم اين گفتگو در آن زمان در رستوران ميكونـوس صـورت       من فكر مي  

آردمي آه در آجا ايـن مالقـات صـورت    ما در مورد آن مشاوره      . گرفت
 .بگريد

از نظر امنيت شرآت آنندگان ما دملشغويل نداشتيم، چون به علت بـر       
گزاري جلسات انرتناسـيونال سوسياليـسيت در بـرلن، انتظـار حـضور           

 .تعداد زيادي پليس و نريوي امنييت وجود داشت
 آـه   روز قبل از ترور، مالقات ديگري در ميكونوس دست داد    ١٠حدود  

 ، نـوري  صاحب رستوران، حسن جعفريدر آن عالوه بر من، عزيز غفاري     
 به عنوان مناينـدگان احـزاب خمتلـف اپوزيـسيون        و پرويز دستمالچي  

ه گفتگـوي  هايي شـبي  در اين مذاآرات در مورد موضوع    . شرآت داشتند 
 .ذآر شده صحبت شد

 چـه موقـع   در اين زمان نيز هنوز معلوم نبود مالقات با شـرفكندي      
 ."خواهد بود

 آزاد بازجويي فرجاد
٢٩/٩/١٩٩٢ 

 به  ١٩٩٢ سپتامرب   ٧هاي اطالعاتي در يا حدود        اين اعضاي سازمان   " ٢
 ."برلن وارد شدند

 BfVش گزار
٤/٤/١٩٩٥ 
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 در رسـتوران   تلفني تاريخ جلسة اجالس هماهنگي با حـضور شـرفكندي           صبح دهكردي  00/1 حدود ساعت  -
  3.اد خبر دميكونوس را به طبيب غفاري

  .4 همان روز خبر مالقات را به اطالع ديگران رساندطبيب غفاري-
  5. حداقل يك نفر را براي ديدن رستوران ميكونوس فرستاد00،14 تيم ضربت تا حدود ساعت -
  . افراد تيم براي عمليات تمريني به اطراف رستوران ميكونوس رفتند20:30 حدود ساعت -
   سپتامبر به 17شنبه   را براي روز پنج تلفني حسين متحمليان00،23 حدود ساعت  دهكردي-

   6.از طريق متحمليان دو نفر ديگر در جريان قرار گرفتند. رستوران دعوت كرد
                                                                          

 حدود سـاعت    نوري) ١٥/٩/٩٢-١٦(شنبه    در شب بني سه شنبه و چهار       "٣
 در ١٩:٣٠ حدود ساعت ١٨/٠٩/٩٢ تلفن آرد و اطالع داد آه مجعه      ١:٠٠

صـبح روز بعـد،   ... رستوران من جلسة سياسـي برقـرار خواهـد شـد         
بـه  . آردممن به افراد نام برده شده تلفن    ) ١٦/٠٩/٩٢(شنبه    چهار

افرادي آه دسرتسي پيدا منودم جلسة سياسي را اطـالع دادم و تقاضـا        
 . آردم موضوع خمفي مباند

 بازجويي طبيب غفاري
١٩/٩/٩٢ 

 من در خانه تلفين داشتم آه بر ضبط تلفـن           ١٦/٩/١٩٩٢هارشنبه  » "٤
وده  بـ ١٦:٣٠ و ١٥:٠٠آنم تلفن بني سـاعت    فكر مي . من ثبت شده بود   

با اين تلفن براي من پيغام گذاشته شده بود آه روز مجعـه        ...است
 ٣١ در رسـتوران ميكونـوس در بـرلن      ٢٠:٠٠ حدود سـاعت     ١٨/٩/١٩٩٢

 صـاحب  تلفن از عزيز طبيب غفاري . الف باشم -٢خيابان پراگر مشاره    
تلفـين  " نـوري "رستوران بود آه به من توضيح داد آـه بـه خواسـت         

 مهچنني آجنا خواهد بود و اين آه آرده، او گفته آه دبري آل شرفكندي     
 ." به خواست او اين قرار گذاشته شده است

 سپتامرب ١٨ بازجويي دستمالچي
١٩٩٢ 

بود آه عزيز بـه مـن   ) ١٥/٠٩/١٩٩٢(آنم روز سه شنبه     من فكر مي  " 
در رستوران مالقات ) ١٨/٠٩/١٩٩٢( داد آه در مجعه   تلفن آرد و اطالع   

 عزيـز گفـت آـه از طـرف نـوري      . با سياستمداران آرد برقرار است    
 مأموريت دارد من را به جلسه دعوت آند اين آار غري عـادي       دهكردي

گاهي خود من رفقاي آمد آه عزيز يا نوري و   نبود چون اغلب پيش مي    
 ."آردمي سياسي را به يك مالقات در رستوران دعوت مي

 ٠٣/١٠/١٩٩٢  بازجويي فراحيت
 بي شك غلط است" سه شنبه"

خانـة  [بـه آجنـا     ٠٠،١٤ حـدود سـاعت      ١٦/٩/١٩٩٢شـنبه     روز چهار  "٥
 از حيـدر پرسـيد   شـريف .  در خانه بودند   و عماد  رسيدمي، حيدر ]خمفي

حيدر جواب داد آه مهه چيز را ديده است . آيا مهه چيز را ديده است     
 ."شناسد خوب مي] حمل را. [و تنها بازگشته است

  ١٠/١٠/٩٢ بازجويي امني
قـصد بـه قتـل        دامن در سـوء      اآنون مـي    آه دهكردي١٦/٠٩/١٩٩٢در   "٦

 تلفـن آـرد و از مـن پرسـيد آيـا       ٢٣:٠٠رسيده است حـدود سـاعت       
 در رسـتوران  ١٩:٣٠ حدود ساعت ١٧/٠٩/١٩٩٢يي در    خواهم در جلسه    مي
او فقط به من اطالع داد آه من آجنا دوسـتان      . شرآت آنم " ميكونوس"

  تلفن به نوري در١٦/٠٩/١٩٩٢در مهان  ... آرد را مالقات خواهم آرد    



 دادگاه

 
 

١٤٠ 

ا بـراي تـرور در نظـر داشـت و بـر              ر - از جملـه رسـتوران ميكونـوس         -هـاي مختلـف       تا سه شنبه شـب تـيم مكـان        
امــا بــه دليــل اطالعــات مــوثقي كــه در فاصــله . كــرد تــا بهتــرين نقطــه را انتخــاب كنــد هــا كــار مــي روي همــة آن

شـنبه     پـنج  زماني بين آخرين سـاعات سـه شـنبه شـب و حـد اكثـر ظهـر چهارشـنبه بدسـت آورد كـه شـرفكندي                          
  .تمامي عمليات بر رستوران ميكونوس متمركز شدشب به رستوران ميكونوس خواهد رفت 

شـنبه شـب از       هـيچ كـس قبـل از سـه        . شنبه شـب كـه قـرار گذاشـته شـد، لـو دادن آن امكـان پـذير گـشت                      از سه 
شـنبه تـا حـداكثر چهارشـنبه ظهـر خبـر وجـود                در فاصـلة بـين آخـرين سـاعات سـه          . تاريخ جلسه اطـالع نداشـت     

 و در همـين فاصـله نيـز خبـر بـه تـيم               "اپوزيـسيون "بـه افـراد     ) شـنبه شـب      در پـنج   با حضور شرفكندي  (يي      جلسه
كس يا كـساني كـه اطالعـات الزم را بـه مـأموران رژيـم دادنـد بـسيار سـريع عمـل كردنـد و فرصـت را                . ترور رسيد 

  .توجهي  اين كار نه اتفاقي بود نه از روي سادگي و نه از بي. از دست ندادند
ــراي راحــت كــردن خيــال خــود و شــايد خيــال ديگــران گفتنــد    بــسياري از افــراد ــه دنبــال تــرور ب  اپوزيــسيون ب

  .وحتي گفتند ما خبر داريم تعقيب شرفكندي از دانمارك شروع شد. " تحت تعقيب بوده استشرفكندي"
 تـرور از جلـسه بـا     تـيم -هـا    و فقـط بعـد از جمـع شـدن آن    -اگر بعد از جمع شدن افـراد در رسـتوران ميكونـوس        

شد، اگر شب قبل از تـرور عمليـات تمرينـي در اطـراف ميكونـوس انجـام نـشده بـود، اگـر تـيم بـسياري از                               خبر مي 
 رأس سـاعت موعـود بـه محـل      دانـست، ايـن امكـان وجـود داشـت كـه تـيم بـا تعقيـب شـرفكندي                     جزايات را نمـي   

كننـد، هـر چنـد ايـن احتمـال هـست كـه افـراد مختلفـي در                      مـي  اما همـة وقـايع ايـن فـرض را نفـي           .  باشد  رسيده
هـا جمـع آوري كـرده         اين روزها تحـت تعقيـب بـوده و مـأموران رژيـم بخـشي از اطالعـات خـود را از ايـن تعقيـب                         

توانــستند از روز قبــل بــه تمــرين برونــد و بــا اطمينــان عمــل  امــا بــر اســاس تعقيــب و تنهــا تعقيــب نمــي. باشــند
ـ   . نمايند ا اطمينـان صـد در صـد از ايـن كـه هـيچ نـوع تـدارك امنيتـي ديـده نـشده اسـت، هـيچ كـس                               تيم ترور ب

تنهــا امكــاني را كــه در نظــر . بــراي حفاظــت، نگهبــاني و يــا دفــاع وجــود نــدارد در رســتوران دســت بــه اقــدام زد 
 بـه ايـن جهـت     . گرفتند اين بـود كـه شـايد كـسي سـر زده در هنگـام عمليـات وارد رسـتوران و مـزاحم كـار شـود                           

تـيم تـرور از قبـل نـه تنهـا از محـل و تـاريخ جلـسه بلكـه                . يك نفر را هم مقابل در رستوران بـه نگهبـاني گماردنـد            
  .از جزايات نيز مطلع بود

ــه  ــسترده و پرهزين ــسيار گ ــات ب ــود عملي ــداركات آن   .  ب ــدين ســازمان دولتــي در ت ــرور و چن ــدين متخــصص ت چن
 و اطالعـات فقـط يـك نفـر          "هـا   حـرف "ت تنهـا در گـروي       توانـس     چنين طرحي به هـيچ وجـه نمـي        . شركت داشتند 
حتـي اگـر بپـذيريم كـه ايـن يـك نفـر بـسيار مـورد اطمينـان بـوده، در گذشـته اطالعـاتي صـد در                              . گذاشته شـود  

هــاي او   داشــتند كــه بتواننــد روي حــرف"تجربــه"صــد موثــق در اختيــار گذاشــته و بــه انــدازه كــافي در مــورد او 
امـا علـي رغـم همـة اطمينـاني كـه احتمـاال              . ا چـون يكـي از خودشـان تلقـي كننـد           حساب باز نمايند و حتـي او ر       

يـك  . هـاي او متكـي باشـد        توانـست بـر حـرف       به اين فرد داشتند، اجراي عمليـاتي چنـين گـسترده و پرخـرج نمـي               
ــان مناســب اطالعــات الزم و      ــد در زم ــرد كــه نتوان ــرار گي ــساني ممكــن اســت در شــرايطي ق ــرد، يــك منبــع ان ف

هميــشه در مــورد يــك فــرد امكــان ايــن هــست كــه ايــن يــا آن خبــر را بــد شــنيده، بــد . زارش دهــددرســت را گــ

                                                                                                                                                                                                   
توامن به جلـسه بيـامي چـون      گفتم آه من به احتمال زياد مني     دهكردي

 ." قرار ديگري دارم
 ١٨/٠٩/٩٢ بازجويي متحمليان



 دادگاه

 
 

١٤١  

فـردي كـه بـه هـر صـورت بـا اپوزيـسيون رفتـه و آمـد دارد و خبـر را بايـد از                       . فهميده و يا غلط منتقل كرده باشـد       
ده باشـد وجـود     ها بگيرد، هميشه اين احتمـال كـه خبـر بـه قـصد و يـا بـه طـور اتفـاقي غلـط بـه او منتقـل شـ                                 آن

يـي شـود و حتـي خـود نيـز            يك فرد هميشه ممكـن اسـت چنـد روز قبـل از دادن خبـر نهـايي دچـار حادثـه                     . دارد
به ايـن جهـت بـراي تـضمين ايـن كـه همـة عمليـات بـه علـت خبـر نادرسـتي كـه يـك نفـر                               . نتواند خبردار گردد  

ايــن . ابع ديگــر تأييــد و تكميــل نماينــدبــر بــاد نــرود ايــن اطالعــات را بايــد منــ) و يــا نتوانــسته اســت بدهــد(داده 
ــايل و روش   ــري وس ــار گي ــر بك ــالوه ب ــان ع ــك     اطمين ــيش از ي ــود ب ــق وج ــا از طري ــاتي تنه ــف اطالع ــاي مختل ه

رژيــم بــراي اطــالع يــافتن از تــاريخ و محــل جلــسة ميكونــوس عــالوه بــر  . آيــد جاســوس و خبــرچين بدســت مــي
  . ك منبع انساني موثق در اختيار داشته استتحقيقات قبلي، تعقيب و غيره در اپوزيسيون بيش از ي

هــاي اطالعــاتي آلمــان روشــن شــد يكــي از منــابع داراي اهميــت  بــه دنبــال اطالعــات داده شــده از ســوي ســازمان
ــژه ــوده اســت  وي ــان .  ب ــاد فالحي ــه احتمــال زي ــن   ب ــه اي ــوس ب ــرور ميكون ــوني خــود قبــل از ت  در ســخنراني تلويزي

  . ن اشاره كرده بودجاسوس يا جاسوسا
 و بــاالخره "تفــاهم ملــي و مــذاكره"، "مــذاكره بــراي تفــاهم"هــاي رژيــم در زمــاني اتفــاق افتــاد كــه    ايــن تــالش

هــا فــضاي مناســبي بــراي خبرچينــان و جاسوســان  ايــن تــالش.  شــعارهاي اصــلي روز بودنــد"مــذاكره و مــذاكره"
ــي ــود م ــود بوج ــود آورده ب ــق . آورد و بوج ــدائيان خل ــازمان ف ــزب   س ــق، ح ــدائيان خل ــازمان ف ــت، س ــران اكثري  اي

هـاي سياسـي بودنـد كـه بـه       تـرين سـازمان   دمكراتيك مردم ايران و سـازمان جمهـوري خواهـان ملـي ايـران اصـلي          
ايــن چهــار ســازمان از قــضا تنهــا جريانــات سياســي فعــال در . طــور فعــال در ســاختن ايــن فــضا شــركت داشــتند

 ســپتامبر نيــز حــضور داشــتند و يــا 17هــا در جلــسة ميكونــوس در  اجــالس همــاهنگي بــرلن بودنــد و اعــضاي آن
  .قرار بود حضور داشته باشند

امـا  . كساني كه در اطراف واقعـه بودنـد، دعـوت شـدگان و مطلعـين، هـر كـدام از بعـضي از جزايـات خبـر داشـتند                            
رجيح بعـضي سـكوت كردنـد و تـ        . هيچ كدام حاضـر نـشدند جـز در گوشـي و جـز جـسته و گريختـه حرفـي بزننـد                      

ــد موضــوع فرامــوش شــود  ــرلن "بقيــه همــراه چنــد نفــر ديگــر  . دادن ــي ب ــرور اپوزيــسيون ايران  را "كميتــة ضــد ت
هـر كـس   "افراد اين كميته در ايـن مـورد خـاص سـكوت كردنـد و بـا اعـالم ايـن نكتـه درسـت كـه                    . تشكيل دادند 

گرفتنـد در ايـن مـورد هـيچ         تـصميم   . هـا رهـا كردنـد        خـود را از همـة مـسئوليت        "داند به پلـيس بگويـد       هر چه مي  
 در "دانـد بـه پلـيس بگويــد    هــر كـه هـر چـه مــي   "علـي رغـم   . واقعـا هـيچ چيـز ارزش داري هــم نگفتنـد    . نگوينـد 
ها چـه روزهـاي بعـد از تـرور و چـه چنـد مـاه بعـد نيـز بـه پلـيس هـيچ چيـز ارزشـمندي كـه بتوانـد بـه                        بازجويي

  .ها كمك كند نگفتند آن
مـن از يـك كـسي شـنيدم كـه يـك       "هـا حـداكثر ايـن بـود كـه              پاسـخ همـة سـوال      ريخت،   سوال از در و ديوار مي     

شـنيدم كـه    "،  "بابـا در فرانـسه هـم همـه از جلـسه خبـر داشـتند               "،  "كسي به دنبـال جمـع آوري اطالعـات بـوده            
ــذاكره كــرد   ــم م ــدة رژي ــا يــك نماين ــد "، "كــسي ب ــا تحــت تعقيــب بودن ــده"، "كرده ــزي پــيش آم خــود "، "چي

حتــي بعــد از تــشكيل . "مــن بــه شــرف فالنــي اطمينــان دارم " و " قــديمي مــن اســتفالنــي دوســت"، "كردهــا
  در دادگاه از. دادگاه رهبران فدائيان اكثريت حاضر نبودند موضوع را به طور جدي مطرح نمايند



 دادگاه

 
 

١٤٢ 

لكتـي كـه    در مم :  سوال شد، در رابطه با ترور برلين به چه كسي مشكوك هـستيد؟ او گفـت                حسن جعفري "
دهنـد، انتظـار داريـد مـن بـه كـساني كـه در                   مسئوالن امنيتي آن، مأموران امنيتي رژيم ايران را تعليم مـي          

  7"رستوران بودند، يا نبودند مشكوك شوم؟
 كــه جلــسه را دعــوت كــرده بــود و بــيش از همــه در معــرض اتهــام قــرار داشــت، در  "اجــالس همــاهنگي بــرلن"

 منعقــد و 92 ســپتامبر 2 آخــر آن روز   س هــيچ حرفــي نــزد، جلــسة ماقبــلمــورد هــيچ موضــوعي از جملــه جاســو
 بـه دنبـال شـليك قـاتالن بـدون آن كـه كـسي                1992 سـپتامبر    17 صـحبت شـد و در        در مورد آمـدن شـرفكندي     

توانـست در مـورد رابطـه بـا مقامـات          كـه مـي    "اجـالس "هـاي     صـورت جلـسه   . به روي خودش بياورد منحل گرديـد      
از آن پـس هـيچ كـس حاضـر نـشد راجـع بـه اجـالس،                  . ت ايران روشـنگر باشـد نيـز سرنوشـتي مـشابه داشـت             دول

  .هاي اجالس حرفي بزند  هاي اجالس و صورت جلسه  روابط اجالس، هدف
يــك نفــر از . حــدود هفــت مــاه پــس از واقعــه مجاهــدين وارد مــاجرا شــدند. چنــين بــاقي نمانــد امــا موضــوع ايــن

ريـان بــازجويي خـود بــه پلـيس اظهــار داشـت اطالعــاتي در مـورد واقعــة ميكونــوس دارد      سـازمان مجاهــدين در ج 
ــي ــه م ــذارد  ك ــيس بگ ــار پل ــد در اختي ــه    . خواه ــژه ك ــار وي ــرده و داراي اخب ــشت پ ــايع پ ــع از وق ــود را مطل وي خ

بعــد از ســوال و جــواب رســمي بــه مــأموران پلــيس گفــت اطالعــات . ســازمان در اختيــارش گذاشــته معرفــي كــرد
هـا را مـأمور       ايـن گفتـه   . هـايش يـاد داشـت شـوند           خواهـد گفتـه     خواهد به طور خـصوصي بگويـد و نمـي            مي مهم را 

  :پليس بعدا به صورت يك يادداشت پيوست بازجويي او نمود
  ...يادداشت "

  13/5/93 خارج از بازجويي زاده هاي شاهد موسوي گفته: موضوع
خواست در بازجويي خود افشا كند چون مربـوط   ير را بعد از بازجوييش گفت؛ مطالبي كه نمي       شاهد مطالب ز  

  .به اطالعاتي است كه از سازمانش، سازمان مجاهدين خلق ايران، به دست آورده است
 تلفنـي صـحبت   دارابـي  در مورد  و رييس جمهور رفسنجاني     صدر اعظم آلمان كهل    10/5/93روز دوشنبه   . 1

  .اند  با يك تبعة آلمان كه در زندان است خبر دادههاي ايران تاكنون از مبادله دارابي روزنامه. كردند
دعا نمود كه اين شخص يـك واسـطة رژيـم           او ا .  به عنوان واسطه اشاره كرد     در پايان بازجويي او به نجاتي     . 2

بازماندگان سواقصد همه اعضاي    .  را سازمان داده است    "ميكونوس" در رستوران    17/9/92باشد كه جلسة      مي
 در "ميكونـوس "جلـسه در رسـتوران   . اند كه با رژيم همكاري كننـد      باشند و اين نظر را داشته       اپوزيسيون مي 

  .خدمت اين هدف بود
  . ها حقه زد و قاتالن را به رستوران آورد  به آننجاتي

 هم دعوت شده بود، چون از نظـر     و افراد ديگر اپوزيسيون هيچگاه اعتراف نخواهند كرد كه نجاتي          دستمالچي
  .ها خواهد افتاد چون در تله افتادند ردن آندليل ديگر اين است كه قتل چهار نفر به گ. سياسي خواهند مرد

  . سازمان داده بود تا تعداد افراد شركت كننده را تا حد ممكن تقليل دهدتغيير روز قرار را نجاتي
  .باشد  ميشبيه منصور نجاتي (...)17ها گفت تصوير شماره  با مالحظة پرونده عكس. 3

                                                                          
ــار ٧ ــت( آ ــاره )اآثري ــامرب ٨؛ ٧٣؛ مش او در . ١٣٧٢ آذر ١٧؛ ١٩٩٣ دس

آساني آه در رستوران بودند، يا      "صحبت آرد نه از     " رفقامي"ز  دادگاه ا 
 ".نبودند
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...  
  "امضأ بينز

هـاي او داشـتند داسـتاني سـاختند            و تمـاس   مجاهدين بـا منطـق خـود بـر اسـاس اطالعـاتي كـه در مـورد نجـاتي                   
 و هــا  زاده بــسياري از ايـن گفتــه  موســوي.  شــده بـود كـه بــسيار شـبيه مــذاكراتي بــود كـه منجــر بــه قتـل قاســملو    

هاي ديگـرش را هنگـامي كـه در دادگـاه شـهادت داد پـس گرفـت و يـك بـار حتـي پـذيرفت خيـاالت بافتـه                                 گفته
  .است

هـايش بـه      پلـيس در تحقيقـات خـود در مـورد او و تمـاس             .  صـحبت شـده بـود      ها در مـورد نجـاتي       قبال در بازجويي  
 دوبـاره همـة   زاده هـاي موسـوي   بعـد از ايـن گفتـه      . هـا نرسـيده بـود      قابل اتكايي بـراي روشـن شـدن ترور          هيچ نكته 

امـا در   . نتيجـه بـراي پلـيس چـون بـار قبـل بـود             . حاضران و دعوت شدگان بـه جلـسة ميكونـوس بـازجويي شـدند             
بـه  . تـر كـرد     هـا را سـنگين      هـام تـر يافـت و بـار ات         اپوزيسيون اين بار شايعة تماس با مقامـات رژيـم ابعـادي گـسترده             

  . شد كردند بايد جوابي داده مي همة كساني كه سوال مي
توانـستند دسـتان پـاك خـود را نـشان             هـا داده شـده بـود و بقيـه مـي             شـد، جـواب همـة سـوال         اگر يكي قرباني مي   

  . بگيرند دهند و با سر بلندي مبارزات خود را براي مذاكره و تفاهم ملي پي
هــا را اجــرا كــرده بودنــد، بــه ترتيــب  هــايي كــه نقــش ود واقعــه، بــدون توجــه بــه شخــصيت بــر اســاس منطــق خــ

شــدگان، صــاحب رســتوران، چنــد نفــر اعــضاي حــزب دمكراتيــك مــردم كــه از تــاريخ درســت جلــسه خبــر   كــشته
كـشته شـدگان خـود بـه خـود      . داشتند، حاضـران در جلـسه و دعـوت شـدگان روز جمعـه در معـرض اتهـام بودنـد             

هــاي عــضو اجــالس همــاهنگي نيــز اعتبارشــان را از سازمانــشان  هــا و گــروه ي پاكنــد، اعــضاي ســازماناز هــر گنــاه
ــام آن ــردن ن ــد و ب ــرار مــي   دارن ــا همــة ســازمان مربوطــه را در معــرض اتهــام ق ــراي  . دهــد ه ــراد ب ــن اف ــط اي رواب

هـا چيـزي      آنگر بيـرون از سـازمان بـيش از آن مخفـي اسـت كـه بتوانـد جـز بـا حـدس و گمـان در بـارة                                 مشاهده
ايـن كـه افـراد مطلـع و يـا           . گـران بيرونـي نيـست       ايـم كـه رژيـم جـزو ايـن مـشاهده               بگويد، هر چند به تجربه ديده     

ــا چــه كــساني در داخــل ســازمان خــود    حاضــر در جلــسه اطالعــات مربــوط بــه جلــسه را چــه زمــان، چگونــه و ب
ل شـد و غيـره، اطالعـاتي نبودنـد كـه            مطرح كردند، اين اطالعات در روابـط درونـي سـازمان بـه چـه كـساني منتقـ                  

پـس نفـر بعـدي كـه هـم كـشته نـشده بـود و هـم عـضو                    . هيچ كس حتي به خود اجازه مطـرح كردنـشان را بدهـد            
  . داد سازماني نبود و سازمانش منحل شده بود بايد جواب پس مي

ي كـه از قبـل از   يـي در مـورد كـسان    پرونـدة ويـژه  . پليس بـا توجـه بـه نـوع كـارش همـة امكانـات را بررسـي نمـود               
پلـيس داليـل متعـددي بـراي شـك      . شنبه از تاريخ و محل جلـسه خبـر داشـتند تهيـه و بـر روي آن كـار كـرد                   پنج

  :به صاحب رستوران داشت
توانـست حـدس بزنـد كـه ايـن پـول شـبيه پـولي                   مـارك پـول نقـد در رسـتوران يافتـه بـود و مـي                5000 پليس   -

  . در هنگام دستگيري پيدا كرده بود و راحيلاست كه نزد امين
ــي  - ــركت م ــسه ش ــد در جل ــه باي ــساني ك ــنج   ك ــاي پ ــد بج ــدند  كردن ــوت ش ــنبه،جمعه دع ــتوران . ش ــاحب رس ص

  .توانست با هدف اين كار را كرده باشد مي
كـرد شـهادت داده بـود كـه صـاحب رسـتوران را انـدكي قبـل از                     خانمي كه در همـسايگي رسـتوران زنـدگي مـي           -

  .تيراندازي جلوي رستوران در حال سيگار كشيدن ديده است
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يــي رنــگ داشــت و در جريــان سواقــصد نيــز يــك مرســدس    ســرمه190 صــاحب رســتوران يــك اتومبيــل بنــز  -
  8. تيره شركت داشت190

مــدتي بــود صــاحب . فروشــد گفتــه بــود كــه بعــد از تمــام شــدن كــار، رســتوران را مــي در بــازجويي خــود  امــين-
  9رستوران در پي فروش رستوران بود

 صاحب رسـتوران بعـد از خـروج از بيمارسـتان مـدتي خانـة يكـي از دوسـتان خـود را بـه عنـوان محـل سـكونت                                -
مـسايگي ايــن خانـه يكــي از   در ه. در بـرلن نـزد پلــيس بـه ثبـت رســاند هـر چنــد در ايـن خانـه ســكونت نداشـت        

 ايـن خانـه را بـه عنـوان          - كـسي كـه اتومبيـل فـرار را خريـده بـود               - كـرد و علـي صـبرا         زندگي مي  دوستان دارابي 
  10.محل سكونت خود نزد پليس ثبت كرده بود

ر ذره بـين گـذارد و بـه طـور مكـرر از او بـازجويي نمـود و        به اين داليل پلـيس روابـط او را قبـل و بعـد از تـرور زيـ         
امـا همـين شـك بحـق پلـيس بـراي ديگـران كـافي بـود كـه           . حول او تحقيق كرد اما به هيچ نتيجه قطعـي نرسـيد    

هـر  . گرديـد  بـا پيـدا شـدن ايـن جاسـوس امكـان شـك بـه ديگـران نيـز منتفـي مـي            . جاسوس را پيدا كرده باشـند    
   11.ها توجه نمايد وجود داشت كه كسي نخواست به آنهاي ديگري نيز  چند نشانه

                                                                          
 در خيابان برلينر ظـاهر      ١٩٠آمي بعد يك ايراني با يك مرسدس         "٨

 ...  به فارسي صحبت آرد و شريفاو با حممد. شد
 ١٨٠ قـد ايـن شـخص تقريبـا    . ١٩٠رانندة ايراني داميلر بنز مـدل       

اتومبيـل تـريه و   . سانتيمرت، هيكل معمويل، با عينك و آت و شـلوار      
 ." تقريبا نو

 يادداشت پليس در بارة بازجويي امني
٧/١٠/١٩٩٢  

 گفت راننـده مهـه چيـز را     به عماد  حيدر...  سپتامرب   ٢٤حدود  "...
مـن از ايـن گفتـه چنـان     . شناسـد  ل و موقعيت را مي  داند، او حم    مي

 ." آند فهميدم آه راننده نزديك رستوران زندگي يا آار مي
 ٢٢/١٠/١٩٩٢ بازجويي امني

تواند در مورد رانندة داميلر بنز        سپس از يوسف ساال شد آيا مي       "٩
 .ايدهاي قبلي ذآر آرده چيزي اضافه من آه در بازجويي

او ساال متقابل مطرح منود آه آيا صاحب رستوان راننـده يـك بنـز         
در پاسخ اين ساال آه از آجا به اين موضوع رسيده است گفـت       . است

هاي قبلي گفتـه اسـت آـه راننـده بنـز بايـد نزديـك             در بازجويي 
 .رستوران آار و يا زندگي آند

و در مقابل قصد او دوباره به راينه رفته  عالوه بر آن بعد از سوء     
شـنيده  ) عبـاس راحيـل  ( و عماد در خانه برادرش از صحبت بني حيدر     

.". فروشد وقيت مهه چيز متام شود، رستوران را مي  ): "به معين (است آه   
 ذآر شده يك اتومبيل آبي ١٩٠ بنز  دوباره تأييد آرد آه    يوسف امني 

تــريه بــوده و در بــاره مشخــصات آن گفــت شاســي آوتــاه بــوده و  
 ..." اند و  هايش از يك سري نبوده قالپاق

 يادداشت پليس در بارة بازجويي امني
١٣/٠١/١٩٩٣ 

 .  مهة اين افراد را پليس به طور  مفصل بازجويي منود١٠
ــيونال    ن اردال١١ ــران در انرتناس ــتان اي ــرات آردس ــزب دمك ــدة ح  مناين

 .سوسياليسيت نبود و در جلسات آن در برلن نيز شرآت نداشت
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در ايـن زمـان موجـودي از نظـر جـسمي            . تـرين مـشكوك بـود        يكـي از مـشكوكين جـدي و ضـعيف          طبيب غفـاري  
يـي بـه     ناتوان، از نظـر روحـي درهـم شكـسته و از نظـر خـانوادگي پريـشان؛ از نظـر اجتمـاعي و سياسـي بـا سـابقه              

عـالوه بـر همـة      . اولين كسي اسـت كـه زنـده مانـده و در معـرض شـك قـرار داشـت                   . "اكثريت"ت افراد   پاكي اكثري 
 16روز چهارشـنبه صـبح      . هـا موضـوع قـرار جمعـه شـب و شـب جمعـه همچنـان مـدرك جـدي عليـه او بـود                           اين

  صـبح دهكـردي بـه او تلفـن كـرد و گفـت وقـت نـدارد بـه ديگـران خبـر بدهـد و از                            01:00سپتامبر حدود سـاعت   
هـا را   طبيـب غفـاري چهارشـنبه تلفـن كـرد و آن     . هـا را نيـز ذكـر كـرد     او خواست به ديگـران تلفـن كنـد و نـام آن         

،  دهكــردي00،20 ســپتامبر حــدود ســاعت 17شــنبه  روز بعـد پــنج .  ســپتامبر دعــوت نمــود18بـراي جمعــه شــب  
طبيــب غفــاري جــواب .  پرســيد چــرا كــسي نيامــدهدهكــردي.  بــه ميكونــوس رفتنــد و اردالن، عبــدليشــرفكندي

شــرفكندي دخالــت .  پاســخ داد خيــر مــن گفــتم شــب جمعــهدهكــردي. داد تــو گفتــي جمعــه شــب جلــسه اســت
همـان موقـع    . توانـستيم جمعـه شـب در بـرلن قـرار بگـذاريم              كـنم و نمـي      مود كه من فردا صبح برلن را تـرك مـي          ن

بحـث راجـع بـه شـب جمعـه و جمعـه شـب در                . هايي را كـه پيـدا كردنـد آمدنـد           آن. به بقيه تلفن كردند كه بيايند     
انــد خــصوصي و در گوشــي   افــراد حاضــر در ايــن جلــسه كــه زنــده مانــده . حــضور ديگــران نيــز ادامــه پيــدا كــرد 

  . اند هاي مختلفي از آن داده  روايت
 هـزار مــاركي كـه در يــك   5پلـيس بــه دنبـال آن بــود كـه بفهمــد    .  هــم مطـرح بــود موضـوع پـول طبيــب غفـاري   

كــساني گفتنــد پــول . كيــسة پالســتيكي در رســتوران در كمــد يافتــه بــود را طبيــب غفــاري از كجــا آورده اســت 
هـا    ايـن سـوال را چنـد مـاه بعـد از تـرور افـرادي مطـرح كردنـد كـه مـدت                       .  رسـتوران را از كجـا آورده اسـت         خريد

بــود بــه رســتوران او رفــت و آمــد داشــتند، داراي رابطــة نزديــك بــا او بودنــد يــا در خريــد رســتوران بــه او كمــك  
رشـنبه قـرار اجـالس همـاهنگي      و از زيـر و بـم همـة قـضاياي رسـتوران اطـالع داشـتند و روزهـاي چها                    كرده بودند 

. ولـي چنـدين مـاه بعـد از قتـل مـسأله پـول خريـد رسـتوران را مطـرح كردنـد                       . گذاشـتند   را در اين رسـتوران مـي      
  .مسايل ديگري هم اضافه شده بود

  كميسر پليس در يك يادداشت اداري كه ضميمة پرونده كرد نوشـت كامبيز 19/5/1993در روز 
توانــد ايــن  او نمــي.  بــه او تلفــن كــرده و پيغــام داده اســت كــه اطالعــاتي را بايــد در اختيــار پلــيس بگــذاردروســتا

  : به پليس گفت روستا26/5/1993در . اطالعات را با فاكس بفرستد يا تلفني بگويد

                                                                                                                                                                                                   
 : توان به موارد زير اشاره آرد هاي مطرح شده مي در سطح منونه
 : شد گفت در بازجويي خود آه منجر به دستگريي عيادحممد جراده
 مهچنني گفت يك نفر آه زنده مانده اداره آننده يك خانه      عياد"... 

 و دوسـتانش او را  از آن به بعد عياد . باشد  پناهندگي در برلن مي   
 ."نامند  ميرامبو

  بازجويي حممد جراده
٠٣/١٢/٩٢ 

 آه  چون بعد از آن.  مطلع شدم آه يوسف ترسيده بود   از طريق عياد  "
به چهار نفر ترياندازي آرد نفر پـنجم آـه      " ميكونوس"در رستوران   

 آجنا حاضر بود و من در بازجويي قبلي خود از او به عنوان رامبـو      
 ."اد آردم زنده گذاشته بودي

 ٠٣/١٢/١٩٩٢  بازجويي حممد جراده
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خصي به من اطالعاتي دادنـد كـه بنظـرم در           هاي مش    من براي اين گفتگو به پليس اطالع دادم چون ايراني          "
من به كساني كه به من اطالع دادنـد         .  است اين اطالعات مربوط به عزيز غفاري     . رابطه با تحقيقات مهم است    

 پلـيس جنـايي آلمـان     ايـن اطالعـات بـه       بايد اضافه كنم كه با ارائه       . قول شرف دادم كه نامشان را ذكر نكنم       
  ...خواهم كسي را در معرض شك قرار دهم نمي

در هنگـام تلفـن    .  معرفي كرد  او خود را هاشمي   .  تلفن نمود   يك نفر از ايران به عزيز غفاري       91اوائل سال   ) 1
. توانستند اشخاص متعددي گوش كنند      سه ساعت بعد دوباره تلفن كرد چون تلفن را مي         .  خانه نبود  اول عزيز 

تلفن كننـده او    . گويد  فهمد چه مي    حاضرين شنيدند كه عزيز به تلفن كننده گفت كه خط خراب است و نمي             
  .كنم فن ميتواني حرف بزني و صحبت را با اين اشاره تمام كرد كه بعدا تل كرد و گفت نمي  خطاب مي"تو"را 
اش   عزيـز بـه خـانواده     . دو تا سه ماه بعد براي عزيز از ايران مهمان آمد كه براي اطرافيانش ناشناس بودند               ) 2

.  تلفن كرده و خواسته بود بدون مزاحم با وي صحبت كنـد گفت مهمان همان كسي است كه به اسم هاشمي        
 ...  
او بـه افـراد     . اش بـود    اي پاسپورت جديد ايراني براي خود و خـانواده        سه هفته بعد از اين مالقات عزيز دار       ) 3

  .ها را بدست آورده است اش گفت با دادن رشوه به سفارت آن خانواده
 رسم كه اگر آنچه به من گفته شـده درسـت باشـد، آقـاي غ                 من به اين نتيجه مي    ... خواهم اضافه كنم كه     مي

دانم كه او كسي است كـه قـرار را بـه         من منتفي نمي  . يقي با سازمان اطالعات ايران رابطه دارد      احتماال به طر  
يك نشانة ديگر آنگاه اين خواهد بود كه جـرم در جريـان خـوردن غـذا                 . سازمان اطالعات ايران لو داده است     

ـ  اتفاق افتاد كه همة افراد در سر ميز حاضر بودند و اين را به نوبه خود غ مي              سته بـه مجـرمين خبـر داده    توان
  "...باشد

  : دوباره خواست اطالعات خود را در مورد فوق تكميل نمايد و به پليس اطالع داد روستا27/05/93 در 
خـواهم   نام اين شخص را اكنـون هـم نمـي        . من با شخصي كه هاشمي را شخصا ديده است صحبت كردم          ... "

بـه ايـن    .  حداقل يك بار با به اصطالح هاشمي در برلن تلفني تمـاس داشـته اسـت                ارياو گفت غف  . ذكر كنم 
من يك بار ديگـر  . جهت اين احتمال وجود دارد كه شماره تلفن او را در دفتر تلفن خود يادداشت كرده باشد           

نجر به خطـر افتـادن گوينـدة اطالعـات     تواند م خواهم تاكيد كنم كه اطالعاتي كه من در اين جا دادم مي             مي
  . شود
به اين دليل كه به من گفته شد كه او به چشمان            .  است "بشدت اسالمي " خواهم اضافه نمايم كه هاشمي      مي

  .دهد كند و هنگام سالم كردن دست نمي زنان نگاه نمي
 نشان داده شود، چون او     همسر غفاري هايي كه ديروز به من نشان داده شد به            كنم كه عكس    من پيشنهاد مي  

  "...تواند ديده باشد مي]  خط خورده"ديده"[ را هاشمي
ــاريخ  ــاريخ      نامــه روســتا15/6/93در ت ــه ت ــا يــك يادداشــت ب ــه پلــيس فــاكس نمــود ايــن نامــه ب  17/6/93يــي ب

  .ضميمة پرونده شد
  آقايان محترم"

  :خواهم موارد زير را به اطالع برسانم  بعد از صحبت ما در پايان ماه مه من مي
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تا با من در باره پاسپورت ايرانيش و مهمانش از ايـران            .  نزد من بود   199312 ماي 2شنبه     در چهار  عزيز غفاري 
  .صحبت كنيم

  باره اين دو مورد سوال كرده و او پاسخ داده است كه او گفت كه پليس در باز جويي در 
او سعي كرده بدون رابطه با مقامات ايرانـي بـه يـك پاسـپورت               . موضوع يك پاسپورت معمولي نبوده است     . 1

  ...ايراني دست پيدا كند 
  .مهمان او از ايران يك آشناي خانوادگي از ايران بوده است. 2

 بـا مقامـات     غفاري. تر نمود كه آقاي ع      م كه من را در اعتقادم مستحكم      ما در اين موارد طوالني صحبت كردي      
مباالتي و روابط نا      طور كه قبال گفتم و امروز از آن مطمان هستم بي            همان. ايراني رابطة مستقيم نداشته است    

 و سازمان اطالعـات ايـران رسـيده         تواند سبب شده باشد كه خبر مالقات در ميكونوس به دارابي            روشن او مي  
  "...باشد

  
هـاي مجاهـدين در بـاره         ايـن بـازجويي بـه دنبـال گفتـه         .  بـازجويي كردنـد     از دسـتمالچي    در بارة نجاتي   1/6/93در  

  :جواب او اطالعات ديگري در اختيار پليس گذاردبعد از سوال و .  بودنجاتي
      ياد داشت"

  پرسش از پرويز دستمالچي: در بارة 
 در گفتگوي مقدماتي خارج از بازجوايش        به علت بازجويي از او به عنوان شاهد در مورد نجاتي           01/06/93در  

هفته قبل يك نفر ناشناس آلماني به او تلفن نموده و به او گفته است كه پليس                 اظهار داشت كه چهار يا پنج       
  .داند كه در رابطه با سواقصد رستوران ميكونوس خائن كيست جنايي آلمان مي

 دوباره در باره خائن ممكن، فكـر كـرده و نقطـه اتكاهـاي زيـر در مـورد                    -  دستمالچي -به علت اين تلفن او      
  :اند   صادق- عزيز غفاري- رستوران صاحب

 شنيده است كه صاحب رستوران كمي قبل از سواقصد از رستوران خارج شده و جلـوي                 -  دستمالچي -او  . 1
  .رستوران اين طرف و آن طرف رفته است

  تند؟دانستند كه همة افراد سر ميز هس قاتالن از كجا مي. 2
  : در اين مورد دو روايت شنيده است-  دستمالچي-چرا در اين شب آشپز رستوران حاضر نبود؟ او  . 3
  آشپز در اين شب مريض بوده است، . 1  
  .آشپز به علت نامناسب بودن اخراج شده بود . 2  
 در  - دستمالچي -او  . ها غذا داده نشد     ننيم ساعت قبل از سواقصد دو نفر آلماني به رستوران آمدند و به آ              . 4

خواستند غذا بخورند ولي چون         وي به او گفته كه دو نفر مي       . اين مورد با صاحب رستوران صحبت كرده است       
  .ها جواب رد داده است آشپز نبود او به آن

 بـه ايـن   - آن خبـر داشـت    اگـر از -قابل فكر است كه صاحب رستوران به خاطر سواقصدي كه در پيش بود    
  .ها جواب رد داده است  مشتري

                                                                          
تاريخ به اين دليل و بـا توجـه         .  روز يك شنبه بود    ١٩٩٣ ماي   ٢ روز   ١٢

 .باشد مي١٩٩٣شنبه دوم ژوان تاريخ درست چهار. به حمتواي نامه غلط است 
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  يي كه تيراندازي شد ايستاده بود؟ چرا صاحب رستوران در آن لحظه . 5
  .توان فكر كرد كه اين يك عالمت شناسايي بوده است مي

ان  عالوه بر آن او شنيده است كه توجة تحقيقات پليس جنايي آلمان در رابطه با خائن به صاحب رسـتور                     .6
  .معطوف است

  . ممكن است كه بدفهمي قرار مالقات يك اطالع غلط هدفمند صاحب رستوران بوده باشد . 7
   " كميسر ارشد پليسVan Treekك تر امضأ فان

س را مطــرح  و زيــر فــشار اطــراف كــه بــه طــور مــداوم مــسألة جاســو در برابــر حملــة مجاهــدين بــا ســوار نجــاتي
  . جواب دادندكردند بقاياي اجالس هماهنگي با پيادة طبيب غفاري مي

هـاي درگوشـي در مـورد جاسـوس،             صـحبت . تـر سـاخت     ها در گوشي بـاقي مانـد و فـضا را آلـوده              اما همة اين حرف   
بهانـة مخفـي كـاري در       كـرد بـه       در پرده نگاهداشتن اطالعاتي كه بايـد بـه شناسـايي جاسـوس رژيـم خـدمت مـي                  

انجـام   سـر . هـا دامـن زد   گفتنـد خـود رژيـم از همـه بيـشتر خبـر دارد، بـه ايـن تيرگـي          برابر رژيم، با آن كه همه مي 
هريــك دوبــاره بلنــد و در حــضور . هــا در مقابــل افكــار عمــومي مطــرح گرديــد دادگــاه شــروع شــد و همــة پرونــده

خواسـتند بلنـد بزننـد بلنـد          گفتنـد و نمـي      ي را كـه نمـي     هـاي   حـرف . خبرنگاران و تماشاچيان علني صـحبت كردنـد       
  .گفته شد

هـاي اپوزيـسيون موضـوع جاسـوس           و بـه يمـن فعاليـت        صـديقي  - به يمـن اطالعـات مجاهـدين رابطـه بـا نجـاتي            
صـدايي كـساني كـه حـول مـاجراي       دسـتي و هـم   بـه يمـن يـك    در مركـز توجـه قـرار گرفـت و         بودن طبيب غفاري  

  .ميكونوس بودند روابط افراد ديگر با خبرچينان ريز و درشت جمهوري اسالمي به سكوت برگزار شد
 از يـك طـرف       صـديقي  - پس از شروع دادگاه در مورد جاسوس عمـال دو تـز در برابـر هـم قـرار گرفـت تـز نجـاتي                        

داد كـه بغيـر        از طـرف ديگـر، هـر چنـد منطـق واقعـه خـود از آغـاز نـشان مـي                      و تز جاسوس بودن طبيـب غفـاري       
 بـه احتمـال قريـب بـه يقـين خبـر، از روابـط متعـدد                  - حتي اگر يكي يـا هـر دو درسـت باشـند              -اين هر دو فرض     

طرفـداران ايـن دو فـرض بـه هـيچ وجـه حاضـر بـه فـرا رفـتن از                      .  اسـت  ديگري نيز به دست مقامات رژيـم رسـيده        
ــزاع مجاهــدين و  . محــدودة تنــگ منــافع خــاص خــود نبودنــد  كميتــة ضــد تــرور "ايــن دو تــز عمــال بــه محــل ن

 يــا -يــه كردنــد و اعــضاي كميتــه  تك صــديقي-مجاهــدين بــر رابطــة نجــاتي.  بــدل شــد"اپوزيــسيون ايرانــي بــرلن
ــد    ــد صــحبت كردن ــه بلن ــرف كميت ــه از ط ــان ك ــداقل آن ــاري -ح ــب غف ــر طبي ــر  .  ب ــالوه ب ــاهنگي ع اجــالس هم

، متشكل بـود از سـازمان فـدائيان خلـق اكثريـت، سـازمان فـدائيان خلـق، سـازمان جمهـوري خواهـان                         "منفردين"
ــان را   ــران كــه مجاهــدين آن ــردم اي ــران و حــزب دمكراتيــك م كــرد و   از قبــل دشــمنان خــود تلقــي مــي ملــي اي

هر كدام از اين تزهـا بـراي حاميـانش منـافع خـاص سياسـي داشـت و درسـت بـه دليـل ايـن منـافع بـود                               . برعكس
بـه زبـان   . كردند، نه به دليـل انطبـاق آن بـا واقعيـت و يـا حـدود اطالعـاتي كـه هـر طـرف داشـت                     كه حمايتش مي  

كوبيدنـد و مـتهم بـه جاسوسـي            مخالفـان سياسـي خـود را مـي         مجاهـدين . ساده هيچ كس غـم واقعيـت را نداشـت         
هـاي حـاد تبليغـات مجاهـدين عليـه اعـضاي اجـالس                رابطـه بـا رژيـم بـه يكـي از موضـوع            . كردنـد   براي رژيـم مـي    

 بــدل شــد تــا آن جــا كــه ايــن "كميتــة ضــد تــرور اپوزيــسيون ايرانــي بــرلن"همــاهنگي و خــود بــه خــود اعــضاي 
هـايي در   هـاي شـاهدان در دادگـاه عمـال حـرف            مجاهـدين بـا انتـشار تمـام گفتـه          اختالف به دعواي كتبي كـشيد و      

ــه     ــز در اعالمي ــه ني ــضاي كميت ــد و اع ــه بودن ــه نگفت ــان گذاشــت ك ــان آن ــايي آن ده ــد ه ــا را رد كردن ــا از  آن. ه ه
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خودشــان، روابطــشان، ســابقة سياسيــشان و سياســت جاريــشان دفــاع كردنــد، بــدون ايــن كــه بــه اصــل موضــوع   
بــا قبــول طــرح جاســوس بــودن طبيــب غفــاري هــيچ وصــلة جــدي بــه هــيچ يــك از اعــضاي اجــالس   . بپردازنــد

چــسبيد و بحــث در مــورد جاســوس و شــرايطي كــه جاســوس    نمــي- از جملــه چهــار ســازمان عــضو-همــاهنگي 
 بالفاصـله كـساني كـه بـا         شـد    صـديقي پذيرفتـه مـي      - اگـر جاسوسـي از طريـق نجـاتي        . يافت  پرور است خاتمه مي   

  .رفتند شدند و با اين كار همة اعضاي اجالس زير سوال مي ها رابطه داشتند مطرح مي آن
ــه  ــالوس گرون ــ ك ــاريخ وال ــر14د در ت ــزارش اداري  1994 اكتب ــارة گ ــه در - درب ــل 22 ك ــار 1993 آوري  در اختي

ــود  دادســتا ــه ب ــرار گرفت ــق ق ــات تحقي ــران در  -ني و مقام ــار اي ــروه ك ــزارش گ ــارس BfV شــهادت داد و گ  در م
بـا ايـن دو گـزارش ابعـاد وسـيع مـاجرا و گـستردگي عمليـات تـرور بـه طـور رسـمي                          .  در دادگاه خوانده شد    1995

  .آشكار شد و اهميت وجود خبرچينان براي اجراي آن دوباره تأييد گرديد
در ايــن گــزارش بــه طــور مــستقيم وجــود جاســوس .  گــزارش ديگــري بــه دادگــاه دادBfV 1995 دســامبر 19در 

 اســت كــه بــه دليــل حفــظ منــابع اطالعــاتي 1993 آوريــل 22ايــن گــزارش بخــشي از گــزارش . تأييــد شــده بــود
BfVاز اعالم آن در تاريخ فوق خود داري كرده بود .  

عات و امنيت كـه بـا رهبـران كـرد رابطـه مـستقيم               تيم قبل از سواقصد، به كمك يك منبع وزارت اطال         ... " 
بنا به گزارش، ايـن منبـع در زمـان    . داشت به طور مشخص محل تجمع اعضاي حزب دمكرات را تعيين نمود  

   ".سواقصد در رستوران بود
وي وجـود ايـن   13. دادگاه شـهادت داد در BfV د مدير مسئولوال  در مورد اين گزارش گرونه1996در ژانويه 

منبع را تأييد نمود اما گفت بيش از اين كه يك منبع بوده است اطالع ديگري ندارد و به نظـر او ايـن منبـع                          

                                                                          
خنگويان آميتـة    به دنبال روشن شدن اين نكـات در مـورد جاسـوس، سـ              ١٣

اپوزيسيون ضد ترور برلن به رداآتور و خربنگار روزنامة تاگس اشـپيگل            
 :بر اساس آن اطالعات خرب زير در روزنامه چاپ شد. اطالعاتي دادند

در حـني سواقــصد بــه چهـار سياســتمدار تبعيــدي در رســتوران   "...
ايـن فـرد   . ود در حمل جنايـت بـ    يك جاسوس ديگر فالحيان   " ميكونوس"

بنابر اطالعات روزنامة تـاگس اشـپيگل    . قربانيان را حتت نظر داشت    
اآنون صاحب سابق رستوران آه بايد در نزديك دوسلدورف ساآن باشد      

 ..."بشدت مشكوك است آه منبع وزارختانه فالحيان است
Tagessziegel ١٩٩٦ ژانوية ١٢ 

را از غربال فهم خـرب      ماج. مهني خرب مدتي بعد در آيهان چاپ لندن چاپ شد         
آيهان چاپ لندن آه گذشت به      " پيدا و پنهان  "دهنده و تنظيم آننده خبش      

يي بدل گرديد آـه در آن دادگـاه ميكونـوس و جاسـوس رژمي توطـاه                   ياوه
آردند تا سيستم قضايي آملان به اندازه فهم آنـان در آيـد و دادگـاه                

 :هاي اسالمي خود چيزي نباشد جز بديل از دادگاه
دانيم آه روز و ساعت ديدار رهربان حزب دمكـرات آردسـتان بـا          مي"

 پرويـز  -چند تن از خمالفان رژمي اسالمي، در آخرين حلظه تغيري آـرد       
شرآت داشت و جان بدر بـرد،  " ديدار مرگ" آه خود در آن      دستمالچي

با اينهمه قاتالن آمدند و آـار خـود را    . اين را تاايد آرده است    
 .دند و رفتندآر

. چنني نيز هست. پس آسي بايست آن تغيري را به آا اطالع داده باشد     
 از مجله ده سال زنـداني بـودن در   -آن شخص به سبب سابقه سياسيش      
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بـه دنبـال فـشار وكـال و درخواسـت موكـد          . تواند يك دستگاه نيز باشد      ضرورتا يك منبع انساني نيست و مي      
 فوريه به مركـز  5 يك بار ديگر به عنوان شاهد به دادگاه آمد و گفت من در  1996د در فورية    وال  دادگاه گرونه 

سازمان اطالعاتي دوست رفتم، با افسر فرمانده مأمور اطالع دهنده صحبت كردم و پروندة مربوطه را خوانـدم                  
  .بوده است "يك منبع انساني"توانم با اطمينان بگويم كه اين منبع  و مي

  داده،   جاسوس بوده و اطالعات موثق در اختيار مقامات رژيم قرار مي- 1: در نتيجه اين فرد 
  .  در رابطة مستقيم با رهبران كرد بوده است- 3 در هنگام ترور در رستوران حضور داشته و - 2

يـي را آگاهانـه اضـافه         نكتـه هـاي اطالعـاتي كـه ايـن خبـر را دادنـد                خود اين اطالع چقدر موثق است؟ آيـا سـازمان         
اند تا جاسوس اصلي شناخته نـشود؟ در مـورد ايـن اطـالع هـيچ نـشانة ديگـري كـه بتـوان بـه كمـك                              و يا كم كرده   

هـاي ايـن سـازمان كـه امكـان ارزيـابي              امـا مطالـب ارائـه شـده در گـزارش          . آن درستي آن را محك زد وجود نـدارد        
  .حاوي حتي يك نكتة نادرست نيز نبودها توسط اطالعات ديگر دادگاه وجود داشت،  آن

اگر هر سـه اطـالع ايـن خبـر موثـق باشـند، ايـن جاسـوس يـك نفـر از يـازده نفـري اسـت كـه در زمـان تـرور در                                     
ــتند  ــتوران حــضور داش ــا: رس ــر و ماري ــسيون 9، پيت ــراد اپوزي ــر اف ــزارش  .  نف ــر گ ــه ب ــا تكي ــن BfVب ــورد اي  در م

توان بـه نتـايجي رسـيد كـه دادسـتان و وكـالي شـاكيان خـصوصي بـه آن رسـيدند و در آخـرين                              مي جاسوس تنها 
  :هاي خود در دادگاه بر آن تكيه نمودند گفته

جريان دادگاه حدس ما را تأييد . ما از ابتدا در مورد خائن بر يك نفر، بر صاحب رستوران، متمركز بوديم"
 وكيل  ويالند".را عالوه بر درد جسمي بايد با خود حمل كندمتاسفم كه صاحب رستوران اين درد . نكرد

  همسر دهكردي؛
اما آقاي رييس اجازه دهيد رو به عالقمندان به ويژه تماشاچيان بگويم كه بيش از يك مـشكوك بـه خـائن                      "

نند به عنوان خائن مطـرح شـوند   توا وجود دارد و بيش از دو مشكوك وجود دارد، هر چند عده كساني كه مي              
  . "به طور طبيعي بسيار محدود است

  اريگ وكيل همسر عبدلي

                                                                                                                                                                                                   
 توانسته بود اعتماد آردهاي خمالف را چنان جلـب آنـد      -زمان شاه   

 .آه در جريان تغيري ساعت ديدار قرار گرفت
هرگز نامي از او مبيان نيامد؟ دست  " كونوسمي"اما چرا در دادگاه     

دانند آه او ناگزير از توطاه قتل اطالع   اندرآاران سبب را اين مي    
داشته، اين اطالعات گرانبـها را در اختيـار دادگـاه قـرار داده          
. است، اما نه به رايگان بلكه به هباي مـصونيت از تعقيـب قـضااي        

اطالعات او بـه  .  باشدظاهرا اين در خواست او بايد اجابت هم شده     
 .نوبه خود پرتوي به جريان دادرسي انداخت
دانيم، ويل درست بـه مهـان    گفتين است آه ما نيز نام اين شخص را مي     

آنيم آه ديگراني آه از احوال او  دليلي از افشاي آن خود داري مي     
 ."خرب دارند

 آوريل ٢٤؛ ٦٥٣آيهان چاپ لندن، مشاره 
١٩٩٧  

هـاي ايـداولوژيك تروريـسم        ، پرويز؛ ريشه  تمالچيدس: و مراجعه شود به   
 ؛ برلن١٣٧٦-١٩٩٧؛ چاپ اول؛ "ميكونوس"واليت فقيه و اسناد 
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تواند تراژيك باشد اگر خائن ترور را تجربه كـرده و از آن جـان                 تعداد مشكوكين به خائن محدود است و مي       "
   ".بدر نبرده باشد

  يوست دادستان عالي
. وس هيچگــاه بــه طــور مــشخص حتــي مطــرح هــم نــشدندجاسوســان و خبرچينــان ديگــر در جريــان تــرور ميكونــ

اپوزيـسيون در ايـن مـورد       . هر چند مجموعه كساني كه امكـان ايـن كـار را داشـتند چنـد دو جـين بيـشتر نبودنـد                      
  .نيز نخواست و نتوانست فعاليت جدي و ثمر بخشي داشته باشد



 

  
  
  
  
  

   آخرين دفاعيات -6
  
  

بـه ترتيـب نماينـدگان دادسـتاني، وكـالي شـاكيان             ها از طرف دادگـاه،      پس از پايان مرحلة ارائه مدارك و بررسي آن        
  .خصوصي، وكالي متهمان و متهمان آخرين سخنان و داليل خود را به دادگاه ارائه دادند

به دنبال هر وقفـه همـه حـق         . هاي جديد سه بار قطع گرديد       خواندن آخرين دفاعيات به علت حضور و شهادت شاهد        
  .خواست و آخرين دفاعيات مطرح شدند به اين ترتيب در چهار دور كيفر. رين دفاع بپردازندداشتند دوباره به آخ

  .1996 ژوان 25 -دور اول 
  .خواست به علت موافقت ايران با شهادت دو شاهد در ايران به عقب افتاد قبل از شروع، خواندن كيفر

  .1996 نوامبر 29 تا 12 -دور دوم 
  نوامبر؛15 و 14، 12: خواست دادستاني قرائت كيفر

   نوامبر؛22  و ويالند نوامبر، شيلي21  و يشكهاريگ: آخرين دفاع وكالي شاكيان خصوصي
 وقفه بـه علـت تقاضـاي وكـالي عيـاد     .  نوامبر29  و زالم  28 پرسيوس و باوماير  : آخرين دفاع وكالي متهمان     

  .يي از طرف دولت ايران در مورد مصباحي براي حضور چند شاهد و ارائة نامه و پرونده
  .1997 آوريل 1 فوريه تا 14 -دور سوم 

  فوريه؛14:ستانيخواست داد قرائت كيفر
   فوريه؛14  و ويالند و يشكهاريگ: آخرين دفاع وكالي شاكيان خصوصي

 3گ بـر   فوريـه و اشـپانگن  27  فوريه و وردينگـر 27  فوريه و كايزر  20 هدريش: آخرين دفاع وكالي متهمان     
  مارس؛

- وقفه به علت تقاضاي وكـالي راحيـل  .  آوريل1  و راحيل و دارابي و عطريس امين: آخرين دفاعيات متهمان  
 براي خود مطرح كرده      براي شاهدان جديد و بررسي تاريخ تولد جديدي كه راحيل          -در آخرين دفاعيات خود   

  .بود
  . 1997 آوريل -3دور چهارم 

   آوريل؛3: خواست قرائت كيفر
   آوريل؛3 اريگ: آخرين دفاعيات وكالي شاكيان خصوصي
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  . آوريل3 دارابي: آخرين دفاعيات متهمان

   دور اول-آ
 ژوان  25ها، دادگاه اعـالم كـرد دادسـتاني كيفرخواسـت را در               ها و شنيدن شهادت     ة بررسي پرونده  پس از پايان مرحل   

تـا ايـن تـاريخ در سـالن دادگـاه اطـاق       . هاي خـود را بزننـد    بخواند و به دنبال آن وكال و متهمان آخرين حرف 1996
 ژوان  25در روز   . ن يافتـه بـود    مخصوصي براي نشستن مترجم و ترجمة همزمان آخرين دفاعيات ساخته شـده و پايـا              

. خواست كند رييس دادگاه اعالم كرد چند نامه به دادگـاه رسـيده اسـت    قبل از آن كه دادستاني آغاز به خواندن كيفر     
 اطالع داده است كـه دو شـاهد ايرانـي سـاكن تهـران                ژوان سفارت ايران در بن به اشميدباوئر       24ها در     بنابر اين نامه  

 ژوان در سفارت آلمان در تهران شهادت دهند و اشميدباوئر اين موضوع را بـه اطـالع وزارت امـور                     25اند كه در      آماده
همين موضوع را وزارت امور خارجة ايران به سفارت آلمان در تهـران اطـالع               . خارجه و دادگستري آلمان رسانده است     

  .دخالت دولت ايران به عقب افتادخواست پيش از شروع آن به علت  قرائت كيفر. داده است

   دور دوم -ب
  خواست  كيفر

هـا در دادگـاه بـه اتمـام رسـيد و هيـأت                   مرحلة ارائه مدارك و شهادت     1996 نوامبر   8 و   7پس از شش ماه تاخير در       
  . هاي دعوي، خود را براي آخرين دفاعيات آماده كنند  قضات اعالم كرد كه طرف

دادگـاه  . انجامد  صفحه تنظيم شده سه روز بطول مي250خواست كه در      ند قرائت كيفر  نمايندگان دادستاني اعالم كرد   
براي پيشگيري از هـر اتفـاق غيـر منتظـره كـه بتوانـد               .  نوامبر را براي قرائت آن در نظر گرفت        15 و   14،  12روزهاي  

ايندگان دادستاني نيز نسخة    احتماال سبب از بين رفتن متن كيفرخواست گردد، آن را روز قبل به برلن فرستادند و نم                
آخرين دفاعيات و كيفرخواست بايد در دادگاه خوانده شوند و ارائه متن آن به دادگاه از . دومي را به همراه خود آوردند  

عـالي  دادسـتان  .  مصر بودند متن كيفرخواست در اختيارشـان گـذارده شـود   وكالي دارابي . نظر قانوني ضروري نيست   
 گفت شخصا مخالفتي با ارائة متن به دادگاه و در نتيجه وكال ندارد ولي ادارة وي تحويل آن را به دادگاه ممنوع             يوست

 اعتراض كرد كه به علت سرعت قرائت مـتن           وكيل دارابي  در حين قرائت كيفرخواست پانكا    . كرده و او نيز معذور است     
رييس دادگاه اعتـراض وي را رد كـرد و          . توسط نمايندگان دادستاني، تند نويس وكال قادر به نوشتن تمام متن نيست           

ضات خواهـد داد؟   مجددا سوال كرد آيا دادستان متن را به هيـأت قـ  پانكا. شود  گفت اين متن براي نوشتن قرائت نمي  
دادستان با تعجب و عصبانيت پاسخ داد هر چيزي كه در اختيار هيأت قضات قرار بگيرد خود به خود به ديگـران نيـز                        

  . شود و تاكيد كرد دادستاني متن را به هيچ كس نخواهد داد  داده مي
خواسـت، سـرانجام      وانـدن كيفـر   هاي وسيع ديپلماتيك براي جلو گيري از خ         هاي دولت ايران و فعاليت      رغم تهديد   علي

در آغـاز ريـيس     . جلسه دادگاه براي شنيدن كيفرخواست تشكيل گرديد      1996 نوامبر   12شنبه       صبح روز سه   9ساعت  
برداري و صدابرداري در دادگاه ممنوع است به خالف  برداري، فيلم دادگاه خطاب به حاضرين گفت مانند گذشته عكس      

 بـه قرائـت   سـپس يوسـت  . نـويس خـود را بـه جلـسه بياورنـد          نويس و ماشين    ند تند توان    جلسات ديگر دادگاه وكال مي    
در ابتدا او مقدمة كوتاهي از سير دادگاه ارائه داد، به مهم و جنجالي بودن دادگاه اشـاره كـرد و             . خواست پرداخت   كيفر
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بر خـالف نظـرات   . دولت ايران به دادگاه غيرعادي استوي گفت اما برخورد . سير دادگاه را سيري عادي ارزيابي نمود 
غيرعادي اما دخالت . مسئوالن دولتي ايران اعالم جرم عليه مقامات رسمي ايران در اين دادرسي اصال غيرعادي نيست         

رس ارائة مدرك از ترورهاي اتريش، فرانسه، قب      . سازمان يافتة دولت ايران براي جلوگيري و اختالل در كار دادگاه است           
غيرعـادي امـا دخالـت      .  بـه دادگـاه غيرعـادي نبـود        صدر     و بني  ، گنجي و هامبورگ و احضار شاهدهايي مانند حسيني      

 دولـت ايـران از زبـان    نظر از بقية موارد من فقط به يك تهديد         صرف. وقفة ايران براي جلوگيري از اين دادرسي بود           بي
او به صراحت در مصاحبة خود گفت اگر يـك ايرانـي در ايـن         : كنم     اشاره مي  1996 وزير امور خارجه در مارس       واليتي

يـي ايـن دادرسـي را توطـاة       دادگاه محكوم شود، آلمان بايستي تاوان سنگيني پس بدهد و سفير ايران در بن در نامـه      
ما نشان خواهيم داد اين چهار قتل با انگيزة سياسي بوده و شركت متهمان در قتل با هدف                  . واندصيهونسيم جهاني خ  

در چند هفتة گذشته از نشـستن ايـران بـر صـندلي اتهـام               . مسئولين پشت پردة اين ترور رابطة مستقيم داشته است        
  .ين جنايت بوده صحيح استاين مطلب از اين جهت كه دولت ايران دستور دهنده ا. بسيار سخن گفته شده است

برخالف آنچه در بيرون دادگاه مطرح است ما در همـة جهـات توانـستيم بـدون                 : وي درباره دخالت دولت آلمان گفت     
مسئولين دولتي مانعي در سر راه ما قرار ندادند و حتي آن جا كه امكـان                . آوري كنيم     مزاحمت تحقيق و مدارك جمع    
  .ها به آلمان اشكالي نتراشيدند  و آمدن آنصدر   و بنيداشتند مثال براي شهادت گنجي

هـا    ولي آن . علت فشار و دخالت دولت ايران اين است كه از اين دولت به عنوان مسئول ترور در حكم نامي برده نشود                    
ر دادگاه حكم داده شود، هيچ راه ديگري جز اعالم زيرا اگر با توجه به مدارك ارائه شده د       . به اين هدف نخواهند رسيد    

چنين حكمي سياسي نخواهد بود زيرا دقيقـا بـا توجـه بـه مـدارك و اظهـارات                   . ها وجود ندارد      سياسي بودن اين قتل   
به عكس حكمي سياسي خواهد بود كه اين مدارك را ناديده بگيرد و به علـت تـرس نخواهـد از             . شود    محقق اعالم مي  

  . پرده اين ترور نامي ببردعامالن پشت
. در اين چهار سال نه تنها در موارد فوق بلكه از جهات ديگري نيز سعي شد دادرسي را از موضوع اصلي خود دور كند                       

با مطرح كردن هر روزه مسايلي همچون داشتن سردرد و نداشتن اجاق غذاپزي و غيره كوشش شد چهار فقره قتل به                  
ي به موقع چنين مسايلي نبايد باعث فراموش شدن اين امر مهم گردد كـه بازمانـدگان                 ابراز حت . فراموشي سپرده شود  

جريـان  . قربانيان كه در اين جا حاضرند، حق دارند ادعاي حقوق خـود را بنماينـد و خواسـتار اجـراي عـدالت شـوند                       
اگـر بـه   . ت را روشـن كنـد   اتفاق افتاده اسـ 17/09/92دادرسي بايستي بتواند بدون اگر و اما مسألة چهار قتلي كه در   

مـسئوليت  . هاي ديگري در جاهاي ديگر مجبور شوند تصميماتي بگيرند ربطي به اين دادرسي ندارد                 دنبال حكم ارگان  
  .اند  حركات احتمالي آينده به عهده كساني است كه در خفا اين ترور را سازماندهي كرده

يـي چنـين      ني دادرسي تمجيـد كـرد و گفـت در محاكمـه           يي در جريان طوال       وي در پايان مقدمه از جو خوب و حرفه        
  .طوالني و مفصل اين مسأله چندان هم بديهي نيست

. وي ابتدا شرح مختصر زنـدگي متهمـان را ذكـر كـرد            . خواست پرداخت    به خواندن كيفر   سپس دادستان عالي گاورگ   
 با استناد به گزارش متخصصين و شاهدان وقـايع زيـر را بـه ترتيـب                 آنگاه به داليل تاريخي و سياسي ترور پرداخت و        

تشكيل حزب دمكرات كردستان ايران تا انقالب، سياست حزب در مقابل رژيم اسالمي و پاسخ رژيم                : تاريخ طرح نمود  
رت ايـران، چگـونگي      و فـرار قـاتالن بـه سـفا         1989 در ويـن در      و تحت تعقيب قرار دادن رهبران حزب، ترور قاسملو        

براي ترور او، كنگره انترناسيونال سوسياليـستي و شـركت هيـأت            كميتة امور ويژه     و داليل تصميم     انتخاب شرفكندي 
  .حزب دمكرات كردستان، چگونگي قرار مالقات با برخي از افراد اپوزيسيون و چگونگي ترور
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اهللا را ذكر نمـود و در           ها با حزب     و ارتباط آن    و راحيل  ، امين وص دارابي نمايندة دادستاني نقش و انگيزة متهمان، بخص      
 با آن  و عطريسم ديگر عياد  دو مته . اين بافت نقش مراكز اسالمي و تجاري ايران در تدارك اين ترورها را تشريح كرد              

بخـشي طـوالني از     . ها را متفاوت از ديگر متهمان ارزيابي كرد         كه از ترور مطلع بودند را كمك كننده ناميد و نقش آن           
دادستان اظهارات او را معتبـر ارزيـابي        .  تنها شاهد مستقيم وي بود      و محمد جراده   خواست مختص به متهم عياد      كيفر
  .كرد

. اند  ده تباني كر   و دادستان عليه دارابي     سر و صداي زيادي براه انداخته بودند كه امين         وكالي متهمان بخصوص دارابي   
. "همـة كثافـت بـروي آب آمـد        " در برابر نمايندگان مطبوعات اعالم كردند      ها پس از ارزيابي دادستان از جرم امين         آن

بـين    دگـاه زيـر ذره   را در تمام دوران بازجويي و داهاي امين نمايندگان دادستاني همة حركات، حاالت، اشارات و گفته       
 براي خـود بهتـرين را انتخـاب         امين"ها را در يك ارزيابي مستدل مطرح كردند و نتيجه گرفتند              قرار داده بودند و آن    

  ."كرد
 در ايـن تـرور بـدون خواسـت           و امين  ، راحيل نمايندة دادستان بر سياسي بودن ترور تاكيد كرد و گفت شركت دارابي           

انگيـزة ايـن سـه      . شناختند    ها را مي    يي با قربانيان داشتند و نه حتي آن           اين سه تن نه رابطه    . ايران قابل توضيح نيست   
 و همين امر اين ترور را به يك ترور سياسي و ايـن تروريـسم را بـه تروريـسم                     نفر، انگيزة برنامه ريزان ترور بوده است      

كـشي در       يي را كمي گشود و به ما امكان داد تا نيم نگاهي به ماشـين آدم                 اين دادرسي دريچه  . دولتي بدل كرده است   
 مسألة كردها چيزي نبود كه      .دهد در راه خود هر مخالف را از ميان بردارد             ماشيني كه به خود حق مي     . ايران بياندازيم 

دهند كه رهبران درجـه اول رژيـم            شواهد و مدارك نشان مي    . هر كسي در رژيم ايران بتواند درمورد آن تصميم بگيرد         
مستقيم در دادن دستور و طراحـي ايـن تـرور           ... رهبر مذهبي، رييس جمهور، وزير امورخارجه، وزير اطالعات و        : ايران

پنداشـتند كـه    ها نبود بلكه برعكس آن را امتيازي مـي   آلمان نه تنها مانع آن  ب با دولت حتي رابطة خو  . دست داشتند 
  .مانند  با داشتن آن از تعقيب احتمالي مصون مي

هـا     جاسوسي در جريان دادرسي اشتباه است، زيرا ايـن سـازمان           -هاي اطالعاتي       اتكاي يك جانبه بر اطالعات سازمان     
وانند به دادگاه معرفي كنند و بدين ترتيب بررسي ايـن منـابع از سـوي دادگـاه غيـرممكن                   ت    معموال منابع خود را نمي    

. هـا تأييـد و تكميـل شـد          ها با مدارك و اطالعـات مـستقل از آن             اما در اين دادرسي تمام اطالعات اين سازمان       . است
 و ديگر متهمـان بـا ارائـة مـدارك            در مورد دارابي   BfVارشاتگز.  انطباق پيدا كرد    با اظهارات امين   BNDگزارشات  

هـاي      گزارشات مربوط بـه شـركت مقامـات و ارگـان          . استراق سمع و شاهدان اطراف خود متهمان تكميل و تأييد شد          
 نشان دهندة درجة دقت و درستي اين گزارشات است كـه       اين.  تأييد گرديد  "ث"دولت ايران در ترور به وسيلة شاهد        

  .ها داشت يي به آن  ترين شبهه توان كم  ديگر نمي
  : وي در مورد شاهداني كه به طور مستقيم شاهد واقعه و متهمان نبودند گفت

 ايداولوژيكي رهبران ايران    -هاي سياسي    از هدف  خ مدير ماسسة شرق شناسي آلمان تصوير درخشاني       با  پرفسور اشتاين 
  .براي ازبين بردن رهبران حزب دمكرات كردستان ارائه داد

هايي در اظهاراتش  دقتي صدر شاهدي مشكل بود و بي    بني.  موثق بود و با مدارك ديگر نيز تأييد شدند         اطالعات گنجي 
او به عنـوان اولـين ريـيس جمهـور ايـران            . شد  ه نوع رابطة وي با منابعش مربوط مي       ها ب   دقتي  وجود داشت اما اين بي    

داراي پتانسيل سياسي زيادي بود، اما هيچگاه اطالعات اشتباه و دروغ به دادگاه نداد و با معرفي منابعش عمال خود را                     
  .نيز در محك آزمايش گذاشت
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عينيت اظهارات، معرفي منـابع و دقـت و   .  صد در صد بودحي، ابولقاسم مصبا"ث"هاي شاهد  ها و گزارش   اعتبار حرف 
دانست، نشان دهنده احاطـة او بـه اطالعـاتش            العاده خوب او و اظهار نظر نكردن در مورد مسايلي كه نمي             حافظة فوق 

  .باشد مي
تـوان     غير قابل بررسي، عمومي و دست دوم است كه در يك دادگاه نمي             ، فاضل اهللا وردي نيكجه    "ب"اطالعات شاهد   

  .هاي او استناد نكرديم خواست به گفته ها اتكا كرد و به همين علت نيز در كيفر به آن
اطالعـات  : دادستان در مورد چگونگي لو رفتن محل و زمان جلسه و وجود يك خائن در جمع اپوزيسيون اظهار داشت    

يقي كه تيم بدست آورد، آخرين تمرين شب پيش از ترور، نشان دهندة آن است كه تيم ترور حداقل يـك                     سريع و دق  
اطالعـات  . اين، برداشت ما از نـوع تـرور بـود       . منبع در درون اپوزيسيون داشته كه در ارتباط با رهبران كرد بوده است            

شب ترور در رستوران حضور داشـت برداشـت مـا را          سازمان اطالعات داخلي آلمان با ارائة اين اطالع كه اين منبع در             
تواند اين باشد كه منبع اطالعاتي رژيم ايران خود شاهد ترور بوده و از آن جان سالم                  تراژدي اين ترور مي   . تكميل كرد 

آنچـه  . ايـم  وذ كردهباشد كه ما در اين حزب نف  مي1992 در اوت متاسفانه اين مويد اظهارات فالحيان   . بدر نبرده باشد  
توان گفت اين است كه حوزة افراد مشكوك محدود است و هنگامي كه بدانيم اين منبع در رسـتوران                 در اين ميان مي   

  .شود نيز حضور داشته است اين حوزه به مراتب محدودتر مي
  . دادستان در پايان تقاضاي مجازات براي متهمان نمود

  
  وكالي شاكيان خصوصي

 گفت شـاكي خـصوصي   اريگ.  ساعت ارائه داد  4، آخرين دفاعيات خود را در        هانس يواخيم اريگ   1996 نوامبر   21در  
  . وظيفه دارد كه موضوع و مدارك را از ديدگاه قربانيان روشن نمايد و ارزيابي كند

وار  دولت آلمان در برابر فشار تهران نه تنها بدهكار تكرار موعظه. واست حقير است العمل تهران در مقابل كيفرخ عكس
هاي باج خواهانه، با كلمات صـريح را نـه             استقالل قوة قضايي نيست، بلكه رد اين فشار        - حتي با طنين عذر خواهي       -

  .تنها به فرد فرد نمايندگان دادستاني بلكه به اين دادگاه نيز مديون است
ني گفت تحقيق، آزادنه و بدون تاثيرگذاري دولت پيش رفت، اما تنها راه تاثيرگـذاري دولـت دسـتور دادن بـه                      دادستا

تري بر اين دادگاه داشته است؟ قابل توجـه اسـت كـه               آيا دولت آلمان تاثير گذاري از نوع عام       . مأموران تحقيق نيست  
 كه در اين جا به عنوان مـدرك مطـرح شـد،          92 در اوت    رغم آن كه مقامات آلمان از مصاحبة تلويزيوني فالحيان          علي

 93 در مورد شركت وزارتخانة وي در ترور ميكونوس داشت، از او در اكتبر               BfVمطلع بودند و علي رغم اطالعاتي كه        
مـه را   همچنين قابل توجه است كه خواست تاثير گذاري يعني منتفي كردن محاك           . به عنوان مهمان دولتي دعوت شد     

اشـميدباوئر بـه   .  ماه مسكوت گذاشت و در مقابل پارلمان آلمان گفت اين امر موضوع مذاكره نبوده است              6 اشميدباوئر
 اين جمله معما گونه نوعي تاثير گذاري بر دادگاه  "رسد  هر كس جزايات را بداند به نتايج ديگري مي        "طور مكرر گفت    

هـاي اطالعـاتي    جلـوگيري از ارائـة مـدارك سـازمان    . ستقيم در سطح ديگري نيز وجود داشت    تاثير گذاري غير م   . بود
  .ها هستند  از اين نمونهBfVتوسط مقامات دولتي از جمله گزارش گروه كار ايران و شهادت مدير ايالتي

بنابر اين خط بايد حكم دادگاه ميكونوس به عنوان .  تعيين كرد خط حركت را شهادت داده بود رفسنجاني  "ث"شاهد  
اما من  . بعدا رفسنجاني در مصاحبه با اشپيگل دادگاه ميكونوس و حكم آن را سياسي ناميد             . شد  حكم سياسي افشا مي   
يـي از     هدانم كه نه بر اساس مدارك ارائه شده به دادگاه بلكه بسته به موقعيت سياسي بـه نتيجـ                    حكمي را سياسي مي   
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پيش تعيين شده برسد كه مبتني بر حقايق نباشد، حكمي كه در مقابل فشارهاي تهران سر خم كنـد و از بـردن نـام                       
من معتقدم اين نكته در مورد اين دادگاه عالي غير قابـل  . صادر كنندگان حكم قتل با وجود مدارك كافي پرهيز نمايد 

 كـالم معـروف     "هنوز در برلن قاضي هست    "ن شاه سر ننهاد و       سال پيش به فرما    200دادگاهي كه حتي    . تصور است 
  .جهاني شد

:  دليل را به طور مـشروع ذكـر نمـود        15ترين نكتة دفاعياتش به تروريسم دولتي پرداخت و           وي سپس به عنوان اصلي    
قتـل  تعقيب سيستماتيك كردها در ايران به خاطر حفظ قدرت سياسي و به دليل ايـداولوژيك بنيـادگرايي اسـالمي،                    

 كه ضربه زدن به حزب دمكرات را در آينده نويـد داد، نـام بـردن از                  ، قادري آذر، سخنراني تلويزيوني فالحيان     قاسملو
ور از طرق مختلف،    ، دادن اطالع به حزب دمكرات داير بر خطر تر         همة متهمان به عنوان شهروند ايراني، اظهارات امين       

ها، شركت دو ايراني در تيم ترور، دادن فحش به زبان فارسي در هنگـام تـرور توسـط                     كن  ها، نوع صداخفه    منشا اسلحه 
اهللا، عـدم     ، وجود خائن، تعلق متهمان به حزب      BfV كه منجر به اولين دستگيري شد، گزارش         BNDقاتلين، گزارش   

  . باالخره اظهارات مصباحيوجود هيچ انگيز ديگري جز از سوي ايران و
 گفت كـه جـرم      وي دربارة امين  .  تأييد كرد  در بررسي و ارزيابي اتهامات متهمان داليل دادستاني را جز در مورد امين            

گيري دادستان رسيد اما من نظرم بيشتر بر قتل           توان به نتيجه    ت در قتل قرار دارد و مي       در مرز بين قتل و معاون      امين
  .است

  
 در دفاعيات كوتاه و سياسي خود به مدارك و مسايل مطرح شده در دادگاه بـه اهميـت بـردن نـام سـردمداران       شيلي

زند بايد بسته شود       در سفارتخانة كشوري كه دست به ترور مي        وي گفت . ايران به عنوان مسئولين اين ترور اشاره كرد       
  .ها را تهديد كشور آلمان ناميد و به تهديدهاي ايران عليه دادستاني اشاره كرد و آن

  
انـد،    ده طي سخناني كوتاه و خالصه گفت اگر نام دولت ايران در حكم ذكر نشود، مسببين اصلي ترور از قلم افتا                    يشكه

وي در حالي كه اشك در چشمانش حلقه زده بود و بـا             . حكم ناكامل خواهد بود و دادگاه به هدف خود نرسيده است            
هق، به گفتگوي خود با موكلش اشاره كرد كه خواست او جلوگيري از بروز چنين جناياتي است تا گرفتن انتقام از                       هق

  .مجرمين
  

گذاشـته    خواسته اين وكالت را به عهده بگيرد زيرا مسايل سياسي وقتي براي او نمي                گفت از ابتدا نمي    ولفگانگ ويالند 
وي گفت اين دادگاه امكاني را بوجـود آورد تـا نقـش             . هاي مكرر دوستان اين وظيفه را پذيرفته است         اما پس از تماس   

 را در يك مجمع عـالي قـضايي         -ها به آن معتقد بوديم         سال يي كه ما     مسأله -دولت ايران در ترورهاي خارج از كشور        
شـود و ايـن اميـد را بوجـود            براي اولين بار در يك دادگاه عالي مسألة تروريسم دولتي ايران مطـرح مـي              . مطرح كنيم 

  .آورد كه اين دولت در آينده نتواند مخالفان خود در خارج از كشور را به سادگي گذشته سر به نيست كند مي
  
  كالي متهمانو

كـردم دادسـتاني در        اعالم نمود تصور نمـي     گ وكيل متهم عياد   بر  نوبت به دفاعيات وكالي متهمان كه رسيد، اشپانگن       
كـنم    تهامـات تقاضـاي مـي     به دليل پا بر جا بـودن ايـن ا         . كيفرخواست همچنان بر مجرم بودن موكلم پافشاري نمايد       
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 عالوه بـر  وكالي دارابي.  را نشان دهند عليه عياد  پايگي اظهارات جراده    شاهدان جديدي در دادگاه شهادت دهند تا بي       
 و برادرش منبع اين سـازمان        تحقيق نمايد آيا متهم امين     BNDپشتيباني از اين تقاضا از دادگاه خواسـتند از طريق          

توان در     تباني نموده و اين را مي       با امين  زيرا به نظر آنان بديهي است دادستاني براي متهم كردن دارابي          . اند يا نه    بوده
  . در نظر گرفته ديدمجازاتي كه دادستاني براي امينميزان 

ما در مرحلة آخرين دفاعيات هستيم و در اين تقاضا هـيچ مـورد              : گ گفت بر  دادستاني در اعتراض به تقاضاي اشپانگن     
يي كه    رييس دادگاه با اشاره به وقفه     . از سه سال دادرسي مطرح شود     توانست در مدت بيش       جديدي وجود ندارد و مي    

 در پاسـخ    وكيل عياد . براي شهادت دو شاهد در ايران بوجود آمده بود سوال كرد چرا در آن زمان اين تقاضا داده نشد                  
. باشـد   ن موكلم از سـوي دادسـتاني مـي        جويي كنم، ولي دليل اصلي آن مجرم شناخت         خواستم در وقت صرفه     گفت مي 

ريـيس دادگـاه    . هرچند دادستاني هيچگاه در جريان دادرسي مطلبي ادا نكرد كه منجر بـه چنـين سـواتفاهمي شـود                  
وكالي متهمان هم آهنگ اعالم . پيشهاد نمود دفاعيات متهمان ديگر ادامه يابد تا اين تقاضاها مورد بررسي قرار گيرند        

  .كنند اها بررسي و تصميم قضات اعالم نشود از آخرين دفاع خود داري مينمودند تا وقتي تقاض
وي گفت دادستاني بعنوان شاكي اصلي به موارد غيرعادي اشاره          .  به آخرين دفاعيات پرداخت     پرسيوس 28/11/96در  
تواند دليلـي بـر     تروريسم دولتي به هيچوجه نميغيرعادي عمل خود او بود كه دادرسي را سياسي كرد، تاكيد بر     . كرد

در طول دادرسي مشخص شد كه جاي ايران در جايگاه متهمان است ولي ما اجازه نداريم به  . محكوميت متهمان باشد  
وي اظهـارات دادسـتاني كـه گفتـه بـود يكـي از داليـل           . اتهامات متهماني كه در دادگاه حضور ندارند رسيدگي كنيم        

 كـه در جريـان      با اشاره به كوشش وكالي دارابـي       پرسيوس.  بود را رد كرد    دگاه بررسي اعترافات امين   طوالني شدن دا  
ه جزو دو نفري كه تيراندازي كردند قرار دهنـد      زاد   و ابراهيم   را با توجه به شهادت دستمالچي      دادگاه سعي كردند امين   

باشند تاثيري بر اين دادرسـي         مي BND و برادرش منبع      كه گفتند امين   رد كرد و اضافه نمود تقاضاي وكالي دارابي       
 "ب"وي اظهارات شاهد    . اش در لبنان خطرناك است      گذاشت، اين اظهارات غير مسئوالنه، براي وي و خانواده        نخواهد  

 را  درصـ   شهادت بني . ها در اين دادگاه وجود ندارد        را براي دادگاه غير قابل استناد خواند زيرا امكان ارزيابي آن           "ث"و  
او گفت دادگاه اگر بخواهد نظر وكيل شـاكي خـصوصي را در             . به دليل تعلق وي به اپوزيسيون نيز مشابه ارزيابي نمود         

  و رد آموزش غواصـي 88 تا 82هاي   و حضور مداومش در لبنان بين سال  سواد بودن امين    نظر بگيرد ما براي اثبات بي     
  .  نفر را به دادگاه خواهيم داد48اهللا تقاضا شهادت  او در ايران و تكذيب عضويت وي در حزب

  
 و دسـتگيري    وي گفت من وظيفه ندارم درباره اظهارات امـين        .  در همين روز به آخرين دفاعيات خود پرداخت        باوماير

 رودست خـورده و اصـال        اثبات نمايد كه امين    او سعي كرد بر اساس آخرين اظهارات امين       . ديگر متهمان سخن بگويم   
صي  را شريك جرم ارزيابي كـرد امـا شـاكيان خـصو            هرچند دادستاني اتهام امين   . كرده كسي به قتل برسد      تصور نمي 

 دربارة مسلسلچي بودن امـين  . كنيم  ها را رد مي     داليل آنان بسيار ضعيف است و ما آن       . اصرار در مجرم بودن وي دارند     
اهللا بود و نه عضو آن و اين امر در لبنان عادي               طرفدار حزب  امين.  در مقابل هم قرار دارند      و دستمالچي  اظهارات بوهم 

 در اين باره متزلزل بود و شهادت سـه نفـر    در ايران مهم است اما اظهارات شاهد الموسوي     آموزش غواصي امين  . است
هـاي   وي حـداقل بـين سـال   . ها پافـشاري كـرد    است كه تا پايان بر آن     ي امين ها  مهم گفته . ديگر قابل اعتماد نيستند   

  . را به عنوان شريك جرم در نظر بگيردباوماير از دادگاه تقاضا كرد امين.  در ايران نبوده است1988 تا 1982
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 را در جعل پاسپورت مجرم دانست و تقاضا كرد دادگاه وي را تنهـا   در دفاعيات كوتاه خود عطريس     زالم 96 نوامبر   29
. اهللا و افراد آن نزديكي عقيدتي نـدارد         به اين جرم مجازات نمايد زيرا در جريان دادرسي مشخص شد كه وي به حزب              

  .دانسته است  نميعالوه بر اين وي علت استفاده از اين پاسپورت را
  

ها سر باز زدند و آخرين دفاعيـات خـود          خواست كه به آخرين دفاعيات خود بپردازند، آن        رييس دادگاه از وكالي عياد    
 نيز به داليل مـشابه متوسـل        و راحيل  وكالي دارابي . گيري دادگاه دربارة تقاضايشان كردند      را موكول به بعد از تصميم     

يـي     در ايـن تقاضـا از جملـه اشـاره           دارابي 1.كند   اعالم كرد تقاضايي دارد كه كتبا اعالم مي        در اين ميان دارابي   . شدند
هيـأت قـضات بـا تقاضـاي        . عالوه بر اين وي گفت وكاليش اجازه ندارند از وي دفاع كنند           . نش نمود مبني بر ابزار شد   

 اعالم   يي به ضميمة يك پرونده  در اين حين دولت ايران طي نامه.  مبني بر آمدن چند شاهد موافقت نمود   وكالي عياد 
  .ند دولت ايران نبوده و جاعل، مختلس و دروغگو است هيچگاه كارمكرد مصباحي

 شـهادت دادنـد و مـدارك         و شـاهد مـصباحي      شاهدان تقاضا شـده از سـوي وكـالي عيـاد           13/2/97 تا   29/11/96از  
ه به دادگـاه بـه ايـن نتيجـه          هيأت قضات بر اساس مدارك ارائه شد      . دادستاني و پليس در بارة مصباحي بررسي شدند       

 از   از دادستاني تقاضا كرد قتل عمد وي       14/2/97رسيد كه عزيز طبيب غفاري هدف ترور نبوده است و در جلسه روز              
  .دادستاني با اين تقاضا موافقت كرد. ادعانامه حذف شود

  

   دور سوم-پ
وي گفت دوسية فرستاده شـده از طـرف ايـران مـشتي       . خواندخواست را      فوريه دادستاني بخش تكميلي كيفر     14روز  

هاي قبلي   در بازجوييمصباحي. اند كاغذ بدون تاريخ و امضأ است و آن را صرفا به خاطر طوالني كردن دادگاه فرستاده           
سـي نمـوديم و مـواردي    همة نكات دوسيه را برر. تاريخ و محل سكونت خود در دوران اقامت در اروپا را ذكر كرده بود  

درست بودن تمامي اظهارات مصباحي در ايـن تحقيقـات بـه اثبـات       . كه قابل تحقيق بودند را مورد تحقيق قرار داديم        
هـاي    هـاي اعـالم شـده توسـط وي، گـزارش            هـاي مختلـف سـويس در تـاريخ          هاي ثبت نام مهمانان هتل      برگه. رسيد

تي وي براي ايران، عكس او در مراسم رسمي دولتي در ايران و پرسش هاي اطالعا   هاي اطالعاتي دربارة فعاليت     سازمان
هاي او     با او تماس گرفته بودند از جمله مداركي است كه درستي گفته            هاي آلماني كه براي آزادي كردس       از شخصيت 
  .تر نمودخواست را براي ما موكد تحقيقات اخير درستي نكات مطرح شده در كيفر. كنند را اثبات مي

  
او گفت كوشش ايران براي طوالني كـردن        . هاي دادستاني را گوشزد كرد       در دور دوم سخنان خود ارزش فعاليت       اريگ

فشارهاي دولـت ايـران     . دادگاه موفق بود اما در همين مدت داليل بيشتري دال بر تروريسم دولتي به دادگاه راه يافت                
 با روزنامة فرانكفورتر آلگماينه و همچنين تهديد ايران عليه حزب دمكـرات              ادامه يافت، مصاحبة ناطق نوري     بر دادگاه 

خالصه در ارزيابي من در بارة نقش تك تك متهمان تغييري بوجود نيامده، اعتقادم به اين                . كردستان از اين جمله اند    
  . ور بوده سست نشده، به عكس به اطمينان قطعي رسيده استكه ايران عامل و دستور دهندة اين تر

                                                                          
 .رجوع شود  متهمني در دادگاه-٣دادگاه، خبش : به فصل سوم١
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  . هر يك در چند جمله دفاعيات قبلي خود را تأييد كردند و ويالنديشكه

هـا خواسـت دربـارة     ز موكـل را گوشـزد كـرد و از آن          استقالل وكيل ا    رييس دادگاه به وكالي دارابي     97 فورية   20در  
وي گفت در تمام دوران كار قضايي خـود اولـين بـار             . تصميم خود داير بر عدم ارائة آخرين دفاعيات دوباره فكر كنند          

  .شود است كه با چنين موردي مواجه مي
  

  وكالي مدافع متهمان
 در آغاز آخرين دفاعيات خـود اعـالم كـرد آخـرين دفاعيـات خـود را مـستقل از                      وكيل عباس راحيل   هربرت هدريش 

 وارده از سـوي     وي اتهامـات  .  و وكاليـش بـود     اين سخن نشانة ديگري از درگيري ميان راحيـل        . دهد  موكلش ارائه مي  
 بر روي اسلحه، رابطة وي با متهمان ديگر از          دادستاني عليه موكلش را به طور كلي قبول كرد و گفت اثر دست راحيل             

از مشخصات قتل،   . ي وارد رستوران شده و تيراندازي كرده است       هاشم   با بني  راحيل. جمله مدارك غير قابل رد هستند     
بـا توجـه بـه      . جبونانه بودن قتل درست است، اما پست بودن انگيزه و از اين رو سنگيني ويژة جرم قابل قبول نيـست                   

وي مقامات رژيم ايران به عنوان يك فرمان شرعي داده شد و فردي شديدا مذهبي               دستور قتل از س    اظهارات مصباحي 
وي اعالم كرد در صورتي كه دادگاه داليلي مبني بر سنگيني . چون و چرا اطاعت نمود  از اين فرمان بي همچون راحيل 

 عليـه كردهـا، يـك       يك كارشناس در امور كردها جهت روشن شدن جهاد خميني         دهد، تقاضا دارم      جرم تشخيص مي  
چون و چراي يك مسلمان معتقد از فرمان شرعي يعني فتوا و يك روانشناس بـراي                  شناس براي تأييد پيروي بي      اسالم

 در شرايط جنگ داخلي لبنان بـزرگ شـده، در           وي گفت راحيل  .  دادگاه شهادت دهند    در تأييد تعصب مذهبي راحيل   
يي با جامعه نداشـته و فقـط افـراد مـذهبي متعـصب در حـول و         ايران دورة غواصي جنگي ديده، در آلمان هيچ رابطه        

وي بـا اشـاره بـه       .  شـدند  اعث اجراي مو به موي فرمان قتل از سوي راحيل         اين زندگي در مجموع ب    . حوش وي بودند  
ت فرمـان از    دانـس   دهد وي از قبل مي       اشاره كرد و گفت اين نشان مي       "ايران پشت ماست  " كه گفته بود     سخن راحيل 

به اين داليل سنگيني ويژة جرم شامل حـال او          . باشد و او سرخود به آن دست نزده است          سوي مقامات رژيم ايران مي    
  .نميشود

 وكـالي    و كولوگـه   بر اساس ايـن نامـه پانكـا       .  رييس دادگاه نامة كانون وكالي برلن را قرائت كرد         1997 فورية   27در  
. انـد    را مطـرح نمـوده      به كانون وكالي برلن مراجعه و داليل خود مبني بر امتناع از ارائه آخرين دفاع از دارابـي                  دارابي

 در چند جملة عصبي گفـت       كولوگه. داند  نميكانون وكال داليل آنان را پذيرفته و اظهار اين داليل را در دادگاه ممكن               
 نيـز در چنـد جملـه         مشكات - خانم گزيال كين   وكيل ديگر دارابي  . باشد و خواهان آزادي او گرديد       گناه مي   موكلش بي 

  .كنم  از او دفاع نميگفت من بنا به خواست دارابي
هـاي او فقـط حملـه     گفتـه .  آخـرين دفاعيـات خـود را ارائـه كـرد       وكيـل ديگـر راحيـل      در همين روز ميشائل كـايزر     

وي برداشـت   .  بـود  شـپيگل بـه خـاطر درج دفاعيـات همكـارش هـدريش            هـا، بخـصوص روزنامـة تـاگس ا          به روزنامه 
ايـن موضـوع بـه دادگـاه ربطـي نداشـت، زيـرا مطلـب و مـدركي كـه در دادگـاه              . اين روزنامه را غيرمسئوالنه خوانـد     

 اظهـارات صـريح     وي سـعي كـرد    . هـا، اهميتـي بـراي دادگـاه نداشـتند           بررسي نـشده بودنـد ماننـد نوشـته روزنامـه          
يـي كـه بايـد دربـارة           دقيقـه  15در ايـن دفاعيـات      .  كـه مـورد تأييـد خـود او نيـز بودنـد را مـشروط نمايـد                  هدريش
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 بـا ارائـة      بـا تـن زدن از آخـرين دفاعيـات كردنـد كـايزر              آنچـه وكـالي دارابـي     . بـود از او سـخني نگفـت          مـي  راحيل
  .ارزش براي دادگاه انجام داد مسايل غير ضروري و عمال بي

  
ت ايـن اتهامـات تنهـا متكـي بـه اظهـارات       اسـاس خوانـد و گفـ       را بـي   ، اتهامات دادسـتاني عليـه عيـاد       خانم وردينگر 
 را  دادگـاه نيـز جـراده     . اين اظهـارات يـا دروغنـد يـا بـازگويي نادرسـت برخـي از سـخنان عيـاد                   .  است محمد جراده 

اف كـرد و در دادرسـي ايـن امكـان بدسـت نيامـد تـا                 به علـت تهديـدات عليـه وي از دادن شـهادت در دادگـاه معـ                
بـه ايـن دليـل اظهـارات        . شـد   تنهـا بـه شـهادت بازجوهـاي او بـسنده            . اظهارات او به طـور مـستقيم ارزيـابي شـوند          

از سـوي ديگـر بـر اسـاس اطالعـات سـازمان امنيـت داخلـي آلمـان                   .  در حكـم نبايـد مـنعكس شـوند         محمد جراده 
بــه عــالوه بــر . ريــزي كــرد  نقــشة نهــايي تــرور و ســاير مــسايل را طــرح92تــيم از ايــران در اوايــل ســپتامبر يــك 

ي از سـوي مالهـا مـأمور سـازماندهي تـرور شـده و از افـراد محلـي تـيم                      هاشـم   ، بنـي  اساس شهادت موثق مصباحي   
 كـه نـه عـضو       بـه ايـن ترتيـب عيـاد       . بودنـد   اللهـي و طرفـدار ايـران مـي          ايـن افـراد بايـد حـزب       . دترور را انتخاب كر   

  . تقاضاي آزادي كردوي براي عياد. اهللا بلكه عضو امل بود جايي در اين تيم نداشت حزب
 هاي جراده  در آخرين دفاعيات خود به طور مفصل به يك يك گفتهگ وكيل ديگر عيادبر  اشپانگن97 مارس 6در روز  

پرداخت و اظهارات همة شاهداني كه در اين مورد در دادگاه شهادت داده بودند را ارزيابي نمود و نتيجـه گرفـت كـه                        
  .باشد گناه مي  بياند و عياد  دروغ گفتهبيشتر از همه جرادههمه و 

  
  آخرين دفاعيات متهمان

وجود ايـن   اند اما با      ها از پيش تعيين شده      دانم مجازات   وي گفت من مي   .  به دفاع از خود پرداخت     روز اول آوريل امين   
بر و دربان، از دكتر تا مترجم را يك به يك  او همة حاضران در دادگاه، از رييس تا نامه    . خواهم چند مسأله را بگويم      مي

نام برد و از آن كه رفتار او را در اين مدت تحمل كرده بودند تشكر نمود و تقاضاي بخشش كرد و تاسـف خـود را بـه                             
.  گفت اين كه قبال در دادگاه گفتم كه پليس به من رشوه داده غلط بـوده اسـت                  وي. بازماندگان مقتوالن اظهار داشت   

.  گفتم از جمله اين كه همه كاره و ريـيس بـوده را از خـود در آوردم و دروغ گفـتم                      آن چه در بازجويي در بارة دارابي      
گفـت    او در عين حال كه مي     .  را براي اين اتهامات انتخاب كرده بود       دوستان خود دارابي   نگفت چرا درميان تمام      امين

 امـين . افـزود   هاي جديدي به آن مي      گفت و دروغ    هايي كه گفته بود سخن مي       گويد از دروغ    مسلمان است و دروغ نمي    
كـرده كـه هـدف        عتراف كرد ولي اضافه نمود كه از قبل از هدف قتل خبر نداشته و تـصورمي               به شركت خود در ترور ا     
 و اظهار پشيماني كرد و به جلب ترحم پرداخت و قول داد اگر دادگاه بقيه مدت زندان  او البه . گوشمالي چند نفر است   

  .را به او ببخشد زندگي ديگري را شروع كند و به فرزندش برسد
  

هاي وكيل خود را تأييد و اضافه كرد مـدت زيـادي زنـدان را تحمـل                    در آخرين سخنان خود در دادگاه گفته       عطريس
 كه با اتهامي مشابه مـن    افرادي مانند عليان و شهشو    . آوري شوند   كردم تا مداركي كه به پروندة من ربطي ندارند جمع         

هـا نيـز در انتقـال          نيز گزارش داده بود كه آن      BND بازداشت بودند، در حالي كه       دستگير شدند تنها چند ساعت در     
توانـستم قـبال از او     را براي اولين بار در اولـين جلـسة دادگـاه ديـدم و نمـي     وي گفت دارابي . ها با من بودند     پاسپورت

  .دستوري گرفته باشم
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او اين مـتن را بـه دادگـاه ارائـه داد و             .  صفحه به عنوان آخرين دفاعية خود تهيه نموده بود         27 متني در    كاظم دارابي 

 و مـسألة جاسـوس   در اين متن از جمله نوشته بود كه تقاضاي شـهادت فالحيـان  . ام گفت من اين متن را خود نوشته    
مـن هيچگـاه    . از قتلي كه اتفاق افتاده و براي باز ماندگان مقتـوالن متاسـفم            . اند   از سوي من نبوده    بودن برادران امين  

من خود قرباني دشمني اپوزيـسيون بـا        . ام  مأمور ايران و عضو سپاه پاسداران و تيم ترور نبوده و ترور را طراحي نكرده              
 كوشش كرد با مدارك دستچين شده ثابت كند كه          دارابي. باشم   مي ام زيرا تنها ايراني متهم در دادگاه        رژيم ايران شده  

هـاي مـذهبي      دخالتي در ترور نداشته و تقاضا كرد دادگاه او را به علت ايراني و مـذهبي بـودن و شـركت در فعاليـت                       
  .مجازات نكند

  
 در آخرين سخنان خود گفت به علت عمل جراحي قادر نيستم زياد حرف بزنم، به اين دليـل متنـي كـه تهيـه         راحيل
: متـرجم خوانـد   . اين نوشته عمال اولين و تنها دفاع او در طول دادگاه بـود            . دهم تا قرائت كند     ام را به مترجم مي      كرده

از تقاضـاي آمـدن آخـرين شـاهدان اصـال خبـر          . ي بـود  آخرين دفاعيات وكاليم بر خالف راي من و بر خالف قرار قبل           
 در مورد من دروغ گفته است، عالوه بر آن بـه علـت ضـربه وارد                 امين. كردم  شدم موافقت نمي    نداشتم و اگر مطلع مي    

من در سال . گويم ميدانستم چه  شده به سرم در حين دستگيري اظهارات اوليه خود من نير نادرست بودند چون نمي           
شناسـم؛     را مي  امين.  رابطة تجاري داشتم    رابطه بلكه تنها با برادرش موسي دارابي       من نه با دارابي   .  متولد شدم  1971
پول ضبط شده در هنگام دسـتگيري ربطـي بـه تـرور             . سي را نكشتم  ام اما به رستوران نرفتم و ك        ها را نيز ديده     اسلحه

. هـاي لبنـاني اسـت       آوري شده براي يتيم     هاي جمع   نداشته، مقداري از آن سود حاصل از معاملة اتومبيل و بقيه كمك           
  .جديد شد در پايان دفاعياتش خواستار احضار چند شاهد راحيل

.  پاسـخ مثبـت داد     1971 به سوال رييس دادگاه دربارة درستي تاريخ تولدش در سال            پس از آخرين دفاعيات، راحيل    
. گيـرد    تقاضاي شاهدان مطرح شده در آخرين دفاعياتش را پـس مـي             اعالم كردند راحيل   در جلسة بعد وكالي راحيل    

 بنـابر   تواند در تعيين مجازات ايجاد اشكال كند زيـرا           گفت اين مسأله مي    رييس هيأت قضات دربارة تاريخ تولد راحيل      
اما در  . شود   سال سن داشته و قانون مجازات بالغين كامل شامل او نمي           21اين ادعا وي در زمان ارتكاب جرم كمتر از          

 نيـز تـا بـه حـال بـه آن اعتراضـي         و راحيل  1971 قيد شده نه     12/11/1967 تمام اسناد و مدارك تاريخ تولد راحيل      
وي پس از يك تنفس طوالني و مـشاوره بـا           .  در اين باره حرفي براي گفتن دارد       وي سوال كرد آيا راحيل    . نكرده است 

بدين ترتيب براي آخرين بار دادگـاه وارد        . ارائة مدارك را اعالم نمود    پس از آن رييس پايان      . وكاليش پاسخ منفي داد   
  . مرحله دفاعيات شد

   دور چهارم-ت
 گفـت تـاريخ تولـد    اريگ. كنند باشد و تمام اسناد اين امر را تأييد مي      مي 1967 دادستان اعالم كرد تاريخ تولد راحيل     

 بـه اتهـام   1990 ذكر شد و او و وكاليش اعتراضي نداشتند، بـه عـالوه وي در سـال                 1967 در ابتداي دادرسي     راحيل
اما وكيل آن   . وانست كمتر باشد  ت  شد مجازات او مي      مطرح مي  1971دزدي محكوم شد كه اگر در آن زمان تاريخ تولد           

 وي دربـارة دفاعيـات دارابـي   .  را پذيرفت1967، تاريخ تولد سال  وكيل فعلي دارابي   مشكات -زمان او يعني خانم كين    
 در آخـرين دفاعيـات      اما اين نكته را بايد ذكر كند كه دارابـي         . گذارد  ام مي گفت به حق آخرين دفاعيات متهمان احتر      
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ـ   خود از كل مدارك تنها به انتخاب بعضي دست زد و نخواست به اظهارات گرونـه                 و بـسياري ديگـر از       د، مـصباحي  وال
  .شاره بكندشاهدان ا

صدر،   د، بني وال   گفت حتي اگر اظهارات گرونه     دارابي. هاي قبلي خود چيزي اضافه نكردند       وكال و متهمان ديگر به گفته     
  . در اين قتل شركت نداشته استگناه است و   و غيره نيز درست باشند وي بيدبيران

بـيش از همـه دادسـتان عـالي     . مجموع كيفرخواست و آخـرين دفاعيـات تـصوير فـشردة كـل جريـان دادرسـي بـود         
دعاهـاي خـود     بـا تمـام مـدارك و اسـناد ارائـه شـده در دادگـاه ا                  و وكالي شاكيان خصوصي بـه ويـژه اريـگ          يوست

ــد ــدلل كردن ــا كمــك    . را م ــا ب ــل ي ــدون دلي ــات وارده را ب ــد بخــشي از اتهام ــشان كوشــش كردن متهمــان و وكالي
  .مدارك دستچين شده رد كنند
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   حكم -7
  
  

هـاي     كه حكم دادگاه ميكونوس اعالم شد، هزاران نفر ايراني اپوزيسيون در خيابـان             1997 آوريل   10شنبه    در روز پنج  
يي كه دادگاه در آن قرار داشت زير نظارت كامـل پلـيس بـود و بـه افـراد       منطقه. اه به تظاهرات پرداختند اطراف دادگ 

  .شد به ساختمان دادگستري نزديك شوند محدودي اجازه داده مي
 تلويزيون جمهـوري اسـالمي، نماينـدة      -المللي، حتي خبرنگاران راديو     هاي بين   تماشاچي ايراني، نمايندگان خبرگزاري   

ارت امور خارجة آلمان، نمايندگان احزاب مختلف محل تماشاچيان و خبرنگاران را پر كرده بودند، جمعيتي بيش از                  وز
  . يي هم روي زمين نشستند حتي از لژ سالن نيز براي اولين بار استفاده شد و عده. گنجايش سالن

يس دادگـاه چـون هميـشه پـيش از     دسـتان آرام ريـ  . خـورد  تك قضات هيجان بچشم مـي  براي اولين باردر چهرة تك   
كردنـد حتـي      گويي همه احتياط مـي    . رسيد  حتي صداي نفس كشيدن نيز به گوش نمي       . كلماتش بحركت در نيامدند   

  .هاي چوبي صدايي بلند نشود هنگام بلند شدن و نشستن از نيمكت
  :پيش از قرائت حكم رييس دادگاه رو به تماشاچيان گفت

. كنم نه دست بزنيد و نه اعتـراض كنيـد و نـه بـه ميـان صـحبت بپريـد                       مي خواهش.  اين جا دادگاه است    " 
را در اختيار داريم و اگر فرد يا گروهي جلسه را بـه هـم      هاي شما     دانيد ما فتوكپي پاسپورت     طور كه مي    همان

ال تـا  اما با توجـه بـه رو  . كنيم و به ديگران كه پائين منتظر هستند اجازه ورود خواهيم داد             بزند اخراجش مي  
. دهم احساساتي نشوند    به شاكيان خصوصي نيز تذكر مي     . يي پيش بيايد    كنم چنين مسأله    كنون من فكر نمي   

   ".مترجمين يك نسخة حكم را خواهند گرفت و ترجمه خواهند كرد
مـول بـدون    ، رييس شعبة يك دادگاه عالي برلن بـه خـالف مع           سپس كوبش . همراه او حاضرين در دادگاه برخواستند     

  . حكم شفاهي را قرائت كرد12:30 تا 9:30 از ساعت "به نام ملت"گفتن عبارت 
 به علت معاونت    امين. شوند   به علت قتل چهار نفر به حبس ابد با سنگيني ويژة محكوم مي              و راحيل  دارابي" 

 مـاه  3 سـال و  5 با توجه به محكوميت قبلي به عطريس. شود  سال زندان محكوم مي    11در قتل چهار نفر به      
. شـوند   اشـيأ ضـبط شـده نگهـداري مـي         . شـود    بدون پرداخت خسارات آزاد مـي      عياد. شود  زندان محكوم مي  

  . بنشينيد"...ايد مخارج دادگاه را بپردازندمحكومين ب
  :سپس رييس دادگاه داليل را خواند
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 نفر كه بعضي چندين بار اين جا حاضر شدند و بررسي            176 جلسة دادرسي و شنيدن شهادت       247در طي   "
 معلـوم بـود دادرسـي       1993 اكتبر   28از ابتدا، از روز     . مدارك متعدد سبب شد دادرسي چنين طوالني گردد       

بخـصوص شـهادت   ... متهمان از حق خود استفاده كردند و حـرف نزدنـد   . الني خواهد بود و چنين نيز شد      طو
ها به داليلي كه در كنترل ما نبود دادگاه طوالني            عالوه بر اين  . يك شاهد در كانادا چندين ماه به طول كشيد        

 رهبـر حـزب دمكـرات        اسـت كـه طـي آن شـرفكندي         92 سپتامبر   17موضوع دادرسي حملة مسلحانه     . شد
 مترجم بـه قتـل       نمايندة حزب در آلمان و دهكردي       نمايندة حزب در اروپا و اردالن      كردستان ايران و عبدلي   

دادگاه تنها به بررسي آنچـه در محـل قتـل           . ح شد  به سختي مجرو   رسيدند و صاحب رستوران طبيب غفاري     
هر چند ضايعة وارد شده بـه       ... شد   بايد تحقيق مي   بخصوص در بارة نقش دارابي    . قابل مشاهده بود اكتفا نكرد    

كه اسـامي   وظيفة دادگاه است    . بازماندگان قربانيان جبران پذير نيست، عدالت بايد در حق آنان رعايت گردد           
هـا    به خاطر حفظ و حرمت به جان انـسان        . افراد پشت پرده و برنامه ريزان را ذكر و مجرمان را مجازات نمايد            

  . كرديم، اين وظيفه ما بود ما بايد اين مسايل را دنبال مي
مطبوعات از نظري حمايت كردند كه بر طبق آن در اين دادرسي جـاي ايـران بـر صـندلي اتهـام و موضـوع                         

شـود درسـت    اين كه گفته شده ايران محاكمـه مـي  . اين نظر بايد تصحيح شود.  تروريسم دولتي است  بررسي
در قوانين آلمـان محاكمـه      .  نفر متهم بوده است و اشخاص ديگر متهم نبودند         5اين دادگاه فقط عليه     . نيست

ه دادگاه اجازه نداشت بـه   در نتيج . شود  توان كسي را محاكمه كرد كه از او دفاع نمي           غيابي وجود ندارد و نمي    
توانيم حرف بزنيم حتـي اگـر         با زمينة تروريسم دولتي مي    ] اعمال[اما در مورد    . اتهام تروريسم دولتي بپردازد   

هـاي آن را هـم بررسـي          بنابر قانون براي بررسي يك جنايت بايد زمينـه        . دولت ايران نتواند از خود دفاع كند      
چون تنها به . الزم بودند] ي قتل[ها د بلكه براي مشخص كردن زمينهها خود هدف نبو    بررسي اين زمينه  . كرد

در چهار چوب اين بررسي الزم بـود مـسئوليت ديگـران، اعـم از               . اين طريق امكان داشت جرم مشخص شود      
رسد بـه     اين كه مسئوليت اين افراد و ماسسات تا سطح رهبري دولت ايران مي            . افراد و ماسسات روشن گردد    

آغـاز مـاجرا انقـالب اسـالمي        . گاه نيست بلكه مسئوليت آن به عهده مجريان اين جنايت اسـت           عهدة اين داد  
  ."است

 در ويـن و     هـا، قتـل قاسـملو       تاريخ تحت تعقيب بـودن رهبـران حـزب دمكـرات از انقـالب اسـالمي، حكـم قتـل آن                    
 مقـدم بـه آلمـان بـراي طـرح ريـزي برنامـة تـرور و سـر انجـام ارائـة                         و واواك در فرسـتادن هـادوي       نقش فالحيـان  

  . آن به كميتة امور ويژه ذكر شدند
پروسة نابودي مخالفان در خارج از كشور در صدر عمليات اين كميتـه  . كميتة امور ويژه مسئول اين كار شد "

ولي فقيه، رييس جمهور و وزيـر امـور خارجـه و            . شده است از اين كميته در قانون اساسي ذكري ن       . قرار دارد 
  ".رييس و نمايندة دستگاه اطالعات و امنيت كشور از اعضاي اين كميته هستند

هنـوز تماشـاچيان ننشـسته      . به دنبال اين سخنان تماشاگران همه برخاستند و با دست زدن از حكم استقبال كردنـد               
با وجود ادامة سروصداي بلنـد خـارج از         . هاي اطراف سالن را پر كرد       خيابانبودند كه فرياد شادي تظاهر كنندگان در        

  : دادگاه خواندن حكم ادامه يافت
رهبر مذهبي چون سابق    . بايد تاكيد كرد كه ولي فقيه رهبر مذهبي شيعيان نيست بلكه رهبر سياسي است             "

كم قتل بدون ذكر دليل است، اگـر        ح. باشد كه عضو كميتة امور ويژه نيستند        هاي عظما مي    در دست آيت اهللا   



 دادگاه

 

١٦٦ 

 

دسـتور، يـك دسـتور اجرائـي        . موضوع عمليات قتل انـسان اسـت      . داشت قانوني نبود    دليلي هم به همراه مي    
  ".مذهبي نبود بلكه يك فرمان دولتي براي قتل بود و براي شيعيان ضرورت اجرائي نداشت

  .ه شد و مدارك مختلف ارزيابي گرديدريزي ترور و نقش افراد مختلف در آن گفت   سپس جزايات برنامه
حاصل اختالفات داخلـي حـزب و يـا گروهـاي     ]قتل[و . يي با قربانيان نداشتند     سواقصد كنندگان هيچ رابطه   "

  ."مسئوليت سواقصد به عهدة رهبران سياسي ايران است... رقيب نبود
  :و سر انجام
  :ارزيابي قضايي راحيل"
  . ها و با استفاده از غافلگيري عمل كرد دفاع بودن انسان  عمل او جبونانه بود، چون بر اساس بي-
اين ادعا درست نيست كه عمـل وي        . ترين حد معيارهاي اخالقي عمل نمود        با انگيزة پست، تا پائين      راحيل -

اين سواقصد صـرفا    . اند  دليل مذهبي داشته است زيرا هيچگاه به قربانيان اتهام زده نشده كه غير مذهبي بوده              
  .سياسي و به بهانة مذهبي براي نابودي اپوزيسيون بود تا ساختار قدرت خود را حفظ نمايند
ر نمـود كـه تمـام        اين سواقصد نشانگر آن است كه رهبري سياسي ايران براي حفظ قدرت خود فرمان صـاد               

  .باشند، حق حيات ندارند ديگر انديشان فقط به اين علت كه اپوزيسيون رژيم حاكم مي
صرف يك فتوا، يك معتقـد      . اين سواقصد، عملي با انگيزة سياسي با دستور دولتي براي نابودي مخالفان است            

به ايـن دليـل     .  تروريستي است  اهللا دست دراز ايران براي اعمال       حزب. سازد يك انسان را بكشد      را موظف نمي  
  . ترين حد اخالق عمل كردند مقامات ايران و خود وي درپست

  ارزيابي قضايي دارابي
او در قتل افراد به صرف انگيـزة سياسـي شـركت            .  خدمتگزار وفادار قدرتمندان حاكم در ايران است       دارابي... 

او با اين كار وابـستگيش را بـه يـك       ... اندازد  ها جامعه را بيش از هر جنايت ديگري به خطر مي            تمام اين . كرد
  .سيستم جنايتكار ثابت نمود

   "...اين حكم قابل تجديد نظر است
همان روز دفتر روابط عمومي دادگستري برلن خالصة حكم شفاهي را به صورت يك اطالعيـة مطبوعـاتي در اختيـار                     

هايي از حكم كه به طور مستقيم بـه تروريـسم دولتـي و نقـش دولـت                    اين خالصه با حذف بخش    . گاران قرار داد  خبرن
  . ايران پرداخته بود باز تاب غير دقيق حكم است

از اين تاريخ طرفين دعوا براي اعتراض به حكـم و           .  صفحه اعالم گرديد   395 در   1998 مارس   19متن كتبي حكم در     
  :  فصل است5حكم كتبي شامل . ك ماه فرصت داشتندتقاضاي تجديد نظر ي

اهللا و رژيـم ايـران        پروردگـان حـزب      از دست   و راحيل  ، امين از جمله متهمان دارابي   .  فصل يكم شرح زندگي متهمان     -
  اند، تند و در گذشته در عمليات متعددي به نفع ايران شركت داشتههس

ريزي ترور توسط دولت ايران، حـضور قربانيـان در بـرلن، لـو رفـتن جلـسة                     فصل دوم جريان واقعه، چگونگي برنامه      -
  رستوران،

 اهميـت اعترافـات     به علـت  . هاي ارائه شده به دادگاه      ارزيابي مدارك، اسناد و گزارش    ) ترين بخش   مفصل( فصل سوم    -
   بخش مهمي از اين فصل به اين اعترافات اختصاص داده شده است،متهم يوسف امين

   فصل چهارم ارزيابي حقوقي و نتايج حقوقي حكم،-
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  . فصل پنجم تصميمات جانبي، مانند تعيين هزينة دادگاه و مالكيت اشيأ ضبط شده-
 مـتهم دسـتگير شـده بـود و          5ه نشان داد كه هدف دادرسي از ابتدا رسيدگي به اتهامـات             حكم همچون جريان دادگا   

اند و نه داوري و پيش داوري در مورد رفتار سياسي و يا اعمال تروريستي            مدارك اثبات شده، مبناي صدور احكام بوده      
 مستقيم حـضور داشـت، در همـة         همان طور كه رژيم ايران در همة جلسات دادگاه به طور مستقيم و غير             . رژيم ايران 

در زندگي متهمان، در زنـدگي قربانيـان، در جريـان تـرور، در بررسـي و تحقيقـات                   : هاي حكم نيز حاضر است      قسمت
  .هاي پيدا شده و انگيزه متهمان براي قتل سالح

 
  





 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بر خورد با دادگاه: فصل چهارم
  



 

  
  
  
  
  

  دادگاه دولت ايران و -1
  
  
دي رژيم ايران در بر خورد با دادگاه ميكونوس دو عامل بود، از يك طرف درك رژيم به طور كلـي از يـك سيـستم                          ها

سيـستم  . هاي قضايي مستقل در جهان بـه اصـطالح پيـشرفته داشـت              قضايي و از طرف ديگر تجربياتي كه از سيستم        
لكه دستگاهي است كه به طـور مـستقيم      قضايي در جمهوري اسالمي نه تنها جزيي از سيستم حفظ و كنترل قدرت ب             

 در "دين ما همان سياست ما و سياست ما همان دين ما است"طور كه  همان. براي حفظ قدرت بكار گرفته شده است    
در اين سيـستم    . "سيستم قضايي ما همان حكومت ما و حكومت ما همان سيستم قضايي ما است             "جمهوري اسالمي   

داننـد در غـرب از           مقامـات حكـومتي مـي      به اين جهـت بـا آن كـه        . ز منتفي است  حتي شائبة استقالل قوة قضايي ني     
باشـد كـه دولـت تنهـا در           يي با صدور حكم اعدام خبري نيست؛ اما برايشان قابل تصور نمـي                هاي چند دقيقه      دادرسي

بـراي  . مـال نظـر كنـد     تواند در حوزة اختيارات قوة قضايي اع          حالت استثنايي و نادر و در روندي پيچيده و طوالني مي          
ايـن  . يي از مجموعة قوانين و دستگاه اداري عظيمي تكامـل يافتـه اسـت              تضمين استقالل قوة قضايي سيستم پيچيده     

دستگاه و مجموعة قوانين مربوط به آن براي جلوگيري از دخالت و اعمال نفوذ دولت و هـر دخالـت ممكـن ديگـر در                      
توان رژيم اسالمي در فهم دستگاه قـضايي مـستقل را بايـد بـا               .  است عملكرد مستقل دادستاني و دادگاه شكل گرفته      

گـر و بـازجو يكـي         دستگاهي كه در آن دادستان و قاضي و گاهي شـكنجه          . دستگاه قضايي در ايران اسالمي محك زد      
كـم  شود و بعد از چنـد دقيقـه بـا اعـالم ح     هاي آن در بعضي از موارد تنها به ميل حاكم شرع شروع مي       است و دادگاه  

هاي عاريه   اين دستگاه به جز نام. يابد و حضور وكيل مدافع در آن همان قدر غير عملي است كه مخالف شرع  پايان مي 
  .شده هيچگونه سنخيتي با يك سيستم قضايي مدرن ندارد

نچه  است كه جمهوري اسالمي با دستگاه قضايي غرب داشته و آ"موفقي"اما اين فهم از طرف ديگر ناشي از تجربيات         
رژيم ايران در تجربة خود به اين نتيجه رسيده است كـه  . اند هاي غربي از آن به رژيم حاكم در ايران ارائه داده    حكومت

توانند در تحقيقات پليس و دادستاني و امور قضايي در كشورشان دخالت كنند و حتي در مواردي                  هاي غربي مي    دولت
  و احمد طاهري   دولت فرانسه محسن شريف اصفهاني    . اند  ها صادر نموده    ها، احكام خود را منطبق بر خواست آن         دادگاه

جـاي گذرانـدن دوران    بـه  انـيس نقـاش  .  را به جاي تحويل به سويس به ايـران فرسـتاد  متهمان به قتل كاظم رجوي  
 بـه دنبـال مـذاكرات محرمانـة     وحيد گرجـي  .  عفو و به ايران فرستاده شد      محكوميت در زندان فرانسه از سوي ميتران      



 بر خورد به دادگاه

 

١٧١  

 

هاي ايرانـي      تروريست 1.رغم فضاحتي كه براي دولت فرانسه به بار آورد به ايران فرستاده شد              دولت فرانسه و ايران علي    
قـاتالن  . مقامـات بـاال رسـيدند      لندن قبل از پايان دوران محكوميتشان آزاد شدند، به ايران رفتند و در آن جـا بـه                    در

 از بردن نـام رژيـم جمهـوري       دادگاه بختيار .  را پليس اتريش با اسكورت به فرودگاه برد تا به تهران پرواز كنند             قاسملو
 هيچگـاه بـه    و فرخـزاد هاي قتل محمـدي   آلمان پروندهدر. سالمي ايران به عنوان دستور دهندة ترور خود داري كرد   ا

ن دسـت   نشدند اما در عوض مقامات آلماني از ايران قول گرفتند در خاك آلمان و تنها در خاك آلمـا                  دادگاه فرستاده   
 هواپيما رباي لبناني كه رابطة نزديكي با دولت ايران داشـت پـس از بـه گروگـان گـرفتن چنـد                       حمادي. به ترور نزند  

  .آلماني در لبنان آزاد شد
  : رييس قوة قضايي ايران اين فهم دولت ايران از سيستم قضايي مستقل را به وضوح تشريح كرده است

تـوانيم      هاي خطرناكي را مي       ما نيز درباره رجال دنيا از اروپا و آمريكا پرونده         : ...  در نماز جمعه   اهللا يزدي      آيت "
: وي حكم دادستاني آلمان را يك روال غيرقـانوني و نادرسـت خوانـد و گفـت      . ... طرح و آنان را محكوم كنيم     

. ن مشكل حل نشود ما هم ناچار از مقابله به مثل خواهيم بود            اولين اثر اين حكم مقابله به مثل است و اگر اي          
كنم دولتمردان آلمان همانند فرانسه قضيه را حل كنند و تسليم استكبار نشوند زيرا به اعتقـاد                    من فكر مي  ... 

  2".ما درايت دولتمردان آلمان كمتر از درايت دولتمردان فرانسه نيست
در . تاني و دادگاه به وظايف خود عمل كردند دست دولت براي معامله بسته شـد              اما آنگاه كه در آلمان مسئولين دادس      

هايشان به هـم        هايي از اپوزيسيون نيز كه با ناباوري خبرها را شنيدند، مقياس              اين ميان نه تنها دولت ايران بلكه بخش       
مقامات ايران حتـي نتوانـستند      . يددولت ايران دادگاه را نتيجة توطاة صهيونيسم جهاني و كار موساد و سيا نام             . ريخت

 از استقالل قـوة قـضايي ايـن كـشور را بـاور              - به رفسنجاني   از جمله در نامة كهل     -اظهار تاسف مقامات دولت آلمان      
  .وپاييان داشتندهايي بود كه در گذشته با ار اين تنها به دليل دير باوري مقامات ايراني نبود بلكه حاصل تجربه. كنند

تواند موضوع يك       كرد همچون گذشته موضوع ترور ميكونوس را نيز مي            با چنين دركي رژيم اسالمي در ابتدا تصور مي        
 در سـفرش بـه آلمـان سـعي كـرد            فالحيـان .  اقتصادي نمايد و به طور كلي مانع تشكيل دادگاه شود          -معاملة سياسي 

. با شكست اين مذاكرات رژيم دريافت با شرايط مشابه گذشـته مواجـه نيـست              . جرا خاتمه دهد  معامله را انجام و به ما     
تر     پس سعي كرد به دولت و دستگاه قضايي آلمان هر چه بيشتر فشار بياورد و جريان دادرسي را تا حد امكان طوالني                     

بايد دولت آلمان را مجبور بـه پـذيرش          اين شرايط مي  . كند تا شرايط الزم سياسي براي معامله با اين دولت مهيا شود           
 آلمان در سطح جهان و  -شدند منافع اقتصادي سياسي         ها استوار مي    هايي كه اين شرايط بر آن         ستون. نمود    معامله مي 

در آلمـان رژيـم     . منطقة خليج و خطرات كمين كرده براي شهروندان آلماني در ايران، لبنان و احتماال خود آلمان بود                
  . خود را براي اين رابطه داشتبلندگوهاي

                                                                          
ابوالقاسـم  . هاي متعـدد در پـاريس بـود      گذاري   وحيد گرجي متهم به مبب     ١

 گفت وحيد گرجـي جانـشني       ٢٩/١/١٩٩٧در تاريخ     مصباحي در بازجويي خود     
من به عنوان مساول اطالعاتي فرانسه شد و من افراد زير دسـتم را بـه                

من از هتران دستور گرفتم با      " ديپلماسي خمفي "در جريان   . او معريف آردم  
مالقات بـني معـريي     "حاصل اين گفتگوها    . مقامات فرانسوي هم مذاآره منامي    

ايران در پاريس و وحيد گرجي از يك طـرف و شـرياك             مدير اجرايي سفارت    
 .از طرف ديگر شد

آنـيم؛      در صورت عدم لغو حكم دادستاني آملـان مقابلـه بـه مثـل مـي                ٢
 ١٣٧٥/ ١ /٥رسالت؛ 
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ريـزي، جمـع آوري اطالعـات، اجـراي طـرح و بازگـشت افـراد تـيم تـرور، همـة                          طور كه رژيم ايران براي برنامه       همان
هايش را بكار گرفت، پس از ترور نيز براي جلوگيري از افشاي تـرور و كـشانده شـدن موضـوع بـه دادگـاه و بـه                      ارگان

در اين زمان همچنـان كـه در        . ها با تمام امكاناتشان در فعاليت بودند        مالي، تمامي ارگان  هاي احت     حداقل رساندن زيان  
هـا و نهادهـاي مخفـي و علنـي            هاي مختلف و سازمان     دوران ترور، همة مسئوالن از رهبر و رييس جمهور تا وزارتخانه          

  . شركت فعال داشتند
، بايد در مقابل جهـان دسـتان        "هدف"ر و رسيدن به      ترو "موفقيت آميز "سران رژيم جمهوري اسالمي پس از اجراي        

دولت ايران همزمان نمايندگان خود را براي شركت در كنفرانس حقوق بشر اسـالمي بـه                . دادند  خود را پاك نشان مي    
از طرف ديگر اعالم نمود ترور حاصـل        .  براي افكار عمومي بپردازد    "حقوق بشر اسالمي  "هامبورگ فرستاد تا به توجيه      

بـا  .  بخشي از شبكة ترور لو رفـت      اما با پيشرفت تحقيقات پليس و اعترافات امين       .  است "ها    گروهك"ات داخلي   اختالف
 "كـاميوني "توانـست     ن بود و نمي    در زندا  امين.  بود مطلع شدن مقامات ايران از وقايع، اولين هدف ساكت كردن امين          

  .شود تنها راه ساكت كردن او تهديد بود
 را به عنوان يكـي از فعـاالن          به طور صريح نام دارابي     8/10/92در تاريخ   .  شروع به اعتراف نمود    7/10/92 از روز    امين

.  تقاضاي انتقال از برلن را داد و سه روز بعد به زندان كلن منتقل گرديـد                9/10/92ر  وي د . در تدارك ترور مطرح كرد    
 بـه ايـن سـلول       بعـدا دارابـي   . هايي نوشـت     قبل از انتقال در دفترچة مقرارت زندان كه در سلول او بود يادداشت             امين

 جلـسه   20 روز   110 در مـدت حـدود       1993 ژانويـة    28 تـا    امين. ها را بخواند    ت اين يادداشت  منتقل شد و امكان ياف    
 و بخشي از اطالعات خود را در اختيار پليس گذارد بـدون آن كـه از حـق قـانوني خـود بـراي سـكوت                           3بازجويي شد 

 به طور مداوم به مقامات پليس و دادستاني گوشزد 1993 ژانوية 28هاي خود تا   ام بازجويي در تم  امين. استفاده نمايد 
اش و خودش بعد از آن  ترسد و جان افراد خانواده  بشدت مي"اند بيرون مانده"  و كساني كهاهللا، دارابي كرد كه از حزب

اهللا از   و حـزب هايش مخفي بماند و هيچ كس بخصوص ايـران و دارابـي    هخواست گفت   كه آزاد شود در خطر است و مي       
ها از چگونگي لو رفـتن         و وكاليش از هنگام دستگيري او و در جريان بازجويي          دارابي. اما خبر درز كرد   . آن آگاه نشوند  

اهللا نيـز از آن   رژيم ايران و حزب.  آگاه شدنديز در اين مدت از بعضي از اعترافات امين او مطلع بودند و زندانيان ديگر ن      
  .ديد پليس نيز هيچ امكاني براي مخفي نگهداشتن اين اطالعات نداشت و دليلي هم براي اين كار نمي. مطلع گرديدند

زدنـد كـه بـا پلـيس           با زندانيان ديگر درگيري پيدا كرد چون به او اتهام مي           24/11/92 در   بنا به گزارش پليس، امين    
.  سعي كرد امكاناتي فراهم سازد تا با بيرون از زندان تمـاس برقـرار كنـد        به دنبال اين درگيري امين    . كند  همكاري مي 

راي لغو مقرارت امنيتي ويژه تا بتواند با زنـدانيان ديگـر صـحبت كنـد و تقاضـاي                   از جمله تقاضا ب   (هاي مختلف     تقاضا
خواستند بـه لبنـان بـاز     اش كه مي  و درخواست خداحافظي با خانواده) 9/12/92هاي زبان آلماني در     شركت در كالس  

اش در لبنـان         بـا خـانواده    ها و باالخره درخواست او از مترجم كه           گردند و اقدام به خودكشي براي گرفتن اين خواست        
 را  به طريقي كه مشخص نشده افراد رژيم نيز امكـان تمـاس بـا امـين               . بعدا وكيلش با آنها تماس گرفت     . تماس بگيرد 

ر ها بـسيا  توان حدس زد كه اين تماس  هاي زندان بخصوص براي متهمان به ترور مي           با توجه به محدوديت   . پيدا كردند 

                                                                          
٣

، ٧،١٠، ٥ اآتـرب،  ٢٩ و ٢٧، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٦، ١٥، ١٤ در روزهـاي  امني 
ــوامرب،  ١٢ و ١١ ــاه ن ــامرب ١٦و  ١٢ م  ٢٨ و ٢٦، ٢٥، ٢٠، ١٢ و ١٩٩٢ دس

 . بازجويي و بازپرسي شد١٩٩٣ژانويه 
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 كه در اين هنگام از طرف       امين.  مارس تهديد نهايي به او رسيد      25 ژانوية و    28سرانجام در فاصلة    . محدود بوده است    
ب دو سـر     و ديگر متهمان علني گرديده بود چـو        چي شناسايي شده و اعترافاتش براي دارابي        دو نفر به عنوان مسلسل    

مـارس  25 در بازجويي    امين. پس تسليم تهديدها شد   . ديد  اش نمي      براي خود و خانواده    طال شده بود و هيچ راه نجاتي      
. خود را پس گرفـت    باز هم از حق خود براي سكوت استفاده نكرد اما همة اعترافات             )  ژانويه 28اولين بازجويي بعد از     (

  : بنابر گزارش مأموران پليس
 با حضور اشتري، مترجم رسـمي بـه         و امضأ كنندة گزارش براي ديدار متهم يوسف امين        ... 25/3/1993در  " 

  . شد هدايت 4 متهم به اتاق بازديد در زندان شماره 11:15در ساعت ... دورف رفتند   اوسن-زندان موقت كلن
.  بالفاصله بعد از سالم گفت هر چه تاكنون گفته غلط است و در دادگاه واقعيت را خواهـد گفـت                    يوسف امين 

در پاسخ امضأ كننده كه چرا چنين بر افروخته است او پرسيد چرا ديگر ساعت هواخوري ندارد، او سه هفتـه                     
-هـا   آن. او را مدت دو تا سه هفته نديده است. ا وكيلش صحبت نمايداو خواست فورا ب . است هواخوري ندارد  

عالوه بـر  . كردند  نفري او در يك اتاق زندگي مي6خانواده ... اش را به لبنان فرستاده اند     خانواده -پليس آلمان 
وه بـر آن  عـال ... ترسـيدند   هـا و كردهـا و پلـيس مـي              از ايراني  -اش      خانواده-ها    آن تحت نظر پليس بودند، آن     

او از آن   . كنـد   به او گفته است كه وقتي به لبنان برسد تقاضـاي طـالق مـي              ] از آلمان [همسرش قبل از سفر     
خواهـد كـه سـفير لبنـان بـه            عالوه بر آن به كنسول لبنان نامـه نوشـته و مـي            . زمان ديگر تماسي با او ندارد     

بـا او را ممنـوع كـرده و بـه عـالوه             ] زندانيان ديگـر  [ پاسخ داد قاضي، تماس      ...يوسف امين ... ديدارش بيايد و  
.  منتقل شـده اسـت     2انجام شكايت كرد كه يك زنداني ايراني به همان بخش او در خانة                سر. هواخوري ندارد 

  ...ها تماس داشته باشد  اما او اجازه ندارد با ايراني
   "امضأ

خواسـت    او حتي نمـي   . اهللا چنان عميق بود كه توجه بازجويان را نيز بر انگيخت             از تهديدهاي ايران و حزب     ترس امين 
  4.طرح اين سوال از طرف دادستاني در پرونده ثبت شود

رافات در دادگاه و سـاختن   كه برخي از جزايات ترور را اعتراف كرده بود منجر به پس گرفتن تمام اين اعت      تهديد امين 
 شـده   "گناهي كبيـره  " كه با اعتراف خود مرتكب       امين. داستاني با همان چهار چوب كلي اما با شركت افراد ديگر شد           

وي براي اين كار هيچ فرصتي . پردازد و دولت ايران كفارة آن را بترين خدمت به دارابي كرد با انجام بيش       بود سعي مي  
خواست به هيچوجـه نـام ايـران بـرده       زد و نمي  داد و به عناوين مختلف سير عادي دادگاه را به هم مي       را از دست نمي   

 بـا اعتـراض، بـا        نبود روند معمول دادرسـي را قطـع كـرد؛          وي بارها هنگام طرح نكاتي كه به نفع ايران و دارابي          . شود
تهديد به عدم حضور در جلسات دادگاه، با اعالم خستگي و اين كه ديگر تحمـل نـدارد و توضـيحات مـشروح دربـارة                         

در ايـن مواقـع     . رنگ گردد و يا به فراموشي سپرده شـود          نمود موضوع مطرح شده كم        شرايط نامطلوب زندان سعي مي    
اما با اين همه متهمان موفق بـه طـوالني كـردن دادرسـي              . داد    ن مي تنها پرحوصلگي رييس دادگاه به اين مسائل پايا       

براي آنان و ايران نجات در به درازا كشيدن دادرسي بود تا قبل از قرائت كيفرخواست و دادن حكم، راه ديگري                     . شدند
  .پيدا شود

                                                                          
 ١٩٩٣/ ١٠ /٧ بازجويي ٤
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اولين تجربة تهديد در مـاجراي  . عترافات بعدي وي را بگيرند را ساكت كنند و جلو ا    اهللا موفق شدند امين     ايران و حزب  
اما مدارك بدسـت آمـده توسـط دادسـتاني و مـدارك بدسـت آمـده                 . ميكونوس با موفقيت براي ايران به پايان رسيد       

  . د به طور اساسي چيزي را تغيير دهدرجريان تحقيقات بيش از آن بود كه تغيير نظر امين
اكنون براي دولت ايران طرف اصلي دولت       .  به امضأ رسيد و در اختيار دادگستري قرار گرفت         1993ادعانامه در ماه مه     

ها و تهديدها و دادن امتيـارات جلـوي تـشكيل دادگـاه را بگيـرد و يـا آن را بـه         خواهي  آلمان بود تا در مذاكرات و باج     
. سفر مقامات اطالعاتي ايران و آلمان شدت گرفت       .  را كشتند، تبديل كند    محاكمة يكي دو نفر قاتل كه اتفاقا چند نفر        

ها تقريبا خبري به خارج درز نكرد اما مطبوعات توانستند روابط اطالعاتي دولت ايـران و آلمـان                    از مجموعة اين تماس   
ك و تعلـيم مـأموران ايـن        خبر فروش وسايل كامپيوتر پيشرفتة اطالعاتي به واوا       . قبل از ترور ميكونوس را افشا نمايند      

هاي دولت ايران به نتيجة دلخـواه نرسـيد و            تالش. سازمان در مراكز اطالعاتي آلمان در نشريات آلماني به چاپ رسيد          
 وزير واواك به آلمان رفت تا بـا مقامـات آن            پس باالترين مقام امنيتي ايران فالحيان     . تاريخ شروع دادگاه اعالم گرديد    

 مذاكره  "مسايل انساني "هاي اطالعاتي آلمان در مورد         وزير مشاور و هماهنگ كنندة سازمان      ز جمله با اشميدباوئر   جا ا 
.  ديـدار نمـود    BfV و BND از جمله از مراكـز دو سـازمان اصـلي اطالعـاتي              "مسايل انساني "او براي پيشبرد    . نمايد

هـا و پـذيرش         اما رژيم ايران كه اين دست مالقـات       . ماند    آلمان بايد مخفي مي   حضور فالحيان در آلمان بنا به خواست        
  .كند اين مالقات را علني كرد  نمايندگانش از سوي كشورهايي چون آلمان را سند اعتبار جهاني خود تلقي مي

دولـت آلمـان از     تـوان بـه كمـك           مقامات دولت ايران اعتقاد داشتند و از تجربيات گذشتة خود آموخته بودند كه مـي              
 بـه   علي رغم آن كه قبل از تـرور از طريـق اشـميدباوئر            . تنگنايي كه در آن افتاده بودند بدون زيان بسيار خارج شوند          

هـدف  . دولت آلمان اطمينان داده بودند در خاك آلمان دست به ترور نخواهند زد تـرور ميكونـوس را سـازمان دادنـد            
 از محكوميت دستگير شدگان و جلوگيري از اعالم دخالت ايران در ترور بود و در عـوض حاضـر           دولت ايران جلوگيري  

ها و يـا متهمـان آلمـاني در           بود هم در قراردادهاي تجاري و اطالعاتي با آلمان دست بازتري نشان دهد و هم گروگان               
تا آلماني ديگـري را در لبنـان بـه گروگـان            دولت ايران هميشه اين امكان را داشت و دارد          . لبنان و ايران را آزاد سازد     

اشـميدباوئر در دادگـاه شـهادت داد كـه     . بگيرد و يا در ايران متهم سازد و دوباره بـه مـذاكره بـراي آزادي او بپـردازد     
نهاد در  چندين بار و در مجموع چهار بار از او خواست كه جلوي دادگاه را بگيرد، ازجمله يـك بـار ايـن پيـش        فالحيان
يي براي مذاكره ارائه گرديد كه نه تنها حاوي خواست ايران بلكه در برگيرنـده آنچـه ايـران در عـوض حاضـر         مجموعه

اشـميدباوئر در دادگـاه نيـز حاضـر         . مجموع اين پيشنهادها را طرف آلماني مذاكرات رد نمود        . است انجام دهد نيز بود    
هاي اطالعاتي در آلمان به طور مكـرر          اما هماهنگ كنندة سازمان   . بودنشد بگويد كه ايران در عوض حاضر به چه كار           

مـسايل انـساني در طـي دوران دادگـاه     "چند مورد از ايـن  .  بوده است"مسايل انساني"گفت كه مذاكرات ما در مورد    
  :علني شد

  شيمكوس
 سال زنـدان در ايـران مجـددا    5 پس از محكوميت به حبس ابد و گذراندن Helmut Szimkus هلموت شيمكوس

جمهوري اسالمي ايران حتي حاضر نشد دليلي      . علت اين محاكمة مجدد اعالم نگرديد     . محاكمه و به اعدام محكوم شد     
 غيـر عـادي   محكوميت اتباع آلماني به زندان در خارج بـراي دولـت ايـن كـشور امـري             . ساختگي براي آن مطرح كند    

هـاي      گـزارش روزنامـه   . افتد كه يك آلماني محكوم به اعدام شـود            دولت آلمان تنها زماني به جنب و جوش مي        . نيست
  .آلماني و ايراني گويا هستند
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  خواهند از بن انتقام بگيرند  مالها مي"
بد محكوم شده بود به تازگي بـه       به جرم جاسوسي براي عراق به حبس ا        1991 كه در سال      هلموت ش  -2... 

  5".اعدام محكوم شده است

  حكم اعدام يك وثيقه ديگر"
   را نجات دهندتوانند زندگي مهندس آلماني هلموت شيمكوس  منافع دو طرفة بن و تهران مي

او قرار  . جنگد     مي شيمكوس ساله آلماني هلموت     59دولت آلمان با تمام امكانات سياسي براي نجات مهندس          
  .است به جرم جاسوسي براي عراق در ايران حلق آويز شود

حال تنها راه باقيمانـده     .  صادر شده بود را تأييد كرد      1992ديروز شوراي عالي قضايي حكم اعدام او كه سال          
  . دادستان كل، بن تقاضاي عفو كردساعاتي بعد از اطالعيه موسوي تبريزي. تقاضاي عفو است
اين كه  . گناه نيست   يي بي   كرد بنابر اطالع نزديكانش بره         كه در ايران معامالت صادراتي مي      هلموت شيمكوس 

د بـه نظـر     او به جاسوسي براي عراق، دشمن سابق ايران اعتراف كرده و جرم جاسوسي واقعيـت داشـته باشـ                  
بدين گونه در اين بازي پوكر در پـشت درهـاي بـسته، ايـن امكـان                 ... . دولت آلمان اصال دور از انتظار نيست      

بـن رسـما بـه خـاطر جـان      . وجود دارد كه شركت سازمان امنيت ايران در ترور ميكونوس نقشي بـازي كنـد        
  .كند   سكوت ميشيمكوس

مـارك  000،100ه است كه آزاد كردن فرد آلماني را به عنوان قيمت ارسال كامپيوترها به مبلـغ         ايران آماد : يا
آنچه به اعتراف بعضي سرانجام گرفتـه اسـت؟         . براي سازمان امنيت تهران به همكاران مونيخي خود بپردازند        

كشور مالها در حـال     . بن به تهران و تهران به بن نياز دارد        : اما روشن است  . اين مطمانا تنها يك حدس است     
  6.حاضر در عمق ركود اقتصادي بيش از هميشه به ارتباط خوب اقتصادي با غرب محتاج است

ايـن  . يك گروه از نمايندگان مجلس ايران براي مذاكره به بـن وارد شـدند             . كنند    ها در بن معامله مي         ايراني "
. شـود    هدايت مي ملي جواد الريجانيگروه توسط نايب رييس كميسيون خارجة مجلس و عضو شوراي امنيت  

   7. كه به جرم جاسوسي به اعدام محكوم شده نيز مطرح استدر اين مذاكره سرنوشت هلموت شيمكوس
  :ودر ايران نوشتند

 به جرم جاسوسي در ايران به اعدام محكوم شده بود مـورد عفـو قـرار                 1368 كه در سال     هلموت شيمكوس "
  .8"گرفت

  جاسوس تبعه آلمان از ايران اخراج شد"
 كه به اتهام جاسوسي براي رژيم عراق محكـوم شـده بـود پـس از گذرانـدن پـنچ سـال از            هلموت شيمكوس 

الزم بـه تـذكر     . عه شب بالفاصله پس از آزادي از كشور اخراج شد         محكوميت خود مورد عفو قرار گرفت و جم       
  9". سال زندان مورد عفو مقام معظم رهبري قرار گرفت5است كه اين جاسوس آلماني پس از گذراندن 

                                                                          
٥ Focus ١٨/١/١٩٩٤ 
٦ Berliner Zeitung ٦/١/١٩٩٤ 
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 ٢٥/٣/٧٣ -١٥/٦/٩٤ رسالت ٨
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  رتبه آلمان وارد تهران شد  يك هيأت عالي"
اعظم جمهوري آلمان فدرال و     رتبه آلماني صبح امروز به رياست اشميت باور وزير مشاور صدر              يك هيأت عالي  

اين هيأت بـدنبال عفـو هلمـوت        . هاي اطالعاتي و امنيتي آن كشور وارد تهران شد            مسئول هماهنگي سازمان  
 تبعة آلماني بنابر تصميم مقام معظم رهبري كه شب گذشته تهران را به مقصد آلمـان تـرك كـرد          شيمكوس

تا مراتب تشكر خـود را از دولـت جمهـوري اسـالمي ايـران اعـالم و نيـز پيـام كتبـي                        وارد تهران شده است     
  10". رئيس جمهور را تسليم كندصدراعظم آلمان به جناب آقاي هاشمي رفسنجاني

  باخمن
 را امري عادي تلقي كرد و تنها بعد از صدور حكم اعدام واكـنش  اگر دولت آلمان محكوميت و زنداني شدن شيمكوس       
 عـضو هيـأت رييـسة اطـاق     Gerhard Alfred Bachmann نشان داد به دنبال دستگيري گردهارد آلفرد باخمن

  .و معامله به سرعت نيز سرانجام يافت. د آلمان سريعا واكنش نشان داد و اتهام را واهي خوان-بازرگاني ايران
  .يك تبعة آلمان به جرم رابطة غيرمجاز با پرسنل نظامي دستگير شد"

 توسـط دادسـراي   بر اساس روابط عمومي سازمان قضايي نيروهاي مـسلح روز شـنبه گرهـارد آلفـرد بـاخمن         
  11"نظامي تهران دستگير شد

  ر ايران به وضعيت نامعلوم زندانيان ايراني در آلماناعتراض سفي"
 شنيده شده جاسوسي، رشوه و ارتباط غيرقانوني با عناصـر ارتـش             اتهاماتي كه تاكنون عليه باخمن    : موسويان

روز چنين مشكالتي نيست، اما دولـت       به كاستروپ تذكر داده شد كه دولت ايران به هيچوجه خواهان ب           . است
  .آلمان نيز بايد به قانون و استقالل قوه قضائيه در ايران احترام بگذارد

سفير ايران در مالقات با مقام آلماني به وضع نامعلوم زندانيان ايراني در آلمان اعتراض نموده و بـه او متـذكر                      
 داده نـشده     ايران در برلن با آقاي كاظم دارابـي        شد كه بر خالف كنوانسيون وين، هنوز اجازه مالقات كنسول         

  12".رود در حل موارد فوق كمك كند  بديهي است كه از دولت آلمان نيز انتظار مي. است
هيچگاه اعتراض نكرده بود و فقـط بـه وضـع    ) ها كم نيست كه تعداد آن(دولت ايران به وضع زندانيان ايراني در آلمان     

تازه پس از مطرح شدن اين موضوع ايران در مورد يك زنداني عادي ايراني وارد عمل شد تا حفظ     .  عالقمند بود  ارابيد
  . مند است  ظاهر كرده و در آينده بتواند بگويد به وضع همة زندانيان عالقه

  ايران تصميم دارد بازرگان آلماني را آزاد كند"
.  بازرگان آلماني را كه دو هفته است زنداني است اعـالم كـرد             شنبه آزادي گرهارد باخمن       ن روز پنچ  دولت ايرا 

 سفير ايران بـه ديتـر كاسـتروپ         ميشائل گرتس سخنگوي وزارت امور خارجه خبر داد سيد حسين موسويان          
] به دستگيري او  [دولت آلمان چند بار     . ...  كه فرد آلماني بزودي آزاد خواهد شد       رتبه اطالع داده      كارمند عالي 

 آلمان تهديد بـه پيĤمـدهايي       - عضو هيأت رئيسة اطاق بازرگاني ايران      اعتراض و در صورت عدم آزادي باخمن      
  13".براي رابطه دوجانبه كرد

                                                                          
 ١١/٤/٧٣- ٢/٧/٩٤ رسالت ١٠
 ١٩/٧/١٣٧٢ رسالت ١١
  ٢٢/٧/١٣٧٢ رسالت ١٢
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  شود  زاد ميآلماني بازداشت شده بزودي آ"
سي و راديو آمريكا پريشب در اخبار خود اعالم كردند كه وزارت خارجة آلمان گفته است كه ايران   بي  راديو بي

يـك  . كنـد     يك بازرگان آلماني را كه در ماه جاري به اتهـام جاسوسـي و ارتـشأ زنـداني كـرده بـود آزاد مـي                        
اظهار داشته است كـه ايـن بازرگـان كـه گراهـام             سخنگوي وزارت خارجة آلمان گفت كه سفير ايران در بن           

توانـد بـه         مـي  آلمان هم اكنون هشدار داده است كه بازداشت باخمن        .  نام دارد بزودي آزاد خواهد شد      باخمن
  14".روابط دو كشور لطمه بزند

  زنداني آلماني آزاد شد"
اين فرد كه نمايندة كنسرن . اين خبر را وزارت امور خارجه تأييد كرد.  بازرگان آلماني آزاد شد رهارد باخمن گ

  15".او بايد در انتظار يك محاكمه بماند.  است اجازه خروج از كشور را نداردNAMمن 
يي نماند و همانگونه كه در معامله در نظر گرفته شده بود مشمول فراموشـي شـد و هـيچ                    هيچ محاكمه   منتظر باخمن

  .افتد حرفي بزند   كه هر روزه اتفاق مي"موضوعي عادي"كس حاضر نشد دربارة 
   آران

 در خـاك لبنـان سـقوط نمـود و رون آران    هاي دولت اسرائيل به لبنان يكي از هواپيماهاي اسـرائيلي       در جريان حمله  
Ron Aranدر هنگامي كه دادگاه ميكونوس جريان داشـت، نـشريات خبـر    .  يكي از خلبانان اسرائيلي ناپديد گرديد

همـة  . باشـند  به اسـرائيل مـي   دادند كه مقامات آلماني در حال مذاكره با مقامات ايراني براي باز پس دادن جسد آران           
نشرياتي كه اين خبر را منتشر نمودند از نقش ايران و اهميت دادگاه ميكونوس براي ايران و اين كـه خواسـت طـرف                        

 از طـرف    ايـن بـار نيـز اشـميدباوئر       . باشد سخن گفتند    ايراني جلوگيري از محكوم شدن ايران در دادگاه ميكونوس مي         
همة قراين نشان ميداد كه جـسد در اختيـار دولـت ايـران              .  شركت داشت  "مسايل انساني "ذاكره در مورد    آلمان در م  

امـا فـشار افكـار عمـومي و مقاومـت           . ها تنها در رابطه با دادگاه ميكونـوس حاضـراند آن را پـس دهنـد                 باشد و آن    مي
پـس از آن  . ه علني ميكونوس منتفي گـردد دادستاني از آن بيشتر بود كه معامله پشت درهاي بسته سر بگيرد و دادگا  

  كه دادستاني ادعانامه خود را خوانـد موضـوع آران
  .  عمال به فراموشي سپرده شد

  
علي رغم همة عالقة دولت ايران براي منتفي كردن دادگاه و همة منافعي كه دولت آلمان در اين كـار داشـت معاملـه                    

با شروع دادگـاه عـالوه بـر مـذاكرات     . گيرد و دادستاني و قضات استقالل خود را نشان دادندمستقيم نتوانست صورت  
 همة كساني كه امكان داشتند حقيقتي را در دادگاه رو كنند در معرض خريدن، تهديد و فشار                  "مسايل انساني "حول  

بالفاصله بعد از ترور آن طـور       .  خود رسيد  اين نوع فعاليت كه با ترور آغاز شده بود با شروع دادگاه به اوج             . قرار گرفتند 
، عضو شناخته شده واواك از ايران به او تلفـن نمـود و هـدف از     در دادگاه شهادت داد چند بار نجاتي    كه شهره بديعي  

هـايي شـده اسـت و هـدف از ايـن         نيز در دادگاه گفت به او نيز تلفنفرهاد فرجاد. ها تهديد او به سكوت بود   اين تلفن 
 با بخشي از به اصطالح اپوزيسيون بود نيز در           كه خود واسطه آشنايي نجاتي     عبدالرحيمي. ها تهديد او بوده است      تلفن

                                                                          
 ١/٨/١٣٧٢ رسالت١٤
١٥ Tageszeitung ٥/١٢/١٩٩٣ 
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اش   رساند كه بعد از اولين بازجويي او توسط پليس آلمان در مورد ميكونـوس خانـه          هاي خود به اطالع پليس      بازجويي
  . افتاد يي بود بر آنچه كه بايد درطول دادگاه اتفاق مي اين همه مقدمه. زير نظر مأموران ايراني بوده است

 در لبنان ربـوده و بـه نقطـه نـامعلومي بـرده              با شروع دادگاه روزنامه انقالب اسالمي در هجرت خبر داد خانواده امين           
 و هاي خود در بازجويي را انكار نمايد و در دادگاه دربـاره دارابـي       است كه گفته   هدف از اين كار فشار بر امين      . اند  شده

هاي خود را پس گرفته بود در دادگاه نيز به  ها قبل تهديد شده بود و حرف  كه از مدت امين. دولت ايران سخني نگويد   
اهللا و رژيم ايران از تهديـد افـرادي كـه بـه طـور                 هدفي كه مقامات حزب   . اهللا و دولت ايران گردن گذارد       خواست حزب 

  و اظهـارات مـصباحي     ادگاه با نمونة محمـد جـراده      كردند بعدتر در جريان د      مستقيم در اختيارشان نبودند تعقيب مي     
مصباحي يكي از مأموران عالي رتبة رژيم كه از زير و بم قضايا در ايران با خبر بود اظهار داشت كه دولت . تر شد  روشن

يك دادگاه سياسي است و اعتبار  دادگاه ميكونوس يد كه نشان دهدنما   اين هدف را دنبال ميايران با طرح رفسنجاني
براي اين كار عالوه بر تبليغاتي كه خوراك داخلي داشتند بايد در دادگاه نيز قضايا چنان پيش برود كه                   . حقوقي ندارد 

آزاد است شـاهدها    بتوانند بگويند پليس به زور از متهمان و شاهدان اعتراف گرفته است و به اين جهت در دادگاه كه                    
  .گيرند هايشان در بازجويي را پس مي همة گفته

او در دادگاه   . هايش گفته در دادگاه خود داري كند           خواسته بود كه از تكرار آنچه در بازجويي        اهللا از محمد جراده     حزب
ام را تكرار ننمايم   هايم گفته    كه در بازجويي    من به طرق مختلف تهديد شدم تا در دادگاه حقايقي          ": حاضر شد و گفت   

هـر چنـد    . كند حاضر نيستم در اين جا اين حقايق را تكـرار كـنم                و به علت خطري كه خود و خانوادهام را تهديد مي          
 در معرض آن قـرار  هايي كه جراده  بخش بزرگي از تهديد  . "ام حقيقت بوده است     هاي خود گفته    تمام آنچه در بازجويي   

هـايش را در      اهللا تمـاس داشـتند از او خواسـتند كـه حـرف              در آغاز دوستانش كه با حزب     : داشت در دادگاه مطرح شد    
 كـه در زنـدان بـود پيغـام دريافـت       بازجويي پس بگيرد، سپس از طريق يك زنداني تازه آزاد شده از طرف متهم عياد              

هاي ناشناس او را تهديد     ت شود و مدتي قبل از شهادت بخصوص شب قبل از شهادتش در دادگاه تلفن              داشت كه ساك  
اش در لبنان رسيد و چون هيچ كـدام كـارگر نيفتـاد و موضـوع بـه صـراحت در                سپس نوبت به تهديد خانواده    . كردند

 به خانواده او پيشنهاد كردنـد        عياد دادگاه مطرح شد و هيأت قضات نيز اين تهديدها را جدي تشخيص دادند، خانوادة             
در مـورد پـول،   . اين نكات در دادگاه به اثبات رسيد.  هزار مارك به او خواهند داد      50هايش را پس بگيرد         كه اگر گقته  

توانند چنـين       ها نمي   دانم كه آن    شناسم و مي      اش در لبنان را به خوبي مي          اده و خانو   در دادگاه گفت كه من عياد      جراده
. توانيد حدس بزنيد كه چه كساني ايـن پـول را پرداخـت خواهنـد كـرد                    مبلغي را پرداخت كند، شما هم مثل من مي        

در اين مدت   . او بارها به دادگاه خوانده شد     .  طوالني گرديد   به دنبال تقاضاهاي مكرر وكالي عياد      شهادت محمد جراده  
هاي ممكن از فرستادن نامه، ارسال نـوار كاسـت، واسـطه كـردن چنـد نفـر از                اهللا نيز بيكار نماند و از همة روش         حزب

پدر و مادر و برادرانش در لبنان        در آلمان و لبنان، تهديد مكرر خانوادة او در آلمان و             "اهللا  حزب" و   "امل"عوامل مهم   
 را بررسي نمودنـد و بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه او       ها و ادعاهاي جراده      دادستاني و هيأت قضات گفته    . استفاده نمود 

لت ايران  ها براي هيأت قضات ابعاد پيچيده و چند جانبة تهديد شاهدان دادگاه از طرف دو                اين بررسي . گويد  راست مي 
  .و عواملش را روشن ساخت

با حزب دمكرات كردسـتان تمـاس       ) عراق(دولت ايران براي به هم زدن كار دادگاه از طريق اتحاديه ميهني كردستان              
اين پيشنهاد دولـت ايـران را حـزب دمكـرات رسـما از             . گرفت و براي اختالل در كار دادگاه به اين حزب پيشنهاد داد           

  .  به دادگاه اطالع دادطريق اريگ
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بدين وسـيله بـه اطـالع       ...  از طرف دفتر نمايندگي حزب دمكرات كردستان ايران پاريس         1996 دسامبر   23"
در يك نشست مشترك    )... عراق( هيأت دفتر سياسي اتحاديه ميهني كردستان        1/12/1996رساند كه روز      مي

... پيغام حكومت جمهوري اسالمي ايران را به دفتـر سياسـي          ... ن ايران با دفتر سياسي حزب دمكرات كردستا     
  .اعالم نمودند

  :طبق اين پيام كه توسط هيات مذكور رسما ابالغ گرديد
اگر چنانچه حزب دمكرات و از طريق اين حزب خانواده قربانيان رستوران ميكونوس از حق خـود در دادگـاه                     

و اگـر از    . ا تمام امكانات خود حزب را مورد تهاجم قرار خواهـد داد           برلن صرفنظر ننمايند، جمهوري اسالمي ب     
  ...حق خود صرفنظر نمايند، جمهوري اسالمي حاضر است تعدادي از زندانيان سياسي را آزاد نمايد

   "امضأ. دفتر نمايندگي حزب دمكرات كردستان ايران در خارج از كشور
ديد كه گاهي تهديدهايش را بـا صـداي بلنـد اعـالم        هيچ مانعي نمي  رژيم ايران براي ساكت كردن مخالفان در دادگاه         

 دولت ايران آنچنان در برنامه خود پيگيري نشان داد و با سماجت پـيش رفـت تـا     صدر و مصباحي    در مورد بني  . نمايد
 حتـي اگـر   بـه مـصباحي  صـدر و كالهبـردار     اتهام تروريست به بنـي . تمامي موضوع اتهاماتش را به حد حماقت رساند 

همان طور كه در ايران رژيم بـراي محكـوم   . بود  ها نمي داشتند به خودي خود معياري براي شهادت آن     واقعيت هم مي  
كند دادگـاه ميكونـوس را    يي را براي امت رديف مي      يك مجموعه اتهامات كليشه    "عنصر نامطلوب "كردن و كشتن هر     

ها را تا آن جا كه در توان و عقلش بود به صورت مـدارك رسـمي بـه دادگـاه      و همة آن كليشهنيز همان امت انگاشت    
توانـد درك     رژيم ايران نمـي   . اعتباري او است    گويي صرف عنوان نمودن چند اتهام عليه يك شاهد، مدرك بي          . فرستاد

نمونة دو ايراني زنداني كـه بـه        . دكند كه نه تنها متهمان بلكه حتي محكومين نيز براي شهادت به دادگاه احضار شدن              
  .دادند  بايد به نفع موكلش شهادت مياتهام قاچاق سيگار و مواد مخدر در زندان بودند و به تقاضاي وكيل دارابي

كـرات كردسـتان    ها سعي كرد با زدن اتهام به حزب دم          اعتبار كردن شاهدها با زدن اتهام به آن           دولت ايران با تصور بي    
 شـركت كننـدگان در دادگـاه بـا نابـاوري و احـساسي               19/2/96در روز   . اعتبار كنـد      دادخواهي خانوادة مقتوالن را بي    
يي از يك خـانواده ايرانـي از شـهر ميانـدوآب بـه دادگـاه گـوش دادنـد كـه در آن از                               مخلوط از تمسخر و تأثر به نامه      

خود اين نامه چيزي جز ادعا نبـود و         . ن خانواده وارد كرده سخن گفته بود      هايي كه حزب دمكرات كردستان بر اي          ستم
. توانست براي آن اهميتي داشته باشد      حتي اگر حاوي مطالب درستي هم بود به دادگاه ميكونوس ربطي نداشت و نمي             

رو نوشـت ايـن     . ردها دسترسـي دا     هايي در اختيار داشت كه كمتر كسي در آلمان به آن              اين خانواده مياندوآبي آدرس   
فرستاده ... هاي برلن و    نامه به دفتر صدراعظم، دفتر رييس پارلمان آلمان در بن، وزارت دادگستري آلمان، ادارة دادگاه              

  . شده بود
صدر در دادگاه اشاره كرد كه جمهوري اسالمي ايران از طريق برادرش او را تهديد كرده تا از شـهادت خـود داري                           بني
اين بار رژيـم تـصميم داشـت بـه     .  اوت در دادگاه شهادت داد23 و 22دها اعتنايي نكرد و در روزهاي       او به تهدي  . كند

 معـاون سـفارت ايـران در بـن      اوت دولت ايران توسـط حـسيني      26عمل خود جنبة قانوني دهد پس در روز دوشنبه          
 5صـدر روز        بنـي . واپيما ربايي را به وزارت امور خارجة آلمان تسليم نمـود           به ايران به اتهام ه     صدر    تقاضاي تحويل بني  

رييس دادگـاه در پاسـخ گفـت وي بـراي           . سپتامبر در ادامة شهادت در دادگاه از هيأت قضات در اين مورد سوال كرد             
 و محافظت از او باشد و طبق قانون وي در اختيار دادگاه است  شهادت دعوت شده است و از حقوق شاهد برخوردار مي  

  .باشد و پس از شهادت به فرانسه باز خواهد گشت  نيز به عهده دادگاه مي
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 از طريـق    يي مبني بـر كالهبـردار بـودن مـصباحي              صفحه 30 در دادگاه، ايران يك نامه       "ث"به دنبال شهادت شاهد     
ادعاهـاي  . ين نامه به طور مفصل توسط دادستاني و دادگاه بررسـي شـد          ا. وزارت امور خارجة آلمان به دادگاه ارائه داد       

  16.اعتباري ديگري بر ادعاهاي رژيم زده شد  ايران با مدارك رد شدند و مهر بي
شـهادت  . روش ديگر تاثير بر شاهدان كه در دادگاه افشا شد فعاليـت مـأموران رژيـم بـر روي هـواداران خـودش بـود        

هاي مصلحتي و ترفندهاي نازلي كه بـراي انحـراف             و متهمان ديگر، تناقضات و خود را به نفهمي زدن          اطرافيان دارابي 
داد كه دولت ايران در هر لحظه در پـشت            نمودند به همة حاضرين در دادگاه نشان مي         دادگاه و پرده پوشي حقايق مي     

شـدت ايـن    . ه انحراف كشاندن و يـك جانبـه كـردن آن دارد           اللهي در دادگاه حاضر است و سعي در ب          هر شاهد حزب  
  ها چنان بود كه پس از مدت زمان كوتاهي همه به شـك افتادند كه  دخالت

  كند چه نيرويي پشت اين شاهدان است و چگونه عمل مي
 بـه خـاطر     اللهي بودند وآمادگي داشتند به رغبـت        ها حزب   تعداد كثيري از شاهدان طرفدار رژيم و بخش بزرگي از آن          

عوامـل جمهـوري اسـالمي      . بردند دروغ بگويند و حقايق را كتمان كنند          و رژيمي كه از قبل آن سود مي        "اسالمشان"
ها براي دادگاه از جمله احتيـاج بـه فـردي      آن"ساختن"ها و     ايران براي تاثيرگذاري بر شاهدان، هماهنگ كردن گفته       

بـراي ايـن كـار    . تري بدست آورند  وير لحظه به لحظه وهر چه كامل    در صحن دادگاه داشتند تا از تحوالت دادرسي تص        
نوشـت و در اختيـار سـفارت          ها و اتفاقات دادگاه را مي       صورت جلسه . ش وارد كار شد   ري  اللهي فعال آلماني برست     حزب

با شاهداني كه از اطرافيـان و  . مستقيم وارد عمل شد او به تهية گزارش براي مقامات ايراني بسنده نكرد و           . داد  قرار مي 
  .ها بياموزد در دادگاه چه بگويند و چگونه رفتار كنند گرفت تا به آن دوستان متهمان بودند تماس مي

ـ   . ، وي گفت خبرنگار ايرنا است     پس از اعتراض خانم بديعي     ر شـاهدان بـراي   دو تن از وكال با استناد بـه تاثيرگـذاري ب
پـس از پـذيرش ايـن تقاضـا         . هاي او از دادگاه تقاضا كردند كه وي را بـه جايگـاه شـهود بخوانـد                  خنثي كردن فعاليت  

مـسلمان  "در اين شهادت معلوم شد كـه وي      .  شهادت داد  1994 اكتبر   6 سپتامبر و    24 و   23يش در روزهاي    ر    برست
او در  . دهـد      متهمان است و گزارشات دادگاه را به كنسولگري ايران در برلن تحويل مي             "خويشاوند ديني اللهي و     حزب

داند از اين گزارشات چه كسي اسـتفاده    نمي: گيرد گفت ها در اختيار واواك قرار مي    پاسخ اين سوال كه آيا اين گزارش      
هـا را   كند بايد در صورت لزوم آن  آوري مي  ر خارج را جمع كه گزارشات مربوط به ايران د   ايرناكند ولي معتقد است         مي

وي غيـر از تهيـة      . "اگر غير از اين باشد بايد ايرنا منحل شـود         ". به هر اداره دولتي بدهد تا از آن استفاده الزم را بكند           
در چنـد  . رفـت گ  اللهي تماس مي گزارش در وقت تنفس و ساعات استراحت نهار و حتي بعد از دادگاه با شاهدان حزب          

در حـالي كـه هيـأت قـضات بـا كنتـرل ليـست               . هـا تغييـر كيفـي كردنـد           ها شهادت     مورد مشخص پس از اين تماس     
كرد تا آنان اطالع دقيق از چگونگي جريان            تماشاچيان از حضور شاهدان در دادگاه قبل از دادن شهادت جلوگيري مي           

ها به اداي واقعيت بسنده كنند، دادن چنـين گزارشـات دقيقـي             دادرسي نداشته باشند و بدون هرگونه تاثير پذيري تن        
كرد و آنان با اطالع دقيـق از جريـان دادرسـي                نتيجه مي     اين اقدامات را درباره شاهدان طرفدار رژيم اسالمي ايران بي         

  .توانستند شهادت خود را هدفمند تنظيم كنند  مي
  :ي اعالم كردهيأت قضات پس از شور در باره خبرنگار جمهوري اسالم

                                                                          
  تروريسم دوليت-٤دادگاه، خبش :  مراجعه شود به فصل سوم١٦
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گيرند و آنـان نـه تنهـا      ش گزارشات وي در اختيار سازمان جاسوسي ايران قرار مي     ري  براساس شهادت برست  "
بدين . كنند  ترين اطالعات را از رفتار و گفتار شاهدان كسب مي       تصوير دقيق از جريان دادگاه دارند بلكه دقيق       

جود دارد كه شاهدان ديگر نتوانند حرف خود را بزنند و به خاطر ترس و تهديـد اظهـارات                   ترتيب اين خطر و   
خود را پس بگيرند، يا اجازه دهند توسط اين اطالعات برايشان تصميم گرفتـه شـود، چـه در شـهادت خـود                       

 بعنوان تماشـاچي    داند كه او      بنابراين دادگاه صالح مي   . بگويند و يا اين كه كال تصويري غير واقعي ارائه دهند          
  ."در دادگاه حضور يابد و در فاصلة جلسات دادگاه گزارش خود را بنويسد

بهترين . ش ماية رسوايي رژيم شد و او ديگر در دادگاه نه به عنوان تماشاچي و نه خبرنگار حاضر نشد                  ري  فعاليت برست 
 بايد براي شـهادت      كه به ايران بازگشته بودند و به تقاضاي وكالي دارابي          فرصت براي ساختن شاهدها دو نفري بودند      

ايران . دادگاه وقت بسياري صرف كرد تا آنها براي شهادت به آلمان بيايند، اما حاضر نشدند              . شدند    به دادگاه دعوت مي   
ايـن پيـشنهاد را دولـت و وزارت دادگـستري           . دت دهند پيشنهاد كرد كه اين دو نزد دادستاني جمهوري اسالمي شها         

ها تالش دادگاه به اين نتيجه رسيد به علت دخالـت ايـران و عـدم اجـازه خـروج،                        باالخره پس از ماه   . آلمان رد كردند  
شهادت اين افراد ممكن نيست و آنان را غيرقابل دسترسي اعالم كرد زيرا طرف گفتگوي دادگاه نه فـرد شـاهد بلكـه                       

روز قبل از خواندن كيفر خواست ناگهان رژيم موافقت خود را براي شـهادت ايـن دو نفـر در سـفارت          .  ايران بود  دولت
به اين ترتيب با توجه به تعطيالت تابـستاني دادگـاه چنـد مـاه               . آلمان در تهران از دو راه مختلف به دادگاه اعالم كرد          

هـا ديگـر اهميتـي ندارنـد وقعـي         يان خصوصي كه اين شهادت    دادگاه بر اصرار دادستاني و شاك     . كشيد    بيشتر طول مي  
 از ولـي نـورآرا  .  براي شهادت در سفارت آلمان حاضر شـد يكي از اين دو نفر بهرام برنجيان    . ننهاد و با آن موافقت كرد     

پس از بررسي اين ادعا دادگاه صريح و بـا تاكيـد            . اند     كرد او را به سفارت راه نداده       طريق وزارت امور خارجه ايران ادعا     
  .كند   صرفنظر مياعالم كرد اين عمل را به عنوان دخالت ايران در انجام شهادت ارزيابي و از شاهدت نورآرا

نتيجه مطلوب را نبخشيد مقامات ايران به طـور مـستقيم وارد            آنگاه كه تهديد و خريدن و ساختن شاهدان و متهمان           
  :روزنامة رسالت نظر مقامات ايراني را نوشت. عمل شدند
اما در اين ميان موضع واقع بينانه دولت آلمان بر ما پوشيده نيست و انتظـار ايـران در آينـده نيـز ادامـه                         ... "

ت آلمان را به اين نكته توجه داد كه ايران براي آلمان            در هر حال بايد دول    . ... همين مشي عاقالنه خواهد بود    
در ميان مجموعه دوستان خود در اروپا حسابي ويژه باز كرده و انتظار ما از آنان اين اسـت كـه قـوه قـضائيه                         

  17 ".خود را به برخوردهاي در خور شأن يك كشور مستقل فرابخواند

 نوشت تا بتواند بطور رسمي راه را براي تاثير            مجلس آلمان نامه  رييس وقت    به   8/4/95سفير ايران در آلمان در تاريخ       
  .گذاري بر جريان دادرسي از طريق روساي مجلسين دو كشور هموار سازد

  هاي عالي برلن به دفتر دادگاه"
  خانم رييس محترم

هاي مختلف ايراني در خارج مـتهم بـه              ارگان ، تبعه ايران در مقابل دادگاه برلن      در دادرسي عليه كاظم دارابي    
من مدت درازي در مقابل اين اتهامـات سـكوت          . اند    شركت در سواقصد به كردها در رستوران ميكونوس شده        
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كردم تا اين تصور بوجود نيايد كه نمايندگي ايران در جريان يك دادرسـي در يـك دادگـاه مـستقل دخالـت             
  تواند بـه    مي-ها به دليل تكـرار اين اتهامات  نه تن-اما از سوي ديگر . كند  مي

  .سر و صداي اتهامات معني شود  عنوان نوعي پذيرش بي
هـاي تحـت        كنم كه دولت ايران و ارگـان          براي جلوگيري از چنين تصوري بدون هرگونه سواتفاهمي اعالم مي         

اه شكي به درستي ايـن توضـيح داشـته          چنانچه دادگ . اند    اش در هيچ زماني در اين سواقصد درگير نبوده            اداره
  .كنم مورد شك را به من اطالع دهند تا آن را برطرف كنم  باشد پيشنهاد مي

دهم كه با اين نامه قصد ندارم ترديد در اسـتقالل قـوه قـضائيه آلمـان                     خانم محترم، من به شما اطمينان مي      
  . با انگيزه سياسي بعضي دواير انجام دهمبوجود آورم بلكه تنها وظيفه خود را در مقابل نادرستي اتهامات

  "با احترامات موسويان
اما دادگاه با پيگيري به كار خود ادامه داد تا آن جا كه اميد سفير به هر نوع زد و بندي منتفي شـد و اطمينـاني كـه                             

  :هاي عالي برلن نوشت  به رييس دادگاه4/1/96داده بود را پس گرفت و در تاريخ 
  هاي عالي برلن به خانم رييس دادگاه"
...  

هاي اطالعاتي دولت ايران در       هاي مطبوعات در مورد دخالت سازمان       به عنوان عكس العمل به آخرين گزارش      
  سواقصد به كردها در رستوران ميكونوس سخنگوي وزارت اطالعات ايران اطالعيه زير را صادر نمود

هاي مسئول آلمان انجام دادند مكرارا به اين موضوع اشـاره        تخانه با ارگان  در مذاكراتي كه نمايندة اين وزار     ... ‘
شـود   هاي سياسي دشمنانه انجام مـي  شد كه جريان دادرسي در برلن در يك فضاي نمايشي و با پيش داوري         

اني آميز دادست   هاي اپوزيسيون همراه با اتهامات تحريك       ها و گروه    هاي تبليغاتي صهيونيست    كه بوسيله فعاليت  
  ‘...بوجود آمده است

  "موسويان
  

امـا  . هاي سيا و موساد خواند        يي دادگاه ميكونوس را حاصل مدراك تنظيم شده توسط سازمان           سفير ايران در مصاحبه   
 مخـالف رژيـم توسـط       33در پاسخ به سوال خبرنگار مبني بر مشخص شدن شـركت مـستقيم رژيـم ايـران در تـرور                     

  : جنايي گفتتحقيقات پليس 
. اما از آن جا كه چنين حكمـي وجـود نـدارد           .  در اين رابطه بايد يك دادگاه در اروپا حكم صادر كرده باشد            "

  18".پليس جنايي اجازه ندارد اين ادعا را بكند
اسـت امـا در عـين حـال تـشكيل چنـين         به اين طريق اعالم جنايات رژيم ايران مشروط به حكم يك دادگاه در اروپا               

پذيرد كه رژيـم ايـران و عوامـل آن مـتهم                باشد و آنگاه مشروعيتش را مي         اهي مشروط به تأييد رژيم اسالمي مي      دادگ
 توطـاه   "هـاي سـيا و موسـاد و حاصـل               هرچه جز اين باشد حاصل مدارك ساختگي سازمان       . نباشند و محكوم نشوند   

  . است"صهيونيسم جهاني
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د كرد در صورت محكوميت ايران در دادگاه ميكونوس، ايـران بـه اقـدامات               يي تهدي   وزير امور خارجة ايران در مصاحبه     
هـاي شـيميايي آلمـاني در      ها از زخمي شدن سربازان ايراني توسط بمـب             در حالي كه سال    19.متقابل دست خواهد زد   
 بـود، در  گذشت و رژيم اسالمي اين عمل وحشيانه و غيرانساني را به طور جدي مطـرح نكـرده    جنگ ايران و عراق مي   

هاي شيميايي را بـه   هاي بمب ها كه بعضا تا پايان عمر زخم  وزير امور خارجه از رنج انسان  . اين مصاحبه به آن پرداخت    
  .كنند تنها بعنوان سالح براي تهديد قضات ميكونوس استفاده نمود خود حمل مي

دادگـاه مـستقل اسـت و       : طلبانه گفت    در مقابل خبرنگار اين روزنامه كه همچون اعضاي دولت كشورش با لحن پوزش            
دولت آلمان امكان دخالت ندارد، وزير امور خارجه پس از تكرار تهديد به تشكيل دادگاه عليه دولـت آلمـان بـه اتهـام            

گويي در آلمان يك مقام دولتي تصميم    !. هاي ما نيز مستقل هستند        فروش تسليحات بمب شيميايي، اعالم كرد دادگاه      
وزير امور خارجة ايران با اين فهم از روند تشكيل دادگاه           . يكونوس تشكيل شود و دادگاه تشكيل شد      گرفت تا دادگاه م   

 از بمب شـيميايي دادسـتاني كـل         پس از استفاده صدام   . تهديد كرد دادگاهي عليه آلمان در ايران تشكيل خواهد شد         
هايي كه در ساختن اين بمب رژيم عـراق را يـاري                لتايران در تصورش هم نگنجيد كه عليه اين عمل ضد بشري و دو            

ولي هنگاهي كه معامله بر سر دادگاه ميكونوس رو به شكست رفـت وزيـر امـور خارجـه      . كردند دادخواستي تهيه كند   
دولت آلمان را محكوم     در ايران تشكيل خواهد شد و        "دادگاه مستقل "تهديد كرد دولت ايران تصميم خواهد گرفت و         

وزير امور خارجه ايران نه تنها فرمان تشكيل دادگاه را داد بلكه به روال جاري در دسـتگاه قـضايي ايـران                      . خواهد كرد 
 منظـور خـود را      تـر از آن بـود كـه واليتـي           وقت براي به پايان رساندن معاملـه تنـگ        . اسالمي حكم را نيز صادر نمود     

  .پرده از دست بدهد  رژيم اسالمي چيز بيشتري ندارد كه با اظهارات بيسياستمدارانه در لفافه بگويد و در اين مورد 
وزير امور خارجة ايران در پايان اين مصاحبه به آلمان باج داد، از ارزش ايران براي آلمان در منطقه خاورميانه و جهان                      

رو و نفوذ بـازار مـشترك       در منطقه خليج ايران تنها كشور قوي است كه با وجود آمريكا خواهان توازن ني              : سخن گفت 
  .كنيم  در سازمان ملل ما از درخواست آلمان جهت عضويت در شوراي امنيت حمايت مي. است

  :تر نوشت در ايران يكي از نشريات صريح
ها قوه قضائيه تصميم به پيگيري شكايت گروه كثيري از جانبازان جنـگ تحميلـي عليـه                     به گزارش روزنامه  "

 سـال جنـگ ايـران و عـراق در پوشـش صـدور كـود شـيميايي                   8ان در جريـان     آلم. دولت آلمان شده است   
 شـركت  82داد و    و شيميايي و گازهاي سمي در اختيار دولت جنايتكـار عـراق قـرار مـي    هاي ميكروبي    سالح

هاي عـراق جهـت   هاي شـيميايي و افـزايش بـرد موشـك       به سالحآلماني بطور مستقيم در تجهيز دولت صدام      
 8 سـال جنـگ و       8معلوم نيست كه چرا در طول       . ... هاي امحائي جمعي به ايران دست داشتند          رساندن بمب 

 سال قوه قضائيه و مسئولين به فكر طرح شكايت از دولت جنايتكار             16سال پس از پايان جنگ، يعني حدود        
نقالبي سه تن از ضدانقالبيون كرد ايراني پيش آلمان نبودند و حاال كه قضيه كافه ميكونوس در برلن و اعدام ا       
هاي پاك هزاران شـهيد ايرانـي           آيا جان ... اند؟      آمده است به فكر طرح شكايت از دولت جنايتكار آلمان افتاده          

 اقدام شود؟ ظاهرا طرح اين دعوا       "بن"آنقدر اهميت نداشت كه خيلي قبل از آن به طرح شكايت عليه دولت              
 ميكونـوس   >سيا فرمـوده  <ه منظور اعمال فشار بر دولت آلمان است تا در روند دادگاه             در اين مقطع خاص ب    

 جاسوس 3باعث تاسف است آنوقتي كه . اعمال نفوذ كند و جلوي صدور حكم عليه رهبران ايراني گرفته شود  
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مقابلـه  ... دنبالها را آزاد كرديم و حاال         آلماني را در زندانهاي خود داشتيم بدون گرفتن هيچگونه امتيازي آن          
هـاي مـا بـود          جاسوس آلمـاني االصـل عـراق در زنـدان          >شيمكوس<آيا اگر هنوز    . گرديم    با توطاه آلمان مي   

اي را عليه رهبران جمهوري اسالمي روي صحنه بياورند و مقدسـات     كردند چنين محاكمه      ها جرات مي      آلماني
  20"ما را به بازي بگيرند؟

هـا    تهديـد دادسـتان   . با قطعي شدن قرائت كيفرخواست دادستاني در دادگاه نوبت تهديد نمايندگان دادستاني رسـيد             
 به مقابل سفارت آلمان و تهديد نمايندگان دادستاني بـه           "اهللا    امت حزب "بخشي از سناريو بزرگي بود كه با فرستادن         

براي تحت فشار قرار دادن هيأت قضات تا از صدور حكـم عليـه رهبـران                . د آغاز ش  فتوايي شبيه فتواي سلمان رشدي    
  . رژيم خود داري كنند، حفظ جان اتباع آلماني در ايران و لبنان وجه معامله بود

  .در جريان آخرين روزهاي دادگاه هيچ روزنامه و نشرية ايراني و يا آلماني نبود كه در اين مورد خبري چاپ نكند
اگر چه عملي كردن اين تهديـدها       . فرخواست، حمله و تهديد عليه دادستان كل و آلمان شدت گرفت          پس از قرائت كي   

روزنامه . اما فشار رواني آن بر دادستاني كم نبود       . با توجه به شرايط و منافعي كه رژيم ايران داشت كمتر امكان داشت            
  :  پرسيد12/01/96تاگس اشپيگل 

  "كند؟  د اين سرزنش را بپذيرد كه با جان شهروندان آلماني بازي ميباي] دادستاني[آيا كارلسروهه ... "
اهللا طي تظاهراتي عليه كيفرخواست در جلـوي سـفارت آلمـان تهديـد كـرد در صـورت عـدم                        حزب 1996 نوامبر   19

 روحانيـان قـم در      1996 نوامبر   21. عذرخواهي كتبي دولت آلمان سفارت را به النة جاسوسي دوم تبديل خواهد كرد            
قعطنامة تظاهرات عليه كيفرخواست دادستاني تهديد كردند كه با كيفرخواست همان رفتاري خواهد شد كه با كتـاب                  

  .هاي شيطاني و با دادستاني همان كه با سلمان رشدي  آيه
 و زمـان   خمينيدوران. اشغال سفارت آلمان و يا صدور فتواي قتل دادستاني اعمالي نبودند كه رژيم به آن دست بزند               

اما يادآوري آن به جهانيان به مراتب كم . ها بود هايي سپري شده و ايران در حال پرداخت بهاي آن       صدور چنين فرمان  
  .تر بود  خرج

 مقامات  "انسان دوستانه "-هاي اطالعاتي   تنها بخش كوچكي از مجموعة فعاليت     . پس نوبت به كشورهاي اروپائي رسيد     
هاي اروپايي براي تاثير گذاري بر دادگاه ميكونوس و جلوگيري از صدور حكمي بر ضد رژيم ايران آفتابي     ا دولت ايران ب 

اين مـذاكرات بـراي همـة       . سر و صدا بازگشت      به لندن رفت مذاكراتي با مقامات انگليس انجام داد و بي           الريجاني: شد
دسـتة ديگـر    .  مـذاكرات را منتـشر كردنـد       "پروتكل"يي بخشي از      دسته. ل نبود و سرو صدا بلند شد      مقامات قابل قبو  

 وارد ماجرا شد و داستان را به زعـم خـود تعريـف نمـود و     الريجاني. گفتند دروغ است، بخش ديگري را منتشر كردند       
هايي كه از اين مذاكرات چاپ شد يكي از مسايل               در همة نمونه   21. چاپ كرد   به اصطالح رسمي مذاكرات را     "پروتكل"

مطابق معمول موضوع معكوس مطرح شده است كوشش ايران بـراي آن كـه پـاي                . مورد مذاكره دادگاه ميكونوس بود    
نـد بـه صـورت      سر و صدا خاتمه پيـدا ك        ها گردد تا ماجرا بي      دولت انگليس را به ماجرا بكشاند و سبب پا در مياني آن           

 نظر خود را راجع به واقعة ميكونـوس و دادگـاهي كـه مـسئول                الريجاني. سوال طرف انگليسي مذاكره نقل شده است      
  .رسيدگي به آن بود روشن كرد

                                                                          
 ١٦/١٠/١٣٧٥؛ ٣١ال؛ جملة اميد جوان؛ مشاره  شكايت از آملان، چرا حا٢٠
؛ چاپ اول تابستان    )جمموعة اسناد (، حممد جواد؛ مذاآرات لندن       الرجياني ٢١

  ؛ هتران٨٠- ٨١؛ انتشارات ايران صفحات١٣٧٦
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 شود كـه ايـران در مـاجراي ميكونـوس           اگر ثابت . ماجراي دادگاه ميكونوس براي ما خيلي مهم است       : براون"
  ]؟[العمل ايران چه خواهد بود دخالت داشته عكس

چـه چيـز    . ايم برخوردهاي توهين آميز و خصمانه عليه ايـران بـوده اسـت                آنچه تاكنون شاهد بوده   : الريجاني
نتقادي نسبت به روابـط بـا آلمـان پيـدا شـده اسـت و                ديگري را بايد منتظر بود؟ در ايران هم موج منفي و ا           

قرار .  موظف به بررسي روابط ايران و آلمان شده است- كميسيون سياست خارجي-يي در مجلس    كميته ويژه 
بر اساس گفتة دولت ما، دولت ايران هيچ گونه نقشي در مـاجرا نداشـته               . است گزارش نهائي به مجلس بدهد     

ام كه به ما گزارش مستندي از دخالت دولت بدهند تـا     لين دولت آلمان خواسته   من چندين بار از مسئو    . است
اند، من با اطمينان ميتوانم بگـويم، اگـر چـه در دولـت ايـران                  هيچ گزارشي نداشته  . در مجلس پيگيري كنيم   

مـن بـه    . كه دولت ايران در ماجرا نقشي نداشته است بنابر اين، نتيجة دادگاه نبايد عليه ايـران باشـد                 / نيستم
زيرا آنها كارهاي سياسي ميكنند تـا كـار قـضائي، در عـين حـال                / 22سيستم قضائي آلمان ديگر اعتماد ندارم     

. هاي اخير آسيب ديده اما انتظار چيـز مهمـي را نـدارم     ضمن اين كه ميدانم روابط ايران و آلمان با جو سازي       
 البته نبايد مـاجراي اتهامـات عليـه ايـران در            .فكر ميكنم اين روابط آنقدر ريشه دارند كه خود را حفظ كنند           

  ...انفجارات آرژانتين را فراموش نمود
  العمل چه خواهد بود؟ اگر نتيجة دادگاه بر عكس انتظار شما باشد عكس: براون

  ما خبر جديدي داريد؟آيا ش. فهمم  من مقصود شما را درست نمي: الريجاني
العمـل    دولت آلمان در جلسة وزراي خارجة كشورهاي اروپائي مطرح كرده است كه نـسبت بـه عكـس                 : براون

ايران در مورد حكم دادگاه نگراني جدي دارد بخصوص در مورد حمله به سفارت آلمان در تهـران و يـا جـان                     
  .استه است كه به ايران در اين زمينه هشدار بدهنداتباع آلماني و از همة اروپا خو

ممكـن اسـت رابطـة دوكـشور آسـيب          . قطعا سفارت آلمان در تهران مورد تهديد واقع نخواهد شد         : الريجاني
  23.". ...ببيند اما ديپلماتهاي آلمان در امنيت كامل هستند

ها خود را      در هنگامي كه آن     و راحيل   وكالي مدافع دارابي   24خصوصي به طرق مختلف   به دنبال تهديد وكالي شاكيان      
عـد  دانستند از موكلين خود دفاع كنند ب  اين وكال كه وظيفة خود مي     . نمودند، تهديد شدند    براي آخرين دفاع آماده مي    

هايـشان بـه        از اثبات دخالت جمهوري اسالمي تصميم گرفتند آخرين دفاعيات خود را بر آن اسـتوار كننـد تـا موكـل                    
با اين تاكتيك دفاعي، دولت ايران و موكلين مخالفت كردند و اين وكال تهديد              . ترين مجازات ممكن محكوم گردند      كم

ريـيس دادگـاه كـه از ايـن         . كننـد      از آخرين دفاع صرفنظر مي     م نمودند طبق خواست دارابي     اعال وكالي دارابي . شدند
حركت تعجب كرده بود عنوان نمود در تمام دوران شغل قضايي خود به چنين موردي برنخـورده اسـت طبـق قـانون                       

                                                                          
ما به سيـستم قـضااي آملـان        " در اين منت از الرحياني نقل شده است آه           ٢٢

 توضيخ داده    الرجياني ١٢٧در مورد اين نقل قول در صفحه        ". دارميد  اعتما
گزارشـگر حمـرتم    " "اطمينـان دارمي  "است آه منت اصلي درست است و در نقل          

 ".وزارت امور خارجه لغزش داشته است
 در صفحات   "اگر منصف باشد  " مهني منت با اضافه شدن       ٦١-٦٢جا صفحات      مهان ٢٣
تاريخ بـر اسـاس   . ٣٤-٥داند در صفحات   جعلي ميو متين آه الرجياني ٨٠-٨١

 .٥/١١/٧٥" جعلي"امضاي منت 
 .باشد  منت ضبط شده بعضي از اين هتديدها تلفين موجود مي٢٤
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رييس دادگاه تلويحـا    .  خواست در اين باره بيشتر فكر بكنند       دفاع وكيل مستلزم تأييد موكل نيست و از وكالي دارابي         
  . به وكال وظيفه آنان را گوشزد كرد

هـا نيـز نـازل        ناما تهديد بـر سـر آ      .  با عنوان نمودن و پذيرفتن دخالت ايران در ترور به دفاع پرداختند            وكالي راحيل 
گرديد و مجبور شدند بخشي از اظهارات خود را پس بگيرند و بگويند مقصود ما چيـز ديگـري بـود و بخـش ديگـر را                     

ر به اطاعت از  مجبوحتي سعي كردند ثابت كنند كه راحيل. عليرغم مخالفت او اظهار نمايند و به تهديد وقعي نگذارند
 كه با مقاومت رييس دادگاه برخوردنـد   و پانكا، كولوگهدو تن از وكالي دارابي. اين دستور يا وظيفة اسالمي بوده است    

ون وكالي برلن مراجعه كردند و تهديدي را كه جرات نداشـتند            بست در بروند، به كان        و نتوانستند به سادگي از اين بن      
يي خطاب به هيأت قضات كـه در            كانون وكال طي نامه   . در دادگاه مطرح كنند با كانون وكالي برلن در ميان گذاشتند          

و كانون نيـز    دادگاه خوانده شد اعالم كرد داليل وكال مبني بر خود داري از انجام آخرين دفاعيات به كانون ارائه شده                    
تهديد اين وكـال    .  بدون مراجعه به كانون از آخرين دفاع خود داري كرد          وكيل ديگر دارابي  . كند    اين داليل را تأييد مي    

. ها به كانون وكال در دادگاه مطرح نـشد و در مطبوعـات نيـز انعكـاس زيـادي پيـدا نكـرد                   از سوي ايران با مراجعه آن     
  .هايي بودند كه در اين باره خبر دادند   مة تاگس اشپيگل در برلن و انقالب اسالمي در هجرت تنها روزنامهروزنا

به اين طريق در جريان واقعه و دادگاه ميكونوس دولت ايران به طـور سيـستماتيك از همـة امكانـاتي كـه در اختيـار                   
  :مودداشت براي تخريب ومنحرف كردن جريان و حكم دادگاه استفاده ن

 وارد آوردن فشار به دولت آلمان و باج خواهي با دستگيري افراد آلماني در ايـران و دادن بـاج اقتـصادي و تهديـد و           -
  ؛...ها در ايران و زدن اتهام دزد، رشوه خوار و دستگيري خانواده

  هد به ايران شدن؛ تهديدهاي تلفني، تعقيب، تهديد علني، خواستار تحويل شا: تهديد شاهدان اپوزيسيون از جمله-
   تهديد تماشاچيان-
 تهديد، خريد و ساختن شاهدان موافق رژيم براي دروغ گفتن در دادگاه، جلوگيري از شهادت كساني كـه در ايـران                      -

  بودند و بكارگيري آنان در زماني كه الزم بود؛
   تهديد متهمان؛-
   تهديد وكالي متهمان؛-
   تهديد وكالي شاكيان خصوصي؛-
  ادستاني و باالخره  تهديد د-
  . تهديد و بدنام كردن قضات-

سياست قضايي ايران در مورد واقعه و دادگاه ميكونوس در واقع چيزي نبـود جـز بازتـاب دسـتگاه قـضايي جمهـوري                       
  . اسالمي



 

  
  
  
  
  

  دادگاه  دولت آلمان و -2
  
  

انجـام تـاثير      ست دادستاني و سر   كوشش دولت آلمان براي منحرف نمودن تحقيقات پليس، تغيير ادعانامه و كيفر خوا            
زيرا برعكس رژيم ايران، . واسطه نشان داد توان به روشني و بي گذاري بر قضات و تعديل حكم دادگاه ميكونوس را نمي  

گيـري در پـشت درهـاي بـسته و      هاي دولت آلمان نه با جار و جنجال بلكـه تـا حـد ممكـن بـا تـصميم             تمام كوشش 
دولت آلمان براي رابطـه بـا ايـران         . فاده از قوانين جاري و امكانات مجاز صورت گرفت        هاي سري و حداكثر است      مالقات
به اين جهت تالش نمود پيامدهاي اين ترور و تاثير منفي آن بر روابطش با ايران را به                  . گذاري زيادي كرده بود     سرمايه

  ".ران به عنوان عامل ترور برده نشودبن خواستار يك ادعانامة غيرسياسي بود كه در آن نامي از اي". حداقل برساند
 هيأت  1992در تابستان   . رابطه ايران اسالمي شده با كشورهاي بازار مشترك اروپا با وساطت آلمان برقرار گرديده بود              

ديـالوگ  "هـاي ايـن رابطـه كـه            يكـي از شـرط     1.يي از مقامات ايراني به آلمان آمد تا در اين باره مذاكره كند              بلندپايه
. رژيـم ايـران ايـن شـرط را پذيرفتـه بـود            . شده خود داري ايران از انجام ترور در خاك آلمان بود             ناميده مي  "انتقادي

  . به اين امر در شهادت خود در مقابل دادگاه اعتراف كرداشميدباوئر
در ايـن زمـان   . ان روشن شـد آيند براي دولت آلم     جدي بودن اوضاع و امكان ايجاد پيامدهاي ناخوش        1992در نوامبر   

ايـن امـر بـه    . براي مأموران تحقيق مشخص شده بود كه اين ترور بخشي از سياست رژيم ايران در برابر مخالفان است 
   2.روشني در گزارش ادارة جناحي آلمان منعكس است

  : با پيش رفتن تحقيقات پليس مطبوعات آلمان دست به افشاگري زدند

                                                                          
ايران خبـش بزرگـي از آارخانـه السـتيك          )... ١٩٩٢(ماه ژوايه    " ١

 در آملان شرقي سابق آه در معـرض احنـالل           Zenumant احنصار پنومات    سازي
اين آارخانه را بدست آورد % ٤٠ايران حدود   . بود را خريداري منود   

 ماه آينده اين آارخانه آه در شرق برلن ١٢و تضمني داد آه حمصوالت      
پنومات موافقـت منـوده اسـت آـه در      . قرار دارد را خريداري منايد    

 . هاي متعدد الستيك سازي ايران شرآت منايد هنوسازي آارخان
 وزير امور خارجه ايران براي مذاآره با صـدر    در ماه ژوايه والييت   

 ."اعظم و وزراي بلند پايه آملان به بن آمد
 Iran Monitor ١٩٩٢؛ سپتامرب ٧؛ مشاره 

  تروريسم دوليت -٤دادگاه، خبش:  رجوع شود به فصل سوم٢
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حال وحشت از اين وجود دارد كه ترور تبديل به يك جنجـال     . ... ي موفق هستند  وقتي مأموران تحقيق خيل   "
يـك  ... زيرا نتيجة تحقيقات كميسيون ويژه مطلوب دولتمندان و متخصصين امنيتي بن نيـست  . سياسي شود 

ك تواند آن را به يـ       هر اظهار نظري در اين باره در مقابل افكار عمومي مي          : مقام عالي وزارت دادگستري گفت    
علت سكوت تنها منافع اقتصادي نيست      . ... كنند  همه سكوت مي  ] در نتيجه .[مسألة بزرگ سياسي تبديل كند    

  3".بلكه به مالحظة رابطه حساس سياسي كه به تازگي دوباره بين ايران و آلمان برقرار گرديده است
 وزيـر مـشاور و هماهنـگ كننـدة          يدباوئربعد از ترور براي انجام اقدامات الزم از سوي دولت آلمان ابتكار عمل را اشـم               

  .  دسامبر تشكيل داد8وي يك جلسة بسيار محرمانه در . هاي اطالعاتي بر عهده گرفت سازمان
سر و صدا تعـويض   با توافقي كه با سفارت ايران انجام گرفت دو مأمور سفارت كه در ترور شركت داشتند بي              "

   4".شدند
 و عضو برجستة واواك در سفارت ايران در بن بود كه پـيش از پايـان               مسئول دارابي  فر مرتضي غالمي  يكي از اين دو ن    

  .مأموريتش در آلمان به ايران بازگشت
 در داخل كشور در حالي كه. رفتار دوگانة دولت آلمان بازتاب سياست جاري و مداوم اين كشور در رابطه با ايران است  

كند؛ در مقابل افكـار عمـومي سـعي در پـاك              جويانة رژيم ايران مي     هاي تروريستي تالفي    اقدام به پيشگيري از فعاليت    
  .ها دارد نشان دادن دست اين رژيم از همان فعاليت

 صـورت  در اين نامه قيد شـده اسـت در  . نامة محرمانة ادارة جنايي آلمان به مراكز اطالعاتي و امنيتي كشور          "
توانـد باعـث      اين مسأله مـي   . كشف مدارك جديد امكان طرح ادعانامه و تشكيل دادگاه عليه ايران وجود دارد            

هـا، اقـدامات    هايي از اين فعاليـت      نامه با آوردن نمونه   . گراي ايران شود    هاي خشونت   العمل از سوي گروه     عكس
  5.پيشگيرانه را ياد آوري نمود

ير با دادستاني كل است تا از طرح نام رژيم ايران به عنـوان عامـل تـرور جلـو گيـري          در همين زمان دولت آلمان درگ     
  .نمايد

مطبوعات اگرچه درمورد ترور ميكونوس محتاط بودند اما در مسايل مربوط به سياست داخلـي كـشورشان دسـت بـه                     
نـويس ادعانامـة       پـيش  1993در مـارس    . اين باعث احتياط بيشتر دولت شـد      . ها زدند   علني كردن بسياري از درگيري    

به اين جهـت دولـت بـه دادسـتاني        . در ادعانامه ايران به نام به عنوان عامل ترور ذكر شده بود           . دادستان كل تهيه شد   
اعالم كرد ادعانامه پيش از تسليم به دادگاه بايد از نظـر دفتـر صـدراعظم، وزارت امـور خارجـه، وزارت دادگـستري و                         

 "گـم "اما ديگر خبري از آن نشد و مسئولين ادعـا كردنـد             .  اختيار دولت گذاشته شد    ادعانامه در . وزارت كشور بگذرد  
در مـاه مـه     .  و به دادستاني بازگردانده شد     "پيدا"به دنبال پيگيري دادستاني كل بعد از چهار هفته دوباره           . شده است 

اين كار يكي از داليل اخراج وي از مقامش در          .  كل امضأ و به جريان افتاد      ل دادستان اشتا   ادعانامه از سوي فون    1993
  :  در يك مصاحبة مطبوعاتي موضوع را علني كرد1996او در نوامبر . دو ماه بعد بود

ور تا امضأ ادعانامه فشار زيادي بـر        هاي بعد از تر      در ماه   شنارنبرگ -وزير دادگستري وقت خانم لويت هويزر     ’"
از آن جايي كه وي و سخنگوي مطبوعاتي دادسـتاني مـصر   . ‘من وارد آورد تا از ذكر نام ايران خود داري كنم    
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ها را از من بگيرد، بار        يك بار او خواست برخي از مسئوليت      ’. در بردن نام ايران بودند مورد غضب قرار گرفتند        
بر سرم فرياد كشيد و باالخره خانم وزير از مـن خواسـت سـخنگوي مطبوعـاتي     ديگر در يك گفتگوي تلفني      

خواسـتند مـسأله را در        ها سعي نداشتند در تحقيقات مستقيم دخالت كنند بلكـه مـي             آن. خود را اخراج كنم   
  6".‘افكار عمومي كوچك جلوه دهند

كجي به دادسـتاني از سـوي دولـت     و اطالعاتي اين كشور دهن به آلمان و ديدار وي با مقامات امنيتي        دعوت فالحيان 
بـا وجـود درز كـردن       . اما مالقـات علنـي شـد      . دولت آلمان سعي كرد اين مالقات علني نشود تا حفظ ظاهر كند           . بود

آلمـان و كميـسيون      حاضر به تأييد آن در مقابـل پارلمـان           درخواست فالحيان مبني بر برهم زدن دادگاه، اشميدباوئر       
 اعـالم   "آيا ايران در ترورها دسـت داشـته اسـت؟         "به جاي آن در برابر اين سوال كه         . ويژة تحقيق در ايالت برلن نشد     

به اين طريق براي حفظ رابطه با ايـران در برابـر پارلمـان و    . "رسد هركس جزايات را بداند به نتيجة ديگري مي   ": كرد
  .قيقت خود داري نمودمطبوعات و مردم آلمان از گفتن ح

  
به دنبال تشكيل دادگاه و تقاضاي مدارك از ادارات زير پوشش دولت، نقش دولت آلمان به شـكل عـدم همكـاري بـا                        

 از جمله مدارك مهم در نشان       BfV متعلق به    "گروه كار ايران  "گزارش  . دادگاه و كارشكني در يافتن حقيقت در آمد       
ـ  قت كشور به بهانة صدمه ديدن منافع آلمان از دادن اجازه صحبت به گرونـه وزير و. دادن نقش ايران در ترور بود      د، وال

دولت آلمان به بهانة مشابهي با پيچ و خم حقوقي بيشتر از ارائـه يـك سـند           . مسئول تهيه اين گزارش خود داري كرد      
LfV          طبق اين سند يك بـار وزارت امـور خارجـة ايـران از طريـق                . ود برلن  به تاريخ و شمارة مشخص جلو گيري نم

 دستور داد تا افرادي كه در تظاهرات عليه حضور ايران در غرفة هفته سبز شـركت                 سركنسول ايران در برلن به دارابي     
  .داشتند را شناسايي كند

دولـت از پـاراگراف     .  توسـط بـازپرس دولـت بـه طـور فعـال وارد مـاجرا شـد                 با تقاضاي صدور قرار بازداشت فالحيان     
 1995 دسـامبر    17 استفاده كرد و نمايندگان دادستاني را به يك جلـسه بـا حـضور مـسئولين دولـت در                     7"153ث"

رغم ميل    ليع. اند   علني شد كه براي نمايندگان دادستاني داليل مسئولين دولت ناكافي بوده           1996در ژانوية   . فراخواند
  قاضي مسئول، قرار بازداشت فالحيان     1996 مارس   14در  . دولت تقاضاي بازداشت به ديوان عالي فرستاده شده است        

طـور    خواست همـان    جمهوري اسالمي مي  . هاي دولت آلمان براي جمهوري اسالمي ناكافي بود         اين تالش . را صادر كرد  
ند، يكي از مقامات آلماني با يك حكم دادگاه را منتفي و يا جلـوي قـرار بازداشـت                   ك  كه خود در داخل ايران عمل مي      

  : ، سفير وقت ايران در آلمان در پاسخ به سوال خبرنگار فوكوس كهموسويان. فالحيان را بگيرد
مـن  ":  گفـت  "ي احساس كرديد؟   چيز آيا در وزارت امور خارجه و دفتر صدراعظم عليه حكم جلب فالحيان           "

فهمم چرا دولت آلمان از حق قانوني خود استفاده نكرد و جلوي ايـن حكـم                  اما نمي . اي مخالفند   دانم عده   مي
  8".جلب را نگرفت
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 اگر جريان يك حماآمه خطر بوجود آوردن ضرر سـنگني براي منافع آملـان              ٧

، در درجه اول خالف     ]آسـي[فدرال داشته باشد و يا حتت تعقيب قرار دادن        
 مقـررات دادرسـي آيفري    .منافع عمومـي باشد، بايد از آن صرفنظر شود       

 ث-١٥٣ماده 
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 و بعد از تهديدات رژيم ايران، دولت آلمان به زبان صدر اعظمش به داوري            1996پس از قرائت كيفرخواست در نوامبر       
ا بين دادستاني آلمان و دولت ايران بوجود آمده بود نشـست و جبونانـه از حمايـت دادسـتاني شـانه                      دعوايي كه ظاهر  

  :  نوشتيي پوزش طلبانه به رفسنجاني  در نامهكهل. خالي كرد
  ".خواهد به عاليق مذهبي ايرانيان توهين نمايد هيچ كس در آلمان نمي"

دانستند كه نـام      داد كه نمايندگان دادستاني به طور مكرر گفته بودند و همه مي             خواهي در هنگامي رخ مي       اين پوزش 
بردن از فرماندهان ماشين آدمكشي تهران نه به علت موقعيت مذهبي آنان بلكه به دليل عضويتـشان در كميتـة امـور          

شان مبني بر استقالل قـوة قـضايي          مات دولتي و لحن عذرخواهانه    گيري برخي از مقا     اين نامه و موضع   . ويژه بوده است  
  . بود تا در اراده مسئولين دادگاه و نمايندگان دادستاني سستي ايجاد كند بايد عواملي مي

هر بار كه موضوع ترور ميكونوس مطرح شده بود، مقامات دولت آلمان اعالم كردند با توجه به حكم دادگاه، در رابطـه                      
تواند به منافع آلمان زيان برساند و حتـي   ها اعالم كردند ذكر نام رهبران ايران مي        بار. جديد نظر خواهند كرد   با ايران ت  

ها فشار بـه دادگـاه و انـداختن           هدف اصلي اين گفته   . جان اتباع آلمان را در ايران و ديگر نقاط جهان به خطر بياندازد            
 بود، تا از دادن حكمي كه جانيان را ناراحـت نمايـد و بـه انتقـام              مسئوليت اعمال احتمالي رژيم ايران به گردن قضات       

  . جويي وادارد خود داري كنند
رغم راي دادگاه عالي برلن به جنايتكار بودن رژيـم   اما بعد از آن كه اعالم شد رهبران ايران در ترور دست داشتند علي       

  .يران را به فراموشي سپردهاي خود در مورد تغيير رابطه با ا ايران، دولت آلمان همة گفته



 

  
  
  
  
  

   اپوزيسيون خارج از كشور و دادگاه -3
  
  

كوشـيد بـه افكـار عمـومي جهـان و               يي بود براي روشنگري؛ اپوزيسيون مـي          تا شروع دادگاه، موضوع ميكونوس عرصه     
ي و زد و بنـد      هاي آلمان و ايـران در قـوة قـضاي           بخصوص آلمان عمق فاجعه و عامالن آن را نشان دهد؛ مداخلة دولت           

با شروع دادگاه مرحلـة جديـدي آغـاز شـد؛           . ها براي منتفي كردن دادگاه و به فراموشي سپردن ترور را افشا نمايد              آن
اگر تا شروع دادگاه اپوزيـسيون      . شد    عرصة افشاي مستقيم جمهوري اسالمي با تكيه بر مداركي كه در دادگاه ارائه مي             

 عامل اين ترور و ترورهاي ديگر دولت ايران است، با شروع دادگاه كه هـر روز مـدرك                   دانيم    زد كه ما مي       بايد فرياد مي  
هاي خود را با مدارك دادگـاه بـه همـه نـشان دهـد و        توانست اين بار گفته  شد، مي  يي عليه دولت ايران مطرح مي      تازه

  .شد كمك كند تر شدن آنچه در دادگاه مطرح مي عالوه بر آن به روشن
. خبـر تـشكيل آن از يـك مـاه پـيش رسـما اعـالم شـده بـود                   .  آغاز به كار كرد    1993 اكتبر   28ونوس در   دادگاه ميك 

  . اپوزيسيون در كليتش تا اين زمان بر اساس همة تجربياتش اميد چنداني به روشن شدن موضوع نداشت
او مهمـان دولـت آلمـان بـود و        .  در آلمان است    وزير واواك  هنوز دادگاه شروع به كار نكرده بود كه اعالم شد فالحيان          

 با مقامات اطالعاتي دولت آلمـان مـذاكره         "مسايل انساني " و در مورد       ازجمله از مراكز اطالعاتي بازديد به عمل آورده       
يني براي اپوزيسيون اين خبرها دليلـي بـود بـراي بـدب    . ماند كه نماند  ها و گفتگوها بايد مخفي مي       اين مالقات . كرد    مي

مـذاكرات  . هاي ديگر خواهـد داشـت      بيشتر و تأييد ديگري كه احتماال رسيدگي به اين قتل نيز سرنوشتي مشابه قتل             
افكنـد و يـا حـداقل اپوزيـسيون             مخفي، توطاه، باج خواهي و اهداف سلطه طلبانه ساية خود را بر دستگاه قضايي مـي               

توانـست بخواهـد        خواست و مي      آنچه اپوزيسيون مي  . انديشيد    هاي مشابهي كه داشت چنين مي       خارج از كشور با تجربه    
  . هاي اجرايي بود  ها و دستگاه  تشكيل دادگاه و رسيدگي به موضوع قتل بدون فشار دولت

صرف تشكيل دادگاه به بسياري اين اميـد را داد          . با شروع دادگاه موضوع براي اپوزيسيون بعد جديدي به خود گرفت            
ترس اپوزيـسيون بـيش از هـر چيـز،          . ال دولت ايران حداقل در يكي از ترورهايش محكوم خواهد شد          كه اين بار احتما   

روز شروع دادگاه صدها ايراني در برابر ساختمان دادگـاه          . هاي ايران بود      خواهي    ترس از كوتاه آمدن دادگاه در برابر باج       
فراخـوان  .  دست به تظاهرات زدند    "ك ايران مراكز ترور   مراكز ديپلماتي "،  "ها از دادگاه كوتاه       دست دولت ": با شعارهاي 

.  بـود  كميتة اپوزيسيون ايراني در تبعيد عليه ترور برلن        و    برلين -كانون پناهندگان سياسي ايراني   به تظاهرات به امضأ     
سة هـايي كـه در جلـ          هيچ يـك از سـازمان     . ترين تعداد شركت كننده در اين تظاهرات از شهر هانوفر آمده بودند             بيش

همة اپوزيسيوني كه پايان دادگاه را جشن بزرگ و . رستوران ميكونوس شركت داشتند از اين تظاهرات حمايت نكردند       
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يـي كـه بـا شـروع       عرصـة مبـارزه  .  در آغاز غايب بود"هزاران نفر را به مقابل دادگاه آورد"پيروزي اپوزيسيون خواند و  
هرچنـد  .  بعدها بسياري آمدند تا از اين نمد كالهي براي خود بـسازند .دادگاه بر اپوزيسيون گشوده شده بود را نديدند     

تر بايد استفاده نمود خودشان هيچ كار بزرگي جـز دادن رهنمـود                نوشتند كه از اين واقعه براي كارهاي بزرگ و بزرگ         
  . هاي ديگر اپوزيسيون انجام ندادند  هاي حقير با بخش  به ديگران و تصفيه حساب

يـي و گروهـي         كليت خود با تمامي جريان دادگاه، تكه تكه و پاره پاره و جزاي، بر اساس منـافع دسـته                  اپوزيسيون در   
 تـا  مجاهدين.  به عنوان شاهد به دادگاه آمدسلطنت طلبان آنگاه دادگاه را جدي گرفتند كه گنجي. خود برخورد نمود  

هـا، سـعي كردنـد     هاي مطبوعاتي و چاپ صورت جلسه  گارد و كنفرانس   و بادي توانستند با نمايش قدرت         آن جا كه مي   
فـاز نمـايش    " خـود رسـيدند و       "مقطعي"خود را در مركز مسايل جلوه دهند، يك سالي فعال بودند و چون به نتايح                

يـاني فعـال   بعدها كه باز تنور گرم شد بخـصوص در روزهـاي پا  . ها نيز فروكش كرد   به پايان رسيد، فعاليت آن     "قدرت
نوشتند از طـوالني شـدن دادگـاه خـسته               سابق كه گاهي از دور خبري مي       اجالس هماهنگي هاي عضو     سازمان. شدند
دانستند كه هر اتفاقي بيافتد زير سر اين يـا آن جنـاح امپرياليـسم اسـت بـه        هاي چپ كه از پيش مي       سازمان 1.شدند

  .تر مشغول بودند كارهاي جدي
گذشت باقي    و نه توانست از جريان دادگاه استفاده نمايد، در كنار و بركنار از آنچه در دادگاه مياپوزيسيون نه خواست

غرضي و شجاعت باور نكردني قضات راي صادر گرديد پيروزي  ماند و در پايان وقتي به دنبال كار دقيق دادستاني و بي      
هـا پيـدا نبـود هـم آمدنـد و             يي هم از آن       دگاه سايه هايي كه در تمامي جريان دا         حتي سازمان . را به خود منتسب كرد    

 مجاهـدين، پيـروزي     "خـود " سلطنت طلبان، پيروزي     "خود"پيروزي  .  را گرفتند  "خود"همراه با بقيه جشن پيروزي      
  .ها   خود را دمكرات ناميده"خود" اكثريت، پيروزي "خود"

هـاي متفـاوت خبرهـاي      ند و بـه داليـل و انگيـزه   اما در اين ميان كساني تك و توك و پراكنده، موضوع را جدي گرفت  
اتحاد ،  انقالب اسالمي در هجرت   : كانون پناهندگان سياسي ايراني در برلين، نشريات      . مربوط به دادگاه را پخش كردند     

  .توان در ميان اين تك و توك نام برد   را ميايران سركوب، ترور و كار
  

تـرين    شـد بايـد بـيش         ر دبير اولش قرباني تروريسم رژيـم ايـران مـي           كه براي دومين با    حزب دمكرات كردستان ايران   
حزب دمكرات حتي   . داشت، اما كل جريان دادگاه بدون حضور فعال آنان گذشت             حساسيت را نسبت به كار دادگاه مي      

 در  حاصل اين كم كاري حزب در دادگاه خبرهاي بسيار غريبي بود كه گـاهي             . نتوانست اخبار دادگاه را منعكس سازد     
هـاي بـين المللـي        يي كه بـا سـازمان          در عوض حزب در اين مدت توانست از روابط گسترده          2.نشريه حزب منتشر شد   

  .داشت به نحو احسن استفاده نمايد
  

                                                                          
 ١٩٩٥/٢٤ مـارس    ١٥؛  ١٠٤؛ مشـاره  )اآثريت( از مجله مراجعه شود به آار        ١

 ١٣٧٣اسفند 
اي از جريـان آـار دادگـاه بـرلني؛              مشـه :  براي منونه مراجعه شود بـه      ٢

از ؛ در مـورد بـرگ برداشـته شـده           ١٣٧٣؛ خـرداد    ٢١٠آوردستان؛ مشاره   
 . پرونده



 بر خورد به دادگاه

 

١٩٣  

 

كميتـة ضـد تـرور      .  تا چند ماه بعد از شروع دادگاه هنوز فعـال بـود            كميتة اپوزيسيون ايراني در تبعيد عليه ترور برلن       
بـه غيـر از چنـد       . نمـود      منتـشر    ايران، سركوب ترور  هاي دادگاه را در نشريه          دادگاه و با فاصله گزارش     تا پايان    پاريس

 بعـد از شـهادت   كميتة اپوزيسيون ايراني در تبعيد عليه تـرور     به عكس،   . ها دقيق بودند      گزارش اول بيشتر اين گزارش    
در .  در دادگاه، فعاليتش عمال به پايان رسـيد        )متشكل از حاضران و دعوت شدگان به آخرين جلسه اجالس         (اعضايش  

در ايـن هـر دو      . هاي خود و جدال قلمي با مجاهـدين بـود             ترين فعاليت اين كميته بزرگ كردن فعاليت        اين دوره مهم  
كميتة اپوزيسيون ايرانـي    اما  . ها و افراد هم به عنوان عضو كميته و هم به طور مستقل بر خورد نمودند                   عرصه، سازمان 

اين كميته در جريان فعاليتش نشان داد كـه عمـال متـشكل از    .  در مجموع موضع مشتركي داشتتبعيد عليه تروردر  
هـاي جديـد نيـز        باشد، هر چند افراد و شخـصيت          جريانات اجالس هماهنگي است و در دفاع از اين جريانات فعال مي           

حـزب  . هـاي عـضو ديـد         وان در فعاليـت سـازمان     تـ     هاي كميتـه را عمـال مـي           عضو اين كميته بودند، مواضع و فعاليت      
ها متشكل از چند        مطالب مطرح شده در اين مصاحبه     . يي با فعالين كميته منتشر نمود         دمكراتيك مردم ايران مصاحبه   

هـا در مـورد تـشكيل      ادعاهايي از اين دست كه ما بوديم كه مچ رژيم را گرفتيم، محو كـردن مـسئوليت              : قسمت است 
  .ميكونوس و باالخره حمله به مجاهدينجلسة رستوران 

هاي مختلف با توجه به ادعانامه دادستاني مبتنـي             توانستيم، در زمينه      ما به طور مداوم تا آن جايي كه مي        ... "
 با توجه به نيرو و امكانات خودمان كه البته را كار دادگاهبر محكوميت رژيم جمهوري اسالمي كمك كرديم و        

آيد و در مقابل         مي  كه شاهد هستيد كه آقاي اشميدباوئر      به اين جا رسانديم   رگ جلوه داد،    آن را نبايد زياد بز    
 ادعانامه دادستاني  از من خواسته بود كه جلوي اين دادگاه را بگيرم و             فالحيان‘: گويد     مي "ميكونوس"دادگاه  

  3 ".‘را محكوم كنم
 او.  و به دنبال تقاضاي او و موافقت هيأت قضات بود           به عنوان شاهد در دادگاه حاصل فعاليت يشكه        حضور اشميدباوئر 

  .فت سخني نگ  هيچدر دادگاه در باره ادعانامة دادستاني و خواست فالحيان داير بر محكوم نمودن ادعانامه
 موفقيت ما در برلين اين بـود جـو را شـكانديم و بـراي اولـين بـار موفـق شـديم مـسئولين را بـه دادگـاه                               "
در ... براي اولين بار پس از پانزده سال اپوزيسيون ايران توانسته است رژيم را بـه دادگـاه بكـشاند                  ... كشانيم    به

از جمله  . هاي مختلف به قتل رسانده است     ظرف ده سال گذشته رژيم تهران تعدادي از مجاهدين را در كشور           
ايـن سـازمان بـا      . ، را ترور كـرده اسـت       و نقدي  دو تن از كادرهاي بسيار باالي آنها يعني آقايان كاظم رجوي          

امـا كميتـة مـا    .  دادگـاه بكـشاند  ها بگيرد و آنها را به تمامي ادعاهايش، اما موفق نشد مچ رژيم را در اين قتل    
  4 ".موفق شد

ايم براي اولين بار مـچ رژيـم را در ترورهـا                اي كه ما موفق شده         ضربه زدن به كميته برلين، آنهم در مرحله        " 
  5"...بگيريم و او را به دادگاه بكشانيم

  6.ها و ادعاها را سخنگويان كميته در شرايط مختلف تكرار كردند  اين گفته

                                                                          
مـصاحبه راه آزادي بـا فعـالني آميتـه اپوزيـسيون            . ، آامبيز  روستا ٣

 ١٣٧٢؛ مهر ٣٦ايراني عليه ترور؛ راه آزادي؛ مشاره 
 جا ،پرويز؛ مهان دستمالچي٤
 جا  حسن؛ مهان جعفري٥



 بر خورد به دادگاه

 

١٩٤ 

 

 مجاهدين از يك طرف كميتة اپوزيسيون ايراني در تبعيد عليـه تـرور از            - واقعي دعوا اين بود كه هردو طرف         محتواي
خـود را همـه     . اين ما بوديم كه دادستان آلمان مجرمين را دستگير نمود و شما هـيچ نبوديـد               : گفتند   مي -طرف ديگر 

 و خود بزرگ بيني اين يك در آيينه خود بزرگ بيني يافت  كاره ديدن مجاهدين باز تاب خود را در قدر قدرتي كميته         
سخنگوي كميته در نـشريه     . مسابقه من آنم كه رستم بود پهلوان، كار را به خندستان كشاند           . آن ديگري منعكس شد   

  : جمهوري خواهان ملي نوشت
د ترورهاي ديگر   هاي ضد ترور، ترور برلين نيز مانن          شايد بدون تالش شبانه روزي كميته برلن و ديگر كميته         "

عالوه بر موارد باال كميته برلين بـه        . شد    سكوت و فراموشي مي   ] مقصود مشمول [بنا به دالئل گوناگون شامل      
 به زبان آلماني و جلد فارسي مجموعـه اسـناد و مـدارك              "ميكونوس"زودي دو جلد اسناد يعني جلد چهارم        

 و همچنين عوامـل ديگـر       اين تالشها در اثر   .  كرد مربوط به ترورهاي رژيم در خارج از كشور را منتشر خواهد          
ترورها رژيم ايران از طـرف دادسـتاني كـل           در تاريخ پانزده ساله      براي اولين بار  اين بار مچ رژيم گرفته شد و        

  7 "... به عنوان عامل اصلي و دستور دهنده ترور شناخته شدآلمان
هـاي آلمـاني زبـان و چنـد سـندي اسـت كـه در اختيـار                     حاوي بريده روزنامه   "ميكونوس به زبان آلماني   "چهار جلد   

 اين چند سند در دادگاه مطرح و در نـشريات مختلـف از جملـه كتـاب كميتـه چـاپ                      8.دادستاني و سپس دادگاه بود    
اين كاري جدي براي ثبت قضاياي مربوط به ميكونوس بود و ارزشمند، اما هيچ ربطـي بـه گـرفتن مـچ رژيـم                        . شدند

توانـست در     ششم اين كتاب در يك مجلد پس از پايان كار دادگـاه منتـشر شـد و طبيعتـا نمـي                    جلد پنجم و    . نداشت
 اشتباهات و اغتشاشي كه اين مطالـب        9 .گرفتن مچ رژيم توسط دادستاني در چند سال قبل از آن تاثيري داشته باشد             

تواند خطاب      قاله آمده تنها مي    آنچه در پايان اين م     10.در افكار عمومي ايجاد كردند در خورد يك بررسي مستقل است          
  :به دو طرف جدال باشد

                                                                                                                                                                                                   
 و  ١٩٩٧ فوريـه    ١٠؛  ١، آامبيز؛ طرحـي نـو مشـاره         روستا:  براي منونه  ٦

 ٢٥؛  ٥٦٠، پرويز؛ جماهدين و ميكونوس؛ آيهان چاپ لندن؛ مشاره          دستمالچي
 ١٣٧٤خرداد 

 بر سياست و عملكرد جماهدين در رابطه با ترور برلني؛ ماهنامـه              نقدي ٧
 ١٩٩٥ مارس -١٣٧٣ هبمن ٥٦ خواهان ملي ايران مشاره مجهوري

٨ 
-Der Fall “Mykonos” IV Geheimeberichte,Dokumentationen Zeitungsausschnitte und...zum iranischen  

 Staatsterrorismus, Komitee der iranischen Ozzosision im Exil gegenبدون تاريخ  )١٩٩٥بعد از مارس (
Terror 

٩ 
-Der Fall “Mykonos” Band V und VI Geheimebrichte, Dokumentationen Zeitungsausschnitte und zum iranischen-Staatsterrorismus, 
Zarviz Dastmalchi und Komitee der iranischen Ozzosision im Exil gegen Terror, Berlin,März ١٩٩٨ 

 
 ايـن مـورد توسـط پرويـز          سه جلد آتاب ديگر به زبان فارسي نيز در         ١٠

 : منتشر شددستمالچي
، پرويز؛ تروريسم دوليت واليـت فقيـه؛ چـاپ اول اآتـرب          دستمالچي -

 ؛ برلن١٩٩٥
هاي ايداولوژيك تروريسم واليـت فقيـه و       ، پرويز؛ ريشه   دستمالچي -

 ؛ برلن ١٩٩٧؛ چاپ اول؛ سپتامرب "ميكونوس"اسناد 
 آوريـل  -٩٢سپتامرب " ميكونوس"، پرويز؛ خبشي از اسناد      دستمالچي -
 ١٩٩٨؛ چاپ اول؛ مارس ٩٧



 بر خورد به دادگاه

 

١٩٥  

 

 سـازمان حفـظ قـانون اساسـي آلمـان بـه       93 آوريـل  23كافي است نگاهي به گـزارش محرمانـه مـورخ         ... "
 داده اسـت    ...در باره طرح نقشه اين قتل و نقـش ايـران          ... بياندازيد و يا اطالعاتي كه يوسف امين      ... دادستاني

تا چـه   ... مطالعه كنيد و يا نگاهي به سند مربوط به نحوه لو رفتن محل اختفاي دو متهم اصلي بياندازيد                 ] را[
اندازه ساده لوح بايد بود كه يك چنين ادعاهائي را پذيرفت و تا چه اندازه بايد مردم را نادان تـصور كـرد كـه             

ه حد بايـد سـقوط كـرده باشـيم كـه حاضـر شـويم افـراد                  چنين مطالبي را عنوان كرد و از نظر اخالقي تا چ          
  11."هايي، عمدا و آگاهانه و صرفا به منظور منافع تنگ گروهي گول بزنيم  اطالع را با چنين دروغ بي

بينـي    ها چنان يكسان است كه نه تنها دچار خود بزرگ         "نا دمكرات " و آن    "ها  دمكرات"زمينه و آبشخور فرهنگي اين      
  .برند  هستند بلكه حتي لغات و اصطالحات مشابهي بكار ميو ادعاهاي يكساني 

كه در جدال با مجاهدين مكرر از گرفتن مچ رژيم صحبت نمـوده بـود خـود از دادگـاه                   ) اكثريت(سازمان فدائيان خلق  
  :گزارش دادكه چگونه مچ رژيم گرفته شد

دانـستيد كـه        آيا شما قبال مي   : سوال شد   ...  و رايل  كارمند اداره جنايي و مأمور دستگيري امين      ] ؟[ميشائيل"
   و  فهميده بوديمBND بله ما از طريق - هستند؟ ج  و رايل در خانه برادر امينامين

  12 ". را به ما داده بودندآنها نشان كامل خانه برادر امين
 در  فـون درگ گفـت امـين      ... بـراي اداي شـهادت در دادگـاه حاضـر شـد           ] كتر  فان ["فون درگ " كميسر   "

 فوريـه سـيمون     10...شريح كـرده بـود     را به عنوان گرداننده ترور برلين بطور دقيق تـ          ها نقش دارابي      بازجويي
  اكتبر مسئول زندان موابيت به من اطالع داد كه امـين           7روز   ... -ج...  اداره جنايي فدرال آلمان    كميسر ارشد 

 تلفن رايـل و     - دست يافتيد؟ ج   هايي در باره دارابي     چيز به چه     از اظهارات امين   -س... حاضر است حرف بزند   
را به  )  و رايل  امين(ها     شخصا آن  ابي و اين كه دار     در خانه دارابي   ، سپس مالقات امين    از برلين به امين    دارابي

روم     و در آنجا گفته من چند روز به آلمان غربي مي          . خانة مخفي كه قبال برايشان تدارك ديده بود، برده است         
  .13"گردم  و پس از پايان كار دوباره به برلن باز مي

 در فاصله اعترافات امين   .  به دنبال اعترافات امين     دستگير شدند و دارابي    BND به دنبال گزارش      و راحيل  يعني امين 
 در اختيـار  هاي اطالعاتي انگلـيس نيـز اطالعـاتي در مـورد دارابـي            يكي از سازمان    و دستگيري دارابي   به دارابي راجع  

م حـاوي جـزاي از حقيقـت        اگر جزيي از ادعاهاي اعضاي كميته در مورد گرفتن مچ رژي          . پليس جنايي آلمان گذاشت   
هاي پليس در دادگاه دروغ است،   نمودند كه اين شهادت      ها، اعالم مي    بود، بايد به جاي نقل تأييد آميز اين گفته            هم مي 

  . و نه سازمان اطالعاتي انگليس بلكه ما مچ رژيم را گرفتيمBNDنه پليس جنايي آلمان نه 
                                                                                                                                                                                                   

در جمله چشم انـداز مشـاره       ... هاي ايداولوژيك   خالصة خبش اصلي آتاب ريشه    
ها تقريبا مهة نكات مهـم        در اين نوشته  .  منتشر گرديد  ١٣٧٥؛ زمستان   ١٨

از حنوه  . باشند  لب و مسايل مطرح شده در دادگاه اشتباه مي        در مورد مطا  
تصميم گريي ترور توسط ايران تا هويت جاسوس، از تاريخ شـهادت افـراد              

ها تا    گريي  خمتلف تا زمان ارااه مدارك مهم به دادگاه، از چگونگي تصميم          
 .ها تا تعداد مرتمجني در دادگاه روند تكنيكي آار دادگاه، از ترمجه منت

 بر سياست و عملكرد جماهدين در رابطه با ترور برلني؛ ماهنامـه             نقدي ١١
 ٥؛ ص١٩٩٥ مارس -١٣٧٣؛ هبمن ٥٦مجهوري خواهان ملي ايران مشاره 

 ٩٤ مارس ١٠؛ خرب مربوط به ٧٩؛ مشاره )اآثريت( آار ١٢
 ١٩٩٤ ژانويه ٢٦-١٣٧٢/ ٦/١١؛ ٧٦؛ مشاره )اآثريت( آار ١٣



 بر خورد به دادگاه

 

١٩٦ 

 

 وجود نداشت و حتـي مـشاركت در پيـروزي        ن ايراني در تبعيد عليه ترور     كميتة اپوزيسيو در مراحل پاياني كار دادگاه      
كميتـة  آخـرين فعاليـت علنـي       .  صـورت گرفـت    مجمع ايرانيان آزاديخواه برلين   هاي عضو آن از طريق          افراد و سازمان  

اه ميكونـوس    فراخوان به تظاهرات اعتراضي به مناسبت سالگرد اعالم حكم دادگ          اپوزيسيون ايراني در تبعيد عليه ترور     
در .  از همه دعوت شده بود به مقابل كنسولگري ايـران در بـرلن برونـد               1998 مارس 26در اين فراخوان به تاريخ      . بود

ايـن اطالعيـه و اعالميـه بـه اطـالع همگـان             . آخر همان ماه يك اطالعيه و يك اعالميه از طرف كميته منتشر گرديد            
كميته جلسه نداشته است و فراخوان اول از طرف كميته نبوده ) 1998ريل آو(رسانده بود كه از پايان دادگاه تا اكنون         

ها و اعضا و هواداران كميته تنهـا يـك            در روز موعود از سازمان    . اما در اعالميه همان فراخوان را تأييد نموده بود        . است
در .  سـوم كميتـه نمـود      پس از مدتي نفر دوم نيز آمد اما شروع به پخش كردن اطالعيه            . نفر در تظاهرات شركت كرد    

تواند مسئوليت اين تظاهرات را به عهده بگيرد و بعدا توضـيح خواهـد داد                 اين اطالعيه نوشته شده بود كه كميته نمي       
  .و بعدا هم در هيچ كجا هيچ توضيحي داده نشد. چرا

ختـه بـود ايـن بـود كـه       را بـر انگي كميتة اپوزيسيون ايراني در تبعيد عليـه تـرور     و   فدائيان اكثريت واقعيتي كه خشم    
هـاي احتمـالي    هـا و رابطـه     و تمـاس جهت در بازيشان دخالت كرده و بدون اجازه كميته داستان نجـاتي  مجاهدين بي 

بـه  . دين را اكثريت به سبك خـويش پـيش بـرد          جدال با مجاه  .  را مطرح نموده بودند     نجاتي - اجالس با تيم صديقي   
خواست بقبوالند درگيري با مجاهـدين بـه دنبـال            ظاهر و آن طور كه كميته اپوزيسيون ايراني در تبعيد عليه ترور مي            

رقابت و خود مركز بيني از هر دو طـرف از قبـل         . واقعيت اين طور نبود   . هاي غلط دادگاه آغاز شد      انتشار صورت جلسه  
كرد؛ با شروع دادگاه اين اكثريت بود كه به خيال خود چون عرصه را خالي ديـد فرصـت را                    يكونوس عمل مي  از ترور م  

  .غنيمت شمرد تا نيشي به مجاهدين بزند
  :حمله را آغاز نمود) اكثريت(گذشت كه كار   كمتر از يك ماه از شروع دادگاه مي

، مـورد توجـه بخـش بزرگـي از ايرانيـان و      در حاليكه جريان دادگـاه تـرور بـرلين بـه دليـل حـساسيت آن              "
هاي رژيم نيز حساسيت خود نـسبت بـه آن را بـا درج تكـه                    هاي سياسي دمكرات قرار دارد و روزنامه          سازمان

از يـك  . كنـد    سو نسبت به اين دادگاه جلب نظر مي2توجهي از   دهند، بي  هايي از جريان دادگاه نشان مي        پاره
شناسند و از سوي ديگر كيهان چاپ لندن            را پرچمدار مبارزه با رژيم اسالمي مي      سو مجاهدين خلق كه خود      

 دسامبر با برقراري يـك  15مجاهدين خلق در تاريخ . كه جريان اين دادگاه را تقريبا به فراموشي سپرده است  
تـا حـدودي    كنفرانس مطبوعاتي در برلين، ظاهرا در صدد بر آمدند تا سكوت خود در برابر جريان دادگـاه را                   

  14".تعديل كنند
در بـاره تحريفـات گمـراه كننـده         "ي      مقالـه ) اكثريت(از اين زمان درگيري با مجاهدين آغاز شد و دو شماره بعد كار              

ها را بنا   و آن هاي شاهدان دست برده اعتراض اصلي كار به مجاهدين اين بود كه چرا در گفته         . چاپ كرد 15"مجاهدين  
گفت، اما اين همان عملي بود كـه    درست مي) اكثريت(كار . اند   مخدوش ساخته"ما" به به ميل خود و در جهت حمله     

تـوجهي    مثال حتي قبل از شروع اين جدال و حتي قبل از اشـاره بـه بـي         . كرد    اكثريت هم در مورد خبرهاي دادگاه مي      
  :ها در دادگاه داد  مجاهدين، خبر كوتاهي از شهادت

                                                                          
 ١/١٠/١٣٧٢-١٩٩٣دسامرب ٢٣؛ ٧٤؛ مشاره )ثريتاآ( آار ١٤
 ٦/١١/١٣٧٢-١٩٩٤ ژانويه ٢٦؛ ٧٦؛ مشاره )اآثريت( آار ١٥



 بر خورد به دادگاه

 

١٩٧  

 

وي در پاسخ سـوال رئـيس       ...  در جايگاه شهود قرار گرفت      همسر شهيد نوري   يشهره بديع ...  در جلسه دهم   "
ايـن جلـسه بـه تمايـل و خواسـت           : دادگاه در مورد چگونگي فراخوان و سازماندهي جلسه ميكونـوس گفـت           

  16" صورت گرفت و ابتكار و سازماندهي نوري دهكرديشرفكندي
 نيـز در دادگـاه شـهادت داد كـه در جريـان دعـوت              دانستند و خانم بديعي       در حالي كه هم خودشان و هم دادگاه مي        

الوه بـر ايـن او      عـ . هايش بعد از واقعـه اسـت        گويد از شنيده      ميكونوس نبوده است و در بارة آن بعدا شنيده و آنچه مي           
او بنـابر شـهادتش شـرفكندي را در ايـن           . توانست حرفي بزند       حرفي نزد و نمي    هيچگاه از تمايل و خواست شرفكندي     

 در اين مدت بسيار كم يكديگر را ديديم و           هم گفت من و دهكردي     در مورد نقش دهكردي   . مدت در برلين نديده بود    
هاي فردي كه در شريط نامطلوبي قرار   براي اكثريت به حق و جايز بود گفته. اصوال در باره اين موضوع صحبت نكرديم

 داشت را به ميل خود عوض نمايد، با انداختن خواست و تمايل به تشكيل جلسه به گردن شـرفكندي و ابتكـار آن بـه     
كردنـد      اما وقتي مجاهدين كـاري مـشابه مـي        .  دست اعضاي اجالس را بشويد      از زبان همسر دهكردي    گردن دهكردي 

  . "كه مسلماني نيست"آوردند   بانگ و فرياد بر مي
 كه در مورد مسايل مربـوط       ره شده و تقريبا تمامي شهادت حسن جعفري       در همين شمارة نشريه به چند شهادت اشا       

به واقعه تقريبا هيچ شهادت نداد و حتي شگرد بسيار معمولي او براي فرار از پاسخگويي بـه سـوال ريـيس دادگـاه در           
شد به اين كه اين ما بوديم كه دادستان      اختالف كه باال گرفت عمال موضوع تبديل        . مورد جاسوس را تماما ذكر كردند     

  .  است17"تلف كردن وقت" را گرفت و شما هيچ نبوديد و در چنان سطح نازلي كه حتي بررسيشان هم دارابي
  

برگزار دادند همة واقعه را به سكوت    ماجراي ميكونوس از آغاز درد سري بود كه ترجيح ميخواهان ملي   جمهوريبراي  
تر از آن بود كه بتوانند در ساية آن باز هـم از انتخابـات                 شد گويا     آنچه روز به روز در دادگاه مطرح و روشن مي         . نمايند

شد كه      وجود دادگاهي كه در جريان تحقيقات خود قدم به قدم به اين نزديك مي             . آزاد به دست جانيان سخن بگويند     
آشـتي  "توانـست    هـا نبـود و تنهـا مـي      آن م جنايتكار است بـه نفـع سياسـت      اعالم نمايد رژيم حاكم ايران يك سيست      

تر از آن و درگيريـشان در مـاجراي ميكونـوس بيـشتر از آن بـود كـه بتواننـد         اما موضوع داغ  . شان را خراب كند   "ملي
بخـصوص از  . نـد  سر و ته قضيه را به هم آورد   "ترور از هر طرف كه باشد     "يي در محكوميت        سكوت نمايند و با اعالميه    

در پاسخ ايـن همـه جمهـوري خواهـان ملـي بـه پـشت                . شد    ها زده مي    هر طرف با دليل و بدون دليل اتهاماتي به آن         
از آغاز، از اولين شمارة نشرية سازمان كه بعد از ترور منتشر شد موضـوع اصـلي     .  خزيدند "توضيح مسايل پشت پرده   "

خبر و با خوش خيالي ميان ماجرايي افتاده بودند كه    ها بي   اين. بود "ماجراهاي پس پرده  "براي جمهوري خواهان ملي     
 و شعبده بازي تحليل اين جناح و توضيح آن جنـاح، در برابـر چشمانـشان                   همة رژيم را بيواسطه و بدون چشم بندي       

ا اعالم ماجراهـايي    ب. شناختند رفتند      تنها جايي كه مي    "پشت پرده "ها براي فهم موضوع به سراغ         اما آن . قرار داده بود  
كردند كـه از همـه چيـز     كه در پس پرده اتفاق افتاده بود بايد در درجة اول به خود و به دنبال آن به ديگران ثابت مي 

از آن جا كه در پشت پرده چيزي نبود كه رژيم در جلوي پرده به نمايش نگذاشته باشد، اين يا آن حرفـي                       . خبر دارند 

                                                                          
 ١٧/٩/١٣٧٢-١٩٩٣ دسامرب ٨؛ ٧٣مشاره ) اآثريت( آار ١٦
 ٢٤/١٢/١٣٧٣-١٩٩٥ مارس ١٥؛ ١٠٤مشاره ) اآثريت( آار ١٧



 بر خورد به دادگاه

 

١٩٨ 

 

هاي اطالعـاتي       هاي پليس و سازمان       گزارش. خبري خود را با آن جبران كردند        ميدند و بي  كه پليس زده بود را اسرار نا      
   18.آلمان كه علني شده بودند را به مخاطبين به عنوان اسرار پشت پرده قالب كردند

 سـه  سـازمان در فاصـلة بـيش از   . ها تسويه حساب با مجاهدين بود       ترين موضوع براي آن       عالوه بر اين توضيحات، داغ    
 اما امكان داشت كه بيش از چهار صفحه       19. صفحه مطلب منتشر نمايد    32سال كار دادگاه تنها توانسته بود در مجموع       

طـرح  . دليل اصلي اين جدل، اختالفات سياسـي و نظـري ايـن دو سـازمان بـود                . به جدل با مجاهدين اختصاص دهد     
 "هـا     دمكرات"مشترك انديشه و مباني فكري اين       هاي      اختالفات حول يك واقعة مشخص بيشتر به روشن شدن بنيان         

هـاي مـاجراي ميكونـوس، ابـزاري در خـدمت             ، همة پشت پـرده    "مطلعين"براي اين   .  كمك كرد  "ها    نادمكرات"و آن   
 تقليـل داده  "رژيم واليـت فقيـه   "هاي سياسيشان بود، به همين جهت دولت جمهوري اسالمي ايران به          موضع گيري 

  .  فقيه نقطه مركزي دادگاه ميكونوس گرديدشد و مبارزه با ولي
  

براي حزب دمكراتيك مردم ايران، دادگاه ميكونوس آنگاه اهميت يافت كه كميتة اپوزيـسيون ايرانـي در تبعيـد عليـه                  
در طول دادگاه نشرية راه آزادي در مجموع چند بار از ميكونوس خبـري              . ترور در برلن، درگير جدال با مجاهدين شد       

ه يك مقاله عليه مجاهدين و يك مصاحبه با فعالين كميتة اپوزيسيون ايراني در تبعيد عليـه تـروردر بـرلن         داد از جمل  
بعد از پايان دادگاه كه حتي در ايران نيز ميكونوس مطرح و موضوع داغ شد براي عقب . براي پاسخ گويي به مجاهدين

  .نيفتادن از قافله چند صفحه از مبارزاتشان نوشتند
تيك مردم ايران سعي كرد بود خود را تا آن جا كه ممكن است از وقـايع و دادگـاه ميكونـوس دور نـشان                         حزب دمكرا 

هاي اعضاي حـزب         است، حتي در نقل گفته       ها از واقعه خبر شده        دهد و اين تصور را بوجود آوررد كه از طريق روزنامه          
  :نيز همين نقش را اجرا كرد

ت جلسات دادگاه كه مـسئوالن دفتـر حـزب دمكـرات كردسـتان ايـران و                 از روي تند نويسي صور    ... ما ذيال "
عينا نقـل   ] را[گفته است   ... اند، تمام مطالبي كه فرهاد فرجاد         كميته ضد ترور در پاريس در اختيار ما گذاشته        

  20".كنيم  مي
 و شخـصا در  كميتة اپوزيسيون ايرانـي در تبعيـد عليـه تـروردر بـرلن      عضو الس هماهنگي،اج خود عضو    فرهاد فرجاد 

هاي خود را از تند نويسي كميتة پاريس و حزب دمكرات كه نه در برلن بودنـد و نـه                        دادگاه شهادت داده بود اما گفته     
  .فرستادند نقل كرد  خبرنگار به دادگاه مي

اي ادامه دعوا و جنجال با مجاهدين از يك طرف و از طرف ديگر مخدوش كـردن                 يي بود بر       دادگاه بهانه  "حزب"براي  
  :ها چنين است  مقدمة مصاحبه. قضايا و مسايل مربوط به اجالس هماهنگي

                                                                          
؛ ٥٣ اسرار پـشت پـرده تـرور بـرلني؛ ماهنامـه مجهورخيواهـان؛ مشـاره                 ١٨

 و سند حمرمانه اداره آل حفاظـت        ١٩٩٤ آوريل   ١٣٧٣ ارديبهشت   -دين  فرور
نه در آن مقاله اسراري بود نه اين سـند          . جا  ؛ مهان ...از قانون اساسي  

 .حمرمانه
بودن نـشريه   " تاخري و نامرتب  " داليل   ٥٧؛ در مشاره    ٥٧ تا   ٥٤هاي       مشاره ١٩

 .را نوشتند
پاشـند؛ راه       چشم حقيقت مي   پاسخ به نشريه جماهد؛ چرا جماهدين خاك به          ٢٠

 ٣٤/٣٥آزادي؛ مشاره 



 بر خورد به دادگاه

 

١٩٩  

 

دادگاه ميكونوس در مطبوعات اپوزيسيون خارج از كشور هم بازتاب وسيعي يافت، اما متاسفانه در مـواردي            " 
 فعال در اين مبارزه اساسي عليه جمهوري اسـالمي، از ايـن فرصـت بـراي                 بخشي از اپوزيسيون بجاي شركت    

  21"]غيره و غيره[اعتبار كردن و مبارزه با مخالفين خود در اپوزيسيون بهره جست و  كوبيدن، بي
 ايـن تنهـا مطـالبي     . اعتبار كردن و مبارزه با مخالفان       يي براي كوبيدن، بي       ها چيزي نبود جز وسيله      و خود آن مصاحبه   

در طول مدت دادگاه ميكونوس عالوه بر اين فعاليت كتبي، حزب           . است كه تا پايان دادگاه در مورد ميكونوس نوشتند        
در مورد تمام كساني كه به دليلي به دادگاه توجـه نـشان دادنـد و از آن                  : گير شفاهي نيز داشت       فعاليت جدي و چشم   

گيرند و اين مبارزه را به طـور            تند كه از دولت آلمان پول مي      براي منافع اعضاي اجالس هماهنگي استفاده نكردند، گف       
به اين طريق نه تنها همة كوشش خود را بكار بردند كـه دادگـاه تـا آن      . شفاهي تا آن جا كه توان داشتند پيش بردند        

 را نيـز    هايشان سعي كردند جلو توجه ديگـران بـه آن             جا كه ممكن است كمتر مورد توجه قرار گيرد بلكه با سمپاشي           
  :اين امر مانع از آن نشد تا بنويسند. بگيرند

رسد اپوزيسيون پس از آن همه تجربه تلخ هنوز با چنين سبك و سياقي با مخالفين خود                     متاسفانه بنظر مي  "
هـا و    اگر ما امروز نتوانيم ميان خود حداقل فضاي سالم، برخورد انتقادي مبتني بـر واقعيـت  . كنند  برخورد مي 
چيزي كه در اين ميان بيشتر مايه تاسف است نوع برخورد نيروهـاي       ... و رفتار انساني بر قرار كنيم       نيز منش   

  22"است... اپوزيسيون در درون خود
 فرصـت  "براي مبارزه اساسي با جمهوري اسالمي"و باز درست در شرايطي كه دادگاه ميكونوس در جريان بود باز هم      

  : حزب نيز پاسخ داد. يافتند  ن مناسب را براي حمله به حزب دمكرات كردستا
حزب دمكراتيـك  ... ايران و سياستهاي آن  -هاي اخير حمالت تبليغاتي عليه حزب دمكرات كردستان  طي ماه "

بـدين ترتيـب   ... مردم ايران براي آن كه در مسابقه بدگويي عليه حزب دمكرات از قافله عقـب نيفتـاده باشـد           
 كـه در ايـن درگيريهـا متحمـل          نوعي همدردي ضمني با نيروهاي رژيـم      از  حزب دمكراتيك مردم ايران با ابر     

هـا توسـط مـزدوران          خواهد به ما و به همگان بقبوالند كـه علـت تـشديد سـركوب آزادي                   اند، مي     تلفاتي شده 
  23".ارتجاع، مقابله مسلحانه حزب دمكرات كردستان است

كردند و      ايران به آن توجه كرد، زماني كه پيروزي قسمت مي         و باالخره پس از پايان كار دادگاه حزب دمكراتيك مردم           
هر چند براي نشان دادن فاصلة خود ترجيح دادند اين بار هم نه به نام خود،                . اين حزب نيز آمد تا سهم خود را بگيرد        

نوشـتند و ايـن     پس از پايان دادگاه و اعالم حكم به درستي          .  سخن بگويند   مجمع ايرانيان آزاديخواه برلن    بلكه از زبان  
  : تنها نكتة درستي بود كه نوشتند

هـاي مختلـف اپوزيـسيون اجـازه نـداد از               پراكندگي فلج كننده، انحصار طلبي و سكتاريسم حاكم بر بخـش          "
بايست براي تضعيف حكومت و طرح آلترناتيو دمكراتيك در ايران اسـتفاده              فرصت بدست آمده آنگونه كه مي     

  24".شود

                                                                          
 ١٣٧٢؛ مهر ٣٦ راه آزادي؛ مشاره ٢١
 جا  مهان٢٢
 ١٣٧٢؛ دي ٢٠٥ آوردستان؛ مشاره ٢٣
؛ ٥١ براي آن آـه ميكونـوس ديگـر تكـرار نـشود؛ راه آزادي؛ مشـاره                  ٢٤

 ١٣٧٦ارديبهشت 



 بر خورد به دادگاه

 

٢٠٠ 

 

در حاشيه دادگاه گزارشي از تظاهرات مقابـل دادگـاه در هنگـام      "شان دادن اوج سكتاريسم در      و دو صفحه بعد براي ن     
  : ادامه دادند"صدور حكم
در وسط خيابـان مجاهـدين بـا        ... رويم     مي "جامعه ايرانيان آزادي خواه   "به طرف محل فراخوان     ... باچند نفر "

نـه  [تعداد زيادي از هـواداران مـشروطه خواهـان          ... دده    گوش را آزار مي   ... شعارهاي رجوي ايران  ... پالكاردها
در اين ميان گروهي از دوستان كرد بـه جمـع           ... دادند    شعار جاويد شاه و رضا شاه مي      ] خود مشروطه خواهان  

شود، گروهي از هواداران چـپ راديكـال بـا شـعارهاي         در مدت كوتاهي جمع بزرگتر مي     ... شوند    ما نزديك مي  
  25.پيوندند  خود به جمع ما مي

  
 دارد و هـم پـايي در        "چـپ "كه هم پايي در     - به دليل موقعيتش در اپوزيسيون       )اكثريت(سازمان فدائيان خلق ايران     

هـا،    توانـست مجموعـة همـة كـژ فهمـي        - از رژيم    "جناحي"، هم جزو اپوزيسيون است و هم هميشه حامي          "راست"
با شـناختن كمـال   . گاه ميكونوس را يكجا به نمايش بگذاردهاي اپوزيسيون در مورد داد  هاي همة بخش    خطاها و نقص  
هـاي خـاص خـود را نيـز             هر چند اكثريـت ويژگـي     . هاي ديگر را بازشناخت     هاي ويژة جريان    توان نقص     نقص، بهتر مي  

تر به برخوردهاي اين سـازمان در مـورد دادگـاه             نگاهي دقيق . شد  داشت كه در هيچ بخش ديگر اپوزيسيون ديده نمي        
هـاي ديگـر      هـاي بخـش     النفسه اين برخوردها نيست بلكه براي كمك به فهـم بـدفهمي             نوس به دليل اهميت في    ميكو

  .اپوزيسيون است
 از آن رو كه دو نفر از اعضاي بااليش هنگام ترور حضور داشتند، چند نفر از آنان                  )اكثريت(سازمان فدائيان خلق ايران     

خواست به ديگران بـه قبوالنـد كـه فعاليـت مهمـي در        كرد و مي    ميبه جلسه دعوت شده بودند و در عين حال گمان           
دستگيري قاتالن و گرفتن مچ ايران در ترور داشته است، بالنـسبه زيـاد در بـاره دادگـاه ميكونـوس مطلـب نوشـت و                

 39  شماره آن بـيش از   31منتشر شد كه در     ) اكثريت( شماره كار  85در طول جريان دادگاه روي هم       . تحليل ارائه داد  
هـا حجـم بيـشتر ايـن          تحليـل . راجع به دادگاه چاپ شـد     ) اي    از خبر كوتاه چند سطري تا گزارش يك صفحه        (مطلب  

  . دهند مطالب را تشكيل مي
هـاي      ترين موضوع در نگاه اكثريت به جريان دادگاه ميكونوس، اهميت برجسته مسايل اطالعـاتي و سـازمان                  گير  چشم

درايـن دوران، هـيچ خبـر و گـزارش و           ) اكثريـت (چاپ شده راجع دادگاه در كـار       مطلب   39درتمامي  . اطالعاتي است 
در هرگام ايـن    .  نشده باشد    ها نام برده    يي نيست كه حداقل يك بار از يك سازمان اطالعاتي و يا ساية يكي از آن                 مقاله

تازه دادگـاه شـروع   . هاكنند و دادگاه چيزي نيست جز صحنة نبرد اين نيرو هاي جاسوسي هستند كه عمل مي    سازمان
  :هاي اطالعاتي آلمان را شناسايي و افشا كردند  شده بود كه دو مأمور سازمان

 سازمان جاسوسي آلمان و ديگري عضو سازمان امنيـت  BND يكي عضو از دو وكيل تسخيري يوسف امين     "
  26".وثري دارندهاي او نقش م اين كشور هستند و در جهت دادن به گفته

 خوانـد و اعـالم      "آلت دست فناتيك رژيم جنايتكـار تهـران       " را    بعد از مدتي امين     يكي از اين دو وكيل امين      بونگارت
  27. ادامه دهدتواند به وكالت او  نمود نمي

                                                                          
 جا راهي تازه؛ مهاناپوزيسيون در برابر . ، فرهاد فرجاد٢٥
: مراجعه شود به فصل سـوم     . ٣؛ ص ١٩٩٣ نوامرب   ٧٢؛ مشاره   )اآثريت( آار   ٢٦

  امني- متهمني در دادگاه، پ-٣دادگاه، خبش 



 بر خورد به دادگاه

 

٢٠١  

 

 ايـن   -96 مارس   - مطرح گرديد و كمي بعد       هاي دادستاني قرار باز داشت فالحيان       بعد از دوسال كه به دنبال كوشش      
هـاي اطالعـاتي         صادر هم شد، اكثريت بـاز هـم از زاويـه سـازمان             حكم از طرف قاضي ديوان عالي كشور دكتر ولست        

  :نوشت
سلم است اين است كه مدارك و شواهد دال بر دخالت وزارت اطالعات جمهـوري اسـالمي در تـرور                    آنچه م "

 انـدكي   توانست    كل آلمان مي   دادستان.  است كه در اختيار مقامات قضايي آلمان قرار دارد         ها    مدتميكونوس،  
هاي امنيتي غرب رسيده       اطالعاتي كه حتي قبل از ترور برلين به سرويس        بعد از حادثه ميكونوس، با توجه به        

هـاي مكـرر جنـبش          رغـم درخواسـت       اما اين اقدام علي   . ، اقدامي را كه اكنون اعالم كرده است انجام دهد         بود
مبارزه با تروريسم دولتي جمهوري اسالمي و شواهد انكار ناپذير به دست آمده در محاكمه برلين و بـه علـت                     

  28".، انجام نشداعمال فشار از سوي دولت هلموت كهل
  . پندارد از آغاز بدان واقف بود يي بود كه اكثريت مي  همة تحقيقات دادستاني و دادگاه براي رسيدن به نكته-1
هاي قانوني بدست نيامده بودنـد دادسـتان برطبـق قـانون               حتي اگر اطالعاتي در اختيار دادستاني بود كه به روش          -2

   .توانست بر اساس آن اقدام نمايد نمي
. گيـرد   هاي امنيتي غرب دارند هيچ ربطي به دادستاني آلمان ندارد و در اختيارش قرار نمـي                    اطالعاتي كه سرويس   -3

هـا موكـدا و بـا      حوضة عمليات اين سازمان. دادستاني نه بخشي از اداره اطالعاتي است و نه بر اين ادارات رياست دارد        
  . تعاريف دقيق از هم جدا است

  . را عمدتا خود دادستاني فراهم كرده بود"محاكمة برلين" ناپذير به دست آمده در  شواهد انكار-4
  .  قبل از آن استفاده كند"در محاكمه برلين بدست آمده"توانست از اسنادي كه   دادستاني نمي-5
  هـيچ واقعيـت بيرونـي و قابـل شـناخت نداشـت نـه بـراي                 "جنبش مبارزه با تروريسم دولتي جمهوري اسالمي      " -6

  .دادستاني و نه براي هيچ كس ديگر
 نبود، بـا    قابل فهم زد      دادگاه به وضوح در مقابل ديدگان همه از جمله اكثريت قرار داشت، اما رفتاري كه از آن سر مي                  

خواند، روابط دروني و بيروني و قوانين حـاكم بـر آن ناشـناس بـود، باالجبـار بايـد         سيستم مفاهيم و با منطق آن نمي     
ايـن نيـرو كـه پيـدا شـد          : شد تا رفتار آن قابل فهم گـردد         به كار گرفته مي   ) روح، جن يا شيطاني   (ل فهمي   نيروي قاب 

آنچه . هر كس اين قدرت مافوق، اين جن را درچيزي جست و در آن نيز يافت           . جانشين قوانين حاكم بر دادگاه گرديد     
نـافع اقتـصادي امپرياليـسم، بـراي حـزب       يافتندش، بـراي فـداييان اقليـت م        "پشب پرده " در   جمهوري خواهان ملي  

 بود و دادگاه ميكونوس     "هاي اطالعاتي     سازمان"هاي بورژوازي بود، براي اكثريت اين نيرو        �كمونيست كارگري جناح  
  . گذشت تنها از اين زاويه قابل فهم بود  و آنچه در آن مي

ها است كـه مـأمور بـه            وظيفه اين سازمان  . دهاي اطالعاتي وجود داشتند، عمل كردند و تاثير گذاشتن            شك سازمان   بي
هـا،      ها و دولت      ها و اسناد سازمان       ها را گوش كنند، نوشته        اين طرف و آن طرف بفرستند، افراد را زير نظر بگيرند، تلفن           

. آوري نمايند و در شرايط مناسب دست به عمل بزنند             ها و هر چه به عقل برسد را بررسي كنند، اطالعات جمع               شركت
ايـن  . تـر اسـت       ها پيچيده      مكانيسم "غرب"به عكس ايران كه اين عمل داراي مكانيسم ساده انهدام مخالفان است، در              

كنند تـا قـدر قـدرتي و در       هاي مناسب ارائه مي        را در زمان   -درست يا غلط  -   ها، اطالعات به دقت انتخاب شده       سازمان
                                                                                                                                                                                                   

  متهمني در دادگاه-٣دادگاه، خبش :  مراجعه شود به فصل سوم٢٧
 ١٣٧٤آذر  ٢٩ -١٩٩٥ دسامرب ٢٠؛ ١٢٣؛ مشاره )اآثريت( آار ٢٨



 بر خورد به دادگاه

 

٢٠٢ 

 

 هم داخل و خـارج      - هم كار برد داخلي دارد و هم كاربرد خارجي           اين شگرد . همه جا حاضر بودن خود را نشان دهند       
نـسبت دادن ايـن يـا آن    . خورد  اعتبار كردن مخالفان مي  و در درجة اول به كار بي-سازمان و هم داخل و خارج كشور   

 كـه  "مـا "اين شگرد اخير بخـصوص بـراي    . شخص و خبر به اين يا آن سازمان اطالعاتي از بهترين اين شگردها است             
اين نكته را دولت ايـران بـه بهتـرين    . يي دارد و كامال تاثيرگذار        گرديم گيرايي ويژه      همه جا به دنبال دستي نامراي مي      

هـاي    از جملـه روزنامـه    (سخنگويان جناح راست در آلمان      . وجه به نمايش گذارد و از آغاز ماجرا از موساد و سيا گفت            
براي اكثريت نيز موضوع چنـدان  . ترين خوراك را فراهم نمودند  اين نوع نگاه بيشبراي) ولت    فرانكفورتر الگماينه و دي  

  .متفاوت نبود
كنند و موضوع بـه ايـن روشـني             اند كه براي دادگاه سند و مدرك تهيه و به آن ارائه مي                هاي اطالعاتي   اگر اين سازمان  

ادگـاه ميكونـوس ابـزار دسـت و بازيچـة           زنـد د    است، پس حتي دولت ايران هم حق دارد كه در تبليغـاتش جـار مـي               
دهنـد و الزم دارنـد          ها بخواهند با ارائه اسنادي كه مناسب تـشخيص مـي            هر زمان كه آن   . هاي اطالعاتي است      سازمان

در بهتـرين حالـت   )  ظاهرا غير قابل فهـم اسـت  "ما"چيزي كه براي(دادگاه مستقل  . نمايند    جهت دادگاه را تعيين مي    
اكثريـت بـيش از هـر       . گذارنـد     هاي اطالعـاتي در اختيـارش مـي           هايي كه سازمان       اسناد و گفته   چيزي نيست جز داور   

هـاي      هر گوشه و هر كجا و از دهان هر كس، حرفي شنيد يـا خوانـد كـه بـه سـازمان                     . جرياني در اين خط فكري بود     
. خودشان در اين مورد هـيچ نگفتنـد  اما از حق نبايد گذشت از . شد آن را نقل كرد و تحليل نمود           اطالعاتي مربوط مي  

 حداقل يك جاسوس در جلـسة ميكونـوس نيـز           -حتي آن جا كه به طور مستقيم مسأله جاسوسان درون اپوزيسيون            
 مطرح شد هيچ نگفتند، حتي وقتي در دادگاه به عنوان شاهد مورد سوال قرار گرفتند راجـع بـه خـود                      -حضور داشت 

  :هاي اطالعاتي حرف زدند  موضوع هيچ نگفتند و راجع به سازمان
در مملكتي كـه  :  سوال شد، در رابطه با ترور برلين به چه كسي مشكوك هستيد؟ او گفت             از حسن جعفري   "

دهند، انتظار داريد من به كساني كه در رستوران بودند،              مسئوالن آن، مأموران امنيتي رژيم ايران را تعليم مي        
  29"ك شوم؟يا نبودند مشكو

هـاي      رغـم آن كـه مـدام از سـازمان             اكثريت سازماني سياسي است نه اطالعاتي و به اين جهت در جريان دادگاه علـي              
   يي براي اين تبـديل    روش ساده . نمود    ها را به زبان سياسي ارائه مي        ها سخن گفت بايد آن      اطالعاتي و اخبار و اسناد آن     

هاي اطالعاتي آلمـان        سازمان. ها بدل به كشورها       شدند و دولت      ها مي     دل به دولت  هاي اطالعاتي ب      سازمان: وجود داشت 
در كمتر تحليلي از اكثريت از دادگاه ميكونـوس         . به دولت آلمان و سپس به منافع آلمان و خالصه آلمان تبديل شدند            

 با اشاره به اين و آن       -در آغاز   : ها اين الگوي قالب است        در تحليل . است كه جاي اين مفاهيم با هم عوض نشده باشند         
شود كه معموال معلوم نيست چه اعتباري دارد و سپس در تحليلـي كـه بـه دنبـال                        خبري داده مي   -سازمان اطالعاتي 

هـا    شود و سپس از منافع دولت         هاي منتسب شده به سازمان اطالعاتي، خواست دولت مربوطه خوانده مي              آيد گفته     مي
گاهي نيز خبر چنان نقل شده كه گويي بعد از نوشتن تحليل تدوين شده است تا                . رود    گاه سخن مي  و تاثير آنها بر داد    
  : آن را موجه كند

ارتباط بـا شكـست اخيـر دولـت در پارلمـان ايـن كـشور                 چرخش اخير در اين سياست دادستاني آلمان، بي       "
 وزير خارجه جمهوري اسـالمي بـه بـن، در واقـع           مجلس فدرال آلمان با راي دادن به لغو سفر واليتي         . نيست

                                                                          
 ١٣٧٢ آذر ١٧-١٩٩٣ دسامرب ٨؛ ٧٣؛ مشاره )اآثريت( آار ٢٩



 بر خورد به دادگاه

 

٢٠٣  

 

 دولت آلمان و اتحاديه اروپا در قبـال جمهـوري اسـالمي             "گفتگوي انتقادي "امر، مخالفت خود را با سياست       
در ايـن شـرايط     . مشي وزارت خارجه آلمان ديگر مورد تأييد يكپارچه محافل حاكم آلمان نيست           ... اعالم كرد 

ت قضايي عليه يك وزير جمهوري اسالمي قاعدتا با مقاومت كمتري در دولت آلمان              جديد، اعالم آغاز تحقيقا   
  30".شود  مواجه مي

چون آنچه كه اتفاق نيافتـاده، اتفـاق افتـاده قلمـداد            .  چرخش در سياست آلمان را هم چون خبر اعالم شده است           -1
هـيچ  . ت بـه ايـران شـدند      شده است، براي توضيحش مجبور به ساختن يك چرخش در سياست دولـت آلمـان نـسب                

  .چرخشي در سياست دولت آلمان نسبت به ايران حتي تا پايان كار دادگاه روي نداد
گفتگـوي  - بـه موضـوع ديگـري        - خواست لغـو سـفر واليتـي       - راي مشخص پارلمان آلمان در يك مورد مشخص          -2

   انتساب داده شده است -انتقادي
  .دهد و ربطي به مقاومت و عدم مقاومت دولت ندارد   انجام مي تحقيقات قضايي را دادستان-3
 مشي وزارت امور خارجه هيچگاه مورد تأييد يكپارچه محافل حاكم آلمان نبود كه اكنون ظاهرا براي درست شدن                   -4

  .منطق قصه اختراع شده است
 چـون سيـستم قـضايي جمهـوري          ندارد بلكه كل يك سيستم قضايي جدي را          اين اشتباهات نه تنها به واقعيت ربطي      

  . نماياند  اسالمي مي
نه در داخل و نه     "هيچ كس   . ها هيچ مقاومت و اعتراضي در خود سازمان برنيانگيخت             و اين تحليل   "اخبار"پخش اين   

 همـه دم از     كـه ايـن  - شـما   -آيا دمكراسي و حكومت قانون و غيـره همـين اسـت؟ مـا               :  اعتراض نكرد كه   "در خارج 
  شود هستيم؟  زنيم در پي همين كه نشان داده مي  حكومت قانون ميدمكراسي و 

اهميـت اسـت و       گـذرد بـي       توان ديد و تحليل كرد و فهميد، پس آنچه در خود دادگاه مـي                 چون دادرسي را چنين مي    
هـاي اطالعـاتي        دادگاه تنها تظـاهر آن چيـزي اسـت كـه سـازمان            . "تلف كردن وقت  " و توجه به آن      "خسته كننده "
هـا را     اگر آنان كه سـر نـخ      . شناسيم    خواهند و اگر آن را بفهميم خود به خود تظاهرش را هم در همة تنوعاتش مي                   يم

  .ها روشن است دارند بررسي كنيم و منافع آنان را ببينيم و بسنجيم خود به خود بازي بازيچه
بـا ايـن فراغتـي كـه     . نست باشد فارغ كـرد توا  به اين طريق اكثريت خود را از شناخت آنچه واقعي و ملموس بود و مي        

اكثريت در هيچ مرحله و هيچگاه سعي نكـرد از آنچـه            . اكثريت از واقعيت يافت همة واقعيت مورد بررسي از نظر افتاد          
نيـست در  ‘و هر كجا در تحليل لنگ مانـد بـه فـشار نيروهـاي    . افتاد با خبر گردد و خبر دهد          واقعا در دادگاه اتفاق مي    

 چرخش در سياست كشور و يا مطالبي از اين دست متمسك شد و روز بعد هم ايـن چـرخش را فرامـوش           و يا ‘ جهان
در طي مدتي كه دادگاه ميكونوس در جريان بود سياست آلمان در رابطه با جمهوري اسالمي و براي كمـك بـه     . نمود

كـس در هـيچ كجـا جـز در          هاي اكثريت چند بار دچار چرخش شد، هر چند هيچ نشاني از اين چرخش هيچ                  تحليل
  .ها نديد  همان تحليل

 اطالعيه و خبر و تحليل منتشر شده در كار          39به اين جهت تقريبا يك خبر بدون غلط در مورد ميكونوس در تمامي              
  .شود  در اين دوره يافت نمي) اكثريت(

                                                                          
 ١٣٧٤ آذر ٢٩-١٩٩٥ دسامرب ٢٠؛١٢٣؛ مشاره )اآثريت( آار ٣٠



 بر خورد به دادگاه

 

٢٠٤ 

 

 مغرضانة فردي يا جمعـي را  توان در اين جا و آن جا خواست          شك مي   بي. اين از بد طينتي يا خواستي مغرضانه نيست       
ها به دادگاه ميكونوس ناشي از اين يا آن بدكاري نيـست بلكـه نتيجـه         آن "خود برخورد "نشان داد، اما كنه برخورد و       

  .منطفي اين نوع ديدن واقعيت است
داي در ادامه كار خود از مقامات بلند پايه امنيتي آلمان و جمهوري اسالمي دعوت كرد كـه بـراي ا                   ... دادگاه"

افشاگريهاي گسترده مطبوعـات آلمـان از جملـه مجلـه اشـپيگل در مـورد           . توضيحات در دادگاه حاضر شوند    
 از "ميكونـوس "هاي تنگاتنگ اطالعاتي و امنيتي جمهوري اسالمي موجب شد كـه رياسـت دادگـاه                  همكاري

ر هماهنـگ كننـده سـازمانهاي امنيتـي          وزير اطالعات و امنيت جمهوري اسالمي و شميد بـاوا          علي فالحيان 
  31"...آلمان در دفتر صدر اعظم، رسما براي حضور در دادگاه دعوت كند

  . هاي اطالعاتي ربطي به دادگاه ميكونوس نداشت  وجود يا عدم وجود روابط تنگاتنگ بين سازمان-1
  . ادگاه حاضر شود دعوت نكرد به عنوان شاهد در د دادگاه هيچگاه از فالحيان-2
] ؟[از رئـيس    "، قـبال    ]؟ ["وكالي مدافع شاكيان خصوصي پرونده    "طور كه بعدا در خود خبر نيز آمده است             همان -3

 ايـن وكـال در همـان تقاضـانامه          ". براي اداي توضيحات در دادگـاه حاضـر شـود          دادگاه خواسته بودند كه شميد باوار     
به چند جمله از او در پارلمان كرده بودند؛ اين تقاضا مورد حمايت بسياري از وكالي ديگر نيز خواست خود را مستدل 

  . تشخيص داد كه او اطالعاتي در مورد ميكونوس دارد- نه رييس دادگاه -قرار گرفت و هيأت قضات 
. دت دعـوت ننمـود     دادگاه ميكونوس هيچگاه به دليل هيچ افشاگري در وسايل ارتباط جمعي كسي را بـراي شـها                 -4

  . دعوت از شاهد يا به خواست دادستان است يا متهم يا شاكي و يا وكاليشان
  :باشند هايي از اين الگوي مي نمونه) اكثريت(هاي كار  همة اخبار و تحليل

و ] ؟[واقعيتي كه حكايـت از حـضور   . اما گذشته از اين، جريان اين دادرسي واقعيت ديگري را نيز نشان داد        "
توان بر موارد زيادي انگشت گذاشـت           در اين باره مي   . ميكونوس دارد ] ؟[فعال دولت آلمان در پرونده      دخالت  

در جريـان دادگـاه      . 2]سايت    يك خبر از دي   . [1:  از اين قرار اند    -ها    ترين آن     ها در واقع عمده     كه برخي از آن   
ور كه توسط سرويس اطالعاتي فدرال      برلين روشن شد كه گزارش بسيار مهم و حساس در ارتباط با شبكه تر             

يـك خبـر   . [3. ه و دادگاه عمال از دسترسي به آن محروم شده است      پرونده خارج شد  آلمان تهيه شده بود، از      
افسران اداره اگاهي فدرال آلمان كه مسئول پرونده و بازپرسي از متهمان            . 4] ديگر از يك روزنامه بدون اسم       

بـا  ... بـاالخره اشـميدباوئر   . 5. ه دادگاه و پاسخ كامل به سواالت منـع شـده انـد            بودند از ارائه اطالعات كافي ب     
 در بـاره تـرور صـحبت     بار با علـي فالحيـان    4هاي قبليش اعتراف كرد كه        حضور در دادگاه و به رغم تكذيب      

اظهارات ضد و نقيض اشـميدباوئر در       . شودكرده و فالحيان از وي خواسته است جلوي تشكيل دادگاه گرفته            
  32"...هاي اعالم نشده اي ميان طرفين صورت گرفته است  كند كه توافق  اين مورد، اين گمان را تقويت مي

به جاي آن نامه  .  بر اساس آن دستگير شدند، بود       و راحيل   كه امين  BNDگزارش برداشته شده از پرونده، گزارش       -1
  . كرد ديگري گذارده شده بود كه تنها منبع خبر را معرفي نمي

 - اين گزارش به طور كامل در اختيار دادستاني و متن آن نامه بدون ذكر نام منبع يا منابعي كه خبـر را داده بـود             -2
  . در اختيار دادگاه قرار داشت-بودند

                                                                          
 ٣/٩/١٣٧٢ -١٩٩٣ نوامرب ٢٤؛ ٧٢؛ مشاره )اآثريت( آار ٣١
  ٧/٢/١٣٧٣ -١٩٩٤ آوريل٢٧؛ ٨٢؛ مشاره )اآثريت(آار ٣٢



 بر خورد به دادگاه

 

٢٠٥  

 

هيچگـاه در   ) BfVگـزارش گـروه كـار ايـران در         ( گزارشي كه در آن از شبكه ترور دولت ايران نام برده شده بود               -3
  .پرونده نبود كه برداشته شود

  .باز پرسي مربوط به قضات است.  افسران ادارة آگاهي فدرال آلمان مسئول بازپرسي نبودند-4
   اطالعات كافي به دادگاه دادند -5
تنها نكتة درست در خبر اين است كـه مـأموران پلـيس در              . ي افسران اداره آگاهي فدرال آلمان كامل بود       ها   پاسخ -6

اين نكات عمدتا و در اين مرحله از كار دادگاه مربوط به منبع گزارشي              . باره برخي نكات اجازه صحبت كردن نداشتند      
اين نكات براي يافتن حقيقـت از اهميـت درجـه    .  گذارده بودBND را در اختيار  و راحيل  بود كه محل سكونت امين    
  .اول هم برخوردار نبودند

الحيان در مجموع چهار بـار       كرده است او گفت ف     مذاكره در مورد ميكونوس      هيچگاه نگفت با فالحيان     اشميدباوئر -7
  ... .خواست كه دادگاه را منتفي كنيم و من پاسخ دادم براي ما ممكن نيست چون 

  .  در اين مورد مطلقا ضد ونقيض نبود او از قبل خود را آماده كرده بود اظهارت اشميدباوئر-8
آلمان فدرال با انتشار گزارشي كـه در شـماره   ) نيتييكي ديگر از ارگانهاي ام(اداره حفاظت از قانون اساسي    "

اين نخستين بار است كـه دولـت   ... اشپيگل چاپ شده است اعالم كرد كه جمهوري اسالمي"اخير هفته نامه    
 كنـد اشـميدباوئر       آلمان رسما به وجود فعاليتهاي تروريستي جمهوري اسالمي در خاك اين كشور اعتراف مي             

در پاسخ به سوال رئيس دادگاه از وجود چنين ... در دادگاه ميكونوس ... هاي اطالعاتي     نگ كننده سازمان  هماه
  33".اطالعي كرده بود اي اظهار بي شبكه

بعدا با آن كه وجودش را پذيرفت هيچگـاه حاضـر           .  اين گزارش را منتشر نكرد     BfV اداره حفاظت از قانون اساسي     -1
  .ه بگذارد و در مورد مطالب آن سخني بگويد چه رسد به انتشار آننشد آن را در اختيار دادگا

  . فراهم شده بود و توسط آنان در اختيار دادگاه قرار گرفت اين گزارش توسط وكالي برادر شرفكندي-2
ل از محتواي آن    در اين زمان است كه اشپيگ     .  ظاهرا اين گزارش توسط يكي از وكال در اختيار اشپيگل گذارده شد            -3

  .يي از آن را به چاپ رساند  مطلع شد و خالصه
هاي مربوط به وجود شبكة اطالعاتي ايران جواب نداد و درباره اين گزارش گفـت از آن اطـالع     به سوال اشميدباوئر -4

  .ندارد
  . فوق در مقدمة آن تكرار شده استاشتباهات. منتشر شده است) اكثريت( كار99 و 98هاي   اين گزارش در شماره

  :به سبك خود به تحليل خبر پرداخت) اكثريت( صادر شد نيز كار بعد از آن كه قرار بازداشت فالحيان
 بـه   نخست لغو سفر واليتـي    . آلمان در ماه اخير به دو اقدام جنجالي در رابطه با جمهوري اسالمي دست زد              "

 دوم پرده برداشتن از مسئوليت وزير اطالعات حكومت اسالمي در ترور مخالفان جمهوري اسالمي در                آلمان و 
انگيـزه  . اين دو اقدام به منزلة نوعي تجديد نظر در روابط حسنه دولت آلمان با جمهوري اسالمي است        . برلين

ري باشد كـه دولـت آمريكـا بـه       تواند تالش براي كاستن از فشا         بن براي تجديد نظر در روابطش با تهران، مي        
انگيزه مقامات آلماني در اعالم پيـشبرد تحقيقـات در       ... كند    منظور انزواي جمهوري اسالمي به آلمان وارد مي       

 هر چه باشد، اين تحول را بايد يك موفقيـت مهـم در مبـارزه بـا تروريـسم دولتـي جمهـوري                        مورد فالحيان 

                                                                          
 ٢٠/٧/١٣٧٣-١٩٩٤ اآترب ١٢؛ ٩٤؛ مشاره )اآثريت( آار ٣٣



 بر خورد به دادگاه

 

٢٠٦ 

 

 اند و تحقيقـات هنـوز بـه معنـاي      "تحقيقات"ست كه فعال آلمانيها در مرحله       درست ا . اسالمي محسوب كرد  
هاي سياسـت     محكوميت نيست، و درست است كه احتماال، نقش تعيين كننده در اين تصميم را تغيير الويت               

  34...كند  خارجه آلمان ايفا مي
خواست سـفر        دنبال تصميم پارلمان، دولت آلمان چون نمي       بلكه به .  را به آلمان لغو نكرد      دولت آلمان سفر واليتي    -1

  ."لغو كرد"واليتي را لغو كند كنفرانس اسالمي را 
  .  يعني كشور آلمان يكي نيستند"آلمان" پارلمان آلمان، دادستاني آلمان، دولت آلمان و -2
  خواست بكند، با اين هر   بر عكس چون دولت آلمان هيچ تجديد نظري در رابطه با ايران نكرده بود و نمي-3

  .دو كار مخالف بود
هاي سياست خارجي آلمان نسبت به ايران اتفاق نيفتاد، اين تغييرات اتفـاق نيفتـاده دليـل                    هيچ تغييري در الويت    -4

هاي سـازمان       توضيح جهان بالقوه ممكن اما نا موجود در واقعيت كه تنها به توجيه سياست             . وقايع اتفاق نيفتاده شدند   
   .آيد و تدارك خوراك براي رژيم ايران كه دادگاه را بازيچه بداند  مي

 در آستانه سفر هيأت نمايندگي اتحاديه اروپا به تهران، مطبوعات آلمان گزارش فوق العـاده محرمانـه اداره                   "
اين گزارش كه توسـط دولـت آمريكـا در اختيـار مطبوعـات              . چاپ كردند ] را... [اطالعات و امنيت اين كشور    

در رستوران ميكونوس را بر عهده داشته      ... رهبري عمليات ... دهد فالحيان     مان گذاشته شده است، نشان مي     آل
 "فرانكفورتر الگماينه"در ارتباط با نقش مستقيم جمهوري اسالمي در عمليات ترور ميكونوس روزنامه       ... است

دادگـاه  " با عنوان    1995 دسامبر   19قانون اساسي در تاريخ     است كه اداره حفاظت از          به نامه اي استناد كرده    
  35"... به دادستان كل اين كشور نوشته است"ميكونوس

 در اختيار دادگاه گذاشت و ظاهرا از همان طريق در اختيـار             BfVطور كه نوشتند       را همان  - نه نامه  - اين گزارش    -1
  .ولت آمريكا نداشتروزنامه فرانكفورتر آلگماينه قرار داده شد و ربطي به د

 فرانكفورتر الگماينه در خبر خود اشاره نمود كه سازمان مجاهدين اين گزارش را در اختيار آنان گـذارده امـا چنـد       -2
  . روز بعد از آن كه موضوع روشن شد خود نشريه هم حاضر نشد از موضع خود دفاع نمايد

 در اختيـاري    -1993 مـارس    -ها قبل     د در مورد اين گزارش شهادت داد كه اين اطالعات از مدت           وال   حداقل گرونه  -3
BfV       امكان لو رفـتن منبـع       -ها قابل استفاده در دادگاه نبوده است          از نظر آن  ) 1995دسامبر  ( بوده ولي تا اين زمان 

زارش بر اساس اطالعات كـدام سـازمان        تا كنون هيچ خبر مستندي وجود ندارد كه نشان دهد كه اين گ            . وجود داشت 
  .اطالعاتي تهيه شده است

هاي اطالعاتي است كه اكثريت توانست همراه با كميتة اپوزيسيون ايرانـي در تبعيـد                   با اين فهم از قدر قدرتي سازمان      
  :يي از پليس بخواهد مشكوكين را زير نظر بگيرد  عليه تروردر برلن طي اعالميه

 وزير امور خارجـه و  اي براي آقايان كالوس كينكل   هاي برلن و فرانكفورت طي نامه       هر كميته ضد ترور در ش     "
 دولت و مجلس فـدرال      -1اند كه       اند خواستار گرديده       دبير كشوري در صدارت عظمي نوشته      برند شميت باور  

هـا و       هـاي رفـت و آمـد ديپلمـات            ها و محـل        خانه -4... 3... -2وريسم دولتي ايران را محكوم نمايد       آلمان، تر 

                                                                          
 ١٣٧٤ آذر ٢٩ -١٩٩٥ دسامرب ٢٠؛١٢٣؛ مشاره )اآثريت( آار ٣٤
 ١٣٧٥ فروردين ١٥-١٩٩٦ آوريل ٣؛١٣٠؛ مشاره )اآثريت( آار ٣٥



 بر خورد به دادگاه

 

٢٠٧  

 

ارسـال  ... رونوشـت ايـن نامـه بـه    .  شـود اعضاي مظنون به همكاري با واواك به طور كامـل زيـر نظـر گرفتـه            
  36".گرديد

گردند و تعقيـب كامـل          طالعاتي ياورشان مي  هاي ا     پناهي اعضاي اپوزيسيون، سازمان       درست با اين فهم است كه در بي       
  . شود  عوامل مظنون راه نجات مي

قـدر قـدرت همـه    . هاي اطالعاتي در بن بست افتاد  هاي اكثريت در مورد نقش سازمان   با اعالم راي دادگاه همة تحليل     
كونـوس از جملـه يـك       در پايان كار دادگاه دو تن از شاهدان حاضر در جلسة مي           . جا حاضر و ناظر، نظرش پيش نرفت      
  :ها پاسخ دادند ترين سوال عضو باالي سازمان دوباره به اصلي

در پاسخ به اين سوال كه چه عواملي سبب شد هيأت قضات دادگاه برلين اين چنين جمهـوري اسـالمي و                      [
 همان گونه كه گفتم هيـأت قـضات دادگـاه از          "] رهبران آن را به عنوان عامل اصلي اين جنايت معرفي كرد؟          

در چهـار  استقالل كافي برخوردار بود و تالش جريانات گوناگون بر روند دادگاه شكلي غير مستقيم داشت كه  
هـاي اطالعـاتي        در اين رابطه تقريبـا تمـامي سـرويس        .  قابل توضيح است   چوب منافع سياست خارجي كشور    

ضور شاهد مهمي چون خـانم      جمهوري اسالمي، آلمان، انگليس، امريكا، اسرائيل و حتي روسيه كه عمال از ح            
البته مـسأله آلمـان حالـت       . معيني برخوردار بودند  ] ظاهرا منافع [ در دادگاه ممانعت بعمل آورد، از مانع         ماريا
ضمن تاكيد بر تالش آلمان براي تاثير       . گرفته است     اي دارد چرا كه دادگاه در خاك اين كشور صورت مي              ويژه
 روند دادگاه، در عين حال نميتوان فراموش نمود كه بخش مهمي از مدارك طرح شـده در دادگـاه توسـط                   بر

  37".سازمانهاي اطالعاتي آلمان ارائه گرديد
، اكثريت "جهان تعادلي بيابد"هاي اطالعاتي و براي آن كه  به عنوان پارسنگ نيرو قدر قدرت و همه جا حاضر سازمان     

جنبـشي كـه در     . "جنبش ضد تروريـستي   ": ها را خنثي نمايد       ه بتواند كارهاي اين سازمان    قدر قدرتي ديگري يافت ك    
كرد و اعضاي مختلف است و بايد         شود و داراي عمل       هاي متفاوتي خوانده مي     هاي متفاوت بر حسب احتياج به نام          زمان

 وراي واقعيات در جنگ با نيـروي        اين روح خير در فضايي    .  اما سيماي مشخصي ندارد    38در برابرش به احترام بايستيم    
گاهي اكثريت  . شود    گيرد و ديگر مي        اشكال و سيماهاي متفاوتي به خود مي       "ما"شر است و به تناسب وضع و احتياج         

كنند و گاهي كميتة اپوزيسيون ايراني در تبعيد عليه تروردر بـرلن، گـاهي      است كه ديگران به تفاريق به آن كمك مي        
  . اهي نمايندگان پارلمان آلمان هم عضو آن هستندچپ دمكرات است و گ

 در مقالة اصلي با تيتر بزرگ خبر شروع دادگـاه ميكونـوس را              70شمارة  ) اكثريت(قبل از شروع دادگاه سازمان در كار      
  : اعالم نمود
داليـل كـافي وجـود دارد كـه         ... خواهـد شـد   ... محاكمه قـاتالن  ) 93 اكتبر   28 (1372 آبان 6 شنبه   5فردا  " 
 سال عمليات تروريستي عليه اپوزيسيون در خارج از كشور و بـه قتـل رسـاندن                 15مهوري اسالمي بدنبال    ج

اگـر  ...  نفر از مخالفان خود براي نخستين بار بر صندلي اتهام دادگاه قـرار گيـرد و محكـوم شـود                    50بيش از   
مبـارزه ضـد   ... قعـي خـود بنـشاند   اي بگيرد و متهم را بر جاي وا  دادگاه در مورد مسببين ترور تصميم عادالنه  

                                                                          
 ٢٤/٦/١٣٧٢ -١٩٩٣ سپتامرب ١٥؛ ٦٧؛ مشاره )اآثريت( آار ٣٦
؛ )اآثريت( از شاهدان جنايت ميكونوس؛ آار        مصاحبه با مسعود مريراشد    ٣٧

 ٣/٢/١٣٧٦ -١٩٩٧ آوريل ٢٣؛ ١٥٦مشاره
 ٧/٩/١٣٧٥ -١٩٩٦ نوامرب ٢٧؛ ١٤٧؛ مشاره )اآثريت(آار . ، فرخ نگهدار٣٨



 بر خورد به دادگاه

 

٢٠٨ 

 

 سال است جمهوري اسالمي را عامل ترورهـاي خـارج از كـشور              15 كه   تروريستي نيروهاي اپوزيسيون كشور   
از همين رو اپوزيسيون رژيم جمهـوري اسـالمي كـه           . كنند، به پيروزي بزرگي دست خواهند يافت          معرفي مي 

است با حساسيت و عالقه جريان محاكمه را دنبال         قرباني سياست لجام گسيخته تروريستي حكومت اسالمي        
  39".كند  مي

گذشت اكثريت را مجبوركرد كم كم نظراتش را در اين باره تعديل كنـد ايـن                   ولي واقعيت سخت و آنچه در دادگاه مي       
 دايـره   را كوچك كنند و در استدالتشان اگر و مگر بياوردنـد؛ و دوم   "مچ گرفتن "اول،  . تعديل در دو جهت اتفاق افتاد     

  .هاي فهم سازمان بود اين گسترش بالجبار محكوم همان ابزار. نيروهاي سهيم در آن را گسترش دهند
 به اين جمع اضافه شدند شاكيان خصوصي و وكاليشان نيز بـه             "ساير فعاالن در آلمان و اروپا     "تر شد     و باز ما گسترده   

  : پيوستند"نهضت"
 سياسي عليه تروريسم جمهوري اسالمي در آلمان و اروپا          ير فعاالن سااما اگر تالش كميته ضد ترور برلين و         "

نبود، اگر شاكيان خصوصي و وكالي مدافعـشان از محاكمـه بـرلين بـراي افـشاي حقـايق در مـورد جنايـات            
ها پرونـده تـرور        كه سرنوشت اين پرونده نيز مثل ده       بعيد نبود كردند،      جمهوري اسالمي در اروپا استفاده نمي     

  40".به فراموشي سپرده شود... ديگر
 ايـران  دمكـرات  هم جـزاي از نيروهـاي   آلمان كم كم چنان گسترده شد كه رهبران حزب سوسيال دمكرات            "ما"اين  

  :شدند
 در دادگاه برلين و دفاع او از قربانيان تروريسم نشان داد كه ايـن پرونـده بـه مـصافي بـين                       حضور اتو شيلي  "

  41 "... و رژيم اسالمي بدل شدهرات ايراندمكنيروهاي 
  . گرديد"ما"و حتي سياست دولت آمريكا جزو 

  42"...در اين رابطه البته سياست دولت آمريكا نسبت به حكومت تهران نيز نقش داشته است"
اخت  و غيره رنگ ب    "اپوزيسيون دمكرات " و   "البته سياست دولت امريكا   "اما كمي بعد براي مصرف داخل سازمان، آن         

  :درگزارش ساالنة شورا اعالم شد.  اكثريت بود"نهضت ضد ترور"و باز سردار ميدان در 
   محاكمه متهمين به قتل رهبران حزب -آغاز كار شورا همچنين همزمان با شروع كار دادگاه برلين "

اين دادگاه، كه هنوز نيز ادامه دارد، با افت و خيزهـايي بـه              .  بود -  دهكردي  ايران و نوري     -دمكرات كردستان 
يك عرصه موثر براي افشاي تروريسم جمهوري اسالمي عليه نيروهاي اپوزيسيون در خـارج از كـشور تبـديل      

 در معرفي جمهوري اسـالمي   چه در صحنه دادگاه را،اي سازمان توانسته سهم ارزندهدر اين راستا   . شده است 
 در  انعكاس جريان محاكمـه  درچه در بيرون دادگاههاي ديگر، و        عنوان صحنه گردان اين جنايت و جنايت       به

هـاي      در اين باره انجـام مـصاحبه      ) اكثريت(ها، مقاالت نشريه كار       گزارش. ميان ايرانيان خارج از كشور ادا كند      
 و افـشاي تـرور جمهـوري اسـالمي در           لينحضور رفقايي ازشورا و سازمان در دادگاه بر       مطبوعاتي و راديويي،    

قابـل  . هايشان، ارسال نامه به مقامات آلمان و مراجع بين المللي، شواهدي از كار در اين باره هـستند                     شهادت
                                                                          

 ٥/٨/١٣٧٢ -٩٣  اآترب ٢٧؛٧٠؛ مشاره )اآثريت( آار ٣٩
 ٢٩/٩/١٣٧٤ -١٩٩٥ دسامرب ٢٠؛١٢٣؛ مشاره )اآثريت( آار ٤٠
 ٢٤/١/١٣٧٣ -١٩٩٤ آوريل١٣؛ ٨١؛ مشاره )اآثريت( آار ٤١
 ٦/١١/١٣٧٢ -١٩٩٤ ژانويه ٢٦؛ ٧٦؛ مشاره )اآثريت( آار ٤٢



 بر خورد به دادگاه

 

٢٠٩  

 

در ايـن ميـان     ...  زده اند  اقداماتي در اين راستا دست به        به تفاريق  نيزديگر نيروهاي اپوزيسيون    ذكر است كه    
 نتيجه بخشي از فعاليتها در اين زمينـه مـصروف رفـع ايـن اتهامـات و سـمت دادن                     در... متاسفانه مجاهدين 

  43".مبارزه در جهت درست آن يعني عليه تروريسم جمهوري اسالمي، شده است
 در دادگـاه بـرلين مطـرح        كمي بعدتر درست هنگامي كه دادگاه در اوج خود بود، هنگامي كه تمامي پرونـده قاسـملو                

 در مورد برقـراري حكومـت       ، دبيران )95فوريه(شد       خوانده مي  BfV توسط   هاي دارابي   ، شنود نامه  )95فوريه   (شد    مي
 رحمتـي   ، هـالل، عربـي بالغـي      ب عيـاد  طلـ   روزي- داد، شـاهدان دارابـي      نظامي دركردستان درشب ترور شهادت مـي      

هاي اطالعاتي انگليس در مـورد    اطالعات سازمانوكميسر بينز) 95مارس و اكتبر (گفتند  گناهيش مي   از بي  -عليخاني
، "ترين سـال بـراي حكومـت بـود     سال امنيت، نا امن"، نظر خود را در مقالة )95 سپتامبر15(كرد      را مطرح مي   دارابي

  :بدون امضأ به معني نظر رسمي سازمان منتشر كردند
امه آن كـه  محاكمه هنوز ادامه دارد اما متاسفانه اد... دادگاه برلين كه جلسات متعدد آن امسال تشكيل شد    " 

 در آمده است، باعث آن شد كه حـساسيت اوليـه نـسبت بـه ايـن                  تلف كردن وقت   و   خسته كننده به صورت   
  44".دادگاه در افكار عمومي كاهش يابد

  :  سپتامبر نوشتند 17در 
اكنون با وجود گذشت سه سال از فاجعه ترور، محاكمه برخي از عاملين و دست اندركاران ترور هنوز ادامـه                    "

سـرو صـداي    ها شده و زمينه را براي ختم بـي       كاهش حساسيت  به درازا كشيدن محاكمات عمال موجب        .دارد
با پيگيري اين ترور نبايد اجازه داد گريبان جمهوري اسالمي از عواقـب ايـن جنايـت                 . ماجرا آماده كرده است   

  45".رهايي يابد
  :اس تخفيف يافتو گرفتن مچ به تبليغات وسيع افشاگرانه عليه رژيم و مبارزات حس

اي حساس براي اثبات نقش         در ماه ژوان سال گذشته در حالي كه اپوزيسيون دمكرات ايران درگير مبارزه            ... "
  46"؟...جمهوري اسالمي در ترور برلن بود

  هاي افشاگرانه اپوزيسيون دمـكرات در مطبوعات و راديو تلويزيـون آن چنان واقـعة تـرور  برنامه... "
ها و پارلمان آلمان برده بـود كـه بـراي دولـت آلمـان                   در افكار عمومي مردم، روشنفكران، رسانه     ميكونوس را   

  47".اي جز محاكمه عاملين ترور باقي نمانده است  چاره
   را به تالشهاي اپوزيسيون تعديل كردند"گرفتن مچ"در پايان كار هم 

 سال پـس    18د كه اپوزيسيون دمكرات ايران قريب       اي بو    پايان اين دادگاه در واقع پايان پيروزمندانه مبارزه        "
. 2بـه نـوعي علنـي بـودن دادگـاه       . 1... از برقراري رژيم واليت فقيه و آغاز ترورهـاي دولتـي درگيـر آن بـود               

قرباني اصلي . 3جمهوري اسالمي با يك بخش درگير نشد بلكه با سه جريان و تعداد زيادي منفرد درگير شد     
                                                                          

اي عملكرد شوراي مرآزي سازمان فداايان خلق ايـران              گزارش مياندوره  ٤٣
 ١٢/٥/١٣٧٣ -١٩٩٤ اوت ٣؛ ٨٩مشاره ) اآثريت(؛ آار )اآثريت(
 ٢٤/١٢/١٣٧٣ -١٩٩٥ مارس ١٥؛ ١٠٤؛ مشاره )اآثريت( آار ٤٤
 ٥/٧/١٣٧٤ -١٩٩٥ سپتامرب ٢٧؛ ١١٧؛ مشاره )اآثريت(ر  آا٤٥
 جا ؛ مهان)اآثريت(گويند مهدي ابراهيم زاده آار    چرا جماهدين دروغ مي٤٦
خــورد؟؛ آــار   ، حــسن؛ جماهــد بــه آــدام امــامزاده قــسم مــي جعفــري٤٧
 ٧/٢/١٣٧٣ -١٩٩٤ آوريل ٢٧؛ ٨٢مشاره )اآثريت(



 بر خورد به دادگاه

 

٢١٠ 

 

 در افشاي اين جنايت اين بار       اپوزيسيون دمكرات ايران  بر مجموعه باال تالشهاي     . 4... ميهمان كشوري بود كه   
  48 ".سابقه بود وسيع و پي گير و بي

توان از زبان خودشان و          در اين عرصه انجام دادند را مي       "ديگر نيروهاي دمكرات  "در واقع همة آنچه اكثريت به همراه        
حـامالن  . يـي فرهنگـي    حاصل اعمال مشخص سازمان بلكه به عنوان نكتهبه زبان خودشان شنيد، هرچند نه به عنوان      
  :نبودند) اكثريت(هاي اجالس از جمله سازمان فدائيان خلق ايران   اين فرهنگ كسان ديگري جز اعضا و سازمان

. خواهم به يك نكته فرهنگي اشاره كنم كه طرح آن را بـه داليلـي تـا بـه امـروز صـالح ندانـستم                            من مي ... "
هـا از جلـسه و مـسائل ديگـر از موضـوعات داغ            دانيد پس از ترور، چگونگي اطالع تروريـست           مانطور كه مي  ه

هـاي   نـام جـويي  هايي پديـد آورد تـا كارآگـاه بازيهـاي كودكانـه،                 متاسفانه اين پديده زمينه   ... رفت    بشمار مي 
هـاي زيـادي بـه           آن انـسان   ، جوي بـه وجـود اورد كـه در         هاي سياسي و حتي شخصي        حساب    تسويه،  سياسي

مبـارزه بـا    ،  حقـوق بـشر   ،  به نام دمكراسي  و همة آنها    . جاسوس بودن و مشكوك بودن و غيره متهم گرديدند        
هـاي      نامجويي،  فرهنگي    بيتوان گفت اغلب قريب به اتفاق اين افراد قرباني              مي...  و غيره  حكومت و يا تروريسم   

  49.مايه تاسف استاند كه  ار گرفته قرتسويه حسابهاي سياسي و شخصي و سياسي
 "دمكـرات  "كنند، وقتي مبـارزان    يي بيش نيست كه همه براي منافع خود از آن استفاده مي      وقتي خود دادگاه بازيچه   

گذارند نه دادستاني و پليس، وقتي در اثـر    گيرند و در اختيار دادگاه مي   دولت ايران را مي  "مچ"اپوزيسيون هستند كه    
منـافع  "آيد نه به دنبال تقاضاي وكال، وقتي اسنادي كه سيا بـه خـاطر         به دادگاه مي   ات است كه اشميدباوئر   اين مبارز 

گردد كه دولت ايران در دادگاه مطرح گردد نه به دنبال كار دقيق دادستاني، وقتـي در                      منتشر كرده سبب مي    "آمريكا
رت نمايي اين و آن و در خدمت و براي منافعشان نيست، پس جز اين نيز نبايد         فهم اكثريت دادگاه چيزي جز ابزار قد      

 در منـافع و     -افتد مربـوط بـه خـود دادگـاه نيـست و در خـارج آن                     كل آنچه در دادگاه اتفاق مي     . با آن برخورد نمود   
افتد اهميت خـود را    فاق مي قرار دارد، خود دادگاه و آنچه در آن ات-هاي جاسوسي اين و آن كشور      هاي سازمان     فعاليت

انگار آنچه واقعا اتفاق افتاده، اتفاق نيفتاده و بـه جـاي آن             . گردد     مي "اتالف وقت " و   "خسته كننده "دهد      از دست مي  
ها، خود دادگـاه،        با از دست رفتن اهميت واقعيت     . اند اتفاق افتاده است      به آن رسيده    وقايع ديگري كه بر اساس تحليل     

هاي سياسي، اطالعـاتي و تـسويه حـسابهاي حقيـر               گذرد نيز تنها به كار بازي         ها و هر چه در آن مي          ادتها و شه    گفته
  . خورد  مي

عمـال بـه   ... هـا و    فهمـي  گذشـت همـراه بـا كـج     هاي اطالعاتي به جاي ديدن آنچه واقعا در دادگاه مي  گذاردن سازمان 
علـي رغـم   "اكثريـت  . زند  با نهادهاي ديگر كشور آلمان دامن مي     نشناختن و نفهميدن قوانين حاكم بر آن و رابطه آن           

. اش به دادگاه تا پايان كار نفهميد كـه دادسـتاني و دادگـاه دو ارگـان كـامال مـستقل هـستند          "حساسيت فوق العاده 
 اسـت و ايـن   كند بلكه تنها در صالحيت قاضي  دادستاني بر دادگاه نظارت ندارد، قرار باز داشت را دادستاني صادر نمي    

  : هاي دادگاه ميكونوس نبودند كه قرار باز داشت فالحيان را صادر كردند قاضي

                                                                          
 از شاهدان جنايت ميكونوس؛ آـار       زاده   مهدي ابراهيم   مصاحبه با رفيق   ٤٨
 ٣/٢/١٣٧٦ -١٩٩٧ آوريل ٢٣؛ ١٥٦؛ مشاره)اآثريت(
 مــصاحبه بــا مــسعود مــري راشــد از شــاهدان جنايــت ميكونــوس؛ آــار ٤٩
 ٣/٢/١٣٧٦ -١٩٩٧ آوريل ٢٣؛ ١٥٦؛ مشاره)اآثريت(
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در هفته گذشته دو رويداد بار ديگر نام جمهوري اسالمي را به عنوان منشا تروريسم دولتـي بـر سـر زبانهـا                       "
المللي بـاز داشـت     ن اسفند، دادستاني كل كشور آلمان قرار بي     25روز جمعه   " و   "...صدور حكم جلب  : انداخت

شـوراي مركـزي سـازمان      ... صدور اين حكم توسـط دادسـتاني كـل كـشوري          ... را صادر كرد   ... علي فالحيان 
  "...كند و  از اقدام دادستاني كل آلمان حمايت مي) اكثريت(فدائيان خلق ايران

  50اطالعيه شوراي مركزي سازمان. 1375 اسفند 26
، وزارت دادگـستري آلمـان بـا ارسـال يادداشـتي بـه قاضـي پرونـده         تمال استرداد فالحيـان در ارتباط با اح "

ميكونوس اطالع داد كه دولت آلمان تا كنون به دليل حفظ امنيت شهروندان آلماني ساكن ايـران، هيچگونـه             
چنين " نامه گفته شده است كه       در اين . اقدامي براي دعوت يا انتقال فالحيان به اين كشور انجام نداده است           

  51"تواند خطرناك باشد  اقدامي مي
. ها فاقد هرگونه مسئوليتي براي اين كار بودنـد           توسط قضات دادگاه ميكونوس صادر نگرديد آن       قرار بازداشت فالحيان  

ميكونـوس  ] نه پرونـده  [ادگاه  د] نه قاضي [بايست در اين مورد چيزي را به اطالع قضات              به اين جهت دادگستري نمي    
 براي شهادت   گرديد به تقاضانامه وكالي دارابي        نامة وزارت دادگستري كه حاوي جملة مشابهي بود مربوط مي         . برساند

و بـه  اين خبر را در همان گزارش چاپ كـرد  ) اكثريت(كار. يي با استرداد نداشت      و هيچ رابطه   1995فالحيان در سال    
يعني يك تقاضانامه و يك در خواست دعوت و رد آن از طـرف دادگـاه                . تقاضاي يكي از شاكيان درجه دوم نسبت داد       

  . در يك گزارش دوبار و به عنوان دو واقعه ذكر شده است
شد و در چند جلسه اول، در هنگـام             اه حاضر مي   بود در دادگ    چون وكيل برادر شرفكندي    اتو شيلي : و يا در مورد وكال    

او صرفا به ايـن دليـل       . ، در هنگام خواندن آخرين دفاعيات و اعالم حكم شركت داشت           و بني صدر   شهادت اشميدباوئر 
 حـزب سوسـيال دمـوكرات    شد نه به علت عضويت و يا مقـامش در       برادر شرفكندي بود در دادگاه حاضر مي       وكيلكه  

  .آلمان
 بعنوان وكيل حزب دمكرات      اتو شيلي  "]  در دادگاه به عنوان شاهد     در ادامه خبر راجع به حضور اشميدباوئر      [

دادگاه برلين و دفاع او از قربانيـان   در حضور اتو شيلي... كردستان ايران براي اولين بار در دادگاه حضور يافت      
تروريسم نشان داد كه اين پرونده به مصافي بين نيروهاي دمكرات ايران و رژيم اسالمي بدل شده، جريان تـا                    

اين نيروها برخالف روشي كه دولت بن در پيش         . چه حد مورد توجه نيروهاي ترقي خواه اين كشور قرار دارد          
  52"...گيرند  راتر از مرزهاي كشور خود نيز پي ميگرفته، مبارزه با تروريسم را ف

 نيز كاري بيشتر از آن نكرده بود و اين اولين باري            اين وظيفة وكيل است كه در جلسات دادگاه شركت نمايد و شيلي           
 عـضو فعـال حـزب سوسـيال دمكـرات      براي سازمان اهميت نداشت كه شيلي     . كرد  نيز نبود كه در جلسات شركت مي      

  :باشد و كمي قبل نوشته بود  آلمان مي
حزب سوسيال دمكرات آلمان كه ميزبان قربانيان ترور بود، نيز تا حدود زيادي جانب دولت و حزب حـاكم                   " 

 دولت اين كـشور      به آلمان  حزب سوسيال دمكرات آلمان كه به هنگام سفر فالحيان        . در آلمان را گرفته است    
را مورد سوال قرار داده بود بعدا از اين موضع خود عقب نشست و بنابر گزارشهاي رسـيده از بـرلين در برابـر                        

                                                                          
 ١/١/١٣٧٥ -١٩٩٦ مارس ٢٠؛ ١٢٩؛ مشاره )اآثريت( آار ٥٠
 ١٥/١/١٣٧٥ -١٩٩٦ آوريل ٣؛ ١٣٠؛ مشاره )اآثريت( آار ٥١
 ٢٤/١/١٣٧٣ -١٩٩٤ آوريل١٣؛ ٨١؛ مشاره )اآثريت( آار ٥٢
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در كنـار   . كند، اقدام كرده اسـت        حادثه ترور نيز سكوت و حتي در برخي از موارد تأييد آنچه دولت آلمان مي              
  53. براي افشاي حقايق ميكوشد"90اتحاديه -ها سبز"اپوزيسيون ايران حزب ترقي خواه آلمان يعني 

و باالخره عالوه بر همة اين نكات اكثريت در باز گو كردن اخبار نه تنها ارواح خير و شر را به هدايت دادگاه برانگيخت                        
هايش برسد و در ايـن همـه نـشناختن يـك                يي كرد تا به تسويه حساب         به گنده گويي از خود پرداخت و همه را بهانه         

يستم قضايي مدرن را آشكار نمود، بلكه هر كجا الزم بود از تحريف خبر، نديده گرفتن، فراموش كردن يـك خبـر و                       س
  .  از هيچ عملي فروگذار نكرد- بزرگ كردن بخشي از واقعيت براي پنهان كردن همة آن-بزرگ كردن خبر ديگر 

 در هنگـام    54 بـود  " طبيب غفـاري از مـسئولين سـازمان فـدائيان خلـق            رفيق عزيز اهللا  " كه بعد از ترور      طبيب غفاري 
 و در پاسخ به يك نامه به اقدامات او در مذاكره با عوامل و فرستادگان رژيـم                  55شهادت تبديل به صاحب رستوران شد     

  : اشاره كردند بدون آن كه هيچ دليلي براي اين اتهام ذكر كنند
گاه سياسـت مـذاكره بـا رژيـم اسـالمي و عوامـل و فرسـتادگان آن                  تا كنون هيچ  ) اكثريت(سازمان فدائيان   "

 و  -كه هيچگاه عضو سازمان مـا نبـوده       - بنابر اين نميتواند پاسخگوي اقدامات آقاي عزيز غفاري       . نداشته است 
  56". باشد-ما كناره گرفته و با ما همكاري ندارندكه چند سالي است كه از سازمان - اقاي حمزه فراحتي

 "جناحهـاي رژيـم   "هاي سازمان در رابطـه بـا            واسطه به سياست      شاهكار اين نوع خبرنويسي كه به طور مستقيم و بي         
اي،     پـس از آن كـه دادسـتان صـريح و بـه نـام خامنـه                . گردد، خبر مربوط به كيفرخواست دادستاني اسـت           مربوط مي 
را به عنوان مسئولين تروريسم دولتي ايران ذكر كرد و اين را با فريـاد اعـالم نمـود و                    ...  و ، فالحيان ، واليتي رفسنجاني

در صـفحة اول بـا عنـوان    ) اكثريـت (ها و وسايل ارتباط جمعي آلمان و جهان خبر را پخـش كردنـد، كـار        همة روزنامه 
   :درشت نوشت

جمهـوري  ... دادستان دادگاه ميكونـوس ... اي مسئول ترور مخالفين است    خامنه: دادستاني دادگاه ميكونوس  " 
  57"...دانست... اي را مسئول قتل   اسالمي را به تروريسم دولتي متهم كرد و صراحتا سيد علي خامنه

ديگر رهبران جمهوري اسالمي چه در سخنان دادستان و چـه            و   در اين مقاله بالنسبه بلند هيچ صحبتي از رفسنجاني        
تـر رژيـم      هـاي مترقـي     اكثريت براي آن كـه بـه بعـضي از جنـاح           . هاي وكالي مدافع شاكيان خصوصي نيست       در گفته 

خواسـت بـشنود و         اكثريـت ايـن را مـي      . برنخورد حتي حاضر نشد نام رفستجاني را از زبان دادستاني آلمان نقل كنـد             
 بايـد همانگونـه بيـان شـده باشـد كـه اكثريـت               "واقعيت"خواست دادستاني آلمان نيز       حتي در كيفر  . نيدهمين را ش  

 وزير امور خارجه و برند شـميت بـاور دبيـر كـشوري در صـدارت                 آقايان كالوس كينكل  "اين بار اكثريت از   . خواهد    مي
دگرگون جلوه دادن واقعيـت     : تري يافت   زير نظر بگيرد بلكه راه ساده      نخواست دادستان را به عنوان مظنون        58"عظمي

  .و سانسور

                                                                          
 ١٩/٨/١٣٧٢ -٩٣ نوامرب ١٠؛٧١مشاره ) اآثريت( آار ٥٣
اي به امـضاي شـوراي مرآـزي سـازمان فـداايان خلـق ايـران                     اعالميه ٥٤
 ١٨/٩/٩٢در ) اآثريت(
 ٤/١٢/١٣٧٢ -١٩٩٤ مارس ٢٣؛ ٧٨؛ مشاره )اآثريت(آار  ٥٥
 ٤/٣/١٣٧٣-١٩٩٤ مه ٢٥؛ ٨٤؛ مشاره )اآثريت( آار ٥٦
 ١٣٧٥/ ٧/٩ -١٩٩٦ نوامرب ٢٧؛ ١٤٧؛ مشاره )اآثريت( آار ٥٧
 ٢٤/٦/١٣٧٢ -١٩٩٣ سپتامرب ١٥؛ ٦٧؛ مشاره )اآثريت( آار ٥٨
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قوانين حاكم بر دادگاه، قوانين جاري آلمان بـود  . يي به وضوح قابل مشاهده بود      گذشت پديده     دادگاه و آنچه در آن مي     
 اكثريت در جريان اين تجربـه       .هاي اطالعاتي طبق قوانين مشخص و معين بود         و روابطش با دولت، دادستاني، سازمان     

. مشخص نشان داد كه نه تنها هيچ آشنايي با يك سيستم قضايي مدرن ندارد بلكه خواهان ايـن آشـنايي هـم نيـست                 
اكثريت تمامي جمع بندي خود از بيش از سـه سـال مـاجرا و واقعـه در حـول دادگـاه ميكونـوس و نتـايجي كـه در                              

  : يكي از اعضاي رهبري خود ارائه نمود- قلم-بانهاي مختلف از آن گرفته بود را به ز عرصه
  بنيادي كه به قـدمت خـود تاريخ. بنياد پايدار فلسفه مجازات بر پايه تقـويت حس پيشگيري است"

حمورابي پادشاه بابل بر اعـالم آن قـانون مجـازات    ] مطابق متن[ هزار سال پيش  2800آن روز كه در     .  است
 "جرم "تواند از دامنه وقوع آنچه كه اصول حاكم بر آن جامعه                ه اجراي آن مي   اش اين بود ك       فرمان داد فلسفه  

  59 "...گويد  اين فلسفه مي. تلقي كرده است پيشگيري كند
آن كـس كـه مرتكـب جـرم         . نه حق فردي، نه احترام به حيثيت افراد، نه شكل و شدت جرم هيچ كدام اهميت ندارد                

در همـين  . اند جلـوگيري كنـيم      هايي كه هنوز ديگران مرتكب نشده         جرمشده است مطرح نيست مهم اين است كه از          
آنچـه آموختـه    . توان و بايد آموخت خبـري نيـست           مقاله اهميت دادگاه و يك سيستم حقوقي مدرن و آنچه از آن مي            

  :هاي گروهي ابها را در دست دارند و باز هم تسويه حس   دادگاه  شده باز هم تاثير گذاري بر نيروهايي است كه سر نخ
. براي سالها بين اپوزيسيون دمكرات ايران و سياست آمريكا نسبت به ايران يك اختالف جدي وجود داشـت                 "

يـك مطالبـه   ... اختالف بر سر اين نبوده است كه رژيم ايران بايد بخاطر اعمالش تحت فشار قرار گيرد يـا نـه               
 طي سالها اين بوده است كه       -بان و مجاهدين  يعني به استثناي سلطنت طل    -جدي اپوزيسيون دمكرات ايران     

محافـل  ... اوال مركز ثقل اين فشار بايد بر مواضع رژيم ايران در برخورد با مسأله حقوق بشر قرار گيرد و ثانيـا                    
كنند كه محافل وابسته بـه دولـت آمريكـا نقـش و تـاثير        بسياري، حتي به شمول سران رژيم، اخيرا طرح مي     

 مدارك و فراهم كردن شرايط بـراي صـدور يـك راي قـاطع و مثبـت توسـط دادگـاه        جدي در ارائه شواهد و   
موضع گيري حمايتي و قاطع وزير امور خارجه آمريكا نيز حجتي بـر     . ميكونوس عليه دولت ايران داشته است     

  60".. . شود  اين ادعا گرفته مي
و اجالس هماهنگي سابق بـه جلـوي دادگـاه          هاي عض     هاي درخشان، اكثريت همراه با ديگر سازمان          پس از اين فعاليت   

  .ديدند سلطنت طلبان و مجاهدين بربايند، بگيرند آمدند تا سهم خود را كه در خطر مي
  

توجهي مجاهدين مواجه بود و طي دو ماه اول دادگاه تقريبا هيچ خبري از آن در نشرياتشان چـاپ                     شروع دادگاه با بي   
ن مقدمات و حدود كار دادگاه توجه پرصـداي مجاهـدين بـه دادگـاه شـروع                 اما بعد از دو ماه، پس از روشن شد        . نشد

اولين صـورت  . نشرية مجاهد آغاز گرديد1372 دي 20 در326هاي دادگاه از شماره  اولين خبر و صورت جلسه . گرديد
از ايـن تـاريخ     . يي طوالني است    اين گزارش داراي مقدمه   . شود    غاز مي  آ  و فراحتي  جلسة دادگاه از زمان شهادت بديعي     

اين . دادگاه در مركز توجه مجاهدين قرار گرفت و هر شمارة روزنامة مجاهد حاوي چندين صفحه گزارش دادگاه است                 
دوم آبـان    مجاهـد    361هاي دادگاه تا شـماره        انتشار صورت جلسه  . باشد    هاي كامل دادگاه مي     گزارشات، صورت جلسه  

هاي دادگاه را براي همين مدت نيـز فـراهم و    سازمان مجاهدين تنها سازماني بود كه صورت جلسه    .  ادامه يافت  1373
                                                                          

 ٧/٩/١٣٧٥ -١٩٩٦ نوامرب ٢٧؛ ١٤٧اره ؛ مش)اآثريت(، فرخ؛ آار نگهدار٥٩
 جا  مهان٦٠
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ها نيز بـه      هايي در تفسير و توضيح آن         هاي دادگاه مقاالت و نوشته      در طول اين مدت در كنار صورت جلسه       . انتشار داد 
گـارد     گاه گاه سخنگوي شوراي ملي مقاومت در آلمان همراه با چند بـادي             حضور فعاالن، خبرنگاران و   . رسيد    چاپ مي 

ها كوششي ارزنده براي افشاي هر چه بيشتر رژيم ايـران بـود و                انتشار صورت جلسه  .  گير بود   در جلسات دادگاه چشم   
هـا    اهات، كاسـتي توانست منبعي اصلي و صرف نظر ناكردني براي شناخت دادگاه ميكونوس باشد اما متاسفانه اشتب      مي

اين اشتباهات اتفاقي نبود و به طور سيستماتيك واقعيت را در جهت خاص             . خورد    هاي فاحشي در آن بچشم مي         وغلط
هـا     تـوان گفـت بـه هـيچ يـك از ايـن گـزارش                  به جرات مي  . اعتبار نمود   داد، تا آن جا كه همة آن را بي            غلط نشان مي  

در ايـن مـورد مجاهـدين كـم و بـيش      . تگوهايي كه واقعا در دادگاه بوده نگريست    توان به عنوان بيانگر بيطرف گف         نمي
  . همان كاري را كردند كه در ميان بسياري از نيروهاي اپوزيسيون جاري بود

. طور كه ناگهاني شروع شده بود ناگهاني پايـان يافـت            همان.  ادامه يافت  1373اين مرحله از فعاليت مجاهدين تا آبان        
نويـسد و بـه     ها را مـي  ش و روشن شدن اين كه صورت جلسهري اللهي آلماني، برست وضوع خبرنگار حزببعد از طرح م  

مـدتي بعـد   . نويـسيم   دهد، دو بار رييس دادگاه موكدا گفت كه ما در اين دادگاه صورت جلسة كامـل نمـي           سفارت مي 
ها چاپ    جلسه   چند شماره نشرية مجاهد به رييس دادگاه دادند تا ترجمه شود و بينند كه تمامي صورت                وكالي دارابي 

پس از اين دو واقعه، مجاهد      . شود و از اين رو سفارت احتياج ندارد كه مأمور خاصي براي نوشتن به دادگاه بفرستد                   مي
ز خبرنگارانشان نيز در دادگاه خبري نبود و تا پايان كار           ها دست برداشت و از هفته بعد ا         از چاپ مشروح صورت جلسه    

پس از آن تا مدتي حتي درجايگاه تماشـاچيان         . دادگاه جز در چند جلسه خبرنگاري از طرف مجاهدين حضور نداشت          
  . شدند  هم كمتر ديده مي

 سابق و چندين بارديگـارد و        در دادگاه فعال شدند هرچند ديگر نه با آن برو بياي           1995مجاهدين دوباره از آغاز سال      
در ايـن دوره    . از اين زمان در اكثر جلسات دادگاه حداقل يك نفر به عنـوان تماشـاچي حـضور داشـت                  . چند خبرنگار 

 شمارة منتـشر شـدة ايـران زمـين در           135از  . شد    هاي دادگاه در نشريه ايران زمين به طور خالصه منتشر مي            گزارش
اين دوره با جـشن بـزرگ در برابـر دادگـاه بـه              . اه ميكونوس، گزارش چاپ گرديد     شماره در مورد دادگ    35مجموع در   
  .پايان رسيد

هـا از حـضور و شـركت در جريـان دادگـاه               تـرين هـدف آن      دهد كه اصلي      هاي مجاهدين در اين دوره نشان مي          نوشته
  :ميكونوس عبارت بودند از

  .يچ چيز براي اين كار فروگذار نكردندمجاهدين از ه. هاي آن   افشاي دولت ايران و تمامي بخش-1
اين نكته از يك طرف با اين      . ايم     مطرح كردن خود به عنوان نيروي اصلي اپوزيسيون و اين ما بوديم كه شهيد داده               -2

 بودنـد كـه رابطـة بـسيار بـد و            - بقول مجاهدين شاخة قاسملو      -واقعيت كه كشته شدگان از حزب دمكرات كردستان       
 در سايه قرار  تا حدي كه گاه شرفكندي"شهداي مجاهد"خواند و از طرف ديگر بزرگ كردن  ي باهم داشتند نمي      تيره
به اين دليل نقـش مجاهـدين از ايـن نظـر     . كرد هماهنگ نبود      گرفت با منطق دادگاهي كه به قتل او رسيدگي مي             مي

رنـگ نمـودن    نتيجـة تبعـي آن خـود بـه خـود كـم      . ايران بود  - كردستان رنگ كردن مبارزات حزب دمكرات      بيشتر كم 
  .هاي ويژة اين حزب بود مبارزات مردم كرد و در سايه قرار دادن خواست
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شناسد و همة مسئولين اين ترور         مطرح شدن مجاهدين همچون دولت موقت كه همة دستگاه سركوب رژيم را مي             -3
 اين كوشش با اين واقعيت در تناقض قرار داشـت كـه آنچـه               61.دستاني معرفي نمايد  تواند به دادگاه و مقامات دا         را مي 

گفتند ربطي به خود موضوع نداشت و عمال هيچ كمكي به دادگاه براي            مجاهدين به عنوان اطالع در رابطه با واقعه مي        
ئولين تـرور و مقامـات      توان به فهرست كساني كـه مجاهـدين بـه عنـوان مـس                 براي نمونه مي  . كرد    يافتن حقيقت نمي  

بـه ايـن دليـل از همـة آنچـه           . هاي تروريستي ايران اشـاره كـرد          هاي سازمان     گير معرفي كردند و يا به كروكي        تصميم
 واقعا مشخص كـه حـاوي اطالعـي         -ها در مورد اطالعات خود گفتند جز چند واقعة مشخص               مجاهدين طي اين سال   

  .ايدتوانست بي   به كار دادگاه نمي-دقيق بود
گارد و همراه با سر و صدا، بيشتر به درد مرعوب نمـودن دولـت ايـران                      حضور نمايشي مجاهدين در دادگاه با بادي       -4

اين حضور نمايشي كه با تبليغات گسترده در مـورد  . خورد تا كشف حقيقت و كمك به دادگاه و دادستاني و قضات            مي
ر دادگاه همراه بود، عمال خـوراكي بـود بـراي دولـت ايـران تـا در       آن و تبليغات اغراق آميز در مورد نقش مجاهدين د   
نمود از آن اسـتفاده نمايـد و دادگـاه را تحـت تـاثير اپوزيـسيون و         داخل و تا آن جا كه دادگاه ميكونوس را مطرح مي       

د تـا خـود را   كر  تر و تحريك مي  كاري كه به نوبه خود مجاهدين را جري .  معرفي نمايد  "دشمنان اسالم " و   "منافقين"
  .باز بزرگتر از آنچه تاكنون گفته بودند بنمايند

ها بيشتر بـه كـار     در عمل و با ديدن همة آنچه كه اتفاق افتاده شركت مجاهدين در دادگاه و انتشار صورت جلسه               - 5
اه چنان كه هنوز از چاپ دومين يـا سـومين صـورت جلـسة دادگـ               . خورد       مي "اپوزيسيون  "هاي داخل       تسويه حساب 

هـاي عـضو    ها با كميتة اپوزيسيون ايراني در تبعيد عليه تروردر برلن و سازمان   نگذشته بود كه اختالف و مشاجرات آن      
تجربة اين جدال قلمـي بـين مجاهـدين و          . شروع گرديد ) اكثريت و جمهوري خواهان و حزب دمكراتيك مردم ايران        (

  .ترين اهميت را داشتند هاي حقير بيش يه حسابكميته اين واقعيت را نشان داد كه براي هر دو طرف تسو
. قدر با مسايل حقوقي و نوع كار دادگاه بيگانه بودند كه نيروهـاي ديگـر اپوزيـسيون       مجاهدين به سبك خود همان     -6

  62.مجاهدين حتي جلسة دادگاه را با صحنه تظاهرات محل پخش اعالميه اشتباه گرفتند
جـشن  "خواستند و بـه آن رسـيدند را يكـي از سخنرانانـشان در              ونوس مي خالصه آنچه مجاهدين از كل ماجراي ميك      

  : روز اعالم حكم در تظاهرات مقابل دادگاه گفت"پيروزي
پيـروزي  ":  مسئول كميسيون مذاهب و آزادي اديان در شورا سـخنراني نمـود او گفـت       اي    آقاي جالل گنجه  "

بـه مـريم، بـه مـسعود،     : جمعيت(رك باد، راستي ديگر به چه كسي بايد تبريك بگوييم؟    تان مبا     امروز به همه  
پس به نام شما و از جانب شما، خانمها و آقايان، خواهران و برادران، گراميترين درودها و                 ) مبارك باد مبارك  
ومـت، مـريم    هايمان، به رئـيس جمهـور برگزيـده مقا             حاضر را به محبوب قلب     جمع شوريده تبريكات يكايك   

كنم و به هدايت كننده بزرگ اين نسل، رهبـر انقـالب و فرمانـده ارتـش آزاديـبخش ملـي،                          تقديم مي  رجوي
  63".مسعود رجوي

                                                                          
 ٢٩/٩/١٣٧٢؛ ٣٢٤ مثال جماهد؛ مشاره ٦١
 آارمند آنسولگري ايـران در بـرلن         جماهدين در جواب محالت هبمن برجنيان      ٦٢

پخش اعالميه  . يي در دادگاه در ميان وآال و خربنگاران پخش آردند           اعالميه
 .العمل شديد رييس دادگاه مواجه شد اهدين در دادگاه با عكستوسط جم

 ٢٥/١/١٣٧٦ -١٩٩٧ آوريل ٢١؛ ١٣٦ ايران زمني؛ مشاره ٦٣
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آنچـه  . ادگـاه شـهادت داد     در د  جريان ميكونوس و دادگاه از هنگامي براي سلطنت طلبان اهميـت يافـت كـه گنجـي                

هـاي روز     سـلطنت طلبـان خواسـت خـود را در شـعار           .  و كشته شدن دوستان او بـود       اهميت داشت حكم قتل گنجي    
  ."شاه شاه رضا شاه" و "سلطنت پهلوي ايجاد بايد گردد": پيروزي در جلوي دادگاه سر دادند

  
ايـن بخـش از ابتـدا امپرياليـسم، بـورژوازي           . ز جهـت ديگـر اهميـت داشـت        براي بخش ديگر از اپوزيسيون موضـوع ا       

تـوان و    براي اينان دادرسـي ميكونـوس را مـي   . كشورهاي بزرگ و چيزهايي از اين قبيل ابزارهاي اصلي تحليلشان بود     
 موضوع را بگيـرد  اگر دادستاني پي. كنند  بايد با تحليل امپرياليسم و مقوالتي از اين دست فهميد و خود نيز چنين مي    

اگـر  . و ول نكند اين خواست امپرياليسم و اين بخش بورژوازي است و اگر نگيرد خواسـت آن بخـش بـورژوازي اسـت                  
موضوع سر و صدا كند خواست اين امپرياليسم است كه غلبه كرده و اگر سر و صدا نكند خواست آن امپرياليـسم كـه                        

. ر سر انگليس است جز اين گفته كه همه چيز زير سر انگليس اسـت      به زبان ديگر همه چيز زي     . خواهد مسلط شود      مي
مهـم ايـن    . يي كه اتفاق افتاد و آنچه واقعا طي شد اهميت چنـداني نـدارد                 براي اين دسته بررسي مشخص خود واقعه      

ا انجـام   است كه اتفاق افتاده را به طريقي به كمك اين منطق در تحليلي گنجاند و هر كس كه بتواند بهتر اين كـار ر                       
ها با    اين دسته براي تحليل خود كليدهايي داشت كه نه تنها درستي و نادرستي آن             . تر است   دهد ظاهرا از واقعه مطلع    

. خـورد   خورد بلكه آنچه اتفاق افتاده بود با اين كليدها محك مي         محك نمي ) گذشت  آنچه در دادگاه مي   (تجربه و واقعه    
تـوجهي و     به اين جهت نقص اطالعـات، بـي       . آن را تأييد نمايد   ) منطق(ها    ن كليد واقعه تنها آن موقع واقعه است كه اي       

ترين قصه است و   كه معموال سطحي"هيجان انگيزترين قصه"ترين و  گاهي عدم توجه كامل به خود واقعه با دم دست        
ها  تواند آن  اند و نه كسي مي  داند از كجا آمده  هايي كه نه كسي مي  كمتر نشاني از واقعيت در خود دارد، پر شد، داستان      

شوند كه منطبق با آن كليـد باشـند و اگـر                ها در هر صورت چنان انتخاب مي          ها و قصه    اين داستان . را انكار و رد نمايد    
گردد و اين يا آن همزماني اتفـاقي دليـل پيوسـتگي و                 پيدا نشدند آنگاه آنچه تحليل بايد باشد به عنوان خبر ارائه مي           

  64. و كنفرانس شرم الشيخ نمونه بارزي از اين دست استهمزماني صدور قرار بازداشت فالحيان. ت و معلولرابطه عل

                                                                          
ــامرب ١٩ در ٦٤ ــزارش اداري  ١٩٩٥ دس ــري از گ ــش ديگ ــار  BfV خب  در اختي

دادستاني بـر اسـاس ايـن گـزارش بـه           . دادستاني و دادگاه قرار گرفت    
 Tagessziegelروزنامـة   .  دسـت زد   الحيـان بررسي امكان صدور قرار بازداشـت ف      

رغم خمالفـت دولـت آملـان          اطالع داد آه دادستاني علي     ١٩٩٦ ژانوية   ٢٠در
 ژانويـه دادسـتاني آـل طـي         ٢٦در  . دنبالة آار فالحيان را گرفته است     

يي به دانشگاه آزاد برلن تقاضا منود اگر در مورد حمل سكناي شـخص                نامه
در فوريـه   . عاتي موجود اسـت در اختيـار او گـذارده شـود           فالحيان اطال 

و در  . داده شد ) Bundesgerichtshof) BGHتقاضاي صدور قرار بازداشت فالحيان به       
 .  مارس قرار بازداشت او صادر گرديد١٤

 آنفرانس شرم   ١٩٩٦  مارس    ١٤بعداز موج ترورهاي محاس در  اسراايل، در         
اآثـر شـرآت    .  در مـصر تـشكيل شـد       الشيخ براي رسيدگي به اين ترورها     

آنندگان اين آنفرانس دولت ايران را به عنـوان حـامي ترورهـا حمكـوم               
 .منودند

 هـم    مارس تشكيل و قرار بازداشت فالحيان      ١٤الشيخ در     چون آنفرانس شرم  
صادر شد، بسياري اين مهزماني را رابطه علت و معلـويل           ١٩٩٦ مارس   ١٤در  

 .پنداشتند
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بيني و منـافع شخـصي اسـت، در دسـت      يي ابزاري براي خود بزرگ  هاي عده  طور كه هر واقعه در گفته و نوشته         همان
، براي اينـان واقعـه ابـزاري اسـت بـراي            "پرواز سيمرغ رهايي  "يگري بر   يي ديگر ابزار اعالم بزرگي رهبر و دليل د            عده

  .اند اند و در مورد هر دادگاهي گفته  تكرار آنچه تاكنون گفته
  

 دو هفته بعد از ترور خبر واقعه و -كه ارگان رسمي حزب نبود-حزب كمونيست كارگري ايران در نشرية ايران تريبون 
يي است تا رويايي را به اثبات برساند، رويا به جـاي                آن جا كه واقعيت بهانه    . ر نمود گزارش پليس در اين مورد را منتش      

  : اند هاي غلط مشخص شده قسمت. واقعيت نشست
 و سـه تـن از   هفته گذشته پليس آلمان اعالم كرد كه به سر نخ مهمـي در قـضيه تـرور صـادق شـرفكندي                    "

بعالوه كفش يكي از تروريستها نيـز  ...  در يك رستوران اتفاق افتادامبر سپت19همراهان وي كه روز پنجشنبه      
  سـپتامبر  19  دقيقه روز پنجـشنبه    45و  22هدف اصلي ترور كه در ساعت        ... در محل حادثه بجا مانده است     

 اسـت، در  محل تجمـع مخـالفين جمهـوري اسـالمي       و    صاحب آن يك كرد ايراني     در رستوران ميكونوس كه   
عـالوه بـر شـرفكندي    ... فت، صادق شرفكندي دبير كل حزب دمكرات كردسـتان ايـران بـود   برلين صورت گر 
 مخـالف جمهـوري      يكي از كردهـاي ايرانـي       دهكردي نوري از حزب دمكرات و       و فتاح عبدلي   همايون اردالن 

 عزيـز غفـوري    و   )اكثريت( از مسئولين سازمان فدائيان خلق       عزيزاهللا طبيب غفاري  شوند، و       ياسالمي كشته م  
جلوي رسـتوران منتظـر آنهـا        كه در    اي رنگ     بايك بنز نقره  قاتلين سپس   . .گردند     مجروح مي  صاحب رستوران 

   65".گريزند   است، از محل جنايت ميبود
گـذارد و       آميزنـد، قاتـل چـون سـيندرال كفـشش را در محـل حادثـه جـا مـي                     واقعة ميكونوس با افسانه بـه هـم مـي         

از واقعـة ميكونـوس در شـماره قبـل همـين            . شـود تـا افـسانه كامـل شـود              اختـراع مـي    يك نفر به نام عزيز غفـوري      
  66.نشريه تقريبا به درستي خبر داده شده است

  سه سال از فعاليت دادگاه گذشـت، و حزب نظرات خود را در مـورد دادگاه جمعبندي كـرد و شباهـت
  : هاي اجالس هماهنگي به نمايش گذارد  هاي سازمان  هايش را با تحليل   باورنكردني تحليل

 از اين   "يكونوسدادگاه م "...  از همان روز آغاز به كارش بشدت مورد توجه قرار گرفت           "دادگاه ميكونوس "..."
نظر در مركز توجه قرار گرفت كه از طرفي بر متن اختالف آمريكا و اروپا بر سر روابط سياسي و اقتصادي بـا                       

شد و از طرف ديگر شكست سياستهاي جهان غرب در همـساني بـه جمهـوري                    جمهوري اسالمي تشكيل مي   
اين فشار در حكـم  ه اهرم فشار نياز دارد  كل دمكراسي غربي براي مهار بيشتر جمهوري اسالمي ب        ... اسالمي و 

دولت آمريكا و متحـد   اما دادگاه ميكونوس از اين نظر اهميت يافت كه          ... يابد    دادگاه ميكونوس بيان عملي مي    
مضحك آنكه فرداي روز ترور بـرلين، مقامـات         ... كردند    اروپائيش انگلستان هم بر سير پيشرفت آن نظارت مي        

هـاي      كاكـا و گـروه         امنيتي و اداره كل آگاهي آلمان در كنفرانسهاي متعدد مطبوعاتي عاملين ترور را پ              ارشد
انجام ايـن سـرويس اطالعـاتي انگلـستان بـود كـه محـل اختفـاي دو تـن از             سر... ايراني رقيب معرفي كردند   

  . را در مقابل عمل انجام شده قرار داد آلمان در اختيار پليس آلمان گذاشت و دولت كهلتروريستها را در

                                                                          
 ١٩٩٢ اآترب ٢؛ ٢٨يران تريبون؛ مشاره  ا٦٥
 ١٩٩٢ سپتامرب ٢٥؛ ٢٧ ايران تريبون؛ مشاره ٦٦
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كند و بالفاصله       مي خواستي دولت ايران را عامل ترور اعالم         دادستاني كل آلمان در كيفر     1993 ماه مه    17در  
نتيجه حكـم دادگـاه     " 67 "كند   را به آلمان دعوت مي     بعد از اين اتفاق وزير امنيت آلمان اشميد باور، فالحيان         

هرچه باشد تكليف تروريسم جمهوري اسالمي را طبقه كارگر ايـران روشـن خواهـد كـرد و تكليـف جنايـات                  
  68".را كارگران اين كشورها... دمكراسي در آلمان و انگلستان و آمريكا و فرانسه و

 پناهندگان و مهاجران ايراني واحد آلمان       هاي   و باز در همان شمارة اين نشريه در اعالميه فدراسيون سراسري شوراي           
  :خوانيم  مي

بدون شك دولت و سرويسهاي امنيتي آلمان بيش از هر كس از اين امر مطلع و آگاه هستند تا جايي كه در           "
شـود كـه         بـرلين افـشا مـي      "رستوران ميكونوس "جريان محاكمات مربوط به ترور رهبران حزب دمكرات در          

 بـه پلـيس     "رستوران ميكونوس " چند هفته پيش از عمليات ترور در         "اسي آلمان   اداره كل حفظ قانون اس    "
 سازمانده ترور را كنترل كنند، چون بر اساس اطالعات اين سازمان او             "كاظم دارابي "دهد كه       برلن اطالع مي  
زنـد      بودن مترجم از اين امر سر باز مي       اما پليس برلن به بهانه در دسترس ن       . است!  ؟   "امري"مشغول تدارك   

سـه سـال از     ... كند    كاكا و يا گروههاي رقيب را متهم به دست داشتن در اين ترور مي                 و در فرداي روز ترور پ     
صحنه دادگـاه در ايـن سـه سـال بـه            . گذرد     در برلين مي   "رستوران ميكونوس "عمر دادگاه رسيدگي به ترور      

انگلستان و آلمان، فشار دولتهـاي آلمـان و جمهـوري اسـالمي بـراي تـاثير                 صحنه رقابت سرويسهاي امنيتي     
تبـديل  ... گذاري بر پروسه دادگاه، فشار نيروهاي اپوزيسيون داخلي دولت آلمان براي افشاي نسبي حقـايق و               

  69".شده بود
اتي، مراقبـت از    هـاي اطالعـ       خبرها در مورد سخنگوي پليس جنايي آلمان، نظارت و يا كنترل دادگاه توسـط سـازمان               

خبرهـاي  .  و سازماني كه محل اختفاي دو تروريست را اعالم نمود، يعني همة خبرهاي اين گزارش غلـط اسـت       دارابي
هـاي گفتـه شـده         حـرف  70.باشـد     كم و كاست از كتاب تروريسم دولتي واليت فقيه مـي            اين هر دو نوشته نقل قول بي      

  .دي است كه ربطي به آنچه در دادگاه گذشت و مطرح شد نداردهاي من در آور قصه

بالفاصله . الگوي اصلي تحليل اين دسته را به صورت مدلي ساده ارائه داد           ) اقليت(سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران      
  : يي از دست داشتن رژيم در ترور سخن گفت و نتيجه گرفت كه  بعد از ترور در مقاله

                                                                          
يي با       بود و رابطه   ٩٣ مربوط به پنح ماه بعد، اآترب         دعوت از فالحيان   ٦٧

خواست نداشت حزب چند سال قبل از اين نوشته از تـاريخ هـر                اعالم آيفر 
رجـوع شـود    .  مطلع بود  - سفر فالحيان  هم ترور ميكونوس و هم    -دو واقعه   

  ١٩٩٣ دسامرب -١٣٧٢؛ آذر ١٠به؛ انرتناسيونال؛ مشاره 
 ١٩٩٦ نوامرب-٦٧، سياوش؛ مهبستگي؛ مشاره  مدرسي٦٨
 ١٩٩٦؛ نوامرب ٦٧ مهبستگي؛ مشاره ٦٩
؛ ١٩٩٥اول؛ اآتـرب  ، پرويز؛  تروريسم دوليت واليت فقيه؛ چاپ          دستمالچي ٧٠

 براي سـخنگوي    ٧٣ و   ٧٢ مراجعه شود به ص      براي مورد دارابي  . ١٣٧٤مهر  
هـا    هاي اطالعاتي انگليس و نقش آن        و در مورد سازمان    ٧٤ و   ٧٣پليس به ص  

 ماه  ١٧ بعد از     دعوت از فالحيان   ٧٤در لو رفنت حمل اختفاي دو تروريست ص       
 ٧٥ه صم
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اي وسـيع       بايستي كارزار تبليغاتي و افشاگرانه    ... مانع اين اقدامات گردند   ]... ي غربي [ولتهااگر بخواهيم اين د   "
هـاي     همـة نيروهـاي انقالبيـست كـه در ايـن راه گـام      وظيفه بالترديـد امروز ... اي را سازمان دهيم      و گسترده 

  71 "...مشخصي بردارند
يي راجع به ترور پناهنـدگان ايرانـي در تركيـه                طي مقاله  يك سال بعد  . اما خود تمامي موضوع را به فراموشي سپردند       

باز يك سال بعـد در شـهريور        . 72ها در رستوران ميكونوس را در نشرية اين سازمان ذكر كردند            نام سه نفر از ترور شده     
تـرور   در گزارشي از مراسم يادبود قتل عام زندانيان ايران در برلن خبر اعالم صدور حكم دادگاه رسـيدگي بـه                       1373

اين سازمان دوسال قبل از پايان دادگاه نه تنها خبر پايان آن را داد بلكه حكم را نيـز اعـالم                     .  را دادند  دكتر شرفكندي 
  :كرد

در واقع اين مراسم همزمان بود با اعالم حكـم  ... در هفته آخر سپتامبر برلن شاهد برگزاري مراسم بود كه   ... "
 و همراهانش كه حكم خود را مبني بر اينكه اين ترور، تروري دولتي        ور دكتر شرفكندي  دادگاه رسيدگي به تر   

   73".باشد، را صادر نمود  بوده و جمهوري اسالمي ايران كارگردان اصلي آن مي
 الزم ديـد    باز بعد از دوسال كه ديگر هيچ روزنامه و راديو و تلويزيوني نبـود كـه از ميكونـوس خبـري ندهـد سـازمان                        

  :تحليلش را از دادگاهي كه چند سال پيش خبر پايانش را داده بود منتشر كند
هاي اروپايي از جمله آلمان مسأله به اين جا كشيد و دادگاه بـرلين عمـال                    اين كه چرا به رغم مخالفت دولت      "

 اقتصادي و سياسـي  به دادگاه سران جمهوري اسالمي تبديل شده است، اين مسأله هم دقيقا مرتبط با منافع              
دادگاه بـرلين در    . بورژوازي يعني تضاد منافع دستجات رقيب بورژوازي در آلمان و در سطح بين المللي است              

. واقع بعرصه كشمكش و رقابت دستجات بورژوازي و دو سياست در قبال جمهوري اسالمي تبديل شده است                
د كه خواهان اعمال فشار بـه جمهـوري اسـالمي و            ان    پشت سر دادگاه برلين آن جريانات بورژوازي قرار گرفته        

ايـن دادگـاه    ... يعني سياستي كه رهبري آن در دست آمريكاست       . پيشبرد سياست شالق و نان قندي هستند      
صرفا عرصه رقابت جناحهاي رقيب بورژوازي در داخل آلمان نيست بلكه تضادهاي جناحهاي بورژوازي اروپا و  

هاست كه دادگاه بـرلين از مـسأله       كند و از درون اين تضادها و كشمكش           يحتي آمريكا هم در اين جا عمل م       
اين كه چند سال پـس از تـرور رهبـر حـزب دمكـرات و                ... رود    هاي دستگير شده فراتر مي        محاكمه تروريست 

ارات وي مبني بر    شود و در پي اظه         بعنوان شاهد به دادگاه فراخوانده مي      تعدادي از مسئولين حزب بني صدر     
  74"...كند  نقش سران حكومت در ترورها صحبت او انعكاس وسيعي در مطبوعات جهان پيدا مي

  

                                                                          
 مجهوري اسالمي بار ديگر دست به يك جنايـت فجيـع زد؛ آـار؛ سـازمان                 ٧١

 ٧١؛ شهريور ٢٥٩؛ مشاره)اقليت(چريكهاي فدايي خلق ايران 
؛ آـار؛ سـازمان     ! رژمي ايران را بر اندازمي، به تروريسم پايان دهيم         ٧٢

  ٧٢؛ شهريور ٢٥٦؛ مشاره )اقليت(چريكهاي فدايي خلق ايران 
ريغ وفادار زندگي آردـ مرگش تولدي ديگر است؛ آار؛          و آن او آه بيد     ٧٣

  ٧٣؛ آبان ٢٧٢؛ مشاره)اقليت(سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران 
؛ شهريور  ٢٩٣؛ مشاره   )اقليت( آار؛ سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران        ٧٤
٧٥  
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 75درمجموع دو مقالـه   : در جريان دادرسي بسيار كم به دادگاه ميكونوس پرداخت        ) راه كارگر (سازمان كارگران انقالبي    
  :اما در همين چند بار تأييد كردند كه. وچند اعالميه

گيـري كـرده     زيسيون ايراني در خارج از كشور كه تا بحال با دقت و جديت حوادث دادگاه بـرلين را پـي              اپو "
هاي جديدي باشد كه براي رهايي جمهوري اسـالمي از محكوميـت قطعـي                 همچنان مواظب ترفند   بايداست  

   76".شود  توسط طراحان گفتگوهاي انتقاد آميز دنبال مي
اهميت تلقي كردن را به سادگي همچون فعاليتي جـدي و دقيـق مـورد سـتايش                   و بي به اين طريق كم كاري، نديدن       

  .  براي ديگران تكليف روشن كرد"بايد"قرار داد و با چند 
  

هـاي دادگـاه ميكونـوس را چـاپ       اتحاد فدائيان خلق ايران تنها سازمان چپ ايران بود كه تقريبا به طور منظم گزارش     
 38در دوران كـار دادگـاه سـازمان در مجمـوع           .  از جزا به جزا وقايع دادگاه خبر دهـد         كرد و عالقه و امكان داشت كه      

هـا تقريبـا تمـامي وقـايع         ايـن گـزارش   . باشد     شمارة آن حاوي گزارش دادگاه مي      22شمارة اتحاد كار منتشر نمود كه       
كنـد، همـان زبـان       ا تحليـل مـي    اما سازمان هـر جـا موضـوع ر        . اند  دادگاه را روز به روز و با نگاه همان روز ضبط كرده           

  :يابد   را باز مي-هاي امپرياليسم و بورژوازي  جناح-مشترك
را صـادر   ...  دادستان فدرال آلمان حكم بازداشت علي فالحيـان        "شرم الشيخ "يكروز بعد از برگزاري اجالس      "

 كل اين كـشور عليـه وزيـر اطالعـات       در ماه دسامبر گذشته، طبق گزارش مطبوعات آلماني، دادستاني        ... كرد
اما با دخالت دولت اين كشور ايـن مـسأله عمـال مـسكوت مانـده و                 . جرم كرده بود  ] اعالم[جمهوري اسالمي   

شـرم  " و اجـالس     "اتحاديه اروپـا  "بعد از گردهمايي وزراي خارجه      . دستور بازداشت فالحيان صادر نشده بود     
ار عمومي، دولت آلمان ناگزير شد كه از دخالت در ايـن بـاره خـود                هاي بين المللي و افك       در اثر فشار   "الشيخ

   77".داري كرده و راه را براي روند قانوني امور قضايي بگشايد
هاي آن مانع شد تـا همـه چيـز بـه امپرياليـسم و                   گذشت و شناخت پيچيدگي       ولي صرف توجه به آنچه در دادگاه مي       

  .تضادهاي دروني بورژوازي نسبت داده شود
  
. يي بود كه از آغاز به طور جدي به واقعه و دادگاه ميكونوس توجـه كـرد                  وزنامة انقالب اسالمي در هجرت تنها نشريه      ر

هاي آن در اين      در تقريبا تمامي شماره   . يي در جريان دادگاه ميكونوس چنين فعال به وقايع برخورد ننمود              هيچ نشريه 
ها يك دست نيست و در اين جا و آن جا نكـات اشـتباهي                 گزارش هر چند همة اين   . مدت خبري از دادگاه وجود دارد     

  :شود  ديده مي
در ايـن جلـسه     :...  در دادگاه بـه عنـوان شـاهد موافقـت كـرد            در دادگاه برلن، دادستان با حضور شيمكوس      "

 شـاهد بـر     -1داليـل موافقـت او عبارتنـد از         .  موافقت كـرد   با تقاضاي دعوت از هلموت شيمكوس     ... دادستان

                                                                          
؛ ارديبهـشت   ١١٦ راه آارگر؛ سازمان آارگران انقالبي ايـران؛ مشـاره           ٧٥

 ١٣٧٥ شهريور ؛١٣٩ و مشاره ١٣٧٣
؛  شـهريور    ١٣٩ راه آارگر؛ سازمان آارگران انقـابي ايـران؛ مشـاره            ٧٦

١٣٧٥ 
 ١٣٧٥؛ ارديبهشت ٢٥ احتاد آار؛ احتاد فداايان خلق ايران؛ مشاره ٧٧



 بر خورد به دادگاه

 

٢٢١  

 

 او به دادگاه گزارش خواهد داد كه در اويـن بـه             -2... زندان اوين  209اساس مشاهدات شخصي خود از بخش       
اين شهادت در محاكمه متهمان ايـن      ...  شاهد به دادگاه خواهد گفت كه      -3...اند كه   هنگام بازجويي به او گفته    

  78"...در صورتي كه شيمكوس. ميت را دارد كه مشاهدات شاهد بالواسطه استدادگاه اين اه
   داليل ذكر شده، داليل تقاضا نامه     .  حمايت نمود  دادستان با شهادت موافقت ننمود بلكه از تقاضاي شهادت شيمكوس         

همة توضيحات بعدي خود بـه      . ه اين تقاضا، خود تقاضا دهنده، آن را پس گرفت         قبل از رسيدگي هيأت قضات ب     . است
ايـران سـركوب تـرور      و   اتحـاد كـار   هـاي     هـاي روزنامـه       هاي اين روزنامه در كنـار گـزارش           گزارش. معني است   خود بي 

عينيـت ايـن    . نـد ترين منابع منتشر شده براي آشنا شدن با وقايعي است كـه در دادگـاه ميكونـوس اتفـاق افتاد                       اصلي
  .هاي نشريات ديگر خالي است  ها چشمگير و از خياالت و روياهاي گزارش گزارش

  
ــسياري از شــهادت   ــزارش ب ــرلين گ ــي در ب ــدگان سياســي ايران ــانون پناهن ــه و    ك ــاه را تهي ــم دادگ ــايع مه ــا و وق ه

توجـه ايرانيـان قــرار   توانـست مـورد     عـالوه بـر آن بعـضي از مـدارك ارائـه شـده بـه دادگـاه كـه مـي          . منتـشر نمـود  
ــه    ــشريات اطالعي ــضي از ن ــود و بع ــر نم ــه و تكثي ــرد را ترجم ــد   گي ــاپ نمودن ــد چ ــاي آن را تجدي ــا و خبره  79.ه

هـاي ايــران در   برگـزاري شـب بزرگداشـت قربانيـان تــرور ميكونـوس همـراه بـا سـالگرد كــشتار زنـدانيان در زنـدان          
 .برلن را اين كانون سازمان داد

  

                                                                          
 -١٩٩٤ اآتـرب    ٩ سپتامرب تـا     ٢٦؛ از   ٣٤٢ انقالب اسالمي در هجرت؛ مشاره       ٧٨

 ١٣٧٣ مهر ١٧ تا ٤از 
اسالمي در هجرت، ايران تاميز، حقـوق بـشر،          از مجله احتاد آار، انقالب       ٧٩

 ... .، آوردستان و)اآثريت(آار 
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  وكيل دارابـي   پانكا. بالفاصله پس از صدور حكم، متهمان و وكاليشان اعالم داشتنتد تقاضاي تجديد نظر خواهند كرد              
يع و طوالني بـودن  تقاضا نمود به علت وس) Bundesverfassungsgericht) BVGاز ديوان فدرال قانون اساسي      

 دو نفـر از     1998 آوريـل    13در  . ايـن تقاضـا رد شـد      . 1 ماه افزايش يابد   3 نظر به     دادرسي، مهلت ارائة تقاضاي تجديد    
ان عـالي قـضايي     نظـر بـه ديـو        صـفحه بـه عنـوان تقاضـاي تجديـد          204متنـي در    ) هلوگـ    و كـو   پانكـا (وكالي دارابي   

Bundesgerichtshof BGH) ( 32 صفحه از اين متن، اعتراض به شيوه انتخاب قاضي جانـشين،             21. ارائه كردند 
 اختـصاص   -  شاهد اصلي عليه عطـااهللا عيـاد       -  صفحه به موضوع شهادت محمد جراده      160 و   صفحه مربوط به دارابي   

در .  نظر تـسليم كردنـد       نيز همين متن را براي تقاضاي تجديد        وكالي مدافع عباس راحيل     و هدريش  كايزر. يافته بود 
 وكيـل    مـشكات  - آوريل خانم كـين    19 صفحه و در     2 نظري در      تقاضاي تجديد   وكيل محمد عطريس    آوريل زالم  17

 وكيـل مـدافع     سـيوس  پر 1998 آوريـل    20در.  صفحه ارائه دادند   25نظر خود را در        تقاضاي تجديد  ديگر كاظم دارابي  
 كه در ابتدا به حكم دادگاه اعتراض كرده بود، اين اعتراض را پس گرفت و بـدين ترتيـب حكـم در مـورد                 يوسف امين 

  . قطعي شدامين
عضو بازار مشترك اروپا به استثناي ايتاليا، به عنوان اعتـراض سـفراي              كشورهاي   1997 آوريل   10در روز اعالم حكم،     

 اين كشورها خواسـتند     1997 آوريل   29در  . سفير يونان يك روز ديرتر ايران را ترك كرد        . خود را از تهران فراخواندند    
زامبـورگ تظـاهرات   گيري شوراي وزيران كشورهاي عضو بازار مـشترك در لوك  در روز تصميم. سفرا به ايران باز گردند    

جمهـوري اسـالمي اعـالم كـرد        . وسيعي از طرف نيروهاي مختلف اپوزيسيون در مقابل محل كنفرانس برگزار گرديـد            
در نتيجه بقية كشورهاي اروپايي نيز از فرسـتادن سـفراي خـود صـرف نظـر      . سفير آلمان حق بازگشت به ايران ندارد  

توانند به ايران باز گردند به اين شرط كه سفير آلمان  د كه همة سفرا مي    در ماه نوامبر باالخره ايران موافقت كر      . كردند
با پذيرش ضمني اين شرط سفراي كـشورهاي بـازار مـشترك بـه ايـران                . آخرين كسي باشد كه به تهران وارد ميشود       

  .بازگشتند
طرف اقوام و پدر و مـادر    هاي متعددي از      بعد از نمايش قدرت دولت ايران در پذيرفتن سفراي كشورهاي اروپايي، نامه           

  .  در نشريات ايراني و آلماني منتشر شدكاظم دارابي
او اعتـراض داشـت كـه اظهـارات         .  در مطبوعـات آلمـان چـاپ شـد         يـي از ابوالقاسـم مـصباحي         نامه 1997در ماه مه    

كميتــة امــور ويــژه فتــه اســت و بــر اســاس اطالعــاتش  اســتفاده برخــي محافــل قــرار گر او در دادگــاه مــورد ســوء
گذاشـت، بعــضي   بـا آن كـه نامــه مـصباحي جـايي بــراي شـبهه در درسـتي شــهادتش نمـي       .  وجـود نــدارد "ديگـر "

                                                                          
 هفته بعد از دريافت حكـم       ٤ مهلت قانوني براي تقاضاي جتديد نظر تا         ١

 .باشد آتيب مي



 بر خورد به دادگاه

 

٢٢٥  

 

بـا سـر و صـدا اعـالم كردنـد مـصباحي شـهادت خـود را پـس گرفتـه            هاي طرفـدار رابطـه بـا دولـت ايـران      روزنامه
بـا  "انـد و اكنـون        هـايش در دادگـاه درسـت بـوده          ي اعـالم كـرد همـة حـرف        با آن كه مصباحي در نامة ديگر      . 2است

  : مجددا همان روزنامه نوشت3"خواهد دربارة موضوعات ديگري نيز صحبت كند همان صداقت مي
  4." رديه خود را دوباره رد كردمصباحي" 

  
مبنـي بـر چگـونگي پيـشبرد تحقيقـات در بـارة       يي تصميمات خود   دادستاني فدرال آلمان در بيانيه1997 مه 15در  

  :متهمان ديگر واقعة ميكونوس را اعالم كرد
تحقيقـات بيـشتر بـراي روشـن كـردن تـصميمات            . المللي به طور عمده نا روشن است        گسترة مصونيت بين  "

. باشد جرم ممكن نمي در - وزير اطالعات به غير از فالحيان-كميته و اثبات مشاركت مشخص اعضاي كميته     
  ".در اين شرايط شروع تحقيقات عليه اعضاي كميته به طور عمده بر خالف منافع عمومي است

 مـأموران    و علـي كمـالي     ي فرمانده تيم ضربت، اصـغر ارشـد       هاشم  پس از اعالم حكم، دادستاني براي عبدالرحمن بني       
هـا   اين تقاضاها پذيرفته شد و از طرف بازپرس قرار بازداشت آن. واواك به جرم سازماندهي ترور تقاضاي بازداشت كرد      

 قاضـي ديـوان عـالي     بـه امـضاي دكتـر ولـست،    14/05/1997ي در هاشم قرار بازداشت عبدالرحمن بني. صادر گرديد 
ها او در     در يكي از عكس   .  در سواد به پرونده او اضافه شد       1990ي مربوط به سال     هاشم  چند عكس بني  . قضايي رسيد 

او در همان سـال بـه   . شناخته است  پورزماني مي  پليس سواد او را با نام حسن      . شود   مقدم ديده مي   كنار محمد هادوي  
، روشن  طي اين بازجويي مصباحي   . جرم تدارك سواقصد عليه سفير عربستان سعودي در سواد از آن كشور اخراج شد             

 عكـس سـيد خليـل       5 .ي است هاشم   بني "فردي به نام حسن پورزماني كه در وزارت تجارت ايران اشتغال داشت           "شد  

                                                                          
٢ TAZ و Frankfurter Algemeine Zeitung ١٥/٥/١٩٩٧ 
. هـايش آـرد     تـل بچـه    را هتديد به ق     وزارت اطالعات ابوالقاسم مصباحي    ٣

 در دادگاه ميكونوس اداي شهادت آرد؛ نيمـروز؛         Cمصباحي بعنوان شاهد    
 ٢/٣/١٣٧٦؛ ٤١٧مشاره 

٤  TAZ ٢٤/٥/١٩٩٧؛ 
 آـه   ٢٩/٧/٩٠پور       در چهارچوب عمليات تعقيب و مراقبت حسن       -٥-٦ "٥

ريزي ترور تاجر سعودي از سواد اخـراج     بعدها در رابطه با برنامه    
 در Vasterasتراس    آه درمنطقة مسكوني واس امري قاضيشد در نزديك خانة 

اش شناسـايي     آيلومتـري استكهلم واقع است با اتومبيـل شخـصي       ١١٠
 .شد

اش يـك     با اتومبيل شـخـصي پور  در اين آنرتل مهچنني معلوم شد آه حسن     
ه به دولت عربستان فورد اسكورت سفيد رنگ، سفارت و ادارات وابست     

سعودي را زير نظر داشته و اتومبيـل ديپلمـات سـعودي را تعقيـب          
 .آرده است  مي

ريـزي    در اين زمان مأموران امنييت سواد اطالعاتي مبنـي بر برنامه     
يك ترور از سوي سازمان امنيت ايران عليـه يـك ديپلمـات سـعودي          

 .بدست آورده بودند
 آه در وزارت جتارت ايران اشتغال داشت  فردي به نام حسن پورزماني    

 .آرد  پور در تعقيب و مراقبت آمك مي   به حسن٢٩/٧/٩٠از 
هاي    آه پاسپورت و رشيدنيا دو ايراني ديگر غالمي   ٩٠ر٨ر٢در تاريخ   

 .ديپلماتيك داشتند وارد سواد شدند



 بر خورد به دادگاه

 

٢٢٦ 

 

 ابوالقاسـم مـصباحي   .  شركت داشت  1987 در هامبورگ در     وي در ترور محمدي   .  نيز جزو اين مجموعه است     حسيني
هاي ذكر   مجموعه عكس1997در اواخر ماه اوت . صد در صد شناسايي كرد    اين افراد را با اطمينان       1997در تابستان   

  .شده به همة حاضرين در رستوران در شب ترور نشان داده شد
  

  :در رابطه با ترور ميكونوس قرار بازداشت
  ، اصغر ارشد-
  ي، عبدالرحمنهاشم  بني-
  اهللا راننده اتومبيل فرار،  ، فضل حيدر-
  ، علي تهيه كننده اتومبيل فرار صبرا-
  ، علي وزير وقت واواك،  فالحيان-
  ، علي كمالي-

  .صادر شده و تحت تعقيب پليس آلمان مي باشند
  

هاي فوق را به      پليس عكس .  به ايران رفت و به آلمان بازگشت       م حكم شفاهي، عزيز طبيب غفاري     چند ماه پس از اعال    
بـه  "او به طور تقريبا مفصلي پاسخ داد كه چگونه و در كجـا توسـط دو مـأمور              . وي نيز نشان داد و از او بازجويي كرد        

او گفـت كـه     .  بـود  "جالـب "هـا     اني و چـه چيزهـايي بـراي آن         در تهران بازجويي شد، چه كس      "نظرم عاليرتبة واواك  
هـا از همـه       آمد كه آن    مأمورين ايران پرونده خودم در دادگاه به آلماني و ترجمه فارسي آن را نشانم دادند، به نظر مي                 

 اين كمـد  ها كمدي به من نشان دادند و گفتند        آن. هاي هر كدام از ما در دادگاه اطالع دقيق دارند           چيز از جمله حرف   
  .پر ازاسناد مربوط به ميكونوس است

 بازرگان آلماني به جرم داشتن رابطه نامشروع جنسي با يـك زن ايرانـي دسـتگير و بـه                   هلموت هوفر  1998در ژانوية   
  . مطرح شددر چندين روزنامه رسمي تمايل ايران براي معاوضه او با كاظم دارابي. اعدام محكوم گرديد

ــد  3شــعبه  ــدرال آلمــان تقاضــاي تجدي ــالي ف ــوان ع ــرد و در     دي ــاق آرا رد ك ــه اتف ــشان را ب نظــر متهمــان و وكالي
  . حكم دادگاه ميكونوس قطعي شد09/12/1998

                                                                                                                                                                                                   
 .اند  بوده) Hit-Kommando(ال متعلق به گروه ضربت اين دو نفر احتما

هـا منتظـر وسـايل الزم بـراي      از طريق آنرتل تلفن معلوم شد آه آن     
 .عمليات هستـند
 از سواد ٩٠ر٨ر٤سازي در تاريخ   آننده در اين آماده     مهة افراد شرآت  

 ."اخراج شدند
ان هايي در بارة تروريسم دوليت ايران، پليس جنايي آمل شناسايي

١٥/٧/١٩٩٢ 
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   فهرست جلسات دادگاه-1
  
  گاه   شروع دادرسي و رسميت داد28/10/1993 -1
    قرائت ادعانامه29/10/1993 -2
  ، تقاضاي يشكه براي شهادت برند اشميدباوئر    بازپرسي محمد يوسف امين4/11/1993 -3
      بازپرسي محمد عطريس5/11/1993 -4
    بازپرسي محمد عطريس11/11/1993 -5
  ، موافقت با تقاضاي شهادت اشميدباوئر  بازپرسي امين12/11/1993 -6
    بازپرسي امين18/11/1993 -7
    بازپرسي امين19/11/1993 -8
   و راحيل، دارابي، عياد عطريس ، بازپرسي توسط امينگارت  بركناري لوتار بون25/11/1993 -9

  بديعي شهادت شهره 26/11/1993 -10
   و شهادت حمزه فراحتي  شهادت شهره بديعي2/12/1993 -11
   و شهادت حسن جعفري  شهادت حمزه فراحتي3/12/1993 -12
  ورپ   و شهادت عبداهللا عزتت حمزه فراحتي  شهاد9/12/1993 -13
   روستا و شهادت كامبيزور و شهادت نصرت اهللا نوبري براتيپ   شهادت عبداهللا عزت10/12/1993 -14
   آزاد و شهادت مسعود ميرراشد شهادت فرهاد فرجاد16/12/1993 -15
  ندنظر از شهادت بهمن نيروم  و صرف و شهادت پيتر بوهم شهادت ميرراشد17/12/1993 -16
   شهادت پيتر بوهم21/12/1993 -17
  دهزا      شهادت كاظم موسوي3/1/1994 -18
  هزاد  و شهادت مهدي ابراهيم    شهادت پرويز دستمالچي6/1/1994 -19
  هزاد  و شهادت ابراهيم    شهادت دستمالچي7/1/1994 -20
    شهادت عزيزاهللا طبيب غفاري13/1/1994 -21
    شهادت طبيب غفاري14/1/1994 -22
 و شـهادت طبيــب  Renate Cakir ادت رناتـه كـاكير  ، شــه)پلـيس تحقيـق  (  شـهادت سـيمون   20/1/1994 -23

  غفاري
  ) پليس تحقيق (  شهادت سيمون21/1/1994 -24



 پيوست

 

٢٢٩  

 

  )پليس تحقيق (  شهادت سيمون27/1/1994 -25
  )پليس تحقيق( شهادت سيمون 28/1/1994 -26
  )پليس تحقيق (شهادت سيمون   4/2/1994 -27
  ):پليس تحقيق(رك ت   شهادت فان10/2/1994 -28
  )پليس تحقيق(رك ت   شهادت فان11/2/1994 -29
  )بازپرس (Beyer شهادت باير17/2/1994 -30
  )بازپرس( شهادت باير 18/2/1994 -31
  )بازپرس(شهادت باير  24/2/1994 -32
  )بازپرس( شهادت باير 25/2/1994 -33
  )بازپرس(و شهادت باير) پليس تحقيق(ك تر    شهادت فان3/3/1994 -34
  دهزا  و شهادت كاظم موسوي) بازپرس(   شهادت باير 4/3/1994 -35
ــش 10/3/1994 -36 ــهادت مي ــوايكرت ش ــق  (Michael Schweikert ائل ش ــيس تحقي ــه ) پل ــهادت اولك  و ش

Oelke) مأمور زندان (و شهادت هلموت الكس Helmut Alex) مأمور زندان(  
  )پليس تحقيق ( شهادت شوايكرت11/3/1994 -37
  ) وزير مشاور ( شهادت اشميدباوئر17/3/1994 -38
  زاده  شهادت اسفنديار صادق18/3/1994 -39
   )پليس تحقيق(ك تر  شهادت فان24/3/1994 -40
  )پليس تحقيق(ك تر  شهادت فان25/3/1994 -41
   شهادت كريم گوزل31/3/1994 -42
  )پليس تحقيق(ك تر    شهادت فان7/4/1994 -43
  )پليس تحقيق(ك تر    شهادت فان8/4/1994 -44
  و شهادت نوشين فوالدوند) وزير مشاور ( شهادت اشميدباوئر14/4/1994 -45
  دبس  شهادت نوشين فوالدوند و شهادت ال15/4/1994 -46
   و شهادت شوقي عطريس شهادت حاجي دومن21/4/1994 -47
   شهادت مرحي22/4/1994 -48
  ، شهادت محمد جرادهيشكه 28/4/1994 -49
  )پليس تحقيق (Dieter Müller  شهادت ديتر مولر29/4/1994 -50
  دي شحرورو شهادت مج) پليس تحقيق (Hoffmann Horst    شهادت هورست هوفمن5/5/1994 -51
   و شهادت جميل احمد شهاده   شهادت مجدي شحرور6/5/1994 -52
   به شحرور، قرائت دو نامه راحيل شهادت محمد ابوالحسن13/5/1994 -53
   شهادت كريم گوزل و وفا الومي19/5/1994 -54
  )پليس تحقيق (Soukuz  شهادت اتمار شوكوپ20/5/1994 -55



 پيوست

 

٢٣٠ 

 

 Katrin ، شــهادت كــاترين نيــسپل)پلــيس تحقيــق (Zloenzke  شــهادت هــارتموت پلونــسكه26/5/1994 -56
Niszel) و شهادت جراده) پليس تحقيق  

   و شهادت محمود عليان   شهادت سمير شيخ علي6/6/1994 -57
  )پليس تحقيق(ك تر    شهادت فان9/6/1994 -58
   و شهادت محمود عليان شهادت جراده10/6/1994 -59
   حسام شحرور16/6/1994 -60
ــا17/6/1996 -61 ــهادت مونيك ــرت ش ــق (Hilgert  هيلگ ــيس تحقي ــايز ) پل ــاينس ت ــارل ه ــهادت ك  Theis و ش

  )پليس تحقيق(
 و شــــهادت فــــاني بابروفــــسكي) پلــــيس تحقيــــق (Bunger  شــــهادت باربــــارا بــــونگر23/6/1994 -62

Baberowsky) پلـــيس تحقـــق(شـــهادت لـــوس مـــاينر ، Meiner) و ) پلـــيس تحقيـــق
  )پليس تحقيق (Kemzfer شهادت مانفرد كمپفر

ــري24/6/1994 -63 و ) پلــيس تحقيــق (Witt ت اكهــارد ويــتو شــهاد) دوســت عطــريس ( شــهادت ارســين اون
  )پليس تحقيق (Wank شهادت يورگن وانك

  )پليس تحقيق (Kroeschel  شهادت پاول كروشل30/6/1994 -64
ــسكي 1/7/1994 -65 ــك سوكولوف ــهادت فران ــق (Frank Sokolowski    ش ــيس تحقي ــالوس )پل ــهادت ك ، ش

پلــــيس  (Szengler ، شـــهادت درك اشـــپنگلر  )پلـــيس تحقيـــق   (Borowy بـــوروي 
، شـــهادت )كارشـــناس جنـــائي (Karin Kraemer ، شـــهادت كـــارين كرمـــه)تحقيـــق

و شــهادت يــوزف ) پلــيس تحقيــق (Wolfgang Buggenhagen هــاگن  لفگانــگ بــوگنو
  )كارشناس اسلحه (Josef Kickner نر كيك

  )ريحمتخصص تش (Schneider     شهادت دكتر فولكما شنايدر7/7/1994 -66
 اشــتاين  ، شــهادت ميــشائل بــن  )پلــيس تحقيــق  (Wedhorn     شــهادت ارهــارد ودهــورن  8/7/1994 -67

Benstein) كارشناس اسلحه (و شهادت هانس يورگن ردر Reder) پليس تحقيق(  
پلــيس  (، شــهادت مونيكــا هيلگــرت)پلــيس تحقيــق (Wietzorreck   شــهادت لوتــار ويچــروك14/7/1994 -68

 و شــهادت فورمايــستر) پلــيس تحقيــق (Eigenbrod بــرود ، شــهادت ســوزانه ايگــن)تحقيــق
Fuhrmeister) كارشناس انگشت نگاري(  

  ، اعتراض امين)كارشناس اسلحه (Zfoser   شهادت الوپولد فوسر15/7/1994 -69
  ، قرائت نامه عليان)پليس تحقيق (Salmen ، شهادت گرهارد زالمن  رد تقاضاي عطريس20/7/1994 -70
 Tanja مـن  ، شـهادت تانيـا هاينـه   )مـشاور مـالي عليـان    (Dinsing زينـگ   شهادت دتلـف ديـن  19/8/1994 -71

Heinemann)  ــگ ــشي دينزين ــتورم  )من ــر اش ــهادت ديت ــق  (Sturm ، ش ــيس تحقي و ) پل
  شهادت حسن فياد ناصرالدين

   و شهادت عباس حطيط شهادت رشيد جراده25/8/1994 -72
ــاينريش روزن 26/8/1994 -73 ــهادت ه ــر  ش ــأمور (Rosenlehner لن ــهادت در   BNDم ــام ش ــامش در هنگ ، ن

  )دادگاه اعالم نشد



 پيوست

 

٢٣١  

 

    شهادت عبدالكريم داهيني1/9/1994 -74
    شهادت عبدالكريم داهيني2/9/1994 -75
  همداني  شهادت حسن 8/9/1994 -76
  ، شهادت سهيل وحبه عجميو شهادت داود عوادا) پليس تحقيق ( شهادت راينر بينز9/9/1994 -77
  در همداني و شهادت حي شهادت حسن همداني15/9/1994 -78
   به دادگاه، اعتراض امين شهادت حيدر همداني16/9/1994 -79
ــداني 22/9/1994 -80 ــدر هم ــهادت حي ــي  ش ــهادت مح ــدرا  ، ش ــدين الخ ــورده  (ال ــسم خ ــرجم ق ــهادت ) مت و ش

  )پليس تحقيق (Klaus Oestmann من كالوس اوست
ش و شـهادت  ريـ  ، شـهادت ميـشائيل اسـكار برسـت        )پلـيس تحقيـق   (ن  مـ    شهادت هورسـت هـوف     23/9/1994 -81

  Grauhan تر اونن گراوهاندك
ــپ 29/9/1994 -82 ــونتر روم ــهادت گ ــدگان  (Günther Rumz  ش ــه پناهن ــسئول خان ــشائيل  )م ــهادت مي ، ش

  )ليس تحقيقپ (Müller ش و شهادت ديتر مولرري اسكار برست
  )پليس تحقيق (Tezz  و شهادت هلگه تپ شهادت حسين شماس30/9/1994 -83
  شري  و شهادت برستKiedrowski  شهادت كيدروفسكي6/10/1994 -84
  ن شهادت موسي حس7/10/1994 -85
   شهادت حسين شهشو13/10/1994 -86
  )BfVمدير  (والد  شهادت گرونه14/10/1994 -87
  پور   شهادت محمود نواب20/10/1994 -88
  )متخصص، ايران شناس(خ اب  شهادت اشتاين21/10/1994 -89
   شهادت طارق شال27/10/1994 -90
   شهادت اگاني28/10/1994 -91
  زاده  شهادت شماس و شهادت كاظم موسوي3/11/1994 -92
   چهر گنجي شهادت منو4/11/1994 -93
  ) BfVمدير(د وال  شهادت گرونه10/11/1994 -94
   شهادت شاهو حسيني11/11/1994 -95
   شهادت حسين متحمليان17/11/1994 -96
    و شهادت اسماعيل الموسويFunda Stündag نداگ شهادت فوندا استو18/11/1994 -97
   شهادت حسين كنج24/11/1994 -98
  )متخصص، ايران شناس (باخ  شهادت ادو اشتاين25/11/1994 -99

  اين فنايشه شهادت س1/12/1994 -100
  ، قرائت پرونده دزدي شيخ علي، شهادت بهمن برنجيان شهادت خديجه شحرور2/12/1994 -101
    شهادت حسين كنج8/12/1994 -102
   و شهادت بهمن برنجيانهر گنجي  شهادت منوچ9/12/1994 -103



 پيوست

 

٢٣٢ 

 

   تقاضاي دادستاني براي طرح پرونده ترور قاسملو16/12/1994 -104
  رونده ترور قاسملو، بحث درباره طرح پ كيفرخواست محاكمه قاتلين بختيار23/12/1994 -105
ــاره ســالح2/1/1995 -106  و شــهادت  و محمــديهــاي تــرور ميكونــوس و تــرور كــشاورز      گــزارش پلــيس در ب

  )توران ديدهقاتلين را هنگام خروج از رس (Waltraud Glaeser زر والتراود گله
   و شهادت محمدرضا كيانفر  شهادت ناصر كوثري12/1/1995 -107
   و شهادت محمدرضا كيانفر  شهادت ناصر كوثري13/1/1995 -108
  )پليس تحقيق (Richter و شهادت ميشائيل ريشتر ت محمدرضا كيانفر  شهاد19/1/1995 -109
  )پليس تحقيق (Schmanke   شهادت شمانكه20/1/1994 -110
  )پليس تحقيق (  شهادت شمانكه26/1/1995 -111
  و شهادت عماد هودروج) پليس تحقيق (Ingrid Bauer شهادت اينگريد باوار   27/1/1995 -112
  ، موافقت با تقاضاي شهادت در مورد پرونده قاسملو)پليس تحقيق (   شهادت راينر بينز2/2/1995 -113
     بحث در مورد تقاضاهاي مختلف وكالي عياد3/2/1995 -114
      شهادت بهمن برنجيان9/2/1995 -115
    شهادت محمد نقي اشتياقي10/2/1995 -116
   وكالي دارابي و تقاضاي و شهادت غالب كمال شحرور  شهادت كمال حسين كنج21/2/1995 -117
  BfV، نامه )پليس تحقيق اتريش (  شهادت استويچ23/2/1995 -118
 و قرائـت قـانون اساسـي ايـران بخـش شـوراي                اعتراض متهمان، شهادت غالـب كمـال شـحرور          24/2/1995 -119

  امنيت ملي
     شهادت محمد نقي اشتياقي2/3/1995 -120
  )پليس تحقيق (من    شهادت هوف3/3/1995 -121
  پاسپورت علي صبرا) پليس تحقيق (   شهادت كروشل9/3/1995 -122
  راجع به امين) پليس تحقيق (Schott  شهادت شوت17/3/1995 -123
  )عرفانيان( راننده تاكسي Knaze  شهادت كناپه23/3/1995 -124
   تقاضاي وكالي دارابي30/3/1995 -125
 وزيـر كـشور     Kanter  بـراي شـهادت كـانتر       و شـيلي   ، تقاضـاي يـشكه      شهادت محمـود كريمـي      6/4/1995 -126

  آلمان و ديگران
   شهادت اسماعيل الموسوي13/4/1995 -127
   شهادت اسماعيل الموسوي20/4/1995 -128
  ، شهادت جواد دبيران تقاضاي وكالي دارابي21/4/1995 -129
    شهادت شوقي كنج27/4/1995 -130
      شهادت عدنان عياد4/5/1995 -131
    شهادت محمدرضا ثقفي11/5/1995 -132
   توسط وكالي دارابيطلب و تقاضاي شهادت فالحيان     شهادت حسين روزي18/5/1995 -133



 پيوست

 

٢٣٣  

 

   با شهادت فالحيان و ويالندب و مخالفت اريگطل   شهادت روزي19/5/1995 -134
    شهادت محمد رضا ثقفي26/5/1995 -135
  )هاي برلن كارمند اداره نمايشگاه (Weitz Barbara     شهادت باربارا وايتس1/6/1995 -136
  رمي    شهادت ايده2/6/1995 -137
   براي مصونيت از بازداشت و نامه بهرام برنجيان   شهادت عدنان عياد8/6/1995 -138
  ن عياد   شهادت عدنا9/6/1995 -139
  رمي  شهادت ايده15/6/1995 -140
   شهادت عدنان عياد16/6/1995 -141
  ، شهادت حسن عياد شهادت دبيران22/6/1995 -142
  )همان روز به جرم ديگري دستگير شد( از شهادت  عياد    خود داري حسن23/6/29 -143
   شهادت يوسف عياد29/6/1995 -144
   از شهادت خواهر زن دارابي خود داري جومانه عياد30/6/1995 -145
  )مالك ( و شهادت كدوريدت عباس هالل شها31/7/1995 -146
     شهادت زكريا وهبي7/8/1995 -147
   شهادت جراده17/8/1995 -148
   شهادت جراده18/8/1995 -149
  ت علي عربي بالغي شهاد24/8/1995 -150
   شهادت غالمرضا رحمتي عليخاني25/8/1995 -151
   از زندان موقتيس و عطر، تقاضاي دادستاني براي آزادي عياد شهادت محمد هالل28/8/1995 -152
     شهادت الموسوي7/9/1995 -153
     شهادت مهدي عليرضائي8/9/1995 -154
  )LfAرييس  (Annussek  شهادت هاينس آنوسك14/9/1995 -155
  )پليس تحقيق (ادت راينر بينز شه15/9/1995 -156
  ، شهادت روال حطيط شهادت عباس حطيط21/9/1995 -157
   شهادت كنستانسه عياد22/9/1995 -158
  زاده  اهيم ابر شهادت احمد مخي28/9/1995 -159
   شهادت علي هالل29/9/1995 -160
   شهادت محسن ثابت9/10/1995 -161
  )BfVمدير (والد  شهادت گرونه12/10/1995 -162
ــتولر 13/10/1995 -163 ــشائل اش ــهادت مي ــق (Michael Stoeler  ش ــيس تحقي ــوادا )پل ــودي ع ــهادت آع  ، ش

  )مترجم بازجويي(
   شهادت شهاده19/10/1995 -164
  ، شهادت علي محمد زواره شهادت محمد عاملي26/10/1995 -165



 پيوست

 

٢٣٤ 

 

  اهللا پس از دستگيري او  و سازماندهي حزبفعاليت دارابي:   پاسخ دولت برلن2/11/1995 -166
    شهادت جعفر خليل9/11/1995 -167
   شهادت پژمان طهماسبي16/11/1995 -168
   شهادت شاكر رمل17/11/1995 -169
   شهادت شاكر رمل20/11/1995 -170
  Ute Helga Günther  شهادت اوته هلگا گونتر23/11/1995 -171
ــل 30/11/1995 -172 ــوخن بروبـ ــهادت يـ ــارجي  (Jochen Brübel  شـ ــد اداره خـ ــا  كارمنـ ــهادت ) هـ و شـ

  دنژا نوذري
   در نيمروز توسط دادستاني  ارائه مقاله صديقي7/12/1995 -173
  )مسئول كتابخانه زندان (Klaus Dieter Vogel شهادت كالوس ديتر فوگل14/12/1995 -174
   پليس درباره تير خالص به اردالن قرائت گزارش22/12/1995 -175
   و ميكونوس، محمديهاي ترورهاي كشاورز      قرائت گزارش اسلحه2/1/1996 -176
     شهادت اديپ اربش11/1/1996 -177
  به سئواالت) BfVمدير  (والد خ گرونه  قرائت پاس18/1/1996 -178
  )BfVمدير  (والد   شهادت گرونه25/1/1996 -179
  )پليس تحقيق ترور محمدي (Riege     شهادت ريگه2/2/1996 -180
   از ايران هزار مارك دارابي50 نامه مربوط به     قرائت گزارش تقلبي بودن7/2/1996 -181
    قرائت نامه از مياندوآب19/2/1996 -182
   )BfVمدير  (والد   شهادت گرونه29/2/1996 -183
  )پليس تحقيق(رك ت      شهادت فان7/3/1996 -184
  )پليس تحقيق ( هوفمن  شهادت14/3/1996 -185
  )پليس تحقيق (Regiene Floeer   شهادت رگينه فلور21/3/1996 -186
   و شيلي، قرائت تقاضاي يشكه و امين  رد تقاضاي وكالي دارابي28/3/1996 -187
   به دادگاهتحويل پرونده فالحيان  4/4/1996 -188
كننــده در   ، قرائــت فهرســت افــراد شــركتاهللا حيــدر   و فــضل  قرائــت قــرار بازداشــت علــي صــبرا11/4/1996 -189

  انترناسيونال سوسياليستي
، قرائــت بــازجويي )كارمنــد اداره توريــسم بــرلن (Berhard Brünk   شــهادت برنــارد برونــك18/4/1996 -190

  حسن ابوالحسن
ــراده      25/4/1996 -191 ــهادت ج ــران، ش ــاهد از اي ــوت ش ــاره دع ــستري درب ــه وزارت دادگ ــت نام ــه و   قرائ ، نام

ــي ــت شــركتتقاضــاي داراب ــسم    ، قرائ ــشگاه توري ــي در نماي ــدگان ايران ــه (1991كنن ازجمل
  )نادر كجوري

 و  و مــصوبه هيــات قــضات مبنــي بــر غيــر قابــل دســترس بــودن نــورآرا BND    قرائــت پاســخ 2/5/1996 -192
  بهرام برنجيان



 پيوست
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ــميت  9/5/1996 -193 ــار اش ــهادت ديتم ــق  (Dietmmar Schmidt     ش ــيس تحقي ــهادت  ) پل ــورد ش در م
  بهرام برنجيان

  دادگاه ترور بختيارهايي از حكم    قرائت بخش14/5/1996 -194
   براي شهادت دادستان  تقاضاي وكالي دارابي23/5/1996 -195
   و ويالند  پاسخ وزارت كشور به تقاضاي اريگ30/5/1996 -196
  ، موافقت با شهادت دادستان   رد تقاضاهاي وكالي عياد6/6/1996 -197
    پاسخ دادگستري در باره شهادت سه ايراني در ايران13/6/1996 -198
  )دادستان عالي(  شهادت برنو يوست20/6/1996 -199
  ايراني در سفارت آلمان، تعويق قرائت كيفر خواست  موافقت ايران با شهادت دو 25/6/1996 -200
  ، موافقت با شهادت دو نفر در تهران    نامه امين4/7/1996 -201
  صدر   براي شهادت بني و ويالند  تقاضاي اريگ5/8/1996 -202
  صدر   موافقت با شهادت بني15/8/1996 -203
  صدر   شهادت بني22/8/1996 -204
  صدر   شهادت بني23/8/1996 -205
  )در تهران ( قرائت متن شهادت بهرام برنجيان29/8/1996 -206
  صدر  ، شهادت بنيي  نامه و تقاضاي داراب5/9/1996 -207
  ، بازداشت مجدد عطريسصدر   در ايران، درباره شهادت منابع بني رد شهادت نورآرا12/9/1996 -208
   شهادت اديپ اربش19/9/1996 -209
     شهادت محمد حسين عبداله26/9/1996 -210
     پرونده مركز وحدت اسالمي، شهادت عبدالرحيم عبدالرحيمي7/10/1996 -211
  )جلسه غير علني ( شهادت ابوالقاسم مصباحي10/10/1996 -212
  )جلسه غير علني (شهادت ابوالقاسم مصباحي 11/10/1996 -213
  )جلسه غير علني ( شهادت ابوالقاسم مصباحي17/10/1996 -214
  )جلسه غير علني ( شهادت ابوالقاسم مصباحي18/10/1996 -215
   شهادت فاضل اهللا وردي نيكجه24/10/1996 -216
   شهادت حسن علي الوش31/10/1996 -217
     شهادت فاضل اهللا وردي نيكجه7/11/1996 -218
   قرائت كيفرخواست12/11/1996 -219
   قرائت كيفرخواست14/11/1996 -220
  قرائت كيفرخواست 15/11/1996 -221
   و يشكه و شيلي آخرين دفاع اريگ21/11/1996 -222
   آخرين دفاع ويالند22/11/1996 -223
   و باوماير، آخرين دفاع پرسيوسگ و وكالي دارابيبر  تقاضاي اشپانگن28/11/1996 -224



 پيوست
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  ، تقاضاي دارابي آخرين دفاع زالم29/11/1996 -225
   نفر 4 با شهادت    موافقت5/12/1996 -226
   در جواب وكالي دارابي، نامه امين شهادت ساميا عياد12/12/1996 -227
  ، تقاضاي پرسيوسBND پاسخ 23/12/1996 -228
  سن جراده     شهادت ح3/1/1997 -229
       شهادت رشيد جراده9/1/1997 -230
  ، نامه دارابي   شهادت محمود حمود10/1/1997 -231
  )روانشناس عياد (Zeter Noeres    شهادت پيتر نورس16/1/1997 -232
     شهادت سمير كنعان23/1/1997 -233
     شهادت حسين جراده24/1/1997 -234
     شهادت حسين ابراهيم30/1/1997 -235
  القاسم مصباحي     شهادت ابو6/2/1997 -236
       شهادت ابوالقاسم مصباحي7/2/1997 -237
ــد  13/2/1997 -238 ــشائل ماخالي ــهادت مي ــشناس (Machleidt Michael    ش ــزارش  )روان ــت گ  BfV، قرائ

   و حميد فرهادنيادر باره مصباحي
،  از كيفرخواسـت، قرائـت كيفرخواسـت، آخـرين دفـاع اريـگ               حذف قتـل عمـد طبيـب غفـاري          14/2/1997 -239

   دفاع نكردند، وكالي دارابي، يشكهويالند
   آخرين دفاع هدريش20/2/1997 -240
  ، وردينگر  قرائت نامه كانون وكالي برلن، آخرين دفاع كايزر27/2/1997 -241
  )اسالم شناس (  شهادت هاينس هالم06/3/1997 -242
  )روانشناس راحيل (  شهادت ارنست بالير13/3/1997 -243
   و باوماير و هدريش كايزرگ،بر   كيفرخواست، آخرين دفاعيات اشپانگن20/3/1997 -244
   و تقاضانامه راحيل، راحيل، دارابي، عياد، عطريس    آخرين دفاع امين1/4/1997 -245
  ، دارابي، كيفرخواست و آخرين دفاع اريگ    قرائت نامه وكالي راحيل3/4/1997 -246
    اعالم حكم10/4/1997 -247



 

  

  

   فهرست مقاالت-2
  
  
  
  

فهرست مقاالت و خبرهاي چاپ شده در نشريات خارج از كشور در مورد تـرور و دادگـاه ميكونـوس تـا اعـالم حكـم                          
  .)1997آوريل -1371 تا فروردين 1992 سپتامبر -1371شهريور ( دادگاه 

  
  

  نام و مشخصات نشريات فهرست شده
  خاني، پرويز؛ پاريس قليچ: مدير مسئولآرش؛  -
  -سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، ارگان مركزي؛ اتحاد كار؛  -
  - ايران؛ -سازمان فدايي اتحاد كار؛  -
  دانش، ليال؛ : حزب كمونيست كارگري ايران، ارگان؛ سردبيرانترناسيونال؛  -
  صدر، ابوالحسن؛ پاريس بني: صاحب امتيار و مسئولمي در هجرت؛ انقالب اسال -
  خاكباز، جواد؛ واشنگتن: مدير و سردبيرايران تايمز؛  -
  ؛ استكهلم-ايران تريبون هفته نامه بين المللي؛  -
  شوراي ملي مقاومت ايران؛ لندنايران زمين؛  -
  مهوري اسالمي ايران، خبرنامه؛ پاريسكميتة ايراني مبارزه با تروريسم جسركوب، ترور؛ : ايران -
  چريكهاي فدايي خلق ايران؛ لندنپيام فدائي؛  -
  ؛ برلن-پيام فردا؛  -
  -حزب كمونيست ايران؛ جهان امروز؛  -
  پاكدامن، ناصر و يلفاني، محسن؛ پاريس: ؛ به كوششانداز چشم -
  جامعة دفاع از حقوق بشر، نشريه؛ برلينحقوق بشر؛  -
  حزب دمكراتيك مردم ايران؛ فرانسهريه سياسي، اجتماعي فرهنگي؛ راه آزادي نش -
  -، ارگان سياسي؛ )راه كارگر(سازمان كارگران انقالبي ايران راه كارگر؛  -



 پيوست
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  شوراي ملي مقاومت؛ اورسوارازشورا، ماهنامه؛  -
  هاي چپ ايران؛ ماينس شوراي موقت سوسياليستطرحي نو؛  -
  طهماسبي، ناصر؛ آمريكا: مدير و سردبيرعلم و جامعه؛  -
  -؛ )اقليت(سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران  كار؛ -
  -، ارگان سراسري؛ )اكثريت(سازمان فدائيان خلق ايران ؛ )اكثريت( كار -
  -كميتة مركزي حزب دموكرات كردستان ايران، ارگان؛  كوردستان؛ -
  -ارگان؛ جنبش دفاع از حقوق سنديكايي كارگران ايران،  كارگر تبعيدي؛ -
  هاي انقالبي ايران؛ انگلستان اتحاديه سوسياليستكارگر سوسياليست؛  -
  مصطفي؛ لندن.زاده،  مصباح: گذار و مدير مسئول بنيان كيهان چاپ لندن؛ -
  -سازمان جمهورخواهان ملي ايران؛  ماهنامه جمهوري خواهان ملي؛ -
  -سازمان مجاهدين خلق ايران؛  مجاهد؛ -
   كشتگر، علي؛ پاريس:سر دبير ميهن؛ -
  الدبن، بهروز؛ فرانسه، آمريكا : مدير مسئولنقطه نشريه سياسي، اجتماعي و فرهنگي؛  -
  اصفهاني، پرويز؛ انگلستان: سردبير نيمروز؛ -
  -فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني سردبير، شهاب، ثريا؛  همبستگي؛ -



 

  
  
  
  
  

  فهرست مقاالت
  
  
  
  2/1376؛ 245شكوردستان؛  ؛-س؛  آخرين جلسه دادگاه ميكونو-
 ؛خانباباتهراني و راسخ افشارآيد؛    با خودكامان بوجود نمي"ديالوگ" و "مفاهمه"دمكراسي در ايران با !  آري-

  19/12/1373؛ 307شنيمروز؛ 
  24/8/1371؛293شانقالب اسالمي در هجرت؛  ؛- افراد ديگري و مدارك جديد بچنگ پليس آلمان افتادند؛ -
  21/8/1375؛ 117شايران زمين؛  ؛گزارشگر ويژه ايران زمينزايد روزنامه آلماني وزر كورير؛   هرگز كبوتر نمي افعي-
؛ 289شنيمروز؛  ؛صديقي، نادر اكنون نوبت من است كه سخن بگويم در حاشيه اظهارات دكتر حمزه فالحتي؛ -

13/8/1373  
  17/1/1375؛1273شايران تايمز؛  ؛-ان اعالم داشت؛  علي فالحي"استرداد" آلمان انصراف خود را از تقاضاي -
  3/2/1376؛ 156ش؛ )اكثريت(كار  ؛-اي پيگير است؛    آنجا كه حقيقت دستاورد مبارزه-
  3/2/1376؛ 156ش؛ )اكثريت(كار  ؛- آن روز تاريخي، در جلوي دادگاه برلين؛ -
؛ 334شمجاهد؛  ؛-؛ ) روزنامه جمهوري اسالمياز(شود   تن از يارانش بيشتر مي3 ابهامات قتل صادق شرفكندي و -

16/12/1372  
  2/1376؛ 51ش ؛راه آزادي؛ - اپوزيسيون در برابر راهي تازه؛-
  22/7/1371؛45ش؛ )اكثريت(كار  ؛- از ديدار رسمي هيات نمايندگي سازمان و دكتر شرفكندي شهيد؛ -
كيهان چاپ لندن؛ ؛ -ن شكني متهم ميشود؛ به پيما آلمان با پذيرفتن فالحيان:  از سوي آمريكا و انگليس-

  29/7/1372؛ 478ش
  5/2/1376؛ 413شنيمروز؛  ؛- از مكالمات ايرانيها استراق سمع ميشود؛ -
  1/1373و2؛ 53شماهنامه جمهوري خواهان ملي؛  ؛دستمالچي پرويز اسرار پشت پرده ترور برلن؛ -
  15/8/1374؛ 344شانقالب اسالمي در هجرت؛  ؛-؛ ...سفارت ايران در بن مركز جاسوسي و ترور:  اشپيگل-
 ؛- استقبال و پشتيباني احزاب، سازمانها، مجامع و محافل و شخصيتهاي مختلف از حكم دادگاه ميكونوس؛ -

  2/1376؛ 245شكوردستان؛ 
؛ 325شانقالب اسالمي در هجرت؛  ؛- اشميت باور در كميسيون ميكونوس حاضر شد اما هيچ اطالعي نداد؛ -

24/11/1372  
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ايران زمين؛  ؛گزارشگر ويژه ايران زمين اشميت بائر به خاطر معاملة مخفيانه با رژيم ايران مورد حمله قرار گرفت؛ -
  8/5/1375؛ 106ش

ايران  ؛-؛ "كانون پناهندگان سياسي ايراني برلين" "ميكونوس" اطالعيه به مناسبت آغاز سومين سال دادگاه -
  26/8/1374؛ 1253شتايمز؛ 

  9/8/1996؛ 145ش؛ )اكثريت(كار  ؛-اظهارات يك مقام سابق رژيم در باره عمليات تروريستي جمهوري اسالمي؛  -
  11/10/1371؛ 40شايران تريبون؛  ؛- اعطاي اعتبارات دولت آلمان به ايران محدود شد؛ -
  8/1375؛ 239شكوردستان؛  ؛-؛ )اعالميه( اعالم جرم عليه جمهوري اسالمي در تماميت آن -
؛ 492شكيهان چاپ لندن؛ ؛ -رسيد؛   اگر سهل انگاري پليس نبود نقشه ترور شرفكندي به نتيجه نمي-

14/11/1372  
  7/1372؛ 202شكوردستان؛  ؛- اولين يادبود شهداي برلين؛ -
؛ 117شايران زمين؛  ؛سنكتون، توماسنامه تايم بين المللي؛   ايران حكومت ترور، گزيده يك مقاله از هفته-

21/8/1375  
  10/1374؛ 21شاتحاد كار؛  ؛- در پارلمان آلمان فدرال؛ "ميكونوس" بازتاب دادگاه -
  3/1376؛ 4شطرحي نو؛  ؛روستا، كامبيز باز هم در باره دادگاه ميكونوس؛ -
كوردستان؛  ؛حسيني، شاهو بايد اقدامات بين المللي براي محاكمه و محكوميت جمهوري اسالمي انجام بگيرد؛ -

  2/1376 ؛245ش
  10/1357؛ 296شكار؛  ؛- بحران در مناسبات ايران و آلمان؛ -
ايران  ؛- بر اساس اسناد سازمان حفاظت از قانون اساسي آلمان دولت ايران مسئول مستقيم ترور برلين است؛ -

  25/10/1374؛ 79شزمين؛ 
  2/1376؛ 51شراه آزادي؛  ؛-؛ ! براي آنكه ميكونوس ديگر تكرار نشود-
 به مقامات آلماني تسليم كرد؛ Cيي را از شاهد  به تعويق انداختن صدور حكم دادگاه برلين رژيم ايران پرونده براي -

  12/9/1375؛ 120شايران زمين؛  ؛گزارشگر ويژه ايران زمين
وران هايي را بمنظور غافلگيري بازرگانان و مأم   براي وارد كردن فشار به كشورهاي غربي رژيم اسالمي ميخواهد طرح-

  5/2/1376؛ 413شنيمروز؛  ؛-غربي در ايران به اجرا بگذارد؛ 
 ؛-؛ )اعالميه( بمناسبت صدور حكم بازداشت فالحيان، وزير اطالعات رژيم از طرف دادسراي فدرال آلمان -

  1/1375؛ 232شكوردستان؛ 
؛ 90شايران زمين؛  ؛-  به علت صدور حكم دستگيري فالحيان ناطق نوري دولت آلمان را مورد حمله قرار داد؛-

20/1/1375  
  6/1375؛ 139شراه كارگر؛  ؛-؛ )اعالميه( به مقابله با ترفندهاي رژيم اسالمي برخيزيم -
  7/1377؛ 6شاتحاد كار؛  ؛- بياد شهادت دكتر صادق شرفكندي و يارانش؛ -
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) سعيد(شرفكندي  بياننامة كميته مركزي حزب دمكرات كردستان ايران بمناسبت شهادت دكتر محمد صادق -
  6/1371؛ 189شكوردستان؛  ؛-دبيركل حزب و رفقايش؛ 

 ؛-؛ )بيانيه مطبوعاتي( بيانيه مطبوعاتي كرستف ماچي نمايندة مجلس فدرال از حزب سوسيال دمكرات آلمان -
  4/11/1372؛ 328شمجاهد؛ 

  1992؛ اوت 23شي؛ راه آزاد ؛- بيانية اجالس فوق العاده شوراي مركزي حزب دمكراتيك مردم ايران؛ -
  14/8/1375؛ 116شايران زمين؛  ؛گزارشگر ويژه ايران زمين پايان دادرسي ميكونوس؛ -
  1/1376؛ 38شاتحاد كار؛  ؛ميال و روابط ايران و آلمان؛ "ميكونوس" پرونده -
  7/1371؛ 36شاتحاد كار؛  ؛- پيام به كميته مركزي حزب دموكرات كردستان ايران؛ -
  7/1372؛ 202شكوردستان؛  ؛-س؛  پيام دفتر پاري-
  7/1372؛ 202شكوردستان؛  ؛- پبام دفتر سياسي؛ -
؛ 201شكوردستان؛  ؛- پيام دفتر سياسي حزب دمكرات كردستان ايران بمناسبت سالروز شهادت دبير كل حزب؛ -

6/1372  
 بمناسبت سالروز شهادت  ايران به كميته مركزي حزب دمكرات كردستان ايران- پيام كميته مركزي سازمان فدايي -

  7/1372؛ 48شاتحاد كار؛  ؛-دكتر صادق شرفكندي و همراهان؛ 
  7/1371؛ 190شكوردستان؛  ؛-هاي تسليت و همدردي؛   پيام-
  6/1375؛ 237شكوردستان؛  ؛-صدر در دادگاه برلين؛   پيرامون شهادت اخير بني-
كيهان  ؛-او وزير امنيت آلمان به دادگاه احضار شد؛  پيرامون محاكمه متهمان به قتل صادق شرفكندي و همراهان -

  13/8/1372؛ 480شچاپ لندن؛ 
  3/2/1376؛ 156ش؛ )اكثريت(كار  ؛- پيروزي بزرگ اپوزيسيون عليه تروريسم جمهوري اسالمي؛ -
چاپ كيهان  ؛- بن؛ -هاي تازه در محور تهران   تاثير تنشهاي سياسي بر مناسبات اقتصادي ايران و آلمان شكاف-

  9/9/1373؛ 584شلندن؛ 
؛ 235شكوردستان؛  ؛-؛ )اعالميه(ترين دغلكاري رژيم بمنظور بتعويق انداختن حكم نهايي دادگاه برلين   تازه-

4/1375  
  5/2/1376؛ 413شنيمروز؛  ؛- تجديد گفتگوهاي انتقاد آميز با ايران بايد معلق بماند، سوئيس؛ -
  5/1373؛ 12ششورا؛  ؛نژاد   پاكعزيز اهللا تجربياتي از دادگاه برلين؛ -
  8/7/1371؛ 44ش؛ )اكثريت(كار  ؛- تحصن در بن عليه ترور؛ -
  3/7/1371؛ 27شايران تريبون؛  ؛- ترور خونين مخالفان جمهوري اسالمي در برلين؛ -
  8/1371؛ 37شاتحاد كار؛  ؛زاده، عبداهللا حسن ترور دكتر شرفكندي و وضعيت مبارزه در كردستان، مصاحبه؛ -
  8/8/1371؛ -شنيمروز؛   ترور صادق شرفكندي از زبان شاهد واقعه؛ دستمالچي، پرويز؛-
  11/1375؛ 242شكوردستان؛  ؛-هاي قربانيان؛   ترور ميكونوس از ديد وكالي مدافع خانواده-
  7/1371؛ 36شاتحاد كار؛  ؛- ترور ناجوانمردانة دكتر صادق شرفكندي و همراهان؛ -



 پيوست

 

٢٤٢ 

 

  1371؛ پائيز 30شحقوق بشر؛  ؛-رور دگر انديشان و مخالفان رژيم جمهوري اسالمي؛  و بازهم ت- ترور-
  1/5/1375؛ 105شايران زمين؛  ؛-انگشت اتهام به سوي رفسنجاني نشانه رفته است؛ :  تروريسم ايران-
 ؛مدرسي،سياوش؛ )در حاشيه كيفر خواست دادگاه ميكونوس( تروريسم جمهوري اسالمي و دمكراسي غربي-

  1966/ 11؛ 67شمبستگي؛ ه
؛ 34شحقوق بشر؛  ؛دستمالچي، پرويز تروريسم دولتي ايران، تروريسم بخش جدا ناپذير از نظام واليت فقيه؛ -

  1373زمستان 
  10/1375؛ 33شاتحاد كار؛  ؛- تروريسم دولتي، پاي ميز محاكمه؟؛ -
  8/1371؛ 37شاتحاد كار؛  ؛- تروريسم دولتي و اپوزيسيون؛ -
  2/1375؛ 25شاتحاد كار؛  ؛-م رژيم جمهوري اسالمي در عرصه بين المللي؛  تروريس-
  8/7/1371؛ 44ش؛ )اكثريت(كار  ؛- تظاهرات در سواد عليه ترور برلين؛ -
  21/1/1373؛ 329شانقالب اسالمي در هجرت؛  ؛-ها تن در برابر دادگاه؛   تظاهرات ده-
  5/2/1376؛ 413شنيمروز؛  ؛- تظاهرات معلولين در ايران؛ -
-12/1372؛ 37-36شآرش؛  ؛پيمانهاي رژيم جمهوري اسالمي براي جلوگيري از تشكيل دادگاه برلين؛   تالش-

1/1373  
  28/12/1374؛ 88شايران زمين؛  ؛- توسط دادسراي فدرال آلمان حكم دستگيري فالحيان صادر شد؛ -
  16/10/1375؛ ايران تايمز؛  ؛-ها را رد كرد؛  جمهوري اسالمي اتهام دخالت وزير اطالعات در كشتن رهبران كرد-
  6/1371؛ 259شكار؛  ؛- جمهوري اسالمي بار ديگر دست به يك جنايت فجيع زد؛ -
  10/1372؛ 1؛ شسركوب، ترور: ايران؛ - جمهوري اسالمي بر كرسي اتهام دادگاه برلن؛ -
  11/1372؛ 2؛ شترورسركوب، : ايران؛ -؛ )2( جمهوري اسالمي بر كرسي اتهام دادگاه برلن -
  12/1372؛ 3؛ شسركوب، ترور: ايران؛ -؛ )3( جمهوري اسالمي بر كرسي اتهام دادگاه برلن -
  1/1373؛ 4؛ شسركوب، ترور: ايران؛ -؛ )4( جمهوري اسالمي بر كرسي اتهام دادگاه برلن -
  2/1373؛ 5؛ شسركوب، ترور: ايران؛ -؛ )5( جمهوري اسالمي بر كرسي اتهام دادگاه برلن -
  3/1373؛ 6؛ شسركوب، ترور: ايران؛ -؛ )6( جمهوري اسالمي بر كرسي اتهام دادگاه برلن -
  4/1373؛ 7؛ شسركوب، ترور: ايران؛ -؛ )7( جمهوري اسالمي بر كرسي اتهام دادگاه برلن -
  5/1373؛ 8؛ شسركوب، ترور: ايران؛ -؛ )8( جمهوري اسالمي بر كرسي اتهام دادگاه برلن -
  6/1373؛ 9؛ شسركوب، ترور: ايران؛ -؛ )10-9(ي اسالمي بر كرسي اتهام دادگاه برلن  جمهور-
  7/1373؛ 10؛ شسركوب، ترور: ايران؛ -؛ )11( جمهوري اسالمي بر كرسي اتهام دادگاه برلن -
  10/1373؛ 11؛ شسركوب، ترور: ايران؛ -؛ )14( جمهوري اسالمي بر كرسي اتهام دادگاه برلن -
   4/1373؛ 15؛ شسركوب، ترور: ايران؛ -؛ )12(مي بر كرسي اتهام دادگاه برلن  جمهوري اسال-
  1/1374؛ 16؛ شسركوب، ترور: ايران؛ -؛ )13( جمهوري اسالمي بر كرسي اتهام دادگاه برلن -
  4/1374؛ 17؛ شسركوب، ترور: ايران؛ -؛ )14( جمهوري اسالمي بر كرسي اتهام دادگاه برلن -
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  6/1374؛ 18؛ شسركوب، ترور: ايران؛ -؛ )15( كرسي اتهام دادگاه برلن  جمهوري اسالمي بر-
  8/1374؛ 19؛ شسركوب، ترور: ايران؛ -؛ )16( جمهوري اسالمي بر كرسي اتهام دادگاه برلن -
  11/1374؛ 20؛ شسركوب، ترور: ايران؛ -؛ )17( جمهوري اسالمي بر كرسي اتهام دادگاه برلن -
  12/1374؛ 21؛ شسركوب، ترور: ايران؛ -؛ )18(اتهام دادگاه برلن  جمهوري اسالمي بر كرسي -
  4/1375؛ 22؛ شسركوب، ترور: ايران؛ -؛ )19( جمهوري اسالمي بر كرسي اتهام دادگاه برلن -
  3/1375؛ 25؛ شسركوب، ترور: ايران؛ -؛ )21( جمهوري اسالمي بر كرسي اتهام دادگاه برلن -
  5/1374؛ 26؛ شسركوب، ترور: ايران؛ -؛ )22(دادگاه برلن  جمهوري اسالمي بر كرسي اتهام -
  5/1375؛ 26؛ شسركوب، ترور: ايران در حاشية دادگاه برلن؛ -
  9/1374؛ 26-27؛ شسركوب، ترور: ايران؛ -؛ )23( جمهوري اسالمي بر كرسي اتهام دادگاه برلن -
  9/1374؛ 26-27؛ شوب، ترورسرك: ايران؛ -؛ )23( جمهوري اسالمي بر كرسي اتهام دادگاه برلن -
  9/1374؛ 26-27؛ شسركوب، ترور: ايرانروستا، كامبيز و دستمالچي، پرويز؛ ] مصاحبه با[ پرونده ميكونوس؛ -
  9/1374؛ 26-27؛ شسركوب، ترور: ايرانصدر، ابوالحسن؛  ؛ بني"خبرنامه" بني صدر در گفتگو با -
  8/1373-7؛ 607شميهن؛  ؛- جمهوري اسالمي بر كرسي اتهام؛ -
  2/6/1992؛ 25شايران تريبون؛  ؛-كند؛    جمهوري اسالمي به ترور مخالفان اعتراف مي-
با دستگيري يك ايراني دولت ايران بطور جديتري در مظان اتهام قرار ميگيرد؛ .  جمهوري اسالمي متهم ترور برلين-

  1/8/1371؛ 23شايران تريبون؛  ؛-
راه كارگر؛  ؛-؛ )اعالميه(كاران ترورهاي جنايتكارانه بايد محكوم شوند اندر   جمهوري اسالمي و تمامي دست-

  6/1375؛ 9ش13ش
  7/1371؛ 190شكوردستان؛  ؛- جنايت برلين و مردم كردستان عراق؛ -
  30/6/1372؛ 290شانقالب اسالمي در هجرت؛  ؛- جنايت در برلين؛ -
كيهان چاپ  ؛يوسفي زادهضيحات بيشتري الزم است؛  تو"كميته ضد ترور" چند سوال از آقاي دستمالچي در باره -

  25/3/1374؛ 560شلندن؛ 
ساعت پس از برگزاري كنفرانس شرم الشيخ در يك اقدام بيسابقه دادستاني آلمان حكم بازداشت علي فالحيان 48 -

  2/1/1375؛ 599شكيهان چاپ لندن؛  ؛-را صادر كرد؛ 
بمب به كمر خود ميبنديم و انتقام اين اهانت را : ه مقامات آلماناهللا خطاب ب  حسين اهللا كرم رهبر انصار حزب-

  5/2/1376؛ 413شنيمروز؛  ؛-ميگيريم؛ 
  7/1374؛ 226شكوردستان؛  ؛- در دادگاه ميكونوس؛ B.F.V حضور مدير -
  27/10/1372؛ 327شمجاهد؛  ؛روحاني، رضا حكايت اكثريت اهل كار و مجاهدين بيكار؛ -
  2/3/1376؛ 417شنيمروز؛  ؛-فيذ شد؛  حكم جلب فالحيان تن-
  1/1375؛ 232شكوردستان؛  ؛- حكم جلب علي فالحيان وزير اطالعات ايران صادر شد؛ -
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ايران زمين؛  ؛هوتر، هولتز حكم دادگاه برلين خط بطالن نهايي بر سياست شكست خوردة گفتگوي انتقادي است؛ -
  25/1/1376؛ 135ش

 ؛- ناپذير تروريسم جمهوري اسالمي، بيانيه حزب دمكرات كردستان ايران؛ سند انكار:  حكم دادگاه ميكونوس-
  1/1376؛ 244شكوردستان؛ 

  14/6/1375؛ 141ش؛ )اكثريت(كار  ؛-اند؛   اي و رفسنجاني دستور قتل رهبران كرد را صادر كرده   خامنه-
  8/1372؛32شآرش؛  ؛پيمانهاي جمهوري اسالمي در دادگاه برلن؛  اي از محاكمه تروريست  خالصه-
؛ 76شايران زمين؛  ؛-دهد؛   داشتن در قتل تحت پيگرد قرار مي  دادستان فدرال آلمان فالحيان را به اتهام دست-

20/8/1374  
ايران  ؛-اي دستور قتل چهار مخالف ايراني در برلين را صادر كرده است؛  خامنه:  دادستان فدرال آلمان اعالم كرد-

  28/8/1375؛ 118زمين؛ 
ايران  ؛- دادستان فدرال آلمان اتهام دخالت مستقيم رهبران حكومت آخوندي در ترور ميكونوس را تائيد كرد؛ -

  29/11/1375؛ 129شزمين؛ 
اتحاد كار؛  ؛-اند؛   دادستاني فدرال آلمان اعالم كرد كه مأموران آلماني دو تن از قاتالن ترور اخير را دستگير نموده-

  8/1371؛ 37ش
  27/9/1374؛ 77شايران زمين؛  ؛-ي آلمان صدور حكم قضايي عليه فالحيان را تأييد كرد؛  دادستان-
  22/4/1375؛ 1287شايران تايمز؛  ؛- دادگاه برلن با شهادت دو ايراني در سفارت آلمان در تهران موافقت كرد؛ -
انقالب  ؛- دادگاه برلين؛ -؛ انقالب اسالمي در هجرت ؛-كيفر خواست دادستان آلمان قسمت آخر؛ :  دادگاه برلن-

  10/11/1372؛ 324شاسالمي در هجرت؛ 
  6/1/1373؛ 328شانقالب اسالمي در هجرت؛  ؛- دادگاه برلين؛ -
  18/2/1373؛ 331شانقالب اسالمي در هجرت؛  ؛- دادگاه برلين؛ -
  26/5/1373؛ 336شانقالب اسالمي در هجرت؛  ؛- دادگاه برلين؛ -
  6/1375؛ 293شكار؛  ؛- جدي سران جمهوري اسالمي تبديل شده است؛  دادگاه برلين به معضل-
؛ 156ش؛ )اكثريت(كار  ؛-؛ ")اعالميه( دادگاه برلين رژيم جمهوري اسالمي و رهبران آن را مسئول ترور دانست -

3/2/1376  
  29/3/1373؛ 334شانقالب اسالمي در هجرت؛  ؛-شهود را تهديد ميكنند؛ :  دادگاه برلين-
  3/1373؛ 2شاتحاد كار؛  ؛-افشاي اسرار تازه از تروريسم رژيم اسالمي؛ : اه برلين دادگ-
  08/12/1372؛ 326شانقالب اسالمي در هجرت؛  ؛-نقش سازمان اطالعات آلمان؛ :  دادگاه برلين-
  16/2/1373؛ 116شراه كارگر؛  ؛- دادگاه برلين، تروريسم دولتي و كاركرد طايفة سازش؛ -

  11/10/1374؛ 348ش
  3/10/1375؛ 123شايران زمين؛  ؛بديعي، شهره دادگاه ميكونوس؛ - دادگاه قاتالن همسرم نوري دهكردي -
  7/1372؛ 202شكوردستان؛  ؛- دادگاه قاتالن شرفكندي و يارانش؛ -
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  23/5/1373؛ 338شانقالب اسالمي در هجرت؛  ؛- دادگاه ميكونوس؛ -
  21/6/1373؛ 341شرت؛ انقالب اسالمي در هج ؛- دادگاه ميكونوس؛ -
  27/9/1373؛ 347شانقالب اسالمي در هجرت؛  ؛- دادگاه ميكونوس؛ -
  9/11/1373؛ 350شانقالب اسالمي در هجرت؛  ؛- دادگاه ميكونوس؛ -
  23/11/1373؛ 351شانقالب اسالمي در هجرت؛  ؛- دادگاه ميكونوس؛ -
  7/2/1374؛ 357شانقالب اسالمي در هجرت؛  ؛- دادگاه ميكونوس؛ -
  19/6/1374؛ 366شانقالب اسالمي در هجرت؛  ؛- دادگاه ميكونوس؛ -
  21/12/1374؛ 87شايران زمين؛  ؛گزارشگر ويژه ايران زمين دادگاه ميكونوس؛ -
  14/3/1375؛ 98شايران زمين؛  ؛گزارشگر ويژه ايران زمين دادگاه ميكونوس؛ -
  25/5/1375؛ 104شين؛ ايران زم ؛گزارشگر ويژه ايران زمين دادگاه ميكونوس؛ -
  19/7/1375؛ 108شايران زمين؛  ؛گزارشگر ويژه ايران زمين دادگاه ميكونوس؛ -
  2/7/1375؛ 110شايران زمين؛  ؛گزارشگر ويژه ايران زمين دادگاه ميكونوس؛ -
  30/7/1375؛ 114شايران زمين؛  ؛گزارشگر ويژه ايران زمين دادگاه ميكونوس؛ -
  6/12/1375؛ 130شايران زمين؛  ؛ر ويژه ايران زمينگزارشگ دادگاه ميكونوس؛ -
  25/1/1376؛ 135شايران زمين؛  ؛گزارشگر ويژه ايران زمين دادگاه ميكونوس؛ -
  1372؛ پائيز 15شچشم انداز؛   دادگاه ميكونوس؛ دستمالچي، پرويز؛-
  1375 ؛ تابستان18شچشم انداز؛  از آغاز تا پايان؛ دستمالچي، پرويز؛:  دادگاه ميكونوس-
  20/8/1374؛ 76شايران زمين؛  ؛گزارشگر ويژه ايران زمين برلين؛ - دادگاه ميكونوس -
  27/9/1374؛ 77شايران زمين؛  ؛گزارشگر ويژه ايران زمين برلين؛ - دادگاه ميكونوس -
  1/1376؛ 36شكارگر تبعيدي؛  ؛ پويان-ك  دادگاه ميكونوس و بحران روابط ايران و آلمان؛ -
/ 11؛ 67شهمبستگي؛  ؛-كونوس تشنج سياسي در روابط سياسي دولت آلمان و جمهوري اسالمي؛  دادگاه مي-

1996  
انقالب اسالمي در هجرت در  ؛-پور، پتر و ديگران؛  شهادت فراحتي، روستا، عزت:  دادگاه ميكونوس در برلين-

  26/10/1372؛ 323شهجرت؛ 
  8/1375-7؛ 58شآرش؛  ؛ ناظر-ع دادگاه ميكونوس در برلن؛ -
 دادگاه ميكونوس صحنة جنگ واقعي بين اپوزيسيون و نيروهاي مترقي آلمان از يك سو با رژيم و حاميانش از سوي -

  25/1/1376؛ 135شايران زمين؛  ؛بديعي، شهرهديگر بود؛ 
  21/12/1373؛ 353شانقالب اسالمي در هجرت؛  ؛-؛ . دادگاه ميكونوس-
 ؛گزارشگر ويژه ايران زمينيان خواستند كه اشميدباوئر دوباره به دادگاه بيايد؛  دادگاه ميكونوس، وكالي مدافع قربان-

  27/1/1375؛ 91شايران زمين؛ 



 پيوست

 

٢٤٦ 

 

؛ 90شايران زمين؛  ؛گزارشگر ويژه ايران زميندار وكالي دارابي در جلسه دادگاه؛   دادگاه ميكونوس، سكوت معني-
20/1/1375  

؛ 89شايران زمين؛  ؛گزارشگر ويژه ايران زمين؛ . شكست مواجه شد دادگاه ميكونوس، ضد حمله وكالي دارابي با-
13/1/1375  

  21/7/1373؛ 527شكيهان چاپ لندن؛  ؛گنجي، منوچهر دامي كه رژيم براي نابودي مخالفان گسترده است؛ -
  20/1/1376؛ 155ش؛ )اكثريت(كار  ؛- در انتظار حكم دادگاه ميكونوس عليه رهبران جمهوري اسالمي؛ -
مجاهد؛  ؛-؛ )نقل از روزنامه كار( مسئوليت شما چيز ديگري است "مجاهد"ر باره تحريفهاي گمراه كننده نشريه  د-

  18/11/1372؛ 330ش
ايران زمين؛  ؛گزارشگر ويژه ايران زمين در بحبوحة دادگاه برلين رژيم ايران يك كارخانة ورشكسته آلمان را خريد؛ -

  19/9/1375؛ 121ش
 ؛-رهبران جمهوري اسالمي بايد در يك دادگاه بين المللي محاكمه شوند؛ :  دادگاه برلين در پي صدور حكم-

  2/1376؛ 245شكوردستان؛ 
  15/3/1373؛ 333شانقالب اسالمي در هجرت؛  ؛- در دادگاه برلين؛ -
-6؛ 324شراه آزادي؛  ؛- در حاشيه مراسم به خاك سپاري رهبران فقيد حزب دمكرات كردستان ايران در پاريس؛-

7/1372  
انقالب اسالمي در هجرت؛  ؛- آيا پليس از جلسه ميكونوس خبر داشت؛ - در دادگاه برلين شهود شهادت دادند-

  13/10/1372؛ 322ش
انقالب اسالمي در  ؛-مجري طرح دارابي و قاتل اصلي شريف بوده كه به ايران بازگشته است؛ :  در دادگاه برلين-

  22/12/1372؛ 327شهجرت؛ 
؛ 83شايران زمين؛  ؛-ر دادگاه ميكونوس، آقاي ريگل شباهت بين ترورهاي برلين و هامبورگ را تأييد كرد؛  د-

23/11/1374  
 ؛-مدارك شركت رهبران ايران در ترورهاي خارج از كشور دقيق و مستند است؛ :  در دادگاه ميكونوس اعالم شد-

  11/11/1375؛ 128شايران زمين؛ 
  13/9/1373؛ 346شانقالب اسالمي در هجرت؛  ؛-؛ )دنباله(كيفر خواست دادستان .  در دادگاه ميكونوس-
ها در باره ديدار با فالحيان جواب دهد؛    در دادگاه متهمان به قتل صادق شرفكندي، وزير امنيت آلمان بايد به سوال-

  27/8/1372؛ 482شكيهان چاپ لندن؛  ؛-
  2/1374؛ 221ش؛ كوردستان ؛- در رابطه با دادگاه ميكونوس؛ -
  11/1375؛ 1شطرحي نو؛  ؛روستا، كامبيز؛ "ميكونوس"هائي از جنايت    درس-
در سفارت ) مديركل وزارت خارجه بريتانيا( در لندن چه گذشت؟ جنجال مذاكرات پنهاني الريجاني با نيك براون -

  5/2/1376؛ 413شنيمروز؛  ؛-ايران؛ 
  4/2/1373؛ 330شانقالب اسالمي در هجرت؛  ؛-داده شد؛  در يك مكالمه تلفني دستور كشتار برلين -



 پيوست

 

٢٤٧  

 

ايران زمين؛  ؛- شاهد ايراني نمايندگاني به تهران بفرستد؛ 2 دستگاه قضايي آلمان پذيرفت براي بازجويي از -
  18/4/1375؛ 103ش

  6/1375؛ 237شكوردستان؛  ؛- دكتر سعيد همچنان در قلب ما است؛ -
؛ 44ش؛ )اكثريت(كار  ؛-وسط تروريستهاي جمهوري اسالمي به قتل رسيدند؛  دكتر شرفكندي و همراهان او ت-

8/7/1371  
؛ 327شمجاهد؛  ؛-؛ )اكثريت(كار "] متن خبر[ دو تن از متهمان ترور برلين توسط شاهد عيني شناسائي شدند -

27/10/1372  
  1/1/1372؛ 74ش؛ )يتاكثر(كار  ؛- دو تن از متهمان ترور برلين توسط شاهدين عيني شناسايي شدند؛ -
  12/1375؛ 39شكارگر سوسياليست؛  ؛روزبه، مازيار آلمان؛ "صدراعظم" دورويي -
  2/3/1376؛ 417شنيمروز؛  ؛- دو شاهد دادگاه ميكونوس شهادت خود را پس گرفتند؛ -
  7/1372-6؛ 24شراه آزادي؛  ؛خانبابا تهراني سخنراني در مراسم به خاكسپاري نوري دهكردي؛ -
  6/8/1371؛ 479شكيهان چاپ لندن؛  ؛-ر فالحيان رسوايي تازه سياسي در آلمان؟؛  ديدا-
  9/1372؛ 10شانترناسيونال؛  ؛شفيق، بهمن ديپلماسي و تروريسم دولتي در حاشيه سفر فالحيان؛ -
اني، اخيبست رسيده و اكنون زمان به رسميت شناختن شوراي ملي مقاومت ايران است؛   رابطه با اين رژيم به بن-

  25/1/1376؛ 135شايران زمين؛  ؛زهره
  6/10/1372؛ 324شمجاهد؛  ؛- رابطه ميكونوس و جنايت پاريس؛ -
؛ 330شمجاهد؛  ؛روحاني، محمد رضا رابطه وقتي به طور عادي برقرار نيست، به طور غير عادي بر قرار است؛ -

18/11/1372  
  23/8/1375؛ 146ش؛ )اكثريت(ر كا ؛- راي دادگاه برلين در روزهاي آتي اعالم ميشود؛ -
  3/2/1376؛ 156ش؛ )اكثريت(كار  ؛-؛ "گفتگوي انتقادي" راي دادگاه برلين نقطه پايان سياست -
  3/2/1376؛ 156ش؛ )اكثريت(كار  ؛ابراهيم زاده، مهدي راي دادگاه ثمره يك مبارزه پيروزمند بود؛ -
  12/1375؛ 35ش؛ اتحاد كار ؛- راي نهايي دادگاه ميكونوس و نتايج آن؛ -
  1/1376؛ 36شاتحاد كار؛  ؛- راي نهايي دادگاه ميكونوس و نتايج آن؛ -
  13/9/1371؛ 37شايران تريبون؛  ؛-در ايران اختناق فرهنگي حكمفرماست؛ :  رييس انستيتو گوته آلمان-
  1/7/1371؛ 28شايران تريبون؛  ؛- رد پاي ترور اين بار نيز به تهران ميرسد؛ -
ونين آخوندها، مصاحبه با ابراهيم ذاكري مسئول كميسيون امنيت و ضد تروريسم شوراي مقاومت ملي  رد پاي خ-

  27/1/1375؛ 91شايران زمين؛  ؛ذاكري، ابراهيمايران؛ 
  3/1372؛ 198شكوردستان؛  ؛- رژيم آخوندي بر كرسي اتهام؛ -
  14/6/1375؛ 141ش؛ )اكثريت(كار  ؛- رژيم اسالمي خواستار استرداد بني صدر شد؛ -
  11/4/1375؛102شايران زمين؛  ؛- رژيم ايران به طور ناگهاني با بازجويي از دو شاهد ايراني موافقت كرد؛ -
  2/1/1375؛ 599شكيهان چاپ لندن؛   رژيم تهران ممكن است فالحيان را قرباني كند؛ روستا، كامبيز؛-



 پيوست

 

٢٤٨ 

 

ايران زمين؛  ؛-رشكستگي اقتصادي و رسوايي رژيم؛  رفسنجاني در بارة حمايت رژيم از تروريسم بين المللي، و-
  30/7/1375؛ 113ش

  6/2/1375؛ 380شنيمروز؛  ؛معصومي، بهرامزبان تزوير و ريا؛ .  روي خط آلمان-
  7/1371؛ 190شكوردستان؛  ؛- رويداد برلين و مردم كردستان ايران؛ -
  6/1372؛ 201شكوردستان؛  ؛- زندگي پر افتخار شهيد فتاح عبدلي؛ -
  6/1372؛ 201شكوردستان؛  ؛- زندگينامه نوري دهكردي؛ -
  2/1376؛ 23شجهان امروز؛  ؛رزاقي، رشيدهاي واقعي استقالل دادگاه ميكونوس؛   زمينه-
  7/1372و8؛ 2شپيام فردا؛  ؛- سالگرد ترور برلن و سفر فالحيان به آلمان؛ -
  7/1371؛ 190شكوردستان؛  ؛هجري، مصطفي سخنان جانشين دبيركل حزب؛ -
؛ 245شكوردستان؛  ؛حسن زاده، عبداهللا سخنان دبير كل حزب پيرامون صدور حكم قطعي دادگاه برلين؛ -

2/1376  
  25/1/1376؛ 135شايران زمين؛  ؛قصيم، كريم سخنراني دكتر كريم قصيم در تظاهرات برلين؛ -
  7/5/1375؛ 389شانقالب اسالمي در هجرت؛  ؛- سر تيم كشتار ميكونوس كيست؟؛ -
؛ 424شكيهان چاپ لندن؛  ؛-به ايران اعتبارات تازه ندهيد؛ : كميسيون اروپا.  سفر رفسنجاني به آلمان منتفي شد-

9/7/1371  
  16/8/1372؛ 318شانقالب اسالمي در هجرت؛  ؛- سفر فالحيان به آلمان؛ -
  29/7/1372؛478شندن؛ كيهان چاپ ل؛ - سفر فالحيان به آلمان تالشي براي شكستن انزواي سياسي بود؛ -
ماهنامه  ؛- سند محرمانه اداره كل حفاظت از قانون اساسي آلمان در باره فعاليت تروريستي جمهوري اسالمي؛ -

  1/1373و2؛ 53شجمهوري خواهان ملي؛ 
  3/7/1371؛ 27شايران تريبون؛  ؛- سوابق تروريستي جمهوري اسالمي؛ -
  6/1374؛ 225شكوردستان؛  ؛-يارانش؛  سومين سالگرد ترور دكتر صادق شرفكندي و -
ايران زمين؛  ؛روحاني، محمد رضا سياست گفتگوي انتقادي امروز پاسخ خود را از دستگاه عدالت آلمان گرفت؛ -

  25/1/1376؛ 135ش
  17/9/1372؛ 73ش؛ )اكثريت(كار  ؛-سبب جنايت جمهوري اسالمي است؛ :  شاكيان در دادگاه ميكونوس-
  29/9/1375؛ 637شكيهان چاپ لندن؛  ؛-نوس برادر زن رييس دفتر خميني بود؛  شاهد دادگاه ميكو-
  8/7/1371؛ 44ش؛ )اكثريت(كار  ؛- شخصيت دموكرات، نوري دهكردي در برلين به خاك سپرده شد؛ -
  3/1373؛ 210شكوردستان؛  ؛-اي از جريان كار دادگاه برلين؛   شمه-
انقالب اسالمي در هجرت؛  ؛-اعدام اما آزاد شد و به آلمان رفت؛  شيمكوس مردي كه بعنوان جاسوس محكوم به -

  20/6/1373؛ 340ش
  31/2/1376؛ 158ش؛ )اكثريت(كار  ؛- صدور حكم بازداشت سه تن از اعضاي وزارت اطالعات جمهور اسالمي؛ -



 پيوست

 

٢٤٩  

 

ايران  ؛يران زمينگزارشگر ويژه ا صدور حكم جلب فالحيان، حكومت آخوندها را در آستانة سال نو غافلگير كرد؛ -
  13/1/1375؛ 89شزمين؛ 

  2/1376؛ 245شكوردستان؛  ؛حيدر صدور حكم دادگاه ميكونوس و نخستين واكنش رژيم؛ -
  1/1376؛ 244شكوردستان؛  ؛-نهيم؛   صدور حكم شجاعانه دادگاه برلين را ارج مي-
  22/12/1375؛ 153ش؛ )ريتاكث(كار  ؛- صدور راي نهايي دادگاه ميكونوس بار ديگر به تعويق افتاد؛ -
  24/7/1374؛ 68شايران زمين؛  ؛گزارشگر ويژه ايران زمين صد و شصتمين جلسه دادگاه ميكونوس برگزار شد؛ -
اي، رفسنجاني و   ضمن صدور حكم محكوميت تروريستهاي رژيم دادگاه برلين با صراحت بر نقش مستقيم خامنه-

  25/1/1376؛ 135شايران زمين؛  ؛گزارشگر ويژه ايران زمين؛ ديگر سران رژيك در ترور ميكونوس تاكيد كرد
 طي يك كنفرانس مطبوعاتي در بن مسئول كميسيون خارجة شوراي ملي مقاومت از اتحادية اروپا خواست روابط -

  25/1/1376؛ 135شايران زمين؛  ؛سيدالمحدثين؛ ....ديپلماتيك و اقتصادي 
انقالب اسالمي در هجرت؛  ؛-با ايران ظاهر و باطن محاكمه برلين؛  آلمان "اطالعاتي" ظاهر و باطن روابط -

  30/8/1372؛ 319ش
انقالب اسالمي در هجرت؛  ؛- عامالن و مباشران كشتار برلين دستگير و شبكه بزرگ ترور رژيم بدام افتاد؛ -

  10/8/1371؛ 292ش
  1/1375؛ 9شپيام فدائي؛  ؛- عدم استرداد فالحيان؛ -
؛ 246شكوردستان؛  ؛-ي سران جمهوري اسالمي ايران در تضاد با حكم دادگاه ميكونوس؛  عدم پيگرد قضاي-

3/1376  
  1/1375؛ 232شكوردستان؛  ؛- عكس العمل سران رژيم نسبت به دستور جلب فالحيان؛ -
  7/1371؛ 190شكوردستان؛  ؛-العمل مبارزين حزب در قبال فاجعه برلين؛   عكس-
  10/1375؛ 240شكوردستان؛  ؛-دادگاه برلين چيست؟؛  علت به تعويق افتادن حكم -
  23/9/1374؛ 586شكيهان چاپ لندن؛  ؛- علي فالحيان از سوي دادستاني آلمان متهم به قتل شد؛ -
  3/9/1372؛ 72ش؛ )اكثريت(كار  ؛0؛ . علي فالحيان و اشميدباوئر به دادگاه احضار شدند-
  9/1374؛ 228شكوردستان؛  ؛-دستان ايران؛  علي فالحيان و ترور رهبران حزب دمكرات كر-
، 27شراه آزادي؛  ؛-؛ )اعالميه كميته اپوزيسيون ايراني در تبعيد عليه ترور برلن(ها متحد شويم   عليه ترور-

9/1372  
  6/1375؛ 139شراه كارگر؛  ؛- قرار گرفتن رهبران ترور بر صندلي اتهام؛ -
  7/1371؛ 190شوردستان؛ ك ؛-؛ "سليماني" قطعنامه راهپبمايي مردم -
  7/1371؛ 190شكوردستان؛  ؛- فاجعه ترور دبيركل حزب و رفقايش؛ -
  6/1372؛ 201شكوردستان؛  ؛- فرازي از زندگي شهيد همايون اردالن؛ -
  5/2/1376؛ 413شنيمروز؛  ؛- فالحيان به مجازات مخالفان در خارج اعتراف كرد؛ -
  21/1/1373؛ 329شانقالب اسالمي در هجرت؛  ؛-شود؛  فالحيان ميخواست دادگاه برلن تشكيل ن-



 پيوست

 

٢٥٠ 

 

؛ 89شايران زمين؛  ؛گزارشگر ويژه ايران زمين تن همراه اوست؛ 2 فالحيان مسئول ترور دكتر قاسملو و -
13/1/1375  

  6/1371؛ 189شكوردستان؛  ؛- كجا شاهد مثل قاضي؛ -
  5/2/1376؛ 413شنيمروز؛  ؛- فرستند؛   كشورهاي اروپايي سفراي خود را دوباره به ايران مي-
 كنفرانس مطبوعاتي نمايندة شوراي ملي مقاومت در آلمان، هشدار مقاومت ايران در بارة توطاه سفارت رژيم عليه -

  29/9/1372؛ 323شمجاهد؛  ؛دبيران، جواددادگاه ميكونوس؛ 
ايران زمين؛  ؛اني، مجمد رضاروح كيفرخواست دادستان فدرال يك شاهكار قضايي در افشاي تروريسم دولتي بود؛ -

  28/8/1375؛ 118ش
  5/2/1376؛ 413شنيمروز؛  ؛-؛ !از واكنش ايران خشمگين هستم:  كينكل-
؛ 135شايران زمين؛  ؛اي، جالل گنجههاي ترور و جنايت رژيم در سراسر اروپا است؛   گام بعدي بستن النه-

25/1/1376  
  2/1374؛ 13ش كار؛ اتحاد ؛- گزارش ادامه محاكمات دادگاه برلن؛ -
؛ 592شكيهان چاپ لندن؛  ؛ حائري، صفا؛"ميكونوس" گزارش از قتل صادق شرفكندي و همراهانش در -

12/11/1374  
 گزارش تكان دهنده در مورد عمليات تروريستي رژيم اسالمي در اروپا سفارت ايران در بن طراح عمليات تروريستي -

  7/2/1375؛ 363شنيمروز؛  ؛-جمهوري اسالمي در اروپا؛ 
  8/1375؛ 31شاتحاد كار؛  ؛-؛ "ميكونوس" گزارش جلسات دادگاه -
  5/1375؛ 29شاتحاد كار؛  ؛-؛ "ميكونوس" گزارش دادگاه -
  8/1374؛ 19شاتحاد كار؛  ؛-؛ "ميكونوس" گزارش دادگاه -
  9/1374؛ 20شاتحاد كار؛  ؛-؛ "ميكونوس" گزارش دادگاه -
  11/1374؛ 22شاتحاد كار؛  ؛-؛ "ميكونوس" گزارش دادگاه -
  7/1375؛ 30شاتحاد كار؛  ؛-؛ "ميكونوس" گزارش دادگاه -
  10/1374؛ 21شاتحاد كار؛  ؛- گزارش دادگاه ميكونوس؛ -
  12/1374؛ 23شاتحاد كار؛  ؛- گزارش دادگاه ميكونوس؛ -
  1/1375؛ 24شاتحاد كار؛  ؛- گزارش دادگاه ميكونوس؛ -
  3/1375؛ 26شتحاد كار؛ ا ؛- گزارش دادگاه ميكونوس؛ -
  5/1375؛ 27شاتحاد كار؛  ؛- گزارش دادگاه ميكونوس؛ -
  11/1375؛ 34شاتحاد كار؛  ؛- گزارش دادگاه ميكونوس؛ -
  17/7/1373؛ 342شانقالب اسالمي در هجرت؛  ؛- گزارش دادگاه ميكونوس؛ -
  2/1373-1؛ 49شآرش؛  ؛- اداره ايالتي امنيت داخلي برلين؛ - گزارش گروه كار ايران-
  15/1/1373؛ 336شمجاهد؛  ؛- گزارش مجلة تايم در باره تروريسم رژيم خميني؛ -
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؛ 335شانقالب اسالمي در هجرت؛  ؛- گزارش محرمانه كميته ويژه ميكونوس به اداره كل كارآگاهي آلمان؛ -
12/4/1373  

  19/2/1373؛ 341شمجاهد؛  ؛-ن؛ نامة اشپيگل در بارة فعاليت تروريستي سفارت ايران در آلما  گزارش هفته-
  7/1372-6؛ 24شراه آزادي؛  ؛- گزارشي از جريان ترور برلن و تشكيل كميته ايراني اپوزيسيون بر عليه ترور؛ -
  12/1372؛ 53شاتحاد كار؛  ؛- گزارشي از دادگاه برلين؛ -
  2/1375؛ 25شاتحاد كار؛  ؛- گزارشي از دادگاه ميكونوس؛ -
  1/1376؛ 36شاتحاد كار؛  ؛-ميكونوس؛  گزارشي از دادگاه -
  1374؛ پائيز 3شنقطه؛  ؛حميد. م گزارشي از دادگاه ميكونوس؛ -
  10/1375؛ 240شكوردستان؛  ؛صالح گزارشي از روند كار دادگاه ميكونوس؛ -
  6/11/1373؛ 36شايران زمين؛  ؛گزارشگر ويژه ايران زمين گزارشي از محاكمة متهمان ترور برلين؛ -
  14/2/1374؛ 50شايران زمين؛  ؛گزارشگر ويژه ايران زمينشي از محاكمة متهمان ترور برلين؛  گزار-
  11/3/1374؛ 52شايران زمين؛  ؛گزارشگر ويژه ايران زمين گزارشي از محاكمة متهمان ترور برلين؛ -
  22/4/1374؛ 58شايران زمين؛  ؛گزارشگر ويژه ايران زمين گزارشي از محاكمة متهمان ترور برلين؛ -
  7/1372؛ 48شاتحاد كار؛  ؛- گزارشي از مراسم سالگرد شهادت دكتر صادق شرفكندي و يارانش در پاريس؛ -
  3/4/1375؛ 138ش؛ )اكثريت(كار  ؛-؛ "ميكونوس" گزارشي پيرامون دادگاه -
ستي رژيم مالتاريا  گزارشي كه در زير ميخوانيد توسط اداره كل حفظ قانون اساسي آلمان پيرامون فعاليتهاي تروري-

  1/3/1373؛ 332شانقالب اسالمي در هجرت؛  ؛-تهيه شده است؛ 
  چشم انداز؛  گفتگوهاي هانس يواخيم اريگ در بارة دادگاه ميكونوس؛ اريگ، هانس يواخيم؛-
 ؛39شحقوق بشر؛  ؛گيالني، رفعت: مترجماستعالم نمايندگان فراكسيون سبزها از دولت آلمان؛ ( گفتگوي انتقادي -

  1375زمستان 
  6/1375؛ 139شراه كارگر؛  ؛-؛ )اعالميه(اي و رفسنجاني    لزوم محاكمه خامنه-
  3/7/1371؛27شايران تريبون؛  ؛-اند؛    ليست مخالفين جمهوري اسالمي كه در سه سال اخير ترور شده-
 ؛حسن زاده، عبداهللا متن سخنراني رفيق عبداهللا حسن زاده عضو دفتر سياسي حزب بر مزار شهدا در پاريس؛ -

  7/1371؛ 190شكوردستان؛ 
  7/1371؛ 190شكوردستان؛  ؛ميتران، دانيل متن نامه خانم دانيل ميتران؛ -
 ؛ دستمالچي، پرويز؛)ها و عملكردهاي مجاهدين در رابطه با ترور برلين نقدي بر سياست( مجاهدين و ميكونوس -

  2/11/1374؛ 523شكيهان چاپ لندن؛ 
  3/2/1376؛ 156ش؛ )اكثريت(كار  ؛-ه اتفاق آرا شكست سياست گفتگوي انتقادي را تائيد كرد؛  مجلس آلمان ب-
  5/2/1376؛413شنيمروز؛  ؛- مجلس آلمان خواستار آسان شدن مقررات پذيرش پناهندگان ايراني شد؛ -
  28/9/1372؛321شانقالب اسالمي در هجرت؛  ؛- محاكمه برلين وقتي از زبان و قلم مالتاريا بازگو ميشود؛ -
  20/10/1372؛ 326شمجاهد؛  ؛-ها در دادگاه برلين؛   محاكمه تروريست-
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  11/1372؛ 35شآرش؛  ؛پيمانهاي جمهوري اسالمي در دادگاه برلين؛   محاكمة تروريست-
  27/10/1372؛ 327شمجاهد؛  ؛-هاي رژيم خميني در دادگاه برلين؛   محاكمة تروريست-
  4/11/1372؛ 328شمجاهد؛  ؛- خميني در دادگاه برلين؛ هاي رژيم  محاكمه تروريست-
  11/11/1372؛ 329شمجاهد؛  ؛-هاي رژيم خميني در دادگاه برلين؛   محاكمة تروريست-
  25/11/1372؛ 331شمجاهد؛  ؛-هاي رژيم خميني در دادگاه برلين؛   محاكمة تروريست-
  16/12/1372؛ 334شاهد؛ مج ؛-هاي رژيم خميني در دادگاه برلين؛   محاكمة تروريست-
  23/12/1372؛ 335شمجاهد؛  ؛-هاي رژيم خميني در دادگاه برلين؛   محاكمة تروريست-
  15/1/1373؛ 336شمجاهد؛  ؛-هاي رژيم خميني در دادگاه برلين؛   محاكمة تروريست-
  22/1/1373؛ 337شمجاهد؛  ؛-هاي رژيم خميني در دادگاه برلين؛   محاكمة تروريست-
  29/1/1373؛ 338شمجاهد؛  ؛-هاي رژيم خميني در دادگاه برلين؛   تروريست محاكمة-
  5/2/1373؛ 339شمجاهد؛  ؛-هاي رژيم خميني در دادگاه برلين؛   محاكمة تروريست-
  12/2/1373؛ 340شمجاهد؛  ؛-هاي رژيم خميني در دادگاه برلين؛   محاكمة تروريست-
  19/2/1373؛ 341شمجاهد؛  ؛-ه برلين؛ هاي رژيم خميني در دادگا  محاكمة تروريست-
  26/2/1373؛ 342شمجاهد؛  ؛-هاي رژيم خميني در دادگاه برلين؛   محاكمة تروريست-
  2/3/1373؛ 343شمجاهد؛  ؛-هاي رژيم خميني در دادگاه برلين؛   محاكمة تروريست-
  16/3/1373؛ 345شمجاهد؛  ؛-هاي رژيم خميني در دادگاه برلين؛   محاكمة تروريست-
  6/4/1373؛ 348شمجاهد؛  ؛-هاي رژيم خميني در دادگاه برلين؛   محاكمة تروريست-
  31/5/1373؛ 352شمجاهد؛  ؛-هاي رژيم خميني در دادگاه برلين؛   محاكمة تروريست-
  7/6/1373؛ 353شمجاهد؛  ؛-هاي رژيم خميني در دادگاه برلين؛   محاكمة تروريست-
  28/6/1373؛ 356شمجاهد؛  ؛-ي در دادگاه برلين؛ هاي رژيم خمين  محاكمة تروريست-
  17/7/1373؛ 359شمجاهد؛  ؛-هاي رژيم خميني در دادگاه برلين؛   محاكمة تروريست-
  25/7/1373؛ 360شمجاهد؛  ؛-هاي رژيم خميني در دادگاه برلين؛   محاكمة تروريست-
  2/8/1373؛ 361شمجاهد؛  ؛-هاي رژيم خميني در دادگاه برلين؛   محاكمة تروريست-
  3/7/1372؛ 315شانقالب اسالمي در هجرت؛  ؛- محاكمة عامالن كشتار برلن در ماه ديگر شروع ميشود؛ -
  7/1371؛ 190شكوردستان؛  ؛-؛ )سعيد( مختصري از زندگي پربار شهيد دكتر محمدصادق شرفكندي -
  6/1372؛ 201شكوردستان؛  ؛- مختصري از زندگي رهبر شهيد دكتر شرفكندي -
  7/1371؛ 190شكوردستان؛  ؛- مختصري از زندگينامه شهيد همايون اردالن؛ -
  8/1371؛ 191شكوردستان؛  ؛- مراسم چهلم شهداي برلين؛ -
  7/1371؛ 190شكوردستان؛  ؛- مراسم خاكسپاري شهيدان برلين؛ -
  22/7/1371؛ 45ش؛ )اكثريت(كار  ؛-؛ "پرالشز" مراسم واپسين وداع در -
  7/1372؛ 202شكوردستان؛  ؛-د شهداي برلين در پاريس؛  مراسم يادبو-
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مجاهد؛  ؛-؛ )اعالميه(كند  تالش براي سرپوش گذاشتن بر نقش آخوندها در ترور برلين را محكوم مي:  مسئول شورا-
  4/11/1372؛ 328ش

  1372؛ آذر 321شمجاهد؛  ؛-عالمالن جنايت برلين بايد مجازات شوند؛ :  مسئول شورا-
كوردستان؛  ؛حسن زاده، عبداهللازاده دبيركل حزب دمكرات كردستان ايران؛  ا رفيق مبارز عبداهللا حسن مصاحبه ب-

  12/1374؛ 231ش
  8/7/1371؛ 44ش؛ )اكثريت(كار  ؛- مصاحبه با رفيق مهدي ابراهيم زاده شاهد عيني ترور برلين؛ -
  3/2/1376؛ 156ش؛ )ثريتاك(كار  ؛- مصاحبه با مسعود مير راشد از شاهدان جنايت ميكونوس؛ -
راه آزادي؛  ؛جعفري. دستمالچي. فرجاد. روستا مصاحبه راه آزادي با فعالين كميته اپوزيسيون ايراني عليه ترور؛ -

  7/1377؛ 36ش
 ؛حسن زاده، عبداهللا عضو دفتر سياسي حزب؛ "عبداهللا حسين زاده" با رفيق مبارز "كوردستان" مصاحبه -

  8/1371؛ 191شكوردستان؛ 
  9/1372؛ 50شاتحاد كار؛  ؛- مناسبات آلمان و رژيم جمهوري اسالمي؛ -
  22/12/1373؛ 354شانقالب اسالمي در هجرت؛  ؛- ميكونوس؛ -
  20/1/1374؛ 355شانقالب اسالمي در هجرت؛  ؛- ميكونوس؛ -
  31/2/1374؛ 358شانقالب اسالمي در هجرت؛  ؛- ميكونوس؛ -
  14/3/1374؛ 359شرت؛ انقالب اسالمي در هج ؛- ميكونوس؛ -
  11/4/1374؛ 361شانقالب اسالمي در هجرت؛  ؛- ميكونوس؛ -
  25/4/1374؛ 362شانقالب اسالمي در هجرت؛  ؛- ميكونوس؛ -
  9/1372؛ 114ش علم و جامعه؛   اسرار جنايت برلين؛ دستمالچي، پرويز؛"ميكونوس" -
  12/1375؛ 20ش ميهن؛ ؛كشتگر، علي ميكونوس چشم اسفنديار تروريسم دولتي؛ -
  29/8/1374؛ 345شانقالب اسالمي در هجرت؛  ؛-كيفر خواست دادستان؛ .  ميكونوس-
  6/1373؛ 5شاتحاد كار؛  ؛- گزارشات دادگاه برلين؛ "ميكونوس" -
  2/1376 ؛1331؛ ايران تايمز ؛-موس؛    ميكونوس يا ميكي -
  3/2/1376؛ 156ش؛ )اكثريت(كار  ؛نگهدار، فرخ ميكونوس يك نقطه عطف؛ -
  6/1375؛ 237شكوردستان؛  ؛حسن زاده عبداهللاصدر؛   نامه دبير كل حزب به آقاي ابوالحسن بني-
  7/10/1375؛ 1311شايران تايمز؛  ؛- ناطق نوري كلينتون را به مناظره تلويزيوني دعوت كرد؛ -
  3/2/1376؛ 156ش؛ )اكثريت(كار  ؛-؛ ... نامه دفتر همكاري جمهوريخواهان آزاديخواه به -
 ؛گيالني، رفعت: مترجم؛ ... پرسش نمايندگان 2 نقش سازمان اطالعات و امنيت ايران در ترورهاي خارج از كشور -

  1375؛ زمستان 39شحقوق بشر؛ 
  30/8/1372؛ 481شكيهان چاپ لندن؛  ؛- بن فاش شد؛ -اي از همكاري امنيتي تهران   نكات تازه-
  8/7/1371؛ 44ش؛ )اكثريت(كار  ؛-اي دكتر شرفكندي؛ ه   نگاه كوتاهي به زندگي و فعاليت-
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  27/10/1372؛ 327شمجاهد؛  ؛گيالني، فريدون نه بر مرده بر زنده بايد گريست؛ -
؛ 425شكيهـان چـاپ لنـدن؛        ؛- نـوك پيكـان تروريـسم بـين المللـي جمهـوري اسـالمي؛                "نيروهاي قـدس  " -

16/7/1371  
  6/7/1371؛ 423شكيهان چاپ لندن؛  ؛-ها؛   واكنش-
  10/1375؛ 18شميهن؛  ؛- وحشت سران رژيم از دادگاه ميكونوس؛ -
  7/1375؛ 238شكوردستان؛  ؛- وحشت سران رژيم از نتايج كار دادگاه ميكونوس؛ -
  2/3/1376؛ 417شنيمروز؛  ؛-هايش كرد؛    وزارت اطالعات ابوالقاسم مصباحي را تهديد به قتل بچه-
 ؛-ســفر فالحيــان نتيجــه دلخــواه بــراي جمهــوري اســالمي نداشــت؛  :  آلمــان وزيــر اطالعــات و امنيــت رژيــم در-

  22/7/1372؛ 477شكيهان چاپ لندن؛ 
  13/13/1372؛ 480شكيهان چاپ لندن؛  ؛- وزير امنيت آلمان به دادگاه احضار شد؛ -
  9/7/1375؛ 111شايران زمين؛  ؛- واليتي آلمان را به مقابله به مثل تهديد كرد؛ -
  5/2/1376؛ 413شنيمروز؛  ؛- بن را زخمي كردند؛ -ابط تهرانرو:  هاشمي-
  8/7/1371؛ 44ش؛ )اكثريت(كار  ؛- هراس از فردا؛ -
ــران خيانــت نكــرده اســت؛    - ــه منــافع اي ــا ايــن حــد ب ــران رژيمــي ت ــروز؛  ؛بنــي صــدر هرگــز در اي ؛ 382شنيم

16/6/1375  
؛ )اعالميـه (ژيـم بـه گـسترش تروريـسم اسـت            هرگونه مماشات و امتياز به رژيـم اسـالمي در حكـم مـشوق ايـن ر                 -

  6/1375؛ 139شراه كارگر؛  ؛-
نكـات  . همكـاري بـا دولتـي كـه حقـوق بـشر را پايمـال ميكنـد، بـسيار غيـر عـادي اسـت                        : "اشـپيگل " هفته نامه    -

  20/8/1372؛ 481شكيهان چاپ لندن؛  ؛- بن فاش شد؛ -اي از همكاري امنيتي تهران  تازه
پلـيس مخفـي جمهـوري اسـالمي سـازماندهنده      : قـل از منـابع پلـيس آلمـان فـاش كـرد        هفته نامـه اشـترن بـه ن        -

  11/10/1371؛ 40شايران تريبون؛  ؛-ترور مخالفان در برلين بوده است؛ 
 همزمان با صدور حكم دادگـاه بـرلين بـه دعـوت نماينـدگي شـوراي مقاومـت در آلمـان بـيش از دو هـزار تـن از                               -

ـ         ؛ 135شايـران زمـين؛      ؛گزارشـگر ويـژه ايـران زمـين       ه تظـاهرات زدنـد؛      هموطنان در مقابل دادگـاه دسـت ب
25/1/1376  

اطالعيــه كميتــه اپوزيــسيون ايرانــي در تبعيــد ( همكــاري دولــت آلمــان بــا ســازمان امنيــت جمهــوري اســالمي  -
  1993؛ نوامبر 31شراه آزادي؛  ؛-؛ ) برلن-عليه ترور 

؛ 423شكيهــان چــاپ لنــدن؛  ؛-داننــد؛  ندي مــي همــه ســازمانهاي مخــالف، تهــران را مــسئول قتــل شــرفك -
7/1371  

  5/2/1376؛413شنيمروز؛  ؛- يك ايراني ديگر در جريان ماجراي ميكونوس تحت تعقيب قرار ميگيرد؛ -
  27/7/1371؛ 39شايران تريبون؛  ؛- يك لبناني ديگر در رابطه با ترور برلين دستگير شد؛ -
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ــاره  - ــرور ميكونــوس شــهادت داد؛   يــك مــأمور اطالعــاتي ديگــر رژيــم در ب ــران  ؛-دســت داشــتن رژيــم در ت اي
  4/8/1375؛ 115شزمين؛ 
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  93؛ 92, آدام
  201؛ 200آران، رون 

  91؛ 90آلبان، 
  91آليگر، 

  264آنوسك، هاينس 
   ا 

  267ابراهيم، حسين 
؛ 99؛ 98؛ 41؛ 40؛ 39؛ 27زاده، مهــــدي   ابــــراهيم

  237؛ 264؛ 258؛ 180؛ 118؛ 104؛ 103
  265؛ 138ابوالحسن، حسن 
  260ابوالحسن، محمد 

  266؛ 265اربش، اديپ 
ــايون  ؛ 47؛ 41؛ 40؛ 39؛ 27؛ 26؛ 14اردالن، همـــــ

  265؛ 245؛ 188؛ 166؛ 165؛ 159؛ 158؛ 68
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  31ارس، كمال 
؛ 246؛ 221؛ 155؛ 22؛ 21؛ 20؛ 19ارشـــد، اصـــغر  

  254؛ 253
؛ 152؛ 124؛ 104؛ 92؛ 7 يــوآخيم -اريــگ، هــانس 

؛ 258؛   202؛   185؛   182؛   178؛   174؛   173
  267؛ 266؛ 263

  262استونداگ، فوندا 
  263؛ 148استويچ، فرانس 
  155اسالمي، سعيد 

  40زاده، محمد امين  اسماعيل
  7اسماعيلي، پرويز 

؛ 180؛ 179؛ 173؛ 92بــــرگ، هنينــــگ  اشــــپانگن
  267؛ 183
  260نگلر، درك اشپ

  91اشپيگل، 
  262؛ 177؛ 64باخ، ادو  اشتاين

  195اشتري، 
  261اشتورم، ديتر 

  264اشتولر، ميشائل 
ــي    ــد نقــ ــتياقي،  محمــ ؛ 112؛ 110؛ 46؛ 23اشــ

  263؛ 114
  266اشميت، ديتمار 

ــاوار شـــميت(اشـــميدباوئر، برنـــد  ؛ 124؛ 97؛ 92) بـ
؛ 212؛   200؛   197؛   196؛   178؛   174؛   156
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؛ 233؛   232؛   231؛   230؛   218؛   214؛   213
  259؛ 258؛ 239؛ 237

  31؛ 9اصولي علي 
  262اگاني، 
  دارابي، كاظم ⇐ الحاج

  261الدين  الخدرا، محي
  259دبس،  ال

  259الكس، هلموت 
  266؛ 180؛ 177اهللا وردي نيكجه، فاضل 

؛ 181؛ 135؛ 131؛ 130الموســـــوي، اســـــماعيل  
  264؛ 263؛ 262

  266؛ 134الوش، حسن علي 
  59وسف الوش، ي

  260الومي، وفا 
  146؛ 144؛ 84الهي، سيروس 
  155امامي، سعيد 
  122؛ 119؛ 116؛ 113اماني، فراني 
  141؛ 51؛ 49امين، احمد 
  55امين، زينب 

ــف   ــد يوس ــين، محم ــشتي (ام ــد، به ــو محم ؛ 14) اب
؛ 46؛  45؛  44؛  40؛  25؛  24؛  23؛  22؛  17؛  15
؛ 57؛   56؛   55؛   54؛   53؛   52؛   50؛   49؛   48؛47
؛ 103؛   101؛   94؛   93؛   92؛   61؛   60 ؛59؛   58

؛ 115؛   114؛   112؛   111؛   110؛   107؛   104
؛ 128؛   126؛   125؛   124؛   123؛   118؛   117
؛ 137؛   136؛   135؛   134؛   133؛   131؛   130
؛ 164؛   159؛   158؛   142؛   141؛   140؛   138
؛ 181؛   180؛   179؛   177؛   176؛   173؛   165
؛ 196؛   195؛   194؛   190؛   187؛   185؛   184
؛ 252؛   231؛   227؛   226؛   221؛   220؛   201
  267؛ 266؛ 265؛ 263؛ 261؛ 258

  91اوباچك، 
  261من، كالوس  اوست

  259, اولكه
  35اوليا، حسين 

  260اونري، ارسين 
  263؛ 124مير،   ايده

  85ايگاراشي، هيتوشي 
  261برود، سوزانه  ايگن
   ب 

  67بابائي، علي 
  260بابروفسكي، فاني 

  200؛ 199باخمن، گردهارد باخمن 
  267؛ 132ير، ارنست بال

  267؛ 180؛ 173؛ 133؛ 104؛ 93؛ 92باوماير، 
  146باي احمدي، عطااهللا 

  259باير، 
؛ 145؛ 144؛ 91؛ 85؛ 72؛ 32بختيــــار، شــــاهپور   

  266؛ 262؛ 193؛ 148
ــهره  ــديعي، شــ ؛ 222؛ 204؛ 201؛ 100؛ 99؛ 92بــ

  258؛ 241
  210؛ 209؛ 147براون، نيك 
ــت ــكار   برســ ــش، اســ ؛ 204؛ 113؛ 112؛ 111ريــ

  261؛ 242؛ 205
ــرام   ــان، بهـ ؛ 123؛ 119؛ 114؛ 112؛ 46؛ 23برنجيـ

  266؛ 265؛ 263؛ 205؛ 126؛ 125؛ 124
؛ 243؛ 114؛ 113 ؛ 110)مجيـــد(برنجيـــان، بهمـــن 

  263؛ 262
  265بروبل، يوخن 

  144؛ 84؛ 32برومند، عبدالرحمان 
  265برونك، برنارد 

  260اشتاين، ميشائل  بن
؛ 148؛ 126؛ 97؛ 92؛ 15صـــدر، ابوالحـــسن    بنـــي

  266؛ 248؛ 239؛ 203؛ 180؛ 175؛ 152
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؛ 19؛ 15؛ 14هاشـــمي، عبـــدالرحمان     بنـــي 
؛ 103؛60؛  58؛  56؛  45؛  27؛  25؛  24؛  23؛  22

؛ 183؛   182؛   164؛   158؛   159؛   134؛   117
  254؛ 253

  144بويراحمدي، 
  260بوروي، كالوس 

  260هاگن، ولفگانگ  بوگن
  258؛ 227؛ 133؛ 93؛ 92بونگارت، لوتار 

  260بونگر، باربارا 
  258؛ 180؛ 103؛ 47؛ 45بوهم، پيتر 

  264؛ 262؛ 261؛ 236؛ 163؛ 59بينز، 
   پ 

؛ 210؛ 183؛ 174؛ 117؛ 93پانكــــــا، ولفگانــــــگ 
252  

ــيوس، رودريگــــر   ؛ 252؛ 180؛ 133؛ 93؛ 92پرســ
267  

  260پلونسكه، هارتموت 
  254پورزماني، حسن 

  72پهلوي، رضا 
  40؛ 39پيراني، 

   ت 
  260تايز، كارل هاينس 

  261تپ، هلگه 
  40توحيدي سردشت، نادر 

  15تهراني، خسرو 
   ث 

   مصباحي، ابوالقاسم⇐ "ث"
  264ثابت، محسن 
  119ثابت، حسين 

  263؛ 118؛ 108ثقفي، محمد رضا 
   ج 

  267جراده، حسن 
  267جراده، حسين 

  267جراده، رشيد 
ــد   ــراده، محمــــ ؛ 139؛ 138؛ 137؛ 111؛ 61جــــ

؛ 252؛  202؛  201؛  183؛  179؛  176 ؛166؛  141
  265؛ 264؛ 261؛ 260؛ 259

؛ 162؛ 158؛ 99؛ 39؛ 36؛ 35جعفـــــري، حـــــسن 
  258؛ 237؛ 228؛ 223؛ 219

  75) صحرارودي(جعفري، محمد 
  115, جوادي

   چ 
  73چائوشسكو، 

   ح 
  34حجاريان، 

  261حسن، موسي 
  203حسيني، 

  253حسيني، خليل 
  262؛ 175؛ 24حسيني، شاهو 

  138، حسين حطيط
  264حطيط، روال 

  264؛ 261؛ 138حطيط، عباس 
  33؛ 32؛ 30حكمت، بيژن 

  40زاده، منصور  حكيم
  193؛ 59حمادي، 

  267حمود، محمود 
؛ 44؛ 25؛ 24؛ 15)  ابـــوجعفر(حيـــدر، فـــضل اهللا  

؛ 135؛   112؛   110؛   60؛   58؛   57؛   56؛   46؛   45
  265؛ 254؛ 165؛ 159؛ 158
   خ 

  118خادم، مصطفي 
  7 عباس خداقلي،

ــادي  ــندي، هـ ــدي(خرسـ ــسرو هرنـ ؛ 148 ؛ 15) خـ
  151؛ 150؛ 149

  16خزعلي، 
  264خليل، جعفر 
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ــي، روح اهللا  ؛ 34؛ 30؛ 27؛ 18؛ 16؛ 15خمينــــــــ
  209؛ 182؛ 155؛ 149؛ 132؛ 107؛ 84

  34ها،  خوايني
   د 

  130؛ 123؛ 119دارابي، قاسم 
ــاظم  ــي، كـــ ؛ 47؛ 46؛ 45؛ 31؛ 23؛ 22؛ 21دارابـــ

؛ 82؛  73؛  61؛  60؛  59؛  58؛  57؛  56؛  54؛  53
؛ 108؛   107؛   106؛   105؛   104؛   94؛   93؛   92

؛ 115؛   114؛   113؛   112؛   111؛   110؛   109
؛ 122؛   121؛   120؛   119؛   118؛   117؛   116
؛ 129؛   128؛   127؛   126؛   125؛   124؛   123
؛ 138؛   137؛   135؛   134؛   133؛   131؛   130
؛ 173؛  168؛  165؛  163؛  158؛  155؛  153؛  141
؛ 182؛   181؛   180؛   179؛   177؛   176؛   174
؛ 190؛   189؛   188؛   187؛   185؛   184؛   183
؛ 205؛   203؛   201؛   199؛   196؛   195؛   194
؛ 238؛   236؛   223؛   221؛   214؛   213؛   210
؛ 264؛  263؛  258؛  255؛  252؛  247؛  246؛  242
  267؛ 266؛ 265

ــدالكريم   ــي، عبـــ ؛ 111؛ 110؛ 51؛ 46؛ 44داهينـــ
  261؛ 134؛ 112

ــواد   ــران، جــ ؛ 263؛ 236؛ 185؛ 134؛ 74؛ 24دبيــ
264  

ــز  ــتمالچي، پرويـــ ؛ 41؛ 40؛ 39؛ 36؛ 35؛ 26دســـ
؛ 163؛   159؛   158؛   104؛   103؛   99؛   98؛   69

  258؛ 247؛ 220؛ 219؛ 180؛ 171؛ 169؛ 168
   محمدپور دهكردي، نوراهللا⇐دهكردي 

  259دومن، حاجي 
  261زينگ، دتلف  دين
   ر 

؛ 14) عمــاد عمــش، راغــب(راحيــل، عبــاس حــسين 
؛ 47؛   46؛   45؛   44؛   25؛   24؛   23؛   22 ؛17؛   15
؛ 61؛  60؛  58؛  57؛  56؛  54؛  53؛  50؛  49؛  48

؛ 130؛   128؛   127؛   123؛   112؛   94؛   93
؛ 138؛   137؛   135؛   134؛   133؛   132؛   131
؛ 176؛  173؛  165؛  164؛  159؛  158؛  141؛  140
؛ 189؛   187؛   185؛   184؛   183؛   182؛   181
؛ 258؛   252؛   231؛   221؛   220؛   210؛   190
  267؛ 260

  166رامبو 
   راحيل، عباس حسين⇐رايل 

  219؛ 192؛ 152؛ 144؛ 85؛ 84رجوي، كاظم 
  244رجوي، مريم 

  244؛148؛ 99؛ 73؛ 71؛ 15رجوي، مسعود 
  264؛ 236رحمتي، عليخاني غالمرضا 

  147رحيمي، موحد مرتضي 
  260ردر، هانس يورگن 
  145رستگار، مال حسن 

  144رسول، فاضل 
ــلمان   ــدي، ســــ ؛ 115؛ 111؛ 107؛ 73؛ 18رشــــ

  208؛ 153؛ 132
  254, رشيدنيا
  145رضايي، 

  16رضايي، محسن  
؛ 69؛ 36؛ 32؛ 30؛ 27؛ 20؛ 16رفــــسنجاني، اكبــــر 

؛ 199؛   193؛   178؛   163؛   156؛   147؛   74؛   72
  240؛ 215؛ 201

  16رفسنجاني، محسن 
  20رفيق دوست، محسن 

  265؛ 264؛ 138رمل، شاكر 
  261لنر، هاينريش  روزن
  263؛ 236؛ 120؛ 118 حسين طلب، روزي

  8روستا، برديا 
ــامبيز  ــتا، كــ ؛ 167؛ 101؛ 99؛ 39؛ 36؛ 15؛ 8روســ

  258؛ 219؛ 218؛ 168
  261رومپ، گونتر 
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   محمدي ريشهري⇐ريشهري، 
  265؛ 147ريگه، 

   ز 
  91؛ 90زاستروف، 

  267؛ 252؛ 181؛ 173؛ 93؛ 92زالم، اوه 
  261زالمن، گرهارد 

  131زكيل، جعفر 
  264؛ 119 محمد زواره، علي

  145زهري، حسين 
   س

   شرفكندي، صادق⇐) دكتر(سعيد 
  260سوكولوفسكي، فرانك 

  16الهي،   سيف
  259سيمون، 

   ش 
  262؛ 110شال، طارق 

   اهللا وردي نيكجه، فاضل⇐ "ب"شاهد 
   مصباحي، ابوالقاسم⇐ "ث"شاهد 

  39شاهين، 
؛ 117؛ 73؛ 61؛ 60؛ 50؛ 46؛ 45شــــحرور، حــــسام 

  59حسن علي ؛ شحرور، 134
  262شحرور، خديجه 

  263شحرور، غالب كمال 
  260؛ 138؛ 134؛ 61شحرور، مجدي 

؛ 20؛ 15؛ 14) دكتـــر ســـعيد(شـــرفكندي، صـــادق 
؛ 41؛  40؛  39؛  38؛  27؛  26؛  24؛  23؛  22؛  21
؛ 148؛   101؛   100؛   92؛   80؛   72؛   71؛   68؛   47

؛ 222؛  188؛  176؛  166؛  162؛  160؛  159؛  158
  247؛ 245؛ 242؛ 239؛ 232

  91شرودر 
  هاشمي، عبدالرحمن بني ⇐ شريف

  192شريف، اصفهاني محسن 
  15شفيق، شهرام 

  111؛ 110شماس، حسن 
  261شماس، حسين 

  262شمانكه، 
  150شمخاني، 

  باوار  اشميت⇐شميد باوار 
  260شنايدر، فولكما 

  259شوايكرت، ميشائل 
  263شوت، 

  260شوكوپ، اتمار 
  264؛ 260؛ 61شهاده، جميل احمد 
؛ 140؛ 60؛ 53؛ 50؛ 49؛ 47؛ 46شهـــشو، حـــسين  

  261؛ 184
  106شهشو، علي 

  260شيخ علي، سمير 
  112شيفر، 

ــو  ــيلي، اتـــ ؛ 263؛ 239؛ 235؛ 179؛ 173؛ 92شـــ
  267؛ 265

؛ 208؛ 199؛ 198؛ 197؛ 92شـــيمكوس، هلمـــوت  
249  
  260؛ 140؛ 137
  ص 

  259؛ 99؛ 98؛ 41؛ 40؛ 27زاده، اسفنديار  صادق
؛ 165؛ 158؛ 135؛ 130؛ 45 ؛23صـــــبرا، علـــــي  

  265؛ 263؛ 254
   جعفري، محمد⇐صحرارودي، 

  207؛ 83؛ 81؛ 80؛ 55؛ 27صدام، 
؛ 170؛ 169؛ 38؛ 37؛ 36؛ 35؛ 34صـــديقي، نـــادر  

  265؛ 221
   ط 

  40؛ 39طالباني، جالل 
  22طالبي، مراد 

  52طاها، مصطفي 
  192طاهري، احمد 
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ــزاهللا   ــاري، عزي ــب غف ــاري (طبي ــز، غف ؛ 26؛ 14) عزي
؛ 72؛   70؛   69؛   69؛47؛   41؛   40؛   39؛   35؛   27
؛ 166؛   159؛   158؛   102؛   100؛   99؛   98؛   97

؛ 245؛  240؛  239؛  188؛  181؛  169؛  168؛  167
  267؛ 259؛ 258؛ 254

  264؛ 131طهماسبي، پژمان 
   ع 

  264؛ 119؛ 9عاملي، 
ــدالرحيم   ــدالرحيمي، عبـــ ؛ 201؛ 99؛ 38؛ 35عبـــ

266  
  266عبداله، محمد حسين 

ــدلي،  ــاح عبـــ ؛ 68؛ 47؛ 41؛ 40؛ 39؛ 26؛ 14فتـــ
  245؛ 188؛ 166؛ 159؛ 158

  92عبدلي، كژال 
  263؛ 154عرفانيان، 

  264؛ 236؛ 120؛ 118عربي بالغي 
  59عزالدين، 

  258؛ 158؛ 100؛ 99؛ 39؛ 38پور، عبداهللا  عزت
   طبيب غفاري، عزيز اهللا⇐عزيز

  259؛ 141؛ 140؛ 53؛ 50؛ 49عطريس، شوقي 
  141عطريس، عبير 

؛ 60؛ 53؛ 49؛ 47؛ 46؛ 45؛ 22عطــــريس، محمــــد 
؛ 140؛   139؛   137؛   96؛   94؛   93؛   92؛   73؛   61

؛ 187؛   184؛   181؛   176؛   173؛   142؛   141
  267؛ 266؛ 264؛ 261؛ 260؛ 259؛ 258؛ 252

ــود   ــان، محمــ ؛ 260؛ 134؛ 131؛ 50؛ 49؛ 46عليــ
261  

   راحيل⇐عماد 
  59عنان، حسن علي 

  264عوادا، آعودي 
  261رد عوادا، داو

  264عياد، جومانه 
  264عياد، حسن 

  110عياد، داود 
  51عياد، عاطف 

ــااهللا   ــاد، عطـــ ؛ 94؛ 93؛ 92؛ 62؛ 61؛ 23؛ 22عيـــ
؛ 141؛   139؛   138؛   137؛   131؛   127؛   111
؛ 183؛  181؛  180؛  179؛  176؛  173؛  166؛  142
؛ 266؛  264؛  262؛  258؛  252؛  202؛  201؛  188
267  

  264عياد، كنستانسه 
  264؛ 118ف عياد، يوس

  150عياي، امسانو 
  267عياد ساميا 

  263؛ 236؛ 118؛ 107عياد، عدنان 
  264؛ 121؛ 118عليرضايي، مهدي 

   غ 
   طبيب غفاري⇐غ 

   طبيب غفاري، عزيزاهللا⇐غفاري 
  245غفوري، عزيز 

؛ 115؛ 82؛ 60؛ 46؛ 45؛ 31غالمـــــي، مرتـــــضي  
  254؛ 213؛ 147؛ 122
   ف 
  265 ؛260؛ 259؛ 221؛ 169ترك،  فان

؛ 101؛ 99؛ 39؛ 37؛ 36؛ 35فراحتــــــي، حمــــــزه 
  258؛ 241؛ 240؛ 159

ــاد آزاد، فرهـــاد   ؛ 101؛ 100؛ 99؛ 40؛ 37؛ 36فرجـ
  258؛ 226؛ 224؛ 201؛ 158؛ 102

  193؛ 147؛ 146؛ 71فرخزاد، فريدون 
  15فروتن، 
   مصباحي، ابوالقاسم⇐فرهاد 

  267؛ 151فرهادنيا، حميد 
؛ 72؛ 69؛ 68 ؛22؛ 20؛ 19؛ 16فالحيـــــان، علـــــي 

؛ 171؛   161؛   155؛   128؛   122؛   121؛   91؛   74
؛ 197؛   196؛   193؛   188؛   184؛   178؛   177
؛ 231؛   230؛   227؛   218؛   216؛   215؛   214
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؛ 244؛    240؛    239؛    238؛    233؛    232
  265؛ 263؛ 254؛ 253؛ 249؛ 247؛ 246؛ 245

  265فلور، رگينه 
  262فنايشه، ساين 

  261فورمايستر، 
  261فوسر، الوپولد 

  265فوگل، كالوس ديتر 
  259؛ 141فوالدوند، نوشين 
  153فوالدي، كورش 

  214؛ 82اشتال، الكساندر  فون
  261فياد، ناصرالدين حسن 

   ق 
  144آذر، عبداهللا   قادري

؛ 80؛ 74؛ 63؛ 20؛ 16؛ 15قاســــملو، عبــــدالرحمان 
؛ 144؛   108؛   101؛   100؛   91؛   85؛   84؛   82

؛ 236 ؛193؛  188؛  178؛  176؛  163؛  148؛  145
  262؛ 242

  253؛ 145؛ 144قاضي، امير 
  147قدرت، جواد 

  146زاده، عباس  قلي
   ك 

  79كارلوس، 
  200كاستروپ، ديتر 

  259كاكير، رناته 
  263كانتر، 

  267؛ 252؛ 183؛ 173؛ 93كايزر، ميشائيل 
  146كبيري، 

  144كتيبه، سروش 
  265كجوري، نادر 

  264؛ 134) مالك(كدوري، 
  182؛ 155كردس، 

  260مه، كارين كر
  207؛ 153كروبي، 

  263؛ 260كروشل، پاول 
  263كريمي، محمود 

  265؛ 262؛ 148؛ 147كشاورز، غالم 
  70؛ 29كشتگر، علي 

  91؛ 90كلمت، 
  254؛ 253؛ 155؛ 22؛ 21؛ 20؛ 19كمالي، علي 

  260كمپفر، مانفرد 
  263كناپه، 

  263؛ 262كنج، حسين 
  263؛ 262؛ 135؛ 130كنج، شوقي 

  267سمير كنعان، 
  187؛ 91؛ 90كوبش، 

  153كوپر، راجر 
  262؛ 118؛ 117كوثري، ناصر 

  91؛ 47؛ 24. كورت، هانس ي
  153كوكبي، مهرداد 
  252؛ 210؛ 183؛ 93كولوگه، دتلف 
  246؛ 227؛ 215؛ 193؛ 163كهل هلموت 

  262؛ 118؛ 117كيانفر، محمد رضا 
  261كيدروفسكي، 

  260نر يوزف،  كيك
  252؛ 185؛ 183؛ 93  مشكات، گزيال-كين

  240؛ 233كينكل، كالوس 
  گ 

  261گراوهان، اونن 
  176؛ 91گاورگ، روالند 

  200گرتس، ميشائل 
  193 وحيد گرجي،
؛ 171؛ 170؛ 116؛ 115؛ 97والـــد، كـــالوس   گرونـــه

  265؛ 264؛ 262؛ 261؛ 233؛ 214؛ 185
  262زر، والتراود  گله

  243اي، جالل   گنجه



 ترور
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ــوچهر   ــي، منـــ ؛ 147؛ 146؛ 145؛ 114؛ 91گنجـــ
  262؛ 244؛ 217؛ 177؛ 175

  151؛ 150گواسمي، يحيي 
  259گوزل، كريم 
  265گونتر، هلگا 

  ل 
  210؛ 209؛ 198الريجاني، محمدجواد 

  91مان،  له
   م 

  267ماخاليد، ميشائل 
   ولچانسكايا، ماريا⇐ماريا 
  134 كدوري ⇐مالك 

  260ماينر، لوس 
؛ 160؛ 159؛ 102؛ 99؛ 40متحمليـــــان، حـــــسين 

262  
  113 برنجيان، بهمن ⇐مجيد 

ــد  ــي(محمــ ؛ 56؛ 46؛ 45؛ 44؛ 24؛ 23؛ 15) ايرانــ
58  

؛ 35؛ 29؛ 27؛ 14محمــــدپور دهكــــردي، نــــوراهللا 
؛ 68؛  67؛  64؛  47؛  41؛  40؛  39؛  38؛  37؛  36
؛ 102؛   101؛   100؛   99؛   92؛   81؛   72؛   70؛   69

؛ 235؛  222؛  188؛  166؛  160؛  159؛  158؛  103
245  

  144حمد محمدزاده كريمي، م
ــر   ــي اكبــ ــدي، علــ ؛ 254؛ 193؛ 148؛ 147محمــ

  265؛ 262
  149؛ 16؛  15محمدي ريشهري 

  264؛ 118مخي، احمد 
  246مدرسي سياوش 

  259مرحي، 
  39مسعودنيا، 

   مشكات، گزيال-كين⇐مشكات 
  146, مشهدي

؛ 34؛ 20؛ 19) فرهـــاد(مـــصباحي، ابوالقاســـم 
؛ 150؛  148؛  139؛  131؛  127؛  126؛  103؛  97

؛ 177؛   173؛   155؛   154؛   153؛   152؛   151
؛ 201؛  185؛  183؛  182؛  181؛  180؛179؛  178
  267؛ 266؛ 254؛ 253؛ 203؛ 202

  145منتظر، امين 
  15موسوي، ميرحسين 

  215؛ 206؛ 200؛ 199؛ 31موسويان، 
  198موسوي تبريزي، 

  20موسوي خراساني، 
؛ 258؛164؛ 163؛ 134؛99زاده، كـــــاظم  موســـــوي

  262؛ 259
  149ده، محمد زا  موسوي

  261؛ 260مولر، ديتر 
  32مهدوي، امير 

  193 ميتران،
؛ 99؛ 41؛ 40؛ 39؛ 38؛ 26ميرراشـــــد، مـــــسعود  

  258؛ 234؛ 102
  144ميرعابديني، حسين 

  164؛ 117؛ 60
   ن 

  182ناطق نوري، 
ــصور  ــاتي، منـ ــالم(نجـ ــت االسـ ؛ 36؛ 35؛ 34) حجـ

؛ 201؛  195؛   170؛   169؛   168؛   163؛   100؛   38
221  

  72؛ 33ن نزيه، حس
  123؛ 118, نعيمي

  193نقاش، انيس 
  220؛ 219نقدي، حسين 

  241؛ 234نگهدار، فرخ 
  262پور، محمود   نواب

ــصرت اهللا    ــي، ن ــوبري برات ــران(ن ؛ 101؛ 99؛ 39) مه
258  



 ترور

 

٢٦
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  265؛ 124نژاد ،حميد  نوذري
ــراهيم  ــورآرا، ابــــ ؛ 123؛ 119؛ 118؛ 112؛ 46نــــ

  266؛ 265؛ 205؛ 126؛ 125؛ 124
  267نورس، پيتر 

   محمد پور دهكردي،  نوراهللا⇐نوري 
  91؛ 90دكه،  نول

  258نيرومند، بهمن 
  260نيسپل، كاترين 

   و 
  260وانك، يورگن 
  263وايتس، باربارا 

  261وحبه عجمي، سهيل 
  8حق، وحيد  وحدت

  75وحيدي، احمد 
  260, ودهورن، ارهارد
  267؛ 183؛ 173؛ 92وردينگر، آندريا 

؛ 232؛ 229؛ 212؛ 207؛ 175؛ 16واليتــــي، اكبــــر 
240  

  234؛ 172؛ 47؛ 45؛ 26ولچانسكايا، ماريا 
  227ولست، 

  264وهبي، ذكريا 
  260ويت، اكهارد 

  261ويچروك، لوتار 
ــد، ولفگانـــــگ  ؛ 182؛ 179؛ 173؛ 172؛ 92ويالنـــ

  267؛ 266؛ 263؛ 258
   ه 

  253؛ 188؛ 21؛ 20هادوي مقدم، محمد هادي 
  87هاربر، پيتر 

  168؛ 167هاشمي، 
  267؛ 132الم، هاينس ه

  261من، تانيا  هاينه
؛ 183؛ 182؛ 173؛ 131؛ 93هـــــدريش، هربـــــرت 

  267؛ 252

   خرسندي⇐هرندي، خسرو 
  264؛ 119هالل، عباس 

  264؛ 119هالل، علي 
  264هالل، محمد 
  197هلموت، ش 

  261؛ 112؛ 111؛110همداني، حسن 
  261؛ 112؛ 110همداني، حيدر 
  262هودروج، عماد 

  255موت هوفر، هل
  265؛ 263؛ 261؛ 260؛ 147هوفمن، هورست 

  214 شنارنبرگ، لويت -هويزر
  261؛ 260هيلگرت، مونيكا 

   ي 
  146ستا،  يزدان

  193؛ 153؛ 146يزدي، آيت اهللا 
ــسل   ــشكه، اكـ ؛ 259؛ 218؛ 182؛ 179؛ 173؛ 92يـ

  267؛ 265؛ 263
؛ 124؛ 114؛ 91؛ 90؛ 48؛ 47يوســــــت، برونــــــو 

  266؛ 185؛ 175؛ 174
   امين، محمد⇐سف يو
  
  
  
 


