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  پیشگفتار

 (چاپ اول)

 

 صفحه است. ۳۹۵« کونوسرأی دادگاه می»متن 

کار خود را شروع کرد و  ۱۹۹۳اکتبر  ۲۸در تاریخ « میکونوس»معروف به دادگاه 

 ۶سال و  سهپس از به کار خود پایان داد. یعنی  با صدور رأی ۱۹۹۷آوریل  ۱۰در

دادگاه کار خود پایان داد.  بهروز  ۲۴۶پس از  ،جلساتتعداد بر بناو  تر یا دقیق ،ماه

از افراد عادی تا  تن ۱۷۰د. در این مدت بیش از دا ای دو بار تشکیل جلسه می هفته

امنیتی در برابر دادگاه شهادت دادند.  -های مهم علمی یا سیاسی یا اطالعاتی شخصیت

مدت پنج قاضی دادگاه را  سوم شهود به نفع متهمان سخن گفتند. در تمام  حداقل یک

کاظم دارابی کازرونی و کردند. متهمان دارای یازده وکیل مدافع بودند هدایت میاداره و

 سه وکیل داشت. سایر متهمان هر کدام دو وکیل. 

سپتامبر  ۱۷کار و تالش چندین نهاد و ارگان معتبر از   حکم دادگاه میکونوس نتیجه

ه کل امور ها عبارتند از: ادار و ارگان هااین نهاد است. ۱۹۹۷تا دهم آوریل  ۱۹۹۲

در شهربانی کل  ی میکونوس ویژه نفره ۶۹کمیسیون تحقیق جنایی ایالت برلین، 

جنایی آلمان جلس ایالتی برلین، اداره کل امور، کمیسیون تحقیق و بررسی مکشور

آلمان،  (، دادستانی کل کشور، اداره کل امنیت داخلی، یا شهربانی کل کشور)فدرال

 دیگراطالعاتی  و با همکاری مقامات قضائی، امنیتی و اداره کل ضدجاسوسی آلمان

های  که در پی کشف دست مستقل و گزارشات آنها ها خبرنگار ده همچنینکشورها و

سال و شش ماه بررسی  سهمیکونوس بودند و سرانجام رستوران ترور   پرده  پشت

 و نتیجه؟ دادگاه برلین  دقیق و موشکافانهبسیار 

 ج.ا. دهند که زمامداران  نتایج اثبات جرم آشکارا نشان میاسناد و مدارک و ... »

کنند و عامالن آنها را   ایران نه تنها اقدامات تروریستی در خارج از کشور را تأیید می

آنها خود آمران و  بل ،دهند یچگونه ابهام و شکی مورد تقدیر قرار میبدون ه

های  ا به دلیل بینش و برداشتتنههایی هستند که  کارگردانان اصلی ترور علیه انسان

ایران صرفا به دلیل  ج.ا. اند. زمامداران خود مورد غضب قرار گرفته متفاوت  سیاسی

)از متن « ...کنند  خود می حفظ قدرت سیاسی خویش اقدام به نابودی مخالفان سیاسی

 حکم دادگاه میکونوس(.

ها در ارتباط  شک بر اساس مستندترین و معتبرترین تحقیقات و پژوهش بی این حکم

تنظیم شده است. برای اولین بار در تاریخ قضائی اروپا،  ج.ا.ا. حکومتیبا تروریسم 

سوی یک و شاید جهان، زمامداران یک نظام سیاسی در دوران حکومت خویش از 

 .ندطرف محکوم به جنایت و تبهکاری علیه شهروندان خود شده ا  دادگاه کامال بی

 

 پرویز دستمالچی

 ۱۳۷۹/ مهر ۲۰۰۰اکتبر  ،برلین

 



 

 

 پیشگفتار
 )چاپ دوم(

 

ون مرز درباره ترورهای رژیم در بر (.م۲۰۲۰)۱۳۹۹الهه بقراط و من در تابستان ا

و از اهمیت آن برای جوانان سخن  باره حکم دادگاه پرسیدگفتگویی داشتیم. از من در

 (.م۲۰۰۰)۱۳۷۹ در سالم و ترجمه کردهمان زمان به فارسی من آن را  . گفتمگفت

ید چرا آن را تجدید چاپ پرس توسط انتشارات دهخدا در لس أنجلس منتشر شده است.

تایپ )دیجیتالی( و ویراستاری شود، وقت و نمی کنم. پاسخ دادم متن باید از نوع 

اب و از آنجا که کتو می پذیرد. ستاری آن را اامکان آن را ندارم. گفت تایپ و ویرا

نسخه دستخطی ترجمه را به  را در دسترس نداشتم،نسخه تایپ شده ترجمه متن حکم 

و در اختیار  وتاه ترین مدت انجام دادکویراستاری و تایپ دوباره را در و کاراو دادم. ا

تنها  انگیزه او .کار او، چاپ دوم کتاب میسر نمی شدمن گذاشت. شاید بدون همت و 

جنایت نه  در پی آن بدانند وآنها تا  بود برابر نسل جواندر  وظیفهانجام احساس و 

آیندگان باید بدانند که آزادی آنها چه  آسوده بخوابند. جنایتکاراننه و فراموش شود 

که با تالش خود  از اینرو سپاس فراوان از االهه بقراط بهای سنگینی داشته است.

 چاپ دوم را ممکن ساخت. 

 

 پرویز دستمالچی

 ۱۴۰۰برلین/ بهار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :نکتهچند 
متن به  ماماست. در اینجا ت برگ ۳۹۵متن حکم دادگاه میکونوس به زبان آلمانی  -۱

های اصلی و اساسی آن یعنی دو سوم متن بطور کامل  اما بخش ،فارسی ترجمه نشده

  ترجمه شده است.

و در برخی موارد توضیحات مترجم  به متن اصلی حکم هستند( مربوط پرانتزها )  -۲

 برای روان شدن ترجمه یا فهم بهتر آن است.

 و با هدف مترجم سویمربوط به متن اصلی است که از «  »جمالت درون گیومه  -۳

 هم آسانتر آن در داخل پرانتز گذاشته شده است.فروان شدن جمله و 

روان شدن جمالت و فهم  با هدفاز سوی مترجم یز ن[ ها ]  جمالت درون گوشه -۴

 اند. بهتر آن به متن اصلی اضافه شده

ین بخش است که ا معنااین به  مشخص شده اند ...عالمت که بااز متن بخش هایی  -۵

یا بسیار فنی هستند یا تکرار شده اند. در هر صورت  زیرا ،اند ها ترجمه نشده یا بخش

 خللی در متن اصلی ایجاد نمی کنند.

 خلل همواره و تا حد امکان تالش شده است در ترجمه به محتوای متن دادگاه هیچ -۶

 ای وارد نشود. خدشه یا

تصاویر آخر کتاب در چاپ دوم، از سوی مترجم اضافه شده اند اسناد و مدارک یا  -۷

 جود ندارند.و در حکم دادگاه و

 

 سپاس
در ایاالت متحده آمریکا در شمال کالیفرنیا بودم. در آنجا در جمع  ۱۳۷۸در پاییز 

شد. « میکونوس»ترور  و برون مرزدوستان ایرانی دوباره گفتگو از ترورهای 

دادگاه را که سندی تاریخی و بسیار مهم است  حکمچرا متن  پرسیدنداز من دوستان 

اما  ،متن مشکل من نیستام. در پاسخ گفتم ترجمه  ر نکردهتشبه فارسی ترجمه و من

و  مرتضی عبدالهیآقایان دوستان گرامی من رای تایپ و چاپ ندارم. امکانات مالی ب

و چنین نیز  ،تأمین امور مالی آن با ماتایپ و تو و  گفتند ترجمه با روزندهف رامرزف

د، این کتاب با سپاس فراوان از این دو دوست گرامی که بدون کمک آنها، شای شد.

مهم  شد. و نیز با سپاس فراوان از تمام دوستانی که برای انتشار این سند  منتشر نمی

 کردند. تاریخی کمک

 

 پرویز دستمالچی

 ۲۰۰۰مه  /برلین

 

 

 

 

 



 

 

 یکم فصل
 

 زندگینامه متهمان

 یوسف امین -۱
این  در شهر آدایسی در ۱۹۶۷متولد پنجم نوامبر تبعه لبنان و  متهم یوسف امین

ای همراه با  در شهر محل تولدش در خانواه( است. او Adaissi/Libanon) کشور

کنند و یکی  شود. سه برادر او در بانک کار می چهارده خواهر و برادر بزرگ می

دار است.  دیگر رئیس زندان است. شغل پدر او سرانجام مشخص نشد. مادر او خانه

کند. متهم  جار شاگردی میی نزد یک نامین پس از کالس دوم ابتدایی برای مدت کوتاه

د، از سال نرو با مادرش، به بیروت می تنهایا ابتدا  پس از انکه به همراه خانواده

اما به دلیل  آموزش می بیند،یک مدرسه فنی دولتی در  ۸۳/۱۹۸۲تا سال  ۱۹۷۷

او  .رساند های داخلی لبنان مدرسه را به پایان نمی اوضاع نابسامان مربوط به جنگ

 بیست سالگی با درامین خواندن و نوشتن را فرا گرفت.  در آن زمان به زحمت

شود. سپس به  به خواندن و نوشتن می موفق تنهاپرداخت پول به یک معلم خصوصی 

کند و پس از  کشی کارآموزی می قسمت تأسیسات و لولهیک شرکت در شش ماه در 

مدت  ازدواج می کند که تنها ۱۹۸۹شود. او در سال  ول کار میآن در این بخش مشغ

ی همسرش که  خانواده هایبر اظهارات امین، در اثر فشار. بنادوام می آوردکوتاهی 

زیرا  ،شود  از همسرش جدا ، او مجبور می شودشیعه بودند انهدارای افکار بنیادگرای

 کند. کار می ( Amalبرای جنبش امل ) را متهم می کردند که گویا او ینامآنها 

یل حمتهم دیگر، عباس رادو به همراه  می گیردتصمیم  ۱۹۸۹ سال ر اواخرامین د

(Abas Rhayel( و علی صبرا )Ali Sabra)، د قانونی اکنون تحت پیگر که هم

( و دو مرد جوان Ali El Moussaviموسوی )شاهد ابراهیم ال ه همراهب ،است

خارج  ان از آنجالبن  نظامی و شرایط خطرناک -ی سیاسیها به خاطر ناآرامیدیگر 

روند و از آنجا با کمک  د و به آلمان بیاید. آنها با هواپیما به مجارستان مینشو

های مختلف در  باندهای قاچاقچی پس از پشت سر گذاشتن مشکالت بسیار و از راه

شوند. آنها پس از ورود به آلمان  وارد آلمان می ۱۹۹۰و اوایل  ۱۹۸۹ سال اواخر

پس از   سپس، کنند. شوند و در همانجا اقامت می جمع می( Aachenدر شهر آخن )

آیند. امین در برلین برای اولین بار در تاریخ  امین و رایل با هم به برلین می، مدتی

آوریل  ۹کند. او در تاریخ  خود را به اداره اتباع خارجی معرفی می ۱۹۹۰یکم فوریه 

ی  پلیس به او اجازه ن،آدر پی گیرد و  اش را پس می درخواست پناهندگی ۱۹۹۰

 ۵آخرین بار تا تاریخ  اقامت موقت او اجازه دهد. می (Duldungتحمل )اقامت موقت 

 تمدید شده است. ۱۹۹۲مارس 

سپس نزد یکی و ( Tegelامین در برلین ابتدا در یک خانه پناهندگان در منطقه تگل )

بی در خیابان دتمولدر داراکاظم یل، در خانه حو برای مدتی هم نزد را ،شا از آشنایان

(Detmolderپالک ) ب ۶۴ ،( منطقه ویلمرزدورفWilmersdorf) زندگی  برلین



 

 

های اجتماعی و دستمزد کاری که  را از راه کمک بیمه هزینه زندگی خودکند. او   می

ین ترتیب ه اب امین. ه استکرد گذاشت، تأمین می عمدتا متهم دارابی در اختیارش می

شویی شاهد ادنان لباسو سپس بطور نامرتب در شرکت مرتب  ابتدا حدود شش ماه

 می وشوددارابی و ایاد  مشترک ه بعدها تبدیل به شرکتک ،(Adnan Ayadایاد )

خیابان ِوِزر  دارابی درکاظم فروشی متهم  در فروشگاه خواربار همچنینو

(Weserstrasse)، ویکلندر منطقه نو (Neukoellnبرلین )، ها و در نمایشگاه 

کرده است. امین  المللی توریسم( کار می نمایشگاه بین یا)به عنوان مثال در هفته سبز 

کار کرده است. این رستوران محل تجمع « حبیبی»مدتی هم در آشپزخانه رستوران 

 .استهموطنان او 

درخواست پناهندگی نیز روند و در آنجا  به سوئیس می ۱۹۹۰یل در اکتبر حامین و را

بهتر  ز آلمانا سوییسهای اجتماعی  شنیده بودند که گویا شرایط بیمه زیرا ،کنند می

خرج  برایهای اجتماعی   فرانک سوئیس کمک بیمه ۸۵۰است. امین در آنجا ماهی 

کرد. او هر از گاهی به برلین  اش دریافت می برای اجاره خانه فرانک ۷۰۰خوراک و 

   اقامت اجازه و هم را دریافت اش در برلین  مد تا هم پول کمک بیمه اجتماعیآ می

 ۲۰یل از سوئیس اخراج و در تاریخ حامین و رامتهمان . کند تمدید را موقت خود

اش ازدواج  شوند. امین در آنجا با همسر کنونی به لبنان فرستاده می ۱۹۹۱مارس 

برلین بر  قاچاقچی از راه پراگ دوباره به کبا کم ۱۹۹۱در ژوئن  او کند. می

 امین،آید و نزد برادر  به آلمان می ۱۹۹۱اکتبر نوامبر  رش نیز درگردد. همس می

در همانجا کند. متهم امین نیز اکثرا  ( سکونت میRheineاحمد امین، در شهر راینه )

ی و تنظیم امور مربوط های اجتماع اقامت داشت. امین اغلب برای دریافت کمک بیمه

ردن و دیدار دوستان، مانند متهمان کار ک همچنین برایدر آلمان، و  خود  به اقامت

( و همچنین به منظور شرکت در Rhayelیل )ح( و راAtris(، آتریس )Ayadایاد )

مذهب شیعه است( به برلین مسلمان مؤمن به یک مراسم مسجد امام جعفر صادق )او 

خواهد که خاک  یاز امین م ۱۹۹۲ژوئن  ۱۹در تاریخ برلین اداره پلیس  آمد. می

کند. شکایت  شکایت می مراجع قضاییعلیه این تصمیم به  امین ،رک کندآلمان را ت

شود تا خودش آزادانه  فرصت داده می ۱۹۹۲سپتامبر  ۴شود. به او تا  پذیرفته نمی

فرزند  ۱۹۹۲دهد. در دسامبر  خاک آلمان را ترک کند. اما او این کار را انجام نمی

 آید. مشترک او و همسرش به دنیا می

در  ،در خانه برادر امین ۱۹۹۲اکتبر  ۴رایل در تاریخ  راه متهم عباسبه همامین 

شوند. او بر اساس حکم بازداشت قاضی تحقیق دادگستری  دستگیر می ،شهر راینه

امین یوسف متهم  برد. در بازداشت بسر می ۱۹۹۲تبر اک ۱۵کل کشور از تاریخ 

 نیست. پیشینه قضاییی قضائی و سوء  دارای پرونده

 

 (Mohamad Atris)د آتریس محم -۲

( در لبنان به دنیا Chihineدر شهر چیهینه ) ۱۹۷۰فوریه  ۱۰متهم آتریس در

در میان او آید. او فرزند ارشد خانواده و دارای سه خواهر و یک برادر است.   می



 

 

دار  تاجر و مادرش خانه شپدر ،شود اش درغرب بیروت بزرگ می اعضای خانواده

تا  ۱۹۷۴ سال شود و از دبستانی می لگی وارد دوره پیشاز چهارسا تریساست. ا

رود و آن  وابسته به کلیسا می« Soeur Francene»به مدرسه فرانسوی  ۱۹۷۸

 ،اش نبود از شغل آینده روشن یرساند. او دارای تصور را با دیپلم لبنانی به پایان می

اقتصاد صنعتی  است احتماالخو اما در هر صورت تصمیم به ادامه تحصیل داشت و می

لبنان موفق به ادامه داخلی  های جنگمربوط به به دلیل هرج و مرج  که بخواند

دید، به این فکر  نمی در لبنان کردن راکارامکان از آنجا که شود. آتریس  تحصیل نمی

که خود را زیر  می شودافتد که لبنان را ترک کند. این فکر زمانی در او بیشتر تقویت 

مسلحانه های چپگرا(  )اتحادی از گروه« جنبش ملی لبنان» برایه کمی بیند فشار 

 ،بجنگد. او خواهان این امر نبود هرچند که معتقد بود باید با این جنبش همکاری کند

ای را زیر نفوذ و تسلط خود داشت که خانواده او در  منطقه« جنبش ملی لبنان»زیرا 

 آنگونه که او ادعا می کند()  «بنانجنبش ملی ل»نکه کردند. پس از ا ا زندگی میآنج

 آتریستا اعضای مرد خانواده را مجبور به جنگ کند، می گیرد پدر او را به گروگان 

( در Chauki Atrisکی آتریس )ونکه برادر او شا. پس از امی کندلبنان را ترک 

، بدون اتریس ، تمام اعضای خانوادهمی آیدتنها نزد عمویش به برلین  ۱۹۸۹ه فوری

به  ۱۹۸۹نیز در اواخر سال  اشپیوندند. پدر در، در مارس همان سال به وی میپ

د و سپس آن را نکن آید. خانواده آتریس در برلین ابتدا تقاضای پناهندگی می برلین می

شود. خانواده  سپس تمدید می که گیرند می موقت د. آنها اجازه اقامتنگیر پس می

ای  د و سپس خانهنگزیمی ان پناهندگی اقامت آتریس ابتدا در یک خانه ویژه متقاضی

انواده بنابر اظهارات اتریس، خنند. ک برلین اجاره می (Weddingدر منطقه ودینگ )

های اجتماعی دریافت  در برلین کمک بیمههم و  دارد ملک و امالک در لبنانهم  او

 بطوری که مشکل مالی نداشتند. ه استکرد می

کند اما زبان  شرکت می آلمانی زبان آموزش ک کالسیک ماه در ی تریس تنها متهم

اجازه کار  ۱۹۹۰سال  میانهگیرد. او در  آلمانی را در خارج از مدرسه خوب فرا می

و « Steakhouse Berlin»رستوران برای چند ماه در ابتدا  و در پی آن گیرد می

 سال ( تا پایانMahmoud Ali Alianسپس همراه شاهد محمود علی علیان )

مارک و  ۷۵۰با حقوق ماهیانه « Steakhouse Mendoza»در رستوران  ۱۹۹۱

کند. پس از  ، حدود دو ماه، در یک پیتزافروشی کار می۱۹۹۲تا اوایل سال  پس از آن

 اتریسکند. مارک حقوق بیکاری دریافت می ۵۰۰شود و ماهیانه  آن بیکار می

ن ورزش، رفتن به دیسکو او در آن زما یق. عاله استکرد می ا خرج خوددرآمدش ر

مرتبا شدت بیشتری  اتریسرفتار مذهبی در این میان . ه اندو نیز زن و ماشین بود

. او مانند سایر متهمان که همگی مسلمانان پیرو مذهب شیعه هستند به مسجد بدیا می

خواند و خواهان آشنایی  موقع می کرد و نمازش را به امام جعفر صادق رفت و آمد می

 باشند. از شجره پیامبر اسالم، محمد، می (امین)زیرا خانواده او  ،امین بودبا متهم 

، و ۱۹۹۲اکتبر  ۶، مورخ آلمانحکم بازداشت قاضی تحقیق دادگستری براآتریس بن

اکتبر زندانی شد و تا  ۱۷، از تاریخ ۱۹۹۳ژانویه  ۲۷سپس حکم بازداشت مورخ 



 

 

دالیلی دیگر دستگیر  روباره بناببود. پس از آن، او د در بازداشت ۱۹۹۵آگوست  ۲۸

از سوی دادگاه اداری منطقه تیرگارتن  ۱۹۹۳مه  ۲۶آتریس در تاریخ  .ه استشد

(Tiergartenبرلین پرونده )-  ۹۲/۱۲۱۹شمارهJS۵۱-  در رابطه با حکم دادگاه

به اجرا در آمد(، به  ۱۹۹۳آگوست  ۵)که از  ۱۹۹۳ژوئیه  ۲۷ایالتی برلین مورخ 

مربوط به حمل غیرمجاز اسلحه به شش ماه زندان تعلیقی با ضمانت  دلیل نقض قانون

تیر کالیبر  یک هفت ۱۹۹۲آگوست  ۱۸تا  ۱۹۹۱سه ساله محکوم شد. متهم از پاییز 

متری همراه با فشنگ آن را در اختیار داشته است. دادگاه اداری تیرگارتن  میلی ۹

 ا به یک سال یعنی تازمان ضمانت ر، مدت ۱۹۹۶ژوئیه  ۱۰برلین با حکم مورخ 

در یکی از  ۱۹۹۵ژوئن  ۲۳تمدید کرد زیرا آتریس در تاریخ  ۱۹۹۷آگوست  چهارم

کوبد و به این دلیل توسط دادگاه  جلسات این دادگاه با مشت به صورت متهم امین می

( محکوم به ۹۵/۶۶۸GS۲۳۷) ۱۹۹۵نوامبر  ۱۵اداری تیرگارتن در برلین در 

 .کند او آن را پرداخت میشود که  مارک جریمه می ۱۰۰

 

 (Atallah Ayad)عطاهللا ایاد  -۳

( در Borghhammoud، شهر بورگ حمود )۱۹۶۶متهم عطاهللا ایاد متولد سال 

است. او پس از دو بدون تابعیت  و وارهآهایش یک فلسطینی  بر گفتهلبنان است و بنا

جوانان سازمان یعنی  ،سالگی عضو جبهه دمکراتیک ۱۰، در سن دبستانسال 

شود. او سه سال دیگر نیز به مدرسه  وابسته به سازمان آزادیبخش فلسطین می

بیند. پس از آن، از خاک  در سوریه یک دوره نظامی می ۱۹۷۹رود و در سال  می

نشینی سازمان آزادیبخش فلسطین از  کند. او پس از عقب لبنان با اسرائیل مبارزه می

به عضویت سازمان امل در  ۱۹۸۳ر سال د  یک سال بعد،، ۱۹۸۲لبنان در سال 

جنگد.  هللا می رهبر و فرمانده گروه علیه اسرائیل و سپس علیه حزب مقامآید و به  می

او را ابوسخر  ه است و به این دلیلایاد معروف به جنگجویی نترس و سرسخت بود

  .شده است. او سه بار زخمی می نامیدند)پدر سخره( 

از  شود. درباره علت فرار او برلین میساکن و می آید ان به آلم۱۹۹۰ایاد در آوریل 

بر اظهارات خودش، گویا های گوناگونی وجود دارد. بنا ایترو لبنان و آمدن به آلمان،

ه شهود، او بسایر ت ابر اظهارهللا در خطر بوده است. اما بنا بجان او از سوی حز

 ید مستضعفان شیعه، پ.د.()ام سازمان امل سویاز   دلیل اعمال خالف و سودجویانه

دو ماه پس متهم ایاد محکوم و از این سازمان اخراج شده است. همسر و دو فرزند 

. یکی از فرزندان او آمده استبه دنیا  برلینآیند. فرزند سوم او در  از او به برلین می

و  دریافت کردند( Duldungاجازه اقامت موقت )تحمل ابتدا خانواده ایاد  فلج است.

 ۱۹۹۱خاک آلمان را تا آگوست  از آنها خواسته شدد سوی اداره امور خارجیان بع

موقتا دستگیر و بنابر حکم  ۱۹۹۲دسامبر  ۹ایاد در  ترک کنند. امری که عملی نشد.

 ۲۸ تاریخ تا ۱۹۹۲دسامبر  ۱۰از  آلمانبازداشت قاضی تحقیق دادگستری کل 

 برد. در بازداشت بسر می ۱۹۹۵آگوست 

 



 

 

 ارابیکاظم د -۴
در شهر کازرون ایران است و تابعیت  ۱۹۵۹مارس  ۲۲متهم کاظم دارابی متولد 

دار است. دارابی دوره ابتدایی و متوسطه را  ایرانی دارد. پدرش تاجر و مادرش خانه

زبان آلمانی  با در آن زمانهر چند به پایان رسانده است و دارای دیپلم است. او 

، ۱۹۷۹بنیادگرا در فوریه « اسالمی انقالب»پس از  وجوداین با  آشنایی نداشت، اما

یا در تاریخ یکم آوریل  ۱۹۷۹در اواخر سال  ،آن است آن وپیروانهوادار از که او

رود.  آید و در برلین به کالس زبان می به آلمان می دانشگاهی تحصیل با هدف ۱۹۸۰

، به ۱۹۸۱تا مارس  ۱۹۸۰ماهه کارآموزی، از سپتامبر   او پس از یک دوره شش

( درس Hagenمنظور کسب مدرک برای تحصیل در مدارس عالی، در شهر هاگن )

 کند. خواند و در این مدت در همان اطراف نیز سکونت می می

بر اساس حکم قانونی مبنی بر  ۱۹۸۲اکتبر  ۱۴تا  ۱۹۸۲ژوئیه  ۲۱دارابی از 

ا ایران با موفقیت . امه استبرد اخراج او از آلمان، در زندان ویژه خارجیان بسر می

 او از آلمانشود از اخراج  کند و موفق می به نفع دارابی در این امر دخالت می

گیرد. دارابی در اوایل  ماند و اقامت موقت می گیری کند و او همچنان در آلمان میپیش

آید و برای  به منظور شروع تحصیل در رشته مهندسی ساختمان به برلین می ۱۹۸۳

ر در اواخ اوکند.  در مدرسه عالی فنی برلین ثبت نام می ۸۴/۱۹۸۳ترم زمستانی 

صاحب سه  و کند ، ادنان ایاد، ازدواج میخود  با خواهر شریک بعدی ۱۹۸۵سال 

فرزند، دو دختر )هشت و شش ساله( و یک پسر )پنج ساله( است. دختر بزرگ او 

 فلج است.

( که VIS« )ن غربیبرلی -انجمن اسالمی دانشجویان»در  ۱۹۸۲دارابی از سال 

کنند، فعالیت دارد. او از سال  ایران در آن اجتماع می ج.ا. رژیم پیروان و حامیان

عضو هیئت رئیسه این انجمن است. او همچنین در تشکیالت سراسری این  ۱۹۸۴

( در مقام UISAهای اسالمی دانشجویان در اروپا ) انجمن  انجمن در اروپا، اتحادیه

. او در مسجد امام جعفر صادق دارای نقش مهمی بود. اما رهبری فعال بوده است

های  به دلیل شرکت نامرتب در کالس ای که اش اندک بود به گونه یلیموفقیت تحص

سپتامبر  ۳۰، در تاریخ مدرسه عالی فنی ای دوره و رد شدن در امتحانات میان درس

دادگاه شکایت  به  اخراجاین شود. او علیه  اخراج می این مدرسه عالیاز  ۱۹۸۷

 وارد مدرسه عالی بشود. ۱۹۸۸شود دوباره در ترم تابستانی  کند و موفق می می

هزار مارک در خیابان ۸۵یک فروشگاه مواد غذایی به مبلغ  ۱۹۸۸دارابی در اکتبر 

معلوم  (برای ما)کند.  برلین خریدای می ویکلنو( در منطقه نWeserstrasseِوِزر )

دارای هنوز در آن زمان ز کجا آورده است. از آنجا که دارابی نشد که او این مبلغ را ا

، او این فروشگاه را با کمک شاهد آیِدمیر همستقل نبود کسب و کار ی برایمجوز

(Aydemirبه عنوان مدیر اداره )  پس از آنکه این ه استگرداند فروشگاه می  کننده .

، شاهد می رودز میان سوزی ا در اثر آتش ۱۹۸۹فروشگاه مواد غذایی در اواسط 

د. اما دارابی همچنان در خرمی ، فروشگاه را از دارابی ۱۹۹۰ادنان ایاد در سال 

را در اواخر  فروشگاهایاد  زمانی کهتا  می ماند و به کار خود ادامه می دهدجا همان



 

 

سهامدار غیررسمی شرکت  ۱۹۹۱ویه . دارابی از اول ژانمی فروشد ۱۹۹۰

 ۷۰۰۰شود. او ماهیانه  سهامدار رسمی آن می ۱۹۹۲از سال شویی ادنان ایاد و لباس

اجازه اقامت  ۱۹۹۱ژانویه  ۱۹. دارابی در ه استگرفت مارک حقوق )ناخالص( می

ی کسب و کار مستقل او  به تقاضای اجازه ۱۹۹۱ماه مه  ۲۹ رگیرد و د رسمی می

وناگون، از کاالهای گ« دارابی و ایاد»شود. او تحت نام شرکت  پاسخ مثبت داده می

فروخت. اینکه  کرد و در برلین و سایر نقاط می پسته تا لباس در ایران خریداری می

پرداخت  اش، که آن را به پایان نرساند، می ای به امور تحصیل متهم تا چه اندازه

بر بطور موقت بازداشت شد. او بنا ۱۹۹۲اکتبر  ۸دارابی در  .ه استناروشن ماند

در بازداشت بسر  ۱۹۹۲تبر اک ۹از  آلماندادگستری کل  حکم بازداشت قاضی تحقیق

 .نیست قضایی محکومیتسوءپیشینه و ی  متهم دارابی دارای سابقه برد. می

 

 (Abbas Rhayelیل )حعباس را -۵
اش در بیروت  و شهروند لبنان است. او در میان خانواده ۱۹۶۷متهم رایل متولد 

دارای یک فروشگاه  ،ه بسیار خوبی داردیل با او رابطحکه را ،شود. پدرش بزرگ می

که مادر رایل و خود او نیز برخی اوقات در آنجا به پدر کمک  ه استمواد غذایی بود

یرا او گاهی ز ،ند. اینکه او دارای چند خواهر و برادر است، مشخص نشده اکرد می

اال ، و احتم۱۹۷۸تا  ۱۹۷۳یل از سال حکرد. را هشت نفر می تاصحبت از دو و گاهی 

به مدرسه رفته و پس از آن دارای شغلی نبوده است. او اگر کاری  ۱۹۸۳هم تا سال 

 در فروشگاه به مادر ۱۹۸۶داد و پس از مرگ پدر در سال  مد انجام میآ گیرش می

می جای برادرش در یک دفتر مشغول به کار ه . برای مدتی هم به استکرد کمک می

 ای از هموطنان ن، علی صبرا و عدهاه امیبه همر ۱۹۸۹اواخر سال  در راحیل .شود

( Aachen( به شهر آخن )Essenکند و از راه مونیخ و اسن ) لبنان را ترک می

کند. او قصد داشت در آلمان دوره مکانیک  رود و در آنجا تقاضای پناهندگی می می

 آخن، به شهر در  ند. او به دلیل شرایط بد زندگیماشین ببیند و در این شغل کار ک

او را  برلین پلیس کند. ست پناهندگی میدرخوا جاآید و در این همراه امین به برلین می

یل ابتدا غیرقانونی همچنان در حرا ،گرداند. به این دلیل میازدوباره به شهر آخن ب

ماند تا اینکه مادرش برای او اوراق شناسایی جعلی با نام عماد عماش  برلین می

(Emad Ammashبا تاریخ تو )یل با این اوراق جعلی حفرستد. را لد نادرست می

تمدید  ۱۹۹۲مارس  ۸اریخ شود که تا ت موفق به گرفتن اجازه اقامت موقت می

 Mahdiیل در برلین ابتدا نزد هموطنانش مانند شاهد مهدی شاهرور )حرا گردد. می

Chahrour( و حسین شاماس )Hossein Chamasکند. او خرج  ( زندگی می

نزد  ،فروشان  در بازار کهنه ،«حبیبی»ا از راه کار موقت در رستوران اش ر زندگی

یک اوراقچی اتومبیل، در فروشگاه مواد غذایی دارابی در خیابان ِوِزر و نیز از راه 

های دست دوم  یل گاهی نیز اتومبیلح. راه استکرد های اجتماعی تأمین می کمک بیمه

در سوئیس  ۱۹۹۰در اکتبر  نانند امیخرید. او نیز م لبنان میبرای برادرش در 

اخراج کرده و  ۱۹۹۱مارس  ۲۰کند. پلیس سوئیس او را در  درخواست پناهندگی می



 

 

پس از  اومدعی است که در آنجا دختری را عقد کرده است. راحیلفرستد. به لبنان می

بی مانند گذشته در خانه متعلق به متهم دارا و گردد کوتاه دوباره به برلین برمی یمدت

ای که  شود. خانه ب در منطقه ویلمرزدورف ساکن می۶۴در خیابان دتمولدر پالک 

کرده است. در این  خودش از آن استفاده می امورگاهی برای  تنها دارابی در آن زمان

همچنان برای یل ح. راه استکرد ، زندگی میدارابی خانه، مدتی هم برادر دارابی، قاسم

از راه  عالوه بر آن و کرد های اجتماعی استفاده می هیماز کمک ب  تأمین مخارج زندگی

های دست  فروشان، خرید و فروش اتومبیل کار با برادر متهم دارابی در بازار کهنه

آورد. وجه شاخص رفتار مذهبی  دوم و نیز کار موقت در رستوران پول به دست می

دستورات نماز  در تطابق با دستورات قرآن است. او طبق این عمل و کردار اواو 

یل پس از بازگشت برادر دارابی در مارس حرا آشامد. خورد و می خواند، غذا می می

ب ساکن بود. او به ۶۴به ایران، همچنان در همان خانه خیابان دتمولدر پالک  ۱۹۹۲

سپتامبر  ۱۷خاک آلمان تا تاریخ  با ترکرابطه در  ۱۹۹۲ مه ۲۰نامه پلیس مورخ 

 ۴همراه با امین در تاریخ  او .همچنان در آلمان می ماندنمی کند و توجهی  ۱۹۹۲

بر اساس حکم بازداشت که  راینه بطور موقت بازداشت شد در شهر ۱۹۹۲اکتبر 

 برد. در بازداشت بسر می ۱۹۹۲اکتبر  ۵، از آلمانقاضی تحقیق دادگستری کل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل دوم

  
 جرم موضوع

« میکونوس»از ساعت یازده شب در رستوران  یشاندکی پ ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۷در 

 در منطقه ویلمرزدورف برلین، آ  -۲( پالک Prager Strasseدر خیابان پراگ )

(Wilmersdorf) ر حزب دمکرات کردستان ایران دکترصادق شرفکندی، هبر

حزب در اروپا فتاح عبدلی، نماینده حزب در آلمان همایون اردالن و نیز  نماینده

سوی یک ایرانی به نام  آنها نورهللا محمدپور دهکردی، ازجم متر و مشاور

ل با سی گلوله از یک مسلسل و یک کلت به قتل حیهاشمی و متهم را ن بنیاعبدالرحم

 شود. رسند. صاحب رستوران حبیب غفاری نیز به شدت مجروح می می

I-  علل تاریخی  
شود که در پی  می  تاریخیاست و مربوط به مناسبات نقطه شروع این حادثه در ایران 

هللا خمینی را بر سر قدرت آورد. در  آیت ۱۹۷۹به اصطالح انقالب اسالمی سال 

 دوران رهبری او اختالفات با حزب دمکرات کردستان شدت بیشتری یافت. 

ترین  اهمیتگذاری شد. این حزب با  پایه ۱۹۴۵حزب دمکرات کردستان ایران در سال 

زبی که اکثر پیروان آن اهل سنت هستند و حدود ح ،حزب کردهای ایران است

شود. هدف حزب این است که با حفظ  اش محدود به بخش کردستان ایران می فعالیت

های اداری، قضائی،  خودمختاری در بخش ارضی ایران، برای بخش کردستان تمامیت

ای به دمکراسی برسد. حزب در  پلیس، مدرسه و فرهنگ به دست آورد و تا اندازه

زمان شاه ممنوع بود. حزب پس از انقالب اسالمی که مورد استقبال حزب دمکرات 

ی فعالیت آزاد داشت. این امر موجب امیدی  کردستان ایران هم قرار گرفت، ابتدا اجازه

 های سیاسی حزب بود. اما رهبر تر رژیم جدید نسبت به خواست برای یک رفتار مثبت

ای در بیرون به دست  باره هیچ نشانه ه ابتدا در ایننکهللا خمینی، بدون ا انقالب، آیت

های قومی و در این  گروه  ف هرگونه خودگردانی و حقوق ویژهدهد، از آغاز مخال

خروج از  با هدف ها تالش او این نوع خواستاز نگاه ارتباط حقوق کردها بود. 

ی  یشه. خمینی علت و ربود دینی )امت( و نابودی وحدت حکومت« ناجامعه مؤمن»

دید. به نظر او مسئله  ن میای غرب علیه وحدت مؤمن هایی را در توطئه چنین تالش

های کرد و  توانست از راه متالشی کردن ساختارهای سیاسی حزب می تنهاکردها 

هللا خمینی بالفاصله پس از انقالب  های رهبری آنها حل شود. آیت نابودی شخصیت

« هیحکومت اال»اسالمی یا به اصطالح اسالمی به منظور استقرار یک حکومت 

والیت »این سیستم   د و سرانجام موفق شد. وجه مشخصهفعالیت خود را شروع کر

شناسان صالحیت  دین تنها قانون قرار دارند. ]در این نظام است که بر قرار« فقهایی

دارند که بر اساس قرآن و شریعت درباره تمام امور حکومت، امور جامعه و امور 

به قرآن  داند زیرا می« حکومت خدا»ئی تصمیم بگیرند. این سیستم خود را قضا

عالئق مربوط به حفظ قدرت سیاسی، هرگونه حرکت مخالف  کند. به دلیل استناد می



 

 

شود. این  اسالم تکفیر می )اپوزیسیون( به عنوان حمله علیه سیستم و در نتیجه علیه

عالئق واقعی پنهان در پشت آن، حتا  شود که مذهبی موجب نمی -ایدئولوژیک  پوسته

 برای متهمان نیز پوشیده بماند.

تا زمانی که این سیستم حکومت هنوز به اندازه کافی ثبیت نشده بود، در رابطه با 

هایی وجود داشت که در آن، حکومتگران میان  حزب دمکرات کردستان ایران، دوره

کردند. کردها تالش  ب میانتخامذاکرات تاکتیکی و سرکوب با ابزار نظامی یکی را 

هللا خمینی  ها بطور مسلحانه از خود دفاع کنند. بنابراین آیت علیه این سرکوبکردند می

حزب دمکرات  و( )جهاد« جنگ مقدس»علیه کردها اعالم  ۱۹۷۹آگوست  ۱۷در 

« واجب القتل»حزب شیطان خواند و آن را ممنوع کرد. رهبران حزب  کردستان را

به منظور  (حکومتگران ایران)ن ترتیب زندگی آنها در خطر بود. یه اب اعالم شدند و

استتار این تصمیِم مربوط به حفظ قدرت سیاسی، رهبران کردها را به عنوان مفسد و 

کافرانی اعالم کردند که باید کشته شوند. این خط سیاسی آشکارا حتا پس از عفو 

شدت بیشتری نیز پیدا کرد. این خط  حتا نه تنها ادامه یافت بل ۱۹۸۳سال عمومی در 

رگونه اپوزیسیون هعلیه کن کردن سیستماتیک و قهرآمیز  سیاسی به صورت ریشه

درآمده است که بتواند احتماال قدرت مطلق و انحصاری حکومتگران   سیاسی یا قومی

 ۱۹۷۹ایران را به خطر بیاندازد. میان نیروهای حزب و پیروان خمینی در سپتامبر 

شاهد  شدن ها با انتخاب های نظامی پیش آمد. این درگیری درگیری ۱۹۷۹بر تا نوام

، جای خود را به مذاکره دادند. ۱۹۸۰سال صدر به ریاست جمهوری در لحسن بنیابوا

والیت »صدر پیش از انقالب یکی از مشاوران نزدیک خمینی بود. او مخالف  بنی

ین راه حل مذاکره با کردها را چنو طرفدار جدایی دین از حکومت بود. او هم« فقها

داد. اما این مذاکرات سرانجام در اثر مقاومت و مخالفت  ترجیح می (ها بر دیگر شیوه)

با یک کودتا از قدرت  ۱۹۸۰صدر را در ژوئن  خمینی شکست خوردند و خمینی بنی

های اپوزیسیون به خارج گریختند تا از آنجا از راه  صدر و رهبران حزب انداخت. بنی

وشنگری و تبلیغات برای تحقق اهداف خود فعالیت کنند. حزب دمکرات کردستان ر

به را ، سرنگونی رژیم ایران ۱۹۸۱مورخ دسامبر  ،ایران در پنجمین کنگره خود

عنوان یکی از اهداف خود تصویب کرد زیرا آنها معتقدند بدون دمکراتیزه کردن 

 داشت.ایران، شانسی برای خودگردانی کردها وجود نخواهد 

رژیم خط مشی نابودی، به ویژه نابودی رهبران احزاب اپوزیسیون و نیز نابودی 

دهد. رژیم در این هدف صرف  اپوزیسیون کردها را همچنان با سرسختی ادامه می

اش، واحد و مصمم عمل  های گوناگون در دستگاه حکومتی نظر از وجود گرایش

 باشد. می ۱۹۸۹کند. نمونه آن حوادث وین در تابستان  می

 

II- دکتر قاسملو در وین  ترور 
، رژیم ایران وانمود کرد که ۱۹۸۸پس از پایان جنگ ایران و عراق در تابستان 

ن اآماده مذاکره درباره خودگردانی با حزب دمکرات کردستان ایران و دکتر عبدالرحم

 خواست فرصتی به دست آورد تا دکتر قاسملو را از میان قاسملو است. رژیم می



 

 

بردارد. قاسملو یک شخصیت رهبری بسیار مهم و مورد توجه بود و کردها از او 

کردند و نه از رژیم ایران. دکتر قاسملو با این تصور که احتماال رفتار  پیروی می

حکومت پس از جنگ تغییر کرده است و نیز با این احساس مسئولیت و وظیفه که 

ا این مذاکرات موافقت کرد. او به منظور باید در بازسازی ایران شرکت داشته باشد، ب

با نمایندگان حکومت  ۱۹۸۹و ژانویه  ۱۹۸۸که از دسامبر   ادامه مذاکرات پنهانی

بعدا  آنگونه کهرود. او  به پایتخت اتریش می ۱۹۸۹شروع شده بود، در ژوئیه 

. این دام از جمله از سوی محمدهادی هادوی ه بودمشخص شد، وارد یک دام شد

. مقدم در وزارت می شوده بعدا درباره او گفته خواهد شد، تدارک دیده مقدم، ک

اطالعات و امنیت )وزارت اطالعات و امنیت کشور؛ واواک( یعنی دستگاه اطالعاتِی 

 .ه استآوری اطالعات درباره کردها بود ، مسئول جمعج.ا. مرکزی حکومت

شروع شد.  ۱۹۸۹ژوئیه  ۱۲در اولین دور مذاکرات میان قاسملو و نمایندگان ج.ا.ا. 

آورند و با اسلحه اتوماتیک به  ای به محل گفتگو هجوم می عده ۱۹۸۹ژوئیه  ۱۳در 

روی دکتر قاسملو، دکتر آذر قادری نماینده حزب دمکرات کردستان در اروپا و نیز 

رسانند.  آنها را به قتل می گشایند و فرد مورد اعتماد آنها، دکتر رسول فاضل، آتش می

، ده باشندبرای اطمینان از اینکه هیچیک از آن سه نفر جان سالم به در نبر ناضارب

منجر  اتریشپلیس جنایی  و اقدامات زنند. تحقیقات به هر سه قربانی تیر خالص می

جعفری صحرارودی رئیس گروه  برایبه دلیل شرکت در قتل بازداشت حکم صدور به 

 شود. این می( Ajvadi آجودی، مصطفوی )با نام مستعار مصطفی مذاکره و مصطفی

هر دو عضو سپاه پاسداران انقالب اسالمی بودند. همچنین مأمور امنیتی  دو نفر،

به اتهام شرکت در این  )نام اصلی حاج غفور درجزی، پ. د.( ایران، بزرگیان اصل

فورا مخفی  آجودی قتل بازداشت شد. در این مورد دادگاهی تشکیل نشد زیرا مصطفی

توانست اتریش را  دبع می کند که بزرگیان اصل به سفارت ایران فرارو  می شود

های مورد  ژوئیه به ایران برگردد. اسلحه ۲۲ترک کند. صحرارودی اجازه یافت در 

متری و دو کلت مارک  میلی۹( Berettaاستفاده در این قتل، یک مسلسل برتا )

Beretta  ( و الماLama کالیبر )کن در یک کیسه  داخفهمتری و نیز ص میلی ۶۵/۷

پالستیکی در کنار یک ظرف آشغال پیدا شدند. موتورسیکلت مورد استفاده برای 

 ای کمی دورتر از محل حادثه قرار داشت. انجام این قتل در فاصله

پس از این قتل، رهبری حزب دمکرات کردستان ایران هرگونه تماس با دولت ایران 

یم ایران پیگیرانه به خط نیز ادامه دارد. رژ را قطع کرد. این قطع رابطه تا امروز

های اپوزیسیون و سرکوب قهرآمیز آنها  مبنی بر شناسایی احزاب و گروه مشی خود

 دهد. ، همچنان ادامه میدرون و بیروندر هر جا که ممکن باشد، در 

 ۳۰در یک مصاحبه تلویزیونی در  ج.ا.ا. علی فالحیان وزیر اطالعات و امنیت

اند  درباره اقدامات گذشته با خشنودی اظهار داشت که آنها موفق شده ۱۹۹۲آگوست 

از جمله به کادرهای حزب دمکرات کردستان ایران در خارج از کشور ضرباتی )در 

؛ کادرهای آنها را مجبور کننده( وارد اتی سخت و تعیینشود: ضرب جایی دیگر گفته می

یب آنها هستیم و در مرکز تشکیالت به فرار از کشور کنند و اینکه ما همه جا در تعق



 

 

های آنها را زیر کنترل دارریم. ادامه پیگیری این  ایم و فعالیت نفوذ کردهنیز آنها 

 استراتژی به قتل دکتر شرفکندی و یارانش انجامید.

 

III- تدارکات سوء قصد به جان دکتر شرفکندی 
ایران نه  ستانپس از قتل دکتر قاسملو و یارانش مشخص شد که حزب دمکرات کرد

از نظر سیاسی همچنان فعال است. حزب دمکرات کردستان به  لب ،تنها از بین نرفته

یافته بود که هدف حزب   یک شخصیت رهبری با وزنه سیاسی رهبری دکتر شرفکندی

کرد.  های اپوزیسیون علیه رژیم ایران همچنان دنبال می را مبنی بر متحد کردن گروه

زمان، در این رابطه در مرکز توجه واواک و زمامداران  دکتر شرفکندی، دیرترین

 گیرند. گیرد. آنها تصمیم به نابودی او می قدرت در ایران قرار می

 

  تدارکات واواک -۱
اولین تدبیری که بعدها منجر به اتخاذ تصمیم به منظور نابودی شرفکندی شد، توسط 

وری اطالعات درباره افراد، آ علی فالحیان به عنوان وزیر واواک انجام گرفت. جمع

، اصوال از وظایف واواک است. درون و بیرونها و احزاب اپوزیسیون، در  گروه

اطالعات الزم درباره حزب دمکرات  دهد به هادی هادوی مأموریت می فالحیان

آوری کرده و  کردستان ایران به ویژه اطالعات الزم درباره افراد رهبری حزب را جمع

 به او پیشنهاد کند.ی ترور براهایی را  طرح

اش در واواک و نیز همکاری او در تدارکات  مقدم به دلیل سابقه فعالیت مستقیم قبلی

آمیز دکتر قاسملو و همراهانش، برای انجام این وظیفه فرد بسیار مناسبی  قتل موفقیت

بود و  ام کاال، یک شرکت پوششی واواکصمصبود. او در این فاصله رئیس شرکت 

 بیرون از ایرانتوانست تحت پوشش یک تاجر، بدون جلب توجه، در  دلیل می به این

هدفمند و موفق به انجام خوب و رفت و آمد کند. او توانست این مأموریت را بسیار 

ی به عنوان محل برگزار ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۷تا  ۱۵زیرا برلین از تاریخ  ،برساند

تعیین شده بود. از زمان  دمکرات -سوسیالکنگره جهانی احزاب سوسیالیست و

در  ۸۲/۱۹۸۱دمکرات در  - برگزاری کنگره جهانی احزاب سوسیالیست و سوسیال

( رهبری حزب دمکرات کردستان ایران عالقمند به شرکت در این Peruشهر پرو )

برای شرکت همراهانش شد انتظار داشت که شرفکندی و می ها بود. در نتیجه کنگره

. هرچند محل ترور در آلمان فدرال، یعنی کشوری که ایران دبیاینبه برلین در کنگره 

با آن دارای روابط بسیار خوبی بود، قرار داشت اما این امر مانعی برای ارتکاب قتل 

نشد. درست همین روابط خوب و مثبت میان دو حکومت، از نظر ایران، دلیلی بر این 

در این ترور، این رابطه  .ج.ابود که در صورت بروز ظن مبنی بر دخالت خام پندار 

به منظور فعال  ۱۹۹۱توان تحمل این بار منفی را خواهد داشت. مقدم در تابستان 

آوری اطالعات  جمعوکسب وجمله در میان کردهای مخالف  اش از بع اطالعیکردن منا

دهد و  کند. او در پایان سفر، گزارش کار خود را به فالحیان می به آلمان سفر می

 کند.  را آماده میاش   شنهادیهای پی طرح



 

 

 

 تصمیم کمیته عملیات ویژه -۲
عملیات ویژه )کمیته امور  شورای اموررا در اختیار  هادوی فالحیان نتیجه تحقیقات

گیری در مورد امور امنیتی به منظور تصمیمتنها ای که  کمیته می دهد،ویژه( قرار 

ختیارات هر یک از نهادها و بسیار ویژه به وجود آمده است. اموری که فراتر از ا

شورای امنیت »ها است و به دلیل حساسیت و اهمیت آنها حتا در نهاد رسمی  ارگان

ن نظام امر به ویژه شامل موارد قتل مخالفشود. این ا نیز درباره آنها گفگو نمی« ملی

« والیت فقها»ای از سیستم  . این کمیته به عنوان زائدهاست از کشوربیرون در 

شده و در خارج از قانون اساسی و عمال بر فراز دولت و مجلس قرار دارد. تشکیل 

اعضای آن عبارتند از: رئیس جمهور، وزیر اطالعات و امنیت )واواک(، وزیر امور 

خود و سرانجام  اطالعاتیهای  های امنیتی و سایر سازمان خارجه، نمایندگان دستگاه

یک بدعت جدید پس از انقالب  بل ،نیست. رهبر انقالب، رهبر مسلمانان رهبر انقالب

رتبه است اما  است.  رهبر انقالب هرچند که یک روحانی عالیدر ج.ا.  ۱۹۷۹سال 

روحانی  -سیاسی است. رهبری مذهبی یمنصب بل مقام و ،منصب او نه مذهبی

ویژه  شورای امورهای بزرگ است. تصمیمات اتخاذشده در  هللا همچنان در دست آیت

از کشور است. در  بیرونام عملیات به ویژه عملیات در رابطه با شرط انج پیش

ها باشد، این مأموریت قتل باید  صورتی که چنین عملیاتی در رابطه با کشتن انسان

مورد تأیید رهبر انقالب، به عنوان نهاد سیاسی، قرار گرفته باشد. در اینجا موضوع 

صالحه، به منظور نابودی بر سر تفویض یک مأموریت سّری، بدون رأی دادگاه 

افرادی است که بر سر راه عالئق مربوط به قدرت سیاسی رژیم ایران قرار دارند. و 

آید. این امر قاعدتا  ایران از آنها خوششان نمیج.ا. یا بنا بر دالیلی دیگر، زمامداران 

شود. مأموریت  های اپوزیسیون می ها و حزب کننده گروه های رهبری شامل شخصیت

شود، برای مسلمانان شیعه هیچ نوع التزام  که به آن حکم قتل نیز گفته میقتل 

 واقعی، حقوقی یا مذهبی در پی ندارد.

شود،   ویژه تصمیم گرفته می شورای اموربخش اجرایی عملیاتی که درباره آن در 

گردد که او نخست، با اهداف عملیات  محول می شورااصوال به عضوی از اعضای 

ترین فرد باشد.  باشد؛ و دوم، بر اساس امکاناتش برای این کار، مناسب آشنایی داشته

رهبر تیم را به منظور اجرای واقعی قتل در  به نوبه خود به اصطالحشورا ضواین ع

های ویژه و با تجربه جنگی  دیده با توانایی گیرد. رهبر تیم یک فرد آموزش نظر می

و در محل عملیات دارای  کند خاب میانت« تیم ضربت»است که افراد خودش را برای 

در  کننده در عملیات است. روهای شرکتگیری نهایی حتا در برابر سایر نیحق تصمیم

و نیز در رابطه با دکتر شرفکندی و  با موضوع مورد بررسی این دادگاه ارتباط

تصمیم به  ۱۹۹۱ویژه در سال  شورایهمراهانش، طبق این مدل عمل شده است. 

 گیرد. ان حزب دمکرات کردستان ایران مینابودی رهبر

 

 



 

 

IV- تدارکات اجرایی مأموریت سوء قصد 
علی فالحیان وزیر اطالعات و امنیت کشور ]واواک[ مأمور اجرای این حکم قتل 

)به « بزرگ علوی»شود. پس از آن تدارکات قتل دکتر شرفکندی تحت نام رمز  می

الحیان برای انجام این کار در گیرد. ف معنای: خواست رهبر انقالب( انجام می

را که بخش ویژه چنین عملیاتی است به « شورای عملیات ویژه»اش یک  وزارتخانه

 گیرد. کار می

  های الزم آخرین شناسایی -۱

با  ۱۹۹۲ی واواک، اصغر ارشاد و کمالی، از ژوئیه  رتبه دو تن از کارمندان عالی

آیند. هر دو عضو یک شرکت  میمأموریت از سوی شورای عملیات ویژه به آلمان 

 بل ،صادی به آلمان نیامده بودنداستتاری واواک هستند. آنها برای گفتگوهای اقت

وظیفه داشتند امکانات و شرایط اجرایی عملیات را بطور نهایی و مشخص روشن 

کنند و به فالحیان گزارش دهند. در رابطه با پیگیری این اهداف، آنها از یک نفر 

داشت، استفاده کردند. ایران که در محل سوء قصد سکونت ج.ا. امنیت  رابط دستگاه

کشور، عادی است. این فرد رابط  از بیرونچنین مواردی، یعنی ترور در امری که در

کند. او عضو سپاه  در آلمان زندگی می ۱۹۸۰دارابی از سال  متهم دارابی است.

کرد. او از سوی  فعالیت می پاسداران بود و برای دستگاه امنیت ایران داوطلبانه

های کنسولی کشورش در آلمان  یابد که با نمایندگی وزارت اطالعات مأموریت می

کرد، از موقعیت  اندهی میجلسات سیاسی سازم دارابیای نزدیک برقرار سازد.  رابطه

نمود،  کنترل عقیدتی اعضای آنها استفاده میخودش درتشکیالت دانشجویی به منظور

اطمینان   و هموطنانش را در رابطه با درجهکرد  انقالب اسالمی تبلیغ میبرای اهداف 

های اطالعاتی او و  . فعالیتادد سیاسی به آنها، مورد بررسی و شناسایی قرار می

های خارج از کشور ایران به او داشتند، او را به فردی  اعتمادی که نمایندگیهمچنین 

عالوه، دارابی دارای ارتباطات ه یل کرد. بتدارک این ترور  تبد برایبسیار شایسته 

هللا لبنان بود. این امر برای انجام سوء قصد اهمیت بسیار داشت.  زیاد با پیروان حزب

ایران در نظر گرفت.  ج.ا. از سیاست ای شاخه اساس به عنوان هللا را باید در حزب

تأمین مالی و  نایران به وجود آورد و عمدتا از سوی آ جمهوری اسالمیهللا را  حزب

بیند. این امر دارای هدفی صرفا خیرخواهانه  تعلیمات وآموزش میشود و تسلیحاتی می

ای برای صدور و  هللا به عنوان وسیله ایران نه تنها از حزب حکومتنیست زیرا 

سرکوب  برایای  هللا وسیله حزب بل ،کند گسترش انقالب اسالمی در لبنان استفاده می

 .هسترژیم ایران نیز ن اقهرآمیز مخالف

 

  دارابیکاظم تدارک سوء قصد توسط  -۲

a-  ایران و به عنوان یک پیرو معتقد  .ا .جع فدارابی به عنوان یک خادم داوطلب منا

، عالقمند به انجام و قوی ای بسیار باال های انقالب اسالمی، با انگیزه به سیاست

ایران در رابطه با تحکیم ا. ج.. عالقه ه بودشود که به او محول ش مأموریتی می

، مورد توجه او نیز بود. او در این  ن سیاسیااش از راه از میان برداشتن مخالف قدرت



 

 

وریت برای او ارتباط نه نیازمند حکمی بود و نه حکمی وجود داشت. انجام این مأم

شروع به تشکیل یک گروه  یتی که داشتدارابی بنابر مأمور هیچ التزامی نداشت.

که تحت  را، یل و نیز علی صبراحاو در این رابطه، از جمله متهمان امین و راکرد. 

بودند. آشنایی نزدیک آنها با لبنان هللا  عضو حزباین افراد جذب نمود.  ،پیگرد است

 باشد. می هللا در حزب آنها عضویتدارابی بر اساس همین 

b-  خود را از جمله های ایدئولوژیک و نظامی  یل آموزشحراعباس امین و یوسف

اند. سپاه  در ایران در شهر رشت و در یک ارودگاه آموزشی سپاه پاسداران گذرانده

مطیع و خادم رژیم ، ای نظامیه یکی از گروه انقالب اسالمی ایران پاسداران

بنیادگرای ایران است. آنها در مسجد امام جعفر صادق که دارابی در آنجا به عنوان 

ان شوند. رابطه آنها در طول زم می است، با دارابی آشنا میسازمانده دارای نقش مه

که دارابی برای متهم امین  می شودیابد. به عنوان مثال این رابطه باعث  تعمیق می

خود در خیابان مواد غذایی یل در فروشگاه حکارهای موقت پیدا کند. او به امین و را

می زیاد بود که به او اجازه  چنانآنیل حبه را او و اعتماد می دهدکار ( Weser)ِوِزر 

ب، به تنهایی سکونت  -۶۴پالک ( Detmolder)خیابان دتمولدر اش در در خانهدهد 

اش در برلین در همین خانه زندگی  کند. امین هم با اجازه دارابی به هنگام اقامت

 پالک (Wilhelm) کشی به خانه خیابان ویلهلم . دارابی پس از اسبابه استکرد می

و از آن گاهی برای پذیرایی از میهمانان و  ه بودآن خانه را همچنان نگه داشت، ۳۸

علت  کرد. اش استفاده می از دختر فلج نیز برخی اوقات به منظور نگهداری و مراقبت

همکاری متهمان امین و رایل در این جرم عمدتا بر اساس این التزام دارابی نبوده 

ایران  ج.ا. که دارای همان ایدئولوژی حکومت هللا است. آنها به عنوان اعضای حزب

 ایران یرژیم بنیادگرا نکنند و از پیروان و موافقا یت میاست، برای همان اهداف فعال

هستند و قصد داشتند از طریق نابودی رهبران سیاسی اپوزیسیون ایران، به تحکیم 

بر ل و بنایحکمک کنند. حتا امین هم که برخالف را ج.ا. قدرت سیاسی حکومتگران

ن ترور شرکت کند یا خود را کنار کشد، دالیل خانوادگی ابتدا تردید داشت که در ای

در گیرد.  میبا دارابی شده، تصمیم به همکاری  سیاسی یاد  سرانجام بنابر انگیزه

مجبور کرده شرعا یل را حکه او و را شرعی و...هیچگونه حکم یا دستور اینمورد 

 ت کنند، وجود نداشت.باشد تا در این ترور شرک

c- و با  پیوندد. او با امین در مسجد ه مییل به گروحمتهم آتریس توسط امین و را

( آشنا Alian( متعلق به شاهد علیان )Rosario« )روزاریو»یل در رستوران حرا

کرد، آن دو نفر  رفت و آمد می« حبیبی»شود. آتریس که مرتب به رستوران عربی  می

می دید. او با متهم ایاد نیز که از آشنایان امین بود در آنجا آشنا  یرا اغلب در آنجا م

با مسائل  رابطهتر شد که آتریس به متهم امین در  . دوستی آنها هنگامی عمیقشود

مربوط به مشکالت خارجیان کمک کرد و از او به عنوان مهمان در نزد خود پذیرایی 

ومبیل به اوزنابروک  نزد طارق یل با اتحهمراه را ۱۹۹۲کرد. آتریس در آگوست 

ایران است و از  ج.ا.هللا طرفدار  ( که یکی از فعالین حزبTarik Sheileشایله )

روند. از سوی دیگر، آتریس و امین برای  آنجا پیش متهم امین در شهر راینه می



 

 

یل، آتریس و ایاد از حبرخالف امین و را اند. دیدار با متهم ایاد به خانه او رفته

را وارد  هااند. اما این امر مانع از آن نشد که دارابی آن هللا نبوده ی پیشین حزباعضا

در هر صورت، آتریس با امین و رایل دوست بود و ایاد هم  زیرا ،نکندترور گروه 

دارای تجربه جنگی الزم و به عنوان عضوی از اعضای بزرگ خانواده، از نزدیکان 

باجناق و   شاهد ادنان ایاد یعنی برادرزاده  زادهایاد برادر ،آمد دارابی به شمار می

هایی که موجب شدند آتریس و ایاد در این ترور  انگیزه شریک تجاری دارابی بود.

شرکت کنند کامال روشن نشد. اما عمل آنها بر اساس یک حکم یا دستور یا شرایطی 

 مشابه یک دستور نبوده است.
 

 تدارکاتی تدابیرو دیگر  رورتاطالعات و آشنایی سایر متهمان از  -۳
a-  دارابی از همان ابتدای جلب امین و رایل جزئیات اساسی ترور را با آنها در میان

شود.  ، از این امر مطلع می۱۹۹۲. ایاد نیز دیرترین زمان، در ژوئیه ه استگذاشت

رتسهایم و( که از فُ Jaradeیل و شاهد جراده )حایاد در دیداری مشترک با امین، را

(Phorzheimبرای دیدارآنها ) اظهار  به برلین آمده بود، در رستوران حبیبی

تواند موجب  ای که می به وجود خواهدآمد. مسئله« با کردها مسئله»دارد که  می

برلین را ترک کند و به شهر کند  د. جراده به او پیشنهاد میشومراجعت او به لبنان 

سئله بسیار بزرگ این م»با این تذکر که  دیگری در آلمان برود. ایاد این پیشنهاد را

اش  دلیل نگرانی ایاد نه آگاهی او از موضوع ترور بلکه آمادگی کند. رد می« است

نجا که مربوط به ، تا آسوء قصد برای شرکت در آن بوده است. ایاد در طراحی نقشه

ن . این طرح تا آن میزاه استآن در محل ترور بود، شرکت داشت  واسطه اجرای بی

یا دانست کدام فرد را برای ترور به داخل خواهد فرستاد،  تکمیل شده بود که ایاد می

، و چه کسی باید کشیک دهدرستوران در جلوی  نگهبانچه کسی باید به عنوان 

 رانندگی ماشین فرار را به عهده بگیرد.

b-  یل و ایاد یعنی افراد گروهی که ح، امین، آتریس، را۱۹۹۲در اواخر آگوست

ارابی برای تدارک و اجرای ترور در نظر گرفته بود، با هم به مراسمی که به افتخار د

لبنان( ن اگذاران اولین سازمان سیاسی شیعی روحانی شیعه موسی صدر )یکی از پایه

روند. آنها همراه مجدی  ( میBad Homburgُهمبورگ )شد، به شهر باد برگزار می

یل و آتریس بودند. حتان نزدیک را( یکی از دوسMajdi Chahrourشاهرور )

های مهارت و توانایی استفاده می کند تا  این فرصت ازاننده اتومبیل بود و آتریس ر

این در همین د. در دیرترین تاریخ، یعنی هد در رانندگی به دیگران نشان می خود را

لع آتریس از تروری که باید علیه جان کردهای مخالف انجام بگیرد، مط است که زمان

تنها های امنیتی قابل انتظار،  شود و اینکه چنین تروری با در نظر گرفتن مراقبت می

آمیز انجام پذیرد. او نیز همچون  تواند موفقیت در صورت یک حمله غافلگیرکننده می

 عملیات یل آماده بود در این سوء قصد شرکت کند. تقسیم وظایفحامین و ایاد و را

ریزی شده بود که امین به عنوان تیرانداز با ُکلت و آتریس  حداقل تا آن اندازه برنامه

ه ند. امین احتماال در همان زمان به ابه عنوان راننده اتومبیِل فرار، مورد گفتگو بود



 

 

یل ح. اینکه ایاد و راه استطور درونی از نقشی که به او محول شده بود ناراضی بود

 بایست بازی کنند، مشخص نشد. چه نقشی را می

c- یک تلفن دستی ۱۹۹۲آگوست  ام۲۵، در دارابی در گام بعدی تدارک ترور ،

ه ین منظور بوده ابلکه بیشتر ب ،خرد. این خرید نه در رابطه با کارهای تجاری او می

با  کنترلو یک امکان تماس دائمی بدون شنود  بتواند انجام ترورکه پس از  است

تدبیر  هر زمان در دسترس باشد. این کنندگان در قتل داشته و برای آنها نیز شرکت

زیرا دارابی مسئول تدارکات عملیات در محل بود  ه است،ضروری بود امری الزم و 

هنگام  بهکرد. اما خودش تصمیم داشت  ی میو باید به وضع اعضای گروه رسیدگ

ش در زمان ترور در اترور از برلین خارج شود تا برای عدم حضور انجام عملیات

 ترور، دالیل کافی داشته باشد. شهر و محل

 محل ترور -۴
که توسط طبیب « میکونوس»به عنوان محل ترور حتا پیش از این زمان، رستوران 

از و  افراد اپوزیسیون ایران ه است، زیراشد، مورد توجه قرار داشت غفاری اداره می

 همان ابتدااز  کردند. این امر حتا اگر می آنجا برگزارجلسات خود را در هاکردجمله 

اما ه باشد، های مقدماتی روشن نبود اندرکاران این جرم توسط شناسایی  برای دست

ارشاد  آقایان رژیم ایرانن اطالعاتی ازمان، بر اساس اطالعاتی که مأموردر دیرترین 

سجل شده بود. ن میان کردها کسب کرده بودند، برای آنها ماو کمالی از یکی از خائن

« میکونوس»نیز بر اساس رستوران  ترور عملیاتی مقدماتیطرح به این دلیل، 

که  می شودتر  ریخته شده بود. نشانه درست بودن ارزیابی آنها هنگامی بیشتر و قوی

ای از افراد اپوزیسیون به  در رستوران میکونوس جلسه ۱۹۹۲اول سپتامبر در 

. در این می شودمنظور تدارک بعدی یک نشست مشترک با دکتر شرفکندی برگزار 

و سایر  جعفریو از جمله افراد زیر شرکت داشتند: شاهدان دستمالچی جلسه 

در  طبیب غفاری. میکونوس آقای های اپوزیسیون و صاحب رستوران نمایندگان گروه

گفتگوها  نشست ایندر  کردی آمدن شرفکندی را اعالم کرد.دهاین نشست نوری 

اپوزیسیون علیه رژیم ایران  یروهایمیان ن اتحاد و همکاری مسایل چون عالوه بر

. گفتگو شده استتدابیر امنیتی برای دکتر شرفکندی نیز اتخاذ موضوع  درباره

 یم درباره تدابیر امنیتی بر عهدهکه اتخاذ تصممی یابد گفتگوها با این نتیجه پایان 

 خود دکتر شرفکندی گذاشته شود.

 ورود تیم ضربت -۵
با مأموریت از سوی فالحیان از  « تیم ضربت»، ۱۹۹۲در حوالی هفتم سپتامبر 

. ه استبود هاشمی ن بنیاآید. فرماندهی تیم با رهبر تیم، عبدالرحم ایران به برلین می

کنندگان در  و شرکتاستفاده می کند « شریف»از نام مستعار او در حین عملیات 

کرد  ن فعالیت میشناختند. شریف برای واواک در لبنا به این نام می تنها عملیات او را

 یآنجا یک دوره آموزشی عالی چریکی را گذرانده بود. او برای این ترور فرد و در

 ۱۹۸۷شناخت و در دهم آگوست  خوب می زیرا اروپای غربی را ،بود بسیار مناسب

خلبان ایرانی، یک آمیزی را نسبت به جان  نیز در شهر ژنو، سوء قصد موفقیت



 

 

و  می کندکه با یک هواپیما به عراق فرار  ی کسی بودطالبی، انجام داده بود. طالب

. ه استیک ایرانی دیگر به نام محمد نیز عضو تیم بود. می شودسوئیس  ساکنسپس 

های تدارک دیده شده  ها و برنامه گیری درباره اینکه کدامیک از تدابیر، طرحتصمیم

هستند یا خیر، و ضروری الزم و و یا اینکه تدابیر دیگری  ،به اجرا درآیند یا نه

 اجرای نهایی عملیات، همگی از اختیارات رهبر تیم همچنین تصمیم در باره

. شریف به منظور انجام وظایف محوله با دارابی ه استبود عبدالرحمان بنی هاشمی

 تماس برقرار کرد.

a-  به او وظایف دیگری محول  ، بلنمی یابدنقش دارابی با ورود تیم ضربت[پایان

کرد.  ای را در برلین و آلمان طلب می انجام آنها آشنایی و ارتباطات ویژهکه  می شود

در این رابطه به ویژه تدابیر لجستیک اهمیت داشتند که برای انجام عملیات الزم و 

الن و نیز های مقتو ضروری بودند. مانند تهیه خانه مخفی، تهیه اسلحه، تهیه عکس

، میان لجستیک نیروهای محلی و تیم ضربتتقسیم کار میان  یک اتومبیل برای فرار.

های  م کار دارای هدفاین تقسی و اجرای عملی طرح، بخشی از کل طرح عملیات بود.

ریزی و سایر تدارکات را  برنامه بایست از یکسو نیروهای محلی می ،گوناگون بود

به منظور ترین شرایط  بهترین و مناسب چنان به پیش ببرند که برای تیم ضربت

تضمین شود و آنها را از نظر پرسنلی و مادی پشتیبانی  آمیز ترور ای موفقیتاجر

کنند. و از سوی دیگر، این تقسیم کار، ظاهر شدن تیم ضربت در بیرون به منظور 

 کرد. و در محل را غیرضروری میتهیه لوازم مورد نیاز برای عملیات یا تهیه خانه 

های ایران در  ونه تماس با نمایندگیدیگر چنین تقسیم کاری مانع از هرگ سویاز 

های  ه به عنوان ایستگاههایی ک شد. نمایندگی خارج از کشور و در منطقه عملیات می

تیم مسئول تهیه ابزارهای الزم برای عملیات به ویژه تهیه اسلحه برای  اطالعاتی

را  آلمانخاک بالفاصله پس از عملیات  بایست تیم ضربت می ،عالوهه بودند. ب ضربت

قرار گیرد. رئیس نیروهای  و پیگرد از دسترسی مقامات تحقیق بیرونترک کند تا 

ین دلیل، ه امحلی، مسئول انجام وظایف مربوط به پس از اجرای عملیات بود. ب

، با هم بطور تیم ضربتشده به   شده به دارابی همراه با وظایف محول  وظایف محول

وظایف های گوناگون این تقسیم  بخشدادند.   مشترک یک مجموعه را تشکیل می

موفقیت عملیات در گرو هماهنگی کامل میان آنها و مشروط و مکمل یکدیگر بودند

پس از  ه استو وظیفه داشته ین ترتیب، دارابی در تمام ماجرا دخیل بوده ابود. ب

 عملیات همچنان به کارهای جاسوسی خود ادامه دهد.

b- از آنجا که ایاد و آتریس : به شریف این بوداندهی و رهبری پیامد انتقال فرم

عملیات کنار گذاشته شدند. هللا نبودند، از شرکت مستقیم در هیچکدام عضو حزب

گویند( را که از  هللا حیدر )که به او فرج یا ابوجعفر نیز می دارابی دوست خود فضل

( Saarbruckenتحت پیگرد است، از شهر زاربروکن )اکنون هللا و  کادرهای حزب

. شریف بقیه جزئیات طرح و برنامه را می کندبرای رانندگی اتومبیل فرار انتخاب 

 پذیرفت.

 



 

 

 تغییر مکان امین -۶
کرد، پس از  ش در شهر راینه زندگی میانزد برادر خود همسر ه همراهامین که ب

، دنگزیمی ، در برلین اقامت ۱۹۹۲مراجعت از جشن موسی صدر، در اوایل سپتامبر 

تیم »جایی که گروه متشکل شده توسط دارابی جمع شده و در انتظار ورود  یعنی در

 ولی با این وجود تدارکات همچنان ادامه داشت، امور هرچند که، بودند. امین« ضربت

. اینکه او به چه دلیل این کار را می رودبه راینه  ۲۹۹۲از دهم سپتامبر دو باره 

پیش از انجام عملیات  ه استخواست امین می ت، معلوم نشد. احتمال داردانجام داده اس

ببیند. در هر صورت مراجعت او  ،یکبار دیگر همسرش را که در آن زمان باردار بود

گیری از شرکت در عملیات ترور   به راینه به هیچ وجه دلیلی بر آمادگی او برای کناره

حله خود ن مریوارد آخر ۱۹۹۲در یازدهم سپتامبر سوء قصد تدارکات  .ه استنبود

یل حدوباره به برلین برگردد. را می شود کهاز امین خواسته  دلیلین می شود و به ا

به برلین بیاید،  گوید کند و پس از اینکه به امین می به او در شهر راینه تلفن می

زیرا دارابی  ،را تأیید و تأکید کند امینتا اهمیت آمدن  می کندصحبت هم با او دارابی 

ها و  بلکه امین خود را مدیون خوبی ،نها یک شخص مورد احترام بودبرای امین نه ت

کند و با قطار به برلین  دانست. امین این خواست را برآورده می  های او می محبت

رود؛  ب می -۶۴آید. او پس از ورود به برلین به خیابان خانه دتمولدر پالک  می

در اختیار آنها گذاشته بود. شریف  ای که دارابی به منظور اقامت موقت افراد تیم خانه

 و حیدر هم آنجا بودند.

 

 (Senftenberger Ringبرگر رینگ )انتقال به خانه زنفتن -۷
کلید  ۱۹۹۲بر سپتام ۱۲/۱۱دارابی در رابطه با ادامه تدارک عملیات، در تاریخ 

گیرد. مستأجر این خانه، شاهد  برگر رینگ تحویل میزنفت خیابان ای را در خانه

( در یک مجتمع Markisches Viertelمرکیش ) منطقهخانه در این تیاقی است. اش

این دلیل برای امور مخفی واحد مسکونی قرار دارد و به  ۲۰۰ساختمانی با بیش از 

 ۲۸بسیار مناسب است. اشتیاقی یک دانشجوی ایرانی است که در  کاریو پنهان

شاهد  خود از سفر، از آشنای ته بود. او پیشبرای مدتی به ایران رف ۱۹۹۲آگوست 

و مراقب خانه کشی کند گاهی به خانه او سر هر ازکند  خواهش می بهرام برنجیان

از آنجا که او در  و شود  باشد. دارابی که با اشتیاقی آشنا بود از این امر آگاه می

بود، به بهرام  ترور کنندگان در عملیات جستجوی یک خانه مخفی مناسب برای شرکت

ه از او بگیرد. ببرای چند روز خانه را کلید شود   و موفق می کند  ان مراجعه میبرنجی

فراد تیم را در خانه خیابان که ا می آیدین وسیله برای دارابی این امکان به وجود ا

رینگ اسکان دهد و خانه خودش در خیابان دتمولدر را از جریانات بعدی  نبرگرزنفت

در همان خانه  ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۲ه در تاریخ پس از آنک نگه دارد.و پاک دور 

گیرد، دارابی و   خیابان دتمولدر مالقاتی میان امین و رایل و شریف و حیدر انجام می

که اکنون خانه مخفی خیابان آیند. از آنجا  محمد نیز در همان روز به آنجا می

خانه خیابان  برگر رینگ در اختیار آنها قرار داشت، زمان آن فرا رسیده بود کهزنفتن



 

 

همه پاکسازی کند ودهد خانه را  یل مأموریت میحدتمولدر را تخلیه کنند. دارابی به را

 توان  یل در آن خانه میحشریف و را باهای داربی  ببرد. از گفتهخود وسایل را همراه 

ه خانه پس از ترور مورد بازرسی قرار گیرد. ب زده است  نتیجه گرفت که او حدس می

اگر  تا یا هامبورگ خواهد رفتکلن شهر بود که او به به آنها گفته ابی عالوه، دار

پس از  بوده است.« غرب»که او در  آمدند، بگویدن تحقیق به سراغ او امأمور

یل را حاثر انگشت شست دست چپ را که فراموش شده بود تنها)کامل خانه  پاکسازی

اعضای گروه به کنند(  اتاق پاک درون ای کمد از روی قسمت داخلی یک در شیشه

امین  با اتومبیل خود، خودش کنند. دارابی برگر رینگ نقل مکان میخانه خیابان زنفتن

برد. او پیش از آنکه خانه را ترک کند، از شریف  جدید میتیمی و شریف را به خانه 

، است ناروشنکه برای ما  بر دالیلیاتمام کار به او تلفن بزند. بنا پس از خواهد  می

گیرد. شریف از او  برگر رینگ تماس میدیگر تلفنی با خانه خیابان زنفتنرابی یکبار دا

 هر زمان او )شریف( گوید که خود  خواهد دیگر به آنجا تلفن نزند و به دارابی می می

الزم باشد با او تماس خواهد گرفت. چنین تماسی از راه تلفن دستی دارابی ممکن  که

 همین منظور به شریف داده بود.ن دستی خود را به بود زیرا دارابی شماره تلف

به همراه همسر و فرزندانش با اتومبیل  ۱۹۹۲سپتامبر ام  ۱۲دارابی در عصر روز 

ساووی شب گذشته وارد هتل   رود. او پاسی از نیمه شخصی خود به هامبورگ می

(Savoy )اجرای در روز  ماند. او در غرب آلمان میدر همانجا، شود. پس از آن  می

در برلین  همانگونه که برنامه ریزی کرده بود،، ۱۹۹۲سپتامبر  ام۱۷ یعنی عملیات،

 .ه استنبود

 خرید اتومبیِل فرار -۸
سپتامبر ام ۱۳در  بوده است یلحیکی از دوستان دارابی و امین و راکه علی صبرا 

ومبیل با پول نقدی که از دارابی به همین منظور گرفته بود، در یک بازار ات ۱۹۹۲

( اتومبیل فرار را به قیمت Oneriنری )وُ ا دشهر برلین از شاهدر در منطقه ودینگ 

با  ۷دست دوم، سریال ( BMWب. ام. و. ) کند. یک  مارک خریداری می ۳۱۲۰

یک پاسپورت جعلی خود را به نام   لی صبرا با ارائه. عB-AR 5503 شماره پالک

دیرترین زمان  یلحند. حیدر و راک ( معرفی میMohammed Aslanمحمد اصالن )

 .گرفته انداین اتومبیل را تحویل  ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۶در تاریخ 

 

 تیراندازانتعیین  -۹
به  بایست می نفر کرد. یکی می  بینی پیش را تیراندازدو  برای ترور طرح شریف

مسلح به کلت این بود که با شلیک  مسلسل و دیگری به کلت مسلح باشد. وظیفه فرد

آنها  احتمالی نابود شوند از زنده ماندن بایست خالص به قربانیانی که می رتی

در نظر گرفته شده بود. هنگامی که  تیراندازانپیشگیری کند. امین به عنوان یکی از 

کند، او آشکارا  بر عهده گرفتن چنین نقشی را   شریف در این مورد با او صحبت می

اش و نیز با در نظر گرفتن  موقعیت خانواده بهتوجه کند. امین با   در عملیات رد می

آمد، حاضر به پذیرش این وظیفه به عنوان یکی  اینکه فرزندش به زودی به دنیا می



 

 

های او  اما تالش ،کند نظر او را تغییر دهد  نبود. شریف تالش می تیراندازاناز 

یل حن دلیل رایه او بپا می فشارد امین همچنان بر سر تصمیم خود  وندنما ناموفق می

هرچند امین نقش تیرانداز را رد می کند، کند.  او را متهم به بزدلی و ترسو بودن می

 می یابد. او مأموریت است و به آن ادامه می دهدهمکاری با گروه  هآماداما همچنان 

پاسداری « میکونوس»هنگام اجرای عملیات در برابر در ورودی رستوران که به 

 سوء قصد کمک کرده باشد. آمیز موفقیتیت الزم به انجام تا با ایجاد امن دهد

 

 توسط آتریس فرار تهیه پاسپورت -۱۰
موجب  بزند خالصکسی که باید به مقتوالن تیر یل به عنوان حنقش برجسته و مهم را

بررسی و تأمین شود. بنابراین آتریس  های فرار او پیش از عملیات ه راهشد ک  می

اش  یل یک پاسپورت تهیه کند. آتریس، به دلیل میزان آگاهیحشود برای را  مأمور می

های الزم  نتیجه می توانستو  ه استاز موضوع، دارای تصویری کامل از ماجرا بود

دانست که موضوع بر سر سوء قصد به جان   را بگیرد. او میاز پیامدهای این واقعه 

دانست که   می دبو که قبال شده گفتگوهایی و از است رژیم ایرانکردهای مخالف 

و دادن  یل برای انجام عملحآمادگی را و باالبردن از تهیه پاسپورت، افزایش هدف

دانست که در این عملیات   . آتریس میاستعملیات اهمیت ویژه به نقش او در

ه ها بود این قتل و موافق خواهانخودش هم هایی کشته خواهند شد. اینکه او  انسان

که از وظایفی را و ه است، شد نقشیند. اما او پذیرای چنین ناروشن ما است یا خیر،

. بنابراین ه و انجام داده استرفت به عهده گرفت او برای انجام این عمل انتظار می

 خود پاسپورت برادر یل یک پاسپورت تهیه کند. اوحبرای را می دهدآتریس قول 

مادرش در یک خانه ( را که مانند او همراه پدر و Chauki Atrisشاوکی آتریس )

دزدد تا به قول خود وفا   می ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۳دیرترین زمان در کرد،   زندگی می

 کرده باشد.

 

V- به برلین ورود هیئت نمایندگی حزب دمکرات کردستان ایران 
نورهللا دهکردی به همسرش، شهره بدیعی،  ۱۹۹۲سپتامبر  ام۱۳روز یکشنبه 

شب خواهند آمد. دهکردی و همسرش در برلین  ابرای فردمیهمانان آنها  گوید  می

. آنها به همراه دخترشان می رونداند و پس از انقالب اسالمی به ایران  تحصیل کرده

به آلمان فدرال پناهنده  و می شوندمجبور به فرار از ایران  ۸۴/۱۹۸۳در سال 

نوان شوند. دهکردی در یک خانه پناهندگان وابسته به صلیب سرخ به ع  سیاسی می

د. او در جلسات علنی و کرد. او همچنان فعال سیاسی بو مددکار اجتماعی کار می

های رژیم تهران  تلویزیون سیاسترسانه های عمومی و از جمله در  همچنین در

که  دکتر شرفکندی از دهکردی خواسته بود .را مورد نقد قرار می دادنسبت به کردها 

از  دمکرات ها -احزاب سوسیالیست و سوسیال یدر کنگره جهانبه همراه آنها  او نیز

شرکت کند. دهکردی فرد مورد اطمینان دکتر قاسملو بود  ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۷تا  ۱۵

و با وجود اینکه نه ُکرد و نه عضو حزب دمکرات کردستان ایران بود، برای اهداف 



 

 

لیه رژیم کرد. امید او این بود که جریانات گوناگون اپوزیسیون ع این حزب مبارزه می

های دمکراتیک مجبور به گشایش  ایران متحد شوند تا سرانجام رژیم در برابر تالش

 ظر بود. ن شود. او در این ارزیابی سیاسی با دکتر شرفکندی هم فضای سیاسی کشور

ترین اعضای  پور، یکی از قدیمی عزتعبدهللا ، شاهد ۱۹۹۲سپتامبر ام ۱۴در شب

ئول کنونی حزب در آلمان، شاهد طبیب غفاری و حزب دمکرات کردستان ایران و مس

در خانه دهکردی  است ( عضو حزب دمکرات کردستان ایرانAkbaliاکبالی )

شهر آمد و همچنین همایون اردالن از  بودند. فتاح عبُدلی که از پاریس میمیهمان 

. در کنار گفتگوهای سیاسی، دهکردی و مهمانان می پیوندند( به آنها Mainzماینز )

 احزاب  ای که قرار بود پس از پایان کار کنگره جهانی شده بینی او درباره جلسه پیش

میان هیئت نمایندگی حزب دمکرات کردستان ایران و نمایندگان محلی   سوسیالیست

 ه بود کهشدبر این قرار  و کردند گفتگوهای اپوزیسیون در برلین برگزار شود،  گروه

ایران گفتگو و یک سیاست مشترک مقاومت در  یسیاس اوضاعدرباره  نشستدر این 

شود که  مشخص میبرای حاضران برابر رژیم ایران اتخاذ شود. در این گفتگوها 

زیرا هیئت نمایندگی باید پیش از  ،شدنی نیست  انجام ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۸قرار روز 

ی، عبدلفتاح پور،  دقیقه شب، عزت ۹:۳۰به پاریس پرواز کند. در ساعت  این تاریخ

را که از کپنهاگ  روند تا دکتر شرفکندی طبیب غفاری به فرودگاه میاردالن وهمایون 

برسانند. دهکردی برای انجام یک مصاحبه تلویزیونی به   به هتل آمد، بیاورند و می

 رود. محل دیگری می

 

VIدعوت به جلسه : 
ایران درباره برگزاری نشست مشترک میان هیئت نمایندگی حزب دمکرات کردستان 

ت هفت شب در حدود ساع ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۷و سایر نمایندگان اپوزیسیون در روز 

تصمیم گرفته شده  ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۵در شب  ،دیرترین زمان رستوران میکونوس،

شب،   حدود ساعت یک بعد از نیمه ۱۹۹۲سپتامبر  شانزدهم شب،  است. چهارشنبه

دهد که   اطالع و مأموریت میدهکردی به صاحب رستوران، شاهد طبیب غفاری، 

خودش تعیین کرده بود نام مهمان را که  ۱۵تا  ۱۰تدارکات الزم را انجام دهد و حدود 

 ،دهد دعوت کند. طبیب غفاری درخواست را انجام می می برد تا عزیز غفاری آنها را

دعوت  ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۸برای شب  سپتامبر بل ۱۷مانان را نه برای اما او مه

یک سوء تفاهم زبانی تواند   دلیل این امر بطور قابل قبول روشن نشد. می کند. می

« جمعه شب»( را ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۷« )شب جمعه»باشد که در پی آن طبیب غفاری 

 ( فهمیده است.۱۹۹۲سپتامبر  ۱۸)

VIIآخرین تدارکات عملیات : 
 ۷رینگ پالکبرگر تنبیل و حیدر در خانه خیابان زنفحرادر حین این حوادث، شریف، 

یل حرا عملیات بود.  برای دامه امور تدارکاتیدر رفت و آمد دائمی هستند. علت آن، ا

  صبح، خانه ۹ساعت  حدود ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۶و حیدر بنا بر دستور شریف، در 

ها را بیاورند. آنها چند ساعت بعد  کنند تا اسلحه برگر رینگ را ترک میخیابان زنفتن



 

 

بودند. این  B-AR5503شماره  BMWها در اتومبیل  حهکنند. اسل  مراجعه می

یل و حیدر در این فاصله آن را به حاتومبیل توسط علی صبرا خریداری شده بود و را

ها را که درون یک کارتن مقوایی  آنجا برده بودند. حیدر بنا به دستور شریف، اسلحه

ها  کند. اسلحه را باز می آورد وآنها به خانه می اتومبیلدرون از بسته بندی شده بودند 

مارک  متری لوگر میلی ۹(، کالیبر UZIمدل یوزی ) یک مسلسل عبارت بودند از:

IMI صنایع نظامی اسرائیل(، Israel Militaer Industries ،) بود. مسلسل از

 جهان یها  . از این نوع مسلسل در بسیاری از ارتشه استهم باز و در سه قطعه بود

ویژه این فشنگ  ۳۲مشخص نشد. یک خشاب با  این مسلسلنشاء م. شود استفاده می

(، Lamaیک کلت خودکار کارخانه الما )ه است، به اضافه نیز وجود داشت مسلسل

(، به همراه یک Bravningمتر، براونینگ )  میلی ۷.۶۵، کالیبر «X-A»مدل 

 ۱۹۷۲اسپانیایی در سال   کننده فشنگ. این کلت از طرف شرکت تولید ۸خشاب با 

کن نیز  ها، دو صداخفه همراه با اسلحه ایران شده بود. وقت یل ارتش شاهنشاهیتحو

های رسمی نبودند اما دارای  ها هرچند از تولیدات کارخانه کن وجود داشت. صداخفه

 کیفیتی یکسان با آنها بودند.

 توسط فرد خائنی که ۱۹۹۲تامبر سپام ۱۶در روز رگر رینگ نبتیم ساکن خیابان زنفت

ات دکتر شرفکندی با اعضای قشود که مال  هویت او مشخص نشد، مطلع می

در رستوران میکونوس انجام  ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۷سرانجام در ایران اپوزیسیون

خواهد گرفت. بنا بر دستور شریف و نیز تحت رهبری او، گروه ساعت هشت و سی 

رود.   کونوس میبه سوی می با هدف تمرین شانزدهم سپتامبر همان روزدقیقه شب 

های راه و محل عملیات بوده  هدف از این امر آشنا شدن اعضای تیم عملیات با ویژگی

بروند و رستوران به محل آنها با هم دهد  یل و حیدر دستور میحاست. شریف به را

که  محلییعنی  ،مترو به میدان پراگ سپس به همراه امین با اتوبوس ونیز خودش 

روند. در آنجا اندکی بعد محمد و  زدیکی آن قرار داشت میرستوران میکونوس در ن

 شوند. ظاهر می ۱۹۰مرسدس در یک  است  مانده ناشناس ی که تا کنونفرد یک نیز

است. گروه پس از بررسی شرایط  یل بودهفرد ناشناس بعدا نیز در عملیات دخاین 

یز شریف و امین و ن با هم یل و حیدرحشوند. را های حرکت از هم جدا می محل و راه

سپتامبر  ۱۷شب  و گردند ای جداگانه به خانه خیابان زنفتنبرگر رینگ برمیه از راه

 ند.گذرانمی آنجا همرا در  ۱۹۹۲

 

VIIIاجرای عملیات : 
سبزرنگ  -یل یک ساک ورزشی سیاهح، حیدر و را۱۹۹۲سپتامبر  هفدهمصبح  -۱

کنند تا بتوانند هنگام  می نوشته شده بود تهیه  «Sportino»آن عبارت روی  ربکه 

ها را بدون توجه در آن حمل کنند. آنها سپس به همراه شریف  اجرای عملیات اسلحه

گردند.   بعد از ظهر به خانه برمی ۴یل و حیدر حدود ساعت حکنند. را خانه را ترک می

دهد نماز  آید و به حاضران دستور می شریف حدود ساعت هفت و نیم شب به خانه می

مانند.  آن منتظر عالمت رمز تلفنی که با محمد قرار گذاشته بودند می  ند. پس ازبخوان



 

 

به قتل رسانده شوند  بایست  را که میعکس کسانی  زمان، در این وقتدیرترین  ،آنها

یل گذاشته حنکه شلیک با کلت به عهده رایل پس از احدر اختیار داشتند. شریف و را

 ها پرداختند. شد، به رؤیت عکس

بین  ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۷عبُدلی دردکتر شرفکندی، دهکردی، اردالن و هنگامی که -۲

دقیقه شب به رستوران میکونوس وارد شدند و به  ۴۵ساعت هفت و نیم و هفت و 

میوجه در آنجا برگزار شود رفتند،  نشستقسمت اتاق عقبی رستوران که قرار بود 

که می گیرد . بحثی میان آنها در نیستکس دیگری در آنجا آنها  ه غیربمی شوند که 

دعوت به گردن کیست؟ در هر صورت این امر روشن نشد.  زمان اشتباه رخ داده در

تلفنی به برخی از  می کننددهکردی و صاحب رستوران طبیب غفاری با عجله تالش 

ام سپامبر است( ۱۸گفته بود نشست در  رستوران به آنها صاحب)شدگان  دعوت

دعوت شده به اکثر افراد موفق به تماس با به آنجا بروند. آنها  رااطالع دهند که فو

بیماری کسات و فراحتی( یا  حمزه یل شغلی )دکترهم به دال ای وعده نشست نمی شوند

 ها توانستند . کسانی که بر اساس این تلفنجلسه بیایندبه نمی توانند  روستا(  )کامبیز

ای مرکزی شور پیشینتمالچی عضو دس به آنجا بروند عبارتند از شاهد پرویز

زاده اصفهانی عضو  ابراهیم جمهوریخواهان ملی ایران و به عنوان آخرین نفر مهدی

اکثریت که حدود ساعت ده شب به آنجا  -فداییان خلقسازمان شورای مرکزی 

اکثریت است و  -فداییان خلقسازمان میرراشد که او هم عضو  مسعودرود. شاهد   می

زاده که عضو هیچ  صادق اسفندیارپتامبر دعوت شده بود و شاهد س ۱۸برای روز 

این دو نفر  آیند.  ه رستوران میگروهی نیست و به جلسه دعوت نشده بود، اتفاقی ب

 ه صاحبت رستورانبدر آن شب زاده  آمدند. صادق  اغلب اوقات به این رستوران می

. او پس از کسب ندک  یسپس در سرو غذا کمک م طبیب غفاری در آماده کردن غذا و

 دهد. نشیند و به گفتگوها گوش می  اجازه از سایرین سر میز گروه می

شود  شب وارد رستوران می ۱۰تحدود ساعیک فرد آلمانی، ( Bohemشاهد بوهم )

پشت یک میز  سو،روبروی در ورودی و با نگاه به آن ،و در اتاق جلویی رستوران

 اندکی پس از آن شته انددر این قضیه ندانشیند. یک زوج جوان که دخالتی   می

کنند. از آنجا که در آن شب مانند برخی اوقات خانم دانشجو  رستوران را ترک می

( به عنوان گارسون در کارهای رستوران کمک Voltschanskayaُولچانسکایا )

کرد، طبیب غفاری فرصت یافت تا در کنار دکتر شرفکندی و سایر میهمانانش  می

 در گفتگوها شرکت کند. بنشیند و

زند.  زنگ مییک بار شب تلفن  ۹برگر رینگ حدود ساعت در خانه خیابان زنفتن -۳

در نزدیکی رستوران حضور داشت و به  میان شریف و محمد بود کهاین عالمت رمز 

تواند شروع شود.   این معنا بود که قربانیان اکنون در رستوران هستند و عملیات می

یدر دستور یل و ححدهد. او به را پس از تلفن، دستور حرکت میشریف بالفاصله 

صبرا علی که توسط  .و . ام . آنها با اتومبیل ب و دهد که با اتومبیل به محل بروند می

همراه او  دگوی  روند. شریف به امین می  خریداری شده بود به محل سوء قصد می

( Kurt Schumacher Platzتاکسی تا میدان کورت شوماخر )با  و هر دو برود



 

 

آنجا را  دوباره شوند و  وارد ایستگاه مترو می واز تاکسی پیاده  و سپس روند  می

، سوار یک تاکسی دیگر در همان محل ایستگاه تاکسی یک کنند و در  ترک می

روند.   ( میBerliner Strasseبرلینر )خیابان   متروایستگاه  با آن بهشوند و   می

شوند و از در دیگر   گم کردن در آنجا دوباره وارد ایستگاه مترو میرد  برایآنها به 

آیند و پیاده از راهی که فاصله زیادی تا  محل عملیات داشت به خیابان   آن بیرون می

بینند. شریف از   روند. در آنجا محمد را می  ( میGeisberg Strasseگایس برگ )

را بررسی کند. در این فاصله، امین  شود تا موقعیت سایر اعضای گروه آنها دور می

دهند. آنها هنگامی که شریف در حال گفتگو  روی ادامه می  و محمد همچنان به پیاده

ی خود رسند. شریف پس از پایان گفتگو  بود به او می ۱۹۰با راننده نامشخص بنز 

وی ( و خیابان پراگ به س.Greinauer Strئر )واز راه خیابان گراینا با این راننده

روند. در میدان پراگ، محمد از آنجا  رود. محمد و امین به دنبال او می میدان پراگ می

  پیوندد. آنها هر دو در میدان پراگ به شریف می  یل به امین میحشود و را  دور می

پیوندند. شریف در این فاصله از درون اتومبیِل فرار که در نزدیکی خیابان 

( پارک شده بود، ساک ورزشی را که Prinzregentstrasseگنت )یپرینتسر

یل در این زمان کلت را با خودش حآورد. اینکه را سل درون آن بود بیرون میلمس

. شریف، امین و ناروشن مانده است ه است،بعدا به او داده شد کرد و یا  حمل می

روند. حیدر و  یل با هم از راه خیابان پراگ به سوی رستوران میکونوس میحرا

مانند. شریف چند متر مانده  گنت منتظر مییرر اتومبیل فرار در خیابان پرینتسدمحمد 

یل باید به دنبال او حشود و را گوید که اول او وارد رستوران می به رستوران می

ت می کرد که به هنگام و مراقبمی ایستاد در ورودی  برابربرود. امین باید در 

 کسی وارد رستوران نشود. عملیات

شوند و   یل حدود ساعت ده و پنجاه دقیقه شب وارد رستوران میحو را شریف -۴

یل از محل )و حو را حرکت می کردجلو  بندد. شریف که پشت سر آنها می امین در را

از افراد چنان اطالع دقیق  همچنین هایی که در اختیار داشتند( و نیز بر اساس عکس

نکه در مورد ی بسیار اندک و بدون ار مدت زمانداشتند که توانستند بدون تأخیر و د

قربانیان اشتباهی رخ دهد، عمیات ترور را انجام دهند. مسلسل یوزی در ساک 

ها  یل کلت را در اختیار داشت. آنها هر دو اسلحهحورزشی و در دست شریف بود و را

یل پس حرا چنان پنهان نگه داشته بودند که شاهد بوهم متوجه آنها نشد. شریف و را

رود به رستوران به سمت چپ اتاق رستوران که کسی در آنجا نبود و از آنجا به از و

 مهمانان دیگرقسمت اتاق پذیرایی عقب رستوران یعنی جایی که دکتر شرفکندی و 

نشسته بودند رفتند. در آنجا به دور میزی که از دو میز مستطیل کنار هم قرار داده 

شونده به آن محل، این میز در سمت  اردو زاویه دید فردشده تشکیل شده بود )از 

)در جهت حرکت عقربه ساعت(:  ار داشت( افراد زیر نشسته بودند:راست سالن قر

  ی، اردالن، در سر میز طبیب غفاریاز جلو به سمت چپ: میرراشد، دستمالچی، عبدل

زاده اصفهانی و   از عقب راست به سمت جلو: دکتر شرفکندی، دهکردی، ابراهیمو 

به  .، زیرا چسبیده به دیوار استاین انتهای میز کسی ننشسته بو زاده. در صادق



 

 

صرف شام و گفتگو بودند و احساس خطری  مشغولکنندگان  شرکتهنگام ورود آنها، 

. شریف یقه پولور خود را به نمی شوندردند. آنها متوجه نزدیک شدن عامالک  نمی

ده بود ک کاله بافتنی بر سر کشییل یحهایش کشیده بود. را روی صورت تا زیر چشم

 ن متوجه خطر شونداتا شناخته نشود. پیش از انکه دکتر شرفکندی یا یکی از حاضر

دهند، شریف که به پشت دستمالچی رسیده بود، به تا بتوانند واکنشی از خود نشان 

همزمان با این فریاد به روی و بالفاصله « ها مادرقحبه»کشد:   فارسی فریاد می

کند. او با مسلسل از درون ساک ورزشی که آن را با هر دو دست  شلیک می ناحاضر

کند. او در   گرفته بود به سوی دکتر شرفکندی، دهکردی، عبدلی و اردالن شلیک می

به جانب دکتر شرفکندی و  کند که از یکسو  گلوله شلیک می ۲۶اندک  بسیار زمانی

می ن نشانه رفته و همگی اصابت دهکردی، و از سوی دیگر به جانب عبدلی و اردال

طبیب غفاری را که در سر میز میان صاحب رستوران قصد کشتن  ا. آنها آشکارکنند

  ند. اما او مورد اصابت دو گلوله قرار میه انداشت ،اردالن نشسته بود شرفکندی و

هایش را از میان  کند و گلوله دوم یکی از کلیه  یکی به پای راستش اصابت می ،گیرد

، دادگاه با تأیید دادستانی، ین جهته ابرداشتند. ب با عمل جراحیبرد که بعدا آن را   می

نین جنایی عمل کرد و از گشایش پرونده قضائی در این اقو ۲آ، بند  -۱۵۴بر اصل بنا

تیر خالص  ۴یل با کلت به اردالن و دکتر شرفکندیحپوشی کرد. را  مورد چشم

توانست در آن زمان هنوز   ش میا س نوع جراحاتزند. او به اردالن که بر اسا  می

زنده باشد، یک تیر به پشت سرش و به دکتر شرفکندی دو گلوله، یکی به سرش و 

 ۵ای کمتر از  کند. شریف پیش یا پس از آن از فاصله  دیگری به گلویش، شلیک می

 کند. متر دوباره به شکم شرفکندی شلیک می  سانتی

اصابت عمدتا به ناحیه سر، گلو، روده، ریه، کبد و کلیه  گلوله ۱۲به دکتر شرفکندی 

. به اردالن از مسلسل سه گلوله، یکی به سینه، یکی می کنداو درجا فوت  ،کرده است

 اردالن با وجودبه قسمت پایین شکم و یکی به زانوی راست او اصابت کرده است. 

شانسی برای  توانست احتماال این جراحات، در صورت مداوای سریع پزشکی می

به او فورا موجب مرگ وی  از سوی راحیل نجات داشته باشد. اما شلیک تیر خالص

. به عبدلی که از همه نزدیکتر به تیرانداز نشسته بود، چهار گلوله از ه استشد

ای که به قلبش فرو  ای بسیار نزدیک، اصابت کرده است. گلوله مسلسل، از فاصله

گلوله اصابت کرد  ۷ن محل ترور شد. به دهکردی رفت، موجب مرگ سریع او در هما

در  منتقل می کنند که( Steglitzاما درجا کشته نشد. او را به کلینیک اشتگلیتس )

داخلی و بیرونی فوت  های از نیمه شب به دلیل خونریزی پسدقیقه  ۵آنجا ساعت 

 دند.اصابت کرده بو او  هایی که به قفسه سینه ثر گلوله. به ویژه در امی کند

 

IX-  عملیاتانجام پس از  ضاربانرفتار 
یل که کلت را هنوز در دست داشت حپس از عملیات، شریف با ساک ورزشی و را -۱

ورودی در مقابل رستوران به امین که چند قدمی از در و کنند  با عجله فرار می

 ومبیِل فرار که در خیابانرسند. هر سه به طرف ات رستوران فاصله گرفته بود می



 

 

روند و سوار  و حیدر و محمد در آن در انتظار بودند می پارک شده بودگنت یرپرینتس

نشینند.   یل در عقب در کنار محمد میحشوند. شریف در جلو و امین و را ماشین می

  توجهی نزدیک بود به یک زن دوچرخه هنگام حرکت از سر بی ،تومبیلاراننده ، حیدر

هایی که به روی هم بر تن کرده بود، پیراهن  لباس سوار بزند. امین در حین حرکت از

آنها را در یک  و اش را مشکل کند  آورد تا به این ترتیب شناسایی اش را در می  و کت

یل زیر حرا که را یکلت او به دستور شریف، ،عالوهه بگذارد.   کیسه پالستیکی می

دارد  اله پشمی دیگر برمییل و یک کحبا کاله بافتنی را صندلی کنار راننده گذاشته بود

یل در ح. شریف و راتا آثار جرم در ماشین نماند گذارد  و درون ساک ورزشی می

 و نبش خیابان دتمولدر ،(Bundes Platzمیان راه در ایستگاه مترو بوندس پالتز )

را دوباره در خانه خیابان  همدیگر شوند. قرار آنها بر این بود میبوندس پالتز پیاده 

( نبش Konstanzerر )س. امین و محمد در خیابان کنستانگر رینگ ببینندبرزنفتن

محمد از  بعداین به شوند. از  ( پیاده میHohenzollerndammولرندام )سهوهن

به خانه خیابان  ه است دوبارهخواست به هیچوجه نمیکه اطالعی در دست نیست.امین 

رود. او در میان راه  ر میسبه طرف ایستگاه مترو کنستان ،زنفتنبرگر رینگ برگردد

گذارد و سرانجام سوار قطار   رو می ها را گوشه پیاده کیسه پالستیک حاوی لباس

شود تا شب را  ( میRathaus Neukoellnکلن ) زیرزمینی مسیر شهرداری نوی

سپری کند. یعنی  ۱۶۰( در خیابان کارل مارکس پالک Dhainiنزد آشنایش دائینی )

بطور رسمی در آنجا نزد پلیس ثبت شده بود. هنگامی که  در محل سکونتی که او

تا دهد  کند اما به امین اجازه می رسد، دائینی درخواست او را رد می امین به آنجا می

 خود بگذارد. پس از آن، امین نزد دوستو در آنجا  هایش را نیز درآورد بقیه لباس

 خوابد.  رود و شب را در آنجا می  محمد عبدهللا می

پارک  ۳۳۴( پالک Cicerostrasseحیدر اتومبیل فرار را در خیابان سیسرو ) -۲

کند و ساک ورزشی حاوی اسلحه و چند تکه لباس را در زیر یک اتومبیل که در  می

گذارد. ساک   در خیابان سیسرو پارک شده بود می ۳۳برابر قطعه زمین شماره 

( Wankرف شاهد وانک )از ط ۱۹۹۲سپتامبر  ۲۲ش درا ورزشی با تمام محتویات

اکتبر  ۵شود. در ( پیدا میBerolinaیکی از کارمندان فروشگاه اتومبیل برولینا )

. می شودیل به روی خاذن خشاب کلت کشف حاثر کف دست راست متهم را ۱۹۹۲

به نمایشگاه اتومبیل برولینا را سد کرده بود،  ماشین اتومبیل فرار چون راه ورود

د که این اتومبیل چه ارتباطی با ترور دارد، توسط پلیس از بدون اینکه حدس زده شو

 شود. ( منتقل میSchwarzbachbrueckeباخ بروکه )سشوارتخیابان  آن محل به

شود.  میوضبط براساس اظهارات امین کشف  ۱۹۹۲اکتبر  هفتمابتدا در فرار اتومبیل

از مسلسل شلیک متری که  میلی ۹گلوله   ر داخل اتومبیل از جمله یک پوکهپلیس د

چپ امین روی آن بود پیدا  شده بود و یک کیسه پالستیک که اثر انگشت سبابه دست

 .کند می

 

 



 

 

X- و رفتار دارابی رتفرار، تحویل پاسپو سایر تدابیر 
گردد. او پس  شریف پس از عملیات از راه هوایی از طریق ترکیه به ایران بر می -۱

پاداش  ۲۳۰آمیز ترور یک مرسدس بنز  وفقیتاز مراجعت به ایران به خاطر انجام م

 کنند.  های سودآور سهیم می گیرد و او را در تجارت می

با هواپیما  ه استپاسپورت ایرانی و همچنین بلیت پرواز بود محمد نیز که دارای -۲

 شود. از آلمان خارج می

 نزد (Hannover)ابتدا با قطار به شهر هانوفر ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۸امین در  -۳

 رود. می( Rheine)دوستش و در روز بعد به شهر راینه 

 کند. یل ابتدا چند روزی را در برلین، در مکانی که مشخص نشد، سپری میحرا -۴

ظیفه رسیدگی به گردد. دارابی که و  میبر (Osnabruck) حیدر به اوزنابروک -۵

آمد،   قفی میو از پیش شاهد ث آلمان به عهده داشت در منطقه را کارهای افراد تیم

 به دیدن حیدر برود تا از او درباره روند دقیق ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۸ قصد داشت در

تلفن دستی به  بوسیله ورود خود راکند  تالش می او. کند اطالعات کسب سوء قصد

دوست مشترک  نزد  این دلیل دارابی دهد. اما حیدر در دسترس نبود. بهحیدر اطالع 

هوته  ( که در نزدیکی اوزنابروک در گئورگزمارینFneicheفنایشه )آقای شاهد آنها 

(Georgsmarienhuetteزندگی می )  ،صبح  می رود و شب را آنجا می ماند وکرد

کند تا به دیدار حیدر برود.  اینکه  فنایشه را ترک می  خانه ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۹روز 

سپتامبر  ۲۱و  ۲۰ی یا نه، ناروشن ماند. حیدر در روزها ه استاین دیدار انجام گرفت

دهد و  مارک می ۲۰۰۰ین رود. او به ام در شهر راینه به مالقات امین می ۱۹۹۲

که با این  ابالغ می کنداین پول را دارابی داده است و دستور دارابی را به او  گوید می

در این میان،  هنوز مایل به ترک آلمان نبود. پول از آلمان فرار کند. امین در آن زمان

به آنجا  ۱۹۹۲سپتامبر  بیستمشب گردد و  بی از اوزنابروک به برلین برمیدارا

از محتوای  که کند با حیدر تلفنی صحبت می ۱۹۹۲ سپتامبر ۲۳دارابی در رسد.   می

رود.  این تلفن اطالعی در دست نیست. یک روز پس از آن، حیدر به شهر راینه می

ه بود. یعنی از آنجا که این نگرانی به یل نیز از برلین به آنجا رفتحدر این فاصله را

یل روی کلت باقی مانده باشد، بنا بر  حدست راکف وجود آمده بود که احتماال اثر 

با استفاده از پاسپورتی که آتریس  می گیردیل تصمیم حتوصیه و خواست دارابی، را

 برای او تهیه کرده بود، خاک آلمان را ترک کند.

 Hussamبه همراه آتریس و شاهد هوسام شاهرور ) ۱۹۹۲سپتامبر  ۲۴یل در حرا

Chahrourاو کند.  رود و موقتا در آنجا اقامت می  ( با اتومبیل به شهر راینه می

، آتریس وهوسام شاهرور با این هدفآمستردام به لبنان برگردد.  راه تصمیم داشت از

نتیجه تحقیقات  روند تا از ساعات و روزهای پرواز کسب اطالع کنند. به آمستردام می

یل خودش از حآنها به روی یک کارت ویزیت و یک تکه کاغذ یادداشت شده بود. را

( درباره امکانات عبور بدون کنترل مرزی به Hussein Kanjشاهد حسین کنج )

 ۱۹۹۲سپتامبر  ۲۴ تاریخ راینه در شهر در نزد امین در اوکند.  هلند کسب اطالع می

پس از آن،  کند. از آن حیدر راینه را ترک میپس  ،دکن گفتگو می وبا حیدر مالقات 



 

 

امین سرانجام  و فرار کنداز آلمان خواهد که او نیز  میبا اصرار یل از امین حرا

. در این با عکس خودش بود پاسپورت نیازمند یکبرای فرار اما  ند،ک موافقت می

 ۹۹۲اکتبر دوم در اتریسکند.  مورد نیز آتریس که در برلین بود به آنها کمک می

شاوشوو پاسپورت  و برد ( را از برلین به راینه میChaachouشاهد شاوشوو )

. امین به همراهی خود می بردهمراه  بود خودش را که برای امین در نظر گرفته

گیرد. پاسپورت شاوکی   می پاسپورتویژه یل در یک مغازه عکاسی، عکس حرا

 ، اماآماده بود ۱۹۹۲اکتبر  سوم، در یل را به آن زده بودندحآتریس که عکس را

پاسپورت شاوشوو که برای فرار امین در نظر گرفته شده بود، هنوز آماده نبود و در 

حدود ده  ۱۹۹۲اکتبر  ۱۴در تاریخ هر دو کننده اسناد بود که امین و رایل   پیش جعل

بورگ شب گذشته در خانه برادر امین در شهر راینه در خیابان هری دقیقه از نیمه

(Heriburg Str. پالک )شوند. بطور موقت بازداشت می ۱۷ 

( در برلین به Schoenefeld) هفلداز فرودگاه شون ۱۹۹۲سپتامبر  ۲۵ حیدر در

کند و از او  رود. دارابی که نگران حیدر بود چند بار به شاهد فنایشه تلفن می لبنان می

نگامی که فنایشه به دارابی در پرسد که آیا حیدر هنوز در آلمان است یا رفته؟ ه  می

 اواش به لبنان رفته است،  دهد که حیدر به همراه خانواده آخرین تلفن اطمینان می

شود. همسر حیدر، بعدها، از یک هتل در تهران با همسر شاهد موسی حسن  آرام می

(Maussa Hassenتلفنی تماس می ) .گیرد 

از هامبورگ با  ۱۹۹۲سپتامبر  ۲۷آمیز حیدر، در  دارابی پس از فرار موفقیت -۶

کند تا در آنجا گزارش دهد و نیز در یک مهمانی   یک بلیت یکسره به تهران پرواز می

دث پس از ترور برگشت شرکت کند. از آنجا که حوا ۱۹۹۲اکتبر  ۱عروسی به تاریخ 

از تهران یک بلیت  او ،ندداد نشان میبی خطر و بالمانع را  به آلمان دارابیمجدد 

دهد و از سر احتیاط تاریخ برگشت را باز  ت و برگشت برای هامبورگ سفارش میرف

به  ۱۹۹۲اکتبر  ۴اطالع بود، در  امین و رایل بی بازداشتکه از  دارابیگذارد.  می

به علی  ۱۹۹۲اکتبر  ۵ها ابتدا در  پس از اطالع از دستگیری و گردد  میازبرلین ب

کند. پس از آن تصمیم  کردند تلفن می دگی میصبرا که همراه ایاد هنوز در برلین زن

اکتبر به ایران برگردد. اما پیش از آنکه بتواند مقصود خود  ۹یا  ۸ تاریخ گیرد در می

( .Wilhelm Strاش در خیابان ویلهلم ) در خانه ۱۹۹۲اکتبر  ۸را عملی کند، در 

 شود. دستگیر می ۳۸پالک 

یل حگروهی از دستگیری امین و را های علی صبرا پس از آنکه از طریق رسانه -۷

شود  می نگرانکند،  بیند و با دارابی صحبت می های آنها را می شود و عکس مطلع می

گیرد از آلمان فرار کند. او در  ترسد که او را نیز پیدا کنند و بنابراین تصمیم می  و می

س از پس برلین پ اش از فرودگاه شونهفلد خانوادهاعضای بدون  ۱۹۹۲اکتبر  بیستم

بعدا در آنجا نگهبان و رود ز راه صوفیه به لبنان میاش ا گرفتن درخواست پناهندگی

 شود. هللا، می قرارگاه اصلی رهبر روحانی شیعه در لبنان، شیخ فضل

هرچه  بیند که یل، صالح را در این میحایاد هم پس از دستگیری امین و راعطاهللا  -۸

پاسپورت و نیز پول  نیازمند ترک آلمان و فراراو برای آلمان را ترک کند. زودتر 



 

 

( در شهر اشتوتگارت تلفن Mehriچندین بار به شاهد مهری ) دلیلین ه ابود. ب

بگذارد تا با تعویض  ایادرا در اختیار  خود خواهد که پاسپور زند و از او می  می

از آنکه  کند. پس عکس آن، آلمان را ترک کند. ایاد همچنین از مهری تقاضای پول می

 Mohamadکند، ایاد تلفنی با شاهد محمد جراده )  مهری تقاضای او را رد می

Jarade( در فورتسهایم )Phorzheimدهد که در آخر  میگیرد و اطالع  ( تماس می

رود. ایاد در  اما به آنجا نمی، ( به دیدن او خواهد رفت۱۹۹۲تبر اک ۱۱و  ۱۰هفته )

 برلیندر ترور را اش  دخالتو  کند راده تلفن میجشاهد دوباره به  ۱۹۹۲اکتبر  ۲۵

مارک برای تهیه بلیت هواپیما  ۲۰۰۰دهد و از او تقاضای  برای جراده توضیح می

( مالقاتی میان Heilbronnبرون ) هایل شهردر  ۱۹۹۲کند. در اوایل نوامبر  می

سایر ( که نماینده سازمان امل در آلمان و Chehadeایاد، جراده و شاهد چهاده )

گیرد. ایاد  است انجام می« همبستگی لبنان»کشورهای اروپایی و نیز رئیس اتحادیه 

در  کننده  ریزی عملیات و نیز نام افراد شرکت در حضور چهاده شرکت خود در برنامه

و دوباره  ه است برای آنها بیانرا تا آنجا که او از آنها مطلع بودترور برلین 

 ۱۹۹۲دسامبر  ۹شود. ایاد در  ت او دوباره رد میدرخواس. کند درخواست پول می

کردند بطور موقت  اش در آنجا زندگی می در یک خانه پناهندگی که او و خانواده

 شود. بازداشت می

 دستگیر شده بود. ۱۹۹۲اکتبر  هفتمآتریس در  -۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  فصل سوم
 

 بررسی و ارزیابی قضائی اسناد و مدارک
ی از زمانی که امین به برلین یعن، ۱۹۹۲سپتامبر یازدهم از  حوادثی کهروند کشف 

، عمدتا بر ۱۹۹۲اکتبر  ۴ تاریخ تا دستگیری او در شهر راینه درمی شود خوانده فرا

در حضور مأموران اداره کل امور  ۱۹۹۲اکتبر  ۷اساس اعترافاتی است که امین از 

ل آلمان انجام داده ( و در حضور قاضیان تحقیق دادگستری کBKA) آلمانجنایی 

زیرا این اعترافات و  ،داند است. دادگاه این اظهارات را موثق و قابل استناد می

بلکه توسط سایر اسناد و مدارک مورد تأیید قرار  ،اظهارات نه تنها متضاد نیستند

ن اعترافات اند. برعکس، بیانات امین، مبنی بر غیرواقعی بودن آ گرفته و تکمیل شده

 حقیقت ندارد. ر اعترافات]رد و انکا

 

 اعترافات امین در پروسه تحقیقات  -(A) بخش الف
I- اعترافات امین تا پس گرفتن آنها کلگیریاز ش  

 ها تا شروع بازجویی (مراجع تحقیق)اطالعات  -۱

باره اطالعاتی که  الزم است دراظهارات امین، اعترافات و به منظور فهم بهتر اهمیت 

امین، داشتند ن احتمالی، پیش از اعترافات ابطه با مجرمن تحقیق درراامأمور

و  داد را ابتدا اداره امورجنایی ایالت برلین انجام می تحقیقات توضیحاتی داده شود.

به جنایی آلمان آن را به عهده گرفت. نخست ساعت پس از حادثه، اداره کل امورچند 

نبود، تحقیقات در تمام  دستو اثری در  هیچ نشانیو ضاربان  از عامالن دلیل اینکه

دقیقه صبح روز اول اکتبر  ۳۰و  ۱۱شد. پس از آنکه از ساعت   جهات انجام می

، چندین گزارش اداره ۱۹۹۲دقیقه بعد از ظهر سوم اکتبر  ۲۶و  ۵تا ساعت  ۱۹۹۲

( رسید، این BKA( به اداره کل امور جنایی آلمان )BNDجاسوسی آلمان ) ضد

متکی و مستند به  ی این سازمانها . گزارشقا متمرکزتر شدو تحقی وضعیت تغییر کرد

 و مشخصات یکی از منابع این اداره بودند. اداره ضدجاسوسی آلمان از بیان جزئیات

قابل فهم  کهکند برای او امتناع می (جانی)وجود خطر  توجه بهبا خود مربوط به منبع 

دسامبر  ۴در گزارش مورخ است. اما این اداره در ارتباط با پرسش دادگاه و درک 

. هستند امین و نه برادر او، احمد امین دارد که این منبع نه خود اعالم می ۱۹۹۶

 باشند:  موارد زیر می در بارهاداره ضدجاسوسی آلمان   های یادشده گزارش

 Mahmoudمحمود علیان ) دقیقه صبح: ۳۰و  ۱۱حدود ساعت  ۱۹۹۲اول اکتبر 

Alianبرلین خیابان آلت ۲۱طقه ( تبعه لبنان ساکن من ( موآبیتAlt-Moabit )

در اختیار برای فرار در تالش است اوراق شناسایی تهیه کند و آنها را  ۴۴شماره 

از دستکش استفاده  ضاربان )راحیل(زیرا یکی از  ،میکونوس قرار دهدترور عامالن 

اساس  بر و فاثر انگشت او روی سالح جرم کش دهد که  و احتمال میاست نکرده 

 آن، حکم پیگرد و جلب او صادر شود.



 

 

 

 بعد از ظهر: ۶ساعت  ۱۹۹۲اول اکتبر 

در رابطه با عامالن، یکی از آنها ایرانی است که اطالعات دیگری در ارتباط با او در 

در این ترور  راغبو  یوسفهای کوچک  دست نیست. همچنین دو تبعه لبنانی با نام

آموزش هللا لبنان هستند و در ایران  و عضو حزباند. این دو نفر هر د شرکت داشته

علی شاوشوو  قرار است فردی با نام حسین اول اکتبر اند. در عصر روز دیده

(Hossein Ali Chaachou متولد )۱۹۶۶ ( در شهر سوهمونSohmon در )

به همراه  ۱۰۲( پالک .Urban Strبرلین خیابان اوربان ) ۶۱لبنان ساکن منطقه 

به شماره  خود د تا پاسپورت آلمانین( بروMunsterه شهر مونستر )محمود علیان ب

 ۱۹۹۲مارس  ۷معتبر تا ۱۹۹۰دسامبر  ۲۹صادره در بیروت، مورخ  ۰۰۲۲۰۶۹۰

قرار است برای عامل دوم نیز که در همانجا  اختیار یکی از عامالن قرار دهد. را در

آن  یست، تهیه شود. اقامت دارد، پاسپورت دیگری که مشخصات آن تا کنون معلوم ن

شهروند ایرانی که به عنوان سومین عامل از او یاد شده است، در محل نامشخصی 

 برد. بسر می

 بعد از ظهر: ۳حدود ساعت  ۱۹۹۲اکتبر  دوم

از نیمه شب روز دوم اکتبر شروع شده  پسساعت یک  مونستر شهر مسافرت به

همراه شود این سفر  در تواند نمیغیرقابل تغییر ست. محمود علیان به دلیل یک قرارا

، که او نیز پاسپورت خود (Mohammed Atrisجای او برادر محمد آتریس )ه ب و

 .را برای فرار در اختیار آنها گذاشته بود، در این سفر شرکت می کند

 دومین پاسپورت دارای مشخصات زیر است:

متولد تحت نام شاوکی آتریس، صادر شده  ۱۰۲۴۹۳۶پاسپورت لبنانی شماره 

 )امین( یوسف تحویلصبح  ۵ساعت  ۱۹۹۲کتبر ا ۲تاریخ   ا دره پاسپورت. ۱۹۷۳

است که نزد یک  ید روزنچ یوسف و راغب. می شوند )عباس راحیل( راغبو 

( خیابان... )نام Rheineخانواده لبنانی در یک ارودگاه پناهندگان در شهر راینه )

آنها را به بنابر اظهارات، رند. ب  بسر می ۱۷خیابان آورده نشده است( شماره 

عکس های الزم را در آنجا بتوانند تا  برده اندنزدیکی خانه یک عکاس در راینه 

با صبح دوباره  ۸تهیه کنند. آنها حدود ساعت  های دریافتی جعل پاسپورتبرای 

 .می افتندبرلین به راه  سویبه اتوموبیل 

ور تبعه لبنان رابط دو عاملی هوسام شهر صبح: ۱۱حدود ساعت  ۱۹۹۲اکتبر  سوم

علیان فقط به عنوان واسطه استفاده  محموداست که در شهر راینه اقامت دارند. از 

 شود. می

 دقیقه بعد از ظهر: ۲۶و  ۵ساعت  ۱۹۹۲اکتبر  سوم

تماس  ۸۰۵۳۷۶/۰۵۹۷۱توان توسط شماره تلفن  می یوسفو  راغببا دو عامل 

شلیک کرده و تیر خالص جرم با کلت کسی است که هنگام ارتکاب  راغبگرفت. 

اداره کل ضدجاسوسی آلمان در تاریخ  داده است. نگهبانیرابر در ورودی در ب یوسف

تا  می دهد کهای را در اختیار دادستان کل دادگستری آلمان قرار  نامه ۱۹۹۲اکتبر  ۶



 

 

مبر دسا ۴بر اساس بیانیه رئیس دفتر صدراعظم آلمان، مورخ  هنگام صدور رأی 

هایی  زیرا دارای نشانه ،و از پرونده برداشته شده بود الرؤیت اعالم ، ممنوع۱۹۹۲

توانست موجب شناسایی منبع اطالعاتی شود. محتوای این نامه همچنانکه  بود که می

( و کمیسر عالی امورجنایی Beyerشاهدان، قاضی دادگستری کل آلمان دکتر بایر )

 کنند، همین اطالعات یاد ( تأیید میSimon)جنایی آلمان آقای سیمون اداره کل امور

. این اطالعات دوباره بوده استباال از سوی اداره کل ضدجاسوسی آلمان در ی  شده

 ۶ورخ که مکمل نامه م ۱۹۹۲دسامبر  ۵اداره کل ضدجاسوسی آلمان مورخ   در نامه

انی آمده است که ایر همچنینشوند. در نامه اخیر   باشد تکرار می  می۱۹۹۲اکتبر 

کننده در عملیات ترور دوباره در ایران است. در نامه اداره کل ضدجاسوسی  شرکت

 »... که در اختیار دادگاه قرار دارد چنین آمده است: ۱۹۹۲دسامبر  ۵آلمان مورخ 

 موضوع: ترور میکونوس

اداره کل ضدجاسوسی آلمان با به کار گرفتن ابزارهای جاسوسی به اطالعاتی دست 

مهاجر ایرانی در رستوران  با ترور چهار سیاستمدار رابطهر د یافته است که

  آمده است[ می ۱۹۹۳]در متن به غلط  ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۷میکونوس به تاریخ 

ه در اختیار کمیسیون ویژ ۱۹۹۲اکتبر  ۶باشند. این اطالعات از طریق نامه مورخ 

اسوسی دارای شده توسط ابزارهای ج اطالعاِت کسباند.  میکونوس قرار داده شده

های راغب و یوسف عضو تیم  به نام دو شهروند تبعه لبنان باشند: محتوای زیر می

در یک  در حال حاضرهر دو  هستند و لبنانهللا  اند. آنها از نزدیکان حزب ترور بوده

( اقامت Rheine/ Westfallenخانه پناهندگان در شهر راینه منطقه وستفالن )

اند. راغب با یک  ر با ملیت ایرانی به قربانیان شلیک کردهراغب و یک فرد دیگ دارند.

کلت و فرد ایرانی با یک مسلسل. فرد لبنانی، یوسف، هنگام انجام ترور، مراقب دِر 

  ورودی رستوران میکونوس بوده است. فرد ایرانی بالفاصله پس از ترور فرار می

راغب هنگام تیراندازی از  .برد نون دوباره در ایران بسر میشود که اک کند و گفته می

دستکش استفاده نکرده و اکنون نگران است که پلیس اثر انگشت او را روی 

و بتواند او را دستگیر کند. راغب  از قتل دور انداخته است پیداای که وی پس  اسلحه

ء ظن هایی که مورد سو و یوسف به منظور فرار از دستگیری قصد دارند با پاسپورت

راغب و یوسف در راینه در انتظار تحویل مدارکی هستند  ان فرار کنند.نباشند به لبن

کند. تحویل   که یک فرد رابط در برلین به نام محمود )علیان( آنها را تهیه می

به دلیل وجود مشکالتی در  ۱۹۹۲اکتبر  ۱پاسپورت در تاریخ   ریزی شده برنامه

 ۱۹۹۲اکتبر  ۲در  .فتاده استابه تأخیر  ۱۹۹۲اکتبر  ۲رابطه با تهیه پاسپورت تا 

آیند و دو  شاوشوو( به شهر راینه می)آتریس( و حسین های محمد ) دو فرد به نام

اند به  های محمد آتریس و حسین شاوشوو صادر شده پاسپورت لبنانی را که به نام

در همان روز در یک  راغب و یوسف)دهند. این دو نفر  راغب و یوسف تحویل می

 .« امضاء اند. برای پاسپورت عکس تهیه کرده عکاسی در راینه

اطالعات دیگری درباره صاحب  ۸۰۵۳۷۶/۰۵۹۷۱پس از آنکه توسط شماره تلفن 

ساعت ده  ۱۹۹۲اکتبر  ۴شماره تلفن و دیگر جزئیات به دست آورده شد، در تاریخ 



 

 

 ۱۷پالک  راینه، خیابان هریبورگ شهر دقیقه پس از نیمه شب، خانه احمد امین در

( Schweikertجنایی، آقای شوایکرت )رهبری و هدایت کمیسر ارشد امور تحت

، امینبرادر نیز امین و یوسف یل و حراعباس متهمان  و مورد بازرسی قرار گرفت

 احمد امین، بطور موقت بازداشت شدند.

  ۱۹۹۲اکتبر  ۷تا  ۴های  امین از   بازجویی -۲
a-  جنایی پس از  کمیسر ارشد امور تحت هدایت ۱۹۹۲ اکتبر ۴امین در همان روز

سی قرار گرفت. پس از آنکه مأمور اش به عنوان متهم مورد بازپر تفهیم حقوق

به امین گفت که او متهم است که به عنوان عامل یا همدست در قتل چهار  بازپرسی

ست، امین از جمله اظهار در برلین شرکت داشته ا ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۷کرد ایرانی در 

در شهر راینه بوده است و متهم رایل را  ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۷او در تاریخ که  می دارد

برای او کامال  «راغب»شناسد و نام  می (Amash Emadتحت نام عماد آمش ) تنها

دام  است. او با آمش حدود یکسال پیش در بلوار کورفورستن ناآشنا و بیگانه

(Kurfuerstendamm در برلین آشنا شده است. او همچنین ) از محل سکونت

نکه پاسپورت شاوکی آتریس اطالعی کرد. امین حتا پس از ا بیآمش در برلین اظهار 

عکس  (و در کجا)به او نشان داده شد، همچنان از اینکه چگونه  (یلحبا عکس را)

کرد. او همچنین برای این می اطالعی  عماد آمش به آن الصاق شده است اظهار بی

اش  و نیز شناسنامه لبنانی پاسپورتویژه  استفاده در  های امر که به چه دلیل عکس

یل قرار داشتند، هیچگونه توضیحی نداشت. او اظهار داشت که حدر پاسپورت را

پیش از آنکه امین به منظور بازپرسی  شناسد.  شخصی به نام حسین شاوشوو را نمی

ی آقای شود، کمیسر ارشد امور قضائ داده تحویل قاضی تحقیق دیوان عالی کشور

گوید که مسئله بر سر اتهام شرکت در قتل  سیمون در برابر پرسش امین به او می

 کند. می  بینی چهار نفر است و قانون برای چنین موردی مجازات حبس ابد پیش

تحویل قاضی تحقیق دیوان عالی کشور، دکتر بایر،  ۱۹۹۲اکتبر  ۵امین در تاریخ 

ن اساسی(. قاضی امین را بطور مشروح از قانو ۱، بند ۳، ماده ۱۰۴شود )اصل  می

دهد و موارد  سازد و توضیحات الزم را به او می اش به عنوان متهم آگاه می حقوق

قانون آئین  ۱۳۶رساند )اصل  بینی شده در این مورد را به اطالع او می حقوقی پیش

ون مربوط به قان ۲۱۱سازد، اصل  رد اتهام را برایش روشن میادادرسی کیفری(، مو

کند و با زبان خودش بطور مفصل و دقیق محتوا  مجازات عمومی را برایش قرائت می

قتل را برای او معنای مباشرت در کند و نیز  تشریح می برای امینو اهمیت آن را 

 ورودی رستوران در برابردر « نگهبانی»دهد و در رابطه با اتهام او معنای  شرح می

دهد.  رسانی را برای او توضیح می م و کمکو معیارهای مربوط به شرکت در جر

شود که امین تمام مطالب را فهمیده است.  مطمئن می از امینقاضی از راه پرسش 

 ۱۹۹۲اکتبر  ۶قاضی پس از حضور وکیل مدافع وقت وی، محتوای گزارش مورخ 

  ند. امین پس از مشاوره با وکیلرسا اداره کل ضدجاسوسی آلمان را به اطالع امین می

. در حکم بازداشت امین اش ادامه دهد سکوتبه همچنان  گیرد ابتدا تصمیم می ودخ

یل بطور مشترک و حکه در همان روز صادر شد، این اتهام آمده است که امین و را



 

 

داشته و قصد کشتن یک  همکاری بنا بر دالیل پست و رذیالنه در کشتن چهار انسان

بردند تا تحویل زندان موآبیت بدهند، او  ا میهنگامی که امین ر اند. نفر دیگر را داشته

 به دنیا آمدنهنگام  تاکند   آرزو می ارشد امور جنایی آقای سیموندر حضور کمیسر 

در همین زمان آزاد شده باشد. او  ۱۹۹۲در دسامبر  )همسر او باردار بود( پسرش

یسر ارشد کند. کم سؤال می احتمالی اش  باره شدت و میزان مجازات یکبار دیگر در

شود تا  قانون برای چنین جرمی که به او اتهام زده می به او می گوید جنایی سیمون

گوید که به نظر  . سیمون همچنین به امین میکرده استبینی  حبس ابد را پیش

اظهارات وی تا کنون مطابق با حقیقت نیست. شاهد سیمون به امین  )سیمون(او

 به او تلفن بزند.گوید که اگر خواست مطلبی بگوید  می

b- در محوطه ورودی زندان موآبیت در حضور  ۱۹۹۲اکتبر  ۱۷امین پیش از ظهر

مطالبی را پلیس جنایی  پیشخواهد  دارد که می ( اظهار میAlexخادم زندان آلکس )

آقای اولکه  امور در زنداناینگونه را به مسئول امین کند. خادم این خواست بیان 

(Oelke) مین را تلفنی به کمیسر خود این خواست ا  او نیز به نوبه کند و گزارش می

دهد. بر این اساس، امین در همان روز به  سیمون اطالع میآقای  جنایی ارشد امور

بر خواست امین، گفتگویی دو نفره بنا و . در آنجامی شودمرکز پلیس برلین برده 

اشت تا مطالب را ضور د. فقط یک مترجم رسمی حمی گیردمیان او و سیمون انجام 

کند که نتواند همسر و فرزندش را که به   امین ابتدا اظهار نگرانی می ترجمه کند.

به این دلیل و سپس ادامه می دهد که زودی متولد خواهد شد برای مدت زیادی ببیند. 

اگر این موضوع به  می گویدباره ترور بگوید. امین  حاال آماده است تا حقایق را در

اش در  و خانواده باره حادثه قتل داده است، جان او ند که او اطالعاتی دربیرون درز ک

قتل تهدید به این ن ااز سوی یکی از مجرم نیز همچنانکه او تا کنون، خطر خواهد بود

 یا اعترافاتش اظهارات درخواست می کندامین  نابر این دالیل،مرگ شده است. ب

تمام آنها تنها اطالعات استفاده شود و  به عنوانتنها از آنها  و جلسه نشوند صورت

محرمانه بماند. بازپرس سیمون توجه او و  (امین و بازپرس سیمون)میان آن دو نفر 

باره مسئله مربوط به محرمانه بودن امر، دادستانی  کند که در را به این نکته جلب می

رات امین هیچ امیدی مبنی بر اینکه اظها آقای سیمون.و نه او تصمیم خواهد گرفت

. با وجود این، امین تصمیم به اعتراف ه استد ماند در او ایجاد نکردنمحرمانه خواه

 ،داد ی سیستماتیک انجام میها پرسش راه. در یک گفتگو )که سیمون گاه از می گیرد

بود( امین در برابر  سایر افرادحکم بازداشت  در رابطه بادر پی کشف نکاتی  زیرا

که آیا او در ارتکام جرم شرکت داشته است یا نه، ابتدا این پرسش آقای سیمون 

و  سپس اظهارات اومقابل دِر ورودی ایستاده است.  او تنهاکه داشته اظهار 

درباره حادثه ترور و نیز و ناقص دست و پا شکسته و بسیار مختصر  اعترافاتی

 است: کند. جوهر اظهارات امین چنین  کنندگان می باره سایر شرکت اشاراتی در

و  ۱۹۹۲در حدود روزهای دهم یا یازدهم سپتامبر امین در شهر برلین  اقامتپس از 

در سیزدهم سپتامبر  (یلحنام را بااز این به بعد )، آمش به شهر راینه بازگشت اش

 ۶۴شماره  خانه دارابی در بوندس پالتسبه خواهد به برلین،  از او می ۱۹۹۲



 

 

 ۱۶یا  ۱۵ تاریخ ب است( برود. شریف او را در ۶۴)منظور: خیابان دتمولدر شماره 

( .Bahnhof Friedrich Strآهن خیابان فریدریش ) از ایستگاه راه ۱۹۹۲سپتامبر

کنند. آنها برای  می دیدارنیز  یک ایرانی دیگر به نام محمدبا دارد. آنها در آنجا  بر می

لین در اختیار ( در برReinickendorfدورف )ای را در منطقه راینیکن ونت خانهسک

یل تا حهللا( و حیدر و را سپتامبر به همراه شریف و فرج )فضل ۱۷روز  او اند. داشته

شب در آن خانه اقامت داشته است. او در آن خانه یک کارتن مقوایی  ۹حدود ساعت 

کن وجود داشته است. پس از  بیند که در آن یک کلت و یک مسلسل با دو صداخفه می

فن، که با محمد قرار گذاشته شده بود، او و سه نفر دیگر خانه شنیدن عالمت زنگ تل

روند  می (BMW) .و . ام . یل با یک اتومبیل شخصی بحکنند. حیدر و را را ترک می

و شریف و او )امین( در یک ایستگاه تاکسی که در آن نزدیکی وجود داشت، سوار 

( .Berliner Strن )شوند. آنها پس از تعویض تاکسی به خیابان برلی  تاکسی می

کشیدند  یل که در آن نزدیکی انتظار میحو در آنجا شریف به سوی حیدر و را ه اندرفت

 شهر  در خود کند از یک تلفن عمومی با همسر  رود. امین در آنجا کوشش می  می

رود. در آنجا محمد هم  شود. او سپس نزد بقیه می راینه تماس بگیرد اما موفق نمی

آید. او  می ۱۹۰. اندکی بعد یک ایرانی با یک اتومبیل مرسدس حضور داشته است

پس از یک صحبت کوتاه به زبان فارسی با شریف و محمد دوباره محل را ترک 

یل و نیز شریف و محمد برای مدتی حشب حیدر و را ۱۰کند. در حدود ساعت می

سپس به همراه او  .برمی گردندباره به همانجا  وشوند اما د کوتاه از آن محل دور می

رود. شریف از او  ( میPrager Platzمیدان پراگ ) سوییل به حشریف و را

ها در آن بودند حمل کند و  رنگ همراه او را که اسلحه سبز -خواهد که ساک سیاه می

کند و   اما امین از این کار امتناع می«. تو باید آنها را بُکشی»کند که   اضافه می

 دهد.  خواست شریف را انجام نمی

را به روی قسمت پایین  خود وویپول  در نزدیکی رستوران میکونوس یقه شریف

کشد و در حالی که ساک را در دست داشت به عنوان اولین نفر وارد  می صورت

. او )امین( می رودیل نیز به دنبال شریف به داخل رستوران حشود. را  رستوران می

یرا از سوی شریف مأموریت داشت به ایستد ز  در برابر دِر ورودی رستوران می

هیچکس اجازه ورود به رستوران را ندهد. او چند ثانیه بعد از درون رستوران 

رود. پس از   شنود و از ترس و وحشت به آنسوی خیابان می  صدای تیراندازی می

آیند، ساک حاوی مسلسل در  یل با عجله از رستوران بیرون میحآنکه شریف و را

یل یک کلت در دست داشت. آنها سه نفری به سوی اتومبیل حو رادست شریف بود 

روند. در اتومبیل، حیدر پشت  که آنطرف میدان پراگ پارک شده بود می . ام. و. ب

یل در عقب ماشین حمحمد در عقب نشسته بودند. شریف در جلو، او و را فرمان و

 ساک ونود دراو به دستور شریف، کلت را که کف اتومبیل ب و شوند  سوار می

نزدیک بود یک  به دلیل اضطراب آنها هنگام حرکت می گویدامین  گذارد.  میورزشی 

شوند. او و  یل و شریف در بوندس پالتز پیاده میحسوار را زیر بگیرند. را  دوچرخه

ها در  شوند. حیدر با اسلحه محمد نیز در نزدیکی یک پمپ بنزین از اتومبیل پیاده می



 

 

محمد داد  س از پیاده شدن از اتومبیل بر سرامین پ شود. ر میماشین از آنجا دو

به پول به اضافه مقداری کشد که او را تنها بگذارد. محمد یک پاسپورت ایرانی،   می

آنها او تا دهد  صادر شده بود به امین میکه به نام محمد را یک بلیت هواپیما همراه 

کند. او  امین این درخواست را رد می . امادارد نگهدار پیش خودرا برای مدتی کوتاه 

به همراه  و اندازد رو بیرون میش را در ایستگاه متا رنگ و پیراهن  سپس کت آبی

در شود. محمد  ( میNeukoeln) یکلنمسیر نو ۷سوار قطار زیرزمینی خط محمد 

، یعنی استثبت  رسمی نزد پلیسی که در آنجا امین به محل و شود راه پیاده میمیانه 

آهن به شهر  رود. او دو روز بعد با راه در خیابان کارل مارکس می ۶۰خانه شماره  به

رود و سپس یک روز  ( میMustafa Tahaاش مصطفی طاحا ) هانوفر نزد دوست

در راینه، حیدر که در شهر اوزنابروک سکونت دارد  گردد. به شهر راینه بر میبعد 

شریف به  سویمارک از  ۲۰۰۰مبلغ  رود و  سپتامبر به دیدن او می ۲۱یا  ۲۰در 

آید.  رود. حیدر دوباره به آنجا می سپتامبر به راینه می ۲۴در نیز یل حدهد. را می امین

 فرار شود که حیدر اتومبیل یل و حیدر متوجه میحامین از یک گفتگوی میان را

ته ها را در آنجا گذاش متری محلی که اسلحه ۱۵۰۰تا  ۱۵۰را در فاصله  .و . ام . ب

 رها کرده است.پارک و 

فرد ، شکل و شمایل شریف، محمد، ۱۹۹۲اکتبر  ۷امین در این بازپرسی، مورخ 

دارد  می ، اظهارعالوهبه کند.  و نیز حیدر را توصیف می ۱۹۰ایرانی درون مرسدس 

یادداشت کرده است و « ابوجعفر»اش تحت نام   که شماره تلفن حیدر را در دفتر تلفن

که گویا حیدر آن  است ۷سری  ۱۹۷۹-۱۹۸۱ساخت سال  .و . ام . باینکه اتومبیل 

یا پاکستانی جواز  هندی به نام یکماشین ترکیه خریداری کرده و   هتبعرا از یک 

ای تهیه و  جلسه اکتبر صورت ۷بازپرس سیمون از بازجویی مورخ  صادر شده است.

ک مترجم برای امین توسط ی ۱۹۹۲اکتبر  ۹ تاریخ در که تمام آن  کند  تنظیم می

جلسه عین  دارد که صورت شود. امین اظهار می ترجمه می بطور کامل به زبان عربی

 کند. حقیقت است و آن را امضاء می

 

 گشت با اتومبیل  -۳
، کمیسر عالی جنایی سیمون و نیز کمیسر ارشد امور جنایی شات ۱۹۹۲اکتبر  ۸در 

(Schott( و نیز مترجم ماردینی )Mardiniبه )  از همراه امین با اتومبیل

دارد که قبال  روند. امین در حین حرکت اتومبیل اظهار می بیرون می بازداشتگاه

افرادی کشته خواهند شد. اما او پس از  در این ماجرا هیچکس به او نگفته بود که

او، تمام دستورات را شریف   گفته رشود. بناب  ها متوجه این امر می مشاهده اسلحه

پس از ترک  می گویداکتبر،  ۷روز  اش در کرد. امین برخالف اظهارات صادر می

و که ساک را حمل کند اما ا ه استدوباره به او دستور داد شریف محل رستوران

که دارابی  می گویدبه آقای سیمون  ، امینعالوهه ب .می کنددوباره از این کار امتناع 

 امین یل در اولین تلفن بهحرا است و رداخت کرده و به او کار دادههای او را پ بدهی



 

 

کلید  و اینکه ستا در شهر راینه، گفته است که مسئله دوباره بر سر کار برای او

 یل بوده است.حخانه دارابی تمام مدت در اختیار را

 

 به بعد ۱۹۹۲اکتبر  ۹هایی امین از  بازجویی -۴
a- ۸و  ۷فات روزهای اولین بازپرسی مفصل از امین به عنوان متهم پس از اعترا 

سیمون آقای جنایی توسط  کمیسر عالی امور ۱۹۹۲کتبر ا ۹در تاریخ  ۱۹۹۲اکتبر 

انجام گرفت. به امین، پس از تفهیم جرم و اتهام، مجددا در رابطه با حقوق وی 

تواند پیش از بازپرسی، درخواست وکیل  توضیحات کافی داده و گفته شد که او می

بدون حضور وکیل مدافع مطالب خود را بیان کند.  ی کند کهاعالم آمادگی مکند. امین 

در این  امین گفتگو می شود.اکتبر  چهارمروز  و اظهارات او در ابتدا درباره مطالب

و تاکید می مطالب نادرست هستند. او برعکس، تأیید  آنکه  می دارداظهار  رابطه 

 حقیقت هستند. او دو ش درباره حوادث عینااکتبر ۸و  ۷که اظهارات روزهای  کند

سایر  به گوش شرکای فراری جرم یا او اظهارات که اگرمی شود باره یادآور 

اش را خواهند کشت. او اظهار  و خانوادهآنها امین هللا برسد،  های مرتبط با حزب گروه

واقع  کند که با اصل جرم )کشتن کردها( در داشت که قصد اعتراف دارد زیرا فکر می

نگهبانی داده است. امین رستوران  جلوی در تنها دراشته است. او هیچ دخالتی ند

اش در اینجا و سوئیس،  اش، ورود به آلمان و اقامت سپس بطور مفصل درباره زندگی

 هللا ابتدا عضو سازمان امل و سپس عضو حزب می گوید. او می کندمطالبی بیان 

هایش پول و در  بدهیدارابی به او به منظور پرداخت و کاظم  بوده است لبنان

خشکشویی ادنان ایاد کار داده است. امین در جای دیگری از این بازجویی، ابراز 

در برلین « بنگاه مسافرتی»و در یک « هفته سبز» نمایشگاههم در  دارد که قبال   می

به  (کار)کار کرده و پول درآورده است و در هر دو بار دارابی او را به این منظور 

امین بطور مفصل در ارتباط با روزهای پس از ورودش به  .استوانده خبرلین فرا

توضیحاتی  ۱۹۹۲سپتامبر  ۲۴تا روز  ۱۹۹۲برلین یعنی از روز دوازدهم سپتامبر 

این توضیحات که مکمل  چکیده. ار را با کمک یک تقویم انجام دادداد. او این ک

 پیشین او هستند، چنین است:یا اعترافات  اظهارات

بعد از  ۶و  ۵بین ساعت  ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۲ تاریخ در روز ورودش به برلیناو در 

یل در آنجا سکونت حبیند. را خیابان دتمولدر می یل را در خانه دارابی درحظهر را

 آن خانه زندگی آمد در  هنگامی که برای مدت کوتاهی به برلین می (امین)داشت. او

یل، شریف را به امین به عنوان حند. را. بعدا حیدر و شریف نیز به آنجا آمدکرد می

یل فارسی حزنند. را  یل به فارسی حرف میحکند. شریف و را  یک ایرانی معرفی می

. امین اظهاراتی در ارتباط با مسائل استکمی بلد  تنها،او امین، برعکس را خوب و

کند و از یک گفتگو میان   می ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۳و روز  ۱۲مربوط به عصر روز 

کند و بر اساس آن   گوید. گفتگویی که او آن را دنبال می ف و حیدر سخن میشری

از حیدر پرسیده است که آیا او وسایل را  ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۳شریف در عصر روز 

مارک )امین در  ۳۵۰۰تهیه کرده و اینکه قیمت آنها چقدر بوده است. حیدر از مبلغ 



 

 

برد. امین فکر   د کرده بود( نام میمارک یا ۳۵۰۰تا  ۳۰۰۰بازپرسی از مبلغی میان 

یا  ۹شود. حدود ساعت  می .و .ام .ب فرار این مبلغ مربوط به قیمت اتومبیلکند که  می

و و خواهد به همراه او برود. و بعد، آن دو نفر با متر شب، شریف از امین می ۱۰

ریف روند. کلید خانه پیش ش می ۷برگر رینگ شماره اتوبوس به خانه خیابان زنفتن

پیوندد و آنها شب را در آن  بود. در آنجا یک ایرانی دیگر به نام محمد نیز به آنها می

یل و حیدر، دستور ح، شریف به متهمان، را۱۹۹۲سپتامبر  ۱۵خوابند. در   خانه می

کند. شریف در آن روز   بروند و سپس خانه را ترک می« به محل»دهد که فردا  می

 د. کن دیگر به خانه مراجعت نمی

 ۱۹۹۲اکتبر  ۹در بازپرسی مورخ  ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۵ روز تر حوادث توصیف دقیق

بر اطالعات انجام شد. بنا ۱۹۹۲اکتبر  ۱۵در  مورد پرسش قرار نگرفت. این امر

دقیقه بعد از ظهر خانه را ترک کرده و  ۳۰و  ۱یل و حیدر حدود ساعت حامین، را

یل در پاسخ به امین که ح. راه اندکرددقیقه دوباره مراجعت  ۲۰و  ۳حدود ساعت 

امین  اجازه ندارد برای تلفن گوید  ش تلفن کند، میااظهار تمایل کرده بود به همسر

یل ممنوع حراهمچنین، کند.   بیرون برود و او را همراهی می از خانه کردن به تنهایی

  می به همسرش یستبا  امین به همسرش بگوید که او در برلین است. او می کند  می

 کند. گفت که در شهر هانوفر است و در یک غرفه نمایشگاه ایران کار می

شریف  ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۶دهد که در صبح روز  اکتبر ادامه می ۹امین در بازپرسی 

وسایل را تهیه کند و غروب دوباره به خانه  دهد آید و به حیدر دستور می میبه آنجا 

. او )امین( بر اساس دستور می کنندا ترک یل و حیدر خانه رحبیاید. پس از آن، را

رود. آنها در آنجا با محمد  آهن خیابان فریدریش می شریف به همراه او به ایستگاه راه

 شریفآیا او حاضر است برای  پرسد یف در یک کافه از امین میکنند. شر  مالقات می

کند. به  رد می اردبه اینکه زن و بچه دیک انسان را بکشد. امین این امر را با اشاره 

ز مراجعت به یک شوخی بود. پس ا تنها پرشدارد که این  دنبال آن، شریف اظهار می

دیده و  آیا او همه چیز را  می پرسدبرگر رینگ، شریف از حیدر خیابان زنفتن  خانه

دیگر به همه چیز کامال آشنایی  )حیدر( دهد که او است و حیدر پاسخ می بررسی کرده

آورد و از  مقوایی را به خانه می کارتنبر دستور شریف، حیدر یک ناب ،ارد. سپسد

و یک شیئی  ،، در سه قطعه، یک کلتبود از هم باز شده ، کهدرون آن یک مسلسل

به »دهد  یدر دستور مییل و ححشریف به را در این هنگامآورد.   شبیه لوله بیرون می

به  بعد او )امین( و شریف نیزکنند. اندکی   و آن دو خانه را ترک می بروند« محل

بر سایر اظهارات امین، تمام افرادی که بعدا در انجام سوی خیابان برلین رفتند. بنا

میدان  ترور شرکت داشتند، یکی پس از دیگری به حوالی رستوران میکونوس و

یل، شریف، محمد، حیدر و مردی در یک مرسدس. حپراگ آمدند. یعنی خودش، را

را تشریح و توصیف   ی یادشده تغییر محل این افراد در آن محدودهامین محل توقف و 

خیابان   مرسدس، دوباره به خانه  محمد و راننده به غیر ازکرد. در پایان، تمام افراد 

 .می خوابندکنند و شب را در آنجا   رینگ مراجعت مینبرگر زنفت



 

 

. می دهدتری ، توضیحات بیش۱۹۹۲سپتامبر  ۱۷باره حوادث روز ترور،  امین در

باشند. او به   می ۱۹۹۲اکتبر  ۸و  ۷ تاریخ ها همان اظهارات او در این گفته چکیده

یل و حیدر در صبح آن روز خانه را ترک حعنوان تکمیل آنها اظهار داشت که را

سبزرنگ دوباره به خانه  -کردند و در بعد از ظهر با یک ساک ورزشی سیاه

دعا کنیم و نماز  ستور دادد به ما غروب آمد وهنگام به . شریف تقریبا بازگشتند

شب، امین به همراه شریف، پس از  ۹بخوانیم. پس از زنگ تلفن، حدود ساعت 

کرد اما جرأت فرار نداشت   ند. او احساس خطر مینک  یل و حیدر خانه را ترک میحرا

تبر اک ۱۶سر او بیاورند )امین در بازجویی مورخ ترسید که آنها بالیی   زیرا می

نگرفته است(. امین  آنها مورد تهدید قرار سویاز  کهبود اظهار داشته  ۱۹۹۲

های گذشته را  رفتن به محل ارتکاب جرم و تعویض تاکسی همان گفته  درباره نحوه

شده  تگاه قطار زیرزمینی خیابان برلینتکرار و اضافه کرد که شریف و او وارد ایس

 اند. امین سپس در اظهارات و توصیفات ردهدوباره از خروجی دیگر ترک ک را و آن

صحبت کرد. او  در جرمکنندگان  ش بطور مفصل درباره تغییر مکان و اعمال شرکتا

کند. بار اول او را به همسرش در راینه تلفن  در دو باجه تلفن همگانی کند  تالش می

چرا به شود. امین در برابر پرسش همسرش که  اما بار دوم موفق می ،آورد گیر نمی

امین سپس در اساس مانند روزهای «. گذارند  آنها نمی»دهد:  آید، پاسخ می خانه نمی

یل به سوی میکونوس حبه تشریح راهی که او، شریف و را ۱۹۹۲اکتبر  ۸و  ۷

، به حوادث آنجا و فرار از محل جنایت پرداخت و در این رابطه اضافه ه بودندرفتن

ندازی را شنیده است که از در ورودی رستوران که او ابتدا زمانی صدای تیرا کرد

بر خواست و میل خودش پیاده شده و قصد داشته ده بود. او از اتومبیِل فرار بنادور ش

( که خانه او محل رسمی سکونت امین Dhainiاست از دیگران جدا شود. دائینی )

یل امین نزد دهد که شب را در آنجا بماند. به این دل نزد پلیس است به او اجازه نمی

خوابد. امین حوادث و ماجراهای بعدی را   رود و شب را در آنجا می شاهد عبدهللا می

اکتبر، بیان داشت و افزود که بعدا هنگامی  ۱۷ش، در تاریخ ا در تطابق با اظهارات

امین را فردی ترسو و بزدل  (یلحرا)راینه با هم بودند، او شهر یل و او در حکه را

 ترک کند.فورا کند خاک آلمان را  توصیه می نامد و به او می

 

b- در رابطه با برخی نکات  تکمیلی های پرسش تنها ،های پلیس در سایر بازجویی

 اند. طرح شده

aa- ش را در رابطه با این مورد تکمیل ا اظهارات ۱۹۹۲اکتبر  ۱۵بازجویی امین در

رک دریافت داشته ما ۶۰۰یا  ۵۰۰مبلغ  ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۲کرد که او از شریف در 

است تا با آن پول برای نمایشگاه یک دست کت و شلوار بخرد. او این کار را انجام 

از ترک خود را تصحیح کرد و گفت که پس  پیشین عالوه، اظهاراته داده است. ب

 بایست بطور موقت نزد خود  ل و بلیت پرواز محمد را میپو، اتومبیِل فرار، پاسپورت

 داشت.  نگه می



 

 

bb-  اظهار داشت که آتریس و هوسام  ۱۹۹۲اکتبر  ۱۶امین در بازجویی مورخ

آنجا  با یک اتومبیل به راینه آوردند. در ۱۹۹۲سپتامبر  ۲۴یل را در حشاهرور، را

باره  گفته است که اگر او در آلمان بماند و حرفی در امین حیدر به دستور شریف به

بنابر گفته د. او کمک کنبهی تواند است مخدا تنها بزند، در آنصورت  برلین موضوع

ها  نگ بودند و اسلحهبرگر ریدر خانه خیابان زنفتنبا هم می که آنهاشریف هنگاامین، 

جایی حرفی کرده بود که درباره آن موضوع در همین شیوه به همه اخطار ارا دیدند، ب

 به زبان نیاورند.

cc-  ام فرار از رستوران به هنگبه ابراز داشت،  ۱۹۹۲اکتبر  ۱۹امین در بازجویی

و اضافه  هآورد را از تن بیرون خود هایی از لباس شناسایی نشود، تکه منظور اینکه

گفت  ، اوعالوهه ب نزد دائینی گذاشته است. نیز هایش را کرد که او چهار تکه از لباس

لبنان برگردد زیرا اگر او  راینه از او خواسته است هرچه زودتر بهشهر یل در حراکه 

یل اضافه حرا در آلمان دستگیر کنند همه چیز را لو خواهد داد و اینکه را امین()

با متهم آتریس تلفنی صحبت کرده و قرار است آتریس و  (یلحکرده است که او را

آتریس و شاوشوو در روز اول یا دوم اکتبر  شاوشوو با دو پاسپورت به راینه بیایند.

در  امین و گذارد روی میز میرا  خود پورتشاوشوو پاس راینه می روند وبه  ۱۹۹۲

گیرد. سپس  یل آن را از دست او میححال نگاه کردن به پاسپورت بوده است که را

یل به حکنند. بعدا را  روند و در آنجا با هم گفتگو می یل و آتریس به دستشویی میحرا

بنابر ست. پاسپورت شاوکی را از متهم آتریس گرفته ا )راحیل( گفته است که او امین

پاسپورت این پاسپورت را در راینه دیده و در آن زمان  خودش اوگفته های امین، 

خواسته است پاسپورت  یل میحهنوز دارای عکس شاوکی آتریس بوده است. را

ا یل بحپس از آنکه راکند.  ن پیشنهاد را رد میاما او ای ،بدهد امینشاوشوو را به 

آلمان را ترک کند، او سرانجام در  هر چه زودتر هدخوا می اصرار بسیار زیاد از امین

 ۱۹۹۲سپتامبر  ۲۴حیدر حوالی کند.  های ویژه پاسپورت تهیه می سیک عکاسی عک

)برلین( به  هفلدفرودگاه شون راهدر شهر راینه بوده و یک روز بعد با هواپیما از 

 سوی لبنان پرواز کرده است.

d-  بازپرسی قضائی  ۱۹۹۲نوامبر  ۱۰در  و نیز ۱۹۹۲اکتبر  ۲۹و  ۲۰در روزهای

تذکر با  در رابطه که شود ی کشور، دکتر بایر، انجام میامین توسط قاضی دیوان عال

، دادستان ارشد ۱۹۹۲اکتبر  ۲۰پیش از بازپرسی روز  مطالب زیر ضروری است:

دیوان عالی کشور، آقای یوست، که مسئول این پرونده و تحقیقات است با امین در 

کند. پس از آنکه دادستان  می دیدارحضور یک مترجم  بابازپرسی قاضی دفتربرابر 

کند، او   موضوع بازپرسی را تفهیم می ،به عنوان متهم ،یوست به امینآقای ارشد 

دهد،  ست. دادستان ارشد یوست پاسخ میا چه مجازاتی در انتظار او می پرسد (امین)

آید، شریک جرم باشد، مجازات ابد   ر میاگر امین همانگونه که از حکم بازداشت او ب

 امکان تخفیف مجازات که آیا در برابر این پرسش امین و سپس برای او قطعی است.

زمانی  تنهادهد که چنین امری  ، دادستان ارشد یوست پاسخ میوجود دارد یا خیر

به جرم همدستی یا کمک در ارتکاب جرم محکوم شود. فقط که امین  می شود ممکن



 

 

و )تان ارشد یوست پرسش امین را در رابطه با میزان مجازات به جرم همدستی دادس

دهد که قانون مجازاتی بین سه  اشتباها چنین پاسخ می (نه شرکت مستقیم در ترور

کند. در برابر سایر  بینی می سال( زندان پیش ۱۵سال تا یازده سال و سه ماه )بجای 

دهد که  بانی ساده برای او توضیح میهای امین، دادستان ارشد یوست با ز پرسش

توسط قاضی   امین پیش از بازپرسی قانون از همدستی و کمک چیست.منظور 

این  تفهیم شده است. مترجم اش  باره حق و حقوق ، دکتر بایر، درعالی کشوردیوان

قاضی دیوانعالی کشور  همانگونه که( بود و Ashtari، دکتر اشتری )بازپرسی ها

، به سوگند ۱۹۹۲اکتبر  ۲۰ها، در ، او در شروع بازپرسیههار داشتدکتر بایر اظ

ای در  . نبود چنین تذکرهه استاستناد کرد (حفظ امانت در ترجمه)اش  رسمی

 نامه آ آئین -۱۶۸بر اصلزیرا بنا ،کند جلسه بازپرسی اشکالی ایجاد نمیصورت

اعتبار  بل ند،نیست مستقل به خودی خود دارای سندیت اتجلسدادرسی کیفری، صورت

قانون آئین دادرسی کیفری )مقایسه شود با  ۲۷۴. ماده استبرای دادگاه  آنها تنها

 (.۲۸۱و  ۲۶، ۳۰، ۲۵، ۳۲ برگ هایکتاب قانون مجازات کیفری آلمان 

دهد که اظهارات او در  های مطروحه ابتدا بطور کلی پاسخ می امین در برابر پرسش

آقای  کمیسرعالی امور جنایی آلمان رحضودر  ۱۹۹۲اکتبر  ۱۹و  ۱۶، ۱۵، ۹

اش  دارد که نگران جان خود و خانواده درست هستند. اما او دوباره اظهار می سیمون

زیرا شریف، حیدر و محمد هنوز آزاد هستند و اینکه جان خانواده او در لبنان  است،

لمان تا کنند در خطر است. او در آ یل که در لبنان زندگی میحنیز از سوی برادران را

تقاضای تضمین برای سّری نگه  کند. امین در این رابطه منیت میای احساس ا اندازه

گوید که چنین  کند. دادستان ارشد یوست به او می ش میو اعترافات ا داشتن اظهارات

تا حد  حاضر باشد کوتاه و نه همیشه ممکن است. اگر امین مدتیک برای  تنهاامری 

تواند  ترور انجام دهد، این امر میاین اره مجموعه پیچیده امکان اظهاراتی دقیق درب

ار های بسی تالش داشته باشد. پس از گفتگو و سود او در تخفیف مجازاتتأثیراتی به 

بسیار کوتاه شرح داده شده است، دادستان  اتجلسبرای تفهیم موضوع، که در صورت

که سّری  نشده وضوعمشود که امین به اندازه کافی متوجه  ارشد یوست متوجه می

ات بازپرسی ها جلس عدم درج آنها در صورت او و و اعترافات نگه داشتن اظهارات

موقتا  بازپرسیمی کند  ین دلیل، نماینده دادستانی تقاضاغیرممکن است. به همعمال 

یوست به همراه مترجم با امین آقای قطع بازپرسی، دادستان ارشد . پس ازخاتمه یابد

شود و  دهد. امین سرانجام متقاعد می توضیح میبرای او  مشکل را و کند  صحبت می

 به عنوان کمک و یاریتنها یا  یا جرم او به عنوان شریک اصلیخواهد بداند که آ می

دهد که قضاوت  . دادستان ارشد یوست به او توضیح میخواهد شدرسانی ارزیابی 

ممکن ارتکاب جرم  سهو پرو شناخت دقیق از روند تنها باحقوقی در این مورد 

  محاکمهیک یوست درخواست امین را مبنی بر انجام آقای خواهد بود. دادستان ارشد 

 کند. جداگانه برای او، رد می

و  را توضیح دهد تمام ماجرا آماده است کند  در ادامه بازپرسی اعالم می امین

محتوای  وهرچیکده و گ ، در زیر،نماید. در اینجا مفصلی می و اعترافات اظهارات



 

 

فهم و  برای ،عالی کشور، دکتر بایر، انجام گرفته استتوسط قاضی دیوانبازپرسی که 

. شده اندبندی   طبقه بندی و جمع به ترتیب موارد بیان شده،، موضوع درک بهتر

در سیمون )آیای ، جناییحضور کمیسر ارشد امور امین در واعترافات اظهارات

وان آقای عالی امور جنایی کمیسر ( و۱۹۹۲بر اکت ۲۷ و ۲۱های مورخ   بازجویی

( نیز در میان ۱۹۹۲نوامبر  ۷و  ۵های مورخ  بازجویی، Van Treekتریک )

 های قضائی آورده خواهد شد: بندی جمع

هایی مجزا مجموعه روند  در بخش ۱۹۹۲اکتبر  ۲۹و  ۲۰امین در بازپرسی  -۱

تا  ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۱/۱۰ر حوادث را تشریح کرد. از ابتدای حرکت او به راینه د

، ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۶باره حوادث مربوط به  . در۱۹۹۲سپتامبر  ۱۷پایان آن در 

بعضا به حافظه او کمک شد. پس از هر بخش، امین بعضا خودش، بعضا در برابر 

او حتا در این رابطه، کرد.   را تکمیل می اظهارت اشداد و   پرسش، توضیحاتی می

داشت که برای او یادآوری   داد و ابراز می  چکی انجام میاصالحات و تصحیحات کو

تمام جزئیات آن روزها بسیار سخت است. اما اظهارات او در این جلسه در اساس و 

 باشند.  می ۱۹۹۲اکتبر  ۱۹های پلیس، مورخ تاریخ  ش در تطابق با بازجوییاهرگو

 امین برای اولین بار درباره دارابی بطور مفصل سخن گفت: -۲

او برای اولین بار حدود سه سال پیش به مناسبت برگزاری یک  امین اظهار داشت که

آن  کنندگان ربرگزااز شود. دارابی  مراسم مذهبی در یک مسجد با دارابی آشنا می

در یک نمایشگاه به او کار و نیز  لباسشویی. دارابی در یک شرکت بوده استمراسم 

کرده  است. امین بر  کار می« دارابی و ایاد» برخی اوقات نیز در شرکت امین دهد می

 هللا سر و کار دارد، زیرا دارابی بطور مرتب نسخه این نظر است که دارابی با حزب

ه کرد )اتحاد( را دریافت و در شهر برلین پخش می« الوحدت»نامه   هفته هایی از

 نامه این هفتهدر  ، اماندارد و نوشتن درستی سواد خواندن . او )امین( هرچند کهاست

. دارابی با استخوانده است که دارابی نماینده آن نشریه در برلین یا در آلمان  ها

عالی کشور، دکتر بایر، و همچنانکه شاهد قاضی دیوان رابطه داشتهمراجع  بسیاری از

، دارابی به نوعی نماینده دولت ایران بوده ه استبه عنوان اظهارات امین بیان کرد

مثال، دارابی به تجار ایرانی یا روحانیون ایرانی که به برلین  است. به عنوان

همانی با یاش م کرد و حتا یکبار برای یک مقام حکومتی در خانه آمدند کمک می می

اکتبر در  ۵طالب را در بازجویی مورخ . امین تقریبا همین مه استصرف غذا داد

که دارابی  ه استو گفت هوان تریک، بیان داشتآقای جنایی، حضور کمیسر عالی امور

باشد. دلیل او برای این   با سرکنسولگری ایران در برلین می نزدیک یدارای تماس

به امر این است که دارابی به مناسبت تولد پیامبر محمد و سالروز فوت خمینی و نیز 

و اینکه در این  هکرد سوگواری سازماندهی میجشن ومراسم عاشورا،  مناسبت

برلین شرقی نیز شرکت  ایران در« سفیر»، از جمله امین هاراتبنابر اظ ،مراسم

ترسد. امین در  او به ویژه از دارابی شدیدا می بیان داشته است که امین داشته است.

ه او داخل اتومبیل پیشین دارابی، فولکس واگن پاسات، می کند کای دیگر بیان  رابطه

استه بود که به برلین بیاید. یعنی همچنین دارابی از او خو کلت دیده است.اسلحه دو 



 

 

 و و از او خواست که به برلین بیایدیل پای تلفن بود حدر گفتگوی تلفنی، ابتدا را

 به برلین برود.می خواهد از او  این بار خودشو  می گیردسپس دارابی گوشی را 

یل، شریف و حیدر حامین گفته است که هنگام ورود او به خانه خیابان دتمولدر، را

از  ی کهترس دلیلیز در آنجا حضور داشتند. او این موضوع را تا این زمان به ن

ورود او به خانه خیابان  روز بعد ، بیان نکرده بود. دارابیداشت دارابی و دوستان او

ای  به خانه خود شریف را با اتومبیلو پیش از انکه امین و رود به آنجا می دتمولدر

همه چیز را تمیز و پاکسازی  دهد یل دستور میحبه رابرگر رینگ ببرد زنفتن در منطقه

، خانه را بازرسی خواهند پس از حادثهزیرا  ،ها را نیز با خود بردارد کند و تمام لباس

های  این گفته مترجم برای، از سوی بازپرس کرد. امین خودش، یعنی بدون پرسش

 من به»که:  می کند ، تکرارانجام گرفته بود به زبان فارسی که دارابی به شریف را

دارابی مقصد سفر را شهر کلن یا «. با اتومبیل خواهم رفت»یا  «غرب خواهم رفت

در غرب بوده ر به او شک کنند، خواهد گفت که اگ کند  گوید و اضافه می هامبورگ می

خواهد پس از اتمام کار فوری به او تلفن کند. شریف   است. دارابی از شریف می

دارابی در  .ه استل )منظور شماره تلفن موبایل( دارابی را داشتشماره تلفن اتومبی

و شریف را به خانه  خود، امین ۲۳۰با مرسدس  ۱۹۹۲سپتامبر ۱۳عصر روز 

برد. خانه را دارابی تهیه کرده بود. منظور او  این است  برگر رینگ میخیابان زنفتن

. امین می دهدویل شریف که بعدا آن را تح ه استکه کلید خانه در اختیار دارابی بود

ود. پس از ب اشدر اتومبیل دارابی تلفن دستی در آن روز  آورد که خوب به خاطر می

اما یکبار به آنجا تلفن کرد  می آید،برگر رینگ نآن، دارابی دیگر به خانه خیابان زنفتن

اگر او )شریف(  و دهد که دیگر نباید به آنجا تلفن بزند ریف به دارابی تذکر میو ش

به این دلیل  با دارابی تماس خواهد گرفت. امین چیزی الزم داشته باشد، خودش

با  و می دارد زیرا گوشی را حیدر بر ،کنند دارابی بود  تلفنشخص داند که   می

این و پس از اتمام تلفن، حیدر در برابر  می کندگفتگو « کاظم»کننده تحت نام   تلفن

 کننده دارابی بوده است.  ندهد که تلف ، پاسخ میکه کی بود پرسش

 ۲۹باره اظهاراتش در مورد فرار از محل، در بازپرسی قضائی، مورخ  امین در -۳

برگر حیدر خواست به خانه خیابان زنفتناکتبر، برای تکمیل افزوده است که شریف از 

کند که حیدر در  ، امین اضافه می۱۹۹۲نوامبر  ۱۰رینگ برود. در بازپرسی قضائی 

راینه به او گفته است که بعد از ارتکاب جرم همراه شریف و  شهر اش به  سفر بعدی

 اند. آن خانه رفتههمیل به حرا

 امین اظهاراتی نیز در رابطه با شرکت ایاد و آتریس در ارتکاب جرم کرده است.-۴

a- که توسط کمیسرعالی امور ۱۹۹۲اکتبر  ۲۷رخ امین در بازجویی پلیس، مو ،

بر اطالعات او، ایاد شریک جرم که بنا جام شد، اظهار داشتهان سیمون آقای جنایی

جنایی، وان تریک، شده توسط کمیسر عالی امور انجام نبوده است. امین در بازجویی

رکت ایاد در ارتکاب ، در رابطه با پرسش مربوط به ش۱۹۹۲دسامبر  ۱۶در یکم و 

ترور تا پیش از ریزی  ایاد در ترور شرکت نداشته است. به نظر او برنامه جرم، گفته

 ، انجام شده و پایان یافته بود.۱۹۹۲سپتامبر  ۱۳یا  ۱۲به برلین در  آمدن امین



 

 

b-  گفته  ۱۹۹۲اکتبر  ۲۹و  ۲۰امین در ارتباط با آتریس در بازپرسی قضائی مورخ

یل مطلع بوده حو را امینداند که آیا آتریس از دالیل مربوط به فرار  او نمیاست: 

مطلع ها  آتریس از قصد دستکاری و جعل پاسپورت کند  ما او فکر میاست یا نه. ا

 ، اند ، هوسام شاهرور و علیان نیز از موضوع  اطالع داشتهامین از نگراست. بوده 

که کار را  ه استو از آنها خواهش کردراینه تلفن شهر یل به هر دو آنها از حزیرا را

 انجام دهند.

رتباط با جرم بوده است، امین در بازجویی پلیس، در مورد منشاء پولی که در ا -۵

در یک گفتگو میان شریف و حیدر در خانه  ، چنین گفته است:۱۹۹۲اکتبر  ۵مورخ 

گوید که او پول را   خیابان دتمولدر، حیدر در برابر پرسش شریف درباره پول می

ه شود ک ینه متوجه میبعدا در را گرفته است. امین« الحاج»مارک( از  ۳۵۰۰)

 بنابر اظهارات و ی حاجی استانعحاج به مدارابی است. )الکاظم « الحاج» منظور از

به عالوه،  (.ه استبه زیارت مکه رفت ۱۹۹۲در آگوست  دارابی، شاهد ادنان ایاد

خود گفته بر در در راینه به او داده است، بنامارکی را که حی ۲۰۰۰مبلغ گفته امین 

او  گوید . امین میاو گذاشته بود تا به امین داده شوددر اختیار دارابی  پول راحیدر، 

. او دلیل این استکه پول را شریف به او داده  گفتههای قبلی به دروغ  در بازپرسی

از یک اظهار می دارد که  ز دارابی بیان کرده است. امینرا ترس ا این ناراستگویی

یابد که  ر راینه در می، د۱۹۹۲سپتامبر ام ۲۴ تاریخ یل، درحگفتگو میان حیدر و را

کند. امین  او پرداخت مینیز ها را  ه پولمتوجه می شود کواست همه « رئیس»دارابی 

  دوباره تکرار و تأیید می ۱۹۹۲نوامبر  ۱۰این اظهاراتش را در بازپرسی قضائی 

کند. امین همچنین اظهار داشت که به نظر او مقام شریف باالتر از مقام دارابی است. 

گفته بود که مقام دارابی باالتر  ۱۹۹۲اکتبر  ۱۰که قبال در بازپرسی قضائی  در حالی

 از شریف است و اضافه کرده بود که او قبال به دلیل ترس از دارابی آنگونه گفته بود.

 

II- گیرد  را پس می خود امین اظهارات 
 را ه، یکیامنیتی، به ترتیب دو خان و مالحظات بر دالیلبنا ،آگاهیاداره ن امأمور -۱

این . با بودنده قرار داد او در اختیار خانواده برادر را در اختیار همسر امین و دیگری

به لبنان  روشننا برای ما یبر دالیلبنا ۱۹۹۲اواسط دسامبر در، وابستگان آنها وجود

، اطالعاتی در ارتباط خود های بعدی برگشتند. پس از آن، امین همچنان در بازپرسی

در همان او  ۱۹۹۳مارس  ۲۵در گذاشت اما   ن میادر اختیار مأمور رترو با موضوع

تماما  گفتهآن زمان چه تا هرکه  می کندیکباره اعالم به ابتدای شروع بازپرسی 

برابر دادگاه حقیقت را در  که می داردو در پی آن اظهار  استبوده و دروغ نادرست 

چنین مطالبی را گفت که هر چند در آنجا خواهد او  .اعالم خواهد کرد و خواهد گفت

 راستش را بگوید.دارد  قصداما حاال  ،گفته استدر بازپرسی ها 

 خود را  طی بود که تمام خشم و عدم رضایتامین در آن زمان از نظر روحی در شرای

. او از وضع زندان شکایت داشت و مدعی بود که دیگر وقت آزاد ندارد. نشان می داد

به دیدار او نرفته است.  هفته است ۳تا  ۲مدت  شل مدافع ااو شکایت داشت که وکی



 

 

تواند  که نمی بودش نرفته بود نیز عصبانی و مدعی ااو از اینکه سفیر لبنان به دیدار

کرد و  بفهمند. او به مترجم فحاشی میخوب همدیگر را  اش، دکتر اشتری،  با مترجم

کرد که خانواده او را  متهم میزد که همدست پلیس است. او پلیس را  به او اتهام می

داشت که وسایل الزم  کرده و به لبنان فرستاده است. او ابراز می« اخراج»از آلمان 

اش قرار نگرفته و پلیس آنها را تحت مراقبت داشته و زیر فشار  در اختیار خانواده

زده است. او مدعی بود که کمیسر امور « کلک»گذاشته است. و اینکه پلیس به او 

در زندان  ایی، سیمون، او را تهدید کرده است که اگر اعتراف نکند، برادرش راجن

سخنان و  بیان چنین به این دلیل حاضر به تنهابر این او نگه خواهند داشت و بنا

 شده است. اتیاعترافچنین 

، در حضور یک وکیل ۱۹۹۳اکتبر  ۸و  ۷های نهایی، مورخ  امین در بازپرسی -۲

های جانبی، از جمله  شترجم رسمی جدید، مطالبی درباره پرسمدافع جدید و یک م

اش در سوئیس اظهار داشت. او از هرگونه اظهار  به آلمان و محل اقامت درباره سفر

سرانجام اظهار داشت که از  و کردمی یل و سایر متهمان اکیدا پرهیز حنظر درباره را

ر بازجوی او، کمیسر عالی و اگ حرفی نزدههیچ هرگز درباره سایر افراد هم ابتدا 

امور جنایی، آقای وان تریک، به گونه دیگری فهمیده است، باید همه آنها را تغییر 

اش تحت فشار هستند یا  یا خانوادهآیا خود او به پرسش اینکه مین دهد. پس از آنکه ا

احساساتی شد. او  به شدتداد، پاسخ « نه»با  را اند مورد تهدید قرار گرفته

جلسه ذکر دید خانواده او در لبنان در صورتکرد که پرسش مربوط به تهدرخواست 

نشود. پس از آنکه این درخواست رد شد، او از جا پرید، شروع به گریه کرد و 

شد و مأمور بازجویی را بازپرسی جلسه ره خواهان حذف این موضوع از صورتدوبا

او هنوز پسرش را ندیده  و یادآوری کرد که« کند همه چیز را خراب می»متهم کرد که 

است. او پس از آن به همراه کمیسر عالی امور جنایی، وان تریک، اتاق بازجویی را 

ترک کرد. پس از مدت کوتاهی، دوباره به چند پرسش پاسخ گفت و اظهار داشت که 

عالوه، امین دوباره اظهار داشت که ه ب و نه در ایران بوده است. هللا او نه عضو حزب

شناسد. اما با وجود این درباره آتریس اظهار نظر کرد تا پس از آن  نمی آتریس را

مبنی  خود های هار نظر نخواهد کرد. او گفتهدوباره اعالم کند که درباره سایر افراد اظ

، پس گرفت و ادعا استبرگر رینگ را دارابی تهیه کرده بر اینکه خانه خیابان زنفتن

هنگامی که از او در رابطه با وجود شماره  کرد که هرگز چنین چیزی نگفته است.

اش، درباره ارتباط او با سرکنسولگری ایران در برلین   هایی در دفتر تلفن تلفن

ا نداد. امین سرانجام اظهار داشت که او ب به این پرسششد، او پاسخی  پرسش

از او درباره ایران  کردو درخواست  شته استای ندا سرکنسولگری ایران رابطه

نشود. پس از بیان  پرسشیباره سایر افراد  یا در (است سرکنسولگری رظو)من

او در ایران دوره آموزشی  به همراهبرده این پرسش از او که آیا افراد نامهایی و  نام

پرسشی هیچ ، امین با عصبانیت درخواست کرد که از او درباره ایران گذرانده اند

هنگام صحبت بر سر  و نه ایران را.شناسد   کسی را می ادعا کرد نه نشود. او

 و وباره با عصبانیت واکنش نشان داد، امین د۱۹۹۳اکتبر  ۷جلسه بازجویی صورت



 

 

ء ترجمه شد، او از امضااز آلمانی به زبان عربی  برای او جلسه پس از آنکه صورت

جلسه کرد و اجازه نداد بقیه متن صورت شده امتناع  ترجمه درستی برگ های و تایید

ترجمه شده کامل ترجمه شود. او درخواست کرد که ابتدا یک متن  خوانده وشبرای

به زبان عربی در اختیار او گذاشته شود، پس از آن او آماده است متن صورتجلسه 

 آلمانی را امضا کند.

III-  امین اعترافات درستیاساس مستندات 
اعترافات امین در  واقعیات مربوط به روند واقعی حوادث و محتوایو ارزیابی تعیین 

های مورد  های قضائی و بازجویی پلیس جنایی، براساس شهادت ارتباط با بازپرسی

اولکه  ( وAlexآلکس ) ان: شاهداستو اعتماد شاهدان زیر در برابر دادگاه  پذیرش

(Oelkeاز زندان موآبیت، قاضی دیوان )ر دکتر بایر، دادستان ارشد عالی کشو

یوست، کمیسر عالی امور جنایی سیمون، کمیسر ارشد  نوآقای برو عالی کشوردیوان

تریک از اداره کل امور جنایی یکرت، کمیسر عالی امور جنایی وانامور جنایی شوا

اند و نیز کمیسر ارشد امور جنایی  ها شرکت داشته آلمان که در بازجویی و بازپرسی

 ناین شاهداهمراه امین بوده است.  ( که هنگام گشت با اتومبیلSchottشات )

اند که دادگاه  ای مورد تأیید قرار داده حوادث و محتوای اعترافات امین را همانگونه

 در بخش پیش، مربوط به متن این حکم، توضیح داده است.

 

IV- و ارزیابی قضائی آنها اولیه اعترافات اعتراض امین نسبت به 
، در ندشروع شد ۱۹۹۳مارس  ۲۵که از  ت اشدر زمینه اعترافاتغییر رفتار امین 

از  بل، فاصله گرفت شا دادگاه نیز ادامه یافت. او نه تنها قویا از محتوای اظهارات

اظهارات این  شکایت داشت.به شدت ن اظهاراتی شدند نیز ای که منجر به چنی شیوه

مورد بطور کلی مدعی بود که امین در این . تشریح خواهند شد Bبخش بعدا در

های تحقیق دیوانعالی  ( و قاضیBKAکل امور جنایی آلمان ) ن بازجویی ادارهامأمور

خود اند. او مدعی است که  جلسات را به دلخواه خود تنظیم کردهکشور محتوای صورت

. او همچنین مدعی است که استفاده کنندای  چنین شیوهاو اجازه داده است که آنها از 

محتوای مطالبی را قضائی هر بازپرسی ن اداره کل امورجنایی آلمان پیش ازامأمور

گفتند که در برابر   دیکته کردند و می اعتراف کند و بگوید بایست  ن( میبه او )امیکه 

بگوید. او نیز چنین « هبله، بل»سرش را به عالمت تأیید تکان بدهد و تنها قاضی 

با کمیسر  گفتگوتقاضای  ۱۹۹۳اکتبر  ۷دهد که: او در   امین ادامه می کرده است.

گفته است که او  مینبه ا سیمون بل ،سیمون نکرده استآقای جنایی امور عالی

را این امر بعدا باعث کمک جلسه چنین خواهد نوشت زیدر صورت (ییمأمور بازجو)

ش دو و گفته های ا اعترافات مین مدعی است که به او پیش از خواهد شد. ا به امین

ته است که اگر او اعتراف کند، اند و آقای سیمون به او گف یا سه روز غذا نداده

بر ادعای او، اش برود. بنا تواند نزد خانواده  برادرش از زندان آزاد خواهد شد و می

اش  هنگام تولد پسرش نزد خانوادهرا  که امین ندبه او قول داده بود بازپرسی مأمور

ات پولی د. و همچنین گویا به او گفته شده بود که بعدا به خاطر این اعترافرد بنخواه



 

 

 پس گرفت. کامالاش  ر را در دفاعیههم دریافت خواهد کرد. البته امین این ادعای اخی

نی کل کشور، دادستانی او همچنین این اتهام را که مسئول تحقیق پرونده در دادستا

در امین یوست، به او قول داده بود که اگر  آقای برونو عالی کشورارشد دیوان

عالی کشور دکتر بایر، اطالعات دروغ تحقیق دیوان ها در حضور قاضی  بازپرسی

سال زندان خواهد بود، را پس بدهد، در آنصورت حداکثر مجازات او حدود هفت 

که  استهمچنان مدعی بود که دادستان ارشد یوست به او قول داده اما  ،گرفت

یی ه ویژه و مجزادادگا امین یکخواهد ماند و برای  آن دومیان آ تنهااظهارات او 

مطالب  کرد که گویا مترجم دکتر اشتری  عالوه، امین ادعا میه ب تشکیل خواهد شد.

نیز که گویا مترجم مبنی بر این خود ادعای بعدی در پیفهمیده است. او   بد می را

نتیجه می خود اشتری هم این امر را تصدیق کرده است، حتا ، و بوده مأمور پلیس

غلط ترجمه نادرست وعمدا  مطالب را ی اشتریآقا که مترجمگیرد و مدعی می شود 

 کرده است.

  مغایرت نحوه انجام اعترافات با آیینه اتهامات و شکایات امین مبنی بردادگاه ب -۲

نامه و قوانین جاری، رسیدگی کرد. نتیجه این بررسی این است که اعترافات امین 

مین انجام نگرفته است معتبر هستند. هیچگونه اعمال نفوذی بر اعترافات واظهارات ا

دادگاه درباره این  اند.  رد ادعای امین وجود نداشتهو ایرادات، کمبودها و نواقص مو

ها  محتوای پروندهادرست که گویا مأموران بازجویی وبازپرسی صورتجلسات واتهام ن

پردازد.  نمی اند، بیش از این به بررسی تنظیم کردهابر میل وخواست خود تدوین ورا بن

چنین ن اداره کل امور جنایی آلمان، افرادی با وجدان هستند و ای تحقیق و مأمورقاض

. عالوه بر کنند ای تحمل نمی را هرگز لحظه امین یهای بازجویی مورد ادعا شیوه

این اتهامات را مؤکدا تمام تک  به تک پلیسن بازجویی اموراین، قاضی تحقیق و مأ

در از جمله بودن این اتهامات خود را  پایه و بی اساس عالوه، بیه ند. به ارد کرد

دهند. به عنوان مثال، امین مدعی است که   رفتار و اظهارات امین نیز نشان می

که پلیس از او خواسته  در پروسه بازپرسی ها همانهایی هستندبه دارابی  او اتهامات

و درباره . امین خود با بیان این مطلب که اظهارات ااست و به او دیکته کردهبود 

اساس کرده   را بی خود ست، ادعایا حیدر ساخته و پرداخته خود اویل وحدارابی، را

آن چیزهایی همرابی اظهارات او درباره دا مبنی براینکه گویا امین است. اعترافات

گوید  جلسات آمده است، در تضاد به ادعاهای او است که مینیست که در صورت

ای که  شرایط ویژه. اندازجویی به او دیکته شده ن بابیانات او همگی توسط مأمور

درخواست گفتگو با کمیسر عالی امور جنایی  ۱۹۹۳اکتبر  ۷تحت تأثیر آنها امین در 

اولکه و سیمون قابل قبول شاهدان آلکس،  و اظهارات شهادت بانامید،   سیمون را می

میل خواست و بر این شاهدان، درخواست مالقات بنااساس اظهارات اند. بر اثبات شده

جلسه مربوط به ، این ادعای امین که محتوای صورتعالوهه امین انجام گرفته است. ب

مأمور گویا )آنگونه که امین مدعی است( چگونگی وقوع این گفتگو نادرست است و 

نوشته است، توسط  آنگونه به دلخواه خودرا  مطاالب و اعترافاتبازجویی 

این درخواست امین نیز مبنی  یی، سیمون، رد شدند.جناالی امورهای کمیسر ع شهادت



 

 

بر اینکه اظهارات او مخفی و سّری بمانند و برای او یک دادگاه مجزا و ویژه تشکیل 

 عالی کشور یوست مؤکدا رد شده است.مواره از سوی دادستان ارشد دیوانشود، ه

سیمون امین آقای همچنین این ادعای امین مبنی بر اینکه کمیسر عالی امور جنایی 

 ن در زندان نگه خواهند داشت، بناش را همچناااگر اعتراف نکند برادرکرده  تهدیدرا 

بر شهادت و اطالعات آقای سیمون، ادعایی غلط و نادرست است. این ادعا که گویا 

به امین قول آزادی فوری داده شده نیز اساسا نادرست است. مأمور سیمون اظهار 

بتواند تالش خواهد کرد تا امین  (سیمون)گفته است که او  اتنهداشت که او به امین 

برای دیدار یا حتا بردن او به بیمارستان  بیند. درباره آزادی او از زندانش را بافرزند

عالوه، این ادعا که پلیس ه در میان نبوده است. ب سخنیابدا  فرزندش هنگام تولد

ظهارات ز خانواده او را وابسته به اخانواده امین را تحت فشار قرار داده یا حفاظت ا

بر شهادت دادستان ارشد یوست و نادرست است. بنا نیز و اعترافات امین کرده است

آنها  خانواده امین چندین بار میان برای یق دکتر بایر درباره تأمین امنیتقاضی تحق

و با اظهارات واعترافات امین، به معنای بده  رابطهگفتگو شده است. اما نه در 

هیچ هرگز دارند که آنها   برده اظهار میشاهدان نام خدمت و خدمت متقابل. بستان، یا

حدس بزنند که گویا امین بتوانند اند تا بر اساس آنها  ای در دست نداشته  نشانه

ش، از ا یا اینکه اظهارات است که ادعا می کند. ورا به اشتباه چنین فهمیده  موضوع

است که از خانواده او  به این شرط انجام دادهدارابی را درباره  اعترافات اوجمله 

کند که مراجع   تریک گزارش میوان آقای جنایی. کمیسرعالی امورشودحفاظت 

اتخاذ را  امینخانواده  حفظ جان الزم امنیتی برای تدابیر آلمان در این رابطه مسئول

و تدابیر الزم امنیتی را ند کرده ابرای آنها خانه مناسب تهیه  به این معنا که کرده اند،

به غیر از  یبه خانه دیگر اجازه داده می شود او خانوادهبه . اینکه به کار گرفته اند

و دلیلی  د، نشاننده بود بروای که ابتدا توسط پلیس برای آنها در نظر گرفته ش خانه

 هوجود نداشت قانع کننده ای این واقعیت است. ازسوی دیگر، هیچ دلیل بر درستی

 شپذیرمورد باره کیفیت خانه  بیش از حد خانواده او در زیاده خواهی هایکه  است

وقی مربوط به اقامت خانواده امین به عنوان . بنابراین، نه در موقعیت حققرار گیرد

 ه اندای داشت ول عالقهن مسئاو نه مأمور ه استتغییری ایجاد شد متقاضی پناهندگی

رار گیرند که گویا اعترافات امین موجب امتیازاتی مورد سوء ظن قدر این رابطه که 

 برای خانواده او در ارتباط با محل سکونت آنها شده است.

، نمی داده اندبه او غذا  ها از چند روز پیش از بازجویی ، مبنی بر اینکهادعای امین

ن به او غذا ندهند امأمور شده باشدقابل پذیرش نیست. هیچ دلیلی که موجب نیز 

 و اعتراضی نکرده ندارد. امین هم در آن زمان در این مورد هیچ سخنی نگفتهوجود 

برعکس، هنگامی که به درست شد.   بود، حتما مشخص می  است. اگر واقعا چنین می

و از غذای  وقت برای صرف غذا در زندان باشد نمی تواسته است سر  امین هر دلیل

گذاشت  ( پول در اختیار او میBinzنز )جنایی بیان استفاده کند، کمیسر عالی امورزند

آن از اش  در آخرین دفاعیه نیز امین حتا خود امری که ،بتواند مواد غذایی بخرد تا

جلسات  ات امین در ارتباط با مطالب، صوربیانات و اعتراف سپاسگزاری کرده است.



 

 

ی )شناسایی با اتومبیل(، و همچنین بازپرس ۱۹۹۲اکتبر  ۸و  ۱۹۹۲اکتبر  ۷مورخ 

فهمیدن مترجم بد توانند در رابطه با مشکالت مربوط به   نیز نمی ۱۹۹۲اکتبر  ۹

ترجمه ه وزیرا دکتر اشتری در این جریانات اصال شرکت نداشت ،دکتر اشتری باشد

عالوه، خود امین ه ب ( انجام گرفته است.Mardiniتوسط مترجم مردینی ) متوناین 

زیرا دکتر اشتری با  ،هشتری رضایت داشتکه از کار ترجمه دکتر ا هنشان دادنیز 

وکیل مدافع او را  برایترجمه  امور مربوط بهامین،  و روشن صریح و تایید توافق

زبان مشکلی هیچ  و بدونمترجم همواره  او و ،اینکهبه اضافه  .ه استبه عهده گرفت

ربه ها توسط بازجوهای با تج و بازجویی و بازپرسی یکدیگر را خوب می فهمیده اند

 که حاکی از مشکالت فهم مطالب یانهیچ نشاند و در روند کار ن انجام گرفتهو گوناگو

دکتر اشتری برخالف گویا که مبنی براین امینباشد وجود نداشته است. این ادعای 

( عمل کرده و GVGقانون مجازات کیفری  ۱، بند ۱، ماده ۱۸۹)اصل  خود سوگند

او زیرا دلیل  و منطقی است،  عاری از هر پایهنکرده،  مطالب او را صادقانه ترجمه

که  می باشداساس و نادرست   مترجم مأمور پلیس است، چنان بیمبنی براینکه گویا 

 در این مورد وجود ندارد. و شهادت مترجماصوال نیازی به شنیدن سخنان 

 

V-  ارزیابی قضائی محتوای اظهارات امین 

 آمادگی برای اعتراف -۱
و آگاهی  به این و جوانب که امین پس از بررسی تمام شرایط  استنظر  بر ایندادگاه 

موقعیت خود می تواند  رمج به روشن شدن موضوع کردن کمک از راه احتماال امر که

اکتبر  ۴در  یعنی ، امین در روز بازداشت .حاضر به اعتراف شده است کند،را بهتر 

ازحضور در نزد قاضی پس حتا و  در این ترور را انکارخود  ، هرگونه دخالت۱۹۹۲

امتناع  در باره حادثه برلین اظهار نظرگونه عالی کشور دکتر بایر، از هر تحقیق دیوان

 ،شرکت در چنین جرمیمیزان مجازات همچنین و به او رد اتهام ا. در آنجا مومی کند

 درن تحقیق اکه مأمور متوجه می شوداو برای او روشن و  ،به عنوان شریک جرم

محتوای حکم متن و  امین ازبه عالوه،  .دارند دقیق یاطالعات نامجرماز  جرم و هبار

مظنون به  ،آگاهی داشت. بر اساس این حکم، او به عنوان شریک جرم بازداشت خود

دانست   دیگر بوده است. او می سوء قصد به جان یک نفرشرکت در قتل چهار نفر و 

 ،اند ان زیادی مدارک جرم کشف وضبط شدهنه، میزش، در شهر رایاکه در خانه برادر

و  هایی که تماس یل و عکسحرا عکسجعل از جمله پاسپورت شاوکی آتریس با 

کردند.   یل، دارابی، آتریس و نیز حیدر، و افرادی دیگر را اثبات میحامین با را رابطه

امین همچنین از چکیده محتوای اصلی اطالعاتی را که اداره کل ضدجاسوسی آلمان 

عالی کشور دکتر اطالعاتی را که قاضی تحقیق دیوانبه دست آورده بود، آگاهی داشت. 

یار وکیل مدافع او قرار بایر بطور مفصل به اطالع امین رسانده و تمام آن را در اخت

ی در عالوه، امین شکه در این مورد صحبت کرده بود. ب خود  با وکیلنیز امین  وداده 

اشت ات اولیه او را کسی نپذیرفته است. محتوای حکم بازدکه اظهار هاین مورد نداشت

به عالی کشور صادر شده بود، گویای این امر بود. او که توسط قاضی تحقیق دیوان



 

 

به امین گفته بود  (سیمون)شهادت کمیسر عالی امورجنایی سیمون، او بر بنااضافه، 

سط الیل، امین توخورند. براساس این د  اش به هیچ دردی نمی که اظهارات اولیه

 اعترافاتیگیرد تا  جنایی سیمون تماس میعالی اموراولکه با کمیسر شاهدان آلکس و

با  که تنهادرخواست کرده بود  ، امینهآقای سیمون ابراز داشت همانگونه که بنماید و

 سیمون و بدون حضور وکیل مدافع صحبت کند.آقای 

 ها و دالیل اعترافات انگیزه-۲
 ات خودبا اعترافمی تواند  می پنداشته استاینکه امین  موردر یک دلیل دیگر د

دیدگاه بر روی  در ارتکاب جرم شینقش خودر رابطه با  کند ورا بهتر  خودموقعیت 

د. نشو او دیده می ۱۹۹۲اکتبر  ۹و  ۷، در بیانات آنها اثر بگذاردارزیابی  وبازجویان 

نون قصد دارد حقیقت را در مورد دارد که او اک  میاظهار  ۱۹۹۲اکتبر  ۷امین در 

به زودی به دنیا ش را که انتواند همسر و فرزند نگران است کهزیرا در  ،جرم بگوید

بیند. این اظهارات امین در تطابق با شهادت شاهدان نبرای مدت زیادی  خواهد آمد

ریک دکتر بایر، کمیسر عالی امور جنایی سیمون و کمیسر عالی امور جنایی وان ت

اش  ای بسیار نزدیک با خانواده امین دارای رابطه ه انداین شاهدان اظهار داشت است.

باشد. و از آنجا که   تماس با آنها و امنیت آنان میو  است و بسیار نگران وابستگان

داده نشده بود، همه شواهد گویای آن  چگونه قولی مبنی بر آزادی فوریبه امین هی

او و پندارهای خود عمدتا در رابطه با تصورات  است که آمادگی امین برای اعتراف

تر از این  اما با اهمیت بوده است.اش حکومیت و میزان مجازات باره تخفیف در م در

محکومیت احتمالی به حبس شدت از خود با اعتراف  شاید بتواند که تالش از سوی او

اکتبر  ۹سی ابد پیشگیری کند، وضعیت دیگری در همان ارتباط است. امین در بازپر

در جریان قتل دخالتی  کند  او این است که فکر می اتدلیل اعتراف کند  اعالم می ۱۹۹۲

 رستوران در ورودی برابردر  تنها به هنگام ارتکاب جرم او ، زیرانداشته است

. اظهارات استبگوید که نقش او فرعی  خواسته  می ه این ترتیبایستاده است. امین ب

ین ترتیب که ه ااند. ب در او شده پنداریموجب پیدایش چنین  یل آشکاراحشریف و را

کار زیادی ندارد. شریف امین مسپولیت وکه  بودگفته  ویل پیش از انجام قتل به احرا

 ۱۰)اعترافات  یل به داخل رستوران خواهند رفت و کار را تمام خواهند کردحو را

ه است که آنها این کار را در راه رستوران به امین گفت نیز شریف (. و۱۹۹۲اکتبر 

. امین در جای دیگری خواهد داشتدهند و او )امین( در این کار دخالتی ن انجام می

تایید کند در این بازجویی   گوید. او ( آشکارتر سخن می۱۹۹۲نوامبر  ۱۰ازجویی )ب

ایران »یل بعدها در راینه در برابر پرسش حیدر، چنین گفته است: حکه رامی کند 

ا است و به نفع ما دخالت خواهد کرد. تو )حیدر( و یوسف )امین( دخالتی پشت سر م

 «.در این مسئله ندارید

گفت که امین  به بیان حقایق امین مورد انگیزه و علت آمادگی توان در  بنابراین می

با اعتراف، در صورت محکومیت، به مجازاتی کمتر از حبس ابد محکوم  امیدوار بود

های مکرر و  اش و با وجود تفهیم های شخصی و فردی ل ارزیابیشود. اگر او به دلی

ست، باز هم به امیدهای ا بعضا بسیار مفصل درباره میزان محکومیتی که درانتظار او



 

 

دلیلی ندارد واهی دل خوش کرده است، این امر برای مأموران بازجویی و بازپرسی 

بر شهادت قابل که بنا هرچند ،قابله کنندم نادرستیکه هموراه با چنین تصورات 

سیمون، او امین را پیش از آقای جنایی و قابل اطمینان کمیسر عالی امور اعتماد

متوجه این امر کرده بود که نقش امین  ۱۹۹۲اکتبر  ۹اش در  مفصل  اولین بازجویی

 .استدر جرم بسیار برجسته و سنگین 

 اظهارات امین و انسجام درونی آنها -۳
a- ثدرباره روند حواد 

به همراه  را بسیار پیچیده از اقداماتای  طوالنی با مجموعه زمانیک اعترافات امین 

این گیرد. اظهارات او که به مراتب بسیار بیشتر از   شرکت افراد فراوان در بر می

به آنها پرداخته خواهد  رهای دیگ در اینجا است و در بخش بخش فشرده و ارائه شده

و   جلسه بازجویی بیان شده ۲۰از  است که در بیششد، شامل حوادث و جزئیاتی 

او را اعترافات اسناد و مدارک واقعا موجود فراوانی ت. سحدود یکسال طول کشیده ا

امین ابتدا تالش  گیری اعترافات او است.روند شکل معیارها . یکی ازتایید می کنند

ز ماجرا بیرون ا»( خود را ۱۹۹۲اکتبر  ۴غلط )بازجویی  اتیکرد با ارائه اطالعات

اعتراف کرده  ۱۹۹۲اکتبر  ۹همانگونه که خود او به این امر در بازجویی «.  بکشد

عالی کشور س از آن، او از هرگونه اظهار نظر در حضور قاضی تحقیق دیوان. پاست

، امتناع کرد. امین پس از صدور حکم بازداشت و ۱۹۹۲اکتبر  ۵دکتر بایر، در تاریخ 

ای که در  اساسی در مورد نقش او در ارتکاب جرم و آیندههای  نیز پس از بررسی

جنایی با شاهد کمیسرعالی امورخواهان تماس  ۱۹۹۲اکتبر  ۷، در ش بوداانتظار

اطالعاتی  از سوی امین و هم تشریح بسیار مختصر اولیه جرم هم. می شودسیمون 

ن دقیق ویژگی بیا از یک ، همگیه استبعدا در اختیار مقامات گذاشت اورا که 

بطه با هسته اساسی ماجرا و جزئیات، تطابق آنها با هم و تداوم توضیحات، چه در را

بخش  در برگیرنده. این امر حتا ندابرحوردار بوده رابطه با نکات فرعی آنها  چه در

بوده  شود که خارج از نظم و ترتیب زمانی  می ها  بازجویی هایی از اعترافات او در

جلسات  میان امین و مقامات در. نداشته اندقیم با موضوع ارتباطی مست ، یااند

ای گفتگو شده است.  بازجویی بسیار زیاد و متفاوت درباره چنین مجموعه پیچیده

که پرداخته است امین در تمام این جلسات همواره و بدون مشکل به تشریح حوادثی 

سخن ضد و نقیض  یابدون اینکه متضاد  ،بود خود بیان داشته  اولیه اعترافاتدر 

خود او شخصی های  تجربیات و برداشت  واقعی ونتیجه این اعترافات. اگر گفته باشد

های ذهنی او ساخته و پرداخته گفته و آعترافات او صرفا بودند و او دروغ   نمی

در یرممکن بود که او بتواند به این سادگی جزئیات را در تطابق با هم و غ، دندبو  می

 بیان کند.  و منسجم ای منطقی رابطه

همواره اند. امین  متمایز بودهمتفاوت و عالوه، اظهارات و اعترافات امین بسیار ه ب

گذاشت. همچنین میان تجریبات   میان اظهارات مطمئن و نامطمئن خویش تفاوت می

های  گیری  ها و نتیجه زنی  خودش و آنچه از دیگران شنیده بود. او حتا میان گمانه

را  ات خوددید اظهار  گذاشت. او هر جا که الزم می  مواره فرق میاش ه منطقی



 

 

هنگام روی دادن واقعه  خود به کرد. امین همچنین از احساسات  تصحیح یا تدقیق می

جهت  از سوی او در رخی از این بیانات به عنوان تالشسخن گفته است که البته ب

بعدی به ارزیابی انتقادی  گ هایبراند که در  تلقی شده جرم  و سنگینی کاستن از بار

آنها پرداخته خواهد شد. اینکه برخی اوقات تضادهایی در توصیف و تشریح مسائل 

بسیار  ،ای مانند این موضوع ر بسیار پیچیدهام هب با توجهموجود بوده است،  فرعی

بر آنچه گذشت، آورد. در این رابطه و بنا وجود نمیب پرسش و شکیقابل فهم است و 

خودش و تجربه های ه بر این نظر است که اعترافات امین اصیل و مربوط به دادگا

 .های ذهنی او ساخته و پرداختهش است و ا های براساس شنیده همچنین

b- درباره دارابی 

 ویژه است. و   ر جرم نیازمند یک بررسی نقادانهاظهارات امین درباره نقش دارابی د

به دارابی  ه است وبسیار با احتیاط سخن گفت ش اوو نق باره دارابی ابتدا دردر امین 

از  ن موردغیر ایبه  می کند وای  ب اشاره ۶۴در ارتباط با خانه دتمولدر شماره  تنها

در  وضعیت که ایناین حرفی نمی زند تا وقایع هیچهنگام توصیف و تشریح  او به

و رای اولین بار و او در آنجا بمی کند تغییر  ۱۹۹۲اکتبر  ۲۰بازپرسی قضائی مورخ 

امر بسیار ساده قابل توضیح  د. چرایی ایننزمی باره دارابی حرف  بطور مفصل در

خود های زیادی  امین در زمینه و بوده خیرخواه یدارابی برای امین نه تنها فرد است.

ه دارابی مورد احترام امین نیز بود. ب بلمی دانسته است، های او مدیون کمکرا 

با برجسته و  موقعیتیک ادگرا دارای نیبرلین در میان مسلمانان ب بی درعالوه، دارا

. درباره این موضوع بعدا سخن گفته خواهد ه استبسیار خوبی بود روابط و مناسبات

 ابتدا از بیان نام دارابیدر اعترافات خود شد. به این دلیل قابل فهم است که امین 

یعنی از کسی که در  ،یف نام ببردجای دارابی از شره خوف و وحشت داشته باشد و ب

قوه ن امأمورمستقیم  پیگردتحت  دتوان  و در نتیجه نمی زندگی می کندخارج از آلمان 

که بیشتر از  ،قرار گیرد. اظهارات امین درباره دارابی نه از سر دوستی با او قضایی

را  بطور کلی خود ۱۹۹۲اکتبر  ۷. این انگیزه در همان بازجویی ه استبود سر ترس

اگر روشن شود که او اطالعاتی در  دارد  اظهار می آن بازپرسیدهد. امین در نشان می

اش خطر مرگ  مربوط به جرم داده است، برای او و خانواده و حوادث وقایعباره 

که در  ۱۹۹۲اکتبر  ۲۰تا بازجویی  ۱۹۹۲اکتبر  ۹وجود دارد. این امر در بازجویی 

به شرایط  این زمان تایابد. اما  برد، همچنان ادامه می یآنجا او آشکارا از دارابی نام م

، درباره دارابی نیز سخن بگوید آمادگی پیدا می کندکه امین  اند تغییر کردهگونه ای 

  دانست که دارابی موقتا دستگیر شده و در بازداشت بسر می  می زیرا او در این زمان

 اش او یا خانواده اینکه شخص امکان احتمالی ،ین ترتیب، از نظر امینه ارد. بب

همچنانکه  ،اینکه به اضافهقرار بگیرند، کمتر شده بود.  دارابی مستقیما مورد تهدید

اند، یوست  قاضی تحقیق دکتر بایر شهادت داده یوست وبرونو شاهدان دادستان ارشد 

 خانوادهامنیت برای حفظ  الزم و تدابیر اقدامات قضایی نابه امین گفته بود مأمور

نیز محل سکونت دیگری را در اختیار آنها  به این دلیلانجام خواهند داد و  را امین



 

 

بر شهادت هر دو شاهد، ربطی به شد، بنا گفتههمچنانکه  ،ند. این وعدهه اقرار داد

  نداشته است. متقابل اعترافات امین به معنای بده و بستان

مبنی بر اینکه مقام  ۱۹۹۲اکتبر  ۲۰اظهارات امین در بازپرسی قضائی مورخ 

او مبنی بر  ۱۹۹۲اکتبر  ۱۰شریف باالتر از دارای است، متضاد با بیانات مورخ 

ها حق دارد.  باشد. امین در هر دو مورد ارزیابی  اینک دارابی رئیس بوده است، نمی

باره رامین ده و دارابی مسئول نیروهای محلی و شریف فرمانده واحد عملیات بود

از دیدگاه امین، این تفاوت  حدس بزند. ه استتوانست  می تنهاا سلسله مراتب آنه

نیز قابل فهم است که یکبار بگوید هنگام ورود  اعترافات اشظریف در توصیفات و 

ادامه در سپس و  یل در خانه بودهحرا تنهاب  ۶۴او به خانه خیابان دتمولدر شماره 

 سخناناند.  یز در آنجا بودهشریف و حیدر ن در آن زمان بگوید خود بعدیاعترافات 

توجیه  از این راهبرای متهم نکردن دارابی است تا  اودر تطابق با تالش امین اولیه 

باشد. اگر امین از  و معمولی کردهاش  اشتغالبه محدوده در آن خانه را  اقامت خود

ان این وانست در همان زمت  ، این امر میسخنی به میان می آوردشریف و حیدر نیز 

در آنجا گرد هم آورده را امین ، از جمله جود آورد که دارابی عامالن قتلورض را بف

و پی در پی  یهای دادگاه بر این نظر است که اعترافات امین درباره دارابی گام است.

 ات خود آمادگیاعترافبرای  د امیننده  است که نشان میدارای یک نظم منطقی 

را به طور  خود اطالعات شدن موضوع جرم روشن برای خواسته است  داشته و می

 بگذارد. پلیس و قضایی مقاماتمفصل در اختیار 

c- درباره آتریس و ایاد 

متهمان آتریس و ایاد را برخالف حقیقت از  ه استاین واقعیت که امین تالش کرد

ش ا رفتار او در ارتباط با اعترافات نشان منطقی و قابل فهمیک اتهام مبرا کند، 

در جای  دخالتی در موضوع نداشته، اما از (ایاد)که او گفته بود باره ایاد  و در. ااست

ت. امین درباره نداشته اس شرکتترور انجام عملیات در  دیگری گفته است که ایاد

یل حو را امینداند که آیا آتریس از علت قصد فرار   نمی (امین)او  آتریس گفته بود

غلط هستند که ایاد و نادرست و ت به این دلیل مطلع بوده است یا نه. این اطالعا

اند. این امر بعدا تشریح خواهد شد. با  در تدارکات قتل دخالت داشتههر دو آتریس 

امری الزم و ضروری  برای او استراتژی تدافعی امین، سکوت در این مورد توجه به

ده است. اگر امین اطالع بو بقبوالند که او از برنامه بی به دیگران هخواست  میه و بود

، ۱۹۹۲سپتامبر  ۷در حدود  از ایران پس از ورود تیم ترورابتدا کرد که   اعتراف می

اند، به  شده کنار گذاشته شده بینی پیش عملیاتشرکت مستقیم در از تیم  آتریس و ایاد

اند و در  بود که آنها پیش از این زمان در تدارکات ترور دخالت داشته  این معنا می

موقع از قصد و از هدف   کرد که خود او نیز به  اعتراف می باید همزمان حالتیچنین 

های دیگری درباره اینکه امین عالوه بر مبرا کردن  مطلع بوده است. نشانه ترور تیم

را  متهمانسایر بار به ناحق غیرواقعی متهمان آتریس و ایاد قصد داشته است 

 کند، وجود ندارد. تر سنگین

 



 

 

VI-  انداعترافات امین  مویید و مدارکاسناد 
اعترافات امین درباره روند وقایع تنها )دالیل و اسناد و مدارک جرم[ نیستند. این 

 رسند. اعترافات توسط سایر اسناد و مدارک و از چند طریق به اثبات می

 

 (BND)های اداره ضدجاسوسی آلمان  گزارشاطالعات و  -۱
ق با اطالعاتی هستند که اداره ضدجاسوسی آلمان اعترافات امین بطور وسیع در تطاب

  به دست آورده است.

a- رتبه   یک همکار عالی دیدگاهقابل اطمینان بودن منبع، دادگاه درباره مورداعتماد و

BNDهلروزن آقای ، شاهد( نرRosenlehnerرا گوش کرد. بر اساس گفته )  های

گزارش برنیست. بنا اتی آلمان سرویس ضداطالعن امنبع از کارمندان و مأمور ایشان

 آنگونه که)، این اطالعات ۱۹۹۶دسامبر  ۴خ مور اداره ضدجاسوسی آلمان،رسمی 

نمی باشد و  امین نیز کنند( از امین یا برادر او احمد  وکالی مدافع متهمان ادعا می

شاهد  .اطالعاتی )جاسوس( سرویس ضد اطالعات آلمان نبوده اند منبعهرگز این دو

با  ۱۹۹۲کتبر ا ۴ تاریخ مر، خودش شخصا درابه دلیل اهمیت  می گوید رنهلنروز

های دیگر،  از راه و همچنین می خواسته است از این راهاو  و منبع صحبت کرده

قابل اطمینان بودن او میزان و درجه  نیزخبر و صداقت منبع و  درستیتصویری از 

 ماد بودن منبع بسیار بسیار باالدرجه قابل اطمینان و مورد اعت از نگر اوکند.  کسب 

موضوع  مورد ربه اظهارت منبع دبرای شک و تردید  ای  نشانه رد یاست. او موا

قبال  مورد اشاره منبع می گوید که. برعکس، او ه استنیافت مورد بررسی این دادگاه 

در اختیار و درست  مورد اعتماد یهای تروریستی اطالعات باره سایر زمینه نیز در

. این منبع مورد تایید قرار گرفته اند درستی آنهابررسی پس از که  مات گذاشتهمقا

موضوع بررسی  همچنین در جرم و کند های تروریستی فعالیت نمی خودش در بخش

سیاسی  -ها و افکار ایدئولوژیک دارای اندیشه نه تنها شرکت نداشته و این دادگاه

یک و قانونمند است. این منبع برای هیچ های دمکرات پیرو اندیشه بل ،رادیکال نبوده

اداره ضد با یکی از همکاران  خوداش کند  سرویس جاسوسی دیگری فعالیت نمی

را در  خود تماس گرفته و مطابق با زمان وقوع حوادث، اطالعات جاسوسی آلمان

در اختیار اداره کل امور جنایی  ساعت ۲۴ پس از که مقامات گذاشته استاین اختیار 

 پرداخت شده است. ا پس از دادن اطالعات. دستمزد منبع نیز ابتدگرفته اندقرار  آلمان

b- د که منبع به مرکز حوادث نده  آنها نشان می نبندیها و نیز زما محتوای گزارش

مربوط به این یات تخصصی یباره جز تواند اطالعاتی در  بسیار نزدیک است و می

در چنین مواردی الزم و ضروری است  . دادگاه همچنانکهدهدبه دست  را حادثه

، Schaefer Stv و ۳۴، ۲۰، ۱۸، ۱۷، ۱۵ ، برگ هایBGHSt)مقایسه شود با 

(، این امر را مدارک و مستندات ه اضافه سایرب ۱۵۲و  ۱۴۷ برگ های ،۱۹۹۵

بررسی قرار داد که آیا اطالعات این منبع توسط سایر اسناد و مدارک مورد مورد 

آتریس در دادگاه اظهار  ند.ه اتأیید شد، که درستی آنها یا نهند گرفته اتأیید قرار 

داشت که ابتدا قرار بود علیان به همراه او با اتومبیل به شهر راینه برود. اما علیان 



 

 

قرار را اجرا کند. این  ه استاش نتوانست امور مالیاتی به دلیل یک قرار مهم با مشاور

مشاور امور مالیاتی او آقای دینسینگ دارد. درست است و صحت  تا اینجاامر 

(Dinsing شهادت داد که علیان در روز )صبح یک  ۹سر ساعت  ۱۹۹۲اکتبر  ۲

 ۵قرار مهم با او داشته است تا پیش از شروع مرخصی او )مشاور امور مالیاتی( در 

متعلق به علیان را برای « ُرزاریو»مربوط به رستوران  مالیاتی، اوراق ۱۹۹۲اکتبر 

این قرار تلفنی بر دالیلی که مشخص نشد، بعدا الیات تنظیم کنند. اما علیان بناه مادار

اینکه آتریس )در این مورد  گذارد.  اکتبر می ۴ر جدید براییک قرا زند و را بهم می

ش شاووکی را پیش از وقوع جرم اتر صحبت خواهد شد( پاسپورت برادر  بعدا دقیق

دارد با اظهارت منبع که گفته بود  آماده نگه مییل حدارد و آن را برای را  بر می

برد نیز در انتظار دریافت یک پاسپورت   دومین مجرمی که اکنون در راینه بسر می

پاسپورتی که آماده است  :است، در تضاد نیست. معنای این جمله چنین است

 گیرد. مهم در اینجا این نکته است که پاسپورتمتهم قرار در اختیار  بایست می

  شاووکی آتریس با همان مشخصاتی که منبع اطالع داده بود، واقعا به شهر راینه می

شود و این پاسپورت   ض مییعوتیل حبا عکس را الصاقی به پاسپورت عکس و رسد

 شود.  در راینه کشف و ضبط می ۷بعدا در خانه خیابان هریبورگ شماره 

شهر راینه نیز با  ای در خانهیل در حامین و را (و دستگیری)عالوه، شناسایی ه ب

و شاوشوو، بعضا دقیق و بعضا تقریبی، درباره  یساتر اطالعات منبع تطابق دارد.

حدود ساعت یک  ۱۹۹۲اکتبر  ۲اتومبیل از برلین در حرکتزمان به راینه )خود سفر 

 ۸سوی برلین حدود ساعت  صبح، برگشت به ۵به راینه حدود شب، ورود  بعد از نیمه

اظهارات آتریس، بر اند. بنا اطالعات منبع کردههمان راتی منطبق با اظها صبح(

گذاشته بود. شاوشوو این امر  او در اختیار برای این کاررا  خود  شاوشوو پاسپورت

است. شاوشوو در برابر این شکل نادرست ن ه ایاما اظهارات او ب ،کند.  حاشا میرا 

را  خود  پاسپورت (شاوشوو)ه او ک هست، اظهار داشتا سش که پاسپورت او کجاپر

این خبر منبع که  درستی گم کرده است. ۱۹۹۲یا اول اکتبر  رسپتامب ۳۰در حوالی 

شهر است و این دو فعال در  بوده  یلحمیان امین و را اصلیهوسام شاهرور رابطه 

کرده  به عنوان واسطه استفاده می تنهاشاهرور از علیان  اینکه راینه اقامت دارند و

. ه است، هرچند در دادگاه به اثبات نرسید، اما عکس این خبر نیز ثابت نشدتاس

ای با جرم  اظهارات شاهدان شاهرور و علیان مبنی بر اینکه هیچگونه دخالت و رابطه

. در رابطه با عذر مربوط به و جای شک دارد است پرسش برانگیزاند بسیار  نداشته

، مورد بررسی قرار خواهد گرفت(ه بعدا ک) یل در جرمحعدم حضور و شرکت متهم را

 .کامال روشن استآنها  ناراستگویی

هللا هستند و در  عضو حزب مبنی بر اینکه آنها یلحامین و را در بارهاطالعات منبع 

اند توسط اظهارات شاهدان اسماعیل و ابراهیم  های ویژه دیده آموزش دوره و ایران

 Chaoukiت حسین و شاووکی کنج )( و همچنین اظهاراEl Mussaviالموسوی )

Kanj .دستکش  ضاربانکه یکی از در رابطه با این منبع  گزارش( اثبات شده است

اش روی اسلحه توسط پلیس کشف شود  به دست نداشته و نگران است که اثر انگشت



 

 

ای در ارتباط با  شود، دارای اهمیت ویژه او حکم بازداشت برای و منجر به صدور

 ۲۲باشد. واقعا هم در تاریخ   طه با نزدیکی او به وقایع و حوادث میمنبع و در راب

با محتوای اسلحه و سایر وسایل و ابزار توسط  ساک ورزشییک  ۱۹۹۲سپتامبر

( Berolina( کارمند نمایشگاه و فروشگاه اتومبیل برولینا )Wankشاهد وانک )

، مأمور پلیس، (Hilgertشاهد خانم هیلگرت ) کشف ساک، . پس ازه استپیدا شد

ثار موجود به روی آ و در پی آن فرستد  ها را به اداره کل امور جنایی آلمان می اسلحه

، ۱۹۹۲اکتبر  ۴ل در یح. پس از دستگیری را، ثبت و ضبط می شوندخاذن کلت کشف

در همان  (عکس و... )مانند انگشت نگاری یامربوط به شناسایی او  و انجام امور

یل حاثر کف دست موجود به روی خاذن کلت متعلق به راکه  مشخص می شودروز 

عالی امور جنایی نگاری، کمیسر  امور مربوط به انگشت است. این امر را کارشناس

بر )بنا« راغب»منبع که  گزارش. این کرده استتأیید  (Fuhrmann)فورمن آقای 

ی یل است( هنگام اجراحاظهارات شاهد اسماعیل الموسوی، راغب نام رزمی را

 است.، دلیلی بسیار مهم برای صحت سایر اطالعات او لیک کردهعملیات با کلت ش

به سوی  یوزی مسلسل که با  حاکی از آن است فرد ایرانی دیگر منبع گزارشیک 

قربانیان شلیک کرد بالفاصله پس از انجام ترور فرار کرده است و اکنون دوباره در 

اظهارات شاهد مصباحی مطلع شد، توسط  برد. همچنانکه دادگاه از  ایران بسر می

است که  شریف با نام مستعاربنی هاشمی عبدالرحمان منظور از این فرد، رهبر تیم، 

است. سازماندهی خوب  بازگشتهبالفاصله پس از انجام ترور از راه ترکیه به ایران 

اره کل گشت رهبر تیم به ایران نیز در تطابق با اطالعات مورد اطمینان ادازبفرار و 

 ۲۲خ اداره کل امنیت آلمان برای اولین بار در تاری باشد. می (BfV)امنیت آلمان 

اطالعاتی که در  ،ن تحقیق قرار دادااطالعات وسیعی در اختیار مأمور ۱۹۹۳آوریل 

یل و حیدر )که در حال حاضر تحت پیگرد است( و بیش حارتباط با متهمان امین، را

ها و افراد رابط آنها  درباره فعالیت نیز اطالعاتی همچنین ابی بودند.از همه درباره دار

در برلین و سایر نقاط در اختیار مقامات قرار گرفتند. پس از آن، اطالعات و اخبار 

سش، در اختیار دیگری نیز، بعضا پس از پرسش از سوی دادگاه و بعضا بدون پر

با  رابطهابیر شنود تلفنی در درباره تد اطالعاتی از جمله مثال ه اند،مقامات قرار گرفت

دارابی و دخالت مستقیم واواک در ترور برلین و وین. جزئیات مربوط به این کاظم 

 .آمده استهای مربوطه  موارد در بخش

اداره کل امنیت آلمان  مقامات ( ازGrunewaldوالد )آقای گرونه همچنانکه شاهد

قرار گرفته  بررسی و کنترلورد ممعیارهایی بسیار دقیق ، این اطالعات باهگزارش داد

منبع  امنیت و حراستشد که   چنان اقدام میآن بایست  میهمواره هرچند که  اند،

باره درستی آنها جای  به مقامات اراءه شوند که دراطالعاتی  تنهاباشد و   تضمین

و مورد اعتماد بودن قابل اطمینان باشند  منابعیوجود نداشته باشد، یعنی  شک و شبه

 تا جایی تنهارا  رسیده اطالعاتدادگاه به عالوه، ها در گذشته به اثبات رسیده باشد. آن

شاهد  گرفتند. ندات مورد تأیید قرار میآنها توسط سایر مست درستیپذیرفت که   می

مصباحی یک فرد ایرانی است که قبال در واواک، در وزارت امور خارجه و به عنوان 



 

 

در  کرده است. او حتا پس از فرار  ایران کار می. ج.ابرای  حکومت فرستاده ویژه

های  خشاطالعاتی از ب اش  رتبه نیز توسط مقامات دوست و عالی ۱۹۹۶بهار سال 

بطور خالصه به این نتیجه رسید که  ، می توانبنابراین کرده است.  سّری دریافت می

 ،ته استگذاش تحقیق و بررسی مقاماتمنبع، اطالعات بسیار مطمئنی در اختیار 

اطالعاتی که ، اند راوان دیگری به اثبات رسیدهاطالعاتی که توسط مستندات مهم و ف

با تقسیم کارها، در ارتباط با اجرای  رابطهدر تطابق با اطالعات و اعترافات امین، در 

. دادگاه این امر هستنددر رابطه با تهیه پاسپورت  همچنینی سوء قصد و  بالواسطه

داند. اینکه امین در رابطه   اعترافات امین می درستیهم در رابطه با را دلیلی بسیار م

در  اش ویتعضو سرانجام  ههای گوناگون زد هللا حرف  در حزب خود  با عضویت

کرده است،  ایران را انکارج.ا.  دوره آموزشی در همچنین گذراندن یک هللا و حزب

این راه از  امینگذاشت که  یساب آن بخش از اطالعات نادرستد به حیاب را این ها

سوی امین از  اتخاذ چنین روشیرم فاصله بگیرد. ز نظر ذهنی از جتالش کرده بود ا

خود اعترافات  درستیبه  و نهاطالعات درست او  درجه اعتماد ما به به منبع ونه 

 .کند  جدی وارد نمی یخلل گونهامین هیچ

 ها و سایر لوازم ساک ورزشی با اسلحه -۲
یل و حیدر تهیه حرنگ که توسط را سبز -افات امین وجود یک ساک سیاهدر اعتر

، با خود به داخل رستوران برده ها مخفی بوده و شریف آن را شده و در آن اسلحه

 ۱۹۹۲سپتامبر  ۲۲در شاهد وانک به پلیس  گزارشبنابر دارای نقش مهمی است. 

اتومبیل پارک  یک زیر، در در برلین  ۳۳( پالک .Cicero Strدر خیابان سیسرو )

کشف با مشخصات باال ( Sportino« )اسپورتینو»ساک ورزشی با مارک یک   ،شده

های درون این ساک همانهایی  کن صداخفههمچنین ها و  شود. تعداد و نوع اسلحه  می

گفته بود. کمیسر ارشد امور جنایی خانم  ۱۹۹۲اکتبر  ۷که امین در بازجویی  ندبود

و محتویات ( که مسئول این امر بود درباره محل کشف ساک Eigenbrodآیگنبُرد )

را مورد بررسی  رابطهدر این  اراءه شده های و دادگاه عکس دادآن به دادگاه گزارش 

ای که هنوز در لوله کلت وجود  ساک پس از کشف و پس از آنکه گلولهقرار داد. 

کل امور جنایی کشور  داشت از آن بیرون آورده شد، بالفاصله تحویل مقامات اداره

( با همکاری Kicknerدر شهر ویسبادن شد. در آنجا کمیسر عالی جنایی کیکنر )

مأمور آگاهی خانم هیگلرت به بررسی محتویات ساک پرداختند و از آنها عکس تهیه 

ها را مورد بررسی قرار داد و به  کن ها و صداخفه ها و نیز اسلحه کردند. دادگاه عکس

جنایی اداره کل امور جنایی آلمان امور اسلحه کمیسر عالی امورشناس نظرات کار

 گوش داد.نیز ( Bensteinاشتاین ) آقای بن

a- مسلسل یوزی 

شماره  به ،(Lugerمتر لوگر) میلی ۹کالیبر ،(UZIمدل یوزی ) IMIمسلسل شرکت 

 =S.M.G. Submachinetua« )گ ام. اس.»مارک ، ۰۷۵۸۸۴مسلسل 

Maschinenpistoleبر اساس استفشنگ،  ۳۲همراه یک خشاب برای  (، به .

 صفر، قبال عدد ۸عدد دومین های میکروسکوپی مشخص شده است که بجای  بررسی



 

 

بوده است. پس از تحقیقات مأمور کیکنر درباره منشاء این اسلحه )تحت هر دو 

 شماره سری( از مقامات و مسئولین اسرائیل، مشخص شد که این اسلحه تولید

هایی  اند که چنین شماره . در همین رابطه این مقامات اظهار داشتهیستاسراییل ن

آن دارای عالوه، لوله مسلسل و نیز بدنه ه شود. ب  بیشتر برای کلت به کار برده می

)غیرتقلبی( تولیدی اسراییلهای اصل  در حالی که اسلحه ،اند ای نبوده هیچ شماره

 یوزی اسلحه لوله هستند. نین در بدههمچ هایی در بدنه و همگی دارای چنین شماره

باشد نیز نبود. از آنجا که از چنین تولید یا جواز  تولید  دهنده  دارای عالمتی که نشان

مطمئن هستند( در  شود )زیرا محکم و ها استفاده می هایی در بسیاری از ارتش اسلحه

با وجود  این اسلحه نشد. آن روشن و مشخصدکننده تولیکارخانه  نتیجه منشاء یا

همچنانکه کارشناس اسلحه پس  اما،افتاده بود،  آنخم شده و گیره  اش اینکه روآیک

تیر و هم برای رگبار کامال آماده   ، هم برای تکه استالزم ابراز داشت یها از آزمایش

کن به روی مسلسل، هرچند که  . تغییرات الزم برای نصب یک صداخفهه استبود

 .کرده استرا برآورده کاربران آن مقصود تخصصی انجام نگرفته، اما 

b- کن صداخفه 

 ۴۶متر، شعاع انتهای لوله   میلی ۳۱۰مسلسل )طول  مورد استفاده درکن   صداخفه

یک   شده تواند تولید  براساس کیفیت تولید و پرداخت آن می متر( هرچند  میلی

تولیدات یک عالمتی که معموال محصوالت و رخانه باشد اما دارای هیچ نشان وکا

 کارخانه دارند، نبود.

c- کن کلت الما با صداخفه 

، X-Aمدل  (،Lamaکارخانه الما ) شده تولید ارتکاب جرممورد استفاده درکلت 

باشد. این اسلحه در   می ۵۱۷۰۷۰بروانینگ، با شماره سری  ،متر میلی ۷.۶۷کالیبر 

در تهران به نیروهای  ،آنم در اسپانیا کننده از سوی کارخانه تولید ۱۹۷۲ژوئن  ۱۵

مسلح ارتش شاهنشاهی ایران تحویل داده شده است. این امر، همچنانکه کمیسر 

اداره کل امور  ، نتیجه تحقیقاته است( گزارش کردBinzعالی امور جنایی بینز )

گیرد، هنوز دو   در خشاب این کلت که هشت گلوله در آن جای می جنایی آلمان است.

ها  پوکهگلوله نیز هنگام کشف اسلحه هنوز در لوله کلت بود. گلوله باقی بود. یک 

 & Sellierوت )، تولید شرکت سلیر و بالمیلی متر SBP  ،۶۵/۷دارای مارک

Bellotای  های کشف شده در تطابق با چهار پوکه باشند. منشاء و کیفیت گلوله  ( می

د منفجره اداره اند. کارشناس اسلحه و موا هستند که در محل قتل کشف و ضبط شده

. در این کلت کرده است( این امر را تأیید Pfoserکل امور جنایی آلمان آقای فوزر )

کن انجام گرفته است. این کلت با یا بدون  نیز تغییراتی به منظور نصب یک صداخفه

 .ه استکرد  کن بدون هیچ مشکلی کار می  صداخفه

d- های خون روی کلت لکه 

اداره آگاهی خانم هیلگرت که توسط مأمور  ندچسبیده بود های خون به روی کلت لکه

اند. جدا از گزارش رسمی قرائت شده توسط کارشناس اداره کل امور  ثبت شدهضبط و 

، که مورد بررسی ۱۹۹۳آوریل  ۲۷(، مورخ Schmiterجنایی آلمان دکتر شمیتر )



 

 

مورد  کلت ی خون کشف شده بر رویها لکه، ه استو تأیید این دادگاه قرار گرفت

های  که لکه ه استو مشخص شد هنیز قرار گرفت رآزمایشگاهی دیگ یک های پژوهش

های  با نمونه روی کلتهای خون  لکه در پی آن،یک انسان است. خون مربوط به 

های   با نمونه همچنین غفاری و ،بانیان دهکردی، شرفکندی،اردالن،عبدلیخون قر

و روش تجزیه  PCR، تکنیک Chelex روش راهیل از حخون متهمان امین و را

DNA که در تطابق با خون  ه استو مشخص شد همورد بررسی و مقایسه قرار گرفت

کند که با این اسلحه به   اثبات نمی آزمایشگاهی این نتیجه  هرچند باشد.  دهکردی می

از آن به این نتیجه رسید که از این کلت در می توان دهکردی شلیک شده است اما 

جرم و در نزدیکی دهکردی که کنار دکتر شرفکندی نشسته بود، استفاده شده محل 

 است.

e- اثر کف دست روی خاذن کلت 

جانبی خاذِن کلت، اثر کف دستی   پایینی )در جهت تیراندازی( صفحهروی قسمت 

اه و روش ویژه بخار کشف و ضبط وجود داشت که توسط شاهد خانم هیلگرت از ر

در اختیار دادگاه قرار گرفت. این اثر کف  این اثر کف دست از کارت تهیه شده که شد

جنایی آلمان، س این امور، کمیسر عالی امورجنایی اداره کل اموردست توسط کارشنا

 ۴یل، ضبط شده مورخ ح( با اثر کف دست راFuhrmeisterشاهد فورمایستر )

گزارش  ربناب ار گرفت. نتیجه این بررسی،، مورد بررسی و مقایسه قر۱۹۹۲اکتبر 

دهد که بیش از دوازده مورد از خطوط اثر روی کلت با   نشان می مسءول کارشناس

با کل آثر کف دست نیز و کل تصویر اثر روی کلت  یل در تطابق استحآثار دست را

برای  مورد ۱۱تا  ۸تطابق  ،بنابرهمین گزارش کارشناسییل مطابقت دارد. حرا

 به عنوان کارشناس  ،تایج کار شاهد و ارزیابی او راکافی است. دادگاه خود ن شناسایی

 ،یلحهای مربوط به آثار روی کلت و مقایسه آن با اثر کف دست را از طریق عکس

متهم  متعلق بهمورد بررسی قرار داد. اثر کف دست کشف شده به روی کلت مطمئنا 

 باشد.  یل میحرا

... 

 جزئیات مربوط به اتومبیِل فرار -۳
یل و حیدر حگفتگو میان را اظهار داشت او از ۱۹۹۲اکتبر  ۷ین درامپس از آنکه 

متر دورتر از محلی پارک  ۱۵۰۰یا  ۱۵۰ار را که حیدر اتومبیل فر متوجه شده است

می ، جستجو برای یافتن اتومبیل شروع بودها را در آنجا مخفی کرده  کرده که اسلحه

( اتومبیل را در محل Wittت )ویآقای جنایی . در همان روز، کمیسر ارشد امورشود

 ویت. شاهد می کند( در برلین پیدا Schwarzbachbrueckeشوارتزباخ بروکه )

توسط  ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۸بر تحقیقات او، اتومبیل صبح روز اظهار داشت که بنا

را مسدود  برولینازیرا ورودی نمایشگاه اتومبیل  ،پلیس به آن محل منتقل شده است

صاحب  ا( که هنوز اسمOneriاونیری ) آقای این اتومبیل، شاهد کرده بود. فروشنده

یک برگ جریمه دریافت کرد. محل اتومبیل پیش به دلیل پارک غیرمجاز اتومبیل بود، 

در خیابان سیسرو  ۳۳از انتقال آن به محلی دیگر توسط پلیس، در برابر خانه شماره 



 

 

ها در  ورزشی حاوی اسلحه متر دورتر از محلی قرار داشت که ساک ۱۵۰یعنی حدود 

همان  B-AR 5503 شماره .و.  م . آنجا گذاشته شده بود. اینکه اتومبیل شخصی ب

سرپرستی  زیر نظارت و آناتومبیل فرار است، از راه وسایل و آثار کشف شده در 

(، بعضا توسط خود Wedhornِودهورن )آقای شاهد کمیسر ارشد امور جنایی 

 به اثبات رسیده است. او انو بعضا توسط همکار یشانا

a- اثر انگشت امین 

روی یک کیسه پالستیک که درون این اتومبیل قرار داشت و مورد بررسی دادگاه 

قرار گرفت، شاهد ودهورن اثر انگشت امین را کشف و ضبط کرده است. کارشناس 

 جنایی فورمایستر این اثر انگشت راداره کل امور جنایی آلمان، کمیسرعالی امورا

بر اظهارات این کارشناس، داند. بنا  دست چِپ متهم امین می  میانهمتعلق به انگشت 

اثر انگشت روی کیسه پالستیک در اثر تا شدن کیسه به دو نیم تقسیم شده بود. هر 

یک از دو نیم بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفتند زیرا شیارهای اثر انگشت در 

 ۷و نیم دیگر دارای  ۱۲نیم از اثر انگشت دارای  اثر تقسیم بهم متصل نبودند. یک

توان   بودند. بدین ترتیب با اطمینان می با اثر انگشت امینعالمت و نشانه مشترک 

نشانه و عالمت یا  ۱۲،  اثر انگشت متعلق به امین است. برای چنین ارزیابیگفت 

. امری که در عالمت یکسان مجموعه اثر انگشت کافی است ۱۱تا  ۸یا تعداد بیشتر، 

. نیم دیگر اثر انگشت روی کیسه پالستیک، هر چند فقط ه استاینجا موجود بود

عالمت و نشان مشترک با اثر انگشت امین است )امری که شاید در یک  ۷ دارای

رساند که اثر انگشت  ارزیابی مجزا از این کیسه پالستیک ما را به این نتیجه می

های این اثر انگشت متعلق  ها و تکه جا که تمام بخشمتعلق به امین نیست(، اما از آن

نشان و عالمت مشترک میان اثر  ۱۹د، بنابراین در مجموع نباش به یک انگشت می

دادگاه  ی دست چپ امین وجود دارد. میانه انگشت روی کیسه نایلونی و اثر انگشت

اوراق  های اثر انگشت روی کیسه نایلونی و به منظور بررسی این ارزیابی، عکس

و  برسیرا ۱۹۹۲اکتبر  ۴نگاری از ده انگشت امین، مورخ   مربوط به آثار انگشت

ها در قطعات بزرگ شده بودند.  های مربوط به اثر انگشت با هم مقایسه کرد. عکس

. دادگاه اظهارات این کارشناس را هستنداین دو دارای دوازده عالمت و نشان یکسان 

 .می دهدو مورد تایید قرار  پذیرد  می

b-  متری  میلی ۹پوکه فشنگ 

اس. ب. پ  با مارک  یک پوکه ((BMW. و . م . اتومبیل بدر پشت صندلی راننده 

(SBP)  کشف و ضبط شد. بر اساس گزارش کارشناسان این امور آقای فوزر

(Pfoserهای توصیف شده  ( که ارتباط این پوکه را با مسلسل یوزی )بر اساس روش

متری بدون  میلی ۹پوکه دیگر کالیبر ۲۵است، این پوکه نیز مانند  قبلی( بررسی کرده

و  هشک از مسلسل یوزی شیک شده است. این پوکه نیز دارای همان نشان

باشد. این   شده از مسلسل یوزی می کالیبر شلیک   های هم های ویژه سایر پوکه عالمت

ا درون ساک ورزشی پوکه آشکارا از ساک ورزشی به درون اتومبیل افتاده است زیر

ند و به اضافه اینکه قسمتی از ه انیز سه پوکه دیگر از همان نوع کشف و ضبط شد



 

 

بدنه باریک ساک ورزشی در اثر تیراندازی پاره شده بود. دادگاه گزارش این 

نتیجه این  ،عالوهه آن را تأیید کرد. ب درستیکارشناس را مورد بررسی قرار داد و 

ین است که گفته بود شریف پس از ترک رستوران ساک را بررسی مؤید اظهارات ام

 با خود به درون اتومبیل آورد.

c- دستکش پالستیکی 

عالوه بر این، درون اتومبیل یک جفت دستکش پالستیکی کشف و ضبط شد. شش 

 ۷رینگ شماره برگر  دستکش پالستیکی از همین نوع قبال در خانه خیابان زنفتن

ناس اداره کل امور جنایی آلمان دکتر سیمروس کارش کشف و ضبط شده بود.

(Simrossکه گزارش کارشناسانه او قرائت شد، تمام دستکش ) های  ها را با شیوه

ای مورد آزمایش قرار داد و به این نتیجه رسید که جنس به کار  ماوراء قرمز و هسته

ها  کشهای تهیه شده از روی دست ها یکی است. دادگاه عکس رفته در تمام دستکش

را مورد برررسی قرار داد. این دستکش از نوع سفید است که به عنوان مثال در 

ها هرچند به صورت انبوه  شود. این نوع دستکش امور پزشکی از آنها استفاده می

شوند، اما با در نظر گرفتن این واقعیت که شاهد اشتیاقی، مستأجر اصلی  تولید می

ای قابل پذیرش اظهار داشته است که او هرگز  گونهبرگر رینگ، به  خانه خیابان زنفتن

کرده است، بنابراین این  هایی نداشته یا در خانه نگهداری نمی چنین دستکش

ها نشان و عالمتی هستند از اینکه میان اتومبیِل فرار و محل سکونت  دستکش

 ای وجود داشته است. عامالن رابطه

d-  کارتن مقوایی 

... 

e- ارتهیه اتومبیِل فر 

پیش از آنکه اتومبیل پیدا شود، مشخصات اتومبیل را چنین  ۱۹۹۲اکتبر  ۷امین در 

 ۱۹۷۹، ساخت ۷، سری (BMW) و. م. ا . گفته بود: یک اتومبیل شخصی مارک ب

، با پالک برلین و رنگ آبی روشن. این اطالعات در تطابق با واقعیات ۱۹۸۱تا 

ودهون، یک اتومبیل آقای  شاهد و ضبط شده بنابر گزارش  دند. اتومبیل کشفبو

ب. آ. ر. ، رنگ آبی روشن متالیک، با پالک رسمی ۷، مدل سری .و.  م  .مارک ب

باشد از سند خرید حذف شده است. در این   می ۱۹۸۰است. سال تولید که  ۵۵۰۳

 ذکر شده است. ۱۹۸۰سند تاریخ جواز استفاده از اتومبیل اکتبر 

f- خرید اتومبیِل فرار 

نست مطالب زیاد دقیقی بگوید. او اظهار داشت که اباره خریدار اتومبیل نتوامین در

ترکیه خریده است. امین مبلغی را که حیدر   را احتماال حیدر از یک نفر تبعهاتومبیل 

 ۳۵۰۰تا  ۳۰۰۰مارک و بعدا  ۳۵۰۰برای این منظور دریافت داشته بود، ابتدا 

 خود در تطابق با واقعیات هستند.  مارک بیان داشت. این اطالعات نیز در اساس

aa-  فروشنده اتومبیل درست است، ترکیه خریداری شده  تبعهاینکه اتومبیل از یک .

علی صبرا  بل ،ترکیه است. اما خریدار اتومبیل نه حیدر  ه( یک تبعOneriاونری )

 اسماعیل و شهود، آقایان مورد پذیرش اطالعاتبر باشد. بنا  است که تحت پیگرد می



 

 

 لبنانهللا  یل در حزبحابراهیم الموسوی، علی صبرا یکی از همرزمان امین و را

علی صبرا یک آشنای خوب  نی در جلسه بازجویی پلیس گفتهباشد. حسن همدا  می

دگاه تالش کرد از بیان هر یل است. البته همدانی در جلسات داحدارابی، امین و را

 .کندتر کند، پرهیز  گر را سنگینبتواند اتهامات متهمان، یا افراد دی آنچه

های زیادی که به او  اونری، علی صبرا را از روی عکسفروشنده اتوموبیل آقای 

یل بودند که در حها متعلق به را . این عکسه استنشان داده شد شناسایی کرد

بازرسی خانه در شهر راینه در کیف دستی او کشف شدند. روند اظهارات اونری از 

ها، برای دادگاه محل تردیدی درباره  شناسایی علی صبرا از روی عکس همان ابتدا تا

اونری در روند تحقیقات ابتدا شکل و  گذارد.  طالعات اظهارشده باقی نمیا درستی

خریدار بسیار  آورد که حلقه انگشتر به خاطر می شمایل خریدار را توصیف کرد. او

یل حز امین، آتریس، دارابی، راکرد. هنگامی که به او عکسی مشترک ا جلب توجه می

و شاهدان هوسام شاهرور، احمد امین و نیز حیدر را نشان دادند، اونری از هیچیک 

ه یک عکس دیگر با هفت از آنها به عنوان خریدار اتومبیل نام نبرد. اما هنگام ارائ

و  تی اظهار داشت که میان آتریسمیان آنها بود، اونری به درس نفرکه آتریس هم در

ریدار اتومبیل شباهت بسیار زیادی وجود دارد. اما او با قاطعیت اظهار داشت که خ

. او همچنین اظهار داشت که محمد اصالن خریدار نیستآتریس خریدار اتومبیل 

اتومبیل نبوده است. علی صبرا هنگام خرید اتومبیل پاسپورت محمد اصالن را به 

محمد اصالن را از پاسپورت برداشته نام و مشخصات  اونری دهد و   اونری نشان می

های  ای از عکس کند. اونری ابتدا پس از آنکه پرونده  و در قرارداد خرید وارد می

کرد، همچنانکه  مشاهدهبسیار زیاد )که در راینه کشف و ضبط شده بودند( را 

 .ت که خریدار را شناسایی کرده است، خودش از جا پرید و گفگفته استبازپرس او 

 . به روی عکس ثبت شده به شماره پرونده مورد بررسی قرار دادها را  ه عکسدادگا

۵/۵/۵/۳/۱/۱/۲/۱ XVI  یکی از افراد روی  ، حلقه انگشتر۷در عکس شماره

امری که او قبال از آن سخن گفته بود. در این ، کند جلب میعکس توجه اونری را 

ر و حسن همدانی دیده حید همچنینیل و حعکس، علی صبرا به همراه دارابی، را

از همان پرونده، به غیر از علی صبرا،  ۱۰و  ۶شماره  یها شوند. به روی عکس می

حسن همدانی یل،حهمچنین علی صبرا، را( و۶شماره یل، حسن همدانی و دارابی )حرا

.  م  .بسواری قرارداد خریِد اتومبیل متن از  شوند.  ( و نیز امین دیده می۱۰ره )شما

توان به این نتیجه رسید که خریدار اتومبیل پاسپورتی   شاهد اونری می و و اظهارات

عکس  ارائه داده است. در این پاسپورت ۳۵۳۱۷۴با نام محمد اصالن با شماره 

 آن با عکس علی صبرا تعویض شده است. اصلی صاحب

bb-  ،مارک ذکر شده است. اما با  ۳۱۵۰قیمت خرید اتومبیل با تغییر در قرارداد

 همانگونه که آقای اما هستند،این، اظهارات امین در این مورد نیز درست  وجود

 ۳۱۵۰زیرا علی صبرا برای  می دهد،رضایت  ۳۱۲۰، او به مبلغ گفته استاونری 

 .مارک پول ُخرد مناسب به همراه نداشته است

 



 

 

 (Detmolder Str. B) ب ۶۴خانه خیابان دتمولدر شماره  -۴

. او ابتدا با ه استدارابی بودکاظم ب  -۶۴لدر شماره مستأجر خانه خیابان دتمو

به خانه خیابان ویلهلم شماره  ۱۹۹۰در ماه مه  و اش در آنجا سکونت داشت انوادهخ

دارد. پس از  اما خانه خیابان دتمولدر را همچنان نگه می ،کند  کشی می  اسباب ۳۸

انه خیابان دتمولدر در خ ، قاسمیل و برادر کاظم دارابیحکشی دارابی، را  اسباب

ن به ایرا ۱۹۹۲در مارس  قاسم )برادر دارابی(سکونت داشتند. تا اینکه  ۶۴شماره 

اساس اظهارات شاهدان عباس و علی حالل و کریمی، کند. این واقعیات بر مراجعت می

در تطابق با اعترافات  وش ا یل در آخرین دفاعیاتحهای خود را و نیز بر اساس گفته

 می هدیل دستور حبه را ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۲دارابی در  ن گفته بودامی امین است.

خانه را پاکسازی کند و تمام اشیاء غیر را با خود ببرد. این اظهار در تطابق با نتایج 

 تحقیقات است.

تحت سرپرستی  ۱۹۹۲اکتبر  ۹و  ۸در دتمولدرخیابان به مناسبت بازرسی خانه 

و با همکاری کمیسر ارشد امور جنایی  (Salmanکمیسر عالی امور جنایی سالمن )

اثر جستجو برای کشف آثار جرم، در آنجا  دلیل( و به Eigenbrodخانم آیگنبُرد )

بر گزارش یل است. این اثر انگشت بناحرامتهم که متعلق به می شود  کشفانگشتی 

ای کمد اتاق  خانم کمیسر آیگنبُرد، در قسمت داخلی سمِت چِپ یکی از درهای شیشه

آقای فورمایستر از اداره کل امور   است. پس از ارزیابی کارشناسانه یمن بودهنش

انگشت شست  راحیل و مربوط به تعلق بهماثر انگشت مشخص شد که جنایی آلمان، 

شده و مقایسه آن با اثر انگشت شست  باشد. این اثر انگشت کشف  می اودست چپ 

دهند. دادگاه خود  را نشان میمورد و عالمت مشترک  ۱۲یل، بیش از حدست چپ را

ین ترتیب اثر ه اهای مربوطه این امر را بررسی و تأیید کرد. ب دریافت عکس راهاز 

 یل تعلق دارد.حمطمئنا به راکشف شده در خانه انگشت 

اهمیت موضوع در این واقعیت است که  بل ،اهمیت این اثر انگشت در خود آن نیست

از  (رایل)، هرچند که او ه استیل کشف شدحایک اثر انگشت ر تنهادر این خانه 

قاسم اش در این خانه، یعنی ابتدا بطور مشترک با برادر متهم دارابی،   زمان سکونت

با  ۱۹۹۲تنها، و از ژوئیه خودش و پس از آن  ۱۹۹۲دارابی، تا مارس/ آوریل 

 کرده است. این امر در  ( زندگی میاش در آنجا موقت بود حسن ایاد )که سکونت

به  ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۲تطابق با اعترافات امین در روند تحقیقات است که گفت او در 

عالوه، ه یل در آن سکونت داشت، رفته است. بحخانه خیابان دتمولدر، محلی که را

یل در جایی کشف شد که هنگام حتا یک پاکسازی اساسی نیز به حاین اثر انگشت را

اضافه کرد که  ا نیزباید این واقعیت رموضوع تواند فراموش شود. به این   راحتی می

یل وجود نداشت؛ این شرایط در تطابق با اطالعات حمتعلق به را  در خانه هیچ وسیله

این  اند. کامال تمیز و پاکسازی کردهخانه را پیش از ترک  ه بودامین است که گفت

یخچال یک  ارزیابی در تناقض با این موضوع قرار ندارد که هنگام بررسی خانه در

و نیز به روی اجاق یک قابلمه با غذای  ۱۹۹۲اکتبر  ۱۲پاکت شیر با تاریخ مصرف 

مبیّن آن هستند که خانه پیش از  تنها. این موارد ه استنسبتا هنوز تازه وجود داشت



 

 

مورد بازرسی قرار بگیرد، توسط شخص دیگری  ۱۹۹۲اکتبر  ۸آنکه در تاریخ 

 مورد استفاده قرار گرفته است.

 

   (Senftenberger Ring)۷برگر رینگ شماره  خانه خیابان زنفتن -۵

از یک خانه در منطقه راینیکندورف  ۱۹۹۲اکتبر  ۷ خود مورخ اعترافاتامین در 

(Reinickendorfدر برلین سخن گفته بود. خانه ) یل و حای که در آن شریف، را

، محل دقیق ۱۹۹۲اکتبر  ۸حیدر اقامت داشتند. او هنگام گشت با اتومبیل، در تاریخ 

یاقی و خانه در خیابان اشت آقای . مستأجر اصلی خانه شاهدبود خانه را مشخص کرده

 ۱۹۹۲اکتبر  ۲۰. امین در بازپرسی قضائی مورخ است ۷برگر رینگ شماره زنفتن

 (دارابی)کرده بود وهنگامی که او برای اولین بار بیان داشت که خانه را دارابی تهیه 

برد، کلید خانه در می به آن خانه خود سپتامبر با اتومبیل  ۱۳ن را درشریف و امی

های بعدی نیز این سخن را تکرار  . امین در بازپرسیه استبود (دارابی)اختیار او 

، بنا بر شهادت کمیسر عالی امور جنایی وان تریک، ۱۹۹۳اکتبر  ۸کرد. تا اینکه در 

به  توجه ، بااز سوی امین رافات پیشینکند. پس گرفتن اعت  این موضوع را انکار می

کل مجموعه و شرایط پیچیده و متصل بهم اتفاقات و حوادث مربوط به این جرم، از 

برگر رینگ در خانه خیابان زنفتن کاهد. با اثبات امر نمی رابطهاهمیت نتیجه کار، در

( Schmankeجنایی شمانکه )تحت سرپرستی کمیسرعالی امور ۱۹۹۲اکتبر  ۸شب 

بسیار نازک  عالوه بر شش دستکش ،د بازرسی قرار گرفت. در این بازرسیمور

که روی سیفون توالت قرار داشتند، مدارک جرم قابل اهمیت  پالستیکی یکبار مصرف

 :مهم استزیر توجه به موارد . در این رابطه ه اند دیگری یافت نشد

a- در اختیار بودن خانه 

ای قابل پذیرش گفته است وُمهرهای  به گونه شخصا و خودشآنچنانکه شاهد اشتیاقی 

برای مدتی به تهران سفر  ۱۹۹۲آگوست  ۲۹هستند، در  آنش نیز مؤید ا پاسپورت

سپارد   را به بهرام برنجیان میخود ، کلید خانه کند. او یک یا دو روز پیش ازسفر  می

به شاهد  عالوه،ه در زمان مسافرت او مراقب خانه باشد. ب کند  و از او خواهش می

علی رضائی، که برای مدت بسیار کوتاهی در برلین شدیدا به دنبال یک محل اقامت 

 خانه استفاده نکرد.علی رضائی ازاما  کند،ی او استفاده  گشت، اجازه دهد از خانه  می

از  ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۲یا  ۱۱دارابی که از مسافرت اشتیاقی مطلع شده بود، در 

گوید   به برنجیان می و کند درباره خانه پرسش می بود بهرام برنجیان که دوست او

زیرا در خانه او  ،خواهد  ( میه استنگفت ینام)ش ا خانه را برای یکی از دوستان

به دلیل کمبود جا، امکان اقامت مهمان وجود ندارد. این دلیل درواقع  (دارابی)

که در آنجا خود  ۳۸ نادرست بود چرا که دارابی عالوه بر خانه خیابان ویلهلم شماره

خیابان دتمولدر یعنی اش،  ، خانه قبلیکردند و می کنند  اش زندگی می و خانواده

. در این ه استب را نیز در اختیار داشت و همچنان مستأجر این خانه بود ۶۴شماره 

برای اش جا  خانهگویا یل اقامت داشت. دارابی با این توضیح که حرا تنهاخانه 

استفاده از خانه  ه است هدف اصلی خود ازقصد داشت نداردهمان را پذیرایی از یک می



 

 

شود  اشتیاقی را )به عنوان یک خانه مخفی( پنهان نگه دارد. بهرام برنجیان قانع می

گذارد. دارابی  دراختیار دارابی می ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۲یا  ۱۱و کلید خانه را در تاریخ 

 گرداند. وباره به بهرام برنجیان باز مید ۱۹۹۲سپتامبر  ۲۲تا  ۲۰کلید خانه را بین 

... 

 سوار  واقعه مربوط به دوچرخه -۶

است. امین گفته بود  کامال درستدقت اعترافات امین در مورد یک حادثه جانبی نیز 

یک  با ه استنزدیک بود ،که حیدر هنگام حرکت با اتومبیِل فرار از محل جرم

( که این Glaserی شاهد خانم گالزر ). این واقعه از سوتصادف کندسوار   دوچرخه

 اش مشاهده کرده، مورد تأیید قرار گرفته است. حادثه را از بالکن خانه

... 

 مأمورین واواک شریف و محمد -۸
محمد ارائه داد توسط اطالعات اداره کل امنیت آلمان تصویرهایی که امین از شریف و

( BfVو اظهارات شاهد مصباحی شکل و شمایل دقیق ) ندری یافتت . 

a-  را خبر تنها اینبه ما  ۱۹۹۳آوریل  ۲۲اداره کل امنیت آلمان در گزارش مورخ 

ایران  داد که عالوه بر دارابی و افراد دور و بر او در برلین، افراد سازمان جاسوسی

ملیات و در برلین، محل ع و  شرکت داشتهترور برلین عملیات  نیز مستقیم در تدارکات

گزارش  آن در این اقدامات تر   اند. زمان دقیق شناسایی کردها بررسی وهای فرار ر راه

کند. بنا  ، برطرف می۱۹۹۵آوریل  ۲۱این کمبود را در گزارش مورخ  بود کهنیامده 

 ۷در حوالی یا در روز  ح.ا.ا.، بر این گزارش، وابستگان به سازمان جاسوسی 

 خود، در گزارش بعدی ت آلمانسازمان اطالعااند.  وارد برلین شده ۱۹۹۲سپتامبر 

یک تیم  ۱۹۹۲کند که واواک اول سپتامبر   گزارش می ۱۹۹۵دسامبر  ۹مورخ 

 مربوط به ترورهاا که مسئول بخش اموری خود ر «واحد عملیات ویژه»وابسته به 

برلین با جاسوسان مقیم محل، امور را کند. این تیم در برلین اعزام می ست بها

پردازد و طرح نهایی ترور را تعیین و   ناسایی و تحقیق میکند، به ش  هماهنگ می

نماید. تیم پیش از انجام ترور با کمک یک منبع واواک که هنگام ترور   تصویب می

مطلع  اشته است، از اجتماع رهبران ُکردرستوران میکونوس حضور د درنیز 

پرسی قرار مورد باز ۱۹۹۶اکتبر ۱۰. اظهارات شاهد مصباحی که ابتدا در شود  می

 ند.نک  گرفته است، این اطالعات را تأیید و تکمیل می

b-  شاهد مصباحی اطالعاتی درباره وظایف و نقش رئیس چنین تیمی و نیز سایر

را در  امور تدارکاتی و لجستیک الزم مربوط به انجام یک ترور علیه مخالفان نظام

از ورود به محل، فرماندهی بر این اطالعات، رهبر تیم پس اختیار دادگاه گذاشت. بنا

نیروهای محلی زیر فرماندهی او هستند.  از آن به بعد و گیرد  عملیات را به دست می

گیرد و  درباره شرکت یا عدم شرکت افراد در عملیات تصمیم می فرمانده تیم است که

کند که کدام قسمت و چه میزان   تعیین می است و خوددر این موارد تنها با مسئولیت 

 گذارد.  یا آنها را کنار می یردپذ های لجستیک آماده شده را می ها و بخش برنامه از

مصباحی  ، زیراو دارای ارزش بسیار باالیی هستندمطمئن بسیار اطالعات مصباحی 



 

 

اساس همکاری با بخش سرویس مخفی ایران، در این موارد دارای تجربیات بر

خودش نیز در عملیات تروریستی ، همچنانکه گفته استعالوه، او ه شخصی است و ب

)منظور از خسرو  خسرو هرندی راد اپوزیسیون چون هادی خرسندی وعلیه اف

شرکت داشته است. عملیاتی که او از  هرندی همان هادی خرسندی است. پ. د.(

 ه عنوان فرد ناشناس، از اجرای آنب انگلستان رسانی به پلیس  طریق اطالع

ای قابل قبول شرح داد که در مرحله تدارکاتی  به گونهگیری کرده است. مصباحی پیش

و عملیات متن حکم قتل را برای رهبر تیم خودش ترور علیه هادی خرسندی، او 

او از سفارت ایران در وین جانشین او، هر دو عرب، ترجمه کرده است. و نیز اینکه 

یر واواک و با عکس قربانی را دریافت داشته و سرانجام با تلفن به معاون وزپول و 

 بیان نام رمز، اجازه نهایی انجام آن ترور را کسب نموده است.

c-  نام « شریف»بر اساس اظهارات مصباحی، رهبر تیمی که امین از او به عنوان

هاشمی در  باشد. مصباحی اعالم داشت که بنی هاشمی می برده است شخصی به نام بنی

فریاد بزرگ »با نام رمز « ر آلمانموضوع ُکردها د»تهران به او گفته است که 

اش برای انجام  هاشمی( به همراه تیم انجام شده است. و اینکه او )بنی« علوی

هاس قربانیان را )که شخصا با آنها آشنایی  به برلین سفر کرده و عکس« عملیات»

نداشته( در آنجا دریافت کرده است. و سرانجام اینکه، او پس از عملیات، از راه 

آمیز  کند و در تهران به عنوان پاداش برای انجام موفقیت به تهران پرواز میترکیه 

کند و در معامالت اقتصادی پر سود  دریافت می ۲۳۰عملیات، یک مرسدس سواری 

های اداره  گردد. عالوه بر این، دادگاه بر اساس اطالعات متکی بر گزارش سهیم می

امین در روند تحقیقات، معتقد است کل امنیت آلمان و اظهارات شاهدان مصباحی و 

فردی که فقط با نام کوچک محمد معروف و در  عملیات شرکت داشته است نیز یکی 

باشد. رفتار او، که امین آن را تشریح کرده، در تطابق  دیگر از اعضای  این تیم می

 کامل با وظیفه او است.

 

VII- گیری  بندی و نتیجهجمع 
ها و  مبنی بر اینکه گفته ۱۹۹۳مارس  ۲۵ی جلسه بازپرساظهارات امین در

اند، از نظر دادگاه اعتباری ندارد و تأثیری بر  اعترافات او تا کنون همگی دروغ بوده

گذارد. تغییر نوع بیانات او نه بر اساس میل و خواست او به منظور  واقعیات نمی

ت در یک دستیابی به حقیقت بلکه احساسی و عاطفی است. امین تحت شرایط بازداش

حالت بحرانی و مضطرب قرار داشت. بطوری که او از همه چیز و همه کس شکایت 

اش )که در این فاصله به لبنان برگشته  کرد. او کمبود تماس با افراد خانواده می

اش بود. او در بیاناتش اشاراتی به  بودند( را داشت. بعالوه، او نگران وضع خانواده

هایی در ارتباط با  ست و نگران صدمات و آسیباین امر دارد که تحت فشار ا

ها بر پایه توهمات نامشخص نبودند بلکه  باشد. این نگرانی اش در لبنان می خانواده

کننده در رفتار امین به  ای قانع باشند. این امر خود را به گونه دارای دالیل واقعی می

اندکی پیش از شروع دهد. یعنی  نیز نشان می ۱۹۹۳اکتبر  ۷مناسبت بازپرسی مورخ 



 

 

  کار این دادگاه. امین در رابطه با یک پرسش که آیا احتمال وجود خطر برای خانواده

دهد. او به گریه  او وجود دارد یا نه، با اضطراب و هیجان بسیار واکنش نشان می

جلسه کردن این پرسش جلوگیری کند و سرانجام  کند از صورت افتد و تالش می می

گوید او  صدر که می کند. صرف نظر از اظهارات شاهد بنی ترک می اتاق بازپرسی را

از طریق منبعی بسیار مورد اطمینان در لبنان مطلع شده است که خانواده امین تحت 

فشار قرار دارد، دادگاه نتوانست موفق به تعیین جزئیات این خطر بشود. اما تعیین 

د گویای وجود چنین خطری این امر نیز ضروری نبود زیرا که مجموعه شرایط خو

باشد. از زمان اعالم رسمی اتهام، برای هر ناظر عالقمند قابل تشخیص است که  می

ی اثبات جرم دارای نقش کلیدی است. اعترافاتی که نه  اعترافات امین در مجموعه

تنها برای خود امین و سایر مظنونان به قتل، بلکه همچنین برای آمران و کسانی که 

در ارتباط با این جنایت تروریسم حکومتی )همچنانکه دادستانی کل بیان  ها را سرنخ

تواند پیامدهای زیانباری به همراه داشته باشد. از این  دارد( در دست دارند، می می

بایستی چگونه  روز می  توان به راحتی نتیجه گرفت که نوع بیان امین در آن امر می

خص خودش و نقش او در این عملیات، ولی باشد: یعنی بیان مطالبی در رابطه با ش

سکوت و امتناع از بیان هرگونه مطلبی که به زیان سایر افراد و در رابطه با اموری 

هللا در آن دیده  باشد که نشانی از دخالت مراجع ایرانی یا سایر وابستگان حزب

د که شود. امین در تطابق با این فرمول عمل کرده است. او چندین بار تأکید کر می

اش  درباره سایر افراد از او سؤال نشود. او به دروغ اعالم کرد که در اظهارات قبلی

هرگز درباره شخص سومی سخن نگفته است. او انکار کرد که خانه خیابان 

برگر رینگ توسط دارابی تهیه شده است. او همچنین از هرگونه رابطه با  زنفتن

ه در ارتباط با این ترور باشد انکار کرد افرادی چون رایل، آتریس و علی صبرا را ک

داند. این پس گرفتن ]تمام  و مدعی شد که حتا نام خانوادگی این افراد را نمی

دهد که امین در حقیقت نه به خاطر تصحیح بیانات نادرست  اعترافات[ نشان می

خویش بلکه صرفا به منظور رفع هرگونه خطر )از این طریق( و در ارتباط با نزدیک 

دن تاریخ شروع دادگاه و در تدارک آن دست به چنین کاری زده است. او اظهارات ش

 خود به ویژه آنهایی را که علیه دارابی و رایل بودند به تمامی پس گرفته است.

  (Bبخش ب )
... 

II- امین و اعترافات بررسی و ارزیابی اظهارات 

... 

 (Cبخش ث )
... 

 انگیزه جرم -۳
یل به این دلیل در این حچ شک و تردیدی ندارد که امین مانند رادادگاه در این امر هی

هللا که مدت کوتاهی در ایران  جرم شرکت کرده است که او به عنوان عضوی از حزب



 

 

با شرکت در  و او باشد  آموزش دیده است، از هواداران حکومت بنیادگرای ایران می

ن آنها به منظور اعلیه مخالفران ایران قصد داشته است از مبارزه زمامدا این ترور

 ه استدانست و نمی هبود دو دلیل، در ححفظ قدرت پشتیبانی کند. اما امین برخالف را

بر مالحظات خانوادگی، خود را از همکاری از این انگیزه پیروی کند یا بناباید آیا که 

دش، بر اظهارات خوزیرا بنا ،در این جرم کنار بکشد. او آشکارا این امکان را داشت

اضر به هکاری در این کار نیست، پیشنهاد حکند که   پس از آنکه او اظهار می

او را با تهدید مجبور  کند که  محمد جای او را بگیرد. خود امین نیز ادعا نمی شود  می

ترجیح اند. اما امین سرانجام انگیزه سیاسی را بر مالحظات خانوادگی  به این کار کرده

 د در ارتکاب جرم شرکت نماید.گیر و تصمیم می می دهد

یل، حی دیگری را برای شرکت در این جرم توسط امین، مانند را انگیزه ردادگاه ه

شناختند  نه دارای هیچگونه رابطه  داند. هر دو نفر نه قربانیان را می منتفی می

های بیان شده توسط  اند. تنها انگیزه و عالقه آنها همان انگیزه دیگری با آنها بوده

ایران است. دلیل این  رژیمارابی به منظور از میان بردن و نابودی مخالفان سیاسی د

یل به حروشن بوده گفته را در جرمکنندگان   امر که این موضوع برای تمام شرکت

ایران پشت آنها است و از آنها دفاع  گوید . او در آنجا میاستحیدر در شهر راینه 

تکرار کرده است. ایاد  ی خودها در بازجوییبار  ای که امین چندین خواهد کرد. گفته

نیز به شاهد محمد جراده گفته که مأموریت از سوی ایران آمده است و این موضوع 

و اسناد و  روند اثبات جرم باشد.  می (حکومت ایران)ها  یرانییک پیروزی برای ا

  شان نمین یلحهیچ انگیزه شخصی قابل پذیرشی را برای امین و برای رانیز مدارک

های ایاد به محمد جراده مبنی بر اینکه دارابی برای این کارها خوب پول  د. گفتهنده

های پیرو مذاهب شیعه، برای این  یل مانند سایر لبنانیحپردازد و اینکه امین و را  می

یجه رسید تر از آن هستند که بتوان از آنها به این نت اند، نادقیق کار پول دریافت داشته

پول  پرداخت یل برای این همکاری پول پرداخته شده یا به آنها قولحکه به امین و را

هنگام به یل در شهر راینه حدر میان وسایل شخصی راهرچند داده شده است. 

نشاء این پول و نیز مورد مصرف اما درباره م ،شده کشفمارک  ۱۳۶۵۰ دستگیری

مارک از آن پول  ۳۴۵۰ مین مدعی استا های متضادی بیان شده است. گفته آن

این پول دستمزد گویا که گیری اینکه ست. این دلیل نیز برای نتیجه ا متعلق به او

 باشد.  انجام ترور بوده است کافی نمی

یل، این حهای شخصیت امین و را وهر نتایج مربوط به بررسیگدادگاه با استناد به 

فرادی را به اند ا و میل دارابی آماده بوده بر اساس خواست تنهانظر را که گویا آنها 

داند.  اند نیز مردود می بر دالیل شخصی( مورد غضب دارابی بودهقتل برسانند که )بنا

یل نه بر اساس یک دستور و حکم و نه یک اشتباه، عمل کرده حامین نیز مانند را

ه خارج بودند. بهللا  است. آنها هر دو لبنان را ترک کرده و از ساختار تشکیالتی حزب

هللا در هر صورت بر اساس اصل فرماندهی و اطاعت سازماندهی نشده  عالوه، حزب

آمادگی  گیری وو تروریستی بیشتر بر اساس تصمیم است. انجام عملیات نظامی

مسلمانان  همه مانند ،. حکم قتل برای آنها نیزگیرد ن انجام میفعالیت فردی فعاال



 

 

یل به ایران، حبال نداشته است. وابستگی امین و راشیعه، هیچ التزامی را به دن

 همسویی و یگانگیبه دلیل  تنهاصرف نظر از دوره کوتاه آموزشی آنها در آنجا، 

، انگیزه و دلیل آنها برای خدمت به کست. این یگانگی ایدئولوژیا ایدئولوژیک آنها

 رژیمالئق جرم، به منظور به کرسی نشاندن ع از راه همکاری در ارتکاب ج.ا.ا.

های مذهبی نه برای امین و نه  انگیزه .استابطه با حفظ قدرت سیاسی ایران در ر

ند. تمام امور مربوط به جرم و نیز ه اکننده نبود  تعیین، برای هیچکدام یلحبرای را

خطای مذهبی قربانیان دلیل ارتکاب گویا دهد که  ، هیچ موردی را نشان نمیآندالیل 

ک حکومت مذهبی، ه باشد. این واقعیت که رژیم ایران یبود ضاربانقتل توسط 

علل و انگیزه رفتارهای او الزاما یل یک مسلمان متعصب است، حو را «حکومت هللا»

بر نظر دادگاه، این واقعیت که قتل رهبران سیاسی یک گروه کند. بنا را مذهبی نمی

یران بوده، برای ا ج.ا. قدرت زمامداران سیاسی حفظقومی مخالف در خدمت منافع و 

 بوده است. امری روشن و آشکارعامالن این قتل نیز

 

 اسناد و مدارک مویید نقش امین اند -۴
نتایج دیگری به مویید نقش امین اند و  و اسناد و مدارک موجود روند اثبات جرم

قتل به گونه  ارتکابدر  او را یا نظر نقشاساس آنها بربتوان د که نده دست نمی

 .کردبی دیگری ارزیا

a- ( اظهارات شاهد بوهمBohm که ) با نگاه به و در رستوران به هنگام عملیات

است و نقش امین به عنوان نگهبان در ورودی مویید سوی در ورودی نشسته بود، 

دیگری گونه نگهبان  شکل و شمایل که او گفته هرچند جای شک و تردید نمی گذارد،

بوهم چون آقای  آشکارا نادرست استین دلیل سخن و برداشت او به ااین  .بوده است

  می تنهافرد نگهبان را در همان روز پس از وقوع جرم،  ،خودش اساس اظهارات بر

 (فیزیکی)های جسمانی  از ویژگی در نتیجهببیند و پنجره توانسته است از پشت شیشه

باید یکی منطقا ، پس باشدنبوده  در ورودی ندارد. اگر امین نگهبان دقیق یاو تصویر

شاهد بوهم این امر را نیز رد اند. اما  بوده باشد که وارد رستوران شدهکسانی از 

و اصفهانی  شاهدان دستمالچی که هرچند ،امین از تیراندازان نبوده است ند. پسک می

پیش از آنکه در زیر میز رستوران پناه بجویند، قاتل را که  ،شانا بر اظهاراتکه بنا)

امین  مسلسلچی به فرد ندااند( بر این نظر دیده ،بود هاندپوش شمتا زیر چاش ت رصو

میزانی که باشد، درجه و یک تشابه، با هر  اما صرف .بسیار شباهت یا شباهت داشت

برای شناسایی هویت کافی نیست. شق دیگری وجود ندارد. دستمالچی و اصفهانی و 

دارند   ته بودند، اظهار میسر یک میز نشسایر کسانی که با دکتر شرفکندی برس مانند

به زبان فارسی و بدون لهجه داده شده است. این امر بیشتر « ها مادرجنده»که فحش 

مؤید آن است که مسلسلچی یک فرد ایرانی باشد تا یک لبنانی. منبع اداره کل 

دارد، از  از این ترورآشکارا اطالعاتی دقیق  ( نیز که BNDضدجاسوسی آلمان )

 وان نگهبان در ورودی گزارش داده است.نقش امین به عن

 



 

 

 هللا  عامالن ترور با حزب ارتباط (D)بخش د 
I- امین اعترافات  

در رابطه با سایر خود  که از اهمیت اظهارات نمی کرد دنبال تنها این هدف راامین 

تماس  گونههر می کرد تااو همچنین تالش  بل ،کنندگان در جرم بکاهد  شرکت

 ۹او در بازجویی مورخ  هللا با ایران را انکار کند. ب زمادی حسیاسی، شخصی یا 

اش در  که پس از فعالیت می کندکه توسط پلیس انجام شد، اعتراف  ۱۹۹۲اکتبر 

هللا  کرد، به حزب هللا پول بیشتری پرداخت می که در حزبدلیل این سازمان امل به 

هللا او را دستگیر  که حزب ی کندمپیوندد. اما او این مطلب را فورا بدینگونه تعدیل  می

هللا بیرون  که پس از این حادثه از حزب ه استمدعی شد ایمنو شکنجه کرده است. 

  هللا، لبنان را ترک می با حزب درگیری جدید گونهآید و به منظور پیشگیری از هر می

های خود در  ، تمام گفته۱۹۹۲نوامبر  ۱۰در در بازپرسی قاضی تحقیق او ،کند. اما

این انکار نادرست  از نظر ما. و پس می گیرد کند را انکار می ۱۹۹۲اکتبر  ۹تاریخ 

( اظهار Simonجنایی آقای سیمون )زیرا همچنانکه شاهد کمیسرعالی امور ،است

هللا اعتراف کرده بود. امین  به حزب خود  به تعلق و وابستگیامین قبال دارد،   می

، به این پرسش که آیا ۱۹۹۳اکتبر  ۷ی مورخ عالوه بر این، در بازجویی پلیس جنای

او در ایران بوده است، پاسخ منفی داده است. او این خط مشی را در دادگاه نیز 

هللا  پذیرفت که از حزب ر روز دوم شهادت اسماعیل الموسویهمچنان ادامه داد. او د

وی، پس از بازپرسی شاهدان ابراهیم الموس کرده است ومی علنی دفاع بطورتنها 

در حد تنها هللا  را با حزب او  رابطهاعالم می دارد که حسین کنج و شاوکی کنج، 

 .است هواداری از آن گروه 
 

II- نام مستعار و راندر ایآموزش  ،هللا تگی امین به حزبوابس 
است. او در هللا لبنان بوده  عضو حزب ۱۹۸۸تا  ۱۹۸۳شاهد اسماعیل الموسوی از  

کننده درباره انجام یک دوره   قانعمفصل و سیارهوشیارانه، باظهاراتی دقیق، باز و

آموزش دروس تاریخی، شش ماهه آموزشی به عنوان غواص رزمی که همراه با 

در یک ، ۱۹۸۶در سال  ،یلحمذهبی بوده است، همراه با امین و راایدئولوژیک و

ر رشت، اردوگاه آموزشی سپاه پاسداران در کنار دریای مازندران، در نزدیکی شه

 . ه استگزارش داد

هللا  اعضایی از حزبتنهااین دوره آموزشی، گذراندن الموسوی برای  شهادتبر بنا -۱

آمدند.  بهترین پیکارگران به حساب میاز شدند که   میو به ایران فرستاده انتخاب 

بودند. هر دو آنها )همچنین خود او در آن  از جمله چنین اعضایییل نیز حامین و را

( از شیعیان متعصب و از پیروان انقالب اسالمی بنیادگرای ایران بودند. حسین زمان

یل را از حامین و را دگوی  کنج نیز شبیه همین مطالب را بیان داشته است. او می

شاهد  .می جنگیده اندهللا  آنها به سود حزب ی می شناسد کهمشترک یهای جنگ

نظامی دچار  های شبه گام آموزشکه امین هن ه استالموسوی همچنین اظهار داشت

ین دلیل از امین خواسته ه اکند. بتوانست خوب شنا   نمیاو زیرا  ،مشکالتی شده است



 

 

و  بر خواهشذارد و به لبنان برگردد. اما بناتمام بگ دوره آموزشی را نیمه می شود

 ، سرانجامیلحبرخالف را ،اما امین می شود.امین از این امر صرف نظر  درخواست

شاهد اسماعیل  را با موفقیت به پایان برساند. خود  دوره آموزشی ه استوانستنت

و تسلیح جنگجویان آن  یهللا، ساختار رهبر الموسوی در ارتباط با سازمان حزب

. او همواره در این ه استجزئیات سخن گفت بیان و بدون امبسیار ع تنهاتوسط ایران 

 ،قابل فهم است برای دادگاه یت کند. این امرهللا را رعا بود که منافع امنیتی حزبفکر

 دتوان  مان را به خطر بیندازد، میمنافع امنیتی این سازاحتماال زیرااطالعاتی که 

 یا سدی در برابر شاهد مانع  شود. اما این رفتار محتاطانه شاهد ی برایاتخطرموجب 

 .ه استمر نشدمورد اطمینان از این ا یتصویر اطالعات وکسب  ا هدفکار دادگاه ب

ه کننده بودند نپذیرفت  دادگاه اظهارات شاهد الموسوی را صرفا به این دلیل که قانع -۲

توسط سایر اسناد و مدارک و منابع دیگر  و اضهارات الموسوی اطالعات بل است،

مورد تایید قرار گرفته اطالعات اداره کل امنیت آلمان نیز  ، گزارشات واز جمله منابع

یل یک دوره حو را هستندهللا  یل از اعضای حزبحامین و را هااس آناسکه بر اند

ایران گذرانده است. این اطالعات مؤید اظهارات  ج.ا. رزمی را در آموزش غواص

 باشند.  الموسوی می

a- هللا،  وجود یک اردوگاه آموزشی سپاه پاسداران در رشت برای جنگجویان حزب

وسوی، مورد تأیید شاهد حسین کنج )که او نیز عالوه بر تأیید آن از سوی شاهد  الم

صدر نیز   در آنجا آموزش دیده است( و مورد تأیید شاهد بنی ۱۹۸۷در سال 

این اردوگاه آموزشی هنگام زمان خدمت او به عنوان  گوید صدر می  باشد. بنی  می

پاسداران گذاشته شد. شاهد مصباحی نیز که به دلیل سپاه رئیس جمهور در اختیار 

ایران از امور  ج.ا. به عنوان مأمور سرویس جاسوسی پیشین خودموقعیت 

که این اردوگاه برای  داشته، در تکمیل این موضوع اظهار نظامی مطلع بوده  شبه

 هللا لبنان قرار دارد. آموزش دریایی است و در اختیار وابستگان حزب

b- ه در ایران اطالع داشتیل حشاهد ابراهیم الموسوی نیز از دوره آموزش امین و را

اند. اطالعات الموسوی  این موضوع را خود آنها به او گفته گوید می الموسوی. است

 کرده اندشوند. این دو بیان   های حسین کنج و شاوکی کنج تکمیل می توسط شهادت

(، یکی Hay-madiهللا در های مادی ) های نیروی دریایی حزب که در یکی از پایگاه

اند.  یل را نیز دیدهحکردند و در آنجا امین و را  شهر بیروت، خدمت میهای  از منطقه

یانی اقامت داشتند که دوره آموزش جنگجو تنها های آنها، در این پایگاه بر گفتهبنا

شود. موردی که  دیده بودند. به این موارد یک مورد دیگر نیز اضافه می غواصی

به  ه و مربوط استسخن گفت ( درباره آنRachid Jaradehشاهد رشید جراده )

به شهر باد هومبورگ  ۱۹۹۲یک سفر دستجمعی با اتومبیل سواری در بهار سال 

(Bad Homburg )شرکت در مراسم مربوط به موسی صدر. در این سفر از  برای

وید حین مسافرت گ یل و مجدی شاهرور نیز شرکت داشتند. جراده میحجمله امین، را

کند که   کند. در آنجا مجدی شاهرور به او گوشزد می  نتقاد میهللا ا به حزب (جراده)او 

جنگجوی قوی  پیرو یل یکحزیرا را ،نگوید را یل چنین سخنانیحدر حضور را



 

 

است. شاهد وهابی « ایران ج.ا. نیروی دریایی»دیده در   هللا و آموزش حزب

(Whabiاظهار می ) یک دوره امین به او گفته بود که او )امین( در ایران  دردا

اسماعیل الموسوی،  ومورد پذیرشه دکنن بر اظهارات قانعبنا مذهبی دیده است.-نظامی

مسئول یک گروه هشت نفره از جنگجویانی بود « مادی -های»های  یل در پایگاهحرا

یل در نبردهای خیابانی حهمین اظهارات، راایران آموزش دیده بودند. بنابر ج.ا. در که

اظهارات  در پی این ای نشان داده است. سارت ویژهو ج از خود شهامت ۱۹۸۸

ج.ا. ی اوقات در پایگاه نیروی دریایی خربتنها کند که   اعتراف می امین شاهدان،

 حضور داشته است. ایران

c- یز حسین و شاوکی کنج اظهار عالوه، شاهدان ابراهیم و اسماعیل الموسوی و نه ب

ابو »و نام مستعار امین  اندمستعار  نامرای هللا دا که تمام جنگجویان حزبه اند داشت

گفته   نیز می« بهشتی» بوده است. امین به خود« راغب»یل حنام مستعار را و« محمد

توسط مخالفان انقالب اسالمی به قتل رسیده  گویامالیی است که یک است. بهشتی نام 

ای مستعار نیز ه یل آنها را با همین نامحامین و را نزدیک به دوستان و افراداست. 

بر شهادت ابراهیم الموسوی، خریدار اتومبیِل فرار، علی صبرا نیز بنااند.  شناخته  می

 است.« ابو موسی»غلی صبرا  مستعار نام هللا است.  عضو حزب ۱۹۸۴از سال 

 

III- و رفتار آنها و تغییر گفتار اظهارات شاهدان 
در  ،های شاهد محمد جراده در رابطه با گفته ،اظهارات شاهد اسماعیل الموسوی

 دارایبسیار مهم و ش، وی اظهارات ااعمال نفوذ به ر به منظورتالش ارتباط با 

شاهدان اظهارات  برخی از که می شوددادگاه چندین بار متوجه  .ی استاهمیت فراوان

گیرند. این امر شامل مجموعه   در برابر دادگاه پس می بعدا ها را در بازپرسی خود

یل یا رابطه آنها حبه زیان امین، دارابی یا را یشد که مستقیم یا حتا اندک  میاطالعاتی 

ی کنج به ضعف بسیار شاوک نمونههللا بودند. به عنوان  یا رابطه آنها با حزب با هم

آورد  که حتا به یاد نمی مدعی می شودو  می کنداشاره  و فراموشی خود  شدید حافظه

تواند چیزی  که نمی می کندالموسوی ابتدا اعالم شب پیش چه خورده است. ابراهیم 

هللا را نیز فراموش کرده است. این نوع اظهارات که  حزب حتا نام به خاطر بیاورد و

(، موسی حسن، Chamazشاماز ) نشاهدا سویبه ویژه از و مدل یک نمونه وبنابر

 (، حسن همدانی، عباسHaidar Hamedani(، حیدر همدانی )Fneicheفنایشه )

شدند، دادگاه را به شک و   ( و رشید جراده مرتبا تکرار میAbbas Hteitهتایت )

 دخو و اعترافات پیشینجرأت بیان اظهارات در برابر دادگاه تردید انداخت که شاهدان 

 پرسش و پاسخ های را پس از  هااساس آن آنها سرانجام اظهاراتی که ،ندارندرا 

های آنها استناد کند.  ین دلیل دادگاه توانست به گفتهو به ا پذیرفتند دادگاهطوالنی در 

بر روی شاهدان اعمال نفوذ شده از سوی یک نفر سوم دادگاه بر این نظر است که 

به ندرت  تنهااثبات این موضوع برای دادگاه . تا گفته های خود را تغییر دهند است

دان اسماعیل الموسوی البته به غیر از دو مورد استثناء در رابطه با شاه بود،ممکن 

بخش در او بعدا  به هشاهد الموسوی برعکس شاهد محمد جراده )ک و محمد جراده.



 

 

J دادگاه درباره کسانی که عالقمند  که حاضر شد در است( تنها فردی خواهیم پرداخت

شهادت او، واقعیت امر چنین  برظهارات او بودند، سخن بگوید. بنابه اعمال نفوذ بر ا

رود. در برابر مقر  برای دیدار به بیروت می ۱۹۹۴لموسوی در سال اشاهد  است:

هللا، یکی از آشنایان و وابستگان به  هللا، شیخ محمدحسین فضل رهبر روحانی حزب

ش در ا بوده است، از او درباره اظهاراتآموزشی هللا که با او به همدوره  حزب

  ه این موضوع  اشاره میاللهی ب کند. این فرد حزب  می پرسشبازجویی های پلیس 

های خوبی  در آلمان حرف هللا کند که الموسوی درباره برخی از وابستگان به حزب

 که آنها مراقب خواهند بود و  کند  و همراه با این اشاره به او اخطار می نزده است

. الموسوی از این امر به استالموسوی چگونه  نشان خواهد داد که رفتارنیز نده آی

او در نزد پلیس واعتراقات محتوای اظهارات حزب هللا لبنان از رسد که   جه میاین نتی

 د.نالب در برابر دادگاه تکرار نشوانتظار داشتند که این مط بوده است و مطلعجنایی 

شهادت به دادگاه دعوت  برای ۱۹۹۴نوامبر  ۲۵پس از آنکه الموسوی برای روز 

هادت در دادگاه )موعدی که در جلسه پیش از شروع ش ،ده روز تمام، در می شود

هایی که او  تلفن ه است،شد  ( هر روز به او تلفن بدون کالم میندعلنی اعالم شده بود

داند. دادگاه موقتا  می در برابر مقر حزب هللا یادشدهآنها را در رابطه با اخطار 

ی دو نامه به دنبال آن، الموسو اهد را به پایان برساند.نتوانست پرسش و پاسخ از ش

بود.  ش تهدید شدها دارد که او در آنها به خاطر محتوای بیانات  از لبنان دریافت می

 ۴ش، مورخ ا. در نامه برادربوده است شااز خواهر دومنامه  ویک نامه از برادر 

آمده چنین شد، از جمله  خوانده، که در جلسه دادگاه توسط مترجم ۱۹۹۴دسامبر 

  است که:

هللا،  ن فضلحسی برادر اسماعیل، یکی از مسئوالن امنیتی آقایان محمددر رابطه با  »

( گفته است که اسماعیل دارای Haj Ali Bazحاج علی باز )الحاج حسن عزالدین و

زند که بهتر است درباره   هایی حزف می باره موضوع زبان غیرقابل کنترل است و در

که فتوکپی  ه اندگفت (نیتیامامور مسئول )کند و آنها به من پیشه آنها سکوت 

با  (مسئول امنیتی)ست. من ا ها دراختیار آنها برخی از بازجوییاظهارات اسماعیل در

ها را بیاورد.  پرونده  حاج حسن عزالدین گفتگو کردم و از او خواهش کردم فتوکپی

اگر چیز جدیدی در رابطه با این موضوع اتفاق نیفتد، با شما تماس خواهم گرفت و 

او باید آگاه  آن را به اطالعتان خواهم رساند تا تو به برادر اسماعیل بگویی که چکیده

هللا  هللا یا امنیت حزب حزبهیچ چیزی در رابطه با موضوعی که با و با بصیرت باشد و

 .«رتباط داشته باشد بر زبان نیاوردا (هللا حسین فضل)ی محمد اقو آ

مچنانکه در پیش یاد شد، رهبر روحانی ه ،هللا در اینجا منظور از محمد حسین فضل

باید  او کند که  هللا است. در نامه دوم، خواهر شاهد الموسوی به او اخطار می حزب

در ادامه این امر سایر افراد «. حرکت بر زمین نیفتد بیتا » کنترل کندرا  خود انزب

اش را به خطر  زندگی افراد خانواده خواهند بهتر است  ی شاهد تلفنی از او می خانواده

هللا الموسوی در مارس  نیندازد و در آینده سکوت کند. و سرانجام برادِر شاهد، فضل

مبنی بر اینکه شاهد آورد  از لبنان به برلین میاو پیامی از شورای خانواده  ۱۹۹۵



 

 

تکرار نکند و درباره این پس بگیرد و آنها را دیگر را  خود  باید اظهارات قبلی

را به عنوان دروغ و  خود اما به دادگاه برود و تمام اظهارات سکوت کند،موضوع 

این امور موجب شدند که  داند.  که او هیچ چیز نمی رسمی بگویدپوچ پس بگیرد و 

نیز یک  ۱۹۹۵در مارس  و ، محل اقامت الموسوی تغییر دادهبنابر دالیل امنیتی

، خود  به وکیل حقوقی نهاتاین شماره جدید را او د. وشماره تلفن جدید به او داده ش

و به سه یا چهار نفر از دوستان مورد اعتماد  کند  ش که در آلمان زندگی میابه برادر

دیگری کس اختیارکند که آن را در   خواهش میاز آنها دهد و  ش میا بسیار نزدیک و

دوباره برای شهادت در دادگاه  ۱۹۹۵آوریل  ۱۳در  بایست  نگذارند. الموسوی می

« کالم های بی تلفن»، حضور در دادگاه دوبارهاندکی پیش از  و درست شد  یحاضر م

الموسوی تحت تأثیر این اقدامات قرار نگرفت و سرانجام در  که شوند شروع می

 شهادت داد.حضور یافت و دادگاه 

 

 : واقعیات مربوط به دارابیEبخش 

I-  توضیحات دارابی 
ن بار در حضور قاضی تحقیق دادگستری در پروسه تحقیقات، دارابی برای اولی -۱

، در جلسه مربوط به بررسی ۱۹۹۲اکتبر  ۲۸(، مورخ Beyerآلمان، دکتر بایر )

اش ابراز  شخصی امورابراز نظر کرد. او درباره  خود بازداشتمرذبوط به موضوع 

( و عضو انجمن محلی UISAداشت که عضو اتحادیه دانشجویان مسلمان در اروپا )

نوبت به و  است دوره ای -ریاست این انجمن نوبتی . او گفتاستبرلین  دراین گروه 

ب به  -۶۴او نیز رسیده است. او همچنین بیان داشت که خانه خیابان دتمولدر پالک 

را که از  کسانیو برخی اوقات است اش در نزد پلیس ثبت  عنوان محل سکونت اصلی

. ه استداد  خانه اسکان می کردند در این نگهداری می ش پرستاری وکودک فلج ا

ان او خودش در خانه خیاباما، برادر او قاسم نیز از این خانه استفاده کرده است. 

هللا یک  که حزب ه استدارابی همچنین اظهار داشت کند.  زندگی می ۳۸ویلهلم پالک 

ن است که هر فرد امعمولی نیست بل بیشتر یک جمع مؤمنو حزب به معنای متعارف 

به آن تعلق دارد. این امر شامل مسلمانان ایران و سایر کشورهای جهان مسلمانی 

هللا لبنان هیچ ارتباطی نداشته  هللا یا میلیشیای حزب با حزبه باشد. او اظهار داشت  می

لبنانی تابعیت  زیرا همسر او دارد،ها در برلین  های زیادی با لبنانی تماس اما است،

ندارد  با این جرمو ارتباطی   هیچ رابطهکه او  هش گفتا ادامه سخنان دارابی در .دارد

 ۱۸در شب  ابتدابرای او ناآشنا است. او از این حادثه « میکونوس»و رستوران 

اخبار تلویزیون مطلع شده  راهاش در هامبورگ از  هنگام اقامت ۱۹۹۲سپتامبر 

هرام برنجیان در مسجد دیده و با ب تنهایل را حاما را، شناسد  است. او امین را می

در خیابان دتمولدر )در ارتباط با  خود را که خانه می دهداست. دارابی ادامه  دوست 

شهر در  ۱۹۹۲سپتامبر ۱۸تا  ۱۳ترور( در اختیار هیچکس قرار نداده و از تاریخ 

هامبورگ بوده است. او در برابر این پرسش که آیا دارای ارتباطاتی با سفارت ایران 

به دارابی  ۱۹۹۳اول مارس در نکه پس از ا نشد پاسخی بگوید.ست یا نه، حاضر ا



 

 

خیابان دتمولدر کشف شده، او به او در  خانه یل درحشد که اثر انگشت را تفهیم

قاسم برادراش یل به همراه حکه را ه( گفتBinzعالی امور جنایی آقای بینز )کمیسر

 دارابی در آنجا سکونت داشته است.

این  رابطه با هرگونه دخالت دره است و منکر ندرت حرفی زددارابی در دادگاه به  -۲

و اظهار  تری داد توضیحات مفصلدر این مورد  خود . او در آخرین دفاعیاتاستجرم 

دیده است( مأمور « دارابی و ایاد»چند بار در شرکت  تنها او راداشت که نه ایاد را )

اجرای آن طرح کرده است. او یل را مأمور حو نه امین و را کردهتهیه یک طرح ترور 

و او را برای اولین بار در شروع دادگاه  ردای ندا ابراز داشت که با آتریس هیچ رابطه

)و پیشتر از آن(  ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۷یل تا حدیده است. دارابی هرچند پذیرفت که را

و کلید خانه را ب زندگی کرده  -۶۴خیابان دتمولدر پالک  متعلق به او در در خانه

منکر این امر  اما ،است می خوابیدهدر برلین در آنجا  اشته و امین نیز هنگام اقامتد

را به منظور عملیات ترور در اختیار آنها قرار داده است.  خود  خانهاو که  می شود

یا  ایران   ج.ا. سرویس جاسوسی یت درعضو نیز سپاه پاسداران یت دردارابی عضو

و از قتل قربانیان اظهار می کند دت و مؤکدا رد هللا را به ش حزب یت خود درعضو

 .ه استتأسف کرد

II-  های او فعالیت و توضیحات دارابیقضایی ارزیابی 
 اساس و کلیات مستندات -۱

های خود او  ، متکی به گفتهاو اعتراف کردهتعیین مناسبات شخصی دارابی تا آنجا که 

نها جای هیچ شک و تردیدی و بر اساس مطالعه اسنادی است که در صحت محتوای آ

 اسناد ومطالعه های اقتصادی دارابی، از راه  وجود ندارد. دادگاه در رابطه با فعالیت

( اطالعات خود را به Aydemirمدارک و از راه بیانات شاهدان ادنان ایاد و آیدمیر )

 دست آورده است.

 جرییات مربوط به فعالیت ها -۲

ات مفصل هستند زیرا این موارد روشنگر اهمیت هریک از این موارد نیازمند توضیح

 د.نباش  ی جرم می دارابی و نقش او در مجموعه

a- اقامت در آلمان  

، دارابی را در آن زمان فرا ۱۹۸۲ژوئن  یکمبر حکم اخراج مورخ بنا، اداره پلیس

خاک آلمان را  ترک کند. در همین رابطه عده دیگری از ایرانیان نیز از  خواده است

در  با اعمال نفوذکند و   ایران در این موضوع دخالت می دولتان اخراج شدند. آلم

وزیری ایالت  دفتر نخست ی یاوزارت امور خارجه آلمان از جملهح )وباالترین سط

 می گیریپیشایرانیان  این اخراج بخشی از از( Rheinland-Phalzفالز  -راینلند

تناسب با وضعیت شخصی و در  ن داده شودکه به آنها امکاشود   میبر این قرار کند و

ه تا پایان تحصیالت در آلمان بمانند. یکی از این افراد، دارابی بوداشان  تحصیلی 

برای اجازه اقامت موقت و مشروط کسب  و دولت ایران به نفع دارابی دخالت. است

ی قانون -حقوقیبه این دلیل قابل توجه است که برای اخراج دارابی هیچ مانع او 

دارابی در آن زمان هم و می توانست به راحتی اجرایی شود، زیرا  وجود نداشت



 

 

را هنوز شروع نکرده بود. او دوران آمادگی کالج را  خود مجرد بود و هم تحصیالت

. این حکم استگذراند. این موضوع در حکم اخراج او نیز مورد تأیید قرار گرفته   می

را پس گرفت، اعتبار قانونی  خود شکایت ۱۹۸۹آگوست  ۱۸ه دارابی در پس از آنک

بی در آلمان طرحی را در نظر ایران با اقامت دارا دولتاز نظر دادگاه،  .ه استیافت

ایران بعدا  ج.ا. نتیجه گرفت که سفارت واقعیتتوان از این   این امر را می و داشت

دسامبر  ۱۱ ایران در نامه مورخ ج.ا. . سفارته استنیز در خدمت دارابی قرار داشت

کند برای دارابی و سایر دانشجویان  تالش می ۱۹۸۷ژوئن  ۲۶و نامه مورخ  ۱۹۸۶

از ، اجازه اقامت رسمی بگیرد. ندمشروط  بودموقت واقامت اجازه  داراییرانی که ا

ه دلیل این امر آمادگی دارابی برای خدمت در جهت اهداف اسالمی بودنگر دادگاه، 

 سپاه پاسدارانعضو  که است اسالمی ایران انقالبمؤمن  پیرو. دارابی یک است

باخ، سپاه  . بنابر اظهارات شاهد پروفسور دکتر اشتاینه استبودانقالب اسالمی نیز 

آن،   وظیفه و اصول انقالب اسالمی است اساس پاسداران یک نهاد ویژه بنا شده بر

صدور انقالب  و درونن در امخالف برابرچیز، دفاع از اهداف انقالب در رمقدم بر ه

، پشتیبانی از مبارزات مسلمانان جهان و مبارزه علیه ضدانقالب بیروناسالمی به 

با اعمال قهر  بل ،نه صرفا ایدئولوژیک ها در این زمینهاست. مبارزات سپاه پاسداران 

همراه است. شاهد حسینی عضو هیأت رهبری حزب دمکرات کردستان نیز و خشونت 

بود  ۱۹۷۹حمله سپاه پاسداران به کردستان ایران در آگوست  اولین گوید  ایران می

دارابی  و عضویت وابستگی درستیدلیل . ه استشدتن موجب کشته شدن هزاران که 

( کارمند اداره Grunewaldوالد ) به سپاه پاسداران بر اساس اظهارات آقای گرونه

ها اخبار قابل  که سالوالد از منبعی است  کل امنیت آلمان است. اطالعات آقای گرونه

آنها در  درستیپذیرد زیرا  کند. دادگاه این اطالعات را می  اطمینان به او گزارش می

. شاهد مصباحی )که از او قبال یاد شد( بر اند موارد دیگر نیز مورد تأیید قرار گرفته

در رابطه با  وسیع یبا سرویس اطالعاتی ایران، دارای اطالعات خود اساس ارتباطات

انقالب اسالمی  پیروزی ایران اندکی پس از ج.ا.گوید   است. او می ایرانمور داخلی ا

منظور حمایت و پشتیبانی از پیروان اندک  هان را ب، افراد سپاه پاسدار۱۹۷۹در سال 

. اینکه دارابی ه استفی ویژه به آلمان فرستاداهدابا  در آلمان و رهبر انقالب خمینی

شده به  یعنی در همان محدوده زمانی یاد ۱۹۸۰ایل آوریل یا او ۱۹۷۹در اواخر سال 

گنجد. همچنانکه از نامه وزارت آموزش و پرورش   آید در این تصویر می آلمان می

دارای  تنها دارابیشود،  گیری می  نتیجهبه او  ۱۹۸۰آگوست  ۱۴ موخایالت برلین 

است. به این دلیل، او  آلمانکه برابر با کالس دهم دبیرستان  بوده دیپلم ایرانمدرک 

( در آلمان به Hagenدر کالج مدرسه عالی فنی شهر هاگن ) ۱۹۸۱سپتامبر  اول از

کند. برگ   منظور کسب توانایی برای تحصیل در یک مدرسه عالی فنی ثبت نام می

های مربوط به ثبت نام او  درخواست دارابی برای کسب پذیرش کالج و نیز گواهینامه

این امر هستند.  موید ۱۹۸۲و دوره تابستانی سال  ۱۹۸۱-۸۲در دوره زمستانی 

به آلمان در  او از هنگام ورود بسیار اندک و ضعیف بود ودارابی زبان آلمانی 

تمام روز در ۱۹۸۰آوریل  ۲( از Hartnack Schuleزبان هارتناک ) موسسه



 

 

جموعه . دادگاه از مه استبود مشغول فراگیری زبان« رجیانآلمانی برای خا»کالس 

وط به امور گیرد که برای ورود دارابی به آلمان دالیل مرب  این واقعیات نتیجه می

 این امر هستند. و موید های او نشانگر فعالیت و نوع اند جاسوسی مقدم بوده

b- ( هفته سبزGruene Woche ) 

 نمایشگاه ساالنهکننده ومسئول غرفه ایران در به عنوان ثبت ۱۹۹۱انویه دارابی در ژ

در شهر برلین، خود را به « هفته سبز» و دامداری معروف به محصوالت کشاورزی

بر اظهارات شاهد کند. بنا  ایران تبلیغ میج.ا. ها معرفی و برای  سازمان نمایشگاه

ها، دارابی که عالقمند به  نمایشگاه اداری امور ( کارمند بخشWaitzخانم وایتس )

 ایران ج.ا. نامه الزم از سوی کنسولگری معرفی یا شرکت دراین نمایشگاه بود، وکالت

( بدون بررسی و کنترل و به می کندرا )ادنان ایاد نیز این موضوع را تأیید  در برلین

 خانم وایتسنامه که از نظر شاهد  . این وکالته استای بسیار سریع تهیه نمود گونه

در غرفه خود در  داد  اجازه می به دارابیبود صادر شده ای غیرعادی سریع  به گونه

هایی  نامه یا معرفی. چنین وکالت کندایران استفاده ج.ا. از نام و پرچم نمایشگاه 

معتبر  شده شرکت معرفیفرد یا د که نده اطمینان می ها به سازمان نمایشگاهمعموال 

اند. اما هیچیک از این دو مورد  است و تمام امور اداری الزم و ضروری انجام گرفته

. ه استنداشتنیز رابی نشد. دارابی حتا اجازه و جواز برای کسب مستقل را شامل دا

برای او نزد پلیس درخواست لغو چنین  ۱۹۹۱ماه مه  ۲۹خانم وکیل دارابی در

د که ردا ین دلیل، شاهد خانم وایتس به درستی اظهار میه ادهد. ب  محدودیتی را می

ایران بسیار  ج.ا. نسولگریاز سوی ک برای دارابیای  نامه صدور چنین وکالت

ادین نماست. در این رابطه از یک شرکت معتبر یا  بوده و غیرقابل فهم یغیرعاد

 ۱۹۸۹و اوایل  ۱۹۸۸توان سخن گفت. دارابی از اواخر سال   نیز ابدا نمی (صوری)

مشترکا همراه با شاهد آیدمیر یعنی با رئیس رسمی اتحادیه مسجد امام جعفر صادق 

کلن در منطقه نوی( Weser)وچک مواد غذایی را در خیابان ِوِزر یک فروشگاه ک

شود و به کلی  سوزی می  کرد. این فروشگاه چند ماه بعد دچار آتش  برلین اداره می

پس از  ۱۹۹۰، این فروشگاه در اواخر سال آقای آیدمیر بنابر گفتهسوزد و  می

ین در زمان برگزاری . بنابراشده استواگذاری آن به شاهد ادنان ایاد فروخته 

دارابی اصوال دارای هیچ شرکتی نبوده است. او از اوایل سال « هفته سبز»نمایشگاه 

( که Whabiدر خشکشویی شاهد ادنان ایاد سهامدار بود. شاهد وهابی ) تنها ۱۹۹۱

غرفه دارابی ررسمی دربطور غی تنهاصاحب یک فروشگاه کوچک مواد غذایی است، 

از  ۱۹۹۱او در نوامبر مین در روند تحقیقات مبنی بر اینکه اظهارات ا شرکت داشت.

دریافت داشته است نیز در « هفته سبز»برای  دارابی یک کارت شناسایی نمایشگاه

قرار « هفته سبز»در  دارابیارتباط با همین مسائل مربوط به تعیین وضعیت شرکت 

یه که در اول ژانو «۱۹۹۲هفته سبز »شود به  گیرد. در اینجا مسئله مربوط می  می

بر شهادت خانم وایتس و براساس روند کار آنها، برگزار شده است زیرا بنا ۱۹۹۲

پایان سال قبل از شروع نمایشگاه در اختیار صاحبان ای شناسایی نمایشگاه دره کارت

 .داده می شودها قرار  غرفه



 

 

c- معامالت امالک 

aa- این  غربی شهر قرار داشت. ایران در برلین ابتدا در بخش ج.ا. سرکنسولگری

رئیس پیشین اداره امنیت ایالت برلین  گفته هایبنابر  ۱۹۸۷سرکنسولگری در سال 

(LFV( شاهد آنوسک )Anusekبه دلیل فعالیت )  نیروهای های جاسوسی از سوی

. سرکنسولگری بعدا در ساختمان سفارت ایران در برلین می شودمتفقین تعطیل 

به  ۱۹۹۰در اوایل ج.ا.  مستقر شد. سرکنسولگری (یوارد پاشیپیش از فرو)شرقی 

برای آنها یک ساختمان ویالیی خوب به عنوان محل جدید  دهد   دارابی مأموریت می

  ( تماس میErbas. دارابی با بنگاه معامالت ملکی ارباس )کندکنسولگری جستجو 

ذاکرات و معامالت را کند. دارابی م  بنگاه نیز ویالهایی را به دارابی عرضه می گیرد و

 خودداده است. او با رفتار انجام می ج.ا.ا. به نام کنسولگری بل ،شانه به نام خود

داد که مأموریت او از سوی سرکنسولگری است و همچنانکه آقای ارباس   نشان می

شناسد.  افراد مهمی را می در آنجا ، رفتار او حاکی از آن بود که اوه استبیان داشت

( Dahlemهای ویالیی عرضه شده توسط آقای ارباس در بخش دالم ) هیکی از خان

( قرار دارد. دارابی و چهار ایرانی Podbielski Alleeبرلین در بلوار پُدبیلسکی )

داند(  عادی میرمعرفی نشدند و او این امر را غی دیگر )این چهار نفر به شاهد ارباس

این ساختمان  دارد  آنوسک اظهار می ند. همچنانکه شاهده ااز این ساختمان دیدن کرد

شد. با میاکنون محل سرکنسولگری ایران  ۶۷در بلوار پُدبیلسکی شماره ویالیی 

اهمیت جلوه دهد و  نقش دارابی در این معامله را کم هرچند شاهد ارباس تالش کرد

آورد که آیا این دیدن و بررسی ساختمان   بیان داشت که او درست به خاطر نمی

مدارک مربوطه را گویا است یا خیر، زیرا  ۶۷مربوط به همین ویالی شماره  یادشده

از میان برده است، اما دادگاه هیچ جای شک و تردیدی ندارد که آن امور مربوط به 

 بوده است. ۶۷همین ساختمان بلوار پُدبیلسکی شماره 

bb- خرید زمین برای مسجد  

یک  تهیه در جستجوی ،ایران ج.ا. در هماهنگی با سرکنسولگریهمچنین، دارابی 

دارابی در یک گفتگوی تلفنی  .ه استمسجد بودساختمان یک  زمین برای  قطعه

آقای عمانی فرانی که توسط  ایران در برلینبا سرکنسول  ۱۹۹۱آگوست  ۲۴ مورخ

 ۱۰علیه دارابی و بر اساس اصل  امنیتی باط با تدابیراداره کل امنیت آلمان در ارت

پرسد که آیا   می« کاظم»مورد شنود قرار گرفته است، کنسول از  آلمان قانون اساسی

گوید که او  پیدا کرده است یا خیر. دارابی در پاسخ میزمین مسجد ساختمان برای او 

به دنبال قطعه زمینی به مساحت هزار مترمربع است و چند بنگاه معامالت ملکی را 

 ،ویت طرفین گفتتگو هیچ تردیدی نداردمأمور این کار کرده است. دادگاه در مورد ه

که یک کارشناس با تجربه و  هاظهار داشت (BfVکارمند )والد  زیرا آقای گرونه

صدای هر دو نفر  (کارشناس)متخصص شناخت صدا به او اطمینان داده است که او 

 تواند هویت آنها را مشخص کند.  میشناسد و   های بسیار زیاد دیگری می را از تلفن

کند. این   ، دارابی با شاهد ارباس تلفنی صحبت می۱۹۹۱آوریل  ۲۶روز بعد، در دو 

ارباس درباره یک  آقای . در این گفتگو، دارابی ازشده استصحبت نیز شنود و ضبط 



 

 

خرید دارد که پول الزم برای   و اظهار می کند می پرسش قطعه زمین برای یک مسجد

ن خواهد شد. ارباس که در بازجویی فروش مسجد فرانکفورت تأمیراه از  زمین

کرد با دارابی در ارتباط با قطعه زمینی برای یک مسجد گفتگویی  اش انکار می اولیه

ین ترتیب ه اانجام داده باشد، سرانجام محتوای این صحبت را مورد تأیید قرار داد و ب

انجام  که توسط ارزیاب اداره کل امنیت آلمان این دومحتوای گفتگوی تلفنی  درستی

 گیرد.  ، مورد تأیید قرار میبودگرفته 

d- سازماندهی اجتماعات  

به مناسبت اولین  ۱۹۹۰ژوئن  ۸بر گزارش اداره امنیت ایالت برلین، دارابی در بنا

( در منطقه .Strom Strسالگرد مرگ خمینی یک جلسه بزرگ در خیابان اشتروم )

 . این امر در تطابق باکرده است هللا برگزار همکاری حزبتیرگارتن برلین با کمک و

ین است و لهللا در بر دارابی رئیس حزب هاست که گفت اظهارات ایاد در جلسه بازپرسی

اند  چهار عکسی که در این مراسم گرفته شدهدر داند.  امر را هر کسی در اینجا میاین 

اسبت ها به من شده است که این عکس نوشتهخط   و در پشت دو قطعه از آنها با دست

امین، های متفاوت از جمله دارابی،  یادبود سالگرد فوت خمینی هستند، در ترکیب

ها در  شوند. این عکس  یل و نیز شاهدان عبدهللا، حسن و حیدر همدانی دیده میحرا

شاهد وهابی اظهار  اند. در شهر راینه کشف و ضبط شدهیل حکیف دستی متعلق به را

ت به مناسبو سئول مسجد امام جعفر صادق دارابی به عنوان رئیس و م داشته

منطقه تیرگارتن بان اشتروم درخیا، در۱۹۹۱برگزاری روز عزاداری عاشورا درسال 

و وهابی را مأمور تهیه غذا برای  هنفر اجاره کرد ۶۰۰با ظرفیت  سالنیک برلین، 

شده توسط دارابی پرداخت  نیز ها نوشابه غذا و هزینه .کرده استکنندگان  تمام شرکت

ه ، اظهار داشتآورد از کجا میها را  این پول دارابی . وهابی در برابر این پرسش کهندا

داند. این امر در تطابق زمانی و محتوایی با   در این مورد چیزی نمی است که او

فرانی انجام داده و  عمانیبا کنسول  ۱۹۹۱سپتامبر  ۹گفتگویی است که دارابی در 

یری علیه دارابی( مورد شنود برلین )در رابطه با تدابتوسط اداره امنیت ایالت 

حل »مسائل مربوط به سالن  گوید تلفنی میگرفته است. دارابی در این گفتگوی قرار

 است. میرخانی در آن زمان رساندهمیرخانی نیز اطالع و او این موضوع را به « هشد

دهد که دارابی   شان مین یتلفنگفتگوی این   به عالوه،. سرکنسول ایران در برلین بود

 در ارتباط بوده است.نیز با خود سرکنسول 

e- تهیه پاسپورت 

که او  هشاهد حیدر همدانی در جلسه بازپرسی خود )در روند تحقیقات( اظهار داشت

 گفته های بنابر. شده استیک پاسپورت ایرانی به دریافت با کمک دارابی موفق  تنها

و بوده ( Fremdenpassمانی ویژه بیگانگان )یک پاسپورت آلدارای همدانی، او 

و نه  هدانست  نه فارسی می همدانی. بگیردیک پاسپورت ایرانی  ه استقصد داشت

بزرگ او ایرانی بوده است  تحت این عنوان که پدر تنهاو  هارتباطی با ایران داشت

ی مخواهان پاسپورت ایرانی بود. سرکنسولگری ایران در برلین تقاضای او را رد 

باشد. زمانی که دارابی از این مسئله  آنها ناکردند که او از مخالف  زیرا فکر می کند،



 

 

انقالب  پیروان و حامیانزیرا همدانی از  می دهد،به همدانی قول کمک  می شودآگاه 

، پاسپورت حسن همدانی  مارک هزینه ۳۵۰ارابی با پرداخت بود. د ایران اسالمی

پاسپورت ایرانی برای او به نفع حیدر همدانی دخالت  برادر حیدر همدانی، و گرفتن

بنابر گفته ) ه استداشت یک پاسپورت جدید نیاز به کند. حسن همدانی به این دلیل می

ند. دارابی پس ه ابود« ُمهرهای مزاحم»( که پاسپورت قدیمی وی دارای خود اوهای 

ه هفته پس از  تاریخ س (حیدر همدانی)گوید که او   از آن به شاهد حیدر همدانی می

در پیش همچنانکه  .ه استشدچنین نیزکرد وخواهد دریافت را  خود رتتقاضا، پاسپو

 در بازپرسیند اظهارات خود ه او حسن همدانی حاضر نشد ، حیدره استیادآوری شد

که از راه گریز  ه اندها نیز به صف گروه شاهدانی پیوسترا در دادگاه نیز تأیید کنند. آن

و این  های بی ربط پردازی  حقیقت و تعبیر و تفسیرهای گوناگون و حاشیهبیان از 

و اظهارات یا اینکه گویا سوء تفاهم شده  دهد و  شان یاری نمی ا ادعا که گویا حافظه

دارابی، امین یا  زیاناز بیان مطالبی که به  می کننداست، تالش آنها بد فهمیده شده 

  گرفت قرار نمی یقالب چنینکه در سخنیهرگونه بیان یل باشد، پرهیز کنند. آنها از حرا

 اظهارات و اعترافاتبازپرس  یامترجم  گویا همیشگی و تکراری اینکه بهانهتحت  و

 نادرستتماما  و ادعا ها گیری کردند. اینگونه اظهاراتپیشاند،  را بد فهمیدهآنها 

یک  هارات مربوط بهها و تشریحات و اظ که تمام توصیف واقعیت زیرا این ،نده ابود

قابل پذیرش  اصوال بنا شده باشد، یا بدفهمیحادثه بتواند صرفا براساس سوء تفاهم 

. بوده اند که دارای بافت منسجم، منطقی و قابل پذیرش و توضیحاتی نیست. توصیف

بررسی  برایدادگاه  است. شاهد حیدر همدانیمربوط به رد امو، نمونه یکبه عنوان 

 خدرا  آقای اواز مترجم  بیانات اومبنی بربد فهمی بازپرس یا مترجم، و اثبات نادرستی

(Khadraو باز ) اوستمن  آلمان آقای عالی امورجناییاو کمیسرپرس تخقیقات

(Oestmannدعوت کرد در دادگاه حضور یا )اثبات شد که دالیل ارائه  در اینجاو  ندب

اساس  پایه و بی  بی آنها پس گرفتنو  همدانی برای تغییر اظهارات سویشده از 

 وجود نداشته است.« بد فهمی»هستند، زیرا بنابر گفته های شاهدان هیچگونه 

f- آلمان و اروپا انجمن های  دانشجویی مسلمان فعالیت در 

( و هم در تشکیالت VIS« )برلین غربی -دانشجویان مسلمان»هم درانجمن دارابی 

که  ،(UISA« )مسلمان در اروپا های دانشجویان اتحادیه انجمن»سراسری آن 

و این اتحادیه  دارای موقعیت رهبری بود. می شود،کانون دانشجویی ۳۰شامل

توسط  ۱۹۷۹در اروپا پس از پیروزی انقالب اسالمی در فوریه  های عضو انجمن

ل به یک سازمان تبلیغاتی برای رژیم شدند تا ایران بد ج.ا. زمامداران بنیادگرای

آسمانی را در  -هیاال( مدل یک حکومت باخ فسور دکتر اشتاینپروشهادت  بنابر)

(، عاملی Sabet)(، ثابتRositalabطلب ) دنیا گسترش دهند. شاهدان روزیسراسر

(Ameli( بهمن برنجیان و زواره ،)Zavareh که خود از اعضای )VIS  ،هستند

برگزاری  های سازمان شامل فعالیت دارند کنند و اظهار می أیید میاین امر را ت

های سیاسی و مذهبی و اعمال نفوذ مذهبی از راه پخش  تظاهرات با اهداف و انگیزه

در خدمت  تنهاهای عضو آن  و انجمن UISAباشد. اما   کتاب و روزنامه واعالمیه می



 

 

والد( و اداره  بر اطالعات اداره کل امنیت آلمان )شاهد گرونهاین اهداف نیستند. بنا

در اختیار  شاهد مصباحی ی کهاطالعات همچنینشاهد آنوسک( و امنیت ایالت برلین )

ن و اقدام اجاسوسی، شناسایی مخالفبا هدف آوری اطالعات  جمع دادگاه گذاشته است،

و  UISA. به این دلیل، استها  علیه اپوزیسیون نیز از جمله وظایف این انجمن

دیکال و به ویژه را -میهای اسال با گروه منطقه ای آن -واحدهای شهرویاعضای 

دارای  سرکنسولگری و مانند سفارتایران  حکومت لبنان و با مراکز رسمی هللا حزب

برای سازمان امنیت ایران و  UISAهای بسیار نزدیکی هستند.  روابط و همکاری

در ذخیره پرسنلی است.  بزرگ  اش یک منبع تبلیغاتی های جاسوسی و برای فعالیت

، در اختیار دادگاه گذاشترا  و مهمی  کننده  تکمیل هاتاطالشاهد مصباحی این مورد 

اطالعاتی که نتیجه  ،است ای دارای اطالعات ویژه UISAدر رابطه بااو  زیرا

به عنوان دانشجو در  ۱۹۷۹از سال  مصباحی. هستنداو  خود تجربیات شخصی

ایران در سفارت  ج.ا. پاریس، سپس به عنوان رئیس بخش سرویس جاسوسی

 -اطالعاتی های به دلیل فعالیت۱۹۸۴سال و پس از اخراجش از فرانسه )نسه فرا

تی رژیم در اروپای های اطالعا کننده ایستگاه به عنوان هماهنگ۱۹۸۵ تا سال ( امنیتی

شهادت بر ست. بناا ها موقعیتی که اصوال از وظایف کنسولگری ،غربی بوده است

خواهد   رفت که آیا می  میتصمیم  آزادانه خودش هر کس ۱۹۸۳مصباحی، تا سال 

 UISAبه بعد  ۱۹۸۴کند یا خیر. از سال امنیتی  -رژیم ایران فعالیت اطالعاتیبرای 

سلطه سپاه پاسداران است( قرار  زیرارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )که در اختیار وز

و  ندک از آن زمان به بعد برای اداره اطالعات و امنیت سپاه پاسداران کار می و گرفت

ند. با تشکیل و وش  از سوی رهبر انقالب، خمینی، تعیین می آن  درهای رهبریکا

بخشی از دستگاه امنیت  UISA )وزارت اطالعات و امنیت کشور( گذاری واواک  پایه

ری آن توسط واواک تعیین و نصب آن زمان به بعد کادرهای رهباز  سپس شد وج.ا. 

 از سوی اعضااین اتحادیه  رهبریویا چنین وانمود می شود که گ ظاهر امر دراما  ،

ثابت، بهمن برنجیان و  اعترافات) VISعضو  ۱۹۸۲دارابی از  ند.وش انتخاب می

ای که  رابطه دوستانه ،ارت ایران بوده استای با سف زواره( و دارای روابط دوستانه

دارای چنین  UISA( تالش کرد با بیان اینکه تمام اعضای Saghafiشاهد ثقفی )

های  جلوه دهد. دارابی در برلین فعالیت و بی اهمیت اند، آن را عادی ای بوده رابطه

. ه استکرد و سخنران دعوت می هدید  جلسات را تدارک می ه،داد مهمی انجام می

شود )اظهارات بهمن برنجیان،  می VISعضو هیئت رئیسه  ۱۹۸۴ژوئیه  ۵دارابی از

یس برلین( و سپس به عنوان رئیس در نزد پل VISزواره و نیز برگ ثبت و معرفی 

UISA ریزی و نیز برگزاری جلسات و  در اروپا، مسئول روابط عمومی، برنامه

اکتبر  ۸اش در  تظاهرات بوده است )بیانات بهمن برنجیان(. او تا هنگام بازداشت

حاضر به پذیرش  هیچکسدیگر کرد. پس از آنکه   فعالیت می VIS، برای ۱۹۹۲

)اظهارات آنوسک،  می شود منحل ۱۹۹۴در سال ن اتحادیه اینشد،  VISریاست 

 زواره(. 



 

 

شاهد مصباحی اطالعات اداره کل امنیت آلمان و نیز اطالعات اداره امنیت ایالت برلین 

خود  پیشینکند. مصباحی در مقام   های عضو آن را تأیید می و انجمن UISAدرباره 

از جمله مسئول  حکومت ایراننیتی ام-های اطالعاتی کننده فعالیت به عنوان هماهنگ

. او به این دلیل، چندین بار به ه استها و تشکیالت اسالمی نیز بود سازمان

ی در آن زمان توسط رود. این کنسولگر در هامبورگ می ایران ج.ا. سرکنسولگری

عالوه بر  فرهادنیاشد.  ایران اداره میج.ا.سرویس جاسوسی عضو فرهادنیاآقای 

های بنیادگرایی چون  دهد، با گروه ه معموال یک سرکنسول انجام میانجام وظایفی ک

کرد.   آوری می هللا تماس داشت و اطالعات مربوط به امور جاسوسی را جمع حزب

ای مورد پذیرش و قابل اعتماد( اظهار  )به گونه در رابطه با موقعیت دارابی مصباحی

و سرکنسول، دارابی  احی()مصب سه گفتگو میان او حداقلکه چگونه در  می دارد

 و آهسته درگوشی با فرهادنیا صحبت کرد. می شودبدون اجازه وارد اتاق 

g- مخالفان شناسایی 

فرانی از دارابی  -کنسول عمانی ۱۹۹۱آوریل  ۲۴در صحبت تلفنی یادشده باال، در 

گوید و   فرانی نام دانشجو را می -کند. عمانی درباره یک دانشجوی ُکرد سؤال می

کند. دارابی به او قول  کند که این فرد در دانشگاه آزاد برلین تحصیل می  افه میاض

 هوالد اظهار داشت دهد به این امر رسیدگی کند. این فرد همچنانکه شاهد گرونه می

های  ین ترتیب از اعضای گروهه او ب« اتحادیه دانشجویان کردستان در خارج»عضو 

 حداقل وجود ندارد که دارابی تردیدشک وجای  این بوده است. بنابر ج.ا.ا. مخالف

  های اطالعاتی می ویژه سرویسازوظایف و مأموریت شناسایی افراد را که مورد یک 

 باشد، پذیرفته است.

h- تظاهرات ضد یک  برگزاری 

  برلین شرق نفر در برابر سرکنسولگری ایران در ۶۰تا  ۵۰حدود  ۱۹۹۰در ژوئن 

زنند و  ( علیه رژیم ایران دست به تظاهرات میStavangerدر خیابان اشتاوانگر )

 ۱۵شوند. علیه این تظاهرات، یک گروه حدودا  خواهان آزادی زندانیان سیاسی می

و هدایت  زنند که رهبری  تظاهرات می ضدیک نفره مرکب از ایرانی ولبنانی دست به 

هللا »دادند  میش از جمله شعار ادارابی و دوستان همفکر آن با دارابی بوده است.

دادگاه شهادت آقای  «.مرگ بر آمریکا»و « سالمی ایرانزنده باد انقالب ا»، «اکبر

پذیرد. نسبت به اظهارات وی   ( در این مورد را میNewzarinehzadنژاد ) نوذری

های اپوزیسیون است و به  او از افراد گروه، زیرا تردید وجود نداردشک و جای 

روند این دادگاه را دنبال « برلین -ون پناهندگان ایرانیکان»سوی  عنوان ناظر از

تظاهرات د ظاهرات و ضت  مربوط به آرام و روشن گزارش به گونه ای کند. شاهد  می

و مربوط به خود طرفانه   هیچگونه تعصبی از خود نشان نداد. او اظهارات بیرا داد و

ضد کنندگان در  ر شرکتدارابی و سای گفت موضوع را با این اشاره تقویت نمود که

 تظاهرات متوسل به خشونت نشدند.

 

 



 

 

i-  ۱۹۹۱فستیوال فرهنگی 

دارابی با او در برلین درباره یک کار در   امین در روند تحقیقات چنین گفته است:

د که در آنجا احتماال فستیوال فرهنگی در شهر دوسلدورف صحبت کرد و اضافه نمو

 حکومتبر زبان رایج د آمد. واژه منافقین بناجود خواهبه و« منافقین»مشکالتی با

شود. امین در این ارتباط  به کار برده می خلق مجاهدین سازمانایران در مورد 

تیرهای گازی و  های ساکن برلین مسلح به کلت، هفت همچنین ابراز داشت که لبنانی

که به او  بود نیها و ایرانیا میان لبنانیدارابی رابط گاز اسپری بودند. در این فستیوال 

کاری شد و  کتک هد که میان ما و اپوزیسیون ایراند  کردند. امین ادامه می  کمک می

و شاهد تارق زخمی شدند. یکی از زخمی شدگان تارک شال )منظور انیز ای  عده

از تاریخ  رسید: به نتایج زیر بررسی این موضوع پس ازدادگاه  ( بود.استشایله 

فستیوال فرهنگی »در شهر دوسلدورف  ۱۹۹۱اکتبر  ۱۳تا  ۱۹۹۱سپتامبر ۱۲

ه بود ایران برگزارکننده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی می شود کهبرگزار « ایران

خاتمی نیز شرکت  االسالم محمد تجح. در این فستیوال وزیر فرهنگ وقت، آقای است

ه بودند. داشت. مجاهدین خلق در برابر نمایشگاه یک میز با کتاب و پالکارد گذاشت

شده در ایران بود. افراد اپوزیسیون با این  روی پالکاردها تصویر قربانیان اعدام

وابسته به « خانه ایران» کردند. از  ها به وضع موجود در ایران اعتراض می فعالیت

ای از  عدهمی شوددر شهر کلن به دارابی تلفن و از  او خواسته  ج.ا.ا.سفارت 

با آنها به دوسلدورف بیاید. دارابی این خواست را انجام دوستان عرب را جمع کند و 

یل را نیز حهای دور و بر امین و را دهد. او از اطرافیانش که دارو دسته لبنانی می

کند. از جمله این افراد، همکار تجاری او ادنان   ای را جمع می شدند، عده  شامل می

، موسی حسن، نصرالدین، بالغی -ایاد و نیز شاهدان حسن و حیدر همدانی، عربی

یل پرداخت حند. پول بلیت رفت و برگشت آنها را راه افنایشه، شایله و حسین کنج بود

به سوی دوسلدورف . این افراد با یک اتومبیل از یک مسجد در برلین ه استکرد

می به اوزنابروک  می کند،رابی خودش راه دیگری را انتخاب می کنند، اما داحرکت 

 .می شوددوسلدورف راهی به همراه حیدر  از آنجا رود و

نفر مردی که  ۱۵به همراه حدود افرادی که از سوی دارابی سازماندهی شده بودند، 

وس به دوسلدورف، وستند، بالفاصله پس از ورود اتوبساختمان فستیوال به آنها پیاز

زبان . آنها به می شوندور  ، به افراد اپوزیسیون حمله۱۹۹۱سپتامبر  ۲۹در تاریخ 

وسایل  و «مرگ بر منافق»و « خمینی رهبر»، «هللا اکبر»دادند  شعار می خود مادری

و چماق و  و با چوب کتاب را می شکنند، میز می ریزندروی میز را به زمین 

شروع نیز  مخالفان. می کنندآور به افراد اپوزیسیون حمله  اشک های آهنی و گاز میله

 است، شهروند لبنانیکه یک کنندگان، شایله  ن حمله. در میامی کنندبه دفاع از خود 

شود و دارابی  زخمی می به شدت در این درگیری ه است واز همه پرخاشگرتر بود

بیمارستان به دیدار شایله  گیرد. دارابی در  وظیفه مراقبت از او را به عهده می

ی حیدر به یابد، توسط دارابی و به همراه  د و پس آنکه او اندکی بهبود میرو می

 شود.  شهر اوزنابروک برده می



 

 

آوری  از دارابی که او گروهی را برای تظاهرات جمع «خانه ایران» این درخواست

ضبط  ،علیه دارابی مراقبتی امنیت آلمان، در رابطه با تدابیراداره کل  سویکند، از 

 حکومت از پیروانکنندگان در این تظاهرات همگی افراد بنیادگرا و  شده است. شرکت

است. برخی از « قینفمنا»آنها علیه  کردعمل ،ایران هستند. دلیل این امرج.ا. 

اند( درباره سفر خود  کنندگان در این تظاهرات )که به عنوان شاهد دعوت شده شرکت

های  ی محل فستیوال و مراقبتمربوط به حوادث روبرو مسایلاند.  های داده گزارش

زاده )که خودش در آنجا در  هادت شاهدان موسویبی از شایله )زخمی( توسط شدارا

و شاهد  همیان مجاهدین بوده است( و رئیس گروه پلیسی که در آنجا مأموریت داشت

 اند. شایله به اثبات رسیده

J- منصب رهبری در مرکز توحید اسالمی 

در خیابان « اسالمی مرکز توحید»شخص دوم هیئت رئیسه  ۱۹۸۹دارابی در سال 

بوده  ( در منطقه کرویتزبرگ برلین.Reichenberger Str) ۲۵شماره  برگر رایشن

 شاهد زواره بود. با  است. مقام اول هیئت رئیسه

بر اساسنامه این مرکز )که به گذاری شد. بنا پایه ۱۹۸۷اسالمی در سال مرکز توحید 

تیار دادگاه اداری منطقه ( در اخII۹۵ ۹۰/۶۷، شماره پرونده۱۹۸۹تاریخ سپتامبر 

تنها ( قرار گرفته است، وظایف مرکز توحید نه Charlottenburgبورگ )رلوتنشا

های اسالمی برلین نیز  تماس و همکاری با اتحادیه از جمله بل ،انجام فرائض دینی

مشترک  باشد تا از این راه انجام فرائض دینی بهتر انجام گیرد و برای یک آینده  می

التاسیس پشتیبانی  های اسالمی جدید از انجمن ( مرکز )بنابر اساسنامهاین  کار شود.

 برلین دردهد و برای انجام امور مسلمانان  ها را با آنها گسترش می همکاری ،کند  می

مانند مرکز همچنین، کند و   نمازخانه، مدرسه، مراکز آموزشی و مسجد ایجاد می

 مفهوم به اسالمی بنیادگرا گسترش افکارخدمت  دریکسو  از ،اسالمی هامبورگ

آوری اطالعات  سوی دیگر به جمع تامگرا است و از« هیحکومت اال»برقراری یک 

نیز  اسالمی مرکز توحید های پردازد. عالوه بر دارابی، سایر فعالیت  جاسوسی میو 

المی حدود بودند. مرکز توحید اس VISبه این اهداف، وابسته به  دست یازیبرای

زیرا مسجد امام جعفر صادق در خیابان  می دهد،پایان  ی خودها به فعالیت ۱۹۹۰سال

ت و آمد شیعیان بنیادگرا است که محل رف ،نگ برلیندر منطقه ودی،(Kolonieکلنی )

ین دلیل، مرکز توحید ه ا. بمی گیردرا به عهده مرکز توحید اسالمی وظایف  انهم

ید . مرکز توحمی پذیرد( را ۱۹۹۱ژانویه  ۱۰اسالمی رأی منفی دادگاه )مورخ 

ها به ثبت برسد  اسالمی درخواست کرده بود که در دفتر ثبت اسناد مربوط به اتحادیه

این واقعیاتی که در باال بیان شد از یکسو نتیجه بررسی  ه رد شد.که از سوی دادگا

و ( ورگبدادگاه اموراداری منطقه شارلوتنها )در  ثبت اتحادیه قوانین اسناد مربوط به

والد و آنوسک درباره شروع و پایان کار مرکز توحید  رونهبراساس اظهارات شاهد گ

باخ و نیز اظهارات  ر اشتاینو از سوی دیگر بر اساس اطالعات کارشناسانه پروفسو

. این شاهدان همگی مطالبی اساسی درباره هستندشاهدان بهمن برنجیان و مصباحی 

 اهداف مراکز اسالمی بیان کردند.



 

 

k- فعالیت در مسجد 

در خیابان کلنی )در  ۱۹۹۲کشی در تابستان  م جعفر صادق که پس از اسبابمسجد اما

جانشین مرکز توحیداسالمی در خیابان  قه ودینگ برلین( مستقر شد،عمالمنط

برگزاری نماز و بحث و گفتگو درباره  برایمحلی  تنها برگ بود. این مسجد نهرایشن

وسعه و گسترش انقالب ت با هدفی برای تبادل اطالعات کانم بل ،امور اجتماعی

های  ا سایر گروهب مشترک هایی به منظور تدارک و انجام فعالیت همچنیناسالمی و 

گرفته توسط   بر اطالعات و اظهارات شاهد آنوسک، تحقیقات انجاممسلمان است. بنا

اداره امنیت ایالت برلین، مؤید این امر است که این مسجد پایگاه اصلی و مرکزی 

هللا  در این مسجد یک تظاهرات مشترک با حزب ۱۹۹۰باشد. در ژوئیه   هللا می حزب

در جمهوری دمکراتیک آلمان  ج.ا.ا.که در آن عالوه بر سفیر  هسازمندهی شد لبنان

دارابی در این مسجد  .ه استپیشین، رئیس مرکز اسالمی هامبورگ نیز شرکت داشت

یا به عنوان مددکار اجتماعی  فرایض مذهبیاجرا و انجام در امور مربوط به  نه تنها

. ه استهای سیاسی نیز دارای نقشی فعال و برجسته بود در فعالیت بل ه،فعال بود

که دارابی  هاظهارات شاهدان گوناگون مؤید این امر است. مثال وهابی اظهار داشت

ها و مراسم  و به عنوان مسئول مسجد جشن هبود مورد احترامو مذهبی  یفرد

 Arabiبی بالغی )اعرا. شاهدان ه استکرد را برگزار می سوگواری بسیاری

Bolaghi( و علیرضایی )Alirezaiو  هیاط بیشتری در این باره سخن گفت( با احت

تر و   است. اما دقیق بوده محافل اسالمی بسیار معروفدارابی در ه اندابراز داشت

دارابی متهم  باره در   متهم ایاد در بازپرسیاعترافات  شاهدان، از همهتر   مشخص

 هگفت، نکه دلیلی برای غلو کردن در این زمینه وجود داشته باشداست. او بدون ا

اینکه  دانند.  ن امر را در اینجا همه میهللا در برلین است و ای دارابی رئیس حزب

خواند و در سایر مسجدهای   به تظاهرات و اعتصاب فرا می مردم رادارابی در مسجد 

دارابی در  نقش ، مؤید اهمیته استکرد نقالب اسالمی سخنرانی میآلمان درباره ا

( و Dhainiشاهدان دائینی ) بنابر اعترافات .است های سیاسی او رابطه با فعالیت

از جمله در تظاهرات علیه سلمان رشدی در برلین  دارابی( Bristrichبریستریش )

رات علیه سلمان رشدی با و بن شرکت داشته است. دارابی در ارتباط با تدارک تظاه

 د.نکند که شعارها چه باش شاهد بریستریش مشورت می

رئیس  ۱۹۹۲تا  ۱۹۷۹( که از Aydemirبیانیات شاهد آیدمیر) از نگر دادگاه،

ها بوده است )و مسجد متعلق به آن اتحادیه بود( آشکارا نادرست است.  اتحادیه ترک

شد می حتا مدعی  بل ،کرد  انکار می ها را او نه تنها هرگونه شرکت دارابی در بحث

تیب، ین تره اشکلی درارتباط با مسجد نبوده است. بکه دارابی درهیچ رابطه و

 داردو می توانشاهدان قرار سایر اد با اظهارات ضاظهارات آیدمیر آشکارا در ت

ارزیابی کرد. این امر چندان  به دارابیخدمتی   های او را به عنوان خوش اهمیت گفته

یب هم نیست زیرا رابطه آیدمیر با دارابی از زمانی است که او در فروشگاه مواد عج

 .ه استآن بود (ظاهری)غذایی متعلق به دارابی در خیابان ِوِزر مدیر اسمی 

 



 

 

L- بندیجمع 

 در باال آشکار می سازند و موید آن  شده و تشریح توصیفو وار   واقعیات نمونه

ها بوده است.  زمینهایران در تمام  رژیمو مؤمن برای هستند که دارابی یک فعال مهم 

ایدئولوژیک خود، آمادگی و ایثار، توانایی سازماندهی  -پایداری سیاسیاو استقامت و

دارابی سال به اثبات رسانده بود.  ۱۲ و نیز مورد اعتماد بودن خویش را بیش از

ارای نفوذ بسیار در و د ج.ا.ا.های رسمی  ی بسیار نزدیک با نمایندگیابطوردارای 

بوده است.  برای آنها جاسوسی -امنیتی -های اطالعاتی  و آماده انجام فعالیت آنجا

وپیچیده و در صورت لزوم اعمال قهر و  توانایی و آمادگی او در انجام وظایف سخت

اساس بر دارابی او هستند. گی هایویژو خشونت در ارتباط با آنها، از خصوصیات 

تا بدون آنکه مورد سوء  هوان تاجر این امکان را در اختیار داشتبه عن اش فعالیت

بپردازد و در پی تعطیل شدن سرکنسولگری اش گیرد به کارهای جاسوسی ظن قرار 

 ، او اینگونه های جاسوسی فعالیت( به دلیل در آن زمان)غربی برلین  ایران در ج.ا.

دهد. او تحت پوشش می امه را اد هاگیرد و آنمی  به عهده  را سرکنسولگریوظایف 

نشست و  خود تبار  مسلکان بنیادگرای لبنانی  های مذهبی با هم و استتار فعالیت

ات و نظر هچنین مورد اعتماد بودن وو درجه میزان  از این راهو  داشتهبرخاست 

و  این خصوصیات .ه استداد قرار می و ارزیابی آنها را مورد بررسی اعتقادات

قتل نمایندگان حزب دمکرات  توانستی چنان کیفیتی دادند که او به داراب امکانات

ای تدارک ببیند که این ترور  کردستان ایران را از نظر پرسنلی و تدارکاتی به گونه

)با کمک و پشتیبانی نیروهایی از درون ایران( با حداکثر شانس موفقیت و  بتواند

گوید، دارابی   اهد ثقفی میحداقل خطر کشف شدن، به انجام رسانده شود. اینکه ش

بر و یا اینکه بنا ،داشت بوده استکه بیشتری از آنچه هر چه خواهان وزن سیاسی 

تضاد با م ،«دارابی بیشتر اهل عمل بود تا یک روشنفکر»گفته شاهد بهمن برنجیان 

وجهه سیاسی بیشتری  آمیز ترور انجام موفقیتبا  ، زیراباال نیستذکر شده موارد 

سخن گفته است  ویژگی هاییاز  در بیانات خود برنجیان. می شدبی کسب برای دارا

در غیر  ، زیرابود  دارای آن کیفیت می بایست ی برای انجام ترور حتما میکه داراب

 .کردند  برای انجام این کار انتخاب نمیرا اینصورت او 

 

 انگیزه جرم -۳
که دارابی به دلیل  ه گرفتچنین نتیجتوان  ثقفی )از جمله( نمیشاهد های  از گفته

هرچند دالیلی  ،ذیرای انجام این مأموریت شده استپ خودش عالئق شخصیمنافع و

 سود و منافعامیدهایی هم برای او احتماال ارائه داد که توان   می برای این فرضیه

در که بعدا در اختیار شریف رهبر تیم قرار گرفت(  مزایایی)مانند  خودش شخصی

 مشخصی در ارتباط با دارابی، اسناد و مدارک اثبات جرم هیچ مورد. نظرگرفته باشد

که بتوان بر  اساس آنها به این نتیجه رسید که او تنها بر اساس سود شخصی اش را 

کننده دارابی   انگیز اصلی و تعییناز نگر دادگاه،  د.نده نشان نمی عمل کرده باشد،

 یها ای قابل اطمینان از فعالیت به گونه توان  برای پذیرش وانجام این مأموریت را می



 

 

رفتار  ،گیری کرد  ایران و از رفتار و شخصیت او در این ارتباط نتیجه رژیماو برای 

. براساس آنها، برای ندهای آن در باال به اختصار بیان شد و شخصیتی که ویژگی

و آن  هفتدادگاه جای هیچ شک و تردیدی وجود ندارد که دارابی این مأموریت را پذیر

رژیم  به حاضر به خدمتِ حکومت دینی زیرا او به عنوان خادِم  ه است،را انجام داد

همان عالئق و اهداف مربوط به حفظ قدرت سیاسی زمامداران ایران  و در پیایران 

 دارابی برای .کندرا نابود  های مخالف نظامُکرد هبرانر ه استخواست  و میه بود

جرم  مدارک اسناد و . بررسیه استنبود یدستور و حکم هیچاین کار نیازمند  انجام

دهند. دارابی صرفا همکار غیررسمی   وجود چنین دستوری را نشان نمی

اما  ،هرچند که قبال عضو سپاه پاسداران بود او. ه استواواک بود (غیراستخدامی)

شود.  می ساکندر اینجا آید و  حدود یکسال پس از شروع انقالب اسالمی به آلمان می

ل و تجارت ایران، به تحصی تبرای حکومخود های  در کنار فعالیت آلماندر  دارابی

ریزی و   که وظیفه برنامه داشتشود. به این موضوع نیز باید توجه  مشغول می نیز

 اجرای این ترور به عهده سپاه پاسداران نبوده است.

 

 اجرای مأموریت از سوی دارابی -۴
بر  الزم و پس از بررسی اسناد و مدارک اثبات جرمبوط به مردادگاه بر اساس نتایج 

 )لجستیک(اتی تدارکامور داشته در رابطه با ترور وریت مدارابی مأکه است  نظراین 

دادگاه از اطالعات شاهد در این رابطه، . مهیا کند و کرده استآن را  و پرسنلی

تبار آنها اع ستی ودر زیرا نسبت به ه است،( استفاده نکردBمعروف به منبع ب )

که پس  ه استدارابی رئیس نیروهای محلی در برلین بود شک و تردید وجود داشت.

 یل وحرا ،امین ، یعنیمتهمانسایر  ،از شرکت در عملیات ترور از کنار گذاشتن ایاد

اند.  متهم حیدر )که تحت پیگرد است( مستقیم در ارتکاب جرم شرکت داشتههمچنین 

فرار را خریداری کرده و متهم آتریس از راه تهیه و تدارک یک علی صبرا اتومبیِل 

. تیم ی خود را در رابطه با این جرم انجام داده است یل، وظیفهحپاسپورت برای را

تحقیقات دیگری ه برلین و پیش از آنکه شناسایی وب تحت رهبری شریف پس از ورو

را بررسی و  همه امورابی انجام دهد و طرح نهائی ترور را به تصویب برساند، با دار

 ی وضروریابی بر اساس برنامه عملیات اجبارهماهنگی با دارکند.   هماهنگ می

کدامیک از امور تدارکاتی  دانست  باید می عملیات رهبر تیم ه است، زیراضروری بود

 سرانجامتصمیم بگیرد که  مستقل بتواند شخودپس از آن تا  اند در محل انجام گرفته

دیگری باید اتخاذ الزم چه تدابیر یا ند و ندر ترور شرکت کمستقیم  ایدب انیچه کس

، ۱۹۹۵دسامبر  ۱۹مورخ  ،گزارش رسمی اداره کل امنیت آلمان به دادگاهدر شوند. 

خودداری می نام او از بیان با جاسوس مقیم برلین )که  ضربتکه تیم  آمده استنیز 

اطالعات اداره کل نگ کرده است. را هماه سوءقصد امورتماس برقرار کرده و (شود

های برای  مورد اعتماد است که سال )جاسوس( امنیت آلمان از یک منبع اطالعاتی

والد  کند. این منبع شاهد مصباحی نیست. شاهد گرونه کار می آلمانسرویس اطالعاتی 

با بررسی  همچنینمنبع و این راهنمای  افسردر یک گفتگوی مفصل و دقیق با 



 

 

های او شخصا متقاعد  نسبت به درستی گزارش ۱۹۹۶فوریه  ۵در تاریخ پرونده او 

 شده است.

نقش دارابی درآن، یکبار دیگر توسط اظهارات شاهد  همچنین برنامه وطرح ترور و

 که او دارای اطالعاتی در بیان داشتابتدا  مصباحیمصباحی مورد تأیید قرار گرفتند. 

 دستگاه حکومت نقش و با ترورها ارهبدر  روش تصمیمگیری نیز باره ساختار و

مقدم،  نظام آقایان های مأموران تحقیقات و شناسائی ابدرارتباط ، اطالعاتی ایران ج.ا.

نام هاشمی ) بنیعبدالرحمان های  اطالعاتی درباره گفته همچنینارشاد و کمالی و

ترور و ه اجرای برنامه و نحوجییات اما از  ،باشد  ( می، مسلسلچیشریفمستعار ابو 

داند )امری که عادی  نمی گفته است که ندارد. او همچنین ات دقیقینقش دارابی اطالع

اند یا خیر. با وجود این،  آیا نیروهای محلی در آلمان در جرم شرکت داشتهاست( 

های  ها و شیوه ای است زیرا شاهد روش اطالعات شاهد مصباحی دارای اهمیت ویژه

. توضیحات و تشریحات او می دهدرهایی را شرح چنین ترو تصمیمگیری و اجرای

تا  ه استبه ما این امکان را داد حکومتی ج.ا.ا. های ترور ها و شیوه وشر باره در

این نتیجه به  ها این مقایسهاز مقایسه کنیم. « میکونوس»ترور بتوانیم آنها را با 

بنابر  ه است.های دیگر انجام شد د نمونهنیز مانن میکونوسکه ترور  آید  دست می

نیروهای  ج.ا.ا.،ر چنین ترورهایی سرکنسولگری مصباحی د شاهدبیانات و اعترافات 

 ند.ویژه خود هست ینقشهر یک دارای وظیفه و ،آید که از ایران میتیم ضربت محلی و

 رژیمعالوه بر پایگاه مرکزی سرویس جاسوسی ،۱۹۹۲در سال  ،بنابر اطالعات او

در فرانکفورت  ج.ا.بن، کنسولگری  شهرایران در میجمهوری اسال سفارتایران در

 ج.ا. های جاسوسی از پایگاه دیگر )که سرکنسول آن عضو واواک است( نیز یکی

)که « هشورای عملیات ویژ»های جاسوسی با  ایران بوده است. رؤسای این پایگاه

خ که در گزارش رسمی اداره کل امنیت آلمان مور است« واحد عملیات ویژه»همان 

 از هرگونه تماساما  ،( با واواک در ارتباط هستنداز آن یاد شد ۱۹۹۵دسامبر  ۱۹

ها تدارک عملیات در محل و  پرهیز میکنند. وظیفه این پایگاه« تیم ضربت»با  مستقیم

آماده کردن امور تدارکاتی است. کنسولگری به منظور پرهیز از هرگونه ارتباط 

از یک فرد مورد  در این مواقع معموالار، استت با هدفبا تیم ضربت و مستقیم 

که همکار دستگاه اطالعاتی در محل است، استفاده  نسولگریاز ک اطمینان در بیرون 

در محل، تدارک ترور و پشتیبانی از تیم ضربت است تا  واواککند. وظیفه همکار   می

بیرون نشود. تیم برای تهیه مسکن، یا تهیه اسلحه و اتومبیل و... مجبور به تماس با 

 کند.  های شخصی اقامت می در خانه تیم نه در هتل بل ،ین دلیله اب

این امر  شود. استفاده می نیز لبنانهللا  عمدتا از وابستگان حزب برون مرزعملیات در

( نیز هست. آنها از Chehadeدر تطابق با اظهارات شاهدان محمد جراده و چهاده )

 ها نین عملیاتی همواره از لبنانیبرای انجام چ ج.ا.ا.این امر شکایت داشتند که 

اظهارات کامال  کند. البته چهاده بعدا در جلسه دادگاه بیهوده تالش کرد  استفاده می

عالی جنایی شمانکه انجام داده را )که درحضور شاهد کمیسردر اینمورد  روشن خود

بوده است  ویا چنینگکه منظور او  مدعی شود تغییر دهد وپس بگیرد یا آنها را بود( 



 

 

ناحق به گونه ای اما بعدا به  ،کنند  عملیات شرکت نمی گونهکه هموطنان او در این

 که پس از ورود تیم ضربت به می افزایدگیرند. مصباحی   میمورد سوء ظن قرار

او خود با رهبر تیم است. تنها گیری درباره سایر تدابیر الزم حق تصمیم محل عملیات

تیم »همچنانکه برای اعضای  ،(هاشمی بنی)که او  هاشمی شنیده نیبعبدالرحمان از 

اپیما به ایران مراجعت کرده با هو بوده، پس از عملیات امری رایج و عادی« ضربت

باره شیوه و  اظهارات شاهد مصباحی قابل اطمینان هستند. اطالعات او در است.

اش  امنیتی خود او و نقش-های اطالعاتی های رایج تدارک ترورها براساس فعالیت راه

هنگی با است. اطالعات او در تطابق و هما در ارتباط با طرح ترور هادی خرسندی

های امین  اظهارات امین در رابطه با نقش شریف و دارابی و همچنین درتطابق با گفته

است که محمد )که او نیز در عملیات شرکت داشت( به او یک بلیت هواپیما نشان 

و  )فاکت ها( ها روشن میان واقعیت آشکار وبسیار هد مصباحی همواره داده است. شا

میزان  حتاگذاشت. او  ( فرق میادثوح یش )از پروسه دخ یهای منطق گیری  نتیجه

بندی   را درجه و طبقهخود ها و اطالعات بیان شده  اطمینان به هر یک از واقعیت

بی را در اختیار دادگاه بگذارد که کرد. این واقعیت که او دچار وسوسه نشد تا مطال می

دانست برای دادگاه بسیار مهم هستند، اما او از آنها اطالعی ندارد، درجه اعتماد   می

اعترافات افراد و  ده است.افزایش دا بسیار را او اطمینان به اظهاراتبه شاهد وما 

واقعیت است که  اند و نیز رفتار آنها مبّین این هایی که در این ترور شرکت داشته گروه

برای ای که اثبات کند دارابی دارای حکم مأموریت شخصی  هیچ سند بالواسطه

که مستقیم در ترور شرکت حتا امین نیز  .، وجود نداردباشدبوده جرم ارتکاب این 

( امین هم به عنوان یک نمونه) ین دلیله ا. به استاز  تمام امور اطالع نداشت داشته

. اما ه استهای جرم یا اتومبیِل فرار نداشت محل تهیه اسلحهتری از   اطالعات دقیق

های اثبات شده دارابی در  اساس مجموعه اسناد و مدارک و نیز فعالیتدادگاه بر

 ارتباط با این جرم اطمینان دارد که دارابی مسئول تدارک این قتل بوده است.

 

III- دارابی علیه اظهارات امین اعتراض 
 اساس جلوه دهد.   بسیار بیهوده تالش کرد اظهارات امین را بیهای  دارابی با ادله

مین اظهار . ا۱۹۹۲سپتامبر  ۱۳در  برلین ازش ا دالیل او به منظور توجیه غیبت -۱

در برلین بوده و )دیرترین زمان در ساعت  ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۳دارابی در  داشته بود

ز خیابان دتمولدر شماره اش ا شب( او و شریف را با اتومبیل شخصی ۱۰یا  ۹حدود

اش نیز در اتومبیل  رسانده و تلفن موبایل ۷برگر رینگ شماره ب به خانه زنفتن ۶۴

موضوع  بوده است. اشاره به تلفن دستی موجب آن شد که اظهارات امین درباره این

 .استگیرد. نتیجه تحقیقات مؤید اظهارات امین مورد تحقیق و بررسی قرار 

a- ( شاهد کیدروسکیKiedrowski که در آن زمان کارمند شرکت )« دارابی و

است که دلیل اصلی تهیه  گفتهبود، درباره خرید تلفن دستی به دستور دارابی « ایاد

ضرورت کاری نبوده است. با هیچگونه ( ۱۹۹۲آگوست ۲۵این تلفن )در تاریخ 

حاکی از آن  ها تمام دالیل و نشانه و خرید تلفن، نزدیکی زمان عملیات ترور توجه به



 

 

بتواند در  اوکه جدید آن بوده است تلفن دستی این تهیه هدف دارابی از که  هستند

خود از برلین، همچنان به روی حوادث مربوط به جرم   ریزی شده غیبت برنامهزمان 

 آنها های احتمالی از سوی تیم در دسترس و برای انجام مأموریت اعمال نفوذ کند

هم  از این راهزیرا  ه است،آل بود بسیار ایده یاهداف نینچباشد. تلفن دستی برای 

اما  .بوده است و هم مصون از شنود دسترس برای دیگران درهمواره  دارابی

( نشان Van Treekچنانکه تحقیقات کمیسر عالی امور جنایی آقای وان تریک )آن

در شرکت همگی  اند تلفن دستی تماس گرفته این که با کسانیدهد، شماره تلفن  می

اساس حکم قاضی  های تلفن که بر از روی لیست این شماره هستند وتلفن ثبت 

، هن تحقیق قرار گرفت( در اختیار مسئوال۱۹۹۲اکتبر ۱۴خ دادگستری کل آلمان )مور

عالوه، این لیست ه بوده است. ب آلمان که آیا تلفن از داخل یا خارج توان فهمید می

باشد. کمیسر   انجام تلفن و مدت آن به ثانیه نیز می شامل کد محل شماره تلفن، تاریخ

عالی امور جنایی آقای وان تریک در مورد شعاع زیر پوشش شبکه تلفنی میان برلین 

دارابی به آن که گوشی  یو هامبورگ تحقیق کرده است. او با پرسش از شرکت تلفن

 MSC-30 (Mobilشبکه  ۱۹۹۲در سپتامبر  رسد که  به این نتیجه می تعلق دارد

Switching Center )با  آلمان شرقی پیشین میان مسافتی میان برلین تا مرز

در این محدوده  تمام تماس های تلفنیو  هوری فدرال آلمان را زیر پوشش داشتهجم

کمیسرعالی  که گویا تلفن از برلین بوده است.شده   ثبت می در مرکز تلفنای  به گونه

های  تلفن   ره سایر مناطق زیر پوشش گیرندهدربا (Bauerجنایی خانم باوئر )امور

MSC-30  تحقیق کرده است. ایشان با ارائه یک نمودار از مسیر حرکت دارابی

)از  ۱۹۹۲ها در شب سیزدهم به چهاردهم سپتامبر  که در لیست تلفن می دارداظهار 

در برلین( در ساعت دو دقیقه پس از نیمه شب یک  MSC-30محدوده شبکه 

این  بنابری تلفنی با شاهد ثقفی )یکی از دوستان دارابی( ثبت شده است. گفتگو

در مرز محدوده زیر پوشش ین بوده و یا کننده به شاهد ثقفی یا در برل  لیست، تلفن

بوده است. در نتیجه، هر دو احتمال در تطابق با اظهارات امین در  MSC-30شبکه 

باشد.   رینگ توسط دارابی میزنفتنبرگرگروه ترور به خانه اعضای انتقال  رابطه با

 در چنین حالتیبوده باشد، هنوز در برلین  ثقفیشاهد به هنگام تلفن به دارابی  اگر

وجود نخواهد داشت  و در صورتی که دارابی  این موضوعمشکلی در ارزیابی هیچ 

هامبورگ وارد شده باشد، در اینصورت نیز « ساودی»شب به هتل   پس از نیمه

تا  MSC-30زیرا از آنجا که شعاع پوشش  ،در ارزیابی وجود نخواهد داشت مشکلی

توانسته است پس از ترک خانه   باشد، دارابی می  اندکی پیش از شهر هامبورگ می

با اتومبیل شب( این مسافت را  ۱۰یا  ۹برگر رینگ )حداکثر در حدود ساعت  زنفت

به  با ثقفی یتلفن یی پس از گفتگواندک است توانسته  میبه گونه ای که او  مایدبپی

 برسد. هامبورگ« ساودی»در هتل خود محل اقامتش 

b- اش   او به همراه خانواده (۱۹۹۵-۳۰)درخواست ادله مورخه  استی دارابی مدع

 -در هامبورگ اقامت داشته و در آنجا با شاهد عربی ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۳در تاریخ 

سپتامبر  ۱۴فتگوی تلفنی مربوط به گ مالقات کرده است. او مدعی است بالغی



 

 

. ر آن زمان در اختیار او بوده استتلفن دستی د ، زیراانجام دادهادنان ایاد را  ۱۹۹۲

 .کنند  نیستند و اظهارات او را رد میادعای دارابی اسناد و مدارک موجود مؤید 

aa- نزد پلیس اظهار  ۱۹۹۳ئن ژو ۲۸بالغی در بازپرسی مورخ  -شاهد عربی

آورد که آخرین بار کی و به چه دلیل با دارابی صحبت یا تلفنی  او به خاطر نمی داشته

 شناسد. در به اسم می تنهاگفتگو کرده است. او در دادگاه ابتدا ادعا کرد که دارابی را 

های فراوان  ادامه پرسش و پاسخ در دادگاه و پس از ارائه مدارک در رابطه با تماس

مسافرت مشترک )با اتومبیل( و مالقات در مسجد، او میان او با دارابی هنگام 

. شاهد می کندبه وجود این آشنایی و رابطه میان دارابی و خود اعتراف سرانجام 

( ۱۹۹۲سپتامبر ۱۳دارد که مالقات با خانواده دارابی )در   بالغی اظهار می -عربی

ن مالقات او با آورد. در برابر این پرسش که آخری در شهر هامبورگ را به خاطر نمی

که چنین  هچه زمانی بوده است، شاهد پاسخ داد ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۷دارابی پیش از 

 ۱۷انجام گرفته است. او پیش از  ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۷مالقاتی بین اواسط آگوست و 

به نظر  ت کرده است. در هامبورگ بوده و دارابی را در مسجد مالقا ۱۹۹۲سپتامبر 

متهم احت ناهار قوه حافظه خود را در تطابق با ادعاهای آید که شاهد در استر  می

بالغی  -عربی در بعد از ظهرآورد. در ادامه کار دادگاه  دوباره به دست می دارابی

سپتامبر  ۱۷کند )بدون اینکه دقیق بداند( در حوالی   که او فکر میمی دارد اظهار 

یز مالقات کرده است. او چندین بار در هامبورگ بوده و در آنجا دارابی را ن ۱۹۹۲

اند و ادامه داد که به او  اش در آنجا بوده با اطمینان اظهار داشت که دارابی و خانواده

بالغی  -یکنند. این اظهارات شاهد عرب  گفته شده بود که آنها در یک هتل زندگی می

در هامبورگ بیان « سادوی»حساب و برگ معرفی هتل در هماهنگی با یک صورت

 با همسر و سه فرزند ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۴تا  ۱۳این سند، دارابی از  بنابر. است  شده

مارک پرداخت کرده است.  ۱۵۸در یک اتاق سه تخته اقامت داشته و برای آن  خود

این  برای مقامات قضائی بایست  بالغی به همراه این اسناد کتبی می -اظهارات عربی

انسته در انتقال گروه ترور تو  وال نمیتصور را به وجود بیاورند که گویا دارابی اص

زیرا او در این تاریخ اصال در  ،( شرکت داشته باشداست امین بیان کرده که هوننکآ)

 اثبات نشد. از نظر دادگاههامبورگ بوده است. این امر 

به هتل به دست  دارابیهیچگونه اطالعی مبنی بر زمان ورود  ارایه شده اسناد

شب وارد هتل شده   کنند که دارابی پیش از نیمه  لیل اثبات نمیدهند و به همین د  نمی

 کنند که دارابی پس از انتقال  است یا خیر. این دو سند بیشتر این فرض را تقویت می

اش و با اتومبیل شخصی به  برگر رینگ، با خانوادهگروه ترور به خانه خیابان زنفتن

اظهارات او نیز مورد پذیرش و بالغی و  -هامبورگ رفته است. رفتار شاهد عربی

اطمینان ما نیست. این امر به سختی قابل پذیرش است که شاهد قوه حافظه خود را 

هنگام استراحت دوباره به دست آورده باشد. صرف نظر ازاینکه بسیاری از شاهدان، 

بطوری که این  اند پس از استراحت ناهار، چنین کاری را به همین شیوه انجام داده

. اطالعات و ه استید در بسیاری از اظهارات آنها شدجب شک و تردعمل مو

های فرضی  پندارها و خاطره او ازکه زیرا  ،بالغی نادقیق هستند -اظهارات عربی



 

 

گروه ترور اعضای با انتقال  رابطه اظهارات امین در ین دلیله اگوید. ب  خود سخن می

همچنان به  برگر رینگ بان زنفتنبه خانه خیا توسط دارابی از خانه خیابان دتمولدر

اظهارات قابل پذیرش شاهد  آن نیز با زمانی از جنبهماند. این امر   قوت خود باقی می

خانم گونتر و دخترش  .قرار می گیرندتأیید مورد دوباره  (Guntherخانم گونتر )

هفته کردند. در آخر   تقریبا آخر هر هفته از زینب دختر فلج متهم دارابی نگهداری می

در خانه او بوده )شنبه و یکشنبه( نیز بچه پیش شاهد و  ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۳و  ۱۲

را  این زمانشب )زودتر از  ۱۰و  ۹بین ساعت  ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۳است. شاهد در

برد؛   می ۳۸داند( زینب را به خانه دارابی در خیابان ویلهلم پالک  شاهد غیرممکن می

. اینکه خود دارابی در ه اندر یا مادر، حضور داشتدو نفر، پد جایی که حداقل یکی از

که آیا این پرسش  خانه بود یا همسرش، شاهد پاسخی در این مورد نداشت. در برابر

نه در آخر هفته یادشده یکی از موارد استثنائی نبوده است که طبق آن شاهد بچه را 

در آخر دو باره  در یکی از روزهای هفته پیش خود برده و سپس او را بل ،آخر هفته

داند. شاهد علت  ش داده است نیز شاهد آن را غیرممکن میاتحویل پدر و مادر هفته

دهد که در هفته پس از آن برای او  این امر را در ارتباط با این موضوع توضیح می

 ۱۴دارابی )در  گوید  . او میبوده اندغیرعادی  ی اتفاق افتاده اند که از نگر اوامور

 ۱۷بچه را در روز پنجشنبه  کند  می درخواست ( تلفنی از او۱۹۹۲بر سپتام ۱۵یا 

گوید که او   کند. شاهد می  تحویل بگیرد و او این درخواست را رد می ۱۹۹۲سپتامبر 

حتا با دارابی یا همسرش در این مورد گفتگو کرده بود که نمی تواند از زینب در 

روز  او زیرا دختر ،نگهداری کند ( مراقبت و۱۹۹۲سپتامبر  ۲۰و  ۱۹هفته بعد آن )

در یک  (شاهد)یک کنسرت اجرا خواهد کرد. اما او  ۱۹۹۲سپتامبر ۲۰یکشنبه

 ۱۸دارد که بچه را روز جمعه   گفتگوی تلفنی با دارابی آمادگی خود را  اعالم می

سپتامبر  ۱۹بعد از ظهر تحویل بگیرد و تا شنبه  ۶حدود ساعت  ۱۹۹۲سپتامبر 

بر ادعای شاهد خانم گونتر گفته شد که بنا پس از آنکه به اری کند.از او نگهد ۱۹۹۲

حدود ساعت یک بعد از ظهر با  ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۳اش در  دارابی او و خانواده

 چنیناند، شاهد با قاطعیت و بدون مکث اظهار داشت که  اتومبیل به هامبورگ رفته

منظور از آن روز، که آیا  می پرسد. شاهد برای اطمینان ی غیرممکن استامر

این امر غیرممکن است؛ : »می داردسپتامبر بوده است؟ و سپس اظهار  ۱۳یکشنبه 

بازپرسی از شاهد  او بر سر اظهارات خود ماند.« هم.د  من در این مورد اطمینان می

هامبورگ )که « ساودی»( رئیس پیشین بخش تشریفات هتل Nassibiنصیبی )

ی در فوریه ست( الزم نیست زیرا حافظه نصیبا ااکنون ساکن ایاالت متحده آمریک

عالی امور جنایی آقای هوفمن از او در این مورد سؤال هنگامی که کمیسر ۱۹۹۳

. پس از آنکه یکی از ه استنبود ،معرفی هتل آمدهکرد، بیش از آنچه در برگه 

 ، او اظهارمی دهد( عکسی از دارابی را به نصیبی نشان FBIآی )  بی  ن افامأمور

کند که وی را   آید و او فکر می  که هرچند صاحب عکس به نظر او آشنا می می دارد

تواند  نمی ه استچه زمانی او را دیده است. او اظهار داشتداند  در جایی دیده، اما نمی

صاحب عکس را بدون اطالعات بیشتر شناسائی کند. اینکه نصیبی بتواند در برابر 



 

 

او با دارابی، اطالعات بیشتری در اختیار دادگاه بگذارد، دادگاه یا هنگام روبرو کردن 

با در نظر گرفتن تعداد افرادی که شاهد با آنها )هنگام کارش( سر و کار داشته است، 

 .رسد بعید به نظر می

bb- ی( نیز در این مورد اثبات اظهارات شاهد ادنان ایاد )پسرعموی همسر داراب

باشد: ادنان ایاد تلفن دستی را   دعاهای زیر میبرگ درخواست مذکور دارای ا نشدند.

از  پس و خود خارج از برلین داشته است سپتامبر به همراه ۱۳تا  ۱۲از تاریخ 

از طریق تلفن به خانه دارابی )در ساعت  ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۳به برلین در  بازگشت

دد، در شود که خانواده دارابی در برلین نیستند. در یک تماس مج ظهر( مطلع می ۱۲

گوید که خانواده دارابی به شهر  خواهر همسر دارابی به او می همان روزبعد از ظهر 

سپتامبر  ۱۴اند. ادنان ایاد در روز ( نزد خانواده ثقفی رفتهOldenburgاولدنبورگ )

شود که   کند و مطلع می  اندکی پس از نیمه شب به اولدنبورگ تلفن می ۱۹۹۲

 می زندته است. دارابی همان شب از هامبورگ به او تلفن خانواده دارابی به آنجا نرف

زیرا آنها باید  ،کند در روز بعد هرچه زودتر به هامبورگ برود  و از او خواهش می

با ثقفی و دو ایرانی دیگر درباره گرفتن فرش بر اساس حق کمیسیون گفتگو کنند. بر 

رود و با دارابی در هتل   این اساس، ادنان ایاد صبح زود روز بعد به هامبورگ می

کند. اما در این مالقات درباره معامالت و تجارت صحبتی   مالقات می« ساودی»

ه وقت نداشت لین دلیه او ب هبنای غرفه نمایشگاه بود سرگرمشود زیرا ثقفی   نمی

. به دو ایرانی دیگر نیز دسترسی پیدا نشد. پس از آن ادنان ایاد با گذاشتن تلفن است

شاهد ادنان ایاد در ابتدا اظهار داشته  کند.  دارابی به برلین مراجعت می زددستی در ن

  غیبتزمان ورتموند بوده است. او سپس در د ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۳تا  ۱۲بود که او از

دهد و درباره تلفن دستی یک   سپتامبر گسترش می ۱۳تا  ۱۰از برلین را از  خود

زیرا  ،او بوده باشد کامال غیرمحتمل است زند. اینکه تلفن دستی نزد  کالم حرف نمی

ز دقیقه صبح از تلفن دستی دارابی با مرک ۵۰و  ۹ساعت  ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۱در

 تنها وشده برلین گفتگو ( Kreuzbergبرگ )سهمیاری معلولین در منطقه کرویت

توانسته است دلیلی برای انجام   دارابی به دلیل داشتن یک دختر معلول )زینب( می

 گفتگویی با مرکز همیاری معلولین داشته باشد.چنین 

 ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۳دهد که او پس از مراجعت به برلین در  شاهد ادنان ایاد ادامه می

دانسته  و در آنجا کسی درباره محل اقامت دارابی چیزی نمی به خانه دارابی تلفن کرده

د خانواده ثقفی است. شود که دارابی در اولدنبورگ نز  است. او در تلفن دوم مطلع می

)به  ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۴گوید که او در آنجا با دارابی و ثقفی برای روز  ادنان ایاد می

دارد که   به یکباره و غیرمنتظره ابراز می اما ،اند نظور تجارت فرش( قراری داشتهم

« ساودی»رود و دارابی را در هتل  صبح زود به هامبورگ می ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۴در

اند. در اینجا مشخص نیست ادنان ایاد به کدام  کند. این اظهارات غیرمنطقی  یمالقات م

با دارابی و ش، ابر اظهارات خوداولدنبورگ یعنی جایی که او، بنا جای شهره دلیل ب

نسته توا رود. او قاعدتا نمی مالقات داشته است، به یکباره به هامبورگ می قرار ثقفی

مطلع باشد. او درباره این « ساودی»هتل  و در است از اقامت دارابی درهامبورگ



 

 

را تلفنی به  خود محل اقامت ۱۹۹۲چهاردهم سپتامبر  احتمال که شاید دارابی در شب

اش به  مستدل کردن علت رفتن برایادنان  .است، هیچ چیز نگفته رسانده اطالع او

 چنینست. دارابی در پیش او نی که او از ثقفی شنیده است ههامبورگ بعدا مدعی شد

 زیرا اطالعات ثقفی در ،دهد  دلیل رفتن او به شهر هامبورگ را توضیح نمی ییادعا

نبوده « ساودی»هامبورگ و در هتل  اقامت دارابی در هیچ موردی مبنی بر  برگیرنده

اند و راه  بست کشانده ش او را به بنا است. ادنان ایاد که متوجه شده بود اظهارات

برای دیدن دارابی  ه استدانست  ر این پرسش که او از کجا میخروجی ندارد، در براب

که در این می دارد و اظهار  می رودباید به هامبورگ برود، از پاسخ روشن طفره 

چرا و چه امری موجب که داند   و نمی آورد نمی به خاطرمورد دیگر هیچ چیزی 

سیر شهر اولدنبورگ ابتدا با اتومبیل در م به آنجا شده است. اومدعی است رفتن او

دهد و به هامبورگ  در حرکت بوده و سپس در حوالی هامبورگ مسیرش را تغییر می

رود. او پس از مدتی طوالنی فکر کردن، در برابر دادگاه بیان داشت که او به   می

دارابی تلفن کرده و از او پرسیده است. اما شاهد در اینجا فراموش کرده بود که وی 

از محل اقامت دارابی نداشته است. البته ایاد  اطالعی خودش( )بنا بر اظهارات

زیرا تلفن دستی نزد دارابی بود. اما ایاد  ،وانست تلفنی با دارابی تماس بگیردت می

اش( اظهار داشته بود  بر ادعاهای قبلی)بنازیرا او  ،خواست چنین ادعایی بکند  نمی

این امر که ادنان ایاد در مذاکرات عالوه، ه ب تلفن دستی نزد خود او بوده است. که

بر زیرا بنا ،ده شود، قابل قبول نیستمربوط به تجارت و معامالت فرش شرکت دا

 تنها« دارابی و ایاد»خود ادنان ایاد، امور مربوط به واردات در شرکت  اعترافات

در . ایاد هیچ دلیلی که وجود او را و از اختیارات او بوده است مربوط به دارابی

همچنانکه تلفن  ،الزم و ضروری کرده باشد ارائه نداد. امور تجاری نیز مبورگها

 این و بنابر بربنا .ه استگرفت انجام می دارابی سویاز به تنهایی  ه،ثقفی شهادت داد

ست. شاهد هنگامی که ا او ذهنی خود  ، اظهارات ایاد ساخته و پرداختهآنچه گذشت

 بازپرسیدانست که مسئله   ای ناقص می به گونه تنهاکرد   خود را آماده بازجویی می

های  های اصلی آن یعنی بخش ین دلیل از بیان مطالب در بخشه او ب برسر چیست

ای  رفت. اما سرانجام چارهمی مربوط به روشن شدن رفتار دارابی و خودش طفره 

 جز این برایش نماند که به همان محفوظات ناقص رجوع کند.

cc- ساعت حدود دو  ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۴بنی بر اینکه گفتگوی تلفنی ادعای دارابی م

شب توسط ادنان ایاد انجام گرفته است از طرف شاهد ثقفی نیز   دقیقه پس از نیمه

دارابی برخی اوقات در  بل ،تأیید نشد. او در این مورد بیان داشت که نه ادنان ایاد

ادعاهای دیگر، مبنی بر  ادر رابطه ب کرده است.  غیرعادی به او تلفن میساعات 

سپتامبر  ۱۴گفتگوی تلفنی ثبت شده )در اسناد مربوط به تلفن دستی( مورخ اینکه در

شهر هامبورگ انجام گرفته و در آنجا  دردقیقه صبح که  ۳۶و  ۱۰ساعت  ۱۹۹۲

تواند   به شاهد ثقفی از جمله گفته است که شریک او ایاد بیشتر از این نمی دارابی

گوید که او از حضور  می ثقفیباید به برلین برگردد، شاهد بماند و یقفمنتظر آمدن ث



 

 

و از شرکت ایاد  اطالع بوده بی ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۴ادنان ایاد در هامبورگ در تاریخ 

 در مذاکرات مربوط به امور تجاری نیز هیچ صحبتی در میان نبوده است.

 

  برلین اش در دالیل دارابی و توجیه غیبت -۲

در خانه خیابان  ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۳عترافات امین مبنی بر اینکه دارابی در درباره ا

به شهر کلن یا خواهد رفت،  گم کردن ردرد  برایدتمولدر اعالم کرده بود که او 

( ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۷دارابی اعتراض کرده بود که او در روز انجام سوء قصد )

از آنجا که اطالعات امین  استدادگاه بر این نظر حوالی عصر در برلین بوده است. 

ارزش کرده   در برلین را بی ارتکاب جرمدالیل مربوط به عدم حضور دارابی، هنگام 

برای این منظور،  خالف اظهارات امین را اثبات کند.بود، دارابی قصد داشت )حداقل( 

 ( استناد کردند:Rozitalabطلب ) وکالی مدافع دارابی به اظهارت شاهد روزی

در شهر اولدنبورگ نزد  ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۶طلب در   او و روزی می گویددارابی 

کند که دارابی را که   طلب اظهار آمادگی می روزی و اند ( توقف داشتهAdeliعادلی )

را به برلین ببرد همراهی کند. آنها از بعد از ظهر  خود است فرزند معلول قصد داشته

کنند. در   برلین حرکت می سویومبیل به از اولدنبورگ با ات ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۷روز 

گیرد و از او   با ادنان ایاد تماس می خود بین راه دارابی دو بار با تلفن دستی

بر این اظهارات، ای آماده کند. بنا هزار مارک برای انجام معامله۵۰مبلغ  دخواه  می

ی از آنجا به دهند و داراب  آنها بچه را در خانه دارابی در خیابان ویلهلم تحویل می

خانم )ارد که او زگ  کند و با او قرار می تلفن می( پرستار زینب)شاهد خانم گونتر 

 گرداند.و روز یکشنبه بر دتحویل بگیر ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۸زینب را روز  (گونتر

یاد اروند و از ادنان ایاد در حضور یوسف  طلب از آنجا به شرکت می دارابی و روزی

طلب و دارابی دوباره با   کنند. پس از آن، روزی  فت میهزار مارک دریا۵۰مبلغ

شب گذشته، شاهد   اند. دارابی پاسی از نیمه اتومبیل به شهر اولدنبورگ مراجعت کرده

از  رود. و خودش نزد خانواده ثقفی میکند   طلب را نزد خانواده عادلی پیاده می روزی

   قانعگفته های  زیرا بنابر ،دهند  این ادعاها نتیجه الزم را به دست نمی دادگاه نگر

 طلب روند جریان چنین بوده است: روزی  کننده

در  ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۶کند. او در   اولدنبورگ زندگی می درست ا ها طلب سال روزی

کرده است. او پیش از ظهر   ( کار میBraunschweigبراونشوایگ )شهر نزدیکی 

رود و در آنجا بطور اتفاقی  می میبه هامبورگ به مرکز اسال ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۷

کند که زینب معلول را با   بیند. حدود ظهر، دارابی از او خواهش می  دارابی را می

ش اخانه خیابان ویلهلم تحویل خواهر همسراش به برلین بیاورد و در شخصیاتومبیل 

بر بناهزار مارک پول بگیرد. ۵۰ مبلغ از ادنان ایاد )دارابی(برای او سپسبدهد و 

دارابی دلیل این تقاضا را یک قرار مهم تجاری بیان داشته بود  ،طلب روزی گفته های

است. دارابی شماره تلفن خیابان ویلهلم،  بودهکه مانع از رفتن خود دارابی به برلین 

و نیز شماره تلفن مرکز اسالمی هامبورگ را در « دارابی ایاد»شماره تلفن شرکت 

دهد. پس   نحوه کار کردن با تلفن دستی را به او توضیح میگذارد و   اختیار شاهد می



 

 

آید. او  طلب با اتومبیل دارابی به همراه دختر معلول او به برلین می از آن، روزی

 گیرد و ورود ادنان ایاد تماس می کیلومتری برلین با تلفن دستی با ۵۰تا  ۳۰حدود 

شود،  ا که تماس تلفنی قطع میکند. از آنج  را برای تحویل گرفتن پول اعالم می خود

کند تا مسیر دقیق رفتن به شرکت را سؤال کند.   تلفن می اواو بالفاصله دوباره به 

اسناد مربوط به ثبت مکالمات تلفن دستی )در مرکز تلفن( در تطابق با این اظهارات 

در  MSCدر محدوده منطقه زیر پوشش  ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۷د که برای روز هستن

دقیقه  ۱و  ۳ساعت دقیقه  و دیگری  ۵۰و ۲ارتباط تلفنی، یکی در ساعت  برلین، دو

گوید که او حدود  طلب   اند. روزی ثبت کرده را «و ایاد دارابی»به شرکت بعد از ظهر 

در دهد و سپس پول را   بعد از ظهر بچه را به خانه خیابان ویلهلم تحویل می ۴ساعت 

کند و   برلین را ترک می همان روزعصر  و ردگی شرکت از ادنان ایاد تحویل میدفتر 

طلب نیز هنگام شدت  دهد. روزی  رود و پول را به دارابی تحویل می  به هامبورگ می

گفته همچنان برنظرات و  دارابیآگاهی از ادعاهای  پس از پرسش وپاسخ هایافتن 

 باقی ماند. دخو های

 ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۷در او کند که  ، شاهد ادنان ایاد تأیید میطلب  روزیشاهد برخالف 

یی نه تنها در تضاد با اظهارات حویل داده است. او با چنین ادعاپول را به دارابی ت

قرار  در پروسه تحقیقاتاظهارات اولیه خود  حتا در تضاد بابل  ،طلب  شاهد روزی

و  ۱۷ هایدارابی در روز داند  دقیقا نمی او در آن زمان گفته بود که ، زیراگیرد  می

در جایی در شمال آلمان در راه بوده  کند  کر میسپتامبر در کجا بوده است و ف ۱۸

مدعی بود که در  ابتدااند. او  است. اظهارات او درباره موضوع پول نیز متغیر بوده

پنجاه ساز در تهران مبنی بر پرداخت  یک فکس از شرکت ابریشم ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۷

گیرد و از او   با دارابی تماس میبه این دلیل  و هزار مارک دریافت داشته است

 نااز سوی مأموررا به حساب واریز کند. اما پس از آنکه  مبلغکند این   خواهش می

های او در تطابق با اظهارات و ادعاهای دارابی  گفته شود  به ادنان ایاد گفته می

بوده است، از این درخواست مطلع  ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۶در کهگفته  ، زیرا اونیست

شود که فکس یک تا دو روز   و مدعی می تغییر می دهدرا  خود های فتهادنان ایاد گ

 گفتگوسپتامبر  ۱۶از آن تاریخ آمده و او درباره این موضوع با دارابی در روز  پیش

ی گریز ارائه دهد. ادنان ایاد برا به دادگاهده است. شاهد نتوانست چنین فکسی را کر

پرسش نکه از او خواسته شد فکس را ارائه دهد با یک پس از ا های بعدی از پرسش

ه فکسی دریافت شده کداند   دادگاه اصوال از کجا می متقابل واکنش نشان داد و پرسید

  در ادامه بود. کردهود وی اندکی پیش بیان است. در حالی که دریافت فکس را خ

کاالی مندرج در  شود میمشخص  برای ادنان ایاد جویی، و پس از آنکههمان باز

ای  وانسته عجلهت  نشده و بنابراین نمی مشتریاصوال تحویل  یادشدهحساب صورت

حساب وجود داشته باشد، پذیرفت که شیوه توصیف شده از برای پرداخت صورت

سعی نمود خود را با این  و در پی آن سوی او روند رایج در امور تجاری نیست

ابی درخواست که او از داربرهاند  ونقیض گویی هاو ضد  بست موجود   توضیح از بن

زیرا دارابی خواهان  ،دستور دارابی عمل کرده است تنها بنابر بل، واریز پول نکرده



 

 

 و ضد و نقیض اظهارات متغیر و نامتناسب .ه استبود صورتحسابرداخت سریع پ

  جاد نمیطلب ای ای درباره اظهارات قابل اطمینان شاهد روزی شبههشاهد ایاد شک و

 ۱۷ین ترتیب، بیانات امین درباره علت غیبت دارابی در برلین در روز ه اکند. ب

 د.نمان همچنان به قوت خود باقی می ۱۹۹۲سپتامبر 

 

 سایر اظهارات دارابی -۳

 نتیجه ماند.  اعتبار کردن اظهارات امین بی بی با هدفهای دارابی نیز  سایر تالش

a- جهانگردیالمللی صنعت  نمایشگاه بین 

و از جمله در یک نمایشگاه جهانگردی در برلین امین، دارابی برای ا اعترافاتبر بنا

تنها نمایشگاه از این نوع در  در تواند می تنها کار کار درست کرده است. این محل

  دارابی با ادله باشد.بوده ( ITBالمللی صنعت جهانگردی ) یعنی نمایشگاه بین ،برلین

ای نداشته و به این  مدعی است که او در آنجا غرفه ۱۹۹۵وریل آ ۲۷نامه مورخه 

توانسته است نزد او کار کند. کارمند مسئول این امور در دفتر   ترتیب امین نمی

گوید که برگزارکننده   ( در این ارتباط میBrinkها، شاهد برینک ) مدیریت نمایشگاه

ارشاد اسالمی ایران بوده  گ وغرفه ایران در این نمایشگاه، وزارت فرهن( صاحب)

یا در  که در برپایی، برچیدن کارکنان غرفه و کسانی تمام برگزارکننده برای و است

کنند، کارت شناسایی با یا بدون عکس صادر   حین برگزاری نمایشگاه به او کمک می

کارت شناسایی را کنترل  ها معموال خودش هویت صاحبان سازمان نمایشگاه و کند  می

صرف نظر از اینکه امین مدعی نشده که دارابی خودش در نمایشگاه صنعت  ند.ک  نمی

 درستیجهانگردی صاحب غرفه بوده است، اظهارات شاهد برینک خود دلیلی بر

 شهر با برگزاری فستیوال فرهنگی ایران در رابطه. دارابی در استهای امین  گفته

د اسالمی بوده است که با دوسلدورف دارای چنان روابطی با وزارت فرهنگ و ارشا

مجاهدین خلق سازمان علیه را حتا تظاهراتی ومسئول این فستیوال همکاری 

توان تصور کرد که دارابی به دلیل محل سکونتش   می ،. در نتیجهکند سازماندهی می

موفقیت غرفه  اش و به منظور جانبه  در برلین و همچنین به دلیل روابط شخصی همه

، از سوی این گردشگری و جهانگردیالمللی صنعت  ایشگاه بینایران در نمج. ا. 

این کار نیاز  انجام امور مربوط به برای دارابی. باشدوزارتخانه به کار گمارده شده 

ایران داشت و امین یکی از آنها  حکومتبه افراد کمکی مورد اطمینان و وفادار به 

کارت شناسایی  یچ مشکلیهبود. به این ترتیب، امین با وساطت دارابی و بدون 

ر محوطه نمایشگاه با کمک این کارت د ه استو توانست هنمایشگاه را به دست آورد

هرچند در لیست ارائه شده توسط شاهد برینک )که لیست نمایندگان  رفت و آمد کند.

 اما این ،دنشو رسمی غرفه ایران در این نمایشگاه است( نام دارابی و امین دیده نمی

جمهوری زیرا این دو نفر نمایندگان رسمی  ندارد،امین ضادی با اعترافات هیچ ت امر

بر اظهارات شاهد برینک، در چنین عالوه، بناه اند. ب نبوده در غرفه ایران اسالمی

این امر نه  و باشند )ویزا( شود که نیازمند یک روادید  نام افرادی ثبت می تنهای یستل

کامل کرد. در این  ما راد. این لیست تصویر ش  شامل دارابی و نه شامل امین می



 

 

امین با فردی به  و ( آمدهNader Kojooriنام نادر کجوری ) ۳۶لیست، در ردیف 

المللی صنعت جهانگردی تماس داشته است. پس از نشان  این نام در نمایشگاه بین

ن امیای خطاب به امین و طارق شایله )که در شهر راینه ضبط شده بود( به  دادن نامه

نادر   نامهی  نویسنده ه استآن، او اظهار داشت  و پرسش از او در مورد نویسنده

( نیز این امر Sheile. شاهد شایله )است کارمند بخش مدیریت غرفه ایران کجوری

خوشی که با هم  به خاطر روزهاینادر کجوری این نامه  کند. در  را تأیید می

امر مؤید اظهارات امین است که گفته بود او در کند. این   اند سپاسگزاری می گذرانده

 ( کمک کارگر بوده است.ITBالمللی صنعت جهانگردی ) نمایشگاه بین

b- «هفته سبز» 

کند تا با   چندین شاهد معرفی می ،۱۹۹۲آوریل  ۲۷مورخ  ،دارابی با ادله نامه خود

 ت کشاورزینمایشگاه محصوال در (امین)اینکه او  مبنی بر ی امیناکمک آنها ادع

نشان اساس  پایه و  بینادرست و را  کرده  برای دارابی کار می« بزهفته س» برلین

 ۱۹۹۱در رابطه با نمایشگاه مربوط به سال  ابی در این نامهر. ادعاهای دادهند

کرده   برای دارابی کار می ۱۹۹۱که او در سال  ادعا نکردهزیرا امین  ،مورد است  بی

هدان شود، اظهارات شا می ۱۹۹۲ه مربوط به نمایشگاه سال است وآنچه در این رابط

 تنها )حالل( ( اوHalalبر اظهارات محمد حالل )بنا ناقض اعترافات امین نیستند.

ایران بوده است. بنابراین شهادت او برای اثبات این  ج.ا. یک ساعت در غرفهحدود 

گوید  ( میAbbas Halalموضوع دارای اهمیت اساسی نیست. شاهد عباس حالل )

اما  ،دستمزد کمک کرده با دریافتچهار روز درآنجا در  ،مانند بسیاری دیگر، که او

او هنگام برپایی و برچیدن غرفه در آنجا نبوده است. شاهد در برابر این پرسش که 

 تنها وی روشن نمی دهد ، پاسخیا نه کرده است  غرفه کمک می آن آیا امین هم در

 یبه امین مزدی پرداخت نکرده است. شاهد حاضر به پاسخکه او  می دارد اظهار

روشن در این مورد نشد. بنابراین، اظهارات او دلیلی برای شک و تردید نسبت به 

. این امر شامل اظهارات شاهدان ادنان ایاد و وهابی نیز وجود ندارداعترافات امین 

ابی نیز در کرده و وه ایران کار ج.ا. چند ساعت در غرفه تنهاشود. ادنان ایاد   می

اند  توانسته  دو این شاهدان نمییل، هرین دالنابرابوده است. بکارگر  غرفه تونس کمک

 با خبر باشند. ه استافتاد ایران اتفاق می ج.ا. از مجموعه اموری که در غرفه

c- ( کوثریKosari( و کیانفر )Kianfar) 

aa- ر همراه سایر متهمان در خانه در روزهای پیش از ترو امین در دادگاه مدعی شد

( در خیابان بوش )درست: بوش آله( اقامت داشته Malik« )مالیک»شخصی به نام 

بی در این مورد است. دارابی توسط شاهد کوثری قصد اثبات این امر را داشت. دارا

برد، از  ( بسر میMoabitکه او نیز در زندان موآبیت ) ،کوثری مدعی شده است که

، گفتگوکرده است. در این   می گفتگو( با رضا )شاهد کیانفر خود لولپنجره س راه

 Hussamبه دیدار هوسام شاهرور ) (کوثری)گوید که او  می کوثری به رضا کیانفر

Chahrourای در قسمت شرق برلین رفته بود تا به شاهرور به خاطر  ( در خانه

او به عنوان ابومحمد یاد  ازدواجش تبریک بگوید. در این خانه، امین )که دارابی از



 

 

( نیز حضور ه استشناخت  ( و دو نفر عرب دیگر )که کوثری آنها را نمیمی کند

 در این خانه یک ساک با محتوای اسلحه از جمله یک مسلسل با صدا اند. او  داشته

همیت آن مسئله کن دیده است. کوثری پس از دیدن امین در زندان تازه متوجه ا خفه

تحویل مقامات می  راادله نامه خود  دارابیهمان روزی که در شود.  در آن روز می

او به این پرسش که آیا  ه و، کوثری توسط دادگاه مورد پرسش و پاسخ قرار گرفتکند

 می دهد،در زندان موآبیت با یکی از متهمان دیدار داشته است یا خیر، پاسخ منفی 

ی خیابان بوش آله  که در خانه دمی باشکه امین همان ابومحمد  اظهار می دارداما 

حاضر   باعرایکی از  که هوسام شاهرور می کنددیده است. کوثری همچنین اضافه 

فرد یک های کوثری،  بر گفتهعرفی کرده است. بنادر آنجا را به او با عنوان شریف م

دارای موهای مجعد و عینک بوده است. آنها در آنجا با هم چای  حاضر در آنجا دیگر

دند. در این میان، هوسام شاهرور از درون یک ساک ورزشی چندین اسلحه نوشی

سخن « بسیار زیاد»و سپس  های زیاد از اسلحه  شاهد در جای دیگری از بازجویی)

تواند   می تنها (کوثری)دهد. او  آورد و آنها را به همه نشان می گفته است( بیرون می

کند برای شام   خواهش میریف از او را به خاطر بیاورد. ش یک اسلحه بسیار بزرگ

زیرا شریف به او  ه،دیترس میشده و او بسیار نگران و مضطرب از آنجا که بماند اما 

 کند.  آنجا را ترک میکرده است،   می غیرعادیهای بسیار  نگاه

را حوادثی ندی شده از قطعات مختلف است. ب کوثری داستانی سرهمشاهد اظهارات 

اند،  ای در بلوار بوش )بوش آله( روی داده و گویا در خانه کند  کوثری تعریف میکه 

کوثری از . توصیفی که استاز اظهارات غیرقابل پذیرش امین در دادگاه  تقلیدی

تصویری است که براساس اطالعات ، برداشت ازدهد می ارایه فرد عرب  افهقیچهره و

وسط ت و سه مسافر او ( از صورت یکی ازKnopeیک راننده تاکسی به نام کنوپه )

تهیه شده است. او این سه مسافر را در شب ترور در خیابان  کارشناس پلیسیک 

تقاطع خیابان پراگ  (Nachod Str)بوش آله سوار و در چهارراه خیابان ناخود 

(Prager Strپیاده کرده بود )  با جریان ترور هیچ انجام شده  بر اساس تحقیقاتکه

تخیالت و پندارهای او هستند، در  تنهانجا که اظهارات کوثری اند. از آ ربطی نداشته

های  هایی که از خانه نتیجه او نتوانست آپارتمان یا خانه مذکور را )با کمک عکس

عالوه، اظهارات و توصیفات ه ب ن گرفته شده بودند( شناسایی کند.مسیر این خیابا

ه است. انه و ماجراجویانلوح بسیار سادهه کوثری درباره آنچه در جمع آنها گذشت

باشد تا تصور کند و بپذیرد که عامالن قتل، یک فرد بیگانه   انسان باید بسیار ساده

به او نشان می هم ها را  اسلحهو سپس حتا کوثری را به خانه مخفی خود راه چون 

را  اینکه این شاهد سوگند یاد کرده بود تا حقیقت کنند.  ند و از او دعوت به شام میده

دهد. اظهارات شاهد کیانفر  نمی او بودن اظهارات پذیرشگوید تغییری در غیرقابل ب

 ارزش بودن اظهارات کوثری است. نیز تأییدی بر بی

bb-  شاهد کیانفر که هموطن دارابی و کوثری است مانند کوثری در همان روز در

ن خدمتکار برابر دادگاه مورد پرسش و پاسخ قرار گرفت. او اظهار داشت که به عنوا

با دارابی تماس داشته و هنگام هواخوری در حیاط زندان با کوثری صحبت  زندان



 

 

سلول انجام های  پنجره راهکرده است. در گفتگوهای میان دارابی و کوثری که از 

، این دو نفر با هم قرار بشنودهایی از آنها را  تکه ( می توانستکیانفر)و او  گرفت می

حاضر است به  ی بگوید. کوثری اعالم کرده بودچه چیزهای که کوثری ه بودندگذاشت

دارابی کمک کند. دلیل اینکه کیانفر توانسته است گفتگوهای میان دارابی و کوثری را 

دارابی در آن زمان  ت که بنابر اطالعات اداره زندان موآبیتبشنود به این خاطر اس

انفر در یک طبقه و کی H-360سلول روبروی او  کوثری درو  H-241در سلول 

که  ه استتوانست  کیانفر میدر نتیجه ند. ه ازندانی بود H-460باالتر در سلول 

و  بشنود همگرفت  که به زبان فارسی انجام میمیان دارابی و کوثری را  گفتگوهای

شود که  ست متوجه میا که بداند محل تولد دارابی کجابفهمد. کیانفر حتا بدون ایهم 

اظهارات کوثری مبنی بر اینکه او گویا متهم امین ه کازرونی است. دارابی دارای لهج

که کوثری به  می دارداساس است. کیانفر بیان  را در زندان موآببیت دیده است نیز بی

را که به جرم داشتن پول تقلبی  (امین)ابومحمد  (کوثری)گفته است که او  (کیانفر)او 

آن کسی که به این امر درست نیست، زیرا و  قبال دیده است. بهسر می برددر زندان 

توجه با  و نه امین. است( Alianجرم داشتن پول تقلبی در زندان بود شاهد علیان )

دادگاه هیچ جای شک و تردید ندارد که دارابی با سوء استفاده از  به آنچه در باال آمد،

ر ان بوده است( و دنام مستعار علی بل ،نام ابو محمد )که در اینجا نه نام مستعار امین

دروغ و دادگاه، یک ادله نامه  های امین در ارتباط با بیانات شاهد کنوپه وگفته

اظهارات و به غیر از  از این راهتا  ه استکوثری آن را بازی کرد ساختگی تنظیم و

 استفاده کرده باشد. نیز از ابزار اثبات دیگری ادعاهای خود،

 

IV- ترور از گفتگوهای تلفنی دارابی پس 

دارابی پس از ترور دهد   شده )با تلفن دستی( نشان می  های انجام بررسی لیست تلفن

 اند. گیرد که در رابطه با این قتل بوده  شود و با افرادی تماس می  به شدت فعال می

a-  ه دارابی در ایران بود، کیعنی در زمانی  ۱۹۹۲اکتبر  ۳تا  ۱۹۹۲سپتامبر  ۲۷از

باشد، به   برلین می MSCدستی او که زیر پوشش منطقه  های تلفن تمام تماس

مربوط به یک وکیل  دیگری)یکی شرکت معامالت ملکی و  یتلفنتماس استثنای دو 

اند. این امر در تطابق با  دعاوی( بقیه توسط برادران ادنان و یوسف ایاد انجام گرفته

دستی این زمان تلفن  درمی گوید که  استاش(  نامه  ادعای مطروحه دارابی )در ادله

اما پس از مراجعت دارابی در  بوده است. او در اختیار شریک تجاری وی ادنان ایاد

دقیقه بعد از  ۴۲و  ۱۲اکتبر، از ساعت  ۵کند. از  این امر تغییر می ۱۹۹۲اکتبر  ۴

های کوتاهی انجام  شوند که در فاصله  ظهر، یکسری مکالمات تلفنی شروع می

و  ۱۲( در ساعت Dhainiمثال( گفتگو با دائینی ))ات ه این مکالمجمل اند. از گرفته

در آنها هر دو نفر  که باشند  با علی صبرا می پس از آنساعت  و نیم ،دقیقه ۴۲

اند. دائینی با دارابی و امین دوست است. امین پس از انجام ترور  ارتباط با ترور بوده

آنجا گذاشت.  هایش را باسل تنها و (که نشد)قصد داشت شب را پیش دائینی بخوابد 

علی صبرا اتومبیِل فرار را تهیه کرده است. درباره محتوای گفتگوها سندی در اختیار 



 

 

که دارابی  گرفت  توان نتیجه می مجموعه شرایط توجه بهدادگاه نیست. با اینهمه با 

صبرا  این گفتگوها را انجام داده و تالش کرده است تا حداقل در نزد دائینی و علی

اطالعاتی در مورد وضع موجود به دست آورد و در رابطه با اقدامات بعدی با آنها 

( موجبی برای گفتگوی تلفنی با دائینی و ات خود اواظهار بنابرگفتگو کند. ادنان ایاد )

 علی صبرا نداشته است.

یک گفتگوی تلفنی با بهمن برنجیان ثبت شده است. بهمن برنجیان  ۱۹۹۲اکتبر  ۸در

را در  ۷برگر رینگ شماره لید خانه خیابان زنفتنرادر بهرام برنجیان است که کب

 و ارابی دوست بسیار نزدیک هم هستنداختیار دارابی گذاشته بود. بهمن برنجیان و د

( VISانجمن اسالمی دانشجویان )  عضو هیئت رئیسه ۱۹۸۴آنها هر دو از سال 

ید حوان عضو هیئت رئیسه مرکز توبه عن ۱۹۸۹. بهمن برنجیان در سال بوده اند

شود. در آن هنگام دارابی نفر دوم هیئت   اسالمی، مسئول امور مالی آن سازمان می

 ،توانست از او اطالعات بیشتری کسب کند  . دارابی میه استرئیسه این مرکز بود

از  والد از اداره کل امنیت آلمان، بهمن برنجیان بر اطالعات موثِق شاهد گرونهزیرا بنا

کرده است. این اطالعات   برای سازمان اطالعات و امنیت ایران کار می ۱۹۸۹سال 

موثق و قابل اطمینان هستند. این امر در تطابق با اظهارات و اطالعات مربوط به 

های اسالمی دانشجویان  ( و اتحادیه انجمنVISوظایف انجمن اسالمی دانشجویان )

وط به نحوه و نوع انتخاب کادرهای رهبری ( و نیز اطالعات مربUISAدر اروپا )

بر همین اطالعات، بهمن برنجیان در سرکنسولگری  عالوه، بناه این تشکیالت است. ب

است و همسر آلمانی او به  برخوردارایران در برلین از اعتماد و اعتبار بسیار باالیی 

 کردند.  یعنوان منشی و خودش هم بعدها به عنوان مترجم برای سرکنسولگری کار م

اده است درست نیست. را ادنان ایاد انجام د تلفنیی این ادعای دارابی که این گفتگوها

نکه ادنان ایاد برای تماس با بهمن برنجیان دلیل و موجبی نداشته صرف نظر از ا

( Wolfsburgاست، تلفن دستی دارابی ابتدا )حین یک سفر تجاری به ولفزبورگ 

( در اختیار او قرار گرفته Goslar( در گوسالر )Barjekliنزد خانواده باریکلی )

اکتبر  ۸وز بیان داشته، این سفر در حدود ظهر ر (دارابی)است. چنانکه خود او 

توانسته است در این زمان با برنجیان گفتگو کند.    دارابی می و انجام گرفته ۱۹۹۲

رود و   می« و ایاددارابی »اینکه بهمن برنجیان در بعد از ظهر همان روز به شرکت 

 امر است. همینکند، هماهنگ با   های شرکت را جستجو و بازرسی می اتاق

 

V- دارابی قصد فرار داشت 
( و ادنان ایاد، دارابی قصد داشته Kiedrowskiاظهارات شاهدان کیدروفسکی )بنابر

اده آم نیز دوباره به ایران پرواز کند. بلیت پرواز او ۱۹۹۲اکتبر  ۱۰تا  ۸بین است 

، پول ۱۹۹۲نوامبر  ۴هنگام تهیه بلیت تهران به هامبورگ، در  دارابی بهزیرا  ،بود

. شاهد ادنان ه استزمان پرواز مشخص نبود و بلیت برگشت را نیز پرداخت کرده بود

دلیل تجاری داشته است. ادنان  تنهاگوید که این امر   ایاد درباره علت این برگشت می

دهد که در  را ارائه می ۱۹۹۲اکتبر  ۸ساز مورخ   ابریشمدر این  مورد نامه شرکت 



 

 

داده   های سفارش شده است به ایران  بیاید و در آنجا لباس درخواستآن از دارابی 

کند. این نامه جعلی   شده و سایر کاالها را ببیند. اما این نامه هیچ چیز را ثابت نمی

به بی ی دارا ریزی شده  برنامهبرای این هدف تنظیم شده است که برگشت  تنهااست و 

این نامه از چند قطعه مجزا سر هم بندی شده است و  عادی جلوه دهد.امری را  ایران

حداقل دارای دو تکه کامال متفاوت است. یک تکه آن، سرنامه، مربوط به شرکت 

. استو تکه بعدی شامل مطالبی نوشته شده با یک ماشین تحریر دیگر  ساز  ابریشم

بهم چسبانده شده، فتوکپی شده و سرانجام توسط یک دستگاه فکس  بعداکه این دو ت

ارسال شده است. دادگاه در این مورد از یکسو به گزارش کارشناسانه اداره کل امور 

کند که بر اساس آن و مطابق   ( استناد می۱۹۹۵ژوئیه  ۲۷جنایی آلمان )مورخ 

رسد که این  ره به این نتیجه میهای دقیق و کارشناسانه انجام شده این ادا بررسی

تقلبی است. و از سوی دیگر، دادگاه به نکات و  ساز  بریشمشرکت امربوط به نامه 

 است  ید. از جمله این موارد )مثال( یکی این نکتهنما  مستندات دیگری نیز توجه می

آگوست  ۱۳و  ۱۹۹۱سپتامبر  ۲۱های شرکت یادشده )مورخ  حسابت که در صور

یاد نیز درباره آنها اظهار نظر کرده است، تاریخ نامه همواره در برابر ( که ا۱۹۹۲

و  قید شده است. در نامه سر هم بندی شده ( چاپی سرنامه“Date„) «تاریخ»کلمه 

از نامه آورده شده است. در  (دلبخواه)، تاریخ در یک جایی جعلی ارایه شده به دادگاه

خطوط افقی آن یکسان نیستند امه جعلی قسمت پانویس این ن قسمت سرنامه و نیز در

بوط به زاویه خطوط افقی، در دهند. این نوع انحرافات مر  و انحرافاتی را نشان می

و  ای امکانات مقایسهتوجه به شوند. بنابراین، با  های اصلی دیده نمی حسابصورت

 خود ینهای و بررسی در قضاوتدادگاه ، ه اندکه در اختیار دادگاه قرار داشت تطابقی

. این واقعیت که ادنان ایاد تالش کرد سفر می داندشده  جعلی بودن این سند را اثبات

و برای  دهد نشان را به عنوان یک سفر تجاری به ایرانشده دارابی  برنامه ریزی

را نیز  در این زمینه، اظهارات او هاثبات آن به محتوای یک نامه جعلی استناد کرد

به خاطر خوشایند  تنهااین بیانات  آید که به نظر چنین می .پذیرش کرده استغیرقابل 

از سوی  و ۱۹۹۲اکتبر  ۱۴یل در حبازداشت امین و رااز یکسو است.   بوده دارابی

اثر کف دست  کشف از ۱۹۹۲اکتبر  ۷ تاریخ این واقعیت که مطبوعات دردیگر 

ند که دارابی شدگزارش دادند، باعث  مورد استفاده در قتل به روی خزانه کلتیل حرا

ین دلیل مراجعت او به ایران ه اآلمان را ترک کند. ب هر چه زودتر تا به این فکر بیفتد

موقت او بوده است تا بتواند از ایران روند بعدی جریانات را اردر خدمت فر حداقل

 پیگیری نماید.

VI- بندیجمع 
اظهارات امین در اساس اعتقادات دادگاه در رابطه با نقش و شرکت دارابی در قتل، 

برای بی اعتبار کردن  های بسیار پروسه تحقیقات است. این اظهارات با وجود تالش

از  گوناگونشاهدان  راه شهادت هایتا از  یلحسوی دارابی و را، به ویژه ازآنها

بی اساس نشان دهند و را سست و و درستی آنها بکاهند و اعترافات امین اعتبار 

اینکه دارابی تدارکات قتل  همچنان به قوت خود باقی ماندند. ند،آنها را اثبات کن خالف



 

 

های ایاد به شاهد محمد جراده  در برلین را هدایت و مدیریت کرده است، توسط گفته

عالوه، ایاد در ه دارابی رئیس آنها است. ب دشوند. او به جراده گفته بو  نیز تأیید می

هللا در  دارابی رئیس حزبکه  داند  می هار داشته در اینجا هر کسجریان تحقیقات اظ

کننده دارابی در تطابق با   اظهارات و توصیفات امین درباره نقش تعیین .استن برلی

اند.  هایی که توسط اسناد و مدارک فراوان اثبات شده فعالیت، هستند نیز های او فعالیت

ن کار بوده و دهند دارابی فردی مناسب برای ای هایی که نشان می اعمال و فعالیت

اتی محل تدابیر پرسنلی و تدارکتا به عنوان عامل این مأموریت درآمادگی داشته است 

اظهارات بهرام برنجیان نیز مؤید اعترافات امین در رابطه ترور را سازماندهی کند. 

و  .استبرگر رینگ توسط دارابی با نکته مهم تهیه خانه مخفی در خیابان زنفتن

های او در  ه تحقیقات و اثبات جرم درباره نقش دارابی و فعالیتسرانجام اینکه نتیج

و انجام  تدارکهای گوناگون( در تطابق با روند  رابطه با تدارکات این قتل )از جنبه

مصباحی در این ابواقاسم شاهد که نه انگو)همهستنداز کشور  برونها در  سایر قتل

 مورد بر اساس تجربیات خود توضیح داده(.

 

 (: واقعیان مربوط به راحیلF)بخش ف 
I... 

II... 

 : واقعیات مربوط به قربانیان و محل ترور(Lش ل )بخ

 هیئت نمایندگی حزب دمکرات کردستان ایران و زمان عملیات -۱

و عملکرد  به برلیندرباره ورود هیئت نمایندگی حزب دمکرات کردستان ایران 

(، شاهدان ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۴)در اعضای آن و نیز درباره مالقات در خانه دهکردی 

پور و طبیب غفاری اظهار نظر کردند. خانم بدیعی عالوه بر    خانم بدیعی و آقای عزت

اش  این، درباره گذشته همسرش دهکردی، درباره نظرات سیاسی او، درباره رابطه

با حزب دمکرات کردستان ایران و نیز رابطه او با دبیرکل آن دکتر قاسملو و دکتر 

کندی مطالبی بیان کرد. شاهد شاهو حسینی نماینده حزب دمکرات کردستان شرف

ایران در اروپا و جانشین مقتول عبدلی، دادگاه را از اهداف حزب مطلع ساخت و 

های انترناسیونال سوسیالیستی شرکت  اظهار داشت که رهبری حزب مرتبا در کنگره

در اختیار دادگاه « کونوسمی»کرد. او همچنین توضیحاتی درباره هدف نشست   می

زاده، طبیب  گذاشت. درباره نشست میکونوس، شاهدان دستمالچی، اصفهانی، صادق

  غفاری، متحملیان وجعفری نیز مطالبی گفتند. بعالوه، تمام شاهدان به استثنای صادق

ادگاه ( در حضور د۱۹۹۲زاده درباره جلسه تدارکات این نشست )در اول سپتامبر 

محل عادی تجمع اپوزیسیون یک به عنوان  از رستوران میکونوس گزارش دادند و

کرد یاد کردند. تعیین موضوع مربوط به دعوت به جلسه رستوران میکونوس  -ایرانی

عمدتا بر اساس اظهارات  (قات با هیئت نمایندگی حزب دمکراتدر رابطه با مال)

روستا است. شاهدان شاهدان متحملیان، جعفری، دکتر براتی نوبری، دکتر فراحتی و 

زاده، میرراشد و طبیب غفاری )اضافه بر آن( اظهاراتی  دستمالچی، اصفهانی، صادق



 

 

  درباره محل و نیز حادثه در رستوران دادند. تعیین زمان سوء قصد بر اساس گفته

عالی جنایی اشد. نوار این تلفن را کمیسرب  های شاهد بوهم )که پلیس را خبر کرد( می

 ۵۰و  ۲۲بر آن، آقای بوهم ساعت ( ارزیابی کرده است. بناRehderشاهد رهدر )

 ثانیه به مرکز پلیس تلفن زده است. ۴۰دقیقه و

 

 دخالت زمامداران ایران دالیل تاریخی و واقعیات -(Mبخش ام )
I- :دالیل تاریخی 

درباره تاریخ حزب دمکرات کردستان ایران، برنامه سیاسی آن، و سیاست  -۱

باخ ، پروفسور اشتاین۱۹۷۹المی فوریه ه ویژه پس از انقالب اسحکومت ایران ب

(Steinbachرئیس مؤسسه شرق )  ( و شاهدان شاهو کاشناسی هامبورگ )رشناس

پس از  نجی و مصباحی مطالبی بیان کردند.صدر، دکتر گ  پور، بنیت حسینی، عز

ز انقالب توان به این نتیجه رسید که پس ا  می امور ایرانتوضیحات کارشناسان 

به « والیت فقها»مستقر شد و  (Gottesstaat)اسالمی در ایران یک  حکومت هللا 

تعیین کند.  داد که محتوای نظام حقوقی را خوددستگاه حکومت ایران این امکان را 

شوند و نمایندگان  ای سیستماتیک سرکوب می های مخالف به گونه در این نظام، حرکت

بیرون  و چه در  درونصدر و گنجی بیان داشتند، چه در   آنها، همچنانکه شاهدان بنی

کسب خودمختاری( و  برای) ایران کردهایدر فعالیت ایران  رژیمتحت پیگرد هستند. 

خطری ویژه برای  یعنی حزب دمکرات کردستان ایران هانماینده آندرهمچنین 

و گرایش  ها نوجود جریا ایران صرف نظراز ج.ا. ،ین دلیله ابیند. ب  حکومت خود می

پردازد   هایی می ، مصممانه به سرکوب چنین تالشآن گوناگون درونهای متفاوت و 

و با اعمال قهر سیستماتیک قصد از میان بردن آنها را دارد. حتا خمینی نیز )در زمان 

 کرد.  به غیر از نابودی رهبران کردها را رد می لصدر( هر نوع راه ح مکاری با بنیه

 یمگیری ساختار تصم -۲

اره موضوع مربوط به ساختار تصمیمگیری در رابطه با پیگرد شاهد مصباحی درب

گیری کلی ساختار و روند تصمیم شمایاو ابتدا  .ن حکومت ایراّن توضیح دادامخالف

ترین جزئیات ترور  ن اساسیرا توضیح داد و سپس به بیادر باره نابودی دگراندیشان 

در اینجا مورد بررسی ما است. اطالعاتی را که او  مسائلی کهتوضیح  یعنی  ،پرداخت

هاشمی به دست آورده  از طریق همکاران سازمان امنیت و نیز از راه گفتگو با بنی

های پیشین عمل  نمونه مانندنیز  ترور برلینهستند که در این امر و موید بود، مبیّن

« ویژه ای امورشور»، برای نابودی دگراندیشان گیریدر ساختار تصمیم شده است.

والیت »محدود بودن قدرت از پیامدهای نا «شورا» است. این بسیار مهم یدارای نقش

و و عمال نهادی بر فراز دولت  استقانون اساسی محدوده حقوقی خارج از  و «فقها

تدابیری که از  ،گیرد رین تدابیر امنیتی تصمیم میت درباره مهم کهاست هر سه قوه 

گفتگو درباره  حتا رود و  تیارات هر یک از نهادها فراتر میمحدوده مسئولیت و اخ

عالوه، این ه به صالح نیست. بنیز « شورای امنیت ملی»آنها در نهاد رسمی 

از کشور  بیرونن رژیم در اام مواردی که مربوط به قتل مخالفدرباره تم« شورا»



 

 

 ختمان و ساختاررا درباره سا خود گیرد. مصباحی اطالعات  شوند نیز تصمیم می  می

ن این کمیته )که فرد عملکرد و اعضای این کمیته توسط یکی از همکارا و همچنین

 است( به دست آورده است. مورد اعتماد و عضو شورای امنیت ملی

 موقعیت رهبر انقالب -۳

( درباره موقعیت رهبر انقالب که عضو دائمی Halmکارشناس پروفسور دکتر هالم )

م و منصب بر اظهارات او، مقاور تکمیلی اظهار نظر کرد. بنابط است، «شورا»این 

نامند( پس از انقالب اسالمی ایجاد شد.  نیز می مذهبیرهبر رهبر انقالب )که او را 

 ج.ا.بینی شده در قانون اساسی  مقام رهبر انقالب یک نهاد پیشهرچند که منصب و 

ه مذهبی نیست. این امر در دارای باالترین درجه اتوریت با این وجود او اما ،است

باشد. رهبر انقالب بیشتر دارای یک منصب سیاسی است.   های عظما می هللا دست آیت

به منظور قتل افراد « ویژه شورای امور»این حکمی که از سوی نهادی چون  بنابر

به  الزاما رسد، ربطی شود و حتا به امضای رهبر انقالب نیز می مخالف صادر می

. یک حکم استسیاسی  -ارد و این امر مربوط به یک عمل حکومتیمذهبی ندامور

یعنی یک نظر « فتوا»در این مورد وجود داشته است( ربطی به یک  آنگونه کهقتل )

تواند درباره  ریعت است و میکه بر اساس قرآن و ش، اجتهاد)کارشناسانه مذهبی 

رفتاری )چون کفر( را بسیار گوناگون و روزمره باشد( ندارد. حتا فتوایی که  امور

. هر فرد شیعه استمستوجب مرگ بداند، نه یک حکم و نه دستوری برای کشتن 

کند یا نکند. در مورد این پرسش که آیا این گیرد از فتوایی پیروی  آزادانه تصمیم می

توانیم در  شخصیت او( می توجه بهشود یا خیر، )با   امر شامل فتواهای خمینی هم می

( ترور میکونوس)بررسی در اینجا  ، زیراپوشی کنیم  پرسشی چشم اینجا از چنین

س یک فتوا در هر صورت، کشتن یک انسان که بر اسا چنین موردی وجود ندارد.

 بیانات آید. بر حقوق اسالمی، به عنوان قتل به حساب نمیانجام گرفته باشد، بنا

ن کرد )در اکه مخالفنیز مؤید همین امر است  باخکارشناسانه پروفسور دکتر اشتاین

بر دالیل سیاسی و قومی تحت بل بنا ،این جنگ قدرت وحشیانه( نه به دالیل مذهبی

ل مذهبی در رابطه با که طرح مسائ گرفت  نتیجهچنین توان  این می . بنابرهستندپیگرد 

ع مربوط به حفظ قدرت سیاسی است که فن سیاسی صرفا در خدمت منااپیگرد مخالف

را به پشت آن واقیعت پوششی که  ،وشش مذهبی داده شده استپ تنها یک به آن

در چنین شرایطی، از توجیه قضائی یا مذهبی این عمل  راحتی می توان مشاهده کرد.

میان باشد. این امر برای تواند سخنی در  در رابطه با یک حکم قتل، اصوال نمی

های رهبری  شخصیت بایست که در این سوء قصد می ه استمتهمان نیز روشن بود

 یک گروِه قومی مخالِف حکومِت ایران نابود شوند.

 سپاه پاسداران انقالب اسالمی و حزب هللا -۴

ن سیاسی از واواک، از سپاه پاسداران و از ابه منظور پیگرد مخالف رژیم ج.ا.ا.

باخ درباره پاسداران )سپاه کند. پروفسور دکتر اشتاین اده میهللا لبنان استف حزب

مذهبی آنها و رابطه  -انقالب اسالمی(، عملکرد آنها، اعتقادات ایدئولوژیک پاسداران

ای بیان کرد. اظهارات او در تطابق با اطالعات  کننده  هللا لبنان مطالب قانع آنها با حزب



 

 

اسماعیل و  مصباحی ،حسین کنج ن لمان و در تطابق با بیانات شاهدااداره کل امنیت آ

است. اسماعیل الموسوی و حسین کنج دانش  (Esmail El Moussaviالموسوی )

اند واطالعات مصباحی  هللا کسب کرده حزب ن فعالاو اطالعات خود را به عنوان مبارز

یافته  پاسداران به عنوان یک سپاه سازمان .استایران ن دستگاه حکومت از درو

د. اعضای وجود آمانقالب اسالمی ب زروی زمینی، هوایی و دریایی، پس انظامی با نی

هستند و وظیفه اساسی آنها مبارزه با  ج.ا.ا.آن از پیروان وفادار سیستم بنیادگرای 

باشد. یکی از   میمرز  بیرون و پشتیبانی از مبارزات اسالمی در دروندر  مخالفان

هللا )حزب خدا( شیعی در لبنان، پس  ، سازماندهی حزببرون مرزهای آنها در  فعالیت

ش وسیعی از هللا بخ بود. حزب ۱۹۸۲رائیلی به آنجا در اواسط از ورود نیروهای اس

که رهبر روحانی شیعه امام موسی صدر آن  اعضایش را از انشعاب حزب مستضعفین

د )و پس از مرگ وی به سازمان گذاری کرده بو میالدی پایه  ۷۰را در اواسط دهه 

هللا  به اعضای حزب عالوه، پاسدارانه تغییر نام داد( به دست آورد. ب ،امید، امل

مچنانکه شاهدان اسماعیل کنند. ه  دهند و اسلحه آنها را تأمین می تعیلمات نظامی می

 در ایران صدر و مصباحی بیان کردند، برای این منظور حسین کنج، بنیالموسوی،

باخ، پروفسور اشتاین  بر اظهارات کارشناسانهد. بنارنهای آموزشی وجود دا اردوگاه

 حزب هللااست. ج.ا.ا. نظر ایدئولوژیک، مالی و نظامی وابسته به هللا از  حزب

گسترش ایده و  با هدفایران  دینی حکومتای در دست سپاه پاسداران و  وسیله

ن رژیم حاکم بر ایران امخالف علیهای برای مبارزه  می و نیز وسیلهافکار انقالب اسال

مالی، اخاذی و تجارت مواد های  کمک راهاست. این نبرد )که مخارج آن عمدتا از 

های پراکنده )بدون مرکزیت واحد( به صورت  شود( توسط گروه مخدر تأمین می

اسانه گیرد. از اظهارات کارشن  های ویژه نظامی یا تروریستی انجام می مأموریت

  توان به این نتیجه ل الموسوی میهای شاهد اسماعی گفتهباخ و پروفسور دکتر اشتاین

هللا به شکل یک ارتش منظم در درون پادگان و با اصل فرماندهی  حزبواحد رسید که 

هللا را  و اطاعت سازماندهی نشده است. به نظر کارشناسان، هر کسی که اهداف حزب

هللا را  هللا است. شاهد الموسوی حزب بپذیرد و برای آن اهداف فعال شود، عضو حزب

هللا  زباست. ح« کنندگان  مجمع عمل» هللا کند: حزب ای نمادین چنین تعریف می به گونه

روند و همزمان  آیند و می فرماندهی نظامی است. افراد مییک میلیشیای بدون ساختار

و کش   دهند. مانند امین که کارگر لوله کار خود را نیز انجام می ها فعالیت در کنار این

به فرمان و دستور ها نیازی  یا سایر فعالیت ها بود. برای شرکت در جنگبا حزب هللا 

به سوء قصد که از  در باره فعالیت های حزب هللااین اظهارات کارشناسانه،  نیست.

عات گیرد، در تطابق با اطال میربایی را نیز در بر هواپیماگروگانگیری وتا جان افراد، 

ها  ربایی . این اداره لیستی از برخی سوء قصدها، هواپیمااستاداره کل امنیت آلمان 

هللا انجام آنها را  که خود حزبو در اختیار دادگاه گذاشته  ها تنظیم کرده گانگیریو گرو

ی پروفسور دکتر  کارشناسانهبه عهده گرفته است. این امر در تطابق با اظهارات 

برای  رژیم ایرانبنابر آن  باشند که  های شاهد مصباحی نیز می باخ و گفتهناشتای



 

 

کند.  هللا لبنان استفاده می ترجیحا از اعضای حزب، برون مرزاقدامات تروریستی در 

 .را مورد تایید قرار می دهندامری که شاهدان محمد جراده و جهاده نیز با آن 

 

II- ارتباط با جرم: 
 کمیته عملیات ویژه -۱

مسئولیت اجرای حکم قتل دکتر « ویژه کمیته امور»دهد که   مصباحی شهادت می

. او این مطلب را از ه استزیر اطالعات و امنیت سپردفالحیان و علیشرفکندی را به 

دو تن از همکاران مربوط به بخش کمیته و نیز یک منبع دیگر در دفتر امنیتی رهبر 

انقالب شنیده است. این امر در تطابق با گزارش رسمی اداره کل امنیت آلمان )مورخ 

باشد. این ارگان   می آقای گرونهوالد  شهادت ( و نیز در تطابق با۱۹۹۵دسامبر  ۱۹

بر بنا ،ه استبرد عملیات ویژه نام  وان واحدنیز از آن به عن هوالدنکه آقای گرو

ی گذار است که پس از پایه« ویژه عملیات شورای»مصباحی، همان آقای های  شهادت

نام و نشان به   از تجمیع و ترکیب چندین گروه بی( ۱۹۸۵اکتبر  -واواک )در سپتامبر

زیر نظر مستقیم وزیر اطالعات وقت  درواواک  عنوان زیر مجموعه وبه وجود آمد

ها )تا پیش از تشکیل واواک( هر یک بطور مستقل عملیاتی در  قرار گرفت. این گروه

 از کارمندان واواک هستند. همگیدادند. اعضای این شورا   انجام می  برون مرز

 

 

 شناسایی قربانیان -۲

مورد نوع و شیوه تدارکات عملیات تروریستی و  کلی در با اطالعاتی ارتباطدر 

توان به گزارش )بدون تاریخ( گروه کار ایران در اداره کل   شناسایی قربانیان می

 والد تهیه شده است رجوع کرد.همسئولیت آقای گرون زیرکه در بخش امنیت آلمان 

صیات های ضروری در رابطه با خصو شناسایی»  در آنجا از جمله چنین آمده است:

زندگی یک شخص مورد نظر )که معموال از کادرهای رهبری هستند( به منظور 

به تدارک یک سوء قصد در مرحله نهایی توسط یک تیم عملیاتی که بدین منظور 

، تیم ضربت گیرد. پس از این مرحله کند انجام می  مسافرت می اجرای عملیات محل

لمان توسط گزارش رسمی آقای یت آاین گزارش اداره کل امن .«شود وارد عملیات می

که افراد  شود ( به گونه زیر تکمیل می۱۹۹۳آوریل  ۲۲والد به دادگاه )مورخه گرونه

رای و محل اج  پیش از ترور در برلین بودهوابسته به وزارت اطالعات و امنیت ایران 

ت این اطالعاتی را که شاهد مصباحی در ارتباط با جزئیا اند. عملیات را شناسایی کرده

این  بر اساس ات ما در این زمینه بسیار افزود.پرونده در اختیار ما گذاشت بر اطالع

هادوی مقدم و نیز توسط عضوی از یک  خود آقای اطالعات، مصباحی توسط آشنای

یابد که مقدم با   شرکت پوششی )که در این ماجرا دخالت داشته است( اطالع می

 دهد. او در همین رابطه منابع  انجام می ها را پوشش یک تاجر اولین شناسایی

را در اختیار  اش کند و همچنین نتیجه کار و پیشنهادات را فعال می )جاسوسان( خود

داشته  ۱۹۹۴ارشاد در سال  آقای گذارد. مصباحی از گفتگوهایی که با فالحیان می



 

 

عنوان  یابد پیش از آنکه تیم ضربت به آلمان بیاید، ارشاد و کمالی به است در می

به منظور  ،۱۹۹۲اوایل ژوئیه  یا در اواخر ژوئن(، تحقیق)اعضای تیم عملیات 

بر اظهارات مصباحی، اند. بنا ها به آلمان آمده اساییاجرای آخرین تحقیقات و شن

تماس ارشاد و کمالی با منبع ساکن محل از طریق نام رمزی که مقدم با منبع در محل 

 .ه استرسانده بود، ممکن شدقرار گذاشته و به اطالع واواک 

 تیم ضربت -۳

اساس بت )که بر اساس شهادت آقای گرونهوالد و بردر مورد زمان ورود تیم ضر

  ( حتا آقای مصباحی هم چیزی نمیاستاداره کل امنیت آلمان  قابل اطمیناناطالعات 

شریف  مستعار امن باتیم که متهم امین او را درباره مشخصات رهبر اما ،دانست

هنوز برای دستگاه امنیت ایران (مصباحی)هنگامی که او  وید:گ  شناسد، چنین می  می

هاشمی رهبر  بنی ،براین اطالعاتبناشنید.   هاشمی می کرد، مطالبی درباره بنی  کار می

آگوست  ۱۸در  که از جمله از کشور استبرون  های یک تیم عملیاتی برای فعالیت

با یک هواپیمای جنگنده فانتوم از ایران فرار در ژنو خلبان طالبی را )که  ۱۹۸۷

کرده است. مصباحی هرچند نام  رهبری و ترورکرده بود و در ژنو سکونت داشت( 

عالی امور اما پس از آنکه کمیسر ،آورد را به خاطر نمیآن این قربانی و تاریخ دقیق 

نی در اپوزیسیون ایرا ترور شده ( لیستی از افرادSchweikertجنایی شوایکرت )

و نام قربانی را به یاد آورد. مصباحی ترور تاریخ  فورا خارج را به او نشان داد، او

دو در تهران(  هاشمی )پس از یک دیدار اتفاقی میان آن توضیح داد که چگونه بنی

بزرگ  فریاد»تحت نام رمز « مسئله کردها در آلمان»که  تعریف کرده اوبرای 

انجام عملیات  ه که فالحیان با این رمز به او اجازهافه کردضانجام گرفته و ا« علوی

اما  ،در آنجا یک پاکت دریافت کردهکه او رهبر تیم بوده و  گفتههمچنین را داده و 

که محتوای آن  بودهبرای مصاحبی روشن محتوای پاکت چیزی نگفته است. درباره 

است که او  هاشمی همچنین اظهار داشته های قربانیان بوده است. بنی پاکت عکس

دریافت  ۲۳۰پس از مراجعت به ایران به عنوان پاداش یک مرسدس  (هاشمی بنی)

هاشمی با چنین اتومبیلی از  بیند که بنی  مصباحی خود می ،پس از این گفتگو کند.  می

هاشمی )به عنوان  شود که بنی  شود. مصباحی )بعدها( همچنین مطلع می محل دور می

پر سود )واردات و صادرات( سهیم شده است. مصباحی در پاداش( در تجارتی بسیار 

ه هاشمی حاضر به بیان چنین اطالعات حساسی به او بود توضیح اینکه چرا بنی

از همکاران بخش دستگاه  آنها گوید که در این دیدار دو دوست مشترک  ، میاست

بوده است. ی واواک  رتبه  امنیت نیز حضور داشتند که یکی از آنها از همکاران عالی

اعتماد و قابل اطمینان ، تمام افراد حاضر در این دیدار همگی افرادی مورد عالوهه ب

 و اطالعات ها پذیرد. دادگاه به این گفته  دادگاه اطالعات شاهد مصباحی را می اند. بوده

منتج از نوع  او، اطالعات. اعتماد دادگاه به مصباحی منتج از اعتماد داردمصباحی 

که مصباحی عالوه بر اطالعات  استتار شاهد، و نیز منتج از این واقعیت بیان و رف

اطالعات ویژه و دقیقی را در اختیار  از آلمان به ایران هاشمی  باره فرار بنی باال، در

والد )مبنی بر اینکه تیم هبدون اطالع از اظهارات آقای گروندادگاه گذاشته است. او 



 

 

ین، مطابق با یک برنامه فراِر دقیق و از پیش ضربت پس از انجام عملیات در برل

هاشمی از راه  آماده شده، آلمان را ترک کرده است( در شهادت خود گفت که بنی

وجود اما در آنجا برای او مشکالتی ب ،رود ون هیچ مانعی تا استانبول میهوایی و بد

ن این چو اند. مصباحی از چند و صبانی کردههاشمی را به شدت ع آید که بنی می

با  ه استهاشمی نتوانست بنی این مشکالت ین دلیله امشکالت اطالعی نداشت. ب

به  از استانبولشود   مجبور می در پی آن به ایران برود و و به موقع پرواز بعدی

برود و از آنجا به تهران پرواز کند. این بیانات دارای چنان با  اتومبیل را با آنکارا 

ان به عنو و شک و شبه توان آنها را بدون نگرانی  نکات واقعی هستند که می

 هاشمی به حساب آورد توصیف بنی

 نام رمز عملیات -۴

باره نام رمزی که عملیات تحت آن انجام گرفته است، اداره کل امنیت آلمان نیز به  در

از این نام رمز تحت عنوان  ایرانی کارگروه  آن اشاراتی دارد. در گزارش یادشده

بر شهادتش از این نام رمز توسط خود یاد شده است. مصباحی که بنا« لویبزرگ ع»

بر شرایط توصیف شده از همه ع شده است )یعنی توسط کسی که بناهاشمی مطل  بنی

خواست =« )فریاد بزرگ علوی»آن  و دقیقگوید که   ( در اینباره میاستتر  مطلع

وجود یک نام ات خود از مصباحی با توجه به تجربی باشد.  شیعیان( می بزرگ رهبر

ای برای تماس با واواک است تا  نام رمز وسیله او  بر تجربهرمز آگاهی داشت. بنا

صادر شود. مصباحی خودش )چنانکه  اجازه نهایی برای ترور ی طرحپیش از اجرا

 در سال  در برابر دادستانی اظهار داشته است( در رابطه با طرح ترور هادی خرسندی

زاده( که در آن زمان  مز را از محمد هاشمی )نام مستعار موسوی، نام ر۸۸/۱۹۸۷

مانع خودش وزیر واواک بود، تلفنی کسب کرده است. مصباحی بعدا  ریشهری معاون

منطق اظهارات مصباحی مبنی بر اینکه اجرای یک قتل در  .شده استانجام این ترور 

 دادگاهباشد، برای  (رمز نام)بایست وابسته به اجازه ویژه نهایی  خارج از کشور می

شرایط  در کوتاه مدت مطمئن شد که می توان از این راهزیرا  ،کامال روشن است

نیامده و تمام جوانب وجود بکه بتوانند موجب تغییر تصمیم اتخاذ شده بشوند، جدیدی 

 موجبتوانند در آخرین دقایق احتماال بشرایطی که یعنی  .اند شده  گرفته کار در نظر

 وهمواره بر اظهارات مصباحی، برای چنین منظوری همیشهلیات شوند. بنالغو عم

پس  ی که همیشهخط تلفن ،شود  عملیات یک خط تلفن ویژه برقرار میاجرای پیش از 

تطابق این اظهارات مصباحی )از جمله( درشود.   از انجام عملیات دوباره برچیده می

تدابیر و اقدامات ذکرشده در باال را )بر باشد. او نیز این  صدر می با بیانات شاهد بنی

 کند. اساس اطالعات منبع دیگری( تأیید می

 

III کارشناسان و شاهدان و ارزیابی . اطالعات 
 کارشناسان -۱

ف است. او به دلیل شناس نامدار معرو  شرقیک باخ به عنوان پروفسور دکتر اشتاین

او به پیگیری   ت. عالقهارشناس و متخصص اسدر این زمینه یک ک  کارهای علمی



 

 

های فراوان  و مسافرت« جمهوری اسالمی»گیری ایران به سوی روند حرکت و شکل

اسالمی، موجب ی  رتبه  با روحانیان عالیخوب ابطه وداشتن ر هچنینو او به ایران

ل ایران است. پروفسور دکتر یکسب آگاهی، تجربه وشناخت وسیع ونزدیک او از مسا

سمینارهای شرق در دانشگاه توبینگن، علوم سیاسی تدریس  هالم به عنوان مدیر

 است. ان برجستهو متخصص انکارشناساز کند و در رشته خود  می

 شاهدان -۲

a- ان ایران است که پس از قتل ی حزب دمکرات کردست حسینی عضو باسابقه شاهو

باشد.   می اروپانماینده حزب دمکرات کردستان ایران در  ، یعنیعبدلی جانشین او

ها پیش عضو حزب دمکرات کردستان ایران است و به  پور نیز از سال  عزتآقای 

 باشد.  عنوان نماینده حزب در آلمان جانشین مقتول اردالن می

 ۱۹۷۸تا پایان  ۱۹۷۶گنجی استاد دانشگاه تهران بود و از زمان شاه منوچهردکتر 

زش عالی بوده است. او وزیر آموزش و پرورش و برای مدتی نیز وزیر علوم و آمو

( را که یک .F.F.I) رار از ایران، در فرانسه سازمان درفش کاویانیپس از ف

 . او رهبر این سازمان است.ه استگذاری کرد  سازمان مشروطه سلطنتی است پایه

 ۲۰اش توسط خمینی در  تا زمان برکناری ۱۹۸۰ژانویه  ۲۵صدر از   بنی ابوالحسن

. او در مهاجرت در فرانسه نشریه ایران بود سالمیارئیس جمهوری  ۱۹۸۱ژوئن 

شاهدان  دهد. رباره مسائل ایران گزارش میکند که د را منتشر می انقالب اسالمی

 )در ایران( ها و هواداران خود ای بسیار نزدیک با اعضای سازمان نامبرده در رابطه

 مت )اطالعاتو ازدرون دستگاه حکو قرار دارند. این افراد درباره مسائل ایران

 کنند. غیرقابل دستری برای مردم را( به آنها گزارش می

b- مسئول امور امنیتی ایران در  ۱۹۸۳ها تا پایان سال  مصباحی سال ابوالقاسم

علیه می گوید چنان که خود او در آن زمان آن های او بوده است. فعالیت فرانسه

 ۲۴خراج از فرانسه در . او پس از اه استبودج.ا.ا. در برون مرز  اپوزیسیون

شود.  در اروپا می رژیمامنیتی -های اطالعاتی مسئول هماهنگی فعالیت ۱۹۸۳نوامبر

  در این مسئولیت با سرکنسول ایران در هامبورگ آقای فرهادنیا تماس می مصباحی

گیرد. فرهادنیا نیز مأمور امنیتی بود. او از این زمان به بعد برای حکومت ایران 

 ها نیز شرکت داشته است. ان حکومتکرده و در برخی مذاکرات می  میانجام وظیفه 

اش درباره آزادی  اظهارات خائنانه گویابه دلیل  ۱۹۸۸او هنگامی که در نوامبر 

گردد.  شود، از خدمت دولتی برکنار می  روز زندانی می ۱۲۰ها به مدت گروگان

تبعید او پس از لغو  .است مصباحی به مدت یک سال و نیم در خانه تحت نظر بوده

در این زمینه نیز فعالیت های او . شود  های اقتصادی می فعالیت خانگی اش وارد

تماس با مراکز  گویابه دلیل نیز شرکت او را رژیم اسالمی ایران . بوده استمحدود 

 و دفتر و نیز محلخود سهام  کنند  مجبور می و او را کنند کند  آمریکایی تعطیل می

ملیات کمیته ع»های پوششی واواک بگذارد. سرانجام در  اختیار شرکت شرکت را در

 قتلبه شود برای   قرار میاو را به قتل برسانند. شود  تصمیم گرفته می« ویژه

سازی کنند. او در   صحنه ساختگی درست و با کامیون یک حادثه تصادف اورساندن 



 

 

اه به دالیل امنیتی برای توسط یکی از مأمورین واواک )دادگ ۱۹۹۶مارس  ۱۸تاریخ 

( از این کرده استپوشی   از بردن نام و منصب او در حکم چشم فوقمنبع حفظ جان 

ترک کند.  هرچه زودتر شود کشور را  گردد و به او توصیه می  امر مطلع می

 و بدون اطالع آنها  بدون اعضای خانواده ۱۹۹۶آوریل  ۱۸مصباحی در ابوالقاسم 

 شود. ستان میموفق به فرار به پاک

مورد و جامع جانبه   های مصباحی را بطور همه اظهارات و گفتهحد امکان دادگاه تا 

. تنها دلیل این بررسی و دقت ویژه نسبت به مصباحی صرفا ه استبررسی قرار داد

قابل  و جامع  جانبه  یک تصویر همه قعیت نهفته نیست که دادگاه بایستدر این وا

است که  واقعیت آن این و اصلی ن شاهد داشته باشد. دلیل دیگراطمینان واعتماد از ای

اعتبار کند. دراواخر نوامبر   اظهارات مصباحی را بی داشتتالش همواره دولت ایران 

از طریق سفارت آلمان در تهران و نیز از طریق  ج.ا.ا. ، وزارت امور خارجه۱۹۹۶

امضاء را تحویل وزارت  ر وبدون مه سفارت ایران در بن، یک پرونده بدون تاریخ و

. این پرونده هرگونه ارتباط مصباحی با واواک یا هر اداره ه استدادگستری آلمان داد

های  خالفکاری شد و مصباحی را متهم به منکر می در ایرانحکومتی را دیگری 

از مصباحی روشن ساختند که  چند بارههای  کرد. تحقیقات بعدی و بازپرسی جنایی می

نه اقدام و کمکی در جهت روشن  از سوی مقامات ایران ای پرونده نچنیتشکیل 

دامن زدن به ابهامات و ایجاد سردرگمی بوده  با هدف بل این پرونده، ساختن موضوع

نه تنها  دادگاههای  است. آنها در این زمینه ناموفق ماندند. نتیجه تحقیقات و بررسی

هر چه بیشتر اظهارات او مویید  همگی بل ،در تضاد با اطالعات مصباحی نبودند

مصباحی در فرانسه، یک آقای امنیتی  -های اطالعاتی در رابطه با فعالیت شدند.

اطالعاتی بیگانه، اطالعاتی را توسط اداره کل امنیت آلمان و نیز توسط  سازمان ضد

 ها در اختیار دادگاه قرار داده است. براساس این گزارش جاسوسی آلمان اداره کل ضد

وابسته به عنوان  هر چند ، مصباحی در سفارت ایران در فرانسهاطالعات آنهاو 

طالعاتی وامنیتی کار قت به عنوان مسئول امورحقی اما در بود، اقتصادی معرفی شده

افراد کسب اخبار واطالعات از امنیتی او،  -های اطالعاتی کرده است. هدف فعالیت  می

پرونده ارسالی از هرچند که  .ه استبود ون مرزرژیم برایرانی و مخالفان زیسیون اپو

که مصباحی در پاریس تحصیل کرده و در سفارت  کند  سوی حکومت ایران تأیید می

زیر هدایت »های او  که فعالیت می شود، اما مدعی است کرده  کار میدر پاریس ایران 

گیرد که   بوده است. دادگاه از این اشاره چنین نتیجه می« یک دستگاه اطالعاتی

این بوده که مصباحی برای یک سازمان  ارسالی پرونده کنندگان  منظور تهیه

توان تصور کرد که دولت ایران   زیرا ابدا نمی ،کرده است  جاسوسی بیگانه کار می

 را با مأموریت و از سوی خود  های جاسوسی فعالیت اوینوسیله بگوید که ه ابخواهد ب

دولت ایران  زیانبه حتما چنین اعترافی ،زیرا ده استدا  ایران انجام میرژیم ج.ا. 

اما، بررسی های دادگاه د کرد. را آشکار خواه او های جاسوسی فعالیت خواهد بود و

که بتوان به آنها استناد کرد و براساس آنها هیچ نکته قابل اتکایی که  نشان می دهند

است، کرده  الیت میهای جاسوسی بیگانه فع مصباحی برای سازمانکه  نتیجه گرفت



 

 

 مصباحیهای جاسوسی  زفرانسه فعالیتاخراج او ا برعکس، دلیل وعلت وجود ندارد.

های او  ایران بوده است. ادامه فعالیتج.ا. جاسوسی  های اطالعاتی و برای سازمان

 این امر است. درستیدر رابطه با انجام مأموریت برای حکومت ایران نیز دلیلی بر 

bb- فرانسه )در اول روز پس از اخراجش از  ۱۵ر اظهارات خودش( بمصباحی )بنا

درستی شود.  می غربی ت دولت ایران وارد آلمان( با یک پاسپورت خدم۱۹۸۴ژانویه

زیرا فتوکپی پاسپورت خدمت مصباحی با شماره مسلسل  ،این امر تأیید شده است

پاسپورت او  همراه با عکس او در اختیار دادگاه است. مهرهای ورود ویزای۱۶۳۱۷

ژانویه  ۱۷و به او تا تاریخ  وارد آلمان ۱۹۸۴ژانویه  ۱۶دهند مصباحی در  نشان می

در هامبورگ در نامه مورخ  ج.ا.ا.شود. سرکنسولگری   اجازه اقامت داده می ۱۹۸۴

به مدت کند به مصباحی  از اداره خارجیان در هامبورگ تقاضا می ۱۹۸۴ژانویه  ۱۷

 تاجر در گردشگر یاه شود. مصباحی در آن زمان نه به عنوان دو ماه اجازه اقامت داد

 یرا سرکنسولگری در نامه یادز ه است،مأموریت شغلی داشت، بل برعکس هسفر بود

مصباحی دارای  کند که  برای اداره خارجیان به این امر اشاره می در باال  شده

می شود، داده  اجازه اقامت به مصباحی تحت شرایط آن زمان پاسپورت خدمت است.

او هنگام اقامت در آلمان زیر کرد.  المانع در آلمان سفر میصورت ب در هر اوزیرا 

فوریه  ۱۱و چنانکه در گزارش مورخ  هنظر سازمان ضدجاسوسی آلمان قرار داشت

 ۲۰تا  ۱۹اداره کل امنیت آلمان آمده است، این سازمان او را در تاریخ  ۱۹۹۷

مارس همان سال تحت مراقبت  ۲۲ه و نیز روز فوری ۱۶و  ۱۵و  ۱۹۸۴ژانویه 

الجزایری به  که یک هگرفت  به این دلیل انجام می در آن زمان داشته است. این مراقبت

جان  بهسوء قصد  یک تدارکه است مشغول مورد ظن بود Yayiu Gauasmiنام 

یک بر اظهارات مصباحی کومت ایران به نام هرندی )که بنایکی از ایرانیان مخالف ح

. نام بعد تصحیح شد، منظور طنزنویس خسرو هرندی استبه نام خبرنگار ایرانی 

سازمان  شناسایی . نتیجه مراقبت وبوده باشد( ایرانی هادی خرسندی است. پ. د.

مشکوک از سوی  هایرفتارمبارزه با تروریسم آلمان نشانگر  های ضدجاسوسی و

 .بوده استفرهادنیا آقای  .ا.ا.جسرکنسول نیز ، مصباحی و گواسمیفرد الجزایری 

نزد دادستانی  ۱۹۹۶مصباحی در رابطه با این موضوع در جلسه بازجویی سپتامبر 

را بیان  نام دقیق رهبر تیم گواسمی بازپرسیمطالبی بیان کرده است. او در این  آلمان

 هایی که در فعالیت سخن گفته است،های جاسوسی فرهادنیا  باره فعالیت کرده و در

دارابی، دوباره از آنها  کاظمجاسوسی  اقدامات و فعالیت های با رابطهره آنها در با

مانع  (مصباحی)که او  هصحبت خواهد شد. مصباحی در این جلسه همچنین بیان داشت

تطابق بااطالعات دربازهم شده است. این امر  )هادی خرسندی(از انجام این ترور

ژانویه  ۲۹رش مورخ که توسط گزاد می باش (BNDاداره کل ضدجاسوسی آلمان )

در این گزارش آمده است، آنگونه که مورد تأیید قرار گرفته است.  هبه دادگا ۱۹۹۷

د و کن  کلن دیدن میشهر  در« خانه ایران»از  ۱۹۸۴مارس  ۲۲ تاریخ مصباحی در

 کند. های خودش( با دارابی مالقات می بر گفتهدر آنجا )بنا



 

 

cc-  اوشود که   ادعا می درباره مصباحیاز سوی دولت ایران در پرونده ارائه شده 

ج.ا.ا. خارجه وزارت امور و در واواک به بعد بیهوده تالش کرده است ۱۹۸۴از سال 

عدم صالحیت او برای کار در این  ۱۹۸۷استخدام شود. و اینکه در فوریه/ مارس 

را  هاین ادعاخالف اا دادگاهاطالعات مستند  اما، ها مشخص شده است. وزارتخانه

( در ژنو که در Montana« )مونتانا»فتوکپی برگ معرفی هتل  دهند.  نشان می

با ارائه  ۱۹۸۴آوریل  ۲۴مصباحی در آنجا در  دهد تیار ما قرار دارد نشان میاخ

 Charge De« )در حال خدمت»به عنوان خود  ۱۶۳۱۷پاسپورت خدمت شماره 

Mission های مصباحی مبنی بر شرکت او در  گفته مویید( اقامت کرده است. این امر

 باشد.  می ۱۹۸۴مذاکرات دفتر ایران سازمان ملل متحد در ژنو در آوریل و ماه ماه 

 

dd- پس از  و گیرد از واواک کناره می ۱۹۸۶ بر اظهارات مصباحی، او در فوریهبنا

مربوط به مطالعات با امور رابطهایران و درج.ا.  خارجهوزارت امور آن در

هایی نیز در رابطه با مذاکرات در  پردازد و مأموریت  تراتژیک و سیاسی به کار میاس

های او مورد تأیید و توجه مقامات عالی  شود. فعالیت  خارج از کشور به او محول می

کند.   دوباره به ژنو مسافرت می ۱۹۸۶ژانویه  ۸در  مصباحیو رسمی قرار داشتند.  

خود )که در برگ معرفی  ۱۶۳۱۷سپورت خدمت شماره او در این رابطه دوباره به پا

بر خواست بنا ۱۹۸۷در مارس  او می گوید کند.  ت( استناد میهتل ثبت شده اس

رئیس جمهور وقت ایران همراه با سعید امامی )مدیرکل واواک در آن زمان و معاون 

امات این های آلمانی، فرانسوی و آمریکایی با مق کنونی فالحیان( برای آزادی گروگان

. مصباحی به همراه سعید امامی در رابطه با مذاکرات می شودها وارد مذاکره  دولت

آید.  اسناد  وخست( به آلمان میشرکت ه، Cordesُکرِدس ) مهندس مربوط به آزادی

 ۲۶۹۶۳۶۲پاسپورت ایرانی شماره  هستند. ی اوها ک موجود مؤید گفتهمدار و

سفارت  سویدگاه است، دارای یک مهر ویزا از مصباحی که فتوکپی آن در اختیار دا

باشد.   ( می۱۹۸۸سپتامبر ۱۸ژوئن تا  ۱۹ اقامت در آلمان از برایآلمان در تهران )

با یک پرواز و دهند که مصباحی و سعید امامی با هم   های هواپیما نشان می بلیت

 اند. از ژنو به اشتوتگارت آمده سوئیسشرکت هواپیمایی 

ee- دادگاه قرار دارند )برخالف ادعای پرونده ارائه  که در اختیار  رفیهای مع برگ

 ۱۹۸۶مصباحی همچنین از اواخر سال  که دهند  شده از سوی دولت ایران( نشان می

چندین بار با مأموریت دولتی به ژنو مسافرت کرده است. چنانکه  ۱۹۸۸تا ژوئن 

که یکی  چندین پاسپورت بودهرها دارای این سفتمام گوید، او برای  آقای مصباحی می

ن اطالعات و ای از نگر دادگاه، .استاز آنها با نام مستعار رضا عبدالهی صادر شده 

مصباحی )به عنوان  درست هستند. ، بنابر اسناد و مدارک موجود همگیاظهارات

( از پاسپورت ایرانی Rodania« )رودانیا»( به روی دو برگ هتل  اوراق شناسایی

با پاسپورت شماره  و نام رضا عبدالهی استفاده کردهخود با  ۳۰۷۱۹۸شماره 

( اقامت Ramada« )رامادا»در هتل  ۱۹۸۸ماه مه  ۸تا  ۵از تاریخ  ۲۶۹۶۳۶۲

 که دست خط «Sahraoui»عالوه، روی برگ معرفی هتل، نام دکتر ه داشته است. ب



 

 

بر بنا ای است. رت دارای اهمیت ویژهاین عبا کهمصباحی نیست نیز نوشته شده 

آزدای  در آن زمان در رابطه با موضوع «Sahraoui»اظهارات مصباحی، دکتر 

در هتل به  آورد به یاد می اوو تا آنجا که  هُکرِدس، رابط طرف آلمانی بود مهندس

 گشته است.  دنبال مصباحی می

ff- از او به عنوان مشاور  حتا پس از اخراج از خدمت دولت گوید که مصباحی می

به مناسبت دیدار رئیس جمهور  ۱۹۹۳شده است. او در تابستان   تفاده میدولت اس

دولت  سوی( بطور رسمی از Schewardnadseشواردنادزه ) ادواردگرجستان 

در این امر نیز  که بنابر اسناد ومدارک موجود اشته استایران در این دیدار حضور د

ن را از یک برنامه در یک قطعه عکس )که دادستانی آ .تطابق با واقعیت است

تلویزیونی گرجستان تهیه کرده است( مصباحی پشت سر دو مردی که در حال 

دهد که عکس  شود. مصباحی در این رابطه توضیح می  تعویض اسناد هستند دیده می

شود به امضای یک قرارداد بین دو حکومت ایران و گرجستان که یکی از  مربوط می

 باشد.  ئیس بانک دولتی ایران در آن زمان میاین دو سیاستمدار آقای عادلی ر

gg-  با  در باره مصباحی ارائه شده از سوی دولت ایرانقابل توجه است که پرونده

ولی درباره این  ،با مدت زمان چندین ساله تنظیم شده است ارتباطوجود آنکه در 

یک کالم تا حهای مصباحی در این پرونده  درباره مسافرت مثال ،زند  ها حرفی نمی سال

 ، زیرا آنها می خواهنداستروشن  برای دادگاه . دلیل این امرو اشاره وجود ندارد

آمده که مصباحی همچنین پرونده در های دولتی مصباحی را پنهان نگهدارند. تمأموری

های سیاسی برقرار کند که در  هایی را با برخی از واسطه تالش کرده است تماس

طرفانه به گروگانگیری  اند. پرونده با این بیان بی دهبخش بو  برخی موارد نتیجه

شد کامال   زیرا در این مورد نمی ،کند  اشاره می از سوی حزب هللا مهندس ُکرِدس

ت آلمانی مقاما نددانسته ا  می )جعلی( پرونده گانتنظیم کنند یا  نویسنده و سکوت کرد

پنهان نگه داشتن کارهایی  هدف از چنین روش و .اشراف دارندتمام این اطالعات به 

 های رسمی و دولتی مصباحی بوده است. مأموریت

hh- مبنی  را اظهارات آقای مصباحی ارسالی علیه مصباحی از سوی ایران پرونده(

اما موارد اتهام  ،کند  تأیید می دستگیر شده است( ۱۹۸۸امبر سال بر اینکه او در نو

« ارتباط با خارجیان»یا « شمار  خلفات بیت»مانند  با جمالتی  را عام و نامشخص،او 

 کند.  بیان می

ii- اش سوء استفاده  های اقتصادی پرونده با بیان این مطالب که مصباحی از فعالیت

رسانده است،  زیانین ترتیب به طرف معامله خود ه و ب محل کشیده  کرده، چک بی

 رد کرد و بیان داشتاتهامات را مصباحی این  دارد.شاهد را بی اعتبار کردن قصد 

آقای  رئیس سابق او در واواکبا این وجود اما  ،های اقتصادی او رونق داشته فعالیت

هایی  بخش تنهاعالوه، پرونده در این مورد ه هاشمی او را از کار برکنار کرده است. ب

ن مورد موفق به دادگاه نتوانست در ای کند.  از موضوعات را بیان می بریده بریده

متهم به کشیدن چک  را ، مصباحیارسالی اما اینکه در پرونده ،قعیات بشودکشف وا

، کنند  ( می)یعنی بیش از شش ماه پیش از فرار ۱۹۹۶نوامبر  ۱۸محل به تاریخ   بی



 

 

و بررسی های ما غیرقابل اطمینان بودن این اتهام است. حتا اگر تحقیقات یلی بردل

دادند که مصباحی در زمینه اقتصادی   میکردند و نشان   خالف این امر را اثبات می

واقعیاتی که مؤید اظهارات او  توجه بهداشته است، این امر )با  عرف خالف یرفتار

اظهارات او در رابطه با موضوع مورد اثبات ما وارد  درستیای به  هستند( خدشه

های  خاین نکته را نیز باید اضافه کرد که پاس فوق موارد عالوه، بهه . بکردند  نمی

 UISAهای دانشجویی  عمومی چون وظیفه سازمان های مصباحی دررابطه با پرسش

های  های مراکز اسالمی و اهمیت آنها در اشاعه افکار و اندیشه یا در رابطه با فعالیت

 ه با نقش بنیادها و مؤسسات حکومتهای او در رابط و همچنین پاسخ قالب اسالمیان

دیگر باخ و  ت کارشناسانه پروفسور دکتر اشتایعاایران، در تطابق با اطال ج.ا.

امنیت ایالت برلین در  شاهدان و نیز اطالعاتی است که اداره امنیت آلمان و اداره

 اند. دادگاه قرار داده اختیار

C- اظهارات مصباحی 

شده از   در محتوای حقایق بیان و رفتار مصباحی هم موجبی برای شکحتا بیانات 

باحی )که ابتدا در رابطه با موضوعی دیگر در برابر دادستانی مص .نشدندسوی او 

مطالبی بیان داشته بود( در پنج جلسه در دادگاه مورد پرسش و پاسخ مفصل قرار 

ت مربوط به اطالعاگرفت. او بیانی آرام، با تأمل و کامال دقیق داشت. او با دقت میان 

یا  اندیگرز راه گفتگو با و اطالعات و دانش کسب شده ا شناخت و تجربیات خودش

در رابطه بهتر دادگاه گذاشت. او به منظور قضاوت   ش تفاوت میا های شنیده از راه

 راویان  درجه اعتماد اطالعاتی را که شنیده بود، از منابع و مقام و منصب میزانبا 

 ،داشت  های شخصیتی آنها را بیان می برد و ویژگی آنها در دستگاه حکومت نام می

  به خطر نمی حاکمان ج.ا.ز سوی ا آنها را از نگر خودشتا جایی که  تنهاته الب

های عالی بوده و در  انداخت. منابع اطالعاتی او اکثرا افرادی هستند که دارای مقام

شاهد  اند. اند که امکان دسترسی به این اطالعات را داشته کرده هایی فعالیت می بخش

نداشت، بدون تأمل و آشکارا بیان  یت دقیقهنگامی که درباره موضوعی اطالعا

در مورد تدارکات  او . این امر به ویژه در رابطه با اظهاراتکه نمی داند داشت  می

ترور توسط نیروهای محلی در برلین، در نحوه اجرای عملی آن، در رابطه با سایر 

های به  ههاشمی( و نیز در رابطه با اسلح بنیه غیر از عملیات )بکنندگان در  شرکت

 که برای روشن ییها موضوع چنیند. مصباحی درباره بودروشن کامال کار رفته، 

 روی  این پرونده دارای اهمیت بسیار باالیی بودند، بدون حاشیه شدن جهات گوناگون

 برای دادگاه چنین تری ندارد.  ها اطالعات دقیق داشت که در این زمینهمی اظهار 

رساند که می را به این نتیجه  و قضات دی استدارای اهمیت بسیار زیا یامر

یا از دیگران شنیده  زند که خودش آنها را دیده  از واقعیاتی حرف می تنهامصباحی 

برگر رینگ به که چه کسی به خانه زنفتندادگاه ین پرسش است. او همچنین به ا

 از این امر برای اجرای عملیات تلفن زده است، اظهار داشتمنظور حرکت تیم 

کرد که مقدم می اطالعی ندارد. مصباحی پاسخ خود را محدود به همان اطالعاتی 



 

 

ن امنابعی در میان مخالف (مقدم)برای او تعریف کرده بود. مقدم به او گفته بود که او 

 کنند.  ُکرد در اختیار دارد که برای او کار می

ر رابطه با پیگرد ر ارتباط با ساختار و روند تصمیمگیری دجزئیاتی را که مصباحی د

های   رابطه با وظیفه نمایندگیایران، در ج.ا.غضب و ازمیان بردن افراد سیاسی مورد

و در رابطه با سایر مؤسسات و همچنین در رابطه با  ایران خارج از کشوردیپلماتیک 

هستند. این  و با اهمیت هللا در اختیار ما گذاشت، بسیار با ارزش ایران با حزب طرواب

 یجاآنها را با نت امکان داد تاما به و  ا بوجود آوردبرای مت امکان وسیعی را اطالعا

دادند می ها نشان  جرم مقایسه کنیم. این بررسیو مدارک  سایر اسناد به دست آمده از

ای بسیار خوب و قوی  حافظه و دارای که فردی بسیار با هوش ،که شاهد مصباحی

، ند و محرمانه هستندعموم قابل دسترسی نیست هایی که برای تواند از بخش  ، میاست

و موافقان  از ابتدا از پیروان مصباحی می گویداطالعاتی وسیع و دقیق ارائه دهد. 

ل شدن رژیم ایران به یک اما بد ،است بودهآن  از حامیان انقالب اسالمی بوده و

  شنهرچه روخود های اخیر  که در سال« والیت فقها»حکومت خودسر تحت عنوان 

های حقانیت  افزون پایهبا پیامدهای از میان رفتن روزاز پیش نشان می داد، همراه تر 

ها نفوذ  ، و ایجاد یک سیستم کنترل حکومتی که حتا تا درون خانواهحکومتگران

ایران  به آنها پشت و وی دالیلی بودند کهکند و سرانجام طرح برنامه قتل خود او  می

 نوشتی که مصباحی دچار آن شده استسر دهد.ه شهادت دگابرابر دارا  ترک کند و در

عیت را تر واق بود تا زمینتالش در همواره  رد و اوشهادت او ندادرستی تأثیری بر 

بسیار با اهمیت و تعیین کننده شد مصباحی هایی  پرسشهنگامی که از او و حتا  نکند

 .نکردهای خود  اظهاراتی بیش از دانستنی

 شاهدانکارشناسان و اظهارات  ارزیابی قضائی -۳

داشت که این ویژه  یبه این امر توجههمواره دادگاه در ارزیابی اظهارات شاهدان 

ن رژیم کنونی ایران هستند. بنابراین دادگاه اظهارات آنها را نقادانه امخالف افراد از

 شاهدانخود گاه به این نتیجه رسید که داد. داد  مورد بررسی و ارزیابی قرار می

 باموفق شد انند. دادگاه بم ها همان بیان واقعیت  محدوده کردند در  تالش می

باره به اساس و پایه واقعی آنها  ها را دو باره، برخی از ارزیابی های چند پرسش

ن واقعیات بیا دادگاهها متمایز کرد.  واقعیات را از ابراز عقیده از این راهو  برگرداند

بررسی  می کرد و موردمقایسه امور ن امتخصص  انهبا اظهارات کارشناس شده را

گیری نه در زمینه تاریخ شکل بیان و مهم . تفاوت یا حتا تضادی قابلقرار می داد

ایران در قبال  ج.ا.رهبری  های حزب دمکرات کردستان ایران، نه در زمینه سیاست

ابطه با مناسبات قاسملو، نه در رعبدالرحمان دکتر  ترورن کرد، نه در رابطه با امخالف

، نه در رابطه با انقالب اسالمیهللا و سپاه پاسداران  ایران با حزب ج.ا.رهبری 

ی و اسالمی در یا در رابطه با نهادهای ایران ایرانج.ا. وظایف و عمل زمامداران 

های خود برای  )به دلیل تالشحکومت در اینکه کردهای مخالف  ایران وجود نداشت.

مربوط به حفظ قدرت سیاسی از سوی زمامداران  دالیلبر ( بنامختاری کسب حق خود

 هدف علیه آنها و با و گیرند  تحت پیگیرد قرار میم خارج از کشور در ایران حتا رژیم



 

 

اعمال قهر شده و با آنها مبارزه  مرتباز میان بردن آنها بطور پیگیر، مصمم و منظم 

 شود، همه دارای نظر یکسان بودند.  می

 

IV- یاتجزئ 
پیگرد و نابودی مخالفین و یا افرادی که به دلیل سیاسی مورد غضب ]حکومت 

نام رهبری حکومت ایران  های صاحب ایران[ هستند، در بیانات و گفتارهای شخصیت

رسند، آشکارا خود را نشان  های آنها به ایران می و نیز در ترورهایی که سرنخ

 دهند. می

 مصاحبه خلخالی -۱

و از  با کلماتی کامال روشن خواهان قتل ۱۹۷۹خلخالی در سال  صادقشیخ هللا   آیت

رژیم حاکم را قبول جرم آنها تنها این بوده است که شود که   افرادی می میان بردن

، در رابطه ۱۹۹۶ژوئن  ۱۶ درم دادگاه عالی پاریس، کح . این بیانات دراند نداشته

 وجود دارد( ۱۹۹۴مارس  Appelatiensgerichtshof ،۳۱با حکم دادگاه بدوی )

که بر اساس گزارش نهایی قاضی بازپرس صادر شده است. این حکم دادگاه مربوط 

طور غیابی مجرم شناخته شده و به حبس ابد ه شود که ب  به محاکمه شش متهمی می

کشف شد( از  ۱۹۹۱آگوست  ۸اند. در رابطه با دالیل این جنایات )که در  محکوم شده

بختیار  شاپوربه جان دکتر  ۱۹۸۰در رابطه با سوء قصد سال  جمله در متن حکم

 دلیل ترور و قتل دکتر شاپور بختیار آشکار و روشن است که... » چنین آمده است:

. او ده روز پس از ورود ه استبه ویژه از زمان مهاجرت بوداو های سیاسی  فعالیت

و  می شودمهاجرت و  به ترک کشورمجبور  ۱۹۷۹هللا خمینی به ایران در سال  آیت

هللا خلخالی قاضی شرع و رئیس  آیت. «...مخفیانه به فرانسه فرار کندمی تواند 

و  مصاحبهتهران روزنامه کیهان  با ۱۹۷۹مه ۱۴در اسالمی ایران های انقالب دادگاه

را دارد. او در این « االرض مفسدین فی»کند که قصد مبارزه با   اعالم میدر آنجا 

اند باید به  به آنهایی که ایران را پس از انقالب ترک کرده... » دگوی مصاحبه می

و  هستند« مجازات مرگ»انی که مستحق کس ،«نوان جنایتکاران واقعی نگاه شودع

برد.   مینام  چنین کسانی به طور مشخصدر اینجا از بختیار به عنوان یکی از او 

در  ۱۹۷۹دسامبر  ۷در  شفیق یکی از اعضای خانواده سلطنتی پس از قتل شهریار

کند که   اعالم میوباره تکرار  علیه بختیار را دو خود هللا خلخالی تهدیدات پاریس، آیت

جنایتکاران این شناسایی  با هدفهای خود را در اروپا و آمریکا  فداییان اسالم فعالیت

ر به هللا خلخالی از بختیا و مجازات آنها به خاطر اعمالشان ادامه خواهند داد. آیت

 خود از محل مهاجرت ... بختیار»از نگر اوبرد زیرا   عنوان یکی از  اهداف نام می

 «....کند  علیه امام خمینی پروپاگاندا و تبلیغات میدر پاریس 

 

 سوء قصد به جان دکتر قاسملو در وین -۲

در ارتباط با پیگرد و نابودی  ۱۹۷۹این سیاست رسمی را که خلخالی در سال 

اظهار  خود صدر نیز در شهادت  چنانکه بنیآنفان رژیم اعالم نمود، اصولی مخال



 

 

گرفت و به ویژه شامل رهبران کردهای   بر خواست خمینی انجام می، بناه استداشت

در وین  ۱۹۸۹ژوئیه  ۱۳و در شد که ادامه آن منجر به ترور دکتر قاسمل  مخالف می

 دهد. نشان می« میکونوس»با ترور رستوران را تروری که تشابهات زیادی  ،شد

a- برای مذاکره با رهبران ایران و همچنین در ولهای دکتر قاسم درباره علل و انگیزه 

 رهبران کرد در شهر حزب دمکرات کردستان ایران پس از ترور های باره سیاست

 ، شاهد شاهو حسینی بیاناتی ابراز داشته است.به هنگام مذاکره وین

b- سایی قربانیان وآمران احتمالی آن عمدتا متکی به تعیین منشاء ترور، شنا

، وین تحقیقاتی است که واحد وین شهربانی کل اتریش انجام داده است. کارمند پلیس

( که در آن زمان گروه تحقیقات برای مبارزه با Ostrowitsشاهد اوستروویتس )

ن تحقیقات کرد، درباره نتایج ای  تروریسم در سراسر اتریش را مدیریت و هدایت می

ای است. او دارای  . این شاهد کارشناس بسیار برجستهه استبه دادگاه گزارش داد

یا آنها را  ستا خود اوو برسی های  ها نتیجه پیگیریتنها اطالعاتی است که یا 

قتل رهبران کرد که محتوای پرونده  اوستروویتساند.  گذاشته او در اختیار شکارمندان

  بندی وگزارش از نتیجهیک جمع اش گروه شناسد به همراه  را به خوبی میدر وین 

ها مربوط به  نتایج و ارزیابی به عالاوه،تدوین کرده است. تنظیم و اشانتحقیقات 

ایران بر اساس  ج.ا.برگزاری جلسه مذاکرات محرمانه میان دکتر قاسملو با نمایندگان 

دکتر آذر  وین ترور درن د. از جمله مقتوالنباش  اطالعات و تحقیقات خود او می

فتاح . در برلین، ه استبود ب دمکرات کردستان ایران در اروپانماینده حز قادری

ل رسول ضهمین سرنوشت شد. موقعیت دکتر فااروپا نیز دچار عبدلی نماینده حزب در

. رد پا و استکه او نیز در ترور وین به قتل رسید، در تطابق با موقعیت دهکردی 

ود. قاتل احتمالی، ر ایران می حکومتتا باالترین مقامات  وین رورتدخالت در  آثار

کردهای عراق  انرهبریکی از بر اظهارات بارزانی که صحرارودی )بنامحمد جعفر 

( در رات مربوط به مسائل دیگر بودهاست و صحرارودی طرف گفتگوی او در مذاک

ست. به این مطلب باید بوده ا نقالب اسالمیاپاسداران  سپاه انفرمانده از آن زمان

اساس  ( در برابر دادگاه را نیز اضافه کرد. برDabiranاظهارات شاهد دبیران )

 انقالب اسالمی، صحرارودی معاون ستاد فرماندهی کل سپاه پاسداران شهادت دبیران

 است.ایران 

ایران  حکومتباخ، ترور وین کار پروفسور دکتر اشتاین  براظهارات کارشناسانهبنا

شماری که او در ایران   را بر اساس گفتگوهای بی خود این کارشناس اظهارات است.

در تطابق با اطالعات مندرج در  اشتاینباخ دارد. اظهارات  داشته است بیان می

باشند. براساس این   اداره کل امنیت آلمان نیز می ۱۹۹۵دسامبر  ۱۹گزارش مورخ 

وابسته به بخش « عملیات ویژه کمیته» از دهداگزارش، تیمی که تروِر وین را انجام 

کند. او   . شاهد مصباحی نیز این امر را تأیید میاستعملیات خارج از کشور واواک 

ه ایران به این دلیل دکتر قاسملو را به قتل رساند ج.ا. زمامدارانمی افزاید همچنین 

مذاکره،  اش برای توانایی و آمادگی و همچنینسیاسی   او به دلیل وزنه، زیرا ندا

 شورای»بر دستور را بوجود آورده بود. بنا امکان خطر وحدت فرامرزی کردها



 

 

از زمان خمینی وجود داشت، اما پس از نصب  اش تشکیلکه هرچند مقدمات « ویژه

و )چنانکه مصباحی  ای به عنوان رهبر انقالب به صورت یک نهاد دائمی درآمد خامنه

سپاه پاسداران « اطالعات و عملیات»به واحد دارد( دو تن از وابستگان   اظهار می

( به همراه مهدی هادوی Jafari( و جعفری )Judiهای جودی ) در کردستان به نام

آوری اطالعات درباره کردستان ایران  مقدم که در آن زمان در واواک مسئول جمع

 قرار گرفت. شوربود، در اینباره گزارشی تهیه کردند که توسط واواک در اختیار 

. می گیردتصمیم به قتل دکتر قاسملو  ۱۹۸۸بر اساس این گزارش، در سال  شورا

ترور دکتر قاسملو، از جانب  اش در رابطه با آمیز مأموریت مقدم به دلیل انجام موفقیت

نه تنها  شود طرحی برای ترور دکتر شرفکندی نیز تهیه کند. فالحیان مأمور می علی

 روشحتا  بل ،رلین با یکدیگر هماهنگی دارندسمت حرکت هر دو ترور در وین و ب

ن چند دهند. در وین به هر یک از مقتوال  هایی را نشان می ها هم شباهت اجرای قتل

ند. در برلین نیز ه ازد« تیر خالص»نیز یک یک از آنها و به هر  هگلوله اصابت کرد

ر هر دو مورد ند )به دکتر شرفکندی و به اردالن(. ده ازد« تیر خالص»به قربانیان 

ه ی جرم )کلت الما( از سوی عامالِن در حاِل فرار به بیرون پرت شد یکی از دو اسلحه

در برلین یک  و های نقلیه فرار )در وین موتورسیکلت وسیله ند. در هر دو مورد، ازا

با ارائه اوراق جعلی تهیه و بعد از عملیات  شخص سومیک اتومبیل سواری( توسط 

 اند. حل ترور رها شدهترور در نزدیکی م

c- قاسملو  باخ بر این نظر است که ترور دکترفسور دکتر اشتاینپرو وشاهد کارشناس

 ، امانده اها و اهداف یکسان سیاسی بود دارای انگیزهو دکتر شرفکندی هرچند 

ترکیب و تناسب سیاسی آنها با هم تفاوت دارند. این کارشناس این تفاوت را در این 

است در صورتی که  اهمیت  بیتقریبا کشور یک که اتریش برای ایران بیند   امر می

برای حاکمان اش در رابطه با ایران،  سازنده های برعکس، آلمان به دلیل سیاست

در خاک  مخالفان ترور اقدام بهمطرح است. در نتیجه « دروازه غرب»به عنوان ج.ا. 

بات دو حکومت به همراه داشته توانست پیامدهای بسیار نامطلوبی در مناس  می آلمان

باخ در تضاد با تشابه دو ترور برلین و وین این اظهارات پروفسور اشتاین باشد.

تواند   ایران به حفظ مناسبات خوب دوجانبه میان دو حکومت می ج.ا.. عالقه نیستند

که این همانگونه ) ن قرار گیرد. باید در نظر داشتق ایرایدر سایه سایر عال

یعنی  ،«خمینیست»( در سیستم سیاسی ایران نیروهای داده استوضیح کارشناس ت

هستند  بسیار زیادی ای نیز دارای نفوذ مانند فالحیان و خامنه بنیادگرااندیشان  خشک

های غربی از بین  با حکومت ایران را مناسبات می کنند روابط وو این نیروها تالش 

صول زمامداران ایران که نه منتج از ا رفتار برسانند.« به سطح صفر»ببرند و آن را 

در تطابق با این  ،در راستای حفظ قدرت سیاسی آنها است بل ،یک حکومت قانونگرا

 امیدی بی به این معنا آلمان میان ایران و رابطه خوبحفظ به آنها امر قرار دارد که 

 ایران در این ترورو امیدار باشند که روشن شدن دخالت حکومت  داشتههوده 

. دلیل این امر آن است که این قتل از سوی آلمان نشودهای جدی  واکنشموجبی برای 

ه در آلمان و نه در پاریس )که محل زندگی و کار دکتر شرفکندی است( انجام گرفت



 

 

. دکتر شرفکندی در پاریس نیز مانند برلین محافظ شخصی نداشت و دسترسی است

به مناسبت شرکت در به او در برلین  به او در آنجا به مراتب آسانتر از دسترسی

 بود. دمکرات -جهانی احزاب سوسیالیست و سوسیال کنگره

 

 (Larnacaجوادی در الرناکا )بهمن سوء قصد به جان  -۳

بهمن جوادی یک ایرانی مخالف در شهر الرناکا/ قبرس با  ۱۹۸۹آگوست  ۲۶در

د. مصباحی در این رس  ای که توسط دو ضارب به سرش شلیک شد، به قتل می گلوله

رتبه سازمان امنیت   یکی از افسران عالی سویاز  (مصباحی)گوید که او   مورد می

شناخت، اطالع   کرد و این مورد را می ایران که در آن زمان در دادگاه انقالب کار می

سپاه اساس یک تصمیم سیاسی بوده است و اعضای  بر بهمن جوادیقتل  یافته است

های  گزارش براساس اطالعات و اند. این ترور را انجام داده اسالمیانقالب پاسداران 

( Hoffmannجنایی هوفمن ) ور جنایی آلمان، کمیسر عالی امورمأمور اداره کل ام

( در Krokosمسئول پرونده جوادی آقای کروکوس ) که حضوری با بازپرس و

  کرده و فتوکپی تری از او کسب  ( گفتگو کرده و اطالعات دقیقNikosiaنیکوزیا )

یک کلت  جوادیدر قتل  مورد استفاده از او گرفته، اسلحههایی از پرونده را  بخش

متر با یک   میلی ۷.۶۷، کالیبر ۴۶۶۹۱۹شماره  ،XAمدل  ،(Lamaخودکار الما )

این اسلحه در  دهد  ملل نشان میناپلیس بی و بررسی های ت. تحقیقااستکن  خفه صدا

ایران شده و مانند ارتش وقت  دفاعتهران تحویل وزارت  در ۱۹۷۱مارس  ۳۰تاریخ 

دس فیزیک هر دو قتل وین و برلین، هنگام فرار در مکانی قرار داده شده است. مهن

 امکان ، به دلیل اینکهBrauneآقای براونه ) و کارمند اداره کل امورجنایی آلمان

 ا( کلت و صدانیکوزیقبرس وجود نداشت( در همانجا ) خارج کردن مدرک جرم از

در گزارش رسمی خود به این  اودهد.   کن را مورد بررسی و آزمایش قرار می  خفه

و  متر میلی ۳۹ه دارای شعاع بیرونی کن ک  رسد که نوع تولید این صداخفه  نتیجه می

 کنی که در ترور رستوران میکونوس  خفه صدا با نوع متر است میلیدو ضخامت لوله

 Strangکن )که با سیستم پرس  صداخفه  ست. هر دو لولهار رفته، یکسان ابه ک

presseng ای هستند که به  اند( دارای خطوط و شیارهای موازی ویژه تولید شده

خطوط و شیارهایی که یکسان و در تطابق با هم  ،شود نوع ابزار تولید آنها مربوط می

 که صدا یده استبه این نتیجه رسارزیابی خود  بررسی و در ایشان این کههستند. 

از یک قطعه لوله فلزی تولید  )و نه صد در صد(« احتمال بسیار باال»ها به  کن  خفه

کن به کار رفته در   خفه که از صدابه این دلیل است  تنهااند، به نظر دادگاه  شده

 کاری روی صدا  عالوه، کندهه وجود داشته است. ب ریخته گری یک نمونه تنهاالرناکا 

 و وطو درشتی خط )الرناکا( از نظر نوع« ۱۳۹-ل»)برلین( و  ۱۳۱ -ل ها کن  خفه

 ان و شبیه بهکسای ی بطور برجسته ۳و  ۱حرف ل و اعداد  یا حکاکی کاری  نوع کنده

 یاین ارزیاب درستیرا با هم مقایسه کرد و ی مربوطه ها . دادگاه عکسهستندم ه

 کند. تأیید میایشان را 

 حمدی در هامبورگم اکبرعلی  سوء قصد به -۴



 

 

که در باال  یآثار مربوط به نوع ابزار تولید قطعات همچنینها و  کن  خفه نوع تولید صدا

که بنابر  سوء قصدی ،هایی در رابطه با یک ترور دیگر دارند نشانه شداز آنها یاد 

  که مسئول، Riegeآقای ریگه ) آلمان جناییاظهارات و شهادت کمیسرعالی امور

ورف  هدبرگ منطقه ، در هامبورگ۱۹۸۷ژانویه  ۱۸( در ه استبود پرونده محمدی

. و باعث مرگ او شد اکبر محمدی انجام گرفت آقای علی نسبت به جان خلبان سابق

ش به بغداد/عراق اخواهر و شوهر هواپیمای ایرانی، به همراه برادرمحمدی با یک 

با گیرد. محمدی   گی میآید و پناهند  به آلمان می ۱۹۸۶در آوریل زد و سپس گریمی 

د به قتل نشو  ی او شلیک می ای که توسط دو ضارب به سر، گلو و سینه چندین گلوله

 ۷.۶۵، کالیبر XA، مدل اسپسیال کلت المادر این ترور از یک ن ا. ضاربرسیده است

 ۷.۶۵، کالیبر ۱۹۳۴مدل  ،(Berettaکلت برتا ) یک کن، و خفه با صدا ،متر  میلی

 گذاشته بودند.خود ها را در مسیر فرار  . آنها اسلحهتفاه کرده انداسمتر   میلی

 فالحیانعلی مصاحبه  -۵

آگوست  ۳۰فالحیان در مصاحبه  علی ایران ج.ا.امنیت  اظهارات وزیر اطالعات و

ی خط فکری با ترور وین با اظهارات خلخالی در یک خط و مسیر  در رابطه ۱۹۹۲

سی به فارسی ضبط و   بی  سط فرستنده رادیویی بیفکری قرار دارند. این مصاحبه تو

از   امنیت آلمان یک نسخه اداره کل که رجم به زبان انگلیسی پخش شدهتوسط یک مت

. براساس ترجمه آلمانی این ه استانگلیسی آن را در اختیار دادگاه گذاشت  ترجمه

ها  ه با گروهکآنچه مربوط به مبارز... » گوید:  مصاحبه، فالحیان در آنجا چنین می

ما ایم، وزارتخانه  گفته خود نیز های قبلی ما در مصاحبه همانگونه کهشود،   می

کند.   در اساس به سه گروه تقسیم می را آنها )منظور وزارت اطالعات و امنیت است(

هایی که دارای ایدئولوژی  هستند، گروهک های چپ ایدئولوژی پیروهایی که  گروهک

کنیم در این کشور در مجموع که نگاه  ند.ا  هایی که وابسته ت هستند و گروهکراس

های جاسوسی نیز شرکت دارند و این  های فعال در فعالیت گروهک در شرایط کنونی

 ،باشد  های تحمیل شده به آنها و در رابطه با ماهیت آنها می امر به خاطر محدودیت

که بطوری ،اری کنندهای خارجی همک با سازمان می کندامری که آنها را مجبور 

گذارند.  های مالی و اطالعاتی در اختیار آنها می هایی که با ما دشمنی دارند کمک دولت

ثر اعضای آنها را ها نفوذ کنیم و اک ایم به قلب سازمان این گروهک ما موفق شده

کنیم در حال حاضر گروهک فعالی در این کشور در مجموع که نگاه  دستگیر نماییم.

را با  عجله ترک کنند و ما به عملیات خود  ایراناند  . آنها مجبور شدهوجود ندارد

خارج از کشور آنها در از و مراقبت دائمیآنها تعقیب  درحالدهیم. ما اکنون   ادامه می

های آنها مطلع هستیم.  ایم و از فعالیت های آنها نفوذ کرده هستیم. ما به درون سازمان

زیر کنترل  هموارههای آنها را  ایم تمام فعالیت ق شدهکنیم که موف ما خدا را شکر می

کردند و   های خود را پخش می ها در حین اینکه اعالمیه این گروهک داشته باشیم.

اند. در  نیز دخیل بوده ایرانها در  گذاریخود را داشتند، در بسیاری از بمبانتشارات 

ر بود به درون کشور قاچاق سال گذشته ما حدود پنج تُن اعالمیه و پالکارد )که قرا

عالوه، ما موفق شدیم به بسیاری از این ه یم. به اآنها به دست آورد د( ازنشو



 

 

سر مرز ضرباتی وارد کنیم. همچنانکه همچنین در ها در خارج از کشور و  گروهک

است که  ایران کردستانهای فعال، حزب دمکرات  دانید یکی از این گروهک شما می

کند.  کی گروه اصلی و دیگری واحد کمکی، در کردستان فعالیت میتوسط دو ارگان، ی

بعد گروهک کومله )قبال حزب کمونیست کردستان( است. ما در سال گذشته موفق 

ای بزنیم. به گروه اصلی و واحد کمکی  کننده  ایم به کادرهای آنها ضربات تعیین شده

 «ایم... کردههم ضربات سنگینی زده شده است و فعالیت آنها را محدود 

نکه کارشناس پروفسور همچنابل  دارند،تبلیغات ن تنها جنبهاین اظهارات فالحیان 

ایران در  رهبران خط مشی سیاسی کنونی  کننده  منعکس گوید دکتر اشتاینباخ می

. بار و قهرآمیز است تبا شیوه های خشون اپوزیسیون ُکردها کردنرابطه با خاموش 

 .افتاده استروز پس از این مصاحبه در برلین اتفاق ترور دکتر شرفکندی هژده 

ست. ا باال بیان شده در اظهارات و اطالعات مصباحی نیز کامال در تطابق با مجموعه

را پس از « شورای امنیت ملی»بخشی از نوار کاست  مصباحییک فرد مورد اعتماد 

فصل سیزده قانون بر او گذاشته است. این نهاد که )بناترور دکتر قاسملو در اختیار 

( ریاست آن با شخص رئیس جمهور است و بقیه اعضای آن عبارت از ج.ا.ااساسی 

 ر امورخارجه و نیز نمایندهرؤسای سه قوه به اضافه وزیر کشور، وزیر واواک، وزی

 -اطالعاتی -سیاسیتدابیر ها و  فعالیت کردن آن هماهنگ  و وظیفه هستندرهبرانقالب 

رسد  های امنیتی است، به این نتیجه می ر چهارچوب سیاستامنیتی حکومت ایران د

که حزب دمکرات کردستان ایران )به عنوان نیروی اصلی اپوزیسیون کردها( پس از 

( شرفکندیقتل دکتر قاسملو دراساس خود تضعیف نشده و جای او را یک شخصیت )

  ین نظر میبه ا ی امنیت ملیسیاسی مورد توجه دیگر پر کرده است. در نتیجه شورا

که علیه دکتر استفاده کرد تدابیری روش و همان از رسد که علیه دکتر شرفکندی باید 

 باشد. مؤید این امر می میکونوسگرفته شد. حوادث بعدی در رستوران قاسملو به کار

 اتخاذ تدابیر امنیتی در کردستان ایران -۶

دبیران در رابطه با  محمد جوادحسینی و شاهو اظهارات و اطالعات یکسان شاهدان 

دارای اهمیت  (شده در باالبیانرد امو)اتخاذ تدابیر امنیتی در کردستان به همان درجه 

، یک روز پیش از ترور برلین به نیروهای امنیتی و شهادت آنهاهستند. براساس 

یک از دو شاهد اطالعات شود. هر  باش داده می  ارتش در بخش کردستان ایران آماده

کند   شاهد دبیران گزارش می اند. ضا و هواداران خود کسب کردهدرون اعخود را از 

که براساس تصمیم شورای امنیت ملی، نیروهای امنیتی بخش کردستان ایران یک 

اند. در این نشست ویژه، فرمانده استان، نماینده پلیس، نماینده  نشست ویژه داشته

سداران و نیز نماینده ارتش شرکت واواک، نماینده دادستانی استان، نماینده سپاه پا

بر اطالعات شاهد حسینی، اطالعات به دست آمده توسط حزب دمکرات اند. بنا  داشته

ند که ارتش نقاط استراتژیک مهم را اشغال کرده ه اکردستان ایران حاکی از آن بود

 یا شرایط اضطراری دیگر اتخاذ سالروز قتل دکتر قاسملو در تنها یتدابیر چنیناست. 

علیه اپوزیسیون در  یعنی در شرایطی که رژیم یا مشغول تدارک عملیات ،شوند  می

در آن  ایران انتظار ناآرامی در میان مردم را دارد. شرایط کردستانکردستان است یا 



 

 

توان نتیجه گرفت تدابیر   کرده است. بنابراین می  زمان چنین تدابیری را طلب نمی

از برپایی تظاهرات )پس از اطالع یافتن مردم از  رژیمنی در رابطه با نگرا باال امنیتی

سوی مردم استان کردستان العملی نیز از  ترور( بوده و در حقیقت یک چنین عکس

بولتن اخبار سیاسی »را که شاهد دبیران از  ای در ایران روی داده است. فتوکپی

دادگاه قرار  ینا در اختیار ۱۹۹۲اکتبر  ۲۳)پارلمان( مورخ « مجلس شورای اسالمی

آن از سوی شاهدان دکتر گنجی و مصباحی مورد تأیید قرار گرفت(  درستیداد )و 

پس  ها یکی در شهر مهاباد تمام فروشگاه ۱۹۹۲سپتامبر  ۲۰کند که در   گزارش می

ها  این فروشگاه در مأموران نظام با پاشیدن رنگ به روی و اند از دیگری تعطیل کرده

شهر اشنویه در ساکن  حسینی که در آن زمانشاهو ند. شاهد ا آنها را مشخص کرده

هایی که با وجود  فروشگاه تمام بوده است در این رابطه می گوید کردستان ایران

تعطیل  های خود را مغازه ممنوعیت اعتصاب، دولت مبنی بررسمی  و اخطار دستور

شدند.  گذاری می مت، توسط افراد نیروهای امنیتی با رنگ قرمز عالوآنها بستند کردند

 و پیش بینی های د که این تدابیرهستنواقعیت برای دادگاه این حوادث نیز مبّین این 

 اند. در ارتباط بوده امنیتی با ترور میکونوس

 پیش از سوء قصد اخطار -۷

 رستورانشان درادوستان همفکر همراهانش با شرفکندی و این واقعیت که دکتر

کنند )با وجود اینکه دکتر شرفکندی به عنوان   می همدیگر را مالقات میکونوس

جانشین قاسملو جانش در خطر بود و به اندازه کافی هم اخطار در این زمینه وجود 

و نه به هر شکلی از بار مسئولیت کاهد   ( نه اندکی از اهمیت این جرم میه استداشت

داد که حزب شاهد حسینی به دادگاه گزارش  عامالن آن کم خواهد کرد.آمران و

علیه کتر قاسملو با ترورهای دیگری نیزدمکرات کردستان ایران پس از ترور د

حتا اخطارهایی هم وجود و در این زمینه  کرد  رهبری حزب حساب می شخصیت های

کردهای عراق و دبیرکل اتحادیه  انرهبریکی از طالبانی آقای جالل . ه استداشت

با حسینی به او درباره یک  ی خصوصییگفتگو( در PUK) عراقمیهنی کردستان 

که  می گویدصدر نیز   سوء قصد به جان دکتر شرفکندی هشدار داده بود. شاهد بنی

به  ترور توسط افرادی مورد اطمینان از درون واواک حدود سه هفته پیش از انجام

دی اجازه صادر شده و او او اطالع داده بودند که برای عملیات نابودی دکتر شرفکن

در  شاهد حسینی .بوداین اطالعات را در اختیار دکتر شرفکندی گذاشته  (صدر نیب)

چیزی به غیر از تهدیدهای عمومی که جان  ییهشدارها می گوید که چنین این باره

 ه استتوانست  زمانی می تنهاشرفکندی  ، زیرانده اکردند نبود  شرفکندی را تهدید می

 خود  و فعالیت های کارهای سیاسیادامه از  بماند که دست مصون اتخطر گونهاز این

آید( انجام این وظایف را به  بردارد. اما او )همچنانکه از بیانات شاهد حسینی بر می

کار سیاسی و فعالیت اش از  دانست که به خاطرامنیت شخصی  مراتب مهمتر از آن می

 قعیت ومو عالوه، حزب دره شود. ب ی رژیمتسلیم فشارها دست بکشد و های خود

 بدهد. یبه او محافظ شخصی دائمهمواره که بتواند  ه استوضعیتی نبود

 سوء قصد به جان دکتر گنجی و اعضای سازمان او -۸



 

 

a-  شخصهدف آن که ّه گزارش دادی ترورطرح  در اینجا از یک گنجی منوچهردکتر 

زمان او احمدی یکی از اعضای سا جای او سرهنگ بایه او بوده است اما ب خود

گنجی  است. پذیرشاعتماد و قابل شهادت او  شود.  می قربانی« درفش کاویانی»

از  ،در ایران درفش کاویانیپس از دستگیری هژده تن از اعضای سازمان  گوید  می

حاج کبیری مستعار نام  ای زندان اوین در تهران ب رتبه  سوی یکی از کارمندان عالی

 از پیروان و هوادارانکبیری( )شود که او  می گفتهو ی تماس گرفتهاحمدی تلفن  بای اب

 داند و  می سازماننزدیک به بسیار است و خود را  درفش کاویانی های سازمان ایده

خواهان  و برای اینکار کمک کند آنها تواند به زندانیان  می در شرایطی است که

بر دالیل نااحمد ب شود. بای  احمدی در دوبی می بای سرهنگ مالقات با دکتر گنجی و

 در آن زمانگذارد زیرا   در استانبول می مالقاتیک قرار  به جای دوبی با او یامنیت

تنها به  احمدی ش بود. بایابه عنوان محافظ در اختیارنیز زاده  سروان سابق گلی

. پس از این مالقات با و همراه قلی زاده با کبیری مالقات می کند رود میاستانبول 

می شوند و واقعا آزاد  تنبه غیر از دو سازمان ( همه زندانیان ۱۹۸۹ژوئیه کبیری )

اطمینان پیدا کند که ایران  درو روابط خود  بر اساس تحقیقات می توانداحمدی  بای

حاج احمدی پیشنهاد بای چنین شرایطی،  تحت. اطالعات دریافت شده درست هستند

گفتگو کند.  رباره اقدامات بعدیدبا او تا  می پذیرد مالقات در دوبی راکبیری مبنی بر

 بای اما برود،به دوبی زیاد داشته است که دگتر گنجی هم کبیری اصرار  هرچند

یک  مالقاتاین قرار. می رودتنها به آنجا خودش بر دالیل امنیتی، بناو احمدی دوباره 

به هتل، توسط دو  احمدی سه ساعت و نیم پس از وروده است، زیرا بای دام بود

کتر گنجی شود. بر اساس تحقیقات پلیس دوبی )که د  ا شلیک گلوله کشته میب ضارب

دوبی را با هواپیما به  نیم پس از ارتکاب قتلن دو ساعت و از آنها مطلع است( قاتال

کبیری را از روی  بعدا می تواند حاج زاده  لیقاند. سروان  مقصد تهران ترک کرده

تمام همکاران پس از این ترور، . کندی ن شناسایاها به عنوان یکی از ضارب عکس

دوباره آزاد شده بودند، از زندان در ایران که ابتدا  درفش کاویانیسازمان سابق 

اطالعاتی  براساسدکتر گنجی ) شهادتبر بنا .می شوندبرخی از آنها اعدام دستگیر و

 در ۱۹۹۲ دسامبر زاده نیز در گلیسروان که پلیس در اختیار او گذاشته است( 

 شود.  سرانجام کشته می های فراوان شکنجه و پس از استانبول ربوده

b- علیه خود مطلع از یک طرح دیگر ترور ۱۹۹۰در اکتبر گوید دکتر گنجی می

جای او ه ب ، متاسفانهکند. اما  برای مدتی ترک میفرانسه را به این دلیل  و شود  می

با گلوله به   م ترک خانههنگا ۱۹۹۰اکتبر  ۲۳ تاریخ دررا معاونش سیروس الهی 

 د.اننرس قتل می

c- شود  این پندار میموجب تقویت گنجی منوچهر قتل دکتر برایهای نافرجام  تالش 

این پندار به نزد زمامداران ایران جستجو کرد. دلیل  را باید هاکه آمران این پیگرد

ن ابتدا آزاد زندانیان این سازمان در ایرا که تحت آن می شودشرایطی مربوط به ویژه 

حکومت ممکن  دخالتشوند. چنین امری بدون  می و سپس اعدام باره دستگیر و دو

هستند،  ها ایران آمران قتلج.ا. گیری دادگاه که حکومتگران   نخواهد بود. این نتیجه



 

 

را در   نامهیک دکتر گنجی فتوکپی  شود.  تقویت میچه بیشتر  هر یدیگر  توسط حادثه

توسط منبعی با ارزش  ۱۹۹۳در تابستان  که بنابر اظهارات اوداد راختیار دادگاه قرا

 آیت هللا ایرانج.ا. دادستانی کل  از سویو قابل اطمینان به او داده شده است. نامه 

باره  که در. در این نامه است به واواک ۱۹۹۳مارس  ۱۷موسوی تبریزی، مورخ 

پس از انجام عملیات همه  توجه!... »از جمله چنین آمده است: ، گنجی است دکتر

رهبر که نویسد   میج.ا. در این نامه دادستانی کل  .«...مرقومات را از بین ببرید

... » :صادر کرده استفتوای زیر را  پرسش شرعی از اوباره یک  انقالب اسالمی در

این امر براساس ست. ا اش فنا  است و زندگی مفسد و شده یک کافر شخص یاد

علیه آخرین پیامبر محترم محمد )ص( و اش   قادر متعال و دشمنی یدشمنی او با خدا

هی و براساس اشاعه ناآرامی و های اال به دستورات و خواسته او براساس عدم توجه

پاسداری و حفظ اسالم و مسلمانان است.  با هدف همچنینفساد در سرزمین اسالمی و

نده شود تا درسی برای فورا خشکاهر چه زودتر و باید  و فاسد این ریشه فساد

کند که دکتر گنجی بر   در این نامه اضافه میج.ا.ا. دادستانی کل  «....دیگران شود

های  گزارش همچنینهای دقیِق اسناد و مدارک مربوط به او و  اساس بررسی

است و شورای عالی  روی زمین مفسد برون مرز یکها و سایر مراکز در  سفارتخانه

اجب است. اند که قتل گنجی از نظر شرعی و ین نظر رسیدهبه ا مشترکاقضات شرع 

ی پروفسور دکتر اشتاینباخ( رئیس  ارشناسانهک شهادتبر آقای محمد یزدی که )بنا

را از ضرورت اجرای  اکبرهاشمی رفسنجانی علیاست، رئیس جمهور یی ج.ا.قوه قضا

 عدم دسترسی  بررسی سندیت این فتوکپی )به دلیل چندهر این قتل آگاه کرده است. 

انجام گیرد، اما  آن  در اجزایحتا  یاجانبه   ای همه انست به گونهدادگاه به منبع( نتو

امور  این نوشته وجود نداد. کارشناس درستیبه  و تردید نسبت دلیلی هم برای شک

شده در این  باخ هرچند شرایط مربوط به تصمیم اتخاذپروفسور دکتر اشتاین ایران

داند )زیرا در آن زمان علیه دشمنان فوری   را قابل توجه می ۱۹۹۳نوشته در سال

شده در این نوشته را ممکن  گیری ذکرتصمیم و پروسه نوع شد(، اما روند  اقدام می

که نامه را بررسی کرده )پروفسور دکتر هالم  شناس  اسالم و داند. کارشناس  می

به . ه استنیافت ،آن باشد یدرستامری که در تضاد با  آندر انشاء یا محتوای  (است

 . اداره کل ضدمی شوداین نامه مربوط به یک اقدام حکومتی  می افزاید که اوعالوه، 

اطالعات آلمان نیز )که اصل یا جعلی بودن فتوکپی را مورد بررسی قرار داده است( 

که شکل و شیوه این نامه، همان شکل و روش  نوشته استدر یک نامه به دادگاه 

 تر این تصویر را کاملنیز های شاهد مصباحی  گفته .استایران  ج.ا.رسمی  های نامه

ای است که دادستانی  که این همان نامه رابطه با این موضوع می گویدکند. او در   می

 صدور پس ازرا به پایان رسانده است.  آنرهبر انقالب  اجازه ازپس از کسب  ج.ا.ا.

است که اطالعات امنیتی  واواک مورد وظیفه، و در این نوظیفه مسئوال ،این نامه

 یاو مانند موارد مربوط به دکتر قاسملو  آوری ا در مورد شخص مذکور جمعالزم ر

کمیته »ختیار و نتیجه کار را در ا کندفکندی یک طرح پیشنهادی تهیه دکتر شر

 دهد.قرار « عملیات ویژه



 

 

 ضاربان تقدیر و سپاس از -۹

در  خود را تروریستی وعملیات با اقدامات ارتباطر رفتار رهبری حکومت ایران د

تصویر ما از  این فاکت ها مکملد که مجموعه نده جزئیات دیگری نیز نشان می

 رسمی دستمالچی فتوکپی تمبرهای پستپرویز شاهد  .عملکرد رهبران ج.ا.ا. است

در شده  نشرچاپ و ایران را در اختیار دادگاه قرار داد. یکی از این تمبرهای ج.ا. 

« ساداتانور عامل اعدام انقالبی  بزرگداشت ستوان اسالمبولی»ناسبت به مایران 

به عنوان  ، رییس جمهور پیشین مصر(سادات)است که در متن انگلیسی آن از او 

شود. این امر در تطابق با گفته شاهد مصباحی است که در تهران   یاد می« جاسوس»

اسالمبولی نامگذاری شده است. این  خالدیعنی  به نام قاتل سادات،نیز یک خیابان 

با اقدامات مخالفتی ایران نه تنها  ان حکومت ج.ا.واقعیات مبیّن آن هستند که رهبر

ن از عامال آنها هستند و عالوه بر طرفداری، مشوق و پشتیبان بل ،ندارندتروریستی 

 د.ننمای  بطور رسمی قدردانی می این نوع جنایت

 

V- جرمارتکاب ایران پس از  ج.ا. رفتار رهبران 
 بسیار گویا است. میکونوسو سرانجام، رفتار رهبری حکومت ایران پس از ترور 

و برای  ایران حکومتکه به زبان رسمی  ۱۹۹۲اکتبر  ۲۳در بولتن خبری مورخ 

از خود  میکونوسترور  مورد است، دولت ایران در شورای اسالمی نمایندگان مجلس

تحت ه گردن دیگران بیندازد. در آنجا کند آن را ب  و تالش می کامال سلب مسئولیت

 :چنین آمده استاز جمله « اعالم موضع»عنوان 

نند قتل سه تن ک های گروهی امپریالیستی تالش می همچنانکه مطلع هستید رسانه -۱»

ایران بیندازند. این  ج.ا.را بدون هیچ سند و مدرکی به گردن  از عناصر ضدانقالب

استکبار جهانی علیه یک کشور اسالمی مستقل است.  آشکار مبیّن دشمنیان وامر نش

که اوال  ویمباید متذکر ش در اینجاکنند.   این اتهامات را رد می ج.ا.مراجع رسمی 

از  ترور چند نفر راهبیند که از   جهان هیچ ضرورتی نمیدر شرایط کنونی  ج.ا.ا.

المللی خود را به مخاطره  ه خوب بینعناصر مزدور و وابسته به شیطان بزرگ وجه

و رهبران  کردستان ایران حزب منحله دمکرات ،. دومو آن را خدشه دار کند بیندازد

 خود ایران بخواهد وقت ج.ا.ند که ه اکسی نبوداصوال چون شرفکندی هممتزلزل آن 

ا ه کند توجه  کند. هرچند که این گروهک مزدور )هر از گاهی( تالش میرا صرف آنها 

کنند،   دینی و کفر مبارزه می  علیه بیکه  ج.ا.ا.را به خود جلب کند. اما رزمندگان 

از آنها  علیه ما اند که امکان هرگونه عمل ضدانقالبی به گوش آنها زده  آنچنان سیلی

 سلب شده است.

های  این احتمال وجود دارد که تضادها و اختالفات درونی حزب در میان جناح -۲

 اصلی این ترور بوده باشد. کردها دالیل

مسلما باید در نظر داشت که ضدانقالب در خارج از کشور به منظور تحریف و  -۳

ایران، به چنین  ج.ا.علیه جهان و به راه انداختن تبلیغات عمومِی رانحرافات افکا



 

 

های  . از جمله قتلو بخواهد آن را به گردن حکومت ایران بیندازد جنایاتی دست بزند

 .«اند. ، بختیار، فرخزاد و سرانجام شرفکندی در این راستا قابل مطالعهقاسملو

برای سلب مسئولیت از خود ناموفق  ایران ج.ا.تالش زمامداران از نگر دادگاه، 

است. جمله آخر از بند گفتار اول بسیار گویا است. این جمله نه تنها در رد این ترور 

گونه اعمال و از این اگر یت امر،واقع در .آن را مورد تایید قرار می دهد بل ،نیست

گونه که نآ) بوده باشدیران المللی ا ی صدمه زدن به وجهه بینبرا جمله ترور برلین

کرد. توصیف این   آن را محکوم می قاعدتا ایران باید رژیمآمده است(،  در بولتن

 شباهت همچنینو سخنان علی فالحیان است ، تکرار «سیلی»یک ترور به عنوان 

که توسط  ،«ضربات مهلک»اینکه عبارت  .دارد اوبه انشاء بیانات  های زیادی

اش اظهار شده، تا چه میزان جدی است و چه کسی واقعا پشت  فالحیان در مصاحبه

 بهاین ترور قرار دارد، با توجه به بیانات معاون وزیر اطالعات و امنیت )واواک( در 

جوانان ما شرفکندی : »مصباحی گفته استبه شود. او   تر می  شاهد مصباحی روشن

شورای عالی امنیت  او در یکی از افراد مورد اعتمادافزاید   مصباحی می «.را زدند

این تروها در خارج کشور  سوءملی، اطالعاتی مبنی بر اینکه چگونه باید با اثرات 

 ره است. دهای نوار کاست( در اختیار او قرار داد مقابله کرد را )دوباره توسط بریده

آلمان در رابطه دولت شود که  درباره این موضوع گفتگو می ۱۹۹۳ای در سال  جلسه

اثر  دو کشورتواند به روی مناسبات   با ترور برلین تدابیری اتخاذ کرده است که می

به جنبه قضائی این امر  می شود کهتصمیم گرفته  در این جلسهبه عالوه، بگذارد. 

 . کنندامر سیاسی  یک موضوع و یک ل بهبد آن را وشود اده تر پایان د  چه سریع هر

ایران( تالش کرد تا  ج.ا.فالحیان )وزیر اطالعات و امنیت  علیدر پیگیری این هدف، 

( با وزیر ۱۹۹۳اکتبر  ۷و  ۶به هنگام دیدار خود از آلمان و در گفتگویی که  او )در 

ت، از شروع کار دادگاه )به ( داشSchmid Bauerامنیت آلمان آقای اشمیت باوئر )

مسئول  جمله ازکه  ( جلوگیری کند. شاهد اشمیت باوئر۱۹۹۳اکتبر  ۲۳تاریخ 

اظهار داشت که فالحیان چندین در دادگاه  استهای اطالعاتی آلمان  هماهنگی سازمان

 ناگناهی متهم  بیگویا باره  باره دادگاهی که قرار بود شروع شود و نیز در در بار

ناحق به شکایت داشت که به  ه است و از این امرصحبت کردبا او  هدستگیر شد

و از ما  که پشت ترور برلین بوده است شود  ایران اتهام زده می جمهوری اسالمی

خواست که تدابیری به منظور جلوگیری از شروع کار دادگاه اتخاذ   )دولت آلمان( می

اصوال رد شد( با اشاره به  اناز سوی آلمفالحیان این درخواست خود را )که  .کنیم

روی خانواده حمادی برای بر ایران در رابطه با اعمال نفوذ  ج.ا.تالش و زحمات 

. فالحیان و خواهان تالفی بود کرد  مطرح می )مهندس کردس( آزادی گروگان آلمانی

هر  برلین ترور اسرارروشن شدن  می دهد که برایقول در آن زمان به مقامات آلمان 

و مقامات  مراجعانجام دهد. اما او فقط وعده داد. دالیل اینکه چرا  ه بتواند،ک کاری

خود را به تالش تمام  برعکس بل و عمل نکردند، نه تنها فقط وعده دادند ایران ج.ا.

مصوبه توصیف شده  به تأخیر بیندازند، در متن پایان کار دادگاه را حتا تا کار گرفتند

( بازپرسی او را Nuraraل دسترسی بودن نورآرا )غیرقاب است. آنها تحت بهانه



 

 

و غیرممکن ساختند. این امر خود دلیلی روشن در همکاری شاهد نورآرا با مراجع 

دهد که این   و نشان می هدف پیشگیری از کار دادگاه بوده است با ایرانمقامات ج.ا. 

ز شاهد بهرام استفاده اسوء قصد با هدف کارشکنی در امور دادگاه حتا  رژیم ایران

 . در مصوبه چنین آمده است:است  را نیز داشته برنجیان 

 ۱۲در رابطه با شروع بازپرسی کنسولی در سفارت آلمان در تهران، در تاریخ  -۱»

، از طریق ۱۹۹۶ژوئیه  ۲۵، شاهد به وسیله نامه سفارت مورخ ۱۹۹۶آگوست 

اما شاهد  ،او گذاشته شد دعوتنامه در اختیارو  تایران، دعو ج.اوزارت امور خارجه 

دلیل  و  (VerfBd XV BI.134، ۱۹۹۶آگوست  ۱۲نیامد )گزارش  برای بازپرسی

نه هنگام بازپرسی از شاهد برنجیان  ،را نه پیش از تاریخ بازپرسی خود عدم حضور

شب طول کشید( و نه تا تاریخ  ۹:۲۰صبح تا  ۱۰:۱۵)که در همان روز از ساعت 

یا غیرمستقیم، به ما اطالع نداد )گزارش وزارت امور ، مستقیم ۱۹۹۶آگوست  ۲۴

شاهد نورآرا در نامه  (.VerBbd XV BI169، ۱۹۹۶آگوست  ۲۷خارجه مورخ 

در  ایران)این نامه همراه با یک یادداشت رسمی دولت  ۱۹۹۶آگوست  ۱۴مورخ 

شود او  رسیده است( مدعی می در تهرانبه سفارت آلمان  ۱۹۹۶آگوست  ۲۶تاریخ 

آلمان در ساعت ده صبح در برابر در اصلی سفارت  سرموقع و   ز بازپرسی بهدر رو

به آقای ن )امضاکننده  ارائه دعوتنامه خواهش کرده استو با  حضور داشتهتهران 

. او مدعی است به او گفته که او در برابر سفارت منتظر است نامه( اطالع داده شود

دیگر نیز در فاصله یک دو بار  عی استآرا مدنورهنوز نیامده است. « ن»آقای  شده

 کند.   همان پاسخ را دریافت می مراجعه و پرسش و باز ربع ساعت

 توان آن را دلیل کارشکنی  نمیاساس است و  بیاز پایه  شاهد نورآرااین ادعا  -۲

به گزارش اداری سفیر آلمان به وزارت  ر این موردد مراجع آلمانی دانست. دادگاه 

دهد. براساس این گزارش، سفیر   میارجاع ( VerfBD XV BI.169امور خارجه )

 مقرر داشته بوداز اجرای بازپرسی شاهدان برنجیان و نورآرا،  اطمینانبه منظور 

کارمندان بر این اساس . هدایت کنندشاهدان آمدند آنها را به درون سفارت  هر زمان

 می کنندهدان را یادداشت انتظامی سفارت که در آن روز مشغول خدمت بودند نام شا

دهند که در آن روز در بخش انتظامات   آنها را در اختیار کارمند ایرانی قرار می و

ر اختیار دربان دِر ورودی ها را د نام ده است و او نیز به نوبه خود مشغول خدمت بو

حضور شاهد برنجیان، حتا در صف متقاضیان دهد. پس از  محل ویزا قرار میاصلی و

از  در بیرونگردند. تا ساعت دوازده ظهر دو بار دیگر نیز   بال شاهد نورآرا میبه دن

رودی سفارت هایی که در برابر در و اند. هیچیک از نگهبان به دنبال او گشته سفارت

آورند که به غیر از برنجیان کس دیگری با ارائه   ند به خاطر نمیکرد انجام وظیفه می

نورآرا از آنها پرسشی کرده باشد.  شاهد رفته باشد یارا گ« ن»ه سراغ آقای دعوتنام

بازپرسی از برای فراهم آوردن امکان شده  براساس تدابیر اتخاذو ) از نگر دادگاه

هستند و به این دلیل درست  سفارتشاهد نورآرا( بیانات نگهبانان دِر ورودی 

 .ارزیابی می کندعاری از هرگونه واقعیت را اظهارات نورآرا 



 

 

ا به حتا توسط توضیحات خود نورآرا )درباره محتوای این اطالع که گویرزیابی این ا

زیرا این  ،گیرد  هنوز نیامده است( نیز مورد تأیید قرار می« ن»که آقای  او گفته شده

 به این دلیل که هنوز نیامده در تضاد با واقعیات موجود بوده است« ن»خبر که آقای 

 ه استتوانست  و اصوال نمی هبرد بسر می خود ردر تعطیالت و در کشو« ن»آقای 

ادعا می نورآرا  آنگونه کهاال این خبر نادرست را )ها احتم بیاید. اینکه یکی از دربان

ت، اظهارات سفاربر اساس غیرممکن است. بنااز ( اشتباهی به او داده باشد کند

 انین را نزد کسکنندگا  کارمندان مراجعه تبصورت غین انتظامی درامأمورنگهبانان و

کنند و نه اینکه آنها را پس بفرستند. اینکه   نمایندگی می فرد غایب راکه  می فرستند

به این دلیل روشن نیز چنین عمل شده است  نورآرا بازپرسیتعیین شده برای در روز 

به شاهد برنجیان بدون هیچ مشکلی اجازه ورود به سفارت در همان روز که است 

 بوده است.« ن»او نیز به امضای  که دعوتنامه هر چند شده،داده 

ایران با همکاری نورآرا و مقامات ج.ا. که مراجع واقعیت  ایناز نگر دادگاه،  -۳

روند دادگاه اعمال نفوذ کنند، خود دلیلی وی ره بکرده اند از راه اقدامات خود تالش 

در حوزه  پرسیی بازبر رد این ادعا است که گویا مسئولیت عدم حضور نورآرا برا

 ایران مقامات ج.ا. و مراجع به این معنا کهمسئولیت مراجع آلمانی بوده است. 

را اند(  او را در روز بازپرسی به سفارت راه نداده که گویاادعاهای نادرست نورآرا )

به وزارت امور  ۱۹۹۶آگوست  ۲۵پذیرند و بر اساس آن سفیر آلمان را در تاریخ  می

(. در این گفتگو نه Vgl. Verf Bd. XV BI. 169خوانند ) خارجه ایران فرا می

اتهامات و ادعاهای  بل، نورآرا از سوی طرف ایرانی تکرار تنها این ادعاهای

د. برخالف ایرادات نشو  نادرست دیگری نیز در ارتباط با بازپرسی برنجیان مطرح می

که به برنجیان اجازه  فرستاده سفارت ایران در بُن، این امر واقعیت ندارد و اتهامات

برنجیان آمد و بازپرسی شد. این اتهام نیز  را نداده اند، زیراورود به سفارت آلمان 

پایه است. چنین رفتاری با برنجیان   اند بی که گویا وکیل همراه برنجیان را برگردانده

 ،آمد  جلسه میارمند بازپرس سفارت حتما در صورتو نیز چنین تصمیمی از سوی ک

وان چنین ت  می ها جلسه حاوی چنین مطالبی نیست. از این واقعیتصورت الی کهدر ح

حضور وکیل خود گویا برنجیان خواهان  مبنی بر اینکه ی ج.ا.ا.نتیجه گرفت که ادعا

، حقیقت ندارد و به او چنین اجازه ای را نداده اند بوده است، اما  بازپرسیبه هنگام 

روی بازپرسی را برنجیان اینکه رده است. ستی نکچنین درخواهم  بارحتا یک هرگزاو 

گویا او درخواست چنین کاری ادعا که  این اما کرده درست است،نوار کاست ضبط ن

داده نشده، نادرست است. اگر چنین خواست و تصمیمی در این  به او اجازهرا کرده و 

 ودموججلسه تاما صور، شد  جلسه ذکر میداشت، حتما در صورت مورد وجود می

 درخواستی اصوال است که چنین ااین امر به این معن وجود ندارد و ردیچنین مو

 که در پی آن رد شود. وجود نداشته است

به منظور  دو باره اقدام تردیدی وجود ندارد که شک و جایهیچ برای دادگاه  -۴

ی( تعیین یک قرار بازپرسی جدید از نورآرا )به دلیل همکاری نورآرا با مراجع ایران

را  نورآرا شاهد هد خورد. به این دلیل، دادگاهاز نو شکست خوابی ثمر است و 



 

 

 ۱۹۹۶مه  ۲مورخ  ،خود  دادگاه در مصوبه کند.  غیرقابل دسترسی اعالم می

دارابی، نورآرا و برنجیان  قاسمای که در آن به تقاضای بازپرسی شاهدان  مصوبه)

نظر فتار این شاهدان، دادگاه بر این اعالم داشت که براساس رپاسخ منفی داده شد( 

ین ترتیب مراجع ایرانی ه ااجازه خروج از ایران را نخواهند داشت و ب آنهااست که 

اند. حتا راه یک بازپرسی موقت  مانع از بازپرسی آنان در جلسه رسمی دادگاه شده

بسته  شده در باال نیز به دالیل ذکر در تهرانتوسط کارمندان کنسولی سفارت آلمان 

ها به مراحل  تحقیقات و بررسیپروسه  ابتدا پس از آنکه مشخص شد ه بود وشد

تواند از این اسناد و   میدر صورت لزوم شوند و دادگاه   می کخود نزدی پایانی

وارد  ایران و مقامات ج.ا. پوشی کند، مراجع چشم )اظهارات شاهدان باال( مدارک

ات )یعنی ین شده برای شروع آخرین دفاعچند روز پیش از تاریخ تعیی و عمل شدند

توانند فورا مورد بازپرسی   که شاهدان می دادند( به دادگاه اطالع ۱۹۹۶ژوئن  ۲۵

ژوئن  ۲۴قرار گیرند. )نامه دفتر صدراعظم و نامه وزارت امور خارجه آلمان مورخ 

(. این موضوع )که آن را به هیچ Verf.Bd XW BI. 119/120،... و ۱۹۹۶

توان کمکی به پیشبرد کار دادگاه تعبیر کرد( به همراه عدم حضور شاهد   یترتیب نم

أخیر انداختن به ت با هدف ایران مقامات ج.ا.هایی از سوی  نورآرا، تدابیر و تاکتیک

با این ادعا که گویا بازپرسی از قصد داشتند از این راه و  است و آنها  کار دادگاه بوده

، یک وقت دوشانجام نتوانسته است مراجع آلمانی انگاری   نورآرا به دلیل سهل

به تأخیر برای صدور رای را کار دادگاه را  از این راهبازپرسی جدید بگیرند و 

درآنصورت غیبت یا  تانشود حاضر قرار جدید  ر سرشاهد دوباره ب افی بودبیندازند. ک

ل بررسی توجیه با ادعاهایی مشابه، غیرواقعی و غیرقاباو باز هم  دوبارهعدم حضور 

به روند بازپرسی برنجیان  های طرف ایرانی برای ایرادگیری . کوشش و تالششود

برای برنجیان نیز  کنندیعنی آنها قصد دارند دادگاه را مجبور  ،نیز درهمین راستا است

یک قرار بازپرسی جدید گذاشته شود. اینکه برنجیان برای بازپرسی کنسولی حاضر 

اهمیت شهادت از نگر دادگاه، . نیست دادگاهاین ارزیابی  با تضاددر شده است، 

را متهم  شهادت داده و او دارابی علیه تحقیقات در روندکه ) گفته های اوو  برنجیان

ی از داراب اظهارات خودبا پس گرفتن  می خواهد برنجیاندارابی اکنون و  ه استکرد

او بخواهند  و مقامات ج.ا.ا. که مراجع ه استمهمتر از آن بود رفع اتهام کند( بسیار

 دادگاه قرار دهندصدورحکم به تأخیر انداختن بر خود مبنی در چهارچوب تاکتیک را 

عالوه، برای طرف ه . بموجب نادیده ماندن چنین شاهدی شوند ریسکبا این  و

قبال امکان آن  اشانکه خود بازپرسی هر دو شاهدی ایجاد مانع و پیشگیری از ایرانی

به این دلیل برنجیان سر قرار  .ه استنابخردانه بود به شدت ، ندآورده بودرا فراهم 

همکاری با طرف سومی  ازمتاسفانه  دادگاهآمده و نورآرا ناراستگویی می کند. 

به و  و تغییر دهد روند دادگاه را تعیینبخواهد با اقدامات خود که  ج.ا.ا.(مراجع )

در پرونده نشان می  وه، واقعیات موجودعاله ب وی آن اعمال نفوذ کند معذور است.ر

  می دارند به گونه ای که دادگاهاندکی بسیار شاهد نورآرا اهمیت  اطالعات دهند که

  پوشی کند.  از بازپرسی او چشم به روند کشف حقیقت و خدشه بدون خلل تواند



 

 

ایران تغییر روند دادگاه به سود با هدف  ،نیزدیگر  اما بدون نتیجه، یک تالش نهایی

 ۲۸در نامه مورخ  ج.ا.ا.فالحیان، از سوی سفیر  علیسخنان  کردناهمیت   و نیز کم

 در این نامه می نویسدآلمان انجام گرفته است. او  ییبه وزیر قوه قضا ۱۹۹۶نوامبر 

از نظر محتوا ناقص و تحریف »فالحیان سخنان وزیر اطالعات و امنیت ایران علی 

اند که گویا او  ر شدهچنان تفسیآناو  سخنان» که شود مدعی میاند و  نقل شده« شده

در وارد کنیم.  سنگین ضرباتی برون مرز ایم به اپوزیسیون موفق شده ماگفته است 

 هرگونه از ه استتالش کرد ۱۹۹۲سپتامبر  ۸ بیانات مورخ در )فالحیان( اوحالیکه 

د به این مصاحبه ین دلیل هرگونه استناه اممکن پیشگیری کند. بنادرست تفسیرهای 

کننده   قانع اصوال و از اساساین توضیح و اصالح از نگر دادگاه،  «.غیرمجاز است

به است با اعتراف  چنین سخنانی نگفتهکه گویا فالحیان  سفیراین ادعای  ، زیرانیست

تنها شود. سوء تفسیر  پایه و اساس می  ، بیشده اندسوء تفسیر  بیانات او این امر که

منظور  کهآید که بیاناتی در تطابق با آن قبال انجام گرفته باشد. این  جود میوهنگامی ب

است  ایران بودهبه اپوزیسیون )در این مصاحبه(، ضربه ضربات یادشده فالحیان از 

 .او مشاهد کرددر تمام اظهارات را می توان 

 

VI-  سوء قصد ایران در رابطه با حکومتگرانمسئولیت 
رهبری حزب هییت د که ترور نکن  تشریحات باال روشن می توصیفات وات، توضیح

خودسرانه و ی دکتر شرفکندی، نه کار به رهبر در برلین دمکرات کردستان ایران

ایران  های اپوزیسیون میان گروهچند نفر است و نه ریشه در اختالف نظر   تکروانه

 :شده است کارگردانیطراحی و ایران  قدرتمدارنتوسط  این تروربرعکس، . دارد

ان این هاشمی به عنوان آمر بنیعبدالرحمان متهمان و نیز فرمانده تیم عملیات  -۱

قی که عامالن را تشویق و ی. روابط شخصی با قربانیان یا عالشوند  ترور شناخته نمی

دارابی نیز )با توجه به  کاظمکرده باشد، وجود ندارد. حتا  ترورترغیب به این 

ق و منافع یبه دلیل تقدم عال همچنیناطالعات و امنیت و اش به دستگاه  وابستگی

داد و نه بدون کمک   سیاسی رژیم( نه چنین تروری را بدون کسب مأموریت انجام می

هم « تیم ضربت»دیگران اصوال توانایی انجام آن را داشته است. این امر شامل 

 ایران بوده است. حکومتوابسته شان در گرو تدارکات مراکز اشود. آنها نیز کار می

یا اختالف آنها با درون حزب دمکرات کردستان ایران نتیجه اختالفات  این ترور -۲

 . دادگاه در این زمینه نه تنها به اظهاراته استهای ُکرد اپوزیسیون نبود گروه دیگر

از  بیرونو  درونبه سخنان شاهدان بسیاری از  بل ،باخکارشناسانه پروفسور اشتاین

پور، دکتر فراحتی، دکتر   د )دستمالچی، اسفندیاری، میرراشد، عزتکشور گوش دا

صدر، دکتر گنجی، حسینی و دبیران(.   براتی نوبری، متحملیان، جعفری، بدیعی، بنی

های موجود جنبش مقاومت ایران  کل طیفتقریبا ی  طیف این شاهدان دربرگیرنده

ها و احزاب اپوزیسیون  انزمها، سا القول بیان داشتند که گروه هستند. همه متفق

در رابطه با  خود با هم  عقیدتی-وتضادهای سیاسی نظرها ایران با وجود تمام اختالف

در باره آن طالبانی جالل  بارزانی یا مانند احزاب کرد رهبرانکه ، آنگونه خود اهداف



 

 

دارند. دادگاه از داشته اند و با یکدیگر رفتاری مسالمت آمیز ند، همواره گفت سخن

ارد. کارشناس پروفسور دکتر موردی که خالف این امر را نشان دهد اطالعی ند

های اپوزیسیون  کند که او چنین تروری را از جانب یکی ازگروه  باخ اضافه می اشتای

داند. برای چنین عملی هیچ انگیزه عقال قابل اثباتی وجود ندارد.   عمال غیرممکن می

رژیم حاکم موجود  علیهمشترک برای مبارزه  یک عالقه ایران در میان اپوزیسیون

های اپوزیسیون متقابال یکدیگر را  است و این امر در تضاد با آن قرار دارد که گروه

 بکشند. از چنین امری نیز تا کنون هیچگونه نشانه یا اطالعی در دست نیست.

دهد که   نشان می آشکاربه گونه ای بسیار  اثبات جرم  برعکس، نتیجه -۳

کنند و   را تأیید می برون مرزایران نه تنها اقدامات ترویستی در متگران ج.ا.ا. حکو

 بل ،دهند  مورد تقدیر قرار می و شبه ای الن آنها را بدون هیچگونه شکعام

به دلیل  تنهاهایی هستند که  کارگردانان ترور علیه انسان آمران و آنها خودبرعکس 

 قدرتمداراناند.  قرار گرفته خشم و خشونت شان مورد ا های سیاسی بینش و برداشت

  میخود ن سیاسی اصرفا به دلیل حفظ قدرت سیاسی اقدام به نابودی مخالفج.ا. ا. 

رژیم  هایی که به هر دلیل او انسان مبنی بر اینکه از نگاهخلخالی  سخنان صادقکنند. 

با حقوق تضاد م)امری که  هستندالقتل  واجب دانپذیرمی را ن بر ایران حاکماسالمی 

وابسته  افراد سایر با قتلبا قتل دکتر قاسملو و هم  مستقیم هم در ارتباطیاست(  بشر

ز اهایی  ارگاننهادها و از نگر دادگاه، . است اپوزیسیون ایران های مخالف گروه به

بر همان بنا ،دارندعضویت ت حکومتی در آن ترین مقاما  که عالی ایران ج.ا. حکومت

 میم به قتل دکتر شرفکندی ویارانهای مربوط به قتل دکتر قاسملو، تص زهدالیل و انگی

چهارچوب خواستند در   میقصد جدایی ایران را نداشتند و اند. قربانیان  گرفته او

مشارکت برای کردها و حق خواهان خودمختاری  تنهابمانند. آنها  آنتمامیت ارضی 

ان ُکرد )ابتدا رهبر .بودند  سیاسی یتصمیمگیری ها در زندگی اجتماعی و مردم بیشتر

مبارزه با آنها  حکومت مرکزی و ندشد و سرکوب ها رد خواستپس از آنکه این 

دست به فعالیت زدند.  برون مرز ی خودها خواست( برای تحقق و انجام کردشروع 

در مبارزه علیه کردهای مخالف و رهبران و نمایندگان آنها )چون  حکومتگران ج.ا.ا.

رفتار از زمان اظهارات خلخالی عمل کرده اند و این نظر ومتحد   همهمواره ( گذشته

ن دلیل ه ایتغییری نکرده است. ب ( هیچقتل دکتر قاسملو)به بعد و پس از ترور وین 

به نتایج تمام با رضایت و خوشحالی  ۱۹۹۲آگوست  ۳۰فالحیان در علی است که 

های اپوزیسیون  با سرکوب فعالیت در رابطهبسیار موفقیت آمیزاش )از نگر او( 

 ۱۷هژده روز پس از این بیانات، یعنی در  تنها توج به اینکهکند. با   اشاره می

می توان گیرد،   این ترور انجام می« میکونوس»، در رستوران ۱۹۹۲سپتامبر 

این قتل  برای یا  پرده مبیّن پیشدر این مصاحبه تنها های او  گفتهنتیجه گرفت که 

بود.  و روشن بسیار آشکار بل ،نه تنها پنهان نبود ای که پرده  پیش ست،ا  بوده

شود،  فالحیان مشخص می گفته های علی اعالم شده در و قصد تنیهمچنانکه از 

قدرتمدران  همچنان ادامه یابد و ستبایمی  ایرانی ناپیگرد و نابودی مخالفعملیات 

 و نهادهای . مقاماته باشندایی داشتهم نباید اب برون مرراز کشاندن آن به  ج.ا.ا.



 

 

هم  ایرانبخش کردستان  ، دربرای ترور برلینهمزمان با انجام تدارکات  ج.ا.ا.

رفت که پس از پخش   زیرا انتظار می ،های امنیتی الزم را به عمل آوردند  پیشگیری

بزنند. زمامداران  و اعتصاب مردم دست به اعتراض شرفکندی و یاران خبر ترور

 و ،نامخالفصدای خاموش ساختن سرکوب و  مبنی بر خود در تطابق با اصولن ایرا

سه دخالت دادن مقامات مسئول در پرو با در رابطههای ارائه شده  بر نمونهبنا

را به  او  همراهان دکتر شرفکندی و طرح تروراین نوع از اقدامات،  گیریتصمیم

عمل کرد و  خود  وعدهبرخالف ان فالحیعلی چرا  امر که ند. توضیح  ایناجرا درآورد

در همین نکته نهفته است، ، کمک نکرد برای روشن شدن این جرم به مقامات آلمانی

، که در ندداشت  می بر یشنقاب از چهره خو خود ان ج.ا.ا.در چنین حالتی رهبر زیرا

 که در ایران حاکم بر رژیم. ه اندچهره واقعی خود را نشان داد اساس خود برداشته و

رفتار  لحن و شورای اسالمی بولتن خبری مجلس نثرو  نوع بیان وانشاء 

، ا نشان می دهدآشکار مخالفان کرد راخود نسبت به   پرخاشگرانه و تحقیرکننده

انجام و  و تنهاکند   از اقدامات تروریستی دفاع می و بسیار آشکار بطور اصولی

 کند.  منوط به شرایط سیاسی ویژه می اجرای آنها را

امر نیست که این واقعیت که بانیان این ترور زمامداران ایران هستند در تضاد با این 

انجام گرفته میان آلمان و ج.ا.ا.  ۱۹۹۲نمایندگان واواک در مذاکراتی که در تابستان 

آقای چنانکه وزیر امور امنیت آلمان و هم، هحکومتی بود و موضوع آن تروریسمبود 

در خاک که  داده بودنداطمینان  خود به طرف آلمانی ست،اشمیت باءر شهادت داده ا

از سوی مقامات ج.ا.  . چنین تضمینینزنند دست به چنین عملیاتی )ترور( آلمان

یک ایران  گران ج.ا.حکومتدارد که  خود نهفته این اعتراف را در ایران در واقع

 ییاجرا ی دیگریهارا در جا اقدامات اینگونهکه  هستندل یقا درا برای خو یحق چنین

 )چشم پوشی ازعملیات تروریستی هایی چنین ضمانت بهاز نگر دادگاه، پس، . کنند

 )ج.ا.ا.( کننده  طرف تضمین ، زیراکننده داد  اهمیت تعیینچندان  نباید (آلمانخاک  در

آمر و  بانی، یت تروری را که خودلکه مسئو کندبه قول خود عمل  اینگونه تواند  می

ترور  در مورد، همانگونه که انکار کند رسما نپذیرد و آن را را است عامل آن بوده

 چنین کرده است. در برلین میکونوسرستوران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 پیوست ها
 اسناد و مدارک و تصاویر

 اضافه شده است( از سوی مترجمحکم نیست و  )این بخش در

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 پس از تروررستوران میکونوس 

 

 
 میکونوس فردای ترور رستوران



 

 

 
 باال: نوری دهکردی و دکتر صادق شرفکندی قربانیان ترور برلین:

 پایین: فتاح عبدلی و همایون اردالن

 

 



 

 

 
 میکونوس هفریچهوف کوبش رییس دادگاه پروند

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 در پرونده میکونوس برونو یوست، نماینده دادستانیدادستان 

 

 

 

 

 



 

 

 
 اده صادق شرفکندی در دادگاه برلیناوتو شیلی، وکیل مدافع خانو

 

 

 
 ولفگانگ ویالند، وکیل مدافع خانواده نوری دهکردی

 

 

 

 



 

 

 
 یوآخیم اریش، وکیل مدافع خانواده عبدلی در دادگاه برلین

 

 

 

 
 لوح یادبود ترور برلین در برابر رستوران میکونوس

 
 
 



 

 

 
 «امور ویژه شورای»، صدر علی خامنه ایرهبر ج.ا.ا. آیت هللا آمر ترور، 

 



 

 

 
 «شورای امور ویژه»عضو  رفسنجانیهاشمی علی اکبر  رییس جمهور وقت آمر ترور،

 

 
 «شورای امور ویژه»عضو  علی اکبر والیتیپزشک کودکان آمر ترور، وزیر امور خارجه وقت، 



 

 

 
اد( ، ابوالقاسم )فرهCشاهد  .سید حسین موسویان، دیپلمات، سفیر وقت جمهوری ا.ا. در بن/ آلمان

 است.دخالت داشته آلمان و اروپای غربی  مخالفان درمصباحی: موسویان در اکثر ترورهای 

 

 
 و معرفی ابوالقاسم مصباحی به دادستانیابوالحسن بنی صدر شاهد 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 : تا زمانی که خمینی زنده بودتصمیم در بارهCابوالقاسم مصباحی، معروف به شاهد 

 ن ایران را او می گرفتتمام قتل ها در درون و بیرو 

 

 

 



 

 

 
 کناردر  ،«شورای امور ویژه»عضو  ،توزیر اطالعات و امنیت وق  آمر ترورعلی فالحیان

 طراح قتل های زنجیره ای عکس سعید امامی )اسالمی(

 

 
 و  تیر خالص زن عباس راحیل کاظم دارابی سازمانده ترور، سه عامل ترور، از راست:

 نفر چهارم ناشناسبه هنگام ترور،  نگهبان در ورودییوسف امین 

 

 



 

 

 
 کادر ورزیده ترور در خدمت وزارات: عبدالرحمان بنی هاشمی، میکونوس عامل ترور

 ن اشلیک با مسلسل بر روی حاضراطالعات و امنیت ج.ا ایران، 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 حکم بازداشت علی فالحیانمتن 
 

 قاضی دیوانعالی قضائی آلمان فدرال

 / آ۴۵ ( Herrenstrasse) اسهرن اشتررکارلسروهه: ه

 ۰۰۴۹۷۲۱۱۶۹۰تلفن: 

 ۰۰۴۹۷۲۱۱۶۹۸۳۱فاکس: 

 قرار توقیف

 ۱۹۹۶مارس  ۴تاریخ: 

 

          2BJS295/95-8  
 شماره پرونده: ___________

          1 BGS 92/96  
 

بدینوسیله دستور جلب و توقیف علی فالحیان وزیر اطالعات و امور امنیتی جمهوری 

 در نجف آباد بوده و احتماال ۱۹۴۸ صادر می گردد. نامبرده متولد سال اسالمی ایران

)ایران( است )اطالعات بیشتری درباره شخص متهم و محل سکونت  ساکن تهران

 وی در دست نیست(.

با افراد دیگر و  ادر برلین مشترک ۱۹۹۲سپتامبر  ۱۷ علی فالحیان متهم است که در

خبیثانه چهار نفر را به ئلی که خطر عمومی دارند، به پیروی از نیاتی نازل، و با وسا

ده و قصد قتل شخص دیگری را داشته است. این جنایت طبق نص مواد قتل رسان

 ( قانون جزا مشمول مجازات می باشد.۵۲و  ۲( از بندهای )۳۱و۲۵و۲۱)

 ۱۴ین، در روزهای ها در برل به مناسبت برگزاری کنفرانس بین المللی سوسیالیست

 ۱۴، رهبران حزب دمکرات کردستان ایران نیز از تاریخ ۱۹۹۲تامبرسپ۱۸ تا

 سپتامبر در این شهر حضور داشتند. نامبردگان عبارت اند از:

دکتر صادق شرفکندی )معروف به دکتر سعید( دبیر کل حزب، فتاح عبدلی و همایون 

دهکردی اردالن نمایندگان حزب در اروپا و آلمان. یک ایرانی دیگر به نام محمدپور 

ترجمی این )معروف به نوری( که در شهر برلین در تبعید بسر می برد، همراهی و م

حزب دمکرات کردستان از نقطه نظر سیاسی مهمترین  گروه را به عهده داشت.

های مخالف رژیم  مهمترین گروه تشکیالت ُکردها در ایران است و درعین حال از

های اپوزیسیون  کنار دیگر گروه ردرجمهوری اسالمی به شمار می آید. حزب مزبو

 ۱۷افراد نامبرده فوق در تاریخ  بگونه غیر قهرآمیز به مبارزه مشغول است.

 ...شب، در محلی که جای گردهمائی افراد ۸، در حدود ساعت ۱۹۹۲سپتامبر 

 



 

 

 
 

 
 ۱۹۹۶علی فالخیان، چهارم مارس  بازداشتحکم دادستانی آلمان: 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ممترجر باره د
 

 :پرویز دستمالچی

 دانشگاه برلین علوم سیاسي از کارشناس ارشد

 کتاب ها:
 سازماندهی دمکراتیک 

 پایه های دمکراسی 

 قانون دمکراسی و 

 نظام حکومت دمکراسی و 

 جامعه مدنی ودشمنانش 

 عدالت اجتماعی -دالت سیاسیع 

 جامعه باز، جامعه بسته 

 ام والیت فقیهاسالمی ایران و نظ قانون اساسی جمهوری نقدی بر 

  اندیشه های سترون )نقدی براندیشه های روشنفکران دینی: حجت االسالم

اشکوری، دکتـر هاشم دکتـرمحسن کدیور، حجت االسالم حسن یوسفی 

 آقاجری و...(

 تروریسم دولتی والیت فقیه 

 اسناد " میکونوس" ریشه های ایدئولوژیک تروریسم والیت فقیه و 

 (۹۷آوریل  -۹۲)سپتامبر  اسناد "میکونوس" بخشی از 

 )میکونوس )متن رأی دادگاه، ترجمه 

 افسانه ها وسرآب )نقدی براندیشه های  هوریت وساختارحکومتجم

روشنفکران دینی: علی شریعتی، دکترهاشم آقاجری، دکترجالیی پور، علی 

 علوی تبار، اکبر گنجی و...(رضا 

  ق بشر(.)مدرن، یا متکی به حقو های پارلمانی لیبرال دمکراسی 

 نمی دانم"، سر کارل پوپر، ترجمه "می دانم که هیچ 

  :اندیشه های بد فرجام )نقدی براندیشه های روشنفکران دینی

 دکترعبدالکریم سروش، علی شریعتی، و...(

 دشمنان آزادی: نقدی بر اندیشه های علی شریعتی 

 اندیشه هایی در فلسفه حکومت مدرن  

 نوجوانان:ترجمه برای 

  ،"(۱۳۵۶پسرک چوپان )"های وا 
 (۱۳۵۸) نمک زمین -۲۰         

 کارهای مشترک:



 

 

 سوسیال  انقالب )اسناد تاریخی جنبش کارگری و سوسیال دمکراسی و

شاکری  ،  به همت: خسرو۱۳۶۴، ۱۹کمونیستی ایران، جلد  دمکراسی و

 و پرویز دستمالچی،  ترجمه(
 ،"سرمایه جلد یک مدخلی برانتشار:  از پایه گزاران" دفترهاي تئوریک ، 

 (۱۳۵۷ترجمه، پائیز )
 خسرو همکاري با پروفسور از پایه گزاران مجله "کتاب جمعه ها" )در 

کشور،عضو  خارج از در (۱۳۶۳ز امیرحسین گنج بخش، پائی شاکري و

 ۱۳۶۸تابستان  جلد " کتاب جمعه ها"، تعطیل در۱۶هیئت تحریریه، انتشار

 یدالیل مال بنابر
 برلین"،  -یته اپوزیسیون ایراني در تبعید علیه ترورپایه گزاران "کم از

ریسم حکومتي ج.ا. به تنظیم شش جلد اسناد مربوط به ترو :  تهیه و۱۳۷۱

  زبان آلماني
 دبیر تشکیالت و ، عضوهیئت اجرایي ویعالی پایه گزاران، عضو شورا از 

 ، سپس استعفا از۱۳۷۲خواهان ملي ایران تا سال  یجمهور یامور مال

بعدعضوهیچ  این سال به از .سازمان ازعضویت در نیز ها، و مسئولیت تمام

     گروه و تشکیالتي نیست
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 پشت جلد
 

یک سری گروه های بی نامی وجود داشتند که ...  ... پیش از تأسیس واواک»

ی در میان می را اجرا می کردند و تصمیمات خود را تنها با خمین برون مرزترورهای 

آنها را تأیید می کرد. بدون تأیید خمینی عملیات انجام نمی  بایستمی گذاشتند و او 

نام "شورای امور ویژه"  باسید علی خامنه ای شورایی رهبری  گرفت... پس از

 دارد. وظیفه این "شورا..." تصمیمشد که برفراز حکومت و دولت قرار  تشکیل

 موضوع قتل در رابطه باندیشان است... گیری در تمام امور مهم، از جمله ترور دگرا

تصمیم باید بدون استثناء به تأیید رهبری برسد و بدون دستور او هیچکس اجازه 

 .(Cشاهد )شهادت ابوالقاسم مصباحی، ...« اقدام ندارد

ی دکتر شرفکندی، به رهبر برلیندر ترور رهبری حزب دمکرات کردستان ایران» ... 

میان است و نه ریشه در اختالف نظر  چند نفرگویا   تکروانهخودسرانه و نه کار 

طراحی و یران ج.ا. ا ناقدرتمدارتوسط  این ترور ...ایران دارد های اپوزیسیون گروه

دهد که   آشکار نشان میبه گونه ای بسیار  اثبات جرم  نتیجه... کارگردانی شده است

الن کنند وعام  تأیید می را برون مرزایران نه تنها اقدامات ترویستی در  حکومتگران

آمران  آنها خود بل ،دهند  مورد تقدیر قرار می و شبه ای آنها را بدون هیچگونه شک

های  بینش و برداشتبه دلیل  تنهاهایی هستند که  علیه انسانترور اصلی کارگردانان و

صرفا به ج.ا.ا.  قدرتمداراناند.  گرفتهرژیم قرار  خشم و خشونتشان مورد  ا سیاسی

نگر از .. کنند.  میخود ن سیاسی الیل حفظ قدرت سیاسی اقدام به نابودی مخالفد

 ت حکومتترین مقاما  عالیدر آنها ایران که  ج.ا.زاهایی  ارگاننهادها ودادگاه، 

 «. ..اند. گرفته او یاران تصمیم به قتل دکتر شرفکندی و ...دارندعضویت 

و همچنین قتلی که در این دادگاه  وین در... قتل دکتر قاسملو و دو تن از یارانش »

مورد بررسی قرار گرفت، از نتایج و پیامدهای عملی سیاست های ج.ا.ا. است. رابطه 

رک غیرقابل انکار میان قتل وین و برلین بسیار روشن و آشکار است... اسناد و مدا

و ایران  ج.ا. دادگاه، شکل و نوع اتخاذ تصمیم راس رهبری سیاسیارائه شده به 

که با هدف نابودی مخالفان در  را مسئولیت های این تصمیم گیری همچنین ساختار و

نابودی  تصمیماتخاذ انجام می گیرند روشن و آشکار نشان می دهند...  برون مرز

است که نهادی  دگراندیشان و مخالفان رژیم دراختیار نهادی به نام شورای امور ویژه

تشکیل شده است... اعضای این شورا عبارتند از نظام  و به دستور رهبر غیرقانونی

رئیس جمهور، وزیر اطالعات و امنیت، وزیرامور خارجه، روسای نیروهای نظامی 

سیاسی  .. دلیل و انگیزه ترور برلینرهبر مذهبی نظام. خود و انتظامی ... و همچنین

ه سیاسی صرفا با انگیز تروراین  یعنیاست... حاکمان و مربوط به حفظ قدرت سیاسی

  « ...دی مخالفان رژیم انجام گرفته استو با هدف نابو

 

 


