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فصل اول
از آغاز تا تعقیب
سرآغاز

ترور دبیر ُکل حزب دمکرات کردســتان ایران ،دکتر قاسملو و همراهانش ،درتیر

ماه  ١٣٦٨در وین توســط تروریســتهای جمهوری اسالمی ،باعث شد که همه
رویدادهای ناخوشــاید و فاجعهبار ملت کـُــرد را دوباره به خاطر بیاورم .با خود

کـرد همواره تکرار میگردد؟ چرا رهبران
میگفتم که چرا تاریخ در مورد مسأله ُ
مبارزه که همواره بیشتر از دیگران بـــه تاریخ ملت خود واقفند ،بــه این راحتی
از دســت میروند .مگر نه این اســت که تاریخ را بایســتی با تمام نقاط ضعف و
قوتــش پذیرفت و از نقاط قوتش برای حال و آینده اســتفاده کرد .بعد از فاجعه

وین تصمیم گرفتم که به جای نمک برزخم پاشــیدن و خود را متهم کــــردن

و ســؤالهای بیجواب ،بهتر آن است که در مورد مسأله وین که خود  فصلی از
تاریخ ملت ُکرد خواهد بود ،تحقیق کرده و رویدادها را دقیقاً مورد بحث و بررسی
قرار دهم.
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کـــرد همیشه رویدادها و وقایع تاریخی ملت کـُــرد را از سر
دشمنان ملت ُ

کـرد را شیطان نشان دادهاند     .
دلسوزی؟! وارونه جلوه داده ،خود را فرشته و ُ

برای اینکار منتظر اعالم نتایج تحقیقات و بررسیهای پُلیس اتریش ،تشکیل

دادگاه و محاکمهی مجرمین ماندم .تا تمام نوشتههای این کتاب مستند به اسناد

پُلیس و دادگاه اتریش باشــد .خوشــبین بودم که اتریش دولتی اروپایی است و
حکومت قانون در آنجا ُحکم فرماســت ،قوه قضاییه مســتقل دارد و دمکراسی و
رعایت حقوق بشــر بخشی از فرهنگ آن کشور است .همچنین فکر میکردم که
کـرد و حزب دمکرات نیست ،بلکه توهین به قوانین
این جنایت تنها متوجه ملت ُ

و پرنسیپهای بینالمللی و همچنین دولت اتریش هم هست.

تروریستهای جمهوری اســامی به نام دیپلمات و با پاسپورت دیپلماتیک

این جنایت را انجام داده و توانســتند بدون هیچگونه مشکلی وین را ترک کنند.
همگان براین باور بودیم که قوه قضاییه و دســتگاههای امنیتی دولت اتریش به
مقابله با تروریزم خواهند پرداخت و تروریســتها را به سزای اعمالشان خواهند

رساند و باالخره دیپلمات تروریســتهای جمهوری اسالمی دستگیر و محاکمه

خواهند شد و سیمای راستین رژیم تروریست پرور جمهوری اسالمی بر همگان
آشکار خواهد شد.

ولی افســوس که باز هم مالحظات بازرگانــی و اقتصادی و تهدید و تطمیع
جمهوری اســامی و ملت در اسارت ُکرد دست به دست هم داده ،اخالق ،حقوق

بشــر ،دمکراســی و عدالت فدای مالحظات موقتی دولت اتریش شدند و باعث
جریحهدار شــدن احساســات مردمان آزادیخواه گردید و سندی شد بر سبک

وزنی مفاهیمی همچون دمکراســی ،عدالت و اخــاق در برابر منافع اقتصادی و
مصلحت دولتها.

چند روز پس از جنایت وین دو تن از دیپلمات تروریستهایی که در اختیار

دولت اتریش بودند ،به اســامی محمدجعفرصحــرارودی و امیرمنصور بُزرگیان
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تحویل سفارت عالیه ایران شدند و مصطفی اجودی (احتماالً این اسامی مستعار

باشــند) که بعداز جنایت خود را به سفارت ایران رسانده ،با احترام و اسکورت از

فرودگاه وین عازم تهران گشتند.

پُلیس از تحقیق در این زمینه خودداری کرد ،مقامات دولت اتریش مصونیت

دیپلماتیک را بهانهی شرمســاری خود قــرار داده و بدین ترتیب پرونده جنایت
را مختومــه اعالم کردنــد .هنوز هم امیدواریم که تحــت تأثیر تغییر و تحوالت
سیاســی باالخره روزی اسناد و مدارک ترور وین افشا شده و حقیقت بر همگان

آشــکار گردد .آن وقت در این مورد هم کتابی خواهم نوشت ،زیرا دکتر قاسملو
دبیرکـلی حزب دمکرات  ،یکی از شخصیتهای بزرگ علمی و سیاسی
عالوه بر
ُ
کشورهای جهان سوم و خاورمیانه به شمار میرفت.

دکتر قاســملو زندگی خود را فدای دمکراسی ،آزادی ،خوشبختی و سعادت
ملت ُکرد کرد .بنابـــراین جا دارد چنـدین کتاب در مـورد ابعـاد شخصیت وی

نوشته شود تا ملت ُکرد و نسلهای آینده این ملت وی را بیشتر شناخته و الگوی
مبارزه آنان قرار گیرد .ســه سال و سه ماه پس از ترور وین فاجعه بزرگ دیگری

روی داد .روز هفدهم ســپتامبر  ١٩٩٢دکتر صادق شرفکندی جانشین شایسته

دبیرکـــل حزب و همراهانش فتاح
و رفیق و همکار نزدیک شهید دکتر قاسملو،
ُ

عبدلــی عضو کمیته مرکزی و نماینده حزب در اروپا ،همایون اردالن کادر حزب
ُ
در آلمان و دوســت صمیمی حزب ،نوری دهکـُــردی پس از شرکت در ُکنگره
انترناســیونال سوسیالیست در رســتورانی به نام میکونوس در شهر برلن توسط

تروریستهای جمهوری اسالمی ایران شهید شدند.

دبیرکـل حزب و همراهانش ،نگران بودم
این بار هم با وجود ،غم از دست رفتن
ُ

که مبادا ترور رفقا وجهالمصالحه گرفتن امتیاز و بدســت آوردن بازار پرخیر ایران
قرار گرفته و این فاجعه هم همانند فاجعه وین مســکوت گذاشته شود .ولی روند
وقایع و اقدام سریع و مـــؤثر پُلیس و دستگاه قضایی آلمان ،این نگرانی را برطرف
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کرد و تحقیقات شروع شد .پنج تن از متهمان دستگیر شدند ،اقدامات ایران برای

جلوگیری از تحقیقات و تعقیب مســأله تشــکیل دادگاه خنثی شد ،پرده از روی

شبکه وســیع تروریستی و مراکز جاسوسی جمهوری اســامی به ویژه سفارت و
کنســولگریهای ایران در آلمان برافتاد .اسناد و مدارک زیادی از دخالت مستقیم

جمهوری اســامی و وزارت اطالعات ایران در طراحی و اجرای جنایت میکونوس
منتشــر شد .دادگاه میکونوس تشکیل و محاکمهی تروریستها شروع و جمهوری
اســامی ایران به عنوان متهم اصلی بر کرسی اتهام نشــانده شد ،سرانجام ُحکم

جلب علی فالحیان وزیر واواک ایران از طرف دادستانی فدرال آلمان صادر گردید.

از همان ابتدای کار که تعقیب و تحقیق و محاکمه روند طبیعی خود را طی

میکرد به این فکر افتادم که هرچند نتوانستم در مورد ترور وین مطلبی بنویسم،

ولــی باید در مورد جنایت برلن و پرونده میکونوس کتابی بنویســم (ماال یدرک
کلــه الیترک کله) .برخی از همراهان و همــکاران رهبری حزب هم برای اینکار
مرا تشــویق کردند .شروع کردم به نوشتن و جمعآوری اسناد و مدارک ولی کار

شــاقی بود زیرا از یک طرف کار روزانه و از طرف دیگر شــرایط سخت مبارزه تا
انــدازهای مانع کار بودند ،ولی با همه اینها کار را ادامه دادم .اجرای این وظیفه
ملی بسیار با ارزشتر از آن است که به خاطر مشکالت و موانع دلسرد شده و کار
را متوقــف کرد ،به همین خاطر به کار ادامه داده و کار را به اینجا رســاندم .در

مورد نام کتاب بسیار فکر کردم و آخ ِرسر «سفر بدون بازگشت» ،داستان جنایت

میکونوس ،را انتخاب کردم.

به نظر من میکونوس از چند لحاظ مهم بود:

  -١میکونوس نام رستورانی است که ترور در آنجا انجام شده و نباید نام آن

فراموش شود  .

  -٢دادگاه رسیدگی به جنایت متهمان برلن به نام میکونوس شهرت یافته است.

 -٣میکونوس صحنه نبرد جمهوری اسالمی با جنبش آزادیخواهانه کردستان
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ایران بود که در این نبرد جمهوری اســامی از لحاظ نظامی توانست ضربهای بر

پیکر جنبش کردستان وارد ســازد ولی از لحاظ سیاسی ،تبلیغاتی و دیپلماسی
شکست خورد و برنده اصلی ،جنبش آزادیخواهانه ملت ُکرد بود.
در ارتباط با این کتاب ذکر چند نکته را الزم میدانم:

 -١کتاب ســفر بدون بازگشت در شرایط سخت مبارزه و دور از شهر و محل

حادثه  نوشته شده اســت ،بنابر این طبیعی است که از لحاظ اسناد و مدارک و
اطالعات ،دارای نواقصی باشد.

 -٢در این نوشــته در مورد افراد نه پیشداوری شده و نه  قضاوتی هم صورت

گرفته اســت ،بلکه فقــط نتیجۀ تحقیقــات و بازجویی پُلیس آلمــان و دادگاه
میکونوس و اظهارات شــاهدان نقل شده و خواننده خود باید نتیجهگیری کند و

این نباید به عنوان قضاوت نویسنده تلقی گردد.

 -٣در دادگاه میکونوس بســیاری از اشخاص به عنوان شاهد دعوت شدند یا

در جریان محاکمه از بسیاری از افراد نام برده شد که من به دلیل طوالنی شدن
مطلب تنها اسامی اشخاصی را ذکر کردم که برای روشن شدن مسأله میکونوس

الزم بوده است.

 -٤دســتگاه قضایی آلمان عموماً و دادســتان فدرال آلمان و رئیس ُقضات
دادگاه میکونــوس خصوصاً تا جایی که توانســتند جهت اجرای عدالت و دفاع از
حقوق بشر بسیار شجاعانه کار کردند که جای تقدیر و تشکر دارد.

در پایان امیدوارم که از این نوشــته به عنوان خدمتی کوچک به جنبش حق
خواهانهی ملت ُکرد بتوان استفاده کرد                                                       .
نویسنده   -بهار  ١٣٧٧شمسی

سفر بدون بازگشت
ُکنگره نهم حزب در زمســتان هزار و ســیصد و هفتاد شمســی (سیام آذر ماه
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تا پنجم دی ماه) تشــکیل شــد .این ُکنگره نخستین ُکنگره پس از شهید شدن
دبیر ُکل حزب در وین بود ،به همین مناســبت به نام ُکنگره قاســملو نامگذاری

شد .در این ُکنگره دکتر صادق شرفکندی با اکثریت آراء به عنوان دبیر ُکل حزب
انتخاب شد ،نام دیگر دکتر شرفکندی ،دکترسعید ،بود.
پــس از اتمام کارهــای ُکنگره و تقســیم کار و تعیین وظایــف ارگانها و

کمیتههــای حزب به منظور دیدار با نماینــدگان و کمیتههای حزبی در اروپا و
شــرکت در ُکنگره انترناسیونال سوسیالیست دکتر شــرفکندی راهی اروپا شد،
قب ً
ال حزب دمکرات برای شــرکت در این ُکنگره دعوت شده بود و دبیر ُکل حزب
در رأس یک هیئت حزبی میبایســت درآن ُکنگره شــرکت داشته باشد .طبق
تصمیمات قبلی دکتر سعید روز  ١٣٧١/٣/٢٤راهی سفر شد .در آن روز ساعت ٨

صبح جهت بدرقه ایشان به دفتر رهبری حزب رفتم ،اعضای دفتر سیاسی همگی
آماده بودند .این آخرین دیدار ما با زنده یاد دکتر سعید بود.

خبر دلخراش

روز جمعه بیست و هفتم شهریور ماه هزار و سیصد هفتاد و یک برابر با هجدهم

ســپتامبر  ١٩٩٢در منزل در حال استراحت بودم .ساعت ده صبح از طرف دفتر
سیاسی نامهایی دریافت داشتم که حسن شرفی عضو دفتر سیاسی آن را نوشته

بود .متن نامه شرفی این بود که “متأسفانه دیروز ساعت بیست و سه شب دکتر
دهکـردی) در شهر
عبدلی ،همایون اردالن و حسین احمدی (نوری
سعید ،فتاح ُ
ُ

برلن به دســت تروریستهای جمهوری اسالمی شهید شدند .خبر هولناکی بود،

گویا تاریخ دوباره تکرار میشــود ،زیرا خبر شــهید شدن دکتر قاسملو و عبداهلل
قادری هم در روز جمعه به اطالع کادر و پیشــمرگان رســید .فــورا ً با برخی از
کادرها و پیشــمرگان خود را به محل دفتر سیاســی رساندیم ،غم همه جا را در

برگرفته بود .شــماری از کادرها و پیشــمرگان که خبر را شنیده بودند ،در دفتر
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رهبری جمع شــده بودند .برخی گریه میکردند و برخی مات و مبهوت اینجا و

آنجا نشسته بودند .عبداهلل حسنزاده و حسن شرفی هم حضور داشتند .جانشین

دبیرکـــل ،مصطفی هجری ،و باباعلی مهرپرور ،دیگر عضو دفتر سیاسی روز قبل
ُ

جهت دیدار با ســازمانهای سیاسی کردستان عراق به شهرهای اربیل و شقالوه

رفته و هنوز برنگشته بودند .دفتر سیاسی تمامی کمیتهها و کادرها و پیشمرگان
را در جریان امر قرار داد و از آنان خواســت که امنیت خود را حفظ کنند .رادیو
صدای کردستان ایران هم مردم را از این فاجعه مطلع ساخت.

ساعت شــش بعداز ظهر مصطفی هجری و باباعلی مهرپرور پس از اطالع از

این خبر بالفاصله به دفتر سیاسی برگشتند .عصر روز بیست و هفتم شهریور ماه 
ســال هزار و سیصد و هفتاد و یک دفتر سیاسی بیانیه کمیته مرکزی را آماده و

منتشر ساخت .این بیانیه حاوی سه نکته مهم بود:
 -١دبیر ُکل حزب و همراهانش توسط تروریستهای جمهوری اسالمی شهید

شدند.

 -٢با ملت ُکرد تجدید عهد شده بود که مبارزه برای رسیدن به اهداف برحق
ملت ُکرد ادامه خواهد یافت.

 -٣تا تشــکیل پلنوم و انتخاب دبیر ُکل ،مصطفی هجری ،به عنوان جانشین
دبیر ُکل ،مسئول اجرای وظایف دبیر ُکل خواهد بود.
دفتر سیاسی در نشست  همان روز خود  ( )١٣٧١/٦/٢٧تصمیم گرفت که:

 -١به منظور شــرکت در مراسم بهخاک ســپاری شهدا در گورستان مشهور
«پرالشِ ــز» پاریس و همچنین برای نظارت و سرپرستی دفتر پاریس که مسئول

آن شهید شده بود ،عبداهلل حسنزاده را به فرانسه بفرستد.

 -٢در شــهرهای بزرگ کردســتان عراق مجلس ترحیــم از طرف حزب با

همکاری و هماهنگی با احزاب سیاسی کردستان عراق برگزار شود .جهت اجرای
این کار چهار تن از اعضای کمیته مرکزی تعیین شدند  :
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الف) دکترحسین خلیقی برای شهر سلیمانیه

ب) سالم عزیزی برای شهرهای اربیل و دهوک

ج) عبداهلل شریفی برای شهر رانیه

د) عبداهلل ابراهیمی برای شهر دیانا

(متأسفانه عبداهلل شریفی حدود دوسال پس از شهید شدن دکتر صادق یعنی

در  ١٣٧٣/٧/۶در فاصلۀ میان روستاهای کوران و کاوالن علیا در کمین نیروهای
رژیم شهید شد  ).

 -٣در شــهرهای بزرگ کردستان عراق به منظور محکوم کردن این جنایت

راهپیمایی و حرکات اعتراضی ســازمان داده شــود و برای این منظور دو هیئت
تحت سرپرستی تیمور مصطفایی و اقبال صفری تشکیل گردید.
مجالس ترحیم در کردستان عراق

روزهای  ٧١/٦/٢٩تا  ٧١/٧/٢در شــهرهای کردستان عراق مجالس ترحیم برپا
بود .حکومت منطقه کردســتان جهت همدردی با حــزب دمکرات و مردم ُکرد

در کردســتان ایران ســه روز عزای عمومی اعالم کرد .مطبوعات و رســانههای

جمعی مانند روزنامهها ،رادیوها و تلویزیونها قســمت اعظم وقت خود را بــــه
بحث زندگینامه شهدا و اخبار این حادثه و مجالس ترحیم اختصاص داده بودند.
سازمانهای عضو جبهه کردستانی به عنوان صاحب عزا در مراسم حضور داشتند.
در مراسم شهر اربیل که در یکی از بزرگترین مساجد شهر برگزار شد در نخستین

روز مسعود بارزانی مســئول پارت دمکرات کردستان عراق حضور یافت .در روز

دبیرکـــل اتحادیه میهنی کردستان به محض رسیدن
دوم مراسم جالل طالبانی
ُ
به کردستان از سفر اروپایی خود در مراسم حضور پیدا کرد.

دکترفواد معصوم رئیس حکومت منطقه کردستان ،وزیران ،نمایندگان پارلمان

کردستان ،رئیس و اعضاء احزاب و سازمانها بیشتر از یکبار در این مراسم حضور
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یافتند .مردم کردســتان عراق بســیار دلسوزانه در مراســم ترحیم و راهپیمایی

اعتراضی شــرکت کردند .عالوه بر این به همین مناسبت پیامهای تسلیت زیادی
از طرف حکومت منطقه و پارلمان کردســتان و سازمانهای سیاسی ،اجتماعی و

صنفی به دفتر سیاســی حزب رســید که در حقیقت برای مدتی مایه دلگرمی و

تسکین کادرها و پیشمرگان حزب دمکرات بود.

جهت اطالع خوانندگان گرامی پیامهای شــورای وزیران منطقه کردستان و

شورای ملی کردستان عراق را که برای دفتر سیاسی حزب فرستاده شدهاند عیناً

در اینجا نقل میکنیم:

پیام شورای وزیران

دفتر محترم حزب دمکرات کردستان ایران

باردگر دستهای جرم و جنایت و دشمنان ملت ُکرد به خون یکی دیگر
از رهبران جنبش آزادیخواهانه ملت ُکرد یعنی دکترصادق شرفکندی
دبیر ُکل حزب دمکرات کردســتان ایران و سه تن از همراهانش آغشته
شد.

ســه سال پیش همین دستان طی جنایتی رهبر بلند مرتبۀ ُکرد ،دکتر
عبدالرحمن قاســملو را شهید کردند .دشمنان چنین میپنداشتند که
با شــهید کردن این رهبر ُکرد ،حزب دمکرات از میان خواهد رفت ولی

آنها نمیدانســتند که هر یک از فرزندان راســتین ُکرد در جای خود

برحق ملت ما زادۀ شرایطی خاص است که  
رهبری است .زیرا مســألۀ
ِ

متناســب با موقعیت ،رهبران شایستۀ خود را پرورش داده و هیچوقت
نخواهد گذاشت که کاروان مبارزهی ملت ُکرد از حرکت باز ماند.
حکومت منطقه کردســتان ضمن محکوم نمودن ایــن جنایت و انواع
ترور ،خواســتار مجازات متهمان است .در همان حال این ضایعه را به
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کـرد در کردستان ایران و حزب دمکرات کردستان ایران تسلیت
ملت ُ
میگوید        .

شورای وزیران منطقه کردستان

پیام شورای ملی

دفتر سیاسی محترم حزب دمکرات کردستان ایران
ایــن جنایت بزرگ نه فقط علیه یک رهبر ُکرد و جنبش آزادیخواهانۀ
ملت ُکرد بلکه علیه همه بشریت و روند فعلی سیاست دمکراسیخواهی
جهان اســت که آشــکارا تروریزم را رد کرده و زیــر پا گذاردن حقوق
ملتها را شدیداً  محکوم میکند.

شــورای ملی کردســتان عراق که نتیجۀ چندین سال مبارزه و قربانی
دادن ملــت قهرمان ُکرد در کردســتان عــراق و زادۀ انتخاباتی آزاد و
دمکراتیک است ،این حادثۀ دلخراش و بیسابقه را آسیبی بزرگ برای

جنبش آزادیخواهانه کردســتان و همه بشــریت میداند .و در همان
حال این عمل وحشــیانه و عاملین این ترور را شــدیدا ً رسوا و محکوم
میکند.

در پایان باردیگر مراتب همدردی را با خود و خانواده گرانقدر شــهدای

همیشــه جاوید و شــما عزیزان و کمیته مرکزی مبارز و همه اعضاء و
منتخبیــن و هواداران حزب مقــاوم و پایدارتان و همه ملت ُکرد اعالم
میداریم.

رئیس شورای ملی کردستان عراق

مســألهای که الزم است در اینجا بدان اشاره شود این است که بیشتر  دلسوزان
کردستان عراق که در مراسم ترحیم حضور داشتند در آن هنگام به ما میگفتند:
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سهلانگاری تا کی  ...بیاحتیاطی تا کجا؟ ما هم در واقع هیچ جوابی برای آنها

نداشتیم ،زیرا راست میگفتند.
در کردستان ایران

در  ٧١/٦/٢٧وقتی که رادیو صدای کردســتان ایران برنامههای خود را با پخش

مارش عزا و ســرودهای ملی شــروع کــرد ،مردم بالفاصلــه فهمیدند که حتماً
فاجعهای روی داده اســت .با اعالم خبر از رادیو صدای کردستان ،مردم برآشفته،

غم و نگرانی و نفرت آنان را فراگرفت .غم شــهید شدن دکتر قاسملو دوباره زنده
دادن شهدای گرانقدر ،نگرانی از آیندۀ مبارزه و جنبش کردستان
شد .غم ازدست
ِ

و نفرت از رژیم دیکتاتور و دستهای آغشته به خون جمهوری اسالمی تصویری

از آن روز و روزهای آینده بود.

ناخوشایندتر این که ،ملت ُکرد در کردستان ایران به دلیل سیاست خشونت و

سرکوبگرانۀ جمهوری اسالمی نمیتوانستند همانند مردم کردستان عراق آزادانه
در مجالس ترحیم شــرکت کنند .چقدر سخت است ،ملتی تحت ستم که نتواند
آزادانه در مراسم شادی و سوگواری خود شرکت کند.

دو ســه روز قبل از اجرای جنایت ،جمهوری اســامی تمامی نیروهای خود

در کردســتان را به حالت آمــاده باش درآورده و حتــی از مناطق دیگر نیرو به
ســمت کردستان گسیل داشته بود تا علیه هر گونه اعتراض مردم در مقابل این
جنایت مقابله کند .ولی با این حال مردم با شــیوههای گوناگون مانند پوشیدن
لباس مشــکی ،بســتن مغازهها ،ارتباط با رفقا و هواداران حزب ،رفتن به منازل
شــهدا در شهرهای مهاباد ،نقده و سقز ،دیدار با خانواده شهدای حزب و خانواده

پیشمرگان ،نوشــتن شــعارهای گوناگون بر در و دیوار علیه جمهوری اسالمی،
نوشتن شــعار حمایت از حزب دمکرات ،ارســال پیام و نامه برای حزب و رادیو

صدای کردســتان ،ارتباط با کادرها و پیشمرگان منطقه ،رفتن جوانان به صفوف
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مبارزان و از این قبیل نفرت خود را از جمهوری اســامی ابراز داشته و همچنین

غم و اندوه خود را نســبت به این جنایت نشان دادند .جمهوری اسالمی صریحاً

به خانواده شــهدا اعالم کرده بود که نباید مجالس ســوگواری برگزار کنند .در

برخی از مناطق کردستان شمار زیادی از جوانان از طرف رژیم دستگیر و زندانی
گردیدند.

ُکنگره انترناسیونال سوسیالیست برلن پانزدهم تا هفدهم سپتامبر ١٩٩۲
روز دوشــنبه چهاردهم ســپتامبر یک روز قبل از آغاز کار ُکنگره انترناســیونال

عبدلی نماینده حزب در اروپا همراه با همایون اردالن نماینده
سوسیالیست ،فتاح ُ

حزب در آلمان و عبداهلل عزتپور عضو حزب که چند روز قبل به آلمان رفته بود،
برای صرف شــام به منزل آقای نوری دهکـُــردی یکی از دوستان نزدیک حزب
به برلن رفتند .در آن هنگام فردی به نام عزیز غفاری دوســت نوری هم در آنجا

حضور داشت .نامبرده صاحب رستوران میکونوس است.

عبدلی قبل از دکتر ســعید جهت انجام امورات و برنامهریزی برای سفر
فتاح ُ

عبدلی ،همایون و
دکتر شــرفکندی به برلن آمده بود .حدود ساعت نُه شب فتاح ُ
عبداهلل عزتپور با عزیز غفاری که ماشین داشت جهت استقبال و رساندن دکتر

سعید به هتل  Unter Den Linderبه فرودگاه رفتند.

عزیز غفاری پس از رســاندن دکتر ســعید و فتاح و همایون به هتل ،عبداهلل

عزتپور را به ایستگاه مترو میرساند و خودش هم به محل کار خود در رستوران  
دهکـــردی به علت شرکت در یک برنامه تلویزیونی
میکونوس برمیگردد .آقای
ُ
در مورد مســأله پناهندگان نتوانســت به فــرودگاه برودُ .کنگره انترناســیونال
سوسیالیست روز سهشنبه پانزدهم سپتامبر  ١٩٩2در شهر برلن آغاز به کار کرد

و عصر روز هفدهم ســپتامبر  ١٩٩٢به پایان رسید .اعضای هیئت حزب عبارت
دهکـردی دوست
عبدلی ،همایون اردالن و آقای نوری
بودند از دکتر سعید ،فتاح ُ
ُ
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نزدیک حزب که به علت تســلط بر زبان آلمانی به عنوان عضو هیئت در ُکنگره
شــرکت کرد .حزب دمکرات تنها سازمان سیاســی ایرانی شرکت کننده در این
ُکنگره بود .چند سال است که حزب دمکرات از طرف انترناسیونال سوسیالیست
برای شرکت در ُکنگره و جلسات این سازمان جهانی دعوت میشود .سال ١٩٨٦
دکتر قاســملو به عنوان دبیر ُکل حزب در ُکنگره انترناســیونال که در شهر لیما
پایتخت پرو در آمریکای التین تشــکیل شــد ،برای نخســتین بار شرکت کرد.
برای بار دوم دکتر قاســملو در ُکنگره انترناســیونال که در بیستم ژوئن ١٩٨٩

(ســی ام خرداد ماه  )١٣٦٨که در استکهلم پایتخت سوئد تشکیل شد ،شرکت
کرد و متأســفانه مدتی پس از شــرکت در این ُکنگره دکتر قاسملو در سیزدهم
ژوئیه  ١٩٨٩میالدی ( )١٣٦٨/٤/٢٢در وین پایتخت اتریش به دســت دیپلمات
تروریستهای جمهوری اسالمی شهید شد.
اینبــار هم تاریخ در مــورد ما ملت ُکرد تکرار گردید و ُکنگره انترناســیونال
سوسیالیست پایان خونباری داشت.

شرح جنایت میکونوس
در جریان کار ُکنگره انترناســیونال سوسیالیســت دکتر شرفکندی و آقای نوری

دهکـــردی در مورد نشســتی با کادر رهبری برخی از ســازمانهای سیاســی
ُ
اپوزیســیون ایرانی مقیم برلن به منظــور تبادل نظر و تفاهم بیشــتر با هیئت
نمایندگــی حزب دمکرات پس از اتمام کار ُکنگــره بحث و مذاکره کرده ،محل

گردهمایی بعدی را رستوران میکونوس تعیین کردند که صاحب آن عزیز غفاری
دوست نوری اســت .میکونوس نام جزیرهای یونانی است .احتماالً صاحب سابق
این رســتوران یونانی بوده و محل فروش اغذیه یونانی بوده است .برای برگزاری

این نشســت نوری با تلفن افرادی را برای شب جمعه (هفدهم سپتامبر) دعوت

کرده و عزیز هم بنا به سفارش نوری عدهای را دعوت کرده است.
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عصر روز پنجشــنبه هفدهم ســپتامبر ُکنگره انترناسیونال به کار خود پایان

داد .هیئت نمایندگی حزب دمکرات به منظور شرکت در نشست مذکور به طرف
رستوران میکونوس حرکت کرده ساعت هفت و نیم شب به آنجا میرسند ،وقت
رســیدن متوجه خواهند شد که دعوت شــدگان حضور ندارند .نوری مسأله را با
عزیز در میان گذاشــته و عزیز گفته که :مگر قرار نبود نشست جمعه شب باشد؟
نوری بالفاصله با تلفن شــروع به تماس گرفتــن میکند .پس از مدتی برخی از

افراد میآیند و برخی با این دلیل که برای جمعه شــب خود را آماده کردهاند و
تازه دیر شــده و نمیرسند ،در آن نشست حضور نمییابند .در مجموع نُه تن در

نشست حضور داشتند:

 -١دکتر صادق شرفکندی دبیر ُکل حزب دمکرات کردستان ایران
عبدلی عضو کمیته مرکزی و نماینده حزب در اروپا
 -٢فتاح ُ
 -٣همایون اردالن کادر حزب و نماینده حزب در آلمان

دهکـــردی) دوســت حزب و عضو
دهکـــردی (نوری
 -٤نوراهلل محمدپور
ُ
ُ

جنبش چپ مستقل

 -٥پرویز دستمالچی عضو جمهوریخواهان ملی

 -٦مهــدی (مجتبی) ابراهیمزاده اصفهانی عضو شــورای مرکزی ســازمان

فدائیان خلق ایران (اکثریت)

 -٧مسعود میرراشد کادر سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

 -٨عزیز غفاری عضو سازمان فدائیان خلق ایران و صاحب رستوران میکونوس  
 -٩اســفندیار صادقزاده دوســت عزیز غفاری .نامبرده برای شرکت در این

نشســت دعوت نشــده بود ولی آن شــب به میکونوس آمده بــود و در کارهای
آشــپزخانه به عزیز کمک میکرد و بعدا ً بنا به درخواســت عزیز در این نشست

شرکت داشته است

گفتگو بر ســر مسائل گوناگون سیاســی ایران و کردستان و همچنین تفاهم
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و همکاری ســازمانهای سیاسی اپوزیسیون شروع میشود .چند دقیقه مانده به

ساعت بیست و ســه ناگهان دو نفر مسلح که صورت خود را پوشانده بودند وارد
رســتوران شده و یکراست به طرف اتاق نشســت میروند .یکی از آن دو نفر با
زبان فارســی به حضار آماده در نشست ناسزا میگوید (مادرقحبهها) و بالفاصله

تیراندازی میکند .در نتیجه هیئت نمایندگی حزب غرق خون به زمین افتاده و
آنهایی که مورد اصابت گلوله قرار نگرفته خود را در زیر میز و صندلیها مخفی

میکنند.

تروریســتها جهت اطمینان از انجام مأموریت خود ،با تپانچه به دکتر سعید

و فتاح و همایون تیر خالص میزنند و از رســتوران خارج میشوند .عالوه بر این

دو نفر ،در حین انجام ترور ،یکی دیگر از تروریســتها هم جلوی درب رستوران

کشیک میدهد و بیرون رســتوران را تحتنظر میگیرد .هر سه تروریست پا به
فرار گذاشــته و از محل دور میشــوند .متأسفانه دکتر شرفکندی و فتاح عبدلی

و همایون اردالن در دم جان ســپردند .نوری و عزیز غفاری زخمی شــده و بقیه
ازاین ماجرا جان ســالم بدر میبرند .بالفاصله از طرف یکی از مشتریان حاضر در

رســتوران پُلیس در جریان امر قرار میگیرد و پس از چند دقیقه پُلیس خود را

به آنجا میرســاند و زخمیها را به بیمارستان اعزام میکنند که متأسفانه نوری
در بیمارستان جان میسپارد.

در اینجا الزم میدانم به چند نکته اشاره کنم:

 -١هیئــت نمایندگی حزب با ســهلانگاری و بــدون هماهنگی با پُلیس در

چنین مکان عمومیای در این نشست شرکت کردهاست.
 -٢تروریســتها قب ً
ال رســتوران و اطراف آن و حتی اتاق نشست را به دقت

مورد شناســایی قرار دادهاند بــه همین دلیل هم در هنگام ورود به رســتوران
یکراست به طرف محل نشست رفتند.

 -٣تروریستها از شکل و قیافهی هیئت نمایندگی حزب و حتی طرز نشستن
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آنان در اتاق اطالع داشتند.

 -٤هدف اصلی تروریستها تنها هیئت نمایندگی حزب بوده است.
 -٥تروریستها در مورد زمان و مکان نشست اطالع کافی داشتند.

دهکـردی
برلن :مراسم به خاک سپاری شهید نوری
ُ

دهکـردی
روز بیستوپنجم سپتامبر  ١٩٩٢ساعت ده صبح جنازهی شهید نوراهلل
ُ
با شرکت خانوادهی شهید و نمایندگان:
 -١حزب دمکرات کردستان ایران
 -٢فدراسیون کارگران ُکرد آلمان
 -٣جبههی کردستان عراق

 -٤حزب متحد دمکرات کرد سوریه
 -٥اتحادیهی زنان ُکرد آلمان

 -٦حزب سوسیال دمکرات آلمان (برلن)
 -٧حزب رستگاری کردستان ترکیه

 -٨سازمان دانشجویان سوسیالیست ُکرد اروپا
 -٩شماری از اپوزیسیون ایرانی

در آرامگاه مرکزی شهر برلن به خاک سپرده شد .عبداهلل عزتپور نمایندهی

دهکـــردی در بخشی از
حزب در آلمان بعد از تسلیت به خانوادهی آقای نوری
ُ
ســخنانش اظهار داشــت :اگر تا دیروز آقای نوری دهکـُــردی تنها به خانواده و
دوســتانش تعلق داشت ،از امروز جزو شــهدای حزب دمکرات محسوب خواهد
شــد .بعد از مراسم به خاک سپاری آقای نوری دهکـُــردی ،شرکت کنندگان به
بیمارستان برگشــتند تا جنازههای شــهدای حزب دمکرات را تا فرودگاه برلن

همراهی کنند .در مراســم تودیع شــهدا در فرودگاه ،نمایندهی حزب سوسیال
دمکرات آلمان ،خانم داگمارلوگ در بخشی از سخنانش گفت:
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 -١دستهای پلید جمهوری اسالمی پشت سر این جریان تروریستی پنهان

است    .

 -٢با تمام امکانات کوشش خواهیم کرد تا عدالت اجرا شده و جنایتکاران به

سزای اعمال ننگین خود برسند.
 -٣به عنوان میزبان ُکنگرهی انترناسیونال و همچنین به عنوان یک شهروند

برلن ،احساس شرم میکنم که مهمانان ،زنده به این جا آمده و حال جنازههایشان
را میبرند.

نمایندهی حزب در پاریس آقای خســرو عبدالهــی که جهت بردن جنازهها

بــه برلن آمده بود ،طی نطقی با ســپاس فراوان از شــرکت کنندگان ،از تمامی
ســازمانهای سیاسی و مدافع حقوق بشر خواســت که دولت آلمان را زیر فشار
قرار دهند ،جهت اجرای عدالت ،تروریســتها را شناسایی و به سزای اعمالشان

برسند .تا این جنایت هم ،همچون جنایت وین مسکوت نمانده و نگذارند باردیگر
عدالت فدای مالحظات دیپلماسی و اقتصادی گردد.

بدین ترتیب روز بیستوپنجم سپتامبر جنازههای شهدا به پاریس منتقل شد.

پاریس ـ پرالشز

روز دوشــنبه بیست وهشتم ســپتامبر ١٩٩٢جنازههای شــهدای ملت ُکرد در

مراســمی با شــکوه که نزدیک به دو هزار نفر در آن شرکت داشتند در آرامگاه
پرالشــز به خاک سپرده شدند .پرالشز آرامگاه قربانیان کمون پاریس و شیرزنان

و رادمردان جهانی و فرانســوی است ،همچنین دکتر قاسملو و عبداهلل قادریآذر

هــم در همین آرامگاه آرام گرفتهاند .جنازههای شــهدا را برای آخرین دیدار در
انستیتو ُکرد در پاریس قرار دادند.
مراسم ســاعت ده صبح در انستیتو ُکرد شروع شد .بســیاری از مشتاقان و
اعضاء و هواداران حزب دمکرات از ُکرد ،ایرانی و اروپایی از سراســر اروپا در میان
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غم و اندوه فراوان با شــهدا وداع گفتند ،ساعت یک بعدازظهر شرکت کنندگان
در یک راهپیمایی آرام به طرف آرامگاه پرالشــز حرکت کردند .شرکت کنندگان

ابتدا یاد و خاطرهی دکتر قاســملو و عبداهلل قادریآذر را گرامی داشتند ،سپس
جنازههای شــهدای تازه را نزدیک آنها به خاک سپردند .در این مراسم با شکوه
دهها هیئت نمایندگی از طرف احزاب و ســازمانهای سیاسی ،علمی و اجتماعی
و دهها نفر از شخصیتهای ُکرد و ایرانی و خارجی شرکت داشتند.
در این مراسم پیامهای تسلیت سازمانها و احزاب و شخصیتها قرائت گردید.

عبداهلل حسنزاده عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران در بخشی از
ســخنانش چنین گفت :جنایت برلن تنها عملی تروریستی برعلیه جنبش برحق
ملت ُکرد نبود ،بلکه توهینی مستقیم به انترناسیونال و دولت آلمان هم هست .تا
کی بایستی دولتهای اروپایی اجازه دهند که دولت جمهوری اسالمی در قلمرو

آنها دست به اعمال تروریستی بزند.

دکتر برنارد کوشــنر وزیر بهداشت و امور انسانی فرانسه طی سخنانی اظهار

داشــت که :قاتــان همان قاتالن دفعات قبلــی و قربانیان نیز همــان قربانیان
همیشگیاند .روند تحوالت در دنیا چقدر ُکند است ،راه عدالت و آزادی چه راهی
طوالنی و مملو از آرامگاه برادران ما است.

سپس در انتهای ســخنانش این کلمات را به زبان ُکردی بیان کرد :برادرانم

مبارزهی شــما ،مبارزهای برحق است این مبارزه ،مبارزهی من هم هست ،هرگز
فراموشتان نمیکنم .زنده باد آزادی ،زنده باد دمکراسی.

فهرســت و اسامی احزاب و سازمانها و شــخصیتهایی که در این مراسم
شرکت داشتند:

    الف) احزاب ،شخصیتها و سازمانهای کردی

 -١هیئت حزب سوسیالیست کردستان ترکیه به ریاست دبیر ُکل حزب کمال
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بورکای    

 -٢فدراسیون کارگران ُکرد( ُکمکار)
 -٣هیئت انستیتو ُکرد در پاریس به ریاست دکتر کندال مسئول انستیتو
 -٤اتحادیه میهنی کردستان

 -٥پارت دمکرات کردستان عراق

 -٦حزب کاوه از کردستان ترکیه

 -٧آالی رزگاری از کردستان ترکیه
 -٨حزب اتحاد از کردستان ترکیه

 -٩حزب کمونیست عراق شاخهی کردستان

 -١٠جنبش سوسیالیستی از کردستان ترکیه
 -١١حزب دمکرات کردستان ترکیه
 -١٢فدراسیون ُکرد از سوئد
 -١٣انستیتو ُکرد از بروکسل
 -١٤انجمن زنان ُکرد

 -١٥جامعهی حقوقدانان ُکرد از پاریس
 -١٦کانون ملت ُکرد (آلمان)
 -١٧اتحادیهی زنان ُکرد از هلند

 -١٨تیمور خلیل نمایندهی بخش ُکردی از رادیو کردستان
 -١٩خانم آزا عبدالهی روزنامهنگار ُکرد
 -٢٠شرفالدین کایا قاضی دادگاه

 -٢١مهدی زانا شهردار سابق شهر دیاربکر از کردستان ترکیه
 -٢٢استاد رحیم عباسی ،استاد علوم سیاسی مقیم سوئد
 -٢٣احمد بامرنی عضو پارلمان کردستان عراق
 -٢٤هوشیار زیباری نمایندهی مسعود بارزانی
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 -٢٥تنی چند از افراد مستقل سیاسی

ب) احزاب ،سازمانها و شخصیتهای ایرانی

 -١حزب دمکرات ملت ایران

 -٢سازمان کارگران انقالبی ایران(راه کارگر)
 -٣سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
 -٤شورای مرکزی فدائیان خلق ایران
 -٥سازمان فدائیان خلق ایران

 -٦جمهوری خواهان ملی ایران
 -٧نهضت مقاومت ملی ایران
 -٨حزب توده ایران

 -٩انجمن حقوق بشر ایران

 -١٠کانون نویسندگان ایران در تبعید
  -١١آقای مهدی خانبابا تهرانی
 -١٢آقای ناصر پاکدامن

 -١٣آقای عبدالکریم الهیجی
 -١٤خانم عاطفه گرگین
 -١٥آقای باقر مـﺆمنی

 -١٦آقای بابک امیرخسروی
 -١٧آقای فریدون آذرنور

 -١٨آقای علی میرفطروس
 -١٩آقای رضا مرزبان

 -٢٠آقای پرویز قلیچخانی

ج) شخصیتها و سازمانهای خارجی

 -١دکتر برنارد کوشنر وزیر بهداشت و امور انسانی فرانسه
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 -٢خانم کلودیا روت عضو پارلمان اروپا از حزب سبز آلمان
 -٣هیئت سازمان امداد درمانی جهانی
 -٤هیئت سازمان پزشکان جهان

 -٥نمایندهی آقای پیرموروا دبیر ُکل انترناسیونال سوسیالیست

 -٦هیئت فرانس لیبرته به نمایندگی ازطرف خانم دانیل میتران
 -٧هیئت حزب سوسیالیست فرانسه
 -٨هیئت حزب کمونیست فرانسه

 -٩دکتر گرانژون ،معاون رئیس سازمان پزشکان جهان
 -١٠خانم ژویس بلو ،استاد زبان ،ادب و تاریخ ُکرد از دانشگاه پاریس

 -١١خانم دکتر فلورانس ویبیر ،رئیس افتخاری سازمان امداد درمانی جهانی

 -١٢هیئت ســازمان آزادیبخش فلسطین به نمایندگی از طرف آقای یاسر

عرفات

 -١٣حزب رنج ملت ترکیه

شمهای از زندگانی شهدای برلن

 -١شهید دکتر صادق شرفکندی ،دبیر ُکل حزب دمکرات کردستان ایران:

زندهیاد دکتر ســعید در سال  ١٣١٦هجری خورشیدی در روستای ترغه از توابع
شهرســتان بوکان چشم به جهان گشــود .دوران ابتدایی و راهنمایی را ابتدا در

شهرســتان بوکان و ســپس در شهرستان مهاباد ســپری کرد و برای سال آخر

دبیرســتان به تبریز رفت .سال  ١٣٣٨از دانشسرای عالی تهران مدرک لیسانس
شیمی گرفت ،از آن هنگام تا سال  ١٣٤٧در شهرستانهای ارومیه و مهاباد دبیر

شیمی بود.

ســال  ١٣٥١با بورس وزارت علوم عازم فرانســه شد و در سال  ١٣٥٥موفق به

دریافت درجهی دکترای شــیمی تجزیه از دانشگاه شمارهی شش پاریس شد .سال
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 ١٣٥٥به ایران بازگشــت و به عنوان استادیار شیمی تجزیه در دانشگاه تربیت معلم
تهران شــروع به کار کرد .فعالیت سیاســی دکتر سعید به سال  ١٣٥٢بر میگردد،

زمانی که مشــغول تحصیل در پاریس بود .در آن زمان با رهبر شــهید حزب دکتر
قاســملوی همیشه جاوید آشنا شده و با شناخت وآگاهی از مواضع درست و اصولی
حزب دمکرات کردســتان ایــران ،تقاضای عضویت در این حــزب را مینماید .بعد
از بازگشــت بــه ایران به عنوان رابط دکتر قاســملو در خارج از کشــور و مبارزین

داخل کشــور شروع به فعالیت کرد .شایســتگی ،کاردانی ،پشتکار ،اعتماد به نفس
خصوصیاتی بودند که باعث شدند دکتر سعید خیلی زود دورههای تشکیالتی حزب
را طی کند .ســال  ١٣٥٨به عنوان مشاور کمیته مرکزی و همان سال در ُکنگرهی
چهارم به عنوان عضو کمیته مرکزی انتخاب و مســئولیت کمیته حزب در تهران را

برعهده گرفت .ســال  ١٣٥٩جهت کار تمام وقت به کردســتان برگشت و در پلنوم
کمیته مرکزی به عنوان عضو دفتر سیاســی انتخاب گردید .از این تاریخ به بعد در
تمام ُکنگرهها  به عنوان عضو کمیته مرکزی و بعدا ً عضو دفتر سیاسی انتخاب شده

است .در سال  ١٣٦٥به عنوان معاون دبیر ُکل حزب دکتر قاسملو انتخاب و تا شهید

شدن دکتر قاسملو عهدهدار این مسئولیت بود .در پلنوم پاییز سال  ١٣٦٨با اکثریت
آراء از طــرف کمیته مرکزی به عنوان دبیر ُکل حزب و بعداز ُکنگرهی نهم نیز دوباره
مدبر ،کاردان
همین مسئولیت را برعهده گرفت .شهید دکتر سعید ،باهوش ،مدیر و ّ
و انســانی مبارز و با ایمان به حقانیت  مسألهی ُکرد بود .بهحق جانشین شایستهای
برای دکتر قاســملو بود .یکی از معدود رهبرانی بود که شایســته است ملت ُکرد به

وجودش افتخار کند .بدون شــک همین خصوصیات باعث شد که رژیم والیت فقیه
طرح ترور و حذف فیزیکی ایشان را اجرا کند ،که متأسفانه در این کار هم موفق شد.

 -۲شهید فتاح عبدلی عضوکمیته مرکزی و نمایندهی حزب درخارج از کشور:

رهرو راســتین و مبارز فتاح عبدلی درســال ١٣٤٠در روســتای وزنی از توابع
شهرستان نقده در خانوادهای زحمتکش چشم به جهان گشود .دوران ابتدایی و
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راهنمایی را ابتدا در زادگاهش و سپس در نقده به پایان رساند .همزمان با شروع
مبارزهی ملتهای ایران بر علیه حکومت فاســد شاهنشــاهی ،فتاح عبدلی نیز
همچون سایر جوانان کردستان وارد دنیای سیاست شد .بعد از آشنایی با پروگرام

و مواضع حزب و علنی شــدن فعالیت حزب دمکرات ،به عضویت سازمان جوانان
دمکرات درآمد و بدین ترتیب خود را وقف مبارزات حزبی و جنبش رهاییبخش
ملت ُکرد کرد .فتاح عبدلی فردی پراگماتیســت و دارای همهی خصوصیات یک

انســان مبارز بود .فردی خودســاخته که توانســت در بین صفوف حزب خود را
برجسته سازد و تمام آموختههایش را در پراکتیک بکار گیرد.

در اولین دوره آموزشی کادرها شرکت کرد و در ابتدای سال  ١٣٥٩همچون

کادری دلسوز و فداکار در صفوف حزب جای گرفت .عبدلی در طول سیزده سال
مبارزه در صفوف حزب مســئولیتهای گوناگونــی را عهدهدار بود ،که کارایی و

عملگرایی خود را در طی این دوره به اوج رسانید .فتاح عبدلی در اولین کنفرانس

کمیته در نقده که بعد از فعالیت علنی حزب تشــکیل شد به عنوان عضو هیئت
اجرایی کمیته شهرســتان نقده انتخاب شد .بعداز ُکنگره پنجم مدتی مسئولیت
کمیتۀ شهرستان نقده عهدهدار بود.
در ُکنگره ششــم به عنوان عضو علیالبــدل کمیته مرکزی انتخاب و از طرف
دفتر سیاسی به عنوان مسئول کمیته شهرستان سنندج انتخاب گردید .در ُکنگره
هفتم فتاح عبدلی به عنوان عضو کمیته مرکزی انتخاب و مسئولیت منطقه یک

جنوب کردســتان (سنندج ،مریوان ،کرمانشاه) را عهدهدار شد .در پلنوم دوم بعد
از ُکنگرۀ هفتم همچون مسئول کمیته شهرستان سردشت ایفای نقش کرد.
عبدلی در ُکنگرههای هشتم و نهم نیز به عنوان عضو کمیته مرکزی انتخاب
شد .سال  ١٣٦٨بعد از شهادت دبیر ُکل حزب و عبداهلل قادریآذر نماینده حزب
در خارج از کشور ،فتاح عبدلی از طرف کمیته مرکزی به عنوان نماینده حزب در

خارج از کشور انتخاب و تا هنگام شهادت عهدهدار این مسئولیت بود.
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 -٣شهید همایون اردالن کادر حزب در آلمان:

همایون اردالن فرزند مظفرالســلطنه اردالن (سیف خان) از خاندان اردالنهای
ســقز بود .دوران ابتدایی و راهنمایی را در ســقز به پایان رساند .سال  ١٣٥٦به

عنوان دانشــجو در دانشگاه صنعتی تهران پذیرفته میشــود .همزمان با شروع
مبارزات ملتهای ایران دانشگاه را رها کرد .سال  ١٣٥٧برای فعالیت در جنبش
آزادیخواهانــه ملت کرد بــه صفوف مبارزین حزب دمکرات پیوســت .همایون

اردالن به علت استعداد ،کاردانی و بینش عمیق توانست در مدت کمی دورههای
تشــکیالتی حزب را طی کرده و به عنوان مســئول کمیته بخــش «امیر آباد»
شهرستان سردشت برگزیده شد.
در ُکنگره ششم حزب سال  1362به عنوان عضو کمیته مرکزی انتخاب شد

و به منطقه جنوب کردســتان رفت .بعدا ً از طرف دفترسیاسی به عنوان مسئول
کمیته شهرســتان سقز انتخاب و تا ســال  ١٣٦٤این مسئولیت را عهدهدار بود.
در ُکنگــره هفتم خود را برای انتخابات کمیته مرکزی کاندید نکرد و مســئولیت
امور مالی و معاون رئیس بیمارســتان (ُ ٢٥مرداد) را برعهده گرفت .بعداز ُکنگره
هشتم با اجازه حزب به خارج سفر کرد و در آنجا نیز مشغول فعالیت بود.

دهکـردی:
 -4شهید نوری
ُ

دهکـــردی سال  ١٣٢٥در شهرکـُــرد استان چهارمحال بختیاری متولد
نوری
ُ
شد .در اواسط دهه  ٤٠به اروپا رفت و در دانشگاه لیوبن اتریش مشغول تحصیل

شــد .بعد از چند سال به برلن رفت و در آنجا به ادامه تحصیل پرداخت .نوری از
همان دوران دانشــجویی با کنفدراسیون جهانی دانشجویان همکاری داشت .در
ُکنگره سال  ١٣٥٤کنفدراسیون جهانی دانشجویان ،به عنوان رئیس این سازمان
دهکـردی یکی از مخالفین سرسخت حکومت شاهنشاهی بود .در
انتخاب گردید.
ُ

گرماگــرم اعالم انزجار مردم از حکومت پهلوی و همچنین حرکتهای اعتراضی
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دهکـــردی همراه دوســتانش به ایران بازگشت .بعد از فروپاشی حکومت
مردم،
ُ
فاســد آریامهری ،با همکاری دوستانش ســازمانی چپ ،مستقل و آزادیخواه به

اســم اتحاد چپ تشــکیل داد .در میان جبهه دمکراتیک ملی ایران برای آزادی

بیان و قلم بر اســاس حکومتی ملی و دمکراتیک خیلی تالش کرد .همچنین در
رسیدن سازمانهای چپ و مستقل و آزادیخواه به نقطه نظرات مشترک تالشی
جدی نمود .یکی از بنیانگذاران و رهبران شورای متحد چپ و مسئول نشر پیام

آزادی ارگان شورا بود.

دهکـــردی با شــروع دوران خفقان و ســرکوب و ترور و تعقیب رژیم
نوری
ُ

اســامی در تابســتان  ١٣٦٠فعالیت مخفیانه را انتخاب کرد .ســال  ١٣٦١به

کردستان آمد و در مدت دو سال فعالیت درکردستان توانست رابطهای تنگاتنگ
دهکـــردی رابطه خوبی با دفتر
با دکتر قاسملو و دکتر شرفکندی داشته باشد.
ُ
سیاســی حزب برقرار کرد .دکتر قاسملو و دکتر شرفکندی وی را عضو افتخاری

حزب میدانســتند .نوری در ســال  13٦٣به برلن رفت و در آنجا مشغول کمک
رســانی به امور پناهندگان  شد .به حق در راه احقاق حقوق پناهندگان در برابر

حمله و یورشهای نژادپرستان تالشی فراوان نمود.
واکنش در برابر جنایت میکونوس

  -١حزب دمکرات:

حزب دمکرات کردستان ایران در اطالعیه کمیته مرکزی که در روز ١٣٧١/٦/٢٧

(یک روز بعد از جنایت) منتشر گردید نظرات خود را چنین بیان داشت:

با دلی پر از غم و اندوه به اطالع میرســانیم که ســاعت  ٢٣روز پنجشــنبه
 ٢٦شهریور ١٧( ١٣٧١ســپتامبر )١٩٩٢دکتر صادق شرفکندی دبیر ُکل حزب
عبدلی عضو کمیته مرکزی و نماینده حــزب در اروپا ،همایون
دمکرات ،فتــاح ُ
اردالن کادر حزب در آلمان در شــهر برلن هدف حملۀ تروریستهای جمهوری
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اسالمی قرارگرفته و شهید شدند.

در دنبالــۀ اطالعیــه میخوانیم که :در جریان حمله وحشــیانۀ آدمکشــان
ّ
تشکل وسیع چپ دمکرات نیز
دهکـــردی عضو
جمهوری اسالمی ،مبارز نوری
ُ
هدف حمله قرارگرفته و شهید شده است.

 -٢احزاب و سازمانهای سیاسی ایران:

احزاب و سازمانهای سیاسی اپوزیســیون ایرانی به همین مناسبت اطالعیهای
صادر و این جنایت را محکوم نموده و با حزب و خانواده شــهدا اظهار همدردی

کردند .همگی بر این باور بودند که این جنایت دنبالۀ همان سیاســت تروریستی

رژیم بر علیه اپوزیسیون ایرانی است.
 -٣جامعه دفاع از حقوق بشر ایران:

جامعه دفاع از حقوق بشر ایران نیز در اطالعیۀ خود به مناسبت جنایت میکونوس

اعالم کرد که :ترور میکونوس دنبالۀ همان سیاســت دولت آخوندی برای از بین
بردن مخالفان خود است.

جامعه دفاع از حقوق بشــر ایران بعد از محکوم کــردن این جنایت و اظهار

همدردی با خانوادۀ شــهدا از سازمانهای غیر دولتی مدافع حقوق بشر خواست
که از دبیر ُکل سازمان ملل متحد بخواهند که در حفاظت و تأمین امنیت جانی
مخالفان جمهوری اسالمی تالش جدی بعمل آورند.
شــخصیتهای ُکرد ،ایرانی و خارجی در پیامهای تسلیت خود ضمن محکوم

کردن این جنایت و اظهار همدردی با حزب دمکرات کردستان ایران و ملت ُکرد
در کردستان ایران ،خواستار تعقیب و بازداشت تروریستها و شناساندن افرادی

شــدند که در این ترور دســت داشتند .در اکثر کشــورهای اروپایی ،هواداران و
دوســتان حزب و آزادیخواهان ُکرد ،ایرانی و اروپایی علیه جنایت میکونوس به
راهپیمایی اعتراضی دســت زدند .درآمریکا ،کانادا و استرالیا نیز راهپیماییهای

اعتراضی ادامه داشت.
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دبیرکـــل انترناسیونال سوسیالیســت و نخستوزیر اسبق فرانسه
پیر موروا
ُ

جنایت میکونوس را محکوم و از اعضای انترناســیونال خواست تا این جنایت را
محکوم کنند.

یورگن انگهولم رهبر حزب سوســیال دمکرات آلمان و دیپگن شهردار برلن

ضمن محکوم کردن این جنایت خواهان تعقیب و افشــا کردن این رویداد شدند.
مقامات دولت آلمان که در ابتدا از این رخداد شوکه شده بودند ،بعد از  ٤٨ساعت

از گذشت ماجرا سکوت را شکستند.

هانس یورگن فورســتر سخنگوی دادستان ُکل آلمان بدون هیچگونه سند و
مدرکی ادعا  کرد که حزب کارگران کردســتان ترکیه ( )P.K.Kاحتماالً در این

عمل تروریســتی دست داشته باشــد .حزب کارگران کردستان ترکیه ()P.K.K
در اطالعیهای سخنان دادســتان ُکل آلمان را بشدت تکذیب و اعالم داشت که
 P.K.Kبا حزب دمکرات کردســتان ایران هیچگونــه اختالفی ندارد و این تنها
توطئه دولت آلمان برای افشا نشدن عامالن این جنایت است.

جمهوری اسالمی :یک تیر و چند نشان

بعد از اعالم شــدن جنایت میکونــوس مقامات جمهوری اســامی طبق روال

همیشــگی انگشت اتهام را بسوی این و آن نشانه رفتند و خود را بری از هرگونه
دســت داشتن در این ماجرا معرفی کردند .عین همین واکنش را هم در ماجرای

وین از خود نشان دادند.

وزارت امور خارجه رژیم در اطالعیهای ترور میکونوس را محکوم کرد .مرتضی

ســرمدی ســخنگوی وزارت امور خارجه اعالم کرد ،آنهایی که در این رویداد
جمهوری اســامی را متهم میدانند ،دشــمن ایرانانــد و هدفی جز برهم زدن

ارتباط ایران با اتحادیه اروپا ندارند.

حســین موسویان سفیر ایران در آلمان ،بعد از جنایت با برنداشمیت باور وزیر
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مشاور صدراعظم و مســئول هماهنگی تمام ارگانهای (اطالعاتی_امنیتی) آلمان

در نشســتی آمادگی جمهوری اســامی ایران را  برای هرگونه همکاری در رابطه
با جریان میکونوس اعالم داشــت و هرگونه دخالت ایران در این رابطه را رد کرد.
روزنامــه کیهان هوایی چاپ تهران در چهارشــنبه /٨مهر ٧١/به نقل از یک منبع
خبری ُکرد عراقی که نخواســت نامش فاش شود نوشت :دکتر صادق شرفکندی و

همراهانش توسط جناح داخلی مخالف حزب دمکرات کردستان ایران که خواهان
جدایی کردستان از ایران میباشد به قتل رسیدهاند .همچنین از زبان همین منبع

نوشــت که در حزب دمکرات دو جناح وجود دارد که یکی خواهان  خودمختاری
و دیگری خواهان استقالل میباشد ،که گروه دوم این ترور را انجام داده است.

علیاکبر ناطق نوری رئیس مجلس ایران در گردهمایی ائمه جمعه و جماعت

که بعد از جنایت میکونوس در دوشنبه  ٧١/٦/٣٠در تهران برگزار شد ،اعالم کرد

که ترور دکتر صادق شــرفکندی و بقیه رهبران حزب دمکرات کردستان ایران از
طرف آمریکا طراحی و اجرا شــده است .هدف از این کار بیاعتبارکردن ایران در
سطح جهان و برهم زدن روابط ایران ـ آلمان بوده است.

روزنامه کیهان هوایی در روز چهارشنبه  ٧١/٧/٢٢نوشت :جالل طالبانی رهبر

اتحادیه میهنی کردستان عراق از طرف گروههای اپوزیسیون به دست داشتن در

کـل حزب دمکرات کردستان ایران متهم شده است.
قتل صادق شرفکندی دبیر ُ

نامبرده با همکاری حزب دمکرات کردســتان ،مسئول رویداد میکونوس را ایران
اعالم کرده ،تا بدین وسیله خود را از اتهام زده شده تبرئه کند.

اینها تنها گوشــهای از تالشهای مذبوحانه جمهوری اســامی برای رهایی

خود از جنایت ارتکابی بود.

حزب دمکرات ،هدف ترور

هدف اصلی از اجرای طرح جنایت میکونوس ،به شــهادت رسانیدن دبیرکـُــل
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حزب دمکرات و همراهانش  بود ،تا از این رهگذر بنا به تحلیلهای خود به حزب

دمکرات آسیب برســاند .غافل از این که حزب دمکرات کردستان ایران بیش از
پنجاه سال است که پرچمدار جنبش آزادیخواهانۀ ملت ُکرد در کردستان ایران

است و در راه احقاق حقوق حقۀ ملت ُکرد فعالیت میکند .بعد از سرنگون شدن
رژیم پهلوی و بر ســرکار آمدن رژیم جمهوری اسالمی ،حزب دمکرات کردستان
ایران تالش کرد تا خواستهای ملت ُکرد در کردستان ایران را از طریق دیالوگ

و تفاهم با مقامات جمهوری اســامی تأمین کند .اصوالً خواستهای ملت ُکرد،

خواستهایی غیرمنطقی و غیرعملی نیست .بلکه تنها ابتداییترین خواستهای

برحق هر انســانی است که در اعالمیه جهانی حقوق بشر هم به آنها اشاره شده
اســت و در ضمن هیچگونه تناقضی با تمامیت ارضی ایران ندارد ،بلکه از جهاتی
تنها راهکا ِر داشــتن ایرانی متحد و دمکراتیک تأمین خواســت ملیتهای ایران
است.

حقــوق حقهای که ملت ُکرد برای احقــاق آن مبارزه میکند در حقوق ملی

و حق تعیین سرنوشــت خویش ،آزادی ،دمکراســی ،عدالــت اجتماعی ،حفظ
ارزشهای انســانی و حاکمیت حکومت قانون خالصه میگردد .رژیم اسالمی از
همان اوان بدســت گرفتن حکومت بجای تأمین خواســتهای برحق ملت ُکرد،

جنگی تحمیلی علیه ملت ُکرد اعالن کرد که تا اآلن هم ادامه دارد ،در نتیجۀ این
سیاست خسارتهای جبران ناپذیر جانی و مالی به ملت ُکرد وارد آمده که باعث
ویرانی و عقب ماندگی بیشــت ِر مناطق کردنشــین و اتالفِ   ثروت و سرمایههای

ایران شده است.

جمهوری اســامی میخواهد با سیاســت ضربه زدن به حزب و به شهادت
رسانیدن رهبران آن ،جنبش آزادیخواه ملت ُکرد را سرکوب و از بین ببرد .مسألۀ
ِ
جنبش فعلی کردستان
مهم که الزم اســت در اینجا یادآور شوم این اســت که
ِ
ایران ،جنبشی سیاسی ،تشکیالتی و ســازمانیافته است که با ترور رهبران این
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جنبش ،ســازمان مذبور دچار فروپاشی نخواهد شد و این  تجربهای است که در
جریان مبارزه بدســت آمده اســت .واقعیت این است که ساختار جمعیتی ایران

کثیرالمله اســت که راهکار درســت برخورد  با این مســأله ،این است که همۀ
آحاد جامعه در برابر قانون و برخورداری از حقوق و مزایای آن یکســان باشــند.
با توجه به واقعیت جامعه و نپذیرفتن خواســتهای ملت ُکرد ،سردمداران رژیم
اســامی بایســتی بدانند که مقاومت جنبش آزادیخواهانه ملت ُکرد تا رسیدن

به خواستهای خود ادامه خواهد داشت .و با دسیسه و نیرنگ و ترور و خشونت
نمیتوانند بر خواستهای ملت ُکرد سرپوش گذارده و جنبش را ساقط کنند.

فصل دوم
از تعقیب تا دادگاه میکونوس
                                                      

تعقیب و تحقیق

بعد از انجام جنایت ،تروریســتها با یک ماشین سواری   B.M.Wاز محل حادثه

گریختند .پُلیس بعد از چند دقیقه خود را به محل جنایت رساند .ابتدا زخمیها
را روانه بیمارستان کرده ،سپس شروع به بازرسی و تحقیقات مینماید .با توجه به
سـﺆاالت پُلیس از شاهدان حاضر در نشست که جان سالم بدر بردند و همچنین

کســانی که در هنگام وقوع جنایت در رستوران میکونوس بودند نکات زیر برای
پُلیس محرز گردید.

 -١تروریستها قیافههای شرقی داشتند.

 -٢از دو تن تروریســت وارد شده به اتاق گردهمایی یکی مسلح به مسلسل

و دیگری تپانچه بودهاست.

 -٣یکی از تروریستها که دارای مسلسل بوده قبل از شلیک به زبان فارسی

صحبت کرده است (گفتن مادر قحبهها به شرکتکنندگان درگردهمایی).
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سرنخ بدست آمده پُلیس را در بقیه مراحل تحقیق بخوبی راهنمایی کرد .بـا

تـوجـه به گفتههای شاهدان عینی ماجرا ،بخش چهره نگاری پُلیس دو تصویر از
تروریستها را منتشر کرد و از مردم خواست جهت شناسایی آنها پُلیس را یاری

کنند .همچنین پُلیس برای کســانی که آنها را در این امر کمک کنند جایزهای
به مبلغ پنجاه هزار مارک تعیین کرد.

چند ســاعت بعد از جنایت ،ایرانیان مقیم برلن که از طریق تلفن و وســایل

ارتباط جمعی از رویداد با خبر شــدند ،بالفاصله خود را به محل جنایت رسانیده

و در حالی که خبرنگاران و عکاســان رسانههای جمعی در آنجا حضور داشتند،
دست به اعتراض و راهپیمایی علیه رژیم جمهوری اسالمی زدند.

بعد از ظهر جمعه بعد از جنایت ،شــمار زیادی از اپوزیسیون ایرانی در برابر

شــهرداری برلن جمع شده و به سردادن شعار علیه جمهوری اسالمی پرداختند

و در گفتگو با رســانههای عمومی اظهار داشتند که بی شک این جنایت توسط
رژیم جموری اسالمی انجام گرفته است.

تشکیل کمیسونی جهت تحقیق در مورد جریان میکونوس

دســتگاه قضایی و پُلیس آلمان از همان ابتدا جهت افشــای ماهیت تروریستها

و همچنین دســتهای پشــت پردۀ این ماجرا به طور جدی آغــاز به کار کرد.
روز  ١٨ســپتامبر( ١٩٩٢روز بعد از جنایت میکونوس) کمسیونی جهت تحقیق
و تعقیب در جنایت میکونوس تشــکیل شد .کمیســیون ترکیبی از کارشناسان

مسائل جنایی و افسران با تجربۀ اداره آگاهی آلمان بود.
کمســیون یاد شده زیر نظر دادســتان ُکل و اداره آگاهی برلن انجام وظیفه

میکرد .تروریستها بعد از انجام عمل وحشیانه و ترک محل ،ابزار مورد استفاده

در جنایت را درکیفی ورزشی نهاده و آن را در زیر ماشینی در نمایشگاه اتومبیل
واقع در سه کیلومتری میکونوس مخفی میکنند .سپس سواری  B.M.Wرا هم
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در یک کیلومتری نمایشــگاه اتومبیل رها میکنند .روز  ٢٢سپتامبر پُلیس کیف

ورزشی را پیدا کرده که حاوی وسایل ذیل بود:

 -١کاله دستبافت مشــکی با یک شالگردن راه راه قهوهای رنگ و دستکش

چرمی  .

 -٢یک قبضه مسلســل دســتی مدل یوزی ،کالیبر نـُــه میلیمتری با صدا

خفهکن.

 -٣یــک قبضه تپانچه الما مدل ایکــس ،آی کالیبر  ٧/٦٥میلیمتری با صدا

خفهکن.

بعد از مدتی سواری   B.M.Wهم توسط پُلیس کشف میگردد .ماشین دارای

مدل و شــماره  B-AR5503میباشد .تحقیقات پُلیس نشان داد که اینها ابزار

مورد استفاده در جنایت میکونوس بودهاند .حدود  ٢هفته بعد از ترور میکونوس
که هنوز هم هیچ اثری از تروریستها بدست نیامده بود ،مقامات پُلیس از طریق
رســانههای جمعی اعالم داشتند که شاید تروریستها خاک آلمان را ترک کرده
باشند .این اظهارات پُلیس احتماالً جهت فریب تروریستها و بدام انداختن آنها

بوده باشد.

در ابتدای اُکتبر پُلیس جنایی اطالعاتی مفصل و مهم در مورد تروریســتها
بدســت آورده و ســرانجام در روز چهار اُکتبر ( )٧١/٧/١٢دو تن از تروریستها
در یکی از شــهرهای غربی آلمان به نام راین دستگیر میشوند که اسامی آنها
عبارت اســت از  -١یوسف امین  ٢٤ساله اهل لبنان -٢  ،عباس راحل  ٢٥ساله
اهل لبنان مشهور به (عماد عماش).

این دو تن در منزل برادر امین در راین خود را مخفی کرده و هر کدام دارای

حدود  ١٥هزار مارک و پاسپورتی جعلی بودند و خود را جهت ترک آلمان آماده
میکردند .در قرار بازداشت این دو تن آمده که اینها مـﻆـنون به دست داشتن

در تــرور میکونوس و کشــتن چهار نفر و زخمی کردن یک تن دیگر هســتند.

 42فصل دوم :از تعقیب تا دادگاه میکونوس

پُلیــس بعدا ً اعالم کرد که اثر انگشــت عباس راحل با اثر انگشــت برجای مانده

بر دســته تپانچه المای داخل کیف ورزشی یکی هستند .یوسف امین روز هفتم
اُکتبر اعتراف کرد .متعاقب آن روز ن ُهم اُکتبر پُلیس سه تن دیگر را به اسامی زیر

دستگیر کرد -١ :کاظم دارابی کازرونی ،ایرانی -٢عطااهلل ایاد ،لبنانی  - ٣محمد

عطریس ،لبنانی.
دادســتان ُکل آلمان آقای الکســاندر فون اشتال روز چهاردهم اُکتبر در یک
مصاحبه مطبوعاتی اظهار داشــت که دستگیر شدگان روز ن ُهم اُکتبر برلن حاضر
نشــدند پُلیس را به خانه خود راه دهند .در قرار بازداشــت این سه تن آمده بود

که کاظم دارابی به جرم دســت داشــتن در ترور میکونوس و طراحی این ترور

و دو تــن دیگر (عطااهلل ایــاد و محمد عطریس) به جرم اطــاع از طرح ترور و
فراهم کردن وسیله فرار تروریستها دستگیر شدند .با دستگیری افراد نامبرده و
خصوصاً اعترافات یوسف امین پرده از جنایت میکونوس برافتاد و پُلیس توانست

با دالیل مســتندتری بــه تحقیقات خود ادامه دهد .بدون شــک در جریان این

جنایت تروریســتی بیش از پنج تن دست داشتند که بعضی توانستند خود را از
چنگ پُلیس برهانند.

همکاری اینتلجنت سرویس و پُلیس آلمان

بعد از دستگیری تروریستها مشخص شد که M.I.6دستگاه (اطالعات خارجی)
انگلیس که به اینتلجنت ســرویس معروف است مشخصات دقیق افراد تروریست
را در اختیار پُلیس آلمان قرار داده  اســت .شــروع مســأله همکاری    M.I.6با

دســتگاه اطالعات آلمان به زمانی بازمیگردد که برلن تحت سلطه چهار کشور
آمریکا ،انگلیس ،فرانســه و روسیه بوده است ،که هر کدام از این کشورها کنترل
بخشــی از شــهر را در اختیار داشــتند .بدین ترتیب کاظم دارابی تحت کنترل

  M.I.6بوده که مکالمات تلفنی او هم تحت نظارت این سازمان بوده است ،زیرا
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ســازمان نامبرده اطالع پیدا کرده که کاظم دارابی عضو رســمی سپاه پاسداران

جمهوری اســامی بوده و در آنجا مشغول کارهای جاسوسی و ایجاد شبکههای
تروریستی بوده است   .

بعد از شکســتن دیوار برلن و پیونــد مجدد دو آلمان و رهایی برلن از اشــغال

دولتهــا M.I.6 ،قبل از ترک برلن تمام اطالعات خود را در مورد کاظم دارابی

در اختیار پُلیس آلمان قرار میدهد.

بخشی از این اطالعات نوارهای کاست متعدد از مکالمات کاظم دارابی با مقامات
جمهوری اسالمی در تهران ،سفارت ایران در بُن و کنسولگری ایران در برلن بوده
است  M.I.6 .قبل از ترک برلن پُلیس آلمان را از طرح ترور رهبران ُکرد توسط
جمهوری اسالمی مطلع میسازد که برنامه این ترور در سفارت ایران در بُن تحت

نام رمز (بزرگ علوی) تنظیم شــده اســت .از این که چرا پُلیس آلمان که از این
امر اطالع داشــته و هیچگونه عکسالعملی از خود نشان نداده است ،اطالعی در

دست نیست .ولی بدون شک اگر این چنین به افراد تروریست امکان فعالیت در
خاک آلمان را نمیدادند ،جنایت میکونوس اتفاق نمیافتاد.

در جریان کار دادگاه میکونوس ،مقامات آلمان اعالم کردند که مســئولین اداره
ُکل حفاظت از قانون اساسی ( )BFVکه مسئولیت هماهنگی میان دستگاههای
امنیتــی آلمان را بر عهده دارد تمام اســناد و مدارکــی را که از  M.I.6دریافت

داشــتند ،از بین بردهاند .قبل از جنایت میکونــوس پُلیس از کنترل تلفن کاظم

دارابی خودداری میکند ،به بهانــۀ این که پُلیس برای این کار نه پول کافی در
اختیار دارد و نه مترجمی که مورد اعتماد پُلیس باشد .در حالیکه چنین بهانهای

مورد قبول هیچکس واقع نخواهد شد.

تشکیل کمیته ایرانی مبارزه با سرکوب و تروریزم دولتی جمهوری اسالمی ایران

بعــد از جنایت میکونوس کمیتهای بــه نام کمیته ایرانی مبارزه با ســرکوب و
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تروریزم دولتی جمهوری اســامی ایران از طرف برخی از افراد آزادیخواه ُکرد و
ایرانی در پاریس تشــکیل گردید .هدف تشکیل کمیته مبارزه با تروریزم دولتی

جمهوری اســامی ،افشــای جنایتهای رژیم ،دفاع از حقوق انسانی در داخل و
خارج از ایران و تحقیق و تعقیب در مورد پرونده قربانیان ترور اعالم گردید.
اعترافات یوسف امین

همچنان که پیشــتر ذکر شــد یک روز بعد از رویداد میکونوس ،کمیسیونی در

ارتباط با این مســأله تشــکیل گردید که یک افسر پُلیس آلمان به نام   Simons
که عضو این کمیســیون بوده مســئول بخش تعقیب و شناسایی بوده است .روز
چهارم اُکتبر هاینس ســیمونز به عنوان مســئول بازجویی یوســف امین تعیین
میگردد .روز هفتم اکتبر امین در زندان تقاضای مالقات با ســیمونز را مینماید.

در ایــن مالقــات امین اعتراف و طرح و برنامۀ ترور را از ابتدا تا روز دســتگیری
برای سیمونز افشا میکند .اعترافات امین ُرل مهمی در جریان دادگاه میکونوس
داشــت .سیمونز بعدا ً به عنوان شاهد به دادگاه فرا خوانده شد تا اعترافات و اقرار
یوسف امین را برای دادگاه قرائت کند.

در اینجا خالصــهای از اعترافات امین را آن طور که ســیمونز از نظر زمانی

فرموله کرده است میآوریم:

روز  ١٢سپتامبر ( ٥روز پیش از جنایت میکونوس)

یوســف امین در شــهر راین در منزل برادرش به نام احمد امین بوده که عباس

راحل و کاظم دارابی که در برلن بودهاند تلفنی به وی گفتند که در برلن برایش
کار پیــدا کردهاند و خود را بدان جا  برســاند .در ضمن کاظــم دارابی به امین
میگوید که منزل او را میداند و به آنجا برود ،مشــخص اســت که قب ً
ال با دارابی

آشــنایی داشته است .امین بالفاصله همان روز به طرف برلن به راه افتاده و شب
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به منــزل کاظم دارابی واقع در خیابان دیتمولدیر    DETMULDERشــماره

شــش میرسد .وقتی که بدان جا می رســد میبیند که عالوه بر کاظم دارابی و
عباس راحل دو تن دیگر به اسامی فضلاهلل حیدر و شریف نیز آنجا حضور دارند.
شریف شب را آنجا نمیماند  .
روز  ١٣سپتامبر

حیدر منزل را ترک کرده و بعد از مدتی شریف میآید و سراغ حیدر را میگیرد
و بعدا ً میرود .بعد از ظهر ســاعت شــش شریف و نیم ســاعت بعد حیدر هم بر
میگردند .شریف از حیدر میپرسد که پیدا کردی؟ قیمتش چقدر است؟ حیدر
جواب میدهد که  ٣٥٠٠مارک .یوسف امین میگوید که فکر کردم که در مورد
ســواری  BMWکه قب ً
ال صحبتش را کرده بودند ،صحبت میکردند .همان روز

امین و شــریف با ماشــین کاظم دارابی به منزلی دیگر در خیابان سونفت برگیر
 Sonftbergerشــماره هفــت میروند .بعد از مدتی کاظــم دارابی آنها را تنها

میگذارد .بعد از رفتن دارابی ،حیدر از شریف میپرسد که از دارابی پول گرفتی؟
یک نفر دیگر به نام محمد در آن خانه بوده است بدین ترتیب آن شب پنج  نفر

در آن منزل بودهاند (عباس راحل ،فضلاهلل حیدر  ،محمد ،شریف ،یوسف امین)      .
روز  ١٤سپتامبر

وقتی که یوسف امین از خواب بیدار میشود میبیند که همه بیرون رفتهاند .بعد
از مدتی ابتدا عباس راحل و فضلاهلل حیدر و ســپس شریف برمیگردند .شریف
به حیدر میگوید که :فردا به  آنجا برو .بعدا ً شــریف  مبلغ  ٥٠٠تا ٦٠٠مارک را

به یوســف امین میدهد که با این مبلغ کت و شــلوار بخرد .همان روز شریف و
عبــاس راحل و حیدر برای مدتی خانه را ترک کرده و بعدا ً برمیگردند .یوســف
امین میخواهد که به زنــش تلفن بزند ولی به او اجازه این کار را نمیدهند که
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از آن منزل به بیرون زنگ بزند .با عباس راحل برای زنگ زدن به بیرون از منزل

میروند و عباس به امین میگوید که به زنش بگوید که در نمایشگاه محصوالت
کشاورزی در شهر هانوفرکار پیدا کرده و فع ً
ال برنمیگردد.
روز١٦سپتامبر

شــریف و حیدر و عباس و امین منزل را ترک میکنند .شریف با امین به جایی
میروند که قرار بوده قب ً
ال محمد را آنجا مالقات کرده و سه تایی به قهوهخانهای

میروند .در آنجا شریف به  امین میگوید که آیا تو حاضری آدم بکشی ،در مقابل
پــول کالنی هم به تو میدهم .امین بنا بــه گفته خودش در جواب میگوید که
من زن و بچه دارم و اینکار را نخواهم کرد و میترسم .شریف که این را میشنود
میگوید شــوخی کردم و بعدا ً به منزل برمیگردنــد .در راه محمد از آنها جدا

میشــود .در منزل شریف از حیدر میپرســد که مکان مورد نظر را دیدی؟ در
جــواب میگوید که رفتم و همهجا را دید زدم و تماماً محل را میشناســم .بعد

از مدتی حیدر کارتنی میآورد که حاوی یک تپانچه و مسلســل است .شریف به
امین میگوید اینها مال من هســتند ،مواظب باش پیش کسی حرف نزنی و اال

خــدا بهت رحم کند (تهدیدش میکند) .بعد از مدتی شــریف به بیرون رفته و
حیدر اسلحهها را مخفی میکند .همان شب همگی به بیرون از منزل میروند.

شــریف و امین به جایی میروند که قرار بــوده محمد را آنجا ببینند .بعد از

مدتی محمد آمده و امین را آنجا تنها میگذارند .چند دقیقه بعد محمد و شریف

بــا بنز  ١٩٠به همان محل برمیگردند همگی با هم به طرف میکونوس میروند
تا اطالعات مورد نظر را در همه زمینهها کسب کرده و بعدا ً به منزل برمیگردند  .
روز  ١٧سپتامبر

عباس راحل و حیدر منزل را ترک گفته و بعد از مدتی با یک ســاک ورزشی
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برمیگردند .شــب ســاعت  ٩شــریف از بقیه میخواهد که نماز شب را با هم
بخوانند و بعدا ً به هدف انجام عملیات از منزل بیرون میزنند .نحوه حرکتشــان
تا رسیدن به میکونوس از مســیرهای انحرافی و به صورت حرفهای و ماهرانه

بوده اســت .در آنجا عباس راحل به یوســف امین میگوید که کیف محتوی
مسلســل را بگیر و جلو حرکت کن .یوسف امین میگوید من آن را برنمیدارم

شریف بالفاصله کیف را برمیدارد .ابتدا شریف با مسلسل و سپس عباس راحل
با تپانچه داخل رســتوران میکونوس میشــوند .یوسف امین به دستور شریف

جلوی درب ورودی نگهبانی میدهد .یوســف امین میگوید که شریف با یقه
بلوزش صورت خود را پوشــاند و عباس راحل هم کالهی دســتبافت داشته و
سر و صورتش را با آن میپوشــاند .به منظور فرار تروریستها ماشین سواری

  BMWهم در خیابان روبهروی رستوران منتظر بوده است .سرنشینان ماشین
محمد و فضلاهلل حیدر بودهاند .بعد از انجام جنایت هر سه تروریست (شریف،

عباس راحل ،یوســف امین) به طرف ماشین دویده ،سوار شده و محل را ترک

میکنند .راننده ماشــین فضلاهلل حیدر بوده اســت .در بین راه ابتدا شریف و
عباس راحل در جایی به نام بوندس پالســت  Bundesplastzو بعدا ً یوســف

امین و محمد در جایی دیگر به نام هوهن زولردام  Hohenzollerdammپیاده
میشوند .اسلحهها را در ســاک ورزشی گذارده و حیدر ساک را در فضای باز

نمایشگاه اتومبیل (شرکت آ .و .دی AUDI  .واقع در سه کیلومتری رستوران
در زیر ماشینی قایم کرده و بعدا ً سواری  BMWرا نزدیک نمایشگاه در خیابان
رها کرده و فرار میکند .یوســف امین آن شــب به منزل آشنایی به نام رحیم
مــیرود که نامبرده به امین اجازه نمیدهد که شــب را آنجا بخوابد به همین

خاطر امین بیرون میآید و بامداد روز  ١٨ســپتامبر با قطار به هانوفر به منزل

دوســتی به نــام مصطفی طه میرود و روز  ١٩ســپتامبر به خانهاش در راین
برمیگردد.
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روز ٢٠سپتامبر

فضــلاهلل حیدر به راین رفتــه و  ٢هزار مارک از طرف شــریف به امین داده و
میگوید که شریف گفته هر چه زودتر خاک آلمان را ترک کند .که امین زیر بار

این گفته نمیرود.
روز  ٢٤سپتامبر

دوباره حیدر به راین برمیگردد .در آنجا عباس و حیدر با هم در مورد ترور بحث  
میکنند .امین آنجا فهمیده که اسلحهها را حیدر کجا قایم کرده و ماشین را کجا
رها کرده اســت .همچنان که قب ً
ال ذکر شد روز  ٢٢سپتامبر پُلیس ساک ورزشی
را با اســلحهها و بعدا ً ماشــین را هم پیدا میکند .یوسف امین از سخنان عباس

راحل و حیدر متوجه خواهد شد که خرج تمام این عملیات از طرف کاظم دارابی
پرداخت شــده است نه از طرف شــریف .همچنین متوجه خواهد شد که دارابی
ارتباط نزدیکی با کنســول ایران در برلن و همچنین با ســفیر ایران در بُن دارد

و ایــن دو آپارتمان هم که محل تجمع آنها بوده اســت متعلق به کاظم دارابی

میباشد.

روز ٢اکتبر

دو نفر به اســامی محمد عطریس و عطااهلل ایاد به راین میروند .محمد پاسپورت
برادرش به نام شوقی را  به عباس راحل و عطااهلل پاسپورتی به یوسف امین جهت

ترک آلمان به آنها میدهند.

روز  ٤اکتبر عباس راحل و یوســف امین در راین دســتگیر میشوند .یوسف

امین در جریان اقرار نزد  پُلیس گفته بود کاظم دارابی و شــریف همیشــه با هم

فارسی صحبت میکردند و از برخورد و شیوه صحبت کردنشان مشخص بود که

مســئولیت شریف بیشتر از دارابی بوده اســت .بنا به گفتۀ امین ،شریف و کاظم
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دارابی همچون پُلیسی مجرب و کارآگاهی کارآزموده عمل میکردند .برای نمونه
شــریف همیشه یک دستمال دســتش بوده تا اثر انگشتش بر هیچ چیزی باقی

نماند.

بنــا به گفتههای امیــن ،دارابی طراح و مجری ترور میکونوس بوده اســت.

همچنین یوســف امین به پُلیس گفته اســت که اگر روزی آزاد شود ،جان خود
و خانوادهاش از طرف افراد حزباهلل وابســته به ایران در خطر است زیرا اعتراف

کرده و پرده از جنایت میکونوس برداشته است .تحقیقات پُلیس بعد از اعترافات
یوسف امین مشــخص ساخت که گفتههای امین خیلی واضح ،دقیق و مشخص

بوده ،چرا که همین اعترافات پُلیس را در دستگیری محمد عطریس و عطااهلل ایاد
کمک کرد .بازرسی دو آپارتمان کاظم دارابی که همچون خانۀ تیمی برای انجام

ترور از آنها اســتفاده شده بود با توجه به همین اعترافات بوده است .تحقیقات
و آزمایشــات پُلیس ثابت کرد که اثر انگشت عباس راحل بر تپانچه برجای مانده

است .امین تمام راههای رفت و برگشت به محل عملیات ترور را به پُلیس نشان

داد.

بعد از اعترافات امین دستگاه قضایی آلمان ُحکم جلب افراد زیر را صادر کرد:

 -١شــریف با نام مستعار ابورمان تاکنون دستگیر نشده ،تبعۀ ایران ،نامبرده

با عباس راحل داخل رســتوران میکونوس شده و ترور را انجام دادهاند .مسلسل
دســتش بوده و قبل از شلیک به شرکت کنندگان در جلسه (مادرقحبهها) گفته
است.

 -٢فضلاهلل حیدر تبعۀ لبنان و راننده ماشین  .BMWبنا بر گزارشات پُلیس
نامبــرده یک هفته بعد از ترور از طریق فرودگاه شــونفلد  Shonfeldاز برلن به
لبنان و از آنجا به تهران برگشته است.

 -٣محمد ،تبعۀ ایران همان کســی که با فضلاهلل حیدر در ماشین   BMW

در خیابان نزدیک میکونوس منتظر بقیه تروریستها بوده است .تاکنون دستگیر
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نشــده است .بنا به اخباری که از طریق وسایل ارتباط جمعی در مورد میکونوس
پخش شــد ،شریف و محمد مدتی در ســفارت ایران در آلمان مخفی و سپس با
همکاری سفارت خاک آلمان را ترک کردهاند.

در اینجا الزم است که برای اطالع خوانندگان محترم گفته شود که در جریان

ترور شهدای وین نیز در   ١٣ژوئیه  ١٩٨٩یک نفر از تروریستها به نام مصطفی

اجودی خود را به سفارت ایران و دو نفر دیگر هم که توسط پُلیس دستگیر شده

بودند (محمدجعفر صحرارودی ،امیرمنصور بزرگیان) بعد از مدتی به بهانه اینکه
اینها دیپلمات بوده و دارای مصونیت سیاسی هستند ،تحویل سفارت ایران داده
شده و از طریق سفارت به تهران فرستاده شدند.

نگاهی به سخنان علی فالحیان قبل از رویداد میکونوس

هرچه بازجویی از تروریســتهای دستگیر شــده و تحقیقات پُلیس در مورد جریان
میکونوس  پیشــرفت میکرد دخالت جمهوری اسالمی در این جریان بیشتر آشکار
میشد .خصوصاً در این ارتباط نقش مستقیم واواک (وزارت اطالعات و امنیت کشور)

و ســفارت ایران در بُن مشــخصتر مینمود .بنا به تحقیقات و اطالعات دستگاههای
اطالعاتی و امنیتی آلمان و همچنین رســانههای جمعی ،سفارت ایران در بُن دارای
 ٩٠پرســنل بوده که بخشی از آنها صرفاً مشــغول انجام کارهای جاسوسی ،ایجاد
شــبکههای ترور و طراحی و برنامهریزی جهت از بین بردن مخالفان رژیم اسالمی

هستند.

بعد از این جریان ،سخنان علی فالحیان وزیر واواک رژیم که مدتی قبل از ترور

میکونوس از یک برنامه تلویزیونی پخش شــد توجه دســتگاه قضایی آلمان و افکار
عمومی اروپا را به خود جلب کرد .علی فالحیان  ٣هفته قبل از رویداد میکونوس (در

 ٣٠اوت  )١٩٩٢که به مناســبت هفته دولت در مورد کار و فعالیت گذشته و آینده
وزارتش (واواک) سخن میگفت ،اعالم کرد که ما ضد انقالب و خصوصاً حزب منحله
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دمکرات ُکردستان ایران را در ایران سرکوب کرده و در خارج از کشور نیز توانستهایم

ضربات مهلکی  بر آنها وارد سازیم و به یاری خدا در آینده نیز همین سیاست را با
جدیت پی میگیریم .شکـر خدا ما توانستهایم در میان آنها و همچنین دولتهایی

که آنها را راه میدهند نفوذ کنیم.

بدون شــک منظور فالحیان از ضربۀ مهلک ترور شــهید دکتر قاسملو و شهید

عبداهلل قادری در وین و بقیه افراد اپوزیســیون ایرانی در خارج از کشور بوده است.

گفتههای فالحیان از نظر حقـــوقی اعتراف آشــکار بر این واقعیت واضح است که

جمهـــوری اســامی از همان ابتدای به دست گرفتن قدرت ســعی کرده همیشه 
مخالفان سیاســی خود را چه در داخل و چه در خارج از کشور از طریق ترور از بین

ببرد که یکی از آنها همین  ترور میکونوس بوده است.

ازنظر سیاسی نیز سخنان فالحیان بیانگر این واقعیت است که جمهوری اسالمی

هیچگونه  بهایی برای عرف دیپلماســی و حقوق بینالملل قائل نیست ،و در هر کجا
که امکان یابد دست به اعمال تروریستی علیه آزادیخواهان و مخالفان خود خواهد
زد .بخشی عمدهای از اعمال تروریستی خود را تحت عنوان نام دیپلمات و کارکنان
سفارت و کنســولگریهای ایران در خارج از کشور انجام میدهد .سخنان فالحیان

همچون آخرین قطعه پازل میکونوس نتیجه اصولی و منطقیای که بدست میدهد
این اســت که جمهوری اسالمی ایران مســتقیماً برنامه ترور میکونوس را طراحی و
انجام داده است .

این واقعیت برای اپوزیسیون ایرانی و ملت ُکرد در ُکردستان ایران واقعیتی مسلم

بوده و هیچ احتیاجی به ارائه سند و مدرک ندارد ،ولی مهم این است که این واقعیت
برای افکار عمومی جهان و مجامع مدافع حقوق  بشر و دولتها نیز آشکار شود.

شرح حال متهمین

جهت اطالع بیشــتر خوانندگان عزیز در اینجا خالصهای از شرح حال هر یک از
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متهمین را توضیح خواهیم داد.

 -١کاظم دارابی:

کاظم دارابی فرزند عباس ،محل تولد شــهر کازرون استان فارس ،متولد ١٣٣٨

شمســی .خرداد ســال  ٥٧در بحبوحۀ انقالب دیپلم رشته ساختمان را با معدل

 ١٠/٨١میگیرد .ســال  ١٩٨٠به بهانه ادامه تحصیل به آلمان رفته و در مدرسه

عالی صنعتی برلن در رشــته مهندسی ســاختمان نامنویسی میکند .در آلمان
(برلن) ســوپرمارکتی دایر کرده و بعدا ً شــرکت صادرات و واردات راه میاندازد.
ســال  ١٩٨٢با عدهای از طرفداران و افراد حزباهلل و چماقدار در شــهر ماینس
آلمان اعتراض و راهپیمایی دانشــجویان ایرانی بر علیه نظام جمهوری اســامی

را ســرکوب میکنند .در جریان این سرکوب یک نفر کشته و عدهای هم زخمی
میشــوند .دارابی از طرف پُلیس آلمان دســتگیر و به  ٨مــاه زندان قابل خرید

محکوم میگردد.

پُلیس قصد داشته که دارابی و تنی چند از چماقداران را از خاک آلمان بیرون

کند که سفارت ایران دخالت کرده و مانع از این کار میشود .سال  ١٩٨٨با زنی
لبنانــی به نام خدیجه ایاد ازدواج کرده و اکنون ســه بچه دارد .یکی از متهمین

به نام عطااهلل ایاد عموزادۀ این زن اســت .کاظم بنا به اقرار خودش عضو اتحادیه
دانشجویان مسلمان اروپا بوده و با دو تن دیگر به اسامی بهمن برنجیان و فرهاد

دیانت ثابتگیالنی که هیئت رئیســه این اتحادیه بودهاند ،ارتباط داشــته است.
مســئولیت این اتحادیه به صورت نوبتی بوده و ســال  ١٩٨٤برای مدتی دارابی

رهبری این اتحادیه را در دســت داشته است .بنا به اســناد و مدارک دادستان

آلمان ،دارابی عضو رســمی واواک و سپاه پاسداران و سرپرستی و مسئولیت سه
مسجد در شهر برلن را بر عهده داشته است.

نامبرده حلقۀ رابط بین واواک و سپاه پاسداران با حزباهلل لبنان و بنیادگرایان

اســامی در اروپا بوده اســت .کاظم مدتی سرپرســت غرفه ایران در نمایشگاه
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محصوالت کشــاورزی در شهر برلن را بر عهده داشته است .سال  ١٩٨٧بهخاطر

وضعیت بد تحصیلی از مدرســه عالی صنعتی اخراج میشود ،ولی باز هم سفارت
ایران در این کار دخالت کرده و مجددا ً نام نویسی میکند .کاظم اغلب اوقات در
این مساجد به عنوان امام جماعت نمازگزارده است.

اتهــام کاظم در پرونده میکونوس عبارت بود از طراحی برنامه و سرپرســتی

عملیــات ترور ،فراهم آوردن خانه تیمی ،آماده کردن آالت قتاله و وســیله فرار
تروریستها و شرکت در این ترور.

اتحادیه دانشجویان مســلمان اروپا ( )USIAسازمانی هوادار رژیم جمهوری
اســامی ایران در اروپا است .این اتحادیه مســتقیماً زیرنظر مقامات جمهوری
اســامی ایران ،خصوصاً زیر نظر مقامات جاسوســی سفارت ایران در بُن هدایت

میشــود .سازمان مذبور معتقد به خشــونت و ارعاب و ترور و سرکوب مخالفان
رژیم اسالمی است که همچنانکه قب ً
ال ذکر شد هیئت رئیسه این سازمان کاظم

دارابی ،بهمن برنجیان و فرهاد دیانت ثابتگیالنی بوده اســت .هر ســه نفر این

هیئت رئیســه عضو واواک و با ســفارت ایران در بُن و کنسولگری ایران در برلن
ارتباط نزدیک داشتند.

 -2عباس راحل:

عرب و تبعۀ لبنان ،متولد ،١٩٦٧مذهب شــیعه ،مجرد و میزان تحصیالت پنجم

ابتدایی .نامبرده در ســال  ١٩٨٩از راه غیرقانونی وارد آلمان شده ،ابتدا در شهر
آخــن با نام جعلی عماد عماش تقاضای پناهندگی میکند ولی با درخواســتش
موافقت نمیشــود .بعدها وارد برلن شده و مجددا ً تقاضای پناهندگی میکند .باز
تقاضایش مورد قبول واقع نمیشــود .پُلیــس از او میخواهد که خاک آلمان را
ترک کند .راحل خود را مخفی میکند .از طرف دیگر در نزد پُلیس دارای پرونده

دزدی و جعل اســناد نیز میباشد و دوســتی نزدیکی هم با کاظم دارابی داشته

اســت .مدتی بهطور مخفیانه در فروشــگاه کاظم کار میکند .نامبرده با یوسف
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امین دوره ٩ماهه آموزش نظامی را در شــمال ایران در نزدیکی شهر رشت طی

کرده است .عضو فعال حزباهلل لبنان و در اردوگاه پاسداران ایران در لبنان بوده
و آموزشهای الزم را دیده اســت .در جریان ترور میکونوس عباس راحل همراه
شریف به داخل رستوران رفته و با تپانچه الما تیرخالص به شهدای برلن شلیک

کرده است .تحقیقات پُلیس نشان داد که اثر انگشت عباس راحل بر دستۀ تپانچه

برجای مانده است.

 -٣یوسف امین:

عرب و متولد جنوب لبنان در ســال ١٩٦٧اســت .دوم ابتدایی ســواد داشته و

شــیعه مذهب اســت .در سیزده ســالگی به خاطر فقر مالی شروع به کار کردن
میکنــد .ابتدا در یک کارگاه نجاری و بعدا ً در یک کارگاه لولهکشــی مشــغول
بهکار میشــود .در سن  ١5سالگی به عضویت ســازمان امل درآمده و سپس به
صفوف حزباهلل میپیوندد .در سال  ١٩٩٠به صورت غیرقانونی وارد آلمان شده

و تقاضای پناهندگی کرده اســت و جواب رد میگیرد .ســال  ١٩٩١به سوئیس
رفته و تقاضای پناهندگی کرده ،آنجا هـــم به عنوان پناهنـده مورد قبـول واقع
نمیشــود و به لبنان برگردانده میشود .امین در سال  ١٩٩٢مجددا ً وارد خاک
آلمان شــده و تقاضای پناهندگی کرده که باز هم با تقاضایش موافقت نمیشود،

ازطرف پُلیس به امین اخطار میشــود که خاک آلمان را ترک کند .امین ناچارا ً

به صورت مخفــی زندگی میکند .امین دارای زن و یک بچه اســت .نامبرده با

کاظم دارابی و عباس راحل روابطی نزدیک داشــته و مدتی هم بهطور مخفیانه
در فروشگاه دارابی کار کرده است .با عباس راحل به ایران رفته و در رشت دوره

نظامی و ترور را طی کرده و کارشــناس مواد منفجره میشــود .امین بعداز طی
دوره به لبنان برگشــته و در اردوگاه پاســداران ایران در جنوب لبنان مشــغول

فعالیت بوده ،وی در جریان ترور میکونوس جلوی درب ورودی رستوران مشغول

نگهبانی بوده است.
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 -٤عطاا ...ایاد:

عرب و تابعیت لبنانی و دارای مذهب شــیعه بوده است .در سال  ١٩44در لبنان

متولد شــده و دارای زن و ســه فرزند اســت .در ابتدا عضو سازمان آزادیبخش
فلســطین بوده و به مدت ســه سال دوره نظامی دیده اســت بعدا ً برای تکمیل
دورههای آموزشی به ســوریه رفته و آنجا به عضویت سازمان امل درآمده است.
نامبرده فرمانده نظامی بوده اســت .سال  ١٩٩٠همراه زن و بچههایش به آلمان

آمده و تقاضای پناهندگی کرده است .ایاد عموزاده زن کاظم دارابی ،خدیجه ایاد،

بوده اســت .بنابراین با دارابی رابطهای نزدیک داشته است .نقشه ترور میکونوس
را ایاد طراحی کرده و قرار بوده خود مســتقیماً در این ترور دســت داشته باشد
ولی از طرف دارابی کارهای تدارکاتی و آماده کردن اوراق جعلی جهت فرار بقیه
تروریستها همراه با محمد عطریس به او محول میگردد.

 -٥محمد عطریس عرب و لبنانی است .متولد ،١٩٧٠میزان تحصیالت دیپلم.

ســال  ١٩٨٩همراه مادر و سه خواهر و برادرش وارد خاک آلمان شده و تقاضای
پناهندگی میکنند .در جریان ترور میکونوس مســئولیت تهیه پاسپورت جهت
فراری دادن قاتالن به او محول میشــود .نامبرده پاسپورت برادرش را دزدیده و

آن را به یوسف امین میدهد .محمد عطریس دوبار به جرم دزدی و کالهبرداری
از طرف پُلیس دستگیر شده است .همچنین دارای پرونده حمل اسلحه غیرمجاز

و دزدی اتومبیل و دعوا با پُلیس است.

چگونه تروریستها از نشست میکونوس مطلع شدهاند

در ابتــدای تحقیقات و جســتجوهای پُلیس و همچنیــن در جریان کار دادگاه
میکونوس این ســـﺆال به صورت جدی بــرای پُلیس آلمان مطرح بوده و در این

رابطه سـﺆالهای مختلفی از افراد مشکوک و شاهدان دادگاه پرسیده شده است.

در اینجا برای ادای انصاف و عدالت به چند نکته در این رابطه اشاره خواهیم کرد.
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 -١جمهوری اســامی ایران از زمان و مکان تشــکیل ُکنگره انترناســیونال
سوسیالیســت قب ً
ال مطلع بوده اســت زیرا معموالً بعداز اتمام کار ُکنگره زمان و
مکان ُکنگره بعد به صورت آشکار اعالم میگردد.

 -٢جمهوری اسالمی ایران مطلع بوده که در این ُکنگره هیئت حزب دمکرات
ُکردستان ایران به سرپرستی دبیر ُکل حزب شرکت خواهد کرد .زیرا در دو ُکنگره
قبلی انترناســیونال که اولی در لیما پایتخت پرو و دیگری در اســتکهلم ســوئد
تشــکیل گردید هیئت نمایندگی حزب دمکرات ُکردســتان ایران به سرپرستی
دبیر ُکل حزب دکتر قاســملو شــرکت داشته اســت ،به همین خاطر جمهوری
اسالمی دقت کافی جهت تهیه طرح و نقشه ترور را داشته است.

 -٣مکانی عمومی همچون رستوران میکونوس که صاحبش ایرانی بوده و اغلب

اپوزیســیون ایرانی به آنجا آمد و شد داشتهاند ،بدون شک زیر نظر دستگاههای
جاسوسی رژیم بوده و همیشه در صدد ترور مخالفان خود بوده است.

 -٤عزیز غفاری صاحب رستوران میکونوس و کاظم دارابی از قبل همدیگر را

میشناختند .بنا به گفته عزیز غفاری وی در غرفه ایران در نمایشگاه بینالمللی
محصوالت کشاورزی در برلن که سرپرست آن کاظم دارابی بوده است ،با وی در

مورد مسائل سیاسی صحبت کرده است.

 -٥عزیز غفاری بخشی از خریدهای رستورانش را توسط فردی به نام حجازی

از فروشــگاه دارابی انجام میداده اســت .که حجازی در بازجویی توسط پُلیس
بدانها اقرار کرده است.
 -٦عدهای از افراد اپوزیســیون ایرانی مرتباً به این رستوران رفت وآمد داشته
و تشــکلی به نام کمیته هماهنگی تشــکیل دادهاند که جلسات آن هر دو هفته
یک بار بوده اســت ،هیچگونه چهارچوب مشــخصی جهت کنترل این نشست و
مباحثات نداشته و تنها شرط حضور در این نشستها ایرانی بودن فرد بوده است.

دهکـردی در یکی
 -٧حدود سه هفته قبل از جریان میکونوس ،شهید نوری
ُ
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از همین جلسات میکونوس در این مورد صحبت کرده که دکتر صادق شرفکندی
دبیر ُکل حزب دمکرات ُکردســتان ایران جهت شــرکت در ُکنگره انترناسیونال
سوسیالیســت به برلــن میآید و برنامــهای تنظیم خواهد کرد که نشســتی با

اپوزیســیون ایرانی داشته باشــد .به همین جهت عده زیادی از ایرانیانی که به
میکونوس رفت وآمد داشــتند قب ً
ال از آمدن دبیر ُکل حزب دمکرات ُکردســتان
ایران اطالع داشتند.

 -٨دوســت عزیز غفاری به نام اسفندیار صادقزاده آن شب بدون این که از

طرف کســی دعوت شده باشد در رستوران بوده و از قرائن برمیآید که مدتی را

با یک پاسدار ایرانی در برلن با هم زندگی کردهاند.

 -٩عزیز غفاری خود و همسرش دارای دو پاسپورت هستند که از آنها جهت
ســفر به ایران استفاده میکنند .معموالً در خارج از کشور ،کنسولگریهای ایران
امور مربوط به ویزا و پاســپورت را در دست دارند و تا زمانی که از کسی مطمئن

نباشند ویزا یا پاسپورت برایش صادر نخواهند کرد.

 -١٠عـــزیز غفـاری با ماشین خود همراه فتـــاح عبدلی ،همایون اردالن و

عبداهلل عزتپور به فرودگاه برلن رفته و دکتر صادق شــرفکندی را به هتلی که
قب ً
ال در آن جا رزرو کردهاند ،میرسانند .بدین ترتیب عزیز غفاری از جزئیات ورود
دکتر صادق شرفکندی به برلن مطلع بوده است.

جمهوری اسالمی و بنیادگرایی اسالمی

بنیادگرایی اسالمی و تفکر تشــکیل حکومتی اسالمی براساس فقه اسالمی در

دنیای اسالم ،ســابقهای تاریخی دارد .قبل از سر کارآمدن جمهوری اسالمی در

ایران این تفکر چندان عمیق نبود .بعداز فروپاشــی رژیم پادشــاهی در ایران و
بهدســتگرفتن قدرت توسط آخوندها برنامه صدور انقالب و تشکیل امپراطوری
بزرگ تشــیع یکی از ارکان سیاســت رسمی رژیم تازه تاســیس یافته بود .در
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این ارتباط جمهوری اســامی دســت به یک ســری اقدامات تحریکآمیز علیه

دنیای اسالم زد که دارای اقلیت شیعی بودند ،و حتی در برخی موارد به دخالت

مســتقیم در کشورهای مســلمان دست زده و در آن کشــورها احزاب مزدور و
هواخواه جمهوری اسالمی را تشکیل داد .بدین ترتیب بنیادگرایی اسالمی از نوع
شیعی گســترش یافت .برخی از کشورهایی که ایران مستقیم یا غیرمستقیم در

امور داخلی آنها در ارتباط با بنیادگرایی اســامی دخالت کرد عبارت بودند از:

افغانستان ،پاکستان ،ترکیه ،عراق ،کویت ،بحرین ،عربستان سعودی ،لبنان ،مصر،
تونس ،الجزایر ،سودان و سایر دول مسلمان.

لبنان که در اثر جنگ داخلی دچار بحرانهای ســختی شــده بود ،بهترین

مکان جهت خرابکاریهای جمهوری اسالمی ایران تشخیص داده شد .پاسداران

انقالب اســامی به نام کمک به مسلمانان در راه رهایی قدس شریف و جنگ با
اســرائیل به لبنان سرازیر شده و در آنجا با تشــکیل اردوگاههای نظامی شروع
به ســازماندهی حزباهلل و اســتفاده از آن جهت گروگان گرفتن غربیها و انجام

ترور افراد اپوزیســیون ایرانی خارج از کشور ،به صورت وسیع شدند .در فاصلهی
سالهای  ١٩٨٠تا ١٩٩٠دنیا شــاهد اعمال تروریستی و گروگانگیری غربیها

از طرف افراد وابســته به حزباهلل بوده که در همهی این اعمال دستهای رژیم
اسالمی ایران پشت این ماجراها پنهان بوده است.

جمهوری اســامی جهت اجرای طرحهای خود از چند نکته مهم اســتفاده

میکرد:

 -١حساس بودن افکار عمومی غرب در مقابله با مسألهی گروگانگیری.

 -٢بحــران اقتصادی اروپا و کوشــش آنها جهت دســتیابی بــه بازارهای
کشورهای جهان سوم خصوصاً کشور استراتژیکی همچون ایران.
 -٣سوء استفاده از فقر مالی عدهای از اهالی کشورهای مسلمان.

در دســامبر  ١٩٧٩پنج تروریست ،طی سوء قصدی نافرجام به جان شاهپور
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بختیار ،آخرین نخســت وزیر شــاه ،در پاریس یک زن و یک افسر پُلیس فرانسه
را کشــتند .تروریست بنیادگرای شــیعی  -لبنانی انیس نقاش در این سوءقصد

دستگیر و از طرف دادگاه به حبس ابد محکوم شد .در سال  ١٩٩١با گروگانهای
فرانســوی معاوضه شــد و مســتقیماً به تهران فرستاده شــد .در ارتباط با ترور

میکونوس چهار عرب شیعی لبنانی عضو حزباهلل دستگیر و زندانی شدند.

واکنشهای مختلف در ارتباط با مسأله میکونوس
بعد از ترور میکونوس مردم ُکردستان از این که جنایت برلن نیز همچون جنایت

ویــن وجهالمصالحهی ارتباطات اقتصادی و بازرگانی قرار گیرد ،نگران بودند ولی
خوشبختانه پُلیس و دستگاه قضایی آلمان به وظیفه ملی ،میهنی خود عمل کرد.

تحقیقات و جســتجوهای پُلیس روال طبیعی و اصولی خود را طی کرد .طی این
تحقیقات  ٥نفر از متهمین دســتگیر و زندانی شدند .در این میان دادستان ُکل
آلمان آقای الکســاندر فون اشتال نقشی مهم داشت و عم ً
ال استقالل قوه قضائیه
آلمان را اثبات کرد .دادستان در کیفرخواست تنظیمی خود در ١٧ماه مه١٩٩٣

آشکارا اعالم کرد که کاظم دارابی عضو رسمی واواک و سپاه پاسداران ایران بوده
و طرح ترور میکونوس مســتقیماً از طرف جمهوری اسالمی ایران طراحی شده

اســت .سیاست رســمی دولت آلمان با دیدگاه و نظرات دستگاه قضایی مغایرت
داشت .دولت خواهان آن بود که تروریستهای دستگیرشده محاکمه شوند بدون

اینکه مسأله ترور به ایران نسبت داده شود .دالیل اساسی واکنش رسمی دولت
آلمان در قبال مســأله میکونوس ،یکی اهداف اقتصادی و دیگری ترس از مسأله

بمبگذاری و گروگانگیری از طرف جمهوری اسالمی ایران بود .براساس آمار و
ارقام ارائه شــده از طرف رسانههای عمومی و مطبوعات ،آلمان سالیانه حدود ده
میلیارد مارک با ایران معامــات بازرگانی دارد .مهمترین طرف معامله ایران در

اروپا ،آلمان اســت .بانک مرکزی آلمان (بونــدس بانک) حدود ده میلیارد مارک
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از ایران بســتانکار اســت و ترس از اینکه مبادا در اثر دادگاه میکونوس ،ایران از
دادن بدهیهای خود ســرباز زند ،منجر به این واکنش از طرف دولت آلمان شد.
در همین ارتباط در ابتدای ســال  ،١٩٩٤آلمان دید که ایران توانایی پس دادن

بدهیهایش را ندارد ،مدت پس دادن آنها را تمدید کرد و بدین ترتیب ایران را

از فالکت نجات داد .روزنامهی آلمانی فرانکفورتر آلگیمانیه تسایتونگ در  ١٦ماه
مارس  ١٩٩٦از زبان رئیــس بنیاد بازرگانی ایران ـ آلمان آقای ریدل ()Riadel

نوشــت که محکوم کردن ایران در مســأله میکونوس اثرات زیانباری بر اقتصاد

آلمان خواهد گذاشــت .بنا به تخمینهای وزارت اقتصاد آلمان  ١٥٠٠٠فرصت
شغلی برای کارگران آلمانی مستقیماً وابسته به داد و ستد با ایران است.
دســتگاه قضایی آلمان بدون در نظرگرفتن مســائل سیاســی ،اقتصادی و

دیپلماسی ،نشان داد که تنها پایبند راستی و عدالت است .بر سر عواقب امنیتی
میکونوس بین دادستان و آقای اشمیت باور وزیر مشاور صدراعظم اختالف نظـر

به وجـــود آمد .افکار عمومی آلمان و دســتگاههای ارتبــاط جمعی موافق نظر
دادستان بوده و مرتباً به افشــاگری پرداخته و نقش مستقیم جمهوری اسالمی

ایران در این جنایت را نشــان میدادند .با تنظیم کیفرخواست دادستان ،پرونده
تکمیل و تحویل دادگاه جنایی برلن گردید.

تالش مذبوحانهی جمهوری اسالمی جهت جلوگیری از تشکیل دادگاه میکونوس
بعداز اینکه دادســتان ُکل آلمان آقای الکســاندر فون اشتال در روز  ١٧ماه مه

 ١٩٩٣کیفرخواســت خود را تنظیم و آشــکارا اعالم کرد که جمهوری اسالمی
ایران مســتقیماً در این طرح دست داشته است .علی فالحیان وزیر واواک ایران

به سرپرســتی هیئتــی (اطالعاتی ،امنیتی) بنا به دعوت اشــمیت باور در روز   ٦
اُکتبــر ٢٢( ١٩٩٣روز قبل از تشــکیل دادگاه میکونوس) به منظور جلوگیری از
تشکیل دادگاه میکونوس به آلمان رفت .الزم به یادآوری است که یک سال قبل
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اشــمیت باور برای نجات دو گروگان آلمانی در لبنان به تهران ســفر کرده بود.

ســفر علی فالحیان به آلمان به صورت مخفیانه بود و دولت آلمان در این زمینه
هیچگونه اطالعاتی منتشــر نکرد .پس از گذشــت چندی سفر علی فالحیان به
آلمان افشا شد و انعکاس وسیعی در مطبوعات و رسانهها یافت .بعداز فاش شدن

جریان ســفر فالحیان به آلمان ،علی فالحیان مجبور شــد که کنفرانسی خبری
متشکل از خبرنگاران مطبوعات و رادیو و تلویزیون تشکیل دهد که در آن اعالم

کرد که از  ٢ســال قبل همکاری نزدیک و تنگاتنگی بین دســتگاههای امنیتی،
اطالعاتی ایران و آلمان وجود داشته است.

افــکار عمومی آلمان مخالف همکاریهای ایــران و آلمان بود و انعکاس این

وضعیت در رســانههای عمومی آلمان پیدا بود .بعداز فاش شــدن سفر فالحیان
به آلمان ،وارن کریســتوفر وزیر خارجه آمریکا و داگالس هرد وزیر امور خارجه

انگلیس هر کدام طی یادداشتی به دولت آلمان ،مراتب نارضایتی و انتقاد خود از
سفر فالحیان به آلمان و همکاریهای بین ایران و آلمان را اظهار داشتند.

وزارت امور خارجه انگلیس ســفیر آلمان در انگلیس را فراخواند ،به او اعالم

کردند این مالقاتها ،خارج از چهارچوب پیماننامههای جامعه اروپایی است.
دادســتان ُکل آلمان  به جرم دست داشــتن در برنامهریزی ترور میکونوس

بالفاصله درخواســت دســتگیری فالحیان را مطرح کرد .دولت آلمان به بهانهی
این که فالحیان میهمان رســمی دولت آلمان و دارای پوشش دیپلماسی است،
تقاضای دادستان را رد کرد.

اشــمیت باور و فوگل سخنگوی دولت آلمان در واکنش به اعتراض آمریکا و

انگلیس اعالم کردند که علت ســفر و مالقات فالحیان ،مسائل انسانی بوده است.
فالحیان که در جریان سفرش به آلمان نتوانسته بود از روند کار دستگاه قضایی

آلمان جلوگیری کند خشــمگین شد و بالفاصله بعد از رسیدن به تهران دستور
داد تــا گرهاد باخمن معاون انجمن روابط اقتصادی ایران و آلمان در تهران را به
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جرم جاسوسی و داشتن ارتباط با افراد ارتشی دستگیر کنند.

آلمان بالفاصله پس از دســتگیری باخمن طی واکنش تندی به سران ایران

اعالم کرد چنانچه باخمن آزاد نگردد ،ایران در ســطح اروپا منزوی خواهد شــد.
ایران ناچار شد باخمن را آزاد کند.

بدون شک هدف از ســفر فالحیان به آلمان مسائل انسانی نبوده است ،زیرا

چنانچه هدفش از مســافرت به آلمان مســائل انسانی بوده است چه لزومی دارد
که ســفر به صورت مخفیانه صورت گیرد .علت سفر فالحیان به آلمان جلوگیری

از تشــکیل دادگاه میکونوس بود ،در مقابل جمهوری اسالمی هم متهعد میشد
که مهندس آلمانی بهنام هلموت زیمکوس که در سال  ١٩٨٥به جرم جاسوسی

به نفع عراق در ایران دســتگیر شده بود به همراه  ٢گروگان دیگر آلمانی که در

لبنان بودند را آزاد کند.

بنا به نوشــته روزنامهی نیمروز مورخهی ( )٧٢/١٠/١٦ســه ماه بعد از سفر

فالحیان به آلمان روزنامه نیویورک تایمز نوشــته که در جلسه مالقات فالحیان با

هیئت آلمانی ،نمایندگان دولت اسرائیل در آن جلسه حضور داشتند تا از فالحیان
تقاضا کنند که سربازان اسرائیلی در اسارت نیروهای حزباهلل را آزاد کنند.

پیام دفتر سیاسی

بعداز اعالم دســتگاه  قضایی آلمان مبنی بر اینکه دادگاه میکونوس در روز ٢٨
اُکتبر  ١٩٩٣تشــکیل خواهد شد ،دفتر سیاســی حزب دمکرات ُکردستان ایران

روز  ١٩٩٣/١٠/١٨پیامی به انترناســیونال سوسیالیست و جامعه اقتصادی اروپا
به شرح ذیل فرستاد:

گرامی آقای پیر موروا رئیس انترناسیونال سوسیالیست

وزیران محترم امور خارجه کشورهای جامعه اقتصادی اروپا
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انجمنها و شخصیتهای انساندوست
همچنانکه مطلع هستید روز  ٢٨اُکتبر  ١٩٩٣محاکمه یک تروریست

ایرانــی و چهار تروریســت لبنانی به جرم کشــتن دکتر محمدصادق
شــرفکندی دبیر ُکل حزب دمکرات ُکردســتان ایران به همراه سه تن
از یارانش درآلمان شــروع خواهد شد .از هم اکنون تالشهای آشکاری

جهــت منحرف کردن روند کار دادگاه و تبرئهی جنایتکاران اصلی این
عمل تروریســتی در جریان است .دســتگیری آقای باخمن ،بازرگان

آلمانی در ایران ،ســفر مشکوک فالحیان وزیر اطالعات رژیم جمهوری
اسالمی ایران را باید از همین زاویه نگریست.
واقعیت این اســت که نه حزب دمکرات ُکردســتان ایران و نه شخص

دکتر شرفکندی و همراهانش هیچگونه خصومتی با هیچ حزب و گروه
و ســازمان و دستهی لبنانی نداشــتهاند .واضح و روشن است که نقشه
تــرور رهبران حزب دمکرات از طرف مقامات ایران طراحی شــده و با
همکاری مســتقیم دیپلمات تروریســتهای این رژیم در آلمان عملی

شده است.

مبارزهی حزب دمکرات ُکردستان ایران جهت رسیدن به حقوق انسانی
ملت ُکرد در ُکردستان ایران با تمامیت جمهوری اسالمی است ،هرگونه

کوششــی جهت اینکه تنها جناحی از حاکمیــت و یا افرادی از درون
حکومت ،متهم به دست داشتن در ترور میکونوس فقط منحرف کردن
اذهان از واقعیت مسأله است.

به نام حق ،عدالت و انسانیت خواستاریم تا جهت خدمت به دمکراسی
و حقوق بشــر ،از نفوذ و اعتبار خود در نزد دولت آلمان استفاده کرده
تــا محاکمهی متهمین جنایت برلن روند طبیعی و قضایی خود را طی

کند و جمهوری اســامی که بدون شک در پشت سر این ماجرا پنهان
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است به ســزای اعمال خود در دادگاه وجدان بشریت برسد و جهانیان

بیشتر با ماهیت پلید این رژیم آشنا شوند.

باسپاس و تشکر فراوان
حزب دمکرات ُکردستان ایران
دفتر سیاسی ١٩٩٣/١٠/١٨

فصل سوم
از دادگاه میکونوس تا ُحکم جلب علی فالحیان
دادگاه میکونوس

بعــداز  ١٣مــاه و چند روز تعقیب و بعد از تکمیل شــدن پروندهی میکونوس و

همچنین بعد از تالشهای بیانجام جمهوری اسالمی جهت جلوگیری از تشکیل
دادگاه ،باالخره روز پنجشــنبه  ٢٨ماه اکتبــر ١٩٩٣دادگاه میکونوس در محل
دادگاه جنایی شهر برلن رسماً آغاز به کارکرد.
اهمیت تشــکیل دادگاه میکونوس درآن اســت که برای اولیــن بار بود که

تروریستهای جمهوری اسالمی ایران که مرتکب ترور در خارج از کشور شدهاند،
محاکمه خواهند شد.

خصوصیات دادگاه میکونوس عبارتند از:

 -١دادگاه بهصورت علنی برگزار خواهد شــد و ورود بــرای همهی افراد چه به
عنوان تماشاچی و یا خبرنگار آزاد میباشد.
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 -٢جلســات دادگاه در هر هفته  ٢روز یعنی روزهای پنجشنبه و جمعه تشکیل
خواهد شــد ،و چنانچه این روزها به مناسبتی مصادف با تعطیل عمومی باشند،

دادگاه تشکیل جلسه نخواهد داد.

 -٣اقدامات امنیتی و محافظت از محل دادگاه و کوچهها و خیابانهای اطراف به
دقت انجام خواهد شد.

 -٤در تمامی جلســات دادگاه از همهی کســانی که به عناوین مختلف همچون

خبرنگار ،تماشــاچی ،شاهد و ...به ســالن دادگاه خواهند آمد ،بازرسی به عمل
میآید.

  -٥هر پنج نفر متهم در یک محفظهی شیشهای جا داده میشوند که ضد گلوله
میباشد و از طریق یک دریچه میتوانند با وکالی خود صحبت کنند.
جلســات دادگاه مستقیماً از تلویزیون آلمان پخش شد .در اولین روز تشکیل

دادگاه عدهی زیــادی از ایرانیان علیه جنایت جمهوری اســامی در میکونوس
تظاهرات به راه انداختند ،که تلویزیون آلمان مستقیماً آن را پخش میکرد.
پروندهی میکونوس  ٣نفر شاکی خصوصی دارد که عبارتند از:
 -١رسول قادری برادر شهید دکتر صادق شرفکندی
 -٢کژال عبدلی همسر شهید فتاح عبدلی

دهکـردی
 -٣شهره بدیعی همسر شهید نوری
ُ

هر کدام از این سه نفر وکالیی داشتند بدین اسامی:
 Otto Schily -١وکیل رسول قادری
 Hons Ehrig -٢وکیل کژال عبدلی

 Wolfgong Wieland -٣وکیل شهره بدیعی

متهمین دستگیرشدهی پروندهی میکونوس عبارت بودند از:

 -١کاظم دارابی ،ایرانی ،نامبرده سه وکیل اختیاری بدین اسامی داشت:
الفCisela Kihn-Meschkot:
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بDetlev Kolloge:

جWolf-Gong Panka:

 -٢عباس راحل ،لبنانی ،نامبرده دو وکیل تسخیری داشته است:
الفHerbert Herdich  :

بMichael Kaiser :

 -٣یوسف امین ،لبنانی ،نامبرده دو وکیل تسخیری داشته به اسامی:
الف  Dr. Bungartz :

بDr.Thomas Baumeyer :

 -٤عطااهلل ایاد ،لبنانی ،نامبرده دارای دو وکیل تســخیری به اسامی زیر بوده  

است:

الفAnderca Wurdinger :

بHenning Sapangenbery :

 -٥محمد عطریس ،لبنانی ،نامبرده نیز دارای دو وکیل تســخیری به اسامی

زیر بود:

الفUlo Salm :

بAstrid Adom :

الزم به ذکراســت که معموالً دادگاه برای متهمینی وکیل تســخیری تعیین

میکند که ازنظر مالی قادر به داشتن وکیل نیستند.

هیئت دادگاه از رئیس دادگاه و چهار قاضی با دادســتان وعدهای کارمندان

اداری تشــکیل یافته بــود .عالوه بر هیئت دادگاه  ٢مترجــم عربی و  ٢مترجم
فارسی و یک دکتر و شمار زیادی از افراد پُلیس در آنجا حضور داشتند.

در ابتــدا رئیس دادگاه به نام  ،Kupschشــاکیان خصوصی ،متهمین و وکال
را معرفــی کرد .بعدا ً در مورد نحوهی کار دادگاه ،نظم و انضباط داخلی و وظایف

خبرنــگاران و تماشــاچیان صحبت کرد .ســپس گفت که احتمــاالً در جریان
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میکونوس افراد دیگری نیز دخیل باشند که تاکنون دستگیر نشدهاند.

بعد از سخنان رئیس دادگاه ،یوســف امین از دادگاه خواست که با هزینهی

خود و به اختیار خــودش وکیل انتخاب کند .از طرف یکی از وکالی قربانیان از
امین پرســیده شــد ،تو که تقاضای پناهندگی کردی و از نظر مالی در مضیقه

هســتی چطور میتوانی هزینهی وکیل را بپردازی؟ آیا از طرف کســی این پول
پرداخت خواهد شد؟ امین به سوال جواب نداد.
وکالی متهمیــن ،خصوصاً وکیل کاظم دارابی تحت تحریکات دســتگاههای
جاسوســی جمهوری اسالمی ایراد حقوقی نســبت به دادگاه داشتند و از دادگاه

میخواستند تا رفع اینگونه ایرادات جلسات محاکمات تشکیل نگردد.

هدف از این ترفند بدســتآوردن فرصت بیشتر جهت زد و بند ایران با آلمان

بود .اشکاالتی که وکال مطرح میکردند عبارت بودند از:
 -١پرونده هنوز تکمیل نشده و دارای نواقص است.

 -٢وکال وقت کافی جهت مطالعهی پرونده نداشتند.
 -٣تقاضای تعویض وکال.

همچنیــن وکالی کاظــم دارابی از دادگاه میخواســتند که آن قســمت از

کیفرخواست دادستان که در آن گفته شده که «کاظم دارابی عضو واواک و سپاه
پاسداران ایران است و جمهوری اسالمی مستقیماً طراح ترور میکونوس بوده» از

کیفرخواســت حذف و قرائت نگردد ،زیرا هیچگونه سندی برای اثبات این مسأله
در دسترس نمیباشد.

رئیس دادگاه به دقت و با ارائه دلیل ،ایراد و اشــکاالت حقوقی مطرح شــده را

پاسخ گفت و همچنین گفت که وکال از وقت کافی جهت مطالعهی پرونده برخوردار
بودهاند و بایســتی اینــکار را میکردند .پرونده تکمیل و آماده اســت و نیز دادگاه

نمیتواند در کیفرخواســت دادستان دست برده و به همین جهت دادگاه به نحوی
منظم به کارش ادامه خواهد داد و کیفرخواست هم تماماً در دادگاه قرائت میگردد.
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انکار بعد از اقرار

یوسف امین از مدتی قبل از شــروع کار دادگاه از طرف جمهوری اسالمی مورد
تهدید قرار گرفته بود ،همچنین خانوادهاش نیز در جنوب لبنان از طرف حزباهلل

دســتگیر و مورد آزار و اذیت واقع شــده بودند .در اولین جلسۀ تشکیل دادگاه
اعالم کرد که تمام گفتههای قبلی وی در پاســخ به سواالت پُلیس دروغ بوده و
هیچگونه اطالعی از طرح ترور میکونوس نداشــته است .همچنین گفته است که
در آن موقع به شدت از طرف پُلیس مورد آزار و اذیت واقع شده و احتماالً حتی

مترجم صحبتهای او را اینطور ترجمه کرده است.

بــا توجه به اینکه هیچگونه ســند و مدرکی دال بر صحت گفتههای امین در

دســترس نبود دادگاه اظهارات وی را نپذیرفت .ازنظر حقوقی هم انکار بعد از اقرار
مورد قبول واقع نمیشــود ،خصوصاً چنانچه هیچ گونه ســند و دلیلی هم نداشته
باشد.

بعداز شروع کار دادگاه ،جمهوری اسالمی به منظور تماس با شاهدان ،همچنین

یادداشت کردن تمام مباحث و جریانات کار دادگاه یک نفر آلمانی به نام میکائیل

برســت ریش  Micael Brastrichtرا که نامبرده مسلمان و عضو حزباهلل بود را
به عنوان تماشــاچی روانهی دادگاه کرد .وی بهطور منظم از تمام جلسات دادگاه
یادداشت برمیداشت .بعداز این که از طرف  دادگاه اعالم شد که تماشاچیان حق

یادداشــتبرداری ندارند ،نامبرده در عرض ٢٤ســاعت مجوز خبرنگاری از طرف

خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران (ایرنا) ارائه کرد تا به عنوان خبرنگار در جلسات

دادگاه شرکت کند .این مسلمان آلمانی در تلویزیون آلمان هم دستور قتل سلمان
رشدی نویسندهی شهیر انگلیسی را مورد تأیید قرار داد.

کیفرخواست

دادســتان عمومی آلمان در روز  ١٧ماه مه  ١٩٩٣اقدام به صدور کیفرخواســت

 70فصل سوم :از دادگاه میکونوس تا ُحکم جلب علی فالحیان

کــرد و طبق قانون برای هر کدام از متهمین دســتگیر شــده قبل از تشــکیل

دادگاه نســخهای از کیفرخواست را فرســتاد تا خود را جهت دفاع آماده نمایند.
بعد از تشــکیل دادگاه ،وکالی کاظم دارابی تالش زیادی کردند تا قســمتی از

کیفرخواســت که در آن قید شــده اســت که «کاظم دارابی عضو واواک و سپاه

پاسداران ایران و جمهوری اســامی طراح جنایت میکونوس بوده است» قرائت
نگردد .ولی همچنانکه قب ً
ال نیز گفته شد رئیس دادگاه با این درخواست مخالفت
کرده و به دادستان اجازه داد تمام کیفرخواست قرائت شود.

دادســتان روز  ٢٩اکتبر ( ١٩٩٣دومین روز تشکیل دادگاه) کیفرخواست را

قرائت نمود که در اینجا خالصهای از آن آورده میشود.
کیفرخواست

 -١رهبران حزب دمکرات ُکردستان ایران در برلن    .

شــهر برلن در مورخهی  ١٥تا  ١٧ســپتامبر  ١٩٩٢میزبان شــرکت کنندگان
در ُکنگره انترناســیونال سوسیالیســت بود .در این ُکنگره رهبران و نمایندگان
بیشماری از احزاب سیاسی دنیا ،همچون رؤسای سابق و فعلی حکومتها شرکت

داشتند.

دکتر صادق شرفکندی مشهور به دکتر سعید ،رهبر حزب دمکرات ُکردستان
ایران نیز به این ُکنگره دعوت شــده بود .دکتر شــرفکندی جانشــین پروفسور
عبدالرحمن قاسملو بود که در  ١٣ژوئیه  ١٩٨٩در وین  ترور شد.
آقــای فتاح عبدلی نمایندۀ حزب دمکرات ُکردســتان ایــران در اروپا که از

پاریس به برلن آمده بود .نماینــده حزب در آلمان فدرال همایون اردالن که در
شهر بادسوون آلمان ساکن بود ،در این ُکنگره شرکت داشتند.
حزب دمکرات ُکردستان ایران بزرگترین و مهمترین حزب سیاسی ُکردستان

ایران اســت که برای دمکراسی و سوسیالیســم مبارزه میکند .هدف اصلی این
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حزب تشــکیل جامعهای دمکراتیک و سوسیالیستی است که در این جامعه ملت
ُکرد در ُکردســتان ایران دارای حق تعیین سرنوشت باشد .جهت رسیدن به این
هدف ،این حزب دارای مبارزۀ علنی و زیرزمینی است.
دهکـــردی مشــهور به نوری به عنوان
در این ُکنگره آقای نوراهلل محمدپور
ُ

مترجم همراه دکتر صادق شــرفکندی و همراهانش در ُکنگره شــرکت داشــته
است .نامبرده نیز ایرانی غیر ُکرد بوده است .نوری یکی از مخالفان رژیم جمهوری
اسالمی بود که عضو هیچ حزب و سازمانی نبوده است .وی در ایران تحت تعقیب

بوده و در سال  ١٩٨٧به آلمان آمد و تقاضای پناهندگی سیاسی کرده و به عنوان

پناهندۀ سیاسی پذیرفته شده بود.

قبل از این که دکتر شــرفکندی در  ١٤ســپتامبر  ١٩٩٢در اواخر شــب از

کپنهاگ وارد فرودگاه تمپل هوف ( )Tempel Hofدر برلن شود ،عبدلی و اردالن

و دو نفر دیگر از مخالفان سیاسی جمهوری اسالمی به اسامی عبداهلل عزتپور و

دهکـــردی جمع شده و مشغول شام
سید طبیب غفاری (طیب) در منزل نوری
ُ
خوردن بودند .عبداهلل عزتپور از اعضای ســابق حزب دمکرات ُکردســتان ایران
بوده که به تازگی به آلمان آمده و تقاضای پناهندگی سیاسی کرده است .طبیب

غفاری در دوران حکومت پهلوی دستگیر و زندانی بوده و از سال  ١٩٨٦به عنوان

پناهندۀ سیاسی در آلمان زندگی کرده و در سال  ١٩٩٢رستوران  میکونوس در
برلن را خریداری کرده است.

 -٢دیدار  ١٧سپتامبر١٩٩٢

از قرائن چنین برمیآید که در هنگام شام خوردن در منزل نوری تصمیم گرفته

شــده تا به مناسبت آمدن دکتر شــرفکندی به آلمان نشستی با حضور رهبران
حزب دمکرات ُکردســتان ایران و عدهای از کادر رهبری ســازمانهای سیاسی
اپوزیســیون ایرانی ساکن برلن تشــکیل دهند .نوری از روز  ١٥سپتامبر خود را
برای انجام اینکار آماده کرده و محل نشست را رستوران میکونوس اعالم کرد.
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افراد ذیل جهت شرکت در نشست درنظر گرفته شدهاند:
 -١دکتر نصراهلل براتی عضو جمهوریخواهان ملی.
 -٢پرویز دستمالچی دبیر جمهوریخواهان ملی.

 -٣مهدی ابراهیمزاده اصفهانی عضو سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت.
 -٤دکتر حمزه فراهتی

 -٥فرهاد فرجاد عضو حزب دمکراتیک ملت ایران.

 -٦میرمسعود میرراشد عضو سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت.
 -٧دکتر بهمن برومند

 -٨دکتر کامبیز روستا

موعــد نشســت بعدازظهر روز  ١٧ســپتامبر  ١٩٩٢حدود ســاعت  ٨اعالم

میگردد .نوری از صاحب رســتوران طبیب غفاری خواسته است که افراد مورد
نظر را جهت شــرکت در این نشســت دعوت کرده ولی ظاهرا ً غفاری روز جلسه
را  ١٨سپتامبر تشــخیص داده و افراد مورد نظر را برای روز  ١٨سپتامبر دعوت

کرده است.

روز  ١٧سپتامبـــر حـــدود ساعت  ٧/٥شب دکتـر شرفکندی و همراهانش

به رســتوران میآیند .وقتی که نوری متوجه اشتباه غفاری شد ،بالفاصله با تلفن

با افراد تماس میگیرد که تنها میتواند با ابراهیمزاده اصفهانی و دســتمالچی و
روستا تماس بگیرد .روســتا به علت کسالت نتوانسته است خود را به میکونوس

برساند ولی دو تن دیگر خود را به آنجا میرسانند .میرمسعود میرراشد و اسفندیار
صادقزاده (صادقزاده دعوت نشــده بود) تصادفاً آن شب به میکونوس آمده و در

نشست شرکت میکنند.

نشســت در اتاقی پشت رستوران بود .مشــتریان و میهمانان دیگر در سالن

اصلی میکونوس بودند و تا حدود ســاعت  ٢٢/٣٠تنها یک مشــتری دایم به نام
پیتر بوهم پشــت میزی روبهروی درب ورودی نشسته و رستوران تقریباً خلوت و
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زنی بنام ماریا ولچانسکایا در آشپزخانه مشغول شستن ظروف بوده است.

 -٣قاتالن و آمادهسازی خود جهت انسان کشتن.

بنا به اســناد و مدارکی که در دســترس هستند ،ســازمان واواک ایران (وزارت

اطالعات و امنیت کشور) به کاظم دارابی مأموریت داده که رهبران حزب دمکرات
ُکردستان ایران را که جهت شرکت در انترناسیونال سوسیالیست به برلن آمدهاند
را ترور کند .ما دقیقاً نمیدانیم که چه وقت این مأموریت به دارابی سپرده شده

ولی از قرائن چنین برمیآید که این مأموریت در تابســتان  ١٩٩٢به دارابی داده

شــده اســت .زیرا جالل طالبانی در مالقاتی که در ماه اوت  ١٩٩٢در پاریس با

دکتر شرفکندی داشته ،مسألۀ طرح رژیم ایران جهت ترور دکتر شرفکندی را به
وی اطالع داده بود .طالبانی این اطالعات را از طریق جاسوسان خود و همچنین
اطالعاتی که چند پاسدار ایرانی که در ُکردستان عراق توسط نیروهای اتحادیهی

میهنی دستگیر شده بودند ،بدست آورده است.

دارابی چند سالی است که مأمور دستگاههای جاسوسی ایران (واواک) است.
نامبرده مأموریت داشــته تا ایرانیان خارج از کشــور ،خصوصــاً مخالفین ُکرد را
شناســایی کند .رابط دارابی با ســفارتخانهی ایران در بُن ابتــدا یک نفر مأمور

دستگاه جاسوسی در سفارت به نام حسن جوادی بود که نامبرده بهنام دیپلمات
کار میکرد.

جوادی در ماه اکتبر  ١٩٨٩جای خود را به کســی دیگر بهنام مرتضی غالم

داده ،صرف نظر از اینکه دارابی با کنسولگری ایران در برلن ارتباط داشته است.

در آوریــل  ١٩٩١از طرف کنســولگری ایران در برلن به نــام امانی فراهانی

بــه دارابی مأموریت داده شــده تا در مورد یکی از دانشــجویان عضو اتحادیهی
دانشجویان ُکرد در خارج اطالعاتی کسب کند.

دارابی در برلن با دو نفر دیگر به اســامی ثابتگیالنی و بهرام برنجیان رابطة 

دوستی داشته که دو نفر نامبرده عضو واواک بودند.
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ثابتگیالنی و کاظم دارابی در سال  ١٩٨٢به همراه عدهای از افراد حزباهلل به

دانشجویان مخالف رژیم جمهوری اسالمی ایران در ماینس آلمان حمله کردهاند.

بهرام برنجیان منزل خــود در زنفتن برگررینگ پالک  ٧را در اختیار دارابی

قرار داده تا از آن به عنوان خانه تیمی جهت ترور میکونوس استفاده کنند.

متهم دارابی عالوه بر اینکه عضو واواک است ،عضو سپاه پاسداران هم هست

و از وظایف ســپاه ،سرکوب اپوزیسیون ،آموزش دادن و کمک و یاری رساندن به
جنبشهای اسالمی خصوصاً حزباهلل لبنان است .حزباهلل لبنان سازمانی نظامی
است که از طرف ایران رهبری و کمک میشود تا از آن جهت رسیدن به اهداف

خود استفاده کند.

در سال  ١٩٨٢که اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرد ،حزباهلل ضدحملهای

به ســربازان اسرائیلی و سربازان ســازمان ملل در لبنان زد .این سازمان با انجام
چند فقره گروگانگیری و فعالیتهای نظامی نامش برســر زبانها افتاد .به علت

کمکهای ایران توانســت قدرت و نفوذی در لبنان بدســت آورد .این ســازمان
وســیلهای است در دســت جمهوری اســامی جهت مقابله با دولتها و اجرای
سیاست صدور انقالب به خارج از کشور.

کاظم دارابی عضو هیئت رئیســهی مســجدی در خیابان کلن در برلن بود.

مســجد یادشــده تنها محل عبادت و مکان مذهبی نیســت بلکه محل تجمع

مســلمانان بنیادگرا نیز میباشــد .در ضمن دارابی یکی از رهبران شیعه مذهب

مرکز اتحاد اسالمی در شهر برلن است .دارابی به واسطهی مسئولیتهای یادشده
امکان آشنایی و ارتباط با لبنانیهای مقیم برلن را داشت.

وزارت اطالعات و امنیت ایران جهت اجرای سیاســتهای خود تا حد زیادی

بر روی حزباهلل و فاالنژهای  لبنان ســرمایهگذاری کرده اســت .دارابی تا حال
کمکهــای مالی زیادی در اختیار حزباهلل لبنان در برلن در جهت مقاصد خود
قرار داده اســت .برای نمونه در پائیز سال  ١٩٩١از طرف ایران فستیوال هنری

سفر بدون بازگشت 75

در آلمان برپا شــد ،که دارابی در آن توانســت از اعضاء حزباهلل در آلمان جهت

ســرکوب مخالفان جمهوری اسالمی استفاده کرده و بدین ترتیب دارابی حلقهی
اتصال حزباهلل آلمان و جمهوری اسالمی ایران است.

«دارابــی و بهمن برنجیان و گیالنی» اعضای اتحادیهی انجمن دانشــجویان

مسلمان در اروپا هستند .که مدتی دارابی سرپرست آن بوده است.

یکی از مهمترین وظایف این اتحادیه صدور انقالب اسالمی است .اعضای آن

در یورش به دانشجویان مخالف جمهوری اسالمی در شهر ماینس آلمان در سال

 ١٩٨٢نقش چشمگیری داشتند.

دارابــی جهت اجرای ترور رهبران حــزب دمکرات به افرادی آموزش دیده و

خبره در این کار نیاز داشــت .به همین مناســبت نامبرده در برلن یوسف امین،
عباس راحل و عطااهلل ایاد که هر سه لبنانی بودند را انتخاب کرد.

امیــن عضو حزباهلل بوده و آشــنایی دیرینهای با دارابــی دارد .مدتی را در

فروشــگاه دارابی کار کرده و در جلسات مسجد شرکت داشته است .عالوه براین
امین مستقیماً با کنسولگری ایران در برلن تماس داشته است.
امین قبل از آمدن به آلمان در ســالهای  ٨٣-٨٤عضو شاخهای از حزباهلل

به نام مقاومت اســامی بوده ،وظیفهی اصلــی امین آن وقت حملونقل مهمات
بوده است.

راحل عضو حزبا ...در اردوگاهی نظامی در ایران دورههای تروریستی ،نظامی

و شــنا را دیده است از نزدیک با دارابی آشــنا بوده و در فروشگاه وی کار کرده

اســت .راحل نیز همانند دوستش امین رابطهای تنگاتنگ با کنسولگری ایران در
آلمان داشته است.

ایــاد در جنگهای داخلــی لبنان به جهت انجام اعمال وحشــیانه و خالف

انسانی مشهور بوده است .ایاد با مباشر دارابی به نام عدنان ایاد فامیل بوده است.

در ســال  ١٩٩٢امین و راحل و سایر افرادی که در این ترور شرکت داشتند

 76فصل سوم :از دادگاه میکونوس تا ُحکم جلب علی فالحیان

با کاظم دارابی در چندین محل برلن مالقات داشتند.

در  ١٢و  ١٣سپتامبر  ١٩٩٢کاظم دارابی و امین و راحل و فضلاهلل حیدر با

یک نفر ایرانی دیگر به نام شریف در منزل دارابی واقع در خیابان دتمولدر شمارة 

٦٤ـ ب با همدیگر مالقات داشــتند .دارابی آن خانــه را اجاره کرده بود و گاهی
اوقات به همراه خانوادهاش از آن استفاده میکرد.

در این نشســت ترور میکونوس طراحی و برنامهریزی شــده و به هر یک از

افراد وظایف گوشــزد میشود .هنگام ترک محل افراد تمام آثار بر جای مانده که

نشاندهندهی این نشست باشد را از بین میبرند.

دارابــی رهبری اجرای این تــرور را به عهده میگیرد .دارابــی و بقیه افراد

مطمئن بودند چنانچه در حین اجرای طرح ترور دچار دردســری شوند ،ایران از

تمام امکانات و نفوذ خود جهت رهایی آنها استفاده خواهد کرد.

در اولین روز بعد از این نشست دارابی با ماشین شخصی ،شریف و امین را به

خانهاش در زنفتن برگررینگ شــماره  ٧منتقل کرد که برای افراد شرکت کننده
در این ترور اختصاص یافته بود و بعدا ً راحل و حیدر و یک نفر ایرانی دیگر به نام
محمد به آنها ملحق میشوند.

روز  ١٦ســپتامبر  ١٩٩٢یک روز پیش از ترور ،اســلحههای خریداری شده

توســط حیدر تحویل تیم ترور خواهد شــد .همان روز قاتالن راههای ارتباطی و

محل ترور را شناسایی میکنند.

در شب حادثه ساعت  ٩تلفن زنگ میزند ،این هم طبق قرار قبلی رمز آمدن

قربانیان به رستوران میکونوس بوده است .در این وسط ماشین بنز سواری نقش
مهمی را بر عهده داشــته اســت که هم روز قبل از حادثه کار شناسایی محل را

انجام داده و هم روز حادثه با شــریف و محمد در نزدیکی رســتوران میکونوس
مالقات داشته اســت .تاکنون هیچگونه اطالعی از ماشین و راننده یا سرنشینان

آن بدست نیامده است.
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دارابــی هم روز پیش از حادثه و هم روز حادثــه در اطراف محل ترور ظاهر

نمیشود و طبق قرار قبلی به قسمت غرب آلمان میرود .نامبرده در هنگام وقوع
جنایت در شهر برمن بوده و چند ساعت بعد از ترور به برلن برمیگردد.
اجرای طرح ترور

نقش امین و راحل :بعد از اینکه طبق قرار قبلی ساعت  ٩شب  ١٧سپتامبر ١٩٩٢
تلفن به نشانهی حاضر شدن رهبران ُکرد در رستوران زنگ میزند .بالفاصله تیم

ترور به دو دســته تقسیم شــده ،به طرف محل حادثه میروند .راحل و حیدر با
ماشین  BMWبه شــماره  R-R55.3به خیابان پرنس رگنت ()Prinz Regent

واقع در نزدیکی رســتوران میکونوس میروند .این ماشین توسط شخصی به نام
علی صبرا (که هنوز تحت تعقیب است) آماده شده بود.

امین و شــریف با تاکســی به محل حادثه میروند .در نزدیک ایستگاه مترو

از تاکسی پیاده شــده و چنان وانمود میکنند که سوار مترو میشوند ،سرانجام
با تاکســی دیگر در خیابــان نورمبرگ ( )Normbergپیاده شــده و بقیه راه را

پیاده میروند .در گوشــهای از خیابان گایس برگ ( )Geisbergاین دو با محمد
و راننده شناســایی نشــدهی مرسدس بنز مالقات کرده ،شــریف بعداز صحبت

کــردن با آنان خودش به مکان نامعلومی میرود .امین و محمد با هم به خیابان
گرایناور( )Grainauerو بعدا ً خیابان پراگ رفته و از جلوی رستوران رد میشوند.
در ایــن هنگام امین در یک مخابرات عمومــی با زنش صحبت میکند و در

همین حین راحل از راه می رسد و باهم به طـرف خیابان پراگ به راه میافتند.
در خیـــابان پراگ شریف را با  کیف ورزشی حاوی اسلحهها مالقات میکنند .با
هم به طرف رستوران به راه  میافتند .در این هنگام حیدر و محمد داخل ماشین

 BMWروبهروری رستوران منتظر میمانند.

قبالز ورود به رستوران شــریف بار دیگر وظایفشان را گوشزد میکند ،بدین
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ترتیب شــریف و راحل داخل رستوران میشوند و امین به عنوان نگهبان جلوی

درب ورودی رستوران منتظر میماند.

شریف مسلســلی دســتی  A.M.Aکالیبر  ٩با صدا خفهکن و راحل تپانچه

الما کالیبر  ٧/٦٥داشــتند .بعد از ورود به رستوران یکراست به طرف محلی که

قربانیان مشــغول شام خوردن هســتند ،میروند .فتاح عبدلی و همایون اردالن
دهکـــردی روبهروی آنان قرار داشتند ،بقیه
پشت به قاتالن و دکتر شرفکندی و
ُ

نفرات هم دور میز شام بودند .سیدطبیب غفاری هم در گوشهای از میز در حال
نشستن یا ایستاده بوده است.
مهمانان اص ً
ال در مورد ناامن بودن محل تجمع شکی نداشتند .شریف درحالی

که با صدای بلند به زبان فارسی به قربانیان ناسزا میگوید (مادر قحبهها) همزمان
با راحل به طرف مهمانان شــروع به تیراندازی کردند .در نتیجهی این تیراندازی

سالعملی نداشتند.
که در مدت چند ثانیه انجام شد ،مهمانان فرصت هیچگونه عک 
دکتر شرفکندی ،عبدلی و اردالن که جمعاً  ٢٩گلوله به طرفشان شلیک شده بود
در دم جان ســپردند .اردالن برای آخرین بار ســرش را بلند میکند که از طرف

پوردهکـردی که به شدت زخمی شده
راحل به او تیر خالص زده میشود .محمد
ُ
بود ،بعد از رســیدن به بیمارستان جان میســپارد .طیب غفاری هم از ناحیهی
شکم و پا زخمی شده است.

دهکـــردی بوده
هدف تروریستها بیشتر دکتر شرفکندی ،عبدلی ،اردالن و
ُ
و طیب غفاری تصادفاً زخمی گردیده است.
تروریستها بالفاصله با ماشین  BMWسواری محل حادثه را ترک میکنند.

در نزدیک ایســتگاه مترو در بوندســاله ( )Bundesalleeراحل و شریف از

ماشــین پیاده  ،پس از طی مســافتی محمد و امین هم پیاده میشــوند .بدین

ترتیب حیدر تنها با ماشــین فرار میکند .در خیابان سیسرو ( )Ciceroماشین

را در محلی پارک کرده و ســاک ورزشــی را هم در همان نزدیکی پنهان و پیاده
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محل را ترک میکند .طرح ترور میکونوس قب ً
ال از طرف ایاد طراحی شــده بود،
طبق قرار خودش مســتقیماً در این مأموریت شرکت میکرد ،ولی دارابی ،ایاد را

دنبال کار دیگری میفرستد.

محمــد عطریس که قب ً
ال قرار بود در این طرح نقش راننده ماشــین و نجات
تیم ترور را برعهده بگیرد ،بعدا ً مأموریتش عوض شــد و مســئولیت پیدا کردن

پاسپورت جعلی جهت شرکت کنندگان در ترور را بر عهده گرفته است .نامبرده

چند روز قبل از ترور میکونوس چند پاســپورت لبنانی پیدا میکند .محمد روز
 ٢٤ســپتامبر  ١٩٩٢به شهر راین میرود که یوسف امین از روز  ١٩سپتامبر در
آنجا خود را مخفی کرده ،تا پاسپورتها را به او بدهد.

کشف اسلحه

روز  ٢٢سپتامبر  ١٩٩٢ساک ورزشی که تروریستها از آن استفاده کرده بودند،
در خیابان سیسر برلن پیدا میشود که در آن  -١کاله دست بافت  -٢شالگردن

 -٣دســتکش چرمی  -٤مسلســل یوزی باصدا خفه کن کالیبر  ٩مدل A.M.A

 -٥تپانچهی الما کالیبر  ٧/٦٥باصدا خفهکن پیدا شــد .اسلحهها همانها بودند
که ترور به وسیله آنها انجام شد .کمی دورتر از محل پیدا شدن ساک  ٣پوکهی

کالیبر  ٩که با یوزی شــلیک شده بود ،پیدا شد .اثر انگشت راحل بر روی تپانچه
الما بر جای مانده بود .همچنین چند تار موی راحل بر ُکاله و شال گردن بود.
دستگیری امین و راحل

یوســف امین بعد از انجام ترور شــب را در منزل یکی از دوستانش به نام محمد
عبداهلل بوده و روز بعد به شــهر راین که منزل برادرش در آن شــهر بوده ،رفته

اســت .روز  ٢٤سپتامبر محمد عطریس و حسام شهرور ،راحل را از برلن به راین
منتقــل میکنند .حیدر هم تحــت تعقیب بوده او هم به رایــن رفته و چندین
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بار با امین و راحل مالقات داشــته است .دارابی توســط حیدر برای هر کدام از
امین و راحل مبلغ  ١٣٦٠٠مارک بابت انجام این عملیات تروریستی میفرستد.

حیــدر این پولها را در راین به آنها میدهد .محمد عطریس روز  ٢اکتبر ١٩٩٢

پاســپورتها را به امین و راحل داده و روز  ٤اکتبر امین و راحل در شــهر راین

دستگیر میشــوند .پاسپورت جعلی به نام شوقی عطریس به شماره ١٠٢٤٩٣٦

کشف و ضمیمۀ پرونده است.
کشف ماشین BMW

این ماشین در خیابان سیسر پارک شده بود .به علت اینکه جلوی درب ورودی

شرکت ( )AUDIپارک شده و مانع رفتوآمد ماشینهای شـــرکت بوده ،پُلیس
ماشیـــن را از آنجــا دور میکند .ولی پُلیس متوجه ارتباط این ماشــین با ترور
میکونوس نشــده بود .روز   ٨اُکتبر برای پُلیس مشــخص شــد که این ماشین
وسیلهی فرار تروریستها بوده است.

کیسهی پالستیکی بجای مانده در داخل ماشین دارای اثر انگشت امین بود.

همچنین در داخل آن ماشــین یک عدد پوکه کالیبر  ٩یوزی پیدا شــد .روز ٧
اُکتبر دو آپارتمانی که تروریستها از آنها استفاده کرده بودند شناسایی گردید.
اثر انگشت راحل بر روی کمدی در یکی از آن آپارتمانها پیدا شد.

روز  ٨اُکتبر  ١٩٩٢دارابی دستگیر شد.

دارابی ،امین و راحل هر کدام  ٤فقره قتل و تالش جهت کشــتن یک نفر دیگر
را پذیرفتند .و این ســه نفر مســتقیماً در ترور میکونوس شرکت داشتند .محمد
عطریــس و عطاا ...ایــاد به همکاری جهت اجرای قتل   ٤نفر و کوشــش جهت

کشــتن یک نفر دیگر متهم گردیدند .این چکیدهای از ادعانامهای اســت که در
دادگاه قرائت شد.
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جمهوری اسالمی ایران بر کرسی اتهام

در کیفرخواست تنظیمی دادستان که در دادگاه قرائت شد ،با دلیل و مدرک ثابت
شــده بود که طرح توطئهی ترور میکونوس مســتقیماً از طرف واواک جمهوری
اسالمی ایران طراحی شده و مأموریت آن جهت اجرا به کاظم دارابی که جاسوس
واواک و عضو رسمی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران بود ،سپرده شده بود.
کیفر خواست دادستان بر اساس اسناد و دالیل ذیل تنظیم شده بود.

 -١متهمی که توسط مسلسل شلیک کرده بود (شریف) قبل از شلیک کردن

به زبان فارســی ناسزا گفته بود (مادرقحبهها) و شاهدان عینی حادثه (ایرانیها)

این مسأله را تأیید کردند.

 -٢اقرار و اعتراف متهم یوسف امین نزد پُلیس مبنی بر این که کاظم دارابی

سرپرســت تیم ترور میکونوس بود و تمامی امکانات الزم جهت اجرای این ترور
توسط او فراهم شده و رژیم جمهوری اسالمی ایران هم او را پشتیبانی میکرد.

 -٣کاظم دارابی مســئول غرفهی ایران در نمایشــگاه بینالمللی محصوالت

کشاورزی که به نام هفتهی سبز در شهر برلن برپا شده ،بوده است.

 -٤ســخنان ماه اوت ســال  ١٩٩٢علــی فالحیان وزیر واواک در ســیمای
جمهوری اسالمی ایران در رابطه با حزب دمکرات ُکردستان ایران ،که گفت (در
داخل و خارج از کشور ضربات سهمگینی بر آنها وارد کردیم و در آینده نیز این

سیاست را اجرا خواهیم کرد) این اظهارات ازنظر حقوقی به مثابه اقرار و اعتراف

اســت ،مبنی بر این که جمهوری اســامی ایران مخالفان خود را در خارج و در

داخل به وسیله ترور از بین میبرد.

 -٥علی فالحیان طی ســفری مخفیانه به آلمان در روز  ٦اُکتبر سال ١٩٩٣

از «اشــمیت باور» وزیر مشــاور صدراعظم آلمان درخواست کرد جلوی تشکیل
دادگاه میکونوس را گرفته یا حداقل از افشای نام جمهوری اسالمی در این دادگاه

خودداری شود.
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 -٦گـــزارش ســـازمان اطالعات و امنیت آلمـــان  B.F.Vبـرای دادستان

عمومی در ارتباط با شــبکههای جاسوســی جمهوری اسالمی ایران در آلمان و

ســابقه کاظم دارابی و ارتباطات او با دستگاههای جاسوسی جمهوری اسالمی را

در بخشهای آینده متن این گزارش خواهید خواند.

 -٧ادای شهادت عدهای از ایرانیان و آلمانیهایی که در محل حادثه بودند.
 -٨کارنامهی سیاه و سابقهی تروریستی جمهوری اسالمی ایران در خارج.

 -٩گزارش دســتگاههای جاسوســی انگلیس «اینتلجنت سرویس» در مورد

کاظم دارابی و شبکهی جاسوسی ایران در آلمان.

 -١٠بر جای ماندن اثر انگشــت یکی از تروریستها «عباس راحل» بر روی

تپانچهای که با آن تیر خالص شلیک شده بود.

روزنامــهی ســام چاپ تهــران در روز  ١٣٧٢/٨/١٩به نقــل از خبرگزاری
جمهوری اسالمی نوشته که :به طور ُکلی این ادعانامهای که در دادگاه میکونوس

قرائت شــد ،بر علیه جمهوری اسالمی ایران تنظیم گشته و جمهوری اسالمی را

بر کرسی اتهام نشاند.

وزیر دادگســتری علیه کیفرخواست دادستان اعتراض کرد .وزیر دادگستری

معتقد بود که در این کیفرخواســت نباید به طور رسمی ایران را متهم کنیم زیرا

بایســتی همیشه منافع کشــور را در نظر گرفت .ولی دادستان و دستگاه قضایی
بدون توجه به این مســائل و فشــار دولت آلمان ،کار خود را که اجرای عدالت و
روشــن کردن واقعیت بود ،به درستی به انجام رسانیدند .سرانجام این کار باعث

شد که کابینهی دولت ،دادستان را از کار برکنار کند.

دولت میخواســت که چنین وانمود کند که بنا به دالیل دیگری دادستان را

از کار برکنار میکند ،ولی افکار عمومی متوجه بودند که  تنها جرم او پافشــاری
بــر اجرای عدالت و اصول قضایی و اهمیت ندادن به معامالت تجاری و بازرگانی

بین دو دولت آلمان و ایران بوده است.
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به دنبال تشکیل دادگاه میکونوس و قرائت کیفرخواست دادستان ،جمهوری
اســامی ایران به منظور فشــار آوردن بر دولت آلمان مجددا ً مسألهی مهندس
زندانــی آلمانی (هلمــوت زیم کوس) را مطرح کرد .ابوالفضل موســوی تبریزی
دادســتان ُکل کشــور در روز  ٥( ٧٢/١٠/٢٥ژانویــه )١٩٩٤در یک نشســت با
روزنامهنــگاران در تهران اعالم کرد که زیم کوس به اعدام محکوم شــده و ُحکم

اعدام او از طرف دیوان عالی کشــور تأیید شــده و تنها آیتاهلل خامنهای ،رهبر
انقالب میتواند دســتور آزادی او را بدهد .بالفاصله آلمان طی واکنشی خواستار
آزادی هرچه ســریعتر زیم کوس شد ،و ادعا کرد که نامبرده هیچگونه جرمی را

مرتکب نشده است.
تحقیق ـ محاکمه

بعد از قرائت کیفرخواست ،دادگاه تحقیق و تفحص را شروع کرد .ابتدا به شکایت
شــاکیان خصوصی و اصل جریان میکونوس رسیدگی کرد .بعدا ً سؤال و جواب از
متهمین شروع شد .در جریان تحقیق و تفحص از متهمین سرنخ تازهای دستگیر
دادگاه نشــد .متهمین با اطمینان از اینکه جمهوری اسالمی ایران نهایت فشار

خود را بر دولت و قوه قضاییه آلمان وارد خواهد کرد ،از جواب دادن به ســؤاالت
مهم و اساسی خودداری میکردند و حتی گاهی اوقات با لحنی بیادبانه و حالتی
تمسخرآمیز به سؤاالت جواب میدادند    .

سرانجام میتوان تحقیق و تفحص دادگاه از متهمین را به صورت ذیل فرموله

کرد:

 -١یوسف امین تمامی اعترافات خود را انکار کرد .و گفته بود که این اعترافات

تحت فشــار پُلیس بــوده و هیچکدام صحت ندارد .اینکه یــک نفر آمریکایی با

پُلیس بوده  یا اینکه چهار نفر کرد عراقی این  ترور را انجام دادند و از این قبیل.
در جریان محاکمه یوسف امین به جای دفاع از خود بیشتر میخواست ثابت کند
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که کاظم دارابی در این کار دست نداشته است و نامبرده مجرم نیست .و این کار
امین نشــان میداد که وی از تروریزم دولتی ایران و تهدیدهای دارابی و حزبا...

بیشتر از کیفر دادگاه و سیستم قضایی آلمان ترسیده است.

 -٢سایر مجرمین ،دست داشتن خود در این ترور را انکار کرده و از این ماجرا

اظهار بیاطالعی میکردند.

 -٣کاظــم دارابی عضویت خود در اتحادیهی دانشــجویان مســلمان اروپا و

حزباهلل را انکار و اظهار میداشت که هر مسلمانی به اعتبار مسلمان بودن خود

عضو حزباهلل است و حزباهلل حزبی سیاسی نیست بلکه جمعیتی مذهبی است.

 -٤وکالی کاظم دارابی ،بیشــتر از دارابی به دفاع از جمهوری اسالمی ایران  

پرداختند و انگار وکیل جمهوری اسالمی ایران هستند نه وکیل دارابی.

 -٥اظهــارات مجرمین به هیچ وجه بر پایه ســند و مدرک و دلیل نبود بلکه

تنها تالشی بیهوده در جهت نجات جانشان به حساب میآید.

 -٦با توجـــه به اینکه دادگـــاه به یک سری اسنـــاد و مـــدارک مستدل

دسترسی داشــت هر جا مجرمین میخواســتند واقعیت را طور دیگری وانمود

کنند ،دادگاه آن سند و مدارک را ارائه میکرد.
شاهدان دادگاه میکونوس

بیشــتر وقت دادگاه صرف تحقیق و شــنیدن اظهارات کسانی شد که به عنوان
شاهد به دادگاه دعوت شده بودند.

شــاهدان بیشــتر ایرانی ،لبنانی و آلمانی و چند نفر ترک بودند .چند نفر از

شاهدان لبنانی که در آلمان نبودند برایشان  ویزا فرستاده شد تا بتوانند به آلمان

آمده و در دادگاه حاضر شوند.

عدهای از شــاهدان لبنانی از طرف دولت ایــران و حزباهلل تهدید و تطمیع
شده بودند که باید به نفع مجـــرمین شهـادت بدهند و چنانچه قب ً
ال نزد پُلیس
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چیزی به ضرر تروریستها گفتهاند باید حرف خود را پس گیرند یا سکوت کنند.

تالشهای مذبوحانهی رژیم اســامی حتی در سالنهای دادگاه نیز ادامه داشت.
یک نفر آلمانی هواخواه جمهوری اســامی به نام «میکائیل اسکاربرست ریش»

که به عنوان خبرنگار برای ایران کار میکرد ،در جریان استراحت و انتراکت کار

دادگاه ،با بیشتر شاهدان بحث و مشورت میکرد و راهنمائیهای الزم را به آنها
میداد .رئیس دادگـــاه برای تمامی شاهدان توضیح داد که چطور شهادت دهند

و چه چیزها را  نمیتوانند بر زبان بیاورند یا چنانچـــه به دروغ شهادت دهنـد و
یا کتمـان حقیقت کنند چه مجازاتی به دنبال خواهد داشت.

از آنجا که دادگـاه میکونوس شاهـدان زیـادی داشت ،نام بردن تمامی آنها

و حرف و صحبتهایشــان باعث طوالنی شــدن مطلب خواهـــد شد ،به همین

خـاطر در اینجـــا فقط به سخنان و صحبتهایی میپردازیم که ما را بیشتر در

جریان واقعیت امر میگذارند و کمکی اســت در راســتای روشــن شدن هر چه

بیشتر واقعیت ماجرا.
بهطور ُکلی شاهدان را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:

 -١کســانی که در ارتباط با شهدا به دادگاه دعوت شده بودند مانند کسانی

که در جلسهی میکونوس شرکت کـرده یا دعوت شده و یا به آن جا نرفته بودند،
بهطور ُکلی کسانی که به شیوهای با شهدا ارتباط داشتند.
 -٢کسانی که در ارتباط با مجرمین به دادگاه دعوت شده بودند.

 -٣افراد دســتگاه پُلیس و سیستم قضایی آلمان که کار تعقیب و بررسی را

عهدهدار بودند یا کسانی که در مورد مسأله ،اطالعاتی داشتند.

الف .کسانی که در جلسهی میکونوس شرکت داشتند .شاهدان فاجعه بودند

و جهت ادای شهادت به دادگاه «میکونوس» دعوت شده بودند:
« -١پرویز دستمالچی» دبیر تشکیالت جمهوریخواهان.

در روزهای ششم و هفتم ژانویهی  ١٩٩٤آقای «دستمالچی» به عنوان شاهد
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در دادگاه میکونوس حاضر شــد و در ارتباط با ترور «میکونوس» به شرح واقعه
پرداخته و به ســؤاالت دادگاه جواب داد .نامبرده بــا دقت جریان آمدن خود به

«میکونوس» و همچنین آمدن افراد دیگر و نحوهی نشستن شرکتکنندگان در
جلسه و شیوهی حرکت تروریستها را برای دادگاه توضیح داد« .دستمالچی» در
بخشی از سخنانش گفت که از حدود  ٢الی ٣ماه پیشاز فاجعهی «میکونوس» از

آمدن دکتر «سعید» و همراهانش به برلن مطلع بوده است .نامبرده اظهار داشت

که دکتر «ســعید» از اینکه نتوانسته بود «عبداهلل عزتپور» را پیدا کند خیلی

ناراحت بود و از «نوری» خواست که یک نفر را به دنبالش بفرستد .زیرا طبق قرار
قبلی دکتر روز جمعه بایســتی به کشوری دیگر سفر میکرد .ولی به علت ضیق

وقت ،خواست دکتر برآورده نشد.

1

«دســتمالچی» در سخنانش اعالم داشــت که پس از ترور «میکونوس» ،از

تشــکیالت جمهوری خواهان کنارهگیری کرده اســت .الزم به گفتن اســت که
آقای «دســتمالچی» پس از واقعهی «میکونوس» کتابی در مورد تروریزم دولتی
جمهوری اسالمی ایران نوشته است.

« -٢مهدی ابراهیمزاده اصفهانی» عضو رهبری سازمان فدائیان «اکثریت».

نامبرده در روزهای ششــم و هفتم ژانویهی  ١٩٩٤در دادگاه حاضر شــد و

جریان واقعه را به محضر دادگاه رسانید« .ابراهیمزاده» اظهار داشت هنگامی که
«میرراشد» با دکتر «ســعید» مشغول صحبت کردن بود ،ناگهان صدای عجیب
فحش به زبان فارســی «مادرقحبهها» و بالفاصله پس از آن صدای شلیک گلوله

شنیده شد .دکتر «سعید» هدف شــلیک گلولهها بود .بعداز شلیک ،صدای تک
تیر آمد( .تیر خالص که به شهدا شلیک شده است)

2

« -٣میرمســعود میرراشــد» عضو ســازمان فدائیان «اکثریت» ،نامبرده در

دادگاه نحوهی دعوت شدن و آمدن و شیوهی نشستن شرکت کنندگان و شلیک
 .1صورتجلسهی دادگاه  ٦و  ٧ژانویه ١٩٩٤
 .2صورتجلسهی دادگاه  ٦و ٧ژانویه ١٩٩٤
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کردن را بازگو کرد و اظهار داشــت که در موقع آمدنش در ورودی رستوران یک
نفر را دیده اســت که قیافهی «شرقی» داشته و رستوران و اطراف آن را زیرنظر

داشــته است« .میرراشد» گفت :به محض ورود به رستوران «عزیز» را در جریان

گذاشتم و از او خواستم که مسأله را پیگیری کند.

در بازگشــت «عزیز» گفت که کسی را مشــاهده نکرده است .نامبرده اظهار

داشــت که «مهدی ابراهیمزاده» ابتدا در کنار دکتر«سعید» نشسته بود ،ولی بنا

به خواست «نوری» جایش را عوض کرده و در کنار «نوری» نشست.

« -٤عزیز غفاری» ،عضو سازمان فدائیان خلق و صاحب رستوران «میکونوس»

در روزهای  ١٣و  ١٤ژانویهی  ١٩٩٤به عنوان شاهد به دادگاه دعوت و در دادگاه

حاضر شده و به سؤاالت دادگاه پاسخ گفت .خالصهی اظهارات «عزیز غفاری» در

دادگاه به شرح ذیل است:

دهکـــردی» بودم« ،نوری» مشغول تدارک
«شب دوشنبه در منزل «نوری
ُ

شام بود .در این هنگام تلفن زنگ زد ،دکتر «سعید» بود .با «نوری» صحبت کرد

و «نوری» گفت که به علت این که خودش مصاحبهی تلویزیونی دارد ،نمیتواند
به فرودگاه بیاید ولی دوســتی دارم به نام «عزیزغفاری» ایشــان همراه «عبداهلل

عزتپور» به فرودگاه خواهند آمد .چنــد دقیقه بعد «فتاح عبدلی» و «اردالن»
تلفن زدند« .نوری» آنها را به صرف شام در منزلش دعوت کرد ،پس از چندی
آمدنــد .بعد از صرف شــام هر چهار نفر (فتاح عبدلــی ،همایون اردالن ،عبداهلل

عزتپــور ،عزیز غفاری) به طرف فرودگاه حرکت کردیم و دکتر «ســعید» را به
هتل رساندیم .بعدا ً من و «عبداهلل عزتپور» آنها را تنها گذاشتیم .من «عبداهلل
عزتپور» را تا ایســتگاه مترو رساندم که از آنجا به منزل خود برود و خود هم به

رستوران برگشتم .شب بعد دیر وقت «نوری» تلفن کرد و گفت که جلسه در شب
جمعه برگزار میشود و از من خواست تلفنی کسانی را که قرار بود دعوت شوند
را مطلع سازم و من هم روز چهارشنبه آنها را دعوت کرده بودم.
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روز پنجشنبه ســاعت  ٧/٥بعدازظهر «نوری» و دکتر«سعید» و «عبدلی» و

«اردالن» به رســتوران آمدند و «نوری» به من گفت پس مهمانان کجا هستند؟

من هم گفتم مگر قرارمان فردا شب نبود؟ «نوری» گفت اشتباه میکنی قرارمان

امشــب بود .بالفاصله شــروع کردیم به تلفن زدن و بعد از مدتی «دستمالچی و

میرراشــد و ابراهیمزاده» آمدند و «اسفندیار صادقزاده» هم اتفاقی آمد .حدودا ً

ســاعت  23دیدم چند نفر وارد شــدند .فکر کردم که شــاید جهت خوردن غذا
آمدهاند که ناگهان صدای شلیک و دیگر نفهمیدم چی شد».

1

«عزیز غفاری» به گفتهی خودش حدود  ٢الی  ٣هفته قبل از حادثه ،از آمدن

دکتر «سعید» به برلن اطالع داشته است .نامبرده اظهارداشت که خیلی پیش از

فاجعهی «میکونوس»« ،کاظم دارابی» را میشــناخته و در نمایشگاه محصوالت
کشــاورزی (هفتهی سبز) که در آلمان برگزار شده در غرفة ایران با «دارابی» در
مورد مسائل سیاسی بحث کرده است.

بنا به گفتههای یکی از شــاهدان دادگاه «میکونوس» به نام ،Peter Kubik

«عزیز غفاری» نیم ساعت قبل از حادثه از رستوران خارج شده و با ماشین بنزش
به جایی رفته اســت .زنی به نام «ســاندرا» که در همسایگی رستوران است در

دادگاه گفته اســت که «چند دقیقه قبل از حادثه در حال رفتن به منزل« ،عزیز
غفاری» را در بیرون از رستوران دیدم و به او سالم کردم».

« -٥اسفندیار صادقزاده» دوســت «عزیز غفاری» ،نامبرده به جلسه دعوت

نشده ولی آن شب به رستوران آمده بود و در پخت غذا به «عزیز» کمک کرده و
بنا به پیشنهاد «عزیز» بعدا ً در جلسه شرکت کرده است.
ب .کســانی که جهت شرکت در جلســهی «میکونوس» دعوت شده ولی در

جلسه شرکت نکرده بودند و به عنوان شاهد به دادگاه دعوت شده بودند:
« -١حسن جعفری» عضو شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق.

 .1صورت جلسهی دادگاه ١٣و١٤ژانویه ١٩٩٤

سفر بدون بازگشت 89

« -٢مهران براتی» عضو جمهوریخواهان ملی.

« -٣کامبیز روستا» گویا اکنون وابسته به هیچ سازمانی نیست.
« -٤فرهاد فرجاد» عضو حزب دمکرات ملت ایران.
« -٥حمزه فراهتی» عضو پیشین سازمان فدائیان.

«حمزه فراهتی» روزهای  ٢و ٣و ٩دســامبر ١٩٩٤در دادگاه حاضر شد و به

سؤاالت مختلف دادگاه پاسخ گفت.

«فراهتی» در دادگاه اظهار داشت که حدود  ٩ماه پیش از حادثه «میکونوس»

با «نادر صدیقی» عضو «کمیتهی استراتژیک ایران» تماس داشته است .یکبار با
تلفن با وی صحبت کرده و بار دوم وی را در هتل  Wilmrs Drofبرلن به مدت

 ٢ساعت مالقات کرده است.

الزم به ذکر است که این کمیته بخشی از «واواک» بوده و کارش جمعآوری

اطالعات در مورد اپوزیســیون ایرانی است .در این دیدار «صدیقی» از «فراهتی»

خواســته که به ایران برگردد .بعــد از فاجعهی «میکونوس» هــم یکبار دیگر
«صدیقی» تلفنی با «فراهتی» صحبت کرده اســت« .فراهتی» در دادگاه اظهار

داشت که «ســازمانهایی که از جنگ مسلحانه علیه جمهوری اسالمی منصرف
شــدهاند ،دولت کاری با آنها ندارد ،ولی حزب دمکرات به خاطر جنگ مسلحانه

علیه ر ِژیم ایران ،توسط دولت سرکوب میشود».
گفتههای اخیر «فراهتی» کام ً
ال نادرســت و به عبارتی میشــود گفت که به
1

نوعی توجیه جنایتهای رژیم ایران است .سازمانهای اپوزیسیون ایرانی بخوبی
میدانند که جمهوری اســامی هیچگونه دگراندیشــی را قبول ندارد .سرکوب

حزب توده یــا خفهکردن صدای «آیتاهلل منتظــری» و نمونههای فراوان دیگر
مهمترین دلیل در ر ّد فرضیه و نقطه نظراتی اســت که «فراهتی» از آنها بحث

کرده است.

  .1صورت جلسهی دادگاه  ٢و ٣و ٩دسامبر١٩٩٤
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دادگاه از زوایای مختلف ســؤاالت فراوانی را با شاهدان در میان گذاشت که

در اینجا تنها به چند ســؤال مهم و سیاسی اشاره خواهیم کرد که دادگاه خیلی  

جدی میخواست که پاسخ الزم را دریافت دارد:
ّ

 -١چه وقت از برنامهی ســفر دکتر «صادق شرفکندی» و هیئت نمایندگی
حزب دمکرات ُکردستان ایران به برلن اطالع یافته است؟
 -٢برنامهی دقیق جلســهی «میکونوس» برای چه تاریخی تعیین شده بود؟

عصر پنجشنبه یا عصر جمعه؟

 -٣کسانی که به این جلسه دعوت شده بودند ولی در جلسه شرکت نداشتهاند

علت شرکت نکردنشان در این جلسه چه بوده است؟

در این تحقیق اطالعاتی بدســت آمد که به روشن شدن بیشتر حادثه کمک

کرد .خالصهی تحقیق و بررسی از شاهدان به شرح ذیل است:

 -١اغلب شــاهدان حدود سه هفته تا یک ماه قبل از فاجعهی  «میکونوس»
از برنامه آمدن دبیر ُکل و هیئت نمایندگی حزب دمکرات به برلن اطالع داشته و

دهکـردی» در گردهمایی «کمیتهی هماهنگی»
این اطالع را هم از زبان «نوری
ُ
ایرانیان در «میکونوس» شنیده بودند.

 -٢بنا به گفته شــاهدان ،در مورد تاریخ دقیــق گردهمایی «میکونوس» در

بین دعوت شــدگان «ســوءتفاهم» پیش آمده و روشن نشده که روز گردهمایی

«شب جمعه» است یا «جمعه شب» .همین سوءتفاهم هم باعث شده که عدهای
از دعوت شدگان در آن مراسم حضور نداشته باشند.

 -٣در جریــان تحقیق و تفحص از شــاهدان از دو نفر جاســوس جمهوری

اســامی به نامهای «صدیقی و نجاتی» نام برده شد که مدت زمان مدیدی قبل
از فاجعهی «میکونوس» با عدهای از افراد اپوزیســیون ایرانی در خارج از کشــور

که در میان آنها عدهای از شــاهدان هم دیده میشوند ،تماس گرفته و در مورد

بازگشت آنها به ایران با آنها بحث کردهاند.
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بنا به گفتهی شاهدان این دو نفر عضو کمیتهی تحقیقات استراتژی جمهوری

اسالمی بوده که بخشی از واواک است و «حجتاالسالم خوئینیها» سرپرستی آن

را بر عهده دارد.

« -٤عزیز غفاری» صاحب رستوران «میکونوس» مدتها قبل از ترور« ،کاظم

دارابی» را میشناخته و در ارتباط با مسائل سیاسی با هم بحث کردهاند و حتی
وســایل مورد نیاز رستوران خود را توســط فردی به نام «حجازی» از فروشگاه
«دارابی» میخریده اســت .عالوه بر این «عزیز» دو پاسپورت ایرانی برای خود و
همسرش درست کرده بود که گاهاً با این پاسپورتها به ایران سفر کرده است.
« -٥عزیز غفاری» حدود نیم ساعت قبل از حادثه برای مدتی رستوران را به

گفتهی خود جهت هواخوری ترک میکند.

 -٦نحــوهی بازجویی از «عزیز غفاری» هــم در دادگاه و هم از طرف پُلیس
ایــن احتمال را مطرح میکرد که نامبرده مظنون به همکاری با تروریســتهای
جمهوری اســامی ایران اســت به همین خاطر «عزیز» به این شیوهی بازجویی
اعتراض کرد.

ج .کســانی که در ارتباط با شــهدا به عنوان شــاهد به دادگاه «میکونوس»

احضار شدند:

دهکـردی» نامبرده در دادگاه
 -١خانم «شهره بدیعی» همسر شهید «نوری
ُ

گفت که  ٢یا  ٣هفته قبل از فاجعه ی «میکونوس» از همسرش «نوری» شنیده

که دکتر «شــرفکندی» به برلن میآید .همچنین نامبرده گفت که شب دوشنبه
عبدلــی» گفته که روز جمعــه همراه دکتر
 ١٤ســپتامبر ســال  ٩٢که «فتاح ُ
«شرفکندی» به فرانسه برمیگردند.

خانم «بدیعی» اظهار داشت که حزب دمکرات نقش فعالی در ایجاد جبههای

در بین اپوزیسیون ایرانی داشته به همین دلیل جمهوری اسالمی دکتر «سعید»

و همراهانش را ترور کرد.
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« -٢عبداهلل عزتپور» عضو حزب دمکرات ُکردســتان ایران :روز  ٩دســامبر

« ٩٤عبداهلل عزتپور» در دادگاه آماده شــد و جریان شب دوشنبه  ١٤سپتامبر
منزل شــهید «نوری دهکـُــردی» و چگونگی رفتن به فــرودگاه و آوردن دکتر

«شــرفکندی» را تعریف کرده و گفت که روز چهارشنبه به «عزیز غفاری» تلفن

کرده و در مورد «نوری» و همراهانش از وی سؤال کرده ،در جواب «عزیز» گفت:
«طبق قرار قبلی بعداز ظهر جمعه به رستوران خواهند آمد و به من گفتند که تو
را هم از این قرار مطلع سازم تا در این نشست شرکت داشته باشی».

آقای عزتپور همچنین اظهار داشــتند که روز پنجشــنبه به منزل «نوری»

تلفن کردم و ســراغ دکتر و همراهانش را گرفتم ،همسر «نوری» در جواب گفت

که جلســه دارند و من هم فکر کردم که جلســه ،همان جلســهی انترناسیونال
سوسیالیســت است .بعد از تلفن چون میخواســتم دکتر و همراهانش را ببینم

بــه طرف منزل «نوری» حرکت کردم و در کافهای واقع در طبقهی پایین منزل
«نوری» منتظر برگشــتن آنها بودم .تا ساعت  ١١شب آنجا منتظر ماندم ولی از

آنها خبری نشــد و من هم به منزل برگشتم .جلوی درب منزل مردی جلو آمد
و خــود را به نام «عبداهلل ُکردپور» معرفی کرد و گفت« :اســفندیار صادقزاده»
به من تلفن کرده و گفته که شــما را از این ماجرا مطلع ســازم که در رستوران
«میکونوس» تیراندازی شــده و همراهان شــما زخمی شــدهاند .فورا ً خود را به
رستوران رســاندم ،با دیدن پُلیس در آنجا متأســفانه دیدم که همراهانم شهید

شدهاند.

1

« -٣شــاهو حســینی» نمایندهی حزب دمکرات ُکردســتان ایران در اروپا،

نامبــرده روز  ١١نوامبر  ٩٤در دادگاه حاضر شــد و بــه تفصیل در مورد جنگ
تحمیلی ُکردســتان ایران و مبارزات حزب دمکرات سخن گفت .شاهو حسینی
افزود که از سال  ١٩٨١حزب دمکرات مرتباً برای شرکت در جلسات و ُکنگرههای

  .1صورت جلسهی دادگاه  ٩دسامبر ١٩٩٤
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انترناســیونال سوسیالیست دعوت میشد .ایشــان افزودند که از  ١٩اوت ١٩٧٩

«خمینی» فتوای اعدام رهبران حزب دمکرات را صادر کرده بود .همچنین شاهو
حســینی گفت که خــود وی از طرف «صادق خلخالی» حاکم شــرع جمهوری

اسالمی به اعدام محکوم شده و زن و نوزاد  ٦ماهۀ وی زندانی شدند.

نکتهی مهم دیگری که ایشــان در سخنانش به آن اشاره کرد این بود که دو
روز قبل از فاجعهی «میکونوس» جمهوری اســامی در ُکردستان تمام نیروهای
خــود را به حالت آماده باش درآورده و همچنین تمام جاســوسهای آشــکار و
مخفی خود از ُکردســتان عراق را فـراخـــوانده و همین حـــرکت جمهـــوری

اسالمـــی نشـان از این داشت کـه رژیم خیال توطئهای بزرگ در حق ملت ُکرد
را در سر میپروراند.

در این جلســه رئیس دادگاه  از شــاهو حسینی در مورد سندی که از طرف

حزب دمکرات به دادگاه ارائه شده بود ،توضیح خواست .نمایندهی حزب در جواب
اظهار داشــت که این سند نامهای است با امضاء کسی به نام «سرهنگ سهرابی»

که از طرف مسئول کمیتهی ســپاه پاسداران در اسفندماه  ١٣٧٢شمسی برای

مأموری در جمهوری اســامی فرستاده شــده تا دو تن از مخالفان رژیم را ترور

کند که یکی از آنها عضو کمیتهی مرکزی حزب دمکرات بود .کسی که مسئول
اجرای این مأموریت بــود قبل از اجرای توطئه خود را به حزب معرفی کرد و از

این توطئه پرده برداشت.

1

 -٤دکتر «منوچهر گنجی» یکی از شــخصیتهای نامدار اپوزیسیون ایرانی

در خارج از کشور:

نامبــرده در روزهای  ٤نوامبر و ١٠دســامبر  ٩٤در دادگاه حاضر شــد و به

تفصیل در مورد سیاســت خفقان و سرکوب و ترور جمهوری اسالمی در داخل و

خارج کشــور سخن گفت .دکتر «گنجی» در ادامه لیستی از اسامی را به دادگاه
 .1صورت جلسهی دادگاه  ١١نوامبر ١٩٩٤
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ارائه داد که اســم خود و شماری از افراد اپوزیســیون ایرانی در آن لیست آمده
بود که رژیم ایران درصدد ترور آنهاســت .در این لیست نام دبیر ُکل وقت حزب
دمکرات ُکردســتان ایران «مصطفی هجــری» و تنی چند از دیگر اعضای حزب
آمده بود .یکی از سازمانهای اپوزیسیون ایرانی این لیست را به دست آورده بود.
د .شماری از کسانی که در ارتباط با متهمان به عنوان شاهد به دادگاه احضار

شده بودند:

« -١محمدتقی اشــتیاقی» :ایرانی اســت و گویا در برلن به تحصیل اشتغال

دارد .نامبرده صاحب یکی از دو منزلی اســت کــه «کاظم دارابی» جهت اجرای
توطئة «میکونوس» از آن اســتفاده کرده بود« .اشتیاقی» در دادگاه اظهار داشت

کــه وقت رفتن به ایران کلید منزل را به یکی از دوســتان خــود به نام «بهرام
برنجیان» داده اســت .نامبرده گفت که تنها از دور «دارابی» را میشناسد .ولی

بعدها روشــن شــد که نامبرده خیلی وقت اســت که با «دارابی» رابطه دوستی
داشته و روز  ٤اُکتبر ١٩٩٢به برلن برگشته است.
« -٢بهرام برنجیان» ایرانی است .نامبرده کلید منزل «محمدتقی اشتیاقی»

را به «کاظم دارابی» داده است.

« -٣بهمن برنجیان» برادر «بهرام برنجیان» اســت .همسر ایشان غیر ایرانی

و به عنوان «مترجم» برای ســفارت ایران کار میکند و خودش هم در ســفارت
ایران استخدام شده است.

« -٤عدنان ایاد» لبنانی است ،نامبرده فامیل متهم «عطااهلل ایاد» و «خدیجه

ایاد» همســر «کاظم دارابی» اســت« .عدنان» گفت کــه از هنگامی که «کاظم

دارابی» با «خدیجه» ازدواج کرده« ،دارابی» را میشناســد« .دارابی» فروشــگاه
مواد غذایی داشته و بعدا ً با «عدنان» شرکت بازرگانی تأسیس کرده است.
« -٥جــواد دبیران» عضو ســازمان مجاهدین خلق ایــران و نمایندهی این

سازمان در آلمان:
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نامبرده در ارتباط با نامهای که سال  ١٩٩٣برای دادگاه «میکونوس» فرستاده

بود به عنوان شــاهد به دادگاه احضار شــد« .دبیران» گفت که روز بعد از ترور
«میکونوس»« ،دارابی» با شــماره تلفنی در تهران تمــاس گرفته که متعلق به

فردی به نام «اشرفخانی» است که عضو نیروهای انتظامی تهران است.

« -٦محمــد الجراده» دارای اصلیت لبنانی اســت« .محمد» به پُلیس گفته

بود که ســال  ٨٦-٨٧میالدی همراه «یوسف امین و عباس راحل» در اردوگاهی
نظامی در ایران تعلیم و دورهی ســربازی را گذرانده اســت .ولی نامبرده بعدا ً در
دادگاه به علت ترس از «حزباهلل» سخنان پیشین خود را پس گرفت.

« -٧اسماعیل الموسوی» دارای اصلیت لبنانی است .نامبرده در سال ٨٦-٨٧

همراه با «یوســف امین» و «عباس راحل» در ایران دوره تعلیمات نظامی دیده

است.

« -٨شــوقی عطریس» دارای اصلیت لبنانی و برادر متهم «محمد عطریس»

است« .محمد» پاسپورت برادر «شوقی» را دزدیده و به «عباس راحل» داده بود

تا بعد از «جعل» بتواند از آن استفاده کند.
ھ .مأمورین دولت آلمان

در ادامه تحقیقات دادگاه شــماری از مأمورین دولت آلمان که در تحقیقات

ابتدایی پرونده «میکونوس» شــرکت داشته یا به علت مســئولیتی که داشتند
دارای اطالعاتــی در مورد پرونده «میکونوس» بودند به عنوان شــاهد به دادگاه

احضار شدند.

قبل از پرداختن به اصل موضوع ،الزم میدانم چند نکته را روشن نمایم:

 -١طبق قانون و اصول محاکمات آلمان ،به منظور روشــن شــدن واقعیات،
دادگاه حق دارد که در مورد تحقیقات انجام شده ابتدایی مجددا ً تحقیق کرده و
تمامی کسانی را که عهدهدار تعقیب و جستجو بودهاند به عنوان شاهد به دادگاه

احضار کند.
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 -٢طبــق قانون برای مقامات دولتی و اعضای پارلمان و مأمورین امنیتی که

به عنوان شاهد به دادگاه احضار میشوند سه نوع مجوز در نظر گرفته شده است:
الف :سکوت مطلق و مسکوت گذاشتن موضوع.

ب :محدودیت در اظهارنظر به نحوی که راز سازمان یا ادارهی شاهد محفوظ

بماند.

ج :اجازهی «اظهارنظر» ُکلی در مورد موضوع.

الزم به ذکر اســت که تمامی مأمورین دولت آلمان که به عنوان شــاهد به

دادگاه احضار شــده بودند اجازهی اظهارنظر محدود داشــتند و مجاز نبودند که
همه اطالعات را فاش کنند.

 -١شــاهد «هاینس سیمونز» افســر ادارهی پُلیس جنایی آلمان (:)B.K.A

نامبرده عضو کمیتهی مخصوص «میکونوس» و مسئول تحقیق از متهم «یوسف
امین» بود .روز بیســتم ژانویهی  ١٩٩٤سیمونز به عنوان شاهد به دادگاه احضار
و در پنج جلســۀ متمادی اطالعات خود را تقدیم دادگاه کرد( .روزهای بیستم و

بیستویکم و بیستوهفتم و بیستوهشتم ژانویه و چهارم فوریه).

«ســیمونز» ضمن تأِیید اعترافات «یوسف امین» که در جریان بازجویی نزد

وی فاش کرده بود (در باال به اعترافات «امین» اشــاره شــد) ،در جواب سؤالی
اظهار داشت که :ابتدا یادداشتی مخفی در پرونده موجود بود که اکنون در پرونده
نیســت و بنا به دســتور مقامات دولت از پرونده برداشته شده است که پُلیس از

روی اطالعات این یادداشــت توانســت «امین» و «راحل» را دستگیر کند .این

یادداشت روشن میسازد که دولت ایران در این ترور دست داشته است .احتماالً
این یادداشــت همان گزارشی باشد که دســتگاه جاسوسی انگلستان (اینتلجنت
سرویس) در مورد شبکههای جاسوسی ایران در آلمان و سابقهی «کاظم دارابی»

و جاسوســی و کار کردن وی بــرای ایران ،در اختیار پُلیــس آلمان قرار داده و
دستگاه امنیتی آلمان جهت فاش نشدن کانالهای «اطالعاتی» این یادداشت را
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از روی پروندهی «میکونوس» برداشته و برگه دیگری با همان مضمون و با عوض
کردن و یا حذف نام دستگاههای امنیتی به جای آن در پرونده درج کرده است.

«ســیمونز» همچنین گفته اســت که «امین» اقرار کرده است که «شریف»

از تهران تنها جهت اجرای توطئه «میکونوس» به آلمان آمده اســت و تا هنگام

اجرای مأموریت در منزل «کاظم دارابی» به سر میبرد« .سیمونز» در ادامه اظهار
داشــت که «یوســف امین» در جریان بازجویی گفته است که یک بار آخوندی

را در منزل «کاظم دارابی» دیده اســت که از تهران به آلمان آمده بود و یکی از
مسئولین عالیرتبه جمهوری اسالمی بود.

1

 -٢شاهد «فون درگ» ( )Van Drekافسر ادارهی پُلیس جنایی :روز پنجشنبه

دهم فوریه « ٩٤فون درگ» به عنوان شــاهد به دادگاه احضار شــد .نامبرده از
ابتدای ماه نوامبر١٩٩٢بعد از «سیمونز» مسئول پروندهی «یوسف امین» بود.

«فون درگ» در چهار جلسه (دهم ،هیجدهم ،بیستوچهارم و بیستوپنجم

فوریهی  )١٩٩٤اعترافات «یوســف امیــن» را برای دادگاه نقــل کرد .خالصه
اعترافات وی در ذیل خواهد آمد:

الــف :بعد از ترور «میکونوس» روزی «امین» و «حیدر» و «راحل» در منزل

«کاظم دارابی» در میان ســخنان «حیدر» از «راحل» میپرســد اگر روزی تو و
«شریف» دستگیر شوید چکار میکنید؟ «راحل» در جواب میگوید :ایران پشت
سرماست.

ب« :دارابی» قبل از اجرای توطئه «میکونوس» چندین بار با «مرسدس بنز»

خود تروریستها را به میکونوس برده و به منزل خود برگردانده است.
ج« :دارابی» روابط نزدیکی با سفارت ایران داشته است.

د :روز هفدهــم ســپتامبر هنگامی که در منزل «دارابی»« ،یوســف امین»

اســلحهها را میبینــد ،میپرســد میخواهید چکار کنید؟ «راحــل» در جواب
 .1صورت جلسهی دادگاه  ٢٠و  ٢١و  ٢٧و ٢٨ژانویه و  ٤فوریه ١٩٩٤
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میگوید :تو تنها جلوی درب نگهبان هستی .در این هنگام «شریف» به «امین»
میگوید :دهانت را ببند و گرنه وای به حالت.

هـ« :دارابی» یک روز پیش از ترور «میکونوس» در ماشــین به «شــریف»

میگوید «من به طرف غرب آلمان میروم و چنانچه کار تمام شــد به من زنگ
بزن ».بعدا ً «دارابی» به «شــریف» میگوید :همه چیز را پاک کن و اثر انگشتت
را بــر هیچ چیزی باقی نگذار ،احتماالً بعدا ً پُلیس منزل را بگردد .در همان موقع

«دارابی» به «یوســف امین» میگوید «اگر کسی ســراغ مرا گرفت بگو به غرب
آلمان رفته است».

و :همســر «یوســف امین» در هنگام مالقات در زندان به شوهرش گفته که

خانوادهات از طرف ایرانیها تهدید شدهاند.

1

 -٣شــاهد دکتر «بایر» بازپرس پروندهی «میکونــوس» :روز هفدهم فوریه

 ١٩٩٤دکتر «بایر» به عنوان شــاهد در دادگاه آماده شــد و به ســؤاالت دادگاه
جــواب داد .نامبرده اظهار داشــت که «امین» خیلی از «دارابی» و دوســتانش
میترسید و این ترس حتی بعد از دستگیری «دارابی» نیز ادامه داشت.

«بایر» گفت« :به نظر من نقش «دارابی» خیلی بیشتر از آن چیزی است که

در این پرونده نشــان داده شده اســت و روابط «دارابی» با سفارت و سفیر ایران
خیلی بیشــتر از ارتباط یک شهروند عادی ایرانی اســت« ».بایر» ک ً
ال در چهار
جلسه به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شد.

2

 -٤شــاهد «اشمیت باور» وزیر مشاور در امور امنیتی آلمان :چند هفته قبل

از آغاز به کار دادگاه «میکونوس» بنا به دعوت «اشــمیت باور»« ،علی فالحیان»
وزیر «اطالعــات» ایران به طور مخفیانه به آلمان آمد .این دیدار ســر و صدای
زیادی ایجاد کرد و مطبوعات نوشــتند که «علی فالحیان» از «اشــمیت باور»

 .1صورت جلسهی دادگاه ١٠و١٨و٢٤و ٢٥فوریه ١٩٩٤
 .2صورت جلسهی دادگاه ١٧و١٨و٢٤و٢٥فوریه ١٩٩٤
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خواسته که جلوی تشکیل دادگاه «میکونوس» را بگیرد یا حداقل کاری کند که
مسألهی ایران در این پرونده مطرح نشود« .اشمیت باور» چندین بار این گفته را
تکذیب کرد و گفت که هدف از این دیدار ،مسائل انسانی و آزاد ساختن اسیران

آلمانی در لبنان و آزاد ســاختن یک زندانی آلمان در ایران بوده است .به همین
خاطــر هم از طرف دادگاه و هم از طــرف وکالی خانوادهی قربانیان چندین بار
از دولت خواســته شد که اجازه دهد «اشــمیت باور» در دادگاه آماده شده و به

سؤاالت دادگاه پاسخ دهد .ســرانجام دولت با اجازهی محدود به «اشمیت باور»
اجازه داد تا در دادگاه به عنوان شاهد حاضر شود.

روز هفدهم مارس « ١٩٩٤اشــمیت باور» در دادگاه آماده شــد و در ارتباط

با ســفر «فالحیان» به آلمان سؤاالت زیادی از وی شد .وی به برخی از سؤاالت

پاسخ گفت و به بهانهی این که اجازه محدود دارد به برخی از سؤاالت پاسخ نداد
یا صریحاً پاسخ نگفت.
خالصهای از سخنان «اشمیت باور» در دادگاه

الف« :علی فالحیان» در جریان سفر خود به آلمان از «اشمیت باور» خواسته که
دولت آلمان جلوی تشکیل دادگاه «میکونوس» را گرفته یا آن را کم رنگ سازد.

ب« :علی فالحیان» وعده داده که جهت آزادسازی اسرای آلمانی در لبنان و

زندانی آلمانی در ایران تالش کند.

ج« :اشــمیت باور» به خواسته «فالحیان» پاســخ منفی داده و گفته که در

آلمان دستگاه قضایی مستقل است و دولت نمیتواند در امور قضایی دخالت کند.

د« :اشــمیت باور» به «علی فالحیان» گفته چنانچه ثابت شود که ایران در
1
ترور «میکونوس» دست داشته ،آنگاه ایران کام ً
ال ایزوله خواهد شد.
 :5شاهد «کالوس گروند والد»  Klavs Grune Waldمسئول.BFV

 .1صورت جلسهی دادگاه   ١٧مارس ١٩٩٤
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در جلســهی بیستوهشتم آوریل  ٩٤آقای «اکســل یشکه» یکی از و ُکالی

شــاکی خصوصی از دادگاه خواست تا مسئول BFVرا به عنوان شاهد به دادگاه

احضــار کند تا دربارهی ترور «میکونوس» و ارتباط متهمان دســتگیر شــده با
دستگاههای جاسوسی جمهوری اسالمی ایران به دادگاه توضیح دهد.

هر چند در ابتدا دولت نمیخواســت زیر بار این درخواســت دادگاه برود که

مسئول  BFVدر دادگاه راجع به مسألهی «میکونوس» شهادت دهد ،ولی باالخره

اجازه داد که «کالوس» در دادگاه آماده شود و با اجازهی محدود شهادت دهد.

روز چهاردهــم اکتبر  ٩٤نامبرده در دادگاه حاضر شــد و علیرغم محدودیت  

در شــهادت نکات مهمی را در ارتباط با نقش و دخالت مســتقیم ایران و ارتباط
متهمان با دســتگاههای جاسوسی ایران مطرح ساخت که خالصه آن را در ذیل

خواهید دید:

الف« :دارابی» از ابتدای سال  ٩٠ارتباطات گستردهای با مأمورین «اطالعاتی»

ایران دارد.

ب« :دارابی» تا همین حاال هم مأموریت «مشخصی» دارد و گزارش عملکرد

خود را به دستگاههای جاسوسی ایران تحویل داده است.

ج« :دارابی» در درگیری با دانشــجویان مخالف جمهوری اســامی ایران در

شهرهای دوسلدورف و ماینز آلمان فعاالنه شرکت داشته است.
د« :دارابی» عضو سپاه پاسداران ایران است.

هـــ« :دارابی» با «حزباهلل» و دانشــجویان «حزباللهــی» ایرانی و لبنانی

مستحکم و نقش رهبری را برعهده دارد.
رابطهای
ُ

و« :عباس راحل» عضو حزباهلل اســت و در ایــران دوره تعلیمات نظامی را

گذرانده است.

ز :ایران شبکه وسیعی از جاسوس و تروریست در آلمان ایجاد کرده است.

ح :در روزهای هفتم و هشتم سپتامبر  ٩٢چند تن از مأمورین سفارت ایران
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به برلن آمده و محل تجمع اپوزیســیون ایرانــی در «میکونوس» و راههای گریز

تروریستها بعد از انجام ترور را مورد بازدید قرار دادهاند.

1

 -٦خانم «بائر» کارشناس ادارهی جنایی پُلیس آلمان:

روز جمعه بیستوهشتم ژانویه  ١٩٩٥خانم «بائر» به عنوان شاهد در دادگاه

حاضر و به ســؤاالت دادگاه پاسخ گفت .نامبرده اظهار داشت که «کاظم دارابی»
چند روز قبل از ترور «میکونوس» ادارهی خارجیان را مطلع ساخته که پاسپورت

پناهندگی خود را گم کرده اســت .به همین خاطر پاســپورت دیگری برای وی

صادر شده بود .شاهد نامبرده اظهار داشت که «دارابی» دارای دو پاسپورت معتبر
پناهندگی و چند پاســپورت ایرانی بود که از طرف کنســولگری ایران در برلن و

هامبورگ به وی داده شده بود که به نوبت از همه آنها استفاده کرده بود.

وی همچنیـــن گفـت که روز بیستوچهـارم سپتـــامبـر « ١٩٩٢دارابـی»

یک بلیط هـواپیمای رفت و برگشت (هامبورگ ـ تهران) را گرفته بود.

2

 -7آقای «بینتس» کارمند پُلیس جنایی فدرال:

روز پنجشنبه دوم فوریه  ٩٥آقای «بینتس» به عنوان شاهد در دادگاه حاضر

شد .ابتدا وی در مورد تحقیقاتی سخن گفت که در مورد «دارابی» به عمل آمده
و بعدا ً اظهار داشــت که :روز بیست و سوم ســپتامبر  ٩٢ماشین  BMWبه نام

«دارابی» از شــرکت «هرتز» اجاره شده که در مدت بیست و چهار ساعت حدود
هزار کیلومتر را طی کرده است .همین ماشین در یکی از اتوبانها به علت سرعت
غیرمجاز عکسبرداری شده که سرنشینان آن «کاظم دارابی» و دو تن از متهمان

دیگر بودهاند.

براساس درخواست دادستان لیست تمام حســابهای بانکی «دارابی» را از

بانکها اســتعالم کردند ،این لیستها نشان دادند که در روزهای یکم و هجدهم
 .1صورت جلسهی دادگاه  ١٤اکتبر١٩٩٤
 .2صورت جلسهی دادگاه  ٢٧ژانویه ١٩٩٥
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سپتامبر  ٩٢هر روز بیست هزار مارک از آن حسابها برداشت شده است.

هنگام دستگیری «دارابی» سی هزار مارک نقدی در منزل داشت .همچنین

در روز ترور چهل هزار مارک از صندوق شرکت «دارابی» برداشت شده است.

شــاهد در ادامه ســخنانش گفت که پُلیس جنایی آلمان  BKAروز بعد از

حادثه «میکونوس» (هیجدهم ســپتامبر) از آقای «جــال طالبانی» به عنوان
شاهد بازجویی به عمل آورده اســت .آقای طالبانی از طرف ُکنگره انترناسیونال

سوسیالیســت دعوت شــده بود .آقای طالبانی به پُلیس گفتــه که روز هفدهم
سپتامبر تا ساعت سه بعد از ظهر با دکتر «شرفکندی» در ُکنگرهی انترناسیونال
سوسیالیست بوده و شــرفکندی به وی گفته که امروز بعد از ظهر با اپوزیسیون

ایرانی جلسه دارد .همچنین آقای طالبانی اظهار داشت که حدود یک ماه قبل از
حادثهی «میکونوس» در پاریس با دکتر «شرفکندی» دیداری داشته و به ایشان

هشدار داده که ایران میخواهد شما را ترور کند.

1

عالوه بر شــاهدان ذکر شده چند شهروند عادی آلمان نیز به عنوان شاهد به

دادگاه «میکونوس» فراخوانده شدند.

« -١پیتر بوهم» Peter Bohm

نامبرده یکی از مشتریان همیشگی رستـوران میکـونـوس است و شب حادثه

نیز در آنجا مشغول خوردن شام بوده است« .پیتر» روز بیست ویکم دسامبر سال

 ٩٣به عنوان شــاهد به دادگاه فراخوانده شــد .ایشان در دادگاه جریان حادثه را

آنطور که خود شــاهد بوده برای دادگاه تشریح کرد و چنین گفت« :آن شب در
رســتوران مشغول خوردن شــام بودم .در جایی نشسته بودم که بر درب ورودی

رســتوران اشراف کامل داشت .حدود ساعت یازده شــب سه نفر به طرف درب
ورودی رســتوران آمدند .یکی از آنها جلوی درب ورودی رستوران ایستاد و دو
نفر دیگر وارد رســتوران شده و یکراست به طرف محل نشست قربانیان حادثه

 .1صورتجلسهی دادگاه  ٢فوریه ١٩٩٥
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رفتند .ابتدا فکـــر کردم که آنها هم از دوستان خودشان هستند و پیش آنها
میروند .ولی ناگهان تیراندازی شروع  شد .بعد از تیراندازی این دو نفر که چهرۀ

خود را پوشــانده بودند از رســتوران خارج شده و با نفر ســوم به طرف خیابان
1
دویدند .من که خیلی ترسیده بودم فورا ً تلفنی با پُلیس تماس گرفتم».
 -٢خانم «ساندرا»

نامبرده همسایۀ رســتوران «میکونوس» است و «عزیز غفاری» را از نزدیک

میشناســد« .ساندرا» روز بیستم ژانویۀ  ٩٤در دادگاه به عنوان شاهد آماده شد
و اظهار داشــت که «شــب حادثه دیر وقت که با دوچرخه به خانه برمیگشتم،
جلوی درب ورودی رستوران «عزیز غفاری» را دیدم ،سالم کردم و رد شدم و به

منزل خود در  طبقهی هفتم آپارتمان رفتم .دوچرخه را در «بالکن» گذاشــته و
از آنجا پائین را نگاه کردم .ســایۀ کسی را دیدم که رد شد .به اتاق دخترم رفتم
که احوالش را بپرســم و از آنجا به اتاق خود رفتم و صدای تیراندازی را شنیدم.
از آپارتمان پائین آمدم ،دیدم پُلیس آنجاست و آن وقت از ماجرا اطالع یافتم».

2

مصوبۀ ُکنگرهی دهم حزب دمکرات ُکردســتان ایــران در ارتباط با دادگاه

«میکونوس»
ُکنگرۀ دهم حزب ( ُکنگرهی پنجاهمین ســالگرد حزب) که در روزهای بیست و

ســوم تا سیام فروردین ماه  ١٣٧٤تشکیل گردید ،مجموعهای مصوبۀ سیاسی را

به تصویب رســاند ،که یکی از این مصوبات در رابطه با دادگاه «میکونوس» بود،

در اینجا عین مصوبه را نقل میکنیم:

«مصوبه»
ُکنگــره دهم حزب دمکرات ُکردســتان ایران ،مســألهی ترور دبیر ُکل
عبدلی» عضو
حزب ،شــهید «دکتر صادق شرفکندی» و شهید «فتاح ُ

 .1صورجلسة دادگاه  ٢١دسامبر١٩٩٣

 .2صورتجلسهی دادگاه  ٢٠ژانویه١٩٩٤
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کمیته مرکزی حزب و همراهانش در هفدهم ســپتامبر سال  19٩٢در
شهر برلن را یادآور گردید و روند محاکمه متهمان این جنایت را مورد

بحث و بررسی قرار داد.
نماینــدگان ُکنگره از روند تاکنونی تحقیقــات جنایت «میکونوس» و
محاکمه متهمان اظهار خشــنودی کرده و امیدوارانه روند پیشرفت کار

دادگاه برلن را نظارهگر هســتند .به همین جهت به نشــانه ســپاس و

قدردانی درود و ســام بیپایان خود را نثار رئیس دادگاه و دادســتان
و همچنیــن ُقضات دادگاه کردند .همچنیــن ُکنگره از حکومت آلمان
خواســت تا جلوی هر گونه اعمال نفوذ رژیم جمهوری اسالمی در کار
دادگاه را بگیــرد تــا دادگاه بتواند ُحکم عادالنه خــود را صادر کند و

جمهوری اســامی ایران را به عنوان طراح و عامل اصلی این جنایت به

دنیا بشناساند.

در همــان هنگام ُکنگــره از تمامی محافل ،اُرگانها و شــخصیتهای
حقخــواه و عدالتطلب جهان و مخصوصاً اروپا خواســت که بر دولت
آلمان فشــار آورند ،تا دادگاه «میکونــوس» به دور از هر گونه دخالتی

روند طبیعی خود را پشــت سر گذاشته و بار دیگر عدالت فدای منافع
بازرگانی و دیپلماسی نگردد.

1

دو سند مخفی و مهم از BFV

در ماه ژوئن سال  19٩٣رســانههای عمومی آلمان موضوع دو گزارش را مطرح
ساختند که اداره ُکل حفاظت از قانون اساسی آلمان «سازمان اطالعات کشوری
آلمان  BFVبخش مربوط به ایران ،آماده کرده بود .حتی برخی از این گزارشات

در رســانهها نیز چاپ شد .یکی از گزارشها مربوط به ترور (میکونوس) و دیگری
« .1کردستان» ارگان کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان ایران ،شماره  ،٢٣١اردیبهشت ماه سال  ١٣٧٤شمسی.
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در ارتباط با فعالیت دستگاههای اطالعاتی جمهوری اسالمی بود.

در جلســهی بیست و هشــتم ماه آوریل ســال  1994دادگاه «میکونوس»

آقای «اکســل یشــکه» یکی از وکالی خانوادهی قربانیان از دادگاه خواست که

این گزارشــات ضمیمه پرونده «میکونوس» شده و به عنوان سند از آن استفاده
شود .همچنین نامبرده درخواست کرد که مسئول  BFVجهت ادای شاهدت در
دادگاه حاضر شود و توضیحات الزم را به دادگاه ارائه دهد.

دادگاه چندیــن بار از مقامات مربوطه دولت آلمان درخواســت کرد که نظر

خود را در ارتباط با این گزارشات اظهار دارند و این گزارشات را در اختیار دادگاه
بگذارند تا دادگاه در راستای روشنتر شدن جنایت «میکونوس» از آنها استفاده
کند .ولی مقامات دولتی با این درخواست مخالفت کردند.

 BFVطی نامهای در مورخه  1994/٨/٢به دادگاه مخالفت خود با درخواست

دادگاه را اعالم کرد و به دنبال آن وزیــر کشــور آلمان  Kanterنیز طی نامهای

در مورخه  1994/٩/٦اظهار داشــت که بحث کردن در مورد این گزارشــات در

دادگاه منافــع دولت آلمان را بــه مخاطره میاندازد .دو تــن از وکالی خانواده
قربانیان (اهریکر و یالند یشــکه) روز دوازدهم اُکتبر سال  1994طی مصاحبهای
مطبوعاتی اظهار داشتند که علت این که دولت جلوی مطرح شدن این گزارشات
را میگیرد این اســت که نمیخواهد دخالت مستقیم و نقش جمهوری اسالمی
در قضیهی «میکونوس» فاش شود و میخواهد عدالت را فدای مصالح اقتصادی
کند .گزارش مربوط به فعالیت دســتگاههای «اطالعاتی» جمهوری اســامی از
طرف یکی از وکالی شــاکیان خصوصی به دادگاه فرســتاده شــده و همچنین

گزارش مربوط به ترور «میکونوس» از طرف  BFVبه دادستان عمومی فرستاده
شده بود .ولی  استفاده از این گزارشات به شیوهایی رسمی منوط به اجازه دولت

بود.

سرانجام دولت اجازه داد که گزارش مربوط به «میکونوس» در دادگاه قرائت
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شده و از آن استفاده شود .روز بیست و سوم ماه مارس سال  1995این گزارش
تماماً در دادگاه قرائت گردید و به عنوان ســند مهم دیگری ضمیمه بقیه اسناد

دیگر پرونده «میکونوس» گردید .الزم به ذکر است که مسئول   BFVدر دادگاه

به عنوان شاهد همه این گزارش را تأیید کرد.

در اینجا خالصه محتویات گزارش مربوط به «میکونوس» را که از طرف BFV

برای دادســتان عمومی آلمان ارســال گردیده بود را در معرض دید خوانندگان

گرامی قــرار خواهیم داد .به دنبال آن چند بخش مهــم از گزارش دیگر BFV

در مورد فعالیت دســتگاههای «اطالعاتی» ایــران را جهت هرچه پر بارتر کردن

موضوع اصلی کتاب نقل خواهیم کرد.

در ارتباط با این اسناد ذکر چند نکته را الزم میدانم:

 -١مطالعه ســطحی این اسناد به روشــنی بیانگر این نکته است که چگونه

جمهوری اسالمی بخش وسیعی از ثروت و بودجۀ ایران را صرف اعمال تروریستی
و ایجاد شبکههای جاسوسی میکند ،در حالی که  قشر وسیعی از هم وطنان ما

در فقر و محرومیت به سر میبرند  .

 -٢دمکراســی کشــورهای اروپایی در برابر اجرای اعمال تروریســتی حلقه
ضعیفی است و جمهوری اسالمی نیز کام ً
ال از این اوضاع استفاده خواهد کرد.

سند شماره ( )١مربوط به ترور «میکونوس»

از :ادارهی حفاظت از قانون اساســی آلمان (ســازمان«اطالعات» کشوری آلمان
)BFV

٧٢١١-٢٤٧-٦٣٥٠-٧٠/٩٣

به :دادستان عمومی آلمان آقای «دکتر کورت» Kurth

صندوق پستی٢٧٣٠
 ٧٥٠٠کارلسروهه
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موضوع :ترور رهبران ُکرد ایرانی «حزب دمکرات ُکردستان ایران» در مورخۀ

هفدهم سپتامبر سال  ٩٢19در رستوران «میکونوس» شهر برلن.
گزارش اداری:

 BFVاز طریــق منابع موثق اطالعاتی خود در مــورد جنایت «میکونوس»

اطالعاتی را به دست آورده است .مطالب ذیل خالصه این گزارشات است.
 -١کاظم دارابی

«دارابی» که اکنون به جرم دست داشتن در کشتن ُکردها ،زندانی است ،در سال
 ١٩٨٠به آلمان آمده اســت .نامبرده عضو رهبران اتحادیهی انجمنهای اسالمی
دانشــجویان ایران در اروپا ( )U.I.S.Aاست (شماره )١-٢و با این عنوان با افراد

«حزباهلل» لبنان که تحت نفوذ ایران هســتند و با افراد «حزباهلل» مقیم برلن،

ارتباطــی تنگاتنگ دارد« .کاظم دارابی» حداقــل از اواخر دهه  1980به عنوان
مأمور و جاسوس سازمان «اطالعات» ایران مشغول به کار است.

توضیح :ســازمان اطالعات ایران وزارتخانهای دارد به نام «وزارت اطالعات و

امنیت کشــور» که به اختصار «واواک» گفته میشــود .وزیر واواک عضو دائمی

«شــورای امنیت ملی» اســت که سیاســت امنیت درون و برون ایران و برنامه
ترورها را طراحی میکند و مســتقیماً تحت نظارت رئیس جمهور «رفسنجانی»
اجرا میگردد .اعضای دستگاههای جاسوسی ایران در خارج از کشور بیشتر عضو

واواک هستند و برای این دستگاه کار میکنند.

«کاظــم دارابی» با دیپلماتی ایرانی به نام «حســن جوادی» (مت ّولد ســال

 -١٩٦١محل ت ّولد  -تهران) ارتباط داشــت« .حســن جوادی» از بیست و هفتم
ماه فوریه ســال  ١٩٨٧تا شانزدهم اُکتبر سال  ١٩٨٩در سفارت ایران در آلمان
مشغول به کار بوده است.

«جوادی» که یکی از اعضای سازمان اطالعات ایران «واواک» در آلمان فدرال
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بود ،مســئولیت تعقیب و نظارت بر اپوزیســیون ایرانی را بر عهده داشت و بنا به

دستور واواک جهت جمعآوری اطالعات با اعضای  U.I.S.Aارتباط داشت.

«دارابــی» عالوه بر فعالیت برای دســتگاههای جاسوســی ایــران ،چندین

مأموریت «اطالعاتی» را جهت شناســایی اپوزیســیون ایرانی در خارج (از جمله
ُکردها) را بر عهده گرفته بود .در بیســت و چهارم آوریل ســال  1991دارابی از
طرف کنسول ایران «محمود امانیفراهانی» از کنسولگری ایران در برلن مأموریت
یافت تا در مورد یکی از اعضای انجمن دانشــجویان ُکرد در خارج ( )AKSAکه

عضو اتحادیهی میهنی ُکردســتان ( )PUKهم بود ،اطالعاتی را بدست آورد .که

دارابی این مأموریت را پذیرفت.

به علت عضویت در «انجمن اسالمی دانشجویان ایرانی در اروپا» دارابی نقش

مهمی در تعلیمات و سازماندهی این انجمن داشت.

فردی به نام «دیانت ثابتگیالنی» با ســازمان «اطالعات» ایران ارتباط دارد.

نامبرده از سال  ١٩٨٩با «حسن جوادی» عضو سازمان «اطالعات» ارتباط داشته

اســت .هنگامی که در سال   ١٩٨٩افراد اپوزیســیون ایرانی به غرفهی ایران در
نمایشگاه کشــاورزی برلن (هفتۀ ســبز) حمله کردند« ،دیانت ثابت» مأموریت
داشت تا نام افرادی را که در این حمله دست داشتند به «حسن جوادی» تحویل

دهد .ســال « ١٩٩٢دیانت ثابت» با «مرتضی غالمی» عضو سازمان «اطالعات»
ایران (در سفارت ایران در بُن) تماس گرفته است.

«دارابی» در چهارچوب فعالیتهای جاسوســی خود با کنســولگری ایران و

(محمود امانی فراهانی مت ّولد سال١٩٥٤شهرســتان «اردستان» ایران) درارتباط
بوده اســت« .امانی فراهانی» از سوم اُکتبر سال ١٩٨٣تا سوم فوریۀ سال ١٩٨٧
رســماً به عنوان «وابســته نظامی» در ســفارت ایران در بُن مشغول به کار بود.
نامبرده عالوه بر کار اصلی خود ،مســئول امور دانشجویان (خصوصاً دانشجویان
مســلمان ( )U.I.S.Aنیز بود) .بعدا ً کنســول ایران در فرانکفورت و از ماه نوامبر
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سال ١٩٩٠کنسول در کنسولگری ایران در شهر برلن شد.
«کاظم دارابی» عضو سپاه پاسداران ایران است.

سپاه پاســداران انقالب اسالمی ســال  ١٩٧٩در ایران به عنوان واحد فع ّال

نظامی مدافع مطلق سیستم مذهبی (تئوکراتیک) به وجود آمد .پاسداران وظایف

گوناگونی همچون ایجاد واحدهای محافظت ،کنترل ،محافظت اصولی پوشــش
اســامی و ...انجام میدهند .سپاه در جریان انقالب به یکی از ارگانهای رسمی
سیاسی و مهم تبدیل شد .تا سال ١٩٩٢در کنار ارتش واحد نظامی مستقلی بود،

ولی بعدها ارتش و سپاه یک فرمانده مشترک داشتند.

ســپاه عالوه بر وظایف نظامی برای مثال مشــارکت در جنگ ایران ـ عراق،

وظایــف دیگری را نیز برعهده دارد .واحدهای ســپاه در آمــوزش و تعلیمات و
حمایت از جنبشهای آزادیبخش اســامی همانند «حزباهلل» و «حماس» و...

دست دارند.

ســپاه پاسداران «اطالعات» مستقلی به نام «واحد قدس» ایجاد کرده که در

درون و بــرون ایران فعالیت دارد و این ســازمان واحدی مخصوص برای اجرای
اعمال تروریستی ایجاد کرده که خیلی مهم است.

«دارابی» در آلمان به عنوان رابط بین «حزباهلل» و دســتگاههای اطالعاتی

ایران مشــغول به کار است« .حزباهلل» ســازمانی شیعه ،رادیکال و لبنانی است
که از ســال  ١٩٨٣مســئولیت بخش عمدهای از اعمال تروریســتی ،همچون

هواپیماربایی ،به اسارت گرفتن غربیها در لبنان را بر عهده دارد.
مهمترین اعمال «حزباهلل» عبارتند از:

 -١انفجار در سفارت آمریکا در بیروت در مورخه  ١٩٨٣/٤/١٨که موجب کشته
شدن  ٦٦تن و مجروح شدن ١٢٠تن گردید.

 -٢انفجار در چند مرکز واحدهای فرانســوی و آمریکایی مســتقر در خاک
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لبنان در  ١٩٩٣/٢/٢٣که منجر به کشته شدن  ٣١٢تن و مجروح شدن  ٨٣تن

گردید.

 -٣انفجــار چند بنیاد آمریکایی ،فرانســوی و کویتی مســتقر در کویت در

 ١٩٨٣/١٢/١٢که در انجام آن  ٦تن کشته شدند.

 -٤انفجار ســفارت اسرائیل در «بوینس آیرس» در  ١٩٩٢/٣/١٧که منجر به

کشته شدن  ٢٠تن و مجروح  شدن  ٢٠٠تن گردید.

نقش «دارابی» بیشــتر تأثیر گذاشــتن بر فعالیتهای «حزباهلل» آلمان به

نفع ایران بود« .دارابی» تا ســال  ١٩٨٩عضو رهبری «مرکز وحدت اســامی»
برلن بوده که واقع در «رایشــن برگ شماره  »١٢٥اســت و محل اصلی دیدار
ســازمانهای شــیعه در برلن غربی اســت« .دارابی» راهپیمایی ساالنهی «روز

قــدس» و همچنین تظاهرات هواخواهان جمهوری اســامی ایران در آلمان به

مناسبتهای گوناگون را سازمان داده و از نظر مالی هم به این نوع کارها کمک

میکــرد .عالوه بر اینها در تأمین کمک مالی برای گروههای «حزباهلل» آلمان
نیز مشارکت داشته است.

از  ١٩٩٢/١/١٣تا  ١٩٩٢/٣/١٢جمهوری اسالمی ایران در شهر «دوسلدورف»

آلمان در فستیوالی فرهنگی مشارکت داشت که هر روز شاهد اعتراض مخالفان
جمهوری اســامی و زد و خورد بین آنها و هواخواهان جمهوری اسالمی بود.

در این رابطه «دارابی» مأموریت داشــت که دوســتان عرب خود را بسیج و به
«دوسلدورف» بفرستد.

«دارابی» در اواسط سال  ١٩٩٠با «یوسف امین» (شماره  )٢و در اواخر سال

 ١٩٩١با «عباس راحل» (شماره  )٣و با ابوجعفر (شماره  )٤ارتباط داشته است.

عالوه بر «دارابی» و دوستانش در برلن چند نفر دیگر از سازمان «اطالعات»

ایران در اجـــرای جنایت «میکـونـوس» مشارکت داشتـه و این نفـرات از بُن به
«میکونوس» رفته و راههای گریز و فرار تروریستها را شناسایی کرده بودند.
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 -٢یوسف امین

«امین» که احتمــاالً نـام درست وی «یوسف محمـد السید امین» هست ،عضـو
«حزباهلل» است .ســالهای  ٨٣19و  19٨٤در «مقاومت اسالمی» کار کرده و
کار وی حملونقل مهمات بوده است.

توضیح« :مقاومت اســامی» شــاخهی نظامی «حزباهلل» اســت و مسئول
کارهای نظامی اســت .حوزۀ کار «مقاومت اسالمی» خاورمیانه ،خصوصاً جنوب

لبنان اســت« .مقاومت اسالمی» در عملیات تروریستی خارج از خاورمیانه برای

مثال در حمله به کنیســه استانبول در ماه ســپتامبر سال  19٨٦دست داشته
است.

 -٣عباس راحل

«راحل» عضو «حزباهلل» برلن است .وی در سالهای  19٨٥ -19٨٦در یکی از

کمپهای آموزشــی ایران دورههای نظامی و شنا را دیده و جهت اجرای عملیات

تروریســتی نیز آموزشهــای الزم را فرا گرفته بود .وی شــماره تلفن «دارابی»
( )٠٣٠/٨٥٣٩٣٠٦را جهت تماس معرفی کرده است.
« -٤فضلاهلل حیدر» ملقب به «ابوجعفر»:

«حیدر» با عنوان رهبر «حزباهلل» در شــهر «اوزنابروک» معروف اســت .طبق
اطالعات بدســت آمده نامبرده عضو «مقاومت اســامی» است« .حیدر» اکنون
فراری اســت .اوایل ماه نوامبر ســال « ١٩٩٢حیدر» از لبنان خبر داده که قصد

ندارد به آلمان برگردد .به وی پیشــنهاد شــده که به ایران برود و مسئولیت یک

کار نظامی را برعهده بگیرد.

«علی فالحیان» وزیر واواک در ســیام اوت ســال  ١٩٩٢در تلویزیون ایران
راجع به برنامهها و اهداف ســازمان «اطالعات» ایران ســخن گفت و صراحتاً از
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حزب دمکرات ُکردســتان ایران صحبت کرد که بخشی از اپوزیسیون ایران است.

وی گفت« :ما توانستیم ضربات کشندهای بر این گروهکها در  خارج از کشور و
یا در نواحی مرزی وارد کنیم( .حزب دمکرات ُکردستان ایران) در ُکردستان ایران
فع ّال است .این گروهکها همچنین تحت تعقیب خواهند بود .ما عملیات خود را

ادامه خواهیم داد .آنها را تعقیب کرده و در خارج هم تحت نظر خواهیم داشت.
ما در ســازمان مرکزی آنها نفوذ کردهایم و از فعالیتهای آنان مطلع هستیم.

شکر خدا میتوانیم همه فعالیتهای آنان را تحت نظارت خود داشته باشیم».
ارزیابی

این مصاحبه تلویزیونی «فالحیان» ثابت میکند که ( )P.D.K.Iیکی از مهمترین
اهداف شناسایی دستگاههای «اطالعات» ایران است.
اکنون مشخص شده که «صادق شرفکندی» دبیر ُکل ( )P.D.K.Iکه در هفدهم

سپتامبر ســال  ١٩٩٢در شهر برلن کشته شد «رســماً» خواهان خودمختاری
ُکردهــا در چهارچوب تمامیــت ارضی ایران بوده و به منظــور هماهنگ کردن

اپوزیسیون ایرانی سفر کرده بود .نامبرده در جریان شرکت در ُکنگره انترناسیونال
سوسیالیســت با «جالل طالبانی» رهبر اتحادیه میهنی ُکردســتان ( )P.U.Kدر
مورد وضعیت ُکردها و همکاری سازمانهای ُکرد به بحث و تبادلنظر پرداختند.

چنین به نظر می رسد که این سیاست ادامه همان سیاست دکتر «قاسملو» باشد
که در سال  ١٩٨٩در شهر وین پایتخت اتریش کشته شد.

این مســأله و تالش برای ایجاد هماهنگی بین اپوزیســیون ایرانی ،میتواند

دلیل اصلی کشته شدن رهبران ( )P.D.K.Iباشد.
سند شماره ٢

( )B.F.Vفعالیت دستگاههای «اطالعاتی» ایران
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 -١دستگاههای «اطالعاتی» ایران:

بعد از انقالب ســال  ١٩٧٩در ایران ،دســتگاههای «اطالعاتی» و ســازمانهای

گوناگون نظارت ایجاد شدند  که مهمترین آنها سه دستگاه «اطالعاتی» رسمی
ذیل میباشند:

  -وزارت «اطالعات و امنیت» (واواک)

 دستگاه «اطالعات» سپاه پاسداران به نام «واحد قدس» -سازمان «اطالعات» ارتش ()2.J

واواک:

کار اصلی واواک تأمین امنیت داخلی (بیشتر مقاومت در برابر جریانات سیاسی و

تشکیالت  اپوزیسیون) ،ضدجاسوسی ،کنترل سفرها ،نظارت خارجیان (خصوصاً
کشورهای همسایه) ،اجرای تصمیمات مخصوص(ویژه)(عملیات تروریستی).

واحد قدس:

مســئولیت تأمین امنیت داخلــی بخشهای نظامــی و غیرنظامی ،محافظت از
افراد ،مقاومت در برابر شورشها (شورش ُکردها ،ناآرامیهای داخلی) ،حمایت از

جنبشهای اسالمی خارج از کشــور و اجرای عملیات تروریستی .بدست آوردن

و جمــعآوری اطالعات فنی و تکنولوژی نو در مورد ســاحهای ( ABCاتمی،
بیولوژیک ،شیمیایی) و تجهیزات موشکی و مهمات برعهده این واحد است.

سازمان «اطالعات» نظامی (:)J.2

مســئول جمعآوری اطالعات در مورد کشورهای دشمن یا رقیب ایران ،مسئول

تحقیق و تأمین امنیت داخلی نیروهای مســلح و خرید اسلحه و مهمات نظامی.
وظایف و چهارچوب کار و میدان فعالیت هر کدام از این دســتگاههای اطالعاتی
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از طرف شورای امنیت ملی تعیین میشــود که مسئول تعیین سیاست امنیتی

داخل و خارج ایران اســت .این دســتگاههای اطالعاتی طبق وظیفه تعیین شده
بایســتی از طریق سرکوب و خفقان ،جلوی هر گونه جریان سیاسی و تشکیالت
اپوزیســیون را بگیرنــد و امنیت الزم برای حکومت آخوندهــا را تأمین کنند .از
این دیدگاه تعقیب ایرانیان خارج از کشــور ،امری داخلی محسوب شده زیرا که
با سیاستهای داخلی ارتباط دارد .ناآرامیهـــای داخلی بایستی از طـریق این

دســتگاهها و از طریق نظامی سرکوب شوند .این دستگاهها وسایلی هستند برای
مقاومت در برابر شیطان کوچک (اسرائیل) و شیطان بزرگ (آمریکا)

 -٢دستگاههای اطالعاتی ایران در آلمان فدرال:

اطالعات موجود در دســت سازمان «اطالعات» کشــوری آلمان فدرال ()BFV
ثابت میکنند که هر ســه ســازمان «اطالعاتی» ایــران در آلمان هم به صورت

قانونی و هم به صورت مخفیانه فعالیت دارند.

مرکز واواک در بُن:
از اوخر سال  ١٩٨٦و اوایل سال  ١٩٨٧واواک در سفارت ایران در بُن ،مرکزی را

ایجاد کرده است .این مرکز از طرف یکی از اعضای واواک به نام «سیدعلی کریم

سبحانی» عضو سپاه پاسداران ایجاد شد و ابتدا توسط وی اداره میشد.

از ماه مه سال  ١٩٨٨مسئولیت اداره این مرکز به کسی دیگر به نام «علیرضا
حقیقیان» واگذار شــد .این مرکز ٢٠نفر کارمند دارد که احتماالً همه آنها عضو
واواک هســتند .اعضای دیگر سفارت که حدود هفتاد نفر هستند ،برخی به علت

کار و برخی هم به طور دائمی با دستگاههای جاسوسی همکاری دارند.

ســفارتخانه ایران در بُن با  ٩٠کارمند یکی از بزرگترین سفارتخانههای ایران

در خارج اســت .مرکز جاسوسی بُن واقع در طبقه سوم سفارت است .کار اصلی
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مرکز جاسوسی بُن تعقیب و نظارت اپوزیسیون ایران است.

در مجموع بیســت و دو سازمان و گروه اپوزیســیون ایرانی در آلمان تحت

نظارت این مرکز هستند.

مجاهدین خلق ایــران و ُکردها به ویژه حزب دمکرات ُکردســتان ایران که

رهبران آن در هفدهم سپتامبر سال  ١٩٩٢در برلن کشته شدند ،به علت اهمیت
و تأثیرگذار بودن آنها بر سیاست داخلی ،هدف اصلی تعقیب و نظارت این مرکز

هستند.

عالوه بر اینها سلطنتخواهان نیز تحت نظارت هستند.

واواک جهت تعقیب و کنترل اپوزیســیون ایرانی ،شبکهای وسیع از مأمور و

جاسوس ایجاد کرده که   BFVتاکنون توانسته بیشاز  ٦٠تن از آنها را شناسایی

کند.

فقط کنســولگری ایران در فرانکفورت حداقل  ٣٥تن مأمور و جاسوس دارد.

واواک شــماری از مأمورین خود را به عنوان پناهنده در صفوف اپوزیسیون ایران

در خارج از کشور جا داده است.

طبق اطالعات و ارزیابی دســتگاههای اطالعاتــی آلمان ،مرکز «اطالعات» و

جاسوســی ایران در بُن در تمام اروپا فعالیت دارد و تمامی کارهای جاسوسی و
تروریستی جمهوری اسالمی در اروپا از بُن رهبری میشوند.

عمل تروریستی

مخالفان رژیم و دســتگاههای اطالعاتی دوست و همکار در گذشته بارها به این

مسأله اشاره کردند که مرکز بُن در عملیات تروریستی دست دارد.

بعد از فرمان قتل «ســلمان رشــدی» (ژانویه  )١٩٩٠و کشــته شدن دکتر

«شــاهپور بختیار» (اوت  )١٩٩١شواهد و قرائن زیادی بدست آمد که داللت بر
دخالت مرکز بُن در این مسائل را داشتند.
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بعد از ترور «میکونوس» و ضربه زدن به رهبران  P.D.K.Iدر هفدهم سپتامبر

سال  ١٩٩٢و دســتگیری کادر ( )U.I.S.Aکاظم دارابی که گمان جاسوسی در

مورد وی میرفت ،برای نخســتین بار در هشتم اکتبر سال  ١٩٩٢دلیل واضح و

روشنی بدست آمد که ثابت میکرد که مرکز بُن در اجرای عمل تروریستی دست
داشته است.

منابع موثق (که نبایستی فاش شوند) در دست است که توطئه «میکونوس»

در بُن طراحی و تحت اسم رمز «بزرگ علوی)» اجرا شده است.

دســتگاههای اطالعاتی و جاسوسی ایران در آلمان عالوه بر بُن در مکانهای

ذیل نیز مرکز دارند که همگی تحت نظارت بُن کار میکنند:
 -١کنسولگری ایران درهامبورگ
 -٢کنسولگری ایران در برلن

 -٣کنسولگری ایران در فرانکفورت
 -٤کنسولگری ایران در مونیخ

 -٥مرکز بازرگانی ایری ( )IRIدر هامبورگ

 -٦دفتر کیهان بینالمللی در هامبورگ
 -٧دفتر کشتیرانی ایران در هامبورگ

 -٨دفتر رادیو تلویزیون ایران در بُن
 -٩سازمان «صنایع نظامی» در دوسلدورف

 -١٠شرکت  ITSدر دوسلدورف

«رشد» در دوسلدورف
 -١١شرکت ُ
« -١٢ایران ایر» در فرانکفورت

«مرتضی غالمی» که تاکنون مســئول تعقیب و کنترل اپوزیسیون ایرانی بود
و احتماالً نامبرده طراحی توطئه «میکونوس» و کشــته شــدن ُکردها را رهبری

کــرده ،قبل از اتمام دوره خدمت خود به ایران بازگشــته و اکنون کس دیگری
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بهنام «علی اصولی» مسئولیت کارهای «غالمی» را برعهده گرفته است.
ارزیابی

فعالیت دستگاههای اطالعاتی ایران در آلمان ،جهت تعقیب و نظارت اپوزیسیون

ایرانی که در آلمان زندگی میکنند ،برای امنیت داخلی آلمان خطرناک است.
این دو سند (١و )٢از دو منبع ذیل نقل شدهاند:

( -١ســند افشــاگرانه ســازمان اطالعات داخلی آلمان در رابطــه با دادگاه

«میکونوس» نشر سازمان «اتحاد فدائیان خلق ایران».

 -٢روزنامهی انقالب اسالمی (در هجرت) شماره  ٩-١٣٧٣/٢/١٩-٣٣٢تا ٢٢

ماه مه  ١٩٩٤میالدی.
نگاهی به فاجعه وین

روز پنجشــنبه بیســت و دوم تیرماه سال  ١٣٦٨شمســی برابر  ١٣ژوئیه سال
 ١٩٨٩میالدی ،دکتر «عبدالرحمن قاســملو» دبیر ُکل حزب دمکرات ُکردستان

ایــران« ،عبداهلل قادریآذر» عضــو کمیته مرکزی و نماینده حــزب در اروپا به
همراه دوست صمیمی دکتر «قاسملو» ،دکتر «فاضل رسول» ،از ُکردهای عراق و
تبعه دولت اتریش در جلســه دیدار با نمایندگان جمهوری اسالمی ایران در وین
پایتخت اتریش ،مورد حمله تروریستهای جمهوری اسالمی قرار میگیرند و در

دم جان میسپارند .این جلسه در ظاهر به منظور گفتگو و مذاکره و یافتن راهحل
عادالنهای برای مســأله ُکرد در ُکردستان ایران و ختم جنگ تحمیلی ُکردستان
بود .نمایندگان جمهوری اسالمی در این نشست عبارت بودند از:
« -١محمدجعفر صحرارودی» دارای پاسپورت دیپلماتیک
« -٢مصطفی اجودی» دارای پاسپورت دیپلماتیک

« -٣امیرمنصور بزرگیان اصل» دارای پاسپورت خدمت
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قرائن و اسناد و تحقیقات ابتدایی پُلیس اتریش ثابت کرد که تروریستها در

جلسه حضور داشتند و همان کسانی بودند که به عنوان نماینده رسمی جمهوری

اسالمی در این نشست حضور داشتند.

از ظواهــر چنین برمیآید که در جریان ترور شــهید «عبداهلل قادری» از جا
بلند شده و قصد دفاع داشــته و در این میان اشتباهاً چند گلوله به صحرارودی
اصابت کرده و دست و دهان وی زخمی شده است.

بعداز اجرای توطئه ،تروریســتها پا به فرار گذاشتند .مصطفی اجودی خود

را به ســفارت ایران که در همان نزدیکی بود میرساند .بزرگیان ابتدا میخواهد
که به صحرارودی کمک کند و وی را همراه خود ببرد ولی وقتی متوجه شد که

نمیتوانــد این کار را بکند ،پاکتی که حاوی  ٩هــزار دالر بود را از وی گرفته و
میخواهد که از محل دور شود ولی پُلیس وی را دستگیر میکند.

صحرارودی زخمی ،خود را به خیابان میرســاند و در این هنگام پُلیس که از

طرف همســایگان مطلع شده بود ،وی را دستگیر و جهت معالجه به بیمارستان

میفرستد.

تحقیقــات پُلیس شــروع و خیلی زود معلوم شــد که برنامــه ترور از طرف

جمهوری اسالمی ایران طراحی شده و توسط نمایندگان رسمی رژیم در نشست

اجرا شده است .به همین خاطر ُحکم بازداشت هر سه تن (صحرارودی ،بزرگیان

و اجودی) از طرف دولت اتریش صادر گردید .دو تن از متهمان در دســت پُلیس
بودند .صحرارودی در بیمارستان و امیرمنصور بزرگیان تحت بازداشت پُلیس بود.
دولت ایران که اوضاع را آشفته دید فورا ً شروع کرد به تهدید و دادن وعده و

وعید و از دولت اتریش خواســت که ُحکم بازداشت را لغو و به صحرارودی اجازه
دهد تا برای معالجه به تهران بازگردد و «بزرگیان» را هم آزاد کند.

سفارت جمهوری اسالمی ایران در اتریش طی اطالعیهای ضمن تأیید نشست

نماینــدگان دولت ایران و حزب دمکرات ،ریاکارانه تــرور را محکوم و گفت این
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ترور عمل دشمنان ایران است( .روزنامه کیهان « .)١٩٨٩/٧/٢٥محمود واعظی»
مدیر ُکل وزارت خارجه ایران ،ترور را محکوم و اظهار داشت که دولت اتریش در
تعقیب مسأله زیاد جدی نیست( .روزنامه کیهان لندن)١٩٨٩/٧/٢٠

فشــار ایران و معامالت بازرگانی سبب شدند که عدالت و حقوق بشر پایمال

شــوند .دولت اتریش به بهانــه این که صحرارودی و بزرگیان دارای پاســپورت

دیپلماتیک هســتند آنها را آزاد و تحویل ســفارت ایران داد .روز بیست و سوم

ژوئیه هر سه متهم با اسکورت سفارت ایران و اطالع و حمایت دولت اتریش راهی
فرودگاه شده و از آن جا راهی ایران شدند.

در ادامه کار دادگاه «میکونوس» دادســتان چندین بار مســأله ترور دبیر ُکل
حزب دمکرات ُکردســتان ایران دکتر «قاسملو» در وین را مطرح ساخت و اظهار

داشت که دخالت و نقش جمهوری اسالمی در این ترور جهت روشن شدن مسأله

ترور «میکونوس» خیلی مهم اســت .برهمین اساس دادستان در جلسه پانزدهم
دسامبر ١٩٩٤درخواست خود را به شرح ذیل مطرح ساخت:

ُ -١حکم جلب دســتگاه قضایی اتریش در مــورد محمدجعفر صحرارودی،

امیرمنصور بزرگیان و مصطفی اجودی در دادگاه «میکونوس» قرائت گردد.

 -٢کارشــناس پُلیس و مسئول بازجویی پرونده ترور وین به نام «استویتس

 »franz Ostovitsبه عنوان شاهد به دادگاه «میکونوس» دعوت شود تا در مورد
حادثه وین توضیحاتی ارائه دهد.

دالیل دادستان برای این درخواست عبارت بودند از:

 -١تحقیقات پُلیس اتریش ثابت کرده که همان کسانی ترور را انجام دادهاند
که در نشست با نمایندگان حزب دمکرات ُکردستان ایران حضور داشتهاند.
 -٢هر سه متهم از طریق سفارت ایران در وین به تهران فرستاده شدند.

عبدلی جانشین
 -٣دکترصادق شــرفکندی جانشین دکترقاســملو و فتاح ُ

عبداهلل قادریآذر بودند.
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 -٤ارتباط بین جمهوری اســامی و حزب دمکرات هیچگونه تغییری نکرده

است.

دادگاه میکونــوس بنابــه درخواســت دادســتان از کارشــناس پُلیس وین

«اســتویتس» دعوت به عمل آورد تا به عنوان شاهد در دادگاه میکونوس حضور
یابد.

روز بیســت و سوم فوریه ســال  ١٩٩٥آقای «اســتویتس» کارمند وزارت

کشــور اتریش در بخش مبارزه علیه تروریزم در اداره جنایات سیاسی ،در دادگاه

میکونوس به عنوان شــاهد آماده شد و در مورد ترور وین و تحقیقات انجام شده
از طرف پُلیس اتریش توضیحاتی را ارائه کرد که در اینجا خالصهای از ســخنان

وی را نقل خواهیم کرد.

«از ســال  ١٩٨٨با وســاطت جالل طالبانی مذاکراتی بیــن حزب دمکرات

و رژیم شــروع شــده بود .در ژانویۀ  ١٩٨٩رژیم ایران بــه حزب دمکرات اطالع

میدهد که ایــران نمیخواهد مذاکرات را دنبال کند زیرا این مذاکرات از طریق

جالل طالبانی فاش شــده است .در ماه ژوئیه  ١٩٨٩امیرمنصور بزرگیان با حزب
دمکرات ُکردســتان ایران تمــاس میگیرد و اعالم آمادگی رژیــم را برای ادامه
مذاکره را اعالم میکند.

روزهای دوازدهم و ســیزدهم ژوئیه برای  نشست و مذاکره تعیین میگردد.
از طرف حزب دمکرات ُکردســتان ایران ،دکتر «عبدالرحمن قاسملو» و «عبداهلل
قادریآذر» و دکتر «فاضل رســول» تعییــن و نمایندگان رژیم ایران هم عبارت

بودند از :محمدجعفر صحرارودی از طرف ســپاه پاســداران ،مصطفی اجودی و

امیرمنصور بزرگیان از مسئولین امنیتی رژیم.

اولین نشست درروز دوازدهم ژوئیه بود و روز سیزدهم ژوئیه (روز انجام ترور)
تا عصر نشســت ادامه داشت .هیچ کدام از اعضای حزب دمکرات ُکردستان ایران
از این نشســت اطالع نداشتند .همسر دکتر فاضل رسول بعدا ً به پُلیس گفت که
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همسرش به وی گفته که کار دارد و در این مورد نمیخواهد چیزی بگوید .عصر
روز سیزدهم که مذاکره به پایان می رسد قرار میگذارند که روز چهاردهم ادامه
مذاکرات را پیگیری کنند که ناگهان نمایندگان حزب دمکرات ُکردســتان ایران

مورد حمله قرار گرفته و کشته میشوند.

گزارش پزشــک قانونی حاکی از این اســت که دکتر قاسملو و دکتر فاضل

بدون هیچ واکنشــی درجا کشته شده ولی قادری قبل از حمله خواسته که دفاع
کند و ازجای خود برخاســته ،به همین خاطر از دو طرف با دو نوع اسلحه مورد

حمله قرار گرفته است .یکی از گلولهها بعد از اصابت به قادری به دست و دهان
صحرارودی خورده و وی را زخمی میکند.

از همان ابتدای تحقیقات بین ســخنان صحرارودی و بزرگیان اختالف بود.

اجودی فرار کرده بود .بزرگیان میگفت که در هنگام تیراندازی وی در جلســه

حضور نداشــته و جهت خرید ســاندویچ به بیرون ســاختمان رفتــه و از ماجرا
اطالع ندارد .صحرارودی در بازجویی میگوید :گفتگوی ما تمام شــده بود و قرار

گذاشــتیم که فردا باز هم به صحبتها ادامه دهیم که ناگهان در باز شد و دو یا
ســه نفر وارد اتاق شده و شروع به تیراندازی کردند .در هنگام تیراندازی اجودی
و بزرگیان هم آنجا حضور داشــتند ،دستها را بر سر گذاشته و گریه میکردند.

نمیدانم چرا بزرگیان ادعا میکند که در آن هنگام آنجا حضور نداشــته شــاید

نگران مسئولیت خود در برابر دولت ایران بود ،به همین خاطر دروغ میگفت».

تحقیقات روشــن ساخت که تروریستها در محل حادثه حضور داشتند .بعد

از تیراندازی از نزدیک به هرکدام از قربانیان نیز تیر خالص شــلیک شده بود به

نحوی که پیشــانی قربانیان به علت گرمی آتش اســلحهها ،نشان سوختن دیده

میشد.

اسلحههایی که در این ترور از آنها استفاده شده بود دو تپانچه «باراتا و الما»

و مجهز به صدا خفهکن بودند .اســلحهها بعد از ترور در یک کیسهی پالستیکی
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پیچیده شــده و در خیابانی در نزدیک محل ترور به یک ســطل آشغال انداخته
شــده بودند .پُلیس اســلحهها را پیدا کرد و همراه آنها یک عدد کیف دســتی

هــم بود که در آن فاکتور خرید موتورســیکلت ســوزوکی در مورخه  ١٠ژانویه

( ١٩٨٩دور اول گفتگو) به نام مردی ُتـرک پیدا شد .موتورسیکلت فروش عکس
صحرارودی به عنوان خریدار موتورسیکلت را شناخت.

علیرغم اســناد زیادی در مورد این که تروریســتها همان نمایندگان ایرانی

حاضر در نشست بودند ولی در اوایل تحقیقات ُحکم بازداشت اجودی و بزرگیان
به این علت بود که به زخمی این حادثه یعنی صحرارودی کمک نکردهاند.

سفارت ایران با این شرط حاضر شد که از این نفرات بازجویی به عمل آورده

شــود که ُحکم بازداشت آنها لغو شــود و پُلیس ُحکم بازداشت را عقب اندازد.

ُحکم بازداشت نهایی این سه تن وقتی صادر شد که هر سه تن از طریق سفارت
ایران به تهران فرستاده شده بودند.

در ُحکم بازداشــت این ســه تن آمده که هر ســه نفر متهم  هســتند که با

همکاری یکدیگر در اتاق محل گفتگــو و خیلی از نزدیک به قربانیان تیراندازی

کرده و ترور را به انجام رسانیدهاند.

صحرارودی و اجودی دارای پاسپورت دیپلماتیک و بزرگیان دارای پاسپورت

خدمت بودند .ســفیر ایران درخواســت لغو ُحکم بازداشــت را کرده و در زمان

بستری بودن صحرارودی در بیمارستان وین از وی دیدن کرده بود.

بعداز صدور ُحکم بازداشــت این ســه تن ایران به شــرطی با بازجویی آنها

موافقت کرد که اینکار در تهران صورت گیرد                           1.

کـــرد و معامالت اقتصادی سبب شدند که
بدین ترتیب فقر و بیچارگی ملت ُ

حقوق بشر و عدالت فدای مصالح موقت دولت اتریش شوند.

عمل مذبوحانۀ دولت اتریش به هیچ نحوی برای انسانهای آزادیخواه قابل

 .1صورتجلسه دادگاه  ٢٣فوریه ١٩٩٥
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توجیه نیســت .زیرا که عمل تروریســتی وین عالوه بر این کــه ضربهای بود بر
عدالت و حقوق بشر و دمکراسی ،ضربهای مؤثر هم بر استقالل دولت اتریش بود.

تروریســتها بعداز این که با اســکورت و احترام به تهران بازگشتند به پاس

اجرای این مأموریت جایزه گرفتند و صاحب مســئولیتهای عالی رتبه در دولت

گشــتند .به ویژه محمدجعفر صحرارودی در سپاه پاســداران به درجهای عالی

کـردستان شد.
مفتخر گردید و کارشناس مسائل مربوط به ُ

جالب اینجاست که تاکنون جمهوری اسالمی چندین بار مخفیانه و آشکارا

صحرارودی را به عنوان مســئول هیئت ایرانی به کـُــردستان عراق فرســتاده و
کـرد عراق بوده است .بدون شک هدف اصلی رژیم از این کار
مهمان سازمانهای ُ

کـرد است.
کـردستان و دهن کجی به مسأله ُ
تنها شکستن غرور مردم ُ
رو در رو با خود

همچنان که قب ً
ال هم بهطور خالصه به آن اشــاره کردم در جریان مراسم ترحیم
کـردستان عراق بسیاری از کسانی
در شهرهای اربیل ،سلیمانیه و شهرهای دیگر ُ
که در این مراســم شرکت داشتند از روی دلســوزی و با چشمانی اشکبار به ما

میگفتند« :چرا این طور ،چرا مواظب خود نیستید ،تا کی اینطور؟!»

کـردستان و اعضاء و هواداران و کادر و پیشمرگه
جا دارد همه ملت آزادیخواه ُ

و اعضای رهبری حزب با دقت به این صحبتها گوش فرادهند .الزم است در امور
مربوط به کار محافظت و خنثی کردن توطئههای رنگارنگ دشــمن بیشتر دقت
شود تا شــاهد حادثههای دلخراش این چنینی نباشیم .توجیه سهلانگاری کار

درســت و آسانی نیست .تاریخ مبارزات ملتمان پر از حادثۀ دلخراش و نیرنگ و
دروغ و دسیســه و بیرحمی فرمانروایان زورگو و حکومتهای دیکتاتور ایران و

در همان حال پر از ســهلانگاری و دستکم گرفتن دشمن و اعتماد بیش از حد
به دشمن است.
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جهت یادآوری هم که شده چند نمونۀ تاریخی را مطرح میسازیم:

الف) در عصر قاجارها:

 -۱باپیرآقــای منگور .در ایران آن عصر نوعی سیســتم قدرت محلی و حکومت
ملــوک الطوایفی و خانخانــی رایج بود که حکومت مرکــزی از طریق آنها به

رتقوفتق امور میپرداخت و از مردم باج و خراج میستاند.

حاکم شــهر «مراغه» به نــام «احمدخان مقدممراغه»یی به نام دوســتی و

نزدیکتر شــدن به همدیگــر ،باپیرآقای منگور را به مراغه دعــوت نمود .باپیرآقا
به همراه هزار نفر از سواران خود به مراغه رفت .در آنجـــا طبق بـــرنامه از قبل
تنظیم شــده در گروههای  ٤و  ٥نفره در بین خانوادههای مراغه تقســیم شدند.
صبحگاهان بنا به دســتور حاکم مراغه به مهمانان حملهور شــدند و آنها را در

خواب به طرز ناجوانمردانهای کشــتند .نجــات یافتگان از این توطئه تنها دو نفر
بودند که به مهاباد برگشته و فاجعه را برای مردم تعریف کردند.

 -٢جعفرآقای شــکاک :نظام السلطنه پیشکار تبریز ،جعفرآقای شکاک را جهت

کمک در امورات امنیتی شــهر تبریز ،به آن شــهر دعوت میکند .به علت جنگ
بین مســلمانان و ارمنیان قفقاز ،احتمال آشــفتگی نظم عمومی در تبریز وجود

داشت.

نظامالســلطنه برای اثبات حسننیت خود ،قرآنی را با خط خود امضاء و برای

وی فرســتاد .جعفرآقا به همراه افراد خود به تبریز رفت ولی ناجوانمردانه آنجا به

قتل می رسد.

ب) در عصر رضاخان اسماعیل آقای سمکو که از طرف مقامات حکومتی به شهر
اشنویه  دعوت شد ،به نحوی ناجوانمردانه توسط آنها کشته میشود.

زندهیاد دکتر قاســملو که بر همه این ماجراها و دسیســه و توطئههای حاکمان
کـــردستان
ایرانی اشراف داشت ولی به امید یافتن راهحلی عادالنه جهت مسأله ُ
ایران ،خیلی راحت به دام دشمن افتاد و در جلسه نشست با نمایندگان جمهوری
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اســامی به همراه همکارانش مورد حمله هیئــت نمایندگی حکومت ایران قرار

گرفت.

دیدار و گفتگوی بین دو نیروی متخاصم جهت یافتن راهحل برای مشــکالت

راهحلی اصولی و منطقی اســت .زیرا همه مسائل و مشکالت ،عاقبت بایستی بر
روی میز مذاکره مورد بحث و مذاکره قرار گرفته و راه چارهای برای آن اندیشید.

موارد ذیل نمونه چند سازمان آزادیخواه است که با دولتهای متخاصم خود

مذاکره کردهاند:

 -١سازمان آزادیخواه فلسطین با اسرائیل
 -٢پُلیساریو با دولت مراکش (مغرب)

 -٣ارتش جمهوریخواه ایرلند با دولت انگلیس
کـردستان عراق با دولت عراق
 -٤سازمانهای ُ

 -٥استقاللطلبان چچن با دولت روسیه
بنــا براین اساســاً گفتگو خود بخشــی از مبارزه اســت و صحنــه گفتگو و

صلحخواهی خیلی بیشــتر از عرصه نبرد به شجاعت و فداکاری نیاز دارد .حزب

کـرد در
کـردستان ایران هم به عنوان نماینده جنبش آزادیخواه ملت ُ
دمکرات ُ
کـــردستان ایران این حق را برای خود محفوظ میدارد که با هر طرفی که الزم
ُ
باشــد بر سر مسأله کـُــرد وارد مذاکره و گفتگو شود .سازمانهایی که برسر این
مسأله دست به حمله تبلیغاتی علیه حزب دمکرات میزنند نه به خاطر خوب یا

بد یا بینتیجه بودن مذاکره و گفتگو بلکه بیشتر بدین خاطر است که این حق را

کـرد به مذاکره
برای حزب دمکرات قائل نیستند که برسر مسائل مربوط به ملت ُ

کـرد است که تاکنون هم فکر میکند
بپردازد و این هم یکی از بدبختیهای ملت ُ

که نباید در سرنوشت خود هیچ نقشی داشته باشد؟!

الزم به ذکر اســت که نشســت و دیدار دکتر قاسملو با نمایندگان جمهوری

اسالمی در وین پایتخت اتریش چند ایراد و اشکال داشت که در اینجا به اختصار
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آنها را بیان میکنم:

 -١همتراز نبودن دو طرف گفتگو :بنا به اصول سیاســی و عرف دیپلماســی

کــه اکنون در جهان تا اندازهای رعایت میشــود ،هیئتهایــی که برای گفتگو
برسر مســألهای تعیین میشوند از نظر مسئولیت و شخصیت تا جایی که امکان

دارد باید همتراز هم باشــند .این مســأله حتی در دید و بازدید و تشریفات نیز
رعایت میگردد .متأسفانه در نشست وین این مسأله به هیچ وجه رعایت نگردید.

دبیرکـــل حزب دمکرات
شخصیت علمی و سیاسیای همچون دکتر قاسملو که
ُ
کـردستان ایران
کـرد در ُ
ُکردستان ایران بود ،برسر مسأله مهم خودمختاری ملت ُ
باچند پاسدار بی نام و نشان به مذاکره میپردازد.

 -٢رعایت نکردن مســأله امنیت :این نشست در محلی بود که به هیچ وجه

تحت نظارت و کنترل قرار نداشت و خیلی هم به سفارت ایران نزدیک بود.

حزب دمکرات در اتریش دارای عضو و هواداران زیادی اســت که میشــد از

آنها جهت حفاظت از محل گفتگو اســتفاده کرد یا از دولت اتریش درخواست
میکردند که امنیت جان حاضران در نشســت را تأمین کند .که متأســفانه این

مسأله رعایت نشد.

 -٣مخفیانه بودن گفتگو :هیچ یک از اعضای حزب دمکرات از گفتگو و زمان

و مکان جلســه مطلع نبودند و حتی اعضای کمیته مرکزی حزب در اتریش هم
از این مســأله اطالع نداشــتند .در صورتی که آنها از این قضیه اطالع داشتند
حتماً خودشــان برخی اقدامات امنیتی را لحاظ میکردند .برخی وقتها گفتگو

کـــردستان چنانچه
به شیوه مخفیانه انجام شده است ولی به گمان من جنبش ُ
روزی بخواهد با دولت مرکزی وارد گفتگو شــود بایستی حتماً مذاکره آشکارا و
علنی باشد.

درست اســت که بین ما و حکومت مرکزی از نظر امکانات هیچگونه توازنی

در میان نیســت و مقامات ایران برای ضربه زدن به ما از همه امکانات اســتفاده
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میکنند ولی با این حال هم هشــیاری و احتیاط بیشتر میتواند بخش زیادی از

دسیسههای دشمن را خنثی سازد.

کـرد جهت سرکوب این ملت
تاریخ نشان داده است که دشمنان آزادی ملت ُ

به هر وســیلۀ ضداخالقی و ضدانســانی پناه میبرند و در این راه همه کارهای

ناپسند و جنایتکارانه را مشروع میدانند.
نظر تنی چند از وکال:

عبدلی:
 -١هانس اریگ وکیل خانواده فتاح ُ

کـــردستان ایران در اروپا کشته
«این دومین بار است که رهبران حزب دمکرات ُ
میشــوند .بار اول دکتر قاســملو و عبداهلل قادریآذر در سیزدهم ماه ژوئن سال

 ١٩٨٩در ویــن و این بار هم دکترصادق شــرفکندی و همراهانش در برلن ترور
شــدند .با این تفاوت بسیار زیاد که برخالف ترور وین ،در برلن متهمان دستگیر

و کار آنها به محاکمه کشید.

درســت است که هیچگونه دستور رسمی همراه با ُمهر و امضای دستگاههای

اطالعاتی ایران در دســت نیست ولی همۀ اســناد بیانگر این واقعیت هستند که

طراح توطئه میکونوس و همچنین مجری آن ایران اســت .به ویژه سخنان علی
فالحیان در ماه اوت سال  ١٩٩٢اعتراف آشکار به این مسأله است.

اســناد پروندهی میکونوس با هم در ارتباط هستند و همچون پازلی چنانچه

در کنار هم قرارگیرند نشان میدهند که ایران این ترور را انجام داده است.

وزارت کشــورآلمان تنها دستگاهی است که تالش دارد که در این ترور نقش

ایران برمال نشــود .به نظر من این موضع دولت آلمان به خاطر مسائل اقتصادی

اســت .من امیدوارم موضع آشــکار اداره آگاهی و دادستان عمومی آلمان سبب
مجــازات متهمان گردد .من مطمئن هســتم که دادگاه بــدون مالحظۀ منافع
اقتصــادی آلمانُ ،حکم خود را صــادر خواهد کرد زیرا دســتگاه قضایی آلمان
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سابقهایی ٥٠٠ساله دارد».

1

دهکـردی:
 – ٢ولفانگ ویالند ،وکیل خانواده نوری
ُ

ولفانگ طــی مصاحبهای با روزنامــه (کیهان لندن) در برلن اظهار داشــت که
کنســول ایران در برلن ،کاظم دارابی را مأمور کرده بود که دو قطعه زمین وسیع

و مرغوب جهت درست کردن مسجد و همچنین سفارت ایران خریداری کند که

تنها قیمت قطعه زمینی که برای درســت کردن سفارت در نظر گرفته شده بود

حدود پانزده میلیون مارک بود .هربار که دارابی به زمینها سرمیزد  ٣یا  ٤تن از
اعضای سفارت ایران هم وی را همراهی میکردند.

ولفانگ گفت :که من در مورد دســت داشتن ایران در این ترور هیچ شک و

گمانــی ندارم و از همان ابتدای کار دادگاه خواســتم که علی فالحیان به دادگاه

احضار شــود .نامبــرده همچنین اضافه کرد که کاظم دارابی ســه تن از وکالی
برجسته آلمان را برای خود استخدام کرده بود که حقالوکاله زیادی میخواستند
و دولــت آلمان هم از این امر اطالع داشــت که حق وکالت این وکال که تاکنون

بیش از یک میلیون مارک است که از طرف دولت جمهوری اسالمی ایران تأمین
میشود.

2

برای مثال یک تیم از آن بخش مســتقیماً مســئول کشــتن رهبری حزب

کـردستان ایران ،دکتر  قاسملو بوده است.
دمکرات ُ

وزارت اطالعات و امنیت ایران از ابتدای ماه ســپتامبر قبل از ترور میکونوس

یک تیم ترور را به برلن فرســتاده بــود .این تیم با همکاری عوامل خود در برلن
اطالعات را جمع آوری و نقشه نهایی عملیات ترور را طراحی کرد.

این تیم قبـــل از ترور ،محل نشست رهبران حزب دمکرات کـُردستان ایران

کـــرد
را به دقت شناسایی کرده بود .عامل گزارش دهنده به این تیم با رهبران ُ

 .1مجله «چشمانداز» شماره  ،١٥پائیز سال.١٣٧٤
« .2کیهان لندن» شماره  ٨ ،٥٩٢فوریه ١٩٩٦
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تماس مستقیم داشته و در حین انجام ترور در رستوران حضور داشته است.

بعداز ترور طبق نقشــۀ طراحی شده ،این تیم برلن را ترک و به سمت تهران

حرکت کرد.

فیلم جنایت مقدس

رضا عالمهزاده یکی از مخالفان رژیم جمهوری اســامی ایران در خارج از کشور
است که در کار فیلم و فیلمسازی خبره است ،نامبرده فیلم جالب و مستندی از
جنایات جمهوری اسالمی در خارج از کشور درست کرده که موضوع اصلی فیلم،

کـــرد در وین و برلن و همچنین ترور شمار
تروریزم دولتی ایران و ترور رهبران ُ

زیادی از اپوزیسیون ایرانی اســت .چند هفته قبل از پخش این فیلم رسانههای

هلند خبر دادند که فیلم در روز  ٢٥ماه مه ســال  ١٩٩٤از تلویزیون آموزشــی
هلند پخش میگردد.

سفارت جمهوری اسالمی از طریق کسی به نام «نقابت» از «خیرارت کمپرز»

مدیر تلویزیون آموزشی خواست که یا فیلم را به سفارت ایران بفروشد و تلویزیون

آن را پخش نکند یا این که تلویزیون پخش آن را یک سال به عقب بیاندازد .مدیر
تلویزیون به این پیشــنهاد پاسخ منفی داد و اظهار داشت که این فیلم در زمان
تعیین شده پخش میگردد.

به دنبال این ،دبیراول ســفارت به نام بهنــام بهروز با تلفن از مدیر تلویزیون

درخواســت مالقات کرد .مدیر تلویزیون در پاسخ به این خواست سفارت ،نامهای
به سفارت ایران در الهه فاکس کرد با این مضمون:
از :تلویزیون آموزشی

به :سفارت ایران

١٩٩٤/٥/١٦

آقای «بهروز» گرامی:

 130فصل سوم :از دادگاه میکونوس تا ُحکم جلب علی فالحیان

در پاسخ به درخواست شما برای مالقات در مورد پخش فیلم «جنایت
مقدس» بایســتی به عرض برســانم که سیاســت تلویزیون آموزشی

( )RVUبدین شــکل اســت که در مورد برنامههای تلویزیونی قبل از
پخش آنها به غیر از کادر تلویزیونی ،با کس دیگری مشــورت نخواهد

کرد .ما درخواســت دیگر شــما را هم برای پخش بــا تأخیر فیلم رد
میکنیم.

با تقدیم احترام

«خیرارت کمپرز»

مسئول تلویزیون آموزشی هلند()RVU

به دنبال آن دبیراول سفارت از وزارت خارجه هلند خواست که جلوی پخش فیلم

«جنایت مقدس» را بگیرد .ولی وزارت خارجه اظهار داشــت که تلویزیون هلند
مستقل است و دولت نمیتواند در آن دخالت کند.

1

بدین ترتیب دســت و پازدن ســفارت ایران در هلنــد بینتیجه ماند و فیلم

جنایت مقدس در روز  ١٩٩٤/٥/٢٥از تلویزیون آموزشــی هلند کانال سراسری
پخش گردید که مورد اســتقبال گسترده مردم قرار گرفت .به دنبال پخش فیلم،

روزنامههای هلند سیاســتهای تروریســتی جمهوری اسالمی ایران را به شدت
مورد حمله تبلیغاتی قرار دادند  .

« .1آرش»  شماره  ،٣٩-٤٠خرداد و تیر١٣٧٤

فصل چهارم
از ُحکم جلب تا صدور ُحکم دادگاه میکونوس
ُحکم جلب وزیر اطالعات و امنیت جمهوری اسالمی «علی فالحیان»

بعد از مدت زیادی اختالف نظر و عدم هماهنگی بین دستگاه قضایی و حکومت
آلمان برسر مسأله جلب و دستگیری علی فالحیان ،سرانجام روز بیست و چهارم

مارس ُ ١٩٩٦حکم جلب فالحیان از طرف قاضی دادگاه عالی آلمان دکتر «ولست

 »Dr.Wolstصادر و اعالم شد.

به علــت اهمیت این ُحکم در اینجا خالصهای از محتوای آن را نقل (نقل به

مفهوم) میکنیم:

ُحکم جلب

متهم :علی اکبر فالحیان

محل تولد :نجف آباد ،ایران
سال تولد ١٩٤٩ :میالدی

شغل :وزیر «واواک» جمهوری اسالمی ایران
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جرم :مشــارکت در طراحی قتل  ٤نفر و تالش برای کشتن یک تن دیگر

در حادثه میکونوس.

اســناد و مدارک زیادی در دســت اســت که نامبرده در هفدهم
سپتامبر  ١٩٩٢در شــهر برلن با همکاری افرادی دیگر و با هدفی
پست و غیرانسانی و با وسایلی خطرناک ،چهار نفر را به قتل رسانده
و تالش داشته تا یک نفر دیگر در همان محل را به قتل برساند.
طبــق ماده  ٢١١و  ٢٥و «تبصره» ٢و ٢٣و  ٥٢قانون جزایی آلمان
فدرال ( )STGBنامبرده به عنوان جنایتکار شایسته مجازات است.
در روزهای  ١٤الی  ١٨ســپتامبر سال  ،١٩٩٢به مناسبت تشکیل
ُکنگره انترناسیونال سوسیالیست ،چند تن از رهبران حزب دمکرات
کـــردستان ایران    PDKIاز آن جمله دبیرکـُل حزب ،دکترصادق
ُ
شــرفکندی (ملقب به دکتر ســعید) و نمایندگان حزب در اروپا و
عبدلــی و همایون اردالن به برلــن آمدند .محمد پور
آلمان فتاح ُ
دهکـردی (نوری) ایرانی تبعیدی مقیم برلن نیز به آنها ملحق شد
ُ
و در ضمن کار مترجمی آنها را نیز بر عهده داشت.
کـــردستان ایــران بزرگترین و ازنظر سیاســی با
حزب دمکرات ُ
کـــردنشین ایران و همچنین یکی از
اهمیتترین سازمان مناطق ُ
شاخصترین گروههای اپوزیسیون ایرانی بهشمار میرود.
در حاشیه کار ُکنگره انترناسیونال سوسیالیست ،اشخاص نامبرده در
روز هفدهم سپتامبر سال  ١٩٩٢حدود ساعت  ٨شب در رستوران
میکونــوس که به محل دیدار و مالقات اپوزیســیون ایرانی معروف
اســت .با نمایندگان اپوزیسیون در مورد مسائل سیاسی به بحث و
تبادلنظر میپردازند .در اتاقی کنار این رستوران حدود  ٨نفر مهمان
و صاحب رســتوران ،طیب غفاری حضور داشتند که حدود ساعت
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 ٢٢و ٥٠دقیقه دو مرد مسلح به مسلسل  IMIکالیبر ٩میلیمتری،
تپانچهی الما (  )LIMAکالیبر  ٧/٦٥میلیمتری به سالن غذاخوری
عبدلی و
و از آنجا یکراست و هدفمند به طرف دکتر شرفکندی و ُ
اردالن و نوری تیراندازی میکنند که اشخاص حاضر در آنجا انتظار
چنین واکنشی را نداشتند .در نتیجۀ این حمله هر چهار نفر کشته
میشــوند و طیب غفاری به علت اصابت گلوله به شــکم ،به شدت
زخمی میشود.
عبــاس راحل اهل لبنان یکی از دو نفری بــود که در جریان ترور
میکونــوس تیرانــدازی کرده بــود ،در چهارم اُکتبر ســال ١٩٩٢
شناسایی و بازداشت شد .اثر انگشت وی بر آلت قتل (تپانچه) برجا
مانده بود که شناســایی گردید .همــراه با عباس راحل یک  لبنانی
دیگر هم به نام یوســف امین دستگیر شد که در بازجویی به قاضی
گفتــه بود که وی در هنگام تــرور میکونوس ،جلوی درب نگهبانی
داده است .به دنبال این اعترافات ،کاظم دارابی تبعه ایران در هشتم
اُکتبر  ١٩٩٢دستگیر شد .امین نامبرده را به عنوان رئیس عملیات
و کســی که دســتمزد ترور و هزینۀ آن را تأمین کرده بود ،معرفی
کرد.
محاکمه این ســه تن و همچنین دو تــن دیگر که گمان همکاری
آنهــا در این ترور میرفت از طــرف دادگاه عالی جنایی برلن در
بیست و هشتم اُکتبر سال  19٩٣اجرا شد.
متهم علی فالحیان در توطئه ترور هفدهم ســپتامبر  ٩٢به عنوان
مجرم به نحو ذیل شریک و همدست  بوده است.
درحیــن انجام توطئه ،فالحیــان رئیس اطالعــات و امنیت ایران
جمهوری اســامی (واواک) بوده و هنوز هــم رئیس این وزارتخانه
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اســت .این وزارتخانه و قســمتهای تابعه آن با ســپاه پاسداران و
بهویژه با واحد «قدس» ســپاه ارتباط مســتقیم و تنگاتنگی دارد.
این مســأله نشــان دهنده موضع جمهوری اسالمی نسبت به افراد
و گروههای سیاسی اپوزیســیون ایرانی است که جمهوری اسالمی
نه تنهــا فعالیت آنها را ممنوع کرده بلکه در خارج از کشــور هم
نماینــدگان آنها را تحت تعقیب و پیگرد دارد .متهم علی فالحیان
این مســأله را صریحاً در یک برنامۀ تلویزیون دولتی در سیام ماه
کـردستان ایران
اوت  ٩٢اعالم میدارد و مستقیماً از حزب دمکرات ُ
نام میبرد و میگوید که یکی از آن گروههاســت که وزارتخانه وی
در تعقیب آنها است.
«ما در وزارتخانــه اطالعات یک بخش داریم که علیه گروهکهای
ضدانقــاب کار میکند .ما توانســتیم در ارگانهــای مرکزی این
گروهکها نفوذ کنیم و بیشتر اعضای آنها را دستگیر کنیم .اکنون
در داخل کشور هیچ گروه فعالی وجود ندارد و آنها فراری هستند.
مــا به عملیات خود ادامه میدهیم و آنها را تعقیب خواهیم کرد و
به شیوهای سیستماتیک در خارج از کشورآنها را تحت نظر داریم.
در اُرگانهــای مرکزی آنها نفوذ کرده و از فعالیت و کارهای آنها
اطالع داریم .ما توانستیم ضربات کشندهای در خارج و یا در مرزها
به آنها وارد ســازیم .همچنان که اطــاع دارید یکی از گروههای
کـــردستان ایران اســت .ما ســال گذشــته
فعال ،حزب دمکرات ُ
توانستیم ضربات مهلکی بر اعضای آن وارد سازیم .ضربات سخت بر
اُرگانهای مرکزی و دیگر اُرگانهای آنان (اُرگانهای حزب دمکرات
کـردستان ایران) که سبب شد فعالیت آنها کم شود».
ُ
کـــردستان در وین در سیزدهم
کشتن رهبر سابق حزب دمکرات ُ
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ژوئیه سال  ١٩٨٩نشان داد که تعقیب مخالفان و نمایندگان آنها
دبیرکـــل سابق حزب،
حتی حذف فیزیکی آنها را به دنبال دارد.
ُ
دکتر قاســملو و نماینده وی عبداهلل قادریآذر در جریان گفتگویی
مخفیانه با هیئت نمایندگان ایران به دست اعضای این هیئت کشته
شدند.
ُحکم جلب اعضای هیئت ایــران در اتریش از طرف دادگاه جنایی
وین صادر شــد .یکی از اعضای این هیئت ،محمدجعفر صحرارودی
بود که در حال حاضر جانشین فرمانده سپاه پاسداران است.
کار واحد قدس ســپاه پاســداران مبارزه علیــه مخالفان و اجرای
دسیسههای ترور است .از میان بردن نیروهای اپوزیسیون در خارج
از کشــور از طرف حکومت ایران تنها محدود بــه این حادثه ویژه
نیست .وقایع زیر این مسأله را ثابت میکند.
دادگاه جنایی پاریس از ششــم دســامبر  19٩٤تا شانزدهم ژوئیه
 19٩٥ک ً
ال هشــت نفر ایرانی را به جرم دســت داشتن در کشتن
«بختیار» نخســت وزیر سابق ایران در ششــم ماه اوت   19٩١در
پاریس ،به حبس ابد و زندان درازمدت محکوم کرد .در این دادگاه
آشکار شــد که اعضای بیشــتر بنیادهای دولت ایران مانند وزارت
پست و تلگراف ،تلویزیون ،وزارت خارجه در طرح و تدارک و اجرای
این دسیسه تروریستی دست داشــتند .به گفته شاهدان دو تن از
آنها عضو سازمان اطالعات یا ســپاه پاسداران هستند که این دو
ارگان ارتباط نزدیکی باهم دارند.
پرفسور دکتر گنجی وزیر پیشــین آموزش و پرورش ایران و رهبر
یکی از گروههای مخالف دولت ایران به نام درفش آزادی در جریان
تحقیق و محاکمه دادگاه جنایی به عنوان شــاهد اظهار داشت که
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وی به خاطر فعالیت در صفوف اپوزیســیون از طرف دولت ایران به
مرگ تهدید شده و دو تن از همکاران نزدیک وی کشته شدهاند.
در این ارتباط ســندی با آرم جمهوری اســامی ایــران و با تاریخ
شــانزدهم مارس  19٩٣و با امضای دادستان عمومی انقالب نشان
داده شــد .این سند که در مورخه هشــتم دسامبر  19٩٤از طرف
کارشناســان سازمان اطالعات آلمان با احتمال زیاد اصل تشخیص
داده شــد ،گفتههای دکتر گنجی را ثابت میکرد و در همان حال
بیانگــر این واقعیــت بود که در کنــار وزارت خارجه ،وزارت متهم
فالحیان ،بیشــتراز بقیه وزارتخانهها در اجرای ُحکم کشــته شدن
بختیار دست داشــته است .بدین ترتیب رهبری اقدامات و انتخاب
و تعیین جاسوســان خبر و تأمین امکانات اجرای دسیسه ،وظیفه
وزارتخانه متهم بوده است.
علی محمدی ،خلبان دولت ایران در شانزدهم ژانویه سال  ١٩٨٧در
هامبورگ از طرف چند تن ناشناس به گلوله بسته شد.
جوادی عضو اپوزیســیون ایران در بیست و ششم اوت سال ١٩٨٩
از طرف چند نفر ناشناس در قبرس ترور شد .اسلحه و صداخفهکن
بکار رفته در هر دو رویداد به دســت پُلیس افتاد .مقایسه بین این
اســلحهها و اســلحههای بکار رفته در رویداد میکونوس ،مشخص
ســاخت که شــباهت زیادی بین اســلحهها و آنهایی که در ترور
میکونوس از آنها استفاده شده وجود دارد.
بدین ترتیب مشخص شد که از میان بردن اپوزیسیون ،برعهده وزارت
اطالعات و امنیت (واواک) و ســازمانهای وابسته به این وزارتخانه
اســت .فالحیان رئیس این وزارتخانه عالوه بر این مسئولیت ،عضو
شورای امنیت ملی نیز هست .طراحی و تصمیمگیری در مورد این
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برنامه و دسیسهها برعهده این شورا است.
احتماالً رویداد میکونوس به دســتور ایران انجام شده باشد زیرا که
نتیجه ارزیابی اطالعات بدســت آمده مستقیماً با این توطئه ارتباط
دارند.
امین در اعترافات ثبت شده خود نزد قاضی به گفتگوی تروریستها
قبل از ترور اشاره میکند که بیانگر پشتیبانی ایران از این عملیات
است ،چنانچه کسی دستگیر شد ،ایران پشتیبان آنان خواهد بود.
کاظم دارابی تبعه ایران ،عامل اصلی ترور و رابط بین مقامات ایران
و اعضای حزباهلل که عاملین اصلی و مستقیم عملیات بودند ،طبق
اطالعات ســازمان امنیت کشــور آلمان ( )BFVو سازمان امنیت
داخلی برلن ( )LFVو ســازمان اطالعات انگلیــس ،کاظم دارابی
جاســوس ســازمان اطالعات ایران (واواک) و عضو سپاه پاسداران
اســت .بنابراین نامبرده تحت رهبری متهم فالحیان کارکرده است.
بنــا به گفتههای امین ،دارابی قبــل از این که تیم ترور را به منزل
مخفــی واقع در  Senfbergerring-Vببــرد آنها را در منزل دوم
خود در   Detmolder Strcuپناه داده است.
طبق اطالعاتی که سازمان اطالعات داخلی آلمان در اختیار مقامات
تحقیق گذاشــته ،اعضای وزارتخانه فالحیان با سازمان تحت فرمان
وی مستقیماً در ترور برلن مشارکت داشتند.
امین و راحل از اجرا کنندگان مستقیم عملیات ،عضو حزباهلل بوده
که از طرف دولت ایران حمایت میشدند و در یک پادگان آموزشی
سپاه پاسداران در ایران تعلیمات ویژهای دیده بودند.
ُحکم جلب برای حیدر راننده ماشینی که مجرمان پس از انجام ترور
با آن فرار کرده بودند ،صادرشده است .به گفته شاهدان نامبرده بعد
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از فرار از آلمان ،تاکنون در ایران زندگی میکند.
علی صبرا خریدار ماشینی که مجرمان با آن فرار کرده بودند بعد از
تــرک آلمان ،در هنگام ورود به قرارگاه اصلی حزباهلل در بیروت از
طرف یکی از شاهدان دیده شده است.
یکی از سالحهای بکار رفته در ترور میکونوس در هفدهم سپتامبر
 ٩٢از موجودی اسلحه انبار ارتش شاه سابق ایران بوده است.
یکی از دو نفری که در رســتوران تیراندازی کــرده بودند ،قبل از
تیراندازی به زبان فارسی به مقتولین ناسزا گفته بود.
کـــردهای عراق و یکی از دوستان دکتر شرفکندی،
طالبانی رهبر ُ
شب بعد از حادثه به مقامات تحقیقاتی گفته بود که دولت ایران در
این کار دست داشــته است .پاسدارانی که در ماه اوت سال 1992
کـــرد عراق دستگیر شــدند از این توطئه پرده
توسط پیشمرگان ُ
برداشتند .طالبانی چند هفته قبل از ترور میکونوس ،شرفکندی را
از این امر مطلع ساخته بود.
برند اشمیت باور ،وزیر مشــاور در امور امنیت آلمان که در جریان
محاکمه دادگاه عالی جنایی برلن به عنوان شــاهد صحبت میکرد،
تأیید کرد که فالحیان در این ترور دســت داشــته است .نامبرده
اظهار داشــت ،که فالحیان خیلی تالش کرد ،که از طریق فشار بر
دولت آلمان جلوی تشکیل دادگاه میکونوس را بگیرد.
بهطور خالصه نتیجه تحقیقات در مورد انگیزه ،زمینه و شرایط اصلی
ترور (نفع ایران ،مواضع مقامات ایرانی در مقابل اپوزیســیون ،طرح
و برنامهریزی انجام شــده در ایران ،اجرای توطئه برلن در هفدهم
سپتامبر سال  ،1992دخالت کسانی که مستقیم یا غیرمستقیم در
این دسیســه دست داشتند) نشــان میدهد که فالحیان به عنوان
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رئیس وزارتخانه مربوطه و عضو شــورای امنیت ملی و فرماندهی و
تأمین تدارکات با تروریستها در ترور هفدهم سپتامبر سال 1992
دست داشته است.
ادله و اسنادی که ثابت میکنند ،فالحیان در ترور میکونوس دست
داشته است عبارتند از:
 -١گفتههای شــاهدان و کارشناســان در دادگاه و تحقیقات انجام
شده
 -٢گفتههای متهم ،یوسف امین
 -٣گفتههای شاهد گروند والد از BFV
 -٤گفتههای شاهد آنوسک از LFV
 -٥گفتههای شاهد پرفسور دکتر گنجی
 -٦گفتههای شاهد استویتس از پُلیس جنایی وین
 -٧نظــر کارشــناس پرفســور دکتر «اشــتاین باخ» از انســتیتو
شرقشناسی هامبورگ
 -٨نظــر «بُن اشــتاین» از پُلیس فدرال آلمان در مورد ســاح و
خفهکنها
ُ -٩حکم دادگاه جنایی پاریس در مورخه  ٦دســامبر  19٩٤و شانزدهم
ژوئیه سال 19٩٥

 -١٠دستور قتل دکتر گنجی

ُ -١١حکم جلب دادگاه جنایی وین

توطئۀ ترور طوری طراحی شده بود که همه خصوصیات یک قتل در آن

موجود است .فالحیان با انگیزهای پست به این کار دست زده است .وی

خودخواهـانه خود را صاحب مرگ و زندگی بقیه مردم میداند و این هم
نشان دهنده این است که این کار انگیزۀ پستی را پشت سر داشته است.
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برابر با پاراگراف  ١١٢تبصره  ٣قانون جنایی این ُحکم صادر شــده است.
طبق قانون اساســی موارد ذکر شــدۀ ذیل عامل اصلی صدور این ُحکم

هستند.

 -متهم داوطلبانه خود را تسلیم قانون نخواهد کرد.

 بدون دستگیری فوری متهم روشن شدن ماجرای ترور به خطر خواهدافتاد.

 دستور جلب در راستای روشن شدن واقعیت است.در این رابطه الزم است به نکات زیر توجه شود:

الف :مقامات دولت و همچنین ســفیر جمهوری اسالمی ایران چندین بار

دست داشتن متهم در این ترور را تکذیب کردند .در حالیکه واقعیت این
اســت که متهم درحال حاضر ساکن ایران اســت و داوطلبانه در دادگاه
آماده نخواهد شد و سعی خواهد کرد که به آلمان نیاید.

پاراگــراف  GVG ٢٠که به متهم حق مصونیت خواهد داد ،چنانچه وی

به عنوان نماینده جمهوری اســامی به آلمان بیایــد ،اعتبار آن محدود
خواهد بود .احتماالً با صدور ُحکم جلب ،چنانچه نامبرده به کشــور ثالثی
هم سفر کند دستگیر شده و تحویل آلمان میگردد.

ب :در جریان کار دادگاه میکونوس در دادگاه عالی برلن اطالعات بدست

آمده از فامیل و نزدیکان متهمان که با حزباهلل ارتباط داشتند بیانگر این

هســتند که متهمان قبل از بازجویی در دادگاه ،تحت فشار دولت ایران
بودند تا اظهارات قبلی خود نزد پُلیس را پس گیرند یا در دادگاه از تکرار
این گفتهها خودداری کنند.

حتی دادگاه دلیل دو تن از شاهدان را قبول کرد که به خاطر فشار دولت

حاضر نشدند شهادت بدهند زیرا جان آنها در خطر است.

نظر کارشناس پرفسور دکتر اشتاین باخ در گزارش خود در مورخه پنجم
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آوریل ســال  1993در مــورد ارتباط حزباهلل ایران بــا گفتههای متهم
فالحیــان در تلویزیــون ایران در مورخه ســیام اوت  1992و همچنین

گفتههــای متهم امین در برابر قاضی تحقیق در دادگاه عالی آلمان ثابت
میکنند که فشــار بر ســر متهمان از طرف دولت ایران یا به درخواست

ایران انجام شــده اســت .به همین جهت بایســتی قبول کرد که متهم
مسئول این کار بوده و مستقیماً در این ترور دست داشته است .به همین
خاطر متهم تمام توان خود را به کار میگیرد تا حقایق آشکار نگردد.
ج :طبق اطالعات موجــود احتماالً متهم جنایات بیشــتری انجام دهد.
کشته شدن دیپلمات سابق ایران کاظم رجوی در بیست و چهارم آوریل
ســال  1990در حومه ژنو ،کشته شدن نخستوزیر پیشین ایران ،بختیار

در ششــم اوت ســال  19٩١در حومه پاریس ،کشــته شدن نقدی دبیر

شــورای ملی دفاع از ایران ،بخش ایتالیا ،در ششــم  مارس ٩٣19در رم.

همۀ اینها در زمان مسئولیت متهم و از طرف وزارتخانه وی اجرا شدهاند.

و :به علت ســنگین بودن جرم وی دستور بازداشت متهم فالحیان صادر
میگردد.

 ٢٤مارس ١٩٩٦

دکتر ولست Dr:Wolst
قاضی دادگاه عالی آلمان

ُحکم جلب فالحیان و مواضع جداگانه

کـردستان ایران:
 -١موضع حزب دمکرات ُ

کـردستان ایران به عنوان طرف مستقیم میکونوس و هدف اصلی
حزب دمکرات ُ
توطئه ترور برلن ،از صدور ُحکم بازداشــت علی فالحیان اظهار خوشحالی کرد.
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به همین مناســبت در روز  )٩٦/  ٣/١٦( ٧٤/١٢/٢٦دفتر سیاسی حزب دمکرات

کـردستان ایران اطالعیهای صادر کرد .در بخشی از این اطالعیه آمده است که:
ُ

«دو ســال و نیم پس از شروع دادگاه برلن ،ویژه محاکمه قاتالن دبیرکـُــل
حــزب دمکرات کـُــردستان ایران دکتر محمدصادق شــرفکندی و همراهانش،

دادســتانی آلمــان در روز پنــج شــنبه  )٩٦ /٣/١٤( ٧٤/١٢/٢٤در اقدامی کم
سابقه و شــجاعانه ُحکم جلب بینالمللی علی فالحیان وزیر اطالعات جمهوری

اســامی ایران را صادر کرد .این اقدام دســتگاه قضایی آلمان باعث خوشحالی
همه حقخواهان و عدالتخواهان جهان گردید و در مقابل باعث خشم و ناراحتی

مقامات تروریستپرور جمهوری اسالمی ایران شد.

صــدور ُحکم جلــب وزیر اطالعات جمهوری اســامی به جــرم ترور رهبر
کـــردستان ایران و همراهانش ،رســماً و از طرف دادستان یکی
حزب دمکرات ُ
از معتبرترین کشــورهای جهان که دارای ارتباط نزدیک اقتصادی و بازرگانی با

جمهوری اســامی ایران است ،نشانهای آشکار از رسوایی و بی اعتباری این رژیم

در نزد افکار عمومی جهان اســت .اطالعیه دادســتانی آلمان در حقیقت مجرم

دانســتن کلیت نظام جمهوری اســامی ایران در ترور رهبران اپوزیسیون ایران
است .زیرا همه اذعان دارند که دســتور ترور این شخصیتها از طرف عالیترین

مقامات رژیم صادر و دســت آخر جهت اجرا به برخی از مهرههایی همچون علی
فالحیان سپرده میشود».

1

 -٢کمیته ایرانی مبارزه علیه ســرکوب و تروریزم دولتی جمهوری اســامی

ایــران در مورخه پانزدهم مارس  ٩٦طی اطالعیهای از صدور ُحکم دســتگیری
علی فالحیان اظهار خوشحالی کرده است .در بخشی از این اطالعیه میخوانیم:

«ســرانجام دادگســتری آلمان فدرال ُحکم دســتگیری حجتاالسالم علی

فالحیان وزیــر اطالعات جمهوری اســامی ایران به جرم صدور دســتور ترور
« .1کردستان» ارگان کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان ایران ،شماره ٢٣١
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دکترســعید شرفکندی دبیرکـُــل حزب دمکرات کـُــردستان ایران و سه تن از

مبارزین دیگر را صادر کرد .پس از چندین سال سیاست ترور و سرکوب مخالفان

و دهها نمونه از ترور در نقاط مختلف جهان که کشــتن دکتر قاســملو در وین،

دکتر شاهپور بختیار در پاریس ،دکترکاظم رجوی در سوئیس ،دکتر شرفکندی

در آلمان چند نمونه از آن اســت ،برای نخســتین بار دســتگاه قضایی کشوری
اروپایی که بیشــترین حجم مبادالت اقتصــادی و بازرگانی را با رژیم جمهوری

اســامی ایران دارد ،دستور دستگیری یکی از وزیران رژیم جمهوری اسالمی را

به جرم اجرای قتل صادر کرده است .از این پس علی فالحیان به هر کجای دنیا
که سفر کند ،به جرم انجام جنایت از طرف پُلیس بینالمللی (اینترپُل) دستگیر

خواهد شد».

1

موضع ایران

مقامات جمهوری اســامی ایران از صدور ُحکم جلــب علی فالحیان یکه خوردند و

واکنشی خشمگینانه از خود نشان دادند.

الف :هیئت وزیران رژیم در نشســت  ٧٤/١٢/٢٨نســبت به این مســأله واکنش

تندی از خود نشــان داد و صــدور این ُحکم را به منزله در نظــر نگرفتن موازین و

عرف بینالمللی به حســاب آورد و اعالم کرد که «بعید مینماید دولت آلمان موافق
همچون عمل ضد موازین بینالمللی باشــد .زیرا که آنها به خوبی میدانند که اگر

بنا باشــد که این نوع تصمیمات نامنطقی رایج شود ،نتیجه آن چنین خواهد شد که

بسیاری از شخصیتهای کشورهای مستقل و از جمله آلمان در محاکم سایر کشورها
مجرم شناخته میشوند و اطمینان داریم که دولت آلمان نمیخواهد مبتکر این رسم

پرخطر باشد».

ب :محمود محمدی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسالمی در  ٢٦اسفند ماه
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 1374در مصاحبهای با رادیو تهران ،عمل دادســتان عمومی آلمان را عملی غیرقابل
قبــول و ضدعرف بینالمللی وصف کرد .نامبرده ضمن محکوم کردن این ُحکم گفت

که هیچگونه سندی که نشان دهنده ارتباط بین مقامات جمهوری اسالمی و پرونده

میکونوس باشــد در دست نیست .بلکه جوســازیهای بینالمللی و فشار اپوزیسیون
ایرانی که همیشــه تالش داشــتهاند که مانع روابط ایران و آلمان باشند ،علت اصلی
صدور این ُحکم است.

ج :آیتاهلل یزدی رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسالمی در نماز جمعه تهران در

مورد صدور ُحکم جلب علی فالحیان تهدید کرده و اظهار داشت که :این ُحکم زمینه
مقابله به مثل و صدور ُحکمی مشابه از طرف دستگاه قضایی جمهوری اسالمی ایران

علیه کسانی که در این عمل جنایتکارانه و ضدقانونی دست داشتهاند ،هموار میکند.
نامبرده ضمن متهم کردن آمریکا و اســرائیل به دست داشتن در صدور این ُحکم ،از

دولت آلمان خواســت تا تسلیم فشار آمریکا و محافل صهیونیستی نشود .امام جمعه

تهــران ،دولت آلمان را تهدید کرد چنانچه ُحکم جلب علی فالحیان را لغو نکند ،در
مقابل ایران هم مقامات عالیرتبه کشورهای اروپایی را به پای میز محاکمه میکشاند.
د :روز  ٧٤/١٢/٢٨شماری از چماقداران رژیم به نام انصار حزباهلل ضمن برپایی

تظاهراتی در جلوی سفارت آلمان در تهران ،خواستار لغو ُحکم جلب علی فالحیان و

عذرخواهی دولت آلمان از ایران شدند.

ھ :بعد از مدتی سکوت در روز ٧٥/١/١٣علی فالحیان اظهار داشت که این ُحکم

بیارزش اســت و دستگاه قضایی آلمان تحت فشــار دولتهای آمریکا و اسرائیل به
صدور این ُحکم دست زده است.

1

گفتگوی مجله آلمانی فوکوس ( )FOCUSبا سفیر ایران در آلمان

به دنبال صدور ُحکم جلب علی فالحیان ،مجله فوکوس در روز  ٢٥ماه مارس
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 ٩٦مصاحبهای با ســفیر ایران در آلمان (سید حسین موسویان) انجام داد که به
علت اهمیت سؤاالت و جوابهای بیاساس وی ،آن را در اینجا نقل میکنیم:

فوکوسُ :حکم جلب علی فالحیان وزیــر اطالعات ایران به جرم
دســتور  ٤فقره قتل در رســتوران میکونوس  برلن ،باعث اظهار
نارضایــی و اعتراض زیادی علیه ایران شــده اســت .در جلوی
سفارتخانه آلمان در تهران پرچم آمریکا و اسرائیل آتش زده شد.
به نظر شما شعار مرگ بر آلمان کی شنیده خواهد شد؟
موسویان :این نکتهای است که باید به آن توجه شود که در آلمان
حادثهای روی میدهد مردم در ایران ضد آمریکا و اسرائیل شعار
میدهند .شــما باید بدانید که مردم بر این باور هستند که همۀ
این رویدادها با این دو کشور در ارتباط است.
فوکوس :چرا اعتراض جلوی سفارتخانه آلمان؟
موسویان :این عمل کام ً
ال طبیعی اســت .ایرانیان از صدور ُحکم
جلب فالحیان ناراضی هستند .اینکار بی احترامی نه تنها به یک
وزیر بلکــه به همه کابینه و ملت ایران اســت .من فکر نمیکنم
روزی از خیابانهای ایران شــعار «مرگ بر آلمان» شــنیده شود
ولی در سیاست همه چیز امکان دارد.
فوکوس :ناظران دادگاه میکونوس در برلن براین اعتقاد هستند که
شهروند شما ،کاظم دارابی در ماه آوریل محکوم خواهد شد .وی
به عنوان جاسوس دستگاههای امنیتی ایران شناخته میشود؟
موســویان :چنانچه ایران بدین نحو محکوم شــود بر مناســبات
سیاســی و اقتصادی دو کشــور تأثیر خواهد گذاشت .همچنین
چنانچه احســاس کنیم که نســبت به شــهروند مــا در دادگاه
بیعدالتی خواهد شــد ،آن هم بر مناســبات ما مؤثر خواهد بود.
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فع ً
ال نمیدانیم این شهروند تا چه اندازه با این مسأله ارتباط دارد!!
فوکوس :شــما صدور ُحکــم جلب فالحیان را اقدامی سیاســی
میدانید نه قضایی ،چرا؟
موســویان :آقای فالحیان اینجا زندگــی نمیکند و محاکمه وی
اینجا ناممکن است .به همین خاطر این عمل هیچ نتیجه قضایی
در برنخواهد داشت بنابراین اقدامی سیاسی است.
فوکوس :به گفته دادســتان باید ســندی تازه در دست باشد که
فالحیان دســتور قتل را صادر کرده است .به همین جهت ُحکم
جلب وی صادر شده است؟
موسویان :ســند تازهای وجود ندارد .گفتههای قبلی دوباره تکرار
میشوند .در همان هنگام نیز مصاحبه فالحیان را اساس کار خود
قرار دادهاند.
فوکوس :همان مصاحبهای کــه فالحیان در آن از طرح عملیات
ضد اپوزیسیون ایرانی صحبت میکند؟
موســویان :این مصاحبه اشتباهی ترجمه شده و اصل آن چندبار
پخش شده است!
فوکوس :دادگاه قتل میکونوس که حکومت ایران هم برســر میز
محاکمه آن نشسته است را چطور ارزیابی میکنید؟
موســویان :کار دادگاه برلن طبیعی نیســت .ایران متهم شــده
اســت ،ولی فرصتی به آن ندادهاند تا از خودمان دفاع کنیم ولی
اپوزیســیون ایرانی دعوت شــدند و به آنها فرصت داده شد که
شعار بدهند و صحبت کنند.
فوکوس :شما گفتید که ســیا ()CIAی آمریکا و موساد اسرائیل
خواستند بر دادگاه میکونوس تأثیر بگذارند؟
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موســویان :ما یک ســال قبل به دادگاه اطالع دادیم که این دو
دستگاه تالش دارند که بر کار دادگاه تأثیر گذارند.
فوکوس :چطور؟
موســویان :آنها پروندهسازی میکنند و هر مسألهای را از طریق
تبلیغات پیش میبرند.
فوکوس :اسناد و پروندهها را نام ببر؟
موســویان :دســتگاههای امنیتی ما از جزئیــات بحثی به میان
نیاوردند.
فوکوس :چنانچه دادگاه به زودی به این نتیجه رســید که توطئه
برلن عمل تروریزم دولتی است ،آن وقت این گزینه برای شما به
عنوان یک دیپلمات چه معنایی خواهد داشت؟
موســویان :این سؤال فرضی است و نمیتوانم به آن جواب بدهم.
ولی چنانچه ایــن اتفاق بیفتد ،بر روابط مــا تأثیر منفی خواهد
داشت .آن وقت الزم اســت ایران در یک محفل بینالمللی علیه
چنین قضاوتی شکایت کند.
فوکوس :شــما فکر نمیکردید کــه وزارت خارجه آلمان و دفتر
صدراعظم با صدور این ُحکم موافق نیستند؟
موســویان :کســانی بودند که از این کار خوشــحال نبودند ولی
نمیدانم چرا دولت آلمان جلوی این ُحکم را  نگرفت.
فوکوس :آقای «کینکل» وزیر خارجه آلمان ،شما را غافلگیر کرد
کــه به نحوی ناگهانی و قاطعانه از ایران خواســت که از تروریزم
دوری کند؟
موســویان :من هم غافلگیر شــدم .آقای کینکل از مواضع ایران
اطالع نداشــت و بیشتر براساس خبر رســانههای عمومی این را
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مطرح ساخت.
فوکوس :نه براســاس خبر رسانههای جمعی ،بلکه ادارهی جنایی
فــدرال ( )BKAخبرداد که تاکنــون کماندوهای مرگ ایران در
آلمان و اروپا  ٣٣تن از اپوزیسیون ایرانی را کشتهاند.
موسویان :چه دادگاهی در اروپا چنین ُحکمی را صادر کرده است.
پُلیس بدون ُحکم دادگاه نباید این اطالعات را پخش کند.
فوکوس :شــما در ســفارتخانه ایران در طبقه سوم دستگاههای
جاسوسی خود را مخفی کردید؟
موســویان :اگر خواســتید ،میتوانید یک روز بیاییــد و از همه
سفارتخانه بازدید کنید.
فوکوس :این کار خوبی است .همین اآلن میشود این کار را کرد.
موســویان :امروز تعطیل اســت .ما ســال تازه ایرانی را جشــن
میگیریم به همین خاطر بیشتر طبقات بسته هستند.
گفتگوی «شپیگل» با دادستان فدارل آلمان

به دنبال صدور ُحکم جلب علی فالحیان و موضع تند مقامات جمهوری اسالمی
در مــورد این ُحکم ،مجله آلمانی شــپیگل در روز  ٢٥ماه مارس  ٩٦مصاحبهای

کوتاه با دادســتان عمومی آلمان ،آقای کای نیم   Kay Nehmانجام داد که به

علت اهمیت موضوع و جهت اطالع بیشــتر خواننــده گرامی آن را در اینجا نقل
میکنیم:

شــپیگل :آقای دادســتان عمومی آلمان ،جمهوری اســامی تصمیم
دارد که در محافل بینالمللی در مورد مســأله صدور ُحکم جلب علی
فالحیان وزیر اطالعات ایران از شما شکایت کند شما تا چه اندازه این
مسأله را جدی میگیرید؟
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دادستان :به علت این که در پرونده میکونوس ،اسناد زیادی در دست

کـــرد را صادر کرده است،
است که علی فالحیان دستور قتل رهبران ُ
ما در مورد نامبرده تحقیق کرده و ُحکم جلب وی را صادر کردیم .این

کار هم وظیفه دادستانی اســت .مجبور نیستم در مورد واکنش تهران
اعالم موضع کنم.

شــپیگل :مسأله این است که گویا شــما علیه همه قوانین بینالمللی
عمل کرده و این ُحکم را صادر کردید؟

دادســتان :قبل از صدور در ارتباط با مســائل بینالمللی این ُحکم به
دقت بررسی شده است.

شپیگل :دسترسی به وزیری که بر سرکار است ،امکان ندارد .آیا ُحکم
جلب بدین شیوه بیشتر اقدامی سیاسی نیست؟

دادســتان :صدور چنین ُحکمی از طرف دســتگاه قضایی هیچ وقت
مسألهای سیاسی نیست .بلکه واکنش حقوقی اجبارآمیزی است نسبت
به عمل مجرمانه ســنگین .در صدور ُحکم برای جلب کسی نباید فقط

جوانب کوتاه مدت را درنظر گرفت .وزارت شغلی دائمی نیست.
شپیگل :آیا دولت فدرال نگران سیاست خارجی نیست؟

دادســتان :تعقیب شــهروندی خارجی کار روزانه نیســت .در قوانین
جزایی امکان چشــم پوشی از تعقیب کسی که متهم است ،لحاظ شده

اســت .چنانچه منافع عمومی را به خطــر اندازد .در گفتگوی مفصل با
مقامات دولتی در بُن این مسائل مطرح شد .ادله و اسنادی که از طرف
مقامات جهت چشم پوشی از تعقیب مسأله ارائه شد ،کافی نبود.

حزب دمکرات و دادگاه میکونوس

حزب دمکرات هدف دسیسه و طرف اصلی پروندۀ میکونوس بود .ولی طبق قوانین
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و اصول حقوقی آلمان ،اجازه حضور مستقیم در جریان کار دادگاه به حزب داده

نشــد .ولی با اینحال هم حزب دمکرات از تمام امکانات خود جهت پیشبرد کار
دادگاه و روشن شدن هرچه بیشتر حقایق رویداد و افشای جنایتهای جمهوری

اســامی و بدست آوردن اسناد و دالیل َمحکمهپسند ،استفاده کرد .این تالشها
از طریق کانالهای گوناگون انجام شــدهاند که در اینجا به طور خالصه به آنها
اشاره میکنیم:

 -١از طریق دیپلماسی و ارتباط با کشورها

 -٢از طریق ارتباط با احزاب کشورهای خارجی

 -٣از طریق ارتباط با محافل و سازمانهای جهانی و بشردوست

 -٤از طریق ارتباط با دســتگاه قضایی آلمان و وکالی خانواده شهدای ترور

میکونوس

 -٥از طریق ارتباط با احزاب و سازمان و افراد مستقل اپوزیسیون ایرانی

 -٦از طریق اطالعات بدست آمده از دوستان و اعضاء و هواداران خودی و در

اختیار دستگاه قضایی آلمان قرار دادن این اطالعات

 -٧از طریق ایجاد مصاحبه مطبوعاتی و گفتگو با رسانههای جمعی
سازمان عفو بینالملل و مسأله میکونوس

ســازمان عفو بینالملل هر سال گزارشــی از وضعیت حقوق بشر در سراسر

جهان منتشر میکند .جمهوری اسالمی در ردیف کشورهایی قرار دارد که حقوق

بشــر را زیرپا میگذارند .هم سازمان عفو بین الملل و هم کمیسیون حقوق بشر
در گزارشات ساالنۀ خود آشکارا این مسأله را مطرح میکنند.

عفو بینالملل در گزارش ســاالنه خود که در سیزدهم نوامبر  ٩٣منتشر شد،

در بخش مربوط به زیرپا گذاشتن حقوق بشر در ایران از طرف جمهوری اسالمی،

در مورد ترور میکونوس مینویسد:

تاکنون چند تن از رهبران اپوزیسیون ایرانی در خارج از کشور کشته شدهاند
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که نحوۀ کشته شدن آنها مانند اعدام غیرقضایی (نام حقوقی ترور) است.

در هفدهم ســپتامبر  ٩٣سه تن از رهبران حزب دمکرات کـُــردستان ایران

عبدلی عضو کمیته مرکزی
به نامهای صادق شرفکندی
دبیرکـــل حزب و فتاح ُ
ُ
کـــردستان
و نماینده این حزب در اروپا ،همایون اردالن نماینده حزب دمکرات ُ

دهکـــردی در رســتورانی به نام
ایران در آلمان با یک نفر مترجم به نام نوری
ُ
میکونوس در شهر برلن از طرف چند نفر مسلح نقابدار ،کشته شدند.

در مورخه نوزدهم ســپتامبر  ٩٣ســفارت ایران در بُن طی اطالعیهای ضمن

محکوم نمودن این اتهام که کشــته شدن این افراد به دستور مقامات ایران بوده
است ،اظهار داشت که هیچ اطالعاتی در مورد اسامی و شخصیتهای این کشته
شــدگان و علت آمدن اینها به برلن در دست نیست .معموالً مقامات ایرانی در
این جور مواقع این گونه اتهامات را تکذیب میکنند.

عالوه براین اخبار و گزارشــات ،دستگاه رســانههای جمعی در اواخر ماه مه
 ٩٣خبر دادند که ُقضات آلمانی علیه مقامات عالی رتبه جمهوری اسالمی اعالم
جرم کردهاند .طبق ادعانامه دادســتانی فدرال آلمان «...رهبری ترور در برلن بر
عهده کاظم دارابی مأمور سازمان اطالعات ایران بوده است »...همچنین در  این
ادعانامه آمده اســت که کاظم دارابی مأمور ســازمان اطالعات ایران به دســتور

فرماندهان خود در تهران مســئولیت کشــتن شخصیتهای کـُــرد را که برای
شرکت در ُکنگره انترناسیونال سوسیالیست به برلن آمده بودند را برعهده گرفته

است .وی به همراه  ٤تن لبنانی توطئه میکونوس را اجرا میکند .عباس راحل و  
یوسف امین عضو حزباهلل هواخواه ایران و عطااهلل ایاد عضو سازمان امل هواخواه

سوریه است که هر  ٥تن دستگیر شدهاند.

قطعنامه انترناسیونال سوسیالیست در مورد وضعیت ُکردستان ایران

در روزهای دوم و سوم دسامبر  ٩٤در شهر بوداپست پایتخت مجارستان ،نشست
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شــورای انترناسیونال سوسیالیست انجام شــد .هیئت نمایندگی حزب دمکرات
کـــردستان ایران با سرپرستی نماینده حزب در خارج از کشور ،در این نشست
ُ
حضور داشــت .در این نشست شورای انترناسیونال قطعنامهای در مورد وضعیت
کـردستان ایران تصویب کرد که خالصه آن بدین شرح است:
ُ

« ...انترناســیونال سوسیالیســت بار دگر اعتراض و نفرت خود را از سرکوب

کـــردستان ایران و سرکوب حزب دمکرات کـُردستان
کـرد در ُ
همیشگی ملت ُ
ایران را اعالم مینماید.
کـردستان ایران ،قاسملو در سال ١٩٨٩
کشته شدن رهبران حزب دمکرات ُ
و شرفکندی در ســال  ١٩٩٢درست بعد از شرکت آنها در ُکنگره انترناسیونال
سوسیالیســت ،بیانگر این واقعیت اســت که مســأله کـُــردهای ایران از طرف

انترناسیونال سوسیالیست حمایت میشود.

پاکســازی قومی ،توپ باران و اقدامات خصمانــهی دیگری که از ماه مارس

سال  ٩٣به بعد در مناطق مرزی ایران و عراق انجام میشود ،اهالی این مناطق را

کـردستان عراق پناه برده و در آنجا هم
مجبور کرده که جهت حفظ جان خود به ُ

علیرغم ایجاد منطقه پرواز ممنــوع از طرف دولتهای هم پیمان ،آماج حمالت  

نیروهای نظامی و جنگندههای جمهوری اسالمی هستند.

کـرد
انترناسیونال سوسیالیست همچنین با توجه به وضعیت حقوقبشر ملت ُ

کـردستان ایران) مراتب انزجار
کـردستان ایران (حزب دمکرات ُ
و نماینده آن در ُ
و اعتراض خود را ابراز داشت1»...

ابوالحسن بنیصدر ،نخستین رئیس جمهور ایران در دادگاه میکونوس

کـردستان ایران دکترصادق شرفکندی و
به دنبال ترور
دبیرکـل حزب دمکرات ُ
ُ
همراهانش ،بســیاری از افراد اپوزیسیون ایرانی در خارج از کشور ،هم در جریان

 .1ماهنامه «راه آزادی» ،شماره ٣٨
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تحقیقــات پُلیس آلمان در مورد مســأله ترور برلن و هم بعداز تشــکیل دادگاه

میکونــوس و در طی محاکمات دادگاه در نزد پُلیس و دادگاه جنایات و اقدامات
تروریستهای جمهوری اسالمی ایران در داخل و خارج را افشا کردند و اطالعات
الزم را در اختیار مقامات مسئول قرار دادند.

در جریان ادامه کار دادگاه میکونوس قسمت اعظم وقت دادگاه صرف تحقیق

و پرسوجو از کسانی شد که به عنوان شاهد به دادگاه دعوت شده بودند.

یکی از کسانی که بنا به درخواست خانواده قربانیان و دادستانی آلمان جهت

ادای شهادت به دادگاه  میکونوس دعوت شد ،آقای ابوالحسن بنیصدر نخستین

رئیسجمهور حکومت اســامی ایران بود .وی از ســال  ١٩٨١بعد از این که از
طرف خمینی از پســت خود برکنار شــد مخفیانه ایران را تــرک کرده و مقیم
فرانسه اســت .آمدن بنیصدر به آلمان و ادای شهادت در دادگاه با توجه به این

که نام  وی هم در لیســت ترور جمهوری اسالمی ایران است ریسک بزرگی بود.
به همین جهت دادســتان پیشــنهاد کرد که کار تحقیق و پرسوجو از بنیصدر

در فرانســه انجام شود ،ولی بنیصدر شجاعانه اظهار داشت که آماده است جهت
ادای شهادت به آلمان برود.

بدین منظور بنیصدر در روز  ١٣٧٥/٦/١شمســی برابر با  ٢٢ماه اوت ســال

 ١٩٩٦میالدی تحت تدابیر شــدید امنیتی پُلیس آلمــان در دادگاه میکونوس
حاضر گشت و در طی سه روز ( ٢٢و  ٢٣ماه اوت و  ٥ماه سپتامبر  )٩٦اطالعات

دقیق و سودمندی را در ارتباط با سیستم و ساختار و قدرت پشت پرده حکومت
جمهوری اســامی و مجریان جنایت میکونوس تقدیم دادگاه کرد .اطالعاتی که

بنیصدر تقدیم دادگاه کرد از دو لحاظ دارای اهمیت هستند:

نخســت این که آقای بنیصدر رئیسجمهور حکومت اسالمی ایران بوده و با

توجه به این موقعیت حساس اطالعات زیـــادی در مـورد نحوۀ کـار آخونـدها و
مقامات و دستگاههای حکومتی و تصمیمگیری در حکومت ایران را دارد.
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دوم این که درســت اســت که بنیصدر در حال حاضر رئیسجمهور ایران

نیســت و در خارج زندگی میکند ،ولی در دســتگاهها و مقامات عالیرتبه نفوذ
دارد و گاهگاه اخبار و مســائل و اختالفات درون جمهوری اسالمی را مخفیانه به

دست وی میرسانند.

اطالعات و مســائل مهمی که بنیصــدر در دادگاه میکونوس آنها را مطرح

ساخت به طور خالصه عبارت  بودند از( :نقل به مفهوم)

 -١حکومت جمهوری اسالمی ایران سیستمی است که بر اساس بنیادگرایی

اسالمی و والیت مطلقه فقیه تأسیس شده است .در این سیستم ولی فقیه حاکم
مطلق و قیم مسلمانان و مافوق قانون و دستگاه حکومتی به شمار میرود.

هیچ قتل و ترور سیاسی بدون فتوای مذهبی و موافقت رهبران سیاسی اجرا

نخواهد شــد و هیچ مسلمان معتقد به والیت فقیه نمیتواند بدون فتوا و موافقت
ولی فقیه دســت به ترور سیاسی بزند .نمونهای از این عمل فرمان قتل نویسنده

انگلیسی ســلمان رشدی است که فتوای خمینی پشت سر آن است .یا هنگامی
که در اوایل بر ســرکار آمدن جمهوری اسالمی ،صادق خلخالی به عنوان حاکم
شرع حمام خون به راه انداخت و بعدا ً مورد نفرت و انزجار و اعتراض قرار گرفت

و در مقام دفاع از خود گفت که هیچ  اعدامی را بدون ُحکم  خمینی انجام نداده

است.

با توجه به ایــن حقایق رهبران عالیرتبه جمهوری اســامی و از آن جمله
آیتاهلل خامنهای مســتقیماً  دســتور ترور میکونوس را صادر کردهاند و از طریق
دارودسته و افراد خود طرح و توطئه را به اجرا  گذاشتند.

کشــورهای غربی که با معیارهای خود مســائل را ارزیابی میکنند تاکنون

سیستم حکومت جمهوری اسالمی را آنطور که باید و شاید نشناختهاند.

 -٢مدت چندین ســال است که جمهوری اســامی شورایی به نام «شورای

عملیات ویژه» ایجاد کرده اســت .هدف از ایجاد این شــورا ضربه زدن و از میان
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بردن مخالفان رژیم و انجام اقدامات تروریستی در خارج از کشور و صدور انقالب
اســت .هر نوع قتل یا ترور سیاسی بایستی به تصویب این شورا رسیده و دستور
اجرای آن از طرف این شورا صادر شود.

تأســیس این شورا به سال  ١٩٨٧میالدی یعنی هنگامی که خمینی در قید

حیات بود و علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیسجمهور بود ،برمیگردد .پیشنهاد
تأسیس این شورا از طرف رفسنجانی به خمینی ارائه گردید .ولی تأسیس آن بعد
از مرگ خمینی اتفاق افتاد .در قانون اساسی جمهوری اسالمی از چنین شورایی

اسم برده نشده است .اعضاء این شورا عبارتند از:

 -١سیدعلی خامنهای رهبر انقالب اسالمی ایران

 -٢علیاکبر هاشمی رفسنجانی رئیسجمهور وقت جمهوری اسالمی ایران
 -٣علیاکبر والیتی وزیر وقت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران
 -٤علی فالحیان وزیر وقت اطالعات (واواک)

 -٥محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران

 -٦محمدی ریشهری رئیس اطالعات ویژه و محافظ بیت رهبری
 -٧حجازی رابط خامنهای و واواک

 -٨جواد آزاده جانشین وزیر اطالعات در امور مربوط به خارج از کشور

ســه نفر آخر به عنوان کارشناس در مســائلی که الزم بودند حضور داشتند.
شورای عملیات ویژه مستقیماً  تحت امرعلی خامنهای است.

طرز کار این شــورا بدین نحو است که بعداز این که شورا تصمیم گرفت که

تروری انجام شود یا عمل تـــروریستی دیگـــری اجـرا گـــردد ،این تصمیم به

کمیتهای متشــکل از نمایندگان ارگانهای عضو «شورای عملیات ویژه» محول
شده که مستقر در قصرفیروزه تهران است و به این شورا دستور داده خواهد شد

که برنامه اجرای طرح ترور را آماده ســازد .بعد از این که کمیته طرح  و برنامه

را آماده کرد نسخهای از این طرح به رهبری و نسخهای دیگر به رئیسجمهوری
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فرســتاده خواهد شد .بعد از تصویب و امضای این دو ،نسخهای از آن جهت اجرا
برای  وزیر اطالعات فرستاده خواهد شد.

 -٣در مورد توطئه و جنایت میکونوس ،بعداز اینکه دستور نهایی ترور دکتر

صادق شــرفکندی به علی فالحیان ابالغ گردیــد .وی از طریق عوامل واواک در

کـردستان اطالعات الزم را بدست
آلمان و از طریق فرماندهان سپاه پاسداران در ُ

آورد و ماه ســپتامبر ٩٢یک تیم ترور را به سرپرستی عبدالرحمن بنیهاشمی به
آلمان فرســتاد .این تیم از طریق لهســتان عازم آلمان شد و در آنجا با همکاری
کاظــم دارابی و افــراد حزباهلل لبنانی جنایت را انجــام داده و خود را به تهران

رساند .بنا به اعترافات یوسف امین یکی از متهمان دستگیر شده ،کسی که همراه
متهم عباس راحل داخل رســتوران شده و با مسلســل تیراندازی کرده ،ایرانی

بوده و وی را شــریف صدا میکردند .بنابراین شریف که بعد از جنایت فرار کرده

بایستی عبدالرحمن بنیهاشمی باشد.

آقای بنیصدر در جریان ادای شــهادت خود در دادگاه گفت که وی دو ماه

قبل از حادثه میکونوس از این  توطئه اطالع داشته و دو هفته قبل از این جنایت
موضوع را از طریق کانالی با دکتر شــرفکندی در میان  گذاشته است .بنیصدر

اطالعات دقیق و با ارزشی در ارتباط با سیاست و موضع و اعمال تروریستی رژیم
تقدیم دادگاه کرد .به ویژه مسائل زیر را برای دادگاه روشن ساخت:

 -١خشــونت و ســرکوب آزادیخواهان و مخالفان رژیم در داخل و خارج از

ایران

 -٢ایجاد شبکۀ وسیع تروریستی در کشورهای اروپایی و به ویژه در آلمان

 -٣ترورهایی که جمهوری اسالمی تاکنون در خارج از کشور انجام داده است.
 -٤نقش سفارت و کنسولگریهای رژیم در ارتباط با شبکه تروریستی

 -٥استفاده از پوشش بازرگانی و برخی از شرکتهای تجاری رژیم در خارج

مانند شرکت صمصام کاال در آلمان جهت جاسوسی و کارهای تروریستی
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 -٦ارتباط با حزباهلل لبنان و استفاده از آنها جهت انجام کارهای تروریستی

و ربودن غربیها

بنیصدر در آخرین بخش توضیحات خود برای دادگاه گفته که در این اواخر

یکی از ســران امنیتی رژیم که با احمد خمینی نسبت فامیلی دارد از ایران فرار
کرده و خود را به اروپا رســانیده است و حاضر است مخفیانه در دادگاه شهادت

بدهد.

دقت اظهارات بنیصدر در دادگاه میکونوس توجه دادستان و ُقضات و رئیس

دادگاه را به خود جلب کرد.

به دنبال آن دادســتان فدرال آلمان اظهار داشت که «اطالعاتی که بنیصدر

تقدیــم دادگاه کرد به حدی دقیق و در ارتباط با اصل موضوع اســت که اکنون

دادســتانی بهطور جدی دخالت خامنهای و رفســنجانی در مسأله میکونوس را
مورد بررسی و تحقیق قرارخواهد داد».

بیشک حضور آقای بنیصدر در دادگاه میکونوس و ارزش و اهمیت اطالعات
محکمتر و ســریعتر کرد و ُقضات را نســبت به
وی رونــد اصولی کار دادگاه  را ُ

حقیقت و درســتی محتوای کیفرخواســت تقدیمی از طرف  دادستان مطمئنتر
ساخت.

واکنش مقامات عالی رتبه جمهوری اســامی به صــورت راه انداختن داد و

فریاد و تهدید بود.

آیــتاهلل محمدیــزدی رئیــس دســتگاه قضایــی جمهــوری اســامی

روز١٣٧٥/٦/٢یعنی درست روز دوم شهادت بنیصدر در مراسم نماز جمعه تهران
گفت که «دستگاه قضایی آلمان نباید مسأله میکونوس را سیاسی جلوه دهد».

علیاکبــر والیتی وزیرخارجه ایران کــه در آن هنگام در نیویورک بود اظهار

داشت که «چنانچه آلمان جلوی دستگاه قضایی و دادگاه میکونوس را نگیرد و در

این مسأله حکومت ایران محکوم شود ،در مقابل ماهم مسأله دادن سالح شیمیایی
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آلمان به عراق را دوباره مطرح میســازیم ».همچنین علی والیتی در مصاحبهای
مطبوعاتی با روزنامه انگلیســی زبان تهران گفت که «بیاعتباری بنیصدر برای
همگان آشکار است .نامبرده در گذشته همکار مجاهدین خلق بوده و از اقدامات
تروریســتی این سازمان حمایت کرده است و در ســال ١٩٨١هواپیمای نظامی

ایران را ربوده است».

در ارتبــاط با حضور آقــای بنیصدر در دادگاه میکونوس و ادای شــهادت،
دبیرکـل حزب دمکرات ُکردستان ایران ،عبداهلل حسنزاده در چهارم شهریورماه
ُ

١٣٧٥شمســی برابر با  ٢٥اوت ١٩٩٦طی نامهای مراتب تشکر و سپاس خود را
از آقای بنیصدر اظهار داشــت .در این نامه آمده اســت که« :ما ادامه دهندگان

راه پر افتخار شــهیدان دکترقاسملو و دکترشرفکندی قربانیان تروریزم جمهوری
اسالمی ،ضمن احترام برای این اقدام شایسته و مسئوالنۀ شما ،شجاعت سیاسی
و اخالقی شما را ارج نهاده و به شما شادباش میگویم1».

شاهدی از درون رژیم

پس از اینکه بنیصدر در دادگاه میکونوس اعالم داشت که یکی از سران امنیتی
رژیم از ایران فرار کرده و اطالعات زیادی در مورد مسأله میکونوس دارد و حاضر
اســت که مخفیانه در دادگاه شهادت دهد .دستگاه قضایی آلمان از وی خواست
تا در دادگاه آماده شــود .نامبرده به شــرطی حاضر شد در دادگاه شهادت دهد

که در حین شــهادت تماشــاچی و اصحاب مطبوعات در آن جا حضور نداشته و

مشــخصات وی مخفی بماند ،سرانجام شــاهد در دادگاه میکونوس حاضر و طی

چهار روز (١٥و١٦و٢٢و ٢٣اکتبر )١٩٩٦از بسیاری از پنهانکاریهای رژیم پرده
برداشــت  و به طور ُکلی اطالعات دقیق و مفیدی را در مورد اعمال تروریســتی

جمهوری اســامی و باالخص در مورد ترور میکونوس به دادگاه داد .جهت حفظ
« .1کردستان» ارگان کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان ایران ،شماره ٢٣٧
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مشــخصات نامبرده از وی به عنوان شاهد ( )Cنامبرده شد .ولی به زودی اسم و

مشخصات وی هم از طرف مطبوعات و رسانهها و هم از طرف دولت ایران منتشر
شد و اکنون ضرورتی ندارد که مشخصات وی را پنهان کنیم.

جهت اطالع بیشــتر خوانندگان گرامی از دقــت و اهمیت اطالعاتی که این

شــاهد در دادگاه از آنها ســخن گفت الزم میدانم در اینجا ابتدا مختصری از
زندگی و کار و مســئولیت این فرد در دســتگاههای جاسوسی و امنیتی رژیم را
همچنان که خــود در دادگاه بیان کرده بیاورم و بعدا ً به محتوای شــهادت وی

خواهیم  پرداخت.

نام شاهد ( )Cابوالقاسم مصباحی (ملقب به فرهاد) فرزند علیاکبر است .وی

در  ١٩٥٧/١٢/١٧در شهر تهران متولد شده است .سال ١٩٧٧به خدمت سربازی

رفته و چند ماه قبل از  پیروزی انقالب ایران (آبان ماه ١٣٥٧شمســی) ازخدمت
فرارکرده است .با خانواده خمینی نسبت فامیلی دارد .هنگام بازگشت خمینی به
تهران ،وی از فرودگاه تا بهشت زهرا اسکورت ماشین خمینی بوده است.

دو روز بعد از پیروزی انقالب به دســتور خمینی بــه عنوان فرمانده پادگان

جمشــیدیه منصوب میشــود .در این پادگان مقامات عالیرتبه رژیم پادشاهی
و حدود  ٨٠تن از ژنرالهای ارتش زندانی بودند .ســال  ١٩٨٠از طرف خمینی
جهت ادامه تحصیل به فرانســه فرستاده میشود .سال ١٩٨١به تهران بازگشته

و به عضویت دفتر ویژه نخســتوزیری برای امور امنیتی (ساواما) درمیآید .نام
مســتعار وی رضا عمیدی و شماره پرونده ١١٦٣بوده و مسئول مستقیم  وی در

این کار کسی به نام خسرو تهرانی بوده است .سال ١٩٨٢به عنوان مسئول بخش
امنیت به فرانســه بازگشته و در ســفارتخانه ایران در پاریس شروع به کار کرده
اســت .در همین هنگام به وی پیشنهاد شــده است که کاردار سفارت شود ولی

نامبرده کار جاسوســی را ترجیح میدهد .در اواخر سال ١٩٨٣به جرم جاسوسی
از طرف دولت فرانسه دستگیر و به مدت ده روز زندانی میگردد و در ١٩٨٤/١/١
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از زندان مستقیماً روانه فرودگاه و از فرانسه اخراج میشود .سال  ١٩٨٥از طرف

خمینی مأموریت مییابد که با یک گروه  ٤٠نفری طرح و برنامه وزارت اطالعات
و امنیت کشــور (واواک) را پیریزی کند .هدف از ایجاد واواک هماهنگ کردن
و اجرای امور (اطالعاتی ـ امنیتی) بود که تا آن وقت در ســه دفتر نخستوزیری

انجام میشد.

بعداز تشکیل واواک از همان ابتدا دو نوع طرز فکر یا به عبارتی دو جناح در

این ارگان شکل گرفت.

الــف :جنــاح تنــدرو و بنیادگرا که معتقــد بودند که واواک بایــد عالوه بر

جمعآوری اطالعات و مســائل امنیتی در مواقع ضروری از خود واکنش نشــان
دهد .رهبران این جناح عبارت بودند از :محمدی ریشــهری ،علیاکبر فالحیان،
حسین شریعتمداری

ب :جناح دوم بر این بــاور بودند که واواک باید اطالعات را جمعآوری کرده

و مشــغول مسائل امنیتی باشد و نباید دست به اقدامات عملی بزند .رهبران این
جناح عبارت بودند از :ابوالقاسم  مصباحی ،سعید امامی ،محمد هاشمی
سرانجام خمینی نظرات جناح تندرو و بنیادگرا را تأیید کرد.

مصباحــی پس از مدتی از واواک به وزارت خارجه منتقل شــده و به عنوان

مدیرکـــل و جانشین الریجانی که در آن هنگام جانشین وزیرخارجه و مسئول
ُ
بخش مطالعات اســتراتژیک اروپا و آمریکا بود ،منصوب شــد .سال ١٩٨٦جهت
ادامه تحصیل؟! (بنا به گفته خود) به ســوئیس رفته اســت .در آن هنگام مرکز
فعالیت جاسوسی رژیم در ژنو بود و شبکه جاسوسی رژیم در اروپا از آنجا هدایت

و رهبری میشد و مصباحی در این مورد نقش رهبری را برعهده داشت.

مصباحـی در سال  ١٩٨٥از طـرف خمینی مأمـوریت مییـابد که به پـاریس

رفته و ابوالحسن بنیصدر را تشــویق کند تا به ایران برگردد .بنیصدر خواست
که خمینی به شــیوهای رسمی و علنی از بنیصدر عذرخواهی کند .ولی این کار
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انجام نشد.

سال ١٩٨٧مســأله گروگان گیران در ســطح بینالمللی و در رسانهها زیاد

مطرح میشــد .در آن هنگام حــدود   ٢٤تن غیرعرب که بیشــتر آنها دارای
تابعیــت اروپایی و آمریکایی بودند از طرف حزباهلل لبنان گروگان گرفته شــده

بودند .حزباهلل لبنان همچنان که مصباحی میگوید :بخشــی از سپاه پاسداران
ایران اســت که برای کار در لبنان ایجاد شده اســت .در آن سال ( )١٩٨٧همه

کشــورهایی که شهروندان آنان گروگان گرفته شده بودند هیئتی را جهت بحث
و گفتگو پیرامون این موضوع به ژنو فرستادند .در میان گروگانها دو نفر آلمانی

کارخانهدار هم بودند .یکی بنام رودولف کوردیس مدیر کارخانه هویکت و دیگری

عضو کارخانه زیمنس بود .این دو تن به دســتور ایران ازطرف حزباهلل لبنان به
عنوان گروگان ربوده شده و در اردوگاه سپاه پاسداران ایران در لبنان نگه داشته
میشدند .برای این که با عباس حمادی و برادر وی معاوضه شوند.

از طرف رئیس مجلس شــورای اســامی وقت رفســنجانی به مصباحی در

ســوئیس مأموریت داده شد که از طرف ایران در این گفتگوها مشارکت کند .در
این ارتباط مصباحی خیلی فعال بود و حتی با ریگان و کارتر و فرانسوا میتران و

شخصیتهای دیگر دیدار داشت.

مصباحی از دولت آلمان خواســت که عباس حمادی و برادر وی که به جرم

ربودن هواپیما در آلمان زندانی بودند را آزاد کند و در مقابل به دولت آلمان قول

داد که گروگانهای آلمان آزاد شوند.

مصباحی از بسیاری از ترورهای خارج از کشور که از طرف جمهوری اسالمی

انجام شدهاند اطالع دارد .مانند ترور خواهرزاده شاه در پاریس و ترور دکترکاظم

رجوی در سوئیس و خود پرونده این ترورها را مطالعه کرده است.

مصباحی اضافه کرد که خود فتوای قتل هادی خرســندی طنزنویس ایرانی

را دیده که خمینی آن را امضاء کرده است .مصباحی به عنوان مسئول تیم ترور
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خرســندی انتخاب میشود و محمد هاشــمی با نام مستعار موسویزاده دستور

قتل را به اروپا برده تا آن را به دســت دو نفر الجزایری برســاند که قرار بود ترور
را انجام دهند .مصباحی دستور را به زبان فرانسوی ترجمه کرده و به دو نفر یاد
شــده میدهد .قبل از اجرای عملیات مصباحی کد این ترور را به تهران مخابره
میکنــد .کد این عملیات چنین اســت «ما میتوانیم جشــن بگیریم» .از طرف

محمد هاشمی از تهران جواب فرستاده میشود که «بهامید خدا امیدوارم همگی
خوش باشــید» .مصباحی بنا به گفته خود ایــن کار را انجام نداده و به جای آن
موضوع را با پُلیس انگلیس در میان گذاشــته و پُلیس هر دو تروریست الجزایری

را از این کشور اخراج میکند      .

ســال ١٩٨٨مصباحی به ایران بــاز میگردد و بنا به گفتــۀ خود چهار ماه

زندانی شــد و بعد از آزادی هم تحت نظارت بــود .به دنبال آن مصباحی به کار
بازرگانی پرداخت و چند شرکت مانند صمصام کاال و پردیس آرا و ایران توسعه را

ایجاد میکند که واواک از همه اینها به عنوان پوششــی برای کارهای جاسوسی

استفاده میکند.

مصباحی در هنگام ادای شــهادت اظهار داشــت که شورای عملیات ویژه در

ســال  ١٩٩٦تصمیم داشــته که وی را از میان بردارد .این خبر از طرف ســعید

امامی جانشــین علی فالحیان مخفیانه به اطالع مصباحی رسیده است .تصمیم
چنین بوده که کشــتن وی از طریق ایجاد تصادف عمدی با کامیون عملی شود.

به همین دلیل مصباحی روز ١٩٩٦/٤/١٨به پاکســتان فرار میکند و از آنجا هم
خود را به آلمان رسانده است.

مصباحی بخشی از دسیسه و جنایتها را فاش میسازد

مصباحی در جریان ادای شــهادت مواضع جمهوری اســامی نســبت به حزب
کـردستان
دمکرات را این گونه بیان میکند :بعد از پیروزی انقالب در سال ُ ١٩٧٩
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کـردها بود نه رژیم جمهوری اسالمی .به همین جهت خمینی علیه
تحت تسلط ُ
کـرد اعالم جهاد کرده و فتوای قتل دکتر قاسملو و مهدورالدم بودن سران
ملت ُ
کـــردستان ایران را صادر کرد .مبنای اصلی این عمل خمینی و
حزب دمکرات ُ
مواضع بعدی مقامات جمهوری اســامی این بوده و هست که حزب دمکرات از

نظر سیاســی تهدید بزرگی اســت برای تثبیت و ماندگاری جمهوری اسالمی و

چنانچه این حزب از نظر سیاســی و نظامی قدرتمند باشد ،بایستی علیه رهبران
آن عملیاتی انجام شود.

فتوای خمینی چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ شرعی سند خوبی بود برای

جانشــین وی علی خامنهای جهت ادامه سیاســت سرکوب و خشونت جمهوری
اســامی علیه حزب دمکرات .به مانند بنیصدر مصباحی هم آشــکارا از شورای
عملیات ویژه نام میبرد و میگوید که در نظام والیت فقیه هیچ گونه قتل و ترور

سیاسی بدون فتوای ولیفقیه و تصمیمگیری این شورا اجرا نخواهد شد .اعضای

این شورا همانهایی هستند که بنیصدر از آنها یاد کرد .مشارکت وزارتخانهها

در این شــورا متناسب با موضوع جلسه شــورا فرق خواهد کرد .چنانچه موضوع
کـــردستان باشد فرماندهان سپاه پاسداران در کـُــردستان در این
در ارتباط با ُ
جلسات حاضر خواهند شد.

پس از ترور دکتر قاسملو سران رژیم جهت ارزیابی انجام این ترور و مقایسه

موقعیت حزب بعد از دکتر قاســملو چندین جلسه تشکیل دادند و این مسأله را

به جلسه شورای امنیت ملی نیز کشانده و مورد بحث و بررسی قرار میدهند.

نوار ضبط شــده جلسه این شورا مخفیانه به دست مصباحی رسیده است .در

کـــردستان ایران ،رفسنجانی
این نشست پس از بحث و بررسی حزب دمکرات ُ

بدیــن نحو نتیجهگیری کرده و میگوید« :حــزب دمکرات در صحنه بینالمللی
موفق به پرکردن جای دکتر قاسملو شده است و در نتیجه باید راه حلی مناسب
برای این کار پیدا کرد  ».
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واضح است که هدف رفسنجانی از پیدا کردن راه حل مناسب ،ضربات بیشتر

کـردستان ایران است .به همین علت رژیم
و از میان بردن رهبران حزب دمکرات ُ
دبیرکـل حزب دمکرات ،دکتر
جمهوری اسالمی در سال  ٩١برنامه ضربه زدن به
ُ
صادق شــرفکندی و همراهانش را طراحی و بعد از تصویب طرح از طرف شورای

عملیات ویژه و امضا شدن آن از طرف  خامنهای و رفسنجانی ،اجرای آن به وزیر

واواک علی فالحیان سپرده خواهد شد.

مصباحی اطالعات ســودمندی در ارتباط با میکونوس دارد و علت آن هم به

عوامل زیر برمیگردد:

 -١به علت نسبت فامیلی با خانواده خمینی برای بسیاری از مقامات عالیرتبه

رژیم محرم بوده و توانسته به جاهایی سر بزند که برای افراد عادی ممکن نبوده

است.

 -٢یکی از ســران امنیتی و جاسوســی بوده و بنا به طبیعت کارش از شیوه
بســیاری از کارهای دستگاههای امنیتی خصوصاً در خارج از کشور اطالع داشته
است.

 -٣در میان دســتگاههای حکومتی و امنیتی دوســت و همفکر و همکالسی

زیادی دارد که نزد وی از مسائل پشت پرده صحبت میکنند.

مصباحی در دادگاه اظهار داشت که اطالعات مربوط به میکونوس را از  ٥تن

کسب کرده که دوست و رفیق وی هستند و جهت حفظ جان آنها از مشخصات
آنان صرف نظر خواهد کرد .ولی قب ً
ال اسامی را به دادستان تحویل داده است .به
همین دلیل در دادگاه از آنان با عنوان منابع خبر اسم برد .منابع خبری عبارتند

از:

منبع شماره  .١یک نفر شاغل در شورای امنیت ملی
منبع شماره  .٢نزدیکترین فرد به محمد ریشهری

منبــع شــماره  .٣یکی از مدیران کـُــل واواک که قب ً
ال در لبنــان بوده و با
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عبدالرحمن هاشمی دوستی نزدیکی دارد.

منبع شــماره  .٤یکی از فامیلهای فالحیان اســت که کارهای ابتدای ترور

میکونوس را همراه با دو تن دیگر  به اسامی کمالی و ارشدی انجام داده است.
منبع شــماره  .٥مستقیماً در ترور میکونوس شــرکت داشته ولی تیراندازی

نکرده است.

تابســتان سال  ٩١پس از این که علی فالحیان از طرف شورای عملیات ویژه

به عنوان مسئول اجرای ترور دکتر صادق شرفکندی انتخاب میشود بالفاصله در

دو زمینه شروع بهکار خواهد کرد.

نخســت :از طریق دستگاههای جاسوســی گوناگون رژیم و از راه فرماندهان

کـــردستان اطالعات الزم در مورد حزب دمکرات و برنامه کار
سپاه پاسداران در ُ
و فعالیت و اعمال رهبران حزب را بدست آورده و  برای واواک فرستاده شد.

دوم :از طریق شــرکتهایی که به ظاهر در آلمان مشغول بازرگانی بودند و

در اصل برای جمهوری اســامی جاسوســی کرده و عضو واواک بودند شروع به
کـرد کرد .برای این منظور فالحیان کسی به
جمعآوری اطالعات در مورد احزاب ُ

نام محمد هادوی مقدم را که مدیر شرکت صمصام کاال است به آلمان میفرستد

و مدت ســه ماه در آنجا ماندگار میشــود و در مورد حزب اطالعات جمعآوری
میکنــد .در این میان با دو تن از ُکردهای مقیم آلمان هم آشــنا میشــود .در

بازگشــت مقدم گزارش ســفر خود را به فالحیان میدهد .به دنبال آن شرکتی
دیگر از شرکتهای واواک در آلمان وارد میدان میشود .دو تن از مسئولین این

شرکت به نامهای کمالی و ارشدی که هر دو از مقامات عالیرتبه واواک  به شمار

کـــرد را که در آلمان با
میآیند اطالعات الزم را جمعآوری کردند .مقدم دو نفر ُ
آنها آشــنا شده بود را بدون اینکه این دو نفر از نیت اصلی مقدم آگاه باشند را
به کمالی و ارشدی معرفی میکند.

انتخــاب آلمان جهت جمعآوری اطالعات بدیــن خاطر بوده که رژیم اطالع  

 166فصل چهارم :از ُحکم جلب تا صدور ُحکم دادگاه میکونوس

داشــته که ُکنگره انترناسیونال سوسیالیســت در آنجا تشکیل شده و طبق روال
دبیرکـل حزب دمکرات هم بدانجا دعوت خواهد شد.
سالهای قبل
ُ

پــس از جمعآوری اطالعات الزم در مورد حزب دمکرات ،علی اکبر فالحیان

وزیر واواک یک نفر قابل اعتماد خود را با نام عبدالرحمن بنیهاشــمی به عنوان

مســئول اجرای ترور دبیرکـُــل حزب تعیین میکند .بنیهاشمی افراد تیم ترور

را انتخاب میکند .این افراد بســیار فعال و خبره بوده و شناخت زیادی در مورد
اروپا داشتند ،این افراد مستقیماً تحت نظارت شورای عملیات ویژه کار میکنند.
بنیهاشــمی و افراد تیم وی به آلمان رفته و در آنجا با افراد دیگری مانند

کاظــم دارابی ارتباط گرفته و محلها را شناســایی کرده و پس از تکمیل طرح
جنایــت ،تدارکات اجرای طرح را تعیین میکنند .ایــن تدارکات از طرف مراکز
جاسوسی رژیم به ویژه سفارت و کنسولگریهای رژیم در آلمان فراهم شده و در

اختیار تیم ترور قرار داده میشود.

رمز عملیات میکونوس فریاد بزرگ علوی تعیین میشود که به معنای فریاد

رهبر شــیعیان خامنهای است .بدین ترتیب جنایت میکونوس اجرا میشود .پس
از انجام ترور کاظم دارابی و چهار تن لبنانی دستگیر و بقیه میتوانند فرار کنند.

بنیهاشمی را بهتر بشناسیم

عبدالرحمن بنیهاشــمی مســئول تیم ترور میکونوس از خانوادهای مذهبی در
شهر نجف عراق متولد شده است .تا قبل از پیروزی انقالب ایران به همراه خانواده

در این شــهر زندگی کرده است .پدر وی آخوند بوده و در نجف تحصیالت دینی
را به پایان رسانده است.

این آخوند دارای سه پسر به اسامی زیر میباشد:

 -١عبدالحمید پســر بزرگ وی که اکنون یکی از فرماندهان سپاه پاسداران

است.
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 -٢عبدالمجید پسر دیگر وی که در جریان جنگ ایران و عراق کشته شد.

 -٣عبدالرحمن پســر کوچک و یکی از مهرههای اطالعاتی _ امنیتی است و

مسئول تیم ترور میکونوس بوده است.

پدر عبدالرحمن خطیب و امام جمعه یکی از مساجد گوهردشت کرج و قابل

اعتماد رژیم اســت .عبدالرحمن از ابتدای انقالب ایران یکی از کسانی بود که به
خاطر اعتقادات مذهبی حاضر بود هر کاری را  برای نظام جمهوری اسالمی انجام

دهد و حتی جان خود را نیز فدا کند .در هنگام اجرای ترور میکونوس حدود ٤٠

ساله بود و قیافهای ورزشکارانه داشت .وی یکی از کوماندو پاسدارهایی است که
تحت فرماندهی مســتقیم مصطفی چمران در لبنان آموزش این گونه عملیاتها

را دیده که در ارتش به عملیات چریکی معروف هستند .به همین علت به عنوان
مســؤول تیم ترور میکونوس انتخاب شــد .زیرا هم به رژیم وفادار است و هم در
این زمینه تخصص دارد و شناخت زیادی در مورد کار تروریستی و جاسوسی در

اروپا دارد .بنیهاشــمی سال  ١٩٨٧مسئولیت یک تیم ترور را برعهده گرفت که
این تیم میبایست یک خلبان ایرانی در ژنو را ترور کند که پیشتر یک هواپیمای

ایرانی را به عراق ربوده و بنیهاشمی این مأموریت را به انجام رساند.

ابوالقاسم مصباحی در دادگاه از دیدار خود با عبدالرحمن بنیهاشمی یاد کرد

و گفت که ســال  ٩٤با چند تن از دوستان صمیمی خود برای تفریح و سرگرمی
به هتل هیلتون تهران رفته و در آنجا اتفاقی عبدالرحمن بنیهاشمی را میبیند.

بهخاطر این که بنیهاشــمی با رفقای مصباحی آشــنا بوده با آنان شروع به

صحبــت و گفتگو میکند .همه آنها از ســران واواک و دســتگاههای امنیتی و
جاسوسی بودند به همین جهت از مسائل امنیتـی و تـرورهای خـارج از کشور و

مسألـه میکونوس صحبت شد .در جریان صحبتهای آنان بنیهاشمی میگوید

که مسئولیت اجرای عملیات میکونوس برعهده وی بوده و بعد از انجام مأموریت
از طرف رژیم یک ماشین بنز ٢٣٠به عنوان دست مریزاد میگیرد که در آن روز
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ماشــین را همراه داشــته و همه آن را میبینند .در این دیدار بنیهاشمی گفته
که پس از انجام عملیات میکونوس از ترس دستگیرشــدن ،آلمان را ترک کرده،

نامبرده در این باره اظهار داشــته که « :بعداز عملیــات هوا پس بود .من هم با
اولین پرواز به ترکیه رفتم».

ســال  19٩٤شــورای امنیت ملی جمهوری اســامی به منظور ارزیابی کار

دادگاه میکونوس و مناســبات ایران و آلمان ،تشکیل جلسه داد .در جلسه شورا،

رفســنجانی اینگونه از جلسه نتیجهگیری کرده و میگوید «ما باید تا جایی که
امکان دارد این مســأله را به یک مسأله سیاسی بین دو دولت تبدیل کنیم و آن
را از حالت قضایی و حقوقی خارج نمائیم».

هدف رفسنجانی از این سخنان این بود که دولت آلمان و ایران باهم از منظر

منافع و مصالح ملی دو ملت به میکونوس بنگرند نه همچون مســألهای حقوقی
دفاع از کشته شدن چند تن .به عبارت دیگر بازرگانی کردن با مسأله میکونوس

و زیر پاگذاشتن عدالت و حقوقبشر به خاطر منافع اقتصادی کاری که جمهوری
اسالمی و دولت اتریش با مسأله ترور دکتر قاسملو کردند.

جمهوری اســامی به منظور بی اعتبار کردن ابوالقاسم مصباحی و بیارزش

نشــان دادن اظهارات وی در دادگاه اعالم کرد که این فرد شــیاد و دزد اســت
و در جمهوری اســامی هیچ وقت مسئولیتی نداشــته و به جرم دزدی و فساد
و اختالس تحت تعقیب دســتگاه قضایی ایران اســت .در ایــن رابطه رژیم علیه
مصباحی پروندهای قطور تشــکیل داده و برای رئیس دادگاه میکونوس فرستاد.

ولی مصباحی توانســت حرفهای خود را ثابت و دروغهای جمهوری اسالمی را
نشان دهد.

عالوه بر مصباحی فرد دیگری هم با نام شــاهد ( )Bدر دادگاه حاضر و ادای

شهادت کرد و از ترورهای جمهوری اسالمی صحبت کرد.

با ادای شهادت بنیصدر و مصباحی پرونده میکونوس تکمیل شده و مراحل
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صدور و اعالم ُحکم نهایی نزدیک شد .دادگاه پس از شنیدن شهادت چند شاهد

دیگر ســرانجام اعالم داشــت که روزُ ٩٧/٤/١٠حکم  نهایی خود را صادر و اعالم
مینماید.

گرچه روند کار دادگاه میکونوس و فداکاری و شجاعت رئیس دادگاه و ُقضات
و دادستان و دســتگاه قضایی آلمان به طور ُکلی نشــان دادند که ُحکم دادگاه
ُحکمی عادالنه خواهد بود و متهمان اصلی این جنایت مشــخص میشوند ،ولی

با این حال هنوز این خطر وجود داشــت که دولت آلمان و جمهوری اسالمی در
آخرین مراحل کار دادگاه با هم تبانی کرده و بر دادگاه فشــار آورده که در این
ماجرا از مقامات ایرانی بحث نشود و حکومت ایران به عنوان حکومتی تروریست

و آمر ترور میکونوس محکوم نشود.

کـــردستان ایران به عنوان طرف اصلی مســأله ،با همکاری
حزب دمکرات ُ

احزاب و شــخصیتهای ایرانی  برنامــهای طراحی کردند که در روز صدور ُحکم

کـــردها و ایرانیها و آزادیخواهان آلمان در جلوی دادگاه میکونوس در
دادگاهُ ،
برلن به تشکیل میتینگی آرام دست زده و با مطبوعات و رسانهها گفتگو کرده و

پشتیبانی خود را از کیفرخواست دادستان اعالم نمایند.

    

فصل پنجم
ازحکم دادگاه تا آخر
ُ

صدورحکم دادگاه میکونوس
برلن روز ٩٧/٤/١٠ـ روز
ُ

روز  ٩٧/٤/١٠میالدی به عنوان یک روز تاریخی محسوب میشود .این روز برای

کـــرد و حزب دمکرات کـُــردستان ایران و خانــواده قربانیان و برای همه
ملت ُ

آزادیخواهان ایران روز ویژهای اســت .در این روز برلن وضعیت خاصی داشت.
ســاختمان بزرگ دادگاه ،کوچهها و خیابانها ،میادین و اماکن محوطه دادگاه به

نحوی کم ســابقه تحت کنترل بود .بیــش از دو هزار تن از افراد پُلیس برای امر
محافظت مأمور شده بودندُ .قضات و افراد دادستانی زیر چتر حمایتی پُلیس قرار
داشتند.

دادگاه از ســاعت ن ُه صبح رســماً آغاز به کار کرد .ولی از همان ساعات اولیه

کـــردها و اعضاء و هواداران حزب
صبح شمار زیادی از افراد اپوزیسیون ایرانی و ُ
دمکرات و احزاب سیاســی گوناگون ایرانی و آزادیخواهان آلمان و شــماری از

نمایندگان خبرگزاریهای جهان در بیرون دادگاه حضور داشــتند .آنها علیرغم
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اختالف نظر در مسائل سیاســی ،علیه جمهوری اسالمی ایران شعار میدادند و
از کیفرخواست  دادســتان اعالم حمایت میکردند و از طریق گفتگو با رسانهها
و مطبوعات اعمال تروریستی جمهوری اسالمی را فاش میساختند .افراد حاضر

در آنجــا بی صبرانه منتظر اعالم ُحکم از طرف دادگاه بودند .مردم از تبانی ایران
و آلمان هراس داشــتند که مبادا ُحکم دادگاه چیزی نباشد که آنان آرزوی آنرا
داشــتند .افراد سازمانهای سیاســی خصوصاً مجاهدین خلق و سلطنت طلبان
شعارهای مخصوص خود را حمل میکردند .در این میان مشاجره و بگومگو بین
افراد این ســازمانها روی میداد .در میان ُحضار تصاویر شــهدای برلن اینجا و
کـردستان در
آنجا دیده میشد .شعار دمکراسی برای ایران و خودمختاری برای ُ

میان جمعیت دیده میشد .هیئت نمایندگی حزب دمکرات در این مراسم عبارت
عبدلی همسر
بودند از :رســول قادری برادر شهید دکتر صادق شرفکندی ،کژال ُ
دهکـردی.
عبدلی و شُ هره بدیعی همسر شهید نوری
شهید فتاح ُ
ُ
ُحضار آمــاده در این گردهمایی و همه آزادیخواهان و آنانی که از ترورهای
جمهوری اســامی بهطور ُکلی و ترور میکونوس بهطور اخص اطالع داشــتند،
بیصبرانه منتظر صدور و شــنیدن ُحکم دادگاهی بودند که به دادگاه میکونوس

شهرت یافته بود.

ُحکم دادگاه میکونوس

از ساعت ن ُه صبح روز ١٩٩٧/٤/١٠دادگاه میکونوس به منظور صدور ُحکم نهایی،
آخرین جلســه دادگاه را تشــکیل داد .رئیس دادگاه و ُقضات ،دادســتان ،وکال،

کارمندان دادگاه ،مأمورین امنیتی و هر پنج  تن متهم دستگیر شده و شماری از
نمایندگان مطبوعات و رسانهها و تماشاچیها در تاالر دادگاه حاضر شدند .صدای

شعار و موزیک تظاهرکنندگان در بیرون به تاالر دادگاه میرسید.

رئیس دادگاه با ســخنان خود به جلســه دادگاه رسمیت داد و اعالم کرد که
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دادگاه ُحکم نهایی خود را اعالم  میدارد و از افراد حاضر در دادگاه خواســت که

جهت شنیدن ُحکم دادگاه بپاخیزند.

ُحکم دادگاه در مورد متهمان بدین نحو اعالم شد:

 -١کاظم دارابی محکوم به حبس ابد
 -٢عباس راحل محکوم به حبس ابد

 -٣یوسف امین محکوم به  ١١سال زندان

 -٤محمد عطریس محکوم به  ٥سال و  ٣ماه زندان

 -٥عطااهلل ایاد آزاد شود
بعدا ً رئیس دادگاه متن ُحکم دادگاه را که در  ٥٥صفحه منتشــر شــده بود،

قرائت کردُ .حکم دادگاه خیلی واضح و ُمحکم و مســتند و به دقت تنظیم شــده

بود.

در اینجــا خالصــهای از محتوای اصلی و نکات مهم این ُحکم کم ســابقه و

تاریخی را جهت اطالع خواننده گرامی خواهیم آورد( .نقل به مفهوم)

« ...امــروز کار دادگاه به پایان مراحل خود نزدیک میشــود .دادگاهی که
مجموعاً  ٢٤٧جلســه تشــکیل داد و  ١٦٧تن به عنوان شــاهد در این دادگاه
شهادت دادند .وقتی دادگاه در  ٢٨ماه اکتبر  ١٩٩٣شروع به کار کرد معلوم بود
که کار آن به درازا خواهد کشید .زیرا متهمان باید از حق خود استفاده میکردند

و دفاعیات خود را مطرح میکردند ،به ویژه پرس و جو از چند شــاهد در کشور

کانادا در این اواخر کار دادگاه را چند ماه به تأخیر انداخته است.

موضوع کار این دادگاه ترور هفدهم ماه ســپتامبر ســال  ١٩٩٢در رستوران

عبدلی،
میکونوس در شــهر برلــن بود که در این ترور صادق شــرفکندی ،فتاح ُ
دهکـــردی کشته شدند .دادگاه نمیتوانست تنها به این
همایون اردالن و نوری
ُ
رضایت دهد که در محلی تروری انجام شده ،چند نفر کشته و چند متهم که این

کار را به انجام رســانیده را مورد بررسی قرار دهد .بحث و طرح مسأله بدین نحو
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بدون شــناخت علل و عوامل پشت پرده امری ناقص بود .به همین دلیل دادگاه

میبایست جهت روشن شــدن موضوع به این سؤاالت پاسخ دهد که این نفرات
برای چه کشــته شدند .مسئول این قتلها کیســت؟ عالوه بر اینها میبایست
به روشــنی نشــان دهد که جامعهای که بر اساس قانون امورات خود را به پیش

میبرد و جامعهای که به اصول و زیربنای قانونی و بند  ٢میثاق جهانی حقوقبشر
(تضمین و حفظ حق زندگی برای همه کس) پایبند است اجازه نمیدهد کسانی

مانــع تعقیب و تحقیق حادثهای این چنینــی و اجرای قانون در مورد متهمان و
شناسایی آمران پشت پرده باشد.

چند تن از شــاهدان در دادگاه اظهار داشــتند که ایران در این ترور دســت

داشته است .همچنین روزنامهها منتشر ساختند که ایران بر سرمیز اتهام کشانده
و محاکمــه میشــود .اینها تنها اظهارنظر بودند .در اینجــا تنها  ٥تن آماده در
دادگاه محاکمه میشوند و دادگاه افراد غایب را محاکمه نخواهد کرد.

ریشــه این حادثه به اوضاع و تحوالت بعد از انقالب اسالمی ایران برمیگردد

کـــردهای ایران خواهان خودمختاری بودند و در این ارتباط شروع به فعالیت
و ُ

کردند .جهت ســرکوب کـُــردها ،دســتگاههای امنیتی ایران ،حــزب دمکرات
کـردستان ایران را هدف قرار دادند و این حزب شدیدا ً تحت نظارت دستگاههای
ُ
جاسوســی ایران قرار گرفت و رهبران سیاسی ایران تصمیم گرفتند که رهبران
کـردستان را از میان بردارند.
حزب دمکرات ُ

کشته شــدن دکترعبدالرحمن قاسملو دبیرکـُــل ســابق حزب با دو تن از

همراهانش در سیزدهم ژوئیه سال  ١٩٨٩در وین و حادثه میکونوس که موضوع
فعلی دادگاه است ،نتیجه تصمیمات مقامات جمهوری اسالمی هستند.

جمــعآوری اســناد و ادله به مــا این امــکان را داد که از نحوه و پروســه

تصمیمگیری از طــرف عالیترین مقامات رهبری ایــران و چگونگی اجرای این
تصمیمات که ســبب از میان رفتن مخالفین رژیم در خارج از کشور است ،اطالع
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یابیم .تصمیمگیری برسر اجرای این گونه عملیات در دست شورای عملیات ویژه

اســت که مخفیانه و برخالف قانون اساسی و خارج از آن تشکیل شده است .در
این شــورا رهبر مذهبی ،رئیس جمهور ،وزیــر واواک ،وزیرامورخارجه و نماینده

چندین دستگاه دیگر حکومت مشارکت دارند .اجرای هر گونه عملیات در خارج

از کشور مشروط به تصمیمگیری و تصویب این شورا است .پس از این که در این
شورا تصمیمی گرفته شد ،اجرای آن به یکی از اعضای شورا سپرده خواهد شد.

در  ٣٠ماه اوت ١٩٩٢علی فالحیان وزیر واواک اعالم کرد که توانســته است

کـردستان
ضربهای مؤثر بر گروهکها (به تعبیر وی) و از آن جمله حزب دمکرات ُ
ایران وارد آورد .این سخنان فالحیان تنها در رابطه با گذشته نبود ،زیرا وی گفته

بود که در آینده نیز در ایران و خارج از آن به آنان ضربه خواهد زد.

بعد از این که حزب دمکرات در صحنه بینالمللی جای خالی دکتر قاسملو را

با دکتر شرفکندی پر کرد و شرفکندی میخواست در میان نیروهای اپوزیسیون
اتحاد ایجاد کند ،ایران تصمیم گرفت که وی را از میان بردارد.

اجرای این تصمیم به علی فالحیان سپرده شد و نامبرده کانالهای جاسوسی
خود را در آلمان فعال ساخت .زمان تشکیل ُکنگره انترناسیونال سوسیالیست در

برلن نزدیک میشد و آنها میتوانستند برنامهریزی کنند .از سال  ١٩٨٠رهبران
کـــردستان در ُکنگره انترناسیونال مشارکت میکردند .بنابراین
حزب دمکرات ُ

واضح بود که رهبران حزب در این ُکنگره نیز مشارکت خواهند داشت.

ارزیابیهای ســران جمهوری اسالمی این بود که چنانچه این ترور در آلمان

انجام شــود ،مناسبات خوب میان ایران و آلمان سبب خواهد شد که این مسأله

تعقیب نشود.

جهت اجرای این ترور رمز فریاد بزرگ َعلوی انتخاب شده است .در اواخر ماه

ژوئیه دو تن از مأمورین واواک به نامهای ارشدی و کمالی به آلمان آمدند .آنها

در ظاهــر برای کارهای تجارت ولی در واقع برای آمادهســاختن زمینههای ترور
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آمده بودند و گزارش آن را به اطالع علی فالحیان برسانند .آنها در آلمان نفری

را داشــتند که در این کارها آنان را یاری میرساند و آن هم کاظم دارابی بود که
از سال  ١٩٨٠در آلمان زندگی میکرد.

طبق اطالعات ســازمان امنیت آلمان ،کاظم دارابی عضو ســپاه پاسداران و

واواک و عضو حزباهلل لبنان است که بودجه حزباهلل از طرف ایران تأمین و افراد

آن نیز آموزش داده شــده و ایران از حزباهلل همانند شاخه کاری خود استفاده
میکند .طبق مأموریتی که به کاظم دارابی سپرده شده بود نامبرده یک تیم ترور

متشکل از چهار نفر لبنانی به نامهای یوسف امین ،عباس راحل ،محمد عطریس

و عطااهلل ایاد تشکیل میدهد .امین و راحل در ایران تعلیمات نظامی و تروریستی
را دیده بودند .از ســال   1989از دولت آلمان درخواست پناهندگی کرده بودند.

در یک عکس دســته جمعی که با دارابی دارند معلوم میشــود که باهم ارتباط

خوبی داشتند .راحل به حدی مورد اعتماد دارابی بوده که دارابی منزل قبلی خود
را در اختیار وی قرار داده بود.

در  ٢٥مــاه اوت دارابی یــک موبایل خریداری کرده اســت .زیرا که دارابی

میخواست که روز ترور در برلن حضور نداشته باشد و با این موبایل میتوانست

تماس بگیرد بدون این که کسی بتواند وی را کنترل کند.

حدود روز هفتم ســپتامبر  ١٩٩٢گروه ضربت تحت سرپرستی کسی به نام

شــریف به برلن آمده و با دارابی تماس گرفت .از لحاظ نظامی شــریف ورزیده و

خبره بود .با آمدن شــریف نقش دارابی کمرنگ نشده و دارابی همچنان مسئول
آمادهسازی برنامهی ترور بود.

دارابــی منزل خود را در اختیار تیم تــرور قرار داده بود (راحل در این منزل

زندگی میکرد ولی بعداز آمدن تیم ترور ،دارابی در  ١١سپتامبر کلید منزل یکی
از دوستان خود به نام برنجیان را گرفت .این منزل در یک مجتمع آپارتمانی بود
که مناســب خانه تیمی بود .معلوم نبود کــه دارابی از چه طریقی از خالی بودن
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منزل اطالع یافته است).

پس از این که روز  ١٢سپتامبر  ١٩٩٢در منزل دارابی ،امین و شریف و حیدر

همدیگر را دیدند ،دارابی اعالم داشــت که خانه دیگری را جهت ترور آماده کرده
و باید این خانه را ترک کنند .تصمیم گرفته شــد که هیچ نشانی از خود در این
خانه به جای نگذارند و همه چیز را پاک کنند .زیرا دارابی میدانســت که بعد از

انجام ترور ممکن است که این خانه از طرف پُلیس بازدید شود.

شــریف به دارابی گفته که :به این خانه تلفن نزند اگر کار ضروری داشــتند

خودش تلفن خواهد کرد .در آن  شــب دارابی به هامبورگ رفته و در هتل اتاقی

اجاره میکند تا چنین نشان دهد که در هنگام ترور در برلن نبوده است.
آمدن هیئت حزب به برلن

دهکـردی به همسرش گفته که مهمان دارند .دکتر
روز  ١٤سپتامبر آقای نوری
ُ
صادق شــرفکندی از نوری خواسته که با هیئت حزب در ُکنگره شرکت کند .در
دهکـردی از آمدن
عبدلی ،اردالن ،غفاری در منزل
آن شب
دهکـردی ،عزتپورُ ،
ُ
ُ

دکتر صادق شــرفکندی صحبت میکردند که ساعت  ٩شب به برلن میرسید و
همچنین از نشســتی با اپوزیسیون ایرانی در صورت امکان بعد از ُکنگره صحبت
میکردند ولی معلوم شــد که بعد از  ١٧ســپتامبر امکان ایجاد چنین برنامهای
عبـدلــــی و اردالن روز  ١٨ســپتامبر سفـــر دیگری در پیش
وجود ندارد زیرا
ُ

داشتند و میبایست برلن را ترک کنند.

روزهای بعد دکتر شــرفکندی با دوستانش ،روز  ١٧سپتامبر را برای دیدار با

اپوزیســیون ایرانی در رستوران میکونوس تعیین کردند .به همین خاطر نوری از
غفاری خواســت که دوستان خود را دعوت کند و اسامی  ١٠تا  ١٥نفر را به وی
داد .غفاری این افراد را برای روز  ١٨دعوت کرد که این اشتباه بود.

عبدلی و اردالن و
روز هفدهم ســپتامبر هنگامی که دکترشرفکندی و آقایان ُ
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دهکـــردی به رستوران آمدند ،دیدند کسی آنجا نیست .به ناچار غفاری و
نوری
ُ
اســفندیار به افراد دعوت شده تلفن میکنند .برخی از این افراد به علت مریضی

یا کار نتواستند در این نشست شرکت کنند.
اجرای عملیات

در این مدت در خانهای که برای تیم ترور تدارک دیده شده بود ،شریف و راحل
و امین مشغول آماده کردن تدارکات و مقدمات ترور بودند.

روز  ١٣ســپتامبر حیدر یک دستگاه ماشــین   BMWدست دوم خریداری

میکند .چنین طراحی شــده بود که دو نفر تیراندازی کنند ،یکی با مسلســل و

دیگری با تپانچه جهت زدن تیر خالص به کشته شدگان.

یکی از دو نفری که برای تیراندازی تعیین شــده بود امین بود ولی هنگامی

که این کار به وی پیشــنهاد شد به بهانه داشــتن زن و بچه از پذیرفتن آن سر
باز زد .شــریف با وی صحبت کرد ولی بی نتیجه بود .بعدا ً تصمیم گرفته شد که
شریف با مسلسل و راحل با تپانچه تیراندازی کرده و امین در جلوی درب ورودی

رستوران کشیک بدهد.

چنین تصمیم گرفته شــد که پس از انجام عملیات وســیله فرار راحل آماده

شــود جهت این کار میبایست عطریس پاســپورت برادر خود را بدزدد .روز ١٦

ســپتامبر امین و راحل به منظور بدست آوردن اســلحه از خانه بیرون میآیند.

پس از چند ســاعت اســلحهها را آوردند و یک تپانچه و مسلسل و صدا خفهکن

بودند .این سالحها ،اسلحه ارتش ایران بودند .راحل و حیدر به خوبی سالحها را
بازدید کرده و جهت مخفی کردن ســاحها یک عدد کیف ورزشــی را هم آماده

کرده بودند .از طرف یک نفر جنایتکار به تیم ترور اطالع داده شد که نشست در

روز  ١٧سپتامبر خواهد بود.

تیم ترور روز  ١٧ســپتامبر برای شناخت بیشــتر از محل ترور بازدید بعمل
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آوردند ١٧ .ســپتامبر  ١٩٩٢دکتر صادق شــرفکندی و همراهانش در رستوران
تلفن خانهای که تیم ترور در آنجا مخفی شده
جمع شــده بودند .ساعت  ٩شبِ ،

بود به صــدا درمیآید .این رمزی بود که از طرف جنایتــکار به تیم ترور جهت
شروع عملیات ترور داده میشد.

تیم تــرور جهت اجرای عملیات بــه طرف محل ترور بــراه افتادند .امین و

راحل با تاکســی و مترو رفته و در نزدیک محل ترور پیاده شدند .حیدر و محمد

در ماشــین منتظر ماندند در آن هنگام در رســتوران عالوه بــر دکتر صادق و
همراهانش ،یک نفر مشتری هم در آنجا بود.

ساعت  ١٠/٥٠شریف و راحل داخل رستوران شده و با داشتن اطالعات کامل
در مورد محل و نحوۀ نشســتن قربانیان ،سریعاً ترور را انجام دادند بدون این که

دچار هیچ گونه اشتباهی شوند.

عبدلی ،اردالن ،عزیز غفاری ،شــرفکندی ،نوری،
میرراشــد ،دســتمالچیُ ،

ابراهیمزاده و صادقزاده نشسته و مشغول خوردن شام بودند .از ورود تروریستها
اطالعی نداشتند .راحل صورت خود را  پوشانده بود .شریف هم با بلوز یقه اسکی
خود ،صورتش را پوشــانده بود (میرراشد ،شــرفکندی را دیده بود که قیافهاش
تغییر کرد) قبل از این که آنها از ماجرا مطلع شــوند ،شــریف با زبان فارســی
مادرقحبهها را گفته و شــروع به تیراندازی کرده بود .وی از داخل کیف به طرف

قربانیان شــلیک و در مجموع  ٢٦تیر را در دو نوبت شــلیک کرده بود .راحل با
تپانچه بــه قربانیان تیر خالص زده بود .در اصل غفاری هدف نبود ولی تصادفی

عبدلی و اردالن در دم جان سپردند.
زخمی میشود .دکتر شرفکندی و ُ

دهکـــردی در بیمارستان فوت کرده و غفاری به شدت زخمی میشود ،پس
ُ

از انجام ترور شــریف و راحل به طرف ماشــینی که حیدر و محمد در آن منتظر

هســتند فرار میکنند .هنگام حرکت به علت تعجیل نزدیک بوده زنی دوچرخه
ســوار را زیر بگیرند .پس از طی مسافتی ماشــین را در محلی رها کرده و کیف
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و ســاحها را در زیر یک ماشــین مخفی میکنند .پُلیس روز   ٧اکتبر ماشین را

پیدا میکند.

امین به شهـــر راین رفته و شریف از طریق ترکیه به ایران بازگشت .نقش و

وظیفه دارابی پس از انجام دادن ترور این بود که حیدر را در فرار از آلمان یاری
کند .روز  ١٩ســپتامبر دارابی به برلن  بازگشته و اطالع یافت که حیدر آلمان را
ترک گفته است.

بــه امین دو هزار مارک داده شــده بود که از آلمان خارج شــود ولی امین

نمیخواست از آلمـان خارج شود .به همین منظور راحل و عطریس جهت دیدار
با امین به راین رفتند .راحل میخواست از طریق آمستردام فرار کند .عطریس به

آمســتردام سفر کرد تا از ساعت پرواز و برنامه حرکت هواپیماها اطالع پیدا کند.
روز  ٢اکتبر عطریس از برلن پاســپورتی به راین برد .روز  ٤اُکتبر راحل و امین و
روز  ٧اُکتبر عطریس دستگیر میشوند.

در  ٢٧ســپتامبر دارابی به ایران ســفر کرد تا گــزارش کار خود را به اطالع

مقامات باالتر برســاند .روز  ٤اکتبر بدون این که از دستگیری دوستانش اطالع
داشته باشــد به برلن باز میگردد .وقتی از دســتگیری این نفرات خبردار شد،

خواست که دوباره آلمان را ترک کند .ولی روز  ٨اکتبر دستگیر شد.

ایاد میخواست آلمان را ترک کند ولی پول نداشت .در روز  ٢٥اکتبر از برلن

به دوست خود (جراده) تلفن کرد و از وی درخواست  ٢٠٠٠مارک کرد تا بتواند
بلیط سفر خود را با آن خریداری کند.

جراده از وی پرسیده بود که آیا در این ترور دست داشته است یا نه .ایاد در

جواب گفته که در برنامهریزی ترور دســت داشته است .جراده به وی پول نداده
بنابر این روز  ٢٩اکتبر ایاد دستگیر میشود.

در حقیقت این متهمان قربانی سیاســتهای مقامات عالی رتبه رژیم ایران

شدند .ترور برلن به علت اختالف بین حزب دمکرات و احزاب و دیگر سازمانهای
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اپوزیسیون ایرانی حادث نشده است ،زیرا گفته شاهدان و اسناد و ادله دیگر اثبات
میکنند که اکنون این احزاب و سازمانها با هم اختالف فیزیکی ندارند.

مســئولیت ترور میکونوس بر عهده رهبران سیاسی رژیم ایران است .در این

ارتباط چند سند را به اطالع  میرسانیم:

 -١جهت هرچه بیشــتر روشن شدن این مسأله توجه به حادثه سال ١٩٨٩

وین (ترور دکترقاســملو و دو تن از همراهانش) بسیار مهم است .زیرا که هر دو
حادثه وین و برلن بر ســر یک خط قرمز قرار گرفتهاند که مشخص است سر این

خط به کجا منتهی میشــود .در این اعمال تروریستی ،جهتگیریها مشابه هم
هســتند .در هر دو ترور هدف از بین بردن رهبران حزب دمکرات کـُــردستان
ایران ،دکترقاسملو و دکترشــرفکندی ،بوده است .زیرا ارزیابی رژیم این بود که
کـــردستان ایران را منفعل نماید .در
با این کار خواهند توانست حزب دمکرات ُ

هر دو ترور برلن و وین به قربانیان تیرخالص زده شــده و در هیچکدام از این دو

جنایت وحشتناک عامل مذهبی وجود ندارد.

 -٢دلیل ترور رهبران حزب دمکرات تاثیرگذاری آنان و هم صدا نبودنشــان

با رژیم بود .ســران رژیم ،حزب دمکرات را خطری برای حاکمیت خود به شمار

میآوردند .اظهارات علی فالحیان در این مورد این واقعیت را روشن میسازد.

 -٣روزهای  ١٥و  ١٦ســپتامبر ( ١٩٩٢دو روز قبــل از جنایت میکونوس)

نیروهــای انتظامــی و امنیتی رژیم در کـُــردستان ایران به حالــت آماده باش

درآمدند .ابوالقاســم مصباحی معروف به شــاهد ( )Cدر جریان ادای شهادت در

دادگاه بر این مسأله تأکید کرد  .

 -٤ابوالقاســم مصباحی ُحکم کشتن یک نفر از اپوزیســیون ایرانی را دیده

اســت که از طرف سران رژیم  صادر شده است .مصباحی این ُحکم را به دادگاه

نشان داد.

 -٥سالحهای به کار رفته در این ترور متعلق به ارتش ایران بوده که به افراد
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عادی تحویل داده نمیشوند.

 -٦مصباحی در جریان ادای شــهادت خود اظهار داشــت که جانشین وزیر

واواک ایران در اواخر ماه ســپتامبر  ١٩٩٢به وی گفتــه که «بچههای ما دکتر
شرفکندی را زدند».

 -٧اعترافات یوسف امین در مورد توطئه ترور میکونوس و نقش کاظم دارابی

با اطالعات و گزارشــات سازمان امنیت آلمان منطبق است و دادگاه هیچ شک و
تردیدی در مورد درستی این اعترافات ندارد.

تکذیب اعترافات و اظهارات قبلی از طرف یوسف امین برای دادگاه قابل قبول

نبود .زیرا این مســأله به علت نارضایتی از وکیل ،وضعیت زندان ،ترس از تهدید

خانواده بوده و نامبرده میخواست با این کار از طرفی نقش خود را کمرنگ کرده

و از طرف دیگر نقش دارابی و راحل را انکار کند.
امین

یوسف امین آموزشهای تروریســتی و خراب کاری را در ایران فرا گرفته است.

آموزش این افراد در ایران تنها در راستـای صدور اسالم نیست بلکه برای مقابله

علیه اپوزیسیون ایرانی هم هست.

دادگاه بایــد ثابت کند که یوســف امین در جلوی درب رســتوران بوده یا

تیراندازی کرده است .خود وی اعتـــراف کرده که جلوی درب رستوران نگهبان
بوده ،ولی برخـــی از شاهدان گفتهاند که امین تیراندازی کرده است ولی دادگاه

محکمه پســند تشخیص نداده و به همین خاطر از نظر دادگاه
دلیل شاهدان را ُ
اقرار امین دارای اعتبار است.
عباس راحل

راحل همراه شریف داخل رستوران شده و با تپانچه تیراندازی کرده و به قربانیان
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تیر خالص زده اســت .اثر انگشــت راحل بر تپانچه بر جای مانده از تروریستها

وجود دارد .راحل قاتل است و مرتکب انجام قتل عمد شده است .این قتل دارای

ویژگی خاصی است .زیرا که قربانیان بی دفاع بوده و در این هنگام منتظر چنین
حادثــهای نبودند .این قتل دارای زمینۀ مذهبی نبــوده بلکه رهبران رژیم ایران

که خود را اســامی میخوانند جهت حفظ موقعیت خود در قدرت این جنایت
کـــرد ایران
را طراحی کردهاند .راحل و همکاران وی اطالع داشتند که رهبران ُ
به علت مخالفت با رژیم ایران باید کشــته شوند .به همین دلیل جرم آن سنگین
بوده و راحل به حبس ابد محکوم میگردد که پس از گذشــت  ١٥سال از مدت

زندان باز هم نمیتواند از آزادی مشروط استفاده کند.
دارابی

در جریان کار دادگاه مشــخص شــد که دارابی عضو سازمان امنیت ایران است.

ابوالقاســم مصباحی در دادگاه گفت که چندین بار خودش دارابی و شریف را با
هم دیده است.

سال  ١٩٨٢در شهر مانیز آلمان در یک فستیوال فرهنگی در زدوخوردی که

میان هواداران و مخالفان رژیم ایران روی داد ،دارابی به نفع رژیم حضوری فعال

داشت .آن زمان حکومت آلمان خواست که دارابی را اخراج کند ولی دولت ایران
دخالت کرده و جلوی این کار را گرفت.

دارابی به عنوان کارمند ســفارت ایران در آلمان مسئولیت زخمیهای جنگ

ایران را بر عهده داشــت .در فاصله میان ســالهای  ١٩٨٦تا  ١٩٨٩دارابی عضو
انجمن اسالمی ایران در آلمان بود که هدف آن تبلیغ به نفع رژیم ایران و ترویج

ایدئولوژی اسالمی بود.

دارابی خیلی تالش کرد که ارتباط امنیتی وی با ایران فاش نشود .به همین

خاطر طوری وانمود میکرد که  مشغول کار بازرگانی و تحصیل است.
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در  ٢٤آوریل ســال  19٩١فراهانی سرکنســول ایران در آلمــان به دارابی

کـردهای عراق دست به جمعآوری اطالعات
مأموریت داد که در مورد یک نفر از ُ

بزند .همچنین از طرف کنسولگری ایران مأموریت یافت تا خانهای برای سفارت
پیدا کند.

مســئولیت دارابی در ترور میکونوس پیداکردن افراد الزم جهت انجام ترور،

تأمیــن تدارکات الزم برای این کار و تأمیــن بودجه برای تیم ترور بود .عالوه بر
کـــرد آرزوی نامبرده هم بود .زیرا که دارابی هوادار بی قید
اینها کشتن رهبران ُ
و شــرط رژیم ایران است .به همین جهت دارابی به جرم شرکت در قتل عمد به

حبــس ابد محکوم میگردد .بی دفاع بودن قربانیان و کشــتن رهبران یک ملت

تنها بهخاطر داشــتن افکار سیاسی آنان ،سنگینی ویژهای بر این جرم  است .به
همین دلیل دارابی هم همانند راحل حتی پس از طی  ١٥ســال از مدت زندان

هم نمیتواند از آزادی  مشروط استفاده کند.
عطااهلل ایاد

ایــاد هرچند که کم و بیش از جریان ترور میکونوس اطالع داشــته ولی به این
علت که مستقیماً در جریان ترور نقشی را برعهده نداشته است ،آزاد میگردد.
تأثیرات حقوقی و سیاسی ُحکم دادگاه میکونوس

حاضران بیرون از دادگاه میکونوس که منتظر صدور ُحکم نهایی دادگاه بودند پس

از شنیدن اعالم ُحکم نهایی از طرف رئیس دادگاه ،کارناوال شادی به راه انداختند.
افراد همدیگر را در آغوش میگرفتند و به هم تبریک میگفتند .صدای موزیک شاد
و شعار بر ضد جمهوری اسالمی ایران و علیه تروریزم ،فضای خاصی را ایجاد کرده
بود .مردم خود را در این پیروزی شریک میدانستند و اظهار خوشحالی میکردند.

رســانهها و مطبوعات فعال شــدند .تصویربرداری میکردند ،عکس میگرفتند و با
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افــراد گفتگو و مصاحبه انجام میدادند و بــرای مراکز خود رپرتاژ آماده میکردند.
تیتر روزنامهها و مجالت ،برنامه اصلی اخبار و تفاسیر رادیو و تلویزیونها در سراسر

دنیا برای مدتی به مسأله میکونوس و ُحکم نهایی دادگاه اختصاص داشت .میتوان

گفت که کمتر مسألهای در سطح بینالمللی دارای چنین انعکاسی بوده است.

در ُحکم نهایی دادگاه میکونوس چند نکته مهم و اساســی آمده اســت که در

اینجا به آنها اشاره خواهیم کرد:

 -١در جمهوری اسالمی ارگانی غیرقانونی و خارج از قانون اساسی به نام شورای

عملیات ویژه تشکیل شده است که اعضای اصلی آن عبارتند از :رهبر انقالب ،رئیس

جمهور ،وزیر واواک ،وزیر امورخارجه  ،فرمانده ســپاه پاسداران .مسئول این شورا

رهبر انقالب است.

 -٢هیچ گونه عمل تروریستی و کشتن افراد در خارج از کشور بدون تصویب و

تصمیم این شورا انجام نمیشود.

 -٣ترور میکونوس مســتقیماً از طرف این شورا تصویب و بنا به درخواست این

شورا اجرا گردیده است.

 -٤متهمانی که به زندان محکوم شدهاند به عنوان عامل اجرایی محسوب شده

و متهمان اصلی رهبران عالیرتبه جمهوری اسالمی هستند.

 -٥ترور دکتر قاســملو و همراهانش در ســال  ١٩٨٩در وین نیز به دســتور

حکومت ایران انجام شده است.

اشــاره به این نــکات در ُحکم دادگاه میکونوس بدین معناســت که ترور افراد

اپوزیســیون ایرانی در خارج از کشــور از طرف حکومت ایران انجام میشود .بنابر

این حکومت جمهوری اسالمی ،حکومتی تروریست و جنایتکار و جمهوری اسالمی
مصداق مقوله تروریزم دولتی است.

ُحکم دادگاه میکونوس آثار حقوقی و سیاســی به دنبال داشت که در اینجا به

طور خالصه به برخی از آنها اشاره میکنیم:
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 -١از لحاظ حقوقی افراد یا شخصیتهای حقوقی که در دادگاه محکوم میشوند،

باید غرامت و ضرر و زیان کس یا طرفی را که از وی متضرر گردیده اســت بپردازد.

بنابراین در مسأله میکونوس طبـــق ُحکم دادگـاه ،رهبـران عـالـیرتبه جمهوری
اسالمی به عنوان طراح و تصمیمگیرنده اصلی شناخته شدند و علیاالصول هم باید

ضرر و خسارتهای مادی و معنوی قربانیان و افراد و طرفهایی که در این ارتباط  

متضرر شــدهاند و هم هزینه محاکمه طوالنی دادگاه میکونوس را جبران کنند .این
مسأله در قوانین و اصول حقوقی ملی و بینالمللی تصویب شده و نمونههای فراوانی

از آنهم وجود دارد.

 -٢دولت آلمان میتواند تمامی کســانی که طبق ُحکم دادگاه میکونوس متهم

شــناخته شدهاند را تحت تعقیب و از راه پُلیس اینترپُل یا از هر طریق ممکن دیگر
آنها را دســتگیر و محاکمه کند .زیرا این متهمــان این جنایت را در خاک آلمان
انجام داده و حاکمیت و اســتقالل سیاســی و قضایی این دولت را زیرپا گذاشته و

طبق اصول رسیدگی به جرم و جنایت برعهده دادگاه دولتی است که جرم در آنجا

واقع شده است.

 -٣اکنون که حکومت اســامی ایران در دادگاه معتبر کشــوری صاحب نفوذ

همچون آلمان که دارای ســابقۀ  ٥٠٠ساله در اســتقالل دستگاه قضایی است ،به

عنوان حکومتی تروریست محکوم شده اســت .جمهوری اسالمی بیشتر از دفعات
قبلی از لحاظ سیاســی و دیپلماسی منزوی خواهد شــد .زیرا کشورهایی که علیه

تروریــزم مبارزه میکنند بــه راحتی نمیتوانند با حکومتهای تروریســت دارای
مناســبات باشــند زیرا در نظر افکارعمومی به عنوان حکومتی دیکتاتور و مستبد

شناخته خواهند شد.

مردم ُکردستان و ُحکم دادگاه میکونوس

کـردستان ایران هستند .شهدای گرانقدر
صاحبان اصلی دادگاه میکونوس مردم ُ
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کـردستان ایران و
کـرد در ُ
و دور از وطن میکونوس در راه آزادی و سعادت ملت ُ
همچنین در راه ایجاد اتحاد و همبستگی اپوزیسیون ایرانی جان خود را از دست
داده و ترور شدند.

با صدور ُحکم دادگاه میکونوس و اطالع مردم از اعالم ُحکم این دادگاه ،موج
شــادی سراسر ُکردستان را فراگرفت .مردم ُکردستان که در شرایط خفقان و زیر

ســایه حکومت پُلیسی زندگی میکردند با شــنیدن این خبر با اشکال گوناگون

ابرازخوشــحالی کــرده و آن را به همدیگر تبریک میگفتند .بســیاری از مردم  
شهرهای ُکردستان و دیگر شهرهای ایران با رادیوهای خارج تماس گرفته و ابراز
خوشحالی میکردند.

حزب دمکرات و ُحکم دادگاه

کادر و پیشمرگان حزب دمکرات بیشتر از همه از شنیدن ُحکم دادگاه میکونوس

خوشــحال شدند .همچنانکه در جریان وقوع حادثه ناگوار میکونوس هم از همه
بیشــتر ناراحت شــدند .در حقیقت صدور ُحکم عادالنه میکونوس زخم کادر و
پیشــمرگان و همه اعضای حزب و مردم ُکردســتان ایران را التیــام داد .رادیو

صدای ُکردســتان ایران و روزنامه ُکردستان اخبار و تفسیر و ارزیابی ُحکم دادگاه

میکونــوس را پخش میکردنــد .نمایندگی حزب در خارج از کشــور با رادیو و
تلویزیون و روزنامههای خارج از کشــور به گفتگو و مصاحبه پرداختند .از داخل

و خارج از کشور از طرف شخصیتها و احزاب سیاسی و صنفی پیامهای تبریک

برای حزب دمکرات فرســتاده میشد .همه این پیامها حاوی این نکته بودند که
ُحکم دادگاه میکونوس پیروزی تاریخی برای جنبش آزادیخواهانه ُکردســتان و
حزب دمکرات است.

در ارتباط با صدور ُحکــم دادگاه میکونوس روز( ١٣٧٦/١/٢٣دو روز پس از

صدور ُحکم) در یکی از مراکز دفتر سیاســی با حضور کادر و پیشــمرگان حزب
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دبیرکـــل حزب عبداهلل حسنزاده
گردهمایی برگزار گردید .در این گردهمایی
ُ
ضمن گفتن تبریک به کادر و پیشمرگان و مردم ُکردستان اظهارداشت که صدور
ُحکم دادگاه میکونوس پیروزی بزرگــی برای جنبش آزادیخواهانه ملت ُکرد و
جنبش سراســری ایران و تمامی آزادیخواهان و طرفداران عدالت و حقوق بشر
محسوب میشود.

نمایندگی حزب در خارج از کشــور با سه سازمان ایرانی :الف) اتحاد فدائیان  

ب) ســازمان فدائیان (اقلیت)  ج) ســازمان کارگران انقالبــی ایران (راه کارگر)

دراطالعیهای مشترک به مناسبت صدور ُحکم دادگاه میکونوس در ١٣٧٦/١/٢٦
از کشورهای جهان خواستند که:

 -١ارتباط خود با جمهوری اسالمی را قطع کنند.

 -٢سران جمهوری اسالمی ایران در یک دادگاه بینالمللی محاکمه شوند.
در همین ارتباط حزب دمکرات ُکردســتان و این ســه سازمان طی نامهای

سرگشاده برای وزراء خارجه اعضای اتحادیه اروپا درخواست کردند که از سیاست

دیالوگ انتقادی خود با ایران دســت برداشته و مناسبات دیپلماتیک و اقتصادی
خود با جمهوری اسالمی ایران را قطع کنند.

اپوزیسیون ایرانی و ُحکم دادگاه میکونوس

صدورحکم دادگاه میکونوس
حزب و سازمان و شخصیتهای اپوزیسیون ایرانی از
ُ

اظهار خوشــحالی کردند .شــماری از این احزاب و سازمانها به همین مناسبت

بیانه صادر کردند که در اینجا به برخی از آن سازمانها اشاره میکنیم:
 -١کمیته مبارزه با تروریزم جمهوری اسالمی ایران
 -٢سازمان اتحاد فدائیان ملت ایران

 -٣سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
 -٤حزب ملت ایران
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 -٥انجمن دفاع از زندانیان سیاسی ایران

 -٦شورای مقاومت ملی

 -٧نهضت مقاومت ملی ایران

 -٨سازمان طرفداران حقوق بشر و آزادیهای اساسی ایران
 -٩شورای مرکزی اتحاد فدائیان کمونیست

 -١٠سازمان مشروطهخواهان
 -١١جنبش ملی ایران

ُحکم دادگاه میکونوس و مسأله میکونوس در بیشتر روزنامهها و مجالتی که

با زبان فارسی در خارج از ایران پخش میشوند انعکاس داشت .در اینجا شماری
از شــخصیتهای ایرانی در خارج از کشــور را نام میبریم که در ارتباط با ُحکم

دادگاه میکونــوس با رادیو و تلویزیونهای خارج گفتگــو کرده و از صدور ُحکم
دادگاه اظهار خوشحالی کردند:

 -١دکتر ابوالحسن بنیصدر نخستین رئیسجمهور ایران

 -٢پرویز دســتمالچی نویسنده و یکی از کسانی که از حادثه میکونوس جان

سالم بدر برد.

 -٣عبدالکریم الهیجی حقوقدان

 -٤دکتر علیرضا نوریزاده نویسنده و روزنامهنگار
 -٥مهدی خانباباتهرانی نویسنده و روزنامهنگار

 -٦دکتر منوچهر گنجی سیاستمدار
تظاهرات ایرانیان در لوگزامبورگ

روز ٩اردیبهشــت ماه  ١٣٧٦برابر با  ٢٩ماه آوریــل  ١٩٩٧میالدی وزیران امور
خارجه اتحادیه اروپا به منظور در پیش گرفتن یک سیاســت مشــترک در برابر
جمهوری اســامی ایران خصوصاً بعد از صــدور ُحکم دادگاه میکونوس گرد هم
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آمدنــد .صدها تن از اعضاء و هواداران حزب دمکرات ُکردســتان ایران و شــمار
زیــادی از ایرانیان مخالــف رژیم در محل گردهمایی وزیــران امور خارجه اروپا

در شــهر لوگزامبورگ گردهمایی بزرگ و آرامی تشــکیل داده و از کشــورهای
اروپایی خواســتند که ارتباطات دیپلماسی و اقتصادی خود با رژیم ایران را قطع
کنند .همچنین در قطعنامه پایانی گردهمایی درخواست شد که سران تروریست

جمهوری اسالمی در یک  دادگاه بینالمللی محاکمه شوند.
حکومت آلمان و ُحکم دادگاه میکونوس

چند ســاعت پساز صدور ُحکم دادگاه میکونوس ،دولت آلمان طی بیانهای

رســمی اعالم داشت که دخالت رهبران حکومت ایران در مسأله ترور میکونوس
زیر پا گذاشتن آشکار قوانین بینالمللی است و آلمان نمیتواند همچون عملی را

تحمل کند .در این رابطه حکومت آلمان تصمیم گرفت که:
 -١سفیر خود از تهران را هر چه سریعتر فراخواند   .

 -٢سیاست دیالوگ انتقادی در برابر ایران را پایان دهد.

 -٣چهار تن از دیپلماتهای ایرانی را از آلمان بیرون کند.

صــدور ُحکم دادگاه میکونــوس در مطبوعات و رســانههای آلمان انعکاس

وســیعی داشت .سرتیتر و مقاله اساســی روزنامه و مجالت آلمان به این مسأله

اختصاص یافته بود.

در اینجا به چند نمونه از آنها اشاره میکنیم:

«نخســتین بار است که دســتگاه قضایی بر سیاســت و اقتصاد پیروز
میشود».

«فرانکفورترالگمانیه»

«مسأله دادگاه میکونوس در تاریخ قضایی آلمان به یادگار میماند».

«زیدویچه زایتونگ»

«مقامــات وزارت خارجــه آلمان از این بــه بعد هیچ بهانــهای برای
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سازشکاری با ایران ندارند».

«تایگه زایتوینگ»

«آلمان نباید نگران قطع مناســبات ایران و آلمان باشد زیرا در چنین

حالتی بیشترین و بزرگترین ضربه را ایران خواهد خورد».

برلنسایتوینگ»

اتحادیه اروپا

کشــورها و به ویژه کشــورهای صنعتی به فکر منافع و مصالح اقتصادی خود و
پیداکردن بازاری جهت مصرف کاال و مایحتاج خود هستند .همیشه میخواهند
کــه مایحتاج خود را بــا ارزانترین قیمت تأمین و کاالهای خــود را با گرانترین
قیمت بفروشند .این مسأله در حقیقت معیار آنها جهت دیپلماسی با کشورهای
عقبمانده است و در این میان اخالق و حقوقبشر و انسان دوستـــی کمتر مورد

توجـــه قرار میگیرند .علت اشاره به این مسأله این است که کشورهای اتحادیه
اروپایی در  ١٢ماه دســامبر  ١٩٩٢در نشست شورای وزیران خود در (ادینبورو)

در ارتبــاط با تنظیم مناســبات خود بــا ایران مقوله تازهای را به نام سیاســت
گفتگوی انتقادی را به فرهنگ سیاســی و دیپلماســی اضافه کردند .مبنای این

سیاســت آن اســت که به علت اهمیت خاص ایران در منطقه و چنین کشوری

که دارای نفت و بازار مصرفی فراوانی اســت ،باید ارتباطات سیاســی و اقتصادی
و دیپلماســی خود با این کشــور را حفظ کنیم .با این شرط که ایران حقوقبشر

و آزادیهای فردی و جمعی را رعایت و از فتوای کشــتن ســلمان رشدی دست
بردارد .اتحادیه اروپایی عم ً
ال از این شرط خود چشم پوشی کردهاند .زیرا نه ایران
از اعمال تروریســتی و زیرپا گذاشتن حقوقبشر دست برداشته و نه اتحادیه اروپا
معامالت و سوداگریهای خود با ایران را قطع کرده است.

به دنبال صــدور ُحکم دادگاه میکونوس و پساز آنکه آلمان ســفیر خود از
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تهران را فراخواند ،کشورهای عضو اتحادیه اروپایی هم به منظور حمایت از آلمان
و ابــراز اعتراض در مقابل جمهوری اســامی به عنــوان اقدامی ابتدایی ،همگی

سفراء خود از تهران را فراخواندند.

حکومت اســترالیا و نیوزیلند به منظور حمایت از کشورهای اتحادیه اروپایی

ســفیران خود از تهران را فراخواندند .شــورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز

 ٢٩ماه آوریل   ١٩٩٧در شــهر لوگزامبورگ جلســهای تشکیل داده تا سیاستی

هماهنگ در مقابل ایران در پیش گیرند .در این جلسه شورای وزیران موارد زیر
را تصویب کرد:

 -١توقف سیاست گفتگوی انتقادی میان اتحادیه اروپا و ایران

 -٢تعلیق دیدارهای رسمی در سطح وزراء در میان اتحادیه اروپایی و ایران

 -٣حمایت از سیاســت کنونی اتحادیه اروپایی در مورد نفروختن اسلحه به

ایران

 -٤همکاری میان کشورهای اتحادیه اروپایی به منظور ندادن ویزا به ایرانیانی

که وظیفه جاسوسی و امنیتی دارند.

 -٥همکاری کشورهای اتحادیه اروپایی جهت اخراج مأمورین اطالعاتی ایران

در این کشورها.

1

نیکـالس
دولت آمریکا از صدور ُحکم دادگاه میکونوس اظهار خوشحالی کردُ .

برنز سخنگوی وزارت خارجه آمریکا یک روز پس از صدور ُحکم دادگاه در گفتگو
با رسانهها اظهار داشــت که ما از اینکه آلمان و اتحادیه اروپا سیاست گفتگوی

انتقادی با ایران را قطع میکنند خوشــحال هستیم و همچنین از اینکه آلمان

چهــار تن از دیپلماتهای ایران را اخراج کــرده و امیدواریم که اتحادیه اروپایی

جهت در پیش گرفتن سیاستی واقعبینانه جهت مهار ایران در به آشوب کشاندن
آســایش منطقه خاورمیانه و کشتن اپوزیسیون ایرانی در خارج ،با آمریکا همراه

 .1رادیو B.B.Cو رادیو آمریکا بخش فارسی ١٣٧٦/١/٢٢
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شود.

1

صــدور ُحکــم دادگاه میکونوس مصادف بود با ســفر علیاکبــر ناطقنوری

رئیس مجلس شــورای اسالمی ایران به روســیه .در آن هنگام حکومت روسیه

احتمــال میداد که علیاکبر ناطقنوری در انتخابات چند ماه بعد ایران به عنوان
رئیسجمهور انتخاب شــود .به همین خاطر در این ســفر از ناطق نوری همانند

رئیس دولت استقبال به عمل آورد .در پایان این سفر ناطقنوری با رئیس مجلس
روســیه «گنادی سیلیزنیوف» که نماینده حزب کمونیست این کشور است  ،در

کنفراسی خبری شرکت کرد.

رئیس مجلس روســیه در پاسخ به ســؤال خبرنگاران در مورد ُحکم دادگاه

میکونوس اظهار داشــت که :دادگاه برلن چند سال سرگرم تحقیق در مورد این

مســأله بود و در هنگام ســفر هیئت ایرانی به روسیه ،دادگاه ُحکم را صادر کرد.
جنایتکاران باید حتماً محاکمه شــوند ولی در دنیا هیچ دادگاهی حق ندارد علیه  
یک ملت تماماً ُحکم صادر کند.

اظهارات رئیس مجلس روسیه آشکارا حالت ریاکارانه دارد .زیرا ُحکم دادگاه

میکونوس علیه سران تروریستی جمهوری اسالمی صادر شده است نه علیه همۀ

ملت.

جمهوری اسالمی و ُحکم دادگاه میکونوس

جمهوری اسالمی از ابتدای دادگاه میکونوس تا اواخر کار دادگاه به انواع دسیسه
و توطئه و تهدید و تطمیع متوســل شــده تا کار دادگاه را از مسیر درست خود

منحرف و این جنایت را هم همچون همۀ جنایات دیگر خارج از کشــور مسکوت

گذارد .در اینجا به برخی از اقدامات رژیم جمهوری اســامی در این مورد اشاره
خواهیم کرد:

 .1رادیو B.B.Cو رادیو آمریکا بخش فارسی ١٣٧٦/١/٢٢
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 -١تهدید و تطمیع متهمان دســتگیر شــده از طریق فشار بر خانوادۀ آنها
برای این که در دادگاه صحبت نکنند یا اگر هم قب ً
ال صحبتی کردهاند آن را پس
بگیرند   .

 -٢تهدید ُقضات دادگاه از طریق تشکیل تظاهرات انصار حزباهلل و مزدوران

دیگر رژیم و پخش اخبار مربوط به این تظاهرات در رسانههای عمومی.

 -٣فشــار به خانواده شــهدای میکونوس برای انصراف از شــکایت و تعقیب

پرونده میکونوس.

 -٤تهدید حزب دمکرات ُکردستان ایران.

 -٥تهدید و تطمیع حکومت آلمان برای فشــار بر دستگاه قضایی این کشور

به منظور مسکوت گذاشتن مسأله میکونوس.

صدورحکم
پــس از بی نتیجه بــودن اعمال و حرکات جمهوری اســامی و
ُ

عادالنــه دادگاه میکونــوس ،مقامات رژیــم برخالف انتظــار ،محتاطانه از خود
عکسالعمل نشان دادند و جار و جنجال تبلیغاتی بینتیجهای به راه انداختند.

 -١هاشــمی رفســنجانی در مراســم روز جمعه ( ١٣٧٦/١/٢٢یک روز پس

از صــدور ُحکم دادگاه میکونوس) اظهار داشــت که «غرب بدین خاطر مســأله

میکونوس را برجسته کرده تا شکست طرح صلح میان اسرائیل و فلسطینیها را

تحتالشــعاع خود قرار دهد ،همچنین دادگاه میکونوس به اهرم جریانات ناحق
تبدیل شده است».

 -٢علیاکبــر والیتی در همان روز طی مصاحبهای با شــبکه اول ســیمای

«حکم دادگاه میکونوس در مجموع یک
جمهوری اســامی ،اظهار داشــت  که ُ

ُحکم سیاســی است و دادگاه از شاهدان بی اعتباری همچون منافقین و متهمان
سیاسی و ضدانقالب استفاده کرده است».

 -٣علیاکبــر ناطقنوری که در آن هنگام در روســیه بود نســبت به صدور

ُحکم دادگاه میکونوس اظهار داشــت که «آنچــه در دادگاه میکونوس روی داد
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جریانی سیاســی بود و نه قضایی و دادگاه از افراد تروریست و هواپیماربا و متهم
به عنوان شــاهد استفاده کرده اســت .بههمین دلیل این ُحکم هیچگونه ارزش

حقوقی ندارد».

بهدنبال آنکه دولت آلمان ســفیر خــود از ایران را فراخوانــد و چهار تن از

دیپلماتهای ایرانی را از آلمان اخراج کرد ،جمهوری اسالمی هم در مقابل سفیر
خود از آلمان را فراخواند و چهار تن دیپلمات آلمانی را اخراج کرد.

جمهوری اســامی ایران برای کم رنگ کردن فشــار بینالمللی در برخی از

شهرهای ایران راهپیمایی فرمایشی به راه انداخت .در راهپیمایی روز ١٣٧٦/١/٢٢

شهر تهران راهپیمایان در مقابل سفارت آلمان و آمریکا شعار داده و پرچم این دو
کشور را به آتش کشیدند.

جمهوری اســامی تالش داشــت در شهرهای ُکردســتان هم راهپیمایی و

حرکــت اعتراضی بزرگ به راه انداخته و بــا آن تبلیغات به راه اندازد ولی موفق
صدورحکــم دادگاه میکونوس
به این کار نشــد .زیرا که ملــت ُکرد از ته دل از
ُ

خوشحال شده و این مســأله را یک پیروزی سیاسی برای خود تلقی میکردند.

بههمین خاطر عدهای که به زور برای شرکت در این راهپیمایی جمع شده بودند.
شــعارهای دیکته شده را تکرار نکرده و آشــکارا از بودن در این راهپیمایی ابراز

انزجار و ناراحتی میکردند.

در این میان رســانههای جمعی جمهوری اسالمی نامهای منتشر کردند که
در آن  ١٥تن از نمایندگان انتصابی مردم ُکردســتان در مجلس شورای اسالمی

طی نامهای برای رئیس جمهور وقت علیاکبر هاشــمی رفسنجانی انزجار خود از
دادگاه میکونوس را ابراز داشــتند .در این نامــه نمایندگان تحمیلی رژیم همان

الطائالت رژیم را نشخوار کرده و به دولت آلمان حمله کردند.
برای قضاوت تاریخ و مردم ُکردستان در مورد این عمل مذبوحانه نمایندگان

انتصابــی متن قرائت شــده ُکردی آن از رادیو تهــران را در اینجا نقل و بعدا ً نام
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نمایندگان را هم ذکر میکنیم.

رئیس جمهــور محترم جمهوری اســامی ایران حضرت آیتاهلل هاشــمی

رفسنجانی

کـــرد در مجلس شــورای اسالمی شاهد
در روزهای اخیر نمایندگان مردم ُ

کـــرد و
تالش سیاسی و مذبوحانه دولت آلمان علیه ملت ایران و مردم مسلمان ُ

انقالبی بودند .متأسفانه در ادامه یک برنامه سیاسی نمایشنامهای باحضور اعضای
کـــرد تحت نام دادگاه سیاســی میکونوس به راه انداختند .ما
ضدانقالب و ملت ُ
کـرد برای تنویر افکار عمومی جهان نکات زیر را مطرح خواهیمساخت.
نمایندگان ُ

کـردها را در برابر ُحکم دادگاه سیاسی
 -١مراتب نفرت و بیزاری ملت ایران و ُ

آلمان ابراز داشته و آن را محکوم میکنیم  .

کـرد برای دفاع از حقانیت مسئوالن نظام مقدس جمهوری
 -٢ما نمایندگان ُ

اسالمی این ُحکم سیاسی و  فرمایشی دولت آلمان را محکوم میکنیم.

 -٣مــا به نام خادمان ملــت از نماینده وزارت امورخارجــه و نماینده دولت

خواســتار آنیم که هر چه ســریعتر در مورد ارتباط با آلمان تجدید نظرکرده و
گزارش آن را تقدیم کنند.

 -٤از مسئولین محترم دادگاه نظامی جمهوری اسالمی بیصبرانه خواستاریم

تا عوامل آلمانی بمباران شــیمیایی حلبجه را پی گرفته و عاملین این جنایت به
پای میز محاکمه کشیده شوند.

1

نــام  شــماری از نمایندگان دوره پنجم مجلس شــورای اســامی که برای

کـردستان تعیین شدهاند بدین صورت است:
ُ

 -١بهاءالدین ادب                        سنندج،کامیاران ،دیواندره

 -٢سیدمعروف صمدی                  سنندج،کامیاران ،دیواندره
 -٣محمدرئوف قادری                   پاوه ،جوانرود
 .1رادیو تهران ،بخش کردی ،ساعت  ٥/٣٠عصر(گفتارسیاسی)١٣٧٦/١/٢٤ ،
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 -٤محمد کریمیان                     پیرانشهر ،سردشت  
 -٥محمدعلی نعمتزاده               بانه ،سقز

 -٦عبدالرحیم نوربخش                مهاباد

 -٧انور حبیبزاده                       بوکان

  -۸قاسمیپور                           مریوان
 -٩مرتضی زرینگل                     بیجار

 -١٠حمید کریمی                      ایالم ،ایوان و شیروان چرداول
 -١١صالح اکبری                        اشنویه ،نقده

 -۱۲ایرج جمشیدنژاد                  اسالمآباد غرب

 -١٣احمد ناصریگهر                 مهران ،دهلوران ،درهشهر
 -١٤سیدمجتبی موسیاجاق         کرمانشاه

 -۱۵همت بیگمرادی                 گیالنغرب ،سرپلذهاب و قصرشیرین
علت طوالنی شدن دادگاه میکونوس

همانطورکه پیشــتر ذکرشــد ،دادگاه میکونوس روز  ٢٨ماه اکتبر  ١٩٩٣شروع

١٩٩٧/١٠/٤حکم نهایی را اعالم داشت .طبق اصول و قواعد
بهکار کرد و در روز
ُ

سه سال و نیم برای رسیدگی به یک پرونده در دادگاه مدت زیادی است .به درازا
کشــیدن کار دادگاه میکونوس احتماالً برای بسیاری این نگرانی و سؤال را پیش
آورده باشد که فشار سیاسی دولت آلمان یا حداقل فشار برخی مقامات عالی رتبه

دولتی روند کار دادگاه را به عقب انداخته و باعث بهدرازا کشیدن کار دادگاه شده
کـندی به پیش برود.
باشد تا تبوتاب مسأله کم شده و کار دادگاه به ُ

من بدون این که درصدد این باشــم که این نگرانی را کم جلوه داده یا آن را

کمرنگ نشان داده باشــم به چند علت اساسی حقوقی و تکنیکی اشاره میکنم

که در به درازا کشیدن کار دادگاه نقش مؤثری دارند:
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 -١پرونــده میکونوس چندین جانب گوناگون دارد کــه باید در نظر گرفته

شوند:

الف) قربانیان همه تبعه یک کشورهســتند ولی تروریستها حداقل تبعه دو

کشور (ایران و لبنان) هستند.

ب) محل حادثه (آلمان) کشوری جدا از کشور قربانیان و تروریستهاست.

ج) شاهدان تبعه حداقل چهار کشور (آلمان ،ایران ،لبنان ،ترکیه) بودند.

 -٢در سیســتم حقوقی آلمان اصل برائت جایگاه خاصی دارد و دادگاه باید

متهم بودن افراد را ثابت کند .به همین دلیل بازجویی در مراحل پیش از دادگاه

از طرف پُلیس و بازپرس و  ...هنگامی دارای اعتبار قانونی هســتند که در دادگاه
درســتی آنها تأیید شده و بدین منظور دادگاه دوباره و مستقیماً تحقیق خواهد

کرد .بیشــک چنین شیوه دادرسی و تحقیقاتی که خیلی سودمند و مفید بوده،
باعث بهدرازا کشــیدن مــدت محاکمه در دادگاهها خواهد شــد .بهطور خالصه
دادگاه تنها براساس پرونده از پیش تشکیل شده پُلیس و بازپرس قضاوت نخواهد

کرد و گزارش و نظرات آنان هنگامی ســند و دلیل محســوب خواهد شد که در
دادگاه ثابت شده باشند.

 -٣پس از آغاز به کار دادگاه ،یکی از متهمان دســتگیر شــده به نام یوسف
امیــن که قب ً
ال نزد پُلیس و بازپرس به همه چیز اعتراف کرده بود و محل و خانه
تیمی و محل مخفی کردن اســلحهها و مسیر رفتوآمد و فرار تروریستها را به
پُلیس نشان داده بود ،تحت فشار دستگاههای جاسوسی ایران در دادگاه اعترافات
خود را پس گرفته و اعالم داشــت گفتههــای قبلی وی همگی دروغ بوده و این

اعترافات را تحت شــکنجه از وی گرفتهاند .یا میگفت که مترجم سخنان وی را

درست ترجمه نکرده است .حتی میگفت که مترجم اسرائیلی بوده است.

منظور اساســی جمهوری اسالمی وادار کردن یوسف امین برای پس گرفتن

اعترافات خود و بیاعتبارکــردن کار دادگاه و خرید وقت برای معامله با مقامات
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دولت آلمان بوده اســت .دادگاه مجبور شد دوباره تحقیقات را انجام دهد و تمام

کســانی را که از یوســف امین بازجویی کرده بودند را به عنوان شاهد به دادگاه
دعوت کرده و از آنان سؤال نماید .این کار هم به وقت بیشتری نیاز داشت.

 -٤برخی از متهمان در جریان کار دادگاه بدون دلیل درخواســت میکردند

که شــخص خاصی را به عنوان شاهد دعوت کنند و دادگاه میبایست این کار را
میکرد.

 -٥برخی از شاهدان لبنانی که ساکن لبنان بودند میبایست قب ً
ال برای آنها

ویزا گرفته و از لبنان جهت ادای شهادت به آلمان میآمدند.

 -٦برخی از شــاهدان بیشــتراز یک بار جهت ادای شهادت به دادگاه دعوت

شدند.

 -٧دادگاه در طــول هفته تنها  ٢بار تشــکیل جلســه مــیداد .در روزهای

پنجشنبه و جمعه و گاهی اوقات این دو روز هم به مناسبتی تعطیل بودند .عالوه

بر این در طول سال حدود  ٢ماه تعطیالت تابستانی هست که ادارات بهطور نیمه

رسمی کار میکنند.

با درنظر گرفتن همه اینها ،دادگاه در سال حدود  ٨٠جلسه تشکیل میداد.

 -٨هر مطلبی در دادگاه میبایست به سه زبان فارسی ،عربی و آلمانی ترجمه

شود که این کار هم مستلزم وقت زیادی بود.

 -٩برخی از شــاهدان مأمورین دولت آلمان بودند و همانطور که قب ً
ال ذکر

شد برای آماده شــدن در دادگاه اجازه مخصوص باید میگرفتند و بیشتر اوقات
هم اجازه محدود داشــتند و نمیتوانســتند از همه چیز صحبت کنند .این کار

باعث میشد که دادگاه چندین بار در مورد یک موضوع خاص تحقیق کند تا به

نتیجهای روشن برسد.

 -١٠ترور میکونوس عملی جنایتکارانه است بههمین خاطر در دادگاه جنایی

برلن به این پرونده رسیدگی میشد .طبق اصول یک هیئت  ٥نفره کار محاکمه و
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رسیدگی به پرونده میکونوس را برعهده داشتند که عبارت بودند از رئیس دادگاه
و  ٤قاضی .این هیئت با دادســتان ،وکالی خانواده شــهدا ،وکالی متهمان حق

داشتند و میتوانستند در مورد هر مسألهای صحبت کرده و یا چنانچه مسألهای

داشته باشند ،آن را بپرسند .این کار هم بیشتر وقت دادگاه را میگرفت.
ارزیابی مختصری از کار دادگاه میکونوس

١٩٩٧/١٠/٤حکم نهایی خود را اعالم کردُ .حکمی که در
دادگاه میکونــوس روز
ُ
ســطح جهان انعکاسی بیسابقه داشت و روحی تازه به کالبد نیمهجان عدالت و

حقوق بشر دمید .در اینجا الزم میدانم که بهطور مختصر نظرات و ارزیابی خود

از کار دادگاه میکونوس را ذکر کنم:

 -١جمهوری اسالمی تاکنون ترور و جنایت زیادی علیه اپوزیسیون ایرانی در

خارج از کشــور انجام داده و هر بار هم بدون این که با مشکلی مواجه شده باشد

توانسته خود را از معرکه دور سازد .ولی در جنایت میکونوس علیرغم تالش زیاد

نتوانست از دست عدالت فرار کند و برای نخستین بار جنایت جمهوری اسالمی
در دادگاهی همچون میکونوس مورد تحقیق قرار گرفته و جمهوری اســامی به
عنوان متهم اصلی محاکمه شد.

 -٢پرونده میکونوس دارای دو طرف است .یک طرف آن جنبش آزادیبخش

ملتی تحت ســتم و مبارز که چند تن از رهبران آن قربانی شــده و مظلومانه به
شهادت رســیدند .و طرف دیگر آن حکومتی است ظالم و خونخوار و دسیسهباز

که از همه امکانات ایران بــرای حفظ قدرت خود و از میان بردن آزادیخواهان
اســتفاده میکند .بی شــک میان این دو طرف هیچگونه توازنی در میان نیست.
ولی هم آوایی عدالت و دمکراسی و دفاع از حقوق انسانهای مبارز و آزادیخواه

از شهدا و خانواده قربانیان باعث شد که در دادگاه میکونوس حق و عدالت پیروز
شود.

سفر بدون بازگشت 201

 -٣در طی چند سال اخیر این نخستین باراست که از طرف دستگاه قضایی

کشــوری ُحکم جلب وزیر کشــوری دیگر به جرم دست داشــتن در یک عمل

تروریســتی صادر میشــود .اهمیت ُحکم جلب علی فالحیان وزیر واواک ایران،

بیشــتر در آن است که میان دولت آلمان و جمهوری اسالمی مناسبات اقتصادی
وســیعی برقرار است و منافع اقتصادی نتوانسته جلوی اجرای عدالت و استقالل
دستگاه قضایی آلمان را بگیرد.

 -٤در جریان کار تحقیق و محاکمه پرونده میکونوس مسأله ُکرد بهطورعام و
مبارزه حزب دمکرات ُکردستان ایران خصوصاً در مطبوعات و رسانههای جمعی

آلمان و دیگر کشــورهای اروپایی مطرح شده و مورد بحث و بررسی افکارعمومی
کشورهای اروپایی قرارگرفته و از وضعیت ُکردستان ایران بیشتر آگاهی یافتند.
 -٥در جریان ترور میکونوس و تشکیل و ادامه کار دادگاه فرصت بزرگی برای

حزب دمکرات و اپوزیســیون ایرانی ایجاد شد که از طریق دستگاههای تبلیغاتی
کشورهای اروپایی علیه ترور و تروریزم  جمهوری اسالمی و زیر پاگذاشتن حقوق
بشر از طرف این رژیم به تبلیغات بپردازند.

 -٦در جریان کار دادگاه میکونوس متهمان دستگیر شده به کرات صحبت و
حرکات ناشایســت انجام داده و حتی گاهی به دادگاه و ُقضات توهین میکردند.

ولی رئیس دادگاه و ُقضات و دادســتان در کمال خونســردی و با احترام با رفتار
ناشایست آنها برخورد میکردند.

 -٧جمهوری اسالمی از همان ابتدای تشکیل دادگاه ،هم از طریق سیاسی و

هم  از طریق حقوقی تالش داشت که جلوی کار دادگاه را بگیرد ولی خوشبختانه
نتوانست و در این راه شکست خورد.

 -٨دستگاه قضایی آلمان و دادســتان عمومی فدرال و رئیس ُقضات دادگاه

میکونوس بسیار دقیق و دلســوزانه و شجاعانه وظیفه خود را به انجام رسانده و
عم ً
ال ثابت کردند که ســابقه استقالل دستگاه قضایی در آلمان فرهنگ عدالت و
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عدالتخواهی و دفاع از حقوق بشــر را در ملت پرورش داده و این همان چیزی
است که آزادیخواهان برای آن مبارزه میکنند.

 -٩پرونــده میکونوس آئینه تمامنمایی اســت که ســیمای واقعی مقامات

جمهوری اســامی را نشان داده و نمایانگر شــبکه جاسوسی و توطئه رنگارنگ
جمهوری اسالمی ایران در اروپاست.

به امید روزی که پرونده میکونوس به طور کامل منتشر شود.

اروپا میدان تیر و ترور

بسیاری از کشورهای جهان سوم تاکنون هم با دمکراسی و حکومت قانون ،فاصله
زیادی دارند و حکومت این کشورها دیکتاتوری و استبدادی است .ایران بالزده ما
هم یکی از این حکومتهای دیکتاتوری است .آن هـــم دیکتاتـوری از نوع قرون

وسطائی که با معیار و پرنسیپهای جهان متمدن امروزی همخوانی ندارد.

در طی چند ســال گذشــته در بسیاری از کشــورها اعمال تروریستی انجام

شده و مخالفین سیاسی بسیاری از حکومتها در خارج ترور شدهاند ولی در این

زمینه جمهوری اسالمی یکه تازه میدان و قهرمان داستان تروراست .کار به جایی
رسیده که در هر کجا عمل تروریستی یا گروگان گرفتن یا هواپیماربایی روی دهد
بالفاصله انگشت اتهام متوجه جمهوری اسالمی است.

بــا درنظرگرفتن این واقعیت که بخش اعظم افراد اپوزیســیون ایرانی اکنون

در اروپا مســتقر شده یا به کشورهای اروپایی آمد و شد دارند ،جمهوری اسالمی

با هزینهای زیاد و طراحی برنامهای وســیع ،قســمت اعظم کار ترور و جاسوسی
خــود را در میان کشــورهای اروپایــی انجام میدهد .جمهوری اســامی جهت
اجرای توطئههای خود بیشــتر از پوشــش دیپلماسی اســتفاده میکند و بیشتر
تروریســتهای خود را با نام دیپلمات به سفارت و کنسولگریهای خود در خارج

فرســتاده اســت .بدینگونه در این زمینه هم جمهوری اسالمی قوانین بینالمللی
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را زیرپا گذاشــته و پاسپورت دیپلماسی را سپربال و وسیله حفظ تروریستها قرار
داده اســت .متأسفانه باید گفت که در این زمینه جمهوری اسالمی تاکنون موفق

بوده است.

جمهوری اســامی جهت اجرای ترورهای خود در اروپا از چند عامل مساعد

استفاده میکند:

 -١برخالف جمهوری اســامی کشــورهای اروپایی ارزش زیادی برای حفظ

جان و زندگی اتباع خود قائل هســتند .بههمین دلیل هم حکومتها و هم افکار
عمومی در مورد مســأله گروگانگیری و بهخطر افتادن زندگی افراد خود بســیار
حساس و آسیبپذیر هستند.

 -2دولتهای اروپایی برای بهبود وضعیت رفاهی مردم خود و باالبردن سطح

زندگی آنان به بازارهای مصرف وســیع کشورهای جهان سوم نیاز دارند که ایران
هم یکی از این بازارهای مصرف است .کشـورهـای اروپایی برای این منظور سعـی

دارند محصـوالت کارخانهها و سالحهای خود را با گرانترین قیمت به این کشورها
فروخته و مواد خام این کشورها خصوصاً نفت را با ارزانترین قیمت بخرند.
 -٣در میان کشــورهای صنعتی برای نفوذ و تصرف بازار مصرف کشــورهای

عقب افتاده مســابقه است .هرکدام ســعی دارند که در این مسابقه پیروز شوند و

هزینه پیروزی در این مســابقه هم میتواند چشم پوشــی از اعمال تروریستی و
زیرپا گذاشتن حقوق بشر باشد خصوصاً چنانچه سمت و سوی این اعمال متوجه
آن کشورها نباشد.

من آمار دقیقی از اعمال تروریســتی و زیر پاگذاشــتن حقوق بشــر از طرف
جمهوری اســامی در دســت ندارم و احتماالً بدســت آوردن چنین آماری هم

که بیانگر کارنامه واقعی جمهوری اســامی در درون و برون کشــور باشــد ،اگر
ناممکن هم نباشد حداقل کار بسیار سختی است .ولی با اطمینان میتوانم بگویم

جمهوری اســامی ایران در ردیف نخست کشورهایی جای دارد که به تروریسم و
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تروریستپروری و انسانکشی مشهور هستند.

جهت اطالع بیشــتر خواننــدگان گرامی گوشــهای از جنایتهای جمهوری

اسالمی در این قسمت از کتاب نام شماری از شخصیتها و افراد اپوزیسیون ایرانی

را به عنوان نمونه ذکر خواهیم کرد که در خارج از ایران به دســت تروریستهای
جمهوری اسالمی ترور شدند.

کـردستان ایران در وین
 -١دکتر عبدالرحمن قاسملو
دبیرکـل حزب دمکرات ُ
ُ

پایتخت اتریش ،سیزدهم ژوئیه سال)١٣٦٨/٤/٢٢(١٩٨٩

 -٢عبداهلل قادریآذر ،عضوکمیته مرکــزی و نماینده حزب در اروپا در وین؛

سیزدهم ژوئیه )١٣٦٨/٤/٢٢( ١٩٨٩

 -٣دکتــر عبدالرحمن برومنــد عضو رهبری نهضت مقاومــت ملی ایران در

پاریس سال١٩٩٠

 -٤دکترکاظم رجوی نماینده ســازمان مجاهدین خلق در ژنو ،آوریل ســال

١٩٩٠

 -٥دکتر شــاهپور بختیار مسئول نهضت مقاومت ملی ایران در پاریس  ٦ماه

اوت  ١٩٩١با همکارش با نام سروش کتیبه

 -٦بهمن جوادی عضو کمیته مرکزی حزب کومونیســت ایران در قبرس اوت

سال١٩٩٠

دبیرکـــل حزب دمکرات کـُردستان ایران در برلن
 -٧دکترصادق شرفکندی
ُ

١٧سپتامبر)١٧/٦/٢٦( ١٩٩٢

عبدلی عضو کمیته مرکزی و نماینده حزب دمکرات در اروپا در برلن
 -٨فتاح ُ

 ١٧سپتامبر )٧١/٦/٢٦(  ١٩٩٢

 -٩همایــون اردالن کادر حزب دمکرات کـُــردستان در آلمان .در برلن  ١٧

سپتامبر )٧١/٦/٢٦(١٩٩٢

تشکـل چپ در برلن ١٧سپتامبر)٧١/٦/٢٦(١٩٩٢
دهکـردی عضو
 -١٠نوری
ُ
ُ
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کـردستان در آنکارا ١٩٩٣/٩/٣
 -١١بهرام آزادفر عضو حزب دمکرات ُ

کـردستان در آنکارا ١٩٩٣/٩/٣
 -١٢محمد قادری عضو حزب دمکرات ُ

 -١٣محمدحسن ارباب (مشهور به محمدخان بلوج) عضو مجاهدین خلق در

کراچی  ٤ژوئن سال١٩٩٣

 -١٤محمدحســین نقدی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در ُرم ١٦مارس

  ١٩٩٣

 -١٥علیاکبــر قربانی عضو مجاهدین خلق روز چهارم ژوئن ســال ١٩٩٢در

استانبول ربوده شده و در روز آخر ژانویه ١٩٩٣جنازه وی یافت شد.
 -١٦هیبت ناروئی در کراچی مارس ١٩٩٣
 -١٧دالور ناروئی درکراچی مارس١٩٩٣

 -١٨غفور حمزهای عضو کمیته مرکزی حزب دمکرات ُکردســتان ایران ،در

بغداد ١٩٩٤/٨/٤

 -١٩دکتر رضا مظلومان اســتاد پیشین درس جرمشناسی در دانشگاه تهران

در پاریس  ٢٧ماه مه سال ١٩٩٦

 -٢٠حمیــد چیتگر دبیــر اول حزب کار (طوفان) در مــاه مه ١٩٨٧در وین

کشته  شد

 -٢١عفت حداد عضو سازمان مجاهدین خلق در بغداد ١٩٩٥/٦/٩

 -٢٢سیدحسن سدیدی عضو سازمان مجاهدین خلق در بغداد ١٩٩٥/٧/٩
 -٢٣ابراهیم سلیمی عضو سازمان مجاهدین خلق در بغداد ١٩٩٥/٧/٩

 -٢٤یارعلی گرتبار فیروز عضو سازمان مجاهدین خلق در بغداد ١٩٩٥/٧/٩
 -٢٥زهرا رجبی عضو سازمان مجاهدین خلق در ترکیه ١٩٩٦/٢/١٣

 -٢٦علی مرادی هوادار سازمان مجاهدین خلق در ترکیه ١٩٩٦/٢/١٣

 -٢٧علی محمدیاســدی عضو ســازمان مجاهدین خلق در بُخارســت ١٢

نوامبر١٩٩٥
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