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  پيشگفتار. 1
 به خارج  خودصدور انقالببه  تعهد راسخي را نسبت ز زمان پيروزي انقالب تاكنون، دولت جمهوري اسالمي ايرانا

خارج از ايرانيان جامعه انتقادي آواي نمودن اموش خ  تالش در،تعهدين بعاد اي از ايك. استنشان داده از كشور 
 تگرا و دموكرا يطلب، مل ت سلطن، فعاالناطالعاتي ايران مأمورين، 1358ماه  از آذر. استبوده در سراسر دنيا كشور 
  .اند هتركيه به قتل رساندو ، فرانسه امارات متحده عربي آمريكا، اتريش، مختلف مانندكشورهاي  را در

فدرال قاضي يك  ،1385در آبان . شناخته شده استمسئول مرزهاي خود  خارج ازدر  ارتكاب قتلبراي مكرراً ايران 
اري مركز فرهنگي يهوديان در بوئنوس ذگ در بمب كه ايرانجمهوري اسالمي براي هشت مقام عاليرتبه  ،يآرژانتين

 شامل متهمين. صادر كرد بازداشتقرار متهم شناخته شده بودند،  تشبر جا گذاكشته  نفر 85كه  1373 تير آيرس در
 علي اكبر واليتي ،ايرانسابق مور خارجه  اكبر هاشمي رفسنجاني و وزير االسالما حجت ، سابق ايرانجمهور رئيس
 در رابطه 1385در فروردين يس ئسواز سوي دولت براي مقامات ايراني ديگري  بازداشت هايقرارهمچنين . باشند مي

  در رابطه با قتل يكي از رهبران كرد،1368در سال اتريش از سوي دولت  پروفسور كاظم رجوي وبا ترور 
 وزير اطالعات جداگانه براي المللي بيندر حال حاضر حداقل سه قرار بازداشت . ه استشد صادر ،عبدالرحمان قاسملو

  .دارد وجود شود ميديده جلد اين گزارش روي اش  هر كه چه،علي فالحيان السالما حجتايران، سابق 

. گشايد مي  مخفيبه سوي دنياي اي هدريچ برخوردار است چرا كه اي هميكونوس از اهميت ويژ پرونده در اين زمينه،
عملي درباره عمليات يات ئجزكوچكترين  نددست داشت تروردر اين كه كساني سفانه نه همه أمت ليوبسياري محاكمه 

 يك مقام شهادت. شوند را افشا كرد ميترور استخدام  جهت اجراي ي كهافرادنوع و شخصيت و ترور توسط ايران 
فرمان و دستور منحصر به فردي را درباره  بينش ،يهايقيم از چنين عمليات ايران با تجربه مستسابقاطالعاتي  عاليرتبه

، ساختار عمليات آلمانو مدارك اطالعاتي اسناد سابقه  يب انتشار. اي كه پشت اين حمالت بود فراهم ساخت يسسيا
  .اطالعاتي ايران در اروپاي غربي را براي بازبيني در دسترس عموم قرار داد

اولين گزارش  ي تازه و تحقيقات مكمل،ها هو انجام مصاحب داركشر ايران با بررسي تمامي اين ممركز اسناد حقوق ب
 فراهم ،باشد ميجامع در خصوص پرونده ميكونوس را كه قابل دسترسي عموم مردم به هر دو زبان انگليسي و فارسي 

 در ايران و در جامعه  حقوق بشرنفعاالدسترسي ، مركز اسناد حقوق بشر ايران نتشار اين گزارشبا ا. نموده است
بدون در خود را  مخالفينخاموش كردن صداي دولت جمهوري اسالمي ايران براي خشونت  به مداركي كهرا جهاني 

   .نمايد ميفراهم  ،كند ميثابت  موقعيت جغرافيايي آنهانظر گرفتن 

در غم دشمني عميق موجود، خود را متعهد افرادي كه عليراندازه  يبمركز اسناد حقوق بشر ايران از شجاعت گزارش 
 است كه  مورد از وقايع بيشماريپرونده ميكونوس تنها يك. كند ميقدرداني  ،دانند مي انجمنآزادي بيان و دفاع از 
  .اند هخود پرداختباور به اعتقادات شخصي ي گزاف براي يسياسي ايران بهانظام مخالفين 
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  چكيده. 2
و يكي از   ايرانب دموكرات كردستانزن جمهوري اسالمي ايران سه نفر از رهبران ح، مأموري1371 شهريور 26در 

  برلين،]Wilmersdorf [فرويلمرسدومنطقه خصوصي در رستوران ميكونوس در  سالن را در يك دوستان ايشان
بعد از انقالب دولت جمهوري اسالمي ايران سازمان يافته توسط هاي ترورسري  اين حمله از. آلمان به قتل رساندند

  .نمودن فعاليتهاي سياسي مخالفين رژيم بودختل به منظور ارعاب و م 1357

 واقعهكه در زمان وقوع صادر شد   جمهوري اسالميعمليات ميكونوس توسط كميته امور ويژهاجراي دستور  •
 اكبر السالما حجت ،جمهور رئيسو رياست آن را بر عهده داشت  ،اي خامنه علي اهللا آيت ،شخص رهبر

.  علي اكبر واليتي از اعضاي آن بودند، علي فالحيان و وزير امور خارجه،وزير اطالعات هاشمي رفسنجاني،
 . عمليات نمودجرايفالحيان را مسئول نظارت بر ا السالما حجت ، امور ويژهكميته

 ستقلمل وامعويژه وزارت اطالعات جمهوري اسالمي و شوراي عمليات عمليات ميكونوس توسط پرسنل  •
 .شده بودند انجام شد استخدام وزارت اطالعات جمهوري اسالمي مأمورانكه توسط 

 يكي  توسطهاشمي بني. برگزيدتيم ميكونوس   را به سرپرستيهاشمي بني عبدالرحمان ،فالحيان السالما حجت •
تبعه  چهارابي دار. وزارت اطالعات مستقر در آلمان به نام كاظم دارابي مورد مساعدت قرار گرفتاعضاي  زا

كه را  و عطااهللا اياد آتريس، محمد رايل، عباس حسين  امينبه نامهاي يوسف محمد السيدمقيم آلمان لبناني 
 .نموداستخدام شناخت براي همكاري در عمليات  مي يا امل اهللا حزباز طريق ارتباطشان با 

 ،دموكرات، فتاح عبدلي دبيركل حزب ، دكتر محمد صادق شرفكندي ميكونوس، عملياتصلياهداف ا •
نوراهللا .  در آلمان بودند دموكرات نماينده حزب،نماينده حزب دموكرات در اروپا و همايون اردالن

 . زخمي شد،، صاحب رستورانو عزيز غفاريدر اين حمله كشته شد نيز  ،دهكردي، دوست دكتر شرفكندي

به اردالن و دكتر  بود و اهللا حزبباتجربه ل  كه عامرايل و عباس حسين هاشمي بنيتوسط عبدالرحمان  لهاقت •
امنيت قاتلين را با مسدود نمودن درب ورودي يوسف امين . ندتير خالص زد صورت گرفتشرفكندي 

و يك تبعه به عهده داشت را فرار اتومبيل ندگي ران حيدر اهللا فرج. فراهم آوردرستوران در طول عمليات 
 .ه شد محل عمليات را تا قبل از عمليات زير نظر داشتديگر كه تنها به نام محمد شناختايراني 

بيشتر افرادي كه به طور مستقيم  با موفقيت از آلمان بگريزند ولي توانستند، حيدر و محمد هاشمي بنياگرچه  •
  بهيك، دارابي و امين را هر رايل ،دادستانهاي آلمان. دستگير شدند  سريعاً دست داشتنددر قتل ميكونوس

متهم ر ارتكاب جرم معاونت ددو نفر باقيمانده به .  فقره قتل و يك فقره شبه قتل متهم نمودندچهار ارتكاب
 .شدند

نفر در  176و   بار تشكيل جلسه داد246 در اين مدت دادگاه .طول كشيد ميكونوس سه سال و نيم دادگاه •
و  دبوعات جمهوري اسالمي وزارت اطالسابق  اطالعاتيعاليرتبه ر موأ م،يكي از شهود .شهادت دادنددادگاه 

. ندشد  بررسي نوارهاي ضبط شده اخبار تلويزيون ايران تاي اطالعاتي گرفته ها هپرونداز مدارك مستند 
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به دليل   و دارابيرايل .دست بياورنده مورد اتهامي را ب پنجمورد از  چهاردادستانها موفق شدند محكوميت 
 .شدندمحكوم بس ابد  به ححمله به رستوران ميكونوسنقش خود در 

است و در الت داشته  در قتل ميكونوس دخ»مستقيماً«مقامات آلمان به اين نتيجه رسيدند كه دولت ايران  •
 بازداشتقرار  در يك اقدام غيرمنتظره ،]Kay Nehm [همي كي ن آلمان، دادستان كل فدرال،1374اسفند 

به  كه فالحيان قوياً داشت ميشعار  اقراراين . نمود را صادر ،وزير اطالعات ايران ،علي فالحيان المللي بين
طالعات براي دو مأمور وزارت ا ديگري نيز قرارهاي بازداشت.  استهمكاري در ارتكاب قتلها مظنون

تحت  هر سه نفر آنها در حال حاضر. مستقر در تهران كه نقش اوليه در طراحي عمليات داشتند صادر شد
 .باشند ميتعقيب 

به  .هستندنيز همچنان به قوت خود باقي   و حيدرهاشمي بنيعبدالرحمان اشت صادر شده براي قرارهاي بازد •
 .دكنن ميزندگي در امنيت كامل در ايران نفر هر دو كه در حال حاضر د رس مينظر 
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  سياسيبستر و  شرايط. 3
ين احزاب سياسي  و يكي از مهمتر1ي ايرانسياسي كردهاحزب  ترين تبااهمي حزب دموكرات كردستان ايران
  و هدف آن كسب2شد گذاري هپاي در مهاباد 1324 مرداد 25ر تاريخ حزب د. مخالف جمهوري اسالمي است

 تماميت ارضيتحت الشعاع قرار دادن  بدون ، و آموزشيحقوقي  اداري،هاي هزميندر براي كردستان خودمختاري 
  3.است »ختاري براي كردستان خودم،دموكراسي براي ايران « شعار حزب.گرديد اعالم ايران

ي هها اكثر گرو4، محمدرضا شاه پهلوي1332  كودتاي سالپيدر  ،وزير تنخس،  محمد مصدقسقوط دولتبه دنبال 
در شد و اعالم  بود كه توسط شاه ممنوعاحزابي نيز يكي از كردستان حزب دموكرات . مخالف را ممنوع اعالم كرد

 كردها رايب ،1357دي ماه   سقوط حكومت پهلوي در.گرديدزيرزميني به صورت  مجبور به ادامه جنبشنتيجه 
 و تعداد كثيري از كردها با اشتياق تمام به انقالب مطرح نمايندرا خودمختاري كسب  مجدداًفراهم آورد كه  يفرصت

بليغ براي شروع به تو سريعاً كرد  اعالم 13576اسفند  خود را درفعاليت علني  حزب دموكرات كردستان 5.پيوستند
   7.نمودمختاري كردستان خودكسب 

بخصوص خودمختار يك اقليت مفهوم .  بودنشين كرداطق جديد شديداً مخالف اعطاي خودمختاري به من انقالبي دولت
شكاف . غير قابل پذيرش بوددانست  ميجامعه متحد اسالمي يك به ايجاد خود را متعهد كه روحانيت حاكمه براي 

 درگيريهاي 9.تر شد عميق  تهران در شيعيي و رهبر8 هستند سني كه اكثراًهاردكبين هاي مذهبي با تنشعدم اعتماد 
حزب دموكرات پيشمرگان سپاه پاسداران و  نيروهايمسلحانه در شهرهاي كردنشين نظير سنندج و پاوه بين 

را  باشد ميالل كردستان استقبلكه كردها خودمختاري نبوده هدف واقعي كردستان اتهامات وارده مبني بر اينكه 
  10.تشديد نمود

                                                           
 ايران از استان آذربايجان يغربها در نواري در مرز  در ايران، كرد. بين كشورهاي ايران، عراق، تركيه و سوريه تقسيم شده استنشينكردسرزمين 1 

  و  http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/kurdish_lands_92.jpg : نگاه كنيد به.سكونت دارندغربي تا شمال استان ايالم 
http://www.kurdistanica.com/english/geography/geography-frame.html.  

  .1357 اسفند 16، 3306  شماره،)تهران( ، آيندگان»خودمختاري براي كرد، دموكراسي براي ايران« 2
برداشتي : كردها« در ]Nationalism in Iranian Kurdistan[»  در كردستان ايرانراييگ يمل «،كمالي-همچنين نگاه كنيد به فرشته كوهي. همان 3

  .)1992، استفان اسپرل و كرين بروك. جي. فيليپ (183-4 . صص،]THE KURDS: A CONTEMPORARY OVERVIEW[ »معاصر
  .محمدرضا شاه دومين شاه سلسله پهلوي بود . بر ايران حكومت راند،1357 بهمن 22انقالب در  زمان پيروزي  تا1320 شهريور 25پهلوي از محمدرضا  4
  .)1992( 30 . ص،]KURDISH ETHNONATIONALISM[ »گرايي قومي كرد يمل« ادر انتصار،ن 5
 A MODERN [ » كردهامدرنتاريخ « ،دوال كم ديويد ؛1357 اسفند 16، 3306  شماره،)تهران( ، آيندگان»اند ه را خالي نكرددانپرستان هنوز مي هكهن «6

HISTORY OF THE KURDS[1996( 269 .، ص(.  
 چهارچوب كشور ايران رادر  سيس استان خودمختار كردستانأدر ايران و تتيك  دموكراايران طرح ايجاد يك جمهوري وكرات كردستانحزب دم 7

بقيه امور . مركزي بودو سياستهاي اقتصادي منحصراً در صالحيت دولت روابط خارجي ،  از كشوردفاعمربوط به ل ئ مسابر اساس اين طرح،. دارائه دا
حفظ  دولت محلي و كرد ارتش مرزهاي كشور را حفاظت مي. شد ان در چهارچوب سازمانها و ارگانهاي خودمختار و به صورت محلي اداره ميداخلي است

  .1358 فروردين 12، 10672، شماره )تهران(، كيهان »خواهيم ما خودمختاري را در چهارچوب ايران مي« .امنيت داخلي استان را به عهده داشت
؛ شيعيان %)75( بيشتر مسلمانان سني هستند. دهند باقيمانده را ارمنيان، آشوريان و يهوديان تشكيل مي% 2.  ايران مسلمان هستندستانت كردجمعي% 98 8

 جرالد كالي اند، مايكل پاليس (110. ، ص]PEOPLE WITHOUT A COUNTRY [»مردم بدون كشور«، قاسملو. بيشتر در كرمانشاه و لرستان متمركز هستند
1980( )1978(.  

: دهاكر «،دوال كم همچنين نگاه كنيد به ديويد .)1996 (269 .، ص]A MODERN HISTORY OF THE KURDS[ »كردهامدرن تاريخ  «،دوال كديويد م 9
، ]KURDISH ETHNONATIONALISM[ »كرد قومي راييگ يمل «ر انتصار،دو نا) 1992 (74 . ص،]THE KURDS: A NATION DENIED[ »ملتي انكار شده

  .)1992 (32-33 .صص
 ه حربطلبي تجزيهاتهام «؛ 1357 بهمن 10، 10625 شماره ،)تهران(ن ، كيها»ه استئ كردها توططلبي تجزيهشايعه «نگاه كنيد به  به عنوان مثال 10

  اسفند28، 10665، شماره )تهران (ن، كيها»نبرد خونين مسلحانه در سنندج« ؛1357 بهمن 14 ،10628 شماره ،)تهران(ن كيها ،» شده استاي هزد زنگ
، )تهران (، اطالعات»بحران پاوه اوج گرفت«؛ 1357 اسفند 29، 10666، شماره )تهران(ن ، كيها»تالش براي پايان نبردهاي مسلحانه سنندج« ؛1357

  .1358 مرداد 25، 15930شماره 
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 فرمانده كل قوا،به عنوان  ،اهللا خميني آيت 11،و رهبران كرد جهت رفع اختالف بين دولتنتيجه  يبتالشهاي متعاقب 
به نيروهاي ارتش و سپاه پاسداران  ، دولت مركزيمجدد كنترلگرداندن نظم و از به منظور ب ،1358 مرداد 27در 

حزب «را حزب دموكرات  خميني اهللا آيت 12.دنماين نظامي مداخلهداد تا در استان كردستان  مانفرانقالب اسالمي 
 و بنابراين مطابقمحسوب كرد   ايرانب را جرم عليه جمهوري اسالمي و رژيم عضويت در اين حز13ناميد» شيطان

ور به فعاليت به صورت مجببار ديگر حزب دموكرات كردستان  14.دانست مجازاتايران قابل و اسالمي وانين ق
  15. و نيروهاي دولتي ادامه يافتان كردشد و نبردهاي مسلحانه بين پيشمرگزيرزميني 

 را مورد حمله تقوميمفهوم  خميني اهللا آيتاز طريق راديو تهران پخش شد، كه  1358 آذر 26 مورخدر سخنراني 
در اساس  نتيجهدر و  مخالف مباني اسالم راان ايرقومي  محلي براي اقليتهاي خودمختاريدرخواست كسب قرار داد و 

  :ضد انقالبي ناميد

نبايد ها اين. درو ميبه كار  كردها، لرها، تركها، فارسها، بلوچها و غيرهبراي  اقليت واژه اوقاتبعضي 
در . وجود داردتفاوت دران ا كه بين اين بركند مي اين تصور را ايجادواژه شوند زيرا اين ناميده اقليت 
هيچ فرقي بين مسلماناني كه به زبانهاي مختلف تكلم  ...  وجود نداردتفاوتهاييم هرگز چنين اسال
 دارد كه اين مشكالت توسط كساني حتمالخيلي ا. براي مثال اعراب و يا فارسها ،كنند وجود ندارد مي
ايرانيسم، -پانآنها ناسيوناليسم، ...  نداسالمي متحد شو كشورهايخواهند  مينوجود آمده باشد كه ه ب

 آنها در واقع نقشه. آورند مي به وجوداسالمي است را تعاليم مخالف كه ها  تركيسم، و ساير ايسم-پان
  16.اسالم و فلسفه اسالمي استنابودي 

قبل از  تحويل سالح توسط حزب دموكرات  جمهوري اسالمي مبني برتقاضايدليل ه بس ب ش آتبرقراريتالش براي 
به اقدام   را جمهوري اسالمي،1359شهريور   آغاز جنگ ميان ايران و عراق در17.نتيجه ماند يبده، هرگونه مذاكره سازن

كردنشين  و بيشتر شهرهاي مهم خود وادار نمود تهديدات امنيتي در مرزهاي شمالياضطراري جهت مهار كردن 
 18.نددباقي ماندموكرات حزب تحت كنترل مناطق روستايي بسياري از  در حالي كه ندتحت كنترل دولت قرار گرفت

                                                           
.  به كردستان فرستاده شد1357 بهمن 25 در تاريخ ، وزير كار، فروهرير بازرگان به سرپرستي داريوشزو ت از سوي نخساي هبراي مثال، نمايند 11
 اعزامي در مريوان به نتيجه  هيأتمذاكرات«همچنين نگاه كنيد به  .1357 بهمن 30، 10641شماره، )تهران(ن كيها ،»يت وزير كار در كردستانمأمور«

 35. ، ص]KURDISH ETHNONATIONALISM[» قومي كرد گرايي يمل«ر انتصار، نادهمچنين . 1358 مرداد 3، 3409، شماره )تهران (، آيندگان»نرسيد
  .36-37. همان، صص.  نيز به نتيجه نرسيد1358 فروردين 4 در تاريخ  طالقانياهللا آيته سرپرستي مذاكره ب). 1992(

اخطار امام به سران «؛ همچنين نگاه كنيد به 1358داد  مر27 ،10784 شماره )تهران (، كيهان» كل قوا درباره حوادث پاوهبه عنوان رئيسفرمان امام  «12
به واحدهاي زميني، خميني فرمان امام « همچنين نگاه كنيد به ؛1358 مرداد 27 ،15931، شماره )تهران (، اطالعات»ارتش و ژاندارمري در مورد پاوه

، »ن پاوه سركوب شدندامهاجم« همچنين نگاه كنيد به ؛1358اد  مرد29 ،10786 )تهران(ن ، كيها»بدون فوت وقت به سنندج برويد: هوايي و دريايي
  .1358 مرداد 28، 10785 ، شماره)تهران(ن كيها

  .1358مرداد  30 ،15934 ، شماره)تهران(، اطالعات »حزب دموكرات حزب شيطان است: كردستانپيام امام به مردم  «13
   .1358 مرداد 28، 10785، شماره )تهران ( كيهان،»رات كردستان غير قانوني اعالم شدب دموكحز: با تصويب شوراي انقالب اسالمي«نگاه كنيد به  14
 THE[ »ملتي انكار شده: كردها«، دوال كديويد م ؛)1992 (38. ، ص]KURDISH ETHNONATIONALISM[»  قومي كردراييگ يمل«ادر انتصار، ن 15

KURDS: A NATION DENIED[گرايي در كردستان ايران يمل «،كمالي-فرشته كوهيو ) 1992 (76. ، ص« ]Nationalism in Iranian Kurdistan [در 
  .)1992استفان اسپرل،  و كرين بروك. ج. فيليپ (185 .، ص]THE KURDS: A CONTEMPORARY OVERVIEW[ »برداشتي معاصر: كردها«
قوميت، «در ] Khomeini’s Policy toward Ethnic and Religious Minorities[» مذهبيقومي و  اقليتهاي  زمينهسياست خميني در «ديويد منشري، 16

اسمان و . ميلتون ج (216-217. ، صص]ETHNICITY, PLURALISM, AND THE STATE IN THE MIDDLE EAST[ »و دولت در خاورميانه گرايي تكثر
  .]از انگليسي به فارسي ترجمه شده استخميني  اهللا  آيتبه دليل عدم دسترسي به متن اصلي، سخنراني[). 1988ايتامار ربينويچ، 

 KURDISH [ » قومي كردراييگ يمل«؛ نادر انتصار، )1992( 76. ، ص]THE KURDS: A NATION DENIED[ »هملتي انكار شد: كردها «دوال، كمديويد  17

ETHNONATIONALISM[1992 (38. ، ص(.  
، قابل )2003 (295 . ص،70اجتماعي، تحقيقات مجله ، ]?Are Kurds a pariah minority[» هستند؟ اقليت طرد شدهيك آيا كردها  «مايكل روبين، 18

  .)1385 ان آب22: تاريخ دسترسي (ai/70_1_is/2267m_mi/articles/p/com.findarticles.www://http_102140955 دسترسي در
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حزب دموكرات كردستان نيروهاي ن راند  بيرونبه منجر 1363در تير ماه توسط جمهوري اسالمي  گستردهيك حمله 
  19.از كشور به سوي مرزهاي عراق شد

ي جمهوري اسالمي ايران مكرراً با توسل به ترور سعبا استقرار رهبران حزب دموكرات كردستان در خارج از كشور، 
روحانيت حاكمه ايران با  مخالف  مهماكثر احزاب سياسيدر مورد كه اي  هشيو ؛نمودكردن فعاليتهاي آنها ختل در م

تحت را  حزب دموكرات در عراق، آلمان، اتريش، تركيه، سوئد و دانمارك  اعضاي فعال جمهوري اسالمي.اعمال شد
اين حمالت،   موردارزترين ميكونوس، بكشتار قبل از .ورزيدمبادرت كشنده تعدادي حمالت به  و تعقيب قرار داد

  توسط كه ظاهراًاي ه طي جلسكهباشد  مي 1352سال   ازتكل حزب دموكرا دبير، دكتر عبدالرحمان قاسملوترور 
در  و 1368 تير ماه ، درترتيب داده شده بودآميز   مسالمتيحل هرا دستيابي به  مذاكره در موردمقامات ايراني جهت

  20.اتفاق افتاد اتريشوين، 

  

  

   قتلريزي و اجراي هبرنام. 4
  صدور دستور قتل. 1- 4
علي  السالما حجتنسبت به انتصاب  جمهوري اسالميتوان در تصميم كميته امور ويژه  ميميكونوس را به  حمله أمنش

  .يابي كرد هشريايران رهبران حزب دموكرات كردستان فيزيكي  در نظارت بر حذف ، وزير اطالعات وقت،فالحيان

تأسيس  كميته امور ويژه، در مورد امور پراهميتاتخاذ تصميم  به منظور ،1368 خميني در سال اهللا آيت فوت زبعد ا
ياست كميته ر ،اي خامنه اهللا آيت ،مقام رهبريز آنجا كه ا. نشده استبيني  اساسي پيشقانون  در كميتهاين وجود  .شد

 كند، مي اعطا اي هالعاد  به رهبر قدرت فوق جمهوري اسالميكه دكترين واليت فقيهاينبا توجه به و  را بر عهده دارد
شامل اكبر هاشمي كميته  اعضاي دائمي ، در زمان ترور ميكونوس21.باشد مي مجلسدولت و عمالً مافوق اين كميته 
محمد  ،وقت ور خارجه وزير ام،، علي اكبر واليتي وقت وزير اطالعات، وقت، علي فالحيانجمهور رئيس ،رفسنجاني

 ،اللهي ، رضا سيف وقت فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمي،، محسن رضايي سابق وزير اطالعات،شهري ير
  . عضو شوراي نگهبان بود، خزعلياهللا آيتو در آن زمان  حفاظت اطالعات نيروي انتظامي جمهوري اسالمي هيفرماند

 مخالفين سياسي جمهوري  فيزيكي و حذفسركوب، كرد ميگيري   تصميم آنموردكه كميته در  ياموريكي از 
صادر ايشان در داخل و خارج از كشور مستقيماً توسط  تروردستور ، اهللا خميني آيت  در زمان حيات.اسالمي بود

كميته توسط مقام صميم هنگامي كه ت. شدمحول كميته امور ويژه به اين امر  ،خميني اهللا آيت فوتبعد از  22.شد مي
وزارت  شوراي عمليات ويژه همكاريشد و از  ميآن كميته مسئول اجراي  شد، يكي از اعضاي ميييد أرهبري ت

                                                           
  .)1997( 28. ص، ]ESKORTE NACH TEHERAN[ »اسكورت به سوي تهران«پيتر پيلز،  19
  .)ESKORTE NACH TEHERAN[) 1997[» اسكورت به سوي تهران«نگاه كنيد به پيتر پيلز،  20
  .)2000، مهران پاينده، چاپ اول (171. ، ص»اسناد دادگاه ميكونوس: سيستم جنايتكار«، 1375 مهر 5در ) ابوالقاسم مصباحي(شاهد سي  متن بازجويي 21
 شهادت كه )1997( 56. ص ،»ولوژيك تروريسم واليت فقيه و اسناد ميكونوسئي ايدها هريش «پرويز دستمالچي،به همچنين نگاه كنيد . همان 22

  .كند  را بازگويي مي در دادگاه ميكونوسصدر بني حسنابوال
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 ترور كه به امضاي شخص انجام كتبي مبني بر فرمان ،شورا عملياتي هان فرماند24.گرديد ميمند  هبهر 23اطالعات
  25.كردند ميدريافت را رهبري رسيده بود 

مور أم يك ،فالحيان السالما حجت،  ايران حزب دموكرات كردستانانرهبرفيزيكي  حذفمأموريت بعد از دريافت 
كرد مخالف گروههاي  اطالعات در خصوص آوري جمعمسئول وزارت اطالعات به نام محمد هادي هادوي مقدم كه 

كرات ورهبران حزب دماطالعات در مورد  آوري جمعمور أداشت را منفوذي عوامل  هاكردبود و در ميان رژيم 
 ، اطالعاتوزارت استتاريشركتهاي  از  يكي، كاالصمصامشركت  عامل مدير مقدم تحت عنوان 26. نمودكردستان

 خارج از ندر خصوص جامعه ايرانيا ،ظنءسوايجاد  توجه وجلب بدون و مسافرت كند به خارج از كشور بود  قادر
 به آلمان سفر كرد تا اطالعاتي در خصوص 1370در تابستان مقدم . نمايد آوري جمعفراواني را اطالعات كشور 

طرحهاي نمود و  گزارشي تهيه متعاقباًوي . دگردآوري كنآلمان قيم م اسالمي  جمهوري مخالفكردفعاليتهاي فعاالن 
  28.فرستادويژه  عمليات شورايراي ب ي مقدم راها هفالحيان يافت 27.دنموائه ار فالحيان بهخود را ي پيشنهادعملي 

 آنها  به29.به آلمان سفر كردند اصغر ارشد و علي كمالي به اسامي  اطالعات ارشد وزارتمأموردو  ،1371 در خرداد
 را هاشمي بني عبدالرحمان ، فالحيان30.داده شده بود تا نسبت به امكان اجراي ترور در آلمان تحقيق نمايندموريت أم
و صالحيت خود در   داشتيي با اروپا آشناميهاش بني .مور اجراي عمليات عليه حزب دموكرات كردستان نمودأم

تاريخ  دررا  ،احمد طالبي ، شاهنشاهي ايران سابق نيروي هواييافسركه  ي تيمفرماندهي  درهاييمأموريتچنين انجام 
  31.ه بودشان دادناند سوييس به قتل رس ، در ژنو1366  مرداد19

 ي ازيكگرفته شد، وزارت اطالعات از در آلمان ت قرار دادن رهبران حزب دموكرا تصميم براي هدف پس از اينكه
شخص .  گرفتكمك مايدرا فراهم ن در اجراي عمليات تداركاتي و پشتيباني امور بتواند كه آلمانقيم م أمورانم

عضو دارابي  32. آلمان بود مقيم1359كه از سال سپاه پاسداران انقالب اسالمي بود عضو  ،كاظم دارابيانتخاب شده 

                                                           
مركز اسناد حقوق بشر ايران بر اين . برند نام مي »واواك« يا»  كشوروزارت اطالعات و امنيت«ا عنوان لف از اين وزارتخانه ب مختمدارككتب و  23

كند اسامي به كار رفته در اين منابع را براي اين  در هر مورد كه از منابع ديگر نقل قول مي است اما »وزارت اطالعات« ،باور است كه نام اصلي اين نهاد
  .د بردوزارتخانه به كار خواه

، مهران پاينده (194- 5 و 171- 2 .، صص»اسناد دادگاه ميكونوس: سيستم جنايتكار« ،1375 مهر 5ر د) ابوالقاسم مصباحي( متن بازجويي شاهد سي 24
  .)2000چاپ اول، 

 خسرو هرنديمورد  اين .نبودمم تيمن فرمانده ام گرچه  هدر مورد ديگري چنين فرمان قتلي با امضاي خميني را ديدمن خود « بيان داشت كهمصباحي  25
آنجا من در .  آمدفربه دوسلدواز فرمان قتل كپي يك  با  وقت وزير اطالعات،شهري ريمعاون  ،محمد موسوي زادهدر آن زمان .  بود]هادي خرسندي[

 ».بودم و فرمان قتل را ترجمه كردممترجم  در مذاكرات آنها با موسوي زادهمن ...  مالقات كردماين سوء قصد و معاونش ول ئمسفرمانده با در حضور او 
  .)2000، چاپ اول، مهران پاينده( 187. ، ص»اسناد دادگاه ميكونوس: سيستم جنايتكار«، 1375 مهر 6 در )بوالقاسم مصباحيا(متن بازجوبي شاهد سي 

، چاپ مهران پاينده( 178 و 173. ، صص»ميكونوسه اسناد دادگا: سيستم جنايتكار« ،1375 مهر 5در ) ابوالقاسم مصباحي( متن بازجويي شاهد سي 26
   ).2000اول، 

 Urteil des Kammergerichts Berlin vom 10. April [1376 فروردين 21 ،دادگاه عالي برلينحكم (، ]Mykonos Urteil[ »حكم دادگاه ميكونوس« 27
1997, OLGSt Berlin, (1) 2 StE 2/93 (19/93)([، در  ي قابل دسترس،22-23. صص  

pdf.93-19_StE_1/Strafsenate/entscheidungen/de.kammergericht.www://http ] حكم دادگاه ميكونوس: بعداز اين به.[  
  .)2000، چاپ اول، مهران پاينده( 174. ، ص»اسناد دادگاه ميكونوس: سيستم جنايتكار«، 1375 مهر 5ر د) ابوالقاسم مصباحي(سي شاهد  متن بازجويي 28
  .174- 75.  صصهمان، 29
  .175.  صهمان، 30
، مهران پاينده( 203 و 176. ، صص» اسناد دادگاه ميكونوس:سيستم جنايتكار« ،1376 مهر 19و  5ر د) ابوالقاسم مصباحي(سي شاهد  متن بازجويي 31

  .)2000چاپ اول، 
به دكتر ] Bundesamt für Verfassungsschutz[ اداره كل حراست از قانون اساسي آلمان ،]Memorandum from Grünewald[ والد يادداشت گرونه 32

اين  از) [1372رديبهشت  ا2 (2. ص ، ]Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof[  عالي فدرال دادگاهدفتر دادستاني كل كورس، دادستان كل،
  .) در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايرانموجود] (والد گرونه يادداشت :به بعد
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 عليه مخالفين آميز تفعاليت خشونبود و سابقه ) UISA( »دانشجويان اروپاانجمنهاي اسالمي اتحاديه «ه هيئت رئيس
، محمد رايلدارابي چهار لبناني به نامهاي يوسف محمد السيد امين، عباس حسين . آلمان داشتقيم جمهوري اسالمي م

براي شناخت  مي ، و املاهللا حزب ،ي شبه نظامي لبنانهاهگرو  با قبلي آنهااز طريق ارتباطكه  و عطااهللا اياد را آتريس
  .نمودعمليات بسيج اجراي 

 شهريور 23 فتاح عبدلي در  وون اردالن دكتر محمد شرفكندي، همايورود  قسمت نهايي نقشه با دريافت خبر مبني بر
 كامل] Congress of the Socialist International[ سوسياليستها المللي بينبه برلين جهت شركت در كنگره  1371
ايراني ن فعاالو   رژيمي مخالفههاگرورهبران تصميم داشتند تا با ساير هيئت نمايندگي حزب دموكرات  33.شد

. انتخاب شدجلسه رستوران ميكونوس به عنوان محل تشكيل .  مالقات كنند، شهريور26 ،شنبه شب ساكن برلين در پنج
 عبدالرحمان ، آندود يا ح1371شهريور  16روز   در وات در انتظارش بودبود كه وزارت اطالعفرصتي همان اين 
  .وارد برلين شد  به منظور فرماندهي عمليات ميكونوسهاشمي بني

  

  قتل اتتدارك. 2- 4
 ،]Detmolder Straβe [ دتمولدر خيابانميكونوس در خانه دارابي دراعضاي تيم عملياتي  ،1371 شهريور 22در 

بعد از . حضور داشتنددر جلسه  رايل، دارابي، محمد، امين، حيدر و هاشمي  بني34.مالقات كردنديگر با يكد، B64 شماره
 Senftenberger [ رينگ برگرزنفتنواقع در  كه تدارك ديده بود عملياتيبه پايگاه   دارابي تيم را،اتمام جلسه

Ring[ ، 35.بوددانشجوي ايراني ، محمد اشتياقيق به  خالي متعليك آپارتمانمحل اين . نمودمنتقل در برلين  7شماره 
 به خانه اشتياقي دسترسي پيدا كرده كرد ميدارابي از طريق بهرام برنجيان كه در زمان غيبت مالك از آن نگهداري 

 به هامبورگ سفر كرد تا خود را از آنچه كه شا ه دارابي سپس با خانواد.در عمليات كامل شددارابي  نقش اصلي .بود
 و-ام- بيك اتومبيلعلي صبرا   شهريور،22  همين روز،ديگر دراز طرف  36.د اتفاق بيافتد دور نگهداردقرار بو

]BMW[ّ با شماره پالك متاليك آبي B-AR 5503  توسط خريد اتومبيل پول . خريداري نمود مارك 3120به قيمت
  37.شده بودپرداخت   تيمحمل و نقلدر تسهيل دارابي به منظور 

 ي از منبعكن صداخفه قبضه و دوقبضه سالح كمري يك  ، يوزيمسلسل حيدر يك  ورايل ر،شهريو 25صبح 
چرا كه بود   جمهوري اسالميبا وزارت اطالعاتدر ارتباط فردي  احتمال زياد بهاين منبع  –دريافت كردند  ناشناخته

 در خالل 38.دندنمورا ثابت ي جمهوري اسالمبه  ها كن هخفصدا كمري و سالحتعلق  اقباًعمت مأمورين تحقيق آلمان
                                                           

 تا 24تاريخ از كه ] Sozialistischen Internationale[سوسياليستها المللي  شركت دركنگره بينجهت ايران حزب دموكرات كردستان  نمايندگي هيئت 33
 BERICHT, ABGEORDNETENHAUS VON [5949/12برلين، شماره  مجلس عوامگزارش،  .داشتندده بود در برلين حضور برگزار ش 1371 شهريور 26

BERLIN, DRUCKSACHE 12/5949[85. ، ص] موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران] (گزارش مجلس عوام: از اين به بعد.(  
 ،)1372 ارديبهشت Anklageschrift, Der Generalbundesanwaltschaft Beim Bundesgerichtshof) [27[كيفرخواست، دادستان كل دادگاه فدرال  34
  ).حقوق بشر ايرانموجود در آرشيو مركز اسناد (] كيفرخواست :از اين به بعد [27. ص

كرد و پيش تابستان آن سال به ايران سفر محمد اشتياقي . 27. ، ص34زيرنويس . ؛كيفرخواست، رك3. ، ص32زيرنويس . والد، رك يادداشت گرونه 35
  .همان. از آنكه آلمان را ترك كند كليد آپارتمانش را به برنجيان داد

  .36. ، ص27س زيرنوي. رك، حكم دادگاه ميكونوس؛ 28. ، ص34زيرنويس . كيفرخواست، رك 36
 گزارش :به بعداين از  [16 و 5. ، صص)1372 مرداد 31] (Schluβbericht, Bundeskriminalamt [ فدرالگزارش نهايي، اداره پليس جنايي آلمان 37

  .36. ص ،27زيرنويس . رك، حكم دادگاه ميكونوس؛ )موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران(] نهايي
  .34  و28. صص ،34زيرنويس . رك، كيفرخواست 38
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و محل و زمان مالقات حزب   تلفن زد)خانه تيمي (7 شماره  رينگ، زنفتن برگرهمان روز يك منبع ناشناس به
 اطراف آشنايي بيشتر با محل دروقت خود را به ، گروه ترور روزهمان بعد از ظهر  .نمود تأييد رادموكرات كردستان 

 ساك ورزشي سبز و  يك خريدبراي و حيدر رايل ،) شهريور26 (بح روز بعدص 39.رستوران ميكونوس سپري كرد
  40.جهت حمل سالح بيرون رفتند] Sportino[ »اسپرتينو«با مارك مشكي 

 از محمد كه  كردستان ايرانبعد از دريافت تأييديه ورود اعضاي حزب دموكرات  شهريور،26شب  9ساعت 
به مقصد رستوران ميكونوس ترك را  7شماره ،  رينگه تيمي زنفتن برگرخان تيماعضاي ، نظر داشت رستوران را زير

 پرينتس ريجنتنخيابان سمت ، به علي صبراخريداري شده توسط  و-ام-بفرار، ماشين با  رايلحيدر و . ندكرد
]Prinzregentstraße[ خيابان برلينر با تاكسي بههاشمي بني امين و 41.به راه افتادند ] Berliner Straβe[ ينزديك در 

محمد و امين .  از گروه جدا شدهاشمي بنيسپس . باجه تلفن مالقات كردنديك آنها با محمد نزديك . رفتندرستوران 
اين  .كردند پيدا رنگ در حال گفتگو بودتيره  190 مرسدس بنزيك در حالي كه با راننده  بعد از مدت كوتاهي او را

  هامين و محمد با فاصل 42.ي كوتاه محل را ترك كردي گفتگوشخص كه هيچ وقت هويتش بر مال نشد بعد از
 ساك هاشمي بني. را گرفتمحمد ي  جارايلآنجا در . دنبال كردند ]Prager Platz [ه ميدان پراگتا  راهاشمي بني

 و هاشمي بنيسپس . برداشت بود شدهپارك  پرينتس ريجنتن  خيابان كه درفرارماشين  ورزشي حامل سالحها را از
 و-ام- باتومبيلحيدر و محمد در . راه افتادنده ميكونوس برستوران ود را مسلح كرده و همراه امين به سوي  خيلرا

  43.منتظر ماندند

  

  حمله .3- 4
عزيز از . ندشد  ميكونوسرستورانوارد  بعد از ظهر 7:30دكتر شرفكندي، اردالن، عبدلي و دهكردي حدود ساعت 

تماس  44 در برلينرانيايبا نمايندگان سازمانها و گروههاي سياسي  تا ه بود خواسته شد،صاحب رستوران ،غفاري
ظاهراً در انجام وظيفه  اما غفاري .نمايد دعوت هيئت نمايندگي حزب دموكراتگرفته و آنها را جهت مالقات با 

تباه پيش آمده به محض اينكه اش .دعوت نمودرا براي بعد از ظهر روز بعد مدعوين به اشتباه رد و غفلت كمحوله 
  .عمل آمده  سعي در تماس با كساني كه غايب بودند بسريعاًآشكار شد 

از ايراني .  در حال صرف شام در رستوران بود45،يرراشدم مسعود ،دعوت شدههمانان ي يكي از مي اتفاق كامالًبه طور
از مشتريان اين دو نفر . كنددر جلسه شركت دعوت شد تا كه در رستوران بود  46زاده صادقبه نام اسفنديار ديگري 

                                                           
  .41. ص ،27زيرنويس . رك، حكم دادگاه ميكونوس 39
  .همان 40
  .29. ص ،34زيرنويس . رك ؛ كيفرخواست،48. صهمان،  41
 Sachstandbericht, Bundeskriminalamt ) [22[خالصه حقايق واقعه، اداره پليس جنايي آلمان فدرال  ؛19. ، ص34زيرنويس . كيفرخواست، رك 42

  ).موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران] (خالصه حقايق واقعه: از اين به بعد [8. ، ص)1371آبان 
  .29- 30. صص ،34 زيرنويس. رك، كيفرخواست 43
 زاده ابراهيم، مهدي اهتياهللا براتي، دكتر بهمن نيرومند، دكتر كامبيز روستا، پرويز دستمالچي، حمزه فر تدكتر نصر:  ازافراد دعوت شده عبارت بودند 44

  .20. ص ،34زيرنويس . رك، كيفرخواست. اصفهاني، حسن جعفري و مسعود ميرراشد
  .20. ص ،34زيرنويس . رك،  اكثريت، كيفرخواست– ن خلق ايراناعضو سازمان فدايي ،در زمان وقوع واقعه ميكونوس 45
. رك  حكم دادگاه ميكونوس،.ايشان در زمان واقعه ميكونوس عضو هيچ گروه يا سازماني نبود. يتاكثر -ن خلق ايراناعضو سابق سازمان فدايي 46

  .42. ص ،27زيرنويس 
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  اجراييكميته ومركزي شوراي و  عض، پرويز دستمالچي، مكررتلفنهايپس از  .ميكونوس بودندرستوران دائمي 
ت مديره سازمان فداييان خلق ئهي  مركزي وشوراي عضو ، اصفهانيزاده ابراهيمجمهوريخواهان ملي ايران و مهدي 

  .ندجلسه ملحق شد، به اكثريت – ايران

  :دآور مي يادآن شب را اين چنين به  خصوص دراشتباه پيش آمده  دستمالچي زپروي

تلفن خود در خصوص پيغامگير  در ]غفاري[ بعد از ظهر چهارشنبه پيغامي از عزيز 5 حدود ساعت
ييد أترا جلسه  به رستوران رفتم و عزيز) چهارشنبه شب(شب همان . جلسه روز جمعه دريافت كردم

،  بعد از ظهر8حدود ساعت شنبه   جپن .ام يا خير هكرد كه آيا من پيغام را دريافت كردال سؤكرد و 
او توضيح داد . نمودرا عنوان اشتباه پيش آمده در خصوص زمان جلسه تلفن زد و  ]دهكردي[نوري 

عوت جمعه دهمه را براي  شب دعوت كند اما اشتباهاً شنبه  جپنبراي  را ميهمانانكه عزيز قرار بود كه 
ي نمايندگوقتي كه به رستوران رسيدم، هيئت . يابم جلسه حضور از من خواست تا در او. ه استكرد

اصرار داشتند كه به عزيز نگفته بودند كه جلسه روز آنها . در حال بحث با عزيز بودند حزب دموكرات
   47.شود چرا كه آنها جمعه صبح پرواز داشتند ميجمعه شب برگزار 

 بود كه در ]Peter Böhm [هموپيتر بشب،  ميكونوس در آنديگر رستوران  ان مشتريمذكور در باال،عالوه بر افراد 
.  رستوران را ترك كردندزاده ابراهيمميز كنار درب ورودي نشسته بود و يك زوج جوان كه اندكي پس از ورود 

  48.كرد ميكار  ]Maria Voltschanskaya [سكاياچان ماريا ول به نامپيشخدمتيك  ،همچنين در رستوران

ان  عبدالرحم، دو قاتلشب، 10:50 ساعت دودح
رستوران وارد  رايل و عباس حسين هاشمي بني

منتظر ماند يوسف محمد امين بيرون رستوران . شدند
 هاشمي  بني.كسي وارد رستوران نشودد و مراقب بو

ا بداشتند و در اختيار قربانيان را  عكسهاي رايلو 
همين ه  و ب49داشتندكامل رستوران آشنايي نقشه 

 محل به درنگ بدونتوانستند دليل براحتي 
بسيار كوتاه قتلها و در زماني  جلسه رسيدهبرگزاري 

با يك مسلسل يوزي كه هاشمي  بني. را انجام دهند
سالح با يك  رايلبود و  ساك ورزشيداخل يك 

هر دو سالح مجهز به  .مسلح بودند  اتوماتيككمري
  . بودندكن صداخفه

به رستوران سريعاً ورود به محض  رايلهاشمي و  بني
هيئت نمايندگي كه محلي  ، رستوران پشتبه اتاق

                                                           
  ).1385 خرداد 23(كانتيكت ون، ي، در نيوهمصاحبه با پرويز دستمالچي، شاهد عيني 47
  .21. ص ،34زيرنويس . رك، كيفرخواست 48
  .44. ص ،27زيرنويس . رك، حكم دادگاه ميكونوس 49
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اق تهم در طرف راست ابه نزديك  دو ميز.  در حال صرف شام بودند رفتندشانهمانانيحزب دموكرات كردستان و م
در جهت  اردالن  وعبدليدستمالچي، . راست نشسته بودسمت  ميرراشد در انتهاي ميز .چيده شده بود در كنار ديوار

 در زاده صادق اصفهاني و زاده ابراهيمشرفكندي، دهكردي، . در سمت چپ او نشسته بودندي ساعت ها هعقربحركت 
گوشه پاييني ميز . شسته بودنقرار داشت با فاصله اندكي از ميز اول كه  ميز دوم پشتغفاري . طرف ديگر ميز بودند

  50.خالي بود

  :آورد مي يادپرويز دستمالچي به 

فعاليتهاي حزب دموكرات  ،خارج ايران در عيت اپوزيسيونوض ،بحث در جلسهمورد موضوع اصلي 
پيش از شروع گفتگوها، صحبت بر سر قتلهاي . عاليتها بودفهماهنگي گونگي نيز چو ايران كردستان 

بر سر د كر 51 با يك پيشمرگ در كوههاي كردستانمن«: دكتر شرفكندي گفت. خارج از كشور شد
بوته خاري به آن از روي و از جا برخاست . ين نشسته بوداو روي زم. كردم ميمرگ و زندگي گفتكو 

  53».زندگي همين استمرگ و  فاصله 52سعيدكاك گفت سپس رو به من كرد و  و پريدطرف 

  :كرد اصفهاني اضافه زاده ابراهيممهدي 

قبل از ترور، دكتر شرفكندي، دستمالچي و ميرراشد در مورد مسائل ملي و تماميت ارضي ايران و 
دكتر شرفكندي در بيان موضع . كردند ميب دموكرات در رابطه با خودمختاري صحبت موضع حز

 خودمختاري را در چهارچوب ايران ،حزب دموكرات كردستان ايرانكه گفت حزب دموكرات 
   54.داند مي تر يايراناو خودش را از بقيه خواهد و اضافه كرد كه  مي

جهت از .  آتش گشودو سريعاً »ها همادرقحب« زد يادفران فارسي  وارد اتاق شد و به زبهاشمي بنيهنگام در اين 
 رايل، هاشمي  بنييز يورگباربعد از دو .  اصلي بودندتيراندازي او واضح بود كه شرفكندي، اردالن و عبدلي اهداف

 شليك هگلول 30در مجموع قاتلين  .زد تير خالص رفكندي به اردالن و ش وارد اتاق شده بود هاشمي بنيپس از كه 
  .كردند

  :دهد ميمسلح آتش گشودند را اين چنين توضيح افراد  كه اي هپرويز دستمالچي لحظ

  راشرفكندي بودم كه ميرراشد كه در طرف راست من نشسته بود صحبت مادكتر  صحبت با در حال
وقتي صورتم را به سوي ميرراشد برگرداندم كسي را در پشت او . نمودو شروع به صحبت  قطع كرد

ببينم چه سرم را به سمت باال گرداندم تا   بنابراين واستآمده همان ديگري يفكر كردم كه م. ديدم
به نظر شبيه دستمال در آن موقع قاتل با چيزي كه صورت .  صورتش را ببينمنتوانستم. كسي است

 راست  درست در سمتمسلسليك . بودشده  پوشانده پيراهنش بوديقه كه معلوم شد بعداً رسيد و  مي
به روي  . را ديدمندشدكه به هوا پرتاب اول پوكه سه . صورت من دكتر شرفكندي را هدف گرفته بود

                                                           
  .)1995( 217. ، صتروريسم دولتي واليت فقيهپرويز دستمالچي،  50
  .شود به مجاهدين كرد پيشمرگ گفته مي 51
  .اك يعني دوست و سعيد اسم مستعار دكتر شرفكندي بودك. به دكتر شرفكندي دارد اشاره كاك سعيد 52
  .)1385  شهريور16(كانتيكت ون، يمصاحبه با پرويز دستمالچي، شاهد عيني، در نيوه 53
  .)1385 دي 12(  شاهد عيني، اصفهانيدهزا ابراهيممصاحبه تلفني با مهدي  54
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دهانش پر از خون بود و .  سانتيمتري من زير ميز افتاد50-60 فاصله هم در عبدلي .زير ميز افتادمزمين 
يا رفته است  ببينم آيا قاتل  دوم نگاه كردم كهرگباراز  بعد. ممن اصالً تكان نخورد. در حال مرگ بود

در اين زمان .  شرفكندي نشانه رفته بود را ديدم به سوي دكترهه با اسلحكدر اين هنگام دستي . خير
چرا كه كت او سياه و سفيد بود در حالي كه كت . فهميدم كه دو نفر در اين ماجرا دخالت دارند

 هلحظچند اما بعد از  دهد ميهدف قرار من را بعد بدلي و ل عفكر كردم كه او. شخص اول سبز بود
زد و براي كمك از زير ميز خارج  مي من را صدا اسمرا شنيدم كه ) اصفهاني (زاده ابراهيمصداي 

   55.شدم

  : گفت نشسته بود،انقرباني ، يكي ازنوري دهكرديدر كنار كه اصفهاني  زاده ابراهيم

رد حالتي غيرعادي در صورتش ظاهر شد ك ميدر حالي كه ميرراشد داشت با دكتر شرفكندي صحبت 
، نگاهم را از سمت ميرراشد به طرف صدا تغيير دادم و فرد بلند »ها همادرقحب«بعد از شنيدن فحش ... 

توانستم چشمها و پيشاني  مي سانتيمتر را ديدم كه صورتش را پوشانده بود ولي من 180قدي حدود 
به . رفت را ديدم ميو به سوي دكتر شرفكندي نشانه طور نوري كه از طرف ا همين. كوتاهش را ببينم

اسفنديار . كشيدمبه پايين و با دست راستم نوري را ] زاده صادق[طور ناخودآگاه با دست چپم اسفنديار 
نوري روي من خم شد اما قبل از آن . و من روي صندلي تا ارتفاع ميز خم شدمقرار گرفت زير ميز 

 ،بعد از دو رديف رگبار. بود و لباس من با خون او خيس شده بودمورد اصابت گلوله قرار گرفته 
بعد از يك سكوت طوالني به خود آمدم و شروع به صدا كردن اسم . حداقل دو تك تير را متوجه شدم

دكتر . كشيد ميخون از دهانش جاري بود و با صداي خرخر نفس . نوري هنوز زنده بود. ديگران كردم
اردالن و عبدلي در طرف ديگر ميز در خون خود . كرد مينه و حركت شرفكندي روي نوري خم شد

   56.غفاري روي زمين افتاده و هنوز زنده بود. شناور بودند

با  هاشمي بني. شرفكندي، عبدلي و اردالن در جريان حمله كشته شدند و دهكردي اندكي بعد در بيمارستان فوت نمود
و  شرفكندي ، تير به عبدلي، اردالن26  تمركز كرده وستاندكرحزب دموكرات رهبران ر روي بيوزي مسلسل 

رگبار اصابت در معرض به علت موقعيت خود اردالن ايستاده بود سمت چپ غفاري كه . شليك كرددهكردي 
او و ديگري از كليه او اصابت نمود  به پاي راست  گلوله يك؛به غفاري دو گلوله اصابت كرد. قرار گرفتمسلسل 

  57.جان سالم بدر برد با وجود اين  وليعبور كرد

 مجموعدر . دشليك كربار به گردن  دو بار به سر و يك به شرفكندي واز پشت سر بار  به اردالن يك رايل
تير  58.داشت ، كبد و كليهها ه ري دريي جراحتها واز ناحيه سر، گردن و شكم تير خورده بود  باردوازدهشرفكندي 

سر   بهنتايج كالبدشكافي نشان داد كه اگر.  بار از ناحيه سينه تير خورده بود چهار اردالن59. نياز نبودرايل خالص

                                                           
  .)1385 شهريور 16(كانتيكت ون، ينيوه مصاحبه با پرويز دستمالچي، شاهد عيني، در 55
  .)1385 دي 12(، شاهد عيني زاده اصفهاني ابراهيممصاحبه تلفني با مهدي  56
  .31. ص ،34زيرنويس . ؛ كيفرخواست، رك45-46. صص ،27زيرنويس . رك، حكم دادگاه ميكونوس 57
  .46. ص ،27زيرنويس . رك، حكم دادگاه ميكونوس 58
، ]Direktor des Institut für Rechtsmedizin der Freien Universität Berlin[ ، دانشگاه آزاد برلينشكافييتو پزشكي كالبدتمدير انس پروفسور اشنايدر، 59

  .321-323. صص ،27زيرنويس . رك، حكم دادگاه ميكونوس
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. قرار گرفتمسلسل گلوله  چهارمورد اصابت عبدلي  60.ماندبزنده احتمال داشت  ه بوددشن زده  خالصاردالن تير
گلوله قرار  هفتبت مورد اصا دهكردي. ه بود آني وي شدفوتاصابت كرده و باعث او به قلب ها  هاز گلوليكي 

 به 1371  شهريور27بعد از نيمه شب  12:25انتقال يافت و در ساعت  ]Steglitz [ستليق تشو به كلينيك اگرفت 
  61.دسپرجان كرده بود بور اش ع هسيناز اي كه  هو خارجي در اثر اصابت گلولدليل خونريزيهاي داخلي 

  

  فرار .4- 4
 به شرفكندي و خالصتير شليك پس از 

 دو قاتل رستوران را از هر، رايلتوسط الن ارد
.  ترك كردندندمسيري كه وارد شده بودهمان 

 به امين هاشمي بني و رايلبيرون رستوران، در 
پرينتس خيابان   سويو هر سه بهه شدملحق 
 كه محمد محلي ،]Prinzregentstraße [ريجنتن

در انتظار آنها   ماشين فراردر ابوحيدر اهللا فرجو 
  62.دويدند بودند

به با سرعت باال  چنان حامل ضاربيناتومبيل 
سوار  هدوچرخود با يك كه نزديك ب داافت راه 

در داخل ماشين كت و امين . تصادف كند
 را تميز كرد و سالح كمري سپس امين .داد قرار  رون يك كيسه پالستيكيپيراهني را كه پوشيده بود در آورد و د

بوندس ميدان ايستگاه مترو در  رايل و هاشمي بني 63.شتگذا يوزي بود لسل حاوي مسدر داخل ساك ورزشي كه 
]Bundesplatz [ 64.نددش از ماشين پياده  

 امين 65. را در پيش گرفتنداي هو مسير جداگان ندشدپياده از ماشين ] Konstanzer[ رستكنستانخيابان  امين و محمد در
محتوي لباسهايش را در ستيكي كيسه پالكرد  مي حركت رستكنستانمترو خيابان به سوي ايستگاه  در حالي كه

كرد و ساك ورزشي محتوي پارك ] Cicerostraβe[ سيسروخيابان را در  و-ام- باتومبيل حيدر 66.شتگذا رو  هپياد
  67.داد  قرار  دور از انظار را زير ماشيني در همان خيابانسالحها

  
                                                           

  .321. صهمان،  60
  .46. ص ،27زيرنويس . رك حكم دادگاه ميكونوس 61
  .9. ص ،42زيرنويس . ، ركخالصه حقايق واقعه كنيد به  همچنين نگاه.7. ص ،37زيرنويس . ركگزارش نهايي،  62
  .47. ص ،27زيرنويس . رك، حكم دادگاه ميكونوس 63
  .9. ص ،42زيرنويس . رك، خالصه حقايق واقعه 64
  .32. ص ،34زيرنويس . رك، كيفرخواست 65
  .48. ص ،27زيرنويس . رك، حكم دادگاه ميكونوس 66
  .32. ص، 34زيرنويس . رك، كيفرخواست 67
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  رسيدگي قضايي دستگيري و .5
   تحقيقات پليس.5-1
توسط و در شب قتل استفاده شده در عمليات ميكونوس بود سالحهاي كه محتوي با مارك اسپرتينو اك ورزشي س

 31 در ]Berolina [فروشي برولينا لن اتومبيكناتوسط يكي از كارزير يك ماشين گذاشته شده بود اهللا حيدر  فرج
 سالح كمرييك  يلي وئكارخانه اسرايوزي ساخت يك مسلسل  يك پيدا شده سالحهاي 68.پيدا شد 1371شهريور 

 70.كن وجود داشت هدو صداخفهمچنين  در ساك 69.نداسايي شدانيايي شن اسپكارخانهساخت يك  X-Aمدل الما 
دي  26 علي اكبر محمدي در هامبورگ درترور در ها و آنهايي كه  كن هصداخفاين آزمايشات تطبيقي بر روي 

ت ع و مشخصانو شباهتهاي زيادي در ند استفاده شده بود136872ور شهري 4 و بهمن جوادي در قبرس در 136571
شده توسط به كار برده   اتوماتيك الماسالح كمريپليس آلمان با استفاده از شماره سريال  73.آشكار ساختساخت 

 1351 توسط توليدكننده اسپانيايي به ارتش ايران در سال يحويلتمحموله  جزو سالح كمريثابت كرد كه اين  ،رايل
   74.دبو

ساك در  پيدا شده سالح كمريخشاب  رويرا  رايلكف دست  اثر ،سالحهابررسي و معاينه مقامات آلماني با 
 وقتي 75.پيدا كردند سالح كمريخود  بر رويرا  ،يكي از قربانيان ميكونوس ،نوري دهكرديهمچنين خون ورزشي و 

كيسه يك  و  مسلسل يوزيپوكهشد يك  پيداليس پ مأمورينتوسط  1371ماه  مهر در فرارماشين جام سرانكه 
  76.پيدا شدآن بود در اثر انگشت امين روي آن كه پالستيكي 

 استفاده با. ند كرددستگيررا به ارتكاب جرم   مظنونين تن ازپنج چند هفته پس از تيراندازي، فاصلهدر مقامات آلماني 
 ، پليس آلمان]Bundesnachrichtendienst (BND)[  آلمانسرويس اطالعات خارجي  سويدريافتي ازاطالعات از 

 مهر 12  دررايلامين و .  كندكشفرا ] Rheine[ راين در خانه برادر امين در رايلامين و  ياختفامحل  توانست
   78.دستگير شدند 1371مهر  16 روز بعد و دارابي در 3 آتريس 77. دستگير شدند1371

پول كافي براي از آنجايي كه . خارج شود تالش كرد تا از آلمان شندستام هبازداشتاطالع از عد از  بايادعطااهللا 
 ،]Chehade [ههادشبا  1371در آبان او  79.كردمختلف  افرادتماس با شروع به نداشت و پاسپورت معتبر  خريد بليط

 اياد نقش خود در .نمود مالقات ،لبناناتحاديه همبستگي  هرئيسعضو هيئت و  و اروپاآلمان امل در سازمان نماينده 
                                                           

  .48. ص ،27زيرنويس . رك، حكم دادگاه ميكونوس؛ 34. ص ،34زيرنويس . رك، كيفرخواست 68
با  ميليمتري 65/7سالح كمري با كاليبر   يكX-Aالما .  فشنگ است32ميليمتري و نوعاً يك خشاب با ظرفيت  9 يك سالح با كالبير يوزيمسلسل  69

  .فشنگ است 8با ظرفيت يك خشاب 
    .34. ص ،34نويس زير. رك، كيفرخواست 70
 دي 27، نيويورك تايمز، ]Bonn May Balk at Extraditing Terror Suspect [»بن ممكن است مانع استرداد متهمين ترور شود «م،اركجيمز ام م 71

 .6A.  ص،1365
. ، ص1368 شهريور 18، واشنگتن پست، ]Iranian Seen as Victim Of Assassination Plan[ »ايرانيان قربانيان نقشه هاي ترور«تايلر، . پاتريك ايي 72
9A. 
تحقيقات اوليه درباره علي فالحيان براي قتل در بين ساير «براون، اداره پليس جنايي آلمان فدرال، . آر.يادداشت برونو يوست، دادستان ارشد، به ك 73

  ].يادداشت يوست: از اين به بعد [4. ص، )1374 آذر 13] (.Ermittlungsverfahren Ali Fallahijan wegen Mordes u.a [»موارد
  .21. ص ،37 زيرنويس. گزارش نهايي، رك 74
  . 34. ص ،34زيرنويس . رك، كيفرخواست 75
  .48. ص ،27زيرنويس . رك، حكم دادگاه ميكونوس 76
  .17-18. صص ،42زيرنويس . رك، خالصه حقايق واقعه 77
  .17  و15. صص ،37زيرنويس . ركگزارش نهايي،  78
  .104. ص ،27زيرنويس . رك دگاه ميكونوس،حكم دا 79
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 از ههادش. درك و درخواست پول  را نام برد گان در عملياتكنند ترا شرح داد و شركوس ن ميكومقدماتي ترورطرح 
  80.در برلين دستگير شد 1371  آذر18اياد در . دونم  خودداري ويكمك به 

 ،به قرار مسموع هاشمي بني. ر كنندتوانستند فرا - ، حيدر، صبرا و محمدهاشمي بني -به ارتكاب جرم   مظنونينساير
 81. از همين مسير به ايران برگشتنيزمحمد . بازگشتترك و از راه تركيه به ايران بالفاصله بعد از ترور برلين را 

در سپاه از آن زمان  ظاهراً نامبرده . كرد سپري به ايران در آنجارفتن مدتي را قبل از  وحيدر به لبنان گريخت
 دستگيري امين و از رتباط جمعياوسايل ز طريق  اينكه صبرا ازبعد ا 82.شدكار به  اسالمي مشغول پاسداران انقالب

 در او.  تصميم گرفت تا آلمان را ترك كند خود دستگيري ديد از بيمها ه مطلع شد و عكس آنها را در روزنامرايل
شيخ محمد  به رهبري اهللا حزبدام سازمان ه استخب كه شود ميگفته و سفر كرد  به بلغارستان و سپس به لبنان ابتدا

  83.د در آماهللا حسين فضل

  

   كيفرخواست .5-2
. به عهده داشت ،]Bruno Jost [يوست برونو ، آلمانفدرال دادستان راميكونوس در رابطه با ترور تحقيقات رياست 
و   قتل و يك فقره شبه قتلفقره  چهار ارتكاببه اتهام رايلامين، دارابي و براي  ،1372 ارديبهشت 27 دريوست 

  .نمودكيفرخواست صادر  فقره قتل و يك فقره شبه قتل چهارارتكاب در به اتهام معاونت  و اياد آتريسبراي 

 شعارا ه بود رسيد،]Alexander von Stahl [استال  ونفدر  الكسان،كيفرخواست كه به امضاي دادستان كل آلمان
از  جزئي به عنوان  ايرانرهبران حزب دموكرات كردستان »كي فيزيحذف«دارابي موريت أمكه داشت  مي
   84.»وزارت اطالعات ايران بودمخالفين رژيم ايران توسط ژي تعقيب و آزار تاسترا«

  

  رسيدگي قضايي .5-3
طول  سال و نيم سهمحاكمه .  در دادگاه عالي برلين آغاز شد1372 آبان 6 در ميكونوسعمليات تهم م پنجمحاكمه 

از بسيار متفاوت مدارك مستند دادگاه و استماع شد شاهد  176  شهادت ودادجلسه بار تشكيل  246دگاه دا. كشيد
يوسف  اظهاراتشامل  محاكمه همچنين 85. را بررسي نمود ايرانتلويزيوننوار اخبار تا ي سري اطالعاتي ها هپروند
 عنوان ابتنها دادگاه جريان ات ايران كه در سابق وزارت اطالععاليرتبه مور أم  يك و شهادت، يكي از متهمين،امين

  .بود شد مينام برده  »شاهد سي«

                                                           
  . 15. ص ،37زيرنويس . ركگزارش نهايي،  80
  .48. ص ،27زيرنويس . رك، حكم دادگاه ميكونوس 81
  .)1385 شهريور 16(كانتيكت ون، يمصاحبه با پرويز دستمالچي، شاهد عيني، در نيوه 82
  .51-52. صص ،27زيرنويس . رك، حكم دادگاه ميكونوس 83
  .78. ص ،1375، آبان ]TIME [، تايم]Iran’s State of Terror[ايران  وضعيت تروريستي سنكتون،توماس  84
  ارديبهشت1( 1 ، پاراگراف16، شماره 149، جلد ]TIME INTERNATIONL [المللي  بين، تايم]Iran’s Smoking Gun[ »ايران دست آلوده «، جيمز والش 85

  .html.smoking_irans.europe/ 970421/int/1997/magazine/time/com.time.www://http : قابل دسترسي در)1376
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اين . شهادت دادند امل و يا جمهوري اسالمي ايران ،اهللا حزبمتهمين با و عضويت  ارتباط  رابطه با دراهدشچندين 
ي مخالف هها گرو اسالمي ايران و هدف قرار دادنجمهوريعمليات تروريستي تاريخچه بر  شهادتهااظهارات و 

جانشين عبدلي و اردالن در حزب كه به ترتيب  ،پور شاهد حسيني و عبداهللا عزت شهود، .كرد ميداللت اش  يسياس
 دادگاه رايرا ب  بين حزب دموكرات كردستان و جمهوري اسالمي ايرانوجود تنشداليل  86 شده بودنددموكرات

جان سوءقصد نسبت به  ،در فرانسه واقع »درفش كاوياني« سازمانسس مؤ 88،يدكتر منوچهر گنج 87.تشريح كردند
  89.توضيح دادبراي دادگاه  را اش ي سياسسازمان اعضاي ترورخود و 

 سيد علي اهللا آيتميكونوس شخصاً توسط قتل حكم  شهادت داد كه ، سابق ايرانجمهور رئيس 90،صدر ابوالحسن بني
  حقوق در مصاحبه با مركز اسناد91. صادر شده بود،فسنجاني اكبر هاشمي ر،جمهور رئيس و ،، مقام رهبرياي خامنه

سيستم داخلي كه آگاهي كامل از منابع موثق توسط كرد كه اين اطالعات عنوان  صدر بني ،1385دي بشر ايران در 
  92.و تصديق قرار گرفته استتأييد مورد دارند ايران جمهوري اسالمي وزارت اطالعات 

ترورهاي انجام نظارت بر و فراهم آوردن زمينه ور ويژه جمهوري اسالمي ايران در  همچنين نقش كميته امصدر بني
ابتدا دگرانديش براي قتل يك شخص پيشنهاد و توصيه  اشاره كرد كه يشانا 93.توضيح داد دادگاه رايبرا سياسي 

 صدر  بني به اين ترتيب.گردد مياجرا  و رفسنجاني اي خامنهو سپس با موافقت  شود ميگرفته توسط كميته امور ويژه 
  :نتيجه گرفت كه

صادر  اسالمي وانينقبر اساس  كنوني ايران واساسي  را بر اساس قانون هاين حمل دستور شخصي كه
  94.تواند باشد مي ناي خامنه جز خود شخصي كرد

  

  »سي«شاهد . 5-4
 شاهدريان محاكمه فقط به عنوان كه در جبود ات سابق وزارت اطالع اطالعاتيعاليرتبه  مأمور ،يستاندادشاهد اصلي 

 1360 ايل دهه اودر ابوالقاسم مصباحي 96. شناسايي گرديدمصباحي) فرهاد(  ابوالقاسممتعاقباًشد و  ميمعرفي  95»سي«
                                                           

  .334. ص ،27زيرنويس . رك، حكم دادگاه ميكونوس 86
  .324- 25. صص ،همان 87
  . شاه بودانحقوق دانشگاه تهران و وزير آموزش پرورش در دوريس دانشكده ئ ر،دكتر منوچهر گنجي 88
  .357-60. صص ،27زيرنويس . رك، حكم دادگاه ميكونوس 89
 قبل از عزل از مقام 1360 خرداد 30 لغايت 1358 بهمن 5خ  از تاريايشان.  بود1357  سال منتخب بعد از انقالبجمهور رئيس اولين صدر بنيابوالحسن  90

را پردازد  ميايران كنوني تشريح وضعيت كه به  » اسالميبانقال«روزنامه  فرانسه حاضر و در تبعيد دردر حال . ر اين سمت بودرياست جمهوري د
  .fr.com.banisadr.www://http.نگاه كنيد به. كند مي منتشر

  .)1997 (56-57 .، صص»و اسناد ميكونوس يسم واليت فقيهلوژيك ترورئوي ايدها هريش«پرويزدستمالچي،  91
  .)1385  دي14(  سابق ايرانجمهور ئيسر صدر، بنيمصاحبه تلفني با ابوالحسن  92
  .18A. ، ص1375  آذر5استريت،  ، مجله وال]Iran on Trial[ ايران در محاكمه 93
  .10. ، ص1376 فروردين 21، گاردين، ]Iran Terrorism' Trial Comes to Climax'[ » اوج خود رسيدتروريسم ايران بهمحاكمه  «،ايان ترينور 94
، چاپ مهران پاينده (161. ، ص»ميكونوساسناد دادگاه : سيستم جنايتكار «.معرفي شدصدر به دادگاه  بني  توسط1375 شهريور 15يخ در تار مصباحي 95

  .)2000اول، 
احي پرونده قطوري را براي دادگاه فرستاد و ادعا نمود كه مصباحي هيچ گونه ارتباط و وابستگي به اعتبار نمودن اظهارات مصب يدولت ايران براي ب 96

دادگاه توانست اظهارات مصباحي را با ساير مدارك و شواهد تأييد . 336. ، ص27زيرنويس . حكم دادگاه ميكونوس، رك. ت اطالعات نداشته استوزار
سفر كرده بود با ذكر مأموريتهاي محوله را براي دادگاه شرح داد و دادگاه با بررسي فتوكپي پاسپورت و مصباحي نام كشورهايي كه . و تصديق كند

 و مراكز اسالمي،» دانشجويان اروپاانجمنهاي اسالمي اتحاديه «عالوه بر اين با توجه به واقعيت حقيقي . ويزاي وي به صدق گفتارش ايمان آورد



 

18

عليه گروههاي مخالف بر اً اساسمصباحي فعاليتهاي . در سفارت ايران در پاريس بودفرانسه اطالعاتي ايستگاه  سئولم
  97. بود خارج از كشور در اسالميهوريجم

با  مغاير شناخته شد و به دليل فعاليتهاي اطالعاتي عنصر نامطلوببه عنوان  توسط دولت فرانسه 1362در سال مصباحي 
اطالعاتي   فعاليتهاييگاهنهممسئول  به عنوان به سفارت ايران در بنسپس . گرديد ديپلماتيك از فرانسه اخراجشأن 

ل كه در ساشهادت داد  مصباحي 98.گرفتزير نظر مجدداً  را رژيم مخالفين فعاليتو  منتقل شدغربي در اروپاي 
  99.داشته استدخالت  در لندن  هادي خرسندي به نامژيمر مخالفطنزنويس  يك سوءقصد عليه در 1363

 به مدت 1365در سال .  وزارت اطالعات جديد به ايران بازگشتتأسيسمساعدت در  مصباحي براي 1364در سال 
سپس  وزارت امور خارجه انجام وظيفه كرد و  درالمللي بينمعاون رئيس دفتر مطالعات سياسي و  به عنوان ماه شش

 به عنواندر طول اين مدت مصباحي  .يس رفتئ اخذ دكترا به سو براي1366 ل در سا100. شدملل  امور سازمانسئولم
در اين سمت در آزادسازي مصباحي . نمود  رهمذاك 102آمريكا  با دولتهاي اروپايي و101رفسنجاني مخفينماينده 

جهاد «شيعه گروه توسط در بيروت  1365 دي ماهدر  كه  غربيگروگان آلمان، ]Rudolf Cordes [رودلف كوردس
 ، سابق آمريكاجمهور رئيساو همچنين با . داشت نقش آزاد شد 1367شهريور در  و شده بود ربوده » آزاديبراي

امور خارجه  و وزير ]François Mitterand [ فرانسوا ميتران، فرانسهجمهور رئيس، ]Ronald Reagan [رونالد ريگان
  .مالقات كرد] Roland Dumas[ رونالد دوما ،سابق فرانسه

به ايران  1367 بانآدر  ]Jimmy Carter [ جيمي كارتر، سابق آمريكاجمهور رئيس با ذاكره از مپسمصباحي 
 سال و نيم يكسپس  و  ماه از زندان آزاد شدچهار دستگير و بعد ازمصباحي . دشخيانت مواجه با اتهام و بازگشت 
مين أتشركت خصوصي براي به تأسيس چند  اطالعات، وزارتاز  با توجه به اخراج. بودحت نظر تخودش در خانه 

ه امور ويژه دستور  كه كميتمطلع شد علي فالحيان، معاون ،سعيد اماميتوسط  1374 اسفند 29در . نموداقدام  خود مالي
تماس با   ايران را به مقصد پاكستان ترك كرد و بعد از1375 فروردين 30در مصباحي  .قتل او را صادر نموده است

  103.گرفتاو مورد موافقت قرار پناهندگي درخواست  و رفت به آلمان ،صدر بني ابوالحسن ، سابق ايرانجمهور رئيس

                                                                                                                                                                                     
هايش به  رفتار مصباحي در خالل بازجويي هيچ دليلي براي ترديد به صحت گفته. داد  باخ پاسخ اشتاينادت پروفسور مصباحي به سؤاالت در تطابق با شه

براي اثبات صحت . گذاشت ميدانست و آنچه كه از ديگران شنيده بود يا شايعه بود تفاوت  وجود نياورد و او با دقت بين آنچه كه مستقيماً خودش مي
دادگاه همچنين . كرد عنوان نمود  و وظايف آنها در سازمانهاي مختلف كشور را در مواردي كه براي اين افراد خطري ايجاد نمياطالعاتش، نام منابع

 تاريخي حزب دموكرات كردستان، سياست تحولتوانست تا واقعيت را با تطبيق دادن آنها با شهادت ساير شهود كشف كند و هيچ مغايرتي در خصوص 
اه حكم دادگ. اهللا با ايران و فعاليتهاي نهادهاي ايراني در آلمان پيدا نكرد ر مقابله با كردهاي مخالف، حمله به دكتر قاسملو، ارتباط حزبرهبران ايراني د

  .335-345. صص ،27زيرنويس . رك، ميكونوس
  .335. ص، 27زيرنويس . رك، حكم دادگاه ميكونوس 97
  .همان 98
در سوءقصد، . باشد مي» اصغر آقا« ناشر و نويسنده مجله فكاهي 1357خرسندي از سال . است صر ايرانيمعا ونويس طنزنهادي خرسندي شاعر و 99

شب قبل از ترور، مصباحي پليس انگليس را در جريان گذاشت و . او فرمان قتل را براي تيم ترور از فارسي به فرانسه ترجمه كرد. مصباحي مترجم بود
سيستم «، 1375 مهر 6در ) ابوالقاسم مصباحي(شاهد سي متن بازجويي . گليس مظنونين را دستگير و سالحها را پيدا كردپليس ان. نمود را فاش برنامه ترور
  .)2000مهران پاينده، چاپ اول،  (187. ، ص»اسناد دادگاه ميكونوس: جنايتكار

، چاپ اول، مهران پاينده( 165. ص ،»دادگاه ميكونوساسناد : سيستم جنايتكار«، 1375 مهر 4در ) ابوالقاسم مصباحي(سي شاهد  متن بازجويي 100
2000(.  

  . مجلس بودرئيس  در آن زمانرفسنجاني 101
، چاپ اول، مهران پاينده( 166. ص ،»اسناد دادگاه ميكونوس: سيستم جنايتكار«، 1375 مهر 4در ) ابوالقاسم مصباحي(شاهد سي  متن بازجويي 102

2000(.  
، چاپ اول، مهران پاينده( 166- 169. ، صص»اسناد دادگاه ميكونوس: سيستم جنايتكار«، 1375 مهر 4در  )سم مصباحيابوالقا(سي شاهد  متن بازجويي 103

2000(.  
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 داراي تجارب كرد  را هدايت مييستي خميني عمليات تروراهللا كه آيتاني زم  دريمور اطالعاتأمصباحي به عنوان م
به اعتقاد ين ايراني كه مأمورمورد استفاده شيوه كار   جزئيات قادر بود تا دادگاه را در جريانه اين دليلب .شخصي بود
دادگاه را در جريان اطالعاتي مصباحي همچنين  . قرار دهد بودخميني به بعد چندان تغييري نكرده اهللا آيتاو از زمان 
اين مصباحي  104.دريافت كرده بود قرار داددر خصوص عمليات ميكونوس منبع مختلف در داخل ايران  پنج كه او از

را در  ياستراتژيهاي مختلف ترور رهبران حزب دموكرات كردستان ايران در آلمانبراي كه كميته امور ويژه را امر 
د خردا در ، عاليرتبه وزارت اطالعات جمهوري اسالمي ايرانمأمور دو ،و علي كمالي ارشدو اصغر نظر گرفته بود 

  .آشكار نمودند را براي دادگاه ه بودبه اين كشور سفر كردآلمان ه در امكان انجام حملجهت ارزيابي  1371

جريان مالقات با  در هاشمي بنيعبدالرحمان  ازمستقيماً عمليات ميكونوس را اطالعاتش در مورد بيشتر مصباحي 
فرياد «عمليات  كلمه رمزكه عنوان كرد  هاشمي بني كه گفت او به دادگاه .دوست مشتركشان به دست آورده بود

  106.معني كرد »انقالب  رهبرخواست«توان  ميرا  رمز. بود 105»بزرگ علوي

  وUdo Steinbach[107 [باخ نتايشا ودويپروفسور  .قرار گرفت تأييدمورد شهادت مصباحي توسط شاهدين ديگر 
 تأييد كردند كه ،خاورميانهدر رابطه با  نام آلماني  صاحبكارشناساناز  ،Heinz Halm[108 [هالم هاينز پروفسور

 ،]Patrick Lalande [پاتريك الالند. يافته دارد سازمان اي برنامهمخالفين خود فيزيكي جمهوري اسالمي براي حذف 
  : به دادگاه گفتداشتدر مورد اين فعاليتها  تحقيقدر زمينه  مستقيمتجربه پاريس كه  دادستانمعاون 

ي مخالف خود در خارج از كشور ههاترور اعضاي گرودر مصمم  انگيزي شگفتبه طور ايرانيها 
همانند مخالفين داخل كشور  كه با مخالفين خود در خارج از كشور خواهند گفتبه شما آنها . هستند
  109. داخلي استله كامالًئيك مسامر كنند و اين  ميرفتار 

 ،علي فالحيان السالما حجت ، شوراي امنيت مليرئيسوزير اطالعات و صريح   هالعاد فوق مصاحبهبا شهادت مصباحي 
در طول  .تأييد و تقويت شد در دادگاه پخش شد،نيز نوار آن پخش شد و  ايران  تلويزيوناز 1371 شهريور 8در كه 

 گسيختن  از هم او درسازماناز ترور ميكونوس انجام شد فالحيان توضيح داد كه مصاحبه كه كمتر از يك ماه قبل 
  : موفق بوده استجهاتدر بسياري مخالف گروههاي فعاليت 

 اند هآنها مجبور به فرار شد. توان پيدا كرد ميكشور ن  گروه مخالفي درهيچدر حال حاضر  ،به طور كلي
ما به . در خارج از كشور زير نظر داريمهمواره آنها را  وما در حال حاضر در تعقيب آنها هستيم ... 

                                                           
، چاپ اول، مهران پاينده( 183- 86. ، صص»اسناد دادگاه ميكونوس: سيستم جنايتكار«، 1375 مهر 6ر د )ابوالقاسم مصباحي(سي شاهد  متن بازجويي 104

2000(.  
حكم دادگاه . ييد كندأهادت مصباحي را تنمود و توانست ش كشف كلمه رمز را، )BfV(اداره كل حراست از قانون اساسي آلمان ترور، بعد از  105

   .331- 33و  135. صص ،27زيرنويس . رك، ميكونوس
  صداي بلندفرياد به معني درخواست بهاي و  خامنهعلوي مترادف با شيعه، بزرگ در اينجا به معني رهبر، :  توضيح دادلمهبه كلمه مصباحي رمز را ك 106

اسناد دادگاه : سيستم جنايتكار«، 1375 مهر 5در ) ابوالقاسم مصباحي(سي شاهد متن بازجويي  )).اي هنخام(رهبر انقالب ) خواست(فرياد (است 
  .)2000، چاپ اول، مهران پاينده( 177. ، ص»ميكونوس

گيري  در جهت شكلايران  منظور مطالعه تحوالت به  آلماني مطالعات خاورميانه در هامبورگ است وييتوت انسباخ، مدير ودو اشتاينيپروفسور  107
  .334. ، ص27زيرنويس . حكم دادگاه ميكونوس، رك. به ايران سفر كرده استبارها  اسالمي جمهوري

حكم دادگاه . است توبينگنعات اسالمي در دانشگاه  مطال، پروفسورماعيلياسعلوم و متخصص در  آلماني شناس مشهور هالم، اسالمدكتر هاينز  108
  .334. ، ص27زيرنويس . رك، ميكونوس

،  واشنگتن پست،]German Court: Tehran Ordered Exile Killings[ » كردتبعيديان را صادرتهران دستور ترور : ندادگاه آلما «ويليام دروزدياك، 109
  .1A. ، ص1376 فروردين 22
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م كه اي هبه لطف خدا قادر شد .آنها نفوذ كرده و از فعاليتهاي آنها باخبريممراكز تشكيالتي و عملياتي 
م كه ضرباتي به اي هعالوه بر اين قادر بود...  خود در بياوريمدائمي  را تحت كنترل ي آنهافعاليتها
 ،دانيد مي كه همان طور .وارد كنيم مرزي مخالف در خارج از كشور يا نزديك هها از گروبسياري

كمكي ي مخالف فعال حزب دموكرات كردستان است كه از طريق دو ارگان اصلي و ههايكي از گرو
. م كه ضربات قطعي به كادر آنها وارد كنيماي ه ما قادر بود. ..كند مي فعاليت  در كردستان)فرعي(

به طور قابل توجهي كاسته فعاليتهاي آنها از   وندا ه شدمتحمل ضربات سنگيني فرعيو گروه اصلي 
  110.ه استشد

 25 باش نظامي در كردستان توسط دولت در هاعالم آماد ، مبني بر دخالت دولت ايران در ترورهاي ه قرينيكي ديگر از
امر  كردند كه اين  استداللدوشه. ائه شد ديگر اريشاهد وسيلهه  ب، ميكونوستروراز قبل روز يك  ،1371شهريور 
از سوي كردها پس از  نامطلوبالعمل  هرگونه عكسجهت مقابله با دولت جمهوري اسالمي بر اينكه د رك مي داللت

شاهد  .باشي وجود نداشت ههيچ دليل ديگري براي چنين آماد .نمود ميترور دكتر شرفكندي خود را آماده پخش خبر 
 سابق حزب دبير كل  ترورسالروز معمول براي روزهاي حساس نظير به طور باشي ه چنين آمادحسيني شهادت داد كه

  111.شد ميعمال  ا، دكتر قاسملو،دموكرات

  

  آلمان درباره ترور ميكونوس  قانون اساسيكل حراست ازاداره گزارش . 5-5
 Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV[112( [آلمان اداره كل حراست از قانون اساسي ،1374 آذر 28در 

اين گزارش  .ه دادئارا را به دفتر دادستاني آلمان وزارت اطالعات در ترور ميكونوس خالت در خصوص دگزارشي
  :شتدا مياشعار چنين 

در  1371شهريور  26 در ترور رهبران كرد در  مستقيما113ً اطالعات و امنيتوزارتبخش از يك 
مدتي است  114» عمليات ويژهواحد«مسئول ترور و معروف به  كه بخشاين  .برلين دخالت داشته است

يك تيم از اين به عنوان نمونه،  .شته استرا تحت نظر دااعضاي حزب دموكرات كردستان است كه 
  . ترور قاسملو بودسئولم بخش

اين تيم با .  ترور را از تهران به برلين فرستادتيميك  شهريور سطوزارت اطالعات و امنيت در اوا
  .گرفتتماس ترور نقشه ين محلي جهت تحقيق و طراحي ورمأم

حزب مالقات رهبران دقيق  امنيت قادر به تعيين محل و زمان  و وزارت اطالعاتاز طريق منابعتيم 
 ،آلماناداره كل حراست از قانون اساسي اطالعات  اساس  بر،اين منبع .بود دموكرات كردستان ايران

                                                           
  ].مصاحبه از متن آلماني ترجمه شده است [3. ، ص73زيرنويس . يوست، رك يادداشت 110
  .355. ، ص27زيرنويس . رك، حكم دادگاه ميكونوس 111
آوري و تجزيه و تحليل اطالعات مربوط به تهديدات امنيتي  از ارگانهاي دولتي آلمان و مسئول جمع) BfV(اداره كل حراست از قانون اساسي آلمان  112

آوري اطالعات از طريق مأمورين مخفي،  اين ارگان مجوز جمع. هاي جاسوسي و اطالعاتي از سوي قدرتهاي خارجي استو زير نظر داشتن فعاليت
، وظايف، قابل ]Bundesamt für Verfassungsschutz[اداره كل حراست از قانون اساسي آلمان  .ها را دارد دوربينهاي مخفي و ضبط مكالمات تلفني و نامه

  ).1385 دي 13: تاريخ دسترسي( html.tasks/bfv_about_en/en/de.verfassungsschutz.www://http: دسترسي در
  . در خصوص نام اين وزارتخانه را ببينيد23ويس زيرن 113
  .برد نام  » ويژهكميته عمليات« از اين بخش با عنوانمصباحي  114
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، برلين را ]وزارت اطالعات و امنيت[تيم ، بعد از ترور. داشته استحضور در رستوران در زمان ترور 
   115.از پيش طراحي شده ترك كرديك برنامه دقيق و مطابق به مقصد تهران 

  : گفت1375 آباندر در دادگاه خود  اظهارات  آخريندر ، برونو يوست،دادستان فدرال آلمان 

  116.وجود نداردقتل در اين تروريسم دولتي سابقه گرفتن ناديده امكان 

  

  فالحيانعلي  براي حكم بازداشتصدور  .5-6
مقام ارشد باالترين تا با كرد  سفرفالحيان به بن  السالما حجت ،وزير اطالعات  ميكونوس،دادگاهآغاز از سه هفته قبل 

 پنج كرد تا فالحيان درخواست .مالقات كند] Bernd Schmidbauer[ روميت باش برند ا،اطالعاتي آلمان، وزير كشور
 درخواست اشميت باور 117.سعي كرد كه جلوي تشكيل دادگاه را بگيردو شوند  ميكونوس آزاد متهم در رابطه با

  .فالحيان را رد كرد

 همي كي ن، آلمانفدرالكل  دادستان بودند كهن ئ ايران در ترور مطممشاركتاز آنقدر دادستانهاي آلمان  واقع، در
]Kay Nehm[، شعار  ابازداشتقرار  .صادر كرد 1374 اسفند 24در را  فالحيان بازداشتقرار رمترقبه در يك اقدام غي

  118.دستور قتلهاست صدوربه   كه فالحيان قوياً مظنونداشت مي

 پرچم آمريكا ،جلوي سفارت آلمان در تهرانتظاهركنندگان  . منجر به راهپيماييهايي در ايران شدبازداشتقرار  خبر
پرستي خواند و توضيح   ن اين حوادث را دليل ميه، سفير ايران در آلمان،سيد حسين موسويان .نديل را آتش زدئو اسرا

دولت و در واقع به كل مردم ايران كليه وزراي  اهانتي نه تنها به فالحيان بلكه اهانت به بازداشتقرار داد كه صدور 
  119.است

 قراردر ارتباط با صدور  )ايرنا (ري اسالمي جمهو ايران توسط شبكه خبرياخبارمبهمي در گنگ و تهديدهاي 
براي آلمانيهاي خارج از «دستگاه قضايي آلمان توسط  بازداشتقرار ايرنا گزارش داد كه صدور .  پخش شدبازداشت
بقيه كشورها ممكن است روش آلمان را در پيش گرفته و براي شهروندان « چرا كه »كند مي ايجاد  خطرآلمان

هيچ « كرد كه عنوانخارجه  محمود محمدي، سخنگوي وزارت امور 120.»صادر كنند غيابي  بازداشتقرارآلماني 
                                                           

رئيس ( به برونو يوست، دادستان ارشد فدرال] Bundesamt für Verfassungsschutz[ اداره كل حراست از قانون اساسي آلمان، والد يادداشت گرونه 115
 مركز اسناد حقوق موجود در آرشيو) (1374 آذر 28 (2. ، ص])Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof[ اداره دادستاني دادگاه عالي فدرال

  ).بشر ايران
بان سياستگذاري  ه، ديد]Critical Dialog” with Iran: Pressure for Change“[ »فشار براي تغيير: ديالوك انتقادي اروپا با ايران«پاتريك كالوسون،  116

]PolicyWatch[1121، قابل دسترسي در )1376 فروردين 20 (6، پاراگراف 242. ، ص=CID?php.05templateC/org.washingtoninstitute.www://http.  
از همتاي آلماني خود خواست تا از دادرسي در ميكونوس ممانعت به عمل «فالحيان سعي نمود تا از تشكيل دادگاه جلوگيري كند و به طور اخص  117

 تالش«هار داشت كه اظ ،برونو يوستدادستان، . 78. ص ،1375آبان  تايم، ،]Iran’s State of Terror[ »موقعيت ترور ايران« توماس سنكتون،. » بياورد
 دادستان آلمان «رويتر،» .باشد ميا دليلي براي اثبات آمريت دولت ايران در ارتكاب اين قتله،  مراحل دادرسيبيشرمانه دولت تهران در نفوذ در 

  ).1375 آبان German Prosecutor Demands Life Sentences) [25 [»كند درخواست حبس ابد مي
 Haftbefehl, Der Minister für Nachrichtendienste und[  وزير اطالعات و امنيت جمهوري اسالمي ايران، علي فالحيانبازداشتقرار  118

Sicherheitsangelegenheiten der Islamischen Republik Iran Ali Falahijan[ ، وولست دكتر]Dr. Wolst[ند  اسف24( دادگاه عالي فدرال ، قاضي
  ).1375فروردين  6 (13/1996، 40- 41. صص] DER SPIEGEL[ اشپيگل، ]Die Agenten schlafen nur[ »خوابندمأمورين «؛ )1374

  ). 1375 فروردين 6 (13/1996، 42. ، ص]FOCUS[ ، فوكوس]Konstruierte Beweise[ »مدارك قانوني« 119
  ).1375روردين  فDie Mullahs schlagen zurück[ ،DIE TAGEZEITUNG )1[ »كنند ميآخوندها مقابله به مثل « 120
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بازگو و تأييد  سفارت ايران در آلمان  توسطاظهاراتاين  121. وجود نداردياشتبازد قرارچنين  توجيهبراي  »مدركي
ايران،  سفير. شناخته شود  مسئولالمللي بينجامعه مقابل در بايد كرد كه دادستان كل آلمان  عنوان سفارت  و شد 

  بايل و آمريكا ادامه دهند،ئروش اسراه  خود عليه ايران بي اروپايي به تهديداتكرد كه اگر كشورهااعالم موسويان 
  122.دش خواهد رفتارشيوه متقابل  به هااين كشور

دادگاه را براي گفت كه او دولت آلمان ] Der Spiegel[ »پيگلشا« در مصاحبه با وقت جمهور رئيسرفسنجاني، 
آمريكايي و مقامات «كرد كه  عنوان رفسنجاني. داند ميمقصر ن  بازداشت براي فالحيانقرارو صدور  ميكونوس

  123.»كرده استاشتباه آلمان   قضاييهدستگااينكه يا و  اند هداشتدر جريان امر دست يلي ئاسرا

  

  رأي دادگاه. 5-7
حكم . به حبس ابد محكوم شد كاظم دارابي. خود را اعالم نمودرأي  1376 فروردين 21در سرانجام  برلين عاليدادگاه 
 به طور ارادياو از هدف باخبر بود و  . نموددهي سازمانمخفي ايران سرويس  را براي هاقتل... دارابي  «شتدا مياشعار 

 شليك ه جرم را برايل دادگاه.  شدمحكوم به حبس ابد  نيزرايلعباس حسين  124». نفر شركت كردچهارقتل در 
ارتكاب در  تمعاونجرم به يوسف محمد السيد امين  125.گناهكار تشخيص داد كشندههاي  هگلولاز حداقل تعدادي 

معاونت در به حكوم  نيز مآتريسمحمد  126. سال زندان محكوم شد11و به گناهكار شناخته شده فقره قتل چهار 
طول در  سال حاليكه چهارتبرئه و آزاد شد در طااهللا اياد ع 127. ماه زندان محكوم شد3 سال و 5 قتل شده و به ارتكاب

  128.محاكمه در بازداشت به سر برده بود

و آماده بودند كه  بودند ايران رژيم بنيادگرايطرفدار آنها چرا كه   سياسي عنوان نمود،متهمين راانگيزه دادگاه 
 Frithjof [شبووف كه فريت،اه دادگرئيس 129.ثابت كنندمخالف گروههاي قتل رهبران حمايت خود را با 

Kubsch[،130 قتل توسط مقامات ايران را ثابت دستور صدور « خود عنوان نمود كه محاكمه اي ه صفح395 حكم در
 ثابت كردند مداركساير و هود بيان داشت كه شهادت شنياورد ولي در حكم  را هيچ مقام ايرانياسم  شكوب. »كرد
، وزير امور خارجه و وزير جمهور رئيسو اينكه مقام رهبري، ر كرده بود حكم قتل را صادكميته امور ويژه كه 

  :كميته بودنداين اطالعات همگي از اعضاي فعال 

                                                           
همچنين نگاه . 1374 اسفند 27 ،)تهران( ، رسالت»دادگاه برلين وجود نداردايران با پرونده مطروحه در  ارتباط مقامات وجودهيچ مدركي دال بر « 121

 Teheran über Haftbefehl gegen Minister empört[، SÜDDEUTSCHE[ »تهران از صدور قرار بازداشت وزير خشمگين و عصباني است«كنيد به 

ZEITUNG1374 اسفند 28( 65. ، ص(.  
  .)1375فروردين  Die Mullahs schlagen zurück[،DIE TAGEZEITUNG )1[ »كنند ميآخوندها مقابله به مثل  «122
  ).1375 مهر 23 (42/1996، 176. ، ص]DER SPIEGEL[ اشپيگل، ]Europa soll sich schämen[ »اروپا بايد خجالت بكشد «123
  .385. ، ص25 زيرنويس .حكم دادگاه ميكونوس، رك 124
  .375. صهمان،  125
  .386. همان، ص 126
  .390. صهمان،  127
  .3-4. صصهمان،  128
  .375. صهمان،  129
 CNN Worldview: Germany Isolates Iran After[ »ندشاك به انزوا ميقتل  بعد از متهم كردن مقامات بهلمان ايران را  آ:ان نگاه جهاني نا سي «130

Accusing Leaders of Killings[) 1376 فروردين 21ان،  نا اخبار تلويزيوني سي(.  
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 به رهبري دكتر شرفكندي  ايرانب دموكرات كردستانز رهبران حترور كه ندقبلي نشان داداظهارات 
، بوده استرژيم مخالف سياسي  يههاگروبين عقيده ناشي از اختالف نه بوده و نه يك اقدام شخصي 

  .بود ترتيب داده شدهايران طراز اول مقامات از طرف اين ترور بلكه 
 جرايابراي آنها محرك  كه اي هقنفع و عالداراي ارتباط شخصي با مقتولين نبوده و هيچ ... متهمين 

العاتي و ترجيح دادن با دستگاههاي اطو ارتباط با وجود همكاري حتي دارابي . نداشتندباشد  قتليچنين 
از  و برنامه ترور را تدارك ببيندبدون دستور مقتضي نمي توانست  ،به منافع خودمصالح سياسي رژيم 

  .را انجام دهدموريت أماين نظر لجستيكي حتي قادر نبود بدون دريافت كمكهاي خارجي 
را تصويب خارج از كشور ايران، نه تنها ترور در هيئت حاكمه  كه داردآن داللت بر مدارك اسناد و 

را ي هايترور چنينشخصاً بلكه خودشان ، دهند ميرا مورد تشويق و تجليل قرار قاتلين  د وننك ميتأييد و 
آنها  .كنند ميطراحي  يستندنبا سردمداران رژيم هم عقيده  داليل سياسيبه صرفاً عليه دگرانديشان كه 

   131.پردازند مي بين بردن مخالفين سياسي خود ازحذف فيزيكي و  قدرت خود به  و تحكيمبراي حفظ
  اكبرجمهور رئيس ،اي خامنه اهللا آيتمقام رهبري  ضمنيبه طور  وبدون ذكر نام در حكم خود  »شبوك«نتيجه در 

  :نمودرا محكوم  وزير امور خارجه علي اكبر واليتي و وزير اطالعات علي فالحيان ،هاشمي رفسنجاني
 كساني كه .صادر كردنددستور قتلها را حفظ و تحكيم قدرت خود  برايتنها ران ايرهبران سياسي 

   132.بودندمقامات دولت ايران  دستور را صادر كردند
پرونده قتل مسئول يك آشكارا يك دولت ديگر را در  يك دادگاه عالي ،آلمانحقوقي براي اولين بار در تاريخ 

 در.  نمود ترغيبير كشورهاي اروپايي را به چنين عملي آلمان سفير خود را از تهران فرا خواند و سا133.شناخت
به حالت را  و استراليا روابط ديپلماتيك خود با ايران عالوه بر نيوزلند  كشور اروپايي، چهارده با آلمانهمبستگي

  135.تهران برگشتند ماه به يكبيشتر سفرا ظرف  اما 134،تعليق در آوردند
ي مختلف در تهران و قم ها ه در اندازهاييتظاهرات . اعالم نمودوضوحبه  را دادگاه حكم ازدولت ايران نارضايتي خود 
بيني   گفت حكم سياسي بوده و پيشعه نماز جمخطبه رفسنجاني در جمهور رئيس 136.اشتبراي چندين روز ادامه د

يونها نفر را قلب ميل« كرد كه آلمان اظهاراو .  خواهد شدتبث »انهشرم بي«حكم  به عنوانكه در طول تاريخ نمود 
 كرد كه آلمان تهديدمبهمي به طور در ادامه . »جواب نخواهد ماند حكم فراموش نخواهد شد و بياينكه « و »شكسته

  137.را از دست خواهد داد در ايران »منافع خود«
                                                           

  .368-70. ، صص27زيرنويس . رك، حكم دادگاه ميكونوس 131
 German Court Finds Iran’s Leaders Ordered[ »اند ه را دادمقامات ايران دستور قتلبه اين نتيجه رسيد كه دگاه آلمان دا«  والش،زويلياممري  132

Slayings[1. ص، 1376  فروردين22آنجلس تايمز،  ، لسA. 
 22( 4. ، صMykonos-Urteil-Es Gibt Noch Richter in Berlin[، SÜDDEUTSCHE ZEITUNG[ »هنوز در برلين قاضي هست: حكم دادگاه ميكونوس« 133

  ).1376فروردين 
  ).1376 فروردين DIE WELT) [23[، دويچه وله ]Iran Droht mit Konsequenzen[ »كند ميايران تهديد به عواقب « 134
  .19/1997، 390 .، ص]FOCUS[ فوكوس ،]Konter aus Europa[ »كند مي مخالفت اروپا« 135
، شماره )تهران ( كيهان،»خشم و اعتراض جهان اسالم تيررأس آلمان در المللي عليه جنجال ميكونوس؛ ي و بيننخستين واكنشهاي داخلگزارش « 136

با انجام يك «و » با راهپيمايي به سوي سفارت آلمان صورت گرفت ي سياسي دادگاه برلينأخشم و نفرت مردم ايران از ر« ؛1376 فروردين 23، 15903
  .1376 فروردين 23، 21023  شماره،)تهران( اطالعات ،»سياستهاي آلمان را عليه ايران محكوم كردند ،مردم قم، راهپيمايي باشكوه

). 1376 فروردين 23 (2. ، صIrans Präsident droht Deutschland[ ،FRANFURTER RUNSCHAU [»كند ميرئيس جمهور ايران آلمان را تهديد  «137
، شماره )تهران(، اطالعات »بست مذاكرات سازش خاورميانه و تأثير آن در رأي دادگاه ميكونوس ن بجمهوري از تحليل رئيس«همچنين نگاه كنيد به 

  .1376 فروردين 23، 29023
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ن را  كه آلمان اعتماد مردم ايرامتذكر شدكرد و سرزنش   دولت آلمان در بن را براي صدور حكماي خامنه اهللا آيت
 به وزير امور اي خامنه اهللا آيت گرفت،آلمان تصميم به بازگشت به تهران  وقتي كه سفير 138.از دست داده است

 ايران را به ناحقدولت آلمان به بر اينكه خودداري نمايد با تأكيد او  نامهاعتبارپذيرفتن خارجه دستور ويژه داد تا از 
  139.كرده استمتهم نداده است  انجام  كهرميج

  

  گيري نتيجه .6
مخالف چه در داخل كشور و چه در خارج از سياسي ي ههامراكز گرواز بين بردن  مدتها در  ايرانالميجمهوري اس

 مخالفين ترورهوري اسالمي دستور يك سري  جمقاماتم ،1375تا  1358سالهاي در فاصله .  داشته استنقش كشور
فوت  بعد از صورت گرفتدر كشورهاي اروپاي غربي اين ترورها از  زيادي  كه تعدادندرا صادر نمودرژِيم سياسي 
 ،اي خامنه علي اهللا آيتبه رياست مسئوليت هدايت اين عمليات به كميته امور ويژه  ،1368 خميني در سال اهللا آيت

 عمليات ويژه وزارت اطالعاتشوراي  هب مسئوليت اجراي دستورات كميته امور ويژه. واگذار شد ،ايشانجانشين 
  .محول شد

در  مخالفينش تروردر ايران دولت جمهوري اسالمي عمليات شناخت  براينمونه  بهترينتا امروز پرونده ميكونوس 
در مواقع عدم سازمانهاي تروريستي خارجي  استفاده ايران از وحوضعمليات به اين . بوده استكشور خارج از 

ثر در عين حال مؤهزينه و   مكميكونوس عمليات . دهد ميرا نشان مخالفين خود دسترسي به منابع خود براي تعقيب 
 كاست ميدر عمليات وزارت اطالعات از بروز نقش در عين اينكه تيم ميكونوس توسط استفاده شيوه كار مورد  .بود

الشي تهيچ  .ه بودعمل نيامده ب كردن مأمورين تحقيق  عمليات يا گمراهمنشاءولي تالش زيادي براي پنهان كردن 
 و تالش جدي براي از بين بردن ه بودصورت نگرفت در حملهشده استفاده سالحهاي  البراي از بين بردن شماره سري

است كه آن بيانگر امر اين . آشكار نشود رابطه بين سالحها و جمهوري اسالميسالحها صورت نگرفته بود تا بنابراين 
منفعتي  پشت عمليات بوده و بر آنها ثابت شود كه دولت ايراناز اينكه مخالفينش بدانند ايران جمهوري اسالمي 

  .ديده است مي

 حزب دموكرات ا ب ايرانذير جمهوري اسالميناپ هيتوجو خصومت ي  دشمن، ميكونوسويژگي واقعهشايد مهمترين 
بود كه در يكي از دموكرات كردستان دكتر شرفكندي دومين رهبر حزب در مدت سه سال، . استكردستان 

اعضاي و افراد  قتل تعداد زيادي از مركز اسناد حقوق بشر ايران از ،مجموعدر . رهاي اروپايي به قتل رسيدشه
عاملين مهارت . استمطلع بيشتر در عراق ايران، عاليرتبه حزب دموكرات كردستان توسط رژيم ايران در خارج از 

كه به طور است رحمي رژيم ايران  يبمظهر كونوس ميدر ترور قاتلين عمليات توسط خونسردانه آرام و اجراي و قتل 
  .شته استدامخالفين سياسي خود مداوم سعي در از بين بردن و نابود كردن 

                                                           
 فروردين Chamenei gibt Bonn Schuld an Mykonos-Krise[،BERLINER ZEITUNG) 28[ »اي بن را مسئول بحران ميكونوس دانست هخامن« 138

1376(.  
  .19/1997، 390.  ص،]FOCUS[فوكوس   ،]Konter aus Europa[ »كند يماروپا مخالفت « 139
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  شناسي روش

  :دست آورده استه ب منابع زيربررسي  اين گزارش را ازگرد آمده در  اطالعات ،مركز اسناد حقوق بشر ايران

وقوع زمان  دركه  ياظهاراتاخذ شده، مركز شهود كه توسط حقوقدانان  هنام ت شامل شهاد.هودشهادت قربانيان و ش •
 .باشد مي شخصي اتو خاطرنوشته شده حادثه 

اظهارات مقامات دولتي ايران و آلمان، اظهارات منتشر شده توسط نمايندگيهاي شامل كه  .يمدارك دولتاسناد و  •
ت استنساخ شده رونوشدر آلمان از جمله  دادرسي جريانمدارك در ارتباط با اسناد و  و دولتي ايران و آلمان

 .باشد مي جريان دادرسي

كتب و  مجالت و ت، مقاالها هشامل گزارشات روزنامكه . فراد مختلفشده توسط انوشته  تكتب و مقاال •
 .استواقعه ميكونوس يافتگان  تنجاي ها هنوشت

 .كه در اختيار عموم قرار گرفتاز حمله ميكونوس پس  عكسهاي داخل رستوران .عكسهاي صحنه جنايت •

آن ارجاع و يا به آنها دولت و يا ارگانهاي به اطالعات تهيه شده توسط عوامل دولتي و يا اين گزارش در مواردي كه 
 . به طور اختصاصي بيان شده استصحت يا سقم هر منبعو ارزيابي با ذكر  منابع اين اطالعات ،كرده استاستناد 

قابل ) www.iranhrdc.org(اصلي در پايگاه اطالعاتي مركز نسخه در اين گزارش به صورت اسناد ارجاع داده شده 
  .دسترسي هستند

، پرويز دستمالچيآقاي  كه دارد ميم عالايران ا ، مركز اسناد حقوق بشراطالع و آگاهي عموم به منظور خاتمهدر 
 همكاري نموده و در طول بيشتر اين پروژهمركز  مشاور به عنوان ،ميكونوسواقعه ترور در رستوران  عيني شاهد

  .انجام داده است ميكونوسواقعه مدارك آلماني ه  بدستيابيبراي مركز تحقيقات ارزشمندي در خصوص 
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  قربانيان: پيوست الف
سه نفر . هدف قرار گرفته بودندمورد ايران  با حزب دموكرات كردستان شانارتباطه علت بصرفاً  ونوسقربانيان ميك

به فعاليت حزب ان  نمايندگ عنوانبهسالها بودند كه حزب عاليرتبه  اعضاي  از،اردالن و عبدلي ،شرفكندي ،انياناز قرب
 سوسياليستها المللي بيندر كنگره حزب دموكرات مترجم  ،شرفكنديدكتر دهكردي يكي از دوستان . بودندپرداخته 

  .بود

  

  دكتر صادق شرفكندي
موفق به اخذ عالي تهران  سراياز دانش .بوكان متولد شدمنطقه   در1316ماه ي  د21 دكتر محمد صادق شرفكندي در
موفق به اخذ  1354  در سال پاريس رفت و،شگاه سوربندان  و براي ادامه تحصيل بهليسانس در رشته شيمي گرديد

بعد . يوست پ ايرانبه حزب دموكرات كردستان 1352 تحصيل در پاريس در سال  طولدر .ي شيمي تجزيه شددكترا
 ، حزب دموكراتكل نماينده دبير، تهراندانشگاه تربيت معلمتدريس در ضمن  1355از بازگشت به ايران در سال 

مركزي حزب دموكرات برگزيده عضو كميته به عنوان  1358  سالدردكتر شرفكندي .  شددكتر عبدالرحمان قاسملو
از  مكان كرد و نقلبه كردستان  1359سال تابستان در . را بر عهده گرفتتهران يت كميته حزبي ولئو مس 140شد

 در  دكتر شرفكندي.دشانتخاب  ،باالترين مقام رهبري حزبعضويت دفتر سياسي حزب، به كميته مركزي سوي 
 معاون 1365 سال از .دوران عضويت در رهبري حزب بيشتر مسئوليت بخش انتشارات و تبليغات را بر عهده داشت

 حزب دموكرات وقتمكل  دبير ،1368 تير 22خ زمان ترور دكتر قاسملو در تاريدر   وبودحزب دموكرات كل دبير 
  141.برگزيده شدايران را به دبير كلي حزب دموكرات كردستان آ به اتفاق 1370آذر  دكتر شرفكندي در. شد

  

  فتاح عبدلي
 ازه حزب دموكرات پيوست و ود ب بآموز دانشهنوز زماني كه . متولد شددر نقده  1340وردين  فر26فتاح عبدلي در 

انجام وظيفه كميته مركزي البدل  علي عضو به عنوانششم، بعد از كنگره  .بوديكي از اعضاي فعال حزب  1359سال 
 كميته يتعضوبه  هفتم حزب كنگرهدر  . شدبر عهده ايشان گذاشته  سنندجشهرستانحزبي مسئوليت كميته و  كرد

در  142عبداهللا قادري پس از ترور.  شديغربر آذربايجان سردشت دحزبي ميته ك سئولمسپس و مركزي انتخاب شد 
  143.شدجانشين ايشان  در اروپا حزب نماينده به عنوان، عبدلي 1368سال 

  
                                                           

در كنگره . دهند گان جلساتي به نام كنگره تشكيل مي اين نمايندكنند و انتخاب ميرا نمايندگان محلي ايران، حزب دموكرات كردستان  اعضاي 140
كميته مركزي مسئول اجراي سياستگذاريهاي مصوبه . كنند انتخاب ميگيرند و اعضاي كميته مركزي را  نمايندگان در مورد خط مشي حزب تصميم مي

 مصاحبه با پرويز. نمايد  اعضاي دفتر سياسي و نيز دبير كل را انتخاب مي وكند هاي مختلف را منصوب مي كميته مركزي اعضاي كميته. كنگره است
  .)1385ور  شهري16(كت تيناون، كيدستمالچي، شاهد عيني، در نيوه

  .18. ، ص1371، آبان نامه شهدا، بولتن كردستانزندگي 141
  . در وين، اتريش به قتل رسيد1368 تير 22عبداهللا قادري نماينده حزب دموكرات كردستان در اروپا بود و همراه دكتر قاسملو و فاضل رسول در  142
  .4. ، ص42زيرنويس . ق واقعه، ركهمچنين نگاه كنيد به خالصه حقاي. 19. ، ص1371زندگينامه شهدا، بولتن كردستان، آبان  143
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  همايون اردالن
رها كرد و به را يالت در دانشگاه سنندج  تحص،انقالببا شروع . متولد شدر سقز د 1328 بهمن 13در همايون اردالن 

 يكميته حزبمسئوليت سپس  وشد  برگزيدهحزب كميته مركزي ضويت به ع 1362در سال . وكرات پيوستحزب دم
اين دموكرات در  نماينده حزب  وآلمان شدرهسپار ، 1366در سال هشتم كنگره پس از  .گرديدبه او محول سقز 

  144.كشور بود

  

  نوراهللا محمدپور دهكردي
ترك كرد  اتريش  ايران را ابتدا به مقصد1340دهه در  .متولد شدرد  در شهرك1325فروردين  10 رنوري دهكردي د
آموزان و  شداناسيون جهاني ربه كنفد لمانآ در اتريش و در حين تحصيل .رفت برلين  به1349ل و سپس در سا

و  اسي دموكري، ارتقاآزادي زندانيان سياسيدفاع از مبارزه و با و ملحق شد  145 در خارج از كشورايرانيدانشجويان 
شركت  عليه شاهگشت تا در انقالب ازبه ايران ب 1357در سال . پرداختشاه با  تمخالفبه فعال به طور حقوق بشر 

سوسياليستي را عقايد كه  »چپ« حزبموسوم به ي جديدسياسي حزب گذاران  هيكي از پاي ،بدر ابتداي انقال. كند
 .ددانام  تغيير» چپ  متحدشوراي« به سپسو » اتحاد چپ«به ا در ابتد چپ ،انقالبپيروزي بعد از . بود كرد ميتبليغ 

 و مخفي ندكترك اش را  هقرار گرفت و مجبور شد خانوادتعقيب دليل فعاليتهاي سياسي تحت ه  ب1360 اندر تابست
  بازگشتلمانآ به 1363  كردستان رفت و سپس در سال منظور كمك به حزب دموكرات به به1361ل در سا .شود

كار به مشغول صليب سرخ در  مددكار اجتماعيبه عنوان  1365در سال  دهكردي. اعطا شدسياسي ي پناهندگي به وو 
سلف او شرفكندي و دكتر او يكي از دوستان نزديك  146.باقي ماندفعال از نظر سياسي همچنان در عين حال  و شد
به علت دوستي اما  ،نبوددستان و يا عضو حزب دموكرات كر رسمياگرچه مترجم  دهكردي .كتر قاسملو بودد

ستها ي سوسيالالمللي بينحزب دموكرات در كنگره هيئت نمايندگي  مترجم براي به عنواننزديك با دكتر شرفكندي 
  .نمودهمكاري 

                                                           
  .4. ص ،42زيرنويس . رك خالصه حقايق واقعه، همچنين نگاه كنيد به .20. ص ،1371 زندگينامه شهدا، بولتن كردستان، آبان 144
  .حذف 145
  .4. ص، 42زيرنويس . رك خالصه حقايق واقعه،مچنين نگاه كنيد به ه .21 .ص ،1371ستان، آبان كرد، بولتن زندگينامه شهدا 146
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 عاملين قتل: پيوست ب

 147املو  اهللا حزب شبه نظامي لبنان هايباتجربه وزارت اطالعات ايران و گروهافراد   ازنوسمليات ميكوعاملين ع
 عمليات جراي كه براي اندمورين ايراني بودأي اصلي مها ه، اما تعدادي از مهرندلمان بودآساكن   تيمفراد اكثر ا.بودند

  .ندوده ببه آلمان سفر كرد

  

  )شريف( هاشمي بنيعبدالرحمان 
. خارج از كشور بودوزارت اطالعات جمهوري اسالمي ايران با سابقه عمليات در رسمي مور أم هاشمي بنيعبدالرحمان 

 148.يس براي وزارت اطالعات انجام وظيفه كرده بودئ سوودر لبنان  قبالًو  كرد مي زير نظر فالحيان كار  مستقيماًوي
 بعد از 149.گيردبعهده ه  تا فرماندهي عمليات ميكونوس را بشد برلين وارد 1371  شهريور16 اً درحدود هاشمي بني

يك  ، به كشورشاز خدماتتجليل  به عنوان در ايران به قرار مسموع. بازگشتعمليات از طريق تركيه به ايران 
م تعدادي از شركتهاي وابسته به وزارت اسههمچنين  150. شدوي اهدا به وزارت اطالعاتمرسدس بنز از سوي 

  151.گرديد اعطابه او  اطالعات

  

  كاظم دارابي
 و 152مور فعال وزارت اطالعاتأ م،بودعمليات ميكونوس در كننده امور پشتيباني و تداركاتي  فراهمكاظم دارابي كه 

 در مسجد امام جعفر صادق ءهيئت امناو عض  همچنين دارابي153.بودشناسايي شده سپاه پاسداران انقالب اسالمي  عضو
 با  تنگاتنگ مسجد در ارتباطاين بر اين باور است كه ]BfV[آلمان  ساسيكل حراست از قانون ااداره  .بود برلين
واسطه بين رابط و  دارابيباور است كه  بر اين اداره كل حراست از قانون اساسي آلمان 154.است اهللا حزباران طرفد
  155. بودايران  و جمهوري اسالمي اهللا حزبافراد 

فروردين  در 156.در آلمان اقامت گزيد 1359  خرداد16  از ودر كازرون متولد شد 1338فروردين  اول دارابي در
 خميني اهللا آيتدر حمله به دانشجويان مخالف ه علت نقش دارابي ب] Dortmund[ رتموندوددر ماني  آلاماتمق، 1361

                                                           
 توسط سيد موسي صدر 1349كند و در اواسط  امل، يك سازمان مقاومت لبناني، يك گروه مسلح شيعه و جنبش سياسي است كه در لبنان فعاليت مي 147
 Hizballah: From Radicalism to Pragmatism?[ ،Middle East [»گرايي؟ از راديكاليسم به عمل: اهللا حزب«اگوستوس ريچارد نورتون، . گذاري شد هپاي

Pol’y Council J،قابل دسترسي در) 1376دي ماه (، 8، پاراگراف 4.  ص :asp.norton_5/9801vol_journal/org.mepc.www://http.  
  .31. ، ص27زيرنويس .  رك،حكم دادگاه ميكونوس 148
  .همان 149
مهران پاينده، چاپ اول،  (182. ، ص»اسناد دادگاه ميكونوس: سيستم جنايتكار«، 1375 مهر 5در ) ابوالقاسم مصباحي(سي شاهد يي متن بازجو 150

2000.(  
مهران پاينده، چاپ اول،  (205. ، ص»اسناد دادگاه ميكونوس: سيستم جنايتكار«، 1375 مهر 11در ) ابوالقاسم مصباحي(شاهد سي متن بازجويي  151
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 نفر از 86توسط  دانشجويان 157.صادر كردندقرار بازداشت براي او دانشگاه ماينز المللي  بين دانشجوياندر خوابگاه 
  158.نده بودقرار گرفت حمله مورد خمينيطرفداران 

اخراج دستور  دادگاه رئيسو  159خوابگاه دانشجويان شدحمله به  در جرحرابي متهم به ضرب و دا 1361ارديبهشت در 
 او به 161. آزاد شددر بن ايرانسفارت وساطت با دارابي تقاضاي تجديدنظر كرد و  160. صادر كرد راوي از آلمان

] Technische Fachhochschule Berlin[ تخصصي فني برلين انشكدهدر د 1362سال  برلين نقل مكان كرد و در
يكي  1363تير  و در پيوستبرلين به انجمن اسالمي دانشجويان برلين ورود به دارابي اندكي پس از  162.نام كرد تبث
  163.شدانجمن اين يت مديره ئ اعضاي هاز

 Union of Islamic Student[اسالمي دانشجويان اروپا  اتحاديه عضو هيئت رئيسه 1363 سالاز دارابي همچنين 

Associations of Europe [اسالمي دانشجويان  اتحاديه 164. دارا بود ميكونوسواقعهدر زمان  همچنانكه عنواني ، بود
ريزي  هرا برناممذهبي  - سياسيهاي تظاهرات165شد،تبديل خميني طرفدار يك اتحاديه  به 1357 بعد از انقالب  كهاروپا
 از ديگر 166.جمهوري اسالمي ايران بودلوژي ئو ايدتبليغدر صدد  هكتاب، مجله، روزنامه و اعالميبا انتشار و كرد  مي

مبارزه عليه فعاليتهاي  ي اسالمي ور شناسايي مخالفين جمهو،اطالعاتاخبار و  آوري جمع ،اين اتحاديه فعاليتهاي
  167.بودجمهوري اسالمي مخالفين 

 و نهاد و اهللا حزب مخصوصاً  اسالمييههابا ساير گرواروپا دانشجويان اسالمي تحاديه وظايف، ااين در اجراي 
فرهنگ و ارشاد ارت  وز،1363 سالدر  168.كرد مي همكاري  و مراكز فرهنگيها ه سفارتخانمانند ايراني هايارگان

ه اسالمي دانشجويان اروپا را باتحاديه  كنترل شد ميكنترل سپاه پاسداران انقالب اسالمي توسط اعضاي اسالمي كه 

                                                           
 همچنين نگاه كنيد .)مركز اسناد حقوق بشر ايرانآرشيو موجود در (، ]Haftbefehl: Gegen den Kazem Darabi [» بازداشت براي كاظم دارابيقرار «157

 :DER FALL “MYKONOS” III[ » ايرانها در خصوص تروريسم دولتي اطالعات، و روزنامهگزارشات ، اسناد: پرونده ميكونوس سه«به 
DOKUMENTATIONEN BEHAIMBERICHTE UND ZEITUNGSAUSCHNITTE ZUM STAATSTERRORISMUS IRAN’S[كميته ايرانيان « (20-24. ، صص

موجود ] (ميكونوس سه: عداز اين به ب) [، تاريخ نامشخص]Komittee der Iranischen Opposition in Exil Gegen Terror[» عليه ترور مخالف در تبعيد
  ).در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران

همچنين . 1361 تير 3، 2- 4. ، صص603514، شماره ]Entscheidung des 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Mainz[ »حكم دادگاه بدوي ماينز« 158
  .44-46. ، صص157زيرنويس . نگاه كنيد به ميكونوس سه، رك

موجود در ) (1361 ارديبهشت Stadtverwaltung Mainz) [20[ به اداره شهري ماينز] Der Polizeipräsidium Mainz[مركزي پليس ماينز نامه از دفتر  159
 تير 3، 2-4. ، صص]Entscheidung des 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Mainz[ و حكم دادگاه بدوي ماينز) آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران

1361.  
موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ) (1361 ارديبهشت 17(به كاظم دارابي ] Der Polizeipräsidium[ نامه از سوي دفتر مركزي پليس ماينز 160

  ).ايران
 Stadtverwaltung Mainz [)8[ به مقامات شهري ماينز] Gadegast, Official, Landeseinwohneramt Berlin[ برلين سوي اداره اقامت نامه از 161
  ). مركز اسناد حقوق بشر ايرانآرشيوموجود در ) (1366يبهشت ارد
 موجود در آرشيو مركز اسناد) (1366 مهر Innenminister/-senatoren der Länder [)2[ يادداشت دكتر مولر زيمرمن به وزرا و سناتورهاي كشور 162

  ).حقوق بشر ايران
] Landeseinwohneramt Berlin[به مقامات شهري برلين ] Utecht, Official, Der Polizeipräsident in Berlin[ از سوي اداره پليس مركزي برليننامه  163
  .25. ، ص157زيرنويس . همچنين نگاه كنيد به ميكونوس سه، رك). موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران) (1365 اسفند 7(

  .172 و 13. ، صص27زيرنويس . حكم دادگاه ميكونوس، رك 164
باخ، مدير انستيتو آلماني مطالعات خاورميانه در هامبورگ كه مكرراً به ايران جهت مطالعه توسعه ايران در  پروفسور يودو اشتاينبر طبق شهادت  165

  .334. ، ص27زيرنويس .  حكم دادگاه ميكونوس، رك.كرده است ي اسالمي سفرجمهور
زيرنويس . رك، حكم دادگاه ميكونوس.  اروپااعضاي اتحاديه دانشجويان اسالمياز  ، برنجيان و زوارهملي، بهمن ثابت، آطلب، يبر اساس شهادت روز 166
  .182-83. ، صص27
  .182-84. ، صص27زيرنويس .  حكم دادگاه ميكونوس رك؛3. ، ص32زيرنويس . ، ركوالد گرونه ياداشت 167
  .3. ، ص32زيرنويس . ، ركوالد گرونهيادداشت  168
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 بعد از. كرد ميريخ به بعد، اتحاديه به عنوان بازوي اطالعاتي و امنيتي سپاه پاسداران عمل تاآن از  169.دست گرفت
 وزارت اطالعات در ز ااي ه شاخبه عنواناروپا دانشجويان اسالمي تحاديه ، ا1364مهر ماه وزارت اطالعات در سيس أت

  170.شدند مياز سوي مقامات وزارت اطالعات انتخاب نيز  آن مسئولينآمد و 

 نقش  رژيمي مخالفههاگروافراد و  اطالعات در خصوص آوري جمع در در طول اين مدت به طور فعالدارابي 
اداره كل   توسط، كنسول ايرن در برلين،فراني -اماني  مكالمه تلفني دارابي با محمد 1370ارديبهشت  4در . داشت

كرد يك دانشجوي در خصوص  فراني –اني اممكالمه تلفني در جريان . ضبط شد قانون اساسي آلمان ازحراست 
 -  اماني دارابي به. ايراني كه عضو اتحاديه دانشجويان كرد و مخالف با رژيم ايران بوده اطالعاتي از دارابي مي خواهد

  171.شته است را زير نظر داي مورد نظر داد كه دانشجوشفراني گزار

اين  . نقش داشت1370ل در سا] Dusseldorf[ لدورفدوس در  ايرانفستيوال فرهنگيبه همچنين در حمله دارابي 
مكالمه تلفني  172.بود هشد رگزار بايران  توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 1370 آبان 9 تا  شهريور21از  فستيوال

وابسته به ] Köln [كلندر   حين اخذ دستور از خانه ايراندر اداره كل حراست از قانون اساسي آلمان دارابي توسط
 دوسلدورفو رفتن به در برلين دوستان عرب   تعدادي از كردن جمعمبني بر  ،رت اطالعات جمهوري اسالميوزا

بنا به شهادت . دارابي در حمله شركت كردندهمراه  و اياد از جمله كساني بودند كه رايل امين، 173.ه استضبط شد
دارابي و همكاران  ، مهر7ر د. كرده بودند  مسلح175سالح گازي و اسپري گازي ،سالح كمري با  را، آنها خود174امين

. حمله كردندنمايشگاه بودند مقابل  ييه كتاب و عكسهائكه در حال ارا 176سازمان مجاهدين خلقاعضاي به تعدادي از 
 واقعهاين دارابي در  كه ند شهادت داد عيني بعداًينشاهد. تعدادي از اعضاي مجاهدين خلق به سختي مجروح شدند

   177.تنقش رهبري داش

  .تگير شد دس1371مهر  17 درميكونوس واقعه نقش در  به علت دارابي توسط مقامات آلماني

  

  ]Abbas Hossein Rhayel (aka Ragheb)[ )بغرا( رايلعباس حسين 
و   تبعه لبنانرايل. بودميكونوس وارد عمليات ميكونوس شد و يكي از دو قاتل در واقعه توسط دارابي رايل  عباس
 يكي ديگر از اعضاي تيم همراهه بآموزش نظامي در ايران ايگاه پيك   در1364-1365 سال درو بود  اهللا حزبعضو 

  178.آموزش نظامي ديددوره  ،يوسف امين ،ميكونوس

                                                           
  .183. ص ،27زيرنويس .  رك،كونوسحكم دادگاه مي 169
  .184. همان، ص 170
  .185. ، ص27زيرنويس .  حكم دادگاه ميكونوس، رك؛2. ، ص32زيرنويس . ، ركوالد گرونهيادداشت  171
  .186. ، ص27زيرنويس . حكم دادگاه ميكونوس، رك 172
 جمهوري اسالمي ايران، خانه در دوران رژيم پهلوي سفارتخانه از مراكز سرويسهاي اطالعاتي برايوابسته به سفارت جمهوري اسالمي ايران و يكي  173

  .ايران بود و پس از انقالب تبديل به مركز توانبخشي مجروحين جنگ شد
  .187. ، ص27زيرنويس . حكم دادگاه ميكونوس، رك 174
  .186. همان، ص 175
  .حذف 176
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. والد، رك گرونهيادداشت  .است  بودهرايلامين و همراه در طول آموزش در ايران شهادت داد كه شناخت  ميعرب را  ي كه متهميناسماعيل الموسو 178

  .165-66. ، صص27زيرنويس . ركوس، نميكوحكم دادگاه  ؛6. ، ص32زيرنويس 
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يك  همراه دوستش امين و 1368 در سال او 179. و در بيروت بزرگ شدمتولد شد در لبنان 1346 آبان 21 در رايل
بعد از مدت  . آلمان سفر كرد در]Aachen [نخ به آ،صبراعلي  شركت داشت، ميكونوس در عملياتكه لبناني ديگر 

در هيچ مورد  دو بار درخواست پناهندگي كرد كه رايل 180.ند برلين نقل مكان كردن بهخآ و امين از رايلكوتاهي 
از اين . هندگي نموددرخواست پناه مدارك جعلي و نام عماد اماش ئسوم با ارابراي بار . درخواستش پذيرفته نشد

دارابي ش از جمله  دوستاننزد رايل 181.گرديد  تمديد 1370  اسفند28ا  كه ت داده شد موقتاقامت طريق به او اجازه
دولتي  در حالي كه كمكهاي 182.كرد مياقامت  به او معرفي شده بود در ايران اهللا حزبي ها هواسطافراد و كه توسط 

در برلين  »حبيبي«دارابي، رستوران محلي خواربارفروشي  مكانهاي مختلف نظير درنيز اوقات كرد بعضي  ميدريافت 
خواهند  مي رايلاز  مقامات آلمانيسرانجام  ،1371ارديبهشت  در 183.كرد ميكار ] Flohmarkt[فروشها  هبازار كهنو 

 آلمان رايل همچنان درلي  وشود ميبرگه عبور از مرز در اختيار او گذاشته اگرچه . ندرك ككه آلمان را داوطلبانه ت
  184.ماند مي

بازداشت شد ] Rheine[ ر راينر يوسف امين دد در خانه برا1371مهر  12نقش در ترور ميكونوس در اتهام  به رايل
   185.امين در تدارك فرار بودنددر حالي كه او و 

  

  ]Youssef Mohamad El-Sayed Amin[ن يوسف محمد السيد امي
اطمينان حاصل شود  تامواظبت از درب ورودي رستوران را بر عهده داشت ات ميكونوس عمليدر جريان يوسف امين 
  در ايرانرايلعباس  و همراه  بوداهللا حزب عضو مينا. خواهد شدنقاتلين در حين ارتكاب جرم مزاحم  كه هيچ كس

  186.دوره آموزش نظامي شركت كرده بود در يك

 1368 بهمن 12در  به آلمان رفت و 1368 در سال رايلهمراه  187.ر لبنان متولد شد د1346 آبان 14 امين در
اين درخواست . كرد موقت اقامتدرخواست به جاي آن درخواستش را پس گرفت و بعداً  .درخواست پناهندگي كرد

 به عنوانمدتي در خانه دارابي نيز  او رايل همانند 188. تمديد شد1370اسفند  15 و تا مورد قبول توسط مقامات آلمان
  189.همان زندگي كرديم

پيوسته به برلين اما  190،كرد بپيوندد مي مكان كرد تا به برادرش كه در آنجا زندگي به راين نقل امين 1370خرداد در 
 برلين، رستوران حبيبي و  دردارابي خواربارفروشيهمچنين براي مدتي در .  را تمديد كندخوداقامت موقت  تا آمد مي
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  .تليا در آلمان استفا وس-راين شهري در شمال راين 190
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او همچنين در مسجد امام جعفر صادق حضور . دارابي كار كردمشاغل از كي ديگر  ي،بيارا د-دنانعلباسشويي 
كند ولي  ترك 1371 شهريور 13تا تاريخ  از امين خواستند كه آلمان را  مقامات آلماني1371 خرداد 29در . يافت مي

   191.را ناديده گرفت رخواستدامين اين 

  192. دستگير شد]Rheine [ر راينددر خانه برادرش  1371  مهر12ر  درايلامين همراه 

  

  ]Mohammad Atris [آتريسمحمد 
 به آلمان مهاجرت كرد و 1367 در سال شا ههمراه خانواداو . ر لبنان متولد شد د1348 بهمن 21در  آتريسمحمد 
 تاقامه ز اجا در مقابلو پس گرفت ابعداً درخواست پناهندگي خود ر آتريس.  كردنددرخواست پناهندگيآنها همه 

 در سال .تر رستورانهاي مختلفي داش مختلفي دمشاغل و گرفته كار زاجا 1368 در سال 193.موقت دريافت كرد
 ماشين و بيشتر ديسكو، زن،عاليق او در حالي كه در ابتدا . بيكاري دريافت كردمقرري  اعالم بيكاري نمود و 1370

 با امين آتريس. شدحاضر مسجد امام جعفر صادق در مرتب  وگرايش پيدا كرد به اسالم تدريج ه  ببود وليورزش 
  194.آشنا شددر مسجد 

ه مورد ح و حمل اسلضرب و جرح سرقت، دليله و ب شناخته شده بودخالفكار  به عنوان توسط مقامات آلماني آتريس
وس مدارك جعلي براي كمك به فرار عاملين ميكونتهيه  او به ظن در 1371 مهر 15 در 195. قرار گرفته بودپيگرد

 رهمكاري دبه اتهام و  1371همن  ب7 درقرار بازداشت با براي دومين بار  196.آزاد شددوباره سپس و بازداشت 
  197.شددستگير   ميكونوس از كشور بعد از حملهرايلتهيه مدارك جعلي براي كمك به فرار ميكونوس با عمليات 

  

  ]Ataollah Ayad [عطااهللا اياد
 تنقشه عملياطراحي دارابي از كمكهاي او در  198.نقش داشتراحي عمليات ميكونوس اياد در مراحل اوليه طعطااهللا 

تبعه اصالً در لبنان متولد شد و  1345 اياد در سال 199.شدپذيرفته ن هاشمي بنيتوسط طرح عملياتي او كمك گرفت اما 
 شز آمو فراگيريد ازبع. جوان پيوستنظامي فلسطيني  يك گروه ،»دموكراتجبهه « سالگي به 10در . فلسطين است

يل و سپس ئاسرانيروهاي  عليه ابتدادر فرمانده عنوان و به به حزب شيعه امل پيوست  1362 در سال در سوريهنظامي 

                                                           
  .7. ، ص27زيرنويس . رك، حكم دادگاه ميكونوس 191
  .19. ، ص37زيرنويس . زارش نهايي، ركگ 192
  .9. ، ص27زيرنويس . حكم دادگاه ميكونوس، رك 193
  .9. ، ص27زيرنويس . ؛ حكم دادگاه ميكونوس رك26 و 14. ، صص34زيرنويس . كيفرخواست، رك 194
  .14. ، ص34زيرنويس . كيفرخواست، رك 195
  .17. ، ص37زيرنويس . گزارش نهايي، رك 196
  دادگاه عاليبه كوبش، قاضي] Senior Public Prosecutor[ ؛ يادداشت برونو يوست، دادستان ارشد9. ، ص27زيرنويس . ونوس، ركحكم دادگاه ميك 197

  ). مركز اسناد حقوق بشر ايرانآرشيوموجود در ) (1373 تير Vorsitzenden Richter am Kammergericht[ )13[ آلمان
 Vorsitzenden Richter am[ به كوبش، قاضي دادگاه عالي آلمان] Senior Public Prosecutor[ دادستان ارشد  برونو يوست،يادداشت 198

Kammergericht[موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران) (1373 تير 20 (2-5. ، صص.(  
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به برلين نقل مكان كرد و درخواست  1369در سال  يادا 200. در طول اشغال جنوب لبنان جنگيداهللا حزبعليه 
درخواست  موقت دريافت كردند ولي بعداًاقامت آنها اجازه . به او پيوستند  از مدتياش بعد هو خانواد نمودپناهندگي 

توسط مقامات آلماني در ياد ا. دآلمان را ترك كنن 1370د مردا  اخطار داده شد كه تاو به آنها پناهندگي آنها رد شد
  201. در بازداشت بود1374 شهريور 6 دستگير و تا 1371آذر  19

  

  ]Farajollah Haidar (aka Abu Jafar, aka Faraj)[ )فرجابوحيدر،  ( حيدراهللا فرج
او را  اداره كل حراست از قانون اساسي آلمان 202.را در عمليات ميكونوس انجام دادفرار ماشين  گيرانند حيدر اهللا فرج

نان  در لب1343 دي 11 درحيدر  203.شناسايي كرده بود] Osnabruck[ك وردر اسناب اهللا حزب كليدي مهره به عنوان
مقصد  اش به هخانواد به همراه 1371 مهر 3در  آلمان را با عجله ،منظور جلوگيري از دستگيري احتماليه ب .متولد شد

حيدر گفت كه آلمان به مقامات همسرش شتند و گازببه آلمان  1371 مهر 30 در  حيدرهداخانو .بيروت ترك كرد
  اندكياش هي كه خانوادياد كه او لبنان را به مقصد ايران جا تحقيقات بيشتر نشان د204.اقامت دارد در لبنان مچنانه

  205.بعد به او پيوستند ترك گفت

  

  محمد
 .بر عهده داشتبراي تيم ميكونوس مأموريت شناسايي را  شناسايي نشد  به طور كاملمحمد تبعه ايراني كه هيچوقت

 زنفتن برگر رينگ – تيمگاه اطالعاتي پاي با شب، 9حدود ساعت .  زير نظر داشتامحمد رستوران ر ترور،در شب 
 تواند ميو عمليات  بودهرستوران فراد مورد نظر در  اطالع دهد كه تمام اهاشمي بنيتماس گرفت تا به  - 7شماره 
  207.را ترك كردآلمان  سريعاًبعد از ترور  محمد 206.طور كه طراحي شده بود انجام شود همان

  

  ]Ali Dakhil Sabra [ اعلي دخيل صبر
 رايل همراه امين و صبرا. تهيه كردرا به كار رفت  عمليات درتيم ترور كه توسط  و-ام- باتومبيلي دخيل صبرا عل

درخواست  1371 مهر 28در . نمود درخواست پناهندگي ه وو با آنها به آلمان آمد خدمت كرد اهللا حزبدر 
 208.اش را پس گرفت و به لبنان پرواز كرد يپناهندگ
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  :ندك مي بزودي منتشر حقوق بشر ايرانمركز اسناد 

  تعقيب و آزار بهاييان در شيراز: محاكمه يك دين
  كه حاضر نشدند براي نجـات جانـشان تـرك          1362در سال   در شيراز    بهايي   22گزارش دستگيري و اعدام     

  .مذهب كنند
  
  ايران در ترور مخالفين سياسيعمليات : پناهگاهدون ب

براي ساكت كردن مخالفين سياسي خارج      در سطح جهان    فعاليت بيست ساله جمهوري اسالمي ايران       گزارش  
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